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سياسة
خطاب

نصرالله يمنح الدولة جرعة قوة في المفاوضات الحدودية:

المقاومة قادرة على تعطيل البرنامج النفطي
منح األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله الدولة اللبنانية جرعة دعم كبيرة
في المفاوضات بشأن الحدود الجنوبية.
في خطابه أمس ،وضع السيد ثقل سالح
المقاومة ليحمي الدولة اللبنانية من
الضغط األميركي والتهديد اإلسرائيلي.
ترسيم الحدود الجنوبية ،البحرية خاصة،
لن يتم وفق مشيئة االميركيين ،الذين
يفاوضون باألصالة عن أنفسهم،
وبالنيابة عن العدو ،ال كوسيط .جعل
قائد المقاومة سالحها بإمرة الدولة
في هذه الجولة الرامية إلى صون
الحقوق اللبنانية في البر والبحر والنفط
والغاز .فليقرر المجلس االعلى للدفاع
منع العدو من التنقيب عن النفط
والغاز ،ونحن جاهزون ،قال االمين العام
لحزب الله .معنى كالمه واضح :التهديد
األميركي بمنع الشركات من التنقيب في
المياه اللبنانية يقابله تهديد المقاومة
بمنع العدو من استخراج النفط والغاز
من المياه الفلسطينية .معادلة تخدم
المفاوض اللبناني الذي طالبه السيد ،علنًا،
ِ
باالستفادة من قوة المقاومة في
المفاوضات.
سوريًا ،كان نصر الله واقعيًا في حديثه
عن إسقاط الجيش العربي السوري لطائرة
أف  16إسرائيلية قبل أسبوع .قال إن
ما بعد إسقاط الطائرة ليس كما قبله،
لكنه ّلم يعلن معادلة جديدة .بقي
متحفظًا بعض الشيء ،إذ أخذ النتائج إلى
ّ
حدها األدنى :على األقل ،لن يكون سالح
الجو اإلسرائيلي حرًا ليفعل ما يشاء في
سوريا

دع ــا األمـ ــن ال ـع ــام ل ـح ــزب ال ـل ــه الـسـيــد
حسن نصر الله الدولة اللبنانية إلى أن
تـفــاوض مــن موقع الـقــوة فــي موضوع
النفط والغاز ،وأن ال تسمح للشيطان
االمـ ـي ــرك ــي ب ــال ـل ـع ــب بـ ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن
لتفريق موقفهم ،واضعًا فتح إسرائيل
للمعركة حــول البلوك  9ضمن معركة
النفط والغاز التي دخلت فيها املنطقة
علنًا.
م ــن م ــوض ــوع الـ ـص ــراع م ــع إس ــرائ ـي ــل،
وت ـحــدي ـدًا م ــن قـضـيــة ال ـح ــدود الـبــريــة
والبحرية والثروات النفطية للبنان في
مياه الجنوب ،استهل نصر الله خطابه
أم ـ ــس ،م ـنـ ّـبـهــا الـ ــى «أن امل ـن ـط ـقــة كلها
أصبحت علنًا فــي قلب معركة النفط
والـ ـغ ــاز» ،وأن «مــوضــوعـنــا فــي لبنان
ً
«ليس منفصال».
وق ــال «إن أسـبــاب الـصــراع على النفط
وال ـغــاز فــي املنطقة مـعــروفــة» ،معتبرًا
أن «امل ــوض ــوع مــع إســرائـيــل غير قابل
ل ـل ـن ـقــاش ،وه ــي تـسـتـغــل ف ـت ــرة وج ــود
ت ــرام ــب ف ــي رئ ــاس ــة أم ـيــركــا للحصول
ع ـلــى ق ـ ــرار أم ـم ــي ب ـض ـ ّـم الـ ـج ــوالن الــى
إســرائ ـيــل؛ فــالـجــوالن دخ ــل فــي معركة
النفط والغاز».
تحت شعار «حفظنا الــوصـيــة» ،أحيا
حزب الله ذكرى الشهداء القادة الشيخ
راغــب حــرب ،والسيد عباس املوسوي،
وال ـ ـحـ ــاج عـ ـم ــاد م ـغ ـن ـيــة ،ف ــي اح ـت ـفــال
أقــامــه أمــس فــي مجمع سيد الشهداء،
حـيــث رأى الـسـيــد نـصــر الـلــه أن «هــذه
ال ــذك ــرى تــأتــي وأم ــام ـن ــا اسـتـحـقــاقــات
مهمة» ،وهــي «صــراعـنــا مــع إسرائيل،
واالنتخابات» .وقال« :حفظنا الوصية
ونكاد نخرج من أقسى حــرب إقليمية
على املقاومة».
وتوجه نصر الله الى اللبنانيني بالقول
«ن ـحــن أم ــام مـعــركــة يـجــب أن نقاربها
بشكل مختلف .عندما احتلت إسرائيل
الجنوب ،بعض اللبنانيني اعتبروا أنها
ليست معركتهم .اليوم ،الثروة النفطية
املــوجــودة فــي الـجـنــوب ،كبقية الـثــروة
في لبنان ،هي ملك اللبنانيني جميعًا،
وس ـت ــدخ ــل ف ــي صـ ـن ــدوق ل ـك ــل ل ـب ـنــان.
الشعب اللبناني الذي يغرق في الديون
ليس لديه مــوارد ،ولعل األمــل الوحيد
هــو فــي ال ـثــروة النفطية املــوجــودة في
مياهنا وفي أرضنا أيضًا ،هذه الثروة
لـلـبـنــان وأمـ ــل ل ــه وط ــري ــق خ ــاص لــه،
وهذا االستحقاق يمكن أن يضع حياة
الشعب على طريق واعد».
وإذ رأى أن مـ ـع ــرك ــة ت ـث ـب ـي ــت ال ـح ــق
بـ«البلوك  9واملنطقة االقتصادية» هي

نصرالله :الرئيس بشار األسد هو من اتخذ قرار مواجهة طائرات العدو (مروان بوحيدر)

«معركة كل لبنان» ،أكد وجــوب التنبه
الى أن املوضوع االساسي للنزاع ليس
البحرية
ال ـحــدود الـبــريــة ،بــل ال ـحــدود
ّ
واملنطقة االقـتـصــاديــة وامل ـيــاه ،مـحــذرًا
م ــن أن «أم ـيــركــا تــريــد إع ـطــاء نــا حقنا
ال ـ ّس ـهــل حـ ــول ال ـن ـق ــاط ال ـب ــري ــة لـتــأخــذ
مــنــا حـقـنــا الـصـعــب فــي امل ـي ــاه» .ورأى
أن ب ـنــاء إســرائ ـيــل ال ـج ــدار ف ــي االرض
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة هـ ــو «ج ـ ـ ــزء مـ ــن أع ـم ــال
ً
االح ـتــال» ،قــائــا« :عندما يبدأ البناء
على أراضي لبنان تبدأ املسألة ،ولبنان
أخد القرار بأنه سيواجه .املسألة اليوم
هــي فــي الـحــدود البحرية .اللبنانيون
ّ
ّ
وموحدون
موحدون في هذه املعركة،
في الدعوة إلى املحافظة على الحقوق،
ويـجــب أن نبقى كــذلــك .وح ــدة املــوقــف
هي أهم عامل لتحقيق اإلنجاز في هذه
املعركة ،ويجب أن ال نسمح للشياطني
باللعب بني اللبنانيني لتفريق املوقف،
وأقصد أميركا بكلمة الشياطني».

نصرالله :أميركا أوصلت
رسائل تهديد للبنان،
ولم تحافظ حتى على
شكليات الوساطة
وجـ ـ ـ ّـدد ن ـصــر ال ـل ــه الـ ـق ــول إن «ال ــدول ــة
مـســؤولــة عــن تــرسـيــم ال ـحــدود الـبــريــة،
وال ـح ــدود الـبــريــة والـبـحــريــة تحددها
ال ــدول ــة ،الـتــي يـجــب أن يـكــون موقفها
راسخًا» ،و«أن تتعامل الدولة والشعب
ف ــي ه ــذا امل ـلــف م ــن مــوقــع أن ـنــا أقــويــاء
ولسنا ضعفاء ،وأول الوهن أن نعتبر
أنفسنا ضعفاء .نحن في لبنان إذا كنا

ّ
موحدين ،وبما نملك من قــدرات ،نحن
أق ــوي ــاء وي ـجــب أن ن ـف ــاوض كــأقــويــاء،
وإســرائـيــل الـتــي تـهــددكــم تستطيعون
أن ت ـه ــددوه ــا .ال ـق ــوة الــوح ـيــدة لديكم
فـ ــي ه ـ ــذه املـ ـع ــرك ــة أيـ ـه ــا ال ـل ـب ـنــان ـيــون
هـ ــي امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،ألن ال ـج ـي ــش م ـم ـنــوع
أن يـمـتـلــك الـ ـص ــواري ــخ .أم ـيــركــا تمنع
ه ــذا ال ـس ــاح ع ــن الـجـيــش الـلـبـنــانــي».
وأضـ ــاف مـتـ ّ
ـوجـهــا إل ــى اإلســرائـيـلـيــن:
«نحن األقوياء في معادلة النفط .وإذا
أردت ــم أن تمنعونا ،فإننا سنمنعكم،
وإذا قـصـفـتـمــونــا ف ـس ــوف نـقـصـفـكــم،
وإذا ضــرب ـت ـمــونــا ف ـس ــوف نـضــربـكــم،
ونملك الشجاعة ونملك القوة ونملك
الـقــدرة ،وعدونا يعلم ذلــك ،وهــذا ليس
م ـج ــرد خ ـط ــاب ــات» .وأك ـ ــد أن امل ـقــاومــة
مستعدة لتعطيل مـنـشــآت اسـتـخــراج
النفط اإلسرائيلية في حال قرر مجلس
الدفاع االعلى اللبناني أن العدو يجب
أن يتوقف عن التنقيب ،مشيرًا إلى أن

تقرير

تهويل «كهربائي» مجددًا :إما البواخر وإما العتمة!
صرخة رئيس الجمهورية في مجلس
الوزراء أعادت إحياء ملف الكهرباء .لكن
الحلول تكاد تكون معدومة بعد عام
على إقرار الحكومة لخطة تقضي
باستقدام معامل لتوليد الطاقة .كانت
الحكومة تسعى حينها لخطة إنقاذية
لصيف  ،2017وها هو صيف 2018
يقترب من دون ّ
أي تقدم .عام مضى،
لو روعيت فيه أصول المناقصات ،لكان
أمكن االنتهاء من بناء معامل على
اليابسة وليس فقط استئجار بواخر

إيلي الفرزلي
أزم ــة الـكـهــربــاء ع ــادت إل ــى الــواجـهــة
م ـجــددًا .أحـيــاهــا رئـيــس الجمهورية
ميشال ع ــون ،ال ــذي قــال إن املطلوب
حــل هــذه املعضلة ،مـهـ ّـددًا بالخروج
إلـ ـ ــى اإلع ـ ـ ـ ــام لـ ـلـ ـق ــول بـ ـص ــراح ــة إن
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة عـ ـ ــاجـ ـ ــزة عـ ـ ــن م ـع ــال ـج ــة
الكهرباء.
هل كان الرئيس سعد الحريري بحاجة
إل ــى «دف ـشــة» مــن ع ــون لــدعــوة اللجنة
الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة امل ـع ـن ـي ــة ل ــوض ــع ت ـقــريــرهــا
الـنـهــائــي؟ وملـ ــاذا ن ــام امل ـلــف فــي أدراج
رئ ـيــس الـحـكــومــة ألك ـثــر م ــن شـهــريــن؟
ً
وهل يملك مجلس الوزراء حال لألزمة،
بعيدًا عن استئجار البواخر؟

ي ـ ـعـ ــود الـ ـفـ ـص ــل األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر مـ ـ ــن أزمـ ـ ــة
الـكـهــربــاء إل ــى ع ــام مـضــى .فــي األول
من نيسان  2017أطلقت وزارة الطاقة
اس ـت ــدراج ع ــروض يتعلق بمشروع
استئجار وتشغيل وصيانة محطات
طــاقــة عــائـمــة إلن ـتــاج  800مـيـغــاواط
كحد أدن ــى .حصل ذلــك بعد موافقة
مجلس الوزراء على الخطة اإلنقاذية
لقطاع الكهرباء صيف  ،2017في 27
آذار من العام نفسه.
الخطة اإلنـقــاذيــة كانت تحتاج إلى
ش ــرط مـهــم لـكــي تسلك طــريـقـهــا من
دون ع ـق ـب ــات :دف ـت ــر ش ـ ــروط ي ـ ّ
ـؤمــن
املنافسة الـعــادلـ ُـة .لكن مــا حصل أن
دف ـت ــر الـ ـش ــروط ف ـ ّـص ــل ع ـل ــى ق ـيــاس
شـ ــركـ ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة .م ــاحـ ـظ ــات إدارة

املـنــاقـصــات كــانــت بالجملة ،وحتى
م ــع ال ـت ـعــديــات ال ـت ــي أج ــري ــت على
ّ
يتغير الـكـثـيــر .ظــل دفتر
الــدفـتــر لــم
ّ
موجهًا ،ففشلت املناقصة.
الشروط
مـ ـ ـ ّـر الـ ـصـ ـي ــف ،وهـ ـ ــو مـ ـب ــرر ال ـخ ـطــة
اإلنقاذية ،من دون أي تقدم ،بل سجل
املزيد من هدر الوقت واإلصرار على
االبتعاد عن الشفافية.
في  13تشرين األول  ،2017اجتمعت
لجنة التلزيم فــي إدارة املناقصات
ل ـ ــدرس أربـ ـع ــة عـ ـ ــروض .ت ـ ّك ــرر بـقــاء
ع ـ ـ ـ ــارض وح ـ ـيـ ــد بـ ـع ــد ف ـ ـ ــض ث ــاث ــة
عـ ـ ــروض ت ـب ــن أنـ ـه ــا ت ـخ ــال ــف دف ـتــر
الـ ـ ـش ـ ــروط «بـ ـشـ ـك ــل جـ ـ ــوهـ ـ ــري» .فــي
 20ت ـش ــري ــن األول ،أصـ ـ ــدر مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ق ـ ـ ــرارًا ي ـح ـفــل بــامل ـخــال ـفــات

ّ
ويتخطى حدود صالحياته ،أعطى
ب ـمــوج ـبــه الـ ـش ــرك ــات م ـه ـلــة أس ـب ــوع
السـتـكـمــال مـلـفــاتـهــا .ق ــرار املـجـلــس
أل ــزم أي ـضــا لـجـنــة الـتـلــزيــم بــإصــدار
ق ــراره ــا خـ ــال خ ـم ـســة أيـ ـ ــام ،خــافــا
ألي ن ــص ق ــان ــون ــي .كــذل ــك ط ـلــب من
إدارة املناقصات تسليم التقرير إلى
اللجنة الوزارية ،التي يفترض أنها
ال تملك صالحية بـ ّـت الـعــروض .كل
ذل ــك لــم يـنـفــع فــي تـمــريــر املـنــاقـصــة،
فـ ّ
ـردت ـه ــا لـجـنــة ال ـت ـلــزيــم م ـج ــددًا ألن
ث ــاث ــة مـ ــن الـ ـع ــارض ــن األرب ـ ـعـ ــة لــم
يـقــدمــوا ملفاتهم كــامـلــة ،فـلــم يفتح
ملف العارض الرابع لبقائه وحيدًا.
دخـ ـل ــت ال ـ ـبـ ــاد فـ ــي أزم ـ ـ ــة اس ـت ـقــالــة
الـ ـح ــري ــري وضـ ـ ــاع م ـل ــف ال ـك ـه ــرب ــاء
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تيلرسون :ممنوع تجاوز «خط هوف»

للعدو

املـقــاومــة ق ــادرة على تنفيذ ه ــذا األمــر
بسهولة ،وفي غضون ساعات.
ولفت نصر الله إلى أن «األميركي هو
م ـحــامــي إس ــرائـ ـي ــل» ،نــاص ـحــا ال ــدول ــة
الـلـبـنــانـيــة ب ــأال ت ـع ـ ّـول عـلــى وســاطـتــه،
ً
ق ــائ ــا« :يـ ــريـ ــدون مـصـلـحــة إســرائ ـيــل
ُ
ول ـي ــس مـصـلـحــة ل ـب ـن ــان» ،ك ــاش ـف ــا أن
أميركا «أوصلت رسائل تهديد للبنان،
ول ـ ـ ــم تـ ـح ــاف ــظ حـ ـت ــى عـ ـل ــى ش ـك ـل ـيــات
الوساطة» .وقــال« :ليس هناك وساطة
أميركية ،بل هناك إمــاءات وتهديدات
ل ـل ـب ـن ــان .ويـ ـج ــب أن ن ـت ـص ــرف بـشـكــل
مــوحــد وبـشـجــاع ُــة ،وأن نــؤمــن ُبحقنا
وقــوت ـنــا ،وأن ال ن ـخ ــدع وأن ال نــؤخــذ
بــالـتـهــديــد والــوع ـيــد ،وإن ــا ملنتصرون
بإذن الله».
وع ــن االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة املـقـبـلــة،
رفـ ــض ن ـص ــر ال ـل ــه الـ ـق ــول إن ق ــان ــون
النسبية املعتمد هــو «قــانــون حــزب
ال ـل ــه ،ب ــل إن ح ــزب ال ـل ــه ك ــان شــريـكــا

فــي صنعه ،وتــم الـتــوافــق عليه .ومن
نتائجه أن االنـتـخــابــات ليست كسر
عـ ـظ ــم ،وال مـ ـك ــاس ــرة بـ ــن ف ــري ـق ــن».
ونـ ـف ــى أن يـ ـك ــون هـ ـ ــدف حـ ـ ــزب ال ـل ــه
ال ـح ـصــول ع ـلــى أغـلـبـيــة ف ــي مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ،واضـ ـع ــا ال ـح ــدي ــث ع ــن هــذا
األم ـ ـ ـ ــر ف ـ ــي خـ ــانـ ــة «ه ـ ـ ـ ــدف ال ـب ـع ــض
تخويف بعض الدول للحصول على
الــدعــم ،أو الـضـغــط لتعديل الـقــانــون
االنتخابي أو للحصول على املزيد
م ــن الـضـغــط عـلــى ح ــزب ال ـل ــه» .وعــن
الـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــات ،ق ـ ـ ــال« :ح ـس ـم ـن ــا األمـ ــر
بالتحالف مع حركة أمل ومع قوى 8
آذار .ال تحالف مع القوات اللبنانية.
وبالنسبة إلى تيار املستقبل ،في كل
مناسبة يقولون «سنتحالف إال مع
حزب الله» .لم نطلب التحالف معهم،
ونحن ندعوهم إلــى إراح ــة أنفسهم،
ف ـن ـحــن ال م ـع ــرك ــة ل ــدي ـن ــا م ــع أح ـ ــد».
ووعد بإعالن أسماء مرشحي الحزب
إل ـ ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة مـطـلــع
األسبوع املقبل.
وعــن «التيار الوطني الـحــر» ،قــال« :إن
التحالف السياسي معه متني وصامد،
والـ ـع ــاق ــة ال ت ـه ـت ــز .وعـ ـل ــى امل ـس ـتــوى
راحتنا،
االنـتـخــابــي ،نحن وهــم نــأخــذ
ّ
ويمكن أن نتحالف في دوائر ونترشح
في دوائــر أخــرى على لوائح منفصلة،
ومع التقدمي االشتراكي األمر مفتوح
للنقاش».
ووص ـ ـ ــف ن ـص ــر الـ ـل ــه إس ـ ـقـ ــاط ط ــائ ــرة
إســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي س ــوري ــا ب ــأن ــه إن ـجــاز
عـسـكــري كبير جـ ـدًا ،و«م ــا بـعــده ليس
كما قلبه» ،مؤكدًا أن «القرار بالتصدي
للطائرات اإلسرائيلية في سوريا هو
ق ــرار س ــوري ،وق ــرار الـقـيــادة السورية،
والحلفاء أخــذوا علمًا ال أكثر ،والذين
أط ـل ـق ــوا الـ ـص ــواري ــخ ع ـل ــى ال ـط ــائ ــرات
امل ـعــاديــة هــم ض ـبــاط وج ـنــود الجيش
العربي السوري البواسل».
وتـ ــوقـ ــف ع ـن ــد مـ ــا ت ـش ـه ــده االراضـ ـ ــي
الفسطينية املحتلة ،مستنكرًا ورافضًا
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ح ـ ـصـ ــار أمـ ـي ــرك ــا لـلـشـعــب
الفلسطيني ووض ــع حــركــات املقاومة
وقــادتـهــا على الئـحــة الـعـقــوبــات .وقــال
إن «ع ـم ــر ال ـع ـبــد الـ ــذي ُح ـكــم عـلـيــه ب ــ4
مؤبدات وبقي مبتسمًا ،هذا هو االمل
الذي نبني عليه» ،واصفًا عهد التميمي
ب ــأن ـه ــا ص ــاح ـب ــة م ــوق ــف شـ ـج ــاع ،وأن
الشهيد أحمد ال ـجــرار ،بصفته شهيد
اب ــن شهيد ق ــرر مــواجـهــة ال ـعــدو حتى
االس ـت ـش ـهــاد« ،ن ـم ــوذج يـجــب أن نقف
عنده».

م ـ ـ ـجـ ـ ــددًا ،قـ ـب ــل أن ي ـح ـي ـي ــه رئ ـي ــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة أول مـ ــن أم ـ ـ ــس .بـعــد
الخطوة الرئاسية ،ما هي الخيارات
أمام مجلس الوزراء؟
عمليًا لــم يـعــد ممكنًا إع ــادة إحـيــاء
ً
املناقصة؛ أوال ألنــه سبق للمجلس
أن وافــق على أن تستكمل الشركات
املـتـقــدمــة ملفاتها ،خــافــا للقانون،
وب ــالـ ـت ــال ــي سـ ـيـ ـك ــون ص ـع ـب ــا ع ـل ـيــه
ت ـ ـكـ ــرار املـ ـس ــأل ــة .وعـ ـن ــدم ــا تـجـتـمــع
اللجنة ال ــوزاري ــة يـفـتــرض أن يكون
أمـ ــام ـ ـهـ ــا الـ ـتـ ـق ــري ــر امل ـ ــرس ـ ــل إل ـي ـه ــا
م ــن م ــدي ــر إدارة امل ـن ــاق ـص ــات ج ــان
ّ
ال ـعــل ـيــة ف ــي ب ــداي ــة ت ـشــريــن ال ـثــانــي
 .2017الـ ـتـ ـق ــري ــر ي ـت ـض ـم ــن إشـ ـ ــارة
واضـحــة إلــى أن اسـتــدراج العروض

هـ ـ ــو صـ ـفـ ـق ــة تـ ـن ــافـ ـسـ ـي ــة ال ص ـف ـقــة
تفاوضية .وحتى لــو قــررت اللجنة
ال ـت ـغــاضــي ع ــن ك ــل ذلـ ــك ،فـسـتــواجــه
عـقـبــة قـضــائـيــة تـتـمـثــل ف ــي تجميد
مجلس الشورى للمناقصة ،منذ 27
تشرين الثاني  ،2017بعد ّادعاء من
شــركــة «م ـي ــدل إي ـســت بـ ــاور» تطلب
فـيــه إل ـغــاء املـنــاقـصــة وإلـ ــزام الــدولــة
باستبدال النصوص التي ال تراعي
مـ ـ ـب ـ ــدأي املـ ـن ــافـ ـس ــة واملـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاواة فــي
دفتر الـشــروط (مــدة إنـجــاز األعمال
والتقييم املالي وحصر مهلة تقديم
العروض بثالثة أسابيع) .وبالرغم
من أن قاضي العجلة زياد أيوب كان
قد طلب في قــراره من وزارة الطاقة
إبـ ــراز كــامــل امل ـلــف اإلداري والـفـنــي

مساعد وزير الخارجية
األميركي ديفيد ساترفيلد،
مقيم في بيروت منذ نحو
أسبوعّ .
مهد لزيارة وزير
األميركية ريكس
الخارجية
ُ
تيلرسون ،للبنان ،وأوكلت إليه
مهمة تسويق «المبادرة
األميركية» بين بيروت
وتل أبيب التي انتقل إليها،
أمس ،على أن يعود قريبًا.
خالصة كالم تيلرسون ،بعد
مساعده ،للبنانيين هي« :خط
هوف» غير قابل للتجاوز
داود رمال
اس ـت ـك ـم ــل مـ ـس ــاع ــد وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركي ديفيد ساترفيلد ،أمس ،جولة
امل ـف ــاوض ــات ال ـتــي ب ــدأه ــا ف ــي ت ــل أبـيــب
مطلع األس ـبــوع املــاضــي ،وتــابـعـهــا في
بـيــروت منتصف األسـبــوع نفسه ،لحل
«أزمة» الحدود بني لبنان وكيان العدو.
تــراف ـقــه الـسـفـيــرة األم ـيــرك ـيــة إلـيــزابـيــت
ريـتـشــارد ،التقى ساترفيلد أمــس على
ً
التوالي كال من وزير الخارجية جبران
باسيل ،والرئيس نبيه بــري ،وتمحور
البحث فــي االجتماعني حــول موضوع
امل ـن ـط ـقــة ال ـخ ــاص ــة ب ـل ـب ـنــان والـ ـح ــدود
البحرية و«األفكار» األميركية املقترحة
لـحــل «الـ ـخ ــاف» .وفـيـمــا ل ــم ي ـصــدر أي
موقف عــن وزيــر الخارجية ،أصـ ّـر بري
خــال اللقاء على موقفه لجهة ترسيم
الـحــدود البحرية عبر اللجنة الثالثية
املنبثقة مــن تـفــاهــم نـيـســان  1996على
غ ـ ــرار م ــا ح ـص ــل بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـخــط
األزرق ،معتبرًا أن امل ـطــروح (أميركيًا)
على لبنان «غير مقبول».
ال ــورق ــة الـتــي حملها ســاتــرفـيـلــد أمــس،
جـ ــاءت نـسـخــة م ـك ــررة لـتـلــك ال ـت ــي كــان
ي ـض ـع ـهــا وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي
ري ـك ــس ت ـي ـلــرســون ،ف ــي ج ـيــب سـتــرتــه،
أول من أمــس ،أثناء لقاءاته مع كل من
رؤس ــاء الجمهورية واملجلس النيابي
وال ـح ـك ــوم ــة ون ـظ ـي ــره ال ـل ـب ـن ــان ــي .عـلــى
تلك الــورقــةّ ،
دون رئيس الدبلوماسية
األميركية «األفـكــار ـ الرسائل» ،وتعمد
تظهير بعضها في املؤتمر الصحافي
املـشـتــرك ال ــذي عـقــده مــع الــرئـيــس سعد
الحريري ،خصوصًا ما يتعلق بالتركيز
على حزب الله ونزع سالحه وانسحابه
من سوريا وتجفيف موارده املالية.
فـ ـ ــي م ـ ـلـ ــف الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة ،كـ ــان
الفـ ـت ــا ل ــان ـت ـب ــاه أن ت ـي ـل ــرس ــون حـ ــاول

الـعــائــد الس ـت ــدراج ال ـع ــروض ،خــال
أسبوع ،بعد أن ّ
رد الدفع بعدم صفة
املستدعية وبـقـبــول مــراجـعـتـهــا ،إال
أن وزارة ال ـطــاقــة اس ـتــأن ـفــت ال ـقــرار
طــالـبــة فـسـخــه .مـنــذ ذل ــك ال ـحــن ،لم
يصدر عن مجلس الشورى أي قرار،
فلم ّ
يبت االستئناف ولم يؤكد قراره
ّ
ال ـس ــاب ــق .شـ ـه ــران م ـ ــرا ع ـلــى قـضـيــة
ينظر فيها قضاء العجلة.
ف ــي الـ ـخ ــاص ــة ،ت ـب ــدو امل ـن ــاق ـص ــة فــي
حالة موت سريري ،ما يعني أن على
الحكومة أن تبحث عن حلول بديلة،
علمًا بأن االحتماالت أمامها محدودة.
فإما أن ترمي خلفها التجربة السابقة،
وتقرر إطالق مناقصة جديدة بشروط
ش ـفــافــة وت ـض ـمــن امل ـنــاف ـســة ال ـع ــادل ــة،

ت ـس ــوي ــق اق ـ ـتـ ــراح املـ ـبـ ـع ــوث األم ـي ــرك ــي
األسـ ـب ــق ف ــري ــدري ــك هـ ــوف حـ ــول الـخــط
ال ـ ـب ـ ـحـ ــري ،ال ـ ـ ــذي ورث ـ ـ ــه الحـ ـق ــا أمـ ــوس
هوكشتاين ،مــع تعديالت طفيفة ،قبل
أن تـكـلــف اإلدارة األم ـيــرك ـيــة الـحــالـيــة،
الديبلوماسي ساترفيلد ،متابعة امللف
البترولي «الحيوي» أميركيًا ،متسلحًا
بــاألف ـكــار ذات ـهــا الـتــي ورث ـهــا مــن هــوف
وهوكشتاين.
فما هــو ملخص ورق ــة تيلرسون التي
أعـ ـ ــاد ت ــاوت ـه ــا ف ــي امل ـ ـقـ ــرات الــرس ـم ـيــة
الثالثة؟
بعد تبادل املجامالت وعبارات الشكر،
شدد تيلرسون على وجود «اقتراح (لم
يذكر هوف باالسم) يعمل (ساترفيلد)
ع ـ ـلـ ــى إن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازه ون ـ ـ ـحـ ـ ــن نـ ــدع ـ ـمـ ــه م ــع
استعدادنا لالنفتاح والبحث بأي أفكار
ومـقـتــرحــات جــديــدة ،علمًا أن االق ـتــراح
ال ـق ــائ ــم ي ـع ـطــي م ـكــاســب ل ـل ـب ـنــان ق ــد ال
تـكــون مضمونة فــي ح ــاالت أخ ــرى ،أي
مــن املمكن تطوير هــذا االقـتــراح وليس
تجاوزه».
ث ـ ــم انـ ـتـ ـق ــل لـ ـلـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن املـ ــؤت ـ ـمـ ــرات
الــداعـمــة لـلـبـنــان ،وق ــال« :أن ـتــم مقبلون
على مــؤتـمــرات دولـيــة لــدعــم بلدكم في
م ـجــاالت م ـت ـعــددة ،وال ــوالي ــات املـتـحــدة

تيلرسون :االقتراح القائم
يعطي مكاسب للبنان
قد ال تكون مضمونة
في حاالت أخرى

)هيثم الموسوي(

وإم ــا تــذهــب نـحــو ات ـفــاق رضــائــي مع
شركة كارادينيز.
وحـ ـت ــى ل ــو سـ ـ ــارت األم ـ ـ ــور ف ــي ه ــذا
االتـجــاه ،فــإن الحكومة لــن تستطيع
أن تـعــد الـلـبـنــانـيــن بتحسن سريع
بالتغذية بالتيار ،وبالتالي سيكون
م ــن املـسـتـحـيــل االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن هــذا
«اإلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاز» قـ ـب ــل االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات أو
ربما قبل نهاية الصيف .فحتى لو
كانت الـبــاخــرة التركية جــاهــزة ،فإن
استقدامها وبـنــاء الحاجز البحري
ال ـ ـخـ ــاص ب ـه ــا وربـ ـطـ ـه ــا بــال ـش ـب ـكــة،
سـتـحـتــاج بــالـحــد األدنـ ــى إل ــى ثالثة
أش ـهــر ،علمًا ب ــأن املشكلة ال تنتهي
ع ـن ــد ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــد ،ف ـش ـب ـكــة ال ـت ــوزي ــع
الـحــالـيــة تـعـمــل بــالـحــد األق ـص ــى من

األميركية ستشارك في هذه املؤتمرات،
ونـ ـبـ ـلـ ـغـ ـك ــم رغـ ـبـ ـتـ ـن ــا ف ـ ــي إنـ ـج ــاحـ ـه ــا
ّ
جميعها ،ومن مصلحة لبنان أل يكون
هناك مالحظات جوهرية وجدية لدى
الدول املشاركة حول واقع حزب الله ،ألن
وج ــود الـســاح خ ــارج الــدولــة قــد يكون
سببًا لتحفظات تخفض مــن انــدفــاعــة
هـ ــذه ال ـ ـ ــدول ورغ ـب ـت ـه ــا ف ــي امل ـس ــاع ــدة،
ونحن نريد دعم لبنان سياسيًا وماديًا
ومعنويًا ،ألنــه بلد ديمقراطي ،ولكننا
نريده خاليًا من أي نفوذ خارجي».
وعند التدرج في طرح النقاط في الورقة،
أعـ ــاد ت ـي ـلــرســون تــأك ـيــد «دعـ ــم الـجـيــش
اللبناني ألن ــه ال ـقــوة األمـنـيــة الشرعية
الوحيدة لحماية لبنان ،وأثبت جدارته
وك ـفــاء تــه ،وعلينا أن نـقــف إل ــى جانبه
وتوفير املـعــدات والـخـبــرات الــازمــة له،
وسنطلب مــن ال ــدول املانحة املساهمة
بدعم الجيش».
بعدها تحدث عن األوضاع في املنطقة،
وأشـ ـ ــار ت ـي ـلــرســون إلـ ــى «أن ال ــوالي ــات
املتحدة األميركية تشجع على اعتماد
سياسة النأي بالنفس ،ويجب أن يبقى
لبنان بعيدًا من التجاذبات في املنطقة،
فبلدكم يملك دورًا وح ـضــورًا ال يجوز
ألي ش ــيء أن يــؤثــر فيهما ،صحيح أن
األوضاع شائكة ومعقدة بعض الشيء،
ومنها الوضع حول الحدود ،لكن يجب
العمل إليـجــاد حــل لـهــا ،وهـنــاك أحــداث
فــي املنطقة هــي مـصــدر قلقنا ،وال ــدور
اإليراني في املنطقة يقلقنا وخصوصًا
في سوريا ولبنان».
كــرر تيلرسون أكثر مــن مــرة الـقــول «إن
لبنان وأميركا يلتقيان على قيم واحدة،
وهناك قلق على الوضع في لبنان ،ومن
مصلحة لـبـنــان تـبــديــد ه ــذا الـقـلــق ،وال
سيما أنــه على عتبة مستقبل (نفطي)
مزدهر جدًا».
فـ ــي ت ـ ـصـ ــوره لـ ـل ــوض ــع عـ ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،ق ـ ــال ت ـي ـل ــرس ــون ب ـصــريــح
العبارة« :أريــد أن تكون هناك معالجة
للخط األزرق (الـحــدود البرية) وللخط
ً
األبـ ـي ــض (ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ـح ــري ــة) مــدخــا
لحلحلة الــوضــع ،وم ــا ق ــدم مــن مقترح
أم ـيــركــي ســابــق م ــا زال قــائـمــا ف ــي هــذا
املجال ،وهو مناسب إليجاد حل ،كذلك
إن مصلحة لبنان تتأمن بمثل حل كهذا
مع انفتاح على االقتراحات التي يمكن
أن تقدم ،ونحن نشجع أي تسوية يمكن
التوصل إليها».
في ختام مداخالته مع الرؤساء الثالثة،
أعــاد تيلرسون تأكيد استمرار «دعــم»
ب ــاده للبنان اقـتـصــاديــا« ،فنحن نريد
لبلدكم أن يـشــرق مستقبله مــن جديد،
وال ـش ــرك ــات األم ـيــرك ـيــة كـمــا األوروب ـي ــة
وغـيــرهــا سـتـســاهــم فــي االسـتـثـمــار في
لبنان» (في إشارة إلى الرغبة األميركية
في حصة استثمارية وازنــة في الثروة
النفطية والغازية).

طاقتها االستيعابية .وطاملا لم تحل
أزمة عقدة املنصورية التي تربط بني
محطة عرمون ومحطة بصاليم ،فال
ت ـطــور ممكنًا فــي الـتـغــذيــة بــالـتـيــار.
واألزم ــة ال تقف عند هــذا الحد .عقد
ال ـب ــاخ ــرت ــن ال ـتــرك ـي ـتــن الـحــالـيـتــن
ينتهي في أيلول املقبل .قانونيًا ،هذا
يعني أنه يجب تأمني البديل ،قبل أن
تحل ساعة امل ـغــادرة ،إذ إن التمديد
لهما ليس متاحًا بحسب العقد ،فهو
محصور بتمديد ملدة سنتني فقط.
األكيد أن الفترة املقبلة ستكون فترة
ض ـغــط وت ـه ــوي ــل م ــن خ ـطــر الـعـتـمــة،
فـهــل يـكــون ذل ــك سببًا كــافـيــا للسير
فــي خ ـيــارات غـيــر قــانــونـيــة وباهظة
الثمن؟
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سياسة
في الواجهة

أيار  2018ينتظر إشارات االصطفاف والمال السياسي؟
ال تزال انتخابات أيار راقدة في التوقيت اللبناني .ال لوائح وال تحالفات بعد .ال شعارات وال اصطفافات .ال تجييش على استقدام
ناخبين من الخارج ،وال مظاهر مال سياسي يتجاوز مرشحين أثرياء يحارون في السخاء لتلميع صورة ترشيحهم
نقوال ناصيف
ل ـ ــم يـ ـعـ ـل ــن أح ـ ـ ــد م ـ ــن زع ـ ـم ـ ــاء الـ ـق ــوى
الرئيسية أسماء مرشحيه النتخابات
 6أيار ،رغم انقضاء ثلث مهلة الترشح
الـ ـت ــي ت ـن ـت ـه ــي فـ ــي  6آذار .ال ي ـب ــدو
ً
مستعجال أيضًا اإلفصاح عن لوائحه
وتحالفاته في املهملة امللزمة ما بني
 6آذار و 26م ـن ــه .ك ــل م ـن ـهــم يـنـتـظــر
اآلخـ ــر م ــن دون أن ي ـب ــدو ج ــازم ــا في
ما يشاع عن مــؤشــرات التحالفات .ال
ظـهــور واض ـّحــا تـمــامــا فــي انتخابات
 2018لـلـتـ َـدخــل ال ـخــارجــي الـ ــذي أدار
اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــي  2005و 2009ب ـ ــأدق
وال سبب مباشرًا للقول
تفاصيلهماّ ،
ً
ال ـيــوم ان ال تــدخــل خــارجـيــا محتمال
هذه املرة.
ب ــذل ــك ،تـ ـب ــدو ان ـت ـخ ــاب ــات  ،2018فــي
الـ ـظ ــاه ــر عـ ـل ــى األق ـ ـ ـ ــل ،كـ ـم ــا لـ ــو أن ـه ــا
انـتـخــابــات لـبـنــانـيــة م ـحــض ،يــديــرهــا
أصحاب البيت وحدهم بال شركاء .ال
وجــود لفريقي  8و 14آذار على أرض

الحريري في
امتحان ّ
الدوائر السنية لئال يقتصر
على كتلة بيروتية
االستحقاق ،مع أن املشروع اإلقليمي
ً
ل ـكــل مـنـهـمــا ال يـ ــزال م ــاث ــا أمــامـهـمــا
عـلــى نـحــو نــاف ــر ،وك ــان ف ــي صـلــب ما
ت ـحـ ّـدث عـنــه الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
فــي خ ـطــاب  14ش ـبــاط ،وت ـح ـ ّـدث عنه
الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه ،مـســاء أمــس.
مـ ـج ــرد ن ـع ــي ال ــزع ـي ـم ــن ب ـط ــري ـق ــة أو
أخـ ــرى ك ــا االئ ـتــافــن وال ــذه ــاب إلــى
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات  2018مـ ــن دون ـ ـه ـ ـمـ ــا ،ال
يحجب واقع أنهما في قلب مشروعني
إقليميني متناقضني منذ استحقاق
 ،2005وه ـم ــا الـ ـل ــذان أوجـ ـ ــدا قـ ــوى 8
و 14آذار .يـكـفــي انـتـمــاؤ ّهـمــا إليهما
كي ُيفتح الباب على تدخل الدولتني
اإلقليميتني املعنيتني بصراعهما.
لـ ــم ي ـك ــن مـ ــا ق ــال ــه وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركي ريكس تيليرسون الخميس
ف ــي ال ـســرايــا ع ــن أن عـلــى اللبنانيني
أن يقلقوا مما يفعله حــزب الـلــه بعد
نـعـتــه بــاملـنـظـمــة اإلره ــاب ـي ــة وات ـ ّهــامــه
ً
بسفك الــدمــاء ،إال استكماال منفرًا ملا

ّ
كالم تيليرسون عن حزب الله القى ما قاله الحريري ملطفًا في «بيال» (هيثم الموسوي)

ّ
قــالــه ال ـحــريــري مـلــطـفــا ف ــي ذك ــرى 14
شـبــاط .لــم ي ـ ّ
ـرد على كــام تيليرسون
وال استدركه ،طاويًا موافقة ضمنية
ت ــاق ــي ش ـ ـعـ ــاره النـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،2018
ف ــي اس ـت ـع ــادة ل ـك ــام م ـت ـشـ ّـدد مـمــاثــل
ك ــان رئ ـيــس الـحـكــومــة ق ــد سـمـعــه في
ال ـب ـيــت األب ـي ــض ف ــي  25ت ـم ــوز 2017
م ــن ال ــرئـ ـي ــس دونـ ــا ّلـ ــد ت ــرام ــب ب ـ ــإزاء
الحزب دونما أن يعقب عليه ،ما ّ
يقدم
ً
دل ـيــا إضــاف ـيــا ،فــي تــوقـيــت مـنــاســب،
عـلــى ال ــدور الـخــارجــي فــي الـتــوازنــات
ّ
الحري أن يكون
السياسية الداخلية.
كذلك عندما يتعلق األمر باستحقاق
ينشأ منه هذا التوازن.
كــامــا الــرئـيــس وال ــوزي ــر الـتـقـيــا على

فكرة واحــدة ،هي أن حزب الله تهديد
للدولة اللبنانية واملنطقة.
م ــا ي ـن ـقــص ل ـب ـن ـنــة ان ـت ـخ ــاب ــات 2018
ّ
تتشبه بانتخابات  2005و2009
كــي
هـمــا :االصـطـفــافــات وامل ــال السياسي.
يأت بعد.
كالهما لم ِ
مــا هــو معلن لــدى الكتل الرئيسية ال
يعكس بــال ـضــرورة مــا سـيـكــون عليه
تــألـيــف الـلــوائــح فــي الـشـهــر املـقـبــل .إذ
يدور استحقاق  2018برمته ـ وإن في
ظل الصوت التفضيلي املذهبي الذي
ـارات
يـنـيــب امل ــر
ش ــح ـ م ــن ح ــول ال ـخ ـيـ ّ
ّ
الـتــي لــم يبتها بعد الفريقان السني
وال ـش ـي ـع ــي ،ع ـل ــى غـ ـ ــرار م ــا ف ـع ــا فــي
انتخابات  2005حينما ّ
ثبتا التحالف

الرباعي من ضمن انقسام قوى  8و14
آذار ،وحينما عزما على املواجهة في
انتخابات :2009
 1ـ كالهما ،تـيــار املستقبل والثنائي
الشيعي (أمل وحزب الله) ،جزما باكرًا
ٌّ
بخيار املواجهة .كل بلوائح مكتملة أو
شبه مكتملة في دوائر اآلخر ،من دون
األخ ــذ بــاالعـتـبــار م ــراع ــاة الـخـصــم أو
التواطؤ الضمني .في الدائرة الثانية
في بيروت وفي صيدا ـ جزين ينافس
الثنائي الشيعي تيار املستقبل ،وفي
البقاع الشمالي ينافس تيار املستقبل
الثنائي الشيعي .كال الفريقني يتوقع
سلفًا خسارة مقاعد في دائرة اعتاد أن
ّ
يصح على احتمال فقدان
تكون له .ما

ّ
تـيــار املستقبل املقعد الـســنـ ّـي الثاني
ف ــي ص ـي ــدا ،ي ـص ـ ّـح ع ـلــى ت ــوق ــع حــزب
الله ّوحركة أمــل فقدان أحــد املقعدين
السنيني في بعلبك ـ الهرمل .وإذ ّ
أعد
الثنائي الشيعي العدة للقبض على
املقعدين الشيعيني في الدائرة الثانية
في بيروت كي يسترجع أحدهما من
تيار املستقبلّ ،
يعد أيضًا الـعـ ّـدة كي
صــول ت ـيــار املـسـتـقـبــل على
يـتــوقــع ح ـ ّ
املقاعد السنية الستة في هذه الدائرة،
إضافة إلــى وضــع اليد ،للمرة األو ّلــى
منذ انتخابات  ،1992على مقعد سني
في بعلبك ـ الهرمل ،في داللة سياسية
أكـثــر منها انتخابية ،بالغة األهمية
فــي عـقــر دار ح ــزب ال ـلــه ،مرتبطة بما
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جزين :الماكينة العونية تشترط المصالحة قبل االنطالق
آمال خليل

المقعد الكاثوليكي :معركة المعركة
لم تحسم معظم األطراف املتنازعة في جزين هوية مرشحها عن املقعد الكاثوليكي األوحد .على
مستوى التيار الوطني الحر ،رست بورصة املرشحني ،على نحو مبدئي ،على سليم الخوري وجاد
صوايا ،من دون حسم النتيجة ملصلحة ّأي منهما حتى اآلن ،مع تراجع أسهم الثاني يومًا بعد آخر .في
الالئحة املنافسة للعونيني ،فإن املرجع البارز فيها إبراهيم عازار أكد لـ«األخبار» أن املرشح الكاثوليكي
لم يحسم ،مشيرًا إلى وجود اتصاالت مع عدد من الشخصيات املستقلة.
أما القوات اللبنانية ،التي وإن كانت سبقت الجميع قبل أشهر بإعالن عجاج حداد مرشحها عن
املقعد نفسه ،فلم تحسم تحالفها االنتخابي بعد .في هذا اإلطار ،سرت شائعات عن اقتراحها على
العونيني من جهة وعلى عازار والرئيس نبيه بري من جهة أخرى استكمال الئحة كل منهما بحداد.
مصدر قيادي عوني أكد صحة الشائعات املتداولة .ورغم أنه ترك الباب مفتوحًا على كل االحتماالت،
لكنه استبعد التوصل إلى اتفاق .في املقابل ،قالت مصادر في الئحة عازار – أسامة سعد ،إن املقترح
القواتي رفض رفضًا قاطعًا من قبل سعد .تعليقًا على تلك الشائعات ،قال القيادي في القوات مارون
مارون لـ»األخبار» إن «التواصل قائم مع كل األفرقاء في دائرة جزين ـ صيدا ،والباب مفتوح على كل
االحتماالت».

دعت قيادة التيار الوطني الحر نوابها
وكوادرها في جزين إلى املشاركة في
خ ـل ــوة داخ ـل ـي ــة ت ـع ـقــد الـ ـي ــوم الـسـبــت
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ل ـل ـت ـشــاور ف ــي الـصـيـغــة
النهائية ملرشحي التيار وتحالفاته
لالنتخابات النيابية املقبلة ،تمهيدًا
إلطالق العمل في املاكينة االنتخابية.
مصدر جزيني مسؤول في التيار قال
لــ«األخـبــار» إن البند األســاســي الــذي
سيثيره كوادر القضاء هو الخالفات
الــداخ ـل ـيــة ال ـح ــادة ب ــن نــائـبـهــم زي ــاد
أس ــود وزم ـي ـلــه ال ـنــائــب أم ــل أب ــو زيــد
ورئـيــس اتـحــاد بلديات جزين خليل
حرفوش واملرشحني املفترضني جاد
صوايا وجان عزيز وسليم ّالخوري،
بعد أن طفت إلى السطح وأثرت على
القاعدة» .ولفت املصدر إلى أن الكوادر

س ـي ـش ـتــرطــون ع ـلــى ال ـق ـي ــادة «إج ـ ــراء
مصالحة بني األطــراف املتنازعة قبل
تشغيل املاكينة ،خصوصًا بني أسود
وأب ـ ــو زي ـ ــد ،امل ــرش ـح ــن ع ــن املـقـعــديــن
امل ـ ـ ــارونـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،بـ ـسـ ـب ــب دقـ ـ ـ ــة تـ ــوزيـ ــع
الـ ـص ــوت ال ـت ـف ـض ـي ـلــي ع ـل ــى مـسـتــوى
املـقــاعــد الجزينية الـثــاثــة فــي مقابل
قــوة الئـحــة املــرشــح املـنــافــس إبراهيم
ع ــازار وتـحــالـفــاتــه» .بحسب املـصــدر:
«فــي حــال لــم نتفق ونتصالح سوف
نخسر مـقـعـدًا عـلــى األق ــل مــن املقاعد
البرتقالية الثالثة».
رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـت ـ ـيـ ــار وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
وامل ـغ ـت ــرب ــن جـ ـب ــران بــاس ـيــل اسـتـبــق
ال ـخ ـلــوة وج ـمــع أسـ ــود وأبـ ــو زي ــد في
ج ـل ـس ـت ــن ،إحـ ــداه ـ ـمـ ــا ح ـص ـل ــت قـبــل
أسبوع والثانية ليل اإلثنني الفائت،
لكن من دون أن يخرج منهما الدخان
األبـيــض ،وإن بـ ّـدد السحابة الـســوداء

تغريدات أسود على
«تويتر» تكشف أن
«النفوس غير صافية»
بينه وبين أبو زيد
التي ظللت عالقة الزميلني منذ مدة،
آخــرهــا على خلفية اتـهــام أســود ألبو
زي ــد وح ــرف ــوش ب ــدع ــم رج ــل األع ـم ــال
محمد دنش باستثمار عقار في كفر
فــالــوس .بالنظر إلــى تغريدات أســود
على حسابه على «تــويـتــر» ،ال تبدو
النفوس صافية« .يعني إذا واحد من
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رم ـ ــزت إل ـي ــه ع ــرس ــال م ـنــذ عـ ــام 2014
وم ــوقـ ـعـ ـه ــا املـ ـ ـن ـ ــاوئ لـ ــه فـ ــي الـ ـح ــرب
السورية.
 2ـ الـقــرار الحاسم بــن قيادتي حزب
الـلــه وأم ــل لـيــس االك ـت ـفــاء بالحصول
على كــل مقاعد الطائفة ( 27مقعدًا)،
بــل تفاهمهما على تقاسمها :مقعدا
ب ـ ـي ـ ــروت مـ ـن ــاصـ ـف ــة ،مـ ـقـ ـع ــدا ب ـع ـب ــدا
مناصفة ،مقعدا جبيل وزحلة لحزب
الـ ـل ــه ،م ـق ـعــد ال ـب ـق ــاع ال ـغ ــرب ــي لـحــركــة
أم ــل ،بـعـلـبــك ـ ال ـهــرمــل أرب ـع ــة للحزب
والـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــس لـ ـح ــرك ــة أم ـ ـ ـ ــل ،عـ ـل ــى أن
يتقاطع ال ـســادس بينهما مــن خــارج
تنظيميهما للواء الركن جميل السيد،
في دائرتي الجنوب تسعة لحركة أمل
وأربعة لحزب الله.
 3ـ مـقــدار ارتـيــاح تـيــار املستقبل إلى
الـ ــدائـ ــرة ال ـث ــان ّـي ــة ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى ضـعــف
منافسيه الـســنــة فيها ،يـتـ ّ
ـوجــس من
املنية
املــواجـهــة فــي دائ ــرة طــرابـلــس ـ ّ
ـ ال ـض ـن ـيــة .ه ـن ــاك ال ـن ــاخ ـب ــون ال ـســنــة
ـ خ ــاف ــا ل ـح ــال ال ـعــاص ـمــة ـ مـشـتـتــون
على قــوى تقليدية كالرئيس نجيب
ميقاتي والوزيرين السابقني محمد
الصفدي وفيصل كرامي أو املستجدة
كالوزير السابق اللواء أشــرف ريفي،
أضف أن للطائفة  8مقاعد من املقاعد
ال ـ ــ ،11مــا يضفي دالل ــة عـلــى الحاجة
إلى انتزاع ّأكبر مقدار منها لتكريس
الزعامة السنية في العاصمة الثانية
ـ ب ـعــد ن ـصــف ال ـعــاص ـ ّمــة األولـ ـ ــى ـ ما
دام ف ـقــدان املـقـعــد الـســنــي الـثــانــي في
صـ ـي ــدا م ـ ـهـ ـ ّـددًا وربـ ـم ــا واق ـ ـعـ ــا .لـعـلــه
االمـتـحــان الفعلي لـلـحــريــري بــالــذات
كي ال يمسي في هــذا االستحقاق ما
كان عليه والده الراحل في انتخابات
 1996و ،2000رئـيــس كتلة بيروتية
فـ ـحـ ـس ــب ،راح يـ ـ ـع ـ ـ ّـول عـ ـل ــى ح ـل ـف ــاء
ك ــال ــرئـ ـي ــس ن ـب ـي ــه بـ ـ ـ ـ ّـري فـ ــي صـ ـي ــدا،
وال ـنــائــب ول ـيــد جـنـبــاط فــي الـشــوف
وبعبدا وعاليه ،وعلى السوريني في
ع ـكــار والـضـنـيــة .ت ـ ّبــدو املـنــافـســة في
ثانية الــدوائــر السنية القوية مربكة.
الحليف الفعلي هناك هــم العلويون
أكـثــر منهم الـنــاخـبــون األرث ــوذوك ــس
واملوارنة .ليست هذه وحدها الدائرة
امل ـق ـل ـق ــة ل ـت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل .ت ـن ـت ـظــره
دائــرة البقاع الغربي ـ راشيا بخليط
م ـق ــاع ــده ــا ال ـس ـت ــة ،رغـ ــم أن ل ــه فـيـهــا
مـقـعــديــن س ـنـ ّـيــن يـ ـف ــوزان بــالـصــوت
التفضيلي .إال أن تحالفه عــالــق بني
مــا يـلـ ّـح عليه الـنــائــب ولـيــد جنبالط
ب ـم ـق ـع ــد أرث ـ ــوذوك ـ ـس ـ ــي إل ـ ــى امل ـق ـعــد
الدرزي ،وما ّ
يلح عليه التيار الوطني
بمقعد ماروني غير مضمون.

اثـنــن رح يــربــح ،لـشــو تــرشـيــح اثنني
معًا .وإذا واحــد دايــر يرش ويرشرش
ّ
لنفسه وحاله ومسلم بنجاح الضد،
ل ـشــو هــال ـع ـج ـقــة .اق ـت ـن ـعــوا ب ــواح ــد»،
تغريدة من تغريدات عدة حملت نفس
املعنى ،ازدحــم بها حساب أســود في
األيــام املاضية .تلك التغريدة تعكس
الحرج الذي ّ
سببه الصوت التفضيلي
الــذي سـيــوزع بــن املقاعد الثالثة في
قضاء جزين« .كل واحد ّ
يشد اللحاف
لناحيته لكي يحقق أصــواتــا أكـثــر»،
قــال املـصــدر .فــي هــذا اإلط ــار ،قــال أبو
زي ـ ــد أم ـ ـ ــس ،فـ ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي:
«ذاهـبــون الــى انتخابات جزين بقلب
واحد كتيار وطني حر».
ع ـلــى ن ـحــو م ـب ــدئ ــي ،ي ـش ـكــل أبـ ــو زيــد
عـ ـنـ ـصـ ـرًا غـ ـي ــر قـ ــابـ ــل لـ ـلـ ـنـ ـق ــاش ع ـلــى
الــائـحــة الـعــونـيــة .حـتــى وق ــت قــريــب،
ك ــان تـثـبـيــت أس ــود فــي خـطــر فــي ظل

الشوف ـ عاليه:
هل ينتشل الحريري جنبالط؟
يجد النائب وليد جنبالط
صعوبة في الحفاظ على
تحالفاته االنتخابية التقليدية
في الشوف ،وال ّ
سيما مع تيار
المستقبل والقوات اللبنانية.
وفيما يضع عينه على
التحالف مع التيار الوطني
الحر ،يبدو الطريق محفوفًا
بالتنازالت ،أو بالمواجهة،
التي تعطي العونيين أكثر
مما قد ّ
ّ
يؤمنه التحالف مع
.جنبالط
فراس الشوفي
ّ
ل ــم ُي ـس ـعــف ال ـن ــائــب ول ـي ــد ج ـن ـب ــاط ،كــل
العون الــذي ّ
يقدمه له حــزب الله وحركة
أمــل .ارت ــاح جنبالط فــي بـيــروت وراشيا
وبـعـبــدا ،ألن «م ــن يـقــدر ال يــريــد» تهديد
ّ
الئحة
مقاعده ،ومن يقدر أيضًا ،لم يشكل ّ
كسر عظم لقوى  8آذار في وجهه .لكنه،
مــع ذل ــك ،غــرق فــي أزم ــة حلفائه ،لينتقل
التهديد إلــى عقر داره في دائــرة الشوف
ـ عاليه.
منذ ما قبل أزمــة احتجاز الرئيس سعد
الحريري في السعودية ،كان جنبالط قد
ّ
اتفق مع القوات على التحالف في الشوف
وعاليه ،على أن تكون القوات شريكًا في
اختيار األسـمــاء على الالئحة املشتركة
أيضًا ،ال كما جــرت الـعــادة ،بــأن ُيهندس
جنبالط الئحته ويترك أمكنة للراغبني
فـ ــي االنـ ـضـ ـم ــام إلـ ـيـ ـه ــا .غ ـي ــر أن رئ ـيــس
االشـ ـت ــراك ــي ،كـ ــان ق ــد ف ـتــح خ ـطــوطــا مع
الــوزيــر السابق ناجي البستاني لحجز
مقعد ملاروني على الئحته ،قطعًا للطريق
الحر ،في حال ِّ
أمــام التيار الوطني ّ
رسو
التفاهم العريض على «خواتيم سعيدة»،
ب ـع ـق ــد ت ـح ــال ــف ك ـب ـي ــر بـ ــن االشـ ـت ــراك ــي
واملستقبل والقوات والعونيني.
ان ـق ـل ــب ال ـس ـح ــر ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــر .ت ـح ـ ّـول
ترشيح البستاني املفاجئ ،إلى إشكالية
م ــع ال ـ ـقـ ــوات ،وس ـب ــب ل ــدف ــع الـ ـق ــوات إلــى
حضن التيار الـحـ ّـر ،ووص ــول األم ــور في
األيــام املاضية إلى إبــاغ التيار والقوات
إلــى املعنيني ،بــأن «الـ ّحــزبــن املسيحيني
ي ــري ــدان تـسـمـيــة امل ــرش ـح ــن املسيحيني

اح ـت ـم ــال ت ــرش ـي ــح ال ــرابـ ـي ــة ملـسـتـشــار
رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة املـسـتـقـيــل ،جــان
ع ــزي ــز ،ع ــن امل ـق ـعــد امل ــارون ــي ال ـثــانــي.
يــؤكــد امل ـصــدر أن «اح ـت ـمــال عــزيــز قد
سقط نهائيًا».
ي ـس ــود ال ـظ ــن ب ــأن ع ـ ــازار سيستعيد
مقعد والده النائب الراحل سمير عازار
الــذي هزمه العونيون فــي انتخابات
 .2009لكن املاكينة البرتقالية ّ
ترجح
ف ــوز الـتـيــار بــاملـقــاعــد ال ـثــاثــة .تــراهــن
ع ـلــى ف ــائ ــض األص ـ ـ ــوات ال ـص ـيــداويــة
الـ ـت ــي س ـي ــرف ــد تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل بـهــا
ً
الالئحة ،فضال عن أصوات مناصري
ال ـن ــائ ــب ب ـه ـيــة ال ـح ــري ــري ف ــي جــزيــن.
وي ـقــول مـصــدر فــي املــاكـيـنــة العونية
إن أصوات حزب الله «ربما ستنقسم
بيننا وبني ابراهيم عازار».
مـ ـ ــاذا يـ ـق ــول ع ـ ـ ـ ــازار؟ ف ــي اتـ ـص ــال مــع
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،أقـ ـ ـ ّـر بـ ـ ــ«وج ـ ــود ض ـغــوط

التحالف
في كل الدائرة إذا أراد جنبالط َّ
العريض ،واالتفاق على أسماء مرش َحيه
املسيحيني ،نعمة طعمة وهنري حلو».
ولم يسلم تحالف جنبالط مع الحريري
أيضًا .إذ إن إصرار الحريري على النائب
مـحـمــد ال ـح ـ ّـج ــار ،اب ــن ش ـح ـيــم ،وإص ـ ــرار
جنبالط على بــال عبد الله ،ابــن شحيم
أيـ ـض ــا ،خ ـلــق أزم ـ ــة تـمـثـيــل ب ـل ــدة بــرجــا،
وصـ ّـعــب على جنبالط ضـمــان التحالف
مــع ال ـحــريــري ،مــا دام ت ـيــار املستقبل ال
يحتاج تحالفًا مع أي كتلة وازنة ،ويكفيه
التحالف مــع بعض الشخصيات ،حتى
يـفــوز بمقعدين فــي ال ـشــوف ،وه ــو الــذي
ّ
يرغب أيضًا فــي ترشيح الــوزيــر غطاس
مقعد ماروني في الشوف،
خوري لحجز
ٍ
إلى جانب تمثيله في اإلقليم.
ك ــل ه ــذه ال ـع ــوام ــل ،دف ـعــت ج ـن ـبــاط إلــى
الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن حـ ـ ـل ـ ــول .لـ ـق ــد ض ـ ـ ــاق ذرع ـ ــا
ـوات عـ ـل ــى ال ـ ًب ـس ـت ــان ــي،
بـ ــاع ـ ـتـ ــراض ال ـ ـق ـ ـ ّ
والـ ـح ــري ــري ل ــن ي ــوف ــر ف ــرص ــة لــانـتـقــام
م ــن الـ ـ ـق ـ ـ ّـوات ب ـس ـبــب مــوق ـف ـهــا م ــن أزم ــة
الـسـعــوديــة .ت ــداول الـحــريــري وجنبالط،
خ ـ ــال ل ـقــائ ـه ـمــا األخـ ـ ـي ـ ــر ،فـ ــي إم ـكــان ـيــة
ع ــزل الـ ـق ـ ّـوات وع ـق ــد ت ـحــالــف م ــع الـتـيــار
ال ـحـ ّـر لـضـمــان شــريــك مـسـيـحــي .ال ـقــوات
أي ـضــا تستطيع ال ـح ـفــاظ عـلــى مقعدها
فــي الـشــوف بتحالف «بسيط» ّربـمــا مع
حزب األحــرار ،الذي يسعى رئيسه أيضًا
النائب دوري شمعون إلى تشكيل الئحة
واملشاركة في االنتخابات.
ومع أن مصادر بارزة في القوات تقول إن
«الـحــريــري حريص على التحالف معنا
ويعمل على تذليل العقبات بيننا وبني
ّ
االشتراكي» ،يؤكد أكثر من مصدر اطلع
على مجريات لقاء الحريري ـ جنبالط ،أن
هذا الثنائي ،في حال نجاحه في استمالة

ّ
ليحن
عاد جنبالط
ّ
إلى ترشيح عالء ترو
بدل عبد الله

الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ـ ّـر ،س ـي ـع ـمــل عـلــى
إخــراج القوات بعيدًا من الالئحة ،خالفًا
للرغبة السعودية .بدوره ،وعد الحريري
جـنـبــاط بــالـعـمــل عـلـ ّـى تــذلـيــل الـعـقـبــات
م ــع ال ـت ـيــار الـ ـح ـ ّـر ،ل ـكــنــه طــالــب جنبالط
أيـضــا بــأمــريــن :األول ،هــو مساعدته في
الحصول على املقعد ّ
السني في حاصبيا
ـ ـ مــرجـعـيــون ،ثــم الـقـيــام ب ـم ـبــادرة حسن
نـ ّـيــة تـجــاه الــرئـيــس ميشال ع ــون .اعتذر
جـنـبــاط عــن األولـ ــى ،نــاصـحــا الـحــريــري
بعدم مواجهة الئحة حزب الله ـ أمل في
دائرة الجنوب الثالثة و«تزعيل» الرئيس
نبيه بري ،بينما حجز موعدًا على عجل
فــي الـقـصــر الـجـمـهــوري ،وأط ـلــق مديحًا
لعون بعد اللقاء.
م ـبــادرة «حـســن الـنـ ّـيــة» ،هــي أيـضــا نتاج
أجواء صدرت عن باسيل في األسبوعني
املاضيني ،عن أن جنبالط ينشد تحالفًا مع
التيار الحر ،ولكنه ال يتواصل مع رئيس
الـجـمـهــوريــة .ق ــال بــاسـيــل أم ــام أك ـثــر من
ّ
شخصية إن على جنبالط أن يزور بعبدا،
قبل البحث في أي تحالف .لم يحفل لقاء
عــون ـ جنبالط بــأي نقاش انتخابي ،بل
بأحاديث ّ
عامة عن الصراع الحدودي مع

االشتراكي ّ
يقدم ترشيحاته
قــدم الحــزب التقدمــي االشــتراكي أمــس ،رســميًا ،إلــى وزارة الداخليــة طلبــات الترشــيح
لالنتخابــات النيابيــة الخاصــة بأعضــاء اللقــاء الديمقراطــي .وتضمنــت األســماء
اآلتيــة :تيمــور جنبــاط ،مــروان حمــادة ،نعمــة طعمــة ،إيلــي عــون وبــال عبــد اللــه
عــن منطقــة الشــوف؛ أكــرم شــهيب وهنــري حلــو عــن منطقــة عاليــه ،هــادي أبــو
الحســن عــن منطقــة بعبــدا ،وائــل أبــو فاعــور عــن راشــيا – البقــاع الغربــي ،وفيصــل
الصايــغ عــن بيــروت الثانيــة .وذكــر موقــع «األنبــاء» اإللكترونــي ،الناطــق باســم الحــزب
االشــتراكي ،أن الوزيــر الســابق املرشــح ناجــي البســتاني «قــد تقــدم بطلــب ترشــيحه
يــوم الخميــس الفائــت».

مــن أعـلــى األص ـعــدة لتقسيم الـصــوت
ال ـش ـي ـعــي ،ال ب ــل ض ـم ــان ع ــدم خــرقـنــا
لالئحة التحالف بني العونيني وتيار
املـسـتـقـبــل» .لـكـنــه يستبعد أن يقسم
بسبب التزامه بدعم
الحزب أصــواتــه ّ
الــائ ـحــة ال ـتــي ي ـتــرشــح فـيـهــا أســامــة
سـ ـع ــد م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،واللـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــه ب ـع ـقــد
تحالف مــوحــد مــع حــركــة أمــل فــي كل
املناطق من جهة أخرى ،في وقت أعلن
فيه رئيس الحركة نبيه بري صراحة
دعم عازار في جزين .وتشكل أصوات
الناخبني الشيعة فــي جبل الريحان
(يتجاوز عددهم على لوائح الشطب
 12أل ــف ص ـ ــوت) ،بـيـضــة ال ـق ـبــان بني
الالئحتني املتنافستني .يجدد عــازار
تأكيد التحالف النهائي الــذي أرساه
مـ ــع سـ ـع ــد .ب ــاق ــي أع ـ ـضـ ــاء ال ــائ ـح ــة،
«س ـي ـع ـلــن ع ـن ـهــم ف ــي غـ ـض ــون ع ـشــرة
أيام».

إسرائيل .وبحسب املعلومات ،لم تحمل
«املفاوضات» العونية ـ االشتراكية أي
جديد ،وسط أجواء عند مختلف القوى
بصعوبة إنجاز تحالف كهذا اآلن ،برغم
اإللحاح الحريري .فالتيار ّ
الحر يستند
إل ــى عـنــاصــر قـ ـ ّـوة ،أهـ ّـمـهــا قــدرتــه على
الفوز بثالثة مقاعد في حال تحالفه مع
ّ
شخصيات وقوى «متواضعة» من دون
التحالف مع االشتراكي أو مع املستقبل
أو حتى ال ـقــوات فــي الجبل الجنوبي،
وهو ما ال يمكن أن ّ
يقدمه جنبالط له.
ّ
كذلك فــإن قــاعــدة التيار الـحــر ،تختلف
تـمــامــا عــن قــاعــدة ال ـق ــوات فــي ال ــدائ ــرة،
فجمهور التيار لن يكون متحمسًا في
حــال التحالف مــع جنبالط للمشاركة
ف ــي ّ االن ـت ـخ ــاب ــات ،وهـ ــذا م ــا ق ــد يجعل
مــرشــح الـتـيــار امل ــارون ــي ـ ـ ّأي ــا ك ــان ـ ـ في
الشوف ،في عني الخطر ،ما دام جنبالط
ال ّ
يقدم للتيار في حال التحالف مقاعد
ً
مضمونة ،مثل املقعد الكاثوليكي مثال.
ومن األفضل ل ّ
ـ«عدة الشغل» االنتخابية
للعونيني ،أن تكون املعركة في مواجهة
جـنـبــاط ،وبـعـنــوان «اس ـت ـعــادة حقوق
املـسـيـحـيــن» .كــذلــك ،ف ــإن الـتـحــالــف مع
ال ـت ـيــار ال ـح ـ ّـر ،سـيـضـطــر جـنـبــاط إلــى
ّ
التخلي عــن ترشيح البستاني ،الــذي
بدأ أيضًا بالتفكير بخيارات أخرى غير
التحالف مع االشتراكي.
وت ـك ـم ــن م ـش ـك ـلــة ج ـن ـب ــاط األكـ ـب ــر فــي
ّ
التخلي عن بالل عبد الله ،لتكون ّ
املرة
ّ
ّ
الـثــانـيــة ال ـتــي ي ـخــل ب ــوع ــده ل ــه بتبني
ت ــرش ـي ـح ــه ،خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد أن راج ــت
أجـ ــواء بـعــد لـقــاء ال ـحــريــري ـ ـ جنبالط،
ّ
ت ـش ـيــر إل ـ ــى أن ج ـن ـب ــاط ب ـ ــدأ «يـ ـح ــن»
إلــى إع ــادة ترشيح النائب عــاء الدين
ت ـ ّـرو .ويـبــدو جنبالط قلقًا على مقعد
ّ
من جهة يشن حملة
نعمة طعمة ،فهو ّ
ـرش ــح ال ـت ـي ــار ال ـح ــرّ
ت ـح ــري ــض ع ـل ــى م ـ
غسان عطالله ،والـقــول إنــه مــن ضيعة
م ــاص ـق ــة ل ـل ـم ـخ ـت ــارة ،و«ج ـ ـ ـ ـ ـ ّـده قـتـلــه
ومن جهة
الدروز ،وهو عائد لالنتقام»ّ .
ثانية ،بادر يوسف نجل نعمة ،للضغط
ّ
ع ـل ــى م ــوظ ـف ــن ف ــي ش ــرك ــة «امل ـب ــان ــي»
ف ــي ال ـس ـعــوديــة ،لـلـحـضــور إل ــى لبنان
ّ
واالقتراع ملصلحة والده .ويؤكد يوسف
ّ
نـعـمــة ف ــي رس ــال ــة ملــوظـفـيــه ،ب ـتــاريــخ 4
ش ـبــاط  ،2018إن «امل ـك ـتــب االنـتـخــابــي
للمهندس طعمة على استعداد لتأمني
االنتقال إلى لبنان لكل من يرغب في ذلك
ّ
قبل اليوم ّ
املقرر لالنتخابات .»...وتذكر
الــرســالــة ب ــ«أف ـضــال» نعمة فــي «إع ــادة
املهجرين إلى الجبل» ،و«جهاده».

علم
و خبر
تاجيل جديد لمؤتمر روما
بعد تأجيل مؤتمر روما ،الهادف إلى دعم الجيش والقوى األمنية الرسمية،
من  ٢٨شباط إلى  ١٥آذار ،تتوقع مصادر رسمية لبنانية تأجيله مجددًا إلى ما
بعد تشكيل الحكومة اإليطالية الجديدة التي ستتألف بعد إجراء االنتخابات
النيابية اإليطالية في  ٤آذار املقبل.

حسابات بترونية
لم تصدر بعد التعيينات اإلداريــة في وزارة الخارجية .القصة ال تنحصر
ّ
بمطالبة حركة أمل بإسناد مديرية املراسم للسفير بالل قبالن ،في حني أن
املسؤولني في «الخارجية» يريدون تعيينه في مديرية الشؤون االقتصادية.
بل هناك أيضًا عدم حماسة من الوزير جبران باسيل إلسناد مديرية إلى
السفيرة كــارال جــزار ،ابنة شقيقة النائب بطرس حــرب ،ألسباب انتخابية
بترونية.
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سياسة
تقرير الكالم الذي ّ
يردده حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،أمام المستفسرين أو المعترضين على تعديل آليات دعم
القروض السكنيةُ ،يكشف مدى االنفالت المالي في لبنان .سالمة ّبرر تعديل آليات الدعم بأن القروض المدعومة على
اختالف أنواعها استعملت لشراء الدوالرات ،أي للمضاربة على الدوالر ،وتهريبها إلى الخارج ،ما زاد الضغوط على ميزان
المدفوعات

ُ
المصارف تضارب
بالقروض السكنية
محمد وهبة
بـ ـ ـع ـ ــد اك ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاف م ـ ـ ـصـ ـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان
«ال ـت ـه ــري ـب ــات» ال ـت ــي ك ــان ــت تحصل
عبر ق ــروض وهمية أو ق ــروض لها
أص ــل واق ـع ــي ي ـج ــري ال ـت ــاع ــب فيه
ل ـت ـهــريــب األم ـ ـ ــوال وال ـس ـط ــو عـلـيـهــا
ب ـع ـل ــم املـ ـ ـص ـ ــارف وم ـع ــرف ـت ـه ــا وم ــن
دون قصدها أحيانًاّ ،
عدل آلية دعم
القروض ،ومنها القروض السكنية.
وها هو حاكم مصرف لبنان رياض
ّ
ســامــة ،ي ــردد أم ــام زواره أن حجم
ســوق الـقــروض السكنية ارتـفــع إلى
 3000مـلـيــار لـيــرة سـنــويــا ،وأن هــذا
الرقم غير طبيعي في ضوء معاناة
قـطــاع الـعـقــارات مــن ركــود املبيعات
ـاض األسـ ـ ـع ـ ــار وفـ ـ ــي ض ــوء
وان ـ ـخ ـ ـفـ ـ ّ
حجم التعثر الــواضــح في القروض
ّ
املقدمة لتجار العقارات!
هـ ــذه ل ـي ـســت ف ـض ـي ـحــة ع ــادي ــة .ه ــذا
س ـل ــوك ش ـب ــه ّج ـم ــاع ــي ُي ـ ـمـ ــارس مــن
مصرفيني يتغنون بأنهم رواد قطاع
هو األكثر تطورًا في املنطقة ،وكان
يجري تحت رقابة وإشراف الجهات
الناظمة للقطاع مــن مصرف لبنان
ولجنة رقابة على املصارف وهيئة
األس ــواق املــالـيــة والهيئة املصرفية
العليا وهيئة التحقيق الخاصة.
مـشـكـلــة م ـص ــرف ل ـب ـنــان ل ـي ـســت فــي
ال ـق ــروض الــوه ـم ـيــة ،ب ــل ف ــي طــريـقــة
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام األم ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـن ــاتـ ـج ــة مــن
ع ـم ـل ـيــات الـ ـت ــاع ــب ،إذ إن ـه ــا كــانــت
ت ــذه ــب «ل ـت ـم ــوي ــل مـ ـض ــارب ــات عـلــى
الـ ـ ـ ــدوالر» ،ع ـلــى ح ـ ّـد م ــا ن ـقــل بعض

ّ
مرشحة
أزمة القروض
ّ
للتفاقم بعدما تبين
أن القروض العالقة
تستنفد كل الدعم
المخصص لعام 2018

املـعـنـيــن عــن حــاكــم مـصــرف لـبـنــان،
أو ل ـت ـمــويــل «م ـض ــارب ــات ع ـق ــاري ــة».
ُ
كــذلــك ،كــانــت ال ـ ــدوالرات ت ـحـ َّـول إلــى
الخارج ،ما يضع ضغوطًا إضافية
ً
على ميزان املدفوعات العاجز أصال
ـذا ي ـع ـن ــي أن
مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  .2011وه ـ ـ ـ ّ
األم ــوال التي كــان يضخها مصرف
لـبـنــان مــن سـيــولـتــه لــدعــم ال ـقــروض
املدعومة ،التي كانت تتجاوز 2000
مليار ليرة سنويًا ،كانت تسير في
ّ
تتحول إلــى ودائــع
اتجاهني :األول،
ي ـم ـت ـ ّـص ـه ــا م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ض ـمــن
ّ
عملية تعقيم السيولة الـتــي ترتب
لـلـمـصــارف أرب ــاح ــا كـبـيــرة ،الـثــانــي،
تــدخــل ض ـمــن مـنـظــومــة االس ـت ـهــاك
لـ ـت ــزي ــد الـ ـطـ ـل ــب عـ ـل ــى الـ ـسـ ـل ــع ال ـت ــي
يستورد لبنان أكثر من  %80منها،
ّ
وكــل ـهــا تــدفــع ب ــال ــدوالر أو ال ـي ــورو،
ّ
أي إنـ ـه ــا ك ــان ــت تـ ـمـ ــول االسـ ـتـ ـي ــراد
بــال ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة .وم ــا ل ــم يقله

س ــام ــة ،أن ه ــذه ال ـت ـهــري ـبــات كــانــت
ت ـخ ـف ــف م ـ ــن مـ ـف ــا ّعـ ـي ــل الـ ـهـ ـن ــدس ــات
املـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي نـ ــفـ ــذهـ ــا عـ ـل ــى م ــدى
الـسـنـتــن املــاض ـي ـتــن ب ـه ــدف إع ــادة
ت ـ ـكـ ــويـ ــن اح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــاتـ ــه ب ــالـ ـعـ ـم ــات
األج ـن ـب ـي ــة ،وبـ ـه ــدف ت ـق ــدي ــم أرب ـ ــاح
شـبــه مـجــانـيــة لـلـمـصــارف تـجــاوزت
قيمتها اإلجمالية  5مليارات دوالر!
لـ ــوال امل ـش ـك ـلــة ال ـن ـق ــدي ــة ل ـك ــان األم ــر
مـ ـسـ ـتـ ـمـ ـرًا ،إال أن تـ ـف ــاق ــم امل ـش ـك ـل ــة
ال ـن ـقــديــة خ ــال ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة،
والـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــوط ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـض ـع ـه ــا
امل ــؤس ـس ــات ال ــدول ـي ــة ع ـلــى مـصــرف
لـبـنــان لقيامه بتحفيز التسليفات
بعيدًا عن مهماته النقدية ،ولقيامه
ً
بـهـنــدســات مــالـيــة ب ــدال م ــن اعـتـمــاد
األدوات الـ ـك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــة مل ــواجـ ـه ــة
امل ـشــاكــل ال ـن ـقــديــة ...كــل ه ــذا الــوعــاء
بـمــا فـيــه م ــن س ــرق ــات وس ـخ ــاء على
املصارف وضغوط نقدية وسواها،
فــرضــت عـلــى مـصــرف لـبـنــان تغيير
آلـ ـي ــة ال ــدع ــم ل ـت ـص ـبــح ع ـل ــى ال ـش ـكــل
ّ
يخصص مصرف لبنان مبلغ
اآلتي:
 750مليار ليرة لدعم الفوائد ،على
أن ت ـس ـت ـع ـمــل امل ـ ـصـ ــارف سـيــولـتـهــا
إلقـ ـ ـ ـ ــراض الـ ــزبـ ــائـ ــن ضـ ـم ــن ش ـ ــروط
م ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـددة وقـ ــاس ـ ـيـ ــة وض ـ ـمـ ــن س ـقــف
ّ
للفائدة ّ
يحددها هو ،على أن يوزع
ال ــدع ــم ع ـلــى املـ ـص ــارف ق ـيــاســا على
ح ـ ّـص ـت ـه ــا مـ ــن ال ـ ـقـ ــروض امل ــدع ــوم ــة
ف ــي ال ـف ـت ــرة امل ــاض ـي ــة ،أو م ــا ُي ـعــرف
بـ «الكوتا».
ل ـ ــم ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوب امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف م ـ ــع ه ــذا
ال ـت ـغ ـي ـيــر ،ال ب ــل اح ـت ـ ّـج ــت ع ـل ـيــه ،إذ

منتجات القروض السكنية :أنواع كثيرة وتمويل واحد

الـقــروض السكنية املــدعــومــة هــي عـبــارة عــن منتج يصدر
بــأشـكــال عــديــدة تختلف بتفاصيلها ومـكـ ّـونــاتـهــا ،إال أن
مصادر تمويلها واحدة ّ
ويعبر عنها بواسطة آليات الدعم
التي ّ
ّ
تحدد الكلفة النهائية على املستهلك .من بني املكونات
هـنــاك منتج اسـمــه «ق ــروض املــؤسـســة الـعــامــة لــإسـكــان»
التي تحصل على دعم من مصرف لبنان ،لكنها ّ
تمر عبر
َّ
بروتوكول موقع بني املصارف واملؤسسة العامة لإلسكان.
ّ
ينص هــذا البروتوكول على أن القرض يقسم إلــى فترتني

زمنيتني متماثلتني .في الفترة األولى يدفع املقترض أصل
القرض للمصرف ،فيما تدفع املؤسسة عنه الفائدة .وفي
الـفـتــرة الثانية يــدفــع املـقـتــرض للمؤسسة مــا سـ ّـددتــه عنه
للمصرف مضافًا إليه الفوائد.
ومن بني ّ
املكونات أيضًا منتج اسمه قرض «بنك اإلسكان»،
وهو يختلف عن قرض «املؤسسة العامة» ،ســواء بطريقة
السداد وفترة الدفع وطريقة احتساب أصل املبلغ والفائدة،
لكنه يشبه إلى ّ
حد كبير ما يسمى «قروض مصرف لبنان»
باستثناء نسبة الفائدة التي ّ
تعد أدنى لدى «بنك اإلسكان».
وهناك منتجات أخرى تصدر عبر عدد من البروتوكوالت
املوقعة بني املـصــارف والجيش ،أو ما يعرف بـ«إسكان
العسكريني» ،مثله مــع قــوى األمــن الداخلي وأمــن الدولة
واألم ـ ــن ال ـع ــام وال ـج ـم ــارك وصـ ـن ــدوق ت ـعــاضــد الـقـضــاة
واملحاكم الشرعية ....تحصل جميعها على دعم مصرف
لبنان عبر إعفاءات أو عبر تمويل مدعوم ،وهي ال تختلف
عن باقي البروتوكوالت بتفاصيلها وال بنسبة الفائدة
على املقترض ،لكنها تختلف عن قرض املؤسسة العامة
وقرض مصرف لبنان.

ّ
رياض سالمة «وبخ» المصارف على امتناعها عن التزاماتها مع الزبائن (هيثم الموسوي)

يناسبها أكثر أن يبقى الدعم وفق
اآللية السابقة التي كانت تتيح لها
ول ـلــزبــائــن «الـ ـغ ــرف» أك ـثــر م ــن امل ــال
ً
العام ،لكنها بدال من السكوت لجأت
إل ـ ــى ق ـ ـ ــرار الـ ـت ــوق ــف عـ ــن اإلقـ ـ ـ ــراض.
الــذري ـعــة ال ـتــي قـ ّـدمـتـهــا لـســامــة ،أن
هـ ـن ــاك ك ـم ـي ــة ك ـب ـي ــرة مـ ــن الـ ـق ــروض
ّ
قيد املعالجة (ضـمــن خــط اإلنـتــاج)
وف ـ ـ ــق اآلل ـ ـي ـ ــة ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ،أي إن ـه ــا
أعطت موافقتها عليها قبل صدور
ال ـت ـع ـم ـيــم الـ ـج ــدي ــد ،أو فـ ــي ال ـف ـت ــرة
الـفــاصـلــة بــن التعميم ال ــذي يرعى
آلـيــة الــدعــم الـســابـقــة وب ــن التعميم
ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي ي ـف ــرض عـلـيـهــا آلـيــة
جديدة غير مربحةّ .
تبي لسالمة أن
حجم طلبات القروض قيد املعالجة
تـتـطـلــب مـبـلـغــا م ــن ال ــدع ــم أك ـبــر من
الــذي خصصه عبر التعميم األخير
البالغ  750مليار ليرة .بمعنى آخر،
استنفدت املصارف كل مبالغ الدعم
فــور ص ــدوره ،علمًا بأنها كــانــت قد
ً
استنفدت مبلغًا مماثال خالل فترة
قياسية قبل بضعة أشهر! وبحسب
م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة« ،ل ـ ــم ي ـع ــد ه ـنــاك
سوى ثالثة أو أربعة مصارف لديها
«ك ــوت ــا» كــاف ـيــة لـلـتـسـلـيــف امل ــدع ــوم
ل ـف ـت ــرة ال ت ــزي ــد ع ـل ــى ش ـه ــري ــن إذا
اعتمدت على زبائنها ولــم تتوسع
في الترويج لألمر».
ت ــوق امل ـص ــارف إل ــى ال ـح ـصــول على
امل ــزي ــد م ــن امل ــال ال ـع ــام ال ح ــدود لــه.

فـبـحـســب امل ـع ـط ـيــات املـ ـت ــداول ــة بــن
املـ ـص ــرفـ ـي ــن ع ـ ــن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ال ـش ـه ــري
ال ـ ــذي ع ـقــد يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس املــاضــي
بـ ـ ــن املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف وحـ ـ ــاكـ ـ ــم مـ ـص ــرف
لبنان ،فإن سالمة ّ
«وبــخ» املصارف
عـلــى افـتـعــالـهــا مشكلة فــي ال ـســوق.
فــاملـصــارف عندما أوقـفــت الـقــروض
ال ـس ـك ـن ـي ــة ت ــرك ــت ع ـ ـ ــددًا كـ ـبـ ـيـ ـرًا مــن
األسـ ــر عــال ـقــن ب ــن ت ـســديــد الــدفـعــة
األول ـ ـ ـ ــى ملـ ــالـ ــك ال ـ ـش ـ ـقـ ــة ،وب ـ ــن ع ــدم
مــوافـقــة املـصــرف على الـقــرض .هذه
ً
األسر تواجه اليوم مصيرًا مجهوال،
فال يمكنها التراجع ّ
عما قامت به،
وإال فستخسر الدفعة األول ــى التي
تعد بمثابة «عــربــون» شــراء الشقة،
وال ي ـم ـك ـن ـهــا املـ ـض ــي ق ــدم ــا بـسـبــب
طـ ـم ــع املـ ـ ـص ـ ــارف وف ـض ــائ ـح ـه ــا مــع
مـصــرف لـبـنــان .بـعــض األس ــر باعت
شقتها واشـتــرت شقة بديلة ،وهي
نـفــذت الـتــزامـهــا مــع ال ـش ــاري ،إال أن
املـ ـص ــرف ل ــم ي ـن ـفــذ الـ ـت ــزام ــه م ـع ـهــا،
ف ـبــاتــت ع ــرض ــة ل ـل ـنــوم ف ــي ال ـش ــارع.
وهناك أســر تخطط للزواج وإجــراء
ت ـح ــدي ـث ــات ل ـل ـش ـقــة ودفـ ـع ــت م ـبــالــغ
كبيرة قد تذهب هدرًا.
وب ـح ـس ــب امل ـع ـل ــوم ــات ،فـ ــإن ســامــة
اس ـ ـت ـ ـغـ ــرب ع ـ ـ ــدم ت ـن ـف ـي ــذ امل ـ ـصـ ــارف
التزاماتها مع طالبي القروض ،وال
س ـي ـمــا أن ب ـعــض ط ـل ـبــات ال ـق ــروض
وصـ ـل ــت إل ـ ــى مـ ــراحـ ــل م ـت ـق ــدم ــة مــن
اإلج ـ ـ ـ ــراء ات امل ـت ـب ـع ــة .ق ـص ـ ُـد ســامــة
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العودة إلى نظام االمتيازات القديم ...بتروليًا []2 / 2
نقوال سركيس
من أعجب الظواهر في مسيرة البترول والغاز في لبنان أنها
انحرفت فجأة عن األسس السليمة التي وضعها القانون
ال ـب ـتــرولــي  ،2010/132لـتـسـيــر بـعـكــس ال ـس ـيــر ،وعـكــس
املنطق ،وعكس املصلحة الوطنية ،وعكس ّ
التطورات العاملية
ّ
املـشــار إليها فــي مقالتنا الـســابـقــة .هــذا االن ـحــراف تمثل
بشكل خاص في تزوير القانون البترولي عبر املادة  5من
املرسوم  2017/43التي ّ
نصت على عــدم مشاركة الدولة
في جولة التراخيص األولــى ،ما يعني بالعربية ّالفصحى
طرد الدولة برمتها من األنشطة البترولية ،كي تحل محلها
مصالح خــاصــة ،ومــن ثــم ان ـعــدام الـحــاجــة إلنـشــاء شركة
ّ
بترول وطنية! كما يعني التنكر لنظام تقاسم اإلنتاج ،الذي
ّ
نص عليه القانون البترولي في قفزة تقارب الخمسني سنة
إلى الوراء ،والعودة املقنعة إلى نظام االمتيازات القديم الذي
لم يعد يقبل به ّأي بلد في العالم.
من ّ
العملية لهذا التزوير ملبدأ أساسي
أهم وأخطر النتائج
ّ
ّ
يتم اكتشافه من بترول
من القانون أن حقوق ملكية كل ما ّ
وغــاز تعود للشركات العاملة في ظــل نظام االمتياز ،في
حني ّأنها تعود للدولة في نظام تقاسم اإلنتاج ،تـ ّ
ـوزع بني
الشركة الوطنية من جهة ،والشريك األجنبي عند تحميل
حصته على الناقالت من جهة ثانية.
وبما ّأن دفتر الشروط واملرسوم  2017/43قد ّ
نصا على
ّ
ُ
أن حقوق االستكشاف واإلنتاج ال تمنح إل إلى «شراكة
ت ـجــاريــة غـيــر مـنــدمـجــة» مــؤلـفــة م ــن ث ــاث ش ــرك ــات على
األقل من الشركات املؤهلة ،ونظرًا إلى عدم وجود شركة
بترول وطنية ،فـ ّ
ـإن حقوق هذه الشركة قد طــارت تلقائيًا
من االتفاقيتني اللتني تم التوقيع عليهما حول الرقعتني 4
و .9أما في حال تطبيق نظام تقاسم اإلنتاج ،وتخصيص
ً
ً
حصة  %40مـثــا للشركة الــوطـنـيــة ،وإذا اعتبرنا جــدال
أن قيمة مجموع ما يتم اكتشافه في الرقعتني  50مليار
دوالر ،فهذا يعني أن لبنان قد ارتكب «خطأ» (إذا شئنا
استعمال كلمة مهذبة) حرمان نفسه من حوالى  20مليار
دوالر ،أو ما يقارب ذلك ،حسب إعــادة نظر الشركات في
توقعاتها في حال وجود شركة وطنية كشريك.
ُ
وفي طليعة األساليب التي استعملت لتضليل اللبنانيني
ّ
ح ــول ه ــذه ال ـن ـقــاط ال ـجــوهــريــة ه ــو االدعـ ـ ــاء مـنــذ سـنــوات

ُ
بــأن السياسة البترولية املتبعة في لبنان مستوحاة من
ُ
«النموذج البترولي النروجي» .في حني أنها تناقض ّ
كليًا
تجربة النروج في هذا املجالّ ،
خاصة الدور املحوري الذي
لعبته الدولة النروجية والشركة الوطنية «ستاتويل» .وقد
ّتمت اإلشارة بالتفصيل إلى مختلف أوجه هذا التناقض
بني مسيرة البترول والغاز في البلدين ،في مقال نشره
فــي  20كــانــون الـثــانــي املــاضــي كــاتــب ه ــذه األس ـطــر في
«األخ ـب ــار» ،جــوابــا على مــا نـشــره الجيولوجي النروجي
من أصل عراقي السيد فاروق القاسم (األخبار تاريخ 13
كانون الثاني  )2018لتبرير كل ما ّتم في لبنان .في هذه
املناسبةّ ،
وجــه كاتب هــذه األسـطــر دعـ ّـوة للسيد القاسم
لحوار تلفزيوني علني وصريح ،أمام كل اللبنانيني ،حول
هذا املوضوع ،واألمــل بأن يأتي الجواب سريعًا على هذه
الدعوة.

ّ
الخوف كل الخوف أن نكون بين
البلدان التي ضربتها لعنة البترول

ل ـهــذه األسـ ـب ــاب ،يـمـكــن ال ـق ــول ّإن تـصـحـيــح االن ـحــرافــات
الـتــي حصلت ودرء املـخــاطــر الـتــي تـهـ ّـدد ال ـثــروة النفطية
املــوعــودة ،يستدعيان إس ــراع املجلس النيابي فــي إقــرار
اق ـتــراح «قــانــون شــركــة الـبـتــرول الوطنية اللبنانية» الــذي
ّقدم له .ومن أهم أهداف هذا القانون ما ّ
تنص عليه املادة
 11بالقول «للشركة خيار املشاركة في أنشطة اإلنتاج
من خالل االستثمار بطريقة «حق خيار شراء الحصة»
( )Back-in Rightsاملتبعة عامليًا ،وفقًا للبند األول من
املادة  6من قانون املوارد البترولية في املياه البحرية (رقم
 )2010/132وأحكام قانون املوارد البترولية في األراضي
الـلـبـنــانـيــة .وتـضـمــن ه ــذه الـطــريـقــة حـقــوق ال ــدول ــة بـشــراء
حصة مــن الحقول البترولية دون أن تساهم الــدولــة في
أي من التكاليف في مرحلة االستكشاف إلى حني تدفق

اإلي ــرادات األولــى من اإلنـتــاج» .أخيرًا تضيف نفس املــادة:
ً
شراء حصة» مستقبال في
«تمارس الشركة «حق خيار ُ
اتفاقيات االستكشاف واإلنتاج املبرمة سابقًا قبل إنشاء
الشركة ،بعد التفاوض مع أصحاب الحقوق».
من جهة أخرى ،يمتاز مشروع القانون بإمكانية مشاركة
القطاع الخاص في رأسمال شركة البترول الوطنية ،ضمن
شــروط معينة ،في رأسمالها ،جنبًا إلى جنب مع القطاع
العام.
ومــن الطريف أن معارضي إنـشــاء شركة بـتــرول وطنية
لبنانية قد أطلقوا مؤخرًا حملة واسعة ،يرافقها التطبيل
والتزمير ،ليس فقط ضد إقرار مشروع قانون إنشاء هذه
الشركة ،بل أيضًا ضد ثالثة مشاريع قوانني نفطية أخرى
تتعلق باستثمار املوارد البترولية في األراضي اللبنانية،
ال ـص ـنــدوق ال ـس ـي ــادي ،وإن ـش ــاء مــديــريــة عــامــة لــأصــول
البترولية.
هــذه املـعــارضــة ،ال ـيــوم ،للقوانني النفطية امل ــذك ــورة ،وغـدًا
ربما ملبدأ وجود قوانني أو سلطة تشريعية ،ال تحتاج ّ
ألي
تعليق إذ إنها أقرب ما تكون إلى املزحة!...
يبقى أخيرًا السؤال عن أسباب هذا التمادي الالمحدود في
استباحة الثروة النفطية املوعودة ،وفي االستهتار بعقل
وكرامة اللبنانيني ،وفي التطاول على الدولة ومؤسساتها.
نفس الـجــواب على أسباب
الـجــواب على هــذا الـســؤال هــو ّ
ّ
مــا وصلنا إليه ومــا نعاني منه كــل يــوم مــن شتى أنــواع
الفساد ،بما في ذلــك العجز املتفاقم في الكهرباء واملــاء،
وت ـلــوث الـبـيـئــة ،وفـضــائــح الـنـفــايــات وامل ـح ــارق املسرطنة
واملكبات البحرية ،واستمرار نهب املال العام وما أدى إليه
من ارتفاع مديونية الدولة إلى مستويات أصبحت ّ
تهدد
بانهيار االقتصاد الوطني.
أمــا امل ــوال الجديد حــول اقترابنا مــن بــاب «ن ــادي البلدان
ّ
املنتجة للبترول» ،فيستحق مالحظتني .أوالهما ،أنه من
البديهيات أن أمنية كل لبناني هي أن يصبح بلده منتجًا
للبترول والغاز ،وأن يتم ذلك في أفضل الشروط املمكنة.
أما املالحظة الثانية ،فهي أن املوضوع ليس ّ
مجرد دخول
«ال ـن ــادي» بــل مكاننا املـمـكــن فــي ال ـنــادي امل ــذك ــور ،إذ إنّ
ّ
الخوف كل الخوف ،في ضوء ما شاهدناه حتى اليوم ،أن
نكون بني البلدان من نوع نيجيريا أو فنزويال أو أنغوال
التي ضربتها لعنة البترول.

مقال

ٌ
بؤس وكآبة في «العدلي»
رضوان مرتضى
أنــه أمــام كل هــذا الدعم الــذي ّ
يقدمه
مصرف لبنان للمصارف ،واألربــاح
التي قدمها لها على طبق من ذهب،
وص ــل ط ـمــع املـ ـص ــارف إل ــى مــرحـلــة
أنـ ـه ــا ل ـي ـســت م ـس ـت ـعــدة لـلـتـضـحـيــة
إلنهاء هذه املشكلة ،بل تريد افتعال
مشكلة لـجـنــي بـضـعــة م ـل ـيــارات من
الليرات على حساب املال العام.
السؤال الذي ال إجابة له حتى اآلن ال
يتعلق بهؤالء العالقني بني مصرف
ل ـب ـن ــان واملـ ـ ـص ـ ــارف ،ب ــل ّبــالـنـتـيـجــة
ّ
التي سيخلفها عدم ضخ املزيد من
الدعم للقروض السكنية ،إذ يتوقع
أن تنخفض أسعار الشقق السكنية
املـتــوسـطــة والـصـغـيــرة ،ويـتــو ّقــع أن
ي ـكــون ه ـنــاك امل ــزي ــد م ــن الـتـعــثــر في
ال ـق ـط ــاع ال ـع ـق ــاري وفـ ــي ال ـق ـطــاعــات
املتممة له.
وي ـ ّ
ـردد املعنيون فــي مصرف لبنان
أن غ ـ ـي ـ ــاب ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ع ـ ــن وضـ ــع
س ـيــاســة إسـ ـك ــان ه ــو أصـ ــل مـشـكـلــة
ال ـ ـقـ ــروض ال ـس ـك ـن ـيــة امل ــدع ــوم ــة ،إذ
ل ــم ي ـكــن أمـ ــام م ـصــرف ل ـب ـنــان ســوى
ً
الحلول بــدال مــن الحكومة فــي هذه
العملية انطالقًا من خلفيات نقدية.
لــذا ،إن انسحابه اليوم من مشروع
تـمــويــل ال ـقــروض املــدعــومــة ،يتعلق
ب ـه ــذه ال ـخ ـل ـف ـيــات ح ـص ـرًا ،وب ــأن ــه ال
ي ــري ــد ت ـح ـم ــل م ـس ــؤول ـي ــة االنـ ـف ــات
ف ــي الـ ـس ــوق ،ف ــي وق ــت ال ت ــري ــد فيه
الحكومة ّ
تحمل أي مسؤولية.

م ـ ـ ّـرت ع ـش ــر سـ ـن ــوات م ـن ــذ دخ ـل ــت قــاعــة
ّ
ّ
لكن شيئًا لم
املجلس العدلي ألول مــرةٌ ،
ّ
يتغير منذ ذلــك الحني .رتابة تتكرر في
كــل جـلـســة .ي ـتــوزع ع ـشــرات العسكريني
ّ
فــي أروق ــة قصر الـعــدل ومحيطه ،وكــأن
ً
حــدثــا جـلــا سيحصل ،لكنه ال يحصل.
ال شيء هنا سوى الهدوء .حتى الكلمات
تتشابه بني هذه الجدران .ينطقها ّ
«سيد
املجلس العدلي» بالطريقة نفسها التي
كان يفعلها سلفه.
عـ ـش ــر سـ ـ ـن ـ ــوات ،ك ــأنـ ـه ــا أمـ ـ ــس .ت ـب ـ ّـدل ــت
وجــوه القضاة ربـمــا ،أمــا هيئة «الهيئة
القضائية» فعلى حالها .اللباس نفسه
والـ ــوجـ ــوم ن ـف ـس ــه .ك ــذل ــك ت ـت ـك ــرر وج ــوه
املحامني هنا .حتى رداءة الصوت بفعل
الـ ـص ــدى ف ــي الـ ـق ــاع ــة ،ه ــي ه ـ ــي .يـجـهــد
الـحـضــور لـسـمــاعّ ال ـقــاضــي ،كـمــا يجهد
هــو لـفـهــم مــا يـتـلــفـظــون ب ــه .ه ـكــذا كانت
ال ـح ــال ف ــي أول م ــرة وال ت ـ ــزال .ال ــروت ــن
الـقــاتــل نفسه تـضــاف إلـيــه مسحة كآبة.
م ــن ي ـ ــدري ،ق ــد ي ـك ــون الـتـغـيـيــر الــوحـيــد
املنتظر في هــذه الجلسات غياب بعض
الـحــاضــريــن فــي جـلـســات الح ـقــة بسبب
ّ
يتغير.
الوفاة فقط .عداد السنوات وحده
أحد املحامني الحاضرين قارب الثمانني.
يقف بصعوبة ليخاطب القاضي بصوت
م ـت ـهـ ّـدج بــال ـكــاد ُي ـس ـمــع .الـشـيــخ الــوقــور
أح ــد وك ــاء املـغـيـبــن الـثــاثــة فــي جلسة
ق ـض ـيــة ت ـغ ـي ـيــب اإلم ـ ـ ــام ال ـس ـي ــد مــوســى
الـ ـص ــدرورفـ ـيـ ـقـ ـي ــه .م ـع ـظ ــم ال ـح ــاض ــري ــن
ي ــرت ــدون الـ ــزي األسـ ــود أو ب ــزة رسـمـيــة،

(مروان طحطح)

بــاسـتـثـنــاء ش ــاب أرب ـع ـي ـنــي ،يـجـلــس في
آخر القاعة .لم ينبس ببنت شفة ،سوى
أن ــه اق ـتــرب مـصــافـحــا قـبــل ب ــدء الجلسة.
هذا الشاب ،هو ابن أحد املغيبني الذين
يجتمع املـجـلــس ألجـلـهــم .لــم يـمــل زاهــر
ع ـبــاس ب ــدر ال ــدي ــن .أرب ـع ــون س ـنــة م ـ ّـرت
ع ـلــى تـغـيـيــب والـ ـ ــده م ــع اإلمـ ـ ــام ال ـصــدر
والـشـيــخ مـحـمــد يـعـقــوب ،لـكـنــه يحرص
ع ـلــى ح ـض ــور ج ـل ـســات امل ـحــاك ـمــة .وجــه
زاه ــر الـسـمــح يحمل الكثير مــن الـيــأس،
لكنه رغــم ذلــك يحمل نفسهّ إلــى محكمة
ُ
يعلم أنـهــا لــن ت ـقـ ّـدم أو تــؤخــر فــي كشف
مـصـيــر وال ـ ــده .مـحـكـمــة ل ــم تـعـتــرف بعد

ّ
القذافي ،ماذا ُيمكن أن ُت ّ
بمقتل ّ
قدم
معمر
له سوى تأجيل خلف تأجيل؟ لكنه ،رغم
ذلك ،يواظب على حضور جلساتها.
تحاول جاهدًا البحث عن ّ
تبد ٍل ما ،لكنك
عبثًا تفعل .بالصدفة تلتفت إلى وجوه
الـعـسـكــريــن املـكـلـفــن بــالـتـشــريـفــات في
املجلس العدلي .وحــدهــا ّ
تغيرت وجــوه
هـ ــؤالء .شـ ّـبــان يــافـعــون ي ـتــوزعــون يمنة
ويسرة بتوجيه من ضابط ترتفع نجمة
واحده على كتفهُ ،يقدمون السالح لهيئة
امل ـج ـل ــس ال ـع ــدل ــي وي ـن ـس ـح ـبــون ب ـهــدوء
ليحضر فوج آخر في الجلسة املقبلة.
ف ــي جـلـســة أم ــس ،أع ـلــن رئ ـيــس املجلس

ّ
ال ـ ـعـ ــدلـ ــي أن ـ ـ ـ ــه ي ـن ـت ـظ ــر ورود ت ـح ـق ـيــق
املحقق العدلي قبل استكمال املحاكمة
ف ــي ق ـض ـيــة الـ ـص ــدر ورف ـي ـق ـي ــه .املـجـلــس
ينتظر ورود تحقيقات املحقق العدلي
ف ــي قـضـيــة نــاهــز ع ـمــرهــا أرب ـع ــن سـنــة.
غـيــر أن أح ــد ال ــوك ــاء اس ـت ــأذن الـقــاضــي
ليطلب الترخيص إلرسال مذكرة لوزارة
ال ـخــارج ـيــة الـلـيـبـيــة ع ــن طــريــق وزارتـ ــي
الـعــدل والـخــارجـيــة اللبنانيتني لــإفــادة
عن وفاة القذافي .وعليه ،قرر املجلس ّ
بت
الطلب الحـقــا فــي غــرفــة امل ــذاك ــرة ،وأرجــأ
الـجـلـســة إل ــى ال ـخــامــس وال ـع ـشــريــن من
أيــار ،لكن الحضور لفتوا نظر القاضي
إل ــى أن مــوعــد الجلسة امل ـحــدد ُيـصــادف
عيد املقاومة والتحرير .فعاد وأرجأها
إلى األول من حزيران املقبل.
ك ــذل ــك ش ـه ــد امل ـج ـل ــس الـ ـع ــدل ــي ان ـع ـقــاد
الجلسة األول ــى منذ وق ــوع جريمة قتل
املـســؤولــن الكتائبيني نـصــري مــارونــي
وسـلـيــم عــاصــي ف ــي نـيـســان ع ــام .2008
وق ـ ــد أرج ـ ـ ــأ امل ـج ـل ــس الـ ـع ــدل ــي ب ــرئ ــاس ــة
الـقــاضــي ج ــان ف ـهــد ،ال ــى  23آذار املقبل
جـلـســة مـحــاكـمــة املــدعــى عليهما طعمة
ذوق ـ ـ ــي وج ـ ــوزي ـ ــف ذوق ـ ـ ــي الـ ـف ــاري ــن مــن
وجــه العدالة بجرم القتل ،إلعـطــاء املهل
للمدعى عليهما .وحضر الجلسة املدعى
ع ـل ـي ـه ـمــا ف ــي املـ ـل ــف ع ـي ـنــه ولـ ـي ــد ذوق ــي
ون ـقــوال حـمـصــي ال ـل ــذان سـبــق أن أوقـفــا
بتهمة نقل الجناة وإخفائهم .وقد طالب
النائب إيلي ماروني (شقيق الضحية)
بـ«اإلسراع في اإلجراءات القانونية درءًا
إخفائها ،علمًا
لضياع األدلة أو محاولة
ّ
بأن هناك عددًا من الشهود قد توفوا».
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مجتمع
على الغالف

الناس الذين نراهم في الساحة هم على األغلب موظفون أو ّ
سياح (مروان طحطح)

الـ«داون تاون» بعد إزالة العوائق الحديدية

الحواجز باقية
زينب اسماعيل
ُ
ب ـع ــدم ــا أق ـ ـفـ ــل ل ـن ـح ــو س ـن ـت ــنُ ،عـقــب
احـتـجــاجــات «ال ـح ــراك امل ــدن ــي» ،أعـيــد
فـتــح وس ــط ب ـيــروت أم ــام ال ـنــاس ليلة
رأس الـ ـسـ ـن ــة .ت ــوق ــع امل ـت ـف ــائ ـل ــون أن
تعود «الحياة» إلى املنطقة .أن يعود
األوالد ملـطــاردة الحمام قــرب الساعة
الـكـبـيــرة وه ــم يـطـلـقــون الـفـقــاقـيــع في
الـهــواء .شــيء من هــذا كــان ليحدث لو
ً
أن وزير السياحة كان ألطف قليال في
تصريحه الشهير« :مــن عنده القدرة
على زي ــارة مطاعم بـيــروت لــن ّ
يغص
بعشرة آالف ليرة» .والعشرة آالف هي
التعرفة الرسمية للـ«فاليه باركينغ»
ُفي الـ«داون تاون».
تحت األسواق ،وأزيلت الحواجز من
ف ِ
أمــام شــارع املـعــرض .مــا الجديد بعد
«همروجة» رأس السنة؟
ع ـن ــاص ــر ق ـ ــوى األمـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي عـنــد
مـ ـ ــدخـ ـ ــل ك ـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ـ ــارع ه ـ ـ ــم ّ
«رواده»
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــون .ي ـم ـك ــن رؤي ـ ـ ـ ــة س ـي ــاح
آس ـيــويــن فــي زوايـ ــا ســاحــة الـنـجـمــة،
ّ
يلتقطون الصور ويوزعون على املارة
ابـتـســامــات ضـئـيـلــة .رغ ــم ذل ــك ،يؤكد
موظف في أحد املحالت أن إعادة فتح
البلد «تفنيصة» ،وأنها لم تحدث أي
تـغـ ّـيــر يــذكــر .الـكــراســي تــركــت لـلـهــواء.
ّ
يقول رجل مسن ،يأتي ليقضي يومه
جــالـســا عـلــى أح ــد األرص ـفــة النظيفة،
إن موظفي املــؤسـســات املــوجــودة في
املـنـطـقــة هــم مــن ي ـحــدث ال ــزح ـم ــة ...إن

حــدثــت .دوالب الـهــواء هنا ب ـ  10آالف
ليرة .إذا كان لعائلة ذات دخل محدود
ولـ ــدان ،ستضطر لــدفــع  20أل ــف ليرة
ثمن دوالبــي هــواء فقط ،عدا عن كلفة
الـ«فاليه باركينغ» .حتى اآلن 30 ،ألف
ليرة ثمنًا للهواء .ال طعام وال شراب،
وال عود «غزل بنات» حتى .أحد اآلباء
يحمل دراجــة ابنه الهوائية ،واألخير
يـقــف ويـنـظــر إل ــى االسـفـلــت .سـئــم من
دراجـ ـت ــه واشـ ـت ــرى ب ــال ــون ــا .ال ـبــالــون
فــي الـ ــ«داون ت ــاون» بعشرة دوالرات.
املشكلة نفسها :الوالد دفع ثمن بالون
وموقف سيارة .من املفترض أن يكون
وســط املدينة مــن للجميع ،كما يعلم
ّ
للسيارات.
الجميع ،وليس مخصصًا
وهذا ما ينساه ،أو يتناساه ،البعض.
ّ
ن ـ ــادل ف ــي أحـ ــد امل ـق ــاه ــي امل ـط ــل ــة على
ّ
ساحة النجمة أكد ما قاله زمالؤه في
ّ
تتغير
املطاعم واملـحــات األخ ــرى :لــم
حركة الناس .أيــام اآلحــاد ّ
يعج وسط
بـ ـي ــروت ب ــال ـن ــاس واألوالد ،ولـكـنـهــم
ي ـط ـع ـمــون ال ـح ـم ــام وي ـج ـل ـســون على
حـ ــواف ال ـط ــرق ــات .رواد امل ـقــاهــي هــم،
ف ـقــط ،مــن الــذيــن «يـسـتـطـيـعــون شــرب
فنجان القهوة بـ  10اآلف ليرة» .عامل
في أحد املحال أشار بيده إلى املدينة
بشكل دائــري وقــال« :مدينة أشباح».
ال ـ ـشـ ــوارع ت ــوح ــي ب ــامل ــرض .ف ــي أحــد
املقاهي رجل وزوجته ،أمامهما طبق
ف ـيــه مـنـقــوشــة وب ـع ــض ال ـخ ـض ــروات،
يـ ـتـ ـب ــادالن «نـ ـب ــري ــش» ال ـنــرج ـي ـلــة كــل
عـشــر دق ــائ ــق .حــديـثـهـمــا ع ــن مشاكل

العمل مسموع بــوضــوح ألن الـشــارع
شبه مـهـجــور ،إال مــن ال ـهــواء وبعض
أصحاب املحال .األشجار التي تحت
ال ـس ــاع ــة ،تـحـتـهــا رجـ ــل ،ي ـضــم ركـبـتــه
إلى صدره ويسند عليها يده ليحمل
رأســه .كأنه صــورة عن املدينة .صدى
األصوات مرعب .صدى صوت أجراس
ال ـك ـن ـي ـس ــة ال ـق ــري ـب ــة وأربـ ـ ـ ــع أغ ـن ـي ــات
ـاه .صـ ــدى بال
ت ـص ــدح م ــن أربـ ـع ــة مـ ـق ـ ٍ
مستمعني.
يزور الناس «زيتوناي باي»ّ .
يلوحون
بــأرج ـل ـهــم فـ ــوق امل ـ ــاء وي ـن ـظ ــرون إلــى
اليخوت التي أمامهم ويأخذون صور
السيلفي مـعـهــا .امل ـي ـســورون يأكلون
فــي مـطــاعــم «زي ـتــونــاي بـ ــاي» .وربـمــا
ّ
يتسلى شبان ببعض البطاطا املقلية
مـ ــن ه ـ ــذه املـ ـط ــاع ــم ،وتـ ـج ــرب ــة بـعــض
األطباق في املناسبات.
كـمــا ك ــان مـتــوقـعــا ،فـشــل م ـشــروع فتح
وســط املــديـنــة .فاملشكلة لــم تكن يومًا
ب ــال ـح ــواج ــز املـ ــوجـ ــودة ع ـل ــى م ــداخ ــل
ال ـ ـش ـ ــوارع ،ب ــل ف ــي ج ـع ــل ه ـ ــذا امل ـك ــان
مــرتـبـطــا بـطـبـقــة م ـح ــددة ،فـيـمــا يجب
أن يـكــون وســط املــديـنــة ـ ـ أي مدينة ـ ـ
مـتــاحــا للجميع .مـحــال «فـيــرزاتـشــي»
و«لـ ـ ــوي ف ـي ـت ــون» وغ ـي ــره ــا ف ــي وســط
بيروت ليست كل ما يحتاجه الناس.
يجوب هــؤالء الشوارع وينظرون إلى
الواجهات ويمشون .حتى الواجهات
خـلـقــت ن ـف ــورًا ل ــدى ال ـب ـعــض ،إذ أنـهــا
ت ـش ـكــل ج ـ ــزءًا م ــن ذلـ ــك ال ـح ــاج ــز ال ــذي
يفصل اللبناني عــن وســط عاصمته.

ُ
كانت تفصل
التي
الحديدية
العوائق
زيلت
أ
ُ
وسط بيروت عن بقية مناطقها .أريد لذلك
أن ينعش الوسط الذي دخل في غيبوبة
منذ عــام  .2005الزحمة التي تشهدها
المنطقة في بعض اآلحاد ال تعني عودة
الحياة الى وسط مدينتهم .هناك حواجز
أخرى ،مرئية بشدة ،ال تزال تحول دون ذلك
ال يشعر الـنــاس باالنتماء إلــى وسط
بـ ـي ــروت الـ ـ ــذي انـ ـف ــرد ب ـم ـن ــاخ خ ــاص
ي ـخ ـت ـل ــف عـ ـل ــى نـ ـح ــو ك ـب ـي ــر ج ـ ـ ـدًا عــن
أطراف املدينة وضواحيها.
فــي كــل األحـ ــوال ،كـثـيــرون ال يضعون
امل ـن ـط ـقــة ض ـمــن الئ ـح ــة األم ـك ـن ــة الـتــي
يمكن أن يـقـصــدوهــا فــي أي ــام العطل.
ت ـقــول مـ ــروى إن ـهــا تـشـعــر إن املنطقة
«م ــش ال ـنــا» .مل ــاذا «م ــش ال ـنــا»؟ املـكــان
ُسـلــخ عــن محيطه وب ــات يملك طابعًا
وجـ ـ ـوًا مـخـتـلـفــن ع ــن ب ـق ـيــة امل ـنــاطــق،
ويخلق شعورًا بالغربة عند اللبناني
كما لو أنه في بلد آخر .كما لو أنه في
ً
اسـطـنـبــول م ـث ــا .بـ ــدوره ي ـب ـ ّـرر أحـمــد
م ـق ــاط ـع ـت ــه ل ــوس ــط امل ــديـ ـن ــة ب ــال ـغ ــاء
واالرتفاع غير املحتمل لألسعار .هذه
الفكرة حاضرة في األذهــان ،وتطورت

حتى الواجهات تخلق نفورًا إذ
تشكل جزءًا من الحاجز الذي يفصل
اللبناني عن وسط عاصمته
إلــى حــد تكوين حــاجــز بــن املواطنني
واملدينة ،أي أنهم غير مستعدين حتى
للنزول إليها والتجوال في شوارعها.
وال ــرف ــض ل ـيــس اع ـت ـبــاط ـيــا .إن أردن ــا
ال ـح ــدي ــث ع ــن أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن م ــا زالـ ــوا
ي ـق ـص ــدون «الـ ـبـ ـل ــد» ،ف ـك ـيــف يـصـلــون
ّ
إليها؟ ما هي وسائل النقل التي تقل
ً
مثال؟ يمرّ
الناس إلــى شــارع املعرض

فان رقم  4من طريق ّ
يعد قريبًا نسبيًا
مــن ســاحــة النجمة ،بينه وبــن شــارع
املـعــرض حــوالــى  15دقيقة مــن املشي.
ال بأس في املشي ،الناس يذهبون إلى
هـنــاك بـهــدف «ال ـك ــزدرة» أســاســا ،لكن
ً
ّ
تشكل دائمًا عامال محفزًا
املواصالت ّ
ّ
ف ــي ح ــال ت ــوف ــره ــا« .ال ــروح ــة زن ـخــة»،
يـقــول م ــروان ،وهــو أب لثالثة أطـفــال.
إن أراد اصطحاب عائلته للكزدرة في
وس ــط املــديـنــة ،سـيــدفــع  10آالف ليرة
فقط للمواصالت ،وإذا أراد أن يشرب
وزوجته وكل من أوالده كوب عصير،
سـيــدفــع بــالـحــد األدن ــى  50أل ــف لـيــرة.
يستطيع اصطحابهم إلى مكان آخر،
يمكن أن يكون ّ
أحب إليهم وأقل كلفة.
حتى الشباب يرون أن الـ«نزلة» مكلفة،
أي أن املقاطعة ال تقتصر على األهــل
والعائالت .املقاطعة أسهل.
ّ
هــذا يــوضــح معنى عـبــارة «مــش النا»
ّ
الـتــي تـكــاد تـكــون كلمة مــوحــدة باتت
مرتبطة بــوســط ب ـيــروت .يتضح بعد
كل هذا أن املشكلة في وسط املدينة لم
تكن يومًا في الحواجز االسمنتية وال
فــي الـشــرائــط الـصـفــراء ،بــل فــي كونها
غ ـي ــر ص ــال ـح ــة ل ـغــال ـب ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــن.
التفاعل بني الناس واملدينة مقطوع،
عالقة املواطن بمدينته غائبة .ما هي
نـسـبــة األش ـخ ــاص ال ــذي ــن سـيـشـتــرون
صـحــن خ ـضــار بـعـشــرة دوالرات؟ هل
ستحدث ازالــة العوائق الحديدية من
أمام شارع املعرض أي فارق بالنسبة
لهؤالء؟ اإلجابة ليست صعبة.
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إلزام طالب العلوم الدينية بالـ«العزوبية»
ّ
«موالنا» و«أبونا» ممنوعان من الحب!
ّ ّ
تعهد وقعه طالب
أثار
سوري بعدم الزواج
بلبنانية ،طوال فترة دراسته
وإقامته في لبنان ،ردود
فعل غاضبة وضعته في
إطار العنصرية الممارسة
تجاه السوريين وانتهاكًا
لحرية اإلنسان في الزواج
األولى،
والحب .للوهلة
ً
يبدو األمر كذلك فعال.
لكن مصدرًا في األمن
العام أكد لـ«األخبار» أن
هذا التدبير يعود إلى عام
 ،2003و«يطال حصرًا طالب
المعاهد الدينية ألي جنسية
أو ديانة انتموا»

ّ
االعتبار أنــه ربما «لــم يطلب منا ذلك
كوننا رهـبــانــا ،ولــن نـتـ ّ
ـزوج بــأي حال
من األحوال».
وفي سياق مواز ،يقول طالب حوزوي
«إن االحتيال يحدث ،لكن ذلك ال يبرر
أبدًا مثل هذا التعهد .صحيح أن هناك
عــاقــات مصلحية ،ولكن هناك أيضًا
ع ــاق ــة ص ـح ـي ــة وج ـ ــدي ـ ــة ،فـ ـب ــأي حــق
يصدر مثل هذا التعميم؟».
ال ـك ــات ـب ــة ب ــال ـع ــدل م ـه ــا ب ــون ـج ــم ال ـتــي
نظمت التعهد الذي انتشر على مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي أك ــدت «إن هــذا
ال ـق ــرار ص ــادر عــن األم ــن ال ـعــام ونحن
نلتزم به» .ولفتت أيضًا إلى أن التعهد
ال يشمل كل الطالب السوريني ،وإنما
هو خاص بطالب العلوم الدينية ألي
ّ
ديــن أو جنسية انتموا .بونجم أكــدت
أن هذا التعهد «باملبدأ ،قانوني ،طاملا
أنه محدود بفترة الدراسة ،وطاملا أن
هناك أسبابًا موجبة تبرره» .وأشارت
الى وجود ّ
تعهدات مماثلة «كتلك التي
ّ
يوقعها تالمذة الضباط بعدم الزواج
لخمس سنوات إلى ما بعد ّ
تخرجهم».

األسـتــاذ فــي جامعة القديس يوسف،
أنطوان مسرة ،اعتبر أن «نص التعهد
واض ـ ــح ورص ـ ــن وق ــان ــون ــي ويـسـتـنــد
الــى وقــائــع آنـيــة ،وهــو ال يمس حرية
ال ـفــرد ب ــال ــزواج مستقبليًا ،وال يضع
قـ ـي ــودًا ع ـلــى ح ــري ــة الـ ـح ــب .ف ـهــو نص
مـ ـح ــدد وي ـت ـع ـل ــق بـ ـح ــال ــة راه ـ ـنـ ــة (ال
ي ــوج ــد أي ع ــاق ــة أو ارتـ ـب ــاط م ــن أي
نوع كان يربطني بفتاة من الجنسية
اللبنانية)» .من وجهة نظر قانونية:
«الـتـعـهــد مـجــرد تعهد مـعـنــوي ،ليس

صاغية :ال يحق لألمن
العام التشريع واستقالة
وزارة العدل من دورها
أوصلتنا الى هنا

يشمل كل طالب العلوم الدينية ،بصرف النظر عن جنسيتهم ودينهم (هيثم الموسوي)

رحيل دندش
ف ــي  ،2003ت ـبــن ل ــأم ــن الـ ـع ــام ت ـكــرار
حاالت ارتبط فيها طالب علوم دينية
بلبنانيات لتحسني شــروط إقاماتهم
ف ــي ل ـب ـن ــان ،وغ ــال ـب ــا م ــا ان ـت ـه ــت ه ــذه
ال ــزي ـج ــات ب ــال ـط ــاق« .م ــراق ـب ــة» األم ــن
ال ـعــام ل ـهــذه ال ـح ــاالت امل ـت ـكــررة بشكل
ب ــارز دفـعــت إل ــى إص ــدار تــدبـيــر يطال
طالب العلوم الدينية حصرًا ،يمنعهم
فيها من االرتباط بلبنانية أثناء فترة
الــدراســة .وهــو تدبير ال يقتصر على
السوريني ،بحسب ما ّ
ضجت به مواقع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ف ــي ال ـيــومــن
املاضيني ،بل يشمل كل طالب العلوم
الدينية ،بصرف النظر عن جنسيتهم
ودينهم.
وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا مـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــري ـ ــرات األمـ ـنـ ـي ــة
واإلدارية ،فإن تدبيرًا كهذا ،من ناحية
إنسانية ،ال يبدو منطقيًا« .األخـبــار»
َ
طالبي عـلــوم دينية من
تواصلت مــع
جامعة القديس يوسف ،نفيا أن يكون
ق ــد طـلــب مـنـهـمــا تــوقـيــع تـعـهــد كـهــذا.
ولفت أحدهما إلــى ضــرورة األخــذ في

لــه طــابــع إل ــزام ــي وال ي ـجــوز أن يكون
م ـلــزمــا ق ــان ــون ــا ،ف ــا ي ـحــق ألحـ ــد منع
ّ
ويشدد مسرة على أن
الحب والزواج».
من «واجب النظام القانوني اللبناني
ال ـ ـق ـ ـيـ ــام بـ ـ ــإجـ ـ ــراءات ت ـض ـم ــن ح ـق ــوق
الـفــرد ،وتحديدًا ضمان عــدم التحايل
بواسطة الزواج لالنتفاع بمفاعيل أي
زواج بأجنبي أو أجنبية ،وال ــذي من
نتائجه القانونية نيل الجنسية وما
يتعلق بها من منافع كاإلقامة وتعليم
األوالد وغـيــره» .ولفت الى أن العديد
من البلدان لحظت ما يسمى «الــزواج
األب ـيــض»  mariage blancال ــذي يعقد
في سبيل اكتساب الجنسية ،وعمدت
إلــى إج ــراءات عــدة تضمن أن ال يكون
الزواج وسيلة تحايل لنيل الجنسية.
ً
وم ـث ــل ه ــذه ال ـق ــوان ــن يـثـيــر جـ ــدال في
ِ
أمـ ــاكـ ــن ص ـ ــدوره ـ ــا .وه ـ ـ ــي ،بــال ـن ـس ـبــة
ال ـ ــى ك ـث ـي ــري ــن ،قـ ــوانـ ــن ع ـل ــى «ح ــاف ــة
الـعـنـصــريــة» .وجـهــة نـظــر يـعـ ّـبــر عنها
ّ
املحامي نــزار صاغية الــذي يؤكد «أن
هذا التعهد انتهاك فاضح وسافر لكل
منظومة حـقــوق اإلن ـســان وللدستور
اللبناني ال ــذي الـتــزم اإلع ــان العاملي
ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان» .ي ــذه ــب صــاغ ـيــة
أبـعــد مــن ذل ــك« :يطلبون مــن اإلنـســان
أن ي ـت ـج ــرد م ــن جـ ــزء م ــن إن ـســان ـي ـتــه.
بــأي حــق يتدخلون فــي خصوصيات
الناس ويمنعونهم من إقامة عالقات
عاطفية؟».
يلفت صــاغـيــة ال ــى أنـهــا «لـيـســت املــرة
األولـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي يـ ـت ــدخ ــل ف ـي ـه ــا األم ـ ــن
الـ ـع ــام ب ــال ـش ــؤون ال ـخ ــاص ــة ل ـل ـنــاس».
ففي الـســابــق ،أص ــدر الـجـهــاز تعميمًا
يـ ـمـ ـن ــع الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــات مــن
ال ـ ـ ــزواج بـلـبـنــانـيــن ،وي ـل ــزم أص ـحــاب
الـعـمــل اإلبـ ــاغ ع ــن أي عــاقــة ح ــب أو
زواج قــد تــرتـبــط بـهــا الـعــامــات تحت
طائلة ترحيلهن .تم التراجع عن هذا
التعميم إثــر حــراك حقوقي لـ«املفكرة
ال ـق ــان ــون ـي ــة» .ف ــي رأي ص ــاغ ـي ــة« ،مــن
العار أن تصدر في لبنان تعاميم من
هــذا ال ـنــوع» ،مشيرًا إلــى أن «استقالة
وزارة ال ـعــدل مــن دورهـ ــا تــركــت إدارة
هذه الشؤون لألمن العام ،وأوصلتنا
ال ــى ق ـ ــرارات ك ـه ــذه ك ــون األمـ ــن ال ـعــام
جهة غير ّ
مشرعة» .واستغرب صاغية
ّ
«كـ ـي ــف يـ ــوقـ ــع ك ــات ــب ع ـ ــدل م ـث ــل ه ــذا
التعهد املنافي للقانون؟».

تقرير

ّ
صيدا :سكان مبنى متصدع ينتظرون «مشيئة الله»!
آمال خليل
إث ــر س ـق ــوط مـبـنــى م ـت ـص ـ ّـدع ف ــي بــرج
ال ـ ـبـ ــراج ـ ـنـ ــة عـ ـل ــى رؤوس س ــاك ـن ـي ــه،
تـ ـح ـ ّـس ــس س ـ ـكـ ــان عـ ـ ــدد م ـ ــن املـ ـب ــان ــي
املشابهة فــي صيدا رؤوسـهــم تحسبًا
ملــواج ـهــة مـصـيــر م ـشــابــه للضحيتني
زينب عيتاني وطفلتها سالي اللذين
قـ ـضـ ـي ــا فـ ـ ــي عـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـكـ ــة .ف ــامل ــدي ـن ــة
شهدت في السنوات املاضية حــوادث
ان ـه ـيــار أج ـ ــزاء م ــن م ـبــان مـتـهــالـكــة ،ال
سيما في األحياء الشعبية في صيدا
القديمة .هذه املباني تقطنها عائالت
بــ«املـفــرق» ،فيما مبنى بدير وحمدان
امل ـ ـهـ ــدد ب ــالـ ـسـ ـق ــوط ت ـس ـك ـن ــه ع ــائ ــات
بــال ـج ـم ـلــة تـ ـت ــوزع ع ـل ــى  25ش ـق ــة فــي
ثماني طبقات شيدت عام  .1977علمًا
بأنه فــي حــال سقط ،لــن يسقط وحــده
ولن يكون سكانه املتضررين وحدهم.
فعند جانبه األيمن ،يلتصق به مبنى
سكني مــؤلــف مــن ث ــاث طـبـقــات شيد
قبله بسنوات .ومن خلفه ،ترتفع مبان
سكنية أيـضــا .فيما الــى يـســاره مبنى
قــديــم شـيــد ع ــام  ،1940يخضع حاليًا

9

للترميم بعد سنوات من اإلهمال.
أم ــام ه ــول ال ــدم ــار فــي ب ــرج الـبــراجـنــة،
أعــاد الناشط الصيداوي نجيب عزام
تـحــريــك قـضـيــة مـبـنــى ح ـم ــدان وبــديــر
الــواقــع فــي حــي الــدكــرمــان على العقار
رقــم  1089فــي منطقة الـبــوابــة الفوقا.
م ـنــذ سـبـعــة أش ـه ــر ،اسـتـشـعــر سـكــانــه
بــالـخـطــر ال ـشــديــد ب ـعــد ان ـه ـيــار أج ــزاء
من أعمدة األســاســات األرضية ونتوء
أل ــواح الحديد الـصــدئ منها وتصدع
س ـق ــوف ال ـط ــواب ــق وج ــدران ـه ــا إل ــى أن
سكنتها الرطوبة وتسربت منها املياه.
شـكـلــوا وف ـ ـدًا وق ـص ــدوا بـلــديــة صـيــدا.
بحسب يحيى حبيش الذي يملك شقة
ً
وم ـحــا لـبـيــع ال ـح ـيــوانــات فــي الطبقة
السفلية من املبنى ،كلف رئيس البلدية
م ـح ـم ــد ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ــدائ ـ ــرة
الهندسية في البلدية زياد الحكواتي
إجـ ــراء كـشــف هـنــدســي وت ـحــديــد حــال
املبنى .بالتزامن ،كلف السكان مكتبًا
هندسيًا للغاية ذاتـهــا .النتيجة التي
توصل إليها كل من البلدية واملكتب،
جـ ـ ــاءت م ـت ـط ــاب ـق ــة« .امل ـب ـن ــى م ـت ـصــدع
وبحاجة إلــى ترميم وتــدعـيــم ،خاصة

المبنى يضم  25شقة
ويهدد انهياره
مباني مجاورة

فــي الطبقتني السفلية واألرض ـي ــة ،ما
ي ـهــدد ال ـســامــة ال ـعــامــة لـلـمــواطـنــن».
تبلغ الـسـكــان بالنتيجة وخ ـلــدوا إلى
شـقـقـهــم .ل ــم يـتـحــركــوا ال عـلــى صعيد
ترك منازلهم وال على صعيد الترميم.
بعد انهيار مبنى برج البراجنة ،تحرك
مـلــف املـبـنــى م ـجــددًا .ســارعــت البلدية
إل ــى إنـ ــذار الـسـكــان «ب ــوج ــوب اإلخ ــاء
ف ـ ـ ــورًا وامل ـ ـبـ ــاشـ ــرة ب ــأعـ ـم ــال ال ـتــدع ـيــم
وال ـتــرم ـيــم حـفــاظــا عـلــى ســامــة امل ــارة
وامل ــواط ـن ــن ،وإال بـ ــادرت الـبـلــديــة الــى
ات ـخــاذ اإلجـ ـ ــراءات وال ـتــداب ـيــر الــازمــة
بحقكم» كما جاء في نص اإلنذار .عند

مــدخــل املـبـنــى ،علقت الـبـلــديــة ملصقًا
ي ــذك ــر املـ ـ ــارة وال ــداخـ ـل ــن وال ـخ ــارج ــن
بتهديده للسالمة العامة .بعد يومني
عـلــى اإلن ـ ــذار ،لــم يـتـحــرك الـسـكــان ولــم
يغيروا من وتيرة حياتهم اليومية.
ي ـقــول مـحـمــود ال ـج ـن ــزوري (يـسـتــأجــر
شـقــة ف ــي املـبـنــى مـنــذ  12عــامــا ولــديــه
سـتــة أوالد ،فيما ابـنــه يستأجر شقة
أخ ـ ــرى) إن األه ــال ــي يــرف ـضــون إخ ــاء
مـنــازلـهــم قـبــل تــأمــن الـبــديــل املناسب
وتحمل نفقات اإلي ــواء .حبيش بــدوره
ّ
فــضــل أن يـنـتـظــر «مـشـيـئــة ال ـلــه تحت
س ـقــف ب ـي ـتــي ،ع ـلــى أن أشـ ــرد زوج ـتــي
وأطـ ـف ــال ــي ف ــي ال ـ ـش ـ ــارع» .ول ـف ــت إل ــى
أن ال ـخ ــاف ع ـلــى م ــن يـتـحـمــل نـفـقــات
الترميم واإليواء هو من ّ
جمد القضية
ف ــي األشـ ـه ــر امل ــاضـ ـي ــة« .ت ـب ـل ــغ تـكـلـفــة
الترميم حوالي  300الف دوالر .معظم
السكان ال يستطيعون دفــع شــيء من
امل ـب ـل ــغ ،ف ــي ح ــن أن ال ـب ـلــديــة ال تملك
صالحية لتكبد النفقات .ولهذه الغاية
تواصلنا مــع مالكي املبنى للتباحث
فيمن يدفع .حتى اآلن ،تجاوب البعض
وننتظر رد فعل البعض اآلخر».

التعليم األساسي
وقف عمل المرشدين

 1000مـتـعــاقــد مــن معلمي االرش ـ ــاد الصحي
والـ ـت ــرب ــوي ب ــات ــوا خـ ـ ــارج امل ـ ـ ـ ــدارس االب ـت ــدائ ـي ــة
الرسمية بفعل صدور قرار مفاجئ عن برنامج
الدعم الشامل في وزارة التربية (تعليم الالجئني
السوريني في دوام بعد الظهر) يقضي بايقاف
عملهم ،بحجة النقص في التمويل.
رابطة املعلمني استنكرت القرار ودعت فروعها
فــي املناطق الــى عقد جمعيات عمومية ملديري
املدارس التي تعلم بدوام بعد الظهر ومصارحتهم
بأن الرابطة لديها هواجس من ان األمــوال قد ال
تتوفر لدفع مستحقات جميع املعلمني في نهاية
العام.
وأوصـ ــت الــراب ـطــة الـجـمـعـيــات بـمـنــاقـشــة تنفيذ
االع ـت ـصــام او اإلض ـ ــراب ال ـشــامــل ملـ ــدارس بعد
الـظـهــر حـتــى يـعــود بــرنــامــج الــدعــم الـشــامــل عن
قراره .ومع أن العام الدراسي بات في منتصفه،
ل ــم ت ـصــل ح ـتــى اآلن أي م ـبــالــغ الـ ــى ص ـنــاديــق
املــدارس الرسمية كما لم يقبض املتعاقدون في
دوام قبل الظهر وبعده أي قرش من مستحقاتهم
رغم مرور  5أشهر على بدء العام.

مياومو الكهرباء
ما هو مصيرنا؟

عاد أمس مياومو مؤسسة كهرباء البنان الذين
يعملون ملصلحة شــركــة «دب ــاس» إلــى التحرك،
م ـطــال ـبــن ب ـم ـعــرفــة م ـص ـيــرهــم .ف ـهــم الـ ـي ــوم في
الـشــارع بال عقد عمل وبــا صفة بعدما انتهى
عقد شركتهم امللتزمة تقديم خــدمــات التوزيع
والجباية في ما ُي ّ
سمى املنطقة الثالثة (الضاحية
ال ـج ـنــوب ـيــة وج ـب ــل ل ـب ـنــان ال ـج ـنــوبــي وال ـج ـنــوب)
بتاريخ .2017/12/31
وك ــان ه ــؤالء وعــددهــم نحو  800مـيــاوم و200
موظف قد أوقـفــوا تحركهم قبل  3أسابيع ،في
بادرة حسن نية ،لكونهم قبضوا رواتب األشهر
الثالثة األخيرة قبل انتهاء عقد الشركة (تشرين
األول وتشرين الثاني وكانون األول) ،وبالنظر
إلــى الــوعــود الـتــي قطعها املـســؤولــون لهم لجهة
أن أزم ــة عملهم ستحل فــي أول جلسة ملجلس
الوزراء.
وملـ ــا ل ــم ي ـس ـت ـجـ ّـد أي م ـع ـطــى ف ــي هـ ــذا امل ـج ــال،
أقـفــوا أمــس صــالــة الــزبــائــن فــي املــركــز الرئيسي
للمؤسسة .وبعد مــرور وقــت على اعتصامهم
ح ـض ــرت قـ ــوة أم ـن ـيــة وف ـت ـحــت ال ـص ــال ــة بــال ـقــوة
ّ
وخيرتهم بني الخروج أو االعتقال .فما كان من
امل ـيــاومــن إال أن خ ــرج ــوا مــن امل ـك ــان ،مؤكدين
عــودت ـهــم ي ــوم اإلث ـن ــن «ل ـف ـضــح ك ــل شـ ــيء» في
مؤتمر صحافي.
الجدير ذكره أن كل املعامالت التي تتعلق بأعمال
الصيانة وتركيب ّ
العدادات والكشف على املباني
الجديدة وتركيب املحوالت وسواها ،متوقفة في
هذه املنطقة.
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مجتمع

تعليم عشية موعد تسليم الموازنات في  28الجاري ،يرمي اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة كرة النار في ملعب وزارة التربية ،فترفع مدارسه إليها موازنات
ال تتضمن الدرجات الست للمعلمين وكثير منها غير مذيل بتوقيع لجان األهل .ماذا ستفعل وزارة التربية؟ هل تقبلها وتودعها في األدراج بال أي حلول
للزيادات على األقساط أم تطلب التدقيق في حسابات المدارس وأرباحها؟

المدارس الخاصة «تأكل» حقوق المعلمين
موازنات بال الدرجات الست وبال تواقيع لجان األهل

بعض المدارس لم تعرض الموازنات على لجان األهل حتى اآلن (مروان بو حيدر)

فاتن الحاج
امل ـه ـل ــة امل ـع ـط ــاة لـ ـلـ ـم ــدارس ال ـخــاصــة
لـتـسـلـيــم مــوازنــات ـهــا لـل ـعــام ال ــدراس ــي
 2017ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،2018وامل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــددة شـ ـهـ ـرًا
واح ـ ـ ـدًا بـ ـق ــرار اس ـت ـث ـن ــائ ــي م ــن وزي ــر
الـتــربـيــة مـ ــروان ح ـم ــادة ،ب ــدأت تنفد.
 12ي ــوم ــا ف ـق ــط ت ـف ـصــل امل ـ ـ ـ ــدارس عــن
ال ـ ـيـ ــوم امل ـ ــوع ـ ــود .الـ ـث ــاب ــت فـ ــي إع ـ ــداد
امل ــوازن ــات أن ك ــل امل ـ ــدارس املـنـضــويــة

فــي اط ــار اتـحــاد املــؤسـســات التربوية
الخاصة التابعة لجمعيات دينية لم
ت ـضـ ّـمــن م ــوازن ــات ـه ــا ال ــدرج ــات الـســت
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة لـلـمـعـلـمــن ،وبــال ـتــالــي
فإن الزيادات املطروحة على األقساط
املــدرس ـيــة فــي امل ــوازن ــات تتعلق فقط
بتحويل سلسلة الرتب والرواتب .أما
فــي مــا يتعلق بــدراســة املــوازنــات ،فما
حصل خالل املهلة املمددة قسريًا من
 31كــانــون الـثــانــي وحـتــى  28شـبــاط،

أن بـعــض إدارات املـ ــدارس لــم تعرض
ح ـتــى اآلن م ـش ــاري ــع امل ـ ــوازن ـ ــات عـلــى
لـجــان األه ــل للمصادقة عليها ،فيما
خضعت موازنات أخــرى ّللنقاش ولم
ت ـنــل تــوق ـيــع ال ـل ـج ــان ،ووقـ ـع ــت لـجــان
أخ ــرى املــوازنــات تحت الـضـغــط ،ومن
دون أي احـ ـت ــرام لـلـمـهــل امل ـن ـصــوص
عـلـيـهــا ف ــي ق ــان ــون تـنـظـيــم امل ــوازن ــات
املدرسية  .1996/ 515القوانني تنص
ب ــوض ــوح عـلــى أن الـهـيـئــة املــال ـيــة هي
املـخـ ّـولــة درس الـشــؤون املالية وإقــرار
امل ــوازن ــة وتـحــديــد األق ـســاط املــدرسـيــة
وتقرير الزيادة على األقساط .وتنجز
درس املوازنة خالل  10أيام من تاريخ
ع ــرض م ـش ــروع امل ــوازن ــة ع ـل ـي ـهــا ،وال
يحق ملندوبي لجنة األهــل في الهيئة
املــالـيــة اتـخــاذ أي مــوقــف داخـلـهــا قبل
ّ
الرجوع إلى لجنة األهل ،إال في الحالة
امل ـن ـص ــوص عـلـيـهــا ف ــي ال ـف ـق ــرة  8من
املـ ـ ــادة  10م ــن ال ـق ــان ــون « :515تـتـخــذ
لجنة األهــل قرارها باألكثرية املطلقة
في ضوء تقرير مندوبيها في الهيئة
املــال ـيــة وتـبـلـغــه خـطـيــا إل ـي ـه ـمــا ،وإذا
انقضت مــدة  15يومًا ولــم تتخذ هذه
اللجنة أي قرار أو لم تبلغ قرارها إلى
املندوبني في الهيئة املالية ،يحق لهما
اتخاذ املوقف الــذي يريانه مناسبًا».
عمليًا مــا حـصــل فــي بـعــض امل ــدارس،
ومـ ـنـ ـه ــا مـ ـ ـ ـ ــدارس ت ــابـ ـع ــة لـ ـلـ ـم ــدارس
الكاثوليكية ،أن الهيئة املــالـيــة أقــرت
مشروع املوازنة خالل ساعات وليس
أي ــام م ــن دون أن تــرفــع تـقــريــرهــا إلــى
لجنة األهل للتوقيع عليه.
أمس ،عممت األمانة العامة للمدارس
الكاثوليكية الـتــي تضم  270مدرسة
على إدارات مــدارسـهــا أن تــرفــع إليها
املوازنات ورقيًا قبل  20شباط الجاري
لـلـتــدقـيــق ،ق ـبــل أن تـسـلـمـهــا ملصلحة
التعليم الخاص في وزارة التربية في
ال ــوق ــت امل ـح ــدد .وف ــي الـتـعـمـيــم تأكيد
ص ــري ــح ع ـلــى أن املـ ــوازنـ ــات ي ـجــب أن
توضع فقط بموجب الجدول  ،17طبقًا
ملــا أرسـلـتــه األم ــان ــة الـعــامــة لـلـمــدارس
ســابـقــا ولـيــس طـبـقــا لـلـقــانــون  ،46أي
عمليًا من دون الدرجات الست.
مصادر لجان األهل في بعض املدارس
الكاثوليكية تسأل :هل ستبرر األمانة
ال ـعــامــة ل ـ ــوزارة الـتــربـيــة أس ـب ــاب عــدم
تــوق ـيــع ل ـج ــان األه ـ ــل ع ـلــى امل ــوازن ــات
وتضغط باتجاه قبولها؟ وهل ستقبل

وزارة التربية املــوازنــات غير املوقعة
من لجان األهل أو تلك التي ال تتضمن
ّ
الدرجات الست؟ ومــاذا سيحل بببند
الـسـلــف عـلــى ال ــزي ــادات املــرتـقـبــة التي
تقاضتها املدارس في السنوات الست
السابقة؟ هذه األسئلة أرسلناها إلى
الــوزيــر حـمــادة وحــاولـنــا االت ـصــال به
مرارًا بال أي جواب.
املصادر تشير إلى أن القانون يقول إن
املــدارس هي التي ترفع املــوازنــات إلى
وزارة التربية وليست األمانة العامة.
ّ
وتـ ـ ــرى أن املـ ـ ـ ــدارس ال ـت ــي ل ــم تـحـتــرم
امل ـه ــل ال ـقــانــون ـيــة اس ـت ـخــدمــت تعميم
األمـ ــانـ ــة ل ـل ـض ـغــط ع ـل ــى لـ ـج ــان األه ــل
لتوقيع املوازنات قبل  20الجاري ،من
دون إعطائها الــوقــت الكافي لــدراســة
املوازنة.

المدارس الكاثوليكية
طلبت توقيع الموازنات
قبل  20الجاري

األم ــن ال ـعــام ل ـل ـمــدارس الكاثوليكية
األب بـطــرس ع ــازار رف ــض فــي اتـصــال
مع «األخبار» التعليق على املوضوع
مكتفيًا بالقول« :بدك تشوفي املدارس،
ه ـ ـيـ ــدا ت ــدبـ ـي ــر داخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي» .وع ـ ـمـ ــا إذا
كــانــت األمــانــة الـعــامــة طلبت تحضير
املـ ــوازنـ ــات ب ـمــا ي ــراع ــي ال ـق ــان ــون ،46
أج ــاب« :هـيــدا مــوضــوع مــا بحكي فيه
عالتلفون .وحياتك عندي اجتماع».
ّ
يــذكــر أن ل ـجــان األهـ ــل امل ـن ـضــويــة في
ات ـ ـحـ ــادات ل ـج ــان األهـ ـ ــل ف ــي املـ ـ ــدارس
الـكــاثــولـيـكـيــة ف ــي ب ـي ــروت وك ـس ــروان
الفتوح وجبيل وتجمع لقاء الجمهور،
أكــدت التزامها تعليق تواقيعها على
امل ــوازن ــات املــدرس ـيــة إل ــى حــن إيـجــاد
الـحـلــول املــرضـيــة واملنصفة للجميع.
ه ـ ــذا ،ع ـلــى األق ـ ــل ،م ــا ت ــؤك ــده رئـيـســة
ات ـ ـحـ ــاد لـ ـج ــان األهـ ـ ـ ــل فـ ـ ــي كـ ـس ــروان
ـ ـ ـ ـ ال ـف ـت ــوح وج ـب ـيــل م ـيــرنــا الـ ـخ ــوري،
مشيرة إلى أن عشرات املدارس رفضت

ال ـت ــوق ـي ــع لـ ـك ــون امل ـ ــوازن ـ ــات تـتـضـمــن
زي ــادات مرفوضة على األقـســاط ،رغم
أن بعضها خفضت ،بحسب الخوري،
ال ــزي ــادات مــن  800ألــف لـيــرة إلــى 350
ألفًا ،تحت ضغط اتحادات لجان األهل.
ّ
ال ــاف ــت م ــا تـقــولــه ال ـخ ــوري لـجـهــة أن
توقيع مــوازنــات ال تتضمن الدرجات
الست هو مخالف للقانون  ،515لكون
ال ـقــانــون ال ـجــديــد للسلسلة يتضمن
ثـ ــاثـ ــة مـ ـ ـن ـ ــدرج ـ ــات :غ ـ ـ ــاء امل ـع ـي ـش ــة،
تـحــويــل الـسـلـسـلــة وال ــدرج ــات الـســت.
وتشير الـخــوري إلــى أن عــدم التوقيع
عـلــى امل ــوازن ــات ي ـهــدف لـتـكــويــن كتلة
ضاغطة لــدى وزارة التربية مــن جهة
ولحماية امل ــدارس الصغيرة املتعثرة
من جهة ثانية.
مصادر الحملة الوطنية للجان األهل
وأول ـيــاء األم ــور فــي امل ــدارس الخاصة
ت ـل ـفــت هـ ــي األخـ ـ ـ ــرى ال ـ ــى أن م ـ ــدارس
كثيرة رفضت التوقيع على املوازنات،
وأن تعميم األمــانــة العامة يحمل في
طياته ضغطًا على لجان األهل ووزارة
الـتــربـيــة عـلــى ح ــد سـ ــواء إلي ـج ــاد حل
لألزمة ،ما سيطرح اشكاالت قضائية
بني لجان األهــل والــوزارة على خلفية
تجاوز صالحيات لجان األهل.
اإلشكال في املدارس الكاثوليكية ليس
مـطــروحــا ل ــدى بــاقــي مـكــونــات اتـحــاد
املــؤس ـســات ال ـتــربــويــة ال ـخــاصــة الـتــي
رفعت مدارسها املوازنات املوقعة بال
أي اصـ ـط ــدام م ــع «ل ـج ــان األهـ ــل الـتــي
نتفق معها لـكــون أقساطنا مدعومة
وم ـ ــا ب ـت ــزع ــل حـ ـ ـ ــدا» ،ب ـح ـس ــب تـعـبـيــر
رئيس جمعية املقاصد أمني الداعوق.
يجزم الــداعــوق أن الـقــرار متخذ داخل
اتحاد املؤسسسات وفــي لقاء بكركي
األخـ ـي ــر بـ ــأن امل ـ ــوازن ـ ــات س ـت ــرف ــع إل ــى
وزارة ال ـتــرب ـيــة خــال ـيــة م ــن ال ــدرج ــات
الست «غير املستحقة ملعلمي القطاع
الـ ـخ ــاص ب ــرأيـ ـن ــا» .ووض ـ ــع ال ــداع ــوق
الكرة في ملعب وزيــر التربية ،مشيرًا
إل ــى أن مـســاهـمــات املـ ــدارس املجانية
ال تغطي السلسلة فــي هــذه امل ــدارس.
ّ
الداعوق أعرب عن اعتقاده بأن املدير
العام ملدارس العرفان سامي أبو املنى
أكــد هــو أيـضــا أن امل ــوازن ــات بــاتــت في
عـهــدة وزارة الـتــربـيــة ،مــوضـحــا «أنـنــا
ّ
سنحمل األهل الحد األدنى من الزيادة
املفروضة في املوازنات وليس كل الز
wيادة باعتبار أننا جمعية خيرية».

إفادات منح غير قانونية
CALL FOR LOCAL TENDER
Tender Reference : 201802/CILB0001
Tender subject

Coaching program, Tripoli & Mount Lebanon for
38 MSEs.

Interested vendors are invited to obtain the bid
documentation by contacting the CARE office in Beirut,
Lebanon at: the following address:
Furn el Shebbak – Sami El Solh Ave, Serhal Building – 4th
floor, Beirut – Lebanon.
Tel: +961 (0)1 381 775 / 757
The bid documentation is available only in English but
contractors must submit offers in English [Documents to
be translated to English by authorized translator if any.
Offers in response to this bid will be accepted until
March 5, 2018.

ُت ّ
ضمن بعض إدارات املدارس الخاصة اإلفادات التي
يقدمها األهالي للمؤسسات الرسمية (املؤسسات
العسكرية ،الضمان االجتماعي ،صندوق تعاضد
القضاة ،وغيرها من املصالح املستقلة) ،زيــادات
تقديرية على األقساط قبل إقرارها بشكل قانوني
ونهائي ،أي قبل توقيع لجان األهل على املوازنات
املــدرسـيــة ،ومـصــادقــة وزارة التربية على توقيع
اللجان لتصير رسمية ومعتمدة.
وت ـف ـيــد امل ـع ـل ــوم ــات أن أحـ ــد مــوظ ـفــي ال ـق ـطــاعــات
ال ـع ـس ـكــريــة ط ـل ــب إف ـ ـ ــادة بــال ـق ـســط ل ـي ـقــدمــه ال ــى
مرجعيته اإلداريــة من أجل الحصول على املنحة
املدرسية ،ففوجئ بأن القسط ازداد  750الف ليرة
عما كان عليه في السنة السابقة للتلميذ الواحد،
علمًا ّ
بأن موازنة املدرسة لم ّ
تقر بعد.
تجدر اإلشارة إلى أن الزيادة على القسط ال تصبح
قانونية إال بعد موافقة لجنة األهل ووزارة التربية.
ويـعــد سـلــوك امل ــدارس هــذا مخالفًا للقانون كون

الــزيــادة لــم يتم إق ــراره ــا ،ومــن املـفـتــرض أن تقدم
امل ــدرس ــة اإلف ـ ــادة بــالـقـســط بـحـســب آخ ــر مــوازنــة
مصادق عليها ،على أن تلحظ أي زيــادة مرتقبة
بعد إصدار امللحق بالزيادة عند إقراره ،وال يجوز
للمدرسة أن تـحــدد قسطًا استنسابيًا مــن دون
تـصــريــح رس ـمــي مــن الـ ـ ــوزارة ،وبــالـتــالــي تحصل
على أقساط مع زيــادة قبل إقــرارهــا رسميًا .كما
من غير الجائز للمؤسسات الرسمية واملصالح
اعـتـمــاد افـ ــادة مــدرســة غـيــر م ـصــادق عليها من
الوزارة على أنها القسط الرسمي للمدرسة.
الـســؤال مــاذا سيحصل اذا كانت قيمة األقساط
املقرة أدنى من القيمة املحددة في اإلفادة املدرسية؟
هل ستعيد املدرسة املال إلى الجهة املانحة؟ وكيف
تراقب املؤسسات الرسمية واملصالح التي تقدم
املـنــح ه ــذه املـخــالـفــات؟ ألـيـســت ه ــذه أم ــوال دافـعــي
ال ـضــرائــب وامل ـك ـل ـفــن؟ وه ــل ت ـكــون ه ــذه املـخــالـفــة
بمثابة إخبار للجهات املعنية؟
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علوم
اتخاذ القرار النووي
ّعملية ّ
معقدة وتتطلب مراحل عدة

ّ
الزر النووي
فقاعة إعالمية
ُ
وأخطر من أن يترك لـ«المجانين»
عمر ديب
أن ي ـط ـلــب رئ ـي ــس دولـ ـ ـ ــةٍ  ،م ـث ــل الــرئ ـيــس
األميركي دونــالــد تــرامــب ،توجيه ضربة
ن ــووي ــة ألي دولـ ــة ف ــي ال ـعــالــم أم ــر سهل
وممكن فــي أي لحظة .لكن ذلــك يجب أن
ّ
يمر بسلسلة من القادة الذين يستطيعون
م ـســاء لــة الــرئ ـيــس أو ح ـتــى ال ـط ـلــب منه
ّ
ضروري
وقف قراره إذا وجدوا ذلك غير
ّ
يصح على أية دولة
أو غير منطقي .وهذا
نــوويــة أخ ــرى ب ــدءًا مــن روس ـيــا والـصــن
ً
وصوال إلى كوريا الشمالية ،أحدث دولةٍ
في النادي النووي.
ّ
الزر األحمر الشهير على طاولة الرئيس
وفـ ــي م ـت ـن ــاول يـ ــده ال ـي ـم ـنــى ه ــو محض
خ ـ ـيـ ــال مـ ـ ـش ـ ـ ّـوق يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ،م ـ ــن ج ـه ــة،
رفـ ـ ــع م ـن ـس ــوب ال ـث ـق ــة ب ــال ـن ـف ــس وب ـق ــوة
الـقـيــادة عند جمهور الــدولــة ،ومــن جهة
ّ
وتفوقها على
أخ ــرى إثـبــات قــوة الــدولــة
خصومها في العالم.
ّ
ولـعــل آخــر نـقــاش علني حــول استخدام
«ال ـ ّ
ـزر األحـمــر» هــو ذاك الــذي دار ،أخيرًا،
ّ
بــن قـيــادتــي ال ــوالي ــات املــت ـحــدة وكــوريــا
ّ
وتحولت منصة «تويتر» إلى
الشمالية،
ّ
ســاحــة م ـبــارزة فــي امـتــاك ال ــزر والـقــدرة
عـلــى تـشـغـيـلــه .لـكــن ام ـتــاك ال ـق ــدرة أمــر،
ووضـ ـعـ ـه ــا م ــوض ــع ال ـت ـن ـف ـيــذ أم ـ ــر آخـ ــر.
بـمـعـنــى آخـ ــر ،ل ــدى ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــركــي،
ً
مثال ،السلطة والصالحية الكاملة لطلب
توجيه ضربة نووية ٌبقرار ذاتي في حال
ّ
وجد أن بــاده معرضة للخطر .لكن ذلك
ً
ّ
سيمر ،أوال ،بقائد الـقـ ّـوة النووية،
األمــر
وهو نفسه القائد العام للقوات الجوية،

قد يبدو األمر مخيفًا أو مقلقًا عندما نتخيل وجود ّ
نووي على
زر
ً
بمجرد نقره أن ّ
طاولة رئيس دولة ما ،يستطيع ّ
يحول دولة أخرى أو
ٍ
ًّ
من األشالء ً والخراب .لكن ،لحسن الحظ ،ليست هذه
ساحات
إلى
ما
ة
قار
ّ
إل اختزاال واهمًا للحقيقة
الذي يستطيع أن يرفض أو يضغط على
الرئيس لسحب طلبه إذا كان غير مبرر.
في
ووجود سلسلة من التراتبية ًالقيادية ّ ً
وأساسية
تنفيذ القرار تعتبر ضــروريــة
ّ
متهورة،
لحماية ّالعالم من أي خطوات
ّ
وتـثـبــت أن ــه حــتــى ه ــذا ال ـقــرار لـيــس ملكًا
لفرد واحــد ولــو كــان رئيسًا ،بــل يخضع
أيـضــا لـقــرار الـقـيــادة العسكرية واإلدارة
ّ
بلد .لكن الضامن الرئيسي
األمنية ألي ٍ
ملنع استخدام هذا السالح يبقى ،من دون
ّ
شك ،في وجود ردع نووي مقابل من ً
قوى
ٍ
ّ
تستطيع حـمــايــة نـفـسـهــا ورد ال ـع ــدوان
ّ
بمثله ،ليشكل التوازن الضمانة الفعلية.
وه ــي ضـمــانــة أق ــوى وأس ـمــى مــن حكمة
الفريق املولج تنفيذ قرارات الرئاسة.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،تـصـبــح حـفـلــة ت ـبــادل
ال ـت ـص ــري ـح ــات والـ ـتـ ـه ــوي ــل ب ــاس ـت ـخ ــدام
«الـ ـ ـ ّ
ـزر» م ـجـ ّـرد ف ـقــاعــات إعــام ـيــة كــاذبــة،
ّ
ألن ـ ــه ال ي ــوج ــد ،حــرف ـيــا وف ـع ـل ـيــا ،أي زر
لون آخر لنقره وتدمير
أحمر وال من أي ٍ
العالم .وفي هذا السياق ،يصبح تصريح
ال ــرئ ـي ــس ب ـج ـهــوزي ـتــه ل ـك ـبــس الـ ـ ـ ّ
ـزر كمن
ّ
فيصدقها .قــد يـكــون الــزرّ
يـكــذب الـكــذبـ ّـة
الوحيد املتوفر هو ذلك املخصص لطلب

ّ
التصريحات
الـطـعــام أو الـضـيــافــة .لـكــن
ً
األخ ـ ـيًـ ــرة ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» خ ـل ـقــت م ــوج ــة
معدية من الخوف أو التباهي ،فانتشرت
الـتـقــاريــر واألخ ـب ــار الـســريـعــة ح ــول ال ـ ّ
ـزر
ّ
كل
وتداولها ٌ
الجبار كالنار في الهشيمّ ،
العالم خالل ساعات كما لو أنها حقيقة
ٌ
وخطر داهم.
مشرقة
ّ
إن ع ـم ـل ـيــة اتـ ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـنـ ــووي فــي
ّ
حدة وتنفيذ ضربة نووية
الــواليــات املت ّ
ّ
هي عملية معقدة وتتطلب مراحل عدة
ومـ ــواف ـ ـقـ ــات ،سـ ـ ــواء كـ ــان ال ـ ـقـ ــرار يـتـعـلــق
ب ــاس ـت ـع ـم ــال أس ـل ـح ــة نـ ــوويـ ــة تـكـتـيـكـ ّـيــة

ّ
الزر األحمر الشهير على
الرئيس محض
طاولة
ّ
خيال مشوق

صـغـيــرة أو أسـلـحــة دم ــار كــونــي شــامــل.
وبحسب القانون ،الرئيس هو الشخص
الــوح ـيــد املـ ـخ ـ ّـول إع ـط ــاء األمـ ــر بـتــوجـيــه
ضربةٍ نووية .لكن ،فيي حال كان القرار
ـرر ولـ ـي ــس ذا ح ــاج ــةٍ ق ـص ــوى،
غ ـي ــر مـ ـب ـ ٍ
وسـيــؤدي إلــى دمــار كبير يمكن تجنبه،
يستطيع املسؤولون العسكريون الكبار
رفـ ـض ــه ،وب ــال ـت ــال ــي ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـســؤولــن
املعنيني عــدم تشريعه على اإلطــاقّ .أما
في حال ّ
قدر هــؤالء ،وفي طليعتهم قائد
ّ
ّ
ّ
القوة النووية وقائد القوات الجوية ،أن
هـنــاك خـطـرًا داهـمــا على الـبــاد سيؤدي
إلــى ح ــدوث دم ــار كبير ،يمكنهم حينها
تشريع األمــر الــرئــاســي ووضـعــه موضع
ّ
التنفيذ .وال ّيجري تنفيذ األوامر إل بعد
ّ
الـتــأكــد مــن أن ـهــا أت ــت مــن الــرئـيــس نفسه
بــال ـف ـعــل ،وع ـب ـ ّـر مــرح ـل ـتــن م ــن ال ـك ــودات
ّ
الـسـ ّ
ـريــة واملـشــفــرة املــتـفــق عليها مسبقًا.
ّأم ــا فــي ال ــدول الـنــوويــة الــرائــدة األخ ــرى،
م ـث ــل روس ـ ـيـ ــا ،ف ـت ـح ـت ــاج ع ـم ـل ـيــة إط ــاق
ّ
بهيكلية قيادية
صاروخ نووي إلى املرور
مشابهة في وزارة الدفاع وقيادة الجيش
والـ ـق ــوات ال ـن ــووي ــة .ف ــال ـ ّ
ـزر ال ـج ـ ّـب ــار غير
موجود أيضًا في روسيا وال في أي دولة

ّ
نووية أخــرى .غير أن الهرمية الروسية
ّ
شخص واحــد محوري
ال تتطلب وجــود
ٍ
ف ــي ك ــل م ــراح ــل أخـ ــذ ال ـ ـقـ ــرار وووض ـع ــه
ً
موضع التنفيذ وصــوال إلى التحقق من
ّ
املشفرة ،بل توجد فيها مشاركة
الرموز
أوســع من قبل القيادة العسكرية العليا
املسؤولة عن معظم التفاصيل التنفيذية.
ويـخـتـلــف ه ــذا ال ـن ـظــام ف ــي دول أخ ــرى،
ففي باكستان يوضع الـقــرار لــدى قيادة
الجيش إلــى جــانــب السلطة السياسية.
ّأما في الهند فيدير العملية جهاز مدني
مختص تـحــت إم ــرة الـقـيــادة السياسية
للبالد.
ّ ّ
الضوابط النووية ال تتحقق إل من خالل
حالتني ال ثالث لهما :نزع شامل للسالح
الـ ـ ـن ـ ــووي أو ردع مـ ـ ـت ـ ــوازن فـ ــي ام ـت ــاك
ال ـســاح ال ـن ــووي .ه ـكــذا ،يـمـكــن وق ــف أي
قرار «حكيم» أو «مجنون؛ عند ّ
أي رئيس
حــالـ ّـي أو ق ــادم ،وهــذا مــا عمل عليه عدد
مــن ال ــدول حــول العالم حتى الـيــوم ،رغم
كــل الضغوط واملعيقات ،فحمت نفسها
وربما تحمي العالم من أي جنوح أحادي
للتدمير واإلخضاع.
ّ
ال يـمـكـنـنــا ال ـج ــزم أن جـ ــزءًا م ــن ال ـق ـيــادة
العسكرية يمكن أن يــوقــف ق ــرارًا نــوويــا
ّ
عند الرئيس األمـيــركــي إل فــي حــال كان
ً
قراره مجنونًا فعال .وال يمكن أن نتفاءل
ّ
بــوقــف ح ـ ّصــول ال ـه ـجــوم ف ــي ح ــال اتـخــذ
ّ
قــراره .لكنه لن يكون بالتأكيد من خالل
ّزر ترامب األحمر الذي ال يستطيع نقره
ّ
إل ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» ،ولـ ــن ي ـم ـن ـعــه س ــوى
منظومة الردع املوازية ،مهما عال صوت
التغريدات.
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الكرة اللبنانية

(هيثم الموسوي)

ّ
المتصدر مع الراسينغ في الرابعة
انطلقت أمس الجمعة ،مباريات األسبوع الـ 17من الدوري اللبناني الـ 58بكرة القدم .وكانت أهم المواجهات تلك التي جمعت العهد
عصرًا ،على ملعب مدينة كميل شمعون ،فيما يستضيف مالحقه النجمة اإلصالح البرج الشمالي القابع في المركز األخير .بدوره ،واجه األنصار ،المنتشي بفوزه األول في
المتأهالن إلى نصف نهائي كأس لبنان ،اإلخاء األهلي عاليه والتضامن صور مباراة مثيرة
( .)16:00ويلعب
مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي ،الشباب العربي عاى ماعب صيدا
ً
ّ
على ملعب أمين عبد النور في بحمدون ،ويحل الصفاء ضيفًا ثقيال على النبي شيت ،فيما يستضيف السالم زغرتا جاره طرابلس

عودة الدوري

األنصار والعهد وما بعد آسيا

إعداد علي زين الدين

«دربي «الشمال

النجمة يتربص بالعهد

سلسلة اإلخاء الطويلة

النبي شيت بال جمهور

في الشمال ،يستضيف السالم زغرتا ضيفه
طرابلس في املرداشية ( ،)14:15في مبارا ٍة ال تقبل
القسمة على اثنني .فأصحاب األرض يبحثون عن
فوز يبقيهم بني أندية النخبة ،والضيوف لم يظفروا
ٍ
بالنقاط الثالث في ٍّأي من مبارياتهم األربع األخيرة.
ويملك مدرب السالم ،التونسي ماهر سديري،
مفاتيح لعب عدة ،أبرزها املوريتاني مامادو نياس
وإدمون شحادة وجان جاك يمني .وتمكن العبو
السالم من الفوز ٓبست ركالت جزاء هذا املوسم،
أكثر من أي فريق اخر .من جهته ،يبحث طرابلس
عن فوزه األول في ملعب السالم بعد زيارات أربع
ّ
مخيبة ،خرج مهزومًا في ثالث منهاّ .
ويعول املدرب
موسى حجيج على عبد العزيز يوسف وأبو بكر
املل وحسن كوراني في الهجوم ،ومن خلفهم أحمد
مغربي ونيناد نوفاكوفيتش وعبدالله عيش.

يدخل النجمة املباراة على ملعب املدينة الرياضية
الديربي
(األحد  )16:00منتشيًا بفوزه األخير في
ّ
األنصار في مسابقة الكأس ،وهو يأمل تعثر
على
ّ
العهد وتخطي اإلصالح ليقبض على الصدارة للمرة
األولى منذ كانون األول  .2014ويعتمد املدرب األملاني
بوكير على الحارس عباس حسن ،الذي حافظ على
نظافة شباكه للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات،
بعدما كسب ثقة الجهاز الفني .ويأمل مهاجم الفريق
كبيرو موسى إعادة سيناريو مباراة الذهاب ،التي
سجل خاللها ثنائيته الثالثة في الدوري اللبناني،
بمساعدة من نجم الفريق حسن معتوق ،صاحب
التمريرات الثماني الحاسمة .ويسعى العبو النجمة
إلى تحقيق الفوز الـ 11على التوالي ،في محاول ٍة
للوصول إلى أفضل سلسلة انتصارات سابقة ،منذ
فوزهم في  15مباراة تواليًا عامي  2011و.2012

يستضيف اإلخاء التضامن صور على ملعب
بحمدون ( ،)14:15وهو يأمل الوصول إلى املباراة
الـ 17دون خسارة في جميع املسابقات .ثنائي
الفريق الجبلي ألكسي خزاقة وأحمد حجازي
ساهم بتسجيل  14هدفًا ،ويسانده الفلسطيني
محمد أبو عتيق وسعيد عواضة صاحبا
التمريرات ٓالست الحاسمة .اإلخاء لم يخسر على
أرضه في اخر سبع مباريات ،وهو يملك خط
دفاع مميز بقيادة أحمد عطوي واملغربي ربيع
ٍ
هوبري وإبراهيم خير الدين ونادر مروش .ويفتقد
الضيوف العب الوسط الغاني كوفي يبواه ،الذي
يغيب عن اللقاء بسبب نيله اإلنذار الثالث .ويعتمد
املدرب جمال طه على مهاجمه العاجي كريست
ريمي ،الذي ساهم بتسجيل أكثر من نصف
أهداف الفريق.

يحل الصفاء ضيفًا على النبي شيت (،)14:15
مدرب
الذي يقوده املدرب غسان األحمد ،رابع
ٍ
للفريق هذا املوسم .الفريق البقاعي فاز على
الصفاء مرتني خالل مواجهاتهما السبع في
الدوري ،واحدة منهما على أرضه .ويغيب عن
تشكيلة أصحاب األرض التوغولي غناما أكاتي
وإبراهيم أبو حمدان ،ما ّ
يحد من خيارات املدرب.
كذلك يغيب جمهور النادي أيضًا عن اللقاء
بسبب العقوبة االتحادية .أما الصفاء ،فقد يدخل
املباراة بحارسه االحتياطي الثالث ،بعد إصابة
محمد طه خالل مباراة ودية ،وقبله علي حالل.
وسيكون املدافع الكاميروني ستاندلي إيشابي
والفلسطيني محمد قاسم ومحمد جعفر
مهددين بالغياب عن مواجهة األنصار في حال
نيلهم اإلنذار الثالث املتراكم.

ٓ• ف ـ ــاز اإلص ـ ـ ــاح م ـ ــرة واح ـ ـ ــدة فــي
اخــر  39مباراة له في دوري الدرجة
األولى.
• ح ــاف ــظ حـ ـ ــارس ال ـن ـج ـمــة ع ـبــاس
حسن على نظافة شباكه فــي أربــع
مباريات متتالية.
• ح ـق ــق ال ـن ـج ـم ــة  10انـ ـتـ ـص ــارات
على الـتــوالــي فــي مسابقتي الــدوري
والكأس.
• فشل اإلصالح في التسجيل تسع
مرات هذا املوسم.

ٓ
• خ ـســر الــراس ـي ـنــغ ف ــي اخـ ــر سبع
مباريات في الدوري.
• وصل العهد إلى املباراة الـ 34بدون
خسارة في جميع املسابقات.
• سـجــل مـهــاجــم الــراسـيـنــغ عــدنــان
برأسه ،أكثر من
أربعة أهداف ً
ملحم ٓ
أي العــب اخ ــر ،مشاركة مــع مهاجم
التضامن صور كريست ريمي.
• سجل العبو العهد خمسة أهداف
من خارج منطقة الجزاء.

• ساهم مهاجم التضامن كريست
ريمي بتسجيل  10من أهداف فريقه
الـ.19
ٓ• لم يخسر االخاء االهلي عاليه في
اخر  17مباراة.
• نال العبو التضامن أكبر عدد من
البطاقات امللونة (.)41
• س ـجــل كــوفــي ي ـب ــواه ال ـغــائــب عن
املـ ـب ــاراة هــدفــا واحـ ـ ـدًا وص ـنــع ثــاثــة
أهداف.

• ل ــم ي ـخ ـســر الـ ـس ــام ع ٓـلــى ملعبه
ب ـمــواج ـهــة ط ــراب ـل ــس ف ــي اخ ـ ــر أرب ــع
مباريات.
ُ
• اح ــت ـس ــب ل ــاع ـب ــي الـ ـس ــام ٓســت
ركالت جزاء ،أكثر من أي فريق اخر.
• خ ـس ــر ط ــرابـ ـل ــس فـ ــي أرب ـ ـ ــع مــن
املباريات الخمس التي قادها موسى
حجيج.
• لــم يسجل أي العــب مــن طرابلس
واحد في الدوري.
أكثر من ٍ
هدف ٍ

• ف ـ ــاز ال ـن ـب ــي ش ـي ــت م ــرت ــن عـلــى
الصفاء في مواجهاتهما السبع في
الدوري.
• بـ ّـدل النبي شيت أربــع ٓ مدربني في
ناد اخر.
الدوري ،أكثر من أي ٍ
• صنع مهاجم الصفاء الكاميروني
أنانغ ستة أهــداف ،أكثر من
إرنست ٓ
أي أجنبي اخر.
• لـ ــم ي ـخ ـســر الـ ـصـ ـف ــاء س ـ ــوى فــي
مباراة واحــدة افتتح فيها التسجيل
هذا املوسم.

عطوي
• صنع العب األنصار عباس ٓ
تسعة أهداف ،أكثر من أي العب اخر.
• سجل العبو األنصار هدفًا واحدًا
م ــن خ ـ ــارج مـنـطـقــة الـ ـج ــزاء ف ــي 16
مباراة في الدوري.
• ارتـ ـك ــب الع ـب ــو ال ـش ـب ــاب ال ـعــربــي
ث ـمــان ـيــة أخـ ـط ــاء أدت الـ ــى اح ـت ـســاب
ركالت جزاء.
• حصل الشباب العربي على ركلة
ج ــزاء واح ـ ــدة ،أه ــدره ــا األرجـنـتـيـنــي
لوكاس غاالن.
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الصراع على «المدينة» الفريقان معًا ...أو ال أحد!
انتقلت المواجهة بين
الفرق في الدوري اللبناني
لكرة القدم من التنافس
على اللقب إلى التنافس على
الملعب .ففي ظل أزمة
ّ
وتحول
المالعب في لبنان
أرضية ملعب صيدا الى
«بورة» نتيجة إقامة العديد
من المباريات والتمارين
عليها خالل األسبوع ،أصبحت
المدينة الرياضية «نجمة
المالعب» ،والجميع يتصارع
للعب عليها

والـصـفــاء فــي األسـبــوع التاسع عشر
في  3آذار مبرمجة على ملعب صيدا،
وكذلك األمر بالنسبة ملباراة النجمة
واألنصار في األسبوع العشرين في
 17آذار الذي يشهد أيضًا مباراة العهد
والصفاء قبل  24ساعة املبرمجة على
ملعب املدينة الرياضية .وما بني تلك
امل ـبــاريــات ل ـق ــاءات لــأنـصــار والعهد
في كأس االتحاد اآلسيوي في  6آذار
و 13منه ،ما يعني عدم إمكانية إقامة
كل تلك املباريات على ملعب املدينة
الرياضية .أما املشكلة األكبر فستكون
في ختام الدوري بني العهد والنجمة
في  15نيسان ،حيث أن ملعب املدينة
الرياضية مرتبط بنهائيات البطولة
املــدرسـيــة فــي  15نـيـســان .وقــد يكون
عـلــى إدارة الـنـجـمــة الـعـمــل عـلــى نقل
مباراتي الصفاء واألنصار الى املدينة
وحــل مشكلة خـتــام ال ــدوري أكـثــر من
مباراة اإلصــاح نظرًا لحساسيتهما
وأهميتهما.

أمـ ٌـر يجيب عليه رئيس النادي أسعد
صـقــال لــ«األخـبــار» معتبرًا أن مـبــاراة
اإلصالح أصعب من مباراتي األنصار
والصفاء .فالفارق الفني بني الفريقني
ُ
سيلغى على أرضـيــة كأرضية ملعب
ص ـ ـ ـيـ ـ ــدا ،وطـ ــري ـ ـقـ ــة ل ـ ـعـ ــب اإلصـ ـ ـ ـ ــاح،
الساعي الــى إحــراز ولــو نقطة في ظل
ص ــراع ــه ع ـلــى الـ ـه ــروب م ــن ال ـه ـبــوط،
مختلفة عن الصفاء واألنصار اللذين
يلعبان بطريقة مفتوحة ،وهناك كرة
ق ــدم حـقـيـقـيــة ف ــي امل ـب ــاري ــات مـعـهـمــا،
وبــالـتــالــي تـكــون أرض ـيــة املـلـعــب على
ال ـف ــري ـق ــن« .وم ـ ــن ه ـن ــا ت ـك ـمــن أهـمـيــة
اللعب مع اإلصالح على ملعب املدينة
ال ــري ــاض ـيــة ول ـك ــن سـنـعـمــل ع ـلــى نقل
امل ـبــاراتــن األخــريــن أيـضــا مــن صيدا
إلى املدينة».
إذًا ّ
تحولت املسألة بني العهد والنجمة
ومـلـعــب املــدي ـنــة الــريــاض ـيــة بالنسبة
للنجماويني الــى معادلة واحــدة «إما
أن يلعب الـفــريـقــان عـلــى املــديـنــة أو ال

ّ
أح ــد ي ـل ـعــب» .ه ــذا األمـ ــر ولـ ــد مشكلة
خصوصًا بعد الـكـتــاب ال ــذي أرسلته
إدارة املــديـنــة الــريــاضـيــة إلــى االتـحــاد
ط ـل ـبــت ف ـيــه ن ـقــل امل ـ ـبـ ــاراة ب ــن الـعـهــد
وال ــراس ـي ـن ــغ ال ــى مـلـعــب آخ ــر ال ـتــزامــا
ب ــاالت ـف ــاق بــإقــامــة مـ ـب ــاراة واح ـ ــدة في

اتصل معتز زريقة برياض الشيخة
متمنيًا عليه الموافقة على
استضافة المباراة
األسبوع وكانت مباراة كأس االتحاد.
لـكــن ج ــراء تـمـنــي االت ـح ــاد عـلــى إدارة
املدينة عدم نقل املباراة لصعوبة األمر
خصوصًا مــع وجــود نقل تلفزيوني،
عـ ــاد رئـ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة ري ــاض
الشيخة ووافق على استضافة املباراة
أم ـ ــس .ومـ ــن ه ـنــا كـ ــان ال ـح ــل الــوح ـيــد

هــو ق ـبــول اسـتـضــافــة م ـب ــاراة النجمة
واإلصـ ـ ـ ـ ــاح ،وهـ ـن ــا ك ـ ــان ٌ
دور ل ـنــائــب
الرئيس الثاني في النادي معتز زريقة
الـ ـ ــذي ي ـش ـغــل م ـن ـصــب ع ـض ــو املـكـتــب
ّ
ال ـس ـيــاســي ف ــي ت ـي ــار املـس ـت ـق ـبــل لـحــل
املشكلة ،حيث اتصل بالشيخة متمنيًا
ع ـل ـيــه اس ـت ـض ــاف ــة امل ـ ـبـ ــاراة لـصـعــوبــة
إقامتها على ملعب صيدا.
لكن هــذا الحل عالج جــزءًا من املشكلة
حـيــث بـقـيــت مشكلة بــاقــي امل ـبــاريــات،
وعليه ُعقد اجتماع أمس بني الشيخة
وأمني عام االتحاد اللبناني لكرة القدم
جهاد الشحف جرت فيه إعادة جدولة
امل ـبــاريــات الـتــي سيحتضنها امللعب،
ح ـي ــث تـ ـق ــرر إقـ ــامـ ــة مـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـن ـج ـمــة
والـصـفــاء عـلــى املــديـنــة ،عـلــى أن يقوم
االتحاد بنقل مباراة الصفاء واألنصار
فـ ــي  22الـ ـ ـج ـ ــاري مـ ــن م ـل ـع ــب امل ــدي ـن ــة
الــريــاضـيــة ،مــع احـتـمــال إقــامــة مـبــاراة
النجمة والعهد في ختام الــدوري يوم
ً
السبت في  14نيسان بدال من  15منه.

عبد القادر سعد
فــي الثامن مــن الشهر الحالي عــادت
الحركة إلى ملعب املدينة الرياضية.
انـتـهــت فـتــرة الـتــأهـيــل ،واسـتـضــافــت
«املــديـنــة» م ـبــاراة النجمة واألنـصــار
ضمن ربع نهائي كأس لبنان .كانت
ً
مباراة احتفالية .حضرها ما يقارب
ّ
الـ 18ألف مشجع .بدت أرضية امللعب
ً
شكال ونوعية بصورة جيدة .فجاءت
املـ ـب ــاراة عــال ـيــة امل ـس ـت ــوى ،وه ــو أمــر
طبيعي ،في ظل االرتباط املباشر بني
ج ــودة أرض ـيــة املـلـعــب واألداء الفني
الـجـيــد .لـكــن مـنــذ الـثــامــن مــن الشهر
ال ـح ــال ــي وح ـت ــى ال ـث ــام ــن ع ـشــر مـنــه،
ي ـكــون مـلـعــب املــدي ـنــة الــريــاض ـيــة قد
استضاف أربع مباريات ،واحــدة في
ربــع نهائي الكأس ومثلها في كأس
االتحاد اآلسيوي بني العهد والزوراء
واثنتان في األسبوع  17من الدوري
بني العهد والراسينغ ،والنجمة مع
اإلص ـ ــاح ،إل ــى جــانــب تـمــريـنــن يــوم
األح ــد املــاضــي ل ـل ــزوراء والـعـهــد قبل
مباراتهما اآلسيوية.
أم ـ ٌـر يـخــالــف االت ـف ــاق ال ــذي ُع ـقــد بني
إدارة املــدي ـنــة الــريــاض ـيــة واالت ـح ــاد
اللبناني لـكــرة الـقــدم بــإقــامــة مـبــاراة
واح ـ ـ ـ ـ ــدة أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــا .لـ ـك ــن فـ ـ ــي ب ـلــد
م ـث ــل ل ـب ـن ــان ت ـل ـعــب ف ـي ــه ال ـت ـســويــات
دور ال ـب ـطــولــة سـيـسـتـضـيــف املـلـعــب
م ـبــاراتــن ف ــي ال ـ ــدوري ف ــي ظ ــرف 48
ساعة.
ما الذي ّ
تغير؟
ال ـق ـص ــة ت ـح ـ ّـول ــت إل ـ ــى م ـنــاف ـســة بــن
الـعـهــد والـنـجـمــة عـلــى ملعب املدينة
الرياضية بشكل غير مباشر .أمس
وأول مـ ــن أم ـ ــس ك ــان ــت االت ـ ـصـ ــاالت
دائــرة على أعلى املستويات الكروية
إلق ــام ــة م ـ ـبـ ــاراة ال ـن ـج ـمــة واإلص ـ ــاح
البرج الشمالي في األسبوع  17على
ً
م ـل ـعــب امل ــدي ـن ــة ال ــري ــاض ـي ــة ب ـ ــدال من
ملعب صيدا نظرًا ألرضيته السيئة.
امل ـش ـك ـلــة ك ــان ــت أن ج ـ ــدول م ـبــاريــات
مرحلة اإلياب برمج مباراة الراسينغ
والعهد على ملعب املدينة الرياضية
(أقيمت أمس) والنجمة مع اإلصالح
عـلــى ملعب صـيــدا الـتــزامــا بــاالتـفــاق
بني االتحاد وإدارة املدينة الرياضية.
ّ
لكن النجماويني تحركوا في اليومني
املاضيني منطلقني من ثغرة حصلت
وه ــي إقــامــة م ـبــاراة الـعـهــد والـ ــزوراء
العراقي فــي كــأس االتـحــاد اآلسيوي
يـ ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن املـ ــاضـ ــي عـ ـل ــى مـلـعــب
املــديـنــة الــريــاضـيــة ،ومــن ثــم سيلعب
الـعـهــد بـعــد أرب ـع ــة أي ــام ف ــي ال ــدوري
عـلــى املـلـعــب عـيـنــه" .ف ــإذا ك ــان العهد
سيلعب مـبــاراتــن نـحــن أيـضــا نريد
أن نـلـعــب ف ــي املــدي ـنــة م ــع اإلصـ ــاح؛
و«ما حدا أحسن من حدا»" ...هذا كان
لسان حــال النجماويني في اليومني
املاضيني من مسؤولني وجمهور.
لكن املشكلة ال تتوقف على األسبوع
ال ـ ـسـ ــابـ ــع ع ـ ـشـ ــر ،ف ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـن ـج ـم ــة

العهد يفلت من فخ الراسينغ
أفـلــت فــريــق الـعـهــد مــن خ ـســارة ك ــادت أن
ً
ت ـك ــون «زلـ ـ ـ ـ ــزاال» ح ــن ق ـلــب ت ــأخ ــره أم ــام
ال ــراس ـي ـن ــغ الـ ــى فـ ــوز  1 - 3ع ـل ــى مـلـعــب
امل ــدي ـن ــة الــريــاض ـيــة ف ــي اف ـت ـت ــاح األس ـب ــوع
الـســابــع عشر مــن ال ــدوري اللبناني لكرة
القدمٌ .
فوز عزز صدارة عهداوية كادت أن
تصبح في خطر في حال بقي بطل لبنان
خاسرًا .افتتاح األسبوع كاد أن ال يحصل
مــع تلويح الراسينغ بعدم خــوض املـبــاراة
اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى ع ــدم ال ـل ـعــب ع ـلــى ملعب
بـحـمــدون املـعـتـمــد مــن قبلهم أرض ــا لهم.
موقف سعى الراسينغاويون الى تسجيله
اعتراضًا على عدم اعطائهم حقهم ،لكنه
موقف كــان في نظر املسؤولني في العهد
«بــروبــاغــانــدا» لــم تكن لتكتمل وينسحب
الراسينغ من اللقاء.
وتتكرر مسألة أرض الفريق ومكان املباراة
في كل موسم ،حيث تعتبر األندية أن من

حــق صــاحــب األرض اخـتـيــار ملعبه كما
يحصل عامليًا .لكن من وجهة نظر االتحاد،
فإن هذا األمر ال يمكن أن ّ
يطبق في لبنان
بسبب أزمة املالعب من جهة ،ولعدم قدرة
التلفزيون الشريك على النقل مــن بعض
املالعب .وهناك العديد من الحاالت التي لم

تستطع األندية اللعب على أرضها .فالعهد
تحديدًا لم يكن يرغب في خوض لقائه مع
النبي شيت في صيدا بل كان يريد اللعب
على ملعبه ،لكن اتحاد اللعبة ّ
أصر مراعاة
لـظــروف النقل التلفزيوني .أمـ ٌـر تكرر مع
الشباب العربي هــذا األسـبــوع وال ــذي كان

يريد استضافة األنصار في بحمدون لكن
االتحاد أجبره على اللعب في صيدا.
املهم أن الراسينغ عــاد وتراجع عن قــراره
باالنسحاب وخــاض املـبــاراة ،وكــان قريبًا
من تحقيق املفاجأة وتقديم خدمة العمر
ل ـل ـن ـج ـمــة ال ــوصـ ـي ــف ،حـ ــن ت ـ ـقـ ـ ّـدم ب ـهــدف
نيكوالس كوفي في الدقيقة  34من الكرة
الوحيدة التي سنحت للراسينغ ،علمًا أن
كوفي طرد في الدقيقة  97من اللقاء .وفي
الشوط الثاني انتفض العهد وبدا واضحًا
أن ال ـت ـعــديــل وح ـت ــى ال ـف ــوز م ـســألــة وق ــت،
فــي ظــل األداء ال ــذي قــدمــه مـقــابــل تــراجــع
الراسينغ حفاظًا على الهدف .أمـ ٌـر تحقق
حـتــى الــدقـيـقــة  78قـبــل أن ي ـعــادل عيسى
يعقوبو (الصورة) النتيجة ،ثم منح حسن
شعيتو «موني» التقدم للعهد ( )86قبل أن
يعزز نور منصور النتيجة  1 - 3من ركلة
جزاء بعد عرقلة أحمد زريق (.)91
(مروان بو حيدر)
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رياضة

برميير ليغ ّ
إنكلترا جنة سوق االنتقاالت

وحوش الثراء الفاحش

توسون

ّ
من يتهم مانشستر سيتي ومدربه اإلسباني جوسيب غوارديوال باالستفادة من األموال يمكنه أن يطلع على سعر قيمة مجموعة العبي نادي مانشستر يونايتد (أ ف ب)

ّ
ترق ٌ
عقد جديد
األسبوع
سيحصل
لما
إنكلترا
في
كبير
ب
المقبل مع توقيع ٍ
ّ
التلفزيوني .يأتي ذلك في ظل توقع انخفاض قيمته،
لحقوق النقل ّ
ما قد يؤثر على ترب ًع أندية «البريميير ليغ» على عرش أكثر األندية إنفاقًا
في العالم ،وتشكيال لفرق ّ
تعد األغلى ثمنًا بين أقرانها في البطوالت
ٍ
األوروبية األخرى
شربل ّ
كريم
العودة إلى ثمانينيات وتسعينيات
الـقــرن املــاضــي تـتــرك ص ــورة واحــدة
ع ـنــد امل ـت ــاب ــع ،وه ــي ري ـ ــادة الـ ــدوري
اإليـطــالــي لـكــرة ال ـقــدم وتـفـ ّـوقــه على
كــل ال ـب ـطــوالت فــي ال ـعــالــم .وق ـتــذاك،
ك ــان ال ـن ـجــوم ي ـت ـقــاطــرون لـلـعــب في
«ال ـك ــال ـش ـي ــو» أو م ــا أسـ ـم ــوه «ج ـنــة
كرة القدم» ،فكانت أندية الـ «سيري
أ» ت ـغــري ـهــم ب ــأم ــوال ـه ــا وأض ــوائ ـه ــا
ّ
امل ـســل ـطــة ع ـل ـي ـهــم .وه ـ ــذا األم ـ ــر كــان
مـــ ّ
ـرده إل ـ ــى الـ ـع ــائ ــدات ال ـت ـســوي ـق ـيــة
والـتـلـفــزيــونـيــة الـهــائـلــة ال ـتــي كــانــت
تغرق الدوري اإليطالي وأنديته.
لـ ـ ـك ـ ــن ،مـ ـ ــع ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض املـ ـ ــؤشـ ـ ــر فــي
مكان آخر.
إيطاليا ،حدث ارتفاع في
ٍ
في إنكلترا في الفترة املمتدة ما بني
أواخ ــر التسعينيات وبــدايــة األلفية
الجديدة .ووصلت أرقــام بيع حقوق
النقل التلفزيوني إلى مبالغ قياسية
أنـعـشــت خــزائــن األن ــدي ــة اإلنـكـلـيــزيــة
وج ـع ـل ـت ـه ــا «ت ـت ـم ـخ ـت ــر» ف ـ ــي س ــوق
االن ـت ـق ــاالت وتـتـبـضــع م ـنــه م ــا طــاب
لها.
وم ـ ـ ــع ال ـ ـك ـ ــام ع ـ ــن صـ ـفـ ـق ــة ج ــدي ــدة
ّ
ستسجل تراجعًا ملحوظًا لناحية
قـيـمــة ال ـح ـقــوق ،سـتـتــأثــر بـهــا أنــديــة
الـ ـ ـ ــدوري امل ـم ـت ــاز ب ــا شـ ــك ،ولـ ــو أن
مـ ــواردهـ ــا امل ــال ـي ــة ال تـنـحـصــر فـقــط
بـمـســألــة ال ـن ـقــل ال ـت ـل ـفــزيــونــي .وهــي
الـ ـت ــي ت ـج ـن ــي مـ ـك ــاس ــب ًكـ ـبـ ـي ــرة مــن
أرباح
أسواق اإلعالنات ،إضافة إلى
ٍ
ضخمة مــن األس ــواق الـتــي سبق أن

انفتحت عليها في القارات املختلفة.
ورغـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ال ـت ــي
ال يـ ـمـ ـك ــن إسـ ـق ــاطـ ـه ــا ع ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدوري
اإلنكليزي ،ودخول األموال األجنبية
إلى غالبية األندية اإلنكليزية ،ال ّ
بد
أن ي ـكــون ه ـنــاك تــأثـيــر سـلـبــي ج ــراء
الصفقة الجديدة التي من املفترض
أن تـ ـ ّ
ـروض ه ــذه األن ــدي ــة نـسـبـيــا في
ّ
مكان
ســوق االنتقاالت وتكبلها في
ٍ
مـ ـ ــا .وقـ ـ ــد ت ـع ـط ــي ع ـم ـل ـيــة ح ـســاب ـيــة
بسيطة ص ــورة واض ـحــة ح ــول مــدى
اسـتـفــادة أنــديــة إنكلترا مــن األم ــوال
ّ
ُ
ّ
موسميًا،
الـتــي ت ـضــخ فــي خــزائـنـهــا
ّ
متقدمة في
وهــي التي تحتل مراكز
حال جمعنا قيمة العبي كل تشكيلة
للفرق الـ.20

وم ــن املــؤكــد أن اإلنـكـلـيــز كــانــوا أ ّحــد
األس ـ ـبـ ــاب األس ــاسـ ـي ــة وراء تـضــخــم
أسعار الالعبني في سوق االنتقاالت،
قياسية ُ في عملية
إذ ضربوا أرقامًا ُ
الشراء ،في كل مرة فتح وأغلق فيها
السوق .ومــا الصفقة الضخمة التي
جـلــب م ــن خــالـهــا نـ ــادي مانشستر
يــونــايـتــد الـفــرنـســي ب ــول بــوغـبــا من
ن ــادي يوفنتوس اإليـطــالــي إال دليل
عـلــى ه ــذا ال ـك ــام ..وق ــد ك ـ ّـرت بعدها
الـصـفـقــات الـضـخـمــة ال ـتــي ت ـجــاوزت
الـ ـ ــ 100مـلـيــون دوالر داخ ــل إنـكـلـتــرا
وخـ ــارج ـ ـهـ ــا .وعـ ـل ــى س ـب ـي ــل املـ ـث ــال،

قيمة مجموعة العبي نادي
مانشستر يونايتد وصلت إلى 930
مليون دوالر
تـ ـتـ ـخـ ـط ــى قـ ـيـ ـم ــة العـ ـ ـب ـ ــي م ـت ـص ــدر
«البريميير ليغ» مانشستر سيتي
الحاليني املليار دوالر ،ليكون بذلك
صــاحــب التشكيلة األغـلــى ثمنًا في
عالم «املستديرة» .وهو الذي صرف

 364م ـل ـي ــون دوالر بـ ــن ال ـس ــوق ــن
الشتوية والصيفية للتعاقد مــع 6
العبني.
وال يبعد نادي باريس سان جيرمان
عــن مــانـشـسـتــر سـيـتــي .فـقــد دف ــع ما
يـ ـق ــارب امل ـل ـي ــار دوالر أي ـض ــا لـبـنــاء
فريقه الحالي .ومن يتهم مانشستر
سيتي ومــدربــه اإلسـبــانــي جوسيب
غ ــواردي ــوال بــاالسـتـفــادة مــن األم ــوال
لـتـحـقـيــق ن ـتــائــج نــوع ـيــة ،يـمـكـنــه أن
ّ
ي ــط ـل ــع ع ـل ــى س ـع ــر ق ـي ـمــة مـجـمــوعــة
الع ـب ــي ن ـ ــادي مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد،
التي وصلت إلــى  930مليون دوالر.
وب ــذل ــك ي ـت ـقـ ّـدم ع ـلــى نـ ــادي تشلسي
الـ ــذي دف ــع  737م ـل ـيــون دوالر ثمنًا
لالعبيه .والالفت أن كل هذه األندية
تـتـقـ ّـدم عـلــى ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي
الذي ُوصف يومًا بصاحب الصفقات
املليونية املجنونة ،إذ أن تشكيلته
ّ
الحالية كلفته  617مليون دوالر.
ه ــي أرقـ ـ ــام خ ـيــال ـيــة ط ـب ـعــا ،ل ـكــن مــا
ّ
ّ
ـاد مثل
ال يمكن تخيله أن يـتـقــدم ن ـ ٍ
إفرتون على العمالق األملاني بايرن
ميونيخ على هذا الصعيد ،إذ صرف
لتجميع العبيه  454مليون دوالر،

تراجع في قيمة حقوق النقل التلفزيوني
 3.58مليار جنيه إسترليني من أجل بث  128مباراة في الدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم على مدار ثالثة مواسم ،واعتبارًا
من موسم .2020-2019
هذا هو املبلغ الــذي ستدفعه شبكة «سكاي» التلفزيونية ،التي
يملكها امللياردير الشهير روبرت مردوك ،وهي صفقة ستضع
ّ
حدًا للتضخم الرهيب في قيمة حقوق النقل التلفزيوني ملباريات
الدوري اإلنكليزي.
ولشبكة «سكاي» منافس وهي شبكة «بي تي» التي لن تحصل
سوى على  32مباراة في املوسم الواحد ،وقيمتها  885مليون
جنيه إسترليني.

ّ
وفــي حــال جمعنا قيمة الصفقتني املـتــوقــع إبرامهما األسبوع
املقبل ،يكون التراجع واضحًا في قيمة الحقوق ،التي ارتفعت في
املزادين السابقني بحوالى  70باملئة.
ّ
ففي عام  ،2015تخطت «سكاي» و»بي تي» كل التوقعات ،عندما
دفعتا مبلغًا قياسيًا وصــل الــى  5.14مليار جنيه إسترليني
ّ
لبث املباريات ،وخصوصًا تلك التي ّ
تخص الفرق الكبرى التي
اسـتـفــادت فــي املـقــابــل مــن األم ــوال لتبرم صفقات ضخمة في
سوق االنتقاالت.
لكن الشركتني ستدفعان اآلن  4.46مليار جنيه إسترليني ،من
أجل  160مباراة في املوسم ،وملدة ثالث سنوات.

ولكوت

كـ ــان آخ ــره ــم ف ــي الـ ـس ــوق ال ـش ـتــويــة
الثنائي ثيو والكوت والتركي سنك
توسون مقابل  66مليون دوالر .أما
النادي البافاري ،فدفع  451مليون
دوالر مقابل العبيه.
إذًا ،ه ــو الـ ـث ــراء ال ـف ــاح ــش وال ـع ـيــش
الــرغ ـيــد ال ــذي يـجـعــل أي ـضــا نــاديــن
مثل كريستال باالس ( 279مليونًا)
وسـ ــاوث ـ ـم ـ ـب ـ ـتـ ــون ( 284مـ ـلـ ـي ــون ــا) ـ
ال ـ ــذي ي ـ ـحـ ــارب لـ ـلـ ـه ــروب مـ ــن شـبــح
ّ
يتقدمان على نــادي إنتر
الهبوط ـ
ميالنو اإليطالي ونابولي متصدر
الـ «سيري أ».
حـتــى إن وس ــت ه ــام ( 221مـلـيــونــا)
ي ـ ـت ـ ـقـ ـ ّـدم عـ ـل ــى ف ــريـ ـق ــن م ـه ـم ــن فــي
إسـبــانـيــا هـمــا إشـبـيـلـيــة وفالنسيا
اللذين صرفا  198و 183مليونًا على
التوالي لتأسيس فريقني يمكنهما
املـنــافـســة عـلــى امل ــراك ــز املـتـقــدمــة في
«الـلـيـغــا» املــؤهـلــة إلــى دوري أبطال
أوروبــا .يحدث ذلك بينما لن يكون
بمقدور الفريق اللندني املذكور أن
يطمح إلى تحصيل مركز في وسط
الترتيب.
هـ ـ ــو ع ـ ـصـ ــر األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة
ب ــام ـت ـي ــاز ،وس ـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت بــات
مـلـعـبـهــا وأرضـ ـه ــا .ل ـكــن امل ــؤش ــر قد
يـبــدأ فــي الـتـحـ ّـول انـخـفــاضــا ،مــع ما
يـتـ ّـوقــع أن يـحـصــل األس ـب ــوع املقبل
عـلــى صـعـيــد الـصـفـقــة التلفزيونية
الجديدة .لكن ،رغــم كل ذلــك ،وحتى
ال ـص ـي ــف امل ـق ـب ــل وف ـت ــح الـ ـس ــوق مــن
ج ــدي ــد ،ال ُي ـف ـتــرض أن ت ـفــرح أنــديــة
أوروب ـ ـ ـ ــا األخ ـ ـ ـ ــرى ،فـ ـك ــل املـ ــؤشـ ــرات
لـ ـح ــرك ــة «ال ـ ـب ـ ـيـ ــزنـ ــس» اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي
ح ــول الـعــالــم ال تشير إل ــى أن هناك
اسـ ـتـ ـع ــدادًا إن ـك ـل ـي ــزي ــا ل ـل ـت ــراج ــع أو
االنـسـحــاب مــن الـجـبـهــات املختلفة.
وم ـ ــا مـ ـت ــابـ ـع ــة أخـ ـ ـب ـ ــار االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت
واأله ـ ــداف ال ـتــي وض ـع ـهــا اإلنـكـلـيــز
لـلـمــوســم املـقـبــل إال الــدل ـيــل الـقــاطــع
على هذا الكالم.
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الدوري الفرنسي

هيمنة باريس على الدوري

«مصانع المواهب» في فرنسا (ليست) في أزمة

حسن رمضان
في  2008كانت لليون 2009 .لبوردو.
 2010لـ ـن ــادي ال ـج ـن ــوب مــارسـيـلـيــا.
 2011لـنــادي ليل و 2012ملونبلييه.
ال ـس ـنــوات الـخـمــس ال ـتــي ذك ــرت كــان
ف ـي ـهــا الـ ـ ـ ـ ـ ّـدوري ال ـف ــرن ـس ـ ّـي حـقـيـقـ ّـيــا
باملعنى الكروي وبما يمثله الدوري
ف ــي ع ــال ــم ك ــرة الـ ـق ــدم .ف ــي  2012بــدأ
الغزو .يشتري رجل األعمال القطري
ّ
الحالية
وصاحب قنوات Bein Sports
ن ــادي الـعــاصـمــة الـفــرنـسـيــة بــاريــس
الـ« ،»PSGمن ذلك الوقت ،حتى يومنا
هذا ،إذا ما استثنينا املوسم املاضي،
ال ـ ـ ــذي حـ ـم ــل «املـ ـ ـف ـ ــاج ـ ــأة» .م ــون ــاك ــو
استطاع املنافسة .فاز نــادي اإلمــارة
موناكو بلقب الدوري الفرنسي ألول
مـ ّـرة بعد سيطر ٍة للنادي الباريسي
دامت أربع سنوات متتالية.
على ّ
الرغم من املوسم الخرافي الذي
قـ ّـدمــه موناكو ،والجدير باالحترام،
إذ ق ـ ـ ــام ب ـم ـن ــاف ـس ــة ح ـ ـ ــوت األمـ ـ ـ ــوال
ّ
ف ــي الـ ـ ــدوري نـفـســه ب ــاري ــس .إل أنــه
ف ــي امل ــوس ــم ال ـحــالــي ع ــاد واسـتـسـلــم
م ــن جــديــد ه ــو وغ ـي ــره م ــن ال ـن ــوادي
ال ـف ــرن ـس ـي ــة األخ ـ ـ ــرى ل ـ ـقـ ــدرات ن ــادي
«الـخـلـيـفــي» املــالـيــة .فبالطبع وبعد
آخـ ـ ــر ص ـف ـق ـت ــن أب ــرمـ ـهـ ـم ــا ال ـ ـنـ ــادي،
بــاسـتـقـطــاب أح ــد أه ــم ال ّــاع ـبــن في
الـعــالــم وال ــذي مــن املـتــوقــع أن يكون

األفضل في السنوات املقبلة .نتحدث
عن البرازيلي نيمار العب برشلونة
ال ـســابــق .وال ـثــانــي ،الـفـتــى الصغير،
ال ــذي لـفــت األن ـظ ــار م ــع مــونــاكــو في
امل ــوس ــم امل ـن ـص ــرم ،ك ـي ـل ـيــان م ـبــابــي.
صفقتان قياسيتان ،وصلت األولــى
إلــى  222مليون يــورو والـتــي تعتبر
األغ ـل ــى ف ــي ت ــاري ــخ ال ـك ــرة ،والـثــانـيــة
بـ«لعبة» من النادي الباريسي على
الفيفا .أتقنها في مواجهة القوانني
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة وض ـ ـ ــع سـ ـق ــف ل ـص ــرف
األموال في موسم واحد ،حيث عمدت
إدارة ال ـن ــادي إل ــى اس ـت ـعــارة النجم
مبابي لسنة واحــدة مع وضع شرط
إل ــزام ـ ّـي ــة الـ ـش ــراء ف ــي ال ـس ـنــة الـتــالـيــة
بقيمة وصلت إلى  160مليون يورو.
ف ــي ت ــاري ــخ امل ـســاب ـقــة ،يــأتــي ال ـنــادي
الباريسي في املرتبة السادسة ضمن
الـ ـف ــرق ال ـت ــي ح ـق ـقــت ال ـل ـق ــب .املــرت ـبــة
األولى من نصيب النادي الذي غاب
ع ــن ال ــوق ــوف ع ـلــى م ـنـ ّـصــة الـتـتــويــج
مـ ـ ّـدة  37س ـنــة .ســانــت إت ـي ــان بعشر
ّ
مرات .يأتي خلف النادي الثمانيني
أحـ ـ ــد أعـ ـ ـ ــرق ال ـ ـفـ ــرق ال ـف ــرن ـس ـي ــة فــي
ال ـت ــاري ــخ وال ـ ـنـ ــادي ال ـج ـنــوبــي ال ــذي
حقق اللقب  9م ـ ّـرات ،كــان آخرها في
 2010وال ـف ــائ ــز بـلـقــب دوري أب ـطــال
أوروب ـ ــا فــي  .1993مــارسـيـلـيــا .بطل
ال ـن ـس ـخ ــة ال ـس ــاب ـق ــة ي ـش ـغ ــل امل ــرت ـب ــة

في العام الفائت فاز موناكو بلقب الدوري ألول ّ
سيطرة للنادي الباريسي (أ ف ب)
مرة بعد
ٍ

الـثــالـثــة مـشــاركــة مــع نــانــت بثمانية
ألقاب .الجدير بالذكر هنا أن الدوري
الفرنسي في هذ املوسم «منقسم ما
بــن دوري ــن اث ـنــن»ّ .
ّ
يتضمن
األول
فريقًا واح ـدًا فقط وهــو بي أس جي.
الدوري الثاني يبدأ من املركز الثاني
ً
ن ـ ــزوال .يــأتــي ال ـك ــام نـتـيـجــة األرق ــام
ال ـتــي ن ــراه ــا أمــام ـنــا .ال ـف ــارق م ــا بني
ّ
األول «ب ــاري ــس» وال ـث ــان ــي مــونــاكــو
 12ن ـق ـطــة .ف ــي ح ــن م ــا ب ــن الـثــانــي
وصاحب املركز الثالث (مارسيليا)
هــو نـقـطـتــان فـقــط ال غ ـيــر .إذًا هناك

الفارق ما بين «باريس» والثاني
موناكو  12نقطة وبين الثاني
والثالث (مارسيليا) هو نقطتان
فجوة مــا بــن الـنــادي الباريسي من
جـهــة وال ـفــرق املتنافسة عـلــى املــركــز
الـثــانــي مــن جهة أخ ــرى بعيدة جـدًا.
الجميع صار يعرف ذلك.
الـ ـف ــرق ال ـفــرن ـس ـيــة أصـ ـح ــاب امل ــراك ــز
امل ـت ـق ــدم ــة ن ــوع ــا مـ ـ ــا ،ت ــدخ ــر كـ ــل مــا
تـمـلـكــه م ــن ط ــاق ــة ومـ ــن تــرك ـيــز ومــن
تـ ـكـ ـتـ ـي ــك ح ـ ـ ــن ي ـ ـصـ ــل ب ـ ـهـ ــا ج ـ ـ ــدول
املباريات ليحصرها باملواجهة التي
تنتظرها دائمًا ،على ّ
أحر من الجمر.

مواجهتها مع املتصدر ومع الحاكم
األعـ ـل ــى ل ـ ـلـ ــدوري ال ـف ــرن ـس ــي أخ ـي ـرًا.
ً
نعطي مثال على هذه النقطة ،املباراة
الـتــي جمعت مــا بــن لـيــون «مصنع
امل ــواه ــب» ّ
األول ف ــي أوروب ـ ــا حــالـيــا،
ّ
ّ
ضد العمالق الباريسي .يصل معدل
ّ
أعمار خط هجوم ليون إلى  21سنة
ّ
ف ـق ــط ،الـ ــذي يـت ـشــكــل م ــن ال ـج ــزائ ــري
الـفــرنـســي ،أح ــد أب ــرز ن ـجــوم الـفــريــق
والــدوري في هذا املوسم نبيل فقير،
والـبــانـمــي املـنـتــدب مــن ري ــال مــدريــد
ماريانو دياز ،البوركيني تــراووري،
باإلضافة إلــى الالعب الــذي استعاد
مستواه في األوملبيك بارك الهولندي
العـ ـ ــب ال ـش ـي ــاط ــن ال ـح ـم ــر ال ـس ــاب ــق
ممفيس ديباي.
وحـ ــن ن ــذك ــر «م ـص ـنــع املـ ــواهـ ــب» ،ال
يمكننا إال أن نضيف إل ــى األسـمــاء
ال ـس ــاب ـق ــة اسـ ـم ــا جـ ــدي ـ ـدًا ظ ـه ــر عـلــى
الساحة الفرنسية .صاحب األصــول
ال ـج ــزائ ــري ــة ه ــو اآلخـ ـ ــر ،أحـ ــد أفـضــل
امل ــواه ــب املـكـتـشـفــة فــي ه ــذا املــوســم،
الـفــرنـســي حـســام عـ ـ ّـوار .دخـلــت هــذه
الـكـتـيـبــة إل ــى امل ـب ــاراة واض ـعــة هدفًا
واح ـ ـ ـدًا أم ــام ـه ــا .الـ ـف ــوز ع ـلــى نـيـمــار
وزمـ ـ ــائـ ـ ــه .وب ــالـ ـفـ ـع ــل وصـ ـ ـل ـ ــوا إل ــى
مبتغاهم .انتهى اللقاء بنتيجة 1-2
ألصحاب األرض بهدف لنبيل فقير
وب ـهــدف آخ ــر قــاتــل ج ــاء فــي الدقيقة

 93مــن دي ـبــاي .بـعــد صــافــرة الحكم،
ال ي ـم ـك ـن ـن ــا وص ـ ـ ــف ال ـ ـن ـ ـشـ ــوة ال ـت ــي
الحظناها على وجوه العبي الفريق،
ً
من حارس املرمى لوبيز ،وصوال إلى
قــائــد الـفــريــق فقيرّ .
ربـمــا اإلمـكــانــات
ال تسمح لـهــم باملنافسة عـلــى مــدى
ّ
ط ــوي ــل م ــع ن ـ ــادي ال ـع ــاص ـم ــة ،إل أن
ّ
الفوز عليه له طعم خاص ،في ضفة
أخ ــرى بـعـيــدة عــن منافسة الـ ـ ّـدوري.
ح ـيــث اس ـت ـط ــاع ــوا هــزي ـمــة أمــوال ـهــم
والعـبـيـهــم ال ـعــالــي امل ـس ـتــوى بفضل
العمل الجاد واإلصــرار على تحقيق
ال ـ ـه ـ ــدف .وب ــالـ ـطـ ـب ــع ال ن ـن ـف ــي عـمــل
امل ـ ّ
ـدرب الــرائــع بطريقة لعبه وبفكره
الـ ـهـ ـج ــوم ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـك ـس ــب اح ـ ـتـ ــرام
الجميع من جـ ّـراء هــذا الفكر .املـ ّ
ـدرب
الفرنسي برونو جينيسيو .ما فعله
ليون عجز عن القيام به كل من فرق
ّ
امل ـقـ ّـدمــةّ ،
رب ـمــا يـمــثــل ه ــذا االنـتـصــار
ّ
ن ــوع ــا م ــن األمـ ـ ــل ل ـل ـف ــرق ال ـفــرن ـســيــة
لـلـعـمــل عـلــى اس ـت ـعــادة شخصيتها
التاريخية الـتــي محتها أم ــوال قطر
فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ال ـتــي مضت.
رغـ ــم «ال ـع ــاط ـف ــة» و«ال ـت ـع ــاط ــف» مع
«ال ـ ــروح الـتـنــافـسـيــة» فــي أي دوري،
ال ّ
مفر من التأكيد على تفوق نادي
الـعــاصـمــة .ول ـكــن ،بــا ش ــك ،ال ــدوري
بني الفرق األخــرى ،من املركز الثاني
ً
دور ممتع أيضًا!
نزوال ،هو ٍ

ّ
يتشكل هجوم ليون من الجزائري الفرنسي نبيل فقير والبانمي المنتدب من ريال مدريد ماريانو دياز (أ ف ب)

آخر فائز فرنسي بدوري األبطال هو مارسيليا في ( 1993أ ف ب)
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أسعد أبو خليل *
مــن حـسـنــات انـ َسـحــاب الـنـظــام ال ـس ــوري من
ل ـب ـن ــان أنـ ــه كـ ـش ــف ال ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي عـلــى
ً
حقيقته هزيال سقيمًا وغير قابل لالستمرار.
لم تعد ّ
ّ
حجة التذرع بالنظام السوري تسري
فــي تفسير ســوء الـنـظــام اللبناني ،وإن كان
هناك من ّ
ّ
السورية
يروج لفكرة أن املخابرات
ّ
(أو اإلي ــران ـ ّـي ــة) ه ــي ال ـت ــي تـتـحــكــم بــاملـصـيــر
الـلـبـنــانــي وتـخـلــق أزم ــات ــه .لـقــد حـظـ َـي اتـفــاق
ّ
ّ
ّ
أميركية
سورية ـ
سعودية ـ
الطائف برعاية
أوك ـل ــت إلـ ــى ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري ض ـبــط إي ـقــاع
الـعــاقــة بــن مختلف الــرئــاســات وال ـ ــوزارات
والـ ــزعـ ــامـ ــات .وض ـب ــط اإليـ ـق ــاع هـ ــذا ل ــم يكن
ناجحًا دومًا ،إذ إن الصراعات بني الزعماء لم
ُ
الصراعات بني أجنحة
تكن نــادرة ،بل كانت
صراعات بني زعماء
النظام السوري تنعكس
ٍ
لبنان أو العكسُ .لم يكن ممكنًا قياس حياكة
سيطر الـســوري ألن قدرة
الطائف بوجود امل ِ
ّ
املحلية على إدارة السياسة كانت
األط ــراف
مـ ـح ــدودة ب ــدرج ــات م ـت ـفــاوتــة ،وألن الـنـظــام
ال ـســوري كــان يستطيع أن يـفــرض تسويات
من خارج الدستور والقانون ،لو َ
أراد .ال ،بل
إن زع ـمــاء لـبـنــان فــي تـلــك الـفـتــرة ،خصوصًا
رفيق الحريري ،كانوا يستنجدون بالنظام
وأجهزة مخابراته لتقوية مواقعهم
السوري
ّ
ول ـت ـع ــدي ــل ال ـك ــف ــة ملـصـلـحـتـهــم ع ـل ــى ح ـســاب
زعامات وقيادات منافسة.
ن ـحــن نـسـتـطـيــع الـ ـي ــوم ب ـعــد أك ـث ــر م ــن عشر
س ـنــوات عـلــى انـسـحــاب الـنـظــام ال ـســوري من
َ
نحكم على إخراج الطائف .إن األزمة
لبنان أن
ّ
ّ
استجدت بني نبيه بري وجبران باسيل
التي
هي من إفرازات الطائف ،ومن عوارض فشله
في إصــاح نظام الحكم في لبنان .إن سياق
الطائف كان مغايرًا للسياق الحالي للحياة
ال ـس ـيــاسـ ّـيــة ف ــي ل ـب ـنــان ول ـل ـن ـظــام اإلقـلـيـمــي
تغير السياق ُي ّ
العربيُ .
غير نمط نظام الحكم
ّ
ّ
في لبنان .لقد توصل نواب لبنان (البعيدين
جـ ـدًا آن ـ ــذاك ع ــن امل ـ ــزاج الـشـعـبــي الـ ـع ــام) إلــى
اتفاق على أساس أن االنشطار األساسي بني
ّ
اللبنانيني هــو طائفي ال مذهبي أو طبقي.
ّ
لــم يـحــاول ال ـنــواب العمل على التعاطي مع
األس ـب ــاب الـطـبـقـ ّـيــة النـ ــدالع ال ـص ــراع األهـلــي
في لبنان عام  ،١٩٧٥واكتفوا بعناوين ّ
عامة
ل ــإص ــاح خ ـصــوصــا أن ال ـح ــرك ــة الــوط ـنـ ّـيــة
الـلـبـنــانـ ّـيــة كــانــت مـنـقــرضــة ألس ـبــاب أكـثــرهــا
ذاتية ،فيما كانت القيادات النافذة في بيروت
الـشــرقـ ّـيــة فــي حــالــة ص ــراع عـنـيــف .واختصر
ـوريــة وس ـعـ ّ
ن ـ ّـواب لـبـنــان (بـمـبــاركــة سـ ّ
ـوديــة)
امل ــواضـ ـي ــع ف ــي ه ـ ّ
ـوي ــة ل ـب ـن ــان و«املـ ـش ــارك ــة»
ّ
ّ
اإلسالمية في الحكم وفي العالقة اللبنانية
ّ
ـ ـ ال ـس ــوري ــة .لـكــن الـسـيــاق الـحــالــي يـخـلــو من
راع ُ
وم ـ ِّ
ـدب ــر ص ــارم ق ــادر عـلــى ف ــرض اإلرادة
ٍ
م ـتــى ش ـ ــاء .أي إن زع ـم ــاء ل ـب ـنــان م ـتــروكــون
ّ
لـيـحــلــوا مـشـكــاتـهــم بــأنـفـسـهــم .لـكــن الـنـظــام
الــديـمــوقــراطــي ال ـعــادي ُيـفـتــرض (نـظـ ّ
ـريــا) أن
يـكــون ق ــادرًا ذاتـ ّـيــا على خلق وســائــل تعبير
ّ
ّ
تشريعية لها سلطة الفصل بني
ومؤسسات
السلطات والزعامات .لكن هذا ليس لبنان.
لـ ـق ــد وصـ ـ ــل ج ـ ـبـ ــران ب ــاسـ ـي ــل إلـ ـ ــى ال ـس ـل ـطــة
بصحبة ما ُي َّ
سمى «الزعيم املاروني القوي».
ه ــذا املصطلح يـعــود إل ــى حقبة ش ــارل حلو
ّ
شعبية
( ١٩٦٤ـ  .)١٩٧٠لم يكن للحلو قاعدة
ّ
يعتمد عليها ،وكان هو الحل الوسط بعد أن
رفــض ف ــؤاد شـهــاب رغـبــات فريقه للتجديد.
فكان الحلو يعتمد بداية على املكتب الثاني
ّ
(صاحب الوالء ّ
األول لفؤاد شهاب) لكن الثقة
بينه وبني «املكتب الثاني» تخلخلت ،فاعتمد
في املرحلة الثانية من عهده (خصوصًا بعد
عام  )١٩٦٧على الحلف الثالثي الذي اكتسح
انـتـخــابــات ( ١٩٦٨بـتــأيـيــد مــن ال ـغــرب وقسم
م ــن «امل ـك ـتــب ال ـث ــان ــي» الـ ــذي عـ ــادى امل ـقــاومــة
ّ
الفلسطينية أكـثــر مـ ّـمــا ّ ع ــادى خـصــوم فــؤاد
َ
ّ
ش ـ ـهـ ــاب) .ف ــرن ـج ــي ــة م ــث ــل ال ــزع ـي ــم امل ــارون ــي
القوي لكنه أيضًا قـ ّـرر بعد فشل الجيش في
ض ــرب املـقــاومــة فــي ربـيــع  ١٩٧٣أن يستعني
بـ ــ«الـ ـكـ ـت ــائ ــب» و«األحـ ـ ـ ـ ـ ــرار» ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
الجيش لفرض ليس فقط إرادة النظام ضد
ّ
ّ
الداخلية
اللبنانية
املقاومة بل ِلقمع املعارضة
ّ
ّ
ّ
واليسارية على حد سواء).
(اإلسالمية
أيضًا
والزعيم «املــارونــي الـقــوي» كــان سلطانًا في
صحيح أنه كان يحتاج
نظام ما قبل الطائف.
ّ
إل ــى رئـيــس وزراء مسلم ســنــي ،لـكــن لــم يكن
ف ــي ي ــد رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء أســال ـيــب أو وســائــل
املــواج ـهــة .كــان رئـيــس الـجـمـهـ ّ
ـوريــة يستبدل
ّ
الشعبية (مثل عبد
رئيس الوزراء ذا القاعدة
الله اليافي أو صائب سالم أو رشيد كرامي

ّ
الحص في عهد سركيس) برئيس
أو سليم
ّ
ح ـكــومــة «ط ــرط ــور» ،أي األداة ال ـطــي ـعــة بيد
الرئيس (مثل سامي الصلح في عهد كميل
ّ
شـمـعــون أو شـفـيــق ال ـ ــوزان فــي عـهــد إلـيــاس
ّ
الجميل) .سركيس كان أيضًا
سركيس وأمني
ّ
رئـي ـســا ضـعـيـفــا مـفـتـقـرًا ال ـقــاعــدة الـشـعـبــيــة،
فاعتمد على النظام السوري حتى  ١٩٧٨ثم
ّ
سلم ّ
ّ
الجميل بعد ذلك.
مقدرات الحكم لبشير
جبران باسيل يريد أن ّ
يغير موقع الرئاسة
ّ
اللبنانية ويعيده إلــى زمــن ما قبل الطائف.
ل ـك ــن يـ ـح ــول دون ذلـ ــك م ـع ــوق ــات عـ ـ ـ ّـدة ب ــاتَ
أدرى بها .ميشال عون ال يفتقر إلى الزعامة
ّ
الشعبية ،لكنها ال تنتقل عن طريق املصاهرة.
ّ
يـ ـح ــاول بــاس ـيــل أن يـ ـع ــوض ع ـبــر اس ـت ـثــارة
ّ
ّ
الطائفية هي
طائفية للجمهور ،واالستثارة
ّ
امل ــاذ ال ـضــروري لفاقد الشعبية فــي لبنان.
لـكــن بــاسـيــل اكـتـشــف ّ
(رب ـمــا بسبب طموحه
الرئاسي أو من أجل تحقيق منجزات للعهد)
أن موقع الرئاسة وحده ال ّ
يقرر ،كما قد يكون
ّ
ّ
ماروني ـ
بتحالف
التمتع
اكتشف أن إمكانية ّ
ُ
شيعي وماروني ـ سني في آن هي ِمن املحال.
ب ــاس ـي ــل ت ـح ـ ّـم ــس لـ ـسـ ـن ــوات ل ـف ـك ــرة تــأج ـيــج
ّ
ال ـع ـص ــب االن ـت ـخ ــاب ــي ف ــي املـ ـغـ ـت ــرب ــات ،ل ـعــل
ّ
طائفية ملا
ذلــك يضفي على زعامته إضــافــة
يحمله هـ َـذا الـعــامــل مــن دغــدغــة للطموحات
ّ
الطائفية ملن يرغب في عكس مسار التغيير
الــديـمــوغــرافــي الـتــاريـخــي ملصلحة املسلمني
ّ
الطائفية
(في منطق النظام الطائفي) .زعماء
امل ــارون ـ ّـي ــة أدركـ ـ ـ ــوا «ال ـخ ـط ــر الــدي ـمــوغــرافــي
ّ
عنصرية الخوف اإلسرائيلي
املسلم» (بنفس
ّ
مـ ّـمــا يـسـ ّـمــونــه هـنــاك القنبلة الــديـمــوغــرافــيــة
ّ
الفلسطينية) ،وتعاملوا معه بوسائل عـ ّـدة،
ّ
ّ
ّ
منها فرض نظام األرجحية املارونية بالقوة
ّ
امل ـســلـحــة (بـ ــدأ ذل ــك ف ــي ح ــرب  ١٩٥٨ق ـبــل أن
تنشأ ذريعة «محاربة التوطني الفلسطيني»،
ك ــأن تـهـجـيــر ّ الـشـيـعــة م ــن ب ـي ــروت الـشــرقـ ّـيــة
ّ
األشرفية
وتهجير السنة من حي بيضون في
كــانــا أيـضــا بــدافــع مـحــاربــة ال ـتــوطــن) .سخا
ّ
املسيحيني من
النظام اللبناني في تجنيس
ّ
ّ
«التيار الوطني
الفلسطينيني (لقد اعترض
ّ
الـ ـح ــر» أخـ ـيـ ـرًا ع ـل ــى ت ـج ـن ـيــس فـلـسـطـيـنــيــن
وط ــال ــب بـحــرمــانـهــم ال ـحــق االق ـت ــراع ُــي ،وهــو
كــان بــذلــك يعني أن املسلمني مــن امل ّ
جنسني
ّ
الفلسطينيني يجب أن ُيحرموا االق ـتــراع ،ال
ّ
ّ
ّ
املجنسني الفلسطينيني املسيحيني).

السياق ِّالحالي يخلو من
راع ُ
ومدبر صارم قادر على
ٍ
وزعماء
اإلرادة،
فرض
ّ
لبنان متروكون ليحلوا
مشكالتهم بأنفسهم

لكن باسيل وقــع فــي م ــأزق؛ عـ ّـول كثيرًا على
اقـ ـ ـت ـ ــراع امل ـغ ـت ــرب ــن م ـع ـت ـم ـدًا ع ـل ــى ال ـخ ـي ــال
ال ـل ـب ـنــانــي ال ـطــائ ـفــي ف ــي امل ـبــال ـغــة ف ــي أرقـ ــام
امل ـغ ـتــربــن ح ــول ال ـع ــال ــم ،وف ــي اهـتـمــامــاتـهــم
بــانـتـخــابــات ت ـجــري عـلــى بـعــد آالف األم ـيــال
ً
من مساكنهم .وتسجيل املغتربني كان هزيال
جـ ـدًا رغ ــم االس ـت ـج ــداء وت ـمــديــد امل ـه ــل .أدرك
ّ
ديموغرافي
باسيل أن إمكانية إحداث تغيير ّ
طائفي باقتراع املغتربني لــن يتحقق .لهذا،
استعان بوسائل أخرى منها اجترار واضح
ّ
ّ
الطائفية
الجميل بكل قبائحه
ملشروع بشير
ّ
ّ
ّ
والعنصرية والسياسية الخارجية .لكن هذا
امل ـشــروع يـصـطــدم بــواقــع سـيــاســي وطائفي
مختلف تـمــامــا ملــا ك ــان الــوضــع عليه آن ــذاك.
وإس ــرائـ ـي ــل ال ت ـس ـت ـط ـيــع ،ح ـت ــى ل ــو أرادت،
ّ
أن تقتحم لـبـنــان وتـحـتــلــه مـتــى ت ـشــاء لرفع
ش ــأن َم ــن يـتـحــالــف م ـع ـهــا؛ ه ـنــاك ف ــي لـبـنــان
يخيفها ويــردع ـهــا وي ـحـ ّـد قــدرتـهــا على
َم ــن
ّ
ترجيح الكفات كما في املاضي .لكن جبران
ـاض فــي م ـشــروع يستعير الكثير
بــاسـيــل م ـ ٍ
مـ ــن م ـض ــام ــن وشـ ـ ـع ـ ــارات ب ـش ـي ــر ال ـج ـم ـ ّـي ــل.
لـيـســت مـصــادفــة أن الـقـضــاء ت ـحـ ّـرك فــي ّأول

ع ـه ــد عـ ــون ك ــي ي ـس ـتــدعــي امل ـن ــاض ــل حـبـيــب
ّ
الخارجية
الشرتوني للتحقيق ،أو أن وزيــر
حـضــر تـكــريـمــا لبشير الـجـمـ ّـيــل ،ال ــذي نعلم
ّ
الذيلية بإسرائيل
اليوم الكثير عن عالقاته

األزمة بين ّبري وباسيل من إفرازات الطائف وعوارض فشله في إصالح نظام الحكم (هيثم الموسوي)

ّ
ّ
الطائفية البغيضة .واختار
كراهياته
وعــن
ّ
باسيل مرور أيام على خطابه أمام الجامعة
ّ
ّ
ويصرح
العربية كي يناقض كل ما جاء فيه
ّ
(لـ«امليادين») بعدم وجود أيديولوجية عداء
ضــد الـعـ ّ
ـدو عند تـ ّـيــاره ،وأن لــدولــة االحتالل
َّ
الـحــق فــي الــوجــود بــأمــان وأن ال مشكلة في
وجــودهــا .ال ،بــل زاد على ذلــك بــأن الم حزب
ال ـلــه ع ـلــى ع ــدم ب ـنــاء ال ــدول ــة ف ــي ل ـب ـنــان كــأن
الحزب منعه من إيصال الكهرباء إلى املنازل،
أو تحسني شبكات الهاتف أو محاكمة فساد
ّ
الحريرية.
ّ
ترافق موقف باسيل (باللغة العامية وخالفًا
لـلـخـطــاب امل ـق ــروء بــالـفـصـحــى ف ــي الـجــامـعــة
ّ
العربية) مع مواقف له داخل مجلس الوزراء
ف ــي ال ــدف ــاع املـ ّسـتـمـيــت ع ــن ع ــرض فـيـلــم «ذا
ب ــوس ــت» وح ـ ــذر م ــن «ج ــرص ــة» أمـ ــام ال ـغــرب
ّ
ومقدمة نشرة أخبار محطة
لو ُمنع الفيلم.
ّ
التيار ذهبت بعيدًا في التنديد باملنع رافعة
ّ
ّ
شعارات براقة عن الحريات .واألحاديث في
ّ
ّ
طائفيًا كالعادة
بعض املحطات أخذت طابعًا
ف ــي ت ـص ـن ـي ـفــات ع ــن ثـ ـق ــاف ــات مـ ـتـ ـع ـ ّـددة بــن
ّ
اللبنانيني وأن «املجتمع املسيحي» ال يقبل
املـنــع (كـمــا أن لـغــة االسـتـعــاء الـطــائـفــي ضد
ُ
جمهور «أم ــل» لــم تـغـ ْـب) .لكن ،ملــاذا ال تقابل
ّ
ّ
واالجتماعية التي تصدر
الدينية
قوائم املنع
ع ــن «امل ــرك ــز ال ـكــاثــول ـي ـكــي ل ــإع ــام» ـ ـ ـ االس ــم
وح ــده يجب أن يثير االع ـتــراض ـ ـ بالتنديد
ّ
الحريات؟ هناك
واالعـتــراض واإلص ــرار على
ّ
ضخ لثقافة التطبيع والسلم مع العدو وقد
ســاهــم فيها جـبــران بــاسـيــل .وبــاسـيــل حــاول
أيضًا أن يعيد طرح الكانتونات عبر «القانون
يسر ،وأسهب في
األرثوذكسي» لكن ذلــك لم
ِ
الـحــديــث عــن الـهـ ّ
ـويــة املـشــرقـ ّـيــة املـتـمـ ّـيــزة عن
ّ
ّ
العربية؛ أي عدنا إلى ما قبل الطائف.
الهوية
لكن باسيل يصطدم في طموحاته املزدوجة،
أي تـعــزيــز مــوقــع رئـيــس الـجـمـهـ ّ
ـوريــة وبـنــاء
زعــامــة خـ ّ
ـاصــة بــه خــارج املـصــاهــرة ،بحقيقة
ّ
لبنان .باسيل (وكل الطبقة السياسية) يصر
على املناصفة مــع ازدي ــاد عــدد املسلمني في
ّ
الديموقراطية.
البلد ،ما يتناقض مع جوهر
إن امل ـن ــاص ـف ــة ت ـع ـنــي أن هـ ـن ــاك (بـ ـن ــاء عـلــى
املناطق والطوائف) َمن له أوزان في أصواته
تفوق أوزان أصــوات غيره من املواطنني ألنه
يـنـتـمــي إل ــى طــائـفــة تـخـشــى زعــامــات ـهــا على
تناقص عددها (ألسباب عدة منها تشجيع
ّ
مــن دول ال ـغــرب ال ـتــي تـتـبــع كــلـهــا سـيــاســات
ّ
طائفيتها :ما قاله دونالد
هجرة صارخة في
ت ــرم ــب ع ــن ت ـف ـض ـيــل م ـه ــاج ــري ــن مـسـيـحـ ّـيــن
ّ
م ــن الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ال ي ـخ ـت ـلــف ال ـب ــت ــة عــن
ّ
األميركية على مدى عقود
سياسات الهجرة
ُ
ّ
طــويـلــة) .إن التغيير املـسـتـمــر فــي التركيبة
الــديـمــوغــرافـ ّـيــة لـلـبـنــان ،الـتــي ال يــرى النظام
ّ
السياسي إل الطوائف فيها ،يعني أن هناك
ّ
االقتراعية
مواطنني يفقدون املزيد من قوتهم
فيما تزداد القدرة االقتراعية ملواطنني آخرين
بناء على الطائفة .هذا يجب أن يكون متوافقًا
م ــع ال ــوع ــد ال ــدس ـت ــوري ب ــاملـ ـس ــاواة .وال ــذي ــن

يتمسكون ّ
ّ
ّ
بقوة
النسائية
يرفضون الكوتا
باملناصفة ،وهي أعلى مراحل الكوتا ،ألنها
تأخذها للنصف.
أمــا نبيه بـ ّـري ،فصراعه ّ مع باسيل هو على
السلطة في بلد لم تتوضح الفروق ّ
وامليزات
ألص ـح ــاب ال ــرئ ــاس ــات .إن ال ـط ــائ ــف ن ـبــع ّمن
زم ــن لــم يـكــن فـيــه ص ــراع مــذهـبــي بــن السنة
والشيعة ،وكان لبنان ما قبل الحرب يختصر
املـطــالــب اإلســامـ ّـيــة بــ«املـشــاركــة» الـتــي عنت
ّ
الجمهورية
مشاركة رئيس الحكومة لرئيس
ّ
ّ
العسكرية
التنفيذية .لكن الهزيمة
للسلطة
الـتــي لحقت بالفريق اإلســرائـيـلــي ال ــذي كان
ّ
ّ
شخصية
رسم
صاحب ّالعناوين الطائفية في ّ
الـنـظــام أدت إل ــى زوال ال ــدور املــؤثــر لرئيس
ّ
الجمهورية .وميشال عون الذي أطلق حركته
ّ
ّ
إصالحية بعد أن تسلم سلطة
تحت عناوين
ّ
الجميل في املقلب اآلخر من بيروت عاد
أمني
ّ
وتوجه بخطاب طائفي ّلجمهوره أثناء وبعد
انعقاد الطائف عندما حذر من الخسارة التي
ّ
الجمهورية .املشاركة
ستلحق بموقع رئيس
ّ
َ
عززت موقع رئيس الحكومة الذي أثبت ،من
السلطة
عهد رفـيــق الـحــريــري خصوصًا ،أن
ً
الـتـنـفـيـ ّ
ـذيــة ال تـتـخــذ الـ ـق ــرارات «مـجـتـمـعــة»،
وإنـ ـم ــا يـخـتـصــر رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة الـسـلـطــة
ّ
التنفيذية كما فعل ف ــؤاد الـسـنـيــورة عندما
خرج الوزراء الشيعة من الحكومة .ولو خرج
ّ
سيستمر في اتخاذ
غيرهم ،لكان السنيورة
القرارات والحكم ألنه اعتمد في ذلك على دعم
دول الغرب ودول الخليج ،التي أصبحت بعد
ســوري مــن لـبـنــان السلطة
خ ــروج الـجـيــش ال ـ ّ
الراعية للسلطة املؤثرة في لبنان.
ال ـ ـطـ ــائـ ــف ،مـ ــا دام ـ ـ ــت حـ ـس ــاب ــات ال ــزع ــام ــات
ال ـط ــائ ـف ـ ّـي ــة ه ــي ب ــال ـط ــوائ ــف ومـ ــراكـ ـّـزهـ ــا ،لــم
يـجـعــل رئ ــاس ــة املـجـلــس سـلـطــة م ــؤث ــرة ،لكن
رئـيــس املـجـلــس لــم يـعــد يـحـتــاج أن يخوض
انتخاباته مـ ّـرة كل سنة .وكانت السلطة في
ّ
السورية بيد رفيق الحريري
زمــن السيطرة
فــي معظم سـنــوات حكمه ،وهــو لــم يصطدم
مع إميل ّ
لحود إال ألن األخير لم يقبل ْ
البيع
على طريقة من سبقه في الرئاسة .وكان شدّ
الحبال بني الرؤساء الثالثة ينتهي ملصلحة
الحريري في الغالب إلى أن ّ
تغير ذلك في عهد
ّ
بشار األسد ،حيث خسر الحريري رعاته في
املـخــابــرات الـسـ ّ
ـوريــة ووزارة الـخــارجـ ّـيــة .لكن
ّ
اغ ـت ـيــال ال ـحــريــري أف ــرغ الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة
مــن سـلـطــانـهــا ،وأص ـبــح ال ــرؤس ــاء ب ـعــده أقــل
ّ
شخصية الحريري واعتماده
تأثيرًا بسبب
على عناصره الثالثة في الحكم :املال والدعم
ال ـخ ــارج ــي (املـ ـتـ ـن ـ ّـوع) وال ـت ــأج ـي ــج الـطــائـفــي
ّ
االنتخابية .لكن عهد
عندما تدعو الحاجة
ّ
م ـي ـشــال س ـل ـي ـمــان أتـ ــاح لـنـبـيــه بـ ــري ال ـب ــروز
ك ــال ـح ــاك ــم األق ـ ـ ــوى ل ـي ــس ب ـف ـعــل ص ــاح ـ ّـي ــات
الدستور إنما بفعل الفراغ الذي أحدثه غياب
ّ
شخصية رفيق الحريري وبفعل
املنافس في
نفوذ ّبري العميق في أجهزة الدولة .وجبران
باسيل اصطدم ّ
ببري ألن األخير كان حاكمًا
ّ
وشخصية
بأمره في عهد ميشال سليمان.
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رأي

و«الحركة»

ّ
الــرئ ـيــس (ف ــي ال ــرئ ــاس ــات ال ـث ــاث) ت ــؤث ــر في
األخيرة،
موقع الرئاسة في لبنان .وفي األزمة
ّ
ّ
ّ
شخصية رئيس الحكومة ال تؤثر
تبي كم أن
ف ــي امل ــوق ــع إذ ب ــدا س ـعــد ال ـح ــري ــري ضعيفًا
ّ
ً
وهزيال وال َ
دور له في حل األزمة.
ل ـكــن امل ـن ــازل ــة ف ــي الـ ـش ــارع ،ال ـت ــي اخ ـتــارت ـهــا
«أم ــل» ،هــي تعبير أيـضــا عــن مــوازيــن القوى
ّ
الديموغرافية ،وعن رفض العودة إلى منطق
مــا قـبــل الـحــرب ال ــذي يــريــد بــاسـيــل اعتناقه.
وهـ ــي أي ـض ــا م ـنــاس ـبــة لـ ـب ـ ّـري ل ـش ـ ّـد الـعـصــب
االن ـت ـخــابــي ال ـحــركــي قـبــل االن ـت ـخــابــات .لكن
جمهور الحركة اعترض على اإلهانة لزعيمه
وليس على تعبير باسيل عن نيات املهادنة
ّ
ّ
العدو اإلسرائيلي.
والالعدائية نحو
والصلح
ّ
تصريح باسيل لم يحرك متظاهرًا واحدًا ،ال

ّ
ّ
ة
شخصي
أن
كم
ن
تبي
ّ
رئيس الحكومة ال تؤثر
سعد
في الموقع إذ بدا
َ
الحريري ضعيفًا وال دور له
ّ
في حل األزمة

من «أمل» وال من غيرها ،مع أن جمهور «أمل»
ٌ
مستنفر على دوام الساعة .وبيان حزب الله
في مؤازرة الحركة كان للتوكيد أن التحالف
ضـمــن الـطــائـفــة يـعـلــو عـلــى الـتـحــالــف خــارج
ال ـطــائ ـفــة .وال ـح ــزب لــم ي ـصــدر ب ـيــان ّ
رد على
كالم باسيل عن قبول وجــود آمن إلسرائيل،
أو عــن كــامــه فــي مجلس الـ ــوزراء فــي تأييد
عرض «ذا بوست» مخافة إزعاج الغرب .لكن
ستتكرر بغياب ّ
ّ
آلية عمل للتوازن
هذه األزمة
والتنسيق بني الرئاسات؛ الدستور غامض
في هذا الشأن :قسم «هـ» من ّ
مقدمة الدستور
ي ـت ـحـ ّـدث ع ــن «ف ـصــل وت ـ ــوازن وتـ ـع ــاون» بني
السلطات من دون تحديد ّ
كيفي ّة تحقيق ذلك.
الــدســاتـيــر ع ــادة تـكــون أكـثــر دق ــة فــي تحديد
ال ـصــاح ـيــات وال ـس ـل ـطـ َـات وال ـف ـص ــل بـيـنـهــا.
ّ
بإنشائية وتهافت
لكن دستور لبنان صيغ
صياغة «إعالن بعبدا» .لبنان وفق الدستور
متساو لكن
فينقي وعربي في آن ،والشعب
ٍ
لبعض الـطــوائــف ص ــوت اقـتــراعــي أق ــوى من
ّ
آخرين ،والنظام ُمشكل على مقاس الطوائف
وصراعاتها .ليس في لبنان هيئة أو محكمة
يمكن الــرجــوع إليها للفصل بــن السلطات
ّ
والحكام .مجلس القضاء األعلى هو بمنزلة
ّ
ّ
مجلس ملي لزعماء الطوائف ال يستقل فيه
ّ
العضو عن زعيمه الذي زكاه.
نـ ـ ــزول ج ـم ـه ــور «أم ـ ـ ــل» إل ـ ــى الـ ـ ـش ـ ــارع ،وإل ــى

مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي ،بلغة التهديد
الذكورية ـ التي َّ
ّ
ّ
ّ
رد عليها
الجنسية
والسوقية
َ
ّ
جـمـهــور ال ـتــيــار بــاملـثــل ـ ـ أعـ ــاد امل ـخ ــاوف من
ّ
ّ
األهلية في لبنان
األهلية .لكن الحرب
الحرب
ّ
باتت مستبعدة ليس فقط ألن الطرف األقوى
ّ
بالقوة ـ لو استطاع ـ
ال يريدها ّ ،وسيمنعها
ّ
بل ألن الكفة باتت مختلة إلى درجة تصعب
فيها مـنــازلــة ال ـشــوارع مــن دون حسمها في
يــوم أو يــومـ ْـن .ولـيــس ســاح حــزب الـلــه (أي
ّ
التوجه
الـصــواريــخ الـتــي ال وظيفة لها إلــى
ّ
صوب املحتل ،ما يعني أن الذي يشكو منها
ّ
يريد إنقاذ العدو منها ،وإن ّ
صرح بني فينة
وأخ ــرى أن «إســرائ ـيــل عـ ـ ّ
ـدو» ،بــا كـيــف) هو
َّ
ّ
هي االعتداد
الذي أخل بالتوازنات
الشارعيةّ .
ّ
بالعدد (الطائفي) الذي تعزز بتوفر الهجرة
لطوائف أكثر مــن الطائفة املغضوب عليها
ّ
ّ
وعامليًا .لكن استعراض جمهور «أمل»
عربيًا
ّ
ّ
أثـ ــار عـصـبــيــات وش ــج ــع جــوقــة الـتـنـمـيـطــات
والـتـعـمـيـمــات امل ـع ـهــودة للتغريد والتعليق
ع ــن «وحـ ـش ـ ّـي ــة» طــائ ـفــة وحـ ـض ـ ّ
ـاري ــة أخـ ــرى.
املـ ـف ــارق ــة أن ـ ــه ل ــم يـ ـم ــارس الـ ـت ـ ّ
ـوح ــش وق ـطــع
ّ
األع ـض ــاء الـتـنــاسـلـ ّـيــة عـلــى ال ـهــويــة أك ـثــر من
الـفــريــق ال ــذي ك ــان قـبــل ان ــدالع ال ـحــرب يزهو
بـحـضـ ّ
ـاريـتــه ورقـ ّـيــه وتـفـ ّـوقــه األوروبـ ــي أمــام
َمن كان يعتبرهم الطوائف والعناصر الدنيا
ّ
املتخلفة .وهناك َمن اعترض أن هناك شيعة
ت ـجـ ّـرؤوا على دخ ــول مناطق يجب أن تبقى
في منأى عنهم ،كما ّ
عبر عدد من املحاورين
واملحاورات في محطة «إل .بي .سي.».
صراع ّبري وباسيل هو أيضًا صراع مغانم
ّ
بني أقطاب السلطة .إن السلطة التي تركبت
بـ ـع ــد الـ ـط ــائ ــف أتـ ــاحـ ــت ل ــزعـ ـم ــاء الـ ـط ــوائ ــف
(خـ ـص ــوص ــا ب ـ ـ ـ ّـري وجـ ـنـ ـب ــاط والـ ـح ــري ــري)
االغ ـ ـت ـ ـنـ ــام الـ ـه ــائ ــل مـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة وخ ـي ــرات ـه ــا
بــاإلضــافــة إلــى جعل الــدولــة مصنع توظيف
ل ـل ـم ـحــاس ـيــب واألت ـ ـب ـ ــاع وامل ـ ـت ـ ـ ّ
ـرددي ـ ــن .لـكــن
ّ
«األقدمية» يحمل في ّ
ّ
طياته طائفية
مرسوم
ّ
فاقعة تنسجم مع السجل الطائفي لباسيل
ف ــي م ــواق ــع «ال ـخــدمــة ال ـع ـ ّ
ـام ــة» ،وبــاس ـيــل قد
ي ـخ ـت ـل ــف عـ ــن بـ ـ ـ ّـري ب ــأن ــه يـ ـب ــدو ل ـل ـم ـشــاهــد
ْ
ّ
الصعيدين السياسي
طائفيًا ،على
السياسي
ّ
والشخصي ،فيما يبدو بري من النوع الواحد
(أي السياسي ،ال الشخصي) .ال ،بل إن لهجة
بـ َـاسـيــل ت ـبــدو ذات مـنـحــى اس ـت ـعــاء طائفي
ّ
ّ
اللبنانية
اللبنانيون من أقطاب الجبهة
ألفه
ّ
فــي سـنــوات الـحــرب األهـلــيــة ،وإصـ ــراره على
عدم االعتذار كان من ضمن تسجيل املواقف
ّ
ّ
االنتخابية.
الطائفية في املواسم
ّ
ّ
لـيــس ال ـحــل لــأزمــة الـسـيــاســيــة هــو الـتــذاكــي
ال ـطــائ ـفــي أو ال ـت ـهــديــد بــال ـعــدد ع ـلــى طــريـقــة
طـ ــرح رجـ ــل ال ــدي ــن ال ـش ـي ـعــي ،م ـح ـمــد مـهــدي
شـمــس ال ــدي ــن ف ــي م ـش ــروع «الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة
ـدديــة» (ع ـ َ
ال ـعـ ّ
ـاد وتـنـ ّـصــل مـنــه ،أو هـكــذا قيل
لنا) .لكن التركيب الطائفي للنظام يصطدم
ّ
الديموغرافية.
وسيصطدم أكـثــر بالحقيقة
وتقسيم املــواقــع وا ُلــوظــائــف طــائـفـ ّـيــا ،وعلى
أســاس املناصفة (امل ّ
تخيلة) ،يحاكي تركيب
نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا أو
«األبارتايد» الصهيوني على أرض فلسطني.
ي ـك ــن إلـ ـغ ــاء ال ـط ــائ ـف ـ ّـي ــة ـ ـ ـ ولـ ـي ــس ال ـطــائ ـفـ ّـيــة
ّ
ّ
ّ
االجتماعية
الطائفية
السياسية وحدها ،كأن
ّ
واالق ـت ـصــاديــة هــي مـحـمــودة ـ ـ مــن أســاسـهــا،
وهذه لن تكون أسوأ مما أنتجته التخريجات
امل ـخ ـت ـل ـفــة ل ـل ـع ـق ـلـ ّـيــة ال ـط ــائ ـف ـ ّـي ــة (ق ـب ــل وب ـعــد
ّ
الطائفية
الطائف) .العلمنة التي تقضي على
وت ـق ـضــي أي ـض ــا ع ـلــى رع ــاي ــة ال ــدول ــة لـتـ ّـجــار
الدين الذين يربحون لو واظبوا على التجارة
ويـ ـخـ ـس ــرون ل ــو أه ـم ـل ــوه ــا ،أو ي ـم ـكــن مـحــو
امل ــواق ــع الـطــائـفـ ّـيــة بــالـكــامــل وإن ـش ــاء مجلس
رئــاســي يستعيض عــن رئــاســة الـجـمـهـ ّ
ـوريــة
على طريقة املجلس الــرئــاســي السويسري.
األخـيــر تـطـ ّـور ليبتعد عــن تطبيق «الـكــوتــا»
ال ـصــارمــة بالنسبة إل ــى تمثيل املـجـمــوعــات
ال ـل ـغـ ّ
ـويــة امل ـت ـع ـ ّـددة .يـمـكــن ل ـهــذا امل ـج ـلــس أن
ّ
ّ
يـتـنــاوب أع ـض ــاؤه امل ـت ـنــوعــون (مـنــاطـقــيــا أو
ّ
طائفيًا ،حتى تنتهي اللوثة) على الرئاسة في
ّ
والية الرئاسة املحددة بالدستور .واملــداورة
ّ
هامشية
تمنع إلصاق مناصب نافذة وأخرى
ّ
بطوائف دون أخرى .لكن هذا التغيير يتطلب
تغييرًا في الطبقة الحاكمة التي تقتات على
ّ
الطائفية وأالعيبها .هذا التغيير بعيد املنال.
ّ
وهذا يؤكد أنه لن تقوم قائمة لهذا البلد من
ّ
كيانيته نفسها،
دون تغيير جــذري يصيب
ّ
ُوم ــن دون نـســف األس ــس الـطــائـفــيــة للنظام
امل ّ
تجدد ،إلى الخلف.
*كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

17

ٌ
رغم أنه مكره ال بطل!
سعد الله مزرعاني *
لــم يكن احـتـجــاز الــرئـيــس سعد الـحــريــري في
اململكة العربية الـسـعــوديــة ( 4تشرين الثاني
املاضي) أمـرًا من خــارج سياق تدهور عالقته
بقيادتها ،ولو أن األسلوب كان ّ
فجًا ومستفزًا.
أخـبــار النقمة السعودية على الـحــريــري كانت
تسابقها أخبار التسبب في أزمته املالية التي
دف ـعــت «إم ـب ــراط ــوري ــة» شــركــة «أوجـ ـي ــه» ،الـتــي
َّ
املتعمد .إبعاده
ورثها عن والــده ،إلــى اإلفــاس
املتواصل عن بلده إلى اململكة بدا نتيجة ألزمة
ثقة بجدارته القيادية خصوصًا في ما يتعلق
بما هو مطلوب منه :في لبنان حيال حزب الله،
وم ــن لـبـنــان ح ـيــال األزمـ ــة ال ـســوريــة وال ـصــراع
املحلي واإلقـلـيـمــي والــدولــي الــدائــر فــي سوريا
وعليها.
ال شك أن االحتجاز كــان مقرونًا بمحاولة ،لم
تنجح ،لفرض مسار مختلف على الرجل ،بما
ً
فــي ذل ــك اس ـت ـبــدال شقيقه «ب ـه ــاء» ب ــه ،شـكــا،
وبـمـجـمــوعــة م ــن ص ـقــور ال ـس ـيــاســة واإلعـ ــام
واألمـ ــن مـضـمــونــا .املـفــاجــئ أن الــرئـيــس سعد
ال ـحــريــري ق ــد ص ـمــد .وه ــو بـعــد اإلف ـ ــراج عـنــه،
بـضـغــوط ووس ــاط ــات م ـت ـعــددة ،اخ ـتــار مـســارًا
خاصًا يقوم على تعزيز مقومات استمراره في
موقعه الرسمي وموقفه السياسي ،باالستناد
إلى عوامل داخلية أساسًا ،ال خارجية (عندما
ك ــان يـسـتـظــل مــرجـعـيـتــه ال ـس ـعــوديــة بــالـكــامــل
معتمدًا منها بمعزل عــن قناعة أو قــدرة على
اإلنجاز).
انـخــراط السعودية في األزمــة اليمنية صرفها
مــؤق ـتــا ع ــن األزم ـ ــة الـلـبـنــانـيــة .دف ــع ذل ــك سعد
الحريري إلى اتخاذ عدد من املبادرات اللبنانية
التي تخدم بالدرجة األول ــى سعيه للعودة إلى
رئــاســة الحكومة اللبنانية .هــذه ال ـعــودة كانت
أمـلــه شـبــه الــوحـيــد فــي مــواجـهــة تــراجــع نـفــوذه
وت ـعــاظــم خ ـســائــره املــال ـيــة إل ــى ح ــدود الـكــارثــة
واإلفـ ــاس .ب ــادر يــومـهــا إل ــى الـلـقــاء مــع النائب
سليمان فرنجية ،املــرشــح («خـطــة  »Bحسب
اع ـت ـقــاده) لــرئــاســة الـجـمـهــوريــة .لــم يـكــن األمــر
مـغــامــرة ،كـمــا ظــن كـثـيــرون ،وال كــان بموافقة
سعودية ،كما كان ُيفترض .كانت ،إذن ،محاولة
ً
من سعد للعودة إلى السلطة سبيال الستعادة
بعض نفوذه ووقــف تدهوره املالي عبر منافع
الـحـكــم ،أي عبر الـشــراكــة الــوازنــة فــي منظومة
املحاصصة التي هي ،بالضرورة ،بوابة فساد
مـشــرعــة لـكــل ق ــادر مــن متحاصصي خـيــرات
البالد ومواردها ومرافقها وموازنتها.
الصعوبات املـتــزايــدة للسلطات السعودية في
اليمن شجعت الحريري على املضي قدمًا نحو
تبني ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة حني
تعثر مشروع ترشيح فرنجية .ضبابية املوقف
السعودي حيال مبادرتي سعد الحريري في
موضوع الرئاسة اللبنانية وفرت ،باإلضافة إلى
ْ
أسباب مهمة أخرى ،دفع ترشيح عون إلى حيز
التنفيذ .لكن مرحلة جــديــدة كــانــت ،بعد ذلــك،
بــانـتـظــار م ـشــروع سـعــد حــن ج ــاءت الـفــواتـيــر
السعودية املطالبة باتخاذ موقف رسمي لبناني
ضد تدخل حــزب الله في سوريا ،وفــي أزمــات
أخ ــرى فــي املنطقة (مـنـهــا الـيـمــن خـصــوصــا).
«التطحيل» الـسـعــودي فــي اليمن ،ومعه زيــادة
الخسائر واملخاطر وسط غياب أميركي أصبح
مصدر مرارة سعودية غير مسبوقة في العالقة
مع «الحليف االستراتيجي» للرياض (الذي كان
يثابر على إنجاز «االتفاق النووي» مع إيران)،
هو ما دفــع قــادة اململكة إلــى زيــادة تطلبها من
ال ـح ــري ــري الـ ــذي ك ــان مـنـصــرفــا بــال ـكــامــل إلــى
ترتيب شؤونه الخاصة قبل أي أمر آخر.
ـواز كانت تتنامى حملة منافسي
في
سياق مـ ٍ
ٍ
الحريري لكسب دعم املرجعية السعودية .من
بــن هــؤالء بــرز أصـحــاب مــراكــز قــوى فــي تيار
«امل ـس ـت ـق ـبــل» ن ـف ـســه ،وك ــذل ــك ح ـل ـفــاء مـقــربــون
فــي فــريــق  14آذار .عـنــوان هــذه املنافسة كان
التحريض على تنازالت سعد الحريري للفريق

الخصم وملرجعياته اإلقليمية ،وإدارة ظهره
ملصالح السعودية وملصالح حلفائها.
محدودية الخيارات أمام سعد الحريري دفعته
إل ــى تـجــاهــل ض ـغــوط ال ــداخ ــل والـ ـخ ــارج عليه،
واملـضــي فــي توطيد عالقته بــ»الـتـيــار الوطني
ال ـحــر» وإقــامــة شــراكــة «ثـنــائـيــة» مـعــه مــن أجــل
تعزيز املــوقــع واملنافع فــي الــوقــت ذات ــه .اختبار
االحتجاز نفسه َّ
عزز قناعة الحريري بصوابية
عودته من االحتجاز،
خياره وباملضي به فور
ً
َّ
إذ أكد مرارًا ،ضمنًا أم صراحة ،أن مصدر قوته
هو الداخل أساسًا (جمهورًا وعالقات سياسية
في الحكومة خصوصًا) وليس الخارج.
يمضي اآلن الحريري في هذا الخيار ،وهو كسب
ج ــوالت ال ب ــأس بـهــا فــي سـيــاق تخطي املحنة
الـتــي أمل ــت بــه نتيجة تخلي ال ـق ـيــادة الـسـعــوديــة
عنه وإصــرارهــا على توظيف نـفــوذه الرسمي
والشعبي في خدمة معركتها اإلقليمية عمومًا
واليمنية خصوصًا .خطابه في ذكــرى اغتيال
وال ــده كــان تجسيدًا لنفس الخيار املــذكــور ،أي
خيار «النأي بنفسه» عن اإلم ــاءات السعودية
واالعتماد في ُّ
تدبر أموره باالستناد إلى العوامل
الداخلية ال الخارجية .كان الفتًا استمرار توتر
عالقته ببعض أقرب حلفائه السابقني« :القوات
اللبنانية» و»الكتائب» وصقور «أمانة  14آذار»...
وك ـ ــان وال ي ـ ــزال الف ـت ــا أي ـض ــا ت ـعــزيــز تـحــالـفــه
السياسي واالنتخابي مع التيار العوني مقرونًا
بـهــدنــة إيـجــابـيــة مـفـتــوحــة مــع ح ــزب ال ـلــه تحت
ً
عنوان «االستقرار اللبناني» (محيال الهدنة إلى
«ربــط نــزاع» مؤجل ،ألسباب تعبوية دعائية ال
الفضل األول
أكثر) ،الذي يعتبر أنه هو صاحب
ً
فيه ،مــؤكـدًا أنــه مستمر فــي ذلــك خــدمــة للبنان
ولتجنيبه «حــرائــق املنطقة» .وكــان الفتًا أيضًا
ع ــدم تـنــاولــه الـسـيــاســات اإليــران ـيــة فــي املنطقة
على غ ــرار مــا كــان األم ــر بالنسبة إلــى خطاب
االسـتـقــالــة مــن الـسـعــوديــة حـيــث احـتــل التهجم
على هــذه السياسة الجوهر الرئيسي في ذلك
الخطاب املفروض.
مــن حيث شــاء أم لــم يـشــأ ،أك ــان ذلــك باختيار
أم ب ــإج ـب ــار ،ي ـشــق ال ـح ــري ــري طــري ـقــا إيـجــابـيــا
ف ــي ت ـكــريــس ال ـعــامــل ال ــداخ ـل ــي ع ـن ـص ـرًا مهمًا
فــي تحديد الـسـيــاســات والـعــاقــات واملـصــالــح.
ال يعني ذلــك أن العوامل الخارجية غير مهمة
وغير مؤثرة أو ذات أولوية أحيانًا ،لكن إعــادة
نوع من التوازن املوضوعي إلى جدلية العالقة
ب ــن ال ــداخ ــل والـ ـخ ــارج ف ــي تـقــريــر الـسـيــاســات
والعالقات هي شرط مهم ملعالجة عنصر الخلل
واالخـتــال في عالقات اللبنانيني فيما بينهم
وف ــي عــاقــاتـهــم ب ــال ـخ ــارج .الـتـبـعـيــة ه ــي ثـمــرة
هذين الخلل واالختالل ،وهي تفاقمت بانعقاد
العوامل الفئوية على العوامل الطائفية واملذهبية
والشخصية على النحو الخطير الذي عانى منه
لبنان واللبنانيون منذ االستقالل حتى اليوم.
أهمية «خيار سعد» تكمن في اإلصــرار عليه.
بـعــض نـجــاحــه ينبغي أن يتجسد بتشجيعه
بــوصـفــه خ ـي ــاًرًا ي ـعــزز اسـتـقــالـيــة م ــا ،وليس
بوصفه هزيمة لفريقه وانتصارًا للفريق اآلخر.
يجر في دالالت عملية احتجاز الحريري ،في
لم ِ
 4تشرين الثاني املاضي ،التركيز على خطورة
مــا يقيمه األط ــراف مــن عــاقــات مــع مرجعيات
خارجية .لقد أهمل هذا األمر عمدًا حفاظًا على
مبدأ التبعية التي يستظلها الجميع لالستقواء
بعضهم عـلــى اآلخـ ــر ،وجميعهم عـلــى الــوطــن
واملواطن ،بوصف التبعية ،أيضًا ،عنصرًا مهمًا
فــي منظومة املحاصصة الطائفية وأح ــد أهم
أسباب الحفاظ عليها.
لم يحصد اللبنانيون من منظومة املحاصصة
إال «قـلــة الـهـيـبــة» ،وغ ـيــاب ُّاالس ـت ـقــرار ،وان ـعــدام
أهــم شــروط السيادة ،وتعثر قيام دولــة قانون
ومؤسسات ومـســاواة وعــدالــة ...وتستفيد من
كــل ذل ــك أقـلـيــة تتحكم بــالـبــاد والـعـبــاد خدمة
ملصالح خاصة ،داخلية وخارجية ،على حساب
املصلحة الوطنية.
* كاتب وسياسي لبناني
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سوريا
ّ
احتلت منبج صدارة أحاديث ما بعد الزيارة األميركية إلى أنقرة ،والتي أتت على وقع التهديدات التي تعصف بتوازنات السنوات
الماضية في الشمال السوري .الصلح التركي ـ األميركي سوف يظل رهينة الخطوات المقبلة للبلدين ،وهو ما سيجعل العيون
تراقب التغيرات على األرض ،في انتظار تبلور موقف دمشق وحلفائها ،ومآل عالقتهم مع «الوحدات» الكردية

أنقرة تقبل مهلة جديدة لوعود واشنطن:

«شراكة جديدة» ...مفتاحها منبج
ن ـج ــح وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـي ــرك ــي
ريكس تيلرسون ،خالل زيارته أنقرة،
في كسب مهلة جديدة لتنفيذ وعود
ق ـط ـع ـت ـهــا بـ ـ ــاده ل ـت ــرك ـي ــا م ـن ــذ عـهــد
إدارة باراك أوباما ،بسحب «وحدات

حـمــايــة ال ـش ـعــب» ال ـكــرديــة م ــن كــامــل
املناطق التي تسيطر عليها غرب نهر
ال ـفــرات ،وعـلــى رأسـهـ ُـا مدينة منبج.
الوعد األميركي الذي قطع قبل عبور
«ال ــوح ــدات» ســد تـشــريــن مطلع عــام

ّ
متجددة :لحرب ضد إيران في سوريا
دعوات أميركية
في ضوء التوترات األخيرة في شرق نهر الفرات ،ومالبسات إسقاط الطائرة اإلسرائيلية من قبل
الدفاعات الجوية السورية ،ارتفعت بعض أصوات األميركيني املتشددين تجاه إيران ،منادية بضرورة
الدفع نحو مواجهة ضدها في سوريا.
الكاتب بن أرمبرستر ،يشير في تقرير نشره على موقع «لوبلوغ» االلكتروني ،بعنوان «املحافظون
الجدد يدعون إلى الحرب ضد إيران في سوريا بعد الضربات اإلسرائيلية» ،إلى ّأن «مؤسسة الدفاع عن
ّ
الديموقراطيات» املعروفة بأنها كانت من أبرز املعارضني لالتفاق النووي مع إيران والداعني إلى تغيير
النظام فيها ،كانت من بني أوائل تلك األصوات عبر باحثيها ورئيس مجلس إدارتها ،مارك دوبويتز،
ً
ليعود املستشار السابق في املؤسسة ريتشارد غلودبيرغ ،ويكتب مقاال في صحيفة «نيويورك بوست»،
ّ
يقول فيه إنه «حان الوقت لترامب ،لكي يعيد تأسيس قوة ردع عسكرية قوية ضد التوسع اإليراني ،وذلك
ّ
بالتعاون الوثيق مع الحلفاء اإلقليميني» .في مقابل ذلك ،يلفت أرمبرستر إلى أن على الرئيس دونالد
ّ
املضي في خيار كهذا ،أن «يستعد ملجموعة من الردود املحتملة من إيران ،وخاصة عن طريق
ترامب ،قبل
وكالئها في العراق وسوريا ولبنان» .ويلفت إلى أن عددًا من مسؤولي إدارة ترامب كان قد دفع بالفعل إلى
مواجهة إيران عسكريًا في سورياّ ،
ولكن مسؤولني آخرين ،ومن بينهم وزير الدفاع األميركي جايمس
ُ ِّ
ماتيس ،الذي رغم قوله سابقًا إن النظام اإليراني يشكل أكبر تهديد تواجهه الواليات املتحدة« ،عارضوا
فتح جبهة أوسع ضد إيران ووكالئها في جنوب شرق سوريا» ،على اعتبار أن تلك الخطوة «محفوفة
باملخاطر ...ويمكنها أن تقود الواليات املتحدة إلى مواجهة خطيرة مع إيران».
ويضيف أرمبرستر أن «معهد أميركان انتربرايز الذي ُي ُّ
عد حصنًا للمحافظني الجدد ،والذي ساعد
ّ
الرئيس جورج بوش على الترويج لحرب العراق ،طرح بدوره ورقة بحثية تدعو إلى حرب سرية ضد
إيران في سوريا».

 ،2016نحو أط ــراف منبج الشرقية،
بـ ـق ــي ن ـق ـط ــة م ـف ـص ـل ـي ــة ف ـ ــي م ـل ـف ــات
الخالف بني أنقرة وواشنطن .وظهر
ذلـ ــك م ــن خـ ــال ت ـكــريــس ال ــوزي ــري ــن،
تـيـلــرســون ون ـظ ـيــره ال ـتــركــي مــولــود
ّ
جــاويــش أوغـلــو ،جــل تصريحاتهما
ّ
أمــس عنه ،على أن يكون حله البند
األول ف ــي «ش ــراك ــة ج ــدي ــدة» تنتظر
خطوات بناء ثقة ،يفترض أن يبدأها
ال ـج ــان ــب األمـ ـي ــرك ــي ،ع ـل ــى اع ـت ـب ــاره
أخ ـل ــف وعـ ـ ــده ح ـت ــى ُاآلن .تـفــاصـيــل
زيــارة تيلرسون التي أعـ ّـد لها كثيرًا
ف ــي أن ـق ــرة ،عـكـســت غ ـيــاب الـثـقــة بني
ال ـط ــرف ــن؛ فـبـعــد اج ـت ـمــاع غ ــاب عنه
املـ ـت ــرجـ ـم ــون أول مـ ــن أمـ ـ ـ ــس ،خ ــرج
ب ـيــان مـشـتــرك عــن وزارتـ ــي خــارجـيــة
البلدين ،منعًا لوقوع أي التباس أو
تـحــريــف .وك ــان التفصيل األب ــرز في
هــذا الـبـيــان فــي الـشــأن ال ـســوري ،هو
توافق الطرفني على وحدة األراضي
الـســوريــة واستقاللها ،وعـلــى رفض
ل ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ــدي ـم ــوغ ــراف ــي،
رغـ ــم ال ـت ـبــايــن امل ـح ـت ـمــل ف ــي تجيير
هــاتــن الـعـبــارتــن وف ــق مصلحة كل
منهما .وبينما أكد تيلرسون ،خالل
م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ،أن ب ـ ــاده س ــوف
ت ـع ـطــي األولـ ــويـ ــة لـتـنـفـيــذ وع ــوده ــا
فــي منبج ،لفت جــاويــش أوغـلــو إلى
أن ال ــزي ــارة ت ـمـ ّـهــد ل ـع ــودة ال ـعــاقــات
بني البلدين إلــى وضعها الطبيعي،
ع ـل ــى أن ي ـب ـقــى ذلـ ــك رهـ ــن «تـحـقـيــق
بـ ـع ــض الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوات» م ـ ــن الـ ـط ــرف ــن.
ووفق ما رشح عن مصادر مسؤولة

فــي تسريبات لوسائل اإلع ــام ،فقد
حملت الــزيــارة عروضًا متبادلة من
الـطــرفــن ،مــن دون أن يـجــري بـ ّـت ّ
أي
منها مباشرة .العرض الذي خرجت
بعض تفاصيله للعلن ،والذي قدمته
أن ـق ــرة ،يـقـضــي بـسـحــب «ال ــوح ــدات»
الكردية من منبج نحو شرق الفرات،
ع ـلــى أن تـتـمــركــز ف ــي املـنـطـقــة ق ــوات
ت ــرك ـي ــة وأمـ ـي ــركـ ـي ــة .ون ـق ـل ــت وك ــال ــة
«رويترز» عن مسؤول تركي قوله إن
الواليات املتحدة بصدد دراســة هذا
ّ
الطرح الــذي تسلمه تيلرسون .وبدا
الفتًا أن الغائب األبرز عن مخرجات
الزيارة ـ املعلنة ـ كان منطقة عفرين.
ورغ ــم أن «ال ــوح ــدات» ال ـكــرديــة تــرى
أول ــوي ــة ال ـت ـهــدئــة ه ـن ــاك ع ـلــى بــاقــي
املناطق املتوترة ،فقد أظهر الجانب
األم ـيــركــي اهـتـمــامــه بــاملـنــاطــق الـتــي
ت ـح ـت ـضــن قـ ــواتـ ــه ال ـع ـس ـك ــري ــة ف ـقــط،
ب ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـم ــاش ــى وس ـ ـيـ ــاس ـ ـتـ ــه الـ ـت ــي
ات ـب ـع ـهــا خـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاض ـي ــة.
الغياب األمـيــركــي عــن عفرين سوف
يـ ـع ــزز ف ـ ــرص الـ ـتـ ـع ــاون ب ــن دم ـشــق
و«الـ ــوحـ ــدات» ال ـكــرديــة ،ال سـيـمــا أن
ّ
خ ــط اإلم ـ ــداد الــوح ـيــد نـحــو املنطقة
الخاضع لسيطرة القوات الحكومية،
ال يزال ناشطًا.
وفـ ــي م ـقــابــل ال ـج ـف ــاء ال ـت ــرك ــي تـجــاه
ال ـض ـيــف األم ـي ــرك ــي ،ح ــرص األخ ـيــر
ع ـلــى احـ ـت ــواء ال ـح ـســاس ـيــة الـتــركـيــة
بهدف تقليص املسافة بني البلدين،
م ـش ـي ـرًا ف ــي حــدي ـثــه ال ـص ـحــافــي إلــى
أن بـ ـ ــاده س ـت ـع ـمــل ع ـل ــى اس ـت ـك ـمــال

ت ـن ـف ـي ــذ وعـ ـ ــودهـ ـ ــا ،عـ ـل ــى أن يـشـمــل
ال ـت ـعــاون مــع أن ـقــرة «جـمـيــع مناطق
ال ـش ـمــال ال ـس ــوري فــي إط ــار تنسيق
وثـيــق ،مــع العمل على تقديم الدعم
الـ ـ ــازم مل ـبــاح ـثــات ج ـن ـي ــف ...وب ـهــذه
الـطــريـقــة يـتــم ضـمــان تــوفـيــر حماية
دائـمــة للحدود التركية» .ولــم يهمل
تيلرسون شكر أردوغ ــان على «كــرم
الـضـيــافــة» خ ــال اجـتـمــاع أول أمــس
امل ـ ـ ـطـ ـ ـ ّـول ،م ـض ـي ـفــا أنـ ـ ــه عـ ـ ــرض عـلــى
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ج ـم ـلــة اق ـت ــراح ــات
بشأن كيفية حل القضايا الخالفية

مكابرة إسرائيلية :ربحنا المعركة ...وإن خسرناها
الواضح أن الرد
السوري كان خارج
كل التوقعات
المفترضة إسرائيليًا
(أ ف ب)

يحيى دبوق
ل ــم تـنـتــه ت ــداعـ ـي ــات ،وك ــذل ــك دالالت،
تـصــدي الــدفــاعــات الـجــويــة الـســوريــة
لالعتداءات اإلسرائيلية فجر السبت
املاضي ،وربما أيضًا لن تنتهي .من
نــاحـيــة ت ــل أب ـي ــب ،ه ــي مــؤشــر حسي
عـ ـل ــى ب ـ ـ ــدء م ـ ـسـ ــار م ـ ـقـ ــاربـ ــة ج ــدي ــدة
ص ــدر ق ــراره ــا م ــن ال ـق ـيــادة الـســوريــة
وحلفاؤها ،في حني أنها (إسرائيل)
معنية بـمـنــع تـشـكــل ه ــذا امل ـس ــار ،أو
الحد من فعاليته وتأثيره.
أمس ،كشف اإلعالم العبري أن الرقابة
العسكرية سمحت بعد ستة أيام على
مواجهة السبت املاضي بالحديث عن
أن قرار إغالق مطار بن غوريون جاء
نتيجة طبيعية لتحليق الصواريخ
الـســوريــة ف ــوق حيفا وت ــل أبـيــب قبل
أن تسقط فــي عــرض املتوسط ،وهي
مـعـلــومــة حــرصــت إســرائ ـيــل عـلــى أن
تبقيها مخفية عن جمهورها ،طوال
األيـ ــام املــاض ـيــة ،إذ ك ــان مــن الصعب
على اإلسرائيليني «هضم» كل حقائق
ونتائج املواجهة دفعة واحــدة ،منعًا
لـتــداعـيــاتـهــا الـسـلـبـيــة عـلــى إدراك ـه ــم
ووعيهم وثقتهم بقدرات جيشهم.
الالفت أن تقارير «السماح بالنشر»
عــادت وتراجعت عنها وسحبت من
ال ـ ـتـ ــداول اإلع ــام ــي ال ـع ـب ــري ،ومـحــو
ال ـخ ـبــر م ــن ج ـ ـ ــذوره .ت ــراج ــع الــرقــابــة
بـعــد ســاعــة واحـ ــدة عــن نـشــر الـخـبــر،

أو بــاألحــرى الـسـمــاح بـنـشــره ،يشير
إلـ ــى اس ـت ـم ــرار اإلرب ـ ـ ــاك اإلســرائ ـي ـلــي
وت ــذب ــذب ال ــرواي ــة الــرسـمـيــة ح ــول ما
ج ـ ــرى ف ـج ــر الـ ـسـ ـب ــت ،ك ـم ــا ي ــؤك ــد أن
ال ــرواي ــة اإلســرائـيـلـيــة منقوصة .هنا
يثار سؤال :هل وقع الرقيب العسكري
فــي خطأ تقدير وسمح بما ال يمكن
السماح بنشره؟ الواضح أن اإلجابة
هــي نـعــم كـبـيــرة؛ تحليق الـصــواريــخ
الـ ـس ــوري ــة فـ ـ ــوق تـ ــل أبـ ـي ــب مـ ــن دون
حراك ورد فعل إسرائيليني ،وخاصة
تجاه حادث وتطور خطير كهذا ،هو
معطى إضافي كاشف لحقيقة املوقف
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـ ــذي يـتـيــح ل ـتــل أبـيــب
فـقــط «م ـحــدوديــة اس ـت ـخــدام ال ـقــدرة»
العسكرية ،ومنع التمادي عنها.
في املقابل ،الواضح أن الــرد السوري
ك ــان خ ــارج كــل الـتــوقـعــات املفترضة
إسرائيليًا ،حتى مع التقدير النظري
ب ـصــدور ال ـقــرار ال ـســوري بالتصدي.
ووصــول الصواريخ السورية إلى تل
أبيب يعادل ،إن لم يكن يزيد ،النتيجة
املـحـقـقــة بــإسـقــاط طــائــرة «اإلف »16
ف ــوق الـجـلـيــل األسـ ـف ــل ،وي ــراك ــم على
ق ــرار الـتـصــدي فعالية وتــأثـيـرًا أكثر
مـمــا ك ــان ملحوظًا ابـ ـت ـ ً
ـداء .وإذا كــان
ال ـ ــرد الـ ـس ــوري األول جـ ــاء ع ـلــى هــذا
املستوى ،فكيف به في حال تقرر الرد
على املجازفة اإلسرائيلية إن قررت تل
أبيب معاودة االعتداءات؟
مع ذلك ،من املرجح أن تكون املجازفة
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صراع على حقول
النفط السورية
وليد شرارة

حملت الزيارة عروضًا متبادلة من الطرفين من دون أن يجري ّبت ّ
أي منها مباشرة (األناضول)

ب ــن ال ـب ـلــديــن ،ومل ــس وجـ ــود تطابق
ف ــي وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر ف ــي م ــا يـتـعـلــق
بـ ــاألهـ ــداف ف ــي س ــوري ــا ،ب ـمــا يشمل
مكافحة «داعش» وتأسيس «مناطق
آمنة» .أما جاويش أوغلو ،فقد أكد أن
اآللية املشتركة بني بالده والواليات
امل ـت ـح ــدة ح ـ ــول س ــوري ــا سـتـتـضـمــن
مشاركة وزارتــي الدفاع في البلدين
إل ــى جــانــب ه ـي ـئــات أخ ـ ــرى ،مضيفًا
أن أن ـ ـقـ ــرة ت ــري ــد الـ ـت ــأك ــد مـ ــن ع ـبــور
«ال ــوح ــدات» الـكــرديــة إل ــى ش ــرق نهر
الـفــرات ،ألن «حلول االستقرار هناك

اإلسرائيلية مقبلة ،ليس ألن تل أبيب
ال ت ــدرك خـطــورتـهــا وإمـكــانــاتـهــا في
التدحرج نحو مواجهة واسعة تخرج
عن حيزها املوضعي ،وهي مواجهة
ألن التداعيات السلبية
ال تريدها ،بل ّ
المـتـنــاعـهــا وك ــف يــدهــا عــن الساحة
ال ـس ــوري ــة أك ـبــر بـكـثـيــر م ـمــا يمكنها
تحمله .فــي هــذا اإلط ــار ،وإمـعــانــا في
الــدفــع نحو تـجــاذب املــوقــف وال ـقــرار،
ج ـ ـ ــاء ت ـ ـصـ ــدي ال ـ ــدف ـ ــاع ـ ــات الـ ـج ــوي ــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة قـ ـب ــل يـ ــومـ ــن ل ـل ـط ــائ ــرات
اإلسرائيلية التي اقتربت من الحدود
في الجوالن في طلعات تجسسية هي
األولى من نوعها بعد مواجهة السبت،
وال يبعد أن تكون محاولة «اختبار»
جدية القرار السوري بالتصدي ،األمر
الذي سيشكل معطى رئيسيًا يحضر
على طاولة القرار في تل أبيب ،يشير
إلــى أن مستوى املخاطرة واملجازفة
سيكون كبير جدًا.

ترميم مضحك للصورة
أحد أهم مركبات القدرة اإلسرائيلية،
إلــى جانب االقـتــدار العسكري املــادي
ال ــذي ليس بــإمـكــان أح ــد إن ـك ــاره ،هو
ن ـظــرة ال ـط ــرف ال ـثــانــي ،أي أع ـ ــداء تل
أبيب ،إلى القدرة اإلسرائيلية والحيز
الــذي تحتله هذه النظرة في وعيهم،
وهـ ــي ص ـ ــورة عـمـلــت إس ــرائ ـي ــل على
زرعـهــا فــي الــوعــي الجمعي العربي،
وح ـفــرت عميقًا فــي ه ــذا الــوعــي إلــى

يعتمد على من سيقوم بإدارة املدينة
وتأمينها».
وبــال ـن ـظــر إل ــى ال ـت ـع ــاون والـتـنـسـيــق
الـ ـلـ ـصـ ـي ــق بـ ـ ــن أن ـ ـ ـقـ ـ ــرة ومـ ــوس ـ ـكـ ــو،
وخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ال ـ ـس ـ ــوري،
ي ـن ـت ـظ ــر مـ ــا سـ ـيـ ـخ ــرج عـ ــن ال ـج ــان ــب
الـ ـ ــروسـ ـ ــي بـ ـخـ ـص ــوص «ال ـ ـتـ ــوافـ ــق»
األم ـيــركــي ـ ـ ال ـتــركــي ح ــول مـنـبــج ،ال
سيما أن املنطقة تقع ضمن منطقة
عمليات س ــاح الـجــو ال ــروس ــي ،إلــى
جانب وجود قوات روسية ـ سورية
مـشـتــركــة ف ــي ري ــف املــدي ـنــة الـغــربــي،

وصول الصواريخ
السورية إلى تل أبيب
يعادل النتيجة المحققة
بإسقاط الطائرة

الحد ال ــذي دفعهم إلــى االعـتـقــاد بأن
إس ــرائ ـي ــل صــاح ـبــة االقـ ـت ــدار الـكــامــل
وال ـش ــام ــل ع ـلــى تـحـقـيــق مصالحها
م ـه ـم ــا كـ ــانـ ــت قـ ـ ـ ــدرة أعـ ــدائ ـ ـهـ ــا عـلــى
صدها أو مواجهتها .هذه الصورة/
الـهــالــة هــي الـتــي مكنت اإلســرائـيـلــي
مــن تحقيق مصالحه مــن دون حتى
اسـتـخــدام ال ـقــوة الـعـسـكــريــة ،وضمن
م ـعــادلــة :ش ــاء اإلســرائ ـي ـلــي فتحققت
مشيئته.
ع ـلــى هـ ــذه ال ـخ ـل ـف ـيــة ،ت ــداع ــي ص ــورة
إسرائيل وهالتها في أهــم مركب من
مركبات قدرتها الفعلية أمام أعدائها
ي ـف ـس ــر االسـ ـتـ ـم ــات ــة إلـ ـ ــى حـ ــد إثـ ـ ــارة
الــدهـشــة ،وربـمــا أيـضــا السخرية في
محاولة ترميم صورة الخسارة التي
ال يمكن ترميمها ،كنتيجة واضحة ال
لبس فيها ،ملواجهة السبت .وفي ذلك،
نـ ــورد مـثــالــن اث ـنــن ال أك ـثــر لـلــداللــة

ع ـل ــى خ ـط ــوط ال ـت ـم ــاس م ــع ال ـق ــوات
التركية وفصائل «درع الفرات» .ومن
الالفت أن هذا التطور يأتي بالتوازي
م ـ ــع لـ ـغ ــة حـ ـ ـ ــادة ف ـ ــي ال ـت ـص ــري ـح ــات
الروسية تجاه واشنطن ،بالتوازي
مع التصعيد العسكري في ريف دير
الزور ،شرق نهر الفرات .وفي السياق
نـفـســه ،ج ـ ّـدد أم ــس وزي ــر الـخــارجـيــة
ال ــروس ــي سـيــرغــي الفـ ــروف الـتــأكـيــد
على عدم شرعية الوجود العسكري
األمـ ـي ــرك ــي ف ــي سـ ــوريـ ــا ،الف ـت ـقــادهــا
دع ـ ـ ــوة مـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة ال ـش ــرع ـي ــة أو
تفويضًا من مجلس األمــن .وأوضــح
أن هذا الوجود يهدف إلى فصل جزء
كبير من األراضي السورية عن باقي
البالد.
وف ـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ت ـل ــك ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ،ف ــإن
مــن املـتــوقــع أن يبحث مجلس األمــن
الدولي ،األسبوع املقبل ،مشروع قرار
مـعـ ّـدل حــول إق ــرار هــدنــة فــي ســوريــا،
وال ـ ـس ـ ـم ـ ــاح بـ ـ ــوصـ ـ ــول املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات
اإلن ـس ــان ـي ــة .امل ـ ـشـ ــروع ال ـج ــدي ــد ج ــاء
م ــن ق ـبــل ال ـكــويــت وال ـس ــوي ــد ،الـلـتــن
أدخلتا تعديالت على املـســودة التي
طرحت هذا األسبوع .ونقلت مصادر
ديبلوماسية أن التعديالت تضمنت
استثناء تنظيمي «داعــش» و«جبهة
الـ ـنـ ـص ــرة» م ــن ّ
أي ه ــدن ــة م ـف ـتــرضــة،
وه ــو مــا قــد يـتـيــح اس ـت ـمــرار ا ّمل ـعــارك
ع ـلــى ب ـعــض ال ـج ـب ـه ــات ،وي ـع ــق ــد من
عملية مراقبة انتهاكات الهدنة ،نظرًا
إل ــى تــداخــل مـنــاطــق سـيـطــرة «جبهة
النصرة» مع باقي الفصائل املسلحة.
ويـ ـط ــال ــب مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـق ـ ــرار ب ـف ــرض
ه ــدن ــة مل ــدة  30ي ــوم ــا ،تـلـبـيــة لــدعــوة
األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو
غــوتـيــريــس ،األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،على
أن يبدأ تسليم املساعدات اإلنسانية
بـعــد  48ســاعــة مــن ب ــدء وق ــف إطــاق
الـنــار .كــذلــك يــدعــو نــص املـشــروع كل
األطـ ـ ــراف إل ــى رف ــع ال ـح ـصــار ع ــن كل
املناطق ،بما في ذلك الغوطة الشرقية
ومخيم اليرموك والفوعة وكفريا.
(األخبار)

على االستماتة اإلسرائيلية ،أحدهما
ص ــادر عـلــى لـســان وزي ــر إســرائـيـلــي،
والـ ـث ــان ــي ورد ف ــي ت ـق ــري ــر إع ــام ــي،
وعليهما يمكن القياس.
وزيـ ــر ال ـش ــؤون االس ـت ـخ ـبــاريــة ،وهــو
عـضــو «امل ـج ـلــس الـ ـ ــوزاري املـصـغــر»،
يسرائيل كاتس ،أراد ترميم الصورة
عبر اختالق خسائر لحقت بالوجود
اإليـ ــرانـ ــي ف ــي سـ ــوريـ ــا ،ل ـع ـلــه يـ ــوازن
الخسارة ،فقال« :ما حدث في األمس
ك ــان نتيجة سـيـئــة جـ ـدًا لــإيــرانـيــن.
إيــران ستحتاج إلــى وقــت طويل جدًا
لتدرك ما حدث لها ،ولتدرك ما منيت
به من خسائر!».
املـ ـ ـث ـ ــال ال ـ ـثـ ــانـ ــي ج ـ ـ ــاء ت ـع ـل ـي ـق ــا عـلــى
إس ـقــاط ال ـطــائــرة اإلســرائـيـلـيــة وورد
ف ــي تـقــريــر لـلـقـنــاة  ،13وف ـي ــه« :يجب
ال ـن ـظ ــر إل ـ ــى ال ـ ـصـ ــورة ب ـش ـكــل أوس ــع
وم ـق ــارن ــة ال ـخ ـســائــر ب ــن ال ـجــان ـبــن.
سقط إلسرائيل طائرة إف  16ثمنها
يتجاوز  50مليون دوالر ،بينما في
املـقــابــل سـقــط إليـ ــران طــائــرة مسيرة
مــن دون طـيــار هــي األكـثــر تـطــورًا في
ال ـع ــال ــم وث ـم ـن ـهــا ي ـصــل إلـ ــى ع ـشــرات
املــايــن مــن الـ ـ ـ ــدوالرات»« .ك ــل ذل ــك»،
يضيف التقرير العبري« ،مع اإلشارة
إلــى أن ج ــزءًا كبيرًا مــن ثمن الطائرة
اإلسرائيلية يأتي من املساعدة املالية
للواليات املتحدة املخصصة سنويًا
إلسرائيل ،وهذا يظهر باألرقام الجهة
الخاسرة والجهة التي انتصرت!».

لــم تمنع معرفة الــواليــات املتحدة بــوجــود «مجموعة فاغنر» العسكرية الخاصة
الروسية ضمن قــوة مشتركة ،تضم الفيلق الخامس من الجيش السوري ولــواء
ّ
وتتقدم نحو حقل عمر النفطي ومنشأة
الباقر املؤلف من أبناء عشيرة البقارة،
اإلقدام على استهدافها بقصف عنيف جوي وبري استمر ألكثر من
كونوكو ،من
ِ
ثالث ساعات.
سبق القصف عملية استطالع واسعة بالطيران ،ما سمح لألميركيني بتحديد
يثنهم ذلــك عــن استهدافها
هوية الجهات املتقدمة ،بما فيها تلك الــروسـيــة ،ولــم ِ
جميعها .وهو يأتي بعد مهاجمة قاعدة حميميم من قبل طائرة مسيرة «مجهولة
الهوية» وإسقاط طائرة روسية بصاروخ لم تنشر تفاصيل عنه وتحوم الشكوك
حول الهوية الفعلية للجهة التي أطلقته على الرغم من تبني «هيئة تحرير الشام»
للعملية.
َّ
تشير هذه التطورات إلى تزايد متدرج ،ولكن مطرد ،في حدة املواجهة األميركية
ـ الروسية على األرض السورية ،والتي تبلغ مع عملية القصف األخيرة مستوى
جديدًا.
ُ
ُّ
يشتد
عدة حروب تحت سقف الحرب الواحدة تخاض اليوم في سوريا ،والوضع
تعقيدًا وتشابكًا .فباإلضافة إلى املعركة الدائرة بني الدولة السورية وحلفائها من
جهة ،وبني فصائل املعارضة ورعاتها اإلقليميني والدوليني من جهة أخرى ،تتصاعد
صراعات لها حيثيتها ومنطقها الخاص ،وتتداخل فيها هي األخرى األبعاد املحلية
بتلك اإلقليمية والدولية ،بموازاة ارتباطها باملعركة األصلية .ففي ظالل املذكورة،
تدور مواجهات متفاوتة االحتدام بني إسرائيل والواليات املتحدة ومحور املقاومة،
وبني تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية ،وبني روسيا والواليات املتحدة.
لم يشتبك الجيشان الروسي واألميركي حتى اآلن رسميًا ،وبشكل مباشر ،في
ســوريــا ،أو في أيــة بقعة أخــرى من العالم ،وربما لن يشتبكا ،لكنهما يتواجهان
م ــن خ ــال ح ـل ـفــاء ظــرفـيــن
أو ث ـ ــابـ ـ ـت ـ ــن ومـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات الـ ــردي ـ ـفـ ــة أو
مـ ـ ــا يـ ـسـ ـم ــى املـ ـجـ ـم ــوع ــات
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـخ ــاص ــة .هــذه
املجموعات امللتبسة الهوية،
واملـ ـن ــاسـ ـب ــة جـ ـ ـدًا لـلـطـبـيـعــة
الهجينة املستجدة للحرب،
ُ
ك ــث ــر االع ـت ـم ــاد عـلـيـهــا فــي
الـ ـعـ ـق ــدي ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،مــن
قبل الجيش األميركي قبل
اآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن .فـ ـق ــد س ــاه ـم ــت
شـ ـ ــركـ ـ ــات «بـ ـ ـ ـ ــاك ووتـ ـ ـ ــر»
و«ك ــاسـ ـت ــر ب ــاتـ ـل ــز» وعـ ــدد
كبير غيرها مــن الشركات
امل ـ ـت ـ ـع ـ ــاق ـ ــدة م ـ ـ ــع الـ ـجـ ـي ــش
األميركي ،في احتالل العراق
والتنكيل بالشعب العراقي
والحرب على املقاومة.
روسيا بدورها ،باتت تلجأ إلى خدمات املجموعات العسكرية الخاصة ،وأبرزها
«مجموعة فاغنر» .ومع أن هذه املجموعة متعاقدة ّ ،وتعمل مع جيوش أخرى غير
ً
مثالّ ،
فإن جل عملياتها في خارج روسيا،
الجيش الروسي ،كالجيش السوداني
تجري بالتنسيق مع جيشها ،باعتبارها قوة رديفة له ،أكان األمر في أوكرانيا أم
في سوريا .وليس سرًا ّأن عالقة خاصة تجمع مؤسسها ،ديمتري أوتكني ،العقيد
والقائد السابق لـلــواء فــي الــوحــدات الخاصة لالستخبارات العسكرية الروسية،
بالرئيس فالديمير بوتني وفريقه.
منذ بداية التدخل الروسي في سوريا ،شاركت املجموعة ،التي ُي َّ
قدر عدد مقاتليها
في سوريا بنحو سبعة آالف عند مطلع العام الحالي ،إلى جانب الجيشني الروسي
والسوري في املعارك البارزة في تدمر وريف حماه ودير الزور وفي معارك شمالي
شرقي سوريا .عناصر املجموعة من العسكريني السابقني ،ويتضمن تسليحها،
باإلضافة إلى األسلحة الخفيفة على أنواعها ،دبابات من طراز « »T72ومدرعات
وراجـمــات صواريخ ورشــاشــات ثقيلة وتتولى وسائل النقل العسكرية الروسية
الجوية والبحرية إيصال املقاتلني واألعتدة إلى سوريا.
حاول املسؤولون األميركيون التقليل من خطورة القصف الجوي األميركي لقوات
روسـيــة رديـفــة وتــداعـيــاتــه على الساحة الـســوريــة /ولـكــن خـبــراء عسكريني ،مثل
جوزيف تريفيثيك ،رأوا أنها بداية لحرب منخفضة التوتر بني روسيا والواليات
املـتـحــدة« .روس ـي ــا ،ب ــرأي تريفيثيك ،ات ـخــذت قــرارهــا بــاسـتـخــدام ال ـقــوات الــرديـفــة
كأسلوب قليل املخاطر لتحدي التصميم األميركي ،وهو ّ
تطور مقلق ُي ِنذر باملزيد
من املناوشات في املستقبل بني الطرفني ،خاصة في منطقة دير الزور .ويبدو أن
هدف القوات املشتركة املتقدمة كان السيطرة على حقول النفط والغاز املوجودة في
منطقة انتشار قوات سوريا الديموقراطية».
طبعًا ،ال يشير الخبير إلى أن الواليات املتحدة تستخدم من جهتها «قوات سوريا
الديموقراطية» كقوة رديفة تحتل حقول النفط والغاز لتأمني املوارد ملشروع إقامة
كـيــان تحت سيطرتها فــي شــرق ال ـفــرات ،يسمح بتغطية تموضعها العسكري
املرشح للتزايد في الفترة املقبلة نظرًا للتطورات الجيواستراتيجية في املنطقة
والعالم .وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ،اتهمها بالسعي للبقاء إلى األبد
في سوريا ،وال شك في ّأن هذا البقاء مشروط بنجاح مشروع التقسيم الفعلي
مهما كانت مسمياته ومسوغاته ،وبالسيطرة على حقول النفط والـغــاز .لذلك،
سيتصاعد الصراع على هذه الحقول.
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األردن

الشعبي العام تجاه «التصعيد االقتصادي» الحكومي األخير،
وسط الركود
ُ
بخالف احتجاجات احتويت في الكرك والسلط ،أخذت قضية استقالة أحد
مستشاري عبد الله الثاني نقاشًا أوسع من المنطقي ،فيما حاول القصر
إظهار التدخل الشخصي للملك على أنه رد اعتبار للشعب

الملك يحتوي الغضب
الشعبي بـ«جلسة عشائر»؟
عمان ــ األخبار
س ـت ـض ــاف ق ـص ــة «امل ـ ـلـ ــك وامل ـس ـت ـش ــار
وسائق الحافلة» إلــى باقي القصص
املــرويــة عن عالقة الناس بالقصر في
األردن ،ولـكــن هــذه امل ــرة تـجــاوز األمــر
فـئــة قـلـيـلــة مـمــن ش ـهــدوا الــواق ـعــة ،بل
ك ــان ال ـ ــرأي ال ـع ــام ط ــرفــا ف ــي األحـ ــداث
التي انتشرت تفاصيلها على مواقع
التواصل االجتماعي ،لتأتي خاتمتها
ب ـت ـغــريــدة مـلـكـيــة مـقـتـضـبــة وبـلـهـجــة
عامية ،للمرة األول ــى ،تـقــول« :مــا حدا
أح ـس ــن م ــن حـ ــدا إال ب ــاإلنـ ـج ــاز» .كــان
ذل ــك ق ـبــل ي ــوم واحـ ــد م ــن زي ـ ــارة املـلــك
عـبــد الـلــه لــروسـيــا الخميس املــاضــي،

شرطة نيويورك
تزور األمن العام
زار وف ــد أم ـيــركــي بــرئــاســة امل ـف ــوض ال ـع ــام لشرطة
نـيــويــورك مديرية األم ــن الـعــام األردن ـيــة فــي الـحــادي
عشر من الشهر الجاري ،وذلك بالتوازي مع إعالن
إجـ ـ ــراء ت ـن ـقــات ل ـض ـبــاط األم ـ ــن م ــن عـ ــدة رتـ ــب في
اإلدارات املتعلقة بمراكز التأهيل واإلصالح ،وإدارات
أمن الجسور ،وكذلك قيادات أقاليم اململكة باستثناء
إقليم الـجـنــوب .وتــزامــن ذلــك أيـضــا مــع احتجاجات
اندلعت على مدار عدة أيام في مدينة الكرك أحرقت
فيها اإلط ـ ــارات وأغـلـقــت ش ــوارع فــي وس ــط املــديـنــة،
فتدخلت ق ــوات ال ــدرك لـفـ ّـض ه ــذه األع ـم ــال ،وتــوجــه
إثر ذلك مدير قــوات الــدرك مع وفد أمني للقاء نواب
ووجهاء الكرك من أجل احتواء األزمة.

حينما تــدخــل «رأس ال ـهــرم» مباشرة
في قصة كبرت ككرة الثلج ،خصوصًا
أن سائق الحافلة خالد فــاح املراونة
لـجــأ إل ــى عشيرته (بـنــي صـخــر) لحل
مـشـكـلــة حــدثــت بـيـنــه وب ــن مستشار
في الــديــوان امللكي ،وتبع ذلــك انحياز
شركته («جــت» للنقليات السياحية)
إل ـ ــى ص ـ ـفـ ــه ،كـ ـم ــا ق ـ ــال أمـ ـ ـ ــام وجـ ـه ــاء
عـشـيــرتــه ،بـعــد مـتــابـعــة أج ـه ــزة رصــد
السرعة واملراقبة املثبتة في الحافلة.
ال ـ ـش ـ ــارع األردن ـ ـ ـ ـ ــي انـ ـشـ ـغ ــل ب ـح ــادث ــة
املستشار والسائق بعد تداول صورة
املخالفة الـتــي حــررتـهــا شــرطــة السير
بقيمة  500ديـنــار أردن ــي ( 700دوالر
أميركي) مساء  10شباط  ،2018على
ال ـطــريــق ال ـع ــام ال ــواص ــل ع ـ ّـم ــان بــإربــد
ً
شـمــاال ،مع وجــود مالحظة من محرر
املخالفة تقول« :أمــر من عطوفة مدير
األمن العام» .جاءت هذه املخالفة بعد
أن أوق ـفــت س ـيــارة كــانــت تـسـيــر خلف
ال ـح ــاف ـل ــة ملـ ــدة وجـ ـي ــزة ع ـل ــى ال ـطــريــق
املذكور السائق بعد أن تجاوزت عنه
واعترضته ،لينزل منها شخص ّ
عرف
عــن نفسه بــأنــه مستشار فــي الــديــوان
امللكي عصام الروابدة .املستشار الذي
ب ــدا م ـس ـتـ ً
ـاء وات ـه ــم ال ـســائــق بــالـتـهــور
ً
وأنــه سيعلمه «خـطــأه» أجــرى اتصاال
مع مدير األمن العام ،ثم مضى.
ي ـ ــروي ال ـس ــائ ــق أن م ــدي ــر األم ـ ــن عـ ّـمــم
ب ـ ـ ـ ــدوره أمـ ـ ــر الـ ـح ــافـ ـل ــة عـ ـل ــى «ج ـم ـيــع
الـ ــدوريـ ــات ف ــي امل ـم ـل ـك ــة» ،وب ـع ــد عــدة
ك ـي ـل ــوم ـت ــرات ،أوقـ ـف ــت دوري ـ ـ ــة شــرطــة
الـحــافـلــة ،واحـتـجــزت رخـصــة الـقـيــادة،
وتدخل الــركــاب الذين رفضوا النزول
من الحافلة إال إذا جرى إخالء السائق.
وبالفعل ،أوصــل السائق الــركــاب إلى
إرب ــد وع ــاد إل ــى دوري ــة الـشــرطــة التي

أعيد بكثافة نشر مقاطع قديمة الحتجاجات قبل سنوات فيها هتافات تطاول عبد الله الثاني (صفحة الديوان على «تويتر»)

ح ـج ــزت ــه م ــع ال ـح ــاف ـل ــة مل ـ ــدة ســاعـتــن
ونـصــف ،ثــم كفله مساعد مدير األمــن
ال ـع ــام لـتـنـتـهــي املـشـكـلــة بـطــريـقــة أكــد
السائق أنه ال يعرفها.
وأثناء اجتماع العشيرة تلقى السائق
ً
اتصاال من املدير العام لـ«جت» ،مالك
ُ
ح ـ ــداد ،يـعـلـمــه أن ــه ط ـلــب حـضــورهـمــا
إل ــى ال ــدي ــوان املـلـكــي ،فيما نـفــى األمــن
العام أن يكون السائق قد أخطأ ،وذلك
بعد التحقيق في املوضوع والسماع
لشهادة الــركــاب والتحقق مــن أجهزة
مراقبة الحافلة ،وبذلك تكون املخالفة
غير صحيحة ،األمر الذي دفع عشيرة
الـســائــق إلــى إص ــدار بـيــان وجـهــت من
خــالــه رســالــة إل ــى املـلــك تـتـســاءل :هل
يـحــق ملــوظــف ال ــدي ــوان االعـ ـت ــداء على
ال ـحــريــات ال ـعــامــة ،وه ــل يـحـمــل صفة
الضابطة العدلية؟
وجــاء فــي البيان أن مــا حــدث «اعـتــداء
ع ـل ــى ق ـب ـي ـلــة ب ـن ــي صـ ـخ ــر» ،مـطــالـبــن

ال يمكن سلخ ما حدث
مع مستشار
عبد الله عن
السياق العشائري

بمساءلة وزير الداخلية ومدير األمن
العام عن الطريقة التي جرى التعامل
بها مــع الـحــدث ،وعــن صحة املخالفة
الـ ـت ــي حـ ـ ـ ــررت ،واخـ ـتـ ـت ــم الـ ـبـ ـي ــان ب ــأن
«القبيلة ستجتمع في وقــت الحــق إن
لم تتحقق االستجابة» .لكن ً
لقاء بني
أطـ ـ ــراف امل ـش ـك ـلــة ف ــي الـ ــديـ ــوان تـ ــدارك

امل ــوق ــف ،ون ـق ــل رئ ـيــس ال ــدي ــوان فــايــز
الـطــراونــة (وهــو رئيس وزراء سابق)
«رغبة» امللك في حل املشكلة «باملحبة
ً
والـ ـ ــود» ،وف ـعــا اع ُـتــذر املـسـتـشــار من
سائق الحافلة ،ثم قبلت استقالته بعد
ذلك .وجاءت تغريدة امللك لتحمل في
طياتها ما يرضي العشائر ،إذ انتصر
ألحـ ــد «م ـس ـت ـض ـع ـف ـي ـهــا» ول ـل ـم ـنــاديـّـن
وراف ـع ــي ش ـعــار ال ــدول ــة املــدن ـيــة بـكــف
يد موظف برتبة مستشار من ديوانه
الخاص تجاوز القانون.
ال يـمـكــن سـلــخ الـتـفــاصـيــل بـعـيـدًا عن
س ـيــاق ـهــا الـ ـعـ ـش ــائ ــري ،خ ـص ــوص ــا أن
املـ ـسـ ـتـ ـش ــار ن ـف ـس ــه ه ـ ــو اب ـ ــن ع ـش ـيــرة
أردنـيــة وابــن أحــد أهــم رجــاالت الدولة
األردنية الذين عاصروا امللكني حسني
وعـبــد ال ـلــه ،فــوالــد املـسـتـشــار هــو عبد
الـ ـ ـ ــرؤوف ال ـ ــرواب ـ ــدة الـ ـ ــذي ي ـص ـلــح أن
نقول عنه «رجل املناصب» في اململكة،
وذل ـ ـ ــك ل ـت ـن ـق ـلــه فـ ــي م ـع ـظ ــم امل ـن ــاص ــب

فلسطين

َّ
عائلة الشهيد الحلبي مهددة بفقدان منزلها بسبب «قرار
رغم الروح المعنوية التي
ضختها الحملة الشعبية
إلعادة بناء منزل عائلة
الشهيد مهند الحلبي الذي
هدمه العدو ،فإن النتيجة
التي آلت إليها العائلة أنها لم
تستطع دفع المبلغ الكامل
لبيتها البديل ،فيما سارعت
محكمة فلسطينية إلى
اتخاذ قرار بالحجز على البيت

قررت العائلة أال تعيد البناء
خوفًا من أن يهدمه االحتالل
مجددًا (أ ف ب)

رام الله ــ األخبار
م ـفــارقــة ج ــدي ــدة تـسـجـلـهــا األحـ ــداث
امل ـت ـســارعــة ف ــي ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة ،إذ
تستعد عائلة الشهيد مهند الحلبي،
الــذي نفذ أولــى عمليات «انتفاضة
الـ ـ ـق ـ ــدس» ال ـ ـجـ ــاريـ ــة ،لـ ـلـ ـخ ــروج مــن
منزلها الثاني الذي اشترته بعدما
ه ـ ــدم الـ ـ ـع ـ ــدو اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ب ـي ـت ـهــا
األساسي عقابًا لها ،وذلك بعد قرار
محكمة الصلح الفلسطينية في رام
الـلــه حـجــز امل ـنــزل لـعــدم س ــداد ثمنه
ً
كامال ،إذ جاء القرار ً
بناء على قضية
شكوى تقدم بها أصحاب املنزل.
وفـ ــي ب ــداي ــة ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ،2016
ه ــدم ــت آلـ ـ ُي ــات الـ ـع ــدو م ـن ــزل عــائـلــة
ال ـح ـل ـبــي امل ـ ـكـ ـ َّـون م ــن ط ــاب ـق ــن بـعــد
اقتحامها ضاحية الــريـحــان شمال
رام ال ـلــه ف ــي مـنـتـصــف ال ـل ـيــل ،فيما
ان ـط ـل ـق ــت ف ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي حـمـلــة

ـزل
شـعـبـيــة واس ـع ــة إلعـ ــادة ب ـنــاء مـنـ ٍ
لـلـعــائـلــة ك ــان إق ـبــال املــواط ـنــن على
دعـمـهــا جـيـدًا وم ــن مختلف الفئات
االجتماعية.
تقول مصادر محلية لـ«األخبار» إن
العدو منع عائلة الشهيد من إعادة
ب ـنــاء مـنــزلـهــا م ـكــان الـبـيــت امل ـهــدوم
ب ـعــد أن َص ــرف ــت ال ـح ـم ـلــة الـشـعـبـيــة
مـبـلـغــا لـتـكــالـيــف اإلس ـم ـنــت ومـبــالــغ
إضافية أخرىّ ،
فقررت العائلة شراء
ً
منزل لها في املنطقة نفسها .وفعال
ٍ
تمكنت بمساعدة الحملة من شراء
امل ـنــزل ال ـجــديــد ،وق ــد بـقــي مــن ثمنه
 30ألف دينار أردنــي ( 42ألف دوالر
ت ـق ــري ـب ــا) ّأك ـ ــدت ال ـع ــائ ـل ــة أن ج ـهــات
كـثـيــرة «دق ــت عـلــى صــدرهــا» واع ــدة
بدفعها ،لكن هذا ما لم يحدث حتى
اآلن.
«ال ـح ـم ـلــة ال ـش ـع ـب ـيــة» اع ـت ـب ــرت أنـهــا
أنهت ما عليها من التزامات ،وذلك
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ال ـق ـي ــادي ــة ف ــي ال ـس ـل ـط ــات الـتـنـفـيــذيــة
وال ـت ـشــري ـع ـيــة ،وك ـ ــان آخ ــره ــا رئـيـســا
ملجلس األعيان (مجلس امللك) .وبعد
أن أعـفــي مــن رئــاسـتــه ،اسـتـقــال نهاية
ع ــام  ،2015وال ـجــديــر بــالــذكــر أن ــه من
املنتقدين للتوجه الليبرالي في اإلدارة
االقتصادية لـلــدولــة ،ومــن املعارضني
لـفـكــرة الــامــركــزيــة ،وك ــان قــد ق ــال في
ن ــدوة نـهــايــة ال ـعــام امل ـن ـصــرم إن ــه دفــع
غاليًا ثمن معارضته (جرت انتخابات
الــامــركــزيــة ع ــام  ،)2017كـمــا ق ــال إنــه
ضد «خطاب الحقوق املنقوصة».
ق ــد ت ـك ــون ق ـصــة ال ـســائــق واملـسـتـشــار
أحـ ــد املـ ــؤشـ ــرات ع ـلــى احـ ـت ــدام ص ــراع
داخـ ــل الـحـلــف الـطـبـقــي ال ـحــاكــم وبــن
ت ـيــاراتــه املـتـبــايـنــة م ــا ب ــن لـيـبــرالـيــن
وب ـيــروقــراط ـيــن ،فــي وق ــت تشهد فيه
املـمـلـكــة حــالــة سـخــط نتيجة الرت ـفــاع
األس ـ ـعـ ــار ،وذل ـ ــك م ــع ت ـكــاثــر ل ـح ــوادث
سـ ـط ــو مـ ـسـ ـل ــح ف ــاشـ ـل ــة (ع ـ ـ ـ ــدا واح ـ ــد

نجحت بالسطو على بنك فــي مخيم
الـ ــوحـ ــدات) .وم ــن امل ـس ـت ـغــرب انـتـشــار
م ـقــاطــع ف ـيــديــو قــدي ـمــة الحـتـجــاجــات
ش ـهــدهــا األردن عــامــي  2011و2012
عال تطاول
تظهر فيها هتافات بسقف ٍ
امللك نفسه ويــروج لها على أنها هذه
األيام ،مع أنه ال توجد تحركات مؤثرة
ف ــي ال ـ ـشـ ــارع سـ ــوى اح ـت ـج ــاج ــات فــي
مــديـنــة الـسـلــط فــي مـحــافـظــة الـبـلـقــاء،
تـبـعـتـهــا أخـ ــرى ف ــي مـحــافـظــة ال ـك ــرك،
وكلتاهما احتواهما القصر.
أما في عمان ،فال تجاوب جماهيريًا
مع املسيرات التي دعت إليها األحزاب
القومية واليسارية التي منعت في
الـشـهــر امل ــاض ــي م ــن االع ـت ـصــام أم ــام
رئــاســة الـ ـ ــوزراء ،وال ــاف ــت ك ــان وقفة
أمـ ــام ال ــدي ــوان املـلـكــي قـبــل ع ــدة أي ــام
ن ـفــذت ـهــا م ـج ـمــوعــة م ــن املـعـتـصـمــن
(يمثل عدد منهم «حراك عمان» الذي
يتماهى مــع خـطــاب البيروقراطيني
واملـتـقــاعــديــن الـعـسـكــريــن) بهتافات
معروفة كانوا قد استخدموها خالل
ال ـح ــراك األردن ـ ــي ال ــذي انـطـلــق فــي 7
كانون الثاني  ،2011أي أن ال جديد
ف ــي ال ـط ــرح وال ال ـه ـتــاف ،ول ــم تشكل
وقفتهم حالة حركت الشارع الراكد.
ويقبع األردن ،ما بني الوضع الداخلي
والخارجي ،في عنق الزجاجة ،على
حـ ــد وص ـ ــف رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء هــانــي
املـ ـلـ ـق ــي ،ف ـح ـت ــى مـ ــع ت ــوق ـي ــع م ــذك ــرة
الـتـفــاهــم عـلــى امل ـســاعــدات األميركية
البالغة  6مليارات دوالر على مدار 5
سنوات وما يحمله األمــر من طمأنة
ع ـبــر الـحـلـيــف األك ـب ــر لـلـمـمـلـكــة ،فــإن
التحديات ال تزال كبيرة .وامللك الذي
يعي هــذه الـتـحــديــات وعمقها أشــار
مـ ــرة أخ ـ ــرى إلـ ــى األوراق الـنـقــاشـيــة
الـتــي طــرحـهــا فــي ع ــدة مــواضـيــع عن
التعليم والــديـمــوقــراطـيــة وعالقتها
ب ــامل ــواطـ ـن ــة وب ـت ـك ــوي ــن نـ ـظ ــام ف ـعــال
وس ـي ــادة ال ـقــانــون وال ــدول ــة املــدنـيــة،
مـنـتـقـدًا غ ـيــاب ال ـت ـفــاعــل م ــع م ــا جــاء
فـيـهــا ،إذ رأى أنـهــا وسـيـلــة للضغط
«م ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــوق» وف ـ ـ ــق تـ ـعـ ـبـ ـي ــره .ك ــذل ــك
طلب عبد الـلــه الـثــانــي مــن الحضور
مساعدته والضغط «مــن تحت» ،أي
ال ـش ــارع ،وك ــان ذل ــك أث ـنــاء لـقــائــه مع
طـلـبــة م ــن كـلـيــة األم ـي ــر ال ـح ـســن بن
عبد الـلــه الثاني لـلــدراســات الدولية
في الجامعة األردنية (لكن ليس مع
مجلس الطلبة املنتخب).
ربـمــا هـنــاك أسئلة وإجــابــات متعددة
ً
بناء على قــراءة التطورات في األردن،
وه ــي لـيـســت بـمـعــزل عـمــا ي ـحــدث في
املـنـطـقــة ،أي ت ـجــاه الـضـغــط م ــن فــوق
وبــالـتــوازي مــع مــن يضغط مــن تحت،
ومن هو التيار الــذي ستسقط رموزه
خــال هــذه العملية ومــدى تأثير ذلك
في النهج السياسي واالقتصادي في
اململكة.

اليمن

متواصل:
«التواطؤ»
ُ
ِّ
بريطانيا «تقدر» السخاء السعودي!
يـ ـ ـب ـ ــدو أن األداء األم ـ ـ ـمـ ـ ــي مـ ـ ــع ت ــول ــي
البريطاني ،مارتن غريفيث ،مهماته في
آذار /مــارس املقبل ،لن يغاير ما ُس ّجل
للمبعوث الحالي إلى اليمن ،إسماعيل
ولد الشيخ أحمد ،طوال فترة حلوله في
منصبه منذ  25نـيـســان /أبــريــل ،2015
وح ـتــى إع ــان اسـتـقــالـتــه فــي  22كــانــون
األول /يناير املاضي .هذا ما توحي به
التحركات البريطانية التي تستبق بدء
مهمة غريفيث ،وكذلك املــواقــف األممية
املصاحبة لها ،التي َتغدو معها سيرة
ِ
املبعوث الجديد ،التي أمل فيها البعض
خيرًا ،غير ذات أهمية واقعًا.
يـ ــوم أم ـ ــس ،أف ـي ــد ع ــن ت ـق ــدم بــريـطــانـيــا
بمقترح إلى مجلس األمن إلصدار بيان
ي ـش ـيــد ب ـت ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ــارات
ب ـت ـقــديــم ن ـح ــو م ـل ـي ــار دوالر لـتـخـفـيــف
ّ
وتعبر
حدة األزمة اإلنسانية في اليمن.
مـ ـس ــودة ال ـب ـي ــان امل ــذك ــور ع ــن «ت ـقــديــر»
الدول األعضاء في املجلس لذلك التعهد،
َ
ملياري
وأيضًا العتزام السعودية إيداع
ٌ
«تقدير»
دوالر في البنك املركزي اليمني.
ال يـكـتـفــي ب ــه امل ـش ــروع ال ـبــري ـطــانــي ،بل
يذهب إلى ّ
حد تجهيل هوية من يفرض
ال ـح ـص ــار ع ـل ــى ال ـي ـم ــن ،وي ــوق ــع ال ـع ــدد
األكـبــر مــن الضحايا بــن املــدنـيــن ،عبر
إع ــراب ــه عــن «م ـخ ــاوف» الـ ــدول األع ـضــاء
«بشأن الخسائر بني املدنيني بشكل عام،
والقيود على واردات األغذية لألغراض
التجارية واإلنسانية واإلمدادات الطبية
والــوقــود» .وتكمل املـســودة بمساواتها
فــي املـســؤولـيــة عــن الــوضــع الـحــالــي بني
جميع األطراف ،من خالل دعوتها إياهم
إل ــى «الـسـمــاح بــوصــول امل ـســاعــدات إلــى
اليمن دون عراقيل».
ه ـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع «املـ ـنـ ـح ــاز» أثـ ـ ــار سـخــط
امل ـن ـظ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة ال ـح ـق ــوق ـي ــة ،وف ــي
م ـق ــدم ـت ـه ــا م ـن ـظ ـم ــة «هـ ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس
ووتش» ،التي رأت ،على لسان مدير قسم
األمم املتحدة فيها ،لويس شاربونو ،أن
«الـبـيــان ال ــذي يــديــن طــرفــا واح ـ ـدًا ،وهــو
ال ـحــوث ـيــون ،وال يــذكــر حـتــى انـتـهــاكــات
ال ـط ــرف اآلخ ـ ــر ،وه ــو ال ـت ـحــالــف بـقـيــادة
ال ـس ـع ــودي ــة ،ي ـغ ــذي م ـن ــاخ ال ـح ـصــانــة».
وشـ ـ ـ ــدد شـ ــاربـ ــونـ ــو عـ ـل ــى أنـ ـ ــه «ي ـت ـعــن
عـلــى مجلس األم ــن أن يسمي ويفضح
الجميع».
وجاء الكشف عن املقترح البريطاني بعد
ســاعــات مــن رف ــع خ ـبــراء أمـمـيــن تقريرًا
بـشــأن اليمن إلــى مجلس األم ــنُ ،وصــف
هــو اآلخ ــر بــ«املـنـحــاز» و«غ ـيــر املـهـنــي».

إذ إنه ،على الرغم من اتهامه السعودية
بـ«استخدام التهديد بالتجويع كوسيلة
حرب»ّ ،برر ،بنحو غير مباشر ،الحصار
املفروض على اليمن عبر إرجاعه القيود
املفروضة على الــواردات إلى ضعف ثقة
«ال ـت ـحــالــف» بـعـمـلـيــات الـتـفـتـيــش الـتــي
تـقــودهــا األم ــم املـتـحــدة ،مـشــددًا فــي هذا
اإلطـ ــار عـلــى ضـ ــرورة «تـحـســن ال ـث ـقــة...
لكفالة زي ــادة تــدفــق اإلمـ ـ ــدادات» .كــذلــك،
مع ّدو التقرير عن املماثلة بني
لم يمتنع ِ
الغارات التي نفذها طيران «التحالف»
على املدنيني ،وبني «استخدام الحوثيني
العشوائي للذخائر املتفجرة» ،معتبرين
أن األمــريــن «أحــدثــا آث ــارًا غير متناسبة
عـ ـل ــى امل ــدنـ ـي ــن والـ ـهـ ـي ــاك ــل األس ــاسـ ـي ــة
امل ــدنـ ـي ــة» ،ف ــي وق ـ ــت ت ــؤك ــد ف ـي ــه مـعـظــم
ال ـت ـق ــاري ــر ال ــدول ـي ــة أن الـ ـس ــواد األع ـظــم
مــن ضـحــايــا ال ـحــرب ال ــدائ ــرة فــي اليمن
سقطوا جراء الغارات السعودية.
ولــم يقتصر التقرير األمـمــي على ذلــك،
بل إنه تضمن ،وفقًا ملسؤولني من حركة
«أن ـص ــار ال ـل ــه» ،مـعـلــومــات «ك ــاذب ــة» عن
قيام الحركة بإعدام  3قياديني عسكريني
م ــوال ــن ل ـل ــرئ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ،ع ـل ــي عـبــد
ال ـلــه ص ــال ــح ،ه ــم :ال ـل ــواء م ـهــدي مـقــولــة،
العميد عبد الله ضبعان ،والعميد مراد
الـعــوبـلــي .وإذ نـفــت «أن ـص ــار ال ـلــه» تلك
«االتهامات الباطلة» ،مؤكدة أن سلطات
صنعاء لم تستقبل فريق الخبراء الذي
أعـ ـ ّـد ال ـت ـقــريــر ،أوض ـح ــت مـصـيــر أول ـئــك
الخبراء أسماءهم.
القياديني الذين أورد ُ
وب ـح ـس ــب ت ـص ــري ـح ــات ن ـق ـل ــت ع ــن أح ــد
القياديني في الحركة ،فإن «اللواء مقولة
لم يتعرض ألي أذى ،وهو في منزله في
يتسلم غريفيث مهامه خلفًا لولد الشيخ
بدءًا من الشهر المقبل

صنعاء تحت اإلقامة الجبرية ،ويحظى
بضمان الشيخ عبده بن حبيش ،زعيم
قبيلة سـفـيــان ،بـعــدمــا سـلــم نفسه إليه
ديسمبر
فــي الـثــالــث مــن كــانــون األولُ /
املاضي» .أما العميد ضبعان فقد «أفرج
املاضي»،
عنه في  27كانون األول /يناير
َّ
فيما ال يزال «العميد العوبلي ُمتحفظًا
عليه في جهاز األمن السياسي».
كذلك ،نفى القيادي في «أنصار الله» أن
يـكــون مـصــدر األسـلـحــة الـتــي فــي حــوزة
ً
الـ ـح ــرك ــة إي ـ ـ ـ ــران ،قـ ــائـ ــا إن «ك ـ ــل س ــاح
ال ـج ـي ــش والـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة ص ـنــاعــة
روسية وغنائم من جبهات القتال ،إلى
ج ــان ــب ك ـم ـيــات مـ ـح ــدودة م ــن األسـلـحــة
ُ َ
الخفيفة تـشــتــرى مــن األسـ ــواق املحلية
لبيع السالح في املحافظات» .وجاء هذا
الكالم تعليقًا على ما قال فريق الخبراء
إنها «مخلفات قذائف ،ومعدات عسكرية
متصلة بها ،وطائرات عسكرية مسيرة
من دون طيار ،ذات أصل إيراني» تمكن
من توثيقها .واتهم الفريق إيــران بأنها
«أخفقت في اتخاذ التدابير الالزمة ملنع
توريد قذائف قصيرة املدى ،وصهاريج
ت ـخــزيــن م ـيــدان ـي ــة ،وطـ ــائـ ــرات عـسـكــريــة
مسيرة ،أو بيعها أو نقلها» لـ«أنصار
ال ـلــه» .وتشكل تلك االدعـ ــاءات تصديقًا
للرواية األميركية ،التي سبق أن أعلنت
األم ــم املـتـحــدة ،تعليقًا عـلــى «مسرحية
ن ـي ـكــي ه ــاي ـل ــي» ف ــي نـ ـي ــوي ــورك أواسـ ــط
ش ـهــر ك ــان ــون ال ـث ــان ــي /ي ـنــايــر املــاضــي
ـت أنها
(عــرضــت هــايـلــي يــومـهــا مــا ادع ـ ُ
آث ــار «ال ـص ــاروخ اإلي ــران ــي» ال ــذي أطـلــق
ع ـلــى ال ــري ــاض ف ــي  4ت ـشــريــن ال ـثــانــي/
نــوفـمـبــر ال ـفــائــت) ،أن ـهــا لــم تـجــد عليها
«أدلة قاطعة».
ت ـصــديــق س ــرع ــان م ــا بـ ـ ــادرت الـسـفـيــرة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ل ـ ـ ــدى األم ـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة فــي
استغالله ،عبر دعــوتـهــا ،أمــس ،مجلس
األمـ ــن ،إل ــى الـتـحــرك ضــد إيـ ــران .وقــالــت
هايلي ،في بيان إن «الوقت حان» لذلك،
الف ـتــة إل ــى أن تـقــريــر ال ـخ ـبــراء األمـمـيــن
«يسلط الضوء على ما قلناه منذ أشهر،
من أن إيــران نقلت أسلحة بطريقة غير
ش ــرع ـي ــة ،ف ــي ان ـت ـه ــاك ل ـ ـقـ ــرارات مجلس
األم ـ ــن» .وتــاب ـعــت هــايـلــي أن ــه «ال يمكن
ال ـع ــال ــم االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ال ـس ـم ــاح ل ـهــذه
االن ـت ـه ــاك ــات الـ ـص ــارخ ــة بـ ــأن ت ـتــواصــل
مــن دون رد» ،م ـشــددة عـلــى ض ــرورة أن
«تتحمل إيران عواقب تحديها املجتمع
الدولي».
(األخبار)

فلسطيني»!
ع ـنــدمــا خ ـ ّـي ــرت عــائ ـلــة ال ـش ـه ـيــد بني
البناء أو الشراء ،فيما قررت العائلة
ال ـشــراء ،وبــذلــك وضـعــت الحملة كل
م ــا جـمـعـتــه لـ ـش ــراء املـ ـن ــزل ال ـجــديــد.
أمــا العائلة ،فــوجــدت نفسها تسدد
التكاليف الباقية من مالها الخاص
ب ـع ــد أن س ـك ـنــت ب ــاإليـ ـج ــار ب ـ ـ ــ$400
شهريًا ،فيما كان أثاث املنزل القديم
موزعًا في منازل الجيران.
بـعــد عــامــن فــوجــئ ال ــوال ــد الحلبي
بمكاملةٍ هاتفية مــن أصـحــاب املنزل
الـجــديــد ي ـتــذمــرون مــن تــأخــرهــم عن
دفــع املبلغ الباقي مــن املبلغ الكامل
 126أل ــف دي ـنــار ،وأبـلـغــوه بتحويل
املـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــة مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة إلـ ـ ـ ــى الـ ـقـ ـض ــاء
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي ،فـ ـيـ ـم ــا أخـ ـفـ ـق ــت كــل
م ـحــاوالت عــائـلــة الشهيد إلقناعهم
بتسديد  8000دينار ونصف كدفعة
م ـس ـت ـع ـج ـلــة ،ع ـل ــى أن يـ ـس ــدد بــاقــي
ّ
أصر أصحاب املنزل
املبلغ الحقًا ،إذ

ً
على قبض الباقي كامال.
وعقب نحو شهرين فقط من شكوى
أص ـ ـحـ ــاب امل ـ ـنـ ــزل مل ـح ـك ـمــة ال ـص ـل ــح،
أق ـ ـ ــرت األخـ ـ ـي ـ ــرة ح ـج ــز امل ـ ـنـ ــزل دون
مـنــح أي مـهـلــة لـلـعــائـلــة ،إل ــى جانب
عرضه في املــزاد العلني ،وقــد يصل
األم ـ ــر إلـ ــى م ـحــاك ـمــة وال ـ ــد الـشـهـيــد
مهند بالسجن .وبمراجعة عدد من
امل ـع ـن ـيــن ،ق ــال ــوا إن مـشـكـلــة عــائـلــة
الحلبي تعود إلى عوامل أبرزها غالء
أسـعــار الشقق السكنية والـعـقــارات
في رام الله والبيرة عامة ،إضافة إلى
غياب الرؤية لدى الحمالت الشعبية
إلعــادة بناء املنازل ،ألنها «خطوات
ارتجالية» تحاول سـ ّـد غياب الــدور
الرسمي للسلطة والفصائل ،وكذلك
بقية املــؤسـســات األهـلـيــة والخيرية
واملجتمعية.
املصير املجهول حتى اللحظة لبيت
عائلة الحلبي يفتح ملف هــدم قــوات
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ال ـعــدو م ـنــازل ال ـش ـهــداء واألسـ ــرى من
مـنـفــذي الـعـمـلـيــات ،ويـضــم هــذا امللف
م ـس ــائ ــل م ـخ ـت ـل ـفــة ،م ـن ـه ــا :الـ ـض ــرورة
ّ
امللحة لــوجــود استراتيجية واضحة
إلعــادة بناء منازل منفذي العمليات،
س ـ ـ ـ ــواء أك ـ ــان ـ ــوا أس ـ ـ ـ ــرى أم ش ـ ـهـ ــداء،
واالبتعاد عن الحمالت الشعبية التي

الحمالت الشعبية إلعادة
اإلعمار بقيت قليلة في
ظل غياب السلطة عن
المساهمات

ً
رغم أنها تعكس قيمًا سامية وتكافال
اجتماعيًا مميزًا وإيجابيات كبيرة،
ف ــإن ـه ــا تـ ـ ــورط ن ـف ـس ـهــا ف ــي ت ـعــويــض
م ـنــازل بـمـبــالــغ لـيـســت قـ ــادرة عليها،
كذلك تعفي السلطة من الضغط عليها
إلنجاز واجبها .وينبغي للمساعدين
أن يــأخــذوا بحسبانهم االحـتـيــاطــات
كــافــة مــن ال ـحــوادث الـطــارئــة ،كفحص
الوضع القانوني ألرض املنزل املهدوم
لـلـبـنــاء عـلــى أنـقــاضــه قـبــل ال ـبــدء بــأي
خطوة حتى ال يعيد العدو تدميره.
أما السلطة و«منظمة التحرير» ،فلم
يصدف أن دفعا بصورة كاملة إلعادة
إعـمــار هــذه الـبـيــوت ،وإنـمــا قــد تكون
قــدمــت م ـســاعــدات عـبــر املـحــافـظــن أو
ح ــرك ــة «ف ـت ــح» وم ـك ــات ــب امل ـن ـظ ـمــة في
ب ـع ــض األح ـ ـي ـ ــان .وت ـ ـشـ ــرح املـ ـص ــادر
املحلية أن «حمالت إعادة بناء املنازل
ً
أصـ ـ ـ ــا كـ ــانـ ــت ق ـل ـي ـل ــة ،وفـ ـ ــي م ـنــاطــق
محدودة دون غيرها» ،علمًا أن الذين

قاموا عليها معظمهم من اليساريني
الفلسطينيني أو «فتح» أو يتمتعون
بعالقات جيدة مع السلطة ،ألن املال
وأوج ــه صــرفــه بالنسبة إلــى األخـيــرة
«خط أحمر» ويخضع للرقابة املشددة
من سلطة النقد وأجـهــزة األمــن ،وهو
ّ
يصعب على «حماس» أو «الجهاد
ما
اإلســامــي» املـســاهـمــة ب ـصــورة فعالة
في بناء املنازل.
م ــن ال ـجــديــر ذكـ ــره أن مـهـنــد الـحـلـبــي
( 19عــامــا) مــن بـلــدة س ــردا شـمــال رام
الله ،وكان يدرس القانون في جامعة
ال ـقــدس فــي أب ــو دي ــس ،هــو منفذ أول
عـمـلـيــة ف ــي ال ـه ـبــة الـشـعـبـيــة األخ ـيــرة
ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت عـ ــام  ،2015ب ـعــد مــدة
قـ ـصـ ـي ــرة عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاد ص ــدي ـق ــه
ضياء تالحمة .وقد أدت تلك العملية
ال ـت ــي ن ـف ــذه ــا ف ــي الـ ـق ــدس إلـ ــى مـقـتــل
م ـسـتــوط ـنــن اث ـن ــن وإص ــاب ــة آخــريــن
بعد طعنهم وخطف سالح أحدهم.
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أنجيال ميركل
ٌ
ذئب في سيرك الشرق األوسط
ُ
من النادر اإلتيان بذئب إلى «السيرك»؛ ُيقال إن «ترويضه»
ليس باألمر اليسير .ومن المرويات الشعبية عنهّ ،
تميزه
بالذكاء ،فيما يذهب آخرون من «أهل البوادي» إلى
القول إن بمقدوره «التمييز ًبين الشجاع والجبان».
مرويات وصور تطول ،جاعلة من حضوره في عرض
من هذا النوع أمرًا نادرًا .هكذا تبدو صورة «ألمانيا ــ
ميركل» في الشرق األوسط راهنًا .فالمرأة التي ُنجحت
تشكيل حكومتها الرابعة ،ال ب ّ ّد
قبل أيام فقط في ً
المعلقة
أنها ستجد لبالدها سبال أيسر من انتهاج
ُ
الحبال ُ
في «سيرك الشرق األوسط» ...حيث غالبًا ما تشعل
النيران بما يكفي «لحروب ال ّبد منها»
رنا حربي
فــي يــوم  19كــانــون الـثــانــي املــاضــي،
أعلنت أملانيا وقف تصدير األسلحة
إلى الدول املشاركة في العدوان على
ال ـي ـم ــن ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى «ال ـت ـحــالــف
ال ـع ــرب ــي» ال ـ ــذي تـ ـق ــوده ال ـس ـعــوديــة
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات .ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـ ـ ــذي جـ ــاء
التزامًا باملباحثات التي جــرت بني
«التحالف املسيحي الديموقراطي»
و«الحزب االشتراكي الديموقراطي»
لـتـشـكـيــل االئـ ـت ــاف ال ـح ــاك ــم حــالـيــا
ف ـ ــي بـ ــرلـ ــن بـ ـع ــدم ــا أب ـ ـصـ ــر ا َلـ ـن ــور
ُّ
أخيرًا األسـبــوع املــاضــي ،اتـخــذ «من
منطلق إنساني ويهدف إلــى وضع
ح ـ ّـد ل ـل ـكــارثــة اإلن ـســان ـيــة ال ـتــي يـمـ ّـر
ب ـهــا ال ـش ـعــب ال ـي ـم ـن ــي» ،وفـ ــق وزي ــر
خــارجـيــة أملــانـيــا زيـغـمــار غــابــريـيــل.
وكـنـتـيـجــة ل ــذل ــك ،ت ـفــاخــرت غــالـبـيــة
املنظمات الحقوقية بهذا «اإلنجاز»،
ف ـي ـم ــا شـ ـك ــر ي ـم ـن ـي ــون بـ ــرلـ ــن ع ـلــى
موقف اتخذته بعد ثالثة أعــوام من
بدء عمليات القصف والتجويع.
ال ي ـم ـك ــن إنـ ـ ـ ّك ـ ــار أهـ ـمـ ـي ــة ال ـخ ـط ــوة
ً
األملـ ــان ـ ـيـ ــة ،ألن ـ ـهـ ــا تـ ـخ ـ ّـص م ـب ــاش ــرة

ال ـب ـلــد ال ـعــربــي األشـ ــد ف ـق ـرًا وشـعـبــه
املـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ـ ّـي ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــواج ـ ـ ــه «األزم ـ ـ ـ ـ ــة
اإلنسانية األسوأ في العالم» وسط
ص ـم ــت دولـ ـ ــي مـ ـخ ـ ٍـز وقـ ـب ــول غــربــي
ضـمـنــي ت ـح ـ ّـول إل ــى ت ــواط ــؤ صــريــح
م ــع ت ـصــاعــد ص ـف ـقــات تـسـلـيــح دول
ال ـ ـ ِّعـ ــدوان .ل ـكــن م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ال
ُيمثل القرار صحوة ضمير فجائية،
وال رضــوخــا لضغوطات املنظمات
ال ـح ـق ــوق ـي ــة .وهـ ــو أي ـض ــا ال يـعـكــس
«رسالة أملانيا التي تؤمن بالحرية
وحـ ـ ـق ـ ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ،إل ـ ـ ــى الـ ـع ــال ــم،
وم ـف ــاده ــا :ال ل ـل ـح ــرب» ،ك ـمــا زعـمــت
الـ ـقـ ـي ــادي ــة فـ ــي «الـ ـ ـح ـ ــزب امل ـس ـي ـحــي
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» سـ ــانـ ــدرا س ـي ـغــا،
وال يرقى ليكون تـمـ ّـردًا أملانيًا على
ّ
الرياض التي أكدت أكثر من مرة في
العام املاضي حرصها على توطيد
الـ ـع ــاق ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة م ــع بــرلــن
«ت ـمــاش ـيــا م ــع رؤيـ ــة  »2030إلع ــادة
هيكلة اقتصاد اململكة النفطية.
فــي الــواقــع ،لــم يكن الـقــرار إال فقاعة
إعــامـيــة ،بـهــدف تسكيت املعارضة
الداخلية واملنظمات الحقوقية من
جـ ـه ــة ،وت ــوجـ ـي ــه رسـ ــالـ ــة س ـيــاس ـيــة

«انتقاد السعودية ال يعني
تقاربًا مع إيران»
ّ

أثناء الحديث إلــى «األخ ـبــار» ،يشرح املصدر الديبلوماسي اإليــرانــي ،أنــه «ال يمكن القول ّإن
االنـتـقــادات األملانية لسياسات محمد ابــن سلمان ،ووصفها باملغامرات ،تعني التقارب بني
ّ
االتجاهني اإليراني واألملاني في امللفات السياسية واألمنية في املنطقة» ،موضحًا أنه «يمكن أن
يكون لهذين االتجاهني التقاء ما عندما ينتقدان السياسات السعودية ،ولكن هذا ال يعني ّأن
أملانيا قد اقتربت من إيران بعد هذه االنتقادات» .وبرغم التمايز األملاني لناحية االتفاق النووي
ّ
وغيره من امللفات ،فإنه «ال يمكن غض النظر
عــن وجهة النظر األملانية القائلة بـ ّ
ـأن إليــران
ً
دورًا فــاعــا وقــويــا فــي املنطقة» ،إضــافــة إلى
انتقادات أكثر وضوحًا.
يشير الديبلوماسي إلــى ّأن «أملانيا تــرى أنّ
النقاش بني السعودية وإيران ،قد هيمن على
جميع الشؤون أو امللفات في املنطقة ،وحتى
ّ
ّ
أنــه قــد حــل محل األولــويــة الـتــاريـخـيــة ...وهي
ّ
املسألة الفلسطينية» .ويلفت إلى أنه «في هذا
ّ
اإلطــار ،هي ترى ّأن السياسات السعودية لم تساعد في حل القضايا االقليمية فحسب ،بل
ّ
أدخلتها في حالة من التعقيد بعد تدخالتها في اليمن أو في الشوون اللبنانية ،وحتى أنها
ّ
يفر ُض على املنطقة تكلفة كبيرة ُويبعد
ترى أن التقارب السعودي اإلسرائيلي ضد إيران قد ِ
املنطقة عن السالم ،وكل ذلك بعدما جهدت كثيرًا من قبل بغية توقيع االتفاق النووي مع ايران».

ح ـ ـ ـ ــذرة إل ـ ـ ــى «املـ ـعـ ـسـ ـك ــر املـ ـ ـع ـ ــادي»
لـ ـلـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ت ـ ـقـ ــول« :نـ ـح ــن لـسـنــا
مـ ـحـ ـس ــوب ــن عـ ـل ــى أحـ ـ ـ ـ ــد» .ب ـع ـب ــارة
أخـ ـ ـ ــرى ،ل ـف ـه ــم ال ـ ــدواف ـ ــع وراء ه ــذه
الـ ـخـ ـط ــوة وت ــوق ـي ـت ـه ــا« ،ابـ ـح ــث عــن
النفوذ واملال».

مجبرة ّ
«سيدة
الفوالذ» ،ال بطلة!

لـ ــم يـ ـك ــن ص ـع ـب ــا عـ ـل ــى امل ـس ـت ـش ــارة
األملانية أنجيال ميركل ،التنازل عن
ص ـف ـقــات تـسـلـيــح «دول الـتـحــالــف»
(دول ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان عـ ـل ــى الـ ـيـ ـم ــن) فــي
عقبات تشكيل ائتالف
مقابل تذليل ُ
ح ـك ــوم ــي ُيـ ـنـ ـق ــذ واليـ ـتـ ـه ــا ال ــراب ـع ــة
ُ
وينهي الفراغ الحكومي األطول في
ال ـبــاد مـنــذ نـهــايــة ال ـحــرب الـعــاملـيــة
الثانية ،وال ــذي كــان رئـيــس «اتـحــاد
والخدمات األملاني» هولغر
التجارة
ّ
ب ـي ـن ـغ ـمــان ،ق ــد حـ ــذر م ــن تــداع ـيــاتــه،
م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــددًا عـ ـ ـل ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة «عـ ـ ـ ـ ــودة
االس ـ ـت ـ ـق ـ ــرار الـ ـسـ ـي ــاس ــي مل ــواجـ ـه ــة
تحديات البالد وأوروبا».
برغم هــذا االئتالف الحكومي الذي
َّ
تنبئ صيغته النهائية بــأن ميركل
لم تعد تنفرد بحكم البلد املوصوف
ب ـ ـ ـ ـ «م ـ ـ ــرس ـ ـ ــاة اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
ّ
األوروبي» ،فإن «السيدة الفوالذية»
نـ ـجـ ـح ــت فـ ـ ــي اج ـ ـت ـ ـيـ ــاز «اخ ـ ـت ـ ـبـ ــاره
الـ ـضـ ـخ ــم دون تـ ـق ــدي ــم ال ـك ـث ـي ــر مــن
ال ـت ـن ــازالت» ف ــي م ــا ي ـخ ـ ّـص املـلـفــات
الشائكة ،كما تقول صحف أوروبية،
ودون «ال ــرض ــوخ» ملطالب قــد تؤثر
سلبًا بــاقـتـصــاد الـقــوة االقـتـصــاديــة
األكبر في أوروبا.
في مقابل املشهد األملاني الداخلي،
قاس على حلفاء
لم يكن للقرار وقع
ٍ
ّ
«التحالف العربي» ،ولعل
برلني في
ّ
السبب يكمن فــي أن ــه كــان متوقعًا،
إن لم يكن قد ّ
تم بالتنسيق املسبق
مع هذه الدول (على األقل مع قائدة
ّ
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان ،ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة) ،ع ـل ـم ــا أن
الرياض كانت قد استبقت الخطوة
األملانية بالتشديد أكثر من ّ
مرة على
ّ
أنـهــا فــي غـنـ ًـى عــن الـســاح األملــانــي.
تجلى ذلك بوضوح في شهر أيار/
م ــاي ــو  ،2016حـ ــن أعـ ـل ــن ال ـس ـف ـيــر
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي لـ ـ ــدى بـ ــرلـ ــن (فـ ـ ــي ذل ــك
الــوقــت) ،عــواد الـعــواد ،أن «الحقيقة
واضـ ـ ـح ـ ــة ...امل ـم ـل ـكــة ل ـي ـســت مـهـتـمــة
بـشــراء دبــابــات قتالية مــن أملــانـيــا»،
ّ
م ـش ــددًا ع ـلــى أن ص ـف ـقــات األسـلـحــة
ّ
«ل ـي ـس ــت ج ــوه ــري ــة» ف ــي ال ـع ــاق ــات
الثنائية .وقــد جــاء هــذا اإلع ــان في
ّ
ظ ــل االن ـت ـق ــادات ال ـتــي تـعــرضــت لها
م ـيــركــل م ــن ق ـبــل م ـع ــارض ــة داخـلـيــة
يسندها رأي عــام غالبًا ما يوصف
ّ
ً
ب ــأن ــه ال يـ ــزال ُم ـك ـ ّـبــا بـ ـ «ع ـق ــدة ذنــب
الـ ـن ــازي ــة» .وقـ ــد س ــال ــت االن ـت ـق ــادات
ع ـق ــب ورود تـ ـق ــاري ــر عـ ــن ص ـف ـقــات
تـسـلـيــح أملــانـيــة ـ ـ سـعــوديــة تشتري
الــريــاض بموجبها مئات (بــن 300
و )800الدبابات من طراز «ليوبارد
 ،»2وعشرات الزوارق الحربية .وفي
تصريح إلى صحيفة ً«در شبيغل»،
يـنـتـقــد ال ـع ــواد ص ــراح ــة «اس ـت ـخــدام
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادرات األس ـ ـل ـ ـحـ ــة ل ـل ـس ـع ــودي ــة
كــورقــة ضغط فــي الــداخــل األملــانــي»،
ّ
مــوضـحــا أن «واردات ال ـ ّـري ــاض من
األس ـل ـح ــة األمل ــانـ ـي ــة ت ـم ــث ــل أق ـ ــل مــن
نـسـبــة واحـ ــد ف ــي امل ـئــة م ــن إجـمــالــي
واردات اململكة من السالح».
ّ
موقف السفير لدى برلني ،أكده أيضًا
ن ــائ ــب وزي ـ ــر االق ـت ـص ــاد ال ـس ـع ــودي
مـحـمــد ال ـتــوي ـجــري ،فــي حــديــث إلــى
«دوتشيه فيله» ،عقب زيارة ميركل
لـ ـلـ ـسـ ـع ــودي ــة ف ـ ــي ن ـ ـي ـ ـسـ ــان /أب ــري ــل
 .2017أع ـل ــن ال ـتــوي ـجــري ف ــي حينه
أن دولته ،وعلمًا منها بـ «الخلفيات

السياسية وراء التحفظات األملانية
بشأن ال ـصــادرات (الـســاح) إليها»،
تـعـتــزم «االمـتـنــاع فــي املستقبل عن
طلب املزيد من األسلحة من برلني».
وقال« :لن نسبب املزيد من املشاكل
للحكومة األملانية».
امل ـ ـسـ ــؤول الـ ـسـ ـع ــودي الـ ـ ــذي وص ــف
م ـ ـيـ ــركـ ــل بـ ــأن ـ ـهـ ــا «ق ـ ـ ـ ـ ـ ــدوة ل ـج ـم ـي ــع
ال ـن ـس ــاء ال ـس ـع ــودي ــات» ،ق ــد يـعـكـ ُـس
ت ـص ــري ـح ــه حـ ـ ــرص الـ ـ ــريـ ـ ــاض ع ـلــى
إراحـ ـ ـ ــة ح ـل ـي ـف ـت ـهــا مـ ــن االنـ ـتـ ـق ــادات
املحلية .وفيما رأت بعض الصحف
أن الــريــاض «م ـس ـتــاء ة» ،ف ــإن إعــان
ال ـت ــوي ـج ــري رغ ـب ــة س ـع ــودي ــة جــديــة
فــي «تــوثـيــق الـتـعــاون االقـتـصــادي»
مــع أملــانـيــا وجعلها «أه ــم شركائنا
االقتصاديني» ،يؤكد أن العالقات لم
تتزعزع.
ال ـجــديــر ذك ــره أن أملــان ـيــا لــم تــوقــف،
في األعوام القليلة املاضية ،تصدير
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،ع ـل ــى
الــرغــم مــن تصاعد حـ ّـدة االنـتـقــادات
ال ــداخ ـل ـي ــة ل ـت ــواص ــل ال ـ ـعـ ــدوان عـلــى
اليمن خالل تلك الفترة .على العكس
من ذلك ،زادت برلني صادراتها إلى
املـمـلـكــة م ــن  209م ــاي ــن دوالر في
عام  ،2014إلى  320مليون دوالر في
 ،2015وإل ــى  628مـلـيــون دوالر في
 ،2016وفق بيانات وزارة االقتصاد.
أمـ ـ ــا ال ـ ـعـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي ،فـ ـق ــد اشـ ـت ــرت

تحاول برلين
التأقلم مع خريطة
التوازنات الجديدة في
المنطقة
ّ
تقول الرياض إن
من األسلحة
وارداتها ّ
األلمانية تقل عن
واحد في المئة

ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة أسـ ـلـ ـح ــة ب ـق ـي ـم ــة 316
م ـل ـيــون دوالر م ــن ب ــرل ــن ،معظمها
كــان فــي الــربــع الـثــالــث مــن  ،2017إذ
كشفت وزارة االقتصاد أن الحكومة
م ـن ـحــت ت ـص ــاري ــح ل ـص ـف ـقــات ســاح
مع السعودية بقيمة  172.5مليون
دوالر في الفترة املمتدة بني شهري
ـوز /يــول ـيــو وأيـ ـل ــول /سـبـتـمـبــر،
ت ـم ـ ً
مسجلة ً ارتفاعًا بنسبة  261باملئة،
مـ ـق ــارن ــة ب ــال ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا م ــن ع ــام
 ،2016حني بلغت  47.8مليون دوالر.
وهي أرقام كان معارضون أملانيون
وصحف محلية قــد عـ ّـدوهــا بمثابة
«تواطؤ» صريح من قبل برلني.
على الــرغــم مــن إعــان وقــف تصدير
ال ـ ـسـ ــاح إلـ ـ ــى «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ،إال أن
الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـمـ ـن ــى عـ ـ ـ ــدد م ــن
ّ
تتحول إلى «عدوى
الصحافيني أن
تـنـتـقــل» إل ــى دول أوروبـ ـي ــة أخ ــرى،
ن ـ ـظ ـ ـرًا إلـ ـ ــى ت ــأثـ ـي ــر أمل ــانـ ـي ــا ال ـك ـب ـيــر
داخــل مؤسسات القارة العجوز ،لم
تـكــن لـهــا تــداع ـيــات عـسـكــريــة فعلية
ّ
عـلــى األرض ،وذل ــك فــي ظــل مـخــازن
األس ـل ـح ــة ال ـغــرب ـيــة امل ـف ـتــوحــة أم ــام
الدول العربية املشاركة في العدوان
على اليمن .وفي هذا الصدد ،يشير
الـخـبـيــر األملــانــي فــي ش ــؤون الـشــرق
األوسـ ــط غ ـيــدو شـتــايـنـبــرغ ،إل ــى أن
«األسلحة التي ُت ِّ
زودها أملانيا لدول
املنطقة العربية ليست حاسمة في
م ـه ـمــات ت ـلــك الـ ـق ــوات ال ـع ـس ـكــريــة»،
ّ
«تنوع عمليات االستيراد
الفتًا إلى
(بــالـنـسـبــة إل ــى تـلــك ال ـ ـ ــدول) ...وهــي
ت ـص ـل ـه ــا أهـ ـ ــم املـ ـ ـع ـ ــدات واألسـ ـلـ ـح ــة
وأك ـ ـثـ ــرهـ ــا فـ ـع ــالـ ـي ــة م ـ ــن ال ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة».

تأقلم مع «خريطة التوازنات»
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـب ـعــد ال ــداخ ـل ــي ل ـقــرار
وقــف تــزويــد «الـتـحــالــف» بــالـســاح،
ث ـم ــة ب ـع ــد آخـ ــر م ـت ـصــل ب ـم ـح ــاوالت
برلني التأقلم مع خريطة التوازنات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة وال ـ ـعـ ــالـ ــم،
واالنـفـتــاح على تكتالت اقتصادية
بــديـلــة ت ــرى فــي أســواقـهــا الـصــاعــدة
أه ـم ـيــة حــال ـيــة وم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة .وهــي
محاوالت تجلت في سلسلة مواقف
الفتة بــرزت أخـيـرًا ،ابـتـ ً
ـداء بتغريدة
ل ـل ـخ ــارج ـي ــة األملـ ــان ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى م ــوق ــع
«ت ــويـ ـت ــر» ت ـط ــال ــب ب ـف ــك «ال ـح ـص ــار
غـ ـي ــر املـ ـنـ ـطـ ـق ــي» ع ـ ــن ق ـ ـطـ ــر ،مـ ـ ــرورًا
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«غير حياديين بما يخص أمن إسرائيل»
أثناء املفاوضات األخيرة التي قــادت نحو تشكيل حكومة
«املـسـتـشــاريــة الــراب ـعــة» ،نقلت تـقــاريــر صـحــافـيــة ّأن «بــاب
ال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة ت ـ ُج ــاه إس ــرائ ـي ــل ،ف ــي ع ـقــد تشكيل
االئتالف األملاني الكبير ،أضيف إليه تأكيد مسؤولية أملانيا
الخاصة تجاه إسرائيل كدولة يهودية وتجاه ضمان أمن
هذه الدولة» .فرغم التمايز بني برلني وتل أبيب في ما ّ
يخص
ً
االتفاق النووي مثال ،أو حتى عدم موافقة ميركل على قرار
الــرئـيــس األمـيــركــي األخـيــر بنقل سـفــارة ب ــاده إلــى القدس
املحتلةّ ،
فإن «عقدة الذنب» األملانية حيال اليهود وإسرائيل
ّ
ال تــزال متحكمة في السياسة الخارجية لبرلني تجاه هذا
الكيان.
ّ
ّ
وبينما تزود أملانيا إسرائيل بعقود تسليحية ،لعل أبرز ما
تتضمنه الغواصاتّ ،
فإن تصريحات ميركل واضحة تجاه
«حليفتها» .فخالل إحــدى زيــاراتـهــا إلســرائـيــل ،قــالــت« :لن
نكون يومًا حياديني بما يخص أمن إسرائيل ،وضمانه .هذا
جزء من أخالقياتنا» ،وهذا ما يجعل من ّأي توترات تقع بني
البلدين ،عابرة.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،عـقــب االن ـت ـخــابــات األملــان ـيــة األخ ـي ــرة في
شهر أيلول/سبتمبر ،التي شهدت صعودًا لحزب «البديل
من أجل أملانيا»ّ ،
عبر بنيامني نتنياهو مليركل عن «القلق»
إزاء «تـصــاعــد م ـعــاداة الـســامـيــة فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة بني
عناصر سياسية في اليمني واليسار ،وأيضًا بني عناصر
إسالمية» ،مضيفًا في الوقت نفسه للمستشارة التي تبقى
فــي منصبها منذ ّ 2005أن «الـعــاقــات املـمـيــزة بــن أملانيا
وإسرائيل ستقوى وتزدهر تحت قيادتها».
سبق لمسؤول سعودي أن وصف ميركل بأنها «قدوة لجميع النساء السعوديات» (عن الويب)

إل ــى أن «تــرك ـيــز الـسـلـطــات بـيــد ابــن
سلمان يحمل بني طياته الكثير من
املخاطر».

أين إيران؟

بتصريح لوزير الخارجية وصفته
الصحف بـ «غير املسبوق» عن «روح
املغامرة» السعودية التي «لن تكون
م ـق ـبــولــة ول ــن ن ـسـكــت ع ـن ـه ــا» ،عقب
اح ـت ـجــاز رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـلـبـنــانــي
ً
سـعــد ال ـحــريــري ،وص ــوال إل ــى دفــاع
بــرلــن الـشــرس عــن االت ـفــاق الـنــووي
ووقــوف ـهــا بــوجــه ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ّ
ب ـع ــد عـ ـق ــود م ــن ال ـت ـم ــاه ــي ف ــي ظ ــل
املنظومة الغربية.
م ـحــاوالت إع ــادة الـتـمــوضــع ه ــذه ال
ً
يـبــدو أن ثمة سبيال إلــى إنجاحها
س ـ ـ ــوى عـ ـب ــر تـ ـق ــاس ــم األدوار بــن
الخصمني الـحـلـيـفــن ،االشـتــراكـيــن
(غ ــاب ــري ـي ــل س ـي ـغ ـمــار) وامل ـحــاف ـظــن
(م ـ ـيـ ــركـ ــل) ،فـ ــي مـ ــا ي ـخ ــص امل ـل ـف ــات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة وال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ــدولـ ـي ــة.
ّ
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ل ـع ـبــة «ال ـش ــد
واإلرخـ ـ ـ ــاء» ف ــي ال ـ ّس ـيــاســة األملــان ـيــة
ليست جــديــدة ،فــإنـهــا ازدادت حــدة
ّ
وب ـ ــرزت أك ـث ــر إل ــى ال ـع ـلــن م ــع تــولــد
مـ ـ ـخ ـ ــاوف جـ ــديـ ــة لـ ـ ــدى أملـ ــان ـ ـيـ ــا مــن
مـ ـخ ــاط ــر الـ ـسـ ـي ــاس ــة «الـ ـت ــرامـ ـبـ ـي ــة»
ع ـلــى أم ـن ـهــا واق ـت ـص ــاده ــا .إذ ليس
مــن مصلحة أملــانـيــا ،بـعــدمــا أعلنت
إغ ـ ـ ــاق م ـل ــف الـ ـلـ ـج ــوء ال ـ ـ ــذي زعـ ــزع
ع ــرش م ـيــركــل ،وف ــي ظ ــل ت ـحــذيــرات

مــن «ع ــودة اإلرهــابـيــن» مــن سوريا
إلـ ــى أوروب ـ ـ ـ ــا ،زع ــزع ــة اسـ ـتـ ـق ــرار مــا
ب ـقــي م ــن دول آم ـن ــة وم ـس ـت ـقــرة فــي
منطقة ال ـشــرق األوسـ ــط ،خصوصًا
أن للصراعات تكلفة مادية تتحمل
أملـ ــان ـ ـيـ ــا جـ ـ ـ ــزءًا م ـن ـه ــا «ع ـ ـلـ ــى ش ـكــل
ُمـ ـس ــاع ــدات» (ك ـ ــان آخ ــره ــا لـلـيـمــن)
فرضت عليها نظرًا ملكانتها كدولة
أوروب ـيــة هــي األكـثــر ن ـفــوذًا .ويشير
مراقبون إلــى أن عــبء «املـســاعــدات»
بـ ــات أث ـق ــل ع ـلــى أمل ــان ـي ــا م ــع تـنـصــل
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة م ــن ال ـتــزامــات ـهــا
«راع للسالم» في الشرق األوسط،
كـ ٍ
ال بل وتشجيعها لـ ـ «روح مغامرة»
اب ـ ــن س ـل ـم ــان ف ــي ال ـي ـم ــن م ــن ج ـهــة،
وم ــع قـطــر وإي ـ ــران م ــن جـهــة أخ ــرى.
ّ
وجــديــر بــالــذكــر أن تـقــريـرًا تحليليًا
لـ ـ «امل ـخــابــرات الـخــارجـيــة األملــان ـيــة»
( ،)BNDصدر في الثاني من كانون
األول /يناير  2015ونــأت الحكومة
األ ّملـ ــان ـ ـيـ ــة ب ـن ـف ـس ـه ــا ع ـ ـنـ ــه ،كـ ـ ــان قــد
حــذر مــن «ال ــدور الـسـعــودي املزعزع
ل ــاس ـت ـق ــرار ف ــي الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي»،
وال سيما عـقــب «اس ـت ـبــدال سياسة
ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـ ـحـ ــذرة ألع ـض ــاء
العائلة الحاكمة القدماء ،بسياسة
تدخل متسرعة واندفاعية» ،منبهًا

ثمة
تقاسم
أدوار بين
غابرييل
وميركل

ف ـ ـ ــي ت ـ ـشـ ــريـ ــن ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي /ن ــوف ـم ـب ــر
 ،2016وص ـفــت صـحـيـفــة «شـبـيـغــل»
تـصــريـحــات املـســؤولــن األوروب ـيــن
بـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــأن فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز م ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ،دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،فــي
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة األمـيــركـيــة،
ب ـ ـ «ال ــداكـ ـن ــة» .بـ ــرز ذلـ ــك ف ــي مـقــابـلــة
أج ــراه ــا وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األمل ــان ــي
(حينها) ،فرانك – فالتر شتاينماير،
مع قناة « »ZDFاألملانية ،قــال فيها
إن «تـ ـ ــرامـ ـ ــب يـ ـشـ ـك ــل خ ـ ـط ـ ـرًا ل ـيــس
عـلــى أوروب ـ ــا ف ـقــط ،ب ــل عـلــى أملــانـيــا
خ ــا ُص ــة» ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى أن «عـلـيـنــا
أن ن ـعـ ّـد أنـفـسـنــا لـسـيــاســة خــارجـيــة
أمـيــركـيــة ال يـمـكــن الـتـنـبــؤ بـهــا ،وأن
نـسـتـعــد ل ــوض ــع ت ـك ــون ف ـيــه أمـيــركــا
مهيأة التخاذ قرارات منفردة».
ومـنــذ وصــولــه إلــى البيت األبـيــض،
ت ــرج ــم الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ش ـع ــاره،
ً
«أم ـي ــرك ــا أوال» ،ف ـع ـل ـيــا ،ف ــي جـمـيــع
ً
ق ـ ـ ـ ـ ــرارات ـ ـ ـ ـ ــه .فـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــا ع ـ ـ ــن ات ـ ـبـ ــاعـ ــه
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة م ـب ـن ـي ــة ع ـل ــى إث ـ ــارة
ّ
الفنت والـفــوضــى ،تمكن مــن خاللها
مـ ــن إش ـ ـعـ ــال س ـ ـبـ ــاق ت ـس ـل ــح ع ــرب ــي
واالس ـت ـح ــواذ ع ـلــى م ـئــات م ـل ـيــارات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،واص ـ ـ ــل تـ ــرامـ ــب وض ــع
عراقيل في مسار العالقات األوروبية
 اإليــرانـيــة ،مـهــددًا بتمزيق االتفاقالنووي وفرض مزيد من العقوبات
ً
ع ـلــى طـ ـه ــران ،م ـت ـجــاهــا ت ـحــذيــرات
االتحاد األوروب ــي ،وخاصة أملانيا،
ال ـت ــي أكـ ــد رئ ـي ــس ق ـط ــاع االق ـت ـصــاد
ال ـخ ــارج ــي ف ـي ـهــا ،فــول ـكــر ت ــراي ــر ،أن
«إلـ ـغـ ــاء االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي سـيـشـكــل
ضــربــة قــويــة لــاق ـت ـصــاد األمل ــان ــي...
وسيسبب أضــرارًا اقتصادية بالغة
للشركات األملانية واألوروبية».
وت ـ ــرى ب ــرل ــن ف ــي طـ ـه ــران «شــري ـكــا
ذا صــدقـيــة» ،وفــق وزيــر الخارجية
األملاني غابرييل ،وهو أول مسؤول
غـ ــربـ ــي كـ ـبـ ـي ــر يـ ـ ـ ــزور إي ـ ـ ـ ــران ب ـع ـيــد
تــوقـيــع االت ـف ــاق .ومـنــذ وصــولــه مع
وفــد مــن ممثلي الـشــركــات األملانية
ال ــراغـ ـب ــة ف ــي ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى ال ـس ــوق
اإليــرانـيــة ،وال سيما قطاع الطاقة،
إلـ ـ ــى ط ـ ـه ـ ــران ،ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة تـ ـم ــوز/

يــولـيــو  ،2015ارتـفــع حـجــم الـتـبــادل
التجاري بني البلدين ،الذي يتوقع
مــديــر الـغــرفــة الـتـجــاريــة الصناعية
بــن أملــانـيــا وإيـ ــران ،ريـنـيــه ه ــاروم،
أن يـتـجــاوز  10م ـل ـيــارات ي ــورو في
الـ ـسـ ـن ــوات امل ـق ـب ـل ــة .ووفـ ـ ــق األرقـ ـ ــام
الرسمية ،ارتفعت صــادرات أملانيا
إل ــى إي ــران إل ــى  3.5م ـل ـيــارات يــورو
في عــام  ،2017من  2.6مليار يورو
في عام .2016

أغلقت أملانيا سفارتها في
دمشق منذ أواخر العام ،2011
بينما بقيت السفارة السورية
في برلني ناشطة حتى اليوم،
وهي تزدحم باملعامالت
القنصلية للسوريني هناك،
بمن فيهم الالجئني .وبينما
تحظى القوى السياسية األملانية
بعالقات ّ
جيدة مع معظم
أطياف املعارضة السورية ،فإن
هناك قطيعة ديبلوماسية من
ناحية زيارات املسؤولني .لكن
تقارير إعالمية أملانية تؤكد ّأن
العالقات األمنية بني البلدين
لم تنقطع ،فيما يذهب بعضها
إلى الحديث عن زيارة وفود
أمنية أملانية للعاصمة السورية.
ويعزز هذا الطرح ،دقة تعامل
األجهزة األملانية مع الوثائق
السورية ،ووقف قبولها بعض
الوثائق الصادرة من مناطق
خرجت عن سيطرة الحكومة
السورية

«بـ ـ ـ ــدأ ي ــرتـ ـف ــع مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـع ــاق ــات
األملــانـيــة  -اإليــران ـيــة بـعــد االت ـفــاق»،
ي ـ ــؤك ـ ــد مـ ـ ـص ـ ــدر دي ـ ـب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي فــي
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن ب ــرل ــن «م ـه ـت ـمــة بــال ـح ـفــاظ عـلــى
االت ـ ـفـ ــاق ،وذل ـ ــك ن ـظ ـرًا ل ــام ـت ـي ــازات
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة الـ ـت ــي
ّ
ستحصل عـلـيـهــا» .ويــذكــر املـصــدر،
فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،بــإعــان
ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر األملـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي ط ـ ـ ـهـ ـ ــران،
ميكائيل كلور رشتولد ،في مقابلة
له مع «وكالة الجمهورية اإلسالمية
ل ــأن ـب ــاء ـ ـ ـ إرن ـ ــا» ق ـبــل ث ــاث ــة أش ـهــر،
ّ
بأن «معدل نمو العالقات التجارية
واالق ـت ـصــاديــة بــن الـبـلــديــن قــد بلغ
 20فــي امل ـئــة سـنــويــا مـنــذ االت ـف ــاق».
وك ــان ــت أملــان ـيــا لـعـقــود أك ـبــر شــريــك
تـ ـ ـج ـ ــاري أوروب ـ ـ ـ ـ ــي إلي ـ ـ ـ ـ ــران ،إال أن
ت ـش ــدي ــد ال ـع ـق ــوب ــات ع ـل ــى األخـ ـي ــرة
ألقى بثقله على العالقات التجارية،
فهوت الـصــادرات األملانية إلــى 1.8
مـلـيــار بـحـلــول  ،2013بـعــدمــا كــانــت
 4.4مليارات يورو في .2005
وإذ ي ـن ـف ــي امل ـ ـصـ ــدر وج ـ ـ ــود عــاقــة
بـ ــن ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات ب ــرل ــن ل ـل ـس ـعــوديــة
ونمو العالقات األملانية ـ اإليرانية،
ُيـ ـ ـب ـ ــدي ت ـف ـه ـم ــه ل ـل ـم ــوق ــف األملـ ــانـ ــي
إزاء «م ـ ـغـ ــامـ ــرات» ال ـ ــري ـ ــاض ،ال ـتــي
ّ
«لـ ـ ـ ــم ت ـ ـسـ ــاعـ ــد فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــل الـ ـقـ ـض ــاي ــا
اإلقـلـيـمـيــة ،بــل وأدخـلـتـهــا فــي حالة
أكـ ـب ــر مـ ــن الـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــد» .ف ـب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى ال ـتــوتــر الـخـلـيـجــي ـ ـ ـ اإلي ــران ــي،
شـكــل ال ـنــزاع الخليجي ـ ـ الخليجي
قلقًا إضافيًا ألملــانـيــا ،التي انتقدت
«ال ـ ـح ـ ـصـ ــار» املـ ـ ـف ـ ــروض عـ ـل ــى قـطــر
م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة واإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات
والـ ـبـ ـح ــري ــن وم ـ ـصـ ــر ،م ـع ـت ـب ــرة أن ــه
«يـهــدد تطوير املنطقة وتنميتها».
وفـ ــي ف ـيــديــو ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» ،قــالــت
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األمل ــانـ ـي ــة« :اآلن
وق ـ ــت ل ـل ــوح ــدة ولـ ـي ــس االضـ ـط ــراب
( )...ال ـت ـجــارة واالس ـت ـث ـمــار هـمــا ما
ي ــوح ــدن ــا ،وثـ ـم ــة ن ـح ــو أل ـ ــف شــركــة
أملــان ـيــة ت ـقــوم بــاألع ـمــال ف ــي منطقة
الـخـلـيــج ،وتــوظــف آالف األشـخــاص
مـ ــن أج ـ ــل ذلـ ـ ــك ،االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار يـجـعــل
الشركات األملانية والخليجية قوية
وم ــربـ ـح ــة ،والـ ـتـ ـج ــارة ت ـش ـهــد ن ـم ـوًا
فــي زم ــن االس ـت ـقــرار وال ـت ـعــاون ()...
نـحـتــاج إل ــى منطقة خـلـيــج مــوحــدة
لتحقيق قدراتنا املشتركة».
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ليبيا كان ينبغي انتظارّ استيالء ثوار بنغازي على المدينة في الحادي والعشرين من شباط
عام  ،2011كي يفك حرس الحدود المصري عند معبر السلوم «أسري» مع الصحافيين
المنتظرين منذ أسبوع ،فتنطلق قوافلنا نحو معبر «امساعيد» الليبية ،وتسلك الطريق
الوحيدة اليها ،في هضبتها العالية ،التي تتداخل فيها رهبة سواعد الصحراء الليبية
العظيمة بفوالق المتوسط الصخرية .ألفا كيلومتر يقضمان الساحل الليبي من
المتوسط .من السلوم المصرية شرقًا يوغل نحو راس جدير التونسية غربًا.

سبعة أعوام على « 17فبراير»:
«خديعة األوديسا»...
وشياطين الحروب المفتوحة
محمد بلوط
الـصـحــافـيــون ال ــذي ــن ل ــم تـطــأ أقــدامـهــم
قبل ذلك النهار أرض ليبيا ،والفتيان
ّ
امل ـس ــل ـح ــون ال ــذي ــن ك ــان ــوا يـتـسـلـمــون
جـ ـ ـ ــوازات س ـف ــره ــمّ ،
وحـ ــدهـ ــم ال ــذه ــول
ّ
عصيًا على كاميرات
باقتحام ما كــان
ال ـب ـعــض ح ـتــى األم ـ ــس ،وم ـن ــذ ع ـقــود.
وس ـ ـ ـ ــاد ح ـ ـبـ ــور م ـن ـت ـق ــم م ـ ــن سـ ـن ــوات
طويلة من امتناع ليبيا على التغطية
االعــامـيــة الغربية فــي لحظة تتداعى
فيها ج ــدران القلعة ،فيما كــان ذهــول
الفتيان بالسلطة التي هبطت عليهم
م ــن دون ســابــق إن ـ ــذار ي ـت ـحـ ّـول حـيــرة
وضياعًا أمام الحفل االعالمي الغازي.
ال أخـ ـت ــام وال ل ــوائ ــح وال اس ـت ـم ــارات
ّ
لـلـعــابــريــن ،ل ـكــن نـبـيـهــا ب ــن م ــن دارت
بهم الدنيا الثائرة ،حرص على تدوين
أرقام الجوازات وأسماء حامليها على
دف ـت ــر م ــدرس ــي ،ت ـحـ ّـس ـبــا ل ـي ــوم تـعــود
فيه األمــور الى نصابها والسلطة الى
لـيـبـيــا .ال ـحــرص نفسه هــو ال ــذي طلى
بــاألب ـيــض ج ـ ــدران ام ـســاع ـيــد الليبية
ليمحو ش ـعــارات املــؤت ـمــرات الشعبية
وال ـك ـت ــاب االخ ـض ــر ،ع ـنــدمــا انسحبت
ال ـك ـت ــائ ــب االم ـن ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـقــذافــي
م ــن امل ــديـ ـن ــة ،ل ـت ـع ــود األي ـ ـ ــدي نـفـسـهــا
امل ـتــرددة بــن الـثــورة والحكمة ،والتي
ّ
شتمت وطلت باالبيض ،لتخط تأييدًا
ومديحًا بالكتاب األخضر وملهمه ،أو
تمحوه على وقع املعارك والكر والفر،
قبل أن ينتصر الثوار ،ويدخل «الناتو»
الى ليبيا.
قطع الصحافيون الخمسمئة كيلومتر
التي كانت تفصلهم عن املشهد الليبي،
انتظمت األيام األولى للثورة في ميناء بنغازي (أ ف ب)

لكاميراتهم
ال ــذي ك ــان يـجــري إعـ ــداده
ّ
وأقالمهم ،في الفصل الــذي لم يتوقف
حتى اآلن من الربيع العربي.
بدت الثورة شرقية في ليبيا ومسلحة
منذ األيام األولى لشباط ،وفي الثالث
ع ـشــر م ـن ــه ،ب ـ ــدأت امل ــواجـ ـه ــات االولـ ــى
ف ــي بـ ـنـ ـغ ــازي ،ب ــن ال ـك ـت ــائ ــب االم ـن ـيــة
ومجموعات صغيرة مــن املتظاهرين
انـتـظـمــت ح ــول م ــا سـ ّـمــي ف ــي م ــا بعد
«ك ـت ـي ـبــة ال ـس ــاب ــع ع ـش ــر م ــن ف ـب ــراي ــر»،
قبل أن تنسحب قــوات الرئيس معمر
القذافي في معركة أخيرة في التاسع
عـشــر مــن شـبــاط غــربــا نـحــو اجــدابـيــا،
ويبدأ العد التنازلي إلسقاط طرابلس
و«العقيد».
امل ــدن ال ـتــي تـســاقـطــت كــانــت كـلـهــا في
الـ ـ ـش ـ ــرق .وحـ ـت ــى م ـط ـل ــع آذار ،ك ــان ــت
«بـ ـ ــرقـ ـ ــة» وح ـ ــده ـ ــا ت ـض ـط ـل ــع ب ـم ـه ـمــة
إس ـق ــاط طــراب ـلــس وال ـن ـظــام بــالـســاح.
أعــام امللكية الـســوداء والخضراء ،من
دون م ـل ـك ـيــنّ ،
وح ـ ـ ــدت ال ـ ـشـ ــرق ،وه ــو
يبدو للمفارقة منذ ذلــك الحني الجزء
األكـثــر انسجامًا فــي ليبيا حتى اآلن،
بــاسـتـثـنــاء درنـ ــة ال ـتــي ي ـعـ ّـد لـهــا قــائــد
الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر،
ب ــدع ــم ع ـس ـك ــري مـ ـص ــري وإم ـ ــارات ـ ــي،
م ـعــركــة اس ـت ـك ـمــال إخـ ـض ــاع «مـجـلـ ّـس
ش ــورى املـجــاهــديــن» فـيـهــا ،وم ــا تبقى
من عصاة في الطريق الى سرت.
ان ـت ـظ ـمــت األيـ ـ ــام االولـ ـ ــى ل ـل ـث ــورة فــي
ميناء بنغازي ،وحــول مبنى املحكمة
العليا .كان عبد الحفيظ غوقة الصورة
األولى للثورة ،وجليس كل الكاميرات
فـ ـ ــي فـ ـ ـن ـ ــدق «أوزو» .كـ ـ ـ ــان امل ـج ـل ــس

ال ــوطـ ـن ــي االنـ ـتـ ـق ــال ــي قـ ــد ج ـع ــل مـنـهــا
عــاصـمــة ال ـثــورة الـتــي قــادهــا القاضي
ووزي ــر ال ـعــدل مصطفى عـبــد الجليل،
وتحدث باسمها أحمد جبريل .رايات
ال ـ ــدول ال ـت ــي ص ـ ّـوت ــت ل ـل ـقــراريــن ١٩٧٠
و ١٩٧٣ف ــي آذار ،كــانــت ت ـ ّ
ـزي ــن ال ـجــدار
الخارجي للمحكمة عرفانًا بالجميل،
وأعــام فرنسية وأميركية وبريطانية
كبيرة تغطي واجـهــة املـبـنــى .ال ـقــراران
سيصبحان أكبر خديعة دبلوماسية
غربية لروسيا .موسكو صـ ّـوتــت على
نــص لــم ت ــدرك إال مـتــأخــرة أن ــه يسمح
ّ
بالتذرع بحماية املدنيني في
ملن شــاء
ليبيا للتدخل ،كما سيفعل حلف شمال
االطلسي .ولكن ما يذكره الصحافي في
املعركة التي ستحدد مستقبل ليبيا،
ك ــان مــن دون شــك مــا دار عـلــى املــدخــل
الغربي للمدينة فــي التاسع عشر من
آذار .كــانــت الكتائب االمنية قــد نفذت
ً
إن ـ ــزاال بـحــريــا فــي ب ـلــدة ج ــرج ــورة ،في
الطريق بني اجدابيا وبنغازي .تدفقت
الدبابات نحو جامعة قار يونس على
املدخل الغربي ،وفي قلب املدينة ،كانت
مجموعات مساندة لها قد خرجت في
حــي «الـفــويـهــات» لتشتبك مــع الـثــوار،
وتنشر الفوضى في صفوفهم  .أقلعت
من مطار بنينا العسكري قرب املدينة
طــائــرة مقاتلة ،لــم يتح لها أن تقصف
رتل الدبابات املتقدم ،قبل أن تقصفها
مضادات الثوار أنفسهمُ ،
ويقتل قائدها
وتهوي طائرته جنوب بنغازي.
في هذه املعركة ولــدت روايــة اغتصاب
جنود القذافي لنساء بنغازي ،والتي
ستكون سببًا فــي مــا بعد بالتعجيل
ف ــي ال ـتــدخــل ال ـغ ــرب ــي .جـ ــاءت نــاشـطــة
لـيـبـيــة م ـع ــروف ــة ،سـتـقـتــل ف ــي م ــا بعد
ع ـل ــى أي ـ ـ ــدي «أن ـ ـصـ ــار الـ ـش ــريـ ـع ــة» مــع
زوجها في منزلها في بنغازي ،كانت
تحمل معها صناديق مملوءة بعلب
منشطات جنسية «فياغرا» .وكان على
اإلعــامـيــن أن ي ـكــرروا مــا روت ــه مــن أن
الدبابات التي حاولت اقتحام املدينة،
كانت تحمل بني قذائفها علب «فياغرا»
للجنود الــذيــن كــان مــن بــن مهماتهم
اغتصاب البنغازيات.
كانت صورة الغزوة االطلسية تتبلور
وت ـت ـضــح .بـعــد ظـهــر ذل ــك ال ـن ـهــار .كــان
الــرئـيــس الـفــرنـســي نـيـكــوال ســاركــوزي
يعلن للفرنسيني أن أس ــراب «امل ـيــراج
أل ـ ـفـ ــن» ،ت ــداف ــع ع ــن ب ـن ـغ ــازي امل ـه ــددة
بمجزرة .كانت عملية «فجر األوديسا»
قد بدأت .كان الرتل االول الذي التقيناه
في الطريق الى اجدابيا على بعد ١٥٠
كـيـلــومـتـرًا جـنــوب غ ــرب بـنـغــازي كتلة
مــن ال ـفــوالذ األس ــود املـصـهــور .لــم تكن
ال ـح ـجــرة الـضـيـقــة ال ـتــي أع ـ ـ ّـدت لحشر
كائنات بشرية بني حديدها تستضيف
شـيـئــا مـّـن بـقــايــاهــم .ف ـخــال الـســاعــات
ال ـتــي كــنــا ن ـه ــرول فـيـهــا تـحــت أجنحة
األس ــراب االطلسية ،كانت طواقم أكثر
م ــن عـشــريــن دب ــاب ــة ق ــد ت ـنــاثــرت رم ــادًا
على الطريق الصحراوي.
ل ــم ي ـك ـلــف ال ـل ـي ـب ـيــون أن ـف ـس ـه ــم ،طـيـلــة
األشـهــر الـتــي ستلي مـجــزرة الدبابات
األول ــى فــي بـنـغــازي ،عـنــاء الـبـحــث عن

ً
بدت الثورة شرقية في ليبيا ومسلحة منذ األيام األولى لشباط (أ ف ب)

مـيــاديــن قـتــال بـعـيــدة عــن الـطــريــق ،أي
ط ــري ــق ،ول ــم يـخـطــر ب ـبــال أركــان ـهــم أو
جنودهم التوغل في الصحراء املحيطة
ب ـك ــل ش ـ ـ ــيء .ك ــان ــت ح ــرب ــا مـسـتـطـيـلــة
ســاحـتـهــا ال ــزف ــت ال ــاه ــب ،واالسـمـنــت
املشقق ،الذي يمنح العابر فوقه إيقاعًا
وق ـفــزات تقتل الـضـجــر ،ويـسـ ّـهــل فيها
للصحافي إحصاء الخسائر والجثث
واختيار مواعيد التغطية للتلفزة.
كانت الـحــرب األهلية الليبية ستمتد
مئات الكيلومترات حول الطرق املعبدة
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فشل الوساطات يعود
إلى عدم إشراك القوى
الفعلية في الميدان

نفسها ،من دون أن تغادرها إال ملامًا،
عندما تتفرع في قلب البلدات القليلة،
ً
ن ـح ــو اج ــدابـ ـي ــا أوال ،وراس الن ـ ــوف،
والبريقة ،وبن جواد ،والوادي االحمر،
على عتبات س ــرت .تـقــدم الـثــوار مــرات
وتراجعوا مــرات كثيرة .كانت املعارك
تدرج في العداد ،اجدابيا واحد واثنان،
راس الن ــوف واح ــد واث ـن ــان ،بــن جــواد
أيـضــا....هـكــذا دوالـيــك ،حتى طرابلس،
وعملية «فجر عروس البحر».
ك ـ ــان ي ـن ـب ـغــي أن أالقـ ـ ــي رص ــاص ــة فــي
م ـع ــرك ــة ب ـن ــي ول ـ ـيـ ــد ،فـ ــي أيـ ـ ـل ـ ــول ،كــي
أعـ ــرف أك ـثــر ع ــن حـقـيـقــة تـلــك العملية
وم ــن أسـقــط طــراب ـلــس .فــي أي ـلــول لجأ
سـيــف االسـ ــام ال ـقــذافــي ال ــى الــورف ـلــة،
فــي بني ولـيــد ملــواصـلــة الـقـتــال ،وعلى
أبوابها ارتطمت بقطار عندما عبرت
بي رصاصة .كان وجعًا اخترق كتفي

وصدري ،ولكني هويت .فمنذ أن بدأت
الـ ـح ــرب ،وك ـك ــل ص ـحــافــي ،انـتـظــرتـنــي
رص ــاص ــة ف ــي م ـن ـع ـطــف مـ ــا ،أو خـلــف
ساتر ترابي ،أو ممر مرصود بالقنص،
وكـ ـن ــت أع ـ ــرف أنـ ـه ــا آتـ ـي ــة ،ل ـك ـن ـنــي لــم
أكــن انـتـظــرهــا .عندما وصـلــت ،نسيت
م ــوعـ ـدًا ل ــم أت ـم ـكــن م ــن ال ـت ـم ـلــص مـنــه.
فــي مستشفى طــرابـلــس  ،بــن حقنتي
مورفني ،كانت زيارات مسؤول فرنسي
ّ
تعوض عن الغياب عن امليدان ،بروايته
مـ ــا ف ــاتـ ـن ــي مـ ــن مـ ـع ــرك ــة طـ ــراب ـ ـلـ ــس« :
مصطفى عبد الجليل ينبغي أن يبقى
م ــؤذن ــا وأال ي ـعــود ال ــى ال ـس ـيــاســة ،أمــا
أحـمــد جـبــريــل فـلــم يـكــن عـلــى مستوى
القيادة ،وعندما اتفقنا على مواكبته
عملية إنزال قوات خاصة فرنسية على
شاطئ طرابلس فجر العشرين من آب
 ،2011ملالقاة قوات عبد الحكيم بلحاج
القادمة من جبل نفوسة ...لم يحضر،
واملعركة مضت من دونه».
سيقول لي في ما بعد ضابط بريطاني
ّ
إن «ليبيا حسمت معركتها فــي آذار،
وم ـنــذ الـلـحـظــة االولـ ـ ــى» .وك ــان محقًا.
عـلــى جـ ــدار امل ــدم ــرة «ك ــوي ــن ال ـيــزابــت»
كانت
ع ـ ـش ـ ــرات الـ ـ ـش ـ ــاش ـ ــات ت ـ ـعـ ــرض ص ــور
شـ ـ ـ ــوارع امل ـ ــدن ال ـل ـي ـب ـيــة مـ ـب ــاش ــرة مــن
األقـ ـ ـم ـ ــار االصـ ـطـ ـن ــاعـ ـي ــة ،أو ط ــائ ــرات
الــ«أواكــس» .كنت أجول مع صحافيني
فـ ــي قـ ـل ــب امل ـ ــدم ـ ــرة الـ ـت ــي ت ـب ـح ــر ق ــرب
الساحل الليبي ،قبالة مصراتة .فما ان
ب ــدأت «فـجــر األودي ـس ــا» حـتــى خرجت
الطائرات الليبية من املعركة .أصبحت
املعارك برية .أكثر من ٣٦٠
ط ــائ ــرة ،كـثـيــر مـنـهــا ع ــرب ــي ،سـتـشــارك
ف ــي تــدم ـيــر ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة الـلـيـبـيــة،
وإن ـهــاء املـعــركــة .هــذه األس ــراب ال تــزال
حــاضــرة فــي ليبيا ،ال سيما اإلم ــارات.
خ ـب ـيــر دب ـل ــوم ــاس ــي ع ــرب ــي ي ـع ـمــل مــع
امل ـن ـظ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة فـ ــي ل ـي ـب ـيــا عـلــى
استنباط حل سياسي ،ال يــزال بعيدًا.
ّ
ي ـق ــول إن االم ـ ـ ــارات ال ت ـ ــزال أهـ ــم قــوة
تــدخــل «ام ـبــريــالــي» فــي لـيـبـيــا .الــدولــة
التي تقترب في وظيفتها من إسرائيل
بـنـظــر أم ـي ــرك ــا ،تـمـلــك ه ــي أي ـضــا أكـبــر
ق ــوة ت ــدخ ــل جـ ــوي ،وت ـع ـمــل ف ــي ليبيا
واليمن وسوريا ،وتفرض نفسها على
الالعبني الدوليني .العجب الذي يبديه
يشرح أيضًا سبب فشل الحل اإلقليمي
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أسبوع على «عملية سيناء»:
نتائج مرضية ...بانتظار «التطهير»
«العملية الشاملة» في سيناء ليست
كسابقاتها .هذا ما يظهره رصد عام للحملة
العسكرية الضخمة التي تخوضها القوات
المسلحة في شبه الجزيرة ،التي ّ
تحولت منذ
سنوات إلى بؤرة لإلرهاب التكفيري ،سواء في
خسائرها المحدودة للدولة المصرية ،أو في
ما يرافقها من إجراءات غير مسبوقة ،جعلت
من الممكن تحقيق بعض األهداف األولية،
بانتظار تحقيق هدف «التطهير» الذي ال يبدو
تحقيقه مرتبطًا بسقف زمني.
القاهرة ــ جالل خيرت

ف ــي لـيـبـيــا ،وع ـجــز ق ــوة كـبـيــرة كمصر
عــن ف ــرض رؤي ـت ـهــا ومـصــالـحـهــا الـتــي
ت ـتــوافــق م ــع ح ــل سـيــاســي واس ـت ـقــرار،
فــي بلد يـعـ ّـد ام ـتــدادًا استراتيجيًا مع
الجزائر ،وألمنها ،في حني أن االمارات
البعيدة ،إذا سلمنا مع بعض الخبث ،ال
مصلحة لها في دعم سياسة استقرار
أو حل سياسي .مــاذا يفعل املصريون
مــع ه ــؤالء؟ ومل ــاذا تكتفي مـصــر بدعم
طرف عسكري كخليفة حفتر غير قادر
ع ـلــى ال ـح ـســم ال ـع ـس ـك ــري ،وال تـفــرض
خطة إلعادة االستقرار؟
لـ ـيـ ـس ــت خـ ـص ــوصـ ـي ــة لـ ـيـ ـبـ ـي ــة ،ول ـك ــن
الـ ـح ــرب االه ـل ـي ــة ال ـل ـي ـب ـيــة اسـتـهـلـكــت
أربعة وسطاء منذ عام  2012من دون
أدنى اختراق .طارق متري ،برناردينو
لـيــون ،ومــارتــن كوبلر ،وأخـيـرًا غسان
سالمة .أسباب الفشل عــديــدة .الفشل
مـسـتـمــر م ــن ات ـف ــاق ال ـص ـخ ـيــرات قبل
ع ــام ــن ،ول ـق ــاء سـيــل س ــان ك ـلــو ،ال ــذي
رعـ ـ ــاه ال ــرئ ـي ــس إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون،
الـ ــذي ل ــم ي ـجــف ح ـبــر ت ـع ـهــداتــه حتى
كــان الـطــرفــان ينعيانها فــي الصحف
مــن بــاريــس ،وفــي الـيــوم التالي ،حتى
م ـح ــاول ــة غـ ـس ــان س ــام ــة ف ــي تــونــس
خــال الصيف البناء عليه ،وتعديله
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال إدخـ ـ ـ ـ ـ ــال خـ ـلـ ـيـ ـف ــة ح ـف ـت ــر،
ال ـق ــوي ش ــرق ــا ،م ــع املـجـلــس الــرئــاســي
ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج،
ال ـ ـتـ ــي ي ــدعـ ـمـ ـه ــا ال ـ ـ ـغـ ـ ــرب ،واملـ ـج ـل ــس
األع ـل ــى ل ـلــدولــة ،ف ــي م ـعــادلــة جــديــدة.
ً
الفرنسيون يدعمون حال سياسيًا في
ليبيا نظريًا ،وإع ــادة ترميم الحاجز
الليبي األخـيــر أمــام مــوجــات الهجرة،
وهم يدعمون مبادرات غسان سالمة
واالم ــم املتحدة ،لكن لفرنسا عالقات
مميزة مع حفتر أيضًا ،بسبب الشراكة
مع الدول الخليجية التي تدعمه أيضا
كاإلمارات .كذلك فإن املنافسة مستمرة
مع االيطاليني على املصافي الليبية،
ال ـتــي كــانــت شــركــة ال ـن ـفــط االيـطــالـيــة
«ايني» تدير أكثرها.
ي ـ ـق ـ ــول ال ـ ـخ ـ ـب ـ ـيـ ــر الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي إن ف ـش ــل
ً
الــوســاطــات يعود أوال الــى محاولتهم
ج ـم ـي ـعــا بـ ـن ــاء اتـ ـ ـف ـ ــاق ،ل ـك ــن مـ ــن دون
إشراك القوى الفعلية في امليدان .جرت
محاولة قبل أيام تم خاللها جمع قادة
سبعة ميليشيات أساسية في طرابلس
للتفاهم فــي مــا بينهم بــدفــع مــن قوى

غــربـيــة وسـيـطــة ،لتوحيد قــواهــا ،لكن
ال أح ــد يــريــد الـكـشــف عـنـهــم .لــو نجح
الــرهــان لـكــان سـيــؤدي الــى إنـشــاء قوة
عسكرية موازية في الغرب لقوة خليفة
حـفـتــر ،وق ـ ــادرة عـلــى إح ـ ــداث ال ـت ــوزان
املـ ـطـ ـل ــوب مـ ــع رجـ ـ ــل ال ـ ـشـ ــرق ال ـ ـقـ ــوي،
ّ
واملوحد ولو شكليًا في مواجهة الغرب
املنقسم .الفشل سيستمر ،ألن الحلول
الــدائـمــة ال تــأتــي مــن أصـحــاب القضية
ول ـي ــس بــإس ـقــاط ـهــا م ــن فـ ــوق .وه ـنــاك
تساؤل مشروع عن حقيقة رغبة الدول
املـتــدخـلــة فــي الـتــوصــل ال ــى ح ــل ،حتى
ولو كان من البديهي الزعم أن أوروبا
تدفع غاليًا ثمن انهيار الحاجز الليبي
أم ــام تــدفــق آالف امل ـهــاجــريــن األف ــارق ــة
نحو شواطئها.
وإذا كان ال بد من وصف املشهد الليبي
بـعــد سبعة أعـ ــوام عـلــى إس ـقــاط نظام
الــرئ ـيــس ال ـق ــذاف ــي ،ف ـهــو أن االن ـق ـســام
بني الغرب والشرق ال يــزال عميقًا ،مع
ق ــدر م ـع ـقــول م ــن االس ـت ـق ــرار ح ـيــث لم
تعد ليبيا في وضعية الحرب االهلية
املفتوحة .وال تزال ليبيا ساحة صراع
م ـف ـتــوح مل ـحــاربــة االس ـ ــام الـسـيــاســي،
وخ ــاف املـحــاور بــن قطر وتركيا من
جـهــة ،ومـصــر والـسـعــوديــة واالمـ ــارات
من جهة أخرى .لكن التيار «اإلخواني»
الــذي يخشاه هــؤالء لم يكن قويًا بعد
سقوط طرابلس في آب  ،2011والتي لم
َ
يحظ فيها بأكثر من عشرة في املئة في
االنتخابات االولى .لكن تراجع اإلسالم
السياسي ،يخلي املـكــان شــرقــا وغربًا
للسلفية املدخلية.
هذه املجموعة الوافدة من تيار سلفي
سـ ـع ــودي يـ ـق ــوده ح ـكــم عـ ــدم ال ـخ ــروج
ع ـل ــى ول ـ ــي االمـ ـ ـ ــر ،تـ ـح ـ ّـول ــت ال ـ ــى أح ــد
أقــوى الـتـيــارات الـيــوم فــي ليبيا .وقــوة
هذه املجموعة أنها توجد في الشرق،
ف ــي ب ـن ـغ ــازي ،وب ــات ــت تـشـكــل الـعـمــود
الـفـقــري لـقــوة خليفة حفتر الـضــاربــة،
ك ــذل ــك ف ــي الـ ـغ ــرب ف ــي ط ــراب ـل ــس عـلــى
رأس القوة املنافسة ...لحفتر .زعيمهم
عـبــد الـ ــرؤوف ق ــارة ال ــذي يــديــر األذرع
األمـنـيــة لـقــوة حـكــومــة الــوفــاق ،وتــوفــر
لفائز السراج الحماية الضرورية ضد
امليليشيات ...وضد حفتر ،من دون أن
تصطدما حتى اآلن .االنسجام يوفره
أن ولـ ّـيــي األم ــر فــي ال ـغــرب وال ـشــرق ال
ينبغي الخروج عليهما.

بعد مــرور أكثر من أسبوع على انطالق «العملية الشاملة
 سـيـنــاء  ،»2018ت ـبــدو األه ـ ــداف املـعـلـنــة لـلــدولــة املـصــريــة«فضفاضة» بشكل عــام ،خصوصًا أن العمليات الجارية
في شبه الجزيرة املصرية ،اقتصرت ،في أيامها األولى ،على
استهداف أشخاص يختبئون بالفعل في املناطق الجبلية،
وتدمير عدد من مخازن السالح ،وبــؤر التخفي ،املنتشرة
على رقعة جغرافية واسعة.
ومع ذلكّ ،
فإن رصدًا لألسبوع األول من «العملية الشاملة»،
التي وصفت بأنها األضخم منذ حرب عام  ،1973يظهر أن
ثمة إنجازات مهمة تحققت ،وهي تقترن بسلسلة إجراءات
ً
مرافقة ،على املستويني اللوجستي واإلعالمي ،فضال عن
الجانب التأميني ،بشكل يجعل من املمكن ّالقول إن العمليات
الحالية في شبه الجزيرة املصرية ،التي تعشش اإلرهاب في
شطرها الشمالي ،تبدو مختلفة في حجمها ومستواها ،عن
سابقاتها ،وإن كان من الصعب حاليًا تحديد سقف زمني
للهدف العام املعلن ،وهو «التطهير الكامل».
وللمرة األولى منذ فترة طويلة ،ينجح الجيش املصري في
تجنيب املدنيني بالفعل مشاكل العمليات العسكرية .وعلى
هــذا األس ــاس ،لــم تـخــرج قبيلة أو عائلة فــي سيناء لتعلن
تضررها ،بالرغم من ضخامة الحملة العسكرية ،وإعــداد
ال ـقــوات املـشــاركــة فـيـهــا ،وال ـتــي تسير بشكل مكثف على
الـطــرق ،وفــي األودي ــة ،على م ــدار الـيــوم ،بتغطية مــن سالح
الـجــو ،الــذي تقوم طــائــراتــه وطــوافــاتــه بعمليات استكشاف
ّ
واسعة النطاق قبل تحرك القوات على األرض ،تجنبًا ألي
كمائن محتملة.
ُ
فعليًا ،لم يتكبد الجيش خسائر تذكر ،خالل األسبوع األول
من «العملية الشاملة» ،التي ُيتوقع أن تستمر نحو شهرين،
بحسب بـعــض امل ـصــادر الـعـسـكــريــة ،الـتــي اتـفـقــت عـلــى أن
السقف الزمني للعمليات العسكرية يــراوح ما بني ثمانية
وعشرة أسابيع.
ولـكــن مـعــدالت املالحقة املـتــزايــدة فــي األي ــام األول ــى حققت
ال ـعــديــد م ــن األه ـ ــداف االسـتــراتـيـجـيــة بــالـقـضــاء عـلــى بــؤر
وتجمعات في أماكن متفرقة في وســط سيناء وشمالها،
ّ
فيما ُدفــع بتعزيزات كبيرة في جنوب سيناء ،لتجنب أية
محاوالت الستهداف املنشآت السياحية خالل األيام املقبلة،
خصوصًا مع تضييق الخناق بصورة غير مسبوقة على
الشمال والوسط.
تترافق «العملية الشاملة» مع إجراءات تأمينية ولوجستية
وإعالمية غير مسبوقة (أ ف ب)

وفي العمومّ ،
كبد الجيش املصري العناصر التكفيرية في
سيناء خسائر فادحة ،لم تعد مقتصرة على السالح الذي
بات من شبه املستحيل وصوله إلى سيناء مجددًا ،ولكن
أيضًا في عدد القتلى ،في صفوف التكفيريني ،الذي ناهز
املـئــة عنصر عـلــى األق ــل فــي األس ـبــوع األول مــن العمليات
العسكرية.
عالوة على ذلك ،شهدت العمليات العسكرية ،للمرة األولى
منذ أشـهــر ،نقل جثامني قتلى الـجـمــاعــات التكفيرية إلى
مستشفى اإلسماعيلية ال ـعــام ،فــي مــؤشــر إضــافــي على
نجاح عمليات االستهداف واملداهمة.
وواصلت قوات الجيشني الثاني والثالث إعادة تمركز قواتها
في مدن قناة السويس ،وفي شمال سيناء ،ووسطها ،حيث
عبر عدد كبير من اآلليات العسكرية ضفتي القناة ،متجهة
إلــى مناطق العمليات العسكرية ،فيما استخدمت أحــدث
اآللـيــات العسكرية ،الـتــي تتحرك فــي ال ــدروب الصحراوية،
لتنفيذ بعض العمليات ،خاصة في املنطقة القريبة من «جبل
الحالل» ،وسط إجراءات تأمينية مكثفة.
وق ــال مـصــدر عـسـكــري ل ــ«األخ ـب ــار» إن ــه بـمـجــرد االنـتـهــاء
مــن العملية العسكرية ،سيبدأ العمل على تنفيذ مشروع
مدينة رفح الجديدة ،التي وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي
بإقامتها الهالي رفح ،الذين ُه ِّجروا خالل السنوات املاضية،
في سياق إج ــراءات «ضبط» الشريط الـحــدودي ،مع قطاع
غزة.
وأشــار املصدر العسكري إلــى أنــه ستجري إعــادة األقباط
الذين ُه ِّجروا من العريش ،نتيجة عمليات استهدافهم العام
املاضي ،مؤكدًا أن الجيش لن يعلن انتهاء العمليات بشكل
كامل إال مــع التأكد مــن قــدرة أجـهــزة الــدولــة على الوصول
إلى جميع املناطق ،وفرض سيطرتها عليها ،والقضاء على
اإلرهابيني بشكل كامل.
ُ َ
ُ
وأضاف أن هناك تحقيقات تجرى مع مجموعات ضبطت
خالل الفترة املاضية ،في محاولة للوصول إلى طبيعة عمل
اإلرهابيني في هذه سيناء ،مشيرًا إلى ضبط أجهزة متطورة
وباهظة الثمن ،وأخرى تعرضت للتدمير في الغارات الجوية
ّ
التي نفذها سالح الجو منذ بداية «العملية الشاملة».
ويبدو أن العملية الحالية تلقى ترحيبًا شعبيًا من أهالي
سيناء ،الذين يأملون عــودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب
وقــت ممكن ،خاصة بعد املعاناة املستمرة التي يعيشون
فيها منذ منتصف عام .2013
عالوة على ما سبق ،فقد منح قرار تعليق الدراسة بشكل
كامل في املــدارس والجامعات االهالي نوعًا من الطمأنينة
عـلــى أب ـنــائـهــم ،ال ــذي ــن ب ــات ــوا يـقـضــون غــالـبـيــة أوقــات ـهــم في
املنازل ،وسط سماع مستمر ألصوات الطائرات والدبابات،
الـتــي تـتـحــرك بــاسـتـمــرار فــي ش ــوارع الـعــريــش ،فيما تبدو
الحياة معلقة بانتظار نتائج العمليات العسكرية ،مع انتهاء
املصالح الحكومية من أعمالها مبكرًا ،باإلضافة إلى إغالق
جميع املحالت في أوقات مبكرة للغاية.
وف ــي امل ـقــابــل ،تــواجــه امل ـتــردديــن يــومـيــا عـلــى ضـفـتــي قناة
السويس أزمــة في العبور ،بسبب إغــاق غالبية ّ
املعديات،
واإلجراءات األمنية املشددة املتبعة في التفتيش ،فيما كثفت
القوات من انتشارها بطول املجرى املالحي ،الذي بات ّ
مؤمنًا
بصورة غير مسبوقة من قبل القوات الخاصة في الجيش
املصري ،بجانب القطع البحرية التي ترافق السفن العمالقة
خالل عبورها بالقناة.
وبرغم وجود أزمات في الوقود والسلع التموينية الضرورية،
إال أن الجيش دفع مجموعة من السيارات التي وفرت بعض
السلع االستراتيجية ،وبعضها جــرى توفيره ملناطق ّ
عدة
باملجان ،فــي خطوة القــت استحسان األهــالــي ،فيما تبقى
املشكلة األكبر استمرار تعطل شبكة الهواتف واإلنترنت
بشكل شبه كامل ،على خلفية العمليات العسكرية ،حيث ال
تعمل شبكات الهاتف املحمول سوى ثالث ساعات يوميًا.
إعالميًا ،بينما ينفذ الجيش العملية العسكرية ،حرصت
القيادة العامة للقوات املسلحة على توضيح بعض النتائج
الـتــي يـجــري تحقيقها ،وذل ــك ضمن بـيــان يــومــي يعلن مع
الساعات األولــى من الصباح ،فيما ُعقد مؤتمر صحافي،
ي ـف ـتــرض أن ي ـت ـكــرر أس ـبــوع ـيــا ،ل ـل ـ ّ
ـرد ع ـلــى اس ـت ـف ـســارات
املـحــرريــن العسكريني فــي مــا يتعلق ب ــاأله ــداف والـنـتــائــج،
وتوضيح الحقيقة للرأي العام ،بينما يجري التواصل من
قـبــل الـقـيــادة العسكرية مــع الهيئة الـعــامــة لالستعالمات،
لتكون حلقة الــوصــل مــع وســائــل اإلع ــام األجـنـبـيــة ،وذلــك
للتشديد على أن ما يحدث في سيناء هو عملية عسكرية
للقضاء على اإلرهاب.
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الجزائر ــ مراد طرابلسي
اس ـت ـق ـ ّـر ال ــوض ــع ف ــي الـ ـج ــزائ ــر بـعــد
الغليان الــذي أعقب انقالبًا عسكريًا
ق ــاده العقيد ه ــواري بــومــديــن ،وزيــر
ال ــدف ــاع ،عـلــى الــرئـيــس أحـمــد بــن بلة،
في التاسع عشر من حزيران/جوان
 .1965استسلمت كل جيوب املقاومة
الـبــاقـيــة مــن «ال ـق ــوات املـحـلـيــة» ُ ،وهــي
ّ
ميليشيات شــكـلـهــا الــرئـيــس املـطــاح
ملواجهة الجيش عند الحاجة ،وكــان
مواز من أهم أسباب
وجودها كجيش ٍ
ذلك االنقالب.
امل ـج ـمــوعــة ال ـحــاك ـمــة ب ـق ـيــادة العقيد
الجيش
بومدين ،القائد العام ألركــان
ّ
االستقالل ،تمسكت بكل
ّإبان حرب
ُ
شــيء ،وكــان رجــالـهــا منتشرين في
ّ
كل األرج ــاء ،ولكنها ال تعرف العمل
ل ـب ـنــاء امل ــؤس ـس ــات ووضـ ــع اقـتـصــاد
البلد على السكة.
ج ـ َـم ـ َـع ال ـع ـق ـيــد رف ــاق ــه ف ــي «مـجـلــس

ٌ
أزمة في الجزائر
الثورة» ،وصارحهم« :الوضع خطير
ُ
يـ ــا ج ـ ـمـ ــاعـ ــة ...نـ ـح ــن نـ ـسـ ـي ـ ِـط ــر وال
ن ـح ـك ــمّ ...
ألن الـ ــذي يـحـكــم ال ب ـ ّـد أن
ي ـكــون ل ــه بــرنــامــج وأن ي ـكــون عــارفــا
طريق بناء البلد الذي يحكمه» .جرى
نـ ـق ــاش «ط ــوي ــل عـ ــريـ ــض» ،واهـ ـت ــدى
ً
الـجـمـيــع إل ــى ال ـطــريــق :ال ب ـ ّـد أوال من
تـهــدئــة ال ـخــواطــر بـخـطــاب ال ــوح ــدة ال
الـتـمــرد ،وبــاالسـتـمــراريــة ال القطيعة،
وبجمع الشمل ال تفرقته .لقد ُعــزل
الرئيس بن بلة بسبب انفراده بالحكم
وقــراراتــه التي ال يقاسمه فيها حتى
أقـ ــرب امل ـق ــربــن إل ـي ــه م ــن امل ـســؤولــن
الـســامــن ،وال بـ ّـد مــن تغيير أسـلــوب
ال ـح ـكــم الـ ـي ــوم ،ب ــإش ــراك م ــن يـعــرف
ويـمـلــك الـتـفـكـيــر وال ـت ـصــور وال ـقــدرة
على تصميم السياسات واملشاريع
االق ـت ـص ــادي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة الـثـقــافـيــة
والــدبـلــومــاسـيــة ،الـتــي تنهض بالبلد
ُ
ُ
وتخرجه من الركود ،وتبعد الريبة .ال
بـ ّـد مــن البحث عــن كـفــاءات كــانــت قد

أعطت الكثير للثورة ثم انسحبت من
امليدان ،أو ُه ِّمشت لسبب أو آلخر.
ً
ُّ
ات ـفــق عـلــى م ـبــاشــرة الـعـمــل «حـ ــاال».
ات ـ ـصـ ــل رئ ـ ـيـ ــس «مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـث ـ ــورة»
ب ــال ــدب ـل ــوم ــاس ــي والـ ـق ــان ــون ــي مـحـمــد
ال ـص ــدي ــق ب ــن ي ـح ـيــى ،الـ ــذي ك ــان قد
ُع ـ ِّـن قـبــل م ــدة سـفـيـرًا لـلـجــزائــر لــدى
مــوس ـكــوُ .ع ـ ِق ــد اج ـت ـمــاع عــاجــل بني
الرجلني ،وأعاد بومدين على بن يحيى
مــا ج ــرى فــي االج ـت ـمــاع ،وق ــال لــه ّإن
ُ ِّ
القيادة الثورية تريدك أن تشكل فريق
عمل ممن تراه قادرًا على العطاء بغية
تقديم برنامج نهضة للدولة الجزائرية
القطاعات ً .كان بومدين
في مختلف ً
محام
فهو
،
كبيرة
ثقة
يثق بالرجل
ٍ
ش ــاب وم ــن املـثـقـفــن ال ــذي ــن الـتـحـقــوا
بــال ـثــورة ف ــي وق ــت مـبـكــر ،إذ ســاهــم
فــي تــأسـيــس «االت ـح ــاد ال ـعــام للطلبة
امل ـس ـل ـمــن ال ـج ــزائ ــري ــن» ف ــي ت ـمــوز/
يوليو ّعــام  ،1955وكــان من بني أهم
مــن نظموا انتفاضة طــاب الجامعة

والثانويات لاللتحاق بالكفاح املسلح
فــي أيــار/مــايــو  ،1956وكــان املساعد
األول لـلــرئـيــس فــرحــات ع ـبــاس ،أول
رئيس للحكومة املؤقتة خالل الثورة،
َوملع َ نجمه في مفاوضات االستقالل.
ق ـ ِـب ــل ب ــن ي ـح ـيــى امل ـه ـم ــة ،وفـ ــي زمــن
قـ ـي ــاس ــي اتـ ـص ــل بـ ـع ــدد مـ ــن رف ــاق ــه
لـلـمـشــاركــة ول ـل ـم ـشــورة ،وم ــن هـنــاك
ب ــدأ بـتـشـكـيــل أول فــريــق مــدنــي من
االخـتـصــاصـيــن ف ــي ع ــدة قـطــاعــات،
عـ ـك ــف عـ ـل ــى ت ـق ـي ـي ــم وضـ ـ ـ ــع ال ـب ـل ــد
ً
أوال ،ثـ ـ ّـم ب ـن ــاء اقـ ـت ــراح ــات م ـتــدرجــة
ف ــي ال ــزم ــان بـحـســب األولـ ــويـ ــات :من
املشاريع العاجلة إلى تلك التي يحتاج
ً
وركز
تجسيدها وقتًا وجهدًا ومــاالّ ،
فــي الـبــدايــة على تأميم أو ش ــراء كل
امل ـم ـت ـل ـكــات ال ـفــرن ـس ـيــة وبـ ـن ــاء قـطــاع
إنـ ـت ــاج ــي خ ــدم ــات ــي ع ـل ــى أن ـق ــاض ــه.
وكان من أول أعمال فريق العمل هذا،
«املخطط الثالثي  »1969/1967الذي
ُبني على ثالث ركائز :توسيع نطاق

ٌ
«الجمهورية الثانية» ...حلم مجهض
ّ
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،
أن
على الرغم من
ً
يبدو منذ  ،2013ضحية بسبب إبقائه على رأس ّ
السلطة نتيجة عوامل وأسباب «مجهولة» ،فإن
المعارضة تتزايد مطالبها بـ«مجلس تأسيسي»
يقود نحو «جمهورية ثانية»
«تابو المجلس التأسيسي»
تعتبر لويزة آيت حمادوش ،وهي أستاذة العلوم السياسية في «جامعة الجزائر»ّ ،أن النظام
ّ
الحاكم يرفض التعاطي مــع فكرة انتخاب مجلس تأسيسي ،ألنـهــا تمثل بالنسبة إليه أحد
«التابوهات» لعدة اعتبارات تاريخية وسياسية .وتوضح ّأن فكرة املجلس التأسيسي ارتبطت
ُ
تحكم الجزائر وقتها
بمرحلة التحضير لالستقالل الوطني من املستعمر الفرنسي ،إذ كانت
حكومة مؤقتة جرى االنقالب عليها في ما ُيعرف بأزمة صيف عام  ،1962من طرف جيش
الحدود الذي كان يقوده الهواري بومدين ،وهو ما انتهى إلى ّإرساء نظام الحزب الواحد.
ّ
ناضل من أجله
وتشرح أن الدعوة إلى املجلس التأسيسي بعد ذلك االنقالب ،مثلت الطرح الذي ُي ِ
«حــزب جبهة القوى االشتراكية» الــذي أسسه الزعيم التاريخي حسني آيت أحمد (الصورة)،
املنشق عن «حزب جبهة ّالتحرير الوطني» ،بسبب رفضه فكرة الحزب الواحد ،وانتهى الخالف
بني الحزبني إلى تمرد مسلح لـ«جبهة القوى االشتراكية» عام  .1963ووفق آيت حمادوش ،فهذا
من بني الخلفيات التي ساهمت في شيطنة فكرة املجلس التأسيسي
وفي جعلها مرفوضة تمامًا بالنسبة إلى النظام السياسي.
من جانب آخر ،تشير أستاذة العلوم السياسية إلى ّأن
ّ
رد فعل النظام السياسي السلبي بخصوص املجلس
التأسيسي والذهاب إلى الجمهورية الثانية ،يكمن في
أن هــذا املشروع ُينظر إليه على أنــه «إعــادة نظر كلية
في الدولة الجزائرية بحد ذاتها ،وليس فقط وسيلة
إلص ــاح مــا هــو مــوجــود فــي الـســاحــة الـسـيــاسـيــة».
وبغض النظر عن التعاطي السلبي للنظام السياسي
ُ
م ــع ه ــذا املـ ـش ــروع ،ت ــذك ـ ُـر آي ــت حـ ـم ــادوش ّأن م ـشــروع
«التأسيسي» في حد ذاتــه ،يتطلب عـ ّـدة ِّ شــروط يجب أن
ً
ً
تتوافر أوال قبل الحديث عنه ،وذلك كي ُيمثل حال سياسيًا.
ً
ومن باب املقارنة ،تضرب أستاذة العلوم السياسية ،مثاال
عــن الـتـجــربــة الـتــونـسـيــة الـتــي قــالــت إنـهــا نجحت ألن
املجلس التأسيسي ( 2011ـ  )2014قام على أساس
ً
انتخابات نزيهة كانت تمثيلية أوال ،ثم أدى مهمته
في إعداد دستور للبالدّ ،
ألن القوى السياسية التي
ُ
انتخبت فيه كــان لها النضج الـكــافــي للتفاوض
(عن جريدة الخبر)
والتوافق.

الجزائر ــ محمد العيد
ت ـت ـفــق م ـع ـظــم أطـ ـي ــاف املـ ـع ــارض ــة فــي
الجزائر ،بحساسياتها املختلفة ،على
ض ـ ــرورة االن ـت ـق ــال ن ـحــو الـجـمـهــوريــة
الثانية الـتــي تعني التأسيس لدولة
ُ
«ت ـم ـت ـلــك م ــؤس ـس ــات ش ــرع ـي ــة ،ت ـصــان
ّ
فيها امل ـبــادئ الــديـمــوقــراطـيــة» .إال أن
االخ ـتــاف يكمن فــي كيفية الــوصــول
إلى هذه الغاية التي تبقى مجرد حلم،
طــاملــا أن الـسـلـطــة تــرفــض أي اعـتــراف
بوجود أزمــة سياسية تستدعي مثل
هذا االنتقال.
ت ـ ـبـ ــرز ف ـ ـكـ ــرة الـ ـ ــدعـ ـ ــوة إل ـ ـ ــى ان ـت ـخ ــاب
«مجلس تأسيسي» كأحد أهم الحلول
الـتــي تقترحها أح ــزاب سـيــاسـيــة ،من
ّ
تستمد
أجل «بناء مؤسسات للدولة،
شرعية شعبية حقيقية» ،وتقوم على
أساس دستور توافقي يشارك ممثلو
ال ـش ـع ــب ب ـك ــل أط ـي ــاف ــه ف ــي ص ـيــاغ ـتــه،
ـص ن ـهــائ ـيــا م ـم ــا ت ـقــول
وذل ـ ــك لـلـتـخـلـ ّ
ه ـ ــذه األح ـ ـ ـ ــزاب إنـ ـه ــا «ه ـي ـم ـن ــة ن ـظــام
غـيــر ديـمــوقــراطــي يتخذ مــن الـتــزويــر
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وس ـي ـل ــة الس ـت ـم ــرار
وج ــوده» ،وفــق ما ُيسمى في الجزائر
اصـطــاحــا «ديـمــوقــراطـيــة الــواج ـهــة».
ّ
ويؤمن كثير من أحزاب املعارضة بأن
الجزائر ال تزال تخضع لنظام الحزب
ال ــواح ــد الـ ــذي اس ـت ـمـ ّـر م ــن االسـتـقــال
(ت ـ ـمـ ــوز /جــوي ـل ـيــة  )1962إلـ ــى غــايــة
 ،1989ولكن بشكل مختلف فقط.
وتـتـكــرر فـكــرة «املـجـلــس التأسيسي»
فــي كــل م ـ ّـرة ت ـكــون فـيـهــا ال ـجــزائــر في
مــواج ـهــة ظ ــرف سـيــاســي خ ــاص .فقد
طــرحــت ف ــي ف ـتــرة الـتـسـعـيـنـيــات بعد
توقيف املـســار االنتخابي عــام ،1992
إثــر فــوز «الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ»
بمعظم مقاعد البرملان في الدور األول
من االنتخابات ،وعــادت لتظهر أيضًا
مع مشروع التعديل الدستوري الذي
أق ـ ّـره الــرئـيــس عبد الـعــزيــز بوتفليقة،
عـ ـ ــام  .2012وهـ ـ ــي ال ـ ـيـ ــوم تـ ـع ــود مــن
جديد ،بسبب الوضع السياسي الذي
ي ـص ـفــه ب ـعــض ال ـس ـيــاس ـيــن ب ــامل ــأزوم
على خلفية غياب الرئيس بوتفليقة
ع ــن امل ـش ـهــد ،وأي ـض ــا نـتـيـجــة الــوضــع
االجـتـمــاعــي املـضـطــرب ال ــذي فرضته
األزم ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي تـ ـم ـ ّـر بـهــا
البالد.

ّ
وعلى الرغم من أن هذه الفكرة تبدو
ّ
مستبعدة تمامًا من ذهن السلطة ،فإن
أحزاب املعارضة ال تيأس من طرحها
فــي كــل مـنــاسـبــة .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
وجــه «حــزب ّ
العمال» املحسوب على
الـتـيــار الـيـســاري فــي الـجــزائــر ،دعــوة
إل ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس بــوت ـف ـل ـي ـقــة ،مـ ــن أج ــل
تنظيم انتخابات «لتشكيل مجلس
ّ
تأسيسيُ ،ينظم عملية إنقاذ البالد».
وطـ ـ ـ ــرح هـ ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـ ـ ــذي تـ ـق ــوده
املــرشـحــة الــرئــاسـيــة الـســابـقــة ،لويزة

المواالة غير مبالية
بهذه الدعوات
وتعتقد بأن ال أزمة
سياسية في البالد

حـ ـن ــون ،ف ـك ــرت ــه ع ـل ــى ش ـك ــل مـ ـب ــادرة
سياسية تقوم على جمع التوقيعات
م ـ ــن امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن مل ـص ـل ـح ــة ع ــري ـض ــة
تحوي العديد من املطالب.
وترمي املبادرة ،وفق أصحابها ،إلى
«استدعاء انتخابات ملجلس وطني
تأسيسي ّ
يتم بموجبه إرساء قواعد
تجديد سياسي مؤسساتي حقيقي
قـ ــادر ع ـلــى إن ـق ـ ّـاذ ال ــدول ــة وتـحـصــن
ُ
بلدنا» .وقالت إنه ينبغي أن «تعطى
ال ـك ـل ـمــة لـلـشـعــب ل ـكــي ي ـق ــوم بنفسه
بتحديد شكل ومضمون املؤسسات
التي يحتاج إليها ملمارسة سيادته
الكاملة ،وهــي مؤسسات تكون ذات
ص ــدق ـي ــة ف ـع ـل ـيــا قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى إع ـ ــداد
س ـي ــاس ــات م ـطــاب ـقــة لـلــديـمــوقــراطـيــة
بمحتواها االجتماعي واالقتصادي
والسياسي».
وسـيـكــون لـهــذا املـجـلــس التأسيسي
ال ـ ـ ـ ــذي دع ـ ـ ــت إل ـ ـيـ ــه م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة «ح ـ ــزب
الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال» 11 ،م ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــا ت ـ ـت ـ ـنـ ــوع
ب ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
ّ
واالق ـت ـصــاديــة والـحـقــوقـيــة ،لـعــل من
أهـمـهــا إخ ــراج ال ـبــاد مــن االنـكـمــاش

االق ـت ـصــادي عــن طــريــق وق ــف العمل
ب ـس ـي ــاس ــة ال ـت ـق ـش ــف ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـحــق
أغلبية الشعب ،وإقرار ُّ
السلم املتحرك
ل ــأج ــور وامل ـع ــاش ــات لـتـتـمــاشــى مع
كـلـفــة ال ـع ـيــش ،وإن ـق ــاذ املستشفيات
وال ـج ــام ـع ــات م ــن ال ـت ـح ـط ــم ،وإن ـق ــاذ
الشباب الــذيــن يدفعهم الـيــأس نحو
الهجرة غير الشرعية .باإلضافة إلى
«ت ـحــريــر ال ـع ــدال ــة» بـغـيــة وض ــع حد
الفتراس األمــوال واملمتلكات العامة،
وم ـح ــارب ــة ال ـف ـســاد فـعـلـيــا ،وتـطـهـيــر
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي م ـ ــن امل ــافـ ـي ــا
وح ـم ــاي ــة امل ـل ـك ـيــة ال ـج ـمــاع ـيــة لــأمــة
بمنع كل أشكال الخصخصة ،وإقرار
ضريبة على الثروة ،ورفع كل القيود
على الـحــريــات ،وتـحــريــر اإلع ــام من
كل أشكال التحرش.
وينطلق «ح ــزب ال ـعـ ّـمــال» فــي معظم
ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوات امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــورة م ـ ــن اف ـ ـتـ ــراض
وج ـ ــود «شـ ـ ــرخ» ب ــن ال ــرئ ـي ــس وبــن
الـحـكــومــة ال ـتــي عـ ّـيـنـهــا ،إذ يتصرف
بـعــض ال ـ ــوزراء فــي اعـتـقــاده انطالقًا
من حساباتهم الخاصة وبعيدًا عن
توجيهات الــرئـيــس .ويـقــول رمضان
تعزيبت ،وهو نائب عن هذا الحزب،
ّ
في تصريح إلى «األخبار» ،إن مبادرة
حــزبــه هــدفـهــا التعبئة حــول مسائل
س ـيــاس ـيــة اج ـت ـم ــاع ـيــة واق ـت ـص ــادي ــة
م ـه ـمــة وح ـس ــاس ــة ملـسـتـقـبــل ال ـب ــاد،
يمكنها أن تقود الجزائر إلــى «عهد
ّ
الجمهورية الثانية» .ويشير إلى أن
التوجه إلى الرئيس يأتي اعتبارًا من
كونه صاحب السلطة والصالحيات
ـي الــدعــوة إلــى مجلس
الــدسـتــوريــة فـ ّ
تــأس ـي ـســي ،وألنـ ـ ــه أظ ـه ــر ف ــي اآلونـ ــة
ُ
تجاوبًا مــع مطالب شعبية
األخـيــرة
وث ـقــاف ـيــة م ـه ـمــة ل ـل ـج ــزائ ــري ــن ،على
غــرار ترقية اللغة األمازيغية وإقــرار
االح ـت ـفــال ب ــرأس الـسـنــة األمــازيـغـيــة
ّ
كيوم وطـنــي ،إلــى جانب أن الرئيس
ّ
تـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــل أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ل ـ ـ ــوق ـ ـ ــف عـ ـمـ ـلـ ـي ــات
خ ـص ـخ ـص ــة ،هـ ــي فـ ــي أص ـل ـه ــا نـهــب
للمؤسسات العامة ،كان الوزير األول
(رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة) أح ـم ــد أويـحـيــى
بصدد إتمامها .وهذا ما ُي ِّ
بي ،وفقًا
ل ــه« ،وج ــود تـنــاقـضــات حقيقية بني
إرادة الرئيس وبني قرارات الحكومة».
غير أن فرضية وجود هكذا تناقضات
ّ
أو خـ ــاف ،لـيـســت م ـح ــل إج ـم ــاع بني
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التعليم العلمي والتكنولوجي ،وبناء
قاعدة صناعية ،وإصالح زراعي.
بـ ـحـ ـس ــب الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة ،تـ ـ ـ ّ
ـوسـ ـ ــع ّف ــري ــق
ُ
الـعـمــل مــع األي ـ ــام ،وص ــار يـغــطــي كل
ّ
وتحول إلى «مجلس
االختصاصات،
اقـتـصــادي اجـتـمــاعــي» ،يــرســم خطط
ال ـت ـن ـم ـيــة ،وي ـل ـعــب دور ال ـب ــرمل ــان فــي
ت ـقــديــم م ـشــاريــع ال ـق ــوان ــن .وبـفـضــل
تـلــك الـسـيــاســة ،خــرجــت الـجــزائــر من
ورط ـت ـه ــا ووصـ ـل ــت إلـ ــى م ــا وص ـلــت
فــي السبعينيات :دول ــة تملك قــاعـ ّـدة
ص ـنــاع ـيــة م ـه ـم ــة ،وت ـت ـح ـكــم ف ــي ك ــل
ث ــروات ـه ــا ب ـعــد تــأم ـيــم ك ــل املـمـتـلـكــات
الفرنسية وإعادة تأهيلها وتحديثها.
وك ـ ُـب ــر ط ـم ــوح ال ـح ـكــومــة ال ـجــزائــريــة
وقتها ،فأسست لنظام زراعــي جديد
وبشعار
بمسمى «الـثــورة الــزراعـيــة»،
ً
«األرض ملن يخدمها» ،وذلك استجابة
لحاجة البلد إلــى فـ ّـك أزمــة خانقة في
ّ
وتسيب غير مسبوق للعمل
املدينة
الزراعي في الريف .فقد هجرت مئات

اآلالف من العائالت الريف لتستقر في
امل ــدن حيث تــوجــد املــدرســة والنظافة
والشغل واألضواء .كان الريف ساحة
واس ـعــة للفقر والـتـخـلــف مل ــدة قــاربــت
 500عــام ،مــن الحكم العثماني الــذي
كان ُ
يعص ُر الناس بالضرائب ،مرورًا
ب ــال ـح ـك ــم ال ـف ــرن ـس ــي الـ ـ ــذي اس ـتــولــى
عـلــى أجـ ــود األراض ـ ــي ووزع ـه ــا على
ً
املستوطنني األوروب ـيــن ،وصــوال إلى
ح ــرب ض ــروس حـمــل س ـكــان الــريــف
أوزارهـ ـ ـ ـ ــا ألكـ ـث ــر مـ ــن س ـب ــع س ـن ــوات
عــانــوا خــالـهــا مــن الـقـتــل والـتـشــريــد
والنفي ،وكان التنقل من قرية أو بلدة
من
ترخيص ّ
إلــى أخ ــرى يحتاج إلــى ّ
الثكنة العسكرية .وبعد كل هــذا ،حل
االسـتـقــال وغـ ّـيــر الــوضــع رأســا على
ع ـقــب ،واكـتـشــف ال ـجــزائــريــون للمرة
األولـ ــى طـعــم ال ـحــريــة واألمـ ــل ف ــي غد
أفضل ،وهذا األفضل يوجد في املدينة
ح ـيــث امل ــدرس ــة وال ـن ـق ــاء وال ـك ـهــربــاء
ووفرة املاء والحياة العصرية.

خ ــال الـس ـنــوات األول ــى لالستقالل،
اك ـت ـظــت املـ ــدن ب ـس ـكــان ال ــري ــف حتى
ع ـج ــزت ع ــن اس ـت ـق ـبــال ـهــم ،ولـ ــم تـعــد
املـ ـ ـ ــدارس ت ـك ـف ــي ،وال ش ـب ـك ــات امل ــاء
والـكـهــربــاء وال ـص ــرف الـصـحــي تفي
بــال ـغــرض ،وتـشـكـلــت أحــزمــة الـبــؤس
بـبـيــوت الـصـفـيــح عـلــى أط ــراف امل ــدن،
وبنى آخــرون فــوق سطوح العمارات
التي خلفها االحتالل.
تـفـ ّـرغ فــريــق مــن الـخـبــراء فــي أواخــر

ّ
توسع فريق
مع األيام،
العمل ّ
وصار ُيغطي كل
االختصاصات

الستينيات للبحث عن إجابة لسؤال
ّ
ملح« :ملــاذا يهجر القرويون أرضهم
وي ـل ـت ـح ـق ــون ب ــامل ــديـ ـن ــة؟» ،ف ــوج ــدوا
اإلجابة تقول« :يأتون من أجل الرفاه،
ّ
ألن الــوضــع فــي الــريــف قــاهــر» ،فيما
كــان الحل املقترح يقول« :ال بد إذن
من نقل الرفاه إلى الريف كي يستقر
الناس» .وبدأ فورًا العمل على إنجاز
أض ـخــم م ـش ــروع وأق ـ ــوى قـ ــرار بعد
ق ــرار إش ـعــال ال ـث ــورة ،وه ــو «ال ـثــورة
ال ــزراعـ ـي ــة» ،وذل ـ ــك ب ـب ـنــاء ألـ ــف بـلــدة
فالحية مع كل مرافق املدينةُ ،تـ ِّ
ـوز ُع
م ـســاك ـن ـهــا ع ـل ــى املـ ــزارعـ ــن وتـ ــوزع
ع ـل ـي ـهــم األرض م ـج ــان ــا ًفـ ــي شـكــل
تعاونيات جماعية ،بــدايــة بــأراضــي
الــدولــة املــوروثــة عن مــزارع االحتالل
ث ــم ب ـتــأم ـيــم م ــن ي ـم ـل ـكــون أرض ـ ــا ال
يخدمونها.
ف ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ،كـ ــان ال ـج ــزائ ــري
يغضب حني ُت َ
قار ُن بالده بإسبانيا أو
كوريا الجنوبية ،ألنها كانت أفضل،
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وك ــان لـهــا أف ــق أوس ــع ،فيما تـطــورت
الـطـبـقــة الــوسـطــى بـشـكــل مــذهــل ،ما
أعـطــى فــرصــا كـبـيــرة لتكوين نخبة
قوية .لكن كثيرين يرون أن مشروع
«الـ ـث ــورة ال ــزراع ـي ــة ك ــان ـ ـ تــاريـخـيــا ـ
أكبر بكثير من املستوى الــذي بلغه
املجتمع الجزائري .فالنظام التعاوني
صعب للغاية ويحتاج إلى مستويات
أخ ـ ــرى م ــن اإلدراك ومـ ــن الـتـعــايــش
والـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى ال ـع ـم ــل ال ـج ـم ــاع ــي».
وحـتــى قـطــاع واس ــع مـمــن كــانــوا في
مسؤوليات كبيرة بالدولة ،لم يفهموا
ّ
ّ
املشروع إلى درجة أنه تبخر مباشرة
بعد وف ــاة الــرئـيــس ه ــواري بومدين،
ّ
وتغير ميزان القوى في جهاز الحكم
ملصلحة قوى التراجع عن الخط الذي
رسم معامله فريق عمل الخبراء الذين
استنجد بهم النظام حني كان قادرًا
على االعـتــراف بقصوره .هل يمكن
اليوم العودة إلى األصل ،واالستنجاد
بمن يعرف طريق الخروج من األزمة؟

منذ  ،2013تدعو أطراف إلى عزل الرئيس الجزائري (أرشيف)

أح ـ ــزاب امل ـع ــارض ــة املــؤم ـنــة ب ـضــرورة
انـتـخــاب مـجـلــس تــأسـيـســي .ويعتبر
«ح ـ ــزب ج ـب ـهــة الـ ـق ــوى االش ـت ــراك ـي ــة»،
وهو أحد أقدم الداعني في الساحة إلى
ّ
ه ــذا امل ـش ــروع ،أن الـنـظــام الـسـيــاســي،
سـ ـ ــواء ب ــال ــرئ ـي ــس أو ب ـح ـك ــوم ـت ــه ،أو
ب ـب ـق ـي ــة املـ ــؤس ـ ـسـ ــات« ،كـ ـتـ ـل ــة واحـ ـ ــدة
تسير على نسق غير ديـمــوقــراطــي»،
وت ـح ـت ــاج إلـ ــى «بـ ـن ــاء شــرع ـي ـت ـهــا مــن
جــديــد ع ـبــر إع ـ ــادة الـكـلـمــة لـلـشـعــب».
ويتحدث الحزب الــذي أسسه الزعيم
التاريخي الــراحــل حسني آيــت آحمد،
فـ ــي ن ـص ــوص ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة املـنـبـثـقــة

ع ــن مـجــالـســه الــوط ـن ـ ّيــة امل ـن ـع ـقــدة في
الفترة األخـيــرة ،عن أنــه حريص على
مواصلة العمل من أجل تحقيق أوسع
توافق وطني ممكن من أجل تجسيد
ج ـم ـه ــوري ــة ث ــان ـي ــة تـ ـق ــوم ع ـل ــى دول ــة
القانون والسيادة الوطنية والشعبية
والديموقراطية والعدالة االجتماعية،
ويــدعــو إلــى االلـتـفــاف حــول مشروعه
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ال ـ ـ ــداع ـ ـ ــي إلـ ـ ـ ــى ت ـح ـق ـيــق
«اإلجماع الوطني» حول هذه املسائل.
وفـ ـ ــي م ــوق ــف أكـ ـث ــر وض ـ ــوح ـ ــا ،ي ــرى
ّ
«ح ـ ـ ـ ـ ــزب ج ـ ـيـ ــل ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد» أن بـ ــدايـ ــة
تأسيس الجمهورية الثانية يتكون

بتفعيل امل ــادة الــدسـتــوريــة الخاصة
«بـعــزل الــرئـيــس بوتفليقة نـظـرًا إلى
عـ ــدم ق ــدرت ــه ع ـل ــى ال ـق ـي ــام بـمـهـمــاتــه
ال ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ب ـ ـس ـ ـبـ ــب أوض ـ ـ ــاع ـ ـ ــه
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة» .وي ـ ـقـ ــول ال ـ ـحـ ــزب الـ ــذي
يـ ـق ــوده املـ ـع ــارض ج ـيــالــي س ـف ـيــان،
ّ
إن «رحـيــل السيد بوتفليقة سيكون
ِّ
ّ
ُ
بداية الحل» ،ويـقــدم تصوره ملرحلة
ّ
ما بعد بوتفليقة ،بالقول إن الرئيس
ال ـج ــدي ــد ي ـج ــب ع ـل ـيــه إطـ ـ ــاق م ـســار
تــأسـيـســي ،يــأخــذ شـكــل ح ــوار واســع
م ــع ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة وامل ـج ـت ـمــع
املدني (أي ليس عبر انتخاب مجلس

تــأسـيـســي)ُ ،
وي ـتـ ّـوج ذلــك فــي مــا بعد
بتأسيس نــدوة وطنية ملــدة  6أشهر
إلــى  12شـهـرًا ،يكون هدفها صياغة
دس ـتــور تــواف ـقــي جــديــدُ ،
ويـسـتــدعــى
ُ
الشعب بعد ذلك إلى املصادقة عليه
عبر استفتاء ،فيعطي بذلك األسس
األولـ ـ ــى ل ـج ـم ـهــوريــة ث ــان ـي ــة .وي ــراف ــع
ه ــذا ال ـح ــزب مــن أج ــل أن يـحـمــل هــذا
امل ـشــروع مرشحًا واحـ ـدًا للمعارضة
في االنتخابات الرئاسية.
من جهة أخــرى ،تبدو أحــزاب املــواالة
غ ـيــر م ـبــال ـيــة ب ـه ــذه الـ ــدعـ ــوات ،ألنـهــا
ّ
تعتقد أن الجزائر ال تعيش أي أزمة

سياسية :املواعيد االنتخابية تجرى
ف ــي وق ـت ـه ــا ،وامل ــؤسـ ـس ــات املـنـتـخـبــة
تقوم بعملها وتـمــارس صالحياتها
الدستورية على أكمل وجــه .ويذهب
األم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام لـ ــ«جـ ـبـ ـه ــة ال ـت ـح ــري ــر
ّ
الــوطـنــي» جـمــال ول ــد ع ـبــاس ،إل ــى أن
ً
الجزائر تعيش فعال عهد الجمهورية
ال ـثــان ـيــة بـفـعــل ال ـت ـعــديــل الــدس ـتــوري
الواسع الذي ّ
تم اعتماده في شباط/
ف ـي ـف ــري  .2016وفـ ــي هـ ــذا م ــا ُيـظـهــر
حجم الفارق الشاسع في ُ النظرة إلى
األوضـ ـ ــاع ف ــي ال ـج ــزائ ــر امل ـقـ ِـب ـلــة على
انتخابات رئاسية ربيع العام املقبل.
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العراق

طهران تسأل:
سنوات أخرى؟
هل نمنح العبادي أربع
ٍ
إذا ما قورب ّ
تقبل
حيدر العبادي بدور
القوات األجنبية في
العمل في العراق ،من
المنظار اإليرانيّ ،
ثمة
ٌ
ّ
ٌ
وبقوة،
مطروح
سؤال
هل ستواصل طهران
دعمها للرجل الذي
أتى إلى السلطة في
آب  ،2014أم ستسحب
دعمها فيخسر بذلك
بوالية ثانية؟
أمله
ٍ
بعد أن فشل في جمع « 100مليار
دوالر» (التكلفة التقديرية إلعــادة
إع ـم ــار ال ـع ــراق ب ـعــد س ـن ــوات ثــاث
مــن ال ـحــرب ضــد تنظيم «داع ــش»)
فـ ـ ــي «م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ال ـ ــدول ـ ــي
للمانحني» ،يواصل رئيس الوزراء
ال ـع ــراق ــي ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي تـمـ ّـسـكــه
بمشاريع املرحلة املقبلة ،واملرتكزة
ّ
عـلــى اإلع ـمــار واالس ـت ـث ـمــار ،مــؤكـدًا
فـ ــي املـ ـح ــاف ــل امل ـح ـل ـي ــة وال ــدولـ ـي ــة
أن اسـ ـتـ ـتـ ـب ــاب األم ـ ـ ـ ــن يـ ـعـ ـي ــد ث ـقــة
ـاد ش ـهــدت أقـســى
املـسـتـثـمــريــن ب ـب ـ ٍ
أنواع الحروب.

األط ـ ـل ـ ـسـ ــي» يـ ـن ــس س ـت ــول ـن ـب ــرغ،
ح ـ ـ ـيـ ـ ــث سـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــش الـ ـ ـج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــان
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات الـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة وس ـ ـبـ ــل
ت ـط ــوي ــره ــا ،إلـ ــى ج ــان ــب امل ـه ـمــات
املـ ـن ــوط ــة ب ـ ـقـ ــوات ال ـ ـ ـ «ن ـ ــات ـ ــو» فــي
«ب ـ ـ ــاد ال ـ ــراف ـ ــدي ـ ــن» .وإن حـ ـ ـ ّـددت
الـ ـحـ ـك ــوم ــة االت ـ ـح ـ ــادي ـ ــة م ـه ـم ــات
ال ـ ـ «ن ــات ــو» بــال ـتــدريــب وال ـتــأه ـيــل،
واملساهمة في إعادة بناء القوات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ب ـع ــد االنـ ـهـ ـي ــار ال ــذي
أصابها صيف  ،2014مــع سقوط
ثلث مساحة البالد بيد «داعش»،
وه ــو م ــا ت ــري ــده واش ـن ـطــن أي ـضــا،
والـ ـت ــي أع ـل ـن ــت ّأول م ــن أمـ ــس أن
مـهـمــة الـ ـ «ن ــات ــو» سـتـكــون تــدريــب
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــن الـ ـ ـع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــن ع ـل ــى
«حماية شعبهم مــن صعود نوع
آخـ ــر م ــن امل ـن ـظ ـم ــات اإلره ــابـ ـي ــة»،
فــإن املـســار الــذي يسلكه العبادي
ّ
ي ـ ــؤك ـ ــد قـ ـب ــول ــه ب ـ ــوج ـ ــود ال ـ ـقـ ــوات
األجـنـبـيــة فــي ال ـبــاد ،بــل وإعـطــاء

دور أس ــاس ــي ل ـه ــا ي ـم ـن ـح ـهــا ن ـف ــوذًا
ٍ
ك ــال ــذي ك ــان ــت تـتـمـتــع ب ــه ب ــن عــامــي
 2003و.2011
مـ ـ ــا ي ـ ــدف ـ ــع إل ـ ـ ــى الـ ـ ـس ـ ــؤال هـ ـ ـن ـ ــا ،هــو
«ج ـ ـ ـ ـ ّ
ـدي ـ ـ ـ ــة» ال ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــادي ف ـ ـ ــي اإلي ـ ـ ـفـ ـ ــاء
بــوعــوده ،إذ تنقل مـصــادر سياسية
ّ
عدة أن العبادي سبق أن ّ
تعهد أمام
ّ
زواره م ــن «م ـح ــور إيـ ـ ــران» ب ــإخ ــراج
ال ـقــوات األجـنـبـيــة بـعــد الـقـضــاء على
«داع ـ ـ ـ ــش» ،وال ـ ـعـ ــودة امل ـي ــدان ـي ــة إل ــى
«م ــرحـ ـل ــة  ،»2014 – 2011أي إل ــى
بالد خالية من أي ّ
قو ٍة أجنبية .عدم
إي ـف ــاء ال ـع ـب ــادي ب ـ ـ «وع ــده» ينسحب
على ً«الدعم اإليراني» لواليةٍ ثانية،
ّ
خاصة أن طهران حتى اآلن ال تمانع
تـمــديــد والي ــة ال ـع ـبــادي ،إال أن ـهــا مع
ت ـكــريــس وجـ ــود قـ ــوات أج ـن ـب ـيــةٍ على
ح ــدوده ــا ي ــدف ــع امل ـع ـن ـيــن ف ـي ـهــا عــن
امللف العراقي إلى السؤال :هل نمنح
سنوات أخرى؟
العبادي أربع
ٍ
(األخبار)

ّ
من المتوقع أن يلتقي حيدر العبادي بأمين عام تحالف الـ«ناتو» في ميونخ (أ ف ب)

استراحة
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وقبيل مـغــادرتــه العاصمة بـغــداد،
م ـ ـتـ ـ ّ
ـوج ـ ـهـ ــا إلـ ـ ـ ــى مـ ــدي ـ ـنـ ــة مـ ـي ــون ــخ
األملــانـيــة ،للمشاركة فــي مؤتمرها
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي املـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــص ب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــؤون
األمـنـيــة ،قــال الـعـبــادي إن «اإلعـمــار
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ي ـس ـت ــدع ـي ــان تــوف ـيــر
األمن» ،رابطًا ذلك بـ «أمن املنطقة».
ّ
وأض ــاف أنـنــا «نــركــز عـلــى اإلعـمــار
واالستثمار في العراق لخلق آالف
فـ ــرص ال ـع ـمــل وت ـح ـســن امل ـس ـتــوى
ّ
مشددًا على
املعيشي للمواطنني»،
أن «داع ــش صـنــاعــة خــارجـيــة نمت
في سوريا وجاء ت إلى العراق».
وت ـح ـت ـضــن م ـي ــون ــخ الـ ـ ـ ــدورة ال ـ ــ54
ملــؤتـمــر األم ــن ال ـس ـنــوي ،بـمـشــاركــة
ال ـع ـشــرات مــن رؤسـ ــاء الـحـكــومــات،
ووزراء الخارجية والدفاع ،ومئات
خبراء الشؤون العسكرية واألمنية.
غ ـ ـيـ ــر أن الـ ـ ــافـ ـ ــت ه ـ ـنـ ــا مـ ـش ــارك ــة
رئـيــس حـكــومــة «إقـلـيــم كــردسـتــان»
ن ـي ـج ـيــرفــان ال ـب ــرزان ــي ،ومـسـتـشــار
األم ــن الـقــومــي ل ـ «اإلقـلـيــم» مـســرور
مـسـعــود ال ـبــرزانــي ،عـّلــى رأس وفـ ٍـد
مواز لوفد ّبغداد ،يمثل أربيل.
ٍ
وم ــن امل ـتــوقــع أن يـلـتـقــي الـعـبــادي
بـ ــاألمـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـ ـ «حـ ـل ــف ش ـم ــال

6

1

4

ّ
توجه العبادي
أمس إلى ألمانيا
للمشاركة في «مؤتمر
ميونخ لألمن»

1

8
1

7

أفقيا

ً
ُ
 -1رئيسة وزراء باكستانية راحـلــة –  -2واحــة فــي أبــو ظبي تـعــرف أيــضــا بالجواء
– ّ
مقص البستاني –  -3بلدة لبنانية بقضاء عكار – عاصمة أوروبية –  ّ -4للتمني –
جزيرة يونانية في البحر األيوني –  -5قطع عضو ّمن أعضاء الجسم – نق الضفدع
– متشابهان –  -6دولــة أفريقية – أمر عظيم –  -7دق الجرس – لغوي من املشاهير
ّ
باملقص –
عهد إليه هارون الرشيد بتعليم األمني –  -8خالف بعيد – عتاب –  -9اقطع
أحرف متشابهة – عمراإلنسان –  -10نزاع قام بني العراق وتحالف العديد من الدول
على رأسهم الواليات املتحدة عام  1990وأدى إلعادة دولة الكويت الى سابق عهدها

عموديًا

ّ
 -1صحابي ّأول من أذن كان يعرف بمؤذن الرسول – ّ -2من مكونات التبغ الضارة
ّ
– بــرد –  -3نهر فرنسي مــن رواف ــد السني – حــرك وهــز – نبات مائي ينتشر على
ضفاف املستنقعات واألنهر –  -4مارس الرياضة – نادر باألجنبية –  -5تنب – قصة
للصحافي الراحل جورج ابراهيم الخوري –  -6ثرى – منطقة أو إقليم مستقل في
أذربيجان سكانها أرمن في غالبيتهم –  -7حيوانات لبونة – للتعريف –  -8أزهار –
من الحيوانات –  -9ناجز وكامل – جنس شجيرات أغصانه شائكة وأزهاره مختلفة
األلــوان يصلح كسياج –  -10شاعر اشتهر بالغزل في العصر األمــوي ّ
تشبب بأم
البنني زوجة الوليد بن عبد امللك فأمر الوليد بدفنه حيًا

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
كبيرة وكل مربع كبير ّ
مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2801

حلول الشبكة السابقة

1

ّ -1
جبار رودس –  -2زوريخ – خوفو –  -3ربيع – ّ
اليسا –  -4ايك – ّفر – سرد –  -5ال سال – ّ
طر –
ّ
 -6هنود – حراجل –  -7نهاري – فك –  -8دس – مجد – ننت –  -9هر – ايوا –  -10وليد بن طالل

عموديًا

 -1جزر الهند –  -2بوبيان – سهل –  -3اريكسون – ري –  -4ريع – أدهم –  -5رخ – فل – أجاب –
 -6آر – حردين –  -7دخل – طري – وط –  -8سويسرا – نال – ّ -9
فسر – جفت –  -10غواد الكنال

حل الشبكة 2800

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ّ
ممثلة مصرية شابة دخلت الفن من باب الصدفة بعد أن نشرت صورتها
في إحدى املجالت النسائية .شاركت كبار الفنانني في عدد من األعمال
املتنوعة
 = 5+2+10+7+6عاصمتها بكني ■  = 5+1+3+8عاصمة األردن ■ 4+11+9
= حرف نداء للبعيد

حل الشبكة الماضية :هيلدا أكوستا

السبت  17شباط  2018العدد 3398

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
◄ ذكرى ►
ذكرى أسبوع
يـصــادف الـيــوم السبت الــواقــع في
 2018/2/17ذك ــرى م ــرور أسـبــوع
على وفاة املرحوم
عبداللطيف السيد ابراهيم الحسيني
(ابو احمد )
زوجته فاطمة شرف الدين
اوالده
رامية واسيل زوجة محمد زريق
وهبه زوجة علي خشاب
اشقائه
املــرحــوم اسماعيل ومحمد وعبد
املنعم وعلي ووفيق
وب ـ ـهـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة س ـت ـت ـلــى ايـ ــات
مــن الــذكــر الـحـكـيــم ومـجـلــس عــزاء
ع ــن روح ـ ــه الـ ـط ــاه ــرة ف ــي ال ـن ــادى
الحسيني في بلدته شحور تمام
الساعة الثالثة ونصف بعد الظهر
ولكم من بعده طول البقاء الفاتحة

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
BARU BIBI
م ــن مـ ـن ــزل م ـخ ــدوم ـت ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
70/472866
غادر العامالن البنغالدشيان
kabir
habibur rahman
مـ ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ـم ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على الرقم
71/700028
غادرت العاملة البنغالدشية
Sharmin nahar
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــا ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/043374
غادر العامالن املصريان
م ـح ـم ــد ش ـع ـب ــان ع ـب ــد ال ـح ـم ـي ــد خـلـيــل
حسني
والعمال البنغالدشيني
Totul
Md sumon mia
Md saiful islam
Shamim sheikh
Dulal miah
Miton miah
Nur alam sheikh
Mohammad monir hossain
والعمال االثيوبية
Mical tefera guremu
Faisel bekele abebe
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــم ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الرقم
03/961744
غادرت العاملة االثيوبية
Masuda mosammad
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــا ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
81/764549
غادرت العاملة الغانية
Nuetey mabel
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــا ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/621290
غادر العامل البنغالدشي
Jakir hossain
م ـ ــن ع ـ ـنـ ــد م ـ ـ ـخـ ـ ــدومـ ـ ــه ,الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــاء م ـمــن
يـعــرف عـنــه شيئا اإلت ـصــال عـلــى الــرقــم
03/292282

◄ مفقود ►
فـ ـق ــد ج ـ ـ ـ ــواز سـ ـف ــر عـ ـ ــراقـ ـ ــي ب ــإس ــم
ع ـبــد ال ـل ــه م ـح ـمــود ج ـ ــواد خ ـ ــرازي,
ال ــرج ــاء مـمــن ي ـجــده اإلت ـص ــال على
03/962061
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إعـــالن

رشكة الشبكة الوطنية لإلرسال ش.م.ل
دعوة املساهمني اىل حضور الجمعية العمومية
العادية السنوية

*********************************************************
يترشف مجلس اإلدارة يف رشكة الشبكة الوطنية لإلرسال ش.م.ل.
بدعوة حرضات السادة املساهمني اىل حضور الجمعية العمومية
العادية التي ستعقد يف مركز الرشكة يف متام الساعة الثانية عرشة من
ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه السادس من شهر آذار عام  ،2018للنظر
يف جدول األعامل التايل:
 .1االستامع إىل تقارير مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات واملصادقة
عىل الحسابات وامليزانيات للسنوات . 2016
 .2إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.
 .3تعيني مفويض مراقبة لتدقيق حسابات العام .2017
 .4إعطاء مجلس اإلدارة الرتاخيص القانونية عمالً بأحكام املواد 158
و  159من قانون التجارة.
 .5انتخاب مجلس ادارة جديد.
 .6أمور أخرى.
رئيس مجلس اإلدارة

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء ك ــاب ــات تــوتــر
مـ ـنـ ـخـ ـف ــض لـ ـ ـ ـ ــزوم وصـ ـ ـ ــل املـ ـشـ ـت ــرك ــن،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 8538/تاريخ  ،2016/9/5قد مددت
ل ـغ ــاي ــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2018/3/9عـنــد
نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /300 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 342
إعالن
ص ـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـمــة ب ـع ـب ــدا ال ـشــرع ـيــة
السنية
إلى مجهول املقام
نضال محمود عليكو
يـقـتـضــي حـ ـض ــورك إلـ ــى هـ ــذه املـحـكـمــة
السـ ـت ــام أوراق اس ـت ـح ـض ــار ال ــدع ــوى
املقامة بوجهك من قبل زوجتك فاطمة
م ـح ـمــد ال ـف ـت ــاح ب ـت ــاري ــخ .2017/3/27
بمادة اثبات طالق/استطرادًا التفريق،
فـعـلـيــك خ ــال ف ـتــرة خـمـســة ع ـشــر يــومــا
الجواب وتحديد مقام مختار لك ضمن
نطاق املحكمة ،وفي حال تخلفك تعتبر
املحكمة قلمها مقامًا مختارًا لك ،ويجري
بحقك اإليجاب الشرعي والقانوني.
رئيس قلم محكمة بعبدا الشرعية
السنية
الشيخ عامر طه البوتاري
تبليغ
صـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة الـنـبـطـيــة املــدن ـيــة /
عقاري
غرفة الرئيس أحمد مزهر

يــدعــو قـلــم ه ــذه املحكمة املــدعــى عليهم
علي حجازي وموسى عبد الرضا نعمة
وم ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ــرض ــا ن ـع ـمــة م ـمــدوحــة
عثمان الــزيــن ومحمد مـمــدوح محمود
ال ــزي ــن ونـ ــازك ال ـع ـكــاوي وبـهـيــة عثمان
ال ــزي ــن وهـنـيــة عـث ـمــان ال ــزي ــن وخــديـجــة
ع ـث ـم ــان ال ــزي ــن وم ـل ــوك ــة ع ـث ـم ــان ال ــزي ــن
واملجهولي محل االقامة الحضور اليه
الستالم أوراق الدعوى واملسجلة تحت
رقم  2018/45مدور  -املقامة من املدعي
علي محمد نعمة ورفيقه احمد عبدالله
ن ـجــدي بــوكــالــة امل ـحــامــي ع ـلــي سبيتي
ب ـم ــوض ــوع ح ــق م ـ ــرور وع ـل ـي ـكــم ات ـخــاذ
مـحــل االق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق املـحـكـمــة ما
لم تكونوا ممثلني بمحامي ُيعد مكتبه
مقامًا مختارًا واال جاز ابالغكم االوراق
ومــوعــد الجلسة بــواسـطــة رئـيــس القلم
والتعليق على لــوحــة االعــانــات ضمن
املهلة القانونية من تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد عاصي
إعالن
شركة مونت سماش ش.م.ل.
دعوة لحضور اجتماع جمعية عمومية
غير عادية
يدعو مجلس إدارة شركة مونت سماش
ش.م.ل .املـسـجـلــة فــي الـسـجــل الـتـجــاري
في جبل لبنان تحت رقم  59328تاريخ
 1996/6/18ال ـســادة مساهمي الشركة
ل ـح ـض ــور ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة الـغـيــر
عادية املقرر انعقادها في تمام الساعة
التاسعة مــن صـبــاح االثـنــن الــواقــع في
ال ـس ــادس وال ـع ـش ــرون م ــن شـهــر شـبــاط
 2018وذلك في مركز الشركة الكائن في
حراجل ،الطريق العام.
وذلك للتداول في جدول األعمال التالي:
تعديل املادة الخامسة من نظام الشركة
وتمديد مــدة الشركة وانتخاب مجلس
ادارة جديد للشركة وأمور أخرى.
رئيس مجلس اإلدارة
مونت سماش ش.م.ل.
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب روني مجلي بوكالته عن أحد ورثة
خضر الـغــول ش ـهــادات قيد بــدل ضائع
 478و 479و 1290منطقة بخعون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
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فنون بصرية

معرض شامل ومتنوع تحتضنه «دار النمر»

فلسطين البوصلة و«الكلمة الرمز»
منحوتات ولوحات وصور
فوتوغرافية وتجهيزات لفنانين
فلسطينيين وعرب من أجيال مختلفة
بدءًا من منتصف القرن الماضي إلى
اليوم .هكذا يمكن اختصار معرض
«الكلمة الرمز :فلسطين» الذي تحتصنه
«دار النمر» في مبادرة لدعم «مؤسسة
الدراسات الفلسطينية» .إذ ُ
سيختتم
بمزاد صامت ّ
علني يعود ريعه لصالح
المؤسسة التي انطلقت عام 1963
روان عز الدين

«شجرة
زيتون»
لعبد
الرحمن
قطناني
(جذع
شجرة
وأسالك
شائكة ــ
 90سنتم ــ
)2015

«الرشيدية» من مجموعة «األنروا» لمروان رشماوي (فحم وأكريليك على
لوح خشبي مثبت على خشب ــ  90×122سنتم ــ )2012

«خلف الجدار» لنبيل عناني (أكريليك على كانفاس ــ  120.5×107سنتم ــ)2013

ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان «ال ـ ـك ـ ـل ـ ـمـ ــة ال ـ ــرم ـ ــز:
فلسطني :معرض فني وم ــزاد لدعم
مؤسسة ال ــدراس ــات الفلسطينية»،
تحتضن «دار النمر للفن والثقافة»
(ك ـل ـي ـم ـن ـصــو ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـي ـ ــروت) ،م ـعــرضــا
ّ
سيستمر
جـمــاعـيــا لـفـنــانــن عـ ــرب،
حـتــى  28ش ـبــاط (ف ـبــرايــر) الـحــالــي.
يـضـ ّـم املـعــرض منحوتات ولــوحــات
ت ـش ـك ـي ـل ـيــة وص ـ ـ ـ ــورًا ف ــوت ــوغ ــراف ـي ــة
وتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات ل ـف ـن ــان ــن مـ ــن أجـ ـي ــال
مـخـتـلـفــة بـ ــدءًا م ــن مـنـتـصــف ال ـقــرن
امل ــاض ــي إلـ ــى ال ـ ـيـ ــوم .أمـ ــا فـلـسـطــن
التي تتصدر عـنــوان املـعــرض ،فهي
ال ّ
تعبر عن مجمل اللوحات والقطع
ّ
امل ـ ـعـ ــروضـ ــة ،رغـ ـ ــم أن عـ ـ ــددًا واف ـ ـ ـرًا
منها يـطــال الـقـضـيــة الفلسطينية.
م ـ ّـا يـجـمــع ه ــذه األعـ ـم ــال ه ــي ت ـبـ ّـرع
فنانني عــرب وجامعي أعـمــال فنية
ب ـه ــا ل ــدع ــم «مـ ـ ّ
ـؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ــدراس ـ ــات
ّ
الفلسطينية» .هكذا سيلي املعرض
ّ
مزاد صامت وعلني مساء الجمعة 2
آذار (مــارس) املقبل ،وسيعود ريعه
لصالح املؤسسة التي انطلقت عام
 ،1963وتواصل حتى اليوم توثيق
ودراس ـ ـ ـ ـ ــة ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
والصراع العربي – اإلسرائيلي .مع
ّ
التطورات السياسية التي شهدتها
البالد العربية في السنوات القليلة
املــاضـيــة ،بــاتــت الـصـعــوبــات املــاديــة
ت ـه ـ ّـدد اس ـت ـمــراريــة امل ــؤس ـس ــة ،لـهــذا
لجأت إلى املعرض /املزاد بالتعاون
م ــع «دار الـ ـنـ ـم ــر» .ت ـث ـنــي ن ـصــوص
م ــؤس ــس «دار ال ـن ـمــر» رامـ ــي الـنـمــر
ّ
«مؤسسة الدراسات
واملدير العام لـ
ّ
ّ
الفلسطينية» خالد فــراج ،املنشورة
فــي كتيب امل ـعــرض ،عـلــى استجابة
الفنانني السريعة للدعوة .في وقت
ي ـنـ ّـم فـيــه ه ــذا ال ـت ـعــاون ع ــن دعمهم
لـلـمــؤسـســة ول ــدوره ــا ،فــإنــه يضمر
أي ـضــا دع ـمــا للقضية الفلسطينية
بشكل أش ـمــل .نـظــرة عـلــى املـعــرض،
ت ـظ ـهــر ك ــم أن الـ ـص ــراع ــات الـعــربـيــة
ال ـس ـيــاس ـيــة واألحـ ـ ـ ــداث الـتــاريـخـيــة
ّ
تشكل ّ
محركًا
الدموية كانت وال تزال
أساسيًا للفنانني الـعــرب بمختلف
األجـ ـ ـي ـ ــال .ال ـن ـك ـب ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة،
ومآسي العراق ،وداعــش ،ويوميات
ال ـع ـن ــف ك ـل ـهــا ح ــاض ــرة ب ـم ـقــاربــات
مختلفة .هكذا يأتي املعرض كلمحة
عن دور السياسة الحاسم في مسار
الفن العربي ،رغم الدعوات الطارئة
وال ـســاذجــة إل ــى «تـطـهـيــر» الـفــن من
ال ـس ـي ــاس ــة ،وإل ـ ــى ت ـجــزئــة دوره ،ال
سيما حــن يتعلق األم ــر بالقضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة .ه ــذا م ــا ت ـش ـ ّـدد عليه
ال ـكــات ـبــة وال ـب ــاح ـث ــة ري ـم ــا صــالـحــة
فـ ـض ــة ف ـ ــي مـ ـق ــالـ ـتـ ـه ــا« :وف ـ ـ ـ ــي حــن
ليس فــي إمـكــان الفن قلب الحقائق
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حريات
ّ
الكباش مستمر بين اإلعالم والقضاء
مارسيل غانم ينتظر مصيره!
زينب حاوي
هــي املــرة الثانية التي يمثل فيها اإلعــامــي مارسيل غانم أمــام
قــاضــي التحقيق األول فــي جـبــل لـبـنــان ،نـقــوال مـنـصــور ،برفقة
رئيس تحرير نشرات األخبار في  lbciجان فغالي ،بصفته املدير
امل ـس ــؤول ف ــي امل ـح ـطــة .ج ــاء ذل ــك بـعــد جـلـســة ســابـقــة أقـيـمــت في
كانون الثاني (يناير) املــاضــي ،حيث أجبر غانم على الحضور
شـخـصـيــا ،ال ــى قـصــر ال ـع ــدل ف ــي ب ـع ـبــدا ،بـعـيــد إصـ ــدار الـقــاضــي
مـنـصــور مــذكــرة إح ـضــار بـحـقــه ،وإلــزامــه
بــالـحـضــور شـخـصـيــا .أم ــس ،تـجـمــع عــدد
من الصحافيني والسياسيني والناشطني
أمام «قصر العدل» في بعبدا ،متضامنني
مــع غــانــم وال ـحــريــات اإلعــام ـيــة .انـتـظــروا
صـ ـ ــدور ح ـك ــم الـ ـق ــاض ــي ،الـ ـ ــذي قـ ــرر خـتــم
الـتـحـقـيــق ،وإحــالـتــه عـلــى الـنـيــابــة العامة
التمييزية إلبداء املطالعة ،تمهيدًا إلصدار
ال ـق ــاض ــي م ـن ـصــور الـ ـق ــرار ال ـظ ـن ــي .وت ــرك
فغالي وغانم بسند إقامة لتحديد مكان
إقــامـتـهـمــا ،عـلـمــا بــأنـهـمــا غـيــر ممنوعني
مــن السفر ،ويتمتعان بكامل الحرية في
التنقل والسفر ،وســط تأكيد من محامي
اإلعالمي اللبناني ،بطرس حرب ،بأنه لن
يقوم باالستئناف وسيترك القرار للقضاء «لإلنصاف».
ويتوقع في املسار القانوني ـ ـ كما يشرح لنا املستشار القانوني
في مؤسسة «مهارات» طوني مخايل ـ ـ صدور الحكم الظني ،بعد
أخذ رأي النيابة العامة التمييزية التي تلزم «أصول املحاكمات
الجزائية» ،النائب العام ،بإصدار رأيه خالل أسبوع فقط .ويمكن
أن يطلب األخير التوسع في التحقيق في نقاط محددة ،علمًا أن
هــذه املهلة غير ملزمة عرفيًا .بعدهاّ ،
يحول النائب الـعــام ،رأيه
في القضية الى قاضي التحقيق ،املدعو بدوره ـ ـ وتبعًا للمرسوم
االشتراعي في محكمة املطبوعات رقــم  104/77وتحديدًا املــادة

 29ـ ـ الــى إصــدار قــراره الظني ،خــال مهلة خمسة أيــام .ويضيف
ّ
ّ
مخايل أن هــذه املهلة وضعت فقط لحث وتحفيز القاضي على
إصــدار حكمه ،ويمكن أن تمتد أكثر من هذه املــدة .وفي حال قرر
ّ
الظن بغانم وفغالي ،فإنه بالتالي ّ
يحدد األفعال
القاضي املعني
الـجــرمـيــة املـنـســوبــة إلـيـهـمــا ،ويـحــاسـبــان عـلــى أســاسـهــا .أم ــا في
حال خالف ذلك ،فإن القاضي يطلب منع املحاكمة ،بشكل فردي،
في حــال تبيان عــدم وجــود نية جرمية لــدى كل منهما ،في هذه
ّ
ضــا
ال ـق ـض ـيــة .عـلـمــا أن األخـ ـي ــرة ت ـط ــال أيـ ّ
صحافيني سعوديني ،قد يصدر قرار ظني
بحقهما ،ويحاكمان على أســاس غيابي،
ويـمـكــن لـلـقــاضــي إصـ ــدار مــذكــرة توقيف
بحقهما.
ق ـض ـي ــة غ ــان ــم تـ ـع ــود الـ ـ ــى ش ـه ــر ت ـشــريــن
ال ـث ــان ــي (ن ــوف ـم ـب ــر) ب ـعــد ت ـقــديــم الــرئ ـيــس
سـعــد ال ـحــريــري اسـتـقــالـتــه مــن الـحـكــومــة،
م ــن ال ـعــاص ـمــة ال ـس ـع ــودي ــة ،وتـخـصـيــص
غــانــم حـلـقــة مــن بــرنــامـجــه «ك ــام ال ـنــاس»
اس ـت ـض ــاف ف ـي ـهــا ص ـحــاف ـيــن س ـعــوديــن
هما إبراهيم آل مرعي وعضوان األحمري
(األخـ ـ ـب ـ ــار  .)18/11/2017راح االثـ ـن ــان
يكيالن الشتائم والعبارات القاسية بحق
شـخـصـيــات ورؤس ـ ــاء لـبـنــانـيــن .بـعــدهــا،
اشتعلت معركة إعالمية طاحنة مــن على الشاشة نفسها .بعد
أسبوع من الحلقة ،تال غانم في البرنامج نفسه ،مقدمة نارية،
تــوجــه فــي أغـلـبـهــا ال ــى وزي ــر ال ـعــدل سـلـيــم جــريـصــاتــي ،لتتنقل
بعدها الى وسائل التواصل االجتماعي ،مع دخــول األخير هذه
الحلبة ،ووصفه ما حصل بـ «العهر اإلعــامــي» .هــذا إلــى جانب
معركة قضائية ،اتهم فيها غانم بـ «تحقير العدالة وعرقلة سير
التحقيق» .ورغم محاوالت محاميه تجنيبه املثول أمام املحكمة،
إال أن القاضي منصور رفض «الدفوع الشكلية» ،مما أجبر غانم
على املثول شخصيًا ملرتني متتالتني.

تلزم «أصول
المحاكمات الجزائية»
النائب العام ،بإصدار
رأيه خالل أسبوع فقط

«راما» إلسماعيل شموط (باستيل على لوح ــ  30×45سنتم ــ)1984

وقفة

ّ
طناجر» وتصفية حسابات على mtv
حفلة «حف
ّ
مار ميشال المر ...طريق المجد يبدأ من «حديث البلد»

«برج إيطاليا ــ غزة» أليمن بعلبكي (أكريليك على كرتون مثبت على كانفاس ــ
 70×100سنتم ــ )2015

الكولونيالية التي تعمل على َمحو
فلسطني الـتــاريـخـيــة ،فــإنــه ،بحسب
ع ـ ـبـ ــارة إي ـم ـي ـل ـه ــاي ـن ــز« ،قـ ـ ـ ــادر عـلــى
ّ
املمتدة
استعادة رواب ــط الجماعة»
بما يتجاوز القيود السياسية التي
ي ـفــرض ـهــا ال ـ ـعـ ــدوان اإلس ــرائ ـي ـل ــي».
العدد األكبر من الفنانني املشاركني
هم فلسطينيون سواء أولئك الذين
يعيشون في الشتات أم في األراضي
ّ
املحتلة.
ي ـت ـي ــح ل ـن ــا امل ـ ـعـ ــرض الـ ـتـ ـع ــرف إل ــى
تجارب الجيل األول من التشكيليني
الـفـلـسـطـيـنـيــن مـثــل الــراح ـلــة نهيل
بشارة ( 1919ـ  )1997التي تعرض
ل ــوح ـت ـه ــا المـ ــرأتـ ــن فـلـسـطـيـنـيـتــن
مــن الخمسينيات ،وصــوفــي حلبي
( 1906ـ ـ ـ  )1997ب ـلــوح ـت ـهــا لـجـبــل
الـ ــزي ـ ـتـ ــون ف ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس ،ولـ ــوحـ ــات
السماعيل شـمــوط ( 1930ـ ـ ،)2006
ولـ ـيـ ـل ــى ال ـ ـ ـشـ ـ ــوا ،ونـ ـبـ ـي ــل عـ ـن ــان ــي،
وسليمان منصور ،وسامية حلبي،
وم ـن ــى ح ــاط ــوم ون ــاص ــر ال ـســومــي.
ل ــم ت ـغ ــب ف ـل ـس ـطــن وق ـض ـي ـت ـهــا عــن
أعـمــال الجيل الـجــديــد مــن الفنانني
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن ،الـ ـ ــذيـ ـ ــن ق ـ ــارب ـ ــوا
االحتالل بأساليب ووسائط جديدة
كما في أعمال خليل ربــاح ،ومــروان

رشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاوي ،والري ـ ـ ـسـ ـ ــا صـ ـنـ ـص ــور،
وإميلي جاسر ،وخالد جرار ،وبشار
الـ ـح ــروب ،وم ـن ــذر ج ــواب ــرة ،وعــامــر
الـشــومـلــي ،ومـيـخــائــل ح ــاق ،ويــزن
الـخـلـيـلــي وع ـب ــد الــرح ـمــن قـطـنــانــي
وغـيــرهــم .مــن فلسطني إلــى الـعــراق،
نـ ـ ـ ــرى مـ ـنـ ـح ــوت ــة «ب ـ ـ ــاب ـ ـ ــل» ل ـض ـي ــاء
الـ ـع ــزاوي ،وأع ـم ــال مل ـعــاذ اآللــوســي،
ورافــع الناصري ،ومحمود عبيدي،
وعـمــار داوود ،ودلـيــر شــاكــر ،ونــزار
يـحـيــى ،واسـمــاعـيــل فـتــاح وس ــروان
ب ــاران .اللبناني أيمن بعلبكي قـ ّـدم
لوحة بعنوان «بــرج إيطاليا ـ غزة»
تظهر مبنى ّ
مهدمًا ،فيما نرى صورة
لـفــؤاد ال ـخــوري بــاألبـيــض واألس ــود
لـشــاطــئ عـجــرم الفلسطيني .هناك
أيضًا أعمال لحسني ماضي ،وزياد
عـنـتــر ،وب ـي ــار كــوك ـج ـيــان ،وســامـيــة
عـسـيــران جـنـبــاط ،ورؤوف رفــاعــي
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ل ــوح ــات ل ـل ـســوري
أحمد معال واملصري عادل السيوي.
«ال ـك ـل ـم ــة الـ ــرمـ ــز :ف ـل ـس ـط ــن» :ح ـت ــى 28
شـبــاط (فـبــرايــر) الـحــالــي ـ ـ امل ــزاد سيقام
في الثاني من آذار (مــارس) ـ «دار النمر
للفن والـثـقــافــة» (كليمنصو ـ ـ ـ ب ـيــروت).
لالستعالم81/714349 :

ُ
مــن أص ــل ســاعــة وخـمـســن دق ـي ـقــة ،خـ ّـص ـصــت ســاعــة كــامـلــة من
الحلقة األولى من املوسم الجديد من «حديث البلد» (الخميس
ـ ـ  21:30عـلــى ّ ،)mtvأول مــن أم ــس ملقابلة رئـيــس مجلس إدارة
املـحـطــة مـيـشــال املـ ـ ّـر .ل ـقــاء يـمـكــن اخ ـت ـصــاره بــأنــه ي ـنــدرج ضمن
تصفية الـحـســابــات مـ ّـع بــاقــي املـحـطــات املـنــافـســة ،عـلــى رأسـهــا
 lbciو«الـجــديــد» ،كما أنــه مساحة تــرويــج واسـعــة ل ـ «قـنــاة املـ ّـر»،
ال ّ
سيما بعد صدور قرار «تبرئة» ميشال ّ
املر من ملف التخابر
غ ـيــر ال ـش ــرع ــي .رغ ــم زه ــو األلـ ـ ــوان في
االس ـت ــدي ــو ،ب ــدا ال ـبــرنــامــج الـ ــذي يـعـ ّـد
مــن األط ــول بــن األع ـمــال التلفزيونية
ال ـتــرف ـي ـه ـيــة (س ــاع ـت ــان تـلـفــزيــونـيـتــان
تـقــريـبــا) ،مـتــراســا حــربـيــا يـقــف وراءه
صاحب املحطة ،وتتواطأ معه ّ
مقدمة
الـبــرنــامــج منى أبــو حـمــزة قـ ّـدمــت أداءً
الفتًا ومغايرًا ملــا عهدناه سابقًا .فقد
ّ
تحولت من قارئة لألسئلة ومتفاعلة
ّ
مع الضيف ،إلى متورطة في املواضيع
الـجــدلـيــة ،ومــزايــدة فــي أمــاكــن معينة،
رغ ــم ّادعــائ ـهــا أخ ــذ مـســافــة مهنية من
الـ ـضـ ـي ــف ،ع ـب ــر ط ـ ــرح أس ـئ ـل ــة «ال ـن ـق ــد
ال ــذات ــي» .مـبــالـغــة عــال ـيــةّ ،طـبـعــت أداء
أبو حمزة إذًا ،خصوصًا أنها خاضت
بــدورهــا لعبة تصفية الحسابات مع
ب ــرام ــج ع ـلــى ش ــاش ــات م ـنــاف ـســة ،مثل
«نـقـشــت» ( )lbciال ــذي اعـتـبــرت أن ــه ال
يـمـثــل «صـ ــورة املـ ــرأة الـلـبـنــانـيــة» ،إلــى
فـتــح جبهة عـلــى ريـمــا نجيم (مـقـ ّـدمــة
برنامج «يا ريما» على إذاعــة «صوت
الغد») التي لم ِّ
تسمها باالسم ،واكتفت
بوصف دخولها موسوعة «غينيس»
قـبــل أرب ــع س ـنــوات ب ـ «الـجـعــدنــة» .هي
املرة األولى التي تخرج فيها أبو حمزة
عن طورها ،وتقحم آراءها الشخصية
في البرنامج .بعيد التلميح إلى قضية
غانم ،ومعركته مع
اإلعالمي مارسيل ّ
الـقـضــاء والتنظير بــأنــه على أي أحد
االم ـت ـثــال لـلـقـضــاء مـهـمــا ك ــان مــركــزه،
اسـتــذكــرت مـنــى قضية زوج ـهــا بهيج
أبـ ــو حـ ـم ــزة ،وقـ ــالـ ــت« :ظ ـل ـم ـنــا ل ـثــاث
سنوات ،ما بحياتنا هاجمنا القضاء
ّ
ألن هاي قضية وطنية» .بدت صاحبة
م ــوق ــع «ي ــومـ ـي ــات ــي» م ــوك ـل ــة ب ـم ـهـ ّـمــة

معينة ،وهذا ما أظهره سياق املقابلة ،ال ّ
ّ
سيما مع تكرارها لعبارة
ّ
«كواليتي» (يستخدمها هشام حــداد في برنامج «لهون وبس»
الـســاخــر على  lbciعند الـتـطـ ّـرق إلــى  ،)mtvوم ــدح املحطة التي
تعمل فيها« :اليوم mtv ،سلطة إعالمية كبيرة ...هالقد  mtvاليوم
ّ
املطولة الحديث عــن خلفية
مـهـ ّـددة الـبـلــد؟» .طغى على املقابلة
غير الشرعي لـ «استديو فيزيون» ،ومنها انطلق
قضية
التخابر ّ
لينقض على خصومهّ .
ميشال ّ
سمى «األخبار» و«الجديد»
املر
و ،lbciوعــزى الهجمة على قناته إلى
اسـتـحــواذهــا على «الحصة اإلعالنية
األكبر في السوق وتقديمها لسلسلة
ّ
إنتاجات ضخمة» .ولعل األمــر األكثر
ّ
سخرية ،اعتباره أن  mtvهــي «األكثر
ّ
موضوعية واألق ــل تـحــزبــا وانـحـيــازًا»
بــن امل ـح ـطــات .عـلــى وق ــع أغـنـيــة «إنــت
مـعـلــم» (لـسـعــد املـ ـج ـ ّـرد) ال ـتــي أهــديــت
ّ
للمر ،و«جينغل» املحطة (« mtvمش
لحدا» التي كتبت ّكلماتها أبو حمزة)،
ق ـ ّـدم امل ـ ّـر نـفـســه مــرشـحــا لــانـتـخــابــات
النيابية ،في حال لم ُيقدم ّ
عمه ميشال
ّ
على الترشح ،مظهرًا طموحه لدخول
َ
اللعبة الوزارية املقبلة .لم ال؟ فالهدف
ك ـمــا ي ـق ــول أن ي ـك ــون امل ـع ـقــد الـنـيــابــي
«وسـيـلــة ال هــدفــا» ،تــزامـنــا مــع قيادته
ملحطته لتكون صورتها «تشبه صورة
اللبناني الـلــي نحن بــدنــا يــاهــا» ،كما
ّ
عقبت أبو حمزة.
الساعة االحتفائية التي حظي بها ّ
املر
في افتتاح املوسم الجديد من «حديث
البلد» ،بدت مرسومة األهداف مسبقًا،
لجهة التصويب على املـحـطــات التي
ألقت سهامها نحوه ونحو مؤسسته،
ّ
ك ـم ــا ش ــك ـل ــت ف ــرص ــة إلع ـ ــان تـ ّـرش ـحــه
للبرملان في املنت.
ُ
لم تخل الحلقة كذلك من الطوباوية في
اصطناع الخطاب غير املنحاز ،الــذي
يـنــدرج ضمن خــدمــة الـنــاس ،ممزوجًا
املديح
بخطاب آخر مشوب ّبكثير من ّ
املر ومحطته .إنها
والتلميع لشخص
مشهدية أقرب إلى «توك شو» سياسي
أكثر منه ترفيهي ،ولــو خرقت بعض
األغنيات هذه األجواء.
زينب...

هجاء «الجديد» و«األخبار»
و lbciوالكشف عن طموحات
سياسية

السبت  17شباط  2018العدد 3398

 b.b.chiمحتار بين  lbciوmtv
زكية الديراني

صورة
وخبر

اختتـم فـي واليـة تالكسـكاال المكسـيكية أخيـرًا الكرنفـال الشـهير
الـذي انطلـق فـي القـرن السـابع عشـر ويرتـدي خاللـه المشـاركون أزيـاء
وأقنعـة سـاخرة مبتكـرة ذات ألـوان فاقعـة ،فيمـا يرقصـون علـى أنغـام
الموسـيقى الصاخبـة ّأليـام .كانـت هـذه القطع ّتسـتخدم أساسـا من قبل
المسـتعمرين اإلسـبان والفرنسـيين األثريـاء ،وتمثـل مزيجـا مـن الثقافـات
اإلسـبانية .فالجـزء العلـوي مـن كل زي لـه جـذور مـا
األوروبيـة ومـا قبـل
ّ
قبـل إسـبانية ،فـي حيـن أن الجـزء السـفلي مرتبـط بأصـول أوروبيـة( .عمـر
توريـس ـــ أ ف ب)

ّ
منذ شهرين ،وتحديدًا في نهاية العام املاضي لغاية اليوم ،تلقى برنامج  b.b.chiأكثر من وعد من lbci
بعودته إلى شاشتها في أول فرصة سانحة .البرنامج الذي انتقل من قناة «الجديد» حيث كان يعرف
بـ« ،»ch.n.nوصل إلى  ،lbciلكن لغاية اليوم لم يبصر النور إال جزء يتيم منه .مع كل خبر بعودة العمل
التلفزيوني الساخر ،كــان املتابع يستبشر خيرًا بإطاللة فريق البرنامج وهــم :ســام زعـتــري ،وفــؤاد
يمني (الـصــورة) ،وعباس جعفر ،وعبد الرحيم العوجي وجنيد زيــن الدين .لكن مع كل تفاؤل بعودة
املشروع ،كان يقابله في اليوم الثاني ّ
تغير في خطة برمجة  lbciألسباب عــدة .في البدايةّ ،
تحججت
إدارة القناة بـ ّ
ـأن املوسم االول من  b.b.chiلم يحقق «رايتيغ» عاليًا .وطلبت من فريق البرنامج إجراء
تعديالت عليه لزيادة نسبة املشاهدة عبر مواضيع واسكتشات مثيرة الجدل .هذا األمر تحقق بالفعل،
ّ
وصور  b.b.chiحلقة تجريبية من عمل ساخر استوفت الشروط التي طرحتها الشاشة .تلقى املمثلون
بعدها وعدًا بعودة البرنامج في أوائــل العام الحالي ،وبدأ االتفاق على تحديد توقيت العرض ،لكن «يا
فرحة ما ّتمت» .مع انتهاء املوسم الثاني من برنامج «ذا فويس كيدز» الذي عرضته قناتا  lbciوmbc
ّ
أخيرًا ،تنفس فريق  b.b.chiالصعداء ،إذ صار ممكنًا عرض البرنامج مساء السبت ،على اعتبار أن هذه
ُ
النوعية من املشاريع الساخرة تعرض في توقيت معني الستقطاب املشاهدين .لكن ّأول مفاجأة تلقاها
فريق البرنامج هي عودة «ذا فويس» (كل سبت ـ  )20:30إلى الشاشة وبقرار مفاجئ من  mbcالتي
أطلقته بالتوازي على محطة الضاهر .عندها ،ارتأت القناة تأخير عرض  b.b.chiإلى الساعة ،23:00
وهذا التوقيت ال يخدمه .هنا بدأت املشاكلّ ،
وأدت إلى تغيير قواعد العودة .بني اختيار التوقيت املناسب
ّ
للعرض وزحمة البرمجة ،اصطدم الفريق بقرار تجميده حتى تاريخ لم يحدد ،مع أن املناخ السياسي
الحالي مع االستعداد لالنتخابات النيابية يتالءم مع طبيعة برنامج  .b.b.chiفاألخير ولد ليكون في هذه
املرحلة السياسية ،لكن املفارقة أن  lbciلن تثبه ،أو على األقل لم تتخذ بعد قرار عودته .ويشعر القائمون
على املحطة بتضارب بني سياسة القناة التي ستستفيد ماليًا من دعم املرشحني ،وبني طبيعة العمل
ّ
الساخر الذي ينتقد كل مرشح حد «تعريته» .علمًا ّأن  lbciوضعت خطة واضحة للمرحلة املقبلة ،تتمثل
في وضع سقف منخفض للنقد والسخرية والتعليقات .على هذه الضفة ،استشعر ال ّ
املر بالخالف بني
فريق البرنامج و  ،lbciفدخلوا على الخط .إذ تلقى سالم زعتري عرضًا لتقديم برنامج على  ،mtvلكن
«الطبخة لم تستو» بعد ،بخاصة أن فؤاد يمني ّ
يقدم برنامج « take me outنقشت» (كل أحد) على ،lbci
ً
ّ
وأي انتقال لفريق  b.b.chiإلى محطة أخــرى لن يكون سهال .كما أن  mtvتخضع لسياسة الخطوط
الحمر نفسها ،وبالتالي ستتدخل في محتوى البرنامج .لذلك ،سيحضر فريق  b.b.chiعلى السوشال
ميديا في هذه الفترة ،لحني تقرير مصيره على الشاشة الصغيرة.

IN COLLABORATION WITH

PRESENTS

النادي الثقافي العربي:
ّ
الصبوحة بيننا
ً
إحياء لذكرى الفنانة اللبنانية
الراحلة صباح ( 1927ـ /2014
الصورة) ،يدعو «النادي الثقافي
العربي» ،اليوم السبت إلى حضور
أمسية فنية تحييها املغنية
اللبنانية غادة فتوني في قاعة
النادي في الحمرا (بيروت) .يشارك
في املوعد أيضًا املوسيقيان محمد
عماد السبليني (أورغ) ،وفضل
الحاج (إيقاع) ،على أن تتخلل
البرامج مجموعة ّ
منوعة من
أشهر أغنيات «الشحرورة» ،منها
ّ
و«عالندا»،
«واقفة عراس الطلعة»،
و«عالضيعة» ،و«ساعات»،
و«عالعصفورية» ،وغيرها.
أمسية فنية تحية لصباح :اليوم السبت
ً
مساء ـ قاعة «النادي
ـ الساعة السابعة
الثقافي العربي» (شارع عبد العزيز
ـ الحمرا ـ بناية يارد ـ ط  2ـ بيروت).
لالستعالم 01/354330 :أو 01/345948
أو info@arabculturalclub.com

CHINA
MOSES
TUE FEBRUARY 20 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

17.02.2018
for reservations

03 028 537

