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سياسة
المشهد السياسي

وخارجيًا
داخليًا
ّ
«معلومات» بري :هناك من ال يريد االنتخابات ّ

التوتر ينتقل إلى الحكومة

تتراكم األزمات السياسية في وقت يفترض أن تبدأ البالد بالتحضير لالنتخابات النيابية .بعد أزمة «مرسوم األقدمية»
محيدة
والخالف حول «الميغاسنتر» ،انتقل
ّ
التوتر أمس إلى طاولة مجلس الوزراء ،بعد أن كانت الحكومة شبه ّ
عن األزمات .فيما حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أنه يملك «معلومات» عن أن «هناك من ال يريد االنتخابات
وخارجيًا»
داخليًا
ّ
ّ
مـ ـسـ ـلـ ـس ــل األزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
ال ـي ــوم ـي ــة ،ي ـج ـعــل ال ــوق ــت م ــن اآلن
وح ـ ـتـ ــى االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ّ ال ـن ـي ــاب ـي ــة
املقبلة محفوفًا بــالـتــوتــر والقلق،
ّ
ّ
معيشية متراكمة،
فــي ظــل أزمــات
ت ـط ـب ــق ع ـل ــى أن ـ ـف ــاس ّ ال ـل ـب ـنــان ـيــن
وت ـحــاصــرهــم .وال ـت ــوت ــر ال ــذي بــدأ
مع الرئيس نبيه بري منذ توقيع
ال ــرئ ـي ـس ــن م ـي ـش ــال ع ـ ــون وس ـعــد
الحريري مرسوم األقدمية لــدورة
ضباط  ،1994انتقل إلى أمس إلى
طــاولــة مجلس ال ــوزراء ،مــا يجعل
الـ ـتـ ـس ــاؤل م ـش ــروع ــا حـ ــول م ــا إذا
ّ
سياسية
كنا أم ــام مــامــح مرحلة
ج ــدي ــدة ونـ ـظ ــام سـ ـي ــاس ـ ّـي جــديــد
في منطقة تشارف فيها الحروب
ال ـع ـس ـكــريــة ع ـل ــى ال ـن ـه ــاي ــة وت ـب ــدأ
فيها التجاذبات السياسية إلنتاج
أن ـظ ـم ــة جـ ــديـ ــدة .ف ــرغ ــم ت ــأك ـي ــدات

مصادر بعبدا :عون
للمس باتفاق
أول الرافضين
ّ
الطائف وتوازناته
ال ـقــوى كــافــة ،وم ــن بينها مـصــادر
ق ــريـ ـب ــة مـ ــن قـ ـص ــر بـ ـعـ ـب ــدا ،أمـ ــس،
ّ
االلـ ـت ــزام ب ــات ـف ــاق ال ـط ــائ ــف ،إل أن
حديث الصالونات السياسية بات
ّ
يتركز على أن الـتـحـ ّـول قــادم على
تركيبة النظام اللبناني الحالي،
بـفـعــل الـ ـت ــوازن ــات ال ـج ــدي ــدة الـتــي
أرســاهــا انـتـخــاب ع ــون ،والـخــاف
الدائم على تفسير دستور الطائف
ون ـ ـصـ ــوصـ ــه .وآخـ ـ ـ ــر وجـ ـ ـ ــوه ه ــذا
الخالف كان على طاولة الحكومة
أم ــس ع ـنــدمــا ع ـ ّـب ــر وزيـ ــر ال ــزراع ــة
غازي زعيتر عن انزعاجه من عدم
إدراج بـنــود عالقة تـخـ ّـص وزارتــه
على جــدول أعمال الحكومة ّ
لعدة
جلسات حكومية ،لينفجر سجال
بــن وزي ــر امل ــال عـلــي حـســن خليل
والحريري حول صالحيات رئيس

سجال حول الصالحيات في مجلس الوزراء (داالتي ونهرا)

الحريري :حزب اهلل عامل استقرار ولن نواجهه
رأى رئيس الحكومة سعد الحريري أن مشاركة حزب الله في الحكومة توفر استقرارًا سياسيًا
للبنان ،وهو «يسعى إلى إبعاد لبنان عن الخالف السعودي ـ ـ اإليراني» ،الفتًا الى تخفيف «حملته
اإلعالمية ضد السعودية ودول الخليج ...وهذا أمر إيجابي» .ورفض «أي أفكار خاصة باملواجهة»
مع الحزب.
وأوضح الحريري ،في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» األميركية أن حزب الله «عضو في
الحكومة التي تدخل في تشكيلتها كل األحزاب السياسية الكبيرة ،وهذا يوفر استقرارًا سياسيًا
ً
في البالد»ّ .
وشدد على «أننا لن نقبل تدخال فيسياس ة لبنان من قبل أي جهة» ،وعلى أن العالقات
مع إيران ودول الخليج «يجب أن تكون في أفضل شكل ممكن ،وأن تخدم مصالحنا الوطنية» .وقال
إن السعودية «لم تتدخل أبدًا في السياسة اللبنانية بشكل مباشر» ،معربًا عن أمله بأن «تكون
اململكة على استعداد ملساعدة لبنان اقتصاديًا».
ورأى الحريري أن «قضية حزب الله تحمل طابعًا إقليميًا ،ولبنان وحده ال يستطيع حلها» ،وأن
وقف الحزب مشاركته في األعمال القتالية «يتطلب وقتًا ...ومن غير املمكن أن يحدث خالل ليلة
واحدة» ،متوقعًا أن «هذه العملية ستبدأ بتقليص عدد مقاتليه في اليمن والعراق لكي يغادر البلدين
بشكل نهائي الحقًا».

الحكومة في تحديد بنود جدول
األعمال.
وبـحـســب م ـصــادر وزاريـ ــة مشاركة
ف ـ ــي الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،ف ـ ـ ــإن زعـ ـيـ ـت ــر ط ــرح
أمـ ــام رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة ع ــدم إدراج
ب ـن ــود ت ـخ ـ ّـص وزارة ال ــزراع ــة على
ّ
جـ ــدول األعـ ـم ــال ،م ــؤكـ ـدًا لـلـحــريــري
أنــه سـيـغــادر الجلسة طــاملــا أنـهــا ال
ّ
ّ
تخصه على جدول
تتضمن بنودًا
األع ـ ـم ـ ــال ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مـ ــن ال ــوق ــت
ـور إداريـ ـ ــة ف ــي وزارت ـ ــه.
وإنـ ـج ــاز أم ـ ـ ٍ
ومـ ـ ـ ــا إن غـ ـ ـ ـ ــادر زع ـ ـي ـ ـتـ ــر ،ب ـح ـســب
املـ ـص ــادر الـ ــوزاريـ ــة ،ح ـتــى انـتـفــض
ً
الحريري قائال بلهجةٍ قاسية« :أنا
ما حــدا بيفرض ّ
علي جــدول أعمال
وبـ ـيـ ـت ــدخ ــل بـ ـص ــاحـ ـي ــات ــي» .ك ــام
الحريري لم يستسغه خليل ،الذي
ّ
عقب على رئيس الحكومة بمطالعة
م ـخ ـت ـص ــرة ،شـ ــرح ف ـي ـهــا ام ـت ـعــاض
وزراء حركة أمل ووزراء آخرين من
اآلل ـي ــة املـعـتـمــدة ف ــي مـســألــة ج ــدول

أعـمــال الحكومة .ولفت إلــى أنــه في
اآلونـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،وخ ـص ــوص ــا بعد
ع ـ ـ ــودة ال ـ ـحـ ــريـ ــري مـ ــن ال ـس ـع ــودي ــة
وت ــراجـ ـع ــه عـ ــن اس ـت ـق ــال ـت ــه ،يـشـعــر
بعض ال ــوزراء باالمتعاض بسبب
ت ـج ــاه ــل بـ ـن ــود تـ ـخ ـ ّـص وزاراتـ ـ ـه ـ ــم،
ً
فضال عن إدخــال بنود للنقاش من
خــارج جــدول األعـمــال مــن املفترض
ّ
أن ي ــط ـل ــع ع ـل ـي ـهــا ب ـع ــض الـ ـ ـ ــوزراء
املـخـتـصــن مـسـبـقــا لـ ــإدالء بــرأيـهــم
فيها .وأوضــح أن عــددًا من الــوزراء،
ومـنـهــم وزي ــر املـ ــال ،يـقـتــرح إضــافــة
بـنــود عـلــى ج ــدول األع ـمــال ،فيأتيه
الـ ـج ــواب م ــن األم ـ ــن ال ـع ــام ملجلس
الــوزراء فــؤاد فليفل بأن «هــذا البند
م ـ ــرف ـ ــوض م ـ ــن ف ـ ـ ــوق وه ـ ـ ـ ــذا ال ـب ـن ــد
مــرفــوض مــن تـحــت» ،وس ــأل خليل:
«نريد أن نعرف ما هي صالحيات
فوق وما هي صالحيات تحت» .كما
أش ــار إلــى مــا سـمــاه «الثنائية» في
ّ
حصر بنود جــدول األعـمــال ،مؤكدًا

أن ّ«وزراء أمــل أو الـ ــوزراء اآلخــريــن
يمثلون شريحة مــن املــواطـنــن في
الـ ـب ــاد ،واالتـ ـف ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة بني
األط ـ ــراف ال تـلـغــي اآلخ ــري ــن» .كــام
خليل دفع الحريري إلى ترك مقعده
ومغادرة القاعة لبعض الوقت ،قبل
ّ
أن ي ـت ــدخ ــل ال ــوزي ــر م ـح ـمــد فنيش
ويقنعه بالعودة إلى الجلسة.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــع ت ـ ـ ـصـ ـ ــاعـ ـ ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــث ع ــن
الـ ـص ــاحـ ـي ــات وم ـ ـح ـ ــاوالت ال ــدف ــع
ّ
ل ـت ـع ــدي ــل ات ـ ـفـ ــاق ال ـ ـطـ ــائـ ــف ،أكـ ـ ــدت
مصادر عني التينة لـ«األخبار» أن
«الرئيس بري حريص على العالقة
م ــع ال ــرئ ـي ـس ــن ع ـ ــون والـ ـح ــري ــري،
وم ــا نـطـلـبــه هــو اح ـت ــرام الــدسـتــور
وال ـح ـفــاظ عـلــى الـصــاحـيــات التي
ّ
ينص عليها الدستور» ،الفتة إلى
ّ
أن «الجميع يعلن تمسكه بالطائف
ّ
التمسك من
واملطلوب ترجمة هذا
خــال االل ـتــزام بــالــدسـتــور» .وحــول
االقتراح الذي أرسله إلى الحريري
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بري وحزب اهلل« :التوقيع الثالث» حق مكتسب
ّ
لحل أزمة مرسوم األقدمية ،والذي
ت ـت ـم ـحــور روح ـي ـت ــه حـ ــول الـتــأكـيــد
على ضــرورة توقيع وزيــر املــال في
ُ
صيغة «تنزل الجميع عن الشجرة»،
قال رئيس املجلس« :ال جديد حتى
اآلن ،ولم أسمع ّ
رد الحريري بعد...
أنا عملت اللي ّ
علي».
ّ
بدورها ،ذكرت قناة «أو تي في» في
نشرتها املسائية أمــس بالرسالة
الـتــي وجـهـهــا ع ــون ع ــام  2014إلــى
املـلــك الـسـعــودي والـعــاهــل املغربي
والــرئـيــس ال ـجــزائــري (رع ــاة اتـفــاق
الطائف) ،وأشار فيها الى «الحديث
بني السياسيني حول سقوط اتفاق
الـطــائــف ووج ــوب التفكير بحلول
أخرى» ،معربًا عن «قلق شديد حول
املوضوع إذا ما ّ
تعممت هذه الفكرة
وخرجت الى العلن وعلت األصوات
املطالبة باتفاق جديد ،ألن الوضع
ّ
ّ
املتغيرات التي
يتحمل مثل هذه
ال
ّ
تثير الجدل وتسبب انشقاقات في
مجتمعنا».
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ق ــريـ ـب ــة مــن
بعبدا ل ــ«األخ ـبــار» أن املـقــدمــة ّ
«رد
ع ـلــى االتـ ـه ــام ــات امل ــوج ـه ــة للعهد
ب ـم ـحــاولــة االن ـق ــاب ع ـلــى الـطــائــف
أو اس ـت ــرداد صــاحـيــات مــا قبله».
ولفتت إلـ ّـى أن «الــرئـيــس عــون كان
أول املـ ـح ــذري ــن م ــن املـ ــس بــوثـيـقــة
الوفاق الوطني ،سواء باملمارسات
الــداخـلـيــة أو بــالـتــدخــل الـخــارجــي،
وأول الــراف ـضــن مل ـح ــاوالت تغيير
التوازنات التي أسفرت عنها».
ويضيف «اشتباك» أمس ،والحديث
عن «الصالحيات» أزمة جديدة الى
أزمة املرسوم واألزمة التي اندلعت
ّ
في اللجنة الوزارية املكلفة تطبيق
قانون االنتخاب على خلفية طلب
الوزير جبران باسيل إعادة إنشاء
ّ
املخصصة القتراع
«امليغاسنترز»
املواطنني في أماكن سكنهم .ولفت
الرئيس بري الى ما أبلغه به وزير
الداخلية والبلديات نهاد املشنوق
قبل اجتماع اللجنة عــن استحالة
إن ـشــاء ه ــذه امل ــراك ــز ،وع ــن الـحــاجــة
إل ـ ــى ت ـع ــدي ــل  11بـ ـنـ ـدًا مـ ــن ق ــان ــون
االنـ ـتـ ـخ ــاب إذا مـ ــا قـ ـ ـ ـ ّـررت ال ـق ــوى
السياسية السير فيها ،علمًا بأن
املشنوق غير مقتنع بالقدرة على
إنـ ـش ــاء امل ــراك ــز م ــع اقـ ـت ــراب مــوعــد
االنتخابات النيابية .وكــان رئيس
املجلس حاسمًا فــي إص ــراره على
رفــض ع ــودة قــانــون االنـتـخــاب إلى
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ،ألن «أي بـحــث
ف ـ ــي تـ ـع ــدي ــل ال ـ ـقـ ــانـ ــون ق ـ ــد ي ـط ـ ّـي ــر
االنتخابات ّ
برمتها» .وزاد« :أملك
م ـع ـلــومــات ب ــأن ه ـنــاك م ــن ال يــريــد
ّ
ّ
وخارجيًا».
داخليًا
االنتخابات

صفي الدين :تحالفنا مع أمل
مصلحة للبنان

ّ
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ـ ــد رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي ح ـ ــزب الـ ـل ــه هــاشــم
صفي الدين أن حــزب الله سيكون
فــي االنتخابات املقبلة «مــع حركة
أم ـ ــل فـ ــي ح ـل ــف م ـت ــن وثـ ـي ــق وف ــي
ل ــوائ ــح واحـ ــدة م ــوح ــدة ،وه ــذا أمــر
م ـ ـح ـ ـسـ ــوم ومـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــوت وال نـ ـق ــاش
ف ـي ــه ،وال سـيـمــا أن امل ـص ـل ـحــة فيه
لـكــل لـبـنــان ول ـيــس لـطــائـفــة فـقــط».
وشــدد على أنه «حينما ينتج هذا
التحالف قوة انتخابية وتمثيلية
في املجلس النيابي ،فإن هذه القوة
هي ملصلحة كل اللبنانيني وليس
جهة دون أخرى».

كلما رفع الرئيس نبيه بري
صوته في ملف مرسوم
األقدمية والتوقيع الشيعي،
يتكرر السؤال عن موقف
غض الحزب
حزب اهلل .هل ّ
نظره عن المرسوم ،فأخطأ
في تقدير ردة فعل بري،
أم أنه ترك القضية تتفاعل
حتى تصل إلى تكريس الحق
المكتسب؟
هيام القصيفي
ليس من عادة حزب الله أن يقول علنًا
م ــا يـ َفـعـلــه ح ــن ي ـح ـتــدم ال ـخ ــاف بني
حـلـيــفـيــه :رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ميشال
عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
ل ـكــن ل ـيــس م ــن ع ــادت ــه أي ـضــا أن يـتــرك
الخالف بينهما يتفاقم الى هذا الحد
الذي وصلت إليه األمــور بينهما على
خلفية مرسوم األقدمية ،لتتطور الى
موضوع التوقيع الشيعي والكالم عن
املـســاس بالطائف .لــذا يصبح موقف
حــزب الله الـيــوم أحــد مـحــاور النقاش
األســاس ـيــة ف ــي األوسـ ـ ــاط الـسـيــاسـيــة،
وال س ـي ـمــا ع ـل ــى أب ـ ـ ــواب االن ـت ـخ ــاب ــات
الـنـيــابـيــة ،مـثـلــه مـثــل مــوقــف الــرئـيــس
سعد الحريري بارتكابه هفوة تجاه
َ
ب ــري ،لــم يـعــتـ ْـدهــا رئـيــس املـجـلــس من
قريطم سابقًا ومن بيت الوسط حاليًا.
ثمة أسئلة متداولة أبعد من التوقيت
الــذي لجأ إليه عــون بتوقيع املرسوم
ب ـعــد أزم ـ ــة ال ـح ــري ــري م ــع ال ـس ـعــوديــة
مباشرة .هــل كــان حــزب الله عاملًا بأن
رئيس الجمهورية ورئـيــس الحكومة
ّ
وق ـعــا امل ــرس ــوم مــن دون تــوقـيــع وزيــر
امل ـ ـ ـ ــال عـ ـل ــي حـ ـس ــن خـ ـلـ ـي ــل ،واعـ ـتـ ـق ــد
املكلفون عــادة متابعة هذه امللفات أن
اع ـتــراض رئـيــس املـجـلــس الـنـيــابــي لن
ليتحول إلى
يأخذ هذا الحجم الكبير
ّ
أزمة دستورية ،أم أن املرسوم وقع من
دون علم الحزب الــذي أصبح محرجًا
بني حليفني ،أحدهما حليف تاريخي،
ّ
وال ـثــانــي ســلــف ال ـح ــزب اسـتــراتـيـجـيــا
فــي مـلـفــات كـثـيــرة؛ آخــرهــا مــوقـفــه من
السعودية في أزمة الحريري؟
ّ
يشكك متابعون مللف املرسوم أل يكون
حــزب الـلــه عـلــى اط ــاع عـلـيــه ،ألسـبــاب
ب ــديـ ـهـ ـي ــة مـ ـتـ ـصـ ـل ــة ب ـ ـعـ ــاقـ ــة ال ـ ـحـ ــزب
ب ــال ـج ـي ــش ،وألن ال ـج ـي ــش هـ ــو الـ ــذي
أع ـ ّـد امل ــرس ــوم وطــرحــه داخ ــل املجلس
ال ـع ـس ـكــري .وم ــن الـطـبـيـعــي أن يـكــون
ّ
الـحــزب قــد اطـلــع على مــا دار فيه بني

مؤيد ورافــض لــه ،علمًا بــأن الترقيات
ليست ملفًا مفاجئًا ّ
ألي طــرف ،فعون
ح ـ ــاول إمـ ــرارهـ ــا ف ــي م ـج ـلــس ال ـن ــواب
والحكومة معًا ،وسبق للحزب أن رافق
ملفها منذ أشهر.
وال يمكن وفقًا لهؤالء أيضًا أال يكون
الحزب مطلعًا على توقيع املرسوم ،ألن
رئيس الجمهورية ووزي ــر الخارجية
ج ـب ــران بــاس ـيــل بـحـكــم مــوقـعـهـمــا في
التفاهم معه وتنسيقهما في كثير من
امللفات الحساسة ،لــن يغافال الحزب
ب ـه ــذا امل ــرس ــوم وي ـض ـع ــاه أم ـ ــام األم ــر
الواقع.
هناك من يتحدث عن خطأ لدى دوائر
حزبية ،ارتكب في لحظة ما دفع األمور
ال ــى ه ــذا املـنـحــى الـتـصـعـيــدي ،بعدما
انفجرت القضية إعالميًا وسياسيًا،
وتـبـ ّـن حينها للقيادة السياسية في
الـحــزب أنـهــا بــاتــت أكـبــر مــن أن تعالج
بسرعة لتخفيف األض ــرار التي تنجم
ع ـن ـهــا وه ـ ــي ب ــات ــت ك ـب ـي ــرة .والـ ـح ــزب
ي ـ ـ ـحـ ـ ــاول مـ ـن ــذ ذلـ ـ ـ ــك الـ ـ ـح ـ ــن ت ـط ــوي ــق
ت ــداعـ ـي ــاتـ ـه ــا ،ل ـك ـن ــه ي ـ ـ َ
ـواج ـ ــه بـتـصـلــب
َ
رئيسي الجمهورية واملجلس النيابي.
لكن هــذا الـجــانــب مــن الــروايــة ال يقنع
أطــرافــا سياسيني .فثمة من يميل الى
ف ـكــرة أن ال ـحــزب لــم يـخـطــئ حــن تــرك
هذا امللف يذهب الى هذا الحد ،بل إنه
ص ــرف الـنـظــر عـمـدًا عـنــه ،فــي محاولة
الستثماره سياسيًا .فــالـحــزب ،مهما
ك ــان مــوقـفــه اإليـجــابــي مــن ع ــون ،ومــن
مــراعــاتــه ل ــه ف ــي تـفـهــم أس ـب ــاب توقيع

هل وقعت دوائر رئاسة
الجمهورية في خطأ
القفز فوق التوقيع؟
املرسوم لجهة وضع الضباط ،ال يمكن
أن ي ــواف ــق ع ـلــى ال ـت ـف ـس ـيــر ال ـ ــذي بــات
يعطى «عونيًا» لعدم توقيع وزير املال
عـلــى امل ــرس ــوم ،ألن ه ــذا األم ــر يتعدى
املشكلة اآلنية .فالقضية أصبحت أكبر
مــن مـجــرد إح ــراج م ــزدوج لـلـحــزب مع
رئيس املجلس النيابي ،وهما باشرا
التحضير معًا لالنتخابات النيابية،
ومـ ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ورئـ ـي ــس
الـتـيــار الــوطـنــي مــن بــاب استراتيجي
وانـتـخــابــي أي ـضــا .إذ إن ال ـحــزب ومــن
خالل ردة فعل بري املتوقعة ،استفاد
من موضوع الترقيات ،كي يضع فكرة
التوقيع الشيعي على بـســاط البحث
ألول م ــرة ب ـهــذه ال ـجــديــة .فـحــن طــرح
ع ــون ـ ـ وك ــان ال ي ــزال نــائـبــا ـ ـ مــوضــوع
الـتــرقـيــات ،لــم تــرفــض ألسـبــاب تتعلق
بالتوقيع الشيعي ،بل ألسباب أخرى
م ـخ ـت ـل ـفــة تـ ـم ــام ــا .أم ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ،ف ـيــأتــي
ال ــرف ــض م ــن زاويـ ــة وضـعـيــة الـضـبــاط
امل ــرشـ ـح ــن ل ــأق ــدمـ ـي ــة ،لـ ـكـ ـن ــه ،وهـ ــذا

هــو األه ــم ،أخ ــذ طــابـعــا سياسيًا حني
تقدم الـكــام عــن التوقيع الشيعي في
املفاوضات وصار املحور األبرز فيها.
وم ــن خ ــال امل ــرس ــوم ال ــذي أص ــر عليه
عـ ـ ــون ،ص ـ ــار ال ـت ــوق ـي ــع ال ـش ـي ـعــي حـقــا
مكتسبًا ،ولم تعد املطالبة به من باب
األع ـ ـ ــراف ف ـح ـســب .وك ـم ــا ح ـصــل بعد
اتـفــاق الــدوحــة حــن كــرس ثنائي أمل
وحزب الله مفهوم الحكومات الجامعة
مـ ـهـ ـم ــا ك ـ ــان ـ ــت نـ ـتـ ــائـ ــج االنـ ـتـ ـخـ ــابـ ــات
النيابية ،كـ ّـرســا الـيــوم فـكــرة التوقيع
ال ـث ــال ــث .وت ـب ـعــا ل ــذل ــك ،ل ــم ي ـعــد ال ـكــام
ع ــن ه ــوي ــة وزيـ ـ ــر املـ ـ ــال وط ــائ ـف ـت ــه فــي
ً
أي مــن الـحـكــومــات املـقـبـلــة أمـ ـرًا قــابــا
للبحث لدى الطرفني الشيعيني .وهذا
األم ــر بــات على طــاولــة أي مفاوضات
سـيــاسـيــة داخ ـل ـيــة ،بـمــا يـتـعــدى فـكــرة
املـثــالـثــة الـتــي ظـلــت م ـتــداولــة مــن دون
حـيـثـيــات عـمـلـيــة .فــالــرئــاســة الـثــانـيــة
تـتـمـســك بــالـتــوقـيــع ال ـثــالــث ،ف ــي إط ــار
الطائف نفسه وبذريعة عــدم املساس
ب ـ ـ ــه ،م ـ ــا ي ـ ـطـ ــرح أسـ ـئـ ـل ــة إذا ك ـ ـ ــان مــا
يحصل هو الثمن الذي تريد الثنائية
الـشـيـعـيــة قـبـضــه الس ـت ـع ــادة الــرئـيــس
سعد الحريري الى بيروت والتسوية
الــرئــاسـيــة والـحـكــومـيــة الـثــانـيــة .وهــل
وقـعــت دوائ ــر رئــاســة الـجـمـهــوريــة في
خ ـطــأ ال ـق ـفــز فـ ــوق ال ـت ــوق ـي ــع ،فـسـ ّـهـلــت
تـحــويــل تــرق ـيــات ال ـض ـبــاط م ــن مـجــرد
شــأن عسكري داخـلــي الــى بــاب تدخل
فيه تسوية الطائف منعطفًا جديدًا ،أم
أنه ليس خطأ؟

قابال للبحث (مروان طحط)
لم يعد الكالم عن هوية وزير المال في الحكومات المقبلة أمرًا ً

تقرير

الشيوعي :يا معترضي لبنانّ ...ات ِحدوا
دع ــا ال ـحــزب الـشـيــوعــي اللبناني للقاء
ّ
وطـنــي جــامــع لـكــل مـكـ ّـونــات االعـتــراض
الديموقراطي لتشكيل ائتالف سياسي،
يــرتـكــز عـلــى بــرنــامــج مـشـتــرك تـخــوض
ع ـل ــى أس ــاس ــه االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة.
ووج ــه ن ـ ً
ـداء بـشــأن االنـتـخــابــات ،متكئًا
عـلــى ال ـح ــراك الـشـعـبــي خ ــال الـسـنــوات
الـ ـس ــت ال ـف ــائ ـت ــة .ولـ ـف ــت إلـ ــى أن «ق ــوى
سـيــاسـيــة ونـقــابـيــة ومــدن ـيــة وشـعـبـيــة،
على امتداد السنوات الست املنصرمة،
خــاضــت مــواجـهــات مشرفة فــي شــوارع
ب ـ ـي ـ ــروت ،وف ـ ــي الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن امل ـن ــاط ــق
اللبنانية ،وبمشاركة عشرات اآلالف من
املواطنني ،سعيًا وراء قضايا ومطالب
سياسية واجتماعية محقة ،انتصارًا
لحقوق املوظفني واألجراء وكل أصحاب
الدخل املـحــدود ،وتأكيدًا لحق املواطن
بالعلم والطبابة والسكن وفرص العمل
ومحاربة الفساد».

وأش ـ ــار ال ـح ــزب إل ــى ن ـجــاح ت ـلــك ال ـقــوى
ّ
في «بث االرتباك بل الرعب في صفوف
التشكيالت الطائفية الحاكمة» .وتابع:
«ت ــأت ــي االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ال ـقــادمــة
كـمـحـطــة ج ــدي ــدة ف ــي م ـعــركــة سـيــاسـيــة
مـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــوح ـ ــة ،وهـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـش ـ ـكـ ــل امـ ـتـ ـح ــان ــا
حقيقيًا لكل قــوى االعـتــراض والتغيير
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ف ــي م ــدى قــدرت ـهــا على
الـ ـنـ ـج ــاح بـ ـ ــأن ت ـت ــوح ــد حـ ـ ــول ب ــرن ــام ــج
مـ ـشـ ـت ــرك ،وض ـ ـمـ ــن ائ ـ ـتـ ــاف س ـي ــاس ــي،
تخوض االنتخابات على أســاســه على
امـ ـت ــداد م ـســاحــة ال ــوط ــن وفـ ــي ال ــدوائ ــر
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ك ـ ــاف ـ ــة ،بـ ـم ــواجـ ـه ــة ق ــوى
الـسـلـطــة ،الـتــي كــانــت عـلــى م ــدى عـقــود،
السبب األساسي في مآسي اللبنانيني
ع ـل ــى ال ـص ـع ــد كـ ــافـ ــة» .وت ــوج ــه ال ـح ــزب
إلــى كل الرفاق واألخــوة واألصــدقــاء في
قوى االعتراض والتغيير الديموقراطي
بـ ـن ــداء «ات ـ ـحـ ــدوا ،وك ــون ــوا م ـعــا صــوتــا

قوى االعتراض مدعوة
إلى بناء تفاهمات مع
غير المرتبطين بأطراف
النظام السياسي

واح ـدًا للتغيير» ،فال خيار للنجاح في
ه ــذه امل ــواج ـه ــة إال ب ــال ــوح ــدة وال ــوح ــدة
فـ ـق ــط» .ودع ـ ــا ال ـش ـيــوعــي ال ـج ـم ـيــع إلــى
ّ
تحمل هذه املسؤولية التاريخية ،معربًا
عن «استعدادنا لتقديم كل ما يلزم في
س ـب ـيــل ذلـ ـ ــك» .وط ـ ــرح الـ ـح ــزب لـلـنـقــاش

مـ ـس ــأل ــة االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام املـ ـشـ ـت ــرك ب ــاملـ ـب ــادئ
ّ
والـ ـت ـ ّ
ـوجـ ـه ــات األس ــاسـ ـي ــة ،ال ـت ــي تــؤكــد
ّ
التوجه نحو خوض املعركة االنتخابية
ّ
في كل الــدوائــر ،بروحية تغلب املقاربة
ّ
الديمقراطية الكلية التي تعكس املصالح
الـ ـع ــام ــة املـ ـشـ ـت ــرك ــة ل ـل ـك ـت ـلــة ال ـش ـع ـب ـيــة
ّ
املتشكلة ،بدل الغرق في مقاربات جزئية
ّ
ّ
ض ـ ّـي ـق ــة وخ ـ ــاص ـ ــة» .وحـ ـ ــث الـ ـح ــزب كــل
«مكونات قوى االعتراض الديموقراطي
فــي العمل ال ـفــوري على بـنــاء تفاهمات
انـتـخــابـيــة ف ــي ك ــل الـ ــدوائـ ــر ،بــالـتـعــاون
مــع حيثيات سياسية واجتماعية لها
ث ـق ــل ش ـع ـبــي وغـ ـي ــر مــرت ـب ـطــة ب ــأط ــراف
الـنـظــام ال ـس ـيــاســي» .ودع ــا ه ــذه الـقــوى
إلى تشكيل ائتالف سياسي ،يرتكزعلى
بــرنــامــج مـشـتــرك تـخــوض عـلــى أســاســه
االنتخابات النيابية في مواجهة قوى
السلطة وسياساتها.
(األخبار)
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سياسة
تقرير

ميقاتي يدرس خياراته :ال راحة لتيار المستقبل!
انطلقت القوى السياسية في
بحث مصلحتها في االنتخابات النيابية،
ستحدد تحالفاتها .نجيب
وبناء عليه ُ
ً
ميقاتي هو أحد هؤالء .لم يحسم
قراره بعد ،رغم أ ّنه قد يكون أقرب إلى
تشكيل الئحة منفردة
ليا القزي
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـس ــاب ــق ،الـنــائــب
نـجـيــب مـيـقــاتــي ،ه ــو إح ــدى الـقــوى
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة فـ ـ ــي دائ ـ ـ ـ ـ ــرة ط ــرابـ ـل ــس
ـ ـ ـ ـ املـ ـنـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ال ـض ـن ـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة،
وح ـتــى ال ـســاعــة ل ــم ُي ـح ـ ّـدد خـيــاراتــه
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـت ـحــال ـفــاتُ .ي ـجــري
حـســابــات دقـيـقــة لـلــواقــع السياسي
والشعبي واالنتخابي في منطقته
وفــي دوائ ــر انتخابية أخ ــرى أيضًا
كعكار وبيروت الثانيةُ ،متريثًا في
اإلف ـصــاح عــن خـطــواتــه املستقبلية.
ّ
إلــى متى؟ مصادره تقول إن رئيس
ت ـي ــار ال ـع ــزم «ه ــو م ــن ُيـ ـق ـ ّـرر الــوقــت
ً
ا ّل ــذي سـ ُـيـعـلــن فـيــه مــوقـفــه» ،مــؤكــدة
أنـ ـ ــه غ ـي ــر م ـع ـن ـ ّ ّـي ب ـك ــل ال ـت ـســري ـبــات
ُ
التي تنشر «ألنه حتى يوم أمس لم
يـكــن قــد حـســم أي أم ــر بـعــد ،إن كــان
في ما ّ
خص طرابلس أو أي منطقة

أخرى» .الهدف هو أن يكون له كتلة
ن ـيــاب ـيــة ي ــدخ ــل ب ـه ــا إلـ ــى ال ـب ــرمل ــان،
تمهيدًا لتحقيق «الغاية األسمى»،
هي الحصول على رئاسة الحكومة.
ّ
إال أن مـ ـص ــادر م ـي ـقــاتــي الــرس ـم ـيــة
ُ
ّ
تـســارع إلــى النفي« :أكيد أن عنوان
م ـعــرك ـت ـنــا ل ـيــس رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة.
فنحن نتنافس فــي األصــل مــن أجل
طرابلس واإلنماء فيها ،ال عليها».
على طاولة رئيس الحكومة السابق،
أرب ـع ــة س ـي ـنــاريــوهــات لــانـتـخــابــات
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ،ب ـح ـس ــب م ـط ـل ـع ــن عـلــى
الــوضــع ،نــابـعــة مــن واق ــع ال ـقــوى في
طرابلس .الحديث يتركز حول أربعة
أطراف رئيسية في الفيحاء :ميقاتي،
تيار املستقبل ،الوزير السابق أشرف
ريفي ،الوزير السابق فيصل كرامي
وقوى  8آذار.
خـ ـي ــار ت ـح ــال ــف م ـي ـق ــات ــي مـ ــع ت ـيــار
س ـت ـح ـيــل» ،ولــن
امل ـس ـت ـق ـبــل «ش ـب ــه ًم ـ ّ
ُي ـقــدم عـلـيــه« ،أوال ألن ــه ال مصلحة
ّ
ل ـل ـط ــرف ــن فـ ــي الـ ـتـ ـح ــال ــف ،فـ ــي ظ ــل
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون الـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــي والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوت
ّ
الـ ـتـ ـفـ ـضـ ـيـ ـل ــي .وث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،ألن ت ـي ــار
رئ ـي ــس ال ـ ّح ـكــومــة س ـعــد ّ ال ـحــريــري،
سيظل ُيمنن ميقاتي بأنه هو الذي
ّ
ح ــق ــق ل ــه ال ـف ــوز ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات»،
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي لـ ــن ي ــرض ــى بـ ــه ن ــائ ــب
ٌ
ستبعد أيضًا
طرابلس .التحالف ُم
مـ ــع ري ـ ـفـ ــي .لـ ــن ي ـس ـت ـط ـيــع م ـي ـقــاتــي
«أن ي ـح ـمــل ت ـب ـع ــات خ ـط ــاب ال ـل ــواء

أي مقاعد يريد
سأل ميقاتي تيار المردة ّ
فرد :األرثوذوكسي والعلوي
إن تحالفاّ ،
(هيثم الموسوي)

يرى ميقاتي ّأن
جزء من  8آذار،
كرامي ٌ
وسيكون التعامل
بناء على ذلك
معه ً

ّ
املـتـقــاعــد الـشـعـبــوي .كــذلــك فــأنــه إذا
ق ـ ّـرر الـتـحــالــف مــع ري ـفــي ،ي ـكــون قد
معاد ألغلبية
وضع نفسه في موقع
ٍ
الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فــي
ال ـب ـلــد» .أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى فــريــق 8
آذار ،ف ــاألم ــر ب ـح ــاج ــةٍ إلـ ــى دراس ـ ــةٍ
م ـتــأن ـيــة .تـشـكـيــل الئ ـح ــةٍ ت ـضــم إلــى
جـ ــانـ ــب مـ ـيـ ـق ــات ــي وكـ ـ ــرامـ ـ ــي وتـ ـي ــار
املردة والحزب العربي الديمقراطي
وال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ج ـه ــاد ال ـص ـمــد،
«سـيــؤدي إلــى استعداء السعودية،
م ــن دون م ـقــابــل ي ـح ـصــل ع ـل ـيــه مــن
ّ
الـفــريــق اآلخ ــر .فـمـيـقــاتــي ي ـعــرف أن
االتفاق الرئاسي يتضمن أن يبقى
ال ـح ــري ــري رئ ـي ـســا لـلـحـكــومــة ط ــوال
عـهــد الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون» .هناك
اح ـت ـم ــال بـ ــأن تـ ـ ّف ــوز هـ ــذه الــائ ـحــة
بـ ـمـ ـقـ ـع ــدي ــن ُس ـ ــنـ ـ ـي ـ ــن ،واملـ ـقـ ـع ــدي ــن
ّ
املــارونــي والـعـلــوي ،بيد أن ذلــك «ال
ّ
ي ـع ـنــي أن م ـي ـقــاتــي سـ ُـي ـش ـكــل كـتـلــة
ن ـي ــاب ـي ــة خ ــاص ــة بـ ـ ــه ،لـ ـك ــون ث ــاث ــة
مـ ــن املـ ـق ــاع ــد األربـ ـ ـع ـ ــة ح ّ ـل ـف ــاء لـ ــه».
ّ
امل ـع ـلــومــات تـشـيــر إل ــى أنـ ــه ف ــي ظــل
ال ـت ـقــارب بــن الـتـيــار الــوطـنــي الحر
وت ـيــار املـسـتـقـبــل ،سـيـتـحــالــف تـيــار
امل ــردة مــع مـيـقـ ًـاتــي .تـنـفــي امل ـصــادر
ّ
ذلـ ــك ،مــوض ـحــة أن ن ــائ ــب طــرابـلــس
«ســأل املــردة عــن املقاعد التي يريد
الحصول عليها في حال تحالفهما.
الجواب كان املقعدين األرثوذوكسي
والعلوي .ولكن ،لم يحسم التحالف

بينهما» .كذلك األمــر بالنسبة إلى
كرامي« ،الذي يعتبره ميقاتي جزءًا
مــن  8آذار ،وسـيـجــري الـتـعــامــل مع
التحالف معه ً
بناء على ذلك» .وكان
ك ــرام ــي ق ــد قـ ــال ف ــي ح ــدي ــث ســابــق
مــع «األخ ـبــار» (األرب ـعــاء  ١٠كانون
ّ
ال ـث ــان ــي  )2017إن ه ـن ــاك «تـفــاهـمــا
ميقاتي ،سواء
وتعاونًا بيننا وبني ّ
تحالفنا انتخابيًا وكــنــا فــي الئحة
واحدة ،أو توزعنا على الئحتني».
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن هـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراءة ،ي ـق ــول
ّ
امل ـط ـل ـعــون ع ـلــى أجـ ـ ــواء م ـي ـقــاتــي إن
«مصلحته تكمن فــي تشكيل الئحة
ُ
حرج مع 8
لوحده ،فيكون بذلك غير م ٍ
آذار وال مع السعودية» .وباملناسبة،
س ـم ــع م ـي ـق ــات ــي مـ ــن ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
ّ
ال ـس ـعــوديــة أن املـمـلـكــة «ال تحسبه
ح ـل ـي ـفــا وال ع ـ ـ ــدوًا ،وب ــال ـت ــال ــي لـيــس
لديها موقف سلبي منه» .مع التأكيد
ّ
أن «الـخـطــة الـسـعــوديــة للتعامل مع
الــواقــع السياسي الجديد فــي لبنان
لم تجهز بعد».
الـ ـخـ ـص ــم األول مل ـي ـق ــات ــي هـ ــو ت ـي ــار
املستقبل .لذلك ،من مصلحته «أن ال
ً
يـتــرك مـجــاال لــه حتى يـكــون مرتاحًا
ُ
طرابلس
في املناطق» .سيحاربه في
ّ
«الـتــي يعتبرها ملعبه» .كذلك فإنه
يــدرس ّ
جديًا أن ُيقارعه في بيروت،
ّ
«إذا تمكن مــن تحقيق هــدفــه ،يكون
ذلـ ــك مـكـسـبــا لـ ــه ،وإذا ل ــم ي ـف ـعــل فال
يكون قد خسر شيئًا».

تقرير

إسالميو طرابلس :انقسامات تزيد «فقرهم» االنتخابي فقرًا
عبد الكافي الصمد
مــع اق ـتــراب كــل اسـتـحـقــاق انتخابي
ن ـيــابــي ،ت ـخ ــرج دع ـ ــوات م ــن أوس ــاط
ّ
اإلسالميني في طرابلس تحث على
ت ـش ـك ـيــل الئ ـح ــة ان ـت ـخــاب ـيــة م ــوح ــدة
لخوض االنتخابات ،ألن اإلسالميني
ل ـهــم ح ـض ــور ف ــي عــاص ـمــة ال ـش ـمــال.
ل ـكــن هـ ــذا ال ـح ـض ــور ي ـب ــدو ضـعـيـفــا،
ب ـخ ــاف ال ـ ـصـ ــورة امل ـت ـخـ ّـي ـلــة عـنـهــم.
فـكــافــة اسـتـطــاعــات ال ــرأي تمنحهم
في طرابلس نسبة تأييد ال تتجاوز
 5في املئة في أحسن األحــوال ،إال أن
ً
اإلســام ـيــن يـعـتـقــدون أن لـهــم ثـقــا
ّ
يخولهم ألن يكونوا
انتخابيًا مهمًا
ّ
وسياسيًا .لكن
انتخابيًا
العبًا مهمًا
ّ
اإلســام ـيــن فــي طــرابـلــس والــشـمــال
ليسوا فريقًا موحدًا ،وهم لم يكونوا
كــذلــك ي ــوم ــا .فـكــل فــريــق مـنـهــم لــديــه
رؤي ـ ـ ـتـ ـ ــه وم ـ ـقـ ــارب ـ ـتـ ــه ل ــاس ـت ـح ـق ــاق
االنـتـخــابــي ،بـسـبــب خــافــات بينهم
سياسيًا وعقائديًا ،ما يزيد «فقرهم
ف ـ ـق ـ ـرًا» .ك ــذل ــك إن ت ــداعـ ـي ــات أزم ـ ــات
املـنـطـقــة عـلــى لـبـنــان جـعـلــت املــوقــف
ً
م ــن اإلس ــام ـي ــن سـلـبـيــا ،ف ـض ــا عن
ات ـه ــام ــات اإلرهـ ـ ــاب وال ـت ـط ــرف الـتــي
ت ــاح ــق ب ـع ـض ـه ــم ،وع ـ ـ ــدم ات ـفــاق ـهــم
ع ـل ــى رؤي ـ ـ ــة مـ ــوحـ ــدة فـ ــي ت ـعــام ـل ـهــم
أو تـ ّحــالـفـهــم م ــع ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
السنية وغيرها ،ســواء في طرابلس
أو فـ ــي ب ـق ـي ــة املـ ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة.
ُيضاف إلى ما ّ
تقدم ،تباين مواقفهم
ورؤاه ـ ــم ب ـشــأن الـقـضــايــا الــداخـلـيــة،
الـ ـت ــي ج ـع ـل ــت الـ ـس ــاح ــة اإلس ــام ـي ــة
ّ
مـ ـنـ ـقـ ـسـ ـم ــة ومـ ـ ـش ـ ــتـ ـ ـت ـ ــة ،وم ـ ـحـ ــاولـ ــة
البعض االستئثار بتمثيل الساحة
اإلسالمية على حساب اآلخرين.
ك ــل ذل ــك ي ــدف ــع ال ـف ــرق ــاء اإلســام ـيــن
إلــى الـتـ ّ
ـريــث فــي كشف مواقفهم من
االنتخابات خشية أن يؤدي ذلك إلى
اسـتـفـحــال ال ـخــافــات واالنـقـســامــات

داخلهم .رئيس هيئة علماء املسلمني
ف ــي ل ـب ـن ــان ال ـش ـي ــخ أح ـم ــد ال ـع ـم ــري،
أوضــح لــ«األخـبــار» أن «ق ــرار الهيئة
حتى اآلن هو عدم ترشيح أحد ،وأن
ال تـتـبـنــى أي م ــرش ــح لــانـتـخــابــات،
ألن ما ّ
يهم الهيئة ّفعليًا هو الوحدة
اإلس ــامـ ـي ــة ،وإن ك ــن ــا ف ــي ل ـقــاءات ـنــا
الداخلية نتطرق إلى هذا املوضوع».
ل ـك ـنــه أضـ ـ ــاف أن ـ ــه «س ـي ـح ـصــل ل ـقــاء
تـ ـ ـش ـ ــاوري بـ ــن ال ـ ـقـ ــوى اإلس ــامـ ـي ــة،
وع ـنــدهــا أي قـ ــرار يـتـخــذ سـنـبــاركــه،
وسندعم أي مرشح يجري التوافق
عليه».
وفـ ــي م ــا ي ـخ ـ ّـص ّالـ ـق ــوى وال ـت ـي ــارات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـس ــن ـي ــة األخـ ـ ـ ــرى ،لـفــت
ال ـ ـع ـ ـمـ ــري إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه «ح ـ ـتـ ــى اآلن لــم
ي ــزرن ــا ولـ ــم ي ـنــاقــش م ـع ـنــا أحـ ــد ّمن
القوى والتيارات السياسية السنية
مــوضــوع االنـتـخــابــات ،وإذا سألونا
فسنقول لهم رأيـنــا ،لكننا فــي املبدًا
نؤيد وصــول أي شخصية إسالمية
ووطـ ـنـ ـي ــة ل ـب ـن ــان ـي ــة إلـ ـ ــى الـ ـب ــرمل ــان،
وأن يـ ـع ــود خ ـي ــره ــا ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة
اللبنانية».
ب ــدوره ،رئـيــس جمعية دع ــوة العدل
واإليمان واإلحسان السلفية الشيخ
حسن الشهال ،أشــار إلــى أن «األمــور
حـتــى اآلن قـيــد ال ـ ــدرس ول ــم تتضح
بـ ـع ــد» ،ل ـك ـنــه ك ـشــف أن «هـ ـن ــاك رأي ــا
يـ ـق ــول ب ـت ـش ـك ـيــل الئـ ـح ــة إس ــام ـي ــن
فــي طــراب ـلــس ل ـخــوض االنـتـخــابــات،
ولـ ــو ك ــان ــت غ ـيــر ك ــام ـل ــة ،وأن هـنــاك
ل ـقــاءات ثنائية ومـصـغــرة تعقد بني
اإلس ــام ـي ــن مل ـنــاق ـشــة االن ـت ـخــابــات،
ل ـكــن لـيـســت ه ـن ــاك لـ ـق ــاءات مــوسـعــة
حتى اآلن».
إال أن ال ـش ـه ــال أكـ ــد أن «مـ ــا يـهـمـنــا
ه ــو م ــوض ــوع ال ـع ـفــو ع ــن املــوقــوفــن
اإلسالميني فــي السجون اللبنانية،
َ
وأن ُيـعــالــج ملفهم قبل االنتخابات
ُ َ ّ
ال ـن ـيــاب ـيــة ،ألنـ ــه إذا ل ــم ي ــح ــل قبلها

والشمال ليسوا فريقًا موحدًا (مروان طحطح)
اإلسالميون في طرابلس ّ

فسيصبح خلفنا .وينبع خوفنا من
إهمال امللف ،من أن بعض املسؤولني
ي ـقــولــون إن ه ــذا امل ـلــف ي ـح ـتــاج إلــى
وقت ملعالجته».

لم يعقد حتى اآلن
أي لقاء إسالمي
موسع لمناقشة ملف
َّ
االنتخابات

وأكد الشهال أن «موضوع املوقوفني
ً
اإلســام ـيــن لـيــس تـفـصـيــا صغيرًا
ُ َ
بالنسبة إلـيـنــا ،وأن ــه إذا لــم يـعــالــج
قبل االنـتـخــابــات النيابية ،فــإن ذلك
قد يدفعنا إلى مقاطعتها ،ألن إبقاءه
مـعـلـقــا يـعـنــي اإلصـ ـ ــرار ع ـلــى إل ـحــاق
األذى بالساحة اإلسالمية ،أمــا حله
ق ـب ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ف ـه ــو دلـ ـي ــل عـلــى
حسن ّ
نية تجاه الساحة اإلسالمية».
أم ــا األم ـ ــن ال ـع ــام ل ـحــركــة الـتــوحـيــد
اإلسالمي الشيخ بالل شعبان ،الذي
حاز منفردًا في انتخابات  2009أكثر
م ــن  17ألـ ــف ص ـ ــوت ،ف ـق ــال إن «أم ــر
ترشحي قيد الدرس» ،وأوضح« :الكل
ضــائــع بـسـبــب ال ـقــانــون االنـتـخــابــي،
ولــم يتبلور أي أمــر أو مــوقــف حتى
اآلن ،واإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــون لـ ــم ي ـح ـس ـمــوا
موقفهم بعد في التموضع السياسي

أو فــي التحالف االنتخابي ،هــل هم
مع  8أم  14آذار أم مع الوسطيني ،أم
سيعملون لتشكيل حالة مستقلة».
وأضـ ـ ـ ــاف« :لـ ــم ي ـع ـقــد ح ـت ــى اآلن أي
لـقــاء إســامــي مـ َّ
ـوســع ملـنــاقـشــة ملف
االنتخابات ،والنقاشات التي تجري
لـيـســت ج ــدي ــة ،وه ــي ل ــم تـثـمــر بـعــد،
ألنــه ليس هـنــاك وجـهــة نظر واحــدة
ف ــي م ـق ــارب ــة االن ـت ـخ ــاب ــات ،ك ــذل ــك إن
لـ ـق ـ ً
ـاء ك ـه ــذا ي ـح ـتــاج مـسـبـقــا ل ـق ــراءة
املــرحـلــة السابقة ومراجعتها ،وهو
أمــر لــم يحصل بعد .إضــافــة إلــى أنه
ال ت ــوج ــد قـ ـي ــادات إس ــام ـي ــة تمتلك
ك ــاري ــزم ــا ت ـس ـت ـط ـيــع ج ـم ــع الـ ـش ــارع
اإلس ــام ــي ،ألن ال ـقــواعــد اإلســامـيــة،
مع أنها موجودة ولها حضور مهم
في طرابلس والشمال ،مشتتة وغير
موحدة».
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سياسة

فييتنام في أميركا :عن الحرب والديمقراطية
عامر محسن
سهول افغانستان
«حني تستلقي جريحًا في ّ
ّ
ثم تأتي النساء لتقطيع ما تبقى
ّ
انقلب على بندقيتك وفجر دماغك
واذهب الى ّ
ربك كجندي»
من قصيدة ُلرديار كيبلينغ،
«الجندي البريطاني الشاب»1895 ،
ُ
ّ
الــدول الكبرى ال ّ
تحب أن تمعن النظر في هزائمها وفي اللحظات
ّ
التي ُت ّ
ّ
ّ
تحدى سرديتها الوطنية عــن الصعود والنصر والتوسع؛
لهذا السبب ال تلقى حــرب فييتنام املساحة الكافية من االهتمام
فــي الـكـتــابــات وال ـ ّـدراس ــات الـغــربـ ّـيــة املـعــاصــرة (األم ــر ذات ــه ينطبق
ّ
ّ
العسكرية بعد عام
العمليات
على غزو العراق حيث ،ما أن خمدت
 ،2006لم تعد الكتب عن العراق تلقى رواجــا في اميركا ،وال أحد
ّ
يهمه أن يبحث في جذور الحرب وأسبابها ،ومن كذب ومن صدق؛
الجمهور يــريــد ،فحسب ،أن يـتـجــاوز الــذ ًكــرى السيئة و«يضعها
ّ
جهة أخرى ،أن تتجاهل حقبة من التاريخ ّ ال يعني ّأن
خلفه») .من ٍ
ّ
هذا التاريخ لم يصنع واقعك ،وال يؤثر عليك اليوم في كل لحظة ،بل
ّ
واع ألثره.
هو يعني أنك ،ببساطة ،غير ٍ
«الحرب\ الخطأ»؟
ً
ّ
في الذاكرة الشعبية األميركية وفي الكالم السياسي ،مثال ،حصل
إجـمـ ٌ
ٌ
حرب
ـاع على تصنيف فييتنام تحت فئة الـحــروب «الخطأ»،
«غير ضرورية»« ،انزلق» ٌاليها القادة األميركيون بسبب «غرورهم
وقصر نظرهم»« ،تضحية لــم تكن الزم ــة»« ،حسابات انتهازية»
جعلت األميركيني يأخذون جانب فرنسا االستعمارية بعد الحرب
ّ
والشيوعية…
العاملية ،فذهب الفييتناميون الى أحضان السوفيات
ّ
ويعي
غير ّأن هــذا الـتــأريــخ ،ال ــذي يــأخــذ فييتنام كحالة مـعــزولــة،
ّ
ّ
ك ــل االح ـت ـم ــاالت ال ـتــي كــانــت م ــوج ــودة لـتـجــنــب ال ـح ــرب ،يتناسى
ّ ّ
السياق الذي وقع فيه ّ
ّ
الصراع .وهو يظهر أن الشراسة التي أبدتها
تصعيد «غير
اميركا في الهند الصينية لم تكن نتيجة «خطأ» أو
ٍ
ّ
فعل عنيفة وشاملة انطلقت بعد الحرب
مدروس» ،بل جزءًا من ردة ٍ
ّ
العاملية الثانية ،وال يمكن فهم الحملة العسكرية في فييتنام من
خارجها (أنتجت «نتفليكس» ،السنة املــاضـيــة ،وثائقيًا مــن عــدةّ
ِ
الحرب ،هو ّقي ٌم لجهة املــواد األرشيفية ٌفيه ـ ـ احرصوا
ـزاء عن
أجـ ٍ
ّ
ّ
ّ
سردية
على مشاهدته بدقة عالية ـ ـ ولكنه ،في املضمون ،مثال على
«الحرب الخطأ» أعاله).
يجب أن تضع نفسك في مكان األميركيني وحلفائهم من القوى
االستعمارية القديمة في ّ
السنوات التي تلت الحرب العاملية الثانية:
املـعـسـكــر ال ـغــربــي ،بـعــد أن خـســر روس ـيــا وش ــرق اوروب ـ ــا ،خسر
ّ
الصني ،والهند نالت استقاللها ونشأ فيها ٌ
ّ
اشتراكي ،ومثلها
نظام
افريقيا
اندونيسيا ومـصــر ،وقــد ب ــدأت حــركــات الـتـحـ ّـرر تكتسح
ّ
لحظة ّ
ّ
تصور ّأن األمور ،لو ظلت
املمكن
معينة ،كان من
وآسيا .في
ٍ
ّ
ّ
على حالها من دون تدخل حاسم ،لتقلصت سلطة «االمبرياليات
القديمة» الى زاوية صغيرة من العالم؛ ومن هنا يجب أن نفهم ّ
رد
ٍ
ٍ
ّ
الفعل الــشــرس الــذي قــادتـ ّـه واشنطن على مــدى أكثر مــن عقدين،
ومــا كانت حــرب فييتنام ال جــزءًا من هــذه «الـثــورة املـضـ ّـادة» .من
ً
مثال ،يمكن لنا أن ّ
نفسر مقدار العنف الــذي اعترى حروب
هنا،
ـاالت كثيرة مع األهمية
تلك الحقبة ،والــذي لم يكن يتناسب في حـ ٍ
االستراتيجية أو االقتصادية للبلد املستهدف .في كوريا وفييتنام
ً
ـرات وقـنــابــل ت ـفــوق مــا ك ــان ُيـسـتـخــدم
م ـثــا ،أل ـقــت امـيــركــا م ـت ـفـ ّـجـ ٍ
ّ
ـاد صغيرة ُمن
فــي مـســارح الـحــرب العاملية الثانية ،وذلــك ضــد بـ ٍ
ـروب «ثــانــويــة» ّ وراء الـبـحــار .نسبة مــن قتل
العالم الـثــالــث ،وفــي ح ـ ٍ
من الفييتناميني خالل الحرب ال تقل عن نسبة ضحايا االتحاد
ّ
ّ
إجمالي السكان خالل الحرب الكبرى (ونحن هنا
السوفياتي من
ّ
نتكلم على مناطق شاسعة ،مثل اوكرانيا وبيلوروسيا ،اجتاحتها
ذهابًا وايابًا أكبر جيوش العالم ،وحاصرت مدنها ّ
ودمرتها أكثر
ٌّ
ّ
من ّ
مستعدة ألن تتسبب بموت
مرة) .باملثل ،كانت القوى الغربية
حروب «قذرة» ـ ـ من ليبيريا الى الكونغو ـ ـ وأن
ماليني األفارقة في
ٍ
ّ
ّ
«عدوة»
ترعى مذابح في اندونيسيا وغيرها ،حتى ال تصل أنظمة
الى الحكم أو تنجح في االستقرار.
باالنطالق من هذا ّ
السياق ايضًا نكتشف ّأن هذه السياسة (وإن
ّ
فشلت في فييتنام ووجــدت من يصدها) فهي لم تكن «عارضة»
ضرورية و«ناجحة»ّ ،
ّ
حدت ـ ـ بحلول
وال «غير ضرورية» ،بل كانت
السبعينيات ـ ـ من ّ
ّ
التحرر الوطني في أكثر من اقليم،
توسع حركات
ً
ّ
وأسقطت أنظمة مناوئة من اندونيسيا الى افريقيا ،و«قلبت» النخب
بلد أســاسـ ّـي (كما فــي مصر والـهـنــد) لتميل صوب
فــي أكثر مــن ٍ
ً
ّ
املعسكر الـغــربــي ،وص ــوال الــى الـقـيــادة فــي روسـيــا نفسها .حتى
ّ
ّ
بالد الجنوب ،اثر سقوط
تقلص تراث «حركة التحرر الوطني» في ُ
حفنة ّمن األنظمة املحاصرة ،الفقيرة ،ال
االتحاد السوفياتي ،الى
ٍ
ترى فيها النخب االمبراطورية ال موضوعًا للسخرية و«املقارن»،
ً
مفهوم يعادي الهيمنة.
أو مثاال للتدليل على «فشل» ّأي فكر ٍة أو
ٍ
ّ
الفييتناميون أنفسهم ،اليوم ،قد «تجاوزوا» اشكاليات االستقالل
والــوحــدة بعد أن كسبوا الـحــرب ،وأصبحت عندهم بمثابة ذكرى
ّ
ّ
ّ
وانصب اهتمامهم
خاصة وأنهم ّأسسوا بلدًا «ناجحًا»،
وتــاريــخ،
على التنمية والتأقلم مع الظروف الدولية ،وليس القتال أو االنتقام.

من امليليشيا الى حاملة الطائرات
ّ
ال يتسع املجال هنا للكالم عن الحرب من وجهة نظر أهل فييتنام
ون ـضــال ـهــم امل ــري ــر .ت ـخـ ّـيــل أن ت ـح ــارب ال ـيــابــان ـيــن ،ث ـ ّـم ت ـقــاتــل ق ـ ّـوة
ُ
اسـتـعـمـ ّ
ـاريــة كفرنسا ألكـثــر مــن عشر سـنــوات ،وتـنـهــي االحـتــال
ّ
ملحمي فــي «دي ــان بـيــان فــو» (يـقــول الـجـنــرال جياب
ـار
مـ ُـع انـتـصـ ٍ
ّ
ـ ـ تلفظ بالفيتنامية «زاب» ـ ـ ّأن أحــد أه ــداف املـعــركــة ،الـتــي تجند
لها مئات آالف الفييتناميني بــن القتال والتجهيز ونقل املـعـ ّـدات
ّ
في قلب األدغــال ،لم يكن ّ
فرنسية أو الحاق
مجرد احتالل قاعد ٍة
ٌ
ُ
ّ
ه ــزي ـم ـ ٍـة مــوض ـعـ ّـيــة ،ب ــل ك ــان ل ـهــا اي ـض ــا هـ ــدف ن ـف ـس ــي :أن يـثـبــت
ّ
والدونية،
اإلستعمار
طويل من
عهد
الفييتناميون
ألنفسهم ،بعد ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
أنـهــم أصبحوا منظمني وقــادريــن على الـحــاق الهزيمة بالفرنسي
كر ّ
في مواجهة مباشرة ،ال معركة ّ
قواته في موقعة
وفر،
وحصار ّ
ّ
ّ
كالسيكية وإجـ ّبــاره على االستسالم) .تخيل ،بعد كــل هــذا وبعد
أن تصل الى خط النهاية الهثًا ،أن تضع األقدار اميركا في وجهك
ـاب دولية
من حيث لم تحتسب ـ ـ أقــوى
جيش في العالم ـ ـ وألسـبـ ٍ
ٍ
خــارجــة عــن إرادت ــكُ .
ويصبح استقاللك واسـتـعــادة وحــدتــك رهنًا
ً
بأن تبدأ الحرب من جديد ،وبمستوى أقسى وأعنف وتضحيات
أكبر بما ال ُيـقــاس .إن كــان تفجير ّ
مقر ال ـ «مــاريـنــز» قــد خلد في
ّ
اللبنانية (واألميركية)ّ ،
ّ
تخي ّلوا أن توقع بالجيش األميركي
الذاكرة
خسائر توازي تفجير الـ «مارينز» كل اسبوع ،وهذا تحديدًا هو ما
فعله أهل فييتنام على مدى سنواتّ .
الرواية األميركية ،باملناسبة،
تـضـ ّـخــم مــن حـجــم الـ ّـدعــم الـســوفـيــاتــي والـصـيـنــي لفييتنام ،ولـكــنّ
ّ
الحق هو ّأن الفييتناميني قـ ّـرروا خــوض الحرب في وجــه نصائح
السوفيات ـ ـ الذين كانوا قد دخلوا في مرحلة «تهدئة» وال ّ
تهمهم
ّ
«الرفاق» ّ
مواجهة مع األميركيني ـ ـ ودعم ّ
بالسالح كان أقل املمكن،
ّ
ّ
وبخاصة لو قارناه بسلوك اميركا مع حلفائها ـ ـ اذ كانت تحضر
بجيشها الى فييتنام الجنوبية ،وتقاتل عنهم ،وتأخذ الحرب الى
ّ
التحتية؛ فيما اكتفى
فييتنام الشمالية وتقصف عاصمتها وبناها
ّ
السوفيات والصينيون بإرسال السالح والخبراء الى الشمال.
موضوعنا هنا هو تأثير حرب فييتنام على أميركا ،وعلى العالقة
ّ
االمبريالية والديمقراطيةّ .
حجتي هي ّأن حرب فييتنام ،التي
بني
ّ
ّ
أنهت نظام التجنيد اإلجباري في الواليات املتحدة وأدت الى خلق
«الجيش املحترف» في اوائــل السبعينيات ،كانت اختبارًا لحدود
تحولّ ،
الديمقراطية األميركية ونقطة ّ
غيرت شكل الحكم في اميركا
مثلما ّ
ّ
غيرت نمط حروبها الخارجية .البعض يعتبر ان التحول الى
نموذج «الجيش املحترف» (الــذي اكتمل االنتقال اليه عام )1974
«تقنية» ،أو نزعة ّ
ّ
ّ
كان ّ
التطوع»
كونية صوب «جيش
مجرد مسألة
ّ ً
ّ
وإلغاء التجنيد .أوال يجمع أكثر الخبراء العسكريني ،ويثبت التاريخ
ّ ّ
ٌ
امتياز «جوهري» للجيش «املحترف» على
يوجد
العسكري ،أنه ال ّ
«جيش املواطنني» (ال لو كنت بلدًا صغيرًا للغاية من حيث القدرة
البشرية ،ولديه امكانات ّ
مالية كبرى ،مثل سنغافورة)؛ وقد أثبتت
ّ
التجربة القريبة في ًبالدنا أن الجيوش النظامية ليست ،بالتعريف،
ّ
التطوع وامليليشيات .بل ّإن ّ
أهم
أفعل أو أكثر نجاعة من جيوش
الحروب التي ّثبتت مكانة أميركا في العالم ،من الحربني العامليتني
الى كوريا ،قد خيضت بجيش التجنيد اإلجباري.
ّ
كما يشرح ٌ
للمؤرخ كينيث غريفيث (وهو من إصدار الجيش
كتاب
عية بــالـكــامــل» ،فــإنّ
تطو ّ
األمـيــركــي) عــن انـتـقــال الجيش الــى «ق ـ ّـوة ّ
تقنية أو ّ
سياسية الى أقصى الحدود ،وليست ّ
ّ
عملية،
املسألة كانت
ّ
وكانت فييتنام في قلبها ـ ـ فقد حسمت الحرب النقاش وخلقت
ّ
رفضًا قاطعًا لــدى الشعب األميركي الستمرار التجنيد وإرســال
قصية .كما يقول غريفيثّ ،
ّ
فإن وجود
حروب
أوالدهم للموت في
ٍ
ّ
محترف وضخم ،كما هي الحال اليوم ،يتناقض
فيديرالي
جيش
ٍ
بقوة ٍمع التراث السياسي األميركي الذي كان يرفض ،على ّ
الدوام،
ّ ٍ
ّ
ّ
وقدرة
أن تحظى الحكومة بقوة عسكرية محترفة ـ ـ ّوبالتالي سلطة ّ ٌ
ـ ـ «أكبر من الالزم» .تاريخيًا ،كانت القوى املسلحة األميركية مكونة
ّ
فيديرالي صغير ترفده «امليليشيات» التي تتبع للواليات
جيش
من
ٍ
ّ
ٌ
وتقوم مقام االحتياط؛ وهــذا تقليد أميركي قديم من الــنــوع الذي
ّ
ّ
والتدرب
بالتطوع في امليليشيا
امتدحه توكفيل في قيام مواطنني
ّ
ّ
دوري ــا مــع رفــاقـهــمّ ،
الستدعائهم حــن تقع الـحــرب .حتى
تحسبًا
ّ
خالل الحرب األهلية ،يضيف املؤلف ،كان التجنيد يعني أساسًا
استدعاء جنود امليليشيا (التي ّ
تحولت في ما بعد الــى «الحرس
ّ
وزجـهــم فــي الجيش الـفـيــديــرالــي .ولــم يـبــدأ التجنيد من
الــوطـنـ
ـي») ّ
ّ
ّ
عـمــوم الــنــاس ال مــع الـحــرب الـعــاملــيــة األول ــى ،بــالـتــوازي مــع صعود
الكونية ،وقد ّ
ّ
زج عشرات ماليني
االمبريالية األميركية وحروبها
املواطنني في القتال ضمن هذا النظام على مدى أكثر من نصف
ّ
قــرن ،حتى دفنت حــرب فييتنام والــزلــزال السياسي الــذي أحدثته
هذه التجربة وأنهتها.

التجنيد والتسييس
قد يكون ّ
املؤرخ العسكري األميركي فيكتور دايفيس ـ ـ هانسون
ّ
ّ
ّ
يمينيًا وعنصريًا ،وبعض نظرياته التاريخية مغرقة في الثقافوية،
ّ
ّ
غير أن هناك شيئًا قيمًا في كالمه عن «جيش املواطنني األحرار»،
كنموذج ولد بالتوازي مع الحكومات الشعبية ،من اليونان القديمة
ٍ
ال ــى جـيــش ال ـث ــورة الـفــرنـسـيــة وج ـيــوش ال ـ ـ ّـدول\ األم ــم فــي العصر
الـحــديــث .املـعـنــى الحقيقي ل ـ «ال ـت ـطـ ّـوع» ،لــدى هــانـســون ،هــو فــي أن
ّ
عسكري
يقبل مــواطـ ٌـن حـ ّـر بــأن يخلع ثيابه املــدنـ ّـيــة ويـتـحـ ّـول الــى
ّ
ّ
ّ
وألنه يعتبر ّأن هذه ّ
السلطة شرعية ويحق
ألن بلده طلب منه ذلك،
ّ
لها أن تطلب منه القتال .هــذا النمط من الجيوش ،يدفع هانسون

يؤمن معينًا ال ينضب من ّ
في أكثر من كتاب لهّ ،
وبكلفة
الجنود ـ ـ
ٍ
رخيصة ـ ـ وقد كان ّ
العبيد أو املرتزقة.
يتفوق غالبًا على جيوش
ٌ
هنا ايـضــا ،يـقــول الـعــديــد مــن الـخـبــراء ،يــوجــد تضليل فــي تسمية
ّ
األميركيون ،فأن
الجيوش املحترفة بـ «جيوش تـطـ ّـو ٍع» كما يفعل
ّ
ّ
بدل مادي وضمانات ،هو
تكون العسكرية بمثابة «مهنة» ،مقابل ّ ٍ
أقرب الى نموذج «املرتزقة» منه الى التطوع (يروي كينيث غريفيث
ّ
أنــه خــال الـحــرب العاملية األول ــى ،حــن طرحت فكرة رفــع الــروات ّــب
والحافز املــادي الجتذاب حاجة الجيش من «املتطوعني» والتخلي
عــن ّالتجنيد ،أجــاب سيناتور أميركي بـ ّ
ـأن الــرواتــب حينها كانت
ً
أصال مرتفعة للغاية باملقياس العامليّ ،
وأن ّأي زياد ٍة لها ستضعها
خ ــارج نـطــاق املـنـطــق ـ ـ وهــو مــا حـصــل بـعــد فييتنام ،حــن تـ ّحـ ّـول
فرصة نادرة للشباب الفقير وغير املتعلم ،أو
الجيش األميركي الى
ٍ
املهاجرين الجدد ،لبدء حيا ٍِة ّ
مهنية مقبولة أو الدراسة على حساب
ّ
الدولة).
ّ
كما يقول تشارلز تيللي ،فإن للدولة عالقتني أساسيتني مع املجتمع،
األولى هي استخراج الضرائب (وهذه أساسًا عالقة مع البرجوازية
واألثرياء ،الذين يدفعون أكثر الرسوم ويتحكمون باالقتصاد) و،
ّ
وشن الحرب ـ ـ والعالقة هنا هي مع الشرائح
ثانيًا ،بناء الجيوش
ّ
ّ
الجيش
الى
اميركا
لت
تحو
حني
املعنى،
بهذا
عب.
الفقيرة من الش
ً
الرومانية فهي كانتّ ،
ّ
عمليًا ،تبتر عالقة
«املحترف» على الطريقة
ّ
ّ
أساسية مع سواد الناس ،وتستغني عن حاجتها اليهم.
ّ
لم تكن حرب فييتنام مشكلة للدولة من جهة الخسائر واالحتجاج
ف ـح ـســب ،ب ــل ك ــان ــت اخ ـت ـب ــارًا ل ـح ــدود الــدي ـم ـقــراطـ ّـيــة ف ــي ام ـيــر ّكــا.
الـ ّـديـمـقــراطـيــة بــاملـعـنــى الـلـيـبــرالــي هــي دائ ـمــا أس ـهــل تطبيقًا كلما
ّ
ّ
ّ
اقصائية (بمعنى أنــه من األيسر لك أن تمارس
نخبوية أو
كانت
ً
ال ـ «ديـمـقــراطـيــة» فــي الـجــامـعــة األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت ،م ـثــا ،حيث
طبقة واحدة ومصالحها وثقافتها تتشابه ،من
األكثرية تنتمي الى
ٍ
ً
مستوى أوسع تختلط فيه الطبقات واألولويات
أن تمارسها على
واملشاكل) .باملعنى ذاتــه ،فـ ّ
ـإن الجيش األميركي وامليليشيا ،حني
كــان مـكـ ّـونــا حـصـرًا مــن مــواطـنــن بـيــض ،كــان أكـثــر اسـتـقــرارًا من
ّ
ّ
العرقية .من األمور
جيش فييتنام الذي كاد أن ينفجر بالتوترات
التي يتجاهلها التاريخ الرسمي هو ّأن ما هزم أميركا في فييتنام
ـدو وحــده ،بل ّ
لم يكن الـعـ ّ
ترهل الجيش وفـقــدان االنضباط داخله،
وهو ما تثبته التقارير العسكرية من تلك الفترة .وصلت الحاالت
ّ
ٌ
جنود (أكثرهم سود ومن األقليات) بقتل ّ
ضباطهم
التي اتهم فيها
ّ
(وغالبيتهم مــن البيض) فــي فييتنام الــى مــا ُيـقــارب األلــف ،وهــذه
ٌ
ّ
ّ
ّ
نسبة مرتفعة بأي مقياس .بل إن ًاملجندين ،في السنوات األخيرة
للحرب ،أصبحوا يرفضون صراحة تنفيذ أوامــر رؤسائهم حني
«جيش املواطنني» ،حني أصبح يعكس
خطر عليهم.
تنطوي على
ٍ
ً
ً
تكوين املجتمع األميركي حقيقة ،لم يعد قابال لالستمرار.

خاتمة
ٍّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األميركية كخط
كما كتب جوزيف مسعد ،فإن النظر الى التجربة
ّ
مـسـتـقـيــم ص ــاع ــد ،وتـخـ ّـيـلـهــا كــديـمـقــراطـ ّـيــة «تـتـفــتــح بــاس ـت ـمــرار»،
األميركية ّ
ّ
ّ
(أن الوجه
التطور الفعلي للتجربة السياسية
يعمينا عن
ً
مثال ،كانت قوانني الفصل العنصري ،وأنّ
اآلخــر إللغاء العبودية
ً
إعـطــاء الحقوق املــدنـ ّـيــة قــد تبعه مـبــاشــرة تحويل املــدن األميركية
الــى «غـيـتــو» ،وع ــزل الـ ّـســود اقـتـصـ ّ
ـاديــا واجـتـمــاعـيــا ،ال ــخ) .نظرتي
ّ
ّ
مفصلية في إبعاد عموم الــنــاس عن
هي ّأن حــرب فييتنام كانت
ّ
السياسة في اميركا ،وانتفاء «حاجة» الدولة اليهم وحصر العالقة
ّ
املضطرد نحو نموذج
معهم
بالضرائب ّوالتصويت ـ ـ أو التحول ّ
ّ
الديمقراطية الشكلية .من املمكن أن نرسم خطًا سببيًا بني اكتمال
ّ
الـجـيــش املـحـتــرف ووق ــف التجنيد مــن جـهــة ،وبــن انـقــاب النخب
الحاكمة ،منذ السبعينيات ،على أكثر املكتسبات االقتصادية التي
تراكمت لعموم املــواطـنــن ،وعقد اتـفــاقــات تـجـ ّ
ـاريــة تضرب الطبقة
ـراث للماليني الذين ّ
خوف
يتم افقارهم ّ ـ ـ أو
ٍ
العاملة ،من دون اكـتـ ّ ٍ
مط الجديد ،حيث ّ
من ّ
الدولة «مستقلة» بالكامل
ردة فعلهم .هذا الن
ً
ّ
عن أكثرية الناس ،أعطى النخب الحاكمة هامشًا هائال في تقرير
السياسات ،سواء على املستوى الداخلي أو على مستوى الحروب
فييتنام وبني فشل حركة
واملغامرات الخارجية (الفارق بني حالة ّ
كل التظاهرات ّ
والجموع ـ ـ
«ال للحرب» في العراق ـ ـ على الرغم من
يكمن في الفارق بني الجيشني وعالقتهما باملجتمع).
ال ـف ـكــرة األس ـ ــاس ه ـنــا ه ــي ع ــن طـبـيـعــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة وامل ـشــاركــة
الشعبيةّ ،
وأن أحد ّ
أهم معاييرها يذهب الى ما هو أبعد من شكل
ّ
ّ
حق االقتراع أو انتظام االنتخابات ،وهو ما ّ
يسميه سمير
النظام أو
أمني «تسييس الجماهير» ـ ـ و«الجيش الشعبي» ،الحقيقي والذي
ّ
يملك شرعية ،هو أحد أهـ ّـم أدوات «التسييس» .ما أسقط االتحاد
السوفياتي ،فــي نظر أمــن ،كــان الحكم الـبـيــروقــراطــي الــذي أخــرج
ّ
الناس من السياسة والتنظيم ،فلم يخرج أحـ ٌـد تقريبًا للدفاع عن
ّ
ُ
النظام الذي
بلده حتى وهو يسرق أمام عينيه .ما يصنع الفارق بني
ٍ
يسقط لــدى ّأول ّ
تحد (كما حصل ّفي عــراق صـ ّـدام حسني) وبني
ذاك الــذي يصمد في وجــه أعتى الــظــروف ،يبدأ في وجــود شرائح
ّ
ّ
مستعدة بقناعة للدفاع
شعبية تملك ايديولوجيا وتنظيمًا ،وتكون
ّ
ّ
ّ
جيش
عــن قضيتها .اميركا ،ألسبابها الـخــاصــة ،تـطــورت صــوب
ٍ
ّ
ّ
«نخبوي» غير ّ
ٍّ
مسيس ،يتحكم به الحكام في واشنطن واملؤسسة
ّ
ّ
عالية من الحرية؛ ومواجهة التحدي
بدرجة
الصناعية\ العسكرية
ٍ
ٍ
األم ـي ــرك ــي ت ـب ــدأ ع ـبــر ف ـهــم ه ــذا الـ ّـج ـيــش «االم ـب ــري ــال ــي» وتــاري ـخــه
السياسي ،ومعرفة مزاياه وحدوده.
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مجتمع وإقتصاد
قررت الحكومة أمس توسعة مطمر الـ«كوستابرافا» ،وأعلنت إطالق مناقصات معامل
على الغالف كما كان ُم ّ
توقعًاّ ،
المقبلة .القرار يأتي بعد نحو سنتين على إطالق «الخطة الوطنية لإلدارة المتكاملة
التفكك الحراري خالل األشهر ّ
الستة ُ
كحل بيئي ُمستدام .فيما يؤكد الخبراء أن فتح «بازار المحارق» سيقطع
للنفايات» التي ّنصت على تفعيل فرز النفايات ّ
شغلي المحارق زيادة نسبة النفايات ،ال تقليصها عبر الفرز»
الطريق على ذلك ،إذ «سيكون من مصلحة ُم ّ

الحكومة توعز بتلزيم معامل التفكك الحراري

فتح بازار المحارق
هديل فرفور
أق ـ ّـر مجلس ال ـ ــوزراء ،أم ــس ،توسعة
م ـط ـمــر الـ ــ«ك ــوسـ ـت ــاب ــراف ــا» وإنـ ـش ــاء
معمل لتسبيخ الـنـفــايــات فـيــه ،على
أن تـنـضــم ن ـفــايــات ال ـش ــوف وعــالـيــه
إلـ ــى ت ـل ــك ال ـت ــي يـسـتـقـبـلـهــا امل ـط ـمــر.
وقـ ـ ـ ـ ـ ّـررت الـ ـحـ ـك ــوم ــة أيـ ـض ــا اع ـت ـم ــاد
م ـعــامــل لـلـتـفـكــك ال ـ ـحـ ـ ُـراري ملـعــالـجــة
النفايات في ُاملرحلة املقبلة ،ووافقت
إطالق املناقصات خالل األشهر
على
ُ
الـ ـسـ ـت ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة .ويـ ــأتـ ــي ال ـ ـق ـ ــراران
ُم ـن ـس ـج ـمــن م ــع االق ـ ـتـ ــراحـ ــات ال ـتــي
ّ
قدمها مجلس اإلنماء واإلعمار حول
ّ
آل ـي ــة ت ـف ــادي ُت ـج ــدد أزمـ ــة ال ـن ـفــايــات
في األشهر املقبلة ،مع اقتراب بلوغ
املطامر قدرتها االستيعابية بسبب
عــدم ال ـتــزام نـســب الـفــرز الـتــي ّ
نصت

كلفة إنشاء المحرقة الواحدة
وتشغيلها ،بأسعار  ،2011تبلغ
أكثر من  260مليون دوالر
عـلـيـهــا ال ـخ ـطــة ال ـح ـكــوم ـيــة .ووافـ ــق
مجلس الوزراء أيضًا على استحداث
مطمر في طرابلس إلى جانب موقع
املكب الحالي.
وبحسب االقتراح ُامل ّ
قدم من «اإلنماء
ُ
واإلعـمــار» ،ستردم مساحة إضافية
فـ ــي م ــوق ــع «ك ــوسـ ـت ــاب ــراف ــا» ت ـ ــراوح
ب ــن  150و 200أل ــف م ـتــر مــربــع من
األمـ ـ ـ ــاك الـ ـع ــام ــة الـ ـبـ ـح ــري ــة ،بـكـلـفــة
إض ــاف ـي ــة تـ ـق ـ ّـدر ب ـن ـحــو  100مـلـيــون
دوالر ،ستتقاضاها شركة «الجهاد
للتجارة واملقاوالت» امللتزمة أعمال
إنـ ـش ــاء امل ـط ـمــر ال ـ ــذي اس ـت ــدع ــى ردم
 160ألف متر في تموز  2016لقاء 60
مليون دوالر.
ماذا عن توسعة مطمري برج حمود
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـج ــدي ــدة؟ ل ــم ت ـح ـســم ال ـح ـكــومــة
خيارها بعدّ ،
وقررت كسب مزيد من

ستغطي كامل بيروت والضواحي أيًا يكن موقع تركيبها (هيثم الموسوي)
انبعاثات المحارق
ّ

الوقت عبر طلب اقتراحات لتوسعة
املـطـمــريــن .عـلـمــا أن مـجـلــس اإلن ـمــاء
واإلع ـ ـمـ ــار تـ ـق ـ ّـدم ب ــاق ـت ــراح ــن :األول
اس ـت ـخــدام امل ـســاحــة املـسـتـحــدثــة في

المحرقة الكالسيكية
التفكك الحراري
ومحارق
ّ

ُ
بـحـســب امل ـه ـنــدس الـبـيـئــي امل ـت ـخـ ّـصــص في
تقنيات معالجة النفايات الصلبة زي ــاد أبي
شاكر ،في حالة املحرقة الكالسيكيةُ ،ت َ
حرق
ً
ال ـن ـفــايــات ُم ـب ــاش ــرة ف ــي غــرفــة نـ ــار .أم ــا في
ّ
املـحــارق التي تعتمد تقنية التفكك الحراري
ُ
«ف ـت ـك ــون غ ــرف ــة الـ ـ ُن ــار عـ ـب ــارة ع ــن غــرف ـتــن،
إحــداه ـمــا ضـمــن األخ ـ ــرى .تــوضــع الـنـفــايــات
ُ
في الغرفة الداخلية وتشعل النار في الغرفة
الـخــارجـيــة ،فتعلو ال ـح ــرارة ج ـ ّـدًا فــي الغرفة
الداخلية ،ما يؤدي إلى تفكك املــواد املوجودة
وت ـحـ ّـول ـهــا إل ــى غ ــاز ُي ـم ـكــن االس ـت ـف ــادة منه
ُ
إلشعال النار في الغرفة الخارجية .قسم من
هذا الغاز سيتطاير ُحكمًا من خالل داخون
يجب أن يكون ُمتطورًا لضبط أكبر كمية من
ّ
الضارة».
االنبعاثات الغازية

الجديدة ّ
جراء ردم البحر (التي كانت
مـخـصـصــة ه ـبــة ل ـب ـلــديــة ال ـج ــدي ــدة)
ُ
كمطمر .وتـقـ َّـدر هــذه املساحة بنحو
ّ
 120أل ـ ــف م ـت ــر م ــرب ــع .ف ـي ـمــا ي ـنــص
االق ـت ــراح الـثــانــي عـلــى ردم املـســاحــة
الـبـحــريــة الـفــاصـلــة ب ــن ب ــرج حـمــود
وال ـج ــدي ــدة ،ح ـيــث ي ـقـ َـع حــال ـيــا مــرفــأ
الصيادين ،على أن ُينقل األخير إلى
منطقة أخرى.

قرار تشغيل المحارق
إعـ ــان الـحـكــومــة إطـ ــاق مـنــاقـصــات
معامل ُالتفكك الـحــراري فــي االشهر
ال ـس ـتــة امل ـق ـب ـلــة ل ـ ًـم ي ـكــن ُم ـفــاج ـئــا ،إذ
يـ ــأتـ ــي اسـ ـتـ ـج ــاب ــة ملـ ــا نـ ـ ّـصـ ــت عـلـيــه
الثانية من الخطة الوطنية
املرحلة ُ
ل ــإدارة املتكاملة للنفايات الصلبة
في لبنان (الـقــرار رقــم  1الـصــادر في
 )2015/12/1لـجـهــة «إعـ ـ ــداد دفــاتــر
التلزيم ملناقصات التفكك الـحــراري
ف ــي امل ــدن الــرئـيـسـيــة ،تطبيقًا لـقــرار
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ــرقـ ــم  55ت ــاري ــخ
 ،2010/9/1وال ـق ــراري ــن املـكـمـلــن له
(الرقم  46تاريخ  2014/10/30املعدل
بالقرار الرقم  1تاريخ ،)2015/1/12
وإطـ ـ ــاق امل ـنــاق ـصــات ذات ال ـص ـلــة».
ّ
وتنقسم املناقصات املتعلقة بتحويل
النفايات إلــى طاقة حــراريــة ،بحسب
املعنيني في «اإلنماء واإلعمار» ،إلى
ّ
ّ
شــقــن ،األول يتعلق بــدراســة أهلية
ال ـش ــرك ــات ،وق ــد ب ــدأ املـجـلــس السير

ّ
بها منذ تموز  ،2016والثاني يتعلق
بتلزيم األشـغــال ،وهــو ما كــان عالقًا
لدى مجلس الوزراء الذي أوعز أمس
بالسير فيها.

محرقة بيروت

ّ
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ت ـت ـحــضــر ب ـلــديــة
ب ـي ــروت إلط ـ ــاق ُم ـنــاق ـصــة مـعــالـجــة
ّ
التفكك الحراري
نفاياتها عبر تقنية ُ
خالل األشهر الثالثة املقبلة ،وفق ما
ّ
صرح رئيسها جمال عيتاني الشهر
املاضي .وفي حال صدق «التوقيت»،
يأتي إطــاق املناقصة بالتزامن مع
ّ
تسلم ائتالف شركة «رامكو للتجارة
ُ
واملقاوالت» وشركة «التاس» التركية
مهمات كنس النفايات وجمعها في
بيروت من «سوكلني» .وبذلك تكون
ّ
األخيرة قد سلمت آخر مهماتها في
قـطــاع إدارة الـنـفــايــات ال ــذي شغلته
لنحو عقدين من الزمن ،وبعد نحو
سنة ونـصــف سنة على ق ــرار بلدية
بـ ـي ــروت االنـ ـفـ ـص ــال ع ــن م ـنــاق ـصــات
النفايات املركزية.
ّ
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـبـ ـل ــدي ــة ق ـ ــد ات ـ ـ ـخـ ـ ــذت فــي
 2916/6/15ال ـقــرار الــرقــم  375الــذي
ّ
يتعلق بتعديل قــرار مجلس الــوزراء
الرقم  46تاريخ  2014/10/30لجهة
اإلجـ ـ ـ ـ ــازة ل ـل ـب ـل ــدي ــة ب ـت ـل ــزي ــم أعـ ـم ــال
تـحــويــل الـنـفــايــات املـنــزلـيــة الصلبة
ّ
طاقة عبر تقنية التفكك الحراري.
إلى
ُ
وتفيد املعطيات بأن أربعة ائتالفات

ّ
من بني ثمانية ،تأهلت إلى املناقصة،
هي:
ـ ـ ـ ـ ائـ ـت ــاف ش ــرك ــة  vinciاإلس ـبــان ـيــة
وش ــرك ــة  manال ـل ـب ـنــان ـيــة (يـمـلـكـهــا
ميشال أبي نادر).
ـ ـ ائ ـتــاف  doosanالـكــوريــة وramco
اللبنانية (يملكها محمد عماش).
ـ ـ ائتالف  sueze and cenemالفرنسية
م ــع «ال ـج ـهــاد لـلـتـجــارة واملـ ـق ــاوالت»
(يملكها جهاد العرب).
ـ ـ ائتالف  hitachiاليابانية مع butec
الـلـبـنــانـيــة (يـمـلـكـهــا ن ــزار يــونــس) و
 batcoال ـل ـب ـنــان ـيــة (ي ـم ـل ـك ـهــا طــونــي
أزعور).

كلفة باهظة

ُ
ُيـ ـجـ ـم ــع ال ـ ــخـ ـ ـب ـ ــراء عـ ـل ّــى ال ـت ـك ــال ـي ــف
ال ـبــاه ـظــة لـتـقـنـيــة ال ـتــف ـكــك ال ـح ــراري
ل ـج ـه ــة ك ـل ـف ــة املـ ـصـ ـن ــع وال ـت ـش ـغ ـي ــل.
ُويـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ــح امل ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدس ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــي
امل ـت ـخ ـ ّـص ــص ف ــي ت ـق ـن ـيــات مـعــالـجــة
الـنـفــايــات الـصـلـبــة زي ــاد أب ــي شــاكــر،
أن كلفة حرق طن النفايات وفق هذه
التقنية «لن تكون أقل من مئة دوالر
أميركي ،إضافة إلى كلفة إدارة الرماد
وال ـف ــات ــر ال ـت ــي ي ـجــب تـغـيـيــرهــا كل
ثالثة إلى ستة أشهر ،حسب نوعية
النفايات التي يجري تفكيكها».
وك ــان مـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلعـ ـم ــار قد
تعاقد عام  2011مع شركة «رامبول»
ال ــدان ـم ــارك ـي ــة إلج ـ ـ ــراء دراس ـ ـ ــة ح ــول
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مجتمع وإقتصاد
وضــع الـنـفــايــات فــي لـبـنــان ،خلصت
إلى اقتراح إنشاء أربــع محارق على
طول الساحل اللبناني ( 3قرب معامل
ال ـك ـه ــرب ــاء :ديـ ــر ع ـم ــار ف ــي ال ـش ـمــال،
الـجـيــة ف ــي ال ــوس ــط ،وال ــزه ــران ــي في
ال ـج ـن ــوب ،ورابـ ـع ــة ف ــي الـكــرنـتـيـنــا).
وق ـ ّـدرت كلفة إنـشــاء املـحــارق األربــع،
آنـ ــذاك ،بـ ـ  950مـلـيــون دوالر ،وكلفة
التشغيل بنحو  114مليون دوالر .ما
يعني أن كلفة إنشاء املحرقة الواحدة
وتشغيلها ،بأسعار  ،2011تبلغ أكثر
م ــن  260م ـل ـي ــون دوالر ،م ــا ي ـطــرح
تساؤالت ّ
عما إذا كانت بلدية بيروت
ُ
وبلديات املدن الرئيسية قادرة على
ّ
تحمل هذه الكلفة.

 ...وكلفة بيئية وصحية
وفـيـمــا تـمـضــي الـحـكّــومــة ف ــي خـيــار
إرسـ ــاء امل ـح ــارق ،مـفــضـلــة اسـتـخــدام
ُتعبير «الـتـفـكــك ال ـح ــراري» ،يــواصــل
املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــون ل ـ ـهـ ــذا الـ ـخـ ـي ــار إبـ ـ ــراز
سـلـبـيــاتــه عـبــر اس ـت ـعــراض فــاتــورتــه
البيئية والصحية واملادية .وفي هذا
ال ـس ـي ــاق ،ي ـن ــوي ن ــاش ـط ــون وخ ـ ُب ــراء
عــرض فيلم وثــائـقــي الـثــاثــاء املقبل
ف ـ ــي س ـي ـن ـم ــا «م ـ ـي ـ ـتـ ــروبـ ــولـ ــس» فــي
بـيــروت ،عــن كيفية تشغيل املـحــارق
ف ــي ال ــدانـ ـم ــارك« ،سـ ـي ـ ّ
ـرد بــالـبــراهــن
والـ ـحـ ـج ــج عـ ـل ــى كـ ــل مـ ــزاع ُـ ــم ب ـلــديــة
ب ـ ـيـ ــروت ح ـ ــول امل ـع ــاي ـي ــر املـ ـتـ ـط ـ ّـورة
ال ـت ــي سـتـعـتـمــد ف ــي مـصـنــع الـتـفـكــك
الحراري» ،بحسب أبي شاكر.
وك ـ ـ ــان ع ـي ـت ــان ــي قـ ــد أع ـ ـلـ ـ ُـن ،ال ـش ـهــر
املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،أن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة امل ـ ـق ـ ـتـ ــرحـ ــة
ت ـق ـت ـض ــي ت ـف ـع ـي ــل ال ـ ـفـ ــرز لـتـقـلـيــص
حجم النفايات املنوي حرقها ،الفتًا
إلــى أن املـحــرقــة سـتـكــون ُمخصصة
ح ـص ـرًا ل ـن ـف ــاي ــات بـ ـي ــروت اإلداري ـ ــة
ال ـتــي ت ـقــدر بـنـحــو  700ط ــن يــومـيــا،
م ــا يـجـعــل «ح ـج ــم» امل ـحــرقــة املـنــوي
إن ـش ــاؤه ــا «ص ـغ ـي ـرًا» .ل ـكــن الـخـبـيــر
الـبـيـئــي ن ــاج ــي ق ــدي ـ َّـح ،ل ـفــت إل ــى أن
ال ـع ـقــود ال ـت ــي س ـتــوقــع م ــع شــركــات
تـشـغـيــل املـ ـح ــارق «س ـت ـك ــون قــائـمــة
ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس األطـ ـ ـن ـ ــانُ ،وب ــال ـ ّت ــال ــي
س ـي ـك ــون م ــن م ـص ـل ـحــة املـ ـش ــغ ــل أن
تزيد نسبة النفايات ،ال أن تتناقص
عبر الفرز أو إعادة التدوير»! وبهذا
امل ـع ـنــى ،ي ـغــدو ال ـحــديــث عــن تفعيل
ً
معامل الفرز «تضليال للرأي العام».
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،س ـي ـق ـطــع ُخـ ـي ــار املـ ـح ــارق
ّ
الـطــريــق أم ــام الـحــل املـسـتــدام القائم
على الفرز .ويطرح خبراء تساؤالت
عـ ُـن مصير الــرمــاد الـنــاتــج مــن املــواد
ّ
«املفككة» .ويوضح أبي شاكر أن ما
ّ
ال يقل عن  %30من هذه املــواد يبقى
ّ
في أسفل غرفة التفكك كرماد« ،وهو
ســام جـدًا ،ويجب التعامل معه على
أنـ ــه ن ـف ــاي ــات خـ ـط ــرة» .وف ـي ـمــا تــؤكــد
ال ـب ـل ــدي ـ ُـة أنـ ـه ــا س ـت ـع ـمــد إل ـ ــى وض ــع
الرماد املتطاير في مكعبات باطون
ّ
ت ـخ ــزن ف ــوق األرض ف ــي ع ـقــار تــابــع
لها ،مع إمكانية ترحيله إلى النروج
كما تفعل الدانمارك حاليًا ،يلفت أبي
شــاكــر إل ــى أن ال ـقــانــون فــي ميونيخ
ً
األملانية ،مثال ،يفرض تعبئة الرماد
والفالتر في مستوعبات من الباطون
ّ
ُيـحـكــم إقـفــالـهــا وت ـخ ــزن ف ــي مناجم
امللح على عمق نحو  700متر تحت
األرض (راجع مقالة سجال املحارق:
أين نذهب بالرماد؟ http://www.al-
.)272498/akhbar.com/node
م ــن ج ـه ـتــه ،يـلـفــت ال ـنــاشــط ورئ ـيــس
«االئتالف املدني الرافض للمحارق»
رجـ ـ ــا نـ ـجـ ـي ــم ،إلـ ـ ــى أن املـ ـ ـح ـ ــارق فــي
ال ـعــالــم ل ــم ت ـصــل ب ـعــد إل ــى مـسـتــوى
انتفاء االنبعاثات السامة ،الفتًا إلى
«املـ ـخ ــاط ــر ال ـج ـ ّـم ــة ال ـت ــي تـتـضــاعــف
ف ــي ب ـل ــد م ـث ــل ل ـب ـن ــان ،ن ـظ ـرًا ل ـتــراكــم
تـلــوثــاتـهــا م ــع ال ـت ـلــوث امل ــوج ــود في
جميع املـنــاطــق اللبنانية املــأهــولــة،
التعرض الــذي ُت ّ
ّ
سببه
خصوصًا أن
عملية الحرق هــذه مباشرة وكثيفة
وم ـتــواص ـ ُلــة ،إن م ــن ب ـقــايــا ال ـغ ــازات
الـ ـس ــام ــة املـ ـس ــرطـ ـن ــة مـ ــن دي ــوك ـس ــن
وفــوران وسواهما أو ثاني أوكسيد
ال ـ ـكـ ــاربـ ــون» .أم ـ ــا األخ ـ ـطـ ــر ،ف ـه ــو أن
«مـ ـج ــال امـ ـت ــداد ال ـت ـع ـ ّـرض م ــن هــذه
ّ
االنـ ـبـ ـع ــاث ــات ُي ـغ ــط ــي ت ـقــري ـبــا كــامــل
بـيــروت وال ـضــواحــي ،أيــا يكن موقع
تركيب املحارق».
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تقرير

قضية الطفلة صوفي مشلب

إحالة «الروم» و 4أطباء إلى المحاكمة
فيفيان عقيقي
في وقت كانت تخضع الطفلة صوفي
ّ
لعملية جــراحـ ّـيــة ل ــزرع أنـبــوب
مشلب
ُيــدخــل الـطـعــام مـبــاشــرة إل ــى معدتها،
كتدخل ض ــروري ملعالجة املضاعفات
ال ـنــاج ـمــة ع ـّـن األخـ ـط ــاء ال ـط ـبـ ّـيــة الـتــي
ُ
ارتكبت بحقها في مستشفى القديس
ّ
جــاورجـيــوس (ال ــروم) ،إدع ــى املحامي
العام االستئنافي في بيروت القاضي
زاه ـ ــر حـ ـم ــادة ع ـلــى مـسـتـشـفــى الـ ــروم
وع ـ ـلـ ــى أرب ـ ـعـ ــة أط ـ ـبـ ــاء ت ـ ـشـ ــاركـ ــوا فــي
عالجها ،بتهمة ارتـكــاب أخـطــاء ّ
طبية
ّ
ّ
دماغية دائمة للطفلة،
تسببت بأضرار
وأحــالـهــم إلــى املحاكمة أم ــام القاضي
امل ـن ـف ــرد ال ـج ــزائ ــي ف ــي بـ ـي ــروت ضـيــاء
حشيمي.
م ـطــال ـبــة ال ـق ــاض ــي حـ ـم ــادة بـمـحــاكـمــة
املستشفى واألطـبــاء األربـعــة (الطبيب
املعالج ن .د .ومساعدته ر .م ،.ومسؤول
قـســم اإلن ـع ــاش فــي املـسـتـشـفــى ر .ص.
وط ـب ـي ــب ال ـت ـخ ــدي ــر ز .ف ).ب ـمــوجــب
امل ــادة /565ع ـقــوبــات الـتــي تـنـ ّـص على
«ال ـس ـج ــن ملـ ـ ـ ّـدة ت ـ ـتـ ــراوح ب ــن شـهــريــن
مقصود ناجم
وسنة عن أي إيذاء غير
ُ
عن خطأ املجرم» ،تثبت الجرم املرتكب
ّ
ب ـح ــق ال ـط ـف ـل ــة ،وتـ ـش ــك ــل قـ ـ ـ ــرارًا يــديــن
املـ ّـدعــى عليهم ،حيث مــن املـفـتــرض أن
ت ـحـ ّـدد الـقــاضـيــة حشيمي اآلم مــوعـدًا
لبدء جلسات املحاكمة.
ف ـ ــوزي م ـش ـلــب ،وال ـ ــد ال ـط ـف ـلــة ،قـ ــال إن
«هذا القرار يعيد العدالة إلى مسارها
َ
الصحيح ،فنحن لــم نتجن على أحــد،

ولــم نظلم أح ـدًا ،صوفي هي الضحية
ُ
ال ـت ــي ظ ـل ـمــت ج ـ ــراء ّاألخـ ـط ــاء الـطـبـ ّـيــة
ً
ال ـ ـتـ ــي ارت ـ ـك ـ ـبـ ــت بـ ـح ــقـ ـه ــا ،وبـ ـ ـ ـ ــدال مــن
إنصافها ،ظلمت مـجـ ّـددًا وم ـ ّـرات عـ ّـدة،
نتيجة املماطلة التي مارستها نقابة
األط ـ ـبـ ــاء ل ـح ـمــايــة أع ـض ــائ ـه ــا امل ـ ّـدع ــى
عليهم ،وتــزويــر نقيب األطـبــاء ريمون
الـصــايــغ ورئـيـســة لجنة التحقيق في
ّ
الطبية
النقابة كلود سمعان للتقارير
وإخ ـ ـفـ ــاء م ـس ـت ـن ــدات ع ـل ـمـ ّـيــة لـتـعـمـ ّـيــة
ً
الحقيقة وحـمــايــة األط ـبــاء ،فـضــا عن
ّ
ّ
الصحة من مسؤولياتها
تنصل وزارة
ّ
ّ
لـ ـحـ ـس ــاب ــات ط ــائـ ـف ــي ــة وإنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ــة،
واالك ـت ـف ــاء بــإحــالــة امل ـلــف إل ــى الـنـيــابــة
ّ
العامة من دون اتخاذ أي تدبير إداري
بـمـ ّـوجــب ال ـصــاح ـيــات امل ـم ـنــوحــة لها
بحق املستشفى التي أثبتت اعترافات
ن ـ ـقـ ــابـ ــة األطـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء وتـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــره ـ ــا عـ ــدم
ّ
الطبية فــي عالج
احترامها للمعايير
صوفي».
وتـ ـع ــان ــي ال ـط ـف ـل ــة صـ ــوفـ ــي مـ ــن شـلــل
ّ
رباعي يحول دون التمكن من إطعامها
ّ
إل خ ــال نــومـهــا ،بـعــدمــا أصـيـبــت في
ّ
شـهــرهــا األول بـضــرر دمــاغــي أفقدها
جميع حواسها وأصابها بعطل كلوي
دائم ،نتيجة اإلهمال الذي ّ
تعرضت له
خالل خضوعها للعالج في مستشفى
الروم في أيار  ،2015وسلسلة ّ األخطاء
ال ـط ـب ـ ّـي ــة الـ ـت ــي ارتـ ـكـ ـب ــت ب ـح ــق ـه ــا قـبــل
وخـ ــال وب ـعــد الـعـمـلـ ّـيــة غ ـيــر ال ـطــارئــة
التي أجريت لها من دون موافقة أهلها
الستئصال ورم غير خبيث في أسفل
ظ ـهــرهــا ،م ــن دون تــوف ـيــر الـ ــدم ال ــازم

لها كونها كانت تعاني فقرًا في الدم،
ومن دون توفير آالت مراقبة الضغط،
وحتى من دون مراقبة البول الكتشاف
ّ
ت ــوق ــف ال ـك ـلــى أث ـن ــاء الـعـمـلـ ّـيــة نتيجة
ه ـبــوط الـضـغــط ،ذل ــك بـعــد أن أعطيت
جــرعــة زائ ـ ــدة م ــن املـ ـخ ـ ّـدر .وع ـلــى رغــم
ال ـت ـقــاريــر ال ـط ـبـ ّـيــة االس ـت ـش ـ ّ
ـاري ــة الـتــي
استحصل عليها األهــل من مستشفى
فـ ــي ال ـ ـخ ـ ــارج ت ـث ـب ــت ت ـ ـعـ ـ ّـرض ال ـط ـف ـلــة

محاكمة المستشفى
واألطباء األربعة
بموجب المادة /565
عقوبات تثبت الجرم
المرتكب بحق الطفلة
ُ

لـنـحــو  25خـطــأ طـبـيــا خ ــال عــاجـهــا،
ً
ـا عــن النتائج الـتــي ّ
توصلت لها
فـضـ
ّ
لجنة التحقيقات فــي النقابة وتــؤكــد
ّ
ارت ـكــاب سـتــة أخ ـطــاء فــي عــاجـهــا ،إل
أن ذل ــك ل ــم ي ـحــل دون م ـحــاولــة نـقــابــة
األطباء تمييع القضية ،كنهج تعتمده
ّ
في كــل القضايا املماثلة ،عبر اإليهام
بأن الضرر الدماغي والكلوي ال عالقة

ّ
لهما بــأي خطأ طبي مرتكب بحقها،
ً
فضال عن محاولة ترهيب والد الطفلة
ّ
إلسكاته ،عبر التقدم بخمسة دعــاوى
ض ـ ّـده أم ــام قــاضــي األم ــور املستعجلة
بجرم الـقــدح وال ــذم ملنعه مــن الحديث
فــي قضية ابنته ،وهــو مــا فعله أيضًا
املطران الياس عودة لحماية مستشفى
الرومّ ،
وردت الدعاوى الست.
تـجــدر االشـ ــارة ال ــى أن هـنــاك دعــويــن
أخــريــن تسلكان املـســار نفسه .األولــى
يـن ـظــر فـي ـهــا ال ـق ــاض ــي أي ـم ــن ع ــوي ــدات
فــي محكمة استئناف بـيــروت التخاذ
ال ـع ـق ــوب ــات امل ـس ـل ـك ـ ّـي ــة ب ـح ــق األطـ ـب ــاء
األربـ ـ ـع ـ ــة ،وه ـ ــي اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي لــم
ّ
الطبية
تتخذها النقابة رغم التقارير
الـتــي تــديــن أعـضــاء هــا املـ ّـدعــى عليهم،
وق ــد ُحـ ـ ّـددت جلسة فــي  25مــن الشهر
ال ـج ــاري لـتـقـ ّـدم الـنـقــابــة جــوابـهــا على
ّ
القانونية ،قبل تحديد
مطالعة األطباء
ّ
ج ـل ـس ــة أخ ـ ـيـ ــرة إلصـ ـ ـ ــدار الـ ـحـ ـك ــم .أمـ ــا
الــدعــوى الـثــانـيــة فـقـ ّـدمـهــا مشلب ضـ ّـد
نقيب األطباء ريمون الصايغ ورئيسة
ّ
املهنية فــي النقابة
لجنة التحقيقات
كلود سمعان أمام قاضي التحقيق في
جبل لبنان حنا بريدي بجرم التزوير
وإخ ـ ـفـ ــاء م ـس ـت ـن ــدات ط ـب ـ ّـي ــة أس ــاس ـ ّـي ــة
عــن الـلـجــان االسـتـشـ ّ
ـاريــة فــي النقابة،
ومـحــاولــة إي ـهــام أع ـضــاء ه ــذه اللجنة
بأن الطفلة ولدت بضرر دماغي سابق
ّ
للعملية حـيـنــا ،وال ـل ـجــوء إل ــى نظرية
ّ
الخلل الجيني في حني آخر .وقد حدد
الـقــاضــي بــريــدي تــاريــخ جلسة فــي 29
من الشهر الجاري للتحقيق معهما.

تقرير

أزمة األقساط المدرسية

المعلمون إلى االضراب واألهالي الحلقة األضعف
فاتن الحاج
أزم ـ ـ ـ ـ ــة زي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة األق ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاط املـ ــدرس ـ ـيـ ــة
امل ـت ــأت ـيــة م ــن تـط ـب ـيــق ق ــان ــون سـلـسـلــة
الــرتــب وال ــروات ــب تستفحل .الـخـيــاران
املطروحان للحل يسيران معًا وكالهما
مـ ـ ـ ّـر :األول ت ـح ـم ـيــل الـ ــدولـ ــة جـ ـ ــزءًا مــن
أكالف السلسلة ،وهذا يدعمه أصحاب
املـ ــدارس الـخــاصــة ومــرجـعـيــات دينية
وس ـيــاس ـيــة واتـ ـح ــادا ل ـجــان األهـ ــل في
امل ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـك ــاث ــول ـي ـك ـي ــة فـ ــي بـ ـي ــروت
وك ـس ــروان ـ ـ ـ ـ ف ـتــوح وجـبـيــل ،وتــرفـضــه
ال ـح ـم ـلــة الــوط ـن ـيــة ل ــدع ــم ل ـج ــان األه ــل
وأولياء األمور وأهل التعليم الرسمي.
أمـ ــا ن ـق ــاب ــة امل ـع ـل ـمــن ف ــا ت ـت ـب ـنــى ه ــذا
الطرح وال تجاهر برفضه.
وال ـ ـخ ـ ـيـ ــار الـ ـث ــان ــي ي ـق ـض ــي بـتـقـسـيــط
الدرجات الست االستثنائية للمعلمني
ع ـلــى ث ــاث س ـن ــوات ،وه ــو م ــا تــرفـضــه
النقابة الـتــي ق ـ ّـرر مجلسها التنفيذي
أم ـ ـ ــس عـ ـق ــد جـ ـمـ ـعـ ـي ــات عـ ـم ــومـ ـي ــة فــي
 17ال ـ ـجـ ــاري واالضـ ـ ـ ـ ــراب ف ــي  24مـنــه
وتنظيم اعتصام للمتقاعدين فــي 30
منه واالضــراب في  5و 6و 7من الشهر
املـ ـقـ ـب ــل .ف ـي ـمــا ي ـت ـط ـلــع وزيـ ـ ــر ال ـتــرب ـيــة
م ــروان حـمــادة إلــى إق ــراره فــي الجلسة
االستثنائية ملجلس الوزراء املخصصة
للقضايا التربوية التي انتزع املوافقة
على انعقادها قريبًا.
وكـ ـ ــان حـ ـم ــادة أودع األمـ ــانـ ــة ال ـعــامــة
ملجلس الــوزراء مشروع قانون معجل
حـصـلــت «األخ ـ ـبـ ــار» ع ـلــى نـسـخــة منه
يـ ــرمـ ــي إلـ ـ ــى تـ ـح ــدي ــد ك ـي ـف ـي ــة تـطـبـيــق
امل ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ألحـ ـ ـك ـ ــام ق ــان ــون
ال ـس ـل ـس ـلــة .وي ـت ـض ـمــن املـ ـش ــروع م ــادة
وحـ ـي ــدة ت ـن ــص ع ـل ــى ت ـح ــوي ــل روات ـ ــب

أفـ ــراد الـهـيـئــة التعليمية فــي امل ــدارس
ال ـخ ــاص ــة اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن 2017/ 10/1
وفـ ــق أحـ ـك ــام ال ـ ـجـ ــدول  17م ــن ق ــان ــون
ال ـس ـل ـس ـلــة ،ف ـي ـمــا ت ـس ـت ـحــق ال ــدرج ــات
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة امل ـن ـص ــوص عـلـيـهــا في
املادة  9من قانون السلسلة اعتبارًا من
 2017/10/1وت ـضــاف ه ــذه الــدرجــات
إل ـ ــى ال ـ ــروات ـ ــب املـ ـح ــول ــة وفـ ـق ــا ل ــآت ــي:
درجتان استثنائيتان في ،2017/10/1
درجتان استثنائيتان في 2018/10/1
ودرج ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــان اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــائـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــان ف ــي
 ،2019/10/1على أن تلحظ كل مدرسة
خ ــاص ــة ف ــي مـ ــوازنـ ــة الـ ـع ــام ال ــدراس ــي
 2020ـ ـ  2021الفروقات التي تستحق
لذوي الحق من أفراد الهيئة التعليمية
لديها بست درجات اعتبارًا من تاريخ
استحقاقها في .2017/10/1
املتضرر األكبر من كل هذه الطروحات
هم األهل ،باعتبار أنهم الجهة الوحيدة
التي ستدفع ســواء كانت الــزيــادة على
األقـســاط املدرسية كبيرة وقــد تالمس
مـلـيــون و 800أل ــف كـمــا عـمـمــت عليهم
بعض املدارس ،أو«ناعمة» كما سماها
الــوزيــر فــي حــال تبنى مجلس ال ــوزراء
خيار تقسيط الــدرجــات االستثنائية.
وب ـن ــاء ع ـل ـيــه ،ك ـيــف س ـت ـت ـصــدى لـجــان
األهل لهذه األزمة؟ وهل يكفي الوقوف
عند رفض الزيادة واالمتناع عن توقيع
امل ـ ــوازن ـ ــات امل ــدرسـ ـي ــة وع ـ ــدم امل ـطــال ـبــة
بالتدقيق في موازنات املدارس؟
ات ـ ـ ـحـ ـ ــادا ل ـ ـجـ ــان األه ـ ـ ـ ــل ف ـ ــي امل ـ ـ ـ ــدارس
الكاثوليكية يتجهان لتنظيم مسيرة
تأييد لرئيس الجمهورية ،عند الثالثة
والنصف من بعد ظهر غد ،بشأن موقفه
املتعلق برفض الــزيــادة على األقساط.
وتـقــول ميرنا ال ـخــوري ،رئيسة اتحاد

لجان األهل في املدارس الكاثوليكية لـ
ّ
«األخبار» ،إن «الحل األفضل واألسرع
هــو أن تــدعــم ال ــدول ــة رواتـ ــب املعلمني،
وق ــد وع ــدون ــا أن ذل ــك يـمـكــن أن ينجز
بسرعة قصوى وهــو يحتاج فقط إلى
موافقة مجلس الوزراء» .تستدرك« :هذا
مجرد حل آني لنقطع السنة الدراسية،
فـيـمــا ن ـت ـصــدى ف ــي امل ـق ــاب ــل ل ـل ــزي ــادات
بعيدًا عن النظريات ،من خالل إجراءات
عملية وموجعة ال سيما عندما نطلب
من األهل عدم دفع أي زيادة ناجمة عن

مسيرة دعم لرئيس
الجمهورية باتجاه
تحميل الدولة اعباء
السلسلة
الـسـلـسـلــة ،فـيـمــا سـنـمـتـنــع ع ــن توقيع
املــوازنــات» .تبدو الـخــوري متيقنة من
أن عدم التوقيع على املوازنات سيكون
خ ـط ــوة أولـ ــى ع ـلــى ط ــري ــق ف ـتــح وزارة
ال ـتــرب ـي ــة ملـ ــوازنـ ــات املـ ـ ـ ــدارس ودراس ـ ــة
حلول جذرية!
ولـكــن هــل يـكــون خـيــار تحميل الــدولــة
أعـ ـب ــاء ال ـس ـل ـس ـل ــة،وب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عــن
خـ ـط ــره ل ـك ــون ــه مـ ـح ــاول ــة لـخـصـخـصــة
ً
التعليم ،إجراء سريعًا فعال؟ بحسابات
ب ـس ـي ـط ــة ،إذا اف ـت ــرض ـن ــا أن م ـتــوســط

الزيادة على التلميذ هي  500ألف ليرة،
فيما يبلغ عــدد الـتــامــذة فــي امل ــدارس
الخاصة غير املجانية نحو  560ألفًا،
فإن املبلغ الذي ستدفعه الدولة بالحد
األدنى هو  280مليار ليرة ،فهل سينال
املوافقة فورًا؟
برأي الحملة الوطنية لدعم لجان األهل
وأولـيــاء األمــور ،فــإن مثل هــذا املشروع
ل ــن ي ـت ـح ـقــق ق ـب ــل س ـن ـت ــن ،وسـيـحـمــل
األه ـ ــل ال ـق ـســم األكـ ـب ــر م ــن املـسـتـحـقــات
واملـعـلـمــون الـجــزء الـثــانــي واملــواطـنــون
الجزء الثالث .لذا تطرح الحملة تطبيق
ً
الـ ـق ــوان ــن امل ـ ــوج ـ ــودة أص ـ ـ ــا وت ـب ـحــث
اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد خـ ــري ـ ـطـ ــة ط ـ ــري ـ ــق ت ـت ـض ـم ــن:
ت ـج ـم ـي ــد األقـ ـ ـس ـ ــاط ب ـ ـقـ ــرار مـ ــن وزارة
التربية ،وضع آلية لدفع الزيادات على
روات ـ ــب املـعـلـمــن م ــع ال ــدرج ــات الـســت
االستثنائية مــن دون زي ــادة األقـســاط،
تفعيل دور صندوق التعويضات الذي
يـجــب أن ي ـصــدر ب ـيــانــات املـعـلـمــن مع
ال ــروات ــب فــي كــل مــدرســة ،إع ــداد لجان
األه ـ ــل دراسـ ـ ــة عـلـمـيــة وت ـف ـع ـيــل رقــابــة
وزارة ال ـتــرب ـيــة وت ـك ـل ـيــف مــدق ـقــن اذا
اتـضــح أن هـنــاك تالعبًا فــي املــوازنــات،
ممارسة لجان األهل لصالحياتها في
البحث عن اموال بند مساعدة التالمذة
املحتاجني في املوازنة ،واملتراكمة على
مر السنوات.
الحملة ترى أن دعم الدولة ومساهمتها
ف ــي األع ـ ـبـ ــاء ت ــرت ــب وضـ ــع ي ــده ــا عـلــى
املـ ـ ــوازنـ ـ ــات ،وهـ ـ ــذا م ــا ي ــرف ـض ــه ات ـح ــاد
املــؤسـســات التربوية الخاصة بــل إنــه،
بحسب الحملةّ ،
يحرك اتحادات لجان
األهــل لدعم فكرة البطاقة التربوية أو
تــولــي الـقـطــاع ال ـخــاص التعليم نيابة
عن الدولة.
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تنوع بيولوجي
ّ
على الحافة

قبل فوات االوان
حبيب معلوف
تضرب فوضى القرارات الحكومية ،وال سيما بشأن ملف النفايات،
بنحو أكبر وأسوأ بكثير مما كنا قد توقعنا .التناقضات والفوضى
بــدأت مع إدارة هذه الحكومة لخطة طــوارئ النفايات .صحيح أنها
ورثــت خطة بالغة الـســوء ،إال أنها لم تــدرس هــذا امللف ولــم تعرف
كيف ّ
ّ
ّ
وتحصنها وتخفف من آثارها
وتحسنها
تقيم هذه الخطة
السلبية وال أن تـصــوغ استراتيجية بديلة طــال انـتـظــارهــا .وكــأن
هناك قصدًا ما لتضييع املسؤوليات وترك األمور إلنجاز الصفقات
السريعة على حساب االستراتيجيات والدراسات العميقة ،وعلى
حساب ،أو على حسابات أخــرى ،ليس لها عالقة بمصالح الناس
وسالمة البيئة .صحيح أن املسؤولية األكبر تتحملها وزارة البيئة
التي لم تستطع مسك زمام املبادرة ،بسبب إرباكات الوزير واإلدارة
واملستشارين (نؤجل الخوض فيها) ،إال أن اللجنة الوزارية املكلفة
متابعة هذا امللف ،لم تحسن أيضًا مراجعة هذا امللف .فهذه اللجنة
خالفت توصيات وزارة البيئة (غير املدروسة) لتؤكد خيار املحارق
ولتقترح توسيع املطامر والــردم على الشاطئ واستحداث معمل
للتسبيخ في الكوستابرافا ،على غرار معمل الكورال .وكأن الذين
أعدوا هذا القرار اكتشفوا شيئًا جديدًا ،أي حول ضرورة أن يكون
هناك معامل لتسبيخ املواد العضوية التي َتع ّد أكثر من  %50من
حجم النفايات الصلبة في لبنان ،أو كأنهم ال يعرفون ما حصل
في معمل الكورال!
فمجلس الــوزراء الذي وافق في جلسته املنعقدة في 2017/10/26
على اقتراحات اللجنة الوزارية املكلفة بموجب قراره رقم  10بتاريخ
 ،2017/1/11على دفتر شــروط التفكك الـحــراري ،طلب في الوقت
نفسه وفي القرار نفسه من مجلس اإلنماء واإلعمار «تلزيم مكتب
هندسي بيئي عاملي للقيام بدراسة تقييم أثر بيئي لدفتر الشروط
املذكور إعاله» ،من دون أن يحدد املوقع املختار واألثر على ماذا!
كذلك طالب مجلس الوزراء في القرار املذكور نفسه مجلس اإلنماء
واإلعمار أيضًا بالقيام بما يلزم لجهة استكمال األعمال في مطمري
الكوستا برافا وبرج حمود ودراسة توسيعهما و«استحداث مركز
للتسبيخ بقدرة  750طنًا/يوميًا في موقع الكوستا برافا مطابق
ملعمل الـكــورال» .ثم عــاد وأكــد قــراراتــه هــذه في جلسة أمــس ،وكأن
تـجــربــة معمل ال ـكــورال كــانــت نــاجـحــة ،وهــو يطلب «نـسـخـهــا» في
الكوستابرافا!
فهل يعقل أن وزارة البيئة واللجنة ومجلس الــوزراء ال يعلمون أن
مناقصة أعمال فرز ومعالجة النفايات املنزلية الصلبة ملناطق بيروت
اإلدارية وجبل لبنان باستثناء عاليه والشوف وجبيل ،التي رست
ملصلحة ائتالف «شركة الجهاد للمقاوالت» ،مع «شركة سوريكو»
البلغارية بسعر  $15.05لفرز طن النفايات ،وبسعر  $9.05لتسبيخ
طن النفايات ،وبلغت قيمة العقد النهائي قرابة  ٨١مليون دوالر،
على أســاس احتساب الكمية ال ــواردة يوميًا إلــى معامل الفرز في
الكرنتينا والعمروسية بـ  ٢٦٠٠طن ألربــع سـنــوات ،وتشمل هذه
الكلفة «تطوير معمل الكورال» ،ورفع قدرته االستيعابية من ٣٠٠
إلى  ٧٥٠طنًا يوميًا ،ضمن مهلة زمنية ال تتعدى ثمانية أشهر من
تاريخ التلزيم ،على أن تبدأ األعمال بتاريخ األول من كانون الثاني
٢٠١٧؟ وهــل يعقل أن مجلس ال ــوزراء ال يعرف أن هــذا الشق من
َّ
العقد لم ينفذ ولم ُيشغل معمل التسبيخ «املوسع» في الكورال بعد،
وهــو ما ّ
سبب بشكل رئيسي فشل الخطة الطارئة ونفاد القدرة
ً
االستيعابية للمطامر الشاطئية (السيئة أصال)؟!
فكيف يؤكد مجلس الوزراء أمس خياره «االستراتيجي» باعتماد
املـ ـح ــارق (ل ـف ـت ــرة ت ـت ـج ــاوز ع ـشــريــن س ـن ــة) ،ق ـبــل أن ت ـك ــون لــديــه
استراتيجية مقنعة ومبررة لهذا الخيار أو غيرهُ ،ت َ
طرح للنقاش؟!
ّ
وك ـيــف يـبــشــر بمعمل تخمير فــي الـكــوسـتــابــرافــا شـبـيــه بمعمل
الكورال املتعثر؟!
كنا قد سألنا أثناء إقرار الخطة الطارئة التي اقترحت توسيع معمل
الكورال :إذا كان هذا األمر ممكنًا ،فلماذا لم يطلب ذلك مجلس اإلنماء
واإلعمار منذ  15سنة مدد فيها للخطة الطارئة عام  ،1997وكان
مطمر الناعمة ال يــزال صالحًا لالستخدام بـشــروط ومواصفات
أفضل مــن تلك للخطة الطارئة الحالية؟ ومل ــاذا لــم تتضمن الخطة
إنـشــاء معامل للفرز والتسبيخ فــي بــرج حـمــود والكوستا برافا
مع خطة للفرز من املـصــدر ،لتطويل فترة املطامر إلــى أكبر فترة
ممكنة؟ وقد استنتجنا حينها أن الحكومة وأركانها أمام مشروع
استثماري للشاطئ ،وليس أمام حل ملشكلة النفايات!
فـمــن يـحــاســب مــن يـضــع الـخـطــط ال ـطــارئــة وغـيــر ال ـطــارئــة وم ــن ال
يلتزمها؟ وهــل طــرحــت املحاسبة فــي مجلس ال ــوزراء أمــس وفي
الجلسات السابقة قبل أن ُيـطـ َـرح تمديد خطة ال ـطــوارئ وتوسيع
املطامر ،بالرغم مــن أننا كنا مــن بــن املحذرين مــن هــذه العواقب،
ولفتنا إلــى كــل هــذه اإلشكاليات (وغـيــرهــا) قبل حصولها! وهل
سنترك لألجيال القادمة أن تحاسب على الخيار «االستراتيجي»
في املحارق ،أم يتحرك أحد اآلن قبل فوات األوان؟

كيف نعيد البومة البيـ
في سبيل بناء عالقة سلمية مع محيطنا البيئي الطبيعي ال بد لنا
من تصويب الكثير من المفاهيم الشائعة والخاطئة عن هذا
المحيط الذي نحن جزء منه .من هذه المفاهيم الخاطئة تصور
منفصال عنا ،يمكن أن يكون مساحة
«الحياة البرية» باعتبارها حيزًا
ً
حرجية أو جرداء تعيش عليها بعض الحيوانات والطيور ،جميعها
مجهول لدينا .حيث ال عالقة تربطنا به واالتصال الوحيد لنا معه
ٌ
هو في حالتين :حينما نخرج إلى «البرية» أو حين تأتي حيواناتها
مباح قتلها.
إلى محيط قرانا وبلداتنا وحينها تعتبر غازية وخطرة ٌ
لكن في واقع األمر نحن من «غزونا» البرية وموطن هذه
الحيوانات والطيور ودمرنا مالذاتها بالزحف اإلسمنتي وشبكة
الطرق العشوائية وحاصرناها في جزر من بقايا المساحات الخضراء
والحرجية .إال أن هذا ال يغير من حقيقة أننا ،أينما كنا ،نشكل جزءًا
من هذا المحيط الحيوي الذي تشكله النظم البيئية على اختالف
أنواعها ،نؤثر ونتأثر بها بشكل مباشر .بإمكاننا أخذ أكثر من نموذج،
ربما معظم الحيوانات البرية ،للنظر في هذا الفهم الخاطئ
للعالقة مع محيطنا الطبيعي ...في طليعتها بوم الحظائر
هشام يونس
أدرج ك ـتــاب حــالــة ال ـط ـيــور ف ــي لبنان
State of Lebanon’s Birds & IBAs
الـ ــذي أعـ ــده أس ـع ــد س ــرح ــال وبــاسـمــة
الـ ـخـ ـطـ ـي ــب ون ـ ـشـ ــر ف ـ ــي  ٢٠١٤ض ـمــن
م ـ ـشـ ــروع "ت ـع ـم ـي ــم إدم ـ ـ ـ ــاج امل ـحــاف ـظــة
ع ـلــى ال ـط ـي ــور امل ـح ـل ـقــة امل ـه ــاج ــرة فــي
الـقـطــاعــات اإلنـتــاجـيــة الرئيسية على
طــول مسار الــوادي املتصدع  /البحر
األحـمــر" الــذي نفذته وزارة البيئة في
لبنان ،ستة أنواع من البوم توجد في
لـبـنــان مـنـهــا أرب ـعــة مقيمة وه ــي بــوم

املخازن  )Barn Owl(Tyto albaوبومة
النسر األوراسية Eurasian Eagle Owl
 )(Bubo buboوالبومة السمراء Tawny
 )Owl (Strix alucoوالبومة الصغيرة
 )Little Owl (Athene noctuaونوعان
م ـ ـهـ ــاجـ ــران :الـ ـب ــوم ــة ال ـط ــوي ـل ــة األذن
 )Long-eared Owl (Asio otusمهاجرة
شـتــويــة وبــومــة األش ـج ــار األوروب ـي ــة
)Eurasian Scops Owl (Otus scops
باإلضافة إلــى نــوع سابع متنقل غير
مؤكد وهو بومة السمك البنية Brown
.)fish owl (Ketupa zeylonensis

تاريخ وتحديات

تواجه طيور البوم ،وبشكل رئيسي بومة الحظائر البيضاء مخاطر االنقراض.
هذه البومة ذات الوجه األبيض الساحر الذي يشبه القلب بألوان ريشها املميز،
ناشطة في األرياف كما في محيط املدن .سبق أن اتخذتها مملكة صور الفينيقية
رم ـزًا ملكيًا لها وسكتها على عملتها (الـصــورة لعملة مــن مدينة صــور تعود
ل ــ ٣٦٠-٤٠٠ق.م ويظهر عليها طائر البوم الذي اتخذته اململكة الفينيقية شعارًا
ملكيًا لها) .بني التحديات التي تواجهها هذه البومة الساحرة ،املوروثات الشعبية
التي تقدمها على أنها نذير شــؤم ،فيما يظهر دورهــا الحيوي أنها عكس ذلك
تمامًا .كما تتعرض للقتل العبثي والجائر واإلتجار غير املشروع .وبدل أن نسعى
إلى حمايتها والعمل على زيــادة أعدادها ،تتراجع أعدادها بشكل متسارع مما
ّ
يقوض دورهــا الحيوي وهــو ما سيكون له تداعيات خطيرة على املــدى البعيد
على صحة وسالمة الحقول والبراري واألريــاف وحتى على مدننا وبلداتنا إذا
لم نسارع إلى حمايتها وزيــادة أعدادها ببرامج ترعاها وزارتــا الزراعة والبيئة
لتشكل بدائل بيولوجية مستدامة تدرب الفالحني على كيفية تشجيع زيادة أعداد
هذه الطيور والتعامل معها وتوزيع أعشاش صناديق خشبية لتشجيعها على
االستقرار والتكاثر والتشدد في مالحقة املعتدين عليها .خالف ذلك ،ستتزايد
أعداد القوارض ومعها األوبئة وبالتالي تتراجع إنتاجيه الحقول ومعها مستويات
دخ ــل ومـعـيـشــة امل ــزارع ــن وه ــو م ــا يـضـعــف ف ــرص وم ـج ــاالت تـنـمـيــة األري ــاف
واملجتمعات املحلية.

ناظمة القوارض
ت ـع ـت ـبــر ب ــوم ــة ال ـح ـظ ــائ ــر أو املـ ـخ ــازن
البيضاء أكـبــر نــاظــم لـلـقــوارض .فهي
تـنـشــط ف ــي أك ـثــر م ــن مـنـطـقــة لبنانية
وتـ ـفـ ـض ــل امل ـ ـنـ ــاطـ ــق املـ ـفـ ـت ــوح ــة م ـثــل
الـحـقــول وامل ــراع ــي ،مما يسهل عليها
رصــد ومباغتة طــرائــدهــا كما تنشط
ف ــي بـعــض األم ــاك ــن ال ـح ـضــريــة .وهــي
تـعـتـبــر أف ـضــل نــاظــم ل ـل ـقــوارض الـتــي
تـشـكــل ال ـت ـحــدي الــرئ ـي ـســي لــأراضــي
الــزراع ـيــة واألريـ ــاف ولـصـحــة األمــاكــن
الحضرية .إذ تأتي القوارض بمختلف
أنــواع ـهــا ع ـلــى رأس قــائ ـمــة طــرائــدهــا
وح ـ ـيـ ــث ت ـ ـنـ ــدر ت ـ ـلـ ــك ،تـ ـصـ ـي ـ ُـد الـ ـب ــوم
السحالي والبرمائيات وبعض أنواع
الـحـشــرات .وقــد أظـهــرت دراس ــات عدة
تناولت النظام الغذائي لبوم املخازن
مــن بينها دراس ــة أعــدتـهــا Mammals
 Societyالـبــريـطــانـيــة أن طــائــر الـبــوم
ال ـبــالــغ ي ـت ـنــاول ب ــن  ٤-٣م ــن ال ـف ـئــران
يــوم ـيــا ( ٪٤٥ف ــأر ال ـح ـقــل و ٪١٥فــأر
الخشب و ٪٢٠قارض الزبابة )Sorex
وه ـ ــو م ــا يـ ـع ــادل ألـ ـف ــي ف ـ ــأر وق ـ ــارض
فــي ال ـعــام لـلـطــائــر ال ــواح ــد ،مــا يجعل
ب ــوم الـحـظــائــر تـتـصــدر ،إل ــى الـكــواســر
واألف ــاع ــي والـثـعـلــب األح ـمــر والنمس
من الحيوانات والطيور البرية ،قائمة
مفترسات الفئران والقوارض.

في صدارة قائمة المفترسات
ُوم ــا أس ـهــم ف ــي ت ـصــدر ال ـب ــوم قائمة
املـ ـفـ ـت ــرس ــات هـ ــو ن ـش ــاط ـه ــا ال ـل ـي ـلــي
وتمتعها بحاسة سمع قوية ورؤية
ل ـي ـل ـيــة ت ـم ـك ـن ـهــا مـ ــن رص ـ ــد ال ـف ـئ ــران
وت ـع ـق ـب ـه ــا بـ ـخـ ـف ــوت م ــذه ــل يـ ـق ــارب
الصمت ُ تمتاز بــه عــن سائر الطيور
وباقي املفترسات.
ل ـ ـيـ ــس ه ـ ـ ـ ــذا ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،ب ـ ـ ــل إن بـ ــوم
ال ـح ـظــائــر ،ش ــأن ال ـث ـعــالــب ال ـح ـمــراء،
أظـ ـه ــرت ق ـ ــدرة ك ـب ـيــرة ع ـلــى الـتـكـيــف
وخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـح ـض ــري ــة
وم ـح ـي ـط ـه ــا م ـم ــا ي ـج ـع ـل ـهــا ح ـيــويــة
وضرورية للحد من تزايد القوارض
في تلك املناطق وهو أمر مهم للغاية
ملـ ــواج ـ ـهـ ــة ت ـ ـحـ ــدي ال ـ ـتـ ــزايـ ــد املـ ـط ــرد
للقوارض فــي التجمعات الحضرية
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــد مـ ـ ـ ــن أقـ ـ ـ ـ ـ ــدم وأخـ ـ ـط ـ ــر
التحديات التي تواجهها ،وآثار ذلك
عـلــى الـصـحــة الـعــامــة تكفي اإلش ــارة
إلــى أن أســوأ حــاالت انتشار األوبئة
والتي أودت بأرواح املاليني حملتها
ال ـقــوارض .وتتضاعف أهمية البوم
واملـفـتــرســات الـحـضــريــة األخـ ــرى مع
ت ـح ــذي ــر دراسـ ـ ـ ــات عـ ــدة م ــن مـخــاطــر
االع ـت ـمــاد عـلــى الـقـطــط األلـيـفــة لهذه
امل ـه ـمــة خـشـيــة ن ـقــل ال ـق ـطــط لــأوبـئــة
الـتــي تحملها ال ـقــوارض مــن الفئران
والجرذان إلى أفراد املنزل.

«المكافح البيولوجي»
بــن عــامــي  ٢٠١١-٢٠١٠شـهــد لبنان
وال ـب ـقــاع الـغــربــي مــا اعـتـبــر انـفـجــارًا
وبائيًا لفأر الحقل Microtus socialis
حيث تضاعفت أع ــداده بشكل كبير
وقد عزي األمــر في حينه إلى موجة
ج ـ ـفـ ــاف سـ ـ ـ ــادت إبـ ـ ـ ــان تـ ـل ــك اآلونـ ـ ـ ــة،
وق ــد قـضــى ذل ــك عـلــى مــوســم القمح
ّ
وال ـش ـع ـيــر وخ ــل ــف أضـ ـ ــرارًا جسيمة
في الحقول الزراعية وخسائر كبيرة
عـلــى امل ــزارع ــن .وسـ ــادت خـشـيــة في
حينه من انتشار األوبئة بني قطعان
الغنم واملــاعــز وانتقالها إلــى الناس
ووزعت الطعوم لهذه الغاية.
إال أن ه ــذه ال ـظــاهــرة لـيـســت جــديــدة
وم ـع ــزول ــة ف ــي ل ـب ـنــان وبـ ــاد ال ـش ــام،
ف ـل ـق ــد س ـج ـل ــت ق ـب ـل ـهــا ك ـم ــا أع ـق ـب ـهــا
العديد من حــاالت مشابهة .ويشكل
تزايد أعــداد فأر الحقل تحديًا دائمًا
للمزارعني في سوريا كما في لبنان
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إعداد حبيب معلوف

للمشاركة في صفحة «بيئة» التواصل عبر البريد اإللكترونيhmaalouf@al-akhbar.com :

ـضاء حارسة خيرات الحقول؟

وفلسطني ،وقد قضى العام املاضي
( )2016على موسم القمح في حقول
حماه.
وق ـ ــد أس ـه ـم ــت ال ـت ـغ ـي ــرات امل ـنــاخ ـيــة
الناشئة عن االحتباس الحراري في
تــوفـيــر امل ـنــاخ املـنــاســب لـتـكــاثــر هــذه
ً
ال ـق ــوارض فـضــا عــن أن مـنــاطــق من
ل ـب ـنــان وس ــوري ــا وف ـل ـس ـطــن تعتبر
مواطنًا لفأر الحقل (ويندرج ضمنه
 ٧ -٦أنـ ــواع فــرعـيــة) وه ــذا مــا أورده
العالم األملاني بيتر سيمون باالس
ال ـ ـ ــذي وثـ ـ ــق ال ـ ـنـ ــوع فـ ــي عـ ـ ــام 1773

وأعـ ـط ــاه اس ـم ــه ال ـع ـل ـمــي املـسـتـخــدم
ال ـيــوم .وهــو األم ــر ال ــذي أك ــده علماء
بيولوجيون خلفوا باالس وسجلوا
وجــود ونشاط فــأر الحقل في لبنان
(البقاع) وسوريا وفلسطني (الشمال
والضفة الغربية وغور األردن).

مخاطر المركبات الكيميائية
ول ـق ــد ث ـب ــت أن اس ـتـ ـخ ــدام امل ــرك ـب ــات
الكيماوية السامة من قبيل فوسفيد
الــزنــك وتـتــان وفوستكسني للقضاء
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوارض تـ ـحـ ـم ــل م ـخ ــاط ــر

يتناول
طائر
البوم
البالغ بين
 3إلى
 4فئران
يوميًا

وتداعيات بيئية خطيرة على باقي
الحيوانات بما فيها أنواع القوارض
الـحـيــويــة وال ـط ـيــور وت ـلــك املـفـتــرســة
للفئران بشكل خــاص ،حيث تقضي
نـتـيـجــة ل ـل ـس ـمــوم أو ب ـت ـن ــاول ال ـفــأر
ً
املـ ـسـ ـمـ ــم ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن أثـ ـ ــارهـ ـ ــا عـلــى
املواشي .وفيما تتكاثر الفئران على
م ــدار ال ـعــام وب ــأع ــداد كـبـيــرة تسمح
لها بالتعويض في تناقص أعدادها
بفعل التسمم ال ينطبق األم ــر على
ُمـفـتــرســات الـفــأر األق ــل ع ــددًا ونسبة
في التوالد مما ُيقيل عنصرًا حيويًا

ال لـ «تصنيع» حرج المتين
وليد القنطار *
لقد نشأت منطقة صناعية في بلدة
املتني بموجب قــرار املجلس األعلى
ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم املـ ــدنـ ــي رق ـ ــم  11ب ـتــاريــخ
 2010/3/24بـ ـلـ ـغ ــت م ـس ــاح ـت ـه ــا
 600ألـ ــف م ـتــر م ـ ّ
ـرب ــع ّ .ف ــي ح ــن أن
مجموع العقارات املصنفة صناعية
واململوكة ملكية خاصة تبلغ 520
أل ــف م 2مــن أص ــل  600م 2ال ـصــادرة
بموجب القرار املذكور أعاله.
إن هذا األمر يتعارض مع توجيهات
مؤتمر الطاقة الداعي إلنشاء مناطق
ص ـنــاع ـيــة ع ـلــى أراض م ـم ـلــوكــة من
البلديات وذلك بهدف تخفيض كلفة
اإلنتاج .إذ إن تحديث أراض خاصة
ف ــي مـنـطـقــة ص ـنــاعـ ّـيــة م ــن ش ــأن ــه أن
يـفـيــد أص ـح ــاب ال ـع ـق ــارات الـخــاصــة
عـلــى حـســاب املـصـلـحــة ال ـعـ ّ
ـامــة وفــي
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـح ـ ــال ال ي ـت ـح ـق ــق املـ ـنـ ـش ــود
م ــن "ت ـخ ـف ـي ــض" ،ك ـمــا هـ ــدف مــؤتـمــر
الطاقة فــي مـقـ ّـرراتــه ومـشــروع وزارة

الصناعة الى إنشاء مناطق صناعية
ع ـ ـلـ ــى أراض ت ـم ـل ـك ـه ــا الـ ـبـ ـل ــدي ــات
ل ـق ـط ــع الـ ـط ــري ــق أمـ ـ ـ ــام املـ ـض ــارب ــات
العقارية التي تقضي على مصلحة
ال ـص ـن ــاع ـي ــن الـ ـصـ ـغ ــار مـ ــن أه ــال ــي
البلدة.
أم ــا إذا ك ــان امل ـق ـصــود ب ــالـ ـ  600ألــف
م" 2ح ــرج الـضـيـعــة" كمنطقة تملكها
بلدية املتني ومشيخا (الـعـقــاران رقم
 3854و  ،)3955ف ــإن ه ــذا ال ـخ ـيــار ال
ي ـتــاءم إطــاقــا مــع مـضـمــون وغــرض
توجيهات مؤتمر الطاقة الوطني كما
ال يتالءم مع توجهات وزارة الصناعة
لألسباب التالية:
 -1إن الـ ـعـ ـق ــاري ــن املـ ــذكـ ــوريـ ــن أعـ ــاه
ال تـمـلـكـهـمــا ب ـل ـ ّ
ـدي ــة امل ـت ــن ب ــل عـمــوم
األه ـ ــال ـ ــي وهـ ـ ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مـ ــن امل ـل ـك ـيــة
ال ـج ـمــاع ـيــة ال ي ـ ــزال س ــاري ــا ف ــي جبل
لبنان وهما يشكالن غابة كثيفة من
األشـجــار املتنوعة والـتــي ال يمكن أن
ت ـق ــام داخ ـل ـهــا مـنـطـقــة ص ـنــاع ـيــة ،ألن
مــن ش ــأن ذل ــك الـقـضــاء عـلــى املـســاحــة

ف ــي ال ـح ــد م ــن ت ـك ــاث ــره ــا وي ــزي ــد مــن
أعدادها.
وهو ما يقودنا إلى خالصة توصلت
إلـ ـيـ ـه ــا مـ ــراكـ ــز األبـ ـ ـح ـ ــاث ال ــزراعـ ـي ــة
املختلفة حــول أهمية مواجهة هذه
امل ـع ـض ـلــة ب ــال ــوس ــائ ــل الـبـيــولــوجـيــة
والـ ـت ــي ال ت ـح ـمــل ّ
أي م ـخ ــاط ــر عـلــى
ال ـب ـي ـئ ــة والـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــام ــة بـعـكــس
امل ـ ـب ـ ـيـ ــدات وال ـ ـس ـ ـمـ ــوم الـ ـكـ ـيـ ـم ــاوي ــة.
وت ــأت ــي ف ــي م ـق ــدم ــة ه ـ ــذه امل ـب ـي ــدات
البيولوجية البومة البيضاء.
وق ــد عـمــدت أكـثــر مــن دول ــة ومنظمة

حرج
المتين
المهدد

مختصة إلى إطالق برامج للمساعدة
على رفــع أع ــداد هــذه الـطـيــور بشكل
رئـ ـيـ ـس ــي وكـ ـ ــذلـ ـ ــك صـ ـق ــر الـ ـع ــوس ــق
أو ص ـقــر الـ ـج ــراد أو ال ـش ـبــوط (كـمــا
ال ـحــال فــي فلسطني) وحـمــايــة باقي
ُ
املـفـتــرســات الـحـضــريــة مـثــل الثعلب
األحـ ـم ــر (بــري ـطــان ـيــا) ن ـظ ـرًا ألهـمـيــة
الدور الذي تلعبه هذه الطيور كمبيد
بـيــولــوجــي لـســامــة وص ـحــة املـ ــزارع
والحقول وكذلك األمــاكــن الحضرية
وه ــذا مــا يفسر تسميتها بصديقة
الفالح وحارس الحقل.

ال ـحــرج ـيــة ال ـت ــي ل ـهــا ت ــداع ـي ــات عـلــى
نـظــافــة ال ـه ــواء داخ ــل الـضـيـعــة وعلى
ت ـلــوث امل ـي ــاه الـجــوفـيــة داخـ ــل الـحــرج
عـلــى  600أل ــف مـتــر مــربــع وف ــق وكيل
بلدية املتني.
 -2ألن الـ ـح ــرج امل ــذك ــور ي ـش ـكــل غــابــة
عـ ـ ـ ـ ــذراء تـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الـنـبــاتــات واألزهـ ـ ــار ال ـن ــادرة وي ــؤوي
إليه العديد من الحيوانات والطيور
البرية واملهاجرة.
 -3لوجود منطقة صناعية بمساحة
 520أل ـ ــف م 2م ــن األمـ ـ ـ ــاك ال ـخــاصــة
بمحاذاة الـحــرج .واملنطقتان ،الحرج
واملنطقة الخاصة ،تبلغ مساحتهما
مليونًا ومئة وعشرين ألــف م 2وهي
مـنـطـقــة ال ط ــاق ــة ل ـب ـلــديــة م ـثــل بـلــديــة
امل ـت ــن بــأج ـهــزت ـهــا ومــوظ ـف ـي ـهــا عـلــى
إدارتها.
لـ ـه ــذه األسـ ـ ـب ـ ــاب ،ن ـن ــاش ــد ال ـس ـل ـطــات
املختصة مراجعة هــذا املوضوع قبل
فوات األوان.
* مختار بلدة املتني
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وسبق له العمل في منظمات
األمم المتحدة في فلسطين
المحتلة

¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

هل األوضاع االجتماعية البائسة واملحزنة
القائمة في مناطق االستعمار االستيطاني
منذ عام ( 1967ما يسمى «الضفة الغربية»،
أو «األراضي الفلسطينية املحتلة») ،نتيجة
الـحـصــار الـشــامــل االق ـت ـصــادي والسياسي
واالج ـت ـم ــاع ــي (إل ـ ــخ) الـ ــذي ي ـفــرضــه ال ـعــدو
الصهيوني ،أم أنها نتاج االتفاقيات التي
وقعتها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية،
وانصياعها بحكم مصالح البطانة الفاسدة
املـحـيـطــة بـهــا مــن رأس ـمــال ـيــن ،جـشـعــن بل
ومتوحشني ـ ـ بــالـضــرورة مرتبطني بنظام
عمان ـ التي كرست بدورها سلطة االحتالل.
ّ
لـقــد جمعت ق ـيــادات «ف ـتــح» حــولـهــا بطانة
رأسـمــالـيــن طفيليني فــاســديــن ومفسدين،
مديرة ظهرها للقوى الطبقية التي صعدت
ع ـل ــى أكـ ـت ــافـ ـه ــا ،وانـ ـسـ ـج ــام ــا مـ ــع خ ـي ــاره ــا
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى «ال ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــرودوالر» ال ـف ــاس ــد
بدال من الدعم الشعبي.
واملفسدً ،
هنا ،يؤكد الباحث توفيق حداد أن السبب
ه ــو االتـ ـف ــاق ــات ،ل ـكــن م ــن دون إه ـم ــال دور
«ال ـثــاث ـيــة» فــي ذل ــك ،واملـنـسـجــم تـمــامــا مع
سـيــاســات ال ـعــدو الـصـهـيــونــي ،ول ـنــا عــودة
ل ـه ــذا .ب ــل إن األطـ ـ ــراف املــان ـحــة وامل ـشــاركــة
كافة تمارس دورًا مباشرًا في منع صعود
اقـ ـتـ ـص ــاد م ـس ـت ـق ــل فـ ــي م ـن ــاط ــق االحـ ـت ــال
االستيطاني منذ عام  ،1967وكل ما يجري
فــي مــا يسمى «عملية ال ـســام» ،هــو ضمن
ّ
املعربة
إطــار مشروع إيغال آلــون وصيغته
(اململكة العربية املتحدة) القائم على ضم أي
أراض قد يجلي العدو عنها إلى كيان شرق
األردن ،وهــو ـ ـ كما نعلم ـ ـ الكيان املصطنع
ال ـ ـ ــذي أقـ ـي ــم ل ـف ـص ــل ف ـل ـس ـطــن عـ ــن دول ـت ــي
العراق وسوريا ،والذي أثبت منذ تأسيسه
عقب انتهاء معارك الحرب العاملية األولــى
على يد دائــرة املستعمرات البريطانية أنه
الحليف املوثوق واألساس لكيان العدو.
ال ـكــاتــب يــوضــح أن م ــوض ــوع مــؤل ـفــه ليس
الخوض في نقاشات حول جدوى االتفاقات
وم ــا يـسـمــى زورًا «عـمـلـيــة ال ـس ــام» ،وإنـمــا
البحث في الحقائق االقتصادية والسياسية
واالج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي «ال ـض ـف ــة» ال ـنــات ـجــة من
االتفاقات والسياسات النيوليبرالية التي
صاغها «الثالثي» ،والتي قادت إلى كوارث

ال حدود لها لحقت بسكان املناطق الفاعلة
فيها ـ ـ انـظــر الـبـيــانــات املــرفـقــة ،املـعــربــة عن
األصل في املؤلف.
الكاتب يـقــول إنــه وجــب إضــافــة املمارسات
ال ـغ ــرب ـي ــة ،امل ـس ـم ــاة اإلن ـم ــائ ـي ــة ،إلـ ــى املــزيــج
العامل في «الضفة» منذ عام  ،1993أي عام
اتفاقيات أوسلو ،مع أن الالعبني الغربيني

يدعون اقتصار تدخلهم على «بناء السالم»
و«بناء الدولة» ،دومًا بحسب كلمات الكاتب.
املقاربات النيوليبرالية تلك قادت في نهاية
املطاف إلى ما أطلق عليه الكاتب «فلسطني
امل ـح ــدودة ،»Palestine Limited /و«شــركــة
فلسطني املحدودة.».Palestine Ltd /
ال ـ ـكـ ــاتـ ــب يـ ــوضـ ــح أن الـ ـصـ ـف ــة «ف ـل ـس ـط ــن

من األمور النظرية التي يطرحها الكاتب معنى مفهوم «السالم الليبرالي» (أ ف ب)

التجربة التنموية في اليابان :ماذا عن الدول العربية؟ []2
محمد عبد الشفيع عيسى*
لـ ــم ت ـق ــم أي مـ ــن الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ح ـت ــى اآلن
بتجربة تنموية حقيقية ،عــدا مــا تـ ّـم آنفًا في
عقد الستينيات من خالل التجربة الناصرية
ون ـظ ــائ ــره ــا .ل ـكــن ه ــذا ال يـمـنــع م ــن أن نقلب
األب ـص ــار بـحـثــا عــن «ضــالــة امل ــؤم ــن» ول ــو في
الـيــابــان .فـمــاذا يمكن أن نستفيد مــن املسيرة
التنموية واالبتكارية اليابانية ،على املستوى
العربي عمومًا ،وفي جمهورية مصر العربية
خصوصًا؟
لـعـلــه يـمـكــن ال ـب ــدء ب ــأن األمـ ــر ي ــوج ــب الـقـيــام
بــاملــزاوجــة الـحـصـيـفــة بــن مـقـتـضـيــات إع ــداد
أسس وقواعد البناء االبتكاري الوطني الفعال
وامل ـت ـجــانــس ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ،وب ــن ضـ ــرورات
تفعيل القدرات التكنولوجية املتاحة بالفعل
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــراهـ ــن ،ومـ ـح ــاول ــة ب ــث ال ـح ـيــاة
االبتكارية فيها .وهذه مهمة كبرى تستدعي
القيام بدراسة موضوعية ملنظومات االبتكار
الوطنية فــي العالم وفــي الـيــابــان كمثال دال،
ّ
عـلــى أس ــاس مـعـقــول مــن التخصص والـقــدرة
املهنية ،حيث الكثير من الــدروس التي يمكن
اس ـت ـقــاؤهــا م ــن ال ـت ـجــارب الـعــاملـيــة بـمــا فيها
التجربة اليابانية محل الدراسة.

مداخل لتنمية القدرة التنافسية
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ن ـ ـمـ ــوذج «املـ ـنـ ـظ ــوم ــة الــوط ـن ـيــة
لــابـتـكــار» ،يمكن ال ـخــروج بــاملــداخــل التالية
لتنمية القدرة التنافسية في السياق العربي،
بالتطبيق على حالة جمهورية مصر العربية،
في ضوء الخبرة اليابانية بالذات.
أوال :ث ـن ــائ ـي ــة ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـع ــام ــة وال ـن ـظ ــام
ً
االنتاجي هي األساس املؤسس لنظام االبتكار
املــرت ـجــى ،وإن شـئــت ال ــدق ــة :لتنمية وتفعيل
القدرة التكنولوجية املصرية – يدعمها نظام
تعليمي قوي ،خاصة جامعات كثيفة البحث.
ثــانـيــا :قــد نـبــدأ بالتقليد ،بــواسـطــة الهندسة
العكسية ،وليس باالبتكار نفسه.

ثالثًا :يمكن أن تتبنى البلدان العربية املعنية،
ك ـم ـصــر ،م ــن الـسـلـسـلــة ال ـص ـنــاع ـيــة ال ــدول ـي ــة،
الصناعات الناضجة  Matureلتمارس فيها
مـيــزة تنافسية فــي املــرحـلــة األول ــى لتطورها
الـتـكـنــولــوجــي املــرت ـقــب ،ونــوضــح ه ــذا فــي ما
يلي:
1ـ ـ ـ ـ ـ ال ت ـت ــوف ــر ل ــدي ـن ــا اآلن ال ـ ـقـ ــدرات الـعـلـمـيــة
– ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ال ـ ــازم ـ ــة ل ـ ــرك ـ ــوب م ــوج ــة
الصناعات البادئة  introductoryأي اآلخذة في
التوسع عامليًا ،وال حتى الصناعات النامية
أي الصناعات املتوسعة بالفعل ،هذا من جهة.
 2ـ ـ مــن جـهــة ثــانـيــة ،يـتـعـ ّـن أن نستبعد خيار
االن ــدم ــاج ف ــي صـيـغــة للتخصص الـصـنــاعــي
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ضـ ـم ــن الـ ـصـ ـن ــاع ــات امل ـ ـن ـ ـحـ ــدرة أو
املـ ـضـ ـمـ ـحـ ـل ــة (وهـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي يـ ـنـ ـح ــدر ع ـل ـي ـهــا
منحنى الـطـلــب ب ـشــدة ،وال ـتــي تـقــل فـيـهــا -إن
ل ــم تـ ـن ـع ــدم -ف ــرص ــة ت ـن ــوي ــع امل ـن ـت ــج وم ـ ــن ثــم
تـقــل ف ــرص الــرب ـح ـيــة) ،وت ـلــك هــي الـصـنــاعــات
امل ـلــوثــة لـلـبـيـئــة خــاصــة ف ــي ح ــال ع ــدم تــوافــر
اح ـت ـي ــاط ــات األمـ ـ ـ ــان ال ـب ـي ـئ ــي (مـ ـث ــل ص ـنــاعــة
األسمنت التقليدية) وتصنيع القطن قصير
التيلة ،وكــذا الصناعات ذات القيمة املضافة
بــال ـغــة االن ـخ ـف ــاض (ص ـن ــاع ــات الـتـجـمـيــع أو
«رب ــط امل ـف ــك» – وص ـنــاعــات تـعـبـئــة الـخــامــات
املستوردة :من لحوم مجمدة وشــاي وقهوة،
وأدوات تنظيف ...إلخ).
3ـ ـ ـ ـ ف ـي ـت ـب ـقــى ل ـن ــا أن ن ــرك ــز ع ـل ــى بـ ـن ــاء م ـيــزة
تـنــافـسـيــة ف ــي أقـ ــل ال ـص ـن ــاع ــات «ال ـنــاض ـجــة»
ضــررًا ،جنبًا إلــى جنب مع الــدخــول على خط
الصناعات النامية والبازغة بصورة موسعة،
وذلــك كمرحلة انتقالية ،ولكن على أن نعمل
على خفض تكلفة املنتج ،وتجويده وتنويعه
للصمود في املنافسة ،خاصة في ضوء تزايد
الــدخــول إلــى مثل تلك الصناعات فــي منطقة
«ج ـن ــوب ش ــرق آسـ ـي ــا» .وأهـ ــم املـ ـج ــاالت الـتــي
يمكن ولوجها في هذا الشأن ما يلي:
ـ ـ تصنيع أشباه املوصالت Semi - conductors
عـ ـل ــى ن ـ ـطـ ــاق تـ ـ ـج ـ ــاري واسـ ـ ـ ـ ــع ،وه ـ ـ ــي امل ـ ـ ــواد

امل ـص ـنــوعــة م ــن م ـ ــادة ال ــرم ــل أو الـسـيـلـيـكــون
والتي تمثل ما يسمى بالشرائح الرقيقة التي
تطبع عليها «الدوائر اإللكترونية املتكاملة»
باعتبارها عصب اإللـكـتــرونـيــات الدقيقة أو
املصغرة.
ـ ـ ـ امل ـشــاركــة فــي الـحــركــة الـعــاملـيــة لتصنيع –
وليس مجرد تجميع – األجهزة اإللكترونية
االستهالكية (الراديو والتلفزيون ومسجالت
الصوت والصورة).
ـ ـ تصنيع السيارات.
ـ ـ تصنيع أدوات «الــورش الصناعية» املنتجة
ملختلف امل ـع ــدات املـتـخـصـصــة فــي العمليات
الصناعية كالخراطة وسبك املعادن.
ـ ـ تصنيع القطن طويل التيلة (في حالة مصر
والـ ـس ــودان ،وهـمــا مـنـتـجــان تــاريـخـيــان لهذه
السلعة على املستوى العاملي).
ـ ـ الـتــوســع فــي صناعة الـصـلــب ،وبـنــاء السفن
(كـ ـم ــا فـ ــي الـ ـت ــرس ــان ــة الـ ـبـ ـح ــري ــة فـ ــي مــدي ـنــة
اإلسكندرية ...إلخ).
وبالتوازي مع الدخول إلى بعض الصناعات
الـ ـن ــاضـ ـج ــة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات ال ـ ـنـ ــام ـ ـيـ ــة ،ي ـجــب
الـعـمــل عـلــى ب ــدء اكـتـســاب ال ـقــدرة الــازمــة في
التكنولوجيات الجديدة وخاصة تكنولوجيا
املـ ـعـ ـل ــوم ــات واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
الحيوية والدوائية.
وال ـح ــق أن ركـ ــوب مــوجــة ب ـعــض الـصـنــاعــات
الناضجة والنامية سعيًا إلى اكتساب أسرار
التكنولوجيات البازغة ،ينتج عنه ما يلي:
أوال :اشـتــداد املنافسة مــع املنتجني اآلخــريــن
ً
ملـنـتـجــات مـمــاثـلــة ،أي مـنـتـجــات عـلــى الـطــرف
السفلي واألوس ــط مــن السلسلة الصناعية –
الـتـكـنــولــوجـيــة ،ويـتــركــز ه ــؤالء املـنـتـجــون في
دول رابطة «اآلسيان» في جنوب شرق آسيا،
وكذلك الصني.
وأهـ ــم دول اآلسـ ـي ــان م ــن ال ــزاوي ــة الـصـنــاعـيــة
تــايـلـنــد والـفـيـلـيـبــن وانــدون ـي ـس ـيــا ومــالـيــزيــا
وس ـن ـغ ــاف ــورة .وإذا ك ــان ل ـنــا أن ن ـقــدم إش ــارة
خــاصــة إل ــى م ـصــر ،فــإنـنــا نــاحــظ أن ــه ليست

ه ـ ـنـ ــاك عـ ــاقـ ــات تـ ـج ــاري ــة ذات وزن بـيـنـهــا
وب ــن الـفـيـلـيـبــن ،وه ــي ضـعـيـفــة م ــع تــايـلـنــد.
أمـ ــا أن ــدون ـي ـس ـي ــا وم ــال ـي ــزي ــا ف ـل ـه ـمــا ع ــاق ــات
اقتصادية وثقافية متنوعة مع مصر ،بحكم
اإلرث التاريخي املعاصر وبحكم االشتراك في
منطقة الحضارة االسالمية .ولكن العالقات
االق ـت ـصــاديــة (ت ـجــاريــة واس ـت ـث ـمــاريــة) ليست
كثيفة على أي حــال .لذلك ال خــوف من إمكان
تأثير الـ ــواردات الصناعية مــن دول اآلسـيــان
على الصناعات الناشئة املتوقعة في مصر،
ول ـكــن يـخـشــى م ــن آثـ ــار املـنــافـســة مـعـهــا على
األس ـ ــواق األخ ـ ــرى «ال ـثــال ـثــة» Third country
وهي أسواق أوروبا وأميركا بصفة أساسية،
ثم السوق اليابانية نفسها وهي سوق تتميز
بخصائص معينة في مقدمتها أن وارداتـهــا
تأتي أساسًا من مشروعات مشتركة مع الدول
املضيفة في جنوب شرق آسيا .واملنافسة مع
هــذه ال ــدول سعرية وغير سعرية .وفــي حالة
الصناعات الناضجة تتقلص آفــاق املنافسة
غير السعرية (املنافسة على النوعية) نظرًا
للمحدودية فــي إمكانية تنويع املنتجات أو
تمييز املنتج.
وت ـش ـتــد ف ــي امل ـق ــاب ــل امل ـنــاف ـســة ال ـس ـع ــري ــة ،إذ
يتسابق املنتجون على خفض التكلفة ،وعلى
خفض السعر حتى لو كانت التكلفة مرتفعة
يسمى باإلغراق) .وهذا مما يفرض
نسبيًا (ما ّ
على املنتجني العرب ضــرورة خفض التكلفة
بطريقني:
1ـ ـ زيادة اإلنتاجية والكفاءة (بالتجديدات في
العمليات اإلنتاجية).
2ـ ـ ـ ـ تــرش ـيــد ه ــوام ــش الـتـكـلـفــة غ ـيــر األج ــري ــة،
والناتجة عن اإلهدار والضياعات في العملية
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة .وعـ ـم ــوم ــا يـ ـج ــب عـ ـ ــدم املـ ـس ــاس
ب ــاألج ــور ،خــاصــة فــي ض ــوء امل ـعــدل املـتـســارع
للتضخم الـسـعــري ،وسـ ْـبــق األس ـعــار لألجور
في الرهان املزدوج :أسعار /أجور.
ونعلم هنا أن دول جنوب شــرق آسيا (وكــذا
ّ
تتميز بانخفاض مستوى األج ــور،
الـصــن)
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واجتماعية في «الضفة»
امل ـ ـ ـحـ ـ ــدودة» ت ـش ـيــر إل ـ ــى ك ـي ـف ـيــة اس ـت ـحــالــة
ف ـل ـس ـط ــن إلـ ـ ــى ن ـس ـخ ــة م ـ ـح ـ ــدودة ل ـل ـغــايــة
( )delimitedم ــن دوي ـل ــة فـلـسـطـيـنـيــة ،ذات
سلطات اقتصادية وسياسية مكبلة ،تتميز
بصفات اسمية للدولة ،بل وقائمة في بعض
مـنــاطــق سـلـطــة رام ال ـلــه امل ـح ــدودة فحسب
بب
(ننصح القارئ العودة إلى مؤلف إيالن ِ

«أكبر سجن في العالمThe Biggest Prison /
 ،»on Earthوعــرضـنــا املـنـشــور فــي صفحة
ثقافة بتاريخ .)2017/12/02
فــي الحقيقة ،إن ق ـيــادات منظمة التحرير،
و«فتح» تحديدًا ـ وبالتالي قيادات سلطة رام
الله ،تفهم الدولة على أنها نشيد وعضوية
بـعــض املـنـظـمــات الــدول ـيــة وح ــرس الـشــرف
وعلم وبطاقات ( )VIPال أكثر ،وهــذا الكالم
ل ـنــا ،مــع أن الـكــاتــب يــديــن دوم ــا مـمــارســات
قيادات فتح السياسية واالقتصادية.
أمــا «شــركــة فلسطني امل ـح ــدودة» ،فمرتبط،
دومـ ــا بـحـســب ت ـع ـب ـيــرات ال ـك ــات ــب ،بالبنية
امل ــؤسـ ـس ــاتـ ـي ــة ل ـ ـهـ ــذا ال ـف ـل ـس ـط ــن ال ـش ــرك ــة
امل ـ ـحـ ــدودة ل ـل ـغــايــة ك ـم ــا ت ـب ـن ـت ـهــا األطـ ـ ــراف
ال ــداعـ ـي ــة ل ـه ــا .هـ ــذه «ال ـف ـل ـس ـط ــن» ال ـشــركــة
املـ ـح ــدودة يـمـكــن وص ـف ـهــا ،عـلــى نـحــو ع ــام،
بأنها نهاية الـشــوط العملياتي للمانحني
الغربيني املرتبط بالتطوير املزعوم و«بناء
السالم» و«بناء الدولة» ،حيث يمارس هذا
الكيان دور شركة مـحــدودة ( ،).Ltdيشارك
فـيـهــا مـسـتـثـمــرون عــامل ـيــون أو إقـلـيـمـيــون،
ي ـن ـتــج ملــال ـكــي األسـ ـه ــم ف ـي ـهــا أربـ ـ ــاح مــالـيــة
مباشرة أو غير مـبــاشــرة ،لتسهيل جنيها
عائدات سياسية وإدارية وأمنية.
الـكــاتــب بحث الـعــوامــل الـثــاثــة الفاعلة في
السياسات النيوليبرالية وأوصلت الوضع
الكارثي الحالي على النحو اآلتي:
الـجــزء األول خصصه الكاتب للحديث في
األرض ـي ــة الـنـظــريــة والـتــاريـخـيــة وبــالـتــالــي
مـ ـس ــاع ــدة الـ ـ ـقـ ـ ــارئ ف ـ ــي مـ ـع ــرف ــة امل ـق ـص ــود
بــالـنـيــولـيـبــرالـيــة وم ـســائــل «ب ـن ــاء ال ــدول ــة»
و«بـ ـن ــاء الـ ـس ــام» وك ــذل ــك ن ـقــل امل ـع ـلــومــات
العامة التاريخية االقتصادية والسياسية
وأهداف املشاركني فيه.
الجزء الثاني خصصه الكاتب للحديث في
مرحلة بناء السالم النيوليبرالي املمتد في
ظنه من عام  1993إلى عام  .2000ويوضح
مـخـطــط كـيـفـيــة تـطـبـيــق املـفــاهـيــم الـنـظــريــة
الـتــي وضـعــت فــي ال ـجــزء األول فــي مناطق
سيطرة سلطة رام الله.
الجزء الثالث يتفحص مرحلة بناء الدولة
النيوليبرالية ،وكيف أن نماذج السياسات
املصاغة كافة تم تعديلها وإعادة صياغتها

وبــارتـفــاع درج ــة عنصر العمل مما يعطيها
مـيــزة تنافسية فــي مواجهة الـبـلــدان العربية
املعنية كمصر.
وهناك ميزة أخرى لتلك الدول في التنافس مع
مثال «قادم
الدول العربية املعنية :إذ أن مصر ً
متأخر»  late comerبل «ومتأخر متأخر» إذ
صح هذا التعبير  late late comerمما يعنى أن
األسبق (الصني و«اآلسيان») قد أسس مواقع
له في األسواق الدولية الرئيسية ،على صعيد
كل من :الجودة ،والسعر املنخفض ،والشهرة
مثال
(وخــاصــة ال ـصــن) .لــذلــك تـحـتــاج مـصــر ً
إلـ ــى ع ـنــاصــر تـكـمـيـلـيــة ل ـل ـم ـيــزة الـتـنــافـسـيــة،
غـيــر معطيات عــوامــل االن ـتــاج التقليدية في
امليزة املقارنة ،وأهــم هذه العناصر أو املــوارد
الـتـكـمـيـلـيــة م ــا يـتـعـلــق ب ـت ـمــويــل الـ ـص ــادرات
واالئـتـمــان ،والتسويق ،والـتــرويــج ،والتعبئة
أو ال ـت ـغ ـل ـي ــف ...إلـ ـ ــخ .واملـ ـه ــم ه ـن ــا أن يـتــوفــر
«الوعي التسويقي» في عملية اكتساب امليزة
ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ف ــي م ــواج ـه ــة امل ـن ـت ـجــن األقـ ـ ــدم،
املنتجني للطراز «الصيني».
إذا كــان الــوعــي اإلنـتــاجــي والتسويقي لدينا
مطلوبًا فــي التنافس مــع املنتجني املماثلني
للدول العربية ،فإن الحرص والحذر مطلوبان
ت ـجــاه ف ـئــة أخـ ــرى م ــن الـ ـ ــدول :ف ــي آس ـيــا وفــي
شـ ــرق آسـ ـي ــا ،ف ــي الـ ـش ــرق األقـ ـص ــى ت ـح ــدي ـدًا.
وهـ ــي ال ـ ـ ــدول ال ــواقـ ـع ــة ع ـل ــى الـ ـط ــرف األع ـل ــى
م ــن ال ـس ـل ـس ـلــة ال ـص ـنــاع ـيــة – ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة
للصناعات الناضجة والـنــامـيــة ،وتتركز في
كوريا الجنوبية وتايوان ،وخاصة في قطاع
امل ـن ـس ــوج ــات واألقـ ـمـ ـش ــة .ومـ ـص ــدر ال ـح ــرص
وال ـح ــذر هـنــا أن املـنـتـجــن «األع ـم ــق» deeper
– إذا صــح ه ــذا التعبير – يمكن أن يحولوا
دون دخــول العرب ومصر على خط التعميق
الصناعي – التكنولوجي ،ويبقون هم مصدر
إمــداد الصناعات (املضمحلة) القائمة عندنا
(وخ ـ ــاص ـ ــة صـ ـن ــاع ــات ال ـت ـج ـم ـي ــع وال ـت ـع ـب ـئــة
واالسـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــت ...إل ـ ـ ــخ) ب ــامل ــدخ ــات الــوس ـي ـطــة
واملعدات الرأسمالية واملكونات كثيفة البحث

والتطوير.
ونـحــن نقصد هنا كــوريــا الجنوبية بــالــذات،
إذ نـسـتـبـعــد تـ ــايـ ــوان ،ن ـظ ـرًا ل ـضـيــق مـســاحــة
الـعــاقــات االقـتـصــاديــة الرسمية أو املباشرة
معها ،لـعــدم اع ـتــراف الـعــرب -وســائــر العالم-
رسـمـيــا بـهــا ولـلـعــاقــة الــوثـيـقــة ملـصــر بــالــذات
–لعوامل تاريخية -مع الصني الشعبية األم.
أمــا كــوريــا الجنوبية فعالقاتها االقتصادية
مــع مصر قــويــة :س ــواء على صعيد املـبــادالت
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة (م ـ ـ ـبـ ـ ــادلـ ـ ــة ال ـ ـق ـ ـطـ ــن والـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرول
بااللكترونيات االستهالكية) .أو على صعيد
االسـتـثـمــارات (خــاصــة فــي صـنــاعــة التجميع
للتلفزيون والسيارات).
ل ــذل ــك س ـت ـح ــاول م ـن ـش ــآت ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
عــابــرة الـجـنـسـيــات فــي صـنــاعـتــي التلفزيون
والسيارات بالذات (دايــوو ،سامسونغ ،غولد
ستار ،هيونداي) أن تؤخر تعميق التصنيع
فــي مـصــر فــي هــاتــن الـصـنــاعـتــن ،وأن تعيق
دخولها إلى األسواق الصناعية الرئيسية في
أوروب ــا الغربية وأميركا الشمالية واليابان،
وذلـ ــك بــوســائــل م ـت ـعــددة م ــن بـيـنـهــا تــوسـيــع
هامش امليزة التنافسية الكورية في األسواق
العربية ،خاصة في املجال السعري :بخفض
أسعار املنتجات الكورية ،ولو باإلغراق.
ولذا يجب أن تكون هناك سياسة صناعية –
تجارية قوية للبلدان العربية املعنية ،تشرف
على وضعها الهيئات أو الــوكــاالت املختصة
(وزارات ال ـص ـنــاعــة – ه ـي ـئــات االس ـت ـث ـم ــار...
الـ ـ ـ ـ ــخ) ،وبـ ـحـ ـي ــث ت ـع ـط ــى ح ـ ــواف ـ ــز م ـح ـســوبــة
للمنشآت الـتــي تـخــوض املـنــافـســة فــي مجال
ال ـص ـنــاعــات الـنــاضـجــة وال ـنــام ـيــة بالتعميق
ال ـص ـنــاعــي – ال ـت ـك ـنــولــوجــي ،وت ـص ـنــع بــدائــل
لإلمداد باملدخالت واملكونات الالزمة ،خاصة
املكونات كثيفة البحث والتطوير.
يترتب على ما سبق مباشرة:
 1ـ ـ أن ــه إذا ك ــان لـنــا أن نــرتــب أولــويــاتـنــا في
الـبـلــدان العربية ،وخــاصــة جمهورية مصر
ال ـعــرب ـيــة ،وذل ــك فــي مــواج ـهــة آس ـي ــا ،فلتكن

فلسطين
أضحت
عالقة عمل
مربحة لكافة
المشاركين
فيها

يجب عدم
التعويل
في المدى
القصير
على الشريك
الياباني

ورسمها في ظل ما يسمى بناء السالم.
ولنا عودة إلى هذه األجزاء.
مــن األم ــور النظرية الـتــي يطرحها الكاتب
معنى مفهوم «ال ـســام الـلـيـبــرالــي» ،والــذي
يـ ـ ــؤدي ،م ــن م ـن ـظــور امل ـت ـب ـنــن لـ ــه ،وال ـقــائــم
على القناعة بأنه يضع األسس السياسية
والـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـمـ ـي ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ال ـ ــواج ـ ــب
معالجتها .فمن منظور الدول املشاركة في
بناء السالم فإن السالم االقتصادي سيؤدي
إلى سالم وإنهاء األزمات.
«بناء السالم» ،في منظور الفاعلني ،مرتبط
ببناء الــدولــة ،وهــم يدعمون عملية تسعى
إلى تطور الشروط والقيم والتصرفات التي
تــدعــم الـســام وتـطــور اقـتـصــادي اجتماعي
دائم .وبما أن البنك الدولي مشارك في هذه
العمليات املزعومة ،فإن بناء السالم مرتبط
ارتباطًا وثيقًا ببناء املؤسسات وفق النمط
النيوليبرالي.
لكن تأثير النيوليبرالية في حركة التحرر
الوطنية الفلسطينية يطابق ما يراه املرء في
تطبيقه في أقاليم أخرى ،لكنه أكثر تدميرًا
فــي املـنــاطــق الفلسطينية مــوضــوع البحث
بسبب خصوصياتها .النيوليبرالية تعني
ال ــام ــرك ــزي ــة وش ـب ــه غ ـي ــاب ل ـل ــدول ــة ،فكيف
الـحــال إذن ب ــأراض لــم تعرف معنى الدولة
أصال وخاضعة الستعمار استيطاني!
ً
الكاتب يتطرق ،أيـضــا ،ضمن أم ــور عديدة
مهمة ،إلى دور األردن وتغلغل الرأسمال من
هناك فــي مناطق االستعمار االستيطاني
مـنــذ ع ــام  ،1967أو«ال ـض ـفــة الـغــربـيــة» .هــذا
التغلغل الــذي بــدأ بدعم نشيط من قيادات
منظمة الـتـحــريــر ،أي مــن سلطة املقاطعة،
يمهد الطريق أمام ما يسمى الحل األردني.
الحقيقة هي أن مجرم الحرب اسحاق رابني،
الذي وقع على اتفاقيات أوسلو ،أعلن على
نحو صــريــح غير قــابــل للتأويل بــأن هدف
هذه االتفاقيات ربط الدولة العتيدة بنظام
عمان .بل إن املراقبني يرون أن اتفاق أوسلو
ّ
شكل ألزمــة مسبقة التفاقيات وادي عربة.
وق ــد أوضـ ــح ال ـج ـن ــرال رابـ ــن أن ات ـفــاقـيــات
أوس ـلــو لــم تشكل خـيــانــة لـنـظــام عـ ّـمــان ،بل
إنها وضعت أسس حل الدولتني ،أي كيان
العدو واألردن ،وأقــل من دويلة فلسطينية

محاصرة بينهما.
الكاتب يجزم بــأن فلسطني أضحت تجارة
أو عــاقــة عـمــل ( )businessمــربـحــة للغاية
لكافة املـشــاركــن فيها .واملــؤلــف يــوضــح أن
مـســار الـحـلــول املـقـتــرحــة وض ــع كــي تفشل،
رغم ادعاء األطــراف الدولية املشاركة عكس
ذلــك؛ أي وفــق مقولة «العملية نجحت لكن
املريض توفي»!
م ــروح ــة امل ــواض ـي ــع ال ـتــي يـطــرحـهــا املــؤلــف
واسـ ـع ــة ،وق ــد عـمـلـنــا ع ـلــى ت ـن ــاول جــوانــب
في املؤلف لم يتطرق إليها زمــاء سبقونا
إلى عرضه في منابر أخــرى ،لكن من املفيد
لـقــارئــي هــذا الـعــرض ســرد محتوى املؤلف
التفصيلي ذلك أن هدفنا هنا إثارة اهتمام
القارئ به...
 املقاربة النيوليبرالية لحل النزاعات وبناءالدولة.
 ال ــوص ــول إل ــى ال ـس ــام :ملـحــة عــن الـعــوامــلال ـت ــاري ـخ ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
املؤدية إلى عملية أوسلو للسالم.
 وضع تصميم حل. الرحلة :بناء السالم النيوليبرالي عمليًا.2000-1993
محددو بنية االقتصاد السياسي
 املنفذونِّ :الفلسطيني  -اإلسهام اإلسرائيلي.
 التخمني الظني :مـحــددو بنية االقتصادالسياسي الفلسطيني  -إسهام املساعدات
الدولية.
 ال ـف ــاع ـل ــون ال ـس ـيــاس ـيــون الـفـلـسـطـيـنـيــونيفاوضون بناء السالم النيوليبرالي.
 اإلي ـ ـجـ ــار وال ـس ـع ــي ل ــإي ـج ــار وال ـت ـســويــةالسياسية لسنوات أوسلو.
 إعادة بناء الدولة. الفياضية. تحفيز التنمية املضادة.الـ ـك ــات ــب ي ـخ ـلــص أخـ ـي ـ ـرًا إل ـ ــى أن ال ـن ـتــائــج
املـعــاشــة ليست نـتــاج م ــؤام ــرات حيكت في
الظالم ،ذلك أنها اتفاقيات وتوافقات معلنة
ومتوافرة ملن يريد االطــاع عليها ،لكن مع
عدم نفي وجود تصميم على تمرير بعض
الحقائق الناتجة فــي مــا يسميه األراض ــي
املحتلة ،والتي أدت إلى «اإلبادة املجتمعية
.»sociocide -

أولوية تعاملنا موجهة إلــى اليابان ال إلى
كــوريــا الجنوبية .فاليابان ليست منافسة
ل ـنــا بـ ــأي ح ــال ــة ع ـلــى الـسـلـسـلــة الـصـنــاعـيــة
– ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ل ـل ـص ـن ــاع ــات ال ـنــاض ـجــة
والنامية محل االعتبار ،إذ هي دولــة تركب
«القمة» العالية للتكنولوجيا.
وق ــد قــامــت امل ـن ـشــآت الـيــابــانـيــة – ف ــي وقــت
ســابــق  -بـتــزويــد منشآت كــوريــا الجنوبية
ببعض التكنولوجيات األعـلــى تقدمًا ،كما
هو الحال بني «هيتاشي» و«غولد ستار»،
وب ـ ــن «ت ــوشـ ـيـ ـب ــا» و«سـ ــام ـ ـسـ ــونـ ــغ» ،وب ــن
«هوندا» و«هيونداي» .لذلك يمكن أن تعتمد
ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ع ـل ــى امل ـن ـش ــآت ال ـيــابــان ـيــة
ف ــي ال ــدخ ــول إل ــى ط ــرف ع ــال م ــن الـسـلـسـلــة
ال ـص ـنــاع ـيــة – ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة لـلـصـنــاعــات
الناضجة.
الـشـعــار الــرئـيـســي هـنــا إذن ه ــو :ال ـيــابــان ال
كوريا الجنوبية أو على األقــل :اليابان قبل
كوريا الجنوبية.
2ـ ـ ـ ـ إن ـ ــه مـ ــن ال ـص ـع ــب أن ت ـت ـح ــول امل ـن ـشــآت
الـيــابــانـيــة ال ـك ـبــرى لــاسـتـثـمــار عـلــى نـطــاق
واســع فــي األس ــواق العربية ،وذلــك ألسباب
ب ـع ـض ـهــا م ـف ـه ــوم وب ـع ـض ـه ــا غ ـي ــر م ـف ـهــوم
تـ ـم ــام ــا ،وقـ ـ ــد ي ـن ـت ــج عـ ــن الـ ـط ــاب ــع امل ـ ـتـ ــردد
والـحــذر لليابانيني في التعامل الخارجي،
وأس ـل ــوب ـه ــم ال ـب ـط ــيء املـ ـت ــدرج ف ــي اخ ـت ــراق
األسواق – غير السوق األميركية التقليدية.
ل ــذا يـجــب ع ــدم الـتـعــويــل فــي امل ــدى القصير
على الشريك اليابانيْ .
بيد أنه يجب ،بصفة
عــامــة ،توسيع مــدى الـتـعــاون التكنولوجي
الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي ل ـ ـل ـ ـعـ ــرب ،بـ ـ ـع ـ ــدم قـ ـ ـص ـ ــره ع ـلــى
أوروبـ ـ ــا وأم ـي ــرك ــا ،وإن ـم ــا إح ـ ــداث الـتـنــويــع
ـاال وج ـنــوبــا ،بـمــا فــي ذلــك،
فـيــه شــرقــا وش ـم ـ ً
بالطبع ،االتجاه إلى اليابان ،كأحد البدائل
املتاحة .فاليابان إذن تمثل فرصة للتنويع
الضروري ،وإن لم تكن فرصة لكسب شريك
رئيسي جاهز في األجل القصير.

خاتمة ضرورية
لعل مــن املـهــم أن نشير بــأصــابــع التركيز إلى
االعـتـبــار الدينامي فــي التعامل مــع التغيرات
املـ ـت ــاحـ ـق ــة ف ـ ــي بـ ـنـ ـي ــة الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة،
االق ـت ـصــاديــة مـنـهــا وال ـس ـيــاس ـيــة ،وف ــي هيكل
النظام العاملي .وقــد أصبح مــن املهم أن نعيد
الـنـظــر ف ــي شـبـكــة الـتـحــالـفــات االسـتــراتـيـجـيــة
لـلـعــرب ،بــأعـمــق مــا يـمـكــن وع ـلــى أوس ــع رقعة
ممكنة أيـضــا .مــن هــذا املنظور ،نجد راهـنــا أن
روس ـي ــا وال ـص ــن شــري ـكــان مـحـتـمــان قــويــان
للوطن العربي بأقطاره املختلفة .وقد برهنت
روسـيــا خــال الـسـنــوات القليلة األخ ـيــرة على
م ـق ــدرة عــالـيــة ف ــي مـضـمــار «م ـمــارســة ال ـقــوة»
فـ ــي الـ ـع ــاق ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،خ ــاص ــة فـ ــي دوائ ـ ــر
األم ــن القومي الــروســي اللصيقة ،كما بــدا في
املوضوعني األوكــرانــي والعربي الـســوري ،من
دون منازع.
وب ــره ـن ــت الـ ـص ــن ع ـل ــى دي ـن ــام ـي ــة ع ــال ـي ــة فــي
ال ـف ـض ــاء االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـع ــامل ــي ،ع ـلــى م ـحــاور
م ـت ـن ــوع ــة مـ ـبـ ـه ــرة ،ك ـم ــا فـ ــي آسـ ـي ــا ال ــوس ـط ــى
وأوراس ـيــا (مــن خــال منظمة شنغهاي) وفي
االمتداد اآلسيوي-األوروبي مرورًا بقوس شبه
الجزيرة العربية وقناة السويس (من خالل ما
يسمى بمبادرة الحزام وطريق الحرير) ،وكذا
ّ
في القارة اإلفريقية كما هو معروف.
لــذا ،ينبغي إحــداث الـتــوازن في دوائ ــر الحركة
ال ـع ــرب ـي ــة امل ــرت ـق ـب ــة ،ب ـع ـي ـدًا عـ ــن «ال ـب ــوص ـل ــة»
األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي ط ــال بـهــا األمـ ــد وت ـق ــادم بها
العهد ،فغدت بالية وتمثل نوعًا من «العبء»
الحقيقي على أمــة الـعــرب :تأخذ وال تعطي ال
بل تأخذ ثم تعطي في املقابل حزمًا متتابعة
من األفعال الكارثية ،كما في قضية «القدس»
وقـبـلـهــا قضية «داع ـ ــش» .فـهــل آن األوان حقًا
إلحــداث التنويع املالئم في خريطة املعامالت
الــدول ـيــة لـلـعــرب ،تـقـلـيـ ًـا للخسائر فــي األق ــل،
وتعظيمًا للمكاسب ،إن أمكن ذلك؟
* أستاذ في معهد التخطيط القومي ـ القاهرة

12

الجمعة  12كانون الثاني  2018العدد 3368

العالم

سوريا
حاولت الفصائل المسلحة ،بدعم من تركيا ،إيقاف هجوم
الجيش السوري في محيط مطار أبو الضهور ،عبر هجوم
منسق استهدف خطوط التماس غرب بلدة أبو دالي في
ّ
ريف إدلب الجنوبي الشرقي .وتمكن الجيش من احتواء تقدم
يوسع مناطق سيطرته بين
المهاجمين هناك ،فيما كان ّ
خناصر وأبو الضهور

يصد
الجيش ّ
«تركيًا»
هجومًا
ّ
جنوب شرق إدلب
ّ
ح ـ ــف ـ ــز وصـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـس ـ ــوري
الـ ـس ــري ــع إلـ ـ ــى مـ ـ ـش ـ ــارف م ـ ـطـ ــار أب ــو
الضهور ،الفصائل املسلحة العاملة
فـ ـ ــي إدلـ ـ ـ ـ ــب ومـ ـحـ ـيـ ـطـ ـه ــا ،م ــدع ــوم ــة
ب ـم ـب ــارك ــة ت ــرك ـي ــة ،ع ـل ــى ش ــن ه ـجــوم
معاكس يستهدف خط إمداد القوات
املتقدمة نحو املـطــار ،في ريــف إدلب
الجنوبي الـشــرقــي .وتــزامــن الهجوم
مـ ــع وص ـ ـ ــول تـ ـع ــزي ــزات إل ـ ــى مـحـيــط
أبــو الضهور وأط ــراف جبل الحص،
فــي محاولة ملنع الجيش مــن دخــول
املطار وتثبيت نقاط دفاعية داخله.
ال ـه ـج ــوم الـ ـ ــذي س ـ ّـوق ــت ل ــه ف ـصــائــل
«الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـحـ ــر» عـ ـل ــى أنـ ـ ــه تـ ـ ــدارك
النسحاب «هيئة تحرير الشام» من
ب ـل ــدات ري ــف إدلـ ــب ال ـش ــرق ــي ،انـقـســم

إل ــى مـعــركـتــن مـعـلـنـتــن ،األولـ ــى في
محيط املطار ،والثانية تركزت على
محاور بلدات عطشان وأم الخالخيل
والخوين واملشيرفة الشمالية ،على
ط ــول خ ـطــوط ال ـت ـمــاس م ــع الـجـيــش.
وشاركت في كلتا املعركتني ،فصائل
«تحرير الشام» و«الحزب اإلسالمي
الـ ـت ــركـ ـسـ ـت ــان ــي» و«أحـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـشـ ــام»
و«فـيـلــق ال ـشــام» و«ج ـيــش األحـ ــرار»،
إلــى جــانــب «جـيــش ال ـعــزة» و«جيش
النصر» .وشهدت الجبهات مشاركة
ملـ ـق ــاتـ ـل ــن وع ـ ـ ــرب ـ ـ ــات عـ ـسـ ـك ــري ــة مــن
تنظيم «قــاعــدة الـجـهــاد فــي الـشــام»،
تحت اســم «جيش البادية» ،وفــق ما
أوضـ ـح ــت صـ ــور ت ــداول ـت ـه ــا أوسـ ــاط
املعارضة .كما حضر مقاتلو «الحزب

تعمّدت الفصائل المسلحة نشر صور تظهر امتالكها دفعات جديدة من األسلحة (أ ف ب)

الـتــركـسـتــانــي» بـقــوة عـلــى الجبهات
امل ـ ـم ـ ـتـ ــدة م ـ ــن املـ ـشـ ـي ــرف ــة حـ ـت ــى أب ــو
الضهور.
وخ ـ ـ ــال سـ ــاعـ ــات الـ ـهـ ـج ــوم األول ـ ـ ــى،
تـ ـق ــدم ــت الـ ـفـ ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـح ــة عـلــى

كثفت موسكو
ّ
اتصاالتها أمس مع
أنقرة ودمشق
م ـح ــاور ب ـل ــدات امل ـش ـيــرفــة وال ـخــويــن
وعـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـش ـ ـ ــان وتـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ــرق وأرض
الـ ــزرازيـ ــر .وب ــرغ ــم ان ـش ـغــال الـجـيــش
فــي تثبيت مــواقـعــه املتقدمة جنوب
ّ
أب ــو ال ـض ـه ــور ،ت ـمــكــن م ــن الـتـصــدي

ل ـل ـه ـج ـم ــة ال ـع ـن ـي ـف ــة غ ـ ـ ــرب وشـ ـم ــال
غــرب أبــو دال ــي ،واسـتـعــاد السيطرة
ع ـل ــى ع ـ ــدد ك ـب ـيــر مـ ــن املـ ــواقـ ــع ال ـتــي
ان ـس ـحــب مـنـهــا ف ــي مـطـلــع ال ـه ـجــوم.
وبالتوازي ،تابع الجيش التقدم من
غــرب خناصر ،باتجاه النقاط التي
سـيـطــر عـلـيـهــا أخ ـي ـرًا ،ج ـنــوب شــرق
أب ـ ــو الـ ـضـ ـه ــور .وس ـي ـط ــر ع ـل ــى ق ــرى
علف وأم غــراف وأم غبار وصبيحة
وع ـي ـطــة وأم س ـن ــاب ــل ،م ـق ـتــربــا أكـثــر
مــن إحـكــام الـطــوق على جيب واســع
م ــن امل ـن ــاط ــق الـ ـت ــي ت ـس ـي ـطــر عـلـيـهــا
«تحرير الـشــام» و«داع ــش» .ورافقت
تقدم الفصائل املسلحة فــي البداية
حملة إعــامـيــة واسـعــة عبر وسائل
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،ان ـت ـش ــرت

عبرها صــور السـتـعــدادات الهجوم.
ّ
وتعمدت الفصائل نشر صور تظهر
دف ـع ــات ج ــدي ــدة م ــن األس ـل ـحــة الـتــي
ت ـش ـمــل صـ ــواريـ ــخ «غـ ـ ـ ــراد» وق ــذائ ــف
صــاروخـيــة وم ـضــادات ل ـلــدروع ،إلى
ج ــان ــب ع ــرب ــات «ب ــان ـث ـي ــر» امل ـ ّ
ـدرع ــة،
التي ّ
سجلت حضورها األول املعلن
ّ
فــي ريــف إدل ــب ،بعدما زودت تركيا
فصائل «درع الفرات» في ريف حلب
الشمالي بــأعــداد منها .وج ــاء إبــراز
تلك األسـلـحــة عبر اإلع ــام ،إليصال
رسالة اعتراض تركية واضحة على
تـ ـق ــدم ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وح ـل ـفــائــه
األخـ ـي ــر ،وال ـ ــذي أثـ ــار ت ـخ ـ ّـوف أن ـقــرة
والـ ـفـ ـص ــائ ــل الـ ـت ــي تـ ــرعـ ــاهـ ــا ،ل ـك ــون
ن ـج ــاح ــه ي ـض ــع ال ـج ـي ــش ع ـل ــى بـعــد

مصر

السيسي يستبق إعادة انتخابه ...بقرارات غير شعبية!
تستعد الحكومة المصرية
التخاذ إجراءات اقتصادية غير
شعبية ،تتمثل في تطبيق
تحريك لألسعار ،في غضون
شهرين ،وذلك في خطوة
مطول
نوقشت في اجتماع ّ
عقده الرئيس عبد الفتاح
السيسي ،يوم أمس ،ولم
يقتصر جدول أعماله على
الشق االقتصادي ،إذ شمل
االستعدادات النتخابات الرئاسة،
إلى جانب اجتماع آخر ذي
طابع أمني
القاهرة ــ جالل خيرت
غالبًا مــا يـحــاول الـحــاكــم إث ــارة الــرأي
العام بقرارات غير شعبية في املرحلة
السابقة ألية انتخابات ،خصوصًا إذا
ما ارتبط األمر بقرارات تطاول معيشة
ً
املــواطـنــن مـبــاشــرة .لكن ثقة الرئيس
عبد الفتاح السيسي بإعادة انتخابه
لــواليــة ثــانـيــة فــي آذار املـقـبــل ،تجعله
غ ـيــر م ـك ـتــرث ب ـه ــذا األم ـ ــر ،م ــا يجعله
مـسـتـعـدًا الت ـخ ــاذ قـ ــرار ع ـلــى مـسـتــوى
تحريك األسعار.
وب ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي س ـ ـل ـ ـس ـ ـلـ ــة م ــن
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات املـ ـهـ ـم ــة ،م ـن ــذ أول مــن
أمس ،وهي اجتماعات ليست مرتبطة

باالقتصاد فحسب ،بــل باالنتخابات
ال ــرئ ــاس ـي ــة ،ال ـت ــي سـيـخــوضـهــا لـلـفــوز
بوالية جديدة تستمر حتى عام ،2022
ويـفـتــرض أن ت ـكــون األخ ـي ــرة بموجب
نـ ـص ــوص الـ ــدس ـ ـتـ ــور ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،الـ ــذي
ي ـح ـظــر ت ــرش ــح أي ش ـخ ــص أكـ ـث ــر مــن
دورتـ ــن انـتـخــابـيـتــن ،م ــدة كــل منهما
أربع سنوات.
وفــي اجـتـمــاع مـ ّ
ـوســع عـقــده مــع القائم
ب ــأع ـم ــال رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة مـصـطـفــى
مـ ــدبـ ــولـ ــي ،وبـ ـحـ ـض ــور وزيـ ـ ـ ــر امل ــال ـي ــة
وم ـ ـسـ ــاعـ ــديـ ــه ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــرض ال ـس ـي ـس ــي
م ـ ــؤش ـ ــرات ال ـن ـص ــف األول مـ ــن ال ـع ــام
امل ــالـ ــي الـ ـح ــال ــي ،وخ ـ ــرج ب ـم ـق ـتــرحــات
عديدة وجــه الرئيس املصري بدراسة
تنفيذها خــال األسابيع املقبلة ،ومن
بينها تقديم املــوعــد املـقـتــرح لتحريك
أس ـعــار بـطــاقــات امل ـت ــرو ،وامل ـحــروقــات،
والكهرباء ،واملـيــاه ،لتصبح فــي بداية
ً
شـهــر أيـ ــار ،ب ــدال م ــن االن ـت ـظــار لـبــدايــة
الـعــام املــالــي الـجــديــد فــي تـمــوز املقبل،
وحـ ـس ــاب م ــا ي ـم ـكــن ت ــوف ـي ــره لـخــزيـنــة
الــدولــة حــال التطبيق املبكر للزيادات
التي سيتجاوز بعضها الخمسني في
املئة ،كما هي الحال مع زيــادة أسعار
املترو التي يجري التحضير إلعالنها
قريبًا.
وأش ــار السيسي إلــى أن تلك ال ـقــرارات
يمكن تطبيقها بعد انتخابات الرئاسة
مـ ـب ــاش ــرة ،ل ـت ـش ـكــل فـ ــائـ ــدة ل ـل ـم ــوازن ــة
ال ـحــال ـيــة ،وذلـ ــك ف ــي م ـحــاولــة لخفض
العجز واالستجابة لطلبات صندوق
ّ
ال ـن ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي ،ع ـل ـمــا بـ ـ ــأن إج ـ ـ ــراءات
لـلـحـمــايــة االجـتـمــاعـيــة وزي ـ ــادة الــدعــم
امل ــوج ــه ل ــأف ــراد مــال ـيــا وال ـت ــوس ــع في

لجنة االنتخابات:
منح
سي َ
ُ
المرشحون
الرموز االنتخابية
بأسبقية تقديم
أوراق الترشح
(أ ف ب)

ُ َ
ً
معاشات تكافل وكــرامــة ستعلن أوال،
قبل تطبيق الزيادة الجديدة.
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ف ـ ــاج ـ ــأ وزراء الـ ـحـ ـك ــوم ــة
بـمــوافـقـتــه ع ـلــى ســرع ــة تـفـعـيــل زي ــادة
أسـ ـع ــار ال ـ ـق ـ ـطـ ــارات ،ل ـت ـك ــون بـغـضــون
ً
أي ـ ــام ب ـ ــدال م ــن االن ـت ـظ ــار إلـ ــى م ــا بعد
االن ـت ـخــابــات ،مــؤك ـدًا أن ال ـعــرض الــذي

خالد علي :حملتي لن
ترفع راية االستسالم بعد
ضغط الجدول الزمني
شاهده خالل تفقده عددًا من املشاريع
أخ ـي ـرًا ،ووج ــود ف ــارق يصل إلــى ثالثة
صــروفــات
م ـل ـيــارات بــن اإليـ ـ ــرادات ُواَمل ـ ّ
بـخــاف املـلـيــارات الـتــي تــضــخ لتنفيذ
خـطــة الـتـطــويــر الـحــالـيــة ،يـجـعــان من
ال ــزي ــادات حـتـمـيــة ،راف ـضــا ص ــرف دعــم
مالي جديد ،خاصة لقطارات املسارات
ال ـق ـص ـيــرة ال ـت ــي تـسـتـخــدمـهــا ال ـف ـئــات
األكثر فقرًا للتنقل بني القرى واملراكز

امل ـخ ـت ـل ـفــة .وب ــال ــرغ ــم م ــن أن مــدبــولــي
ال يـ ــزال قــائ ـمــا ب ــاألع ـم ــال ،ف ــي انـتـظــار
عودة رئيس الــوزراء شريف إسماعيل
ملباشرة عمله ،إال أنــه كلف وزيــر املــال
إعداد تقرير عن مطالب الرئيس ،مشددًا
على ض ــرورة أن تجري املناقشات في
ّ
بسرية ،مع حساب األرقــام
هــذا الشأن
بدقة لعرضها على السيسي ،وال سيما
في ما يتعلق بأسعار الوقود التي زاد
ّ
بالتصور
الدعم املوجه لها عن املتوقع
املـبــدئــي لـلـمــوازنــة نتيجة زي ــادة سعر
أسعار النفط.
ل ـقــاءات السيسي فــي قصر االتـحــاديــة
ل ــم ت ـكــن اق ـت ـصــاديــة ف ـح ـســب ،ولـكـنـهــا
ارتبطت أيضًا باالنتخابات الرئاسية
والتحضيرات لها ،وما ُ
سيعلنه للرأي
ال ـع ــام م ــن م ـع ـلــومــات وأرق ـ ـ ــام ،خــاصــة
عن الوضع في سيناء ،وهو ما ناقشه
مــع وزي ــري الــدفــاع والداخلية ورئيس
جهاز املخابرات.
الـسـيـســي طـلــب ت ـقـ َّـاريــر وإحـصــائـيــات
ُ
بالعمليات التي تنفذ لعرضها ،وكذلك

الـ ـصـ ـع ــوب ــات الـ ـت ــي واج ـ ـهـ ــت ال ــدول ــة
امل ـص ــري ــة ،خـ ــال ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة،
وكميات السالح املضبوطة في سيناء
ع ـلــى وج ــه ال ـت ـحــديــد ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
مقارنات بني فترات مختلفة وأحــداث
ّ
في دول أخرى .ومن املتوقع أن يتسلم
ال ـس ـي ـس ــي ه ـ ــذه ال ـت ـق ــاري ــر فـ ــي مـطـلــع
األس ـب ــوع امل ـق ـبــل ،عـلــى أق ـصــى تـقــديــر،
بحيث يمكن الـتـطــرق إل ــى ج ــزء منها
خ ــال افـتـتــاح مـجـمــوعــة مــن املـشــاريــع
ب ـع ــد أي ـ ـ ــام .ومـ ــن ض ـم ــن األم ـ ـ ــور ال ـتــي
ناقشها في االجتماع األمني تشديده
عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة إجـ ـ ـ ـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ـ ــرئ ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع م ـ ـنـ ــاطـ ــق
الجمهورية وعــدم استثناء أي منطقة
لظروف أمنية ،خاصة في سيناءّ ،مع
توفير التأمني الكامل للقضاة بغض
النظر عــن عــدد الـقــوات التي ستباشر
إج ــراءات الـتــأمــن ،وهــو مــا وعــد وزيــر
الدفاع باالستجابة.
إل ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـع ـه ــد امل ـ ــرش ـ ــح امل ـح ـت ـمــل
للرئاسة املصرية خالد علي ،بخوض
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات رغ ـ ـ ــم امل ـ ـصـ ــاعـ ــب ال ـت ــي
تواجهه ،متعهدًا بالعمل على تحويل
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات إل ـ ـ ــى فـ ــرصـ ــة ح ـق ـي ـق ـيــة
للتغيير ،حتى لو أراد النظام جعلها
«تمثيلية».
وأكد ،في مؤتمر صحافي عقده أمس،
أن كل مرحلة في االنتخابات سيجري
تقييمها بشكل مـنـفــرد ،فــي وق ــت بــدأ
فيه انصاره بتحرير توكيالت الترشح
لخوض االستحقاق الرئاسي رسميًا،
حيث يشترط الدستور  25ألف توكيل
شعبي مــن  15محافظة ،وبــواقــع ألف
تــوك ـيــل ع ـلــى األق ـ ــل م ــن ك ــل مـحــافـظــة،
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كـيـلــومـتــرات قليلة مــن م ــدن وبـلــدات
وس ــط إدلـ ــب ،ال ـتــي تـعــد أه ــم معاقل
تلك الفصائل.
الـتـحـفــظ الـتــركــي عـلــى تـقــدم الجيش
الـ ـس ــوري ،ح ـضــر أم ــس م ـج ــددًا على
لـســان الرئيس رجــب طيب أردوغ ــان.
إذ ش ـ ــدد خ ـ ــال ات ـ ـصـ ــال ه ــات ـف ــي مــع
ن ـظ ـي ــره الـ ــروسـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر بــوتــن
عـلــى ضـ ــرورة وق ــف هـجـمــات ال ـقــوات
ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي إدل ـ ــب وفـ ــي ال ـغــوطــة
الشرقية ،إلنجاح محادثات «أستانا»
و«ســوتـشــي» ،وفــق مــا نقلت مصادر
رئاسية لوكالة «األنــاضــول» .ويأتي
االت ـص ــال بــن زعـيـمــي الـبـلــديــن ،بعد
اس ـتــدعــاء أن ـقــرة الـسـفـيــريــن الــروســي
واإلي ـ ــران ـ ــي ل ــدي ـه ــا ،اح ـت ـج ــاج ــا عـلــى

«خ ـ ـ ـ ــرق ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـ ـ ـس ـ ّـ ــوري» اتـ ـف ــاق
«خفض التصعيد» املوقع في أستانا،
وعقب الهجوم الذي نفذ ضد قاعدتي
ح ـم ـي ـم ـيــم وطـ ــرطـ ــوس ال ــروس ـي ـت ــن،
ّ
مسيرة ،انطالقًا من منطقة
بطائرات
«خـفــض التصعيد» .وبـعــدمــا حملت
تـصــريـحــات وزارة ال ــدف ــاع الــروسـيــة
حــول مسؤولية تركية غير مباشرة
عـ ـ ــن الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم ،لـ ـك ــون ــه انـ ـطـ ـل ــق مــن
مـنـطـقــة فـصــائــل تـحــت رع ــاي ــة أن ـقــرة،
نفى الرئيس الــروســي ،أي مسؤولية
ل ـت ــرك ـي ــا فـ ــي اسـ ـتـ ـه ــداف ال ـق ــاع ــدت ــن
الـعـسـكــريـتــن .وأض ـ ــاف ف ــي تـصــريــح
لــوســائــل إع ــام روس ـيــة« :نـحــن نعلم
الجهات التي تقف وراء الهجمات .هي
ليست تركيا وال جيشها» .واعتبر أن
الهجمات تهدف إلى تقويض عالقات
روسـ ـي ــا وش ــرك ــائ ـه ــا وعـ ـل ــى رأس ـه ــم
تركيا .وتعليقًا على تأثير استدعاء
السفير الروسي في أنقرة ،على مسار
الـتـعــاون فــي أسـتــانــا وســوتـشــي ،قال
امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم ال ـكــرم ـلــن ،ديـمـتــري
بـيـسـكــوف ،إن املـ ـش ــاورات م ــع تركيا
وإيـ ـ ــران ح ــول االج ـت ـمــاعــات املــرتـقـبــة
في سوتشي «مستمرة على مستوى
الخبراء واملسؤولني الكبار».
وت ــزام ــن ال ـن ـشــاط ال ــروس ــي ـ ـ الـتــركــي
على هامش التطورات امليدانية ،مع
زيارة للمبعوث الروسي الخاص إلى
سوريا ،ألكسندر الفرنتييف ،لدمشق،
ح ـيــث ال ـت ـقــى الــرئ ـيــس ب ـشــار األس ــد.
وتركز النقاش حول التعاون املشترك
واملـجــريــات األخ ـيــرة فــي امل ـيــدان ،إلى
جــانــب تـحـضـيــرات مــؤتـمــر «ال ـح ــوار
الوطني» املرتقب عقده في سوتشي.
وأكـ ــد األسـ ــد أن ان ـت ـص ــارات الجيش
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع روسـ ـي ــا
ً
والحلفاء ،شكلت عــامــا حاسمًا في
إفشال مخططات الهيمنة والتقسيم،
ومــن شأنها تعزيز املساعي الرامية
إلى إيجاد حل سلمي.
(األخبار)

ليصبح املــرشــح مـنــافـســا فــي السباق
الرئاسي.
وق ــال عـلــي إن حملته االنـتـخــابـيــة لن
ت ــرف ــع راي ـ ـ ــة االسـ ـتـ ـس ــام ب ـع ــد ضـغــط
الـجــدول الزمني للعملية االنتخابية،
ّ
مـ ـ ــؤك ـ ـ ـدًا أن داع ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــه سـ ـيـ ـس ــلـ ـم ــون
ال ـتــوك ـيــات لـلـجـنــة االن ـت ـخ ــاب ــات عبر
سالسل بشرية يوم  25كانون الثاني
الحالي ،أي في ذكرى الثورة.
وأعـلـنــت لجنة االنـتـخــابــات الرئاسية

ال ـ ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ـ ــوز االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة وقـ ـ ــواعـ ـ ــد
تـخـصـيـصـهــا لـلـمــرشـحــن الـنـهــائـيـ َـن
لالنتخابات الرئاسية ،حيث ُ
سيمنح
املـ ـ ــرش ـ ـ ـحـ ـ ــون الـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــوز االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة
بأسبقية تقديم أوراق الترشح ،فيما
جـ ــى االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار عـ ـل ــى  15رم ـ ـ ـزًا هــي
ال ـن ـج ـمــة ،ال ـش ـمــس ،األس ـ ــد ،ال ـح ـصــان،
النسر ،الديك ،املـيــزان ،الطائرة ،ساعة
اليد ،النخلة ،املركب ،املظلة ،التلفون،
النظارة ،السلم.

إدلب :ذكريات «الثورة» والمونة
 ...في حكايا أهلها
يتناقل القادمون من
إدلب أخبار المدينة الشمالية
الخارجة عن سيطرة الدولة،
بوصفها مكتظة بالسكان،
من الوافدين إليها خالل
التسويات األخيرة .ولمعابر
الدخول والخروج حكاياتها
التي يعيشها كل العابرين
إليها ومنها
حماة ــ مرح ماشي
ً
لـيــس س ـهــا ع ـبــور أي ك ــان إل ــى مدينة
ادل ــب فــي الـشـمــال ال ـس ــوري ،إن لــم يكن
م ــن املــدي ـنــة نـفـسـهــا ،أو م ــن ري ـف ـهــا .وال
يعدو األمــر كونه مجرد فكرة مجنونة،
تـ ـق ــوم عـ ـل ــى اجـ ـتـ ـي ــاز الـ ـس ــاح ــل ش ــرق ــا،
عـ ـب ــر طـ ــريـ ــق بـ ـي ــت ي ـ ــاش ـ ــوط ـ ـ ـ ـ ال ـ ـغـ ــاب،
ل ـل ـم ـضــي م ــن األراضـ ـ ـ ــي ال ــواقـ ـع ــة تـحــت
سيطرة الحكومة نحو منطقة أضحت
تـعـتـبــر خـ ــارج ال ـح ــدود اآلم ـن ــة .غـيــر أن
اإلدلبيني املقيمني في الساحل وجــواره
يستطيعون زيـ ــارة مــديـنـتـهــم وقــراهــم،
وتفقد أح ــوال األه ــل واملمتلكات ،أو ما
بقي منها .وفي هذه الحال يمكن لهم أن
يكونوا عيون املهتمني بمتابعة أخبار
املدينة التي تسبب ما يكفي من األسى
في وجدان السوريني .املدينة الخضراء...
أرض الزيتون ،صــارت رمـزًا للحرب في
أقسى صورها .هذا ما يحمله اإلدلبيون
الــداخ ـلــون وال ـخ ــارج ــون ،تـحــت إش ــراف
الحكومة ،وأمام أنظار عناصر الجيش.
فهل املدينة معزولة حقًا عن الدولة األم؟
وهل األهالي راضون بانفصالهم املؤقت
عــن األراض ـ ــي الـخــاضـعــة لـلـحـكــومــة؟ أم
أنـهــم فــي انتظار تغيير مــا فــي واقعهم
السيئ؟

مؤن الريف ...وسيارات بال أرقام

يرشحه للرئاسة
حزب سامي عنان ّ
القاهرة ــ األخبار
فاجأ «حزب مصر العروبة» ،الذي ّأسسه الفريق سامي عنان ،أمس ،الرأي العام املصري،
بترشيحه رئيس األركــان األسبق النتخابات الرئاسة املرتقبة في آذار املقبل .وأعلن
الحزب ،في بيان صدر عقب اجتماع عقدته هيئته العليا ترشيح سامي عنان النتخابات
الرئاسة ،مع العلم بأنه لم يتم ،حتى اآلن ،تحرير أي توكيل للفريق املتقاعد ،الذي شغل
منصب رئيس أركــان حــرب الـقــوات املسلحة ،منذ أيــام الرئيس حسني مـبــارك ،وكان
الرجل الثاني في املرحلة االنتقالية التي تلت «ثورة  25يناير» ،إلى أن أقيل من منصبه
في عهد الرئيس «اإلخواني» محمد مرسي.
وقــال أعضاء في «حــزب مصر العروبة» لـ«األخبار» ّإن البيان املطالب بترشيح عنان
ال يعني بالضرورة موافقته على املطلب ،مشيرين إلى أن «مؤتمرًا صحافيًا سيعقد
لهذا الغرض في غضون أيــام ،وسيتم العمل على اتخاذ اآللية املناسبة للترشح إلى
االنتخابات ،وفق القانون» ،في وقت نفى فيه ابن الفريق املتقاعد وجود أي معلومات
لديه حول ترشح والده لالنتخابات.
وكان عنان قد عقد مؤتمرًا صحافيًا قبيل انتخابات عام  ،2014أعلن فيه عزوفه عن
الترشح النتخابات الرئاسة ،ملصلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وحفاظًا على وحدة
الصف خالل الفترة التي أعقبت إطاحة حكم «اإلخوان».
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الـ ـس ــوري ــون لـلـتـخـفـيــف م ــن م ـصــاريــف
الطعام شـتـ ً
ـاء .ولذلك تجهز لنا مؤننا،
فنمضي لزيارتها واسـتــام حصصنا،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى الـ ـ ـش ـ ــوق الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ل ــرؤي ــة
ال ــوال ــدي ــن واألخ ـ ـ ــوة واألقـ ـ ـ ـ ــارب» ،تـقــول
املــرأة .وتتابع« :ثمن الكيلو الواحد من
الفليفلة اليابسة يتجاوز  6آالف ليرة
فيما يـصــل ليتر الــزيــت إل ــى  ،2000في
أرض الخير الزاخرة بالزيت والزيتون.
أتـسـلــم سـنــويــا  25كـيـلــوغــرام م ـكــدوس،
ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت ع ــائ ـل ـت ــي ت ـس ـت ـه ـلــك قـبــل
الـ ـح ــرب  .»40ب ـح ـجــاب عـ ـ ــادي ،تمضي
أم خــالــد إلــى قــريـتـهــا .تـســأل عــن أحــوال
شـ ـب ــان الـ ـع ــائـ ـل ــة .م ـع ـظ ــم الـ ـفـ ـتـ ـي ــان مــن
أقــارب ـهــا م ـضــوا إل ــى الـعـمــل ف ــي تــركـيــا،
ً
ب ــدال مــن تجنيدهم كـعـنــاصــر مسلحة،
ّ
تصر املرأة
لكسب لقمة العيش الصعبة.
األربعينية أن أهالي الفتيان أرسلوهم
إلى العمل في الخارج ،ألن البقاء يعني
العمل في األرض ،وهو عمل ال يقي من
الـفـقــر ،أو االن ـخ ــراط فــي ق ـتــال الـجـيــش،
وهو أمر مرفوض بالنسبة إليهم ،وفق
تعبيرها .وبحسب من تعرفهم في ريف
إدلــب ،فــإن معظم أقاربها من املسلحني
جاهزون لتسليم سالحهم ،في أي وقت

الموظفون
يتقاضون رواتبهم
التي يوصلها إليهم
أبناؤهم الزائرون

ت ـصــل خ ــال ــه ط ــائ ــع الـ ـق ــوات ال ـســوريــة
املتقدمة من ريف حماة ،خالل العمليات
العسكرية الجارية .يذكر أحمد ،الرجل
السبعيني العائد إلــى إدلــب بعد زيــارة
ق ـص ـيــرة ألب ـن ــائ ــه ف ــي حـ ـم ــاة ،أن معظم
السيارات التي يستخدمها سكان الريف
هي «من غير أرقــام» (لوحات تسجيل).
ُ
وي ـض ـيــف« :الـ ـسـ ـي ــارات ه ـن ــاك رخـيـصــة
الثمن .تمامًا كما لو أنك تشترين سيارة
من غير رسوم الجمارك املرتفعة» .وعند
ســؤالــه عــن مصير تلك الـسـيــارات فيما
ل ــو ع ـ ــادت س ـي ـطــرة ال ــدول ــة ع ـلــى إدل ــب،
فــإنــه يـجـيــب« :ل ــم تكلفنا الـكـثـيــر ،ول ــذا
سنستغني عنها ببساطة».

على ذلــك .فــي حــن أن األهــالــي سارعوا
ل ـ ـي ـ ـس ـ ـتـ ـمـ ــدوا ش ـ ـب ـ ـكـ ــات االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال مــن
األراضي التركية ،بإضافة أبراج تقوية
داخل الحدود ،حيث يمكن شحن أجهزة
الخلوي ببطاقات تركية ،يتم شراؤها
مــن املـحــال التجارية .وبــرغــم انتفاء أي
مــن مـظــاهــر وج ــود الـحـكــومــة الـســوريــة
داخـ ــل املــدي ـنــة ،ف ــإن املــوظ ـفــن م ــا زال ــوا
يتقاضون رواتبهم التي يوصلها إليهم
أبـ ـن ــاؤه ــم ال ـ ــزائ ـ ــرون ،ب ــن وقـ ــت وآخـ ــر.
امل ــراك ــز الـصـحـيــة واملـسـتـشـفـيــات تسير
ب ــإش ــراف م ـب ــاش ــر م ــن ع ـن ــاص ــر «هـيـئــة
ت ـح ــري ــر الـ ـ ـش ـ ــام» ،وب ـف ـع ــل ذل ـ ــك يـمـتـنــع
أهــالــي الــريــف عــن ال ـن ــزول إل ــى املــديـنــة،
إال حــن الـ ـض ــرورة ،إذ إن ـهــم مـتــروكــون
إلدارة شــؤونـهــم الـيــومـيــة ،بــراحــة أكبر
فــي الــريــف .يــذكــر أبــو حسن أنــه احتاج
إلــى إجــراء صــورة شعاعية ،ما اضطره
إل ــى زي ـ ــارة املــدي ـنــة وال ـل ـج ــوء إل ــى أحــد
امل ـش ــاف ــي ال ـع ــام ــة ،ومـ ــع ذلـ ــك دفـ ــع ثـمــن
الصورة  4آالف ليرة .أما املازوت فيأتي
م ـكــررًا ب ـطــرق بــدائ ـيــة .ي ـقــول الستيني:
«يعاني أقاربنا من سد مداخن املدافئ
أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــا ،بـ ـسـ ـب ــب س ـ ـ ــوء الـ ـ ــوقـ ـ ــود».
ووف ــق ال ــرج ــل ،ف ــإن نـقـمــة األه ــال ــي على
امل ـس ـل ـح ــن كـ ـبـ ـي ــرة ،وه ـ ــي ت ـ ـ ــزداد كـلـمــا
ساءت األوضاع املعيشية .غير أنه يجد
أن الــوجــود الـتــركــي مـ ّ
ـرحــب بــه شعبيًا،
ّ
ً
أم ــا فــي تـســويــة سياسية م ــا ،تخلص
الناس من سيطرة «جبهة النصرة» .أما
واقع الكهرباء ،فهو مأساوي ،إذ ال تمد
الحكومة الـســوريــة املــديـنــة بالكهرباء.
وإن ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع تـ ـت ــم عـ ـب ــر ال ـط ــاق ــة
الشمسية ،في حني يتم تدريس مناهج
الدولة ،بعد تمزيق كتب مادة «القومية»
من قبل عناصر «النصرة» .تذكر أحالم،
وه ــي م ـ ّ
ـدرس ــة لـغــة عــرب ـيــة ،أن عـنــاصــر
«الـجـيــش ال ـحــر» م ــوج ــودون فــي إدل ــب،
إنـمــا ال كلمة لهم على األرض .وتــروي
حادثة عن إلقاء «النصرة» القبض على
«أمهر قناصي الجيش الحر في إدلب»،
ووضـعـهــم فــي ال ـسـجــن ،خـشـيــة تسليم
أن ـف ـس ـه ــم ل ـل ـج ـيــش الـ ـ ـس ـ ــوري .وت ـصــف
املـ ـ ــرأة ال ــواق ــع هـ ـن ــاك ،ب ــال ـق ــول« :إلدلـ ــب
مجلس مدينة تابع لسيطرة املسلحني.
وفــي ظل تدفق مسلحني وعوائلهم من
م ـنــاطــق دم ـش ــق وح ـل ــب ،ب ـعــد ات ـفــاقــات
التسوية ،فــإن الناس يأكلون بعضهم،
من الضغط السكاني الهائل» .وتضيف:
«كـلـفــة اإليـ ـج ــارات فــي املــديـنــة ت ـبــدأ من
 45ألـ ــف لـ ـي ــرة ،ب ـح ـســب تـجـهـيــز امل ـنــزل
م ــن الـ ــداخـ ــل .م ــول ــدات ال ـك ـه ــرب ــاء بــديــل
ع ــن ال ـك ـهــربــاء امل ـف ـق ــودة ،وس ــط ارت ـفــاع
سـعــر األم ـب ـي ــرات» .وال ــاف ــت أن املــديـنــة
الواقعة على نهر العاصي تفتقد مياه
الشرب ،ما يضطر األهالي إلى شرائها.
أم ــا ع ـب ــوات ال ـغ ــاز ،فـيـصــل أج ــر تعبئة
الواحدة إلى ما يقارب  20دوالرًا ،فيما
يزيد سعر البنزين على  10دوالرات.

م ــن املـمـكــن االن ـط ــاق عـلــى ال ـطــريــق من
ال ــاذق ـي ــة إل ــى ب ـلــدة الـسـقـيـلـبـيــة ،غــربــي
ً
ح ـمــاة ،أوال .تكلفة ال ــراك ــب ال ــواح ــد في
الـ ـح ــافـ ـل ــة الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ت ـب ـل ــغ  600ل ـي ــرة
سورية (أكثر من دوالر أميركي بقليل).
ً
الــوصــول إلــى املنطقة يبدو سـهــا ،غير
أن السقيلبية ستكون محطتك األخيرة،
إن لــم تـكــن بـطــاقـتــك الـشـخـصـيــة تحمل
خــانــة ادل ــب أو إح ــدى بـلــداتـهــا .عناصر
حواجز الجيش سينظرون إليك بريبة.
كــل شــيء ُهـنــا يـقــول لــك :قــف! ال يمكنك «الناس يأكلون بعضهم»
ال ـع ـب ــور إلـ ــى امل ـق ـلــب اآلخ ـ ــر م ــن ال ـحــرب يتداول اإلدلبيون روايات في ما بينهم،
ال ـق ــائ ـم ــة .وك ـ ــأن امل ــدي ـن ــة أض ـح ــت عــاملــا مـنــذ س ـقــوط املــديـنــة ع ــام  ،2015عــن أن
آخ ــر ،يسكنه أشـخــاص مختلفون ،ولم انـشـقــاقــات بالجملة ج ــرت فــي صفوف
يكونوا يومًا شــركــاءك فــي وطــن واحــد .ع ـنــاصــر ال ـش ــرط ــة ،ومـعـظـمـهــم أج ـبــروا
ال تشدد الحواجز على هوية األشخاص
كـثـيـرًا ،وال تدقيق كبيرًا فـ ّـي التفتيش .نازحون من ريف إدلب الشرقي جراء المعارك األخيرة الدائرة (أ ف ب)
يكفي أن تكون إدلبيًا ،ويفضل أن تكون
م ــع عــائ ـل ـتــك .أم ــا ال ـع ــائ ــدون م ــن إدل ــب،
فـسـيـتـعــرضــون إل ــى ال ـتــدق ـيــق ال ـشــديــد،
باعتبارهم في رحلة عبور صعب «إلى
ُ
ال ــدول ــة» .الــوقــوف هـنــا أمــر واج ــب ،غير
أنه حافل بالحكايات ...حكايات األهالي
ال ــذاه ـب ــن وال ـع ــائ ــدي ــن .ت ـق ــول أم خــالــد،
املوظفة املتزوجة في الالذقية ،إن تكلفة
قـطــع الـطــريــق مــن السقيلبية إل ــى بلدة
قلعة املضيق الـحـمــويــة ،الــواقـعــة تحت
س ـي ـط ــرة امل ـس ـل ـحــن ت ـص ــل إلـ ــى  5آالف
ل ـيــرة (ح ــوال ــى  10دوالرات) للشخص
الــواحــد .وتذكر أن إخوتها ينتظرونها
ّ
قـ ــرب امل ـع ـب ــر ،ل ـي ـقــلــوهــا وأط ـف ــال ـه ــا إلــى
بيت والــدهــا فــي إحــدى بـلــدات الجنوب
اإلدل ـ ـبـ ــي .ت ــذه ــب امل ـ ـ ــرأة لـ ــزيـ ــارة أهـلـهــا
ف ــي ن ـهــايــات ال ـخ ــري ــف ،لـلـحـصــول على
ّ
لتمد بها
املؤن التي تصنعها والدتها،
بناتها املتزوجات في مدن بعيدة« .أمي
ال تـنـســانــا .ت ـعــرف األوض ـ ــاع املعيشية
الصعبة .وهي تزرع كل الخضر الداخلة
فــي مـكــونــات امل ــؤن ،الـتــي يعتمد عليها
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العالم

إيران

يحذرون ترامب :ال بديل من االتفــا
األوروبيون ّ
أطلق وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا
وألمانيا ،أمس ،موقفًا تحذيريًا للرئيس
يتعين
األميركي ،دونالد ترامب ،الذي ّ
عليه اليوم اتخاذ قرار بشأن تمديد
تعليق العقوبات التي كانت مفروضة
على إيران من عدمه .تحذير ُيتوقع،
إلى جانب توصيات مستشاري ترامب ،أن
يلجم جماح الرئيس ويمنعه من تجديد
العقوبات .إال أن ذلك ال يعني أن االتفاق
سيدخل مرحلة استقرار؛ بالنظر إلى إصرار
المضي في تقويضه
ترامب على
ّ
ع ـش ـي ــة امل ـ ــوع ـ ــد امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض التـ ـخ ــاذ
الــرئـيــس األم ـيــركــي ،دونــالــد تــرامــب،
قرارًا بشأن استمرار تعليق العقوبات
النفطية الـتــي كــانــت مـفــروضــة على
إيران قبيل إبرام االتفاق النووي عام
 ،2015اجتمع وزراء خارجية  3دول
أوروبية على إطالق موقف تحذيري
ل ـت ــرام ــب م ــن م ـغ ـبــة االنـ ـسـ ـح ــاب مــن
االتـ ـف ــاق أو عــرق ـلــة ت ـن ـف ـيــذه .مــوقــف
يتساوق مع النصائح املوجهة إلى
تــرامــب مــن ِقـ َـبــل مستشاريه بتمديد

تقول إيران إنها مستعدة
ألسوأ االحتماالت
إعـ ـف ــاء إي ـ ـ ــران م ــن ال ـع ـق ــوب ــات حـتــى
ال ت ـضــع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة نفسها
موضع «املنتهك لالتفاق» .إزاء ذلك،
وعلى الرغم من أن «شخصية ترامب
ال ـتــي يـصـعــب الـتـكـهــن بـتـصــرفــاتـهــا
تجعل من الصعب تحديد إن كانت
ُ
الـعـقــوبــات ســتـجـ ّـدد أو ال» عـلــى حد
تـعـبـيــر م ـســاعــد ال ــرئ ـي ــس اإلي ــران ــي،
مجيد تخت روانجي ،إال أن الراجح،
وفقًا لتوقعات مسؤولني أميركيني،
أن يـ ـعـ ـم ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس إلـ ـ ـ ــى ت ـج ــدي ــد
تعليق الـعـقــوبــات ،مــع تـكــرار رفضه

الس ـت ـم ــرار هـ ــذا «االت ـ ـفـ ــاق ال ـس ـيــئ»،
ولـ ـج ــوئ ــه إل ـ ــى خ ـ ـيـ ــارات ب ــدي ـل ــة مــن
قـبـيــل ف ــرض ع ـقــوبــات عـلــى شــركــات
ّ
وأف ـ ــراد إيــران ـيــن ،والـسـعــي فــي ســن
ت ـش ــري ـع ــات ت ـس ـمــح ب ـم ـنــع اس ـت ـق ــرار
االتفاق ،ما يعني استمرار الهواجس
ال ـتــي ت ـحــول دون ان ــدف ــاع الـشــركــات
إيران.
األوروبية نحو االستثمار في ّ
ه ــذه ال ـهــواجــس ب ــال ــذات هــي مــا ملــح
إل ـي ـه ــا ال ـ ـ ـ ــوزراء األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــون خ ــال
اج ـت ـمــاع ـهــم ،يـ ــوم أم ـ ــس ،بـنـظـيــرهــم
اإليــرانــي ،فــي العاصمة البلجيكية،
بـ ــروك ـ ـسـ ــل ،حـ ـي ــث ش ـ ـ ـ ــددوا عـ ـل ــى أن
إليـ ـ ــران «ال ـح ــق ف ــي أن تـسـتـفـ ّيــد من
املـ ــزايـ ــا االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي وف ــره ــا
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي» .مـ ــزايـ ــا ال يـ ــزال
تحقيقها مـتـعـثـرًا إل ــى اآلن؛ بسبب
تـ ـخ ــوف ال ـ ـشـ ــركـ ــات األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة مــن
إم ـكــان ـيــة ان ـه ـي ــار االت ـ ـفـ ــاق ،وهـ ــو ما
ي ـب ـط ــئ وت ـ ـيـ ــرة دخ ــولـ ـه ــا املـ ـج ــاالت
االسـتـثـمــاريــة فــي إي ــران ،على الرغم
مـ ــن تــوق ـي ـع ـهــا ص ـف ـق ــات ب ـم ـل ـي ــارات
ال ـ ـ ــدوالرات م ــع ال ـشــركــات اإليــران ـيــة.
وفــي مــا بــدا ردًا على اعـتـبــار ترامب
«خ ـط ــة ال ـع ـمــل امل ـش ـتــركــة ال ـشــام ـلــة»
«أســوأ اتفاق جرى التفاوض بشأنه
عـلــى اإلط ـ ــاق» ،أك ــد وزراء خارجية
بــريـطــانـيــا وفــرن ـســا وأملــان ـيــا أن «ال
ب ــدي ــل مـ ــن االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق» ،راف ـ ـضـ ــن أي
تحرك يمكن أن يؤدي إلى تقويضه،
ومبدين تمسكهم بـضــرورة الفصل
بني االتفاق النووي وبــن سياسات
إيران في املنطقة.
وق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة الـبــريـطــانــي،
بـ ـ ــوريـ ـ ــس ج ـ ــونـ ـ ـس ـ ــون ،إن تـ ـق ــاري ــر
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تثبت
التزام إيران باالتفاق ،مستدركًا بأن
ع ـلــى «ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــامـ ـي ــة» أن
تظهر أنـهــا «ج ــار جـيــد» فــي الـشــرق
األوسـ ـ ــط .وف ــي االتـ ـج ــاه ع ـي ـنــه ،رأى
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـف ــرن ـس ــي ،ج ــان
إي ــف ل ــودري ــان ،أن ــه يـتـعــن الـحـفــاظ
ع ـلــى االتـ ـف ــاق ك ــي يـتـسـنــى ألوروب ـ ــا
والـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة امل ـ ـضـ ـ ّـي نـحــو
مواجهة «خالفاتنا األخــرى القائمة
ب ــالـ ـفـ ـع ــل ...فـ ــي ق ـض ـي ــة الـ ـص ــواري ــخ
ال ـبــال ـت ـي ـســة ،وك ــذل ــك ب ـس ـبــب أف ـع ــال

شدد الوزراء على ضرورة الفصل بين االتفاق النووي وبين سياسات إيران (أ ف ب)
ّ

إيران في املنطقة بأسرها» ،موضحًا
أن «أوروبـ ـ ـ ــا تـعـتـبــر هـ ــذه الـقـضــايــا
منفصلة عــن املـســألــة ال ـنــوويــة» .من
جهته ،أشار وزير الخارجية األملاني،
زيغمار غابرييل ،إلى أهمية حماية
االتـ ـف ــاق ،ع ـلــى طــريــق «م ـنــع تـطــويــر
األسـلـحــة ال ـنــوويــة ،فــي وق ــت تبحث
فيه أجزاء أخرى من العالم عن كيفية
الـحـصــول عـلـيـهــا» .وف ــي ه ــذا اإلط ــار
أي ـضــا ،اع ـت ـبــرت م ـســؤولــة الـسـيــاســة
ال ـخــارج ـيــة ف ــي االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي،
فـيــديــريـكــا مــوغـيــريـنــي ،أن «االت ـفــاق

ي ـح ـقــق امل ــرج ــو م ـ ـنـ ــه ...وهـ ــو تـقـيـيــد
البرنامج النووي اإليــرانــي ووضعه
تحت مراقبة وثيقة».
ً
ُ
وي ـع ـ ّـد اجـتـمــاع بــروكـســل اسـتـكـمــاال
مل ــا قـ ــال دب ـل ــوم ــاس ــي أوروبـ ـ ـ ــي إن ـهــا
«حملة ننفذها منذ أكتوبر /تشرين
األول املــاضــي ،عندما أفصح ترامب
ع ــن نـيــاتــه ت ـجــاه االت ـف ــاق ال ـن ــووي».
وبحسب الدبلوماسي املــذكــور ،فإن
«تــوق ـيــت االج ـت ـم ــاع ل ـيــس م ــن قبيل
امل ـص ــادف ــة» ،إن ـمــا م ــن أج ــل «إي ـصــال
رسـ ــالـ ــة إلـ ـ ــى واشـ ـنـ ـط ــن بـ ـ ــأن إيـ ـ ــران

م ـل ـتــزمــة ،وب ـ ــأن م ــن األف ـض ــل وج ــود
ً
االتفاق النووي بدال من عزل إيران»
ع ـلــى ح ــد تـعـبـيــر دب ـل ــوم ــاس ــي آخ ــر.
واع ـت ـبــر وزي ــر ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي،
محمد ج ــواد ظــريــف ،مــن جــانـبــه ،أن
«االجتماع أظهر توافقًا على أن إيران
ملتزمة بــاالتـفــاق ،ولديها الحق في
أن تنعم بمزاياه االقتصادية ،وأن أي
تحرك يقوضه غير مقبول» ،مضيفًا،
في تغريدة على «تويتر» ،أن «أملانيا
وفرنسا وبريطانيا تعلم تمامًا أن
استمرار إيران في التزامها مشروط

اليمن

صاروخ على معسكر في نجران ...وولد الشيخ «متفائل»
ّ
ليتصدر املشهد اليمني،
عاد امليدان
بعد مغادرة الوفد األممي العاصمة
صـ ـنـ ـع ــاء ،أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،مـ ــن دون
اإلدالء ب ـت ـصــري ـحــات لـلـصـحــافـيــن
ً
الذين انتظروا طويال نائب املبعوث
ال ــدول ــي إلـ ــى ال ـي ـمــن إس ـمــاع ـيــل ولــد
الشيخ أحمد ،معني شريم ،في باحة
املطار.
وأوضــح ولد الشيخ ،أمس ،أن نائبه
اجتمع ،فــي صنعاء ،مــع «مسؤولني
س ـيــاس ـيــن ف ــي ح ــرك ــة أنـ ـص ــار ال ـلــه،
وامل ــؤتـ ـم ــر ال ـش ـع ـبــي الـ ـع ــام وج ـه ــات
س ـيــاس ـيــة أخ ـ ــرى فــاع ـلــة وق ـ ــادة مــن
املجتمع املدني» ،مشيرًا إلى أن الوفد
األم ـ ـمـ ــي ّ
«رحـ ـ ـ ــب بــال ـت ـش ـج ـيــع الـ ــذي
لقيه مــن خــال التزامهم وتعاونهم
(«أن ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه» و«امل ـ ـ ــؤتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر»)
السـتـئـنــاف عملية الـســام فــي أقــرب
فرصة ممكنة».
ودعــا ولــد الشيخ األطــراف اليمنيني
إل ــى «اع ـت ـمــاد خ ـطــاب يـعـلــي مـبــادئ
امل ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــة وال ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــة والـ ـ ـس ـ ــام
والـتــوافــق وحـســن ال ـج ــوار» ،معتبرًا
أن «هذا أمر أساسي ملساعدة الشعب
اليمني على تحقيق ما يصبو إليه
من حياة آمنة ومستقرة وكريمة».

هـ ـ ـ ــذا االنـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــاع اإليـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــي الـ ـ ــذي
أشاعته تغريدتان لولد الشيخ على
حسابه في «تويتر» ،مساء أمس ،لم
يـجــد تــرجـمــة حـتــى اآلن فــي املــواقــف
السياسية والتطورات على جبهات
امليدان.
ب ـ ــل عـ ـل ــى الـ ـعـ ـك ــس م ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـف ـيــد
امل ــؤش ــرات الـ ـ ــواردة م ــن صـنـعــاء إلــى
أن زي ـ ـ ـ ــارة وفـ ـ ــد األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة لــم
تـ ـح ــدث اخـ ـت ــراق ــا سـ ــوى ف ــي كــونـهــا
استأنفت الــوســاطــة السياسية بعد
طول انقطاع ،وخصوصًا في أعقاب
أح ــداث صنعاء األخـيــرة الـتــي أودت
بحياة الرئيس السابق علي عبدالله
صالح .إذ قرئت جولة الوفد األممي
ال ـط ــوي ـل ــة ،والـ ـت ــي اس ـت ـم ــرت خمسة
أيـ ــام ،عـلــى أن ـهــا تـطـبـيــع م ــع الـحـيــاة
ال ـس ـيــاس ـيــة الـ ـج ــدي ــدة ف ــي ص ـن ـعــاء.
يـشــار إل ــى أن ممثلي «أن ـصــار الـلــه»
رفضوا لقاء شريم ،الــذي اجتمع مع
رئ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ـس ـي ــاس ــي صــالــح
الصماد بصفته الرسمية.
وانشغلت األوس ــاط اليمنية ،أمــس،
ب ـ ــأول ظ ـه ــور ع ـل ـنــي لـلـعـمـيــد ط ــارق
صالح ،نجل شقيق الرئيس السابق
علي عبدالله صالح ،والــذي يعتبره

ليتصدر المشهد بعد مغادرة الوفد األممي صنعاء (أ ف ب)
عاد الميدان
ّ
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بااللتزام األميركي الكامل».
ت ـص ــري ــح ي ـس ـت ـب ـطــن تـ ـه ــديـ ـدًا كــانــت
منظمة الـطــاقــة الــذريــة اإليــرانـيــة قد
لـ ّـوحــت بــه قـبــل يــومــن ،عـنــدمــا حــذر
املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم امل ـن ـظ ـم ــة ،ب ـه ــروز
كـمــالــونــدي ،مــن أن ــه «إذا لــم يستمر
ت ـع ـل ـيــق الـ ـعـ ـق ــوب ــات ف ـس ـي ـك ــون ذل ــك
انتهاكًا لالتفاق الـنــووي ،وستتخذ
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة اإلي ــران ـي ــة
بالطبع اإلجراءات الالزمة».
على املقلب األميركي ،توحي األجواء
الـســائــدة ،إلــى اآلن بــأن جـهــود كبار

انشغلت األوساط
اليمنية بأول
ظهور علني للعميد
طارق صالح

ال ـب ـعــض ال ـقــائــد ال ـع ـس ـكــري الن ـقــاب
األخـ ـي ــر ع ـلــى «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،وذل ــك
بعد اختفاء طارق صالح منذ أحداث
صـنـعــاء ،وس ــط ت ـضــارب فــي األنـبــاء
حـ ـ ــول مـ ـصـ ـي ــره .وظـ ـه ــر ص ــال ــح فــي
م ـن ـط ـقــة ع ـت ــق ف ــي م ـحــاف ـظــة ش ـب ــوة،
ل ـت ـق ــدي ــم الـ ـ ـع ـ ــزاء إلـ ـ ــى أس ـ ـ ــرة األمـ ــن
الـ ـع ــام ل ــ«امل ــؤت ـم ــر ال ـش ـع ـبــي ال ـع ــام»
الـســابــق ع ــارف ال ــزوك ــا ،ال ــذي قضى
في االشتباكات األخيرة بني «أنصار
الـلــه» وجماعة علي عبدالله صالح.
وأعلن طارق صالح ،في أول تصريح

مستشاري ترامب في ثنيه عن إعادة
تـفـعـيــل ال ـع ـقــوبــات ض ــد إي ـ ــران ربـمــا
تؤتي ثمارها خالل الساعات املقبلة،
مـ ــن دون أن ي ـع ـن ــي األمـ ـ ـ ــر اق ـت ـن ــاع
ال ــرئ ـي ــس ب ــأص ــل االتـ ـف ــاق وض ـ ــرورة
بقائه .ويتوقع مسؤولون أميركيون،
ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،أن ي ـج ــدد تــرامــب
إعـ ـف ــاء طـ ـه ــران م ــن ال ـع ـق ــوب ــات ب ـنـ ً
ـاء
ع ـلــى ت ــوص ـي ــات ك ـب ــار م ـس ـت ـشــاريــه،
م ـح ــاذري ــن ال ـج ــزم بــات ـخــاذ الــرئـيــس
ق ـ ــرارًا نـهــائـيــا ب ــذل ــك .وي ـح ــذر ه ــؤالء
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون مـ ــن أن «ع ـ ـ ــدم تـعـلـيــق
ال ـع ـقــوبــات يـعـنــي أن ــك تـنـتـهــك خطة
العمل الشاملة املشتركة».
إال أنـ ــه ،وح ـت ــى ف ــي ح ــال اسـتـجــابــة
ت ــرام ــب لـتـلــك ال ــدع ــوات ،يـبـقــى خطر
زعــزعــة االت ـف ــاق قــائـمــا؛ بــالـنـظــر إلــى
مـســاعــي الــرئ ـيــس األم ـيــركــي بمعية
مـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــه إلـ ـ ــى س ـ ــن ت ـش ــري ـع ــات
تتيح له ما يسميه «إصــاح االتفاق
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــووي» ،ع ـ ـبـ ــر تـ ـقـ ـلـ ـي ــص رقـ ــابـ ــة
ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس عـ ـل ــى «خ ـ ـطـ ــة ال ـع ـم ــل
امل ـش ـتــركــة ال ـشــام ـلــة» ،وتــال ـيــا فــرض
ع ـقــوبــات ع ـلــى بــرنــامــج ال ـصــواريــخ
الـ ـب ــالـ ـسـ ـتـ ـي ــة اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وضـ ـم ــان
اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـقـ ـي ــود املـ ـف ــروض ــة عـلــى
أن ـش ـطــة إيـ ـ ــران ال ـن ــووي ــة ح ـتــى بعد
انتهاء مدة االتفاقُ .يضاف إلى ذلك،
أن الرئيس األميركي سيلجأ ،بحسب
تــوق ـعــات م ـســؤولــن أم ـيــرك ـيــن ،إلــى
فــرض عقوبات على شــركــات وأفــراد
إيرانيني أو مرتبطني بأنشطة إيران،
بل ربما على الشركات األوروبية التي
تــريــد تـســريــع وت ـي ــرة اسـتـثـمــاراتـهــا
ف ــي «ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــامـ ـي ــة» .في
ه ــذه األج ـ ـ ــواء ،ال ُيـسـتـبـعــد أن تظل
إمكانية استفادة طهران من العوائد
االقتصادية لالتفاق الـنــووي مجرد
م ـش ــاري ــع وخ ـط ــط وات ـف ــاق ـي ــات غـيــر
قابلة للتنفيذ .ومن هنا ،تقول إيران
إنها «مستعدة ألســوأ االحتماالت...
حتى على الصعيد االقتصادي» .فما
هــي خطتها ملــواجـهــة احـتـمــاالت من
هــذا الـنــوع ،وهــي الخارجة ّ
للتو من
موجة احتجاجية شكلت الخيبة من
«الرهانات النووية» أحد أسبابها؟

له(« ،أننا) نمد أيدينا إلى أشقائنا،
وبالذات اململكة العربية السعودية،
لـلـعـمــل ع ـلــى إن ـه ــاء ال ـح ــرب وإعـ ــادة
األم ــن واالس ـت ـقــرار إلــى الـيـمــن ،فأمن
الـيـمــن واس ـت ـق ــراره م ــن أم ــن املنطقة
واس ـت ـق ــراره ــا» ،مـضـيـفــا أن «الـيـمــن
لــن تنسلخ عــن عروبتها وتتجه أي
اتجاه آخر».
م ـي ــدان ـي ــا ،ش ـه ــدت ب ـعــض الـجـبـهــات
ت ـس ـخ ـي ـنــا م ـل ـح ــوظ ــا فـ ــي ال ـس ــاع ــات
امل ــاضـ ـي ــة ،وال س ـي ـمــا ع ـن ــد ال ـح ــدود
اليمنية الـسـعــوديــة .وأعـلـنــت الـقــوة
ال ـص ــاروخ ـي ــة ف ــي ال ـج ـيــش الـيـمـنــي،
أمـ ـ ـ ــس ،إطـ ـ ـ ــاق ص ـ ـ ـ ــاروخ ب ــال ـس ـت ــي،
م ــن ن ــوع «ق ــاه ــر  »M2عـلــى معسكر
لـ ـلـ ـق ــوات الـ ـخ ــاص ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة فــي
نجران .ونقلت وكالة األنباء اليمنية
«سبأ» ،عن مصدر عسكري قوله إن
ال ـصــاروخ اسـتـهــدف مهبط طــائــرات
«أب ـ ــاتـ ـ ـش ـ ــي» ف ـ ــي أح ـ ـ ــد املـ ـعـ ـسـ ـك ــرات
الـسـعــوديــة ب ـن ـجــران ،مــؤك ـدًا إصــابــة
الـصــاروخ هدفه بدقة .إال أن وسائل
اإلعـ ـ ــام ال ـس ـع ــودي ــة ق ــال ــت إن ق ــوات
الــدفــاع الـجــوي الـسـعــودي اعترضت
الصاروخ فوق منطقة نجران.
(األخبار)

«التحالف المدني» في األردن:
مخاوف مشروعة من شعارات «المدنية»
محمد فرج
ف ــي عـقــد الـتـسـعـيـنـيــات وب ـعــد انـهـيــار
امل ـن ـظ ــوم ــة االشـ ـت ــراكـ ـي ــة فـ ــي ال ـع ــال ــم،
اشـ ـتـ ـعـ ـل ــت م ـ ــوج ـ ــة امل ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات غ ـيــر
ُ
الحكومية ،ون ِبشت تعريفات املجتمع
املدني والدولة املدنية من أدبيات هوبز
ول ــوك وغــرامـشــي ومـ ِّـاركــس وروس ــو،
ولكنها في الحقيقة ُوظفت في سياقات
أخرى لم تكن على صلة ال بالسياقات
التاريخية ملا أنتجه هــؤالء ،وأحيانًا لم
تكن حتى على صلة بالفرضيات على
تجريدها.
ّ
فــأنـطــونـيــو غــرام ـشــي (م ـنــظــر الـبـنـيــة
الفوقية) ناقش مفهوم املجتمع املدني،
ووضــع األح ــزاب والنقابات على رأس
مـنـظـمــاتــه (األم ـي ــر ال ـحــديــث) ،ونــاقــش
أهـ ـمـ ـي ــة اضـ ـ ـط ـ ــاع هـ ـ ــذه امل ــؤسـ ـس ــات
ب ـم ـه ـمــات ت ــؤدي ـه ــا عـ ـ ــادة مــؤس ـســات
ال ــدول ــة األيــديــولــوج ـيــة (اإلعـ ـ ــام ،نشر
الــوعــي ،الـتـعـلـيــم) .وعـلــى النقيض من
ذل ــك ،اسـت ـخـ ِـدمــت «مـنـظـمــات املجتمع
املــدنــي» الستبدال األح ــزاب والنقابات
في التسعينيات ،كي تستبدل ما هو
راديـ ـك ــال ــي ب ــاإلص ــاح ــي ،وتـسـتـبــدل
ش ـع ــارات اس ـتــام الـسـلـطــة بـشـعــارات
ال ـع ـم ــل م ـع ـه ــا ،وتـ ـس ــاه ــم أيـ ـض ــا فــي
تفكيك املجتمعات وتسخني القضايا
اإلشكالية فيها.
م ـنــذ ذلـ ــك ال ــوق ــت واسـ ـتـ ـخ ــدام شـعــار
«املدنية» ،دولة أو مجتمعًا أو منظمات،
ي ـث ـي ــر ح ـس ــاس ـي ــة ع ــال ـي ــة وري ـ ـبـ ــة م ــا،
وبــالـتـحــديــد ل ــدى ال ـت ـي ــارات الـيـســاريــة
والقومية الراديكالية .في كل األحــوال،
كانت املوجة الثانية للمصطلح خالل
أح ــداث «الــربـيــع الـعــربــي» ،فــابـتــداء من
تــوظ ـي ـف ـهــا ف ــي ت ـغ ـي ـيــر األن ـظ ـم ــة كـمــا
تـبـتـغــي ال ـ ــدول امل ــان ـح ــة ،إل ــى مــواجـهــة
تدخل املؤسسة العسكرية في الحكم
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،إل ـ ــى اعـ ـتـ ـب ــاره ــا ال ـب ــدي ــل
املــوضــوعــي عــن االنـحـيــازات الطائفية
والقبلية والعشائرية ،إلى توظيفها في
ً
أجـنــدات تــوطــن وغـيــرهــا ،وص ــوال إلى
أن تطاول أحيانًا نقد حركات املقاومة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة بــوص ـف ـهــا
ح ــرك ــات إســام ـيــة ول ـي ـســت مــدن ـيــة...
ف ــي خ ـضــم ك ــل ذلـ ــكُ ،ي ـع ـلــن تــأسـيــس
حزب سياسي جديد في األردن تحت
ع ـن ــوان «ال ـت ـحــالــف امل ــدن ــي» ،فـهــل ثمة
م ـخــاوف م ــا؟ س ــؤال يستحق البحث
والتمحيص ،وال سيما أن نتائج حوار
على هذه الشاكلة ال تفضي إلى نتائج
أردنـ ـي ــة خ ــاص ــة ت ـمــامــا ،وإن ـم ــا يمكن
إسقاط عدد منها على املنطقة أيضًا.
«التحالف المدني» في األردن
بـ ــادر ال ـت ـحــالــف م ـنــذ ان ـط ــاق دعــايـتــه
م ـب ــاش ــرة إل ــى ال ـ ــرد االس ـت ـبــاقــي على
املخاوف أو «االتهامات» املتوقعة ،التي
ب ــدأت أوس ــاط الـسـيــاســة والـثـقــافــة في
ً
تداولها أصال ،ومن ذلك:
ً
ـ أوال :هل هو تيار مؤسس على عداء
مباشر مــع الــديــن؟ تصريحات التيار
ال تقود إلى نتيجة على هذه الشاكلة.
التصريح الواضح كان يتعلق برفض
استغالل الدين في الحياة السياسية
وق ـبــولــه كـمـكــون اجـتـمــاعــي تــاريـخــي،
وال نـ ـع ــرف ه ــل حـ ـ ــدود ذل ـ ــك امل ــوق ــف
تتضمن أيضًا رفــض تأسيس حزب
على أساس ديني أم ال .على أي حال،
املــوقــف ال ــراف ــض لــوجــود ح ــزب ديني

ال يـمـثــل امل ــوق ــف الـعـلـمــانــي األص ـي ــل،
فالرابطة العقائدية التي تجمع أفراد أي
مجموعة (حزب ،حركة ،جيش ،نظام...
إلخ) تمثل «دينًا» على املستوى العملي،
امل ـهــم أن ت ـكــون ه ــذه ال ــراب ـط ــة ،وبـقــدر
مــا تـعــزز تماسك املجموعة الــداخـلــي،
ترفض االعتداء على الروابط األخرى
إال في سياقات كبرى كتحرير األرض
م ــن امل ـس ـت ـع ـمــر ،وإل ـ ـغـ ــاء االس ـت ـغ ــال
الـطـبـقــي ،وم ــا يشبه ذل ــك .خ ــارج هــذه
الـسـيــاقــات الـكـبــرى قــد تتحول املدنية
نفسها إلى سلفية أو تكفيرية تحاول
إقصاء التيارات األخرى ،أو تتحول إلى
تعبير عن موقف شكلي وسطحي.
ـ ـ ثــانـيــا :هــل هــو تـيــار مــؤيــد للتطبيع؟
في سياق الرد على االدعــاءات املبكرة
واملوجهة لـ«التحالف» ،بوصفه حزب
الرجل الواحد (الدكتور مروان املعشر)،
يأتي الرد على شاكلة كاريكاتورية في
الفيلم التعريفي القصير لـ«التحالف»،
يــأتــي ال ــرد عـلــى لـســان املـعـشــر نفسه
(«لن يكون ذلك حزب الرجل الواحد»).
فــي الــوقــت نفسه ،يعبر التحالف عن
نفسه حزبًا بــا ق ـيــادات ،وهــي الحالة
الـتــي لــم يعرفها الـتــاريــخ إلــى اللحظة،
فـمــن املـمـكــن أن يـتــأســس ح ــزب دون
زعــامــة الــرجــل ال ــواح ــد ،ولـكــن الـتــاريــخ
الحديث لم يقدم إلــى اللحظة نموذجًا

خلق نموذج
ديموقراطي اجتماعي
للمملكة خارج اإلطار
خيال سياسي
العربي ٌ
ناجحًا فــي حــزب بــا قـيــادة ،ويـطــاول
ه ــذا الـتــوصـيــف األح ـ ــزاب ف ــي أوروبـ ــا
وأميركا أيضًا.
وبما أن صيغة الحزب بال قيادة هي
ص ـي ـغــة م ـثــال ـيــة وغ ـي ــر واق ـع ـي ــة ،فمن
الطبيعي أن تتصاعد مخاوف متعلقة
بـمــا هــو واق ـعــي ،فاملعشر إن لــم يكن
الرجل الواحد ،فهو واحد من الرجال.
املـ ـخ ــاوف تـتـعـلــق بــامل ـلــف الـشـخـصــي
لـلــرجــل ،مــن هـنــدســة اتـفــاقـيــة الـســام
مـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،إلـ ـ ــى ت ـم ـث ـي ــل األردن
ديبلوماسيًا كسفير في إسرائيل ،إلى
العمل فــي «مــركــز كارنيغي للسالم»،
إل ــى امل ـشــاركــة فــي الـحـكــومــة صاحبة
أك ـبــر ع ــدد م ــن ال ـقــوانــن املــؤق ـتــة .هنا
مــن الطبيعي أن تــرفــع تـلــك املعطيات
م ـن ـســوب األدري ـن ــال ــن ع ـنــد الـجـمـهــور
حـيــال املــوقــف املـتــوقــع لـهــذا الـتـيــار من
إسرائيل .وتجدر اإلشــارة هنا إلى أن
املــوقــف مــن التطبيع ال يمكن قياسه
وضبطه على إيـقــاع املــوقــف مــن قــرار
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد ت ــرام ــب،
األخ ـيــر ،فالجميع يعلم أنــه ق ــرار غير
قابل للنقاش عربيًا وعامليًا.
لكن ،هل يمكن لهذه «املدنية» أن تتمدد
ً
مستقبال لتقول« :على أرضية املساواة
في الحقوق والــواجـبــات ،فال مانع من
الـتــوطــن» ،مــع األخــذ بعني االعتبار أن
املساواة في الحقوق والواجبات موقف
ال نقاش فيه ،ولكن م ــؤداه السياسي
وال ـن ـف ـســي ال ـج ـمــاه ـيــري م ـحــل نـقــاش
ب ــال ــدرج ــة نـفـسـهــا م ــن ال ـتــأك ـيــد .وهــل
يمكن أن تتمدد املدنية لترفض املوقف

املقاوم إلسرائيل بحجة أن من يقوده
حركات إسالمية وليست على مقاس
املسطرة «املدنية» للتحالف؟
ـ ـ ـ ـ ثـ ــال ـ ـثـ ــا :مـ ـ ــن يـ ـمـ ـث ــل هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـيـ ــار؟
ال ـكــاري ـكــاتــوريــة واملـبــالـغــة فــي الصيغ
املباشرة كانت الثيمة الرئيسية للفيلم
ال ـت ـع ــري ـف ــي الـ ـخ ــاص ب ــال ـت ـي ــار ،فـحــن
ي ــوص ــف ب ــأن ــه حـ ــزب ال ــرج ــل ال ــواح ــد
(حزب مروان املعشر) يأتي الرد على
لـســان املـعـشــر نـفـســه ،وح ــن يوصف
بأنه يمثل فئة «يمني مسيحي» ،يكون
الـ ـ ــرد ب ــان ـض ـم ــام ام ـ ـ ــرأة م ـح ـج ـبــة فــي
األفـ ــام ،وح ــن يــوصــف بــأنــه ال يمثل
سكان القرى ،يــروج بكثافة ملتحدثني
مـ ــن املـ ـح ــافـ ـظ ــات .فـ ــي كـ ــل األحـ ـ ـ ــوال،
ل ـيــس م ــن امل ـم ـكــن دحـ ــض االدع ـ ـ ــاءات
عـلــى ه ــذه الـشــاكـلــة ،واملـ ــدة املـقـبـلــة قد
تكشف املــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل ،ولكن
الـنـظــرة االنـطـبــاعـيــة ملـكــونــات الـلـقــاءات
الـتــأسـيـسـيــة تـعـطــي إش ـ ــارات بتعبير
هذا التيار عن الطبقة الوسطى والطبقة
الوسطى العليا ّ
العمانية باملقام األول
إضــافــة إل ــى إمـكــانـيــة تـحــول التحالف
إلــى إطــار أعـمــال مشتركة بــن األفــراد
(.)Business platform
ـ رابعًا :عن معنى السوق االجتماعي.
يـعـلــق أح ــد أع ـض ــاء ال ـت ـي ــار ،األس ـت ــاذ
جميل النمري ،أن املدارس االقتصادية
امل ــوج ــودة اآلن ه ــي اق ـت ـصــاد ال ـســوق
الحر ،والكينزية ،ويدفع النمري بخيار
ال ـس ــوق االج ـت ـمــاعــي والــدي ـمــوقــراط ـيــة
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة .ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل األحـ ـ ـ ـ ـ ــوال
الديموقراطية االجتماعية هي صافي
نتيجة تـطــور ال ـبــرجــوازيــة األوروب ـي ــة،
وصراع النقابات العمالية األوروبية إلى
حصلت ما ّ
أن ّ
حصلته للطبقة العاملة
من مكتسبات .وتقوم هذه املكتسبات
في املقام األول على معادلة كون الدولة
األوروب ـيــة رأسمالية خ ــارج حــدودهــا،
وت ـن ــزع لــاش ـتــراك ـيــة داخ ـل ـه ــا ،أي أن
ال ـن ـم ــوذج ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي االجـتـمــاعــي
في أوروب ــا تأسس على فائض أربــاح
الـشــركــات مــن مناطق أخ ــرى (األردن
إحـ ــداهـ ــا ب ــامل ـن ــاس ـب ــة) ،وت ــوظ ـي ـف ــه فــي
ب ــرام ــج رع ــاي ــة اجـتـمــاعـيــة ف ــي الــداخــل
لـلـمـتـعـطـلــن ع ــن ال ـع ـم ــل وال ـتــأم ـي ـنــات
الـصـحـيــة وغ ـيــرهــا .أم ــا مـحــاولــة خلق
نموذج ديموقراطي اجتماعي في بلد
صغير ك ــاألردن ،خ ــارج إط ــار وحدته
مع محيطه العربي ،فهو محض خيال
سياسي ،ال يقترب من واقعية املطالبة
بانضمام األردن إلــى مـشــروع قومي
عــربــي محيط فــي إط ــار س ــوق عربية
مشركة واقتصاد ّ
موجه!
من يجيب عن المخاوف؟
وحــدهــم مؤسسو التيار يستطيعون
اإلج ــاب ــة ع ــن م ـخ ــاوف م ـشــروع ــة من
هذا القبيل ،مخاوف قد ال تكون على
ص ـل ــة ب ــامل ــدن ـي ــة ك ـم ـف ـه ــوم ،ول ـك ــن فــي
س ـيــاقــات عــرضـهــا وتــوظـيـفـهــا .كيف
يمكن تجاهل «البروفايل» الشخصي
للدكتور املعشر في ما يتعلق بالسالم
م ــع إس ــرائـ ـي ــل؟ ه ــل ث ـمــة تـصــريـحــات
قــادمــة تـطـمــس ذل ــك؟ مــا ضـمــانــة منع
«امل ــدن ـي ــة» م ــن االن ـ ــزالق ض ــد املـقــاومــة
اإلس ــام ـي ــة وم ـش ــرو ّع ـه ــا الـسـيــاســي
امل ـقــاوم؟ مــا ضمانة أل تنزلق املدنية
إلى بنود «صفقة القرن»؟
اإلجابات الفضفاضة والعامة ال تكفي
في حقبة االنحيازات الواضحة!
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بريطانيا

مفاوضات الخروج من «االتحاد» تراوح مكانها

ثان لـ«بريكست»؟
استفتاء ٍ
بينما تعاني حكومة ماي
من تعقيدات كثيرة في
مهمة الخروج من االتحاد
األوروبي ،خاصة أنها ما زالت
متأثرة بنتيجة االنتخابات
التشريعية المبكرة التي دعت
إليها في الربيع الماضي ،أعلن
«عراب البريكست» نايجل فاراج
أنه «يفكر في إجراء استفتاء
ثان حول عضوية بريطانيا
ٍ
في االتحاد األوروبي»
أعـ ـ ـل ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس ح ـ ـ ــزب االس ـ ـت ـ ـقـ ــال،
نايجل فاراج ،أنه «وصل إلى نقطة
بـ ــدأ ي ـف ـكــر ف ـي ـهــا بـ ــإجـ ــراء اس ـت ـف ـتــاء
ـان ح ــول ع ـضــويــة بــري ـطــان ـيــا في
ثـ ـ ٍ
االت ـحــاد األوروب ـ ــي» .وعـلــى هامش

بدء الجولة الجديدة من املفاوضات
بــن لـنــدن وبــروكـســل ،قــال فــي حلقة
تلفزيونية بثتها «القناة الخامسة»
البريطانية« :ربما ،أقول ربما ،أفكر
ّ
اآلن في أن من الجيد إجراء استفتاء
ـان حـ ــول ع ـض ــوي ــة بــري ـطــان ـيــا فــي
ثــ ٍ
االتحاد األوروبي».
وي ـ ــرى ف ـ ـ ــاراج ،ال ـ ــذي ُي ـ َـع ـ ّـد م ــن أب ــرز
داع ـ ـمـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــروج ال ـب ــري ـط ــان ــي مــن
االتـحــاد األوروب ــي ،أن «خـطــوة مثل
هـ ــذه م ــن ش ــأن ـه ــا أن ت ـن ـهــي ال ـج ــدل
ال ـق ــائ ــم ف ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا م ـن ــذ إج ـ ــراء
االسـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاء» ،وق ـ ـ ــد انـ ـتـ ـق ــد م ـس ــار
مفاوضات «بريكست» مع بروكسل
ووصـفـهــا ب ـ «الـبـطـيـئــة» .وأش ــار إلــى
ق ـنــاع ـتــه ال ـكــام ـلــة بـ ــأن «ع ـ ــدد الــذيــن
س ـي ـصــوتــون ل ـل ـخ ــروج ال ـبــري ـطــانــي
فــي االستفتاء الثاني سيكون أكثر
بكثير من الذين ّ
صوتوا له في املرة
األولى».
وكـ ــانـ ــت ر ّئـ ـيـ ـس ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ت ـي ــري ــزا
م ــاي ،قــد مل ـحــت ســابـقــا إل ــى الـفـكــرة،

ّ
إل أن املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـح ـك ــوم ــة
ّ
أعلن أمــس أن «لـنــدن ال تحضر إلى
أي إج ــراء مــن ه ــذا الـقـبـيــل» .ويـشــار
إلــى أن «حــزب املحافظني» (تترأسه
مـ ــاي) ،امل ــوج ــود فــي الـسـلـطــة حاليًا
مـنـقـســم ب ــن م ـ ّ
ـؤي ــد «ل ـل ـخ ــروج» من
االتـ ـح ــاد وآخـ ــر م ـع ــارض ل ــه .وي ـعــدُّ
وزير الخارجية ،بوريس جونسون،

«حــزب املحافظني» األكثرية املطلقة
في مجلس العموم البريطاني ،األمر
الذي أدى إلى نجاح «حزب العمال»
(امل ـ ـعـ ــارض ل ـبــري ـك ـس ـيــت) ،بـتــوحـيــد
صفوفه.
على هذا الصعيد ،أشار أحد التقارير
الـتــي أشــاد بها رئـيــس بلدية لندن،
ص ــادق خ ــان ،إل ــى أن ع ــدم الــوصــول
إلـ ـ ــى تـ ــوافـ ــق ب ــريـ ـط ــان ــي ـ ـ ـ أوروب ـ ـ ــي
ع ـل ــى م ـس ــأل ــة «ب ــري ـك ـس ــت» س ـي ــؤدي
إلـ ـ ـ ــى خ ـ ـسـ ــائـ ــر فـ ـ ــي االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ب ـق ـي ـمــة
 56م ـل ـيــار ي ـ ــورو .وأض ـ ــاف الـتـقــريــر
ال ـ ـصـ ــادر ع ــن م ــؤس ـس ــة «ك ــامـ ـب ــردج
إيكونومتريكس» أن «غياب التوافق
ق ــد يـسـبــب أي ـضــا خ ـس ــارة 500.000
وظيفة» .كذلك إن «القطاعات املالية
وال ـخــدمــات ـيــة سـتـكــون األك ـث ــر تــأثـرًا
فــي حــال فشل املـفــاوضــات ،املعقدة،
مع بروكسل».
فــي هــذا الـسـيــاق ،أعلنت مــاي أمــس،
أن ـه ــا ت ـع ـمــل م ــن أجـ ــل ال ـت ــوص ــل إلــى

نايجل فاراج :مسار المفاوضات
مع بروكسل بطيء
ووزيـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات «ب ــريـ ـك ـ ِـس ــت»
دي ـف ـيــد دايـ ـف ــس ،م ــن أبـ ــرز املـ ّ
ـؤيــديــن
ل ـه ــذا ال ـ ـخـ ــروج ،ف ـي ـمــا يـ ـن ــادي وزي ــر
املالية واالقتصاد ،فيليب هاموند،
بــال ـحــوار مــع بــروك ـســل .فــي حــن أن
رئ ـي ـس ــة الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ــا زالـ ـ ــت م ـت ــأث ــرة
بـنـتـيـجــة االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـشــريـعـيــة
املبكرة التي دعــت إليها فــي الربيع
املـ ــاضـ ــي ،والـ ـت ــي أدت إلـ ــى خ ـس ــارة

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
1
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8

9

29 2 4 18 23 28 39

2771 sudoku

كلمات متقاطعة 2 7 7 1
2

أف ـض ــل اتـ ـف ــاق تـ ـج ــاري م ــع االت ـح ــاد
األوروب ـ ــي عـقــب االن ـس ـحــاب .ولفتت
إلـ ــى أن «ال ـح ـك ــوم ــة ت ـع ـمــل م ــن أجــل
التوصل إلى أفضل اتفاق النسحاب

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1578وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 2 - 4 - 18 - 23 - 28 - 39 :الرقم
اإلضافي29 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 4,269,511,426ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة4,269,511,426 :ل.ل.
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقـــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 388,172,283ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة388,172,283 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 118,770,660ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 53 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2,240,956 :ل.ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 118,770,660ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 2,084 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 56,992 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 270,416,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 33,802 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 2,005,317,399 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :
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أفقيا

 -1طبيب أميركي صيني راحل من أصل لبناني رافق مسيرة الزعيم الصيني ماو
ّ
متفرع من األطلسي بني أميركا
تسي تونغ ملدة  12عامًا كطبيب خاص له –  -2بحر
الوسطى والجنوبية وجزر األنتيل –  -3عاصمة أميركية – ّ
لس الطعام –  -4صفة
تجسس شخص في بلده وعمله ملصلحة دولة أجنبية – من الحبوب –  -5للنفي
– من ملوك الـتــوراة –  -6يستدعيني – من الطيور –  -7شــرط في سباق الخيل –
أرخبيل أندونيسي في جزر ُملوك وأشهر سوق عاملية لجوزة الطيب –  -8عجز –
اإلسم األول لراقصة لبنانية راحلة – واحد باألجنبية –  -9أنعم النظر في الحساب
– من أسماء األسد –  -10أغزر نهر في العالم بعد األمازون

عموديًا
 -1مرفأ هام في دبي – مدينة يمنية كانت العاصمة سابقًا –  -2بحر – سبيله ودربه – -3
مع
مدينة فلسطينية في الضفة الغربية – برد –  -4مدينة في أفغانستان فيها سوق مبادالت ّ
باكستان –  -5قشر وقشط – نكافح –  -6أحرف متشابهة – لحم غير مطبوخ – نضعف ونرق
–  -7دولة شرق اوسطية – عائلة طيار فرنسي راحل أول من قفز باملظلة من منت الطائرة عام
 -8 – 1913مقياس بحري – وارى الشخص في التراب – حرف جر –  -9عائلة ممثلة فرنسية
مخضرمة –  -10إسم أطلق على معركة مصيرية قام بها املقاتلون في فييتنام ضد الجيش
الفرنسي في الحرب الهندية الصينية وكانت نتيجتها هزيمة الفرنسيني الساحقة

شروط اللعبة

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

1

أفقيا

 -1ليش فاليسا –  -2مارتينيك –  -3سبارتل – حلو –  -4أهمس – ّتبًا –  -5نا – كم – غراب
–  -6جرير – لدينا –  -7رمس – ّ
أبدل –  -8وفا – لحد – مش –  -9سيستان –  -10األرشيدوق

عموديًا

 -1لوس انجلوس –  -2بهار – ايف –  -3شمام – يراسل –  -4فارس كرم – تا –  -5ارت – س ل ا ر
–  -6لتلت – حنش –  -7ي ي – بغداد –  -8سنحاريب – ّلد –  -9ايل – أندم –  -10كوكب الشرق

حل الشبكة 2770

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

عــالــم أم ـيــركــي ( )2015-1916مـبـتـكــر أش ـعــة ال ـل ـيــزر .ك ــان رئـيـســا ملعهد
مساشوستس للتكنولوجيا خــال ستينيات القرن املــاضــي .حــاز عام
 1964على جائزة نوبل في الفيزياء
 = 6+4+8+5+3شجر خالد ■  = 11+10+9+1دولــة عربية ■ = 10+2+7
تقوم بهجوم

حل الشبكة الماضية :عزيز الشافعي

نتائج زيد
جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1578
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح24954 :
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة5 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة15,000,000 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم4954 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.954 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.54 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 504
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة674 :
• يومية أربعة8049 :
• يومية خمسة40510 :
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◄ وفيات ►

ماي :نعمل من أجل التوصل إلى أفضل اتفاق تجاري مع «االتحاد» (أ ف ب)

الـبــاد مــن االتـحــاد األوروب ــي مــن أجل
صالح الشعب البريطاني» ،مضيفة أن
«ما نفعله هو أننا نسعى إلى التوصل
إلــى أفـضــل اتـفــاق للشعب البريطاني

ّ
يخص االنسحاب مــن االتحاد
فــي مــا
األوروبي ...أنا واثقة من أننا سنتمكن
من التوصل إلى اتفاق جيد».
وت ـ ـع ـ ـهـ ــدت م ـ ـ ــاي ب ــأنـ ـه ــا «س ـت ـق ـض ــي

ع ـ ـلـ ــى م ـ ـخ ـ ـل ـ ـفـ ــات ال ـ ـبـ ــاس ـ ـت ـ ـيـ ــك غ ـي ــر
الضرورية بحلول عــام  ،»2042وذلك
فــي إط ــار «خ ـطــة عـمــل وط ـن ـيــة» تــأمــل
أن ت ـظ ـه ــر أن ح ـكــوم ـت ـهــا ت ـه ـت ــم بـمــا
ه ــو أك ـثــر م ــن االن ـف ـصــال ع ــن االت ـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي .وب ــالـ ـكـ ـش ــف ع ـ ــن ج ـ ــدول
أعـمــال بيئي جــديــد ،تتطلع مــاي إلى
ت ـج ــاوز االن ـق ـســامــات ب ـشــأن ال ـخــروج
م ـ ــن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي وف ـض ــائ ــح
وان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ل ـ ــم ُتـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـدرس ب ـع ـن ــاي ــة،
وتـسـعــى إل ــى تــوسـيــع ن ـطــاق التأييد
لحزب املحافظني الذي تترأسه.
وبينما كان هناك ترحيب باإلجراء ات
ال ـتــي أعـلـنـتـهــا ،وه ــي «ت ـمــديــد العمل
بتحصيل خمسة بنسات من العمالء
عـ ــن كـ ــل ك ـي ــس ب ــاس ـت ـي ـك ــي ال يـمـكــن
استخدامه ســوى مــرة واحــدة ليشمل
كـ ــل مـ ـت ــاج ــر الـ ـتـ ـج ــزئ ــة وت ـخ ـص ـيــص
مـ ـم ــرات ب ــامل ـت ــاج ــر ال ـك ـب ـي ــرة لـلـطـعــام
غ ـيــر امل ـغ ـلــف وزراع ـ ـ ــة غ ــاب ــة شـمــالـيــة
جديدة» ،إال أن بعض النواب قالوا إن
اإلجراء ات «غير كافية».
وق ــال ــت رئ ـي ـســة الـ ـ ـ ــوزراء ،أمـ ــس ،أم ــام
جـمـهــور فــي غ ــرب ل ـنــدن ،إن «حــزبـهــا
ي ـق ــدم ت ـع ـه ـدًا م ـهـ ّـمــا بــال ـع ـمــل ع ـلــى أن
يصبح جيلنا أول جيل يترك البيئة
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ف ـ ــي حـ ــالـ ــة أف ـ ـضـ ــل م ـمــا
وجدناها عليها» .في املقابل ،وصفت
رئ ـي ـســة «حـ ــزب ال ـخ ـض ــر» ،ك ــاروالي ــن
لــوكــاس ،اإلجـ ــراء ات بأنها «مبهمة»،
ً
ق ــائـ ـل ــة إنـ ـه ــا «لـ ـيـ ـس ــت ح ـ ـلـ ــوال جـ ــادة
ومستدامة على املدى البعيد».
(األخبار ،أ ف ب)

بالرضى والتسليم ملشيئته تعالى
ننعى اليكم وفاة املرحوم
املربي الفاضل االستاذ
فؤاد سعيد حمزه
أبو ربيع
مدير املدرسة التنوخية الوطنية
سابقًا
مدير مؤسسة بيت اليتيم الدرزي
سابقًا
زوجته املربية الفاضلة املرحومة
نهى محمود حمزه
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
تقبل الـتـعــازي ال ـيــوم الجمعة 12
م ـنــه م ــن ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
ً
مساء
قبل الظهر حتى الخامسة
في دار الطائفة الدرزية ،بيروت.
لكم من بعده طيب البقاء
ال ـ ــراض 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.

◄ذكرى أسبوع ►
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيتها النفس املطمئنة إرجعي
إلى ربك راضية مرضية
ف ــادخـ ـل ــي فـ ــي ع ـ ـبـ ــادي وادخـ ـل ــي
جنتي.
صدق الله العلي العظيم
ت ـصــادف ن ـهــار األح ــد ال ــواق ــع فيه
 2018/1/14ذك ــرى م ــرور أسبوع
ع ـ ـلـ ــى وفـ ـ ـ ـ ــاة فـ ـقـ ـي ــدتـ ـن ــا الـ ـغ ــالـ ـي ــة
املرحومة
الحاجة بسيمة عبد املجيد كالكش
زوجة الحاج أحمد بهيج جابر
(أبو وفيق)
أبـنــاؤهــا :املهندس وفـيــق ،حسني،
علي ،إبراهيم واملربية فاطمة.
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤهـ ـ ــا :امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم إبـ ــراه ـ ـيـ ــم
ك ــاك ــش ،امل ــرح ــوم ي ـح ـيــى ،زكــريــا
وعلي.
صهرها :علي عبد األمير ارطيل.
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحها
الـ ـط ــاه ــرة آي م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم
ومجلس عزاء في حسينية بلدتها
ميفدون الساعة العاشرة صباحًا.
ل ـل ـف ـق ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب
ال ــراض ــون بـقـضــاء ال ـلــه اآلس ـف ــون:
آل جابر ،كالكش ،ارطـيــل ،وعموم
أه ــال ــي بـلــدتــي م ـي ـفــدون وقــاعـقـيــة
الجسر.

تقرير

بوتين :الداهية كيم ربح الجولة!
تعليق على األوضاع المستجدة في شبه الجزيرة الكورية ،وصف فالديمير بوتين ،كيم
في
ٍ
جونغ أون ،بأنه «فاز بالمواجهة مع كوريا الجنوبية والغرب بشأن برنامجيه النووي والصاروخي،
وحقق هدفه االستراتيجي» .بدورها تواصل واشنطن استعداداتها لبحث الجهود الديبلوماسية
لقاء على المستوى الوزاري في كندا األسبوع المقبل
الكورية ،في ٍ
وص ــف الــرئ ـيــس ال ــروس ــي ،فــاديـمـيــر
بــوتــن ،نظيره الـكــوري الشمالي ،كيم
جونغ أون ،بـ«الداهية والناضج الذي
ربــح هــذه الـجــولــة» .وفــي تعليق على
األوض ــاع فــي شبه الـجــزيــرة الـكــوريــة،
قال إن كيم «حقق هدفه االستراتيجي:
ل ــدي ــه ش ـح ـنــة نـ ــوويـ ــة ،ل ــدي ــه صـ ــاروخ
بعيد امل ــدى ـ ـ حتى  13ألــف كيلومتر،
قــادر على الــوصــول إلــى أيــة نقطة من
الكرة األرضية ،أو بأي حال ـ أي نقطة
على أرض عدوه املحتمل».
لقاء مع صحفيني
ولفت بوتني خالل ٍ
روس ،أمس ،إلى أن «كوريا الشمالية
ط ــورت ص ــواري ــخ ق ــوي ــة ،لـكـنـهــا تــريــد
اآلن ت ـه ــدئ ــة األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن
«ال ي ـم ـكــن ح ــل األزم ـ ـ ــة إال م ــن خ ــال
املحادثات».
وب ـعــد اج ـت ـمــاع وف ــدي ال ـكــوري ـتــن في
 9كــانــون الـثــانــي ال ـج ــاري ،ق ــال مكتب
رئيس كوريا الجنوبية ،مون جاي إن،
إن الرئيس الصيني ،شي جني بينغ،
ّ
رحـ ــب بــالـتـقــدم األخ ـي ــر الـ ــذي أحــرزتــه
املحادثات ،وذلك خالل مكاملة هاتفية
م ــع األول .وأعـ ـل ــن ال ـب ـيــت األزرق في
ـان ل ــه ،أن ــه خــال
س ـي ــول ،أم ــس ف ــي ب ـي ـ
املكاملة التي استمرت ٍ 30دقيقةّ ،
عبر
شــي عــن مساندته ملــوقــف مــون مــن أن
«التقدم فــي املـحــادثــات الكورية يجب
أن يـسـيــر ب ــال ـت ــوازي م ــع ن ــزع الـســاح
ال ـنــووي مــن شبه ال ـجــزيــرة» .وأضــاف
الـبـيــان« :اتـفــق الــرئـيـســان على تعزيز
االتصاالت االستراتيجية والتعاون».
ك ــذل ــك ،رح ـ ــب م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ال ــدول ــي
ب ــامل ـح ــادث ــات ،م ـعــربــا ع ــن أم ـلــه ف ــي أن
ت ـم ـه ــد ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة الـ ـط ــري ــق أمـ ــام
جـعــل شـبــه ال ـجــزيــرة ال ـكــوريــة خالية
م ــن الـ ـس ــاح ال ـ ـنـ ــووي .وق ـ ــال م ـن ــدوب
كازاخستان لدى األمم املتحدة ،خيرت
عـمــروف ،ال ــذي تتولى ب ــاده الرئاسة
ـح
الـشـهــريــة ملـجـلــس األمـ ــن ف ــي تـصــريـ ٍ
أمـ ـ ـ ـ ــس ،إن «م ـ ـج ـ ـلـ ــس األمـ ـ ـ ـ ــن ي ــرح ــب
بــال ـخ ـطــوات واالتـ ـص ــاالت ال ـتــي جــرت

سيستمر لقاء
فانكوفر «ضد سالح
كوريا» يومين

بني سيول وبيونغ يانغ» ،وهو األمر
ال ــذي أك ــده السفير الـســويــدي ،أولــوف
سكوغ ،أيضًا.
ُي ــذك ــر أن الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،دونــالــد
تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،أع ـ ـلـ ــن أول م ـ ــن أم ـ ـ ـ ــس ،أن ــه
«منفتح بشروط على إجراء مباحثات
مباشرة بني الواليات املتحدة وكوريا
الشمالية ،وذلك خالل محادثة هاتفية
بينه وبني نظيره الكوري الجنوبي».
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،قـ ــالـ ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة

األميركية إن الوزير ريكس تيلرسون،
سـيـحـضــر اج ـت ـمــاعــا ل ـع ــدد م ــن وزراء
ال ـخــارج ـيــة ف ــي ك ـنــدا األس ـب ــوع املقبل
لبحث الجهود الدبلوماسية الخاصة
ب ـش ـبــه الـ ـج ــزي ــرة الـ ـك ــوري ــة .وأض ــاف ــت
بيان أن «كندا ستستضيف
الوزارة في
ٍ
ل ـقــاء فــانـكــوفــر ل ـ ــوزراء الـخــارجـيــة عن
األم ــن واالس ـت ـق ــرار فــي شـبــه الـجــزيــرة
الكورية» ،مشيرة إلــى أنــه سيبدأ يوم
االثنني ويستمر حتى األربعاء.
وذكـ ـ ــر ال ـب ـي ــان أن ال ـلـ ـق ــاء «س ـت ـش ــارك
ف ـيــه دول م ــن مـخـتـلــف أن ـح ــاء الـعــالــم
إلظـهــار التضامن الــدولــي ضــد برامج
كــوريــا الشمالية (لألسلحة) النووية
والصواريخ الباليستية ،وهي برامج
خ ـط ـيــرة وغ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة» .وأض ــاف ــت
الـ ـ ـ ــوزارة أن وزي ـ ــر ال ــدف ــاع األم ـي ــرك ــي،
ج ـي ـم ــس م ــاتـ ـي ــس ،س ـي ـح ـضــر م ــأدب ــة
ع ـش ــاء ف ــي اف ـت ـتــاح االج ـت ـم ــاع ــات يــوم
االثنني املقبل.
(األخبار ،رويترز)

بوتين :ال يمكن حل األزمة إال من خالل المحادثات (أ ف ب)

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
بسم الله الرحمن الرحيم
تتق ـ ـ ّـدم
جمعية املبرات الخيرية ومستشفى
بهمن
بــأحـ ّـر الـتـعــازي وأص ــدق املــواســاة
بوفاة
رجل الخير والعمل الصالح
الحاج عبد الحسني بهمن
وفـ ــي هـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة سـ ــوف تـقـيــم
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة مـ ـجـ ـل ــس فـ ــات ـ ـحـ ــة عــن
روح ــه ال ـطــاهــرة ,فــي قــاعــة السيدة
الـ ـ ـ ـ ــزهـ ـ ـ ـ ــراء(ع) -مـ ـسـ ـج ــد اإلمـ ــامـ ــن
ال ـح ـس ـن ــن(ع)-ح ــارة ح ــري ــك ,وذل ــك
مــن الـســاعــة الـثــانـيــة حـتــى الــرابـعــة
والـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــف م ـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــد ظ ـ ـهـ ــر يـ ــوم
ال ـج ـم ـع ــة ,ف ــي  12ك ــان ــون ال ـثــانــي
2018م .امل ــواف ــق لـ ــ 25ربـيــع الـثــانــي
1439هـ
ّ
يتغمد
ســائـلــن ال ـع ـلـ ّـي ال ـقــديــر أن
الفقيد الكبير بواسع رحمته
ورض ــوان ــه وأن يـلـهــم أه ـلــه وذوي ــه
ّومحبيه ّالصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون

ذكرى أسبوع
ي ـصــادف ي ــوم الـجـمـعــة الــواقــع فيه
 12كانون الثاني  2018م املوافق 24
ربيع اآلخر  1439هـ ـ
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج محمد الحلباوي (أبو ربيع)

حرمه الحاجة إبتسام رعد
ولداه :الحاج ربيع  -الدكتور علي
أشقاؤه :الحاج عباس  -الحاج علي
 الحاج عبدالله  -الحاج حسنأصهرته :السيد محمد املوسوي -
السيد طارق املوسوي
السيد حمزة املوسوي
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـمــة ستتلى
آي ــات مــن الــذكــر الحكيم عــن روحــه
الـ ـط ــاه ــرة فـ ــي م ـج ـم ــع امل ـج ـت ـب ــى -
ال ـســان تـيــريــز مــن الـســاعــة الثانية
بعد الظهر وحتى الساعة الرابعة
عصرًا ،ويقام مجلس عزاء حسيني
مــن الـســاعــة الــرابـعــة حـتــى الــرابـعــة
والنصف.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
الراضون بقضاء الله :آل الحلباوي
 آل رع ــد  -آل امل ــوس ــوي  -آل شكروعموم أهالي بلدة النبي شيت

يـصــادف نـهــار الجمعة الــواقــع في
١٢/١/٢٠١٨
ذكرى اسبوع املرحوم
بسام كرم املقداد
اوالده :سعد وعلي
بناته :الصيادلة ابتسام وديما
زوجته:املحامية زبيدة املقداد
اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤه  :ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــور
م ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــد،رضـ ـ ـ ـ ــوان،الـ ـ ـ ـ ــدك ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــور
داه ـ ــج،رم ـ ــزي ،ه ـي ـثــم وامل ــرح ــوم ــان
عدنان وعلي
شقيقاته:ابتسام ورلى
بهذه املناسبة األليمة ستتلى آية
م ــن ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم ع ــن روح ـ ــه في
حسينية البرجاوي  -بئر حسن من
الساعة الثانية حتى الثالثة بعد
الظهر.
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/1077
طالب التنفيذ :جمال ترست بنك ش.م.ل.
وكيله املحامي ابراهيم الحسامي
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا :بـ ــال ورفـ ـع ــت هــانــي
املـ ـق ــداد ح ـ ــارة ح ــري ــك ش ـ ــارع املـ ـق ــداد -
محالت املقداد لبيع التبغ والتنباك
السند التنفيذي :سندات دين مستحقة
بقيمة /120450/دوالر أميركي
ت ــاري ــخ قـ ـ ــرار ال ـح ـج ــز- 2016/7/21 :
تاريخ تسجيله2016/8/4 :
املـطــروح للبيع 2400 :سهم من العقار
رقم  7/1191الشياح:
طابق اول يتألف مــن مدخل وصالون
وطعام وثالث غرف ومطبخ وحمامات
وشرفات ولدى الكشف تبني ان ما ذكر
اعاله ينطبق على الواقع  -وهذا القسم
ب ـحــالــة ج ـي ــدة وي ـش ـغ ـلــه ال ـس ـيــد احـمــد
عــواضــة وعـلــي عــواضــة  -حــق مختلف
خــاضــع لـنـظــام ادارة الـعـقــار  -يشترك
بملكية الـقـســم رق ــم  1و 3وك ــل مــا ورد
عليهما  -تــأمــن رضــائــي درج ــة اولــى
بدون مزاحم مع حق التحويل وشهادة
ق ـيــد ح ــق ف ــائ ــدة ح ـســب شـ ــروط الـعـقــد
الدئن :جمال ترست بنك ش.م.ل .املدين:
بالل ورفعت هاني املقداد.
مساحته/113/ :م 2تقريبًا.
ال ـت ـخ ـم ــن/180800/ :د.أ - .الـ ـط ــرح:
/108480/د.أ.
تــاريــخ ومـكــان املــزايــدة :تجرى املــزايــدة
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع ف ــي 2018/2/2
الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا أم ــام رئيس
دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا
املبنى الجديد.
ش ــروط الـبـيــع :فعلى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
وق ـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة ايـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
أو مصرف مقبول باسم رئيس دائــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق الــدائــرة كما عليه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
ال ـع ـش ــر ع ـل ــى م ـس ــؤول ـي ـت ــه ك ـم ــا عـلـيــه
وخــال عشرين يومًا تلي االحالة دفع
الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور تنفيذ بعبدا
مارو القزي
إعالن بيع باملعاملة 2017/655
مـحـكـمــة تـنـفـيــذ ع ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات في
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تباع بــاملــزاد العلني نهار الجمعة في
 2018/1/26الساعة  1:00ظهرًا سيارة
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا ت ــام ــر وخـ ــالـ ــد ج ـمــال
عــزالــديــن مــاركــة هـيــونــداي  i10موديل
 2014رق ــم /208645/ط الخصوصية
ً
ت ـح ـص ـيــا ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ بـنــك
عودة ش.م.ل .وكيله املحامي اندره نهرا
ال ـبــالــغ  $/10.569.74/ع ــدا ال ـلــواحــق
واملخمنة بمبلغ  $/3420/واملطروحة
بسعر  $/3000/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رسوم امليكانيك قد بلغت
/1.095.000/ل.ل.
ف ـع ـل ــى الـ ـ ــراغـ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء ال ـح ـض ــور
بــاملــوعــد امل ـح ــدد ال ــى مـ ــرآب املـ ــدور في
ب ـيــروت الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بالثمن
نقدًا أو شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ شحيم
باملعاملة التنفيذية رقم 2013/8
رقم املعاملة2013/8 :
املـنـفــذ :بنك االعـتـمــاد اللبناني وكيله
املحامي خالد لطفي
املنفذ عليه :فادي حسني جبور
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :سـ ـن ــد دي ـ ــن عـقــد
قــرض بقيمة  8876دوالر أميركي عدا

اللواحق.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
السيارة املوضوعة في مــرآب فــؤاد أبو
حمدان  -الكحلونية العائدة ملكيتها
للمنفذ عليه فــادي حسني جبور نوع
وحــالــة الـسـيــارة وفـقــا لتقرير الخبير:
نــوع بيجو  Oli 206موديل  2009ذات
الرقم /386158ج.
قيمة التخمني /3500/د.أ .الطرح املقرر
على أساس  %60أو ما يعادلها بالليرة
اللبنانية اي /2100/د.أ.
موعد املزايدة نهار الخميس الواقع في
 2018/2/1الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
مكان اجراؤها :مــرآب فــؤاد أبو حمدان
 الكحلونية الـشــوف على الــراغــب فيالـ ـش ــراء ال ـح ـضــور ف ــي امل ــوع ــد وامل ـك ــان
املحددين اعاله مصحوبًا بالثمن نقدًا
أو شـيــك مـصــرفــي بــاســم رئـيــس دائ ــرة
ت ـن ـف ـيــذ ش ـح ـيــم اض ــاف ــة الـ ــى  %5رســم
داللة.
مأمور التنفيذ
سناء ضاهر
إعالن
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الــى املنفذ عليه :محمد هــدوان
الحاج حسني املجهول محل االقامة
تنذركم هذه الدائرة سندًا للمادة 408
و 409م ـحــاك ـمــات مــدن ـيــة بــالـحـضــور
ال ـي ـهــا لـتـسـلــم االن ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي في
امل ـعــام ـلــة رقـ ــم  2014/1001املـتـكــونــة
بينك وبني االعتماد اللبناني ش.م.ل.
بـخــال  /30/يــومــا مــن تــاريــخ النشر
وات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة م ـخ ـت ــار ضـمــن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة واال ُع ــد قـلـمـهــا مقامًا
مختارًا تتبلغون بواسطته كل االوراق
املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن
شطب شركة محدودة املسؤولية
صــادر عن أمانة السجل التجاري في
جبل لبنان
بتاريخ  2018/1/2وبناء للطلب تقرر
شـطــب قـيــد شــركــة االن ــدل ــس لـخــدمــات
الـتــأمــن ش.م.م .مــن السجل التجاري
والـكــائـنــة فــي مــزبــود واملـسـجـلــة برقم
عـ ـ ــام  2001994بـ ـعـ ـب ــدا الص ـح ــاب ـه ــا
ال ـس ــادة مـحـمــود مـحـمــد عـبــد الـجــابــر
ونـ ـ ــدى م ـح ـم ــود ع ـب ــد ال ـج ــاب ــر وامـ ــال
ح ـســن ن ـصــار وم ـح ـمــد م ـح ـمــود عبد
الجابر .فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم
اعـ ـت ــراض ــه وم ــاح ـظ ــات ــه خ ـ ــال مـهـلــة
عشرة ايام من تاريخ اخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
إعالن
شطب قيد شركة تجارية
ب ـم ــوج ــب م ـح ـض ــر ج ـم ـع ـيــة م ـن ـع ـقــدة
فـ ـ ــي  2017/12/29تـ ـ ـق ـ ــرر بـ ـت ــاري ــخ
 2018/1/10شـ ـ ـط ـ ــب قـ ـ ـي ـ ــد ش ــرك ــة
 Agribond holding SALاملسجلة برقم
 1903100ن ـهــائ ـيــا م ــن ق ـي ــود الـسـجــل
ال ـت ـجــاري ف ــي ب ـي ــروت رئ ـيــس مجلس
االدارة السيد زياد احمد السيد الرقم
املالي .3096487
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم
مالحظاته او اعتراضه خالل مهلة
عشرة ايام من آخر تاريخ نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلني دميان
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2017/286
املنفذ :كمال حسن رباعي
املنفذ عليه :حسني حسن رباعي
السند التنفيذي :حكم محكمة البداية
ف ــي الـنـبـطـيــة رق ــم  2016/37بـتــاريــخ

 2016/3/8املتضمن اعالن عدم قابلية
العقار /708حاريص للقسمة العينية
وط ــرح ــه ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي عـلــى اس ــاس
الطرح وتوزيع الثمن وفق مندرجات
الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/6/22 :
تاريخ تبليغ االنذار2017/7/11 :
الـعـقــارات املــوصــوفــة 2400 :سهمًا من
العقار /708حاريص عبارة عن قطعة
ارض ي ــوج ــد عـلـيـهــا ب ـن ــاء م ــؤل ــف من
طــابـقــن االول طــابــق سـفـلــي يحتوي
على صالون وثالث غرف نوم ومطبخ
وحمامني وممر باشغال السيد حسن
ربــاعــي ،وطــابــق ارض ــي يـحـتــوي على
مدخل وصــالــون وطـعــام وممر واربــع
غ ــرف ن ــوم وم ـط ـبــخ وثـ ــاث حـمــامــات
وفرندات ومطلع درج وهو حاليًا قيد
الـتــرمـيــم وه ــو ب ـنــاء قــديــم االن ـج ــاز ما
قبل العام  1971كما يحتوي على بئر
مــاء اضــافــة الــى بعض اشـجــار السرو
والكينا واألك ــي دنيا والــرمــان والتني
والعريش.
مساحته 1085 :م2
التخمني 183.500 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 165.150 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـ ـكـ ــان امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وتـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــا :ن ـه ــار
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه 2018/3/1
الساعة  11:00ظهرًا امام رئيس دائرة
تنفيذ النبطية.
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
العلني اسهم العقار املوصوف اعاله،
فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل الطرح
في قلم الدائرة بموجب شيك مصرفي
منظم المر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
واتـخــاذ محل اقــامــة لــه ضمن نطاقها
واال ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا له ما لم
ً
يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع على
قيود الصحيفة العينية السهم العقار
املطروح ودفــع الثمن والــرســوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ اس ــورة محمد زعيتر باملعاملة
 2012/1104بوجه نهاد يونس صوما
ح ـك ــم امل ـح ـك ـمــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة ف ــي جـبــل
لبنان الغرفة السابعة قــرار 2011/23
ً
ت ــاري ــخ  2011/2/24تـحـصـيــا ملبلغ
 11.874.000م ـل ـي ــون ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة
اضافة الى الرسوم واملصاريف كافة.
يجري التنفيذ على القسم A/7/ 689
الغينة مساحته  160م.م .وهو بموجب
االفــادة العقارية ثالث غرف وصالون
وط ـعــام ومـطـبــخ وح ـمــامــان وشــرفــات
يقع في الطابق الثاني وبالكشف تبني
ان القسم يقع في حي السهوم ومطابق
لالفادة العقارية أمــا املواصفات فهي
ع ــادي ــة ال ـب ــاط م ــوزاي ـي ــك أم ــا املـطـبــخ
والحمامان سيراميك عادي  -املغسلة
خارج الحمام املجلى رخام رمادي وله
خــزائــن  -خــزانــة حــائــط فــي الغرفتني
وش ــرف ــة  -غــرفــة ال ـن ــوم مـقـفـلــة بــزجــاج
وال ـ ـق ـ ـسـ ــم مـ ـجـ ـه ــز ب ـ ـشـ ــوفـ ــاج وبـ ـ ــاط
الصالون والسفرة كسر رخــام قديم -
املنجور الخارجي خشب مــع اباجور
والبابني الرئيسني خشب.
تـ ــاريـ ــخ قـ ـ ــرار ال ـح ـج ــز 2012/12/13
وت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه 2012/12/15
ب ـ ـ ـ ــدل ت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ال ـ ـق ـ ـسـ ــم A/7/ 689
ال ـغ ـي ـنــة /88.000/د.أ .وب ـ ــدل طــرحــه
/52.800/د.أ .أو مــا يـعــادلــه بالعملة
الوطنية.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ب ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع
فيه  2018/2/27الساعة  11ظهرًا في
قاعة محكمة كسروان للراغب بالشراء
دفع بدل الطرح بموجب شك مصرفي
منظم ألمر حضرة رئيس دائرة تنفيذ
كسروان أو تقديم كفالة وافية من احد

املصارف املقبولة من الدولة ويتحمل
رسوم التسجيل والداللة وعليه اتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه
االطــاع على قيود الصحيفة العينية
العائدة للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء تـ ــاريـ ــخ  1940/9/11مــن
سهجنان قاسم عزالدين ضد الشيخ
م ـح ـم ــد قـ ــاسـ ــم عـ ــزالـ ــديـ ــن ب ـم ــوض ــوع
نـ ـ ــزاع ع ـل ــى م ـل ـك ـيــة ف ـم ــن ل ــه مـصـلـحــة
باالعتراض ان يتقدم به خالل عشرين
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش

إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/725
موجه الــى املستدعى ضدهم :يوسف
ضــومـيــط فــرنـسـيــس الــزعـنــي وروبـيــر
يوسف الزعني وشفيق اوميرو صقر
الــزع ـنــي وث ــري ــا ن ــورم ــا صـقــر الــزعـنــي
وغ ـبــريــال مــورسـيـغــو صـقــر ،مــن بلدة
ً
تــوال البترون أصــا ،ومجهولي محل
االقامة حاليًا.
ت ـ ــدع ـ ــوك ـ ــم هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الس ـ ـتـ ــام
االسـتــدعــاء ومرفقاته املــرفــوع ضدكم
مـ ــن املـ ـسـ ـت ــدع ــي ح ـل ـي ــم ن ـع ـي ــم زع ـن ــي
بــوالي ـتــه ال ـج ـبــريــة ع ــن ولـ ــده الـقــاصــر
ان ـ ـطـ ــونـ ــي بـ ــوكـ ــالـ ــة امل ـ ـحـ ــامـ ــي س ــاي ــد
فـيــاض ،بــدعــوى ازال ــة الشيوع املقامة
عـلــى ال ـع ـقــارات رق ــم  224و 225و488
و 490و 492مـنـطـقــة ت ــوال ال ـع ـقــاريــة،
ك ـمــا تــدعــوكــم الس ـت ــام كــافــة االوراق
املـ ـب ــرزة ف ــي امل ـل ــف ،وذلـ ــك خ ــال مهلة
ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ ن ـش ــر ه ــذا
االعــان واتخاذ مقامًا لكم يقع ضمن
نطاق هذه املحكمة وابداء مالحظاتكم
ال ـخ ـط ـيــة ع ـل ــى الـ ــدعـ ــوى خ ـ ــال مـهـلــة
خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ،
واال يعتبر كــل تبليغ لكم لصقًا على
بـ ــاب امل ـح ـك ـمــة ص ـح ـي ـحــا ،بــاسـتـثـنــاء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

إعالن قضائي
بتاريخ  2017/12/29قرر رئيس محكمة
بداية صيدا القاضي محمد الحاج علي
نشر خالصة عن االستدعاء املقدم من
ج ــودت مصطفى ف ــواز واملـسـجــل برقم
 2017/2084وال ــذي يطلب فـيــه شطب
اشارة الدعوى عن العقار رقم  1563من
منطقة العباسية العقارية واملسجلة
بــرقــم يــومــي  571ت ــاري ــخ 1959/8/26
دع ــوى مقامة لــدى الـحــاكــم املـنـفــرد في
ص ــور تــاريــخ  1959/8/18مــن املدعية
عليا حسن خـطــار ضــد املــدعــى عليهم
ورثة مصطفى محمد فواز.
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم
به خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش

إعالن قضائي
بتاريخ  2018/1/9قرر رئيس محكمة
ب ــداي ــة ص ـي ــدا ال ـقــاضــي جـ ــورج مــزهــر
ن ـشــر خ ــاص ــة ع ــن االس ـت ــدع ــاء امل ـقــدم
من نور منير عزالدين واملسجل برقم
 2018/1333وال ــذي يطلب فيه شطب
اشــارة الدعوى عن العقار رقم /319/
ديرقانون النهر واملسجلة برقم يومي
 456تاريخ  1940/9/23دعوى بموجب

إعالن
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2018/1/9ق ـ ـ ــرر ال ـق ــاض ــي
الـ ـعـ ـق ــاري ف ــي ال ـش ـم ــال إع ـ ـ ــادة تـكــويــن
محضر تـحــديــد الـعـقــار رق ــم  3596من
منطقة بشري العقارية.
لـلــراغــب بتقديم اع ـتــراض عـلــى عملية
اع ـ ـ ــادة ال ـت ـك ــوي ــن وف ـق ــا مل ــا تـ ـق ــدم ،أداء
مــاح ـظــاتــه خـطـيــا لـ ــدى ق ـلــم الـقــاضــي
العقاري في الشمال وذلك حتى تاريخ
إن ـجــاز الـعـنـصــر امل ـقــرر اعـ ــادة تكوينه
وفـ ــي ف ـت ــرة ال ـث ــاث ــن ي ــوم ــا ال ـت ــي تلي
لصق قرار االختتام االولــي على إيوان
املحكمة.
طرابلس في 2018/1/9
القاضي العقاري في محافظة الشمال
تراز غسان ّ
مقوم
إعالن
تـعـلــن بـلــديــة روم عــن رغـبـتـهــا بتلزيم
أثـمــار الصنوبر الـجــوي فــي أحراجها
بطريقة املــزايــدة العلنية يــوم االربعاء
ف ــي  2018/2/7ال ـســاعــة  12ظ ـه ـرًا في
مبنى البلدية.
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إعالنات

رئيس بلدية روم
الدكتور داني عادل الحداد
إعالن
م ـ ـ ــن أم ـ ـ ــان ـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري ف ــي
مرجعيون وحاصبيا
طلب عبد األمير محمد عيسى شهادة
قيد بدل ضائع لحصته في العقار 264
الخيام.
للمعترض  15يومًا للمراجعه.
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
م ـ ـ ــن أم ـ ـ ــان ـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري ف ــي
مرجعيون وحاصبيا
ط ـلــب أح ـم ــد ح ـس ــان ملــوك ـلــه ع ـلــي عبد
الــرضــا زه ــرا احــد ورث ــة خديجة خليل
عطوي وعبد الرضا خليل علي أحمد
ش ـهــادتــي قـيــد ب ــدل ضــائــع ف ــي الـعـقــار
 1631الخيام.
للمعترض  15يومًا للمراجعه.
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
م ـ ـ ــن أم ـ ـ ــان ـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري ف ــي
مرجعيون وحاصبيا
طلب أحمد حسان ملوكله جالل يوسف
عبدالله بصفته أحد ورثة يوسف عبد
اللطيف عبدالله شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  /1162الخيام.
للمعترض  15يومًا للمراجعه.
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
ألم ــان ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االول ـ ـ ــى فــي
الشمال
طـلــب غ ــازي الـبــريـحــي ملــورثـيــه وصــال
وراوح ـ ـيـ ــة ال ـس ـن ـك ــري سـ ـن ــدات تـمـلـيــك
بدل ضائع للعقارات  3109و4025/16
و 4815/3زيـتــون طــرابـلــس و 294/19
امليناء  12و 676/1الحدادين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2017/73
املنفذ :علي سميح رسالن
املنفذ عليهم :عاطف صيداوي ورفاقه
ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :ح ـ ـكـ ــم م ـح ـك ـمــة
اس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف الـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة امل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة رقـ ــم
 2017/10املصدق لحكم بداية النبطية
رقم  2016/10واملنتهي الى اعالن عدم
قابلية الـعـقــار /1432الـنـبـطـيــة التحتا
للقسمة العينية وطرحه للبيع باملزاد
العلني وتوزيع الثمن وفق مندرجات
الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/2/21 :
تاريخ تبليغ االنذار2017/4/10 :
ال ـع ـق ــار املـ ــوصـ ــوف 2400 :س ـه ـمــا مــن
الـعـقــار /1432الـنـبـطـيــة التحتا عـبــارة
عن ارض ضمنها بناء مؤلف من ثالث
ط ــواب ــق قــدي ـمــة ت ـصــل الـ ــه ع ـبــر طــريــق
داخلي.
مساحته 463 :م2
التخمني 400.000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 291.600 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـ ـكـ ــان املـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــدة وتـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــا :ن ـه ــار
ال ـخ ـم ـي ــس الـ ـ ــواقـ ـ ــع فـ ـي ــه 2018/3/1
الساعة  11.00ظهرًا امام رئيس دائرة
تنفيذ النبطية.
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
العلني العقار املوصوف اعــاه ،فعلى
الــراغــب بالشراء اي ــداع بــدل الـطــرح في
ق ـلــم ال ــدائ ــرة ب ـمــوجــب ش ـيــك مـصــرفــي

منظم المر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
واتـخــاذ محل اقــامــة لــه ضمن نطاقها
واال ع ــد قـلـمـهــا م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ما
ً
لــم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع
على قـيــود الصحيفة العينية للعقار
املـطــروح ودفــع الثمن والــرســوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
مرفت زبيب
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضية جويس عقيقي
ت ـن ـفــذ كــول ـيــت غ ــوغ ــاس ـي ــان بــاملـعــامـلــة
 2016/893بــوجــه روج ـيــه ج ــورج ابــي
راشد وشركة جارميكو انترناشيونال
كــونـســالـتـنــغ انـجـيـنـيــرز ش.م.ل .ق ــرار
مـحـكـمــة االسـتـئـنــاف املــدن ـيــة فــي جبل
لبنان رقم  2015/98تاريخ 2015/3/10
ً
تحصيال ملبلغ  /75000/دوالر كندي
اضافة الى الفوائد والرسوم.
وي ـج ــري الـتـنـفـيــذ ع ـلــى  450س ـهــم في
ال ـع ـق ــاري ــن  802و 799ال ـ ـبـ ــوار حـصــة
روجيه ابي راشد.
 العقار  799البوار مساحته  6547م.م.وه ــو بـمــوجــب االفـ ــادة الـعـقــاريــة ارض
بـعــل سليخ ت ــزرع حـبــوب وقـســم منها
صخري،
 العقار  802البوار مساحته  502م.م.وه ــو بـمــوجــب االفـ ــادة الـعـقــاريــة ارض
بـعــل سليخ ت ــزرع حـبــوب وقـســم منها
صخري،
وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان الـ ــواقـ ــع م ـطــابــق
ل ــاف ــادة ال ـع ـقــاريــة وال ـع ـقــاريــن يـقـعــان
عـلــى طــريــق تـفـصــل بــن ادم ــا والــدفـنــة
وفتقا مدخلهما من الصفرا طبيعتهما
ح ــرج ـي ــة وض ـم ـن ـه ـمــا اشـ ـج ــار شــربــن
وسنديان.
تاريخ قرار الحجز  2016/2/29وتاريخ
تسجيله .2016/7/4
بـ ـ ــدل ت ـخ ـم ــن  450سـ ـه ــم فـ ــي ال ـع ـق ــار
 799ال ـب ــوار حـصــة روج ـي ــه اب ــي راش ــد
 /368268.75/د.أ .وبـ ـ ـ ــدل طــرح ـهــا
 /220961.25/د.أ.
ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن  450س ـه ــم فـ ــي ال ـع ـق ــار
 802ال ـب ــوار حـصــة روج ـيــه اب ــي راشــد
 /37650/د.أ .وبدل طرحها /22590/
د.أ .أو ما يعادلهما بالعملة الوطنية.
يجري البيع بيوم الثالثاء الواقع فيه
 2018/3/6الساعة  11قبل الظهر في
قاعة محكمة كسروان للراغب بالشراء
دفع بدل الطرح بموجب شك مصرفي
منظم ألمر حضرة رئيس دائرة تنفيذ
كسروان أو تقديم كفالة وافية من احد
املصارف املقبولة من الدولة ويتحمل
رسوم التسجيل والداللة وعليه اتخاذ
محل اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه
االطــاع على قيود الصحيفة العينية
العائدة للعقارين موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي طارق صادق
رقم املعاملة2017/701 :
املنفذ :وليد حسني
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـيـ ـه ــم :ص ـ ـبـ ــاح وجـ ــوزفـ ــن

وم ـي ــاد ون ـهــا وحـسـيــب ونـيـنــا عبد
الله ،ونيكول وغادة ورودولف وعماد
ري ــاض كـمــاتــو ،وم ــازن ووس ــام ونــايــا
رئ ـي ــف غ ـ ــوش ،ري ـ ــاض سـلـيــم كـمــاتــو،
ورئيف بطرس غــوش ،وفــادي عاصي
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،ومـ ــاجـ ــدة م ـح ـم ــود ح ـمــود
ومنى علي عباس ومحمد علي الزين.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ح ـك ــم صـ ـ ــادر عــن
محكمة الغرفة االبتدائية في الشمال
رق ــم  2015/168تــاريــخ 2015/12/21
بــازالــة الـشـيــوع فــي الـعـقــار رق ــم /864
بزبينا.
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
العلني كامل العقار رقــم /864بزبينا
والذي يقع ضمن بلدة بزبينا في اول
البلدة والوصول اليه بواسطة طريق
عــام بزبينا ثم بواسطة عقار مجاور
لـلـطــريــق ال ـعــام وه ــو ع ـبــارة عــن ارض
منبسطة تحتوي على اشجار كيوي
وخرما ودراق.
م ـســاح ـتــه 920 :م ،2ي ـح ــده ال ـع ـق ــارات
ً
غــربــا ،862 :شــرقــا ،867 :ش ـم ــاال865 :
وطــريــق ع ــام ،ج ـنــوبــا ،866 :التخمني
والطرح.$ 55200 :
مـ ــوعـ ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :االثـ ـن ــن
 2018/2/5الـســاعــة  1:30بـعــد الظهر
أم ـ ـ ـ ــام رئ ـ ـيـ ــس دائـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ح ـل ـب ــا.
ل ـلــراغــب ال ــدخ ــول ب ــامل ــزاي ــدة دف ــع مثل
بدل الطرح املقرر نقدًا أو تقديم كفالة
ً
قانونية وافية واتخاذ محال القامته
ض ـمــن ن ـط ــاق دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ حـلـبــا اذا
كــان مقيمًا خارجها واال عد قلم هذه
الــدائــرة مقامًا مختارًا له ودفــع عالوة
على البدل مبلغ مليون ليرة لبنانية
وعـلــى ال ـشــاري رســم الــداللــة واالحــالــة
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
دعوة
يدعو مجلس ادارة الجمعية التعاونية
للتوفير والتسليف والسكن "البركة"

◄ خرج ولم يعد ►
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
غادرت العاملة البنغالدشية
MIRAJ KHA
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/063459
غادرت العاملة األثيوبية
KABA TOLOSA KORCHA
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 287177/03

م.م.
حضرات املنتسبني لحضور الجمعية
العمومية العادية التي ستعقد نهار
ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع ف ــي  2018/1/23في
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـت ـعــاون ـيــات عـنــد
الساعة الرابعة عشر من بعد الظهر.
وعلى جدول اعمال الجلسة ما يلي:
 - 1االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى تـ ـق ــري ــري مـجـلــس
االدارة ولجنة املراقبة.
 - 2االط ــاع على املـيــزانـيــة العمومية
املوقوفة لغاية .2017/12/31
 - 3ابراء ذمة مجلس االدارة.
 - 4انتخاب هيئات مسؤولة.
وف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــال ع ـ ـ ــدم اك ـ ـت ـ ـمـ ــال الـ ـنـ ـص ــاب
القانوني تعقد جلسة ثانية في نفس
ال ـي ــوم واملـ ـك ــان ع ـنــد ال ـســاعــة الــراب ـعــة
عشر والنصف وتكون بمن حضر.
أمني السر
جهاد بزون
رئيس مجلس االدارة
فادي قبالن
دعوة
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رق ــم 2012/338
املجددة بالرقم 2014/423
الــى املنفذ عليه حنا طانيوس صابر
املجهول محل االقامة
بـ ـت ــاري ــخ  2014/5/12تـ ـق ــدم ط ــال ــب
التنفيذ بنك بيبلوس ش.م.ل .بطلب
تـ ـج ــدي ــد املـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة رق ــم
 2012/338امل ـت ـض ـم ــن ال ـ ــزام ـ ــك دف ــع
مبلغ /6.955.188/ل.ل( .ستة ماليني
وت ـ ـس ـ ـع ـ ـمـ ــايـ ــة وخ ـ ـم ـ ـسـ ــة وخـ ـمـ ـس ــون
ال ــف وم ــاي ــة وثـمــانـيــة وث ـمــانــون لـيــرة
لبنانية) بــاالضــافــة الــى الـفــوائــد منذ
ت ــاري ــخ االس ـت ـح ـق ــاق ول ـغ ــاي ــة االي ـف ــاء
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الفعلي واللواحق واملصاريف.
لذلك
ت ــدع ــوك هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـح ـضــور ال ــى
ق ـل ـم ـه ــا بـ ـ ــالـ ـ ــذات أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
قــانــونــي عنك لتبلغ االن ــذار التنفيذي
ونسخة عن طلب وقرار التجديد بمهلة
عشرين يومًا تلي النشر واال اعتبرت
مبلغًا وقلم دائرة التنفيذ مقام مختار
ً
لك ويصار الى متابعة التنفيذ أصوال.
مأمور التنفيذ
يوسف كفروني
دعوة
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/425
الـ ـ ــى املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ــه جـ ـ ــان شـ ـك ــري أالك
املجهول محل االقامة
بتاريخ  2014/5/12تقدم طالب التنفيذ
بنك بيبلوس ش.م.ل .بوكالة االستاذ
وسـ ـ ــام ك ـ ــرم ب ـط ـلــب ت ـح ــوي ــل امل ـعــام ـلــة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم  2010/907وجـ ــددت
بــالــرقــم  ،2014/425املـتـضـمــن الــزامــك
دفــع مبلغ /9.550/د.أ .بــاالضــافــة الى
الفوائد منذ تاريخ االستحقاق ولغاية
االيفاء الفعلي واللواحق واملصاريف.
لذلك
تدعوك هذه الدائرة للحضور الى قلمها
بالذات أو بواسطة وكيل قانوني عنك
لتبلغ االن ـ ــذار الـتـنـفـيــذي ونـسـخــة عن
طلب التحويل ونسخة الـقــرار الــراهــن
بمهلة عـشــريــن يــومــا تـلــي الـنـشــر واال
اعتبرت مبلغًا وقلم دائرة التنفيذ مقام
مختار لك ويصار الى متابعة التنفيذ
ً
أصوال.
مأمور التنفيذ
يوسف كفروني

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية ال ــواردات ـ ـ دائ ــرة رســم االنتقال
املكلفني ال ــواردة أسماؤهم في الـجــدول املرفق للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في
بيروت ـ ـ شارع بشارة الخوري ـ ـ مبنى فيعاني ـ ـ الطابق الثاني ،لتبلغ البريد املذكور
تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ،واال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا
انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني لوزارة املالية.
http://www.finance.gov.lb
رقم البريد املضمون
رقم املكلف
اسم املكلف
RR010397210LB
500629
محمد حسني الطبش
RR010397220LB
1078168
صفية مصطفى بيضون
RR010397219LB
1078122
دعاء حسني الطبش
RR010397215LB
1345028
نسيمة حسني الطبش
RR010397209LB
1078181
نسرين حسني الطبش
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 26
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الــواردات  -مالية بعلبك الهرمل ـ ـ
دائرة التحصيل املكلفني
الواردة أسماءهم أدناه للحضور شخصيًا أو من ينوب عنهم قانونًا ،وذلك خالل مهلة
ثالثني يومًا مــن تــاريــخ نشر هــذا اإلع ــان الــى مركز الــدائــرة الكائن فــي :مالية بعلبك
الهرمل ـ ـ دورس  -مبنى مستشفى دار األمل سابقًا ،وذلك لتبلغ االنذار الشخصي.
ً
وفي حال عدم الحضور ،يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد شهر من تاريخ
ً
النشر ،عمال بأحكام امل ــادة  28مــن القانون رقــم  44تــاريــخ  2008/11/11وتعديالته.
(قانون االجراءات الضريبية).
االسم
رقم التكليف
أحمد حسن أمهز
1905003
فهده جعفر أمهز
2273305
محاسن علي أمهز
2273327
حامده ديب أمهز
2755543
محسن محمد أمهز
2661265
صبحية علي يزبك
1804005
حمزة عبد االمام يزبك
2270358
زينب عبد االمام يزبك
2270364
رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة بعلبك الهرمل
ابراهيم همدر
التكليف 15
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البطوالت األوروبية الوطنية

إياب «البوندسليغا» تدريب لبايرن
تنطلق اليوم مرحلة اإلياب في الدوري األلماني لكرة القدم بعد
توقف لنحو شهر بسبب العطلة الشتوية ،بلقاء قمة بين بايرن
تفوق بافاري واضح
ميونيخ وباير ليفركوزن .عودة تأتي في ظل ّ
على بقية الفرق المنافسة له
حسن زين الدين
تـنـفــض م ــاع ــب أمل ــان ـي ــا ل ـك ــرة ال ـقــدم
ّ
ال ـث ـل ــوج الـ ـت ــي غــط ـت ـهــا ف ــي الـعـطـلــة
الشتوية ،وتستعيد حيويتها الليلة
بلقاء قمة يجمع بني بايرن ميونيخ
ومـضـيـفــه بــايــر ل ـي ـفــركــوزن .ال ــدوري
األملاني يعود بدءًا من اليوم ملتابعيه
الـكـثــر لــاسـتـمـتــاع بــأهــدافــه الــرائـعــة
وم ــواه ـب ــه ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي ب ـ ــرزت في
مرحلة الذهاب ،وأهم من ذلك أجواء
مالعبه الصاخبة ،تلك املالعب التي
ت ـع ـ ّـد األكـ ـث ــر اك ـت ـظــاظــا بــاملـتـفــرجــن
بــن جميع مــاعــب أوروب ـ ــا ،بحسب
آخـ ــر إح ـصــائ ـيــة ت ـع ــود إلـ ــى املــوســم
املـ ــاضـ ــي ،إذ ب ـل ــغ مـ ـع ــدل ال ـح ـض ــور
الجماهيري في املباراة الواحدة في
«البوندسليغا» نحو  42ألف متفرج،
م ـت ـف ـ ّـوق ــا ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي
األق ــوى فــي «ال ـقــارة الـعـجــوز» بفارق
 4آالف متفرج ،بينما تتضمن قائمة

يبدأ بايرن مرحلة اإلياب
وهو يتصدر بفارق 11نقطة
عن أقرب مالحقيه
األنـ ــديـ ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ  100األك ـث ــر
حضورًا للجماهير في مالعبها 26
نــاديــا أملــانـيــا ،بينها  11مــن الــدرجــة
الثانية.
ل ـك ــن ه ـ ــذا ال ي ـم ـنــع م ــن أن الـ ـ ــدوري
األملـ ــانـ ــي الـ ـ ــذي راح يـ ـق ـ ّـدم امل ــواه ــب
ب ـك ـثــرة ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة بــات
يفتقد فــي امل ـقــابــل عـنـصــر املنافسة
بــوجــود بــايــرن ،إذ إن مرحلة اإليــاب
تنطلق ب ـصــدارة بــافــاريــة بـفــارق 11
نقطة عن شالكه الثاني ،و 13نقطة
ع ــن ك ــل م ــن ب ــوروسـ ـي ــا دورت ـم ــون ــد
ول ـي ـفــركــوزن والي ـب ــزي ــغ وبــوروس ـيــا
م ــونـ ـشـ ـنـ ـغ ــادب ــاخ عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي.
صحيح أن الحال تبدو مشابهة مع
صدارة مانشستر سيتي في إنكلترا
وبــرش ـلــونــة ف ــي إس ـبــان ـيــا وب ــاري ــس
سان جيرمان في فرنسا ،لكن الفارق
أن املشهد هو ذاته منذ  5سنوات في
ّ
يتبدل في
«البوندسليغا» ،فيما هو
ال ـب ـطــوالت الـكـبــرى األخ ـ ــرى ،واأله ــم
أن فــارق النقاط الــذي صنعه بايرن
ف ــي ال ـن ـصــف األول م ــن امل ــوس ــم أتــى
رغــم أن الـبــافــاري لــم يكن فــي أفضل
أح ــوال ــه حـتــى منتصف ال ــذه ــاب في

ف ـت ــرة اإلي ـط ــال ــي ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي
التي تـعـ ّـرض فيها لخسارتني يندر
حصولهما مع الفريق في الجوالت
األول ــى ،قبل أن يــأتــي امل ــدرب القدير
ّ
ويبدل املشهد ككل.
يوب هاينكس
هكذا ،فإن هامش القوة يبدو كبيرًا بني
بايرن ومنافسيه ،وبينهم دورتموند
الذي كان ُي َّ
عول عليه ملقارعة البافاري،
أو على األقــل ليؤخر تتويجه باللقب
ح ـتــى امل ــراح ــل األخـ ـي ــرة ،إال أن فــريــق
م ـقــاط ـعــة ال ـ ــرور ع ــاش مــرح ـلــة ذه ــاب
ّ
ً
صعبة تجلت في تبديل مدربه ،فضال
عن تأثره بانتقال موهوبه الفرنسي
عـ ـثـ ـم ــان ديـ ـمـ ـبـ ـيـ ـل ــي إل ـ ـ ــى ب ــرش ـل ــون ــة
واف ـت ـقــاده نجمه األول مــاركــو رويــس
الذي لم يخض أي مباراة هذا املوسم
ب ـس ـب ــب اإلص ـ ــاب ـ ــة ،ل ـي ـص ـب ــح ط ـم ــوح
الفريق حجز مكان له في دوري أبطال
أوروبا في املوسم املقبل.
ولعل هذا الفارق بني بايرن ومنافسيه
ّ
تجلى بصورة ثانية من خــال دوري
األب ـ ـطـ ــال ،إذ ب ـقــي الـ ـب ــاف ــاري ال ـفــريــق
األملاني الوحيد في البطولة بعد فشل
دورتموند واليبزيغ في مرافقته إلى
دور ال ـ ـ  ،16وت ـحــدي ـدًا األول الـ ــذي لم
يـحـقــق أي ف ــوز فــي دور املـجـمــوعــات،
واكتفى بتعادلني أمام أبويل نيقوسيا
القبرصي الضعيف.
كـ ــذلـ ــك ،إن تـ ــراجـ ــع ال ـ ـفـ ــرق األمل ــانـ ـي ــة
أوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا ،الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ّـأت ـ ــي انـ ـعـ ـك ــاس ــا
ملعاناتها محليًا ،تمثل فــي املسابقة
الـقــاريــة الثانية «يــوروبــا لـيــغ» ،حيث
ّ
ودعت فرق كولن وهوفنهايم وهيرتا
بــرلــن املـســابـقــة مــن دور املـجـمــوعــات،
ل ـكــن س ـي ـكــون ف ــي دور الـ ـ ـ  32ك ــل من
دورت ـمــونــد والي ـبــزيــغ لحلولهما في
املركز الثالث في «التشامبيونز ليغ».
أم ـ ــا امل ـش ـه ــد اآلخ ـ ــر مل ــواصـ ـل ــة ب ــاي ــرن
هيمنته على كرة أملانيا ،فهو استمرار
ح ـص ــول ــه ع ـل ــى املـ ــواهـ ــب الـ ـت ــي ت ـبــرز
ف ــي «ال ـبــونــدس ـل ـي ـغــا» ،وج ــدي ــده ــا ما
ي ـت ــردد ع ــن أن ال ـن ـجــم ال ـصــاعــد لـيــون
غوريتسكا ،العب شالكه ،سينتقل إلى
صـفــوفــه ،فيما ال ي ــزال أيـضــا جوليان
ب ـ ــران ـ ــدت م ــوه ـب ــة لـ ـيـ ـف ــرك ــوزن ضـمــن
حساباته.
ل ـك ــن رغ ـ ــم ذل ـ ـ ــك ،إن الـ ـ ـص ـ ــراع ال ـق ــوي
عـلــى الـتــأهــل األوروب ـ ــي وع ـلــى الـبـقــاء
فــي ال ــدرج ــة األول ــى تـحــديـدًا بــن فــرق
عريقة مثل هامبورغ وفـيــردر بريمن
وكــولــن وش ـتــوت ـغــارت يـبـقـيــان جانبًا
من املنافسة في إياب «البوندسليغا».
أما بايرن ،فبإمكانه االستعداد براحة
ملعركته األهم في دوري األبطال.

رغم أنه لم يكن بأفضل حال حتى منتصف الذهاب ،فقد حسم بايرن اللقب نظريًا (أ ف ب)

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )19

ألمانيا (المرحلة )18

فرنسا (المرحلة )20

 الجمعة:خيتافي × ملقة ()22,00

 الجمعة:ب ــاي ــر ل ـي ـف ــرك ــوزن × ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
()21,30

الجمعة:ستراسبور × غانغان ()21,45

 السبت:جيرونا × الس باملاس ()14,00
ريال مدريد × فياريال ()17,15
إيبار × أتلتيكو مدريد ()19,30
دي ـبــورت ـي ـفــو الك ــورونـ ـي ــا × فــالـنـسـيــا
()21,45
 األحد:ليفانتي × سلتا فيغو ()13,00
أالفيس × إشبيلية ()17,15
إسبانيول × أتلتيك بلباو ()19,30
ريال سوسييداد × برشلونة ()21,45
 االثنني:ريال بيتيس × ليغانيس ()22,00

 السبت:فيردر بريمن × هوفنهايم ()16,30
أي ـن ـتــراخــت فــران ـك ـفــورت × فــراي ـبــورغ
()16,30
أوغسبورغ × هامبورغ ()16,30
هانوفر × ماينتس ()16,30
شتوتغارت × هيرتا برلني ()16,30
اليبزيغ × شالكه ()19,30
 األحد:ك ــول ــن × ب ــوروس ـي ــا مــونـشـنـغــادبــاخ
()16,30
ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد × فــولـسـبــورغ
()19,00

 السبت:رين × مرسيليا ()18,00
ديجون × متز ()21,00
مونبلييه × موناكو ()21,00
نيس × أميان ()21,00
تروا × بوردو ()21,00
كاين × ليل ()21,00
 األحد:سانت إتيان × تولوز ()16,00
ليون × أنجيه ()18,00
نانت × باريس سان جيرمان ()22,00

الكرة اإلنكليزية

كابيللو يوبّخ كونتي ومورينيو
ّ
«فقدا عقليهما» .بهذا الوصف علق
امل ـ ـ ــدرب اإليـ ـط ــال ــي ف ــاب ـي ــو كــابـيـلـلــو
عـ ـل ــى ال ـ ـحـ ــرب الـ ـك ــامـ ـي ــة امل ـش ـت ـع ـلــة
ب ــن م ــواط ـن ــه م ـ ــدرب تـشـلـســي بطل
إنـكـلـتــرا أنـطــونـيــو كــونـتــي ،ونظيره
فــي مانشستر يــونــايـتــد البرتغالي
جوزيه مورينيو.
وتبادل املدربان خالل األيام املاضية
سلسلة من اإلهانات اللفظية ،منها
اتهام مورينيو لكونتي بالتورط في
فضيحة تالعب بنتائج مباريات في

إيطاليا عام  2016عندما كان مدربًا
ل ـيــوف ـن ـتــوس ،ق ـبــل تـبــرئـتــه ف ــي هــذه
القضية ،ووصـفــه ب ـ «امل ـهــرج» ،نظرًا
للطريقة التي يحتفل فيها بأهداف
فــريـقــه ،بينما ط ــرح كــونـتــي فــي ّ
رده
عـ ــامـ ــات اس ـت ـف ـه ــام ح ـ ــول ال ـســامــة
ال ـع ـق ـل ـيــة مل ــوري ـن ـي ــو الـ ـ ــذي أق ـي ــل مــن
اإلدارة الفنية لتشلسي فــي كــانــون
األول  ،2015وهــو منصب ذهــب إلى
اإليـ ـط ــال ــي ف ــي ص ـي ــف  .2016ورأى
كونتي أن مورينيو «رجــل صغير»،

ألنه انتقده على خلفية قضية ثبتت
براءته فيها.
ويأتي التوتر قبل أسابيع من مباراة
ب ــن تـشـلـســي م ـت ـصــدر «الـبــريـمـيـيــر
ليغ» ويونايتد الثاني ،في  25شباط
املقبل.
وف ـ ــي ت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــراشـ ــق ،ق ــال
ك ــاب ـي ـل ـل ــو« :ه ـ ـ ــذا ق ـم ـي ــص تـشـلـســي
ال ـ ـ ــذي ي ـج ـع ــل امل ـ ــدرب ـ ــن م ـت ــوت ــري ــن.
أتــذكــرون كيف كــان مورينيو عندما
كــان مــدربــا لتشلسي؟ كونتي يقوم

فقط بما سبق ملورينيو القيام به».
وأضــاف« :جميعنا نتذكر مورينيو
جاثيًا على ركبته في وسط امللعب،
ويــركــض بشكل هستيري بـعــد فــوز
فريقه».
وتـ ـ ــابـ ـ ــع م ـ ـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخ ــب إن ـك ـل ـت ــرا
الـ ـس ــاب ــق فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ــه لـشـبـكــة
ً
«سكاي سبورت إيطاليا» ،قائال إن
مــوريـنـيــو وكــونـتــي «ف ـقــدا عقليهما
تمامًا .لم أعتقد أن األمر قد يصل إلى
هذا الحد».

ولـ ـي ــس ه ـ ــذا الـ ـت ــوت ــر ه ــو األول مــن
ن ــوع ــه بـ ــن امل ـ ــدرب ـ ــن هـ ـ ــذا امل ــوس ــم،
فـفــي تـشــريــن ال ـثــانــي رف ــض كونتي
مصافحة مورينيو بعد مـبــاراة بني
الفريقني فــاز فيها ال ـنــادي اللندني
 ،0-1بعدما كان البرتغالي قد انتقد
اإليطالي على خلفية شكواه الدائمة
مــن اإلصــابــات فــي صفوف تشلسي.
وع ـنــدمــا ُس ـئــل كــونـتــي ع ــن املـســألــة،
أج ــاب ب ــأن املـصــافـحــة ليست مهمة،
بل األهم هو الفوز.
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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

زيدان يمدّد ومينا جديد برشلونة
ح ـس ــم ال ـف ــرن ـس ــي زيـ ــن ال ــدي ــن زي ـ ــدان،
مــدرب ريــال مــدريــد اإلسـبــانــي ،الجدل
الذي أثير أخيرًا حول احتمال إقالته،
ب ـتــأك ـيــده ب ـعــد ت ــأه ــل فــري ـقــه إل ــى ربــع
نـهــائــي ك ــأس إسـبــانـيــا أن ــه م ــدد عقده
مع النادي امللكي حتى .2020
لكن «زي ــزو» يــدرك أن األمــور يمكن أن
تتعقد مــع فــريــق بحجم ريــال مــدريــد،
وهــذا مــا أشــار إليه بالقول إن تمديد
العقد ال يعني أنه ضامن ملستقبله في
«سانتياغو برنابيو» ،وما يهمه اآلن
هــو الـتــركـيــز عـلــى ال ـحــاضــر ،مضيفًا:
«أنــا أستمتع بما أقــوم بــه يوميًا ،ألن
هذا هو واقع األمور .ال يمكنني توقع
أن ـ ــي س ــأك ــون م ــدرب ــا ب ـع ــد ع ــام ــن أو
ثالثة أعوام ،ألن األمور ال تسير بهذه
ال ـطــري ـقــة .أع ـلــم ك ـيــف ت ـس ـيــر ،ال شــيء
أكثر من ذلك ،حتى هذا العقد ال ّ
يغير
أي شيء».
وإذا ك ــان ــت م ــدري ــد ق ــد ض ـم ـنــت بـقــاء
زيدان ،فإن برشلونة كانت على موعد
م ــع تــدع ـيــم جــديــد لـفــريـقـهــا ،إذ أعـلــن
«ال ـب ــرس ــا» تــوص ـلــه إل ــى ات ـف ــاق لـضـ ّـم
قلب الدفاع الكولومبي ييري مينا من

ضمّ «البرسا» مينا من بالميراس مقابل  11,8مليون يورو (أرشيف)

بامليراس البرازيلي مقابل  11,8مليون
يورو .وارتبط عقد الالعب املمتد حتى
عـ ــام  2023ب ـب ـنــد ج ــزائ ــي قـ ـ ــدره 100
مليون ي ــورو ،بحسب مــا ذكــر النادي
الكاتالوني.
وي ـت ـم ـتــع م ـي ـنــا ( 23ع ــام ــا) ال ـ ــذي بــدأ
مسيرته في مركز خط الوسط ،ببنية
جـســديــة ضخمة (1,95م) ،وه ــو دافــع
عن ألوان بامليراس منذ أيار  2016بعد

قدومه من سانتا فيه .وذكر برشلونة
أن مينا «خــاض  49مـبــاراة مــع فريقه
ً
البرازيلي ،مسجال  9أهداف .وسجل 3
أهــداف مع املنتخب الكولومبي في 9
مباريات منذ حزيران .»2016
وف ـ ـ ــي إن ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا ،دخ ـ ـ ــل م ــان ـش ـس ـت ــر
يونايتد على نحو مفاجئ على خط
ص ـف ـقــة ن ـجــم أرسـ ـن ــال الـتـشـيـلـيــانــي
أليكسيس سانشيز ،بحسب موقع

ميورا يواصل مشواره
في سن الـ 51

«سكاي سبورتس».
ويـ ـب ــدو يــونــاي ـتــد م ـس ـت ـع ـدًا ل ــدف ــع 28
مـلـيــون ي ــورو ،وه ــو أكـثــر مـمــا عرضه
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي بـخـمـســة مــايــن،
ويتوقع أيضًا أن يعرض العب الوسط
األرم ـي ـنــي هـنــريــك مـخـيـتــاريــان ضمن
الصفقة.
إلــى ذل ــك ،أعـلــن أرس ـنــال انـتـقــال العبه
ال ـف ــرن ـس ــي ف ــران ـس ـي ــس كـ ــوكـ ــان إل ــى
فالنسيا اإلسـبــانــي مقابل  13مليون
يورو.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ح ــدد «الـ ـغ ــان ــرز» مــوع ـدًا
مع بــوردو الفرنسي للتفاوض بشأن
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى خ ــدم ــات ال ـب ــرازي ـل ــي
مالكوم.
وف ــي فــرن ـســا ،أك ــد ال ـب ــرازي ـل ــي تـيــاغــو
سـيـلـفــا ق ــائ ــد ب ــاري ــس س ــان جـيــرمــان
رغبة زميله العب الوسط األرجنتيني
خــاف ـي ـيــر ب ــاس ـت ــوري ف ــي الــرح ـي ــل عن
فريق العاصمة خالل فترة االنتقاالت
الشتوية .وقال سيلفا في تصريحات
صحافية« :أعتقد أن بــاسـتــوري أبلغ
النادي رغبته في الرحيل ،لكنهما لم
يتوصال إلى اتفاق».

الدوري األميركي للمحترفين

لو وليامس يُسقط غولدن ستايت بـ  50نقطة قياسية
ع ــاش ل ــوس أن ـج ـلــس كـلـيـبــرز أمـسـيــة
رائـ ـع ــة ب ــال ـف ــوز ال ـك ـب ـيــر ع ـل ــى غ ــول ــدن
س ـت ــاي ــت ووري ـ ـ ـ ــرز ح ــام ــل ال ـل ـق ــب فــي
عـقــر داره ب ـفــارق  19نقطة ،106-125
إذ كــان نجمه لــو ولـيــامــس فــي يومه،
بـتـسـجـيـلــه  50ن ـق ـطــة ،ف ــي دوري كــرة
السلة األميركي الشمالي للمحترفني.
وكان الربع الثالث حاسمًا في املباراة،
ألنه شهد تسجيل وليامس  27نقطة
ليحقق فريقه فوزه األول على غولدن
ستايت منذ كــانــون األول عــام ،2014
عـلـمــا ب ــأن ال ـفــائــز خ ــاض املـ ـب ــاراة في
غياب نجمه بالك غريفني.
وخ ـط ــف ول ـي ــام ــس ال ـ ــذي ح ـق ــق رق ـمــا

ق ـي ــاس ـي ــا ش ـخ ـص ـيــا ب ـن ـق ــاط ــه الـ ـ ـ ـ ،50
األض ـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ــن نـ ـج ــم ووري ـ ـ ـ ـ ــرز ك ـي ـفــن
دوران ــت الــذي بــات بعمر ال ـ  ،29ثاني
أصغر العب يتخطى حاجز الـ  20ألف
نـقـطــة ف ــي ت ــاري ــخ ال ـ ــدوري األم ـيــركــي
بعد لـيـبــرون جيمس ال ــذي حقق هذا
اإلنـجــاز بعد أيــام قليلة على احتفاله
بعيد ميالده الـ .28
وأن ـه ــى دورانـ ـ ــت ال ـعــائــد ب ـعــد إصــابــة
أبعدته عن املالعب ،املباراة بتسجيله
 40نقطة ،ليصبح أيضًا الالعب الرقم
 44الذي يصيب هذا الرقم.
وم ـ ـنـ ــي أوك ـ ــاه ـ ــوم ـ ــا سـ ـيـ ـت ــي ث ــان ــدر
بـ ـخـ ـس ــارت ــه الـ ـث ــالـ ـث ــة عـ ـل ــى الـ ـت ــوال ــي

بسقوطه أمــام مينيسوتا تمبروولفز
 104-88في مباراة سجل فيها جيمي
باتلر  26نقطة ونجح في  8متابعات
للفائز.
أم ـ ــا ن ـج ــم ثـ ــانـ ــدر راس ـ ــل وسـ ـتـ ـب ــروك،
ف ـس ـجــل  َ 38ن ـق ـطــة م ــع  10م ـتــاب ـعــات،
لكنه لم يلق مساهمة فعالة من بقية
زم ــائ ــه ،وت ـحــدي ـدًا كــارمـيـلــو أنـطــونــي
الذي اكتفى بـ  15نقطة.
وفي املباريات األخــرى ،فاز ديترويت
بيستونز على بروكلني نتس ،80-114
وشيكاغو بولز على نيويورك نيكس
 119-122ب ـع ــد ش ــوط ــن إض ــاف ـي ــن،
وأتــان ـتــا هــوكــس عـلــى دن ـفــر ناغتس

 ،97-110وهـ ـي ــوس ــن روك ـ ـتـ ــس عـلــى
ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل ب ــاي ــزرز ،112-121
وممفيس غريزليس على نيو أورليانز
بيليكانز  ،102-105وميلووكي باكس
عـ ـل ــى أورالنـ ـ ـ ـ ـ ــدو م ــاجـ ـي ــك ،103-110
وداالس مــافــري ـكــس ع ـلــى ت ـشــارلــوت
هــورن ـت ــس  ،111-115وم ـي ــامــي هيت
على إنديانا بايسرز  ،106-114ويوتا
جاز على واشنطن ويزاردز .104-107
وهـ ـ ـن ـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـ ـي ـ ــوم:
ت ـ ــورون ـ ـت ـ ــو راب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــورز × ك ـل ـي ـف ــان ــد
كافالييرز ،ساكرامنتو كينغز × لوس
أنجلس كليبرز ،لوس أنجلس اليكرز
× سان أنطونيو سبرز.

السلة اللبنانية

سيواصل أسطورة كرة القدم اليابانية
كازويوشي ميورا ،الذي سيحتفل بعيد ميالده
الـ  51في  26شباط املقبل ،كتابة التاريخ ،إذ ّ
مدد
عقده مع ناديه يوكوهاما ،ليعزز رقمه القياسي
بوصفه الالعب األكبر سنًا في املالعب اليابانية.
وسيخوض املهاجم امللقب بـ «امللك كازو»
موسمه الـ  33في مسيرته االحترافية ،بعد
تألقه الالفت عام  2017الذي شهد تحطيمه
الرقم القياسي للعب أطول فترة ممكنة احترافيًا
ً
الذي كان مسجال باسم اإلنكليزي األسطورة
ستانلي ماتيوز.
وكان ميورا قد قال إنه يريد مواصلة اللعب
حتى بلوغ الـ  60من عمره!

قرعة أوسترالية
سهلة لفيديرر ونادال

يستهل السويسري روجيه فيديرر املصنف
ثانيًا مشوار الدفاع عن لقب بطولة أوستراليا
املفتوحة ،أولى البطوالت األربع الكبرى ،بمواجهة
يفترض أن تكون سهلة ضد السلوفيني الياز
بيديني ،بحسب القرعة التي ُسحبت أمس في
ملبورن.وستكون مباراة الدور األول من البطولة
األوسترالية التي تنطلق االثنني املقبل وتستمر
حتى  28الشهر الحالي ،األولى بني فيديرر
( 36عامًا) الساعي إلى لقبه الكبير الرقم ،20
والسلوفيني املصنف  51عامليًا.
ويسعى فيديرر إلى لقبه السادس في ملبورن،
لكنه قد يصطدم بالكندي ميلوش راونيتش في
الدور الرابع بعدما وقعا معًا في النصف الثاني
من القرعة.
أما بالنسبة إلى اإلسباني رافايل نادال املصنف
أول ،فهو يبدأ مشواره ضد مصنف في املركز
الـ  ،83هو فيكتور استريال بورغوس من
جمهورية الدومينيكان في النصف األول من
القرعة.
بدوره ،سيجد الصربي نوفاك ديوكوفيتش،
املصنف  14نفسه على مسار الفرنسي غايل
مونفيس في الدور الثاني في حال تخلصه من
األميركي دونالد يونغ في الدور األول.

أخبار رياضية

ستة أجانب في الحكمة والهدف مالي
عبد القادر سعد
حـ ـس ــم الـ ـحـ ـكـ ـم ــة ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر أم ــر
تشكيلته ال ـتــي س ـت ـشــارك ف ــي دورة
دب ــي الــدول ـيــة وال ـتــي سـتـقــام مــن 18
إل ــى  27ال ـحــالــي ،ف ــي صــالــة ال ـنــادي
األهـ ـل ــي  -دبـ ـ ــي ،وت ـ ـشـ ــارك ف ـي ـهــا 10
فــرق هــي منتخب اإلم ــارات واألهلي
والـ ــزمـ ــالـ ــك مـ ــن مـ ـص ــر ،وال ــري ــاض ــي
وال ـح ـك ـم ــة وهــوم ـن ـت ـمــن م ــن ل ـب ـنــان،
وسـ ــا امل ـغ ــرب ــي ،وال ـن ـج ــم ال ــرادس ــي
التونسي ،والنصر الليبي ،و«.»BAA
وسـ ـتـ ـق ــام الـ ـق ــرع ــة فـ ــي  15ال ـح ــال ــي،
وسيكون سال حامل اللقب على رأس
مجموعة ،والرياضي الوصيف على
رأس املـجـمــوعــة األخ ـ ــرى ،وسـتـكــون
ال ـقــرعــة مـ ّ
ـوج ـهــة ،وي ـحــق للمنتخب
اإلمـ ــاراتـ ــي اخ ـت ـيــار امل ـج ـمــوعــة الـتــي
تناسبه بحسب لوائح البطولة.
والــافــت أن ثــاثــة ف ــرق بطلة خــارج
بالدها مشاركة في الدورة ،وهو أمر
يحصل لـلـمــرة االولـ ــى ،ه ــي :الـنــادي
الرياضي بطل آسيا ،هومنتمن بطل
ال ـعــرب وجـمـعـيــة ســا املـغــربــي بطل
الدورة وبطل أفريقيا.
مدرب الحكمة فؤاد أبو شقرا ،أوضح
لــ«األخـبــار» سبب االستعانة بستة
الع ـبــن أج ــان ــب ف ــي ال ـ ـ ــدورة ،مـشـيـرًا
إلـ ــى أن ال ـف ــري ــق يـ ـش ــارك ت ـحــت اســم
«ط ـيــران اإلم ـ ــارات» ،وف ــي ح ــال فــوزه
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ف ــي الـ ـ ــدورة سـيـحـصــل عـلــى مـكــافــأة
مـ ــاديـ ــة ي ـح ـت ــاج ـه ــا الـ ـ ـن ـ ــادي ك ـث ـي ـرًا.
فالهاجس املالي يقلق املسؤولني عن
النادي ،وهو كان حاضرًا أمس خالل
زيارة رئيس الحكمة سامي برباري
واملـ ـ ــدرب أب ــو ش ـقــرا ل ــراع ــي أبــرشـيــة
بـ ـي ــروت ل ـل ـم ــوارن ــة امل ـ ـطـ ــران بــولــس
مطر ،في مقر املطرانية في األشرفية،

إذ إلــى جــانــب تهنئة مطر باألعياد
ودعــوتــه إلــى رعــايــة وحـضــور العيد
ال ـ  75لنادي الحكمة ُ املزمعة إقامته
في شهر َاذار املقبل ،ش َ
رحت أوضاع
ال ـ ـنـ ــادي وال ـ ـت ـ ـطـ ــورات الـ ـت ــي راف ـق ـتــه
ف ــي األشـ ـه ــر األخـ ـ ـي ـ ــرة ،إض ــاف ــة إل ــى
الصعوبات املادية التي يعاني منها
فريقا كرة القدم وكرة السلة.

العهد يستضيف
الشباب العربي اليوم

وأبلغ برباري مطر أن ديون النادي
تــامــس فــي الحقيقة املـلـيــون دوالر
ّ
أمـ ـي ــرك ــي ،خ ــاف ــا مل ــا ُيـ ـش ــاع ع ــن أن
الــديــون تـصــل إل ــى  4مــايــن دوالر،
وقـ ـ ــد أب ـ ـ ــدى املـ ـ ـط ـ ــران مـ ـط ــر ت ـفـ ّـه ـمــه
لـ ـظ ــروف ال ـ ـنـ ــادي ،م ــؤكـ ـدًا ت ـجــاوبــه
واس ـت ـعــداده الـكــامـلــن لـلــوقــوف إلــى
ج ــان ــب ال ـح ـك ـم ــة ،ك ـم ــا ك ـ ــان دائـ ـم ــا،
وطـ ــالـ ــب زائ ـ ـ َـري ـ ــه ب ـت ـس ـل ـي ـمــه ك ـتــابــا
رس ـم ـي ــا م ــن ال ـل ـج ـنــة اإلداري ـ ـ ـ ــة بـعــد
عودته من روماَ ،
تشرح فيه أوضاع
ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي املـ ـ ــاديـ ـ ــة وامل ـ ـشـ ــاكـ ــل ال ـت ــي
يــواجـهـهــا حــال ـيــا ،واع ـ ـدًا بــالــوقــوف
إل ــى جــانــب ال ـن ــادي ودع ـمــه وإع ــادة
ّ
الثقة لحل كل مشاكله وإعادته إلى
سكة األلقاب والبطوالت.
وه ـ ـ ــي لـ ـيـ ـس ــت امل ـ ـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ال ـت ــي
يتخطى فيها عدد الالعبني األجانب
الـ ـث ــاث ــة فـ ــي دورة دب ـ ـ ــي ،ك ـم ــا هــو
معتمد في لبنان ،ذلك أن الرياضي
وهومنتمن سـبــق أن شــاركــا بأكثر
مـ ـ ــن ث ـ ــاث ـ ــة ال َّع ـ ـ ـبـ ـ ــن ،ح ـ ـيـ ــث ي ـل ـعــب
بعضهم ممجنسني.
أما العبو الحكمة فهم :ديماريوس
بــولــدز مــن املـتـحــد ،ج ــون بــوهــانــون
م ــن ال ـت ـض ــام ــن ،ت ـي ــري ــل س ـتــوغ ـلــن،
جـ ـ ــاي ي ــونـ ـغـ ـبـ ـل ــود ،أتـ ـي ــر م ــاج ــوك،
ودواي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ــاك ـ ـ ـسـ ـ ــون .وسـ ـيـ ـلـ ـع ــب
س ـتــوغ ـلــن ومـ ــاجـ ــوك َّويــون ـغ ـب ـلــود
كالعبني لبنانيني مجنسني.

يفتتح اليوم األسبوع الـ  13من الدوري اللبناني
لكرة القدم بلقاء يجمع العهد املتصدر برصيد
 26نقطة ،مع ضيفه الشباب العربي الحادي
عشر قبل األخير برصيد  6نقاط على ملعب
العهد 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 األحد بلقاءي اإلصالح البرج
الشمالي مع اإلخاء األهلي عاليه على ملعب
صور عند الساعة  ،14.15والنجمة مع النبي
شيت عند الساعة  16.00في صيدا.

استكمال المرحلة الـ 15
في بطولة السلة

تستكمل اليوم املرحلة الـ  15في بطولة
لبنان لكرة السلة بلقاء وحيد يجمع اللويزة
مع مضيفه الرياضي الساعة  20.30على
ملعب اللويزة ،بينما يلعب غدًا املتحد مع
ضيفه الشانفيل في طرابلس الساعة ،17.00
والتضامن مع ضيفه هومنتمن في التوقيت
عينه على ملعب مجمع نهاد نوفل .وتختتم
املرحلة األحد بلقاء الحكمة وضيفه بيبلوس
على ملعب غزير عند الساعة .17.00
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ثقافة وناس

فنون تشكيلية

المتمرد
حسين حسين يكشف صفحة منسية في تاريخ الفن
ّ

«المتفككون»!
قبل دادا ...كان
ّ
نيكول يونس
َّ
ٌ
شمس ،ال يمكن حجب
ألن الحقيقة
نــورهــا ...الالمتناسقون ،املتفككون
أو  Les Incohérentsصفحة مفقودة
ّ
املتمرد ،تظهر للنور
من تاريخ الفن
أخـ ـيـ ـرًا ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ب ـع ــد تـغـيـيـبـهــا
عــن الـســاحــة الفنية الـعــاملـيــة لعقود
ب ـش ـكــل قـ ـس ــري .ه ـنــا الـحـقـيـقــة الـتــي
ل ــم ت ـك ـشــف ب ـعــد ع ــن ال ــدادائـ ـي ــة ،عن
مارسيل دوشــان ( ،)-1968 1887عن
فرانسيس بيكابيا (،)1953 - 1879
عن مان راي (ّ ،)1976 – 1890
وتيار الـ
«فلوكسوس» وغيرهم ممن أيقنهم
تــاريــخ الـفــن ،فــي كتاب هــو األول من
نوعه .يضع «الفنون املتفككة 1882-
 1893ـ الصفحة املفقودة مــن تاريخ
ال ـفــن امل ـت ـم ــرد» (دار «ج ـ ــروس بــرس
ن ــاش ــرون») حـقـبــة مـهـمــة م ــن تــاريــخ
الفن الحديث واملعاصر قيد النقد .إذ
يفتح التشكيلي واألكاديمي حسني
ّ
البحثي هذا
حسني ( )1970بكتابه ّ
ملفًا خـطـيـرًا ومـغـ ّـيـبــا يــوثــق إلحــدى
أكـ ـب ــر ع ـم ـل ـي ــات ال ـن ـس ــخ فـ ــي ت ــاري ــخ
ال ـف ـنــون الـتـشـكـيـلـيــة ال ـحــدي ـثــة ،مما
يؤثر على السوق الفنية التشكيلية
وبـ ــورصـ ــات ـ ـهـ ــا ،وع ـ ـلـ ــى امل ـص ــداق ـي ــة
الفنية ككل.

الكاشف
الكتاب
ِ
ك ـتــاب تـفـصـيـلــي (راف ـق ــه ع ــرض يــوم
ال ـتــوق ـيــع ق ـبــل اس ــاب ـي ــع ،احـتـضـنـتــه
جامعة  ،)LIUكان موضوع أطروحة
ال ــدكـ ـت ــوراه ال ـت ــي نـ ــال عـنـهــا الـفـنــان
ال ـت ـش ـك ـي ـل ــي واألسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ ال ـج ــام ـع ــي
درجة مشرف جدًا في املعهد العالي

كان اإلنتاج الدادائي يتم
بالفكاهة والسخرية واالستفزاز
تمامًا كأعمال المتفككين
ل ـ ـلـ ــدك ـ ـتـ ــوراه ف ـ ــي اآلداب والـ ـعـ ـل ــوم
االنسانية واالجتماعية في الجامعة
اللبنانية .هنا يظهر طمس الحقائق،
وبالتالي تزييف التاريخ الفني بعد
قـ ــرون ،ب ــاألدل ــة وال ـب ــراه ــن ،وببحث
مـ ـت ــن م ــرف ــق بـ ـنـ ـم ــاذج اس ـت ـع ــاده ــا
حسني مــن التاريخ ليظهر الحقيقة
ولو بعد مئات السنني.
كـ ـت ــاب بـ ـج ــزئ ــن (ف ــرنـ ـس ــي وع ــرب ــي
مـ ـ ــن  384ص ـ ـف ـ ـحـ ــة) يـ ـ ـط ـ ــرح ب ـش ـكــل
أســاســي أزمــة املصداقية فــي الفنون
ال ـحـِّـداثــويــة وامل ـع ــاص ــرة .واألهـ ــم أنــه
ي ـف ــن ــد ب ــاألم ـث ـل ــة املـ ـق ــرون ــة ب ــاألدل ــة
مـ ـ ـج ـ ــال ال ـ ـن ـ ـسـ ــخ الـ ـ ــافـ ـ ــت مـ ـ ــن ق ـبــل
الــدادائ ـيــن وغـيــرهــم لالمتناسقني/
املتفككني .ينطلق حسني مــن جمع
األديــب جول ليفي ( )1857-1935في
«كــابــاريــه ّالقط األس ــود» ( )1882في
بــاريــس ،فــنــانــن تسلحوا بالفكاهة
وال ـس ـخ ــري ــة م ـخ ـت ــاري ــن الــام ـن ـطــق.
برز هــؤالء من خالل أنشطة وأعمال
ف ـن ـيــة مـ ـتـ ـم ـ ّـردة ب ــام ـت ـي ــاز .ل ـك ــن بـعــد
اختفت ظــاهــرة الفنون
نجاح بــاهــرَ ،
املتفككة ولم يبق منها حتى يومنا
هذا سوى بعض االعمال املتواضعة
الـتــي لــم تحث على طــرح االشكالية
األساسية :كيف ُينسى نجاح ضخم
ك ـهــذا؟ ثــم يـشـيــر حـســن حـســن إلــى
ظـ ـه ــور ه ـ ــذه األع ـ ـمـ ــال م ـ ـجـ ــددًا بـعــد
حــوالــي قــرن على يــد فنانني آخرين
(أص ـ ـب ـ ـحـ ــوا ه ـ ــم أي ـ ـقـ ــونـ ــات ال ـف ـن ــون
الحداثوية) تزامنًا مع اختفاء ظاهرة
املتفككني ونسيانهم من قبل النقاد.

غالف كتاب حسين حسين

ه ـ ـنـ ــا يـ ـ ـ ّ
ـرسـ ـ ــخ املـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــة بـ ـ ــن ج ـمــع
تريستان تزارا ( 1896ـ  )1963فنانني
فـ ــي «كـ ــابـ ــاريـ ــه ف ــول ـت ـي ــر» ك ـم ــا فـعــل
لـيـفــي فــي «كــابــاريــه ال ـقــط األسـ ــود»،
حـيــث اخ ـتــار تـ ــزارا اس ــم «دادا» .أمــا
ليفي فقد اخـتــار اســم «املتفككون».
وكان االنتاج الدادائي يتم بالفكاهة
والسخرية واالستفزاز تمامًا كأعمال
املتفككني .تناقش أعضاء مجموعة
ً
دادا طويال حول املصطلح ،علمًا أن

أحد املتفككني قد استعمله سابقًا!
وهنا تكر سبحة املقارنات ثم يتضح
النسخ مع كل مثل جديد ،لنصل إلى
حـقـيـقــة تــاري ـخ ـيــة م ـف ــاده ــا أن الـفــن
ّ
االعـتــراضــي قــد تشكل قبل التاريخ
«الرسمي» املعتمد.
يــؤكــد ال ـبــاحــث ه ـنــا أن ت ــاري ــخ الـفــن
أهـ ـم ــل «الـ ـفـ ـن ــون امل ـت ـف ـك ـك ــة» بـسـبــب
ع ـ ــدم اظـ ـه ــاره ــا امل ـع ــاي ـي ــر امل ـطــاب ـقــة
ً
ل ـل ـف ــن امل ـ ـعـ ــاصـ ــر ،م ـ ـت ـ ـسـ ــائـ ــا :ك ـيــف

ي ـم ـكــن إخ ـضــاع ـهــا مل ـعــاي ـيــر ف ـن ـيــة ال
تخضع لـهــا ال ـت ـيــارات امل ـتـمــردة؟ إذا
اع ـت ـب ــرت أعـ ـم ــال امل ـت ـف ـك ـكــن مـمــاثـلــة
ّ
ألعمال مزعزعي فــن القن العشرين،
فـسـيـتـعــن عـلـيـنــا إع ـ ــادة ال ـن ـظــر في
أصــالــة هــذه األع ـمــال وتـمـ ّـيــزهــا على
حد تعبير حسني.
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن الكاتب ال
يهدف من عمله إلى إثبات أن الفنانني
املـ ـع ــاص ــري ــن اسـ ـتـ ـع ــان ــوا ب ــال ـف ـن ــون

امل ـت ـف ـك ـكــة ،ب ــل إلـ ــى ج ـع ــل املـتـفـكـكــن
في مرتبة الفنانني املتمردين .وهي
حقيقة ال نمن عليهم بها.

أزمة المصداقية
ن ـعــم ف ــي بـ ـي ــروت ،م ــارس ـي ــل دوشـ ــان
ع ـلــى امل ـح ــك ،وم ـ ــان راي ،وبـيـكــابـيــا،
وروشنبرغ وجوزيف بويز والدادائية
بذاتها وتيار الـ «فلوكسوس» ،إضافة
إلى عشرات كبار الفنانني من العقود
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«حدوتة حب» في رمضان خماسيات ترفع لواء المرأة
زكية الديراني
الـتــي خـلــت ،وقــد درس طــاب الفنون
والتشكيليون على الكوكب كله ،على
أنـهــم مــؤسـســون ألن ـمــاط جــديــدة في
تــاريــخ الـفــن! اسـتـطــاع حسني حسني
أن يبرهن أن كل هــؤالء كانوا ناقلني
نــاس ـخــن الب ــداع ــات غ ـيــرهــم ،خــافــن
انهم نسخوا وقد ساعدتهم على ذلك
أنظمة كاملة .هل تكون أمنية؟ طبعًا
كــل ذل ــك م ـقــرون بــاألدلــة التفصيلية،
ّ
والــوثــائــق .لـكــن األه ــم ،لـيــس فـقــط أن
أيقونات الفن الحداثوي واملعاصر قد
نسخوا أم ال ،بل املهم إعادة االعتبار
للفنانني األصيلني.
ق ــد ي ـص ـعــب ت ـصــديــق ذل ـ ــك ،فحقيقة
صــاعـقــة مـثــل ه ــذه قــد تــدفــع كثيرين
من أهل الفن إلى الضحك ثم التساؤل
ف ــالـ ـضـ ـي ــاع ،أو الـ ـبـ ـح ــث مـ ــن ج ــدي ــد.
والحقيقة أن ه ــذا الـكـتــاب الوثائقي
ال ـتــأري ـخــي ال ـك ــاش ــف ُي ـظ ـهــر بــالـفـعــل
أنـنــا أم ــام عهد اظـهــار الـحـقــائــق ،وأن
البروباغندا التي قــد َ
يقبلها الوعي
الجماعي على مــدى عقود على أنها
ح ـقــائــق ،س ــوف يـسـقــط زي ـف ـهــا يــومــا
ع ـل ــى ايـ ـ ــدي ال ـب ــاح ـث ــن ال ـن ـه ـمــن عــن
الحقيقة.
«كـ ــل ك ـت ــب ال ـف ــن ت ـت ـفــق ع ـل ــى أن ال ـفــن
املتمرد انطلق مع التيار الدادائي سنة
 1916من دون أي ذكر لظاهرة تأسست
سنة  1882وقد سبقت الدادائية .تشبه
الظروف التي أدت إلى ظهور الدادائية
إل ــى حــد بـعـيــد تـلــك ال ـتــي ول ــدت فيها
«الفنون املتفككة» .بعد مجد أكثر من
عـشــر س ـنــوات ،تــاشــت ه ــذه الـظــاهــرة
(امل ـت ـف ـك ـك ــون) واخـ ـتـ ـف ــت .بـ ـع ــده ــا ،لــم
يذكرها أحد ما يقرب قرنًا من الزمن.
حتى أعادت ذكرهم الكاتبة ك .شاربني
سنة  .1968مع ذلــك ،لم يتم إعطاؤهم
أي صـفــة فـنـيــة ،وال ـس ـبــب ع ــدم تــوافــر
ّ
أعـمــالـهــم .ظــل «املتفككون» ومــا زالــوا
غـيــر م ـعــروفــن لـلـجـمـهــور .تجاهلهم
النقاد بحجة أن املتفككني لم يأخذوا
أن ـف ـس ـهــم ع ـل ــى م ـح ـمــل الـ ـج ــد .ول ـه ــذا
السبب ،يبدو أن تــاريــخ الفن لــم يجد
ل ـهــم م ـكــانــا يـلـيــق ب ـهــم ب ــن صـفـحــات
كتبه» بحسب ما يوجز حسني حسني.
وهـ ـن ــا ال بـ ــد مـ ــن اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ـهــا
امل ــرة األول ــى الـتــي يـعــاد فيها تركيب
ً
وتـشـكـيــل أكـثــر مــن خمسني عـمــا من
أعمال املتفككني (اعتمادًا على صحافة
عصرهم) ُعرضت يوم التوقيع.
وتبقى الخالصة فــي آخــر الصفحات
ال ـك ــاش ـف ــة م ــن ال ـك ـت ــاب (ص 103.مــن
القسم العربي) .يكتب حسني حسني:
ّ
متعمد،
«على افتراض وجود تجاهل
أصـبــح مــن الـسـهــل ،فــي نـطــاق يمكننا
من خالله ،وألسباب سياسية ،إنشاء
مجموعة مــن الـتـيــارات الفنية ،عمدًا،
لـصــالــح ح ــرب بـ ــاردة ،وتـجــاهــل تـيــار،
ومنعه من الظهور حتى بعد انطفائه،
ّ
ال سيما عندما تتمكن إع ــادة ظهور
هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـي ــار أن ت ــؤث ــر عـ ـل ــى ال ـق ـي ـمــة
السوقية لألعمال التي يمكن بطريقة
أو ب ــأخ ــرى أن ت ـت ـمــاثــل م ــع األع ـم ــال
املتفككة .الفن املعاصر هنا ،إذ يعتبره
والتر بنيامني آليًا أو فاقدًا للجمالية،
وبحسب بودريار ُيعتبر معدومًا ،أما
ّ
دومـيــك ،فيقول إنــه ممل أو مــن إنتاج
ال ـســوق ،وه ــو دلـيــل وق ــت مستنفد أو
م ــن دون م ـح ـتــوى .ال يـ ــزال ه ــذا الـفــن
هـنــا .وعـلــى الــرغــم مــن كــل االنـتـقــادات،
ً
فإنه ال يزال يقاوم ويجد حقال يضمن
بقاءه .أما ما يسعى إليه هذا الكتاب،
ف ـه ــو إي ـ ـجـ ــاد مـ ـك ــان ل ـل ـم ـت ـف ـك ـكــن فــي
صفحات تاريخ الفن ،وبشكل إلزامي
في صفحات الكتب الجامعية ،إذ ال بد
مــن عــرض ظــاهــرة املتفككني عند ذكر
الدادائية».

في الخريف املاضي ،أعلنت سيرين
عـبــد ال ـن ــور أن ـهــا ل ــن ت ـش ــارك ف ــي ّأي
م ـس ـل ـســل رمـ ـض ــان ــي ،ب ــل س ـت ـكــون
بعيدة عــن أج ــواء الـفـ ّـن لفترة طويلة.
لـ ــم ت ـك ـش ــف امل ـم ـث ـل ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة عــن
األس ـب ــاب ال ـتــي دفـعـتـهــا الت ـخــاذ تلك
ّ
الـخـطــوة ،ليتضح الحـقــا أنـهــا حامل
تنتظر طفلها الثاني من زوجها فريد
رحـمــة .هـكــذا ،رسـمــت بطلة «روب ــي»
مشاريعها بعيدًا عــن شهر الصوم
بـعــدمــا قـ ّـدمــت فــي رم ـضــان املــاضــي
مسلسل «قناديل العشاق» (تأليف
خـلــدون قتالن وإخ ــراج سيف الدين
سبيعي) إلــى جانب النجم السوري
مـحـمــود نـصــر وآخ ــري ــن .لـكــن يبدو
أن ال ـق ــرار ل ــن يــدخــل حـ ّـيــز الـتـنـفـيــذ،
ب ـعــدمــا أع ـل ـنــت ع ــن مــواف ـق ـت ـهــا على
بطولة خماسية تحمل اسم «الشهر
السابع» (كتابة رافــي وهبي وإخــراج
ف ـي ـل ـي ــب أسـ ـ ـم ـ ــر) ضـ ـم ــن م ـس ـل ـســل
ّ
«حدوتة حب» (تأليف مجموعة كتاب
لبنانيني وســوريــن) مــن توقيع عدد
من املخرجني وإنتاج «غولدن الين».
ُ
ال ـخ ـمــاس ـيــة ال ـت ــي ك ـت ـبــت خصيصًا
لـ ـسـ ـي ــري ــن ،ت ـ ـت ـ ـنـ ــاول قـ ـص ــة ط ـب ـي ـبــة
نفسية تواجه معاناة حملها بالشهر
ال ـس ــاب ــع .ب ــن االش ـت ـي ــاق السـتـقـبــال
طفلها ومعاناتها الجسدية والنفسية
ج ــراء االش ـه ــر األخ ـي ــرة م ــن الـحـمــل،

سيتشارك املشاهد لحظات مؤثرة
ّ
مــع سيرين .كــذلــك ،تــركــز الخماسية
على تفاصيل األلم الذي تعيشه املرأة
لوحدها ،والتضحيات التي تقوم بها
ّ
ومحبيها .إلــى جانب
عائلتها
تجاه
ّ
سيرين ،يـطــل فــي الخماسية املمثل
رودري ــغ سليمان ومـيــرفــا القاضي،
وسيبدأ التصوير السبت املقبل في
بيروت ،لتكون قريبًا جاهزة للعرض.

في سياق آخر ،تنتهي نادين الراسي
قريبًا من تصوير خماسية «طفلي
امل ـت ـ ّ
ـوح ــد» (ت ــأل ـي ــف م ـح ـمــود ح ـ ّـب ــال،
وإخـ ـ ـ ـ ــراج وائ ـ ـ ــل أب ـ ــو شـ ـع ــر) ضـمــن
«حدوتة حب» ،ويشاركها البطولة كل
من :جهاد األندري ،نور صعب ،علي
مـنـيـمـنــة ،م ـ ّـي س ـحــاب ،رن ــدة كـعــدي،
وري ـم ــون ع ـ ــازار .الـقـصــة اجتماعية
أيـ ـض ــا ،ت ـ ــروي ع ــاق ــة االم بـطـفـلـهــا

امل ـصــاب بــال ـتـ ّ
ـوحــد .اض ـط ــراب النمو
الذي يعاني منه عدد كبير من األطفال
في العالم ،سنشاهد مــدى تأثر األم
بـطـفـلـهــا الـ ــذي حـمـلـتــه  9أش ـه ــر في
أحشائها ،ومرافقته في رحلة العالج
والـشـفــاء .بــن ّ
تقبل الــوالــدة للمرض
ورفضه ،ستولد املعاناة التي تعيشها
األم .على الضفة األخ ــرى ،تستكمل
ال ـشــركــة املـنـتـجــة قــري ـبــا تـفــاوضـهــا
م ــع م ـج ـم ــوع ــة م ـم ـث ـلــن الس ـت ـك ـمــال
الـخـمــاسـيـتــن املـتـبـقـيـتــن .م ــع الـعـلــم
ّ
ّأن الخماسيات كلها سـتـصـ ّـور في
ل ـب ـنــان ف ـق ــط .إذًا ،يـمـكــن ال ـق ــول بــأن
ّ
مسلسل «حــدوتــة حــب» (يتألف من
 30حلقة) هــو خيط لبناني ســوري
يعالج جملة من القضايا االجتماعية
بـشـكــل أس ــاس ــي .وم ــا ي ـمـ ّـيــز الـعـمــل
الــدرامــي أنــه ال ّ
يخصص خماسياته
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن عـ ــاقـ ــات ال ـ ـحـ ـ ّـب بــن
الرجال والنساء ،كاملشاريع الدرامية
ال ـتــي ق ـ ّـدم ــت ســابـقــا مـنـهــا «مــدرســة
الـحـ ّـب» و«صــرخــة روح» (مــع الفارق
بني العملني) ،بل يذهب أبعد من ذلك،
مستحضرًا معاناة األم في باإلنجاب
والتربية والعمل .يحمل املسلسل لواء
املــرأة عمومًا ،ويرافقها في ظروفها
ال ـص ـع ـبــة ال ـت ــي ت ـم ـ ّـر ب ـهــا ب ـع ـي ـدًا عن
قصص الـحــب امل ـكــرورة ،بــل يغوص
في أعماق القضايا ،فهل ينجح بهذه
الرسالة أو يبقى حبرًا على ورق؟
تجسد سيرين بشخصيتها
معاناة المرأة الحامل

كواليس

«باب الحارة» بين الم ّلا وقب ّنض مسلسل مكسيكي طويل!
دمشق ــ وسام كنعان
«ح ـصــل املـنـتــج مـحـمــد قـبـنــض على
ح ـق ــوق «بـ ــاب الـ ـح ــارة  »10وسـيـبــدأ
الـت ـصــويــر ف ــي ن ـهــايــة ك ــان ــون الـثــانــي
(يناير) الحالي ،على أن يكون تحت
إدارة امل ـخ ــرج أس ـعــد ع ـيــد ،ع ــن نـ ّـص
ّ
ّ
ملـجـمــوعــة ك ــت ــاب ،وب ــإش ــراف قبنض
بنفسه .ولن تنال مجموعة  mbcمن
الـطـ ّـيــب نصيب كـمــا اع ـتــاد الجمهور
فــي رم ـضــان فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة،
إذ سيعرض املسلسل على نحو 8
ق ـنــوات ،ول ــن تـكــون ضمنها الشبكة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وس ـي ـت ـض ـم ــن أح ــداث ــا
جــديــدة ،وسيشهد األب ـطــال تغيرات
ّ
عدة منها دخول الجامعات واملدارس»
هـ ــذا م ــا ن ـش ــرت ــه ص ـف ـح ــات اإلعـ ــام
ً
اإللكتروني منذ فترة ،نقال عن املنتج
ّ
ّ
السوري محمد قبنض .األخير يتهمه
ّ
صــنــاع ال ــدرام ــا ال ـســوريــة واملـعـنـيــون
بـ ـه ــا ،ب ـت ــدم ـي ــر هـ ـ ــذه ال ـص ـن ــاع ــة مــن
خــال عقلية تستسهل فــن الــدرامــا،
وتبيع املسلسالت بأسعار بخسة ال
تتجاوز  800دوالر للحلقة الواحدة.
وعلى الرغم من ربح املخرج بسام املال
(شركة «ميسلون») أحكامًا قضائية
واضحة ال لبس فيهاّ ،
تخوله إكمال

الجراح (أبو بدر) وشكران مرتجى (فوزية) في مشهد من «باب الحارة»
محمد خير ّ

اس ـت ــرزاق ــه م ــن ه ــذا امل ـس ـل ـســل ،لكن
النهاية كانت بمصالحة ودية اقتضت
إبــرام اتفاق بني املنتجني على تراجع
ّ
قبنض عن إنجاز جزء تاسع ،وتركه
لـصــاحـبــه األص ـلــي أي امل ــا .عـلــى أن
يعودا هذا العام ويتوازعا مهمة إنتاج
ثــاثــة أج ــزاء متتالية ،ربـمــا مــن أجــل
اإلج ـهــاز املطلق على الــذائـقــة العامة،
وتـفـتـيــت مــا بـقــي مــن هـيـبــة لـلــدرامــا.
لـكــن االت ـف ــاق لــم يـنـفــذ .ع ــاد الـخــاف
ّ
مع إعــان شركة «قبنض» عن إنتاج
ج ــزء عــاشــر م ــن «ب ــاب الـ ـح ــارة» من

عاد الخالف مع إعالن
«قبنض» عن
شركة ّ
إنتاج جزء عاشر

كـتــابــة م ــروان ق ــاووق ال ــذي سـبــق أن
وعد في تصريحات صحافية بإحياء
الشخصيات التي استبعدها املال من
مسلسله بــذريـعــة موتها وإسـنــادهــا
إلى ممثلني جدد.
ً
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،لـ ــم ي ـج ــد امل ـ ــا ح ـ ــا مــع
ه ــذه الــورطــة س ــوى بــإخـطــار «شــركــة
َّ
قبنض» قانونيًا وإعالميًا من خالل
مـحــامـيــه ال ــذي ّ
وج ــه خـطــابــا رسميًا
ّ
ص ـ ـ ـ ـ ــادرًا ع ـ ــن شـ ــركـ ــة ب ـ ــس ـ ــام امل ــا
(ميسلون) أوضح فيه أرقام الدعاوى
وتواريخها واألحكام املبرمة في هذا
املوضوع ،وتجزم بملكية املال للعمل.
علمًا بــأن املـخــرج امل ـعــروف زار دبــي
بعد زلــزال اعتقال األمــراء ،من بينهم
الشيخ الــولـيــد اإلبــراهـيــم مــالــك ،mbc
واطـمــأن لرغبة املحطة بــاإلبـقــاء على
اتفاقاتها معه الستكمال مسلسله.
وغ ــال ـب ــا س ـي ـكــون م ــن إخـ ـ ــراج مــاجــد
ق ـب ــراوي فـيـمــا أول ـي ــت مـهـمــة الـكـتــابــة
ألحد الكتاب املكرسني في هذا النمط
من دون الكشف عن اسمه .وقد أنهى
ك ـتــابــة الـ ـج ــزء ال ـع ــاش ــر ،ويـسـتـكـمــل
الجزء الحادي عشر ،على أن ّ
يصور
الجزآن معًا بحيث يعرض واحد هذا
العام ،ويكون الثاني جاهزًا لرمضان
ما بعد املقبل!
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نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
دة العجوز
السي ِ
ِم َ
حن ُـة ّ

صورة
وخبر

عشـاق النجـم األميركـي الراحل إلفيس بريسـلي
كمـا جـرت العـادة منـذ  26عامًا،
اسـتقل ّ
ّ
( 1935ـــ  )1977قطـارات مـن مدينـة سـيدني األسـترالية إلـى بلـدة باركـس فـي واليـة نيو
سـاوث ويلـز ،حيـث انطلـق أمـس الخميـس المهرجـان الخاص بــ «ملك الـروك» ،والمسـتمر
يتشـبه
المتوقع أن يجذب  25ألف شـخص،
المميـز
غـد األحد .فـي هذا الحـدث
ّ
حتـى بعـد ٍ
ّ
ّ
األيام
كثيـرون بإلفيـس في ّ
قصة شـعره ومالبسـه وطريقة حملـه للغيتار ،فيما تكـون ّ
األربعـة مليئة باألنشـطة والعـروض الترفيهية التي تحتفي بحيـاة صاحب أغنية Can't
 Help Falling In Loveومسـيرته المهنيـة االسـتثنائية( .بيتـر باركـس ــ أ ف ب)

«اتحاد الكتاب العرب» يصالح دمشق

سناء بركات
تُطرب زاهي غدًا
سعيدة بكونها تحمل اسم
الشهيدة سناء محيدلي ،هذا ما
تقوله السوبرانو السورية الشابة
سناء بركات (الصورة) لزاهي
وهبي في حلقة الغد من برنامج
«بيت القصيد» على «امليادين».
ُو ِل َدت بركات في قرية زيدل
في ريف حمص الشرقي ،حيث
بدأت الغناء باكرًا بتشجيع من
موهبتها في
أهلها الذين دعموا ً
الترتيل السرياني بداية ثم في
الغناء الراقي مع أدائها ألغنيات
فيروز ،وأسمهان ،وزكي ناصيف
الذي أحيت ذكراه أخيرًا بحفلة
في دار األوبرا في دمشق .اليوم،
تستعد سناء إلصدار أعمالها،
وتؤكد لوهبي التزامها بنهج
ّ
فني غنائي بعيد عن السائد
واملستهلك ،كما ّ
تقدم خالل
الحلقة مجموعة من األغنيات
بصوتها الشجي العذب.
سناء بركات ضيفة «بيت القصيد»:
غدًا السبت ـ  20:30على «امليادين»

بني  13و 15كانون الثاني (يناير)
الحالي ،تستضيف دمشق اجتماع
املكتب الدائم لـ «االتحاد العام
لألدباء والكتاب العرب» ،بمشاركة
ّ
عربية.
وفود من خمس عشرة دولة
ّ
ّ
خاصة
بأهمية
ويحظى االجتماع
نظرًا إلى انعقاده في العاصمة
ّ
السورية ّ
للمرة األولى خالل
الحرب .وكانت العالقة بني «اتحاد
الكتاب العرب» في سوريا وبني
ّ
«االتحاد العام لألدباء والكتاب
ّ
العرب» قد شهدت ّ
تحوالت عدة،
وصلت إلى ّ
حد التلويح بتجميد
ّ
عضوية دمشق في االتحاد
ُ
العام في عام  ،2016قبل أن يعلن
ّ
رئيس االتحاد العام أن مقترح
التجميد كان خطوة خاطئة قامت
على «نظرة غير صائبة» .ومن
املفترض أن ُيفتتح اجتماع دمشق
غد السبت في «قاعة
صباح بعد ٍ
األمويني» في «فندق الشام»،
ويعقب االفتتاح مؤتمرًا صحافيًا

لألمني العام لالتحاد العام ،حبيب
ّ
الصايغ .ويحل األمني العام لـ
«االتحاد العام لألدباء والكتاب في
آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية»،
محمد سلماوي (الصورة)،
ضيفًا على االجتماع ،وتشارك
فيه وفود من لبنان ،وفلسطني،
واألردن ،والعراق ،واإلمارات،
ومصرُ ،
وعمان ،والسودان،
واملغرب ،وتونس ،والجزائر،
وموريتانيا ،واليمن ،وسوريا.
ّ
وعلمت «األخبار» أن االجتماع
سيشهد أيضًا اإلعالن عن عودة
ليبيا إلى مقاعد االتحاد العام،
ّ
سيتضمن الحدث ندوة فكرية
كما
تمتد على ثالثة أيام بعنوان
«ثقافة التنوير ،تحديات الراهن
واملستقبل» ،عالوة على جلسات
شعرية ،واحتفال توزيع جوائز
ّ
«االتحاد العام لألدباء والكتاب
العرب».
(األخبار)

َ َ ٌ
َ
األرض
نت هذه
لم ي ْبق أحد على م ِ
ِ
"قلب" هذه األرض:
لم َيقل َ َ ٍ
ألحد آخر ْعلى ِ
هاذ ِه األرض!
يا أجمل وأ َح َّـب َمن
على ْ ِ
َُ
َ ٌ
ألحد عليها:
لم َيبق أحد عليها..لم يقل ٍ
ٌ
شكرًا َ
موجود على هذه األرض!
ألنك
َ
أحد علىيها
لم
يبق ِمن َ ٍ
َ ْ
َ
أحد "ما عاد" عليها:
بجيل ٍ
لم يقل في ت ُ ِ
ْ
َب َ
ْ
ـعد َك ...الحياة صارت ناقصة.
َ ٌ
أحد ،أو في
ألحد ،أو عن ٍ
أبدًا لم َيبق أحد لم يقل ٍ
جناز ِة أحد.
َ
 :لم َيبق أحد.
(ختامًا على وجه التقريب)
 ...وختامًا ِ
ُ
َ
يبق ٌ
الك َـويكب الحزينْ
قلب هذا
أحد على
لم
ِ ِ
َ َِ ُ
ّ
ُ
بغضون ،والكذبة ،والقبيحون
إل الـم ِ
َ َ
َيـ َـت ّ
ـحابون على طريقتهمَ ،ويـتـباغضون على
طريقتهم.
وعلى طريقتهم :
َ ُ ٌّ
َّ
ْ
َ
كل منهم أن ي َ
جيء عليه الدور
يـنتظر
ً
َ
غير املأمول) محبوبًا ،جميال،
ليصير (في ِ
الغد ِ
وغــاليًا،
نقصان السعاد ِة
أسباب
وسببًا أكيدًا ِمن
ِ
ِ َ
الحزينة  ،الغفور ِة،
املركبة
هذه
ِ
ِ
ظهر ِ
على ِ
مصيرها:
يؤوس ِمن
ال َـم
ِ
ِ
ّ
آالمنا «األرض.»...
سيد ِتنا
ِ
وشفيعة ِ
2018/1/7

