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االحتالل يستخدم األجواء اللبنانية
مجددًا للعدوان على سوريا
ّ

بري يكشف تفاصيل الجدار اإلسرائيلي على الحدود الجنوبية
الجوية
شنت طائرات حربية إسرائيلية أمس عدوانًا جديدًا على سوريا انطالقًا من األجواء اللبنانية ،فيما ّردت الدفاعات
ّ
ّ
مهمة عن الجدار الذي تنوي إسرائيل
السورية بصواريخ وصلت إلى سماء البقاع .بدوره ،كشف الرئيس نبيه بري معلومات
ّ
أراض لبنانية
تشييده على الحدود مع لبنان وقضم ٍ
ّ
ّ
العدو
مرة جديدة ،تستبيح طائرات
ّ
اإلسرائيلي األجواء اللبنانية لتشن
ع ـ ــدوان ـ ــا ع ـل ــى أهـ ـ ـ ــداف فـ ــي ال ــداخ ــل
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،ت ـ ـ ّـدع ـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل أن ـه ــا
وس ــائ ــط عـسـكــريــة ك ــاس ــرة ل ـل ـتــوازن
تمنع وصولها إلــى يــد املقاومة في
ال ــداخ ــل ال ـل ـب ـنــانــي .وخـ ــال ســاعــات
امل ـســاء األولـ ــى ،لــم ت ـفــارق الـطــائــرات
الـ ـح ــربـ ـي ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة األج ـ ـ ـ ــواء
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة وسـ ـ ـم ـ ــع هـ ــديـ ــرهـ ــا فــي
العاصمة بيروت والجنوب والبقاع،
لـتـقــوم عـنــد نـحــو ال ـســاعــة الـعــاشــرة
مـسـ ً
ـاء باستهداف منطقة الحسياء
قــرب مدينة حمص .وحتى ساعات
م ـتــأخــرة م ــن ل ـيــل أمـ ــس ،ل ــم ي ـكــن قد

الجدار اإلسرائيلي يقضم بقعًا
متحفظًا عليها في الناقورة
ّ
وعلما الشعب والعديسة
اتضح الهدف السوري الذي ّ
تعرض
ّ
ّ
للعدوان ،إل أن املعلومات أكدت قيام
ـويــة ال ـســوريــة بــالــردّ
الــدفــاعــات ال ـجـ ّ
ع ـلــى ال ـط ــائ ــرات امل ـغ ـيــرة ب ـصــواريــخ
أرض ـ جو ،سمع ّ
دوي انفجارها في
منطقة البقاع ،كما سمعت أصــوات
الصواريخ اإلسرائيلية التي انطلقت
من فوق منطقة بعلبك نحو حمص.
ال ـع ــدوان اإلســرائـيـلــي شـبــه الـيــومــي
ّ
ع ـل ــى س ــوري ــا ولـ ـبـ ـن ــان ،ك ـ ــان م ـحــط
اهتمام رئيس مجلس الـنـ ّـواب نبيه
بـ ّـري ،الــذي كشف أمــس أمــام ّ
النواب
ف ــي لـ ـق ــاء األربـ ـ ـع ـ ــاء ،ع ــن م ـع ـلــومــات
وصـ ـل ــت إلـ ـي ــه ح ـ ــول ن ـ ّـي ــة إس ــرائ ـي ــل
تشييد جدار عازل على الحدود بني
ّ
ل ـب ـنــان وف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ــل ــة ،وقـضــم
جــزء مــن األراض ــي اللبنانية .وحـ ّـدد
رئـيــس املجلس النيابي مواصفات

مصادر مستقبلية :زيارة الحريري ناجحة لكونه وضع معادلة وسطية (داالتي ونهرا)

المشنوق لباسيل :أنت وزير ال مرجعية
ّ
باسيل أول من أمس،
الوزير جبران ّ
رد وزير الداخلية نهاد املشنوق على الكالم الذي صدر بحقه على لسان ّ
وقوله «في موضوع تطبيق قانون االنتخابات مش ماشي حالو ،والحل يقلع هيك يا يقلع هيك» .واعتبر
املشنوق في بيان أصدره أنه «بات واضحًا أن هناك من يريد أن يستثمر في الهوبرة لبناء خطاب انتخابي،
ويعتقد أنه ينال من الوزير املشنوق شخصًا وفريقًا سياسيًا ،أيا تكن االدعاءات عكس ذلك» .واستغرب «أال
يستوعب وزير يملك الحنكة والذكاء أمورًا في غاية البساطة ،وهي أن السجال الدائر حول التسجيل املسبق
هو سجال سياسي ليس الوزير املشنوق طرفًا فيه ،بل هو بني الوزير جبران باسيل ومن يبدو أنه ال يجرؤ
على تسميتهم» .وأضاف :يبدو أن «الوزير باسيل ما عاد يفرق بني حدوده وحدود اآلخرين ،وال عاد قادرًا
على التمييز بني موقعه كوزير وبني أحالمه كمرجعية فوق الدستور والدولة واملؤسسات ،وبتطاول مرفوض
ً
على الصالحيات واألعراف .لست اآلن ولن تكون في أي لحظة في املستقبل في موقع يحدد لي أوال وللفريق
السياسي الذي أنتمي إليه ،ال صالحيتنا وال دورنا وال مكانتنا في النظام السياسي اللبناني ،وهو موقع
ودور ومكانة نستمدهما حصرًا من الشرعية الشعبية ومن الثقة البرملانية ومن دستور الطائف» .وتوجه
املشنوق لباسيل بالقول« :أما اعتقادك التبسيطي بأنك في موقع من يعني الوزراء ويقيلهم أو يعدل في
ً
حقائبهم ومسؤولياتهم ،فهو ّ
يعبر عن أحالم شخصية وخاصة ،وال يبدو أن هناك حال لها داخل منطوق
الدستور والنظام العام ،فابحث عن حلول لهذه األحالم حيث ترتاح».
(األخبار)

الـجــدار ،الــذي يمتد في الجنوب من
ال ـق ـط ــاع ال ـغ ــرب ــي م ــن ن ـق ـطــة مـقــابــل
رأس ال ـن ــاق ــورة ح ـتــى نـقـطــة مـقــابــل
ب ـ ـلـ ــدة ع ـل ـم ــا ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ،ويـ ـمـ ـت ــد فــي
ال ـق ـط ــاع ال ـش ــرق ــي م ــن ن ـق ـطــة مـقــابــل
العديسة حتى نقطة مقابل كفركال.
وبـحـســب ب ـ ّـري ،وعـلــى الــرغــم مــن أن
قائد «اليونيفيل» في لبنان الجنرال
اإليــرل ـنــدي ب ـيــري ،ك ــان قــد طـلــب من
العدو اإلسرائيلي عدم إقامة أي بناء
ف ــي امل ـن ــاط ــق امل ـت ـح ـفــظ ع ـل ـي ـهــا ،لكن
الـخــرائــط اإلسرائيلية تـبـ ّـن أن هذه
النقاط فــي الـنــاقــورة وعلما الشعب
والـعــديـســة مـشـمــولــة بــال ـجــدار ،عــدا
ع ــن أن إق ــام ــة ه ــذا الـ ـج ــدار ،تتطلب
ع ـم ـل ـي ــات ت ـج ــري ــف وحـ ـف ــر وتـغـيـيــر
مـعــالــم األرض ف ــي غــالـبـيــة املـنــاطــق
ال ــزرا ّع ـي ــة ال ـتــي يـمـلـكـهــا لـبـنــانـيــون.
وحـ ـ ــذر ب ـ ـ ّـري م ــن خـ ـط ــورة ال ـخ ـطــوة
اإلسرائيلية واالعتداء على السيادة
ّ
مؤكدًا ضرورة وضع ّ
حد
اللبنانية،
ملـثــل ه ــذه االعـ ـت ــداءات ،و«تـسـتــدعــي

تحركًا سريعًا تجاه الهيئات الدولية
لــوضــع حــد لـهــا» .كــذلــك شجب قيام
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن امل ـت ـط ــرف ــن ال ـي ـه ــود
ّ
العدو باالعتداء
بتسهيل من جيش
على منطقة مشهد الطير في مزارع
ش ـب ـعــا ،ح ـيــث ق ــام هـ ــؤالء بــالــدخــول
إلـ ــى م ـق ــام ال ـن ـبــي إب ــراه ـي ــم الـخـلـيــل
ّ
في مــزارع شبعا املحتلة ،وممارسة
الطقوس اليهودية وتدنيس املقام
ب ـ ــاالحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاالت والـ ـ ـصـ ـ ـخ ـ ــب .وقـ ـ ــال
ّ
يضم صوته إلى
رئيس املجلس إنه
«ص ــوت أهلنا مــن منطقة حاصبيا
ومـ ــرج ـ ـع ـ ـيـ ــون ب ـ ـ ــأن يـ ـتـ ـق ــدم ل ـب ـن ــان
بشكوى إلى االمم املتحدة».
مـ ــن جـ ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،لـ ــم ت ـت ـض ــح بـعــد
ان ـع ـك ــاس ــات زي ـ ـ ــارة ال ــرئـ ـي ــس سـعــد
الحريري للمملكة العربية السعودية
في األيام املاضية ،ولقاءاته مع ولي
ال ـع ـه ــد األم ـ ـيـ ــر م ـح ـم ــد بـ ــن س ـل ـمــان
ووزيـ ـ ــر ال ــدول ــة ال ـس ـع ــودي ل ـشــؤون
ّ
الخليج ثــامــر الـسـبـهــان .إل أن بـ ّـري
أمـ ــس ،كـ ـ ّـرر لـ ــ«األخـ ـب ــار» اطـمـئـنــانــه

ً
بناء على االتصال
لفحوى ا ّلــزيــارة،
الـ ــذي ت ـلــقــاه م ــن ال ـح ــري ــري أول من
أمــس ،مشيرًا إلى أن «االستقرار في
لبنان ثابت في هذه املرحلة» .وفيما
ّ
تتسرب أي معلومات عن مضمون
لم
ّ
ال ــزي ــارة ،إل أن م ـص ــدرًا مستقبليا
ّ
أك ّد لـ«األخبار» أن «زيــارة الحريري
حــق ـقــت ن ـج ــاح ــا» ،ل ـكــونــه «اس ـت ـطــاع
أن ي ـض ــع م ـع ــادل ــة وس ـط ـي ــة ب ــن مــا
تريده السعودية وما يريده الرئيس
للحفاظ على االسـتـقــرار اللبناني».
ّ
بدوره ،أكد أكثر من مصدر سياسي
مــراقــب قــال ل ــ«األخ ـبــار» إن «العبرة
فــي س ـلــوك ال ـحــريــري فــي املـقـبــل من
األي ـ ـ ـ ــام» ،وإن «ال ـت ــأث ـي ــر ال ـس ـع ــودي
إن كــان هـنــاك نـ ّـيــة لــزعــزعــة استقرار
لـبـنــان سـيـكــون م ـح ــدودًا فــي مقابل
ال ـ ـ ـحـ ـ ــرص األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي واألوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ومـ ـ ــوازيـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــوى ال ــداخـ ـلـ ـي ــة عـلــى
حفظ االستقرار والـنــأي بلبنان عن
ّ
ت ـ ــوت ـ ــرات املـ ـحـ ـي ــط» ،وإن «الـ ـخ ــاف
السياس اللبناني سيبقى مضبوطًا
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مقال

الملل...
سبهان َ

محمد نزال
ما الــذي ُيريده ذاك السبهان السعودي ِمــن لبنان؟ منذ
ّ
مـ ّـدة وهــو ّ
يتوعد على طريقة «أنــا بفرجيكم» .يبدو أنــه
على عجلة أيضًا« :فقريبًا الصمت سوف يطبق» .حسنًا،
مـتــى ت ـحــدي ـدًا؟ ه ــل مـثــل «قــري ـبــا« ف ــي ال ـي ـمــن؟ كـثـيــرون
ّ
ّ
يتشوقون ملعرفة «يــلــي رح يطلع بــإيــده» .إن
فــي لبنان
كــان ُيـهـ ّـدد بإسرائيل ،فــرضــا ،فهذه قديمة ،ومحسوب
حـســابـهــا ،فـهــو هـنــا «زع ـط ــوط« أص ـلــي .إن ك ــان ُي ـهـ ّـدد
ّ
ممل ّ
جدًاِ .من ّ
بأميركا ،وهذا ّ
الجيد
متوقع ،فما الجديد؟
َ
ّ
َ
ومن مملكته منذ
إعالمه أن في لبنان من أصابه امللل ِمنه ِ
ّ
ُ
زمن طويل .يريدون جديدًا .أن تفعل السعودية شيئًا ِمن
ُ
نفسها .أن تقطع تصدير «حليب الربيع» إلى لبنان مثال،
ّ
أو بطاطا «ليز» ومــا شاكل (حتى هــذه مملوكة لشركة
ّ
األميركية) .لن يطلب أحد ِمن مملكة السبهان،
بيبسيكو
ّ
وهي ِمن أغنى دول العالم ،أن تكف عن تصدير السيارات
والطائرات والبواخر ومعامل الكهرباء واملصانع الثقيلة،
ً
فضال عــن املـفــاعــات الـنـ ّ
ـوويــة ،فلبنان بحاجة إلــى هذه
ُ
األشياء .تــرى هل يخطر في بالهم وقف تصدير القمح
ً ّ
ّ
اللبنانيون جوعًا!
مثال؟ إنها القاضية ،سيموت
منذ ّ
ّ
مدة وذاك السبهان ،الوزير السعودي ،يتوعد الشعب
ً
اللبناني قائال لهم« :يجب عليكم االختيار بني أن تكونوا
ّ
مع حزب الشيطان أو ضـ ّـده» .لنقل إنهم اختاروا «مع».
وهم ،بأكثريتهم ،معه واقعًا .لكن لنقل حصل استفتاء
عـلــى ه ــذا ،وثـبـتــت أكـثــريــة «م ـ ــع» ...عـنــدهــا مــا ال ــذي بيد
السبهانيني؟ هــل ستخرج جحافل جيوشهم ،الفاشلة
ً
ّ ُ
أهال .بماذا ُي ّ
هددون!
اليمنية ،لتهاجم لبنان؟
عند حدودها
ّ
ّ
ّكل شيء ّ
اللبنانيون .كل شيء .ال يملكون اليوم إال
جربه
السخرية م ّمن ُي ّ
هددهم باملزيد .السبهان يعلم ّأن لبنان
ّ ِ

ليس دولــة ّ
ملكية .ما ِمــن ملك هنا ،بال دستور ،يفرض
رؤيته على الجميع .كثيرون في بالدنا لن ينتظروا ِمن
ّ
خارجيتهم ،أو ِمن مختلف مؤسساتهم ،أن تخرج
وزارة
وتـقــول ملــن ُيـهــدد شعبها ،علنًا ،أن عليك أن تـخــرس أو
ّ
دبلوماسيًا .نحن فــي أكثر زمــن ال مكان
أن تخاصمه
ّ
ّ
الدولية واألعراف الدبلوماسية .هنا ال يبقى
فيه للقوانني
ّ
للناس إال أن ي ــردوا بأنفسهم .لن يقولوا له اخــرس ،بل

فليفتح الهواء مباشرة ِمن
ُ
شوارع بيروت لمعرفة رأي
السعودية
الشعب بالسياسة
ّ
واصــل تهديداتك ،ولكن بمحمد بــن عبد الــوهــاب عليك،
بابن بــاز عليك ،ب ــ«إخــوان مــع أطــاع الـلــه» عليك ،بتدمير
ّ
العربية عليك ...ليكن لديك أشياء جديدة.
آثــار الجزيرة
ّأي شــيء جــديــد .فاململ ِمنكم ،وحــده ،يقتلنا ِمنذ أكثر
ِمن قرنني.
جمال عبد الناصر الــذي رأى فيكم «عــدوًا» .الــذي سبق
ّ
الجميع .كــل َمــن لــم يسر معه فــي عداوتكم يدفع اليوم
ّ
الـثـمــن .لقد عرفكم جـ ّـيـدًا وقــد شـ ّـن «رادي ــو مــكــة» عليه
ّ
الـحـمــات .سـخــر ِمـنـكــم« :يـطـلــع رادي ــو مــكــة وي ـقــول إيــه
الكالم الخاص بإزالة الفوارق بني الطبقات ،ده كالم ضدّ
ّ
الدين ،الفقراء ليهم الجنة» .يضحك ناصر هنا ويسخر.

ً
ّ
فات آل سعود ّأن للفقراء ،فضال عن الجنة ،أن يضحكوا
ِمن امللوك املترفني وأن يسخروا ِمنهم ...بل ،وفي لحظة
ما ،أن ّ
يمرغوا أنوفهم بالتراب .لم ولن يهضم آل سعود
ارتـ ـج ــاج ج ـ ــدران ب ـي ــروت ب ـه ـتــاف «امل ـ ــوت آلل س ـعــود».
ّ
ّ
هــذه بـيــروت الـتــي ظــنــوا ذات يــوم أنـهــم مـلـكــوهــا .هتاف
لم يحصل سابقًاّ .
ذهنية امللوك ال تحتمل ذلــك .ليست
ّ
املسألة في السياسة العامة فقط ،وهي أساس ،إنما مع
النفسيةّ :
ّ
ّ
ذهنية
السعودية تحديدًا ال ُيمكن إغفال ُالبنى
املـلــوك .ذات يــوم نــال نــاصــر مــن املـلــك سـعــود ،ورأى أنّ
ِ
ّ
شرف جزمة كل عسكري مصري فوق تاجه ،وهذا ما
ّ
النجدية لــه .كــان وحــده ،وفعلها.
لــم ولــن تنساه العائلة
اليوم الزمن اختلف.
يـسـتـغــرب الـسـبـهــان فــي آخ ــر تـغــريــداتــه« :لـكــن الغريب
ّ
(اللبنانية) والشعب في ذلــك» .يقصد
صمت الحكومة
ً
ّ
الصمت على املقاومة .فعال مسألة غريبة .يتم تناولنا
ثم ال تعترضون! نحن لم ْ
نعتد على هــذا! لدينا الكثير
ّ
َ
ّ
ّ
ِمن املال وال ُيغضب ألجلنا! فاته أن العالم يتغير ،أقله
هناّ ،
وأن «األرض تــدور» .عمومًا ،استغرابه ِمن صمت
الحكومة هو شأن الحكومة ،وهي غير صامتة عمومًا،
ّ
ّ
ّأمــا الشعب َفمن قال إنــه يلتزم الصمت؟ ها هو يتكلم.
ّ
اللبنانيون ،ربـمــاِ ،مــن أكـثــر الـشـعــوب ثــرثــرة .السبهان
َ
ُ
حتمًا يراقبهم على مواقع التواصل االجتماعي .لم يبق
ّ
تقريع إال وانهال عليه .إنه ال يسمع إال املدحّ ،أما الرفض
فهو «الصمت» عنده ،فهكذا يعمل «العقل امللكي»ُ .يمكن
ّ
لهم أن »يـكــلـفــوا» وسيلة إعــامـ ّـيــة ،تابعة لـهــم ،أن تفتح
الـهــواء مباشرة ِمــن قلب بـيــروت ،وأن تسأل الناس عن
رأي ـهــم بالسياسة الـسـعـ ّ
ـوديــة .هــل يقبل الـسـبـهــان هــذا
ّ
اللبنانيون ينتظرون أفعاله ،ترجمه
الـتـحـ ّـدي؟ عمومًا،
َ
تهديداته ،وليس لهم إال هذا الرجاء ...كسر امللل.

تقرير

مراد :لبنانيون يؤسسون شركات سرية لالستثمار في سوريا

ت ـ ـحـ ــت س ـ ـقـ ــف مـ ـ ـع ـ ـ ّـن ح ـ ـتـ ــى ي ـحــن
م ــوع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــا ّب ـي ــة فــي
بــدايــة الصيف املـقـبــل» .وتــوقــع أكثر
م ــن م ـص ــدر أن ي ـق ــوم ال ـن ــائ ــب ولـيــد
جـنـبــاط ب ــزي ــارة الـسـعــوديــة قــريـبــا،
ّ
وهو كان قد أكد سابقًا للسعوديني
أنه ّ
يلبي دعوة اململكة للزيارة ،بعد
زيارة الحريري.
ع ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـي ـ ـ ٍـد آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،اس ـ ـت ـ ـجـ ــوب
ال ـنــائــب ال ـع ــام امل ــال ــي ال ـقــاضــي علي
إبــراهـيــم لـلـمـ ّـرة الثانية املــديــر العام
لــ«أوجـيــرو» عماد كريدية ،واستمع
إلـيــه فــي التهم الـتــي ّ
وجـهـهــا الــوزيــر
جمال ّ
الجراح إليه .وطلب إبراهيم من
كريدية تزويده بمستندات وقرارات،
ّ
لكي يستكمل التحقيق .فيما أكــدت
مـصــادر متابعة أن «الــوز ّيــر الـجـ ّـراح
تــراجــع عــن اتـهــامــاتــه بـحــق كــريــديــة،
ّ
ل ـك ــن ال ـن ـي ــاب ـ ّـة ال ـع ــام ــة امل ــال ـي ــة تــريــد
مـتــابـعــة امل ـل ــف لـفـهــم األس ـب ــاب الـتــي
أدت إلى هذه االتهامات».
(األخبار)

مــع أن الـقــانــون النسبي الجديد ليس
قــانــونــا مـثــالـ ّـيــا بــالـنـسـبــة إل ــى الــوزيــر
الـســابــق عـبــد الــرح ـيــم مـ ــراد ،وي ـفــوز بـ
ّ
 %1عــن الـقــانــون األك ـثــري الـ ّســابــق ،إل
أن رئيس حزب االتحاد ومرشح البقاع
الغربي ـ راشـ ّـيــا ،يتفاءل بالخير وهو
ي ـهـ ّـيــئ ن ـف ـســه لــان ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة
املقبلة .الـقــانــون املـثــالــي بالنسبة إلى
وزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع الـ ـس ــاب ــق ،ه ــو ال ـق ــان ــون
ال ـن ـس ـب ــي ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس ل ـب ـن ــان دائ ـ ــرة
ان ـت ـخ ــاب ـي ــة ،و«ع ـ ـلـ ــى أم ـ ــل أن ي ـت ـط ـ ّـور
ال ـقــانــون الـحــالــي فــي مــا بـعــد ،ليجمع
 128نائبًا فــي الئـحــة واح ــدة باعتبار
لبنان دائــرة واحــدة مع املحافظة على
املناصفة بني املسيحيني واملسلمني».
يؤيد «أبو حسني» طرح الرئيس نبيه
بــري ،تقريب موعد إجــراء االنتخابات
على أساس القانون الجديد ،ويتمنى
أن يكون الرئيس ميشال عــون «بطل»
الجمهورية الثالثة.
ف ـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل املـ ـع ــرك ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
امل ـق ـب ـلــة ،ي ـق ــول م ـ ــراد إن «ال ـت ـحــال ـفــات
لــم تـحـســم ب ـعــد ،حــالـنــا ك ـحــال غالبية
الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة» .بـ ــرأيـ ــه ،غــالـبـيــة
القوى ستعمل على تجزئة التحالفات
ّ
تبعًا ل ـلــدائــرة واملـصـلـحــة ،وه ــو يــؤكــد
أن «ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع اآلن مـ ـنـ ـهـ ـمـ ـك ــون فــي
تزييت املاكينة االنتخابية ويتركون
التحالفات للمرحلة املقبلة في السنة
املقبلة».
تجربة انتخابات عام  2009تترك أثرها
في آلية عمل ماكينة مراد االنتخابية،
ّ
وهــو يــؤكــد لــ«األخـبــار» أن «ماكينتنا
ّ
انطلقت بالعمل ال ـج ــدي ،مستفيدين
مــن األخ ـطــاء الـتــي ارتـكـبـنــاهــا فــي عــام
 ،»2009ويـضـيــف بـكــامــل الـثـقــة« :هــذه
امل ـ ّـرة حظوظنا مرتفعة ج ـ ّـدًا ،سنفوز
ع ـلــى األق ـ ــل ب ـن ـصــف عـ ــدد امل ـق ــاع ــد في
ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة» .وم ــاكـ ـيـ ـن ــة م ـ ـ ــراد ال تـعـمــل
ّ
ف ــي ل ـب ـنــان ف ـح ـســب ،إذ ي ــؤك ــد الـنــائــب
السابق أن «ماكينتنا بدأت بالعمل مع

املغتربني ،وندعو أهلنا في املغترب ّإلى
أسمائهم لكي يتسنى
البدء بتسجيل ّ
ل ـهــم م ـم ــارس ــة حــق ـهــم ف ــي االن ـت ـخ ــاب،
ولكي ال يصادر أحد ما قرارهم» .العمل
مع املغتربني يقوم به تيار املستقبل،
ّ
يعد الناس بإحضارهم
لكن «املستقبل ِ
إلى لبنان حني يطلبون منهم أوراقهم
وأس ـمــاء هــم ،والـحـقـيـقــة أنـهــم يــريــدون
فقط تسجيل أسمائهم».
وال يكتفي مراد بتأكيد دوره في البقاع
الغربي ،بل يشير رئيس حزب االتحاد
إلــى ّ
نيته دعــم حلفائه وأصــدقــائــه في
ّ
ب ـي ــروت وامل ـن ـيــة وال ـض ـنــيــة وطــرابـلــس
ّ
وعـ ــكـ ــار وص ـ ـيـ ــدا« ،ل ــديـ ـن ــا م ـح ــازب ــون
وأصدقاء ،وشبكة واسعة من العالقات
سنبذل جهدنا لــدعــم حلفائنا هناك،
ألن امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب اآلن ت ـش ـك ـي ــل ت ـج ـ ّـم ــع
وطني خــارج هيمنة تيار املستقبل»،
ّ
ويضيف« :املرحلة املقبلة تتطلب كتلة
وطنية عروبية األبعاد داخــل املجلس
النيابي ،ال وجــود كتلة نيابية واحدة
تـخـتـصــر أصـ ـ ــوات أه ـل ـن ــا ،وح ـل ـفــاؤنــا
الــذيــن ننوي دعمهم أوضاعهم ّ
جيدة
ً
أص ــا ،ومتفائلون بــالـقــدرة على كسر
االحتكار والهيمنة».
ويقول مراد :هناك «فريق يريد الدولة
في لبنان ،وفريق آخــر يريد املحافظة
ع ـلــى الـ ــادولـ ــة ال ـت ــي نـعـيـشـهــا وال ـتــي
ج ـع ـلــت م ــن ال ــدي ــن الـ ـع ــام  125مـلـيــار
دوالر ،وأوص ـ ـلـ ــت املـ ـي ــاه امل ـل ــوث ــة إل ــى
ّ
املستمر للكهرباء
الناس ،مع االنقطاع
وغ ــزو الـنـفــايــات لـلـشــوارع واسـتـشــراء
ّ
ال ـف ـســاد .ويـتـطــلــب ب ـنــاء ال ــدول ــة ثــاثــة
أركـ ــان :اس ـت ـمــرار املـنــاصـفــة فيها على
ّ
نسبي ،انتخاب
قاعدة قانون انتخاب
الرئيس مباشرة مــن الشعب ،على أن
ي ـظــل م ــارونـ ـي ــا ،ال ـق ـي ــام بــاس ـت ـف ـتــاءات
شعبية عـنــدمــا تتعقد األم ــور واألخــذ
ب ـه ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ـحــاس ـبــة مـسـبـبــي
الفساد وتأمني القضاء الحر والنزيه».
ً
وي ـس ـت ـطــرد ق ــائ ــا« :امل ـع ـي ـشــة صـعـبــة،

الـغــاء كبير والـبـطــالــة ت ــزداد .الــزراعــة
ً
تـعــانــي ،وب ــدال مــن دعـمـهــا ج ــرى وقــف
 21مـ ـلـ ـي ــون دوالر م ـخ ـص ـص ــة ل ــدع ــم
الشمندر السكري يستفيد منها آالف
املزارعني .من هنا ،زيادة الضرائب على
الشعب البسيط بعد هذه املآسي التي
يعيشها في مناطق البقاع والجنوب
وعكار هو كفر .أؤيد الضرائب التي ال
تطاول الفقراء ،بل يمكن فرضها على
املـ ـص ــارف وال ـش ــرك ــات وع ـل ــى الـطــابــق
ال ـ ــذي ُي ـ ـضـ ــاف إل ـ ــى امل ـ ـنـ ــزل ،أك ـ ــان فــي
املدينة أم في القرى».

من المعيب على أركان
النأي بالنفس تشكيل
شركات أميركية وأوروبية
لالستثمار في سوريا

وبــالـنـسـبــة إل ــى أزمـ ــة ن ـهــر الـلـيـطــانــي،
ّ
ّ
ي ـ ــؤك ـ ــد مـ ـ ـ ــراد أن أصـ ـ ـح ـ ــاب امل ـص ــان ــع
يعرقلون إيـقــاف مـصــادر تلوثه ،الفتًا
إل ــى إمـكــانـيــة «أن ينظف الـنـهــر نفسه
بسنة واحــدة عبر املطر والثلج ودون
امل ـي ــزان ـي ــات ال ـك ـب ـيــرة امل ـط ــروح ــة الـتــي
المـ ـس ــت  860م ـل ـي ــون دوالر .وي ـجــب
ّ
ح ــث أص ـح ــاب امل ـع ــام ــل ع ـلــى الـتـكــريــر
وإقفال املعمل الذي يمتنع .كذلك يجب
تـشـجـيــع ال ـق ــرى املـحـيـطــة عـلــى إنـشــاء
مصاف لتكرير املياه اآلسنة».
ٍ
مــن جهة أخ ــرى ،يعتقد م ــراد أن إثــارة
موضوع النأي بالنفس ّ
عما يجري في
ســوريــا ،هــدفــه نقل األن ـظــار إلــى مكان
آخـ ــر ،مـضـيـفــا« :ك ـي ــف يـمـكــن الـحــديــث

ُ
عن سياسة النأي بالنفس ،وقد أرسل
سفير لبناني للقاء الرئيس السوري؟
كيف يمكن الـنــأي بالنفس وسنرسل
غـ ـدًا سـ ـي ــارات ت ـمـ ّـر ف ــي طــريــق ســوريــا
لـتـســويــق بـضــائـعـنــا ون ـق ــل املـنـتـجــات
الزراعية إلى الدول العربية؟» .ويردف:
«حـسـنــا فـعــل وزي ــر الـخــارجـيــة جـبــران
باسيل بلقائه نظيره السوري الوزير
وليد املعلم للتنسيق معه في إمكانية
املساعدة في إعــادة اإلعـمــار ،وللسؤال
ع ــن م ــوع ــد ف ـت ــح ط ــري ــق درعـ ـ ــا ب ـهــدف
تصريف منتجاتنا الزراعية ،والشكر
ع ـلــى ال ـك ـهــربــاء ال ـتــي تـبـيـعـهــا ســوريــا
للبنان».
ّ
ي ــرى مـ ــراد أن األزم ـ ــة ال ـس ــوري ــة بــاتــت
في خواتيمها ،وستبدأ عملية البناء
مــع بــدايــة الـعــام الـجــديــد ،ويكشف عن
ش ــرك ــات تـ ّ
ـؤس ـس ـهــا ال ـي ــوم ف ــي أملــانـيــا
ق ـي ــادات لـبـنــانـيــة لــاسـتـثـمــار الـســري
في سوريا «ويجري الحديث عن 200
مـلـيــار دوالر كـبــدايــة إلعـ ــادة اإلع ـمــار.
وه ــذا يعني أن الجميع سيتوجهون
لـلـعـمــل ف ــي س ــوري ــا (الـلـبـنــانـيــون قبل
ّ
الـ ـس ــوري ــن) .ع ـنــدهــا س ـت ـحــل مشكلة
السوريني الذين سيعودون للمساعدة
ف ــي إع ـ ـ ــادة إعـ ـم ــار ب ـل ــده ــم .ول ـك ــن مــن
امل ـع ـي ــب ع ـل ــى أرك ـ ـ ــان الـ ـن ــأي بــالـنـفــس
تـشـكـيــل ش ــرك ــات أم ـيــركـيــة وأوروب ـي ــة
لــاس ـت ـث ـمــار فـيـهــا م ــن دون أن تـكــون
أسماؤهم واضحة ومعروفة».
ي ـت ـحـ ّـدث مـ ــراد ع ــن ض ـ ــرورة «تـحـقـيــق
اللحمة فــي األم ــة الـعــربـيــة» ،مــن خالل
«مـعــادلــة الـســن ـ ـ ســن ـ ـ مـيــم (ســوريــا
السعودية ومصر) ،إذ سيرتاح لبنان
عندما تتوافق السعودية مع سوريا.
كذلك ملصر دور أســاســي فــي املنطقة.
فعند اتفاق هذه الدول ،ستحل مشكلة
ال ـي ـم ــن وال ـ ـع ـ ــراق مـ ــع ت ــرك ـي ــا وإي ـ ـ ــران
ومشكلة ليبيا وغيرها من املعضالت.
وسيساعد ذلك القضية الفلسطينية».
(األخبار)
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
ورقة
«أولويات اإلصالحات
لحكومة لبنان»

تحقيق

الموس ـ
الالمركزية اإلدارية
ّ
تصميم
سنان عيسى

يــود البنك الــدولــي شكركم على
اه ـت ـم ــام ـك ــم بـ ــورقـ ــة «أول ـ ــوي ـ ــات
اإلصـ ــاحـ ــات ل ـح ـكــومــة ل ـب ـنــان».
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق يـ ـ ـ ّ
ـود الـبـنــك
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي أن ي ـ ــوض ـ ــح أن هـ ــذه
ال ـ ــورق ـ ــة ك ــان ــت قـ ــد أع ـ ـ ـ ـ ّـدت مـنــذ
ش ـهــور ع ـ ّـدة ون ـشــرت عـلـنــاعلى
امل ــوق ــع اإلل ـك ـتــرونــي لـلـبـنــك منذ
 27م ــاي ــو  .2017وقـ ــد تضمنت
بالفعل السيناريو املحتمل في
غياب اإلصــاحــات االقتصادية.
واقترحت الورقة أيضًا مجموعة
م ــن  10إص ــاح ــات ذات أولــويــة
قـ ــاب ـ ـلـ ــة ل ـل ـت ـن ـف ـي ــذ ع ـ ـلـ ــى امل ـ ــدى
القصير ،وقد تم بالفعل معالجة
اثـنـتــن مـنـهــا :تـصــديــق ميزانية
 ،2017واملـ ــواف ـ ـقـ ــة ع ـل ــى ق ــان ــون
الـ ـش ــراك ــة ب ــن ال ـق ـط ــاع ــن ال ـع ــام
والخاص .وقد ّ
أقر البرملان أيضًا
سلسلة الرتب والرواتب ملوظفي
الدولة إلى جانب تدابير لتحفيز
اإليــرادات ،وهذه خطوات ملفتة.
وسـيـصــدر الـبـنــك الــدولــي قريبًا
«مـ ــرصـ ــد ل ـب ـن ــان االقـ ـتـ ـص ــادي»
ال ـج ــدي ــد ،الـ ــذي سـيـحـتــوي على
أحدث التطورات االقتصادية في
ظــل ه ــذه اإلص ــاح ــات .ونتطلع
بأمل إلى املزيد من اإلجــراءات /
اإلصالحات ملعالجة الصعوبات
االقـتـصــاديــة وتخفيف املخاطر
ووضـ ـ ـ ـ ـ ــع لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـس ــار
االنتعاش االقتصادي.
ي ـم ـك ــن االط ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ال ــوث ـي ـق ــة
كاملة على هذا العنوان:
http://documents.
worldbank.org/curated/
/438461495869364907 /en
Priority-reforms-for-thegovernment-of-Lebanon
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مرت على اتفاق الطائف الذي أوقف
 28عامًا ّ
االحتراب األهلي ،بشكله التقليدي ،وال يكاد لبنان يخرج
من أزمة حكم حتى يقع في أخرى .الظروف الدولية
تتخبط
تبدلت ّ
واإلقليمية التي رعت الطائف ّ
جذريًا .إذ ّ
تبد ًال ّ
تفكك الدول الوطنية التقليدية ،وبين
المنطقة بين ّ
والمذهبية
«األقلمة» ،القائمة على العصبيات الطائفية
ّ
واإلثنية .في ظل ذلك ،يجاهد اللبنانيون إلعادة ترميم
الطائف باعتباره ح ّلًا «مقبو ًال» حال دون امتداد الحريقين
حلول
السوري والعراقي إلى الكيان الصغير ،ربما في انتظار
ٍ
«أفضل» ،حين تنضج تسويات اإلقليم
فراس الشوفي

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

«إع ــادة ّ تــدويــر» اتفاق الطائف الذي
لـ ــم ُيـ ـن ــف ــذ أه ـ ــم ب ـ ـنـ ــوده فـ ــي ال ـع ـق ــود
الـثــاثــة املــاضـيــة ت ـبــدو «انـتـقــائـ ّـيــة».
ّ
إهمال تام ألهم إصالحاته
ففي ظل
ٍ
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،أي إل ـ ـغـ ــاء ال ـط ــائ ـف ـي ــة
السياسية ،تندفع القوى السياسية
ن ـحــو تـطـبـيــق ال ــام ــرك ـ ّ
ـزي ــة اإلداري ـ ــة
املـ ـ ّ
ـوس ـ ـعـ ــة تـ ـح ــت عـ ـ ـن ـ ــوان «اإلنـ ـ ـم ـ ــاء
امل ـ ـ ـتـ ـ ــوازن» ،مـ ــع ت ـق ــاس ــم الـ ـط ــوائ ــف،
بـشـكــل ك ــام ــل وع ـل ـنــي ،مل ــا تـبـقــى من
ه ـي ـك ــل ال ـ ــدول ـ ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة ،ال ـهــزي ـلــة
ً
أصــا .يأتي ذلــك بالتزامن مع طفرة
ّ
املحلية» في
الـحــديــث عــن «اإلدارات
سوريا والـعــراق وفلسطني واألردن،
ّ
وانــدفــاعــة ع ـشــرات مــن مـنــظـمــات ما
ّ
يسمى بـ«املجتمع املدني» في لبنان
لـتـســويــق ه ــذه ال ـع ـنــاويــن وغ ـيــرهــا.
وهـ ـ ــذا الـ ـعـ ـن ــوان ب ـ ــال ـ ــذات ،ف ــي حــالــة

ل ـب ـن ــان ،يـعـيــد ت ــدوي ــر تــأث ـيــر ال ـقــوى
ّ
ال ـطــائ ـف ـيــة ،ب ـحــلــة وأدوات ج ــدي ــدة،
مــع اسـتـمــرار املـحــاصـصــة فــي جسد
املؤسسات املركزية.
الالمركزية اإلداري ــة املـ ّ
ـوسـعــة وردت
فـ ــي ات ـ ـفـ ــاق الـ ـط ــائ ــف تـ ـح ــت عـ ـن ــوان
«اإلص ـ ــاح ـ ــات األخـ ـ ـ ــرى» ف ــي الـبـنــد
الثالث من الباب الثاني (اإلصالحات
ّ
السياسية) ،كحل وسط بني املطالبني
بــال ـف ـيــديــرال ـيــة (ال ـ ـقـ ــوات الـلـبـنــانـيــة
والـ ـيـ ـم ــن ال ـل ـب ـن ــان ــي وقـ ـتـ ـه ــا) وب ــن
رافضي التقسيم (الـقــوى الوطنية)،
بعد سنوات من الحرب الطويلة بني
املشروعني .علمًا أن النظام اللبناني،
ُ
ً
أصال ،ليس مركزيًا تمامًا ،بل تعتبر
البلديات اإلدارة الالمركزية األولــى،
تليها اتحادات البلديات التي ّ
تفرخ
منذ سنوات من دون اعتماد معيار
واضح للحاجات التنموية.
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ت ـن ــاق ــش الـلـجـنــة

اﻟﺰﻫﺮاﻧﻲ
ﺣﺎﺻﺒﻴﺎ

اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ
ﻣﺮﺟﻌﻴﻮن
ﺻﻮر
ﺑﻨﺖ ﺟﺒﻴﻞ

النيابية املنبثقة عن اللجان املشتركة،
هذه األيــام ،مشروع قانون الالمركزية
الـ ــذي أن ـجــزتــه الـلـجـنــة ال ـت ــي تــرأسـهــا
ال ــوزي ــر الـســابــق زي ــاد ب ــارود فــي عهد
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق م ـي ـش ــال س ـل ـي ـمــان،
كـ ـج ــزء مـ ــن ن ـت ــائ ــج ج ـل ـس ــات الـ ـح ــوار
الوطني.

مالمح القانون

ّ
ي ـ ــرك ـ ــز أص ـ ـح ـ ــاب املـ ـ ـش ـ ــروع عـ ـل ــى أن
الالمركزية اإلداريــة هي نظام منفصل
ع ــن ال ـف ـيــديــرال ـيــة أو أي ش ـك ـ ٍـل جــديــد
م ــن أنـ ـظ ــم ال ـح ـك ــم «ال ـت ـق ـس ـي ـم ـيــة» فــي
حـ ــالـ ــة ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ويـ ـخـ ـتـ ـص ــر الـ ـح ــاج ــة
إل ــى الــامــركــزيــة اإلداريـ ـ ــة ،أو عناصر
الــامــركــزيــة اإلداريـ ــة املـ ّ
ـوسـعــة ،بثالثة
عـ ـن ــاوي ــن :املـ ـش ــارك ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة
(إشراك املواطنني في إنماء مناطقهم)،
ّ
الفعالية (اإلنمائية) ،والنزاهة .إل أن
القانون ،بدا حاسمًا لجهة أن «الدولة

املركزية الضعيفة ال تقوم بال مركزية
صحيحة».
يـ ـت ــأل ــف مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـقـ ــانـ ــون م ـ ــن 147
م ـ ّـادة ،ويـقــارب «الالمركزية بأبعادها
اإلصالحية عبر آليات تطبيقية وبنى
ً
ه ـي ـك ـل ـيــة ت ـع ـت ـمــد االنـ ـتـ ـخ ــاب قـ ــاعـ ـ ًـدة،
واالستقاللني املالي واإلداري وسيلة...
وي ـح ــاف ــظ امل ـ ـشـ ــروع ع ـل ــى صــاح ـيــات
الـ ـبـ ـل ــدي ــات» (ك ـت ـي ــب م ـ ـشـ ــروع ق ــان ــون
ّ
ال ــام ــرك ــزي ــة اإلداريـ ـ ـ ــة  ،)2014إل في
ّ
حالة مدينة بيروت ،التي ّ
يتم فيها حل
املجلس البلدي فور انتخاب «مجلس
مدينة بيروت».
منذ أشهرّ ،
أكب أعضاء اللجنة النيابية
ّ
(ممثلو القوى السياسية) على العمل
ـون بـنـدًا بـنـدًا ،بعد
على مـشــروع الـقــانـ ّ
االتفاق على تأجيل النقاش في النقاط
الخالفية .وهــم نجحوا حتى اآلن في
االتفاق على ما يزيد على  45بندًا (من
الـبـنــد  1حـتــى  ،35وم ــن  54حـتــى )64
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ـعة :إنماء لبنان أم تفكيكه؟
«الجمهورية
اللبنانية دولة
واحدة»
ّ
تـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع غـ ــال ـ ـب ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ّـواب
امل ـشــاركــن فــي عـمــل اللجنة
الـنـيــابـيــة إقـ ــرار ال ـقــانــون في
واليــة مجلس النواب الحالي،
ّ
أو هكذا تتمنى .وحده الوزير
الـســابــق زي ــاد بـ ــارود يعتقد
ب ــأن إق ـ ــرار ال ـق ــان ــون يـحـتــاج
إل ــى تـســويــة سـيــاسـيــة ّ
ليمر
جـ ّنـبــا إل ــى جـنــب مــع مجلس
الــش ـيــوخ .يــأســف ب ــارود ألن
اللجنة الـنـيــابـيــة اتـفـقــت على
إعـ ـ ـ ــادة م ـن ـص ــب ال ـقــائ ـمّ ـقــام
ال ــذي أل ـغــاه مـشــروعــه ،إل أن
الــوزيــر الـســابــق خــالــد قباني
والـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب غ ـ ـسـ ــان م ـخ ـي ـبــر
يـ ـ ـص ـ ـ ّـران عـ ـل ــى أن مـنـصــب
القائمقام يحفظ دور الدولة
امل ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة ف ـ ــي األق ـ ـض ـ ـيـ ــة.
وفيما يؤكد مخيبر وقباني
والنائب آالن عون وبــارود أن
مشروع الالمركزية اإلداريــة
لـ ـي ــس م ــرحـ ـل ــة مـ ــن م ــراح ــل
الفيديرالية ،بل نظام منفصل،
وأنـ ــه ي ــراع ــي ات ـف ــاق الـطــائــف
وال ــدسـ ـت ــور بــال ـتــأك ـيــد عـلــى
وح ــدة ال ــدول ــة ،يشير النائب
ن ــواف امل ــوس ــوي إل ــى إدخ ــال
ت ـ ـعـ ــديـ ــات جـ ــوهـ ــريـ ــة ع ـلــى
امل ـش ــروع ملـنـعــه م ــن ال ـت ـحـ ّـول
إلـ ــى مـ ـش ــروع ت ـق ـس ـي ـمــي ،ال
س ـي ـم ــا ف ـ ــي املـ ـ ـ ـ ــادة األولـ ـ ـ ــى،
ال ـ ـتـ ــي أصـ ـبـ ـح ــت ص ـي ـغ ـت ـهــا
كـ ـ ـ ـ ــاآلتـ ـ ـ ـ ــي« :الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــة
اللبنانية دولة واحــدة ّ
موحدة
ذات ّس ـل ـطــة م ــرك ــزي ــة قــويــة
ت ـت ـم ــث ــل فـ ــي املـ ـن ــاط ــق وف ــق
ن ـظ ــام الــاح ـصــريــة اإلداري ـ ــة
(مـ ـح ــاف ــظ ،ق ــائ ـم ـق ــام ،ف ــروع
اإلدارات الـ ـع ــام ــة .)...تعتمد
ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ن ـظ ــام ــا
الم ـ ــرك ـ ــزي ـ ــا مـ ـ ّ
ـوس ـ ـعـ ــا ع ـلــى
مستوى البلديات واألقضية
تتمتع بالشخصية املعنوية
واالستقاللني اإلداري واملالي
وتـ ـ ـ ــدار مـ ــن خ ـ ــال م ـجــالــس
م ـح ـل ـ ّـي ــة م ـن ـت ـخ ـب ــة تـ ـم ــارس
صــاحـيــاتـهــا وف ـقــا ألح ـكــام
هــذا القانون وسائر القوانني
املرعية التي ال تتعارض مع
أحكامه».

وإدخال التعديالت املطلوبة عليها.
في عناوينه العريضة ،يعتمد مشروع
الـقــانــون الـقـضــاء ك ــ«وحــدة المــركــزيــة»
ّ
ت ـ ـت ـ ـمـ ــتـ ــع «ب ــالـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة املـ ـعـ ـن ــوي ــة
واالسـتـقــالــن املــالــي واإلداري» ،على
ّ
أن ُي ـن ـت ـخ ــب فـ ــي كـ ـ ــل قـ ـض ــاء مـجـلــس
للقضاء بــ«صــاحـيــات واس ـع ــة» .وقــد
أخذ ذلك كثيرًا من الجدل .إذ أن «إعادة
النظر في التقسيم اإلداري» وردت في
اتـفــاق الـطــائــف «بـمــا يــؤمــن االنصهار
الوطني وضمن الحفاظ على العيش
املـ ـشـ ـت ــرك ووح ـ ـ ــدة األرض وال ـش ـع ــب
ّ
وامل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات» .إل أن ل ـج ـن ــة ب ـ ــارود

اع ـت ـمــدت تـقـسـيـمــات ألق ـض ـيــة جــديــدة
في املحافظات الجديدة ،ال ّ
سيما عكار
والـبـقــاع الشمالي« ،تـتـكـ ّـون غالبيتها
من لون طائفي أو مذهبي ّ
معي» ،كما
يقول أكثر من نائب من أعضاء اللجنة.
وعـلــى هــذا األس ــاس« ،هــربــت» اللجنة
مـ ــن إعـ ـ ـ ــادة ال ـب ـح ــث فـ ــي ال ـت ـق ـس ـي ـمــات
ّ
الحالية
اإلدارية ،واعتمدت التقسيمات
كوحدات المركزية تنشأ فيها مجالس
األقضية.

مجالس األقضية :دورها
وصالحياتها
تبدأ عملية تشكيل مجالس األقضية
مــن انتخاب «الهيئة العامة للقضاء»
ّ
ب ــاالقـ ـت ــراع امل ـب ــاش ــر ف ــي كـ ــل بـ ـل ــدة أو
مدينة ضمن القضاء .وينبثق مجلس
ال ـق ـضــاء عــن الـهـيـئــة ال ـعــامــة انـتـخــابــا.
وب ـح ـس ــب ج ـ ـ ــداول ي ـظ ـهــرهــا م ـش ــروع
ال ـق ــان ــون ،ف ــإن ك ــل  5000شـخــص ّومــا
دون مسجلني في بلدة واحدة ،يمثلهم
ّ
ممثل واحد في الهيئة ،ولكل  5001إلى
ّ
 10000ش ـخــص م ـم ـثــان ،ث ــم يـضــاف
ّ
ّ
م ـم ــث ــل عـ ــن ك ـ ــل عـ ـش ــرة آالف شـخــص
آخــريــن .وألن عــدد ّ
املسجلني فــي %84
من القرى والوحدات في لبنان أقل من
خمسة آالف شخص ،وحتى ال تسيطر
امل ــدن عـلــى ق ــرار ال ـق ــرى ،ج ــرى اعـتـمــاد
عـ ــدد م ـ ّ
ـوح ــد مل ـجــالــس األق ـض ـيــة بـ ـ 12
ٍ
عضوًا ينتخبون على أســاس نسبي.
وب ـعــد ن ـق ــاش ،حـسـمــت الـلـجـنــة إج ــراء
عملية االنتخاب على أساس «النسبية
ّ
املثقلة» ،أي في حال تواجهت الئحتان
فـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات مـ ـج ــال ــس األقـ ـضـ ـي ــة،
يـكــون رئـيــس مجلس الـقـضــاء ونائبه
ح ـك ـمــا م ــن ع ـ ــداد ال ــائ ـح ــة الـ ـف ــائ ــزة ب ـ
 %51مــن األص ــوات ،ويتم إكـمــال باقي
األعضاء على أســاس النظام النسبي.
أمــا انتخاب القاطنني فــي القضاء من
غير ّ
املسجلني فلم ُيحسم ّبـعــد ،علمًا
أن غــال ـب ـيــة امل ـش ــارك ــن ي ـتــف ـقــون على
أن ال ـخ ــدم ــات ف ــي ال ـق ـض ــاء ت ـع ـنــي كل
ّ
ّ
املسجلني فحسب .وفي
السكان وليس
ّ
هذا السياق ،يؤكد أكثر من عضو في
اللجنة بــأن االتـجــاه هو للتوافق ّعلى
اقـ ـت ــراع ال ـقــاط ـنــن وان ـت ـخ ــاب مـمــثـلــن
عنهم في الهيئات العامة لألقضية ،مع
اعـتـمــاد اآللـيــة الـتــي اقترحها مشروع
قــانــون لـجـنــة بـ ــارود ب ــأن ي ـكــون هناك
ممثل واحد لكل عشرين ألف مقيم في
ّ
ّ
القضاء .إل أن النائب آالنّ عــون يؤكد
ّ
أن ــه ل ــم ي ـتــم ح ـســم ه ــذا ال ــن ـق ــاش بـعــد.
ف ــال ـح ــذرون م ــن ه ــذا ال ـط ــرح يـخـشــون
م ــن أن ه ــذه اآلل ـي ــة ق ــد تــربــط املقيمني
أكثر بمكان سكنهم (كما هــو حاصل
اآلن فــي ضــواحــي بـيــروت بحكم األمــر
الـ ــواقـ ــع) وت ـب ـع ــده ــم ع ــن قـ ــراهـ ــم ،كـمــا
ي ـخ ـشــون م ــن ط ـغ ـيــان تــأث ـيــر املـقـيـمــن
ع ـل ــى ق ـ ــرار امل ـس ـ ّـج ـل ــن ،وتـ ـح ــديـ ـدًا فــي
أق ـض ـيــة م ـثــل ب ـع ـبــدا وامل ـ ــن الـشـمــالــي
وبيروت وطرابلس.
ت ـم ـلــك ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـق ـضــاء ثــاث
صالحيات أساسية :التمثيل (انتخاب
ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ون ـ ــائ ـ ـب ـ ــه ب ـ ـت ـ ـفـ ــويـ ــض م ــن
الناخبني) ،املشاركة (مصادقة الهيئة
إلزامية على الـقــرارات األساسية التي
ي ـت ـخ ــذه ــا م ـج ـل ــس الـ ـقـ ـض ــاء ،تـشـكـيــل
لجان ،التفكير والتخطيط) ،واملراقبة
(حق نزع الثقة عن املجلس ككل أو عن
أحد أعضائه أو عن رئيسه أو نائبه).
ّأم ـ ــا م ـج ـلــس ال ـق ـض ــاء ف ـهــو «ال ـس ـل ـطــة
التنفيذية» و«يــدخــل فــي اختصاصه
كل عمل ذي طابع أو منفعة ّ
عامة في
نطاق القضاء ،مع مراعاة اختصاص
املـجــالــس الـبـلــديــة» ،بحسب امل ــادة .54
وأض ــاف ــت الـلـجـنــة الـنـيــابـيــة عـلــى هــذه
امل ـ ــادة أن «ملـجـلــس ال ـق ـضــاء صــاحـيــة
أن يقدم توصياته فــي املــواضـيــع ذات
املصلحة العامة للقضاء والتي تخرج
عن اختصاصه.»...
وب ـح ـســب املـ ـ ــادة  ،55فـ ــإن صــاح ـيــات

املـجـلــس تـتـحـ ّـدد بــاآلتــي (ع ـلــى سبيل
امل ـ ـثـ ــال ال الـ ـحـ ـص ــر) :إع ـ ـ ــداد م ـش ــروع
موازنة القضاء ،إعداد مشاريع أنظمة
مجلس الـقـضــاء املــوضــوعــة نماذجها
مــن قـبــل وزارة اإلدارة املـحـلـ ّـيــة (الـتــي
ي ـق ـتــرح املـ ـش ــروع إنـ ـش ــاء ه ــا) ،الـطـلــب
م ــن م ـج ـلــس الـ ـخ ــدم ــة امل ــدنـ ـي ــة إج ـ ــراء
املـ ـ ـب ـ ــاراة أو االمـ ـتـ ـح ــان ــات ل ـلــوظــائــف
املـلـحــوظــة فــي م ــاك مـجـلــس الـقـضــاء،
وض ـ ــع اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ع ــام ــة لـتـنـمـيــة
القضاء ،تخطيط وتنفيذ أشغال البنى
التحتية ،بما فيها السدود والبحيرات
ومجاري األنهر وإنتاج الطاقة ،إقامة
م ـش ــاري ــع إن ـت ــاج ـي ــة ،إدارة امل ـشــاعــات
وال ـ ـغـ ــابـ ــات ،قـ ـب ــول الـ ـهـ ـب ــات ال ـن ـقــديــة
والـعـيـنـيــة غـيــر امل ـشــروطــة املـقــدمــة من
الـجـهــات الــرسـمـيــة أو الـخــاصــة أو من
أي جهة أجنبية حكومية أو منظمات
ح ـكــوم ـيــة أج ـن ـب ـيــة (ل ـج ـن ــة ب ـ ـ ــارود لــم
تلحظ عبارة «غير املشروطة») ،تنظيم
ال ـن ـق ــل ال ـ ـعـ ــام ،وض ـ ــع خ ـط ــة الـتـنـمـيــة
السياحية والثقافية ،تخطيط الطرق
املحلية ،إنشاء الحدائق...
وي ــرد فــي امل ــادة  57أنــه تعتبر ق ــرارات
املـ ـجـ ـل ــس نـ ــافـ ــذة دون ـ ـمـ ــا ح ــاج ــة ألي
تـ ـص ــدي ــق أو م ــراجـ ـع ــة مـ ــن أي كـ ــان،
باستثناء ال ـق ــرارات املتعلقة بــاألمــور
ال ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة ح ـ ـ ـص ـ ـ ـرًا :ح ـ ـمـ ــايـ ــة امل ـ ــواق ـ ــع
األث ــري ــة وال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،ح ـمــايــة مـنــابــع
امل ـيــاه ،املخططات التوجيهية العامة
والتصاميم التفصيلية ونظام البناء
واإلف ــراز التابعني لها ،لكامل القضاء
أو لجزء منه ،تخطيط وتنفيذ أشغال
ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة ب ـم ــا ف ـي ـهــا الـ ـس ــدود
وال ـب ـح ـي ــرات ال ـت ــي ت ـقــع ع ـلــى م ـجــاري
األنـهــر التي تتجاوز القضاء الــواحــد،
إنشاء املرافئ البحرية واملطارات.

«األمن» والواردات
ينشأ في القضاء ،بحسب املــادة 62
مــن م ـشــروع ال ـقــانــون ،جـهــاز شرطة

على مستوى القضاء يرتبط برئيس
املجلس ،و«تعتبر شرطة القضاء ّ
قوة
ّ
مسلحة من عداد الضابطة العدلية»،
ّ
تـتــولــى «حـفــظ األم ــن والتنسيق مع
األجهزة األمنية والعسكرية ،تنظيم
الـسـيــر بالتنسيق مــع م ـفــارز السير
ف ــي ق ــوى األمـ ــن الــداخ ـلــي والـشــرطــة
ال ـب ـل ــدي ــة امل ـخ ـت ـص ــة ،وض ـ ــع ت ـقــاريــر
بـ ــامل ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات ،وتـ ـنـ ـظـ ـي ــم م ـح ــاض ــر
الـضـبــط ،إج ــراء التحقيقات األولـ ّـيــة

لم يحسم بعد انتخاب
القاطنين في القضاء
وتوجه إلى تخصيص
ّ
ممثل واحد لكل
عشرين ألف مقيم

في الجرائم املشهودة والجرائم التي
ّ
تمس السالمة العامة ،ممارسة مهام
الشرطة املجتمعية .ولشرطة القضاء
أن ت ـط ـلــب مـ ـ ـ ــؤازرة الـ ـق ــوى األم ـن ـيــة
ّ
حيث تدعو الحاجة» .إل أن اللجنة
ال ـن ـيــاب ـيــة أدخـ ـل ــت ع ـل ــى هـ ــذه املـ ــادة
تعديالت جوهرية ،فبدأت املادة بعد
التعديل بأنه «مع مراعاة صالحيات
البلديات وأجـهــزة الشرطة البلدية،
ي ـن ـش ــأ جـ ـه ــاز ش ــرط ــة وت ـع ـت ـب ــر مــن
عـ ــداد م ـعــاونــي ال ـضــاب ـطــة الـعــدلـيــة،
وت ــول ــي ال ـج ـه ــاز ح ـف ــظ ال ـن ـظ ــام فــي
ن ـطــاق ال ـق ـضــاء» ،وت ـ ّـم إس ـقــاط مهام
القيام بالتحقيقات ومـهــام الشرطة
املجتمعية .وهذا البند أخذ ّ
حيزًا من

النقاش ،إذ أن الصالحيات الواسعة
التي وضعتها لجنة بــارود لشرطة
الـقـضــاء تـحـ ّـولـهــا إل ــى أج ـهــزة أمنية
جديدة في األقضية .وبعد النقاش،
توصلت اللجنة إلــى ضــرورة حصر
الـصــاحـيــات ،وتــم تعديل امل ــادة ،64
وأوك ــل إل ــى املـعـهــد الــوطـنــي ل ــإدارة
إعـ ــداد وت ــدري ــب الـعــامـلــن اإلداريـ ــن
في البلديات ومجالس األقضية ،كما
يعهد إلى قوى األمن الداخلي إعداد
وت ــدري ــب ال ـشــرطــة الـبـلــديــة وشــرطــة
األقضية.
ومـ ــع أن ال ـل ـج ـنــة ال ـن ـيــاب ـيــة ل ــم تـبــدأ
ب ـعــد ب ـن ـقــاش مــال ـيــة ال ـق ـض ــاء ،ال ــذي
ّ
ي ـبــدأ فــي املـ ــادة  ،78إل أن ــه للقضاء
واردات واسـ ـع ــة ،ع ـم ــاده ــا ع ــدد من
ال ـ ـضـ ــرائـ ــب والـ ـ ــرسـ ـ ــوم ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
تقتطعها السلطة املركزية ،من دون
زيادة ضرائب جديدة ،باإلضافة إلى
إن ـش ــاء ال ـص ـنــدوق ال ــام ــرك ــزي ال ــذي
ّ
ي ـف ـتــرض أن ي ـح ــل م ـك ــان ال ـص ـنــدوق
البلدي املستقل .ويلفت بارود الى أن
االستقالل املالي يضمن حق املجالس
في التصرف بمواردها املالية (ضمن
ضوابط القانون )...وسعيها لتأمني
مـ ـ ــوارد ك ــاف ـي ــة ،م ــع ت ــأك ـي ــده ع ـلــى أن
املسألة ّ
املهمة هي رفع نسبة اإلنفاق
املحلي من إجمالي اإلنفاق العام ،من
 5ـ ـ  %7حتى  .%20ويربط الــواردات
ب ـمــا نـسـبـتــه  %40تـ ّ
ـؤم ـن ـهــا واردات
ّ
الصندوق الالمركزي ،و %60تؤمنها
واردات القضاء ،مع التأكيد على أن
الالمركزية ،في حال تركت األقضية
تعتمد على قدراتها الذاتية فحسب،
تـ ـك ــون قـ ــد ض ــرب ــت م ـف ـه ــوم اإلنـ ـم ــاء
امل ـ ـتـ ــوازن .وب ــال ـت ــال ــي ،فـ ــإن امل ـطـلــوب
مــن السلطة املــركــزيــة أن ت ـعــادل بني
ح ــاج ــات ال ـق ـض ــاء ون ـس ــب اس ـت ـفــادة
األقضية مــن الـصـنــدوق الــامــركــزي،
بـحـيــث ت ـ ّ
ـؤم ــن اإلنـ ـم ــاء املـ ـت ــوازن في
األقضية.

األخطار والهواجس
يقول الرئيس نبيه ّبري إن «الالمركزية
اإلداري ــة وردت في اتفاق الطائف من
ضمن اإلصالحات األساسية لتطوير
ّ ّ
النظام السياسي اللبناني» ،لكنه يؤكد
لـ«األخبار» «أنني لن أقبل أي استقالل
مادي أو أمني لهذه املجالس .لقد دفع
اللبنانيون ثمنًا غاليًا لضرب مشروع
تقسيم لبنان ،ولن يحصل على األمر
فــي قــانــون الــامــركــزيــة اإلداريـ ــة الــذي
ً
يهدف ّأوال إلحقاق اإلنماء املتوازن».
وفيما تعتبر الالمركزية اإلداري ــة في
ً
دول الـعــالــم دل ـيــا عـلــى ت ـطـ ّـور النظام
دول حسمت
السياسي واإلداري في ّ ٍ
بغالبيتها أزمـ ــات ال ـهــويــة والــوطـنـيــة،
ـان آخـ ـ ــر .إذ ال
ي ـب ــدو ل ـ ّب ـن ــان ف ــي مـ ـك ـ ٍ
ي ــزال ّ الــنـقــاش ال ـجـ ّـدي بــن اللبنانيني،
متخلفًا عــن عـنــاويــن «بــديـهـيــة» مثل
تحديد العدو والصديق واملــوقــف من
س ــاح امل ـق ــاوم ــة والـ ـص ــراع ال ـعــربــي ـ
اإلسرائيلي ،كما املوقف من النازحني
ال ـسّــوريــن وامل ـخـ ّـي ـمــات الفلسطينية
وحــل مسألة الالجئني الفلسطينيني.
ً
فضال عن أن االنقسام السياسي في
البالد ،تجري مذهبته ضمن جو عام
تفكيكي يضرب املنطقة ،ليفرز إدارات
ّ
محلية في سوريا والعراق على أساس

ه ــوي ــات ــي ض ـ ّـي ــق .ومـ ــا ي ـج ــري ال ـي ــوم
ف ــي م ــا تـبـقــى م ــن مــؤس ـســات الــدولــة
اللبنانية ،هــو تــوزيــع كــامــل لحصص
ال ـط ــوائ ــف ،وح ـصــرهــا ف ــي ي ــد جـهــات
واحـ ـ ــدة داخ ـ ــل ك ــل ط ــائ ـف ــة .وال ّـس ــؤال
األسـ ــاس :مــا ال ـضــامــن ،فــي ظ ــل واقــع
بـعــض األقـضـيــة الـحــالـيــة الـتــي تحمل
أكـثــريــات مذهبية أو طائفية ّ
معينة،
ّ
أن ت ـحــل ه ــذه امل ـت ـح ــدات ،ف ــي نـفــوس
املواطنني ،مكان االنتماء الوطني العام،
ً
ً
الــذي يعاني خلال أصــا؟ طاملا أنــه لم
يعد مــن حــاجــة للمراكز الجامعة في
حالة املدن ،ال ّ
سيما مدينة بيروت ،في
ّ
ظــل غـيــاب تــام لــوســائــل الـنـقــل الـعــامــة

ّ
وشبكات الطرق الحديثة ،التي تؤمن
عادة في الدول ،استمرار دورة الحياة
بــن األط ــراف وبــن الـعــواصــم ،وتربط
الشعور الوطني باملصلحة العامة لدى
األفراد والجماعات.
وال بـ ـ ّـد م ــن م ــاح ـظ ـ ٍة حـ ــول اع ـت ـمــاد
الـتـقـسـيـمــات اإلداري ـ ــة الـقــديـمــة .إذ أن
حـ ـ ــدود غــال ـب ـيــة األق ـض ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
اع ـت ـمــدت ح ــدود ال ـق ـضــاء وقــوعــه بني
نـ ـه ــري ــن ،مـ ــا ي ـم ـن ــع أي م ـج ـل ــس مــن
نهر
مجالس األقضية التصرف بــأي ٍ
وح ـي ـدًا .وعـلـ ّـى الــرغــم مــن أن األح ــزاب
حد كبير بمجالس
والطوائف ّتؤثر إلى ٍ
البلديات ،إل أن حيز التأثير يكون أكبر
للقوى املحلية ،من الروابط والعائالت
والبيوتات الصغيرة في القرى ،وهذا
ّ
األمـ ـ ــر ،ع ـلــى ع ــات ــه ،ي ـم ـنــع ال ـطــوائــف
ّ
الكامل بالقرار
واأل ّحــزاب من التحكم ّ ّ
املحلي ّة ،إل أن وجود
املحلي للمجالس
مجالس األقضية ،سيؤثر سلبًا على
ّ
املحلية ،ويسمح للطوائف
تأثير القوى
والقوى السياسية التي تسيطر على
ّ
األقـضـيــة ،بالتحكم الـكــامــل ب ـقــرارات
مجالس األقـضـيــة ،مــع ضيق هامش
ً
ّ
املحلية شيئًا فشيئًا ،وصــوال
الـقــوى
إلى احتكار القرار من قبل الطوائف.
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مجتمع وإقتصاد
تقرير في التاسعة صباحًا ،أمس ،وصلت إلى الجاموس آليات ضخمة .جرافة ،رافعتان« ،بوب
كات» ،وشاحنات إلزالة الردم .بدأ العمال مهامهم :حملة «ضاحيتي» مستمرة ،وما زالت في
بدايتها ،إلزالة التعديات والمخالفات عن األمالك العامة

«ضاحيتي» في الجاموس:

ما بعد بعد حي السُلم!
رحيل دندش
ال ــزحـ ـم ــة واضـ ـ ـح ـ ــة ،مـ ــن أول شـ ــارع
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــام ـ ـ ــوس ،ب ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــاذاة ثـ ــانـ ــويـ ــة
ً
اإلم ـ ــام امل ـه ــدي ،وص ـ ــوال إل ــى «مـفــرق
امليكانيك» .شيء ما يحدث هنا .عديد
رجال قوى األمن الداخلي بالعشرات،
ّ
السيارة ،إضافة إلى رجال
من القوى
مــن شــرطــة الـبـلــديــة الـتــابـعــة التـحــاد
بلديات الضاحية وآخرين من بلدية
ال ـحــدث .كــانــت هـنــاك أيـضــا سـيــارات
ُ
إسـعــاف ،ورج ــال يــرتــدون بــزات كتب
في
عليها «مخابرات» .بــدأ كل شــيء ً
التاسعة .الحفر والقلع والهدم دفعة
واحـ ـ ــدة ،ب ــدا واض ـح ــا أن ـهــم يــريــدون
إنـ ـ ـه ـ ــاء األمـ ـ ـ ــر س ــريـ ـع ــا .ال ـك ـث ـي ــر مــن

أمس غاب عنصر المفاجأة وبدا
األمر وكأن أحداث حي السلم
ألقت بظلها على الجاموس
الخيم الحديدية أمــام املحال .خيمة،
ً
خيمتان ،وص ــوال إلــى آخــر الطريق،
يصير الـعــدد أكـبــر بكثير .تساقطت
ت ـب ــاع ــا .إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،أزيـ ـل ــت ال ـل ــوح ــات
اإلع ــانـ ـي ــة ،ال ـت ــي ال أحـ ــد ي ـع ــرف من
وض ـع ـهــا .كـمــا «ق ـض ـمــت» ال ـجــرافــات
ال ـحــواجــز ال ـحــديــديــة امل ــزروع ــة على
األرصفة.
ّ
السكان ظلوا هادئني .بعض األهالي
ي ـت ـق ــدم ــون مـ ــن «ال ـ ـشـ ــاويـ ــش» .وه ــو
ال ــرج ــل الـ ــذي ي ـنــاديــه بـقـيــة عـنــاصــر

القوى األمن «أمرك سيدنا»« .كلمتني
ع ـج ـنــب ي ــا وطـ ـ ــن» ،ي ـن ــادي ــه أح ــده ــم.
الطلب هــو «غــض النظر» عــن بعض
األم ـ ـ ـ ــور ،ف ـي ـج ـيــب ب ـت ـم ـل ـمــل وح ـس ــم:
«األوام ــر واضـحــة» .يبدو منهمكًا ،ال
وقت لديه للسجاالت .يصرخ أحدهم
معترضًا ّ«دفـعــت رســوم للبلدية من
سـنـتــن .دف ـعــونــي  33مـلـيــون ل ـيــرة»!
ويتراجع للخلف بعد أن أدرك عبث
ّ
جدية أكثر من
مساعيه .اآلن األمــور
أي وق ــت م ـض ــى .حــاول ـنــا أن نتبعه
لكنه غادر غاضبًا ورافضًا أي حديث
في املوضوع.
ي ـت ـك ـل ــم أحـ ــدهـ ــم بـ ـص ــوت مـنـخـفــض
بينما تجري إزالة خيمة «اكسبرس»:
«بيتمرجلوا بس عالفقرا .هاملشحر
عم ببيع قهوة بـ  500ليرة ليعيش».
يرد عليه أحدهم« :شو ما انعمل ما
بـيـعـجـبـكــم» .ال ـن ــاس يـخـتـلـفــون على
األول ــوي ــات .يجيبه ال ـغــاضــب« :بــدل
اآلرمـ ــات يشيلوا  50تــاجــر مـخــدرات
مـ ــوجـ ــوديـ ــن بـ ــال ـ ـشـ ــارع ومـ ـع ــروف ــن
ب ــاألسـ ـم ــاء» .ي ــواف ـق ــه آخ ـ ــر« :خـلـيـهــن
يـبـلـشــوا ب ــال ــروس الـكـبـيــرة ساعتها
ما حدا من الفرافير بيعود يخالف».
ذلــك ال يلغي أن األكثرية راضية عن
الحملة ،وراضية عن وجود ُ
«سلطة»
يمكنها «تخليصهم» مــن ُ
«سلطات
األمر الواقع».
بعض املتفرجني على طرفي الطريق
ك ــان ــوا ي ـن ـت ـظــرون م ــا س ـي ـجــري بعد
«م ـف ــرق امل ـي ـكــان ـيــك» .إذ أن أص ـحــاب
امل ـ ـخ ـ ــال ـ ـف ـ ــات ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك «مـ ـ ــدعـ ـ ــومـ ـ ــون
ّ
التكهنات« :الزملي
وأقوياء» .ويبدأون
ّ
ّ
نتوجه إلى أحد هؤالء
يقرب عليهن».

تعليق لــه على «محطة الـجــامــوس»
أمس ،لفت إلى أن «تجاوب الناس مع
الحملة ممتاز» ،وبالنسبة للمنطقة
ال ـتــي سـتـلــي ال ـجــامــوس ،فــي تحرير
األرصفة واألمالك العامة ،أكد درغام
أنه توجد مناطق «صعبة» ،يذهبون
ّ
إليها متكلني على «عنصر املفاجأة».
فـ ــي الـ ـج ــام ــوس أم ـ ــس غ ـ ــاب عـنـصــر

ّ
املفاجأة .بدا األمر وكأنه مرتب سلفًا،
وك ــأن أح ــداث حــي السلم ألـقــت ظلها
ّ
الحي .هذه املرة ال يوجد «دقون
على
ممشطة» .األحزاب رفعت الغطاء عن
الجميع ،مــا جعل الـجــرافــات تمضي
بـ ـيـ ـس ــر .ال ـج ـم ـي ــع امـ ـتـ ـث ــل ل ـل ـق ــان ــون
ً
الـ ـ ــذي ط ــال ـب ــوا ب ــه طـ ــويـ ــا .وي ـب ــدون
س ـعــداء ب ــأن الــدولــة هـنــا .لـكــن لديهم

إضراب المعلمين في المدارس الخاصة:

ب ّينت النتائج املالية غري املد ّققة للبنوك اللبنانيـة األربعة الكربى ا ُملدرجـة – بنك لبنان
واملهجر وبنك عوده وبنك بيبلوس وبنك بريوت – يف األشهر التسعة األوىل من عام 2017
بحسب بيان صادر عن "لبنان واملهجر" أن األرباح غري االستثنائية املج ّمعة للبنوك األربعة
بلغت ما يعادل  964.83مليون دوالر يف األشهر التسعة األوىل من عام  ،2017أي بزيادة
قدرها  %0.74عن الفرتة نفسها من عام .2016
عىل صعيد ّ
كل بنك مبفرده ،تظهر النتائج بحسب البيان عينه أن بنك لبنان واملهجر قد ح ّقق
أعىل مستوى لألرباح التشغيلية غري االستثنائية بلغ  356.93مليون دوالر بزيادة  %3.73عن
األشهر التسعة األوىل من عام  .2016وجاء بنك عوده يف املرتبة الثانية حيث ح ّقق 341.39
مليون دوالر بانخفاض ّ .%2.56
وحل بنك بريوت يف املرتبة الثالثة إذ وصلت أرباحه إىل
 151.98مليون دوالر بزيادة  .%1.56أ ّما بنك بيبلوس فقد ّ
حل يف املرتبة الرابعة حيث بلغت
أرباحه 114.52مليون دوالر بارتفاع .%0.76
ويف ما يتعلق مبوجودات كل بنك عىل حدة فقد ارتفعت موجودات بنك عوده يف األشهر
التسعة األوىل من عام  2017إىل  44.68مليار دوالر بنسبة  %0.94مقارن ًة مع ،2016/12/31
أما موجودات بنك لبنان واملهجر فقد وصلت إىل  31.79مليار دوالر بزيادة  .%7.73كام
ارتفعت موجودات بنك بيبلوس ،إىل  22.39مليار دوالر بزيادة  ،%7.61وارتفعت موجودات
بنك بريوت إىل  17.47مليار دوالر بزيادة .%1.57
نسبة الكلفة إىل
اإليرادات %

بنك
لبنان 356.93
واملهجر

املردود عىل
متوسط أموال
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األسهم العادية
()%ROAcE
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متوسط
املوجودات
()%ROAA

16.93

1.55

34.37

*341.39

13.7

1.02

52.91

151.98

11.99

1.17

44.77

114.53

8.41

0.71

53.2

بنك
عـــوده
بنك
بريوت
بنك
بيبلــوس

بعد إزالة المخالفات في حي السلم األسبوع الماضي (مروان طحطح)

تقرير

ارتفاع أرباح البنوك
اللبنانية األربعة الكربى

األرباح
(مليون
دوالر)

«األق ـ ــوي ـ ــاء» .وهـ ــو ل ــأم ــان ــة شخص
«م ـح ـب ــوب» ف ــي امل ـن ـط ـقــة .ن ـســألــه عن
الوضع .يقول بصراحة« :نحن تحت
سقف ال ـقــانــون» .لكن لــديــه شــروطــه:
«أال ي ــزي ـل ــوا م ـخــال ـفــة لـ ـف ــان ،بينما
ي ـتــركـ ّـوا فــانــا دون أن يـعـتــرضــوه»،
ويـ ـع ــق ــب« :هـ ـي ــك م ـن ـخ ــرب الـ ــدنـ ــي»،
م ـشــددًا ،مــن دون أن يـســألــه أح ــد أنــه
«مع املقاومة وما ترتأي أنه األفضل
للمنطقة ،ولــن يتكرر فــي الجاموس
ما جرى في حي السلم».
من األقوياء ،نغادر باتجاه الضعفاء.
ـن» ،صــاحـبــة مـيـنــي مــاركــت
«أم ح ـس ـ َ
صغيرة .بــنــت أم ــام محلها أحــواضــا
م ــن الـ ـب ــاط ــون زرع ـ ــت ف ـي ـهــا ن ـبــاتــات
وورودًا .بــدأت «الـبــوب كــات» تجرف
أح ــواض الـبــاطــون .ركـضــت أم حسن
نحوهم ،وأحضرت علبًا بالستيكية.
طلبت من أحد العمال في البلدية أن
يحفظ لها ورودها« :خليلي الوردات
وإال بطلع بحكي عــالـجــديــد» ،تقول
ضاحكة .أم حسن مع القانون ،ولكن
تشير إلــى أن البلدية أنذرتهم «منذ
أسـ ـب ــوع إلزالـ ـ ــة امل ـخ ــال ـف ــات م ــن أم ــام
الطريق وليس من أمام املحل ،فحتى
ب ــرادات املشروبات مخالفة إن كانت
ُ
أمام املحل» :إلى الداخل وإال ترفع إلى
الشاحنة .هـكــذا ،وتدريجيًا ،امتألت
الشاحنات ببقايا املخالفات .الحديد،
وال ـخ ـي ــم ال ـبــاس ـت ـي ـك ـيــة ،وال ــاف ـت ــات
اإلعالنية الضخمة منها والصغيرة،
كنبات عتيقة ،حجارة بناء ،وعبوات
غ ـ ــاز ،وإطـ ـ ـ ــارات الـ ـسـ ـي ــارات .الـحـمـلــة
مستمرة ،على ما يقول رئيس اتحاد
بلديات الضاحية ،محمد درغام .في

التباس في تنفيذ القانون
فاتن الحاج
تنفذ اليوم نقابة املعلمني في املدارس
الـخــاصــة إضــراب ـهــا الـتـحــذيــري ليوم
واحــد فـقــط ،احتجاجًا على عــدم دفع
الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب
املستحقة نهاية تشرين األول املاضي.
اإلض ـ ــراب بـقــي قــائـمــا رغ ــم الـضـغــوط
ال ـتــي تـعــرضــت لـهــا ال ـن ـقــابــة ،إن عبر
االتـصــاالت الهاتفية أو التصريحات
اإلعــامـيــة لثنيها عــن االسـتـمــرار في
ً
«أجواء
التحرك ،استنادًا إلى ما ُس ّمي
إيـ ـج ــابـ ـي ــة» خ ـ ــرج ب ـه ــا ات ـ ـفـ ــاق لـجـنــة
الـ ـط ــوارئ ف ــي وزارة ال ـتــرب ـيــة ،لجهة
تعهد أصحاب املدارس بتنفيذ قانون
السلسلة.
ف ــوزي ــر الـتــربـيــة مـ ــروان ح ـم ــادة ال ــذي
انتظر من النقابة أن تعيد النظر في
«التعطيل»ً ،
بناء على نتائج اجتماع
لجنة ال ـطــوارئ ،السبت املــاضــي ،أكد
فــي حــديــث إذاعـ ــي أم ــس أن «إض ــراب
امل ـ ـ ـ ــدارس الـ ـخ ــاص ــة غـ ـ ـدًا (ال ـ ـي ـ ــوم) ،ال
م ــوج ــب ل ـ ـ ــه» ،مـ ـن ــاشـ ـدًا «ع ـ ـ ــدم وض ــع
التالمذة في البيت وفي الشارع».
ّ
التمني ّ
تحول إلــى تهديد على لسان
رئيس اللجنة االسقفية في املــدارس
ال ـك ــاث ــول ـي ـك ـي ــة املـ ـ ـط ـ ــران ح ـن ــا رح ـمــة

الـ ــذي قـ ــال ،ف ــي حــديــث إذاع ـ ــي أي ـضــا،
ّ
إن «املــدارس الكاثوليكية ّ غير معنية
باإلضراب» ،مشيرًا إلى أنه «سيجري
حـســم ب ــدل الـنـقــل وي ــوم الـتـعـلـيــم لكل
ّ
أستاذ يغيب عن املدرسة ،باعتبار أن
كــل إض ــراب خ ــارج حــرم املــدرســة غير
قانوني».
الهيئة العامة للمدارس الكاثوليكية
استغربت هي األخــرى «مستوى لغة
ال ـت ـخــاطــب ال ـ ــذي ط ـغــى ع ـلــى خـطــاب
نقابة املعلمني ودعوتها لــإضــراب»،
م ـس ـت ـه ـج ـنــة «عـ ـ ـ ــدم ت ـث ـم ــن ال ـن ـق ــاب ــة
لبادرة التزامنا بما تم التوافق عليه
لجهة ال ـبــدء بــدفــع مـتــوجـبــات قــانــون
ً
ابتداء من آخر كانون األول
السلسلة،
ّ ،2017بعد أن تـكــون إدارات امل ــدارس
قــد تسنى لها إع ــداد مــوازنــاتـهــا بعد
مــواف ـقــة ل ـجــان األهـ ــل عـلـيـهــا بحسب
ال ـق ــان ــون  ،515وذل ـ ــك ب ــال ـت ـش ــاور مع
اتحاد املؤسسات التربوية الخاصة».
ّ
إال أن رئيس نقابة املعلمني رودولــف
عبود وصــف هــذا االلـتــزام بامللتبس،
ون ـفــى ف ــي ات ـص ــال م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» أن
ً
«يكون مثل هذا التوافق قد جرى فعال
بني أصحاب املدارس ونقابة املعلمني
داخــل لجنة ال ـطــوارئ .مــا حصل أننا
أصررنا كنقابة على بدء الدفع نهاية

الشهر املاضي ،وطرحت اإلدارات آخر
كانون األول موعدًا للدفع ،لكن وزير
ال ـتــرب ـيــة ط ـلــب م ـن ـهــا ت ـقــديــم م ـب ــادرة
حسن نية ،ودفــع الحقوق اآلن ،وهذا
مــا ورد فــي الـبـيــان املتعلق بــاالتـفــاق
ال ـص ــادر عــن ال ـ ـ ــوزارة» .وس ــأل عـبــود:
«كـيــف يـصــدر بـيــان يـلــزم كــل امل ــدارس
ب ـمــوعــد واح ـ ــد ،ف ــي ح ــن أن ـه ــم قــالــوا
فــي اجـتـمــاع وزارة الـتــربـيــة إن هناك
مــدارس قــادرة على الدفع وأخــرى ال؟
فلماذا ال يتركون لـلـمــدارس املقتدرة
حرية دفع الحقوق ملعلميها؟».
عبود قال إن االلتباس نابع من ربط
الـحـقــوق بــإنـجــاز امل ــوازن ــات السنوية
وب ـم ــواف ـق ــة لـ ـج ــان األهـ ـ ــل وب ــال ـب ـن ــود
الـ ـخ ــافـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ـظ ــر ّ
رد هـيـئــة
ال ـت ـشــريــع واالسـ ـتـ ـش ــارات ف ــي وزارة
ال ـعــدل عـلـيـهــا ،فـيـمــا ال ن ـعــرف مــا إذا
كــانــت ه ــذه ال ـب ـنــود سـتـبـقــى خــافـيــة
حتى ذلك التاريخ أو ال.
وش ـ ــدد ع ـل ــى «أنـ ـن ــا ن ـق ــاب ــة ت ـم ـثــل كــل
امل ـع ـل ـم ــن وت ـ ــداف ـ ــع عـ ــن م ـصــال ـح ـهــم،
وال ن ـعــرف ح ـتــى اآلن م ــا ه ــو مــوقــف
بــاقــي امل ـ ــدارس املـنـضــويــة ف ــي اتـحــاد
املــؤسـســات التربوية الـخــاصــة ،وتلك
غير املنضوية في االتحاد من موعد
تنفيذ القانون» ،معلنًا «أننا جاهزون
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مشروع تقسيم العاقورة:
«المشايخ» يشكون غبن «األهالي»
ُيطالب عدد من أهالي بلدة العاقورة في قضاء
جبيل بـ«فصلهم» إداريًا عن البلدة واستحداث بلدة «خاصة»
حقق لهم عدالة التمثيل
سي ّ
بهم .برأيهم ،إن «االنفصال» ُ
وسيج ّنبهم خالفات «دموية» خاضوها مع أبناء بلدتهم
ُ
سنوات طويلة مضت ،فيما يرى البعض اآلخر أن
خالل
ٍ
«حصتهم» من االمتيازات
مطلبهم ليس إال «مناورة» النتزاع ّ
البلديةّ .لبت وزارة الداخلية والبلديات هذا المطلب عبر إحالة
مشروع قانون ُيجيز تقسيم البلدة الى رئاسة مجلس الوزراء،
إال أن األخيرة لم تدرج المشروع على جدول األعمال ،بضغط
من القصر الجمهوري ،وفق ما تنقل مصادر ُمط ّلعة
هديل فرفور

أم ـ ــل ،بـ ــأن ال تـقـتـصــر مـهـمـتـهــا على
ال ـهــدم واإلزالـ ــة وأن تـطــال «ال ــرؤوس
الكبيرة» .وحتى ذلك الوقت ،ال بد من
االنتظار واملتابعة .حتى «تنظيف»
ال ـح ـ ّـي ت ـمــامــا ،تـجـلـجــل ضـحـكــة أحــد
ّ
املراهقني ،الــذي يعلق ممازحًا« ،خي
اليوم صرت من الجاموس بقشع عني
املريسة».

نقيب المعلمين:
لم نتوافق مع أصحاب
المدارس على آخر
كانون األول
موعدًا للدفع

لــات ـفــاق داخـ ــل لـجـنــة الـ ـط ــوارئ على
روزنامة للدفع».
وتـ ــوقـ ــع أن «ي ـ ـكـ ــون االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ك ـب ـي ـرًا
ب ـ ــاإلض ـ ــراب ال ـ ـيـ ــوم ،وإن ك ـ ــان بـعــض
امل ـع ـل ـمــن ال ــذي ــن ن ــال ــوا ح ـقــوق ـهــم أو
وع ـ ـ ـ ــدوا ب ــإع ـط ــائ ـه ــا وفـ ـ ــق روزنـ ــامـ ــة
محددة أبلغونا بأنهم لن يشاركوا».
وق ـ ـ ـ ــال« :ن ـ ـحـ ــن مـ ــاضـ ــون فـ ــي تـنـفـيــذ
الخطوات تصعيدية إذا بقي االلتباس
فــي إع ـطــاء الـحـقــوق قــائـمــا ،وسنعقد
مؤتمرًا صحافيًا غـدًا (الـيــوم) إلعالن
هذه الخطوات».

ُ
تـقــول ال ــرواي ــة املـشـتــركــة ألهــالــي بلدة
الـ ـع ــاق ــورة أن ه ـن ــاك خ ــاف ــا تــاريـخـيــا
ب ــن آل ه ــاش ــم وب ـق ـي ــة الـ ـع ــائ ــات فــي
ّ
ال ـب ـل ــدة .ه ــذا ال ـخ ــاف الـعـمـيــق تـجــلــى
ب ــ«م ـعــرك ـتــن» شـهــدتـهـمــا ال ـب ـلــدة بني
الطرفني؛ واحدة جرت عام  1956حيث
أ ُس ـ ـفـ ــرت عـ ــن وق ـ ـ ــوع ع ـ ـشـ ــرات ال ـق ـت ـلــى
وأخ ــرى كانت عــام ّ .1979أمــا «جــذور»
هـ ـ ــذا ال ـ ـخـ ــاف فـ ـتـ ـع ــود الـ ـ ــى نـ ـ ــوع مــن
«ال ـصــراع الطبقي» على اعتبار أن آل
هاشم كانوا من اإلقطاع ،وفق ما يقول
البلدة ل ّـ«األخبار».
أحد أبناء
ُ
هــذا الخالف املتجذر ّأدى الــى انقسام
الـبـلــدة ال ــى مــا ُيـشـبــه قــريـتــن؛ واح ــدة
فــي الـقـســم الـشـمــالــي وه ــي ت ـضـ ّـم حي
«امل ـ ـشـ ــايـ ـ ُـخ» ح ـي ــث ي ـق ـطــن غ ــال ـب ـي ــة آل
ه ــاش ــم ،وأخ ـ ــرى ف ــي الـقـســم الـجـنــوبــي
وت ـض ـ ّـم ح ــي «األهـ ــالـ ــي» ،ح ـيــث تقطن
بقية العائالت.
يقول جــورج هاشم ،أحــد أبناء البلدة
املطالبني بالفصل ،إن معظم آل هاشم
يدفعون ثمن هذا الخالف نتيجة «حقد
الـعــائــات الــدفــن عـلــى تــاريــخ العائلة
اإلقطاعي» ،وذلك عبر حرمان العائلة
مـ ــن ال ـت ـم ـث ـي ــل ال ـص ـح ـي ــح فـ ــي جـمـيــع
االستحقاقات البلدية الـتــي شهدتها
البلدةُ ،مضيفًا أن «هناك أشبه بفيتو
ض ـ ّـد وص ــول أي رئ ـيــس مــن آل هاشم
علمًا أن عــددنــا يـفــوق ال ـ ــ 1200نسمة،
ً
ف ـض ــا ع ــن ان ـح ـي ــاز ج ـم ـيــع امل ـجــالــس
البلدية املتعاقبة لحي األهــالــي وعدم
ً
االلـتـفــات ال ــى إن ـمــاء حـ ّـيـنــا ،فـضــا عن
التمييز ضــدنــا مــن نــاحـيــة التوظيف
والخدمات وغيرها».
يلفت هــاشــم إل ــى أن «م ــن ي ــزر بلدتنا
يـ ـع ــرف أن ال ـط ــرف ــن م ـن ـف ـصــان كـلـيــا
ع ـل ــى أرض الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،ن ـح ــن ال ن ـعــرف
بعضنا ّ
جيدًا .لديهم مشاريعهم ولنا
مشاريعنا ،فلماذا ال ننفصل إداريا؟».
ّ
ل ـ ـكـ ــن مـ ـق ــارب ــة «الـ ـحـ ـق ــد الـ ــدفـ ــن عـلــى
اإلقطاعيني» ،مرفوضة من قبل البعض
اآلخر من أهالي البلدة الذين يعتبرون
أن الحديث عن «اإلقطاع» غير منطقي
ّ
ُ
ومستغربًا .هؤالء ُيوظفون مطالب آل
هــاشــم فــي سعي اآلخــريــن إلــى انـتــزاع
ح ـ ّـصـ ـتـ ـه ــم ال ـت ـم ـث ـي ـل ـي ــة ف ـ ــي امل ـج ـل ــس
البلدي.
تنقل مصادر ُ
البلدة
واقع
على
طلعة
م
ّ
أن األخيرة هي بمثابة «نموذج ُمصغر
ع ــن آل ـي ــة ت ــوزي ــع ال ـح ـصــص وامل ــراك ــز
ـف
ف ــي ال ــدول ــة ،ح ـيــث تـخـتـلــف ال ـطــوائـ ً
والزعماء على املقاعد واملراكز» ،الفتة
إل ــى أن مـطـلــب االن ـق ـس ــام ه ــو «ص ــراع
على الحصص».
يقول الباحث في علم اجتماع التنمية
املحلية الــدكـتــور أحـمــد البعلبكي في
اتصال مع «األخـبــار» ،إن الحديث عن
ردود فعل على ما ُي ّ
سمى «إقطاعًا» ال
ينسجم والــواقــع الفعلي ،الفتًا إلــى أن
الـبـعــض قــد يـلـجــأ ال ــى إع ـطــاء أسـبــاب
تــاريـخـيــة لـنــزاعــات وان ـف ـعــاالت ّ
ضيقة

إلعطائها بعدًا يخدم مطالبهمُ .
ويشير
بعلبكي ال ــى أن «اإلق ـط ــاع الـجــديــد قد
ي ـك ــون أص ـع ــب م ــن اإلقـ ـط ــاع ال ـق ــدي ــم»،
الفتًا الى أن الحديث عن صراع طبقي
ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـنــان ـيــة ي ـح ـت ــاج ال ــى
ّ
وتقصي وفهم كل حالة.
دراسات
ُيجاهر املنادون بالفصل ،وغالبيتهم
مــن آل هــاشــم ،أن مطلبهم باالنفصال
عن البلدة هدفه تأمني حصولهم على
ثلث أعضاء املجلس البلدي« ،وقد قال
لنا املكتب القانوني لــوزيــر الداخلية
والبلديات نهاد املشنوق أن الوسيلة
الوحيدة لضمان تأمني ثلث األعضاء
وبالتالي تأمني فرصة أن نأتي برئيس
بلدية هو املطالبة بانقسام البلدة».
م ـط ـلــب االنـ ـفـ ـص ــال الق ـ ــى صـ ـ ـ ً
ـدى ل ــدى
وزارة الداخلية والبلديات التي أحالت
بتاريخ  24تموز املاضي ،الى مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء مـ ـش ــروع ق ــان ــون ي ــرم ــي إل ــى
إل ـغــاء اس ــم قــريــة ال ـعــاقــورة فــي قضاء
جـبـيــل وإض ــاف ــة قــريـتــن بــاســم «قــريــة
العاقورة الشمالية» و«قرية العاقورة
الجنوبية».
يستند املشروع الذي يقضي بتقسيم
ال ـ ـقـ ــريـ ــة ف ـ ــي أس ـ ـبـ ــابـ ــه املـ ــوج ـ ـبـ ــة إل ــى
«الـ ـ ـح ـ ــوادث ال ــدم ــوي ــة الـ ـت ــي ّأدت ال ــى
س ـقــوط ع ــدد م ــن ال ـق ـتـلــى» .وبــالـتــالــي،
ي ـ ــأت ـ ــي م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ،ب ـح ـســب
األسباب املوجبة« ،حرصًا على عدالة
وصـ ـح ــة ال ـت ـم ـث ـيــل ل ـك ــل م ــن الـقـسـمــن
ومنع الخالفات العائلية في املنطقة».
وك ــان ع ــدد م ــن أب ـن ــاء ال ـب ـلــدة (أق ــل من
 100شخص ،غالبيتهم من آل هاشم)
ق ــد ت ـقـ ّـدمــوا ل ــدى الـ ـ ــوزارة ب ـتــاريــخ 20
تموز  2017بطلب استحداث بلدتني،

ويشكون فــي هــذا الطلب مــن «حرمان
الـبـلــدة وت ـحــدي ـدًا ال ـعــاقــورة الشمالية
وأهـلـهــا مــن اإلن ـمــاء املـتـســاوي بسبب
الخالفات العائلية التي كانت تنعكس
على االستحقاقات البلدية».
يــذكــر نـ ّـص الطلب أن وزارة الداخلية
سبق لها أن اتخذت قــرارًا باستحداث
مــركــز مـخـتــار «ل ـحــي امل ـشــايــخ» وآخ ــر
لـ ــ«ح ــي األهـ ــالـ ــي» ،م ـطــال ـبــا ب ــ«ات ـخ ــاذ
التدابير التي تسمح باستبدال بلدة
ال ـعــاقــورة بـحـيــث يـتــم إن ـشــاء بـلــدتــن،
ُ
األول ـ ـ ــى ت ـس ـم ــى الـ ـع ــاق ــورة الـشـمــالـيــة
وت ـت ــأل ــف م ــن ح ــي امل ـش ــاي ــخ وال ـثــان ـيــة
ُ
تسمى العاقورة الجنوبية وتتألف من
حي األهــالــي ،على أن تبقى حــدود كل
بلدة جديدة هي حدود الحي املعترف
قانونًا».
به ُ
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ــرف ــض عـ ــدد م ــن أهــالــي
البلدة ما أسموه «مشروع التقسيم»،
م ـع ـت ـبــريــن أن ال ـع ــري ـض ــة الـ ـت ــي ت ـقـ ّـدم
ُ
بها عــدد مــن أف ــراد آل هاشم «ال تمثل
ال ـع ــائ ـل ــة ك ـل ـه ــا ،خ ـص ــوص ــا أن نــائــب
رئيس البلدية أسد هاشم كان أول من

يتخوف القصر
ّ
الجمهوري من إرساء
مشروع تقسيم البلدة
كنموذج ُيعمم على
بقية البلدات

ّ
تصدى للمشروع».
ي ـقــول نــائــب الــرئ ـيــس أس ــد هــاشــم في
اتـ ـص ــال م ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» إن «م ـش ــروع
التقسيم انتهى وقد تواصلنا مع وزارة
الــداخـلـيــة واملـعـنـيــن إلل ـغــاء العريضة
الـ ـت ــي تـ ــم ت ــوقـ ـيـ ـعـ ـه ــا» ،الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى أن
«مطلب ضمان ثلث األعضاء ال ُيترجم
عـ ـب ــر ع ــريـ ـض ــة تـ ـط ــال ــب ب ــال ـت ـق ـس ـي ــم».
ُ
وي ـض ـيــف ف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد« :سنعمد
خ ـ ــال امل ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي إل ـ ــى دراس ـ ــة
اقتراح تعديل النظام الداخلي لضمان
حـصــول آل هــاشــم على ثلث األعـضــاء
وسنرى مدى قابلية وقانونية تحقيق

ُيطالب عدد من آل هاشم باالنفصال من أجل حصولهم على ثلث أعضاء المجلس البلدي (األخبار)

هذا األمر».
ُ
ُ
ف ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ،ت ـف ـيــد امل ـع ـط ـي ــات أن
مشروع القانون لم ُيــدرج على جدول
أعمال جلسة مجلس الــوزراء املاضية
ب ـض ـغ ــط مـ ــن «الـ ـقـ ـص ــر الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري»
الــرافــض بشكل قــاطــع تمرير مشاريع
ك ـهــذه ،تـخـ ّـوفــا مــن إرســائ ـهــا كنموذج
يـ ـت ــم ت ـع ـم ـي ـم ــه عـ ـل ــى ب ـق ـي ــة الـ ـبـ ـل ــدات.
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــم ،ي ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد امل ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــون ع ـلــى
هـ ــذه ال ـعــري ـضــة بــال ـت ـهــديــد بتصعيد
تـحــركــاتـهــم لـتـمــريــر م ـشــروع الـقــانــون
«من أجل استرداد حقوقهم».
ُ
إال أن ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــة تـ ـعـ ـي ــد ط ــرح
ّ
ال ـن ـقــاش املـتـعــلــق ب ــدور ال ـب ـلــديــات في
ّ
ُ
املـنــاطــق ال ــذي يـتـعــدى حـكـمــا ،بحسب
القوانني التي ترعى البلديات ،مسألة
ال ـت ـم ـث ـي ــل ال ـع ــائ ـل ــي وت ـ ـت ـ ـجـ ــاوزه ال ــى
ّ
مسؤوليات تتعلق بالتنمية املحلية
وبالنهوض باملناطق .من هنا ،يغدو
مـطـلــب «تـصـغـيــر ال ـب ـل ــدي ــات» يـضــرب
أهــداف التنمية التي «تفرض توسيع
إمـ ـك ــانـ ـي ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــات ونـ ـط ــاقـ ـه ــا ال
العكس» ،وفق ما يقول وزير الداخلية
والبلديات السابق زياد بارود .يضيف
ّ
للحد من عدد
األخير أن هناك ضرورة
ال ـب ـلــديــات الـ ــذي قـ ــارب ال ـ ـ ــ 1100بلدية
فـيـمــا تـسـعــى بـقـيــة الـ ــدول ال ــى خفض
ً
عــدد البلديات ،مثال فــي األردن هناك
 200ب ـلــديــة وفـ ــي ت ــون ــس ه ـن ــاك نحو
 100بلدية «وهي دول تفوق لبنان من
حيث الحجم الجغرافي والسكان».
ُيشير بارود الى أن القانون  665الذي
ص ــدر ع ــام  1997أل ـغــى ال ـش ــروط التي
ك ــان ــت م ـف ــروض ــة م ــن أج ــل اس ـت ـحــداث
ّ
البلديات؛ هذه الشروط تتعلق بالعدد
األدن ــى ُ
للمسجلني فــي لــوائــح الشطب
ً
فـضــا عــن الـحــد األدن ــى مــن ال ــواردات،
ّ
الفـتــا الــى أن إلـغــاء هــذه ال ـشــروط أدى
ف ــي م ــا ب ـعــد الـ ــى اس ـت ـح ــداث ب ـلــديــات
«بــاالسـتـنـســاب» ب ـقــرار ُي ـص ــدره وزيــر
الداخلية والبلديات.
ينطلق بــارود من هــذه النقطة ُليشير
إلـ ـ ــى أن االس ـ ـت ـ ـحـ ــداث «الـ ـعـ ـش ــوائ ــي»
لـلـبـلــديــات ّأدى ال ــى ف ـقــدان الـكـثـيــر من
الـ ـبـ ـل ــدي ــات لـ ـق ــدراتـ ـه ــا اإلنـ ـم ــائـ ـي ــة فــي
ال ـ ـن ـ ـطـ ــاق الـ ـجـ ـغ ــراف ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـخ ـضــع
لسلطتها ،الفـتــا إل ــى أن ح ــاالت فصل
ال ـب ـل ــدي ــات تـ ـك ــون إي ـج ــاب ـي ــة ف ــي ح ــال
ت ــوف ــرت اإلم ـكــان ـيــات املــال ـيــة وغـيــرهــا،
وداع ـيــا الــى دمــج الـبـلــديــات الصغيرة
وت ــوح ــدي ـه ــا خ ــدم ــة لـ ـ ــدور ال ـب ـل ــدي ــات
اإلنمائي.
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هناك من يدعو إلى
جعل الذكاء االصطناعي
إلهًا ،وبالمقابل من يريد
أن يضبط هذه الصناعة
كي يحافظ على الجنس
البشري .هذا النقاش
العالمي مطروح منذ
سنوات ،وهو ليس سيناريو
لفيلم حضرتموه سابقًا.
حتى اليوم ،ال يبدو أن
هناك توجهًا صارمًا
لوضع قواعد لهذه
اللعبة الخطرة .وإذا تأخر
العالم في ضبطها،
من الممكن أن يكون
األوان قد فات

طائفة جديدة
تعبد الذكاء االصطناعي؟
يـ ـ ــريـ ـ ــد أن ـ ـت ـ ــون ـ ــي ل ـ ـي ـ ـفـ ــانـ ــدوس ـ ـكـ ــي،
امل ـه ـن ــدس ال ـ ـبـ ــارع الـ ـ ــذي س ــاع ــد فــي
إنجاز  Google Street Viewوهندسة
سيارة غوغل "وإيمو" الذاتية القيادة
وس ـ ـيـ ــارة "أوب ـ ـ ـ ــر" ،أن ي ــؤس ــس دي ـنــا
ج ــدي ـدًا يـعـبــد ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي.
بـ ـ ـ ــرأي لـ ـيـ ـف ــان ــدوسـ ـك ــي ،الـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ّـدم
ّ
وسماه
األوراق لتأسيس هذا الدين
"ط ــري ــق امل ـس ـت ـق ـبــل" ،أن ال ـغ ــرض من
ه ــذه الـطــائـفــة الـجــديــدة هــو "تطوير
وتعزيز إرادة الله على أساس الذكاء
االصـطـنــاعــي وتحسني املجتمع من
خـ ــال عـ ـب ــادة هـ ــذا اإللـ ـ ـ ــه"؛ أي جـعــل
الــذكــاء االصطناعي إلـهــا .لــم يكشف
مـهـنــدس غــوغــل الـســابــق شـيـئــا غير
ذل ــك عــن طــائـفـتــه ال ـجــديــدة .قــد يــرى
الكثيرون أن ليفاندوسكي مجنون

الغرض من هذه الطائفة الجديدة
هو «تعزيز إرادة اهلل على أساس
الذكاء االصطناعي وتحسين
المجتمع من خالل عبادة هذا اإلله»
وأن ف ـك ــرت ــه ه ـ ــذه م ـس ـت ـح ـي ـلــة ،لـكــن
ال ـعــديــد م ــن ال ـخ ـبــراء ي ـجــادلــون بــأن
ال ـف ـكــرة قــابـلــة لـلـتـحـقــق أك ـثــر بكثير
مما نعتقد .ففكرته تنبع من مفهوم
منتشر بكثرة فــي "سيليكون فالي"
وبني خبراء التكنولوجيا هو "التفرد"
 ،singularityوهــو نظرية تـقــول بأن
الـ ـتـ ـط ــور ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي ،وت ـح ــدي ـدًا
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـ ــذكـ ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي،
سيؤدي إلى نمو تكنولوجي عظيم
يـخـلــق آالت أك ـث ــر ذك ـ ــاء م ــن الـبـشــر،
م ــا س ـ ُـي ـح ــدث ت ـغ ـي ـيــرات ره ـي ـبــة في
الحضارة اإلنسانية.
راي كــورزويــل ،مدير قسم الهندسة
في غوغل ،يعتقد بأننا سنصل إلى
هــذه النقطة ،نقطة التفرد ،خــال 30
سـنــة؛ كــذلــك يتوقع املــديــر التنفيذي
لـ ـ ـ  Softbankم ــاس ــاي ــوش ــي س ــون
أن ال ـت ـف ــرد ال ـت ـك ـنــولــوجــي سـيـحــدث

عـ ـ ــام  .2047عـ ـن ــدم ــا ي ـم ـل ــك الـ ــذكـ ــاء
االصطناعي معرفة أكثر من مجموع
سكان الكوكب بأكمله ،هناك أسئلة
ُ
جدية تطرح عما إذا كان هذا الذكاء
االصطناعي سيصبح شبيهًا باإلله
ويـكـتــب الـكـتــاب امل ـقــدس ال ـخــاص به
ّ
ويجر البشر لعبادته.
والء لـيـفــانــدوفـسـكــي ل ـف ـكــرة الـتـفــرد
وإي ـم ــان ــه بـ ــأن ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي
س ــوف ينمو يــومــا مــا لـيـتـفــوق على
الـبـشــر الــذيــن سـيـعـبــدونــه ،وات ـخــاذه
خطوة تأسيس طائفة لهذا الغرض
فـ ـت ــح نـ ـق ــاش ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا وش ـ ــرس ـ ــا بــن
الخبراء.

الذكاء االصطناعي يشبه
الطوائف المنظمة
م ــوق ــع  Venturebeatالـتـكـنــولــوجــي
نـجــح ف ــي نـقــل وج ـه ــات نـظــر مثيرة
لــاهـتـمــام ألب ــرز ال ـخ ـبــراء فــي مجال
الـ ـ ــذكـ ـ ــاء االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي .واح ـ ـ ـ ــد مــن
الـخـبــراء الــذيــن تحدثوا للموقع هو
فينس لينش ،مؤسس شركة .IV.AI
الـتــي تبني أنظمة ذك ــاء اصطناعي
لـلـمــؤسـســات .ي ـطــرح لـيـنــش مـقــاربــة
الف ـتــة تـجـمــع ال ــدي ــن امل ـن ـظــم بكيفية
عـمــل ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي ،باعتبار
أن هناك عــدة أوجــه تشابه بينهما،
كـ ـي ــف؟ "ف ـ ــي الـ ـكـ ـت ــاب امل ـ ـقـ ــدس الـ ــذي
يستخدمه املسيحيون ،على سبيل
امل ـث ــال ،ه ـنــاك الـعــديــد مــن املــواضـيــع
امل ـكــررة ،وال ـصــور ،واالس ـت ـعــارات .إن
تعليم البشر التعليم الديني يشبه
ّ
الطريقة التي نعلم بها اآلالت املعرفة:
تكرار العديد من األمثلة التي تشكل
نسخًا مــن املـفـهــوم ال ــذي نــريــد لآللة
أن ت ـت ـع ـل ـمــه .ه ـن ــاك أي ـض ــا ال ـقــواســم
امل ـش ـتــركــة ب ــن ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي
وال ــدي ــن ف ــي ال ـه ـي ـكــل ال ـه ــرم ــي لفهم
املـ ـع ــرف ــة املـ ـ ــوجـ ـ ــودة فـ ــي ال ـش ـب ـك ــات
العصبية .إن مفهوم تدريس اآللة أن
ُ ّ
تتعلم ،ومن ثم تدريسها أن تعلم (أو
أن تكتب أنظمة ذكاء اصطناعي) ،ال
يختلف كـثـيـرًا عــن مـفـهــوم الـثــالــوث
امل ـ ـقـ ــدس أو ك ــون ــه ي ـح ـق ــق ال ـت ـنــويــر

بـعــد الـعــديــد مــن الـ ــدروس املكتسبة
ب ـم ـس ـتــويــات م ـت ـفــاوتــة م ــن ال ـن ـجــاح
والفشل" ،يقول لينش.
إلث ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــات وج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــة ن ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــره ،نـ ـش ــر
ل ـي ـنــش ن ـم ــوذج ــا ع ــن ك ـتــابــة ال ــذك ــاء
االص ـط ـنــاعــي آليـ ــات ت ـبــدو مشابهة
ج ـدًا لــآيــات املــوجــودة فــي اإلنجيل:
"وقالوا واحدًا إلى آخر ،نحن مذنبون
حقًا فــي مــا يتعلق بعملنا وجهدنا
وأب ــان ــا"" ،واس ـم ـحــوا لشركاتكم بــأن
تـقـ ّـدم إيــاكــم ،وأنــا سأنقذكم بذراعي
حتى هذه األرض من مملكة السماء".
هذه اآليات كتبها الذكاء االصطناعي
بعدما تم تلقينه مجموعة آيــات من
اإلنـجـيــل .يضيف لينش أن ــه "يمكن
ل ـلــذكــاء االص ـط ـنــاعــي ف ــي ال ـس ـنــوات

الـعـشــريــن أو الـخـمـســن ال ـقــادمــة أن
يـ ـق ــرر أن ي ـك ـتــب ك ـت ــاب ــا م ـق ــدس ــا كــي
يتبعه البشر؛ قــد يقول لــك مــا يجب
القيام به كل يوم ،أو إلى أين يجب أن
تسافر ،أو كيفية عيش حياتك".
يـتــابــع املــوقــع مــع وجـهــة نـظــر روبــي
م ـي ـن ـي ـك ــوال ،رئـ ـيـ ـس ــة Wunderman
 Seattleو Global Leadاملتخصصة
ب ـخ ــدم ــات الـ ــذكـ ــاء .ت ـت ـفــق مـيـنـيـكــوال
عـلــى أن "ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي ال ــذي
ي ـ ـعـ ــرف ك ـ ــل ش ـ ــيء ي ـم ـك ــن أن ي ـب ــدو
جديرًا بالعبادة ،وخاصة أن الذكاء
االصطناعي لديه بعض االرتباطات
بكيفية عمل الدين املنظم اليوم .فمن
ش ــأن ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي أن يفهم
ك ـي ــف ي ـع ـمــل ال ـع ــال ــم ع ـل ــى مـسـتــوى
أعلى من البشر ،والبشر يثقون بأن
هذا الذكاء االصطناعي من شأنه أن
يوفر املعلومات التي نحتاج إليها
فــي حياتنا الـيــومـيــة .ومــن شــأنــه أن
يحلل هذه املعلومات بالنسبة إلينا
وي ـن ـي ــرن ــا بـ ـط ــرق ق ــد تـ ـب ــدو مــألــوفــة
ألي ش ـخ ــص ي ـ ـمـ ــارس الـ ــديـ ــن ،مـثــل
املسيحية".
هل من املمكن أن يعبد الناس الذكاء
االصطناعي؟ يجيب كاتب املقال في
 Venturebeatج ــون ب ــران ــدون" :نـعــم،
ف ـن ـحــن ن ـم ـيــل إل ـ ــى ال ـث ـق ــة واالل ـ ـتـ ــزام
بــاألش ـيــاء ال ـتــي ت ـبــدو أك ـثــر ق ــوة من
أنفسنا .نحن نثق بأليكسا (مساعد
ش ـخ ـص ــي ذكـ ـ ــي أنـ ـش ــأت ــه أم ـ ـ ـ ــازون)
وك ــورت ــان ــا (م ـســاعــد شـخـصــي ذكــي
أن ـ ـشـ ــأتـ ــه مـ ــاي ـ ـكـ ــروسـ ــوفـ ــت) ،ون ـث ــق
ب ـ ـغـ ــوغـ ــل .عـ ـن ــدم ــا يـ ـصـ ـب ــح الـ ــذكـ ــاء
االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي أق ـ ـ ـ ــوى بـ ـكـ ـثـ ـي ــر ،فــي
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـع ـش ــري ــن أو الـخـمـســن
القادمة ،هناك احتمال كبير بأن يتم
تأليهه بطريقة أو بأخرى".

لضبط الذكاء االصطناعي…
قبل فوات األوان
أبرز املعارضني لدين ليفاندوفسكي
الجديد هو املدير التنفيذي لشركتي
"تـ ـ ـس ـ ــا" و spaceXإيـ ـ ـل ـ ــون م ــاس ــك
املعروف بمناشدته الدائمة لضرورة

«التفرد» هو نظرية تقول
بأن التطور التكنولوجي سيؤدي إلى
نمو تكنولوجي عظيم يخلق آالت
ذكاء من البشر
أكثر ً

وض ــع ضــوابــط صــارمــة ج ـدًا للذكاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي كـ ــي ي ـب ـق ــى اإلن ـ ـسـ ــان
مسيطرًا عليها .فقد ّ
غرد ماسك بأن
ليفاندوفسكي يجب أن يوضع على
قائمة األشخاص غير املسموح لهم
إطالقًا بتطوير أنظمة ذكاء فائقة .ال
يخاف ماسك من الذكاء االصطناعي
نفسه ،وخاصة أنه من أبرز املطورين
في هذا املجال ،إنما يخاف أن ُيترك
ال ـ ــذك ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي مـ ــن دون أي
ضوابط ،ويعتبر أن هذا هو الخطر
األك ـب ــر الـ ــذي سـتــواجـهــه ال ـح ـضــارة،
داع ـيــا ال ـشــركــات الـعــامـلــة فــي مجال
الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي إل ـ ــى الـتـمـهــل
لضمان عدم بنائها شيئًا خطرًا من
دون قصد.
ف ـ ــي آب ال ـ ـف ـ ــائ ـ ــت ،ق ـ ـ ـ ـ ّـدم مـ ــاسـ ــك مــع
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــراء رسـ ــالـ ــة
مفتوحة إل ــى األم ــم املـتـحــدة يــدعــون
فيها املجتمع الدولي إلى النظر في
الـتـهــديــد ال ــذي ق ــد تـشـكـلــه األسـلـحــة
التي تعتمد على الذكاء االصطناعي،
معتبرًا أنها مجرد مسألة وقت قبل
أن ُي ـس ـت ـخ ــدم الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـنــاعــي
املـتـطــور إلج ــراء هجمات سيبرانية
ضخمة .وفي مؤتمر لحكام الواليات
املتحدة األميركية ،في تموز الفائت،
ّ
ق ــال مــاســك إن ال ـن ــاس ل ــن يـتـحــركــوا
إل ــى أن يـ ــروا ال ــروب ــوت ــات تـسـيــر في
الـ ـش ــوارع وتـقـتـلـهــم ،ل ــذل ــك ي ـجــب أن
نـسـتـبــق ه ــذا األم ــر ون ـضــع ضــوابــط
على هذه الصناعة.
ي ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارك مـ ـ ــاسـ ـ ــك املـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاوف م ــع
الفيزيائي العبقري ستيفن هوكنغ
ّ
الذي يحذر أيضًا من مخاطر الذكاء
االصطناعي .فقد أعلن منذ سنوات
أن "تـ ـط ــوي ــر ال ـ ــذك ـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي
ال ـكــامــل يـمـكــن أن يـنـتــج م ـنــه نـهــايــة
الجنس البشري" ،مضيفًا أن الذكاء
االص ـط ـنــاعــي "م ــن شــأنــه أن ينطلق
مـ ــن ت ـل ـق ــاء ن ـف ـس ــه وي ـع ـي ــد تـصـمـيــم
نفسه بمعدل متزايد ،لكن البشر من
خــال الـتـطــور البيولوجي البطيء،
ال ي ـم ـك ـن ـهــم أن ي ـن ــاف ـس ــوه ،وسـيـتــم
استبدالهم".
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إعداد إيفا الشوفي

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

تقرير

قصّة اإلنترنت

علي عواد
«إن اإلنترنت هو أول شيء بنته البشرية
من دون أن تفهمه ،وهو أكبر تجربة
شهدناها في األناركية»
إريك شميدت ــ رئيس شركة
 Alphabetصاحبة المحرك البحثي
google
إن شبكة اإلنـتــرنــت هــي أمــر بسيط
ن ـس ـب ـيــا ،وي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ـه ــا تشبه
شبكة الهاتف السلكي الداخلي إلى
حـ ٍـد مــا ،ولـكــن على صعيد الكوكب.
ب ــدأت القصة فــي سبعينيات القرن
املـ ـ ــاضـ ـ ــي فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
األم ـي ــرك ـي ــة ع ـن ــدم ــا ع ـم ــل ب ـ ــوب ك ــان
وف ـي ـنــت س ـي ــرف ع ـلــى مـ ـش ــروع بــات
يـعــرف الـيــوم بــاســم اإلنـتــرنــت ،ولكن
فــي الــواقــع عملهما هــذا كــان يعتمد
على مشروع قبله اسمه ARPANET
وهو اختصار لــAdvanced Research
 Projects Agency Networkال ــذي
م ــولـ ـت ــه وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع األم ـي ــرك ـي ــة
بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون مـ ـ ـ ــع رائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ ـبـ ـك ــات
الكومبيوتر بول بارنت .كان الهدف
وقتها إنشاء شبكة للتواصل موزعة
في البالد ومن دون مركزية إلدارتها
لكي تستطيع العمل بعد التعرض
لضربة نووية (أيام الحرب الباردة).
ب ـم ـع ـنــى آخـ ـ ــر ،إنـ ـش ــاء ش ـب ـكــة يـمـكــن
التواصل مع باقي نقاطها حتى لو
دمر جزء منها نتيجة عمل عسكري
م ــا ،ويـمـكــن ذل ــك نـتـيـجــة كــونـهــا من
دون مركز إلدارتها ،إذ يمكن اعتبار
ك ــل ن ـق ـطــة م ــركـ ـزًا ب ـح ــد ذات ـ ـ ــه .نـجــح
امل ـش ــروع ،وب ــدأ الـعــالــم يشهد طفرة
في شركات موزعي خدمة اإلنترنت
أو ما يعرف بالـ  ISPوهو اختصار لـ
 ،Internet Service Providerومنذ ذاك
الوقت ازداد عــدد مستخدمي شبكة
اإلنترنت بشكل جنوني.

كيف تعمل؟
فــي الـبــدايــة ،نحن بحاجة إلــى عتاد
 HARDWAREويـ ـشـ ـم ــل األسـ ـ ــاك
وال ـكــابــات وال ـ ـ  Routerوالـخــادمــات
ً
ومحوالت وأبــراج الهواتف ،وصوال
الى األقمار االصطناعية ،باإلضافة

إل ــى األجـ ـه ــزة ال ـت ــي سـتـتـصــل بـهــذه
املنظومة املتكاملة .من ناحية أخرى،
نـ ـح ــن بـ ـح ــاج ــة إل ـ ـ ــى بـ ــروتـ ــوكـ ــوالت
لتنظيم عـمــل ه ــذه امل ـكــونــات لخلق
ب ـي ـئــة ع ـم ــل ت ـت ـيــح ل ـك ــل األج ـ ـهـ ــزة أن
تشبك نفسها داخل الشبكة وتصبح
جزءًا منها في نهاية املطاف وقادرة
على إرس ــال الـبـيــانــات واستقبالها.
إن أي ج ـه ــاز ل ــدي ــه قـ ـ ــدرة االت ـص ــال
ب ــاإلن ـت ــرن ــت .ب ـم ـجــرد دخ ــول ــه فـيـهــا،
أصـبــح مــن مكوناتها ولــديــه الـقــدرة
على التأثير فيها.
مـ ـ ــن أهـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـب ـ ـ ــروت ـ ـ ــوكـ ـ ــوالت أيـ ـض ــا
ب ــروت ــوك ــول Transmission Control
 Protocolوي ـع ــرف اخ ـت ـصــارًا بـ ـ TCP
وبروتوكول  Internet protocolويعرف
اخـتـصــارًا ب ـ  IPوال ـلــذان غالبًا مــا تتم
اإلشـ ـ ــارة إلـيـهـمــا مـجـتـمـعــن ف ــي اســم
واحد وهو TCP/IP.

ولكن من يملك اإلنترنت؟
ف ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،ال أح ـ ــد ي ـم ـل ـكــه أو ال ـكــل
يـمـلـكــونــه م ـع ــا ،ك ـي ــف؟ اإلن ـت ــرن ــت هو
وسيلة لتتواصل أجهزة الكومبيوتر
ف ــي م ــا ب ـي ـن ـهــا ع ـل ــى ال ـش ـب ـك ــة .يـشـبــه

اإلنترنت هو فعليًا
تراكم لكل المعلومات
الموجودة على جميع
أجهزة الكومبيوتر

األمـ ـ ــر ش ـب ـك ــة ال ـ ـهـ ــاتـ ــف ،إذ ال يـمـكــن
ً
االتصال برقم ما إذا لم يمكن متصال
ب ــال ـش ـب ـك ــة ،لـ ـك ــن هـ ــل ي ـم ـل ــك أحـ ـ ــد مــا
ن ـظــام ال ـهــاتــف؟ ك ــا .بــالـتــأكـيــد ،هناك
حكومات وشــركــات ومنظمات تحدد
بنية اإلنترنت وكيفية عمله ،إال أنهم
ال يملكونه وال يمكن ألحــد أن ّ
يدعي
امتالك اإلنترنت.
حسنًا ،من أيــن تأتي ماليني املواقع

اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة؟ ف ـل ـن ـقــل األم ـ ـ ــر ب ـهــذه
ال ـط ــري ـق ــة ،إن ك ــل م ــوق ــع نـتـصـفـحــه
على شبكة اإلنترنت مــوجــود داخــل
كــوم ـب ـيــوتــر ل ـش ـخــص أو ش ــرك ــة قــد
يكون موقعها في الشارع الذي نسكن
فيه أو في الجهة املقابلة من الكوكب.
فلنقل إنك تريد تصفح موقع ما على
اإلنترنت ،كتبت اسمه ونقرت Enter
وإذا باملوقع يظهر أمامك .ما حصل
ه ــو أن ه ــذا امل ــوق ــع م ـثــل ك ــل املــواقــع
األخرى على اإلنترنت موجود داخل
جـهــاز كومبيوتر أق ــوى وأس ــرع من
أجهزة الكومبيوتر املنزلية ويسمى
ال ـخ ــادم أو  SERVERتـمــت تهيئته
لـيـعـمــل ك ـ ــ WEB SERVERوداخ ـل ــه
قـ ــام أحـ ــد م ـبــرم ـجــي امل ــواق ــع بصنع
ه ــذا امل ــوق ــع الـ ــذي تـصـفـحـتــه ،وعـمــد
ش ـخــص آخ ــر ال ــى إض ــاف ــة املـحـتــوى
عليه وتجديده حسب الحاجة .هنا
أنت فعليًا ُتكون قد ذهبت الى داخل
الـ  Serverوفتح لك ملف املوقع الذي
يحتوي على املعلومات التي أدخلها
شخص أو مجموعة ،فتكون شبكة
اإلنـتــرنــت مـجــرد وسيلة تمكنك من
ال ـتــواصــل مــع كــل األج ـه ــزة األخ ــرى.
ومن هنا أيضًا ،نستنتج أن اإلنترنت
هــو تــراكــم لكل املعلومات املــوجــودة
على جميع أجـهــزة الكومبيوتر في
العالم ،فال يمكن لشخص ما أو جهة
أو دولة أن تمتلك اإلنترنت وهو في
األصــل ال يعمل من خالل مركزية أو
نقطة واحدة.

ما هو مستقبل اإلنترنت؟
ب ـ ــداي ـ ــة ،ال ي ـم ـك ــن اإلج ـ ــاب ـ ــة عـ ــن ه ــذا
الـســؤال مــن دون ذكــر كمية البيانات
واملـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ال ـ ـهـ ــائ ـ ـلـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ي ـتــم
تـنــاقـلـهــا يــومـيــا عـبــر الـشـبـكــة .تـقــول
اإلح ـص ــائ ـي ــات إن ح ـجــم هـ ــذه الـ ــرزم
يـ ـ ــزداد  %40ك ــل ع ـ ــام .وب ـح ـل ــول عــام
 ،2020سيتضاعف حجم املعلومات
 50مـ ــرة .وف ــي ق ـي ــاس لـنـسـبــة ســرعــة
النمو فــي حجم املعلومات قــامــت به
شركة  Aureus Analyticsوالتي يقع
مقرها في سنغافورة ،قــدرت الشركة
أن  %90من الحجم الكلي للمعلومات
املــوجــود الـيــوم على شبكة اإلنترنت
تـ ــم خ ـل ـقــه فـ ــي ال ـس ـن ـت ــن املــاض ـي ـتــن

ما هو الـ Cloud؟
انـتـشــر مـنــذ س ـنــوات قليلة مصطلح الـ ـ Cloud
وقــامــت العديد مــن الشركات بتقديم مساحات
ل ـع ـمــائ ـهــا ل ـي ـخــزنــوا م ــا لــدي ـهــم م ــن مـعـلــومــات
وب ـي ــان ــات م ــن دون ال ـح ــاج ــة إلـ ــى ش ـ ــراء جـهــاز
لتخزين املعلومات ،أبرزها شركة أبل وخدمة الـ
 iCloudوشركة  ،DropBoxفكيف تعمل هذه
التكنولوجيا؟ تقوم الشركة بإنشاء ما يسمى
 FarmServerوهــو عـبــارة عــن منشأة ضخمة
تـحـتــوي عـلــى كـمـيــات هــائـلــة م ــن أج ـه ــزة حفظ
املعلومات موصولة بشبكة اإلنترنت ،ويتم إعطاء
كل مشترك بهذه الخدمة مساحة تخزين محددة
حسب ما دفــع من أمــوال محمية باسم حساب
وكلمة مــرور ليعود ويرفع ما لديه من محتوى
لتخزينه على تلك املساحة التي أعطيت له.

فـقــط! يـعــزو الـخـبــراء ذلــك إلــى توسع
الـ ــوسـ ــائـ ــط ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـي ــح اس ـت ـع ـم ــال
اإلنترنت ونقل املعلومات عبرها وهو
مــا يطلق عليه .Internet of Things
يبلغ عدد مستخدمي الهواتف الذكية
فــي الـصــن وحــدهــا  663.37مليونًا،
وفـ ــي ال ـه ـنــد أي ـض ــا  299.24مـلـيــونــا
مــن أص ــل  1.25مـلـيــار نـسـمــة .ناهيك
عن الوسائط األخــرى مثل السيارات
والتلفاز واألجـهــزة الحديثة ،وحتى
البراد ،كلها باتت متصلة باإلنترنت.
ال ـعــدد امل ـقــدر لـكــل األج ـهــزة يبلغ 4.9
مليار جهاز متصل بشبكة اإلنترنت،
غير أن هذا العدد سيرتفع عام 2020
إلـ ــى  25م ـل ـي ــار جـ ـه ــاز .هـ ــذه ال ـث ــورة
الرقمية اآلتية ال محال تحمل العديد
م ــن ال ـت ـحــديــات إذا م ــا أردن ـ ــا لشبكة
اإلنـتــرنــت أن تبقى قائمة مثل زيــادة

كان الهدف
وقتها إنشاء
ســرعــة نـقــل ال ـب ـيــانــات ،بــال ـتــرافــق مع شبكة للتواصل
موزعة في
زيادة سعة أجهزة تخزين املعلومات،
وال ـ ـبـ ــدء بـتـجـهـيــز ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة ،البالد ومن دون
مركزية إلدارتها

مـثــل م ــا قــامــت ب ــه ال ــوالي ــات املـتـحــدة
األميركية في عهد الرئيس األميركي
السابق بــاراك أوبــامــا عندما رصدت
م ـب ـل ــغ  500م ـل ـي ــون دوالر ل ـت ـطــويــر
ب ـن ـيــة ش ـب ـكــة اإلنـ ـت ــرن ــت ف ــي الـ ـب ــاد،
ومــن ضمنها إدخــال منظومة الجيل
الخامس  5Gلتبقى في طليعة الدول
فــي ه ــذا امل ـجــال .ه ــذا املستقبل ليس
ب ـع ـي ـدًا ول ـ ــن يـ ـك ــون ك ــاف ـي ــا أن تـمـلــك
منظومة اتـصــاالت ال بــأس بها .فإما
أن ت ـكــون مـنـظــومــة حــديـثــة متكاملة
ق ــادرة عـلــى اسـتـيـعــاب كــل العمليات
املوجودة على الشبكة ،وإال فستكون
دولــة تشبه مسلسل فلينستون أيام
العصر الحجري.

كيف يعلم  googleكل شيء؟
«غوغل» هو عبارة عن محرك بحثي ،وهو ال يملك
اإلنترنت بل يملك قاعدة بيانات هائلة تحوي عناوين
املواقع املوجودة على اإلنترنت ،وهو في الواقع ال يعلم
اإلجــابــة ملــا نطرحه مــن أسئلة .كــل مــا فــي األمــر أنه
يـقــارن مــا قمنا بالبحث عنه بقاعدة البيانات التي
لديه ،ومن ثم يظهر لنا النتائج فنختار ما يناسبنا
واملوقع األقرب باإلجابة للبحث الذي قمنا به .يوجد
العديد من املحركات البحثية ،منها ما خفت نجمه
واخـتـفــى ،ومنها مــن يـصــارع للبقاء ويعتمد على
تقديم نفسه كمنافس لغوغل مثل موقع «ياندكس»
 www.yandex.comال ــذي ي ـقــدم نـفـســه عـلــى أنــه
يحمي خصوصية املستخدم مثل عدم تسجيل ما
يتصفح واملواقع التي يزورها وال يبيع هذه املعلومات
لشركات اإلعالنات كما تفعل شركة غوغل.
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التابع :أسماء وسحنات عربية للبيع
عن المثقف ّ
عبد اهلل بن عمارة *

«المثقف المزيف هو قبل كل شيء مثقف مباع»
جان بول سارتر
ِّ
«مهر ُبو
في كتابه الصادر مؤخرًا بعنوان
ال ـتــاريــخ» (ال ـص ــادر عــن م ـن ـشــورات «فــرانــز
فانون») يتطرق الروائي رشيد بوجدرة الى
فئةٍ من املثقفني الجزائريني تعمل من خالل
إن ـتــاجــات ـهــا ع ـلــى تــزي ـيــف ُمـمـنـهــج لـتــاريــخ
بــادهــا أسـ ُ
ـاســه تجميل صــورة االستعمار
وال ـح ـنــن إل ـي ــه ،لـيــس فـقــط بــالـتـعـتـيــم على
جــرائـمــه ،وإن ـمــا أيـضــا بــاالحـتـفــاء بعمالئه
وتشويه مقاوميه.
بـ ـ ــوجـ ـ ــدرة سـ ـ ّـمـ ــى م ـج ـم ــوع ــة ب ـع ـي ـن ـه ــا مــن
املثقفني من روائيني وسينمائيني (أبرزهم
بــوعــام صـنـصــال ،علي بــومـهــدي ،محمود
زمـ ـ ــوري ،ك ـمــال داود ويــاسـمـيـنــة خ ـضــرا)،
وعناوين أعمالهم التي ّ
كرسوا من خاللها
«نزعة تلفيقية» مدفوعة بعقد «كره الذات»
ُ َّ
و«مركب التبعية» التي سكنت بعض أبناء
ُ
املستعمرات ،مستحضرًا في هذا الصدد ما
كتبه فرانز فانون حول االستالب الثقافي،
ون ـظ ــري ــة ابـ ــن خـ ـل ــدون ع ــن «ولـ ـ ــع امل ـغ ـلــوب
باالقتداء بالغالب».
ف ــي حـقـيـقــة األمـ ــر س ـلــوك ه ــذا ال ـص ـنــف من
املثقفني ،الذي يقرأ واقع مجتمعه تاريخيًا
وأنتروبولوجيًا من خــال قــراءة املستعمر
لــه (اقـ ــرأ ك ـتــاب «ج ــزائ ــر األنـتــربــولــوجـ ّـيــن»
ل ـف ــران ـس ــوا ب ــوي ــون وف ـل ـيــب لـ ــوكـ ــاس) ،كــان
نـتــاجــا لـلـسـيــاســة الـثـقــافـيــة ال ـتــي اعتمدها
االستعمار منذ السنوات األولى لبداية غزوه
الجزائر ،من أجل ترسيخ مضمون الخطاب
الـكــولــونـيــالــي ال ـقــائــم عـلــى أس ــاس «املـهـمــة
الـتـحـضـيــريــة وال ـت ـحــدي ـث ـيــة لــاس ـت ـع ـمــار».
ّ
هذا الخطاب ،تشكلت من خالله ،نخبة من
َّ
املثقفني التي لم تتنب مقاربات االستعمار
َّ
ف ـح ـســب ،وإن ـم ــا ن ــظ ــرت لـ ـض ــرورة وجـ ــوده،
مقابل ترسيخ الرؤية التي تقول بانعدام أي
ٍّ
ٍّ
حضاري يمنح شعبها
تاريخي أو
حضور
ٍ
الحق في املطالبة بأمةٍ مستقلة عن فرنسا
ّ
التحرر من
(فــرحــات عـبــاس ،بــن جلون .)...
االستعمار بتاريخ
الشوائب التي ألحقها
ْ
ُ َ
ال ـبــاد امل ـســت ـع ـمـ َـرة ،أو كـمــا َع ــن ـ َـون الـكــاتــب
وامل ـنــاضــل مـحـمــد ال ـشــريــف ســاحـلــي عمله
الــرائــع «تخليص التاريخ من االستعمار»،
هــي مــن الـشــروط الجوهرية لتشكيل وعــي
ٍ
ٍّ
ثوري يجعل من فكرة التحرر من االستعمار
ُمـ ـت ــاح ــة وق ــابـ ـل ــة ل ــانـ ـتـ ـش ــار ،ألن اق ـت ـن ــاع
ّ
بها يـكــون مرتبطًا بـمــدى تخلصه
املتلقي َّ
م ــن م ــا لــق ـن ـتــه إي ـ ــاه امل ـن ـظ ــوم ــة الـتـعـلـيـمـيــة
االس ـت ـع ـمــاريــة ،عــن دور فــرنـســا ال ـضــروري

لبالد مقفر ٍة تسكنها قبائل
لنقل التحضر
ٍ
متوحشة ال تملك ّ
أي قيم إنسانية ،أو عن
محاربتها لـقــوى ظالمية (مـقــاومــة األمير
عبد القادر نموذجًا) لم ترفع السالح على
فرنسا إال بدافع ديني متعصب (ذهب أحد
ورث ــة ه ــذه املــدرســة وه ــو ال ــروائ ــي بــو عــام
صـنـصــال إل ــى حــد تشبيه عمليات الـثــورة
ال ـت ــي اس ـت ـه ــدف ــت امل ـص ــال ــح االس ـت ـي ـطــان ـيــة
فــي العاصمة الـجــزائــر سنة  1957بعملية
ال ــده ــس ال ـت ــي تـبـنـتـهــا «داعـ ـ ــش» ف ــي نيس
الفرنسية السنة املاضية) .لذا لم يكن صدفة
ّ
الثورية التي أطلقها مصالي
أن تجد الفكرة
الحاج (الــذي لم يتمكن من إكمال دراسته)
ف ــي ع ـشــري ـن ـيــات الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،ص ــداه ــا
فــي أوسـ ــاط املـهــاجــريــن ال ـجــزائــريــن ،شبه
عيش
األميني في فرنسا ،الباحثني عن لقمة
ٍ
ّ
«يتشرفوا» بالجلوس
ألهاليهم ،والذين لم
ّ
ليتعرفوا على «فرنسا
على مقاعد الدراسة
األنوار».

السلوك النفسي االنهزامي الذي يسقط أمام
صدمة الهزيمة العسكرية ،فبدل أن يضعها
ّ
في إطارها الطبيعيُ ،يحلل نقاط الضعف
وي ّ
والقوةُ ،
عبئ مجتمعه من أجل التحضير
ملواجهة أخرى ،نجده يستسلم وينضم إلى
خندق عــدوه ،أو يأخذ أسبابها «الهزيمة»
ً
ل ـ ـن ـ ـقـ ــاش ث ـ ـق ـ ــاف ـ ــوي ،ي ـ ـضـ ــع مـ ـ ـث ـ ــا خـ ـ ــروج
األمـ ــة م ــن تــأخــرهــا ال ـث ـقــافــي واسـتـيـعــابـهــا
ملضامني الحداثة ،كشرط أساسي ووحيد
النتصارها على الـعــدو ،أو حتى يرجعها

ّ
متأصل فــي الشخصية العربية،
إلــى خلل
بوضربة
أحمد
نموذج
نذكر
أن
هنا
يمكن
ُ
الذي ارتضى لنفسه دور الوسيط ،أو املخبر
املحلي كما ِّ
يسميه إدوارد سعيد ،الذي ينقل
رغبات الفرنسيني ومبررات مشروعهم الى
أب ـنــاء ب ـلــده ،عـنــد س ـقــوط مــديـنـتــه الـجــزائــر
سـنــة َ ،1830
ويـ ْـجـ َـهــد إلقـنــاعـهــم باستحالة
م ــواج ـه ــة أم ــة ق ــوي ــة وم ـت ـح ـضــرة كـفــرنـســا،
اسـتـفــاد بـعــدهــا مــن منصب رئـيــس للجنةٍ
نصبها الغزاةّ ،
إلدارة املدينةّ ،
ضمت بعض

نزعة «مراجعة التاريخ» وثقافة الهزيمة
كـتــب ب ــوج ــدرة عــن ال ــروائ ــي عـلــي بــومـهــدي
ب ـص ـف ـتــه أول م ــن ّ
روج لـ ــ«نـ ـظ ــري ــة» ت ـقــول
ّ
إن ال ـج ـن ــرال شـ ــارل دي ـغ ــول ه ــو م ــن ت ـكــرم
بمنح االسـتـقــال لـلـجــزائــر ،مــن خ ــال عمل
أدب ـ ـ ــي أصـ ـ ـ ــدره فـ ــي بـ ــدايـ ــة ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات،
(وباملناسبة كــان آخــر مــن قــام بـتــرداد هذه
«النظرية» هو أمير إماراتي) ،الخطير هنا
ل ـي ــس ط ـم ــس ت ـض ـح ـيــات م ـق ــاوم ــة «ج ـيــش
ال ـت ـح ــري ــر الـ ــوط ـ ـنـ ــي» الـ ـت ــي ج ـ ـ ــاءت ضـمــن
سياق تراكمي لوعي ثـ ٍّ
ٍّ
تقدمي بدأ من
ـوري
ٍ
ً
«ن ـجــم ش ـمــال إفــري ـق ـيــا» ف ــي  1926وص ــوال
إل ــى ال ـث ــورة ال ـجــزائــريــة فــي  1954فحسب،
وإنـمــا تكريس ال ـقــراءة التلفيقية للتاريخ
وه ـ ــذا ُيـحـيـلـنــا ع ـلــى ن ــزع ــةٍ «مــراج ـعــات ـيــةٍ »
ُ
لـتــاريـخـنــا ب ــدأت تـبـعــث مــن جــديــد ،يتمثل
مضمونها في تقييم تجاربنا حسب الرؤية
ال ـت ــي تـقـتـضـيـهــا امل ـص ـل ـحــة االس ـت ـع ـمــاريــة
وتستعمل فــي ذل ــك أســالـيــب إيــديــولــوجـيــة
واض ـحــة عـلــى رأس ـهــا ق ــراءة تـلــك الـتـجــارب
ً
في غير سياقها ،تعظيم أخطائها وصوال
للتقليل مــن شــأن إنـجــازاتـهــا ،وهــي ليست
ُم ـق ـت ـصــرة بــال ـتــأك ـيــد ع ـلــى تـجـمـيــل ص ــورة
الوجود االستعماري في الحالة الجزائرية،
ّ
َ
أسلوبًا ُمعتمدًا تتبعه أقالم
إنما أصبحت
معروفة في الجرائد واملؤسسات البحثية
ً
ذات ال ـت ـم ــوي ــل ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،ن ـج ــده ــا م ـثــا
تـحـتـفــي بــالـلـيـبــرالـيــة وال ـحــريــة ف ــي الـفـتــرة
امللكية في مصر والـعــراق وتـحــاول بكل ما
أوتـيــت مــن «ق ــوة تلفيقية» نسف إنـجــازات
ج ـمــال ع ـبــد ال ـنــاصــر وع ـبــد ال ـكــريــم قــاســم،
وهـ ــي أي ـض ــا ن ــزع ــة مــرت ـب ـطــة بــامل ـث ـقــف ذي

إدلب ومخطط ترامب
بسام أبو شريف *
تشهد الساحة السورية معارك يحقق فيها
ال ـج ـيــش ال ـعــربــي الـ ـس ــوري إنـ ـج ــازات تعجز
عـنـهــا ج ـيــوش الـ ــدول الـعـظـمــى ،وذل ــك بــدعــم
وإسـ ـن ــاد وم ـش ــارك ــة ح ـل ـفــاء س ــوري ــا ،وعـلــى
رأسهم إيران وحزب الله وقوات فلسطينية.
ٌّ
وتـتــابــع وســائــل اإلع ــام «ك ــل حسب ميولها
ووالءاتها» ،هذه اإلنجازات بفرحة أو بنبرة
حــزن وحقد للمتربصني بسوريا وفلسطني
وأمتنا العربية .وتـبــرز هنا ،وعلى مشارف
البوكمال ،عقبتان متناميتان بسرعة :األولى،
هي الــدور األميركي واستراتيجية واشنطن
اإلمبريالية ،ومحاوالت تركيا جني مكاسب
غ ـيــر شــرع ـيــة وغ ـيــر قــانــون ـيــة واسـتـعـمــاريــة
ال ـطــابــع ف ــي ش ـمــال س ــوري ــا ،بـ ــدءًا م ــن إدل ــب.
فالواليات املتحدة كشفت عن طريقة الرئيس
دونالد ترامب وأسلوبه أن مخططها يقضي
بالبقاء في سوريا تحت ستار تنظيم هالمي
ال قوة له وال تأثير حتى في الوسط الكردي،
ـف ال ــوالي ــات املـتـحــدة أن هــدفـهــا هو
ول ــم تـخـ ِ
تـحـصـيــل تـ ـن ــازالت م ــن ال ـح ـكــومــة ال ـســوريــة
ملصلحة أتباعها والسيطرة على نفط وغاز
س ــوري ــا الـ ــذي تـنـتـجــه آبـ ــار وح ـق ــول الـشـمــال
الشرقي لسوريا .وبرغم أن استفتاء صديق
إســرائ ـيــل ،مـسـعــود ال ـبــرزانــي ،لــم يتمكن من
ال ـس ـيــر ع ـلــى ق ــدم ــن ،ف ــإن م ـطــامــع واشـنـطــن

تـتـمـحــور ح ــول سـيـطــرتـهــا عـلــى آب ــار شـمــال
ال ـعــراق (عـبــر األكـ ــراد) وشـمــال شــرق سوريا
(عبر األكراد).
وال يعلم السيد ترامب أن حسابات واشنطن
خ ــاط ـئ ــة ،بـ ـ ــدءًا م ــن عـ ــدم م ـعــرف ـت ـهــا بـمــوقــف
األغـلـبـيــة مــن «األق ـل ـيــة ال ـكــرديــة» فــي ال ـعــراق
وســوريــا ،فاألغلبية تــرى في وضعها ضمن
إطـ ــار وحـ ــدة ال ـع ــراق ووح ـ ــدة س ــوري ــا أرض ــا
وشـعـبــا وضـعــا مــرغــوبــا أكـثــر مــن االنـفـصــال
ع ـلــى ي ــد أم ـيــركــا وإس ــرائ ـي ــل .ل ـكــن ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة ّ
ـزج وس ـت ـ ّ
زج ــت وتـ ـ ّ
ـزج أك ـثــر قــواتـهــا
بشكل مباشر لتحقيق مآربها ،وهنا أيضا
تخطئ واشنطن ،ويخطئ العنصري ترامب
في حساباته.
فــا شــك أن مــا قــالــه كــل مــن وزي ــر الخارجية
الدفاع،
األميركي ،ريكس تيليرسون ،ووزير
ّ
جــاي ـمــس م ــات ـي ــس ،أم ـ ــام ال ـك ــون ـغ ــرس يـمــثــل
ـازفــة لـلـحــرب ال ـب ــاردة وسـيــاســات
ع ــودة م ـجـ ِ
اإلم ـب ــري ــال ـي ــة ال ـق ــدي ـم ــة ب ــاالحـ ـت ــال امل ـبــاشــر
ألراض ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـغـ ـي ــر بـ ــال ـ ـقـ ــوة «مـ ـثـ ـلـ ـم ــا ف ـع ـلــت
واشـنـطــن فــي فيتنام ســابـقــا» .قــال الــوزيــران
لـلـكــونـغــرس كــامــا خ ـط ـي ـرًا ،فـقــد طــالـبــا بــأال
يجدد الكونغرس املــدى الزمني أو التحديد
الـ ـجـ ـغ ــراف ــي ل ـ ّص ــاح ـي ــة اإلدارة فـ ــي إعـ ــان
الـ ـح ــروب وشــن ـهــا (!) ،وطــال ـبــا ب ـع ــدم إل ـغــاء
قــرارات الكونغرس التي منحت الصالحيات
الخطيرة لسيد البيت األبيض في عام 2003

و .2010هــذا يعني إعطاء ترامب صالحيات
ّ
شــن الـحــروب مــن دون سقف زمني أو موقع
جغرافي وبشكل مفتوح؟! وقد ّ
يجر هذا األمر
الـعــالــم إل ــى ح ــرب ك ـبــرى ،وق ــد يـضــع أوروب ــا
ذاتها تحت سياط ترامب.
لـ ـك ــن مـ ــن املـ ــؤكـ ــد أن املـ ـقـ ـص ــود هـ ـن ــا إيـ ـ ــران
وحـ ـلـ ـف ــاء إي ـ ـ ـ ــران وكـ ـ ــل ال ـ ـقـ ــوى الـ ـت ــي تـ ـق ــاوم
سياسة واشنطن االستعمارية التي ترفض
االنصياع ألوامــر ترامب .وهــذا هو بالضبط
مــا أوص ــت بــه حـكــومــة إســرائـيــل واملـشــرفــون
ع ـل ـي ـهــا مـ ــن خ ــارجـ ـه ــا ال ـس ـي ــد تـ ــرامـ ــب مـنــذ
حـمـلـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة .نـ ــورد ه ــذا ل ـيــس لـعــدم
إيماننا بــأن تــرامــب ســوف يـهــزم ،بــل لنضع
تـحــت املـجـهــر حـقـيـقــة ق ــد ال ي ــراه ــا الـبـعــض.
ترامب طــرح ًعبر جاريد كوشنر ومبعوثيه
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـل ـشــرق األوسـ ـ ــط ت ـق ــوم على
أســاس هيمنة الــواليــات املتحدة وحليفتها
اإلمبريالية الصهيونية على كامل املنطقة
وث ــروات ـه ــا .وهـ ــذا حـسـبـمــا رس ــم مـسـتـشــارو
ً
ترامب يتطلب :أوال وقبل كل شيء التصدي
إليـ ــران ب ـحــزم وقـ ــوة وع ـن ــف ،وذلـ ــك لخلخلة
الـتـمــاســك والـتـنــامــي وال ـن ـجــاح ال ــذي تحقق
خ ــال ال ـس ـنــوات القليلة املــاضـيــة بــن إي ــران
واستراتيجيتها الثورية وبني قوى املقاومة
في العالم العربي ،وخصوصًا في فلسطني.
وفلسطني هــي ال ـحــرف األول واألخ ـيــر وهــي
املفتاح وهي الفصل ،وهي التي ّ
تحرك العالم

ال ـعــرب ــي ب ــرغ ــم م ــواق ــف األن ـظ ـمــة (وه ـ ــذا هو
بالضبط ما تريده إسرائيل ـ أي أن تتحول
ً
إيران إلى عدو للعرب بدال من إسرائيل ،وأن
ّ
ت ـقــوم ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ب ـشــن ال ـح ــرب على
إيران واملقاومة العربية في كل مكان) ،وتقوم
إسرائيل من خالل هذه العملية بابتالع أرض
الضفة الغربية ومـصــادرتـهــا واستيطانها
بحيث ال يتبقى سوى جزر صغيرة معزولة
فــي رام الـلــه ونــابـلــس والـخـلـيــل وغـيــرهــا من
امل ــدن الـكـبـيــرة تلحق ب ـ ــاألردن ،ال ــذي تربطه
معاهدة سالم مع إسرائيل .وتجني إسرائيل
ً
من صفقة ترامب دخــوال استعماريًا واسعًا
نـ ـح ــو ال ـخ ـل ـي ــج والـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة ،وت ـه ـي ـم ــن هــي
و«روتـشـيـلــد» على البنوك املركزية فــي هذه
الـ ــدول ،وتــأخــذ نصيبها مــن عــائــدات النفط
ع ـل ــى ش ـك ــل أتـ ـ ـ ــاوات ل ـح ـمــايــة هـ ــذه األن ـظ ـمــة
الخاضعة لـلــواليــات املـتـحــدة .فهذه األخيرة
تـعـ ّـن مــن تــريــد وتـخـلــع مــن تــريــد مــن هــؤالء
ال ـح ـكــام ال ــذي ــن عـيـنـتـهــم ســاب ـقــا «بــريـطــانـيــا
العظمى» ،مانحة الصهاينة وعد بلفور.
مخطط الــواليــات املـتـحــدة وإســرائـيــل ّ
ينص
عـلــى لـجــم الـجـيــش ال ـعــراقــي بــإب ـقــاء ال ـقــوات
األميركية في العراق واللعب بفتيل كردستان
واإلب ـ ـقـ ــاء ع ـلــى ع ـم ـل ـيــات تـفـجـيــر وه ـج ـمــات
(بــدع ـم ـهــم وت ــأي ـي ــده ــم ل ـف ـلــول م ــن «داع ـ ــش»
ات ـف ـقــت مـعـهــم ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة امل ـســؤولــة
عــن والدة التنظيم املـتـطــرف) ،وذلــك ملنع أي
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الـتــي ح ــاول بــوضــربــة وأتــرابــه مــن املثقفني
التابعني زرعها في القرن التاسع عشر ،فإن
ثقافة املقاومة ظلت تعيد إنتاج نفسها في
لبنان والعراق وسوريا في مواجهة «ثقافة
ما بعد  »67االنهزامية.

األعيان الذين وجدوا في االستعمار فرصة
لنيل املكاسب واالغتناء (مع العلم أن بالده
قــد أفـشـلــت حـمــات إسـبــانـيــة كـبــرى أهمها
سنة  1541و 1775كــان يمكن ،لــو نجحت،
أن تجعل مصير الـجــزائــر مشابهًا لبلدان
أميركا الالتينية) .هذا السلوك نجده يتكرر
أمام صدمات هزائم أخرى في منطقتنا من
ً
 1967م ــرورًا بــاحـتــال َّ بـيــروت وص ــوال إلى
سقوط بغداد ،وكما سفه األمير الشاعر عبد
القادر الجزائري بمقاومته ،ثقافة الهزيمة

ّ
انـتـقــاد بــوجــدرة فــي كتابه لتبني الــروائــي
كـمــال داود لفكرة «إع ــادة االعـتـبــار» أللبير
كامو ،املــولــود في الجزائر ،من خــال عمله

ات ـصــال أو تنسيق أو ت ـعــاون بــن الجيشني
الـعــراقــي وال ـس ــوري ،األم ــر ال ــذي تــرتـعــد منه
إس ــرائ ـي ــل .والفـ ـ ٌـت لـلـنـظــر جـ ـدًا آخ ــر تصريح
رسـمــي ملــاتـيــس ح ــول ســوريــا حــن ق ــال أمــام
الكونغرس« :سوف تنتصر قواتنا في سوريا
لدعم تنظيم سوريا الديموقراطية ،طاملا أن
داعش ما زال موجودًا» .يفهم من هذا الكالم
الكثير ،لكن سنركز على «طــاملــا بقي داعــش
موجودًا» .الواليات املتحدة ال تعتبر «جبهة
الـنـصــرة» ع ــدوًا ،كما تعلن زورًا وبهتانًا أن
«داعـ ـ ــش» ع ــدوه ــا .ق ــد ي ـكــون األصـ ــح ه ــو أن
جناحًا في «داعش» فقط هو عدو لواشنطن،
أمــا الباقي فقد أنشأتهم ورعتهم واشنطن
ومخابراتها وجيشها ،وال شك أن اجتماعات
العسكريني األميركيني في الرقة وجوارها مع
قادة من «داعش» أوضحت لألميركيني كيف
يقضون على الجناح الذي ال سلطة لهم عليه
في التنظيم ودعــم الجناح الــذي يرتبط بها
(هربت قيادات من العراق الى سوريا وهربت
من الرقة الى سوريا الداخل ولبنان واألردن
قيادات بأعداد كبيرة) ،ولذلك فــإن الواليات
املتحدة تعمل اآلن ليل نهار لخلق حالة من
الـكــر والـفــر والـتـفـجـيــرات تـتــرافــق مــع تحرير
ديــر ال ــزور ،وقــد تلجأ الــى غــارات ثم «تعتذر
عـنـهــا» لـعــرقـلــة الـتـحــريــر .لـكــن الـلـغــم الكبير
يكمن فــي إدل ــب ،ويكمن فــي «الـنـصــرة» وفي
الدعم التركي لهذا التنظيم ،وهذا أمر خطير.

وال شك أن روسيا تعي خطورته ،لكنني على
يقني بأن سوريا وإيران واعيتان تمامًا لهذا
اللغم ّوخطورته.
وإذا لــخـصـنــا م ــا ت ــري ــده واش ـن ـطــن وي ــري ــده
ترامب نقول :ترامب يريد أن يتحكم بثروات
الشرق األوسط وأنظمته وأن تكون إسرائيل
شــريـكــا إمـبــريــالـيــا لــه ،وال يـمــانــع أن تحصل
روس ـي ــا ع ـلــى م ـكــاســب مـ ـح ــددة ،ل ـكــن حصة
األس ــد يجب أن تـكــون لواشنطن وتــل أبيب.
ويعلم ترامب أن هذا األمر لن يكون ممكنًا إال
إذا وجــه ضربات كاسحة إليــران وحلفائها،
ويــرى أن للجيش اإلسرائيلي دورًا أساسيًا
في هــذا وسيستخدم أسلحة محرمة دوليًا،
وسيحاول عزل سوريا عبر أكاذيب أصبحت
م ـعــروفــة مـثــل اس ـت ـخــدام ال ـغ ــاز ال ـس ــام ال ــذي
شن ترامب غاراته على قاعدة جوية سورية
بــال ـصــواريــخ ال ـعــابــرة ل ـل ـقــارات كـعـقــاب على
مــا س ـمــاه «جــريـمــة خ ــان ش ـي ـخــون» .وضمن
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ــرام ــب وح ــرب ــه ع ـلــى ســوريــا
دور مهم لــ«الـنـصــرة» الــذي طلب تــرامــب من
إســرائـيــل أن تــوثــق عــاقــاتــه بـهــا وتـمــده بما
يـلــزم .وحتى يعرف مــن ال يعرف عالقة هذه
الخطط األميركية اإلسرائيلية بموقف اإلدارة
األميركية من أزمة الخليج ،نكشف ألول مرة
املعلومات اآلتية :منذ زمن طويل ،أقامت قطر
عــاقــات مــع إســرائ ـيــل عـبــر ق ـنــوات مـتـعــددة،
وتوثقت هذه العالقات عندما أصبح الشيخ

اإلنسانوية ووهم التعايش

سلوك هذا
الصنف من
المثقفين
كان نتاجًا
للسياسة
الثقافية
التي
اعتمدها
االستعمار

الهوية الجزائرية
الحقيقية متعلقة
بالموقف من االستعمار
والمقاومة (إي بي إي)

يريد ترامب
أن يتحكم
بثروات الشرق
األوسط
وأنظمته
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ُيسميهم رضا مالك ،بشكل انتقائي ،فتغيب
عــن الـيـمــن ال ـتــي قـضــى فـيـهــا آالف األط ـفــال
بسبب الكوليرا أو القصف ،وتحضر بحدة
عندما يتعلق األمــر بــدول معادية ألميركا
كفنزويال (بمناسبة زيارة نيكوالس مادورو
الجزائر مؤخرًا ّ
تطوع بعض هؤالء للتنديد
بها ودع ــوة الـجــزائــريــن لــاقـتــداء بالشعب
الـفـنــزويـلــي الـثــائــر ضــد الــديـكـتــاتــوريــة) أو
ُكوريا الشمالية ،فهذا يعني أن هذا املثقف
ّ
املـ ّ
ـزيــف التابع ،الــذي يبيع سحنته واسمه
العربي للسيد الغربي ،فيظهر في اإلعــام
الفرنسي كنسخةٍ عربية عن «نجوم الثقافة
الفرنسية» كبرنار هنري ليفي (املولود في
الجزائر باملناسبة) أو ايريك زمور وغيرهم،
ّ
ي ـعــرف ج ـي ـدًا مــوقـعــه ودوره ،وأن عـلـيــه أن
يـكــون بقلمه ورأي ــه فــي خـنــدق االسـتـعـمــار
وأدواتـ ـ ـ ـ ــه ف ــي م ـن ـط ـق ـت ـنــا( ،يـ ـع ــرف ب ــوع ــام
ً
صـنـصــال م ـثــا ،ال ــذي زار ال ـقــدس وارت ــدى
الـقـلـنـســوة ال ـي ـهــوديــة أمـ ــام ح ــائ ــط املـبـكــى،
ّ
أن ع ـل ـيــه عـ ــدم ان ـت ـق ــاد دول ال ـخ ـل ـيــج الـتــي
ُ
تجاهر إسرائيل بتحالفها معها ،وال يجد
الليبرالي ياسمينة خضرا حرجًا في قبول
جائزة نظام تابع ورجعي كنظام آل خليفة
ف ــي ال ـب ـحــريــن) وال يـفـهــم مجتمعه وتــراثــه
وتــاريـخــه إال كما يفهمه اآلخ ــر ،هـكــذا نــراه
يتبرأ من أي عالقة مع فلسطني أو يحرص
عـلــى إس ـم ــاع ال ـغ ــرب م ــا يستسيغ سماعه
َ
حول قضايانا ّاالجتماعية والثقافية (ز َايد
ك ـمــال داود م ــؤخ ـرًا عـلــى الـيـمــن الفرنسي
املـتـطــرف فــي موقفه مــن الـحـجــاب فاعتبره
َ
ض ـغ ــط ــا اج ـت ـم ــاع ـي ــا وط ــائ ـف ـي ــا ع ـل ــى امل ـ ــرأة
العربية).

األدب ــي األخ ـيــر ،ول ــرواي ــة ياسمينة خضرا
(اس ــم مستعار للكاتب محمد مولسهول)
ب ـع ـنــوان «ف ـضــل ال ـل ـيــل ع ـلــى ال ـن ـه ــار» ،جــاء
ً
مــن منطلق محاولتهما أوال التعتيم على
حقيقة العالقة القائمة بني سكان الجزائر
فــي الـفـتــرة االسـتـعـمــاريــة ،بــن مستوطنني
م ــن أص ـ ــول أوروب ـ ـيـ ــة ويـ ـه ــودي ــة (أص ـ ــدرت
اإلدارة االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة مـ ــرسـ ــوم كــري ـم ـيــو
سنة  1870ال ــذي منح لليهود الجزائريني
الجنسية الفرنسية) ،يملكون كــل مقدرات
ال ـبــاد امللحقة بــاقـتـصــاد امل ـتــروبــول ،وبــن
«املـسـلـمــن ال ـج ــزائ ــري ــن» أو «االن ــدي ـج ــان/
االهـ ـ ــالـ ـ ــي» ال ـ ـغـ ــارقـ ــن فـ ــي الـ ـفـ ـق ــر وال ـج ـه ــل
والتخلف ،وثانيًا إلحـيــاء فكرة «التعايش
بني كل أبناء الجزائر».
ليس أم ـرًا معقدًا كشف الــوهــم الكامن وراء
سردية التعايش هذه ،ألنه يكفي أن نعرف
أنه ال يتم استحضار أسماء الرفاق من ذوي
األص ــول األوروب ـي ــة الــذيــن اخ ـت ــاروا خندق
الـثــورة الجزائرية سائرين على درب جان
ب ــول س ــارت ــر ،وبـعـضـهــم حـمــل ال ـســاح الــى
ُ
جانبها واستشهد كهنري مــايــو وفرناند
ايفتون ومــوريــس أودان وغـيــرهــم ،إنـمــا ما
يـهــم رواد الـتـعــايــش هــو ألـبـيــر كــامــو الــذي
لــم يكن مستعدًا للحظة أن يخسر وضعه
ك ــ«جــزائــري» مــن الــدرجــة األول ــى ليتساوى
بـبــاقــي «ال ـجــزائــريــن املـتــوحـشــن» .الهوية
الجزائرية الحقيقية إذًا متعلقة باملوقف من
االستعمار واملقاومة ،فهي لفظت املسلمني
َ ْ َ
ّ
ـن،
الـ ــحـ ــركـ ــي (الـ ـعـ ـم ــاء) وض ــم ــت أوروب ـ ـيـ ـ َ
وجعلت من فرانز فانون املارتينيكي أيقونة
ل ـهــا ،ه ــذا ه ــو الـتـعــايــش الـحـقـيـقــي ،ولـيــس
تلك املـحــاوالت البائسة التي قــادهــا بعض
املثقفني الجزائريني بعد أكثر من سنة من
انـ ــدالع ح ــرب الـتـحــريــر بـخـطــاب إنـســانــوي
بــاســم «األخـ ــوة ال ـجــزائــريــة» يــدعــو للهدنة
وال ــاعـ ـن ــف ،وهـ ــي ذات ال ـل ـغــة الـتـعــايـشـيــة
التي نسمعها في فلسطني اليوم ويتم من
خــال ـهــا ال ـت ــروي ــج لـلـتـطـبـيــع ون ـبــذ مـشــاعــر
ـان ق ــام ع ـلــى اإلبـ ـ ــادة والـنـهــب
ال ــرف ــض ل ـك ـيـ ٍ
باسم املساواة والتسامح ،وهي باملناسبة
اللغة التي كتب بها ياسمينة خضرا رواية
«الـهـجــوم» والـتــي ّ
حولها املـخــرج اللبناني
ّ
زياد دويري إلى فيلم صوره في «إسرائيل».
الـ ـط ــري ــف أن الـ ـك ــات ــب أي ـ ـضـ ــا ،م ـث ــل زم ـي ـلــه
ال ـل ـب ـنــانــي الـ ــذي «شـ ــرب ح ـ ّـب فـلـسـطــن مع
حليب أمه» ،اعتبر روايته دفاعًا عن القضية
الفلسطينية ،فهو ال يصفق للفلسطينيني
كما قال ،لكنه يدافع عنهم بطريقة ذكية.
عـنــدمــا ت ـصــدر ه ــذه الـلـغــة اإلن ـســانــويــة عن
املـثـقــف ال ـغ ــرب ــاوي ،عـلــى حــد تعبير هــادي
العلوي ،أو «االنديجاني الجديد» كما كان

ُ
في تاريخ األمــم كلها ،تنعت بالعمالة تلك
الفئة من املجتمع التي تختار أن تقف في
خندق األعداء ،تتحرك وفق مصالحه ،تقاتل
إلى جانبه أو تبرر له جرائمه .ال شك أن هذا
الـصـنــف مــن املثقفني فــي منطقتنا هــو من
ه ــذه الـفـئــة أيـضــا الـتــي ســرعــان مــا يتخلى
ع ـن ـهــا االس ـت ـع ـم ــار ف ــي س ــاع ــة ال ـح ـس ــم فــي
مشاهد إذالل حقيقية ،رأيـنــا نـمــاذج منها
َ
مــع «الـ َـحـ ْـركــي» فــي الـجــزائــر وفــي الفيتنام،
وتـكــررت في تحرير جنوب َ لبنان ،الخيار،
برغم اختالف ّ
السياق مشرقًا ومغربًا ،كان
وال يزال بني من رضخ لثقافة الهزيمة وقرر
أن ي ـت ـخ ـنــدق م ــع امل ـش ــاري ــع االس ـت ـع ـمــاريــة
وي ـس ـت ـع ـل ــي عـ ـل ــى أبـ ـ ـن ـ ــاء ش ـع ـب ــه الـ ـفـ ـق ــراء
ً
واملظلومني ،وبني من آمن باملقاومة سبيال
وحيدًا لنيل سيادته ،والنتيجة التاريخية
لكل خيار ،برغم كل التلفيق ،واضحة.
* كاتب جزائري

حـمــد وزي ـ ـرًا لـلـخــارجـيــة (ه ــو يـمـلــك فـيــا في
هــرت ـس ـل ـيــا ك ـ ــان ي ـق ـضــي ف ـي ـهــا اسـ ـت ــراح ــات،
ولـ ــه ج ـن ــاح ف ــي ف ـن ــدق «ه ـي ـل ـت ــون» مـحـجــوز
عـلــى مـ ــدار الـ ـع ــام) .وب ـحــث الـشـيــخ حـمــد مع
اإلسرائيليني أوضاع الشرق األوسط وإيران،
وكان دائمًا يقول ألصدقائه من االستخبارات
اإلســرائـيـلـيــة "إن ـنــا نـقـيــم عــاقــات مــع إي ــران،
ون ـح ــن ن ـع ـلــم ك ـمــا ي ـع ـل ـمــون ه ــم أن ـن ــا نـكــذب
عليهم وأنهم يكذبون علينا» .املهم هنا هو
ّ
وتبوأ مركز السلطة،
أن ابن األمير طرد أبيه
ُ
وخــرج األمير «مؤقتا» وبجيبه مليار و800
مليون دوالر «كـمـصــروف» .وهنا بــدأ العمل
التآمري الحقيقي :فقد شكلت لجنة ثالثية
أميركية إسرائيلية قطرية لــدراســة أوضــاع
العالم العربي ،والخروج بخطة عمل إلجراء
تغيير شامل في املنطقة .وكانت هذه اللجنة
وما زالت ،تجتمع دوريًا في واشنطن لبحث
كـ ــل ب ـل ــد ع ــرب ــي ع ـل ــى ح ـ ـ ــدة ،والسـ ـتـ ـع ــراض
أسماء املسؤولني واملعارضني وأسماء الذين
يحتمل أن يــوافـقــوا على السير فــي املخطط
الـثــاثــي .ووضـعــت اللجنة عالمة  xعلى كل
مـســؤول سيعملون على خلعه (وامل ـهــم هنا
أن آل سعود قد وضــع عليهم عالمة  .)xهذا
مــوضــوع طــويــل ،لـكــن الـفـكــرة الـجــوهــريــة أن
مــا يــربــط واشـنـطــن بـقـطــر هــو ات ـفــاق للعمل
عـلــى التغيير ،اسـتـنــادًا إل ــى ق ــدرة قـطــر على
تحريك «اإلخ ــوان املسلمني» وتحريك تركيا

بعدما سيطر عليها «اإلخوان» ،وهذا االتفاق
موثق ويملك القطريون ذلــك كسالح قــوي ال
تستطيع واشـنـطــن (حـتــى اآلن) ،أن تجازف
بعالقتها بقطر خشية نشر هذه الوثيقة.
لقد اغتال القطريون أكثر من شخص ملجرد
اطالعه على جزء من هذا االتفاق «سنتطرق
إل ــى ه ــذه الـلـجـنــة وم ــا قــامــت ب ــه الح ـق ــا» ،ما
يـهـمـنــا أن ن ـقــولــه ه ـن ــا ،ه ــو أن هـ ــذا يتعلق
بـ«النصرة» في سوريا .أن تتحكم قطر بهذا
ال ـت ـن ـظ ـيــم ،س ـ ــواء بـشـكــل م ـبــاشــر أو ف ــي ظل
العلم التركي ،يجعل من واشنطن أقــل رغبة
فــي مـســانــدة حملة محمد بــن سلمان وملك
البحرين على قطر ،إذ برغم أن ترامب جنى
تريليون دوالر مــن زيــارتــه للسعودية فإنه
لن ينحاز ضد قطر ملصلحة السعودية ،وال
شك أن دخول قوات تركية بهذا الحجم وهذه
العدة والعتاد هو تنفيذ ملا تريده قطر ،أي ما
تريده اللجنة الثالثية التي ذكرناها.
إن لـعـبـهــم الـخـطـيــر عـلــى ه ــوام ــش إن ـج ــازات
الجيش العربي السوري وحلفائه هو نوع من
املحاولة البائسة لتغيير مسار الصراع ،لكن
األمــور لن تسير كما يــريــدون ،وهــذا يتطلب
أن تبادر القوى املقاومة إلى ضرب «النصرة»
بشتى الوسائل وبالهجوم الدفاعي استنادًا
إلى وحدة معسكر املواجهة املمتد من طهران
إلى البحر األبيض املتوسط.
*سياسي وكاتب فلسطيني
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العالم

على الغالف

اتصل األمين العام لحزب
وشلح،
بكل من هنية ّ
اهلل ٍّ
مؤكدًا وقوف الحزب
إلى جانب المقاومة
الفلسطينية (عن الويب)

«حماس ومحور
المقاومة»:

منه بدأت
وإليه تعود!

بعدما رأى العدو اإلسرائيلي
في زيارة وفد من «حماس» إليران ّردًا
على اشتراطه قطع الحركة عالقتها
واستغل ذلك للتصعيد،
بطهران،
ّ
أعلن «محور المقاومة» عبر أكثر
من طريقة استعادة حيويته بعدما
أعادت أطرافه ترتيب أولوياتها
وطبيعة العالقات بينها .وعدا
خطوة وحيدة ،هي إعادة العالقة
الحمساوية ـ السورية ،يمكن القول
إن المحور ...قد عاد

طهران ــ األخبار
انتهت الـجــوالت السياسية على خط
بـيــروت ـ ـ طـهــران بعد أكـثــر مــن عامني
ف ــي ت ـق ــري ــب وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر إل ـ ــى مــا
يمكن تسميته إع ــادة تـعــزيــز «مـحــور
املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة» ،وال س ـي ـم ــا مـ ــع تــوط ـيــد
ح ـضــور «ح ــرك ــة امل ـق ــاوم ــة اإلســام ـيــة
ـ ـ ح ـمــاس» ف ـيــه ،فـيـمــا بـقـيــت الـخـطــوة
األخ ـ ـيـ ــرة ه ــي إع ـ ـ ــادة ع ــاق ــة ال ـحــركــة
بــدمـشــق ،ليكتمل بــذلــك أرك ــان املحور
كما كانت تراه إسرائيل سابقًا :طهران
ـ دمشق ـ بيروت ...غزة.
صحيح أن العالقة لم تنقطع ،تحديدًا
بــن ح ــزب ال ـلــه و«ح ـم ــاس» مــن جـهــة،
واإليرانيني والحركة من جهة أخرى،
ل ـك ـ ّن ـه ــا م ـ ـ ـ ّـرت بـ ـم ــراح ــل مـ ــن الـ ـفـ ـت ــور،
تدخلت أكثر من جهة (منها «الجهاد
اإلســامــي» وفصائل أخــرى) إلبقائها

تقرير

«دراما» المعابر...
سير
القاهرة ُت ِّ
االتفاق بالغصب!
رغم االحتفاء الظاهري بتسليم
«حماس» معابر قطاع غزة للسلطة
طي صفحة
الفلسطينية وإعالن ّ
من الخالف وإتمام نقطة مهمة
في اتفاق المصالحة ،فإن كواليس
بأن تاريخ العالقة بين
التسليم تشي ّ
«حماس» و«فتح» ال يزال كما هو،
قائمًا على الشك ...والندية

غزة ــ هاني إبراهيم
حتى ساعات متأخرة من ليلة أول
م ــن أم ــس ،بـقـيــت حــركـتــا «ح ـمــاس»
و«فـتــح» تــواصــان املباحثات حول
تسليم املعابر في قطاع غــزة ،وذلك
فـ ـ ــي ل ـ ـح ـ ـظـ ــات وصـ ـ ـف ـ ــت ب ــالـ ـح ــرج ــة
وكادت أن تفجر العملية املتفق على
ّ
أصرت «فتح»
إتمامها أمس ،عندما
عـلــى تـسـلــم امل ـعــابــر دون وج ــود أي
مــوظـفــن م ــن «ح ـم ــاس» مــدنـيــن أو
ع ـس ـكــريــن ،وه ــو م ـخــالــف مل ــا تـقــول
األخ ـي ــرة إن ــه تــم فــي ات ـفــاق الـقــاهــرة
للمصالحة املوقع الشهر املاضي.

ف ــي ح ـ ّـده ــا األدنـ ـ ــى آن ـ ـ ــذاك ،ع ـل ـمــا بــأن
مكاتب قادة «حماس» لم تفرغ للحظة
ف ــي الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة أو ط ـهــران،
ً
فـضــا عــن الــرســائــل الـتــي ك ــان يجري
تبادلها.
م ــع ذل ـ ــك ،ب ـق ـيــت غــال ـب ـيــة االتـ ـص ــاالت
واالج ـت ـم ــاع ــات دون تـسـلـيــط ال ـضــوء
عـلـيـهــا إعــام ـيــا ،وأح ـيــانــا ف ــي حـ ّـدهــا
ً
ُ
األدنــى ،ومنها مثال ما كشف عنه في
برقيات التعازي املتبادلة بني الحزب
ـاث
و«ح ـ ـمـ ــاس» خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـثـ ّ
املاضية ،بشهداء كل منهما .أما الضخ
اإلعالمي الذي جرى أمس على صعيد
االتـصــاالت والـلـقــاءات ،فكان أقــرب ما
ي ـكــون إل ــى إع ــان إعـ ــادة ال ـعــاقــة كما
كــانــت عـلـيــه وتــرمـيـمـهــا ،وف ــي الــوقــت
ن ـف ـســه ج ـ ــاء ك ــرس ــال ــة م ـق ـص ــودة إل ــى
أطراف عدة في املنطقة والعالم.
وب ـج ــان ــب أك ـث ــر م ــن إط ــال ــة إعــام ـيــة

وع ـنــدمــا ه ـ ّـم مــديــر «هـيـئــة املـعــابــر»
في السلطة ،نظمي مهنا ،بالخروج
مــن أحــد االجـتـمــاعــات ،تــدخــل ممثل
املخابرات العامة املصرية( ،يترأسه
العميدان همام زيد وخالد سامي)
إلن ـقــاذ املــوقــف ،فطلب زي ــد مــن وفــد
«حماس» الذي يرأسه مدير املعابر
فــي ع ـهــدهــا ،غ ــازي ح ـمــد ،وق ـيــادات
أخ ـ ــرى ،وض ـغ ـطــوا لـتـسـلـيــم املـعــابــر
ب ـ ــأي ص ـي ـغ ــة ك ـ ــان ـ ــت« ...حـ ـت ــى ن ــرى
آخــرهــا مــع ال ــرج ــل» ،فــي إش ــارة إلــى
رئيس السلطة محمود عباس.
ّ
لــم يـنـتــهِ األم ــر عـنــد ذل ــك ،إذ سلمت
امل ـعــابــر أم ــس «ب ـطــري ـقــة غ ـيــر الئـقــة
أو م ـت ـف ــق عـ ـلـ ـيـ ـه ــا» ،كـ ـم ــا ع ـ ّـب ــر عــن
ذلـ ــك ع ـض ــو امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي فــي
«حماس» موسى أبو مــرزوق ،وكما
ظـهــر م ــن املـتــابـعــة اإلعــام ـيــة خــال
التسليم والتسلم .وسـ ّـبــب «الـطــرد»
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـح ـ ــدث ـ ــت عـ ـ ـن ـ ــه «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس»
ملــوظ ـف ـي ـهــا بـ ـخ ــاف داخـ ـ ــل ال ـحــركــة
نفسها على تسليم املعابر ،خاصة
ـأت إال بسبعني
أن وفــد
السلطة لم يـ ِ
ُّ
مــوظـفــا لـتـســلــم ثــاثــة م ـعــابــر! جــراء
ذلك ،وبعدما قرر وفد «فتح» رفض
ُّ
ت ـســلــم امل ـع ــاب ــر م ــع وج ـ ــود مــوظـفــي
«حـ ـم ــاس» ،ق ــررت األج ـه ــزة األمـنـيــة
ال ـتــاب ـعــة ل ــأخ ـي ــرة واملـ ــوجـ ــودة فــي
م ـع ـب ــر رفـ ـ ـ ــح ،وأيـ ـ ـض ـ ــا ف ـ ــي ال ـن ـق ــاط

ل ــرئ ـي ــس امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي ل ـحــركــة
«حـ ـم ــاس» ،إس ـمــاع ـيــل ه ـن ـيــة ،تـحــدث
فيها مباشرة فــي غــزة أو بالتسجيل
فـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب اتـ ـص ــاالت
ّ
ه ــات ـف ـي ــة ،ن ـش ــط خ ـ ــط ب ـ ـيـ ــروت ـ ـ ـ غ ــزة
عـلــى أك ـثــر مــن صـعـيــد خ ــال الـيــومــن

شهد اليومان
الماضيان نشاطًا في
تواصل حزب اهلل مع
الفصائل الفلسطينية

تنتظر مصر إيفاء
محمود عباس
ببند الرواتب الخاص
بموظفي غزة

امل ـ ـجـ ــاورة مل ـع ـب ــري «ب ـي ــت ح ــان ــون»
و«ك ــرم أبــو ســالــم» االنـسـحــاب فــورًا،
وه ـ ــو مـ ــا وض ـ ــع وف ـ ــد ال ـس ـل ـط ــة فــي
ح ــرج ،األم ــر ال ــذي سـ ّـبــب حــالــة فــراغ
اس ـت ـم ــرت ل ـس ــاع ــات ق ـب ــل أن ي ـعــود
األمـ ــن ،وح ــدث خــالـهــا دخ ــول عــدد
مـ ــن امل ــواطـ ـن ــن إل ـ ــى م ـ ـقـ ــرات بـعــض
املعابر وسرقة محتوياتها.
هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـش ـ ـهـ ــد «ال ـ ـ ـ ــدرام ـ ـ ـ ــي» ي ـع ـي ــد
الــذاكــرة ،وفــق مـصــادر فلسطينية،
إل ــى اج ـت ـمــاعــات ال ـقــاهــرة األخ ـيــرة،
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــدًا ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ج ـم ــع
الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادي املـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــول مـ ـ ــن «ف ـ ـتـ ــح»
مـحـمــد دحـ ــان ،بــرئ ـيــس «ح ـمــاس»
ف ــي غـ ـ ــزة ،ي ـح ـي ــى الـ ـسـ ـن ــوار ،حـيــث

املاضيني .إذ اتصل األمني العام لحزب
الـلــه الـسـيــد حـســن نـصــر ال ـلــه ،بهنية،
أم ـ ــس ،م ـعــزيــا ب ـش ـه ــداء امل ـق ــاوم ــة فــي
األن ـف ــاق ،وم ــؤك ـدًا وق ــوف ال ـحــزب إلــى
ج ــان ــب امل ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .وق ــال
نصر الله لهنية في االتصال« :حزنكم
ح ــزن ـن ــا ،وف ــرح ـك ــم ف ــرح ـن ــا ،ونـصــركــم
ن ـ ـصـ ــرنـ ــا» ،ف ـي ـم ــا ّ
رد ع ـل ـي ــه األخـ ـي ــر
بتعبيره عــن شـكــره لــاتـصــال« ...ومــا
يـحـمـلــه م ــن عـمـيــق األثـ ــر ف ــي الـعــاقــة
الـقــويــة بــن ق ــوى امل ـقــاومــة ومستقبل
هذه العالقة وأثرها في تعزيز جبهة
الصمود واملقاومة في املنطقة».
كذلك ،اتصل نصر الله باألمني العام
لـحــركــة «الـجـهــاد اإلســامــي» رمـضــان
ّ
شــلــح ،مـسـتـنـكـرًا «الـ ـع ــدوان ال ـســافــر»،
ف ــي إشـ ــارة إل ــى الـقـصــف اإلســرائـيـلــي
الـ ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـه ــدف مـ ـق ــاوم ــن تــاب ـعــن
للحركة في أحد األنفاق .وأشاد األمني

أخـ ـب ــر دحـ ـ ــان الـ ـسـ ـن ــوار بـ ـض ــرورة
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـج ـ ـهـ ــد امل ـ ـص ـ ــري
وإع ـ ـ ــان حـ ــل «ال ـل ـج ـن ــة اإلداري ـ ـ ـ ــة»،
ألن «ح ـمــاس لــو رمــت ســاحـهــا في
ال ـب ـح ــر لـ ــن ي ـس ـت ـل ــم عـ ـب ــاس غ ـ ـ ــزة...
هــو ال يــريــدهــا» .واسـتـكـمــل دحــان
ن ـص ـي ـح ـت ــه لـ ـلـ ـسـ ـن ــوار بـ ـ ــأن ي ـك ـســب
املـ ــوقـ ــف ال ـش ـع ـب ــي وم ـ ـصـ ــر ،واع ـ ــدًا
«حـمــاس» بخطة «ب ــاء» إذا أخفقت
امل ـصــال ـحــة م ــع «فـ ـت ــح» ،ف ــي إش ــارة
إلــى التفاهمات التي صيغت بينه
وب ــن «ح ـم ــاس» طـ ــوال ش ـه ــور .مع
ذل ــك ،طـلـبــت األخ ـي ــرة م ــن م ـصــر أن
تـ ـك ــون ض ــام ـن ــة ل ــاتـ ـف ــاق ،ألنـ ـه ــا ال
تضمن أبو مازن» ،وهو ما ّ
تم.
بقيت النصيحة مستمرة كما تقول
املـ ـص ــادر ،وأعـ ــاد الــوس ـيــط املـصــري
ال ـتــذك ـيــر ب ـه ــا ،ف ـكــل م ــا يـطـلـبــه أبــو
مازن يجب أن يعطى له «حتى تأتي
الـلـحـظــة ال ـتــي يـجــب أن يـنـفــذ فيها
أولى خطواته ،وتحديدًا صرف راتب
تشرين الثاني الجاري ملوظفي غزة،
وفق اتفاق املصالحة ،بنسبة ،»%50
ف ـي ـمــا س ـت ـصــرف «حـ ـم ــاس» رواتـ ــب
الـشـهــر امل ــاض ــي .وص ـيــغ ه ــذا الـبـنــد
بــاالس ـت ـنــاد إل ــى أن تـسـلـيــم املـعــابــر
وال ـج ـب ــاي ــة لـ ـ ـ ــوزارة امل ــال ـي ــة ف ــي رام
الـلــه (يـضــخ واردات غــزة مــن رســوم
وضرائب إليها) يقضي بأن تصرف
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ال ـعــام لـلـحــزب بــ«تـضـحـيــات وصـمــود
املقاومني في غزة ،وخصوصًا اإلخوة
امل ـجــاهــديــن ف ــي ال ـج ـهــاد االس ــام ــي».
ّ
وأكد نصر الله لشلح «وقوف وتضامن
ح ــزب ال ـل ــه وامل ـق ــاوم ــة اإلس ــام ـي ــة في
لبنان معكم في معركة املصير الواحد
والقضية الواحدة».
لـكــن ال ـحــدث األبـ ــرز ،ال ــذي سـلــط عليه
الـ ـض ــوء أمـ ـ ــس ،ك ـ ــان اس ـت ـق ـب ــال نـصــر
ال ـلــه لـنــائــب رئ ـيــس املـكـتــب السياسي
لـ ـ ـ ــ«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» ،ص ـ ــال ـ ــح الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاروري،
فـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت ،حـ ـي ــث اسـ ـتـ ـع ــرض ــا فــي
االجتماع األوضاع املستجدة في غزة
وتطوراتها ،كما تطرقا إلى املصالحة
الفلسطينية وأوضــاع املنطقة .ووفق
بيان رسمي ،أكد الطرفان «التالقي بني
حركات املقاومة والتالحم والتضامن
في وجه االعتداءات الصهيوينة وكل
مــا يخطط لــه مــن اسـتـهــداف لحركات

طـ ــالـ ــب رئ ـ ـيـ ــس املـ ـكـ ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي
لـ ــ«حـ ـم ــاس» ،إس ـم ــاع ـي ــل ه ـن ـي ــة ،فــي
كـلـمــة مسجلة ُعــرضــت فــي مؤتمر
«فـلـسـطــن ب ــن وع ــد بـلـفــور والــوعــد

اإللـهــي» الــذي عقده «االتـحــاد العاملي
لـعـلـمــاء امل ـقــاومــة» فــي ب ـيــروت أمــس،
بــ«الـتـمـســك بــالـخـيــار االسـتــراتـيـجــي
ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــول ال اعـ ـ ـت ـ ــراف ب ــال ـك ـي ــان

الصهيوني ،وال تنازل عن شبر واحد
من أرض فلسطني» ،مضيفًا« :قضية
فلسطني يـجــب أن تبقى بـعـيــدة عن
التجاذبات القائمة في املنطقة».
هنية ق ــال إن «امل ـقــاومــة هــي الخيار
األقرب واالستراتيجي الذي به يمكن
أن نستعيد أرضنا ومقدساتنا وأن
ندحر االحـتــال وأن نعيد الالجئني
إل ــى أرض ـهــم ودي ــاره ــم الـتــي هـجــروا
م ـن ـهــا» ،م ــؤك ـدًا «أن ـن ــا نــريــد عــاقــات
صحيحة مع السعودية وإيــران وكل
قــوى املـقــاومــة» ،ومتمنيًا فــي الوقت
ن ـف ـســه أن «يـ ـع ــود االسـ ـتـ ـق ــرار إل ــى
ســوريــا وإل ــى دوره ــا الـتــاريـخــي من
أجل فلسطني» .وختم كلمته بتوجيه
التحية إلى السيد حسن نصر الله.
(األخبار)

املقاومة في منطقتنا».
وم ـن ــذ ان ـت ـق ــال الـ ـ ـع ـ ــاروري م ــن تــركـيــا
وقـ ـط ــر ل ـي ـس ـت ـق ـ ّـر فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،ت ـتــابــع
إســرائ ـيــل ،كـمــا تـعـ ّـبــر وســائــل اإلع ــام
فيها« ،بقلق بــالــغ» ،نـشــاطــاتــه ،إذ إن
اسمه ال يمر مرورًا سريعًا في اإلعالم
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،أو مـ ــن دون ال ـتــذك ـيــر
ب ـك ــون ــه ال ــرج ــل ال ـث ــان ــي ف ــي ال ـح ــرك ــة،
وأنــه املسؤول عن إدارة العمليات في
الضفة املحتلة .هذا القلق ال ينبع من
كونه قياديًا محوريًا في الحركة فقط،
بل ينظر اإلسرائيليون إليه على أنه
ّ
مصمم على املـضـ ّـي فــي ترميم جسر
ال ـعــاقــات مــع م ـحــور امل ـقــاومــة .لــذلــك،
رأوا في لقائه نصر الله «تعزيزًا لقوة
محور اإلرهاب ،وترجمة عينية إلعادة
العالقات إلى مجراها الطبيعي».
وســائــل اإلعـ ــام الـعـبــريــة ،ال ـتــي نقلت
م ـجــريــات ال ـل ـقــاء ع ــن ق ـنــاتــي «امل ـن ــار»
و«امل ـ ـ ـيـ ـ ــاديـ ـ ــن» ،قـ ــالـ ــت إن االجـ ـتـ ـم ــاع
«اس ـت ـث ـن ــائ ــي واألول مـ ــن ن ــوع ــه بــن
قيادي حمساوي ونصر الله منذ بدء
الخالف إبان الحرب في سوريا» ،علمًا
ّ
بأن اللقاء لم يكن األول حتى قبل تولي
العاروري منصبه ُالحديث في الحركة،
لكنه الوحيد الذي أعلن رسميًا .ورغم
أن إعــام الـعــدو رأى أن االجتماع «لم
ي ـج ـ ِـر إال ب ـض ــوء أخ ـض ــر م ــن ال ـق ـيــادة
اإليرانية» ،نظرًا إلى ترؤس العاروري
أك ـثــر م ــن وف ــد ل ــزي ــارة ط ـه ــران أخ ـي ـرًا،

تشرح مصادر لـ«األخبار» أن «مسألة
إع ـ ــادة ال ـع ــاق ــات وتــرم ـي ـم ـهــا ...كــانــت
مطروحة حتى في والية خالد مشعل،
لكنه تـقــرر تأجيل معالجة املــوضــوع
إل ــى ح ــن ظ ـهــور ن ـتــائــج االن ـت ـخــابــات
الداخلية ،واختيار قياديني ال يثيرون
حساسية لدى طهران».
وت ــرى مـصــادر قريبة مــن املـقــاومــة أن
جـمـلــة ال ـتــرت ـي ـبــات األخـ ـي ــرة لـعــاقــات
«حـمــاس» كانت مقررة منذ مــدة ،لكن
األحـ ـ ـ ــداث األخ ـ ـيـ ــرة ب ـم ــا ف ـي ـهــا األزمـ ــة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة والـ ـتـ ـع ــاط ــي الـ ـسـ ـع ــودي
السلبي مع الحركة اختصرت الطريق
على نقاشات داخلية كثيرة .وينقلون
أيضًا أن العالقة مع مصر لن تشكل في
حــال مــن األح ــوال عائقًا أم ــام تحسني
العالقة بـ«محور املقاومة» ،وال األخير
أي ـضــا يتحفظ عـلــى عــاقــة «ح ـمــاس»
ّ
بــال ـقــاهــرة ،بــل ي ـحــث عـلــى تحسينها
بالقدر املمكن.
أيـ ـض ــا ،ت ـن ـقــل ت ـلــك املـ ـص ــادر أنـ ــه منذ
الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى الن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ي ـح ـيــى
الـ ـسـ ـن ــوار رئ ـي ـس ــا ل ـل ـحــرك ــة ف ــي غ ــزة،
ث ــم هـنـيــة لــرئــاســة امل ـك ـتــب الـسـيــاســي
وال ـع ــاروري لنيابته ،رأى اإليــرانـيــون
ف ــي ذل ــك «إنـ ـج ــازًا ُي ـسـ ّـجــل ل ـه ــم ...بعد
سـ ـن ــوات م ــن م ـح ــاول ــة ال ـح ـف ــاظ عـلــى
ّ
تتصدع
التوازن في العالقة ،بحيث ال
حماس من الداخل بسبب الخالف في
وجـهــات النظر بعد سقوط (جماعة)

اإلخ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــن ،وب ـح ـي ــث يـمـكــن
إقـ ـن ــاع دم ـش ــق ب ــإع ــادة ال ـع ــاق ــة على
أسس جديدة وقوية».
ً
وف ـع ــا ،قـطـعــت «ح ـم ــاس» شــوطــا في
خ ـف ــض م ـس ـت ــوى االحـ ـتـ ـق ــان ت ـحــدي ـدًا
فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع الـ ـ ـغ ـ ــزي ،وت ـ ـقـ ــرر ضـبــط
الـ ـتـ ـح ــري ــض الـ ـط ــائـ ـف ــي عـ ـل ــى ص ـعــد
إعالمية ودينية كثيرة خالل الشهور
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى أنـ ـه ــا بـقـيــت
حــريـصــة عـلــى إط ــاع اإليــران ـيــن على
مـجـمــل تـحــركــاتـهــا فــي امل ــدة األخ ـيــرة،
وحتى عندما قــررت تعديل وثيقتها
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،إذ أطـ ـلـ ـعـ ـتـ ـه ــم ع ـل ـي ـهــا
وأخ ــذت بتعديالتهم .كــذلــك إن إتمام
ّ
املـصــالـحــة وعـ ــودة الـحــركــة إل ــى «دك ــة
املـ ـع ــارض ــة» ب ـمــا يـعـفـيـهــا م ــن أزمـ ــات
كثيرة وتحميلها مسؤولية الوضع
امل ـع ـي ـشــي مل ـل ـيــونــي غـ ـ ــزي ،ي ـس ــاع ــدان
على حصر الــدعــم املقبل فــي مجاالت
م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا ع ـ ــن اإلشـ ـ ـك ـ ــاالت
ال ـس ـيــاس ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة الــداخ ـل ـيــة،
خاصة أن السلطة الفلسطينية كانت
ترى في «محور املقاومة» طرفًا شريكًا
فــي االنـقـســام بسبب دعـمــه املتواصل
لـ«حماس».
إلى ذلك ،أفادت مصادر لـ«األخبار» أن
االحـتــال رفــض طلبًا فلسطينيًا قـ ّـدم
إلى مؤسسات دولية للدخول والبحث
عن مفقودي النفق ،الذي قصفه العدو
منذ أيام ،من جهة األراضي املحتلة.

ُر ِفعت صورة للرئيس المصري عند معبر رفح أمس (أ ف ب)

حكومة «الــوفــاق الــوطـنــي» أنصاف
رواتب ملوظفي القطاع.
تكشف تلك املـصــادر أيضًا أن «رفع
ع ـق ــوب ــات ال ـس ـل ـطــة ع ــن غـ ــزة» مهمة
تكفل بها وفــد «فـتــح» فــي الـقــاهــرة،
ع ـلــى أن ي ـق ـنــع ع ـب ــاس ب ــذل ــك ،إذ لم
ّ
تدون كشرط للمصالحة رغم إصرار
«حماس» عليها ،وهي لم ترفع كليًا
إلــى اآلن .أمــا حاليًا ،فسيكون راتب
ه ــذا الـشـهــر (ي ـصــرف مـطـلــع الشهر
املـ ـقـ ـب ــل) «االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار ال ـ ـ ــذي تـنـتـظــر
ّ
ح ـ ـمـ ــاس وم ـ ـصـ ــر ن ـ ـتـ ــائ ـ ـجـ ــه ...وإل
فستتجهان إلــى الخطة ب» .كذلك،
ت ـق ــول «حـ ـم ــاس» إن ـه ــا ت ـن ــازل ــت عن
مـطـلـبـهــا بـحـفــظ امل ـنــاصــب اإلداريـ ــة
ملــوظ ـف ـي ـهــا ،وإن ك ــل م ــا ط ـل ـب ـتــه مــن
ّ
الـسـلـطــة ه ــو أل ت ـطــرد أي مــوظــف،
ولـهــا الحرية فــي تحديد مواقعهم.
وي ـ ـشـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه س ـي ـس ـبــق عـمـلـيــة
الصرف املنتظرة لـقــاء ات للفصائل
في القاهرة في الـحــادي والعشرين
من الشهر الجاري،
ث ـم ــة ق ـن ـب ـلــة أخـ ـ ــرى ت ـت ـح ــدث عـنـهــا
امل ـصــادر إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إذ بعدما
اس ـت ـغ ــرق ــت ق ـض ـيــة امل ــوظ ـف ــن يــومــا
ً
كامال من املباحثات ،ألقت «حماس»
فــي ال ـيــوم الـثــانــي املـلــف األم ـنــي في
حـ ـج ــر «ف ـ ـت ـ ــح» ضـ ـم ــن س ـي ــاس ـت ـه ــا
ل ــرف ــع ي ــده ــا م ــن الـ ـحـ ـك ــم ،ل ـك ــن هـنــا

ما قل
ودل
يختتم وفد برلماني مصري،
برئاسة رئيس البرلمان علي
عبد العال (الصورة) ،خالل
ساعات زيارته لواشنطن ،حيث
قابل عددًا من المسؤولين
األميركيين .لقاءات عبد
العال وأعضاء الوفد شملت
رئيس لجنة الشؤون الخارجية

في الكونغرس إيد رويس،
الذي استفسر عن «طبيعة
العالقات العسكرية بين
القاهرة وبيونغ يانغ»
خالل الفترة الماضية وعن
التنسيق السياسي بين
البلدين ،كذلك تناول الموقف
المصري من طهران ،وما إذا
كان هناك تقارب في الوقت
الحالي بين البلدين ،وهو ما
نفاه عبد العال الذي أكد أن
المتوغل في
«الدور اإليراني
ّ
الخليج يجعل من المستحيل
وجود تقارب مصري معها
في الوقت الحالي».

ت ــدخ ــل ال ــوس ـي ــط املـ ـص ــري بــرف ـضــه
ذلــك ،إذ شــددت «املخابرات العامة»
ع ـل ــى رف ـض ـه ــا أي ف ـ ـ ــراغ أمـ ـن ــي فــي
غ ــزة ،وأص ــرت عـلــى بـقــاء «حـمــاس»
واألجـ ـ ـه ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـهــا،
وتحديدًا «األمن الداخلي» ،والسبب
ً
في ذلك أن «له باعًا طويال في ملفات
م ـخ ـت ـل ـف ــة خـ ــاصـ ــة مـ ـل ــف (ت ـن ـظ ـي ــم)
داع ـ ـ ــش األك ـ ـثـ ــر ت ـع ـق ـي ـدًا وخـ ـط ــورة
واملؤرق لألمن املصري».
ورغـ ــم م ـحــاولــة ال ـح ــرك ــة ،وت ـحــدي ـدًا
الـ ـسـ ـن ــوار ،إقـ ـن ــاع امل ـص ــري ــن بــأنـهــا
س ـت ـس ــاه ــم فـ ــي األمـ ـ ــن ع ـل ــى صـ ــورة
مـ ـس ــاع ــدة ،رفـ ـض ــت م ـص ــر ذلـ ـ ــك ،بــل
دخ ـ ـ ــل عـ ـل ــى ال ـ ـخـ ــط مـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ــم
املـتـحــدة لعملية الـســام فــي الـشــرق
األوسط ،نيكوالي مالدينوف ،الذي
أخبر «حماس» خالل زيارة لغزة ،أن
«املجتمع الدولي ال يرغب في فراغ
أم ـنــي ف ــي غ ـ ــزة ...وال مـشـكـلــة بـبـقــاء
الحالة األمنية الراهنة».
وبالعودة إلى تسليم املعابر ،قررت
السلطة إعــادة العناصر التي كانت
تعمل فــي املـعــابــر ســابـقــا ،وتحديدًا
فــي الـشــق األم ـنــي ،وإخـبــارهــا البدء
ف ــي الـ ـ ــدوام داخـ ــل امل ـع ــاب ــر ،ع ـلــى أن
ّ
تعد قوائم أخــرى من جهاز «حرس
الــرئــاســة» مــن غ ــزة ،لــانـتـشــار على
الحدود مع مصر ،ويتوقع أن يصل

عددهم في املرحلة األولــى إلــى 800
شخص ،فيما سيصل عدد العاملني
في املعابر إلى  150من غزة و 30من
الضفة ،على أن يزيد العدد الحقًا.
هذه الخطوات رأت مصر أنها «غير
كافية» ،وفق وفدها ،الذي ّ
أصر أمس
ّ
ع ـلــى «أل تـسـحــب ح ـم ــاس عـنــاصــر
األم ــن فــي غـ ــزة» ،وت ـحــدي ـدًا جـهــازي
«حـمــاة الثغور» و«األم ــن الوطني»،
خاصة مع توتر الوضع األمني في
سيناء حاليًا .وأدى ذلــك إلــى تليني
مــوقــف «فـتــح» فــي النتيجة ،خاصة
أن مـحــاولــة اغـتـيــال قــائــد األم ــن في
غ ـ ــزة ،تــوف ـيــق أبـ ــو ن ـع ـيــم ،األخـ ـي ــرة،
جعلت رام الله تخشى تنفيذ أعمال
أمنية الحقًا «تقيد ضد مجهول».
وب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ــى م ـع ـبــر رف ـ ـ ــح» ،ق ــال
ّ
م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــون ف ـ ـ ــي «فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــح» إن م ــن
العمل فيه منتصف
املـقــرر أن يـبــدأ
ّ
الـشـهــر ال ـجــاري ،لكنهم ربـطــوا ذلــك
ب ــاسـ ـتـ ـق ــرار األوض ـ ـ ـ ــاع األمـ ـنـ ـي ــة فــي
من نظمي مهنا
مصر ،وفق تصريح ّ
ل ـ ـ «األخ ـب ــار» ،ال ــذي وق ــع بـ ــدوره مع
غــازي حمد على وثيقة تنص على
نقل مسؤولية اإلشراف على معابر:
رف ــح ،كــرم أبــو ســالــم ،بيت حــانــون ـ
«إي ــري ــز»« ،ك ــارن ــي»« ،ن ــاح ــال ع ــوز»
(يـعـمــل مـنـهــا أول ثــاثــة ف ـقــط) ،إلــى
السلطة.
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قضية

ّ
وتعبر عن إعجابها بالسيدة الحلبية،
إذ إنها تشارك في مشروع مجموعتها،
متبرعة بتعليمها الـخـيــاطــة .توضح
مشاعرها بــالـقــول« :ال عــاقــة ملواقفنا
مــن بعض املـهـ ّـجــريــن ،باالمتنان الــذي
أصــاب ـنــي أمـ ــام ه ــذه ال ـس ـي ــدة .ال حقد
لـ ّ
ـدي تجاه اآلخــر .ال ذنــب َلنا في مكان
مولدنا .رضينا أو لم نــرض سنعيش
معًا .ويكفيني رغبتها في أن تعلمني
ش ـي ـئــا ،س ـ ــواء ن ـج ـحـ ُـت أو ف ـش ـلـ ُـت في
العمل الحقًا».

تقول« :سنعود لنعيش معًا بإذن اهلل ...بعدما ظُلمنا مع أطفالنا كما لم يُظلم أحد» (أ ف ب)

«المعلمة»
المرأة الحلبية
ّ

كل ما احتاج إليه خليط من النساء السوريات المتضررات من الحرب ،بتجاربهن المختلفة ،هو ورشة عمل ،لينتجن
دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع صغيرة ،تتشارك فيها سيدات محررات ونازحات وزوجات شهداء ،متحدات
متعاليات على المآسي والجراح

«فتش عن المرأة!»
إرادة النهضة السوريةّ :
مرح ماشي
محاذ
الالذقية ـ مشهد الفت في مكان
ٍ
ل ـشــاطــئ ال ـب ـحــر ف ــي مــدي ـنــة الــاذق ـيــة،
ً
يجمع أطفاال محررين من الخطف لدى
املسلحني ،مع أبناء شهداء ونازحني،
تحت رعاية وإشراف إحدى الجمعيات
األهلية .هدف هذا الدمج بني األطفال هو
تعويض ما فاتهم من دروس وسنوات
مدرسية هدرتها الحرب من أعمارهم.
م ـت ـطــوعــات وم ـت ـطــوعــون مـخـتـصــون،
إضافة إلى اختصاصي نفسي يشرف
على التبدالت والتطورات التي قد تطرأ
تدريجًا على أوضاعهم النفسية .ومع
تحضيراتهم للسفر إلــى بيالروسيا،
ق ـبــل أك ـث ــر م ــن ش ـه ــر ،ل ـح ـضــور مخيم
تــرف ـي ـهــي تـعـلـيـمــي ،ع ـم ــدت الـجـمـعـيــة
ذاتها الى جمع أمهاتهم في ورشة عمل
على مدار يومني متتاليني ،لينتج منها
ً
ما يثير الدهشة فعال.
سـيــدات م ـحــررات ونــازحــات وزوج ــات
ش ـه ــداء يجلسن م ـت ـج ــاورات ،ملتابعة
نـمــاذج عــن نـســاء مثلهن ،مــن مختلف
أن ـحــاء الـعــالــم .شــاشــة إس ـقــاط هــي كل
ما يلزم الستحضار سيدات شهيرات
تـ ـ ـع ـ ـ ّـرض ـ ــن لـ ـلـ ـخـ ـط ــف أو ال ـ ـع ـ ـنـ ــف أو
االغتصاب على يد مجموعات إرهابية،
ّ َّ
وتـ ـم ــك ــن الحـ ـق ــا مـ ــن ج ـع ــل ت ـجــارب ـهــن
القاسية فرصًا إليصال رسائل بلدانهن
الـتــي عــانــت لـعـنــات اإلرهـ ــاب والـعـنــف.
تدمع عينا إحداهن وهــي تستمع إلى
قصة األيزيدية نادية مراد ،التي روتها
أمــام مجلس األمــن .وتتفاعل بعضهن
مع قصة الناشطة الباكستانية مالال
يـ ــوسـ ــف زاي ،ال ـ ـتـ ــي واج ـ ـهـ ــت ح ــرك ــة
«ط ـ ــال ـ ـب ـ ــان» .ب ـع ـض ـه ــن يـ ـظـ ـه ــرن ع ــدم
االك ـتــراث بالتقارير الـتــي يشاهدنها،
ّ
ويبدين شاردات الذهن ...لعل ما مررن
به كان أقسى من تلك التجارب .وبناءً
ـاضــرة ،تنقسم
على طلب املشرفة املـحـ ِ
النسوة إلى  3مجموعات عمل ،ليطلب
إليهن املشاركة معًا في إعــداد وتقديم
ج ــدوى اقـتـصــاديــة ملـشــاريــع صـغـيــرة،
تـ ـع ـ ُـد ال ـج ـم ـع ـي ــة ب ـت ـم ــوي ــل أن ـج ـح ـه ــا.
دقــائــق ويحتدم النقاش بــن أف ــراد كل
مجموعة ،فيبدأ تبادل املعلومات عن
أعـ ـم ــال ص ـغ ـيــرة ت ـج ـيــدهــا مـعـظـمـهــن؛
كالخياطة وصنع الحلويات واملربيات
وتحضير مــؤن الشتاء .وفجأة تطغى
الفطرة اإلنسانية األولــى على الحياد

زوجها في
والبرود .إحداهن استشهد
ُ
ذات املنطقة التي نزحت منها األخرى،
غير أن وضع أطفالهما جمعهما .وفي
لـحـظــة واح ـ ـ ــدة ،تـغـلـبــت قـ ــدرة الـنـســاء
البسيطات على اكتساب آلية التفكير
املنطقية التي تجعلهن يتعالني على
ال ـجــراح ،لتخفيف املــأســاة عــن شريكة
الوجع.

أصدق الغالء الحاصل!»
«ال ّ
فــي مالمحها تتجلى عــذابــات مأساة
دامت  1883يومًا .هكذا تحصي روضة
ظ ــري ــف يـ ــاسـ ــن ،أي ـ ـ ــام ال ـخ ـط ــف ال ـتــي
دامت لثالث سنوات ونصف سنة ،مع
أطفالها الثالثة الــذيــن يبلغ أصغرهم
السابعة مــن ع ـمــره« .كـنــت أع ــد الوقت
بالدقائق والثواني أيضًا» ،تقول املرأة.
وتـتــابــع« :زوج ــي شهيد مــدنــي قتلوه
أم ــام ع ـي ـنـ ّـي .وس ــرق ــوا مــالـنــا وذهـبـنــا.
وه ـك ــذا رج ـع ـ ُـت (ع ـلــى ال ـح ــدي ــدة) بعد
تـحــريــري منذ حــوالــى  8أش ـهــر» .وعن
سبب حضورها الورشة تقول« :أشارك
ف ــي ه ــذه ال ــورش ــة م ــن أج ــل اب ـن ــي .كــان
ي ـح ـتــاج إل ــى ت ـعــويــض تـعـلـيـمــي ،فهو
ل ــم يـتـعـلــم م ـنــذ  3س ـ ـنـ ــوات» .وت ـتــابــع:
«سنعود لنعيش معًا بــإذن الـلــه .إنما
ستبقى شهادة زوجي غصة في قلبي،
ُ
بعدما ظلمنا مع أطفالنا كما لم ُيظلم
أح ـ ــد» .وع ــن م ـشــاريــع ال ــورش ــة ت ـقــول:
«كنت أعمل في تحضير املــؤن وشغل
ال ـ ـخـ ــرز ،ق ـب ــل  4س ـ ـنـ ــوات .إن ـم ــا أش ـعــر
ُ
بالعجز اليوم عن مساعدة النساء هنا
في دراسة وتقديم جدوى اقتصادية .ال
أعــرف شيئًا عن األسعار الحالية ،ولم
أعتد بعد على الغالء املتزايد .بل ال أكاد
أصدق األسعار التي أسمعها».

تجمعهن الشفقة واالمتنان
ال يختلف وضع السيدة سحر مقديد،
ع ـ ــن وض ـ ـ ــع س ــابـ ـقـ ـتـ ـه ــا ،ب ــاع ـت ـب ــاره ــا
زوج ــة شهيد مــدنــي قضى فــي معارك
ري ــف ح ـمــاة .مـقــديــد أم ألرب ـعــة أطـفــال،
أص ـغــرهــن يـبـلــغ ع ــام ــن ،فـيـمــا تفتخر
أن لديها ابنة تحتل املركز الثاني على
س ــوري ــا ف ــي ال ــرس ــم .م ــن اإلي ـجــاب ـيــات
التي دفعتها إلى املشاركة في الورشة؛
م ــاح ـظ ـت ـه ــا انـ ـضـ ـب ــاط أوالده ـ ـ ـ ـ ــا مــع
املشرفات املتطوعات وحصولهم على
فــائــدة مـقـبــولــة .امل ــرأة تـحــدثــت إيجابًا
عــن مفاجأتها بعرض املشاريع خالل

الورشة ،إذ إن لديها أفكارًا عدة للعمل.
ت ـقــول« :سنعمل عـلــى م ـشــروع لصنع
املخلالت .سأقدم بيتي مكانًا للعمل».
وتعليقًا على رفيقاتها املشاركات في
الورشة تقول« :أكثرنا خاسرات .وكلنا

تتغلب قدرة النساء على
الجراح لتخفيف المأساة
عن شريكة الوجع
ُ
هدفنا واحد؛ هو األطفال .تبادلنا هنا
الحديث عن طموحاتنا ،إذ إننا ال نفكر
في أنفسنا بل في إيصال أطفالنا إلى
بر األمان» .وتضيف« :إن تم ما أفكر فيه
حول املشروع ،فلن أحتاج الى الوظيفة
«أكثرنا خاسرات .وكلنا هدفنا واحد؛ هو األطفال» (أ ف ب)

الحكومية بعد اآلن» .ويختلف األمــر
ً
ق ـل ـيــا بــالـنـسـبــة إل ــى م ـيــرفــت الـشـيــخ،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن كــون ـهــا زوجـ ــة شهيد
ضابط ،وأمًا لطفلني .املــرأة التي تعمل
مــوظ ـفــة ح ـكــوم ـيــة ،وت ـتــابــع دراس ـت ـهــا
الجامعية فــي السنة الثالثة فــي قسم
ريـ ــاض األطـ ـف ــال .ت ـقــول ال ـش ـيــخ« :ل ــدي
إي ـم ــان بـحــاجـتـنــا إل ــى ال ــدع ــم النفسي
واملعنوي ،وإن ّ
علي أن أكــون قوية من
ً
أج ــل أوالدي وب ـل ــدي ،ب ــدال م ــن الـنــدب
والـ ـجـ ـل ــوس فـ ــي مـ ـن ــزل ــي» .وت ـض ـي ــف:
ُ
«أنــال هنا ثقة ُبالنفس .وكلما سمعت
مـشـكـلــة امـ ـ ــرأة أخ ـ ـ ــرى ،أك ـت ـســب خـبــرة
وخــاصــة تـجــربــة ،فأستمد قــوتــي من
قــوت ـهــا وح ـلــول ـهــا ملــواج ـه ــة أزم ـت ـه ــا».
تعتبر الـسـيــدة املكافحة أن مأساتها
أصغر مما واجهته السيدات املحررات.

املـ ــرأة الـحـلـبـيــة ال ـنــازحــة ال ـتــي َ
يعجب
م ـع ـظــم الـ ـسـ ـي ــدات بـشـخـصـيـتـهــا ،هي
س ـع ــدة ق ــاس ــم؛ م ــن ح ــي ص ــاح الــديــن
ف ــي ح ـلــب .تـعـمــل «أم جـمـعــة» خياطة
م ـح ـتــرفــة ،وت ـع ـل ـمــت تـصـفـيــف الـشـعــر
أي ـ ـضـ ــا ،ل ـت ـف ـت ـتــح ص ــال ــون ـه ــا فـ ــي حــي
الدعتور الشعبي في مدينة الالذقية،
مـنــذ نــزوحـهــا قـبــل  4س ـنــوات .تحضر
ورشــة الــدعــم مــن أجــل طفلتيها أيضًا،
بعد استشهاد ولديها العسكريني في
الجيش ،إضافة إلى زوجها .تقول عن
ّ
النساء املشاركات« :أحس بهن جميعًا.
كلنا نتألم من الخسارة .وأتمنى الصبر
ل ـن ــا ج ـم ـي ـعــا الحـ ـتـ ـم ــال مـ ــا خ ـس ــرن ــاه.
ّ
أك ـثــرهــن أزواجـ ـه ــن شـ ـه ــداء .وهـ ــن بال
م ـع ـي ــل ،لـ ـ ــذا س ــأع ـم ــد إلـ ـ ــى تـعـلـمـيـهــن
صنعة يستفدن منها» .وعند سؤالها
السؤال اللعني ذاته« :هل تشعرين أنهن
يختلفن عنك؟» .تجيب املــرأة ببساطة
وطيبة واضحني« :نعم بالتأكيد .إنهن
ّ
ال يعرفن الصنعة ،بينما أنــا معلمة.
إنما أتذكر كيف بدأت في تعلم املهنة،
وه ــم يـ ــردن أن ي ـب ــدأن الـعـمــل اآلن .لــذا
أحب مساعدتهن» .لم تسقط املــرأة في
ف ــخ املـنــاطـقـيــة وال ـطــائ ـف ـيــة بــإجــابـتـهــا
السريعة ،مــا يعيد إلــى األذه ــان طيبة
سورية قديمة ،تــوارت خلف الــدم الذي
ط ـغــى ع ـلــى ك ــل ش ـ ــيء .غ ـيــر أن لــديـهــا
فــوقـيــة م ــن ي ـعــرف عـلــى م ــن ال يـعــرف،
ً
مــا يبعث على الـتـفــاؤل قليال .تضيف
بـ ـح ــزن« :ي ـك ـفــي أن ـه ــن ي ـ ّ
ـرب ــن أي ـتــامــا.
والظلم» .لن تعود املرأة
ويعانني الفقر َ
إلى حلب ،فلم يبق من أهلها أحد ،وهي
ال تـنـســى وق ـف ــة أه ــال ــي ح ــي الــدع ـتــور
ّ ُ
معها ،عقب استشهاد ابنها ،ولعل هنا
ّ
من هن بحاجتها إن تم املشروع الذي
يجري الحديث عنه في الورشة ،حسب
تعبيرها.

العمل أو المتاجرة في المأساة
ت ـ ــرى رئ ـي ـس ــة «ج ـم ـع ـي ــة الـ ـ ـص ـ ــواري»
األهلية أفنان بــال ،أن تفاعل األطفال
في ما بينهم أسهل وأسرع بكثير من
تفاعل األمهات ،إذ إن مسافات تفصل
بني النساء املجتمعات ،بسب اختالف
ب ـي ـئ ــات ـه ــم وم ـ ـس ـ ـتـ ــواهـ ــم ال ـت ـع ـل ـي ـمــي
والثقافي .وتعد الجمعية على لسان
رئيستها بـتـمــويــل كــل امل ـشــاريــع ذات
ال ـ ـ ـجـ ـ ــدوى االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة الـ ـن ــاجـ ـح ــة،
إضافة إلى اإلشراف على تقديم الدعم
الـنـفـســي والـصـحــي والـتـعـلـيـمــي لـ ـ 60
ً
طفال ،مع ورش عمل تمكني اقتصادي
واجـتـمــاعــي ألمـهــاتـهــم الـلــواتــي يصل
ع ــدده ــن إل ــى  40امـ ـ ــرأة .م ــن جــانـبـهــا،
تـ ـج ــد امل ـ ــدرب ـ ــة رامـ ـ ـ ــا حـ ـس ــن ،ال ـق ـ ّـي ـم ــة
على الــورشــة ،أن االسـتـجــابــة مــن قبل
الـسـيــدات خ ــال الــورشــة كــانــت جيدة
جدًا ،وال سيما خالل النشاط الجماعي
والـنـقــاش حــول املـشــاريــع وتحفيزهن
للعمل .وت ـقــول« :ش ـعـ ُ
ـرت بأنهن بــدأن
ً
ّ
ي ـجــدن قـيـمــة ل ـهــن وأمـ ــا ف ــي تحسني
واق ـع ـهــن .إن ـمــا اض ـط ــررت إل ــى خفض
م ـس ـت ــوى امل ـع ـل ــوم ــات وامل ـص ـط ـل ـحــات
إلـ ــى أب ـس ــط ص ـي ـغــة م ـم ـك ـنــة ورب ـط ـهــا
ب ـ ــأح ـ ــداث ووق ـ ــائ ـ ــع ي ــوم ـي ــة م ـع ـي ـشــة،
بـسـبــب ت ـفــاوت مـسـتــواهــن التعليمي
والـ ـثـ ـق ــاف ــي» .وت ـع ـت ـبــر ح ـس ــن أن أه ــم
ال ـص ـعــوبــات ال ـت ــي ت ــواج ــه ال ـع ـمــل مع
هؤالء السيدات حالة االستسالم لدى
بعضهن بالعجز واالتـكــال التام على
الدولة ومؤسساتها أو على جمعيات
ومنظمات املجتمع األهـلــي ،ما يؤدي
إلـ ـ ــى امل ـ ـتـ ــاجـ ــرة فـ ــي املـ ـ ــأسـ ـ ــاة ،حـســب
ُ
تعبيرها .وتضيف« :يأتي دوري هنا
في أن أقنعها بقدرتها على النهوض
ّ
وال ـع ـم ــل ،م ــن غ ـيــر أن أق ـ ــزم مــأســاتـهــا
وح ـج ــم مـعــانــاتـهــا ال ـهــائ ـلــة ،أو جــرح
مشاعرها».
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قمة ثنائية تؤكد النجاحات «في ميادين صعبة»

«الحرب والسلم» على مائدة خامنئي ـ بوتين
التقى الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،في
طهران أمس ،قادة
إيران ،لبحث ملفات سوريا
واالتفاق النووي اإليراني
وتعزيز التعاون االقتصادي
بين البلدين
عقب لقاء هو الثاني في نحو عامني،
ب ـ ــن امل ـ ــرش ـ ــد األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـج ـم ـهــوريــة
اإلس ــام ـي ــة آيـ ــة ال ـل ــه ع ـلــي خــامـنـئــي
والرئيس الروسي فالديمير بوتني،
أشار خامنئي إلى «التجربة الجيدة
ج ـ ـدًا ل ـل ـت ـعــاون ب ــن إيـ ـ ــران وروس ـي ــا
ّ
في ســوريــا» ،مضيفًا أن «نتائج هذا
التعاون أثبتت أن طهران وموسكو
يمكنهما تحقيق أهداف مشتركة في
ميادين صعبة».
ّ
وقــال خامنئي إن «هزيمة التحالف
االمـ ـي ــرك ــي الـ ــداعـ ــم ل ــإره ــاب ـي ــن فــي
س ــوري ــا ح ـق ـي ـقــة ال ي ـم ـكــن إن ـك ــاره ــا،
لكن هــؤالء مشغولون في التخطيط
وإع ــداد امل ــؤام ــرات ،لــذلــك فــإن تسوية
االزمة السورية بحاجة الى مواصلة
الـ ـتـ ـع ــاون ال ــوثـ ـي ــق» .وب ـي ـن ـمــا ّ
رح ــب
خامنئي بمقترح الــرئـيــس الــروســي
«م ــن أج ــل مــزيــد مــن تـعــزيــز الـتـعــاون
ّ
في جميع املجاالت» ،رأى أن «طاقات
ال ـت ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي ف ــي الـبـلــديــن
أك ـبــر بـكـثـيــر م ــن م ـس ـتــوى ال ـعــاقــات
الراهنة».
ّ
ورأى خامنئي أن «الـتـكــاتــف الجيد
للغاية واملـقــاومــة املشتركة لطهران
وم ــوسـ ـك ــو فـ ــي وجـ ـ ــه ف ـت ـن ــة وف ـس ــاد
اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ّــا ي ـح ـمــان
الكثير من املعاني ،وقد أثرت روسيا
في قضايا منطقة غرب آسيا» ،الفتًا
ّ
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه إلـ ــى أن «ال ـش ـعــب
السوري هو من يتخذ القرار النهائي
ّ
تخص سوريا».
حول القضايا التي
ً
وتوجه إلى بوتني قائال« :كما قلتم،

يجب أن تخرج جميع الحلول حول
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة م ــن داخ ـ ــل هــذا
الـبـلــد ،وع ــدم مـمــارســة الـضـغــط على
الحكومة السورية من أجل تنفيذ أي
مشروع ،وينبغي أن تكون املقترحات
وامل ـشــاريــع شــامـلــة ق ــدر املـسـتـطــاع».
وف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاق ،وص ـ ـ ـ ـ ــف بـ ــوتـ ــن
بـ«الشخصية القوية والعملية ...لذلك
يمكن الحديث والتعاون املنطقي مع
روس ـيــا بــوصـفـهــا ق ــوة كـبـيــرة بشأن
إجــراءات كبيرة وبحاجة الى االرادة
والسعي».
من جهته ،شدد بوتني على «ضرورة
الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار واالمـ ـ ــن
اإلق ـل ـي ـم ــي فـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة» ،م ـض ـي ـفــا:
«حققنا نـتــائــج جـيــدة عـبــر الـتـعــاون
امل ـش ـتــرك ف ــي س ــوري ــا ،ويـنـبـغــي الــى
ج ــان ــب م ـح ــارب ــة االره ـ ـ ــاب االه ـت ـمــام
بــالـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة امل ـنــاس ـبــة في
هذا البلد» .ووصف مواقف خامنئي
ف ــي تـحـقـيــق األه ـ ــداف امل ـش ـتــركــة في
س ـ ــوري ـ ــا ب ـ ــ«امل ـ ــؤث ـ ــرة والـ ـحـ ـكـ ـيـ ـم ــة»،
ّ
معتبرًا في الوقت نفسه أن «الحفاظ
على وحــدة األراضــي السورية ودعم
الحكومة السورية والرئيس الشرعي
لـهــذا الـبـلــد بـشــار األس ــد ،مــن مـبــادئ
الـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـ ــروس ـ ـيـ ــا...
ّ
ونؤمن بأن أي تغيير وتطور في أي
بلد ،ومنها سوريا ،يجب أن يتم من
الداخل».
من جهة أخرى ،أعلن الرئيس اإليراني
حسن روحاني ،إثر اجتماعه بنظيره
ّ
ال ــروس ــي ،أن «روس ـيــا بـلــد صــديــق...
وشــريــك استراتيجي إلي ــران» ،داعيًا
إل ــى «تـعــزيــز الـتـعــاون الـثـنــائــي» بني
الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،وفـ ـ ــق مـ ــا جـ ـ ــاء فـ ــي ب ـي ــان
لـ ـل ــرئ ــاس ــة .وب ـ ـشـ ــأن س ـ ــوري ـ ــا ،أشـ ــار
ّ
ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي إلـ ــى أن «ت ـع ــاون
إيـ ــران وروس ـي ــا ك ــان ل ــه تــأثـيــر كبير
ّ
ف ــي مـكــافـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب» ،مـضـيـفــا أن
بوتني أكــد دعمه إليــران في مواجهة
الـتـهــديــدات األميركية بالتراجع عن
االتفاق النووي املبرم في .2015
وعـقــب انـتـهــاء اللقاءين مــع الرئيس
اإليراني ومع خامنئي ،شارك بوتني

ف ــي ق ـمــة ثــاث ـيــة ل ـل ــدول امل ـط ـلــة على
ب ـحــر ق ــزوي ــن م ــع روح ــان ــي ورئ ـيــس
آذربـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــان إلـ ـ ـه ـ ــام عـ ـلـ ـيـ ـي ــف ،ع ـل ـمــا
ّ
ب ــأن ه ــذه الـقـمــة الـثــاثـيــة ب ــن إي ــران
وروسيا وآذربيجان هي الثانية بعد
قمة في باكو في .2016
وبخصوص هذه القمة الثالثية ،فقد
وصــف الرئيس الــروســي املباحثات
التي أجــراهــا مع الرئيسني اإليراني
واآلذربـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــان ـ ــي ب ـ ــ«اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة».
وق ــال فــي مــؤتـمــر صـحــافــي مشترك:
«ت ـطــرق ـنــا إل ــى م ـســائــل مـخـتـلـفــة في
مـجــال مـحــاربــة اإلره ــاب والجريمة،
ل ـكــن ف ــي األس ـ ــاس بـحـثـنــا الـقـضــايــا
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة» .وفـ ــي ح ــدي ــث بـشــأن
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ـ ـت ـ ــران ـ ــزي ـ ــت بـ ـ ــن إيـ ـ ـ ــران
وآذرب ـي ـج ــان وروس ـي ــا ،أش ــار بوتني
ّ
إلـ ـ ـ ــى أن «امل ـ ـ ـمـ ـ ــر جـ ـ ـن ـ ــوب ـ ـ ـ ـ شـ ـم ــال
للمواصالت تم اختباره عبر توجيه
شـحـنــات م ــن الـهـنــد عـبــر إي ـ ــران إلــى
روسيا وأثبت منفعته االقتصادية».
وبخصوص وضع سوق النفط ،لفت
ّ
إلــى أن «التنسيق مع أوبــك أدى إلى

نتائج جيدة جدًا في مجال ّاستقرار
سوق النفط» ،مؤكدًا أيضًا أنه جرى
خالل املباحثات التطرق إلى قضايا
ب ـحــر ق ــزوي ــن ب ــن األطـ ـ ــراف ال ـثــاثــة،
ووضعها القانوني.
وعلى هامش زي ــارة بوتني لطهران،
أعـلـنــت شــركــة امل ـح ــروق ــات الــروسـيــة

خامنئي لبوتين :كما
السورية يجب
قلتم ،الحلول
ّ
أن تكون داخلية
ـاقــة «روس ـن ـف ــط» (ش ـبــه عــامــة)
ا ّلـعـمـ ّ
أنها وقعت مع شركة النفط االيرانية
الـ ـع ــام ــة «خ ــريـ ـط ــة طـ ــريـ ــق» لـتـنـفـيــذ
م ـشــاريــع مـشـتــركــة ف ــي م ـجــال إنـتــاج
النفط والغاز في إيران.
ونقلت وكالة «انترفاكس» عن املدير
العام لـ«روسنفط» ،إيغور سيتشني،
ّ
ق ــول ــه إن األم ـ ــر ي ـت ـع ـلــق «بـسـلـسـلــة»

وصف بوتين مواقف خامنئي بـ«المؤثرة والحكيمة» (أ ف ب)

مــن الـحـقــول الـتــي سيتم استغاللها
م ــع ش ــرك ــاء إيــران ـيــن ف ــي «اسـتـثـمــار
إجـمــالــي» يمكن أن يـصــل «حـتــى 30
مليار دوالر» ،بحسب املصدر ذاته.
وبدأت طهران وموسكو في السنوات
األخـيــرة تقاربًا واضحًا على خلفية
م ـص ــال ــح ج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة م ـش ـتــركــة.
وروس ـ ـيـ ــا وإيـ ـ ـ ــران ه ـم ــا الـحـلـيـفـتــان
الــرئـيـسـيـتــان لــدمـشــق وتــرع ـيــان إلــى
ُ ِّ
جــانــب تــركـيــا م ـحــادثــات ت ــرك ــز على
الـ ـج ــوان ــب ال ـع ـس ـك ــري ــة واإلن ـس ــان ـي ــة
والفنية سعيًا إلى وضع ّ
حد للصراع
في سوريا.
في غضون ذلك ،ذكرت وكالة األنباء
ّ
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة أن الـ ـجـ ـن ــرال
فــالـيــري غـيــراسـيـمــوف ،وه ــو رئيس
أرك ــان الـجـيــش ال ــروس ــي ،وص ــل قبل
ب ــوت ــن إلـ ــى ط ـ ـهـ ــران ،ح ـي ــث تـبــاحــث
صـ ـب ــاح أم ـ ــس م ــع ن ـظ ـي ــره االي ــران ــي
الجنرال محمد باقري بشأن «سوريا
ومكافحة اإلرهاب».
ّ
وجـ ــديـ ــر ب ــال ــذك ــر أن زي ـ ـ ـ ــارة بــوت ــن
األخ ـيــرة لـطـهــران تـعــود إل ــى تشرين
الـثــانــي/نــوفـمـبــر  ،2015وق ــد شهدت
تأكيدًا على الـتــوافــق شبه الـتــام بني
الـبـلــديــن بـشــأن ال ـصــراع فــي ســوريــا.
أمــا يــوم أمــس ،فقد وصــل بوتني إلى
طهران غداة إعالن الخزانة األميركية
تــوجـيـهــات ج ــدي ــدة لـتـطـبـيــق قــانــون
أصـ ـ ـ ــدره ال ــرئـ ـي ــس دون ـ ــال ـ ــد ت ــرام ــب،
ف ــي آب/اغـ ـسـ ـط ــس  ،2017وي ـف ــرض
عقوبات جديدة على روسيا وإيــران
الـلـتــن يـشـيــر إلـيـهـمــا ن ــص الـقــانــون
بـ«غريمتي أميركا».
وتـ ـن ـ ّـدد روس ـي ــا ال ـت ــي تـبـيــع أسـلـحــة
إليران ،رغم معارضة واشنطن ،دائمًا
بـ«النزعة األحادية» للواليات املتحدة
ولـ ـج ــوئـ ـه ــا إلـ ـ ــى سـ ـ ــاح ال ـع ـق ــوب ــات
االقـتـصــاديــة لتحقيق غاياتها على
صعيد السياسة الـخــارجـيــة .أيضًا،
نـ ـ ّـددت مــوسـكــو ب ـشــدة بتصريحات
تـ ــرامـ ــب األخـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـت ــي ه ـ ـ ـ ّـد ّد فـيـهــا
بخروج بالده من االتفاق املوقع بني
إيران والقوى الست الكبرى.
(األخبار ،أ ف ب)

سوريا

أنقرة ترفض دعوة «االتحاد الديموقراطي» إلى سوتشي
قلص الجيش المسافة التي
تفصله عن أطراف مدينة
البوكمال إلى نحو  50كيلومترًا،
في موازاة تضييقه الخناق
على «داعش» داخل مدينة
دير الزور .وفيما أعلنت مصادر
معارضة مقاطعتها لمؤتمر
«الحوار» الذي تعده روسيا في
سوتشي ،استنكرت أنقرة دعوة
«حزب االتحاد الديموقراطي»
الكردي إلى المحادثات
ي ـح ـق ــق ال ـج ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري خ ـط ــوات
كبيرة على طريق إنهاء وجود تنظيم
«داعـ ـ ـ ــش» داخ ـ ــل مــدي ـنــة ديـ ــر ال ـ ــزور،
وعـ ـ ـ ــودة ع ــاص ـم ــة الـ ـش ــرق إل ـ ــى كـنــف
الدولة السورية كاملة ،بعد صمودها
ل ـس ـنــوات فــي وج ــه أع ـنــف الـهـجـمــات.
وي ـت ــراف ــق ال ـت ـق ــدم داخ ـ ــل امل ــدي ـن ــة مع
تـحــرك عـلــى م ـحــاور جـنــوب املـيــاديــن
وشــرق محطة « »T2باتجاه املنطقة
الحدودية مع العراق .وتمكن الجيش

خــالــه ،مــن قـطــع نـحــو  11كيلومترًا
إضافيًا شرق املحطة ،أمس ،ليصبح
ع ـل ــى ب ـع ــد ق ــراب ــة  50ك ـي ـلــوم ـت ـرًا عــن
أطــراف مدينة البوكمال من الجنوب
ال ـغ ــرب ــي .وت ـش ـيــر امل ـع ـط ـيــات إلـ ــى أن
الجيش يستعجل العمليات للوصول
إلـ ــى ال ـ ـحـ ــدود ،وعـ ـ ــزل م ـن ـط ـقــة وادي
الوعر (جنوب شرق املحطة) ،التي ما
زالــت منطقة ّ نفوذ لتنظيم «داعــش».
وب ـي ـن ـمــا ي ـن ــشــط ال ـج ـي ــش وح ـل ـف ــاؤه
ال ـع ـم ـل ـي ــات م ــن ه ـ ــذا امل ـ ـحـ ــور ،بـقـيــت
الجبهة العراقية هادئة خالل اليومني
املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،وسـ ـ ــط تـ ــأك ـ ـيـ ــدات ب ـق ــرب
ال ـت ـحــرك ض ـمــن املــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة من
عمليات غــرب األن ـبــار ،التي تتضمن
دخول أحياء مدينة القائم.
وع ـل ــى وادي الـ ـف ــرات ج ـن ــوب مــديـنــة
امل ـيــاديــن ،يـتــابــع الـجـيــش تـحــركــه في
محيط بلدة محكان ،مدعومًا بغارات
ج ــوي ــة م ـتــواص ـلــة ت ـس ـت ـهــدف مــواقــع
التنظيم وتحركاته هناك .ويبدو الفتًا
أن التحرك على محور محطة « »T2ال
يلقى الدعم الجوي الروسي املتوافر
ع ـلــى م ـح ــور وادي الـ ـف ــرات .وه ــو ما
يتسق مع كثافة الحضور العسكري
ال ـ ـبـ ــري إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـج ـي ــش ه ـن ــاك،
وغيابه في بادية دير الزور الجنوبية

الـ ـش ــرقـ ـي ــة .ويـ ـس ــاع ــد هـ ـ ــذا ال ـت ــرك ـي ــز
الــروســي على تجنب الـصــدامــات بني
الجيش الـســوري وحلفائه مــن جهة،
والقوات املدعومة أميركيًا من الجهة
املقابلة ،خاصة أن الطرفني يشتركان
بـجـبـهــة طــوي ـلــة وم ـت ــداخ ـل ــة .وتـعـمــل
ّ
املقار
القوات الروسية على استهداف
ّ
يحصنها «داع ــش»
الــرئـيـسـيــة ال ـتــي
ف ــي بـ ـل ــدات ال ـ ـفـ ــرات ،لـتـسـهـيــل مهمة
الجيش في التحرك داخل البلدات من
دون مقاومة عنيفة .وكما استهدفت
مراكز التنظيم على طول البلدات بني
دير الــزور وامليادين ،تعمل اآلن على
اس ـت ـهــداف أب ــرز مــواق ـعــه شــرقــا نحو
الـبــوكـمــال .وهــو مــا يلفت إلــى وجــود
توجه روسي ـ سوري بإكمال التحرك
نحو البوكمال خالل وقت قصير .إذ
نفذت  6قاذفات روسية استراتيجية
من طراز «تو  ،»22ضربات جوية على
مواقع «داعش» قرب مدينة البوكمال،
انطالقًا من األراضــي الروسية وعبر
األج ــواء اإليــرانـيــة والعراقية .وداخــل
مدينة دير الزور ،سيطر الجيش على
ّ
لحي الحميدية من
املناطق املتاخمة
ال ـج ـهــة ال ـغ ــرب ـي ــة .واس ـت ـه ــدف ســاح
الـ ـج ــو وامل ــدفـ ـعـ ـي ــة مـ ــواقـ ــع ال ـت ـن ـظ ـيــم
ف ـ ــي أحـ ـ ـي ـ ــاء الـ ـحـ ـمـ ـي ــدي ــة وال ـج ـب ـي ـل ــة

وال ــرش ــدي ــة وال ـح ــوي ـق ــة وال ـع ــرض ــي.
وت ــاب ـع ــت وحـ ـ ــدات ال ـه ـنــدســة تفكيك
األلغام والعبوات الناسفة في أحياء
امل ـط ــار ال ـقــديــم وك ـنــامــات والــرصــافــة
ومحيط الثانوية الصناعية واملعهد
الصناعي والـشــارع املــؤدي إلــى دوار
غ ـســان ع ـب ــود ،بـعــد سـيـطــرة الجيش
عليها أول من أمس.
وف ـ ــي تـ ـ ـط ـ ــورات مـ ـخ ــرج ــات ال ـج ــول ــة

لفت علوش إلى أن
«هيئة التفاوض» المعارضة
تفاجأت بدعوتها
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة م ـ ــن م ـ ـحـ ــادثـ ــات أسـ ـت ــان ــا،
وخ ــاص ــة ف ــي م ـلــف مــؤت ـمــر «ال ـح ــوار
ُ
الــوطـنــي» ال ــذي ت ـعـ ّـده روس ـيــا ،خــرج
اعتراضان متزامنان على عقد املؤتمر
م ــن ق ـبــل أطـ ـ ــراف س ــوري ــة م ـعــارضــة،
ومن قبل أنقرة .إذ قال عضو «هيئة
التفاوض العليا» املعارضة ورئيس
املكتب السياسي في «جيش اإلسالم»
م ـح ـمــد عـ ـل ــوش ،إن امل ــؤت ـم ــر ت ـحــول
إلــى اجتماع بــن «النظام والنظام».
وأضاف في حديث لوكالة «رويترز»

أن «الهيئة تفاجأت بذكر اسمهم في
قــائـمــة ال ــدع ــوة ،وه ــي بـصــدد إص ــدار
بـيــان مــع ق ــوى أخ ــرى يـحــدد املــوقــف
العام الرافض لهذا املؤتمر» .بــدوره،
أشــار «االئتالف السوري» املعارض،
إلى أن املؤتمر ُي َع ّد محاولة لاللتفاف
عـلــى «اإلرادة الــدول ـيــة ف ــي االنـتـقــال
السياسي في ســوريــا» وعلى املسار
السياسي بـقـيــادة األم ــم املـتـحــدة في
جنيف .أما تركيا ،فقد رأى املتحدث
ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة إب ــراه ـي ــم ق ــال ــن ،أن
ب ــاده ال يمكنها قـبــول دع ــوة «حــزب
االت ـ ـحـ ــاد ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» الـ ـك ــردي،
إلـ ــى املـ ـح ــادث ــات ،م ـض ـي ـفــا أن أن ـق ــرة
بـ ـ ـ ــدأت بـ ـ ــإجـ ـ ــراء ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت مل ـتــاب ـعــة
هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع .وفـ ــي امل ـق ــاب ــل ،خــرج
مـ ــوقـ ــف مـ ــرحـ ــب وغ ـ ـيـ ــر حـ ــاسـ ــم مــن
ج ــان ــب ال ــرئـ ـي ــس املـ ـ ـش ـ ــارك ل ـل ـح ــزب،
ش ــاه ــوز ح ـســن ،الـ ــذي ق ــال إن حــزبــه
يــؤيــد ح ـضــور املــؤت ـمــر ،مـضـيـفــا في
تـصــريــح مـكـتــوب لــوكــالــة «روي ـت ــرز»،
أن ــه «س ـيــدعــو إل ــى تـطـبـيــق صيغته
الــامــركــزيــة» فــي س ــوري ــا .ول ــم يؤكد
حسن الـتــزامــه الـحـضــور ،مشيرًا في
الــوقــت نفسه إلــى أن األغلبية داخــل
الـ ـح ــزب ،وح ـل ـف ــاءه «ي ـف ـض ـلــون اآلن
الحضور» ،ويجري نقاش القرار.
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تونس انطلقت عملية العدالة االنتقالية في تونس عام .2013
وباعتبار ّأن مهمتها تسليط الضوء على الجرائم واالنتهاكات
التي ارتكبت في البالد بين عامي  1955و ،2013إال أننا نرى ّأن
هذه العملية تتعرض اليوم لإلضعاف

«العدالة االنتقالية»
 ...أفق ملتبس!
تونس ــ ليليا بالز
الواحدة
كانت حميدة العجنقي في
ُ
والعشرين مــن عمرها عندما ألقي
ال ـق ـب ــض ع ـل ـي ـهــا ف ــي ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات
بتهمة جمع املال ملساعدة السجناء
ف ــي ت ــون ــس .ج ــردت ـه ــا ال ـش ــرط ــة مــن
ُ
ثـيــابـهــا وه ـ ــددت بــاالغ ـت ـصــاب بعد
تعرضها لـلـضــرب ،وهــي حـتــى اآلن
بانتظار اعتذار من الدولة التونسية
عن االنتهاكات التي ارتكبت بحقها
في ظل نظام بن علي.
ً
«ال أري ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــاال أو أي ن ـ ـ ـ ــوع م ــن
ال ـت ـعــوي ـضــات ،أري ــد فـقــط أن يشهد
أوالدي على اعتذار الدولة التونسية
م ــن أمـ ـه ــم .وأري ـ ـ ــد أيـ ـض ــا أن تـ ـ ّ
ـدون
هــذه الحقبة فــي كـتــب الـتــاريــخ وأال
يـطــويـهــا ال ـن ـس ـيــان» ،ت ـقــول حـمـيــدة
التي تبلغ اليوم الثامنة واألربعني
مـ ــن الـ ـعـ ـم ــر وال ـ ـتـ ــي ق ــام ــت بـ ـك ــل مــا
ي ـم ـك ـن ـهــا الـ ـقـ ـي ــام بـ ــه كـ ــي ال يـنـســى
ال ـتــون ـس ـيــون .أدلـ ــت بـشـهــادتـهــا في
مقالة نشرتها صحيفة «نيويورك
ت ــايـ ـم ــز» ع ـ ــام  2015وتـ ـح ــدث ــت مــن
خاللها عن كل ما عانته ،ثم ظهرت
ع ـل ــى ش ــاش ــة ال ـت ـل ـف ــزي ــون ال ــوط ـن ــي
ضـمــن جـلـســات االس ـت ـمــاع العلنية
ل ـه ـي ـئــة ال ـح ـق ـي ـقــة وال ـ ـكـ ــرامـ ــة ،وه ــي
هـيـئــة م ـســؤولــة عــن عـمـلـيــة الـعــدالــة
االنتقالية في تونس.
لـكــن بالنسبة إل ــى حـمـيــدة ،كــل هــذا
غير كــاف .وهــي اليوم ،شأنها شأن
غ ـي ــره ــا م ــن ال ـض ـح ــاي ــا ،ت ـخ ـشــى أال

تستكمل القضية ألن واليــة الهيئة
تنتهي خالل سبعة أشهر ،وال يبدو
أن الـ ــدولـ ــة أو امل ـح ـك ـم ــة فـ ــي ص ــدد
تولي أمــر العدالة واملصالحة التي
يجب أن تــأتــي الحـقــا .وقــد صادقت
رئـ ــاسـ ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ع ـل ــى ق ــان ــون
بشأن املصالحة اإلدارية بعد عامني
من النقاش البرملاني والـخــاف .إال
أن هذا القانون أثار انتقادات حركة
املجتمع املــدنــي «مــانـيــش مسامح»
ومنظمة « »I Watchغير الحكومية
ا ّملـعـنـيــة بمكافحة الـفـســاد باعتبار
أن ــه مـخــالــف لـلــدسـتــور وأن ــه يخلق
عملية مــوازيــة لـلـعــدالــة االنـتـقــالـيــة.
«املشكلة في هذا القانون تكمن في
كــونــه ي ـقــوم بــالـضـبــط بـمــا ن ـقــوم به
أولئك الذين
من خــال التحكيم مع
يطلبون املـصــالـحــة ،إال ّأن ــه ال ّ
يقدم
ت ـق ــري ـرًا ،وال أرش ـي ـف ــا ول ـي ــس هـنــاك
أي شـفــافـيــة ف ــي آل ـيــة ع ـم ـلــه» ،تـقــول
رئ ـي ـســة الـهـيـئــة س ـهــام ب ــن ســدريــن.
كما أنــه مــا زال على القانون املــرور
تـحــت املــراق ـبــة الــدس ـتــوريــة املــؤقـتــة
بسبب اعتراض بعض النواب على
إقراره خالل التصويت في البرملان.
ومنذ ذلــك الحني ،لم تتمكن الهيئة
ّ
املكونة من ستة أعضاء من التوصل
ُ
إلى اتفاق ليصار الحقًا إلى إرسال
الـ ـق ــان ــون إلـ ــى رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
الذي صادق عليه األسبوع املاضي.
وت ــواص ــل هـيـئــة الـحـقـيـقــة والـكــرامــة
ال ـع ـمــل ع ـلــى  62 626قـضـيــة رفـعــت
م ـن ــذ إن ـش ــائ ـه ــا ع ـ ــام  .2014بـيـنـمــا

جلسات االسـتـمــاع املغلقة (عــددهــا
 42ألــف جلسة في الوقت الحاضر)
والـتــي تنتهي فــي تـشــريــن الـثــانــي/
ن ــوفـ ـمـ ـب ــر ،وه ـ ـ ــي ب ـ ـصـ ــدد ص ـي ــاغ ــة
تقريرها النهائي.
على مــدى ثــاث س ـنــوات ،لــم ُي ّ
سهل
عمل الهيئة جزئيًا بسبب األزمــات
الداخلية ،لكن أيضًا بسبب االفتقار
إلــى الــدعــم الـسـيــاســي .فعلى سبيل
املثال ،لم يحضر رئيس ّ الجمهورية
أي جلسة استماع .كما أنه يقف وراء
القانون الذي يقترح إجراء مصالحة
مـ ــع امل ــوظـ ـف ــن اإلداريـ ـ ـ ـ ــن امل ـت ـه ـمــن
ُ
بــالـفـســاد .اســتـخــدمــت رئيسة هيئة
الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين
ك ـك ـب ــش ف ـ ـ ــداء وحـ ـمـ ـل ــت م ـس ــؤول ـي ــة
الخلل في عمل الهيئة .انتقدت تارة
بسبب دورها كقاضية (هي نفسها
نــاشـطــة فــي مـجــال حـقــوق اإلن ـســان،
وتعرضت للمالحقة والسجن أثناء
الديكتاتورية) ،وتارة أخرى بتهمة
س ـ ــوء إدارة ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـت ــي ش ـهــدت
الـعــديــد مــن االسـتـقــاالت خــال فترة
تــولـيـهــا الــرئــاســة .إال أن ـهــا واصـلــت
ع ـم ـل ـهــا ،وهـ ــي الـ ـي ــوم أق ـ ــوى م ــن أي
وق ــت م ـض ــى ،ت ـت ـحــدث إل ــى وســائــل
اإلع ـ ـ ــام وت ـط ـل ــب ح ــق الـ ـ ــرد ع ـنــدمــا
ت ـت ـعــرض لــان ـت ـقــادات وت ـق ــول إنـهــا
تنوي إتمام فترة رئاستها للهيئة.
الـضـحــايــا مــن جهتهم ،ال ي ــرون في
س ـهــام ب ــن س ــدري ــن ال ـع ــائ ــق ،لكنهم
ق ـل ـق ــون مـ ــن ع ـ ــدم نـ ـج ــاح ال ـع ـم ـل ـيــة.
وقــد اعـتـبــرت رئيسة املــركــز الــدولــي

«سلفي
ُّ
يهاجم
الشرطة»
ُجـ ـ ــرح ش ــرطـ ـي ــان ،أم ــس،
أحدهما إصابته خطيرة،
بـطـعـنــات سـكــن «نـفــذهــا
سـ ـلـ ـف ـ ّـي» أم ـ ـ ــام ال ـب ــرمل ــان
التونسي .وقــال املتحدث
ب ــاس ــم وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
يـ ـ ــاسـ ـ ــر م ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــاحّ ،إن
«س ـل ـف ـيــا ه ــاج ــم بسكني
ش ـ ـ ــرطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،وأص ـ ـ ـيـ ـ ــب
أحدهما في جبينه ،بينما
أصـيــب اآلخ ــر فــي عنقه،
وهو في العناية الفائقة»،
ّ
مــوضـحــا أن ــه تــم توقيف
املـ ـه ــاج ــم .وق ــال ــت وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ّإن امل ــوق ــوف
«اعترف حسب املعلومات
ّ
ّ
األول ـيــة بــأنــه تبنى الفكر
الـ ـتـ ـكـ ـفـ ـي ــري قـ ـب ــل ث ــاث
سـ ـن ــوات وي ـع ـت ـب ــر ق ــوات
األم ــن طــواغ ـيــت ،وقتلهم
ً
شكال من الجهاد» .وقال
مصدر أمني ّإن املهاجم
عشريني «وال يبدو عليه
ّ
ّأي ندم» ،مضيفًا أنه «قال
ل ـن ــاّ :أدي ـ ـ ــت الـ ـص ــاة ه ــذا
الصباح وق ــررت أن أقــوم
بعمل في سبيل الجهاد».
(أ ف ب)

على مدى ثالث
سهل
سنوات ،لم ُي ّ
عمل هيئة الحقيقة
والكرامة

ل ـل ـعــدالــة االن ـت ـقــال ـيــة (وال ـ ـ ــذي يـضــم
ائتالف وجمعيات تعنى بالضحايا
وتـهــدف إلــى العمل على مرحلة ما
بعد هيئة ّالحقيقة والكرامة) سلوى
غ ــان ـت ــري ،أنـ ــه «ل ــم ي ـتــم ب ـعــد إن ـشــاء
ال ـ ـغـ ــرف امل ـت ـخ ـص ـص ــة الـ ـت ــي يـتـعــن
عـلـيـهــا الـنـ ّظــر ف ــي قـضــايــا مـعـيـنــة».
وأضــافــت أنــه «يـجــب االسـتـمــاع إلى
أصوات هؤالء الضحايا ومطالبهم
بــال ـعــدالــة ح ـتــى ب ـعــد ان ـت ـهــاء مهمة
ه ـي ـئ ــة ال ـح ـق ـي ـقــة وال ـ ـكـ ــرامـ ــة .لــدي ـنــا
ق ــان ــون ب ـش ــأن الـ ـع ــدال ــة االن ـت ـقــال ـيــة
فـ ـ ــي ت ـ ــون ـ ــس وه ـ ـ ــو يـ ـ ـح ـ ــدد أهـ ــدافـ ــا

الجزائر

الطلبةُ ...يهاجرون
هجرون؟
ي
أم
ُ َّ
أثار مشهد تدافع عشرات الطلبة
الجزائريين في عاصمتهم أمام «المركز
الثقافي الفرنسي» ،بهدف التسجيل
إلكمال دراستهم في الخارج ،جد ًال محليًا
فسر فيه ناشطون
واسعًا .وفي وقت ّ
وسياسيون هذا اإلقبال على الهجرة
كدليل صارخ على إخفاق سياسات
النظام ،ق ّلل أنصار السلطة من ذلك
واعتبروا ّأن الرغبة في الدراسة في الخارج
طموح عادي قد يسكن كل شاب

الجزائر ــ محمد العيد
كانت الصور اآلتية من قلب الجزائر
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،ي ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت ،ص ــادم ــة
بالنسبة إلــى كثير من الجزائريني،
بعدما شــاهــدوا العشرات مــن أبناء
البلد وهم يتدافعون (في مشهد قد
يـبــدو مهينًا) أم ــام «املــركــز الثقافي
الفرنسي» الجتياز امتحان الكفاء ة
فــي الـلـغــة الفرنسية امل ـفــروض على
كل من يرغب في إتمام دراسته في
هذا البلد.
ّ
األدهـ ـ ـ ــى مـ ــن ذل ـ ــك أن ه ـ ــذه ال ـص ــور
ت ـ ــزامـ ـ ـن ـ ــت مـ ـ ــع ذكـ ـ ـ ـ ــرى «األول م ــن
ن ــوف ـم ـب ــر» ـ ـ ـ ت ــاري ــخ انـ ـ ــدالع ال ـث ــورة
التحريرية مــن املستعمر الفرنسي
ـ ـ ـ ـ ــ ،مـ ـ ــا أدى إلـ ـ ـ ــى ظـ ـ ـه ـ ــور ع ـ ـشـ ــرات
الـتــأويــات التي وصــل بعضها إلى

حد االعتقاد بوجود مؤامرة.
ت ـف ــاع ــل ك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـت ـع ـل ـي ـق ــات مــع
ظاهرة الطلبة الراغبني في الدراسة
ّ
فـ ــي ف ــرنـ ـس ــا ،ب ــالـ ـق ــول إن األم ـ ـ ــر ال
يـتـعـلــق ب ــال ــدراس ــة وإن ـم ــا بــالــرغـبــة
في ترك البالد والهجرة منها نحو
واق ــع أف ـض ــل ،وذل ــك بــاسـتـعـمــال كل
الوسائل والتقنيات املمكنة ،سواء
بمبرر الرغبة في إكمال الدراسة في
ال ـخــارج أو غـيــر ذلــك مـمــا هــو متاح
في عالم الهجرة.
بات الشباب في الجزائر ،من خالل
م ــا يـظـهــر م ــن تـفــاعـلـهــم ف ــي مــواقــع
التواصل االجتماعي ،يترقبون كل
ال ـفــرص ال ـتــي ت ـتــاح لـلـهـجــرة ،حيث
ت ـش ـكــل م ــواع ـي ــد م ــواض ـي ــع ال ـقــرعــة
الـخــاصــة بــالـهـجــرة ألمـيــركــا وكــذلــك
نـ ـظ ــام الـ ـهـ ـج ــرة الـ ـج ــدي ــد إل ـ ــى ك ـنــدا
وحتى طرق الدراسة في دول كانت
إلى وقت قريب بعيدة عن االهتمام
مـثــل رومــان ـيــا وأوك ــران ـي ــا ،أك ـثــر ما
يـسـتــرعــي ان ـت ـبــاه ال ـش ـبــاب اآلن ،بل
ّ
إن الـ ـبـ ـع ــض أصـ ـب ــح ي ـس ـت ـث ـمــر فــي
ـاه
ه ــذا ال ـس ــوق م ــن خ ــال ف ـتــح «م ـق ـ ٍ
لإلنترنت» متخصصة في مساعدة
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب عـ ـل ــى ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة ك ـ ــل وف ــق
متطلباته وظروفه.
ّ
غـيــر أن ه ــذا اإلق ـب ــال غـيــر املـسـبــوق
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة ف ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج،
وت ـ ُ
ـزام ــن ذل ــك مــع اسـتـفـحــال ظــاهــرة

ال ـه ـج ــرة (غ ـي ــر الـ ـس ـ ّ
ـري ــة) بــالـنـسـبــة
إلــى العاطلني مــن العمل وأصـحــاب
املـسـتــوى امل ـحــدود ،أع ــادا مــن جديد
طـ ــرح الـ ـتـ ـس ــاؤالت ب ـش ــأن األس ـب ــاب
ال ـت ــي ت ــدف ــع بـ ـه ــؤالء ال ـش ـب ــاب نـحــو
م ـغ ــادرة ب ــاده ــم ،وم ــدى ارتـبــاطـهــا
بــاألزمــة املــالـيــة الـتــي تـضــرب بشكل
خـ ـ ــاص الـ ـشـ ـب ــاب الـ ــذيـ ــن ت ـض ــاء ل ــت
ف ـ ـ ــرص حـ ـص ــولـ ـه ــم عـ ـل ــى م ـن ــاص ــب
شغل ،فــي ظــل تــراجــع القطاع العام
ع ــن الـتــوظـيــف وض ـعــف املــؤسـســات
الخاصة.
ّ
بـحـســب اإلح ـصــائــات الــرسـمـيــة ،فــإن
نـسـبــة الـبـطــالــة تــرتـفــع عـنــد الـشـبــاب
لتصل إلى  23في املئة ،مقارنة بمعدل
ُ ّ
املئة.
عــام ســابــق كــان ي ـقــدر ب ـ  10فــي ّ
وهي أرقام يرى كثير من الخبراء أنها
ال ُت ِّ
عبر عن «الحقيقة األسوأ بكثير».

قد ُتبرز حماسة الشباب
للهجرة رغبة في البحث
عن حلول فردية

ف ـ ـ ــي اع ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاد ال ـ ـ ـبـ ـ ــاحـ ـ ــث ف ـ ـ ــي ع ـل ــم
االجتماعي السياسي ،ناصر جابي،
ّ
أن فـ ـش ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــات الـ ـع ــام ــة فــي
الجزائر وعدم بروز أي أمل للتغيير
ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،أديـ ـ ــا بـ ـه ــؤالء ال ـش ـبــاب
إلـ ــى الـ ـي ــأس م ــن واق ـع ـه ــم وال ــرغ ـب ــة
فـ ــي ت ـح ـس ــن م ـس ـت ــواه ــم امل ـع ـي ـشــي
ع ـب ــر ال ـه ـج ــرة واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن كــل
ال ــوس ــائ ــل امل ـت ــاح ــة ل ــدي ـه ــم .واع ـت ـبــر
ّ
حديث إلى «األخبار» ،أن
جابي ،في ِّ
ما يجري ُيمثل خطورة بالغة على
مستقبل ال ـجــزائــر ،كــونــه يـبــرز عــدم
ث ـقــة ال ـش ـبــاب ال ـج ــزائ ــري بمستقبل
ب ـ ــاده ـ ــم .وتـ ـ ـخ ـ ـ ّـوف جـ ــابـ ــي مـ ــن أن
اسـتـمــرار هــذا الــوضــع سـيــؤدي إلــى
إفراغ الجزائر من كفاء اتها العلمية
وال ـث ـق ــاف ـي ــة ،وس ـي ـن ـع ـكــس بــال ـتــالــي
تـقـهـقـرًا عـلــى املـسـتــويــن الـسـيــاســي
واالجتماعي ،وخــاصــة ملــن ُيفترض
بهم أن يكونوا من النخبة.
ّ
ب ـي ــد أن ح ـ ــزب «ال ـت ـج ـم ــع ال ــوط ـن ــي
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» (املـ ـحـ ـس ــوب عـلــى
املـ ـ ــواالة وال ـ ــذي يـنـتـمــي إل ـي ــه أحـمــد
أوي ـح ـيــى ،أي ال ــوزي ــر األول) اعتبر
ّ
أن هـ ـ ــذا ال ـت ـح ـل ـي ــل «ال ي ـس ـت ـج ـيــب
ّ
ل ـل ـح ـق ـي ـق ــة» .وق ـ ـ ـ ــال ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن
«الـ ـبـ ـع ــض يـ ـح ــاول ت ـش ــوي ــه ص ــورة
ال ـج ــزائ ــر ك ــون شـبــابـهــا تــدفــق على
امل ــرك ــز ال ـث ـقــافــي ال ـفــرن ـســي ،زاع ـمــن
ّ
أن القضية تتعلق بالتأشيرة ،لكن
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◄ وفيات ►
رقد على رجاء القيامة
خليل جبور ابي حبيب
اشقاؤه ميشال ابي حبيب
خير وزوجته كاتيا عازار وأوالدهما
اوالد شقيقه خير :شارل وعائلته
كارول خوري وعائلتها
ديانا حداد وعائلتها
سالي
أوالد خــالــه ال ــدك ـت ــور م ـي ـغــال عـبــود
وعائلته
ناديا
فريدة األسمر وعائلتها
برناديت ابي ديوان وعائلتها
عبود ابي ديوان وعائلته
وأنسباؤهم ينعونه اليكم
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة
الثالثة والنصف مــن بعد ظهر يوم
الخميس  2تشرين الثاني في كنيسة
مار عبدا ،روميه (املنت).
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ق ـبــل ال ــدف ــن وب ـعــده
ويـ ــومـ ــي ال ـج ـم ـع ــة والـ ـسـ ـب ــت  3و 4
الـجــاري ابـتـ ً
ـداء مــن الساعة الحادية
ع ـش ــرة ص ـب ــاح ــا ول ـغ ــاي ــة ال ـس ــادس ــة
ً
مساء في صالون كنيسة مــار عبدا،
روميه (املنت).

ش ــرك ــة م ـح ــات الـ ـي ــاس ابـ ــي حـبـيــب
ومـ ــوظ ـ ـفـ ــوهـ ــا يـ ـنـ ـع ــون الـ ـيـ ـك ــم اح ــد
مؤسسيها
خليل جبور ابي حبيب
راجني الله اال يريكم مكروهًا

الكشف عن االنتهاكات حق يضمنه القانون ،لكن مخاوف الضحايا تبقى مشروعة (نيكوال بورنان)

ويـجــب أن يـكــون اسـتـخــدامــه متاحًا
أم ــام الـضـحــايــا» .أم ــا بالنسبة إلــى
حميدة ،التي تأتي كل يــوم خميس
للتظاهر برفقة ضحايا آخرين أمام
هيئة الحقيقة والكرامة كي يحصل
تقدم في ملفها ،فإن مجرد التجمع
إلى جانب ضحايا آخرين هو بارقة
أم ــل« .أعـتـقــد أنـنــا أق ــوى مـعــا ،وهــذا
يتيح لنا أن نوصل أصواتنا .على
س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،ت ــوج ـه ـن ــا األسـ ـب ــوع
امل ــاض ــي مل ـقــاب ـلــة رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
ل ـ ـل ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ـ ــن إنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء صـ ـ ـن ـ ــدوق
الـكــرامــة ،رحــب بنا وأكــد لنا أن ذلك

سيحصل» ،تقول حميدة.
يـعـتـبــر ال ـقــانــون فــي مــادتــه الـثــانـيــة
ّ
أن «ال ـك ـش ــف ع ــن االن ـت ـه ــاك ــات حــق
يضمنه القانون لجميع املواطنني،
م ـ ـ ــن دون املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاس بـ ـبـ ـي ــان ــاتـ ـه ــم
الشخصية ومــع احترام مصالحهم
وكرامتهم» .لكن مخاوف الضحايا
تبقى مشروعة في مواجهة انعدام
ال ـع ــدال ــة الـ ــذي ي ـعــانــون م ـنــه ال ـيــوم.
ت ـم ـت ـلــك ه ـي ـئ ــة ال ـح ـق ـي ـقــة والـ ـك ــرام ــة
خ ـي ــار ت ـم ــدي ــد ف ـت ــرة والي ـت ـه ــا سـنــة
ّ
إضافية ،إال أن رئيستها تقول إنها
ّ
سـتـنـجــز عـمـلـهــا ف ــي ال ــوق ــت امل ـحــدد

ووفقًا للقانون« .خالل سنة واحدة،
وابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء مـ ــن تـ ــاريـ ــخ نـ ـش ــر ت ـقــريــر
الـهـيـئــة ال ـشــامــل ،تـسـتـعــد الـحـكــومــة
لــوضــع خطة وبــرامــج عمل مــن أجل
تـطـبـيــق ال ـتــوص ـيــات واالق ـت ــراح ــات
ُ
ال ـت ــي س ـت ـقــدم ـهــا ال ـه ـي ـئــة .ث ــم ت ـق ـ َّـدم
هــذه الخطة والـبــرامــج إلــى البرملان
املـعـنــي الـنـظــر فــي الـتـشــريـعــات» .إال
ّ
أن الـســؤال املـطــروح هنا ،هو ما إذا
كانت الحكومة التونسية ستتحمل
حـ ـق ــا مـ ـس ــؤولـ ـي ــاتـ ـه ــا بـ ـع ــد ع ـم ـل ـيــة
ال ـع ــدال ــة االن ـت ـقــال ـيــة ،وب ـع ــد انـتـهــاء
عمل الهيئة.

ّ
ع ـكــس ذلـ ــك ،فـ ــإن امل ــوض ــوع متعلق
ب ـم ـس ــاب ـق ــة ت ـ ـجـ ــرى كـ ــل سـ ـن ــة ح ــول
اخـتـبــار لـغــوي لـلـتــأكــد مــن مستوى

ال ـط ـل ـبــة مل ـتــاب ـعــة الـ ــدراسـ ــات الـعـلـيــا
الـجــامـعـيــة ف ــي فــرن ـســا( ،ول ـ ــذا) فــإن
األم ـ ــر ل ـيــس ق ـض ـيــة هـ ـج ــرة ،ب ــل هــو

ش ـبــاب جــامـعــي بــاحــث ع ــن ال ّـعـلــم».
ويـ ـص ـ ّـر ه ـ ــذا ال ـف ــري ــق ع ـل ــى أنـ ـ ــه «ال
ي ــوج ــد ب ـل ــد فـ ــي الـ ـع ــال ــم ِّ(كـ ـم ــا ذك ــر
الوزير األول أخـيـرًا) ،يوفر للشباب
ما توفره الجزائر من تعليم مجاني
وم ـ ـسـ ــاعـ ــدة عـ ـل ــى فـ ـت ــح م ــؤس ـس ــات
صغيرة بعد التخرج».
ُ
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ــد تـ ـ ـب ـ ــرز ه ــذه
ال ـ ـح ـ ـم ـ ــاس ـ ــة ال ـ ـك ـ ـب ـ ـي ـ ــرة لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب
الـ ـج ــزائ ــري إزاء ال ـه ـج ــرة رغ ـب ــة فــي
الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن ح ـ ـلـ ــول ف ـ ــردي ـ ــة وع ـ ــدم
اه ـت ـمــام بــال ـشــأن ال ـع ــام أو بقضية
إصــاحــه .وتــوصـلــت دراس ــة حديثة
أج ـ ــرت ـ ـه ـ ــا جـ ـمـ ـعـ ـي ــة «تـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع أم ـ ــل
شـبـيـبــة» ،شـمـلــت عـيـنــة واس ـعــة من
ّ
الـ ـشـ ـب ــاب ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ،إل ـ ــى أن ثـمــة
«الم ـب ــاالة ون ـفــورًا ل ــدى الـشـبــاب من
ً
ال ـف ـعــل ال ـس ـي ــاس ــي ،وجـ ـه ــا واس ـعــا
ب ــدور الـبــرملــان يصاحبه فــي الوقت
نـفـســه تـطـلــع إل ــى ال ـت ـغ ـي ـيــر» ،وذل ــك
ّ
بعدما كشفت الدراسة نفسها أن 1
في املئة من الشباب فقط منخرطون
ف ــي أحـ ـ ــزاب س ـيــاس ـيــة و 2ف ــي املـئــة
فـ ــي ج ـم ـع ـي ــات و 0.2فـ ــي املـ ـئ ــة فــي
الـنـقــابــات .وعـلــى الــرغــم مــن عشرات
االنتخابات التي أقيمت في الجزائر
منذ ّ إعــان «الـتـعــدديــة السياسية»،
إال أنها لم تنجح في تحويل اهتمام
الشباب نحو االهتمام بالسياسة،
ً
فضال عن االنخراط في األحزاب.

صادف ،أمس ،ذكرى اندالع الثورة التحريرية من المستعمر ،عام 1954

شركة عازار وابي حبيب وموظفوها
ينعون اليكم
خليل جبور ابي حبيب
راجني الله اال يريكم مكروهًا

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء
الله وقدره ننعي إليكم وفاة فقيدتنا
الغالية املغفور لها بإذن الله تعالى
املرحومة
الحاجة
سلمى علي حسني ّ
صباح
أرم ـل ــة امل ــرح ــوم ال ـح ــاج مـحـمــد علي
توفيق فقيه
والــدتـهــا املــرحــومــة الـحــاجــة رسمية
محمد سعيد نحله
أوالدهـ ـ ـ ـ ــا املـ ـهـ ـن ــدس رفـ ـي ــق زوجـ ـت ــه
الحاجة سميرة يوسف خضرة
األستاذ شوكت زوجته الحاجة ليلى
كالو
املرحوم ماجد
ابنتاها ماجدة زوجة روبرت لستر
لينا زوجة غسان شهاب
أش ـقــاؤهــا الـنــائــب وال ــوزي ــر الـســابــق
ال ـ ـحـ ــاج أنـ ـ ـ ــور ,امل ــرح ــوم ــن ح ـســن,
محمد علي وطلعت
شقيقاتها املرحومات هند ،الحاجة
ليلى والحاجة وطفه
تـقـبــل ال ـت ـعــازي فــي الـثــانــي والـثــالــث
ي ــوم ــي ال ـخ ـم ـي ــس وال ـج ـم ـع ــة  2و3
تشرين الثاني  2017للرجال والنساء
مــن الساعة الـحــاديــة عـشــرة صباحًا
ً
مساء في سنتر الدون
حتى السابعة
 Dunesفردان بيروت
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلسـ ـف ــون :آل ص ـب ــاح ،ف ـق ـيــه ،نـحـلــه،
خضرة ،كالو ،لستر ،شهاب ،علوية،
رضــا ،مـيــرزا ،األسـعــد وعـمــوم أهالي
النبطية

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
صدق الله العظيم
بمناسبة مرور ثالثة أيام على وفاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج سلمان حميه
(أبو عقل حميه)
أوالده :الـحــاج عقل حميه (املـســؤول
العسكري السابق في حركة أمل)
الحاج محمد سلمان حميه (رئيس
بلدية طاريا السابق)
الـشـهـيــد الـقــائــد فــي حــركــة أم ــل علي
سلمان حميه
الشهيد املظلوم حسني سلمان حميه
الـعــريــف فــي الـجـيــش حـســن سلمان
حميه
ت ـق ـي ــم ع ــائ ـل ـت ــه م ـج ـل ــس ف ــات ـح ــه عــن
روحــه الـطــاهــرة يــوم الجمعه الواقع
فيه  2017/11/3في منزله في بلدة
طاريا ـ ـ قضاء بعلبك
ك ـمــا سـتـقـبــل ال ـت ـع ــازي ي ــوم اإلث ـنــن
ال ــواق ــع فـيــه  2017/11/6فــي مجمع
اإلم ـ ــام ال ـص ــدر ـ ـ ـ ـ ب ـي ــروت ـ ـ ـ ـ الـشـيــاح
روضة الشهيدين من الساعة الثالثة
وحتى الخامسة عصرًا
له الرحمه ولكم من بعده طول البقاء
اآلسفون عموم أهالي طاريا
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إعالنات

العالم

◄ إعالنات رسمية ►
إسبانيا

(أ ف ب)

قائد االنفصال
«يتحدى»
 ...من بروكسل
فـ ـ ـ ــي آخـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ـص ـ ــل مـ ـ ـ ــن ف ـ ـصـ ــول
الـنــزاع بــن الحكومة اإلسبانية
واالن ـف ـص ــال ـي ــن ال ـكــاتــالــون ـيــن،
ي ـ ـبـ ــدو رئ ـ ـيـ ــس اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم امل ـ ـقـ ــال،
ك ــارل ـي ــس ب ـيــدي ـغ ـمــونــت ،م ـصـ ّـرًا
على التحدي مع إشارة محاميه،
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه س ـي ـت ـج ــاه ــل
استدعاء محكمة مدريد له.
ك ــان بـيــديـغـمــونــت امل ــوج ــود في
ُ
بــروك ـســل حــال ـيــا ،ق ــد ط ـلــب و13
عضوًا من حكومته ،للمثول أمام
م ـح ـك ـمــة ج ـنــائ ـيــة ف ــي إس ـبــان ـيــا
ال ـيــوم وغـ ـدًا ،بغية استجوابهم
في إطار تحقيق بشأن تحركهم
من أجل انفصال كاتالونيا الذي
أغ ـ ــرق إس ـب ــان ـي ــا ف ــي أك ـب ــر أزم ــة
تــواج ـه ـهــا م ـنــذ ع ـق ــود .تتضمن
التهم املوجهة إليهم ،إثارة الفنت
وإساءة استخدام األموال العامة
والعصيان ،وقــد تحمل األخيرة
وحدها عقوبة بالسجن  30عامًا.
غ ـيــر أن م ـحــامــي بـيــديـغـمــونــت،
البلجيكي بــول بيكارت ،أكــد في
وق ــت م ـتــأخــر أول م ــن أمـ ــس ،أن
مــوك ـلــه ل ــن ي ـع ــود إل ــى إسـبــانـيــا
ل ـ ــوج ـ ــود «اح ـ ـت ـ ـمـ ــال ك ـب ـي ــر ب ــأن
يتعرض لالعتقال» ،وهــو ما قد
يستدعي إمكانية إصدار املدعني
اإلسبان أمرًا بتوقيفه واملتهمني
اآلخرين ،أو مذكرة اعتقال دولية.
إال أن عودة بيديغمونت مرهونة
ب ـح ـصــولــه ع ـل ــى ض ـم ــان ــات ب ــأن
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة سـتـكــون
م ـحــايــدة ،وف ــق مــا ق ــال فــي وقــت
س ـ ــاب ـ ــق ،م ـ ــع إص ـ ـ ـ ـ ــراره عـ ـل ــى أن
ح ـكــوم ـتــه ال ت ـ ــزال شــرع ـيــة رغــم
إقالتها من قبل مدريد.
ّ
في األثناء ،يظهر أن االنقسامات
تتنامى في معسكر االنفصاليني،
إذ ات ـه ــم ،أول م ــن أم ــس ،الــوزيــر
في حكومة بيديغمونت املكلف
شـ ـ ـ ـ ــؤون األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة،
س ــانـ ـت ــي ف ـ ـيـ ــا ،الـ ـ ـ ــذي اس ـت ـق ــال
األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،زم ـ ـ ـ ــاءه
الـ ـس ــابـ ـق ــن بـ ـ ــ«الـ ـ ـس ـ ــذاج ـ ــة» .فــي
السياق ،رأى الخبير السياسي
فــي م ــدري ــد ،فــرنــانــدو فــالـيـســن،
أن رئيس كاتالونيا املقال وهو
صحافي ســابــق« ،أكـثــر اهتمامًا
بلفت أنظار اإلعالم من اهتمامه
بالهرب من العدالة».
(األخبار ،أ ف ب)

إعالن هام
ي ـع ـلــن رئ ـي ــس ب ـل ــدي ــة ب ـي ــت م ـش ـيــك عــن
وضع جداول التكليف األساسية لكافة
ال ــرس ــوم ال ـب ـل ــدي ــة ع ــن عـ ــام  2017قـيــد
ً
التحصيل عـمــا بـنــص امل ــادة  104من
قانون الرسوم البلدية رقم 88/60
ي ـع ـت ـب ــر ه ـ ــذا اإلعـ ـ ـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة إن ـ ــذار
شخصي وعلى املكلفني أن يبادروا فورًا
إلى تسديد ما يتوجب من رسوم بلدية
وإال ستضطر البلدية ألخذ اإلجــراءات
ً
القانونية بحقهم عمال بنص املادة 113
من قانون البلديات رقم 88/60
بيت مشيك في 2017/10/20
رئيس بلدية بيت مشيك
علي محمد مشيك
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقم  2017/671إلبالغ املنفذ
عليهما :فتحية محمد محمود يوسف
ونـجــوى بــديــع فــرحــات مجهولي محل
اإلقـ ــامـ ــة الـ ـحـ ـض ــور إل ـ ــى ه ـ ــذه ال ــدائ ــرة
بالذات أو بواسطة وكيلهما القانوني،
الستالم اإلنــذار التنفيذي ومربوطاته
بــاملـعــامـلــة امل ـقــدمــة م ــن طــالــب التنفيذ
جميل قــرقـمــاز وكـيـلــه املـحــامــي حسني
قــرقـمــاز بـمــوضــوع تنفيذ حـكــم صــادر
عن املحكمة اإلبتدائية املدنية في صيدا
واملتضمن إزالــة شيوع في العقار رقم
/607عـ ـنـ ـق ــون وب ـي ـعــه ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
وعليهما اتخاذ محل إقامة ضمن نطاق
الدائرة ،وإال فكل تبليغ بواسطة رئيس
القلم وبالتعليق على لــوحــة إعــانــات
الدائرة بعد انتهاء مهلة اإلنذار والنشر
يعتبر قانونيًا
رئيس القلم
أحمد عبدالله
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقم  2017/670إلبالغ املنفذ
عليهم :فتحية محمد محمود يوسف
وفاطمة ومريم وسعدى بديع فرحات
مـجـهــولــي مـحــل اإلق ــام ــة الـحـضــور إلــى
هذه الدائرة بالذات أو بواسطة وكيلهم
ال ـقــانــونــي ،الس ـتــام اإلنـ ــذار التنفيذي
ومربوطاته باملعاملة املقدمة من طالبة
التنفيذ سكينة قاسم فــرحــات وكيلها
املـ ـح ــام ــي ح ـس ــن ق ــرقـ ـم ــاز ب ـم ــوض ــوع
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ح ـ ـكـ ــم ص ـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـ ــن امل ـح ـك ـم ــة
اإلبتدائية املدنية في صيدا واملتضمن
إزال ـ ـ ــة ش ـي ــوع ف ــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم /3099
عنقون وبيعه بــاملــزاد العلني وعليهم
اتخاذ محل إقامة ضمن نطاق الدائرة،
وإال فكل تبليغ لهم بعد انقضاء مهلة
اإلنـ ــذار والـنـشــر بــواسـطــة رئـيــس القلم
والتعليق على لوحة إعــانــات الــدائــرة
يعتبر قانونيًا.
رئيس القلم
أحمد عبدالله
إعالن
عن وضع جداول التكليف
األساسية قيد التحصيل
تعلن بلدية الزلقا ـ عمارة شلهوب عن
وض ــع ج ــداول التكليف البـنـيــة السكن
وغير السكن على اختالفها لعام 2017
وما قبله.
فعلى املكلفني تسديد الرسوم املتوجبة
عليهم فــي مــركــز الـبـلــديــة خــال ال ــدوام
الرسمي بمدة شهرين من تاريخ نشر
اإلعالن في الجريدة الرسمية.
علمًا بأن كل تأخير عن الدفع بعد مرور
مهلة الشهرين ،يخضع لغرامة قدرها
 %2من قيمة الرسم عن كل شهر وذلك
ً
عمال بأحكام القوانني املرعية اإلجــراء
وف ـق ــا ل ـل ـم ــادت ــن 106و109م ـ ـ ـ ـ ــن ق ــان ــون
الرسوم البلدية .80/60
مــع اعـتـبــار ه ــذا اإلعـ ــان بـمـثــابــة إن ــذار
شخصي قاطع ملــرور الزمن عن جميع
امل ـس ـت ـح ـق ــات واملـ ـ ـت ـ ــأخ ـ ــرات امل ـت ــوج ـب ــة
للبلدية تجاه كافة املكلفني عن السنني
السابقة.
رئيس بلدية الزلقا ـ عمارة شلهوب
ميشال عساف املر
التكليف 2093

إعالن تلزيم
تـجــري لجنة املـنــاقـصــات فــي الجامعة
اللبنانية مناقصة عامة لتلزيم تقديم
مطبوعات وقرطاسية ول ــوازم مكتبية
ل ــزوم املـعـهــد الـجــامـعــي للتكنولوجيا
ـ ص ـ ـيـ ــدا عـ ـل ــى اس ـ ـ ـ ــاس سـ ـع ــر ي ـق ــدم ــه
العارض وذلك في مبنى اإلدارة املركزية
للجامعة اللبنانية ـ املبنى الزجاجي
مقابل املتحف.
اليوم الجمعة الواقع فيه 2017/11/24
الساعة  11,00لصالح الجامعة اللبنانية
ـ املعهد الجامعي للتكنولوجيا ـ صيدا.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع
والحصول عليه لدى أمانة سر املعهد
الجامعي للتكنولوجيا ـ صيدا.
العنوان :املعهد الجامعي للتكنوجيا ـ
صيدا ـ مجمع بهاء الدين الحريري
مكتب السيدة :ليلى الزين
يـ ـج ــب أن تـ ـص ــل ال ـ ـع ـ ــروض وط ـل ـب ــات
اإلشتراك في املناقصة إلى قلم الدائرة
اإلداري ــة املشتركة فــي رئــاســة الجامعة
الـلـبـنــانـيــة وذل ــك قـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة
عـشــرة ظـهـرًا مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
ال ـي ــوم ال ـح ــدد إلج ـ ــراء امل ـنــاق ـصــة وذل ــك
خالل الدوام الرسمي.
بيروت في  25تشرين األول 2017
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد أيوب
التكليف 2095
إنذار عام بمثابة إنذار شخصي
تطلب بـلــديــة زوق مـكــايــل مــن املكلفني
ال ــذي ــن ل ــم يـ ـس ــددوا ال ــرس ــوم املـتــوجـبــة
عـلـيـهــم لـغــايــة سـنــة 2016امل ـ ـبـ ــادرة الــى
تسديدها فــي مهلة خمسة عشر يومًا
من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
وإال عـمــدت البلدية إلــى تطبيق املــادة
 /113/من قانون الرسوم البلدية والتي
تنص على حجز اموال املكلف املنقولة
وغير املنقولة وبيعها في املزاد العلني
وي ـع ـت ـبــر هـ ــذا اإلنـ ـ ـ ــذار ب ـم ـثــابــة تـبـلـيــغ
ش ـخ ـصــي ل ـك ــل م ـك ـلــف وق ــاط ـع ــة مل ــرور
الزمن.
زوق مكايل في 2017/10/26
رئيس بلدية زوق مكايل
الياس البعينو
التكليف 2094
إعالن
تـعـلــن كـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد لـتـشـغـيــل وص ـيــانــة
امل ـن ـشــآت الـشـمـسـيــة ع ـلــى ن ـهــر ب ـيــروت
ملدة خمس سنوات ،موضوع استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض رق ـ ـ ــم ث4د 5280/ت ــاري ــخ
 ،2017/5/18قـ ــد م ـ ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2017/12/1عند نهاية الدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في اإلشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ امانة السرـ الطابق ( 12غرفة
 )1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100,000/ل.ل.
علمًا بــأن ال ـعــروض الـتــي سبق وتقدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق األحوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ طــريــق الـنـهــر ـ الطابق
" "12ـ املبنى املركزي.
بيروت في2017/10/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2119
إعالن
تـعـلــن كـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد لإلشراف على تشغيل
وصيانة املعملني الجديدين للمولدات
العكسية في الذوق والجية ملدة خمس
س ـنــوات ،مــوضــوع اس ـت ــدراج الـعــروض
رقــم ث4د 4860/تــاريــخ  ،2017/5/8قد
مــددت لغاية يــوم الجمعة 2017/12/1

عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في اإلشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ امانة السرـ الطابق ( 12غرفة
 )1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /500,000/ل.ل.
علمًا بــأن ال ـعــروض الـتــي سبق وتقدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق األحوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ طــريــق الـنـهــر ـ الطابق
" "12ـ املبنى املركزي.
بيروت في2017/10/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2016
إعالن تلزيم للمرة الثانية
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء املوافق
في  5من شهر كانون األول 2017
تجري وزارة اإلعالم في مركزها الكائن
في الصنائع ـ بيروت استدراج عروض
ل ـت ـل ــزي ــم ت ـق ــدي ــم بـ ـ ـ ــرادي لـ ـ ــزوم اإلذاعـ ـ ــة
اللبنانية.
التأمني املؤقت :مليون ليرة لبنانية
طريقة التلزيم :تقديم أسعار
الـ ـ ـع ـ ــارض ال ـ ـ ــذي يـ ـح ــق لـ ــه اإلشـ ـ ـت ـ ــراك:
األشـ ـخ ــاص الـحـقـيـقـيــون وامل ـع ـنــويــون
الـ ــذيـ ــن يـ ـتـ ـع ــاط ــون ت ـ ـجـ ــارة األصـ ـن ــاف
املطلوبة.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
الشروط الذي يمكن الحصول عليه من
قسم اللوازم في الوزارة .يجب أن تصل
العروض إلى ديوان الوزارة قبل الساعة
الثانية عـشــرة مــن يــوم اإلثـنــن املــوافــق
في  4من شهر كانون األول 2017
بيروت في  30تشرين األول 2017
وزير اإلعالم
ملحم انطون الرياشي
التكليف 2132
إعالن
تـعـلــن كـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـ ـعـ ــروض الـ ـع ــائ ــد السـ ـتـ ـب ــدال أن ـظ ـمــة
ال ـح ـم ــاي ــة وال ـت ـح ـك ــم الـ ـع ــائ ــدة لـخــايــا
الـتــوتــر الـعــالــي  150ك.ف .فــي محطات
التحويل الرئيسية ،موضوع استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض رق ـ ـ ــم ث4د 9425/ت ــاري ــخ
 ،2017/6/14قـ ــد م ـ ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2017/12/8عند نهاية الدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في اإلشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ امانة السرـ الطابق ( 12غرفة
 )1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /180,000/ل.ل.
علمًا بــأن ال ـعــروض الـتــي سبق وتقدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق األحوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ طــريــق الـنـهــر ـ الطابق
" "12ـ املبنى املركزي.
بيروت في2017/10/31
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2135
إعالن تلزيم مشروع إنشاء
خـطــوط صــرف صحي فــي بـلــدة دبعال
في قضاء صور
ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة وال ـن ـص ــف م ــن يــوم
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس الـ ـ ــواقـ ـ ــع فـ ـي ــه ال ـ ـسـ ــابـ ــع مــن
شهر كــانــون األول  ،2017تـجــري إدارة
امل ـنــاق ـصــات ـ ف ــي م ــرك ــزه ــا ال ـك ــائ ــن في
بناية بيضون ـ شارع بوردو ـ الصنايع
ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة واملياه
ـ املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية ـ مناقصة تلزيم مشروع
إنـشــاء خـطــوط صــرف صحي فــي بلدة
دبعال في قضاء صور.

الـتــأمــن امل ــؤق ــت :فـقــط ثــاثــة وع ـشــرون
مليون ليرة لبنانية ال غير
ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي
ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون فــي الــدرج ــة األول ــى لتنفيذ
ص ـف ـقــات االشـ ـغ ــال امل ــائ ـي ــة املـسـجـلــون
وفقًا ألحكام املرسوم رقــم  3688تاريخ
 1966/1/25وت ـ ـعـ ــديـ ــاتـ ــه وش ـ ـ ــروط
إضافية.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
الـشــروط الـخــاص ،الــذي يمكن االطــاع
والـحـصــول عليه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والكهربائية.
ي ـج ــب أن ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض إل ـ ــى إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
من آخــر يــوم عمل يسبق تاريخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د.جان العلية
التكليف 2138
إعالن تلزيم مشروع إنشاء
خطوط صرف صحي في بلدة شوكني
في قضاء النبطية
الساعة التاسعة من يوم الجمعة الواقع
فيه الثامن من شهر كانون األول ،2017
تـجــري إدارة املـنــاقـصــات ـ فــي مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ شارع بوردو
ـ ال ـص ـنــايــع ـ بـ ـي ــروت ،ل ـح ـســاب وزارة
الطاقة واملياه ـ املديرية العامة للموارد
املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ مـنــاقـصــة تلزيم
م ـشــروع إن ـشــاء خ ـطــوط ص ــرف صحي
في بلدة شوكني في قضاء النبطية.
الـ ـت ــأم ــن امل ـ ــؤق ـ ــت :ف ـق ــط خ ـم ـس ــة عـشــر
مليون ليرة لبنانية ال غير
ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي
ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون فــي الــدرج ــة األول ــى لتنفيذ
ص ـف ـقــات االشـ ـغ ــال امل ــائ ـي ــة املـسـجـلــون
وفقًا ألحكام املرسوم رقــم  3688تاريخ
 1966/1/25وتعديالته.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
الـشــروط الـخــاص ،الــذي يمكن االطــاع
والـحـصــول عليه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والكهربائية.
ي ـج ــب أن ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض إل ـ ــى إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
من آخــر يــوم عمل يسبق تاريخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د.جان العلية
التكليف 2139
إعالن
صادر عن الغرفة اإلبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/148
م ــوج ــه الـ ــى امل ـس ـتــدعــى ض ـ ــده :قــدسـيــة
ً
ب ـط ــرس رع ـ ــد ،م ــن ب ـل ــدة ب ــزع ــون اص ــا
ومجهولة محل اإلقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومرفقاته املرفوع ضــدك من املستدعي
رام ــي بــو فــراعــة بــوكــالــة املحامية ايمه
الدويهي ،بدعوى إزالة الشيوع املقامة
عـلــى الـعـقــار رق ــم  1446منطقة بــزعــون
ال ـع ـق ــاري ــة ،وذلـ ــك خ ــال مـهـلــة عـشــريــن
ي ــوم ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ نـ ـش ــر هـ ـ ــذا اإلعـ ـ ــان
واتخاذ مقامًا لك يقع ضمن نطاق هذه
املحكمة وابداء مالحظاتك الخطية على
الدعوى خــال مهلة خمسة عشر يومًا
من تاريخ التبليغ وإال يعتبر كل تبليغ
لــك لصقًا عـلــى ب ــاب املحكمة صحيحًا
باستثناء الحكم النهائي
رئيس القلم ميرنا الحصري
دعوة
م ــوجـ ـه ــة إلـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ـ ــوزف واي ـ ـ ـلـ ـ ــي رب ـي ــز
املـجـهــولــي مـحــل اإلق ــام ــة ب ـق ــرار ص ــادر
ع ــن ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد ال ـع ـق ــاري تــاريــخ
 2017/10/31بتاريخ تقدم املدعي كريم
ب ــرك ــه ب ــدع ــوى أم ـ ــام ح ـض ــرة ال ـقــاضــي
املنفرد الـعـقــاري بــدعــوى ضــد جوزيف
واي ـ ـلـ ــي ربـ ـي ــز ورف ــاقـ ـه ــم ي ـط ـل ــب فـيـهــا
بـتـنـفـيــذ ح ــق االرتـ ـف ــاق ب ــامل ــرور والـ ــزام
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إعالنات

امل ــدع ــى ع ـل ـي ـهــم ب ــاعـ ـط ــاء امل ــدع ــي حــق
م ــرور لـلـسـيــارة عـلــى الـطــريــق الـخــاص
فــي الـعـقــارات رقــم  772و 2209شويت.
فـيـنـبـغــي حـ ـض ــورك إلـ ــى ق ـلــم املـحـكـمــة
الس ـتــام أوراق ال ــدع ــوى وإال ستتخذ
بحقك التدابير القانونية سندًا للمادة
 445وما يليها من أ.م.م.
الكاتب لطفي عبدالله

/557ولــدى الكشف تبني أن هذا العقار
قـ ـس ــم مـ ـن ــه ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن م ـل ـع ــب م ــؤج ــر
مل ــدرس ــة الـ ـك ــرام ــة ال ــوط ـن ـي ــة مـســاحـتــه
نحو /172متر مربع بداخله كوخ لبيع
الـسـكــاكــر وح ـمــامــات وم ـش ــارب لطلبة
املدرسة وقسم آخر عليه بناء مؤلف من
طــابــق سفلي اول وطــابــق سفلي ثاني
وطابق أرضــي وثمانية طوابق علوية
سكنية فيه مصعد كهربائي وله ناطور
ـ واج ـه ـت ــه م ـط ـل ـيــة ب ــال ــورق ــة الـ ـس ــوداء
ودرجه من الغرانيت
حالة البناء وسط
مرتفق بــاملــرور بطريق خــاصــة للعقار
 1189ـ منتفع بحق املرور على الطريق
الـ ـخ ــاص رقـ ــم  3221ـ مــرت ـفــق ب ــامل ــرور
ب ـطــريــق خــاصــة لـلـعـقــار ـ 4257ـ 4258ـ
4260ـ  4261ـ 4262
ارت ـ ـفـ ــاق ت ـخ ـط ـيــط ع ـل ــى ق ـس ــم م ــن ه ــذا
العقار باملرسوم 961/6040
م ـخــال ـفــات ب ـن ــاء ص ـ ــادرة ع ــن الـتـنـظـيــم
املدني في بعبدا
قـيــد ان ـش ــاءات جــديــدة ـ رس ــوم شرفية
تحسني
ملـ ــن ي ـه ـمــه األم ـ ــر م ــراجـ ـع ــة الـصـحـيـفــة
العينية للعقار
أو اإلط ــاع على تقرير الخبير ودفتر
الشروط
ً
ـ حدوده :يحده شماال  2844ـ 2826
وش ــرق ــا 4259 :وج ـن ــوب ــا  4259وغــربــا
3221
مساحته  /494 :متر مربع

إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/532
(الرئيسة جدايل)
طـ ــالـ ــب الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ :ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـن ـش ـئــة
والـعـمــل /وكيلها املـحــامــي ن ــور الــديــن
حيدر حسن
املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :نـ ـم ــر ون ـ ــزي ـ ــه ح ـســن
الحسن :الشياح ـ شارع مارون مسك
قرب مدرسة الكرامة الوطنية ـ بملكهما
السند التنفيذي :استنابتان صادرتان
ً
عــن دائـ ــرة تنفيذ امل ــن تـحـصـيــا لدين
املـنـفــذ ال ـبــالــغ مــاي ـتــان وخ ـم ـســون ألــف
دوالر أميركي عدا الرسوم واللواحق.
ـ تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــز2/17 :
و2014/12/12
تاريخ تسجيله 2/20 :و2014/12/18
تاريخ محضر الوصف2015/3/21 :
تاريخ تسجيله2015/7/2 :
تاريخ وضع دفتر الشروط2015/7/31 :
املطروح للبيع كامل العقار رقم /3215
الشياح
ـ أرض غـيــر مبنية ـ م ـفــرزة عــن العقار

تخمينه 2106200 :دوالر أميركي
بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح امل ـ ـقـ ــرر ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـيــض
القانوني 1000866.24 :دوالر أميركي
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :وق ـ ــد ت ـحــدد
م ـ ـ ــوع ـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ـ ــدة نـ ـ ـ ـه ـ ـ ــار األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء
ت ـ ــاري ـ ــخ 2017/12/20الـســاعــة الـحــاديــة
عشرة صباحًا أمام رئيس دائرة تنفيذ
ب ـع ـبــدا ،ف ــي ق ـصــر ع ــدل ب ـع ـبــدا ،املـبـنــى
الجديد.
شروط املزايدة :فعلى الراغب في الشراء
وق ـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة إيـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
أو مـصــرف مقبول بــاســم رئـيــس دائــرة
تنفيذ بعبدا أو تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل إقامة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة ،واإلط ـ ـ ــاع ع ـلــى قـيــود
الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة ل ـل ـع ـقــار مــوضــوع
املزايدة ،كما عليه وخالل ثالثة أيام من
تاريخ صدور قرار باإلحالة إيداع الثمن
تحت طائلة إعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته كما عليه وبـخــال عشرين
يــومــا ت ـلــي اإلح ــال ــة دف ــع ال ـث ـمــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
نشر خالصة إستدعاء
امل ــرج ــع :ق ـ ــرار ح ـض ــرة رئ ـي ــس محكمة
الغرفة االبتدائية األولى القاضي نويل
كرباج تاريخ 2016/10/18
ن ــوع اإلسـ ـت ــدع ــاء :ش ـطــب إشـ ـ ــارة طلب

تدخل يومي  /534/تاريخ 1982/2/13
خـ ـ ــاصـ ـ ــة اإلسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــاء  :بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ
 2015/11/30تـ ـق ــدم املـ ـح ــام ــي أم ــن
سليمان رزق بــاسـتــدعــاء تسجل برقم
 2015/654دور املـ ـل ــف حـ ـت ــى ال ــرق ــم
 2017/509وأوضح في استدعاءه بأنه
يملك اسهمًا شائعة في العقارات:
 /1 /و  /8 /و  /1 4 /و  /2 7 /و /3 0 /
و/31 /و/32 /و/33 /و/34 /و/37 /
و/43 /و/45 /و/48 /و/49 /و/50 /
و/72 /و/73 /و/74 /و/79 /و/85 /
و  /8 8 /و  /8 9 /و  /9 0 /و  /9 3 /و /
 /9 6و  /9 8 /و  /1 0 1 /و /1 0 2 /
و/104/و /105/مــن منطقة نــاصــريــة
رزق ال ـع ـقــاريــة ،وأنـ ــه يــوجــد ع ـلــى منت
الصحائف العينية للعقارات املذكورة
إش ــارة طلب تــدخــل مــن املـحــامــي سليم
أبو طعان ضد روز عون وأوالدها ايلي
وأمــن وأنـيــس سليمان رزق واإلش ــارة
امل ـن ــوه عـنـهــا م ــدرج ــة عـلــى الـصـحــائــف
ال ـع ـي ـن ـيــة ب ــرق ــم ي ــوم ــي /534/تـ ـ ــاريـ ـ ــخ
 ،1982/2/13وق ــد أوضـ ــح املـسـتــدعــي
بــأنــه يــرغــب بـشـطــب اإلش ـ ــارة املــذكــورة
وفقًا لنص املادة /512/أ.م.م .فقرة 3و4
منها بعد أن تبني فقدان امللف.
فعلى من لديه اإلعتراض أو مالحظات
على طلب املستدعي أن يتقدم بها إلى
قلم املحكمة خــال مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل
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غادر العامل االثيوبي
HABTAMU BELAY GETANEH
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
03/003100
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أفقيا

 -1مــن كـبــار شـعــراء الـعــرب فــي العصر العباسي – إســم مــوصــول – ُ -2يستعمل
في البناء – فراخ الحمام –  -3من يعمل في حقل املساحة – ُيستخرج من العنب
ّ
والخروب –  -4أماكن بيع الخمر ّ– مادة قاتلة –  -5وعاء الخمر – يقرأ باألجنبية
– إلـهــي –  -6أق ــوى وأم ــن – تتقن اللغة –  -7خطأ ونـقــص فــي التصنيع – ّ
ردي
على السؤال –  -8نوع من القواضم يعيش تحت األرض ليس له عينان وال أذنان
ّ
التضرع والــدعــاء والتسابيح لله –  -9مدينة صينية –  -10ســوق شهيرة في
–
القاهرة

عموديًا

 -1أسطول ضخم ال ُيقهر أرسله ملك إسبانيا فيليب الثاني لغزو إنكلترا فأغرقته
العواصف عام  – 1588من الفاكهة – ّ -2
ّ
نوتي أو قائد
مس الطاولة – نوقد النار – -3
السفينة – إبنة ملك صور ومؤسسة قرطاج وملكتها األولى –  -4ضد بارد – للنداء
–  -5رشح ونضح املاء – حاجة وضرورة باألجنبية – أقرب املقربني أو عائلة – -6
واد عميق أو الذي يشحذ السكني –  -7أبتي مبعثرة – نقل الكهرباء
عاصمة عربية – ٍ
أو إرسال بضاعة الى الشخص املطلوب –  -8أكل الطعام – خالف نساء –  -9نوتة
موسيقية – حقبة مشهورة في تاريخ اليهود كانوا فيها أسرى بابل زمن نبوخذ
ّ
نصر –  -10من أشهر أسواق دمشق في سوريا

أفقيا

شروط اللعبة
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غادر العامل البنغالدشي
Mohammad Manir Hossain
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ــه ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال عـلــى
الرقم 03/988827

A leading IT company

مشاهير 2717

حلول الشبكة السابقة

1

 -1ما – كوبرنيك –  -2ليف – بيروت –  -3مافيا – كوبا –  -4أمر – م هـ ي ج ي ب –  -5تي – طابا
– ال –  -6ارغوس – فل –  -7هي – ليبي – أ أ –  -8الكروم –  -9رفيق – جدي –  -10يوسف األسير

عموديًا

 -1ماتا هاري –  -2األميري – فو – ّ -3
يفر – كيس – ّ -4
كفي – طول – قف –  -5اماسيا –  -6ب
ب– ّ
هب – بلبل –  -7ريكيافيك –  -8نروج – رجس –  -9يوبيل – أودي –  -10كتاب األمير

غادر العامل البنغالدشي
MD AKTER MIA
مـ ـك ــان ع ـم ـلــه ل ـ ــدى م ــؤس ـس ــة بـصــل
ل ـل ـم ـقــاوالت وال ـت ـع ـهــدات ول ــم يـعــد،
يــرجــى مـمــن يـعــرفــه اإلت ـص ــال على
الرقم762662/07:

حل الشبكة 2716

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

إعداد
نعوم
مسعود
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أديــب إيطالي ( )1890-1828شغل أدب األطـفــال حيزًا كبيرًا مــن حياته
وذاعــت شهرته بعد كتابة روايته « مغامرات بينوكيو « .تطوع خالل
حرب إستقالل إيطاليا في جيش توسكانا
 = 9+10+2+3+7+4+5+1عاصمتها دنفر ■  = 2+8للنفي ■  = 11+6حرف
نصب

حل الشبكة الماضية :الطيب البكوش

غادر العامل البنغالدشي
mohammad sohel mollik
من عند مخدومه ,الرجاء ممن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على
الرقم 70/139140

غادرت العاملة البنغالدشية
Asya begum
من عند مخدومها ,الرجاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على
الرقم 70/905690

9

6

◄ خرج ولم يعد ►

غادرت العاملة االثيوبية
Ayndis abay tadese
من عند مخدومها ,الرجاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على
الرقم 70/812311

8
2

◄ مبوب ►

غادر العامالن البنغالدشيان
SOMRAT
KABIR HOSEN
من عند مخدومهما ,الرجاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 70/331175

10

1

إعالن
ت ـع ـلــن ب ـل ــدي ــة زوق م ـك ــاي ــل ع ــن وض ــع
جـ ــداول الـتـكــالـيــف األســاس ـيــة الـعــائــدة
لسنة  2017قيد التحصيل.
ف ـع ـلــى امل ـك ـل ـفــن ت ــأدي ــة م ــا ع ـل ـي ـهــم مــن
رسوم خالل شهرين من تاريخ االعالن
ف ــي ال ـجــريــدة الــرس ـم ـيــة وإال تـعــرضــوا
لغرامة قدرها إثنان باملية عن كل شهر
تأخير.
يحق لكل مكلف أن يعترض على اي من
الــرســوم ال ــواردة فــي الـجــداول املــذكــورة
غير أن اإلعتراض ال يوقف التحصيل.
زوق مكايل في 2017/10/26
رئيس بلدية زوق مكايل
الياس البعينو
التكليف 2094

غادرت العاملة االثيوبية
asnakech agato onchere
من عند مخدومها ,الرجاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على
الرقم 03/307005

استراحة
كلمات متقاطعة 2 7 1 7
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in DR Congo is
looking for
Showroom Manager.
Please send your CVs
to: jobs0614@gmail.com
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رياضة

دوري أبطال أوروبا

يدمر الريال ويتأهل
توتنهام ّ

مجددًا يتألق اإلنكليز في دوري أبطال
أوروبا بعد أن ّلقن توتنهام ريال مدريد
درسًا وهزمه  1-3ليتأهل إلى دور الـ
 16برفقة مانشستر سيتي الفائز بدوره
بنتيجة كبيرة على نابولي  ،2-4فيما
واصل مواطنهما ليفربول صدارته

ان ـه ـيــار تـ ــام .ه ــذا م ــا ح ـصــل م ــع ري ــال
مـ ــدريـ ــد اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي فـ ــي ل ـ ـنـ ــدن .أم ــس
ان ـك ـشــف ب ـطــل أوروبـ ـ ــا أمـ ــام تــوتـنـهــام
اإلنكليزي ،وبــدا فريقًا بال روح وسط
تفكك في كافة الخطوط.
ف ــي امل ـقــابــل ،كــانــت ال ـص ــورة معاكسة
لــدى «الـسـبـيــرز» ال ــذي ق ـ ّـدم ً
أداء رائعًا
وجماعيًا ،واستحق الفوز الكبير 1-3
ت ـمــامــا وم ـع ــه ب ـطــاقــة ال ـت ــأه ــل امل ـب ـكــرة
إل ــى دور ال ـ ـ  16ل ــدوري
أب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ــن
امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة الـ ـث ــامـ ـن ــة،
ُملحقًا أيـضــا الـخـســارة
األولى بخصمه في دور
املجموعات منذ .2012
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددًا ت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ّـوق
املـ ـ ـ ـ ـ ــدرب األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
ماوريتسيو بوكيتينو
ع ـلــى ن ـظ ـيــره الـفــرنـســي
زيـ ــن ال ــدي ــن زيـ ـ ــدان كما
حـ ـ ـص ـ ــل فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة
الذهاب في مدريد.
وكــان منطقيًا أن ّ
يتقدم
توتنهام بالنتيجة بعد
بهدفه الذي سجله في
سيطرته على مجريات
اإليطالي
مرمى نابولي
املباراة ووصوله املتكرر
من
الرابعة
في الجولة
إلـ ـ ـ ــى م ـ ــرم ـ ــى الـ ـ ـح ـ ــارس
ّ
منافسات املجموعة
كيكو كاسيا حيث تمكن
ديـ ـل ــي آل ـ ــي م ــن اف ـت ـتــاح
السابعة لدوري أبطال
التسجيل بعد عرضية
أوروبا ،بات املهاجم
مـ ـ ـ ــن ّك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــران ت ــريـ ـبـ ـي ــر
األرجنتيني سيرجيو
انـ ـق ــض عـلـيـهــا ال ــدول ــي
أغويرو أفضل هداف في
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي وت ــاب ـع ـه ــا
تاريخ مانشستر سيتي
ف ــي ال ـش ـب ــاك ( .)27ولــم
اإلنكليزي.
يمنح توتنهام الفرصة
في
الهدف
وسجل أغويرو
للريال لتنظيم صفوفه
الدقيقة  ،69رافعًا رصيده والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة،
إذ ب ــاغـ ـت ــه س ــريـ ـع ــا فــي
إلى  178هدفًا في 264
مباراة بفارق هدف واحد ال ـ ــدق ـ ــائ ـ ــق األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى مــن
الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي بـهــدف
أمام إيريك بروك.
ـان بـعــد أن انـطـلــق آلــي
ثـ ٍ
نفسه بــالـكــرة فــي وسط
منطقة الــريــال وتخطى
ال ـب ــرازي ـل ــي كــاسـيـمـيــرو
وأطـلــق تسديدة اصطدمت بسيرجيو
راموس لتسكن مرمى كاسيا (.)56
ث ـ ــم ّ
وجـ ـ ـ ــه الـ ــدان ـ ـمـ ــاركـ ــي ك ــري ـس ـت ـي ــان

أغويرو
التاريخي

تفوّق توتنهام على الريال أداء ونتيجة ( 1-3أدريان دينيس ــ أ ف ب)

إيريكسن الـضــربــة القاتلة إلــى امللكي
بتسجيله الـهــدف الـثــالــث بعد هجمة
مرتدة مثالية (.)65
وسـ ـ ـج ـ ــل ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو
رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو ه ـ ـ ــدف حـ ـف ــظ م ـ ـ ــاء ال ــوج ــه
ب ـت ـس ــدي ــدة ق ــوي ــة مـ ــن داخ ـ ــل امل ـن ـط ـقــة
اصطدمت بقدم إيريك داير (.)80
وفي املجموعة ذاتها ،رفض بوروسيا
دورت ـم ــون ــد األمل ــان ــي ال ـه ــدي ــة م ـج ــددًا،
وأصبح خــارج املنافسة على البطاقة
الـثــانـيــة منطقيًا بـعــد سـقــوطــه فــي فخ
الـتـعــادل أم ــام ضيفه أبــويــل نيقوسيا
الـقـبــرصــي  ،1-1سجلهما الـبــرتـغــالــي

كان يوم أمس
إنكليزيًا ،إذ تأهل
سيتي أيضًا وواصل
ليفربول صدارته

رافـ ــايـ ــل غ ـي ــري ــرو ( )29ل ــدورت ـم ــون ــد،
وميكايل بوت ( )59ألبويل.
ويتصدر توتنهام الترتيب بـ  10نقاط
من  4مباريات أمام ريال مدريد ( 7من
 )4ودورتموند ( 2من  )4وأبويل ( 2من
.)4
وفـ ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة ،واصـ ــل
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي اإلن ـك ـل ـي ــزي تــألـقــه
وحـ ـس ــم ت ــأه ـل ــه ب ـ ـفـ ــوزه ال ـك ـب ـي ــر عـلــى
مضيفه نابولي اإليطالي .2-4
ّ
وتقدم أصحاب األرض عبر لورنزو
إن ـس ـي ـن ــي ب ـع ــد تـ ـب ــادل رائـ ـ ــع ل ـل ـكــرة
مـ ــع ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي دريـ ـ ـ ــس م ـيــرت ـي ـنــز

ليسددها األول في املرمى (.)21
ل ـكــن «ال ـس ـي ـت ـيــزي ـنــس» أدرك ال ـت ـعــادل
م ــن ك ــرة رأس ـي ــة ملــداف ـعــه األرجـنـتـيـنــي
نيكوالس أوتــامـيـنــدي بعد ركـلــة حرة
(.)34
ثم ّ
تقدم سيتي عبر جون ستونز (،)48
لكن البرازيلي جورجينو أدرك التعادل
في الدقيقة  62من ركلة جزاء ،ثم منح
ّ
التقدم
األرجنتيني سيرجيو أغويرو
م ـج ــددًا لـسـيـتــي ( )69ق ـبــل أن يحسم
رحيم سترلينغ الفوز في الدقيقة .90
واقترب شاختار دونيتسك األوكراني
مـ ــن الـ ـت ــأه ــل ب ـع ــد ف ـ ــوزه ع ـل ــى ضـيـفــه
ف ـي ـي ـن ــورد الـ ـه ــولـ ـن ــدي  ،1-3سـجـلـهــا
فاكوندو فيرييرا ( )14ومارلوس (17
و )68لشاختار ،ونيكوالي يورغنسن
( )12لفيينورد.
ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب بـ
 12نقطة من  4مباريات أمام شاختار
( 9من  )4ونابولي ( 3من  )4وفيينورد
( 0من .)4
وفـ ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ،واصـ ــل
ليفربول اإلنكليزي صدارته ،وفاز على
ضيفه ماريبور السلوفيني  0-3بعد أن
اكتسحه على أرضه  0-7ذهابًا.
وسجل األهداف املصري محمد صالح
( )49واألملاني إيمري كان ( )64ودانيال
ستاريدج (.)90
مــن جـهـتــه ،ع ـ ّـوض إشبيلية خسارته
القاسية خ ــارج ملعبه أم ــام سبارتاك
موسكو الروسي  5-1بفوزه عليه 1-2
لينتزع منه املركز الثاني.
وس ـ ـج ـ ــل ك ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان ل ــونـ ـغـ ـلـ ـي ــه ()30
واألرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي إي ـ ـفـ ــر ب ــان ـي ـغ ــا ()59
إلشبيلية ،وزي لويس من كاب فيردي
( )78لسبارتاك.
ويتصدر ليفربول الترتيب ب ـ  8نقاط
م ــن  4م ـبــاريــات أمـ ــام إشـبـيـلـيــة ( 7من
 )4وسـ ـب ــارت ــاك ( 5م ــن  )4وم ــاري ـب ــور
( 1من .)4
وف ـ ـ ـ ــي امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ال ـ ـس ـ ــاب ـ ـع ـ ــة ،عـ ــزز
ب ـش ـي ـك ـط ــاش ال ـ ـتـ ــركـ ــي حـ ـظ ــوظ ــه فــي
التأهلّ ،
موجهًا ضربة إلى آمال موناكو
الفرنسي بتعادله معه على ملعبه ،1-1
سجلهما جينك طوسون ( 54من ركلة
جزاء) لبشيكطاش ،والبرتغالي روني
لوبيش ( )45ملوناكو.
وانتزع بورتو البرتغالي املركز الثاني
من ضيفه اليبزيغ األملاني بفوزه عليه
 ،1-3سـجـلـهــا هـيـكـتــور ه ـيــريــرا ()14
ودانيلو بيريرا ( )62وماكسيميليانو
ب ـيــريــرا ( )90ل ـبــورتــو ،وتـيـمــو فـيــرنــر
( )48لاليبزيغ.
وي ـت ـصــدر بـشـيـكـطــاش الـتــرتـيــب بـ ـ 10
ن ـقــاط م ــن  4م ـبــاريــات أمـ ــام ب ــورت ــو (6
م ــن  )4والي ـبــزيــغ ( 4م ــن  )4ومــونــاكــو
( 2من .)4

سوق االنتقاالت

هل يهرب نيمار إلى مدريد؟

ال يشعر نيمار بالراحة في باريس سان جيرمان (أ ف ب)

رغم إصرار النجم البرازيلي نيمار دا
سيلفا ،على ترك برشلونة اإلسباني
لــانـتـقــال إل ــى ّ بــاريــس س ــان جيرمان
الـفــرنـســي ،فــإنــه ـ ـ عـلــى مــا ي ـبــدو ـ ـ لن
يـ ـك ــون م ـ ـشـ ــواره م ــع ف ــري ـق ــه ال ـجــديــد
ً
طويال.
وب ـح ـســب مـ ـص ــادر ص ـحــاف ـيــة رفـيـعــة
امل ـس ـت ــوى ،ال يـشـعــر ن ـي ـمــار بــالــراحــة
في صفوف الفريق الباريسي ،وسط
أن ـب ــاء ع ــن تــرحـيـبــه بــالـلـعــب ملصلحة
ري ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد ،وخـ ــافـ ــة ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
كنجم أوحد في
كريسيتانو رونالدو
ٍ
الفريق امللكي.
وذكرت صحيفة «ذا دايلي إكسبرس»
البريطانية في عددها الصادر أمس،
أن «ن ـي ـم ــار ال ي ـش ـعــر ب ــال ـس ـع ــادة مع

باريس سان جيرمان ،بسبب خالفاته
امل ـت ـكــررة مــع املــديــر الـفـنــي اإلسـبــانــي
أوناي إيمري ،التي أعقبت خالفات ال
تــزال نارها تحت الــرمــاد ،مع املهاجم
األوروغواياني إدينسون كافاني».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـص ـح ـي ـف ــة ن ـف ـس ـه ــا إل ــى
ت ــأك ـي ــدات إس ـبــان ـيــة ب ـتــواصــل نـيـمــار
بــاس ـت ـمــرار م ــع رئ ـي ــس ريـ ــال م ــدري ــد،
فلورنتينو بيريز ،الــذي حــاول عرقلة
انـ ـضـ ـم ــام ن ـي ـم ــار إل ـ ــى بـ ــاريـ ــس س ــان
ج ـي ــرم ــان ح ـتــى ي ـض ـمــه إلـ ــى صـفــوف
فــري ـقــه ،لـكــن ال ـبــرازي ـلــي ك ــان قــد حــدد
وجهته باالنتقال إلى فريق العاصمة
الفرنسية.
ورك ــزت الصحف الـتــي تـنـ َّـاولــت هذا
الخبر على ّ
رد الفعل املتوقع للنجم

األرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـيــون ـيــل م ـي ـس ــي ،فــي
حــال إق ــدام صديقه نيمار على هذه
ال ـخ ـطــوة ،وس ــط تــأكـيــدهــا أن أفضل
الع ـبــي بــرشـلــونــة يـشـعــر ب ــأن زميله
السابق ال يمانع اللعب مــع الــريــال،
بعدما شعر بالندم النضمامه إلى
س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان .ك ــذل ــك س ـي ـج ــد فــي
م ــدري ــد ال ـفــرصــة لـخـطــف النجومية
املـطـلـقــة م ــع ت ـق ـ ّـدم رون ــال ــدو بــالـســن،
حيث يتوقع أن يبحث النادي امللكي
عن خليفة له في غضون سنتني على
أبـعــد تـقــديــر ،ألنــه سيكون قــد وصل
إلى سن الـ .34
وع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـخ ـ ــط اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي أي ـ ـضـ ــا،
سيواصل برشلونة سعيه لتعويض
رحـيــل نـيـمــار ،إذ ذك ــرت صحيفة «ذا

دايـلــي تلغراف» البريطانية أمــس أن
«الـبــرســا» ج ـ ّـدد اهـتـمــامــه بالحصول
على خدمات جناح موناكو الفرنسي
توماس ليمار.
لكن الصحيفة عينها ،أشــارت إلى أن
برشلونة سيتنافس على ضم ليمار
مع عدة أندية إنكليزية ،منها أرسنال
ـت أك ــد فـيــه فــاديــم
ول ـي ـفــربــول ،ف ــي وق ـ ٍ
فــاسـيـلـيـيــف ،ن ــائ ــب رئ ـي ــس مــونــاكــو،
استعداده للموافقة على رحيل ليمار
ب ـقــولــه« :ل ــن أن ـجــح ف ــي الـتـمـســك بكل
الع ــب ف ــي ال ـف ــري ــق» .وت ــاب ــع« :يـتــوقــع
أن يــرحــل لـيـمــار ف ــي الـصـيــف املـقـبــل.
لـيـفــربــول وأرس ـن ــال كــانــا يــرغـبــان في
التعاقد معه ،وقــد يجد لنفسه مكانًا
مهمًا في الدوري اإلنكليزي».
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رياضة
يوروبا ليغ

أخبار رياضية

أرسنال والتسيو لمواصلة تألقهما األوروبي
م ـج ـمــوعــة م ــن األن ــدي ــة تـنـتـظــر حسم
تأهلها الــى ال ــدور الثاني فــي الجولة
الــرابـعــة ملسابقة «ي ــوروب ــا لـيــغ» لكرة
القدم ،على رأسها أرسنال االنكليزي
والتسيو االيطالي.
أرس ـن ــال مـتـصــدر املـجـمــوعــة الـثــامـنــة
بالعالمة الكاملة ( 9نقاط) ،يستضيف
النجم االحمر ،وهو في حال كرر فوزه
عـلـيــه ( 0-1ذه ــاب ــا) ،سـيـضـمــن تأهله
بغض النظر عن نتيجته في الجولتني
االخيرتني.
ويــدخــل أرس ـنــال امل ـب ــاراة عـلــى خلفية
تـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــه أربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارات ف ــي
مبارياته األرب ــع األخـيــرة فــي مختلف
ّ
تحسن لعروضه ،بعد
املسابقات ،في
بداية متواضعة جعلته يحتل املركز
الخامس في ترتيب الدوري االنكليزي
امل ـم ـتــاز ،ب ـفــارق  9ن ـقــاط عــن املـتـصــدر
مانشستر سيتي.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ي ـ ـقـ ــف الت ـ ـس ـ ـيـ ــو فـ ـ ــي م ــوق ــع
مشابه ألرسـنــال ،إذ حقق  9نقاط من
 3ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات ،وي ـب ـت ـعــد ف ــي صـ ــدارة
املجموعة الـ 11بفارق  6نقاط عن نيس
الفرنسي الذي يحل ضيفًا عليه.
وي ـ ـبـ ــدو الـ ـف ــريـ ـق ــان األق ـ ـ ـ ــرب ل ـض ـمــان
ب ـطــاق ـتــي ال ـت ــأه ــل ع ــن امل ـج ـم ــوع ــة ،إذ
ٌّ
يملك كل من الفريقني اآلخرين فيتيس
ارنـهــايــم الـهــولـنــدي وزول ـتــه فاريغيم
البلجيكي نقطة واحدة فقط.
ويـ ـق ـ ّـدم الت ـس ـيــو ع ــروض ــا ج ـي ــدة هــذا
امل ــوس ــم مـحـلـيــا وأوروب ـ ـيـ ــا ،ويـنــافــس
بقوة في ترتيب الــدوري االيطالي ،إذ
يحتل املركز الرابع برصيد  28نقطة،
بفارق  3نقاط خلف نابولي املتصدر.
وه ـن ــا ب ــرن ــام ــج املـ ـب ــاري ــات (بـتــوقـيــت
بيروت):
 املجموعة االولى:س ــاف ـي ــا بـ ـ ــراغ ال ـت ـش ـي ـكــي  -ف ـي ــاري ــال
االسباني ()20.00
ماكابي تل أبيب االسرائيلي  -استانا
الكازاخستاني ()20.00
 املجموعة الثانية:يانغ بويز السويسري  -دينامو كييف
االوكراني ()20.00
بارتيزان بلغراد الصربي  -سكندربو
االلباني ()20.00
 املجموعة الثالثة:ب ــاش ــاك شـهـيــر ال ـت ــرك ــي  -هــوفـنـهــايــم
االملاني ()20.00
لودوغوريتس البلغاري  -سبورتينغ

براغا البرتغالي ()20.00
 املجموعة الرابعة:ري ـي ـكــا الـ ـك ــروات ــي  -اوس ـت ــري ــا فيينا
النمسوي ()20.00
أيك اثينا اليوناني  -ميالن االيطالي
()20.00
 املجموعة الخامسة:أبولون ليماسول القبرصي  -اتاالنتا
االيطالي ()20.00
لـيــون الـفــرنـســي  -إف ــرت ــون االنـكـلـيــزي
()20.00
 املجموعة السادسة:كوبنهاغن الدنماركي  -زلني التشيكي
()20.00
ل ــوك ــوم ــوتـ ـي ــف م ــوسـ ـك ــو ال ـ ــروس ـ ــي -
شيريف تيراسبول املولدافي ()20.00
 املجموعة السابعة:ش ـ ـت ـ ـيـ ــوا ب ـ ــوخ ـ ــارس ـ ــت الـ ـ ــرومـ ـ ــانـ ـ ــي -
ه ـب ــوع ـي ــل ب ـئ ــر ال ـس ـب ــع االس ــرائ ـي ـل ــي
()22.05

فـيـكـتــوريــا ب ـلــزن الـتـشـيـكــي  -لــوغــانــو
السويسري ()22.05
 املجموعة الثامنة:ارسـ ـن ــال االن ـك ـل ـيــزي  -ال ـن ـجــم االح ـمــر
الصربي ()22.05
ك ــول ــن االمل ـ ــان ـ ــي  -ب ــات ــي ب ــوري ـس ــوف
البيالروسي ()22.05

يتصدر أرسنال والتسيو
مجموعتيهما
بالعالمة الكاملة

 املجموعة التاسعة:ف ـي ـت ــوري ــا غ ـي ـم ــاراي ــش ال ـب ــرت ـغ ــال ــي -
مرسيليا الفرنسي ()22.05
ســالــزبــورغ النمسوي  -كونيا سبور
التركي ()22.05
 املجموعة العاشرة:هيرتا برلني االملاني  -زوريا لوهانسك
االوكراني ()22.05
اتلتيك بلباو االسباني  -اوسترسوند
السويدي ()22.05
 املجموعة الحادية عشرة:فـيـتـيــس ارن ـهــايــم ال ـهــول ـنــدي  -زولـتــه
فاريغيم البلجيكي ()22.05
الت ـس ـيــو االي ـط ــال ــي  -ن ـيــس الـفــرنـســي
()22.05
 املجموعة الثانية عشرة:ري ــال ســوسـيـيــداد االسـبــانــي  -ف ــاردار
املقدوني ()22.05
روزنـ ـب ــورغ ال ـنــروجــي  -زيـنـيــت ســان
بطرسبرغ الروسي (.)22.05

سيضمن أرسنال تأهله في حال فوزه اليوم (أ ف ب)

فوزان كبيران للجيش وحارة صيدا
في كأس االتحاد
حقق فريق الجيش فوزه الثالث على التوالي في
مسابقة كأس االتحاد لكرة اليد (دورة الراحل
محمود عاشور األولى) ،وجاء على حساب الجامعة
األميركية في بيروت بفارق  16هدفًا وبنتيجة
( 14-30الشوط األول  ،)6-13في قاعة حاتم عاشور
لنادي الصداقة ،ضمن منافسات املرحلة الرابعة
للمجموعة الثانية.
وكان أفضل مسجل في اللقاء علي صالح الدين
ومحمود الحاج سلمان من الفائز برصيد  5أهداف
لكل منهما ،بينما كان كامل صالح األفضل من
الخاسر بخمسة أهداف أيضًا.
وسيخوض الجيش مواجهة قوية في املرحلة املقبلة
أمام الصداقة ،بينما سيلعب فريق الجامعة األميركية
أمام جامعة بيروت العربية.
وفي املجموعة األولى ،واصل الشباب حارة صيدا
نتائجه املميزة بفوزه على الجامعة األميركية للعلوم
والتكنولوجيا بفارق  21هدفًا وبنتيجة 18-39
(الشوط األول  .)9-21وكان أفضل مسجل في
املباراة العب الفائز حسني صالح برصيد  11هدفًا،
فيما كان كريم شاهني األفضل من الخاسر بـ 10
أهداف .وسيلتقي الفائز مع فوج اإلطفاء بيروت في
املرحلة املقبلة ،في أقوى مباريات املجموعة ،بينما
سيلعب فريق الجامعة مع املبرة.
وتختتم املرحلة اليوم الخميس بمباراتني ،تجمع
األولى بني الصداقة والجمهور عند الساعة ،19.30
والثانية بني الجامعة اللبنانية األميركية وفوج اإلطفاء
بيروت (.)21:00

مؤتمر صحافي التحاد
كرة الطاولة

يعقد االتحاد اللبناني لكرة الطاولة مؤتمرًا صحافيًا
عند الساعة الواحدة من ظهر االثنني املقبل في فندق
ماديسون لإلعالن رسميًا عن بطولة األندية العربية
التاسعة والعشرين التي سينظمها بني  8و12
تشرين الثاني الجاري في نادي غزير ،برعاية وزير
الشباب والرياضة محمد فنيش.

بعثة الفنون القتالية إلى صربيا

غادرت بعثة لبنان للفنون القتالية ،أمس ،للمشاركة
في كأس العالم للهواة ،التي ينظمها االتحاد الدولي
للفنون القتالية ـ  WMMAFوالتي تضم خمسني
دولة مشاركة ،وستقام في العاصمة الصربية
بلغراد .وتتألف البعثة من:
مسؤول منطقة البحر األبيض املتوسط وعضو
مجلس إدارة االتحاد الدولي هشام البستاني
ّ
الجميل ورئيس «نادي
(رئيسًا).الشيخ بطرس
ليبانيز تايكواندو كوان» روبير الحصري (إداريني).
 الالعبون :اللبناني  -األميركي والحائز الترتيبالخامس عامليًا برياضة الجوجيتسو دانيال
هالل ،الدولي الياس بعقليني ،اللبناني  -الفرنسي
أنطوني زيدان ،أدون أيوب ،جورج سالم وطوبيا فرح.

الدوري األميركي للمحترفين

اليكرز يطفئ ثورة ديترويت
م ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة مـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــرة بـ ـ ـ ــن راسـ ـ ـ ــل
وستبروك ،أفضل العب في دوري كرة
السلة االميركي الشمالي للمحترفني
املــوســم املــاضــي ،والـيــونــانــي يانيس
انتيتوكونمبو املــرشــح لـهــذا اللقب
هـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،وان ـت ـه ــت ب ـف ــوز فــريــق
األول أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر على
ال ـث ــان ــي م ـي ـلــووكــي ب ــاك ــس بـنـتـيـجــة
 ،91-110ليحقق فوزه الرابع في سبع
مباريات.
وت ـ ـفـ ـ ّـوق الـ ـي ــون ــان ــي ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى
ال ـ ـفـ ــردي بـتـسـجـيـلــه  28ن ـق ـط ــة ،لـكــن
وس ـ ـت ـ ـبـ ــروك قـ ــريـ ــب مـ ــن ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـ
«تــري ـبــل دب ـ ــل» ،بتسجيله  12نقطة
و 10متابعات ،و 9تمريرات حاسمة.
وصنع األداء الجماعي ألوكالهوما
ال ـ ـفـ ــارق ،وخ ـص ــوص ــا م ــع ت ــأل ــق بــول
ج ـ ــورج أف ـض ــل م ـس ـجــل ف ــي ص ـفــوف
ثاندر بـ  20نقطة ،وكارميلو أنطوني
الذي أضاف  17نقطة ،علمًا أن خمسة
الع ـب ــن ف ــي أوك ــاه ــوم ــا س ـج ـلــوا 10
نقاط على األقل في املباراة.
وفـ ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـغ ـل ــب ل ــوس
أنـ ـجـ ـل ــس الي ـ ـك ـ ــرز عـ ـل ــى ديـ ـت ــروي ــت
بيستونز بنتيجة كبيرة .93-113
وسجل البديل جوليوس ران ــدال 17

21

فاز اليكرز على ديترويت بفارق  20نقطة (إنترنت)

نـقـطــة لـلـفــائــز ،وأضـ ــاف زمـيـلــه كايل
ك ــوزم ــا  16ن ـق ـطــة ،والري نــانــس 14
ّ
ليتذوق ديترويت
نقطة و 12متابعة،
خسارته الثانية هذا املوسم ،واألولى
بعد فوزين الفتني على لوس أنجلس
كليبرز وغولدن ستايت ووريرز.

ك ــذل ــك ،ح ـقــق إن ــدي ــان ــا بــاي ـســرز ف ــوزًا
عريضًا على ساكرامنتو كينغز -101
 ،83بـفـضــل ال ـل ـي ـتــوانــي دومــان ـتــاس
سابونيس ال ــذي حقق «داب ــل دابــل»
قــوامـهــا  12نقطة و 16متابعة (رقــم
ق ـيــاســي ش ـخ ـص ــي) ،وأضـ ـ ــاف إلـيـهــا

دورات االستقالل
في الجامعة اللبنانية

الـكــرواتــي بــويــان بوغدانوفيتش 17
نقطة.
وفـ ـ ــي م ـ ـب ـ ــاراة قـ ــويـ ــة أي ـ ـضـ ــا ،تـ ـف ـ ّـوق
فينيكس صـنــز عـلــى بــروكـلــن نتس
بنتيجة  ،114-122لتستمر معاناة
األخـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـع ـ ـ ّـرض ل ـخ ـس ــارت ــه
الـثــالـثــة عـلــى الـتــوالــي والـخــامـســة له
ه ــذا امل ــوس ــم .وكـ ــان دان ـج ـي ـلــو راس ــل
األفـضــل لبروكلني مــع  33نقطة ،في
مقابل  32نقطة لنجم فينيكس ديفن
بوكر.
وهنا برنامج مباريات اليوم:
ك ـل ـي ـف ــان ــد ك ــاف ــالـ ـيـ ـي ــرز × إن ــدي ــان ــا
بايسرز ،فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
× أتالنتا هوكس ،واشنطن ويــزاردز
× فـ ـيـ ـنـ ـيـ ـك ــس صـ ـ ـ ـن ـ ـ ــز ،تـ ـ ـش ـ ــارل ـ ــوت
ه ـ ــورنـ ـ ـت ـ ــس × م ـ ـي ـ ـلـ ــووكـ ــي بـ ــاكـ ــس،
بــوس ـطــن سـلـتـيـكــس × ســاكــرامـنـتــو
كينغز ،ميامي هيت × شيكاغو بولز،
نيو أورليانز بيليكانز × مينيسوتا
ت ـم ـبــروول ـفــز ،مـمـفـيــس غــريــزل ـيــس ×
أورالن ـ ــدو مــاجـيــك ،نـيــويــورك نيكس
× هـ ـي ــوس ــن روك ـ ـ ـتـ ـ ــس ،يـ ــوتـ ــا ج ــاز
× ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل بـ ــايـ ــزرز ،دنـفــر
ناغتس × تــورونـتــو راب ـت ــورز ،لوس
أنجلس كليبرز × داالس مافريكس.

تطلق الفروع الثانية في الجامعة اللبنانية باكورة
نشاطاتها الرياضية العامة ملوسم ،2018 – 2017
بإقامة دورة االستقالل في الشطرنج وكرة الطاولة
وامليني فوتبول وكرة السلة ،بدءًا من  21تشرين
الثاني ،وذلك وفق البرنامج اآلتي:
 21تشرين الثاني :الشطرنج وكرة الطاولة في كلية
الحقوق – جل الديب ،بدءًا من الساعة .14.30
 28 – 27 – 23تشرين الثاني :امليني فوتبول في
كلية العلوم – الفنار بدءًا من الساعة .15.00
 30 – 28تشرين الثاني :كرة السلة في كلية العلوم
– الفنار بدءًا من الساعة .15.00
وتشارك في منافسات امليني فوتبول وكرة السلة
فرق  8كليات هي :الهندسة ،الزراعة ،اإلعالم
والتوثيق ،العلوم ،الحقوق ،إدارة األعمال ،اآلداب،
الفنون والتربية .على صعيد آخر ،تنظم كلية الحقوق
في الفرع األول دورة االستقالل لكرة الطاولة ،بدءًا
من الساعة  11.00من قبل ظهر الثالثاء  14الجاري.
وتتابع اختبارات كرة القدم والـ»ميني فوتبول» بقيادة
ّ
املدرب مصطفى إسماعيل ،يومي االثنني واألربعاء
(الساعة  )15.30من كل أسبوع حتى  15الجاري،
في ّ
املجمع الرياضي – الحدث ،وذلك الختيار أعضاء
املنتخبني.
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ثقافة وناس

مهرجان

«متروبوليس» تحتضن أفالم اللجوء

تلك الطريق المستحيلة الى ّبر األمل
أم ـ ــس ،ان ـط ـل ـقــت الـ ـ ـ ــدورة ال ـث ــان ـي ــة مــن
م ـ ـه ـ ــرج ـ ــان «م ـ ـ ـ ــا ب ـ ـقـ ــى إال نـ ــوصـ ــل»
السينمائي بحلقة نقاشية فــي «دار
الـ ـنـ ـم ــر» ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت ،ح ـ ــول م ـســألــة
ال ـه ـج ــرة وال ــاج ـئ ــن وك ـي ـف ـيــة تـعــامــل
ال ـس ـي ــاس ـي ــات ال ـع ــامل ـي ــة واألوروبـ ـ ـي ـ ــة
معها .واب ـتــداء مــن مـســاء الـيــوم حتى
م ـ ـسـ ــاء الـ ـسـ ـب ــت  4تـ ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي
(نــوفـمـبــر) ،تستضيف «متروبوليس
أمبير صوفيل» (األشــرفـيــة ـ ـ بـيــروت)
 16فيلمًا هي حصيلة املهرجان الذي
تقيمه «منظمة هينريش بل ـ الشرق
األوسـ ـ ـ ــط» ب ــال ـت ـع ــاون م ــع «ال ـس ـف ــارة
السويسرية في لبنان».
يـتـخــذ امل ـهــرجــان مــن ع ـبــارة «م ــا بقى

إال ن ــوص ــل» ع ـنــوانــا ل ــه .ت ـلــك الجملة
التي يـ ّ
ـرددهــا الالجئون فــي رحالتهم
ال ـط ــوي ـل ــة ل ـع ـب ــور ال ـ ـحـ ــدود ه ــرب ــا مــن
م ـش ـك ــات ب ــاده ــم ال ـك ـث ـي ــرة .ي ـح ــاول
املهرجان البحث في األسباب املباشرة
وغير املباشرة التي تدفع الناس إلى
الهجرة واللجوء ،عبر دعوته  16فيلمًا
ً
روائـيــا ووثائقيًا قصيرًا وطــويــا من
ف ــرن ـس ــا وال ـس ــوي ــد ول ـب ـن ــان وس ــوري ــا
وأمـ ـي ــرك ــا وف ـن ـل ـن ــدا وت ــرك ـي ــا وبـ ـل ــدان
ّ
أخرى .تركز الدورة الثانية على أحوال
الـ ـق ــارة األف ــري ـق ـي ــة وآف ــات ـه ــا الـيــومـيــة
التي تقضي على آخــر اآلمــال املتبقية
لسكانها للبقاء فيها :اإلتجار بالبشر
وال ـت ـغ ـي ــر املـ ـن ــاخ ــي ،وال ـكــولــون ـيــال ـيــة

الجديدة التي تصادر أراضي السكان
األصـلـيــن هــي بـعــض ه ــذه املـشـكــات.

مآسي أفريقيا
المعاصرة ومعاناة
الالجئين السوريين
ورحالتهم اليومية

إلــى جانب مآسي أفريقيا املعاصرة،
سـ ـنـ ـتـ ـع ـ ّـرف إل ـ ـ ــى امل ـ ـعـ ــانـ ــاة الـ ـف ــردي ــة
والـ ـجـ ـم ــاعـ ـي ــة ل ــاجـ ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن
ولــرحــاتـهــم الـيــومـيــة« .أح ــام تائهة»
( )6/4للمخرج ش ــادي زي ــدان يصور
تجارب الالجئني السوريني واألفغان
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن فـ ــي أملـ ــان ـ ـيـ ــا ،فـيـمــا
ّ
يظهر «مفتاح غرفة الغسيل» ()11/3
لفيديريك فـلــوراي وفـلــوريــان دوفيني
بطريقة كوميدية االصـطــدام الثقافي
ب ــن ال ـش ـع ــب ال ـس ــوي ـس ــري وال ـس ـك ــان
الجدد في قسم الخدمات االجتماعية.
أما فيلم «سالمات من أملانيا» القصير
( )11/4ل ـل ـب ـنــانــي رام ـ ــي ق ــدي ــح وآن ــا
غــون ـجــاك ،فـيـحــاكــي ال ــواق ــع اللبناني

السوري الذي يدفع بشاب لبناني إلى
شــراء جــواز سفر ســوري مـ ّ
ـزور للهرب
إلـ ــى أوروبـ ـ ـ ــا .ع ـلــى ال ـب ــرن ــام ــج أع ـمــال
أخ ــرى تستكشف ال ـظ ــروف املـتــراكـمــة
الـتــي تــدفــع الـنــاس إلــى تــرك بلدانهم،
سـتـخـتـتــم ع ــروض ـه ــا م ـس ــاء األح ـ ــد 5
تشرين الثاني في «روكـســي سينما»
(حمانا) و«ستار سينما» (النبطية).

* ال ــدورة الثانية مــن «مــا بقى إال نــوصــل»:
حـ ـت ــى  5تـ ـش ــري ــن ال ـ ـثـ ــانـ ــي (ن ــوفـ ـمـ ـب ــر) ـ ـ
«مـتــروبــولـيــس أمبير صــوفـيــل» (األشــرفـيــة
ـ ـ بـ ـي ــروت)« ،روكـ ـس ــي سـيـنـمــا» (ح ـمــانــا)،
و«س ـت ــار سـيـنـمــا» (الـنـبـطـيــة) .لــاسـتـعــام:
01/216037

من البرنامج
«آسف ألني غرقت» ــ حسين نخال وديفيد حبشي

«رحلة األمل» ـــ خافيير كولير

«شكرًا على المطر» ــــ جوليا ضهر وكيسيلو موسيا

اليوم ـ س 18:30 :وغدًا ـ س 20:15:ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»

اليوم ـ س 20:15 :ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»

اليوم ـ س 20:15 :ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»

مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال رسـ ــالـ ــة
يـ ـعـ ـث ــر عـ ـلـ ـيـ ـه ــا مــع
ج ـث ــة ش ـخ ــص غ ــرق
في البحر ،ال نعرف
إن ك ــان ــت حـقـيـقـيــة
أو ال ،ي ـح ــاول فيلم
«آســف ألني غرقت»
( 6د) لحسني نخال
ودي ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــد ح ـب ـش ــي
ت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــر واقـ ـ ـ ـ ـ ــع
ال ـل ـج ــوء امل ـ ـ ّـر وســط
صمت السياسيات
ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــامل ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة .فـ ــي
فيلمهما األنيميشن
القصير الــذي افتتح املهرجان أمــس ،ينطلق الفنانان اللبنانيان من
قصة مــراهــق يـغــرق اثـنــاء هــربــه ،بـهــدف رصــد مصير االرت ـحــال عبر
البحر ،الذي ينتهي بآالف الجثث الغارقة لالجئني سوريني وآخرين
من بلدان مختلفة.

ي ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــف
املـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرج ـ ـ ــان ف ـي ـل ــم
«رح ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ـ ــل»
( 110د) لـلـمـخــرج
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــري
خـ ــاف ـ ـي ـ ـيـ ــر ك ــولـ ـي ــر
الـ ـ ـ ــذي نـ ـ ــال ج ــائ ــزة
«أوس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــار أف ـض ــل
فـيـلــم أج ـن ـبــي» عــام
 .1990م ــدف ــوع ــان
ب ــاألمــل وب ـخــرافــات
ع ــن ن ـج ــاح األت ـ ــراك
اقتصاديًا في سويسراّ ،
يقرر الزوجان حيدر ومريم أن يبيعا كل ما
يملكانه في قريتهما في جنوبي شرق تركيا .يصمم الزوجان على
املغادرة برفقة واحد من أبنائهما الثمانية هو محمد علي .بني تركيا
وإيطاليا وســويـســرا ،يقودنا الشريط فــي هــذه الرحلة الكابوسية،
ويتوقف عند ظروف اللجوء غير الشرعي باالستناد إلى وقائع قصة
حقيقية.

ألعـ ــوام مـتـتــالـيــة ،بقي
ال ـ ـفـ ــاح األب ال ـك ـي ـنــي
كـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــو مـ ــوس ـ ـيـ ــا
ّ
يصور تأثيرات التغير
املـنــاخــي عـلــى الحقول
ال ـك ـي ـن ـي ــة وال ــواسـ ـع ــة،
وعـلــى فالحيها الذين
ينتظرون املـطــر كزائر
ب ـخ ـي ــل .يـ ـع ـ ّـد وثــائ ـقــي
«ش ـ ـك ـ ـرًا عـ ـل ــى املـ ـط ــر»
( 87د ـ ـ  )2017وثيقة
م ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــركـ ـ ــة ملـ ــوس ـ ـيـ ــا
وللمخرجة النرويجية جوليا ضهر حول التغير املناخي الذي صار
سببًا مباشرًا لشكل جديد من اللجوء .عبر كاميرته ،يأخذنا موسيا
إلى املعاناة اليومية للفالحني ،والظروف املتقشفة ملن يعيشون في
تلك املساحات الشاسعة التي يزيدها غياب املطر يباسًا .سيعرض
الشريط مجددًا عند السابعة والربع من مساء األحد  5تشرين الثاني
في «روكسي سينما» (حمانا) و«ستار سينما» (النبطية).

«الحمير الميتة ال تخشى الضباع» ــ يواكيم ديمر

«خيوط السرد» ــ كارول منصور

«الولد والبحر» ـــ سامر عجوري

غدًا ـ س 18:00 :ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»

 11/3ـ ـ س 20:15 :ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»

غدًا ـ س 18:00 :ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»

ش ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــل جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــن
ال ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــار الـ ـخـ ـف ــي
يـجـتــاح أفــريـقـيــا ألسـبــاب
تزعم القضاء على الفقر،
والتنمية .يالحق املخرج
ال ـس ــوي ــدي يــواك ـيــم ديـمــر
م ـ ـظـ ــاهـ ــر ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ــأس ـ ــاة
امل ـ ـ ـعـ ـ ــاصـ ـ ــرة ف ـ ـ ــي ف ـي ـل ـم ــه
«الـحـمـيــر املـيـتــة ال تـخـشــى ال ـض ـبــاع» ( 80د ـ ـ  .)2016بــن الــوثــائـقــي
ّ
يظهر الشريط دور البنوك والحكومات ورج ــال األعمال
والــروائــي،
الـغــربـيــن واملـسـتـثـمــريــن ال ـج ــدد ف ــي االس ـت ـيــاء عـلــى أراض ل ــم يعد
ألصحابها األثيوبيني الحقيقيني سلطة عليها .يتوقف الشريط عند
التأثير الكارثي لهذه الظاهرة ،وعند األطراف املشاركة بها مثل البنك
الدولي ووزارة التنمية الدولية البريطانية.

ف ــي وث ــائ ـق ــي «خ ـي ــوط الـ ـس ــرد» (كـتــابــة
سحر مـنــدور) لـكــارول منصور ،سنرى
فلسطني عبر أحالم  12امرأة فلسطينية،
وحيواتهن قبل الشتات .تجري املخرجة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مـ ـق ــاب ــات مـ ــع م ـح ــام ـي ــات،
وف ـن ــان ــات ،وربـ ــات م ـن ــازل ،ونــاش ـطــات،
ومـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــات ،وس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــات ي ـج ـمــع
ب ــن قـصـصـهــن ف ــن الـتـطــريــز الـتـقـلـيــدي
الفلسطيني .أما الخالصة فهي حكاية
نـســويــة جـمــاعـيــة عــن فلسطني املحتلة
ترويها كل من سعاد العامري ،وليلى
ع ـط ـشــان ،وأم ــل ك ـعــوش ،ولـيـلــى خــالــد،
وم ـ ـ ــاري نـ ـ ــزال ب ـط ــاي ـن ــة ،وورائ ـ ـ ـ ــدة ط ــه،
ومالك الحسيني عبد الرحيم ،وال سيما
طوقان غندور ،وأخريات.

«تحت الجلد» ـــ ديلفين ديلوغيت وسيسلي آليغرا

« 8حدود 8 ،أيام» ـــ أماندا بايلي

 11/4ـ س 20:00 :ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»

 11/3ـ س 20:15 :ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»
تجربة كهذه ال تترك أثرها على الجلد فحسب .مخرجتا وثائقي
«تحت الجلد» ( 72د ـ ـ  )2015ديلفني ديلوغيت وسيسلي آليغرا
تتعمقان فــي الـتــأثـيــرات النفسية الـكــابــوسـيــة للناجني مــن رحلة
اإلتـجــار بالبشر فــي سيناء .تقابل املخرجتان الفرنسيتان عــددًا
مــن الـنــاجــن مــن مـخـيـمــات الـتـعــذيــب فــي ص ـحــراء سـيـنــاء :روبـيــل
وج ـيــرمــانــي ووف ـي ـل ـمــون وغ ـي ــره ــم ال ــذي ــن ي ـع ـي ـشــون ف ــي ال ـقــاهــرة
واستوكهولم .سنستمع إلى قصصهم ،ومعاناتهم وتأثيرها على
عائالتهم ،فيما سنتعرف إلى هذه القضية الوحشية التي تجري
بصمت ،واملدفوعة بالطمع واللهاث وراء الربح.

عـ ـل ــى غ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـخـ ــرافـ ــات
ال ـب ـع ـي ــدة ،ي ــرس ــم ســامــر
ع ـ ـجـ ــوري عـ ــوالـ ــم بــدي ـلــة
لـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــة غـ ـ ـ ـ ـ ــرق ال ـ ـط ـ ـفـ ــل
الـ ـس ــوري إيـ ــان ال ـكــردي
التي تصلح أيضًا لتكون
قـ ـ ـص ـ ــة كـ ـ ـ ــل طـ ـ ـف ـ ــل الق ـ ــى
املصير نفسه في البحر.
ي ـل ـجــأ املـ ـخ ــرج ال ـس ــوري
إل ــى األنيميشن ليحكي
لنا قصة مألوفة جدًا عن
واقع اللجوء في العالم في فيلمه القصير «الولد والبحر» ( 6د ـ .)2016
إنها حكاية طفل صغير ،غطس إلى أعماق البحر ليهرب من الحرب،
واقع بالده الجديد .لكنه سرعان ما يجد نفسه عالقًا وسط الشاشات
والصور اإلعالمية التي شوهت صورته وحرفت قصته.

فــي « 8ح ــدود 8 ،أي ــام» ( 60د ـ ـ  ،)2016ت ـقـ ّـدم أم ــانــدا بايلي
بورتريهًا للمرأة السورية شام خالل فترة الحرب في بالدها.
ترافق املخرجة األميركية هذه األم السورية التي ّ
تقرر الهرب
من واقع الحرب ،وواقع اللجوء في لبنان لتأمني حياة أفضل
لولديها .إنها رحلة قاسية وعــابــرة للحدود تواجهها األم
ّ
تصور بايلي الكارثة السورية من
بمفردها لثمانية ليال.
ّ
خالل هذه العائلة الصغير .سنتعرف إلى اللحظات الثقيلة
التي يعانيها األفراد على طريق الهرب ،فيما تظهر الكاميرا
مشاعر القلق الداخلية والعالقة الحميمية بني األم وأوالدها.
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على األثير

تجربة جديدة في الدراما اإلذاعية

مشموشي ومغنية :اضحك عليها ...تنجلي
زينب حاوي
تتصاعد األسئلة واإلشكاليات حول
م ـص ـيــر ال ـت ـل ـفــزيــون وح ـت ــى اإلذاع ـ ــة
(ض ـم ـن ــا) ،ف ــي ع ـصــر م ــا زال حــائ ـرًا
بشأن انعكاسات العوالم االفتراضية
واالتصالية على املهنة .ومع تسجيل
تراجع في سوق الدراما التلفزيونية،
ب ـس ـب ــب ج ـش ــع ال ـ ـسـ ــوق والـ ـش ــرك ــات
املـنـتـجــة وح ـتــى أص ـحــاب املـحـطــات،
ما زالــت اإلذاعــة املكان األكثر حنينًا
وحميمية ،لدى العديد من الفنانني/
ات ،ومــرتـكـزًا ملـقــاربــة قضايا الناس
وهمومهم املعيشية.
ع ـلــى م ــوج ــة إذاعـ ـ ــة «ل ـب ـن ــان» (98.1
 ،)98.5س ـي ـط ـلــق امل ـم ـث ــل وال ـك ــات ــباللبناني عدي رعد ،األسبوع املقبل،
بــرنــامـجــا جــدي ـدًا فــي أول ت ـعــاون له
مــع اإلذاع ـ ــة الــرسـمـيــة« .ص ـبــاحــو يا
ج ـم ـي ــل» ،ك ــوم ـي ــدي ــا س ـ ـ ــوداء كـتـبـهــا
وأخ ــرجـ ـه ــا رعـ ـ ــد ،يـ ـ ــؤدي بـطــولـتـهــا
املمثالن مجدي مشموشي (الصورة)

وبـ ــاسـ ــم م ـغ ـن ـي ــة .تـ ـج ــرب ــة مـخـتـلـفــة
سيخوضها الرجالن ،بعدما اعتادت
الـشــاشــة الصغيرة على وجهيهما،
كبطلني في الدراما املحلية والعربية.
ال ـبــرنــامــج الـ ــذي ن ـفــذ م ـنــه  15حلقة
حـتــى ال ـي ــوم ،ول ــم يـحــدد بـعــد موعد
ثابت النطالقه ،يتناول قصة عاملني
ف ــي م ـع ـمــل ل ـف ــرز ال ـن ـف ــاي ــات .م ــع كــل
حــادثــة تحصل لهما ،ينطلق العمل
مل ـق ــارب ــة ق ـض ـيــة ش ــائ ـك ــة ف ــي ل ـب ـنــان،
تتعلق بحياة اللبنانيني اليومية،
م ــن ق ـض ــاي ــا ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـن ـف ــاي ــات،
وم ـش ــاك ــل داخـ ـ ــل األس ـ ـ ــرة الـ ــواحـ ــدة،
ً
واإلسـ ــراف فــي الـطـعــام ،وص ــوال الــى
مــوضــوع ال ـنــزوح ال ـس ــوري .كــل هــذه
املواضيع وغيرها ،سيتولى الحديث
عـنـهــا ،ك ــل م ــن مـغـنـيــة ومـشـمــوشــي،
ب ـل ـغ ــة ع ــامـ ـي ــة ،ت ـش ـب ــه ل ـغ ــة الـ ـن ــاس،
وأحاديثهم اليومية.
قضايا ستوضع ضمن قالب درامي،
مطعم بالكوميديا السوداء ليحاكي
أكثر الـنــاس .لكن ،مــاذا عن القضايا

الـشــائـكــة الـحـســاســة الـتــي يعتريها
ج ـ ــدل واضـ ـ ــح وانـ ـقـ ـس ــام ف ــي اآلراء
ك ـق ـض ـيــة الـ ـ ـن ـ ــزوح ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،كـيــف
ستتم مقاربتها؟ يجيبنا عدي رعد

ّ
بأن فريق العمل سيتولى الكالم عن
هذه القضية ،بطريقة «موضوعية»
عبر عرض وجهتي النظر السورية
وال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،مـ ــن دون أي تــدخــل

إضافي من قبله.
التجربة الــدرامـيــة فــي اإلذاع ــة ،التي
تـتـطـلــب ج ـه ـدًا إض ــاف ـي ــا ف ــي الـعـمــل،
إلي ـ ـ ـصـ ـ ــال الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة عـ ـب ــر الـ ـص ــوت
ّ
وم ــؤث ــرات ــه ،ال شــك فــي أن ـهــا تطلبت
مـ ـجـ ـه ــودًا واض ـ ـحـ ــا مـ ــن م ـش ـمــوشــي
ومغنية ،ليكونا أقــرب بأدائهما الى
إي ـصــال الـفـكــرة ،ال ــى أس ـمــاع الـنــاس،
بـعــدمــا اع ـت ــادا ل ـس ـنــوات ط ــوال على
اقـ ـ ـت ـ ــران الـ ـش ــق الـ ـبـ ـص ــري أك ـ ـ ــان فــي
التلفزيون أو في السينما أيضًا.
ومــع كــل هــذه الخلطة فــي املواضيع
امل ـ ـطـ ــروحـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي تـ ــامـ ــس ح ـكــايــا
الناس ،واستخدام الدقة في بعضها
امل ـث ـيــر ل ـل ـجــدل ،يـبـقــى ال ـس ـقــف ال ــذي
تـضـعــه املــؤس ـســة ألص ـح ــاب الـعـمــل،
مــن أجــل «دوزنـ ــة» أفـكــارهــم وطريقة
تـنــاولـهــا درام ـي ــا .أم ــر ال يـشـكــو منه
ّ
املمثل والكاتب اللبناني ،ألن إذاعــة
«ل ـب ـن ــان» مـنـحـتــه «س ـق ـفــا عــال ـيــا من
الحرية» على حد تعبيره.

وقفة

االنقالب الرمادي على اإلذاعة
عمر الفاروق النخال *
ال يـم ـكــن ال ـح ــدي ــث ع ــن اإلذاع ـ ـ ــة من
دون املرور على خصال مارسها كل
مستمع ّ
وفي لها أو حالم بممارسة
ـاع الــى
ـ
ـ
س
ـي
ـ
ل
ـو
ـ
ض
ـ
ف
أو
ـة
ه ــذه امل ـه ـنـ
ٍ
اكـتـشــاف ه ــذا الـعــالــم امل ـلــيء بسحر
بـ ـسـ ـي ــط خ ـ ـ ـ ــاص ،قـ ـ ــوامـ ـ ــه ال ـ ـصـ ــوت
ف ـقــط وال ـك ـث ـيــر م ــن اآلفـ ـ ــاق الـفـكــريــة
واإلبداعية الواسعة.
حــاملــا تطلب مــن أح ــد اإلذاع ـي ــن أو
اإلذاعـ ـي ــات روايـ ــة بــدايــة الـعـمــل في
هذا املجال أو سرد بعض الذكريات،
ت ــأتـ ـي ــك املـ ـعـ ـطـ ـي ــات م ـت ـط ــاب ـق ــة ال ــى
ح ــد ك ـب ـيــر .اس ـت ـبــدل أغـلـبـهــم جـهــاز
املـ ـيـ ـك ــروف ــون بـ ـش ــيء مـ ــن ح ــواض ــر
املطبخ مع إسراف كبير في استهالك
أشرطة الكاسيت لتسجيل الفقرات
ال ـتــرف ـي ـه ـيــة وم ـح ـف ــوظ ــات امل ــدرس ــة
أو حتى الـحــوارات املنزلية العادية
ال ــى ح ــن ظ ـهــور أج ـه ــزة التسجيل
صغيرة الحجم واملتميزة بوضوح
الصوت .هذا التطابق في الخصال
والذكريات ،يعطي صورة متطابقة
أي ـض ــا ع ــن ال ـط ـبــاع امل ـش ـتــركــة الـتــي
يتقاسمها اإلذاع ـيــون واإلذاع ـيــات.
لــان ـت ـقــال م ــن مــرح ـلــة ال ـه ــواي ــة الــى
مرحلة االلـتـحــاق بالعمل اإلذاع ــي،
م ـ ـح ـ ـطـ ــات واسـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــاق ـ ــات ال ب ــد
م ــن امل ـ ـ ــرور ب ـه ــا وم ـع ــاي ـش ــة لــذت ـهــا
وه ـ ـفـ ــوات ـ ـهـ ــا ،خـ ــاصـ ــة فـ ــي ال ـن ـش ــرة
اإلخـبــاريــة األول ــى والبرنامج األول
ّ
واإلط ــال ــة املـبــاشــرة األول ــى .وكلها
ت ـب ـق ــى ذك ـ ــري ـ ــات م ـح ـب ـب ــة ي ـح ــرص
اإلذاع ـ ـي ـ ــون ع ـل ــى اس ـت ــرج ــاع ـه ــا ملــا
تتميز بــه مــن دفء مميز ومختلف
عـ ــن الـ ـعـ ـم ــل فـ ــي وسـ ـيـ ـل ــة إع ــام ـي ــة
أخرىّ .
ربما هذا لبقاء هذه الهفوات
فـ ــي إط ـ ـ ــار عـ ـف ــوي ط ـب ـي ـعــي يـسـهــل
م ـع ــه االع ـ ـت ـ ــذار مـ ــن دون ال ـش ـع ــور
بـ ــارت ـ ـكـ ــاب ج ــري ـم ــة أو ك ـ ــارث ـ ــة ،مــع
اإلشـ ــارة ال ــى أن املستمعني ليسوا
جـمـهــورًا متسامحًا مــع الخطأ الى
هــذه الـحــدود ،لكن طبيعة مرورهم
ال ـيــومــي عـلــى أص ـ ــوات م ــن يحبون
التعاطف مع
يجعلهم قادرين على
ّ
اإلذاعــي أو اإلذاعـيــة .حتى إنهم مع
مرور الزمن يصبحون قادرين أيضًا
على تحليل املزاج اليومي للمقدم أو
املقدمة خاصة في الفترات املباشرة
الصباحية واملسائية.
قبل مرحلة االح ـتــراف إذًا ،ال شيء

بوليغان ـ المكسيك

يـشـجــع اإلذاعـ ـي ــن ع ـلــى أي خـطــوة
تظهر للناس وجوههم .هم يكتفون
ف ـ ـقـ ــط بـ ــأس ـ ـمـ ــائ ـ ـهـ ــم وب ـب ـص ـم ـت ـه ــم
الصوتية هوية ،وببعض األخطاء
ح ـ ــافـ ـ ـزًا ل ـت ـح ـس ــن أدائ ـ ـ ـهـ ـ ــم ب ـه ــدف
الــوصــول الــى أول نـشــرة خالية من
األخ ـطــاء ،وأول مقابلة بــا هفوات،
وأول فـ ـت ــرة مـ ـب ــاش ــرة ب ـع ـي ــدة عــن
االرتباك من باب العمل على تثبيت
ّ
الـحـضــور .حتى إن كـبــار اإلذاعـيــن
ف ــي ل ـب ـنــان وال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي م ــروًا
ع ـلــى امل ـه ـنــة ت ــارك ــن بــال ـكــاد ص ــورًا
نــادرة ال توثق بالضرورة أعمالهم
وإبداعاتهم.
ه ـ ـ ــذه األجـ ـ ـ ـ ـ ــواء واكـ ـبـ ـتـ ـه ــا اإلذاعـ ـ ـ ــة
لـ ـسـ ـن ــوات ط ــويـ ـل ــة ،ح ــام ـل ــة ق ـنــاعــة
ع ـن ـي ــدة مـ ـف ــاده ــا أن ال ش ـ ــيء ف ــوق
العادة أو خارجًا عن املألوف سيطرأ
عـلــى الـعـمــل اإلذاعـ ــي لجهة تطوير
املضامني أو تحسني تقنيات البث
ّ
أو التفاعل مــع الـجـمـهــور .حتى إن
وجـ ـ ــود االنـ ـت ــرن ــت ل ــم ت ـس ـت ـفــد مـنــه
اإلذاعـ ـ ــة ف ــي بـ ــادئ األمـ ــر س ــوى في
ت ـخ ـص ـي ــص عـ ـن ــاوي ــن ال ـك ـت ــرون ـي ــة
ل ـت ـح ـس ــن املـ ــراس ـ ـلـ ــة ب ـي ـن ـه ــا وب ــن
ج ـم ـهــورهــا .ويـ ــوم قـ ــررت االذاع ـ ــات
خ ـلــق م ــواق ــع ال ـك ـتــرون ـيــة ل ـهــا على
ال ـش ـب ـك ــة ،ل ــم تـ ـ ــراع ع ــام ــل ال ـص ــورة
ال لتجهيزاتها وال لـفــريــق عملها،
فبقيت اإلذاع ــة بناسها عاملًا سريًا

يعتبر التيار الكالسيكي
ّأن حربًا شرسة ُتمارس
على خصوصيته
عبر وسائل التواصل
االجتماعي وتطور
تقنياتها

ل ـك ـث ـي ــري ــن ،إلـ ـ ــى أن جـ ـ ــاء ال ـت ـح ــول
الكبير.
ً
ـوال ،ل ـي ــس ألنـ ـ ــه ّ
روج
أس ـ ّـمـ ـي ــه تـ ـ ـح ـ ـ
ل ـ ــإذاع ـ ــة وم ــوج ــاتـ ـه ــا وب ــرام ـج ـه ــا
وضـ ـي ــوفـ ـه ــا أم ـ ـ ـ ــام جـ ـمـ ـه ــور ق ـ ــد ال
ً
يـ ـك ــون مـ ــن امل ـس ـت ـم ـع ــن أصـ ـ ـ ــا ،بــل
ألنــه تـجــرأ على كالسيكية هــي في
األص ـ ــل أس ـ ــاس ال ـس ـحــر ال ـ ــذي بنت
عـلـيــه اإلذاع ـ ــة م ـجــدهــا .أت ـح ــدث في
هذا املجال عن «االنقالب الرمادي»
ال ـ ــذي ت ــواص ـل ــه وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي بـصـعــوبــة ض ــد الـتـيــار
اإلذاع ــي الكالسيكي الــرافــض حتى
الـ ـي ــوم إظـ ـه ــار وج ـه ــه الـ ــى مستمع

رس ــم ف ــي مـخـ ّـيـلـتــه أل ــف وج ــه عـ ّـمــن
يـهـمــس ل ــه ل ـيــل ن ـه ــار داخ ـ ــل جـهــاز
الراديو.
ي ـع ـت ـب ــر ه ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ـك ــاس ـي ـك ــي
ُ
ّ
أن حـ ــربـ ــا شـ ــرسـ ــة تـ ـ ـم ـ ــارس ع ـلــى
خ ـصــوص ـي ـتــه ع ـب ــر ت ـل ــك ال ــوس ــائ ــل
وتطور تقنياتها وتطبيقاتها .حني
وض ــع اإلذاعـ ـي ــون ص ــورًا لـهــم خلف
املـيـكــروفــون على فايسبوك والحقًا
على تويتر وانستغرام ،كان وقع ذلك
مقلقًا على مستقبل اإلذاع ــة ،لجهة
انكشاف أصحاب االصوات الرخيمة
ً
وصـ ـ ــوال الـ ــى تـقـنـيــة ال ـب ــث امل ـبــاشــر
ّ
الذي خول الجمهور اكتشاف العمل
اإلذاعـ ـ ــي بــال ـصــوت والـ ـص ــورة .هــذا
مــا أوج ــد إشـكــالـيــة امل ــوت أو البقاء
ـارج
لــوس ـي ـلــة اع ـ ـتـ ــادت ال ـت ـغ ــري ــد خ ـ ً
سرب التقدم التكنولوجي متسلحة
بأمجاد ماضيها.
إش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــات عـ ـل ــى ص ـ ـ ـ ــورة ص ـ ــراع
األج ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــال ،تـ ـعـ ـيـ ـشـ ـه ــا اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
اللبنانية والعربية داخــل أروقتها،
ت ـبــدأ ب ـتــراشــق االت ـه ــام ــات بـتــراجــع
الثقة ،وتـمـ ّـر بــدراســة جــدوى تقديم
امل ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــون اإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ــال ـ ـصـ ــوت
والـصــورة أمــام جمهور قد ال يكون
متابعًا لــإذاعــة ،وال تنتهي بغصة
االنهزام واالستسالم لنهر الصورة
الجارف الذي قضى ـ بحسب التيار
ـى مــذهــب إعـ ُـامــي
الـكــاسـيـكــي ـ ـ عـلـ ّ
وفــر للتيار امل ّ
جدد
بحد ذاتــه ،فيما
فــرصــة ال ـظـهــور عـلــى الـشــاشــة بعد
إيـجــاد املناسبة لكشف مواصفات
ً
م ــن ه ــو خ ـل ــف املـ ـيـ ـك ــروف ــون ش ـكــا
وص ــوت ــا ،م ــا يـضـ ّـيــق دائـ ــرة الخطر
على اإلذاعة كمدرسة إعالمية يومًا
ب ـعــد يـ ــوم م ــن دون أن ي ـخ ــرق هــذه
الخطورة سوى قناعات «طوباوية»
ً
دواء
م ـ ـصـ ــرة عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـمـ ــرارهـ ــا
وبلسمًا لجراح الناس.
ه ــو انـ ـق ــاب رمـ ـ ـ ــادي ،ال أس ـ ــود وال
أبـ ـي ــض ،ل ـي ــس ق ـ ـ ــادرًا ع ـل ــى ت ــذوي ــب
اإلذاعـ ـ ــة ف ــي ال ـشــاشــة بـشـكــل كــامــل،
وال ي ـت ـجــرأ ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه على
إغالق أبوابها .ففي داخلها كبارها
وك ـ ـبـ ــارنـ ــا ومـ ـعـ ـه ــم امل ـ ـجـ ــد املـ ــاسـ ـ ّـي
والـ ـ ـ ــذاكـ ـ ـ ــرة ال ـس ـم ـع ـي ــة والـ ـعـ ـص ــور
ال ــذهـ ـبـ ـي ــة .ان ـ ـقـ ــاب يـ ـط ــال ــب ب ــآخ ــر
همسات األث ـيــر ،وأثـيــر عليه إعــادة
االعتبار بشعارات املظلومية ،هذه
هي املعركة!
* صحافي وإذاعي
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رحيلها فجع الفنانين واألهل واألصدقاء

حمود انتقلت إلى المسرح اآلخر!
مريم ّ

صورة
وخبر

فـي طرابلـس حيـث ُولـد فـي عـام  ،1946يضـرب المعلـم فائـق حميصـي
مميـزًا فـي  4تشـرين
(الصـورة) ورفيقـاه عايـدة صبـرا وزكـي محفـوظ موعـدًا ّ
الثانـي (نوفمبـر) الحالـي علـى خشـبة «مسـرح الرابطـة الثقافيـة» .عنـد السـاعة
سـيقدم الثالثـي عـرض «مشـوار  »45بدعـوة
السادسـة مـن مسـاء ذلـك اليـوم،
ّ
مـن «المجلـس الثقافـي للبنـان الشـمالي» ،آخذيـن الحضـور فـي رحلـة عبـر الزمن،
عبـر مختـارات مـن األعمـال اإليمائيـة الكاملـة منـذ  .1972فـي هـذه السـنة ،كان
مسـرحية «فدعـوس يكتشـف بيـروت» التـي كانـت ّأول
حميصـي قـد شـارك فـي
ّ
عمـل إيمائـي فـي لبنـان مـن إخـراج موريـس معلـوف( .الدعـوة عامـة والدخول
مجانـي ـــ لالسـتعالم)03/862144 :

ندوة في الجامعة اللبنانية :يسقط وعد بلفور!

جورج لبكي:
أنطولوجيا فرنكوفونية
أصدر البروفسور جورج
لبكي (الصورة) أخيرًا كتاب
«أنطولوجيا األدب اللبناني
ّ
(مؤسسة
الناطق بالفرنسية»
الفكر اللبناني) الذي يطرح
تاريخ هذا األدب ،ويستعرض
ّ
وتطوره عبر مقتطفات
أصله
لكبار الكتاب اللبنانيني في
األدب والشعر واملسرح .يضم
هذا األدب عددًا من املؤلفني الذين
يتوزعون في البلدان الناطقة
بالفرنسية ،من بينهم جورج
شحادة ،وأندريه شديد ،وأمني
معلوف ...هذه البيبليوغرافيا
هي تركيز على أدب فريد يجمع
ّ
ويضم أكثر من
آالف األعمال،
 134كاتبًا ّيمثلون أفضل هذه
ّ
موسوعي يركز
املؤلفات .إنه عمل
ّ
على هذا األدب الذي يمثل الفكر
اللبناني في عمقه ،ويعالجه
ّ
وشمولية مستعينًا
بوضوح
بلغة التراكيب اللغوية التي
تزخر بها اللغة الفرنسية ،كما
يشهد على حيويته.

في الذكرة املئوية األولى لتوقيع
وعد بلفور ،تدعو «اللجنة الوطنية
في لبنان لحملة مئة عام على وعد
بلفور» وكلية الحقوق والعلوم
السياسية واإلدارية في «الجامعة
اللبنانية» ،اليوم إلى حضور ندوة
بعنوان «مقاومة نتائج وعد بلفور».
البرنامج الذي ّ
يقدمه ّ
منسق اللجنة
ّ
الوطنية عبد امللك ّ
سكرية ،مؤلف
من جلستني ،األولى يديرها رئيس
«مركز باحث للدراسات الفلسطينية
واالستراتيجية» يوسف نصر
الله ،والثانية يديرها مدير كلية
الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية
(الفرع ّ
األول) حسني عبيد .تنطلق
الجلسة األولى مع كميل حبيب الذي
ّ
سيتطرق إلى «مواجهة التداعيات
السياسية لوعد بلفور وصناعة
الرأي العام» ،يليه الوزير السابق
ّ
سيتحدث
عدنان منصور الذي

عن تداعيات الوعد على املنطقة
العربية ،قبل أن يحني موعد الروائي
الفلسطيني مروان عبد العال
ً
(الصورة) متناوال «بلفور ...وعد
أم قرار ـ هل يكفي االعتذار؟» .بداية
الجلسة الثانية ستكون مع مداخلة
عبد الحسني شعبان (العراق) حول
«مئة عام على املشروع الصهيوني»،
ّ
سيقدم
يتبعه خليل حسني الذي
رؤيته لـ «املواجهة القانونية في
املؤسسات الدولية إلبطال مفاعيل
وعد بلفور» .أما الختام ،فمع جورج
ّ
جبور (سوريا) الذي سيبعث «رسالة
مفتوحة إلى رئيس الجمعية العامة
لألمم املتحدة في دورتها الحالية».
ندوة «مقاومة نتائج وعد بلفور» :اليوم
ـ  11:30ـ قاعة كمال جنبالط في كلية
الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية في
«الجامعة اللبنانية» (الحدث).

ّ
ّ
في آذار (مارس) املاضي ،شكلت الجثة في العالم العربي محور عرض «امليرم» (بدعم
من «آفــاق ـ الصندوق العربي للفن والثقافة) ملريم ّ
حمود (الـصــورة) .العمل الــذي كان
ّ
أساسًا مشروعها لنيل شهادة املاجستير من «جامعة القديس يوسف» ،يعد الجزء
األول من ثالثية مسرحية أدائية ،وقد هدم وأعاد تأطير الصور والتسجيالت الوحشية
التي بتنا نتلقاها عبر اإلعالم وصارت تؤثر في إدراكنا وجوهر حياتنا اليومية .يومها،
ّ
اللبنانية
تشاركت مريم األداء مع إيفني شريف وستيفاني كيال .لكن املخرجة واملمثلة
ّ
درست املسرح واألداء في «الجامعة اللبنانية الدولية»ّ ،
الشابة التي ّ
تحولت اليوم إلى جثة
ّ
فعلية ،بعدما سكت قلبها فجأة قبل يومني أثناء نومها ،مخلفة وراءها أحالمًا كثيرة لم
تتحقق .ووريت الصبية التي احتفلت قبل ّأيام بعيد ميالدها الثاني والثالثني الثرى في
ّ
عكار العتيقة (شمال لبنان) ،حيث ّ
تتقبل العائلة التعازي .صدمة
مسقط رأسها في بلدة
ّ
واملحبني تبدو جلية على مواقع التواصل االجتماعي ،إذ تغص هذه املنصات
األصدقاء
ّ
بالبوستات التي يعبر أصحابها عن حزنهم الشديد وصدمتهم لرحيل الشخصية
ّ
ّ
واملحبة والخلقة» ،التي شاركت في عدد من األعمال مع أسماء لبنانية وعربية
«املرحة
ً
ّ
وأجنبية (بينها «املركز» لساري مصطفى) .إلى جانب «املـيــرم» ،أنجزت حمود عمال
أدائيًا آخر بعنوان «مضض» ( )2011شاركت فيه مع جسيكا خزريك ،طارحة أسئلة
املوت والحيوات املتوازية.
ّ
الراقص والكوريغراف اللبناني علي شحرور أخبرنا بأنه قبل مغادرتها ،كانت مريم
تستعد للذهاب إلى هولندا للمشاركة في مشروع قيد التطوير ضمن مهرجا ن �Danc
( ing On The Edgeالــرقــص على الحافة) الــذي تجرى فعالياته بني  8و 18تشرين
الثاني (نوفمبر) الحالي ،ويعرض التبادل الفني بني أوروبــا والشرق األوســط وشمال
أفريقيا من خــال الرقص واملسرح والتجهيز .إلــى جانب ذلــك ،لفت الفنان الــذي أكمل
ّ
معها دراسته العليا في «اليسوعية» إلى أنها كانت تدرس تجربة أخرى كانت يمكن أن
ّ
تأخذها للعيش في أملانيا ،وتحضر لشهادة الدكتوراه!

