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الدول األوروبية ترفض الضغط
األميركي :لن نضع جنودنا في
مواجهة مع حزب الله

«يونيفيل»
لن تتحول حرس
حدود السرائيل

لم تنجح الضغوط اإلسرائيلية واألميركية في تعديل
ّ
مهمة «اليونيفيل» في مجلس األمــن الدولي لتصبح
ّ
ّ
تصدت فرنسا لالقتراح
عــدوًا لحزب الله وأهالي الجنوب.
األميركي ،ومعها دول أوروبــيــة غربية معنية بأمن
ّ
وبالتقيد بتطبيق
جنودها المشاركين في هذه القوات،
القرار  ،1701كما ّ
أقر عام  ،2006وليس كما تريده إسرائيل
بتحويل «اليونيفيل» إلى حرس لحدودها
ّ
فـشـلــت ال ــوالي ــات امل ــت ـح ــدة ،أمـ ــس ،في
إق ـن ــاع م ـنــدوبــي ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء في
مـجـلــس األم ـ ــن ب ـت ـعــديــل م ـهـ ّـمــة ق ــوات
ال ـطــوارئ الــدولـيــة العاملة فــي لبنان،
ب ـعــد تـمـهـيــد ام ـت ـ ّـد ألش ـه ــر ،ع ـلــى وقــع
تـ ـح ــري ــض إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي دبـ ـل ــوم ــاس ــي
واستخباراتي لتحويل «اليونيفيل»
إلى حرس حدود إلسرائيل.
فـعـلــى م ــدى األش ـه ــر امل ــاض ـي ــة ،عملت

ّ
ّ
مصادر القرار
د
وتعد
ط
التخب
لدى اإلرهابيين ّ
يصعب التفاوض
حول مصير العسكريين

إسرائيل على تصوير كـ ّـل ّ
تحرك على
الحدود اللبنانية وكأنه نشاط مخيف
للمقاومة وخــرق للقرار الدولي ،1701
ً
متعامية عن مئات الخروقات اليومية
فـ ــي الـ ـب ــر والـ ـبـ ـح ــر وال ـ ـجـ ــو ل ـل ـس ـيــادة
ً
اللبنانية ،فضال عن التجسس األمني
واالستعالمي املعادي ،عبر نشر أبراج
مراقبة وكاميرات على كامل الشريط
الـحــدودي مــع فلسطني املحتلة .وقبل

ّ
نحو شهرين ،رتب اإلسرائيليون جولة
ّ
مل ـنــدوبــة ال ــوالي ــات امل ــت ـح ــدة ف ــي األم ــم
املتحدة نيك هالي على حــدود لبنان،
شمال فلسطني املحتلة ،برفقة ّ
ضب اط
ك ـبــار ف ــي جـيــش االحـ ـت ــال ،إلطــاعـهــا
على «النشاط ال ــزائــد» للم قاومة على
الحدود والتهديدات األمنية إلسرائيل.
وفي تلك الزيارة ،وقع اشتباك كالمي
بــن قــائــد ق ــوات االح ـتــال فــي الشمال
ال ـ ـج ـ ـن ـ ــرال أفـ ـ ـي ـ ــف كـ ــوخـ ــافـ ــي وقـ ــائـ ــد
«ال ـي ــون ـي ـف ـي ــل» الـ ـجـ ـن ــرال اإلي ــرلـ ـن ــدي
مــاي ـكــل ب ـي ــري ،الـ ــذي رف ــض ات ـهــامــات
هــالــي وكــوخــافــي بتغاضي قــواتــه عن
ّ
نشاطات املقاومة في الجنوب ،مؤكدًا
للدبلوماسية األميركية أن االتهامات
اإلسرائيلية عارية من ّ
الصحة .وتتابع
إسرائيل ضغطها على الــدول الغربية
وعـ ـل ــى الـ ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء فـ ــي مـجـلــس
«اليونيفيل»،
األمن لتعديل صالحيات
ّ
وتـحــويـلـهــا إل ــى ق ـ ّـوة اشـتـبــاك تتدخل
مـتــى يطلب اإلســرائـيـلـيــون منها ذلــك
ـاط م ــا» ي ــرون فـيــه تهديدًا
لــوقــف «ن ـشـ ٍ
ألمـنـهــم مــن األراضـ ــي اللبنانية .وبــدا
واض ـحــا ،ره ــان إســرائـيــل عـلــى اإلدارة

اتجاه لسحب إحدى البوارج الحربية في إطار خفض نفقات «اليونيفيل» (هيثم الموسوي)

األم ـيــرك ـيــة ال ـج ــدي ــدة ل ـف ــرض إرادت ـه ــا
ف ــي م ـج ـلــس األم ـ ـ ــن ،ف ــي وقـ ــت يـعـتـبــر
فيه الرئيس األميركي الجديد دونالد
ترامب أن قوات «اليونيفيل» ،ما دامت
ال تردع حزب الله عن تهديد إسرائيل،
فـ ـ ـ ــإن وج ـ ـ ــوده ـ ـ ــا لـ ـ ــم ي ـ ـعـ ــد ضـ ـ ــروريـ ـ ــا.
واتـضـحــت ه ــذه املـطــالــب فــي مــا كتبه
ق ـب ــل أيـ ـ ــام امل ـ ـنـ ــدوب اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فــي
األمم املتحدة داني دانون في صحيفة
«وول سـتــريــت ج ــورن ــال» ،مـشـيـرًا إلــى

غريب :ال خالص إال بتغيير النظام الطائفي
لفت األمني العام للحزب الشيوعيحنا غريب الى أن «لبنان يحتل املرتبة األولى بني الدول العربية في اإلصابة بمرض السرطان .ويوم
تظاهرنا في الحراك الشعبي بموضوع النفايات التي مألت الشوارع للدفاع عن صحتنا ،وقفت هذه السلطة الفاسدة ضدنا ّ
وجددت
لسوكلني وأخواتها ،وها هي اليوم تمعن في فسادها ،فتوزع أدوية وهمية ملعالجة مرضى السرطان ،وتمر الفضيحة وكأنها قصة
عابرة من دون محاسبة».
ي واملذهبي ،وال خالص لنا كلبنانيني من
ورأى غريب في احتفال تأبيني في بلدةكفررمان أن «السرطان الحقيقي هو هذاالنظام الطائف 
التبعية والوصايات الخارجية ،وال من االحتالل الصهيوني ومجموعاته اإلرهابية ،وال من انقساماتنا الطائفية واملذهبية ،وال من فقرنا
وبطالتنا وهجرتنا املتزايدة الى الخارج ،وال من الفساد والهدر واالستزالم والزبائنية ،إال بتغيير هذا النظام الطائفي ،وبناء دولة مدنية
ديمقراطية مقاومة على أنقاض هذه الدولة الفاشلة».
غريب لفت الى أنه «على هذا األساس ربطنا التحرير بالتغيير ،وقلنا حررنا األرض فلنحرر االنسان الذي حرر األرض ،ومن هذا املفهوم
أطلقنا املقاومة من الحرس الشعبي الى حركة األنصار الىاملقاومة الوطنية اللبنانية ضداالحتالل االسرائيلي ،الى مواجهتنا فيحرب
ي واملقاومة ،مقدمني
تموز ،الى وقوفنا ضد املجموعات اإلرهابية في معركة تحريرجرود عرسا ل ورأس بعلب ك والقاع معالجيش اللبنان 
مواجهة

التحية للشهداء ،كل الشهداء ،الذين سقطوا في هذه املعركة ،وداعني السلطة السياسية الى تسليح الجيش كي يتمكن من
التهديدات االسرائيلية ،ومشددين أيضًا على استكمالها في تأمني كل مقومات الصمود والعيش والحياة الحرة الكريمة لشعبنا».
وأكد «اننا سنقاوم قانون انتخاباتهم الذي تضمن هذا الشكل ّ
املشوه للنسبية الهادف الى إعادة إنتاج سلطتهم من جديد ،بحجة حصة
ً
الطائفة ،بينما شعبنا يزداد فقرًا من كل الطوائف وهم يزدادون ثراء ،ومقاومتنا لهذا القانون تكون بالوقوف ضد القوى السلطوية التي
ّ
أقرته ،وبالتمسك بالنسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة .نقاومه من منطلق وطني ،ألنه تفتيتي ومذهبي ويؤسس لبناء دولة
ً
فدرالية بدال من الدولةالعلمانية والديمقراطية».

ث ــاث ح ــاج ــات تـطـلـبـهــا إس ــرائ ـي ــل من
تـعــديــل مـهـ ّـمــة الـيــونـيـفـيــلّ .أول ـه ــا رفــع
مستوى وجود هذه ّ
القوات داخل قرى
الجنوب ،بما يتضمن قيامها بأعمال
تفتيش وده ــم داخ ــل ال ـقــرى ،وثانيها
ت ــزوي ــد م ـج ـلــس األم ـ ــن بـ ــأي خ ــروق ــات
لـلـقــرار  1701بشكل مستمر ،وثالثها
إص ــرار قــوات اليونيفيل على تفتيش
ّ
الشك» كمراكز
أي منشأة «تبعث على
بعض الجمعيات غير الحكومية التي
ت ـع ـمــل ف ــي ال ـج ـن ــوب ،ف ــي إش ـ ــارة إلــى
إحــدى الجمعيات البيئية الـتــي تهتم
ب ــاألح ــراج عـلــى ال ـح ــدود مــع فلسطني
ّ
املحتلة.
ّ
وزاد الطني بــلــة ،بالنسبة إلــى العدو،
الـ ـقـ ـل ــق م ـ ــن اتـ ـ ـف ـ ــاق وق ـ ــف ال ـت ـص ـع ـيــد
ف ــي ال ـج ـن ــوب ال ـ ـسـ ــوري الـ ـ ــذي ت ــرع ــاه
روس ـيــا .إذ تـقــوم إســرائـيــل مـنــذ نحو
ش ـهــريــن ب ـم ـح ــاوالت ض ـغــط لـتـعــديــل
االتفاق بما يضمن مصالحها بإبعاد
الدولة السورية وحلفائها عن حدود
ّ
الجوالن املحتل ،بذريعة وجود تهديد
الثوري
من حــزب الله وقــوات الحرس ً
اإلي ــران ــي ،فـيـمــا امل ـط ـلــوب حـقـيـقــة هو
الـحـصــول عـلــى منطقة عــازلــة تضمن
ل ـج ـم ــاع ــة إس ــرائـ ـي ــل مـ ــن امل ـع ــارض ــن
ال ـســوريــن املـتـعــاونــن مـعـهــا وبعض
املـ ـنـ ـظـ ـم ــات امل ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـ ــ«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة»
الحفاظ على وجودهم هناك ،وهو ما
لم ّ
تقدمه روسيا إلسرائيل ،وال تقبل
ً
ب ــه ال ـق ـي ــادة ال ـس ــوري ــة أص ـ ــا .ويـمـكــن
ال ـق ــول إن زي ـ ــارة رئ ـي ــس وزراء كـيــان
ّ
العدو بنيامني نتنياهو لروسيا أمس
ومـحــاوالتــه إقـنــاع الرئيس فالديمير
ّ
تصب
بوتني بتعديل اتفاق الجنوب،
ف ــي ال ـخ ــان ــة ن ـف ـس ـهــا ،خ ـصــوصــا بعد
ع ــودة الــوفــد األم ـنــي اإلســرائ ـي ـلــي من
أميركا خالي الوفاض.

ّ
إل أن امل ــوق ــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي امل ــدع ــوم
أميركيًا ،يــواجــه رفضًا أوروب ـيــا قويًاّ
ألي ت ـعــديــل ف ــي مـهـمــة «الـيــونـيـفـيــل»
ال ـت ــي ي ـف ـتــرض ت ـمــديــد عـمـلـهــا نـهــايــة
ّ
الـشـهــر ال ـجــاري لـســتــة أشـهــر جــديــدة.
وت ـ ـقـ ــود ف ــرن ـس ــا الـ ــرفـ ــض األوروب ـ ـ ـ ــي،
وتدعمها أملانيا وإسبانيا والسويد
ودول أخ ـ ـ ـ ــرى تـ ـ ـش ـ ــارك ف ـ ــي ال ـ ـقـ ــوات
ّ
الدولية في الجنوب .وأكــدت مساعدة
مـنــدوب فرنسا لــدى األمــم املتحدة آن
غيغني ،أمــس ،أن باريس تريد «إبقاء
التفويض كما هو ،أي كما حدده القرار
 1701ال ـ ــذي صـ ــدر عـ ــام  2006لـجـهــة
احـ ـت ــرام وق ــف األعـ ـم ــال ال ـحــرب ـيــة بني
إسرائيل وتنظيم حزب الله» .وكان قد
سبق لوزير الخارجية جبران باسيل،
أن ّ
وج ــه رســالــة إلــى نـظــرائــه فــي األمــم
امل ـت ـح ــدة ،م ـطــال ـبــا ب ــإب ـق ــاء الـتـفــويــض
املعطى لـ«اليونيفيل» كما هو ،وأشار
بيان لــوزارة الخارجية اللبنانية إلى
أن الدول املعنية تعاطت بإيجابية مع
سيما ّ
املوقف اللبناني ،وال ّ
رد وزيرة
خارجية السويد مارغو والستروم.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر م ـع ـنـ ّـيــة لـ ــ«األخـ ـب ــار»
إن موقف الحكومة اللبنانية والكتل
الـسـيــاسـيــة هــو «ال ــرف ــض ال ـقــاطــع ألي
تـعــديــل فــي مـهـ ّـمــة الـيــونـيـفـيــل» ،وهــذا
املـ ـ ــوقـ ـ ــف «ن ـ ـهـ ــائـ ــي مـ ـهـ ـم ــا ت ـع ــاظ ـم ــت
الـضـغــوط األمـيــركـيــة واإلســرائـيـلـيــة».
وقالت املـصــادر إن «الــواليــات املتحدة
تـ ـ ـ ـ ــدرك جـ ـ ـ ّـي ـ ـ ـدًا ص ـ ـعـ ــوبـ ــة إمـ ـ ـ ـ ـ ــرار هـ ــذا
ال ـقــانــون ال ــذي يـحـظــى بــرفــض دول ــي،
روس ــي وصـيـنــي ،مضافًا إلــى الرفض
األوروبي».
واس ـت ـبــق ال ـحــديــث ع ــن ت ـعــديــل مـهـ ّـمــة
ال ـيــون ـي ـف ـي ــل فـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب ،ك ـ ـ ٌ
ـام ّعــن
خـفــض مــالــي ل ـهــذه الـ ـق ــوات ،ق ــد يــؤثــر
بعملها ،مع ازديــاد الضغط األميركي
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هدنة عين الحلوة :ال غالب وال مغلوب  ...مجددًا!
آمال خليل
ـدد من
لتخفيف األع ـبــاء املــالـيــة عــن ع ـ ٍ
بــرامــج وق ــوات األم ــم املـتـحــدة العاملة
ف ــي الـ ـع ــال ــم .وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـب ـ ــار» مــن
مصادر دبلوماسية غربية ،أن «خفض
الكلفة لــن ينعكس عـلــى ق ــوات املـشــاة
املـنـتـشــرة فــي ال ـج ـنــوب ،واالت ـج ــاه هو
لتخفيف األعباء عن القوات البحرية،
وربما ُت َ
ّ
سحب إحدى البوارج الحربية
العاملة ضمن الـقــوات الــدولـيــة مقابل
الـشــاطــئ الـلـبـنــانــي» .وقــالــت امل ـصــادر
ال ـت ــي رف ـض ــت ال ـك ـشــف ع ــن اس ـم ـهــا إن
«األميركيني يعرفون أن هناك استحالة
لتعديل مهمة قــوات اليونيفيل» ،وأن
«الـ ــدول األوروب ـي ــة لــن تـضــع جنودها
في خطر املواجهة مع حزب الله الذي
يملك تعاطفًا كبيرًا من أهالي الجنوب،
وبــالـتــالــي مــا يفعله األمـيــركـيــون فقط
ه ــو إظ ـه ــار ال ـت ـعــاطــف م ــع نـتــانـيــاهــو
ومحاولة تهدئته ليس أكثر».
كذلك ال تلقى دعوات بعض اللبنانيني
إلـ ـ ــى ت ــوسـ ـي ــع مـ ـه ـ ّـم ــة «ال ـي ــون ـي ـف ـي ــل»
لتشمل الـحــدود اللبنانية ـ السورية،
م ـثــل ت ـي ــار املـسـتـقـبــل وح ـ ــزب ال ـق ــوات
الـلـبـنــانـيــة ،آذانـ ــا صــاغـيــة فــي األروق ــة
الدولية .وإذا كانت غاية هؤالء وضع
وصاية دولية على الحدود اللبنانية ـ
السورية بغية حصار املقاومة وإقامة
فصل عسكري ـ ـ سياسي مــع سوريا،
فــإن أولــويــات ال ــدول املعنية بتوسيع
مـهـمــات «الـيــونـيـفـيــل» ،ال تـتــاقــى مع
ً
مـصــالـحـهــم ،ف ـضــا عــن الـعـجــز املــالــي
ّ
ال ــذي تعانيه األم ــم املــتـحــدة ،وحــرص
الدول األوروبية على حماية جنودها
ـرارات األمــم
وال ـتــزام الـقــوات الــدولـيــة ق ـ
ِ
ّ
املتحدة التي تلقى توافقًا مــن جميع
األط ـ ـ ـ ــراف ،ب ـمــا ي ـض ـمــن أمـ ــن ال ـج ـنــود
األوروب ـي ــن وســامـتـهــم .عـلــى صعيد
آخ ـ ـ ـ ــر ،وفـ ـيـ ـم ــا ه ـ ـ ـ ــدأت الـ ـجـ ـبـ ـه ــة ضــد
إرهابيي «داعش» من الجهة اللبنانية،
فــي قــرار اتخذته قـيــادة الجيش لفتح
ب ــاب ال ـب ـحــث ف ــي مـصـيــر الـعـسـكــريــن
املـخـتـطـفــن ،اس ـت ـمــرت قـ ــوات الجيش
الـ ـس ّــوري وحـ ــزب ال ـل ــه ف ــي عـمـلـيــاتـهــا
املـكــثـفــة مــن الـجـهــة ال ـســوريــة ،محققة
تقدمًا كبيرًا ضد التنظيم اإلرهابي.
وق ــال ــت م ـص ــادر مـعـنـ ّـيــة ل ــ«األخ ـب ــار»
إن ـ ـ ـ ــه «ال تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ح ـ ـتـ ــى اآلن ف ـ ــي مــا
خ ـ ّـص ال ـح ـصــول ع ـلــى م ـع ـلــومــات عن
ً
العسكريني املخطوفني» ،مشيرة إلى
وج ـ ــود «ح ــال ــة م ــن ال ـت ـخ ـ ّـب ــط وت ـع ـ ّـدد
م ـص ــادر الـ ـق ــرار ل ــدى اإلره ــابـ ـي ــن ،ما
ّ
يصعب ّ
مهمة املفاوضني».
من جهته ،جال رئيس الحكومة سعد
الحريري برفقة قائد الجيش العماد
جـ ـ ـ ــوزف عـ ـ ــون عـ ـل ــى بـ ـع ــض امل ـن ــاط ــق
ال ـتــي ح ــرره ــا ال ـج ـيــش ف ــي مــرتـفـعــات
راس ال ـ ـح ـ ـمـ ــرا ،واس ـ ـت ـ ـمـ ــع م ـ ــن ع ــون
وق ــادة الــوحــدات العسكرية إلــى سير
العمليات.
وشـهــدت املـحـ ًـاور الثالثة مــن الجانب
ال ـســوري حــالــة مــن االنـهـيــار املعنوي
ال ـك ـب ـيــر ف ــي صـ ـف ــوف ال ـت ـن ـظ ـي ــم ،بـعــد
عملية االلتفاف والطوق على مساحة
كبيرة أول من أمس .وباتت مجموعات
ً
اإلره ــاب ـي ــن م ـحــاصــرة ف ــي مـســاحــات
جغرافية ّ
محددة ،بالقرب من «حليمة
قـ ـ ـ ــارة» و«وادي م ــرط ـب ـي ــه» و«ق ــرن ــة
شعبة القصيرة» و«وادي الشاحوط»
و«ص ـ ـ ـ ــدر ش ـع ـب ــة دي ـ ـش ـ ــار» و«خـ ــربـ ــة
الروميات».
وسـيـطــر ال ـس ــوري ــون وامل ـق ــاوم ــة أمــس
عـلــى مــرتـفــع «قــرنــة شـعـبــة البحصة»
ف ـ ــي جـ ـ ـ ــرود الـ ـج ــراجـ ـي ــر م ـ ــن املـ ـح ــور
ال ـج ـن ــوب ــي ،م ـكـ ّـبــديــن الـ ـع ــدو خـســائــر
فــي األرواح .كــذلــك تمت السيطرة من
املحور الشرقي على «قبع إسماعيل»
و«شعبة حرفوش» في جرود البريج،
بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع غ ـ ـ ـ ـ ــارات ع ـن ـي ـف ــة مــن
س ــاح الـجــو ال ـس ــوري عـلــى تجمعات
وتحصينات اإلرهــابـيــن فــي «حليمة
ق ــارة» و«الـقــريــص» ومعبري مرطبية
والروميات.

ّ
متشددو عني
كما كــان متوقعًا ،حظي
الحلوة بفرصة جديدة للحياة .بفضل
«ح ـمــاس» وأم ـيــر «الـحــركــة اإلســامـيــة
امل ـ ـج ـ ــاه ـ ــدة» الـ ـشـ ـي ـ ُـخ ج ـ ـمـ ــال خ ـط ــاب
و«عصبة األنصار» ،فرض وقف إطالق
النار بعد سبعة أيــام من االشتباكات
ب ــن امل ـت ـش ــددي ــن وفـ ـت ــح ،رغ ـ ــم ال ـت ـقــدم
امليداني الذي أحرزته الحركة في مربع
االســام ـيــن فــي حــي ال ـط ـيــرة .النهاية
ذاتها سجلت في ختام «عرض» نيسان
امل ــاض ــي ال ـ ــذي اس ـت ـمــر لـخـمـســة أيـ ــام،
وأنهته القوى الثالث نفسها ملصلحة
امل ـت ـشــدديــن ،كـمــا ُس ـ ِّـج ــل ف ــي م ــا سبقه
من جوالت عدة في العامني املاضيني.
ومرة جديدة ،فشلت «فتح» في الحسم،
ما ّ
يشرع الباب أمــام جولة اشتباكات
مقبلة ...ولو بعد حني .لكن هل يسمح
الجيش اللبناني باستمرار التهديد
ال ـ ــراب ـ ــض ع ـل ــى خ ــاص ــرت ــه فـ ــي ب ــواب ــة
ال ـج ـن ــوب ،خ ـصــوصــا أن ع ــن الـحـلــوة
بـ ــات م ــوئ ــل آخـ ــر وج ـ ــود ل ــ«ال ـن ـص ــرة»
و«داعش» على االراضي اللبنانية بعد
إنهاء وجودهما في الجرود الشرقية؟
حــاف ـظــت «ف ـت ــح» ع ـلــى مــوق ـف ـهــا بــربــط
املوافقة على وقف القتال باشتراكها في
القوة األمنية املشتركة التي ستنتشر

ف ــي ال ـط ـيــرة ،وبــال ـح ـفــاظ عـلــى املــواقــع
الـ ـت ــي س ـي ـط ــرت ع ـل ـي ـهــا وعـ ـ ــدم سـحــب
مـسـلـحـيـهــا ،ب ـخ ــاف م ــا طـلـبـتــه منها
ال ـق ــوى اإلس ــام ـي ــة .ه ــذا اإلص ـ ــرار أدى
إلى فشل اتفاق وقف النار أربع مرات.
فــي املــرة الخامسة ،وافــق اإلسالميون
عـلــى شـ ــروط «ف ـت ــح» ،فـتــوقــف الـقـتــال.
وانتشرت ،بعد ظهر أمــس ،قــوة أمنية
م ــؤل ـف ــة مـ ــن م ـم ـث ـلــن عـ ــن «ال ـع ـص ـب ــة»
و«الـحــركــة املـجــاهــدة» و«أن ـصــار الله»
و«ح ـ ـم ـ ــاس» مـ ــن دون ت ـم ـث ـيــل ل ـف ـتــح.
وم ـ ــا إن وصـ ـل ــت إل ـ ــى ال ـط ـي ــرة «ح ـتــى
طـلـبــت مــن مسلحي فـتــح االنـسـحــاب»
بـحـســب م ـصــدر فـلـسـطـيـنــي .فـتــواصــل
قــائــد الـهـجــوم الـفـتـحــاوي العميد أبــو
أشرف العرموشي مع قائد قوات األمن
الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو
ّ
يسجل
عــرب رافضًا االنسحاب «الــذي
هزيمة لفتح بعد التقدم امليداني الذي
حـقـقـتــه بــالـسـيـطــرة عـلــى قــاعــة صــاح
الـيــوســف ورف ــع األع ــام الـصـفــراء على
منازل املتشددين ،وأبرزهم بالل بدر».
سريعًا ،صـ ّـرح أبــو عــرب خــال جولته
التفقدية على األح ـيــاء املـتـضــررة بأن
فـتــح «ل ــن تـسـحــب مسلحيها وس ـنـ ّ
ـرد
عـ ـل ــى ّ
ـف
أي هـ ـج ــوم مـ ـقـ ـب ــل» .لـ ــم ي ـك ـتـ ِ
الـعــرمــوشــي بــالـصـمــود فــي مـكــانــه ،بل
طالب بـ«تراجع بالل بدر من الزقاقني

حجم الدمار فاق بكثير ما ّ
سجل في اشتباك نيسان الماضي (علي حشيشو)

ال ـل ــذي ــن ي ـت ـحـ ّـصــن فـيـهـمــا ف ــي الـطـيــرة
والتواري مجددًا في حي الصفصاف،
كما فعل بعد اشتباك نيسان» .لكن بدر
لــم يـتـصــرف كـمـهــزوم حـتــى بـعــد وقــف
ال ـق ـتــال ،فــرفــض دخ ــول عـنــاصــر الـقــوة
األم ـن ـي ــة إلـ ــى ال ــزق ــاق ــن .ومـ ــع ســاعــات
ال ـل ـي ــل ،بـ ــدأ ع ـن ــاص ــره وع ـن ــاص ــر بــال
الـعــرقــوب يتجولون بشكل علني بني
الصفصاف والرأس األحمر .فيما أعلن
قــائــد ال ـق ــوة الـعـقـيــد ال ـف ـت ـحــاوي بـســام
السعد ان القوة «لم تنتشر في الطيرة
بسبب عقبات على االرض» ،وأن ذلك
«ال يبشر بالخير للوضع االمني الذي
قد يهتز مجددا بفعل عدم التزام بعض

بدر لم يتصرف
كمهزوم بعد وقف
القتال وعناصره
يتجولون بشكل علني

ال ـق ــوى ب ـم ـق ــررات ال ـق ـي ــادة الـسـيــاسـيــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وغـ ـي ــاب ال ـج ــدي ــة ل ــدى
البعض في عملية االنتشار».
والسؤال الذي يتكرر بعد كل اشتباك:
ملاذا لم تستطع «فتح» حسم املعركة؟
«اس ــأل ــوا اإلس ــام ـي ــن» ،ي ـقــول ق ـيــادي
ف ـل ـس ـط ـي ـنــي ف ـ ــي أح ـ ــد الـ ـفـ ـص ــائ ــل ،إذ
لـيــس خـفـيــا أن امل ـج ـمــوعــات املـتـشــددة
تلقى رعــايــة مــن ق ــوى إســامـيــة ب ــارزة
انـ ـكـ ـش ــف إرس ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا امل ـ ـ ـ ــال وال ـ ـسـ ــاح
والــوجـبــات الساخنة لهم فــي اشتباك
ن ـي ـســان األخـ ـي ــر .وعـ ـ ــادة تـ ـس ــارع هــذه
ال ـقــوى إل ــى ف ــرض وق ــف إلط ــاق الـنــار
فــي ح ــال ضـ ّـيـقــت «ف ـتــح» الـخـنــاق على
املـ ـتـ ـش ــددي ــن .فـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،كـشــف
ا ُلـ ـقـ ـي ــادي أن ال ـه ـج ــوم ال ـع ـن ـيــف ال ــذي
ّ
شــن على «فتح» فجر األربعاء «شارك
فـيــه أمـيــر فـتــح اإلس ــام الـشـيــخ أســامــة
الشهابي والعناصر التابعون ألحمد
األسـيــر وش ــادي املــولــوي ال ــذي أشــرف
عـ ـل ــى ق ـ ـتـ ــال املـ ـتـ ـش ــددي ــن مـ ـن ــذ الـ ـي ــوم
األول» .وهـ ـ ــذه امل ـج ـم ــوع ــات ،بـحـســب
املصدر نفسه« ،تحتاج إلى العبور من
األحـيــاء الـتــي تسيطر عليها العصبة
أو ال ـح ــرك ــة املـ ـج ــاه ــدة ل ـل ــوص ــول إل ــى
مشارف حي الطيرة والــرأس األحمر»،
علمًا بأن أوساط «فتح» أدرجت هجوم
الفجر «كمحاولة أخـيــرة للمتشددين
ل ـت ـغ ـي ـيــر مـ ــوازيـ ــن الـ ـق ــوى ف ــي املـ ـي ــدان
بـهــدف تـحـســن ش ــروط ال ـت ـفــاوض مع
ً
الحركة ،وصوال إلى فرض وقف القتال
لصالحهم».
انـ ـتـ ـه ــى اش ـ ـت ـ ـبـ ــاك آب ب ـ ــا غـ ــالـ ــب وال
مغلوب .العرموشي قال إن القتال «لم
ينته ،بل هي هدنة هشة»ّ .أدت رام الله
قسطها أم ــام ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة ،فيما
ال ـقــوى اإلســام ـيــة تـحـتـمــي بحرصها
ع ـل ــى امل ـخ ـي ــم وت ـج ـن ـيــب أهـ ـل ــه ال ــدم ــار
وال ـت ـشــريــد .لـكــن م ــاذا عــن آخ ــر معاقل
التكفيريني في قلب الداخل اللبناني؟
األشياء التي صادرها مسلحو «فتح»
من داخل منازل املتشددين في الطيرة،
ال س ـي ـمــا م ـن ــزل ب ـ ــدر ،ت ـن ــذر ب ــاألس ــوأ.
رايات «داعش» وسكاكني كبيرة كالتي
يستخدمها التنظيم للذبح ،ومالبس
ّ
متنوعة وأموال...
نسائية وأسلحة
جـ ـ ـ ــوار ع ـ ــن الـ ـحـ ـل ــوة لـ ـي ــس ال ـخ ــاس ــر
الوحيد ،بل األهالي الذين دفعوا مرة
أخ ــرى ف ــات ــورة الـحـســم امل ـ ّ
ـؤج ــل أيـضــا.
املعاينة امليدانية تكشف حجم الدمار
الهائل في املمتلكات الــذي فــاق بكثير
ما ّ
اشتباك نيسان ،علمًا بأن
سجل في
ّ
املتضررين لم يتلقوا بعد تعويضات
الربيع املوعودة

علم
و خبر
عيتاني يغازل معراب
زار رئيس بلدية بـيــروت جمال عيتاني مـعــراب ،أول مــن أمــس ،موفدًا
من الرئيس سعد الحريري ،للتنسيق مع القوات في ما يتعلق بشؤون
بلدية بيروت ،خصوصًا في ملف محرقة النفايات ،بعدما كانت معراب
في صدد عقد مؤتمر صحافي النتقاد بعض قرارات البلدية ورئيسها.
اللقاء أسهم في تبريد األجواء بعدما عرض عيتاني وضع ملف املحرقة
ّ
تصرف معراب لدرسها وإبداء املالحظات عليها.
وملفات أخرى في

الهيئات الرقابية تشكو
استغرب مراجعون للتفتيش املركزي والهيئة العليا للتأديب ،لعرض
شـكــاوى مــن ت ـجــاوزات تحصل معهم ،أن لــدى عــدد مــن مسؤولي هذه
الهيئات شكاوى من تجاوزات مماثلة!

زوين وخليل األقوى كسروانيًا
بعد الكالم الكثير عن نية التيار الوطني الحر استبدال نوابه الحاليني
فــي ك ـســروان ،أكــد مـســؤولــون رسميون فــي التيار أن مــا ت ـ ّ
ـردد فــي هذا
الشأن يفتقر إلى الدقة ،وأن النائبني جيلبرت زوين ويوسف خليل ال
يزاالن األقوى من حيث القيمة املضافة التي يوفرانها لالئحة.

يعقوبيان مرشحة «المستقبل» في زحلة
يدفع مقربون من الرئيس سعد الحريري في اتجاه التنسيق مع حزب
حصول تيار املستقبل
الطاشناق إلعطائه ما يريده في بيروت مقابل
ّ
على املقعدين السني واألرمني في زحلة ،على أن يرشح اإلعالمية بوال
يعقوبيان عن املقعد األخير.

«المستقبل» يعود إلى الوعود
بدأت ماكينة املستقبل ،انطالقًا من بيروت ،جوالت انتخابية مناطقية
ً
شملت لـقــاءات فــي أحـيــاء نـفــوذ املستقبل ،تضمنت سـيــا مــن الــوعــود
االنتخابية واعتذارًا عن التقصير في املرحلة املاضية وتعهدًا بتفعيل
التواصل.

ميقاتي وريفي :المصلحة في االفتراق
قالت مصادر قريبة من الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق اللواء
أشرف ريفي إن ما يحول دون التقائهما انتخابيًا هو قانون االنتخاب
الــذي يفيدهما أكثر في حــال بقاء كل منهما في الئحة .علمًا أن ريفي
ّ
يضر بـ «املستقبل» في حــال إكماله وحيدًا أكثر بكثير مما إذا تفاهم
مع ميقاتي.

4

الخميس  24آب  2017العدد 3258

سياسة
تقرير

النميري ّفي الشريط
الذي وزعه تنظبم
«داعش» االرهابي

انتحاري الجرود

اسألوا رومية عن «أبو دجانة»!
عبد الرحمن النميري ،االنتحاري الثالث
الذي أنتجته البيسارية في غضون أربع
سنوات .البلدة الحاضنة «أشكال وألوان»
من لبنانيين وفلسطينيين وسوريين،
تستبعد أن يكون الثالث ثابتًا في ظل
استمرار تواري عدد من الشبان منذ بداية
األزمة السورية .الثالثة انتحروا ،لكنهم
ّ
فجروا خلفهم تساؤالت عدة عن سبب
اقتناعهم بالفكر التكفيري وهم أبناء
عائالت متنوعة ومندمجة
آمال خليل
ظ ـهــر األحـ ــد ال ـف ــائ ــت ،ك ــان دور عبد
الرحمن النميري ليكون االنتحاري
ال ـث ــال ــث م ــن ال ـب ـي ـســاريــة ومـحـيـطـهــا
(قـضــاء الــزهــرانــي) .كــاد يفجر نفسه
بـ ـجـ ـن ــود الـ ـجـ ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي أثـ ـن ــاء
املـ ـع ــرك ــة ضـ ــد «داعـ ـ ـ ـ ــش» فـ ــي جـ ــرود
رأس بعلبك .بحسب بـيــان الجيش،
فــإن «وح ــدة مــن الجيش فـ ّـجــرت على
طــريــق وادي ح ــورت ــة ومـ ــراح ال ــدوار
سـ ـي ــارة ودراجـ ـ ـ ــة ن ــاري ــة مـفـخـخـتــن
ت ـقــان ان ـت ـحــاريــن ،كــانــوا يـحــاولــون
استهداف عناصر مــن الجيش» .في
اليوم التالي ،تم تناقل مقطع فيديو
ألحد االنتحاريني يتلو وصيته إلى
أوالده وزوجته وأهله .النميري الذي
كان قد توارى عن األنظار وانقطعت
أخ ـبــاره مـنــذ أكـثــر مــن ث ــاث سـنــوات
ل ــم يـسـت ـطــع تـف ـج ـيــر ال ـج ـن ــود ،لـكـنــه
ّ
فجر صدمة فــي ضيعة الـعــرب (حي

منقسم بــن البيسارية والصرفند)
التي ينتمي إليها ،ومحيطها .طوال
الفترة املاضية ،ساد الظن أن الشاب
ال ـثــاث ـي ـنــي الـ ـ ــذي ال ـت ـح ــق ب ــ«ج ـب ـهــة
الـنـصــرة» ،وانتقل إلــى ســوريــا ،ربما
ق ـتــل .اك ـت ـشــاف أن ــه ك ــان ال ي ــزال حيًا
ويسكن في مغاور الجرود اللبنانية
ح ـ ـ ـ ـ ّـرك الـ ـ ـن ـ ــار ال ـ ـخـ ــامـ ــدة ف ـ ــي ب ـعــض
النفوس في املنطقة التي خرج منها
انتحاريان ينتميان إلــى «النصرة»،
ّأول ـه ـمــا اب ــن ال ـحــي الـفـلـسـطـيـنــي في
ال ـب ـي ـس ــاري ــة عـ ــدنـ ــان امل ـح ـم ــد (ف ـ ّـج ــر
ن ـف ـســه أم ـ ــام ال ـس ـف ــارة اإلي ــرانـ ـي ــة في
بـئــر حـســن ع ــام  )2013وال ـثــانــي هو
اب ــن ح ــي ي ــاري ــن ال ـجــديــدة ف ــي خ ــراج
البلدة ّ
(فجر نفسه أمــام املستشارية
اإليــرانـيــة فــي بئر حسن عــام .)2014
ح ـي ـن ـهــا ،وصـ ـل ــت ردود ال ـف ـع ــل إل ــى
إحــراق منازل وسيارات وقطع طرق.
بــالـنـسـبــة إلـ ــى ال ـن ـم ـي ــريّ ،
رد الـفـعــل
األول سـ ّـجــل لـيــل اإلث ـنــن ،حــن بــادر
شـ ـب ــان مـ ــن ال ـص ــرف ـن ــد إلـ ـ ــى إش ـع ــال
إطارات أمام منزل عائلته ،احتجاجًا،
فـيـمــا ان ـت ـشــرت ح ـمــات ع ـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي ّ
صبت غضبها
على عائلته وضيعة الـعــرب .بهدف
ت ـط ــوي ــق ردود الـ ـفـ ـع ــل ،زار رئ ـيــس
بلدية الصرفند علي خليفة ،يرافقه
ق ـ ـيـ ــاديـ ــون مـ ــن ح ــرك ــة أم ـ ـ ــل ،ضـيـعــة
ال ـعــرب والـتـقــى فــاعـلـيــات عـشـيــرة آل
النميري الذين أصدروا بيانًا ّ
تبرأوا
فيه من «اإلرهــابــي الــذي قضى خالل
مـحــاولـتــه اسـتـهــداف جـنــود الجيش
اللبناني الباسل» ،واعتبروا أن «ما
أقدم عليه عمل مدان وجبان وﻻ يمت
للثوابت والقيم التي نتمسك بها».
ال ت ـ ـح ـ ـت ـ ــاج ض ـ ـي ـ ـعـ ــة ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرب إل ـ ــى
ت ـقــديــم ك ـشــف ح ـس ــاب ع ــن وطـنـيـتـهــا

وان ـف ـت ــاح ـه ــا .إم ـ ــام امل ـس ـج ــد ال ـش ـيــخ
مـ ـحـ ـم ــد امل ـ ــوع ـ ــد مـ ـ ـع ـ ــروف ب ـم ــواق ـف ــه
املؤيدة لحزب الله ،والتي يطلقها في
خطب الجمعة .كثر مــن أبـنــاء القرية
يـتـمـسـكــون بــانـتـمــائـهــم إل ــى األح ــزاب
الــوطـنـيــة ،ال سـيـمــا ال ـحــزب التقدمي
ً
وفاء لكمال جنبالط الذي
االشتراكي
اس ـت ـص ــدر ل ـه ــم ب ــداي ــة ال ـس ـت ـي ـن ـيــات،
عـنــدمــا ك ــان وزي ـ ـرًا لـلــداخـلـيــة ،أوراق
ّ
قـيــد ال ـ ــدرس ،مــكـنـتـهــم ع ــام  1994من
الـحـصــول عـلــى الجنسية اللبنانية.
أمـ ـ ــا ال ـ ـشـ ـ ّـبـ ــان الـ ـ ـص ـ ــاع ـ ــدون ،ف ـهـ ّـم ـهــم
األول ال ـس ـفــر إلـ ــى امل ــان ـي ــا لــالـتـحــاق
بمن سبقهم منذ بداية التسعينيات
وحـقـقــوا ثـ ــروات طــائـلــة .لـكــن مل ــاذا لم
يـلـتـحــق ع ـبــد ال ــرح ـم ــن بــأش ـقــائــه في
أملانيا واختار «اإلرهاب عائلة» ،علمًا
بأنه ولد من أم شيعية (من املروانية
قضاء الزهراني) ونشأ في عائلة غير
متدينة ومكتفية ماديًا؟
ي ـص ـع ــب عـ ـل ــى كـ ـث ــر الـ ـتـ ـص ــدي ــق ب ــأن
«الـ ـط ــال ــب الـ ـ ـه ـ ــادئ والـ ـطـ ـي ــب» الـ ــذي
ت ــاب ــع دراسـ ـت ــه ف ــي ث ــان ــوي ــة الـبــابـلـيــة

يصعب على كثر
التصديق بأن «الطالب
الهادئ والطيب»
وكاتب قصائد الغزل
هو «أبو دجانة»

الــرسـمـيــة املختلطة ،قــد يصبح «أبــو
دجانة»ّ ،
املنسق بني القلمون السوري
والشمال اللبناني في «داع ــش» ،وأن
يـتـحــول «الـعــاشــق لزميلته املـتـحــررة
ّ
متزمتًا
ومن يكتب لها قصائد الغزل»
ت ـك ـف ـيــريــا .ي ـحـ ّـمــل ه ـ ــؤالء امل ـســؤول ـيــة
لـبـشـيــر ب ،.ج ـ ــاره ال ـص ـي ــداوي ال ــذي
س ـكــن م ــع عــائـلـتــه ف ــي ضـيـعــة ال ـعــرب
مـ ـن ــذ سـ ـ ـن ـ ــوات .درس الـ ـنـ ـمـ ـي ــري فــي
أزه ــر الـبـقــاع مــع بـشـيــر .هـنــاك تعرف
إل ــى «م ـتــدي ـنــن» وأص ـب ــح ع ـض ـوًا في
ّ
خـلـيــة م ــن تـسـعــة أش ـخ ــاص خــطـطــت
السـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف الـ ـي ــونـ ـيـ ـفـ ـي ــل وإطـ ـ ـ ــاق
ص ــواري ــخ بــات ـجــاه فـلـسـطــن املـحـتـلــة
واس ـ ـت ـ ـهـ ــداف املـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام األس ـب ــق
لقوى األمن الداخلي أشرف ريفي .في
اعترافاته أمام املحكمة العسكرية عام
 ،2008روى النميري كيف ّ
عرفه بشير
إلـ ــى «أبـ ـ ــو إس ـم ــاع ـي ــل» الـ ـقـ ـي ــادي فــي
ّ
(تبي الحقًا أنه نعيم
تنظيم القاعدة
عباس) ،ظنًا منه أنه يتبع لـ«الجهاد
اإلســامــي» وسيدربهما على القتال
ض ـ ــد اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وتـ ـفـ ـجـ ـي ــر دوري ـ ـ ـ ــات
لـلـيــونـيـفـيــل .ف ــي الـخـلـيــة ذات ـه ــا الـتــي
أشــرف عليها عباس ومحمد توفيق
طــه ومـحـمــد جـمـعــة (كـتــائــب عبدالله
ع ـ ـ ــزام) ،كـ ــان ش ــرك ــاء ال ـن ـم ـيــري ج ــاره
بشير ومروان حمادي ابن حي يارين
الذي غادر مع االنتحاري املحمد إلى
ســوريــا واب ــن حــي يــاريــن املـجـنــد في
قوى األمن الداخلي مطلق ج .والشيخ
أحـمــد الـخـلــف (يـقـيــم فــي البيسارية)
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـعـ ـ ّـد امل ـ ــرش ـ ــد ال ـ ــروح ـ ــي ل ـه ــم،
واألسيري املطلوب مصعب قدورة.
ع ـ ــام  ،2009أدي ـ ـ ــن ال ـن ـم ـي ــري وح ـكــم
بــالـسـجــن ل ـثــاث س ـن ــوات .حـتــى ذلــك
ال ـ ـحـ ــن ،ي ــؤك ــد أق ـ ــرب ـ ــاؤه أن م ـظــاهــر
ّ
التزمت لم تكن قد ظهرت عليه .يقول

قريبه العضو في اللجنة املركزية في
ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ف ـي ــاض الـنـمـيــري
إن ــه ك ــان «شـيـخــا مـ ـ ــودرن» .ح ــاول أن
ي ـص ـبــح إمـ ـ ــام ج ــام ــع ال ـض ـي ـع ــة ،لـكــن
كـ ـب ّــار الـ ـس ــن رف ـ ـضـ ــوا ب ـس ـب ــب صـغــر
س ــن ــه« .دراسـ ـت ــه ف ــي األزهـ ــر ل ــم ّ
تغير
ف ــي س ـلــوكــه االج ـت ـم ــاع ــي .ظ ــل يسهر

تقرير

الكتائب :لسنا «فضلة عشاء» القوات
َ
َ
جمهوري حزبي
تكفي متابعة حسابات
على وسائل
الكتائب والقوات اللبنانية ّ
التواصل االجتماعي ،إلدراك أن الوضع
بينهما أعقد من محاوالت إصالحه.
وبحاجة إلى أكثر من «سالم» ُيرسله سمير
جعجع ،بصورة غير مباشرة ،إلى سامي
الجميل .على الرغم من ذلك ،تحاول
القوات فتح كوة في جدارهما السميك
ليا القزي
الـ ـك ــام الـ ـ ــذي أسـ ـ ـ ّـر ب ــه رئـ ـي ــس ح ــزب
ال ـقــوات اللبنانية سمير جعجع إلى
نــائــب ح ــزب الـكـتــائــب إي ـلــي مــارونــي،
خ ـ ــال زيـ ـ ـ ــارة األول إل ـ ــى زحـ ـل ــة قـبــل
قــرابــة العشرة أي ــام ،وصــل إلــى دوائــر
القرار في الصيفيّ .
عبر جعجع ،ذاك
اليوم ،عن رغبةٍ في إعادة العالقة بني
الحليفني السابقني إلى مرحلة الوئام،
ُمـنـتــدبــا مــارونــي حـ ّـتــى ينقل ّ
تحيات
رئـ ـي ــس ال ـ ـقـ ــوات إلـ ــى ال ـن ــائ ــب ســامــي

ً
فضال عن ّ
نية معراب إرسال
الجميل.
ـدوب مــن قبلها ،األرج ــح أن يكون
م ـنـ ٍ
وزير اإلعالم ملحم رياشي ،إلى البيت
ّ
امل ــرك ــزي ل ــ«ال ـك ـتــائــب» ح ــت ــى ُي ـح ــاول
«ترقيع» الثقوب التي باعدت ما بني
ّ ّ
الحزبني .حتى أن مـصــادر زحــاويــة،
ّ
واكبت زيارة جعجع للمدينة ،تتحدث
عن ّ
«نية القوات محاولة التحالف مع
ال ـك ـتــائــب ح ـيــث تـسـمــح الـ ـظ ــروف في
دوائر جبل لبنان االنتخابية».
خـطــوات ال ـقــوات اللبنانية الصغيرة
بــات ـجــاه الـكـتــائــب ،وطــري ـقــة الـتــرويــج
لخبر «خ ـلــوة» جعجع ومــارونــي في
زحـ ـل ــة ،ت ـت ــزام ــن م ــع ح ــال ــة «ال ـ َـه ـج ــر»
ب ــن ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر وال ـق ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة .ل ــم ي ـق ــع الـ ـط ــاق رسـمـيــا
ب ـعــد ،ول ـكــن حـ ـ ّـدة ال ـخــافــات بينهما
ّ
ت ـ ــزداد ،إن ك ــان ف ــي م ــا خ ـ ّـص املــلـفــات
داخل مجلس الوزراء ،أو في التنسيق
ملرحلة االنتخابات النيابية ،وأخيرًا
ح ـ ــول زيـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء إل ـ ــى س ــوري ــا.
ولكن ،ال ُيمكن لجعجع أن يعود إلى
«بيته األول» ،متناسيًا ُسخريته من
«ب ـع ــض الـ ـن ــاس ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـي ــرة
الــذيــن ُي ـعــارضــون ملـجــرد امل ـعــارضــة...
ّ
الـفــوضــويــن الــذيــن يــريــدون ه ــدم كــل

أطلع ماروني المكتب
السياسي الكتائبي
على نية جعجع
تحسين العالقة
ش ـ ــيء ...وامل ـعــارضــة لـيـســت بــالـعـيــاط
وال ــزعـ ـي ــق والـ ـص ــري ــخ» .قـ ــال جـعـجــع
ّ
ك ــام ــه خـ ـ ــال اإلفـ ـ ـط ـ ــار ال ـ ـ ــذي نــظ ـمــه
حــزبــه فــي ح ــزي ــران املــاض ــي .وأض ــاف
إل ـيــه جـمـلـتــه« :م ــن ال يستطيع جمع
الـ ـح ـ ّـد األدنـ ـ ــى م ــن ال ـح ــاص ــل ليسمح
ّ
ل ـنــا ول ـيــذهــب يـتـســلــى ف ــي امل ـق ـهــى أو
كـمــا ي ـقــول زي ــاد الــرح ـبــانــي فليذهب
ال ــى تــرقـيـ ّـع بـنـطـلــونــه قـبــل الـتـنـطــح».
ً
ٌ
صحيح أنه لم ُي ّ
سم الجميل مباشرة،
ّ
ّ
إال أن الكتائبيني شعروا بأن الحديث
ّ
موجه لهم .يحفظون عبارات جعجع
وتوصيفه لـ«معارضة الزعيق» جيدًا،
لذلك «لــن نكون فضلة عشاء القوات،

ال ـتــي تـعـيــد فـتــح ال ـق ـنــوات مـعـنــا بعد
انـتـهــاء شـهــر الـعـســل مــع الـعــونـيــن»،
ب ـح ـســب مـ ـص ــادر امل ـك ـت ــب ال ـس ـيــاســي
الكتائبي.
خــال اجتماع املكتب السياسي يوم
ّ
التطرق وبشكل ُمسهب
 14آب ،جرى
إلـ ــى م ــا دار ب ــن ج ـع ـجــع وم ــارون ــي،
«الذي أطلعنا عن ّ
نية القوات تحسني
ال ـع ــاق ــة م ـع ـن ــا ،وإرسـ ـ ـ ــال م ــوف ــد إل ــى
ال ـص ـي ـف ــي» .ال ـت ـع ــام ــل م ــع األمـ ـ ــر ك ــان
«ع ـ ـلـ ــى درجـ ـ ـ ــة ع ــالـ ـي ــة م ـ ــن ال ـ ـجـ ـ ّـديـ ــة،
وكــانــت هـنـ ُـاك ع ـ ّـدة آراء ُوضـعــت على
ّ
الكتائب
الطاولة» .املشكلة هي في أن
ّ
فخورون بأننا
مكان آخر.
أصبح «في
ٍ
ُ
بقينا ثابتني مكاننا ولــم نـقــدم على
ال ـت ـســويــات ال ـتــي لـجــأ إلـيـهــا (رئـيــس
ال ـح ـكــومــة) س ـعــد ال ـح ــري ــري وسـمـيــر
ج ـع ـجــع .ف ــي ال ـن ـت ـي ـجــة ،ه ـم ــا أس ــاس
ّ
التسوية الرئاسية ،وكل طرف يتحمل
مسؤولية خياراته».
املالحظات الكتائبية على أداء القوات،
مـنــذ تبني األخ ـيــرة تــرشـيــح الرئيس
م ـي ـشــال عـ ــون ،ك ـث ـيــرة ،ووص ـل ــت إلــى
حـ ـ ّـد ال ـه ـج ــوم بــال ـش ـخ ـصــي بـيـنـهـمــا.
رغم ذلك« ،لنر كيف ستتطور األمور.
القصة ليست كبسة ّزر ،وتصريحات

ُ
ّ
جعجع عنا كمعارضة ال تـ ّـبـشــرً بــأن
ّ
األمـ ــور تـتـجــه إل ــى حـ ــل» .إض ــاف ــة إلــى
ّ
أن الكتائب قـ ّـرر «الـخــروج من النادي
السياسي .لدينا سقف ومـبــادئ ،من
ً
ً
يــريــد االلـ ـت ــزام ب ـهــا أهـ ــا وس ـه ـ ٌـا بــه.
ولكن من الصعب أن تقدر أطــراف في
السلطة على مجاراتنا به».
لــن تـكــون م ـحــاوالت رأب ال ـصــدع بني
ّ
الحزبني باألمر السهل ،خصوصًا أن
االث ـنــن ي ـب ــدوان سلبيني برؤيتهما.
ُ
قذف
تعيد مـصــادر مـعــراب
الرسمية ً ّ
ُ
الطابة إلى ملعب الكتائب ،معتبرة أنه
«لم تكن في أي مرة لدينا ُمشكلة مع
الصيفي ،بل هي التي افتتحت الخالف
مـعـنــا مـنــذ تــرشـيــح ع ــون إل ــى رئــاســة
ال ـج ـم ـهــوريــة ،ث ــم حـ ّـمـلـتـنــا مـســؤولـيــة
ً
إقصائها مــن الـحـكــومــة ،وص ــوال إلى
اعتبار الكتائب نفسه خــارج السلطة
وبمواجهتها» .على رغم ذلك« ،ال زلنا
نعتبر أنفسنا نتقاطع مــع الكتائب
في املواقف السيادية والثوابت» .كالم
انتقاد
م ـصــادر مـعــراب يتناقض مــع
ّ
أحد كوادرها قبل فترة ،للجميل ،بأنه
لــو كــان حريصًا على  14آذار ملــا كان
ّ
أول املنسحبني منها .كما أن الكتائب
ّ
ال يـنـفــك ُي ـعــايــر ال ـق ــوات بـ ــأن «تـقــديــم
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ّ
جعجعة تاريخية

مـ ــع الـ ـشـ ـب ــان وي ـ ـشـ ــارك فـ ــي م ـجــالــس
م ـخ ـت ـل ـط ــة وي ـ ــذه ـ ــب إل ـ ـ ــى ال ـس ـب ــاح ــة
مــرتــديــا «شـ ــورت» ق ـص ـي ـرًا» .مــا الــذي
ّ
غيره؟ «اسألوا رومية» يقول النميري.
بعد إتمام محكوميته وخروجه عام
ً
« ،2012الحظنا أنه تشدد .بات منعزال
وكـ ـت ــوم ــا وي ـت ـح ــاش ــى الـ ـت ــواص ــل مــع

اآلخــريــن ،ونشبت خــافــات عــدة بينه
وب ــن أفـ ــراد أس ــرت ــه وأم ــه الـشـيـعـيــة».
يتساءل« :إلى من ّ
تعرف عبد الرحمن
في مبنى اإلسالميني الذي أمضى فيه
ثالث سنوات ،ومن زرع في رأسه الفكر
ال ـت ـك ـف ـيــري؟» .الـنـمـيــري حـ ّـمــل الــدولــة
«مسؤولية إفساد عبد الرحمن».

ّ
أقله ّ
نظريًا ،بغض النظر إن اتفقت مع مضمونها
مفهوم الدولة،
محمد نزال
أو عارضتها .لم يكن أحد لينتبه إلى هذا التفصيل قبل اجتراح
ّ
ّ
الراجح أن سمير جعجع قــرأ كتبًا في سجنه .هو تحدث عن جعجع ملعادلته .مـ ّـرة أخــرى يزيد جعجع حــزب الله فيما كان
ّ
َ
ّ
ّ ُ
ُ
الضد.
ظه ُر ُحسنه
هــذا .شيء ما تغير في لغة الرجل (ال خطابه) .مذ ّخرج وهو يقصد أن ينقص ِمنه .الضد ي ِ
ّ
َ
ّيستخدم ألفاظًا لم يعهدها لسانه ِمن قبل .الراجح ،مرة أخرى ،الـتــاريــخ ال يعمل فــي صــالــح جعجع .ليس أول مــن راهــن على
ُ
أنــه قــرأ شيئًا في «فلسفة التاريخ» .ال لفظة تنافس «التاريخ» فهم ُم ّ
عي للتاريخ وخ ِذل .قبل أكثر ِمن عشر سنوات ،وضمن
ٍ
تـكــرارًا فــي كــامــه .آخــرهــا ّ
ّ
مؤتمر صحافي عقده للرد على ّ
(ربـمــا) كــان قبل نحو عشرة ّأيــام:
السيد حسن نصر الله ،قال
ّ
ّ
ّ
«ال ُي ّفكر أحــد أن َيتحايل على الـتــاريــخ .فاملعادلة التاريخية،
«إن حزب الله َيسير عكس التاريخ وهو لن يستطيع االستمرار
ّ
ّ
َ
ّ
إستراتيجية حــزب الله لن ُيكتب لها النجاح» .عقد
في كل األوقــات في لبنان ،كانت شعب ،دولة ،جيش» .إنه يرد ،في ذلــك...
بوضوح ،على معادلة حزب الله :جيش ،شعب ،مقاومة.
يوافق ِمن الزمن مضى على هذا التصريح وحزب الله يزداد تاريخًا
ّ
ّ
ُ
كل
في
جعجع على الشعب ،وكذا على الجيش (هل كان كذلك
عـلــى ت ــاري ــخ .لــو ســألـنــا جـعـجــع عــن ه ــذا ال ـيــوم فــإنــه لــن يـعــدم
ً
ّ
املعادلة:
األوقات!) ...معترضًا (فقط) على العنصر األخير ِمن
اإلجابة .دائمًا ثمة إجابة .سيقول مثال :التاريخ أمامنا والرهان
ّ
ّ
ّ
املقاومة .يضع مكانها :الدولة .فاته أن يقرأ ،في سجنه ،مقدمات ما زال قائمًا .هذه أسية من فجعهم التاريخ ،ثم تمسكوا بما
ُ
أول ـ ّـي ــة فــي ال ـع ـلــوم الـسـيــاسـ ّـيــة .إن ك ــان قــرأ،
فـجـعـهــم ،عـلــى م ـ ّـر ال ـتــاريــخ .ه ــذه تـشـبــه أن
ّ
فإنه حتمًا لم يفهم .ألف باء ّ
ً
مادة
وهذا وارد،
يجزم أحدهم بموت شاب عشريني ،مثال،
ُ
درك
لي
ستكفيه
كانت
الدستوري»
«القانون
ذات يوم .يأتيه بعد خمسني سنة ويقول له:
ّ
ّ
ُ
علميًا ،وهو «الحكيم» طبعًا ،تعريف الدولة.
انظر ،لم أمت .يجيبه :لكنك ستموت الحقًا،
التعريف األكثر شهرة .التعريف الذي يأخذ قبل عشر سنوات
هــذا هــو منطق الـتــاريــخ ،وسـتــرى .بالتأكيد
به الدستور اللبناني :شعب وأقليم وحكومة
إن حزب الله
س ـي ـم ــوت ...ض ـح ـكــا! ع ـلــى م ــا ي ـبــدو هـكــذا
قال ِ
ُ(سلطة) .هــذه هي ّ
َ
ّ
مكونات الــدولــة .يفترض
يفهم جعجع «حركة التاريخ» .ذات مرة قال
يسير
وهو
نجح
ي
لن
ّ
جعجع ،بحسب معادلته ،أن هناك دولــة ،ثم
خليجية ،في سياق
في مقابلة مع صحيفة
عكس التاريخ
ّ
هناك شعب وجيش! لم يخبره مستشاروه
حديثه عــن األزم ــة فــي ســوريــا ،إن «معركة
ّ
ّ
ُ
الدولتية،
ّأن الجيش هــو إح ــدى املــؤسـســات
تـغـيـيــر ال ـن ـظــام حـ ِـس ـمــت وه ـن ــاك حـتـمــيــات
وال ـتــي تـخـضــع ،تـلـقــائـ ّـيــا ،لـ ُـسـلـطــة الـحـكــومــة،
فــي الـتــاريــخ» .حسنًا ،إن سقط النظام في
ً
وأن ال ـش ـعــب هـ ــو ،أس ــاس ــا ،أحـ ــد امل ـك ـ ّـون ــات
ســوريــا بعد نصف ق ــرن ،مـثــا ،فسيخرج
ّ
ّ
ّ
الثالثة ملفهوم الدولة (باملعنى البسيط) ّ .هكذا ،وقبل أي نقاش جعجع ،إن كان ال يزال حيًا ،ليقول :ألم أقل لكم إنه سيسقط!
ّ
سياسي ،تسقط معادلة جعجع ّ
ّ
االرتجاليات في الواقع عندما ّ
نظريًا .إنها إحدى
يتحدث جعجع عن التاريخ فإنه يضع الباحث
مرجعيته في «فلسفة التاريخ» هذه؟ ّ
ّ
يتحدث
البلهاء في الخطاب السياسي اللبناني .لألمانة ،ليس جعجع في حيرة .ما هي
ّ
السياسية ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
لبنانيًا .الخلط
األولية
وحده َمن َيخلط في املفاهيم
عقل أن تكون املاركسية؟ هذا جعجع يا عمي!
ً
أكثرية عن «حتميات» .أي ّ
ّ
بني مفهومي ُ
ّ
السلطة والــدولــةّ ،مثال ،نجده شائعًا عند
بالتأكيد ال .هــل تــأثــر بفوكوياما ونهاية الـتــاريــخ ،معتقدًا أنــه
ّ
السياسيني في لبنان داخــل كــل الـقــوى .إنـمــا ،ولألمانة
أيضًا ،ينتمي إلى «اإلنسان األخير»؟ هل ُيتابع التحديثات التي طرأت
ّ
ّ
ّ
ّ
ى
وحت
اليومية،
التلفزيونية
ُيفهم أن يحصل هذا في اإلطالالت
هناك
سياسيًا عامًا لفريق وتطرأ على تلك النظرية ،وعن «النعف» الحاصل حولهاّ ،
ّ
في البيانات العابرة ،لكن أن يكون عنوانًا
في بالد املنشأ؟ جعجع شخص مؤمن .هذا ما يقوله .هل تأثر
ّ
ّ
االستراتيجية
سـيــاســي ،أو بمثابة الــركـيــزة
للمواجهة ،فهذه بفلسفة القديس أوغسطني للتاريخ ومدونته «مدينة الله»؟ هو
ّ
ّ
ّ
حزب
ـق
ـ
ح
ـن
ـ
م
ـه.
ـ
ل
ـاع
ـ
ق
ال
ـذي
ـ
ل
ا
ـرداءة
واحــدة ِمــن مظاهر زمــن ال ـ
ِ
قال إنه قرأ الكثير ِمن الكتب الالهوتية في سجنه .إن كان كذلك
الـلــه ،الـيــوم ،أن يسخر ِمــن جعجع ،وأن يقول لــه :أنـ َ
وفريقك
ـت
فالخالص ليس في هــذا العالم .فليبحث عن «الــرذيـلــة» داخله
السياسي ّ
ّ
صدعتم رؤوسـنــا بالحديث عــن الــدولــة ،فيما أنــت،
وليتطهر ِمنها شرطًا للنجاة في عاملنا .قبائل القوط دومًا على
ّ
ّ
اإلمبراطوريةّ .أمــا التاريخ ،وعلى مدى التاريخ ...فملجأ
يا «حكيم» طبعًا ،ال تفهم حتى أكاديميًا معنى الدولة .معادلة أبــواب
حــزب الـلــه (جـيــش ،شـعــب ،مـقــاومــة) تـبــدو أكـثــر انسجامًا مع املهزوم.

تريد القوات أن تخوض
بمعزل عن
االنتخابات
ٍ
«كاريتاس  14آذار» في توزيع
المقاعد (مروان طحطح)

ال ـ ـت ـ ـنـ ــازالت» ل ـح ـل ـفــاء  8آذار ،يـعـنــي
ّ
التخلي عن «مبادئ»  14آذار.
بعد شبه القطيعة في عالقة الكتائب
ّ
وال ـ ـقـ ــوات ،ت ــؤك ــد م ـص ــادر م ـع ــراب أن
ً
«جعجع أوال حــريــص على الكتائب،
ول ــدي ــه عــاط ـفــة ل ـل ـحــزب الـ ــذي انـطـلــق
ُ
منه» .وثانيًا ،تـحــاول الـقــوات تطبيع
عــاقــات ـهــا ال ـس ـيــاس ـيـ ُـة «مـ ــع مختلف
الـقــوى املسيحية .أال نـحــاول ذلــك مع
الـكـتــائــب؟» .فــي هــذا الـسـيــاق ،يوضع
حديث جعجع مع ماروني في زحلة.
أما التحالف في االنتخابات النيابية،
زمن
فللقوات رؤيــة أخــرى« .نحن ّ في ٍ
ـون
آخ ــر» ،تـقــول امل ـصــادر .فــي ظــل قــانـ ٍ
ج ــدي ــد« ،ت ــري ــد ال ـ ـقـ ــوات أن ت ـخــوض
بمعزل عن «كاريتاس 14
االنتخابات
ٍ
آذار» فــي تــوزيــع املـقــاعــد .كـنــا سابقًا
نتنازل عــن مقاعد منعًا ألي اشتباك
ومــن أجــل تكبير ّ
حصة كتلة  14آذار
الـتــي لــم ننجح فــي تشكيلها» .هدف
الـ ـق ــوات حــال ـيــا ه ــو ال ـح ـص ــول «عـلــى
ـق مــن
ك ـت ـلــة ن ـيــاب ـيــة وازنـ ـ ـ ــة ،لـنـسـتـحـ ُ
خاللها موقعًا وزاريــا متقدمًا وننفذ
مشروعنا اإلصالحي»ً .
بناء على هذه
القاعدة« ،ال تحالف انتخابيًا مع أحد،
إال إذا كان هناك تقاطع ومصلحة ما».

6

الخميس  24آب  2017العدد 3258

مجتمع وإقتصاد
تقرير

كلفة زحمة السير في لبنان:
 2مليار دوالر سنويًا
فيفيان عقيقي
ت ـقـ ّـدر كـلـفــة زح ـمــة الـسـيــر فــي لبنان
بنحو  2مليار دوالر سـنــويــا ،أي ما
ّ
يشكل حوالى  %4من الناتج املحلي
اإلجمالي ،بحسب تقرير نشره مركز
الـ ــدراسـ ــات ف ــي «ب ـل ــوم ب ـن ــك» .ويــأتــي
ّ
التحتية بعد
ذلــك نتيجة تهالك البنى
ّ
اللبنانية ،وتدهور حالة شبكة
الحرب
الطرق ،وغياب سياسات تنمية الطرق
وصيانتها ،ما ساهم في خلق مشكلة

زح ـم ــة مـ ـ ّ
ـروريـ ــة م ــزم ـن ــة ،والـ ـح ـ ّـد من
االسـتـثـمــار والـنـمــو االق ـت ـصــادي ،كما
ّأدى إلى تراجع ّ
معدالت السالمة على
الطرقّ .
عمليًا ،يحل لبنان في املرتبة  124من
بني  138دولة من حيث جودة الطرق،
ّ
التنافسية ال ـصــادر عن
على مــؤشــر
امل ـن ـت ــدى االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـع ــامل ــي ل ـعــام
 .2017- 2016ووف ـ ـق ـ ــا ملـ ـش ــروع
«الطرق والعمالة» الــذي وضعه «البنك
الــدولــي» لـلـعــام  ،2017يـقـ ّـدر إجمالي

ّ
اللبنانية بنحو 21705
شبكة الطرق
ّ
كـ ـلـ ـي ــومـ ـت ــرات ،ف ـي ـم ــا ت ـش ــك ــل شـبـكــة
ّ
الرئيسية نحو  6380كيلومترًا
الطرق
ّ
ّ
مــن ال ـطــرق امل ـعــبــدة ،مصنفة كــاآلتــي:
 529كـيـلــومـتـرًا م ــن ال ـط ــرق ال ــدول ـ ّـي ــة،
 1673كـلـيــومـتـرًا مــن ال ـطــرق األول ـ ّـي ــة،
ّ
الثانوية،
و 1367كليومترًا من الطرق
ّ
الداخلية.
و 2811كيلومترًا من الطرق
وبحسب مسح أجرته وزارة األشغال
ال ـعـ ّـامــة وال ـن ـقــل ف ــي ع ــام  ،2000فــإن
ّ
الرئيسية
 %15من الطرق في الشبكة

هي في حالة ّ
جيدة ،و %50منها في
حالة متوسطة ،و %35في حالة سيئة.
ّ
العام يفاقم األزمة!
غياب النقل
ال تــرتـبــط زحـمــة الـسـيــر املــزمـنــة في
ّ
التحتية وتدهور
لبنان بتهالك البنى
شبكة الطرق ،فقط ،بل من أسبابها
أي ـ ـضـ ــا غ ـ ـيـ ــاب ن ـ ـظـ ــام الـ ـنـ ـق ــل الـ ـع ــام
املشترك ،ما ّأدى إلى تكاثر سيارات
األجرة املشتركة وباصات وسيارات
الـنـقــل امل ـش ـتــرك ال ـخـ ّ
ـاصــة مــن جهة،

واعتماد القسم األكبر من الناس على
ّ
الخاصة من جهة أخــرى،
سياراتهم
بحيث تشير الدراسة إلى أن  %25من
ّ
السكان فقط يعتمدون على وسائل
النقل املشترك ،فيما يستخدم %75
ّ
الخاصة .وبحسب
منهم سياراتهم
الـ ـتـ ـق ــدي ــرات الـ ـت ــي ارتـ ـ ـك ـ ــزت عـلـيـهــا
الــدراســة ،هـنــاك حــوالــى  1.75مليون
س ـي ــارة مـسـ ّـجـلــة ف ــي ل ـب ـنــان (%85
منها سيارات ّ
خاصة) ،بحيث ارتفع
الُـعــدد اإلجـمــالــي لـلـسـيــارات الجديدة
امل ّ
سجلة بمعدل سنوي متوسط يبلغ
 %13بني عامي  2007و.2016
ً
فـ ـض ــا ع ــن ذلـ ـ ــك ،ت ـش ـهــد ال ـعــاص ـمــة
ب ـيــروت دخ ــول وخـ ــروج مــا بــن 500
و 600أل ــف مــركـبــة ّ يــوم ـيــا ،م ــا يعني
أن هناك سـيــارة لكل ثالثة أشخاص

طبق بشكل ُ
حتى اآلن ،ال يزال قانون السير ُي ّ
الكثير من اإلرشادات والضوابط التي نص
جتزأ.
م
ً
عليها القانون ال تجري محاسبة مخالفيها ،استكماال لمسار تطبيقه «على مراحل» منذ وضعه
موضع التنفيذ في نيسان عام  .2015وعلى الرغم من انخفاض عدد قتلى الحوادث ،إال أن بعض
العارفين يقولون إن المعيار العلمي يبقى متعلقًا بتنفيذ خطط السالمة المرورية االستراتيجية
التي تتجاوز مبدأي اقتناص الغرامات العالية وتخفيض عدد القتلى

التطبيق المجتزأ لقانون السير

ال موعد للمرحلة الثالثة
هديل فرفور
ُ
منذ يومني ،قتل ثالثة أشخاص على
طريق األنصارية في الجنوب نتيجة
ح ـ ــادث س ـي ــر .ل ــم ي ـك ــن ال ـ ـحـ ــادث هــو
األول خ ــال ه ــذا الـشـهــر عـلــى طريق
الـجـنــوب ،سبقه ح ــوادث عــديــدة راح
ضحيتها عدد من الجرحى والقتلى
أي ـ ـضـ ــا .ب ـح ـســب ال ـخ ـب ـي ــر فـ ــي إدارة
ال ـس ــام ــة املـ ــروريـ ــة ،ك ــام ــل اب ــراه ـي ــم،
ّ
ف ــإن طــريــق االتــوس ـتــراد امل ــؤدي إلــى
ال ـج ـنــوب يـشـهــد خ ــال ه ــذه الـفـتــرة
أعـ ــدادًا مــن ح ــوادث الـسـيــر ،مـتــزايــدة
نــوعــا مــا عــن امل ـعــدالت املـعـتــادة« ،ما
ّ
يتطلب تفعيل قانون السير الجديد
في هذه املنطقة».
برأيه ،إن فعالية القانون تختلف بني
منطقة وأخرى ،إذ «ال ُي ّ
طبق القانون
ب ــالـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــة ن ـف ـس ـه ــا ف ـ ــي املـ ـن ــاط ــق
اللبنانية املختلفة .مــا ّ
يتم التركيز
عـلـيــه ف ــي ب ـي ــروت م ــن نــاحـيــة ضبط
املـخــالـفــات والـتـقـ ّـيــد بـقــواعــد قــانــون
السير يختلف كليًا عما يتم التركيز
ً
ع ـل ـي ــه فـ ــي املـ ـن ــاط ــق األخـ ـ ـ ـ ــرى .م ـثــا
فــي ب ـي ــروت ،غــالـبـيــة املـحــاضــر التي
ّ
ُت ّ
سجل تتعلق بمخالفات الــوقــوف،
فيما تتركز املخالفات فــي الجنوب
والبقاع على املركبات غير القانونية
واملـيـكــانـيــك وح ــزام األم ــان وغـيــرهــا،
ّ
أم ــا فــي الـشـمــال فتتعلق املخالفات
ب ــال ـح ـم ــول ــة الـ ـ ــزائـ ـ ــدة ،ف ـي ـم ــا ت ـتــركــز
امل ـخــال ـفــات ف ــي ال ـجــديــدة وك ـس ــروان
ع ـلــى ش ــرب ال ـك ـحــول أث ـن ــاء ال ـق ـيــادة
وغيرها».
فـ ــي امل ـ ـبـ ــدأ ،ت ـ ـنـ ـ ّـوع ه ـ ــذه امل ـخ ــال ـف ــات
واخـ ـ ـت ـ ــافـ ـ ـه ـ ــا ب ـ ـ ــن املـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ُي ـ ـعـ ـ ّـد
«ط ـب ـيـع ـيــا» ،إذ يـعـتـمــد عـلــى نــوعـيــة
املـ ـخ ــالـ ـف ــات امل ـن ـت ـه ـج ــة فـ ــي مـنـطـقــة
م ـع ـي ـنــة ،وفـ ــق م ــا ي ـق ــول م ـص ــدر في
ّ
قــوى األم ــن الــداخـلــي .إل أن ابراهيم
ي ـن ـط ـل ــق م ـ ــن ن ـق ـط ــة االخ ـ ـت ـ ــاف فــي
فعالية القانون بني املناطق ُلي ّ
صوب
على اج ـتــزاء تطبيق الـقــانــون ،الــذي
ُ
ل ــم ت ــراف ـق ــه أي خ ـطــة اس ـتــرات ـي ـجـ ّـيــة

وط ـن ـ ّـي ــة ل ـت ـطــويــر م ـعــاي ـيــر ال ـســامــة
امل ـ ّ
ـروري ــة ،وتنفيذ اإلصــاحــات التي
لحظها القانون .بهذا املعنى ،يغدو
االخ ـت ــاف فــي تطبيق ال ـقــانــون بني
ُاملناطق والتركيز على مخالفات دون
أخرى جزءًا من التطبيق املجتزأ ،كأن
ً
نــرســي مـثــا قــاعــدة أنــه فــي الجنوب
يتم التركيز على امليكانيك وتجاهل
ال ـت ــدق ـي ــق فـ ــي املـ ـخ ــالـ ـف ــات األخ ـ ـ ــرى.
ي ـقــول ابــراه ـيــم ه ـنــا ،إن ه ــذا الــواقــع
يـسـمــح بـخـضــوع املــواط ـنــن حينها
لـ ـ ـ «مـ ــزاج ـ ـيـ ــة» ع ـن ـص ــر ق ـ ــوى األم ـ ــن،
ُليشير إلى ضــرورة تطبيق القانون

يبلغ معدل
قتلى حوادث السير
السنوي في لبنان
نحو  600قتيل
ّ
ب ـم ـف ـهــومــه ال ـش ــام ــل الـ ـ ــذي يـتـخــطــى
اقـتـنــاص ال ـغــرامــات وتخفيض عــدد
ال ـق ـت ـلــى وي ـت ـج ــاوزه ـم ــا إلـ ــى إرسـ ــاء
نــوع من الثقافة الــرادعــة التي ّ
تؤمن
ُالبيئة املطلوبة لـ «السالمة املرورية
ُ
امل ـس ـت ــدام ــة» .ه ــذه الـبـيـئــة ل ــن تـنـشــأ
إال ع ـل ــى ص ـع ـيــد االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات
الوطنية.

تطبيق القانون ال يزال ُمجتزءًا

م ـنــذ ُم ـ ــدة ق ـص ـي ــرة ،تـ ـ ــداول الـبـعــض
خـ ـ ـبـ ـ ـرًا ع ـ ـلـ ــى م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ت ـط ـب ـيــق
«ال ــوات ـس ــاب» ُيـفـيـ ُـد بــاق ـتــراب مــوعــد
تطبيق «املــرحـل ُــة املـقـبـلــة مــن قــانــون
السير» ،داعيًا املقيمني في لبنان إلى
ّ
التقيد بــاالرشــادات تجنبًا لتسطير
محاضر بحقهم.

ّ
ينفي العقيد مسلم صحة هذا الخبر،
وي ـق ــول إن ــه ال ي ــوج ــد ُ م ــوع ــد مـحــدد
ّ
للمباشرة باملرحلة «املعلقة» حاليًا.
عندما بوشر بتنفيذ قــانــون السير
ال ـجــديــد ف ــي ن ـي ـســان ع ــام  ،2015تم
تقسيم مراحل تطبيقه الى مرحلتني.
األولـ ـ ــى وهـ ــي ال ـت ــي ام ـت ــدت م ــن -22
 2015-4الـ ـ ــى  ،2015-4-30وال ـت ــي
جــرى خاللها قمع املخالفات اآلتية:
الـ ـس ــرع ــة ال ـ ـ ــزائ ـ ـ ــدة ،ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة تـحــت
تأثير الكحول أو املـخــدرات ،القيادة
املتهورة للدراجات الفئة الخامسة،
وم ـخــال ـفــات ال ـق ــرار اإلداري (الـسـيــر
خـ ـ ـ ــارج أوق ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ــدوام لـ ـل ــدراج ــات
والـ ـش ــاحـ ـن ــات) ف ـئ ــة أول ـ ـ ــى ،ال ـســرعــة
الزائدة عن الحد املسموح به.
أمـ ـ ــا امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــانـ ـي ــة مـ ــن تـطـبـيــق
الـ ـق ــان ــون ف ــامـ ـت ـ ّـدت مـ ــن 2015-5-1
ولغاية  ،2015-5-31خالل هذه الفترة
تم قمع املخالفات التالية :عدم وضع
حـ ــزام األم ـ ــان ف ــي امل ـقــاعــد األمــام ـيــة،
تـ ـج ــاوز اإلشـ ـ ـ ــارة الـ ـحـ ـم ــراء ،ال ـس ـيــر
ب ــاتـ ـج ــاه م ـع ــاك ــس ل ــوج ـه ــة ال ـس ـي ــر،
اسـتـعـمــال وســائــل االت ـص ــال ،وقــوف
صــف ث ــان يـعــرقــل انسيابية السير،
ق ـ ـيـ ــادة م ــرك ـب ــة دون ل ـ ــوح ـ ــات ،ع ــدم
وجود لوحة أمامية أو خلفية ،قيادة
مــركـبــة مــن دون تسجيل ،استعمال
مركبة لغير الغاية املخصصة لها،
قـيــادة فئة معينة مــن املــركـبــات غير
م ــرخ ــص ل ـه ــا ع ـل ــى رخ ـص ــة ال ـس ــوق
(خ ـ ـص ـ ــوص ـ ــي ،ع ـ ـم ـ ــوم ـ ــي) ،الـ ـقـ ـي ــام
بـحــركــات أو م ـن ــاورات ذات خـطــورة
كـ ــال ـ ـق ـ ـيـ ــادة امل ـ ـت ـ ـعـ ــرجـ ــة ،ت ــأجـ ـي ــر أو
استئجار أو استبدال اإلطارات أو أي
قطع غيار بقصد الغش في املعاينة
امل ـي ـكــان ـي ـك ـيــة ،عـ ــدم اع ـت ـم ــار ســائـقــي
الـ ــدراجـ ــات ال ـن ــاري ــة الـ ـخ ــوذة ،ق ـيــادة
دراجة آلية تحدث ضوضاء عالية.
ف ـع ـل ـي ــا ال ي ــوج ــد م ــرحـ ـل ــة «ث ــالـ ـث ــة»
ّ
لتطبيق الـقــانــون .إل أن هناك قــرارًا
ُ
«عرفيًا» من قبل قوى األمن الداخلي
ُ
ي ـق ـض ــي بـ ـع ــدم م ـح ــاس ـب ــة مــرت ـك ـبــي
بـعــض امل ـخــال ـفــات (ك ــان ـع ــدام وج ــود

املـ ـثـ ـل ــث الـ ـتـ ـح ــذي ــري والـ ـش ــواخ ــص
واإلط ـ ـفـ ــائ ـ ـيـ ــات واملـ ـق ــاع ــد ال ـخ ـل ـف ـيــة
ّ
املخصصة لــأطـفــال .)...يقول مسلم
إن ه ــذا ال ـق ــرار ات ـخــذ حـيـنـهــا ،قطعًا
للطريق أم ــام الـتـجــار الــذيــن عـمــدوا
رفع أسعار هذه املعدات،
حينها الى ّ
«وبالتالي تجنبًا لفتح سوق سوداء،
ت ـ ــم ت ـع ـل ـي ــق املـ ـح ــاسـ ـب ــة عـ ـل ــى ه ــذه
املخالفات ،من أجل إعطاء السائقني
مهلة كافية للتحضير .وحـتــى اآلن
ال يــوجــد ق ــرار باملحاسبة على هذه
املخالفات».
يرى ابراهيم ،أن جميع البنود التي
كــانــت مــوجــودة فــي ّالـقــانــون القديم
ُ
هي نفسها التي طبقت مع اختالف
في حجم الغرامات ،الفتًا إلــى غياب
ت ـط ـب ـي ــق «ال ـ ـع ـ ـنـ ــاصـ ــر األسـ ــاس ـ ـيـ ــة»
ال ـج ــدي ــدة ال ـ ــذي تـضـمـنـهــا ال ـقــانــون
ّ
الـجــديــد واملتعلقة بالعقوبات على
امل ـشــاة وبـنـظــام سـحــب الـنـقــاط على
دف ــات ــر الـ ـس ــوق وإلـ ـ ـ ــزام ال ـشــاح ـنــات
بالسير على يمني الطريق والتدقيق
ف ــي ال ـح ـمــولــة امل ـس ـم ــوح ب ـهــا وع ــدم
وضـ ـ ـ ـ ــوح مـ ـصـ ـي ــر امل ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـت ـق ـن ــي
ال ـخــاص ،حـيــث مــن امل ـقــرر أن يجري
العمل على وضــع مناهجه مــن أجل
تخريج مدربي السير وخبرائه».

انخفاض عدد القتلى ليس معيارًا
علميًا
بحسب أرق ــام ق ــوى األم ــن الــداخـلــي،
ف ـ ــإن ـ ــه بـ ـعـ ــد سـ ـنـ ـت ــن عـ ـلـ ــى ت ـط ـب ـيــق
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،انـ ـخـ ـف ــض عـ ـ ــدد ض ـحــايــا
ّ
«بمعدل 289
الحوادث بنسبة ،%22
ش ـخ ـصــا ع ـلــى ص ـع ـيــد عـ ــدد الـقـتـلــى
و 2717ج ــري ـح ــا»ُ .
وي ـش ـي ــر امل ـصــدر
نفسه في هذا الصدد الى أن األرقــام
تتجه إلى أن تكون أفضل مما كانت
عليه عام .2013
بحسب ابــراهـيــم ،فــإن مـعــدل القتلى
الـسـنــوي فــي لـبـنــان يبلغ نـحــو 600
ّ
بمعدل  50قتيل شهريًا ،في
قتيل ،أي
حــن أن املـتــوســط ال ـعــام فــي الـبـلــدان
املـمــاثـلــة لـلـبـنــان ال يـتـخـطــى ال ـ ـ 300

قتيل سنويًا.
يرى ابراهيم أن انخفاض عدد القتلى
ليس معيارًا علميًا الحتساب فعالية
تطبيق القانون وإن كان سببًا مهمًا.
ب ــرأي ــه ،مــا ســاهــم فــي تخفيض عــدد
القتلى هو الحمالت اإلعالمية التي
راف ـق ــت تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون و»امل ـ ـ ــزاج»
الــذي ُوجــد آنــذاك بـضــرورة االرت ــداع.
يخلص ابراهيم إلى أهمية «املناخ»
السائد في ردع املتهورين وتريثهم.
مــن هـنــا ُيـشـيــر إل ــى ضـ ــرورة تفعيل
الـقــانــون مــن أجــل إرس ــاء ذلــك املـنــاخ:
«عـنــدمــا ُيـنـشــر خـبــر عــن ي ــوم أمـنــي،
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ت ـقــري ـبــا ،وهـ ــي نـسـبــة عــال ـيــة مـقــارنــة
مــع بـلــدان مختلفة مثلّ تــركـيــا ،إذ إن
هناك سيارة واحــدة لكل  7أشخاص،
وال ّـصــن حـيــث يــوجــد س ـيــارة واح ــدة
لكل  12شخصًا.
ّ
ُيـ ـض ــاف إلـ ــى ذل ـ ــك ،ت ـض ــخ ــم حــركــة
امل ــرور منذ عــام  ،2011على الطرق
امل ــزدحـ ـم ــة أسـ ــاسـ ــا ،ب ـن ـس ـبــة %15
نتيجة أزمة اللجوء السوري .ووفقًا
لـتـقــديــرات الـبـنــك الــدولــي ،فــإن تدفق
الالجئني زاد من كلفة إعادة التأهيل
وتـحـســن شـبـكــة ال ـط ــرق بـنـحــو 50
مليون دوالر سنويًا.
حلول األزمة
تقترح الدراسة مجموعة من الحلول
مل ـع ــال ـج ــة أزمـ ـ ـ ــة الـ ـسـ ـي ــر ف ـ ــي ل ـب ـنــان

ّ
 %25من السكان فقط
يعتمدون على وسائل
النقل المشترك

وت ـخ ـف ـيــف االزدح ـ ـ ـ ــام ع ـل ــى ال ـط ــرق،
بـمــا سيسمح بـجــذب االسـتـثـمــارات
وتوسيع نطاق املـشــاريــع إلــى خــارج
ّ
الريفية،
العاصمة ،وتنشيط املناطق
وتــال ـ ّيــا إحـ ــداث نـمــو ف ــي االق ـت ـصــاد.
وتتمثل هذه الحلول باآلتي:
 -1إنـ ـش ــاء ن ـظ ــام ن ـ ّق ــل عـ ــام حــديــث
ومـ ــوثـ ــوق ،م ــا س ـي ـقــلــل م ــن الــزح ـمــة
امل ـ ـ ـ ّ
ـروري ـ ـ ــة ومـ ـ ــن ع ـم ـل ـ ّـي ــة اسـ ـتـ ـي ــراد

ّ
سيحد من ّ
التلوث
السيارات ،وتاليًا
ّ
ّ
ويخفف الفاتورة الصحية .وذلك عبر
تــوفـيــر م ـم ـ ّـرات خـ ّ
ـاصــة للنقل ال ـعـ ّ
ـام
وتحديد أولوياته في إشارات املرور.
 -2إح ـي ــاء ن ـظ ــام ال ـس ـكــك ال ـحــديـ ّ
ـديــة
التي كانت قائمة قبل الحرب ،وإزالــة
التعديات املوجودة عليها ،علمًا بأن
االتحاد األوروبي منح مبلغ  2مليون
دوالر فــي عــام  2014لــدراســة إعــادة
إع ـمــار م ـ ّمـ ّـر ب ـيــروت – طــراب ـلــس ،أو
إنشاء خط نقل سريع (باصات النقل
الـ ـس ــري ــع) ،وخ ـص ــوص ــا أن تكلفته
ّ
الرأسمالية هي أقل خمس مـ ّـرات من
ّ
الحديدية.
تكلفة بناء السكك
 -3إدارة ال ـس ــام ــة ع ـلــى ال ـط ــرق ــات،
وإدارة ح ــرك ــة املـ ـ ـ ـ ــرور ،مـ ــن خ ــال
االستثمار في نظام النقل الذكي ،الذي

قد يساهم في تقليل احتمال حدوث
زحمة سير ،وح ــوادث ووفـيــات ،كما
يسهم فــي حفض استهالك الــوقــود
واالن ـب ـع ــاث ــات م ــن خـ ــال اسـتـعـمــال
إشارات املرور ّ
الذكية كتدبير وقائي
يـهــدف إلــى اكـتـشــاف أمــاكــن الزحمة
واالخـتـنــاقــات ،ويـســاعــد فــي التقليل
ّ
ّ
الرئيسية ،بما يوفر
منها في الطرق
املال والوقت.
 -4تحسني نوعية الطرق ،وتأهيلها،
وخصوصًا أن الطلب على السيارات
الـخـ ّ
ـاصــة سيظل فــي ارت ـف ــاع ،إذا ما
اس ـت ـمـ ّـر ال ــوض ــع ال ــراه ــن ،وإلـ ــى حني
تنفيذ مشاريع النقل العام التي عادة
طويلة
ما تكون مشاريع متوسطة أو ّ
األج ـ ــل وت ـش ـهــد ت ــأخ ـي ــرات مـتـعــلـقــة
بالتمويل.

ما ساهم في تخفيض عدد القتلى هو الحمالت اإلعالمية التي رافقت تطبيق القانون (مروان طحطح)

نرى غالبية الناس تتحضر لتفادي
امل ـخــال ـفــات واالن ـت ـب ــاه .امل ـط ـلــوب هو
ّ
إشعار الناس أن كــل األيــام هي أيام
أمـ ـنـ ـي ــة»ُ .
ويـ ـضـ ـي ــف« :ق ـ ــد يـنـخـفــض
ع ـ ــدد ال ـق ـت ـل ــى ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،ل ـك ـنــه قــد
يتضاعف في شهر واحد مع خفوت
ضجة القانون .لذلك ال نستطيع أن
نعتبر هذا العامل هو معيار علمي،
ّ
خـصــوصــا ف ــي ظ ــل غ ـيــاب املـنـظــومــة
اإلحصائية الدقيقة».
ويـخـتــم بــالـتـســاؤل« :ه ــل ك ــان الـعــدد
انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــض ل ـ ـ ــو طـ ـبـ ـقـ ـن ــا ال ـ ـح ـ ـمـ ــات
اإلعــام ـيــة م ــع امل ـخــال ـفــات املــاضـيــة؟

بالتأكيد نـعــم .األم ــر يتعلق بالجو
السائد وبإقناع الناس بــأن تطبيق
القانون ليس موجة وتنتهي».
تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن ــه مـضــى نحو
خمس سنوات على صــدور القانون
ع ــام  ،2012ومـ ـ ّـر نـحــو سـنـتــن على
بداية تنفيذه في نيسان عــام .2015
حتى اآلن ،لم تتجهز اإلدارات املعنية
بــالــوســائــل الـتــي تمكنها مــن تنفيذ
ال ـع ـن ــاص ــر الـ ـج ــدي ــدة ال ـج ـي ــدة ال ـتــي
ّ
يتطبق منه
أرساها القانون الذي لم
إال دفــع الـغــرامــات املــرتـفـعــة ،بحسب
ابراهيم.

هل ّ
أقر مجلس النواب
زيادة رسم المغادرة
على الدرجة السياحية؟
من بني كل البنود الضريبية التي ّ
أقرها مجلس
النواب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب ،أثار البند
الـتــاســع بلبلة واس ـعــة خ ــال الـيــومــن املاضيني
ً
ابتداء من  22آب
الرتباطه بزيادة رسوم املغادرة
 ،2017وخصوصًا الــزيــادة على املسافرين في
الدرجة السياحية من  50ألف ليرة إلى  60ألف
لـيــرة ،إذ ّ
تبي أن هــذه الــزيــادة لــم ّ
يقرها مجلس
ّ
النواب ،بل أقر الزيادة على درجات رجال األعمال
والــدرجــة األول ــى والـطــائــرات الخاصة ،مــا يوجب
تصحيح الخطأ املادي الوارد في القانون املنشور
في الجريدة الرسمية.
في  21آب  2017صدر ملحق للجريدة الرسمية
يتضمن الـقــانــون رقــم  45املتعلق بتمويل رفع
ّ
الحد األدنى لألجور وإعطاء زيادات غالء معيشة
لـلـقـطــاع ال ـع ــام .امل ــادة الـتــاسـعــة مــن ه ــذا الـقــانــون
تفرض زيادة على رسم املغادرة من لبنان بطريق
الجو على الرحالت التي تتعدى مسافتها 1250
كيلومترًا كوجهة نهائية .وتشير هذه املادة إلى
أن الــرســوم أصبحت على النحو اآلتــي 60 :ألف
ليرة على املسافر في الدرجة السياحية (كانت
 50ألف ليرة) 110 ،آالف ليرة على املسافر في
درجــة األعـمــال (كــانــت  71ألــف لـيــرة) 150 ،ألف
ليرة على املسافر في الدرجة األولى (كانت 102
ألــف لـيــرة) 400 ،ألــف ليرة على كــل مسافر في
الطائرات الخاصة (كانت  102ألف ليرة).
في الواقع ،هناك مشكلة أساسية في هذه املادة
ّ
بالتحديد ،إذ يــؤكــد رئيس لجنة املــال واملــوازنــة
الـنـيــابـيــة الـنــائــب إبــراه ـيــم كـنـعــان ل ــ"األخ ـب ــار" أن
مــا تــم التصويت عليه فــي مجلس الـنــواب لجهة
املــادة التاسعة املتعلقة بزيادة رسوم املغادرة ال
يتضمن أي زي ــادة على املسافرين فــي الــدرجــة
الـسـيــاحـيــة ،وذلـ ــك اس ـت ـنــادًا إل ــى اق ـت ــراح الـنــائــب
سيمون أبي رميا .ويشير كنعان إلى أن الزيادة
كــانــت مــذكــورة فــي امل ـســودات السابقة للقانون
قبل إقــراره وأن إلغاء الزيادة التي تطال الدرجة
السياحية مــذكــور فــي محضر جلسة مجلس
ال ـنــواب الـتــي أق ـ ّـرت قــانــون السلسلة والـضــرائــب
ّ
املمولة لها.
صدور القانون بصيغته التي تفرض الزيادة على
الدرجة السياحية أثارت بلبلة واسعة بني شركات
الطيران ومكاتب السياحة والسفر والزبائن .فقد
أص ــدرت أول مــن أم ــس املــديــريــة الـعــامــة للطيران
امل ــدن ــي تـعـمـيـمــا ي ـف ــرض ع ـلــى ش ــرك ــات ال ـط ـيــران
واملكاتب تحصيل هذه الضريبة من الزبائن بكل
املستويات ،أي الدرجة السياحية وباقي الدرجات.
ويشير عبود إلــى وجــود "عــدد كبير من الزبائن
الذين اشتروا تذاكر السفر قبل سنة أو أشهر ،وإذا
ُ
فــرض عليهم تسديد الضريبة وتحصيلها على
الكونتوارات في مطار بيروت ،فإن املشكلة ستقع
في حال رفض الزبون تسديد قيمة الزيادة ّ ،علمًا
بأن القانون يعطيه هذا الحق ،إضافة إلى حقه في
الصعود إلى الطائرة" .ويضيف ّ
عبود أن "تحصيل
الزيادة ال يمكن أن يكون فوريًا ،ألن هذه الضريبة
يتم تضمينها تذاكر السفر ،وبالتالي فــإن األمر
مرتبط بنظام قطع التذاكر فيما تحصيل الضريبة
يقع على عاتق شركات الطيران ومكاتب السياحة
وال ـس ـفــر ،م ــا يـعـنــي أن أي ت ـعــديــل ف ــي الـضــريـبــة
يتطلب إبالغ منظمة أياتا الدولية إلدخال الزيادات
على نظام حجز وبيع تذاكر السفر".
رغــم ذل ــك ،فــإن البلبلة امل ـثــارة حــول هــذا املــوضــوع
لـيـســت مــرتـبـطــة بــالـخـطــأ املـ ــادي الـ ـ ُـوارد فــي امل ــادة
الـتــاسـعــة مــن ال ـقــانــون  45بـعــدمــا أش ـيــع أن هناك
رسمًا جديدًا على املـغــادرة من دون قــراءة دقيقة
لهذه املادة .فقد ّ
تبي أن هناك الكثير من الوجهات
ّ
الـتــي ال تخضع لــرســم امل ـغ ــادرة .وبـحـســب عــبــود
"يمكن القول إن كل وجهة ال يزيد وقت الوصول
إلـيـهــا عــن ســاعــة ونـصــف ســاعــة ال تــدخــل ضمن
هذه الزيادة .هناك الكثير من الوجهات القريبة التي
ال يتطلب السفر إليها أكثر من  1250كيلومترًا،
وم ـن ـهــا م ـص ــر واالردن وق ـ ـ ـبـ ـ ــرص ."...وبـحـســب
امل ـع ـط ـيــات امل ـت ــداول ــة ب ــن ال ـط ـي ــاري ــن ،فـ ــإن الـسـفــر
إلــى أوروب ــا (باستثناء أثـيـنــا) والخليج وأفريقيا
وأميركا وأستراليا يخضع لهذا الرسم لكونه يقع
خارج إطار الـ 1250كيلومترًا املنصوص عليها في
القانون.
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على الغالف

إذاعرض عليك شخص مامبلغ  10دوالرات
شهريًامقابل معرفة جميع بياناتك الشخصية:
عمرك ،رغباتك ،آرائك ،األماكن التي ترتادها،
وضعك االجتماعي ،األمور التي تتابعها،
صورك ،إعجاباتك ،المواقع التي تزورهاوجميع
هل كنت ستقبل؟ معظم
أصدقائك… ُ
األشخاص الذين طرح عليهم هذاالسؤال أجابوا
بالنفي ،معتبرين أن هذه البيانات ُتساوي أكثر
بكثير من  10دوالرات .سؤال آخر طرح عليهم:
هل لديكم فايسبوك؟ الجميع أجاب نعم.
أوهمنافايسبوك بأنه مجاني ونجح في ذلك

ّ
يا عمال
«فايسبوك»...
ّ
تمردوا!
على زوكربرغ أن يدفع أجورنا

إيفا الشوفي
فــي شـهــر ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،بـلــغ عــدد
مـسـتـخــدمــي «فــاي ـس ـبــوك» الـنــاشـطــن
ش ـهــريــا م ـل ـي ــاري ش ـخــص ف ــي أن ـحــاء
الـ ـع ــال ــم .مـ ـلـ ـي ــارا ش ـخ ــص يـصـنـعــون
م ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــوى فـ ـ ــاي ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــوك م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ــال
الـصــور الـتــي ّ
يحملونها ،املـنـشــورات

الـ ـت ــي ي ـك ـت ـبــون ـهــا ،ال ـص ـف ـح ــات ال ـتــي
ينشئونها ،التعليقات واإلعـجــابــات
ال ـ ـتـ ــي يـ ـضـ ـع ــونـ ـه ــا ،ال ـ ـ ــرواب ـ ـ ــط ال ـت ــي
يـنـشــرونـهــا والـكـثـيــر غ ـيــرهــا .مـلـيــارا
ً
شـ ـخ ــص ي ـ ـقـ ــدمـ ــون كـ ـ ّـمـ ــا ه ـ ــائ ـ ــا مــن
امل ـع ـل ــوم ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة إل ـ ــى شــركــة
فايسبوك الـتــي تبيعها بــدورهــا إلى
شـ ــركـ ــات اإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات .ب ـم ـع ـن ــى آخـ ــر،

مليارا صانع محتوى يعملون يوميًا
من دون أجرّ .أمر غريب .لكن ما الذي
يجعلنا نـتـصــفــح يــومـيــا فــايـسـبــوك؟
اإلج ـ ــاب ـ ــة واضـ ـ ـح ـ ــة :املـ ـحـ ـت ــوى الـ ــذي
يـتــم تـقــديـمــه بـشـكــل دائ ـ ــم ،وبــالـتــالــي
ل ــوال املـحـتــوى املـتـجــدد ال ــذي ينتجه
املستخدمون يوميًا ما كان فايسبوك
ل ـي ـح ـق ــق أرب ـ ـ ــاح ـ ـ ــا .م ـ ــن هـ ـن ــا ُيـ ـط ــرح

نـقــاش عــاملــي حــول فـكــرة مثيرة :على
فايسبوك أن يدفع لنا مقابل املحتوى
ال ــذي ننتجه لــه وال ــذي يبيعه .حتى
ه ـ ــذه ال ـل ـح ـظــة ن ـح ــن عـ ـم ــال م ــن دون
أجــر فــي االقـتـصــاد الــرقـمــي الـجــديــد...
وال ـب ـيــانــات هــي «ن ـفــط» ه ــذا الـعـصــر.
كثيرون ناقشوا هذه الفكرة املطروحة
منذ سـنــوات ،وك ــان فايسبوك وجهة

العمل المنزلي والعمل لفايسبوك :اإلمعان في االستغالل
ع ــام  2013أصـ ــدر ج ـ ــارون الن ـي ـيــر ك ـت ــاب «م ــن يملك
املستقبل؟» ،الذي يتوقع فيه كيف ستحول التكنولوجيا
ال ـعــالــم ،ويـظـهــر كـيــف تـسـتـغــل ش ــرك ــات الـتـكـنــولــوجـيــا
الكبرى البيانات الكبيرة وتقاسم املعلومات مجانًا ،ما
قاد االقتصاد الى الركود ّ
وعرض الخصوصية للخطر
وأفرغ الطبقة الوسطى .برأي النيير إن قوى اإلنتاج على
وشك أن تأخذ قفزة هائلة أخرى إلى األمام ،في حني أن
ً
عالقات اإلنتاج تتخبط كثيرًا .لكن هناك بديال :اقتصاد
معلومات يكافئ الناس العاديني ملا يفعلونه ويشاركونه
على شبكة اإلنترنت؛ فإذا كانت البيانات تستحق املال،
وتحقيق الشركات لألرباح يقوم على تبادل البيانات،
إذًا يـجــب أن ُيــدف ــع لـلـنــاس مـقــابــل م ــا يـســاهـمــون فـيــه.
يقول النيير إن «قــوى جبارة في صناعة التكنولوجيا
قد أقنعتنا بذكاء بأن نعمل مجانًا .اقتصاد املعلومات
لــديــه ال ـقــدرة عـلــى أن يـكــون مــربـحــا ومـهـمــا تـمــامــا مثل
االقتصاد الصناعي ،ولكن معظم النشاط االقتصادي
يجري «خ ــارج الـسـجــات» ،والالعبني الوحيدين الذين

يستخرجون أي قيمة نقدية هم الشركات الكبيرة مثل
غوغل وفايسبوك».
في العام التالي ،أعلنت األستاذة الجامعية والفنانة لوريل
بـتــاك إط ــاق م ـشــروع « »Wages for Facebookفي
حركة مماثلة للحملة النسوية التي انطلقت عام 1970
بـعـنــوان «أج ــور للعمل املـنــزلــي» الـتــي كــانــت تـهــدف إلــى
تكميم العمل املنزلي .تشرح بتاك أن «حملة «أجور للعمل
املـنــزلــي» طالبت بــأن تــدفــع الــدولــة لـلـمــرأة مقابل عملها
املـنــزلــي غير املــأجــور والــرعــايــة الـتــي تقدمها ،حيث إن
اقتصاد السوق قد بني على كميات هائلة من هذا العمل
غير املعترف بــه .بنيت الحملة على الخطاب املناهض
لالستعمار لتوسيع نطاق تحليل العمل غير املأجور من
املصنع إلى املنزل» .وعلى هذا املنوال ،تسعى «Wages
 »for Facebookإلى توسيع نطاق مناقشة العمل غير
املأجور إلى أشكال جديدة من خلق القيمة واالستغالل
عـبــر اإلنـتــرنــت للتفكير فــي الـعــاقــات مــع الــرأسـمــالـيــة،
والطبقات والعمل في وسائل االعالم االجتماعية اليوم.

لذلك ،أعلنت الحملة «مانيفستو» تشرح فيه ما الذي قام
بــه النظام الرأسمالي إلقناعنا بالعمل مجانًا« :أقنعنا
رأس املــال بــأن قبول عمل غير مأجور هو أمــر طبيعي
ّ
ُ
(مقنع) ال يمكن تجنبه .بدوره ،فإن العمل
رض ِ
وعمل م ٍ
ً
غير املــأجــور لفايسبوك كــان سالحًا فعاال في تعزيز
ً
االدعــاء املشترك بأن فايسبوك ليس «عمال» ،وبالتالي
منعنا مــن الـكـفــاح ض ــدهُ .ينظر الينا كمستخدمني أو
أصدقاء محتملني وليس كعمال .يجب أن نعترف بأن
رأس املال نجح في إخفاء عملنا من خالل إنكار حقنا
في أجر ،في حني تستفيد الشركة مباشرة من البيانات
ّ
وتحولها إلى فعل صداقة )...( .من املهم أن
التي ننتجها
نعترف بأنه عندما نتحدث عن فايسبوك ال نتحدث عن
وظيفة تشبه الوظائف األخرى ،ولكن نتحدث عن أوسع
أداة تالعب وأكثر عنف ماكر ورقيق ارتكبته الرأسمالية
تجاهنا .في ظل النظام الرأسمالي ،فإن كل عامل يجري
الـتــاعــب بــه واسـتـغــالــه كــذلــك ف ــإن عــاقـتــه ب ــرأس املــال
يصيبها اإلرباك التام».

الـتـصــويــب دائ ـمــا لـكــونــه أك ـبــر شبكة
«اجتماعية» تعمل وفق هذا النموذج.
ما هي الفكرة؟ ببساطة إن مستخدمي
فـ ــاي ـ ـس ـ ـبـ ــوك ه ـ ـ ــم ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن يـ ـنـ ـتـ ـج ــون
املحتوى الذي تقدمه شبكة التواصل
االجتماعي على الصفحات .فمن خالل
منشوراتنا وإعجاباتنا ونقاشاتنا
واملعلومات الشخصية التي نكشفها
ع ـلــى ال ـش ـب ـكــة تـمـلــك فــاي ـس ـبــوك أكـبــر
م ـ ـخ ـ ــزون ب ـ ـيـ ــانـ ــات شـ ـخـ ـصـ ـي ــة .ه ــذا
امل ـخ ــزون تـبـيـعــه فــايـسـبــوك لـشــركــات
اإلعالنات التي تستخدمه الستهداف
املستخدمني بإعالنات مدروسة .هذا
يعني أن فايسبوك تحقق أرباحًا مما
يـنـتـجــه امل ـس ـت ـخــدمــون م ــن م ـح ـتــوى،
وم ـ ــن دون املـ ـحـ ـت ــوى ملـ ــا ك ـ ــان ه ـنــاك
أهـمـيــة لـلـشـبـكــة ،أي إن املستخدمني
يعملون لدى الشركة من دون مقابل،
إال إذا كان استخدام فايسبوك مجانًا
ً
يـعـتـبــره الـبـعــض أجـ ـرًا عـ ــادال لشركة
حـ ـقـ ـق ــت إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزت ع ـش ــرة
مليارات دوالر عام .2016
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــال ح ـ ـ ــدي ـ ـ ــث فـ ـ ـ ــي ص ـح ـي ـف ــة
« ،»Financial Timesيقول الصحافي
ّ
جون ثورنيل إن «أكثر األصــول قيمة
التي تمتلكها فايسبوك هي البيانات
ال ـت ــي يـسـلـمـهــا إي ــاه ــا امل ـسـت ـخــدمــون
ع ــن غ ـي ــر ق ـص ــد م ـج ــان ــا ق ـب ــل أن يـتــم
بـيـعـهــا ف ــي ال ــواق ــع لـلـمـعـلـنــن» .أع ــاد
ه ــذا امل ـقــال فـتــح نـقــاش مستعر حــول
ه ـ ــذه الـ ـفـ ـك ــرة ،ل ـي ــأت ــي ال ـ ـ ــرد مـ ــن تـيــم
وورستوال في مجلة « »Forbesحيث
رأى أن «الـبـيــانــات ليست قـ ّـيـمــة على
اإلط ـ ـ ــاق ،ب ــل ال ـن ـظــم ال ـت ــي تـعــالـجـهــا
هــي التي تعطيها قيمة ،وهــذا يعني
اقتصاديًا أن املستخدمني ال يخلقون
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إعداد إيفا الشوفي

الالعبون الوحيدون الذين
يستخرجون قيمة نقدية
من اقتصاد المعلومات
هم الشركات الكبيرة
()the new yorker

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

تقرير

لعبة واقع افتراضي تعمل بالتحكم الذهني
في أفالم الخيال العلمي ،غالبًا ما
ي ـك ــون ه ـن ــاك ش ـخــص يـتـحـكــم في
الـشــاشــة أمــامــه مــن دون أن يلمس
أي شـ ــيء .ف ــي ع ــام  2018سـيـكــون
لدينا لعبة واقع افتراضي نلعبها
من دون أن نلمس شيئًا ،ال شاشة
وال جهاز تحكم وال لوحة مفاتيح.
ّ
ونوجهها من خالل
لعبة نديرها
إشــارات الدماغ عبر تقنية واجهة
ّ
الــدمــاغ الحاسوبية؛ فكر بــاألمــر...
وس ـي ـح ـصــل .ه ــل س ـت ـكــون الـلـعـبــة
مسلية من دون أن نقوم فيها بأي
حركة؟ ال ندري ،لكنها ستكون أول
لـعـبــة ف ــي ال ـعــالــم تـسـتـخــدم تقنية
التحكم الذهني حتى اليوم.
«أنـ ـ ــت ط ـف ــل م ـح ـت ـجــز ف ــي مـخـتـبــر
ع ـ ـل ـ ـمـ ــي ح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــي .تـ ـكـ ـتـ ـش ــف أن
التجارب وهبتك قوى تحكم ذهني.
يـجــب عليك اسـتـخــدام تـلــك الـقــوى
للهروب ،هزيمة الروبوتات الذين
يحرسون السجن ،وتحرير نفسك
م ــن امل ـخ ـت ـبــر» .ه ــذه ق ـصــة لـعـبــة «
 « Awakeningالتي طورتها الشركة
الـ ـن ــاشـ ـئ ــة  Neurableب ــال ـت ـع ــاون
م ــع ّ ،eStudiofutureأم ـ ــا الـتـقـنـيــة
الـكــامـنــة خلفها فـهــي أنــه يـجــب أن
تتحكم في األغ ــراض وأن تخوض
املـعــارك مع العدو من خــال عقلك،
مــن دون أي أج ـهــزة تـحـكــم .تعمل
الـلـعـبــة م ــن خ ــال ق ـطــب كـهــربــائــي
موجود على عصبة رأس متصلة
بنظارات الواقع االفتراضي املعدلة
ُ
مــن شــركــة  HTCبـحـيــث تستخدم
ه ــذه األق ـطــاب الكهربائية الجافة
امل ـ ــوض ـ ــوع ـ ــة عـ ـل ــى ف ـ ـ ـ ــروة الـ ـ ـ ــرأس
لقياس النشاط الكهربائي في عدة
أن ـحــاء مــن الــدمــاغ .تحلل الـبــرامــج
هذه اإلشارات وتستنتج ما ينبغي
أن يحصل في اللعبة (مثل اختيار

الالعب للبالون ورميه أو أغــراض
أخرى).
عام  2015انطلقت الشركة الناشئة
 Neurableبهدف تطوير برمجيات
تحاكي واجهة الدماغ الحاسوبية
.brain-computer
interface
التقنيات التي طورتها الشركة في
هــذا امل ـجــال ،والـتــي ال ت ــزال تنتظر
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ب ـ ـ ـ ــراءات اخـ ـت ــراع
لها ،تتعلق بتفسير ّ
نيات وأفكار
املستخدم ً
بناء على نشاط الدماغ
ب ـهــدف إع ـطــائــه س ـي ـطــرة مـبــاشــرة
وفي الوقت الحقيقي على البرامج
واألجـهــزة باستخدام دماغه فقط.
حصلت الشركة في كانون األول من
ال ـعــام املــاضــي عـلــى تـمــويــل بقيمة
مليوني دوالر مــن أجــل أن تصبح
ت ـق ـن ـيــات ـهــا مـ ـت ــواف ــرة ف ــي ال ـس ــوق،
وهو ما تأمل الشركة أن يحدث في
السنة املقبلة .فكيف تعمل تقنية
واجهة الــدمــاغ الحاسوبية بشكل
عام؟
ت ـش ــرح ال ـش ــرك ــة أن هـ ــذه الـتـقـنـيــة
تعمل «من خالل جمع البيانات عن
النشاط الحيوي الفيزيولوجي في
الــدمــاغ ،والـتــي يتم تحليلها بعد
ذل ــك م ــن قـبــل بــرنــامــج السـتـخــراج
وتصنيف ميزات البيانات .تتوافر
ع ـ ــدة ط ـ ــرق ل ــرص ــد وت ـح ـل ـيــل ه ــذه
االش ـ ــارات ،وه ــي تقسم ال ــى فئتني
ً
واس ـع ـتــن :تـقـنـيــات تـتـطـلــب عـمــا
ً
جراحيًا وتقنيات ال تتطلب عمال
جراحيًا» .تتنوع التقنيات التي ال
ً
تتطلب عمال جراحيًا من تخطيط
كـهــربـيــة ال ــدم ــاغ ( ،)EEGتخطيط
م ـغ ـن ــاط ـي ـس ـي ــة ال ـ ــدم ـ ــاغ (،)MEG
ال ـت ـصــويــر ب ــال ــرن ــن املـغـنــاطـيـســي
ال ــوظـ ـيـ ـف ــي ( )fMRIوال ـت ـص ــوي ــر
الـطـيـفــي بــاألش ـعــة ت ـحــت الـح ـمــراء

( .)NIRSغــالـبــا م ــا يـتــم اسـتـخــدام
ت ـقـن ـيــة ت ـخـطـيــط ك ـهــرب ـيــة ال ــدم ــاغ
( )EEGك ــون ـه ــا ال ــوس ـي ـل ــة األك ـث ــر
ش ـع ـب ـي ــة ،كـ ـم ــا أنـ ـه ــا ق ـ ـ ـ ــادرة عـلــى
الـحـصــول على مجموعة متنوعة

يجب أن تتحكم في
األغراض وأن تخوض
المعارك مع العدو
خالل عقلك ،من
من
ّ
دون أي أجهزة تحكم
مــن اإلشـ ــارات مــن الــدمــاغ ،بما في
ذلك نطاقات التردد دلتا ( ،)δثيتا
( ،)θأل ـف ــا ( ،)αبـيـتــا ( )βوغــامــا
( .)γإال أن م ـن ـصــة  Neurableال
تـسـتـخــدم ن ـمــط تـخـطـيــط كـهــربـيــة
الدماغ املرتبط بالتركيز املكثف أو
االسترخاء كإشارات للتحكم ،كما
ً
تنقل مجلة  ،IEEE Spectrumوبدال
م ــن ذلـ ــك ،يـسـجــل بــرنــامــج املنصة
«إمكانات مرتبطة بالحدث»event-
 related potentialsوه ــي إش ــارات
أك ـ ـث ـ ــر تـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا ت ـ ـح ـ ــدث ع ـن ــدم ــا
يـسـتـجـيــب ال ــدم ــاغ ل ـل ـمــؤثــرات ،ما
يسمح لطريقة التفاعل القائم على
النية .الجديد في منصة Neurable
هــو استخدامها تقنية تعلم اآللــة
لتصنيف إشارات تخطيط كهربية
ال ــدم ــاغ ف ــي ال ــوق ــت الـحـقـيـقــي ،من
خـ ــال ال ـج ـمــع ب ــن ال ـخ ــوارزم ـي ــات

الخاصة بالشركة وعلم األعصاب،
مـ ــا ي ـح ـق ــق ل ـل ـم ـن ـصــة م ـس ـت ــوي ــات
أداء تـتـجــاوز التقنيات التقليدية
لواجهة الدماغ الحاسوبية.
يتوقع نائب مدير الشركة مايكل
ثومسون أن تصبح أجهزة الواقع
االف ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــي واملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزز امل ــدمـ ـج ــة
بـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا واج ـ ـه ـ ــة الـ ــدمـ ــاغ
ال ـح ــاس ــوب ـي ــة  BCIم ـن ـت ـشــرة مـثــل
انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار ش ـ ــاش ـ ــات ال ـ ـل ـ ـمـ ــس ف ــي
الهواتف الذكية ،ألن أنظمة واجهة
الــدمــاغ الـحــاســوبـيــة تـعــزز تجربة
الواقع املختلط« ،وتؤكد اإلعالنات
األخـ ـي ــرة وغ ـيــرهــا م ــن املـعـلــومــات
املـ ـت ــاح ــة ل ـل ـج ـم ـه ــور أن ش ــرك ــات
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ت ـع ـمــل
بـنـشــاط عـلــى تـطــويــر تكنولوجيا
واجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــاغ الـ ـح ــاس ــوبـ ـي ــة
لـلـتـطـبـيـقــات ال ـت ـج ــاري ــة» .يضيف
ثومسون أن «األلـعــاب هي منتدى
مـ ـثـ ـي ــر لـ ـتـ ـج ــرب ــة ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
الـجــديــدة ،ولـكــن تطبيقات واجهة
الدماغ الحاسوبية تمتد إلى أبعد
من الترفيه ،وتحديدًا في مجاالت
الصحة والتعليم والصناعة لدعم
املهام األكثر تعقيدًا».
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تقرير
تحقق ّ«فايسبوك»
أرباحًا مما ينتجه
المستخدمون
من محتوى

القيمة ،فالقيمة يتم إنشاؤها من قبل
معالجة
غوغل وفايسبوك مــن خــال
ّ
ال ـب ـي ــان ــات» .ف ــي ب ــداي ــة ّ
رده ،يـســخــف
وورس ـتــوال الفكرة املطروحة بالقول
إن ــه إذا أراد فــاي ـس ـبــوك أو غــوغــل أن
يــدفــع للمستخدمني ،فسيحصل كل
مـسـتـخــدم عـلــى  10أو  20دوالرًا في
السنة ،مضيفًا «فليرفع يده من يعتبر
الحصول على  20دوالرًا في السنة أمر
مهم».
ً
 20دوالرًا في السنة فعال ليست مبلغًا
مهمًا ،بل النظام االقتصادي الرقمي
الجديد الــذي يجري بناؤه ،واملفهوم
االق ـت ـص ــادي وال ـس ـيــاســي لـلـعـمــل في
املستقبل هو املهم .نموذج فايسبوك
يوضح لنا ما بدأ ترسيخه في النظام
الـ ـج ــدي ــد مـ ــن اسـ ـتـ ـغ ــال س ـي ــزي ــد مــن
ّ
تركيز الثروة في أيدي قلة من األثرياء
تـ ـح ــت م ـظ ـل ــة م ـف ــاه ـي ــم «ال ـ ـصـ ــداقـ ــة»
و»املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــة» ،م ــوهـ ـم ــا الـ ـ ـن ـ ــاس أن
م ــا ي ـق ــوم ــون ب ــه ع ـلــى فــاي ـس ـبــوك هو
ً
«صداقة» وليس عمال.

أول ألبوم من ألحان الذكاء االصطناعي وتوزيعه
هل سمعتم يومًا أغنية من إنتاج
وأل ـ ـ ـحـ ـ ــان الـ ـ ــذكـ ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي
بالكامل؟ لو طرح هذا السؤال قبل
ثــاثــة أي ــام ألج ــاب الـجـمـيــع بكال،
ل ـك ــن فـ ــي  21آب الـ ـف ــائ ــت كـشـفــت
الـشــركــة الناشئة  Amperعــن أول
أغـنـيــة ينتجها ويـلـحـنـهــا الــذكــاء
االصطناعي بشكل كامل بعنوان
" "Break freeأص ـب ـحــت م ـتــوفــرة
عـ ـل ــى "يـ ـ ــوت ـ ـ ـيـ ـ ــوب" ،تـ ـتـ ـح ــدث عــن
امــرأة ترغب في التحرر من قيود
الوجود البيولوجي والدخول في
أشكال أخرى من الوعي.
تـ ـع ــد هـ ـ ــذه األغـ ـنـ ـي ــة األول ـ ـ ـ ــى مــن
ألـ ـب ــوم ي ـح ـمــل عـ ـن ــوان "I am AI
" (أن ـ ـ ـ ــا الـ ـ ــذكـ ـ ــاء االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي)،
ت ـس ـت ـك ـشــف ف ـي ــه امل ـغ ـن ـي ــة ت ــاري ــن
سـ ــوث ـ ـيـ ــرن آف ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون بــن
اإلن ـس ــان واآللـ ــة ومـ ــاذا يـعـنــي أن
نـ ـك ــون ب ـ ـشـ ــرًا .س ـي ـط ـل ــق األلـ ـب ــوم
فــي تشرين الـثــانــي املقبل ليكون
بذلك أول ألبوم موسيقي ينتجه
الذكاء االصطناعي بشكل كامل،
ولـ ـتـ ـك ــون س ــوثـ ـي ــرن أول ف ـن ــان ــة
ت ـع ـم ــل م ــع الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي
على ألـبــوم موسيقي مــن ألحانه
وإنـ ـت ــاج ــه ب ــال ـك ــام ــل .وال ـت ـش ــدي ــد
ع ـلــى كـلـمــة "ب ــال ـك ــامــل" ي ـع ــود ألن
ال ـ ــذك ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي سـ ـب ــق أن

لـ ـ ّـحـ ــن وأنـ ـ ـت ـ ــج أغ ـ ــان ـ ــي ومـ ـق ــاط ــع
ّ
موسيقية إل أنها كانت تخضع
ل ـ ـتـ ــدخـ ــات وتـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــات ب ـش ــري ــة
ع ـلــى األوت ـ ــار واأللـ ـح ــان ،ل ـكــن مــا
قدمته  Amperهــو أغنية منتجة
وم ـل ـح ـنــة وم ــوزع ــة ب ــال ـك ــام ــل مــن
ق ـبــل ال ـخ ــوارزم ـي ــات م ــن دون أي
تـعــديــل عـلـيـهــا مــن الـبـشــر .كــل ما
ه ــو م ـط ـلــوب ه ــو ق ـي ــام الـشـخــص
ب ــإع ـط ــاء ال ـب ــرن ــام ــج ال ـتــوج ـي ـهــات
األولـ ـ ـي ـ ــة مـ ـث ــل الـ ـنـ ـم ــط واإلي ـ ـقـ ــاع
ال ـ ـعـ ــام واآلالت امل ـف ـض ـل ــة ل ـت ـقــوم
ال ـبــرم ـج ـيــات بــإن ـتــاج امل ـع ـلــومــات
املوسيقية املطلوبة.
عام  2014تأسست شركة Amper
التي تهدف إلى تأليف املوسيقى
مـ ــن خ ـ ــال خـ ــوارزم ـ ـيـ ــات ال ــذك ــاء
االصـ ـ ـطـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــي وح ـ ـص ـ ـلـ ــت ع ـل ــى
تمويل بقيمة  4ماليني دوالر هذه
الـسـنــة .يـقــول الــرئـيــس التنفيذي
لـ ـلـ ـش ــرك ــة درو س ـي ـل ـف ــرش ـت ــاي ــن
إن "م ـس ـت ـق ـبــل امل ــوس ـي ـق ــى سـيـتــم
إنـ ـش ــاؤه م ــن خ ــال ال ـت ـع ــاون بــن
الـ ـبـ ـش ــر والـ ـ ــذكـ ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي.
نعلم أن الــذكــاء االصـطـنــاعــي من
شــأنــه أن ي ــؤدي إل ــى ت ـطــور نحو
ح ـق ـب ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن اإلب ـ ـ ـ ــداع .إذا
نـظــرنــا  100سـنــة إل ــى املـسـتـقـبــل،
فـ ــي ع ـ ــام  ،2117ف ـ ــإن املــوس ـي ـقــى

امل ـن ـت ـج ــة مـ ــن قـ ـب ــل خـ ــوارزمـ ـيـ ــات
الـ ــذكـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي سـتـصـبــح
أم ــرًا قــديـمــا ...أو يمكن أن يحدث
هذا األمر خالل  6أشهر".
تـشــرح الـشــركــة فــي مـنـشــورهــا إن
موسيقى الذكاء االصطناعي يتم
إنشاؤها باستخدام خوارزميات
ل ـل ـت ـع ـلــم ،وامل ـع ــال ـج ــة وال ـت ــأل ـي ــف.
بعض منصات موسيقى الــذكــاء
االص ـط ـن ــاع ــي ت ـخ ـلــق املــوس ـي ـقــى
مـ ـ ـ ــن م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــوام ـ ــل
امل ـح ــددة ،والـبـعــض اآلخ ــر يطبق
خ ـ ــوارزم ـ ـي ـ ــات الـ ـتـ ـعـ ـل ــم ال ـع ـم ـي ــق
مل ـج ـم ــوع ــة ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـب ـي ــان ــات
املـ ــوس ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــة لـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب الـ ـ ــذكـ ـ ــاء
االص ـط ـن ــاع ــي ع ـلــى ال ـت ـع ــرف إلــى
االحتماالت اإلحصائية للتأليف.
طورت شركة Aiva Technologies
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام املـ ـ ــاضـ ـ ــي بـ ــرنـ ــامـ ــج ذكـ ـ ــاء
اصـ ـطـ ـن ــاع ــي يـ ــدعـ ــى  Aivaي ـق ــوم
بـتــألـيــف املــوس ـي ـقــى الـكــاسـيـكـيــة
ويـ ـت ــم اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـق ـط ــع املــؤل ـفــة
ف ــي األفـ ـ ــام واإلع ـ ــان ـ ــات .إن هــذا
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج قـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـلـ ــى ت ــأل ـي ــف
املــوس ـي ـقــى ال ـعــاط ـف ـيــة ،وه ــو فعل
ي ـع ـت ـب ــر إنـ ـس ــانـ ـي ــا .فـ ـق ــد ت ـع ـل ـمــت
الخوارزميات فن تأليف املوسيقى
مــن خ ــال ق ــراء ة مـجـمــوعــة كبيرة
مـ ـ ــن امل ـ ـقـ ــاطـ ــع امل ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة ألهـ ــم

املؤلفني مثل م ــوزارت ،بيتهوفن،
ب ـ ـ ــاخ… ل ـخ ـل ــق ن ـ ـمـ ــوذج ري ــاض ــي
عـ ــن م ــاه ـي ــة امل ــوسـ ـيـ ـق ــى ،ثـ ــم يـتــم
اس ـت ـخــدام ه ــذا ال ـن ـمــوذج مــن قبل
البرنامج لكتابة موسيقى فريدة
م ــن نــوع ـهــا ت ـم ــام ــا .ك ــذل ــك ط ــورت
ش ـ ــرك ـ ــة  Sonyبـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـ ــذك ـ ــاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي  DeepBachوه ــو
ن ـم ــوذج ي ـهــدف إل ــى خ ـلــق ن ـمــاذج
موسيقية متعددة األلحان وعلى
وج ـ ــه ال ـت ـح ــدي ــد ق ـط ــع تــرن ـي ـم ـيــة.
تــم تــدريــب الـبــرنــامــج عـلــى القطع
املوسيقية لباخ وبــات قــادرًا على
إنـتــاج قطع جــديــدة إنما مشابهة
ألسـلــوب بــاخ بشكل مقنع بحيث
ال يمكن التشكيك بها.
ك ـ ـمـ ــا ق ـ ـ ـ ــال سـ ـيـ ـلـ ـف ــرشـ ـت ــاي ــن فـ ــإن
املوسيقى املنتجة مــن قبل الذكاء
االصطناعي قد تصبح أمرًا عاديًا
ف ــي ال ـقــريــب ال ـعــاجــل أو بـعــد 100
ّ
سـ ـن ــة ،إال أن ال ـن ـق ـطــة األس ــاس ـي ــة
ّ
ب ـ ــرأي ـ ــه ه ـ ــي ه ـ ــل سـ ـيـ ـق ــدر الـ ـن ــاس
القطع املوسيقية املنتجة من خالل
ال ـخ ــوارزم ـي ــات بــالـطــريـقــة نفسها
ال ـتــي ي ـق ــدرون الـقـطــع املـنـتـجــة من
قبل املبدعني؟ يقول سيلفرشتاين:
"فقط ألن نتيجة العملية اإلبداعية
ه ــي ن ـف ـس ـهــا ال ي ـع ـنــي أن ـن ــا ن ـقــدر
األشياء بشكل مشابه".
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ف ــي ع ــام 1206م بـســط تـيـمــوجــن سيطرته
ع ـلــى ك ــام ــل ال ـس ـه ــوب امل ـغ ــول ـ ّـي ــة (مـنـغــولـيــا
وم ـق ــاط ـع ــة م ـن ـغــول ـيــا ال ــداخ ـل ـ ّـي ــة الـصـيـنـ ّـيــة
ال ـيــوم) ،معلنًا بــدايــة م ـشــروع كــونـ ّـي جديد
وأسـ ـ ـط ـ ــورة أنـ ـج ــح غ ـ ــاز فـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخّ .أمـ ــا
ّ
ّ
املغولية ،التي
اإلمبراطورية
املشروع فكان
ّ
امتدت في أوجها في منتصف القرن الثالث
ْ
ّ
عـشــر م ـي ــادي مــن ب ـحــري ال ـيــابــان والـصــن
ش ــرق ــا إل ــى غ ــرب األن ــاض ــول ون ـه ــر نـيـسـ ِـتــر
فــي غــرب أوكــرانـيــا غــربــا ،ومــن بحر الصني
ـادم ـيــر
ال ـج ـنــوبــي ج ـنــوبــا إلـ ــى مــدي ـن ـتــي فـ
ًِ
وسـمــولـيـنـســك ش ـمــال مــوسـكــو ش ـم ــاالّ .أم ــا
الـغــازي فلم يكن إال تيموجني نفسه ،الـ ّـذي
أص ـبــح ُي ـع ــرف بــ«جـنـكـيــز خـ ــان»ُ .
ويـصــنــف
ّ ّ
بالكوني النــه ،وبحسب جون
هــذا املشروع
جـ ــوزيـ ــف سـ ـ ــوونـ ـ ــدرز فـ ــي كـ ـت ــاب ــه «ت ــاري ــخ
ّ
املغولية» ،انطلق جنكيز خــان في
الـغــزوات
ّ
ّ
امبراطوريته من قناعته أن «تنغري»
بناء
ّ
اآلسيوية ـ قد اختار
ـ إلــه شعوب السهوب
املغول لحكم العالم أجمع.

ّ
الوهمية
الجحافل

ّ
ّ
املغولية ،إلى اليوم،
االمبراطورية
وال تــزال
ّ
ّ
أك ـب ــر إمـ ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة ب ــري ــة مــت ـص ـلــة عــرفـهــا
ـؤرخــون الـتـ ّ
الـتــاريــخ .ويعيد املـ ّ
ـوســع الكبير
ّ
وال ـس ــري ــع ل ـه ــذه اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة مل ــا أرسـ ــاه
ّ
عسكرية في الجيش
جنكيز خان من قواعد
الذي أورثه ألبنائه وأحفاده .ولم يكن العدد
أو ّ
فع ّ
الية وحداثة السالح ،كما يتبنى معظم
ّ
امل ـ ّ
ـؤرخ ــن ،مــا مــيــز الـجـيــش امل ـغــولــي ،ولكن
التنظيم وااللـتــزام الفائقني وسرعة التنقل
اإلعجازية هي التي ّ
ّ
ميزت ذلك الجيش.
ّ
ُ
ويقول موريس رسابي ،في بحثه «كل جياد
ّ
الخان» ،إن جنكيز خان أورث أوالده جيشًا
ال يــزيــد ع ــدده عــن املئتي ألــف مـقــاتــل ،وهــذا
ال ـعــدد قـلـيــل ج ـدًا عـنــد احـتـســاب املـســاحــات
ّ
التالية في
التي جرى احتاللها في األعــوام
ّ
حمالت متزامنة في شتى االتجاهات شرقًا
وغربًا .ويقول مارتن ديزموند ّ ،في «الجيش
ّ
إن امل ـ ـ ّ
ـؤرخ ـ ــن ض ــخ ـم ــوا أع ـ ــداد
املـ ـغ ــول ــي»،
ّ
ج ـيــوش امل ـغ ــول لـسـبـبــن ،األول ل ـض ــرورات
ّ
الـ ـ ـس ـ ــرد ،فـ ـك ــل غ ـ ــاز ع ـظ ـي ــم ي ـج ــب أن ي ـقــود
جيوشًا جـ ـ ّـرارة .والـثــانــي ،بمفعول رجـعـ ّـي،

لـتـبــريــر ال ـش ـعــوب امل ـهــزومــة هــزيـمـتـهــا أمــام
ّ
املغول .ويضيف ديزموند أن العديد املقاتل
الـفـعـلــي ل ـج ـيــوش جـنـكـيــز خ ــان ع ـنــد مــوتــه
ّ
ّ
جندي يتوزعون على جيوش
كان 129000
الـجـنــاح األي ـســر (ال ـش ــرق) وال ـج ـنــاح األيـمــن
(الـغــرب) والـحــرس اإلمـبــراطـ ّ
ـوري (الــوســط).
ويـ ـضـ ـي ــف ّأن ـ ـ ـ ــه حـ ـ ّـتـ ــى م ـ ــع ت ـ ـ ّ
ـوس ـ ــع ن ـط ــاق
ّ
اإلمبراطورية في ّأيــام أوغـ ِـد ْي خان
سيطرة
واستقطابها للمزيد من املقاتلني من البلدان
ّ
ّ
يتعد عدد املقاتلني الفعليني في
املحتلة ،لم
ّ
جيوش املغول الـ 400ألف جندي .وهذا عدد
ّ
إمبراطورية شاسعة
صغير للسيطرة على
امـتـ ّـدت ،فــي حينه ،على مــدى شمال الصني
وكامل وسط آسيا وإيران وأجزاء يسيرة من
ّ
أوروبا الشرقية .ويضيف أن الجيوش التي
ّ
كان يرسلها جنكيز خان ومن ثم ابنه كانت
صغيرة مقارنة بالجيوش التي واجهتها،
ال بل لم تخض معركة إال أمام جيوش ذات
ّ
التوسع.
عديد أكبر في السنوات األولى من
ّ
إذًا إن صــورة جيوش املـغــول ال ـجـ ّـرارة التي
ت ـفــوق ب ــأع ــداده ــا أي قـ ــدرة ع ـلــى املــواج ـهــة،
التي زرعتها كتب التاريخ في رؤوسنا ،هي
صورة خاطئة.

ّ
والخيالة :جديد قديم
القوس

ف ــي م ـقــابــل امل ـحــاج ـجــة ب ــاألع ــداد الـضـخـمــة
كعامل نجاح املغول في املعارك ،تبرز ّ
حجة
ال ـس ــاح وتــرك ـي ـبــة ال ـج ـيــش امل ـغ ــول ـي ـ ْـن .من
ّ
نافل الـقــول إن املـغــول اعتمدوا على الرماة
ّ
ال ـخـ ّـيــالــة ف ــي ق ـتــال ـهــم ،وت ــأل ـف ــت جـيــوشـهــم،
بشكل كــامــل ،مــن الـخـ ّـيــالــة .وحـ ّـجــة الـســاح
تـنـبــع م ــن غ ــراب ــة وت ـط ـ ّـور وفـ ّـعــالـ ّـيــة الـقــوس
الـ ــذي اسـتـعـمـلــه ال ــرم ــاة امل ـغ ــول ف ــي حـيـنــه.
فبحسب إريك هيلدينغر في مقاله البحثي
«االجـ ـتـ ـي ــاح املـ ـغ ــول ـ ّـي :م ـع ــرك ــة ل ـيـ ْـي ـغ ـن ـتــز»،
ّ
كــان الـقــوس املـغــولـ ّـي مـقـ ّـوس للخلف مركب
مـصـنــوع م ــن األوت ـ ــار والـ ـق ــرون الـحـيــوانـ ّـيــة
ّ
والخشب .ويشرح سووندرز أن قوة إطالق
السهم مــن هــذا الـقــوس تـعــادل  72كلغ-قوة،
بينما تختلف مــديــاتــه بحسب ثقل السهم
م ــع اخـ ـت ــاف الـ ـه ــدف م ــن ال ــرم ــاي ــات ،حيث
يزيد مــدى القوس على  320مترًا .فرمايات
الـخـ ّـيــالــة الخفيفة ،وهــي الــرمــايــات الدقيقة
ُ
املباشرة كانت ترمى عن بعد  175-150مترًا،
ّ
«الباليستية» غير الدقيقة،
بينما الرمايات

التي كانت تهدف إلى تشتيت ّ
خيالة ومشاة
ُ
ال ـعـ ّ
ـدو قبل اقـتــرابـهــم ،كــانــت تــرمــى عــن بعد
 400متر.
ّ
وكـ ــانـ ــت الـ ـجـ ـي ـ ُـوش املـ ـغ ــول ـ ّـي ــة تـ ـت ــأل ــف مــن
ّ
هندسية
الـخـ ّـيــالــة فـقــط ،أضـيــف إليها فــرق
ّ
فيما بعد مــع استيعاب الطاقات الصينية
ّ
واملسلمة في الجيوش .ويقول ديزموند إن
ّ
الخيالة كانت تنقسم إلى قسمني ،الخفيفة
وهــم الرماة خفيفو التدريع ،والثقيلة وهم
ال ـفــرســان امل ـج ـ ّـهــزون بــالـسـيــوف وال ـف ــؤوس
باإلضافة إلى األقــواس ،وهــؤالء كانوا ذوي
ت ــدري ــع ثـقـيــل (نـسـبــة ملـسـتــوى ال ـتــدريــع في
ّ
ومهمتهم االنـقـضــاض على
سـهــوب آسـيــا)
ّ
ّ
خيالة ومشاة الخصوم بعد تشتيتهم جراء
ّ
تعريضهم لوابل األسهم .ويضيف أن هذه
ّ
تصبه
التركيبة وواب ــل األسـهــم الــذي كانت
ّ
املسيحية واإلســام
كانا ساحقني لجيوش
والصني.
ّ
لـكــن ديــزمــونــد ال ي ــرى أن عــامـلــي الـســاح
والـتـنـظـيــم ال ـجــديـ ْ
ـديــن عـلــى ال ـج ـيــوش آنـفــة
ال ــذك ــر ـ ـ ـ ب ـح ـســب ال ـت ــأري ــخ ال ـت ـق ـل ـيــدي لـهــذه
املــرح ـلــة ـ ـ هـمــا ال ـل ــذان ســاهـمــا فــي الـتـ ّ
ـوســع
ال ـســريــع لــإم ـبــراطـ ّ
ـوريــة امل ـغــولـ ّـيــة .فيشرح
ّ
أن ال ــرم ــاة ال ـخـ ّـيــالــة ل ــم ي ـكــونــوا جـ ــددًا على
هذه الجيوش بالحقيقة ،فاملسلمون كانوا
ق ــد خ ـب ــروه ــم ف ــي ن ـم ــوذج ال ـج ـن ــود األتـ ــراك
ّ
اآلسيوية عبر محيط
القادمني من السهوب
ّ
بحر األرال والــذيــن ســرعــان مــا تحولوا إلى
ّ
ّ
اإلسالمي.
املثالي في العالم
نموذج الجندي
ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت الـ ـص ــن ت ـع ــان ــي مـ ــن غ ـ ــزوات
ّ
اآلسيوية منذ آالف السنني
شعوب السهوب
ّ
الخيالة الرماة بشكل واسع.
وهم قد خبروا
ّأمــا أوروب ــا فكانت تعاني منهم منذ القرن
الـثــالــث امل ـيـ ّ
ّ
للقارة
ـادي مــع اكـتـســاح الـهــون
ّ
م ـت ـســل ـحــن بـ ـق ــدرة ال ــرم ــي ع ــن ظ ـه ــر خـيــل
ّ
متحرك بسبب اخـتــراع جديد ،وهــو «ركــاب
الـ ـس ــرج» .وك ــذل ــك األمـ ــر بــالـنـسـبــة لتركيبة
ّ
املكونة مــن الخيالة فقط ،فجنكيز
الجيش
خــان لــم يــأت بجديد فــي هــذا الـعــامــل ،ال بل
ّ
إن كـ ّـل جـيــوش شـعــوب الـسـهــوب اآلسـيـ ّ
ـويــة
ّ
ّ
كانت مؤلفة من الخيالة بالكامل .وأصعب
مـعــارك خاضها جنكيز خــان كــانــت معارك
ّ
الخارجية ،أي
توحيد منغوليا ومنغوليا
ّ
ّ
ضـ ّـد جـيــوش تتبع نفس البنية العسكرية
والتكتيكات ،ومــع ذلــك انتصر عليها .لذلك

ّ
فــإن ميزة جيش جنكيز خــان األســاسـ ّـيــة لم
تكن في هذين العاملني فقط أيضًا.

األساس :التنظيم وااللتزام

ّ
وك ـم ــا ذك ــرن ــا ســاب ـقــا ف ـ ــإن أحـ ــد أهـ ــم عــوامــل
ّ
املغولي كان التنظيم وااللتزام .وفي
النجاح
ّ
م ــا خ ـ ّـص الـتـنـظـيــم ،ف ـقــد كــانــت ك ــل جـيــوش
ش ـ ـعـ ــوب س ـ ـهـ ــوب آس ـ ـيـ ــا تـ ـ ّخـ ـض ــع ل ـل ـن ـظ ــام
العشري في التقسيم .ويوضح «ديزموند»
ّ
هذا النظام بإسهاب ،فكل عشرة جنود كانو
ّ
ّ
ّ
يشكلون «أربان» التي كل عشرة منها تشكل
ّ
س ــرب خــيــالــة أو «جــاغ ـهــون» ( 100جـنــدي)
ّ
ال ــذي ّب ــدوره تشكل كــل عـشــرة منه فــوجــا أو
«مينغان» ( 1000جندي) ،وكل عشرة أفواج

االستحقاق السوري
عبد المعين زريق *
ما زالــت ترد األنباء واألخبار السورية التي
تـفـيــد ب ـع ــودة ب ـعــض امل ـع ــارض ــن ال ـســوريــن
إلى الداخل السوري وكنف الدولة السورية،
وإدالئ ـه ــم بتصريحات صحفية أو بيانات
يـنـشــرونـهــا لـتـخـلـيـهــم ع ــن ال ـن ـهــج امل ـعــارض
(السائد) منذ سنوات في صفوف املعارضة،
والــذي اكتشف مؤخرًا هؤالء املعارضون أنه
يــؤدي الــى تفتيت وتجزئة وتقسيم سوريا
والــى إضعاف بناها الداخلية ومؤسساتها
الـ ـض ــامـ ـن ــة .وسـ ـ ـ ـ ــادت األوس ـ ـ ـ ـ ــاط الـ ـس ــوري ــة
نقاشات حادة حول الطرق املثلى في معاملة
ال ـعــائــديــن ال ـج ــدد ال ــى ح ـضــن ال ــوط ــن ،وهــل
ي ـجــب أن تـفـتـتــح ل ـهــم ص ـ ــاالت الـ ـش ــرف كما
افتتحت لــاعــب ك ــرة ال ـقــدم ف ــراس الخطيب،
أو أن تـقــام للقادم مــؤتـمــرات صحفية كبرى
كـمــا أقـيـمــت للشيخ ن ــواف الـبـشـيــر ليعلنوا
فيها تبرؤهم من النهج املدمر للمعارضات
السورية الــذي غطى عمليات تدمير سوريا
عــن طريق التحريض واالدع ــاء أن «أنصاف
ال ـث ــورات كـ ــوراث» وأن ــه «لـكــي تصنع العجة
يجب أن تكسر البيض».
منذ بدء هذه اللوثة املجنونة وحروب الفجار
ع ـل ــى س ــوري ــا ك ـن ــا ض ـن ـي ـنــن ب ـك ــل ق ـط ــرة دم
تسفك من دم السوريني ،وكنا ضد كل حاالت
الـتـحــريــض عـلــى الـقـتــل والـتـشـفــي واالنـتـقــام
واسـ ـتـ ـخ ــدام بـ ـ ـ ـ ــازارات الـ ـ ــدم ال ـ ـسـ ــوري «ول ــو
بشطر كلمة» .وحذرنا من أن الحرب ستحرق
الـ ـس ــوري ــن وس ـت ـن ـت ـه ــك ح ــرم ـه ــم فـ ــي درس
غباء مكرر مــا زلنا نشاهده ينتقل مــن قطر
عــربــي إلــى آخ ــر ،وسـيـكــون الـســوريــون وقــود
هــذه الحرب من دمائهم وأرزاقـهــم وأمالكهم
وم ـس ـت ـق ـب ــل أوالدهـ ـ ـ ـ ـ ــم ،عـ ـب ــر ت ـف ـك ـي ــر دمـ ــوي
انتقامي يـصــدر عــن عـقــول كبيرة بشهادات

عليا (!) لكنها مضطربة إجرامية أصابتها
فيروسات الوحشية والحيوانية والذرائعية،
وتتعجب في كل مرة :أهؤالء كانوا يعيشون
بـيـنـنــا؟! ،وه ــل سنستطيع أن نعيش معهم
في املستقبل؟! ففي حني تقوم عقول راجحة
وهمم وثابة وقلوب مخلصة ألناس سوريني
حقيقيني شرفاء يضعون دماءهم على أكفهم
باستنقاذ أرواح السوريني من مناطق النزاع
الساخنة ،وإعادتهم الى الجهاد الصحيح في
الحياة والعمل في مناكبها ،في مصالحات
وط ـن ـي ــة ت ـع ـي ــد سـ ــوريـ ــا ألل ـق ـه ــا وج ـم ــال ـه ــا،
وت ـس ـت ــرج ــع ح ـي ــوي ــة ش ـع ـب ـهــا مـ ــن س ـن ــوات
الـ ـض ــال الـ ـ ـس ـ ــوداء ،أص ـ ــرت ط ـب ــول وط ـنــابــر
و«طنبرجية» على شكل عقول فارغة وقلوب
آثمة وجوقات مستأجرة حاقدة غبية وأفواه
واسعة كأوكار الحيات والثعابني بالضجيج
وال ـص ــراخ مــن بعيد (!) والـفـحـيــح ،واج ـتــرار
األحـ ـ ـق ـ ــاد ال ـق ــدي ـم ــة وال ـ ـغـ ــرائـ ــز ال ـح ـي ــوان ـي ــة،
وحــرضــت بــإعــادة ال ــدروس الثورية السابقة
وأخذ الثارات النائمة ،وتغذية روح االنتقام
ال ـثــوريــة ،وكــأن ـهــم لــم يـشـبـعــوا ول ــم يتعظوا
ولـ ــم ي ـك ـت ـفــوا م ــن دمـ ـ ــاء الـ ـس ــوري ــن وخـ ــراب
بيوتهم وتشريدهم وانتهاك أعراضهم (!)،
(وجـلـســوا يـتــذاكــرون أيــامـهــم فــي الجاهلية،
ويـ ـتـ ـل ــون أشـ ـع ــاره ــم ال ـق ــدي ـم ــة ال ـح ـمــاس ـيــة،
فركبوا خيولهم وأغاروا على أوالد أعمامهم
بني تغلب ،فسبوا ونهبوا وقتلوا وأعادوها
ً
ً
كرة أخرى) .إن ما رددناه طويال في مواجهة
ه ــؤالء املـعــارضــن مــن ض ــرورة االبـتـعــاد عن
نبش األحقاد وعدم تحكيم الغرائز وعواطف
الـكــره واالنـتـقــام ،يبدو أننا بحاجة إلعادته
م ـ ــرة أخ ـ ـ ــرى ل ـك ــل الـ ـس ــوري ــن ت ـح ــت أك ـن ــاف
الــدولــة الـســوريــة ،املنتشني بحالة االنتصار
وال ـخــاص والـنـجــاة الـتــي تـبــدو ســوريــا اآلن
على أبــوابـهــا .الـحــزن ،الـخــوف ،غـيــاب األمــن،

اإلح ـب ــاط ،الـقـنــوط ،ال ـي ــأس ،ال ـغــربــة ،الـنــزوح
،اللجوء ،املذلة ،مغادرة األهل ،القهر املتفاقم
هــي بـعــض امل ـشــاعــر املـتـنـقـلــة وامل ـظــالــم التي
انـتـشــرت فــي ســوريــا واجـتــاحــت كــل حـيــوات
السوريني خالل السنوات العجاف السابقة،
ب ـكــل ال ـف ـئ ــات وكـ ــل ال ـج ـب ـهــات وكـ ــل امل ـش ــارب
وكـ ـ ــل األمـ ـ ــاكـ ـ ــن( ،ق ـ ـ ــد) تـ ـب ــدو ع ـق ـب ــات كـ ـ ــأداء
أم ــام مستقبل ســوريــا ال ـق ــادم ،فـهــل سيفهم
الـســوريــون العظات مــن ذلــك؟ تـســاؤل نقدمه
ألصحاب املطامع واألحقاد وأصحاب غرائز
القتل واالنتقام ومحبي اإلقصاء واالستئثار
وج ـ ــوق ـ ــات األوهـ ـ ـ ـ ــام واألحـ ـ ـ ـ ــام وطـ ــروحـ ــات
املضللني ومن كل األطراف!
ملــن يـســأل عــن الـحــل واالسـتـحـقــاق ال ـســوري،
فإن ثورة حقيقية مطلوبة في:
ـ الندم ثم الحب والتسامح والغفران وعدم
اجترار األحقاد ،وتقيؤ الكراهية والتعصب
والـ ـتـ ـم ــذه ــب والـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة وكـ ـب ــت ش ـيــاطــن
االنتقام .هذه استحقاقات السوريني املنجية
من االنـحــال وال ــزوال في كل لحظة وفــي كل
يــوم وألب ــد اآلبــديــن .قلنا ومــا زلـنــا نـقــول إن
ت ـح ــدي الـ ـق ــادم م ــن األي ـ ــام ل ـلــدولــة ال ـســوريــة
ه ــو ان ـ ـتـ ــزاع ال ـب ـي ـئ ــات املـ ـقـ ـه ــورة املـغـتـصـبــة

فــي األريـ ــاف الـســوريــة مــن سـطــوة املسلحني
واملـتـطــرفــن (وه ــم أكـثــريــة مطلقة وال صحة
ل ـن ـظــريــة ال ـب ـي ـئــات ال ـحــاض ـنــة ف ـي ـه ــا) ،وع ــدم
تحويلهم لجحافل من النازحني والالجئني
واملـ ـه ــاج ــري ــن إلـ ـ ــى دول الـ ـت ــآم ــر امل ـ ـجـ ــاورة
السـتـخــاص مسلحني وإرهــاب ـيــن ج ــدد من
بينهم ،يغذونهم بالحقد ورغـبــات االنتقام
صباح مساء.
ـ يجب بناء ثقة جديدة بني الدولة السورية
وسـ ـك ــان أري ــافـ ـه ــا ب ـم ــزي ــد م ــن امل ـص ــال ـح ــات
والتعامل بالحسنى والتقدير ضمن سقوف
وطنية مرتفعة وحضن وطن يتسع ألبنائه،
وي ـجــب هـنــا أن يـلـعــب املـجـتـمــع املــدنــي دورًا
هامًا في جسر هوة الثقة بني الدولة وسكان
األري ـ ــاف ال ــذي ــن خـضـعــوا لـسـلـطــة املسلحني
وسطوتهم لسنوات طوال.
ـ ـ يـجــب الـتــركـيــز عـلــى ط ــرق الــدولــة الـســوريــة
الراسخة في التعامل وفق القوانني واألنظمة
الـحــاكـمــة ،وإن كنا أق ــرب إلــى تحكيم حــاالت
املـســامـحــة وال ـغ ـفــران وتـحـكـيــم م ـبــادئ وقيم
املـصــالـحــات الــوطـنـيــة وال ــوئ ــام املــدنــي ،شــأن
مـعـظــم املـجـتـمـعــات ال ـخ ــارج ــة م ــن صــراعــات
امل ـص ـيــر وام ـت ـح ــان ــات م ـع ـم ــودي ــات ال ـحــديــد
والـ ـ ـن ـ ــار ،وال ـت ـج ــرب ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة ف ـي ـمــا تـلــى
عشريتها السوداء تقدم الكثير.
إن تـ ـح ــري ــر ال ـ ـب ـ ـلـ ــدات وال ـ ـق ـ ــرى ف ـ ــي ال ــري ــف
السوري سيحتاج إلى عودة األهالي .فمنظر
ح ـشــودهــم الـكـبـيــرة عـنــد امل ـعــابــر ال ـحــدوديــة
لــن يسر إال أع ــداء ســوري ـا ،والــذيــن يــروجــون
األك ــاذي ــب ع ـن ـهــا ،وع ـم ـل ـيــات تــأمــن األهــالــي
داخــل بلداتهم مــن جديد لــن يحدث إال بثقة
وم ـص ــال ـح ــات ص ــادق ــة ( ،)...وإال سـيـصــب
ذلــك التعامل باملجموع والتصنيف الكتلي
املصمت (مثل أن القرية الفالنية «إخوانية»
وأن البلدة العالنية معادية وأن أهل منطقة
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رأي

ّ
تـشــكــل فـيـلــق أو «ت ــوم ــن» ( 10000ج ـنــدي).
ّ
ول ـ ــمّ يـ ـع ــدل ج ـن ـك ـيــز خ ـ ــان ف ــي ه ـ ــذا ال ـن ـظــام
ولكنه طـ ّـور ّ
فع ّ
اليته ،فكان ّ
يقسم أو يجمع
ّ
ج ـنــود الـقـبــائــل الـتــابـعــة لــإم ـبــراطــوريــة في
وح ـ ــدات يـ ـت ــراوح ع ــدده ــا ب ــن أل ــف وع ـشــرة
ّ
آالف ليتمك ّن مــن اسـتــدعــائـهــا بـســرعــة عند
ّ
العشائري
اللزوم .ولكنه حافظ على البناء
لهذه املجموعات عبر تعيني رجــال من هذه
الـعـشــائــر يـثــق بـهــم ل ـق ـيــادة ال ــوح ــدات الـتــي
ت ـضــم ع ـش ــائ ــره ــم ،ل ـيــرســي ب ــذل ــك أس ــاس ــات
بدائيُ .
ّ
ّ
ويساعد هؤالء القادة
عسكري
هيكل
ّ
ّ
قادة آخرون من األكفاء ،من أي عرق أو طبقة
ّ
ّ
ليحصنوا قيادة الوحدات
اجتماعية كانوا،
ّ
والجيوش من قلة الكفاءة ،التي قد تنتج عن

ّ
والعشائرية .فجنكيز خان
االلتزام بالقرابة
ّ
للكفاءة
تبعًا
ـود
ـ
ن
ـ
ج
ـ
ل
ا
ـة
ـ
ي
ـ
ق
ـر
ات ـبــع ن ـمــوذج تـ
ّ ّ
ّ
مـمــا حــافــظ عـلــى فــعــال ّـيــة جـيـشــه .حــتــى أن ــه
ّ
كان قد ولى قائده املفضل سابوتاي القيادة
ّ
االمبراطورية الذي كان
الفعلية لجيش غرب
ّ
الرسمية إلــى ابنه جوشي
قــد أولــى قيادته
ومــن بـعــده إلــى حفيده بــاتــو .واالل ـتــزام كان
ّ
ّ
املغولي
أساسيًا في نجاح الجيش
عنصرًا
ّ
املغولي كان يلتزم
برأي ديزموند .فالجندي
بالتعليمات الصادرة عن قادته بحذافيرها
من دون أن يحيد قيد أنملة عنها .فبالرغم
ّ ّ
العسكري إل أن
من الشكل البدائي للهيكل
جنكيز خــان أرس ــى نـظــام محاسبة وعقاب
ّ
بمركزية سلطة الـخــان ،وكــان
قاسيًا ارتـبــط

أصعب معارك
خاضها جنكيز
خان كانت
معارك توحيد
منغوليا
ومنغوليا
ّ
الخارجية

أنشأ جنكيز خان نظام محاسبة قاسيًا ،كان ُي ّ
طبق على قادة الجيوش كما على الجنود

ُي ـط ـ ّـبــق ع ـلــى ق ـ ــادة ال ـج ـي ــوش م ــن ال ـعــائــات
الحاكمة كما على الجنود الـعــاديــن .وكــان
ّ
بمركزية
االلـتــزام والطاعة للخان واإليـمــان
ّ
استثنائية ،فقد
قراره قد وصلت إلى مراحل
كان الجميع يلتزم بتطبيق عقاب الخان على
يد رسوله ،حتى وإن كان الرسول من أوضع
طبقات املغول والقائد من العائالت الحاكمة.
ه ــذان الـعــامــان ساهما فــي إعـطــاء جيوش
جنكيز خ ــان األفـضـلـ ّـيــة عـلــى بــاقــي جيوش
الـ ـسـ ـه ــوب اآلسـ ـ ـي ـ ـ ّ
ـوي ـ ــة ،ومـ ـ ــن بـ ـع ــده ــا عـلــى
ّ
ّ
الـجـيــوش املــؤل ـفــة مــن الـعـنـصــر ال ـتــركــي في
ّ
ال ـعــالــم اإلس ــام ـ ّـي وج ـيــوش أوروبـ ـ ــا .ولـكــن
ه ــذي ــن ال ـعــام ـلــن ل ــم ي ـكــونــا الــوح ـيــديــن في
العسكرية شديدة ّ
ّ
الفعالية
صناعة هذه اآللة
وتحقيق نجاحاتها.

ّ
باليستي :الحصان
صناعة صاروخ
واإلمداد من األمام

ً
ّ
ّ
املنغولي عامال آخر شديد
وشكل الحصان
ّ
األهمية .فهذا الحصان ،وبالرغم من صغر
ح ـج ـمــه ،ك ــان ق ـ ــادرًا ع ـلــى ق ـطــع م ـســافــة مئة
ك ـي ـلــوم ـتــر فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ال ـ ــواح ـ ــد ،ك ـم ــا ي ـقــول
ديزموند .ويحتاج إلى شرب املاء ّ
مرة واحدة
ف ــي ال ـن ـهــار ف ـقــط ،بـيـنـمــا يـمـكـنــه أن يكتفي
ب ــاالق ـت ـي ــات ع ـل ــى ع ـش ــب الـ ـسـ ـه ــوب .وق ـ ــدرة
االح ـت ـمــال ه ــذه جـعـلــت ال ـح ـصــان املـنـغــولــي
م ــن أهـ ـ ّـم ادوات اآللـ ــة الـع ـسـكـ ّ
ـريــة امل ـغــولـ ّـيــة،
ح ـي ــث وصـ ـف ــه ُر ّس ـ ــاب ـ ــي بـ ـ ــ«ص ـ ــاروخ ال ـق ــرن
الباليستي» .وقـ ّـد ّ
ّ
فعل جنكيز
الثالث عشر
ّ
خــان استعمال الحصان املنغولي أكثر من
خالل فرض تأمني ثالثة أحصنة على األقل
ّ
ّ
ّ
الخيال من
لكل مقاتل فــي جيشه ،فيتمكن
السير ملسافات وملدد أطول بكثير ،ألن لديه
حـصــانــن ي ـس ـيــران م ــن دون حـمــل وزن في
ّ
ك ــل األوقـ ــات ،مـمــا يبقي كــل خـيــولــه الثالثة
بـمـسـتــوى ن ـشــاط مـنــاســب للسفر ملـســافــات
ط ــويـ ـل ــة .وي ـ ـضـ ــرب دي ــزم ــون ــد م ـث ــا مـسـيــر
جنكيز خ ــان بجيشه ،خ ــال حملة احـتــال
سلطنة خوارزم ،من باميان إلى غازني عبر
كـ ُ
ـابــل بـيــومــن اثـنــن فـقــط ،علمًا أن املسافة
الـتــي قطعها تبلغ  210ك ــم ،فــي واح ــدة من
أك ـث ــر س ــاس ــل ال ـج ـبــال ّوع ـ ــورة ف ــي ال ـعــالــم.
ُ
وه ــذه الـســرعــات فــي تنقل الجيوش تعتبر
ّ
ّ
إعجازية حتى في عصرنا هذا.
وعامل آخر ساهم في سرعة انتقال الجيوش

كــذا إرهــابـيــون )...في مصلحة حاقدين جدد
وج ــول ــة ح ـقــد وان ـت ـق ــام مـقـبـلــة ت ـظــل تعتمل
ت ـحــت ال ــرم ــاد وال ـس ـط ــوح ال ــرائ ـق ــة! وق ـبــل أن
نتهم أخوتنا الفلسطينيني واألكراد وبعض
الـ ـع ــرب بـ ـع ــدم الـ ــوفـ ــاء وع ـ ــض األي ـ ـ ــدي ال ـتــي
س ــان ــدت ـه ــم وال ـت ـن ـك ــر ألفـ ـض ــال س ــوري ــا عـلــى
ً
العرب واإلقليم ،يجب علينا التوقف طويال
عند مــا فعلته أيــديـنــا بـهــذا الــوطــن املـشــرف،
وك ـ ــم خ ـ ــرج م ــن ب ــن ظ ـه ــران ـي ـن ــا م ـنــاض ـلــون
مستأجرون ونخب مخترقة قابلون للتبعية
واالسـ ـتـ ـعـ ـم ــار وم ـث ـق ـف ــون خ ــون ــة وم ــرت ــزق ــة
س ــوري ــون (!) م ـس ـت ـعــدون ل ــره ــن ب ـلــدنــا ألي
مـحــرر غــريــب ق ــادم (!) قــامــوا بـتـقــديــم أرواق
اعـتـمــاد لـكــل الـعــالــم الـحــر واملستعمر ولعق
أحذية الصهاينة ذاتهم ليعودوا في قوافلهم
يجرجرون قاطراته ويطربون لسنابك خيله
ول ـج ــوق ــات ــه ال ــره ـي ـب ــة .ع ـنــدمــا ن ـح ــول بـلــدنــا
لنهب مستباح وملك داشر ،يجب أال نلوم من
يهجم عليه ألخذ حصته بقصد الدفاع عنها
أو لتحقيق مصلحته ال ـخــاصــة ،وي ـجــب أن
نتوقف عن وصف الناس بالخونة وكل يوم
يخرج من بيننا من هو مستعد أن يتحالف
مع الشياطني الزرق من أجل أوهامه وأحالمه
حتى لو َّ
هد املعبد على رؤوس الجميع .نحن
أنفسنا ـ ـ يــا قــراء نــا األع ــزاء ـ ـ مــن كسرنا باب
قلعتنا وعـلـيـنــا أن نحتمل كــل مــا تــأتــي به
العاصفة!
لذا يجب علينا املراجعة بهدوء وصمت ،ألن
واقعنا بالفعل مؤلم جدًا وألن املطلوب كثير
جـدًا مــن التفكير والتبصر والـنــدم والعمل
ال ـح ـث ـيــث .ل ــن يـفـيــد ال ـس ــوري ــون ب ـعــد ال ـيــوم
ذلك الكالم الهاذر غير املجدي والذي يربي
األحـقــاد والكراهية ويـعــزز شعور االنتقام
والـ ـف ــرق ــة .ل ـن ـه ــدأ ق ـل ـيــا ول ـن ـت ـك ـلــم بــالـعـقــل
وامل ـن ـط ــق ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـع ــواط ــف الـجـيــاشــة

وال ـ ـ ــرؤوس امل ـح ـمــومــة وال ـغ ــرائ ــز املـلـتـهـبــة،
وبعيدًا عن إلقاء التهم الجاهزة على الغير
وتبرئة ساحاتنا من الخطأ والزلل البسيط
وت ـقــديــس ذواتـ ـن ــا املـتـضـخـمــة أو غــايــاتـنــا
املـتـخـيـلــة أو الـ ـن ــوم امل ــري ــح ف ــي ش ـعــارات ـنــا
الـكـبـيــرة .يـجــب علينا أن نـتــوقــف عــن قــذف
اآلخرين بالخيانة أو االنتهازية السياسية
واألخ ــاق ـي ــة ـ ـ ـ وإن ك ــان ــت فـيـهــم ـ ـ ـ ي ـجــب أن
نفضل الصمت والعمل على أخـطــاء الــذات
ومـثــالـبـهــا والـنـظــر فــي كيفية تصحيحها
وإعـ ـ ـ ـ ــادة ت ـق ــوي ـم ـه ــا مـ ــن جـ ــديـ ــد ،وقـ ـب ــل أن
نــرمــي إخــوتـنــا اآلخــريــن بـخــاصــات قهرنا
وصدمتنا من طريقتهم املكشوفة في طعن
الوطن واإلس ــاءة إليه التي تشبه الخديعة
املستعادة املعروفة كالدرس املكرر.
اليوم تبدو سوريا وحلفاؤها في محورها
امل ـق ــاوم وف ــي قـطـبـهــا ال ـعــاملــي ال ـصــاعــد كمن
يملك كل الخيارات .وهم يخوضون معاركهم
امل ـص ـيــريــة ك ـمــن يـ ـج ــاري أعـ ـ ــداء س ــوري ــا في
سـ ـب ــاق ــات املـ ـس ــاف ــات ال ـط ــوي ـل ــة وامل ـ ــارث ـ ــون،
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ـسـ ــوريـ ــن وهـ ـ ــم ي ـ ـجـ ــرون فـ ــي ه ــذا
ال ـس ـبــاق ال ـطــويــل م ــن ال ـن ـضــال وال ـك ـف ــاح في
وج ــه الـغـطــرســة والـتـسـلــط ال ـعــوملــي الـجــديــد
أن يــدركــوا أن الكلف البشرية واملــاديــة التي
دفـعــت لـهــذا االسـتـحـقــاق باهظة غــالـيــة ،وأن
ال ـت ـف ـك ـيــر ب ــاالن ـس ـح ــاب واالنـ ـكـ ـف ــاء وس ــوري ــا
مــا زال ــت فــي جــوالت ـهــا األخ ـي ــرة يـعــد خيانة
غير مـشــروعــة ،وأن على الـســوريــن التحلي
بالصبر واملـثــابــرة واملـجــالــدة وعــدم التحول
ألرانـ ــب س ـبــاق محبطة يــائـســة؛ تـحـمـلــوا كل
املصاعب وبذلوا كل الجهد وعندما يقتربون
مــن خــط الـنـهــايــة يـنـسـحـبــون ،ويـبـكــون على
الـلــن املسكوب والــوطــن املضيع والـفــردوس
املفتقد!
* كاتب سوري
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ّ
ّ
اللوجيستية .فبينما
املغولية كان اإلمدادات
ال ـج ـيــوش تـعـمــل عـلــى نـقــل إم ــدادات ـه ــا عبر
خلفية يجب أن ُت ّ
ّ
ؤمن ،كان الجيش
خطوط
ّ
امل ـغــولـ ّـي يـتـطــلــع إل ــى اإلم ـ ــداد م ــن األراض ــي
ال ـتــي سـيـصــل إل ـي ـهــا .وي ـشــرح ديــزمــونــد أن
الـجـيــش امل ـغــولــي لــم يـكــن يـنـقــل مـعــه امل ــؤن،
فالجندي املـغــولـ ّـي كــان بإمكانه أن يمضي
عـشــرة أي ــام دون أن يــأكــل طعامًا مطبوخًا،
ف ـقــد كـ ــان بــإم ـكــانــه أن يـعـتـمــد ع ـلــى ّ
زوادة
ش ـخ ـص ـيــة ّف ـي ـهــا أرب ـ ـعـ ــة ك ـل ــغ مـ ــن الـحـلـيــب
الرائب املجفف وليترين من مشروب حليب
ّ
م ـخـ ّـمــر وك ـمـ ّـيــة م ــن الــل ـحــم املـ ـق ـ ّـدد ،وإذا ما
ّ
غذاء
نفدت الكمية قبل الوصول إلى مصدر ّ
ج ــدي ــد ك ــان يـقـيــت نـفـســه ع ـبــر إح ـ ــداث شــق
صغير فــي رقـبــة حـصــانــه لـيـشــرب مــن دمــه.
وع ـنــد ال ــوص ــول إل ــى مـنـطـقــة ه ــدف الحملة
الـعـسـكـ ّ
ـريــة يـعـمــل الـجـنــود عـلــى تمشيطها
ّ
ّ
للتمون .أما الحصان فكما ذكرنا سابقا هو
ّ
شديد التحمل ويقتات من أعشاب األرض،
ّ
له ،بينما يكفيه
فال حاجة لتحمل نقل ّغذاء ّ
القليل من املاء .وهذا سهل تنقل الجيش من
ّ
الخلفية أو
دون الـحــاجــة لتأمني الـخـطــوط
السير على سرعة البغال أو الـثـيــران ،التي
ُ
عـ ــادة م ــا كــانــت تـسـتـعـمــل لـنـقــل اإلمـ ـ ــدادات.
وهذا ما خلق جيشًا سريعًا يباغت األعداء
ول ــه ق ــدرة م ـن ــاورة اسـتـثـنــائـ ّـيــة ف ــي املـعــركــة
وخالل نصب الكمائن خارج أرض املعركة.

كيف وقفت اآللة؟
ف ــي الـ ـق ــرن ــن الـ ـث ــال ــث ع ـش ــر وال ـ ــراب ـ ــع عـشــر
ّ ّ
ّ
املغولية ،وبالرغم
ميالدي شكلت الجيوش
ّ
ّ
من النزاعات الداخلية في اإلمبراطورية بني
ّ
العسكرية األمضى،
أحفاد جنكيز خان ،اآللة
التي أرعـبــت العالم مــن أقــاصــي شــرق آسيا
إلــى غــرب أوروبــا ـ بعدما ّ
عبر جوشي خان
عن الرغبة في الوصول إلى البحر النهائي
(أي املحيط األطلسي) ومن بعده ّابنه باتو
ً ّ
خان كان قد حاول ذلك فعال حتى أنه حاصر
ليكون الخان األعظم خان ّكل ما بني
فيينا ـ
ّ
املحيطات حقًا .ولكن هذه اآللة توقفت فجأة
ّ
ّ
عــن الـتـ ّ
ـوســع ولــم تحتل العالم كــلــه ،ويعود
الـفـضــل بـهــذا ملعركتني أســاسـيـتــن سنأتي
ع ـل ــى ذك ــره ـم ــا ف ــي مـ ـق ــاالت قـ ــادمـ ــة ،وه ـمــا
معركتا «عني جالوت» و«خليج هاكاتا».
* باحث لبناني

توضيح وليس ردًا
على أحمد راسم النفيس
عالء الالمي *
باإلشارة إلى ما كتبه السيد أحمد راسم النفيس في العدد  3257في  22آب  ،2017أود توضيح اآلتي:
ـ إن مقالتي موضوع الرد هي مقدمة أو جزء واحد من دراسة طويلة ّ
قسمتها إلى خمسة مقاالت ،وقد
تنشر في جزأين أو أكثر قريبًا في «األخبار» ومجلة «اآلداب» .الدراسة تناقش وتحاول تفنيد مجموعة
اتهامات موجهة إلى صالح الدين األيوبي ويكررها اإلعالم املذهبي الطائفي في العراق وغيره ،كالتنازل
عن معظم فلسطني في «صلح الرملة» ملصلحة الفرنجة الصليبيني والتعامل الخياني ملصلحتهم خالل
الحرب ،وإحراق مكتبة القاهرة الفاطمية ،واإلبادة واملجازر بحق الشيعة الفاطميني في مصر والشيعة
غير الفاطميني فــي بــاد الـشــام وممارسة الـعــزل الجنسي ضــد األس ــرة الفاطمية واملسؤولية عــن بدء
االستيطان اليهودي في فلسطني يوم لم تكن فلسطني كيانًا «جغراسياسيًا» قائمًا آنذاك ،بل كانت جزءًا
من بالد الشام ...إلخ.
ـ لم ّ
يرد الكاتب على األمثلة التي ذكرتها في املقالة للهجاء املذهبي املوجه إلى صالح الدين األيوبي
ويناقشها بروية أو حتى من دون روية ،ومنها مساواة األيوبي بحكام مستبدين معاصرين واتهامه
بتنفيذ مؤامرة طائفية سرية مع الخليفة العباسي وحاكم دمشق نور الدين محمود الزنكي.
ـ الكاتب يعتبر االنحياز القيمي املعلن إلى صالح الدين يعني بالضرورة (نهجًا انفعاليًا ال موضوعيًا)
من دون أن يكلف نفسه عناء قــراءة النص وينقده كنص ،وليس ّ
كنيات وقيم شخصية لكاتبه ،وهذا
ناتج من خلط الكاتب بني النص التاريخي املنجز واملستقل كنص وكاتبه كذات منحازة؛ بمعنى :لتكن
يساريًا أو يمينيًا ،مؤيدًا أو معاديًا إلسرائيل ،ولكن ما ّ
يهم الناقد والـقــارئ هو نصك الــذي أنجزته
وقدمته .لنوضح األمــر بهذا الـســؤال :هل يمنعني انحيازي إلــى شعب فلسطني اليوم من تقديم نص
موضوعي حول الحركة الصهيونية ودولتها العدوانية العنصرية ،أم أن ما يقرر قيمة النص الفعلية
هو النص املكتوب نفسه بما يحمله من مضامني وأدلة وحجج وبراهني؟
ـ كان مؤسفًا ورود بعض التقييمات التي تنطوي على نزوع عنصري مرفوض إنسانيًا في رد الكاتب
َّ
ألنها تكرر اتهامات عنصرية وذاتية سلبية وحاطة من كرامة اإلنسان كـ«سوء أخالق وطباع العبيد»
ألنهم عبيد ،في معرض كــام الكاتب عن حكام مصر والشام من املماليك ،وخصوصًا في قوله (حكم
العبيد املماليك املجلوبني من شتى بقاع األرض ومعهم آفاتهم األخالقية والــذيــن وصفهم املقريزي
في «الخطط» بأنهم «أزنى من قردة وألص من ذئب وأفسد من فأر») .فهل يدخل هذا التمييز واالزدراء
العنصري املقيت ضمن الكتابة التاريخية والدفاع عن الدولة الفاطمية التي لها ما لها من منجزات
حضارية كبيرة وعليها ما عليها من سيئات الــدول واملمالك االستبدادية القديمة ،اإلسالمية وغير
اإلسالمية ،والتي سادت ثم بادت؟
* كاتب عراقي
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العالم

سوريا

واشنطن تستمع إلى هواجس أردوغان «الكردية» المستجدة

انطالق مركز مراقبة «اتفاق الجنوب»

أعلنت روسيا واألردن بدء
نشاط المركز المشترك
لمراقبة الهدنة في الجنوب
السوري ،بعد زيارة وزير
الدفاع األميركي جايمس
ماتيس للعاصمة ّ
عمان.
وحملت زيارة األخير ألنقرة
بعدًا خاصًا في ضوء تزايد
حراك تركيا اإلقليمي،
وارتفاع حساسيتها تجاه
شكل الوجود الكردي الحالي
في كل من سوريا والعراق
بـ ـع ــد أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن شـ ـه ــر عـ ـل ــى ك ـشــف
واشنطن وموسكو عن التوصل إلى
اتـفــاق تهدئة فــي املنطقة الجنوبية
في سوريا ،أعلن أمس تفعيل مركز
املـ ــراق ـ ـبـ ــة املـ ـشـ ـت ــرك الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـه ــذا
االت ـف ــاق ،ال ــذي يـعـمــل فــي العاصمة
األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـ ـ ّـم ـ ــان .وبـ ــرغـ ــم ان ـت ـش ــار
ال ـش ــرط ــة ال ـع ـس ـكــريــة ال ــروسـ ـي ــة فــي
عــدد كبير من النقاط الفاصلة على
جبهات درعا والسويداء والقنيطرة،
ل ــم ي ـخ ــرج إلـ ــى ال ـع ـلــن أي تـفــاصـيــل
رسمية لالتفاق ،كذلك لم يتضح ما
إذا كــان بــدء مراقبة الهدنة مرتبطًا
ب ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـ ـنـ ــود االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق األخ ـ ـ ــرى
الـتــي ُس ـ ِّـرب محتواها عقب إعــانــه.
عـلــى األرض ،ال تـغـيـيــرات جوهرية
شهدتها الجبهات منذ يــوم الهدنة
األول .وف ــي امل ـقــابــل ،اخـتـتــم ممثلو
الـ ـفـ ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـح ــة الـ ـع ــامـ ـل ــة فــي
الجنوب ،اجتماعات شبه مستمرة
م ـنــذ م ــا ي ــزي ــد ع ـلــى ش ـه ــر ،نــاق ـشــوا
خ ــال ـه ــا ت ـف ــاص ـي ــل ت ـخ ــص تـطـبـيــق
االتـفــاق .ونقلت مـصــادر أردنـيــة عن
بـعــض مـمـثـلــي الـفـصــائــل م ــا مـفــاده
أن االج ـت ـمــاعــات لــم تـكــن مخصصة
ل ـل ـخــروج ب ـم ـقــررات أو خـطــط عـمــل،
وه ــو مــا يــوحــي ب ــأن انـعـقــادهــا كــان

تـكـتـيـكــا م ــن رعـ ــاة االتـ ـف ــاق لـضـمــان
استقرار الهدنة في شهرها األول.
وج ـ ـ ـ ــاء اإلع ـ ـ ـ ـ ــان أم ـ ـ ــس ع ـ ــن إط ـ ــاق
عمل املــركــز مــن طريق وزارة الدفاع
الروسية ،التي أوضحت أنه سيكون
ً
م ـس ــؤوال ع ــن «مــراق ـبــة وق ــف إط ــاق
ال ـنــار فــي درع ــا وال ـق ـن ـي ـطــرة» .كذلك
«سيدعم عملية إيـصــال املساعدات
اإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة» إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـلـ ــك امل ـ ـنـ ــاطـ ــق.
وبالتوازي ،أفــادت وزارة الخارجية
األردنـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ــأن املـ ــركـ ــز ب ــاش ــر عـمـلــه
أمــس «بمشاركة ممثلني عن األردن
وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا والـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة».
وتـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ــق اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي م ــع
تـصــريـحــات لــوزيــر ال ــدف ــاع سيرغي
ش ــويـ ـغ ــو ،ق ـ ــال ف ـي ـهــا إن «اتـ ـ ِّف ــاق ــات
ت ـخ ـف ـيــف ال ـت ـص ـع ـيــد الـ ـت ــي ُوقـ ـ َـعـ ــت،
أنـهــت ال ـحــرب ال ــدائ ــرة» فــي ســوريــا.
وبينما يمكن ق ــراءة الـتـصــريــح في
ض ـ ــوء اتـ ـف ــاق ــات الـ ـجـ ـن ــوب وغ ــوط ــة
دمـ ـش ــق وري ـ ـ ــف حـ ـم ــص ال ـش ـم ــال ــي،
يبقى وضع مدينة إدلب معلقًا حتى
بيان مخرجات امل ـشــاورات الثالثية
الروسية ـ اإليرانية ـ التركية املرتقبة
من جهة؛ والنشاط األميركي الواسع
فــي عــواصــم ال ـجــوار ال ـســوري خــال
األسبوع الجاري من جهة أخرى.
وجاءت زيارة وزير الدفاع األميركي
ج ــاي ـم ــس مــات ـي ــس ألن ـ ـقـ ــرة ،ول ـق ــاؤه
الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره
ن ـ ــور ال ــدي ــن ج ــان ـي ـك ـل ــي ،ف ــي س ـيــاق
تكريس الرؤية األميركية تجاه عدد
من القضايا الحساسة التي تشغل
تركيا ،وعلى رأسها عالقة واشنطن
باألكراد في سوريا .وبقدر ما حملت
الــزيــارة من نقاشات حــول مواضيع
إقليمية ساخنة مثل االستفتاء في
ك ــردسـ ـت ــان ،وال ـت ـل ـم ـي ـحــات الـتــركـيــة
إلـ ــى ع ـم ـل ـيــات ف ــي س ـن ـج ــار وج ـب ــال
قـنــديــل ،ك ــان مـلــف تسليح «وح ــدات
ح ـمــايــة ال ـش ـع ــب» ال ـك ــردي ــة حــاض ـرًا
فيها بــدوره .ونقلت وسائل اإلعــام
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات أول ـ ـ ـيـ ـ ــة عــن
أردوغان وضيفه األميركي ،تضمنت
تأكيدهما التعاون املشترك في مجال
«م ـك ــاف ـح ــة امل ـن ـظ ـم ــات اإلره ــابـ ـي ــة»،
وتـحــديـدًا تنظيم «داع ــش» و«حــزب
العمال الكردستاني» .وأشــارت إلى
اتـفــاق الطرفني على ض ــرورة وحــدة
كــل مــن ال ـعــراق وســوريــا ،فــي مقابل
قلق تركي أبداه أردوغــان إزاء الدعم

عائالت سورية تعبر الحدود مع األردن من بلدة نصيب أول من أمس في طريقها إلى درعا (أ ف ب)

األمـ ـي ــرك ــي ل ـ ــ«الـ ــوحـ ــدات» ال ـك ــردي ــة.
وك ـ ـ ــان الفـ ـت ــا ق ـب ـي ــل زيـ ـ ـ ــارة مــات ـيــس
ألن ـق ــرة ـ ـ ال ـتــي تــزام ـنــت م ــع الــذكــرى
السنوية لبدء عملية «درع الفرات»
ـ تأكيد أردوغان حول قضية األكراد
ف ـ ــي الـ ـشـ ـم ــال ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،أن ب ـ ــاده

انتهت مشاورات
للفصائل المسلحة في
ّ
عمان مع بدء نشاط
مركز المراقبة

«سـ ـتـ ـق ــوم ب ــالـ ـت ــدخ ــل الـ ـ ـ ــذي تـمـلـيــه
الضرورة ،مهما كان الثمن».
وكان الفتًا خالل األسابيع املاضية،
أن اإلع ــام الـتــركــي املـقــرب مــن إدارة
أردوغـ ـ ـ ـ ــان ،ض ــخ عـ ـش ــرات ال ـت ـقــاريــر
الـتــي تـتـحــدث عــن دف ـعــات األسلحة
ال ـنــوع ـيــة ال ـت ــي ت ـصــل إلـ ــى ال ـش ـمــال
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،وبـ ـيـ ـنـ ـه ــا أنـ ـظـ ـم ــة دف ـ ــاع
ج ــوي مـحـمــولــة ع ـلــى ال ـك ـتــف ،وعــن
خـ ـط ــط أمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـ ــوص ـ ــل م ـن ـط ـقــة
ع ـ ـفـ ــريـ ــن ب ــالـ ـبـ ـح ــر امل ـ ـتـ ــوسـ ــط ع ـبــر
م ـح ــاف ـظ ــة إدل ـ ـ ــب وال ـ ــاذقـ ـ ـي ـ ــة .وبـ ــدا
الـ ــزخـ ــم الـ ـت ــرك ــي م ــرت ـب ـط ــا ب ـت ــراج ــع
الـ ـتـ ـح ــرك ع ـل ــى األرض فـ ــي مـحـيــط
عفرين ،الذي انخفضت وتيرته بعد
زيــارات أميركية ألنقرة ،كان أبرزها
للمبعوث الــرئــاســي إلــى «التحالف
ال ــدول ــي» بــريــت م ــاك ـغ ــورك .وبينما
ربطت مـصــادر أميركية عــدم تحرك

تــركـيــا فــي عـفــريــن؛ بضغط أميركي
لتأجيله إلــى مــا بعد انتهاء معركة
مدينة الرقة ،تبدو وتيرة العمليات
داخـ ـ ـ ــل امل ــديـ ـن ــة أب ـ ـطـ ــأ مـ ــن ال ـخ ـطــط
املــرســومــة لها مــن قبل «الـتـحــالــف».
وع ـلــى الــرغــم مــن أن «قـ ــوات ســوريــا
الــدي ـمــوقــراط ـيــة» أعـلـنــت سيطرتها
ع ـلــى ح ـ ّـي ال ــرش ـي ــد ،فــإن ـهــا ال تـبــدو
مندفعة لتسريع العملية العسكرية
عـلــى ق ــدر ال ـجــانــب األم ـي ــركــي ،ال ــذي
ّ
صعد غاراته بشكل كبير على أحياء
املدينة ،والتي ارتفعت معها أعــداد
ال ـض ـحــايــا م ــن امل ــدن ـي ــن .وسـيـتـيــح
انتهاء معارك الرقة لألميركي حرية
أكبر فــي الشمال والـشــرق الـســوري،
وس ـ ـي ـ ـسـ ــاعـ ــده ف ـ ــي إق ـ ـن ـ ــاع «قـ ـس ــد»
بالتعاون مع فصائل عربية محلية
ف ــي م ـعــركــة وادي الـ ـف ــرات األوسـ ــط،
بـعــدمــا فـشـلــت امل ـح ــادث ــات الـســابـقــة

تقرير

«النووي» األردني في مأزق :الروس يسحبون التمويل؟
عمان ــ أسماء ّ
عواد

ً
هذه المشاريع تبدأ بأفكار كبيرة تستدعي تمويال خارجيًا ثم تغرق الدولة في ديون (أرشيف)

مـ ـ ــأزق ت ـمــوي ـلــي ي ـت ــرب ــص ب ــامل ـش ــروع
الـنــووي األردن ــي بعد أن وقــع اختيار
«هيئة الـطــاقــة الــذريــة» األردن ـيــة على
شــركــة «روس أت ــوم» الــروسـيــة لتكون
ال ـشــريــك االسـتــراتـيـجــي فــي ب ـنــاء أول
محطة نــوويــة فــي اململكة وتشغيلها
في السنوات العشر األولــى ،إذ أبلغت
الـ ـش ــرك ــة عـ ـ ّـمـ ــان ب ـم ـت ـغ ـي ــرات تـتـعـلــق
بالشروط التمويلية ،وسرعان ما ّ
ردت
«هـيـئــة ال ـطــاقــة» بـبـيــان ن ـفــي ،مــؤكــدة
أن «روس أت ــوم ال ت ــزال مـنـخــرطــة في
املشروع بكل جوانبه الفنية واملالية،
وتقدمت أخيرًا بعرض متكامل لبناء
املـحـطــة» .وك ــان خـبــر تغيير الـشــروط
املالية قد أوردتــه صحيفة «إر بي كا»
الروسية ،كما نشرت صحيفة «الغد»
األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة تـ ـق ــريـ ـرًا ي ـح ـم ــل امل ـض ـم ــون

نفسه ،وعادت األخيرة ّ
وردت على نفي
«الهيئة» التي ُي ّ
عي رئيسها بقرار من
مـجـلــس ال ـ ــوزراء ،قــائـلــة إن ـهــا استقت
النبأ نفسه من مصدرين حكوميني.
ووف ـ ـ ــق ات ـ ـفـ ــاق سـ ــابـ ــق ،ك ـ ــان امل ـت ــوق ــع
أن ت ـب ــدأ ه ــذه امل ـح ـطــة إن ـت ــاج الـطــاقــة
الكهربائية ،للبلد الذي يعاني مشكلة
في إمدادات الطاقة أدت به إلى االتفاق
على ش ــراء غــاز مــن إســرائـيــل ،بحلول
عــام  ،2025وذل ــك بمفاعلني كلفتهما
عشرة مليارات دوالر أميركي .ويشار
إلــى أن مــذكــرات التفاهم بــن الطرفني
أعطت حصة  %50.1للجانب األردني،
فيما حصلت الـشــركــة الــروسـيــة على
.%49.9
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» تـ ــواص ـ ـلـ ــت م ـ ــع الـ ـن ــائ ــب
ف ــي ال ـب ــرمل ــان األردنـ ـ ــي ق ـيــس زي ــادي ــن،
وه ــو ع ـضــو «ل ـج ـنــة ال ـطــاقــة وال ـث ــروة
املـعــدنـيــة» ،لكنه قــال إنــه ال معلومات

لـ ــديـ ــه ع ـ ــن امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ،وإن ال ـل ـج ـنــة
ً
ل ــم ت ـن ـع ـقــد أصـ ـ ــا بـ ـع ــد ،وال ـس ـب ــب أن
«ال ـ ـ ــدورة االسـتـثـنــائـيــة ملـجـلــس األم ــة
انتهت ،ونحن بانتظار صدور اإلرادة
امللكية لعقد ال ــدورة الـعــاديــة الثانية
للمجلس».
وإذا صح انسحاب الجانب الروسي،
يـتــرتــب عـلــى الـجــانــب األردنـ ــي إيـجــاد
بــدائــل للحصول على الـقــرض ال ــازم،
وهنا تكمن مشكلة تتمثل فــي كيفية
ح ـص ــول امل ـم ـل ـكــة ع ـلــى قـ ــرض جــديــد،
خــاصــة أن مديونية الحكومة كسرت
ح ــاج ــز  38م ـل ـيــار دوالر ب ــدي ــن يــأكــل
 %94م ــن إي ــراداتـ ـه ــا .كــذلــك فــإن ـهــا لن
تـتـمـكــن مــن إق ـنــاع امل ـص ــارف ّبتمويل
مشروع طويل األمد بمبلغ يمثل ثلث
مــديــونـيـتـهــا ،وه ــي تـسـيــر وف ــق خطة
تقشف فرضها عليها «صندوق النقد
الــدولــي» ال ــذي يــراقــب بـصــورة مكثفة
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نتنياهو في موسكو...
وقف إطالق النار «جزء من عملية أوسع»
نتائج شكلية للقاءات
إسرائيلية متتالية من
واشنطن إلى موسكو.
المهم بالنسبة إلى تل
أبيب أنها ال تألو جهدًا في
محاولة «إبعاد» اإليرانيين
عن مجالها الحيوي ،لكن
طموحها اآلن ال يتعدى
سقف تعديل االتفاق
الروسي ـ األميركي
في سوريا
يحيى دبوق

بني الطرفني في التوصل إلى صيغة
للمعركة هناك.
وفــي املـقــابــل ،يعزز الجيش مواقعه
ف ـ ـ ــي ري ـ ـف ـ ــي ح ـ ـمـ ــص وحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاة ض ــد
«داع ــش» .حيث تمكن مــن السيطرة
عـلــى جـبــل ضــاحــك شـمــال السخنة،
ليبقى ممر ضيق ملسلحي «داعش»
نـ ـح ــو ري ـ ـ ــف دي ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ــزور ،ب ــإمـ ـك ــان
الـقــوات البرية وســاح الجو رصــده
واسـ ـتـ ـه ــداف ال ـق ــواف ــل املـ ـ ــارة ع ـبــره.
كــذلــك ،كـثــف ضـغـطــه عـلــى «داع ــش»
فــي الـجـيـبــن امل ـت ـجــاوريــن .وسيطر
أم ــس عـلــى بـلــدة صلبا ومنطقة تل
العلباوي شمال غرب عقيربات ،إلى
جــانــب سـيـطــرتــه عـلــى ق ــرى وبـلــدات
حـ ـ ــريـ ـ ــف والـ ـ ـعـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــوري ـ ــة وروض
الوحش وقطقط ،وجبل املنشار في
ريف حمص الشرقي.
(األخبار)

األداء ال ـح ـكــومــي ،ب ــل ف ــرض شــروطــا
ملسها املواطن العادي بعد رفع الدعم
عن بعض السلع وزيادة الضرائب ،مع
غ ــاء أس ـعــار مـلـحــوظ ،ع ــدا انـخـفــاض
ال ـق ـي ـم ــة الـ ـش ــرائـ ـي ــة ل ـل ــدي ـن ــار نـتـيـجــة
للتضخم.
و«روس أت ــوم» مــوجــودة فــي املنطقة
بـ ـق ــوة ع ـب ــر عـ ـق ــود وم ـ ــذك ـ ــرات ت ـفــاهــم
لتوريد محطات نووية في املنطقة و/
أو توريد الوقود النووي ،وذلك في كل
من األردن ،ومصر ،واإلمــارات العربية
املـتـحــدة ،وتركيا وإي ــران .وال شــك في
أن عالقة الحكومة الروسية ،بصفتها
ً
مـ ـم ـ ّـوال ع ـبــر الـ ـق ــروض والـتـسـهـيــات
للشركة ،دفعت باتجاه تقوية «روس
أت ـ ــوم» وجـلـعـهــا مـنــافـســا لـنـظـيــراتـهــا
الصينية والكورية الجنوبية.
والـ ـ ــافـ ـ ــت أن ب ـ ـيـ ــان «هـ ـيـ ـئ ــة ال ـط ــاق ــة
الذرية» األردنية تناقلته وسائل إعالم

زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة
اإلسـ ـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ،بـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــام ـ ــن
نـتـنـيــاهــو ،ملــوس ـكــو ،شـبـيـهــة في
نـتــائـجـهــا ب ــزي ــارة ال ــوف ــد األم ـنــي
اإلسرائيلي من جهاز «املــوســاد»
و«االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات ال ـع ـس ـك ــري ــة»
ل ــواش ـن ـط ــن .ت ـم ــام ــا ك ـم ــا اسـتـمــع
ال ـج ــان ــب األم ـي ــرك ــي وت ـف ـ ّـه ــم قلق
إسرائيل ومطالبها حول مرحلة
مـ ــا بـ ـع ــد انـ ـتـ ـص ــار أعـ ــدائ ـ ـهـ ــا فــي
س ــوري ــا ،لـكــن ب ــا نـتــائــج عملية،
وجــد نتنياهو أذن ـاَ صاغية لدى
القيادة الــروسـيــة ،وكــذلــك تفهمًا،
لكن أيضًا بال نتائج عملية.
مع ذلك ،ورغم التقدير اإلسرائيلي
ّ
أن معقولية الـفــائــدة املتأتية من
ال ــزي ــارة «هــزي ـلــة ج ـ ـدًا» ك ـمــا ورد
ف ــي صـحـيـفــة «مـ ـع ــاري ــف» أم ــس،
ف ــإن نتنياهو أص ــر عـلــى الــزيــارة
ولقاء الرئيس الروسي ،فالديمير
ب ــوت ــن ،حـيــث أعـ ــاد أم ــام ــه تـكــرار
املواقف والتصريحات ،قبل اللقاء
وبعده ،رغم إدراكــه أن املسافة ما
بــن ال ـقــول والـعـمــل شــاسـعــة جـدًا
في الساحة السورية التي يصفها
اإلسرائيليون بأنها باتت مشبعة
بالتهديدات ،مع تعذر مواجهتها
ن ـت ـي ـج ــة تـ ـعـ ـقـ ـي ــداتـ ـه ــا وت ـ ــداخ ـ ــل
املصالح فيها.
ويـ ـ ـب ـ ــدو واضـ ـ ـح ـ ــا مـ ـم ــا ورد فــي
اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـع ـ ـبـ ــري ع ـ ــن ال ـ ــزي ـ ــارة
وأجوائها ومضمونها أن رئيس
ال ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي ح ــاول لعب
دور امل ـح ـلــل االس ـتــرات ـي ـجــي إزاء
الساحة الـســوريــة ،مـحــذرًا الجهة

وفق العقود اختيرت
إلقامة المحطة
منطقة مأهولة
بالسكان وال أنهار فيها

مـحـلـيــة م ــن دون وجـ ــود نـسـخــة عنه
على املوقع اإللكتروني للهيئة .وجاء
ف ـيــه أن «ال ـه ـي ـئــة سـتـسـتـمــر ب ــدراس ــة
جميع الـبــدائــل وال ـخ ـيــارات املـتــاحــة...
وأن امل ـفــاوضــات مــع ال ـطــرف الــروســي
جــاريــة لـلـتــوصــل إل ــى أف ـضــل الـحـلــول
ال ـت ـمــوي ـل ـيــة» .ل ـكــن ال ـب ـيــان ش ــدد على
«أن ال ـق ــرار الـنـهــائــي يـجــب أن يــراعــي
املـ ـصـ ـلـ ـح ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة دون ت ـح ـم ـيــل
الخزينة أي تكاليف تزيد املديونية».
ّ
ي ـعــقــب الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي األردنـ ــي

األكـ ـ ـث ـ ــر إدراك ـ ـ ـ ـ ــا وم ـ ـعـ ــرفـ ــة ب ـه ــذه
الساحة ،بأن عليها أن تتخذ دورًا
ح ــاس ـم ــا ف ــي ال ـت ـص ــدي ل ـلــوجــود
اإليــرانــي في سوريا وتناميه في
امل ــرح ـل ــة ال ـحــال ـيــة ومـ ــا سـيـلـيـهــا،
ليس درءًا لخطر يحدق بإسرائيل
وحـســب ،بــل أيـضــا بحلفائها في
«الدول السنية» في املنطقة.
ال ـق ـن ــاة ال ـث ــان ـي ــة ال ـع ـب ــري ــة ذك ــرت
أن نـتـتـيــاهــو «شـ ــدد أمـ ــام بــوتــن
ال ـت ـحــذيــر م ــن ال ــوج ــود اإلي ــران ــي
ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا» ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن ـه ــم
(اإليرانيني) يعملون على «لبننة
س ــوري ــا» ،وإي ـج ــاد تـهــديــد هـنــاك
ش ـب ـي ــه ب ـت ـه ــدي ــد حـ ـ ــزب الـ ـل ــه فــي
ل ـب ـن ــان .وقـ ـ ــال إنـ ـه ــم ج ـ ـ ــاؤوا إل ــى
سوريا للبقاء فيها وإقامة قواعد
عـسـكــريــة و«ق ـط ــار ب ــري عسكري
من أجل مواجهة إسرائيل والبدء
بحرب» .ولفت إلى أن ذلك «تهديد
كـبـيــر ...ألن إدخ ــال ق ــوات شيعية
هـنــاك إل ــى مـجــال سـنــي يمكن أن
يؤدي إلى حرب شاملة».
ونقل اإلعالم العبري عن نتنياهو
قــولــه ،فــي ختام لقائه مــع بوتني،
أن إســرائ ـيــل ت ــرى تـغـيـرًا خطيرًا
ي ـت ـش ـك ــل ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط،
وبـســرعــة فــي األســابـيــع األخ ـيــرة.
وأض ــاف فــي تأكيد لوجه الخطر
أن ت ــل أب ـي ــب «ال ت ــري ــد إي ـ ــران في
س ــوري ــا ،ك ــذل ــك ال ت ــري ــد تــواصــل
إي ـ ـ ــران ع ـب ــر ال ـ ـعـ ــراق م ــع س ــوري ــا
ول ـ ـب ـ ـنـ ــان» ،ل ـك ـن ــه شـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن
إسرائيل تعمل على منع الحرب
فــي م ــوازاة إصــرارهــا على العمل
وفــق الخطوط الـحـمــراء الخاصة
بها.
وبينما لم ترد عن نتنياهو إشارة
إلى رد فعل مضيفه ،وإن كان قد
اك ـت ـفــى بــاالس ـت ـمــاع إل ــى مطالبه
كـمــا فـعــل األم ـيــرك ـيــون مــع الــوفــد
األم ـن ــي قـبــل أيـ ــام ،ق ــال إن معظم
الـ ـلـ ـق ــاء تـ ـمـ ـح ــور حـ ـ ــول م ـح ــاول ــة
إي ــران التمركز فــي ســوريــا ،وهي
«تــواصــل تهديد وجــود إسرائيل
وتمول اإلرهــاب وتطور برنامجًا
ص ــاروخـ ـي ــا» .وأض ـ ـ ــاف أنـ ــه «ف ــي
الــوقــت ال ــذي نــرحــب فـيــه بهزيمة
(تنظيم) داعش ،فإن األماكن التي
يخرج منها تدخلها إيران ...وقلت
للرئيس بوتني أمورًا واضحة جدًا
عن موقفنا في هذا املوضوع؛ إن
ذلــك خطير علينا وعـلــى املنطقة
وال ـع ــال ــم» .وأضـ ــاف أي ـضــا« :قلت
للرئيس بوتني إن هناك إمكانية

مازن مرجي بالقول إنه رغم «املعارضة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـب ـي ـئ ـيــة ل ـل ـم ـفــاعــات
النووية (داخل اململكة) ،فإن البرنامج
ج ـ ــاء إرضـ ـ ـ ـ ً
ـاء ل ـج ـه ــات داخـ ـ ــل ال ــدول ــة
وبـعــض شــركــات الـقـطــاع ال ـخــاص في
مـشــاريــع تستدعي قـيــودًا شــديــدة من
املجتمع الدولي وإسرائيل» .وأضاف:
«املـشــروع الـنــووي األردن ــي كغيره من
املشاريع املشبوهة يبدأ بأفكار كبيرة
ً
تستدعي تـمــويــا خــارجـيــا ،ثــم تجبر
الدولة على قبول الفكرة والتورط في
ديون».
مع ذلك ،يؤكد مرجي وجود مناقصات
وع ـق ــود دول ـي ــة أب ــرم ــت بــالـفـعــل لبناء
محطة نــوويــة أردن ـيــة (تـحـتــوي على
مفاعلني)ّ ،
منبهًا إلى أن مكان بنائها
اختير فــي منطقة مــأهــولــة بالسكان،
واألنكى من ذلك أنه «ال يتوافر في تلك
املنطقة م ــورد للمياه مــن أجــل تبريد

نتنياهو أمام بوتين:
اإليرانيون يعملون
على لبننة سوريا

ملنع حرب مستقبلية مع إيران إذا
خرجت من سوريا ،ألننا لن نقف
مكتوفي األي ــدي أمــام نياتها في
إنـشــاء بنية عسكرية بـحــريــة ،أو
نقل قيادات فرق إلى سوريا».
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ذكـ ـ ـ ــر م ــوق ــع
«والـ ـ ـ ـ ـ ــا» ال ـ ـع ـ ـبـ ــري أن املـ ـبـ ـع ــوث
األم ـي ــرك ــي ال ـخ ــاص إل ــى ســوريــا،
مــايـكــل رات ـن ــي ،س ـيــزور إســرائـيــل

األسـ ـب ــوع امل ـق ـبــل إلج ـ ــراء ل ـق ــاءات
م ــع كـ ـب ــار املـ ـس ــؤول ــن ف ــي وزارة
الخارجية واألمــن ،ستتركز حول
مـســألــة االت ـص ــاالت لــوقــف القتال
ف ــي س ــوري ــا ،وذل ـ ــك ع ـلــى خلفية
ال ـق ـل ــق اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي م ــن ت ـعــاظــم
إيران وتمركزها هناك.
ونقل املوقع عن مصادر سياسية
قولها
إسرائيلية رفيعة املستوى ّ
إن االتـفــاق حــول سوريا لم يوقع
بـصــورة نهائية بــن أطــرافــه ،وإن
ال ـج ـه ــود اإلســرائ ـي ـل ـيــة مـسـتـمــرة
ل ـل ـت ــأث ـي ــر فـ ــي م ـض ـم ــون ــه .ووفـ ــق
املصادر نفسها ،االتفاق هو مجرد
عامل واحــد مــن بــن عــدة عوامل،
و«هـ ـن ــاك عـمـلـيــة ك ـب ــرى لـتـســويــة
دولية ،لكن في الوقت نفسه هناك
إشارات إلى أن التعاظم اإليراني،
مع حضور بري وبحري ،مستمر
ومتواصل».

أنقرة وموسكو:
إلنشاء منطقة «تخفيف تصعيد»
في إدلب
أع ـل ـن ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ـي ــة أن
روسـ ـي ــا وت ــرك ـي ــا ات ـف ـق ـتــا ع ـل ــى تـكـثـيــف
الجهود الرامية إلــى إقــامــة منطقة رابعة
م ــن م ـن ــاط ــق «ت ـخ ـف ـيــف ال ـت ـص ـع ـي ــد» فــي
س ــوري ــا ،وذل ـ ــك ع ـق ــب م ـ ـشـ ــاورات ج ــرت
ب ــن ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة مـيـخــائـيــل
ب ــوغ ــدان ــوف ،ون ـظ ـي ــره ال ـت ــرك ــي سـ ــادات
أونال.
ووف ـ ـ ــق بـ ـي ــان الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ف ـق ــد «أش ـ ــار
الجانبان إلى ارتياحهما جراء االنخفاض
الـكـبـيــر فــي مـسـتــوى الـعـنــف بـعــد إنـشــاء
ثـ ـ ـ ــاث م ـ ـنـ ــاطـ ــق لـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــف ال ـت ـص ـع ـي ــد
كـجــزء مــن عملية أسـتــانــا» ،واتـفـقــا على
«ت ـك ـث ـيــف ال ـج ـه ــود ل ـل ـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق
بـشــأن املنطقة الــرابـعــة فــي إدل ــب» .وقــال
إن الجانبني أكــدا أنــه «ال بــديــل للتسوية
السياسية لــأزمــة الـســوريــة وفـقــا لقرار
مجلس األمن الدولي .»2254
(تاس)

املفاعلني» .أما عن نفي «هيئة الطاقة»،
ف ـ ـقـ ــال إن ـ ـ ــه ال يـ ـ ـع ـ ـ ّـول عـ ـل ــى ال ـح ــدي ــث
ال ــرس ـم ــي األردنـ ـ ـ ـ ــي ،م ـس ـت ــدرك ــا« :ف ــي
ح ــال ان ـس ـحــاب الـ ــروس م ــن الـتـمــويــل،
سيكون األردن في مــأزق حقيقي أمام
مشروع ال تستطيع الحكومة التراجع
عنه بسبب االلتزامات والـكــوادر التي
تعاقدت معها».
وفـ ــي ت ـق ــري ــر آخـ ــر ل ـص ـح ـي ـفــة «إر بــي
كــا» نفسها ،فــإن «روس أتــوم» تعاني
ضـغــوطــات فــي م ـجــال االس ـت ـث ـمــار ،إذ
إن ســوق بـنــاء املـفــاعــات الـنــوويــة في
العالم تتقلص بصورة كبيرة ،وقد ال
تحصل الشركة على طلبات جــديــدة.
وم ــن أج ــل ض ـم ــان اس ـت ـم ــراره ــا ،على
ال ـش ــرك ــة تـحـقـيــق  %40م ــن أربــاح ـهــا
التشغيلية ع ــن طــريــق م ـشــاريــع غير
نــوويــة ،ولــذلــك تتجه إل ــى االستغناء
ع ـ ــن ت ـ ــوري ـ ــد امل ـ ـفـ ــاعـ ــات واس ـ ـت ـ ـبـ ــدال

اس ـت ـث ـمــارات ـهــا ف ــي ت ــزوي ــد امل ـفــاعــات
الـقــائـمــة بــالــوقــود ال ـن ــووي وبعملية
صيانة لها.
ي ـ ـ ــذك ـ ـ ــر أن األردن دخ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـيـ ـ ــدان
التكنولوجيا النووية إليجاد مصادر
لتوليد الطاقة التي يستوردها ،كما
ال ـح ــال م ــع ات ـفــاق ـيــة ال ـغ ــاز م ــع ال ـعــدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ل ـكــن م ــراح ــل الـبــرنــامــج
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ،ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـم ــل اس ـت ـك ـش ــاف
وتعدين اليورانيوم ،واملفاعل األردني
للبحوث والتدريب في جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية ،وبناء محطة
الطاقة النووية لتوليد الكهرباء ،كلها
ال تزال في بداياتها .واآلن تأتي املشكلة
التمويلية إلــى جانب التحذيرات من
الـتـبـعــات االقـتـصــاديــة والبيئية لهذا
املشروع ،في وقت كانت فيه عمان قد
تجاوزت املرفوض شعبيًا بتوقيعها
اتفاق الغاز مع إسرائيل.
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العالم
جاويش أوغلو:
يجب على اربيل
إلغاء االستفتاء
(أ ف ب)

العراق
تتزايد المؤشرات بشأن احتمال تأجيل استفتاء كردستان المرتقب في نهاية الشهر المقبل،
ّ
خاصة أن حلفاء مسعود البرزاني ّ
يصرون على تأجيله ،أو حتى «إلغائه» كما تطلب أنقرة

«استفتاء البرزاني» :مؤشرات التأجيل ترتفع!
ّ
تتحول
مع اقتراب تاريخ  25أيلول،
أرب ـ ـيـ ــل إلـ ـ ــى م ـح ـج ــة ل ـل ـش ـخ ـص ـيــات
ال ــرف ـي ـع ــة املـ ـسـ ـت ــوى ،الـ ـت ــي ت ــزوره ــا
بـغـيــة ال ـح ــدي ــث إلـ ــى رئ ـي ــس اإلقـلـيــم
م ـس ـع ــود ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي ،والـ ـطـ ـل ــب إل ـيــه
بـلـغــات تتباين حـ ّـدتـهــا ،بــوضــع حد
ّ
لالستفتاء املرتقب .ولـعــل واشنطن
هي أبرز الداعني إلى التأجيل ،تحت
ّ
مبرر أن االستحقاق «ال بد أن يؤثر
سـلـبــا بــال ـحــرب ض ــد داعـ ـ ــش» ،فيما
تجدد أنقرة طلبها بإلغائه ،وتنظر
إليه مع طهران على أنه «خط أحمر».
ّ
وبـيـنـمــا ق ــد ي ــرى ال ـب ـعــض أن مـبــرر
واشنطن غير مقنع ،نقلت صحيفة
«جيروزالم بوست» عن الباحث في
ّ
ال ـش ــؤون ال ـكــرديــة شـنــغ ســان ـيــك ،أن
ّ
«هـنــاك أج ـ ً
ـواء تفيد ب ـ ّـأن األميركيني
معنيون بالتأجيل ،ألنهم يعتقدون
ّ
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــأن إقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة االس ـ ـ ـت ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــاق ق ـب ــل
االنتخابات العراقية العامة املرتقبة
ّ
ستقوي اإليرانيني في
العام املقبل،
العراق».
ه ــدف «مــواج ـهــة إيـ ــران فــي ال ـعــراق»
ت ـت ـش ــارك ــه إدارة ال ــرئـ ـي ــس دون ــال ــد
تـ ــرامـ ــب ،وح ـل ـف ــاؤه ــا ال ـخ ـل ـي ـج ـيــون،
ّ
وبـ ـ ـ ــاألخـ ـ ـ ــص ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،إال أن
ّ
األخـ ـ ـي ـ ــرة يـ ـب ــدو أن لـ ـه ــا ح ـس ــاب ــات
أخ ـ ـ ـ ــرى ،خـ ـص ــوص ــا أنـ ـه ــا لـ ــم تـعـلــن
موقفًا صريحًا بـعــد .وب ــدا الفـتــا في

ّ
األيــام األخيرة أن أنــور عشقي ،وهو
ال ـضــابــط ال ـس ـعــودي املـتـقــاعــد ال ــذي
ُيقال إنه يلعب دورًا على خط الرياض
ـ تل أبيب ،كتب قبل أيام على حساب
بــاس ـمــه ف ــي «ت ــوي ـت ــر» (ي ــرج ــح كـثـ ٌـر
ّ
أنــه لــه ،وليس وهميًا) ،أن «استفتاء
كردستان العراق بعد أربعني يومًا،
ي ـح ـقــق ألم ـي ــرك ــا ورقـ ـ ــة ض ـغ ــط عـلــى
إيـ ـ ـ ــران وت ــركـ ـي ــا ،ح ـت ــى لـ ــو أص ـب ـحــا
ّ
أص ــدق ــاء ل ـه ــا» .وأض ـ ــاف أن «زيـ ــارة
ال ـب ــرزان ــي ل ـلــريــاض كــزعـيــم ورئـيــس
دول ــة مـنــذ سـنـتــن ،قلبت امل ــوازي ــن...
قطار كردستان انطلق ،ولن يتوقف
حـتــى يتحقق االس ـت ـقــال ،ويجتمع
شمل األمة الكردية» .وسبق لعشقي
أن شدد قبل نحو عامني في معرض
كـلـمــة ل ــه ف ــي مــركــز بـحـثــي أم ـيــركــي،
عـ ـل ــى «ال ـ ـع ـ ـمـ ــل إلنـ ـ ـش ـ ــاء ك ــردسـ ـت ــان
الـكـبــرى بــالـطــرق الـسـلـمـيــة ،ألن ذلــك
مـ ــن ش ــأن ــه أن ي ـخ ـف ــف مـ ــن امل ـط ــام ــع
اإليــران ـيــة والـتــركـيــة وال ـعــراق ـيــة ...إذ
ه ــي ستقتطع (م ـســاحــة) الـثـلــث من
هذه الدول».
وبالعودة إلــى التطورات في أربيل،
فقبيل وصول وزير الدفاع األميركي
جايمس ماتيس إليها أول من أمس،
ّ
أعلن أن إدارته تشدد على «التركيز»
راه ـن ــا ع ـلــى ال ـح ــرب ض ــد «داع ـ ــش»،
فـ ـيـ ـم ــا أوضـ ـ ـ ـ ــح م ـ ـب ـ ـعـ ــوث ال ــرئـ ـي ــس

األم ـي ــرك ــي ف ــي «ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي»
ّ
بيرت ماكغورك ،أن «هذا ليس مطلب
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ف ـح ـســب ،ب ــل كل
أع ـض ــاء ال ـت ـحــالــف ،ال ــذي ــن ي ــرون أنــه
ليس اآلن وقت االستفتاء».
واالس ـت ـف ـت ــاء ع ـلــى «اس ـت ـق ــال إقـلـيــم
كــردسـتــان» غير ُمـلــزم ،وقــد ُيـعـ ُّـد من
الـجــانــب الـقــانــونــي اسـتـطــاعــا لــرأي
سكان املحافظات الثالث في اإلقليم
(أربيل ،والسليمانية ،ودهــوك) وفي
ّمناطق متنازع عليها مع بغداد ،إال
أنه يدخل في مسار يقود إلى انفصال
اإلقليم عن العراق في غضون أشهر
ّ
قليلة .ومن املعروف أن هناك أطرافًا
«كـ ــرديـ ــة» ت ــرف ــض ب ــدوره ــا إج ـ ــراءه
اآلن ،وتطالب بتأجيله ،إذ إنها ترى
ّ
أن «عائلة البرزاني» هي من ينظمه
لـ«حسابات خاصة بنفوذها».

تبدو واشنطن معنية
بالتأجيل العتقادها أنه
ُي ّ
قوي طهران راهنًا

وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـقـ ــابـ ــل مـ ـ ــوقـ ـ ــف واش ـ ـن ـ ـطـ ــن،
ّ
ف ـ ــإن الـ ـب ــرزان ــي ال ـ ــذي دعـ ــا إلـ ــى ه ــذا
االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء بـ ــرغـ ــم انـ ـتـ ـه ــاء واليـ ـت ــه
ال ــرئ ــاس ـي ــة ف ــي اإلق ـل ـي ــم م ـن ــذ نـهــايــة
 ،2015أش ــار فــي بـيــان أص ــدره عقب
ّ
لقاء ماتيس ،إلى أن «االستفتاء ليس
مسألة شخصية ...ولن يشكل عائقًا
أمــام مكافحة اإلره ــاب» ،مضيفًا في
نقطة الفـتــة أنــه «ينبغي طــرح بديل
أقوى من االستفتاء».
ّوذك ــرت صحيفة «نـيــويــورك تايمز»
أنـ ـ ــه خ ـ ــال لـ ـق ــاء م ــات ـي ــس بـمـسـعــود
ّ
ال ـبــرزانــي ،ف ــإن األخ ـيــر «ل ــم يـتــراجــع،
برغم أنــه أبقى الباب مفتوحًا ملزيد
مـ ــن املـ ـب ــاحـ ـث ــات بـ ـه ــذا ال ـخ ـص ــوص
مـ ــع كـ ــل مـ ــن املـ ـس ــؤول ــن فـ ــي ب ـغ ــداد
ّ
وفــي واشـنـطــن» .وأضــافــت أن بعض
املـ ـس ــؤول ــن ال ـغ ــرب ـي ــن «ي ـع ـت ـق ــدون
ّ
أن اإلشـ ـ ـ ــارات تـ ــدل ع ـلــى أن األك ـ ــراد
ي ـ ـب ـ ـح ـ ـثـ ــون ع ـ ـ ــن ط ـ ــريـ ـ ـق ـ ــة ل ـ ـت ـ ـفـ ــادي
ال ـت ـصــويــت ،بـشـكــل يـحـفــظ ل ـهــم مــاء
الـ ــوجـ ــه» ،م ـش ـيــرة ف ــي ال ــوق ــت نفسه
ّ
ّ
إلى أن «مسؤولني أكــرادًا يقولون إن
الـبــديــل الــوحـيــد ال ــذي يمكن القبول
بــه يتمثل بضمانات دولـيــة رسمية
بــاحـتــرام نـتــائــج اسـتـفـتــاء آخ ــر يقام
ف ــي املـسـتـقـبــل ،أو ض ـمــان االع ـت ــراف
بتطلعات األكراد».
ّ
ومــن امل ـعــروف أن جلسة مفاوضات

أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدت بـ ـ ـ ــن وف ـ ـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ــردي
ومسؤولني في بغداد خالل األسبوع
ّ
املاضي .وبدا الفتًا أمس ،أن اجتماع
«املجلس األعلى لالستفتاء» برئاسة
ال ـبــرزانــي ،انـتـهــى إل ــى ع ــدم اإلش ــارة
صراحة إلى رفض تأجيل االستفتاء.
فــي غضون ذلــك ،وصــل مساء أمــس،
إلى إقليم كردستان وزير الخارجية
التركي مولود جاويش أوغلو ،آتيًا
من بغداد ،حيث أعلن من العاصمة
العراقية أثناء مؤتمر صحافي عقده
مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري،
ّ
أن «تطلعات تركيا من أربيل بسيطة
وواضحة للغاية ،وتتمثل في إلغاء
اإلقليم قرار االستفتاء».
ّ
وبينما ذكر الوزير التركي من بغداد،
بالعالقات الجيدة التي تجمع أنقرة
بأربيل و«بالدعم الــذي قدمته تركيا
مــن تــدريــب وع ـتــاد ل ـقــوات البشمركة
مل ـكــاف ـحــة ت ـن ـظ ـيــم داعـ ـ ـ ــش» ،اسـ ـت ــدرك
ً
قائال« :لكننا في الوقت نفسه أبلغنا
أرب ـيــل بـخـطــواتـهــا الـخــاطـئــة ،وأكــدنــا
أن خ ـطــوة رف ــع ع ـلــم ح ـكــومــة اإلقـلـيــم
على املؤسسات الحكومية في مدينة
كركوك وخلق وضع مخالف للدستور
الـعــراقــي ،كانت خطوة خاطئة ،وهــذا
ال ـ ــوض ـ ــع ي ـن ـط ـب ــق أي ـ ـضـ ــا عـ ـل ــى ق ـ ــرار
االستفتاء» .وقال« :اليوم عندما أقوم
بزيارة أربيل ،سأكرر وأقــول إنه قرار
خاطئ» .وأشار جاويش أوغلو أيضًا
إل ـ ــى «ض ـ ـ ـ ــرورة حـ ــل ج ـم ـيــع امل ـشــاكــل
بــن ب ـغــداد وأرب ـيــل مــن خ ــال الـحــوار
والتفاهم املـتـبــادل ،وفــي إط ــار وحــدة
ال ـ ـتـ ــراب ال ــوطـ ـن ــي لـ ـلـ ـع ــراق وحـ ـ ــدوده
اإلقليمية» ،مضيفًا« :نحن مستعدون
ل ـل ـعــب دورنـ ـ ـ ــا ،إذا تـلـقـيـنــا ط ـل ـبــا مــن
الطرفني ،إلنهاء هذه املشاكل».
ت ـح ــرك ج ــاوي ــش أوغ ـل ــو ف ــي ب ـغ ــداد،
الذي أعقبه لقاؤه بمسعود البرزاني
ً
مساء ،وكان من املتوقع أن
في أربيل
يلتقي أيضًا بزعيم حزب «الجماعة
اإلســامـيــة» فــي اإلقـلـيــم علي بابير،
تــزامــن وإعــانــا آخــر صــدر عقب لقاء
الرئيس رجب طيب أردوغان ،ووزير
الــدفــاع األمـيــركــي جــايـمــس ماتيس،
إذ ج ـ ـ ــدد الـ ـ ــرجـ ـ ــان م ـع ــارض ـت ـه ـم ــا
لالستفتاء ،وفق الرئاسة التركية.
عـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،وف ــي س ـيــاق رفــع
مستوى التواصل بني رئيس الوزراء
حـيــدر الـعـبــادي وال ــري ــاض ،استقبل
األخير في بغداد مساء أول من أمس،
وزير التجارة واالستثمار السعودي
مــاجــد ال ـق ـص ـبــي ،الـ ــذي راف ـق ــه «وف ــد
كبير من املسؤولني الحكوميني في
امللفات االقتصادية ورجال األعمال»،
وفق بيان صدر عن مكتب العبادي.
وأكـ ــد الـقـصـبــي وف ــق ال ـب ـيــان «رغ ـبــة
(ب ـ ـ ــاده) ف ــي االن ـف ـت ــاح االق ـت ـص ــادي
وال ـت ـبــادالت ال ـت ـجــاريــة ...وتصحيح
املسارات السابقة».
(األخبار)

فلسطين

ُ
استنكار حمساوي لتصريحات «تطبيعية» سودانية ...وعبدالله يطلع عباس
استنكرت حركة املقاومة اإلسالمية ـ
«حماس» تصريحات وزير االستثمار
ال ـس ــودان ــي ،م ـب ــارك ال ـفــاضــل امل ـهــدي،
امل ـت ـع ـل ـقــة بــال ـت ـط ـب ـيــع ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي
م ــع إس ــرائـ ـي ــل ،واصـ ـف ــة إي ــاه ــا بــأنـهــا
«تحريضية وعنصرية ضــد الشعب
الفلسطيني ،وضد حماس» .وأضافت
ّ
أن ه ــذه ال ـت ـصــري ـحــات الـ ـص ــادرة عن
ال ـجــانــب ال ـســودانــي «غــري ـبــة عــن قيم
وم ـبــادئ وأصــالــة الـشـعــب الـســودانــي
ّ
املحب لفلسطني والــداعــم للمقاومة»،

داعية قيادة السوادن وشعبه وأحزابه
إلى رفض هذه التصريحات.
وك ــان امل ـهــدي قــد ذك ــر فــي مـقــابـلــة مع
قـنــاة «ال ـســودان ـيــة  »24دعـمــه تطبيع
ال ـع ــاق ــات الــدب ـلــومــاس ـيــة ب ــن ب ــاده
ّ
وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،م ــت ـه ـم ــا الـفـلـسـطـيـنـيــن
ب ــأن ـه ــم «بـ ــاعـ ــوا أراض ـ ـي ـ ـهـ ــم» ،وك ــذل ــك
بـ«التطبيع مع إسرائيل ،والحصول
عـلــى أم ــوال الـضــرائــب والـكـهــربــاء من
ت ــل أبـ ـي ــب ،وال ـت ـع ــاط ــي م ــع إســرائ ـيــل
رغــم الـنــزاع بــن الـطــرفــن» ،فــي إشــارة

إل ــى «ح ـم ــاس» ال ـتــي ك ــان لـهــا تمثيل
واجتماعات سابقة في الخرطوم.
واملـ ـه ــدي ال ـ ــذي ي ـش ـغــل مـنـصـبــه منذ
أربعة شهور فقط ،ليس أول مسؤول
سـ ـ ــودانـ ـ ــي يـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن ال ـت ـط ـب ـي ــع،
إذ ص ـ ـ ـ ــدرت تـ ـص ــريـ ـح ــات م ـش ــاب ـه ــة
ملـســؤولــن ســودانـيــن خــال السنتني
األخيرتني ،خاصة بعد قطع السودان
عالقاته الدبلوماسية مــع إي ــران عام
 2015واتـ ـج ــاه ــه إل ـ ــى ال ـت ـح ــال ــف مــع
الـسـعــوديــة ،خــاصــة وزي ــر الـخــارجـيــة

إبــراهـيــم غ ـنــدور ،ال ــذي قــال سابقًا إن
تطبيع العالقات مع إسرائيل «قضية
يمكن طرحها للنقاش».
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــلّ ،
رد وزي ـ ـ ــر االت ـ ـصـ ــاالت
اإلســرائـيـلــي (م ــن أص ــل عــربــي) أيــوب
قــرا ،في تغريدة على موقع «توتير»،
داعيًا فيها املهدي إلى زيارة تل أبيب،
ب ــالـ ـق ــول« :تـ ـس ـ ّـرن ــي اس ـت ـضــاف ـتــه فــي
إسرائيل لدفع عملية سياسية قدمًا
في منطقتنا».
ـان ،اتصل امللك األردني
على صعيد ثـ ٍ

عبدالله الثاني ،أمس ،هاتفيًا برئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس،
وذل ــك لـلـتـبــاحــث فــي «ج ـهــود تحريك
عملية الـســام» .ووفــق بيان للديوان
امللكي األردني ،فقد استعرض االثنان
«املـ ـس ــاع ــي املـ ـب ــذول ــة إلعـ ـ ـ ــادة إطـ ــاق
ع ـم ـل ـيــة الـ ـ ـس ـ ــام ...اسـ ـتـ ـن ــادًا إلـ ــى حــل
الــدولـتــن بــاعـتـبــاره السبيل الوحيد
إلن ـهــاء الـ ـص ــراع» .ه ــذا االت ـص ــال تبع
زيـ ـ ــارة مل ـس ـت ـشــار ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
وص ـ ـ ـهـ ـ ــره ،ج ـ ــاري ـ ــد كـ ــوش ـ ـنـ ــر ،ووف ـ ــد
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مقالة

واشنطن «تعاقب» مصر...
والسبب كوريا الشمالية!
ّ
خفضت واشنطن
مساعدتها المالية للقاهرة،
في مفاجأة لم تتوقعها
األخيرة من «صديق الرئيس».
السبب المعلن هو األداء
المصري في ملف حقوق
اإلنسان ،لكن معلومات
أفادت بأن واشنطن تعاقب
مصر على وجود مباحثات
عسكرية بينها وبين كوريا
الشمالية
القاهرة ــ جالل خيرت
أع ـل ـن ــت الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة رس ـم ـيــا
اقتطاع أكثر من  95مليون دوالر من
امل ـس ــاع ــدات ال ـس ـنــويــة امل ـقــدمــة ملـصــر،
ب ـس ـبــب «ع ـ ــدم إحـ ـ ــراز ت ـق ــدم ف ــي ملف
حقوق اإلنسان» .وعلمت «األخبار» أن
واشنطن أبلغت القاهرة قبل أسابيع
«ان ــزع ــاج ـه ــا ال ـش ــدي ــد» م ــن «مـخــالـفــة
م ـصــر ال ـ ـقـ ــرارات امل ـل ــزم ــة م ــن مجلس
األم ــن املتعلقة بــالـحـصــار العسكري
على كوريا الشمالية» ،بعدما تأكدت
م ــن وج ـ ــود م ـبــاح ـثــات ع ـس ـكــريــة بني
القاهرة وبيونغ يانغ بغرض تطوير
أس ـ ـل ـ ـحـ ــة ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا يـ ـخ ــال ــف م ــوق ــف
واشنطن».
ورغ ـ ـ ـ ــم اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار الـ ـتـ ــرت ـ ـيـ ـبـ ــات بــن
اإلدارتني املصرية واألميركية لتحديد
لقاء قمة بني الرئيسني دونالد ترامب
وع ـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي عـلــى هامش
اج ـت ـمــاعــات الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــأمــم
امل ـت ـح ــدة ال ـش ـهــر امل ـق ـب ــل ،لـكـنـهــا امل ــرة
األولــى التي «تعاقب» فيها واشنطن
ال ـقــاهــرة عـلــى مــواقـفـهــا ت ـجــاه كــوريــا
الشمالية ،مع العلم بــأن في االتصال
األخير بينهما شدد ترامب للسيسي

ع ـل ــى «ضـ ـ ـ ــرورة االل ـ ـتـ ــزام ب ــالـ ـق ــرارات
الــدولـيــة فــي مــا يتعلق بالتعامل مع
بيونغ يانغ».
وتـ ـت ــرأس م ـصــر اج ـت ـمــاعــات مجلس
األمـ ـ ــن ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري ،خـ ــال ف ـتــرة
عضويتها غير الدائمة التي تنتهي
ب ـن ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي ،ع ـل ـم ــا ب ــأن
سفير كــوريــا الشمالية فــي مصر قد
صـ ّـرح قبل شهور بـ«تحسن مستوى
ال ـت ـن ـس ـيــق ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن خـ ــال حـكــم
الـسـيـســي وت ـق ــارب ــه م ــع زع ـي ــم كــوريــا
الشمالية كيم يونغ أون».
في سياق متصل ،وفــي مجال حقوق
اإلنسانّ ،
أقر السيسي في أيار املاضي
قانون تنظيم عمل الجمعيات األهلية
الشهير ،الــذي رأى فيه حقوقيون أنه
يـقـ ّـيــد الـعـمــل األه ـل ــي ب ـص ــورة كبيرة
ويـجـعـلــه ح ـك ـرًا عـلــى املـنـظـمــات الـتــي
توافق الحكومة على تلقيها تمويالت

القاهرة :هذا
اإلجراء يعكس سوء
تقدير لطبيعة العالقة
التي تربط البلدين

م ــن الـ ـ ـخ ـ ــارج ،ف ــي وق ـ ــت رفـ ـض ــت فـيــه
املـنـظـمــات املـصــريــة الـعــامـلــة الـقــانــون
ُّ
وعلقت القضية  173التي
وصياغته.
يباشر فيها قضاة التحقيق مع عدد
من الحقوقيني ،وصدر بحق بعضهم
قــرار منع سفر على ذمتها ،علمًا بأن
القضية مفتوحة للتحقيق منذ نحو
خمس سنوات.
ولـ ــم ت ـق ـ ّـر ال ـق ــاه ــرة ال ـق ــان ــون ال ـجــديــد
مل ـن ـظ ـم ــات امل ـج ـت ـم ــع املـ ــدنـ ــي إال بـعــد

وص ـ ــول ت ــرام ــب إلـ ــى ال ـح ـك ــم ،ف ــي ظل
االن ـت ـقــادات الـســابـقــة مــن إدارة ب ــاراك
أوبـ ــامـ ــا ل ـل ـق ــان ــون ورف ـ ـضـ ــه ،ف ـي ـمــا لــم
ُ
بد اإلدارة الجديدة سابقًا اعتراضًا
ت ِ
حاسمًا.
وبـ ـ ـع ـ ــد ص ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار األم ـ ـيـ ــركـ ــي،
أع ــرب ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة امل ـصــريــة
فــي بـيــان «عــن أسفها لـقــرار الــواليــات
امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة تـخـفـيــض بعض
املـبــالــغ املخصصة فــي إط ــار برنامج
امل ـس ــاع ــدات االم ـيــرك ـيــة مل ـص ــر ،س ــواء
مــن خــال التخفيض املباشر لبعض
م ـ ـكـ ــونـ ــات الـ ـ ـش ـ ــق االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي مــن
ال ـب ــرن ــام ــج أو ت ــأج ـي ــل صـ ــرف بـعــض
مكونات الشق العسكري» .وأكد البيان
أن هــذا اإلج ــراء «يعكس ســوء تقدير
لطبيعة العالقة االستراتيجية التي
تربط البلدين على مدار عقود طويلة
واتـ ـب ــاع ن ـهــج يـفـتـقــر لـلـفـهــم الــدق ـيــق
ألهـمـيــة دع ــم اس ـت ـقــرار مـصــر ونـجــاح
تجربتها وحجم وطبيعة التحديات
االق ـت ـص ــادي ــة واألم ـن ـي ــة ال ـت ــي تــواجــه
الشعب املصري وخلط لألوراق بشكل
قــد تـكــون لــه تــداعـيــاتــه السلبية على
تحقيق املـصــالــح املـشـتــركــة املـصــريــة
األميركية».
ورغ ـ ـ ــم أن زي ـ ـ ـ ــارة ك ـب ـي ــر م ـس ـت ـشــاري
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ج ـ ـ ــارد كــوش ـنــر
لـلـقــاهــرة ،عـلــى رأس وف ــد مــن االدارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ك ـ ــان ال ـ ـهـ ــدف الــرئ ـي ـســي
مـنـهــا مـنــاقـشــة إح ـيــاء عملية الـســام
فــي الـشــرق األوس ــط ،إال أنـهــا تطرقت
إلـ ــى م ـل ــف امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات ،سـ ـ ــواء خ ــال
مناقشتهم مــع السيسي أو مــع وزيــر
الخارجية سامح شكري.
مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ط ـل ــب شـ ـك ــري مــن
الــوفــد تحديد «الـعـنــاصــر وامل ـحــددات
التي يمكن االستناد إليها لتشجيع
ال ـطــرفــن اإلســرائ ـي ـلــي والفلسطيني
ـاف امل ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات ،مــع
عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـئـ ـن ـ ُ ُ
أهـ ـمـ ـي ــة وجـ ـ ـ ــود أف ـ ـ ـ ــق وإط ـ ـ ـ ــار زم ـن ــي
واض ـ ـ ــح وم ــرجـ ـعـ ـي ــات م ـت ـف ــق عـلـيـهــا
للمفاوضات».

اقتطعت واشنطن من المساعدات بسبب «عدم إحراز تقدم في ملف حقوق اإلنسان» (أ ف ب)

على نتائج لقاء كوشنر
اإلدارة األميركية إلى املنطقة ،إذ بدأت
لقاءاتهم في العاصمة األردنية عمان،
حيث التقوا عبدالله ،ثــم غ ــادروا إلى
العاصمة املصرية القاهرة.
في غضون ذلــك ،زار وفـ ٌـد من املجلس
ً
الـتـشــريـعــي الفلسطيني (م ـم ـثــا عن
حركة «حماس») الحدود الفلسطينية
ـ ـ املـ ّصــريــة ،جنوبي قـطــاع غ ــزة ،وذلــك
لتفقد اإلجراءات األمنية التي تجريها
وزارة الداخلية ،التابعة لـ«حماس»،
ع ـ ـلـ ــى ط ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـش ـ ــري ـ ــط ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدودي.
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وت ـ ّ
ـؤس ــس الـحــركــة لــ«مـنـطـقــة عــازلــة»
ً
بناء على تفاهمات بينها وبني مصر،
ّ
فيما اطـلــع الــوفــد أمــس على الجهود
امل ـب ــذول ــة إلنـ ـش ــاء هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة على
ط ــول ال ـحــدود الـبــالـغــة  12كيلومترًا.
ووف ـ ــق رئ ـي ــس األجـ ـه ــزة األم ُـن ـي ــة في
غـ ـ ـ ــزة ،ت ــوفـ ـي ــق أب ـ ـ ــو نـ ـعـ ـي ــم ،أن ـ ـجـ ــزت
امل ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى م ــن امل ـن ـط ـق ــة ،فـيـمــا
ستشهد «األيام املقبلة تمديد شبكات
إن ــارة كــامـلــة وإق ــام ــة األبـ ــراج األمنية
وم ـن ـظ ــوم ــة م ــراقـ ـب ــة ب ــالـ ـك ــامـ ـي ــرات».

وأش ــار أبــو نعيم إلــى أن «الــداخـلـيــة»
بدأت تركيب السياج الشائك.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ن ـ ـشـ ــرت م ـن ـظ ـم ــة «ي ـ ـ ـ ــارا»
اإلسرائيلية معطيات تفيد بــأن أكثر
مـ ــن  20ألـ ـ ــف م ـس ـت ــوط ــن إس ــرائ ـي ـل ــي
اقتحموا املسجد األقصى ،في مدينة
الـ ـق ــدس امل ـح ـت ـل ــة ،م ـن ــذ م ـط ـلــع ال ـع ــام
ال ـ ـجـ ــاري ،واصـ ـف ــة أعـ ـ ــداد املـقـتـحـمــن
لألقصى هذا العام بأنها «أرقــام غير
مسبوقة».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

كلفة االنكشاف الدستوري
عبدالله السناوي*
بقدر اختراق القواعد واألصول ،تتبدى النذر واملنزلقات عند منعطفات الطرق الحادة .لكل
اختراق واسع كلفته السياسية في إرباك املشهد العام سحبًا من رصيد االستقرار والثقة
في املستقبل وانتقاصًا من فــرص التعافي االقتصادي والـقــدرة على مواجهة التحديات
املستعصية وتقويضًا ألي أمل في التحول إلى دولة دستورية حديثة.
ما يحدث اآلن من دعوات متواترة إلدخال تعديالت جوهرية على الدستور تنزع عنه روحه
وفلسفته في التوازن بني السلطات وضمان أوســع حقوق وحريات عامة ،يشير إلى أزمة
دستورية تضرب في جذر الشرعية وتؤذن بكلفة باهظة يسددها املجتمع كله.
إن ارتفاع أصوات برملانية في عام االنتخابات تطلب تعديل الدستور لتمديد الفترة الرئاسية
من أربــع سنوات إلى ست سنوات ،يطرح احتمال تأجيلها لعامني .أقل ما يوصف به هذا
االحتمال ،أنه خرق ألي شرعية ،يستحيل بعده أن تمضي األمــور علي نحو شبه طبيعي،
وكل بوابات الجحيم سوف تفتح على مصراعيها .بال احترام للدستور فال شرعية.
الدساتير ليست أوراقًا تطوى بالهوى ،ونصوصًا تعدل باستخفاف ـ وخاصة إذا ما صيغت
أعقاب ثورات ووفق أهدافها .إذا ما تحولت إلى مادة جرى التالعب في نصوصها كل عامني
أو ثالثة ،فإنها تفقد جدارتها وشرعيتها .وإذا ما انطوت التعديالت على قصد تفصيل
النصوص على األشخاص ،فإن الكالم كله يفقد حرمته واحترامه.
هكذا باسم «تثبيت الدولة» يضرب أي تطلع للتحول إلى دولة حديثة ـ دولة دستور وقانون
ومؤسسات تعلو األفراد .وهذه ردة كاملة إلى ما قبل الثورة ـ كأنها حقيبة متفجرات عندما
تنفجر ال يعود شيء إلى ما كان عليه.
القضية ليست استبدال نص بآخر بقدر ما هي ضرب «الشرعية الدستورية» في مقتل.
لقد تضمن دسـتــور  ٢٠١٤التوجهات واملـطــالــب الرئيسية للثورة املصرية ـ ـ وهــذه قيمته
التاريخية .وإذا ما كانت هناك ضرورة لتعديل بعض نصوصه ،فإن ذلك موضوع توافق ال
فرض ،ومسألة مصلحة عامة ال تفصيل دساتير.
الدساتير املعلقة في الهواء بال تطبيق على األرض تفقد نصف قوتها ،غير أن النصف الباقي
يظل ملهمًا لفكرة التصويب والتصحيح والحساب وفق قواعد والتزامات.
إذا ما ضربت قوة الدستور كليًا ،يستحيل تأسيس أي أوضاع طبيعية على أسس مقبولة ال
تستنسخ املاضي وتوجهاته وسياساته ووسائله في الحكم.
وإذا ما تأجلت االنتخابات الرئاسية تنتهي في اللحظة ذاتها أي شرعية دستورية وال تصبح
هناك سوى شرعية األمر الواقع وقبضات السلطة وال شيء غيرها .ذلك وضع غير محتمل
ال في الداخل وال أمــام العالم .بتوقيت مثير في رسائله ملا قد يحدث لو مــررت التعديالت
الدستورية على هذ النحو العشوائي ،جرى حجب  290.7مليون دوالر من املعونة األميركية
ملصر على خلفية أزمة قانون «الجمعيات األهلية».
كــان مـســؤولــون مصريون كـبــار قــد تعهدوا لالتحاد األوروب ــي بـعــدم التصديق على ذلك
القانون والتقدم بمشروع جديد إلى البرملان يلبي الحدود الضرورية لنشاط املجتمع املدني
بالوقت نفسه ،غير
بما يضمن حريته في الحركة وسالمة الرقابة على التمويالت األجنبية َ
أن ذلك لم يحدث .حيثيات الحجب عزته إلى الفشل في إحراز أي تقدم بملفي الديموقراطية
وحقوق اإلنسان .القضية ليست املعونة ،فقد كانت عبئًا على استقالل القرار املصري بقدر
ما تنذر بضغوط أوروبية في امللف نفسه.
إذا كــانــت إدارة دون ــال ــد تــرامــب تـتـجــه لـحـجــب جــانــب كـبـيــر مــن امل ـعــونــة األمـيــركـيــة باسم
الديموقراطية وحقوق اإلنـســان ،رغــم كل سجلها السلبي وآخــره الـتــورط في تصريحات
عنصرية عن ّ
تفوق الرجل األبيض ،فعلى أي نحو سوف تتصرف املستشارة األملانية أنجيال
ميركل ،وبقية قيادات االتحاد األوروبي؟
كان الفتًا سؤالها ملصريني التقتهم في القاهرة أثناء زيارتها األخيرة دون أن تنتظر إجابة،
تبد تعاطفًا
كأنها تسأل نفسها« :أي الوضعني أفضل ،اآلن أم أثناء حكم محمد مرسي؟» .لم ِ
مع الرئيس السابق الذي جرى عزله ،وقالت إنها صدمت فيه ولم تخف شيئًا من اإلعجاب
بالرئيس األسبق حسني مبارك ،وصمتت تمامًا عن إبداء أي رأى في الحاضر.
ســؤال ميركل فــي ترجمته السياسية كاشف ملــدى الفجوات رغــم لغة املصالح .الفجوات
مرشحة لالتساع إلى حدود يصعب تجاوز مخاطرها ،وال هو ممكن االعتراف دوليًا بأي
شرعية في مصر إذا ما جرى تأجيل االنتخابات الرئاسية.
التأجيل نفسه يسحب مما تبقى من شرعية « ٣٠يونيو» ويؤكد صورًا سلبية شاعت في
امليديا الغربية عن طبيعة ما جرى ،ولذلك تبعاته الخطيرة على فرص جذب االستثمارات
األجنبية .ال أحد مستعد في العالم ألن يغض الطرف عن انتهاكات حقوق اإلنسان ،ورغم
املـصــالــح األمـنـيــة واالقـتـصــاديــة واالسـتــراتـيـجـيــة ،فإنها ليست مطلقة وال بوليصة تأمني
مضمونة .األخطر أن األجواء املسمومة تقلص أي أمل في املستقبل ،وتوفر بيئات حاضنة
لتنظيمات العنف واإلره ــاب ترفع من كلفة الحرب معها ،كما توفر بيئات حاضنة أخرى
ملنظومة الفساد ،ومراكز القوى الجديدة تلغي أي فرصة للتحول إلى دولة مؤسسات ودولة
القانون .طاملا الدستور يداس ويستهتر به ،فال شرعية ألي سياسة وال هيبة ألي مؤسسة.
تلك املحاذير املاثلة في املشهد املرتبك استدعت سيناريو آخر للتداول بالغرف املغلقة يدعو
إلــى استفتاء عــام على تعديالت دستورية ّ
تقر مـ ّـد الفترة الرئاسية لست سنوات دون أن
يسري ذلك على الدورة الحالية.
هناك استنتاجان رئيسيان في استدعاء ذلك السيناريو.
األول ،أن فكرة التعديالت الدستورية شبه نهائية ،القرار اتخذ واألوركسترا بدأت العزف لكن
دون نوتة موسيقية حتى بدا املشهد كله نشازًا .الذين يتحدثون باسم التعديالت ليسوا هم
صناع القرار وال من الالعبني الرئيسيني ،لكن أدوار الهامش تمهد ملنت ما سوف يأتي تاليًا .ال
أحد يعرف على وجه القطع أي نصوص بالضبط سوف تعدل ،باستثناء توسيع صالحيات
رئيس الجمهورية ّ
ومد فترة رئاسته لست سنوات .عدم القطع من عالمات خشية العواقب.
من هذه الزاوية ،قد يجري تأجيل مشروع التعديالت الدستورية لوقت آخر ،فالكلفة باهظة
بأي حساب واقعي.
والثاني ،أن االنتخابات الرئاسية سوف تجرى في مواقيتها املنصوص عليها بالدستور
والقانون بال زيادة ليوم واحد تجنبًا لشبهة عدم دستورية املقعد الرئاسي .املعنى أن الذي
سوف يستفيد من أي تعديالت في مدة الفترة الرئاسية هو من يخلف الرئيس الحالي .فهل
يستحق عامان إضافيان في الحكم ،املقامرة بالشرعية واالنقالب علي الدستور؟
ال تــوضــع الدساتير على مـقــاس الــرجــال وإال فإنها تفقد شرعيتها .إذا مــا ب ــدأت اللعبة،
فلن تتوقف تداعياتها الخطيرة ،ومــا تستدعيه من انقسامات حــادة وصــدامــات ال يمكن
استبعادها .تلك أوضــاع منذرة بكلفة سياسية باهظة في بلد منهك حلم ذات ثــورة بدولة
دستورية حديثة.
*كاتب وصحافي مصري
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مجزرة «أرحب» تكبح الخالف :الحوثي ـ صالح إلعادة توجيه البوصلة؟
لم تكد تمر ساعات
على توصل «أنصار الله»
و«المؤتمر الشعبي» إلى
اتفاق بشأن فعالياتهما
المتزامنة والمرتقبة اليوم،
حتى سارعت طائرات تحالف
العدوان إلى االنقضاض
على تطبيقات ًذلك
محاولة إرباك عمل
االتفاقِ ،
اللجان األمنية في صنعاء،
وحاصدة في طريقها
أرواح  48مدنيًا
ـف دول تـحــالــف الـ ـع ــدوان ،في
لــم تـكـتـ ِ
مـ ـح ــاوالتـ ـه ــا ل ـت ـج ـي ـيــر ال ـ ـخـ ــاف بــن
ق ـط ـ َـب ــي ج ـب ـهــة ص ـن ـع ــاء ملـصـلـحـتـهــا،
بــال ـت ـصــري ـحــات ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـضــخ
اإلعالمي املكثف في هــذا االتـجــاه ،بل
ذه ـبــت أب ـعــد مــن ذل ــك فــي تــدخــاتـهــا،
مجلية عزمًا صريحًا على االستفادة
مــن السجال اليمني لـ«كسر الجمود
ال ـس ـي ــاس ــي» ع ـل ــى ح ــد ت ـع ـب ـيــر وزي ــر
الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية،
أنور قرقاش .يوم أمس ،تمظهر العزم
ال ـخ ـل ـي ـج ــي بـ ــوضـ ــوح عـ ـل ــى أجـ ـس ــاد
 48يمنيًا مزقتها طــائــرات ال ـعــدوان،
ب ـعــدمــا أغ ـ ــارت بـكـثــافــة ع ـلــى مــديــريــة
ُأرح ـ ــب وع ـل ــى ال ـن ـق ــاط األم ـن ـي ــة الـتــي
ن ـصـ َـبــت فــي مــداخــل صـنـعــاء تحسبًا
للفعاليات املرتقبة اليوم ،في اعتداء
أريــد منه إرب ــاك اللجنتني العسكرية
واألم ـن ـي ــة ،املـشـتــركـتــن ب ــن «أن ـصــار
الـ ـل ــه» و«امل ــؤتـ ـم ــر ال ـش ـع ـب ــي الـ ـع ــام»،
واللتني كانتا قد اتفقتا ،أول من أمس،
على اتخاذ اإلجــراءات الالزمة لتأمني
مـهــرجــان «املــؤتـمــر» فــي الــذكــرى ال ــ35
ل ـتــأس ـي ـســه ،وال ـف ـعــال ـيــات ال ـت ــي دعــت
إليها «أنصار الله» لحشد الدعم إلى
الجبهات ،في الوقت نفسه.
إال أن مـ ـ ــا لـ ـ ــم تـ ـتـ ـنـ ـب ــه إلـ ـ ـي ـ ــه ق ـ ـيـ ــادة
«التحالف» ،على ما يبدو ،أن الدماء
ال ـ ـتـ ــي أري ـ ـقـ ــت فـ ــي صـ ـنـ ـع ــاء سـتـعـيــد
ش ــد ال ـع ـص ــب ال ـي ـم ـن ــي ف ــي مــواج ـهــة
العدوان ،وستسهم ،أقله إلى حني ،في
ام ـت ـصــاص االح ـت ـقــان الــداخ ـلــي الــذي
تــولــد خ ــال األيـ ــام املــاض ـيــة ،وإعـ ــادة
ّ
املسبب الرئيس
توجيه األنظار نحو
ملا آلت إليه األوضــاع ،وهو ما شددت
عليه معظم املواقف التي صدرت عقب
وق ــوع امل ـج ــزرة .ورأى زع ـيــم «أن ـصــار
ال ـلــه» ،السيد عبد املـلــك الـحــوثــي ،في
بـ ـي ــان ،أن «اعـ ـ ـت ـ ــداءات الـ ـي ــوم (أمـ ــس)
ّ
تذكرنا بأننا نعيش حالة االستهداف
واالستباحة كيمنيني» ،مـشــددًا على
ض ــرورة أن «تستمر بــوصـلــة املــوقــف
فــي االتـجــاه الصحيح ،وأال نغفل عن
ه ــذا الـخـطــر وال ـت ـهــديــد ...ون ـغــرق في
متاهات سفاسف األم ــور واملناكفات
التي ينبغي الترفع عنها» ،داعيًا إلى
«الـتـعــامــل بـمـســؤولـيــة وجــديــة وروح
عملية».
وأش ـ ـ ــار ال ـح ــوث ــي إلـ ــى «ت ــرك ـي ــز ق ــوى
الـعــدوان على ضــرب النقاط األمنية»
ف ــي وق ــت م ـتــزامــن ،واص ـف ــا ذل ــك بــأنــه
«خطوة مشبوهة ليس من املستبعد
بمساع وترتيبات
أن تكون على صلة
ٍ
لتنفيذ جــرائــم بحق شعبنا وزعزعة
األم ـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة»،
ُح ــاضــا األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة ع ـلــى «ب ــذل
ق ـص ــاراه ــا ف ــي حـمــايــة املــواط ـنــن في
كــافــة ال ـف ـعــال ـيــات ...بــاعـتـبــار الجميع
ي ـم ـن ـي ــن وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــدول ـ ــة م ـس ــؤول ـي ــة
ح ـمــاي ـت ـهــم» ،م ـنــاش ـدًا «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
و«امل ـ ــؤت ـ ـم ـ ــر» و«الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـش ــري ـك ــة»
«الـحــذر مــن مساعي األع ــداء إلــى شق
الصف الوطني وإثارة الفنت الداخلية،
وع ــدم الـسـمــاح نـهــائـيــا ألي عـمـيــل أو
عابث بإثارة أي فتنة».
ب ــدوره ،أدان الرئيس السابق ،رئيس

أك ـث ــر م ــن  70آخ ــري ــن .ورأى ال ـنــاطــق
ب ــاس ــم «أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ،م ـح ـم ــد عـبــد
الـ ـس ــام ،ف ــي ت ـلــك ال ـض ــرب ــات ،تعبيرًا
ع ــن «انـ ــزعـ ــاج ال ـ ـعـ ــدوان م ــن األج ـه ــزة
األم ـن ـيــة ال ـتــي أثـبـتــت أن ـهــا بمستوى
املسؤولية» ،مضيفًا أن «العدو يصب
ج ـ ـ ــام غ ـض ـب ــه الس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ال ـج ــان ــب
األمني للعاصمة».
ووق ـعــت غـ ــارات ال ـع ــدوان عـلــى أرحــب
بعد ساعات فقط من توصل «أنصار
ال ـل ــه» و«امل ــؤتـ ـم ــر» إل ــى ات ـف ــاق بـشــأن

حزب «املؤتمر» ،علي عبد الله صالح،
مجزرة أرحب ،الفتًا إلى أنها «تضاف
إلـ ــى س ـجــل ال ـ ـعـ ــدوان املـ ـل ــيء ب ـجــرائــم
ح ـ ـ ــرب وجـ ـ ــرائـ ـ ــم ض ـ ــد اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة».
وكـ ــرر ،خ ــال اج ـت ـمــاع لـلـجـنــة الـعــامــة
لـ«املؤتمر» ،طمأناته إلى أن مهرجان
ال ـس ـب ـع ــن «ل ـ ـيـ ــس م ــوجـ ـه ــا ض ـ ــد أي
م ـكــون عـلــى اإلطـ ـ ــاق» ،حــاثــا أعـضــاء
ح ــزب ــه ومـ ـن ــاص ــري ــه ع ـل ــى «ال ـت ــوق ــف
ع ــن املـ ـه ــات ــرات» ،م ـطــال ـبــا ،ف ــي الــوقــت
نفسه« ،أنصار الله» ،بـ«تحكيم العقل
واملنطق دون اللجوء إلــى الشتائم»،
و«إذا فــي ت ـبــايــن ...ال ـح ــوار هــو كفيل
ب ـح ــل ه ـ ــذه اإلشـ ـك ــالـ ـي ــات» .وقـ ـ ــال إن
مهرجان الـيــوم سيبعث برسالة إلى
م ـج ـلــس األم ـ ــن بـ ــأن «أوق ـ ـفـ ــوا ال ـحــرب
والعدوان» ،مبديًا «استعدادنا للبحث
فــي أمــن دول ال ـجــوار ...إذا كــان اليمن
يشكل خطورة».
وجــاءت تصريحات الحوثي وصالح
ف ــي أعـ ـق ــاب غ ـ ــارات شـن ـت ـهــا ط ــائ ــرات
تحالف العدوان على قرية بيت العذري
ـال ص ـن ـعــاء،
ف ــي م ــدي ــري ــة أرح ـ ــب ش ـم ـ
وعلى النقاط األمنية التي ُن َ
صبت في
مداخل العاصمة .واستهدفت إحدى
الـغــارات فندقًا شعبيًا فــي القرية ،ما
أدى إلى استشهاد  48مدنيًا وإصابة

دعا صالح أعضاء حزبه
ومناصريه إلى «التوقف
عن المهاترات»
املتزامنة الخميس .ونص
فعالياتهما
ُ
االتـ ـ ـف ـ ــاق ،الـ ـ ــذي أعـ ـل ــن ب ـع ــد اج ـت ـمــاع
لـلـجـنـتــن ال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـي ــة ،أول
م ــن أمـ ــس ،بــرئــاســة رئ ـيــس «املـجـلــس
الـسـيــاســي األع ـل ــى» ،صــالــح الـصـمــاد،
ع ـل ــى أن ت ـت ــول ــى ال ـل ـج ـن ـت ــان «إجـ ـ ــراء
الـتـنـسـيــق ال ـ ــازم ب ـمــا يـضـمــن نـجــاح
مـخـتـلــف الـفـعــالـيــات ف ــي أجـ ــواء آمـنــة
وأداء أمني عالي املستوى».
(األخبار)

عشرات الشهداء في الغارات السعودية أمس (أ ف ب)
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أفقيا
 -1من أهم املعارك الحربية واألكثر دموية في التاريخ البشري خالل الحرب العاملية
الثانية –  -2عاصمة غينيا اإلستوائية – كبر وزاد طول النبات –  -3ييبس وينشف
– عاصمة غــانــا –  -4ثــرى – مــن األل ــوان – ضمير متصل –  -5سنة قليلة الخير
إلحتباس مطرها – بلدة لبنانية بقضاء زغرتا فيها قلعة مصطفى بربر آغا – -6
مرفأ في ُعمان على بحر ُعمان بمنطقة ظفار يشتهر بتصدير البخور ّ
واملر وصيد
اللؤلؤ – املرأة يوم الزفاف –  -7لقب رئيس التبت الديني واملدني – رطوبة –  -8سرب
مــن الطيور – خاصم أشـ ّـد الخصومة – خاصتك وملكك –  -9مــن أسـمــاء البحر –
امللجأ لألطفال اليتامى –  -10دولة أوروبية

عموديًا

 -1صحافي لبناني راحل –  -2ضريح رائع الصنع أشبه باملتحف ُيعتبر من أجمل
نماذج طرز العمارة اإلسالمية بالهند – حيوان ضخم –  -3أول حروف األبجدية –
ماركة غاالت عاملية – بسط قدمه –  -4للنفي – آثار شاخصة –  -5خراب – مدينة في
اليمن وإيران تحمل نفس اإلسم –  -6ماركة أجهزة هاتفية – حرف جزم –  -7طفل
وليد على صدر أمه – حرف جزم –  -8أدام النظر إليه بسكون الطرف – مدينة تركية
في األناضول –  -9والدة – أعطى باليد – داس فشدخ –  -10العاصمة السابقة لدولة
تنزانيا األفريقية على املحيط الهندي وأهم مركز إقتصادي في البالد

حل الشبكة 2660

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.
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مشاهير 2661

حلول الشبكة السابقة
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أفقيا

 -1هنيبعل – صنم –  -2منف – خوفو –  -3كوسى – حور –  -4لوح – كال – فو –  -5سو – أشوري
–  -6لوساكا – تاي –  -7ما – نيرون –  -8مرسال – باري –  -9ابا – جحافل –  -10نوري السعيد

عموديًا

ّ
 -1هيكل سليمان –  -2و و و و – ربو –  -3يمسح – سمسار –  -4بنى – ا ا ا ا –  -5عف – كشك –
لجأ –  -6حلوان – حل –  -7خوار – يباس –  -8صور – يترافع –  -9نف – اورلي –  -10موسوليني

إعداد
نعوم
مسعود

ضــابــط بحرية أمـيــركــي ( )2010-1933وممثل عــن الــديـمــوقــراطـيــن في
الكونغرس .أهم أدواره في مسيرته العسكرية كانت تحريك الحكومة
لدعم املجاهدين األفغان في محاربة السوفييت
 = 11+3+6+7+5مدينة سويسرية ■  = 1+4+10+2قصير باألجنبية ■
 = 8+9مرض صدري

حل الشبكة الماضية :نادية الجندي

الخميس  24آب  2017العدد 3258

العالم

17

وجهة نظر

كوابيس «أميركا البيضاء» :انحدار طبقات ورهاب الملونين
لينا كنوش
كان لألحداث التي وقعت أخيرًا في مدينة تشارلوتسفيل بوالية
فرجينيا اﻷميركية صدى إعالمي واسع ،فهذه الحلقة الجديدة من
العنف تعبر عن صراعات إيديولوجية وتفاقم التناقضات الداخلية
للمجتمع اﻷميركي.
توثق الصور الصادمة للفيلم الوثائقي «رايس أند تيرور» (العرق
والرعب) ،املنتج من طرف «فايس نيوز توداي» ،واملشاهد «ألكثر
من  20مليون مرة على فايسبوك ومليوني مرة على اليوتيوب»،
أهم اللقطات التي طبعت األيام الثالثة لهذه املواجهات بني مجموعات
صغيرة من اليمني املتطرف ومناضلني مناهضني للفاشية .وزيادة
على أثرها العاطفي ،فهي تلفت االنتباه إلى تطبيع الخطاب العنصري
على الساحة السياسية وزيادة تطرف التيار «الوطني اﻷبيض» في
الواليات املتحدة.
تاريخيًا ،كانت العنصرية منذ البداية تمثل البعد اإليديولوجي في البنية
السلطوية لألمة اﻷميركية ،حيث بنت الجماعة املهيمنة املشكلة من
البيض اﻷنكلو ـ ساكسون البروتستانت الذين كانوا رواد االستيطان
نظامًا قمعيًا موجهًا ضد السكان اﻷصليني واﻷميركيني من أصل
أفريقي ،وذلك باسم ّ
تفوق العرق اﻷبيض .ولكن الجديد في اﻷمر منذ
مطلع اﻷلفية الجديدة هو التجند السياسي واﻹيديولوجي للجماعات
اليمينية املتطرفة الصغيرة بهدف «الدفاع عن مصالح الشعب اﻷبيض
في أميركا» في سياق اﻷزمة التي يعيشها النظام الرأسمالي اﻷميركي.
ّ
تشكل هذه الوضعية أرضًا خصبة لزرع فكرة «الخطر الحضاري»
(خطر يزعم أن الجماعات اﻹثنية والثقافية «السفلى» تشكله على
حضارة «العرق املتفوق») لدى بعض شرائح الطبقة الوسطى التي
ً
تبقى الطبقة اﻷكثر تمثيال من حيث العدد لألميركيني ذوي البشرة
البيضاء والتي تعيش بدورها تبعات اﻷزمة االقتصادية الخانقة.
وينبني هذا الخطاب على نظرية «االستبدال الكبير للبيض» باألجانب،
والتي استطاعت الى حد ما أن تلقى رواجًا لدى بعض العمال والشرائح
البيضاء للطبقة املتوسطة.
ليست هذه اﻹيديولوجيا العنصرية إال صدى لنظريات أوجدتها
النخبة الفكرية اﻷميركية .في كتابه «من نحن؟ تحديات الهوية الوطنية
اﻷميركية» ( ،)2004يحلل صامويل هانتينغتون ،وهو أحد أكبر
املنظرين للسياسة اﻷميركية ،اﻷسس التاريخية لنموذج الديموقراطية
الليبرالية اﻷميركية والتي ينسبها للثقافة الخارقة للعادة لألميركيني
البيض اﻷنكلو ـ ساكسون البروتستانت ،أي الثقافة املسيحية
البروتستانتية .ووفقًا لهّ ،إن ّ
تفوق النموذج السياسي اﻷميركي مهدد
بخطر الهجرة وقدوم سكان جدد ال يملكون أي ثقافة ديموقراطية

برغم حسهم الرأسمالي الكبير .وقد تم عرض القراءات املثيرة للجدل
لهذا الكاتب بشأن طبيعة النظام الديموقراطي في مؤلف بعنوان «أزمة
الديموقراطية» ،نشر سنة  1975وأصبح بمثابة بيان للهيئة الثالثية،
وهي مجموعة تفكير للنخبة الفكرية الدولية .إحدى اﻷفكار اﻷساسية
في هذا الكتاب هي ّأن الديموقراطية غير قابلة للتطبيق في كل البلدان،
ﻷن بعض الثقافات ليس لديها االستعداد الكافي لذلك .في باطن اﻷمر،
ليست هذه النظرة الثقافاتية إال وجهًا آخر لعنصرية كانت ّتدعي في
القرن التاسع عشر والنصف اﻷول من القرن العشرين وجود فوارق
بيولوجية تمنع بعض الشعوب من التحضر.
خالفًا للمظاهر الخادعة ،تشاطر النخبة وشرائح واسعة من املجتمع
اﻷميركي هذه اﻷفكار ،لكن التطبيع العلني للتعصب العنصري يرتبط
باستراتيجية املجموعات اليمينية املتطرفة التي ترمي الى االستفادة
من سياق اﻷزمة االقتصادية والظلم االجتماعي لكسب تعاطف الطبقة
املتوسطة .فهذه اﻷخيرة حساسة جدًا تجاه الخطاب العنصري لكون
األزمة االقتصادية أثرت بشكل كبير في مكانتها االجتماعية ،بل
وتهدد وجودها .وبالفعل ،ففي العشريات اﻷخيرة ،كان اﻷميركي
املتوسط هو الخاسر اﻷكبر في التحوالت التي عرفتها الرأسمالية
النيوليبرالية في بلده .فعمله الذي كان في املاضي يحتاج الى مؤهالت،
مهدد باملكننة وخروج املصانع بحثًا عن يد عاملة أرخص .وباإلضافة
الى ذلك ،صاحب هذا النزول االجتماعي للطبقة املتوسطة ذوبان
الثقافة اﻷميركية التقليدية في النموذج املتعدد الثقافات ،وهو ما
تراه اﻷوساط املحافظة كهزيمة ثقافية سوف تؤدي إلى فقدان القيم
املؤسسة لألمة اﻷميركية.
وتؤكد دراستان إحصائيتان كبيرتان ،نشرتا في أيار /مايو 2016
وآذار /مارس  ،2017هذا الواقع الجديد لألغلبية ذات البشرة البيضاء
في الواليات املتحدة .تظهر الدراسة اﻷولى (املنشورة من طرف «بيو
ريسورتش») حول « 229منطقة حضرية كبيرة» أنه في تسعة أعشار
ّ
هذه املناطق انخفضت نسبة السكان الحاصلني على مدخول يمكن
من تصنيفهم ضمن فئة «الطبقة الوسطى» ،بينما ارتفعت نسبتا
الطبقتني اﻷخريني ،الكادحة وامليسورة« .نسبة اﻷميركيني من الطبقة
الوسطى تكون قد مرت من  55في املئة سنة  2000إلى  51في املئة في
 ،2014بل وانخفضت بعشر نقاط منذ  …1971وإن الطبقة الوسطى
في الواليات املتحدة بصدد النزول تحت عتبة الـ  50في املئة" .أما
الدراسة الثانية لعلماء اقتصاد من «جامعة برينستون» بعنوان «املوت
من اليأس» ،فجاءت أكثر إنذارًا بالخطر وتظهر وجود زيادة نوعية
في نسبة الوفيات لدى األميركيني ذوي البشرة البيضاء املنتمني
إلى الطبقة املتوسطة ،بسبب الظروف االجتماعية والتدهور الكارثي
لوضعية «االقتصاد الحقيقي» في البالد.

إذًا ،أصبحت هذه الطبقة «اليائسة» تدريجيًا الهدف املفضل
للمجموعات التي تركب موجة «أثننة» العالقات االجتماعية والتنديد
ً
بما تسميه «استبداال للبيض بالعمال اﻷجانب» .والساحة السياسية
اﻷميركية اليمينية املتطرفة مفتتة وغير متجانسة ،بحيث تجمع أكثر
من  200جماعة باختالف أحجامها ،وتعكس تنوعًا إيديولوجيا كبيرًا
يمتد من الفاشيني والنازيني الجدد الى «الرجعيني الجدد» ،مرورًا
بالوطنيني البيض التقليديني املمثلني بالبديل اليميني ،وهي منظمة
رأت النور في نهاية العشرية السابقة وتدعو الى دور أكبر للدولة في
املجال االقتصادي ،لكنها تستعمل نفس اإليديولوجيا العنصرية.
وانطالقًا من مبدأ ّ
سمو ما يسمى العرق اﻷبيض الذي تؤمن به ،فإن
ُ
هدف هذه املنظمة التي تعتبر من بني اﻷكثر تأثيرًا وحضورًا إعالميًا
بني الجماعات اليمينية املتطرفة هو إعادة تأسيس الدولة على أساس
إثني ،وهو ما يجب ،وفقها ،أن يسبقه «تطهير عرقي سلمي» يتم عن
طريق طرد املهاجرين .في أبجديات هذه الجماعةّ ،إن «أميركا ليست
أمة للمهاجرين ،بل نحن (أميركا) أمة مستوطنني ،اختاروا بعد ذلك
استقبال بعض املهاجرين ،ثم عدم استقبالهم ،وبإمكاننا اختيار فتح
أو غلق أبوابنا بكل سيادية».
بواسطة عملية إيديولوجية تقلب الحقائق ،فإن مثل هذه الجماعات
تخلط بني اﻷسباب والنتائج وتجعل املسألة العرقية وراء تدهور
وضعية الطبقة الوسطى البيضاء .تظهر هذه الحركات كالبديل
اليميني ،والتي تبدو كعارض من عوارض تدني وضعية اﻹنسان
اﻷبيض املتوسط ،تعلقًا شديدًا بأسطورة الحضارة البيضاء املسيحية
املهددة بوجود املهاجرين .رغم أن الحقيقة عكس ذلك تمامًا ،فالتهديد
الحقيقي يجب البحث عنه في ميكانيزمات الرأسمالية التي فتحت
أبواب الهجرة واستغالل (وحتى استعباد) املهاجرين بأبشع الطرق،
بحثًا عن يد عاملة أرخص.
وقد أدى التغير العميق الذي شهده املجتمع اﻷميركي ،إضافة الى
اﻷزمة االقتصادية واالجتماعية ،إلى رد فعل كالسيكي :محاولة
تعويض االمتيازات املادية والوضع االجتماعي التي يفقدها العامل
ذو البشرة البيضاء بإعادة اعتبار ال يمكن أن تكون إال رمزية لتفوقه
املزعوم على زمالئه من أصول أخرى ،ﻷن التفوق الحقيقي بيد الطبقة
املهيمنة التي تستغله واﻵخرين على حد سواء.
تبقى املسألة الشائكة التي تطرح بنفسها بإلحاح اﻵن هي معرفة
ما إذا كان بمقدور النظام السياسي واالقتصادي معالجة النزعات
«العرقية» وإيجاد الحل املطلوب للفوضى السياسية التي بدأت
تظهر مالمح طول أمدها .هل بإمكان الرئيس دونالد ترامب
االستمرار في لعب بطاقة توظيف املسائل العرقية لزيادة شعبيته
وشرعيته؟

تقرير

ال تهدئة بين ألمانيا وتركيا« :برلين تنسخ كالم اليمين المتطرف»
بين اتهام الرئيس
التركي ألمانيا بإيواء
«االنقالبيين» ودعوته األتراك
ـ األلمان إلى عدم التصويت
ّلألحزاب «المعادية» لبالده،
يتخذ الخالف بين برلين
وأنقرة منحى تصاعديًا ،منذ
نشوبه بعد محاولة االنقالب
الفاشلة في تركيا العام
الماضي
بعدما أشـعــل الــرئـيــس الـتــركــي رجب
ط ـيــب أردوغـ ـ ـ ــان ال ـخ ــاف م ــع أملــانـيــا
بدعوته الناخبني األملان ـ األتراك إلى
تــوجـيــه «ص ـف ـعــة» لـلـتـحــالــف الـحــاكــم
في أملانيا ،يستمر وزراء حكومته في
ُ
السياسة نفسها ،فيما تـبـ ّـن بعض
التصريحات األملانية واألوروبـيــة أن
اللجوء إلى عقوبات ضد أنقرة قد ال
يكون أمرًا مستبعدًا.
وبـ ـع ــد أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،جـ ـ ــاء دور وزيـ ــر
الـ ـ ـش ـ ــؤون األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة عـ ـم ــر ج ـل ـيــك،
أمس ،بتوجيه االتهامات إلى برلني،
ردًا ع ـلــى وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األمل ــان ــي
سيغمار غابريال الــذي اتهم أنصار

ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ب ـت ـهــديــد زوج ـت ــه.
ورأى جـلـيــك أن غ ــاب ــري ــال يستعيد
فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ــه «خ ـ ـطـ ــاب ال ـي ـمــن
امل ـت ـط ــرف وال ـع ـن ـص ــري ــن» ،مـتــابـعــا
ع ـب ــر م ــوق ــع «ت ــويـ ـت ــر» ،ف ــي سـلـسـلــة
تـغــريــدات ،انـتـقــاد غــابــريــال ونظيره
النمساوي سيباستيان كورتز .وقال
إن «غــابــريــال ال يــدلــي بتصريحات
خ ــاص ــة ب ــه .إن ــه ي ـت ـحــدث ع ـبــر نسخ
كالم اليمني املتطرف والعنصريني».
وتابع جليك أن «هجمات العنصريني
والفاشيني وأع ــداء اإلســام ال تعني
ّ
شيئًا لتركيا» .في األثناء ،حث نواب
م ــن «حـ ــزب االتـ ـح ــاد الــدي ـمــوقــراطــي
امل ـ ـس ـ ـي ـ ـحـ ــي» ،الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـنـ ـتـ ـم ــي إلـ ـي ــه
املـسـتـشــارة األملــانـيــة أنـغـيــا ميركل،
وآخ ـ ــرون م ــن «ح ــزب ال ـي ـس ــار» ،على
النظر في تجميد األصول الخارجية
ألردوغــان وأعضاء دائرته الداخلية.
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن امل ــوق ــف امل ـت ـشــدد
الــذي تتخذه أنـقــرة تجاه األمل ــان ،إال
أن الـخــاف األخـيــر مــع أملــانـيــا أظهر
اخ ـت ــاف ــا ف ــي ال ـن ـب ــرة داخـ ـ ــل «ح ــزب
العدالة والتنمية» ،وفق ما كتب ذو
ال ـف ـقــار دوغ ـ ــان ف ــي «آل مــون ـي ـتــور».
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا شـ ـ ـ ــدد أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وبـ ـع ــض
ال ـش ـخ ـص ـيــات امل ـق ـ ّـرب ــة م ـنــه الـلـهـجــة
تجاه األملــان ،عمل رئيس الــوزراء بن
علي يلديريم ،وبعض ال ــوزراء ،على
تخفيف التوتر عبر اعتماد خطاب

أقل حدة .وينبع ذلك من واقع أن كلفة
الـخــاف مــع أملانيا التي ّ
تعد شريكًا
اقـ ـتـ ـص ــادي ــا م ـه ـم ــا ل ـت ــرك ـي ــا س ـت ـكــون
م ــرتـ ـفـ ـع ــة ،ف ـ ــي ح ـ ــال فـ ــرضـ ــت ب ــرل ــن
عقوبات على أنقرة ،ال سيما أن إعالن
امل ـس ـت ـشــارة األمل ــان ـي ــة أن ـغ ـيــا مـيــركــل

يبرز اختالف في النبرة
بين أردوغان ورئيس
حكومته بشأن ألمانيا
عــدم نيتها تـجــديــد اتـفــاقـيــة االتـحــاد
الـجـمــركــي مــع األتـ ــراك أث ــار امتعاض
أنقرة.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا يـ ـتـ ـه ــم أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان األملـ ـ ـ ــان
باستخدام انتقادهم لتركيا كعامل
جذب للناخبني قبل انتخابات أيلول،
رأى دوغ ـ ـ ــان أنـ ــه ف ــي م ـق ــاب ــل خـشـيــة
يلديريم من تنفيذ أملانيا لتهديداتها
بفرض عقوبات على بالده ،يستكمل
أردوغ ـ ـ ـ ــان س ـيــاس ـتــه ال ـع ـن ـي ـفــة ت ـجــاه
األوروبـيــن كاستراتيجية انتخابية
ليضمن فوزه في انتخابات عام 2019
الرئاسية.

ولـلـتـخـفـيــف م ــن آث ـ ــار امل ـش ـك ـلــة ،دعــا
يـ ـل ــدي ــري ــم ،الـ ـ ـ ــذي بـ ـ ــات ي ـل ـع ــب دورًا
أس ــاسـ ـي ــا فـ ــي الـ ـتـ ـه ــدئ ــة مـ ــع ب ــرل ــن،
عـشــرات الشركات األملانية إلــى قصر
ش ـن ـق ــاي ــا فـ ــي أنـ ـ ـق ـ ــرة ،ح ـي ــث رأى أن
«ال ـشــركــات األملــانـيــة تخضع النتقاد
غير عادل وتدفع ثمن» توتر العالقات
بني البلدين.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،قـ ــال ن ــائ ــب رئـيــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـت ــرك ــي ،ب ـك ــر بـ ـ ـ ـ ــوزداغ ،إن
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ف ــي تــركـيــا
ستجري في موعدها عام  ،2019ولن
تكون هناك انتخابات مبكرة.
وبعدما كان أردوغان املرشح األوحد
للمنصب الــرئــاســي ،أعـلـنــت النائبة
السابقة في حزب «الحركة القومية»
ال ـت ــرك ــي ،م ـي ــرال أك ـش ـن ـيــر ،تــرشـحـهــا
لالنتخابات الرئاسية التي ستجري
في عام  2019عن حزب جديد ستطلقه
في تشرين األول املقبل ،وفق ما أعلن
نائب «الحركة القومية» ،كوراي أيدن،
أمس.
وأيـ ــدن هــو واح ــد مــن ع ــدد مــن نــواب
«الحركة القومية» الذين خرجوا عنه
بعد تحالفه مــع «الـعــدالــة والتنمية»
ق ـب ـيــل االس ـت ـف ـت ــاء ع ـل ــى ال ـت ـع ــدي ــات
الدستورية في نيسان املاضي ،والتي
منحت الــرئــاســة التركية صالحيات
تنفيذية واسعة.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول ،رويترز)

أعلنت النائبة السابقة في حزب «الحركة القومية» ،ميرال
أكشنير ،ترشحها لالنتخابات الرئاسية
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قد يبدو مطلب النصراوي للوهلة األولى ساذجًا

تونس

إضراب راضية النصراوي:

حياد الدولة
في الميزان

◄ وفيات ►
ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي
واملؤسسات العاملة في إطارها
سنابل لرعاية اليتيم
رعاية املسن
املنبر الثقافي
طموح للتنمية االجتماعية
نادي الخريجني
تنعي بمزيد من الحزن واالسى
املرحوم السيد
علي محمد صالح املوسوي
والد عضو الهيئة اإلدارية
املهندس السيد حسني املوسوي
وتـتـقــدم مــن اســرتــه الكريمة بأحر
التعازي أملني من الله
أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله
فسيح جنانه
ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

◄ خرج ولم يعد ►

ّ
رسمي ،تواصل راضية النصراوي،
وسط تجاهل
ّ
ّ
المناضلة الحقوقية ورئيسة المنظمة التونسية
لمناهضة التعذيب ،إضرابها المفتوح عن الطعام الذي
بدأته يوم  11تموز /جويلية
تونس ــ األخبار
رغم طول فترة إضرابها ،ورغم تعكر
وض ـع ـه ــا الـ ـصـ ـح ـ ّـي ،ورغ ـ ــم مـكــانـتـهــا
ال ـ ــرم ـ ـ ّ
ـزي ـ ــة ك ـم ـن ــاض ـل ــة عـ ـتـ ـي ــدة ض ـ ّـد
ّ
دك ـتــاتــوريــة ن ـظــام زي ــن الـعــابــديــن بن
ع ـل ــي ،ل ــم ت ـح ــظ راضـ ـي ــة ال ـن ـص ــراوي
بتفاعل رسـمـ ّـي إيـجــابـ ّـي مــع مطلبها
ال ــوح ـي ــد وال ـب ـس ـي ــط :ال ـح ـص ــول على
تبريرات مقنعة لتغيير الــدولــة جهة
الـ ـحـ ـم ــاي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــوفـ ــرهـ ــا ل ــزوج ـه ــا
ح ـ ّـم ــة ال ـه ـمــامــي ،امل ـن ــاض ــل ال ـي ـس ـ ّ
ـاري
وامل ـت ـحــدث الــرس ـمـ ّـي بــاســم «الـجـبـهــة
ال ـش ـع ـبـ ّـيــة» ،م ــن األمـ ــن ال ــرئ ــاس ـ ّـي إلــى
ّ
الداخلية.
وزارة
قـ ــد يـ ـب ــدو م ـط ـل ـب ـهــا ل ـل ــوه ـل ــة األول ـ ــى

يلقي اإلضراب
الضوء على واقع
استغالل جهاز الدولة
المحايد نظريًا
ّ
ســاذجــا ،وقــد ُيـقــال إن ذلــك أمــر يعني
أج ـه ــزة ال ــدول ــة وت ـقــديــرات ـهــا؛ تجيب
الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــراوي« :أطـ ـلـ ـع ــون ــا عـ ـل ــى تـلــك
التقديرات وينتهي األمر» .هل انتهت
أو ان ـخ ـف ـضــت ال ـت ـه ــدي ــدات األم ـن ـ ّـي ــة؟
ب ـ ــدل اإلج ـ ــاب ـ ــة ،يـ ـع ـ ّـم ص ـم ــت م ـط ـبــق.
هنا قد ُيطرح ســؤال حــول الفرق بني
ّ
األمنية التي تقدمها وزارة
الحماية
ّ
الداخلية وبني تلك التي يقدمها األمن
ّ
الرئاسي ،فكالهما في النهاية جهاز
أمني ،وهنا يكمن مربط الفرس.
على مدار أربع سنوات ،ومنذ اغتيال
محمد الـبــراهـمــي ،ال ــذي عقب اغتيال
شـ ـك ــري ب ـل ـع ـيــد ،وك ــاه ـم ــا ق ـي ــادي ــان
ّ
فــي «الـجـبـهــة الـشـعـبـ ّـيــة» ،تـمــتــع حمة
ال ـه ـم ــام ــي ب ـح ـمــايــة ل ـص ـي ـقــة وف ـ ّـره ــا
لــه األم ــن الــرئــاسـ ّـي .ك ــان مــرافـقــا على
مـ ــدار ال ـي ــوم بـعـنــاصــر ال ـج ـهــاز ال ــذي
يـتـبــع م ـبــاشــرة رئ ــاس ــة الـجـمـهـ ّ
ـوريــة،
وهم عناصر مدربون أساسًا لحماية
الشخصيات ومجهزون بعتاد ّ
ّ
موجه
ّ
لخدمة تلك املهمة .أما عناصر األمن،

ّ
املهمة ،فهم يتبعون
التي أوكلت لهم
على
ـون
ـ
ب
ـدر
ـ
م
ـم
ـ
ه
و
ـة،
وزارة الــداخ ـلـ ّـيـ
ّ
الحفاظ على األمــن الـعــام ،وال تتمثل
مهمتهم في مرافقة الهمامي مرافقة
ّ
أمنية لصيقة على غرار أسالفهم ،بل
ّ
فقط مرافقته فــي أنشطته الرسمية،
وتـ ــأمـ ــن ت ـن ـق ــات ــه تـ ـل ــك بــاس ـت ـع ـمــال
سيارة يوفرها هو وذلــك بعد تقديم
إعالم مسبق بتفاصيل النشاط.
ْ
إذن ،الهدف املبطن من وراء القرار ،وفق
ما ذهبت له النصراوي وزوجها ،هو
خلق ثغرة ّ
أمنية فــي حياة الهمامي
«عـقــابــا لــه» على سياسته املعارضة
ّ
الجمهورية والحكومة ،التي
لرئاسة
ّ
حــرمـتـهــا «الـجـبـهــة الـشـعـبــيــة» بـعــدم
م ـشــارك ـت ـهــا ف ـي ـهــا ،م ــن ل ـقــب حـكــومــة
ّ
الوطنية التي تحب.
الوحدة
وللتدليل عـلــى الـطــابــع «االنـتـقــامـ ّـي»
ل ـل ـقــرار ،أش ــار الـهـمــامــي ف ــي تصريح
ّ
صـحــافـ ّـي إلــى أن التغيير ال ـطــارئ لم
يشمل غيره من املوجودين على قوائم
ال ـت ـهــديــد ال ــرس ـم ـ ّـي ــة ،ح ـيــث تـتــواصــل
ّ ّ
الرئاسي لكل من راشد
حماية األمــن
ال ـ ـغ ـ ـنـ ــوشـ ــي ،رئ ـ ـيـ ــس ح ـ ـ ــزب «ح ــرك ــة
ال ـن ـه ـضــة» ،وح ــاف ــظ ق ــاي ــد الـسـبـســي،
ّ
التنفيذي لـ«نداء
نجل الرئيس واملدير
ً ّ
ت ــون ــس» .وواصـ ــل ق ــائ ــا إن «مـفـهــوم
غائب على املاسكني
الدولة وحيادها
ّ
بالسلطة» ،مضيفًا أنهم ال يتورعون
عــن اسـتـخــدام جـهــاز الــدولــة لتصفية
ّ
ّ
الضيقة.
السياسية
حساباتهم
ال يـ ـنـ ـحـ ـص ــر إضـ ـ ـ ـ ـ ــراب الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــراوي
فـ ــي م ـ ـجـ ــرد رد فـ ـع ــل زوجـ ـ ـ ــة خــائ ـفــة
عـ ـل ــى س ــام ــة زوجـ ـ ـه ـ ــا ،وهـ ـ ــو خ ــوف
يـ ـب ــرره اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـتـ ـه ــدي ــدات ،إن ـمــا
يـ ـتـ ـج ــاوز ذل ـ ــك ل ـي ـل ـقــي ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
واقــع استغالل جهاز الــدولــة ،املحايد
ن ـظــريــا ،ف ــي خ ــدم ــة أج ـن ــدة سـلـطـ ّ
ـويــة
ّ
تـهــدف إلــى فــرض الـطــاعــة السياسية
عـلــى شـخـصـ ّـيــة تـتــزعــم أه ــم مـكــونــات
املـ ـع ــارض ــة الـ ـب ــرمل ــان ـ ّـي ــة وال ـش ـع ـب ـ ّـي ــة.
وه ــي أج ـن ــدة ت ـت ـقــدم بـخـطــى حثيثة
عـلــى أك ـثــر م ــن م ـس ـتــوى ،لـعــل أهـ ّـمـهــا
االن ـت ـخــابــات ال ـب ـلـ ّ
ـديــة امل ــزع ــم عـقــدهــا
نـهــايــة الـسـنــة ال ـجــاريــة وال ـتــي ستتم
ت ـح ــت إشـ ـ ـ ــراف «ه ـي ـئ ــة ان ـت ـخ ــاب ــات»
دون رئ ـيــس (اس ـت ـق ــال رئـ ّيـسـهــا بعد
تـطـعـيـمـهــا ب ـع ـضــو رأى أن ـ ــه مــوضــع
ّ
محلية
شـبـهــات) وبـقــانــون جـمــاعــات
عتيق ّ
فصله الرئيس الراحل الحبيب
ب ــورق ـي ـب ــة ،ع ـل ــى م ـق ــاس ن ـظ ــام ــه ع ــام
!1974

إنــا لله وإنــا إليه راجـعــون ،بقلوب
ّ
راضية ومسلمة بقضاء الله وقدره
ننعى املرحوم
السيد علي محمد صالح املوسوي
الذي انتقل الى رحمته تعالى يوم
األربعاء املوافق في 2017/8/23
اخـ ــوتـ ــه :ال ـ ـسـ ــادة :حـ ـس ــن ،أح ـم ــد،
املرحوم عباس ،زينب
أوالده الـ ـس ــادة :امل ـه ـنــدس حـســن،
أح ـ ـمـ ــد ،ع ـ ـبـ ــاس ،مـ ــالـ ــك ،اب ــراهـ ـي ــم،
رضوان ،جهاد ،دالل
ووري امل ــرح ــوم ال ـثــرى فــي جبانة
بـلــدتــه الـنـبــي شـيــت ي ــوم االرب ـع ــاء
املوافق في 2017/8/23
تقبل التعازي طيلة أيــام األسبوع
ف ــي م ـن ــزل ول ـ ــده امل ـه ـن ــدس حسني
عـلــي صــالــح امل ــوس ــوي الـكــائــن في
ب ـلــدة الـنـبــي شـيــت ون ـه ــار االثـنــن
املوافق في  2017/8/28من الساعة
الـ ـث ــالـ ـث ــة حـ ـت ــى الـ ـس ــابـ ـع ــة مـ ـس ـ ً
ـاء
فـ ـ ــي مـ ــركـ ــز ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص
وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي ف ــي بـ ـي ــروت،
الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء ج ــان ــب املــديــريــة
العامة ألمن الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء
اآلس ـ ـف ـ ــون :آل امل ـ ــوس ـ ــوي وع ـم ــوم
أهالي النبي شيت

غادرت العاملة اإلثيوبية :
ALEMI TARIKU TOLCHA
من مكان عملها في صير الغربية,
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا,
اإلتصال على الرقم70/609478 :

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بــالــرضــى والـتـسـلـيــم ملـشـيـئــة الـلــه
تعالى
ننعى املرحوم
ّ
السيد محمد علي الحسيني
زوجته نجاة بلحسن الحسيني
والده املرحوم السيد علي
وال ــدت ــه امل ــرح ــوم ــة شــري ـفــة ه ــادي
الحسيني
ّ
عمه املرحوم السيد حسن
ّ
عـ ــمـ ــاتـ ــه امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــات س ـه ـج ـن ــان
وفاطمة وخديجة وروضة
ابنته املهندسة رجاء وعائلتها
أوالده :الدكتور حسان واملهندس
مجدي واملهندس مالك واملهندس
طارق وعائالتهم.
أشقاؤه :الرئيس حسني الحسيني
وع ـ ـبـ ــد إاللـ ـ ـ ــه وطـ ـ ـ ــال وم ـص ـط ـفــى
ومهدي والدكتور فيصل
شقيقاته :نجاة واملرحومات إلهام
وسهام واملهندسة سلمى
ُيـ ـصـ ـل ــى عـ ـل ــى جـ ـثـ ـم ــان ــه ال ـس ــاع ــة
الحادية عشرة قبل الظهر من يوم
الخميس الــواقــع فيه  24آب ،2017
حيث َّ
يشيع إلــى مثواه األخير في
شمسطار.
ُ
تـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ف ـ ــي مـ ـن ــزل ــه فــي
شمسطار ،قبل الدفن وبعده ،وأيام
الجمعة والـسـبــت واألح ــد  25و26
و 27آب
ونـهــار األرب ـعــاء الــواقــع فيه  30آب
في بيروت من الساعة الثالثة إلى
ال ـســاب ـعــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي م ـقــر جمعية
التخصص والتوجيه العلمي.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ال ـح ـس ـي ـنــي وع ـم ــوم
ّ
السياد.
أهالي شمسطار ومزرعة

تتقدم أرسة رشكة البنيان للهندسة واملقاوالت ش.م.م.
وجميع املوظفني والعاملني فيها بأحر التعازي لعائلة املرحوم

السيد عيل محمد صالح املوسوي

والد املدير العام املهندس حسني عيل صالح املوسوي،
نسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
من آمن يب وإن مات فسيحيا
زوجة الفقيد :انطوانيت جربان فيعاين
ولداه :روجيه زوجته جومانا عساكر وعائلته
جورج زوجته روال شامس وعائلته
بناته :غيلدا
غريس
الدكتورة غريتا زوجة عامد الحروق وعائلتها
شقيقه :الياس صهيون وعائلته
عائلة شقيقه املرحوم عبدالله صهيون
شقيقته :ماري صهيون
عمر وعائالتهم (يف املهجر) وعموم
ميشال
أرملة
إمييل
املرحومة
أوالد شقيقته
ّ
عمر ،طبال ،جعجع،
عائالت :صهيون ،فيعاين ،حسون ،الحروق ،عساكر ،شامسّ ،
معامري ،مطر ،بال ،بالن ،وأنسبائهم يف الوطن واملهجر ينعون إليكم فقيدهم
املأسوف عليه املرحوم

غطاس جرجي صهيون

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

املنتقل اىل رحمته تعاىل يوم االربعاء الواقع فيه  23آب  2017متمامً واجباته
الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه يف متام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر
اليوم الخميس  24الجاري يف كنيسة القديس دميرتيوس للروم االرثوذكس
(مارمرت) ،األرشفية حيث يوارى الرثى يف مدفن العائلة.
لكم من بعده طول البقاء
تقبل التعازي قبل الصالة يف صالون الكنيسة ابتدا ًء من الساعة الحادية عرشة
قبل الظهر ويومي الجمعة والسبت  25و 26الجاري يف صالون كنيسة القديس
دميرتيوس للروم االرثوذكس (مارمرت) ،األرشفية ابتدا ًء من الساعة الحادية عرشة
قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مسا ًء.
الرجاء إبدال األكاليل بالتربع للكنيسة واعتبار هذه النرشة إشعارا ً خاصاً
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
العروض العائد لــزوم تشغيل وصيانة
امل ـن ـش ــآت ال ـش ـم ـس ـيــة ع ـلــى ن ـهــر ب ـيــروت
ملــدة خمس سـنــوات ،مــوضــوع اسـتــدراج
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ـ ـ ــم ث4د 5280/تـ ــاريـ ــخ
 ،2017/5/18قـ ــد مـ ـ ـ ــددت لـ ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2017/9/15عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن فــي مـطـلــق االح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إلـ ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/8/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1598
إعالن
بيع صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2000/322
املجددة برقم 2015/312
القاضية الرئيسة كارين أبو عبدالله
املـ ـنـ ـف ــذ :بـ ـن ــك صـ ـ ـ ـ ــادرات اي ــران/وكـ ـيـ ـل ــه
املحامي شادي رفيق الخوري
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :تـفـلـيـســة اب ــراه ـي ــم محمد
الشيخ علي
السند التنفيذي :عقد تأمني من الدرجة
االول ـ ـ ـ ــى مـ ــع ش ـ ـهـ ــادة قـ ـي ــد تـ ــأمـ ــن عـلــى
ال ـق ـس ــم رق ـ ــم ( 5خـ ـمـ ـس ــة) والـ ـقـ ـس ــم رق ــم
( 6س ـت ــة) م ــن ال ـع ـقــار رق ــم ( 2529أل ـفــن
وخمسمئة وتسعة وعشرين) من منطقة
ً
ال ـع ـمــروس ـيــة ال ـع ـقــاريــة تـحـصـيــا ملبلغ
 170.000د.أ( .مـئــة وسبعني ألــف دوالر
أميركي) عدا اللواحق والفوائد.
تاريخ قرار الحجز2004/2/10 :
تاريخ تسجيله2016/4/18 :
تاريخ محضر الوصف2016/6/20 :
تاريخ تسجيله2016/9/20 :
تاريخ وضع دفتر الشروط2017/1/7 :
العقار املطروح للبيع:
كامل القسم رقم ( 5خمسة) والقسم رقم
( 6س ـت ــة) م ــن ال ـع ـقــار رق ــم ( 2529أل ـفــن
وخسمئة وتسعة وعشرين) من منطقة
ال ـع ـم ــروس ـي ــة ال ـع ـق ــاري ــة ،ال ـق ـس ــم رقـ ــم 5
(خمسة) يقع في الطابق السفلي االول
مــن البناء القائم على العقار رقــم 2529
(أل ـف ــن وخـمـسـمـئــة وت ـس ـعــة وع ـشــريــن)
م ـ ــن م ـن ـط ـق ــة الـ ـعـ ـم ــروسـ ـي ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة،
مـحـلــة م ـس ـمــاة ح ــي ال ـس ـلــم ق ــرب مــوقــف
حــي الـسـلــم ال ـقــديــم ق ــرب مــدرســة االم ــام
امل ـج ـت ـب ــى وهـ ـ ــو ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن م ـس ـت ــودع
كبير مقطع الــى عــدة غــرف مــن الخشب
والباطون ،الغرف املصنوعة من الخشب
وسـطـحـهــا م ــن ال ـب ــاط ــون ع ــدده ــا سـتــة،
والغرف املصنوعة من الباطون عددها
ت ـس ـع ــة .إن ه ـ ــذا املـ ـسـ ـت ــودع عـ ـب ــارة عــن
مستوصف طبي واملسمى بمستوصف
العناية بالعائلة وهو يتضمن عيادات
طبية وصيدلية لصاحبه السيد حسني
حريري الــذي يشغله كمستأجر بإجارة
حديثة وفقًا ألقواله ،كما يتضمن مكتب
استعالمات لدى الدخول اليه باالضافة
الى مطبخ وثالث حمامات وارضه بالط
بــاركـيــه وفـنـيـيــل وال ـط ــرش بــويــا .ضمن
هذا القسم يوجد درج من الرخام يؤدي
الى جزء من القسم رقم  6والذي يتضمن
مولدًا كهربائيًا .أما الجزء اآلخر من هذا
القسم فهو مقفل وباشغال السيد حسني
منصور وفقًا القوال شاغل القسم رقم 5
السيد حسني حــريــري .أمــا القسم رقــم 6
(ستة) فهو يقع في الطابق األرضي من
البناء القائم على العقار رقم ( 2529ألفني
وخمسمئة وتسعة وعشرين) من منطقة
العمروسية العقارية .جزء من هذا القسم
يـشـغـلــه ال ـس ـيــد ح ـســن ح ــري ــري والـ ــذي
يـتـضـمــن م ــول ـدًا ك ـهــربــائ ـيــا ،وجـ ــزء آخــر
يشغله السيد حسني مصطفى باجارة
حديثة وفقًا ألقواله وهو عبارة عن محل

ب ـبــابــن م ــن ال ـحــديــد امل ــده ــون بــالـبــويــا.
الطرش بويا وهو معدوم وفيه متخت،
أرضه بالط بورسالن.
قيمة التخمني
للقسم رقم ( 5خمسة) 455.000 :د.أ .بدل
الطرح املخفض 245700 :د.أ.
قيمة التخمني
للقسم رقــم ( 6س ـتــة) 212.000 :د.أ .بدل
الطرح املخفض 114480 :د.أ.
تاريخ ومكان البيع:
ت ـ ـ ـحـ ـ ــدد ي ـ ـ ـ ــوم االربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ف ـي ــه
 2017/11/29ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
صباحًا موعدًا للبيع باملزاد العلني أمام
رئيس تنفيذ عاليه ،في قاعة املحكمة.
شروط البيع:
على الراغب بالشراء اتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق دائرة تنفيذ عاليه واالطالع
على قيود الصحيفة العينية للقسمني
م ــوض ــوع امل ــزاي ــدة وم ـعــاي ـنــة الـقـسـمــن،
وعليه تأمني بــدل قيمة الطرح بموجب
شيك مصرفي ألمــر رئيس دائــرة تنفيذ
عاليه ،وخالل ثالثة أيام من تاريخ قرار
االحــالــة اي ــداع الثمن تحت طائلة اعــادة
املزايدة حكمًا ،بزيادة العشر على عهدة
الناكل الذي يضمن النقص ،وال يستفيد
من الزيادة ،وعليه وبخالل عشرين يومًا
تلي االحالة دفع الثمن ورسم الداللة %5
ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
ُحسام أبو حسن
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـحــاولــة أولـ ــى) في
ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـتــاس ـعــة وال ـن ـص ــف من
يــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه ،2017/09/19
وذل ــك فــي قــاعــة املـنــاقـصــات فــي املديرية
ال ـعــامــة لــأمــن ال ـع ــام – امل ـب ـنــى املــرك ــزي
رق ــم  /3/الـطــابــق الـثــالــث ،لتلزيم كــارت
سنترال  /32/خط لسنة  2017موضوع
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط رقـ ــم /308م ل ت ــاري ــخ
.2017/08/19
ي ـم ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلشـ ـ ـت ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلط ــاع واسـتــام
دفـتــر ال ـشــروط املــذكــور أع ــاه فــي دائ ــرة
املـ ــال وال ـع ـت ــاد – شـعـبــة ال ـت ـلــزيــم ،خــال
أوق ـ ــات الـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ،ع ـلــى أن ت ـقـ ّـدم
ال ـ ـعـ ــروض ف ــي م ـه ـلــة أق ـص ــاه ــا ال ـســاعــة
الثالثة عشرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
م ــوع ــد امل ـن ــاق ـص ــةُ ،
ويـ ــرفـ ــض ك ــل ع ــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أع ـ ــاه يـ ــوم ع ـط ـلــة رسـ ـم ــي ،يـعـتـبــر يــوم
العمل الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1619
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـحــاولــة أولـ ــى) في
تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم
الثالثاء الواقع فيه  ،2017/09/19وذلك
في قاعة املناقصات في املديرية العامة
لــأمــن الـعــام – املبنى املــركــزي رقــم /3/
ال ـطــابــق ال ـث ــال ــث ،لـتـلــزيــم آالت تـصــويــر
فـ ــوتـ ــوغـ ــرافـ ــي لـ ـسـ ـن ــة  2017م ــوض ــوع
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط رقـ ــم /311م ل ت ــاري ــخ
.2017/08/21
ي ـم ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلشـ ـ ـت ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلط ــاع واسـتــام
دفـتــر ال ـشــروط املــذكــور أع ــاه فــي دائ ــرة
املـ ــال وال ـع ـت ــاد – شـعـبــة ال ـت ـلــزيــم ،خــال
أوق ـ ــات الـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ،ع ـلــى أن ت ـقـ ّـدم
ال ـ ـعـ ــروض ف ــي م ـه ـلــة أق ـص ــاه ــا ال ـســاعــة
الثالثة عشرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
م ــوع ــد امل ـن ــاق ـص ــةُ ،
ويـ ــرفـ ــض ك ــل ع ــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أع ـ ــاه يـ ــوم ع ـط ـلــة رسـ ـم ــي ،يـعـتـبــر يــوم
العمل الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1619
مناقصة عامة
رقم /3970م ع إ/م م3/

الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن نـ ـه ــار ال ـث ــاث ــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2017/9/26ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لإلدارة
ـ ـ مصلحة القوامة فــي قاعة املناقصات
الـكــائـنــة فــي مبنى عفيف معيقل ـ ـ ـ أول
طــريــق ال ـحــدت مـنــاقـصــة عــامــة :تحقيق
آالت مــوسـيـقـيــة ل ـصــالــح ال ـج ـيــش لـعــام
.2017
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص رقــم
/14م ع إ/م ق 1/تاريخ .2017/8/8
يمكن ملن يرغب االشـتــراك في املناقصة
العامة هــذه االطــاع على دفتر الشروط
ال ـخ ــاص ف ــي املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـ ــإدارة ـ ـ
مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني ـ ـ املديرية العامة
لـ ــإدارة ـ ـ ـ مصلحة املــالـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/8/20
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 1610
مناقصة عامة
رقم /3926م ع إ/م م3/
الساعة الحادية عشر من نهار الجمعة
ال ــواق ــع ف ــي  2017/9/15ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لإلدارة
ـ ـ ـ مصلحة الـعـتــاد فــي قــاعــة املناقصات
الـكــائـنــة فــي مبنى عفيف معيقل ـ ـ ـ أول
طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم قطع
ب ــدل لـصــالــح ال ـقــوات الـبـحــريــة (األق ـســام
املتبقية) لعام .2017
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص رقــم
/13م ع إ/م ع 1/ت ــاري ــخ 2017/2/27
وتعديله.
يمكن ملن يرغب االشـتــراك في املناقصة
العامة هــذه االطــاع على دفتر الشروط
ال ـخ ــاص ف ــي املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـ ــإدارة ـ ـ
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني ـ ـ املديرية العامة
لـ ــإدارة ـ ـ ـ مصلحة املــالـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/8/18
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 1608

املؤسسة في العام .2017
لذلك يطلب من الشركات او املؤسسات
املختصة بهذا املجال االتصال باملؤسسة
خــال اوق ــات ال ــدوام الــرسـمــي للحصول
عـ ـل ــى امل ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات ال ـف ـن ـي ــة والـ ـ ـش ـ ــروط
امل ـت ـع ـل ـق ــة بـ ــاملـ ــوضـ ــوع امل ـ ــذك ـ ــور اعـ ـ ــاه،
وتسليم العروض في مكتب املدير العام
ً
ابتداء من تاريخ بدء النشر في الجريدة
ّ
الرسمية والصحف املحلية اعتبارًا من
ي ــوم الـخـمـيــس الــواقــع فـيــه 2017/8/24
ولغاية الساعة الثانية عشرة مــن ظهر
يوم االثنني الواقع ّفيه  ،2017/9/11مع
ّ
ستتم
العلم بــأن جلسة فــض ال ـعــروض
ف ــي م ــرك ــز امل ــؤس ـس ــة ال ـك ــائ ــن ف ــي ش ــارع
ال ـح ـم ــراء ب ـنــايــة ال ـب ـي ـكــادل ـلــي ـ ـ ـ ـ الـطــابــق
السابع الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء الواقع فيه .2017/9/12
ت 01/345854 :ـ ـ ـ ـ ـ ـ  01/344941ـ ـ ـ ـ
01/739702
املكلفة بتسيير أعمال
مؤسسة املحفوظات الوطنية
د .نزيهة األمني
التكليف 1606
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
ينفذ البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
بــامل ـعــام ـلــة  2017/562ب ــوج ــه طــانــوس
سمعان ضو عقد قرض وكشف حساب
ً
تحصيال ملبلغ  /20693979/ل.ل .ومبلغ
/1923561/ل.ل .إض ــاف ــة الـ ــى ال ـفــوائــد
واللواحق.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـل ــى سـ ـي ــارة املـنـفــذ
عـلـيــه م ــارك ــة ف ـيــات  Abarth 500رقمها
/65222ج مخمنة بمبلغ /20000/د.أ.
أو مــا يـعــادلـهــا بالعملة الــوطـنـيــة .وقــد
أخــذ بعني االعتبار لوحة التسجيل وال
يتوجب عليها رسوم ميكانيك.
يـ ـج ــري ال ـب ـي ــع بـ ـي ــوم ال ـخ ـم ـيــس ال ــواق ــع
فـيــه  2017/9/7الـســاعــة  14.00للراغب
بــال ـشــراء ال ـح ـضــور ال ــى م ــرآب كــارلــوس
موسى في جونية قرب السرايا باملوعد
املـ ـح ــدد أع ـ ــاه م ـص ـحــوبــا بــال ـث ـمــن نـقـدًا
وب ــرســم دالل ــة خـمـســة بــاملـئــة وال يـجــوز
إتمام البيع ما لم يبلغ الثمن املعروض
ستة أعشار القيمة املخمنة وعليه اتخاذ
ّ
محل اقامة له ضمن نطاق الــدائــرة وإال
ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا له.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
مــوجــه ال ــى املـنـفــذ عـلـيــه :عـلــي مصطفى
العكاري املجهول محل االقامة
تـنــذركــم هــذه الــدائــرة سـنـدًا لـلـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لـتـسـلــم االنـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي ف ــي املـعــامـلــة
رق ــم  2014/1004امل ـت ـكــونــة بـيـنــك وبــن
االعتماد اللبناني ش.م.ل .بخالل /30/
ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ ال ـن ـشــر واتـ ـخ ــاذ محل
اقامة مختار ضمن نطاق الدائرة واال ُعد
قلمها مقامًا مختارًا تتبلغون بواسطته
كــل االوراق املــوجـهــة الـيـكــم فــي املعاملة
املذكورة.
مأمور التنفيذ
مارو القزي

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء م ــادة الحليب
الـ ـ ـط ـ ــازج ل ـ ـ ــزوم عـ ـم ــال م ـع ــام ــل االنـ ـت ــاج
وامل ـن ـتــدبــن م ــن شــركــة ك ـهــربــاء قــاديـشــا
الـ ــى م ـع ــام ــل ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ،م ــوض ــوع
اسـ ـ ـت ـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رق ـ ــم ث4د6426/
تاريخ  ،2017/6/14قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2017/9/15عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /80 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن فــي مـطـلــق االح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إلـ ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/8/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1621

إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم محل تجاري
ب ـنــاء لـلـطـلــب ت ــاري ــخ  2017/8/16تـقــرر
تعديل االســم التجاري للمحل املعروف
ب ــاس ــم "الـ ـع ــام ــر ل ـل ـت ـج ــارة واملـ ـ ـق ـ ــاوالت
 A.M.S. FOR CONSTRUTIONاملسجلة
تحت رقم .2017/4007150
لتصبح :العامر للدراسات واالستشارات
A.M.S
FOR
STUDIES
&
CONSULTATIONS
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
بالتكليف
غادة حمية

إعالن
تعلن مؤسسة املحفوظات الوطنية عن
حاجتها الى تأهيل مكاتب ومستودعات

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب عبد الرحمن مصطفى ناصر ملورثه

مـصـطـفــى م ـح ـمــود ن ــاص ــر س ـنــد تمليك
بدل عن ضائع بالعقار  2319مصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب ش ــادي شكيب نصر الــديــن ملوكله
السيد كريم يعقوب قرمان سند تمليك
بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع لـلـقـســم  23م ــن الـعـقــار
 1801مصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـل ــب ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن اب ــراهـ ـي ــم ال ـخ ـيــاط
ملــوكـلــه سمير عــاطــف حـمــزه سـنــو سند
تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع لـلـقـســم  22من
العقار  3986مزرعه.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب نمر حنا لحود ملوكله ناجي ادوار
ب ـس ـتــانــي س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع
للقسم  36من العقار  2180رميل.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت كلود قيصر كنزفيتش بصفتها
احدى ورثة قيصر فريد كنزفيتش سند
تمليك بــدل عــن ضــائــع بــاســم مورثها /
قيصر فــريــد كنزفيتش /للقسم  12من
العقار  2931منطقة رأس بيروت.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب توفيق الـشــامــي بوكالته عــن احد
ورثــة مرشد حسني الصمد شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  44بخعون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلبت املحامية فطوم مصطفى ملوكلتها
ف ــاط ـم ــة ع ـل ــي صـ ـب ــرة شـ ـه ــادة ق ـي ــد ب ــدل
ضائع للعقار  1192بقاعصفرين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طـ ـلـ ـب ــت لـ ـيـ ـن ــا ع ـ ـ ـ ـ ــدرة وغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوان ع ـ ــدرة
ملــوكـلـتـهـمــا س ـع ــاد مـنـيــب عـ ــدرة سـنــدي
تمليك بدل ضائع للعقارين  900و1142
بساتني طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب أحمد الجندي ملوكله محمد رشيد
ح ــاق سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع للعقار
 647مركبتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
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اكتفى روني بإنجازه الشخصي مع المنتخب كهداف تاريخي له (أ ف ب)

الكرة اإلنكليزية

واين روني حلم بدأ وحلم ينتهي
فاجأ واين روني كثيرين
أمس بإعالنه اعتزال اللعب
دوليًا مع منتخب إنكلترا،
وخصوصًا أن هذا تزامن
مع عودته إلى التألق في
صفوف فريقه الجديد
ـ القديم إفرتون في
انطالق الدوري الممتاز
بعد معاناته األخيرة مع
مانشستر يونايتد

حسن زين الدين
عاد النجم وايــن رونــي ليكون الحدث
ومـ ـح ــور ال ـح ــدي ــث ف ــي إن ـك ـل ـت ــرا .فعل
ذلك بتألقه في الجولتني األوليني من
امل ــوس ــم ال ـجــديــد لـ ـل ــدوري اإلنـكـلـيــزي
املمتاز مع فريقه إفــرتــون العائد إليه
مــن مانشستر يونايتد هــذا الصيف،
وأمـ ـ ــس ح ــن أعـ ـل ــن ع ـل ــى ن ـح ــو فــاجــأ
ْ
كثيرين اعتزاله اللعب دوليًا .لكن ثمة
رابط ما بني الحدثني وقــرار "الغولدن
ب ــوي" ط ـ ّـي صفحته الــدول ـيــة فــي هــذا
التوقيت بسن  31عامًا قبل أشهر من
مونديال .2018
ال ـبــدايــة م ــن إف ــرت ــون ،إذ إن املحصلة
ال ـتــي حـقـقـهــا رون ــي حـتــى اآلن تـفــوق
ما كان متوقعًا .فقد استطاع بمفرده

القرار الصعب
أعلن واين روني قرار اعتزاله في بيان أصدره جاء فيه" :هذا قرار صعب
ً
فعال وناقشته مع عائلتي ،ومع مدربي في إفرتون (الهولندي رونالد كومان)
واملقربني مني" .وأضاف" :من األمور القليلة التي تشعرني بالندم هو أنني
لم أكن فردًا من تشكيلة منتخب إنكليزي حقق نجاحات في بطولة كبرى".
وأعرب عن أمله بأن "يتمكن (املدرب) غاريث (ساوثغيت) مع الالعبني الذين
يستدعيهم إلى صفوف املنتخب ،من تحقيق
هذه الطموحات ،وأتمنى أن يقف الجميع خلف
املنتخب ( .)...يومًا ما سيصبح الحلم حقيقة
ّ
وأتطلع قدمًا ألكون موجودًا كأحد مشجعي
املنتخب أو بأي صفة أخرى".
يذكر أن روني خاض مباراته الدولية األولى
ضد أوستراليا وديًا في  12شباط ،2002
وكان في حينه أصغر العب يدافع عن ألوان
املنتخب ،إذ كان يبلغ من العمر  17عامًا و111
يومًا فقط.

منح "الـتــوفـيــز" أرب ــع نـقــاط بتسجيله
هـ ـ ــدف ال ـ ـفـ ــوز ال ــوحـ ـي ــد أمـ ـ ــام س ـت ــوك
س ـي ـتــي ب ـت ـســديــدة رأسـ ـي ــة رائـ ـع ــة في
الجولة االفتتاحية ،والـهــدف الوحيد
في املباراة التي انتهت بالتعادل على
ملعب مانشستر سيتي ،االثـنــن ،في
خ ـت ــام امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة لـيـصــل بــذلــك
إل ــى هــدفــه رق ــم  200ف ــي مـسـيــرتــه في
الـ"بريميير ليغ".
يبدو روني في الوقت الحالي كمن ولد
مــن جــديــد فــي مــاعــب إنـكـلـتــرا بعدما
خبا نجمه في الفترة األخيرة ،في ظل
ب ــروز الـعــديــد مــن الـنـجــوم والــاعـبــن
الشبان سواء اإلنكليز أو األجانب ،ما
ّ
جعل "الغولدن بــوي" يفقد العز الذي
كان يعيشه ،حيث كان في فترة النجم
األب ــرز فــي جيله وكــانــت كــل األض ــواء
م ـصـ ّـوبــة ع ـل ـيــه .غ ـيــر أن ــه وج ــد نفسه
فجأة حتى غير قادر على حجز مركز
أســاســي فــي يونايتد ،فــي ظــل تراجع
ثقة مدربه البرتغالي السابق جوزيه
مورينيو به ،وهذا ما فتح الباب أمامه
للخروج من قلعة "أولد ترافورد".
لكن ما ُيحسب لروني أنه قرر العودة
إلى إفرتون ،رافضًا العروض األخرى
وعلى وجــه التحديد الصينية ،وهذا
له أسبابه طبعًا .إذ يبدو واضحًا أن
"الغولدن بــوي" استجاب لنداء القلب
ق ـبــل ك ــل ش ــيء بــال ـعــودة إل ــى مدينته
ل ـي ـفــربــول ّوف ــري ـق ــه ال ـ ــذي ش ـهــد ب ــزوغ
ً
نجمه ،مفضال ذلك على املاليني التي
كان بإمكانه أن يحصدها في الصني،
وهــذا على عكس مــا هــو سائد حاليًا
في انتقاالت الالعبني.
فــي حقيقة األم ــر ولــو أن رون ــي قضى
 13عامًا في مانشستر يونايتد وحقق
كــل شــيء فــي صـفــوفــه وأصـبــح هــدافــه
الـتــاريـخــي ،إال أن قلبه بـقــي منجذبًا
ً
إل ــى إف ــرت ــون ،إذ ف ـضــا عــن أن ــه فريق
مدينته وقد ارتــدى قميصه في مطلع
مسيرته فــإنــه األح ــب إلــى قلبه ،حيث

َ
ك ــان مــن مشجعيه مـنــذ الـصـغــرَ .مــثــل
رمزي ُيظهر انتماء روني إلى مدينته
هو أنه ّ
أصر على أن تلد زوجته أوالده
الثالثة في ليفربول ،رغم أنه كان يقيم
ّ
ويعد من رموزها.
في مانشستر
بطبيعة الـحــال ،فــإن عــودة رون ــي إلى
فــريــق ال ـبــداي ــات مـهـمــة عـلــى أك ـثــر من
صعيد ،وتحديدًا معنويًا ،إذ إن "الولد

قرر روني اعتزال
اللعب دوليًا بالتزامن
مع عودته إلى
التألق مع إفرتون
الذهبي" سيجد في ملعب "غوديسون
بارك" االحتضان من جماهير إفرتون،
وهـ ــذا م ــا ف ـ ّق ــده ف ــي عــام ــه األخ ـي ــر في
يونايتد ،وأثر عليه ،وما هو كفيل بأن
ّ
يشكل حافزًا له كما بــدا في مباراتيه
األوليني.
ً
ف ـض ــا ع ــن ذل ـ ــك ،فـ ــإن رون ـ ــي سيفعل
املستحيل لتعويض مشجعي إفرتون
وإدخال الفرحة إلى قلوبهم هم الذين
ّ
يتقبلوا خروجه في مطلع شبابه
لم
من صفوف فريقهم إلــى يونايتد ولم
يتوانوا حينها عن القول بأنه يفتقر
إلى االنتماء.
انطالقًا مــن كــل هــذا ،فــإن عــودة رونــي
إلــى إفــرتــون واسـتـعــادتــه تألقه كانت
ت ـقــود ،منطقيًا ،إل ــى ف ـكــرة أن ــه يهدف
إلـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة مـ ـك ــان ــه فـ ــي ص ـف ــوف
منتخب بالده الذي فقده منذ تشرين
ال ـثــانــي امل ــاض ــي وامل ـش ــارك ــة ف ــي كــأس
العالم  2018وهــي البطولة التي كان

م ــن امل ـف ـت ــرض أن ت ـك ــون األخـ ـي ــرة لــه،
وخصوصًا أن األيــام األخـيــرة شهدت
أكثر من دعــوة لعودة "الغولدن بوي"
إل ــى مـنـتـخــب "األسـ ـ ــود ال ـث ــاث ــة" ،غير
أن رونــي فاجأ الجميع أمــس بإعالنه
االعتزال دوليًا وقد أكد حتى أن مدرب
املنتخب غاريث ساوثغيت اتصل به
وأبلغه بأنه يريد عودته.
في حقيقة األمر ،هذا االعتزال يعيدنا
إلــى النقطة األول ــى وهــي عــودة رونــي
إلى إفرتون ،إذ يبدو واضحًا أن "الولد
الــذهـبــي" يــريــد االس ـت ـقــرار ووض ــع كل
تركيزه ومجهوده مع فريقه وقيادته
إلى النجاحات قدر اإلمكان ،أو بتعبير
آخــر أن يعيش كــل لحظاته اآلتـيــة مع
ّ
إفرتون بعد الفراق الطويل ،ولو كلفه
ذلـ ــك ال ـت ـض ـح ـيــة ب ـب ـطــولــة م ـث ــل ك ــأس
الـعــالــم الـتــي قــد يـكــون إلنـكـلـتــرا كلمة
فيها هــذه امل ــرة ،وخصوصًا أن رونــي
عاش الخيبات مع "األسود الثالثة" في
كل مشاركاته معه في بطولتي كأس
العالم وكأس أوروبا.
ل ـكــن هـ ــذا ال يـمـنــع م ــن أن رونـ ـ ــي ،في
توقيت اعتزاله ،استغل تألقه الحالي
لـ ـل ــرد ع ـل ــى اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاده مـ ــن ص ـفــوف
املنتخب والقول بأنه ال يزال قادرًا على
الـعـطــاء ،عـلــى عـكــس مــا رأى البعض،
مقررًا االعتزال ومغلقًا الباب على حلم
تحقيق إن ـجــاز مــع املـنـتـخــب ،مكتفيًا
بإنجاز شخصي كـهــداف تاريخي له
بـ  53هدفًا في  119مباراة بعدما أزاح
األس ـطــورة بــوبــي تشارلتون عــن هذه
املرتبة.
ه ـك ــذا طـ ــوى رون ـ ــي صـفـحــة املـنـتـخــب
وفتح صفحة جديدة مع إفرتون ،وفي
ّ
ال ــوق ــت ال ــذي تــتـجــه فـيــه األن ـظ ــار إلــى
الـفــرق الكبرى ونجومها "املليونيني"
في موسم يبدو متوقعًا أن تحتدم فيه
املـنــافـســة ،ف ــإن مــن املـفـيــد إب ـقــاء العني
على ملعب "غوديسون بارك" ،إذ يبدو
أن قصة جميلة سيكتبها روني هناك.

الخميس  24آب  2017العدد 3258

رياضة
سوق االنتقاالت

ّ
صفقة سيري دليل على تخبط برشلونة
يعيش بــرشـلــونــة أوقــاتــا صعبة على
ص ـع ـيــد سـ ــوق االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ،وال ي ــزال
يـعــانــي م ــن الـتـخـبــط ال ــذي لـحـقــه منذ
رح ـيــل ال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار ال ــى بــاريــس
سان جيرمان الفرنسي .فبعد إصراره
على التعاقد مع العب نيس الفرنسي،
العاجي جان ميشال سيري ،واقترابه
م ــن ال ـتــوق ـيــع م ـعــه ،م ـقــابــل  40مـلـيــون
يـ ــورو ،ع ــدل ال ـن ــادي ال ـكــاتــالــونــي عنه
ً
في اللحظات األخيرة نــزوال عند قرار
مسؤولني فنيني في النادي.
وأكـ ــدت صـحـيـفــة "م ــارك ــا" اإلسـبــانـيــة،
توقف املفاوضات بني برشلونة ونيس
على ضــم سـيــري ،والـتــي امـتــدت حتى
أول من أمس .كذلك ،أوضحت صحيفة
"إل م ــون ــدو دي ـب ــورت ـي ـف ــو" اإلس ـبــان ـيــة
أن وك ـ ـ ـ ــاء أع ـ ـم ـ ــال س ـ ـيـ ــري ع ــرض ــوه
على برشلونة ،لكن السكرتير الفني
ل ـبــرش ـلــونــة روبـ ـ ــرت ف ــرن ــان ــدي ــز رفــض
األمر العتبار أنه إذا لم يتم ضم العب
باريس سان جيرمان اإليطالي ماركو
فيراتي فلن يكون من املهم التفكير في
خطة بديلة.
فــي املـقــابــل ،وبعدما مــدد ريــال مدريد
عقود نجومه :البرتغالي كريستيانو
رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو ،الـ ــوي ـ ـلـ ــزي غـ ــاريـ ــث ب ــاي ــل،

ال ـكــرواتــي لــوكــا مــودري ـتــش واألملــانــي
ط ــون ــي كـ ـ ـ ــروس ،ف ـ ــإن ال ـ ـنـ ــادي امل ـل ـكــي
بصدد التمديد لـ  6العبني جدد حسب
ً
صـحـيـفــة "مـ ــاركـ ــا" ،ف ـض ــا ع ــن امل ــدرب
الفرنسي زين الدين زيدان .والالعبون
ه ــم :إيـسـكــو ،مــاركــو أسـيـنـسـيــو ،دانــي
كــارفـخــال ،والفرنسيان :كــريــم بنزيما
ورافايل فاران ،والبرازيلي مارسيلو.

وأودت ال ـص ـح ـي ـفــة أن ال ـ ـنـ ــادي يــريــد
تـ ـم ــدي ــد عـ ـق ــد بـ ـن ــزيـ ـم ــا حـ ـت ــى ،2022
وإيسكو حتى .2021
وب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى م ــارسـ ـيـ ـل ــو وفـ ـ ــاران
وكارفخال فإن تمديدهم سيكون لعام
 ،2022أم ــا أسينسيو فسيكون العبًا
للملكي حتى عام  2023مع بند جزائي
لفسخ عقده يبلغ  500مليون يورو.

أوقف «البرسا» المفاوضات حول سيري في اللحظات األخيرة (أرشيف)

وع ـل ــى صـعـيــد زيـ ـ ــدان ،س ـي ـجــدد ري ــال
تعاقده حتى عام  .2020ووفقًا ملا ذكرته
صحيفة "مــاركــا" ،فــإن "زي ــزو" لــم يضع
أي شرط أو يحدد أي مقابل مادي لكي
يستمر في تدريب الفريق ،ووافق على
ال ـشــروط الـتــي رأت إدارة ال ـنــادي أنها
مناسبة له .وذكرت الصحيفة أن زيدان
ك ــان ي ـق ــوم ب ــاألم ــر نـفـســه ع ـنــدمــا كــان
العبًا في صفوف امللكي.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ي ــواص ــل يــوفـنـتــوس
اإليطالي مساعيه لتعزيز خط دفاعه
قبل إغالق باب سوق االنتقاالت.
وب ـح ـســب صـحـيـفــة "ت ــوت ــو س ـب ــورت"
اإليطالية ،فــإن الـ"بيانكونيري" مهتم
بضم العب أرسنال األملاني شكودران
مصطفي الــذي التحق بصفوفه العام
املاضي.
وبعيدًا عن أوروبــا ،أعلن وكيل أعمال
املـهــاجــم الـســابــق ملانشستر يونايتد
وت ــوت ـن ـه ــام اإلن ـك ـل ـي ــزي ــن ،ال ـب ـل ـغــاري
ديـمـيـتــار بــربــاتــوف ،أن األخ ـيــر انضم
إلى كيراال بالسترز الهندي.
ّ
وكــان برباتوف ( 36عــامــا) ،الــذي وقــع
عـلــى عـقــد مل ــدة ع ــام واحـ ــد ،الع ـبــا حـرًا
بعدما ترك صفوف باوك اليوناني في
حزيران .2016

حدث

 12تشرين الثاني موعدًا لماراثون بيروت
أط ـل ـقــت جـمـعـيــة بـ ـي ــروت م ــاراث ــون،
فــي حـفــل حــاشــد أم ــس ،سـبــاق بلوم
ب ـيــروت م ــاراث ــون ال ــذي سـيـقــام يــوم
األح ـ ــد  12ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي امل ـق ـبــل،
وذلك في فندق النكستر بالزا.
وعـ ـ ّـبـ ــر وزي ـ ـ ــر الـ ـشـ ـب ــاب وال ــري ــاض ــة
محمد فنيش فــي كلمته عــن أسمى
آيــات التقدير لــدور جمعية بيروت
م ــاراث ــون عـلــى صـعـيــد تـنـظـيــم هــذه
ال ـن ـش ــاط ــات ون ـجــاحــات ـهــا املـحـقـقــة،
ً
معتبرًا أن النجاح ليس سهال لكنه
ً
ليس مستحيال إذا تــوافــرت اإلرادة
واإلدارة وكــذلــك اإلم ـكــانــات ،وهـكــذا
كانت قصة نجاح الجمعية.

ّأمـ ــا رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة األومل ـب ـي ــة جــان
ه ـ ّـم ــام ف ــرأى ف ــي كـلـمـتــه أن "ب ـيــروت
ماراثون" تظاهرة رياضية وشعبية
تشارك فيها شرائح املجتمع من كل
األعـمــار واألطـيــاف تحت رايــة العلم
ال ـل ـب ـنــانــي ب ـطــري ـقــة م ــذه ـل ــة ،بحيث
يـطــوف لـبـنــان الــريــاضــي فــي أرج ــاء
ال ـع ــاص ـم ــة يـ ـ ــزرع الـ ـف ــرح وال ـب ـس ـمــة
ويركض من أجل السالم واملحبة.
وت ـ ـحـ ــدثـ ــت رئـ ـيـ ـس ــة ال ـج ـم ـع ـي ــة عــن
ال ـس ـنــوات ال ـ ـ  15املــاض ـيــة ،فـ ّ
ـوجـهــت
ال ـســام إل ــى كــل مــن كــانــوا ج ــزءًا من
الـجـمـعـيــة وإلـ ــى أول م ــن تـحـ ّـمـســوا
لـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم أول حـ ـ ـ ــدث م ـ ــاراث ـ ــون ـ ــي

عـ ــام  2003وإل ـ ــى الـ ـع ــدد اإلج ـمــالــي
ّ
للعدائني في كل السباقات املاضية
وال ــذي ــن بـلــغ عــددهــم  393000وإلــى
 155ج ـم ـع ـي ــة خ ـي ــري ــة ش ــري ـك ــة مــع
الـجـمـعـيــة ،وه ــو مــا يـســاعــدهــا على
تحقيق جزء من أهدافها وإلــى 104
جنسيات مختلفة آمـنــوا برسالتنا
وأض ـ ــاف ـ ــت " 15سـ ـن ــة مـ ــن االل ـ ـتـ ــزام
ّ
وتكريس الذات 15 ،سنة من
التحدي
واملثابرة ومــن الجهد واإليـمــان15 ،
سنة ترافقنا ســويــة لنحقق شعارًا
التزمناه".
ّ
مجسم
وجــرى خــال الحفل إضــاء ة
الـ ـشـ ـع ــار" :س ـ ــام  -م ـح ـبــة  -رك ــض"

م ــن ق ـبــل ال ـض ـي ــوف ال ــرس ـم ـي ــن ،مع
اإلشارة إلى أنه كان قد عرض خالل
ال ـح ـف ــل ال ـف ـي ـل ــم ال ــدع ــائ ــي ل ـل ـس ـبــاق
ال ـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـي ـ ـبـ ــث ع ـ ـلـ ــى ق ـ ـ ـنـ ـ ــاة LBC
الناقل الرسمي للسباق إلــى جانب
شــاشــات التلفزة اللبنانية األخــرى
وفـيـلــم وثــائ ـقــي اخـتـصــر بــالـصــورة
وال ـ ـصـ ــوت الـ ـسـ ـن ــوات ال ـ ـ ـ  15وآخـ ــر
تحت عنوان "مـبــروك" لشهادات من
شخصيات وفاعليات حــول تجربة
الجمعية الناجحة ،إضافة إلى فيلم
عــن مـعـلــومــات ح ــول مـســار الـسـبــاق
ّ
ل ـ ـهـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام والـ ـ ـ ـ ــذي ي ــتـ ـس ــم ب ــأن ــه
األسرع.
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قرعة الـ «تشامبيونز ليغ»
ُوأفضل العب في أوروبا اليوم

تسحب اليوم في إمارة موناكو الفرنسية
قرعة دور املجموعات لدوري أبطال أوروبا
ملوسم .2018-2017
وعلى هامش القرعة ،سيتم اختيار أفضل
العب في "القارة العجوز" حيث يتنافس
على الجائزة كل من :البرتغالي كريستيانو
رونالدو نجم ريال مدريد اإلسباني،
األرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة
واإليطالي جيانلويجي بوفون نجم حراسة
يوفنتوس.

ّ
العب بسن  12عامًا ُيذهل األلمان

احتل العب بوروسيا دورتموند يوسوفا
موكوكو ( 12عامًا) صدارة عناوين
الصحف ،كما صدارة ترتيب هدافي بطولة
أملانيا لكرة القدم دون  17عامًا ،ليسرق
األضواء بموهبته البارزة.
فبعد ثالث مراحل على انطالق البطولة،
ُ
سجل موكوكو ثمانية أهداف .وتظهر
ّ
املصورة عنه ،شابًا ذا بنية
األشرطة
جسدية ضخمة ،ماهر في املراوغة وهداف
ّ
إلى سنه.
من طراز نادر نظرًا ّ
لكن االتحاد األملاني حذر من اإلفراط
في ترقيته في الفئات العمرية ،معتبرًا أن
"املواهب مثله استثناءات نادرة ،وما هو
استثنائي ال يجب تقليده بالضرورة.
وبالنظر إلى ّ
تطور الالعب ،يستحسن عدم
تشجيع هذا النموذج في معظم الحاالت".

إيرفينغ العبًا لبوسطن
وتوماس لكليفالند

انضم كايري إيرفينغ نجم كليفيالند
كافالييرز بطل الدوري األميركي الشمالي
للمحترفني في كرة السلة إلى صفوف
بوسطن سلتيكس في صفقة تبادلية

الكرة اللبنانية

سمير أياس رسميًا مع العهد قبل السوبر
ّ
"رد" نـ ـ ــادي ال ـع ـه ــد لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم عـلــى
ال ـص ـف ـقــة املـ ــزدوجـ ــة لـ ـن ــادي األن ـص ــار
التي أنجزها أول من أمس قبل مباراة
الكأس السوبر بينهما السبت بضمه
ال ـغ ـي ـنــي أبـ ــو ب ـكــر ك ــام ــارا والـلـبـنــانــي
ع ــدن ــان ح ـي ــدر ،بــالـتـعــاقــد م ــع الــاعــب
سـمـيــر أيـ ــاس وتــوق ـي ـعــه ع ـلــى كـشــوف
ن ــادي العهد فــي االت ـحــاد بعد وصــول
ب ـطــاق ـتــه ال ــدولـ ـي ــة ،وب ــال ـت ــال ــي تثبيت
قانونية مشاركته في املباراة املرتقبة
على ملعب صيدا البلدي عند الساعة
.16.30
تعاقد العهد مــع أيــاس جــاء ملــدة سنة
واح ـ ــدة قــاب ـلــة لـلـتـجــديــد ب ـعــد اقـتـنــاع
الـجـهــاز الـفـنــي بـقـيــادة امل ــدرب موسى
ح ـج ـيــج ب ـم ـس ـتــواه خـ ــال ال ـتــدري ـبــات
التي خاضها واملـبــاراة الوحيدة التي
شارك فيها مع الفريق في نهائي كأس
النخبة أمام النجمة.
على صعيد منتخب لبنان األول ،اختار
املدير الفني للمنتخب املونتينيغري
م ـ ـي ـ ــودراغ رادول ــوفـ ـيـ ـت ــش  23الع ـب ــا،
سيشاركون في املعسكر املقرر في أبو
ظبي بدءًا من  28آب الجاري ،استعدادًا
للقاء كوريا الشمالية في بيونغ يانغ
يوم  5أيلول املقبل ،وذلك ضمن الدور

الـ ـح ــاس ــم مـ ــن ت ـص ـف ـي ــات ك ـ ــأس األمـ ــم
اآلسيوية "اإلمارات ."2019
والــاع ـبــون ه ــم :مـهــدي خـلـيــل ،عباس
ح ـ ـسـ ــن ،عـ ـل ــي حـ ـ ـم ـ ــام ،قـ ــاسـ ــم الـ ــزيـ ــن،
محمد طــه ،نــور مـنـصــور ،معتز بالله
الـجـنـيــدي ،ن ـصــار ن ـصــار ،مـحـمــد زيــن
طـحــان ،أحمد جـلــول ،جــاد نــور الدين،
ه ـي ـثــم فـ ــاعـ ــور ،ربـ ـي ــع عـ ـط ــاي ــا ،حـســن
مـعـتــوق ،سمير أي ــاس ،محمد حـيــدر،

نادر مطر ،حسن شعيتو ،ماهر صبرا،
أبو بكر املل ،هالل الحلوة ،حسن سعد
(سوني) وعمر شعبان.
أما بالنسبة إلى منتخب دون  19عامًا
والــذي يخضع ملعسكر في تركيا ،فقد
أجــرى منتخب الشباب مــرانــه الفعلي
األول ضـمــن مـعـسـكــره اإلع ـ ــدادي على
م ـل ـعــب ن ـ ــادي ك ـ ــوالر س ـب ــور بـحـضــور
ج ـم ـيــع ال ــاع ـب ــن وب ـم ـش ــارك ــة املـ ــدرب

العبو منتخب الشباب في أول تمرين لهم في تركيا

االنكليزي فريدي أوك ــارو الــذي يعمل
مدربًا للفئات العمرية في املنتخبات
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة وت ــرب ـط ــه ع ــاق ــة ص ــداق ــة
بـ ـ ـم ـ ــدرب املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ج ــال
رضـ ــوان .ورك ــز رضـ ــوان فــي التمرينة
الـصـبــاحـيــة عـلــى االن ـت ـشــار الصحيح
داخـ ـ ـ ــل أرضـ ـ ـي ـ ــة املـ ـلـ ـع ــب واالحـ ـتـ ـف ــاظ
بالكرة ،وبناء اللعب من الخلف.
وأع ـ ـطـ ــى رضـ ـ ـ ــوان مـ ـح ــاض ــرة خــاصــة
بالتكتيك الذي عمل عليه في التمرينة
الصباحية قبل التمرينة املسائية.
م ــن ج ـه ـتــه ،أش ـ ــار امل ـ ــدرب اإلن ـك ـل ـيــزي
أوك ـ ـ ـ ــارو ال ـ ــى أن امل ـن ـت ـخ ــب ال ـل ـب ـنــانــي
يمتلك عناصر لديهم مهارات ممتازة،
ل ـك ــن ي ـن ـق ـص ـهــم الـ ـتـ ـح ــرك واالنـ ـتـ ـش ــار
واللياقة البدنية ،مشيدًا بالكادر الفني
واإلداري للمنتخب وطريقة التحضير
لـلـتـمــاريــن واألم ـ ــور اإلداريـ ـ ــة الــرائ ـعــة.
ويـســاعــد أوك ــارو صديقه رض ــوان في
ال ـتــدري ـب ــات م ــع إم ـكــان ـيــة ال ـع ـمــل على
بعض الالعبني بشكل ف ــردي وهــو ما
يختص به املدرب اإلنكليزي.
ويـ ـخ ــوض امل ـن ـت ـخــب م ـب ــارات ــه األولـ ــى
الـيــوم الخميس أم ــام الـغــرافــة القطري
دون  19سنة عند الخامسة والنصف
عصرًا بتوقيت بيروت.

شملت انتقال ايزياه توماس وجاي كراودر
والكرواتي أنتي زيزيتش ،في االتجاه
املعاكس.
وأعرب رئيس عمليات كرة السلة في
بوسطن داني آينج عن سعادته النتقال
ً
ايرفينغ إلى فريقه ،قائال" :يعتبر ايرفينغ
من أفضل الهدافني في الدوري األميركي.
ً
توج بطال ،وأحرز امليدالية الذهبية األوملبية،
وشارك في مباراة كل النجوم أربع مرات".

ماكالرين يجدد عقد فاندورن

مدد فريق ماكالرين هوندا املشارك في
بطولة العالم لسباقات الفورموال  ،1عقد
سائقه البلجيكي ستوفل فاندورن للسنة
املقبلة ،ما سيتيح له خوض موسم ثان في
سباقات الفئة األولى.
وبدأ فاندورن ( 25عامًا) املشاركة في
سباقات الفورموال  1هذه السنة بعد اعتزال
بطل العالم السابق البريطاني جنسون
باتون ،وفي رصيده نقطة واحدة من 11
سباقًا (أحرزها في جائزة املجر الكبرى)،
مقابل عشر نقاط لزميله بطل العالم السابق
اإلسباني فرناندو ألونسو.
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ثقافة وناس

تلفزيون

تغيب
المؤثرات
في
الوثائقي،
لصالح
صورة
عارية
ّ
حية

وثائقي

هالة بوصعب تروي المأساة على شاشة «الميادين»

يوم استفاق أهل الرافدين على «كابوس داعش»

عمل قاس ومؤثر
ومنهك ...هذا أقل
ما يمكن وصفه به.
في «نزيف الرافدين:
كابوس داعش»،
ّ
تتكدس القصص
اإلنسانية والموجعة
ذبح وقتل
من ً
وصوال إلى سبي
األطفال الذين بيعوا
في أسواق النخاسة
وتعرضوا لالغتصاب
عشرات المرات.
مشاهدمروعة نخالها
مأخوذة من سيناريو
ّ
تجسد
فيلم خيالي،
معاناة الموصليين
واأليزيديين بالصورة،
وتنقلها كما هي.

زينب حاوي
ال ت ـه ــدأ ك ــام ـي ــرا امل ـخ ــرج ــة ه ــال ــة بو
ص ـعــب ال ـبــاح ـثــة وامل ـ ّـوث ـق ــة لقصص
إنـســانـيــة مــن رحــم ال ـخــراب الـعــربــي،
م ــن أزم ــة ال ـل ـجــوء وال ـه ـجــرة وامل ــوت
ً
املجاني في عــرض املتوسط ،وقبال
ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق م ـ ــع س ـل ـس ـل ــة «ن ــزي ــف
الـ ـ ــرافـ ـ ــديـ ـ ــن» («م ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة داع ـ ـ ـ ــش»،
«سبايا داعش» و«ضحايا داعش»)،
التي عرضت على شاشة «امليادين»،
ب ــن نـيـســان (أب ــري ــل) وأيـ ــار (مــايــو)
قبل عامني.
هذا األحد ،تستكمل بو صعب ،جزءًا
ج ــدي ـدًا م ــن ه ــذه الـسـلـسـلــة بـعـنــوان
«نــزيــف الــرافــديــن :كــابــوس داع ــش».
وثائقي ال يمكن وصفه إال بالقاسي
ّ
الفجة
واملــؤثــر ج ـدًا ،لجهة واقعيته
التي تلتقطها الكاميرا.
فيلم ( 50د) يزيل الغبار عن اللوحة
األخ ـيــرة الـتــي تــداولـهــا اإلع ــام بعد
تـ ـح ــري ــر املـ ــوصـ ــل (ت ـ ـم ـ ــوز /يــول ـيــو
امل ــاض ــي) ،وتـمـثــل ص ــورة للموصل
القديمة ّ
مدمرة ومنكوبة .خلف هذه
ال ـص ــورة وب ـي ــارق الـنـصــر ،واألع ــام
العراقية التي احتفت بهذا النصر،
ُي ـخــرج الفيلم مــن رح ــم ه ــذا الــركــام،
ش ـه ــادات وق ـصــص إنـســانـيــة يـنــدى
لها الجبني .تواكب كاميرا الشريط،
فرق اإلنقاذ ،والشرطة العراقية التي
أرادت انتشال نحو  70شخصًا من
ت ـح ــت األنـ ـ ـق ـ ــاض .ب ـع ـض ـهــم مـ ــا زال
حيًا ويسمع أنينه ،لكن رصاصات
القنص الداعشي ،تحول دون إتمام
ه ـ ـ ــذه الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة .مـ ـش ــاه ــد ن ـخــال ـهــا
م ـ ـ ــأخ ـ ـ ــوذة مـ ـ ــن أفـ ـ ـ ـ ــام س ـي ـن ـم ــائ ـي ــة
خيالية ،لكن سرعان ما تتبدى لنا
املشهدية القاسية ألهل املوصل وهم
خ ــارج ــون مــن ح ـصــار ام ـتـ ّـد ألشـهــر،
م ــن ال ـج ــوع وال ـع ـطــش و«الـ ـتـ ـع ـ ّـود»،
على مشاهد املــوت والفقدان .وجوه

ك ــالـ ـح ــة ،وألـ ـسـ ـن ــة ألط ـ ـفـ ــال وص ـب ـيــة
عـ ـطـ ـش ــى تـ ـنـ ـتـ ـظ ــر نـ ـقـ ـط ــة مـ ـ ــن املـ ـ ــاء
ل ـت ــروى ،ووجـ ــوه أخ ــرى ضــائ ـعــة ،ال
ت ـصــدق أن ـهــا خــرجــت مــن الـكــابــوس
الداعشي .في املشاهد ،تخلع النساء
ال ـل ـبــاس األسـ ــود ال ــذي أج ـب ــرن على
ارت ــدائ ــه ،يـنـظــرن ال ــى عــن الـشـمــس،
ّ
ليتيقن أنهن أصبحن خارج سطوة
الظالميني.
في هذا الفيلم الذي قصدت مخرجته
تـ ـص ــوي ــره عـ ـل ــى ط ــريـ ـق ــة ت ـل ـف ــزي ــون
ال ــواق ــع ،م ــن دون إج ـ ــراء أي تـعــديــل
فــي الـصــورة ،تخرج هــذه الشهادات
ل ـعــراق ـيــات ف ـقــدن أس ــره ــن بــالـكــامــل،
يروين فظاعة ما شاهدنه من موت
ألحـ ـبـ ـتـ ـه ـ ّـن أمـ ـ ـ ــام أعـ ـيـ ـنـ ـه ــن ،وك ـي ــف
وضعن املنوم ألطفالهن كي ال يسمع
لهن صــوت فيقتلون ،وكـيــف المــرأة
مـطــروحــة أرض ــا فــي فــرق اإلسـعــاف،
تنتظر نظرة من ابنها الصغير قبل
مغادرتها لهذه الحياة.
ت ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ـ ّـدس الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــص اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة
ً
واملوجعة فــي هــذا الشريط ،وصــوال
الـ ــى الـ ـج ــزء األقـ ـس ــى ربـ ـم ــا ،قـصــص
األطفال الذين سبيوا لدى «داعش»،
واغ ـت ـص ـبــوا وت ـع ــذب ــوا ،وب ـي ـعــوا في
أســواق النخاسة .تطل علينا بسمة
( 9س ـنــوات) ،لتتحدث عــن «بيعها»
مـ ـ ـ ّـرات عـ ــدة مل ــن أس ـم ـت ـهــم «الـ ـع ــرب»،
ال ـ ــى حـ ــن إنـ ـق ــاذه ــا مـ ــن ق ـب ــل عـمـهــا
ال ـ ـ ــذي ي ـش ـت ــري ـه ــا مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـس ــوق.
تـتـحــدث إسـ ــراء ( 8س ـن ــوات) الطفلة
األي ــزي ــدي ــة ال ـت ــي ق ـضــت م ــدة زمـنـيــة
طــويـلــة ل ــدى الـتـنـظـيــم اإلره ــاب ــي (3
س ـ ـنـ ــوات) ،ك ـي ــف ت ـن ـق ـلــت ب ــن ثــاثــة
منازل ،فيما املؤكد أن هؤالء األطفال
تعرضوا لالغتصاب عشرات املرات،
ومل ـشــاهــدة فـظــائــع الـقـتــل والـتـنـكـيــل
أمــامـهــم .أمــا الـفـتـيــان ،فيجبرون هم
بــدورهــم على الــدخــول الــى التجنيد
اإلجباري ،ومشاهدة أفالم إجرامية،

عــن كيفية الـقـتــل وأدواتـ ـ ــه .واألن ـكــى
أن ه ــؤالء األط ـف ــال جـلـبــوا ال ــى واقــع
ليس أقل مرارة ،مع الظروف القاسية
ال ـتــي ي ـح ـيــون ف ـي ـهــا ،وغ ـي ــاب الــدعــم
االج ـت ـمــاعــي وال ـن ـف ـســي ل ـه ــم ،بشكل
أساسي بعد مرورهم بهذه التجربة
املريعة.
«كـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــوس داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوزع الـ ــى
وج ـ ـه ـ ـت ـ ــن :األولـ ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ــي «امل ـ ــوص ـ ــل
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدي ـ ـ ـمـ ـ ــة» قـ ـ ـب ـ ــل إعـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـش ــائ ــر
الـنـصــر بــأيــام قـلـيـلــة ،واألخـ ــرى عند
األيــزيــديــن ،حـيــث الـقـســم األك ـبــر من
األط ـ ـفـ ــال هـ ـن ــاك ( )% 95س ـي ــق ال ــى
«داعــش» .يعكس الشريط في نهاية
األم ــر ،ه ــذا املــوزاي ـيــك ال ــذي يتقاسم
ّ
السبي والحزن،
املعاناة نفسها في
واالغـتـصــاب والترحيل الــى «الــرقــة»

تطل علينا بسمة ( 9سنوات)
لتتحدث عن «بيعها» مرارًا
إلى أن أنقذها عمها الذي
اشتراها من السوق!
السورية.
إذًا ،تغيب املــؤثــرات املستخدمة في
ال ــوث ــائ ـق ــي ،ل ـص ــال ــح ص ـ ــورة ع ــاري ــة
حـ ّـيــة ،تختصر كــل امل ـعــانــاة بصريًا
وك ــامـ ـي ــا (ع ـ ـبـ ــر الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات) «ك ــي
تكون الصورة صــادقــة» ،خاصة في
األفـ ــام اإلن ـســان ـيــة ،ال ـتــي يـجــب «أن
تترك لتتحدث عن نفسها» من دون
افـتـعــال أي جـهــد .هــذا مــا ًتقوله لنا
املخرجة بــو صعب ،واصـفــة «نزيف
الرافدين :كابوس داعش» ،بـ «تحفة»
أفالمها طيلة حياتها املهنية .تبدو
بــو صعب سعيدة ألنها استطاعت
أن ت ـ ـجـ ـ ّـسـ ــد مـ ـ ـع ـ ــان ـ ــاة امل ــوصـ ـلـ ـي ــن
واأليزيديني بالصورة ،وتنقلها كما

هــي فــي ال ــواق ــع عـلــى حــد تعبيرها.
ه ــذا الـتـجـسـيــد بــالـتــأكـيــد ال يتعلق
ف ـق ــط ب ـت ـن ـف ـيــذ ال ـف ـي ـل ــمّ ،بـ ــل ي ـت ـع ــداه
ال ــى الـتــوثـيــق «الزم نــوثــق للتاريخ
وللمستقبل وإال ذهب الوجع هباء».
إذًا ،تـتـعــدى وظـيـفــة الــوثــائـقــي هنا،
نقل الصورة ،واملعاناة الى توثيقها،
وحـفـظـهــا ،ك ــي ال ت ـمـ ّـر مـ ــرور ال ـكــرام
إنـســانـيــا ،ولـتـتـحــدث عـمــا ج ــرى في
بالد «الرافدين».
ورغم صعوبة التعاطي مع األطفال،
الـ ــذيـ ــن لـ ــم يـ ـعـ ـب ــأوا ل ـل ـك ــام ـي ــرا ،ول ــم
يخجلوا منها ،كبقية أبناء جيلهم،
ب ـس ـب ــب م ـ ــا مـ ـ ـ ــروا ب ـ ــه م ـ ــن ف ـظ ــائ ــع،
وقـســاوة شـهــادات باقي العراقيني/
ات ،اال أن ال ـف ـي ـلــم يـن ـتـهــي بـمـشـهــد
م ـع ـ ّـب ــر ،م ــوث ــق ل ـل ـق ــاء أم (اي ــزي ــدي ــة)
ُ
بابنها الــذي هـ ّـرب من «الــرقــة» ،بعد
أرب ــع سـنــوات مــن احـتـجــازه مــن قبل
«داعـ ـ ــش» .ل ـقــاء ح ـ ّـي وث ـق ـتــه كــامـيــرا
الـ ـش ــري ــط ،ت ـف ـي ــض ف ـي ــه الـ ـع ــواط ــف،
ول ـح ـظ ــات إن ـســان ـيــة ع ــال ـي ــة ،ألس ــرة
خالت أنها قطعت األمــل كليًا بلقاء
ابنها الشاب.
الشريط الذي يفتح كوة ضوء بمشهد
اللقاء املــؤثــر ،والرسالة التي بعثها
من خاللها بالقول بــأن االعتقال لن
ً
يدوم طويال ،يختتم بعبارة «انتهى
الظالم ،مات داعــش ،انتهى داعــش»،
م ـع ـل ـنــا ه ــزي ـم ــة ال ـت ـن ـظ ـيــم اإلره ــاب ــي
فــي املــوصــل ،وأيـضــا مالقاته ملصير
مشابه آخــر في البقع التي يحتلها.
تؤمن بو صعب في هذا السياق بأن
«داع ـ ــش فــان ـيــة وتـ ـتـ ـب ـ ّـدد» ،وأن هــذا
اإلره ـ ـ ــاب سـيـنـتـهــي وي ــدف ــن نـهــائـيــا
رغم الفظائع والندوب الكثيرة التي
ّ
خلفها على جسد َمــن بقي حيًا من
الضحايا!
«كــابــوس داعــش» هــذا األحــد عند الساعة
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zoom

ّ
«بنت المصاروة» تغني معاناة النساء
فرقة تحمل مشروعًا اجتماعيًا وفنيًا

نادين كنعان
م ــن ق ـلــب م ـعــانــاة ال ـن ـســاء امل ـصــريــات
م ــن عـ ــدم امل ـ ـسـ ــاواة وم ـخ ـت ـلــف أنـ ــواع
ال ـت ـم ـي ـيــزُ ،ول ـ ـ ــدت «ب ـن ــت امل ـ ـصـ ــاروة»
رس ـ ـم ـ ـيـ ــا ف ـ ـ ــي ّ
األول م ـ ـ ــن ح ـ ــزي ـ ــران
(يـ ــون ـ ـيـ ــو)  .2015ال ي ـم ـك ــن وص ــف
ّ
ه ــذه الـتـجــربــة بــالـفـنـيــة الـبـحـتــة ،ألن
أبـعــادهــا وأهــدافـهــا االجتماعية أهم
ّوأكـ ـب ــر م ــن أغ ــان ـي ـه ــا وم ــوس ـي ـق ــاه ــا.
إن ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـجـ ـم ــوع ــة تـ ـحـ ـل ــم ب ـم ـج ـت ـمــع
م ـص ــري «م ـب ــدع يـحـمــل ف ــي وج ــدان ــه
ذاكــرة موسيقية وقصصية لتجارب
مغايرة ّ
تعبرعن اخـتــاف الخيارات،
ّ
وترسخ للمساواة ،وال تأسر األفــراد،
سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا ،في أدوار
اجـتـمــاعـيــة مـ ـح ـ ّـددة» .ه ــذا مــا تــؤكــده
الـفــرقــة املــؤلـفــة مــن ال ـشــابــات :مارينا
سمير ( 22عامًا) ،وإســراء صالح (28
ع ــام ــا) املـ ـج ــازة ف ــي ال ـح ـقــوق وتـعـمــل
إحـ ـ ـ ــدى شـ ــركـ ــات الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص،
ومــريــم سمير ( 19عــامــا) الطالبة في
«املعهد العالي للموسيقى» ،إضافة
إلـ ـ ــى امل ـن ـ ّـس ـق ــة م ـي ــري ــت ع ـب ــد امل ــول ــى
( 22عــامــا) الـتــي تـتــابــع دروس ـهــا في
الـسـيــاســة واالق ـت ـص ــاد أي ـض ــا .الـلـقــاء
ّ
األول بــن الفتيات كــان خــال ورشــة
ّ
ك ـتــابــة إب ــداع ـي ــة نــظـمـتـهــا «مــؤسـســة
نظرة للدراسات النسوية» في تموز
(يــول ـيــو)  ،2014تـ ّـمــت خــالـهــا كتابة
ّ
تتعرض
أغاني تتناول التمييز الذي
لــه الـنـســاء فــي املجتمع ،قبل اختيار
ّ
ّ
وضمها إلى ألبوم
ست أغنيات فقط
بعنوان «بنت املصاروة» .واألغنيات
هي« :قولوا ألبوها» ،و«إنت الكامل»،
ُ
و«مـ ـ ـ ـ َّـرة َم ـ ـ ـ ـ َـرار» ،و«ف ـ ّـه ـم ــون ــا زم ـ ــان»،
و«حــرب كبيرة» ،و«حريتي» .بعدها،
ق ـ ـ ـ ـ ـ ّـررت الـ ـفـ ـتـ ـي ــات األرب ـ ـ ـ ـ ــع (إض ـ ــاف ـ ــة
إل ـ ــى ص ـب ـيــة خ ــام ـس ــة ان ـس ـح ـب ــت فــي
آذار (م ـ ـ ــارس) امل ــاض ــي) أن ي ـت ـحـ ّـول
عـنــوان األلـبــوم إلــى اســم الفرقة التي
ستجمعهن .تعمل هذه املجموعة على
خلق مساحات فنية بديلة في مصر،
ّ
ت ـع ــزز م ــن روح ال ـت ـضــامــن ،وتـسـمــح
للنساء والــرجــال على اختالفاتهم ـ

خصوصًا في املناطق األكثر تهميشًا
ـ ـ ـ بــال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن م ـش ـك ــات ـه ــم الـ ــذي
س ــاه ــم ف ــي خ ـل ـق ـهــا ال ـت ـم ـي ـيــز املـبـنــي
عـلــى الـنــوع االجـتـمــاعــي ،إضــافــة إلــى
«توثيقها هذه العقبات ونشرها من
خالل منتجات موسيقية ومسرحية،
ت ـس ـهــم ف ــي خ ـلــق ح ـ ــراك ث ـقــافــي فني
ي ــدع ــم الـ ـتـ ـق ـ ّـب ــل امل ـج ـت ـم ـع ــي ل ـل ـت ـف ـ ّـرد
واالختيار الـحــر» ،وفــق ما تذكر عبر
صفحتها الــرسـمـيــة عـلــى فايسبوك.
وت ــرم ــي «ب ـنــت املـ ـص ــاروة» م ــن خــال
الـتــوثـيــق إل ــى إت ــاح ــة ال ـت ـجــارب أم ــام
«ال ـب ــاح ـث ــن/ات وامل ـه ـت ـمــن بـقـضــايــا
النوع االجتماعي».
بعد البداية في  ،2015أطلقت املجموعة
مشروع «بنت املصاروة في الصعيد»
ال ــذي ج ــال بــن آب (أغ ـس ـطــس) 2016
وش ـب ــاط (ف ـب ــراي ــر)  2017ع ـلــى ثــاث
ق ــرى ف ــي م ـحــاف ـظــات امل ـن ـيــا وأس ـ ــوان
وأسـ ـ ـي ـ ــوط ،حـ ـي ــث ش ـ ــارك ـ ــت فـ ـي ــه 34
ّ
سيدة تكلمن عن مشاكل تعترضهن
ّ
يوميًا ومتعلقة بنوعهن االجتماعي.
أثـ ـ ـم ـ ــرت األح ـ ـ ــادي ـ ـ ــث الـ ـص ــريـ ـح ــة عــن
كتابة  18أغنية (تلعب إســراء صالح
دورًا أســاس ـيــا ف ــي وض ــع ال ـك ـل ـمــات)،
ت ـ ـقـ ـ ّـرر ضـ ــم ع ـش ــر م ـن ـهــا فـ ــي األلـ ـب ــوم
ال ـث ــان ــي ب ـع ـن ــوان «م ــزغ ــون ــة» ،االس ــم
الـقــديــم لـقــريــة «أب ــو غــريــر» فــي املنيا،
نقطة انـطــاق املـغــامــرة فــي الصعيد.
ولــدى السؤال عن معنى هــذه الكلمة،
ّ
أج ــاب ــت ال ـص ـع ّـيــديــات بـ ــأن ال تفسير
مـحـ ّـددًا لها لكنها غالبًا ما ترمز إلى
املــرأة ّ
املقيدة واملغلوب على أمرها أو
ّ
«املسجونة» .هذا الشرح ،ولد شعورًا
ّ
ل ــدى ص ـبــايــا «ب ـن ــت امل ـ ـصـ ــاروة» ب ــأن
الكلمة «مـنــاسـبــة ج ـدًا للتجربة ككل
وتحاكي جــوهــرهــا» ،حسب مــا قالت
مارينا سمير ،وهي املديرة التنفيذية
للفرقة ،في إتصال مع «األخبار».
ّ
وب ـمــا أن كـلـفــة إن ـت ــاج األلـ ـب ــوم تـفــوق
امل ـ ـ ـقـ ـ ــدرات امل ــالـ ـي ــة لـ ـعـ ـض ــوات «ب ـن ــت
املـ ـ ـص ـ ــاروة» ،أط ـل ـقــت األخـ ـي ــرة حملة
تمويل جماعي ( )crowdfundingعبر
م ــوق ــع ( Indiegogoالـ ــرابـ ــط م ـتــوافــر
عـلــى مــوقـعـنــا) ،تنتهي فــي  17أيـلــول

ً
(سبتمبر) املقبل ،طالبة من املؤمنني
ف ــي أه ــداف ـه ــا وال ــراغـ ـب ــن ف ــي دعـمـهــا
م ــن مـســانــدتـهــا م ــادي ــا ،وع ـبــر مــواقــع
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي م ـ ــن خ ــال
مشاركة هاشتاغي# :ساعدونا_نغني

حملة دعم جماعي لتمويل
ألبومها الثاني «مزغونة»
(نـ ـس ــوي ــات

تتألف من
مارينا سمير،
وإسراء صالح،
ومريم سمير

وFeministsSinging#
ّ
تغني).
وإل ــى جــانــب تمويل األل ـبــوم املرتقب،
ّ
ت ــوض ــح س ـم ـيــر أن جـ ـ ــزءًا م ــن امل ـب ـلــغ
املـ ـجـ ـم ــوع س ـي ـس ـت ـث ـمــر فـ ــي «ت ـط ــوي ــر
أدواتـنــا ومهاراتنا إلنتاج املوسيقى
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــأغـ ـنـ ـي ــاتـ ـه ــا ب ــأن ـف ـس ـن ــا.
فــال ـل ـجــوء إلـ ــى مـنـتـجــن مــوسـيـقـيــن

ُي ـ ّف ـقــد األعـ ـم ــال ب ـع ـضــا م ــن هــويـتـهــا،
ألن ـهــم لـيـســوا ج ــزءًا مــن الـتـجــربــة من
ّ
لتصورنا لها أن يكون
البداية .نريد
ً
ك ــام ــا» .هـنــا ،تلفت طــالـبــة السياسة
ّ
واالقـتـصــاد إلــى أن «بـنــت امل ـصــاروة»
ال تـعـتـمــد أس ـلــوبــا ول ــو ّن ــا مــوسـيـقـيــا
م ـ ـح ـ ـ ّـددًا« :أحـ ـي ــان ــا ن ـف ــض ــل ال ـش ــرق ــي
وأحـيــانــا أخ ــرى نتجه نـجــو الـغــربــي،
فـكــل أغـنـيــة ت ـفــرض روح ـه ــا وطــريـقــة
ال ـع ـمــل عـلـيـهــا وس ـيــاق ـهــا وال ـس ـتــايــل
الخاص بها».
الحملة واملشروع
مع
التجاوب
أما عن
ّ
ك ـكــل ،فـتــؤكــد مــاري ـنــا أن ــه «ج ـ ّـي ــد جـدًا
حـتــى ال ـســاعــة ،إذ جـمـعـنــا حـتــى اآلن
ّ
املحددة بـ
حوالى  22في املئة من كلفة
 12ألف دوالر أميركي».
ال ّ
االحتراف
ـاروة»
تدعي «بنت املـصـ
ّ
ّ
ال ـ ـعـ ــالـ ــي والـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــوق ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ،ل ـكــن ـهــا

بالتأكيد ترغب في خلق واقع جديد
في املحروسة ،يختلف عن السائد ،إن
على صعيد األغنيات التجاربة أو تلك
املنتمية إلــى عــالــم ال ـ «أنــدرغــراونــد».
ف ــاألول ــى مليئة بـ ـ «األف ـك ــار النمطية
والـ ــذكـ ــوريـ ــة واألب ـ ــوي ـ ــة ح ـ ــول املـ ـ ــرأة،
ناهيك عن الصور الساعية دائمًا إلى
تـسـلـيـعـهــا» ،بـيـنـمــا ال يـمـكــن اعـتـبــار
الـثــانـيــة «حـ ّـســاســة جـنــدر ّيــا بـمــا فيه
الـكـفــايــة ،عـلــى الــرغــم مــن أن ـهــا ُول ــدت
فعليًا بعد ثــورة يناير  2011في ظل
أفكار التغيير وكسر املفاهيم البالية
ع ـلــى مـخـتـلــف األصـ ـع ــدة» .وف ــي هــذا
ّ
ّ
سمير على أن
السياق ،تشدد مارينا ّ
اإلن ـتــاج املوسيقي والـفــنــي بالنسبة
ل ـ ـ «بـ ـن ــت امل ـ ـص ـ ــاروة» ي ـع ـت ـبــر «رك ـن ــا
م ـح ــوري ــا ف ــي عـمـلـيــة ت ـغــزيــز الــوعــي
االجتماعي!».

وجهًا لوجه

عبد الهادي الصباغ ...يوميات «هوا» دمشقي!
دمشق ــ وسام كنعان
في مشوار النجم السوري املخضرم
عبد ال ـهــادي الـصـ ّـبــاغ ( )1950نقاط
ُ
م ـض ـي ـئ ــة ال ت ـ ـح ـ ـصـ ــى ،مـ ـ ــن ب ـي ـن ـهــا
تـفــاصـيــل ق ـصــة ال ـحــب الـكــاسـيـكـيــة
التي عاشها مع ابنة الجيران قبل أن
يتزوجها ،متخليًا عن ترف عائلته،
ليصبح أبًا لطفلني هما شام وطارق.
ال ـي ــوم ،ب ــات جـ ـدًا مـسـكــونــا بــالـشــوق
ً
الـ ـ ــدائـ ـ ــم .ي ـم ـض ــي وقـ ـت ــا طـ ــويـ ــا فــي
مشاهدة فيديوهات أحفاده الثالثة
التي ترسلها له ابنته شام من كندا.
يومياته املعتادة يعيشها حاليًا في
دم ـش ــق ،ب ــدءًا م ــن ال ـن ــادي الــريــاضــي
ال ــذي ي ــواظ ــب عـلــى ال ـ ــدوام فـيــه منذ
الـســابـعــة صـبــاحــا ،لينغرس بعدها
في تمام الثامنة والنصف في مكتبه
في شارع الثورة العريق ،ولو لم يكن
لــديــه ش ــيء يـفـعـلــه .سـيـقــرأ ويـطــالــع
وي ـ ـح ـ ـضـ ــر ن ـ ـ ـشـ ـ ــرات األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار ع ـلــى
فضائيات عدة .الغداء غالبًا يكون مع
ملة أصدقاء في أحــد األماكن العامة.
ب ـع ــده ــا ،س ـي ـت ـنــاول ف ـن ـجــان قـهــوتــه
املعتاد في مقاهي الشعالن الحديثة.
ال يـتــوقــف هـنــاك عــن الـضـحــك .ربما
هو واحد من أبرع من فهموا الطرفة

وتعاطوا معها برشاقة وذك ــاء ،إلى
درجــة أنــه يجاريها بسرعة بديهته
وروحـ ـ ـ ــه ال ــدمـ ـث ــة الـ ـح ــاض ــرة دوم ـ ــا.
خ ــال م ـش ــواره ال ـطــويــل ،أن ـجــز عبد
الهادي الصباغ عشرات املسلسالت
ال ـس ــوري ــة ،مـنـتـجــا مـنـفـذًا أو مشرفًا
فنيًا ،إال أنــه رفــض االستئثار بــدور
البطولة كما فعل كثيرون من زمالئه
ال ــذي ــن ح ـظ ــوا ب ـفــرصــة اإلنـ ـت ــاج .في
املـقــابــل ،واج ــه منافسة إجـبــاريــة من
ش ــرك ــات اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـت ــي اسـتـبـعــدتــه
ع ــن ال ـعــديــد م ــن امل ـس ـل ـســات .النجم
ال ـس ـت ـي ـن ــي ي ـس ـت ـب ـط ــن الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
ّ
تتغير،
الدهشة واإلبــداع .أحالمه لم
م ــا زال ـ ــت مــرت ـب ـطــة بــالـتـمـثـيــل ال ــذي
يرى أنه بات عرضة لالستسهال في
السنوات األخيرة .يشعر بأنه حتمًا
سيأتي جيل س ــوري جــديــد وشــاب،
يـقـلــب املـنـقـلــة كـلـيــا ،س ــواء ك ــان على
صعيد التمثيل الــذي أصيب بعطب
من الدخالء ،أو على مستوى الكتابة
والـنـقــد .دائـمــا مــا يستعيد ذكرياته
املريرة عندما كان يذهب مع الراحل
ن ــاج ــي ج ـبــر مل ـش ــاه ــدة األفـ ـ ــام الـتــي
عمل فيها في بدايته ،ليكتشف بأنها
لم تكن تمنحه ترف الظهور الواضح
ول ــو بلقطة واحـ ــدة .بـعــدهــاّ ،
تلمس

عبد
الهادي
الصباغ

طــريــق االحـ ـت ــراف م ــن امل ـس ــرح وق ــدم
م ــع دريـ ــد ل ـ ّـح ــام مـســرحـيــة «غ ــرب ــة»،
ث ــم ب ـنــى ع ــاق ــة وط ـي ــدة م ــع كــاتـبـهــا
الـكـبـيــر مـحـمــد امل ــاغ ــوط .يـ ــروي لنا
خصوصية الـعــاقــة مــع ه ــذا الــرجــل
االسـتـثـنــائــي ،ف ـي ـقــول« :ت ـعـ ّـرفــت إلــى
الشاعر الراحل ،وكــان يحكي لي عن

بــدر شاكر السياب وذكرياتهما في
التسكع في شــوارع بيروت من دون
أن يملكا ثمن علبة سجائر أو أجرة
باص».
الـسـفــر بــالـنـسـبــة إل ـيــه واإلق ــام ــة في
ب ـي ــروت صـ ــارا ذكـ ــرى لـيـســت طـيـبــة،
ألنه ال يستحضر من تلك الحقبة إال

وحدته وغربته رغم كثرة األصدقاء
وامل ـح ـ ّـب ــن .امل ــوس ــم امل ــاض ــي ل ــم يكن
م ــرض ـي ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ن ـج ــم «غ ـ ـدًا
نلتقي» (إي ــاد أب ــو الـشــامــات ورام ــي
حنا) ألنه لم ّ
يقدم فيه سوى دور في
مسلسل هزيل اسمه «لست جارية»
(فتح الله عمر وناجي طعمي) .كذلك،
سجل حضورًا صار بمثابة فولكلور
ف ـ ــي «بـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـحـ ـ ــارة» (بـ ـ ـس ـ ــام امل ـ ــا)
ّ
وح ــل ضـيـفــا عـلــى مسلسل «ش ــوق»
(حـ ــازم سـلـيـمــان ورش ــا شــربـتـجــي).
ورغ ــم دوران عجلة املــوســم الحالي
وبـ ــدء الـتـحـضـيــر ّمل ـشــاريــع عـ ــدة ،إال
ّ
الصباغ لــم يــوقــع حتى اآلن على
أن
أي عمل ،وما زال في مرحلة القراءة.
ال ـش ــيء الــوح ـيــد ال ــواض ــح بالنسبة
ل ــه ه ــو مــواف ـق ـتــه ع ـلــى أداء دور في
مسلسل «ه ــوا أصـفــر» (تــألـيــف علي
وج ـ ـيـ ــه وي ـ ــام ـ ــن حـ ـجـ ـل ــي ،وإخ ـ ـ ـ ــراج
احمد إبراهيم أحمد ،بطولة سالف
ف ــواخ ــرج ــي ووائـ ـ ــل شـ ــرف ويــوســف
ال ـخــال) .بــدأ تصوير العمل أول من
أمــس فــي الـشــام ،وتنتجه شركة cut
ال ـت ــي يـمـلـكـهــا رضـ ــا ال ـح ـل ـب ــي ،أح ــد
أص ــدق ــاء امل ـم ـثـ ّـل الـ ـس ــوري امل ـع ــروف
منذ زمــن ،ويفضل أن يكون حاضرًا
في باكورة أعمال شركته الجديدة.
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ّ
معرضها الفردي األول ينطلق في بيروت
كريستيان جاد فالغرن تنتظركم على كوكب الطفولة

تبتعد كريستيان جاد فالغرن عن الواقع املعيش ،وواقع الرسم على
السواء .معرضها الفردي األول في لبنان «نوكتورن» الذي افتتح
أول من أمــس في غاليري «( »392rmeil393الجميزة ـ بيروت)،

ّ
يتضمن  31لوحة زيتية ،إلى جانب  13لوحة مائية منشورة ضمن
كتيب صغير ،تمزج فيها أجواء الحلم الطفولي.
مــوسـيـقــى فــريــدريــك شــوبــان رافـقـتـتـهــا لـسـنــة كـمـلــة خ ــال فترة

 :DanceWareرقصوا أونالين ...فمن يفوز اليف؟

«رند» في «البستان»
كالسيكيات الشرق والغرب
تحيي فرقة «رند» (الصورة)،
بعد غد السبت حفلة في «فندق
البستان» (بيت مري) .الفرقة
التي تأسست في عام ،2013
مؤلفة من األشقاء :يوسف،
وليلي ،وجمال أبو حمد.
يستثمر الثالثي دراستهم
في «املعهد العالي الوطني
للموسيقى» لخلق تجربة
فريدة من نوعها تمزج بني
الصوت الجميل والبيانو
ألداء أعمال كالسيكية شرقية
وغربية (باللغتني اإلنكليزية
والفرنسية) ،إضافة إلى أعمال
خاصة بهم .في رصيد «رند»
ثالث أغنيات ،هي« :لبنان
اإليمان» ( ،)2014و«قالت
ودمع بعينها» ( ،)2016و«شو
صايرلك» (.)2017
حفلة «رند» :السبت  26آب (أغسطس)
الحالي ـ  20:30ـ قاعة «إميل بستاني»
في «فندق البستان» (بيت مري ـ
قضاء املنت).
لالستعالم01/999666 :

،For The Love of DanceWare
هو عنوان مسابقة الرقص التي
أطلقتها شركة «DanceWare
الشرق األوسط» في  17تموز
(يوليو) املاضي (بالتعاون مع
اللبناني للرقص» ووزارة
«اإلتحاد ُ
الثقافة) ،وتعلن عن نتيجتها
ضمن احتفال ختامي تقيمه في 30
آب (أغسطس) الحالي في ّ
مقرها
الجديد في منطقة الجديدة .في 20
ُ
آب ،أعلن عبر السوشال ميديا عن
ّ
الراقصني الستة الذين اختارتهم
لجنة تحكيم متخصصة لالنتقال
إلى املرحلة النهائية ،وهم :ليليا
علي ،ويارا شلهوب ،وصوفيا

شبلي ،وجيلبير مهنا ،وإليوت
خوري سبيرو ،وكريستيل نخول.
انتقاء هؤالء جرى بعد تقييم
أدائهم في الفيديوات القصيرة
التي أرسلوها إلكترونيًا (تراوح
ّ
مدتها بني دقيقة وثالث دقائق)،
وعبر هاشتاغ .4TheLoveOfDW#
لكن النتيحة النهائية لن تكون
في يد اللجنة وحدها ،بل سيكون
للجمهور دور فيها أيضًا .حتى 28
آب ،سيواصل الناس تصويتهم
عبر حساب  DanceWareالرسمي
على إنستغرام ،قبل أن تدلو اللجنة
بدلوها في يوم االحتفال .في هذا
النهارُ ،
سيطلب من املتسابقني
تقديم عروض مباشرة على املسرح
ضمن شروط ّ
معينة ،ليتم من
بعدها اإلعالن عن الفائز في املرتبة
األولى ،الذي سيلتحق بدورة
صيفية في .London Studio Centre
ّ
علمًا بأن البقية سينالون منحًا
لتعزيز مهاراتهم في أنواع مختلفة
من الرقص ،كما ستتخلل النشاط
عروض ترفيهية لفرق رقص
ّ
منوعة.
االحتفال الختامي ملسابقة For The
 :Love of DanceWareاألربعاء 30
آب ـ من الساعة السادسة والنصف
مساء ـ ّ
ً
مقر
حتى التاسعة والنصف
( DanceWareالجديدة ـ قضاء املنت).
لالستعالم01/572001 :

رسم اللوحات ،فحمل املعرض اسم مقطوعة املوسيقي البولندي
الفرنسي الشهيرة «نوكتورن» .الفنانة اللبنانية التي شاركت في
السابق فــي مـعــارض جماعية ،وأقــامــت معرضها الـفــردي األول
فــي السويد قبل سـنــوات ،تحافظ على األج ــواء الطفولية الحاملة،
مـسـتـعـيــرة مــن رس ــوم ــات األنـيـمــايـشــن بـســاطـتـهــا وتسطيحها.
تـسـيـطــر ت ــدرج ــات األص ـف ــر واألزرق واألخـ ـض ــر ع ـلــى ع ــدد من
اللوحات .تخفف األل ــوان الزيتية ورصانتها تاركة انطباعًا لدى
امل ـت ـفـ ّـرج بــأنـهــا مـشـغــولــة ب ــاألل ــوان املــائ ـيــة .فــي ال ـنــص املــرفــق في
ً
ً
املعرض ،كتبت الفنانة اللبنانية« :أهال وسهال إلى عاملي التأملي،
ّ
إلى عالم من األحــام والشعر ،بعيدًا عن الواقع املـ ّ
والحاد».
ـروس
أجواء التأمل والحلم تتراءى في كل اللوحات ،التي تظهر شخصًا
أو اثنني ،بينما تخلو أحيانًا من الوجود البشري بالكامل .يبدو
ً
الوجود البشري ضئيال أمــام الكون الهائل ،واملساحات األخرى
املخفية واملفتوحة أمامه .لدى فالغرن قدرة على إيجاد متنفسات
كثيرة وبسطها أمام الشخوص .تحيط بهم البقع الصفراء والزرقاء
وعناصر الطبيعة من كافة الجهات« .لوحاتي ليست عن العزلة
والشعور بالوحدة ،بل عن االتحاد مع الكون» تقول الفنانة اآلتية
من خلفية في التجميل وفنون املاكياج .كائناتها تستقل عصفورًا
للتنقل ،وتعتلي غيمة لتقرأ ،وتصعد سلمًا إلــى القمر ،وغيرها
من العناصر الطبيعية .تهدف الفنانة إلى خلق أجواء مريحة من
البساطة ،التي تعتقد أنها تحتمل العمق ،إذ أنه «على اللوحة
خالل ّ
التي ستعلق في املنزل أن تكون قريبة ومريحة للناس ،وأن تخلق
عالقة قريبة معهم» .في سعيها إلى السكينة والهدوء والسالم،
ت ـجـ ّـرد فــالـغــرن لــوحــاتـهــا مــن تـعـقـيــدات كـثـيــرة ،وتــذهــب بـهــا إلــى
التسطيح التقني واملشهدي« .هذه الوحدة ليست حزينة ،بل إنها
تعكس رحلة باتجاه أبعاد أخــرى ،وشعورًا باالتحاد مع الكون.
شعور يغلفنا مثل بطانية» .األبعاد التي ترمي إلــى فالغرن إلى
تظهيرها ،تخرج بشكل حرفي من اللوحات ،بالقمر الذي يتمدد
على املساحة األكـبــر مــن اللوحة ،والشجرة العمالقة التي تظلل
البشر وتكبرهم .يتخذ الليل مكانًا أساسيًا في اللوحات .لكنه
ليل وضــاء ومشرق بوصفه ركنًا للصفاء حيث املالئكة تعزف
موسيقاها بالقرب من القمر في إحــدى اللوحات .تولي فالغنر
اهتمامًا باملشهد املكتمل ما يجعلها تتخطى االهتمام بتقنياتها،
وتمرير الثغرات الالفتة التي تصيب األجساد والظالل.
* «ن ــوك ـت ــورن» لـكــريـسـتـيــان ج ــاد فــال ـغــرن :حـتــى  7أيـلــول
(سبتمبر) ـ غاليري «( »392rmeil393الجميزة ـ بيروت).
لالستعالم01/567015 :

