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سياسة
المشهد السياسي

أزمة «الميغاسنتر» بعد «األقدمية»
االنتخابات في خطر؟
«عملية انتحارية ناجحة» ،هكذا اختصر وزير الداخلية نهاد المشنوق االنقسام ،خالل اجتماع اللجنة الوزارية
ّ
المكلفة بإجراء االنتخابات النيابية ،حول إقامة «الميغاسنتر» .أزمة جديدة ولدت أمس ،تضاف إلى أزمة مرسوم
ّ
النيابية المقبلة
تهدد االستقرار السياسي واالنتخابات
األقدميةّ ،
ّ

المكلفة تطبيق قانون االنتخاب أمس (داالتي ونهرا)
الحريري مترئسًا اجتماع اللجنة الوزارية
ّ

فيما ال تزال أزمة مرسوم األقدمية
ل ـ ـ ـ ــدورة عـ ـ ــام  1994م ـن ــدل ـع ــة بــن
ال ــرئـ ـيـ ـس ــن مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون وس ـع ــد
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري مـ ـ ــن جـ ـه ــة وال ــرئـ ـي ــس
نـبـيــه ب ـ ّـري مــن جـهــة أخـ ــرى ،بــرزت

خالل
أزم ــة سياسية جــديــدة أمــس ّ
اج ـت ـمــاع الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة املـكــلـفــة
بـتـطـبـيــق ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ،بعد
استعار الخالف حول إنشاء مراكز
«امليغاسنتر» القتراع املواطنني في

المشنوق :قد نتحالف مع حركة أمل
ّ
ّ
ّ
أكد الوزير نهاد املشنوق أن االنتخابات النيابية ستجري في موعدها ،مؤكدًّا ترشحه على
الئحة الرئيس سعد الحريري في بيروت .وفي مقابلة مع قناة «أو.تي.في ،».علق على مسألة
املنافسة مع الحريري حول الصوت التفضيلي ،وتمنى أن «يكون هناك تفاهم وآليات انتخابية
تأخذ باالعتبار حاجات املرشحني ملا يبقى عن الرئيس الحريري» .ونفى أن يكون املستقبل
سيتحالف مع حزب الله ،مشيرًا إلى أن التحالف ممكن مع حركة أمل في بعض الدوائر.
ّ
وحول العالقة مع «القوات اللبنانية» ،قال «أفضل تعبير عادية» ،مشيرًا إلى أن «هناك ندوبًا
بالعالقة ،وهذا يعالج مع الوقت .وليس هناك باب مغلق .هناك خالفات وعدم تفاهم على بعض
األمور تحتاج إلى وقت».
وعن انتهاء أزمة استقالة الرئيس الحريري ،قال« :طويناها وهناك اندفاع أكثر للمزيد من العمل
وتحقيق النتائج» .وفي ما يتعلق بالعالقة مع السعودية ،أوضح «أننا مررنا بظرف سياسي
توترت فيه األجواء السياسية بسبب املواقف التي تؤخذ ،كاملوت آلل سعود واملظاهرات اليمنية
في بيروت .اآلن تجاوزنا هذه املرحلة نسبيًا ،وال يمكنني إال رؤية الحريري يزور السعودية ،وال
يمكن أن أراه خارج هذا اإلطار».

غير أماكن سكنهم.
وع ـ ـل ـ ــى رغ ـ ـ ـ ــم أن جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـقـ ــوى
ّ
ال ـس ـيــاس ـيــة ت ــؤك ــد ح ــرص ـه ــا عـلــى
إج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات ف ــي مــوعــدهــا،
ّ
جديًا
بدت األزمــة الجديدة تهديدًا
لالستحقاق االنتخابي ،خصوصًا
ّ
ف ـ ــي ظـ ـ ــل االن ـ ـق ـ ـسـ ــام الـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــذي
سـ ّـجــل خ ــال الجلسة بــن رافـضــي
ّ
ومؤيديه ،ومــا نقله
«امليغاسنتر»
وزراء ش ــارك ــوا ف ــي االج ـت ـم ــاع عن
لـ ـس ــان وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة جـ ـب ــران
بــاس ـيــل ق ــول ــه إن «الـ ـخ ــاف ي ـهـ ّـدد
ب ــأزم ــة ك ـب ـي ــرة» ،وت ـص ــري ـح ــه بـعــد
ّ
اجـتـمــاع تكتل التغيير واالص ــاح
عــن أن «إس ـقــاط إصــاحــات قــانــون
االن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب يـ ـ ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ـ ــى ال ـط ـع ــن
بنتائجه».
ُ
وسـ ّـجــل انقسام حــاد خــال جلسة
اللجنة ،بعد أن أعــاد باسيل طرح
مسألة «امليغاسنتر» على خلفية
االصــاحــات الجديدة في القانون
االن ـت ـخــابــي وضـ ـ ــرورة تـحـقـيـقـهــا،
خ ـصــوصــا أن ال ـب ـطــاقــة املـمـغـنـطــة
سـ ـقـ ـط ــت م ـ ــن ح ـ ـسـ ــابـ ــات ال ـل ـج ـن ــة
االنـتـخــابـيــة فــي األش ـهــر املــاضـيــة،
بـسـبــب ض ـيــق ال ــوق ــت الع ـت ـمــادهــا

وكلفتها املرتفعة ،والخالف الحقًا
ع ـل ــى ط ــري ـق ــة ال ـت ـل ــزي ــم ل ـل ـشــركــات
املتخصصة فــي إص ــداره ــا .وبعد
اعـ ـتـ ـك ــاف ال ـل ـج ـن ــة عـ ــن االج ـت ـم ــاع
ب ـس ـبــب امل ـم ــاط ـل ــة والحـ ـق ــا بـسـبــب
أزمـ ـ ـ ــة ال ــرئـ ـي ــس سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري

بري :االنتخابات في
موعدها وال أحد
يستطيع تهديدها

وإجباره على تقديم استقالته في
السعوديةّ ،
تغيرت مواقف بعض
ال ـق ــوى م ــن مـســألــة «املـيـغــاسـنـتــر»
ومـ ـس ــأل ــة ال ـت ـس ـج ـي ــل املـ ـسـ ـب ــق ،إذ
ـض
ان ـق ـســم الـ ـ ــوزراء أم ّــس ب ــن راف ـ ٍ
ومؤي ٍد لها؛ فاقتراح
لهذه الخطوة
بــاس ـيــل ل ـقــي دع ـم ــا م ــن ال ـحــريــري
والــوزيــر بيار بو عاصي والوزير

طــال أرس ــان الــذي كــان قــد رفض
سابقًا «امليغاسنتر» ،فيما اتخذ
الــوزراء علي حسن خليل ومحمد
ف ـن ـيــش وعـ ـل ــي ق ــان ـص ــو وي ــوس ــف
ف ـن ـي ــان ــوس وأيـ ـم ــن ش ـق ـيــر مــوقـفــا
مـ ـعـ ـت ــرض ــا ع ـ ـلـ ــى طـ ـ ـ ــرح ب ــاسـ ـي ــل،
ب ـس ـب ــب ض ـي ــق الـ ــوقـ ــت وص ـع ــوب ــة
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ال ـ ـخ ـ ـط ـ ــوة ف ـ ـ ــي األشـ ـ ـه ـ ــر
املـقـبـلــة .فــي امل ـقــابــل ،أعـلــن باسيل
تأييده لخطوة التسجيل املسبق
لـلـنــاخـبــن ال ــراغ ـب ــن االقـ ـت ــراع في
أماكن سكنهم ،بعد أن رفض التيار
الوطني الـحـ ّـر هــذا األمــر مــرارًا في
ّ
سبب أزمة في حينها
املاضي ،ما
داخل اللجنة وخارجها.
ّ
وأمام املواقف املتضاربة ،أكد وزير
ال ــداخ ـل ـي ــة نـ ـه ــاد املـ ـشـ ـن ــوق ،خ ــال
االجتماع ،أن هناك صعوبة فائقة
إلقامة «امليغاسنتر» بسبب ضيق
الوقت أمام املهل االنتخابية .وقال
أمـ ــام ال ـ ـ ــوزراء« :إن أردت ـ ــم أن نقيم
املـيـغــاسـنـتــر اآلن ،فــا مـشـكـلــة ،أنــا
مستعد .لكن الوقت ضيق وال نملك
أكثر من منتصف شباط لتحقيقها،
األمر بمثابة
وإن أصررتم فإن هذا ّ
ع ـم ـلـ ّـيــة ان ـت ـح ــاري ــة ،ل ـكــن ـهــا عملية
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تقرير

أوراق بري البيضاء ...من االنتخابات الرئاسية إلى النيابية

انـتـحــاريــة نــاج ـحــة» .وبـعــد ّ
تمسك
ّ
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـم ــواف ـق ـه ــم ،أكـ ـ ــد م ـصــدر
ّ
وزاري م ـشــارك أن بــاسـيــل أك ــد في
خـتــام الجلسة أن هــذا الـخــاف قد
ّ
ينتج أزمة سياسية كبيرة ،متهمًا
األطــراف املعترضة باالنقالب على
االت ـفــاق املسبق حــول االصــاحــات
ف ــي ال ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــي لـنــاحـيــة
البطاقة املمغنطة و«امليغاسنتر».
كالم باسيل استدعى ّ
ردًا من خليل
وفنيش ،وتأكيد الوزيرين على أن
أحـ ـدًا لــم ينقلب عـلــى ّ
أي ات ـفــاق ،ال
ّ
ّ
ّ
تقنيًا ،لـكــن املماطلة
سياسيًا وال
ف ــي ت ـن ـف ـيــذ االصـ ــاحـ ــات أوص ـل ــت
األم ــور إل ــى ه ــذه الـنـقـطــة ،وأن «مــا
يحصل الـيــوم هــو مضيعة للوقت
وتهديد لالنتخابات».
تـ ـط ــورات الـجـلـســة ح ـضــرت م ـسـ ً
ـاء
فــي عــن التينة ،حيث أف ــرد رئيس
املجلس النيابي مساحة للتعليق
ع ـل ـي ـه ــا أمـ ـ ـ ــام ّ
زواره .وبـ ـ ـ ــدا ب ــري
ّ
ّ
أم ــس مـمـتـعـضــا م ــم ــا س ــم ــاه خلق
أزم ــة جــديــدة فــي الـقــانــون ،لتهديد
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة .وق ــال بـ ّـري
إن «أحـ ـ ــد األطـ ـ ـ ــراف ك ـ ــان ي ـع ــارض
الـتـسـجـيــل امل ـس ـبــق واملـيـغــاسـنـتــر،
واآلن ي ـ ّ
ـؤي ــده ــا .ع ـج ـي ــب!» ،وس ــأل
«هـ ــل امل ـط ـل ــوب إيـ ـج ــاد ع ــراق ـي ــل؟».
ّ
وأكــد بـ ّـري أن «ال أحــد يستطيع أن
ي ــوق ــف االن ـت ـخ ــاب ــات ،وال ال ـخــاف
داخـ ـ ــل ال ـل ـج ـن ــة» .وشـ ـ ــرح ك ـي ــف أن
وزي ــر الــداخـلـيــة زاره وأطـلـعــه على
أن مــا يطالبون بــه لتعديل قانون
ً
االن ـت ـخ ــاب ي ـف ــرز  11ت ـع ــدي ــا على
ّ
الـ ـق ــا ًن ــون ،مـ ــؤك ـ ـدًا« :رفـ ـض ــت األم ــر
ً
جملة وتفصيال ،ألن الـخــوض في
تـعــديــل واحـ ــد س ـي ــؤدي إل ــى نسف
الـ ـق ــان ــون ب ــرم ـت ــه ،وم ــوق ـف ــي كـ ـ ّـرره
وزير الداخلية في اجتماع اللجنة،
وقال لهم إذا أردتم أن أبلع املوسى
ســأب ـل ـع ـهــا ،ون ـق ــل اعـ ـت ــراض ــي إل ــى
ال ـل ـج ـنــة» .وأع ـ ــرب رئ ـيــس املـجـلــس
ع ــن خـشـيـتــه م ــن «أن ي ـك ــون هـنــاك
م ــن يـ ـح ــاول تـعـطـيــل االن ـت ـخــابــات
وليس تأجيلها أو تعديل القانون،
وليكن معلومًا أن هذه االنتخابات
ستحصل في مواعيدها» ،مضيفًا:
ِّ
«خ ــل كــل واح ــد يكشف عــن زنــودو
ّ
وي ـ ــروح عـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات» .وأك ــد
أن «قانون االنتخاب يحمي إجراء
االنتخابات ،والبند األخير الــوارد
ف ـ ــي ال ـ ـقـ ــانـ ــون امل ـت ـع ـل ــق ب ـح ـصــول
االنتخابات حتى لو لم يكن هناك
بـطــاقــة بـيــومـتــريــة واض ـ ــح» ،وك ــرر
أن «هذه االنتخابات ستحصل في
موعدها ،وغير وارد أي تالعب ،ال
باالنتخابات وال بالقانون».
وحـ ــول م ـســألــة م ــرس ــوم األقــدم ـيــة،
بري أنه ليس هناك ّ
ّأكد ّ
أي جديد،
ّ
وال ـخــاف عـلــى حــالــه ،و«ك ــل طــرف
ي ـع ــرف مــوق ـفــه ويـتـمـســك ب ــه ،وأن ــا
ناطر ،ولست في وارد التراجع أمام
م ــا يـتـعـلــق بــالــدس ـتــور وال ـح ـقــوق.
ولو كانت االزمة ّ سياسية فحسب،
لكان باإلمكان حلها».
بدوره ،قال الحريري ،خالل اجتماع
ك ـت ـلــة امل ـس ـت ـق ـبــل ال ـن ـيــاب ـيــة« :أقـ ــوم
بدوري بما ّ
خص مرسوم الضباط
وف ــق ال ــدس ـت ــور ،وغ ـيــر مـعـنـ ّـي بما
يشاع عن اقتراحات تبقى من نسج
ّ
مخيالت إعالمية».

قبل ثالثة أشهر من االنتخابات،
ال يبدو الرئيس نبيه بري أو التيار
الوطني الحر في وارد التراجع
عن مواقفهما المتناقضة.
ال بل إن أزمة مرسوم الترقية
قد تشكل لكليهما فرصة
التحرر من عبء التحالف
االنتخابي
هيام القصيفي
ُك ـتــب ُ
وي ـك ـتــب الـكـثـيــر عــن عــاقــة رئـيــس
الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس
الـنــواب نبيه بــري ،ومــن املــرجــح أن تظل
الكتابة عنهما قائمة مهما كــان مصير
مرسوم األقدمية ،من اآلن وحتى حصول
االنتخابات النيابية وما بعدها.
فــاالنـتـخــابــات رك ــن أســاســي فــي مقاربة
هــذه الـعــاقــة ،منذ انتخابات عــام 2005
ً
وانتخابات عام  ،2009وصوال إلى موقف
عــون مــن التمديدين للمجلس النيابي
اللذين ّ
مهد لهما بري .وهي اليوم أيضًا
س ـتـكــون مـفـصـلـيــة ف ــي عــاقــة الـطــرفــن،
ماش
بعدما بدا أن التحالف الخماسي
ٍ
على قدم وساق بني املجموعات الحاكمة
واملنضوية تحت سقف الحكومة ،ما عدا
ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة .لـكــن أزم ــة امل ــرس ــوم،
بعد أزمة السعودية« ،أنقذت» في مكان
مــا ب ــري مــن ه ــذا الـتـحــالــف فــي أكـثــر من
دائرة .وكذلك بررت للتيار الوطني الحر
كل خالفاته التقليدية مع بري وحررته
من ثقل هذه العالقة االنتخابية التي لم
َ
ينس الطرفان بعد تداعياتها ،ليس في
جزين فحسب.
ال يمكن التعامل مــع خــاف بــري وعــون
من دون األخذ باالعتبار األوراق البيض
التي وضعتها كتلة الرئيس نبيه بري
في صندوق االقتراع ،في جلسة انتخاب
عون رئيسًا للجمهورية .ال يزال الطرفان
يتعامالن معها في بواطنهما .والتيار
بوصفه حزب العهد ،ال يريد القفز فوقها
إال من خالل تأكيد أحقيته في ممارسة
السلطة التي وصــل إليها ،مــن منظاره،
م ـت ـح ــررًا م ــن ع ــبء ال ـت ـحــالــف امل ـف ــروض
عليه ،بصفته حليف حــزب الـلــه .وبــري
يتعامل مع التيار والعهد ،بصفته مالكًا
لورقة االعتراض في وجههما .فهو ليس
ح ــزب ال ـل ــه لـ ـي ـ ّ
ـدور ال ــزواي ــا ف ــي أوض ــاع

إقـلـيـمـيــة وداخ ـل ـي ــة ح ــرج ــة ،وبــالـتــأكـيــد
ل ـيــس الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري لـيـكــون
مدينًا لعون في بقائه رئيسًا .واألوراق
ال ـب ـي ــض الـ ـت ــي وض ـع ـه ــا فـ ــي ص ـن ــدوق
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع ،هـ ــي ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي تـحـكـمــت
بـ ــإدارتـ ــه ل ـع ـبــة الـ ـتـ ـف ــاوض ف ــي تـشـكـيــل
الحكومة ،وهــي الـتــي يــريــد مضاعفتها
في االنتخابات النيابية.
ت ـش ـك ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة صـلــب
املـشـكـلــة بــن ع ــون وبـ ــري .ه ـنــاك شـعــور
لـ ـ ــدى الـ ـع ــونـ ـي ــن بـ ـ ــأن رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
الـنـيــابــي وق ــف لـهــم بــاملــرصــاد ف ــي أكـثــر
مــن نقطة لها عالقة باالنتخابات ،بــدءًا
من قانون االنتخاب الذي واجههم فيه،
وف ــرض عليهم إيـقــاعــه حـتــى تـمـكــن من
تـمــريــره .واألده ــى أنــه استعان بالقوات
اللبنانية ونائبها جــورج عــدوان ،للقفز
فـ ــوق ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،لـتـســويــق
قــانــون لــم يكن األخـيــر راضـيــا عنه وعن
تفاصيل كثيرة فيه.
ظــل بــري معارضًا لكل مــا طرحه التيار
الوطني الحر في شأن ما يعتبره التيار
إصالحات يريد إدخالها على القانون،
فلم يمرر التسجيل املسبق ،وال تمديد

مهلة تسجيل املغتربني .وما حصل أمس
حول البطاقة املمغنطة ومراكز االقتراع
دليل إضافي على أن لبري أوراقًا كثيرة
في يده انتخابيًا.
ل ـ ــم يـ ـط ــو مـ ـل ــف االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ق ــان ــون ــا
وإصــاحــات ،فــي مرحلته األول ــى ،حتى
ج ــاءت أزم ــة ال ـح ــري ــري ،فــأعـطــى الـتـيــار
الوطني لنفسه حق األفضلية في إنقاذ
الحكومة ،وعلى هذا األســاس اعتبر أنه
ق ــادر عـلــى تـمــريــر مــرســوم األقــدم ـيــةّ .
رد
فعل بــري ضاعف نقمة العونيني عليه،
وظهر وكأن التيار الوطني ،متكئًا على

من قال إن حلفاء بري
لن يبنوا أيضًا تحالفاتهم
معه بمعزل عن التيار
في أكثر من دائرة؟

ستكون لبري كلمة الفصل في تشكيل الحكومة المقبلة وضم حلفائه إليها (مروان طحطح)

ال ـع ـهــد ،غـيــر مـعـنـ ّـي تـمــامــا بـتــأثـيــر هــذا
الـخــاف على االنـتـخــابــات .ردود الفعل
امل ـب ــاش ــرة ع ـلــى رئ ـي ــس امل ـج ـلــس صـ ّـبــت
فـ ــي خ ــان ــة واح ـ ـ ـ ــدة :الـ ـتـ ـي ــار ق ـ ـ ــادر عـلــى
تأمني مصالحه االنتخابية ،بمعزل عن
ً
بــري ،بوصفه أوال وآخـرًا حزب السلطة،
باعتماده على حزب الله واملستقبل.
كـمــا ال يـظـهــر الـتـيــار أن ــه مـعـنـ ّـي ب ــردود
فعل جزء من كــوادره على تزكية أسماء
مرشحني حلفاء على حساب العونيني،
فإنه أيضًا بدأ يشعر بأن تجربة جزين
عـ ــام  2009ي ـم ـكــن أن ت ـت ـكــرر م ــع ب ــري،
خـصــوصــا أن الـعــونـيــن ي ـش ـعــرون بــأن
رئيس حركة أمــل« ،بحكم التجربة ،لن
يحلب معهم صــافـيــا» ،مهما كــان شكل
التحالف ومصير االشتباك السياسي
األخ ـ ـيـ ــر .ع ـل ـمــا أن ث ـم ــة م ــن ي ـع ـت ـقــد أن
االح ـت ـكــاك املـبــاشــر بــن الـتـيــار وقــاعــدة
بري ال يتعدى في أقصى أحواله جزين
وال ـب ـقــاع ال ـغــربــي وج ـب ـيــل ،ف ــي ح ــن أن
الـ ــدوائـ ــر األخـ ـ ــرى ال ـت ــي ل ـل ـت ـيــار ت ـمـ ّ
ـاس
م ـب ــاش ــر مـ ــع الـ ـق ــواع ــد ال ـش ـي ـع ـيــة فـيـهــا
محسوبة على حــزب الـلــه .هــذا ال يعني
أن قــواعــد ب ــري فــي الـبـقــاع الـشـمــالــي أو
ب ـع ـبــدا أو بـ ـي ــروت ،غ ـيــر م ــؤث ــرة ،إال أن
ثمة حسابات انتخابية تتعلق بدوائر
ح ـســاســة يـع ـتـقــد م ــن ف ــي ال ـت ـي ــار أن ـهــم
ق ــادرون على خــوض االنـتـخــابــات فيها
مــن دون ب ــري« ،ول ــو أن الـثـقــل الشعبي
ً
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ل ـل ـش ـي ـعــة مـ ـث ــا فـ ــي دوائ ـ ــر
الـ ـشـ ـم ــال ي ـت ــأل ــف م ــن املـ ــوالـ ــن لــرئ ـيــس
املجلس» .في األسابيع املقبلة ستكون
االن ـت ـخــابــات ال ـحــد الـفــاصــل بــن العهد
والتيار ،وبــن بــري .فاألخير قــادر على
مضاعفة أوراقـ ــه الـبـيــض االعـتــراضـيــة،
ومعه أسلحة كثيرة ،منها التحالفات.
فـمــن ق ــال إن حـلـفــاء ب ــري ،وه ــم كـثــر ،لن
يبنوا أيضًا تحالفاتهم معه بمعزل عن
الـتـيــار فــي أكـثــر مــن دائـ ــرة؟ إال إذا كــان
لـحــزب الـلــه رأي آخ ــر .ومــن قــال إن بري
ليس واثقًا من أن نتائج االنتخابات لن
تغير في واقــع األمــر شيئًا؟ ألن حكومة
العهد الثانية ستكون كاألولى ،له كلمة
ال ـف ـص ــل ف ــي تـشـكـيـلـهــا وضـ ــم حـلـفــائــه
إليها ،وفي استعادة وزارة املال من دون
أي نقاش.
في عام  2009كان طموح بعض القوى
في  14آذار حني تفوز في االنتخابات
ً
أن تنتخب بــديــا مــن رئـيــس املجلس
الـنـيــابــي .قــد ال يـكــون أح ــد فــي التيار
ـال ف ـ ــي م ـ ــا ب ـعــد
ي ـف ـك ــر ف ـ ــي ص ـ ـ ــوت عـ ـ ـ ـ ٍ
االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة .لـكــن األك ـيــد أن
هناك من يحلم به.

تقرير

تبتز الحريري :المال مقابل التحالف مع القوات
السعودية ّ
فراس الشوفي
ت ـع ـي ــر امل ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة
اهتمامًا كبيرًا لالنتخابات النيابية
املـقـبـلــة ،عـلــى اع ـت ـبــار أن االسـتـحـقــاق
ً
ّ
يشكل مفصال فــي الحياة السياسية
ً
ب ـمــا يـنـعـكــس م ـب ــاش ــرة ع ـلــى ال ـن ـفــوذ
الـسـعــودي وعـلــى ق ــوة فــريــق املـقــاومــة
ّ
ّ
وحلفائها .إل أن هذا االهتمام يتركز،
مــن الوجهة السعودية ،على محاولة
إل ـح ــاق ال ـهــزي ـمــة االن ـت ـخــاب ـيــة بـحــزب
الله وحلفائه ،ومنع فريق قوى  8آذار
التقليدي من تحقيق رصيد انتخابي
م ــرت ـف ــع ،ي ـض ـمــن نـ ـف ــوذه ف ــي مـجـلــس
ّ
النواب وفي النظام السياسي.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـ ــا وصـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ــى مـ ـس ــام ــع
م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــروت ،ب ـي ـن ـه ــم
ّ
م ـ ــراج ـ ــع رفـ ـيـ ـع ــة امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ،ت ـخ ــط ــط
ال ـس ـعــوديــة لـلـتــدخــل ف ــي االنـتـخــابــات
على النحو ال ــذي يسهم فــي إضعاف
ح ــزب ال ـلــه ،وإعـ ــادة تحصني ق ــوى 14
آذار ،اس ـت ـع ــدادًا الس ـت ـم ــرار املــواج ـهــة
ً
م ـس ـت ـق ـب ــا ،وت ــالـ ـي ــا إع ـ ـ ـ ــادة ال ـت ــأث ـي ــر
السعودي بعد الضربات التي ّ
تعرض

لها في السنوات املاضية ،وبعد أزمة
الرئيس سعد الحريري.
وبال ّ
شك ،فإن أزمة اختطاف الحريري
وإج ـب ــاره عـلــى تـقــديــم اسـتـقــالـتــه ومــا
ت ــاه ــا مـ ــن م ــوق ــف ل ـب ـن ــان ــي م ـ ّ
ـوح ــد،
ت ـض ــع ال ـط ـم ــوح ــات ال ـس ـع ــودي ــة أم ــام
ّ
املحك ،خصوصًا لجهة ّ
نية الحريري
االبـتـعــاد عــن تحالفاته التقليدية مع
بقايا قوى  14آذار ،وااللتصاق بالتيار
ّ
الحر الذي يتحالف مع حزب
الوطني
الله.
ّ
غير أن العالقة املتأزمة للحريري مع
ّ
تصل ّ
حد انفكاك رئيس
السعودية لم
الحكومة عن سياسة اململكة ،وال يعني
اتـســاع هامش املـنــاورة لديه أنــه قــادر
على مواجهة الخيارات السعودية في
«االنتخابات املصيرية» املقبلة.
وبـ ـحـ ـس ــب مـ ـعـ ـل ــوم ــات أحـ ـ ــد املـ ــراجـ ــع
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،فـ ـ ــإن الـ ـسـ ـع ــودي ــة ت ـضــع
شــروطــا على تحالفات الـحــريــري ،في
حــال أراد األخير أن يضمن الحصول
عـ ـل ــى الـ ــدعـ ــم ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،خ ـصــوصــا
ّ
املالي .وتؤكد مصادر وزارية لبنانية
ب ــارزة أن «الـسـعــوديــة تــربــط مساعدة

الـ ـح ــري ــري وإعـ ـ ـ ــادة ت ـح ـســن ال ـعــاقــة
م ـعــه بـتـحــالـفــاتــه خ ــال االن ـت ـخــابــات،
وضرورة التزامه بالتحالف مع حلفاء
السعودية في لبنان ،ورفضه التحالف
مع حزب الله أو الجهات القريبة منه
ّ
ف ــي أي دائـ ـ ـ ــرة» .وت ــؤك ــد املـ ـص ــادر أن
ال ـس ـع ــودي ــة ط ـل ـبــت م ــن الـ ـح ــري ــري أن
يتحالف مــع ح ــزب ال ـقــوات اللبنانية
بشكل أساسي ومع عدد من املستقلني
املـسـيـحـيــن م ــن امل ـقــربــن لـلـسـعــوديــة،
السنية ،ال ّ
ّ
سيما
وبعض الشخصيات
الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس.
ّ
وتـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر أن ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
ت ـع ــارض ت ـحــالــف ت ـيــار املـسـتـقـبــل مع
التيار الوطني الحر وحــده ،بل ّ
تحبذ
تحالفًا عريضًا يجمع تيار املستقبل
ً
ّ
الحر فضال
والقوات والتيار الوطني
ّ
عــن الـشـخـصـيــات األخ ــرى امل ـقــربــة من
اململكة.
وفيما يقول املصدر إن «الحريري في
مـ ــأزق بـسـبــب حــاج ـتــه إل ــى الـحـصــول
ع ـلــى ال ــدع ــم امل ــال ــي ال ـس ـع ــودي وع ــدم
رغـ ـبـ ـت ــه ف ـ ــي الـ ـتـ ـح ــال ــف م ـ ــع ال ـ ـقـ ــوات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» ،تـ ـق ــول مـ ـص ــادر وزاريـ ـ ــة

ب ــارزة فــي تـيــار املستقبل لــ«األخـبــار»
إن «النقاش بني السعودية والحريري
حــول التحالفات االنتخابية لم يصل
بعد إلى التفاصيل».
ّ
ويصر املصدر الوزاري املستقبلي على
ّ
أن «الـبـحــث مــع السعودية لــم يتطرق
حتى اآلن إلى التحالفات ،واألمــور ما
زالت في بداياتها بعد األزمة األخيرة،
ّإل أنــه نـ ّ
ـرجــح أن السعودية تــريــد من
ال ـحــريــري أن يـتـحــالــف م ــع حلفائها،
خصوصًا حزب القوات اللبنانية».
وي ـ ـ ّ
ـرج ـ ــح امل ـ ـصـ ــدر أيـ ـض ــا أن «ي ــرب ــط
الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــودي ـ ـ ـ ــون ال ـ ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ـ ــم املـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي
ب ــال ـت ـح ــال ـف ــات» ،م ـس ـت ـب ـع ـدًا أن ت ـقــوم
الـسـعــوديــة بــدعــم الـحــريــري طــاملــا أنــه
قد يتحالف مع حلفاء حزب الله دون
ّ
سواهم .إل أن مصادر تيار املستقبل
تنفي نفيًا قاطعًا أن تكون السعودية
طلبت أو ترغب في تحالف الحريري
ّ
م ـ ــع مـ ـيـ ـق ــات ــي ،وت ـ ــؤك ـ ــد أن «املـ ــوقـ ــف
ّ
الـ ـسـ ـع ــودي تـ ـج ــاه م ـي ـق ــات ــي م ـت ـش ــدد
للغاية ،والسعودية لديها مالحظات
ك ـث ـي ــرة ع ـل ــى أدائ ـ ـ ــه خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
املاضية».
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سياسة
تقرير

«القوات» في االنتخابات النيابية ...بال «
ُتشكل أسماء المرشحين إلى االنتخابات
ظل القانون النسبي الذي
النيابية ،في ّ
جرب للمرة األولى ،أحد العوامل األساسية
ُي ّ
الستقطاب الناخبين .ال يبدو ّأن القوات
اللبنانية ُتقيم وزنًا لهذا المعيار ،والدليل
الطريقة التي تنتقي بها ممثليها في
»الدوائر حيث تفتقر إلى «أحصنة رابحة
ليا القزي

ّ
كانت حتى األمس القريب «تستخف»
ب ـهــم« .الـ ـف ــراغ» ف ــي املــرش ـحــن يشمل
أس ـ ــاس ـ ــا دوائـ ـ ـ ـ ــر الـ ـبـ ـق ــاع ــن األوس ـ ــط
والـغــربــي ،كـســروان ـ ـ جبيل ،البترون،
املنت ،طرابلس ـ املنية ـ الضنية ،املنت،
صيدا ـ جزين.
يعترف أحــد املسؤولني القواتيني في
زح ـل ــة ب ــوج ــود «م ـش ـك ـلــة لــدي ـنــا عـلــى
صعيد املرشحني ،بمعنى من سيكون
ال ـح ـص ــان ال ـ ــذي س ـي ـخــوض امل ـعــركــة؟

ل ـيــس لــدي ـنــا أحـ ـ ــد» .ي ـت ــراف ــق ذلـ ــك مع
«ال ـت ـح ـ ّـد ُي ال ـج ـ ّـدي ف ــي كـيـفـيــة تحفيز
الناخب امل ّ
تردد على االقتراع» .الطبيب
ميشال فتوش ،الذي كان من املفترض
أن ي ـقــود الئ ـحــة «الـ ـق ــوات» فــي زحـلــة،
«غير مقبول من القاعدة القواتية» ،كما
ّيقول املسؤول في حزب معراب .حتى
إنه باتت ُتطرح أسئلة ّ
عدة عن جدوى
تــرش ـي ـحــه ،وب ـح ــث إم ـكــان ـيــة تــرشـيــح
ش ـخ ـص ـيــة أخ ـ ـ ــرى .أرث ــوذوكـ ـسـ ـي ــا ،لــم

تكن قيادة القوات ،بحسب املعلومات،
ُراضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ع ـ ُـ ــن اإلطـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة
ملــرشـحـهــا املـفـتــرض ال ـيــاس أسـطـفــان،
وق ــد ح ــاول ــت ال ـق ـيــام بــاسـتـطــاع رأي
لرفع حظوظ النائب جوزف املعلوف،
ّ
إال أن األخـيــر ال يــزال ُمتمسكًا بقراره
عدم الترشح من جديد .أما في البقاع
الغربيُ ،
فمرشح «القوات» إيلي لحود
ً
ّ
«غير وازن شعبيًا ،فضال عن أن التيار
ً
الوطني الحر أصــا أقــوى حزبيًا في

يعترف أحد المسؤولين القواتيين في زحلة بوجود «مشكلة على صعيد المرشحين .ليس لدينا أحد» (هيثم الموسوي)

مـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة م ــع
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة عـ ــديـ ــدة ،وال
ـال واحـ ــد ،بــل ُيمكن
تنحصر فــي م ـجـ ٍ
ت ـق ـس ـي ـم ـه ــا إل ـ ـ ــى ثـ ــاثـ ــة مـ ـسـ ـت ــوي ــات.
ّ
امل ـس ـت ــوى األول ،ي ـت ـعــلــق بــال ـخ ـطــاب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي .ف ـ ـق ـ ـيـ ــادة مـ ـ ـع ـ ــراب ت ــري ــد
معارضة سياسة التيار الوطني الحر
وطريقته في ُ
الحكم ،ولكن في الوقت
نفسه ُت ّ
حيد «العهد القوي» والرئيس
ّ
ميشال عون ،كما لو أن هناك تعارضًا
ُ
ب ــن ب ـع ـبــدا وقـ ـي ــادة «الـ ـتـ ـي ــار» .ت ـق ـ ّـدم
ُ
مـعــراب نفسها «إصــاحـيــة» وتـحــارب
«الـ ـفـ ـس ــاد» ،ولــدي ـهــا مــاح ـظــات جـ ّـمــة
على أداء مجلس الــوزراء ،لكن ترفض
ُ
أن تـ ـصـ ـب ــح خ ـ ـ ـ ــارج ه ـ ـ ــذه امل ـن ـظ ــوم ــة
ّ
ُ
ال ـحــاك ـمــة .ي ـض ــاف إل ــى ذلـ ــك ،ال ـت ـبــدل
ال ـك ـب ـي ــر والـ ـضـ ـي ــاع ال ـ ــذي ظ ـه ــر عـلــى
م ـ ــواق ـ ــف رئ ـ ـيـ ــس «الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوات» س ـم ـيــر
جـعـجــع خ ــال أزمـ ــة اس ـت ـقــالــة رئـيــس
الحكومة سعد الـحــريــري واحـتـجــازه
فــي ال ـس ـعــوديــة .املـسـتــوى الـثــانــي هو
وقــوف جعجع ،حتى الـســاعــة ،وحيدًا
مــن دون تحالفات سياسية أساسية
تسمح له بتأمني الحاصل االنتخابي
ـدد كبير من الــدوائــر .كانت هذه
في عـ ٍ
إح ــدى نـتــائــج «م ـغ ــام ــرة» جـعـجــع مع
ال ـس ـع ــودي ــة ،والـ ــرهـ ــان ال ـف ــاش ــل عـلــى
إمكان القيام بانقالب وإطاحة حكومة
الـ ـح ــري ــري .ي ـق ــود ذلـ ــك إلـ ــى امل ـس ـتــوى
الثالث ،ومشكلة اختيار األسماء التي
سيخوض بها جعجع معركة إثبات
وجـ ـ ـ ـ ــوده .صـ ـ ــورة م ــرشـ ـح ــي الـ ـق ــوات
اللبنانية (لغاية اآلن) إلى االنتخابات
ـدد كبير مــن الــدوائــر،
ُالنيابية ،فــي ع ـ ٍ
ت ـش ـيــر إلـ ــى وج ـ ــود ع ـق ـبــة ُ م ـه ـمــة لــدى
ّ
ق ـيــادة م ـع ــراب .فـ ّـإمــا أن امل ـخ ـتــاريــن ال
ً
وقيمة إضافية
ُيملكون تمثيال شعبيًا ّ ّ
تـخــولـهــم امل ــواج ـه ــة ،وإمـ ــا أنـ ــه يــوجــد
نقص في الـكــوادر ،فتضطر «القوات»
إلى االستعانة بمستقلني« ،كفاءاتهم»
األولى هي في كونهم متمولني ،ولكن

هذه الدائرة من القوات» ،بحسب أحد
السياسيني في «الغربي».
البقاع إلــى دائ ــرة صيدا ـ ـ جزين،
مــن
ّ
حيث رشحت «الـقــوات» عجاج حداد
عــن املقعد الكاثوليكي« ،ال ــذي وصل
إلـ ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــوات بـ ـع ــد رفـ ـض ــه مـ ــن ِق ـب ــل
التيار العوني» .هذا ًكان أحد أسباب
تبنيه قــوات ـيــا ،إض ــاف ــة إل ــى «االت ـفــاق
ال ـقــديــم ب ــن املـ ـط ــران ال ــراح ــل أنــدريــه
حــداد والنائبة ستريدا جعجع على
طـ ّـي صفحة الحرب ُاألهلية وتفجير
املتهمة به القوات
املطرانية في زحلة ّ
اللبنانيةُ ،مقابل تبني ترشيح ابنة
أخـيــه عـجــاج حــداد فــي جــزيــن» .علمًا
ّ
أن والد حداد كان ُيطلق على جعجع
لـقــب «صــاحــب األق ـ ــدام الـتـهـجـيــريــة».
تــرش ـيــح م ـع ــراب ل ـح ــداد ف ــي ال ـ ــ2009
«خلق مشكلة داخلية لدينا في جزين،
ولــم تتقبله الـقــاعــدة الـقــواتـيــة» .وفي
ال ـ ــ ،2013حــن أع ــاد جعجع ترشيحه
ّ
ً
إحصاء داخليًا أظهر ضعف
«نظمنا
حــداد قــواتـيــا .جعجع لــم يأخذ رأينا
ب ــاالع ـت ـب ــارّ ،
وأدى ذلـ ــك حـيـنـهــا إلــى
اس ـت ـقــالــة امل ـنـســق فـ ــادي أب ــو عـتـ ّمــة».
لــم يتعظ جعجع مــن الـخـطــأ ،ورشــح
حــداد مــن جــديــد« ،وفــي مـحــاولــةٍ منه
الم ـت ـصــاص الـنـقـمــة الـشـعـبـيــة ،أوف ــد
مارون سمعان من معراب إلى جزين
الستنهاض القواعد الحزبية من دون
أن ينجح في ذلك».
الـنـقـمــة الـحــزبـيــة م ــوج ــودة أي ـضــا في
دائ ـ ـ ــرة ط ــراب ـل ــس ـ ـ امل ـن ـي ــة ـ ـ ال ـض ـن ـيــة،
ّ
ول ــو أن جـعـجــع تـمـكــن م ــن «قـمـعـهــا»،
فــارضــا عـلــى الـحــزبـيــن املــواف ـقــة على
تــرشـيــح مـسـتـشــاره إي ـلــي خـ ــوري عن
املقعد املــارونــي فــي طــرابـلــس ،عوض
ّ
منسق املنية ـ الضنية ميشال خوري
ثالثة ُ حواجز
هناك
نفسه.
املقعد
عن
ْ
يصطدم بها إيلي خوري :رفض قسم
مــن الحزبيني لترشيحه ،الحساسية
املارونية ـ األرثوذوكسية في طرابلس،
وعــدم استعداد الفيحاء بعد لتشريع
الوجود السياسي للقوات فيها.
االص ـطــدام بــن ق ــرار الـقـيــادة ورغـبــات
ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ـ ـ ـيـ ـ ــن ،مـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــود أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ف ــي
دائـ ـ ــرة كـ ـس ــروان ـ ـ ـ ج ـب ـيــل .ي ـظــن قـسـ ٌـم
ّ
مـ ــن الـ ـق ــواتـ ـي ــن أن ش ــوق ــي ال ــدك ــاش
ُ
(كسروان) ال يستحق أن يكون مرشح
الـ ـح ــزب ال ــرس ـم ــي ،ل ـع ــدم ق ــدرت ــه على
املنافسة فــي مــواجـهــة بقية األط ــراف،
ول ـعــدم امـتــاكــه عصبًا حــزبـيــا .ولكن
األمـ ــر نـفـســه ق ــد يـنـطـبــق عـلــى آخــريــن
ي ـ ـطـ ــرحـ ــون أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم «مـ ـن ــاضـ ـل ــن».
ّ
فــالـقـصــة األس ــاس ـي ــة تـتـعــلــق بضعف
ـزب ف ــي مـنـطـقــةٍ تـعــاديـهــا
ال ـق ــوات ك ـح ـ ٍ
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تريث انتخابي حتى بداية شباط
طرابلسّ :
عبد الكافي الصمد
ال يوحي الهدوء السياسي املسيطر
على طرابلس أن األطراف الرئيسيني
ف ـي ـهــا غ ـي ــر م ـع ـن ـيــن ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات
النيابية املقبلة ،أو أنهم مطمئنون
إل ــى واقـعـهــم االنـتـخــابــي والـشـعـبــي.
ّ
فتريث أغلب األطراف في عدم كشف
أوراقهم مبكرًا ،أو إعالن تحالفاتهم،
ي ـعــزى إل ــى أس ـب ــاب عـ ـ ّـدة بـعـيــدة عن
الطمأنينة.
أبـ ـ ـ ـ ــرز هـ ـ ـ ــذه األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب يـ ـ ـع ـ ــود إلـ ــى
حـ ـس ــاب ــات دق ـي ـق ــة ت ـج ــري ـه ــا ال ـق ــوى
الطرابلسية قبل تأليفها لــوائــح أو
دخولها فــي أخ ــرى؛ ذلــك أن القانون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي الـ ـج ــدي ــد الـ ـق ــائ ــم عـلــى

النسبية والـصــوت التفضيلي جعل
م ــن ال ـح ـل ـفــاء ض ـمــن ال ـل ــوائ ــح حـلـفــاء
وخصومًا في آن واحــدُ .يضاف إلى
ذلــك أن األح ـجــام الفعلية لكل طرف
فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع الـ ـط ــرابـ ـلـ ـس ــي ال تـ ــزال
غــامـضــة .وثـمــة صـعــوبــة فــي ف ــرز كل
فئة من املناصرين على حدة ،بعدما
اعتاد الناخبون في السابق أسلوب
الـتـشـطـيــب ،وه ــو م ــا ل ــم يـعــد ممكنًا
ف ــي االن ـت ـخــابــات املـقـبـلــة .ثـمــة سبب
رئيسي آخر للتريث ،هو البحث عن
تأمني تمويل للحمالت االنتخابية،
ّ
الشح املالي الذي تعاني منه
في ظل
غالبية القوى.
ي ـ ـ ـضـ ـ ــاف إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك أن الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون
االنتخابي جعل طرابلس في دائــرة

ُ
واحــدة مع املنية والضنية ،خ ِّص ّص
لها  11مقعدًا من بينهم  8نواب سنة،
وه ــي تـعـتـبــر م ــع دائـ ــرة ع ـك ــار ،الـتــي
ستتأثر حكمًا بالتحالفات واألجواء
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ف ــي ع ــاص ـم ــة ال ـ ّش ـم ــال،
مركز «الثقل» االنتخابي السني في
لبنان .وعليه ،ينظر إلــى انتخابات
«بوابة» للتنافس
طرابلس على أنها ّ
ع ـل ــى ال ــزع ــام ــة ال ـس ــن ـي ــة ،وبــال ـتــالــي
رئاسة الحكومة.
الوزير السابق فيصل كراميّ ،
رجح
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن «ت ـح ـســم ال ـق ـي ــادات
ً
ترشيحاتها ،فـضــا عــن تحالفاتها
أواخ ـ ـ ــر ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري ع ـل ــى أب ـعــد
حـ ـ ـ ــد» ،قـ ـب ــل فـ ـت ــح أبـ ـ ـ ـ ــواب ال ـت ــرش ــح
لــان ـت ـخــابــات رس ـم ـيــا ف ــي  5شـبــاط

ينظر إلى انتخابات
طرابلس على أنها
«بوابة» للتنافس على
السنية
الزعامة ّ
املـ ـقـ ـب ــل ،م ــوض ـح ــا أن «ت ـح ـض ـي ــرات
لوجستية ج ــرت وت ـجــري ،وتجهيز
للماكينات االنتخابية ،وعقد لقاءات
وإج ـ ـ ــراء اس ـت ـط ــاع ــات لـ ـل ــرأي ال ـعــام

ودراسة للواقع االنتخابي».
وكشف أنه «بعد اللقاء الذي عقدناه
فـ ـ ــي م ـ ـنـ ــزلـ ــي ال ـ ـش ـ ـهـ ــر املـ ـ ــاضـ ـ ــي مــع
ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي وال ـنــائــب
السابق جهاد الصمد ،توافقنا على
ع ـقــد اج ـت ـم ــاع آخـ ــر ب ـعــد  15الـشـهــر
الجاري» ،إال أن األفندي حرص على
التأكيد أن «هـنــاك تفاهمًا وتعاونًا
بيننا وبــن ّميقاتي ،ســواء تحالفنا
انتخابيًا وكنا في الئحة واحــدة ،أو
توزعنا على الئحتني».
ب ـ ـ ــاملـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار
السياسي مليقاتي ،خلدون الشريف،
ل ـ ـ «األخـ ـب ــار» أن «األمـ ـ ــر ل ــم يـتـبـلــور
بـعــد ،وأن جميع ال ـقــوى السياسية
فــي لـبـنــان تـفـضــل ال ـت ـ ّ
ـري ــث» ،إال أنــه
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«أحصنة»
تاريخيًا ،بصرف النظر عن اتجاهها
إل ــى تضخيم حجمها وأرقــام ـهــا .أمــا
فــي جـبـيــل ،فـيـسـعــى زي ــاد ح ــواط إلــى
تـجــاوز النائب السابق فــارس سعيد
ً
ف ــي األص ـ ـ ــوات ال ـت ـف ـض ـي ـل ـيــة ،م ـح ــاوال
الـ ـسـ ـي ــر ب ـ ــن ألـ ـ ـغ ـ ــام الـ ـق ــواتـ ـي ــن غـيــر
الــراضــن عنه ،وورثــة الكتلة الوطنية
امل ـعــاديــن ل ـل ـقــوات الـلـبـنــانـيــة .سيؤثر
عليه سلبًا عــدم انـضـمــام نعمة افــرام
إلــى الالئحة القواتية ،التي لــم تظهر
ً
نواتها أصال بعد.
لـيــس األم ــر «ب ـهــذا ال ـســوء» فــي دائ ــرة
ال ـ ـشـ ــوف ـ ـ ـ ع ــالـ ـي ــه« ،بـ ـسـ ـب ــب وجـ ــود
النائب جورج عدوان» .خلفية عدوان
ال ـن ـيــاب ـيــة ،ووجـ ـ ــوده ف ــي ق ـلــب ال ـقــرار
الـحــزبــي ،وعــاقـتــه الـجـيــدة بستريدا
ج ـ ـع ـ ـجـ ــع ،تـ ـنـ ـعـ ـك ــس إيـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــا ع ـل ــى
شعبيته فــي هــذه الــدائــرة .ولكن هذا

أوفد جعجع أحد
المسؤولين من معراب
إلى جزين الستنهاض
القواعد الحزبية من
دون أن ينجح
ّ
«العز» ،ال يحظى به املرشح عن املقعد
ّ
األرث ــوذوكـ ـس ــي أن ـيــس ن ــص ــار .زمـيــل
دراسة جعجع« ،غريب» بالنسبة إلى
أبناء منطقته .يسأل أحــد القواتيني:
«ه ـ ـ ـ ــل يـ ـكـ ـف ــي أن ي ـ ـك ـ ــون الـ ـشـ ـخ ــص
ً
م ـت ـم ــوال ّح ـتــى ن ـخ ــوض م ـعــركــة بــه؟
ً
خ ــاص ــة أن ـ ـ ــه أص ـ ـ ــا هـ ـن ــاك ص ـعــوبــة
لـ ـلـ ـف ــوز فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة مـ ــن دون
الـتـحــالــف مــع الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي».
يـتـحـكــم ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي بمصير
«الـ ـ ـق ـ ــوات» ف ــي دائ ـ ـ ــرة ب ـع ـب ــدا أي ـض ــا.
ّ
صحيح أن الضابط الـطـ ّـيــار السابق
ف ــي ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ،ال ــوزي ــر بـيــار
ّ
بــو عــاصــي يــواجــه نقمة نتيجة قلة
نشاطه الشعبي والخدماتي« ،ولكن
بــاس ـت ـطــاع ـتــه اس ـت ـم ــال ــة امل ـع ــارض ـ ّـن
للتيار الــوطـنــي الـحــر ،وال ّ
سيما أنــه
ُ
ال يوجد منافسون كـثــر .لكن ضعفه
األس ــاس ــي يـكـمــن ف ــي ال ـح ـصــول على
الحاصل االنتخابي لالئحة».
فــي املــن الشمالي ،كــان ُيمكن تحالفًا
بني القوات اللبنانية والتيار الوطني
الـحــر ،أو حــزب الـكـتــائــب ،أن ُ«يـهــدي»

المصارف اللبنانية ُت َض ِّيق
على الشركات الروسية
قـيــادة مـعــراب نائبًا فــي هــذه الــدائــرة.
ول ـ ـكـ ــن ،ب ـغ ـي ــاب ال ـت ـح ــال ـف ــات ُي ـص ـبــح
م ــن ش ـبــه امل ـس ـت ـح ـيــل ع ـلــى «الـ ـق ــوات»
أن تـ ـنـ ـج ــو بـ ـم ــرشـ ـحـ ـه ــا عـ ـ ــن امل ـق ـع ــد
ُ
املــارونــي إدي أبــي اللمع ،الــذي تظهر
استطالعات الرأي الفارق الكبير بينه
وبني النواب سامي الجميل وإبراهيم
كنعان ونبيل نقوال .في هذه الدائرة،
ٌ
كــان لـلـقــوات اللبنانية «ح ـصــان» هو
الــوزيــر ملحم ريــاشــي ،نجح فــي بناء
حيثية ُمـعـيـنــة ،وك ــان ُيـمـكــن أن ّ
يشد
العصب الحزبي ،ولكن قيادته قـ ّـررت
عدم ترشيحه .تمامًا كما ّقررت معراب
ّ
التخلي عن ترشيح أنطوان زهــرا في
البترون ،ملصلحة األمني العام السابق
فــي ال ـحــزب ف ــادي سـعــد .ورث األخـيــر
من منصبه كأمني عام ،احتكاكات مع
الحزبيني في البلدات ّالبترونية ،ومن
أبرز االنتقادات ّ
ضده أنه «غير شعبي
وخدماتي» ،وبالتالي من الصعب أن
«ت ــواج ــه هـ ــذه ال ـشـخ ـص ـيــة ُمــرش ـحــن
بارزين كالنائب بطرس حرب والوزير
ّ
جـبــران باسيل»ُ .يــذكــر أن سعد أطلق
قـبــل ّأيـ ــام مــاكـيـنـتــه االنـتـخــابـيــة ،وقــد
ـداس ولـقــاء شعبي فــي بلدة
بــدأهــا بـقـ ٍ
بشعلة.
أم ــا ف ــي ب ـي ــروت األول ـ ــى ،ف ـك ــان هـنــاك
انقسام بني قواتيني يــريــدون ترشيح
ال ــوزي ــر غـســان حــاصـبــانــي عــن ُ املقعد
األرث ــوذوك ـس ــي ،نــاقـمــن عـلــى املــرشــح
اآلخ ــر ع ـمــاد واك ـي ــم ،وب ــن مناصرين
لواكيم يعتبرون حاصباني «طارئًا»
ّ
نتعرف إليه إال قبل
على القوات «ولم
ثــاث سـنــوات حــن قـ ّـدم محاضرة عن
ال ـح ـكــومــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة» .ق ـبــل قــرابــة
ثــاثــة أســابـيــع ،زار وفــد مــن األشرفية
ً
م ـ ـعـ ــرابُ ،م ـ ـح ـ ــاوال ت ـس ــوي ــق تــرش ـيــح
ّ
حاصباني« ،فكان رد جعجع حاسمًا
ّ
ً
لجهة ترشيح واكـيــم ال ــذي يـحــل أوال
ف ــي االسـ ـتـ ـط ــاع ــات ،وهـ ــو ق ــري ــب مــن
الـ ـق ــاع ــدة» ،ع ـلــى ال ـع ـكــس م ــن املــرشــح
األرمـ ـن ــي ريـ ـش ــار ق ـيــوم ـج ـيــان «الـ ــذي
ال ي ـظ ـهــر إال ف ــي فـ ـت ــرة االن ـت ـخ ــاب ــات
النيابية».
ُ
ع ـ ــوام ـ ــل عـ ـ ـ ـ ّـدة تـ ــؤثـ ــر ف ـ ــي امل ــرشـ ـح ــن
الـقــواتـيــن إلــى االنـتـخــابــات النيابية.
شخصياتهم كأفراد تلعب دورًا مهمًا،
إضافة إلى كونهم «ضحايا» الضعف
الشعبي للقوات اللبنانية فــي دوائــر
ع ـ ـ ّـدة وافـ ـتـ ـق ــاده ــا ل ـل ـت ـحــال ـفــات ال ـتــي
ُ
ســتـنـقــذهــا .فــي امل ـقــابــل ،أكـثــر الــدوائــر
التي تبدو «القوات» مرتاحة لوضعها
فيها هي الشمال الثالثة ،وتحديدًا في
بـ ّشـ ّـري وال ـكــورة ،حيث ال تحتاج إلى
أحد للفوز في مقاعدها.
منة من ٍ

كرامي :متفاهمون مع
ميقاتي سواء تحالفنا
انتخابيًا أو توزعنا على
الئحتين (مروان طحطح)

ح ـ ّـدد أواخ ــر الشهر ال ـجــاري موعدًا
«لـحـســم األم ـ ــور ،س ــواء بـمــا يتعلق
ب ــالـ ـت ــرشـ ـيـ ـح ــات ،أو ب ــال ـت ـح ــال ـف ــات
ّ
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة» .وأكـ ـ ـ ــد الـ ـش ــري ــف أن
م ـي ـقــاتــي «س ـي ـخ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات
بالئحة مكتملة».
داخـ ــل ت ـيــار املـسـتـقـبــل ت ـبــدو األم ــور
م ـشــاب ـهــة ف ــي م ـق ــارب ــة االس ـت ـح ـقــاق
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،إذ أك ـ ــد ع ـض ــو املـكـتــب
السياسي في التيار األزرق مصطفى
علوش لـ«األخبار» أن «األمور داخليًا
لم تحسم بعد ،لجهة تحديد أسماء
املرشحني» ،لكنه كشف أن «االختيار
سيكون على أســاس انتقاء األفضل
واألكـثــر شعبية مــن أجــل رفــع نسبة
األصـ ـ ــوات ال ـتــي سـتـنــالـهــا الــائ ـحــة،

ً
فـ ـض ــا عـ ــن ال ـك ـس ــب ال ـ ـ ــذي س ـي ـنــالــه
امل ـ ـ ــرش ـ ـ ــح ب ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـص ــوت
التفضيلي» .وأوض ــح أن «االختيار
سيكون قبل موعد فتح باب الترشح
مطلع الشهر املقبل».
وبـ ـمـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــات ،رأى
عـلــوش أن ــه «ف ــي الـنـظــام االنـتـخــابــي
الجديد الذي يلحظ اعتماد النسبية،
ال ح ــاج ــة ل ـل ـح ـل ـفــاء ،ال ب ــل إن ـه ــم قد
ي ـ ـضـ ـ ّـرون أك ـث ــر م ـ ّـم ــا ي ـن ـف ـع ــون ،لـكــن
ق ــد ي ـك ــون ه ـن ــاك ت ـف ــاه ـم ــات مـعـيـنــة
معهم ولـيــس تـحــالـفــات ،بمعنى أن
ن ـت ـبــادل أص ــوات ــا مـعـيـنــة مـعـهــم بني
دوائــر وأخــرى» .وكشف أن املستقبل
«سـ ـيـ ـخ ــوض االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات بــائ ـحــة
كاملة».

لم يترجم أي من المسؤولين اللبنانيين
للروس كيفية تطبيق نوايا التعاون (داالتي ونهرا)

فراس الشوفي
ّ
ال يوفر املسؤولون اللبنانيون فرصة للتعبير عن الرغبة في
التعاون التجاري والثقافي والعسكري مع روسيا االتحادية.
ومنذ أن خـ ّـرب األميركيون قبل نحو  9سنوات ،عبر رئيس
الحكومة سعد الـحــريــري ووزي ــر الــدفــاع األسـبــق الـيــاس املـ ّـر
وغيرهما من املسؤولني ،صفقة األسلحة الروسية مع الجيش،
ّ
يعبر اللبنانيون عن ّنيتهم تصحيح هــذا الخطأ ،بتأكيدهم
أفـضــل الـعــاقــات مــع روس ـيــا ،س ــواء فــي املــواقــف العلنية أو
ّخالل اللقاءات مع املسؤولني الــروس في موسكو أو بيروت.
إل أن هذه النيات اإليجابية دونها عقباتّ ،
أهمها التزام النظام
املصرفي اللبناني الكامل باألجندة األميركية ،وخصوصًا
لناحية العقوبات التي تفرضها الواليات املتحدة على بعض
الجهات والقطاعات الحكومية الروسية.
في اآلونة األخيرة ،زار موسكو أكثر من وفد رسمي ووزاري
وعسكري ،وتـ ّـوجــت اللقاءات بالزيارة التي قــام بها الرئيس
الحريري إلى العاصمة الروسية ،وإعالنه ّنية لبنان التعاون مع

ً
روسيا في قطاعات عـ ّـدة ،فضال عن توقيع الجانب اللبناني
مع الروس  11اتفاقية للتعاون بني البلدين .ليس هذا فحسب،
إذ كان على جدول أعمال رئيس الحكومة طلب قرض بقيمة
مليار دوالر أمـيــركــي مــن الحكومة الــروسـيــة لتمويل عقود
ّعسكرية منوي توقيعها بني البلدين.
إل أن أحدًا في الجمهورية اللبنانية لم يترجم للروس كيفية
تطبيق هــذه االتـفــاقـيــات ،طــاملــا أن أي مبلغ مــالــي على لبنان
ّ
سيمر عبر املدققني األميركيني الذين
تحويله إلى موسكو،
تـتـعــاون معهم امل ـصــارف اللبنانية فــي أمـيــركــا ،بـمــا يسمح
لهؤالء برفض أو قبول فتح االعتمادات للشركات الروسية
والحواالت املالية في املصارف ،بصرف النظر إن كانت هذه
الـهـيـئــات أو الـجـهــات الــروسـيــة تخضع للعقوبات أو يشتبه
األميركيون بها «لغاية في نفس يعقوب»ّ .
وتبرر املصارف
للروس بأن هذه الـقــرارات مصدرها مصرف لبنان .لكن ما
تتوقف عنه موسكو أن بعض الشركات الروسية التي تتعرض
للمضايقات من املصارف اللبنانية ،تعمل في دول خليجية
وعربية أخــرى تربطها عالقات ّ
قوية بالواليات املتحدة ،من
دون أن تـقــوم هــذه ال ــدول بتنفيذ الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة على
الشركات الروسية ،طاملا أنها عقوبات أحادية لم تصدر عن
ّ
مجلس األمن الدولي أو األمم املتحدة.
ويـعـ ّـبــر املـســؤولــون ال ــروس عــن اسـتـيــاء شــديــد مــن إج ــراءات
امل ـصــارف اللبنانية .وي ـقــول أكـثــر مــن م ـســؤول دبلوماسي
روس ــي ل ــ«األخ ـب ــار» إن ــه ب ــات ه ـنــاك ش ـعــور ب ــأن «امل ـصــارف
اللبنانية تعمل بموجب توجهات سياسية» ،وإن «الشركات
الــروسـيــة واللبنانية وال ـشــركــات واملــؤس ـســات ذات األص ــول
الــروس ـيــة ،ول ــو كــانــت مسجلة فــي الـ ــدول الـعــربـيــة ،تـتـعـ ّـرض
ملـضــايـقــات وض ـغــوط مــن امل ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة ،وك ــأن هناك
فــرض عقوبات على الصناعات الروسية حتى ولــو سوقت
عبر طــرف ثــالــث ،وحتى فــي حــال عــدم وجــودهــا على الئحة
العقوبات األميركية».
مصرف لبنان ّعلى الروس خلق وسيط
في عام  ،2014طرح ّ
ً
ّ
مصرفي في أوروبــا ،إل أن هذا الحل لم يعمر طويال .وتبدو
على
االت ـفــاقــات الـلـبـنــانـيــة الــروس ـيــة املـشـتــركــة ،وخـ
صــوصــا ّ
صعيد التعاون العسكري اللبناني ـ الروسي ّ
مهددة ،في ظل
عــدم بحث األط ــراف اللبنانية عــن بــدائــل الستمرار التعاون.
وهنا يفتح بــاب األسئلة حــول األسـبــاب التي تدفع الحكومة
اللبنانية واملصرف املركزي إلى عدم البحث عن حلول ّ
جدية،
فهل يعجز النظام املصرفي اللبناني أمام القيود األميركية؟
أم أن القرار املصرفي يحمل خلفية سياسية لعدم التعاون مع
الروس ،خالفًا للنيات املعلنة؟
وأمام قلق املصارف من التعاون مع الروس خشية العقوبات
األميركية ،هل يكون البديل بتكوين لبنان احتياطيًا ماليًا من
العمالت األجنبية غير الدوالر األميركي ،مثل الروبل الروسي
أو اليوان الصيني ،لتغطية نفقات العقود وعدم تهديد التعاون
ً
الروسي ـ ـ اللبناني أو مستقبال التعاون اللبناني ـ الصيني؟
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مجتمع وإقتصاد
تحقيق المصارف تبيع عقود التأمين على كونتواراتها .سلوك مخالف للمادة  152من قانون النقد والتسليف
تلقى كتابًا من لجنة مراقبة
تغاضى عنه مصرف لبنان لسنوات ،قبل أن ُيجبر ،اليوم ،على االلتفات إليه بعدما ّ
هيئات الضمان تطالبه بمنع المصارف من الترويج لعقود التأمين وبيعها في أروقتها

المصارف ممنوعة من بيع بوالص التأمين:
محمد وهبة
َ
لسنوات خلت ،كانت املصارف تبيع
بــوالــص الـتــأمــن فــي مكاتبها وعلى
كونتواراتها .لم يخضع هذا السلوك
يومًا للمحاسبة أو الرقابة ،بل كان
متفلتًا ُ
ويـمـ َـارس على مسمع ومرأى
م ــن م ـص ــرف ل ـب ـنــان ول ـج ـنــة الــرقــابــة
ع ـلــى املـ ـص ــارف .وص ــل ال ـف ـل ـتــان إلــى
درجـ ــة أن املـ ـص ــارف كــانــت تتنافس
في ما بينها على الترويج لبوالص
الـ ـ ـت ـ ــأم ـ ــن وبـ ـيـ ـعـ ـه ــا فـ ـ ــي م ـك ــات ـب ـه ــا
بــوصـفـهــا «خ ــدم ــة» ل ـلــزبــون يحصل

قروض تستوجب
تأمينًا
تتطلب ال ـقــروض الشخصية وقــروض
السيارات واملساكن وقــروض التجزئة
وال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـج ــاري ــة ع ـب ــر امل ـص ــرف
تــأم ـي ـنــا ملـصـلـحــة املـ ـم ـ ّـول أو امل ـصــرف
لضمان الـحـصــول على حقه فــي حالة
الوفاة أو العجز أو السرقة أو الحريق...
ّ
ه ــذه ال ـق ــروض ال تـشــكــل م ـصــدر ربــح
للمصرف فحسب ،بل هي مصدر ربح
لشركات التأمني ،إذ اكتشف أكثر من
 10م ـصــارف أن ــه يمكن تـســويــق وبيع
ال ـع ـمــاء ب ــوال ــص ال ـتــأمــن وان تـجــاهــل
م ـص ــدر ال ــرب ــح هـ ــذا ف ــي ظ ــل تـغــاضــي
الجهات الرقابية عن أي مخالفات نشأت
أو قد تنشأ ،هو بمثابة تفويت مــردود
مرتفع.

م ــن خــال ـهــا ع ـلــى قـ ــرض وبــولـيـصــة
تـ ــأمـ ــن م ـ ــن امل ـ ــوظ ـ ــف نـ ـفـ ـس ــه .ل ـك ــن،
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،خ ـلــق هـ ــذا الـ ـت ــازم بني
الـبــولـيـصــة وال ـقــرض اح ـت ـكــارًا شأنه
شــأن االحـتـكــارات األخ ــرى املسيطرة
ع ـل ــى األسـ ـ ـ ــواق ف ــي ل ـب ـن ــان ،م ــا كـ ّـبــد
الزبائن أكالفًا باهظة ثمنًا لبوالص
مفروضة عليهم بال خيارات إضافية
تتيح لهم شراء بوليصة بمواصفات
أك ـث ــر م ــاء م ــة وأق ـ ــل سـ ـعـ ـرًا .اح ـت ـكــار
ّ
مارسته املـصــارف من خــال تملكها
شــركــات تأمني أو املساهمة فيها أو
إبــرام عقود حصرية معها ،لتحقيق
أرباح طائلة ،بما أن غالبية القروض
وعقود التسهيالت تتطلب مثل هذه
البوالص.
بدأت هذه املمارسات االحتكارية قبل
أكـثــر مــن عـقــديــن ،لتنتشر وتـتـ ّ
ـوســع
فـ ـ ــي الـ ـعـ ـق ــد األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر حـ ـت ــى صـ ـ ــارت
«على املـكـشــوف» .إذ باتت املصارف
ّ
ّ
وتروج ملنتجات التأمني على
تسوق
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام امل ـتـلـفــزة واملـكـتــوبــة
واإللكترونية وعلى وسائل التواصل
االجتماعي من دون «حياء».
بـ ـحـ ـس ــب م ـ ـ ـصـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ،ت ـل ـقــت
رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة ل ـ ـج ـ ـنـ ــة مـ ـ ــراق ـ ـ ـبـ ـ ــة هـ ـيـ ـئ ــات
ال ـض ـمــان ن ــادي ــن ح ـبــال ش ـك ــاوى من
شركات تأمني ّ
تدعي بأنها تتعرض
ملنافسة غير مشروعة مــن املصارف
وشــركــات التأمني التي تملكها ،وأن
هـ ــذه ال ـث ـنــائ ـيــة أت ــاح ــت ملـمــارسـيـهــا
«خ ـط ــف ال ــزب ــائ ــن» وال ـس ـي ـطــرة على
حـصــص ســوقـيــة واس ـع ــة .وت ـبـ ّـن أن
ه ــذه ال ـش ـكــاوى لـيـســت ج ــدي ــدة ،لكن
م ـسـ ّـؤول ــي الـل ـجـنــة ال ـســاب ـقــن كــانــوا
يـ ـغ ــض ــون الـ ـنـ ـظ ــر عـ ـنـ ـه ــا ،كـ ـم ــا دأب
مـصــرف لـبـنــان ولـجـنــة الــرقــابــة على
املصارف على غض الطرف.
ـديــة الـشـكــاوى ،انطلقت ّ
إزاء جـ ّ
حبال
في اتجاه تفنيد املخالفات وتثبيتها،
وال ّسيما أن اللجنة اكتشفت عمليات
غ ـ ـ ــش ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــوال ـ ــص ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
الكثير مــن امل ـمــارســات الـخــاطـئــة من
قـبــل بــائـعـيـهــا .الـبـحــث ع ــن قــانــونـيــة
امل ـم ــارس ــات امل ـش ـكــو م ـن ـهــا ،أظ ـهــر أن
هناك مخالفة صريحة للقوانني ،إذ
ُيسمح للمصارف بــأن تملك وتدير
شــركــات تــأمــن ،لكن ليس مسموحًا
لها بيع منتجات التأمني وترويجها.
باالستناد إلى هذه الخالصةّ ،
وجهت
حبال كتابًا إلى حاكم مصرف لبنان
ريــاض سالمة فــي  14أيـلــول تطالبه

حذر المصارف من تكرار المخالفات ،لكنه منحها عفوًا عن سوابقها (هيثم الموسوي)
«المركزي» ّ

بالعمل على منع املخالفات .الكتاب
يـحـمــل ال ــرق ــم /2570ل.م.ض2017/.
وي ـش ـيــر إلـ ــى ق ـي ــام ب ـعــض امل ـص ــارف
ّ
ب ـب ــث إع ــان ــات ل ـع ـقــود ال ـتــأمــن عبر
وســائــل اإلع ــام املختلفة والتواصل
االجتماعي ،كما أن املصارف تسمح
لبائعي البوالص بالعمل انطالقًا من
مكاتبها.
خ ـطــوة ح ـ ّـب ــال فــرضــت عـلــى مـصــرف
لبنان االستيقاظ من حالة التغاضي
امل ــزم ــن ع ــن هـ ــذه امل ـخ ــال ـف ــات ،إذ بــدا
واض ـحــا للجنة أن هـنــاك مـمــارســات
مخالفة ملجموعة من القوانني عمرها

ليس مسموحًا
للمصارف ببيع
بوالص التأمين في
مكاتبها وال الترويج
لمنتجات تأمينية

سـنــوات .وتحت هــذا الضغط ،أصدر
س ــام ــة إع ــام ــا مــوج ـهــا لـلـمـصــارف
وامل ــؤسـ ـس ــات امل ــال ـي ــة رق ـم ــه  921في
 26كانون األول  ،2017أي بعد ثالثة
أشهر ونصف شهر على تلقيه كتاب
ح ـ ّـب ــال .وب ـح ـســب ن ـ ّـص اإلعـ ـ ــام ،فــإن
املادة  152من قانون النقد والتسليف
ت ـح ـظ ــر عـ ـل ــى امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف أن ت ـ ـ ــزاول
تـجــارة أو صناعة نـشــاط غــريــب عن
املهنة املصرفية .كما أنــه باالستناد
إل ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـث ــانـ ـي ــة م ـ ــن الـ ـق ــان ــون
املـنـفــذ بــاملــرســوم  9812ال ـص ــادر في
 1968/5/4ب ـع ـنــوان تـنـظـيــم هيئات

تقرير

يحل المشنوق البلدية «المن ـ ـ
الفاكهة ـ ـ الجديدة :متى ّ
يتقاض الموظفون
منذ ثالثة أشهر ،لم
َ
والعمال والميامون في بلدية
الفاكهة ـ ـ الجديدة (البقاع الشمالي)
رواتبهم ،فيما يعاني العمل البلدي
شلال انعكس على كل أبناء البلدة.
ً
البلدية «المنح ّلة» ،لم يصدر قرار ح ّلها
بعد عن وزارة الداخلية والبلديات،
ألسباب سياسية ،رغم تجميد مصرف
لبنان أموالها ،واعتبار محافظ بعلبك ـ ـ
الهرمل إياها «فاقدة للنصاب القانوني»

رامح حمية
 28م ــوظ ـف ــا وأجـ ـ ـيـ ـ ـرًا ومـ ـي ــاوم ــا فــي
بـلــديــة الـفــاكـهــة ـ ـ ـ ـ ال ـجــديــدة مــن دون
رواتــب منذ ثالثة أشهر ،لعدم قدرة
الـبـلــديــة عـلــى إع ــداد مــوازنــة جــديــدة
بـعــد ق ــرار الـحـجــز عـلــى أمــوال ـهــا من
املصرف املركزي ،وفقدانها النصاب
القانوني باستقالة نصف أعضائها.
املوظفون والعمال نصبوا خيمًا أمام
مبنى البلدية ومنعوا فتح أبوابها،
م ـنــذ االثـ ـن ــن ال ـف ــائ ــت .ك ـمــا ق ـط ـعــوا،
الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،ال ـطــريــق الــدولـيــة
فــي الفاكهة بمستوعبات النفايات
واإلط ــارات املشتعلة ،واتهموا وزير
الداخلية والـبـلــديــات نـهــاد املشنوق
بـ«املماطلة» في حل مشكلة البلدية
ّ
«املنحلة بحكم القانون والدستور».

وكانت االنتخابات البلدية واالختيارية
األخيرة (أيار  )2016في البلدة املختلطة
طــائـفـيــا ( 4000ن ــاخ ــب مـسـلــم و3200
م ـس ـي ـح ــي) أفـ ـض ــت ال ـ ــى ف ـ ــوز مـجـلــس
بلدي محسوب على تيار «املستقبل»
م ــن  15مـسـلـمــا و 3مـسـيـحـيــن .وبـعــد
ال ـط ـعــن أمـ ــام مـجـلــس شـ ــورى ال ــدول ــة،
أص ـ ــدر األخـ ـي ــر ق ـ ــرارًا ف ــي 2016\7\20
بإلغاء العملية االنتخابية والنتائج
ّ
ال ـت ــي أسـ ـف ــرت ع ـن ـهــا «ل ـع ــل ــة ال ـت ــزوي ــر
وال ـف ــوارق الكبيرة بــن عــدد الناخبني
والـ ـع ــدد املـ ـ ـ ـ ّ
ـدون ع ـلــى م ـحــاضــر جمع
األصــوات وعدد من األخطاء الجسيمة
ال ـت ــي ش ــاب ــت ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة».
وب ـع ــد ال ـ ـقـ ــرار ،أوقـ ـ ــف م ـص ــرف لـبـنــان
اعتماد توقيع رئيس البلدية نصري
مـ ـح ــي الـ ــديـ ــن عـ ـل ــى الـ ـشـ ـيـ ـك ــات حـتــى
تسوية الــوضــع القانوني للبلدية .إال

أن وزارة الداخلية والبلديات لــم تبت
ّ
بــامل ـلــف ولـ ــم تـعـتـبــر ال ـب ـلــديــة مـنـحــلــة،
ك ـم ــا ل ــم ت ـ ــدع ال ـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات فــرعـيــة
جديدة ،فيما العمل البلدي مشلول من
ّ
وتحمل مصادر
النواحي الخدماتية.

«فتوى» من
مصرف لبنان لصرف
رواتب الموظفين
الثابتين فقط

املعترضني وزيــر الداخلية والبلديات
ن ـه ــاد امل ـش ـنــوق م ـســؤول ـيــة «املـمــاطـلــة
وتسييس املـلــف وإبـقــائــه فــي األدراج،
ألن م ــن يـمـســك بــال ـب ـلــديــة ن ـقــل بشكل
خاطئ لوزير الداخلية بأن حل البلدية
يعني تسليمها لـ  8آذار وحــزب الله»!
«تـقــاعــس» الداخلية دفــع بأعضاء في
املـجـلــس الـبـلــدي إل ــى االسـتـقــالــة لحث
الوزارة على البت في امللف .فبعد اقالة
هاني كبار في  26ايار من العام املاضي
بسبب «التمانع بالقربى» ،واستقالة
كــل مــن قــزحـيــا ع ــون وصـفــا سـلــوم في
 ،2016\10\25استقال االسبوع املاضي
ك ــل م ــن ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـب ـلــديــة حسني
امل ـس ـل ـمــانــي واألع ـ ـضـ ــاء ف ـ ــارس كــاس
ومهند محي الدين ونصري املسلماني
ومحمد ناصر سكرية وعبد الرحمن
الـحــانــي ،ليخسر املجلس املــؤلــف من
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مجتمع وإقتصاد

مقالة

لماذا االلتفاف على قانون سلسلة الرواتب؟

عما مضى
العفو ّ
تبرر خرق الحقوق
المصالح ّ
في  12شباط  2015أصدر مصرف لبنان تعميمًا أساسيًا يحمل الرقم
 134بعنوان «اصــول إجــراء العمليات املصرفية واملالية مع العمالء».
ّ
يتحدث التعميم عن واجبات املصرف تجاه العمالء وحقوقهم لجهة
الشفافية وتــزويــد العمالء باملعلومات الدقيقة ونشر ثقافة التعامل
ال ـش ـف ــاف وم ـن ــح ال ـع ـم ــاء ح ــق االعـ ـت ــراض ام ـ ــام وح ـ ــدة م ـن ـشــأة لــدى
املصارف ...ومن بني حقوق العمالء وواجباتهمّ ،
نص التعميم على أنه
يحق للعميل الطلب من املصرف واملؤسسة املالية تحديد الكلفة الفعلية
للمنتج أو للخدمة بما فيها الكلفة الفعلية للتأمني وطريقة احتساب
ّ
«حرية اختيار شركة التأمني
الفائدة الدائنة أو املدينة ،ويحق له ايضًا
من بني خمس شركات على األقــل مقبولة من املصرف أو املؤسسة
املالية ّ
ومبينة في الئحة خطية ،إذا كان الحصول على املنتج أو الخدمة
بتقديم بوليصة تأمني».
مشروطًا ّ
لكن هـنــاك قــلــة قليلة مــن املـصــارف تطبق هــذا التعميم ،ولـيــس كتاب
االعتراض ّ
املوجه من رئيسة لجنة الرقابة على شركات التأمني نادين
ً
ّ
حبال إلى مصرف لبنان ،إال دليال على وجود مخالفات لحقوق العمالء
تعود إلى سنوات.

ال ـض ـمــان ،يـحـظــر م ـمــارســة عمليات
ـادة الـ ـضـ ـم ــان إال مــن
الـ ـضـ ـم ــان وإع ـ ـ ـ ـ ّ
ق ـبــل ه ـي ـئــات ي ــرخ ــص ل ـهــا بــذلــك من
قبل وزي ــر االقـتـصــاد والـتـجــارة بعد
اسـ ـتـ ـط ــاع رأي املـ ـجـ ـل ــس ال ــوط ـن ــي
للضمان.
كــذلــك ج ــاء فــي إع ــام مـصــرف لبنان
أنــه بــاالسـتـنــاد إلــى املــادتــن  38و39
م ــن ق ــان ــون تـنـظـيــم هـيـئــات الـضـمــان
«يحظر التسويق لعمليات الضمان
وإع ـ ــادة ال ـض ـمــان (ال ـت ــأم ــن وإعـ ــادة
التأمني) إال من قبل رؤســاء وأعضاء
مـ ـج ــال ــس إدارة هـ ـيـ ـئ ــات ال ـض ـم ــان

واملـ ـمـ ـثـ ـل ــن الـ ـق ــان ــونـ ـي ــن ل ـل ـه ـي ـئــات
األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة ووسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاء وم ـ ـنـ ــدوبـ ــن
ووك ــاء مــرخــص لـهــم مــن قـبــل وزارة
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة» .وي ـش ـي ــر
اإلع ـ ــام ص ــراح ــة إل ــى أن «امل ـص ــارف
واملـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات املـ ــال ـ ـيـ ــة لـ ـيـ ـس ــت مــن
ه ـي ـئــات ال ـض ـمــان أو م ــن وســائـطـهــا
أو وكــائـهــا أو مـنــدوبـيـهــا» ،كـمــا أن
لجنة مراقبة هيئات الضمان أبلغت
م ـص ــرف ل ـب ـنــان أن ه ـن ــاك «م ـص ــارف
تبث إعالنات متعلقة بتسويق عقود
ال ـت ــأم ــن ب ـم ـخ ـت ـلــف أن ــواعـ ـه ــا وع ـبــر
مختلف الوسائل اإلعالمية ووسائل
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي» ،وأن «ع ــددًا
م ــن امل ـ ـصـ ــارف وامل ــؤسـ ـس ــات املــال ـيــة
يسمح أيضًا لوسطاء ومندوبني عن
هيئات الضمان بالتواجد في مراكز
ال ـع ـم ــل امل ـخ ـص ـصــة ل ـه ــذه امل ـص ــارف
واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات امل ــالـ ـي ــة و/أو ي ــؤم ــن
لـهــم أمـكـنــة لـتـســويــق ع ـقــود الـتــأمــن
وإعــادة التأمني وغيرها من عمليات
ال ـ ـض ـ ـم ـ ــان»« ...ل ـ ــذل ـ ــك ،فـ ـ ــإن م ـص ــرف
لبنان إذ يلفت النظر إلى النصوص
القانونية املشار إليها أعاله ويدعو
املـ ـص ــارف وامل ــؤسـ ـس ــات امل ــال ـي ــة إلــى

عدم القيام بعمليات الضمان وإعادة
ال ـ ـض ـ ـمـ ــان ،م ـ ــن أي نـ ـ ــوع ك ـ ــان ـ ــت ،أو
التسويق لها بمختلف أنواعها عبر
مختلف الــوســائــل أو بــث اإلعــانــات
املـتـعـلـقــة ب ـهــا أو ال ـس ـمــاح ملـنــدوبــن
عــن هيئات الـضـمــان بــالـتــواجــد لدى
املصارف واملؤسسات املالية املعنية
أو ت ــأم ــن أم ـك ـنــة ل ـهــم وذل ـ ــك تجنبًا
للتعرض ألي مساءلة أو عقوبة بهذا
الخصوص».
إذًا ،ي ـ ـقـ ـ ّـر م ـ ـصـ ـ ّـرف لـ ـبـ ـن ــان ب ــوج ــود
املخالفات ويـحــذر من تكرارها ،لكنه
م ـنــح املـ ـص ــارف «عـ ـفـ ـوًا» نـهــائـيــا عما
ّ
مـضــى ،وكـ ــأن املـخــالـفــات الـســابـقــة أو
ت ـلــك امل ــوث ـق ــة م ــن ق ـبــل ل ـج ـنــة مــراق ـبــة
هيئات الضمان والـتــي استند إليها
ســامــة إلص ــدار اإلع ــام لــم تـكــن! هــذا
ال ـع ـف ــو ل ـي ــس األول م ــن ن ــوع ــه ال ــذي
تحصل عليه املصارف ،فهي اعتادت
مخالفة القوانني من دون أي محاسبة
على أفـعــالـهــا ،كما حــدث منذ بضعة
أي ـ ــام ،ع ـنــدمــا ان ـتــزعــت املـ ـص ــارف من
ســامــة وع ـدًا بتخفيف الـغــرامــات عن
مخالفات قامت بها في سوق القطع،
رغم املخاطر الكبيرة لهذه املخالفات.

نعمه نعمه *
األهـ ـ ــل وامل ـع ـل ـم ــون ي ـس ـع ــون إلـ ــى تـطـبـيــق
الـ ـق ــوان ــن ،والـ ــدولـ ــة وامل ــؤس ـس ــة ال ـتــربــويــة
ت ـم ـت ـن ـعــان .مـ ــاذا ي ـح ـصــل؟ م ــن املـفـتــرض
أن تصبح القوانني النافذة ضابط اإليقاع
للعقود املبرمة بني أصحاب العالقة ،تحمي
تـنـفـيــذهــا الـسـلـطــات اإلج ــرائ ـي ــة والـقـضــاء
كراع لتطبيق الدستور
ورئاسة الجمهورية ٍ
والـ ـق ــوان ــن .وم ـن ــذ إق ـ ــرار ق ــان ــون سلسلة
الـ ــرتـ ــب والـ ـ ــرواتـ ـ ــب الـ ــرقـ ــم  46لـتـصـحـيــح
ُ
أجــور املعلمني ،فتح النقاش الــواســع حول
القانون  96/515املتعلق بموازنة املــدارس
الخاصة ودور لجان األهــل .وبمبادرة من
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون ووزي ــر
التربية مروان حمادة تألفت لجنة الطوارئ
الـخــاصــة لـنـقــاش تــداعـيــات تــأثـيــر الـقــانــون
على موازنات املدارس وآليات حلها ،وليس
لنقاش القانون نفسه أو غيره.
لكن ،في اجتماعات لجنة الطوارئ ،وجد
األهـ ـ ــل وامل ـع ـل ـم ــون أن ـف ـس ـهــم ي ـن ـســاقــون
إلــى نقاش آخــر مختلف تمامًا .الطرفان
يريدان تطبيق القوانني فيما املؤسسات
التربوية تعترض عليها وتعلن «إضرابًا»
ع ــن ت ـن ـف ـيــذهــا وت ـض ــع ش ــروط ــا« :أط ـبــق
هــذا البند وال أطبق اآلخ ــر»« ،على الدولة
أن تـ ـس ــاه ــم .»...ال ــوزي ــر ،وب ـنـ ّـيــة حـسـنــة،
يحاول الدخول كوسيط تسوية ،فيضع
خارطة طريق في االجتماع األول للجنة،
ويتناساها في االجتماع الثانيُ ،ويسقط
تـطـبـيـقـهــا ف ــي االج ـت ـم ــاع ال ـث ــال ــث كــونـهــا
تـتـطـلــب دراس ـ ــة اسـتـقـصــائـيــة لـلـسـنــوات
الخمس السابقة .وقبل ذلك طلب دراسة
اقتصادية مــن خبرائه أظـهــرت أن تأثير
القانون  46على املوازنة املدرسية ال تتعدى
 ،%13ولـكـنــه لــم يـقــم بنشر تفاصيلها،
واسـتــدعــى نقيب خـبــراء املحاسبة لكنه
لم يكلف أي مدقق املباشرة في التدقيق
اإلسـتـقـصــائــي ل ـل ـمــوازنــات ،وتـنــاســى أن
وزي ــر الـتــربـيــة الـســابــق ال ـيــاس بــو صعب
كان قد انجز ُ هو اآلخر دراسة مقارنة بني
األق ـســاط خلصت إلــى أن نسبة الــزيــادة
خالل السنوات الخمس هي  .%80ويعود
م ـعــالــي الـ ــوزيـ ــر ،ف ــي ظـ ـه ــوره اإلع ــام ــي،
جار ،ويعيد
ليؤكد أن التدقيق املحاسبي ٍ
الدفة الى لجان األهل في إقــرار املوازنات
ودرسـهــا .لكنه ،فــي املقابل ،ال ّ
يفعل وال
يـضـغــط لـتـشـكـيــل امل ـجــالــس التحكيمية
وال ملــراق ـبــة ان ـت ـخــابــات ل ـجــان األهـ ــل ،وال
يتابع موظفوه كما يجب القضايا العالقة

والتحويالت إلى املحاكم وغيرها.
أخيرًا ،بدأ الحديث عن حلني .األول اقترحه
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة وه ــو تقسيم الــزيــادة
الـطــارئــة على الــرواتــب على أربـعــة اط ــراف:
األهل واملعلمون واإلدارة املدرسية والدولة.
هــذا اإلقـتــراح يحتاج الــى اقــرار في مجلس
الـنــواب وتوفير مــوازنــة له ولــن يحدث قبل
س ـنــوات ،عــدا عــن اشكالية كبيرة فـيــه ،ان
ً
الزيادة ستقسم شكال على أربعة اطراف.
لـكـنـهــا ،فــي ال ــواق ــع ،ستقسم عـلــى طرفني
إثنني هما االهل واملعلمون .فالدولة ستدفع
حصتها مــن الـخــزيـنــة ،اي مــن الـضــرائــب،
وبالتالي من املواطنني ومن ضمنهم األهل
وامل ـع ـل ـمــون ،وامل ــدرس ــة س ـتــدفــع حصتها
حكمًا مــن مــوازنــة املــدرســة الـتــي يدفعها
األه ـ ـ ــل مـ ــن خ ـ ــال األق ـ ـس ـ ــاط .فـ ــاملـ ــدارس
ً
الـ ـخ ــاص ــة ال ت ـم ـل ــك وال ت ـض ــع رأس ـ ـمـ ــاال
استثماريًا في موازناتها ،بل هو نتاج ما
تجنيه من األقساط املدرسية .وبذلك يدفع
األهل ،فعليًا ،ما يقارب حصتني ،واملعلمون
حصة ،وأخرى من ضرائب األهل واملعلمني
واملواطنني جميعًا!
الحل الثاني هو طرح الوزير حمادة بتقسيط
الزيادة والدرجات الست االستثنائية على
ً
مراحل زمنية ،وهــو ما يواجه رفضا من
األه ــل واملــؤسـســات الـتــربــويــة .فـهــذا الطرح
يعني ّأن األه ــل سيدفعون الــزيــادة كاملة
ولــو بعد حــن ،مــن دون مــراقـبــة املــوازنــات
ومــن دون حماية قضائية وآلـيــات مراقبة
وت ــدق ـي ــق م ــال ــي .وهـ ــم ال يـ ـم ــارس ــون ،في
امل ـقــابــل ،حـقـهــم ف ــي درس امل ــوازن ــة وقـطــع
الـحـســاب ...اي عــودة األم ــور إلــى مــا كانت
عليه قبل إقــرار القانون واستيعاب األهل
للعبة املالية فــي مــوازنــات امل ــدارس ،بينما
ً
املــؤسـســات تــرفـضــه ألنـهــا تــرفــض أصــا
اإلق ــرار بــالــدرجــات الست وتنفيذ القانون
 46كما هو.
ال نـفـهــم م ــا ه ــي ال ـض ـغــوط ال ـتــي ت ـمــارس
ل ــإلـ ـتـ ـف ــاف عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــوانـ ــن ،وهـ ـ ــل تـمـلــك
املــؤسـســات التربوية ومــن خلفها الدينية
هــذه الـسـطــوة لــإمـتـنــاع عــن تنفيذ قــانــون
مل ـج ــرد رفـ ـض ــه؟ ومـ ــا ال ـ ــذي ي ـج ـعــل رأس
الـسـلـطــة الــدس ـتــوريــة والـسـلـطــة التنفيذية
يـسـعــى إلي ـج ــاد ح ـلــول مـلـتــويــة ومختلفة
عن تطبيق القوانني النافذة؟ هل ًيعقل ان
يـطــالــب األه ــل واملـعـلـمــون بتنفيذ الـقــوانــن
وامل ــؤس ـس ــات ال ـتــربــويــة ت ـع ـتــرض وال ــدول ــة
تـلـتــف عـلــى قــوانـيـنـهــا؟ اال ت ـجــري األم ــور
بالعكس عادة؟
* باحث في التربية والفنون

ـحلة»؟
 18ع ـض ـوًا نـصــف أع ـضــائــه ،ويصبح
ً
منحال بحكم القانون.
ال ــزي ــارات وامل ـنــاشــدات واالعـتـصــامــات
التي نفذها أبناء الفاكهة والجديدة لم
تثمر حتى اليوم .املختار حسن خليل
قـ ــال لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «وع ـ ـ ــودًا ســابـقــة
وصلتنا من مكتب وزير الداخلية بأن
األم ــور تتجه نحو الحل قبل األعـيــاد،
ول ـك ـن ـنــا ال ن ـ ــزال ف ــي دوامـ ـ ــة املـمــاطـلــة
والوعود» .كما سمع وفد من البلدة زار
رئيس الجمهورية ميشال عون أخيرًا
وعودًا باملعالجة السريعة.
مـحــافــظ بعلبك ـ الـهــرمــل بشير خضر
أكـ ــد ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن امل ـع ـن ــي الــوح ـيــد
بإعالن حل البلدية هو وزيــر الداخلية
والبلديات .وأوض ــح «أنـنــي لــم أصــادق
على أي قرار لبلدية الجديدة ـ ـ الفاكهة
منذ أكثر من سنة» ،عازيًا ذلك الى قرار

مجلس ش ــورى ال ــدول ــة ،وألن املجلس
الـبـلــدي «فــاقــد للنصاب الـقــانــونــي .إذ
ك ـي ــف نـ ـص ــادق ع ـل ــى ق ـ ـ ــرارات وص ــرف
أمــوال لجلسات قوامها ثمانية اعضاء
فقط؟».
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـ ـ ــروات ـ ـ ــب الـ ـعـ ـم ــال
واملـ ـ ــوظ ـ ـ ـفـ ـ ــن ،أشـ ـ ـ ـ ــار خـ ـض ــر الـ ـ ـ ــى ان ــه
بـعــد «اتـ ـص ــاالت سـيــاسـيــة» م ــع حــاكــم
م ـصــرف لـبـنــان ريـ ــاض س ــام ــة ،أرس ــل
األخير للمحافظة «قرارًا باملوافقة على
صــرف شيك روات ــب املوظفني الثابتني
بـعــد تــوقـيــع رئ ـيــس الـبـلــديــة ،وتــأشـيــر
امل ـح ــاف ــظ ع ـل ـي ــه» .أمـ ــا روات ـ ـ ــب ال ـع ـمــال
واملياومني فيحتاج صرفها إلــى «عقد
ج ـل ـســة م ـج ـلــس ب ـل ــدي ل ـل ـتــوق ـيــع على
جــداول القبض .وبما أن املجلس فاقد
للنصاب القانوني ،فإن األمر لدى وزارة
الداخلية».

رئيس بلدية الفاكهة ـ ـ الجديدة اعتبر
في اتصال مع «األخبار» أن «قــرار حل
البلدية ليس مع املحافظ أو املخاتير،
وإنـمــا مــع وزي ــر الداخلية والبلديات.
هو الذي يقرر وسننصاع له» .وأضاف
أن وزيــر الداخلية «يعرف جيدًا أن ما
ن ـت ـعــرض ل ــه م ـنــذ س ـنــة ون ـص ــف سنة
لـيــس س ــوى حملة تــركـيــب أف ــام ممن
ً
ترشحوا لالنتخابات ودفـعــوا أم ــواال
فيها وتضرروا من فوزنا» ،مشيرًا إلى
أن الـبـعــض «يـسـتـغــل ع ـمــال الـنـفــايــات
ال ــذي ــن ل ــم يـقـبـضــوا روات ـب ـه ــم» .ولـفــت
م ـحــي ال ــدي ــن إلـ ــى أن م ـحــافــظ بعلبك
الـ ـه ــرم ــل «ي ــراس ـل ـن ــي ك ــرئ ـي ــس ب ـلــديــة
ولدينا اثباتات على ذلك ،فكيف اصدر
قـ ــرار ح ــل ال ـب ـل ــدي ــة؟» .وش ـ ـ ّـدد ع ـلــى أن
«تجميد أموال البلدية وما تتعرض له
قرار سياسي بامتياز».

أثناء قطع
طريق
الفاكهة
ــ الجديدة
الجمعة
الماضي
(األخبار)
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عيادة

كما لو أنك تدق مسمارًا في القدم
الوحيد لتكون الكتل الكلسية ،فهناك
أمـ ــور أخـ ــرى تـ ــؤدي إل ــى ذلـ ــك ،منها
تضرر العضالت واألربطة واألنسجة
ال ـل ـي ـنــة ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـك ـع ــب وت ـم ــزق
ال ـغ ـش ــاء الـ ـ ــذي ي ـغ ـطــي ع ـظ ــم الـكـعــب
والتقدم الطبيعي في العمر ،فيصبح
ال ـك ـع ــب غ ـي ــر قـ ـ ــادر ع ـل ــى ام ـت ـصــاص
الصدمات التي يتعرض لها بكفاءة.

الكي
آخر الدواء ّ

قد يحدث ،أحيانًا ،أن تشعر بأنك لم
تعد قادرًا على السير خطوة واحدة.
ب ــأن قــدمــك تــوق ـفــت .ه ـكــذا بـبـســاطــة.
قــد ال ت ـعــرف فــي تـلــك الـلـحـظــة سبب
هــذا التوقف ،وقــد تـ ّ
ـرد السبب لكثرة
ّ
اإلره ــاق والـتـعــب ،مــن دون أن تفكر،
ولو للحظة ،أن السبب هو تلك الكتلة
ال ـص ـغ ـيــرة ف ــي ب ــاط ــن ال ـق ــدم ال ـت ــي ال

يمكن تجنب آالم مسمار
الكعب باختيار أحذية
مريحة ذات نعل طري
تــولـيـهــا اهـتـمــامــا ف ــي ال ـغــالــب .وهــي
ال ـك ـت ـلــة ال ـت ــي ي ـط ـلــق عـلـيـهــا مـسـمــار
كعب القدم .فهل تعرف ما الذي يمكن
أن تـتـسـ ّـبــب ب ــه ت ـلــك ال ـحــالــة الـطـبـيــة
املزعجة؟
تـتـعـ ّـدد التسميات الـتــي تطلق على
مـ ـسـ ـم ــار كـ ـع ــب ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم ،فـ ـهـ ـن ــاك مــن

ي ـط ـل ــق ع ـل ـي ــه «مـ ـسـ ـم ــار الـ ـعـ ـق ــب» أو
«مـهـمــاز ال ـقــدم» أو «مـهـمــاز العقب»،
ولكن تبقى التسمية األكـثــر شيوعًا
«مسمار اللحم» هــي األكـثــر شيوعًا،
بــرغــم أنـهــا ال ّ
تعبر صــراحــة عــن تلك
الـحــالــة .فـهــذه األخـيــرة ليست عبارة
عــن كتلة مــن الـلـحــم ،وإنـمــا كتلة من
ال ـت ــرس ـب ــات ال ـك ـل ـس ـيــة الـ ــزائـ ــدة الـتــي
ت ـن ـبــت ف ــي ت ـلــك امل ـن ـط ـقــة ،وقـ ــد تمتد
حتى منتصف قــوس القدم .أمــا ملاذا
سـمــي مـسـمــارًا؟ تـقــول ال ــرواي ــات بــأن
االســم جــاء للتعبير عــن درجــة األلــم،
املصاب
إذ أن هذه التكلسات تصيب
ّ
ّ
بــألــم ش ــدي ــد ...كـمــا ل ــو أن أحـ ـدًا ي ــدق
مـسـمــارًا فــي ال ـقــدم ،مخترقًا العظام.
مع ذلك ،ال يعود األلم إلى «املسمار»
نفسه ،كما يعتقد البعض ،وإنما إلى
االلـتـهــاب املــزمــن فــي الــوتــر العضلي
الذي يحمي باطن القدم من اإلصابة
بالجروح .فعندما يلتهب هذا الوتر،
يـحــاول الجسد توسيع بــاطــن القدم
كتعويض ،فينشأ املهماز أو املسمار.

كــان يمكن تجنب تلك اآلالم بالتنبه
ً
قـ ـلـ ـي ــا إل ـ ـ ــى بـ ـع ــض األمـ ـ ـ ـ ـ ــور ،م ـن ـهــا
ً
امل ـحــاف ـظــة ع ـلــى وزن ط ـب ـي ـعــي م ـثــا
أو اخ ـت ـيــار أح ــذي ــة مــري ـحــة ،ب ـمــا في
ذلك النعل ،أي أن يكون طريًا وليس
ص ـل ـب ــا ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـت ـخ ـف ـيــف مــن
ال ـت ـمــاريــن الــريــاض ـيــة ال ـت ــي تتطلب
مـجـهــودًا .ع ــادات بسيطة ،ولـكــن بال
شك ،تعني الكثير.

أعراض مسمار كعب القدم
ال تختلف أعـ ــراض الـتـهــاب املـسـمــار
مصاب إلى آخر ،إذ تبقى أعراضًا
من
ٍ
موحدة لدى الجميع ،وهي:
ـ أل ــم ح ــاد فــي ال ـقــدم ،خـصــوصــا عند
االستيقاظ من النوم والوقوف.
ـ ألــم متوسط الـحــدة خــال الـيــوم في
منطقة الكعب.
ـ التهاب وتورم في مقدمة القدم.
ـ الـ ـشـ ـع ــور ب ـ ـح ـ ــرارة وسـ ـخ ــون ــة فــي
املنطقة املصابة.
ـ ظ ـهــور ن ـتــوء واض ــح يـشـبــه الـعـظــام

أسفل الكعب.
ـ وج ـ ــود ل ـيــونــة ف ــي مـنـطـقــة ال ـك ـعــب،
تجعل املـشــي بـقــدمــن عــاريـتــن أم ـرًا
صعبًا.
وإذا ظهر أي من هذه األعراض ،فربما
من األجــدى مراجعة طبيب مختص،
خ ـص ــوص ــا أن ـ ــه ال ي ـم ـكــن تـشـخـيــص
اإلصابة بمسمار الكعب إال إذا تمت
رؤيته عند التصوير بأشعة «إكس».
مع ذلك ،قد يحدث في بعض األحيان
أن ال يظهر أي من األعراض املذكورة
ع ـل ــى امل ـ ـصـ ــاب ،لـيـكـتـشــف الـشـخــص
إصــاب ـتــه بـمـسـمــار ال ـك ـعــب مـصــادفــة
عـنــد قـيــامــه بـتـصــويــر قــدمــه بأشعة
إكس لغرض آخر!

أثر التقدم في العمر
الترسبات الكلسية .هــذا هو السبب
األول لإلصابة بمسمار كعب القدم،
وهي التي تنشأ من تراكم الكالسيوم
بصورة غير طبيعية في تلك املنطقة.
غ ـي ــر أن هـ ــذا ال ـع ــام ــل ل ـي ــس الـسـبــب

تـ ــأتـ ــي ه ـ ـ ــذه املـ ــرح ـ ـلـ ــة بـ ـع ــد م ــرح ـل ــة
التشخيص ،التي ّ
تعد أمـرًا ضروريًا
ل ـت ـب ـي ــان مـ ــا إذا ك ــان ــت ت ـل ــك ال ـك ـت ـلــة
مـسـمــار كـعــب أو ال .وإذا مــا تـبــن أن
ه ــذه ال ـحــالــة الـطـبـيــة ه ــي ع ـب ــارة عن
مـسـمــار ك ـعــب ،ت ـبــدأ مــرحـلــة ال ـعــاج.
وهنا ،تتنوع الخيارات العالجية ما
بني العالجات الطبيعية والعالجات
باألدوية والجراحة .وغالبًا ،ما يبدأ
امل ـشــوار بالعالجات الطبيعية التي
ً
تستلزم مــن املـصــاب مـثــا الحصول
كاف من الراحة والتوقف
على
ٍ
قسط ٍ
ع ــن ت ـعــريــض ك ـعــب ال ـق ــدم لـلـضـغــط.
ك ـم ــا ي ـن ـصــح ه ـن ــا أيـ ـض ــا بــال ـتــدل ـيــك
لـكــونــه يخفف مــن تقلص العضالت
وتــوتــرهــا ،بحيث يـسـتــرجــع الجسم
تــوازنــه تدريجيًا ،وهــذا أمــر مهم ألن
خيوط العضالت تمتد من القدم عبر
ال ـســاقــن وت ـصــل حـتــى ال ـظ ـهــر .ومــن
طرق العالج أيضًا املوجات الصادمة
ف ــوق ال ـصــوت ـيــة ،وه ــي طــريـقــة مــؤملــة
لكنها ناجحة في معظم الحاالت.
أم ــا ط ــرق ال ـعــاج ب ــاألدوي ــة ،فتشمل
ً
م ـ ـثـ ــا الـ ـ ـع ـ ــاج ب ـ ـ ــاألدوي ـ ـ ــة امل ـ ـضـ ــادة
اللـ ـتـ ـه ــاب الـ ــوتـ ــر الـ ـعـ ـضـ ـل ــي .وهـ ـن ــا،
يـنـصــح األطـ ـب ــاء بــاس ـت ـخــدام أحــذيــة
ذات نعل طبي تعمل على التخفيف
م ــن آالم ال ــوت ــر الـعـضـلــي ألن ــه يسند
القدم تلقائيًا،
مــع ذل ــك ،قــد يـضـطــر بـعــض املــرضــى
الــذيــن ي ـعــانــون مــن ال ـت ـهــاب املـسـمــار
لـلـجــوء إل ــى تـجــربــة ع ــدة ح ـل ــول ،من
دون جـ ــدوى .ه ـنــا ،فــي ه ــذه الـحــالــة،
تأتي مرحلة العالج بالجراحة .وفي
ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ت ـع ـت ـبــر ه ـ ــذه الـعـمـلـيــة
ال ـج ــراح ـي ــة خ ـط ـي ــرة ،ن ـظ ــرا آلث ــاره ــا
ال ـجــان ـب ـيــة ،إذ ي ـم ـكــن أن ت ـ ــؤدي إلــى
تـمــزق فــي أحــد األوت ــار ف ـيــزداد األلــم،
أو يمكن أن تختفي ن ـتــوءات الكعب
م ــؤق ـت ــا ثـ ــم ت ـ ـعـ ــود .ه ـ ــذه اآلثـ ـ ـ ــار هــي
التي تدفع الكثيرين إلى البقاء على
الـعــاجــات الطبيعية ،أو فــي أحسن
األحوال ،التأقلم مع املسمار.

معلومة

خطوات للتخفيف من تناول الملح في طعامك
ّ
يؤدي اإلسراف في تناول ملح الطعام إلى وفاة ما ال يقل عن  4ماليني شخص،
سنويًا ،وإصابة ماليني آخرين بأمراض متعددة ،منها أمراض ارتفاع ضغط
الــدم والكلى والقلب والجهاز الهضمي وهشاشة العظام .مع ذلــك ،كان يمكن
تجنب هــذا املــوت املجاني باتباع سلسلة من الخطوات البسيطة ،ومنها على
سبيل املثال ال الحصر:
ـ تجنب وضع امللح على الطاولة ،خصوصًا أن  %30من األشخاص يضيفون
امللح إلى الطعام قبل تذوقه.
ـ التوقف عن إضافة امللح أثناء طهي الطعام .قد يكون مذاق الطعام غير لطيف،
ولكن في غضون أسبوعني إلى  4أسابيع عندما تزداد حساسية مستقبالت
طعم امللح في الفم ،يصبح الشخص أكثر حساسية لطعم امللح في تركيزاته
املعتادة.
ً
ـ اللجوء إلى استخدام بعض النكهات واملطيبات بــدال من امللح ،والتي تشمل
الفلفل والبصل والثوم والطماطم والفلفل الحلو والريحان والبقدونس والزعتر
والكرفس والفلفل الحار والروزماري والكاري والكزبرة والليمون.
ـ تجنب األطعمة املصنعة التي تمت إضــافــة إليها .ففي معظم بـلــدان العالم،
يأتي نصف ما تتناوله من الصوديوم تقريبًا من األطعمة املصنعة ،لذلك فإن
املسؤولية تقع على عاتقك الشخصي.
أما بالنسبة إلى الكميات املسموح تناولها من الصوديوم ،فهي تتعلق بحسب

الفئات العمرية ،فاألطفال من عمر سنة إلى  3سنوات ،يفترض أن تكون كمية
امللح املسموح بها أقل من  225ملغم .ومن عمر  4سنوات إلى  ،10يمكن أن
تكون  350ملغم .أمــا مــن عمر  11إلــى  ،15فهي  500ملغم .فيما البالغون
يمكنهم ت ـنــاول كـمـيــة  2300م ـلــغ .أم ــا الـبــالـغــون الــذيــن يـعــانــون مــن أم ــراض
مزمنة ،كالسكري وأمــراض القلب وضغط الدم املرتفع وأمــراض الكلى ،فيقل
استهالكهم للملح ليصل إلى حدود  1500ملغم.
من جهة أخرى ،ينصح خبراء التغذية بضرورة شراء أكبر قدر ممكن من املواد

الغذائية لطازجة ،حيث يكاد يكون من املستحيل التوصل إلــى نظام غذائي
يتكون من املواد الغذائية الطبيعية غير املجهزة ،التي تتجاوز املبادئ التوجيهية
الصادرة عن جمعية القلب األميركية ،التي تشدد بصرامة على ضرورة الحد
من تناول الصوديوم.

النوم القليل أو الكثير يثير القلق واالكتئاب
ً
يمكن أن يزيد النوم أقل من  8ساعات ليال مخاطر اإلصابة بالتفكير السلبي
املتكرر الذي يرتبط باضطرابات القلق واالكتئاب .هذا ما خلصت إليه دراسة
ً
أميركية حديثًا ،حيث بينت النتائج النوم أقل من  8ساعات ليال يرتبط بصعوبة
في تحويل انتباه الشخص بعيدًا عن املعلومات السلبية .وأضاف فريق الدراسة
ً
أن النتائج تشير إلى أن عدم حصول اإلنسان على كفايته من النوم ليال يجعل
األفـكــار السلبية تتداخل في حياته ،ويتعزز لديه الشعور باضطرابات مثل
ّ
القلق واالكتئاب .وفي هذا اإلطار ،يمكن أن تمكن نتائج الدراسة أخصائيي علم
النفس من معالجة مرضى القلق واالكتئاب عن طريق تعزيز عدد ساعات النوم
ً
للمرضى ليال ،مما يسهم في طرد األفكار السلبية لديهم .من جهة أخرى ،لفت
الفريق إلى أن قلة عدد ساعات النوم ال ترتبط وحدها باملشاعر السلبية ،بل
إن طول فترة النوم عن  8ساعات أيضًا يرتبط بنفس األعراض ،لذلك يفضل
ً
الحصول على القسط الكافي من النوم ليال دون زيادة أو نقصان للوقاية من
اضطرابات القلق واالكتئاب.
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إعداد راجانا حمية

للمشاركة في صفحة «صحة» التواصل عبر البريد اإللكترونيrhamyeh@al-akhbar.com :

خارج التغطية

نصيحة

فيصل القاق *

رشح األطفال الثقيل
ت ـ ـعـ ـ ّـج ع ـ ـي ـ ــادات األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ،فـ ــي مـثــل
هـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،ب ــال ــزائ ــري ــن ال ـص ـغ ــار.
فـفــي ه ــذه ال ـف ـتــرة م ــن ال ـس ـنــة ،ت ــزداد
إصــابــة األطـفــال بالتهابات املجاري
ال ـت ـن ـف ـس ـي ــة الـ ـعـ ـل ــوي ــة ال ـف ـي ــروس ـي ــة
(ال ـ ــزك ـ ــام) ،ب ـم ـع ـ ّـدل أك ـث ــر م ــن خمس
"نـ ــزالت" خ ــال فـصـ ٍـل واح ــد ،بحسب
ما تشير الــدراســات الطبية والواقع
أي ـ ـضـ ــا .وه ـ ـ ــذه ال ـن ـس ـب ــة فـ ــي مــوســم
"تعيش" فيه الفيروسات ملدة أطول،
مـمــا يـجـعــل فــرصــة ال ـت ـقــاط ال ـعــدوى
أســرع .ولكن ،ما هي أسباب الرشح
لدى األطفال؟ وما هي عالماته؟ وما
هي عالجاته؟
غــال ـبــا ،م ــا ي ـك ــون األطـ ـف ــال ه ــم الـفـئــة
األكثر عرضة اللتقاط عدوى الزكام،
ـاب ع ـ ـ ــدة ،لـعــل
وي ـ ـعـ ــود األم ـ ـ ــر ألسـ ـ ـب ـ ـ ٍ
أهمها هي مالمسة األطفال ألي شيء
موجود في املنزل ،وقد يكون ّ
ملوثًا.

نافذة

لـيـتـحــول إل ــى الـتـهــاب فــي القصبات
الهوائية والتهاب الرئة.
تختلف أع ــراض ظـهــور الــزكــام لــدى
األطفال عن البالغني ،إذ تبدأ بشعور
ال ـط ـفــل ف ــي ال ـحــرقــة ف ــي ال ـب ـل ـعــوم ثم
يـتـبـعــه س ـيــان وانـ ـس ــداد ف ــي األن ــف
وعطس وسعال وارتفاع خفيف في
درجة حرارة الجسم وبعض اإلعياء
ون ـقــص ال ـش ـه ـيــة .وق ــد تـسـتـمــر هــذه
ً
األعراض طويال ،وفي بعض األحيان
قــد تمتد ألســابـيــع .وه ــذه مــدة ال بدّ
م ـن ـه ــا ،خ ـص ــوص ــا أنـ ـ ــه إلـ ـ ــى اآلن ال
يــوجــد ل ـقــاح مل ـقــاومــة ال ــرش ــح ،وذلــك

يجب مراجعة الطبيب إذا نقصت
كميات الرضعات عند الرضع

ولـئــن كــان هــذا السبب هــو األس ــاس،
فــي رأي األط ـبــاء ،إال أنــه ثمة أسباب
أخرى منها جفاف الهواء في موسم
الشتاء والتقاط العدوى من أشخاص
آخرين ،والتدخني داخل املنزل ،وهو
م ــا ي ــؤث ــر م ـبــاشــرة ع ـلــى امل ـنــاعــة في
الـغـشــاء املـخــاطــي لــأنــف .وأك ـثــر من
ذلك ،فإن ّ
تعرض الطفل للتدخني بعد
اإلص ــاب ــة قــد يـطـيــل مــرضــه ويفاقمه

عام
لكثرة الفيروسات ولتغيرها من ٍ
إلــى آخ ــر .وفــي ظــل هــذا األم ــر ،يمكن
الـلـجــوء إل ــى بـعــض اإلج ـ ــراءات التي
تـخـفــف أضـ ـ ــرار اإلصـ ــابـ ــة ،أو تلعب
دورًا فــي الــوقــايــة مـنـهــا .وق ــد يكون
إجـ ـ ــراء إبـ ـع ــاد ال ـط ـفــل ع ــن املــدخ ـنــن
واملصابني بالزكام هو اإلجراء األول
واألســاســي ،تتبعه مجموعة أخــرى
ً
مــن اإلج ــراءات تتعلق مثال بالطلب
بشكل متكرر
مــن الطفل غسل يــديــه
ٍ

خـصــوصــا بـعــد تنظيف أن ـفــه وعــدم
مــام ـســة أدوات ال ـط ـع ــام وامل ـن ــادي ــل
القطنية خصوصًا فــي حــال إصابة
أحد في املنزل بالزكام وتغطية الفم
واألنف عند العطس أو السعال.
إجـ ــراءات بسيطة ولكنها قــد تعفي
األطـ ـف ــال م ــن اإلص ــاب ــة ب ــال ـع ــدوى أو
التخفيف منها .ثمة إجــراءات أخرى
ي ـن ـص ــح بـ ـه ــا األطـ ـ ـب ـ ــاء فـ ــي ال ـغ ــال ــب
وتتعلق بغسل أنف الطفل بمحلول
املـيــاه الفيزيولوجية م ــرات عــدة في
اليوم وترطيب غرفة الطفل بالبخار
واإلكـ ـث ــار م ــن ال ـس ــوائ ــل ف ــي وج ـبــات
األطفال والتزام الراحة قدر اإلمكان.
ولـ ـ ـك ـ ــن ،م ـ ـ ـ ــاذا ل ـ ــو ت ـ ـعـ ــدت اإلصـ ــابـ ــة
بالزكام أسبوعها األول؟ هنا ،ال بد
من مراجعة الطبيب .وهناك  3أمور
تــدفــع األهــالــي للسير بـهــذا اإلج ــراء،
مـنـهــا اس ـت ـم ــرار الـ ـح ــرارة ألك ـث ــر من
ثالثة أيام وبقاء الطفل على حاله من
التعب واإلرهــاق رغم غياب الحرارة
وال ـس ـع ــال امل ـس ـت ـمــر م ــع ال ـك ـث ـيــر من
القشع (البلغم) .أما بالنسبة للرضع،
فتجدر مراجعة الطبيب إذا نقصت
كميات الرضعات عند األطفال وعند
وص ـ ــول ألك ـث ــر م ــن  39درج ـ ــة وعـنــد
ظـهــور أل ــم فــي أعـلــى الـبـطــن وظـهــور
عقد ملفاوية متضخمة في العنق.
ٍ

سين/جيم

ماذا بعد انتهاء صالحية األدوية؟
ّ
بمجرد انتهاء صالحيتها،
يلجأ بعض األشخاص إلى رمي قوارير الدواء
على اعتبار أنها لم تعد آمنة لتناولها .لكن ،مع ذلك ،تلك القصاصة املرفقة
مــع ال ــدواء عــن الـصــاحـيــة قــد ال تعني الكثير فــي بـعــض ال ـحــاالت .فثمة
عوامل ّ
تحدد ما إذا كان تناول األدويــة بعد تاريخ انتهاء الصالحية آمنًا
ّ
أم ال .وفي هذا اإلطار ،أعد ديفيد نيرنبيرغ ،رئيس قسم األدوية والسموم
بمركز دارتموث هيتشكوك الطبي ،دراســة ّ
تحدث فيها عن تلك العوامل
والتي حصرها بثالث هي :نوع الدواء والوقت املنقضي بعد تاريخ االنتهاء
وكيفية تـخــزيـنــه ،وإن ك ــان قــد أول ــى اهـتـمــامــا واض ـحــا للنقطة األخ ـيــرة.
فالتخزين الجيد قد يعفي من النظر إلى ختم الصالحية .والدليل؟ أنه إذا
عام من تاريخ
«كنت تستخدم أحد األدوية بعد مرور أشهر قليلة أو بعد ٍ
االنـتـهــاء ،وجــرى تخزين هــذا ال ــدواء بشكل جيد ،فــا أعتقد أن هناك أي
مشكلة بالنسبة ملعظم األدوية» ،هذا ما قاله نيرنبيرغ .وقد يكون هذا األمر
صحيحًا في ما يتعلق باألدوية املتاحة دون وصف الطبيب مثل األسبرين،
حيث تعمل شركات األدوية على اختبار فاعلية وسالمة العقاقير لفترة قد
تمتد لعامني أو ثالثة ...فقط إذا جرى تخزينها بالشكل املناسب .والتخزين
املناسب يعني عدم تعريض الدواء لدرجات الحرارة املرتفعة أو املنخفضة،
أو تعريضه لضوء الشمس أو الحرارة أو الرطوبة بشكل مباشر .وأكثر
من ذلك ،هناك بعض األبحاث العلمية التي توضح أن الدواء يمكن أن يؤدي

مفعوله لفترة طويلة عقب تاريخ االنتهاء .وفي هذا اإلطار ،توصلت دراسة
أجرتها إدارة الـغــذاء وال ــدواء عــام  2000إلــى أن  %90من األدويــة التي لم
يتم استخدامها وجرى تخزينها من قبل العسكرية األميركية بقيت على
حالتها من الفاعلية بشكل كامل ،بعد سنوات ّ
عدة من تاريخ االنتهاء.
ُ
تعد هــذه األخبار جيدة بالنسبة لهؤالء الذين يريدون االحتفاظ بشيء
للطوارئ أو يرغبون في توفير بعض املال .وهو ما يؤكد عليه نيرنبيرغ،
بالقول إن «هناك بعض األدوي ــة التي ينبغي دائمًا االحتفاظ بها ،بغض
النظر عن اقتراب وقت انتهاء صالحيتها».
مــع ذل ــك ،ينبغي تجنب تـنــاول األدوي ــة السائلة بعد انـتـهــاء صالحيتها.
وهــذا بسبب تعقيم محتويات الزجاجة إلــى حني فتح الغطاء .فعند فتح
الــدواء السائلُ ،يصبح الــدواء ُعرضة للتلوث البكتيري .وهو ما ينسحب
أيضًا على بعض األدوية ،مثل قطرة العني السائلة «ولهذا ينصحون بعدم
مالمسة فتحة الزجاجة لجفن الـعــن» ،يضيف نيرنبيرغ .وهـنــا ،ينبغي
االلتزام بتاريخ االنتهاء ،وكذلك تعليمات التخزين املوجودة على وصف
األدوية بجدية .فعلى سبيل املثال ،تعتبر أقراص «النتروجليسرين» ،التي
ً
عادة ما توصف للمصابني بذبحة أو مرض القلب التاجيُ ،عرضة بشكل
ُ
في درجات حرارة عالية.
كبير للتلف إذا حفظت ُ
كما ينبغي التفكير في املضادات الحيوية بنفس الطريقة .فإذا تعرضت
إلصــابــة خـطـيــرة ،ووج ــدت بعض امل ـضــادات الحيوية املتبقية فــي خزانة
األدوي ــة الـخــاصــة بــك ،فــإن كــانــت منتهية الـصــاحـيــة ،فــاألمــر ال يستحق
املجازفة.

منذ غابر العصور والعالم منشغل بالصحة مقدمًا الصلوات ّوالنذور
واألضاحي لشفاء املرضى ،الى أن أتى بعد مئات السنني ُمعلمًا من
جــزيــرة «ك ــوس» اليونانية مقدمًا مـبــادئ جــديــدة ومختلفة .شرح
أبقراط عن عالقة الصحة العامة بالبيئة والنظافة الشخصية والتغذية
السلمية ضمن منهاج تعليمي قد يكون األول حينها ،كلية أبقراط
التجارب واالختبارات ومتطلبات
للطب .بقي مسار الصحة أسير
ُ
العمل واإلنتاج ،إلى أن جاءت سنة  1948وأطلق معها تعريف منظمة
الصحة العاملية عن الصحة كحالة من الرفاهية الجسدية والعقلية
واالجتماعية الكاملة ،وليس فقط غياب العلة واملرض.
مــع تتعدد النظم السياسية واالقتصادية وتتداخلها مــع العوامل
االجتماعية وتعقيدات أســواق العمل والصناعات الطبية والدوائية
ّ
وتشعبت
والتأمني الصحي ،برزت مشاكل صحية بطرق مختلفة،
أن ـمــاط االع ـت ــال واالس ـت ـش ـفــاء ،وبــالـتــالــي ط ــرق االس ـت ـغــال .بــدأت
الـفـجــوات الصحية بالظهور بــن الـبـلــدان املـتـطــورة والنامية وحتى
ضمن البلد الــواحــد .تــدنــت بعض مـعــدالت صحة الـفــرد واملجتمع
وباتت الفوارق في الوفيات واملراضة واالعتالالت فاضحة وفاقعة.
أصبحت مخاطر وفاة مولود أعلى بـ 3إلى  4أضعاف من وفاة آخر
ُولد على مسافة بضعة كيلومترات.
دفعت النساء واألطفال والصحة العامة والبيئة أثمانًا صحية عالية
نتيجة إهمال السياسة واالقتصاد للصحة ،واستسهلت الحكومات
صحة األف ــراد برصدها ميزانيات ضئيلة وبتوظيف الصحة في
خدمة السياسة (على شاكلة جمعيات ومراكز واستشفاءات وتوزيع
أدوية) .أمام هذا الواقع ،بقي تعريف الصحة صامدًا رغم االنتقادات
بعدم قدرته على اإلحــاطــة بمحددات الصحة املتعددة واملستجدة،
وكــان ال بد من مواجهة تلك االنتقادات .جاء الــرد من كازاخستان
حيث تم إطــاق إعــان «الصحة للجميع» في العاصمة أملــا آتــا عام
 1978أعاد اإلعالن تذكير العالم بأن الصحة حق أساسي من حقوق
اإلنسان ،والوصول إليه هدف اجتماعي هام يتطلب مساهمة وجهود
القطاعات االقتصادية واالجتماعية والسياسية الى جانب الصحية.
«الصحة للجميع» ال تتحقق دون رعاية أولية متاحة للجميع ،ودون
استيعاب املحددات املتزايدة للصحة واملرتبطة بسلوكيات الحياة،
وتـعــزيــز الـصـحــة ،والـصـحــة النفسية ،األم ــان االجـتـمــاعــي والبيئي،
ومــواقــف األفـ ــراد ومـشــاركـتـهــم فــي الــرعــايــة الـصـحـيــة .إن محاولة
«تصليح» ما ُ«ت ّ
خربه» معيشة الفرد في صحته ،هي محاولة مكلفة
وعبثية ومنهكة على املدى الطويل وعاجزة عن رفع مستوى صحة
السكان بشكل ملموس.
في آذار من عام  ،2005شكلت منظمة الصحة العاملية لجنة املحددات
االجتماعية للصحة للنظر في العوامل السكنية واملعيشية والوالدية
والسياسية واملادية والتشغيلية وغيرها ،والتي تساهم في صوغ
صحة الناس وسالمتهم .نصف الوفيات سببها سلوك الفرد الذي
يـحــدده املـعــاش والـعـمــل والتعليم .فــي الــواليــات املـتـحــدة األميركية
تتساوى الوفيات الناتجة من تدني الدعم االجتماعي وتدني التعليم
والفصل العنصري ،مع الوفيات الناتجة من أمراض القلب والشرايني
والرئة.
فــي دراس ــة للطبيب اإلسـكـتـلـنــدي تــومــاس مــاكـيــويــن عــن مـعــدالت
الصحة واألعمار ،تبني أن تدني الوفيات وتحسن معدل اإلعمار كان
نتيجة تحسن الظروف املعيشية كالتغذية والتعقيم ونظافة املياه
بالدرجة األولى ،مع دور ثانوي للعناية الطبية.
تشتغل دراس ــات أخــرى على تأثير املـحــددات االجتماعية كالفقر
والسترس واإلرهاق املزمن ليس فقط على اعتالل البالغني ،بل على
األجنة واألطفال وأدائهم العقلي والجسدي في املستقبل .كما ويبرز
أيضًا تأثير العوامل االجتماعية االقتصادية والـظــروف املعيشية
على التغييرات الجينية عند البالغ والطفل مما يزيد مــن تعرضه
ألمراض مزمنة ووفاة مبكرة.
تعكس هذه الدراسات وتتماشى مع صرخات الناس في لبنان من
واقع السترس املزمن والتلوث البيئي من مجرى الليطاني الى معامل
شكا ومكبات النفايات .ال يخفف من وطأة االجتماعي واالقتصادي
واملعيشي على معدالت الصحة زحمة أجهزة وأدوات طبية متقدمة
أو تقنيات تظهر عشوائيًا دون ان يظهر أي تحسن لصحة املجتمع.
تصرف الواليات املتحدة األميركية على الصحة ما ال تصرفه دولة
قط في العالم ،لكن موقعها باملؤشرات الصحية يأتي في أسفل الدول
املتقدمة.
قد ال يحتاج الناس الــى مستشفيات أكثر وأدوي ــة أكثر (فــي أغلب
األحيان) ،هم يحتاجون أكثر لظروف معيشية أفضل ،وشبكات أمان
اجتماعي أقــوى ،وأجــور أعلى ،وعدالة اجتماعية جدية ،وسياسات
صحية متكاملة.
تغيرت الظروف املحيطة بالصحة من الصلوات والبخور الى الطب
الشخصي وطب الجينات ،وتغيرت معها الصحة من حق إنساني
الــى «سلعنة» واسـتـهــاك .املنطلق األســاســي ال ـعــودة بالصحة الى
كونها حقًا وكونها تتعلق بمقدار احترام الدول والحكومات للمواطن
واملجتمع الذين يزدادون خارج التغطية.

* اختصاصي جراحة نسائية
وتوليد وصحة جنسية
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اعتراض تركي ...وتحشيد معارض ضد «سوتشي»
الجيش على مشارف «أبو الضهور»
وصل الجيش السوري وحلفاؤه إلى محيط
مطار أبو الضهور ،في ريف محافظة
إدلب الشرقي ،في خطوة مهمة ضمن
مسار العمليات الهادفة إلى السيطرة على
شرقي المحافظة .ومن جانبها ،انتقدت
تركيا العمليات التي تستهدف المعارضة
مساع
بحجة ضرب «جبهة النصرة» ،وسط ٍ
للمعارضة السياسية ،لحشد دعم دولي
في وجه مسار «سوتشي» الروسي
اق ـت ــرب ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري أم ــس من
ت ـح ـق ـيــق ال ـ ـهـ ــدف األولـ ـ ـ ــي امل ـف ـت ــرض
لـلـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة ال ـجــاريــة في
ريــف إدل ــب الـشــرقــي ،وهــو استعادة
الـسـيـطــرة عـلــى م ـطــار أب ــو الـضـهــور
العسكري ،وحصار جيب واسع يمتد
نحو ريـفــي حلب وح ـمــاه ،وتسيطر
عليه عــدة فصائل مسلحة ،أبــرزهــا
«هيئة تحرير الشام» .التقدم األخير

جدد أردوغان التلويح
بإطالق عمل عسكري ضد
عفرين ومنبج
ج ــاء ســري ـعــا ،ب ـعــدمــا ثـ ّـبــت الـجـيــش
نقاطه خــال الـيــومــن املــاضـيــن في
ب ـل ــدة س ـن ـجــار وم ـح ـي ـط ـهــا ،ووص ــل
خالله الجيش إلــى بعد كيلومترات
قـلـيـلــة ع ــن املـ ـط ــار ،إل ــى جــانــب قطع
الطريق الرئيس الواصل بينه وبني
معرة النعمان ،ليبقى طريق اتصاله
الوحيد نحو قلب إدلب ،هو الطريق
الــواصــل إلــى ســراقــبّ .
وأم ــن الجيش
ع ـبــر ت ـحــركــه أمـ ــس ،ال ـس ـي ـطــرة على
ق ــرى ال ـعــوجــة وال ـح ــردان ــة وحــرمـلــة

وك ــرات ــن ص ـغ ـيــرة وك ــرات ــن كـبـيــرة،
إلـ ـ ــى ج ــان ــب أم مـ ــويـ ــات ش ـم ــال ـي ــة،
ّ
وغ ـي ــره ــا .وبـ ـه ــذا ال ـت ـق ــدم ،تـقــلـصــت
امل ـســافــة ال ـتــي تـفـصــل ه ــذه الـجـبـهــة
عن القوات املتمركزة في ريف حلب
الجنوبي في محيط بلدة الحاضر،
إلى نحو  25كيلومترًا ،وهي مسافة
ب ــات ــت امل ـع ـب ــر ال ــوح ـي ــد لـلـمـسـلـحــن
املتمركزين في جيب واسع يمتد من
شمال الرهجان (ريــف حـمــاه) حتى
مـحـيــط أب ــو ال ـض ـهــور ،م ــرورًا بغرب
خـنــاصــر (ري ــف ح ـلــب) ،نـحــو بـلــدات
وســط إدل ــب .وتمكن الجيش أيضًا،
م ــن ال ـت ـقــدم عـلــى جـبـهــة ري ــف حـمــاه
الشمالي الشرقي ،وفــرض سيطرته
على بلدتي الرهجان والشاكوسية،
اللتني تـ َـعـ ّـدان أبــرز معاقل املسلحني
فــي تـلــك املـنـطـقــة ،وسـبــق أن شهدتا
معارك عنيفة بني «داعش» و«تحرير
الشام».
وفـ ـ ــي أول تـ ـص ــري ــح ت ــرك ــي رس ـم ــي
ب ـش ــأن ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة الـتــي
تـجــري فــي ري ــف إدل ــب ،اعـتـبــر وزيــر
الخارجية التركية ،مولود جاويش
أوغ ـلــو ،أن هـجــوم الـجـيــش الـســوري
املعارضة بحجة
يستهدف فصائل
ّ
قتال «جبهة النصرة» .وحــذر خالل
تصريحات للصحافيني في البرملان
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،م ـ ــن أن ه ـ ـ ــذه ال ـه ـج ـم ــات
تـ ـ ـه ـ ــدد مـ ـ ـس ـ ــار الـ ـ ـح ـ ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــي،
واالس ـت ـع ــدادات ال ـجــاريــة لعقد لقاء
سوتشي (مــؤتـمــر ال ـحــوار الوطني)
في روسيا .وقال إنه «جرى االتفاق
ع ـل ــى أن ت ـق ــع إدلـ ـ ــب ض ـم ــن مـنــاطــق
تـخـفـيــف الـتـصـعـيــد ،لـكــن الـهـجـمــات
األخـ ـي ــرة م ــن ق ـبــل ال ـن ـظــام وروس ـي ــا
تـ ـعـ ـتـ ـب ــر ان ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــا واض ـ ـ ـحـ ـ ــا لـ ـه ــذا
االتـفــاق» .وضمن رد الفعل التركي،
اس ـتــدعــت وزارة ال ـخــارج ـيــة ،مـســاء
أمـ ـ ـ ــس ،سـ ـفـ ـي ــري روسـ ـ ـي ـ ــا وإيـ ـ ـ ـ ــران،
لـ ـنـ ـق ــاش «االن ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات امل ـس ـت ـم ــرة
التي يرتكبها النظام الـســوري» في

سيطر الجيش على بلدتي الرهجان والشاكوسية في ريف حماه الشمالي الشرقي (أرشيف ــ أ ف ب)

مناطق تخفيف التصعيد في إدلب.
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراك اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي والـ ـسـ ـي ــاس ــي
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ج ـ ـ ــاء م ـ ـتـ ــأخ ـ ـرًا فـ ـ ــي وجـ ــه
ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة األخ ـ ـيـ ــرة
لــدمـشــق وحـلـفــائـهــا ،وه ــو يتماشى
فــي صيغته ،التي أدان ــت استهداف
امل ـعــارضــة بـحـجــة قـتــال «ال ـن ـصــرة»،
مع مخرجات لقاء ات أستانا واتفاق
«تـخـفـيــف الـتـصـعـيــد» الـ ــذي ي ـشـ ّـرع
الحرب ضد «النصرة» .وكما انتقدت
دمـشــق ،تباين الـتـعــاون الـتــركــي مع
«تـ ـح ــري ــر ال ـ ـشـ ــام» فـ ــي ريـ ـف ــي حـلــب
الغربي ،وإدلب الشمالي الغربي ،مع
ّ
مـقــررات أسـتــانــا ،رك ــزت تصريحات

أن ـ ـقـ ــرة ع ـل ــى الـ ـفـ ـك ــرة ن ـف ـس ـه ــا .وإن
ّ
صحت التسريبات حول التفاصيل
التقنية لالتفاق ،التي تحدد مناطق
ن ـ ـف ـ ــوذ ض ـ ـمـ ــن «م ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ت ـخ ـف ـي ــف
ال ـت ـص ـع ـيــد» ف ــي إدل ـ ــب ومـحـيـطـهــا،
ف ــإن الـجـيــش ال ـس ــوري ّ
وس ــع نـطــاق
عـمـلـيــاتــه لـيـشـمــل قــوســا أوسـ ــع من
«م ـن ـط ـقــة نـ ـف ــوذه» امل ـف ـت ــرض ــة .وب ــدا
الفـ ـت ــا م ــا ن ـق ـل ـتــه وك ــال ــة «روي ـ ـتـ ــرز»
عــن مـصــدر أمـنــي تــركــي ،ومـفــاده أن
امل ـنــاطــق ال ـت ــي اس ـت ـعــادهــا الـجـيــش
السوري تقع «أغلبها خارج مناطق
عدم التصعيد» .ومن غير املرجح أن
يــؤثــر الـحــراك الـتــركــي فــي املجريات

ـدانـ ـي ــة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة امل ـش ـت ـع ـلــة،
املـ ـي ـ ّ
ولـ ـك ــن ــه ق ــاب ــل ل ـل ـص ــرف الح ـ ـقـ ــا ،فــي
سياق التحضيرات ملؤتمر سوتشي
املنتظر ،وهو ما أشار إليه جاويش
أوغـ ـل ــو ،ب ــوض ــوح ف ــي تـصــريـحــاتــه.
ال ـت ـل ـم ـي ــح الـ ـت ــرك ــي إلـ ـ ــى ت ــأثـ ـي ــر مــا
ي ـج ــري بـمـصـيــر س ــوت ـش ــي ،يـعـكــس
ّ
توجس أنقرة من أي مشاركة للقوى
الكردية التي تعاديها ،فيه ،خاصة
أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة تـسـتـثـمــر في
تـلــك ال ـقــوى عـلــى طــاولــة املـحــادثــات
السياسية.
ّ
ويـ ــت ـ ـسـ ــق امل ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـتـ ــركـ ــي الـ ـح ــذر
ت ـج ــاه س ــوت ـش ــي ،م ــع ن ـش ــاط «هـيـئــة

فلسطين

منسق عالقة «حماس» بـ«محور المقاومة» ُيصاب برصاصة في الرأس
غزة ــ األخبار
أصيب القيادي في «حركة املقاومة
اإلســامـيــة» (حـمــاس) عماد العلمي
بطلق نــاري فــي رأســه أثـنــاء وجــوده
داخـ ــل مـنــزلــه ف ــي غ ــرب مــديـنــة غ ــزة،
وك ـ ــان ح ـت ــى م ـس ــاء أمـ ــس ف ــي حــالــة
خ ـط ـي ــرة جـ ـ ـ ـدًا .وق ـ ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـيــس
«ح ـ ـمـ ــاس» فـ ــي غ ـ ــزة خ ـل ـي ــل ال ـح ـي ــة،

أعلنت «حماس» أن
العلمي أصيب برصاصة
في رأسه بالخطأ
خ ـ ــال م ــؤت ـم ــر ع ـق ــد ظ ـه ــر أم ـ ــس مــن
داخ ـ ــل مـسـتـشـفــى ال ـش ـف ــاء ف ــي غ ــزة،
حيث يعالج العلمي ،إن القيادي في
الـحــركــة «أص ـيــب بـطـلــق ن ــاري أثـنــاء
تـفـقــده ســاحــه الـشـخـصــي ،وحــالـتــه
مــا زال ــت حــرجــة وهــو يتلقى العالج
حاليًا».
ووفـ ــق الـتـحـقـيـقــات األولـ ـي ــة ُ وإفـ ــادة
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر فـ ـ ــي «ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاس» ،أص ـ ـيـ ــب
العلمي من طريق الخطأ أثناء تفقده
ســاحــه الشخصي (م ـســدس) ،فيما
ن ـف ــت املـ ـ ـص ـ ــادر أن تـ ـك ــون اإلص ــاب ــة
نـتـيـجــة م ـحــاولــة اغ ـت ـيــال أو إشـكــال

عائلي ،إذ كــان العلمي داخــل منزله
وم ـعــه عــائ ـل ـتــه ،مـضـيـفــة أن «جـمـيــع
الــدالئــل والـقــرائــن تــؤكــد هــذا األم ــر».
وتضيف املصادر نفسها أنه أجريت
عملية جراحية عاجلة استمرت أربع
ساعات ،لكن حالة العلمي «خطيرة
وهو يرقد اآلن في العناية املكثفة»،
فيما توجه عــدد مــن قــادة «حماس»
إل ــى مـسـتـشـفــى ال ـش ـفــاء لــاطـمـئـنــان
عـلـيــه ،وك ــان أب ــرزه ــم رئ ـيــس املكتب
الـسـيــاســي إسـمــاعـيــل هـنـيــة ،وقــائــد
الحركة في القطاع يحيى السنوار،
وعدد من أعضاء املكتب السياسي.
وكان العلمي قد أصيب خالل الحرب
ع ـل ــى غ ـ ــزة ع ـ ــام  2014ب ـع ــد س ـقــوط
م ـص ـعــد ي ـق ـلــه هـ ــو ورئ ـ ـيـ ــس امل ـك ـتــب
السياسي لحماس ،إسماعيل هنية
داخ ــل أح ــد األن ـف ــاق ،وأدى ذل ــك إلــى
ب ـت ــر سـ ــاق ال ـع ـل ـمــي ال ـي ـم ـن ــى .وب ـعــد
الحرب ،نقل لتلقي العالج في تركيا،
ِّ
حـيــث ُرك ـ َـب ــت ق ــدم صـنــاعـيــة ل ــه .لكن
الـ ـقـ ـي ــادي الـ ـع ــائ ــد مـ ــن سـ ــوريـ ــا قـبــل
عامني من الحرب ،رفض خالل السنة
املــاض ـيــة ال ـتــرشــح لـعـضــويــة املكتب
الـسـيــاســي ف ــي «ح ـم ــاس» ن ـظ ـرًا إلــى
ظروفه الصحية ،علمًا أنه كان يشغل
منصب نــائــب قــائــد الحركة فــي غزة
سابقًا.
تكمل املصادر أن العلمي كان يحمل
س ــاب ـق ــا م ـل ـف ــا م ـه ـم ــا فـ ــي «حـ ـم ــاس»

يــرت ـبــط ب ــال ـع ــاق ــات ال ـخ ــارج ـي ــة مع
مـ ـح ــور امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،وخـ ــاصـ ــة إيـ ـ ــران
وحــزب اللهُ ،
وينسب إليه دور كبير
في الحفاظ على العالقة التي عادت
إل ــى طبيعتها بـعــد تـشـكـيــل املكتب
الـسـيــاســي الـجــديــد لـلـحــركــة .وخــال
مدة عالجه ،تسلم امللف بالنيابة عنه
القيادي في الحركة محمد نصر.
وال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي مـ ـ ــن م ـ ــوالـ ـ ـي ـ ــد غـ ـ ـ ــزة فــي
 16شـ ـب ــاط  ،1956وت ـل ـق ــى تـعـلـيـمــه
األساسي في مدارس القطاع ،وتربى
دعـ ــويـ ــا وديـ ـنـ ـي ــا عـ ـل ــى يـ ــد م ــؤس ــس
«ح ـ ـمـ ــاس» ال ـش ـه ـيــد أحـ ـم ــد ي ــاس ــن،

ومـنــذ ذاك الـتـحــق بـصـفــوف الحركة
في سن مبكرة ،وكــان من الناشطني
ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل اإلع ـ ــام ـ ــي ف ـ ــي مــرح ـلــة
ال ـتــأس ـيــس .ث ــم حـصــل الـعـلـمــي (أب ــو
ه ـ ّـم ــام) عـلــى ش ـهــادة الـبـكــالــوريــوس
ف ــي ال ـه ـن ــدس ــة امل ــدنـ ـي ــة م ــن جــام ـعــة
اإلسكندرية في مصر ،وهــو متزوج
وله ستة من األبناء.
بني عامي  1988و 1990اعتقل الرجل
ب ـت ـه ـمــة ال ـت ـن ـظ ـيــم وال ـت ـح ــري ــض عـبــر
الـلـجـنــة اإلعــام ـيــة لـلـحــركــة ،وأبـعــدتــه
ق ـ ـ ـ ــوات االحـ ـ ـت ـ ــال م ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ع ــام
 ،1993لـكـنــه واص ــل نـشــاطــه فــي إطــار
(آي بي ايه)

«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» ،وتـ ـنـ ـق ــل ب ـ ــن ع ـ ـ ــدة دول
عربية ،وكــان لــه دور كبير وفـعــال في
دعــم القضية االنتفاضة في مراحلها
ك ــاف ــة .ث ــم ان ـت ـقــل لـلـعـيــش ف ــي دمـشــق
ً
ع ــام  2008حـيــث عـمــل م ـس ــؤوال مللف
العالقات الخارجية ،وبنى خالل ذلك
ع ــاق ــات قــويــة م ــع اإلي ــران ـي ــن وح ــزب
الله ودمشق مكنته من املحافظة على
خيط العالقة مع الحركة ،رغم ضعفها
بعد األزمة السورية وخروج «حماس»
من دمشق إلى كل من قطر وتركيا.
كــذلــكُ ،يـحـســب عـمــاد العلمي ضمن
ست شخصيات حمساوية صنفتها
اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة «إره ــابـ ـي ــة ع ــام
 ،2013ملا يمثله الرجل وفق التقييم
العام كوسيط رسمي بني «حماس»
وطـهــران ،لكنه عــاد عــام  2012ليقيم
ف ــي غـ ــزة بـ ـص ــورة دائـ ـم ــة ويـنـتـخــب
نــائـبــا لـقــائــد الـحــركــة فــي غ ــزة آن ــذاك
إسماعيل هنية .ووفق تقرير سابق
ملجلة «فورين بوليسي» األميركية،
زار ال ـع ـل ـمــي إي ـ ــران م ـ ــرات ال حـصــر
ل ـ ـهـ ــا ،وسـ ــاهـ ــم فـ ــي ت ـن ـس ـي ــق ال ــدع ــم
املالي والعسكري للحركة ،كما نقلت
أنـ ــه «ك ـ ــان ع ـل ــى ع ــاق ــة ع ـم ــل وثـيـقــة
ومـسـتـمــرة مــع (األم ــن ال ـعــام لحزب
الله السيد) حسن نصر الله ألكثر من
 20عــامــا» ،مشيرة إلــى أنــه كــان آخر
قيادي في «حـمــاس» غــادر األراضــي
السورية خالل األزمة الجارية.
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اعتداءات إسرائيل في سوريا:
جدوى متواضعة ...وانضباط بما دون التدحرج
علي حيدر
التفاوض» السورية املعارضة ،التي
تجري جولة سياسية بني العواصم
ال ـع ــرب ـي ــة والـ ـغ ــربـ ـي ــة ،ل ـح ـشــد ال ــدع ــم
ملوقفها املعلن ،الرافض للمشاركة في
ســوت ـشــي .ووص ـلــت جــولــة «الـهـيـئــة»
إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،حـيــث التقى
وف ــده ــا األمـ ــن ال ـع ــام لــأمــم املـتـحــدة
أنطونيو غوتيريس ،ووكيله للشؤون
ال ـس ـيــاس ـيــة ج ـي ـفــري ف ـي ـل ـت ـمــان .ومــن
املتوقع أن يسافر الوفد املصغر إلى
واشنطن إلجراء لقاءات مع مسؤولني
فـ ــي اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ب ــالـ ـت ــوازي
م ــع م ـع ـلــومــات ت ـف ـيــد ب ـح ـضــور عــدد
مــن ممثلي الـفـصــائــل املـسـلـحــة لتلك
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات ،خ ـ ـ ــارج نـ ـط ــاق ال ـت ـغ ـط ـيــة
اإلعالمية .وبينما عكست تصريحات
عدد من املدعوين املفترضني ،وبينهم
رئ ـيــس امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ف ــي «ل ــواء
امل ـع ـت ـص ــم» م ـص ـط ـفــى سـ ـيـ ـج ــري ،أن
فحوى اللقاءات تتركز على الوجود
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي فـ ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا و«إف ـ ـ ـشـ ـ ــال
سوتشي» ،حذر وفد «الهيئة» أمس،
م ــن «م ـخــاطــر م ـســار ســوت ـشــي» على
العملية السياسية في جنيف .ورأى
رئـ ـي ــس الـ ــوفـ ــد ن ـص ــر ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،أن
موسكو تسعى إلى تتويج عملياتها
ّ
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ع ـب ــر س ــوتـ ـش ــي« ،ب ـح ــل
سياسي على طريقتها».
ومجددًا ،أعاد الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان ،التلويح بقرب إطالق
عـمـلـيــة عـسـكــريــة تـسـتـهــدف مناطق
سـيـطــرة «وح ـ ــدات حـمــايــة الـشـعــب»
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرديـ ـ ــة ،فـ ـ ــي م ـن ـط ـق ـت ــي ع ـف ــري ــن
ومـ ـنـ ـب ــج ،وذل ـ ـ ــك خ ـ ــال ح ــدي ــث إل ــى
أعضاء حزبه «العدالة والتنمية» في
البرملان .وأتى كالم أردوغان متزامنًا
ووصــول دفعات جديدة من القوات
الـتــركـيــة إل ــى ن ـقــاط تـمــركــز الجيش
الـتــركــي عـلــى ح ــدود منطقة عفرين
الـجـنــوبـيــة ،وامل ــواق ــع ال ـحــدوديــة في
مـحـيــط ب ـل ــدة أع ـ ــزاز ف ــي ري ــف حلب
الشمالي.

بعد الرسائل واملواقف التي ّ
وجهها األمــن العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله ،في مقابلته األخيرة مع قناة
«املـيــاديــن» ،بــات باإلمكان مقاربة االعـتــداء اإلسرائيلي
األخـيــر ال ــذي اسـتـهــدف منطقة القطيفة الـســوريــة ،وما
سـبـقــه وق ــد يـعـقـبــه م ــن اعـ ـت ــداءات مـشــاب ـهــة ،م ــن مــوقــع
أكـثــر إدراك ــا ملجمل مفاعيل هــذا الـنــوع مــن االع ـتــداءات،
ويقدم أجوبة على الكثير من األسئلة التي واكبته طوال
السنوات املاضية ،إضافة إلى بعض مالمح ما تنطوي
عليه من احتماالت تتصل بمستقبل هذا املسار.
يندرج االعتداء اإلسرائيلي األخير في الساحة السورية
ضـمــن اسـتــراتـيـجـيــة املـعــركــة بــن ال ـح ــروب ،ال ـتــي تقول
إسرائيل إنها تستهدف تعاظم قدرات حزب الله الكاسرة
للتوازن ،إضافة إلى ما تقول إنه منع تمركز إيــران في
س ــوري ــا ،ل ـكــونــه ي ـن ـطــوي ع ـلــى ت ـه ــدي ــدات اسـتــراتـيـجـيــة
تتصل بواقع األمن القومي اإلسرائيلي ومستقبله .لكن
مستوى نجاح هذا النوع من االعتداءات بقي يتسم بقدر
من الضبابية بالنسبة إلى الرأي العام في كل الساحات،
مع أن استمرار تعاظم قدرات حزب الله النوعية والكمية
يشكل الدليل األبلغ على فشلها .لكن موقف السيد نصر
ّ
الله ،خالل املقابلة مع الزميل سامي كليب ،شكل كشفًا
وإعــانــا رسميًا ملجمل نتائج هــذا املسار املستمر منذ
خمس سنوات (كانون الثاني  ،2013تاريخ أول اعتداء
من هذا النوع) .وهو ما أكده بالقول إن هذه الضربات «لم
تستطع أن تمنع ،وهو (اإلسرائيلي) يعلم ذلك ،من رفع
مستوى قدرات وإمكانات وجهوزية املقاومة» ،بل ذهب
(السيد نصر الله) أبعد من ذلــك ،بالتأكيد أنه «لم يمنع
ولن يمنع ،وهم يعرفون ذلــك» .ولفت إلى أنه لم يكشف
سرًا في هذا املجال ،وإن كانت املــرة األولــى التي ُيحكى
فيها إعالميًا عــن ال ـجــواب ،لكن اإلسرائيليني أنفسهم
يعرفون ذلك.
مع أن إسرائيل انطلقت في خيارها العدواني (املعركة
ب ــن ال ـ ـحـ ــروب) م ــن ت ـقــديــر ث ـب ـتــت ص ـح ـتــه ن ـس ـب ـيــا ،أنــه
ليس من مصلحة محور املقاومة الــرد على كل ضربة
توجهها (على األقل في ما يتعلق بالكثير من الضربات
الـســابـقــة) ،بما ي ــؤدي إلــى فتح جبهة ثانية واسـعــة مع
كيان العدو ،في الوقت الذي يخوض فيه معركة وجودية
ضــد الجماعات اإلرهــابـيــة والتكفيرية .لكن مــا أضافه
السيد نصر الـلــه إلــى هــذا املـفـهــوم ،أن مــن أسـبــاب عدم

الـ ــرد م ــا ل ــم يـقـتـصــر فـقــط عـلــى تـجـنــب سـيـنــاريــو فتح
جبهتني يغذي بعضهما البعض ،بل أيضًا لكونه «يخدم
التحضير للحرب الكبرى» .وأوضح ذلك بالقول إنه «في
املرحلة الحالية الكل حريص عــدم الــذهــاب إلــى تدحرج
في مكان ما إال اذا حشر ...هذا أمر ُيصبر عليه حتى
إشعار آخر وال أقول يصبر عليه دائمًا ،ملصلحة الهدف
االستراتيجي الكبير ،وهذا ما أسميه قواعد االشتباك».
وبذلك يكون حزب الله قد تمكن خالل السنوات املاضية،
ليس فقط مواجهة التهديد اإلرهابي ،بل نجح أيضًا في
توفير مظلة ردع سمحت بمواصلة مسار تعاظم قدراته
النوعية والكمية.
مع ذلك ،لفت السيد نصر الله إلى مسألة هي باألساس
مــوضــع قـلــق شــديــد ل ــدى كــافــة ال ـخ ـبــراء واملـعـلـقــن في
ّ
تـ ــل أب ـ ـيـ ــب ،بـ ــل ح ـت ــى ل ـ ــدى صـ ــنـ ــاع ال ـ ـقـ ــرار ال ـس ـيــاســي
واألمـنــي في تل أبيب .وينبع هــذا القلق من إدراكـهــم أن
إســرائـيــل مــن خــال اعـتــداءاتـهــا املـتـكــررة على الساحة
ال ـســوريــة ،هــي كـمــن يـسـيــر عـلــى حـبــل دق ـيــق ال يعرف
متى ينقطع بــه .ثــم أتــى موقف السيد نصر الله ليؤكد
هــذه املـخــاوف ،ويدفعها صـعــودًا ،بالكشف عــن أن هذا
الـنــوع مــن االع ـتــداءات الـتــي شهدتها ســوريــا حتى اآلن،
(ومن ضمنها اعتداء القطيفة) ،ويندرج ضمن «قواعد
االشـتـبــاك»« ،قــد تكون صالحة ويتم ممارستها لفترة
مــن الــزمــن ،مــا يتعلق بـقــواعــد االشـتـبــاك خــاضــع دائمًا
للمراجعة ،ال شــيء نهائيًا» .ويعني ذلــك ،في ما يعنيه،
أن قادة العدو الذين التزموا حتى اآلن سقوفًا وضوابط
مـ ـح ـ َّـددة ف ــي ق ــرارات ـه ــم ،نـتـيـجــة إدراكـ ـه ــم أن ــه ف ــي حــال
تجاوزها (السقوف والضوابط) سيدفعون أثمانًا مؤملة،
سيكونون أكـثــر حــرصــا وتدقيقًا فــي حساباتهم لدى
دراس ــة ّأي مــن ال ـخ ـيــارات العمالنية وم ــا قــد يـطــرح من
سيناريوهات الرتـقــاء تصاعدي على أمــل أن يحققوا
ما فشلوا به خــال الخمس السنوات املاضية .ويندرج
ه ــذا «االن ـض ـب ــاط» (اض ـط ــرار ال ـعــدو لتسقيف وضـبــط
اعـتــداءاتــه) ضمن إطــار ما يسمى الــردع العمالني الذي
ي ـفــرض عـلــى ال ـعــدو تسقيف اع ـت ــداءات ــه تجنبًا لحشر
الـطــرف املـقــابــل ويــدفـعــه إلــى مستويات م ـحـ َّـددة مــن رد
الفعل( .نائب رئيس أركــان جيش العدو السابق ،اللواء
يائير نافيه :الــردع العمالني الــذي يستهدف تقييد قوة
املسارات العسكرية ...في ما يشبه فرض قواعد لعبة»،
في مقابل الــردع االستراتيجي :وهو الــردع عن املبادرة
إلى الحرب بسبب األثمان الكبيرة («إسرائيل دفنس»،
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ت ــزام ــن االعـ ـت ــداء اإلســرائ ـي ـلــي ،أي ـض ــا ،م ــع الـكـشــف عن
سلسلة اجـتـمــاعــات للمجلس الـ ــوزاري املـصـغــر لبحث
الـجـبـهــة ال ـش ـمــال ـيــة ال ـت ــي تـتـعــاظــم فـيـهــا ق ـ ــدرات مـحــور
املـقــاومــة الهجومية والــدفــاعـيــة ،بما يعزز معادلة الــردع
اإلقليمي ملصلحة األخـيــرّ .
وأي ــا كــانــت العالقة بــن هذه
الجلسات واعتداء األمس ،إال أنه يأتي في سياق محطة
مفصلية تـمـ ّـر بـهــا ســوريــا واملـنـطـقــة الـتــي سـيـكــون لها
مفاعيلها وتداعياتها على مجمل معادالت الصراع في
املنطقة .وهو ما كان حاضرًا (بحسب تقارير إعالمية
إسرائيلية) في التقدير االستخباري السنوي الصادر
عــن االسـتـخـبــارات العسكرية «أم ــان» الــذي وصــف عام
 2018بأنه عام «اليوم الذي يلي» ،وهو ما يعني أن على
إســرائـيــل أن ت ــدرس خـيــاراتـهــا ،فــي مــا يتعلق بالجبهة
الـشـمــالـيــة ،فــي ضــوء مــا بـعــد فـشــل الــرهــان عـلــى «دولــة
داعـ ــش» ،وم ــا بـعــد انـتـصــار الـنـظــام ال ـس ــوري وحلفائه
فــي م ـحــور امل ـقــاومــة ،وم ــع ت ـســارع امل ـســار الـتـصــاعــدي
لـقــوى مـحــور املـقــاومــة ال ــذي تــرى فيه إســرائـيــل تهديدًا
استراتيجيًا ألمنها القومي.
فــي ض ــوء ذل ــك ،وج ــدت إســرائـيــل نفسها أم ــام واق ــع ال
تستطيع التسليم به ،وأيضًا ال تملك القدرة على إحداث
تغيير جذري في موازين القوى االقليمية.
ال هي قــادرة على االرتـقــاء بما يتجاوز الضوابط التي
التزمتها طــوال سنوات ماضية لضمان جــدوى أفضل،
وفي الوقت نفسه تبقى آمنة ومن دون دفع أثمان مؤملة،
وال هي قــادرة على التكيف مع الواقع الذي تبلور بفعل
انتصار محور املقاومة.
فــي ه ــذه الـلـحـظــة املـفـصـلـيــة ب ــال ــذات ،ال ـتــي ي ــدرس فيها
العدو خياراته العمالنية والعدوانية ،أتت رسائل األمني
الـعــام لحزب الـلــه ،كــي توضح بما ال لبس فيه أن حزب
الله مدرك بعمق ملروحة الخيارات التي تمثل أمام صناع
الـقــرار السياسي واألمـنــي فــي تــل أبـيــب ،ومــا قــد يترتب
عليها من مفاعيل .وفي املقابل ،فإن حزب الله ومحور
املقاومة قد اتخذا قرارًا برد يتجاوز ـ بمعنى من املعاني
ً
ـ مبدأ التناسبية الذي قد تتوهمه إسرائيل ،وصوال إلى
االس ـت ـعــداد لـسـيـنــاريــو ال ـحــرب الـكـبــرى .ولـعــل الفرصة
األكـبــر فــي هــذه الــرســالــة ـ ـ الـتـهــديــد ،أن االسـتـعــداد لهذا
السيناريو هو الذي قد يحول دون تحققه ،انطالقًا من
فرضية أن هناك قدرًا من «عقالنية الخائف» يتمتع بها
قادة العدو.

العراق
ما قل
ودل
ُقتل مستوطن إسرائيلي مساء
أمس في إطالق نار غرب قرية
تل جنوب نابلس ،شمالي الضفة
المحتلة ،وذلك على مدخل البؤرة
االستيطانية «جفات جلعاد» إلى
الغرب من القرية ،بعدما كان
قد نقل للعالج وهو في حالة
حرجة .ووفق مصادر إعالمية
إسرائيليةُ ،أطلق الرصاص من
سيارة على المستوطن ،فيما
هاجم المستوطنون سيارات
فلسطينية بالحجارة والزجاجات
الفارغة عند طريق التفافي
قريب .وأعلن جيش العدو جنوب
غرب نابلس «منطقة عسكرية
مغلقة» ،في ظل تشكل
تجمعات للمستوطنين في أكثر
من مكان عقب إطالق النار .كذلك
اقتحم أكثر من  ٢٠سيارة جيب
قريتي صرة وتل مباشرة ،وأجرت
َ
عملية بحث مع إطالق العشرات
من القنابل المضيئة.
(األخبار)

العبادي :االنتخابات ستجرى في موعدها
ستجري االنتخابات في موعدها ّ
املقرر
في ّ 12أيار املقبل .هذا ما يحاول رئيس
الــوزراء العراقي حيدر العبادي تأكيده
أمـ ــام ال ـ ــرأي الـ ـع ــام ،م ــع ف ـشــل حـكــومـتــه
فــي حـســم الـنـقــاش الــدائــر مـنــذ الصيف
املاضي حول إمكانية إجراء االنتخابات
م ــن ع ــدم ـه ــا م ــن جـ ـه ــة ،والـ ـح ــدي ــث عــن
ّ
الشخصية في تأجيل
مصلحة العبادي
االنتخابات ملـ ّـدة تــراوح من ستة أشهر
إل ــى س ـن ـتــن ،ف ــي م ـس ـعـ ًـى م ـنــه لتثبيت
نفسه زعيمًا وطنيًا ،بمعزل عن انتمائه
إلى «حزب الدعوة اإلسالمية» ،من جهةٍ
أخرى.
وف ـ ــي ج ـل ـس ـت ـهــا األسـ ـب ــوعـ ـي ــة ،تــرجـمــت
الـحـكــومــة االت ـح ــادي ــة تــوجـهـهــا بــإجــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ف ــي م ــوع ــده ــا ،وذلـ ـ ــك فــي
بـيــانـهــا ،الـ ــذي أشـ ــار إل ــى أن ــه «م ــن أجــل
إزال ــة الـعـقـبــات أم ــام إج ــراء االنـتـخــابــات
فـ ــي م ــوع ــده ــا امل ـ ـحـ ــدد ،ج ـ ــرت مـنــاقـشــة
مطولة إلزالة تلك العقبات ،حيث ّ
ّ
صوت
املـجـلــس عـلــى تــأجـيــل اسـتـيـفــاء الــرســوم
ّ
املجهزة إلى املفوضية
الجمركية للمواد
العليا املستقلة لالنتخابات» ،مضيفًا أن
«مجلس الوزراء طلب عقد اجتماع لوزراء
الكهرباء ،والتربية ،والزراعة ،والتخطيط
م ـ ــع م ـج ـل ــس مـ ـف ــوضـ ـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ملناقشة تسهيل إج ــراء االنـتـخــابــات في
محافظتي األن ـبــار ونـيـنــوى ،والــوقــوف
على املشاكل واملعوقات وإيجاد الحلول
لها» .وأضاف البيان أن «املجلس دعا إلى

مدخوالت «كردستان» من النفط لم تسجّل في حساب حكومة اإلقليم (أ ف ب)

التنسيق بني وزارة الهجرة واملهجرين
وم ـفــوض ـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات إلهـ ـ ــداء 1000
كارفان (ّ ،)car van
خاص بالنازحني إلى
م ــراك ــز الـتـسـجـيــل ف ــي املـ ـ ــدارس الـتــابـعــة
للمفوضية».
ودعـ ـ ــا الـ ـعـ ـب ــادي م ـج ـلــس الـ ـ ـن ـ ـ ّـواب إل ــى
«ح ـ ـس ـ ــم مـ ـل ــف قـ ـ ــانـ ـ ــون االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات،
وال ـت ـص ــدي ــق ع ـل ــى امل ــوع ــد املـ ـح ــدد مــن
ّ
ـام مبطن
قبل مجلس ال ــوزراء» ،فــي اتـهـ ٍ
مل ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب الـ ـع ــاج ــز حـ ـت ــى اآلن
عــن إق ــرار ال ـقــانــون ،بــالــرغــم مــن امـتــاك
أعـ ـض ــائ ــه م ـ ـسـ ــودة الـ ـق ــان ــون امل ـق ـت ــرح،
ذل ـ ــك أن حـ ـس ــاب ــات ال ـ ـقـ ــوى واألحـ ـ ـ ــزاب

الـسـيــاسـيــة ال تـتـمــاشــى مصالحها مع
إج ــراء االنـتـخــابــات فــي األشـهــر القليلة
املـنـظــورةّ .
وج ــه الـعـبــادي دعــوتــه أيضًا
إلى «كافة املواطنني لتحديث سجلهم،
ّ
وت ـســلــم ب ـطــاقــة ال ـن ــاخ ــب ،واالس ـت ـع ــداد
لالنتخابات».
وفــي هــذا الـسـيــاق ،قــال رئـيــس «اإلدارة
االن ـت ـخــاب ـيــة» ري ــاض الـ ـب ــدران ،إن عــدد
ال ـت ـح ــال ـف ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ال ـت ــي قــدمــت
طلبًا للتسجيل فــي املـفــوضـيــة بـلــغ 19
ت ـح ــال ـف ــا ،ب ـع ــد أن قـ ـ ــررت «امل ـف ــوض ـي ــة»
ت ـم ــدي ــد ال ـت ـس ـج ـيــل ح ـت ــى ي ـ ــوم غ ـ ـ ٍـد فــي
 11ك ــان ــون ال ـثــانــي ،مــوض ـحــا أن «ع ــدد

الناخبني الذين ّ
حدثوا سجالتهم وصل
إل ــى  11مـلـيــون نــاخــب بــايــوم ـتــري ،من
ً
أصــل  24مليونًا مــؤهــا للمشاركة في
االن ـت ـخــابــات» .وأضـ ــاف أن «املـفــوضـيــة
مستمرة على قــدم وس ــاق فــي جدولها
الــزم ـنــي امل ـعــد إلجـ ــراء االن ـت ـخــابــات في
موعدها ،وهي في طور استكمال جميع
التعاقدات التي تتعلق بورقة االقتراع،
وك ــابـ ـيـ ـن ــة االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع ،وطـ ـب ــاع ــة سـجــل
الناخبني النهائي بعد عرضه للطعون
وقت سابق».
في ٍ
وش ـ ـ ّـدد ال ـع ـب ــادي ف ــي مــؤت ـمــره ع ـلــى أن
«االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات س ـت ـج ــرى ف ــي مــوعــدهــا
املـ ـح ـ ّـدد» ،مـعـتـبـرًا أن «تــأخ ـيــر امل ــوازن ــة
هـ ــدفـ ــه إح ـ ـ ـ ـ ــراج ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،وأس ـ ـبـ ــاب
ع ـ ــدم إق ـ ــراره ـ ــا غ ـي ــر م ـق ـن ـع ــة» ،ذل ـ ــك أن
«اإلســراع في إقرارها ٌ
أمر مهم في إدارة
الـ ــدولـ ــة ،وت ـس ـه ـيــل م ـصــالــح املــواط ـنــن
والـ ـخ ــدم ــات» .وف ــي س ـي ــاق حــدي ـثــه عن
املوازنةّ ،
تطرق العبادي إلى أزمة بغداد
ـ ـ أرب ـيــل ،الـقــائـمــة ،الفـتــا إل ــى أن «حصة
اإلقـلـيــم مــن املــوازنــة م ـحـ ّـددة ،وال يمكن
السماح ّ
بلي ذراعـنــا وابـتــزازنــا» .ورأى
أن «مــدخــوالت إقليم كــردسـتــان املعلنة
من تصدير النفط خــال العام املاضي،
بلغت تسعة تــريـلـيــونــات دي ـنــار (نحو
 6.5م ـل ـي ــارات دوالر) ،ول ــم ت ـسـ ّـجــل في
حـ ـس ــاب ح ـك ــوم ــة اإلقـ ـلـ ـي ــم ،إل ـ ــى جــانــب
ُ َ
إيرادات أخرى لم تعلن».
(األخبار)
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العالم

على الغالف

السيسي على طريق الوالية الثانية
يوم خاضت مصر  -الثورة ،أول استحقاق رئاسي في
أواسط عام  ،2012كان الحدث تاريخيًا بكل المعايير.
المرة األولى التي لم يكن المصريون على علم
كانت تلك ّ
مسبق بمن سيحكمهم ألربعة أعوام .لم يكن هناك وريث
تجدد له البيعة في استفتاءات
عرش ملكي ،وال جنرال ّ
المحدد مسبقًا بـ ،%99بل رئيس
تحمل الرقم السحري
ّ

من اختيارهم ،وبمنافسة متكافئة نسبيًا .لم يدم األمر
طويال ،فالسنوات األربع للرئيس المنتخب ،اقتصرت على
ً
سنة واحدة لمحمد مرسي ،عبث خالل فريقه السياسي
ــ «اإلخوان المسلمون» ــ بالحياة السياسية واالجتماعية،
مرة جديدة،
على النحو الذي دفع المصريين إلى التحرك ّ
أمال بالتغيير ،سرعان ما راحت تتالشى احتماالته ،بعودة
ً

 3ماليين صوت تعبر
بالمشير إلى 2022
القاهرة ــ األخبار
س ــري ـع ــا ان ـط ـل ـق ــت حـ ـم ــات ال ـتــأي ـيــد
لترشيح عبد الفتاح السيسي لوالية
رئاسية ثانية ،وذلك برعاية برملانية
وج ـه ــات أم ـن ـيــة ،ف ــي وق ــت ال ـت ــزم فيه
بــاقــي املــرشـحــن املـحـتـمـلــن الصمت
ولــم تحرر ســوى توكيالت قليلة ألي
مرشح آخر.
م ــع ف ـتــح بـ ــاب ال ـت ــوك ـي ــات الـشـعـبـيــة
ملرشحي انتخابات الرئاسة املصرية،
لم تسجل مكاتب الشهر العقاري في
م ـصــر أم ــس عـ ــددًا ي ــذكــر لـلـتــوكـيــات
ال ـش ـع ـب ـي ــة امل ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة ،ل ـل ـمــرش ـحــن
امل ـح ـت ـم ـل ــن ،بـ ـخ ــاف ال ــرئـ ـي ــس عـبــد
الفتاح السيسي الذي ضمن أكثر من

ستجرى االنتخابات
ُ
في ظل حالة الطوارئ
المفروضة
ألفي توكيل في اليوم األول ،باإلضافة
إل ــى تــوقـيــع  400نــائــب بــرملــانــي على
تأييد ترشحه ،علمًا بــأنــه ال يحتاج
قــانــونــا أكـثــر مــن  20توقيعًا برملانيًا
العتماده مرشحًا النتخابات الرئاسة
املقررة في آذار املقبل.
ن ـ ـ ــواب ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،ب ـم ــن ف ـي ـه ــم بـعــض
نواب املعارضة املشكلني لتكتل «-25
 ،»30ت ـس ــاب ـق ــوا ع ـل ــى ت ــأي ـي ــد رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ،ف ـس ــارع ــوا إل ــى تــوقـيــع
اس ـت ـم ــارة تــزك ـي ـتــه ،أو أع ـل ـن ــوا عـلــى
االقل تأييدهم لهّ ،باستثناءات قليلة،
إم ــا اخـتـفــت أو فــضـلــت االب ـت ـعــاد عن
األضواء ،مع تزايد املوقعني املطالبني
بــالـسـيـســي رئ ـي ـســا ف ــي االن ـت ـخــابــات
املـقـبـلــة ،وم ــن بينهم رئـيــس الـبــرملــان

علي عبد العال الذي ّ
مرر أمس تمديد
ح ــال ــة ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ ملـ ـ ــدة ث ــاث ــة أش ـه ــر
جــديــدة ،اعتبارًا مــن منتصف الشهر
ال ـح ــال ــي ،م ــا ي ـع ـنــي أن االن ـت ـخــابــات
ُ
س ــتـ ـج ــرى فـ ــي ظـ ــل ح ــال ــة ال ـ ـطـ ــوارئ
املـ ـف ــروض ــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــا ،م ـن ــذ ال ـع ــام
املاضي ،والتي ُت َّ
جدد كل ثالثة أشهر.
وهــو وضــع يخشى كثيرون أن يؤثر
بتحركات ٍّ
أي من املرشحني املحتملني
الذين تضاءلت فرصهم.
وبـ ـخ ــاف ض ـغ ــط ال ـ ـجـ ــدول ال ــزم ـن ــي،
وإغ ــاق بــاب الترشح يــوم  29كانون
الثاني الحالي ،يبقى املشهد األبــرز،
م ـن ــذ إع ـ ـ ــان م ــواعـ ـي ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات،
هــو غـيــاب أيــة تعليقات واضـحــة من
امل ــرش ـح ــن املـحـتـمـلــن ك ـخــالــد عـلــي،
وم ـح ـم ــد أن ـ ــور ال ـ ـ ـسـ ـ ــادات ،وإن ك ــان
األخير قد أعرب عن نيته إعالن موقفه
ال ـن ـهــائــي م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاســة
األحــد املقبل ،فيما تتزايد الضغوط
على خالد علي من قبل أصوات داعمة
له ،ملطالبته بعدم الدخول في السباق
االنتخابي ،في ظل االنحياز الواضح
ألج ـهــزة ال ــدول ــة ولـجـنــة االنـتـخــابــات
ملصلحة السيسي.
وشهدت مكاتب الشهر العقاري ،التي
فتحت أبــوابـهــا الستقبال املواطنني
ب ـغــرض تــوثـيــق ال ـتــوك ـيــات ،مشاكل
تقنية عــديــدة ،فيما ظهرت توكيالت
التأييد للسيسي سريعًا ،في وقت بدأ
فيه بعض رجال األعمال باالستعداد
لـحـشــد مــوظـفـيـهــم ،م ــن أج ــل تـحــريــر
مزيد من التوكيالت ملصلحة الرئيس
خالل األيام املقبلة.
وب ـ ـم ـ ــوج ـ ــب ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
الــرئــاسـيــة ،فــإن السيسي ،حــال قبول
أوراق ترشحه منفردًا ،وحتى في حال
استبعاد باقي املرشحني في مراحل
الطعون املختلفة ،سيكون في حاجة
إلــى تأييد نحو ثالثة ماليني صوت

ضمن السيسي أكثر من ألفي توكيل في اليوم األول ،وتوقيع  400نائب على تأييد ترشحه (أرشيف)

على األق ــل لـلـفــوز ،أي مــا يمثل  5في
املـئــة مــن إجـمــالــي أص ــوات الناخبني
ّ
خالل أيام االقتراع الثالثة .أما إذا قل
ع ــدد امل ـصـ ّـوتــن لــه عــن ه ــذه النسبة،
ف ـس ـي ـت ـعـ ّـن ع ـلــى ل ـج ـنــة االن ـت ـخــابــات
إعادة إجراء االنتخابات بشكل كامل.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الهيئة
امل ـشــرفــة عـلــى االن ـت ـخــابــات الـتــزامـهــا
الحياد الـكــامــل ،بينما ّ
وجــه املجلس
األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـ ــإع ـ ــام ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة ال ـ ـتـ ــزام
الـ ـحـ ـي ــاد ف ــي امل ــؤسـ ـس ــات اإلع ــام ـي ــة
املختلفة.

ولـ ـك ــن ع ـل ــى أرض ال ـ ــواق ـ ــع ،ت ـحـ ّـولــت
ال ـ ـشـ ــاشـ ــات والـ ـصـ ـح ــف إلـ ـ ــى م ـنــابــر
ت ـ ـعـ ــرض اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات ال ـ ـتـ ــي ح ـق ـق ـهــا
السيسي في السنوات األربع املاضية،
وتطالبه بــإعــادة الترشح الستكمال
«مسيرة التنمية».

من يضمن نزاهة االنتخابات؟
القاهرة ــ أحمد فوزي
جـ ـ ــاء اإلع ـ ـ ـ ــان عـ ــن الـ ـ ـج ـ ــدول ال ــزم ـن ــي
لالنتخابات الرئاسية املصرية ليزيد
الشكوك بشأن نزاهة هذا االستحقاق
ال ــذي يـبــدو أق ــرب إلــى االسـتـفـتــاء على
والي ـ ــة ثــان ـيــة لـعـبــد ال ـف ـت ــاح الـسـيـســي
منه إلى منافسة حقيقية بني الرئيس
الحالي واملرشحني املحتملني.
الـجــدول الــزمـنــي ،الــذي حــددت اللجنة
ال ـع ـل ـي ــا ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات فـ ـت ــرة الـ ـتـ ـق ـ ّـدم

بــال ـتــرش ـي ـحــات ب ـت ـس ـعــة أي ـ ــام تـنـتـهــي
يـ ــوم ال ـت ــاس ــع وال ـع ـش ــري ــن م ــن كــانــون
الـثــانــي الـحـ ّـالــي ،يجعل مــن املستحيل
على أي مــرشــح ،باستثناء ّالسيسي،
تلبية الشروط الشكلية للترشح ،وهي
الحصول على  25ألــف توكيل شعبي
لدخول املنافسة املفترضة.
ّ
ولـ ـك ــن هـ ــذه ال ـق ـي ــود ال ـش ـك ـل ـيــة لـيـســت
وح ــده ــا م ــا يـثـيــر ش ـك ــوك امل ـعــارضــن
ل ـل ـس ـي ـس ــي بـ ـ ـش ـ ــأن نـ ـ ــزاهـ ـ ــة ال ـع ـم ـل ـي ــة
االن ـت ـخــاب ـيــة ،وه ــو م ــا دف ــع بــاملـحــامــي

والناشط الحقوقي خالد علي ،بوصفه
ً
مــرشـحــا مـحـتـمــا ،إل ــى امل ـطــال ـبــة ،قبل
نحو أسـبــوعــن ،بضمانات انتخابية
ال تبدو قريبة من الواقع السياسي في
مصر ،ال بل قد تجعل ،حتى املؤيدين
ل ـ ـ ــه ،واملـ ـتـ ـض ــامـ ـن ــن م ـ ـعـ ــه ،ي ـص ـفــونــه
بـ ــ«الـ ـح ــال ــم» ك ـم ــا لـ ــو أن ـ ــه «لـ ـي ــس مــن
البلد دي» .أبرز ضمانات االنتخابات
الرئاسية التي اقترحها علي هي «فتح
املجال العام لكافة املصريني للتعبير
عـ ــن إرادت ـ ـه ـ ــم فـ ــي اخـ ـتـ ـي ــار حــاك ـم ـهــم

ومـ ـح ــاسـ ـبـ ـت ــه» ،عـ ـ ــاوة عـ ـل ــى ض ـم ــان
«حــريــة الصحافة والتعبير» و«إنـهــاء
حالة الـطــوارئ قبل فتح بــاب الترشح
لالنتخابات».
من حق خالد علي أن يطالب بضمانات
في ما يخص انتخابات الرئاسة ،وأن
يـقـتــرح إص ـ ــدار ق ــان ــون يـضـمــن نــزاهــة
ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ك ـم ــا ق ـ ــال فــي
مــؤتـمــره الصحافي األخ ـيــر ،ولـكــن كل
مجرد أحــام ،ألسباب ّ
ذلك يبقى ّ
عدة،
ّ
أقــل ـهــا أن ال وق ــت لـكــي يـتــم الـنـظــر في

قــانــون يـنـظــم االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة،
وجــوهــرهــا أن الـبــرملــان «املـ ّ
ـدج ــن» بكل
أع ـض ــائ ــه ت ـقــري ـبــا ال ي ـم ـكــن أن يــوافــق
ً
على مناقشة قــانــون كـهــذا ،فهو أصــا
برملان بيد الرئيس واملحسوبني عليه،
حيث يشكل تكتل «دعم مصر» ،املؤيد
للنظام السياسي ،الغالبية ،ما يعني
أنه سيكون األكثر تأثيرًا في ّ
أي نقاش
يطرح حول الضمانات.
وأم ــا األحـ ــزاب السياسية الـتــي يـعـ ّـول
ع ـل ـي ـهــا خ ــال ــد عـ ـل ــي ،ف ـل ــم ت ـع ــد حـتــى
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البالد إلى النقطة السابقة لـ«ثورة  25يناير» .وهو ما
أظهرته تجربة انتخابات عام  ،2014التي أتت بالمشير
عبد الفتاح السيسي إلى قصر االتحادية دونما منافسة
فعلية ،وهو سيناريو بات من شبه المحسوم تكراره في
مجهزة
أواخر شهر آذار المقبل ،حين ستكون الصناديق ّ
الستقبال أوراق تصويت ...لمرشح أوحد .برغم كل ذلك،

13

ثمة من يأمل حصول معجزة لتغيير السيناريو االنتخابي
بدقة ،تارة بالرهان على ضوابط مستحيلة
المرسوم ّ
من شأنها أن تضمن منافسة معقولة يخوضها أحد
المحتملين المعروفين أمام المشير؛ وطورًا بالرهان على
خيارات خفية للمؤسسة العسكرية ...كل ذلك من دون
الحد الفاصل بين الحلم والحقيقة!
تلمس ّ
ّ

حسابات الجيش:
ال للتضارب بين مرشحي العسكر
أحمد عابدين
يقترب املشهد من االكتمال :انتخابات
ُ
الرئاسة ستجرى في أواخر آذار املقبل،
والـ ـط ــري ــق م ـف ـت ــوح أمـ ـ ــام ع ـب ــد ال ـف ـتــاح
الـسـيـســي ل ــوالي ــة رئــاس ـيــة ج ــدي ــدة من
دون منازع ،وذلك في ظروف سياسية
غ ـي ــر م ـس ـت ـق ــرة ،ت ـت ـجــه م ـع ـهــا األنـ ـظ ــار
إلــى أي إش ــارة قــد تـصــدر عــن املؤسسة
األهم واألكثر نفوذًا وتأثيرًا في الحياة
السياسية ،وهي القوات املسلحة ،التي
ت ـثــار ت ـقــديــرات ع ــدة ب ـشــأن حساباتها
ومـصــالـحـهــا ،عـلــى الـنـحــو ال ــذي يــدفــع
عديدين إلى الرهان على إمكان دفعها
بمرشح رئاسي آخر ...غير السيسي!
هذا الرهان ضاعف مستوى التقديرات
بـشــأن خ ـيــارات الـعـسـكــر ،قـبــل أســابـيــع،
حـ ـ ــن خـ ـ ـ ــرج الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق أحـ ـ ـم ـ ــد ش ـف ـي ــق،
املرشح الرئاسي السابقُ ،معلنًا عزمه
ع ـل ــى الـ ـت ــرش ــح النـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ــة
امل ـق ـب ـل ــة .ف ــذل ــك اإلعـ ـ ـ ــان أربـ ـ ــك امل ـش ـهــد
السياسي ،ألن الــرجــل يتمتع بحضور
داخـ ــل امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة بمنصبه
ك ـقــائــد س ــاب ــق ل ـل ـق ــوات ال ـج ــوي ــة ،كــذلــك
ف ــإن األص ـ ــوات ال ـتــي حـصــل عـلـيـهــا في
انتخابات  2012مــن شأنها أن تجعله
منافسًا قويًا للسيسي.
ل ـ ـكـ ــن ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـق ـ ــدي ـ ــرات ل ـ ـ ــم ت ـس ـت ـم ــر
ً
طـ ـ ــويـ ـ ــا ،إذ عـ ـشـ ـي ــة إع ـ ـ ـ ــان «ال ـل ـج ـن ــة
الـعـلـيــا لــانـتـخــابــات» ال ـجــدول الــزمـنــي
لــاس ـت ـح ـقــاق ال ــرئ ــاس ــي ،خـ ــرج شـ ّفـيــق
بـبـيــان أك ــد فـيــه ال ـع ــزوف عــن ال ـتــرشــح،
لتعود األمــور إلــى النقطة الصفر التي
تـجـعــل الـسـيـســي ي ـخــوض االنـتـخــابــات
ُ
من دون منافسة تذكر.
ورغم أن التحليالت املرتبطة بخيارات
امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة ق ــد ج ـ ــاء ت عـلــى
خلفية دخول شفيق املؤقت إلى الحلبة
االن ـت ـخــاب ـيــة ،ف ــإن بـعـضـهــا يـنـطـلــق من
خ ـل ـف ـي ــات تـ ـتـ ـج ــاوز الـ ـف ــري ــق ال ـ ـعـ ــازف
عـ ــن الـ ـت ــرشـ ـي ــح .ف ـع ـل ــى س ـب ـي ــل املـ ـث ــال،

ت ــوق ــع ال ــدكـ ـت ــور حـ ـ ــازم ح ـس ـن ــي ،وه ــو
أس ـتــاذ ال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة فــي جامعة
الـقــاهــرة وأح ــد املـحـلـلــن ال ـبــارزيــن ،في
حـ ـ ــوارات ص ـحــاف ـيــة ،أن «ال ـس ـي ـســي لن
يـكــون مــرشــح املــؤسـســة الـعـسـكــريــة في
االنتخابات الرئاسية املقبلة» ،بل ذهب
إلى ّ
حد القول« :إنني لن أفاجأ إذا خرج
(السيسي) وأعلن نيته أال يترشح».
وف ـ ــق ح ـس ـن ــي ،س ـي ـت ـخــذ ال ـج ـي ــش ه ــذا
امل ـن ـح ــى غ ـي ــر املـ ـت ــوق ــع ل ـل ـح ـف ــاظ عـلــى
هـيـبـتــه وق ــدرت ــه عـلــى لـعــب دور رمــانــة
امليزان في الدولة املصرية ،الــذي يقوم
ع ـل ـي ــه م ـن ــذ ع ـ ــام  ،1952وذلـ ـ ــك ب ـعــدمــا
وصلت األوضاع في البالد إلى مرحلة
ق ــد ال تـسـتـطـيــع امل ــؤس ـس ــة الـعـسـكــريــة
االس ـت ـمــرار فــي أخ ــذ ه ــذا الـ ــدور معها،
وال سيما بـعــد تحميل الـجـيــش أعـبــاء
سياسية واقتصادية تفوق طاقته ،إلى
ّحــد أنــه قد ال يستطيع بسببها تنفيذ
املـهـمــات األســاس ـيــة املــوكـلــة إل ـيــه ،ومــن
بينها القضاء على اإلرهاب في سيناء،
الذي كلف السيسي مسؤوليته لرئيس
ً
أركانه الجديد .فضال عن ذلــك ،يستند
التحليل املــذكــور إلــى تنبؤات حــول أن
املؤسسة العسكرية غير مرتاحة حيال
بعض القرارات التي تمس الدولة ،مثل
التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير،
وأن استمرار السيسي في الحكم سوف
يغريه التخاذ قرارات اقتصادية قاسية
مــن ال ــوارد جـدًا أن تدفع املصريني إلى
انفجار لن يستطيع العسكر السيطرة
عليه.
قــد تـكــون تلك امل ـبــررات موضوعية من
الـنــاحـيــة الـشـكـلـيــة .ول ـكــن بـنـظــرة أكـثــر
دق ــة وعـمــق فــي مـجــريــات األم ــور خــال
األعوام املاضية تتضح صورة مغايرة.
ً
بــال ـعــودة إل ــى ال ـ ــوراء ق ـل ـيــا ،وتـحــديـدًا
إلــى بــدايــة  ،2014أي بـعــد أشـهــر قليلة
على عــزل الــرئـيــس «اإلخ ــوان ــي» محمد
م ــرس ــي ،كــانــت ثـمــة ت ـقــديــرات مشابهة
وأس ـ ــاسـ ـ ـه ـ ــا تـ ـس ــريـ ـب ــات م ـ ــن مـ ـص ــادر

عسكرية أف ــادت حينذاك بــأن السيسي
ل ــن ي ـتــرشــح لــرئــاســة ال ـج ـم ـهــوريــة ،كي
ال ي ـع ـت ـب ــر ب ـع ـض ـه ــم تـ ـح ــرك امل ــؤس ـس ــة
الـعـسـكــريــة ض ــد الــرئ ـيــس املـنـتـخــب في
الثالث من تموز  2013انقالبًا عسكريًا
هدفه السيطرة على الحكم.
ّ
هذا األمر أكده صراحة ،في ذلك الوقت،
ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء أح ـ ـمـ ــد وصـ ـ ـف ـ ــي ،وه ـ ـ ــو ع ـضــو
املجلس العسكري ـ الذي اختفى نهائيًا

أعطت عودة شفيق
مجاال للتقديرات سرعان ما
ً
انتهت بسحبه ترشحه

من املشهد ـ وكذلك العقيد أركان حرب
أحمد علي ،وهو املتحدث السابق باسم
القوات املسلحة ،الذي قال إن املؤسسة
الـعـسـكــريــة ل ــن تــرشــح أح ـ ـدًا لـلــرئــاســة،
ولن تتدخل في العمل السياسي.
ك ــل ت ـل ــك ال ـت ـص ــري ـح ــات أث ـب ـت ــت األي ـ ــام
الالحقة أنها غير صحيحة ،بعدما تم
توجيه حملة إعالمية ضخمة ملطالبة
الـسـيـســي بــال ـتــرشــح ،وق ــد ات ـضــح بعد
ذلـ ـ ــك ،وم ـ ــن ت ـس ــري ـب ــات ص ــوت ـي ــة ،أن ـهــا
كانت بتوجيهات وتعليمات مباشرة
م ــن ال ـ ـلـ ــواء ع ـب ــاس ك ــام ــل ،وهـ ــو مــديــر
مـكـتــب الـسـيـســي فــي وزارة ال ــدف ــاع ،ثم
مــديــر مـكـتـبــه ف ــي رئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة.
ع ـق ــب ت ـل ــك ال ـح ـم ـل ــة ،اج ـت ـم ــع امل ـج ـلــس
ال ـع ـس ـكــري ل ـب ـ ّـت ق ـ ــرار تــرش ـيــح املـشـيــر
عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي ،وهــو االجـتـمــاع
الــذي شهد اعـتــراض بعض الجنراالت

وان ـق ـســامــا حـ ــادًا ف ــي م ــا بـيـنـهــم .وك ــان
م ــن أبـ ــرز امل ـع ــارض ــن ل ـق ــرار الـتــرشـيــح،
وفــق مـصــادر عسكرية فــي ذلــك الوقت،
الفريق عبد املنعم الـتــراس ،وهــو قائد
سالح الدفاع الجوي ،الذي تمت إحالته
على التقاعد أخيرًا.
إث ــر ذل ــك ،عـقــد اجـتـمــاع آخ ــر بـعــد أي ــام،
ووافـ ـ ــق خ ــال ــه امل ـج ـل ــس ع ـل ــى تــرشـيــح
الـسـيـســي ،وه ــو مــا يـعـكــس أن طموحًا
م ـس ـب ـق ــا وعـ ــزمـ ــا ص ـل ـب ــا مـ ــن ال ـس ـي ـســي
ل ـ ـتـ ــولـ ــي ع ـ ـ ـ ــرش م ـ ـصـ ــر ك ـ ــان ـ ــا ال ـ ــداف ـ ــع
الــرئـيـســي للكثير مــن الـتـحــركــات التي
ش ـهــدت ـهــا م ــرح ـل ــة م ــا ق ـب ــل ان ـت ـخــابــات
 ،2014فما الذي يدفعه اآلن إلى التخلي
عــن املـنـصــب بـعــدمــا اسـتـتـ ّـب لــه الحكم
أربع سنوات؟
أي ـ ـضـ ــا ،اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
لـ ـلـ ـجـ ـي ــش ،ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــاظـ ـم ــت ف ـ ــي ع ـهــد
ال ـس ـي ـســي ،ل ــم ت ـكــن م ـحــل اعـ ـت ــراض من
ق ـيــاداتــه ،ول ــم يـنـظــر إلـيـهــا بــاعـتـبــارهــا
ع ـب ـئــا ع ـل ــى امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،بــل
ع ـل ــى الـ ـعـ ـك ــس ،هـ ـن ــاك ت ـص ــري ــح عـلـنــي
سابق للواء محمود نصر ،وهو عضو
املـ ـجـ ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ومـ ـس ــاع ــد وزيـ ــر
الدفاع للشؤون املالية سابقًا ،قال فيه
ّ
إن تلك اإلمبراطورية هي عرق املؤسسة
الـعـسـكــريــة ،بــل وج ــه تـحــذيــرات قاسية
النشاط االقتصادي
إلى من يعارضون
ُ
لـ ـلـ ـجـ ـي ــش ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــول« :سـ ــن ـ ـقـ ــاتـ ــل ع ـلــى
مشروعاتنا ،وهــذه معركة لن نتركها،
ولــن نسمح ،للغير أيــا كــان ،باالقتراب
من مشروعات القوات املسلحة».
كــذلــك ،فــإن ال ـق ــرارات االقـتـصــاديــة التي
قــد يـتــوقــع بعضهم خ ــوف الـجـيــش من
تـبـعــاتـهــا ،تـسـيــر عـلــى ق ــدم وس ــاق منذ
تــولــي السيسي الــرئــاســة ،وت ــم بالفعل
إن ـجــاز جــزء كبير ج ـدًا مـنـهــا ،وأشـ ّـدهــا
قسوة هو قرار تعويم العملة كليًا الذي
أغ ــرق ال ـبــاد فــي تـضـخــم وف ـقــر شــديــد،
وج ــرى ت ـمــريــره م ــن دون أي قــاقــل قد
تـ ـ ــؤرق امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة أو تـثـيــر

طالب خالد علي بضمان
حرية الصحافة وإنهاء
حالة الطوارئ (أرشيف)

ب ــال ـق ــوة ال ـت ــي ك ــان ــت عـلـيـهــا ف ــي عهد
الــرئـيــس الـســابــق مـحـمــد مــرســي ،فقد
ُ
تــم «خـنـقـهــا» ،وال يمكنها أن تـجــاري
املرشح املحتمل في ما يريد ،إال «حزب
الــدس ـتــور» ،ال ــذي إن ســألـنــا عــن حجم
تــأثـيــره وجـمــاهـيــريـتــه ،فسنجد أنــه ال
يمكن ملــرشــح رئــاســي أن يعتمد عليه
في معركته.
عالوة على ذلك ،فإن النظام السياسي
لن يقدم على الحديث عن ّ
أي ضمانات
لـنــزاهــة االن ـت ـخــابــات ،ألن ــه سيثير في

تـلــك الـحــالــة شـكــوكــا كـثـيــرة ح ــول هــذه
ّ
سيضره خارجيًا.
املسألة ،وهذا أمر
بكل بساطة ،سيعتبر النظام السياسي
أن من حق خالد علي أن يقول ما يشاء...
وه ــو أي ـضــا ل ــن يـفـعــل س ــوى م ــا يــريــد!
ّأم ــا مسألة «حــريــة الصحافة» فقضية
أخـ ــرى؛ فــالـحــديــث لــم يـعــد ي ــدور عنها
ً
أص ــا ،طــاملــا أنـهــا بــاتــت ملكًا للنظام،
فكيف لها أن تعمل بعيدًا عن تصوراته؟
ّ
وأمـ ــا إن ـه ــاء حــالــة الـ ـط ــوارئ ،فسيجد
خ ــال ــد ع ـلــي ح ـجــة ال ـن ـظ ــام الـسـيــاســي

عليها ،فــي أن «البلد فــي حالة حــرب»
وأن هــذه اإلجـ ــراءات االستثنائية أمر
ضروري ملكافحة اإلرهاب.

هل تلك الضمانات المطلوبة
أحالم؟
ال ت ـح ـتــاج اإلج ــاب ــة ع ــن هـ ــذا ال ـس ــؤال
س ـ ــوى إل ـ ــى مـ ـش ــاه ــدة الـ ــوضـ ــع ال ـع ــام
فــي مصر ال ــذي ال يمكن وصـفــه سوى
بالخانق على املستويني االقتصادي
والسياسي؛ فحال السياسة فــي عهد

ع ـبــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي ال تـبـتـعــد عن
الجملة التي كانت تطلق على الحياة
السياسية خــال عهد حسني مبارك،
وهي «خنق املجال العام ومحاصرته»،
من كل اتجاه؛ فقد تم تقويض األحزاب
تمامًا ،وجرى تفجير بعضها («حزب
ً
املصريني األحرار» مثاال) ،فيما تستمر
إخــافــة ال ـش ـبــاب ،بـسـجــن مــن يعترض
منهم ،وبالتالي لم يعد خالد علي ـ أو
غيره ـ يضمن أن االنتخابات الرئاسية
ستكون نزيهة.

اع ـت ــراض ــات داخ ـل ـهــا ،ب ــل تــراف ـقــت هــذه
القرارات مع زيادات كبيرة في مرتبات
القوات املسلحة.
أما قضية التخلي عن تيران وصنافير،
فمن البديهي أنه لم تكن لتمر من دون
ض ـ ــوء أخـ ـض ــر مـ ــن قـ ـ ـي ـ ــادات امل ــؤس ـس ــة
العسكرية ،حتى إن السيسي أعلن قراره
بـشــأن اتـفــاقـيــة ال ـحــدود مــع الـسـعــوديــة
في حضورهم ،كما شارك وزير الدفاع
ش ـخ ـص ـيــا ف ــي ال ـط ـع ــن ب ـح ـكــم ال ـق ـضــاء
املصري بأحقية البالد في الجزيرتني.
ومن جهة أخرى ،لم يصدر أي اعتراض
أو إشــارة مــن الجيش تجاه التدخالت
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي س ـي ـن ــاء ،ح ـت ــى بـعــد
تصريحات علنية من تل أبيب بتنفيذ
ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ه ـج ـم ــات داخ ــل
األراضي املصرية.
كـ ــل مـ ــا سـ ـب ــق ي ـج ـع ــل رؤي ـ ـ ــة ال ــدكـ ـت ــور
ح ـس ـن ــي ،ال ـت ــي ُيـ ـش ــارك ــه ف ـي ـهــا الـكـثـيــر
مـ ــن املـ ـص ــري ــن ،نـ ـظ ــرة ق ــدي ـم ــة نـسـبـيــا
للجيش امل ـصــري ال ــذي تـبــدل جــوهــريــا
في اتجاه آخــر .في النهاية ،ربما شكل
تــرشــح الـفــريــق شفيق اضـطــرابــا كبيرًا
ف ــي املـ ـع ــادل ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة لـلـمــؤسـســة
الـعـسـكــريــة الـتــي ال تسمح بـتـقــدم أكثر
مـ ــن مـ ــرشـ ــح عـ ـسـ ـك ــري إلـ ـ ــى ال ــرئ ــاس ــة،
وه ـ ــو م ــا ج ـ ــرى س ــاب ـق ــا ب ـم ـنــع ال ـفــريــق
ســامــي عـنــان مــن خــوض املنافسة أمــام
السيسي ،وتأكد قبل يومني ،حني قرر
شفيق العزوف عن الترشح.
وم ـم ــا ال ش ــك ف ـيــه أن ال ـس ـي ـســي ،ال ــذي
شغل منصب رئيس املخابرات الحربية
ووزي ــر الــدفــاع ،يعلم جيدًا كيف تسير
األمور في املكاتب املغلقة ،وكيف ُيرضي
مراكز القوى داخل املؤسسة العسكرية،
لــذا يبقى السيناريو األقــرب حتى اآلن
هو ترشح السيسي لوالية ثانية ،فيما
س ـت ـكــون بــاقــي ال ـس ـي ـنــاريــوات األخ ــرى
م ـجـ ّـرد تـمـنـيــات أك ـثــر مـنـهــا تخمينات
قائمة على معطيات موضوعية ...حتى
ّ
تستجد في األمور أمور.
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العالم

المقابلة
أجرتها :لينا كنوش
قدمت استراتيجية األمن القومي األميركية الجديدة ،التي أزيل الستار عنها في  18كانون األول الماضي ،اإلطار النظري الذي يسجل توجهات
السياسة الخارجية للواليات المتحدة .ومن بين ركائزها مبدأ «التوطيد النوعي والكمي لألسلحة والترسانات» ،و«تعزيز القوات والترسانات الحربية
وإدماجها كمًا وكيفًا» ،في سباق لتحديث الترسانة العسكرية وتعزيز التحكم بالموارد االستراتيجية ،وال سيما في أفريقيا ،حيث بات لألميركيين
وجود قوي وانتشار عملياتي .في هذه المقابلة ،يشرح المتخصص في العالقات الدولية ومدير األبحاث حول الجيوسياسية في مدرسة
« ،»KEDGE Business Schoolيحيى زبير ،انعكاسات تطبيق هذه االستراتيجية في دول المغرب العربي

يحيى
زبير

• «القوة الناعمة» األميركية ستعاني جراء
تهديدات ترامب
• الواليات المتحدة بصدد عسكرة أفريقيا بذريعة
محاربة «اإلرهابيين»
• الخالف قائم في الجيش الجزائري حول التدخل
خارج الحدود
¶ ترون أن اململكة املغربية مركز الثقل في
االن ـت ـشــار الـعـسـكــري األم ـيــركــي فــي بعض
دول امل ـغ ــرب ال ـع ــرب ــي ،وأن امل ـغ ــرب شــريــك
عسكري رئيسي لألميركيني في املناورات
املـشـتــركــة الـتــي تــرعــاهــا ق ــوات «أفــري ـكــوم».
هل نغامر بالتحليل إذا ما رجحنا حدوث
تـعــاون أوثــق بــن الــربــاط وواشنطن فــي ظل
هذه العقيدة االستراتيجية الجديدة؟
رغم أن العالقات بني الواليات املتحدة ودول املغرب
ً
الـعــربــي ج ـيــدة إج ـم ــاال ،ف ــإن الـتـخـطـيــط االقـتـصــادي
ييد
والـسـيــاســي إلدارة الــرئـيــس دون ــال ــد تــرامــب لــم ِ
اهتمامًا الفتًا بهذه الدول حتى اآلن .ويغلب االنسجام
على عالقات األميركيني بهذه الدول املغاربية الثالث:
تونس وليبيا واملغرب .لكن الوضع مقلق لواشنطن
في ليبيا بسبب انتشار تنظيم «داعش» ،وفي تونس
حيث يحتمل أن يــرجــع إليها نحو ألـفــن إلــى ثالثة
آالف مـقــاتــل ،بعد هزيمة املـجـمــوعــات اإلرهــابـيــة في
ســوريــا وال ـعــراق .يــرى االستراتيجيون األميركيون
أن املقاتلني التونسيني الـعــائــديــن يشكلون تهديدًا
ْ
خطيرًا .لـكــن ثمة شـكــوك فــي وج ــود قــاعــدة عسكرية
أم ـيــرك ـيــة س ــري ــة ف ــي ت ــون ــس لـلـتـصــدي لـ ـه ــؤالء .هــذا
التهديد األمني مجرد ذريعة يستخدمها األميركيون
لتشييد قاعدة عسكرية جديدة في أفريقيا.
أمــا فــي ليبيا ،فــالــواليــات املتحدة حــاضــرة ميدانيًا،
لكنها ألقت مسؤولياتها على عاتق كــل مــن فرنسا
وبريطانيا وإيـطــالـيــا ،إذ تـتـعــاون ق ــوات هــذه الــدول
ب ـصــورة وثـيـقــة مــع ال ـق ــوات املـسـلـحــة الـجــزائــريــة في
مكافحة عناصر «داعش» في ليبيا .لكن يبقى املغرب
الحليف َّ
املقرب إلى الواليات املتحدة ،وإن كان من غير
املــؤكــد أن يستمر هــذا تحت إدارة تــرامــب .فاألسئلة
امل ـطــروحــة عـمــا إذا كــانــت ال ــرب ــاط سـتـنــال املـســاعــدة
العسكرية األميركية نفسها ،أم سينفذ تهديد ترامب
بمعاقبة ال ــدول التي صوتت فــي األمــم املتحدة ضد
إعالن ترامب حول القدس ،تنتظر األجوبة.
من املهم االنتباه إلى أن الواليات املتحدة تقدم هذه
املعونة العسكرية منذ وقت طويل .ولوالها ،لكانت
الـقــوات امللكية املغربية ستندحر خــال املواجهات

التي خاضتها في الصحراء الغربية ضد أفواج جبهة
بوليساريو في السبعينيات .كما ال يجوز أن ننسى
الــدور الفعال الــذي قامت به فرنسا على املستويني
العسكري والسياسي منذ التوقيع على اتفاق وقف
النار بني املغرب و«بوليساريو» عام  ،1991وهي ما
انفكت توفر الدعم املالئم للرباط في مجلس األمن،
ملنع تنفيذ قرارات األمم املتحدة في تنظيم استفتاء
على حق تقرير املصير للصحراويني.
م ــع ذل ـ ــك ،يـنـبـغــي أن ن ـض ـيــف أن ت ــدري ــب ال ـض ـبــاط
املغاربة يجري بانتظام في الواليات املتحدة وتموله
وزارة ال ــدف ــاع ه ـنــاك .كـمــا أذن ــت واشـنـطــن للمملكة
بـشــراء طــائــرات حربية مــن طــراز «إف  »16وغيرها،
ع ـبــر قـ ــروض مـصــرفـيــة ت ـض ـم ـن ـهــا ...ح ـتــى ال ـج ــدران
الـضـخـمــة ف ــي ال ـص ـحــراء الـغــربـيــة كــانــت ق ــد شـيــدت
بـمـســاعــدة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .لــذلــك ،حينما أعلنت
إدارة جورج بوش االبن تشكيل قوات «أفريكوم» عام
 ،2007كان املغرب مستعدًا من دون شك الستقبالها
فوق أراضيه ،وطلب مقابل ذلك رعاية أميركية لحل
سياسي يقوم على ضم إقليم الصحراء الغربية إلى
أراض ـي ــه ،لـكــن واشـنـطــن لــم تـكــن راغ ـبــة فــي اسـتـفــزاز
الـجــزائــر الـتــي كــانــت قــد أصـبـحــت شــريـكــا مهمًا لها
ف ــي م ـحــاربــة اإلره ـ ـ ــاب .ع ـلــى أي حـ ــال ،امل ـق ــر ال ــدائ ــم
لـ«أفريكوم» ال يزال في مدينة شتوتغارت في أملانيا،
رغـ ــم أن م ــرك ــز ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ــاب ــع ل ـهــا م ــوج ــود في
القاعدة األميركية الضخمة في معسكر Lemonnier
في جيبوتي.
¶ كـيــف تـصـفــون مـسـتــوى ال ـت ـعــاون الـعـسـكــري الـجــزائــري
ـ ـ األمـيــركــي ،وكـيــف سيتأثر بـ«استراتيجية األم ــن القومي
الجديدة»؟
يبدو أن األميركيني قد أيدوا املساعي الجزائرية في
مالي ،بغض النظر عما تفعله فرنسا هناك ،وكذلك
يتابعون املقاربة الجزائرية في عملية التوافق بني
القوى الليبية املنقسمة بني حكومتي طرابلس الغرب
وبنغازي .وبالنسبة إلى لعبة باريس في دول منطقة
ال ـســاحــل (مـجـمــوعــة الـ ــدول الـخـمــس ال ـتــي تستثني
الـ ـج ــزائ ــر) ،ي ـم ـكــن أن ن ـت ــوق ــع ت ـق ــارب ــا ب ــن ال ـج ــزائ ــر

المقرب إلى الواليات المتحدة في القارة السمراء (أرشيف)
يبقى المغرب الحليف
َّ

وواش ـن ـطــن ي ـت ـعــدى امل ـج ــال ال ـع ـس ـكــري األم ـن ــي .لكن
يجب أن نبقى حذرين من هذا التوقع ،ألن الجزائريني
يــرتــابــون دومـ ــا م ــن الـسـيــاســة األم ـيــرك ـيــة ،فـهــم رغــم
مساهمتهم الفعالة في مكافحة اإلرهاب ،لم يحصلوا
من األميركيني على أي مكاسب ،وأكبر دليل على ذلك
قضية الصحراء الغربية.
ال ـت ـعــاون ال ـج ــزائ ــري ـ ـ األم ـيــركــي ف ــي امل ـج ــال األمـنــي
ه ــو ع ـم ــوم ــا ف ــي نـ ـط ــاق تـ ـب ــادل املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،م ــع أن

مواقف الرئيس
تقوض
األميركي قد ّ
الشراكة مع دول
المغرب العربي

ال ـع ـس ـك ــري ــن الـ ـج ــزائ ــري ــن س ــاهـ ـم ــوا ف ــي مـ ـن ــاورات
«ال ـش ــراك ــة ملـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب ع ـبــر ال ـص ـح ــراء» الـتــي
شــرع األميركيون بتنظيمها في  ،2005وبعدها في
مناورات « »Flintlockالتي تجريها «أفريكوم» .وبما
أن الضباط الجزائريني اكتسبوا خبرات متميزة في
مكافحة اإلرهــاب ،يريد الجيش األميركي االستفادة
من ذلك.
رغــم كــل ه ــذا ،امتنعت الــواليــات املـتـحــدة عــن تسليم
أسلحة هجومية للجزائر حتى ال تخلق عدم توازن
قــوة (إقليمي) يكون ملصلحة الـجــزائــر ،التي ال تــزال
ت ـش ـتــري أك ـث ــر م ــن  %70م ــن م ـعــدات ـهــا م ــن روس ـي ــا،
املـ ّ
ـزود التقليدي لها ،علمًا بأنها تشتري من الصني
والـ ـب ــرازي ــل وتــرك ـيــا وإي ـطــال ـيــا وأمل ــان ـي ــا وال ــوالي ــات
املـتـحــدة (ســي  ،130وطــائــرات مــراق ـبــة )...وأيـضــا من

فــرنـســا ،وذل ــك مــن أج ــل تجنب االع ـت ـمــاد عـلــى طــرف
واحد.
ّ
من جهة أخرى ،تشكل العقيدة الجزائرية القائمة على
رفض التدخل خارج الحدود نقطة خالف حاليًا بني
الضباط الشباب في الجيش الوطني ،وبني القيادة
ال ـت ــي ت ـعــانــي بـسـبــب ت ـقــدم ـهــا ف ــي ال ـع ـم ــر .ف ــاألوائ ــل
يريدون التدخل من أجل ضمان أمن البالد ،فيما يريد
«الـحــرس الـقــديــم» الحفاظ على السياسة الدفاعية.
كما أن حالة غياب اليقني بشأن خليفة الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة تمنع الجيش من اتخاذ أي إجــراء
م ــن شــأنــه امل ـخــاطــرة ب ـتــوريــط ال ـق ــوات ف ــي مستنقع
الساحل .وعليه ،يواصل الجيش تعزيز حدود البالد
املمتدة على مسافة نحو  7آالف كيلومتر .مع ذلك،
شنت الـقــوات الجزائرية بعض العمليات (املنسقة)
في تونس ،وكذلك مع القوات األجنبية في ليبيا ،في
ّ
خانة االستثناءات الـنــادرة .إن األفضلية للسلطات
الجزائرية ليست في الوساطة من أجل عودة السالم
في ليبيا ومالي فحسب ،لكن أيضًا في تجنب تدخل
أجـنـبــي جــديــد فــي لـيـبـيــا (ل ــم ي ـعــارض الـجــزائــريــون
التدخل في مالي ألنهم اعتبروه قانونيًا مثله مثل
التدخل الروسي في سوريا).
ّ
¶ هل تعتقد أنه يمكن ملواقف ترامب األخيرة ،وال سيما في
ما يتعلق بالقدس ،أن تكون لها تداعيات على صعيد التعاون
االستراتيجي مع الدول املغاربية؟
بطبيعة ال ـح ــال ،ك ــان ل ـت ـحـ ّـرك تــرامــب فــي مــا يخص
ال ـق ــدس أث ــر ف ــي دول امل ـغ ــرب ال ـعــربــي عـلــى مستوى
الحكومات ،لكن ال ينبغي انتظار أشياء كبيرة بسبب
الضعف وافـتـقــاد الــوحــدة .لــدى األت ــراك واإليــرانـيــن
الكثير ليربحوه في ظل خمول األنظمة العربية ،كما
ّ
أن السعودية متواطئة في هذه املسألة ،ولهذا السبب
ّ
ُي ّقال على مستوى الدول العربية إن قرار ترامب ليس
ً
ّ
بــنـ ً
ـاء .لكن املشكلة التي ســوف تطرح نفسها عاجال
ً
ّ
أو آجــا تتمثل في رد الـشــارع ،األمــر الــذي من شأنه
أن ي ــؤدي إل ــى ان ـجــرافــات أكـبــر مــن تـلــك الـتــي حققها
«ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي» .ح ـتــى اآلن ،ال يـمـكــن الـتـصــديــق
ببساطة أن الــواليــات املتحدة ستبدأ معاقبة جميع

األربعاء  10كانون الثاني  2018العدد 3366

العالم

15

تونس

المعارضة تعتزم توسيع االحتجاجات
يحذر
 ...واالئتالف الحكومي ّ
الدول العربية واإلسالمية التي عارضت قرارها ،لكن
ترامب سيحصد ما بذره بهذا القرار.
¶ يميل الــروس نحو تطوير عالقتهم مع دول املغرب ،فهل
بإمكانهم أن ُيقلقوا الترتيبات الجيوستراتيجية الجديدة
لواشنطن؟
من الواضح أن «روسيا بوتني» ستكون أقــل تخوفًا
مــن الـصــن ،ألن موسكو تريد أن تصبح قــوة عاملية
وينبغي عليها بذلك إظـهــار عضالتها والــدفــاع عن
مصالحها .هــي تقيم عــاقــات مـمـتــازة مــع الـجــزائــر،
كما يمكن للسالم في ليبيا أن يسمح لها بالعودة.
لكن ملعرفة واضـحــة ،ينبغي انتظار إع ــادة انتخاب
فالديمير بوتني رئيسًا ومراقبة السياسة املتوسطية
لروسيا.
¶ ال تمتلك الصني حتى اآلن سوى قاعدة واحدة في جيبوتي.
هل يخاطر التوجه األميركي الجديد ّ
بجر بكني نحو سباق
ل ـغــزو امل ـغــرب ال ـعــربــي؟ هــل ه ـنــاك اح ـت ـمــال لــوجــود منافس
استراتيجي في شمال أفريقيا؟
حـ ـت ــى اآلن ،تـ ـظ ــل ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ــوحـ ـي ــدة
للصينيني خــارج أراضـيـهــم فــي جيبوتي ،وال يبدو
ّ
لي أن الصني سوف تدخل في سباق تسلح من شأنه
عــرق ـلــة بــرام ـج ـهــا لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة ولـتـحــديــث
البالد .لن يكون لبكني وجود عسكري في دول املغرب
الـعــربــي إال إذا دعتها إح ــدى هــذه ال ــدول ،وه ــذا غير
مــرجــح .ســوف تنافس الـصــن الــواليــات املتحدة في
االقتصاد (الدبلوماسية االقتصادية) عبر «مبادرة
ال ـحــزام وال ـطــريــق »Belt & Road Initiativeو«طــريــق
الحرير البحري  »Maritime Silk Roadالــذي يخترق
الـبـحــر امل ـتــوســط ،وم ــن امل ـتــوقــع إق ــامــة مـنـشــآت عند
امل ّــوان ــئ ف ــي مـصــر وال ـج ــزائ ــر ل ـهــذا ال ـغ ــرض .املـغــرب
وقعت أيضًا اتفاقات مع الصني (مشروع ضخم في
طنجة).
ستواصل الصني زحفها االقتصادي في أفريقيا وأي
مكان آخر مع تجنب الوقوع في مواجهة مع الواليات
املتحدة .لكن أمــام التهديد األميركي ،قد تأخد دول
أفريقية مسافة وتقترب تدريجيًا من الصني وروسيا
في وقت تسير فيه العالقات مع أوروبا بإيجابية.
¶ هــل تمتلك واشنطن فــي الــوقــت الحالي الــوســائــل الكافية
لتحقيق طموحاتها في إقامة وجود عسكري قوي ومركزي
في أفريقيا ،وبالتالي تحييد املنافسني االستراتيجيني؟
ال تشكل وثيقة استراتيجية األمن القومي األميركية
دائـ ـم ــا االن ـع ـك ــاس ال ـح ـق ـي ـقــي ل ـل ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة
ل ـ ـلـ ــواليـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة (ف ـ ـهـ ــي بـ ـبـ ـس ــاط ــة م ـط ـل ــب مــن
الكونغرس منذ عــام  .)1986لــذا ،ال ينبغي االعتماد
عـلــى ه ــذه الــوثـيـقــة لتحليل والس ـت ـشــراف السياسة
الخارجية األمـيــركـيــة ،وخــاصــة فــي ظــل حكم ترامب
ً
الذي تعاني خالله هذه السياسة خلال وظيفيًا (نذكر
ً
مـثــا تـصــريـحــات الــرئـيــس األمـيــركــي املتناقضة مع
تصريحات وزير خارجيته أو البنتاغون .كما نذكر
التوترات ذات املغزى مع الدول الحليفة أيضًا ،وذلك
حتى إن لــم يتأثر سلبًا ،بـصــورة أو بــأخــرى« ،حلف
شمال األطلسي» بسبب استعادة روسيا ثقلها على
الساحة األوروبية).
ال ــوالي ــات املـتـحــدة ب ـصــدد عـسـكــرة أفــريـقـيــا بــذريـعــة
م ـحــاربــة «اإلره ــابـ ـي ــن» ،وه ــي ت ـط ـ ّـور ق ــواع ــده ــا في
أن ـحــاء ال ـق ــارة (تـبـقــى قــاعــدتـهــا فــي جـيـبــوتــي األكـثــر
إثــارة) .وهناك أيضًا العديد من قواعد الطائرات من
دون طيار مثل تلك املــوجــودة في إثيوبيا والنيجر
وأماكن أخرى .لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو عن
معرفة الكيفية التي ستتمكن بها هــذه اإلدارة التي
تجاهلت أفريقيا منذ أكثر مــن عــام ،والـتــي خفضت
بــرامــج امل ـســاعــدة ،مــن تــأكـيــد هيمنتها عـلــى ال ـقــارة.
يبنغي أن نـشـيــر أي ـضــا إل ــى أن ــه فــي االسـتــراتـيـجـيــة
الجديدة ( ،)2017تحتل أفريقيا املكانة األخـيــرة في
أول ــوي ــات الـسـيــاســة الـخــارجـيــة لحكم تــرامــب .لــذلــك:
كيف يمكن إلدارة تـلـ ّـوح دائـمــا بالتهديد حتى ضد
دول صـغـيــرة أن تـكـتـســب ثـقــة األفــريـقـيــن وتـنــافــس
الصينيني الذين ّ
يقدمون املساعدة والتنمية من دون
أي شروط؟ «القوة الناعمة» للواليات املتحدة سوف
تعاني بالتأكيد جراء ذلك.

ساد الهدوء ،يوم أمس ،معظم المدن
التونسية ،بعد ليلة مضطربة تخللتها احتجاجات
ليلية ،وأسفرت عن مقتل متظاهر وإصابة 11
عنصرًا أمنيًا .إال أن ذلك الهدوء ال ُيعلم مداه إلى
اآلن ،في ظل اعتزام المعارضة توسيع نطاق
االحتجاجات على قانون المالية الجديد «حتى
إسقاطه» .اعتزام يثير قلق االئتالف الحكومي
الذي أجمعت وجوهه ،على الرغم من خالفها
المستجد ،على اعتبار تلك الدعوات من باب
«المزايدات ومحاوالت الشيطنة»
شـ ـ ـه ـ ــدت تـ ـ ــونـ ـ ــس ،خـ ـ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن
امل ـ ــاض ـ ـي ـ ــن ،م ـ ــوج ـ ــة احـ ـتـ ـج ــاج ــات
شعبية على قــانــون املــالـيــة الجديد
الـ ـ ــذي ي ـت ـض ـمــن إجـ ـ ـ ــرءات تـقـشـفـيــة،
مـ ــن ب ـي ـن ـهــا رف ـ ــع الـ ــدعـ ــم عـ ــن بـعــض
الـ ـسـ ـل ــع ،وزي ـ ـ ـ ــادة الـ ـض ــرائ ــب .يــأتــي
ذل ـ ــك ف ــي وق ـ ــت ت ـه ـتــز ف ـي ــه ال ـســاحــة
الـسـيــاسـيــة عـلــى وق ــع تـلــويــح حــزب
«ن ــداء تــونــس» بفك ارتباطه بحركة
«النهضة» ،ما ينذر بفسخ االئتالف
الـحـكــومــي الـ ــذي يـحـكــم ال ـب ــاد منذ
االنتخابات التشريعية األخيرة عام
 .2014مشهد سـيــاســي واقـتـصــادي
واج ـت ـمــاعــي مـضـطــرب يـســم الــدولــة
الـتــي انطلقت منها ش ــرارة «الربيع
ال ـع ــرب ــي» ،وه ــي تـعـيــش ف ــي أج ــواء
الذكرى السابعة النتفاضة «الحرية
وال ـك ــرام ــة» .ول ـئــن ك ــان شـهــر كــانــون
الثاني/يناير موعدًا سنويًا متجددًا
الض ـ ـط ـ ــراب ـ ــات تـ ـتـ ـخ ــذ ف ـ ــي األغـ ـل ــب
طابعًا اقتصاديًا اجتماعيًا ،بالنظر
إل ــى الـضــائـقــة الـتــي يعيشها سكان
املناطق الداخلية واألري ــاف في هذا
الشهر من كل عــام ،إال أنــه هــذه املرة
يبدو أكثر خطورة كونه يعقب إقرار
«خ ـ ـطـ ــوات إص ــاحـ ـي ــة» ي ـش ـتــرط ـهــا
صندوق النقد الدولي ،ويتزامن مع
اش ـتــداد الـتـجــاذبــات السياسية بني
الحكومة واملـعــارضــة ،وحـتــى داخــل
االئتالف الحكومي نفسه ،وذلك على
أبـ ــواب االن ـت ـخــابــات املـحـلـيــة املــزمــع
إجراؤها في السادس من أيار/مايو

من العام الحالي.
وت ـ ـحـ ــولـ ــت امل ـ ــوج ـ ــة االح ـت ـج ــاج ـي ــة
ال ـجــديــدة ،ال ـتــي بـلـغــت ذورت ـه ــا ليل
اإلث ـن ــن ـ ـ ال ـثــاثــاء بـمـقـتــل متظاهر
في منطقة طبربة جنوب العاصمة،
إلى مادة تراشق ّ
حاد داخل البرملان
وعلى منابر وسائل اإلعــام .ووجد
ن ــواب امل ـعــارضــة ،وخـصــوصــا منهم
ممثلي «الجبهة الشعبية» و«الكتلة
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» ،ف ــي االح ـت ـجــاجــات
فرصة سانحة لتصعيد انتقاداتهم
ضد االئـتــاف الحكومي ،إذ اتهموا
األخـيــر بممارسة «سـيــاســة تجويع
وت ـف ـق ـي ــر واضـ ـطـ ـه ــاد وقـ ـه ــر وذل»،
داعـ ـ ــن إلـ ــى الـ ـت ــراج ــع ع ــن «ال ـب ـن ــود
املــوجـهــة ضــد الـشـعــب» فــي «مــوازنــة
 »2018التي تم إقرارها في  9كانون
األول/دي ـ ـس ـ ـم ـ ـبـ ــر امل ـ ــاض ـ ــي ،والـ ـت ــي
ت ـض ـم ـن ــت رف ـ ـ ــع أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـبـ ـن ــزي ــن،
وزي ـ ــادة ال ـض ــرائ ــب امل ـف ــروض ــة على
الـ ـسـ ـي ــارات واالتـ ـ ـص ـ ــاالت الـهــاتـفـيــة
واإلن ـت ــرن ــت واإلق ــام ــة ف ــي ال ـف ـنــادق،
ً
فضال عــن خصم مــا نسبته  %1من
روات ــب املــوظـفــن بـهــدف ســد العجز
في تمويل الصناديق االجتماعية.
هـ ــذه االنـ ـتـ ـق ــادات الـ ــاذعـ ــة س ــرع ــان
مــا اسـتــدعــت ردودًا مــن قبل ممثلي
«ال ـ ـن ـ ـه ـ ـضـ ــة» ال ـ ــذي ـ ــن رأوا أن ث ـمــة
م ـغــال ـطــات ف ــي ال ـحــديــث ع ــن قــانــون
املالية ،متهمني املعارضة بـ«محاولة
التملص من املسؤولية ،وإلقاء التهم
ج ــزاف ــا ،وش ـي ـط ـنــة اآلخـ ــريـ ــن» .وفــي

االت ـج ــاه نـفـســه ،ح ــذر مـمـثـلــو «ن ــداء
تـ ــونـ ــس» مـ ــن «ع ـم ـل ـي ــات ال ـش ـي ـط ـنــة
واملزايدات» ،ورأوا أن «الحراك الحالي
ال عــاقــة لــه بـقــانــون املــال ـيــة» .كذلك
ح ــذروا مــن «عـمـلـيــات الـتـخــريــب في
وقت تشكو فيه البالد من تهديدات
إره ــابـ ـي ــة» .تـ ـح ــذي ــرات ت ــراف ـق ــت مــع
زيارة تفقدية قام بها ،صباح أمس،
رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى
معبر ذهيبة وازن الحدودي ،وكذلك
املراكز األمنية الحدودية في منطقة
رم ــادة بــواليــة تطاوين ،وهــو مــا قرأ
فـيــه بـعــض ن ــواب امل ـعــارضــة رســالــة
مفادها« :األمن مقابل الغذاء».
َ َّ
تعزز االنطباع املتقدم لــدى الجبهة
ـارضــة مــع انـبـعــاث ال ـجــدل حــول
امل ـعـ ِ
ً
التظاهر ليال ،الذي أجمعت الوجوه
الحكومية على رفضه ،إذ أشار رئيس
الحكومة إلى أنه «في الديموقراطية
ليست هناك احتجاجات في الليل»،
في حني رأى الناطق الرسمي باسم
وزارة الــداخـلـيــة ،خليفة الشيباني،
أن «االح ـت ـجــاج الــديـمـقــراطــي يكون
في وضــح النهار وليس في الليل».
َ
تعليقات لم تـ ُـرق ممثلي املعارضة،
ّ
الذين ذكروا نواب «النهضة» و«نداء

تحولت االحتجاجات
إلى مادة تراشق
حاد بين المعارضة
واالئتالف الحاكم

ت ــون ــس» بــأن ـهــم ارتـ ـق ــوا إل ــى الـحـكــم
ً
ّ
محملني
«بـسـبــب املـظــاهــرات ل ـيــا»،
الـحـكــومــة مـســؤولـيــة أع ـمــال العنف
التي تخللت االحتجاجات األخيرة،
ّ
متسببة فــي مقتل مــواطــن وإصــابــة
 11عـ ـنـ ـصـ ـرًا أمـ ـنـ ـي ــا ،ومـ ـسـ ـف ــرة عــن
اعتقال  44شخصًا.
هـ ــذا الـ ـج ــدل امل ـت ـصــاعــد ُي ـح ـت ـمــل أن

خرجت في األرياف والمناطق الداخلية تظاهرات رافضة لرفع األسعار وزيادة الضرائب (أ ف ب)

ً
يتخذ أش ـك ــاال أكـثــر ح ـ ّـدة فــي األي ــام
املقبلة ،مــع اع ـتــزام املـعــارضــة الدفع
نـحــو تــوسـيــع ن ـطــاق االحـتـجــاجــات
حـتــى إس ـقــاط قــانــون املــالـيــة .ووفـقــا
ملا أدلى به زعيم «الجبهة الشعبية»،
حمة الهمامي ،في مؤتمر صحافي
ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة أم ـ ـ ـ ــس ،فـ ـ ــ«(إنـ ـ ـن ـ ــا)
سنبقى في الشارع ،وسنزيد وتيرة
االح ـت ـجــاجــات حـتــى نـسـقــط قــانــون
املالية الجائر الــذي يستهدف خبز
التونسيني ويزيد معاناتهم( ...كما
أننا) ندعو التونسيني إلى مواصلة
النضال» .دعوات تصعيدية قابلتها
ال ـح ـكــومــة ب ــال ــدع ــوة إلـ ــى ال ـت ـهــدئــة،
ـاول ــة ط ـمــأنــة امل ــواط ـن ــن إل ــى أن
م ـح ـ ِ
م ــا يــواج ـهــونــه م ــن م ـصــاعــب راه ـنــا
إن ـ ـمـ ــا ه ـ ــو م ـ ـخـ ــاض مـ ــؤقـ ــت ل ــرخ ــاء
سـيـبــدأ مـطـلــع  .2019وأقـ ـ ّـر الـشــاهــد
ب ــأن «ال ــوض ــع االق ـت ـصــادي صـعــب»،
مستدركًا بأن «الناس يجب أن تفهم
أن الــوضــع اسـتـثـنــائــي ،وأن بلدهم
ي ـمــر ب ـص ـعــوبــات ،ول ـك ــن ن ـحــن نــرى
أن  2018س ـي ـكــون آخ ــر ع ــام صعب
على التونسيني» ،بينما نقل وزيــر
امل ــال ـي ــة ،رضـ ــا ش ـل ـغ ــوم ،ع ــن رئـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة ت ـع ـه ــده بـ ـ ــ«ع ـ ــدم زيـ ـ ــادة
أسعار املنتجات األولية» ،الفتًا إلى
أن «ال ـضــرائــب ال ت ـطــال ب ـشــيء سلة
املنتجات الغذائية ،ألنها خارج إطار
الضريبة على القيمة املضافة».
إزاء ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،يـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدو أن ل ـ ـك ـ ــل م ــن
األطـ ـ ــراف امل ـت ـنــاوئــة ح ـســابــاتــه إزاء
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات وك ـي ـف ـي ــة ال ـت ـع ــام ــل
م ـع ـه ــا؛ ح ـك ــوم ــة ي ــوس ــف ال ـش ــاه ــد،
التي أطلقت فــي أيــار/مــايــو املاضي
حـ ـمـ ـل ــة ملـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد ،ت ـش ـتــد
حــاج ـت ـهــا إلـ ــى االسـ ـتـ ـق ــرار األمـ ـن ــي،
مل ـتــاب ـعــة «ب ــرن ــام ـج ـهــا اإلص ــاح ــي»
الـ ـ ـ ــذي يـ ـشـ ـت ــرط املـ ــان ـ ـحـ ــون ع ـل ـي ـهــا
ت ـن ـف ـيــذه ،والـ ـ ــذي ي ـل ـقــى اع ـت ــراض ــات
من قبل منظمات وشخصيات ترى
أنه سيؤدي إلى تعميق األزمــة ،وأن
ثمة بدائل منه أكثر جدوى وفاعلية.
حــزبــا «ال ـن ـه ـضــة» و«ن ـ ــداء تــونــس»،
الـ ـ ـل ـ ــذان ت ـ ـعـ ـ ّـرض ائ ـت ــاف ـه ـم ــا ل ـه ــزة
قبل أي ــام مــع تلويح األخـيــر بــإعــادة
ال ـن ـظ ــر فـ ــي ال ـت ـح ــال ــف مـ ــع األول ـ ـ ــى،
َ
ي ـظ ـه ــران ،م ــن جـهـتـهـمــا ،مـشـغــولــن
بالتحضيرات لالنتخابات املحلية،
ومن بعدها التشريعية ،والتي بدأت
إره ــاص ــات ـه ــا ب ــال ـظ ـه ــور م ــع إجـ ــراء
ان ـت ـخ ــاب ــات ت ـشــري ـع ـيــة ج ــزئ ـي ــة فــي
والي ــة أملــانـيــا فــي  16كــانــون األول/
ديـسـمـبــر امل ــاض ــي ،وعـلـيــه فـمــن غير
املفيد للحزبني اآلن ب ــروز تـطــورات
يمكن أن تلهيهما عــن االستحقاق
الــرئـيــس .أم ــا املـعــارضــة فــإنـهــا تجد
في االحتجاجات فرصتها للتشنيع
ع ـلــى االئـ ـت ــاف ال ـح ـكــومــي وتـعــزيــز
رصيدها الشعبي.
وم ــن بــن تـلــك الـحـســابــات جميعها
ت ـ ـت ـ ـعـ ــالـ ــى أص ـ ـ ـ ـ ـ ــوات املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن
فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـصـ ــريـ ــن وس ـ ـ ـيـ ـ ــدي بـ ــوزيـ ــد
وغ ـيــره ـمــا ،م ـ ـ ـ ّ
ـرددة« :زاد ال ـف ـقــر زاد
الـ ـ ـج ـ ــوع ي ـ ــا م ـ ــواط ـ ــن ي ـ ــا مـ ـقـ ـه ــور»،
و«ن ـ ـظـ ــامـ ــك أكـ ـل ــه ال ـ ـ ـسـ ـ ــوس» ،و«يـ ــا
حكومة االلتفاف الشعب يعاني في
األري ـ ــاف» ،و«األسـ ـع ــار شـعـلــة ن ــار».
شعارات يترافق إطالقها مع أعمال
احتجاجية أوصـلــت ،خــال اليومني
املاضيني ،إلــى إحــراق مراكز شرطة،
وس ــرق ــة م ـتــاجــر ،وت ـخــريــب منشآت
فــي م ــدن عــديــدة ،بحسب مــا أعلنت
وزارة الداخلية ،األمر الذي ينذر ،في
حال استمرار االحتجاجات ،بدخول
عـنــاصــر «م ــن خ ــارج الـنـسـيـ ّـج» على
الخط ،خصوصًا أن تونس ملا تأمن
نـهــائـيــا بـعــد مــن الـتـهــديــد اإلرهــابــي
الذي يحدق بها.
(األخبار)
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العالم
كتاب

صراع األجنحة في البيت األبيض:

بانون و«األطفال» والفوضى ثالثهما
كثيرة هي الخلفيات و«الطرائف» التي يكشفها كتاب مايكل وولف« ،نار وغضب» ،عن السنة األولى
لدونالد ترامب في البيت األبيض .ولكن من بين األمور األكثر إثارة لالهتمام التي يسردها لنا وولف بالتفصيل ،اإلجابة عن
السؤال اآلتي :ماذا يحدث حين يفوز رجل غير مؤهل ،قاد حملة على أساس ّأن «الخسارة هي الفوز» وبال أي تحضير إلدارة
بالد ،إلى البيت األبيض؟ الفوضى
نجل تــرامــب« ،دونــالــد االب ــن» ،وذلــك
عـلــى خـلـفـيــة االج ـت ـمــاع الـشـهـيــر مع
مـســؤولــن روس فــي «ب ــرج تــرامــب»،
الـ ـ ــذي ي ـش ـكــل ال ـف ـض ـي ـحــة ال ــوح ـي ــدة
الـتــي مــا زال ــت تــاحــق تــرامــب فعليًا،
وال ـحــدث األب ــرز ال ــذي قــد ي ــؤدي إلى
إزاحته من الرئاسة.

«الشبهات الروسية»

المفصلة (أ ف ب)
ترامب يعجز عن التركيز واإلصغاء إلى التوصيات
ّ

جاد الحاج
بـحـســب ك ـت ــاب «نـ ــار وغ ـض ــب داخ ــل
بـ ـي ــت ت ـ ــرام ـ ــب األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض» ،ل ـل ـكــاتــب
ّ
مايكل وولــف ،فــإن الصراع املحوري
ف ــي األش ـه ــر األول ـ ــى ل ـتــولــي دون ــال ــد
ترامب الرئاسة كان يجري بني ّ
معد
استراتيجياته ستيف بانون ،وكبير
املوظفني رينس بريبوس ،والثنائي
«جارفانكا» ،أي إيفانكا ،ابنة ترامب،
ّ
وزوج ـ ـهـ ــا جـ ـ ــارد ك ــوش ـن ــر .فـ ـك ــل مــن
ّ ّ
األطـ ـ ـ ــراف ال ـث ــاث ــة ظـ ــن أن بــإم ـكــانــه
ال ـت ــأث ـي ــر ب ـت ــرام ــب ورسـ ـ ــم ال ـخ ـطــوط
الـعــامــة لسياساته ،إذ يـقــول وولــف:
ّ
«ال ـج ـم ـيــع اع ـت ـبــر أن الــرئ ـيــس أشـبــه
ّ
بـصـفـحــة ب ـي ـضــاء ،وك ــان ــت رؤيـ ــة كــل
طـ ــرف ملـ ــلء هـ ــذه ال ـص ـف ـحــة تـخـتـلــف
جــذريــا عـ ّـن رؤي ــة اآلخ ــري ــن .فستيف
بــانــون يمثل اليمني البديل ،وجــارد
ك ــوش ـن ــر ق ــري ــب مـ ــن دي ـم ــوق ــراط ـي ــي
ّ
ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ،فـ ــي حـ ــن أن ب ــري ـب ــوس
ي ـن ـضــوي ت ـحــت ل ـ ــواء الـجـمـهــوريــن
املوالني ملؤسسة الحكم».
وما ساهم في إطالة أمد هذا الصراع
ومفاقمته ،يقول الكاتب ،كان بصورة
ّ
أســاس ـيــة عـجــز ت ــرام ــب ع ــن ح ــل ــه ،أو
ببساطة عدم اكتراثه كثيرًا .فالرجل،
كـ ـم ــا يـ ـ ـص ـ ـ ّـوره لـ ـن ــا الـ ـكـ ـت ــاب (وكـ ـم ــا

يـبــدو جليًا فــي إطــاالتــه) عــاجــز عن
ص ـغــاء إلــى التوصيات
التركيز واإل
َ َ
ّ
املفصلة .وإذا أطـلــت عليه الحديث،
ك ـمــا ف ـعــل أح ــد م ـس ـت ـشــاري حـمـلـتــه،
سام نانبرغ ،وهو ّ
يفسر له الدستور
األمـيــركـ ّـي ،يـصــاب بالضجر و«يـبــدأ
ّ
بشد شفته وتبدأ عيناه بالدوران».
ّ
وبالتالي ،فالذين أتقنوا فــن ّ إقناعه
بسرعة وبال إطناب هم من أثروا في
سياسته في النهاية.

صراع بانون والعائلة

ّ
يكشف الكتاب أن تــرامــب أراد بــادئ
األمـ ـ ـ ــر إعـ ـ ـط ـ ــاء األدوار األس ــاسـ ـي ــة
ف ــي ال ـب ـيــت األب ـي ــض ألف ـ ــراد أس ــرت ــه،
ك ـمــا ه ــي الـ ـح ــال ف ــي إم ـبــراطــوري ـتــه
ّ
ال ـت ـج ــاري ــة ،ح ـت ــى إن املـ ـق ـ ّـرب ــن مـنــه
أط ـل ـقــوا ل ـقــب «ق ـص ـ ّـي وعـ ـ ـ ّ
ـدي» (اب ـنــا
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـع ــراق ــي ال ـ ــراح ـ ــل صـ ــدام
حسني) على ابني ترامب .ذلك قبل أن
ّ
تسحبه املعلقة السياسية املحافظة
آن ك ــول ـت ــر ج ــان ـب ــا فـ ــي أحـ ـ ــد األيـ ـ ــام
ّ
وتقول له« :يبدو أن أحدًا لم يخبرك
بعد .ال يمكنك ،بكل بساطة ،تعيني
ّ
أبـنــائــك» .ولـكــن تــرامــب أصـ ّـر على أن
تلعب أسرته دورًا أساسيًا في البيت
األبيض ،وقد رأى جارد وإيفانكا في
ذل ــك فــرصــة لكسب الـشـهــر ولتعزيز

حـ ـظ ــوظـ ـهـ ـم ــا الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة .ف ـي ـق ــول
ّ
الكاتب إن جــارد وإيفانكا اتفقا أنه
«إذا سـنـحــت ال ـفــرصــة ف ــي املـسـتـقــل،
ً
فـسـتـتــرشــح إيـفــانـكــا لـلــرئــاســة أوال.
فالرئيسة األول ــى للواليات املتحدة
لـ ــن تـ ـك ــون ه ـ ـيـ ــاري ك ـل ـي ـن ـت ــون ،بــل
ّ
إيفانكا ترامب» .ولكن وجود الثنائي
ف ــي ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض ل ــم يـ ـن ــزل ب ــردًا
وســامــا عليهما ،إذ بسبب القيود
ال ـشــديــدة امل ـفــروضــة عـلــى الـعــامـلــن
فـ ــي ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ل ـض ـم ــان ع ــدم
استغاللهم ملناصبهم بهدف اإلثراء
غير املـشــروع ،عانى جــارد وإيفانكا
من انتقادات حادة واتهامات طاولت

اعتبر كثيرون أن
بانون كان الرئيس
الفعلي قبل خروجه من
البيت األبيض

أعمالهما .وقــد ألقيا باللوم أساسًا
ع ـلــى سـتـيــف ب ــان ــون ،مـتـهـمــن إي ــاه
ب ـت ـســريــب األخـ ـب ــار إلـ ــى ال ـص ـحــافــة،
خ ـصــوصــا إثـ ــر ال ـح ـســاس ـيــات الـتــي
نـ ـش ــأت بـ ــن الـ ـط ــرف ــن إث ـ ــر م ـطــال ـبــة
ب ـ ــان ـ ــون ل ـه ـم ــا بـ ــال ـ ـتـ ــزام الـ ـض ــواب ــط
ال ـب ـيــروقــراط ـيــة ف ــي ال ـب ـيــت األب ـيــض
وعدم تخطي موقعه.
وم ـ ـ ــن ب ـ ــن األم ـ ـث ـ ـلـ ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ــوردهـ ــا
ال ـك ـت ــاب ع ــن االن ـع ـك ــاس ــات الـعـمـلـيــة
ل ـهــذا االخ ـت ــاف ف ــي وج ـه ــات النظر
بـ ــن امل ـ ـقـ ـ ّـربـ ــن مـ ــن ت ـ ــرام ـ ــب ،قـضـيــة
اجتماع ترامب بالرئيس املكسيكي
ُالــذي اقترحه جــارد كوشنر (والــذي
ّ
ألغي في ما بعد) .فاألخير اعتبر أن
دوره يجب أن يتمثل بـ«توضيح آراء
الــرئـيــس إن لــم نقل إع ــادة تشكيلها
بالكامل» ،وهو األمر الذي يتعارض
كليًا مــع توجه ستيف بــانــون ،الــذي
اعتمد سياسة عــدم التراجع عن أي
موقف اتـخــذه تــرامــب خــال الحملة.
ل ـه ــذه األس ـ ـبـ ــاب ،ي ـن ـقــل ال ـك ــات ــب عــن
سـتـيــف ب ــان ــون رغ ـب ـتــه ف ــي «إرس ـ ــال
األطفال (إيفانكا وجارد) إلى املنزل».
ومـ ــن األمـ ـ ــور األخـ ـ ــرى ال ـت ــي ينقلها
ال ـك ــات ــب ع ــن ل ـس ــان ب ــان ــون ،إط ــاق ــه
ل ـق ــب «ف ـ ــري ـ ــدو» (االب ـ ـ ــن األخ ـ ـ ــرق فــي
فيلم «العراب»  )The Godfatherعلى

مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة ح ـم ـل ـت ــه وح ـ ـتـ ــى اآلن،
اسـ ـتـ ـط ــاع دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب ال ـع ـب ــور
فــوق معظم الفضائح والتسريبات
ال ـت ــي ط ــاولـ ـت ــه ،بــاس ـت ـث ـنــاء واح ـ ــدة:
ـول ع ــاق ـت ــه ب ــال ــروس.
ال ـش ـب ـه ــات حـ ـ ّ
فمن جهة ،ال يكف اإلعالم عن تفنيد
عالقات أعضاء حملة ترامب وإدارته
بالروس ،مثل مايكل فلني (مستشار
األم ــن ال ـقــومــي إلدارة ت ــرام ــب لفترة
قصيرة) ،الــذي قــال ،ردًا على اعتبار
ّ
أحـ ـ ــد أص ــدق ــائ ــه أن ح ـص ــول ــه عـلــى
م ـب ـل ــغ  45ألـ ـ ــف دوالر مـ ــن الـ ـ ــروس
م ـقــابــل اإلدالء ب ـخ ـطــاب ل ـيــس فـكــرة
ّ
ج ـي ــدة« ،ذلـ ــك ل ــن ي ـشــكــل مـشـكـلـ ُـة إال
إذا ربـحـنــا» .وم ــن جـهــة أخ ــرى ،فتح
تحقيق ّفعلي فــي الــواليــات املتحدة
حــول تدخل الــروس في االنتخابات
الرئاسية ملصلحة تــرامــب ،كــان أحد
أهـ ـ ــم مـ ـ ـح ـ ــاوره اجـ ـتـ ـم ــاع جـ ـ ــرى بــن
تــرامــب االبــن وآخــريــن مــع مسؤولني
روس «عــرضــوا تقديم معلومات قد
ّ
تضر بحظوظ كلينتون في الفوز»،
اج ـت ـمــاع اع ـت ـبــره سـتـيــف ب ــان ــون في
الكتاب فعل «خيانة».
هــذه األحــاديــث يضعها الـكــاتــب في
سـ ـي ــاق ت ــوج ــه ت ــرام ــب الـ ـع ــام ت ـجــاه
ّ
روسـيــا ،فيقول إن املسألة الروسية
«مـثــال واضــح على عجز تــرامــب عن
ربــط األم ــور ببعضها ،فحتى لــو لم
يـتــآمــر هــو شخصيًا مــع ال ـ ــروس ،ال
شك أن سعيه الدائم لنيل استحسان
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن ت ـح ــدي ـدًا ،ب ــن كل
ّ
األشخاص في العام ،قد كلفه الكثير
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــة» .ف ــي ه ـ ــذا ال ـس ـي ــاق،
يورد الكاتب حديثًا جرى بني املدير
الـ ـس ــاب ــق ل ـش ـب ـك ــة «ف ـ ــوك ـ ــس نـ ـي ــوز»
رودجـ ــر إي ـلــز وسـتـيــف ب ــان ــون ،ســأل
خالله األول «بـ َـم تـ ّ
ـورط (تــرامــب) مع
ال ـ ـ ـ ـ ــروس؟» ،ف ــأج ــاب ــه ب ــا ّن ــون «ذه ــب
إل ــى روسـ ـي ــا ،مـعـتـبـرًا أنـ ــه سيلتقي
ّ
بـفــاديـمـيــر بــوتــن .ول ـكــن بــوتــن لم
ّ
ي ـك ـت ــرث ألمـ ـ ـ ــره ،فـ ـظ ــل ي ـ ـحـ ــاول نـيــل
استحسانه» .وقــد أتبع بانون قوله
ه ــذا بـجـمـلــة ق ــد ت ـفـ ّـســر ال ـخ ـفــة الـتــي
تعاملت بها إدارة ترامب مع املسألة
ّ
الروسية ،إذ قال إن «الصني هي األهم.
كل شيء آخر غير مهم ...الصني اليوم
ف ــي امل ــوق ــع ال ـ ــذي ك ــان ــت ف ـيــه أملــانـيــا
الـنــازيــة بــن ع ــام  1929وع ــام ،1930
وهـ ــي سـتـنـقـلــب ع ـل ــى ال ـج ـم ـيــع كـمــا
فعلت أملانيا في الثالثينيات» .هذا
ّ
مجرد واحد من األقوال التي ينقلها
الكتاب عن ستيف بانون ،الذي اعتبر
كثيرون أنه كان الرئيس الفعلي قبل
خ ــروج ــه م ــن ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،ال ــذي
صانعي
كان يعتبر نفسه من طينة
ّ
االستراتيجيات الكبار .بهذه الخفة
ُيـ ـ ــدار ب ـيــت ت ــرام ــب األبـ ـي ــض ،وعـلــى
الـعــالــم تـحـ ّـمــل الـتـبـعــات .تـلــك ،ربـمــا،
هــي الـكــارثــة األب ــرز التي يثبتها لنا
هذا الكتاب.
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إيران

خامنئي لألميركيين والسعوديين:
«ألعاب الجنون» لن تفيدكم
ّثبت المرشد اإليراني ،علي
خامنئي ،الحديث عن وجود
مخطط أميركي  -إسرائيلي
 سعودي لخلق الفوضىفي إيران ،مؤكدًا أن محاوالت
استغالل االحتجاجات الشعبية
لوضع ذلك المخطط موضع
التنفيذ «باءت بالفشل» .جاء ذلك
في وقت بدأت فيه حكومة
الرئيس حسن روحاني تعزيز
وعودها بمعالجة المشكالت
االقتصادية ،عبر تعهدها بخلق
اآلالف من فرص العمل

بـعــد ت ــوال ــي الـتـصــريـحــات الــرسـمـيــة،
خـصــوصــا م ــن ِق ـبــل ق ــادة املــؤسـســات
العسكرية ،بشأن تمكن السلطات من
إنـ ـه ــاء االضـ ـط ــراب ــات ال ـت ــي شـهــدتـهــا
إي ـ ـ ـ ـ ــران األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،ج ـ ــاءت
تـ ـص ــريـ ـح ــات املـ ــرشـ ــد األع ـ ـل ـ ــى ،عـلــي
خ ــام ـن ـئ ــي ،ب ـه ـ َـذا ال ـ ـشـ ــأن ،يـ ــوم أم ــس،
ل ـت ـث ـ ّـب ــت إعـ ـ ــانـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــرس ال ـ ـثـ ــوري
ُ
وال ـ ـج ـ ـيـ ــش ،وتـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ِّـدق عـ ـل ــى ح ــدي ــث
امل ـســؤولــن اإلي ــران ـي ــن ع ــن «ت ــواط ــؤ»
أمـيــركــي  -إســرائـيـلــي  -سـعــودي على
«اس ـت ـغ ــال» االح ـت ـجــاجــات الشعبية
م ــن أجـ ــل تـحـقـيــق غ ــاي ــات سـيــاسـيــة،
وإش ــاع ــة ال ـفــوضــى ف ــي «الـجـمـهـ ُـوريــة
اإلســامـيــة» .بــالـتــوازي مــع ذلــك ،أعلن
ُ
إطــاق ســراح العشرات ِمـ َّـمــن اعتقلوا
خ ــال ُاملــوجــة االحـتـجــاجـيــة األخ ـيــرة،
ف ـي ـمــا أط ـل ـق ــت وع ـ ــود ب ـتــوف ـيــر م ـئــات
اآلالف مــن ف ــرص الـعـمــل خ ــال الـعــام
(اإلي ـ ــران ـ ــي) املـ ـقـ ـب ــل ،فـ ــي مـ ــا ب ـ ــدا أن ــه
محاولة لنزع فتيل التصعيد ،ومنع
انفجار غضب شعبي على األوضــاع
االقتصادية مجددًا.

دعا خامنئي إلى «االستماع لمطالب الناس واالستجابة لها» (أ ف ب)

امل ـ ـ ــدن ال ـص ـغ ـي ــرة والـ ـتـ ـق ــدم ب ــات ـج ــاه
ال ـع ــاص ـم ــة» ،ج ــازم ــا ب ــ«أن ـه ــم فـشـلــوا
هـ ــذه املـ ـ ــرة وسـ ـي ــؤول ــون إلـ ــى الـفـشــل
ف ــي امل ـ ـ ــرات امل ـق ـب ـلــة أي ـ ـضـ ــا» .ووص ــف
تصريحات الرئيس األميركي ،دونالد
ترامب ،بشأن االحتجاجات في إيران،
بـ«الجوفاء» ،معتبرًا ترامب «شخصًا
غ ـيــر مـ ـت ــزن» ،مـخــاطـبــا إيـ ــاه بــال ـقــول:

وأكد خامنئي ،خالل لقائه حشدًا من
أه ــال ــي مــدي ـنــة ق ــم بـمـنــاسـبــة الــذكــرى
ال ـس ـن ــوي ــة الن ـت ـفــاض ـت ـهــا ع ـل ــى ن ـظــام
الشاه ،ما كــان قد أعلنه املدعي العام
اإليــرانــي ،محمد جعفر منتظري ،من
وجود مخطط ،منذ أشهر ،تشترك فيه
الواليات املتحدة والسعودية ومعهما
منظمة «مـجــاهــدي خـلــق» ،لـ«إسقاط
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أفقيا

 -1قائد فرنسي ورجل دولة كبير دعا الى مقاومة األملان بعد هزيمة بالده خالل الحرب العاملية
الثانية –  -2غائر ال ّ
ّ
وممر تحت األرض –  -3عائلة كاتب وشاعر فرنسي راحل –
حد له – بناء
صهر النبي –  -4مقياس مساحة – حيوان مائي لبون من رتبة القواضم تتخذ من ذنبه الفراء
– متشابهان –  -5مدينة فرنسية – غير صالح –  -6من األزهــار أو من أسماء األســد – نفرط
في التعظيم –  -7إناء صغير من زجاج يوضع فيه املرهم أو الحبر – نسبة الى مواطن من بلد
شرق أوسطي –  -8دولة أفريقية كانت تعرف بداهومي سابقًا –  -9شاور مبعثرة – طليق – ألف
كيلو –  -10الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فييتنام هي حركة مسلحة نشطت بني 1976 -1954

عموديًا
 -1شهر هجري – ما حول الدار أو شبه حظيرة –  -2شعب سامي من فروع الكنعانيني
ّ
الفطري
– جرذ باألجنبية –  -3عائلة فيلسوف اسكتلندي راحل زعيم مدرسة اإلدراك
– بـلــدة لبنانية بـقـضــاء ال ـشــوف –  -4طــائــر طــويــل الـعـنــق والــرجـلــن يــأكــل الحيات
ويوصف بالذكاء والفطنة – عائلة ممثلة فرنسية مخضرمة –  -5يبذر األرض – سقي
القصة – أصلح الحجر باإلزميل –  -7شاب ال خبرة له
–  -6يخبران ويجيدان سياق
ّ
ورق – ّ -8
شيع املسافر – بيتي ومسكني –  -9عائلة
– فشلت في اإلمتحان – ضعف
موسيقي فرنسي راحل – خاصتك وملكك – ّ
صوت الذباب –  -10عاصمة آسيوية
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مشاهير 2769

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

ّ
 -1جورج صليبي –  -2رابح – تامبا –  -3جن – سيشل ّ – تل –  -4اي – باب –  -5زرياب – سبعل
–  -6يخت – أصعب –  -7اينال – تي –  -8ال – لير – ينق –  -9نقاب – وردي –  -10بندر خميني

عموديًا

 -1جرجي زيدان –  -2وان – رخ – لقب –  -3رب – بيتا – ان –  -4جحس – يلبد –  -5ياباني – -6
لتشي – صاروخ –  -7يال – سعل – رم –  -8بم – ب ب ب – يدي –  -9يبتاع – تنني –  -10البلطيق

حل الشبكة 2768

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

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

«إن ألـ ـع ــاب ال ـج ـن ــون ل ــن ت ـع ــود ب ــأي
ّ
وتوعد بمحاسبة املسؤولني
نتيجة».
األم ـي ــرك ـي ــن ال ــذي ــن «ألـ ـحـ ـق ــوا بـعــض
ال ـخ ـس ــائــر ب ــإي ــران ع ـلــى مـ ــدى األيـ ــام
املاضية».
وتـ ّ
ـوجــه إلــى «أول ـئــك الــذيــن يتماهون
مع األميركيني ،إن كانوا في الخارج أو
الداخل ،بأن عليهم أن يعلموا أن هذا
النظام يقف بكل ثبات وسيعالج كل
املـشــاكــل» ،مشيدًا بـخــروج «مسيرات
شعبية ،عفوية ،متناغمة ،متناسقة،
ومـ ـنـ ـظـ ـم ــة ف ـ ــي مـ ـج ــابـ ـه ــة م ـ ــؤام ـ ــرات
األعــداء» .لكن خامنئي ّ
أقر ،في الوقت
نـ ـفـ ـس ــه ،بـ ــوجـ ــود «تـ ــذمـ ــر مـ ــن بـعــض
املؤسسات املالية أو األجـهــزة بسبب
م ـش ــاك ـل ـه ــا» ،داعـ ـي ــا إلـ ــى «االس ـت ـم ــاع
ملطالب الناس واالستجابة لها بقدر
االسـ ـتـ ـط ــاع ــة» .ك ـم ــا أع ـ ـ ــاد ال ـت ـشــديــد
عـلــى «ض ـ ــرورة الـتـمـيـيــز ب ــن مطالب
الشعب الصادقة والحقة واملمارسات
الوحشية والتخريبية ملجموعة ما».
إلـ ــى ذلـ ــك «ال ـت ـم ـي ـيــز» ،أس ـن ــد املــدعــي
الـ ـع ــام ف ــي ط ـ ـهـ ــران ،ع ـب ــاس جـعـفــري
دولـ ـ ــت آب ـ ـ ـ ــادي ،إعـ ــانـ ــه اإلف ـ ـ ـ ــراج عــن
ُ
 70شـخـصــا إضــاف ـيــا ِم ـ َّـم ــن اعــتـقـلــوا
خ ــال االحـتـجــاجــات األخ ـيــرة بتهمة
«إثـ ـ ـ ــارة ال ـش ـغ ــب» .وق ـ ــال آبـ ـ ـ ــادي ،فــي
تـ ـص ــري ــح ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،إن ـ ـ ــه ف ـ ــي «ف ــي
إط ـ ــار تـنـفـيــذ أوامـ ـ ــر رئ ـي ــس الـسـلـطــة
الـقـضــائـيــة بــالـفـصــل بــن األش ـخــاص
املـ ـغ ــرر ب ـه ــم وال ـع ـن ــاص ــر الــرئ ـي ـس ـيــة
م ــن م ـث ـيــري ال ـش ـغ ــب ،ف ـقــد ت ــم ال ـيــوم
اإلف ــراج ،بكفالة ،عن  70شخصًا آخر
من املتهمني ،بعد إكمال التحقيقات
األولوية معهم» .وبشأن انتحار أحد
املتهمني في سجن أوين ،أشار آبادي
إل ــى أن ــه «ت ــم تـشـكـيــل مـلــف قـضــائــي،
وجــرى التحقيق مع موظفي السجن
والشهود ،واملــوضــوع قيد الــدراســة».
وك ــان آب ــادي قــد أعـلــن ،األح ــد ،إطــاق
سراح  70شخصًا من املتهمني ،خالل
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راب ــع رئ ـيــس ل ـلــواليــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة (ُ )1836 -1751ع ــرف بأبي
الدستور .ضاعف مساحة الدولة عندما قام بصفقة شراء لويزيانا من
فرنسا أثناء توليه منصب سكرتير الدولة
 = 2+7+6+3خــاف معنوي ■  = 11+8+5+4ممتلىء الجسم وبــديــن ■
 = 9+1+10فزع القلب

حل الشبكة الماضية :سفيان الشعري

ال ـ ـ ــ 48س ــاع ــة األخ ـ ـيـ ــرة« ،ب ـع ــد إك ـمــال
ال ـت ـح ـق ـي ــق م ـع ـه ــم وأخـ ـ ـ ــذ ض ـم ــان ــات
م ـن ـهــم» ،م ــؤك ـدًا أن «م ـس ـيــرة اإلفـ ــراج
ع ـ ــن سـ ــائـ ــر املـ ـتـ ـهـ ـم ــن سـ ـتـ ـت ــواص ــل،
باستثناء العناصر الرئيسية املثيرة
ألع ـ ـمـ ــال ال ـ ـش ـ ـغـ ــب» .وال ُيـ ـعـ ـل ــم ،إل ــى
اآلن ،ع ــدد املـعـتـقـلــن ال ـب ــاق ــن؛ لـكــون
وزارة الــداخـلـيــة لــم تنشر إحصائية
ُ
رسـمـيــة ب ــأع ــداد َم ــن احــت ـجــزوا خــال
االحتجاجات.
ـواز ،وف ــي م ـحــاولــة ،على
عـلــى خــط م ـ ـ ٍ
مـ ــا ي ـ ـبـ ــدو ،ل ـط ـم ــأن ــة الـ ـ ـش ـ ــارع ،ب ـشــأن
مـعـضـلــة رئ ـي ـســة يـظـهــر أن أح ــد أه ـ ّـم
أسباب غليانه ،وعــد رئيس مؤسسة
التخطيط واملــوازنــة اإليرانية ،محمد
باقر نوبخت ،بتوفير مليون و 33ألف
فرصة عمل في العام اإليــرانــي املقبل
(الذي يبدأ في  21آذار /مارس .»2018
وتعهد نوبخت ،كــذلــك ،خــال مؤتمر
صحافي ،بزيادة االستثمارات ورفع
م ـع ــدل ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي «ب ـص ــورة
مـتـقــدمــة خ ــال ال ـعــام امل ـق ـبــل» .وأش ــار
إل ــى أن «إج ـم ــال ــي االس ـت ـث ـمــار سـ ّـجــل
ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي نـ ـمـ ـوًا ب ـن ـس ـبــة ،»%7
مضيفًا أن «معدل النمو االقتصادي
أصـ ـب ــح ،وألول مـ ــرة (الـ ـع ــام املــاضــي
أيضًا) ،أكثر من .»%10
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إعالنات
◄ وفيات ►

العالم

تقرير

الوفدان يتصافحان قبيل عقد االجتماع (أ ف ب)

الكوريتان تتفقان
ّ
على «نزع الفتيل»
ُ
أعيد تشغيل قناة االتصال بني
كل من كوريا الشمالية وجارتها
الجنوبية ،املتوقفة منذ أواخــر
 ،2015إذ ع ـقــد اج ـت ـمــاع ثـنــائــي
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن أمـ ـ ــس ،وذلـ ـ ــك فــي
م ـت ــاب ـع ــة ل ـن ـه ــج انـ ـفـ ـت ــاح ي ـب ــدو
أنهما قررتا االستمرار بــه ،رغم
ت ـه ــدي ــدات ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي،
دونالد ترامب ،األخيرة ،وتقليله
م ــنّ ش ـ ــأن «الـ ـنـ ـي ــات ال ـح ـس ـن ــة».
ومثل البلدين ،في محادثاتهما
خمسة مـنــدوبــن مــن كــل طــرف،
فـ ــي لـ ـق ــاء جـ ـ ــرت ف ـع ــال ـي ــات ــه فــي
الـقــريــة اّلـحــدوديــة بانمونجوم،
الـ ـت ــي وق ـ ـ ــع ف ـي ـه ــا ات ـ ـفـ ــاق وق ــف
إطالق النار في الحرب الكورية
(.)1953
وق ـب ـيــل ب ــدء امل ـب ــاح ـث ــات ،أص ــدر
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ــي ك ـ ــوري ـ ــا
الـجـنــوبـيــة ،شــو مـيــونــغ جـيــون،
بيانًا قــال فيه إنهم «سيبذلون

تحول االجتماع
ّ
من النقاش في
األولمبياد إلى تباحث
تسهيالت متبادلة
ُ
قصاراهم في املحادثات لتكون
أولى خطواتها مشاركة الجارة
الـشـمــالـيــة ف ــي دورت ـ ــي األل ـع ــاب
األومل ـب ـي ــة ال ـش ـتــويــة ف ــي بـيــونــغ
تـ ـش ــان ــغ ،وتـ ـحـ ـس ــن الـ ـع ــاق ــات
ال ـث ـنــائ ـيــة» .وش ــدد «ش ــو» ال ــذي
تـ ـ ــرأس وف ـ ــد ب ـ ـ ــاده ،ع ـل ــى أن ـهــم
ع ـ ــازم ـ ــون عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار تـلــك
االج ـت ـمــاعــات ق ــدر اإلمـ ـك ــان .أمــا
رئـ ـي ــس وف ـ ــد ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة
ل ـل ـم ـح ــادث ــات ،ري س ـ ــون غ ــون،
فقال« :أنا هنا على أمل أن تتفق
الكوريتان على موقف مخلص»،
ّ
وت ــوق ــع أن ت ـج ــري «امل ـح ــادث ــات
على نحو جيد».
بعد انتهاء اللقاء ،أعلنت «وكالة
كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ال ــرس ـم ـي ــة»
(يــونـهــاب) ،أن وفــد بيونغ يانغ
وافـ ــق ع ـلــى إرس ـ ــال وف ــد أومل ـبــي
كبير وفــريــق تشجيع ألوملبياد
بيونغ تشانغ ،الذي تستضيفه
كــوريــا الجنوبية الشهر املقبل.
ونقلت الــوكــالــة عــن نــائــب وزيــر
الـ ــوحـ ــدة ت ـش ــون ه ـي ــه س ـيــونــغ،

قـ ــولـ ــه« :ج ـ ـ ــرى ت ـ ـبـ ــادل وج ـه ــات
الـنـظــر فــي املــواض ـيــع ال ـتــي ّ
تهم
البلدين ،وعلى رأسـهــا مشاركة
(دولـ ـ ــة) ال ـش ـمــال ف ــي األومل ـب ـيــاد
وت ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــات» ب ــن
البلدين.
ولفت تشون إلى تبادل الجانبني
مـسـ ّـودة بـيــان صحافي مشترك
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ه ـ ــذه امل ـض ــام ــن
فــي الجلسة العامة األول ــى بعد
انـ ـعـ ـق ــاد م ـح ــادث ــات ـه ـم ــا ص ـبــاح
أمـ ــس ف ــي دار الـ ـس ــام الــواق ـعــة
ف ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب ال ـ ـج ـ ـنـ ــوبـ ــي مــن
ال ـح ــدود املـشـتــركــة .وأوضـ ــح أن
الــوفــد الــذي تعتزم بيونغ يانغ
ّ
يتكون من فريق أوملبي
إرساله،
وفــريــق للتشجيع وفــرقــة فنية
وأخ ـ ــرى اسـتـعــراضـيــة لــريــاضــة
التايكواندو ،إلى جانب مراقبني
ومجموعة من اإلعالميني.
ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ،أوضـ ـح ــت
س ـ ـي ـ ــول أن ـ ـه ـ ــا سـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدرس رفـ ــع
الـ ـعـ ـق ــوب ــات م ــؤق ـت ــا عـ ــن ك ــوري ــا
الشمالية «إذا كان ذلك ضروريًا»
لتسهيل زيارة مواطني الشمال
لحضور دورة األلعاب األوملبية
الـشـتــويــة الـشـهــر امل ـق ـبــل .كــذلــك،
اغـتـنـمــت س ـيــول ه ــذا االجـتـمــاع
لتدعو إلــى استئناف الـلـقــاءات
ب ـ ــن ال ـ ـعـ ــائـ ــات ال ـ ـتـ ــي فــرق ـت ـهــا
الحرب ،واقترحت «إقامة فعالية
ّ
لم شمل األســر املشتتة بينهما،
وعـ ـ ـق ـ ــد م ـ ـح ـ ــادث ـ ــات م ـن ـظ ـم ـتــي
الـصـلـيــب األح ـم ــر ب ــن الـبـلــديــن
للترتيب لهذا الحدث».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ق ــال وف ــد ال ـش ـمــال:
«لنقدم إلى الشعب هدية ثمينة
بمناسبة العام الـجــديــد ...يقول
املثل إن الصحبة الطيبة تطيل
الرحلة» .فيما ّ
رد الوفد الجنوبي
ً
ب ــأن «ال ـش ـعــب يــأمــل ف ـعــا رؤي ــة
الشمال والجنوب يسيران نحو
ال ـ ـسـ ــام واملـ ـص ــالـ ـح ــة» .وات ـف ــق
الـ ـج ــانـ ـب ــان أي ـ ـضـ ــا عـ ـل ــى «ن ـ ــزع
فتيل التوتر العسكري الحالي
وإجراء محادثات عسكرية حول
امل ـس ــأل ــة» .ل ـكــن ل ــم يـتـضــح متى
س ـت ـجــري املـ ـح ــادث ــات ،م ــع أنـهــا
سـتـكــون األول ــى مــن نــوعـهــا بني
البلدين منذ .2014
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ات ـفــق ال ـب ـلــدان
ع ـ ـلـ ــى إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ب ــال ـخ ــط
الهاتفي العسكري املقطوع منذ
ش ـبــاط  2016م ــن أج ــل تحسني
االتـصــاالت بني جيشي البلدين
اللذين ال يــزاالن في حالة حرب
عمليًا.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

ش ـق ـيــق ال ـف ـق ـي ــدة م ـع ــال ــي ال ــوزي ــر
ميشال سليم اده وعائلته
ش ـق ـي ـق ـت ـهــا جـ ــورجـ ــن س ـل ـي ــم اده
زوجة معالي الوزير هنري طربيه
وعائلتها
وعـ ـم ــوم ع ــائ ــات  :اده ،مـلـحـمــه،
ش ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــك ،ضـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــط ،طـ ــرب ـ ـيـ ــه
وأن ـس ـبــاؤهــم فــي الــوطــن واملـهـجــر
ي ـن ـعــون ال ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن االس ــى
فقيدتهم املرحومة
سيلفي سليم اده
أرمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم أن ـ ـطـ ــوان يــوســف
شلينك
املـنـتـقـلــة ال ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى يــوم
االحــد الواقع فيه  7كانون الثاني
 2018متممة واجباتها الدينية.
تقبل الـتـعــازي الـيــوم االرب ـعــاء 10
كــانــون الـثــانــي  2018فــي صــالــون
ك ـن ـي ـســة م ــارج ــرج ــس امل ــارونـ ـي ــة،
وس ــط ب ـيــروت اب ـت ـ ً
ـداء مــن الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء .
الساعة السادسة
ال ــرج ــاء إب ـ ــدال األك ــال ـي ــل بــالـتـبــرع
لـلـكـنـيـســة وإع ـت ـب ــار ه ــذه الـنـشــرة
إشعارًا خاصًا

التينيه دو بيروت
ي ـن ـع ــي إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـح ــزن
واالس ــى فقيدته الغالية املــأســوف
عليها املرحومة
سيلفي سليم اده
أرم ـ ـلـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم أنـ ـ ـط ـ ــوان يــوســف
شلينك
كارابيه
ت ـن ـع ــي إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـح ــزن
واالســى فقيدتها الغالية املأسوف
عليها املرحومة
سيلفي سليم اده
أرم ـ ـلـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم أنـ ـ ـط ـ ــوان يــوســف
شلينك

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

انتقل إلى رحمة الله تعالى
األستاذ املربي الكبير و الشاعر األديب
ّ
الس ّيد مهدي الحكيم
ّ
ّ
نجل آية الله العلمة الحجة السيد
هاشم الحكيم (قده)
أشـقــاؤه :خطيب املنبر الحسيني
ّ
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ال ـ ّـسـ ـي ــد عـ ـل ــي ال ـح ـك ـي ــم،
ّ
ّ
ُ
امل ــرح ــوم ال ـع ــام ــة ال ــح ــج ــة الـسـيــد
عبد ّ
الصاحب الحكيم ،واملــرحــوم
ّ
السيد عبد الحسني الحكيم
ّ
أع ـمــامــه :امل ــرح ــوم امل ـق ــدس املــرجــع
الـ ّـدي ـنــي األع ـلــى فــي زمــانــه الـسـ ّـيــد
محسن الحكيم واملــرحــوم ّ
املقدس
ّ
ال ـع ــام ــة ال ـحـ ّـجــة ال ـسـ ّـيــد مـحـمــود
الحكيم
عـقـيـلـتــه :ال ـحــاجــة سـمـيـحــة عقيل
داغر
ّ
ن ـ ـجـ ــاه :ال ـ ـعـ ــامـ ــة الـ ـ ّـسـ ـ ّـيـ ــد عـ ــادل
ّ
والدكتور عباس
ك ــريـ ـم ــات ــه :الـ ـح ــاج ــة نـ ـ ــوال زوجـ ــة
الحاج فــؤاد الــزيــن ،الحاجة سناء
زوج ـ ــة ال ــدك ـت ــور ح ـســن الـحـكـيــم،
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة س ـ ـلـ ــوى زوجـ ـ ـ ــة الـ ـح ــاج
األسـتــاذ محمود شاعر والحاجة
سكنة زوج ــة الـحــاج علي الـهــادي
ّ
بزي
ُتقبل التعازي ُ
ويقام مجلس عزاء
يوم الخميس الواقع في  ١١كانون
الثاني  ٢٠١٨من الساعة  ٢:٣٠حتى
ّ
الساعة  ٤:٣٠بعد الظهر في مجمع
اإلمام الكاظم (ع) في حي ماضي
ت ـقــام فــاتـحــة ف ــي بـنــت جـبـيــل يــوم
ال ـس ـبــت ال ـســاعــة  ٣:٠٠ف ــي مجمع
الحاج موسى عباس
ي ـقــام ي ــوم األحـ ــد ذكـ ــرى األس ـبــوع
ً
صباحا في
عند الساعة العاشرة
مـجـمــع ال ـحــاج مــوســى ع ـبــاس في
بنت جبيل
الـ ّـراضــون بقضاء الله :آل الحكيم،
آل ش ـ ــرارة ،آل داغـ ــر ،آل ال ــزي ــن ،آل
ّ
الشاعر،آل منتش ،آل بزي وعموم
أهالي بنت جبيل.
ولكم األجر والثواب
رق ــدت على رج ــاء القيامة املجيدة
املرحومة
جوديت حنا رزق
أرم ـ ـ ـلـ ـ ــة امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم زخـ ـ ـي ـ ــا ي ـع ـق ــوب
محاسب
ول ــداه ــا :ج ــوزاف (مـحـتـســب مالية
كـ ـس ــروان) زوج ـت ــه مــارس ـيــل صقر
وعائلتهما
جاك زوجته ندى سابا وعائلتهما
ب ـن ــات ـه ــا :جـ ــوزفـ ــن زوج ـ ـ ــة جـ ــورج
صادر وعائلتهما
ج ـي ـه ــان زوج ـ ـ ــة بـ ـس ــام فــرن ـس ـيــس
وعائلتهما
جنان
ي ـح ـت ـفــل ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة نـفـسـهــا
الـ ـس ــاع ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة مـ ــن بـ ـع ــد ظـهــر
ال ـيــوم األرب ـع ــاء  10كــانــون الـثــانــي
 2018ف ـ ــي ك ـن ـي ـس ــة م ــارسـ ـمـ ـع ــان
ال ـع ـم ــودي ال ــرع ــائ ـي ــة ،غــوس ـطــا ثم
ينقل جثمانها الــى كنيسة سيدة
النجاة الوطى حيث يــوارى الثرى
في مدافن العائلة.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل الــدفــن وبـعــده
وغـ ـ ـدًا ال ـخ ـم ـي ــس  11ال ـ ـجـ ــاري فــي
ص ـ ـ ــال ـ ـ ــون كـ ـنـ ـيـ ـس ــة مـ ــارس ـ ـم ـ ـعـ ــان
ً
إبتداء
العمودي الرعائية ،غوسطا
من الساعة العاشرة صباحًا حتى
ً
مساء.
السابعة

ب ــال ــرض ــىى وال ـت ـس ـل ـيــم ملـشـيـئـتــه
تعالى
ننعى اليكم وفاة املرحوم
املربي الفاضل االستاذ
فؤاد سعيد حمزه
أبو ربيع
مدير املدرسة التنوخية الوطنية
سابقًا
مدير مؤسسة بيت اليتيم الدرزي
سابقًا
أوالده املهندس ربيع زوجته رنا
أبو عجرم
مازن زوجته رنا قائدبيه
بناته سحر زوجة املهندس باسم
عبد الصمد
منية
امل ـن ـت ـقــل الـ ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى يــوم
االثنني الواقع فيه . 2018/01/08
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي االربـ ـع ــاء
والخميس  10و 11منه من الساعة
ال ـحــاديــة عـشــرة قـبــل الـظـهــر حتى
ً
مساء في قاعة آل حمزه
السادسة
االجتماعية ،عبيه ويــوم الجمعة
 12منه من الساعة الحادية عشرة
ً
مساء
قبل الظهر حتى الخامسة
في دار الطائفة الدرزية ،بيروت.
لكم من بعده طيب البقاء
الـ ـ ــراضـ ـ ــون ب ـح ـك ـمــه وقـ ـض ــائ ــه آل
حـمــزه ،آل الـنـكــدي ،آل أبــو عجرم،
آل قائدبيه ،آل عبد الصمد ،أسرة
امل ــدرس ــة الـتـنــوخـيــة الــوطـنـيــة في
عبيه ،أســرة مؤسسة بيت اليتيم
ال ـ ــدرزي ف ــي عـبـيــه وع ـم ــوم أهــالــي
بلدة عبيه.

بسم الله الرحمن الرحيم
إدارة وأفراد الهيئة التعليمية في
امل ــدرس ــة ال ـت ـنــوخ ـيــة الــوط ـن ـيــة في
عبيه
ينعون اليكم وفاة املرحوم
املربي الفاضل االستاذ
فؤاد سعيد حمزه
"أبو ربيع"
مــديــر املــدرســة التنوخية الوطنية
سابقًا
لكم من بعده طيب البقاء
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس أمناء وإدارة
مــؤسـســة بـيــت الـيـتـيــم ال ـ ــدرزي في
عبيه
ينعون اليكم وفاة املرحوم
املربي الفاضل االستاذ
فؤاد سعيد حمزه
"أبو ربيع"
مدير مؤسسة بيت اليتيم الــدرزي
سابقًا
لكم من بعده طيب البقاء
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◄ إعالنات رسمية ►
ان ـت ـق ــل الـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى فـقـيــدنــا
الغالي املرحوم
حسني محمد مطر
ي ـص ــل ج ـث ـمــانــه ال ـط ــاه ــر الـ ــى م ـطــار
بـيــروت مــن أوت ــوا كندا يــوم االربـعــاء
املوافق في  10كانون الثاني الساعة
الثانية عشر منتصف الليل
ي ــوارى ال ـثــرى ي ــوم الخميس فــي 11
كــانــون الـثــانــي  2018فــي جبانة بئر
حسن الساعة الثانية ظهرا.
تقبل التعازي يوم السبت  13الجاري
ف ــي مـجـمــع هــونــن ال ـخ ـي ــري ,طــريــق
املطار ,الغبيري
الــراضــون بقضاء الـلــه وق ــدره عموم
اهالي بلدة هونني

◄ ذكرى ►
في الذكرى السابعة عشرة لرحيل
اإلمام الشيخ
ّ
محمد مهدي شمس الدين
 رضوان الله عليه -ّ
ّ
ن ـتــذكــره إنـســانــا لــوطـنــه لـبـنــان وكــل
ّ
األمة
ّ
مدافعًا عن حقوق الناس والحريات
ّ
ّ
صحة مسيرة االنــدمــاج
نتذكره فــي
الوطني
وعدم التمايز وفي ضرورة استعادة
املسيحية
في الشرق كامل حضورها
وفي دولة صحيحة عادلة قوية
وفي أنه ال توجد سلطة في العالم
تستطيع أن تنتزع ّ
هوية فلسطني
نرجو من ّ
محبيه الترحم عليه

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
Md anuwer hossain
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
03/705478
غادر العمال البنغالدشيون
Sohal miah
Razib
Asik
Mohammad hajma
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 71/100533
غادرت العاملة االثيوبية
kedir hanan yasin
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 01/378282
غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMAD JOWEL MIAH
MD SHAKIL SHEIKH
SAHIDULLAH
SHAKIL CHOWDHURY
MD AKTTAR SHEIKH
MOHAMMAD ASHRAFUL ISLAM
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/677044
غادر العمالن البنغالدشيان
MIAH MOHAMMAD TAOHID
SARKAR RUBAL MIAH
م ــن مـ ـك ــان ع ـم ـل ـه ـمــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يـعــرف عنهما شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 70/887790
غادر العامل البنغالدشي
Mohammad al amin
اسم الكفيل بيار معوض
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف عـ ـن ــه ش ـي ـئــا
اإلتصال على الرقم 71/110122

بالغ رقم2/14 :
تعلن وزارة االت ـص ــاالت بــأنـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2018/01/16
الكشوفات التالية:
ك ـ ـشـ ــوفـ ــات فـ ــوات ـ ـيـ ــر ال ـ ـهـ ــاتـ ــف الـ ـث ــاب ــت
وال ـت ـل ـكــس ع ــن ش ـهــر ك ــان ــون االول عــام
2017
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ال ـ ـ ــى ك ـ ـشـ ــوفـ ــات الـ ـف ــواتـ ـي ــر
امل ـت ــأخ ــرة غ ـيــر امل ـ ـسـ ــددة ،ول ـق ــد ح ــددت
مـهـلــة اق ـصــاهــا  2018/02/15لتسديد
هذه الكشوفات .وتذكر املشتركني الكرام
بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع ــن ال ــدف ــع بــات ـجــاه واحـ ــد «لــاسـتـقـبــال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2018/02/16
 2ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2018/03/01وتـسـتــوفــى ال ـغــرامــة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ تلغى اشـتــراكــاتـهــم ب ـصــورة مؤقتة
بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع
االش ـ ـتـ ــراك اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن 2018/04/02
وي ـع ــاد وص ـلــه بـعــد تـســديــد امل ـتــأخــرات
املستحقة إضافة الى رسم اعــادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تاريخ
اإللغاء النهائي (.)2018/06/01
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بـصــورة نهائية
بعد م ــرور شهرين على تــاريــخ اإللـغــاء
املؤقت اعتبارًا من تاريخ 2018/06/01
وتستوفى غــرامــة قــدرهــا ( )%2شهريًا
وت ـ ـ ـحـ ـ ــرر االرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــاة وت ـح ـص ــل
امل ـتــأخــرات بــالـطــرق الـقــانــونـيــة املعمول
بـهــا .اس ـت ـنــادًا ال ــى امل ــادة  45مــن قــانــون
املحاسبة العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ يـ ـح ــرم املـ ـشـ ـت ــرك امل ـل ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى إشـ ـ ـت ـ ــراك جـ ــديـ ــد قـبــل
تسديد جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاحـظــة :أ ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املشتركني
املتخلفني عــن دفــع فــاتــورة هاتف شهر
تشرين الثاني عام  2017باتجاه واحد
«لــاسـتـقـبــال ف ـقــط» اع ـت ـبــارًا مــن تــاريــخ
.2018/01/16
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والــذيــن لــم يـســددوا فواتيرهم املتأخرة
املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـ ــى ت ـق ـس ـيــط املـ ـت ــأخ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ لــدى اي صـنــدوق مــن صـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة لوزارة االتصاالت على
كافة االراضي اللبنانية.

ـ ـ لــدى أي مصرف عبر توطني الفاتورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الــواحــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ مكاتب  :LibanPostمقابل  2.000ل.ل.
ل ـل ـف ــات ــورة ال ـ ــواح ـ ــدة أو ب ـك ـل ـفــة 1.500
ل.ل .لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االش ـتــراك
بخدمة «جباية من العنوان» (لالشتراك
ب ـهــذه ال ـخــدمــة يـمـكــن االتـ ـص ــال بــالــرقــم
 01/629629ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير:
ع ـبــر االتـ ـص ــال ع ـلــى امل ـج ـيــب ال ـصــوتــي
رق ــم  1515أو ع ـبــر ص ـف ـحــات االن ـتــرنــت
الخاصة بــالــوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تــذكــر املـشـتــركــن :بــأحـكــام املــرســوم
رق ـ ــم ( 93/4565امل ـ ـ ـ ــادة ال ـث ــال ـث ــة م ـنــه)
وتـ ـع ــديـ ـل ــه بـ ــاملـ ــرسـ ــوم  11682ت ــاري ــخ
 1998/01/30لجهة تحديد مهلة أربعة
أش ـه ــر ل ــإع ـت ــراض ب ـعــد إن ـت ـه ــاء املـهـلــة
املحددة للدفع واملذكورة اعاله ،ووجوب
ت ـق ــدي ــم ط ـل ــب االع ـ ـت ـ ــراض فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُيـطـلــب مــن املـشـتــركــن ال ـك ــرام الـتـجــاوب
ال ـ ـسـ ــريـ ــع م ـ ــع مـ ـضـ ـم ــون ه ـ ـ ــذا ال ـ ـبـ ــاغ،
شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  26كانون األول 2017
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 52
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2014/75 :
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .وكيله
املحامي رامي باسيل
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :س ـم ـيــر م ـح ـمــد امل ــوس ــى -
طرابلس  -املنال.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :تـنـفـيــذ ع ـقــد تــأمــن
درج ـ ـ ــة اول ـ ـ ــى مـ ــع حـ ــق ال ـت ـح ــوي ــل عـلــى
الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  /518/بـ ـج ــدرف ــل وع ـق ــد
ق ــرض وج ـ ــدول ت ـســديــد دف ـع ــات بقيمة
/153.603.075/ل.ل.
تاريخ الحجز2015/6/1 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/6/9 :
 - 1املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ال ـع ـق ــار رقـ ــم 518
منطقة بجدرفل العقارية
مـ ـحـ ـت ــوي ــات ــه :ارض بـ ـع ــل قـ ـس ــم م ـن ـهــا

إعالن استدراج عروض

تعلن الجمعية املسيحية األرثوذكسية الدولية ألعامل الخري اإلنسانية ()IOCC
بالرشاكة مع " برنامج األغذية العاملي "- WFP
ويف إطار برنامج وجبات املدرسية يف املدارس الرسمية يف لبنان ،عن استدراج عروض
اسعار للخدمات التالية :تخزين ،توضيب وتوزيع.
عىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة إستالم دفرت الرشوط لتوفري الخدمات املذكورة معاً،
من مكاتب الجمعية يف املكلس  -املنت ،سنرت مكلس  – 2001الطابق الثالث – قسم
 ،3-3هاتف 688509-01 :و  ،687354-01وذلك من تاريخ  2018/1/ 9حتى تاريخ
 2018/1/11بني الساعة  9صباحاً و  3بعد الظهر من كل يوم عمل .تسليم املغلفات
املغلقة إىل مكاتب الجمعية نهاري الجمعة  2018/1/12و نهار اإلثنني 2018/1/ 15
بني الساعة  9صباحاً و  3بعد الظهر.

إعالن استدراج عروض

تعلن الجمعية املسيحية األرثوذكسية الدولية ألعامل الخري اإلنسانية ()IOCC
بالرشاكة مع " برنامج األغذية العاملي "- WFP
ويف إطار برنامج وجبات املدرسية يف املدارس الرسمية يف لبنان ،عن استدراج 3
عروض اسعار منفصلة لرشاء )1 :فاكهة التفاح /املوز )2 ،فول السوداين )3 ،حليب.
عىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة إستالم دفاتر الرشوط الخاصة بكل عرض من مكاتب
الجمعية يف املكلس  -املنت ،سنرت مكلس  – 2001الطابق الثالث – قسم  ,3-3هاتف:
 688509-01و  ،687354-01وذلك من تاريخ  2018/1/ 8حتى تاريخ 2018/1/10
بني الساعة  9صباحاً و  3بعد الظهر من كل يوم عمل.
تسليم املغلفات املغلقة إىل مكاتب الجمعية نهار الجمعة  2018/1/12بني الساعة 9
صباحاً و  3بعد الظهر ،ونهار اإلثنني  2018/1/ 15من الساعة صباحاً  9صباحاً إىل
الساعة  12ظهرا ً فقط.

مـ ـح ــرج ــة سـ ـن ــدي ــان وم ـخ ـت ـل ــف ضـمـنــه
شـ ـج ــرة خ ــرن ــوب وقـ ـس ــم م ـن ـهــا مـشـجــر
زيتون وتــن وقسم سليخ يــزرع حبوب
ضمنه شجرة إجاص.
مساحته/6917 :م2
ح ــدوده 521 - 520 - 519 - 517 :شرقًا:
524 - 525 - 517
جـنــوبــا521 - 519 - 517 - 525 - 524 :
غربًا.524 - 520 - 519 - 521 - 522 - 516 :
التخمني 145000 :د.أ.
ب ــدل ال ـط ــرح :املـخـفــض لـلـمــرة الخامسة
/45682/د.أ.
موعد املــزايــدة ومكانها :يــوم الخميس
الــواقــع فــي  2018/2/1الـســاعــة الثانية
عشرة ظهرًا امــام رئيس دائ ــرة التنفيذ
في محكمة البترون.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
وق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة اللبنانية ام ــا نـقـدًا في
صندوق الخزينة أو تقديم شك أو كفالة
مـصــرفـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تنفيذ
البترون وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها مقامًا
مختارًا لــه .وعليه ان اضافة الــى رسوم
التسجيل  %5رسم داللة.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن قضائي
بتاريخ  2018/1/4قــرر رئيس محكمة
بداية صيدا القاضي جورج مزهر نشر
خالصة عن االستدعاء املقدم من مريم
حبيب سليم واملسجل برقم 2018/852
والــذي يطلب فيه شطب اشــارة الدعوى
ع ــن ال ـع ـق ــار رقـ ــم  478م ــن مـنـطـقــة بــرج
الشمالي صور.
االولى مسجلة برقم يومي  /569/تاريخ
 1947/9/9دع ــوى طـلــب قـسـمــة جبرية
مقدمة ملحكمة صلح صــور 1947/9/5
مــن املــدعـيــة اوجـيـنــي اسـكـنــدر صالحة
ضد شركائها بهذا العقار،
والثانية برقم  /341/تاريخ 1960/4/22
دعـ ــوى بـمــوجــب اسـتـحـضــار م ـقــدم الــى
القاضي البدائي املدني في صور تاريخ
 1960/4/12من املدعي ابراهيم محمد
بيطار ضــد ورثــة الـحــاج مصطفى نوع
الدعوى اثبات ملكية اثبات ملكية.
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم

سالم الغوش
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلــى املنفذ عليهم أحــام وأف ــراح ومنير
وابـتـســام ودالل وهـيــام سليمان حسن
وصالح وآمنة وماجدة وسلوى حسني
سرحان وفاطمة الخنسا وحسن محمد
ش ـ ــرف ال ــدي ــن وكـ ـم ــال وحـ ـس ــن حـبـيــب
ف ـق ـي ــه ومـ ـي ــرن ــا ُ
وح ـ ـسـ ــن ع ــاط ــف ش ــرف
الدين ودالل عجان وزيــد كامل سرحان
وفاطمة ابراهيم سرحان وعبد السالم
وجيه بشارة مجهولي محل االقامة.
ً
وعمال بأحكام املــادة  409أ.م.م .تنبئكم
هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة بـ ـ ــأن ل ــديـ ـه ــا بــامل ـعــام ـلــة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رق ـ ــم  2017/253امل ـت ـكــونــة
بــن زهـيــر يــوســف شــرف الــديــن ورفــاقــه
وبينكم انــذارًا تنفيذيًا موضوع الحكم
ال ـ ـصـ ــادر بـ ـت ــاري ــخ  2016/12/20رق ــم
 2016/145عن جانب محكمة البداية في
النبطية القاضي الى اعتبار العقار رقم
 /47كفرتبنيت غير قابل للقسمة عينًا
بني الشركاء وبازالة الشيوع فيه بينهم
عــن طريق طرحه للبيع بــاملــزاد العلني
على أس ــاس سعر الـطــرح الـبــالــغ 7.400
 61د.أ.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو ب ــواسـ ـط ــة وكـ ــاء
قــانــون ـيــن الس ـت ــام االن ـ ــذار ومــرفـقــاتــه
ت ـحــت طــائ ـلــة مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بحقكم
ً
أصـ ــوال بــانـقـضــاء  20يــومــا تـلــي النشر
مضافًا اليها مهلة االنذار واملسافة.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت مهى مصطفى نجم وكيلة نبيل
مارك محمد عواضه بوكالته عن محمد
حـســن حـســن عــواضــه سـنــد ملكية بــدل
ضائع للعقار  23/714حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

بذخ االنتقاالت يُفسد الكرة
يتواصل في سوق االنتقاالت الشتوية الحالية مسلسل بذخ األندية
الكبرى في ضم النجوم ،كما حصل مع فيليبي كوتينيو وفيرجيل
متوقعة باتت
فان دايك ،ويبدو أنه سيستمر مع صفقات أخرى
ّ
تفسد مفهوم الكرة
حسن زين الدين
"مل ــاذا يــريــد  220مليون ي ــورو ال 600
مليون؟ ال أفهم أسـعــار الالعبني .كل
ش ــيء فــي أي ــدي الــذيــن يـمـلـكــون املــال
األكـ ـث ــر" .ه ــذه ال ـج ـم ـلــة ،أو ال ـصــرخــة،
أطـ ـلـ ـقـ ـه ــا الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس "األس ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوري"
إليـطــالـيــا ويــوفـنـتــوس جيانلويجي
بوفون تعليقًا على انتقال البرازيلي
ن ـي ـم ــار إل ـ ــى ب ــاري ــس س ـ ــان ج ـيــرمــان
الفرنسي في الصيف املاضي .ما قاله
بوفون يبدو ّ
معبرًا من العب مخضرم
ي ـب ـلــغ  40ع ــام ــا وع ــاص ــر ج ـي ـلــن من
الالعبني ،اختلفت فيهما املعايير بني
األول والثاني اآلن حيث بات كل شيء
ُيقاس باملال ومن يدفع أكثر.
م ــا يـحـصــل حــالـيــا أو ب ــاألص ــح منذ
ان ـت ـقــال ال ــوي ـل ــزي غ ــاري ــث ب ــاي ــل إلــى
ريــال مدريد قبل ثالثة أعــوام مقابل
 100مليون يورو بات جنونيًا وغير
م ـف ـه ــوم إط ـ ــاق ـ ــا ،إذ إن  5ص ـف ـقــات
ت ـخ ـط ــت م ـب ـل ــغ  100مـ ـلـ ـي ــون يـ ــورو
حيث إن الفرنسي بول بوغبا انتقل
إل ــى مانشستر يــونــايـتــد اإلنكليزي
مقابل  120مليون ي ــورو ،ومواطنه
عـ ـثـ ـم ــان دي ـم ـب ـي ـل ــي إلـ ـ ــى ب ــرش ـل ــون ــة
اإلسباني مقابل  145مليون يــورو،
وكـيـلـيــان مـبــابــي إل ــى ب ــاري ــس ســان
جيرمان الفرنسي مقابل  180مليون
يــورو ،باإلضافة إلــى نيمار ،ثم جاء
الــدور على البرازيلي اآلخــر فيليبي
كوتينيو اآلن لينتقل إلــى "البرسا"
َ
بمبلغ  160مليون يورو ،إذ لم يتوان

مسلسل اإلنفاق الجنوني
تواصل في االنتقاالت
الشتوية الحالية
حتى زميله الجديد الكرواتي إيفان
راك ـي ـت ـي ـت ــش عـ ــن ال ـ ـقـ ــول لـصـحـيـفــة
ً
"ماركا" إن "سعره مرتفع قليال".
وهنا فقد اختارت صحيفة "ذا صن"
اإلنـكـلـيــزيــة أول مــن أم ــس التشكيلة
املثالية ألغـلــى الــاعـبــن فــي العالم،
والالفت أن سعر العبيها مجتمعني
يبلغ أكثر من مليار يورو!
هكذا ،فإن مسلسل اإلنفاق الجنوني
تـ ــواصـ ــل فـ ــي االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ال ـش ـتــويــة
الحالية مع كوتينيو ،باالضافة إلى
الـهــولـنــدي فيرجيل ف ــان داي ــك الــذي
انضم إلى ليفربول من ساوثمبتون

مـقــابــل  85مـلـيــون يـ ــورو ،وي ـبــدو أن
َ
امل ـق ـب ــل ي ـع ــد ب ــامل ــزي ــد ،إذ ل ــم يـ ـت ــوان
تــوت ـن ـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي أول م ــن أمــس
ع ـ ــن تـ ـح ــدي ــد سـ ـع ــر ن ـج ـم ــه امل ـت ــأل ــق
ه ـ ــاري ك ــاي ــن ب ـ ـ  340م ـل ـيــون يـ ــورو،
بحسب صحيفة "ذا صنداي ميرور"
اإلنكليزية .نعم هذا هو املبلغ الذي
يطلبه "ال ـس ـبــرز" مــن أج ــل أن يــوافــق
مدريد.
على انتقال هدافه إلــى ريــال
ّ
هـكــذا أم ــام جـنــون األسـعــار والتوقع
ب ــأن ال يـقــف ال ــري ــال مـكـتــوف األي ــدي
وي ــدل ــي ب ــدل ــوه ف ــي ال ـص ـيــف املـقـبــل،
ف ـ ــإن ت ــوت ـن ـه ــام لـ ــم ي ـج ــد م ــان ـع ــا فــي
طـلــب ه ــذا املـبـلــغ الـفـلـكــي وه ــو ربما
قد يحصل على مبتغاه ،إذ ال شيء
ً
بات مستحيال في هذه األيام ،وكيف
ّ
إذا تـعــلــق األم ــر بــالــريــال ال ــذي يقف
مـتـفــرجــا أم ــام غــريـمــه وبــاقــي الـفــرق
األوروبية الكبرى التي تنفق من دون
هوادة.
ّ
أضــف إلــى كــايــن ،فــإن األنـظــار تتجه
العب
إلى الفرنسي أنطوان غريزمان ّ
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ال ـ ــذي م ــن امل ـتــوقــع
أن ي ـك ــون م ــن ال ـص ـف ـق ــات الـضـخـمــة
فـ ـ ــي ال ـ ـص ـ ـيـ ــف امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،س ـ ـ ـ ــواء كـ ــان
ّ
سيتجه إلــى مانشستر يونايتد أو
برشلونة ،إذ خــال تقديم كوتينيو
في ملعب "كامب نو" ،كانت صحيفة
"ذا صـ ــن" ت ـ ــورد أن غ ــري ــزم ــان طلب
راتبًا أسبوعيًا يبلغ  451ألــف يورو
ليوافق على االنتقال إلى ملعب "أولد
ترافورد" .أما أمس ،فإن إذاعة "كادينا
سـيــر" اإلسبانية ذك ــرت أن "الـبــرســا"
ي ــري ــد أن يـ ـك ــون الـ ــاعـ ــب ال ـفــرن ـســي
صفقته الجديدة في الصيف املقبل،
حـ ـي ــث ل ـ ــن يـ ـت ــأخ ــر ع ـ ــن دف ـ ـ ــع ق ـي ـمــة
فـســخ ع ـقــده مــع "الــروخـيـبــانـكــوس"
والبالغة  100مليون يورو مع راتب
سنوي يبلغ  15مليون يورو.
الجانب السيئ اآلخر في هذا البذخ
هو أن األندية باتت مستعدة لوضع
أرقـ ـ ـ ــام ف ـل ـك ـيــة فـ ــي ال ـب ـن ــد ال ـج ــزائ ــي
لـفـســخ ع ـق ــود الع ـب ـي ـهــا ،ك ـمــا حصل
مـ ــع ب ــرش ـل ــون ــة وك ــوت ـي ـن ـي ــو بـمـبـلــغ
 400مليون ي ــورو ،وذلــك إمــا إلبعاد
الراغبني في ضمهم أو لزيادة قيمة
ـوافـ ـق ــة عـلــى
ان ـت ـق ــال ـه ــم إذا ك ــان ــت م ـ ِ
بيعهم.
م ــؤس ــف بــالـفـعــل أن يـصـبــح عنصر
امل ـ ـ ـ ــال ه ـ ــو ال ـ ـطـ ــاغـ ــي ف ـ ــي انـ ـتـ ـق ــاالت
الالعبني وفــي عالم الكرة ككل ،هذه
الـلـعـبــة ال ـت ــي تـ ّ
ـرس ـخــت ف ــي ال ــذاك ــرة
بأنها لعبة الفقراء وحفاة األقدام في
األزقة والحارات.
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نتائج وبرنامج الكؤوس األوروبية الوطنية
كأس إسبانيا (إياب دور الـ )16

 -الخميس:

 -األربعاء:

 -الثالثاء:

ليفانتي  -إسبانيول ()20,30( )1-2
إشبيلية  -قادش (درجة ثانية) ()0-2
()20,30
ب ــرشـ ـل ــون ــة  -س ـي ـل ـت ــا ف ـي ـغ ــو ()1-1
()22,30

تشلسي  -أرسنال ()22,00

أتلتيكو مدريد  -ليديا إسبورتيو
(درجة ثالثة)  0-4( 0-3ذهابًا)
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي ي ــان ـي ــك ك ــاراسـ ـك ــو ()57
والـ ـف ــرنـ ـس ــي ك ـي ـف ــن غ ــامـ ـي ــرو ()74
وفيتولو (.)81
فالنسيا  -الس باملاس )1-1( 0-4
االرج ـن ـت ـي ـنــي لــوت ـش ـيــانــو فـيـيـتــو (30
و 48و )66وال ـ ـص ـ ــرب ـ ــي ن ـي ـم ــان ـي ــا
ماكسيموفيتش (.)54
 األربعاء:أالفيس  -فورمينترا (درجة ثالثة) (-3
)20,30( )1
فياريال  -ليغانيس ()20,30( )1-0
ريال مدريد  -نومانسيا (درجة ثانية)
()22,30( )0-3

كأس الرابطة اإلنكليزية
(ذهاب نصف النهائي)
 الثالثاء:مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي  -بــري ـس ـتــول
سيتي 1-2
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي ك ـي ـفــن دي ب ــروي ــن ()55
واالرجنتيني سيرجيو اغويرو ()90
لـسـيـتــي ،وب ــوب ــي رايـ ــد ( 44م ــن ركـلــة
جزاء) لبريستول.

كأس الرابطة الفرنسية (ربع
النهائي)
 الثالثاء:نيس  -موناكو 2-1
االسـ ــان بلييا ( )18لـنـيــس ،وتــومــاس
ل ـي ـم ــار ( )3وآدامـ ـ ـ ــا دي ــاخ ــاب ــي ()37
ملوناكو.
 األربعاء:رين  -تولوز ()19,45
أميان  -باريس سان جيرمان ()22,05
أنجيه  -مونبلييه ()22,05

سوق االنتقاالت

طريق هازار وباتشواي تقودهما إلى إسبانيا
ب ــات ــت ك ــل ط ـ ــرق ال ـن ـج ــم الـبـلـجـيـكــي
إي ـ ـ ــدي ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازار ،العـ ـ ـ ـ ــب ت ـش ـل ـس ــي
اإلنـكـلـيــزي ،تـقــوده إلــى ري ــال مــدريــد
اإلسباني .فقد ذكرت إذاعــة «مونتي
كـ ــارلـ ــو» ال ـف ــرن ـس ـي ــة أن الـ ــريـ ــال ق ــام
ب ــات ـص ــاالت م ــع م ـقـ ّـربــن م ــن هـ ــازار،
الــذي يبدي إص ــرارًا على تــرك ملعب
«س ـتــام ـفــورد ب ــري ــدج» وأن ــه مستعد
لتقديم عرض يبلغ  135مليون يورو
لضمه في الصيف املقبل.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة أن

الالعب البلجيكي رفض عرضني من
تشلسي في األشهر األخيرة لتمديد
عـقــده ليصبح الــاعــب األعـلــى راتبًا
في الـ «بريميير ليغ».
إلــى ذلــك ،فــإن مواطن هــازار ميتشي
باتشواي ،قد يرحل عن تشلسي في
ســوق االنـتـقــاالت الشتوية الحالية،
إذ يبدي إشبيلية اإلسباني اهتمامًا
ب ـض ـم ــه ،خ ـص ــوص ــا أنـ ـ ــه ال ي ـش ــارك
بصفة دائمة مع «البلوز».
من جهة أخــرى ،أعلن باشاك شهير

م ـت ـصــدر الـ ـ ــدوري ال ـت ــرك ــي ،أن ــه بــات
قــريـبــا مــن ض ـ ّـم مــواطـنــه أردا ت ــوران
العـ ــب وسـ ــط ب ــرش ـل ــون ــة اإلس ـب ــان ــي.
وذك ــرت تـقــاريــر تركية أن «الـبــرســا»
س ـي ــدف ــع ن ـص ــف رات ـ ــب ال ــاع ــب بـعــد
رحيله ،لكن باشاك شهير قال إنه ال
تزال هناك بعض األمور املعلقة.
وع ــان ــى العـ ــب م ـن ـت ـخــب ت ــرك ـي ــا (30
عامًا) منذ انتقاله إلى برشلونة في
 2015مقابل  34مليون يــورو قادمًا
مــن أتليتيكو مــدريــد ولــم ينجح في

دخول التشكيلة األساسية بانتظام
وسـجــل  19هــدفــا فــي  53م ـبــاراة في
كل املسابقات .علمًا أنه لم يلعب مع
بــرش ـلــونــة خ ــال ال ـن ـصــف األول من
املوسم الحالي.
وف ــي إنـكـلـتــرا ،أك ــد الـفــرنـســي أرســن
ف ـي ـن ـغــر ،مـ ـ ــدرب أرس ـ ـنـ ــال ،أن ن ــادي ــه
مـ ـهـ ـت ــم ب ـ ـضـ ــم امل ـ ـ ــداف ـ ـ ــع اإليـ ــرل ـ ـنـ ــدي
الشمالي جوني إيفانز العــب وست
بروميتش ألبيون الــذي يرتبط معه
بعقد حتى  .2019لكن فينغر أضاف

خـ ــال مــؤت ـمــر ص ـح ــاف ــي« :ال يــوجــد
ّ
نتوصل
شيء لقوله ،باعتبار أننا لم
ّ
إلى اتفاق .أعتقد أن من األفضل عدم
ّ
التحدث».
وفــي أملانيا ،أعلن شالكه ضــم مــارك
أوث ،مهاجم هوفنهايم ،بعقد حتى
عــام  .2022لكن الالعب البالغ عمره
 26ع ـ ــام ـ ــا ،الـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـص ــدر ت ــرت ـي ــب
الهدافني األملان في «البوندسليغا»،
س ـي ـب ـقــى مـ ــع ف ــري ـق ــه الـ ـح ــال ــي حـتــى
نهاية املوسم.
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رياضة
الكرة اللبنانية

أصداء عالمية

لغز هروب عالء البابا من األنصار
عبد القادر سعد
يخوض نــادي األنصار اليوم تمرينه
األول بعد لقائه األخير ضمن املرحلة
الـ  12من الــدوري اللبناني لكرة القدم
التي فاز فيها على النبي شيت .2 - 4
ه ــذا ال ـت ـمــريــن سـيـفـتـقــد الع ـبــا اعـتـمــد
عليه األنصار كثيرًا ،هو املهاجم عالء
البابا ،الذي استقدمه بعقد كبير ناهز
 100ألف دوالر ويمتد لخمس سنوات.
لكن الالعب فجأة أدار ظهره للنادي،
ً
مفضال عرضًا احترافيًا بقيمة ثالثة
آالف دوالر شهريًا وملــدة أربعة أشهر
مع فريق النهضة العماني.
وفي آخر املعلومات عن هروب البابا،
أن نـ ـ ــادي ال ـن ـه ـض ــة ال ـع ـم ــان ــي ح ــاول
الحصول على بطاقة االنتقال الدولية
ل ــاع ــب م ــن االتـ ـح ــاد ال ـل ـب ـنــانــي ،ال ــذي
أجاب أمس ِب َر ّد الطلب ورفضه ،لكون
الالعب مرتبطًا بعقد مع نادي األنصار
ح ـت ــى ع ـ ــام ٌّ .2022
رد ط ـب ـي ـعــي عـلــى
َ
مستغرب ،إذ إن نــادي األنصار
ســؤال
سـ ّـجــل عقد الــاعــب هــذا املــوســم ،وهو
يـمـتــد لـخـمــس سـ ـن ــوات ،وبــال ـتــالــي ال
يمكن إرســال بطاقته الدولية .وتشير
خ ـط ــوة الـ ـن ــادي ال ـع ـمــانــي إل ــى أن في
َّ
مسجل
ظن املسؤولني فيه أن الالعب
هــاويــا فــي ل ـب ـنــان ،وبــالـتــالــي يحصل
الـنــادي على بطاقته الدولية بعد 15
يــومــا مــن تــاريــخ الـطـلــب ،إذا لــم ُيجب
االتحاد.
وال ش ـ ــك ف ـ ــي أن األنـ ـ ـص ـ ــار م ــرت ــاح
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سيحصل البابا على مبلغ مالي زهيد وألربعة أشهر فقط (أرشيف)

قــانــون ـيــا ،لـكـنــه لـيــس كــذلــك مـعـنــويــا،
فــالـنــادي خـســر الــاعــب حـتــى لــو عــاد
إلى لبنان ،نظرًا للطريقة التي تعامل
بها البابا مع األنصار ،رغم أن النادي
ّ
وقع عقدًا معه والتزم واجباته املادية
تجاهه.
قصة غريبة تشير إلــى وج ــود قطبة
ّ
خفية في املوضوع ،وأمر غير نظيف
يـتـعـلــق بـمـسـتـقـبــل ال ــاع ــب ح ـتــى في
لـ ـبـ ـن ــان ،ف ـ ــأي احـ ـ ـت ـ ــراف فـ ــي الـ ـخ ــارج

يـكــون لسببني :املــال أو الــوصــول إلى
مكان أبعد في اللعبة ،والظهور على
الساحة اآلسيوية.
وفي حالة البابا مع النهضة العماني،
فإن السببني غير موجودين .فمن غير
الطبيعي أن يترك البابا فريقه مقابل
 3آالف دوالر شهريًا وألربـعــة أشهر،
أي ما يوازي  12ألف دوالر ،في حني أن
باستطاعته تحصيل ثلثي املبلغ بني
رواتــب ومكافآت فــي بلده ومــع ناديه

يدرب «اآلزوري»...
مانشيني قد ّ

الذي يرتبط معه بعقد.
أمــا السبب الـثــانــي ،أي التوقعات من
النادي الجديد بالنسبة إلى املستقبل،
فهو أيضًا غــائــب .فالنهضة العماني
فريق متوسط يحتل املركز الخامس
فــي تــرتـيــب ال ــدوري الـعـمــانــي بـعــد 13
مرحلة على انطالقه برصيد  19نقطة،
وه ـ ــو ب ـع ـي ــد  15ن ـق ـط ــة عـ ــن ال ـس ــوي ــق
املتصدر بـ  34نقطة .أضف إلى ذلك أن
النهضة لن يشارك في كــأس االتحاد
اآلسيوي ،وبالتالي سيغيب البابا عن
ال ـســاحــة اآلس ـيــويــة ،بـعـكــس األن ـصــار
الذي سيشارك آسيويًا.
وال ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــت أن ال ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ــب ،بـ ـحـ ـس ــب
األن ـ ـصـ ــاريـ ــن ،لـ ــم ي ـك ــن مـ ــوجـ ــودًا فــي
ُعـمــان حـتــى يــوم أم ــس ،وهــو مــوجــود
في تركيا ،ما ّ
يرجح فرضية أن هناك
أح ــد األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن ي ـس ـعــون إلــى
«تبييض» توقيع البابا َعبر تمريره
في النادي العماني ،ومن ث ّم الحصول
عليه نظيفًا ،واالسـتـفــادة أكـثــر ماديًا
م ــن ق ـبــل ال ــاع ــب وال ــوكـ ـي ــل ،م ــن دون
ح ـصــول األن ـص ــار عـلــى أي حـصــة من
الصفقة.
وت ــأت ــي قـضـيــة ال ـبــابــا ب ـعــد أيـ ــام على
ف ـشــل ان ـت ـقــال الع ــب الــراس ـي ـنــغ غ ــازي
حـنـيـنــة إل ــى ُع ـم ــان أي ـضــا بـعــد عــرض
ج ــاء ف ــي مـنـتـصــف امل ــوس ــم ،م ــا يشير
إل ــى وجـ ــود ل ـغــز م ــا وت ـح ــرك ــات يـقــوم
بها أشخاص معينون ألهداف مبيتة
بعيدة كل البعد عن مصلحة الالعبني
واألندية.

أبدى اإليطالي روبرتو مانشيني ،الذي
يتولى حاليًا تدريب زينيت سان بطرسبرغ
الروسي ،انفتاحه على إمكان تولي املركز
الشاغر لتدريب املنتخب اإليطالي لكرة القدم.
وقال مانشيني في حديث إلى برنامج "تيكي
تاكا" اإليطالي" :قبل اختيار مدرب جديد ،من
البديهي بالنسبة ّ
إلي اختيار رئيس جديد
لالتحاد" .وأضاف" :لكنني ،بكل تأكيد ،ال
أستبعد تدريب إيطاليا ،شأني في ذلك شأن
املدربني اآلخرين على ما أظن .عندما تكون
مدربًا ال يمكن استبعاد أي شيء".
وتردد اسم مانشيني ( 53عامًا) ،إلى جانب
املدرب الحالي لتشلسي اإلنكليزي أنطونيو
كونتي واملدرب السابق لبايرن ميونيخ األملاني
كارلو أنشيلوتي ،لتولي اإلشراف على املنتخب
اإليطالي خلفًا لجانبييرو فينتورا الذي أقيل
من منصبه إثر فشل "اآلزوري" في التأهل إلى
نهائيات كأس العالم  2018في روسيا ،للمرة
األولى منذ  60عامًا.

 ...ومدرب كولومبي لتشيلي

ّقدم الكولومبي رينالدو رويدا مدرب فالمنغو
استقالته من منصبه ليشرف على منتخب
تشيلي ،بحسب ما ذكر االتحاد التشيلي لكرة
القدم وفريقه البرازيلي .وأخفقت تشيلي ،بطلة
كوبا أميركا عامي  2015و ،2016بالتأهل
إلى مونديال روسيا .وأشرف رويدا سابقًا
على منتخبات :كولومبيا ( 2004و،)2006
هندوراس ( )2010-2007واإلكوادور (-2010
.)2014

األلعاب األولمبية

«فُرِجت» أولمبيًا بين الكوريتين
س ـت ـكــون ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة م ــوج ــودة
فــي األل ـعــاب األوملـبـيــة الشتوية 2018
على أرض جارتها الجنوبية بعد أن
أعـلـنــت ال ـكــوري ـتــان ف ــي أع ـق ــاب الـلـقــاء
األول بينهما منذ عامني أن رياضيني
ومسؤولني من الشمال سيشاركون في
األوملبياد الشتوي الذي ستستضيفه
مدينة بيونغ تشانغ في شباط.
وج ــاء فــي بـيــان مـشـتــرك أن «الـجــانــب
ال ـك ــوري الـشـمــالــي سـيــرســل وفـ ـدًا من
اللجنة األوملبية الوطنية مع رياضيني
ومشجعني وفنانني ومراقبني وفريق
استعراضي للتايكواندو وصحافيني،
ِّ
على أن توفر كوريا الجنوبية املرافق
والتسهيالت الضرورية».

واتـ ـف ــق ال ـج ــان ـب ــان ع ـل ــى «نـ ـ ــزع فـتـيــل
ال ـت ــوت ــر ال ـع ـس ـكــري ال ـح ــال ــي ،وإج ـ ــراء
مـحــادثــات عسكرية فــي املـســألــة» ،من
دون أن يتضح موعد هــذه املحادثات
الـتــي ستكون األول ــى مــن نوعها منذ
عام .2014
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت م ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــادثـ ـ ـ ـ ــات أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ف ــي
بانمونجوم ،البلدة الحدودية ،حيث
ِّ
ُوقـ ـ ـ ــع اتـ ـف ــاق وق ـ ــف إط ـ ــاق الـ ـن ــار فــي
املنطقة املنزوعة السالح التي تفصل
بني الكوريتني .وتصافح وزير الوحدة
الكوري الجنوبي شون ميونغ غيون
ال ــذي ي ــرأس وف ــد بـ ــاده ،مــع مـســؤول
وفد الشمال ري سون غوون.
وقال وفد الشمال« :لنقدم إلى الشعب

هدية ثمينة بمناسبة العام الجديد».
ّ
ورد الوفد الجنوبي بأن «الشعب يأمل
ً
فعال رؤيــة الشمال والجنوب يسيران
نحو السالم واملصالحة».
وك ــان الــزع ـيــم ال ـ ّك ــوري الـشـمــالــي كيم
ج ــون ــغ أون ق ــد ملـ ــح ف ــي رس ــال ــة رأس
السنة الجديدة إلى شعبه ،إلى إمكان
مشاركة بالده في األلعاب األوملبية.
ول ـ ــم يـ ـع ــرف ب ـع ــد م ــا إذا ك ـ ــان مـمـثــا
البلدين سيدخالن معًا خــال مراسم
الـ ـحـ ـفـ ـل ــن االف ـ ـت ـ ـتـ ــاحـ ــي والـ ـخـ ـت ــام ــي
ل ــألـ ـع ــاب ،ع ـل ــى غـ ـ ــرار م ــا ح ـص ــل فــي
أوملبيادي سيدني  2000وأثينا 2004
وخــال األلعاب األوملبية الشتوية في
تــوريـنــو فــي  .2006وم ــن املـفـتــرض أن

أخبار رياضية

يـتــم االت ـف ــاق عـلــى حـجــم وف ــد الشمال
ومـ ـك ــان إق ــام ـت ــه ال ـت ــي ت ـتــولــى سـيــول
تمويلها.
وتأهل رياضيان فقط من الشمال إلى
األلـعــاب األوملبية الشتوية ،ما يحمل
امل ـح ـل ـلــن ع ـلــى االع ـت ـق ــاد بـ ــأن بـيــونــغ
يــانــغ سترسل معهما وف ـدًا كبيرًا من
املشجعات على غــرار أحــداث رياضية
سابقة في الجنوب.
وكــانــت الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة الــدول ـيــة قد
أعـلـنــت االث ـنــن تـمــديــد مهلة تسجيل
الــريــاضـيــن الـشـمــالـيــن .وف ــي تعليق
أم ــس ،اعـتـبــر رئ ـيــس الـلـجـنــة األملــانــي
توماس باخ أن قرار املشاركة الشمالية
«خطوة كبيرة إلى األمام».

الدوري األميركي للمحترفين

جيمس يسجل  10نقاط وكليفالند يخسر بـ 28
ع ــاش كـلـيـفــانــد كــافــالـيـيــرز ونجمه
لـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــرون جـ ـيـ ـم ــس أم ـ ـس ـ ـيـ ــة س ـي ـئــة
بخسارة جديدة قاسية جــاءت أمام
م ـض ـي ـف ــه م ـي ـن ـي ـس ــوت ــا ت ـم ـب ــروول ـف ــز
بفارق  28نقطة ،127-99 :حيث اكتفى
"امل ـلــك" بتسجيل  10نـقــاط فـقــط ،في
دوري كرة السلة األميركي الشمالي
للمحترفني.
وحـســم صــاحــب األرض ف ــوزه الـ ـ 26
ف ــي األرب ـ ـ ــاع ال ـث ــاث ــة األول ـ ـ ــى ،حيث
ّ
تقدم بفارق  35نقطة ،وقد كان جيف
غرين أفضل مسجلي كليفالند بـ 22
نقطة ،بينما سجل ستة العـبــن ما
يزيد على  10نقاط عند مينيسوتا؛
أبرزهم أندرو ويغينز بـ  25نقطة.
وت ـغ ـل ــب ت ــورونـ ـت ــو رابـ ـ ـت ـ ــورز ثــانــي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة عـ ـل ــى م ـض ـي ـفــه
بروكلني نتس  113-114بعد التمديد.
ورغ ــم صـعــوبـتــه ،يـعـتـبــر ه ــذا الـفــوز
مهمًا جدًا بالنسبة إلى تورونتو في
حـســابــات الـ ــدوري املنتظم والـتــأهــل

خسر كليفالند أمام مينيسوتا (أ ف ب)

إل ــى األدوار الـنـهــائـيــة (بـ ــاي أوف)
كــونــه الـخــامــس تــوالـيــا وال ـثــامــن في
آخر  10مباريات.
واسـتـعــاد هيوسنت روكـتــس بعضًا

من هيبته بفوزه الثالث في آخر 10
مباريات والـ ( 28مقابل  11خسارة)
م ـن ــذ ب ــداي ــة امل ــوس ــم ،ع ـل ــى مـضـيـفــه
شيكاغو بولز .107-116

وواص ـ ـ ــل غ ــول ــدن س ـت ــاي ــت ووري ـ ــرز
ب ـط ــل امل ــوس ــم امل ــاض ــي ان ـت ـص ــارات ــه
وحقق فــوزه الــرابــع تواليًا والثامن
في آخر  10مباريات والـ ( 32مقابل
 8ه ـ ــزائ ـ ــم) مـ ـن ــذ ان ـ ـطـ ــاق ال ـن ـس ـخــة
الحالية ،على ضيفه دنـفــر ناغتس
.114-124
وفـ ـ ــي ب ــاق ــي املـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ،فـ ـ ــاز س ــان
أن ـطــون ـيــو س ـبــرز ع ـلــى ســاكــرامـنـتــو
 ،100-107ول ــوس أنجلس كليبيرز
عـ ـل ــى أت ــانـ ـت ــا هـ ــوكـ ــس ،107-108
وإن ــدي ــان ــا بــاي ـســرز ع ـلــى مـيـلــووكــي
ب ــاك ــس  ،96-109ونـ ـي ــو أورلـ ـي ــان ــز
بيليكانز على ديترويت بيستونز
.109-112
وه ـ ـنـ ــا ب ــرن ــام ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
تــورون ـتــو راب ـت ــورز  -مـيــامــي هـيــت،
أوكالهوما سيتي ثاندر  -بورتالند
ت ــراي ــل ب ــاي ــزرز ،داالس مــافــريـكــس
 أورالن ـ ــدو مــاج ـيــك ،ل ــوس أنجلساليكرز  -ساكرامنتو كينغز.

توقيف حكم ومدرب
في الفوتسال
حددت لجنة املسابقات في االتحاد
اللبناني لكرة القدم برنامج مباريات
األسبوع الـ  13من الدوري اللبناني
لكرة القدم ،إذ ينطلق يوم الجمعة بلقاء
العهد والشباب العربي على ملعب األول
عند الساعة  .14.15ويلعب السبت
في التوقيت عينه ،التضامن صور مع
الصفاء على ملعب صور ،والراسينغ مع
السالم زغرتا على ملعب بحمدون ،فيما
يلعب األنصار مع طرابلس على ملعب
صيدا عند الساعة .16.00
ويختتم األسبوع يوم األحد بلقاءي
اإلصالح البرج الشمالي مع اإلخاء
األهلي عاليه على ملعب صور عند
الساعة  ،14.15والنجمة مع النبي شيت
عند الساعة  16.00في صيدا.
وأوقفت لجنة االنضباط ثالثة العبني
من الشباب العربي ،هم مامادو سيال،
أحمد الخطيب ومحمد أيوب مباراة
وحيدة ،وكذلك العب التضامن صور
محمد الفاعور ،وأحمد املصري
(السالم زغرتا) ،وبالل مطر (طرابلس)،
ونيكوالس كوفي (الراسينغ) .وغرمت
اللجنة أندية اإلصالح البرج الشمالي
والتضامن صور وطرابلس مبلغ 500
ألف ليرة.
وقررت اللجنة التنفيذية التي اجتمعت
أول من أمس بكامل أعضائها،
باستثناء محمود الربعة بداعي املرض،
إيقاف حكم كرة الصاالت ماريو صادر
بعد أخطاء تحكيمية في لقاء اللويزة
والشويفات ،وقد ّبينت لجنة التحقيق
عدم وجود تالعب في املباراة من قبل
الناديني .كذلك أوقفت اللجنة التنفيذية
ّ
مدرب فريق الشويفات حسني غنام
شهرين.
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ثقافة وناس تلفزيون

الدراما اللبنانية اليوم ...هل عـا
المسلسالت المقتبسة« ...وصفة سحرية»
نادين كنعان
االق ـت ـب ــاس ش ــائ ــع ف ــي مـ ـج ــاالت الـفــن
كافة ،ال ّ
سيما على صعيدي السينما
واملسلسالت ،فيما تتباين اآلراء حول
معاييره وطبيعته وأصــول تطبيقه.
ّ
يعج أرشيف الدراما العربية بأمثلة
عـ ــن أع ـ ـمـ ــال م ـق ـت ـب ـســة عـ ــن ن ـصــوص
أدبية ،أو نسخ من مسلسالت سابقة،
أجـنـبـيــة ف ــي مـعـظـمـهــا .لـكــن املــاحــظ
ّ
أن االقتباس أو التعريب ،ســواء كان
أمينًا لألصل أو ينطلق من الخطوط
ال ـعــامــة لـحـيــاكــة حـبـكــة وشخصيات
وقصص مختلفةّ ،
تحول في السنوات
امل ــاض ـي ــة إلـ ــى «م ــوض ــة» أو «وص ـفــة
س ـح ــري ــة» ت ـل ـ ّـبــي ح ــاج ــات املـنـتـجــن
والشاشات العارضةُ .س ّجل االنتشار
الـ ـج ــدي ــد لـ ـه ــذه الـ ـظ ــاه ــرة م ــع والدة
مشاريع الدراما العربية املشتركة مع
بدء عرض «روبي» ( )2012من بطولة
سـيــريــن عـبــد ال ـن ــور ومـكـسـيــم خليل
وأم ـيــر كـ ـ ــرارة ...عـلــى م ــدى  90حلقة،
ع ـ ّـرب ــت ك ـل ــودي ــا مــرش ـل ـيــان املـسـلـســل
لتنجز
املـكـسـيـكــي «روبـ ـ ــي» ()2004
ّ
نسخة عربية مــن إخ ــراج رامــي حنا،
ب ـن ــاء ع ـلــى ات ـف ــاق ب ــن  mbcواملـنـتــج
ال ـس ــوري ال ــراح ــل أدي ــب خـيــر (ســامــة
لإلنتاج) .ثـ ّـم كـ ّـرت سبحة مسلسالت
الـ «بان أراب» ،لنشاهد «لعبة املوت»
( 2013ـ ـ ـ ك ـت ــاب ــة ري ـ ــم ح ـن ــا وإخ ـ ــراج
الليث حجو) الــذي يستند إلــى فيلم
 1991( Sleeping With The Enemyـ
إخراج جوزف روبن) املقتبس بدوره
عــن روايـ ــة بــالـعـنــوان نفسه لنانسي
ب ــراي ــس .ف ــي  ،2014كـ ــان امل ــوع ــد مع
«ل ــو» (إع ــداد بــال ش ـحــادات ونــاديــن
ج ــاب ــر ،وإخ ـ ـ ـ ــراج س ــام ــر الـ ـب ــرق ــاوي)
ال ــذي اعـتـمــد عـلــى الـقـصــة الرئيسية
للفيلم األميركي ( unfaithfulخائنة)
للمخرج أدريان لني ،تبعه «تشيللو»
(كتابة نجيب نصير وإخ ــراج سامر
بــرقــاوي) فــي السنة التالية عــن فيلم
( Indecent Proposalعـ ـ ـ ــرض غـيــر
الئــق ـ  /1993إخــراج أدريــان لــن) ،ثم
«نص يوم» ( 2016ـ سيناريو وحوار
باسم السلكا ،وإعــداد وإخــراج سامر
ال ـ ـبـ ــرقـ ــاوي) ع ــن ف ـي ـلــم original sin
(الـخـطـيـئــة األصـلـيــة ـ ـ  /2001إخ ــراج
مايكل كريستوفر) ،فـ «الهيبة» (كتابة
ّ
هوزان عكو وإخراج سامر البرقاوي)
ّ
ّ
في رمضان املاضي الذي ولد «حمى»
فــي أوس ــاط املشاهدين .رغــم النجاح
حظيت به غالبية
الجماهيري الــذي ّ
هذه املسلسالت ،إال أنها قوبلت بوابل

م ــن االن ـتـ ـق ــادات ع ـلــى خـلـفـيــة افـتـقــار
خلطة الجنسيات للتداخل الطبيعي
وغرقها في االفتعال من دون ّ
مبررات
مـنـطـقـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى الـشـخـصـيــات
ّ
واألحـ ــداث الـبـعـيــدة عــن ال ــواق ــع .وكــل
ذلك طبعًا لغايات تسويقية!
ف ــي ه ــذه ال ـف ـت ــرة ،كــانــت م ـصــر تنتج
مـ ـش ــاري ــع درامـ ـ ـي ـ ــة م ـق ـت ـس ـبــة أي ـض ــا،
منها «حــاوة الدنيا» ( 2017ـ تأليف
س ـم ــا أحـ ـم ــد وإنـ ـج ــي ال ـق ــاس ــم تـحــت
إش ــراف الـسـيـنــاريـســت تــامــر حبيب)
املأخوذ عن نسخة مكسيكية بعنوان
( Terminalesعـ ـ ــام  )2008تـبـعـتـهــا
أخ ـ ـ ــرى أم ـي ــرك ـي ــة فـ ــي  2014و2015
بــاســم  .Chasing Lifeقـبــل ذل ــك ،كــان
ه ـن ــاك «ه ـب ــة رج ــل الـ ـغ ــراب» ()2014
عن مسلسل  ،Ugly Bettyو«طريقي»
( 2015ـ تأليف تامر حبيب ،وإخــراج
مـ ـحـ ـم ــد ش ـ ــاك ـ ــر خـ ـضـ ـي ــر) امل ـق ـت ـب ــس
ع ــن مـسـلـســل ف ـنــزوي ـلــي ،و«ع ـف ــاري ــت
ّ
عدلي عــام» (ﺗﺄﻟﻴﻒ يوسف معاطي
وﺇﺧﺮاﺝ رام ـ ـ ــي إمـ ـ ـ ــام) ل ـ ـعـ ــادل إمـ ــام
امل ــأخ ــوذ عــن فـيـلــم ( The Othersعــام
 2001ـ إخــراج أليخاندرو آمينابار)،
و«غراند أوتيل» ( 2016ـ (تأليف تامر
حبيب ،وإخراج محمد شاكر خضير)
الذي يستند إلى نسخة إسبانية.

املشهد لبنانيًا ال يختلف إطــاقــا ،ال
ّ
سيما في املستقبل القريب .فالشاشة
ّ
الصغيرة تشهد عودة قوية لألعمال
املقتبسة ،خـصــوصــا فــي ظــل تـكـ ّـرس
ال ــدرام ــا املـحـلـيــة الع ـبــا أســاس ـيــا في
ّ
ّ
امل ـش ـهــد اإلعـ ــامـ ــي .ح ــت ــى أن رئـيــس
مـجـلــس إدارة «املــؤس ـســة اللبنانية
ل ــإرس ــال» ،ب ـيــار ال ـضــاهــر ،أع ـلــن في
ّأيــار (مايو) املاضي عن بدء «مرحلة
جـ ــديـ ــدة فـ ــي اإلن ـ ـتـ ــاجـ ــات ال ــدرامـ ـي ــة

ذوق الجمهور والقائمون
يكرسون
على المحطات ّ
األعمال المقتبسة؟
الـلـبـنــانـيــة ل ــن ت ـقــل مـ ّـدت ـهــا ع ــن عـقــد،
ّ
ستقدم وتنتج خالله  lbciمسلسالت
محلية» .هذا الرأي ،سرعان ما ترجم
في «الحب الحقيقي» (إخراج جوليان
معلوف ،كتابة باسكال حرفوش وملى
مرعشلي) الذي بدأ عرضه في بداية
تشرين ّ
األول (أكتوبر) املاضي ،وهو
من إنتاج مي أبي رعد و ،lbciوعبارة
عــن نسخة ملبننة عــن مسلسل
مكسيكي تدور حول قصص
الحب والغرام.
قـ ـ ـب ـ ــل ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،كـ ـ ــانـ ـ ــت ن ـس ــب
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاهـ ـ ــدة الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة م ــن

نصيب «متل القمر» (كتابة كريستني
بطرس وإخ ــراج سـيــزار حــاج خليل ـ
إن ـتــاح «م ــروى غـ ــروب») املستمد من
املسلسل املكسيكي «ماريمار» ،الذي
ً
ُعرض ّأوال في رمضان ُ ،2016ليبصر
الـجــزء الثاني منه الـنــور بعد أشهر.
ت ـج ــري األحـ ـ ـ ــداث ق ـص ــة ف ـت ــاة فـقـيــرة
تعيش فــي ك ــوخ عـلــى ال ـشــاطــئ ،تقع
في غرام ابن مزارع غني.
وحاليًا ،يتابع الناس الجزء الثاني من
«بلحظة» (كتابة ندين جابر ،وإخراج
أس ــام ــة ال ـح ـمــد ،وإنـ ـت ــاج «الـ ـص ــدى»)
على «الـجــديــد» ،بعدما شــاهــدوه في
رم ـضــان  2017عـلــى املـحـطــة نفسها.
ت ـط ـغ ــى أجـ ـ ـ ـ ــواء املـ ــاف ـ ـيـ ــات وت ـ ـجـ ــارة
امل ـ ـخ ـ ـ ّـدرات ع ـل ــى ال ـع ـم ــل امل ـس ـتــوحــى
مـ ــن قـ ـص ــص أجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،ويـ ــدخـ ــل فــي
ّ
الحد
عــالــم ال ـثــأر ،واملـصــاهــرة بـهــدف
م ــن س ـفــك ال ــدم ــاء والـ ـن ــزاع ــات .علمًا
ّ
ب ــأن الـخـطــوط الـعــريـضــة لـ«بلحظة»
تتطابق مع املسلسل التركي «عشق
وجـ ـ ـ ــزاء» ( .)2010ك ــوم ـي ــدي ــا ،ش ــارك
أيضًا في السباق الدرامي «كاراميل»
(( )2017كتابة مازن طه وإخراج إيلي
ف .حبيب) الذي يستند إلى مسلسل
 Karamelالروسي.
هذا النوع من املسلسالت
األمثلة على ّ
كـثـيــرة ،غـيــر أن ــه رغ ــم ره ــان الـقـنــوات
واملنتجني اللبنانيني عليها ،خرجت
أعمال حاولت محاكاة الواقع املحلي
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــب ج ـ ـ ـ ـدًا ب ـ ـغـ ــض ال ـ ـن ـ ـظـ ــر عــن

(عالء
رستم ــ
سوريا)

ّ
مستواها الفني ،أبــرزهــا «قلبي دق»
( 2015ـ ـ ـ إخ ـ ــراج غـ ــادة دغ ـف ــل ونـبـيــل
ل ـ ّـبــس) و«م ــش أن ــا» ( 2016ـ ـ ـ إخ ــراج
ج ــولـ ـي ــان مـ ـعـ ـل ــوف) و«آلخ ـ ـ ــر ن ـفــس»
( 2017ـ ـ إخ ــراج أســد فــوالدكــار) التي
ك ـت ـب ـت ـهــا كـ ــاريـ ــن رزق ال ـ ـلـ ــه ،سـبـقـهــا
«وج ــع الـ ــروح» ( 2014ـ ـ كـتــابــة طــارق
سـ ــويـ ــد ،وإخـ ـ ـ ـ ــراج داف ـ ـيـ ــد أوريـ ـ ـ ـ ــان)،
و«كفى» (كتابة طارق سويد ،وإخراج
خليل) ال ــذي يـتـنــاول قصص
سـيــزار
ّ
فات...
معن
لبنانيات
ّ
ل ـك ــن مـ ــا س ـب ــب ف ـت ــح ش ـه ـي ــة ص ــن ــاع
الـ ــدرامـ ــا وال ـق ــائ ـم ــن ع ـل ــى امل ـح ـطــات
اليوم على املسلسالت امللبننة؟ تؤكد
ّ
مــي أب ــي رع ــد ل ـ «األخ ـب ــار» أن الـقــرار
ُ
ح ــول مــاه ـيــة األع ـم ــال ال ـتــي ت ـعــرض
على الشاشة «ال يعود لنا كمنتجني.
ّ
حـســم امل ــوض ــوع مـتـعــلــق بــاملـحـطــات
وذوق ال ـج ـم ـهــور» .وتـشـيــر صاحبة
شـ ــركـ ــة « M&Mب ـ ــرودكـ ـ ـش ـ ــن» (م ــع
ّ
زوجها ميالد أبــي ّرعــد) إلــى أن أحد
ّ
أوجــه املشكلة يتمثل بــأن «ج ــزءًا من
املمسكني بـســوق اإلن ـتــاج فــي لبنان
ً
ّ
غير متخصصني» ،م ـشــددة على أن
ّ
«مـكـتـبـتــي مـلـيـئــة بــاألع ـمــال املـنــوعــة
امل ـس ـت ـمــدة م ــن الـ ــواقـ ــع ،ل ـكــن الـخـيــار
ب ــات ي ـقــع ع ـلــى امل ـس ـل ـســات الـسـهـلــة
وقصص الحب البسيطة القريبة من
الناس».
تـ ـتـ ـف ــق الـ ـك ــاتـ ـب ــة ن ـ ــادي ـ ــن جـ ــابـ ــر مــع
ّ
أب ــي رع ــد لـنــاحـيــة أن الـحـســم ف ــي يد
الـتـلـفــزيــونــات« :ب ــات ه ــؤالء يبحثون
ع ــن املـسـلـســات األجـنـبـيــة الـنــاجـحــة
ويـتـفـقــون م ــع املـنـتـجــن عـلــى إنـجــاز
مـ ـسـ ـلـ ـس ــات لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ض ـ ـمـ ــن هـ ــذه
األج ــواءّ ...
ربما ال يــريــدون املخاطرة،
ّ
كما أن الناس يميلون إلى املسلسالت
الطويلة» .هذا امليل إلى «االستسهال»
تــرج ـعــه ج ــاب ــر إلـ ــى أسـ ـب ــاب متعلقة
ب ـض ـم ــان «نـ ـس ــب املـ ـش ــاه ــدة وف ــرص
الـتــرويــج واإلع ــان ــات .قـصــص الحب
تضمن ارتـفــاع ال ـ «رايـتـيـنــغ»» ،الفتة
ّ
فــي الــوقــت نفسه إل ــى أن «االقـتـبــاس
ً
ليس سـهــا فهو أشـبــه بترميم بيت
قــديــم ...البناء على أســاســات جديدة
أسـ ـه ــل ب ـك ـث ـي ــر» .م ــن ج ـه ـت ــه ،يـعـتـبــر
ّ
املنتج مروان ّ
حداد (مروى غروب) أن
«غالبًا
الشعوب التي تعيش حــروبــا ّ
م ــا ت ــري ــد ن ـس ـيــان واق ـع ـه ــا ،فـتـفــضــل
املسلسالت التي تخلق نصوص عالم
ثان تنقل املشاهد من مكان إلى آخر».
ٍّ
ّ
حداد الذي يقول إن األعمال الواقعية
ّ
ّ
يتغير
«مــا حــدا بيحضرها» ،أمــل أن
املوضوع «مع حلول االستقرار».

من الدبلجة المكسيكية إلى االستنساخ
زكية الديراني
ال تــاريــخ م ـح ـ ّـددًا ل ـبــدء ع ــرض املـسـلـســات املكسيكية عـبــر «املــؤسـســة
اللبنانية لــإرســال» ودبلجتها إلــى العربية الفصحى .لكن مــن املـ ّ
ـرجــح
ّأن مسلسل «أن ــت أو ال أح ــد» ال ــذي أنـتـجــت نسخته الـعــربـيــة فــي أواخ ــر
السبعينيات في استديوات شركة «فيلملي» لصاحبها املخرج نقوال أبو
ّ
سمح ،كان ّأول األعمال التي بثتها  .lbciالحقًاُ ،عرض «مهما كان الثمن»
ونال شهرة واسعة ،حتى أنه أعيد عرضه قبل أعوام على «الجديد» .كانت
ّ
تتم الدبلجة إلى الفصحى اعتمادًا على النسخ األصلية ،من دون أن يطرأ
ّ
تغيير على األسـمــاء أو األح ــداث ،وهــو أكثر مــا ميز الدبلجة وقتها .في
بداية الثمانينيات ،اجتاح «الطوفان» املكسيكي الشاشات املحلية ،وكانت
عرابة تلك األعمال التي تدور غالبيتها في فلك ّ
ّ lbci
الحب والخيانة ،فيما
ّ
ّ
تولت شركات إنتاج عدة دبلجتها إلى الفصحى .من عاصر تلك الفترة،
ّ
يتذكر جـ ّـيـدًا صــراعــات العشق وقـصــص الـطــاق ،حتى أنــه حفظ وجــوه
املمثلني املكسيكيني الـ ّـذيــن تـمـ ّـيــزوا بجمالهم الطبيعي .فــي الثمانينيات
وأوائل التسعينيات ،حققت املغنية واملمثلة املكسيكية تاليا شهرة واسعة
ّ
فــي الـعــالــم الـعــربــي ولــم تكن قــد أتـمــت عامها العشرين بـعــدّ .أدت بطولة
مسلسالت ّ
عدة منها «ماريا مارسيدس» ( ،)1992و«ماريمار» ()1994
تبعه «غــوادلــوبــي» فــي السنة نفسها .تلك املـشــاريــع ،جعلت تاليا نجمة

عاملية وعربية ،وتأثر املشاهدون بجمالها وطريقة غنائها .لم يكن نجوم
املكسيك وحدهم أبطال تلك األعـمــال فحسب ،بل إن األص ــوات اللبنانية
التي دبجلت املشاريع زادت من شهرتها ،على رأسها وحيد جالل ،وألفيرا
يــونــس ،وجيزيل نـصــر ،ووف ــاء طربيه ،وميشال أبــو سـلـيـمــان ...فنانون
ّ
عملوا على تأدية الصوت بشكل محترف ،وإيصال املشاعر كأنهم بالفعل
تاليا في مشهد من «ماريا مارسيدس» ()1992

أبطال العمل .في هذا السياق ،يشير بيار الضاهر ،رئيس مجلس إدارة
ّ
املسلسالت املكسيكية التي عرضت
 ،lbciفي حديث إلى «األخبار» إلى أن ّ
على شاشته قبل نحو  40عامًا ،كانت تحقق انتشارًا عامليًا ال محليًا فقط،
ّ
الفتًا إلى أنه «في تلك السنوات ،كانت املشاريع املكسيكية تسيطر على
سوق املسلسالت وكان الطلب عليها عامليًا .الالفت أن اليوم هناك مساعي
من قبل منتجني عامليني لعودة تلك الظاهرة ،إذ تقوم بعض الجهات بعرض
ّ
أعمال مكسيكية على القائمني على الشاشات املحلية ،لكن القرار لم يتخذ
بعد» .أما عن أسباب ّ
تحول الظاهرة من املكسيكية إلى التركية ،فيجيب
ّ
ّ
الضاهر« :املشاهد فضل التركي ألنه أقرب إلى عادات العرب وتقاليدهم.
كما ّأن اللهجة السورية ساعدت في انتشار تلك األعمال .املوضة حاليًا
هــي الحصول على نـ ّـص املسلسل املكسيكي وتحويله إلــى لبناني كما
حصل مــع «روب ــي» و«الـحــب الحقيقي» (إخ ــراج جوليان معلوف ،كتابة
باسكال حرفوش وملــى ّ مرعشلي) .لكن الظاهرة ُمكلفة ماديًا أكثر من
دبلجة املسلسالت ،ومعقدة على صعيد تحويل ّ
النص إلى لبناني يتناسب
مع مجتمعنا» .هل يمكن اعتبار ّأن لكل عصر موضة مسلسالت خاصة
به؟ ّ
ّ
بمصممي األزياء الذي يضعون خطوط املوضة
يشبه الضاهر األمر
ملوسم معني ،مختصرًا« :هناك «ترند» .نشهد والدة عمل ناجح ثم ّ
تكر
باقي األعمال األخرى ،وهذا األمر ينطبق على جميع األعمال ،وخير مثال
هو املسلسالت الشامية التي أنتجت في السنوات األخيرة».
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ادت إلى الحياة حقًا؟
ماذا يقول السوريون
عن أزمة النص اللبناني؟
دمشق ــ محمد األزن

خياط في مشهد من «عشق النساء»
ورد الخال وباسل ّ

بين الركود والواقعية واالقتباس...
تطورت الدراما اللبنانية
هكذا ّ
زينب حاوي
بعدما عرفت األعمال اللبنانية مجدًا
في الزمن الذهبي ما بني الستينيات
وق ـ ـب ـ ـيـ ــل مـ ـنـ ـتـ ـص ــف ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات،
أس ـق ـط ــت ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة إم ـكــان ـيــة
ـدرامــا
استكمال هــذا الحلم ،لتدخل الـ ّ
امل ـح ـل ـيــة م ــرح ـل ــة رك ـ ـ ــود .ب ـع ــد ت ــوق ــف
املـ ــدافـ ــع ،ن ـش ـطـ ّـت ص ـنــاعــة أخ ـ ــرى من
بــوابــة  ،lbciتمثلت بدبلجة األعـمــال
املكسيكية .هكذا ،توارت أسماء كبيرة
خلف الكاميرا لتضع أصواتها على
شـفــاه املـمـثـلــن/ات األجــانــب ،وتدخل
امل ـس ـل ـســات املـحـلـيــة ف ــي ح ــال ــة مــوت
ســريــري ،مـمــا اضـطــر ه ــؤالء املمثلني
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم مـ ـ ــن ج ـ ـيـ ــل مـ ـخـ ـتـ ـل ــف إلـ ــى
االن ـخ ــراط فــي ه ــذه الـصـنــاعــة لتأمني
ّ
ّ
متحسرين على أيام العز.
مداخيلهم
ب ـعــد ن ـج ــاح امل ـغ ــام ــرة امل ـك ـس ـي ـك ـيــة ،ال
ّ
سيما مع ّأول عملني «أنت أو ال أحد»
و«مهما كان الثمن» ،عادت املسلسالت
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ل ـت ـن ـه ــض ف ـ ــي مـنـتـصــف
التسعينيات ومطلع األلفية الثالثة،
م ــع ال ـكــات ـبــن م ـ ــروان ن ـ ّـج ــار وش ـكــري
أنيس فاخوري .عرض األخير أعماله
ع ـلــى «ت ـل ـفــزيــون ل ـب ـن ــان» ،فـيـمــا وجــد
ّ
نجار مساحته على  .lbciوكــان الفتًا
في أعمال فاخوري (أبرزها «العاصفة
ت ـه ــب م ــرت ــن» ـ ـ ـ  ،1995و«ن ـ ـسـ ــاء فــي
العاصفة» ـ  )1997تماثل حلقاتها مع
األعمال املدبلجة ،إذ فاقت املئة حلقة،
وتـمـ ّـيــز ه ــذان الـعـمــان بــإبــراز عنصر
املـ ــرأة وصـ ُـراعــات ـهــا املـخـتـلـفــة .بطولة
التجربتني أس ـنــدت إلــى روال حمادة
الـ ـت ــي ُعـ ــرفـ ــت ب ـث ـن ــائ ـي ــة ن ــاج ـح ــة مــع
فــادي إبراهيم .دأب الكاتب اللبناني
فــي املسلسلني عـلــى إع ـطــاء العنصر
النسائي البطولة ،ال بــل منح بطلته
فـ ــي «ن ـ ـسـ ــاء فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـف ــة» ص ـفــات
خارقة في إدارة كل صراعاتها ،حتى
في محاولة قتلها وعودتها أقوى بعد
الغيبوبة ،وتشريح أدوارهــا املختلفة
وال ـص ـع ـب ــة ،كـ ــأم وزوج ـ ــة وح ـب ـي ـبــة...
وكـ ــان ف ــاخ ــوري سـ ّـبــاقــا قـبــل عشرين
ع ــام ــا ب ـط ــرح امل ـث ـل ـيــة الـجـنـسـيــة على
الشاشة .شهدنا في أحداث «نساء في

العاصفة» ،محطة بني حمادة واملمثلة
م ــاري ـن ــال ســرك ـيــس ال ـت ــي ع ـ ّـب ــرت عن
ّ
حبها للبطلة ،وانتهى األمر بصداقة
بينهما رغم شغف سركيس بحمادة.
ت ــزام ـن ــا ،كــانــت «امل ــؤس ـس ــة الـلـبـنــانـيــة
لـ ـ ــإرسـ ـ ــال» عـ ـل ــى مـ ــوعـ ــد مـ ــع أعـ ـم ــال
ال ـكــاتــب وامل ـخ ــرج مـ ــروان ن ـجــار الـتــي
اتجهت نحو ّنوع جديد على الشاشة
اللبنانية ،تمثل بما يحب أن يسميه
ُ
ّ
نجار «إعادة صناعة الواقع» .طرحت
ي ــوم ـه ــا م ــواض ـي ــع ك ــان ــت ت ـع ـت ـبــر مــن
املـ ـ ـح ـ ـ ّـرم ـ ــات ،ك ــالـ ـسـ ـي ــدا ،والـ ـع ــاق ــات
ال ـج ـن ـس ـيــة ،واملـ ـ ـخ ـ ــدرات ،إض ــاف ــة إلــى
ق ـضــايــا اج ـت ـمــاع ـيــة وص ـح ـيــة خـطــرة
كــاألدويــة الفاسدة وعمالة األطـفــال...
«ط ــالـ ـب ــن ال ـ ـق ـ ــرب» ،و«أح ـ ـلـ ــى ب ـيــوت
راس بـ ـ ـي ـ ــروت» ،و«ص ـ ـ ـ ــارت مـ ـع ــي»...
أعمال دخلت الخصوصية اللبنانية،
وعاينت قضاياها ،قبل أن نشهد اليوم
ما بات ُيسمى بالبرامج االجتماعية.

نهضة في منتصف
التسعينيات مع مروان ّنجار
وشكري أنيس فاخوري
ّ
املوجه إلى الحوارات التي
رغم النقد
ك ــان يـنـسـجـهــا ن ـج ــار ،وال ـقــري ـبــة إلــى
والبعيدة عن طريقة الحديث
السجع
ّ
الـيــومـيــة ،إال أن ــه اسـتـطــاع استقطاب
جمهور واسع وإثــارة الجدل حول ما
كان يعتبر «جرأة» في الطرح آنذاك.
ه ـ ــذه امل ــرح ـل ــة ال ـن ـش ـطــة م ــن ص ـنــاعــة
ال ـ ــدرام ـ ــا امل ـح ـل ـي ــة ،ارت ـط ـم ــت ســريـعــا
ب ـ ـفـ ــورة الـ ـفـ ـض ــائـ ـي ــات فـ ــي مـنـتـصــف
الـتـسـعـيـنـيــات ،فــان ـت ـشــرت الـصـحــون
ال ـ ــاقـ ـ ـط ـ ــة ،وأن ـ ـ ـ ـ ـ ــذرت ب ــدخ ــولـ ـن ــا فــي
عـصــر مـخـتـلــف ،الـتـهــم الـخـصــوصـيــة
والـصـنــاعــة املـحـلـيــة ،وأذاب الـهــويــات
ف ــي ق ــوال ــب ُع ــرف ــت الحـ ـق ــا ب ــاألع ـم ــال
العربية املشتركة .مسلسالت جمعت
ممثلني من جنسيات عربية مختلفة
بغية التسويق ،فامتزجت اللهجات
واخ ـت ـل ــط ال ـح ــاب ــل بــال ـنــابــل م ــن دون
ُ
م ـبـ ّـررات دارمـيــة وفــي قــوالــب ال تشبه

ّ
الــواقــع إطــاقــا .عــدد كبير مــن الكتاب
ركـبــوا املــوجــة ،خصوصًا اللبنانيات
مـثــل كـلــوديــا مــرشـلـيــان ومـنــى طــايــع.
ّ
ول ـعــل «عـشــق ال ـن ـســاء» (ط ــاي ــع) الــذي
ح ـ ـقـ ــق ن ـ ـجـ ــاحـ ــا الفـ ـ ـت ـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان
ال ـع ــرب ـي ــة يـ ـن ــدرج ض ـم ــن ال ـن ـجــاحــات
الـتــي حققت خ ــارج ح ــدود الـبــاد .مع
ّ
التنويه ب ــأن رأس امل ــال الـعــربــي لعب
دورًا أســاس ـيــا ف ــي ت ــراج ــع الـصـنــاعــة
ال ــدرامـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ووضـ ـ ــع أب ــرز
ّ
كــتــابـهــا جــانـبــا ،لـتـبــدأ رحـلــة مختلفة
عنوانها االستثمار وتحقيق األرباح،
مع تسجيل بعض الخروقات.
اسمي طايع ومرشليانّ ،
ّ
شجع
صعود
أخــريــات على خــوض تجربة الكتابة.
دخ ـل ــت ك ــاري ــن رزق ال ـل ــه ع ـلــى الـخــط
م ــن خ ــال «اخـ ـت ــرب ال ـح ــي» (،)2014
ثــم بـ ـ «قـلـبــي دق» ( )lbciفــي رمـضــان
 ،2015قبل أن يتبعه «مش أنا» (2016
ـ ـ  )lbciو«آلخ ــر نـفــس» ( 2017ـ ـ .)mtv
وق ــد ع ــادت الـشــاشــات الـلـبـنــانـيــة ،في
ّ
مقدمتها  ،lbciأخـيـرًا للرهان مجددًا
على املسلسالت املحلية ،والقصص
املتعلقة بالنسيج الـلـبـنــانــي .طبعًا،
ال ي ـخ ـلــو األم ـ ــر م ــن انـ ـّتـ ـق ــادات تـطــال
أعمال رزق الله ،غير أننا ال نستطيع
استثناء هذه التجربة في سرد مسار
الدراما اللبنانية.
ّ
ل ـكــن ـنــا ن ـع ـيــش الـ ـي ــوم م ـش ـه ـدًا يـشـبــه
س ـ ـنـ ــوات مـ ـض ــت ،إذ تـ ـغ ــزو الـ ــدرامـ ــا
امل ـك ـس ـي ـك ـي ــة وال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة الـ ـش ــاش ــات
الـلـبـنــانـيــة ،م ــن خ ــال أع ـم ــال محلية
طــوي ـلــة مـقـتـبـســة م ـن ـهــا م ــع تسجيل
تـ ــراجـ ــع الفـ ـ ــت فـ ــي ص ـن ــاع ــة الـ ــدرامـ ــا
ّ
م ـح ـل ـي ــا ال ـ ـتـ ــي إم ـ ـ ــا ُوض ـ ـ ـ ــع ك ــت ــاب ـه ــا
جــانـبــا ،أو أرغ ـم ــوا عـلــى دخ ــول لعبة
«الــرايـتـيـنــغ» ،فــي ظــل تـحـكـ ّـم شــركــات
اإلن ـت ــاج ومـحـطــات الـتـلـفــزة بــالــذائـقــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة .وهـ ـ ــا نـ ـح ــن ن ـش ـه ــد م ــوض ــة
«لبننة» األعمال املكسيكية والتركية،
ك ـم ــا ي ـح ــدث ف ــي «الـ ـح ــب ال ـحـقـيـقــي»
( )lbciو«بلحظة» (ال ـجــديــد)ّ ...
دوامــة
جديدة يدخلها لبنان دراميًا ،سمتها
ال ـه ـب ــوط الـ ــواضـ ــح ف ــي هـ ــذا ال ـس ــوق،
وت ـس ـج ـيــل فـ ـت ــرة س ـ ـ ــوداء م ــن ت ــاري ــخ
اإلنتاج اللبناني الدرامي.

في سياق الحديث عن أزمة النص في الدراما اللبنانية ،يمكن
ّ
االنطالق من فرضية أنها تعود أساسًا إلى االبتعاد عن واقع
املجتمع ،مقارنة بالدراما السورية التي بنت نجاحاتها على
نصوص شديدة االلتصاق بــاألرض .من هنا ،استطلعنا آراء
ّ
كــتــاب ســوريــن ،أع ــادوا معالجة نـصــوص درام ـيــة لبنانية أو
اطلعوا عليها ،بما يمكلونه من خبرة واحتكاك مع آلية الكتابة،
وسألناهم :ما الذي ينقص األعمال اللبنانية لتكون أكثر تعبيرًا
عن مجتمعها؟
ّ
يستبعد م ــازن طــه أن ي ـكــون ه ـنــاك «أزمـ ــة ن ــص» ألن لبنان
«فيه الكثير من األسـمــاء ّ
املهمة في مجال الكتابة الدرامية».
لكن املشكلة «ال تتوقف على مدى قدرة الكاتب اللبناني على
ّ
االلتصاق بالواقع ،وإنما تكمن في ظــروف املجتمع اللبناني
السياسية ،وطبيعته الحساسة ج ـدًا الـتــي تنقلها املحطات
الـتــي تـعــرض املسلسالت بشكلها الـحــالــي األح ــادي االتـجــاه
تقريبًا ،نحو القصص ّ
املجردة ،والخالية من العمق املجتمعي».
ّ
وأشار إلى مفارقة مهمة تتعلق ّ
بأن «املحطات ذاتها ،تعرض
ّ
برامج ساخرة جريئة ،بغض النظر عن مستواها الفني ،إال
ّ
أنها تالمس املجتمع اللبناني في تفاصيل كثيرة تبتعد عنها
ربما ّ
الدراماّ ،
ألن األخيرة أكثر عمقًا من حيث التأثير» ،معتبرًا
ّأن «ال ـحــل يـبــدأ بــإعـطــاء مـســاحــة تلفزيونية أكـبــر لـلــواقــع في
الــدرامــا املعروضة ،إذ ال يمكننا تجاهل ّأن الــدرامــات العربية
ّ
ّ
تصنع ً
بناء على مزاج املحطات».
بكليتها أصبحت
أمـ ــا ال ـكــات ـبــة ال ـس ــوري ــة بـثـيـنــة ع ـ ــوض ،فــاس ـت ـغــربــت «وجـ ــود
فرضيات درامـيــة مثيرة ســواء في التاريخ ،والـحــرب ،والواقع
االجتماعي املأزوم الذي ال يظهر للعلن في دراما لبنان ،فيما
تعطى األولــويــة للحياة العائمة والسطحية ،مع إغفال قاعدة
يضعها كل كاتب نصب عينيه وهي ّأن الواقع هو الذي يخلق
الدراما» .كاتبة «نساء من هذا الزمان»ّ ،
حملت مسؤولية األزمة
لكل القائمني على صناعة الدراما اللبنانية« :عقلية شركات
اإلنـتــاج ،وش ــروط التسويق ،والـكـتــاب ،واملمثلني ،واملخرجني،
والنقاد الفنيني .لبنان يمتلك تاريخًا دراميًا واقعيًا ،من املهم
اسـتـعــادتــه ،عـبــر الـبـحــث عــن الـنــص الــواق ـعــي واملـمـثــل الجيد،
واستبعاد أسماء ُك ّرست في الصف ّ
األول وهي ال تستحق،
فيما يتم تهميش من يمتلك قــدرات تمثيلية ّ
جيدة» .وأعــادت
ّ
إلى األذهان «فترة ما بعد الحرب األهلية ،حينما كنا نشاهد
دراما لبنانية مالصقة للواقع مثل أعمال الكاتب شكري أنيس
ً
ّ
فاخوري» ،لكنها أبــدت تفاؤلها بأعمال لبنانية مقبلة ،قائلة:
«ملست حاليًا وجود رغبة لدى بعض شركات اإلنتاج اللبنانية
بتحسني نوعية الدراما في بلدهم ،والخطوة األولى طبعًا تبدأ
ً
مــن الـنــص .نترقب مـثــا مسلسل «ث ــورة الـفــاحــن» (تأليف
كلوديا مرشليان ،وإخــراج فيليب أسمر ـ ُيعرض قريبًا على
 )lbciالذي يتناول حقبة تاريخية ّ
مهمة في لبنان .تبقى العبرة
ً
في النتائج كما يقال .كما أنجزت أخيرًا عمال لبنانيًا إشكاليًا
للغاية ،ومغرقًا في الواقعية ،واألمر ّ
املبشر ّأن الشركة املنتجة
تحمست لفرضيته».
في املقابل ،اعتبر السيناريست والصحافي الـســوري رامي
كــوســا ّأن أزمـ ــة ال ـنــص ف ــي ل ـب ـنــان ت ـبــدأ «م ــن ك ــون املنتجني
الـلـبـنــانـيــن ي ــرون الـشـعــب الـلـبـنــانــي يـعـيــش مـطـحـنــة الـشـغــل،
ّ
ويـفـتــرضــون أن ــه ال يــريــد مـشــاهــدة انـعـكــاســات حـيــاتــه بقدر
مــا يحتاج إلــى التسلية ،وبالتالي نجد الساحة التلفزيونية
مشغولة بمن يستطيع إنتاج مادة مسلية .أما القيمة ،والفكر،
والعنصر الفني ،والرسالة املجتمعية ..فتأتي في آخــر سلم
ّ
األولــويــات» .وتساءل« :ملــاذا ال يتم استقطاب صناع السينما
اللبنانية إلى الدراما التلفزيونية ،باعتبارهم ّ
قدموا محاوالت
حققت نتائج ّ
جيدة؟».
واسـتــذكــر كــاتــب «الـقــربــان» مـحــاولــة قديمة مل ــروان نـ ّـجــار في
مسلسل «أح ـلــى بـيــوت راس ب ـي ــروت» ،مـشـيـرًا إل ــى ّأن «هــذا
املـحـتــوى يستحق أن يـتـكــرر .فـهــو ط ــرح هـمــوم الـشـبــاب في
ّ
لبنان ضمن قالب مسل .وإذا ّقدمت أعمال على منواله بأدوات
أفضل على مستوى الكتابة واملعالجة ،يمكن التوصل ملشاريع
جيدة».
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شارك الممثل اإليرلندي
ليام نيسون ( 65عامًا)
أخيرًا في افتتاح
فيلمه الجديد The
( Commuterإخراج
جومي كوليت سيرا)
في نيويورك إلى جانب
أبطال آخرين؛ من بينهم
باتريك ويلسون وفيرا
فارميغا ...يؤدي نيسون
في الشريط الذي
يصل غدًا الخميس إلى
الصاالت اللبنانية دور
موظف تأمينات ُيدعى
«مايكل وولريتش»،
تتغير رحلته اليومية
ّ
الروتينية إلى العمل
في القطار حين يتلقى
اتصاال غامضًا من
ً
غريب ،ويصبح مضطرًا
إلى الكشف عن هوية
المتخفي قبل
الراكب
ّ
بلوغ المحطة األخيرة.
وفي الوقت الذي
يسابق فيه الزمن لحل
اللغز ،يكتشف «مايكل»
ّأن هناك خطة قاتلة
ُتحاك وأ ّنه سيتورط في
مؤامرة جنائية عن غير
قصد ،فيما ستتوقف
تصرفاته حياة كل
على ّ
َمن على متن القطار.
(جايمي مكارثي
ــ أ ف ب)

ُ
ُ
الذئاب وحدها ما ُي َر ِّوعني؛ بل الرعاة أيضًا»...
«ليست
َ
ُ
ُ
َ
قلبه.
قال الخروف
الذبح ...في ِ
الخائف ِم ُن َ ِ
َ
خافَ ،
ْ
وخاب...
وحل َم ،وت َح ّس َر،
ومن ِش ّد ِة ما
ِ
َ
َ
وكثر ِة ما أ َ
والسكاكني ،والذبائح:
الدماء،
بص َر ِمن
ِ
ِ
ْ
ً
ً
ومجزرة َ
وجيال َ
يومًا َ
بعد مجزرة،
بعد جيل،
بعد يوم،
َ
ُ
قلب ْ
األحالم َ
ذئب
أ ْه َد ُته
َ َ
ُ
ْ
ومخالب.
وأطل َع ُله الخوف أنيابًا
ْ
ِمن ِش ّد ِة ما خـاف
َ
ول ما رأى.
وه ِ
2017/1/28

الذبيحة...
عيد
ْ
ُ
ّ َ
ُُ
الليلة ،على ما في الكـتـب،
ُ ُ ُ
ابن أ ّم ِه التعيس
سيولد
َ
الذي َ
فوالذ
قايض على حيا ِت ِه بأربع ِة مسامير ِم ْن
ِ
ْ
اآللهة
ّْ
َوأهدى َ
لألبدية.
نفس ُه
ّ َ
ّ َ
الليلة ،على ما في الكتب ،سيولد (الليلة ُو ِلد)
َّ َ
ُّ
َ
ستحـق التصديق
ذاك الذي َصـدق ما ال َي ِ
َ َ َُ ََ
نساء األرض.
وج َـعـل َّأمـه أحزن ِ
ْ
ّ َ ُ َ
الليلة تول ُد الذبيحة.
2017/12/24

تخلد ذكرى أحمد زين الدين
الجامعة اللبنانية ّ

«معهد المعارف»
يناقش تحريف اإلسالم

«وادي البقاع»
يزين المتحف الروسي
ّ

ضمن برنامج «منتدى قارئ
ّ
للشباب» ،ينظم «معهد املعارف
الحكمية للدراسات الدينية
والفلسفية» ،غدًا الخميس ندوة
بعنوان «اإلسالم وتحديات
تحريفه السعودية اإلماراتية»
في ّ
مقره في حي األميركان.
ّ
ّ
في املحور األول ،سيتحدث
علي ماجد عن «اإلمارات :أي
دور إلسالم ينقض اإلسالم
ّ
املحمدي؟!» ،يليه باقر أبو زينب
عن «الدور السعودي في تصدير
اإلسالم وصورة النبي محمد بني
العنف والعلمنة» ،ليختتم الشيخ
شفيق جرادي (الصورة) اللقاء
بالحديث عن «نتائج مواجهة
محور املقاومة للقيم الثقافية
املناوئة لإلسالم».

أصبحت لوحة «وادي البقاع»
( 2013ـ زينب ومواد مختلفة
على كانفاس ـ  90×90سنتم)
لألكاديمي والتشكيلي نزار
ضاهر (الصورة) ّأول عمل فني
لبناني يقتنيه «املتحف الروسي
الحكومي» في سانت بطرسبرغ.
هذا ما أعلنه أخيرًا السفير
الروسي في لبنان ألكسندر
زاسبيكني في رسالة ّ
وجهها
إلى وزارة الثقافة و«الجامعة
اللبنانية» و«األكاديمية اللبنانية
للفنون» ( ،)ALBAبعد تلقي
الخصوص
السفارة كتابًا بهذا
ّ
من املتحف الروسي .علمًا بأنه في
عام  ،2013كان ضاهر ّأول لبناني
تدخل أعماله ضمن مقتنيات
«املتحف الوطني الصيني
للفنون» ( )NAMOCفي بكني
عبر لوحتني زيتيتني تحمالن
توقيعه ،وهو عمل في التدريس،
كما شارك في معارض فردية
وجماعية حول العالم ،ونال
الكثير من التقديرات واألوسمة.

«اإلسالم وتحديات تحريفه السعودية
اإلماراتية» :غدًا الخميس ـ  16:00ـ
معهد املعارف (حي األميركان ـ ّ
مجمع
اإلمام املجتبى ـ ط  .)4لالستعالم:
05/642191

ُ
تطلق «كلية اإلعالم والتوثيق» (الفرع
ّ
األول) في «الجامعة اللبنانية» اسم
أستاذ الصحافة فيها ،أحمد زين الدين
( 1961ـ  /2017الصورة) ،على االستديو
التلفزيوني الجديد والحديث الذي
ُ
سيفتتح في  18كانون الثاني (يناير)
الحالي ،ضمن احتفال يرعاه ويحضره
رئيس الجامعة فؤاد ّأيوب .وقد دعا
زميل وصديق الراحل ،أستاذ الصحافة
في الجامعة نفسها ،راغب جابر« ،طالب
ّ
وخريجي الكلية» إلى املشاركة في هذه
املناسبة عبر بوست نشره أخيرًا على
حسابه على فايسبوك .ليس مستغربًا أن
ُيقدم هذا الصرح األكاديمي على خطوة

كهذه ،تقديرًا لشخص أعطى الصحافة
ّ
والتدريس كل حياته ،قبل أن يخسر
معركته الشجاعة مع مرض السرطان في
آب (أغسطس) من العام املاضي ،تاركًا
ّ
واملحبني
وراءه الكثير من األصدقاء
ّ
والطالب الذين يفاخرون بأنه علمهم،
ّ
كما أن كثيرين منهم شكروه على قسوته
عليهم وعلى وصاياه املهنية.
افتتاح استديو أحمد زين الدين التلفزيوني:
الخميس  18كانون الثاني ـ الساعة الرابعة
بعد الظهر ـ مبنى «كلية اإلعالم والتوثيق» في
«الجامعة اللبنانية» (الفرع ّ
األول ـ األونيسكو ـ
بيروت).

حل النفايات؟
ما ّ
الجواب في انطلياس
مع بداية العام الجديد،
استأنفت «الحركة الثقافية ـ
أنطلياس» أنشطتها الثقافية
ّ
واملنوعة .في هذا
الدورية
السياق ،تدعو الحركة ،غدًا
الخميس إلى حضور حوار
حول «حل أزمة النفايات»
مع رئيس «الحركة البيئية
اللبنانية» والناشطبول أبي
ّ
سيتطرق
راشد (الصورة).
الحوار إلى أفضل وأنجع
السبل لالنتهاء من هذه األزمة
املتفشية في البالد منذ فترة
طويلة ،وتفتك بالطبيعة
والبشر ،مؤدية إلى نتائج
كارثية .يذكر ّأن بريجيب ّ
كساب
ّ
ستتولى ّ
مهمة إدارة هذا اللقاء.
حوار عن «حل أزمة النفايات»:
غدًا الخميس ـ الساعة السادسة
مساء ـ ّ
ً
مقر «الحركة
والنصف
الثقافية» في أنطلياس (دير مار
الياس ـ قضاء املنت) .لالستعالم:
 04/404510أو mca@mcaleb.org

