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أعلــن النائــب الســابق محمــد يوســف بيضــون أن نجلــه يوســف محمــد بيضــون هــو
مرشــح لالنتخابــات النيابيــة عــن دائــرة بــروت الثانيــة.
وتوجــه بكلمتــه إىل الناخبــات والناخبــن يف هــذه الدائــرة ،مؤكــدا ً تأييــده ترشــح نجلــه
يوســف تأييــدا ً كامـاً.
وأشــار إىل أن هــذا التأييــد ،نابـ ٌع فقــط عــن قناعتــه أن نجلــه يوســف هــو أهــل للرتشــح
وهدفــه منــه ،متابعــة مســرته الوطنيــة ،والرتبويــة واالجتامعيــة يف خدمــة لبنان.
 16شباط2018 ،
محمد يوسف بيضون

َ ّ
هي المرة األولى منذ حرب  2014التي ُينفذ فيها كمين بهذه النوعية ،وكذلك المرة األولى التي تعلن فيها المقاومة قرارها التصدي لطائرات االحتالل (األناضول)
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ّ
سماء غزة ليست آمنة
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ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ّ
اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎول اﻟﻌﺪو
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻗﺮﺻﻨﺘﻬﺎ

فيما أصبح النزاع الحدودي
ّ
البري والبحري ً بين ًلبنان
قابال لالشتعال
وإسرائيل فتيال ِ
تنتظر بيروت
في أي لحظةِ ،
رد كيان العدو على الموقف
اللبناني الذي نقله مساعد
وزير الخارجية األميركي
ديفيد ساترفيلد إلى تل أبيب،
وهو موقف أكد الرئيس نبيه
ّبري لـ«األخبار» أنه «غير قابل
للتفاوض»

ميسم رزق
ُ
ل ــم ت ـت ـ ُـرك املـ ـح ــادث ــات ال ـت ــي أج ــراه ــا
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي ريـكــس
ت ـي ـلــرســون ف ــي بـ ـي ــروت ،م ــع ك ــل من
رئـيــس الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد ميشال
عـ ـ ـ ـ ــون ،ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب
نبيه ب ــري ،ورئـيــس الحكومة سعد
ً
الـ ـح ــري ــري مـ ـج ــاال ل ـل ـت ـح ـل ـيــلُ ،ح ــول
طـبـيـعــة امل ــوق ــف األم ـي ــرك ــي املــن ـحــاز
لـلـكـيــان اإلســرائ ـي ـلــي .تـحــدث الــرجــل
من دون قفازات في ما خص النزاع
البري (الجدار اإلسرائيلي على طول
الـخــط األزرق ال ـح ــدودي مــع لبنان)
والـ ـبـ ـح ــري (حـ ـي ــث ت ــزع ــم إس ــرائ ـي ــل
ملكية حوالى  300كلم 2من البلوكني
 8و ،)9وهـ ـ ــو أعـ ـ ـ ــاد طـ ـ ــرح اق ـ ـتـ ــراح
املبعوث األميركي األسبق فريدريك
هوف حول الخط البحري ،ما يعني
ّ
ت ـخــلــي ل ـب ـنــان ع ــن جـ ــزء م ــن ثــروتــه
ُ
ال ـب ـت ــرول ـي ــة ،ق ـبــل أن ي ـ ـغـ ــادر ،تــاركــا
مساعده ديفيد ساترفيلد الستكمال
الوساطة بني لبنان وإسرائيل.
ســاتــرف ـي ـلــد ال ـ ــذي زار ت ــل أب ـي ــب في
الـســاعــات املــاضـيــة إلبــاغـهــا موقف
لبنان الرافض ألي تنازل عن حقوقه
فــي املـنـطـقــة االق ـت ـصــاديــة الخالصة

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮﻛﺔ
»ﺗﻮﺗﺎل«
ّ
واع ـت ــراض ــه ع ـلــى م ــا ُي ـع ــرف ب ــ»خــط
هوف» الذي يمنح لبنان  60في املئة
َ
مقابل
مــن املـنـطـقــة امل ـت ـنــازع عليها ّ
 40في املئة إلسرائيل .كذلك تحفظ
لبنان على الـجــدار االسمنتي الـ ّـذي
ت ـع ـنــي إق ــام ـت ــه ع ـنــد ن ـق ــاط يـتـحــفــظ
أراض لبنانية
عليها لـبـنــان ق ـضـ َـم
ٍ

ستنسحب بحرًا.
وف ـي ـمــا ق ــال ــت م ـص ــادر دبـلــومــاسـيــة
غــرب ـيــة ف ــي ب ـي ــروت لـ ــ»األخـ ـب ــار» إن
الــدب ـلــومــاســي األم ـيــركــي حـمــل معه
م ــن ب ـي ــروت إل ــى ت ــل أب ـي ــب اق ـتــراحــا
قـ ـ ــدمـ ـ ــه رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب
ال ـل ـب ـن ــان ــي إل ـ ــى ت ـي ـل ــرس ــون وال ــوف ــد

أولى اللوائح اليوم
يع ِقد رئيس مجلس النواب ،نبيه بري ،مؤتمرًا صحافيًا ،اليوم ،عند الثانية
عشرة والنصف في مقر الرئاسة الثانيةُ ،يعلن فيه البرنامج االنتخابي
ّ
ملرشحي «حركة أمــل» وكتلة «التنمية والتحرير» لالنتخابات النيابية
املقررة في  6أيار املقبل .وعلمت «األخبار» من مصادر قيادية في «أمل»
أن الرئيس ّبري حسم كل األسماء ،وأن ما نشر في اليومني املاضيني
هو في معظمه صحيح« ،باستثناء اسمني أو ثالثة» .وكشفت املصادر
أن بــري سيتوجه في مطلع نيسان املقبل ،على األرج ــح ،إلــى الجنوب،
إلدارة املعركة االنتخابية شخصيًا واإلشراف على كل تفاصيل العملية
االنتخابية.
يذكر أن األمــن العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيعلن أيضًا
الليلة أسماء مرشحي حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة لالنتخابات.

امل ــراف ــق ،كـشــف ب ــري ل ــ»األخ ـب ــار» أن
اق ـتــراحــه يـنــص عـلــى إصـ ــرار لبنان
عـلــى تــرسـيــم ال ـحــدود الـبـحــريــة عبر
ً
اللجنة الثالثية املنبثقة أص ــا عن
تفاهم نيسان عــام  ،1996على غرار
ّ
ما حصل بالنسبة إلى الخط األزرق
بعد التحرير في عام  ،2000على أن
ُيـسـتـكـمــل ب ـخــط أب ـي ــض ف ــي الـبـحــر.
ّ
وكرر ّبري رفض أي منحى لتفاوض
إس ــرائ ـي ـل ــي – ل ـب ـنــانــي م ـب ــاش ــر ،بــل
«مـ ـف ــاوض ــات يـ ـش ــارك ف ـي ـهــا ضـبــاط
من لبنان وإسرائيل واألمم املتحدة،
ب ـم ـش ــارك ــة خ ـ ـبـ ــراء ط ــوب ــوغ ــراف ـي ــن
ونفطيني وتـكــون وظيفتها ترسيم
الخط البحري كما تم ترسيم الخط
الـ ـب ــري س ــابـ ـق ــا» .وكـ ـش ــف بـ ـ ـ ّـري عــن
وجود «خرائط إسرائيلية تثبت حق
لبنان في مكامنه النفطية البحرية،
وتحديدًا في البلوكني  8و ،»9وقال
إنـ ــه ع ـنــدمــا س ــأل ــه األم ـي ــرك ـي ــون من
أي ــن لــه ه ــذه الـخــريـطــة ،أجــاب ـهــم أنــه
حـصــل ّعـلـيـهــا م ــن مـلـفـهــم ،وأض ــاف
أن ـ ــه س ــل ــم املـ ــوفـ ــد األمـ ـي ــرك ــي أي ـضــا
ّ
خـ ّـرائــط إنكليزية «هــي بمثابة أدلــة
تعزز موقف لبنان وتدحض مزاعم
الجانب اإلسرائيلي».
ّ
وفيما شــكــل توقيع عـقــود التنقيب
واالستكشاف مــع ائـتــاف الشركات
ال ــروس ـي ــة ـ ـ ـ ال ـفــرن ـس ـيــة ـ ـ ـ اإلي ـطــال ـيــة
فـ ــي الـ ـبـ ـل ــوك  9تـ ـح ــديـ ـدًا ورق ـ ــة ق ــوة
اس ـت ـش ـع ــرت إس ــرائـ ـي ــل خ ـطــورت ـهــا،
استعاد ّبري في هذا السياق حديث
مدير «توتال» إليه الذي أكد له قبل
حفل التوقيع في البيال ،أن الشركات
ستباشر عملها فــي الـبـلــوك رقــم ،9
وخ ـص ــوص ــا أن املـ ــواقـ ــع الــرئـيـسـيــة
لـلـحـفــر ت ـقــع ع ـلــى ب ـعــد أك ـثــر م ــن 25
ك ـي ـلــوم ـت ـرًا م ــن امل ـن ـط ـقــة ال ـح ــدودي ــة
البحرية املتنازع عليها.
زيــارة ساترفيلد إلسرائيل ،سبقها
ّ
تطوران ّ
مهمان ،أولهما كالم األمني
ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة أن ـط ــون ـي ــو
غوتيريس الذي حذر فيه من «إمكان
ان ــدالع ح ــرب جــديــدة بــن اســرائـيــل
ولبنان» ،وثانيهما ،خطاب تــوازن
الـ ـ ـ ــردع ال ـ ـ ــذي أع ـل ـن ــه األم ـ ـ ــن ال ـع ــام
لـحــزب الـلــه الـسـيــد حـســن نصرالله
ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،والـ ــذي جــاء
م ـت ـنــاغ ـمــا إلـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر م ــع ك ــام
رئيس املجلس مع الوفد األميركي،
محددًا فيه سقفًا للتعامل مع امللف
الحدودي البحري ال ُ
يمكن تجاوزه،
وذلـ ــك بــدعــوتــه إل ــى ال ـت ـف ــاوض من
موقع القوي ،ال من موقع الضعيف،
واإلشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن «املـ ـق ــاوم ــة هــي
ال ـقــوة الــوح ـيــدة ل ــدى الـلـبـنــانـيــن»،
مؤكدًا أنه «إذا اتخذ مجلس الدفاع
اللبناني ق ــرارًا بــأن منشآت النفط
داخ ــل فـلـسـطــن ال يـجــب أن تعمل،
ف ــأن ــا أع ــدك ــم بــأن ـهــا خـ ــال ســاعــات
قليلة ستتوقف عن العمل».
وقـ ـ ـ ــد أتـ ـ ـ ــى خـ ـ ـط ـ ــاب األمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
كرسالة إلى الداخل ،مع استشعاره
وجــود مناخات تشي بقابلية سير
بعض األط ــراف اللبنانية باقتراح
هــوف وآمــوس هولكشتاين (املوفد
ال ــذي تــولــى املـلــف بعد هــوف وقبل
أن يـنـتـقــل إلـ ــى س ــات ــرف ـي ـل ــد) ،وق ــال
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ـ ـ ــري إن ـ ـ ــه أب ـ ـلـ ــغ امل ــوف ــد
األم ـي ــرك ــي ق ـبــل أن ي ـتــوجــه إل ــى تل
أب ـيــب امل ـعــادلــة ذات ـهــا ال ـتــي ك ــان قد
أبلغها األمـيــركـيــون لـلـبـنــانtake« :
 ،»it or leave itأي أن ل ـب ـن ــان لــن
يتنازل عن سقف الترسيم البحري
الـ ـث ــاث ــي ،وأب ـ ـلـ ــغ رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
األميركيني أنه ال مانع من مشاركة
دبلوماسيني أميركيني في الترسيم
ال ـث ــاث ــي ،ع ـلــى أن ي ـك ــون ــوا «شـيــخ
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ابراهيم األمين

انتخابات بال معنى
يذهب اللبنانيون الى االنتخابات النيابية ،هذه الدورة ،وليس في
يدهم أي حيلة للتغيير .القانون االنتخابي الذي أقر ،لم يكن وصفة
تناسب تمامًا مرض الطائفية السياسية الفتاك في جسم لبنان.
صحيح أن الترهل فرض تغيير الدواء ،لكن ،كمن استبدل مسكنًا
للوجع بمسكن آخر .تمامًا كحالة جريدة «النهار» التي احتال
أهلها ـ وهم أهل النظام نفسه ـ على أنفسهم ،ال على الجمهور ،بأن
تم نقلها من سرير الى آخر ،متوهمني أنه عالج لغيبوبة تنتظر
إعالن املوت الرحيم.
النسبية والصوت التفضيلي كما حجم الدوائر ،كلها آليات عمل
ستفرض على الالعبني تصرفات مختلفة بعض الشيء عن
السابق .لكن األبواب لن تفتح أمام تغيير حقيقي .ولذلك ال ُيتوقع
تغيير سياسي حقيقي ،بل سينتهي األمر على شكل منح بعض
النواب تقاعدهم املبكر أو املتأخر ،مع تنويه بأن من سيخلفهم،
سيكون مضطرًا في أغلب األحيان الى مراعاة أشكال جديدة من

الصراع انتقل إلى داخل الجماعات
الحامية للنظام الطائفي ،لكن ليس
في األفق ما يشي بالتغيير
التواصل مع الناس .لكن في جوهر األمر ،لن يكون هناك أي تغيير.
وفي حالة الجماعات اللبنانية التي ّ
يصوت معظم املنتمني إليها الى
لوائح القوى النافذة ،فإن صورة الصراع اليوم تبدو عن بعد ،على
الشكل اآلتي:
ّ
في السنة :تبني أن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري كافية
لدورتني انتخابيتني فقط .ال الدم يستقطب أصواتًا ،وال تبني
شعارات الخارج يفيد في تحريض الجمهور .وما يحصل اليوم،
هو حصاد الوراثة السياسية فقط .سعد الحريري نفسه ،ال
يريد إفالسًا شعبيًا يطابق اإلفالس املالي ،واآلخرون يعتقدون
أن بمقدورهم الفوز بحصة ،والقفز من املركب .وإذا ما استثينا
أقلية صغيرة ،مثل حالة أسامة سعد ،فإن جميع من يتنافس
على املقاعد السنية في لبنان ،اليوم ،لن يضيف جديدًا الى املشهد
السياسي ،ولن يرفع من مستوى عيش أبناء املدن واألطراف.
تكفي صورة املواطن العكاري الذي يندب حظه أمس ،شاتمًا تيار
املستقبل ،كأفضل تعبير عن الصورة الحقيقية للناس ،حتى إن
فعل النكاية الذي أقدم عليه هذا املواطن الفقير باالستجداء بالسيد
حسن نصرالله ،ال معنى سياسيًا له .قال املسكني ما يفكر فيه،
بما يتناسب وموسم االنتخابات ،معلنًا استعداد عائلة من 150

صلح» ،أي محايدين ،وليسوا طرفًا
في الصراع.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــري بـ ــاملـ ــوقـ ــف ال ــوط ـن ــي
الـجــامــع فــي مـقــاربــة املـلــف النفطي،
وخ ـصــوصــا األوام ـ ــر ال ـتــي أعـطــاهــا
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة س ـعــد ال ـحــريــري
لقيادة الجيش في الجلسة األخيرة
للمجلس األعلى للدفاع في بعبدا.
يـ ــذكـ ــر أن قـ ــائـ ــد الـ ـجـ ـي ــش ال ـع ـم ــاد
جوزف عون كان قد سأل املشاركني
ف ــي االج ـت ـم ــاع ع ــن كـيـفـيــة تـصــرف
املؤسسة العسكرية فــي حــال خرق
اإلسرائيليني الخط األزرق ،فأجابه
الحريري حرفيًا :قوصوا عليهم.
في السياق ،أعلنت شركة «توتال»
ال ـفــرن ـس ـيــة ف ــي ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،أن
أولوية كونسورتيوم شركات النفط
ال ــدولـ ـي ــة (ال ـف ــرن ـس ـي ــة ـ ـ ـ اإلي ـطــال ـيــة
ـ ـ ـ ـ ال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة) ه ـ ــي ف ـ ــي حـ ـف ــر ب ـئــر
استكشاف أولــي في امتياز البلوك
( 4في شمال لبنان ،وتحديدًا قبالة
البترون) ،في عام  .2019أما في ما
يـخـ ّـص الـبـلــوك ( 9ال ـج ـنــوب) ،فقال
ال ـب ـيــان «ت ـ ــدرك ت ــوت ــال وشــركــاؤهــا
النزاع الحدودي في الجزء الجنوبي
ّ
مــن مــوقــع االم ـت ـيــاز ،والـ ــذي يغطي
مساحة محدودة جدًا ،هي أقل من 8
في املئة من سطح البلوك .وبما أن
املواقع الرئيسية تقع على بعد أكثر
من  25كيلومترًا من املنطقة املتنازع
ّ
عليها ،يؤكد الكونسورتيوم أن بئر
االستكشاف في البلوك  9لن يكون
ّ
لها أي تــدخــل على اإلط ــاق مــع أي
م ــن ال ـح ـق ــول أو امل ــواق ــع ال ـت ــي تقع
جنوب املنطقة الحدودية».

صوتًا (ال فردًا) ملبايعة السيد نصرالله ،طالبًا منه إرسال الصور
والالفتات.
في حالة املرشحني باسم الدفاع عن حقوق أهل السنة ،اليوم ،ليس
هناك من يجرؤ على وصف األشياء بحالتها الحقيقية .ليس
بينهم من يقبل النقد الذاتي ،واملراجعة التي تدفعه الى القول بأن
كل الشعارات والسياسات ،التي اتبعت خالل العقدين األخيرين،
هي أصل البالء .وليس بني املرشحني اليوم ،من يقبل بمصارحة
ناسه وأهله ،بأن السير عكس التاريخ والجغرافيا هو املوت بعينه.
وبالتالي ،فإن ما ستحمله االنتخابات من نتائج لن يعدو كونه
إعادة ترتيب املائدة ،بما يسمح بتغيير أسماء املدعوين الى الحفل.
الشيعة :قال السيد حسن نصرالله ،قبل يومني ،إن زمن
في
ّ
املحادل ولى .لكنه ،يا سيد ،ليس زمن االنتصارات الديموقراطية.
أولويات املقاومة تفرض مجددًا عدم الدخول في امللف الداخلي.
وهذا يعني ،وهو حق مشروع ،أن التسوية التي تفرضها
استراتيجية املقاومة على صعيد الوحدة السياسية للشيعة في
لبنان ال تزال صالحيتها مستمرة .وهذا يعني عمليًا ،أن ال قدرة
على اختراق التراص الشيعي .والنتيجة ستكون هي نفسها ،سواء
ّ
عبدت الطريق بمحدلة ،أو عمال طرق.
مشكلة الشيعة اليوم ،في كونهم ال يقبلون املراجعة الضرورية
حول ما حققوه من خالل انضمامهم الى هذا النظام الطائفي .وما
هي حال األمر ،بعد إطاحة زعامات اإلقطاع السابق .وهل فتحت
األبواب فعليًا أمام عالقة مختلفة مع الدولة وفكرتها ومؤسساتها
املشتركة مع بقية اللبنانيني .وما هو حصاد نضال أربعني سنة
من الركض خلف شعارات اإلمام السيد موسى الصدر ،الذي ما
كان ينشد سوى تحسني موقع الشيعة في التركيبة الطائفية
القائمة.
ال شيء .ها نحن عدنا الى املربع نفسه .قلة قليلة من املنتفعني،
وسيطرة ملافيات سياسية واقتصادية ودينية على مقدرات تخص
ربع أهل لبنان ،مقابل استمرار الجوع والفقر والتعب عند غالبية،
تكرر منذ سنوات ،لعبة املسيحيني نفسها في القرن املاضي،
عندما صارت الهجرة هي الوسيلة الوحيدة للترقي اجتماعيًا
واقتصاديًا وفرديًا.
في الدروز :قد تكون هذه االنتخابات هي املناسبة التي تشرح
كالم وليد جنبالط خالل العقد األخير عن زمن االنقراض .هو
ليس كالمًا عنصريًا عندما يشار الى انتهاء صالحية الصيغة
التي أدارت مصالح هذه الجماعة في لبنان .هو توصيف دقيق،
لحالة ميؤوس منها إذا لم يخرج أبناء هذه الجماعة إلعالن
تمردهم الكامل على زعامات لن تقدر على خدمتهم في شيء بعد
اليوم .ها هو القائد ،يعود الى نغمة عمرها مئة وخمسون سنة،

التسجيـ ــل للع ــام ٢٠١٩ - ٢٠١٨
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ليســــــــانس وماستـــــــر
املعمارية
مدرسة الهندسة
ّ
البصرية
مدرسة الفنون
ّ
خرفية
الزّ
مدرسة الفنون
ّ

الداخل ّية
قسم الهندسة ّ
قسم التصميم
تصميم املنتجات الصناعية
التصميم الشامل
قسم الفن الغرافيكي واإلعالن
التصميم اإلعالني واإلعالن
الرسم التصويري  -قصص مص ّورة
الرسم التصويري والنشر بالوسائل املتع ّددة
الرسم املتحرك ال ّثنائي وال ّثالثي األبعاد
الفن الفوتوغرايف

فيها تعظيم لخطر الخصم املسيحي في معركة الزعامة على
جبل لبنان .لكن القائد يعلن استسالمه أمام الجماعات اللبنانية
األخرى .ال حول له وال قوة في مواجهة الشيعة ،وهو لم يعد ضيفًا
ّ
مرحبًا به عند السنة .حتى الخارج ،الذي لطاملا وجد عند هذه
الجماعة موطئ قدم ،صار يرى في األمر مضيعة وقت.
ً
في املسيحيني :يدب النشاط ،كأنهم فعال أمام لحظة تأسيس
جديدة للكيان اللبناني .مشكلة الناطقني باسم الغالبية منهم ،أنهم
يصدقون خرافة الكيان النهائي ،وينظرون الى فشل املسلمني في
إدارة الدولة على أنه انتصار لهم ،وال يقبلون بأنه فشل يعكس
انتهاء صالحية هذا النظام .والصراعات التي تدور بينهم ،اليوم،
ال تحدثنا عن جديد نوعي .الكتائب والقوات اللبنانية وبقايا
الجبهة اللبنانية ،يعيشون على مجد أن بديلهم لم ينجح في إعالن
تقاعدهم .لكن هذه القوى ّ
تصر على تكرار املكرر .عندما خطب
سامي الجميل أمام كوادره ملناسبة االنتخابات ،لم يكن يحمل
فكرة جديدة .املسرح وطريقة جلوس الناس ،وطبيعة الخطاب،
كلها نسخة مقلدة – كما هي العادة – عما يقوم به الغربيون .لعل
سامي ،يعتقد أن اإلنترنت موجود فقط في بكفيا .واألنكى ،أنه
ال يزال يقاتل في املكان نفسه .معركته الفعلية ضد «القوات» لم
تتوقف منذ ثالثة عقود ،والنتيجة أنها تواصل سحب البساط من
تحته ،يومًا بعد يوم .ومعركته األخرى ،داخل عائلة لم تعد تنفع
ً
كل العمليات في جعلها شيئًا جميال .أما معركته األكبر ،فتبقى
مع الذين يهملونه ،حيث ال يجد من يفاوضه أو يناقشه أو يعرض
عليه حصة في كعكة ،بقي منها الفتات ،ال أكثر.
خال من أي دسم .ال أحد
أما «القوات اللبنانية» ،فخطابها اليومٍ ،
يعرف ما هو الشعار الذي يستقطب جمهورًا .بينما ال تجد
قيادتها عالجًا لنقص املوارد على صعيد الوجوه االنتخابية.
ودعم الخارج ال يمنحها مقويات تفيدها في السباق .وكل ما
يهمها اليوم ،عدم الخروج من املولد بال حمص .معركة «القوات»
تنحصر في انتزاع مقاعد تثبت شرعيتها الشعبية ،وال تظهرها
ً
طرفًا محموال على أكف التسويات اإلقليمية الكبرى.
يبقى التيار الوطني الحر .وفي حالته اليوم ،هو ال يختلف مطلقًا
عن حالة الثالثي املسلم (الحريري – بري – جنبالط) الذي حصد
ما يقدر عليه من مواقع نفوذ داخل مؤسسات الدولة على أثر
انتهاء الحرب األهلية .وليس من بند آخر على جدول أعمال التيار
الوطني الحر .لكن االنتخابات مناسبة لتثبيت صورة الزعامة
داخل التيار نفسه ،وإنهاء الحروب الداخلية حول الرئيس ميشال
عون .والهدف الفعلي هو حصاد كتلة نيابية ،تتيح له البقاء
في موقع الناطق باسم املسيحيني ،واملفاوض لبقية الجماعات
اللبنانية.

علم
و خبر
بطاقات «فرع المعلومات»
أوقف فرع املعلومات في املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،منذ بداية العام
الجاري ،إصدار بطاقات «تسهيل مرور» للمخبرين واملتعاونني معه ،ألسباب
ع ــدة ،أبــرزهــا الـحـفــاظ عـلــى ســريــة املـخـبــريــن وامل ـت ـعــاونــن ،ومـنــع اسـتـخــدام
البطاقة لتسهيل مخالفة القانون.

حاصباني يسافر على حساب الدولة؟

السمعي البصري
مدرسة السينما واإلخراج ّ

اعترضت وزيــرة الدولة لشؤون التنمية اإلداريــة عناية عز الدين في جلسة
مجلس الوزراء األخيرة على َ
قراري سفر وزير الصحة غسان حاصباني ،ألنه
َ
طلب من املجلس تغطية رحلتي سفر إلى الخارج ال عالقة لهما بعمله في
وزارة الصحة .وعندما قال حاصباني إنه سيسافر على حسابه الشخصي،
ّ
يتضمنان تغطية مالية.
ّردت عليه بأن القرارين

معهد التّ نظيم املدني

لــم تــوافــق السلطات اإلمــارات ـيــة ،حتى الـســاعــة ،على اعـتـمــاد القنصل العام

قسم السينما
اإلخراج السمعي والبصري
اإلنتاج السمعي والبصري
قسم التلفزيون (باللغة اإلجنليزية)
التنظيم املدني
هندسة املناظر الطبيعية

مدرسة فن وتصميم األزياء
تُق َبل طلبات التسجيل يف أمانة سر األكادمي ّية ،دكوانة من  ١٢شباط إلى  ٩آذار ،٢٠١٨
من اإلثنني إلى اجلمعة بني التاسعة صباح ًا حتى الواحدة ظهر ًا وبني الثانية ظهر ًا
والرابعة ب.ظ.
مسابقة ّ
خط ّية اخلميس  ١٥آذار  ٢٠١٨والسبت  ١٧آذار ٢٠١٨
مواعيد املقابالت من  ١٩إلى  ٢٣آذار  ،٢٠١٨بني الرابعة والسابعة مساء ًا
املاستر
القبول :بعد دراسة ملف الطالب لغاية  ١٤متوز ٢٠١٨
األكادمي ّية اللّبنان ّية للفنون اجلميلة (ألبا)  -دكوانة،

استعالماتwww.alba.edu.lb - ext.115 - )01( 480 056 :

ّ
اإلمارات تؤخر المناقالت الدبلوماسية

عساف ضومط في القنصلية العامة في دبي .التأخر في قبول أوراق ضومط،
يؤخر التحاق القنصل العام الحالي في دبــي السفير سامي نمير بمركزه
الجديد على رأس الدبلوماسية اللبنانية في املكسيك ،إذ ال يمكنه أن يترك
قنصلية دبي قبل وصول ضومط .وينعكس التأخر أيضًا ،على الدبلوماسي
رودي القزي ،املوجود حاليًا في السفارة اللبنانية في مكسيكو ،والــذي من
املفترض أن ينتقل إلى مركزه الجديد في القنصلية العامة في ساو باولو،
ّ
لكنه ينتظر أن ُيسلم مركزه في مكسيكو لسامي نمير.

الحريري يشكر ساترفيلد

في اللقاء األول الذي جمعهما األسبوع املاضيّ ،
وجه الرئيس سعد الحريري
الشكر ملساعد وزير الخارجية األميركي ديفيد ساترفيلد ،على الــدور الذي
قــام بــه األخـيــر لحل األزم ــة الـتــي مــر بها رئـيــس الحكومة بعد إجـبــاره على
االستقالة في السعودية في تشرين الثاني الفائت.
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سياسة
تقرير

الشمال الثانية :من هنا تبدأ معركة الزعامة السنية
تحديد تحالفاتها وحسم أسماء ُمرشحيها إلى االنتخابات
جميع القوى السياسية في دائرة الشمال الثانية ما زالت عاجزة عن
ّ
النيابية ،وتواجه «عقبات» ّ
عدة .يريد نجيب ميقاتي أن ُيثبت زعامته «سنيًا» ،لذلك ،حسم أمره برسم سقف عدم التحالف
مع قوى  ٨آذار ،مستثنيًا من هذه المعادلة فيصل كرامي .تيار المستقبل يخوض معركة مع ميقاتي وأشرف ريفي،
ُمستعينًا بأجهزة الدولة ،ويواجه في الوقت نفسه صراعًا داخليًا حول الصوت التفضيلي وخياراته االنتخابية (األسماء).
أما قوى  8آذار ،فتنتظر أن يحسم ميقاتي خياراته
ليا القزي
عربة البائع الذي يبيع غزل البنات
بألوان الزهري واألزرق واألخضر،
الكورنيش البحري في امليناء،
على
ٌ
فـيـهــا «حـ ـي ــاة» وح ـيــويــة ،أك ـثــر من
ال ـت ـح ـض ـيــرات ل ـخ ــوض اسـتـحـقــاق
 .٢٠١٨ال ـعــدد الـقـلـيــل ج ـدًا من
أي ــار ُ
ُصـ ـ َـور املــرش ـحــن ،حــديـثــي الـعـهــد،
إلى االنتخابات النيابية ،ال يعني
ّ
أن دائ ـ ــرة ال ـش ـمــال ال ـثــان ـيــة دخـلــت
رسميًا «نفق» االنتخابات« .الهدوء
االنتخابي» ،يشمل طرابلس ـ املنية
ّ
الضنية وكل الدوائر االنتخابية،
ـ
ّ
حيث إنــه قبل أقــل مــن ثالثة أشهر
م ــن مــوعــد االن ـت ـخ ــاب ــات ،تـتـصّـ ّـرف
الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ك ـم ــا ّل ــو أن ـه ــا
ت ـم ـل ــك تـ ـ ــرف ال ـ ــوق ـ ــت« .كـ ـ ــلـ ـ ــن» ،مــن
األحزاب والشخصيات الطرابلسية

جهاد الصمد :ال نخجل
بخطنا الوطني ،وبحلفنا مع
المقاومة وفرنجية
هناك معركة داخل
تيار المستقبل بين كبارة والجسر
حول الصوت التفضيلي
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون بـعـضـهــم
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ،قـ ـب ــل اإلق ـ ـ ـ ـ ــدام عـ ـل ــى أي
خطوة إن كــان لناحية التحالفات
أو الـتــرشـيـحــات .رئـيــس الحكومة
الـســابــق نجيب ميقاتي مــن جهة،
وتـ ـح ــال ــف ق ـ ــوى  ٨آذار وال ـن ــائ ــب
ال ـس ــاب ــق ج ـه ــاد ال ـص ـم ــد وال ــوزي ــر
ال ـســابــق فـ ٌيـصــل ك ــرام ــي ،م ــن جهة
أخرى ،مثال على ذلك.
ال يزال «الحاج نجيب» ،يتريث في
ّالكشف عن أوراق ــه .مصادره تقول
إنــه «لــم يعد يبحث بــن الخيارات
املـطــروحــة ،وأي منها هــو األفضل
ّ
ٌ
مبتوت:
لــه» .يوحي ذلــك بــأن األمــر

ّ
تقول مصادر ميقاتي إنه عرض على كرامي التحالف سويًا ،من دون « ٨آذار» ،وينتظر ّرده (هيثم الموسوي)

«زي ما ّ
المنيةّ :
هيي»
املنية هي «مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري» .منذ قرابة السنة ،واألمني العام لـ«املستقبل»
أحمد الحريري ُيحاول إعادة ّ
شد عصب العائالت« ،يطرق األبواب ،ويتناول الطعام مع األهالي».
تقول مصادر من املنية ّ
بأن تيار املستقبل «يبقى املؤثر األول في املنية ،ليس ألنه األقوى ،ولكن
ُ
بسبب غياب فعاليات طرابلس التي كانت دائما تهمش املنية» .والقوة الثانية من بعد «التيار»،
هو رئيس املركز الوطني في الشمال كمال الخير ،على الرغم من مواقفه السياسية الداعمة
لـ«محور املقاومة».
ُ
خصص القانون للمنية مقعدًا انتخابيًا واحدًا ،ولكنه فتح شهية املرشحني ٤ :مرشحني من
آل زريقة ٥ ،من آل علم الدين ٥ ،من آل الخير ،وبعض املرشحني من العائالت األقل عددًا .هذا
األمر ُممكن أن يخلق «مشكلة» لتيار املستقبلّ ،
ألن معظم املرشحني يدورون في فلكه ،ال ّ
سيما
ّ
ّ
في ظل النقمة املتزايدة على النائب كاظم الخير .إال ّأن املصادر تعتبر أنه في النهاية «حني
ّ
ُيصفر تيار املستقبل ،تصطف األغلبية وتلتزم بخياره .وهو على األرجح سيستفيد من كثرة
املرشحني ،حتى تكون حجة لعدم تبديل كاظم الخير» .وتتوقع املصادر أن ال يبقى في النتيجة
سوى  ٣مرشحني :كاظم الخير (مستقبل) ،كمال الخير ( ٨آذار) ،عثمان علم الدين.

(ميقاتي) أن ُيحافظ
«يريد الرئيس ّ
على صورته بأنه وسطي» ،مع ما
يتضمنه ذلك من عدم عقد تحالفات
ّ
«تترك انطباعًا بأن الالئحة هي لـ٨
آذار»ُ .يفكر فــي أن تتألف الئحته
م ــن وجـ ــوه ع ــدة أول ـه ــا ك ــرام ــي إذا
واف ــق عـلــى االن ـف ـصــال عــن حلفائه
ف ــي امل ـن ـيــة ـ ـ ـ ال ـض ـن ـيــة ،جـ ــان عبيد
(ماروني) «الذي تواصل معه تيار
ّ
املستقبل للتحالف انتخابيًا ،ولكن
عـبـيــد أك ــد ال ـت ــزام ــه م ــع م ـي ـقــاتــي»،
محمد الفاضل فــي الضنية ،فيما
لم يحسم أمر باقي الخيارات ،وإن
كان املرجح حتى اآلن نقوال نحاس
عن املقعد األرثوذكسي وشخصية
من آل علم الدين في املنية.
بالنسبة إلــى امليقاتيني ،التحالف
مــع كــرامــي والـصـمــد وتـيــار امل ــردة،
«يرفع حاصل الالئحة االنتخابي
ص ـح ـي ــح ،ول ـك ــن ن ـك ــون ق ــد قـ ّـدم ـنــا
ذري ـ ـعـ ــة ل ـت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل وري ـف ــي

ّ
ملحاربتنا .علمًا أنــه لدينا قناعة،
ّ
بـ ـ ــأن امل ـع ــرك ــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة سـتـكــون
بــن املستقبل وري ـفــي» .سبب آخر
ُي ـعــرقــل تـحــالــف حـل ـفــاء  ٨آذار مع
ّ
م ـي ـق ــات ــي ،أن «فـ ــوزهـ ــم ال يـضـمــن
لنا تشكيل كتلة نيابية .فــي حال
ً
حصل انقسام سياسي ُمستقبال،
ّ
يـتـبــنــى الـشـبــاب (ك ــرام ــي ،الـصـمــد،
املـ ـ ـ ـ ــردة) م ــوق ـف ـن ــا ويـ ـلـ ـت ــزم ــون مــع
مـيـقــاتــي ،أم مــع  ٨آذار؟» .ويــوجــد
ّ
اق ـت ـنــاع بـ ــأن الـ ـش ــارع الـطــرابـلـســي
ُ
«سيعاقب ميقاتي في حال تحالفه
ّ
مع  ٨آذار ،تمامًا كــردة الفعل التي
قام بها خالل االنتخابات البلدية،
ّ
ضد الالئحة التوافقية» .ويجب أن
رئيس الحكومة السابق
يفوز مــع ّ
ُ
«مــرشــح سني ثــان (فــي طرابلس)،
ُ
مـحـســوب عـلـيــه ،حـتــى يـعـتـبــر أنــه
انتصر على املستقبل».
ّما العمل إذًا؟ تقول مصادر ميقاتي
إنــه َ
«ع ـ َـرض على فيصل كــرامــي أن

يتحالف معه وحده ،من دون جهاد
الصمد أو تيار املردة ،وهو ينتظر
ّ
رده» .ال ُيـ ّشـكــل كــرامــي «اح ــراج ــا»
ملـيـقــاتــي ألن ــه اب ــن عــائـلــة سياسية
تــاري ـخ ـيــة «ي ـه ــم الـجـمـيــع الـحـفــاظ
عليها» .وعلى ذمة املصادر ،تشاور
كرامي مع نائب األمني العام لحزب
الـ ـل ــه ن ـع ـ ّي ــم ق ــاس ــم (امل ـ ـس ـ ــؤول عــن
متابعة ملف االنتخابات النيابية)
ُ
بد (األخير) حماسة
باألمر« ،فلم ي ِ
ل ـ ــذل ـ ــك ،ب ـس ـب ــب صـ ـع ــوب ــة تـشـكـيــل
ال ـص ـم ــد الئـ ـح ــة تـ ـ ّ
ـؤمـ ــن ال ـح ــاص ــل
وت ـضــم رمـ ـزًا مــن مــديـنــة طــرابـلــس،
ّ
ً
حتى لــو حــل حينها أوال أو ثانيًا
في الضنية ،سيخسر».
مــا تـتـحـ ّـدث عـنــه م ـصــادر ميقاتي،
َ
ال يجد صدى على جبهتي كرامي
والصمد .ينفي األول هذه الرواية،
«ألنـ ـن ــي ح ـت ــى الـ ـس ــاع ــة ،أت ــواص ــل
مــع الــرئـيــس ميقاتي على الهاتف
م ـ ــن دون أن ن ـج ـت ـم ــع .ســأل ـت ـق ـيــه
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ً
الضنية :الصمد أوال!
ُ
تسيطر العائالت على تركيبة الضنية الحزبية والسياسية .واختيار
املرشحني إلى االنتخابات ،يخضع لعدم تهميش البلدات الثالث األساسي:
بخعون ،سفيرة ،سير .انطالقًا من هناُ ،يفهم اختيار رئيس الحكومة سعد
الحريري تعيني املدير العام ملؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد بركات ،واملدير
العام لوزارة الثقافة علي الصمد من بخعون .ولكن ،ال ُيفهم قبول حلفاء
النائب السابق جهاد الصمد (من بخعون) ،الذين يهمهم «الحفاظ» عليه،
بالقرار وبهذا التوقيت «االنتخابي».
ً
أكبر عائالت الضنية هي الصمد .يحل جهاد الصمد أوال في استطالعات
الرأي ،ويتنافس مع تيار املستقبل ،الذي تراجعت شعبيته عن الـ .٢٠٠٥لم
الوزير
ُيحسم بعد ما إذا كان النائب أحمد فتفت ُ«مرشح املستقبل أم حليف
ّ
أشرف ريفي ،الذي لم يستطع بناء أرضية يستند إليها في الضنية» .في ظل
القانون النسبي ،ال ُيمكن ألي فريق أن «يحتكر» املقعدين ،من هنا «أرجحية
أن يفوز جهاد الصمد ُومرشح املستقبل» .ولكن ،مقعد الصمد قد يكون
ُمهددًا في حال لم يتحالف مع النائب نجيب ميقاتي« ،الذي ُ
سيرشح محمد
ّ
الفاضل على األرجح» ،علمًا أنه للجماعة االسالمية ُمرشح في الضنية هو
النائب السابق أسعد هرموش.

ه ـ ــذا األس ـ ـب ـ ــوع ُ ،ونـ ـ ـ ــدرس األرق ـ ـ ــام
وع ـل ــى أس ــاس ــه ن ـ ـقـ ـ ّـرر» .أم ــا جـهــاد
ـي أح ــد مقاهي
الـصـمــد ،فيجلس فـ ٌ
ـول ب ــال ـ ّ
ـرد على
منطقة ال ـتــل ،مـشـغـ
ا ّتـ ـص ــاالت ـ ّـه «الـ ـخ ــدم ــاتـ ـي ــة» .ي ـقــول
إنــه «إذا وفقنا الله ،نسعى لنصل
إل ـ ـ ــى سـ ــاحـ ــة الـ ـنـ ـجـ ـم ــة م ـ ــع ت ـك ـتــل
ش ـم ــال ــي ،ب ــرئ ــاس ــة ُم ــرش ـح ـن ــا إل ــى
رئاسة الحكومة (ميقاتي) ويضم
ُمــرش ـحــا إل ــى رئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة
(النائب سليمان فرنجية)» .يبدو
ً
الـصـمــد ُم ـت ـفــائــا بــائـحــة تجمعه
مــع ميقاتي وكــرامــي وت ـيــار امل ــردة
ُ
ومرشح علوي «غير ُمستفز للبيئة
ال ـطــراب ـل ـس ـيــة» ،أمـ ــا رئ ـي ــس املــركــز
الــوطـنــي ّفــي الـشـمــال كـمــال الخير،
«فــرغــم أن ــه يشكل حــالــة فــي املنية
ال ُيـمـكــن أن يتخطاها أح ــد ،ولكن
لــان ـت ـخــابــات ح ـســابــات ـهــا» .هـنــاك
مصلحة ،بالنسبة إلى الصمد« ،أن
ّ
ُ
ن ـكــون كــلـنــا م ـع ـّـا» .ول ـك ــن ،ستتهم
هــذه الالئحة بأنها تابعة لــ ٨آذار.
ي ـس ــأل ال ـص ـم ــد« ،أي ـ ــن ي ــوج ـ ّـد بعد
 ٨و ١٤آذار؟»ُ ،م ـض ـي ـفــا ب ــأن ــه «ال
نخجل بخطنا الوطني ،وبحلفنا
مع املقاومة وحركة أمل وفرنجية،
وليست تهمة أن يكون االنسان مع
املقاومة ّ
ضد اسرائيل» .ولكن« ،أنا
ُمــرشــح مستقل ،شرعيتي أحصل
عليها من ناسي وأهلي».
إح ــدى الـشـخـصـيـ ُـات الطرابلسية،
الحليفة للصمد ،تـحــاول الترويج
لضرورة أن ُيشكل ميقاتي وكرامي
الئحة ،والصمد وتيار املردة وبقية
حـلـفــاء  ٨آذار الئ ـحــة« ،خ ــوف ــا» من
أن تنعكس أص ــوات الصمد سلبًا
على كــرا ّمــي ،فيخسر املقعد .يقول
ٌ
«حريص على أن يبقى
الصمد إنه
بيت عبد الحميد كرامي مفتوحًا.
م ـ ـعـ ــركـ ــة فـ ـيـ ـص ــل هـ ـ ــي مـ ـع ــركـ ـت ــي،
ُ
ومتمسك أن ننجح نحن االثنني».
شخصية ثانية مقربة مــن  8آذار،
تجزم بأن جوهر األزمة بني ميقاتي
والصمد حسابي وليس سياسيًا.
األخ ـي ــر يـشـكــل راف ـع ــة ف ــي الضنية
ول ـك ـنــه ب ـمــا ي ـم ـكــن أن ي ـح ـصــد من
أص ــوات ،قــد يحتل املــرتـبــة األول ــى،
وه ــذا هــو جــوهــر خـيــار االنـفـصــال
الحبي بني االثنني ،على أن يلتقيا
بعد االنتخابات فــي كتلة واحــدة،
ط ـب ـعــا ب ـعــد ت ـبــديــد ب ـعــض عــوامــل
ال ـض ـعــف ،وم ـن ـهــا تـجـيـيــر أص ــوات
كـ ـم ــال ال ـخ ـي ــر فـ ــي امل ـن ـي ــة لــائ ـحــة
الصمد لرفع الحاصل االنتخابي.

ريفي :العمل على
«العائالت» الطرابلسية

ُي ـق ـ ّـدم وزيـ ــر ال ـع ــدل ال ـســابــق نفسه
كــ«الــرقــم واح ــد» فــي دائ ــرة الشمال
ال ـث ــان ـي ــة ،واع ـ ـ ـدًا ب ــ«م ـف ــاج ــآت» في

ّ
ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات ،ف ــي ح ــن أن
خـ ـص ــوم ــه م ـ ــا زال ـ ـ ـ ـ ــوا ي ـع ـت ـب ــرون ــه
«ال ـثــانــي أو ال ـثــالــثُ ،ي ـنــافــس على
هذين املركزين مع تيار املستقبل».
ك ــان مــن املـفـتــرض أن ُيـعـلــن الـلــواء
املـ ـتـ ـق ــاع ــد الئـ ـحـ ـت ــه ف ـ ــي األس ـ ـبـ ــوع
األول من شباط («األخبار» ـ العدد
 ،)٣٣٨٤األمر الذي لم يحصل بعد،
في انتظار إقفال باب الترشيحات
رس ـم ـي ــا ،ك ـمــا قـ ــال ريـ ـف ــي ،أول من
أمس.
عـ ٌ
ـدد مــن أس ـمــاء الئـحــة ريـفــي بــات
ش ـب ــه م ـح ـس ــوم ،ب ـح ـســب امل ـص ــادر
الـطــرابـلـسـيــة ،كــ«ولـيــد قـمــر الــديــن،
ابن شقيق محسن عيد(بدر عيد)،
شقيق العسكري الشهيد ابراهيم
مغيط ،نظام مغيط (بعد أن رفض
رئيس مجلس إدارة معرض رشيد
ك ـ ــرام ـ ــي الـ ـ ــدولـ ـ ــي ح ـ ـسـ ــام ق ـب ـي ـطــر
الترشح) ،راغــب رعد وعبد العزيز
الصمد من الضنية» .أما بالنسبة
إل ــى شـقـيــق رئ ـيــس بـلــديــة املـيـنــاء،
عبد املنعم علم الــديــن ،فقد هـ ّـددت
الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ف ــي طــراب ـلــس
البلدية عبد
بـ«طرح الثقة برئيس
َ
القادر علم الدين ،في حال ق ِبل عبد
املنعم الترشح مع ريفي».
تــواجــه ريفي «عقبات» ع ـ ّـدة ،منها

ص ـ ــراع ـ ــه م ـ ــع األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة،
وال ـخــافــات املـسـتـمــرة بــن ك ــوادره
والذين «يتكل» عليهم في املناطق
ال ـش ـع ـب ـي ــة .ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ذلـ ــك،
«ينشط ريفي في طرابلس ،ويعمل
ح ــال ـي ــا ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز وجـ ـ ـ ــوده فــي
ص ـف ـ ُـوف الـ ـع ــائ ــات ال ـطــراب ـل ـس ـيــة،
التي تعتبر الناخب الصامت».

تيار المستقبل:
محمد كبارة  Vsسمير الجسر

ق ـب ــل أن ُي ـن ــاف ــس ت ـي ــار املـسـتـقـبــل،
َ
الئـحــتــي ميقاتي وري ـفــي ،عليه أن
ّ
ي ـحــل ال ـخ ــاف ــات داخـ ــل ت ـي ــاره بني
ُ
«معسكري» النائبني محمد كبارة
وسـ ـمـ ـي ــر ال ـ ـج ـ ـسـ ــرُ ،ح ـ ـ ــول ت ــوزي ــع
الصوت التفضيلي .ت ّ
قدم املصادر
الـطــرابـلـسـيــة «عـ ّـي ـنــة» ع ــن املـعــركــة
الـتــي ستشهدها الالئحة الــزرقــاء،
ّ
وهو «الفطور الذي نظمه ،قبل قرابة
األسبوعني ،مختار امليناء عبدالله
ّ
الـ ـب ــق ــا عـ ـل ُــى شـ ـ ــرف كـ ــريـ ــم مـحـمــد
كـ ـب ــارة» .امل ـخ ـت ــار ك ــان م ــن أن ـصــار
ريفي ،قبل أن ينشق عنه ويلتحق
بـ«املستقبل» .خالل الجلسة ،أعلن
املختار توفير الدعم للوزير ّ
كبارة،
«رئـ ـي ــس الئ ـح ــة امل ـس ـت ـق ـبــل والـ ــذي
سنمنحه أصــوات ـنــا التفضيلية».
ّأدى هذا األمر إلى بلبلة مستقبلية،
وانزعاج الجسر ،وقد اتصل ُمنسق
التيار األزرق ناصر عدره باملختار
ُمعترضًا على كالمه.
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تقرير

آل األسعد وأنسباؤهم ...لماذا يترشحون؟
للمرة الثالثة ،يعلن رئيس
تيار االنتماء اللبناني أحمد
األسعد ،ترشحه إلى االنتخابات
النيابية .برغم الهزيمة
سابقًا ،يصر حفيد آل األسعد،
بشكل دوري ،على استفتاء
الجنوبيين .على غراره ،يحاول
أقرباء وأقران له من عائالت
الزين وعسيران واألسعد،
استثمار إرث عائالتهم أو
تقديم تجربة مختلفة عن
أجدادهم الذين ّ
يحملهم
كثر مسؤولية الحرمان في
الجنوب .هؤالء تجمعهم
األرضية الشعبية الجاهزة
وانتقاد أداء حزب الله وحركة
أمل في السلطة ّ
وتفرقهم
نظرتهم إلى المقاومة

ملصلحته (منهم  763صوتًا شيعيًا)،
في مقابل  11ألف صوت نالها عدنان
ع ـبــود امل ــرش ــح الـشـيـعــي ال ـثــانــي على
الئـحـتــه .وك ــان فــي ع ــام  2005قــد نــال
 8404أص ـ ــوات .لــاسـتـفـســار ،حــاولــت
«األخبار» التواصل مع زوجة األسعد،
املرشحة عبير رمـضــان ،لكن من دون
تجاوب.
خــرج أحـمــد األسـعــد مــن عـبــاءة والــده
منذ سـنــوات ،مؤسسًا «تيار االنتماء
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي» .ك ــاه ـم ــا اج ـت ـم ـع ــا عـلــى
انتقاد الطبقة الحاكمة ،لكن األب لم
يهاجم خـيــار املـقــاومــة ضــد إسرائيل.
بـ ـع ــد وف ـ ـ ـ ــاة األب ،ورث اب ـ ـنـ ــه وائ ـ ــل
وأشقاؤه (والدتهم غير والدة أحمد)،
تـيــاره ،وســط انفصال شقيقهم كامل
مع شقيقه أحمد .وبرغم أن ملكية دار
الطيبة انتقلت إلــى األخـيــر بــالــوراثــة،
لكن وائــل وأشـقــاءه دخـلــوا أخـيـرًا إلى
م ـس ـق ــط رأس ـ ـهـ ــم مـ ــن بـ ــوابـ ــة ال ـب ـلــديــة
امل ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى ح ـ ــزب الـ ـل ــه ونــائ ـبــه
ابــن البلدة علي فـيــاض ،عندما نقلوا
ملكية حرج الطيبة من جدتهم ألبيهم
إلــى البلدية .الطموح ليس بعيدًا عن
«وائل بيك» .الشاب العشريني يجري
اتـ ـ ـص ـ ــاالت ل ـ ــدراس ـ ــة إم ـ ـكـ ــان تــرش ـحــه
لالنتخابات عن مقعد الجد واألب في
قضاء مرجعيون.

فــي انـتـخــابــات عــام  ،2005لــم يترشح
رئـيــس مجلس ال ـنــواب األس ـبــق كامل
األسعد ،للمرة األولــى منذ عام .1953
بـعــض مـنــاصــريــه اف ـت ـقــدوه ،فوضعوا
اسمه في صندوق االقـتــراع في دائــرة
ال ـن ـب ـط ـيــة وم ــرج ـع ـي ــون – حــاص ـب ـيــا،
تعبيرًا عــن وفائهم لــه .هــؤالء لــم يكن
ع ــدده ــم س ــوى  .14رق ــم أع ـقــب تــراجــع
ناخبيه منذ عام  1992من اآلالف إلى
امل ـئ ــات ،ف ــي مـقــابــل نـيــل خـصــومــه في
الئحة حركة أمــل وحــزب الله عشرات
اآلالف .االنتخابات كانت أبــرز مؤشر
ع ـلــى تـقـهـقــر ال ـحــالــة األس ـع ــدي ــة الـتــي
حـكـمــت ج ـبــل ع ــام ــل ل ـع ـق ــود .ارت ـضــى
األسـعــد االعـتـكــاف جانبًا إزاء تغلغل
ال ـح ــرك ــة وال ـ ـحـ ــزب ف ــي ب ـن ـيــة قــاعــدتــه
الـ ـس ــابـ ـق ــة .ل ـك ــن أف ـ ـ ـ ــرادًا مـ ــن ال ـع ــائ ـل ــة،
م ــن بـيـنـهــم نـجـلــه أح ـم ــد ،ل ــم يــرتـضــوا
بــاالع ـت ـكــاف .ي ـص ــرون عـلــى اسـتـعــادة
امل ـج ــد الـ ـض ــائ ــع ،ب ــرغ ــم م ــوق ــع بـعــض
أجدادهم السلبي في جزء من الذاكرة
الجماعية في الجنوب.
أمـ ــس ،أع ـل ــن امل ـس ـت ـشــار ال ـع ــام لـحــزب
االن ـت ـم ــاء ال ـل ـب ـنــانــي ،أح ـم ــد األس ـع ــد،
الئـحــة «فـيـنــا نـغـ ّـيــر» الـتــي ستخوض
االنتخابات النيابية املقبلة في دائرة
الجنوب الثالثة .للمرة الثالثة ،يترأس
أحمد «جونيور» الئحة بوجه «أمــل»
والحزب ،مطلقًا دعوة «لتغيير الواقع
ال ـحــالــي ن ـحــو مـسـتـقـبــل زاهـ ــر ودول ــة
تحتضن طــاقــات الـشـبــاب والـشــابــات
وأحــام ـهــم» .هــو قــد ب ــدأ التغيير من
نفسه .اسـتـبــدل مـكــان إط ــاق الالئحة
من دار الطيبة (قضاء مرجعيون) مقر
زعامة آل األسعد ،بفندق خمس نجوم
في سن الفيل .كذلك استبدل ترشحه
ف ـ ــي ق ـ ـضـ ــاء م ــرجـ ـعـ ـي ــون ـ ـ ـ ـ حــاص ـب ـيــا
بـ ـت ــرشـ ـي ــح زوجـ ـ ـت ـ ــه ع ـب ـي ــر رم ـ ـضـ ــان،
ون ـق ــل تــرش ـحــه إل ــى ق ـض ــاء الـنـبـطـيــة.
فـ ــي ت ـص ــري ـح ــه أم ـ ـ ــس ،ق ـ ــال إن ـ ــه «م ــع
اق ـت ــراب مــوعــد االن ـت ـخــابــات سنسمع
األسـ ـ ـط ـ ــوان ـ ــة ذاتـ ـ ـه ـ ــا ب ـ ـ ــأن ن ـتــائ ـج ـهــا
ي ـجــب أن تـحـمــي س ــاح امل ـق ــاوم ــة من
خـطــر ن ــزع ــه» .األس ـع ــد أي ـضــا ال يغير
ّ
يصر على تكرار شعارات
األسطوانة.
تهاجم املـقــاومــة وتستفز جــزءًا كبيرًا
م ـ ــن الـ ـن ــاخـ ـب ــن ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـسـ ـع ــى إل ــى
ً
ج ــذب ـه ــم .ف ـض ــا ع ــن ت ـلــك ال ـش ـع ــارات،
مــا الجديد الــذي يقدمه األسـعــد الــذي
يظهر جنوبًا عند االنـتـخــابــات فقط؟
وكـ ـي ــف ي ـ ـحـ ــاول إق ـ ـنـ ــاع ال ـج ـنــوب ـيــن
بانتخابه؟ علمًا بأن الحملة الدعائية
واألم ـ ـ ــوال االن ـت ـخــاب ـيــة ال ـطــائ ـلـ ُـة الـتــي
أنـفـقـهــا ف ــي ان ـت ـخــابــات ( 2009ق ـ ـ ّـدرت
بنحو  30مليون دوالر حصل عليها
م ــن ال ـس ـع ــودي ــة وال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
األميركية) ،عادت إليه بـ  10694صوتًا

رياض األسعد :البيك الفالح

آمال خليل

يرفض رياض األسعد تصنيفه ضمن
زع ــام ــة آل األسـ ـع ــد ال ـت ـق ـل ـيــديــة .فـخــذ
أس ــرت ــه انـتـقــل م ــن ج ــذور الـعــائـلــة في
تبنني إلى الزرارية (قضاء الزهراني)،
فــي مقابل انتقال فخذ أحمد األسعد
«األول» إلى الطيبة .يجد نفسه «جزءًا
متممًا للناس ،ال فوق وال تحت» .يتفهم
تقهقر زعــامــة الطيبة التي اختصرت
ت ـم ـث ـي ــل الـ ـع ــائـ ـل ــة ،ألس ـ ـبـ ــاب أبـ ــرزهـ ــا
«اب ـت ـع ــاد وري ـث ـه ــا ك ــام ــل األسـ ـع ــد عن
الجنوب جغرافيًا ومعنويًا ،واالبتعاد
ع ــن الـ ــواقـ ــع ب ــاع ـت ـم ــاد ال ـح ـي ــاد خ ــال
الحرب األهلية واالحتالل اإلسرائيلي،
ّ
الجميل
في مقابل دعم انتخاب بشير
رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة وال ـتــوق ـيــع على
اتفاق  17أيار ،وما سبقه من التعامل
الـ ـف ــوق ــي مـ ــع ظـ ــاهـ ــرة اإلمـ ـ ـ ــام مــوســى
الـصــدر وتــأسـيــس املجلس اإلســامــي
الشيعي األعلى» .ولفت األسعد إلى أن
خسارة ابن عائلته لزعامته الشعبية
بدأت منذ عام  1972مع بروز التيارات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة والـ ـيـ ـس ــاري ــة ج ـن ــوب ــا.
ّ
وتـجــلــت فــي االنـتـخــابــات الفرعية في
ال ـن ـب ـط ـيــة ع ـ ــام  ،1974ع ـن ــدم ــا خـســر
مرشحه كــامــل علي أحـمــد أم ــام رفيق
ش ــاه ــن ،م ــرش ــح ال ـص ــدر وال ـع ــائ ــات.
وب ـعــد ض ـمــور ال ـحــالــة األس ـع ــدي ــة في
ّ
يصر
حـيــاة كــامــل األس ـعــد «يــأتــي مــن

األسعد
وائل كامل ّ
يدرس خيار الترشح في
مرجعيون
(مروان طحطح)

عـلــى االع ـت ـمــاد عليها فــي الـحــاضــر».
ّ
يصر ورثته على «االستناد إلى تراث
تاريخي عمره  300سنة من دون تقديم
ش ــيء جــديــد والـتـصــرف ك ــأن الــزعــامــة
ُسلبت من كامل األسعد» .والد رياض
األس ـ ـع ـ ــد ،س ـع ـي ــد األس ـ ـع ـ ــد ،ت ـمــاشــى
مــع الـتـيــار .دع ــم ال ـصــدر وتـحــالــف مع
الرئيس نبيه بــري في انتخابات عام
 1992ال ـت ــي جـعـلـتــه ع ـض ـوًا ف ــي كتلة
التنمية والتحرير مــع حليفه حبيب
صادق .في عام  ،1996وبعد أن ترشح
مع صادق والياس أبو رزق وخسروا،
ت ــرك الب ـنــه ري ــاض الـعـمــل الـسـيــاســي.
مـنــذ ع ــام  ،2000يــواظــب األخ ـيــر على
ال ـت ــرش ــح ب ــال ـت ـح ــالــف م ــع املـسـتـقـلــن
وال ـي ـس ــاري ــن .ل ـكــن ان ـت ـخــابــات ،2018
ستكون األخيرة .وكما يرفض ذهنية
بعض أقربائه «باستنساخ األحادية
ال ـت ــي ورث ـن ــاه ــا ع ــن األج ـ ـ ـ ــداد» ،كــذلــك
يرفض «أحادية التمثيل املعارض».
الزين وعسيران االعتراض الناعم
ُ
بد سعد الزين رغبته في الترشح
لم ي ِ
أم ــام الــرئـيــس نبيه ب ــري ال ــذي يـتــردد
إليه دائمًا في عني التينة« .ما طلعت»
من مساعد رئيس الجامعة اللبنانية
األميركية في بيروت ،بل «طلعت» من
أصدقائه الذين يجدون فيه «الوريث»
امل ـنــاســب لـعـمــه ال ـنــائــب عـبــد اللطيف
الــزيــن .يــرفــض كلمة ال ـتــوريــث« .عمي
لــم يلبسني عـبــاءة الــزعــامــة ،بــل بيتي
ً
مفتوح للناس بــالـخــدمــات استكماال
ـن اآل َبـ ـ ــاء
ل ـل ــرس ــال ــة الـ ـت ــي ورثـ ـتـ ًـه ــا عـ ـ ُ
واألج ـ ـ ـ ـ ــداد» ،م ـت ـس ــائ ــا« :هـ ــل أع ــاق ــب
ألنني ولــدت فــي عائلة سياسية لكي
أجلس في البيت وال أعمل في الشأن
ال ـع ــام؟» .بــرغــم حـســم «أم ــل» اسـتـبــدال
ع ـمــه بــال ـنــائــب هــانــي قـبـيـســي ،إال أن
ال ــزي ــن اح ـت ـفــظ ب ــاألم ــل ح ـتــى اللحظة
األخيرة .علمًا بأنه «لم يكن ليفكر في
األمـ ــر م ــن األس ـ ــاس ،ل ــو بـقــي عـمــه في
موقعه» .لن تتأثر عالقة حفيد يوسف
الزين ،بالحركة .حتى إنه رفض عرض
الحراك املدني للترشح ضمن لوائحه
ّ
فــي «الـجـنــوب الـثــالـثــة» .يــوقــن أن عدم
ال ـت ـجــديــد لـعـمــه سـبـبــه ح ــال ــة األخ ـيــر
الصحية.
ف ــي ك ـفــر رم ـ ــان ،يـتـقــابــل م ـن ــزال الــزيــن
وعمه« .بسبب بري ،بقي بيت يوسف
الزين ونجله عبد اللطيف ،مفتوحًا».
لــم «يــزمــط» البيت مــن اإلق ـفــال بسبب
عــاقــة وري ــث ال ــزع ــام ــة ،عـبــد اللطيف
الزين ،ببري فحسب ،بل أيضًا بسبب
«م ــواق ــف الـعــائـلــة املـتـسـمــة بــاالعـتــدال
واإلرث ال ـ ــذي ت ــرك ــه جـ ــده ف ــي خــدمــة
النبطية ومنطقتها من ّ
جر املياه إلى
امل ـنــازل فــي الستينيات إل ــى تأسيس
جمعية املقاصد اإلسالمية في املنطقة
وافتتاح املــدارس» ،يقول الزين .الزين
الحفيد يسلك الطريق نفسها من خالل
تــأسـيــس جمعية مختصة بـ«تمكني
الطاقات البشرية وتطويرها».
فــي املـقــابــل ،لــم ينتظر نــديــم عسيران
بري وسواه لترشيحه .في عام ،1992
قرر إحياء نيابة والده ،نائب النبطية
ال ــراح ــل سـمـيــح ع ـس ـيــران .خـســر لكنه
كرر التجربة في عام  2009عندما نال
 3094ص ــوت ــا .سـلـيــل عــائـلــة عـسـيــران
الـ ـت ــي ان ـط ـل ـق ــت مـ ــن صـ ـي ــدا ووص ـل ــت
إلـ ــى رئ ــاس ــة م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب (عـ ــادل
عسيران) وال تــزال ممثلة في البرملان
منذ عام  1992على الئحة «أمل» (علي
عسيران) ،ال يجد نفسه جــزءًا من هذا
الـتـمـثـيــل .يـعـمــل حــال ـيــا ع ـلــى تشكيل
الئـ ـح ــة مـ ــن «امل ـس ـت ـق ـل ــن» وح ــزب ـي ــن
و«ناشطي املجتمع املــدنــي» للترشح
فــي دائ ــرة الـجـنــوب الثالثة عــن قضاء
الزهراني تلتقي على حماية املقاومة
وســاح ـهــا وم ـح ــارب ــة ال ـف ـس ــاد .بــرغــم
أن عــائـلـتــه مـمـثـلــة ،إال أن ــه ال يترشح
ك ـش ـخ ـص ـي ــة مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة ،ب ـ ــل ك ــوري ــث
لحيثية أسـسـهــا والـ ــده وأكـمـلـهــا هو
من بعده« .ليس عيبًا أن آتي من عائلة
سياسية .وإذا كان والــدي قد أورثني
رصيدًا شعبيًا وخدماتيًا ،فهل أرميه
وأتنكر له أم أعتز به وأحافظ عليه؟».
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زوبعة «القومي» تضرب بيته الداخلي
ال يزال مشهد االنتخابات بالنسبة
مستوى
إلى الحزب القومي ضبابيًا على ّ
التحالفات .أما الترشيحات ،فقد عكر
الكورة سليم
صفوها إعالن مرشح ّ
سعادة عزوفه عن الترشح بسبب خالفات
داخلية
غادة حالوي
ّ
عــكــرت «زوبـعــة صغيرة فــي فنجان»
ص ـفــو ت ـح ـض ـيــرات ال ـح ــزب ال ـس ــوري
القومي االجتماعي ملعركة السادس
م ــن أيـ ــار االن ـت ـخــاب ـيــة .تـنـقــل أوس ــاط
القومي «أن األزمة ّ
سببتها معلومات
تــوافــرت ل ــدى الـنــائــب الـســابــق سليم
سـ ـع ــادة ال ـ ــذي كـ ــان ي ـع ـتــزم ال ـتــرشــح
فـ ــي الـ ـ ـك ـ ــورة ،ت ـف ـي ــد ب ـ ــأن ال ـ ـحـ ــزب لــم
ي ـح ـس ــم ق ـ ـ ـ ــرار ت ــرشـ ـيـ ـح ــه ب ــان ـت ـظ ــار
نـتــائــج اسـتـطــاع يـجــريــه للمفاضلة
بـيـنــه وب ــن آخ ــري ــن .م ــا دف ــع سـعــادة
إلــى إع ــان سحب تــرشـحــه ،وتأييده
املرشح وليد العازار».
وفـيـمــا أك ــد ال ـحــزب تــرشـيــح سـعــادة،
ّ
وتـ ـط ــوي ــق م ــابـ ـس ــات األزمـ ـ ـ ـ ــة ،وزع
قـ ــوم ـ ـيـ ــون م ـ ـع ـ ـتـ ــرضـ ــون ع ـ ـلـ ــى أداء
سـلـيــم س ـع ــادة مـقـتـطـفــات م ــن أق ــوال
مؤسس الحزب أنطون سعادة حول
ّ
االنتخابات ،تذكر بالشروط الحزبية
ألي مرشح ينوي التقدم بترشيحه،
ومـنـهــا «أن يـكــون مــن امل ـحــازبــن في
ال ـص ـفــوف األم ــام ـي ــة»… وأن «يـكــون

أكد القومي ترشيح سعادة
وتطويق مالبسات األزمة
من غير الذين ظهر منهم ترجرج في
العقيدة أو النظام».
وبـهــذا املعنى يـكــون «الـقــومــي» أمــام
م ـع ـض ـل ــة قـ ــد ال ي ـت ـم ـك ــن مـ ــن حـصــر
تـ ــداع ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا مـ ـ ــع ن ـيــة
بـ ـع ــض امل ـ ـحـ ــازبـ ــن مـ ـم ــن ت ـ ـقـ ــدم مــن
القيادة بطلب ترشيحه املضي قدمًا
بترشيحه بمعزل عن قرار الحزب ،ما
ّ
يسبب معركة انتخابية داخل البيت
الواحد.
ً
وتـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــن أهـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وانعكاساتها ،أكد مصدر مسؤول أن
ورشــة «الـحــزب القومي» االنتخابية
«شــارفــت عـلــى نـهــايـتـهــا» ،كــاشـفــا أن
القيادة بصدد اختيار أسماء ثمانية
م ــرش ـح ــن مـ ــن بـ ــن خ ـم ـس ــن أبـ ـ ــدوا
ُ َ
رغ ـب ـت ـهــم ف ــي ال ـت ــرش ــح ،ســت ـعــلــن في
ُ
غضون األيام القليلة القادمة ،وتظهر
املـعـطـيــات أن تــرشـيـحــات «الـقــومــي»
والتحالفات كما غيرها لدى األحزاب
األخــرى ال تــزال عرضة لألخذ والــرد،
سواء داخل الحزب أو مع الحلفاء.
يـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــرض قـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــون عـ ـ ـل ـ ــى ت ـب ـن ــي
ت ــرش ـي ـح ــات مـ ــن خ ـ ــارج املـ ـح ــازب ــن،
ك ـت ــرش ـي ــح ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق أل ـب ـيــر
مـنـصــور عــن املـقـعــد الكاثوليكي في
البقاع الشمالي خلفًا للنائب مروان
فــارس الـعــازف عــن الترشح ألسباب
صحية .قابلهم رأي يعتبر أن ترشيح
ّ
املـحــازبــن قــد يـقــلــل ف ــرص ال ـفــوز في
ُ
تـلــك املـنـطـقــة ،قـبــل أن يـحـســم تأييد
الـغــالـبـيــة ملـنـصــور ال ــذي زار الـحــزب
«مبايعًا»( .بلغة األرق ــام للقومي ما
ي ـقــارب  5000ص ــوت يمكن لترشيح
م ـن ـصــور أن ي ــؤم ــن ل ــه  2000صــوت
إضافي ،ما يعزز احتمال الربح).
وش ـ ـمـ ــل اعـ ـت ــراضـ ـه ــم ت ــرشـ ـي ــح غـيــر
امل ـل ـتــزمــن ح ــزب ـي ــا ،ال ــوزي ــر ال ـســابــق
ف ـ ـ ــادي عـ ـب ــود «ا ّلـ ـق ــوم ــي مــوس ـم ـيــا»
وال ـ ــذي «ل ــم يـتـلــفــظ بـكـلـمــة الـقــومـيــة
م ـنــذ زم ـ ــن» ،وع ـنــدمــا ش ـغــل منصبًا

ّ
اعترض قوميون ملتزمون على تبني ترشيحات من خارج المحازبين كألبير منصور (هيثم الموسوي)

وزاريًا انضم إلى كتلة التيار الوطني
الحر؛ وسليم سعادة (الـكــورة) الذي
يـقـضــي أوق ــات ــه خـ ــارج ال ـب ــاد بفعل
طبيعة عمله .لكن الحزب ،قبل األزمة،
ك ــان يـعـتــزم حـســم ال ـن ـقــاش ملصلحة
امل ــرش ـ َـح ــن ،ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن لـعـبــود
ّ
حيثية مناطقية واقـتـصــاديــة تـعــزز
وضعه االنتخابي.
أم ــا س ـع ــادة ف ـهــو اب ــن الـ ـك ــورة عــريــن

القوميني فــي الجغرافيا السياسية،
وبـ ـل ــدة أمـ ـي ــون ال ـت ــي ت ــرت ــدي رمــزيــة
قــوم ـيــة تــاري ـخ ـيــا .وان ـت ــزع ــت ال ـقــوات
تـمـثـيــل ت ـلــك امل ـن ـط ـقــة ب ـف ـعــل أصـ ــوات
املوارنة حينذاك (غالبية األصوات في
أميون لقوميني ،وفي انتخابات 2009
نال القومي قرابة  2000صوت مقابل
نحو  500صوت لالئحة  14آذار).
ي ـط ـمــح «الـ ـق ــوم ــي» إل ـ ــى زي ـ ـ ــادة ع ــدد

ممثليه داخل الندوة البرملانية حتى
ال تقتصر عـلــى نــائـبــن (حــالـيــا هما
أسعد حــردان ومــروان فــارس)ّ .
يشرع
أب ــواب الـتـفــاوض مــع الـحـلـفــاء .يؤكد
تحالفه الثابت مع حركة أمل وحزب
الله ،واملــردة «مبدئيًا» .أما مع التيار
الــوطـنــي ال ـحــر ،فــ«املـنــاقـشــات بشأنه
إيـجــابـيــة وج ــدي ــة وقـطـعــت أش ــواط ــا،
وه ـ ـ ــي قـ ـي ــد االس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال» .ت ـح ــرج ــه

تقرير

باسيل :لم تروا مخالفات تيلرسون
اختتم وزير الخارجية جبران باسيل يومه الزحلي
الطويل بــإطــاق املاكينة االنتخابية للتيار الوطني
الحر في دائرة البقاع الثانية ،معلنًا أن «زمن الغياب
عن زحلة انتهى ونحن عائدون لتمثيلها عام .»2018
وأعـلــن باسيل أن مــرشــح الـتـيــار املـلـتــزم هــو النائب
السابق سليم عــون ،رافعًا سقف التحدي باإلعالن
أنه «إذا ربح عون في زحلة يكون التيار قد ربح ،وهو
سيربح ،وإذا خسر يكون التيار قد خسر» .وقــال:
«مــن الطبيعي أن يبحث التيار عن الصيغة األمثل،
وسنكون حرصاء أيضًا على األصدقاء والحلفاء».
وك ــان باسيل قــد بــدأ جولته صباحًا بــزيــارة منزل
األمني العام للمجلس األعلى لطائفة الروم الكاثوليك
واملــديــر العام ل ــوزارة الــزراعــة املهندس لويس لحود،
بحضور وزي ــر الـعــدل سليم جريصاتي وأساقفة
زح ـل ــة :ع ـص ــام يــوح ـنــا درويـ ـ ــش ،جـ ــوزف م ـعــوض،
أنطونيوس الصوري ،بولس سفر.
وزار باسيل أيـضــا أزهــر البقاع فــي مـجــدل عنجر،
حيث كان في استقباله مفتي زحلة والبقاع الشيخ
خ ـل ـيــل امل ـي ــس ووزي ـ ـ ــر االت ـ ـصـ ــاالت ج ـم ــال ال ـج ــراح
وح ـشــد م ــن فــاعـلـيــات املـنـطـقــة ورؤس ـ ــاء الـبـلــديــات.
وبعد ذلك ،التقى الهيئات االقتصادية في البقاع ،في
أوتـيــل ق ــادري الكبير ،معتبرًا أن «التسميم بعقلنا
السياسي دفــع البعض إلــى أن ينفذ مــا يمليه عليه
الخارج ،والدولة تخلت عن قرارها بموضوع النزوح
السوري خوفًا من الخارج» .أضاف« :باألمس زارنا
وزير خارجية أميركا (ريكس تيلرسون) ،فالجميع

راح يتطلع إل ــى مـخــالـفــات بــروتــوكــولـيــة لــم تحصل
ولــم يتطلع إلــى مخالفات الــوزيــر» .وأكــد باسيل «أن
ُ ِّ
التغيير يبدأ بتغيير العقلية ،فهناك وزراء لنا فتشوا
فــي امل ـطــارات األجـنـبـيــة ،أمــا نحن فنفتح صالونات
الشرف لكل قادم من الخارج».
(األخبار)
(هيثم الموسوي)

«مــونــة» الحلفاءُ ،
فيلبيهم ولــو على
حـ ـس ــاب م ـص ـل ـح ـتــه الـ ـح ــزبـ ـي ــة .أك ـثــر
م ــا ي ـق ـل ـقــه ح ـل ـيــف ي ــري ــد االس ـت ـف ــادة
م ــن ق ــدرت ــه الـتـجـيـيــريــة ف ــي مـنــاطــق،
ويـ ــرفـ ــض م ـب ــادل ـت ــه االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة فــي
مناطق أخرى ،أو ال يلتزم التحالف.
س ـي ـخــوض «ال ـق ــوم ــي» االن ـت ـخــابــات
ترشيحًا في كل من الكورة ،عكار ،املنت،
بيروت الثانية ،حاصبيا ـ مرجعيون،
ب ـع ـل ـب ــك ـ ـ ـ ال ـ ـهـ ــرمـ ــل ،زح ـ ـلـ ــة ،الـ ـش ــوف
ـ ـ ـ ع ــال ـي ــه .أم ـ ــا أصـ ــواتـ ــه الـتـفـضـيـلـيــة
فستذهب ملرشحني «سيقرر دعمهم
بعد التباحث مع أصدقائه وحلفائه
بما يؤمن مصلحة الطرفني».
وف ـي ـمــا ي ـب ــدو أن ال ـتــرش ـيــح الــوحـيــد
الـثــابــت هــو لــرئـيــس املـجـلــس األعـلــى
ال ـن ــائ ــب ال ـح ــال ــي أس ـع ــد ح ـ ـ ــردان عــن
ال ــدائ ــرة الـثــالـثــة جـنــوبــا (مــرجـعـيــون
ـ ـ ـ ـ ـ ح ـ ــاص ـ ـب ـ ـي ـ ــا) ،الـ ـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـخ ــوض
االنـتـخــابــات عـلــى الئـحــة أم ــل وحــزب
الـلــه ،قــد تـكــون بــورصــة الترشيحات
في بقية الدوائر على النحو اآلتي:
عـ ـ ـك ـ ــار :األرجـ ـ ـ ـ ــح أن ي ـ ـكـ ــون ل ـل ـح ــزب
مرشحان هما إميل عبود (أرثوذكس)
وعـبــد الـبــاســط عـبــاس (س ـنــي) .وفــي
الكورة املرشح األوفر حظًا هو سليم
س ـعــادة .أم ــا الـتـحــالـفــات ،فـمــن املبكر
ح ـس ـم ـهــا ،ولـ ــو أن ال ـت ــوج ــه امل ـبــدئــي
ه ــو لـلـتـحــالــف م ــع ال ـن ــائ ــب سـلـيـمــان
فرنجية.
وإل ــى تــرشـيــح عـبــود فــي امل ــنُ ،حسم
تـ ــرش ـ ـيـ ــح فـ ـ ـ ـ ــارس س ـ ـعـ ــد عـ ـ ــن م ـق ـعــد
األقـلـيــات فــي بـيــروت الثانية ،وجــرى
الوطني
االتـفــاق قبل أي ــام مــع التيار
ّ
ال ـح ـ ّـر ،عـلــى أن يــدعــم ال ـت ـيــار مــرشــح
ال ـقــومــي ف ــي ّب ـي ــروت ف ــي مـقــابــل دعــم
القوميني ملرشح التيار في األشرفية.
وفـ ـيـ ـم ــا ج ـ ـ ــرى ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن ح ـســم
تــرش ـيــح أل ـب ـيــر م ـن ـصــور ع ــن بعلبك
الـ ـه ــرم ــل ،ع ـ ــاد ال ـح ــدي ــث ف ــي األي ـ ــامامل ــا ّضـ ـي ــة عـ ــن إم ـك ــان ـي ــة ال ـب ـح ــث فــي
مــرشــح قــومــي حــزبــي ،بـسـبــب بعض
االعتراضات من املحازبني في البقاع
ّ
الشمالي ،وطاملا أن الربح عن مقعد
األقليات في بيروت في حال زاد عدد
ّ
امل ــرش ـح ــن ع ـلــى الئ ـح ــة أمـ ــل وح ــزب
ّ
الـلــه فــي الـعــاصـمــة ،يقلل مــن حظوظ
رب ــح الـقــومـيــن فــي ه ــذه ال ــدائ ــرة .أمــا

االثنين  19شباط  2018العدد 3399

سياسة

7

تقرير

ّ
البواخر :اتفاق رضائي مفخخ بـ 800مليون دوالر
ال ـت ــرش ـي ـح ــات فـ ــي ال ـ ـشـ ــوف ـ ـ ـ عــال ـيــه
ُ
ف ـلــم تـ ـب ـ ّـت ن ـهــائ ـيــا ،واألرجـ ـحـ ـي ــة هي
لترشيح حسام عـســراوي (درزي) أو
خليل خيرالله (أرثوذوكسي) .يشعر
الـقــومــي بــأن لــه قــوة تؤهله للترشح
عــن تـلــك ال ــدائ ــرة« ،ل ـكــن إذا تحالفنا
ولـ ــم ي ـع ـطــونــا م ــا ي ـن ــاس ــب حـجـمـنــا،
ن ـكــون مـحــرجــن ،وامل ــوض ــوع ال يــزال
قيد الدرس والتشاور بني الحلفاء وال
سيما حزب الله».
واالتـ ـ ـج ـ ــاه فـ ــي الـ ـبـ ـق ــاع الـ ـغ ــرب ــي هــو
ل ــدع ــم الئـ ـح ــة الـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق عـبــد
الــرح ـيــم م ــراد املــدعــومــة مــن الحلفاء
«عـلـمــا أن حـجـمـنــا عـلــى األرض كــان
يؤمن ترشيح أحــد محازبينا ،لكننا
تماشينا مع مصلحة التحالف» .وفي
زحلة ،األرجح أن يدعم «ترشيح أحد
األصـ ــدقـ ــاء» ،خـصــوصــا أن تـقــديــرات
الـ ـبـ ـع ــض تـ ـنـ ـف ــي حـ ـظ ــوظ ــه ب ــال ــرب ــح
بمرشح مباشر عن تلك املنطقة .وفي
دائـ ــرة جـبــل لـبـنــان األولـ ــى (ك ـســروان
– ج ـب ـي ــل) ،ح ـيــث ال ـح ـض ــور ل ـكــل من
امل ــردة والـتـيــار الــوطـنــي الـحــر وحــزب
ال ـلــه وأمـ ــل ،ي ـبــدو ال ـقــومــي ف ــي حـيــرة
من أمــره لجهة كيفية تصويت مئات
مناصريه في الدائرة.
وف ـ ــي ط ــرابـ ـل ــس ـ ـ ـ امل ـن ـي ــة ـ ـ ـ ال ـض ـن ـيــة،
سيدعم الئـحــة تضم شخصيات من
 8آذار كالنائب السابق جهاد الصمد،
الوزير السابق فيصل كرامي ،والئحة
أسـ ــامـ ــة سـ ـع ــد فـ ــي ص ـ ـيـ ــدا ـ ـ ـ ج ــزي ــن،
والئ ـحــة ح ــزب ال ـلــه ـ ـ أم ــل فــي ص ــور ـ
الزهراني.
وأط ـلــق ال ـحــزب الـقــومــي خ ــال نهاية
األس ـ ـبـ ــوع امل ــاك ـي ـن ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة فــي
حــاص ـبـ ّـيــا ـ مــرج ـع ـيــون ،وف ــي مــديـنــة
بـ ـي ــروت ،ب ـح ـضــور عـ ــدد م ــن أع ـضــاء
ّ
ق ـ ـيـ ــادة الـ ـ ـح ـ ــزب ،م ـت ـط ــل ـع ــا الـ ـ ــى ف ــوز
م ــرشـ ـحـ ـي ــه وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق اإلنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء فــي
الـ ـع ــاصـ ـم ــة عـ ـل ــى كـ ـ ــل املـ ـسـ ـت ــوي ــات،
وإح ــداث فــرق فــي التشريع النيابي،
فهل تتحقق أمنياته أم يخذله الواقع
على األرض؟

يتجه مجلس الوزراء إلى
استعادة النقاش باستئجار
المعامل العائمة قريبًا .لكن
هذه المرة ،تشير المعطيات
إلى أن بوابة النقاش ستكون
االتفاق الرضائي .وفيما صار
معروفًا أن قيمة العقد تصل
إلى  1.8مليار دوالر ،تشير األرقام
الواقعية إلى أن هذا السعر
يزيد على سعر شراء البواخر
بـ 800مليون دوالر ،فهل
تتحقق المصلحة العامة
بخفض قيمة العقد؟
إيلي الفرزلي
ك ــرر وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة س ـي ــزار أبـ ــي خـلـيــل،
فــي مـقــابـلــة تلفزيونية أم ــس ،مــا سبق
أن أع ـل ـنــه م ـ ـ ــرارًا :ن ــري ــد ك ـه ــرب ــاء بشكل
ط ــارئ ومـسـتـعـجــل ،إل ــى ح ــن االنـتـهــاء
مــن املـعــامــل امل ـقــرر إن ـشــاؤهــا ،وأبــرزهــا
معمال سلعاتا والــزهــرانــي ،ال ـلــذان بدأ
إعـ ــداد دف ـتــر ال ـش ــروط إلع ــان مناقصة
دولية بشأنهما .وأكــد أن الحلول تقف
عـلــى بـعــد قـ ــرار واحـ ــد ي ـص ــدره مجلس
ال ـ ــوزراء .ال يـتـحــدث عــن خـيــار الـبــواخــر
بوصفه الخيار الوحيد ،لكن التشديد
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى ن ـتــائــج
سريعة يعني ببساطة أن ال خيار سوى
البواخر.

كيف يمكن إحياء هذا الخيار؟
عمليًا ،لم يعد ممكنًا السير باملناقصة
الحالية ،بعد اإلشكاالت التي واجهتها،
وأبــرزهــا دفـتــر ال ـشــروط ال ــذي ال يضمن
املنافسة العادلةّ ،
ورد لجنة التلزيم لها
مرتني بسبب بقاء عــارض وحـيــد .وهــذا
يعني أنــه فــي حــال إص ــرار السلطة على
خ ـيــار ال ـب ــواخ ــر ،سـيـكــون عـلـيـهــا السير
باالتفاق بالتراضي .وهــذا الخيار يبدو

جديًا بالنظر إلى املعطيات الراهنة ،وال
سـيـمــا بـعــد تـهــديــد رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
بــال ـل ـجــوء إلـ ــى ال ـت ـصــويــت ل ـح ـســم ملف
ّ
الكهرباء .بالنسبة إلى وزير مطلع على
امل ـلــف ،لــم يـعــد جــائ ـزًا الـتـعــامــل مــع ملف
ال ـك ـهــربــاء م ــن دون الـنـظــر إل ـيــه بوصفه
ً
مــدخــا إلص ــاح الــوضــع املــالــي ولتأمني
الطاقة للمواطنني.
ل ـكــن ،ه ــل يـمـكــن ال ـت ـصــويــت ف ــي مجلس
الـ ـ ــوزراء عـلــى مـلــف خــافــي كــالـكـهــربــاء؟
وم ــاذا سـيـكــون مــوقــف وزراء حــركــة أمــل
الذين تمسكوا بضرورة مرور املناقصة
عبر إدارة املناقصات؟ وهل يمكن تأمني
االعتمادات الالزمة للسير بالعقد ،إذا أقر
مجلس الوزراء امللف؟
بعد االتهامات التي رافقت دفتر الشروط،
يـ ـ ــرى م ـ ـصـ ــدر مـ ـت ــاب ــع ل ـل ـم ـن ــاق ـص ــة أن
تخطيها واللجوء إلى اتفاق بالتراضي
يشكل فضيحة ،ويؤكد كل ما كــان يقال
عن سعي لتفصيل دفتر شروط املناقصة
عـلــى ق ـيــاس ع ــارض وح ـيــد .وي ـق ــول« :ال
يـعـقــل أن ت ـت ـحــول امل ـنــاق ـصــات إل ــى ممر
لتمرير صفقات .كذلك ال يعقل أن يؤخذ
بــرأي إدارة املناقصات إذا كان يناسبنا
وأن يتم تخطيه إذا لم يناسبنا».
يــوضــح خـبـيــر ف ــي ال ـق ــان ــون اإلداري أن
مجلس ال ــوزراء مـلــزم إذا ســار فــي خيار
التلزيم بالتراضي بتعليل قراره ،خاصة
أن امل ـ ـ ـ ــادة  147مـ ــن قـ ــانـ ــون امل ـح ــاس ـب ــة
العمومية تحدد شــروط عقد االتفاقات
بـ ــال ـ ـتـ ــراضـ ــي ،وه ـ ــي شـ ـ ـ ــروط ال ت ـس ــري
م ـبــاشــرة عـلــى حــالــة ال ـبــواخــر ،وإن كــان
يتوقع إدراج ـهــا فــي إط ــار الفقرة  12من
تلك املادة (اللوازم واألشغال والخدمات
الـ ـت ــي يـ ـق ــرر م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء تــأمـيـنـهــا
ب ــال ـت ــراض ــي بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى اقـ ـت ــراح ال ــوزي ــر
املختص) .وفيما الشروط األخــرى تبدو
محصورة كــأن ينفذ االتـفــاق لـضــرورات
أم ـن ـي ــة أو ب ـس ـبــب ال ـح ـص ــري ــة .فـ ــإن تـلــك
الـ ـفـ ـق ــرة ت ـع ـط ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء حــق
تقدير املصلحة الـعــامــة .لكن فــي مطلق
األحــوال ،ال تعطيه حق توقيع العقد من
دون تعليل .وهــذا ما يؤكده قانون حق
الوصول إلى املعلومات في املادة  11منه
(تعليل القرارات اإلدارية غير التنظيمية
خطيًا تحت طائلة اإلبطال).

ويسأل وزير مقتنع بأن الطريق صارت
م ـع ـب ــدة أم ـ ــام االت ـ ـفـ ــاق ب ــال ـت ــراض ــي ،هــل
ب ــاإلمـ ـك ــان اع ـت ـم ــاد ال ـش ـفــاف ـيــة ف ــي ه ــذه
الـ ـصـ ـفـ ـق ــة ،كـ ـتـ ـع ــوي ــض ع ـ ــن ك ـ ــل املـ ـس ــار
الخاطئ الــذي ســار فيه مجلس ال ــوزراء
في ما يتعلق باستقدام بواخر الطاقة؟
وه ـ ــذا ي ـع ـنــي بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ــوزي ــر أن
املـطـلــوب الـتـفــاوض مــع الـشــركــة التركية

أيهما أفضل ،شراء
معملين بمليار دوالر،
أم استئجارهما
بـ 1.8مليار دوالر؟

لتحصيل العرض األفضل.
ال ـع ـق ــد امل ـف ـت ــرض تــوق ـي ـعــه م ــع ال ـشــركــة
ُس ـ ِّـرب منذ مــدة وقيمته تصل إلــى سعر
 1.87مليار دوالر خــال خمس سنوات.
وه ــذا الــرقــم هــو حــاصــل سعر  58دوالرًا
للميغاواط /ساعة بمعدل إنـتــاج يصل
إلى  8100ساعة في السنة.
وإذا ك ــان ــت امل ـص ـل ـح ــة الـ ـع ــام ــة تـقـضــي
(هيثم الموسوي)

بتحسني وضع الكهرباء وخفض العجز،
ف ــإن امل ـص ـل ـحــة نـفـسـهــا تـقـضــي بخفض
قيمة الصفقة ،اعتمادًا على معطيات لم
يـعــد بــاإلمـكــان تـجــاهـلـهــا ،أبــرزهــا أن ــه ال
يعقل أن تكون كلفة إيجار الباخرة أعلى
من كلفة شرائها.
وفـ ـيـ ـم ــا ص ـ ـ ــار املـ ـ ـع ـ ــدل ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ل ـس ـعــر
امليغاواط يصل إلى  600ألف دوالر ،فإن
ذل ــك يـعـنــي أن س ـعــر مـعـمــل ب ـق ــدرة 800
م ـي ـغــاواط ه ــو  480مـلـيــون دوالر ،ومــع
إضافة سعر التشغيل والصيانة املعتمد
حاليًا من قبل كارادينيز ،أي  12.4دوالر
للميغاواط /ســا ًعــة (ه ــذه الكلفة تعتبر
مــرتـفـعــة م ـق ــارن ــة بـكـلـفــة تـشـغـيــل معمل
الـ ـ ــذوق وص ـي ــان ـت ــه ،ع ـلــى س ـب ـيــل امل ـث ــال،
وال ـت ــي تـبـلــغ  10.7دوالرات لـلـمـيـغــاوط
 /ســاعــة) ،ف ــإن الكلفة اإلجـمــالـيــة لـشــراء
ال ـبــاخــرتــن وع ـقــد الـصـيــانــة والتشغيل
خالل خمس سنوات ( 401مليون دوالر)
تكون  881مليون دوالر .وحتى مع زيادة
نحو  20باملئة على املبلغ اإلجمالي (176
م ـل ـيــون دوالر) ك ـبــدل تـكــالـيــف إضــافـيــة
مثل إنشاء هيكل السفينتني والعموالت
واألربـ ـ ـ ـ ـ ــاح اإلضـ ــاف ـ ـيـ ــة وغـ ـي ــرهـ ـم ــا ،ف ــإن
ال ـت ـك ـل ـف ــة اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة ت ـص ــل فـ ــي حــدهــا
األق ـصــى إل ــى  1.057مـلـيــار دوالر .وهــذا
ّ
يعني باختصار أن شراء الباخرتني يقل
عــن كلفة استئجارهما لخمس سنوات
فقط بما يقارب  800مليون دوالر .علمًا
أن هذه املقارنة تفترض رمي الباخرتني
بعد خمس سـنــوات مــن شرائهما ،فيما
الواقع يشير إلى أن باإلمكان بيعهما أو
االسـتـمــرار بــاالسـتـفــادة منهما لسنوات
طويلة (عمر املعمل ي ــراوح بــن  15و20
سنة).
اف ـتــراض حـســن الـنـيــة يـقــود إل ــى اعتبار
أن ال ـ ـ ــ 800م ـل ـيــون دوالر اإلض ــاف ـي ــة هي
أربــاح إضافية وليست عموالت ،ولذلك،
إن امل ـص ـل ـحــة ال ـع ــام ــة ال ـف ـع ـل ـيــة تـقـضــي
بـشــراء السفن ال استئجارها .وألن هذا
االقـتــراح سيقود ربما إلــى إجــابــة نافية
لوجود معامل عائمة جاهزة للبيع في
الـعــالــم ،فــإن ذلــك ال يلغي االسـتـفــادة من
هذه الوقائع للوصول إلى اتفاق رضائي
عادل للدولة وال ّ
يمس باألرباح املنطقية
ألية شركة.

تقرير

ضغوط دولية على لبنان :إقرار موازنة  2018بسرعة!
على الرغم من مخالفة
الدستور وقانون المحاسبة
العمومية في إعداد
ومناقشة مشروع موازنة
 ،2018لم يكن هناك
اهتمام جدي من قوى
السلطة بهذا األمر ،لكنهم
ّ
مستعدون للرضوخ
لضغوط سفراء الدول
والمؤسسات
المانحة
ّ
الدولية التي حذرتهم من
عدم الذهاب إلى مؤتمرات
الدعم ّ
المقررة للبنان من
دون موازنة ،فهل هناك
وقت إلقرار موازنة والقيام
بإصالحات اقتصادية ومالية
وإدارية ،أم أن التسوية
إلقرارها ستعفي قوى
السلطة من هذه المهمة؟

محمد وهبة
ي ـ ـ ــدرس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي جـلـســة
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،الـ ـي ــوم ،مـ ـش ــروع قــانــون
موازنة  2018الــذي أحالته وزارة املال
ع ـلــى م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،يـ ــوم الـجـمـعــة
املـ ــاضـ ــي ،مـ ــن دون إجـ ـ ـ ــراء ت ـع ــدي ــات
جــذريــة عـلــى الـنـسـخــة ال ـتــي أرسـلـتـهــا
ال ـ ـ ـ ــوزارة ق ـب ــل أس ــاب ـي ــع ومـ ــن دون أن
يـتـضـمــن ال ـت ـخ ـف ـي ـضــات ال ـت ــي طلبها
رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري،
ب ـم ــوج ــب ت ـع ـم ـيــم رس ـم ــي وج ـه ــه إل ــى
اإلدارات العامة ،وذلك بنسبة .%20
يـعــود هــذا االستعجال إلــى تحذيرات
تلقاها لبنان من سفراء الدول املانحة،
وم ـ ــن م ــؤسـ ـس ــات دولـ ـ ـي ـ ــة ك ـص ـن ــدوق
ال ـن ـقــد وال ـب ـنــك ال ــدول ـي ــن ،اع ـت ـبــرت أن
ذهـ ـ ــاب ل ـب ـن ــان إل ـ ــى م ــؤتـ ـم ــرات ال ــدع ــم
ب ــا م ــوازن ــة  2018ه ــو إشـ ــارة سلبية
تؤدي إلى نتائج غير متوقعة .رئيسا
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال عـ ــون ومـجـلــس
ال ـنــواب نبيه ب ــري ،ت ــداوال بـهــذا األمــر
في لقائهما قبل نحو أسبوعني واتفقا
عـلــى اإلس ـ ــراع ف ــي ب ـ ّـت امل ــوازن ــة ضمن
ال ـع ـقــد الـ ـع ــادي ملـجـلــس الـ ـن ــواب ال ــذي
ي ـبــدأ بـحـســب املـ ــادة  32م ــن الــدسـتــور
«يوم الثالثاء الذي يلي الخامس عشر
من شهر آذار ،وتتوالى جلساته حتى
نهاية شهر أيار» ،ربطًا بالتحضيرات

الجارية النعقاد مؤتمر روما ومؤتمر
بــاريــس  ،4وإال ف ــإن إق ــرار امل ــوازن ــة لن
يكون متاحًا خالل الفترة املقبلة التي
ت ـت ـض ـمــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات لــان ـت ـخــابــات
النيابية ّ
املقررة في  6أيار.
جـلـســة الـ ـي ــوم ،وه ــي األولـ ـ ــى ،ستليها
ج ـل ـســات مـتـتــالـيــة تـسـتـجـيــب لـتـفــاهــم
الــرؤســاء والتحذيرات الدولية ضمنًا،
وه ـ ــذا ي ـع ـنــي أن م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء قــد
يتجاوز االتـفــاق الــذي عقد بني أطــراف
السلطة أثـنــاء مناقشات مــوازنــة 2017
وال ــذي تضمن إق ــرار مــوازنــة  2017من
دون إصــاحــات جــذريــة ،على أن ُيعمل
ع ـلــى أدخ ــال ـه ــا وإقـ ــرارهـ ــا ف ــي م ــوازن ــة
 ،2018علمًا أن الخوض في اإلصالحات
االقتصادية ،يتطلب وقتًا زمنيًا أطول
من الفترة املتاحة قبل انعقاد مؤتمرات
الدعم .ويقاس هذا األمر باالستناد إلى
مناقشات موازنة  ،2017إذ تتطلب األمر
بضعة أشهر وعقد أكثر من  15جلسة
من دون مناقشة الخيارات اإلصالحية.
من هنا يربط بعض املطلعني ما قاله
مـيـشــال ع ــون عــن الـكـهــربــاء واإلسـ ــراع
فــي تـلــزيــم ال ـبــواخــر ،فـفــي اع ـت ـقــاده أن
ّ
ّ
هذا التلزيم يشكل بداية الحل للكلفة
املترتبة عن الدعم الــذي تدفعه الدولة
لتأمني التيار الكهربائي على أساس
أن بواخر الكهرباء ستؤمن زيــادة في
التغذية تتيح لوزارة الطاقة ومؤسسة

كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان رفـ ـ ــع الـ ـتـ ـع ــرف ــة عـلــى
املستهلك بما يــؤدي إلــى خفض كلفة
الكهرباء على املالية العامة.
ـأت في
والــافــت أن هــذه التسوية لــم ت ـ ِ
إطار تدارك تجاوزات السلطة للدستور
وال ـقــوانــن املــرعـيــة فــي إع ــداد املــوازنــة
الـعــامــة وإق ــراره ــا .فبحسب املـ ــادة 17
من قانون املحاسبة العمومية «يقدم
وزير املال مشروع املوازنة إلى مجلس
الوزراء قبل أول أيلول مشفوعًا بتقرير
ي ـح ـل ــل فـ ـي ــه االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــادات امل ـط ـل ــوب ــة،
والـفــروقــات املهمة بــن أرق ــام املـشــروع
ّ
وتنص
وأرقام موازنة السنة الجارية».
املـ ــادة  83مــن الــدس ـتــور عـلــى أن ــه «كــل
سنة في بــدء عقد تشرين األولّ ،
تقدم
الـ ـحـ ـك ــوم ــة مل ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب م ــوازن ــة

ُرصدت اعتمادات
إنفاقية في مشروع
موازنة  2018بقيمة
 24500مليار ليرة

ش ــام ـل ــة ن ـف ـق ــات الـ ــدولـ ــة ودخ ـل ـه ــا عــن
الـسـنــة الـقــادمــة ويـقـتــرع عـلــى املــوازنــة
بندًا بندًا».
وب ـح ـس ــب عـ ــدد م ــن الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،رص ــدت
اعتمادات إنفاقية في مشروع موازنة
 2018ب ـق ـي ـم ــة  24500مـ ـلـ ـي ــار ل ـي ــرة
باستثناء املوازنات امللحقة مقارنة مع
 23900مليار لـيــرة فــي مــوازنــة .2017
وفـ ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ـب ـلــغ ق ـي ـمــة اإليـ ـ ــرادات
املتوقعة لعام  2018نحو  17000مليار
لـيــرة ،مقارنة بــإيــرادات بقيمة 16400
م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة .وال ـع ـج ــز ف ــي  2018لــن
ّ
يتغير مقارنة بالسنة املاضية ،أي إنه
سيبلغ  7500مليار لـيــرة ،لكن خدمة
الدين ستزداد بقيمة  1300مليار ليرة
لترتفع إلى  6000مليار ليرة.
وق ــد أدرج ف ــي م ـش ــروع م ــوازن ــة 2018
عــدد من البنود اإلنفاقية 2100 :مليار
ل ـيــرة تـحــويــات إل ــى مــؤسـســة كـهــربــاء
لبنان 1000 ،مليار ليرة ملشاريع إنتاج
ال ـك ـهــربــاء (بـ ــواخـ ــر) 150 ،م ـل ـيــار لـيــرة
ملجلس اإلنماء واإلعمار والهيئة العليا
لإلغاثة 422 ،مليار ليرة لخطة النهوض
الثقافي ،قانون برنامج لــوزارة الطاقة
بقيمة  3900مليار ليرة 180 ،مليار ليرة
ملشروع توسعة املستشفى العسكري،
قــانــون بــرنــامــج ملكننة رئــاســة مجلس
الـ ـ ــوزراء بقيمة  135مـلـيــار ل ـي ــرة150 ،
مليار ليرة حوافز للبلديات.
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سياسة
تقرير

ضغوط على لبنان لمنع تعاون عسكري مع موسكو

هل يخذل الحريري بوتين؟
خمسة أشهر ّ
مرت على زيارة الرئيس
ولقائه الرئيس
سعد الحريري لموسكو
ّ
الروسي فالديمير بوتين ،وظلت
وعوده بعقد اتفاقات عسكرية مع
حبر على ورق
.روسيا مجرد ٍ
فراس الشوفي
ٌ
ٌ
كثير قاله رئيس الحكومة سعد
كالم
الـ ـح ــري ــري فـ ــي م ــوس ـك ــو فـ ــي أي ـل ــول
املـ ــاضـ ــي عـ ــن ال ــرغـ ـب ــة فـ ــي ال ـت ـع ــاون
ال ـت ـجــاري والـعـسـكــري بــن الـبـلــديــن،
بعد أن ُرسمت معالم اتفاقية التعاون
العسكري على هامش مشاركة وزير
ال ــدف ــاع الـلـبـنــانــي يـعـقــوب ال ـ ّـص ــراف،
ف ــي مـنـتــدى الـجـيــش ال ــروس ــي ال ــذي
انـعـقــد فــي مــوسـكــو فــي آب املــاضــي.
واستكملت جهود الـصــراف وقيادة
الجيش بلقاءات عسكرية في بيروت
بـ ــن م ـخ ـت ـصــن روس ول ـب ـنــان ـيــن،
لــاتـفــاق عـلــى الـنـصــوص املـشـتــركــة،
ق ـ ـبـ ــل أن ي ــرسـ ـلـ ـه ــا الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــراف إلـ ــى

ّ
هل يوقع الصراف مع نظيره
الروسي اتفاقية التعاون
العسكري في نيسان المقبل؟
الحكومة ألخذ التفويض بالتوقيع،
فـيـمــا أن ـجــز ال ـ ــروس ن ــص االتـفــاقـيــة
والتواقيع الالزمة.
عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،منع
ت ـع ــاون وزيـ ـ ــري ال ــدف ــاع ال ـي ــاس امل ـ ّـر
وس ـم ـيــر مـقـبــل م ــع األم ـي ــرك ـي ــن ،أي
إم ـكــان ـيــة ل ـت ـع ــاون ع ـس ـكــري روس ــي
ّ
ـ لـ ـبـ ـن ــان ــي جـ ـ ـ ـ ـ ّـدي ،ف ـ ــي ظ ـ ـ ــل س ـل ـطــة
سياسية ال تملك جــرأة التعاون مع
ً
روسيا وإغضاب األميركيني ،فضال
ع ــن أن مـ ـش ــروع ات ـف ــاق ـي ــة ال ـت ـع ــاون
ال ـع ـس ـكــري ،ب ـقــي ف ــي أدراج الـلـجــان
النيابية سنوات طويلة ،قبل أن ّ
يقره
مجلس النواب نهاية العام املاضي.
وما إن نشرت وسائل إعــام روسية
م ـس ـ ّـودة اتـفــاقـيــة ال ـت ـعــاون املـشـتــرك

تقرير

توقيف المطلوب
بجريمة عربصاليم
ألـقــي الـقـبــض أم ــس عـلــى م ــازن ع،
املشتبه فيه الرئيسي بقتل املغدور
عماد حسن فــي بلدة عربصاليم
الـجـنــوبـيــة (ق ـض ــاء الـنـبـطـيــة) قبل
 10أيـ ـ ــام .وق ــد تـ ـ ــوارى م ـ ــازن عن
الحني ،إلــى أن تم
االنظار منذ ذلــك ُ ِّ
تــوقـيـفــه أم ــس وس ــل ــم إل ــى مكتب
فــرع املعلومات في الجنوب القائم
بالتحقيقُ .ويـتــوقــع إط ــاق ســراح
ع ــدد م ــن امل ــوق ــوف ــن ب ـعــدمــا تـبـ ّـن
أنهم لم يكونوا على علم بالجريمة
ولــم يشاركوا في التحريض على
ارتكابها.
(األخبار)

ا َمل ـ ــرج ـ ـ ّـوة (راب ـ ـ ــط االتـ ـف ــاقـ ـي ــة) ،وه ــي
ث ـ ـمـ ــرة نـ ـق ــاش ــات عـ ـم ــره ــا س ـ ـنـ ــوات،
ح ـتــى ت ـحــركــت ال ـض ـغ ــوط ال ـغــرب ـيــة،
وال سـ ّـيـمــا األمـيــركـيــة والـبــريـطــانـيــة
م ــع ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .وع ـل ـمــت
«األخبار» أن السفيرة األميركية في
بيروت إليزابيث ريتشارد والسفير
البريطاني هيوغو شــورتــر ،مارسا
ضـ ـغ ــوط ــا عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ب ـه ــدف
عــرق ـلــة تــوق ـيــع االت ـف ــاق ـي ــة .وبـحـســب
امل ـع ـلــومــات ،ف ــإن ّال ـط ــرح األم ـيــركــي ـ
ال ـبــري ـطــانــي ،ت ــوق ــف ع ـنــد ع ـنــوانــن:
األول ،تــأكـيــد الـغــربـيــن أن الجيش
اللبناني يحصل على ّ
السالح مجانًا
م ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وبــريـطــانـيــا،
بينما في حال توقيع اتفاق التعاون،
سـتـمـ ّـد روس ـيــا لـبـنــان ب ـقــرض مالي
ألجل شراء األسلحة .والثاني ،إعالن
الرغبة في الحفاظ على مصدر واحد
لتسليح الـجـيــش عـلــى شــاكـلــة دول
تـحــالــف األط ـل ـســي «ال ـن ــات ــو» ،وع ــدم
تنويع مصادر األسلحة ونوعيتها.
ورب ــط الــديـبـلــومــاسـيــون الـغــربـيــون،
بـ ــن ات ـف ــاق ـي ــة الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري
اللبنانية ـ الروسية ،ومؤتمر روما
ّ
املخصص لدعم الجيش واألجهزة
،2
األمـ ـنـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
اإليـطــالـيــة ،ال ــذي ال ت ــزال املعلومات
ح ـ ـ ــول م ـ ــوع ـ ــده مـ ـتـ ـض ــارب ــة ب ـس ـبــب
ّ
عراقيل تتعلق بــالــدول املــانـحــة ،وال
ّ
سيما العربية منها.
ُ
ّ
هــي ليست امل ــرة األول ــى الـتــي يـحــرم
ف ـي ـهــا ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي ال ـح ـصــول
على أسلحة روسيةّ ،
تدعم ترسانته
امل ـ ـتـ ــواض ـ ـعـ ــة ب ــأسـ ـلـ ـح ــة م ـ ــن خ ـ ــارج
التسليح الغربي ،الذي ّ
يطوق قدرات
الـ ـجـ ـي ــش ويـ ـحـ ـص ــره ــا فـ ــي م ـه ـمــات
«م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب» وال ـع ـم ــل على
ّ
بسط األمن الداخلي ،في ظل الصراع
ّ
مـ ــع الـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي والـ ـت ــوت ــر
ّ
ال ـح ــدودي الـقــائــم فــي ال ـبــر والـبـحــر،
وخ ـصــوصــا أن ال ـت ـعــاون الـعـسـكــري
ّ
تضمن الحديث
الروسي ـ اللبناني،
عن تسليم روسيا لبنان مروحيات
قتالية حديثة ،وأنظمة تقنية ترفع
من مستوى تسليح الجيش.
ً
ومــع أن دوال عربية مثل السعودية
وق ـط ــر وال ـب ـحــريــن واألردن ،وبــرغــم
عالقتها الــوطـيــدة مــع ال ـغــرب ،تملك

الـجــرأة لعقد اتفاقيات عسكرية مع
روس ـي ــا ،تـغـطــي حــاجـتـهــا مــن أن ــواع
م ـح ـ ّـددة مــن األس ـل ـحــة ،وع ـلــى الــرغــم

مــن وج ــود أكـثــر مــن  10آالف جندي
أم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ـل ــى األرض الـ ـع ــراقـ ـي ــة،
ووج ـ ـ ــود األم ـي ــرك ـي ــن ف ــي أكـ ـث ــر مــن
(مروان طحطح)

ثـ ــاث ق ــواع ــد ع ـس ـكــريــة ف ــي ال ـب ــاد،
ّ
ســلـمــت روس ـي ــا الـحـكــومــة الـعــراقـيــة
ع ـشــر دب ــاب ــات ت  90مـ ـتـ ـط ـ ّـورة ،من
أص ــل صـفـقــة ِّتسليم مـئــة دبــابــة من
ذات الـ ـط ــراز ُوق ـ َـع ــت ال ـع ــام املــاضــي.
ّ
وهذه األمثلة وغيرها ،تفكك الذريعة
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـ ـح ـ ــاول الـ ـسـ ـف ــراء
ت ــرويـ ـجـ ـه ــا ف ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،وت ــرس ــخ
قناعة روسية بأن الحريري وبعض
األط ـ ــراف الـلـبـنــانـيــة« ،ال يخضعون
فقط لــإرادة األميركية ،بل يسيرون
مع اإلدارة األميركية في حربها ّ
ضد
روسيا ،إن من خالل عرقلة اتفاقيات
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـك ــري ،أو م ــن خ ــال
امل ـمــارســات الـتــي يـقــوم بـهــا مصرف
ل ـب ـن ــان تـ ـج ــاه الـ ـش ــرك ــات ال ــروس ـي ــة،
وت ـن ـف ـيــذ ال ـع ـق ــوب ــات ال ـت ــي أص ــدره ــا
األمـيــركـيــون مــن جــانــب واح ــد» على
حد تعبير مصادر ديبلوماسية.
ّ
وفيما تؤكد مصادر وزارية بارزة في
ّ
يتهرب منذ
قوى  8آذار ،أن «الحريري
أشهر من اتفاقية التعاون العسكري
مــع روس ـيــا وكــأن ـهــا لــم ت ـكــن» ،قالت
م ـ ـصـ ــادر وزاري ـ ـ ـ ــة أخ ـ ـ ــرى فـ ــي فــريــق
مع
تيار املستقبل ،إن
«التعاون قائم ً
ّ
الروس واالتفاقيات ستوقع» ،نافية
وجود أي ضغوط غربية.
حني زار الحريري موسكو في أيلول
املاضي ،لم يكن خافيًا على املؤسسة
الرسمية الروسية ،حاجة الحريري
إلـ ـ ــى غـ ـط ــاء دول ـ ـ ـ ــي ،وإل ـ ـ ــى ص ـف ـقــات
تجارية تساعد رئيس الحكومة في
اس ـت ـعــادة بـعـضــا مــن ق ــدرات ــه املــالـيــة
الـتــي فـقــدهــا فــي الـسـنــوات املــاضـيــة.
ول ـيــس خــاف ـيــا ،وج ــود هــواجــس في
املــؤس ـســات الــرسـمـيــة الــروس ـيــة ،من
اس ـت ـخ ــدام ال ـض ـغــوط ال ـغــرب ـيــة على
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،كـ ــذري ـ ـعـ ــة لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـلــى
«س ـ ـم ـ ّـسـ ــرات» مـ ــن عـ ـق ــود ال ـت ـس ـل ـيــح
امل ـت ــوق ـع ــة ،ف ـي ـمــا تـ ـس ــاور ال ـغــرب ـيــن
ال ـش ـكــوك ذات ـهــا ح ـيــال ه ــذه النقطة.
ف ـه ــل ي ـخ ـضــع الـ ـح ــري ــري لـلـضـغــوط
ال ـغــرب ـيــة ويـ ـخ ــذل ال ــرئ ـي ــس بــوتــن؟
وه ـ ــل س ـي ـع ـمــل ح ـل ـف ــاء روس ـ ـيـ ــا فــي
لـبـنــان عـلــى مـنــع ذل ــك؟ أم أن مؤتمر
األم ـ ــن ال ــدول ــي ال ـس ــاب ــع ف ــي نـيـســان
ّ
املقبل سيكون مــوعـدًا لتكلل جهود
ّ
الصراف بتوقيع االتفاقية مع وزير
الدفاع الروسي سيرغي شويغو؟

جريمة الزرارية:
عامل المحطة خسر عينه إلى األبد
هديل فرفور
قـ ــرابـ ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة ع ـ ـص ـ ـرًا ،فـ ــي مـحـطــة
الـبـنــزيــن ال ـتــي يـعـمــل فـيـهــا مـنــذ نحو
ُشهرين فــي بلدة الــزراريــة الجنوبية،
ُ
أطفئت عني العامل السوداني حمدي
ّ
عزالدين أحمد .على حد تعبير طبيب
الـتـجـمـيــل وال ـت ــرم ـي ــم ورئـ ـي ــس بـلــديــة
ال ُـ ــزراري ـ ــة ال ــدكـ ـت ــور ع ــدن ــان جــزي ـنــي،
ُ
عني حمدي ُ
اليسرى برصاصة
«فرمت»
أطـلـقـهــا املّــواط ــن الـلـبـنــانــي ر.ح .على
وجهه فهشمته .أصابت فكه العلوي
واخترقت عينه لتخرج من أنفه .حدث
هــذا أول من أمــس .وحسب روايــة أهل
ا ُل ـب ـل ــدة ،ووفـ ــق م ــا أظ ـهــرتــه كــام ـيــرات
امل ــراقـ ـب ــة ف ــي امل ـح ـط ــة ،ع ـنــد الـســابـعــة
وعـشــر دقــائــق مــن عصر الـسـبــت ،جاء

ر.ح .ل ـ ُـي ـ ّ
ـزود سـيــارتــه بــالـبـنــزيــن .طلب
م ــن حـ ـم ــدي ت ــزوي ــد الـ ـسـ ـي ــارة بـقـيـمــة
ألـ ـف ــي لـ ـي ــرة ،ف ــاس ـت ـج ــاب ال ـع ــام ــل ل ــه.
وأثـنــاء عملية الـتــزويــد ،تــزامــن وجــود
أحــد رواد املحطة ،وكــان يمأل دراجته
الـ ـن ــاري ــة ب ــال ــوق ــود ،ع ـل ــى م ـق ــرب ــة مــن
سيارة املشتبه به .كان ُيمازح حمدي
ّ
ويتحدث معه ويضحكان معًا .يقول
جــزيـنــي لـ ـ «األخـ ـب ــار» ،إن املـشـبـتــه به
ّ
ظــن بــأن حمدي يسخر منه ويتحدث
ً
ّ
معه ،فتالسن معه وهدده بالقتل قائال
«وال ـل ــه بـقـتـلــك ،بــالــرغــم مــن م ـحــاوالت
حـمــدي الكثيرة التأكيد بــأنــه لــم يكن
ّ
يتحدث اليه».
غاب املشتبه به بعض الوقت ،وتوجه
إل ــى ســاحــة الـبـلــدة ثــم ع ــاد ثــانـيــة الــى
املـ ـحـ ـط ــة .ن ـ ـ ــادى حـ ـم ــدي وطـ ـل ــب مـنــه

االق ـت ــراب قـبــل أن ُي ـصـ ّـوب ســاحــه من
نوع «بومب اكشن» على وجهه .أطلق
ال ـنــار وه ــرب .يــرقــد حـمــدي حــالـيــا في
ُ ُمـسـتـشـفــى الـنـبـطـيــة ال ـح ـكــومــي ،ومــن
املقرر أن يخضع اليوم لعملية إعــادة

من ُ
حمدي
يخضع
أن
قرر
الم
ّ
لعملية إعادة ترميم لفكه
العلوي اليوم
تــرمـيــم لـلـفــك ال ـع ـلــويّ ،أمـ ــا عـيـنــه فقد
ّ
«ت ـع ــط ـل ــت تـ ـم ــام ــا» ،ب ـح ـســب جــزيـنــي
الــذي سيقوم بنفسه بــإجــراء العملية
ُ
لـ ــه .ت ـف ـيــد امل ـع ـط ـيــات األولـ ـي ــة أنـ ــه تـ ّـم
ال ـت ـع ـ ّـرف ع ـلــى امل ـش ـت ـبــه ب ــه م ــن خــال

صــور كــامـيــرات ُاملــراقـبــة الـتــي ّ
سجلت
ّ
رقم السيارة التي كان يستقلها والتي
يبدو أنها مستأجرة .يقول جزيني إن
املشتبه به من قرية جبشيت ،لكنه من
ّ
ُسكان بيروت ،وقد ُعثر على السيارة
ّ
التي كان يستقلها في بلدة أنصار.
بحسب شعبة العالقات العامة لقوى
لم يتم توقيف الجاني
األمن الداخليُ ،
ُ
بعد «لكنه قيد املــاحـقــة» ،فيما تفيد
دات ــا االت ـص ــاالت أن ــه اتـصــل بصاحب
الشركة التي استأجر منها السيارة،
وأخبره ُبأنه لن ُيعيد اليه السيارة في
املوعد املتفق عليه ،وسيقوم بإعادتها
الح ـق ــا ،ق ـبــل أن ُي ـق ـفــل ال ـخــط بـســرعــة.
يصف جزيني الحادثة بـ«املستغربة»،
ن ـ ـظ ـ ـرًا لـ ـلـ ـت ــداعـ ـي ــات الـ ـخـ ـطـ ـي ــرة ال ـت ــي
ُ
ُ ّ
تثيرها .بــرأيــه ،هــذه الجريمة «تحتم
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ّ
ى:
مت
جوسلين
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
القاضية التي شعرت ففكرت فأقدمت

ّ
َ
مسلمين بقراءة ما ورد في القرآن عن
شابين
بإلزام
ى
مت
جوسلين
القاضية
قرار
وتناولت
إال
وعالمية
وعربية
محلية
إعالم
وسيلة
تبق
لم
ً
ّ
مصري وضع مقاال ،قبل أيام ،داعيًا شعبه إلى حفظ
العذراء مريم ،ردًا على
نيلهما من تمثال لها في إحدى الكنائس في الشمال .كاتب ّ
ّ
ّ
ذاك االسم ّ
ّ
جيدًا :جوسلين متى .اسم بمثابة الدرس ،بحسب الكاتب ،الذي يجب أن يتعلمه المصريون في كيفية مقاربة مسألة األقباط
محمد نزال
ق ـبــل ث ـمــانــي سـ ـن ــوات ،وب ـع ــد أخـ ــذ ّ
ورد،
أصـبــح عـيــد الـبـشــارة عـيـدًا «وط ـنـ ّـيــا» في
لـبـنــان .األع ـيــاد الــديـنـ ّـيــة ،فــي ه ــذه الـبــاد،
ُت ّ
قر مناصفة بني املسيحيني واملسلمني.
القوم (في الحكومة)
لكن يومها ،اكتشف
ُ ّ
فجأة ّأن العذراء مريم ،امل َبشرة باملسيح،
ذات قداسة عند الجماعتني .آنــذاك ،كانت
ّ
ّ
الجبيلية،
جوسلني متى ،ابنة بلدة عمشيت
تكتشف ّأن الـعــذراء مــذكــورة فــي الـقــرآن،
ّ
ّ
وأنها ُم ّ
كرمة ،وأنها« :وإذ قالت املالئكة يا
اصطفاك ّ
واصطفاك
رك
مريم ّإن الله
ِ
وطه ِ
ِ
على نساء العاملني» .أثار األمر فضولها.
َ
َ
فعرفتّ .
بحثتَ ،
سرها ذلك ،وهي
سألت،
الساعية ،كما نشأت في عائلتها ،إلى ما
ّ
يوحد ال ما ُي ّ
فرق .يومذاك ،كان قد مضى
نحو عشر سنوات على تعيينها قاضية.
كــانــت مـسـتـ ّشــارة ف ــي مـحـكـمــة جـنــايــات
طــراب ـلــس .ظــلــت تـلــك املـعـلــومــة عــن مريم
ّ
القرآنية حاضرة في بالها .سيأتي اليوم
الذي تنقل فيه ما عرفته إلى صلب عملها،
وه ــي اآلن قــاضـيــة تحقيق فــي الـشـمــال،
ف ـت ـخـ ُـرج ب ــإج ــراء قــانــونــي غـيــر مـسـبــوق،
ّ
حرفيًا ،إلى
ليطير معه اسمها إلى العالم.
العالم .حصل ذلك مطلع الشهر الجاري.
ك ـ ــان أح ـ ــد املـ ـح ــام ــن أم ـ ـ ــام ب ـ ــاب مـكـتــب
الـ ّقــاضـيــة .رأى شـ ّـبــانــا جــال ـســن ،يحمل
كـ ـ ّـل ِم ـن ـهــم م ـص ـحــف الـ ـق ــرآن ب ــن يــديــه،
وكلهم يتلون آيــات ِمن ســورة آل عمران.
ما الحكاية؟ هنا ّ
عدلية ال مسجد! ليس
ّ
مكان عـبــادة .أقــلــه ،ليس مشهدًا مألوفًا.
سيعرف ،بعد ســؤالّ ،أن ما يفعله هؤالء
ل ـي ــس س ـ ــوى ال ـت ــدب ـي ــر ال ـق ـض ــائ ــي الـ ــذي
ألــزمـتـهــم بــه الـقــاضـيــة .كــانــوا قــد دخـلــوا،
قبل ذل ــك ،إلــى كنيسة بقصد التخريب،
ً
وقد نالوا فعال ِمن تمثال للعذراء داخلها.
عـنــدمــا أوقـفـتـهــم ال ـقــوى األم ـنـ ّـيــة ،ومثلوا

أم ــام ال ـقــاض ـيــة ،راحـ ــوا ي ـع ـتــذرون ِمـنـهــا.
ت ـع ـت ــذرون ِم ـن ــي؟ ســألـتـهــم بــاسـتـهـجــان،
لتسألهم بـعــد :أنـتــم مسلمون؟ صحيح،
أجــابــوا .الفــت ّأن قاضية لبنانية تعرف
ّأن ّ
الهوية الدينية ،املوروثة عن األهل ،غير
ّ
مجددًا :أنتم مؤمنون
كافية هنا ،لتسألهم ّ
بما جاء في القرآن؟ بكل تأكيد ،قالوا ،إذًا:
عليكم أن تـقــرأوا مــا جــاء فــي الـقــرآن عن
ّ
الشخصية الـتــي أردت ــم النيل ِمنها.
تلك
ّ
ال أحدِ ،من بني القضاة ،يتمنى أن يكون
فــي مــوقــف كـهــذا .هــذه لحظة ال ـقــرار .هل
تــأمــر بتوقيفهم ،على مــا درج ــت الـعــادة،
فـ ُـيـحــالــون عـلــى سـجــن الـقـ ّـبــة (الـ ــذي كــان
ً
إصطبال للبهائم ومــا زال على حــالــه)...
أم ُت ّ
فعل الكامن في املادة ِ 111من قانون
ّ
ّ
(املنسية ِمن
الجزائية
أصــول املحاكمات
قبل أكثر قضاة التحقيق) ...فتستعيض
عن توقيفهم «بإلزامهم بموجب أو أكثر
ِمــن املــوجـبــات الـتــي يعتبرها (الـقــاضــي)
ّ
ّ
ضرورية» .ما العمل؟ عادت متى ،في تلك
اللحظة ،سـنــوات إلــى ال ــوراء فــي ذاكرتها،
إل ــى م ــا ق ــرأت ــه يــومــا ع ــن «ال ـب ـش ــارة» في
الـ ـ ـق ـ ــرآن .ات ـص ـل ــت ب ــأح ــد زم ــائـ ـه ــاِ ،م ــن
املسلمني ،وسألته عن موضع تلك اآليات
ّ
ّ
بدقة .أخبرها أنها في سورة مريم .قالت
لــه :ال ،أع ــرف هــذه ال ـســورة ،ولـكــن مسألة
البشارة باملسيح ،تحديدًا ،ترد في سورة
ّ
أخ ــرى .وصلت إلــى النتيجة أخـيـرًا ،إنها
تلك اآليــات ال ــواردة في ســورة آل عمران.
وجـ ــاء الـ ـق ــرار :عـلـيـكــم أن تـحـفـظــوا هــذه
ُ
اآليــات ،بعدها تـغــادرون إلى منازلكم ،لن
فعلتم مــا فعلتم عــن جهل
أوقـفـكــم ،أنـتــم
ّ
وطيش ،وبعدها لكل حادث حديث .عرف
ذاك املحامي ،الذي رأى ،بما حصل ،فكان
أن ب ــادر إل ــى نـشــر ال ـحــادثــة عـبــر مــواقــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي .بــاملـنــاسـبــة ،هما
شابان فقط ،ال ثالثة ،فالثالث كان ّ
مجرد
ّ
موظف يتلو مع الشابني .شابان ،أحدهما

ل ــم يـبـلــغ ِمـ ــن ال ـع ـمــر  18ع ــام ــا ب ـع ــدّ ،أم ــا
ُ
الثاني فبلغه ّ
األشهر .القاضية
ونيفًا ِمن
ّأم ألرب ـع ــة أوالد ،وال يــزيــد عـمــر طفلها
ّ
األصغر على ستة أشهر.
ّ
القانونية املذكورة ،التي
كان الفتًا ّأن املادة
ّ
اعـتـمــدت عليها مــتــى ،ال تــذكــر صــراحــة

هما شابان فقط ال
ثالثة ،وأحدهما لم يبلغ
ِمن العمر  18عامًا
القرآن ِمن بني املوجبات ،إال
إجراء كقراءة
ّ
ّأن القاضية كانت ملاحة ،إذ استفادت ِمن
ً
عبارة ِ«منها» .هذه تفيد مثال ال حصرًا.
ّ
سنوات طوال قضتها متى ،في طرابلس،

ّ ُ
األكثرية املسلمة ،عاملة مع القاضي
ذات
ال ــراح ــل مـنـيــر ع ـبــد ال ـل ــه .ذاك ال ـقــاضــي،
ّ
التسامحية ،الــذي «بكت
صاحب النزعة
عـلـيــه امل ــدي ـن ــة يـ ــوم رح ـي ـل ــه» (ك ـم ــا يـقــول
زميله املتقاعد الـقــاضــي نبيل ص ــاري).
ّ
الشخصية تــركــت أثرها
الظاهر ّأن تلك
في نفس القاضية .هي أشــارت إلــى ذلك
أم ــام بعض َمــن حضر لتهنئتها أخـيـرًا.
ّ
قرارها قاعدة
تقول ُأيضًا إن ُها ال ترى في ّ
ّ
عامة يمكن أن يركن ّإليها في كل قضية،
فــاملـســألــة هـنــا «تـتـعــلــق بـقـضـ ّـيــة خـ ّ
ـاصــة
جدًا ،وهي ذات طابع ديني ُم ّ
ّ
حدد ،في بلد
ّ
ّ
متنوع الطوائف ،وشبان صغار يجهلون،
وبالتالي هذه حدودها» .هناك َمن ّ
تخوف
مــن أن يأخذ البعض هــذا الـقــرار ليسوق
وربـمــا فــي حــاالت ّ
بــه كيفما اتـفــقّ ،
دينية
ُمعاكسة ،أو ّ
ربـمــا كــان فاتحة لتأويالت
دي ـن ـ ّـي ــة مـخـتـلـفــة ف ــي قـ ـض ــاء ،كــالـقـضــاء

الـلـبـنــانــي ،م ــدن ـ ّـي ال ـطــابــع وال ُي ـق ـ ّـرر و ّفــق
ّ
السماوية» .هذه مخاوف محقة،
«الشرائع
ف ــي لـبـنــان ت ـحــدي ـدًا ،ول ـكــن تـبـقــى خـطــوة
القاضية في سياقها الطبيعي ما دامت
استطاعت االستفادة ِمن القانون نفسه،
ّ
أو ،بمعنى آخــر ،بثت الحياة (تسامحًا)
في ّ
نص قائم ذي مساحة واسعة ،بعدما
ّ
ّ
ك ــان ــت ضــيـقـتـهــا ن ـف ــوس ضــي ـقــة فـغــدت
قاعدة.
ّ
ّ
قبل ّأيــام ،كانت جوسلني متى في دكــان
منزلها ،فاستوقفها أحد معارفها،
قرب
ّ
ليسألها :أحقًا العذراء مذكورة هكذا في
ّ
لبنانية
القرآن؟ قد تكون هذه «كليشيه»
ّ
تقليدية ،لكن بمطلق األحوال ،تبقى إشارة
ّ
جـ ّـيــدة فــي هــذا الــزمــن ال ــرديء دينيًا على
مستوى الـعــالــم .مسألة أخ ــرى ،كثيرون
قالوا ّإن القاضية أصــدرت حكمًا .ال ،ما
قامت به هو إجــراء قانوني ،ليس حكمًا،
ف ـقــاضــي الـتـحـقـيــق ال ُي ـص ــدر أح ـكــامــا،
ّ
ولـ ـه ــذا ال ُي ـم ـكــن أن ُيـ ـق ــال إنـ ـه ــا حكمت
ب ــ«ال ـبــراءة» .على املستوى البيروقراطي
ّ
القضية لم تنته بعد ،إذ ال ّبد ِمن
املحض،
«مـطــالـعــة ب ــاألس ــاس» ِمــن الـنـيــابــة الـعــامــة،
ً
ّ
وربـمــا إج ــراءات أبـعــد ،فـضــا عــن الـقــرار
ّ
ّ
الظني املنتظر أن تـصــدره متى نفسها.
ّ
ّأيــا يكن ،جوسلني متى ِمــن ذاك الصنف
ّ
الجريء ِمن القضاة ،وهي ال تنسى أنها،
قبل ّأي شيء ،إنسانة تشعر وتتفاعل ،ال
مجرد آلــة ،ال عابدة لتأويالت على ّ
ّ
النص
َ
ّ
ّأولـهــا السابقون .إنـهــا ِمــن الصنف الــذي
ُي ـحــدث تــأث ـي ـرًا ،بــاملـعـنــى اإلي ـجــابــي ،على
غرار «اجتهاد» القاضي جون ّ
القزي ،قبل
ّ
ّ
سـنــوات ،بمنح ّأم حــق إعـطــاء جنسيتها
ّ
ألوالدها (في حالة كانت استثنائية) .إلى
هذا الصنف ِمن القضاة تكون روح العدالة
أق ــرب ،وعليهم ،على ندرتهمُ ،ي ـعـ ّـول ...ال
ّ
على «املتخشبني» أو قضاة هذا الرئيس
أو ذاك الزعيم وأدنى.

تقرير

توقيف مشتبه في قتله َّ
لبنانيين في إسطنبول:

المغدوران قضيا خنقًا
رضوان مرتضى
ُ ّ
ّ
واملخدرات
فتح ملفات السالح املتفلت
ُ
والـ ـبـ ـط ــال ــة وغـ ـي ــره ــا مـ ــن امل ـس ـ ّـب ـب ــات
االجتماعية لهذا النوع من الجرائم».
صحيح أن جريمة إطفاء عني حمدي
ُ
ّ
ض ـم ــن لـ ــن تـ ـ ـ ــدرج ض ـم ــن سـ ـج ــل ه ــذه
ُ
الجرائم ،باعتبار أنه لم يفارق الحياة،
ّ
لـكــن الـجــريـمــة تعيد الـتــذكـيــر بمطلب
عدد كبير من الباحثني في علم النفس
االجتماعي ،املتمثل بالقيام بدراسات
معمقة حول طبيعة الجريمة املرتكبة
ف ــي ل ـب ـنــان ،ن ـظ ـرًا ألن ه ــذا ال ـن ــوع من
ً
الدراسات يعد مدخال أساسيًا للقيام
بإصالحات من شأنها معالجة أسباب
الجريمة وخفض أعــدادهــا .لقد خسر
الـعــامــل عـيـنــا ،وك ــاد أن يـقـتــل ،بسبب
«سوء تفاهم» .بالتأكيد ،املسألة أعمق
مما تبدو عليه بكثير.

ّ
ـت األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ال ـتــرك ـيــة من
ت ـمــك ـنـ
َ ََ
توقيف قتلة رجل األعمال اللبناني محمد
محمود بشير ،وزوجته السورية نسرين
ً
كــريــدي ،التي كانت حامال بطفلهما في
ّ
شهرها الثاني .وعلمت «األخبار» أن عدد
ّ
املوقوفني بلغ خمسة أشخاص ،علمًا بأن
املشتبه فيهم كانوا يعملون لدى املغدور
بصفة سائقني ومـعــاونــن لــه فــي مجال
عـمـلــه ف ــي مـكـتـبــه ال ـع ـق ــاري وال ـخ ــدم ــات
ال ـس ـيــاح ـيــة ف ــي إس ـط ـن ـب ــول .أمـ ــا دوافـ ــع
التحقيق،
الـجــريـمــة ،بحسب تـســريـبــات
ّ
ً
نـقــا عــن عائلة الضحايا ،فكشفت أنها
كانت بقصد سرقة املال واملجوهرات ،وال
ّ
سيما أن املـغــدور كــان قد بــدأ يتردد إلى
تركيا منذ نحو سنتني للعمل فيها ،قبل
أن ينتقل لالستقرار هناك منذ نحو سنة.
وف ــي ات ـص ــال م ــع شـقـيــق امل ـغ ــدور بــاســم

شقيقه
بـشـيــر ،ال ــذي ســافــر لينضم إل ــى ُ
فــي تــركـيــا قـبــل أرب ـعــة أش ـهــر ،ق ــال« :قـتــل
شقيقي وزوج ـت ــه الـحــامــل خـنـقــا .فقدنا
أثرهما منذ يوم األحــد الفائت ولم نعلم
شيئًا عن مصيرهما إال صباح الخميس
بعدما نشرت وســائــل إعــام تركية خبر
ال ـع ـثــور عـلــى جـثــة امـ ــرأة س ــوري ــة حامل
وإلـ ـ ــى جــان ـب ـهــا ج ـث ــة م ـج ـه ــول ــة» .ون ـقــل
ّ
شـقـيــق الـضـحـيــة أن اث ـنــن م ــن املشتبه
فيهم كان األمــن التركي قد أوقفهما قبل
يوم من معرفة العائلة بجريمة قتل ابنها.
ّ
وأشار إلى َ أن التسريبات في تركيا تفيد
ّ
بأن املوقوفني اعترفا بارتكاب الجريمة.
ّ
ويروي باسم لـ«األخبار» أن آخر اتصال
بينه وبــن شقيقه حصل األحــد الفائت،
ّ
كــاشـفــا أن مــوظـفــن ل ــدى شقيقه ج ــاؤوا
إليه لالستفسار عن مكان شقيقه محمد
الذي لم يعد ّ
يرد على االتصاالت ،بعدما
بــات هاتفه خــارج الخدمة .يقول شقيق

ّ
الضحية إنه بدأ بالبحث عن شقيقه في
جميع األمكنة التي ُيحتمل أن يكون قد
قـصــدهــا ،لكنه لــم يعثر لــه عـلــى أث ــر .بل
أكـثــر مــن ذل ــك ،يحكي كـيــف قـصــد املـكــان
الذي ُعثر فيه على جثة شقيقه وزوجته
ب ـعــدمــا ت ـم ـكــن م ــن ت ـحــديــد أثـ ــر إلرسـ ــال
هاتف زوجة شقيقه ،لكنه لم يجد شيئًا.
يكمل باسم« :بتمام السادسة والنصف
من صباح الخميس املاضي ،وردني خبر
الـعـثــور عـلــى جـثــة امـ ــرأة حــامــل .قصدت
املستشفى للتعرف إليها ،فعرضوا ّ
علي
ّ
فتعرفت عليها.
صورة جثة أخي محمد،
عـنــدهــا طـلـبــوا مـنــي االن ـت ـقــال إل ــى مركز
الشرطة لتبدأ التحقيقات» .يؤكد باسل
ّ
ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» أن ع ــدد امل ــوق ــوف ــن ارت ـفــع
ّ
إلـ ــى خ ـم ـســة ،لـكـنــه يـلـفــت إلـ ــى أن اثـنــن
جرى توقيفهما قبل أيــام ً
بناء على داتا
ّ
االتصاالت .ويذكر أن أول موقوفني هما
ع ـمــاد امل ـع ــروف بـ ـ «أبـ ــو ال ـب ـحــر» وع ــاء،

ّوكــاه ـمــا يـعـمــان ل ــدى شـقـيـقــه ،مــؤك ـدًا
أنهما اعترفا بارتكاب الجريمة بمعاونة
ّ
آخرين .ويقول باسم إن «السائق املشتبه
التحقيق عندما أفاد
فيه حــاول تضليل ّ
فــي مــركــز الـشــرطــة بــأنــه أوص ــل شقيقي
وزوج ـتــه ليقلهما شخص مجهول إلى
جهة مجهولة».
ّ
ويــذكــر بــاســل أن القنصل اللبناني في
منير عانوتي ،يتواصل َمعه يوميًا،
تركيا ّ
كــاش ـفــا أنـ ــه سـيـتـسـلــم ج ـث ـمــانــي شقيقه
وزوجته اليوم ُلينقال الثالثاء إلى بيروت.
ُّ
ّ
ويؤكد َشقيق املغدور أن ما ُيعرقل تسلم
الـجـثـمــانــن اإلج ـ ــراءات الـقــانــونـيــة لكون
ّ
ُ
عط بعد
املدعي العام في إسطنبول لم ي ِ
اإلذن بتسليمهما.
وف ـي ـمــا جـ ــرى ال ـ ـتـ ــداول ب ـم ـع ـلــومــات عن
َ
املغدورين ،البالغة من العمر
اختفاء ابنة
 10سنواتّ ،
تبي أن األمن التركي وضعها
بعد الجريمة في مركز رعاية.
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قضية

إعداد فاتن الحاج

الجامعة اللبنانية
التوازن الطائفي في زحلة
أقوى من تعميم الرئيس!
رغم صدور تعميم يمنع أي
تعاقد جديد في الجامعة
اللبنانية لم ينل موافقة
مجلس الجامعة ،يالزم 19
أستاذًا صفوفهم في كلية
العلوم ـ الفرع الرابع في
زحلة بما يخالف األصول
القانونية واألكاديمية.
والسبب؟ الحفاظ على الوجه
المسيحي للفرع؟!
قبل أسـبــوعــنّ ،
عمم رئيس الجامعة
اللبنانية فؤاد أيوب على كل الكليات
م ـنــع ال ـت ـعــاقــد م ــع أي أس ـت ــاذ جــديــد.
التعميم ال ــذي حـمــل الــرقــم  5أت ــى في
سـ ـي ــاق ت ـع ــام ـي ــم أخ ـ ـ ــرى ص ـ ـ ــدرت فــي
اآلون ــة األخـيــرة وتــركــت انطباعًا لدى
أهــل الجامعة بــأن «تــرشـيــد اإلنـفــاق»
على خلفية خفض موازنات اإلدارات
واملؤسسات العامة بنسبة  ،%20هو
ال ـ ــذي ي ـق ــف خ ـل ــف هـ ــذه ال ـت ـعــام ـيــم ال
باعتبارها خطوات إصالحية تحمي
ال ـجــام ـعــة م ــن امل ـحــاص ـصــة الـحــزبـيــة

ً ّ
والطائفية .فثمة مــن أشــاع مثال بــأن
تعميم إدارة الجامعة الرقم  2القاضي
بإلزام األساتذة التوقيع على جداول
ح ـضــور يــومـيــة وف ــق ن ـمــاذج مــوحــدة
لـ ـك ــل الـ ـكـ ـلـ ـي ــات يـ ــوفـ ــر عـ ـل ــى مـ ــوازنـ ــة
ّ
الجامعة  13مليار لـيــرة! فــي حــن أن
ال ـن ـق ــاش ال ـح ـق ـي ـقــي الـ ـ ــذي يـ ـ ــدور بــن
األســاتــذة يركز عما إذا كــان املطلوب
توقيعًا شكليًا أو مــراقـبــة اإلنتاجية
األكاديمية والبحثية.
ّ
م ـصــادر إدارة الـجــامـعــة لــم تـنــف بــأن
التعميم رقم  5جاء على خلفية خفض
مـ ــوازنـ ــة ال ـج ــام ـع ــة وع ـص ــر ال ـن ـف ـقــات
ً
وق ـ ــد ذك ـ ــر ذل ـ ــك أص ـ ـ ــا فـ ــي ح ـي ـث ـيــات
الـتـعـمـيــم .الـتـعـمـيــم نـفـســه يـطـلــب من
عـ ـم ــداء ال ـ ــوح ـ ــدات ومـ ــديـ ــري الـ ـف ــروع
واملراكز اإلمتناع عن إجــراء أي عقود
تــدريــس أو تــدريــب جــديــدة بــأي شكل
م ــن األشـ ـك ــال .وتـعـتـبــر ك ــل الـتـكــالـيــف
املـ ـتـ ـخ ــذة خ ــاف ــا لـ ــأصـ ــول مـ ــن دون
موافقة مجلس الجامعة قبل مباشرة
الـعـمــل بــاطـلــة وغ ـيــر مـنـتـجــة ألي أثــر
قــانــونــي .وي ـســري ه ــذا الـبـطــان على
التكاليف الحاصلة بعد صــدور هذا
ال ـت ـع ـم ـيــم م ــن دون مـ ــراعـ ــاة األصـ ــول
القانونية.
صحيح أن التعميم قطع الطريق على
صـفـقــة ال ـ ـ  120أسـ ـت ــاذًا ال ــذي ــن كــانــت
ك ـل ـيــة ال ـع ـل ــوم ت ـن ــوي ال ـت ـعــاقــد معهم
وفق املحاصصة الحزبية والطائفية
وب ــا أي ح ــاج ــات أكــادي ـم ـيــة فـعـلـيــة،
وب ـ ـمـ ــا يـ ـخ ــال ــف ال ـ ـقـ ــوانـ ــن ال س ـي ـمــا

أحكام املرسوم  9084املتعلق بأصول
ّ
ال ـت ـعــاقــد؛ إال أن األس ــات ــذة املــواك ـبــن
يـ ـس ــأل ــون عـ ــن ت ـم ـس ــك ال ـ ـفـ ــرع ال ــراب ــع
فــي زحـلــة بــاسـتـمــرار الـتـعــاقــد مــع 19
أستاذًا (إثنان منهم مرا بلجان علمية
لـكــن بـ ــدون تــوقـيــع مـجـلــس الـجــامـعــة
عـلــى الـتـعــاقــد م ـع ـهــم) ،رغ ــم التعميم
 39الـصــادر فــي تشرين الثاني 2016
وال ــذي نــص على وجــوب الـعــودة إلى
أص ـ ــول ال ـت ـعــاقــد املـ ـح ــددة بــاملــرســوم
 9084وب ـت ــوزي ــع ال ـس ــاع ــات ال ـشــاغــرة
على أساتذة املالك والتفرغ ،والتعميم
الـحــالــي رق ــم  5املستند فــي حيثياته
إلـ ــى ال ـت ـع ـم ـيــم  .39ك ـي ــف ومل ـ ـ ــاذا يـتــم
تخطي القوانني فــي الـفــرع الــرابــع في
زحلة ،في حني أنه في العام الدراسي
املاضي وبعد صدور التعميم  ،39تم
إي ـق ــاف  3أس ــات ــذة ع ــن ال ـت ــدري ــس في
الفرع األول في الحدث و 5أساتذة في
الفرع الخامس في النبطية ،كانوا قد
دخـلــوا إلــى الـصـفــوف مــن دون املــرور
بلجان علمية ،وجرى توزيع الساعات
الشاغرة على أساتذة املــاك والتفرغ
واملتعاقدين بالساعة.
ي ــذك ــر أن م ـج ـلــس فـ ــرع ك ـل ـيــة ال ـع ـلــوم
فــي زحـلــة ،ال ــذي تعاقد مــع  8أســاتــذة
ج ــدد فــي بــدايــة ه ــذا ال ـعــام ال ــدراس ــي،
قـ ــرر أخـ ـيـ ـرًا ت ــوق ـي ــف ال ـت ـع ــاق ــد مـعـهــم
بـنـ ً
ـاء للتعميم األخ ـيــر .فهل سيجري
ت ــوقـ ـي ــف هـ ـ ـ ــؤالء ع ـ ــن ال ـ ـتـ ــدريـ ــس فــي
الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ في
األسبوع األول من شهر آذار؟ الضجة

ال ـت ــي أث ــاره ــا األس ــات ــذة املـعـتــرضــون
ف ــي ال ـع ــام امل ــاض ــي ف ــي الـكـلـيــة دفـعــت
الـتـعــاطــي مــع املـتـعــاقــديــن ال ـجــدد في
الـفــروع الثالثة على سبيل الـنــدوات،
وه ــذه صـيـغــة مـعـتـمــدة مــع األســاتــذة
الزائرين الذين يملكون خبرة وكفاءة
في اختصاص معني ،إذ يأخذ هؤالء
بـ ـ ــدالت م ـق ــاب ــل ال ـع ـم ــل الـ ـ ــذي ق ــدم ــوه
للجامعة مــن دون أن يــربـطـهــم رابــط
إداري أو مالي باملؤسسة.
وف ــي ح ــن ي ــرى ب ـعــض األس ــات ــذة أن
التعميم رقم  5واضح وصريح لجهة
إب ـط ــال ك ــل أش ـك ــال الـتـعــاقــد املـخــالـفــة
ألحكام املــرســوم  ،9084والتي لم تنل
موافقة مجلس الجامعة ومن ضمنها
األســاتــذة الـ ــ ،19يـعــرب البعض اآلخــر
عــن خـشـيـتــه مــن أن ت ـكــون ع ـبــارة «...
ويـســري هــذا البطالن على التكاليف
الـحــاصـلــة بـعــد ص ــدور ه ــذا التعميم
من دون مــراعــاة األصــول القانونية»،
بـمـثــابــة ت ـســويــة أوض ـ ــاع ضـمـنـيــة أو
شرعنة دخــول من دخل من األساتذة
وامل ـ ــوظ ـ ـف ـ ــن إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــات خ ــاف ــا
للقوانني.
الـســؤال مــا هــي األسـبــاب التي تسمح
للفرع الــرابــع في زحلة بالتمادي في
خرق القوانني ،في حني أن باقي فروع
كلية العلوم التزمت بتطبيق تعاميم
رئ ــاس ــة ال ـج ــام ـع ــة؟ ت ـف ـيــد امل ـع ـلــومــات
أن أح ــد امل ــراج ــع ال ــروح ـي ــة ف ــي زحـلــة
ت ـ ــواص ـ ــل م ـ ــع اح ـ ـ ـ ــدى ال ـش ـخ ـص ـي ــات
السياسية والتي لها كلمة الفصل في

ضغط أحد
المراجع الروحية
على شخصية سياسية
البقاء المتعاقدين
خالفًا لألصول

تقرير

أين ذهبت «مؤونة السلفة» على «زيادة مرتقبة» لألقساط؟
نعمه نعمه *

بعض المدراس
تسجل اشخاص
غير مقيمين
على األراضي
اللبنانية على
أنهم معلمون
(مروان بو حيدر)

م ــع ب ــدء ال ـك ــام ع ـلــى سـلـسـلــة الــرتــب
وال ــروات ــب وإق ـ ــرار غ ــاء املـعـيـشــة في
ال ـق ـط ــاع ــن الـ ـع ــام وال ـ ـخـ ــاص ابـ ـت ــداء
مــن األول مــن شـبــاط  ،2012تقاضت
ب ـعــض امل ـ ــدارس ال ـخــاصــة م ــا يـعــرف
بـ ـ «سـلـفــة غ ــاء معيشة أو سـلـفــة أي
زيــادة مرتقبة» في حــال إقــرار قانون
السلسلة فــي املـجـلــس الـنـيــابــي .هــذه
السلفة على السلسلة يصنفها علم
املحاسبة «مــؤونــة» للسلسلة ،فماذا
فعلت املدارس بالضبط؟
لـ ـج ــأت إدارات املـ ـ ـ ــدارس إلـ ــى زيـ ــادة
األقـســاط لتغطي في جــزء منها غالء
املعيشة املقرة وتتراوح بني  205آالف
ليرة لبنانية و 307آالف وبمتوسط
 275أل ـفــا لـلـمـعـلــم ال ــواح ــد ،وت ـضــاف
إلـيـهــا املــؤونــة املــرتـقـبــة وه ــي القيمة
ال ـت ــي زادتـ ـه ــا امل ــدرس ــة ع ـلــى الـقـســط
نـتـيـجــة قـ ــرار غ ــاء املـعـيـشــة م ـطــروح
مـ ـنـ ـه ــا م ـ ــا تـ ـق ــاضـ ـت ــه م ـ ــن الـ ـت ــام ــذة
كــإضــافــة عـلــى الـقـســط ال ـس ـنــوي .كــان
من املفترض أن تتحول هــذه املؤونة

إلى حساب خاص تراكمي لحني إقرار
السلسلة ،فتغطي مــن هــذا الحساب
الزيادات التي تقرها السلسلة.
ف ــي اح ـت ـس ــاب بـسـيــط لـ ــأرقـ ــام ،نــرى
ّ
أن غالبية املـ ــدارس رفـعــت أقساطها
عـنــد إقـ ــرار غ ــاء املـعـيـشــة ع ــام 2012
بقيمة  500ألــف لـيــرة كمتوسط ،في
ح ــن أن م ـت ــوس ــط الـ ــزيـ ــادة لـتـغـطـيــة
زي ـ ـ ــادات غـ ــاء امل ـع ـي ـشــة يـ ـت ــراوح بني
 200ألف ليرة و 250ألفًا ،بحسب عدد
التالمذة في املــدرســة ،إذا اعتبرنا أن
امل ــوازن ــة املــدرسـيــة املـقــدمــة صحيحة
فــي األس ــاس وال مبالغات فــي أعــداد
املعلمني.
لـنـفـتــرض أن امل ــدرس ــة تـقــاضــت 500
ألــف لـيــرة فــي حينه وأضــافـتـهــا إلى
امل ــوازن ــة بـشـكــل ث ــاب ــت ،ولـنـعـتـبــر أن
املــؤونــة ألي زي ــادة مرتقبة هــي 250
ألــف ،ففي مدرسة تضم  750تلميذًا
ي ـس ــاوي امل ـب ـلــغ ال ـتــراك ـمــي الـسـنــوي
 187مليون ليرة ،ليتراكم على مدى
الـسـنــوات الخمس املــاضـيــة إلــى أقل
م ــن م ـل ـيــار ل ـي ــرة م ــن دون احـتـســاب
ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــادات األخ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـت ـ ــي ل ـح ـقــت

من حق األهل
استعادة الفائض
التراكمي الذي قد
يصل إلى مليار ليرة

باألقساط خالل هذه الفترة.
املليار ليرة هــذه هي فائض تراكمي
من حق األهل استعادته ،وهي تغطي
السلسلة مــع الــدرجــات ال ـســت .ولكن
كما نعلم جميعًا ،فــإن أغلب املــدارس
الخاصة كانت تزيد أقساطها خالل
الفترة هــذه سنويًا ،وبعضها وصل
إلى  %70ما بني  2012و .2017وتعزو
اإلدارات ذل ــك إل ــى ال ــدرج ــات الـعــاديــة
والساعات التناقصية .وفي حسابات
بسيطة نكتشف ان متوسط زيــادات
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رأي

التكنولوجيا تقلب طرائق التعليم
فضل الموسوي *

جرى توقيف التعاقد مع أساتذة في الحدث والنبطية (مروان طحطح)

هذا امللف ،وطلب إليها الضغط إلبقاء
األســاتــذة الذين دخلوا العام املاضي
في زحلة بحجة الحفاظ على الوجه
املسيحي لـهــذا الـفــرع .فهل نجح هذا
امل ــرج ــع ف ــي م ـس ـعــاه ،وخ ـصــوصــا أنــه
تـطــرق فــي إح ــدى املـنــاسـبــات الدينية
إلى حاجة الجامعة لهؤالء األساتذة؟
األسـتــاذة فــي كلية العلوم وفــاء نــون،
تشير إلــى أن التعميمني  39و  5هما
ب ـم ـث ــاب ــة اعـ ـ ـت ـ ــراف بـ ـحـ ـص ــول خـ ــروق
قانونية في ملف التعاقد في الجامعة
الـلـبـنــانـيــة ،وي ـ ُـؤك ــدان وجـ ــوب إيـقــاف
برمت في هذا اإلطار.
الصفقات التي أ ِ

لكن النية لذلك غير كافية إن لم تطبق
ه ـ ــذه ال ـت ـع ــام ـي ــم ويـ ـت ــم الـ ــرجـ ــوع إل ــى
الـنـظــام الــداخـلــي للجامعة اللبنانية
الـ ـ ـ ــذي يـ ـف ـ ّـص ــل ك ـي ـف ـي ــة الـ ـتـ ـع ــاق ــد مــع
أساتذة جــدد .وأضافت نــون« :الالفت
أن التعميم  39قال بوجوب توقف كل
م ـشــاريــع الـتـعــاقــد املـخــالـفــة لــأصــول
ولـ ــو ب ـعــد م ـب ــاش ــرة ال ـع ـم ــل ،ل ـك ـنــه لــم
يلحظ أية مفاعيل لعدم تطبيقه وذلك
خــافــا للتعميم رق ــم  5املـسـتـنــد إليه
اساسًا».
التحقيقات الـتــي أجــرتـهــا «األخ ـبــار»
ف ــي هـ ــذا امل ـل ــف م ـن ــذ الـ ـع ــام امل ــاض ــي،

والبيانات التي صدرت عن مجموعة
مــن أســاتــذة كلية الـعـلــوم واألســاتــذة
الـ ـن ــاجـ ـح ــن ف ـ ــي ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـع ـل ـم ـي ــة،
تــوضــح أن املـشـكـلــة األسـ ــاس هــي في
عدم تطبيق قوانني التعاقد والخوف
من تدهور املستوى األكاديمي لكلية
الـعـلــوم نتيجة إدخـ ــال األس ــات ــذة من
دون ال ــرج ــوع إلـ ــى ال ـل ـج ــان الـعـلـمـيــة
ومـ ــن دون إب ـ ــراز ال ـت ـق ــاري ــر الـعـلـمـيــة
وف ــق األصـ ـ ــول املـ ـح ــددة .ف ـهــل ج ــاءت
هــذه التعاميم تماشيًا مــع الضغوط
والـضـجــة الـتــي أثــارهــا مـلــف التعاقد
في كلية العلوم؟

الـ ــدرجـ ــات ال ت ـت ـج ــاوز  60ألـ ــف لـيــرة
وتستحق لكل معلم مــرة كل سنتني،
أي أن نـصــف املـعـلـمــن يستحقونها
سنويًا ،وهي ال تتعدى  50آلف ليرة
زي ــادة على كــل تلميذ سنويًا ،بينما
ت ـت ـقــاضــى امل ــدرس ــة س ـنــويــا زي ـ ــادات
تحت مسمى الدرجات العادية تصل
إلى مئات آالف الليرات.
لتبرير هــذه الــزيــادات وايـجــاد حلول
محاسبية فــي إدارات املـ ــدارس التي
تتالعب بشكل مفضوح بموازناتها،
تعمد اإلدارة املالية فيها إلــى زيــادة
املعلمني الوهميني فنراهم يضاعفون
األع ــداد إلــى ضعف حــاجــة الصفوف
ال ـف ـع ـل ـي ــة كـ ـم ــا ي ـس ـج ـل ــون م ــوظ ـف ــن
إداريــن واشخاص غير مقيمني على
األراض ـ ــي الـلـبـنــانـيــة كـمـعـلـمــن ،وهــم
ال ي ـت ـقــاضــون الـ ــرواتـ ــب امل ــدرج ــة في
ال ـس ـل ـس ـلــة .وس ـج ـلــت ال ـل ـجــان املــالـيــة
خ ــال دراس ـت ـه ــا ل ـل ـم ــوازن ــات ح ــاالت
ع ـ ــدة ،كـتـسـجـيــل م ــوظ ــف االس ـت ـق ـبــال
ع ـلــى ب ــواب ــة امل ــدرس ــة كـمـعـلــم وص ــار
يتقاضى اليوم ـ ـ في السجالت ـ ـ اكثر
من  3.5مليون كراتب معلم بدأ عمله

ف ــي امل ــدرس ــة م ـنــذ  30ع ــام ــا ،وس ـيــدة
ش ـبــه أم ـي ــة ت ـســاعــد أوالد الـحـضــانــة
ـال ،وأكـثــر
مسجلة كمعلمة بــراتــب ع ـ ٍ
من حالة من غير املقيمني في لبنان
ومـسـجـلــن كمعلمني ،وحـ ــاالت دوام
جـ ــزئـ ــي م ـس ـج ـل ــة كـ ـ ـ ـ ــدوام كـ ــامـ ــل فــي
ص ـ ـن ـ ــدوق الـ ـتـ ـع ــويـ ـض ــات وج ـ ـ ـ ــداول
املـ ـعـ ـلـ ـم ــن ،وغـ ـ ـي ـ ــره م ـ ــن املـ ـخ ــالـ ـف ــات
الـتــي تــرفــع مــن قيمة ب ــدالت الــرواتــب
واألج ـ ــور .املـفــارقــة أن ه ــذه الـفـئــة إمــا
تكون متواطئة باإلكراه أو طوعًا في
عمليات التزوير .في بعض الحاالت،
ال تكتفي إدارات امل ـ ــدارس بمخالفة
ال ـقــوانــن ب ــل تـعـمــد ال ــى جـنــي أرب ــاح
من األهــل على أسماء املسجلني ومن
صندوق التعويضات ،فالسيدة التي
تعمل في الحضانة على سبيل املثال
والـ ـت ــي ت ـت ـقــاضــى م ـل ـيــون ل ـي ــرة آخــر
كل شهر ال تعرف ان راتبها املسجل
فـ ــي الـ ـ ــدوائـ ـ ــر ال ــرسـ ـمـ ـي ــة وص ـ ـنـ ــدوق
الـتـعــويـضــات هــو  3.5مـلـيــون ،وانـهــا
ب ـ ـعـ ــد  30س ـ ـنـ ــة خ ـ ــدم ـ ــة س ـت ـح ـص ــل
ع ـلــى م ـب ـلــغ ك ـب ـيــر ك ـت ـعــويــض نـهــايــة
الخدمة مــع راتــب تقاعدي .ستكتفي

ه ــذه الـسـيــدة ،كــونـهــا تـثــق بــإدارتـهــا،
بتوقيع وكالة عامة لإلدارة املدرسية
وأخــذ  10ماليني ليرة كمكافأة وهي
مـ ـس ــرورة ب ـمــا جـنـتــه وت ــرح ــل بينما
اإلدارة ،بموجب التوكيل ،ستحصل
على بضع مئات املاليني بعد سنوات
الخدمة الطويلة.
إنه ذكاء اللبناني يظهر بقدرته على
جني املال من أخيه املواطن اللبناني
الـضـعـيــف واألق ـ ــل «ح ــرب ـق ــة» ،فـيـقــول
ل ـن ـج ـنــي امل ـ ـ ــال ب ــإس ــم هـ ـ ــذا اإلنـ ـس ــان
البسيط من إنسان بسيط آخر يدفع
الـ ـقـ ـس ــط املـ ـ ــدرسـ ـ ــي وال ي ـح ـس ــب مــا
يدفع .وما أصعب موقف لجان األهل
واللجان املالية فيها الذين يوقعون
على موازنات من دون أن يدققوا بكل
التفاصيل ،فالعيب ليس في السؤال
والتدقيق وهذا حق مكفول بالقانون،
بل العيب ان ّ
تحمل مسؤولية توقيعك
ملئات العائالت التي وثقت بقدراتك
فتجعلها تدفع شقاها وحق ابنائها
بالحياة الكريمة.
* باحث في التربية والفنون،
عضو الحملة الوطنية للجان األهل وأولياء األمور في املدارس الخاصة

ّ
ّ
هل ّ
تتخيل عمل املجموعات في صف مؤلف من ّ 30تلميذًا؟ متى سأنفذ
هذه األنشطة وكيف سأتمكن عندها من إنهاء خطتي الدراسية لهذا
ال ـعــام؟ كيف سأستفيد مــن التكنولوجيا وتــامــذتــي ليس بحوزتهم
لوحات ّ
رقمية ،كل دروسي أصبحت تعرض على  pptواللوح الذكي ،أال
ً
يكفي ذلك؟ فضال عن أننا ال نملك ألواحًا ّ
ذكية في كل صفوفنا فلماذا
كل هذا اإلرهاق؟
ه ــذا غ ـيــض م ــن ف ـيــض م ــا ي ـقــولــه امل ـع ـل ـمــون ل ــدى ال ـحــديــث ع ــن إدم ــاج
التكنولوجيا في الصف التعليمي.
ّ
ّ
املعلمة تسأل ،التلميذ يجيب بجواب مقتضب من كتابه املدرسي ،املعلمة
ّ
ّ
تعقب بتغذية راجعة ( )feedbackمناسبة ،إنه الروتني القاتل! إنه التعليم
ّ
ّ
ّ
التعلمية ال
التعليمية
ينتجون في املدرسة ،العملية
اململ! إذًا التالمذة ال
ّ
تزال تعتمد على سلطة املعلم والكتاب املدرسي ،وهنا عقدة ّ
القصة.
ّ
السؤال ّ
األول :كيف نمكن التالمذة من اإلنتاج مع أو من دون تكنولوجيا؟،
الـســؤال الثاني :كيف تساعدنا التكنولوجيا فــي تحقيق هــذا الهدف؟
نتجنب استعمال التكنولوجيا ملجرد استعمالها؟
السؤال الثالث :كيف
ّ
ّ
بداية ،أي ّ
عملية تعليم ـ ـ تعلم يجب أن تنطلق دائمًا من وضعية واقعية
ّ
ّ
ّ
مصور لحوار حقيقي،
حقيقية ،ومـعــززة بالتكنولوجيا ،مثل :فيديو
ً
ّ
م ـقــال مــن صحيفة ي ـطــرح إش ـك ــاال ،مـقــابـلــة م ـص ــورة أو مـبــاشــرة مع
ّ
شخصية (عامة ،علمية ،شخص من ثقافة أخ ــرى ،).....فالش إعالني
ّ
عن منتج معني ،تقرير إخباري مصور يطرح مشكلة ،كاريكاتير أو
ّ
إنفوغراف إل ــخّ ....
املهم «وضعية مشكلة» محفزة على التفكير وعلى
االنخراط في الحل ومرتبطة بالواقع بشكل واضح.
مع تحليل املشكلة ،سيجد التالمذة أنفسهم أمام مهام ّ
محددة مطلوبة
منهم ،تدمج هذه املهام أهداف املنهج في سياق «تعلم له معنى» ،فاملعرفة
ّ
ّ
التعلمية هنا ليست مفصولة عن سياقها ،وال تحتاج
العلمية واألهداف ً
ًإلى الربط بالواقع الحقا ألنها ارتبطت به في أساس طرحها.
إذا التالمذة أمام مهمات ولديهم العديد من برامج االنتاج الرقمية إلعداد
محتوى رقمي حقيقي ،ولديهم كــل وســائــل التواصل عــن بعد /قــرب،
ومـ ّنـصــات الـتـعــاون والـتـشــارك عــن ق ــرب /بعد للعمل الـجـمــاعــي ،ولــدى
هذه النتاجات وهي في بدايتها بدل االكتفاء
املعلم القدرة على
تصويب ّ
بتقويمها في نهاية ّ
عملية التعلم أي بعد فوات األوان.
ّ
طبعًا ّ
القصة ال تنتهي عند هذا الحد ،بل تكتمل فصولها عندما يتمكن
التالمذة من عرض نتاجاتهم على العموم والحصول على تغذية راجعة
منهم ،ونقصد بـ«العموم» زمالءهم بالصف أو الصفوف األخــرى ،أو
الجمهور الخارجي من أهل وأصدقاء وهذا ما ّ
تحدده طبيعة ّ
املهمة.
ّ
مع هذه الطريقة سيكتسب التالمذة خبرات حقيقية ،وسيتعلمون أكثر
من املعارف املتراصفة في املنهج ،وسيشعرون باملتعة وخصوصًا إذا
ّ
ّ
التعليمية بالتحسينات التالية:
تعزيز العملية
تمكنوا من
ّ
ّ
املعكوس ( ،)flipped classroomالذي يوفر من وقت
ـ ـ اعتماد التعلم ّ
التعليم لصالح التعلم ،ويسمح بتنمية املهارات ،وتستفيد هذه الطريقة
من منصات التعليم الرقمية التي باتت متوافرة بكثرة ،ومــن دون أي
تكاليف أو تعقيدات وتجهيزات ّ
تقنية.
ّ
ـ ـ اعـتـمــاد التعلم املــدمــج ( )blended learningوتــوفـيــر االنـتــرنــت في
الصف أو في غرف املصادر (املكتبة املدرسية) على األقل ،من شأنه ّأن
ّ
ّ
التقصي واالكتشاف ،وخصوصًا إذا ما ُدمجت مع التعلم
يعزز طرائق
املعكوس ،ما سيسمح للمتعلمني بخوض تجربة البحث الحقيقي في
سبيل تنفيذ املهام املطلوبة بشكل إبداعي.
ّ
ّ
ـ ـ اعـتـمــاد بــرمـجـ ّـيــات امل ـحــاكــاة ال سـ ّـيـمــا فــي امل ــواد الـعـلـمــيــة ،مــا يــؤمــن
ّ
التخيل في ما
للمتعلمني وفرة من الصور الذهنية ملجردات كانت صعبة
ّ
للتخيل والفهم والتجريد.
مضى ،وتفتح اآلفاق بشكل أوسع
ـ ـ اعتماد طرائق الجدل والحوار واملناظرة لتنمية االنتاج الكالمي الخاص
بالتلميذ ،وتعزيز فهمه للقضايا من خالل إعمال تفكيره العميق فيها
للرد على انتقادات زمالئه ،والتعبير عنها بمفرداته وأدبياته الخاصة،
وهـنــا تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا فــي تعزيز هــذه الـطــرائــق مثل
املنتديات الرقمية ،ووسائل العرض ،واملرئيات ( )visualsالتي ّ
تسهل
ً
عرض األفكار ،فضال عن خدمات النقاش التي باتت متوافرة على كل
ّ
الرقمية ،وخدمات االتصال الفردي والجماعي عبر & skype
املنصات
 ،hangoutوخدمات انتاج املشاريع بشكل جماعي مثل google docs
على سبيل املثال ال الحصر.
ّ
استعمال وســائــل الـعــرض ّ فــي الـصــف قــد يـعــزز فــي مـكــان مــا التلقني
والتعليم على حساب التعلم ،وتوفير اللوحات الرقمية ()ipad & tab
ّ
للتعلم املتحرك ( )mobile learningمن دون هذه املقاربات واألفكار قد
يأخذنا إلى الزاوية املظلمة ،وإلى األدوات على حساب املقاربات والطرائق
وهــو ما نشاهده ونلحظه لألسف في العديد من امل ــدارس والصفوف
ّ
التعليمية في لبنان.
ّ
أشغلهم وشغلهم قبل أن يشتغلوا بــك؟ اقلبها فــوق رؤوسهم قبل أن
يقلبوا الصف فوق رأسك؟
* مدير التدريب في مدارس املهدي
للتواصل مع الكاتبfadel.mosawi@gmail.com :
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تحقيق يبدو شارع جان دارك اليوم وكأنه خارج من مسابقة ألجمل شارع في بيروت .أرصفة واسعة ومريحة للمشي،
مقاعد ّ
منمقة التصميم ،أشجار والكثير من االهتمام بالتفاصيل .لكن مثل مسابقات الجمال ،تختبئ السياسة
خلف الشكلّ .
تم «تطوير» شارع جان دارك خالل األشهر الماضية ،وها هو اليوم ُيطرح كـ«شارع نموذجي» في

شارع الجامعة األميركية
(النموذجي) في بيروت

ما ينقص فقط هو

جنى نخال
منذ نحو ثمانية أشهر ،بدأت بلدية
بيروت بعملية «إعادة تأهيل» شارع
جــان دارك فــي منطقة راس بـيــروت،
ال ـح ـمــرا .م ــن امل ـف ــرح أن ت ـقــوم بلدية
بـ ـي ــروت ب ـت ـح ـســن ط ــرق ــات املــدي ـنــة
وأرصفتها ،لتصبح صديقة للمشاة
وذوي االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة،
ولـيـصـبــح امل ـجــال ال ـعــام أك ـثــر راح ــة.
لكن ما يحصل في شــارع جان دارك
يختلف تمامًا عن مبادرة ملؤسسات
الدولة :بمليون ونصف مليون دوالر
ّ
قررت بلدية بيروت بأن شارع بطول
أقــل من كيلومتر واحــد .هل هــذا هو
الـشــارع البيروتي الــذي يحتاج إلى
الحقيقة ،القرار
تغيير وتحسني؟ في ّ
ال يعود لبلدية بيروت ،إنما للجامعة
األميركية في بـيــروت ،عبر «مبادرة
حسن الجوار» ،التي طرحت املشروع
ّ
مته .قبلت البلدية
على البلدية وصم ّ
ّ
ب ـص ــدر واس ـ ــع أن ت ـنــفــذ مـخــطـطــات
«األم ـي ــرك ـي ــة» .وامل ـش ـك ـلــة ت ـب ــدأ هـنــا:
من الـقــرار .مــال دافعي الضرائب في
ب ـيــروت ،يــذهــب ليس حيث يـقـ ّـررون
ّ
هن وهم أو بلديتهم نيابة عنهم ،بل
مــؤسـســة خــاصــة .مــؤسـســة مــن أكبر
الالعبني االقتصاديني والسياسيني
في منطقة رأس بيروت .من األسهل
أن ن ـ ــرى ال ـع ـم ـل ـيــة بـ ـه ــذه ال ـط ــري ـق ــة:
ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة ت ــري ــد تحسني
ال ـشــارع املـ ــوازي ملدخلها الرئيسي،
وبلدية بيروت ّ
تمول .لم ال؟
ّ
يتطرق أحد لقانون منع التدخني
لم
داخل حرم الجامعة األميركية ،الذي
تـ ـ ّـم تـطـبـيـقــه هـ ــذا ال ـش ـهــر م ــع بــدايــة
ال ـف ـصــل .بـمـعـنــى أن ح ــرم الـجــامـعــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة بـ ـك ــامـ ـل ــه ،م ـ ــن م ـب ــان ـي ــه
ومساحاته الـخـضــراء أصـبــح مكانًا
ّ
خاليًا من التدخنيّ ،
مما يتطلب من
ّ
ّ
املدخنني ،طلبًا وموظفني وأساتذة،
الخروج من الحرم للتدخني .وبينما
تــ ّ
ـؤم ـ ــن الـ ـج ــامـ ـع ــة مـ ـس ــاح ــة خ ـ ــارج
ّ
ب ــواب ــات ال ـجــام ـعــة ل ـل ـتــدخــن ،إل أن
ّ
يمتد مباشرة
شارع جان دارك الذي
خ ـ ــارج الـ ـب ــاب الــرئ ـي ـســي لـلـجــامـعــة،
ّ
ي ـشــكــل أف ـض ــل م ـك ــان ل ـل ـعــدد الـكـبـيــر
م ــن املــدخ ـنــن امل ـتــوقــع اسـتـخــدامـهــم
ل ـل ـم ـك ــان .أي أن ال ـج ــام ـع ــة طــرحــت
تطوير هــذا ال ـشــارع بــالــذات ،ودونــا
ع ــن ك ــل الـ ـش ــوارع األخـ ـ ــرى املـحـيـطــة
ّ
ً
بها ،ألنــه أوال يخدم طــاب الجامعة
من حيث املطاعم واملكتبات وغيرها
من جهة ،وألنــه أيضًا األقــرب لبوابة
ال ـجــام ـعــة م ــن ح ـيــث ت ــأم ــن مـســاحــة
للمدخنني .وهم لم يستطيعوا تنفيذ
هــذه الفكرة فــي شــارع بلس ،بسبب
امل ـشــاكــل وال ـت ـع ـق ـيــدات م ــع أص ـحــاب
املحالت ،خاصة املطاعم.
مـلـيــون ون ـصــف مـلـيــون دوالر ،رقــم
كـبـيــر .يــدفــع م ــن خــزيـنــة «رس ـم ـيــة»،
م ـ ـ ــن مـ ـ ـي ـ ــزانـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــة ال تـ ـع ــال ــج
«األســاس ـيــات» ،فــي مدينة أصبحت
كل يــوم غير قابلة للعيش .التغيير
ّ
ّ
لن ّ
يمس سوى قلة قليلة من «سكان
راس ب ـ ـيـ ــروت» ال ــذي ــن ي ـع ــان ــون مــن
مشاكل مختلفة ،لم يشعر بها حتى
العاملون على هذا املشروع.
ّ
لـ ـ ـك ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ـ ــن س ـ ـ ــك ـ ـ ــان ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع
ومـ ــن ح ــول ــه؟ ت ـغـ ّـيــر الـ ـش ــارع طبقيًا
ودي ـم ـغــراف ـيــا .لــم يـعــد ه ـنــاك «ح ـ ّـي».
ف ـم ــواص ـف ــات الـ ـ ــ«ح ـ ـ ّـي» ،وال ـع ــاق ــات
االجـتـمــاعـيــة وال ـعــائــات الـتــي كانت
تعيش هنا ،اختفت باختفاء النسيج
الـعـمــرانــي الـقــديــم ،ب ـقــدوم املـطـ ّـوريــن
وهدم املباني القديمة وبناء األبراج

واملباني الجديدة في الشارع (نحو
 7مباني جــديــدة\ أبــراج في الشارع،
وعقارين هائلي الحجم كان عليهما
عدد من القصور واملباني التراثية).
ال ـط ــري ــف ف ــي األم ـ ـ ــر ،أن م ـع ـمــاريــن
وم ـ ـع ـ ـمـ ــاريـ ــات وأنـ ـت ــروب ــول ــوجـ ـي ــن
يطرحون هــذا امل ـشــروع ،مــن ّ دون أن
يـكــونــوا على علم بما سـيــؤثــر عليه
هــذا التطوير مــن جـنــون فــي أسعار
الشقق والـعـقــارات فــي ال ـشــارعّ ،
مما
سـيــزيــد مــن مــوجــة اإلح ــال الطبقي
ً
العمراني ،القوية أصال.
ّ
بــاإلضــافــة إل ــى ه ــذه امل ـشــاكــل كــلـهــا،
م ـ ـ ــاذا ي ـس ـت ـف ـيــد أهـ ـ ــل رأس بـ ـي ــروت
وشــارع جان دارك من هذا التحسني
بالذات؟
أجـمــع أص ـحــاب امل ـحــال الـقــديـمــة في
ّ
يتوجه
الشارع بأن التحسني هذا ال
ل ـهــم ،وب ــأن زبــائ ـن ـهــم ،عـلــى الـعـكــس،
يستصعبون امل ـجــيء بـسـبــب غياب
أم ــاك ــن ل ــرك ــن س ـي ــارات ـه ــم .الـتـحـســن
ّ
يستهدف طلب الجامعة وليس أهل
املنطقة .ينبئ هــذا بتغيير إضافي
م ـت ــوق ــع ف ــي ال ـ ـشـ ــارع ع ـل ــى مـسـتـ ّـوى
طبيعة الخدمات :استبدال ما تبقى
من املحال القديمة التي تعتمد على
زبائن من سكان املنطقة ،أي تغيير
وج ـهــة اس ـت ـخــدام ال ـش ــارع land use
لتصبح محال تقدم خدمات محددة
لطالب «األمـيــركـيــة» .أي أن الـ ــraison
 ،d’etreس ـبــب وجـ ــود الـ ـش ــارع بحد
ذاتـ ـ ـ ــه ،س ـي ـك ــون ل ـخ ــدم ــة ال ـج ــام ـع ــة.
فــي الــوقــت نـفـســه ال ــذي ك ــان الـعـ ّـمــال
يرصفون الشارع الجديدّ ،
تمت إزالة
أربعة أبنية تراثية من أقــدم ما كان
مــوجــودًا في هــذا الـشــارع .من األكثر
ّ
«ح ـســاس ـيــة»ّ ،
رب ـم ــا ،ملـشــاكــل ســكــان
امل ـن ـط ـقــة وه ـم ــوم ـه ــم ،أن ي ـب ـق ــوا فــي
ّ
املـن ـطـقــة ،وأل تـتـغـ ّـيــر املـنـطـقــة بـهــذا
ال ـش ـكــل الـ ــدرامـ ــي .وأن ي ـك ــون هـنــاك

ن ـس ـيــج ع ـم ــران ــي اج ـت ـم ــاع ــي يـسـمــح
ل ـن ــا ب ـت ـس ـم ـيــة الـ ـح ــي حـ ـي ــا .ك ـ ــان مــن
األفضلّ ،
ربما ،أن تبحث البلدية في
إمكانية املحافظة على هذه البيوت،
أو اسـتـمــاكـهــا؟ لـكــن ذل ــك ل ــن يـعــود
ّ
باملنفعة على الجامعة وموظفيها
وطالبها وأساتذتها.
يـ ـبـ ـق ــى الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي :ملـ ـ ــاذا
م ـ ّـول ــت الـبـلــديــة املـ ـش ــروع؟ الـجــامـعــة
األمـيــركـيــة هــي الـتــي اقـتــرحـتــه وهــي
املستفيد األول مـنــه .مل ــاذا ال ّ
تموله
بـنـفـسـهــا وتـظـهــر ق ــوة «اهـتـمــامـهــا»
الحقيقي بالجوار وبكل ما تقوله في
مشروعها؟

النيوليبرالية والسلطة

ّ
ت ـق ــول م ـنــى حـ ـ ــاق ،م ــدي ــرة م ـب ــادرة
«حسن الـجــوار» ،في مقابلة لها أنه
«يوجد لدينا واجب أدبي تجاه هذه

أجمع أصحاب المحال القديمة
الشارع بأن التحسين
في
ّ
هذا ال يتوجه لهم
املنطقة ،يتمثل بأن تساهم الجامعة
بـتـحـســن امل ـع ـي ـشــة ف ـي ـهــا وتـحـســن
ال ـع ـم ــران وح ــل مـشــاكـلـهــا الـبـيـئـيــة،
وحل مشاكلها من جهة أزمة السير
ألن هناك نقصًا بمواقف السيارات،
وحل مشكلة النفايات في ما يتعلق
بـ ـ ــإعـ ـ ــادة الـ ـ ـت ـ ــدوي ـ ــر ،وح ـ ـ ــل م ـش ـك ـلــة
تـفــريــغ املـنـطـقــة م ــن سـكــانـهــا ،إذ أن
ال ـه ـج ـمــة ال ـع ـمــران ـيــة (ال ـت ــي تــوقـفــت
اآلن نــوعــا م ــا) عـلــى م ــدى العشرين
سـنــة املــاضـيــة أجـبــرت أهــل املنطقة،
خ ـص ــوص ــا ال ــذي ــن ك ــان ــوا يـسـكـنــون
في بيوت قديمة ،على تــرك بيوتهم

ترميم الذاكرة
بقطع الـ«ليغو»
م ـتــاب ـعــة ص ـف ـحــة «م ـ ـبـ ــادرة ح ـســن ال ـ ـجـ ــوار» AUB
 neighborhood initiativeعلى فايسبوك جديرة
بـنـقــل ن ـظــرة امل ـســؤولــن ع ــن ه ــذه املـ ـب ــادرة ،ملشاكل
األحـيــاء املحيطة بالجامعة األميركية .مــن مشاريع
إع ــادة الـتــدويــر ،إلــى تشجير الـسـطــوح ،إلــى مكتبات
الشارع ومشروع لترميم األجزاء ّ
املدمرة من الرصيف
بـقـطــع ال ــ«ل ـي ـغــو» ،م ـب ــادرات صـغـيــرة بسيطة تطرح
كأنها «ال ـحــل» .لكنها حـلــول ال ــزوار ،حـلــول مــن ّ
يمر
بالشارع وليس من يعيش أو يعمل فيه .تبدو املبادرة،
والنقاشات املفترض أنها قامت
وبالرغم من األبحاث
ّ
ّ
بها مع السكان ،تبدو كمن يحل مشاكل تراها هي،
ال مشاكل أهــل املنطقة من تغيير ديمغرافي طبقي
عمراني .من املفيد التعلم من تجارب أخرى ،لكن من
املضحك نسخ ما يحصل في مدن ال تشبهنا ،ذات
مشاكل مختلفة عن مشاكلنا.
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منطقة الحمراء .في الواقع ،الشارع خضع للتعديل ،ليصير على مقاس الجامعة األميركية ،أو حديقة خلفية
لها .وبين كونه جزءًا من بيروت يحتفى به لتصميمه الجديد ،وكون التصميم بحد ذاته ال يخدم سوى طالب
الجامعة ،فرق شاسع ،يشبه ذلك الفرق بين من يستطيع الدخول إلى الجامعة ،ومن ال يستطيع!

الـ Hollywood Smile
الصور لمروان
طحطح
كوالج جنى نخال

هيمنة الدولة على المجال العام؟
بينما تتقاعس الدولة عن لعب أحد أهم أدوارها بطرح استراتيجيات
ضبط وتنظيم النمو غير الـعــادل للمناطق ،تأخذ دوريــن آخرين:
تطوير الشوارع التي تجذب السواح والبورجوازية ،وتنفيذ ما ُيعرف
بالهندسة االجتماعية .وأوضــح مثال على هــذا ،قول رئيس بلدية
بيروت الحالي ،جمال عيتاني ،إنه يطمح «ألن تكون شــوارع بلس
وغــورو (الجميزة) مثل هــذا الـشــارع النموذجي» .ال ضــرورة ألن
يذكر شــوارع بربور أو البسطة ،هذه شــوارع الفقراء ولن يستفيد
أحــد من تغييرها .و«الـشــارع النموذجي» هــذا كما ّ
يسميه رئيس
بلدية بيروت ،هو ّ
مقدمة للمواطن النموذجي .الدولة يجب أن تقول
ّ
للمواطنات واملواطنني كيف يجب أن يتصرفوا في املجال العام ،ما
ّ
ّ
ويوجهها.
وتصرفاته
املسموح وما املمنوع :املكان ينتج اإلنسان

ُ
لــتـبـنــى مـكــانـهــا أب ـ ــراج يـسـكــن فيها
ذوو ال ــدخ ــل املــرت ـفــع ،وب ــذل ــك فـقــدت
املـنـطـقــة أي ـضــا الـكـثـيــر مــن مبانيها
األثـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة .ك ـ ـمـ ــا نـ ـهـ ـت ــم بـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات
لتشجير املنطقة ،وتشجيع الناس
عـلــى الـ ــزرع والـتـشـجـيــر فــي امل ـمــرات
واألرصفة والشرفات» .هذا «الشعور
يضع األفراد
باملسؤولية» ،هو الذي
ً
ف ــي م ــوق ــع الـ ــدولـ ــة ،خ ــاص ــة عـنــدمــا
يتجاوز «الشعور» ويصير تطبيقًا،
كـمــا فــي حــالــة الـجــامـعــة األمـيــركـيــة.
الـجــامـعــة تـخـطــط ،والـبـلــديــة ت ـمـ ّـول.
في الواقع ،املساحات العامة واملجال
العام ملك للشعب عبر الــدولــة ،وأي
ُ
«مـ ـب ــادرة» لـلـقـطــاع ال ـخ ــاص تعتبر
بمثابة ٍّ
تعد .وذلــك ببساطة ،ألنــهّ ال
يـمـكــن لـلـقـطــاع ال ـخ ــاص أن يـتــدخــل
ّ
إل ملصلحته ،أو ملصلحة مجموعة
عـلــى ح ـســاب أخ ـ ــرى .أم ــا ف ــي حــالــة
«الـ ـش ــارع ال ـن ـمــوذجــي» (والـتـسـمـيــة
ف ــي غ ــاي ــة ال ـغ ـط ــرس ــة) ،فــاملـســؤولـيــة
امل ــديـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـح ـ ــاول املـ ـ ـب ـ ــادرة
الـ ـك ــام ع ـن ـهــا دائـ ـم ــا ،ويـ ـح ــاول هــذا
املـ ـش ــروع ب ــال ــذات إظـ ـه ــاره ــا ،ت ـبــدو
ّ
تتعدى املصلحة
وكأنها مسؤولية
ّ
الخاصة بالجامعة ،وتتمدد إلى أن
تـكــون مصلحة الـسـكــان ،واملصلحة
ال ـع ـ ّ
ـام ــة ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـلــى املـ ــوروث
ال ـث ـق ــاف ــي .وه ـ ــذا م ــا ت ـشــرحــه ون ــدي
الرن ــر ،عندما تتحدث عــن املشاريع
الـنـيــولـيـبــرالـيــة ال ـتــي «تـعـمــل ك ـمـ ّ
ـادة
ّ
ّ
م ـحــفــزة لـتــدمـيــر خ ــاق للمساحات
الـسـيــاسـيــة االق ـت ـصــاديــة .والـتــدمـيــر
ّ
الـخــاق هــذا ،يستعمل هنا لوصف
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارات الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر امل ــؤسـ ـس ــات ــي
ـ ـ ـ املـ ـك ــان ــي غ ـي ــر ال ـ ـعـ ــادل ج ـغ ــراف ـي ــا،
ّ
والـ ــرج ـ ـعـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا ،وامل ـت ـق ــل ــب
س ـي ــاس ـي ــا ،وال ـ ـ ــذي ي ـت ـب ـلــور ف ــي ظــل
ال ـظ ــروف ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة» .وبـيـنـمــا
فشلت هــذه املـشــاريــع فــي تقديم أي

بديل ،فهي بالتأكيد نجحت بإعادة
صـنــع الـبـنــى التحتية املؤسساتية
التي يعتمد عليها رأس املال.
يجب أن يـكــون واض ـحــا ،أن مــوروث
الناس الثقافي ملك عــام ،تمامًا كما
الشوارع .وفيما تتقاعس مؤسسات
الدولة عن القيام بمهامها ،ال يكون
الحل باللجوء إلــى القطاع الخاص،
بــل أيـضــا ال تـكــون م ـب ــادرات القطاع
الـخــاص ســوى تـعـ ٍّـد واح ـتــال ملراكز
الـقــرار .إن أرادت الجامعة األميركية
أن ت ـف ـع ــل ش ـي ـئ ــا ،ف ـل ـت ـقــم بـ ــه ضـمــن
حـ ـ ــدود «م ـل ـك ـي ـت ـهــا املـ ـق ــدس ــة» .عـلــى
األق ــل ه ــذا مــا يـقــولــه ج ـيــران «الـحــي
ّ
الـ ـنـ ـم ــوذج ــي» .إش ـك ــال ـي ــة أن ت ـح ـتــل
ً
الجامعة االميركية ،وهي أصال العب
كما ذكرنا قــوي اقتصاديًا وثقافيًا،
دورًا في صياغة السياسات املدينية،
لـ ـيـ ـس ــت س ـ ـ ـ ــوى إش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـش ـك ــل
النيوليبرالي للرأسمالية :أن تأخذ
امل ــؤسـ ـس ــات امل ـه ـي ـم ـنــة hegemonic
أدوارًا لـيـســت ل ـهــا ،وخ ــاص ــة أدوارًا
قـ ـي ــادي ــة فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والسياسية .هكذا يتم تقليص دور
ّ ً
مموال للمشروع
بلدية بيروت لتكون
ّ
ومنفذًا لخرائط مهندسي األميركية.
ّ
تقول حلق إن «أي مشكلة باملنطقة
نعود بها للجامعة ونلتقي باألقسام
ُ
ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـن ــى بـ ـح ــل هـ ـ ــذه امل ـش ـك ـل ــة،
فنطرح املشكلة على هــذه األقـســام،
إذ يهمنا أن يـكــون الـبـحــث والعمل
مـتـعــدد االخ ـت ـصــاصــات لـكــي تعمل
ال ـج ــام ـع ــة ب ـك ـل ـيــات ـهــا ل ـح ــل مـشــاكــل
امل ـن ـط ـقــة ول ـي ــس ع ـب ــر ق ـس ــم م ـع ــن».
وهـنــا ،يظهر فــي خـطــاب املسؤولني
واملعنيني باملبادرة ككل ،بتر عميق
ف ــي نـظــرتـهــم لـلـمـنـطـقــة وال ـجــام ـعــة.
ف ــاملـ ـنـ ـطـ ـق ــة املـ ـحـ ـيـ ـط ــة هـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
«أهالي» ،والجامعة هي مكان «إنتاج
امل ـع ــرف ــة» .بـطــريـقــة فــوكــويــة (نـسـبــة

مليشال فوكو) بامتياز ،وتمامًا كما
ي ـف ـعــل امل ـس ـت ـع ـمــرون امل ـس ـت ـشــرقــون،
يـقـ ّـدمــون املـعــرفــة والــوعــي والـحـلــول
ملشاكل السكان األصليني البسيطة.
من املثير النظر إلــى مــوازيــن القوى
امل ـ ــوج ـ ــودة فـ ــي ه ـ ــذه امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ،مــن
جــام ـعــة أم ـيــرك ـيــة و«م ـث ـق ـف ـي ـهــا» من
جـ ـه ــة ،و«س ـ ـكـ ــان» ودول ـ ـ ــة م ــن جـهــة
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى .الـ ـج ــامـ ـع ــة ت ـ ـغـ ــدق ع ـل ـي ـهــم
ب ـع ـل ـم ـه ــا ومـ ـع ــرفـ ـتـ ـه ــا وخـ ـب ــراتـ ـه ــا
املتراكمة ،والسكان والدولة ّ
يمولون
ّ
مـشــروعــا ظــنــا منهم بــأنــه يخدمهم،
غ ـيــر أن ــه ي ـع ــود بــاملـنـفـعــة بــالــدرجــة
األولى على الجامعة .وفي تفاصيل
املـ ـش ــاري ــع «ال ـت ـن ـم ــوي ــة» وم ـ ـبـ ــادرات
ال ـت ـح ـس ــن ،أكـ ـث ــر م ـ ّـم ــا تـ ـ ــراه ال ـع ــن.
ّ
فــاملــوضــوع ال يتعلق بالشكل فقط،
بل هو في صميم حقوق املواطنات
واملواطنني ،من حيث قدرة الوصول
إل ـ ــى امل ـع ـل ــوم ــات واملـ ـش ــارك ــة بــأخــذ
ّ
ال ـ ـقـ ــرار .ك ـمــا ي ـت ـعــلــق بــاملـسـتـفـيــدات
وامل ـس ـت ـف ـي ــدي ــن :م ــن ه ــي امل ـج ـمــوعــة
التي تستفيد أكثر من املـشــروع؟ ما
هو مواصفاتها الطبقية والجندرية
والعرقية والعمرية واملناطقية؟ ومن
هــي املـجـمــوعــة الـتــي يـتـ ّـم التضحية
ب ـهــا وب ـم ـصــال ـح ـهــا؟ وهـ ــل يـمـكـنـنــا،
ف ـ ـ ـجـ ـ ــأة ،وألجـ ـ ـ ـ ــل عـ ـ ـي ـ ــون الـ ـج ــامـ ـع ــة
األميركية في بيروت ،أن نفك ارتباط
املدينة باالقتصاد السياسي؟
مــن ال ـضــروري أيـضــا أن نـعــرف بــأن
مـ ـش ــاري ــع ال ـت ـح ـس ــن أو ال ـت ـط ــوي ــر
أو ت ـج ـم ـيــل م ـن ـط ـقــة م ـ ــا ،ي ـم ـك ــن أن
ت ـع ــود ب ـ ّك ــارث ــة اق ـت ـص ــادي ــة عـلـيـهــا:
مــن املـتــوقــع أن تــدفــع هــذه املشاريع
لزيادة أسعار العقارات واإليجارات
م ـ ّـم ــا ي ـســاهــم ف ــي اإلحـ ـ ــال الـطـبـقــي
العمراني .لذا فإن مشاريع التحسني
والتطوير الكبيرة ،غالبًا ما تترافق
مـ ــع سـ ـي ــاس ــات ضـ ـب ــط اإلي ـ ـج ـ ــارات

يبقى السؤال األساسي :لماذا
ّ
مولت البلدية المشروع؟ الجامعة
األميركية هي التي اقترحته
وهي المستفيد األول منه
وأسعار العقارات .في املقابل ،فمن
ال يـ ـق ــوم بـ ــذلـ ــك ،مـ ــن س ـي ــاس ـي ــن أو
مخططني مدينيني ،مسؤولون ّ
عما
سيحصل للمنطقة .هم املسؤولون
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــون ع ـ ــن ت ـه ـج ـي ــر أه ـل ـه ــا
وال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـع ـمــرانــي الــدي ـم ـغــرافــي
الـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـط ــرأ عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،ألن ـ ـنـ ــا مــن

ّ
نتعلم ّ
مما سبق.
املفروض أن
املـ ـش ــروع «ال ـن ـم ــوذج ــي» ـ ـ ـ الـ ــذي لن
ي ـع ــود ب ــال ـف ــائ ــدة ال ـك ـب ــرى ـ ـ ـ م ـقــارنــة
مــع الـقـيـمــة ال ـتــي ت ـ ّـم صــرفـهــا عليه،
سيساهم فــي تحويل املنطقة أكثر
ف ــأك ـث ــر إلـ ــى حـ ـ ــزام خـ ـ ــادم ل ـحــاجــات
ال ـج ــام ـع ــة .س ـيــدفــع ب ــات ـج ــاه زيـ ــادة
اإلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــي ال ـ ـع ـ ـم ـ ــران ـ ــي.
وسـ ـيـ ـك ـ ّـرس ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـجــام ـعــة
ومحيطها بديناميكية مــن يمتلك
الـسـلـطــة وامل ـعــرفــة وال ــوع ــي ،وي ـقـ ّـرر
مـ ـ ــرة كـ ــل سـ ـن ــة أن يـ ـغ ــدق بــال ـق ـل ـيــل
منها ...على من «حرمهم الله»!

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.
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«سلة االنتخابات» الرياضي للحريري

السلة اللبنانية

الرياضي والحكمة أشهر من اسميهما .يكادان أن يكونا أكبر من اللعبة الخزان األساس من الالعبين الذين أوصلوا منتخب لبنان إلى بطولة العالم
في لبنان ،أو «اللعبة» نفسها .منذ  1991صنع ناديا بيروت تاريخًا كبيرًا لكرة في أكثر من مناسبة « .»2010 – 2006 – 2002اليوم ،أزمة مالية كبيرة
السلة اللبنانية ،تربعا خالله مرات عديدة على عرش آسيا والعرب ،كما شكال يعيشها الرياضي والحكمة ،في ظل غياب الدعم المالي .فالرياضي
حسين ّ
سمور
هناك أزمــة مالية داخــل أســوار القلعة
الصفراء .هذا ما يؤكده مدير األنشطة
الرياضية في نادي الرياضي بيروت
جودت شاكر ،في حديث مع «األخبار».
ّ
داع ل ـل ـن ـقــاش في
ال ي ـجــد ال ــرج ــل أي ٍ
«ال ـق ـيــل والـ ـق ــال» ،وي ـت ـحــدث بـصــراحــة
مطلقة عن األزمة املالية .لكن الجديد،
ه ــو أن ث ـمــة «اتـ ـج ــاه جـ ـ ّ
ـدي ل ـحــل هــذه
األزم ــة فــي األي ــام أو األسابيع املقبلة،
ب ـعــدمــا دخ ــل رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة سعد
ال ـح ــري ــري ع ـلــى الـ ـخ ــط» .ف ــي املــرحـلــة
الحاليةّ ،
قدم الحريري دعمًا محدودًا،
بدعم إضافي خــال الفترة
لكنه وعــد
ٍ
املقبلة ،وهو الذي سيساعد على دفع
الــرواتــب املستحقة لبعض الالعبني.
ّ
يؤكد شاكر أن «األمور ستحل نهائيًا
فـ ـ ــور االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن ت ـش ـك ـيــل ال ـل ـج ـنــة
اإلداريــة للنادي» ،والتي ستعمل على
وض ــع بــرنــامــج عـمــل واضـ ــح ،وتــذلـيــل
ج ـم ـي ــع الـ ـعـ ـقـ ـب ــات وت ـ ــأم ـ ــن األم ـ ـ ـ ــوال
ال ــازم ــة .كـمــا أن الـعـمــل عـلــى تشكيل
الـلـجـنــة الـفـنـيــة فــي ال ـن ــادي سيساهم
فـ ــي وضـ ـ ــع خـ ـط ــة النـ ـط ــاق ــة ج ــدي ــدة
قبل الــدخــول باملراحل اإلقصائية من

ب ـطــولــة ل ـب ـنــان ،ح ـيــث يـسـعــى ال ـنــادي
البيروتي للحفاظ على لقبه.
وتـعـلـيـقــا عـلــى وصـ ــول رج ــل األع ـمــال
جهاد العرب إلى منصب رئيس نادي
الرياضي ،قال شاكر إن «جهاد العرب
ل ــم يـ ــرد ف ــي أي وقـ ــت أن ي ـص ـبــح فــي
موقع رئيس النادي الرياضي ،رغم أن
وصــولــه يمكن أن يعطي دفعة كبيرة
للنادي» ،عبر الدعم املالي الكبير الذي
يستطيع أن يـقــدمــه .بـكـلـمــات أخ ــرى،
يـ ــرحـ ــب «الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــون» بـ ـ ــأن ي ـك ــون
ّ
الـعــرب رئيسًا لـلـنــادي ،إال أن األخـيــر،
ال يــرغــب حتى اآلن بلعب هــذا ال ــدور.
ـاق م ـن ـف ـصــل ،ي ـن ـفــي شــاكــر
وف ـ ــي ّسـ ـي ـ ٍ
ـردد عــن أن ذه ــاب صــانــع ألـعــاب
مــا تـ ـ
النادي ومنتخب لبنان وائــل عرقجي
ل ـل ـعــب فـ ــي صـ ـف ــوف ن ـ ــادي Beikong
 fly Dragonsالـصـيـنــي سـبـبــه األزم ــة
املالية وع ــدم الـقــدرة على دفــع رواتــب
الــاع ـبــن .ي ـقــول إن «اإلدارة سمحت
للعرقجي بالذهاب وخــوض التجربة
االحترافية التي تمتد على مدة شهر،
ألنها ال تريد أن تقف بوجه الالعب في
هذا األمر الذي سيساعده على تطوير
مـسـتــواه كـثـيـرًا» .ويستفيض شارحًا
أن «اإلدارة لــن تـقــف بــوجــه ّ
أي العــب

الجراح «يحجز» أموال المنتخب
عبد القادر سعد
ٌ
في درج مكتب ّ وزير االتصاالت جمال الجراح ملف يحتاج إلى توقيع «معاليه».
هو ملف ال يتعلق باالتصاالت أو بأمور تقنية ،بل فقط املوافقة على رعاية شركة
«ألفا» ملنتخب لبنان لكرة السلة .يتحضر ملف الرعاية الشهر املقبل لالحتفال بعيد
ميالده األول حيث سيطبق عامه بعد دخوله الى الدرج في آذار  .2017حينها كانت
االستعدادات قائمة الستضافة كأس آسيا لكرة السلة في لبنان ،وأبدت شركة «ألفا»
بعقد يمتد لسنتني بقيمة  500ألف دوالر بمعدل
رغبتها برعاية املنتخب اللبناني ٍ
 250ألف دوالر سنويًا .عقد كان وما زال اتحاد اللعبة بأمس الحاجة اليه ،حيث جرى
تقديم امللف من قبل شركة «الفا» إلى وزراة االتصاالت .أشار عليه الوزير الجراح
بعبارة «قيد الدرس» ،ووضعه في الدرج .وما زال الدرس قائمًا .وامللف موضوع
في الدرج .بذلت مساعي إلخراج امللف من الدرج ،وال نتيجة .صحيح أن املوضوع
غاب عن السمع اتحاديًا خالل الفترة املاضية ،لكن مع تسلم أكرم الحلبي رئاسة
املنتخبات عاد املوضوع الى الواجهة حيث تم االتصال بأكثر من جهة للتواصل
مع الوزير لتوقيع العقد .أمني عام تيار املستقبل أحمد الحريري اتصل بالجراح
وسأله عن املوضوع فكان جواب معالي الوزير «ان شاء الله خير» .وعد أنه سيهتم
باملوضوع .جواب تكرر لدى محاولة الوزير السابق الياس أبو صعب والوزير الحالي
لشؤون رئاسة الجمهورية ،بيار رفول ،متابعة املوضوع مع الجراح الذي بقي على
جوابه« :سأهتم باملوضوع» .امللف ما زال في الدرج« .قيد الدرس».
وبما أن امللف ،في درج الوزير ،كان ال بد من رفع السقف .لجأ اتحاديون إلى مدير
مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري ،الذي اتصل بدوره بالجراح أيضًا متابعًا
املسألة ،ما وضع التوقيع على نار حامية .وحاولت «األخبار» االتصال بالجراح،
وأرسلت له رسالة نصية تتطلب رأيه باملوضوع لكن لم يكن هناك رد .ليس حتى
اإلجابة التقليدية« :سأهتم باملوضوع» .ويبدو أن امللف ما زال في الدرج.
املنتخب في قطر ،وامللف ...في الدرج .االستحقاقات املادية ّ كبيرة ،إذ يشارك
منتخب لبنان في تصفيات كأس العالم .كل رحلة للمنتخب تكلف آالف الدوالرات.
فرحلة الهند التي سيقوم بها منتخب لبنان لخوض مباراة في  26الجاري ستكلف
املسؤولني ما يقارب الـ 55ألف دوالر .أما مباراة األردن الحساسة في  28حزيران
املقبل ،فتتطلب معسكرًا إعداديًا مهمًا للمنتخب اللبناني نظرًا ألهميتها في انتزاع
بطاقة التأهل .وفي حال نجح منتخب لبنان في الصعود إلى الدور الثاني ،فحينها
سيواجه منتخبات من نوعية كوريا الجنوبية ونيوزيلندا وبالتالي سترتفع كلفة
السفر واألمور اللوجستية املتعلقة باملباريات الى  150-120ألف دوالر للمباراة
الواحدة خارج لبنان.
ً
وال تتوقف مصاريف املنتخب على األمور اللوجستية ،ذلك أن هناك أمواال يجب
أن تدفع كحوافز لالعبني إضافة إلى رواتب ومصاريف لتجنيس العبني .فاالتحاد
اعتمد أتير ماجوك للمباراتني مع الهند وسوريا ،ويعمل على تجنيس سام يونغ
ملباراتي األردن وسوريا ،حيث سيكون الالعبون علي حيدر وباسل بوجي قد
تعافيا من اإلصابة ما يسمح للمدرب باتريك سابا االستغناء عن العب ارتكاز
ّ
مجنس .كما أن املسؤولني عن املنتخب وضعوا رؤية ترتكز على البحث عن العب
مجنس من مستوى رفيع يكون عمره ال يتجاوز الـ 25عامًا بحيث يكون قادرًا على
اللعب مع املنتخب لفترة طويلة وخصوصًا في حال ّ
ومواجهة
التأهل الى كأس العالم
ّ
منتخبات من العيار الثقيل ،وال شك أن أي العب من هذا املستوى ال يمكن أن يكلف
االتحاد أقل من  150ألف دوالر .لكن امللف في الدرج .وهو «قيد الدرس» .والوزير
الجراح« ...مهتم باملوضوع»!

ّ
الحريري قدم دعمًا
«مؤقتًا» للنادي
«الرياضي»
مطرانية بيروت
تهب لنجدة
«الحكمة»
سيستغني «اللويزة»
عن الالعبين األجانب
لتخفيف األعباء
المالية

(مروان بو حيدر)
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والحكمة للمطرانية
الذي قاده «عميد رؤساء األندية» هشام الجارودي لمدة  26عامًا واعتبر رفيق الحريري ورئيس الــوزارء السابق تمام سالم ،يعيش اليوم فترات
على مدى هذه السنوات النادي األكثر استقرارًا إداريــا وماليًا في لبنان ،صعبة بعد استقالة هشام الجارودي .الحلول قريبة في الرياضي ،وهناك
كما حظي بدعم كبير من رؤساء حكومة سابقين على رأسهم الراحل «دخان أبيض» .أما في الحكمة ،فالنفق طويل ُ
ومظلم
إذا ما حصل على عرض كبير من ناد
عــاملــي ،يساعده على تطوير مستواه
خــاصــة إذا ك ــان الع ـبــا صـغـيــر الـســن،
ألن هذا األمر ينعكس على كرة السلة
اللبنانية إيجابًا».
أمــس األح ــد ،حدثت تـطــورات وصفها
املـتــابـعــون بــالــ«إيـجــابـيــة» ،وي ـبــدو أن
هـنــاك إجماعًا فــي أروق ــة الـنــادي على
كرئيس لـلـنــادي ،بينما
مــازن طـبــارة،
ٍ
هناك خالف ما زال قائمًا على منصب
أمني السر .ولكنّ ،
يرجح ّ
القيمون على

النادي أن يتولى تمام الجارودي هذا
املنصب ،نظرًا لقدرته على االنسجام
وال ـع ـم ــل م ــع ط ـ ـبـ ــارة .األي ـ ـ ــام الـقـلـيـلــة
املقبلة ستكون حاسمة للرياضي.
أزم ــة الــريــاضــي ،تقابلها مــأســاة أشـ ّـد
عـمـقــا يـعـيـشـهــا الـحـكـمــة ،الـ ــذي صنع
مـ ـج ــد الـ ـسـ ـل ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة بـ ــن 1998
و 2005ب ـق ـي ــادة ال ــرئ ـي ــس ال ـتــاري ـخــي
الراحل أنطوان شويري .الحكمة الذي
ب ــدأ تحضيراته للموسم بـقــوة وأمــل
كـبـيــريــن الس ـت ـعــادة مـكــانـتــه وال ـعــودة
إل ــى ح ـصــد األلـ ـق ــاب ،وج ــد نـفـســه في
امل ـس ـت ـق ـنــع امل ــال ــي م ــن ج ــدي ــد ،بـعــدمــا
انسحب كـبــار داعـمــي ال ـنــادي ،لتعود
أزمـ ــة ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة وه ــي غـيــاب
التمويل .مــدرب «الـحـكـمــة» ،والـعــارف
بكل التفاصيل منذ سنوات فــؤاد أبو
ش ـقــرا ،أك ــد فــي حــديــث مــع «األخ ـب ــار»
أنه يعمل «املستحيل إلقناع الالعبني
األج ـ ــان ـ ــب بـ ــال ـ ـعـ ــودة عـ ــن اع ـت ـك ــاف ـه ــم
ومواصلة اللعب في جميع املباريات»،
ّ
ح ـت ــى ي ـت ــم ال ـت ــوص ــل إل ـ ــى ح ـ ــل ودف ــع
مستحقاتهم املالية املتراكمة .لكن هل
يكفي الشغف؟ يكفي لحب «الحكمة».
األجانب واملحترفون لديهم حسابات
أخـ ـ ـ ــرى .ي ــؤك ــد أب ـ ــو شـ ـق ــرا أن األزم ـ ــة
امل ــالـ ـي ــة فـ ــي ال ـح ـك ـم ــة «م ـ ــش س ـه ـل ــة»،
متمنيًا «نـجــاح اإلدارة فــي مساعيها
ال ـتــي ت ـقــوم ب ـهــا إلخ ـ ــراج ال ـن ــادي إلــى
بــر األمـ ــان» ،خــاصــة وأن ال ـنــادي قاتل
خالل الفترة املاضية ،وتمكن من إنهاء
املــرحـلــة األول ــى مــن بطولة لبنان بني
الخمسة الكبار رغم الظروف الصعبة.
وهذا ُيحسب للفريق وملدربه الخبير.
ي ـع ـت ـبــر أبـ ــو ش ـق ــرا أن ف ـت ــرة ال ـتــوقــف
ال ــدول ــي ال ـخ ــاص ــة بــامل ـن ـت ـخــب وال ـتــي
تمتد من  12الجاري ،إلى أوائــل شهر
آذار ،س ـت ـكــون ف ــرص ــة م ـه ـمــة للقلعة
«ال ـح ـك ـمــاويــة» لـحــل األمـ ــور اإلداري ـ ــة،
والتواصل مع بعض الداعمني الجدد،
للنهوض بالنادي .وعلمت «األخبار»
م ــن م ـص ــادر ح ـك ـمــاويــة ،أن مـطــرانـيــة
بـيــروت «دخـلــت على خــط أزم ــة نــادي
الحكمة وبدأت بدورها بطرح الحلول
وال ـع ـم ــل ل ـت ــأم ــن ال ــدع ــم الـ ـ ــازم لـكــي
يستعيد ن ــادي الـحـكـمــة مـكــانـتــه بني
الكبار» .ولسيرة الكبار ،فإن املتابعني
يعرفون جيدًا أن الحكمة يعتمد على
ن ـحــو خـ ــاص ،ع ـلــى الع ـب ـيــه األج ــان ــب،
ع ـلــى ع ـكــس الـ ـن ــادي ال ــري ــاض ــي ال ــذي
يعتمد على الالعبني املحليني .وعلى
الـ ـه ــام ــش ،رف ـ ــض أب ـ ــو شـ ـق ــرا إع ـط ــاء
مــوقــف ح ــول نـظــرتــه ملــوضــوع «ثــاثــة
أجانب» داخل امللعب ،وتضرر الالعب
اللبناني مــن هــذا الـقــانــون ،مــؤكـدًا أن
األمـ ــر «ب ـحــاجــة إل ــى دراس ـ ــة ه ــادئ ــة»،
مشددًا على أن املسألة بالدرجة األولى
تتوقف على «ضبط األسـعــار» ،وذلــك
ن ـظ ـرًا ل ــأرق ــام الـكـبـيــرة (ب ــرأي ــه) الـتــي
ُ
تدفع اليوم.
ُيــذكــر أن االت ـف ــاق مــع مـصــرف SGBL
لم يصل إلى «النهاية السعيدة» التي
ّ
محبو ال ـنــادي ،والتي
كــان ينتظرها
ّ
كـ ـ ــان مـ ــن ش ــأنـ ـه ــا أن تـ ـح ــس ــن وض ــع
الفريق كثيرًا.

«باشو» يتذكر أنطوان الشويري
Good Old Days

ّ
األشرفية ،كما يحلو له أن ّ
يسميها .بشير هيكل هو
التقيناه في أحد مقاهي «منطقته»،
ً
اسمه الحقيقي إال أن هذا االسم لم يعد متداوال« .باشو» .نعرفه على هذا النحو
حسن رمضان
«الحكمة هو النادي الذي ّ
تربيت على تشجيعه،»le president« ،
ّ
هو أبي وأخي وصديقي .هكذا عبر باشو عن عالقته بالشويري
وبالحكمة ،بحيث أنه ربط هذين االسمني ببعضهما البعض ،وأن
الحكمة هــو الشويري والعكس صحيح ً.وهــذا مدخل أساسي
لفهم مرحلة «ما بعد الشويري» ،خاصة وأنــه يصدر في بداية
حديث «باشو»؛ العارف بكل صغيرة وكبيرة في النادي.
ّ
نوستالجية بداياته مع الحكمة
يذكر لنا بشير هيكل بطريقة
ّ
«الباشوية» .يحلو له أن يعود بذاكرته
وكيف انطلقت مسيرته
إلى «األيــام الخوالى» .في إحــدى املباريات التي كانت تلعب من
ضمن دورة اإلمام موسى ّ
الصدر ،كان الحكمة يلعب مباراة مع
ّ
«باشو» بني الجماهير التي
فريق لم يستطع تذكر اسمه ،وكان
ّ
كانت حاضرة .وقعت املشكلة .كان «تبع الطبل» غائبًا عن اللقاء،
فبادر «باشو» وتسلم الطبل .لم يكن يعلم حينها أن هذه اآللة
ّ
مشجع .انتهت املباراة،
ستقترن بصورته .كان مبهرًا والفتًا ألي
عــاد باشو إلــى منزله ،إلــى حياته االعتيادية ،إلــى عمله في أحد
محال الغاز الــذي كــان في مقابل مدرسة الحكمة .مـ ّـرت مباراة
وأخرى تلتها« ،باشو» غير موجود.
يـقــول بــاشــو بــأنــه كــان إلنـطــوان الـشــويــري نـظــرة ثاقبة فــي كل
األمور ،وليس فقط في الشأن الرياضي .كان ّ
يحدق بالشخص،
يـعـلــم إذا ك ــان مـفـيـدًا أو لـيــس جــدي ـرًا بــالـعـمــل م ـعــه .ه ـكــذا ،قــام
بدعوته إلى مكتبه .لم يكن لديه أدنى فكرة عن ما كان يدور في
رأس « ،»le presidentأيــن كنت في املبارتني األخيرتني؟ «كان
عندي شـغــل» ،الشويري كــان يتمنى على «بــاشــو» بــأن ّ
يتفرغ
ّ
«الحكماوية»،
لهذا العمل ،للتشجيع ،ألن يصبح قائد الجماهير
وعرض عليه مبلغ  3آالف دوالر ،على أن يكون  24\24في خدمة
الحكمة وجمهور الحكمة .لم يتردد «الـبــاش»« :بشتغل 48\48
إذا بـ ّـدك» .هكذا كانت االنطالقة .والرحلة كانت طويلة« .ما فيك
ّ
تصرخ بالبيت بتعلق مع أهلك ،وال بالشارع بقولو عنك مجنون،
ّ
املطرح الوحيد اللي فيك تصرخ في بال ما تهتم لحدا هو امللعب».
بالضبط ،هــذا هــو الشغف الــذي نسمع عـنــه .سـتــراه فــي عيون
«باشو» ،بعد كل هذه السنوات .يصف باشو امللعب (الكالم هنا
ليس عــن ملعب غــزيــر ألن األخـيــر ليس ملعبًا عــاديــا بالنسبة
للباشو) .يصف امللعب كملعب ،وأجــواء التشجيع عمومًا ،على
ّ
أنـهــا املنفس الــوحـيــد ألي شخص ممكن أن يفرغه داخ ــل هذا
املستطيل .من وجهة نظره ،التشجيع ثقافة .ليست أمرًا ينتهي
مع نهاية املباراة ،لديه أشكاله وطرق وموسيقى ّ
خاصة به .في
حــادثــة يــذكــرهــا بــاشــو حــن أتــى املنتخب الـنـيــوزلـنــدي ملواجهة

ّ
منتخب لبنان ،قــام مشجعو املنتخب الضيف برقص رقصة
ّ
غريبة بعض الــشــيء ،وب ــدأ الجمهور اللبناني حينها بإطالق
صافرات االستهجان وباالستهزاء بهذه العادات أو هذه الرقصة
الـتــي قــام بها مشجعو املنتخب الـنـيــوزلـنــدي .بــاشــو لــم يعجبه
األم ــر ،بــل على العكس تمامًا .كــان رأيــه مختلفًا ،وكــان يتمنى
على الجمهور من أن يشاهد هذه الحركات وهذه الرقصات وأن
يستفيد منها ،أو أن يلتقط بعضًا من طرق رقصهم ودمجها مع
طرق الجمهور اللبناني ،ألن الرياضة «تبادل ثقافي» .لديه أفكار
وطرق جديدة في التشجيع .على سبيل املثال يذكر لنا طريقة
سماها «حيلة» من حيله في التشجيع« :كنا ّ
أو كما ّ
نجمع وراق
ّ
ّ
ّ
املطاعم ونقصقصن ونطيرن بالهوا أول ما يبلش املاتش».
ّ
«هو العدو الصديق .لو لم يكن موجودًا ملا كنا موجودين نحن
بــدورنــا أي ـضــا» .هـكــذا يـصــف «بــاشــو» فــريــق الــريــاضــي ،غريم
«الـحـكـمــة» الـتـقـلـيــدي« ...نكهة الــريــاضــة ونكهة كــرة السلة هي
حكمة رياضي ،بال رياضي ما في حكمة ،بال ّ
الرياضي ما في
باسكيت بلبنان والعكس أيضًا» .هكذا يتكلم باشو عن النادي
ال ــذي يعد الخصم األول للحكمة .يحب الـ ّ
ـريــاضــي ،ولـكــن ليس
الحب الذي نعرفهّ .
يحبه ويكرهه في الوقت ذاته .وهنا ،يروي لنا
باشو حادثة ّ
مر بها خارج امللعب .في أحد األيام ،كان ذاهبًا هو
ّ
تنكر بقبعة صوفيةّ
وأحد أصدقائه إلى طرابلس ،لشراء السمك.
ّ
وبنظارة شمسية لتخفي ّ
هويته .صادفه أحــد األطـفــال وأشــار
ّ
ً
ّ
له بيديه راسمًا شكل الطبل سائال ّإيــاه« :مش باشو؟» .تحفظ
باشو في البدايةّ .
أصر العابر الصغير على معرفته ،كان واثقًا.
ً
من هنا لهناكّ ،
رد بشير على الولد قائال« :ايه حبيبي أنا باشو».
الفرحة كانت هستيرية من مشجع الحكمة الصغير .بعد فترة
قصيرة ،علم باشو بأن والد الصبي هو نفسه بائع السمك الذي
يــريــدون ال ـشــراء مـنــه ،وأن ــه يشجع الحكمة أيـضــا .ينهي باشو
«الخبرية» ضاحكًا بأن بائع السمك الحكماوي باعه بربع السعر
ً
الذي يبيع فيه عادة.
ال ّ
يحب الحديث عن أزمة النادي اليوم ،ويرفض الدخول في معارك
مع أسماء وأشـخــاص .الـنــادي أكبر من الجميع .يشتاق باشو
ألمر واحد في كل مسيرته .يشتاق للذين كانوا معه في مراحل
حياته دائمًا .يشتاق لجمهور الحكمةّ أكثر من الحكمة« :بتطليعة
وحدة مني كان الجمهور يصير يزقف ويبلش باألغاني» .كان
قائدًا ،وال يمكننا أن نجزم أن اسمه األول« ،بشير» ،لعب دورًا
كقائد في بيئة الحكماويني األساسية« .باشو» يحب
في تزكيته
ٍ
جمهور النجمة في كــرة القدم ،يحب كل ما له عالقة بالشغب.
لكن «الشغف حكمة ،والــدم الحكمة» .يختم« :يصبح الــدم دائمًا
أخضر وأبيض» .يصبح «حكمة».
(مروان طحطح)
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رياضة

بوندسليغا

بايرن ميونيخ والحاجة إلى التغيير

الموسم األخير للمدرب الكبير

روبن وما ّ
قدماه للفريق فإن ثمة ارتياحًا في البيت البافاري للمرحلة التي ستليهما (أ ف ب)

بايرن ميونيخ األلماني لم يعد يفوز
بسهولة .أول من أمس ،عانى كثيرًا للفوز
على فولكسبورغ .العمالق البافاري
مهمة،
يقبل على مرحلة تغييرية ً
تتمثل بوصول مدرب جديد بدال من
المؤقت يوب هاينكس وانتهاء حقبة
فرانك ريبيري وأريين روبن .فكيف هي
استعدادات البافاري للمرحلة المرتقبة؟

حسن زين الدين
مدينة ميونيخ فــي أحـســن أحوالها
ف ــي هـ ــذه األي ـ ـ ــام .ب ــاي ــرن ف ــي صـ ــدارة
الـ ـ ـ ــدوري األملـ ــانـ ــي بـ ـف ــارق  18نـقـطــة
ع ــن أقـ ـ ــرب م ــاح ـق ـي ــه ،ب ـع ــد أن حـقــق
ف ــوزه الـعــاشــر عـلــى ال ـتــوالــي السبت
ف ــي امل ـل ـعــب ال ـص ـعــب «فــولـكـسـفــاغــن
آريـ ـن ــا» ،لـيـتــابــع م ـش ــوار انـتـصــاراتــه
التي تخللها في اآلونــة األخيرة فوز
ع ـلــى شــال ـكــه ،وفـ ــوز آخ ــر كـبـيــر على
هــوف ـن ـهــايــم  2-5وآخ ـ ــر ع ـلــى ف ـيــردر
بريمن  2-4وقبلهما  1-3على أرض
الفريق القوي اآلخر باير ليفركوزن،
حيث إن استمرار البافاري على هذا
املنوال من االنتصارات من شأنه أن
يقوده إلــى لقب تاريخي يتجاوز به
لقبه الـســابــق فــي  2014ال ــذي أحــرزه
في  4آذار في الجولة  25بفوزه على
فرايبورغ.
الواضح أن وصول يوب هاينكس إلى
الفريق بعد عدة جوالت من البطولة
ّ
ً
في هــذا املــوســم ،ليتسلم املهمة ُبدال
من اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،املقال
من منصبه بعد بداية سيئة تخللتها
خ ـســارة نـ ــادرة لـلـفــريــق مـنــذ الـجــولــة
الثالثة أمام هوفنهايم ،وتلتها الحقًا
الخسارة الصاعقة في دوري أبطال
أوروبا أمام باريس سان جيرمان 3-0
والتي وضعت حدًا ملشوار اإليطالي،
أحدثت «صدمة إيجابية» للبافاري
حيث إن هاينكس قلب شكل الفريق
رأسًا على عقب من الناحية املعنوية
بــالــدرجــة األولـ ــى انـطــاقــا مــن اإلمل ــام
ال ـك ـب ـيــر ل ـه ــذا امل ـ ــدرب ال ـق ــدي ــر بــأمــور

هاينكس قلب
شكل الفريق رأسًا
على عقب من الناحية
المعنوية بالدرجة
األولى

الـبـيــت ال ـب ــاف ــاري وق ــد نـجــح الـفــريــق
تحت قيادته بتحقيق الـفــوز فــي 21
مـبــاراة مــن  22حيث خسر فقط أمــام
ب ــوروسـ ـي ــا م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ الـ ــذي،
للمفارقة ،تــألــق معه هــذا امل ــدرب في
سبعينيات القرن املاضي.
لكن هــذا ال يمنع مــن أن بــايــرن قــادم
على مرحلة جديدة تشمل تغييرات
ً
مـهـمــة بـ ــدءًا أوال م ــن امل ـ ــدرب إذ كما
هــو معلوم بــأن وج ــود هاينكس مع
الفريق هو مؤقت وينتهي في ختام
املــوســم حيث إنــه واف ــق على الـعــودة
عن اعتزاله استجابة لـ «نداء القلب»
ك ـم ــا صـ ـ ـ ّـرح ف ــي م ــؤت ـم ــر ال ـص ـحــافــي
األول ونظرًا الرتباطه بصداقة قوية
م ــع رئـ ـي ــس ال ـ ـنـ ــادي أولـ ـ ــي هــونـيــس
الـ ــذي حـ ــاول ف ــي األس ــاب ـي ــع األخ ـيــرة
مع الرئيس التنفيذي كــارل – هاينز

رومـ ـيـ ـنـ ـيـ ـغـ ـي ــه ،دون جـ ـ ـ ـ ــدوى ،ث ـنــي
هاينكس عن قراره.
غير أن ذلــك ال يمنع مــن أن ارتياحًا
يـعـتــري الـبــافــاريــن إذ إن التوقعات
ت ـ ـقـ ــود ب ـ ـقـ ــوة ألن ي ـت ـس ـل ــم ت ــوم ــاس
توخيل دفة األمور ابتداء من املوسم
ّ
متحمس،
املقبل .مدرب أملاني ،شاب،
ويحمل فكرًا تدريبيًا عاليًا أظهره مع
بوروسيا دورتموند .والواضح هنا
أن إدارة البافاري اتبعت استراتيجية
ذكية باالستعانة بهاينكس في هذا
امل ــوس ــم ح ـت ــى ي ـم ـ ّـه ــد ال ـط ــري ــق أم ــام
توخيل خصوصًا بعد االنقسامات
والخالفات التي حصلت في الفريق
في فترة أنشيلوتي والتي لم يعهدها
البيت البافاري سابقًا والتي ترافقت
م ــع ت ــراج ــع نـتــائــج ال ـفــريــق وهـ ــذا ما
ك ــان يستدعي وج ــود م ــدرب يحظى
ب ـ ــاالحـ ـ ـت ـ ــرام وب ـ ـعـ ــاقـ ــة وطـ ـ ـي ـ ــدة مــع
عـظــم أفـ ــراد التشكيلة الــذيــن أشــرف
عليهم قبل فترة اإلسباني جوسيب
غوارديوال.
ل ـك ـ ّـن امل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة األهـ ـ ــم وال ـت ــي
يترقبها البافاريون هي مرحلة بايرن
م ــن دون ال ـفــرن ـســي ف ــران ــك ري ـب ـيــري
( 35عــامــا) وال ـهــول ـنــدي أري ــن روبــن
( 34ع ــام ــا) .ال ـن ـج ـمــان امل ـخ ـضــرمــان
بــاتــا عـلــى مـقــربــة مــن م ـغــادرة ملعب
«ألـيــانــز أري ـنــا» مــع انـتـهــاء عقديهما
ف ــي ال ـص ـيــف امل ـق ـب ــل .رح ـي ــل نجمني
م ـثــل ري ـب ـيــري وروب ـ ــن ع ــن ال ـبــافــاري
ليس باملسألة العابرة طبعًا إذ إنهما
طبعا املرحلة السابقة في السنوات
ّ
األخـيــرة بطابعهما وشكال العنصر
األسـ ــاسـ ــي ف ــي انـ ـت ـ ـصـ ــارات ال ـفــريــق
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الصفقات األغلى في تاريخ البوندسليغا

كورينتين توليسو

41,5

ت ـح ــدي ـدًا ف ــي ال ـت ـتــويــج بـلـقــب دوري
أبطال أوروبا عام  2013عندما حقق
الفريق ما عجز عنه اآلخرون بإقصاء
بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي الـ ــذي ك ــان في
ال ـق ـم ــة ح ـي ـن ـهــا م ــن ن ـص ــف ال ـن ـهــائــي
بمجموع املباراتني .0-7
لـكــن كـمــا ال ـحــال مــع هــايـنـكــس ورغــم
حجم نجومية ريـبـيــري وروب ــن وما
قـ ـ ّـدمـ ــاه ل ـل ـف ــري ــق ف ـ ــإن ث ـم ــة ارت ـي ــاح ــا
فــي الـبـيــت ال ـبــافــاري لـلـمــرحـلــة التي
ستليهما ،إذ إن اإلدارة تعاملت ّبذكاء
مع هذا املوضوع .هذا األمر تمثل في
البداية بوصول الفرنسي كينغسلي
ك ــوم ــان إلـ ــى م ـل ـعــب «أل ـي ــان ــز أري ـن ــا»
مسبقًا وقـبــل رحـيــل ريبيري وروبــن
حتى يندمج مع الفريق ويأخذ دوره
خصوصًا في ظل اإلصابات املتكررة
لـلـنـجـمــن واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ــن تـجــربــة
مواطنه الغنية في بايرن ،وقد أثبت
ك ــوم ــان بــالـفـعــل ج ــدارت ــه وح ـتــى أنــه
أخ ـ ــذ مـ ـك ــان ريـ ـبـ ـي ــري فـ ــي ك ـث ـي ــر مــن
املناسبات.
ع ـل ــى أن ال ـخ ـط ــوة ال ـث ــان ـي ــة ل ـل ـنــادي
س ـت ـك ــون ف ــي ال ـص ـي ــف امل ـق ـب ــل بـضــم
الع ـ ــب جـ ـن ــاح ج ــدي ــد .وانـ ـط ــاق ــا مــن
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ب ــاي ــرن بـ ـع ــدم ص ــرف
األمــوال الطائلة في سوق االنتقاالت
على خالف الفرق األوروبـيــة الكبرى
فــإن هــذا الالعب قد يكون البرتغالي
املــوهــوب جيلسون مارتينيز العــب
سبورتنغ لشبونة البرتغالي الــذي
يتمتع بمواصفات شبيهة بالثنائي
الـ ـف ــرنـ ـس ــي وال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي م ـ ــن خ ــال
سرعته الكبيرة وميزته في املراوغة.
وبخالف روبن وريبيري فإن مرحلة

ّ
بناء الفريق تمثلت أيضًا باستعارة
النجم الكولومبي خاميس رودريغيز
من ريال مدريد اإلسباني في خطوة
ذكـيــة ل ــإدارة الـبــافــاريــة حيث تمكن
ه ــذا الــاعــب مــن الـتــأقـلــم مــع الـفــريــق
واستعاد مستواه السابق بعد فترته
العصيبة في عامه األخير مع الريال
ليصبح خاميس مــن دعــائــم الفريق
ومشروع نجم للبافاري الذي
حاليًا ّ
من املتوقع أن يضمه نهائيًا في 2019
كما يتيح له عقد االستعارةّ .
لـ ـك ــن الـ ـخـ ـط ــوة األهـ ـ ـ ــم ت ـم ــث ـل ــت فــي
االنـتـقــاالت الشتوية األخـيــرة عندما
ضم بايرن املوهوب ليون غوريتسكا
من شالكه للموسم املقبل حيث تقود
الـتـقــديــرات وفـقــا ملوهبة هــذا الالعب
الشاب ومــا يتمتع به من مواصفات
من أن يلعب دورًا كبيرًا ومحوريًا في
املرحلة املقبلة في بايرن .هكذا يبدو
ً
ب ــاي ــرن م ـق ـبــا ع ـلــى تـغـيـيــر ومــرحـلــة
جـ ــديـ ــدة ،ل ـك ــن ه ـ ــذا ال ي ـم ـنــع مـ ــن أن
يستقبلها الفريق بإنجاز في دوري
أب ـطــال أوروبـ ــا انـطــاقــا مــن الـصــورة
األخـ ـي ــرة ف ــي دور امل ـج ـمــوعــات الـتــي
ّ
قدمها الفريق أمام سان جيرمان (-3
.)1
ف ــي ال ـن ـهــايــة ال ـب ــاي ــرن ه ــو ال ـب ــاي ــرن.
وم ــن املـفـيــد الـتــذكـيــر بـحــديــث النجم
األرج ـن ـت ـي ـنــي ل ـيــون ـيــل مـيـســي العــب
برشلونة حــول مرشحيه للقب هذا
ً
املـ ــوسـ ــم فـ ـض ــا عـ ــن س ـ ــان ج ـي ــرم ــان
ومــان ـش ـس ـتــر س ـي ـت ــي« :هـ ـن ــاك أي ـضــا
بايرن ميونيخ ،فريق كبير سيلعب
حتى النهاية» .هذا األسبوع سيكون
كبيرًا للبافاريني.

40

مليون يورو

37

مليون يورو

انتقل العب خط الوسط كورينتني
توليسو من أوملبيك ليون إلى بايرن
ميونيخ مقابل  41,5مليون يورو ،في
صفقة تعتبر إلى اآلن األغلى في تاريخ
الدوري األملاني .وقدم الدولي الفرنسي
موسمًا جيدًا مع ليون ،سجل فيه 14
هدفًا ،وذلك بالرغم من أنه يلعب في
وسط املعب وليس مهاجمًا.

كان خافيير مارتينيز يبلغ من العمر
 23عامًا عندما استقطبه فريق بايرن
ميونيخ من أتليتيكو بلباو اإلسباني
مقابل  40مليون يورو .وظلت هذه
الصفقة األغلى في تاريخ البوندسليغا
قبل أن تتجاوزها صفقة كورينتني
توليسو.

دفع بايرن ميونيخ  37مليون يورو
لدورتموند في موسم 2014/2013
مقابل االستفادة من خدمات جوهرة
الكرة األملانية في ذلك الوقت وصاحب
هدف الفوز بمونديال البرازيل ،ماريو
غوتزه.

أرتورو فيدال

يوليان دراكسلر

هوميلس

37

ّ
المرحلة المقبلة األهم والتي يترقبها البافاريون هي مرحلة بايرن من دون فرانك ريبيري (أ ف ب)

مليون يورو

خافيير مارتينيز

ماريو غوتزه

مليون يورو

36

مليون يورو

35

مليون يورو

في عام  2015أيضًا ،دفع بايرن ميونيخ
مبلغًا ضخمًا للتعاقد مع التشيلياني
أرتورو فيدال .صفقة فيدال كلفت بايرن
ميونيخ  37مليون يورو ،ضخها في
خزينة يوفنتوس آنذاك.

في املركز الرابع ضمن قائمة أغلى
االنتقاالت في البوندسليغا ،تأتي
صفقة انتقال نجم الكرة األملانية
الصاعد يوليان دراكسلر من شالكه إلى
فولفسبورغ مقابل  36مليون يورو.

اهتمام بايرن ميونيخ بصخرة الدفاع
األملاني ماتس هوميلس جعله يدفع 35
مليون يورو لغريمه دورتموند .ومنذ
 2016والدولي األملاني يحمل ألوان
بايرن ميونيخ بعد أن كان في السابق
قائدًا لفريق دورتموند.

ريناتو سانشيز

ماريو غوميز

آندري شورله

مليون يورو

مليون يورو

مليون يورو

35

35

32

البرتغالي ريناتو سانشيز ال يتعدى
عمره  19عامًا ،إال أن موهبته الكروية
كبيرة وهو ما شجع بايرن ميونيخ
موسم 2016ـ 2017على دفع  35مليون
يورو لفريق بنيفكا البرتغالي مقابل
االستفادة من خدمات هذا الالعب.
ويرتبط سانشيز بعقد مع بايرن
ميونيخ حتى صيف .2021

في  2009انتقل مهاجم املنتخب األملاني
ماريو غوميز من شتوتغارت إلى
بايرن ميونيخ مقابل  35مليون يورو.
لعب غوميز أربعة مواسم مع بايرن
ميونيخ قبل أن ينتقل في عام  2013إلى
فيورينتينا اإليطالي .وهو يلعب حاليًا
مع فريق فولفسبورغ األملاني ،وأعير
أخيرًا إلى شتوغارت.

انضم األملاني اندريه شورله عام 2015
لفريق فولفسبورغ األملاني قادمًا إليه
من تشيلسي اإلنجليزي مقابل 32
مليون يورو .ولعب شورله قبل ذلك
بفريق ليفركوزن قبل أن ينتقل إلى
تشيلسي عام  .2013حاليًا يحمل
شورله قميص دورتموند.

بريل إيمبولو

هينريك مخيتاريان

مهدي بن عطية

27

مليون يورو

الدولي السويسري من أصول
كاميرونية بريل إيمبولو انتقل
في موسم  2017/2016من بازل
السويسري إلى شالكه األملاني مقابل
 27مليون يورو .ابن  19عامًا مرتبط
بعقد مع شالكه يمتد إلى .2021

26

مليون يورو

في  2013دفع فريق دورتموند  26مليون
يورو لشاختار دونيتسك األوكراني من
أجل التعاقد مع مخيتاريان .واستفاد
دورتموند من األموال التي حصل عليها
من صفقة بيع عقد ماريو غوتزه إلى
بايرن ميونيخ .يذكر أن مخيتاريان يلعب
حاليًا ألرسنال ،بعد تجربة «سيئة» مع
مانشستر يونايتد.

26

مليون يورو

بعد إصابة مارتينيز بتمزق في أربطة
الركبة صيف  ،2014بحث بايرن ميونيخ
عن مدافع جديد .هكذا تعاقد مع الدولي
املغربي مهدي بن عطية مقابل  26مليون
يوروـ دفعها لفريق روما الذي كان يلعب
فيه بن عطية قادمًا من أدوينزي .الدولي
املغربي لعب ببايرن ميونيخ موسمني
فقط قبل أن ينتقل ليوفنتوس.

18
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حسام مطر *
مقدمة
أص ـ ــدرت اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي  18كــانــون
األول  2017اإلسـتــراتـيـجـيــة ال ـجــديــدة لألمن
ال ـقــومــي األم ـي ــرك ــي .ال تـمـثــل االسـتــراتـيـجـيــة
رؤيـ ــة الــرئ ـيــس فـقــط ب ــل تـعـكــس تـســويــة بني
االت ـج ــاه ــات املـخـتـلـفــة داخـ ــل اإلدارة .وحــن
ت ـك ــون ال ـف ـج ــوة ب ــن ال ــرئ ـي ــس وال ـت ـن ـف ـيــذيــن
كـ ـبـ ـي ــرة ،ك ـم ــا ف ــي الـ ـح ــال ــة ال ــراهـ ـن ــة ،تـصـبــح
مــاح ـظــة ال ـت ـنــاق ـضــات داخ ـ ــل الــوث ـي ـقــة أمـ ـرًا
يسيرًا برغم الجهود البالغية الخفائها .تقع
ُ
االستراتيجية في  56صفحة ،وتـ ّـعــد األطــول
إذ تزيد عن استراتيجية أوباما بـ 15صفحة.
كما أنها املرة األولى التي تنشر فيها اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة اسـتــراتـيـجـيــة األمـ ــن ال ـقــومــي في
السنة األول ــى مــن الــواليــة الــرئــاسـيــة .ويعود
ذل ــك عـلــى م ــا ي ـبــدو الظ ـه ــار الـتـمــاســك داخ ــل
اإلدارة األميركية وامتصاص الهجمات التي
ت ـت ـعــرض ل ـهــا ح ــول كــون ـهــا إدارة فــوضــويــة
ومربكة ومنقسمة ،وأيضًا لتسكني التوترات
والـخــافــات بــن البيت األبـيــض ومؤسسات
األمــن القومي من خــال بناء أرضية لتوافق
أوسع حول القضايا الدولية.
اشتملت االستراتيجية على خطاب افتتاحي
ل ـلــرئ ـيــس ت ــرام ــب وم ـق ــدم ــة وأربـ ـع ــة عـنــاويــن
أساسية تختصر املصالح القومية األميركية
الحيوية التي يجب حمايتها ،كما تتضمن
ً
ف ـص ــا حـ ــول الـ ــرؤيـ ــة واأله ـ ـ ـ ــداف األم ـيــرك ـيــة
لـكــل منطقة إقليمية فــي الـعــالــم .والـعـنــاويــن
األســاسـيــة ه ــي )1( :حـمــايــة الــوطــن والشعب
األم ـي ــرك ــي وطــري ـقــة ال ـح ـيــاة األم ـي ــرك ـي ــة)2( ،
تعزيز االزده ــار األمـيــركــي )3( ،حفظ السالم
من خــال الـقــوة )4( ،تعزيز النفوذ األميركي
في العالم.

ً
1ــ «أميركا أوال»

ت ــؤك ــد االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ع ـل ــى ش ـع ــار ت ــرام ــب
ً
بخصوص «أميركا أوال» ،وهذا هو «األساس
لـلـقـيــادة األم ـيــرك ـيــة ح ــول ال ـع ــال ــم» .انـطــاقــا
ً
من شعار «أميركا أوال» بــررت إدارة ترامب
قراراتها في القضايا العاملية مثل الخروج
مـ ــن ات ـف ــاق ـي ــة «ن ــافـ ـت ــا» وات ـ ـفـ ــاقـ ــات ب ــاري ــس
وتـهــديــد االت ـفــاق ال ـنــووي اإلي ــران ــي .يـحــاول
تــرامــب فــي مـقــدمــة الــوثـيـقــة أن ي ـقـ ّـدم شعار
ً
«أمـيــركــا اوال» على أنــه بوصلة السياسات
األميركية ومعيار نجاحها؛ أي إن التأثير
امل ـب ــاش ــر أليـ ــة س ـيــاســة ع ـلــى أمـ ــن ورفــاه ـيــة
الـشـعــب األم ـيــركــي ه ــو م ــا ي ـحــدد نـجــاحـهــا.
وفي سياق التخفيف من النزعة االنتهازية
لـ ـت ــرام ــب ،ت ـش ـيــر ال ــوث ـي ـق ــة إل ـ ــى أنـ ـه ــا أي ـضــا
تستند إلى «املبادىء األميركية» ،وبالتالي
هــي «اسـتــراتـيـجـيــة الــواقـعـيــة املـبــدئـيــة التي
تسترشد بالنتائج وليس اإليديولوجيا».
تـحــاول االستراتيجية ،بحسب مــارك النــدر
ودي ـف ـي ــد س ــان ـغ ــر ،أن «ت ـم ـش ــي ع ـل ــى ال ـخــط
ً
م ــا ب ــن ش ـعــار حـمـلــة ت ــرام ــب (أم ـيــركــا أوال)
واإلصـ ـ ـ ـ ــرار ع ـل ــى أن ـ ــه ال ي ــرف ــض ال ـع ـم ــل مــع
شركاء أميركا ما داموا يفعلون ذلك وفق ما
ّ
يعزز املصالح األميركية» .ويــدلــل مصطلح
«ال ــواقـ ـع ـ ّـي ــة املـ ـب ــدئ ـ ّـي ــة» ع ـل ــى رب ـ ــط رئ ــاس ــة
ً
ترامب وموازنتها بني شعار «أميركا أوال»
(بالتحديد املـصــالــح االقـتـصـ ّ
ـاديــة ألميركا)
ّ
ّ
االمبراطورية التقليدية ،وهي
وبني مصالح
موازنة صعبة.
إال أن النزعة الواقعية طاغية فــي الوثيقة،
رغ ــم م ـح ــاوالت ال ــزج بــالـقـيــم واملـ ـب ــادىء في
النص .هي واقعية ألنها تقر بمركزية القوة
فــي الـعــاقــات الــدولـيــة وتـعـ ّـبــر بــوضــوح عن
امل ـص ــال ــح ال ـقــوم ـيــة وتـ ـش ـ ّـدد ع ـلــى أن ال ــدول
السيدة هي األمل األفضل للسالم واالستقرار
العاملي .تبرز هذه الواقعية في إقرار الوثيقة
أنه بعد خروج أميركا منتصرة كقوة عظمى
وح ـي ــدة س ــاد ش ـعــور ب ــأن ال ـق ــوة األمـيــركـيــة
ذاتية االستدامة وال يمكن تحديها ،وبــدأت
أم ـيــركــا «ت ـن ـحــرف» ع ــن م ـســارهــا واخـتـبــرت
«أزم ـ ــة ث ـقــة» وخ ـس ــرت مـيــزاتـهــا ف ــي قضايا
مفتاحية .فيما ّ
«طبق اآلخرون خططًا بعيدة
األمد لتحدي أميركا ودفع أجندات تعارض
الواليات املتحدة وحلفائها وشركائها».

2ــ عالم تنافسي
ي ـج ــد ت ــوم ــاس رايـ ـ ــت أن هـ ــذا ه ــو ال ـع ـن ــوان
امل ــرك ــزي ف ــي الــوث ـي ـقــة؛ ال ـع ــال ــم أص ـب ــح أكـثــر
ت ـنــافـس ـيــا ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد الـجـيــوبــولـتـيـكــي.
«ستستجيب الــواليــات املتحدة للتنافسات

الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة
املتزايدة التي نواجهها حول العالم» ،تقول
الــوث ـي ـقــة ال ـت ــي ت ـح ــدد ث ــاث ــة مـ ـص ــادر لـهــذه
الـتـنــافـســات ه ــي :ال ـقــوى امل ـعــاديــة الـصــاعــدة
(روسيا والصني) التي تنوي تقويض األمن
والــرخــاء األميركي ،واألنظمة الديكتاتورية
املـ ــارقـ ــة (كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة وإيـ ـ ـ ـ ــران) ال ـتــي
تــزعــزع االسـت ـقــرار اإلقـلـيـمــي وت ـهــدد أميركا
وحـلـفــائـهــا ،واملـجـمــوعــات مــا ف ــوق الوطنية
ذات الطبيعة «الجهادية» أو اإلجرامية التي
تحاول إيذاء األميركيني.
تنطلق الــوثـيـقــة مــن هــذا الـتــوصـيــف لتدعو
إلى مغادرة السياسة األميركية املمتدة طوال
عقدين ماضيني والتي حاولت االنخراط مع
هذه القوى واحتوائها داخل النظام الدولي
لتغيير طبيعتها وسلوكها ،وهــو مــا ّ
تبي
أنــه افتراض خاطىء .من تبعات هــذا العالم
التنافسي أن األفضلية العسكرية األميركية
تتراجع أمام هؤالء الخصوم السيئون ،وهو
«درس صعب تعلمناه حني تتخلى أميركا
عن دور القيادة».
يالحظ جيمس جيفري أن الرؤية التنظيمية
ل ــ«إس ـتــرات ـي ـج ـيــة األمـ ــن ال ـق ــوم ــي» ال ـجــديــدة
ال تـبــدو كـنـظــرة عــاملـيــة انـعــزالـيــة أو دولـيــة،
إن ـمــا كـنـظــرة عــاملـيــة تــوحــي بحقبة «ال ـقــوى
العظمى» فــي الـقــرن التاسع عشر .إن نغمة
«اللعبة الصفرية» في الوثيقة «تثير الرعب»،
كما الحظت «اإليكونوميست».

3ــ مصادر التهديد
توضح االستراتيجية أن الــواليــات املتحدة
تـ ـ ــواجـ ـ ــه ثـ ـ ـ ــاث مـ ـجـ ـم ــوع ــات رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة مــن
املنافسني )1( :القوتان التعديليتان روسيا
وال ـ ـصـ ــن )2( ،ال ــدولـ ـت ــان امل ــارقـ ـت ــان إي ـ ــران
ّ
وكوريا الشمالية )3( ،املنظمات التي تشكل
خـطـرًا عــابـرًا لــأوطــان ،ال ّ
سيما الجماعات
ّ
«اإلره ــابـ ـي ــة الـ ـجـ ـه ــادي ــة» ،وك ــل ـه ــا «ت ـنــافــس
ب ـن ـشــاط ض ــد ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وحـلـفــائـنــا
وشركائنا».
االسـتــراتـيـجـيــة مـفـعـمــة بـفـكــرة واح ـ ــدة :كــان
العالم لثالثة عقود في اجــازة من صراعات
القوى الكبرى؛ وهــي تقترح أن هــذه العطلة
ق ــد انـتـهــت اآلن (النـ ــدر وس ــان ـغ ــر)« .ب ـعــد أن
كان تنافس القوى غائبًا ،كظاهرة في القرن
املاضي ،عاد هذا التنافس للحضور مجددًا»
ت ـقــول الــوثـيـقــة .ي ـقــوم ع ـمــاد االسـتــراتـيـجـيــة
ال ـج ــدي ــدة ع ـلــى افـ ـت ــراض أن «ال ـس ـب ــاق نحو
القوة ثابت تاريخي ال يتغير».
ف ـي ـمــا ي ـخ ــص روس ـ ـيـ ــا وال ـ ـصـ ــن ك ـ ــان الف ـتــا
جـ ـم ـ ُـع ال ــدولـ ـت ــن ف ــي خ ــان ــة واحـ ـ ـ ــدة بـيـنـمــا
اعتادت الــواليــات املتحدة أن تعتمد مقاربة
مختلفة تجاه كل منهما بهدف جذب طرف
إليها لــردع واضـعــاف الطرف اآلخــر .تعكس
صياغة التهديدين الروسي والصيني نوعًا
مــن املساومة بــن البيت األبـيــض ومؤسسة
األمن القوميّ .
تعرض هذا املوقف من روسيا
وللصني للنقد الشديد .وبحسب ريان هاس،
فــإن جمع الصني وروسـيــا فــي خانة واحــدة
غـيــر دقـيــق وال يـســاعــد ،وال يـخــدم املصالح
األميركية ألنه يدفعهما للتقارب ،ويزيل ما
يفرقهما .هــذا التفكير يتجاهل التباينات
بـ ــن الـ ــدول ـ ـتـ ــن ،وف ـ ــي ح ــال ــة الـ ـص ــن ي ـقــوي
املتشددين تجاه الواليات املتحدة.
أم ــا إيـ ــران ،فـتـتـحــدث الــوثـيـقــة عـنـهــا كالعب
يزعزع االستقرار اإلقليمي ويهدد الواليات
امل ـت ـح ــدة وي ــدع ــو إلـ ــى ت ــدم ـي ــره ــا وي ـم ــارس
ال ــوح ـش ـي ــة ض ــد ش ـع ـبــه وي ـت ــوع ــد ج ـي ــران ــه،
ويدعم اإلرهاب ،ويمأل هو والقوى املنافسة
ألم ـيــركــا الـ ـف ــراغ ال ـنــاجــم ع ــن ان ـه ـيــار ال ــدول
والـ ـص ــراع ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة امل ـت ـم ــادي ــة .ينتقد
روجـ ــر كــوهــن االسـتــراتـيـجـيــة وم ــا تحويه
م ــن تـنــاقـضــات بـسـبــب ال ـص ــراع ب ــن تــرامــب
الـ ــذي ي ـح ــاول إرض ـ ــاء ق ــاع ــدت ــه االنـتـخــابـيــة
وبــن األجـهــزة الحكومية التي تـحــاول منع
وقوع حرب تدميرية .ويبرز التناقض برأي
روجر كوهني في جملة مسائل منها مسألة
ال ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـنـ ــووي اإلي ـ ــران ـ ــي ح ـي ــث ت ـهــدد
املقاربة العدوانية لترامب االتفاقية النووية
من دون أي بدائل.
فــي املستوى الـثــالــث ،تركز الوثيقة على ما
ّ
تسميه الشبكات اإلجرامية العابرة للحدود
«وامل ـن ـظ ـم ــات ال ـج ـه ــادي ــة اإلره ــابـ ـي ــة» الـتــي
«تمثل التهديد اإلرهابي األخطر على األمة».
بـحـســب الــوثـيـقــة ،حـتــى بـعــد هــزيـمــة داعــش
والقاعدة في سوريا والعراق ستستمر هذه
ال ـج ـمــاعــات ف ــي تـشـكـيــل ت ـهــديــدات أمـنـيــة ال
سيما من خالل عودة املقاتلني إلى أوطانهم.

لـ ـ ــذا ت ــدع ــو االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة إلـ ـ ــى م ــواج ـه ــة
ه ــذه ال ـج ـمــاعــات «ال ـج ـه ــادي ــة» واإلج ــرام ـي ــة
ف ــي مـ ـص ــادر ن ـشــوئ ـهــا ،وت ـف ـك ـيــك شـبـكــاتـهــا
قـبــل وصــول ـهــا إل ــى ال ـح ــدود األم ـيــرك ـيــة .من
ض ـمــن خ ـط ــوات امل ــواج ـه ــة ال ـت ــي تضمنتها
اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة :ف ـض ــح أكـ ــاذيـ ــب وأخـ ـط ــاء
ه ــذه ال ـج ـمــاعــات ،ون ـشــر س ــردي ــات م ـضــادة،
وتعزيز األصوات ذات املصداقية ،ومساعدة
ّ
الحلفاء ملواجهتها بما يمكنهم مــن القيام
ً
بــذلــك مستقبال مــن دون الــواليــات املتحدة،
ومـهــاجـمــة مـ ــاذات ه ــذه الـجـمــاعــات ملنعها
من الظهور مـجــددًا ،والتعاون مع الشركات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة مل ـن ـع ـه ــا مـ ــن اس ـت ـغ ــال
ه ـ ــذه املـ ـنـ ـص ــات ،ومـ ـس ــاع ــدة ال ـ ـ ــدول ال ـه ـشــة
ملـنــع اسـتـغــال الـفــوضــى فيها مــن قـبــل هــذه
الجماعات.
في هذا السياق ورد ذكر حزب الله بالتحديد
م ـ ــرة واحـ ـ ـ ــدة فـ ــي االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة (ل ـ ــم ي ــرد
م ـط ـل ـقــا فـ ــي اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة أوب ـ ــام ـ ــا )2015
ّ
وذل ـ ــك م ــن ض ـمــن امل ـج ـم ــوع ــات ال ـت ــي تـشــكــل
تـهــديـدًا لــأراضــي األمـيــركـيــة ،وه ــذا مــا يعدّ
ً
استكماال للحملة الحالية املكثفة لربط حزب
ال ـلــه ب ـت ـجــارة امل ـخ ــدرات وأم ـيــركــا الالتينية
للجمهور األميركي باعتباره تهديدًا مباشرًا
لــأمـيــركـيــن ول ـيــس ملـصــالـحـهــم ف ــي الـشــرق
األوسط فقط.

4ــ االعتراف المشروط بالنظام
االقتصادي الدولي
ل ـ ـل ـ ــدالل ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى األه ـ ـم ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أول ـ ـت ـ ـهـ ــا
االقتصادي يكفي
االستراتيجية للموضوع ُ
أن نعرف أن مفردة االقتصاد ذكرت  151مرة.
تقدم االستراتيجية محور «تعزيز االزدهار
األميركي» بمقولة لترامب تعكس األولوية
ال ـتــي يــولـيـهــا لــاقـتـصــاد بــاع ـت ـبــاره الـهــدف
امل ــرك ــزي ال ــذي ُي ـق ــرر مستقبل ه ــذه اإلدارة:
«األم ــن اإلقـتـصــادي هــو األمــن الـقــومــي»« .إن
االقتصاد القوي واإلبداعي يسمح للواليات
املـتـحــدة باملحافظة عـلــى ق ــوة عسكرية هي
األع ـظ ــم ف ــي ال ـعــالــم وع ـلــى حـمــايــة وطـنـنــا»،
تنص اإلستراتيجية .ينبه زملــاي خليل زاد
إلى أن الواليات املتحدة ال تستطيع الحفاظ
على موقعها القوي في العالم في حال توقف
الـنـمــو .يشير خـطــاب االستراتيجية فــي ما
يـخــص االقـتـصــاد إلــى أن الــواليــات املتحدة
ت ـت ـح ــرك م ــن م ــوق ــع م ـ ـ ــأزوم وت ــري ــد ال ـع ــودة
لـلــريــادة ،إذ تشير إلــى ض ــرورة «إع ــادة بناء
القوة االقتصادية واستعادة الثقة بالنموذج
االقتصادي األميركي».
قدمت االستراتيجية مقاربة نقدية للنظام
االق ـت ـصــادي الــدولــي الـلـيـبــرالــي بــاعـتـبــار أن
الدول غير الليبرالية تستغل هذا النظام عبر
تقييد حرية األسواق والتجارة غير العادلة
ل ـت ـح ـصــل ع ـل ــى ام ـ ـت ـ ـيـ ــازات غ ـي ــر م ـش ــروع ــة،
فـيـمــا ك ــان املـ ــراد األم ـيــركــي أن تـســاهــم بنية
االق ـت ـصــاد ال ــدول ــي الـلـيـبــرالــي فــي بــث القيم
الليبرالية داخــل املنظومة الدولية وإصالح
امل ــؤس ـس ــات االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـي ــاس ــات في
ال ـ ـ ــدول حـ ــول الـ ـع ــال ــم .وت ـع ـت ـبــر ال ــوث ـي ـق ــة أن
ال ـت ـجــاوزات الـتـجــاريــة مــن ال ــدول األخ ــرى ال
تهدد الرخاء األميركي فقط بل تهدد أيضًا
«روح اإلبـ ـ ــداع واالب ـت ـك ــار ال ـتــي ه ــي مـفـتــاح
لعظمتنا الوطنية».
ب ـن ــاء ع ـلــى هـ ــذه امل ـق ــارب ــة س ـبــق ل ـت ــرام ــب أن

ال تزال إدارة ترامب تلتزم إلى ٍّ
حد بعيد مبدأ
«القيادة من الخلف» (أ ف ب)

ّ
وق ـ ـ ــع ع ـل ــى ق ـ ـ ــرار االنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن م ـع ــاه ــدة
الـشــراكــة الـعــابــرة للباسيفيك ،وهــي خطوة
واجـ ـ ـه ـ ــت انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات حـ ـ ـ ــادة داخـ ـ ـ ــل ال ـت ـي ــار
السائد في الواليات املتحدة .تفتقر الوثيقة
إلـ ــى إس ـتــرات ـي ـج ـيــة «ج ـي ــو-إق ـت ـص ــادي ــة» من
خ ــال تــرك ـيــزهــا ع ـلــى «قــوم ـيــة اق ـت ـصــاديــة»
مـهــووســة بــالـتـبــادل ال ـت ـجــاري واالتـفــاقـيــات
الـتـجــاريــة الـثـنــائـيــة ،وه ــي وضـعـيــة ال تقدم
الكثير لتحدي الـصــن فــي اللعبة «الجيو-
إق ـت ـصــاديــة» ف ــي آس ـي ــا .وم ــن ش ــأن العقلية
الصفرية الهادفة لتقليص الخلل التجاري
ّ
أن تعقد من العالقات االقتصادية مع الحلفاء
والـشــركــاء اإلقليميني فــي آسـيــا ،بما يقلص
ق ــدرة واشـنـطــن عـلــى الـهـنــدســة االقـتـصــاديــة
هناك لصالح الصني.
ترسم االستراتيجية الخطوط العامة لرؤية
اقتصادية ملواجهة التحديات املذكورة حيث:
«س ـت ـت ـبــع الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة اسـتــراتـيـجـيــة
اقـتـصــاديــة مــن شــأنـهــا أن ت ـجــدد االقـتـصــاد
الداخلي ،وتفيد العمال األميركيني ،وتنشط
الـ ـق ــاع ــدة ال ـص ـن ــاع ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وت ـخ ـلــق
وظائف للطبقة الوسطى ،وتشجع االبتكار،
وتحفظ امليزة التكنولوجية ،وتحمي البيئة،
وتحقق السيطرة الطاقوية».
ترفض اإلسراتيجية إيمان أوباما بالحتمية
العاملية للديمقراطية الليبرالية ،إذ «ليس
ه ـن ــاك تـ ـط ـ ّـو ٍر ت ــاري ـخ ــي ي ـض ـمــن أن ال ـن ـظــام
الـ ـسـ ـي ــاس ــي واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي الـ ـح ــر ألم ـي ــرك ــا
ّ
تلقائيًا» .وتقدم الوثيقة لهجة
سوف يسود
تشكيكية بالنظام الدولي الحالي وكفاءته
فــي تــأمــن مصالح الــواليــات املـتـحــدة ،وهــذا
أمـ ـ ــر م ـس ـت ـج ــد فـ ــي وثـ ــائـ ــق األمـ ـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي
األميركي .كما يمكن االستنتاح أن التشدد
األميركي الرئيسي سيكون في املوضوعات
االق ـت ـصــاديــة ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ــدول ــي ،فيما
س ـ ـت ـ ـبـ ــدي واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ب ـ ـعـ ــض امل ـ ـ ــرون ـ ـ ــة فــي
املوضوعات األخرى لتحافظ على حد أدنى
من دورها داخل النظام الدولي.

 5ــ قضايا متفرقة

تتسم لغة الخطاب
تجاه الشرق األوسط
باإلقرار بتوازنات
القوى الحالية
ال يبدو أن اإلدارة
األميركية مقبلة
على تغيير مقاربتها
في سوريا

الــدي ـمــوقــراط ـيــة :تـخـلــو االس ـتــرات ـي ـج ـيــة من
ف ـكــرة «ن ـشــر الــدي ـمــوقــراط ـيــة» وتـتـعـهــد بــأن
أميركا «لن تفرض ِقيمها على اآلخرين» ،مع
ً
التشديد بــدال من ذلك على الشراكة القائمة
ع ـلــى اإلرادة الـ ـح ــرة وامل ـص ــال ــح امل ـش ـتــركــة.
تـنــص الــوثـيـقــة عـلــى أن ــه «ل ـيــس ه ـنــاك عمل
أعـظــم لـتـعــزيــز الـحـقــوق ال ـفــرديــة مــن هزيمة
اإلرهابيني الجهاديني واملجموعات األخرى
الـ ـت ــي ت ـث ـيــر ال ـك ــراه ـي ــة واسـ ـتـ ـخ ــدام الـعـنــف
لتعزيز إيديولوجياتهم اإلسالمية الفوقية».
ل ــذا ت ــاح ــظ ت ــام ــارا وي ـت ــس أن إدارة بــوش
جــادلــت أن تـعــزيــز الـحــريــة والــديـمــوقــراطـيــة
ك ــان وسـيـلــة مــركــزيــة لـهــزيـمــة إيــديــولــوجـيــة
«اإلرهـ ـ ــاب ال ـج ـه ــادي» .بـيـنـمــا ت ـق ــارب إدارة
ت ــرام ــب امل ــوض ــوع بــال ـع ـكــس ،أي أن هــزيـمــة
«اإلرهــاب الجهادي» هو اآللية األعظم التي
يمكن تصورها لتعزيز الحقوق الفردية.
التغير املناخي :تتجاهل االستراتيجية أن
التغير املناخي يمثل تهديدًا لألمن القومي
كما فــي استراتيجية أوبــامــا ،فيما يستمر
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رأي

نحو القوة
ال ـب ـن ـت ــاغ ــون ف ــي ت ـص ـن ـي ـفــه ك ـت ـهــديــد لــأمــن
القومي ال سيما ملا ينتجه من موجات لجوء
حــول العالم .وبــدل ذلــك يجري التركيز على
الحاجة لتحقيق ّ
«تفوق طاقوي».
األمن السايبري :تزايد اهتمام االستراتيجية
واملـ ـ ـن ـ ـ ّـص ـ ــات ال ــرق ـم ـي ــة
بـ ــاألمـ ــن الـ ـس ــايـ ـب ــري ِ
والبيانات كجزء من مسائل األمــن القومي،
ح ـي ــث إن اسـ ـتـ ـخ ــدام األدوات ال ـســاي ـب ــريــة
سمح للمنافسني من دول وغير دول بإيذاء
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ف ــي مـ ـج ــاالت م ـت ـع ــددة،
بحسب االسـتــراتـجـيــة .وتعتبر الــوثـيـقــة أن
األس ـل ـحــة الـســايـبــريــة تـمـثــل ت ـهــدي ـدًا جــديـدًا
ألن في إمكانها أن تضرب «من دون العبور
فيزيائيًا عبر ال ـحــدود» ،كما أنها تعني أن
«تـحـقـيــق الـ ــردع ال ـيــوم أص ـبــح أك ـثــر تعقيدًا
بكثير مقارنة بحقبة الحرب الباردة».

6ــ الشرق األوسط
ب ـح ـســب االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ت ـه ــدف ال ــوالي ــات
املتحدة إلى أن ال يكون الشرق األوسط «مالذًا
آمنًا أو أرضًا خصبة لإلرهابيني الجهاديني،
وأن ال تهيمن عليه أي قوة معادية للواليات
املتحدة ،وأن يبقى مـصــدرًا الستقرار سوق
الطاقة العاملي» .فيما تكمن مصادر األزمــة،
كـمــا ي ــرد فــي ال ـنــص ،فــي املـنـطـقــة بالتوسع
اإلي ــران ــي ،وانـهـيــار الــدولــة ،واأليــديــولــوجـيــة
الجهادية ،والركود اإلجتماعي االقتصادي،
والـ ـ ـع ـ ــداوات اإلق ـل ـي ـم ـيــة .وف ـي ـمــا ي ـب ــدو نـقـدًا
ملذهبي بوش وأوباما ،تشير االستراتيجية
إلى أنه «ال التطلعات للتحول الديموقراطي
وال عدم االنخراط يمكن أن يعزلنا عن أزمات
اإلقليم».
تسعى االستراتيجية إلــى استغالل مشهد
ال ـ ـح ـ ــروب األهـ ـلـ ـي ــة داخـ ـ ـ ــل امل ـن ـط ـق ــة ل ـلــدفــع
بــال ـصــراع الـعــربــي اإلســرائ ـي ـلــي إل ــى الخلف
وال ـت ـق ـل ـي ــل مـ ــن دوره فـ ــي أزمـ ـ ـ ــات امل ـن ـط ـقــة.
ف ــأزم ــات املـنـطـقــة ،بـحـســب الــوثـيـقــة ،سببها
اإلره ــاب وإي ــران ،فيما الـصــراع الفلسطيني
اإلسرائيلي مجرد عارض لهذه األزمات.
تــرى الوثيقة أن موقف الشركاء في املنطقة
ملواجهة اإلره ــاب يشكل فرصة تعاون أكبر
لتحقيق االستقرار وإلقــامــة تــوازن قــوى في
صالح الــواليــات املتحدة .وتتحدث الوثيقة
ع ــن دعـ ــم اإلصـ ـ ــاح ال ـت ــدري ـج ــي وامل ـس ــاع ــدة
ع ـل ــى قـ ـي ــام م ـج ـلــس تـ ـع ــاون خ ـل ـي ـجــي ق ــوي
ومتكامل ،وإقامة شراكة استراتيجية بعيدة
األم ــد م ــع ال ـع ــراق ك ــدول ــة مـسـتـقـلــة ،وإي ـجــاد
ت ـس ــوي ــة ل ـل ـح ــرب الـ ـس ــوري ــة ت ـض ـم ــن عـ ــودة
الالجئني ،وتسهيل عملية سالم شاملة بني
الفلسطينيني واإلســرائـيـلـيــن ،ومـنــع إيــران
بــال ـت ـعــاون م ــع الـحـلـفــاء م ــن ح ـي ــازة الـســاح
ال ـ ـنـ ــووي ،وت ـش ـج ـيــع ت ـحــديــث االق ـت ـص ــاد ال
سيما فــي الـسـعــوديــة ومـصــر ،وتـعــزيــز فتح
األس ــواق واملجتمعات .وعسكريًا ستحافظ
الــواليــات املتحدى على التواجد الـضــروري
ل ـح ـمــايــة أم ـي ــرك ــا وال ـح ـل ـف ــاء م ــن الـهـجـمــات
اإلرهــابـيــة ولـضـمــان ت ــوازن قــوى فــي صالح
أمـ ـي ــرك ــا ،إلـ ــى ج ــان ــب الـ ـتـ ـع ــاون ف ــي قـضــايــا
مكافحة اإلرهاب وأنظمة الدفاع الصاروخي.
تـتـســم لـغــة ال ـخ ـطــاب ت ـجــاه ال ـشــرق األوس ــط
بــاإلقــرار بتوازنات القوى الحالية وبحدود
الـ ـق ــوة األم ـي ــرك ـي ــة وغـ ـي ــاب أيـ ــة ن ـيــة لـتــدخــل
عسكري واسع واستمرار تفويض القضايا
للحلفاء .فبحسب الوثيقة «ينبغي أن نكون
واقـعـيــن فــي توقعاتنا لإلقليم مــن دون أن
ّ
يشوش على مصالحنا
نسمح للتشاؤم أن
ورؤيتنا لشرق أوسط حديث».
نـشـيــر إل ــى جـمـلــة ت ــأث ـي ــرات مـحـتـمـلــة لـهــذه
اإلستراتيجية على الشرق األوسط في حال
التزمت إدارة ترامب بمضامينها:
 -1املقاربة الحذرة للتدخالت العسكرية حول
الـعــالــم ستستمر فــي فــرض ضـغــوط وقيود
ع ـلــى دور أوس ـ ــع ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة داخ ــل
املنطقة ،ما يعني أن املـبــادرة األميركية في
الـشــرق األوس ــط ستبقى منضبطة إلــى حد
بعيد ضمن سقف التوازنات القائمة.
 -2العالقة املشروطة واالنتهازية مع الحلفاء،
س ـتــزيــد م ــن اح ـس ــاس ال ـح ـل ـفــاء اإلقـلـيـمـيــن
لواشنطن بالحاجة إلى االستمرار في تطوير
أدوار خاصة بهم واالنـفـتــاح على مزيد من
ال ـقــوى الــدولـيــة .وه ــذه االنـتـهــازيــة يمكن أن
تعزز من االنقسامات داخل املحور التقليدي
مــع تعميق الـتــوتــر الـسـعــودي – اإلمــاراتــي/
القطري – الـتــركــيُ .يــاحــظ فــي هــذا السياق
غياب أي ذكر لتركيا وقطر في الوثيقة التي
تشير للحلفاء في مصر والسعودية.
 -3يخلو التقرير مــن الـعــداء التقليدي ضد

ّ
ويتحدث فقط عن عودة
«النظام السوري»،
الــاج ـئــن إل ــى وط ـن ـهــم ،وم ــن دون اإلشـ ــارة
إل ــى «امل ـع ــارض ــة الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة» .ورب ـم ــا يعكس
هـ ــذا الـ ـح ــذر غ ـي ــاب ال ـت ــواف ــق داخ ـ ــل اإلدارة
األميركية حــول األزم ــة الـســوريــة فــي مرحلة
ما بعد داعــش ،أم أنه غموض متعمد كي ال
تلزم اإلدارة األميركية نفسها بأية خيارات
في ظل القيود املتعددة عليها داخل امليدان
ال ـس ــوري بفعل جملة مــن الـتـنــاقـضــات مثل
املوقف من األك ــراد بما يثير حفيظة تركيا،
أو املوقف من النظام بما يثير قلق روسيا.
إذًا ،فــي ال ـشــأن ال ـس ــوري ال يـبــدو أن اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة م ـق ـب ـلــة ع ـل ــى ت ـغ ـي ـيــر مـقــاربـتـهــا
ال ـح ــال ـي ــة .وهـ ــي م ـق ــارب ــة ت ــري ــد م ــن خــالـهــا
امتالك حق «فيتو» على أي مسار للتسوية،
ومـنــع الــدولــة الـســوريــة مــن اسـتـعــادة بعض
املناطق املفتاحية سواء شرق الفرات أو في
الـتـنــف واملـنـطـقــة الـجـنــوبـيــة ،واب ـقــاء النظام
الـ ـس ــوري ضـعـيـفــا م ــن خـ ــال م ـنــع عـمـلـيــات
اعــادة اعمار واسعة ،وابقاء تواجد عسكري
م ـب ــاش ــر ك ــرس ــال ــة إليـ ـ ـ ــران وح ـل ـف ــائ ـه ــا أن ـهــا
قـ ــادرة عـلــى ف ــرض بـعــض الـخـطــوط الـحـمــر،
م ــع م ـح ــاول ــة ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ح ــد أدنـ ـ ــى مــن
التفاهمات مــع الــاعــب الــروســي ،ومحاولة
منع وقوع مواجهة كردية – تركية مفتوحة
في الشمال السوري.
 -4إن تأكيد الوثيقة على «الحرب الطويلة»
امل ـج ـمــوعــات ال ــم يـجــب أن تـسـتـمــر لضربها
ف ـ ــي «مـ ـ ـه ـ ــده ـ ــا» ال سـ ـيـ ـم ــا عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى
االيــديــولــوجــي وقـنــوات التمويل والتجنيد.
ما ُيشير أن اإلدارة األميركية ستستمر في
شرعنة تدخالتها الحالية في املنطقة تحت
حــة اإلرهـ ــاب
ع ـن ــوان رئ ـي ـســي ع ـنــوانــه مـكــافـ ّ
«ال ـ ـج ـ ـهـ ــادي» ،وهـ ــو عـ ـن ــوان ي ـمــثــل ف ــي ذات
ً
الوقت مدخال لتعزيز املواجهة مع إيران التي
أصبحت أولوية مطلقة من الناحية العملية.
 -5ال ـس ـيــاق ال ـع ــام لـلــوثـيـقــة ال ُي ـب ــرز الـشــرق
األوس ـ ـ ـ ـ ــط بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــاره امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر األس ـ ــاس ـ ــي
للتحديات والتهديدات بل منطقة «آسيا –
الباسيفيك» حيث الصني وروسـيــا وكوريا
الشمالية .وهــذا األمــر مرتبط بــأن الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة أصـ ـبـ ـح ــت ت ـع ـت ـب ــر أن «امل ـن ــاف ـس ــة
اإلستراتيجية بــن ال ــدول ،ولـيــس اإلره ــاب،
ه ــي حــال ـيــا ال ـه ــاج ــس األس ــاس ــي ف ــي األم ــن
«استراتيجية
الـقــومــي األم ـيــركــي» ،بحسب
ُ
ال ــدف ــاع ال ــوط ـن ــي» األم ـي ــرك ـي ــة ال ـت ــي ن ـشــرت
مؤخرًا .وهذا يؤشر أن مبدأ أوباما بالتحول
نحو شــرق آسـيــا ال ي ــزال لــه آث ــاره باعتباره
ل ــم يـكــن م ـجــرد «خ ـي ــار» إلدارة أمـيــركـيــة بل
«ض ــرورة» فرضتها اخـتــاالت تــوازن القوى
في النظام الدولي على إدارة ترامب أيضًا.
 -6إن الـلـهـجــة ال ـح ــادة وال ـعــدائ ـيــة ت ـجــاه كل
من روسيا والصني ،قد يكون من شأنها أن
تحفز سياسات كــا الــدولـتــن داخــل الشرق
األوس ـ ــط ف ــي سـبـيــل ت ـعــزيــز الـ ـت ــوازن بــوجــه
ال ــوالي ــات املـتـحــدة .مــن غـيــر املـمـكــن أن تقبل
الصني أن تحصر نطاق التنافس مع أميركا
في شرق آسياّ ،أي املحيط الحيوي املباشر
للصني ،بل ستفضل الصني أن تــوازن القوة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي س ــاح ــات ح ـيــويــة لــواشـنـطــن
يأتي الشرق األوسط في مقدمتها.
 -7بخصوص «إسرئيل» ،هي لم ترد إال ثالث
مرات وضمن فقرة واحدة مرتبطة بالصراع
«الفلسطيني – اإلســرائ ـي ـلــي» ذكــرنــاهــا في
معرض النص .وباملقارنة مع استراتيجية
أوبــامــا  ،2015تبدو االستراتيجية الحالية
أقــل حماسة إلســرائـيــل ،خطابيًا على األقــل.
رب ـم ــا ت ـع ـ ّـمــدت إس ـتــرات ـي ـج ـيــة أوب ــام ــا إب ــراز
هــذه الـتــأكـيــدات المـتـصــاص الـتــوتــرات التي
كــانــت تعصف حينها بــن إدارت ــه وحكومة
نتنياهو.
باملجمل تسعى الوثيقة في ما يخص الشرق
األوسط إلى اعادة تقديم الصراع في املنطقة
على أنه بني محورين ،بني «حلفاء وشركاء»
الواليات املتحدة بقيادة واشنطن من جهة،
وإيــران وحلفائها واإلرهــاب «الجهادي» من
ناحية أخــرى ،في حني كانت مقاربة أوباما
أن الصراع هو مجرد حرب مذهبية وصراع
ق ــوى إقليمية تـقــف ال ــوالي ــات املـتـحــدة على
هــام ـشــه .ف ــي ال ـع ـمــق ،م ــا تـ ــزال إدارة تــرامــب
ت ـل ـتــزم إلـ ــى ح ــد ب ـعـيــد ب ـم ـبــدأ «الـ ـقـ ـي ــادة من
الـخـلــف» ال ــذي أرس ــاه أوبــامــا ،إال أنـهــا تقدم
ً
نفسها ج ــزءًا أص ـيــا داخ ــل ال ـص ــراع وليس
على هامشه وذلك باعتبار أن التوازنات مع
محور املقاومة في مرحلة «مــا بعد داعــش»
توجب مثل هذا االنزياح األميركي.
* باحث لبناني
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تجميع قوى االعتراض :خطوة مهمة
لبناء المعارضة الوطنية الديموقراطية
حسن خليل
ّ
تأتي االنتخابات النيابية املقبلة كمحطة جديدة في
ّ
املحاصة
معركة سياسية مفتوحة في وجه سلطة
الطائفية واملذهبية ،وهــي تشكل تحديًا ّ
جديًا لكل
قوى االعتراض والتغيير الديموقراطي حول مدى
قــدرت ـهــا ع ـلــى خ ــوض ه ــذه امل ـعــركــة ب ـن ـجــاح ،وراء
بــرنــامــج مـشـتــرك ،ولــوائــح مــوحــدة ،ضـمــن ائـتــاف
ً
سياسي فــي الــدوائــر االنتخابية كــافــة .واستكماال
لـلـمــواجـهــات الـتــي سـبــق أن خــاضـتـهــا تـلــك الـقــوى،
ّ
الست املنصرمة ،في بيروت
على امتداد السنوات
وامل ـنــاطــق اللبنانية املـخـتـلـفــة ،سعيًا ّ وراء قضايا
ومـطــالــب سياسية واجـتـمــاعـيــة مـحــقــة ،وانـتـصــارًا
لحقوق املوظفني واألجراء وأصحاب الدخل املحدود،
كــان نــداء الـحــزب الشيوعي اللبناني إلــى كــل قوى
االع ـتــراض والتغيير الــديـمــوقــراطــي فــي لبنان بأن
للتغيير» .ذلك
«ات ـحــدوا وكــونــوا معًا صوتًا واح ـدًا ّ
أنــه ال خيار للنجاح في هــذه املواجهة إل بالوحدة
والوحدة فقط ،وعلى الجميع ّ
تحمل هذه املسؤولية
ّ
ّ
التاريخية وما تتطلبه من تضحياتّ ،والتوجه نحو
خ ــوض ه ــذا االس ـّت ـح ـقــاق بــروح ـيــة تـغــلــب املـقــاربــة
ّ
املجسدة للمصالح املشتركة
الديموقراطية الكلية
ّ
للكتلة الشعبية املتشكلة ،بــدل الـغــرق فــي متاهات
امل ـقــاربــات الـجــزئـيــة والـضـ ّـيـقــة ال ـخـ ّ
ـاصــة ،مــا يعني
ضــرورة انـخــراط كل ّ
مكونات هــذه الكتلة الشعبية
في العمل على بناء تفاهمات انتخابية بالتعاون مع
حيثيات سياسية واجتماعية لها ثقل شعبي على
املستويني الوطني واملحلي وغير مرتبطة بأطراف
النظام السياسي.
ت ــأسـ ـيـ ـس ــا عـ ـل ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ج ـ ـ ـ ــاءت م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة الـ ـح ــزب
بانعقاد اللقاء الوطني لـقــوى االع ـتــراض والتغيير
الديموقراطي ،نهار األحد في  2018/2/4في مسرح
املدينة في بيروت ،الذي ّ
ضم  45هيئة حزبية ونقابية
واجتماعية وشبابية ونسائية ومدنية ،وشخصيات
سـيــاسـيــة وطـنـيــة وأس ــات ــذة جــام ـعــات وصـحــافـيــن
وفـنــانــن ،بـحـضــور تخطى  300م ـشــارك ،لتشكل
خ ـط ــوة وط ـن ـيــة مـهـمــة ع ـلــى ط ــري ــق تـجـمـيــع ال ـقـ ّـوى
الديموقراطية على امتداد مساحة الوطن ،متسلحة
ب ـبــرنــامــج م ـش ـتــرك ي ــؤس ــس ل ـق ـيــام ج ـب ـهــة وطـنـيــة
ّ
ديموقراطية منظمة ّ
ضد قوى السلطة املتنفذة من
أجل إنقاذ لبنان من األزمــة السياسية االقتصادية
االجتماعية التي يعاني بسببها ،والتي لم ولن تجد
ً
حال لها إذا ما أعادت هذه السلطة إنتاج نفسها من
جديد .وقد جاء اإلعالن الصادر عن اللقاء معبرًا في
بنوده األساسية عن أهداف اللقاء لجهة:
ـ ـ اعـتـبــار االنـتـخــابــات النيابية استحقاقًا ملحاسبة
ّ
املحاصة الطائفية واملذهبية،
أطراف السلطة على نهج
وهدر املال العام ،وإفقار اللبنانيني ،وتعميم الفساد
واإلفساد ،وتعطيل املرافق والخدمات العامة للدولة.
ـ ـ ـ ال ـ ـتـ ــزام ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ــوح ـي ــد الـ ـجـ ـه ــود ل ـخــوض
االن ـت ـخــاب ــات ف ــي ال ــدوائ ــر ك ــاف ــة ف ــي مــواج ـهــة قــوى
السلطة ،تحت شعارات وبرامج ولوائح موحدة ،وأن
تكون كل الترشيحات في خدمة تحقيق هذا الهدف.
ـ تنظيم حالة االعتراض والتغيير الديموقراطي من
خالل بناء أطر عمل تنسيقية ،ووضــع برامج عمل
مشتركة لها على صعيد كل منطقة من املناطق.
ـ وضع االنتخابات النيابية في خدمة بناء معارضة
دي ـمــوقــراط ـيــة لـفـتــح اآلف ـ ــاق أمـ ــام تــأس ـيــس ائ ـتــاف
سياسي على الصعيد الوطني.
ـ رفــض وإدان ــة الخطاب السياسي املذهبي الهادف
إلى تقسيم اللبنانيني والعمل على تحضير تحرك
شعبي يهدف إلــى توحيدهم على أســاس حقوقهم
ومطالبهم االقتصادية واالجتماعية.
ـ تشكيل لجنة متابعة مفتوحة من املشاركني ملواكبة
مرحلة ما قبل االنتخابات النيابية وما بعدها لبلورة
البديل الديموقراطي.
«ال يكفي أن نعترض دون أن نـبــادر إلــى التغيير
بأنفسنا» ،بـهــذا الشعار واإلرادة ،ج ــاءت بــاكــورة
إطــاق األطــر الديموقراطية املناطقية يــوم السبت
 10شـبــاط مــن «ن ــوار امل ــن» ك ــأول تــرجـمــة فعلية
لعملية التجميع عـلــى مـسـتــوى املـنــاطــق ،فــأخــذت
ع ـل ــى عــات ـق ـهــا وضـ ــع امل ــدامـ ـي ــك األول ـ ـ ــى ف ــي ب ـنــاء
ّ
املحصنة بقوى
املعارضة الوطنية الديموقراطية،
وش ـخ ـص ـي ــات س ـي ــاس ـي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة ون ـقــاب ـيــة
ومدنيةّ .
لتكر السبحة بعدها بتأسيس تجمعات
ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـن ــاط ــق ،ومـ ــن ضـمـنـهــا إع ــان
التجمع الديموقراطي فــي قضاء بنت جبيل ،إلى
لـقــاء األم ــان ــدا فــي منطقة مــرجـعـيــون ـ ـ حاصبيا،

ً
وصــوال إلــى إعــان لقاء التجمع الديموقراطي في
مدينة صور يوم األحد في  11شباط في منتدى
ص ــور الـثـقــافــي بــاســم «ص ــور وال ــزه ــران ــي مـعــا».
وتستمر عمليات التحضير لتأسيس تجمعات
دي ـمــوقــراط ـيــة ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـن ــاط ــق األخ ـ ــرى،
فــي النبطية والــزهــرانــي وال ـشــوف وعــالـيــه وجبيل
ً
والبقاع ،وصــوال إلــى الشمال وعـكــار ...هــو قوس
قـ ــزح ب ـ ــدأت أل ــوان ــه وم ــام ـح ــه تــرت ـســم ب ــوض ــوح،
وسـيـكـتـمــل قــريـبــا ف ــي ك ــل امل ـنــاطــق ،حـيــث يعمل
حزبنا بالتعاون والتنسيق مع مروحة واسعة من
الـقــوى والشخصيات املدنية والديموقراطية ،كي
يصار إلى تتويج ذلك في مؤتمر وطني يشمل كل
هــذه التجمعات الديموقراطية على صعيد لبنان
ككل ،تأسيسًا لبديل من السلطة الفاسدة.
مع تبلور هذا البديل ،يصبح الخيار الشعبي حاسمًا
وشديد الوضوح :التصويت معًا وبصوت واحد في
الشارع كما في صناديق االقـتــراع ،انتصارًا للقمة
العيش وتأمينًا للحقوق ومستقبل األبناء...
إن هـ ــذه األط ـ ــر ،وع ـل ــى تـ ـع ـ ّـدد م ـنــاط ـق ـهــا وق ــواه ــا،
تـجـمـعـهــا أســاس ـيــات مـشـتــركــة :أول ـه ــا ب ـنــاء الــدولــة
الوطنية املـقــاومــة للغطرسة اإلسرائيلية املستمرة
في احتاللها ،وفي إطالق التهديدات للبنان بالتعدي
على حــدوده البرية والبحرية ونهب ثروته النفطية
وب ـنــاء ال ـج ــدار ،وثــانـيـهــا الــدولــة ال ـق ــادرة عـلــى تأمني
مستلزمات معيشة وحقوق الشعب بالديموقراطية
والحرية والعدالة االجتماعية ،وهي بديهيات لم ولن
تؤمنها الدولة الطائفية وسلطتها الفاسدة ،سلطة
يـتـحـكــم ب ـهــا أص ـح ــاب رأس املـ ــال وأمـ ـ ــراء امل ــذاه ــب
وأصحاب الريوع العقارية واملصرفية.
مــن هـنــا ض ــرورة إك ـمــال ق ــوس املــواج ـهــة ه ــذا ضد
القانون االنتخابي وأحزاب السلطة التي ّ
أقرته بغية
إح ــداث الـخــرق املطلوب فــي بنية النظام السياسي
الـحــاكــم واملتحكم فــي كــل مفاصل الـحـيــاة .لقد آن
األوان لكل تلك األطــر ألن تجتمع على ضفة واحدة
فــي مــواجـهــة تحالف السلطة والــزعــامــات الطائفية
ورأس امل ـ ــال ال ـك ـب ـيــر؛ م ــواج ـه ــة ال ل ـبــس ف ـي ـهــا ،وال
ت ــردد فــي خــوضـهــا ،فــا مــراهـنــات ستنفع مــع من
رهن القرار السياسي للخارج والقرار االقتصادي
ملـمـتـهـنــي ال ـف ـســاد واإلفـ ـس ــاد ال ـس ـيــاســي وش ــروط
البنك الدولي ومؤتمرات باريس بنسخها املتعددة.
إن االنـحـيــاز إل ــى مـصــالــح الـشـعــب اللبناني ليست
وجهة نظر ،والدفاع عن حقوق العمال واملستخدمني
واألجراء ليست وجهة نظر ،وكذلك الدفاع عن البيئة
والصحة والخدمات واملواصالت والتعليم ...ليست
قضايا تتحمل أكثر مــن وجهة نـظــر ...هــي حقوق
مكتسبة واالنحياز إلى جانبها هو أمر طبيعيّ ،أما
عكس ذلك فهو ما يجب مواجهته.
ه ــي ان ـت ـخ ــاب ــات س ـيــاس ـيــة عـلـيـنــا أن ن ـظـ ّـهــر فيها
حجم ودور قوى االعتراض الوطني الديموقراطي،
كــي نتمكن مــن تأسيس املـعــارضــة الديموقراطية،
ونترجم موقفنا من القانون االنتخابي الذي ضرب
صـحــة التمثيل .فعندما تـخــوض ق ــوى االع ـتــراض
الديمقراطي معركتها موحدة وفي كل الدوائر ،فإنها
ترمي ،ليس إلى تحقيق خروقات محددة هنا وهناك
ف ـقــط ،بــل إل ــى احـتـســاب أصــوات ـهــا فــي كــل الــدوائــر
وتـتــرجـمـهــا إل ــى مـقــاعــد ـ ـ ال عـلــى أس ــاس الـقــانــون
ّ
الحالي ـ بل على أساس ما كنا ننشده ونكافح من
ّ
التحرر من
أجله :قانون انتخابي قائم على أســاس
القيد الطائفي في الدائرة الواحدة أو الدوائر الخمس
الكبرى ،وذلك كي ّ
نبي للناس ،كل الناس ،أن القوى
السياسية الـحــاكـمــة لــم تكتف بـســرقــة لقمة عيش
شعبنا ورواتبه وأجوره وصحته وبيئته ومدرسته،
ب ــل إن ـه ــا س ــرق ــت أي ـض ــا ص ــوت ــه ووزنـ ـ ــه الـتـمـثـيـلــي
لسنوات وسنوات.
املجاالتً ،وتبقى الثقافة
بكل
مفتوحة
هي مواجهة
ً
عنوانًا أساسيًا فيها .ضــريـ َـبــة مكلفة أن تـكــون ال
طــائـفـيــا ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد؛ فـخـطــاب اس ـت ـثــارة الـغــرائــز
امل ــذه ـب ـي ــة ض ـ ـ ــرورة َت ـفــرض ـهــا م ــوج ـب ــات الـسـلـطــة
والتسلط .موجبات أطلقت منذ  31عامًا رصاص
ظالمها وظالميتها على رأس النور والعلم والثقافة.
عذرًا أبا نزار ،ال يزال صدى تلك الطلقات يدوي في
شارعنا الوطني والعربي ،وغيوم الطوائف واملذاهب
ملبدة فــي فضائنا وعــواصــف التكفير والرجعية
تسود وتتحكم بالعقول.
تحية ووردة حـمــراء مــن حزبك ورفــاقــك ،وهــم على
العهد والوعد بالوطن الحر والشعب السعيد.
* عضو مكتب سياسي ومسؤول العالقات
السياسية في الحزب الشيوعي اللبناني
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ّ
معادلة جديدة للمقاومة :جو غزة

على الغالف

غزة ــ هاني إبراهيم
بعد أسبوع على الصفعة القوية التي
وجـهـهــا الـجـيــش ال ـس ــوري إل ــى ق ــوات
االحتالل اإلسرائيلي شمال فلسطني
امل ـح ـت ـل ــة ب ــإسـ ـق ــاط ط ـ ــائ ـ ــرة م ـقــات ـلــة
لألخيرة ،عاودت املقاومة الفلسطينية
ال ـكـ ّـرة بطريقة أخ ــرى ،وفـجــرت عبوة
معلقة بعلم فلسطيني بعدد من جنود
وحدة الهندسة على السلك الحدودي
ج ـنــوب ق ـطــاع غ ــزة قــدمــوا إلزال ـت ــه .لم
تكتف املقاومة بتفجير العبوة ،التي
ِ
أدت إلى إصابة  4جنود ،اثنان منهم
فــي حــالــة الـخـطــر ،بــل مــا إن استعدت

إس ــرائـ ـي ــل لـ ـل ــرد بــال ـق ـصــف الـ ـج ــوي،
كما اعـتــادت مــن ثــاث سـنــوات ،حتى
«تـصــدت الــدفــاعــات الجوية للمقاومة،
للطائرات املغيرة باألسلحة الثقيلة»،
كـمــا أعـلــن الـجـنــاح الـعـسـكــري لحركة
«ح ـ ـمـ ــاس»« ،ك ـت ــائ ــب الـ ـقـ ـس ــام» ،وهــو
م ــا عــرقــل ال ـط ـيــران ل ـســاعــات قـبــل أن
يعيد اإلغارة فجر أمس ،وتتصدى له
املضادات مجددًا.
وهذه املرة األولى منذ حرب  2014التي
ينفذ فيها كمني بهذه النوعية ،وكذلك
املــرة األول ــى التي تعلن فيها املقاومة
قــرارهــا التصدي لـطــائــرات االحـتــال،
رغم أنها سجلت محاوالت سابقة لم

تعلنها .ووفق مصادر محلية ،أطلقت
النيران أكثر من مرة بالرشاش الثقيل
مــن ط ــراز  14.5مـلــم عـلــى ال ـطــائــرات،
فيما استخدمت الصواريخ املحمولة
على الكتف في الوقت نفسه.
ورغم إعالن وزير األمن اإلسرائيلي،
أفيغدور ليبرمان ،أن «لجان املقاومة
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة» م ـ ــن يـ ـق ــف خـ ـل ــف ه ــذه
العملية ،فإن أيًا من الفصائل لم يعلن
مسؤوليته .وقال ليبرمان« :سيبقى
الحساب مفتوحًا حتى تصفية من
يقف خلف الهجوم» ،في إشــارة إلى
نية االحتالل تنفيذ عمليات اغتيال.
مـ ـص ــدر مـ ـي ــدان ــي فـ ــي املـ ـق ــاوم ــة ق ــال

ل ــ«األخ ـبــار» إن ع ــددًا مــن املتظاهرين
يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ن ـص ـبــوا ع ــددًا
مــن األع ــام عـلــى الـسـلــك الـفــاصــل مع
فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة خ ــال ال ـت ـظــاهــرات
األس ـبــوع ـيــة ال ـتــي ت ـقــام ف ــي أك ـثــر من
خ ـمــس م ـنــاطــق .وأش ـ ــار إل ــى أن أحــد
األعـ ـ ــام كـ ــان «ش ــرك ــا ارتـ ـب ــط بـعـبــوة
ناسفة موهت بطريقة احترافية ،وقد
انفجرت بقوة من الجيش أتت في اليوم
التالي».
بجانب سلسلة ال ـغــارات الليلية التي
اس ـت ـهــدفــت م ــواق ــع تـتـبــع ل ــ«ال ـق ـســام»،
ادعــى االحـتــال أنــه قصف نفقًا يمتد
داخ ـ ــل األراض ـ ـ ــي امل ـح ـت ـلــة بــاإلضــافــة

إلـ ــى م ـص ـنــع ل ـل ـص ــواري ــخ .وفـ ــي وقــت
الحــق ،استهدفت مدفعية االحتالل 4
فتية كانوا قبالة حــدود رفح الشرقية
(جنوب) ،ما أدى إلى استشهاد اثنني
ُ
منهم انتشلت جثتاهما صباحًا ،هما
سالم محمد صباح وعبد الله أيمن أبو
شيخة ( 17عامًا).
في الليلة نفسها ،قال موقع «»0404
الـ ـعـ ـب ــري امل ـ ـقـ ــرب مـ ــن الـ ـجـ ـي ــش ،إن
ص ـ ــاروخ ـ ــا س ـق ــط ع ـل ــى مـ ـن ــزل فــي
مستوطنة «شاعر هنيغف» ،جنوب
فلسطني املحتلة ،ما أدى إلى أضرار
مادية دون إصابات.
تعقيبًا على كل ذلك ،قال مصدر في

«العلم الفلسطيني»
يربك االحتالل
علي حيدر
تـتـجــاوز عملية "الـعـلــم الفلسطيني"
ال ـتــي أدت إل ــى إص ــاب ــة أرب ـع ــة جـنــود
وضـبــاط إسرائيليني ،فــي مفاعيلها
ورس ــائـ ـلـ ـه ــا ،ك ــون ـه ــا مـ ـج ــرد تـفـجـيــر
عـبــوة فــي سـيــاق مــواجـهــة االح ـتــال،
إذ أتـ ــت الـعـمـلـيــة ف ــي أجـ ـ ــواء تــزخـيــم
ح ـ ــرك ـ ــة املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة بـ ـك ــل ع ـن ــاوي ـن ـه ــا
األمـنـيــة والسياسية والشعبية منذ
إع ـ ــان ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد
تــرامــب ،الـقــدس "عــاصـمــة إلســرائـيــل"،
وبـ ـع ــد ع ـم ـل ـيــات س ــاب ـق ــة ف ــي الـضـفــة
املحتلة .وبالنسبة إلــى قـيــادة العدو
وجـ ـمـ ـه ــوره ،ش ـك ـلــت "ع ـم ـل ـيــة ال ـع ـلــم"
تـ ـصـ ـعـ ـيـ ـدًا تـ ـك ــامـ ـل ــت ف ـ ــي ت ــوق ـي ـت ـه ــا
وسياقها مع دوي انفجارات عشرات
الـ ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ف ـ ــي أج ـ ـ ــواء
فلسطني املحتلة ،وإسقاط طائرة "إف

كشف «الشاباك» عن مخطط
لـ«الجهاد اإلسالمي» باستهداف
موكب ليبرمان
ً
 ،"16وصوال إلى الكشف عن صواريخ
سورية عبرت أجواء حيفا وتل أبيب
باتجاه البحر.
فــي امل ـقــابــل ،تـنـطــوي الـهـجـمــات التي
شنتها إســرائـيــل فــي غ ــزة أم ــس على
أك ـثــر م ــن رس ــال ــة وت ـش ـيــر إل ــى امل ـســار
الذي تحاول به تل أبيب أن تجمع بني
تعزيز الــردع وتجنب التدحرج نحو
مــواجـهــة واس ـعــة .ونتيجة قلقها من
انكشاف محدودية خياراتها ،حاول
املسؤولون اإلسرائيليون التعويض
ع ــن ذلـ ــك ب ــرف ــع م ـس ـتــوى ال ـت ـهــديــدات
والتوعد باستهداف املنفذين.
فـقــد أك ــد نـجــاح تفجير "ع ـبــوة العلم"
ضد جنود االحـتــال حجم التصميم
الــذي يتحلى به الشعب الفلسطيني،
وش ـكــل م ــع عـمـلـيــات ال ـض ـفــة ،معطى
مـلـمــوســا عــن املــرحـلــة ال ـجــديــدة التي
دخـ ـلـ ـتـ ـه ــا م ـ ـقـ ــاومـ ــة االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال ب ـعــد
إع ــان تــرامــب .وأك ــدت أيـضـاً التكامل
املوضوعي بني الجبهة الفلسطينية،
وت ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــورات ال ـ ـج ـ ـب ـ ـهـ ــة الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة
لفلسطني ،وهو ما حضر بقلم املعلق
ال ـع ـس ـك ــري ف ــي ص ـح ـي ـفــة "هـ ــآرتـ ــس"،
عاموس هرئيل ،الذي رأى أن "الوتيرة

الحثيثة لــأحــداث األمـنـيــة مستمرة،
حتى لو تبدلت الساحات ،فبعد يوم
قـتــال بــن س ــاح الـجــو (اإلســرائـيـلــي)
وق ــوات إيــرانـيــة وســوريــة فــي الجبهة
الـشـمــالـيــة ،الـسـبــت امل ــاض ــي ،وق ـعــت...
حادثة قاسية على حدود قطاع غزة...
ُ
بــان ـف ـجــار ع ـب ــوة نــاس ـفــة زرع ـ ــت على
السياج الحدودي".
مــن جهة أخ ــرى ،كشف تنفيذ عملية
ت ـف ـج ـي ــر ال ـ ـع ـ ـبـ ــوة ع ـ ــن عـ ـق ــم رس ــائ ــل
الـتـهــويــل ال ـتــي ت ــوال ــى عـلــى إطــاقـهــا
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــادة اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــون ،وأك ـ ـ ـ ــدت
بــال ـت ـجــربــة أن ـه ــا ل ــم ت ـن ـجــح ف ــي كبح
وردع فـصــائــل املـقــاومــة عــن مواصلة
نهجها في مقاومة االحتالل ،وهو ما
سيعمق مــأزق االحـتــال ويدفعه إلى
التعامل بمزيد من الحذر والجدية في
تقدير حجم الخطر املحدق بجنوده.
ن ـت ـي ـج ــة ظ ـ ـ ـ ــروف غ ـ ـ ـ ــزة ،وم ـح ـي ـط ـه ــا
الجغرافي واألمني ،تتعاظم الــدالالت
التكتيكية لهذه العملية ،وهو ما دفع
معلق ال ـشــؤون األمـنـيــة فــي صحيفة
"إســرائ ـيــل ال ـي ــوم" ،ي ــوآف لـيـمــور ،إلــى
دع ـ ـ ــوة الـ ـجـ ـي ــش إلـ ـ ــى فـ ـح ــص كـيـفـيــة
وقــوعــه فــي ه ــذا ال ـفــخ ،إذ تــم تفخيخ
علم فلسطيني أدت محاولة انتزاعه
إلـ ــى تـفـجـيــر ال ـع ـب ــوة .وت ـ ـسـ ــاءل" :هــل
كــان هناك استهتار من الـقــوات؟ ملاذا
لــم تكن هـنــاك معلومات استخبارية
عن الهجوم املخطط؟ وكيف لم تلحظ
املراصد زرع العبوة؟".
ومن الواضح أن مجرد وصف ما جرى
بــأنــه ك ــان فـخــا ه ــو إقـ ــرار بــالـكـفــاءات
التكتيكية للمنفذين ،وبنجاح عملية
الـتـضـلـيــل ال ـتــي مــارس ـهــا امل ـقــاومــون،
إذ لم تتمكن كل املراصد من كشفهم،
ً
فضال عن عملية التمويه التي دفعت
ج ـ ـنـ ــود الـ ـ ـع ـ ــدو إلـ ـ ــى تـ ـح ــوي ــل ال ـع ـل ــم
إلـ ــى اسـ ـ ـت ـ ــدراج ل ـل ـج ـنــود وال ـض ـبــاط
الستهدافهم .ويؤكد السياق امليداني
والسياسي أن العملية ليست حادثة
موضعية ،بل محطة في سياق لها ما
قبلها ولها مــا بعدها ،وهــو مــا يبرز
فــي العمليات البطولية الـتــي نفذها
املـ ـق ــاوم ــون ف ــي ال ـض ـف ــة ،إض ــاف ــة إلــى
كشف "الشاباك" عن مخطط لـ"الجهاد
اإلس ــام ــي" بــاسـتـهــداف مــوكــب وزيــر
األمن أفيغدور ليبرمان.
ُيشار إلى أن اإلصابات التي تعرض
لـهــا الـجـنــود وال ـض ـبــاط غـطــت أج ــزاء
واس ـعــة مــن أج ـســادهــم ،وه ــو مــا بــرز
في تقرير مستشفى "ســوروكــا" الذي

لــأسـبــوع الـثــانــي على الـتــوالــي،
ت ــواص ــل ال ـس ـل ـط ــات امل ـصــريــة
احـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز  165م ـ ـسـ ــاف ـ ـرًا
فلسطينيًا في صالة ال تتعدى
مـســاحـتـهــا  150م ـت ـرًا مــربـعــا
م ـطــار ال ـق ــاه ــرة ،وذل ــك ف ــي ظل
ظ ــروف غير إنـســانـيــة ،خاصة
أن من بني املحتجزين مرضى
م ــن ذوي ال ـ ـحـ ــاالت ال ـح ــرج ــة.
واح ـت ـج ــز هـ ـ ــؤالء ب ـع ــد إع ــان
السلطات املصرية فجأة إغالق
معبر رفح ومنعهم من العودة
إلـ ــى غ ـ ــزة ،ف ـي ـمــا أرجـ ـع ــت مـئــة
عــالــق آخ ــري ــن إل ــى الـ ــدول الـتــي
أتوا منها ،ألن تأشيراتهم كانت
صــال ـحــة ،عـلـمــا بــأنـهــم جميعًا
أتـ ـ ــوا ف ــي امل ــوع ــد املـ ـح ــدد ل ــوال
القرار الفجائي.
وال توفر إدارة املطار للعالقني
أي ــا م ــن م ـقــومــات ال ـح ـيــاة وهــم
ينامون منذ أي ــام على األرض
أو الكراسي ،كما نقلت مصادر
أن السلطات األمنية اختطفت 9
شبان مــن الصالة تحت مــرأى
وم ـس ـم ــع مـ ـن ــدوب ــي ال ـس ـف ــارة
الفلسطينية وعذبتهم بسبب
نشرهم صــور معاناتهم عبر
مـنـصــات اإلع ــام االجـتـمــاعــي،
ورفـ ـ ـض ـ ــت ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ل ــرئ ـي ــس
املكتب السياسي لــ«حـمــاس»،
إسـمــاعـيــل هـنـيــة ،امل ــوج ــود في
ال ـق ــاه ــرة م ــع وف ــد م ــن حــركـتــه
بزيارة العالقني أو تقديم الدعم
املالي إليهم.
(األخبار)

عــال ـج ـهــم ،إذ قـ ــال" :أج ــري ــت عمليات
جـ ــراح ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـجـ ـن ــود األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ع ـلــى
ي ــد ط ــواق ــم ج ــراح ــة ع ــام ــة ،وعـ ـظ ــام،
وتـجـمـيــل ،وأوع ـي ــة دم ــوي ــة ،وع ـيــون.

الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــود يـ ـ ـع ـ ــان ـ ــون م ـ ـ ــن إص ـ ــاب ـ ــات
م ـش ـت ــرك ــة ،اثـ ـن ــان ج ــراح ـه ـم ــا بــال ـغــة
وه ـمــا ف ــي ال ـع ـنــايــة ال ـفــائ ـقــة ،واث ـنــان
ب ـح ــال ــة مـ ـت ــوسـ ـط ــة" .ولـ ـف ــت امل ــراس ــل

ال ـع ـس ـكــري ل ـل ـق ـنــاة ال ـع ــاش ــرة إلـ ــى أن
العبوة انفجرت بيد ضابط مختص
فــي تفكيك ال ـع ـبــوات الـنــاسـفــة ،تابع
ل ـســاح ال ـه ـنــدســة ،ب ـعــد إن ـ ــزال الـعـلــم
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مقالة تحليلية

«ليس آمنًا»
املقاومة إن إعــان األخيرة التصدي
ل ـل ـطــائــرات «ي ــأت ــي ف ــي إطـ ــار إرس ــال
رســائــل إل ــى االح ـتــال بـعــدم تـجــاوز
الخطوط الحمراء وقواعد االشتباك...
املـ ـق ــاوم ــة ت ــواص ــل ال ـع ـم ــل ملــواج ـهــة
س ـ ــاح الـ ـطـ ـي ــران وي ـم ـك ـن ـهــا ت ـك ــرار
س ـي ـن ــاري ــوه ــات ح ــدث ــت ف ــي ش ـمــال
فلسطيني املحتلة».
«يـ ـحـ ـم ــل إعـ ـ ـ ــان ال ـ ـق ـ ـسـ ــام رس ــائ ــل
إي ـج ــاب ـي ــة» ،يـكـمــل املـ ـص ــدر« ،مل ـحــور
املقاومة عنوانها وحدة الهدف والعمل
املشترك ضد االحتالل ،وفرض حالة
مــن ال ــردع عـلـيــه» ،م ـحــذرًا فــي الــوقــت
نفسه من أن تنفيذ ليبرمان تهديداته

«يعني الذهاب إلى حسابات جديدة
ّ
تعجل باملواجهة العسكرية».
إل ــى ذل ــك ،أعـلــن الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
في وقت متأخر ،أمس ،أن صاروخًا
أطـ ـ ـل ـ ــق مـ ـ ــن غـ ـ ـ ــزة صـ ـ ـ ــوب م ـن ــاط ــق
«ش ــاع ــر هـنـيـغـيــف» ،ف ــي وق ــت ّدوت
فـيــه ص ـفــارات اإلنـ ــذار بــالـتــزامــن في
«سديروت» .كما نقل اإلعالم العبري
َ
خبر إطــاق قذيفتي هــاون على قوة
للجيش تعمل قرب السياج الحدودي
ش ـ ـمـ ــال الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع« ،ل ـ ـكـ ــن م ـ ــن دون
إصــابــات» ،فيما يتوقع أن تتصاعد
األحـ ــداث إل ــى ّ
رد مـشــابــه ل ـلــرد الــذي
حدث فجرًا.

نتيجة ظروف غزة تتعاظم
الدالالت التكتيكية لهذه
العملية (األناضول)

الفلسطيني الذي كان مفخخًا.
قساوة النتائج والدالالت الكامنة في
هذه العملية وضعت صانع القرار في
إســرائـيــل أم ــام معضلة صعبة جـدًا؛

يعود ذلك إلى أنها كشفت عن أن كل
الرسائل التهويلية لم تنجح في ردع
امل ـقــاومــة ،بــل شكلت اخـتـبــارًا لـقــدرة
الردع اإلسرائيلية في ظل محدودية
خ ـي ــارات االح ـت ــال وكـلـفــة ك ــل منها
على املستويني السياسي واألمني.
وما فاقم املأزق والحرج اإلسرائيلي
اقترانها بحالة التوثب والتوتر على
الجبهة الشمالية مــع ســوريــا ،التي
م ــن غ ـي ــر الـ ــواضـ ــح ح ـت ــى اآلن كـيــف
سينجلي املسار التصادمي الناجم
عنها بني التصميم اإلسرائيلي على
ال ـع ــدوان ،والتصميم ال ـســوري على
إرسـ ــاء م ـســار مــن ال ـ ــردود املــدروســة
باتجاه تحقيق الردع املؤمل الحقًا.
مع ذلك ،قررت املؤسستان السياسية
وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة االرت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء ب ـم ـن ـس ــوب
االعتداء على غزة ،إذ أعلن استهداف
 18هــدفــا تــابـعــا لـحــركــة "ح ـم ــاس" في
ال ـق ـط ــاع .وت ـن ـبــع خـلـفـيــة هـ ــذا ال ـق ــرار
مــن إدراك تــل أبـيــب خ ـطــورة االكـتـفــاء
ب ــال ــردود الـتـقـلـيــديــة كــون ـهــا تـنـطــوي
على رســالــة ضعف تمس قــوة الــردع،
وأيضا لتأكيد أن إسرائيل "لن توافق
على قواعد جديدة للعبة" ،وإليصال
رسالة مضادة مفادها أنها لن تسمح
بتكرار مثل هذه العمليات من دون رد
قد يتصاعد.
ك ــذل ــك ،حـ ــرص الـ ـع ــدو ع ـلــى م ـحــاولــة
ع ــدم دف ــع فـصــائــل امل ـقــاومــة إل ــى الــرد
ال ـص ــاروخ ــي ال ـقــاســي وامل ــؤل ــم ،وهــو
م ـ ــا ي ـش ـك ــل إق ـ ـ ـ ـ ــرارًا ص ــريـ ـح ــا ب ـتــوفــر
ال ـقــدرة واإلرادة لــدى قياداتها بالرد
بـمـسـتــويــات م ـح ــددة إذا م ــا اقـتـضــى
األم ــر ذل ــك .أمــا عــن اخـتـيــار "حـمــاس"،
كـهــدف لــاع ـتــداءات ،مــع أن ال ـعــدو لم
يكن يـعــرف الجهة املـنـفــذة حتى ذلك
الــوقــت ،فيعود ذلــك إلــى كونها كانت
وال ت ــزال ال ـع ـنــوان امل ـس ــؤول فــي نظر
العدو عن القطاع والطرف األكبر من
الـفـصــائــل امل ـقــاومــة ف ــي غـ ــزة ،وأيـضــا
ملـحــاولــة الضغط عليها لدفعها إلى
كبح مسار تنفيذ العمليات ضد قواته
وضد املستوطنني ،عبر تدفيعها ثمن
أي عملية حتى لو لم تكن هي املنفذة.
امل ــؤك ــد أن عـمـلـيــة الـعـلــم وم ــا سبقها
تــؤســس ملرحلة جــديــدة مــن املـقــاومــة،
ِّ
وت ـ ـع ـ ــزز مـ ـس ــاره ــا ال ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــدي ،إذ
ُي ـت ــوق ــع ف ــي هـ ــذه ال ـح ــال ــة أن يـتـحــول
االحتالل إلى مأزق ينعكس مزيدًا من
اإلرباك على مستوى األداء السياسي
والعمالني.

استمرار محاوالت الترهيب :تهديدات
نتنياهو للساحة السورية وما وراءها
يحيى دبوق
تـ ــؤشـ ــر تـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو ،املوجهة
إل ــى ال ــوج ــود اإلي ــران ــي فــي ســوريــا كما
وردت فــي الكلمة التي ألقاها أمــس في
مؤتمر ميونيخ لألمن ،على تفكير وربما
ت ــوج ــه ،يـتـعـلــق بـ ـض ــرورة ن ـقــل امل ـعــركــة
إلــى مستويات أرفــع وأكـثــر مباشرة مع
الدولة السورية وحلفائها.
قــراءة كلمة نتنياهو ومــا ورد فيها من
تهديدات تستلزم قراءة هادئة ومرتبطة
بإمكانات الطرفني وقدرتهما على تفعيل
خياراتهما النظرية ،وليس فقط املعاني
املباشرة للكلمات التي ترد في تهديدات
إسرائيل تباعًا ،وكــان آخــرهــا تهديدات
نتنياهو ،وإن كــانــت بعينها تعد نقلة
في سياق املواجهة بني الجانبني.
مــع ذلــك ،تعني التهديدات اإلسرائيلية
كـ ـم ــا وردت م ـ ــن مـ ـي ــونـ ـي ــخ ف ـ ــي ق ـ ـ ــراءة
أولـيــة إق ــرارًا إسرائيليًا بفشل املساعي
والـ ـخـ ـط ــط مل ــواجـ ـه ــة الـ ــدولـ ــة ال ـس ــوري ــة
وحلفائها َّ
املفعلة حتى اآلن في الساحة
السورية ،إن بواسطتها هي (إسرائيل)
مـبــاشــرة أو عـبــر حلفائها (األمـيــركـيــن
وتــوابـعـهــم) ،فشل ال يـبــدو أن باإلمكان
ج ـ ـبـ ــره أو املـ ــراه ـ ـنـ ــة عـ ـل ــى املـ ــزيـ ــد مـنــه
ضمن املستوى نفسه من املقاربة لهذه
الـســاحــة ،األمــر الــذي يدفع إلــى التلويح
ب ــاالن ـت ـق ــال إل ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات وخـ ـي ــارات
أخ ــرى بديلة وردت إشــاراتـهــا فــي كلمة
نتنياهو عندما أكد أن إسرائيل لن ّ
ترد
فقط على «وكالء» إيران ،بل ستعمد إلى
الرد عليها مباشرة.
رغـ ــم هـ ـ ــذا ،ال ـت ـه ــدي ــد املـ ـش ــار إلـ ـي ــه ي ــراد
مـنــه ال ــدالل ــة عـلــى وجـ ــود خ ـي ــارات لــدى
إس ــرائ ـي ــل ،م ــع االط ـم ـئ ـنــان إل ــى أن ق ــدرًا
ك ـب ـي ـرًا م ــن إرادة ال ـتــره ـيــب واردة فـيــه،
لكن يصعب التقدير أن بإمكان تل أبيب
مجد ،حتى مع التسليم
تنفيذه كخيار
ٍ
النظري بإمكان تنفيذه عمليًا نظرًا إلى
معوقاته وموانعه وأثمانه.
واضـ ـ ـ ــح أن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل تـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ــي ه ــذه
امل ــرحـ ـل ــة ،ضـ ـ ــرورة إطـ ـ ــاق ال ـت ـه ــدي ــدات
وتعزيزها وتشديدها فــي وجــه الــدولــة
السورية وحلفائها ،وإن كانت تركز في
خطابها على الجانب اإليــرانــي تحديدًا
فــي املـحــور املـقــابــل لـهــا .وهــي تـهــديــدات
تتعلق بــاملــرحـلــة الـحــالـيــة ح ـص ـرًا التي
تتطلب ق ــدرًا مــن الــوعـيــد دون أن تعني
إمكانية معقولة لتحققها عمليًا ،إن لم
«تـمـتـثــل» ال ــدول ــة ال ـســوريــة وحـلـفــاؤهــا
ملـ ـح ــاوالت اإلم ـ ــاء اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،الـتــي
تـسـمــى ال ـخ ـطــوط ال ـح ـم ــراء .ولـلـتــذكـيــر،
ث ـ ـبـ ــت وجـ ـ ـ ـ ــود فـ ـ ـ ـ ــروق فـ ـ ــي مـ ـ ــا ي ـت ـع ـلــق
بتهديدات إسرائيل ،بني التهديد نفسه،
وإمكان تنفيذه فعليًا.

كــذلــك ،ال يمكن فصل مواجهة األسبوع
املاضي ونتائجها ودالالتـهــا في كشف
موقف الجانبني وقدرتهما الفعلية على
تنفيذ خ ـيــارات مـتـطــرفــة ،عــن تـهــديــدات
إس ــرائ ـي ــل أم ــس ك ـمــا وردت ع ـلــى لـســان
نـتـنـيــاهــو .فـمــن نــاحـيــة ت ــل أب ـي ــب ،الـتــي
عمدت إلى محاولة تظهير موقف دفاعي
جراء املواجهة وأسبابها ،عبر روايــة أن
طــائــرة إيرانية مسيرة خرقت أجــواء هــا
وكــانــت هــي السبب واملـحــرك للمواجهة
نفسها ،لم تعمد عمليًا إلى ما يشير إلى
أنها متوثبة وأن تهديداتها االعتيادية
املـتــواصـلــة سـتـتــرجــم خ ـي ــارات متطرفة
ض ــد ال ــدول ــة ال ـســوريــة وحـلـفــائـهــا .ال ــرد
اإلســرائـيـلــي ج ــاء فــي أدن ــى مستوياته،
رغـ ـ ــم أن تـ ــل أبـ ـي ــب عـ ـم ــدت إلـ ـ ــى روايـ ـ ــة
خ ــرق الـطــائــرة اإليــران ـيــة ،ورغ ــم إسـقــاط
الــدفــاعــات الجوية السورية طــائــرة «إف
 »16فــي الجليل األس ـفــل ،ورغ ــم تحليق
الـ ـص ــواري ــخ الـ ـس ــوري ــة فـ ــوق ت ــل أب ـي ــب،
ً
فضال عــن أصــل قــرار التصدي السوري
ومعانيه ودالالته االستراتيجية.
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى ذل ــك ،ب ــات فــي اإلم ـكــان ق ــراءة

باإلمكان قراءة
تهديدات نتنياهو
على أن العمل
العدائي ليس وشيكًا

الـ ـتـ ـه ــدي ــدات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،وت ـح ــدي ـدًا
تـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو فـ ـ ــي مـ ـي ــونـ ـي ــخ،
ّ
ال ب ــوص ـف ـه ــا تـ ـه ــدي ــدات دالـ ـ ـ ــة ع ـل ــى أن
الـعـمــل ال ـعــدائــي اإلســرائ ـي ـلــي امل ـه ــدد به
ب ــات وش ـي ـكــا ،أو يــوجــد تــوث ــب وتـحـفــز
ّ
إسرائيلي فعلي آني لتنفيذه ،بل هو دال
عـلــى فـشــل مـقــاربــة إســرائـيـلـيــة للساحة
السورية في مرحلة ما بعد فشل املقاربة
العسكرية للحرب الـســوريــة نفسها في
تحقيق أهـ ــداف إســرائ ـيــل ومصالحها.
ّ
وهي تهديدات دالــة على الفشل وضيق
ّ
الخيارات أكثر من كونها دالة على خيار
عمالني توشك إسرائيل على تنفيذه.
رغ ــم ه ــذا التفسير األك ـثــر معقولية من
ال ـت ـف ـس ـيــرات ال ـتــي تـسـتـنــد إل ــى املـعــانــي
املباشرة للكلمات الواردة في التهديدات
أم ـ ــس ،فـ ــإن هـ ــذه ال ـت ـه ــدي ــدات ت ـظ ـهــر أن
ص ــان ــع الـ ـق ــرار ف ــي ت ــل أب ـي ــب وص ــل إلــى
ّ
الحد الــذي لــم يعد بإمكانه شــن حــروب
وم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة امل ـ ـخـ ــاطـ ــر فــي

سوريا ،سواء بواسطته أو عبر حلفائه
وأتباعه ،وعلى النحو الــذي كــان متبعًا
طوال سنوات الحرب السورية .الواضح
أن األوضـ ـ ـ ــاع وص ـل ــت إلـ ــى ال ـح ــد ال ــذي
يستلزم من إسرائيل ،إذا قــررت تحقيق
م ـص ــال ـح ـه ــا كـ ـم ــا ي ـ ـ ــرد ف ـ ــي خ ـطــوط ـهــا
الحمراء املعلنة ،أن تعمد إلــى املجازفة
مــع تلقي األث ـمــان املـقــابـلــة ،وهــو بــدوره
يفسر تعاظم التهديدات وتراكمها ،بل
أيضًا انفالتها وإفــراطـهــا ،لعلها تحقق
النتيجة املطلوبة بالضغط على أعــداء
إس ــرائ ـي ــل م ــن دون تـلـقــي أث ـمــان ـهــا ،أي
تجنب تنفيذها.
مــن ه ــذه الـنــاحـيــة تـحــديـدًا تحضر أمــام
طاولة القرار في تل أبيب دالالت مواجهة
األس ـبــوع املــاضــي ،بــاعـتـبــارهــا عينة أو
نـمــوذجــا ملــا يمكن أن تصل إلـيــه األمــور
ف ــي ح ــال ت ـج ـ ُ
ـاوز إســرائ ـيــل امل ـح ـظــورات
وقررت املجازفة .يعني ذلك أن الكرة في
ملعب تل أبيب التي ال تريد أن «تهضم»
نتيجة الحرب السورية وخسارتها هي
وحـلـفــائـهــا فـيـهــا ،مـقــابــل مــوقــف الــدولــة
ال ـســوريــة وحـلـفــائـهــا ،الــذيــن يترجمون
ب ـص ــورة طـبـيـعـيــة نـتـيـجــة ال ـح ــرب الـتــي
خاضوها ،وانتصروا فيها عسكريًا.
وك ــان نـتـنـيــاهــو ق ــد رف ــع ن ـبــرة الـتـهــديــد
فــي وج ــه ال ــوج ــود اإلي ــران ــي فــي ســوريــا
فــي الكلمة الـتــي ألقاها ضمن فعاليات
امل ـن ـت ــدى األم ـ ـنـ ــي ،وقـ ـ ــال إن «إس ــرائ ـي ــل
سـ ـتـ ـتـ ـح ــرك ض ـ ــد إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران ول ـ ـي ـ ــس ضــد
وكالئها فحسب في الشرق األوســط إذا
لزم األمر» ،مؤكدًا مرة أخرى أن «طهران
تمثل أكبر تهديد للعالم».
وبينما كان يمسك بقطعة مما قال إنها
جــزء مــن طــائــرة إيــرانـيــة مــن دون طيار،
أش ــار إل ــى أنـهــا أسـقـطــت بـعــد أن دخلت
امل ـج ــال ال ـج ــوي اإلس ــرائ ـي ـل ــي (مــواج ـهــة
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي)  ،ق ــال نـتـنـيــاهــو إن
«إســرائـيــل لــن تسمح للنظام بلف حبل
اإلرهــاب حــول عنقنا» .ودعــا املسؤولني
والدبلوماسيني األميركيني واألوروبيني
للتصدي إلي ــران ف ــورًا ،وع ــرض خريطة
تظهر ما وصفه الوجود اإليراني املتزايد
في الشرق األوســط .وقال إن إيــران تزيد
نـفــوذهــا بينما يـسـتــرد الـتـحــالــف الــذي
تـقــوده الــواليــات املـتـحــدة ضــد «داع ــش»
ف ــي ال ـع ــراق وس ــوري ــا أراضـ ــي م ــن أي ــدي
املتشددين .وأضاف« :املؤسف أنه بينما
ي ـن ـك ـمــش داع ـ ـ ــش ،ت ـت ــوغ ــل إيـ ـ ـ ــران ،فـهــي
تحاول إقامة هذه اإلمبراطورية املتصلة
ح ــول ال ـشــرق األوسـ ــط مــن ال ـج ـنــوب في
اليمن لكنها أيضًا تحاول إنشاء جسر
من األرض من إيران إلى العراق وسوريا
ولـبـنــان وغ ـ ــزة ...ه ــذا تـطــور خطير جـدًا
بالنسبة إلى منطقتنا».

ّ
معلق الشؤون العسكرية في القناة العاشرة ،آلون بن دافيدّ ،إنه «عندما ّ
توجه نتنياهو بالسؤال إلى وزير خارجية إيران ،وهو يحمل
قال
ّ
المسيرة ،لم يكن األخير موجودًا بين الحضور» (أ ف ب)
قطعة من الطائرة
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المفاوضات «صامتة»
عفرين:
ِّ
ُ
الجيش يصعد في محيط دمشق
أكد عدد من المسؤولين األكراد ،في تصريحات إعالمية ،التوصل إلى اتفاق حول دخول الجيش
السوري الى منطقة عفرين ،من دون أن يخرج أي حديث رسمي من الطرفين المعنيين مباشرة ،أو
من الدول صاحبة المصالح والتأثير في تلك المنطقة .وبالتوازي ،كثف الجيش استهدافاته المدفعية
على مواقع في الغوطة الشرقية ،في خطوة قد تكون مقدمة لمعارك عنيفة قد تطاول نيرانها
الجانبية أحياء العاصمة دمشق
تتابع تركيا عدوانها العسكري على
مـنـطـقــة ع ـفــريــن ،الـ ــذي ي ــدخ ــل يــومــه
الثالثني ،وسط ترقب ملآل التفاهمات
ال ـ ـتـ ــي أن ـ ـجـ ــزهـ ــا وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األم ـيــركــي ري ـكــس ت ـي ـلــرســون ،خــال
زي ــارت ــه األخـ ـي ــرة ألنـ ـق ــرة ،م ــن جـهــة،
وامل ـف ــاوض ــات الـصــامـتــة ال ـتــي ت ــدور
ب ــن ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة و«وح ـ ــدات
حماية الشعب» الكردية حول عفرين

«أحرار الشام» و«الزنكي» تتوحدان
ُأع ـل ــن أمـ ــس ع ــن ت ـ ّ
ـوح ــد اث ـن ــن م ــن أب ـ ــرز الـفـصــائــل
املسلحة الناشطة في إدلب وريف حلب الغربي ،وهما
«حركة أحــرار الشام» و«حركة نــور الدين الزنكي»،
تحت مسمى «جبهة تحرير سوريا».
التشكيل الجديد أتــى بعد توتر بــن «هيئة تحرير
ال ـشــام» و«الــزن ـكــي» ،وي ـقــوده زعـيــم «أحـ ــرار الـشــام»
حسن صوفان ،على أن يتولى زعيم «الزنكي» توفيق
شهاب الدين ،منصب نائب القائد .ويتولى القيادة
العسكرية في «تحرير سوريا» خالد أبو اليمان ،فيما
يــرأس حسام األطــرش مكتبها السياسي ،ويشغل
الشيخ موفق أبو الصادق منصب «شرعي الجبهة».
وب ــدا الف ـتــا ،أم ــس ،أن إع ــان بـيــان الـتــوحـيــد استبق
برسالة عبر قناة «تحرير سوريا» على «تيليغرام»
تفيد بتعيني جــابــر عـلــي بــاشــا ،نــائــب صــوفــان في
قيادة «أحــرار الشام» ،رئيسًا للجبهة الجديدة ،قبل
أن تحذف الرسالة ُويعلن عن تولي صوفان مهمة
القيادة.

من جهة أخــرى .الجانب التركي أكد
أن مـســار املـحــادثــات مــع األميركيني
ال يــؤثــر عـلــى الـعـمـلـيــات العسكرية
الجارية في الشمال السوري ،والتي
سـتـسـتـمــر «ح ـت ــى تـحـقـيــق أهــداف ـهــا
النهائية» على حــد تعبير الرئيس
الـتــركــي رجــب طيب أردوغـ ــان ،خالل
مــؤتـمــر لـحــزبــه «ال ـعــدالــة والتنمية»
أمـ ـ ــس .ولـ ـف ــت ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي فــي
الــوقــت نفسه إل ــى أن امل ـحــادثــات مع
تـيـلــرســون كــانــت «قـ ّـيـمــة بالتأكيد»،
غير أن «اهتمامنا الرئيسي ينصب
ع ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذه ــا ،وعـ ـل ــى الـ ـتـ ـط ــورات
فـ ــي امل ـ ـ ـيـ ـ ــدان» ،م ـ ـجـ ــددًا ال ـت ــأك ـي ــد أن
األمـ ـي ــركـ ـي ــن هـ ــم مـ ــن ي ـج ــب عـلـيـهــم
«تصحيح أخـطــائـهــم» .وال ي ــزال من
امل ـب ـك ــر ال ـح ــدي ــث ع ــن ت ـغ ـي ــرات عـلــى
األرض فـ ــي م ـن ـب ــج أو غـ ـي ــره ــا مــن
املـنــاطــق الـتــي تـضــم ق ــوات أميركية،
غير أن هناك مــؤشــرات في الخطاب
األم ـي ــرك ــي ال ــرس ـم ــي ،ق ــد ت ـفـ ّـســر في
ض ــوء الـتـفــاهـمــات األخ ـي ــرة .فبعدما
أشارت مصادر طبية في عفرين إلى
استخدام القوات التركية غاز الكلور
فــي هجماتها ضــد عــدد مــن البلدات
هـ ـن ــاك ،أك ـ ــد مـ ـس ــؤول ــون ف ــي ال ـب ـيــت
األب ـي ــض ووزارة ال ـخــارج ـيــة بشكل
س ــري ــع ،أن «م ــن املـسـتـبـعــد ج ـ ـدًا» أن
تستخدم تركيا أسلحة كيميائية في
هجماتها.
في املقابل ،خرج عدد من املسؤولني
األكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،فـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات لـ ـع ــدد
م ــن وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ،ل ـي ـع ـل ـنــوا عــن
ال ـت ــوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق ب ـش ــأن دخ ــول
الجيش السوري إلى منطقة عفرين،
وانـتـشــاره على خطوط التماس مع

ال ـق ــوات الـتــركـيــة .وبــرغــم الـتــأكـيــدات
امل ـت ـقــاط ـعــة ،ل ــم ي ـخ ــرج أي تـصــريــح
رس ـم ــي م ــن ال ـج ــان ــب ال ـح ـك ــوم ــي أو
مـ ــن ج ــان ــب «ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات» الـ ـك ــردي ــة،
امل ـع ـن ـيــة م ـب ــاش ــرة بــالـتـنـسـيــق حــول
ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ع ـل ــى األرض ،ح ــول
إنجاز هذا االتفاق .وتمحور حديث
أوسـ ـ ـ ــاط كـ ــرديـ ــة م ـق ــرب ــة مـ ــن «حـ ــزب
االت ـح ــاد الــديـمــوقــراطــي» عــن وجــود
«مـ ـف ــاوض ــات إي ـج ــاب ـي ــة» ون ـقــاشــات
ح ــول ب ـعــض ال ـت ـفــاص ـيــل امل ـه ـمــة في
إن ـجــاز االت ـف ــاق .وب ــدا الف ـتــا فــي هــذا
السياق ما نقلته وكالة «فرات» املقربة
م ــن «حـ ــزب ال ـع ـمــال ال ـكــردس ـتــانــي»،
عــن م ـصــادر مطلعة ،قــالــت إن تعثر
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات «ف ـ ــي امل ــرحـ ـل ــة األول ـ ــى
ك ــان بـسـبــب ت ــدخ ــل ب ـعــض األطـ ــراف
الدولية كروسيا ...إضافة إلى عوائق
أخ ــرى تتعلق بمناطق انـتـشــار تلك
ال ــوح ــدات (الـجـيــش الـ ـس ــوري) ...إلــى
جــانــب إمـكــانـيــة أن تشمل االتفاقية
القيام بحملة مشتركة للسيطرة على
منطقة الـبــاب وجــرابـلــس الواقعتني
ت ـ ـحـ ــت س ـ ـي ـ ـطـ ــرة ت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــا» .وأكـ ـ ـ ــدت
مصادر خاصة للوكالة أن «الطرفني
تـ ّ
ـوص ــا ف ــي ن ـه ــاي ــة االجـ ـتـ ـم ــاع ال ــى
اتفاق يقضي بإنشاء قاعدة انطالق
لجيش النظام ،وتوزيع بعض نقاطه
على الحدود املواجهة لتركيا ،فيما
غاب عن االتفاق الجانبان السياسي
واإلداري» ،م ـض ـي ـفــة أن «ال ـط ــرف ــن
ت ــوص ــا إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق ي ـق ـض ــي بـمـنــع
ال ـط ـي ــران ال ـتــركــي م ــن الـتـحـلـيــق في
أج ــواء عـفــريــن» .وبمعزل عــن الشكل
املفترض لــدخــول الـقــوات الحكومية
إلـ ـ ـ ــى ع ـ ـفـ ــريـ ــن ،فـ ـ ـ ــإن روس ـ ـ ـيـ ـ ــا الـ ـت ــي

ماتيس :توافقنا مع أنقرة على تسليم المساحات المحررة من داعش «إلى أصحابها
األصليين» (أ ف ب)

تـمـلــك تــأثـيـرًا عـلــى األط ـ ــراف املعنية
بـمـلــف ع ـفــريــن ،بـقـيــت صــامـتــة حــول
هـ ــذه املـ ـف ــاوض ــات ،ب ــرغ ــم أن إن ـجــاز
ه ـكــذا خ ـطــوة يـتـضـمــن ن ـش ـرًا لـقــوات
ح ـكــوم ـيــة ،يـتـطـلــب تـنـسـيـقــا ت ـقــوده
مــوس ـكــو م ــع ال ـجــانــب ال ـت ــرك ــي ،وقــد
ُيسبق بهدنة على غرار ما جرى في
محيط الـبــاب وري ــف منبج الغربي.
كما أن دخ ــول التفاهمات التركية ـ
األميركية األخيرة املشهد ،من شأنه
الـتــأثـيــر بشكل مـبــاشــر عـلــى تـعــاون
أنقرة مع أي مبادرة من هذا القبيل،

وخ ــاص ــة أن ال ـت ـصــري ـحــات الـتــركـيــة
لم تتضمن ـ حتى اآلن ـ أي إشــارات
الح ـت ـم ــال وقـ ــف أو إنـ ـه ــاء الـعـمـلـيــة
العسكرية.
أما واشنطن ،فقد أشارت على لسان
وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع األمـ ـي ــرك ــي ،جــايـمــس
م ــاتـ ـي ــس ،إل ـ ــى ت ــواف ـق ـه ــا مـ ــع أن ـق ــرة
ع ـل ــى «ت ـس ـل ـي ــم املـ ـس ــاح ــات املـ ـح ــررة
مــن تنظيم داع ـ ــش ...إل ــى أصحابها
األصليني» .وقال ماتيس في تصريح
للصحافيني خــال عودته من جولة
أوروب ـي ــة ،عــن انـسـحــاب «ال ــوح ــدات»

تقرير

باريس وبرلين في «ميونيخ» :نحو «عسكرة» أوروبا؟

وزيرة الدفاع األلمانية (أ ف ب)

أثناء مشاركتهما في مؤتمر «ميونيخ
الــدولــي لــأمــن» ،أك ــدت كــل مــن وزي ــرة
الجيوش الفرنسية ،فلورنس بارلي،
ون ـظ ـيــرت ـهــا األمل ــان ـي ــة ،أورس ـ ــوال فــون
ّ
دير الين ،أن أوروبا ُمطالبة بأن تكون
ل ـهــا «اس ـت ـقــال ـيــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة» في
مجال الدفاع ،وأن تتحمل مسؤوليات
ـف ش ـم ــال األط ـل ـس ــي».
أك ـب ــر ف ــي «ح ـل ـ ّ
وق ــال ــت ب ــارل ــي إنـ ــه «ي ـت ـعـ ّـن أن تـكــون
لنا استقالليتنا االستراتيجية ...دون
إجبار الواليات املتحدة على أن تأتي
ملـســاعــدتـنــا ودون تـحــويــل وســائـلـهــا
(االستخبارات واملراقبة) أو تموينها
ع ــن م ـه ـم ــات أخ ـ ـ ـ ــرى» .وم ـ ــن جـهـتـهــا،
ّ
لفتت وزي ــرة ال ــدف ــاع األملــان ـيــة إل ــى أن
«األمــر يتعلق بــأوروبــا قــادرة على أن
ت ــزن أك ـث ــر م ــن وج ـه ــة ن ـظــر عـسـكــريــة،
ويـمـكـنـهــا أن ت ـكــون أك ـثــر اسـتـقــالـيــة
وتحمل مسؤوليات أكبر داخل الحلف
ّ
االطلسي خصوصًا» ،معتبرة أن هذا
ٍّ
«تحد يتعلق باملستقبل األوروبي».
في السياق نفسه ،دعا رئيس الــوزراء
الـفــرنـســي إدوار فـيـلـيــب ،ف ــي املــؤتـمــر
أول م ــن أم ــس ،إل ــى «تـعـهــد عـمــانــي»

أف ـض ــل ل ـل ــدول األعـ ـض ــاء ف ــي االت ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ل ـك ــي ال ت ـب ـقــى «أوروبـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ
الــدفــاع موضوعًا لـلـنــدوات» .وأضــاف
خـ ــال امل ــؤت ـم ــر ال ـس ـن ــوي حـ ــول األم ــن
ف ــي عــاص ـمــة ب ــاف ــاري ــا« ،ت ـجــد أوروبـ ــا
نفسها وح ـيــدة وم ـحــاصــرة» ،معلنًا:
ُ
«فلنقل األم ــور بـصــراحــة :إن لــم ترفق
أوروبا بتعهد عمالني أكبر من الدول
األع ـ ـض ـ ــاء ،ف ـس ـت ـب ـقــى ل ـف ـت ــرة طــوي ـلــة
ِّ
موضوعًا للندوات»ُ ،مذكرًا بأن القوات
الفرنسية «حاضرة على عدد كبير من
الجبهات وتدفع الثمن غاليًا» .وقــال:
ّ
«إذا ل ــم تـهـتــم أوروبـ ـ ــا ب ــال ـح ــرب ،ف ــإن
الحرب ستهتم بالتأكيد بأوروبا».
وفي هذا اإلطار ،جدد فيليب االقتراح
الذي ّ
قدمه الرئيس إيمانويل ماكرون،
ب ـم ـب ــادرة تــدخــل أوروبـ ـي ــة تــرمــي إلــى
«تقريب أنشطة جيوش الــدول األكثر
نشاطًا» .ودعا إلى «إجراء تقارب لكي
يكون ألوروب ــا مــع بــدايــة العقد املقبل
ق ــوة ت ــدخ ــل مـشـتــركــة وم ــوازن ــة دف ــاع
م ـش ـتــركــة وع ـق ـي ــدة م ـش ـتــركــة» .وقـ ــال:
«لـ ــن ن ـب ـنــي الـ ــدفـ ــاع األوروب ـ ـ ـ ــي بـبـنــى
تحتية جــديــدة ،بــل مــن خــال التحرك

معًا ...أيضًا وقبل كل شيء ،في أماكن
العمليات» .وتابع بعدما ألقت رئيسة
بريطانيا تيريزا ماي ،كلمتها،
وزراء ّ
بــال ـقــول إنـ ــه «رغـ ــم بــري ـك ـســت ،نــراهــن
على املصالح املشتركة التي تربطنا
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ـع ــاق ــة الــوث ـي ـقــة بني
بلدينا ،ال بل ترسيخها».
ودع ـ ـ ـمـ ـ ــا مل ـ ــوق ـ ــف وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـجـ ـي ــوش
ال ـف ــرن ـس ـي ــة فـ ـل ــوران ــس بـ ــارلـ ــي ،ش ــدد
فيليب على «ال ــدور الناشط» لفرنسا
ف ـ ــي «ح ـ ـلـ ــف ش ـ ـمـ ــال األط ـ ـل ـ ـسـ ــي» فــي
وق ـ ــت ت ـخ ـشــى ف ـي ــه واشـ ـنـ ـط ــن مـ ــن أن
ت ــؤدي عملية تـحــريــك م ـبــادرة الــدفــاع
األوروبـيــة إلــى حرمان الحلف مــوارد.
وأعلن« :علينا التوقف عن االختالفات
العقيمة .حـلــف أطـلـســي ق ــوي ُيـتـ َ
ـرجـ ُـم
دفاعية أقوى واتحاد أوروبي
بأوروبا ّ
م ـســؤول .إن ــه مكسب لحلف عسكري
كاألطلسي».

باريس ّ
«تجر» برلين؟

ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»ُ ،يـشـيــر
حـسـنــي ع ـب ـيــدي ،وه ــو مــديــر «مــركــز
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي

واملتوسط» في «جامعة جنيف» ،إلى
ّ
أن رغـبــة فرنسا فــي تعزيز التعاون
األم ـ ـ ـنـ ـ ــي وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري مـ ـ ــع أمل ــانـ ـي ــا
تـعــود إلــى الــزيــارة األخ ـيــرة للرئيس
األم ـيــركــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ،إل ــى مقر
ّ
الـحـلــف األط ـل ـســي ،حـيــث ص ـ ّـرح ب ــأن
بالده ال يمكن أن تتحمل الجزء األكبر
م ــن األع ـب ــاء املــال ـيــة لـحـمــايــة أوروبـ ــا
ّ
وح ــده ــا .وي ــوض ــح ع ـب ـيــدي أن هــذا
التصريح كان بمثابة الدافع ،خاصة
لفرنسا عقب فوز إيمانويل ماكرون
بالرئاسة ،من أجل مراجعة السياسة
الــدفــاع ـيــة ألوروب ـ ــا عـبــر تـعــزيــز دور
الـثـنــائــي الـفــرنـســي ـ ـ األمل ــان ــي ،وذل ــك
تـمـهـيـدًا للتخلي عــن املـظـلــة األمـنـيــة
األم ـيــرك ـيــة ،وه ــو مــا ي ـكــون قــد أزعــج
اإلدارة األميركية الـتــي تــريــد اإلبـقــاء
على نفوذها في املنطقة.
ويرى الباحث في سياق الحديث إلى
«األخـبــار» ،أن تسارع وتيرة التعاون
ال ـف ــرن ـس ــي ـ ـ ـ األملـ ـ ــانـ ـ ــي ،ال يـ ـص ـ ّـب فــي
مـصـلـحــة دور حـلــف األط ـل ـســي ،حتى
وإن كانت التصريحات الرسمية تشير
إلى عدم التعارض بني هذا وذاك .لكن
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فرنسا

النقاش حول زيادة ميزانية الدفاع:
ّ
أي توجه استراتيجي؟
لينا كنوش

برغم التأكيدات
أن مفاوضات عفرين
نجحت ،لكن ال اعالنات
رسمية

تبحث أوروبا عن
وسائلها ،تمهيدًا
للتخلي عن المظلة
األميركية

ّ
ع ـم ـل ـيــا ،ي ـض ـيــف ع ـب ـي ــدي ،إن فــرنـســا
وأملــان ـيــا إذا اسـتـطــاعـتــا رف ــع مــوازنــة
دفــاع ـه ـمــا إلـ ــى ن ـس ـبــة  2ف ــي امل ـئ ــة من
ّ
الناتج املحلي الخام ،فإن ذلك سيكون
تمهيدًا لتشكيل نواة أمنية للدفاع عن
أوروبا خارج حلف األطلسي.
ووفقًا له ،فإن ما تسعى إليه فرنسا
ص ــاحـ ـب ــة أك ـ ـبـ ــر ق ـ ـ ــوة عـ ـسـ ـك ــري ــة فــي
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ب ـع ــد ان ـس ـحــاب
بـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا ،هـ ـ ــو م ـ ـحـ ــاولـ ــة إق ـ ـنـ ــاع
أملانيا التي ال تــزال مـتــرددة ألسباب

الكردية من منبج« :ال أستطيع القول
إننا توصلنا إلى حلول نهائية بهذا
الشأن ،لكن العمل جار بني الطرفني
بهذا الخصوص» .وفــي تصريحات
الفتة للوزير األميركي ،لفت إلــى أن
بالده «لم تتأكد بعد» من الجهة التي
ـوات يــدعـمـهــا «الـتـحــالــف
هــاجـمــت قـ ـ ٍ
ال ــدول ــي» فــي ري ــف دي ــر الـ ــزور ،شــرق
نهر ال ـفــرات ،مضيفًا الـقــول« :ال أزال
غ ـي ــر ق ـ ـ ــادر ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم املـ ــزيـ ــد مــن
املـعـلــومــات عــن سبب قيامهم بذلك،
لكنهم حـصـلــوا عـلــى تــوجـيـهــات من
أح ـ ـ ـ ــد ...هـ ــل ك ـ ــان ت ــوج ـي ـه ــا م ـحـل ـيــا؟
ه ـ ــل ك ـ ـ ــان م ـ ــن م ـ ـص ـ ــادر خ ــارجـ ـي ــة؟
ال تـ ـس ــأل ــون ــي .ال أع ـ ـلـ ــم» .وي ـت ــزام ــن
الـ ـح ــدي ــث األخ ـ ـيـ ــر مـ ــع ت ـص ـع ـيــد فــي
لهجة مسؤولني أميركيني ،ملصلحة
مواجهة إي ــران فــي ســوريــا ،إذ أعــرب
م ـس ـت ـش ــار األمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي ،ه ــرب ــرت
مــاك ـمــاس ـتــر ،ع ــن ق ـلــق بـ ــاده بسبب
«شبكة الــوكــاء التي تبنيها إيــران»
في دول مثل سوريا واليمن والعراق،
مضيفًا خالل مؤتمر ميونيخ لألمن
أن ــه «ح ــان الــوقــت اآلن فــي اعـتـقــادي
إيران».
للتصرف ضد ّ
وعـلــى األرض ،كــثـفــت ق ــوات الجيش
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ـ ـهـ ــا امل ــدفـ ـع ــي
وال ـص ــاروخ ــي ل ـب ـلــدات وم ــدن غــوطــة
دمشق الشرقية ،بعد وصول تعزيزات
عـ ـسـ ـك ــري ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة إلـ ـ ـ ــى الـ ـجـ ـبـ ـه ــات
املشتركة مع الفصائل املسلحة هناك.
وأفادت مصادر معارضة عن سقوط
ع ـ ـشـ ــرات ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ مـ ـس ــاء أمـ ــس،
على بلدات دومــا وعربني وجسرين،
وم ـ ــواق ـ ــع أخ ـ ـ ــرى فـ ــي وسـ ـ ــط وشـ ــرق
مناطق سيطرة املسلحني .وبرغم ما
نقل عــن وج ــود مـحــادثــات تستهدف
إخ ـ ـ ــراج «ه ـي ـئ ــة ت ـح ــري ــر ال ـ ـشـ ــام» مــن
الـ ـ ـغ ـ ــوط ـ ــة ،نـ ـ ـف ـ ــى ف ـ ـص ـ ـيـ ــا «جـ ـي ــش
اإلسالم» و«فيلق الرحمن» هذا األمر،
م ــؤك ــدي ــن فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـســه أن ـه ـمــا
بصدد االسـتـعــداد للتصدي لهجوم
مرتقب من قبل الجيش السوري في
الغوطة الشرقية.
(األخبار)

تاريخية ،باملضي فــي هــذا املـشــروع
ّ
املشترك .ويعتبر أن الدافع الفرنسي
خلف ذلــك ،هــو فــي أن تتقاسم معها
أملــان ـيــا ،بــاعـتـبــارهــا أكـبــر ق ــوة مالية
واقتصادية داخل االتحاد األوروبي،
أعـبــاء مكافحة اإلرهـ ــاب ،خــاصــة في
منطقة جـنــوب املـتــوســط والـســاحــل،
وذل ــك بـعــدمــا وج ــدت فــرنـســا نفسها
وح ـيــدة فــي منطقة الـســاحــل وليبيا
وغيرها ،وذهبت لتبحث عن مــوارد
مالية لتمويل عملياتها العسكرية
في دول الخليج على غرار السعودية
واإلم ـ ـ ـ ــارات ال ـل ـتــن ت ـع ـهــدتــا بــالــدفــع
للقوة اإلفريقية التي ترعاها فرنسا
بالساحل.
ّ
ل ـك ــن ال ـط ـم ــوح ال ـف ــرن ـس ــي ،ف ــي قـ ــراءة
الـ ـخـ ـبـ ـي ــر ال ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ،ق ـ ــد ي ـص ـط ــدم
ُ
ب ــال ـح ــواج ــز ال ـت ــي تـ ـل ــزم ب ـه ــا أملــان ـيــا
نفسها في مجال الــدفــاع ،حيث يحدُّ
الدستور األملاني من مسألة مشاركة
جنود أملان خارج الحدود ،كذلك فإنه
يمنع تصدير مواد عسكرية إال تحت
شروط معينة.
(األخبار)

اعـتـمــد مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الـفــرنـســي ف ــي ال ـثــامــن م ــن شـبــاط/
فبراير الـجـ ّـاري مشروع قانون البرمجة العسكرية -2019
 2025املتعلق بتمويل االستراتيجية الــدفــاعـيــة العسكرية
لـفــرنـســا لـعــدة س ـن ــوات .ويـتـمـ ّـيــز ه ــذا ال ـقــانــون عــن الـقــوانــن
السابقة بـ«جهد غير مسبوق في املوازنة» (على ّ
حد تعبير
الرئيس إيمانويل ماكرون) من خالل تخصيص موارد مالية
كبيرة ل ــوزارة الــدفــاع ،مــن املتوقع أن تصل إلــى  295مليار
يورو بحلول عام  ،2025أي ما يعادل  ٪2من الناتج املحلي
اإلجمالي لفرنسا .ووفقًا لتوقعات قانون البرمجة العسكرية،
ُ
فــإن مــوازنــة الــدفــاع التي تـقـ َّـدر بـ  34مليار يــورو في ،2018
يفترض أن تشهد زيادة قدرها  1.7مليار يورو سنويًا حتى
عــام  .2022وسيكون على الحكومة التي ستأتي على إثر
االنتخابات الرئاسية املقبلة ،تكثيف الجهود للوصول إلى 3
مليارات سنويًا.
ويـتـضـ ّـمــن م ـشــروع قــانــون الـبــرمـجــة الـعـسـكــريــة األول ــوي ــات
والتحديات التي ّ
حددتها وثيقة استراتيجية الدفاع واألمــن
الوطني ا ّملـنـشــورة فــي تشرين األول /أكتوبر  ،2017والتي
ّ
حلت محل تقارير األوراق البيضاء السابقة ،حيث ّ
حدثت
األف ـكــار الـتــي جــرى الـتـ ّ
ـوصــل إليها فــي عــام  2013بأخذها
ّ
ينصب
بــاالعـتـبــار الــوضــع االسـتــراتـيـجــي الـعــاملــي ال ـجــديــد.
ّ
التركيز فــي هــذه الوثيقة على الخطر ال ــذي يشكله تنامي
التهديدات غير املتكافئة ،وانتشار النظم التقليدية املتطورة
والنزعة العسكرية املفرطة لبعض ال ــدولّ .أمــا االتـجــاه العام
للنص ،فهو عن ضرورة إعادة التأهيل على مستوى التحديث
التكنولوجي ملواجهة املنافسة الشرسة بني القوى العظمى
ّ
لالستراتيجية التي
إلتقان نظم التكنولوجيا املتقدمة .ووفقًا
لضرورة تأقلم فرنسا في سياق عاملي يشهد
تعكس إدراكًا ّ
سباقًا نحو التسلح ،فــإن «ظـهــور التكنولوجيات الجديدة
ّ
وانـتـشـ ّـارهــا ،ال ــذي يـشــكــل مـصــدر ف ــرص ،مــن شــأنــه أيضًا
أن يـخــل بالتفوق التكنولوجي للجيوش الغربية ويضعف
صناعاتها الدفاعية».
من جهته ،يــرى املــؤرخ واملتخصص في الجيواستراتيجيا
والرئيس املؤسس للمعهد الفرنسي للتحليل االستراتيجي
فرنسوا جيريهّ ،أن الهدف هو «رفع مستوى الدفاع املتراجع
ً
أص ــا وال ــذي فقد مــا يـقــارب الستني ألـفــا مــن قــوتــه العاملة،
ويـعــانــي مــن نـقــص فــي امل ـعــدات وتــأخــر فــي الـ ًتـحــديــث .إذن،
يعكس مشروع قانون البرمجة العسكرية ،رغبة في استعادة
ُ
مستوى كان قد ف ِق َد ،وذلك من خالل توفير وسائل لتجديد
ّ
ويخصص جزء كبير من املوازنة
الجيش وتحديث معداته».
ّ
النووية بغية تمكني فرنسا من الحفاظ
لتحديث قـ ّـوة الــردع
ّ
على عتبة قـ ّـوتـهــا .ووف ــق جـيــريــه ،ف ــإن فرنسا «تـحـتــاج إلى
تجديد ّ
غواصاتها النوويةوصواريخ الجو ـ أرض ذات املدى
املتوسط ،وهما قوتا ردع مكلفتان للغاية».
ِّ
بيير كونيسا ،وهــو أسـتــاذ ال ـتــاريــخ ومـتـخــرج فــي املــدرســة
الــوطـنـيــة لـ ــإدارة وعـضــو ســابــق فــي اللجنة االستراتيجية
ُ ِّ
ذك ُر َّ
بأن «برامج تحديث التكنولوجيا النووية
لوزارة الدفاع ،ي
فرنسا كما يصفها شارل ديغول» .ويوضح
هي جوهر ّقوة
ّ
ّ
ّأن هــذه الحاجة ال تقل أهمية عن ضــرورة تحديث القدرات
الــدفــاعـيــة التقليدية (امل ــدرع ــات وزوارق ال ــدوري ــات البحرية
وطــائــرات االسـتـطــاع الخفيفة ،وغـيــرهــا) .لـكـ ّـن الخبير في
ال ـشــؤون االستراتيجية الــدولـ ّـيــة والـعـسـكـ ّ
ـريــة ،يلفت إلــى ّأن
ال ــزي ــادة فــي االع ـت ـمــادات املـخـ ّـصـصــة لـلــدفــاع هــي فــي الــوقــت
الحالي «التزام أخالقي وليست التزامًا ماليًا» .ومن املتوقع أن
ُيعرض قانون البرمجة أمام البرملان في الصيف املقبل ،وهو
يحمل الكثير من الجوانب االفتراضية .ويشرح كونيسا أنه
ّ
العسكرية ،فإن جميع
«إذا ما استثنينا أول قانون للبرمجة
القوانني األخرى واجهت قيودًا تتعلق باملوازنة .وبرغم إعالن
ماكرون أن جميع االلتزامات مغطاة قطعًا حتى عام ،2023
ّ
فإنه ليس هناك ما يضمن ّأن الحكومة املقبلة ستلتزم ذلك».
عــاوة على ذلــك ،وفــي سياق جيوسياسي ّ
متغير ،ما زالت
املصالح والتحديات االستراتيجية في مرحلة إعادة تعريف.
ّ
التصور االستراتيجي الفرنسي قــد نــأى بنفسه
وإذا كــان
ّ
حتى اللحظة عن املقاربة األميركية ،فإن من غير املستبعد
أن ن ــرى فــي املـسـتـقـبــل ت ـقــاربــا أك ـبــر بـيـنـهـمــا .وك ـمــا يشير
فرانسوا جيريهّ ،
فإن «رؤية (فرنسا) للتحديات والتهديدات
تختلف اليوم كثيرًا عن رؤيــة الــواليــات املتحدة .ففي نشرة
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ّ
وروسيا على أنهما منافسان استراتيجيان على الصعيد
ّ ًّ
الدولي ،ويعد ّ كل من كوريا الشمالية وإيران مصدر تهديد.
وهذا أمر محل نقاش وال يتوافق مع الرؤية الفرنسية التي ال
ترى لنفسها ً
أعداء في ما عدا التهديدات اإلرهابية وبرنامج
بيونغ يانغ البالستي» .يتوافق هذا االستنتاج جزئيًا مع رأي
بيير كونيسا الذي يشير إلى ّ
تغير في املوقف اإلستراتيجي
لفرنسا منذ وصول الرئيس إيمانويل ماكرون ،إلى السلطة،
ال ــذي أع ــاد الـتــواصــل مــع نـظـيــره الــروســي فــاديـمـيــر بــوتــن،
على الــرغــم مــن حــالــة التنافر املستمرة بــن البلدين بشأن
شبه جزيرة القرم وأوكرانيا .ويدين كونيسا سياسة الكيل
بمكيالني (التي تتوارى خلف خطاب نمطي عن الديموقراطية
وح ـقــوق اإلن ـس ــان) الـتــي تحكم عــاقــات أوروبـ ــا بموسكو.
ويضيف ّأن« :انفصال شبه جزيرة القرم الذي تريده موسكو
هو نفسه الــذي ّأيــده الغربيون عند استقالل كوسوفو عن
صربيا».
ّ
ّ
بعاملية التهديدات األمنية
وفــي الــوضــع الحالي الــذي يتسم
ّ
وتقلب التحالفات التقليدية ،والــذي يدعم تشخيص وزيــرة
ّ
الـجـيــوش الفرنسية فـلــورانــس بــارلــي( ،يفيد بــأنــه ال يمكن
الفرنسيني «أن يعتمدوا في كل مكان ودائمًا» على «شركائهم

التقليديني») ،تدعو الوثيقة االستراتيجية إلى الحفاظ على
«نموذج الجيش املتكامل» مع طموح مــزدوج« :الحفاظ على
االستقاللية االستراتيجية» لفرنسا و«املـســاعــدة فــي بناء
أوروبا أقوى في مواجهة تضاعف التحديات املشتركة» .وقد
ّ
أثــارت الـعــودة الدراماتيكية إلــى أحـ ّ
األميركية،
ـاديــة (الـقــرار)
ّ
ال ـن ـقــاش م ـجــددًا فــي االسـتـقــالـ ّـيــة االسـتــراتـيـجــيــة لــاتـحــاد
األوروبي.
ّ
ويشرح فرنسوا جيريه أن هذا هو الهدف الذي تسعى إليه
كل من فرنسا وأملانيا اللتان «ترغبان في تعزيز التعاون على
املستويني االقـتـصــادي والصناعي لتطوير ق ــدرات دفاعية
أكـثــر اسـتـقــالـ ّـيــة ،ول ـكــن دائ ـمــا فــي إط ــار حـلــف األطـلـســي».
ّ
االستراتيجية
ويـشـيــر بيير كونيسا إلــى أن االسـتـقــالـ ّـيــة
ت ــؤدي حـصـرًا إلــى تطوير ق ــدرات «التقييم» االستراتيجية
من خالل األقمار الصناعية ووسائل االستهداف ،ما يتيح
تقدير األزم ــات ال ــذي يجلبه
لــأوروبـيــن ،بــالــدلـيــل ،مناقشة
ّ
يتعلق بالوسائل العسكريةّ
األميركيون .في املقابل ،و«في ما
إلدارة األزم ــات ،مــا زال األوروب ـيــون يعتمدون اعتمادًا كليًا
على حلف األطلسي ،بما ّأن دولـهــم مجتمعة ال تملك قـ ّـوة
الـبــرنــامــج الــدفــاعــي لـلـبـنـتــاغــون» .ولـلـحـ ّـد مــن ه ــذا االعـتـمــاد
عـلــى ال ـق ــدرات األم ـيــركـ ّـيــة ،أق ـ ّـر قــانــون الـبــرمـجــة العسكرية
استثمارات كبيرة في مجال االستخبارات من خالل امتالك
مجموعة مــن األقـمــار الصناعية للتصوير االستخباراتي
الكهرومغناطيسي والـتـنـ ّـصــت .لـكـ ّـن بـنــاء هــذه االستقاللية
ّ
ّ
أوروبية ّ
موحدة.
دفاعية
االستراتيجية يصطدم بغياب ثقافة
ويختم بيير كونيسا بالقول إن هناك «تنافرًا عميقًا بني دول،
مثل فرنسا ،تريد القضاء على التهديدات من خالل املشاركة
في عمليات خارجية والــدول االسكندنافية التي ،على غرار
السويد ،تدعو إلى الحياد».
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مشروع قرار أممي يدين إيران
 ...تمهيدًا لعقوبات ضدها؟
تعتزم بريطانيا طرح مسودة قرار أمام
مجلس األمن الدولي ،تطالب بإدانة إيران
على خلفية «تورطها» في حيازة حركة
«أنصار الله» صواريخ باليستية ،وتفتح الباب
على فرض عقوبات عليها .مشروع القى
ترحيبًا كبيرًا من قبل السعودية ،التي بذلت
خالل األشهر الماضية ،إلى جانب الواليات
المتحدة ،جهودًا دبلوماسية واسعة،
إلقناع األوروبيين بسردية «الصواريخ
اإليرانية» في اليمن
نـجـحــت ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،ع ـلــى ما
يبدو ،في ّ
جر «شركائها» األوروبيني
نحو تصديق روايتها عن «الصواريخ
اإليــرانـيــة» فــي اليمن ،والـتـحــرك على
هـ ـ ــذا األس ـ ـ ـ ـ ــاس .ت ـ ـحـ ــرك لـ ــم يـ ـع ــد مــن

املـسـتـبـعــد أن تـتـبـعــه «تـ ـن ــازالت» في
ما يخص االتفاق النووي مع إيــران،
خصوصًا أن آخر املعلومات تفيد بأن
اإلدارة األمـيــركـيــة ح ـ ّـددت  3مـســارات
لتعديل االتـفــاق ،وصفها مسؤولون
أوروب ـي ــون بأنها أكـثــر تــواضـعــا مما
طالب به الرئيس دونالد ترامب ،وهو
ما قد يفتح  -بحسبهم  -الباب على
«تالقي وجهات النظر».
وج ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي م ـ ـ ـسـ ـ ــودة ق ـ ـ ـ ــرار ت ـج ــدي ــد
ال ـع ـقــوبــات األم ـم ـي ــة امل ـف ــروض ــة على
الـيـمــن ،ال ــذي يـفـتــرض إق ـ ــراره أواخ ــر
الـ ـشـ ـه ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،أن عـ ـل ــى مـجـلــس
األم ــن إدان ــة إي ــران لــ«تـقــاعـسـهــا» عن
منع وصــول صواريخها الباليستية
إل ــى ح ــرك ــة «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» .ويـسـمــح
القرار ،الذي ّ
أعدت مسودته بريطانيا
ب ــالـ ـتـ ـش ــاور مـ ــع الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
وف ــرنـ ـس ــا ،كـ ــذلـ ــك ،بـ ـف ــرض ع ـق ــوب ــات
على «أي نـشــاط لــه صلة باستخدام
ال ـصــواريــخ الباليستية فــي الـيـمــن»،

ظريف :يلوموننا لخسائرهم اإلقليمية
جدد وزير الخارجية اإليراني ،محمد جواد ظريف ،التزام بالده االتفاق النووي اإليراني،
ّ
سنرد إذا لم نضمن مصالحنا (في إطار االتفاق)» ،وأن «هذا
مؤكدًا في الوقت نفسه «(أننا)
الرد سيكون خطيرًا إلى درجة أنهم سيندمون على ذلك» .وفي كلمته خالل مؤتمر ميونيخ،
قال ظريف(« :إننا) ال نريد أن نكون املهيمنني في منطقة الخليج الفارسي ،ألننا نعتقد أن
حقبة الهيمنة قد ولت» ،مشددًا على أنه «ما لم تكن هناك جهود جماعية لسالم كامل في
املنطقة ،فهي ستعيش باضطراب» ،مكررًا أنه «ال خالف بيننا وبني السعودية ،بشرط أن
تكون (األخيرة) مستعدة للحوار» .ولفت إلى أن «البعض يلوم إيران لخسائره في املنطقة» في
إشارة مبطنة إلى السعودية ،معتبرًا أن «على كل دولة أن تركز على حل املشاكل التي خلقتها
لنفسها» .ورأى ظريف أنه «يجب السماح للدول الصغيرة بأن تحمي مصالحها أيضًا» ،مشيرًا
إلى «(أننا) بحاجة إلى تدابير بناء الثقة في منطقتنا أو معاهدة عدم االعتداء أو حتى قوة
عسكرية مشتركة».
(األخبار)

م ــا ي ـع ـنــي إم ـك ــان ـي ــة فـ ــرض ع ـقــوبــات
عـلــى إي ـ ــران ،وبــالـتـحــديــد برنامجها
للصواريخ الباليستية.
وكانت األمــم املتحدة قد ّ
مهدت لهذا
القرار عبر التقرير الــذي أعـ ّـده خبراء
منها بشأن اليمن ،والــذي ادعــوا فيه
أن إيــران «أخفقت في اتخاذ التدابير
الالزمة ملنع توريد» أسلحة منها أو
بيعها أو نقلها إل ــى «أن ـص ــار الـلــه».
وع ـل ــى إثـ ــر ذل ـ ــك ،س ــارع ــت ال ــوالي ــات
املتحدة إلى تزخيم األجواء املناهضة
لـطـهــران على خلفية االت ـهــام األممي
امل ـ ــوج ـ ــه إل ـ ـي ـ ـهـ ــا .وت ـ ــول ـ ــت ال ـس ـف ـي ــرة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة لـ ـ ـ ــدى األمـ ـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة،
نـيـكــي هــاي ـلــي ،ال ـت ــي ك ــان ل ـهــا ال ـبــاع
األط ــول فــي تمهيد األرضـيــة إعالميًا
ودبـلــومــاسـيــا ،إلدان ــة إي ــران ،التهليل
لـتـقــريــر ال ـخ ـبــراء ،قـبــل أن ُيـنـشــر لها،
السبت ،مقال في صحيفة «نيويورك
تايمز» ،تقول فيه إنــه «منذ التوقيع
على االتفاق النووي ،زاد دعم النظام
اإلي ـ ــران ـ ــي ل ـل ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات ال ـخ ـط ـيــرة
وجماعات اإلرهاب بشكل ملحوظ».
ه ـ ــذه ال ـت ـص ــري ـح ــات وم ـ ــا ت ــاه ــا مــن
خـ ـ ـ ـ ــروج م ـ ـ ـسـ ـ ــودة م ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ـ ـق ـ ــرار
البريطاني إلى العلن بدت السعودية
األكـثــر اغتباطًا بــه ،وهــي التي بذلت
طـ ـ ـ ـ ــوال األش ـ ـ ـهـ ـ ــر امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ج ـ ـهـ ــودًا
دبـلــومــاسـيــة «مـضـنـيــة» لـلــدفــع نحو
«مـ ـح ــاسـ ـب ــة إيـ ـ ـ ـ ـ ــران» .ورحـ ـ ـ ــب وزي ـ ــر
ـودي ،عــادل الجبير،
الخارجية الـسـعـ ُ
ب ـم ـشــروع ال ـق ــرار املـ ـق ـ ّـدم إل ــى مجلس
األمـ ـ ـ ـ ــن ،مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا ُأن ه ـ ـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع
س ـي ـســاعــد ،إذا م ــا أقـ ـ ــر ،ف ــي مـعــاقـبــة
إي ـ ــران ع ـلــى «ت ـصــديــرهــا ال ـصــواريــخ
الباليستية إل ــى ال ـحــوث ـيــن» ،وعلى
«س ـلــوك ـهــا امل ـت ـط ــرف وال ـع ـن ـيــف» في
ً
املنطقة ،آمال أن تقتنع روسيا بأهمية
القرار وأن ال تبادر في عرقلته .وكان
الـجـبـيــر قــد ش ــدد ،فــي كلمة لــه خــال
مــؤت ـمــر م ـيــون ـيــخ ،ع ـلــى ض ـ ــرورة «أن
تـ ـك ــون لـ ـن ــا مـ ــواقـ ــف أكـ ـث ــر ص ــرام ــة»
إزاء السياسات اإليــرانـيــة ،مدعيًا أن

بدت السعودية األكثر اغتباطًا بخروج مسودة مشروع القرار البريطاني إلى العلن (أ ف ب)

«الـحــوثـيــن يستخدمون الـصــواريــخ
اإليرانية بانتظام الستهداف مدنيني
ف ــي ال ـي ـمــن وف ــي داخـ ــل ال ـس ـعــوديــة».
والجدير ذكره هنا أن منظومة الدفاع
الـ ـج ــوي ال ـت ــي تـمـتـلـكـهــا ال ـس ـعــوديــة
أخ ـف ـقــت ،مـ ــرات ك ـث ـيــرة ،ف ــي اع ـتــراض
الـصــواريــخ التي تقول «أنـصــار الله»
إن ـه ــا ُم ـ ـطـ ـ َّـورة م ـح ـل ـيــا ب ــأي ـ ٍـد يـمـنـيــة،
وهــو مــا حمل الــريــاض على التمسك
بـ ـس ــردي ــة «ال ـ ـ ـتـ ـ ــورط اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي» فــي
م ـح ــاول ــة ل ـت ـح ـق ـيــق ه ــدف ــن :أول ـه ـمــا
تبرير الفشل في مواجهة الحوثيني،
وثــانـيـهـمــا االن ـت ـقــام مــن إي ـ ــران ،الـتــي
ك ـش ــف وزي ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـي ــرك ــي
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،ج ـ ـ ــون ك ـ ـي ـ ــري ،أم ـ ـ ـ ــس ،أن
السعودية طالبت الــواليــات املتحدة،
فــي أي ـل ــول /سبتمبر مــن ع ــام ،2013
بضربها.
وبالعودة إلى كالم الجبير ،فقد طالب
األخ ـيــر ب ــ«إج ــراء تـغـيـيــرات جوهرية
في النظام اإليراني» ،مؤكدًا أن بالده
«ستستمر في مواجهة إيران ما دامت
(األخيرة) متمسكة بسياستها» .وفي
م ــا ي ـت ـصــل ب ــاالتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي ،دع ــا
الـجـبـيــر إل ــى إدخ ـ ــال تـعــديـلــن عليه:
أولهما إلـغــاء البند املتعلق بالقيود
الزمنية في االتفاق ،وثانيهما توسيع

كيري :السعودية
طالبت أميركا بضرب
إيران عام 2013

عمليات التفتيش لتشمل املواقع غير
املعلنة واملــواقــع العسكرية .تعديالن
يبدوان تكرارًا ملا يتطلع إليه ترامب
م ـ ــن «إصـ ـ ـ ـ ــاح لـ ـث ــاث ــة عـ ـ ـي ـ ــوب» فــي
«الخطة الشاملة املشتركة» ،متمثلة
فــي الـفـشــل فــي الـتـعــامــل مــع بــرنــامــج
إي ـ ــران ال ـبــال ـي ـس ـتــي ،والـ ـش ــروط الـتــي
يمكن املفتشني الــدولـيــن بموجبها
زيارة مواقع إيرانية ،والفترة الزمنية
الـ ـت ــي ت ــرت ـف ــع ب ــان ـق ـض ــائ ـه ــا ال ـق ـي ــود
املفروضة على إيران.
ُ
ور َدت في
أ
نفسها
هذه «العيوب» هي
ِ
بــرقـيــة مــرسـلــة مــن وزارة الـخــارجـيــة
األميركية إلى ثالثة حلفاء أوروبيني
تـطــالـبـهــم فـيـهــا بــال ـتــزام الـعـمــل على
تعديل االت ـفــاق ال ـنــووي ،قبيل أيــار/

تقرير

ّ
مداهمة «روتينية» لمقر حزب «مصر القوية» التحقيق مع أبو الفتوح
ال تزال ملفات الشخصيات المعارضة في
مصر قيد التحقيقات القضائية ،ذات
الصبغة السياسية .وفي وقت تواصل
فيه نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع
رئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم
أبو الفتوح ،سعى محامي الرئيس السابق
للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة
إلحداث اختراق في قضية ّموكله،
إذ دفع بـ«مرضه» و«عدم اتزانه»،
متحدثًا عن ضغوط ّ
يتعرض لها النتزاع
االعترافات
القاهرة – جالل خيرت
ال ت ـ ــزال ن ـيــابــة أمـ ــن ال ــدول ــة الـعـلـيــا
ت ـ ــواص ـ ــل الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ف ـ ــي ق ـض ـي ـتــي
اتـهــام رئـيــس حــزب «مـصــر الـقــويــة»
عبد املنعم أبــو الفتوح باالنضمام

إلــى «جماعة إرهــابـيــة» ،واملستشار
هشام جنينة بـ «نشر أخبار كاذبة»
وال ـت ـهــديــد بـنـشــر وث ــائ ــق يمتلكها
الـفــريــق ســامــي عـنــان تــديــن قـيــادات
عسكرية.
وفـ ــي ال ـق ـض ـيــة األول ـ ـ ــى ،ن ـفــت عــائـلــة
أب ــو ال ـف ـتــوح روايـ ــة وزارة الــداخـلـيــة
ب ـش ــأن م ــاب ـس ــات تــوق ـي ـفــه ،إذ نفت
وجود أية كتب جرى ضبطها ،خالل
الـقـبــض عـلـيــه ،مــؤكــدة أن ـهــا رفضت
إتمام إجــراءات التفتيش في األصل،
بــالـنـظــر إل ــى ع ــدم اق ـتــرانــه ب ــإذن من
النيابة العامة ،وهو ما استجاب له
الضابط األمني الــذي اصطحب أبو
الفتوح إلى قسم الشرطة ،قبل إحالته
الحقًا على النيابة العامة ،ونقله إلى
السجن لتنفيذ قرار حبسه  15يومًا
على ذمة االتهامات التي يواجهها.
ونـ ـق ــل أبـ ــو ال ـف ـت ــوح إلـ ــى مـسـتـشـفــى
سجن ملــان طــره ،بالنظر إلــى تدهور
ح ــالـ ـت ــه الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،وحـ ــاج ـ ـتـ ــه إل ــى
جـ ـه ــاز ت ـن ـف ــس اصـ ـصـ ـن ــاع ــي ،عـلـمــا
بــأن التحقيقات ال تــزال جــاريــة على

ذمة االتهامات التي يواجهها ،ومن
بينها «اإلض ــرار العمدي بــالــدولــة»،
و«التعاون مع وسائل إعالم أجنبية
مـ ــن ش ــأنـ ـه ــا اإلسـ ـ ـ ـ ــاءة إلـ ـ ــى الـ ــدولـ ــة
املصرية» ،و«تنفيذ مخطط تخريبي
مـ ــع قـ ـ ـي ـ ــادات إخـ ــوان ـ ـيـ ــة هـ ــاربـ ــة فــي
الخارج».
وخ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــع أبـ ـ ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوح ل ـ ـثـ ــاث
جلسات تحقيق ،آخرها يــوم أمس،
ت ـض ـم ـن ــت أسـ ـئـ ـل ــة ب ـ ـشـ ــأن ن ـش ــاط ــه
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ،وع ـ ــاقـ ـ ـت ـ ــه ب ـج ـم ــاع ــة
«اإلخـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـسـ ـلـ ـم ــن» ،وت ـفــاص ـيــل
زي ــارت ــه األخـ ـي ــرة ل ـل ـن ــدن ،وظ ـه ــوره
ع ـ ـبـ ــر ع ـ ـ ـ ــدة ش ـ ـ ــاش ـ ـ ــات م ـ ـ ــن ب ـي ـن ـه ــا
«ال ـعــربــي» و«ال ـج ــزي ــرة» ،بــاإلضــافــة
إل ــى تـ ـس ــاؤالت ع ــن ه ــوي ــة مـضـيـفــه،
وتبيان ظروف هذه الزيارة ،وسبب
موافقته عليها.
وأك ــد رئـيــس حــزب «مـصــر الـقــويــة»،
ردًا على أسئلة املحققني ،أن الزيارة
جرت وفق برنامج معلن قبل سفره،
وأن األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ـ ــذي ـ ــن ت ــواص ــل
معهم لم يكن من بينهم أي قيادات

ً
«إخ ــوان ـي ــة» ه ــارب ــة ،ف ـضــا عــن عــدم
ت ــواص ـل ــه م ــع أي كـ ــادر «إخ ــوان ــي»،
س ــواء مـقـيــم ف ــي ل ـنــدن أو تــركـيــا أو
قطر.
وأوضح أبو الفتوح أنه اعتاد السفر
إلى الخارج مرات عديدة ،للمشاركة
ُ
دل بأية
في فاعليات سياسية ،ولم ي ِ
ت ـص ــاري ــح إع ــام ـي ــة م ـخــال ـفــة آلرائ ــه
التي يقولها في الداخل ،وتتعرض
ل ـل ـت ــأوي ــل أو امل ـن ــع م ــن ال ـن ـش ــر عـبــر
وسائل اإلعالم املختلفة.
وش ـ ـ ـ ــدد أب ـ ـ ــو ال ـ ـف ـ ـتـ ــوح عـ ـل ــى أن مــا
يقوله إعــامـيــا هــو رأي شخصي ال
يمكن محاسبته عليه وفــق القانون
والــدسـتــور ،وال يحمل أي تحريض
على الدولة املصرية ،باعتباره رأيًا
سياسيًا ،مستشهدًا بآراء لسياسيني
آخرين في الـخــارج تنتقد سياسات
بالدهم ،دون أن ّ
تعرضهم للمحاكمة
أو التحقيق ،كما يحدث معه.
وفـ ــي م ـقــابــل إس ـه ــاب ــه ف ــي ال ـحــديــث
بــالـتـفـصـيــل ع ــن ال ــزي ــارة الـلـنــدنـيــة،
وأج ـن ــدة أيـ ــام ال ـس ـفــر ،واألش ـخ ــاص

الــذيــن تــواص ـلــوا م ـعــه ،وم ــن بينهم
شخصيات لــم تــذكــرهــا الـنـيــابــة في
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ،رفـ ـ ــض أبـ ـ ــو ال ـف ـت ــوح
الحديث عن نشاطه الطالبي خالل
ّ
ف ـتــرة الـسـبـعـيـنـيــات ،مــؤك ـدًا أن هــذا
األمر ليست له عالقة بالقضية التي
يجري التحقيق فيها ،وأن الظروف
السياسية اآلن مختلفة بشكل كامل،
حـيــث ال ي ـجــوز ال ــرب ــط ب ــن املــاضــي
والحاضر بهذه الطريقة.

يحاول محامي هشام
جنينة الدفع بـ«عدم
اتزانه» للتخفيف من
وطأة تصريحاته
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«اتهامات مولر» تثير األميركيين:

«بوتين يالحقنا بحرب خفية!»

يوم الجمعة الماضي،
كان أول رد فعل للرئيس
األميركي دونالد ترامب،
عقب توجيه االتهام إلى 13
روسيًا وثالث شركات روسية،
بتدخلهم في االنتخابات
الرئاسية األميركية األخيرة،
إذ نشر تغريدة ّ على «تويتر»،
يقول فيها إن «نتائج
االنتخابات لم تتأثر ،وحملة
ترامب لم ترتكب أي خطأ؛ ال
تواطؤ»
واشنطن ــ محمد دلبح
مايو املقبل ،املوعد املفترض لتجديد
إع ـ ـ ـفـ ـ ــاء إي ـ ـ ـ ـ ــران مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات مــن
عــدمــه .وعلى الــرغــم مــن أن مسؤولني
أوروبيني وأميركيني وصفوا املطالب
الـ ـ ـ ــواردة ف ــي ال ـبــرق ـيــة بــأن ـهــا «تـضــع
معايير أدنــى» مما طالب به ترامب،
إال ٍّأن ما جاء في الوثيقة املسربة من
حــض لــأوروبـيــن على «الـعـمــل معًا
سعيًا إلــى اتـفــاق تكميلي للتعامل»
مــع العيوب التي تــراهــا إدارة ترامب
فــي االت ـف ــاقُ ،تـطــابــق تـقــريـبــا مــا ّ
يلح
عليه الــرئـيــس األم ـيــركــي بــاسـتـمــرار.
وإذ أشار املسؤولون إلى أن «الحلفاء
األوروبـيــن ال يعرفون بدقة ما الذي
يمكن أن يرضي تــرامــب ،ويحجمون
عن هذا االلتزام خوفًا من أن يطالبهم
بــاملــزيــد» ،تـحــدثــوا ،فــي الــوقــت نفسه،
عن إمكانية «تالقي وجهات النظر»،
األمـ ــر الـ ــذي ي ـشــي بــاح ـت ـمــال مــوافـقــة
األوروب ـي ــن على إدخ ــال تـعــديــات ال
ت ــزال ط ـهــران ترفضها مــن أســاسـهــا،
وهو ما من شأنه تصعيد التوتر مع
إيـ ـ ــران ،وت ـعــريــض «ال ـخ ـطــة الـشــامـلــة
املشتركة» لتهديدات إضافية بعدما
أحــاطـتـهــا إدارة تــرامــب بــالـكـثـيــر من
الشكوك.
(األخبار)

لم ُيشر الرئيس األميركي دونالد ترامب،
فــي تغريدته املـشــار إليها ،إلــى قلقه من
م ـحــاولــة قـ ـ ّـوة أج ـن ـب ـيــة ،خ ــال م ــا يـقــرب
ّ
م ــن أربـ ــع س ـن ــوات «هـ ــز الــدي ـمــوقــراط ـيــة
األم ـي ــرك ـي ــة» ،ك ـمــا ي ـق ــول امل ـن ـت ـق ــدون في
واشنطن ،أو حتى عزمه على عدم السماح
ب ــأي تــدخــل ف ــي ان ـت ـخــابــات الـكــونـغــرس
الـنـصـفـيــة ه ــذا الـ ـع ــام .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ركــز
ّ
ت ــرام ــب عـلــى إث ـبــات ب ــراء ت ــه ،م ــذك ـرًا بــأن
«روسيا بدأت حملتها املعادية للواليات
املتحدة في  ،2014أي قبل وقت طويل من
إعــانــي أن ـنــي ســأتــرشــح لــانـتـخــابــات»،
الفتًا فــي الــوقــت نفسه إلــى تفاصيل في
االتـهــام تؤكد بــراء تــه .لكن ذلــك لم يتقرر
ّ
بـعــد ،إذ إن الئـحــة االت ـه ــام ،الـتــي جــاءت
عقب تحقيقات قــام بها املدعي الخاص
روب ــرت مــولــر ،تـنــاقــض ادعـ ــاءات تــرامــب
ب ـع ــدم ت ــدخ ــل روسـ ـي ــا ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات،
وإصـ ــراره عـلــى ذل ــك ،مـنــذ دخــولــه البيت
األبيض.
واتهم مولر روسيا بـ«االنخراط في حرب
افتراضية ضد الواليات املتحدة من خالل
أدوات التضليل والــدعــايــة املستخدمة
ف ــي الـ ـق ــرن الـ ـح ــادي وال ـع ـش ــري ــن» ،وهــو
استنتاج يـشــاركــه فيه كـبــار مستشاري
ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب وق ـ ـ ـ ـ ـ ــادة أجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة امل ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات
األمـيــركـيــةُ .
وو ِّج ـ َـه ــت تـهــم «ال ـتــآمــر» إلــى
كــل الــذيــن وردت أسـمــاؤهــم فــي الالئحة،

ُّ
ك ــذل ــك ات ـه ــم ث ــاث ــة مـنـهــم ب ــ«االخ ـت ــاس
امل ـصــرفــي» ،وخـمـســة آخ ــرون بــ«انـتـحــال
ص ـف ــة» م ــن خ ــال إدارة ح ـس ــاب ــات على
مواقع التواصل االجتماعي «ركزت على
بــث االنـقـســام فــي الـقـضــايــا االجتماعية
والسياسية».
ووف ـ ــق الئ ـح ــة االت ـ ـهـ ــام ،فـ ــإن امل ـج ـمــوعــة
ّ
«مقرب
كانت بقيادة رجل أعمال روسي
من الرئيس الــروســي» فالديمير بوتني،
ُيـ ــدعـ ــى ي ـف ـغ ـي ـنــي ب ــريـ ـغ ــوج ــن ،وق ــام ــت
ب ــ«اس ـت ـه ــداف» م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل ،حيث
قـ ـ ـ ـ ّـدم أع ـ ـضـ ــاؤهـ ــا أن ـف ـس ـه ــم ك ـم ــواط ـن ــن
أميركيني لديهم آراء حــول االنتخابات.
وت ـح ــدث قـ ــرار االتـ ـه ــام ع ــن س ـفــر بعض
أف ــراد املـجـمــوعــة ،الـتــي تعمل فــي «مركز
أب ـحــاث اإلن ـتــرنــت» وات ـخ ــذت مــن مدينة
سانت بطرسبرغ الروسية مقرًا لها ،إلى
الواليات املتحدة ،متوجهني إلى واليات
نـ ـيـ ـف ــادا ،ك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا ،ن ـي ــو مـكـسـيـكــو،
كولورادو ،ميشيغان ،لويزيانا ،تكساس،
جورجيا ونيويورك.
وق ــال نــائــب وزي ــر ال ـعــدل األم ـيــركــي رود
روزنستني ،إن «الئحة االتهام ال تتضمن
مــا يشير إل ــى أن هـنــاك أي أمـيــركــي كــان
على علم باملشاركة في هذا النشاط غير
امل ـ ـشـ ــروع» ،الف ـت ــا إل ــى أن ــه «ل ـي ــس هـنــاك
أي دلـ ـي ــل ع ـل ــى أن هـ ــذه غ ـ ّـي ــرت نـتـيـجــة
االنتخابات الرئاسية».
وفي حني لم تشر فيه الالئحة إلى وجود
أي تواطؤ فعلي بني فريق حملة ترامب
االنتخابية والحكومة الــروسـيــة ،فإنها
تزعم تواصل أعضاء املجموعة الروسية
م ــع أعـ ـض ــاء ف ــري ــق ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي،
ولكن «من دون علم الفريق بحقيقتهم»،
بهدف «زرع الشقاق في النظام السياسي
األميركي».

ب ـش ــأن ت ــواط ــؤ حـمـلـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة مع
موسكو بأنها «ليست ســوى ضــرب من
الخيال».
وف ـ ــي م ـ ــا يـ ـخ ــص م ــوقـ ـف ــه م ـ ــن ال ـت ــدخ ــل
الــروســي ،بـ ّـرر الرئيس األميركي مواقفه
ً
السابقة قائال« :لم أقل يومًا إن روسيا لم
تتدخل في االنتخابات ،بل قلت :قد يكون
التدخل مــن جانب روسـيــا أو الصني أو
أي دولة أو مجموعة أخرى أو من جانب
عـبـقــري مـعـ ّـن وزن ــه  400رط ــل يــرقــد في
السرير ويلعب بالكمبيوتر» ،منبهًا إلى
أن «الكذبة تكمن في اتهام حملة ترامب
بــالـتــواطــؤ مــع روس ـيــا – ه ــذا لــم يحدث
قط».
ولكن بعيدًا عن «تويتر» ،دعا ترامب في
بيان منفصل للبيت األبيض ،األميركيني
إل ــى «ال ـت ــوح ــد م ــن أج ــل ح ـمــايــة ســامــة
ديموقراطيتنا وانتخاباتنا» ،مؤكدًا أننا
«ال نستطيع أن نـسـمــح لـلــذيــن يسعون
إلـ ــى ب ــث االلـ ـتـ ـب ــاس وال ـ ـخـ ــاف وال ـح ـقــد
بيننا بالنجاح».
«الــائ ـحــة دل ـيــل ال يـقـبــل الـ ـج ــدل» ،بـهــذه

مستشار األمن
القومي لترامب :الالئحة
دليل ال يقبل الجدل

ّ
ال ـع ـب ــارة ع ــل ــق مـسـتـشــار األمـ ــن الـقــومــي
ل ـل ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي هـ ــربـ ــرت ري ـم ــون ــد
م ــاكـ ـم ــاسـ ـت ــر ،عـ ـل ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن
«الجمهوريني والديمقراطيني متحدون
عندما يتعلق األمر بفرض عقوبات على
الــروس» .من جهتهّ ،
عبر محامي ترامب
ُ
ج ــون دود ،ع ــن «فــرح ـتــه» بـعـيــد ال ـق ــرار،
ً
قائال« :أنا سعيد من أجل البالد .لقد قام
بــوب (روبــرت مولر) وفريقه بعمل ّ
جيد
جـدًا فــي هــذا الـصــدد» ،دون التطرق إلى
تــداعـيــات «الــائ ـحــة» ،إيجابية كــانــت أو
سلبية ،على الرئيس األميركي.
وتــأتــي الئـحــة االت ـهــام بعد سلسلة من
التقارير التي تتهم موسكو بالتدخل
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،كـ ــان أبـ ــرزهـ ــا إع ــان
االس ـت ـخ ـبــارات األم ـيــرك ـيــة ف ــي التقييم
ال ـس ـن ــوي ل ـع ــام  2017أن ل ــدي ـه ــا «ث ـقــة
عــالـيــة» ب ــأن بــوتــن «أم ــر بحملة نفوذ
ف ــي ع ــام  2016تـسـتـهــدف االن ـت ـخــابــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة» ،وت ـح ــذي ــره ــا ف ــي تـشــريــن
األول  2016من أن موسكو هي املسؤولة
عن علميات قرصنة تستهدف هيالري
كلينتون.
مــن جهته ،رأى العضو الـجـمـهــوري في
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ب ــن سـ ــاس ،أن «مــولــر
ّ
ّ
وجه للتو إنذارًا إلى موسكو» ،مضيفًا أن
«على واشنطن أن تستيقظ! بوتني يقوم
ب ـحــرب خ ـفـ ّـيــة ت ـهــدف إل ــى ت ـقــويــض ثقة
األميركيني في مؤسسات البالد .ونحن
نعلم أن روسيا ستعود في عامي 2018
و  .2020عـلـيـنــا أن نــأخــذ ه ــذا الـتـهــديــد
على محمل الـجــد»( .كــامــل التقرير على
موقعنا)

وزير العدل :ال دليل على أن هذه االتهامات غيّرت نتيجة االنتخابات (أ ف ب)

ترامب :موسكو تضحك

ّ
ك ـم ــا ك ـ ــان م ـت ــوق ـع ــا ،ع ــل ــق تـ ــرامـ ــب عـلــى
ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات األخ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي س ـل ـس ـل ــة مــن
الـتـغــريــدات الـتــي عكست حــالــة الغضب
والتوتر التي يعيشها الرئيس األميركي.
ورأى تــرامــب أن ــه إذا ك ــان ه ــدف روسـيــا
يـكـمــن ف ــي خـلــق الـتـنــافــر وال ـفــوضــى في
املجتمع األميركي ،فقد نجحت في ذلك
بفضل التحقيقات وامل ـ ــداوالت الكثيرة
في الكونغرس .وقــال في تغريدة« :إنهم
في موسكو يضحكون حتى الغثيان .يا
أميركا ،كوني أكثر ً
ذكاء» ،واصفًا املزاعم

يتناول ماضيه «السبعيني»!

خضع أبو الفتوح لثالث جلسات تحقيق ،آخرها يوم أمس (أ ف ب)

وخ ــال الـتـحـقـيـقــات ،طـلــب مـحــامــي
أبــو الـفـتــوح بـضـ ّـم الـبـيــان اإلعــامــي
لـ ــوزارة الــداخـلـيــة األوراق القضية،
ال ـ ــذي ت ـض ـ ّـم ــن ات ـه ــام ــا بــاالن ـض ـمــام
إل ــى «جـمــاعــة إرهــاب ـيــة» ،وع ــددًا من
االت ـه ــام ــات ال ـف ـض ـفــاضــة ،فـيـمــا قــدم
ّ
تقرير طبي يؤكد حاجة موكله إلى
أن ي ـك ــون ق ــري ـب ــا م ــن ج ـه ــاز تـنـفــس
اصـطـنــاعــي ،فــي ح ــال ت ـضــاؤل عــدد
ساعات نومه ،حرصًا على سالمته،
مطالبًا بعرض التقارير الطبية على
األطـبــاء املختصني لضمان وجــوده
ف ـ ــي م ـس ـت ـش ـف ــى ال ـ ـس ـ ـجـ ــن ،وي ـب ـق ــى
بالتالي تحت الرعاية الطبية.
يأتي ذلــك ،في وقــت قامت فيه قوات
أم ـن ـيــة ب ـمــداه ـمــة م ـقــر ح ــزب «مـصــر
ال ـقــويــة» فــي وس ــط ال ـقــاهــرة ،للقيام
بعملية تفتيش ،في سياق «إجراءات
روت ـي ـن ـي ــة» ت ـش ـمــل امل ـن ـش ــآت بـشـكــل
عــام ،وليست لها عالقة بقضية أبو
الفتوح ،بحسب الرواية الرسمية.
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،يـ ـ ـ ــدرس أع ـ ـضـ ــاء «م ـص ــر
الـ ـ ـق ـ ــوي ـ ــة» ،ت ـج ـم ـي ــد الـ ـعـ ـم ــل ب ـش ـكــل

كــامــل ،بسبب التضييق السياسي،
ّ
ومالحقتهم بالبالغات من أجل حل
الحزب ،ووقف نشاطه بشكل كامل.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،نـفــى مـصــدر قضائي
م ـص ــري م ــا ت ـ ــردد ع ــن صـ ـ ــدور ق ــرار
س ـ ـ ـ ّـري ب ــال ـت ـح ـف ــظ ع ـل ــى أمـ ـ ـ ــوال أب ــو
ال ـف ـت ــوح وع ــائ ـل ـت ــه ،مـ ـش ــددًا ع ـلــى أن
الوثيقة املتداولة عبر بعض املواقع
بــاع ـت ـبــارهــا وث ـي ـقــة س ــري ــة مـحـظــور
ن ـ ـشـ ــرهـ ــا ل ـ ـي ـ ـسـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـح ــة ع ـل ــى
اإلطالق.
وأض ـ ـ ــاف املـ ـص ــدر ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن ــه
«حال اتخاذ النيابة قرارًا بهذا األمر
سـتـعـلـنــه ع ـلــى الـ ـف ــور ل ـل ــرأي ال ـع ــام،
جميع املعلومات االولية
خاصة أن ُ َ
عــن القضية أعـ ِـلــنــت فــور اتـخــاذهــا»،
م ـش ــددًا ع ـلــى أن عــائ ـلــة أب ــو الـفـتــوح
«لــم تتورط في أي شــيء» ،وأنــه «في
ح ــال ث ـبــوت إدان ـت ـهــم أو مشاركتهم
بأي عمل من شأنه اإلضرار بالدولة
املصرية سيكون التعامل معهم وفق
القانون وبشكل منفصل».
وفــي قضية هـشــام جنينة ،أصــدرت

عائلته بـيــانــا صحافيًا اتـهـمــت فيه
ال ـص ـح ــاف ــي م ـع ـتــز ودن ـ ـ ــان ب ــان ـت ــزاع
إج ــاب ــات مـ ـص ـ ّـورة بــال ـف ـيــديــو ،بــرغــم
مرضه ،وعــدم اتــزانــه نفسيًا ،نتيجة
االعـ ـت ــداء الـ ــذي ت ـعــرض ل ــه ف ــي وقــت
سابق.
وجـ ــاء ال ـب ـيــان بـعــد اسـتـعــانــة عائلة
ج ـن ـي ـنــة ب ــامل ـح ــام ــي ال ـش ـه ـيــر ح ـســام
لطفي ،وسبق عملية مداهمة منزل
ال ـص ـحــافــي ،الـ ــذي أجـ ــرى ال ـل ـقــاء مع
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق لـل ـجـهــاز امل ــرك ــزي
لـلـمـحــاسـبــات ،إلل ـقــاء الـقـبــض عليه،
حيث صــدر قــرار بحبسه أربعة أيام
على ذمة التحقيقات.
وتـحــاول عائلة جنينة ال ــذي يتلقي
العالج في مستشفى السجن انقاذه
ب ــال ـت ـش ــدي ــد ع ـل ــى أن ال ـت ـصــري ـحــات
صـ ــدرت وه ــو ف ــي حــالــة ع ــدم اتـ ــزان،
وذلـ ــك إلخـ ــاء مـســؤولـيـتــه الـجــزئـيــة
عنها ،علمًا بأن الفريق سامي عنان
ن ـف ــى ام ـت ــاك ــه ل ـل ــوث ــائ ــق الـ ـت ــي زع ــم
جـنـيـنــة أن ـهــا تــديــن قـ ــادة عسكريني
كبارًا.
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تقرير

إنتقل إلــى رحمته تعالى فقيدنا
الغالي املرحوم
الحاج قاسم محمد توفيق صفا
(أبو تيسير)
زوجـ ــة الـفـقـيــد املــرحــومــة الـحــاجــة
مريم نصوحي صفا (ام تيسير)
أوالده امل ـه ـنــدس تـيـسـيــر ،زوجـتــه
الدكتورة سوسن مشورب
ّ
الدكتور محمد ،زوجته زينة سنو
ال ــدكـ ـت ــور ت ــوفـ ـي ــق ،زوج ـ ـتـ ــه زي ـنــة
صايغ
أسامة
ابـنـتــه ن ــدى ،زوج ــة امل ـحــامــي علي
صفا
أشقاؤه خليل واملرحومون يوسف
وأحمد وحسن وعبد املنعم
شقيقاته نجاة واملرحومات مريم
وسميحة وهال وحياة
يصلى على جثمانه الطاهر ظهر
غ ـدًا الـثــاثــاء فــي  20شـبــاط 2018
ف ــي جـبــانــة بـلــدتــه ال ـك ـفــور ،قـضــاء
النبطية حيث يوارى الثرى.
ل ـل ـف ـق ـي ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
تـقـبــل ال ـت ـعــازي غ ـدًا ال ـثــاثــاء بعد
الــدفــن فــي مـنــزلــه فــي الـكـفــور وفــي
ب ـي ــروت ي ــوم األربـ ـع ــاء  ٢١شـبــاط
في جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،الجناح ،قرب مديرية أمن
ال ــدول ــة ،م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة بعد
ً
مساء.
الظهر حتى السابعة
اآل ّسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون :آل ص ـ ـفـ ــا ،م ـ ـشـ ــورب،
ســنــو ،صــايــغ ،أبــو ظـهــر ،الطفيلي
وانسباؤهم

في وقت تستعد
فيه قيادة «التحالف»
للدفع بقوات جديدة
بقيادة نجل شقيق
الرئيس السابق،
طارق محمد صالح،
إلى الساحل الغربي،
تلقت القوات الموالية
لـ«التحالف» ،ضربة
موجعة قد تدفع
السعودية واإلمارات
إلى إعادة حساباتهما،
قبل الخوض في
معركة يبدو أنها
ستكون باهظة
التكلفة ومحدودة
العائد

طفل يمني في مخيم للنازحين بمدينة الحديدة (أ ف ب)

الساحل الغربي لليمن:
«أنصار الله» تستبق خطة «التحالف»
ي ـ ـ ــوم أم ـ ـ ـ ــس ،ن ـ ـفـ ــذت ق ـ ـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش
وال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة عملية اس ـتــدراج
«نوعية» ألربع مدرعات إماراتية ،في
مــديــريــة مـ ــوزع ،غــربــي ت ـعــز .وأفـ ــادت
م ـصــادر عـسـكــريــة فــي «أن ـص ــار الـلــه»
بــأن العملية أسـفــرت عــن «مـصــرع 12
عـسـكــريــا إم ــارات ـي ــا ،بـيـنـهــم ض ـبــاط»،
إض ــاف ــة إلـ ــى «ت ــدم ـي ــر أرب ـ ــع م ــدرع ــات
إم ــارات ـي ــة ،وأرب ـ ــع آل ـي ــات لـلـمــرتــزقــة».
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر إل ـ ـ ــى أن قـ ـي ــادة
«الـتـحــالــف» دفـعــت بــال ـقــوات املــوالـيــة
لـهــا إل ــى مــوقــع العملية ،تـحــت غطاء
جــوي كـثـيــف ،بـهــدف «إخ ــراج القتلى
اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــن مـ ــن س ــاح ــة املـ ـع ــرك ــة»،
مـ ـسـ ـت ــدرك ــة أن «الـ ـجـ ـي ــش والـ ـلـ ـج ــان
يـ ـ ـف ـ ــرض ـ ــان حـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارًا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـق ـ ــوات
اإلم ــارات ـي ــة ال ـتــي تــم اس ـتــدراج ـهــا في
موزع ،ويمنعان املرتزقة من التقدم».
وأضـ ــافـ ــت أن طـ ــائـ ــرات «ال ـت ـح ــال ــف»
«قـصـفــت املــرتــزقــة بـقـنــابــل عـنـقــوديــة،
وق ـ ـت ـ ـلـ ــت وجـ ـ ــرحـ ـ ــت أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادًا ك ـب ـي ــرة
م ـن ـه ــم ،أثـ ـن ــاء م ـح ــاوالت ـه ــم ال ـت ــراج ــع
واالنـسـحــاب مــن م ــوزع» .مــن جهتها،
اعـتــرفــت السلطات اإلمــاراتـيــة بمقتل
جـنــدي واح ــد ،مــن دون تحديد زمــان
مقتله ومكانه.
ب ـ ــال ـ ـت ـ ــوازي م ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،شـ ـن ــت ق ـ ــوات
ال ـج ـيــش وال ـل ـج ــان ه ـجــومــا م ـض ــادًا،
م ــن م ـحــوريــن جـنــوبــي وغ ــرب ــي ،على
ال ـ ـقـ ــوات امل ــوالـ ـي ــة لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف» فــي
م ــدي ــري ــة حـ ـي ــس ،ج ـن ــوب ــي م ـحــاف ـظــة
الحديدة .وطبقًا ملصادر ميدانية في
مــا تسمى «املـقــاومــة الجنوبية» ،فإن
ق ــوات «ال ـت ـحــالــف» تمكنت مــن «صـ ّـد
ال ـه ـج ــوم ع ـلــى ال ـج ـهــة ال ـغ ــرب ـي ــة» ،إال
أن ـهــا تـكـبــدت «ع ـش ــرات الـقـتـلــى ،ومــن
بينهم عــدد مــن الـقـيــادات املـيــدانـيــة».
وكان الجيش واللجان قد نفذا ،خالل
األيــام املاضية ،سلسلة هجمات على
مــواقــع «املـقــاومــة» فــي حـيــس ،مرغمة
إياها على االنسحاب من الضواحي
الـ ـت ــي ك ــان ــت قـ ــد ت ــوغـ ـل ــت إلـ ـيـ ـه ــا فــي
مـحــاولــة مـنـهــا لـلـتـقــدم نـحــو مــديــريــة
الـجــراحــي .انـسـحــاب بــاتــت على أثــره
قـ ــوات «ال ـت ـحــالــف» م ـح ـصــورة داخ ــل
مــديـنــة ح ـيــس ،تـحــت وطـ ــأة الـكـمــائــن

وعمليات إطــاق الصواريخ وقذائف
املدفعية التي تــواصــل «أنـصــار الله»
ت ـن ـف ـيــذهــا .وت ــراف ــق ال ـه ـج ــوم امل ـضــاد
الجديد على حيس مع إعالن «أنصار
الـ ـل ــه» إسـ ـق ــاط ط ــائ ــرة بـ ـ ــدون ط ـي ــار،
ت ــاب ـع ــة لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف» ،فـ ــي م ــدي ــري ــة
ال ـب ـق ــع ،بـمـحــافـظــة ص ـع ــدة ،ف ــي وقــت
أط ـل ـقــت ف ـيــه ال ـق ــوة ال ـص ــاروخ ـي ــة في
الـجـيــش والـلـجــان صــاروخــا مــن نــوع
«زل ـ ـ ـ ــزال  »2ع ـل ــى ت ـج ـم ـع ــات الـ ـق ــوات
املوالية لـ«التحالف» في مديرية نهم
بـمـحــافـظــة ص ـن ـع ــاء .وع ـل ــى ال ـح ــدود
اليمنية ـ ـ الـسـعــوديــة ،أفـيــد عــن مقتل
 8جـنــود سـعــوديــن بعمليات قنص
ف ــي قـ ــرى قـ ــوى وح ــام ـض ــة الـشـمــالـيــة
وحامضة الجنوبية بمنطقة جيزان،
وفـ ـق ــا ملـ ــا أوردت م ـ ـصـ ــادر عـسـكــريــة
م ــن «وح ـ ـ ــدة ال ـق ـن ــاص ــة» ف ــي الـ ـق ــوات
املشتركة.
ج ـنــوبــا ،وب ـعــد س ــاع ــات م ــن إعــانـهــا
انطالق عملية «الفيصل» ،لـ«تحرير»
مــا تبقى مــن مـنــاطــق فــي حضرموت

يجري الحديث
عن مصرع  12عسكريًا
إماراتيًا ،بينهم
ضباط

ت ـح ــت س ـي ـط ــرة ت ـن ـظ ـيــم «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة»،
أعلنت ال ـقــوات املــوالـيــة لـ«التحالف»
ف ــي امل ـحــاف ـظــة ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى وادي
املسيني ،الــواقــع غربي مدينة املكال،
وال ـ ـ ـ ــذي تـ ـح ــول إلـ ـ ــى م ـع ـق ــل رئ ـي ـســي
ل ــ«ال ـق ــاع ــدي ــن» ب ـعــد ان ـس ـحــاب ـهــم من
امل ـكــا ف ــي شـهــر ن ـي ـســان /أب ــري ــل عــام
 .2016وق ــال قــائــد املنطقة العسكرية

ً
 32قتيال مدنيًا في  3أيام

ُق ـت ــل ،م ـســاء أمـ ــس ،م ــواط ــن ُ
وج ـ ــرح  3آخ ـ ــرون ،ب ـغ ــارة لـطـيــران
«التحالف» على مديرية التحيتا في محافظة الحديدة .جاء ذلك
َ
مواطنني بغارة أخرى استهدفت سيارة
بعد ساعات من مقتل
ِ
كانا يستقالنها في منطقة العقيق ،بمديرية كتاف ،في محافظة
صعدة .وكــان طيران «التحالف» قد شن ،أول من أمــس ،غارات
على املنطقة نفسها ،ما أدى إلى مقتل ُ 18مواطنًا ،بينهم نساء
وأط ـف ــال ومـسـعـفــون .وي ــوم الـسـبــت أي ـضــا ،قـتــل مــواطــن بـغــارة
لــ«الـتـحــالــف» ُفــي منطقة آل عـلــي بـمــديــريــة رازح فــي محافظة
وادي
صـعــدة ،فيما قـتــل آخــر أ َثـنــاء إغ ــارة الـطـيــران على جسر ُ
مــور الــرابــط بــن محافظتي حجة وع ـمــران .ويــوم الجمعة ،قتل
 3مواطنني بغارة جوية استهدفت مديرية نهم شمالي شرقي
صنعاء ،في حني أسفرت غارة مماثلة على شاحنة مملوكة ألحد
املواطنني في مديرية مقبنة بمحافظة تعز عن مقتل  6مدنيني،
بينهم أطفال.
(األخبار)

الـثــانـيــة ،املــوال ـيــة ل ــ«ال ـت ـحــالــف» ،فــرج
ساملني البحسني ،إن العملية أسفرت
«عن قتل العديد من مسلحي القاعدة
وأســر آخــريــن» ،متحدثًا عــن «حصار
اسـ ـتـ ـغ ــرق يـ ــومـ ــن ك ــامـ ـل ــن ،قـ ـب ــل أن
تنطلق عملية االقتحام فجر األحد».
لكن مصادر محلية قالت ،لـ«األخبار»،
إن ال ـع ـم ـل ـي ــة ك ــان ــت أشـ ـب ــه بـتـسـلـيــم
وتـسـلــم عـلــى غـ ــرار م ــا شـهــدتــه املـكــا
قبل حوالى عامني ،مرجحة انسحاب
ع ـنــاصــر «ال ـق ــاع ــدة» إل ــى م ـنــاطــق في
وادي ح ـض ــرم ــوت ،وت ـح ــدي ـدًا وادي
سـ ــر ،ح ـيــث ال ي ـ ــزال الـتـنـظـيــم يمتلك
م ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــرات وتـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــات ،أو إلـ ــى
محافظة شبوة .ووفقًا ملصادر أخرى
فــي وادي حـضــرمــوت ،فــإن الصحراء
الشمالية الشرقية مــن املحافظة يتم
ت ـج ـه ـيــزهــا م ـن ــذ مـ ــدة ل ـت ـك ــون مـ ـ ً
ـأوى
لـ ـعـ ـن ــاص ــر «ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» ،سـ ـ ـ ــواء ع ـبــر
إنشاء معسكرات جديدة في مناطق
نــائ ـيــة ب ـع ـيــدة ع ــن ال ـس ـك ــان ،وإم ـ ــداد
تـلــك امل ـع ـس ـكــرات بــالـعـتــاد والـتـمــويــن
الـغــذائــي ،أو عبر تكثيف االتـصــاالت
بــوجــوه قبلية فــي وادي حـضــرمــوت
وصـحــرائـهــا ب ـهــدف تهيئة األرض ـيــة
الستقرار «القاعديني» هناك.
وال ـ ـ ـحـ ـ ــري ب ـ ــذك ـ ــره هـ ـن ــا أن الـ ـقـ ـي ــادة
اإلم ــارات ـي ــة كــانــت ق ــد رف ـض ــت ،مـ ــرارًا،
إطـ ـ ـ ـ ــاق أي عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ضـ ـ ــد م ـع ــاق ــل
ال ـت ـن ـظ ـيــم فـ ــي وادي امل ـس ـي ـن ــي ،وأن
عملية «الفيصل» انتهت فــي أقــل من
 24ســاعــة ،على الــرغــم مــن أن املنطقة
املذكورة تحوي كميات من األسلحة،
ً
وأمواال طائلة ،كان قد نهبها عناصر
«القاعدة» إبان سيطرتهم على مدينة
امل ـكــا ،مــا يـطــرح الـكـثـيــر مــن عــامــات
االسـ ـتـ ـفـ ـه ــام ح ـ ـ ــول جـ ــديـ ــة ال ـع ـم ـل ـيــة
الـ ـج ــدي ــدة وص ــدق ـي ـت ـه ــا .وم ـ ــا ي ـجــدر
الـتـنـبــه إل ـيــه أي ـض ــا ،أن «ال ـقــاعــديــن»
سـ ـيـ ـك ــون لـ ـه ــم دورهـ ـ ـ ـ ــم ف ـ ــي ال ـخ ـط ــة
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ي ـع ـ ّـد لها
«ال ـت ـحــالــف» فــي جـبـهــات ع ــدي ــدة ،من
ض ـم ـن ـهــا ال ـب ـي ـض ــاء ،م ــا ي ـع ـنــي أن ال
مصلحة للسعودية واإلمــارات حاليًا
في التخلص منهم.
(األخبار)

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►
اتحاد الصحافة اللبنانية
نقابة الصحافة اللبنانية
نقابة محرري الصحافة اللبنانية
ينعون بغاية األســى والحزن إلى
جميع الزمالء في الجسم النقابي
الصحافي وفــي الجسم اإلعالمي
اللبناني والعربي ،الفقيد الزميل
املرحوم
عبد الكريم عمر الناطور
عـ ـض ــو مـ ـجـ ـل ــس نـ ـق ــاب ــة مـ ـح ــرري
الصحافة لعدة دورات
وي ـت ـق ــدم ــون م ــن ك ــل م ـن ـه ــم ،وم ــن
زوجته السيدة الفاضلة ريموندا
دكاش ومن نجله سامي وكريمته
دانيا زوجة املهندس نجيب رحال
وعائلتيهما ومــن جميع أف ــراد آل
الناطور وأقرباء الفقيد وأنسبائه
وأصدقائه بأحر آيات التعازي.
ّ
تغمد الـلــه الفقيد بــواســع رحمته
واسكنه فسيح جناته

الشركة العامة للصحافة واإلعالم
ش.م.ل.
جريدة "الهدف"
مجلة "املؤشر"
مركز اإلعالم االقتصادي
ينعون بمزيد من األسى إلى كامل
الجسم النقابي
املدير املـســؤول ،والعضو السابق
في مجلس نقابة املحررين الفقيد
الزميل املرحوم
عبد الكريم الناطور
ويـتـقــدمــون بالتعزية ال ـحــارة الى
ال ـس ـيــدة زوج ـت ــه ري ـم ــون ــدا دك ــاش
والــى نجله سامي وكريمته دانيا
زوجـ ـ ـ ــة امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس ن ـج ـي ــب رح ـ ــال
وعــائـلـتـيـهـمــا وال ـ ــى جـمـيــع أفـ ــراد
آل ال ـنــاطــور وال ــى جميع أعـضــاء
ال ـ ـج ـ ـسـ ــم ال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــي واالع ـ ـ ــام ـ ـ ــي
اللبناني والعربي.
ّ
تغمد الـلــه الفقيد بــواســع رحمته
واسكنه فسيح جناته

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
ب ــوج ــه ح ـب ـيــب ح ـب ـشــي وجـ ـ ــان زغ ـيــب
ومارون زغيب وسيمون زغيب وشركة
اغرولوكس ش.م.ل .باملعاملة 2014/455
عقد قرض وكفاالت وشهادة قيد تأمني
وات ـفــاق ـيــة فـتــح ح ـســاب ومـحـضــر عقد
تأمني وبيان تفصيلي لقرض مدعوم
ً
تحصيال ملبلغ  /1.031.245.721/ل.ل.
و /1.628.064.83/د.أ .ع ــدا ال ـفــوائــد
ال ــرس ــوم ول ــدي ــن املـ ـق ــرر اش ــراك ــه دان ــي
سـكــر ال ـبــالــغ /500.000/د.أ .ولـطــالــب
االش ـت ــراك سـ ــرادار بـنــك ش.م.ل .البالغ
/2.128.278/د.أ .عدا الفوائد واللواحق.
يجري التنفيذ:
 على  960سهم حصة مارون جوزفزغيب في العقار /818حراجل .مساحة
العقار  200م.م .وهــو بموجب االفــادة
ال ـع ـقــاريــة ارض ب ـعــل سـلـيــخ ضمنها
نبع مــاء .وبالكشف تبني انــه يقع في
حــي محلة ال ـلــزاق وه ــو عـلــى الطريق
ال ـقــدي ـمــة ال ـت ــي ت ــرب ــط س ــاح ــة حــراجــل
ب ـب ـل ــدة ف ــاري ــا م ـق ــاب ــل م ـح ـطــة ب ـنــزيــن
موبيل ويحتوي على بعض االشجار
ونبع ماء.
 على  1200سهم حصة حبيب حبشيفــي العقار  791الصفرا مساحته 223
م.م .وه ــو ب ـمــوجــب االفـ ـ ــادة الـعـقــاريــة
قطعة ارض مغروسة مــوز ومختلف،
وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن انـ ــه ي ـق ــع ف ــي مـحـلــة

الوادي غير صالح للبناء تفصل بينه
وبني العقار /790الصفرا قناة مياه.
 وعلى  1200سهم حصة حبيب حبشيفي العقار  790الصفرا مساحته 5185
م.م .وه ــو ب ـمــوجــب االفـ ـ ــادة الـعـقــاريــة
قطعة ارض مشجرة ليمون ومختلف
ض ـم ـن ـهــا خ ــرب ــة ب ـي ــت وخ ـ ـ ــزان يـعـلــوه
غــرفــة لـلـمــوتــور بــاملـحـضــر الـفـنــي رقــم
 ،1970/12/28/537وبــالـكـشــف تبني
انه يقع في محلة الوادي وتبني وجود
بناء قيد االنشاء يحتوي على خمس
ب ـلــوكــات م ــوزع ــة ومــرق ـمــة يـمــر بينها
طرقات قسم منفذ ومزفت وقسم غير
منفذ .كل بلوك مؤلف من سفلي ثاني
وسفلي اول وارضي اول.
البلوكA :
 سفلي ثاني معد مواقف. سـ ـفـ ـل ــي اول م ـ ــؤل ـ ــف م ـ ـ ــن  4ش ـق ــقبمساحات مختلفة مبلطة مــع وجــود
تغيير عن خرائط الترخيص.
 طابق ارضــي تحت مستوى الطريقيحتوي على  4شقق البالط منفذ.
 طابق اول بمستوى الطريق يحتويعلى  3شقق مبلطة.
البلوكB :
 سفلي ثاني معد موقف للسيارات سفلي اول يحتوي على شقتني قيداالنجاز
 طـ ــابـ ــق ارض ـ ـ ـ ــي ف ـ ــي امل ـ ــدخ ـ ــل م ـب ـلــطغرانيت يحتوي على شقتني مقفلتني
وهي مباعة.

 طابق اول يوجد شقتني مقفلتنيالبلوكC :
 سفلي ثاني معد مواقف للسيارات مازال على الباطون وال ــدرج ما زال على
الباطون.
 ط ــاب ــق س ـف ـل ــي أول وطـ ــابـ ــق ارضـ ــيك ــل ط ــاب ــق ي ـح ـتــوي ع ـلــى شـقـتــن غير
مبلطتني.
 طابق اول قيد االنجاز.البلوكD :
 سفلي ثاني معد موقف للسيارات. سفلي مؤلف من شقتني تم تبليطهما ارض ــي يـحـتــوي عـلــى شقتني واح ــدةمقفلة واخرى مبلطة سيراميك
 ط ــاب ــق اول ف ـ ــوق م ـس ـت ــوى ال ـطــريــقيـحـتــوي عـلــى شـقـتــن احــده ـمــا مقفلة
والثانية مبلطة.
البلوكE :
 سفلي ثاني معد موقف للسيارات مازال على الباطون.
 س ـف ـل ــي اول م ـ ـ ـ ــردوم يـ ـحـ ـت ــوي عـلــىشقتني قيد االنجاز غير مبلطة.
 ارض ــي م ــردوم يـحـتــوي عـلــى شقتنيقيد االنجاز احدها مبلطة.
 طابق اول بمستوى الطريق يحتويعلى شقتني االعمال غير مكتملة جزء
مبلط.
والبلوكني  Dو Eمتالصقني:
ك ـمــا ت ـج ــدر االش ـ ـ ــارة الـ ــى وج ـ ــود عــدة
مخالفات.
 -يوجد تأمني درجة اولى لصالح بنك
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يتقدم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب الحاج محمد رعد وعائلة
املـ ـ ــرحـ ـ ــوم الـ ـ ـح ـ ــاج حـ ـس ــن ح ـســن
رع ــد ،بـخــالــص الـشـكــر واالم ـت ـنــان
لسماحة االم ــن الـعــام لـحــزب الله
الـ ـسـ ـي ــد حـ ـس ــن نـ ـص ــر ال ـ ـلـ ــه ول ـك ــل
م ــن واسـ ــوهـ ــم ب ـف ـق ـيــدهــم ال ـغــالــي
املرحوم الحاج حسن حسني رعد
سـ ـ ً
ـواء بـحـضــورهــم الـشـخـصــي أو
باالتصال او بإرسال برقية تعزية
أو ب ــايـ ـف ــاد م ـم ـث ـل ــن ،وي ـخ ـص ــون
بالشكر فخامة رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون ،ودولة رئيس
مجلس النواب االستاذ نبيه بري
ودولـ ـ ـ ــة رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
الشيخ سعد الحريري ،وأصحاب
الـ ـفـ ـخ ــام ــة ال ـ ـ ــرؤس ـ ـ ــاء ال ـس ــاب ـق ــن
وأص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب
والـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـح ــال ـي ــن وال ـســاب ـقــن
وأعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـس ـل ــك ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي
والـقـنـصـلــي ،وأص ـحــاب السماحة
والـفـضـيـلــة وال ـس ـيــادة وال ـق ـيــادات
والـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات وال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات
السياسية والرسمية والقضائية
والـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة والـحــزبـيــة
واملصرفية والنقابية واالعالمية
واالداريـ ــة والـتــربــويــة والرياضية
وال ـك ـش ـف ـيــة وال ـص ـح ـي ــة وامل ـه ـن ـيــة
والعمالية والبلدية واالختيارية
واالجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة وعــوائــل
ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء وال ـ ـجـ ــرحـ ــى واالسـ ـ ـ ــرى
امل ـح ــرري ــن واالقـ ـ ـ ــارب واالص ــدق ــاء
وامل ـح ـبــن الـ ـك ــرام ســائ ـلــن املــولــى
تعالى أال يفجعهم بعزيز.
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◄ شكر على تعزية ►

الصناعة والـعـمــل على الـعـقــاريــن 790
و / 791الصفرا بقيمة /1.900.000/د.أ.
كـمــا يــوجــد عـلــى الـعـقــار /818ح ــراج ــل
رسـ ـ ـ ـ ــوم شـ ــرف ـ ـيـ ــة تـ ـحـ ـس ــن ل ـل ـخ ــزي ـن ــة
بضريبة التحسني.
 بـ ــدل ت ـخ ـمــن ح ـصــة مـ ـ ــارون ج ــوزفزغ ـيــب ال ـبــال ـغــة  960س ـهــم ف ــي الـعـقــار
/818حراجل/3200/ :د.أ .وبدل طرحها
/1920/د.أ.
 بدل تخمني  1200سهم حصة حبيبحبشي في العقار /791الصفرا/5575/:
د.أ .وبدل طرحها/3345/ :د.أ.
 بـ ـ ـ ــدل تـ ـخـ ـم ــن  1200س ـ ـهـ ــم ح ـصــةحـ ـبـ ـي ــب حـ ـبـ ـش ــي فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــار /790
ال ـص ـفــرا/1.285.320/:د.أ .بدل طرحها:
/771.192/د.أ.
يجري البيع بيوم الثالثاء الواقع فيه
 2018/3/6الـســاعــة  11.00قبل الظهر
في قاعة محكمة كسروان.
لـ ـل ــراغ ــب ب ــالـ ـش ــراء دف ـ ــع ب ـ ــدل ال ـط ــرح
ب ـم ــوج ــب شـ ــك م ـص ــرف ــي م ـن ـظ ــم الم ــر
حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان او
تقديم كفالة وافـيــة مــن احــد املصارف
املـقـبــولــة م ــن ال ــدول ــة ويـتـحـمــل رس ــوم
التسجيل والداللة وعليه اتخاذ محل
اقــامــة لــه ضمن نطاق الــدائــرة واال عد
قـلـمـهــا م ـقــامــا م ـخ ـت ــارًا ل ــه ك ـمــا عـلـيــه
االطــاع على قيود الصحيفة العينية
العائدة للعقارات موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
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أفقيا

 -1رئيس حكومة لبناني راحــل أغتيل فــي األردن –  -2حصن مرتفع – مــن املــواد
ّ
ّ
املتفرق –
يضم الحشد
التعليمية في املدارس خصوصًا في املرحلة اإلبتدائية – -3
نجوم وكواكب سماوية –  -4أخت األب – حرف نصب – يتحرك بشكل ذاتي من داخله
–  -5للتأوه – طعم الحنظل – صوت الحمام –  -6آخر الدواء – طفل كثير الحركة ال
ّ
الخيالة – متشابهان
يهدأ بالعامية –  -7ذكور البقر – صاحب حقول العنب – -8
–  -9ختامات األفالم العربية –  -10من تالميذ املسيح ُيعرف باألسخريوطي شنق
نفسه بعد خيانته  -إصبع

عموديًا

 -1شهر هجري –  -2يقذفه بالحجارة حتى املوت – يلعب ويمرح –  -3شجر كثيف
ملتف أو م ــأوى األس ــد – قطيع مــن اإلب ــل مـتـبـ ّـدد –  -4مــن األمـ ــراض الـنــاتـجــة عن
لسعات البعوض وخاصة في القارة األفريقية –  -5سعل – إحدى الواليات املتحدة
ّ ُ
خبز عليه فوق
األميركية –  -6مقول أو في الفم – قادم –  -7طبق من حديد مقعر ي ُ
النار – بيت ومنزل –  -8شبه جزيرة في كندا بني األطلسي وخليج هدسن ونهر
سان لوران يحيط بها ّ
تيار بحري بارد – بكى أو ضمير منفصل –  -9القلم – -10
رئيس جمهورية لبناني راحل

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 2802

حلول الشبكة السابقة

1

 -1بنازير بوتو –  -2ليوا – مقراض –  -3اكروم – روما –  -4لو – لوكاد –  -5بتر – صات – ا ا -6
– نيجر – جلل –  -7رن – األصمعي –  -8قريب – لوم –  -9أقص – ا ا ا – سن –  -10حرب الخليج
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صحافي تونسي التحق بجريدة « ال بريس سوار « املسائية لكنه طرد
منها بسبب ملف حول حرية التعبير في بالده .لجأ الى فرنسا وعارض
بشدة نظام الرئيس السابق زين العابدين

عموديًا

 -1بالل بن رباح –  -2نيكوتني – قر –  -3اور – رج – قصب –  -4زاول – رار –  -5موص – ليال
–  -6رم – كاراباخ –  -7بقرات – ال –  -8ورود – جمل –  -9تام – العوسج –  -10وضاح اليمن

حل الشبكة 2801

إعداد
نعوم
مسعود

 = 5+4+9+6ملعان ■  = 8+2+7+1تحل محل ■  = 11+3+10يحل العقدة

حل الشبكة الماضية :مارك جايكوبس
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد لـ ـش ــراء ك ــاب ــات تــوتــر
منخفض لزوم وصل املشتركني ،موضوع
استدراج العروض رقم ث4د 8538/تاريخ
 ،2016/9/5قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2018/3/9عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /300 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 342
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2017/1403
طالب التنفيذ :علي حافظ القبيسي.
املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــا :ش ــرك ــة سـ ــي  -م ــوب ــاي ــل
سرفيسز ش.م.م.
ت ـط ــرح هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـم ــرة االول ـ ـ ــى فــي
تمام الساعة الــواحــدة من بعد ظهر يوم
الـجـمـعــة ال ــواق ــع ف ـيــه  2018/3/2للبيع
ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي امل ـ ــوج ـ ــودات امل ـس ـع ــرة
بالدوالر األميركي التالية:
مكتب جــوزي خشب فاتح شكل منحرف
م ــع  3خ ــزان ــة ج ـ ــاروري ـ ــن ع ـ ــدد )300( 4
خ ــزائ ــن لـلـمـلـفــات خـشــب جـ ــوزي درفـتــن
ع ــدد ( )375خ ــزان ــة ج ــاروري ــن لـلـمـلـفــات
عدد  )75( 1خزائن درفتني طويلة خشب
جـ ــوزي م ــع أسـ ــود ع ــدد  )150( 1خــزائــن
درفتني متوسطة جوزي مع رمــادي عدد
 )75( 1ك ــراس ــي ج ـل ــد أس ـ ــود م ـح ـت ــرك 4
( HP LAPTOP )160أســود عــدد )300( 1
شاشة كمبيوتر ماركة  SYMعدد )50( 1
كمبيوتر  SAMSUNG HPمع شاشة عدد
 )350( 1كومبيوتر وشاشة SAMSUNG
عدد  LENOVO )350( 1كمبيوتر عدد 1
( )250ماكينة لفرم الورق ماركة PRIMO
عــدد  PRINTER HP )50( 1فضي اللون
عدد  HP) PRINTER( )60( 1أسود عدد 1
( )60فضي  )LAPTOP (HPعدد )400( 1
سنترال SIXO
م ــع مـكـيـنــة ع ــدد  )330( 4خ ــزان ــة طويلة
خ ـشــب ج ـ ــوزي وال ـج ــان ــب أس ـ ــود عـ ــدد 2
( )300خ ــزان ــة ح ــدي ــد  4ج ــواري ــر مـفـتــاح
ال ـك ـتــرونــي  DIPLOMATع ــدد )600( 3
خــزانــة خـشــب ج ــوزي طــويـلــة بــابــن عــدد
 )200( 2خ ــزان ــة خ ـشــب وزج ـ ــاج درف ـتــن
وثــاث رفــوف عدد  )450( 3مكتب خشب
ج ـ ــوزي م ـن ـحــرف وعـ ـ ــادي عـ ــدد )300( 4
كرسي جلد أسود عدد  2 )160( 4كرسي
جـلــد ب ــاج ع ــدد  )50( 1كـمـبـيــوتــر مــاركــة
 THINKCENTERعدد  )200( 1كمبيوتر
 HPعدد  )800( 2كمبيوتر  ACERعدد 1
( )200كمبيوتر  IBMعدد  )200( 1شاشة
كمبيوتر سمسانغ عــدد ACER )180( 4
ك ـم ـب ـيــوتــر عـ ــدد  SISCO )50( 1تـلـفــون
سـنـتــرال عــدد  )400( 2برنتر  HPعــدد 1
( GRANDTEAM DS )60تلفون عــدد 2
( )200تلفون ماركة  SISCOعدد )200( 2
 PRINTER HPأسـ ــود ع ــدد HP )60( 1
سكانر أسود عدد  )60( 1خزانة جارورين
جــوزي خشب عدد  )75( 4خزانة درفتني
وسط عدد  )300( 1مكتب برم مع ملحق
وخ ــزان ــة ج ــروري ــن ع ــدد  )350( 1خــزانــة
درف ـ ـتـ ــن خ ـش ــب ج ـ ـ ــوزي م ـف ـت ــاح ع ـ ــدد 2
( )400خــزانــة درف ــة خشب ج ــوزي عــدد 1
( )100كرسي جلد متحرك عــدد )120( 2
خزانة درفتني جوزي عدد  )400( 2خزانة
زجاج وخشب درفتني لون جوزي عدد 2
( LENOVO )440كمبيوتر عدد )400( 1
شــاشــة كمبيوتر ســامـسـنــغ ع ــدد )60( 1
 HPبرنتر فضي عدد  )60( 1كرسي جلد
ب ــاج ع ــدد  )110( 2كــرســي جـلــد متحرك
باج طويلة عدد ( )65طقم كنابيات جلد
عــدد  )300( 1طاولة زجــاج للطقم عــدد 1
( )40طاولة زاويــة زجاج مع ملبادير عدد

 )25( 1ملبادير فضي عدد  )15( 1ملبادير
ذهبي عــدد  CISCO )15( 1سنترال عدد
 )200( 1ماكينة لفرم الــورق عــدد )60( 1
 SONYستاريو مع  2سبيكر عدد )40( 1
 HPكمبيوتر عــدد  )200( 1كــرســي جلد
متحرك عدد  EPSON )60( 1سكانر عدد
 THINKCENTER )100( 1كمبيوتر عدد
 HP )200( 1شاشة كمبيوتر عدد )60( 1
 CIXCOت ـل ـفــون س ـن ـتــرال ع ــدد )200( 1
 GRAND STREAMتلفون سنترال عدد
 )200( 1كــرســي جـلــد ب ــاج ع ــدد )110( 2
 XEROXماكينة تصوير عدد )300( 1
( HP) PRINTERك ـب ـيــرة عـ ــدد )200( 1
( HP) PRINTERص ـغ ـيــرة ع ــدد )60( 1
فــاكــس م ــارك ــة  HPع ــدد  )150( 1فــوتـيــه
مـ ـقـ ـع ــدي ــن ب ـ ـ ــاج ع ـ ـ ــدد  )170( 1ط ــاول ــة
مستطيلة زج ــاج وامل ـن ـيــوم ع ــدد )50( 1
 PANASONICفاكس عدد  )60( 1ترانت
براد  ELEGANCEعدد .)150( 1
إن س ـعــر ال ـط ــرح ه ــو س ـت ــون بــاملــائــة من
قيمة التخمني وعلى الــراغــب فــي الشراء
أن يحضر إلى موعد البيع باملزاد العلني
املحدد أعاله والكائن في بيروت  -ميناء
الحصن  24 -جادة البارك بناية قره غوال
بلوك  24فوق مطعم متربول طابق ثالث
مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا وخـمـســة باملئة
رسم الداللة.
مأمور تنفيذ بيروت
نبيل نعوس
إعالن بيع باملعاملة 2017/153
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
 2018/3/5اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة  3:00بعد
الظهر سـيــارة املنفذ عليها شــركــة نينو
كـ ــار ش.م.م .م ــارك ــة ري ـن ــو SANDERO
م ـ ـ ـ ــودي ـ ـ ـ ــل  2015رقـ ـ ـ ـ ـ ــم /663629/م
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
الـتـنـفـيــذ شــركــة ب ـســول  -حنينه ش.م.ل.
وك ـي ـل ـهــا امل ـح ــام ــي ج ـ ــورج ل ـح ــود ال ـبــالــغ
 $/4464/عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/5000/وامل ـط ــروح ــة بـسـعــر $/4500/
أو م ــا ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة الــوط ـن ـيــة وان
رسوم امليكانيك قد بلغت /345.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب الشركة في بيروت قرب
مستشفى بيروت قرب صندوق الضمان
االج ـت ـم ــاع ــي ون ـق ــاب ــة امل ـه ـنــدســن بـنــايــة
 AZADEAم ـص ـحــوبــا بــال ـث ـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2017/154
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
 2018/3/5اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة  3:00بعد
الظهر سـيــارة املنفذ عليها شــركــة نينو
كار ش.م.م .ماركة رينو SANDERO 1.6
م ـ ـ ـ ــودي ـ ـ ـ ــل  2015رقـ ـ ـ ـ ـ ــم /663637/م
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
الـتـنـفـيــذ شــركــة ب ـســول  -حنينه ش.م.ل.
وك ـي ـل ـهــا امل ـح ــام ــي ج ـ ــورج ل ـح ــود ال ـبــالــغ
 $/4464/عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/4000/واملطروحة بسعر  $/4000/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
املـيـكــانـيــك ق ــد بـلـغــت /1.495.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب الشركة في بيروت قرب
مستشفى بيروت قرب صندوق الضمان
االج ـت ـم ــاع ــي ون ـق ــاب ــة امل ـه ـنــدســن بـنــايــة
 AZADEAم ـص ـحــوبــا بــال ـث ـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسـعــار االدارة حــده االقصى
 %20ع ـشــرون بــاملـئــة ،مــع تخفيض مــدة
االع ـ ـ ــان الـ ــى خ ـم ـســة اي ـ ــام بـ ـن ـ ً
ـاء الح ــال ــة
م ـع ــال ــي وزيـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2018/2/8لتنفيذ مشروع أشغال إكساء
أقنية ري في بلدة مجدل املعوش  -قضاء
الشوف.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة

من يوم الجمعة الواقع في .2018/3/16
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن فــي الــدرجــة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة عـ ـل ــى األقـ ـ ــل ل ـت ـن ـف ـيــذ ص ـف ـقــات
االش ـغــال املــائـيــة املسجلني وفـقــا الحـكــام
املـ ـ ــرسـ ـ ــوم  3688ت ـ ــاري ـ ــخ 1966/1/25
وتعديالته الذين ال يوجد بعهدتهم اكثر
من اربع صفقات مائية لم يجر استالمها
مــؤق ـتــا ب ـعــد ،الــراغ ـبــن ب ــاالش ـت ــراك بـهــذا
ال ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل الـســاعــة
الثانية عـشــرة مــن أخــر يــوم عمل يسبق
ال ـي ــوم امل ـح ــدد لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ
وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخــاص
ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع والـ ـحـ ـص ــول عـلـيــه
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش
النهر.
بيروت في  12شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 344
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسـعــار االدارة حــده االقصى
 %20ع ـشــرون بــاملـئــة ،مــع تخفيض مــدة
االع ـ ـ ــان الـ ــى خ ـم ـســة اي ـ ــام بـ ـن ـ ً
ـاء الح ــال ــة
م ـع ــال ــي وزيـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2018/2/7لتنفيذ مشروع أشغال إكساء
أقنية ري في بلدة الدبية  -قضاء الشوف.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الجمعة الواقع في .2018/3/9
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن فــي الــدرجــة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة عـ ـل ــى األقـ ـ ــل ل ـت ـن ـف ـيــذ ص ـف ـقــات
االش ـغــال املــائـيــة املسجلني وفـقــا الحـكــام
املـ ـ ــرسـ ـ ــوم  3688ت ـ ــاري ـ ــخ 1966/1/25
وتعديالته الذين ال يوجد بعهدتهم اكثر
من اربع صفقات مائية لم يجر استالمها
مــؤق ـتــا ب ـعــد ،الــراغ ـبــن ب ــاالش ـت ــراك بـهــذا
ال ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل الـســاعــة
الثانية عـشــرة مــن أخــر يــوم عمل يسبق
ال ـي ــوم امل ـح ــدد لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ
وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخــاص
ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع والـ ـحـ ـص ــول عـلـيــه
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش
النهر.
بيروت في  12شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 347
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسـعــار االدارة حــده االقصى
 %20ع ـشــرون بــاملـئــة ،مــع تخفيض مــدة
االع ـ ـ ــان الـ ــى خ ـم ـســة اي ـ ــام بـ ـن ـ ً
ـاء الح ــال ــة
م ـع ــال ــي وزيـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2018/2/7لتنفيذ مشروع أشغال إكساء
أقنية ري في بلدة الخريبة  -قضاء بعبدا.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الخميس الواقع في .2018/3/8
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن فــي الــدرجــة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة عـ ـل ــى األقـ ـ ــل ل ـت ـن ـف ـيــذ ص ـف ـقــات
االش ـغــال املــائـيــة املسجلني وفـقــا الحـكــام
املـ ـ ــرسـ ـ ــوم  3688ت ـ ــاري ـ ــخ 1966/1/25
وتعديالته الذين ال يوجد بعهدتهم اكثر
من اربع صفقات مائية لم يجر استالمها
مــؤق ـتــا ب ـعــد ،الــراغ ـبــن ب ــاالش ـت ــراك بـهــذا
ال ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل الـســاعــة
الثانية عـشــرة مــن أخــر يــوم عمل يسبق
ال ـي ــوم امل ـح ــدد لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ
وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخــاص
ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع والـ ـحـ ـص ــول عـلـيــه
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش
النهر.
بيروت في  12شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 359
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة

والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسـعــار االدارة حــده االقصى
 %20ع ـشــرون بــاملـئــة ،مــع تخفيض مــدة
االع ـ ـ ــان الـ ــى خ ـم ـســة اي ـ ــام بـ ـن ـ ً
ـاء الح ــال ــة
م ـع ــال ــي وزيـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2018/2/8لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء
أقنية للري في بلدة الدوار  -قضاء املنت.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الجمعة الواقع في .2018/3/16
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن فــي الــدرجــة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة عـ ـل ــى األقـ ـ ــل ل ـت ـن ـف ـيــذ ص ـف ـقــات
االش ـغــال املــائـيــة املسجلني وفـقــا الحـكــام
املـ ـ ــرسـ ـ ــوم  3688ت ـ ــاري ـ ــخ 1966/1/25
وتعديالته الذين ال يوجد بعهدتهم اكثر
من اربع صفقات مائية لم يجر استالمها
مــؤق ـتــا ب ـعــد ،الــراغ ـبــن ب ــاالش ـت ــراك بـهــذا
ال ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل الـســاعــة
الثانية عـشــرة مــن أخــر يــوم عمل يسبق
ال ـي ــوم امل ـح ــدد لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ
وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخــاص
ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع والـ ـحـ ـص ــول عـلـيــه
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش
النهر.
بيروت في  12شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 362
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسـعــار االدارة حــده االقصى
 %20ع ـشــرون بــاملـئــة ،مــع تخفيض مــدة
االعالن الى خمسة ايام ً
بناء الحالة معالي
وزيــر الطاقة واملـيــاه بتاريخ ،2018/2/8
لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء أقنية للري
في بلدة كفرعقاب  -قضاء املنت.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم االثنني الواقع في .2018/3/19
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن فــي الــدرجــة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة عـ ـل ــى األقـ ـ ــل ل ـت ـن ـف ـيــذ ص ـف ـقــات
االش ـغــال املــائـيــة املسجلني وفـقــا الحـكــام
املـ ـ ــرسـ ـ ــوم  3688ت ـ ــاري ـ ــخ 1966/1/25
وتعديالته الذين ال يوجد بعهدتهم اكثر
من اربع صفقات مائية لم يجر استالمها
مــؤق ـتــا ب ـعــد ،الــراغ ـبــن ب ــاالش ـت ــراك بـهــذا
ال ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل الـســاعــة
الثانية عـشــرة مــن أخــر يــوم عمل يسبق
ال ـي ــوم امل ـح ــدد لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ
وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخــاص
ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع والـ ـحـ ـص ــول عـلـيــه
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش
النهر.
بيروت في  12شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 363
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسـعــار االدارة حــده االقصى
 %19تسعة عشر باملئة ،لتنفيذ مشروع
أش ـ ـغـ ــال إن ـ ـشـ ــاء أق ـن ـي ــة ل ـت ـص ــري ــف م ـيــاه
األم ـ ـ ـطـ ـ ــار ف ـ ــي ب ـ ـلـ ــدة ج ـ ــرج ـ ــوع  -ق ـض ــاء
النبطية.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم االثنني الواقع في .2018/3/19
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام

امل ــرس ــوم  3688ت ــاري ــخ  1966/1/25في
الــدرجــة الثالثة والــرابـعــة فقط لالشغال
املــائـيــة والــذيــن ال يــوجــد بعهدتهم اكثر
من اربع صفقات مائية لم يجر استالمها
مؤقتًا ،الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم
ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة
ع ـش ــرة م ــن أخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـيــوم
املـ ـح ــدد ل ـج ـل ـســة ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ـ ـ ـ ـ وف ــق
ن ـص ــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ــذي
يمكن االطالع والحصول عليه في املديرية
ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  12شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 350
اعالن
المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب خليل قاسم طه سندات تمليك بدل
ضائع ملورث موكله عبد الباقي
ح ـس ــن م ـح ـف ــوظ ب ـح ـص ـتــه ب ــال ـع ـق ــارات
 2610 ،307،1023 ،249الـهــرمــل و ملورثة
مــوكـلــه غـنـيــة حـســن مـحـفــوظ بحصتها
بالعقارات  2610 ،307 ،249الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن
المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب محمد اسـعــد مشيك ملــورثــه اسعد
ح ـس ــن اس ـع ــد م ـش ـيــك س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ــدل
ضائع بحصته بالعقار  1966طاريا.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسـعــار االدارة حــده االقصى
 %19تـسـعــة ع ـشــر بــامل ـئــة ،م ــع تخفيض
مدة االعــان الى خمسة ايــام ً
بناء الحالة
م ـع ــال ــي وزيـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2018/2/8لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء
أقـنـيــة لـتـصــريــف مـيــاه األم ـطــار فــي بلدة
مجدليا  -قضاء عاليه.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الخميس الواقع في .2018/3/15
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688ت ــاري ــخ  1966/1/25في
الــدرجــة الثالثة والــرابـعــة فقط لالشغال
املــائـيــة والــذيــن ال يــوجــد بعهدتهم اكثر
من اربع صفقات مائية لم يجر استالمها
مؤقتًا ،الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم
ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة
ع ـش ــرة م ــن أخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـيــوم
املـ ـح ــدد ل ـج ـل ـســة ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ـ ـ ـ ـ وف ــق
ن ـص ــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ــذي
يمكن االطالع والحصول عليه في املديرية
ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  12شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 353
مناقصة عامة
رقم /519م ع إ/م م3/
الساعة الرابعة عشرة من نهار االربعاء
ال ــواق ــع ف ــي  2018/2/28ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لــإدارة

االثنين  19شباط  2018العدد 3399

إعالنات

ـ ـ ـ مـصـلـحــة ال ـع ـتــاد فــي قــاعــة املـنــاقـصــات
الـكــائـنــة ف ــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل ـ ـ ـ أول
ط ــري ــق الـ ـح ــدت م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
تأمني مادة كاز الطيران لصالح الجيش
غب الطلب خالل العام .2018
م ــوض ــوع دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص رق ــم
/104م ع إ/م ع 1/تاريخ .2018/1/8
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفـتــر الـشــروط
ال ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـ ـ ــإدارة -
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـ ــإدارة ـ ـ ـ مـصـلـحــة املــال ـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل عـ ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/2/15
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 401
إعالن تلزيم
تــأمــن خــدمــة الــوصــل الــاسـلـكــي لبعض
املكاتب الجمركية
بطريقة استدراج العروض
ف ـ ــي ت ـ ـمـ ــام ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة م ـ ــن
ي ــوم الجمعة ال ــواق ــع ف ـيــه ال ـثــانــي من
شهر آذار من العام الفني وثمانية عشر،
ُ
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـج ـم ــارك فــي
مركزها الكائن في ساحة ريــاض الصلح
ـ ـ بناية البنك العربي  -ال ـطــابــق ال ـســابــع
 م ـك ـتــب امل ــراق ــب أول لــدائــرة الـشــؤوناملــال ـيــة اس ـت ــدراج ع ــروض لـتـلــزيــم تأمني
خدمة الوصل الالسلكي لبعض املكاتب
الجمركية ،مع تخفيض مدة االعــان الى
خمسة ايام.
قيمة التأمني املؤقت :مبلغ /1.500.000/
ل.ل( .فقط مليون وخمسماية ألــف ليرة
لبنانية).
ت ـ ـقـ ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دفـ ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطالع
والـحـصــول عليه مــن مــديــريــة الـجـمــارك -
دائرة الشؤون املالية.
يـ ـج ــب أن تـ ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض ال ـ ــى الـ ــدائـ ــرة
املــذكــورة قبل الساعة الثانية عشرة من
يـ ـ ـ ــوم الـخـمـيــس الـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـيــه االول مــن
ش ـهــر آذار من العام الفني وثمانية عشر.
بيروت ،في  15شباط 2018
املدير العام
بدري ضاهر
التكليف 403
اعالن
اس ـت ــدراج ع ــروض اس ـعــار لتلزيم تقديم
قرطاسية لزوم االمتحانات الرسمية
لـلـتـعـلـيــم امل ـه ـنــي وال ـت ـق ـنــي ل ـ ــدورة 2018
االولى
فــي تـمــام الساعة الـعــاشــرة مــن قبل ظهر
يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه ،2018/3/6
يـجــري الـصـنــدوق الــداخـلــي فــي املــديــريــة
العامة للتعليم املهني والتقني استدراج
ع ــروض اسـعــار لتلزيم تقديم قرطاسية
لـ ـ ــزوم االمـ ـتـ ـح ــان ــات ال ــرس ـم ـي ــة لـلـتـعـلـيــم
املهني والتقني لدورة  2018االولى.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى قـ ـل ــم الـ ـصـ ـن ــدوق
ال ــداخ ـل ــي لـلـتـعـلـيــم امل ـه ـنــي وال ـت ـق ـنــي في
الــدكــوانــة وف ـقــا لــدفـتــر ال ـش ــروط الـخــاص
املعد لهذه الغاية والــذي يمكن الحصول
عليه من قلم الصندوق على ان تصل هذه
الـعــروض قبل الساعة الثانية عشرة من
دوام آخــر يــوم عمل يسبق الـيــوم املحدد
إلج ـ ــراء االس ـ ـتـ ــدراج وي ــرف ــض ك ــل عــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في 13 :شباط 2018
رئيسة مجلس ادارة الصندوق الداخلي
املديرة العامة للتعليم املهني والتقني
بالتكليف
سالم اسعد يونس
التكليف 370
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب املحامي خليل شهاب بوكالته عن
ردي ـنــه ابــراه ـيــم ش ـهــاب بصفتها وكيلة
عــن اك ــرم عـلــي سكيكي ملــورثــه عـلــي عبد
ال ــرض ــى سـكـيـكــي س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل عن
ضائع للعقار  327عني ابو عبدلله.

للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب م ـح ـمــود وه ـب ــي ده ـي ـنــي بــوكــالـتــه
عن الطاف يوسف شــور ملورثها يوسف
ح ـس ــن ش ـ ــور س ـ ـنـ ــدات ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل عــن
ضائع للعقارات  210و 177و 207جناتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب املحامي علي عاطف شحرور ملوكله
حسن حسني خلف سند تمليك بــدل عن
ضائع للعقار  25طرفلسيه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب علي حسن فواز ملوكله بسام اسعد
ق ـه ــوج ــي س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للعقار  1512بازوريه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسـعــار االدارة حــده االقصى
 %19تـسـعــة ع ـشــر بــامل ـئــة ،م ــع تخفيض
مدة االعــان الى خمسة ايــام ً
بناء الحالة
م ـع ــال ــي وزيـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2018/2/7لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء
أقـنـيــة لـتـصــريــف مـيــاه األم ـطــار فــي بلدة
التعزانية  -قضاء عاليه.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الثالثاء الواقع في .2018/3/13
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688ت ــاري ــخ  1966/1/25في
الــدرجــة الثالثة والــرابـعــة فقط لالشغال
املــائـيــة والــذيــن ال يــوجــد بعهدتهم اكثر
من اربع صفقات مائية لم يجر استالمها
مؤقتًا ،الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم
ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة
ع ـش ــرة م ــن أخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـيــوم
املـ ـح ــدد ل ـج ـل ـســة ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ـ ـ ـ ـ وف ــق
ن ـصــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ــذي
يمكن االطالع والحصول عليه في املديرية
ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  12شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 356
إعالن
تـلــزيــم م ـشــروع أش ـغــال اسـتـكـمــال شبكة
ت ــوزي ــع م ـيــاه ال ـش ـفــة ف ــي ب ـلــدة م ـش ـغــرة -
قضاء البقاع الغربي
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع
فيه الـخــامــس عشر مــن شهر آذار ،2018
ت ـجــري ادارة امل ـنــاق ـصــات ـ ـ ـ ف ــي مــركــزهــا
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو
ـ ـ ـ الـصـنــايــع ـ ـ ـ ب ـي ــروت ،لـحـســاب املــديــريــة
ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مناقصة تلزيم مشروع أشغال استكمال
شبكة توزيع مياه الشفة في بلدة مشغرة

 قضاء البقاع الغربي.ـ ـ التأمني املؤقت/18.000000/ :ل.ل .فقط
ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ـ ــى لتنفيذ
صـ ـفـ ـق ــات االشـ ـ ـغ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة امل ـس ـج ـلــون
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا
بعد وشروط اضافية.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 367
إعالن
تلزيم مشروع إنشاء خــزان سعة  200م3
في بلدة التعزانية  -قضاء عاليه
الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة م ـ ــن ي ـ ــوم االربـ ـ ـع ـ ــاء
الــواقــع فيه الـحــادي والعشرون من شهر
آذار  ،2018ت ـج ــري ادارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ
ف ــي مــركــزهــا ال ـكــائــن ف ــي بـنــايــة بيضون
ـ ـ ـ ـ ش ـ ــارع بـ ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ ب ـي ــروت،
لحساب املديرية العامة للموارد املائية
والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
إن ـ ـشـ ــاء خ ـ ـ ــزان س ـع ــة  200م 3فـ ــي ب ـلــدة
التعزانية  -قضاء عاليه.
ـ ـ التأمني املــؤقــت/5.000000/ :ل.ل .فقط
خمسة ماليني ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــة الـثــان ـيــة لتنفيذ
صـ ـفـ ـق ــات االشـ ـ ـغ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة امل ـس ـج ـلــون
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا
بعد.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 369
مناقصة عامة
رقم /515م ع إ/م م3/
الساعة الحادية عشرة من نهار االربعاء
ال ــواق ــع ف ــي  2018/2/28ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لــإدارة
ـ ـ ـ مـصـلـحــة ال ـع ـتــاد فــي قــاعــة املـنــاقـصــات
الـكــائـنــة ف ــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل ـ ـ ـ أول
ط ــري ــق الـ ـح ــدت م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
ت ــأم ــن م ـ ــادة ال ـب ـنــزيــن  95أوكـ ـت ــان دون
رصاص لصالح الجيش غب الطلب خالل
العام .2018
م ــوض ــوع دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص رق ــم
/103م ع إ/م ع 1/تاريخ .2018/1/8
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفـتــر الـشــروط
ال ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـ ـ ــإدارة -
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي ـ ـ املــديــريــة العامة

عرض مغرٍ .شقة للبيع أول طريق بعبدا 300 .م ، 2طابق
 3 ،4غرف نوم 4 ،حاممات 2 ،صالون ،غرفة سفرة وغرفة
خادمة .مطلة من جميع االتجاهات .ضمن مجمع سكني
يتألف من مبنيني ويضم (حدائق ،مسبح ،ملعب كرة
مرضب ،مواقف ،مولد كهرباء ،وحراسة).
السعر 675 :الف دوالر لالتصال03/383187 :

ل ـ ــإدارة ـ ـ ـ مـصـلـحــة املــال ـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل عـ ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/2/15
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 399
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ع ـم ــاد وه ـب ــي مـسـلـمــانــي بــوكــالـتــه
عــن حسني نعيم مسلماني ملــورثــه نعيم
ي ــوس ــف مـسـلـمــانــي ال ـ ـ ــوارد اس ـم ــه نعيم
يوسف محمد مسلماني على الصحيفة
ال ـع ـق ــاري ــه س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ضــائــع
للعقار  620الشعيتيه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب جوزف جرجس معوشي احد ورثة
ج ــرج ــس اس ـك ـن ــدر م ـع ــوش ــي احـ ــد ورث ــة
اسكندر اسعد معوشي ويوسف اسكندر
مـ ـع ــوش ــي س ـ ـنـ ــدات م ـل ـك ـي ــة بـ ـ ــدل ض ــائ ــع
ل ـل ـع ـق ــارات  920و 1250و 1523و1539
و 1547و 1703و 2043مجدل املعوش.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
ط ـل ـبــت ل ـب ـنــى ع ـلــي ال ـ ــدر ملــوكـلـتـهــا ريـمــا
ح ـس ــن ب ــزي ــع ش ـ ـهـ ــادة ق ـي ــد ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار رقم  796مجدلزون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن قضائي
لــدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـقــاريــة بــرئــاســة ال ـقــاضــي سـيـلـفــر ابــو
ش ـق ــرا ،ت ـقــدم امل ـس ـتــدعــي روب ـ ــار سـمــاحــه
بواسطة وكيله املحامي شعيا سليمان
ب ــاس ـت ــدع ــاء س ـجــل ب ــال ــرق ــم 2018/1912
ي ـط ـل ــب ف ـي ــه ش ـط ــب اشـ ـ ـ ــارة اس ـت ـح ـضــار
اس ـت ـئ ـنــافــي م ـق ــدم م ــن م ـخ ـتــار واع ـض ــاء
م ـج ـلــس اخ ـت ـي ــاري ــة ش ــري ــن ض ــد مـخـتــار
ال ـ ـجـ ــوار ج ـه ــة الـ ــدعـ ــوى ن ـ ــزاع ع ــن مـســح
عـ ـ ـق ـ ــارات بـ ــن م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـج ـ ــوار وش ــري ــن
امل ـس ـج ـل ــة ب ــرق ــم ي ــوم ــي  /6721ت ــاري ــخ
 1967/11/1عــن صحيفة ال ـع ـقــار /222
الـجــوار العقارية سندًا للمادة  512ا.م.م.
م ـه ـل ــة املـ ــاح ـ ـظـ ــات واالعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض خ ــال
عشرين يومًا تبدأ من تاريخ النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
إعالن
ي ـ ــدع ـ ــوك ـ ــم مـ ـجـ ـل ــس ادارة ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
الـتـعــاضــدي لـنـقــابــة ع ـمــال ومستخدمي
الجامعة االميركية في بيروت الجتماع
يوم االثنني بتاريخ  2018/3/12في قاعة
اسمبلي هــول عند الساعة الــواحــدة بعد
الـظـهــر ،وف ــي ح ــال ع ــدم اكـتـمــال النصاب
تعقد الجلسة الثانية بمن حضر وذلــك
نـهــار االث ـنــن فــي  2018/3/26فــي نفس
التوقيت واملكان ،جدول اعمالها ما يلي:
 . 1التصديق وإق ــرار ميزانية الصندوق
للعام .2017
 . 2التصديق وإق ــرار مــوازنــة الصندوق
للعام .2018
 .3إبراء ذمة مجلس اإلدارة املالية.

◄ 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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◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
BARU BIBI
م ــن م ـنــزل مـخــدومـتـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
70/472866
غادر العامالن البنغالدشيان
kabir
habibur rahman
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـه ـمــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهـمــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 71/700028
غادرت العاملة البنغالدشية
Sharmin nahar
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/043374
غادر العامالن املصريان
مـحـمــد ش ـع ـبــان ع ـبــد الـحـمـيــد خليل
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
مـ ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــم ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الرقم
03/961744
غادرت العاملة االثيوبية
Masuda mosammad
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
81/764549
غادرت العاملة الغانية
Nuetey mabel
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/621290
غادر العامل البنغالدشي
Jakir hossain
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
03/292282

◄ للبيع ►
مستودع للبيع أو اإليجار
يف الصنوبرة قرب
الشارع العام Pain D'or,
املساحة  572م االرتفاع 3م،
نزلة بيك اب
01814175 – 01814193
شقة للبيع فردان ط رابع
 289م  4نوم ،صالون،
سفرة 3 ،حاممات4 ،
رشفات ،برئ ارتوازي ،موقف
مولد كهرباء ،غرفة ملجأ
01814193 – 01814175
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ثقافة وناس

سينما

«بالك بانثر» :البطل أسود والرؤيا استشراقية!

سعيد محمد
لــم تثر ٌّ
أي مــن أف ــام «مــارفـيــل» الـ ـ 18
الـســابـقــة حـمــاســة كـبـيــرة فــي أوس ــاط
األقـ ـل ـ ّـي ــات األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ذات األصـ ــول
ال ـس ــوداء .وه ــذا األم ــر مـفـهــوم تمامًا،
فهذه األف ــام املتمحورة حــول أبطال
خـ ـ ــارقـ ـ ــن مـ ـسـ ـت ــوح ــن مـ ـ ــن مـ ـج ــات
«ال ـ ـك ـ ــوم ـ ـي ـ ـك ـ ــس» ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــدرهـ ــا
«م ــارفـ ـي ــل» ،ك ــان ــت دائـ ـم ــا ع ــن أب ـطــال
(ذكـ ـ ـ ـ ــور غـ ــال ـ ـبـ ــا) م ـ ــن ذوي ال ـب ـش ــرة
البيضاء ينتمون إلى نخبة املجتمع،
ويعيشون حياة باذخة بينما يمألون
أوقات فراغهم في محاربة «األشرار»
بشخصيات منتحلة« :ســوبــرمــان»،
«بـ ـ ــات ـ ـ ـمـ ـ ــان» ...إلـ ـ ــى ن ـه ــاي ــة ال ـق ــائ ـم ــة.
ل ـك ــن «م ــارفـ ـي ــل» مـ ـش ــروع رأس ـم ــال ــي
م ـحــض .هــي ت ـقــرأ األرق ـ ــام وت ـحــوالت
أذواق الـجـمـهــور ،وت ـعــرف أن قــاعــدة
جـمـهــورهــا الـتـقـلـيــدي (األبـ ـي ــض) ،لم
تعد ق ــادرة على إضـ ّـافــة أرب ــاح أخــرى
ّ
من شباك التذاكر الذهبي .بل إن آخر
أعمالها ـ عن «سوبرمان» و«باتمان»
ّ
نسبيًا فــي اإلقـبــال
ـ ـ شـهــدت تــراجـعــا
م ـقــارنــة بــأفــامـهــا ال ـســاب ـقــة .ل ــذا كــان
الـ ـق ــرار ال ـت ـج ــاري امل ـح ــض بــال ـخــروج

من دائرة الجمهور التقليدي وتقديم
أبـطــال مــن أن ــواع مختلفة :ديرديفيل
(ب ـ ـطـ ــل م ـ ــن أص ـ ـ ـ ــول ف ـ ـق ـ ـيـ ــرة) ،ام ـ ـ ــرأة
(امل ــرأة الـخــارقــة) واآلن أفريقي أســود
فــي «ب ــاك بــان ـثــر» .ولـلـحـقـيـقــة ،فتلك
املسلسالت واألف ــام ـ ـ رغــم طبيعتها
الـ ـج ــدل ـ ّـي ــة فـ ــي املـ ـضـ ـم ــون الـ ـفـ ـك ــري -
نجحت في إعادة شيء من ألق مفقود
إل ــى ص ــاالت الـسـيـنـمــا .لـلـمــرة األول ــى
مـنــذ عـقــد تـقــريـبــاُ ،ح ـجــزت ال ـعــروض
بالكامل ،وكــانــت تجمعات املراهقني
ّ
األميركية
الـســود أمــام دور السينما
ّ
استثنائية بكل معنى الكلمة.
الجمهور األميركي األفريقي األسود،
ّ
الــذي ما زال ـ رغم كل
التقدم الشكلي
ـ يـخـضــع لـهـيـمـنــة الـنـخـبــة الـحــاكـمــة
فــي الــواليــات املتحدة ويعاني بشدة
م ــن ال ـت ـم ـي ـيــز ال ـع ـن ـص ــري وال ـث ـقــافــي
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،وي ـ ـت ـ ـعـ ــرض ب ـش ـكــل
فـ ــاضـ ــح ل ـع ـن ــف املـ ــؤس ـ ـسـ ــة األمـ ـن ـ ّـي ــة
األم ـيــركـ ّـيــة ،افـتـقــد عـلــى مــر الـعـصــور
مصدر إلهام في مواجهة كل هذا
إلى
ّ
لكنه جمهور ،ال ّ
سيما الشباب
القمع.
ّ
ّ
األفريقية
منه ـ ـ فقد الصلة بـجــذوره
ـ إذا اسـتـثـنـيـنــا امل ـهــاجــريــن ال ـج ــدد ـ
وولــد في ثقافة جديدة وتقمص لغة

ّ
أفريقيًا إال
مغتصبيه .هكذا ،لم يعد
ّ
عنصرية األميركي
فــي الـلــون .ولــوال
ّ
األبـ ـي ــض ،لـ ــذاب ف ــي خـلـطــة أمـيــركــيــة
ال عـ ــاقـ ــة لـ ـه ــا أبـ ـ ـ ـ ـدًا ب ـ ـ ـ ــأرض اآلب ـ ـ ــاء
واألج ــداد املخطوفني ليعملوا عبيدًا
ف ــي مـ ـ ــزارع الـ ـغ ــرب .ول ـ ــذا ت ـل ـقــف هــذا
ال ـج ـم ـهــور «ب ـ ــاك ب ــان ـث ــر» بـحـمــاســة
نادرة :البطل الرئيسي أسود البشرة
(ش ــادوي ــك بــوس ـمــان) ،واس ـمــه إيـحــاء
ب ـع ــاق ــة مـ ــع ال ـن ــاش ـط ــن ال ـ ـسـ ــود فــي

نقلة نوعية لـ
«مارفيل» في ً
ّ
الوصول إلى أقلية أهملت طويال
في هوليوود
الـسـتـيـنـيــات والـسـبـعـيـنـيــات ،وطــاقــم
التمثيل بأغلبيته الساحقة ذو أصول
أفــري ـق ـيــة ،وال ـق ـصــة ت ـت ـحــدث ع ــن ّأم ــة
ّ
ّ
ّ
ّ
تكنولوجيًا
متقدمة
أفريقية
يوتوبية
ي ـم ـك ـن ـه ــا الـ ـت ــأثـ ـي ــر عـ ـل ــى م ـس ـت ـق ـبــل
الـعــالــم ،واملــابــس واملـشــاهــد يفترض
أن ـه ــا م ـس ـتــوحــاة م ــن ت ـ ــراث أفــري ـقــي.
بـ ــل إن مـ ـخ ــرج وكـ ــاتـ ــب ال ـس ـي ـنــاريــو
(راي ــان كــوغـلــر) ورفـيـقــه (جــو روبــرت

ك ـ ــول) أم ـي ــرك ـي ــان أسـ ـ ـ ــودان .ف ــي أحــد
الـ ـح ــوارات الـتـفـسـيـ ّ
ـريــة ال ـطــوي ـلــة في
الفيلم ،إشــارات جريئة غير معهودة
ف ــي أفـ ـ ــام «م ــارفـ ـي ــل» إلـ ــى ات ـه ــام ــات
ألميركا بتنفيذ اغتياالت ضد القادة
الـســود ،والـتــرويــج للمخدرات ونشر
األم ـ ـ ــراض ف ــي امل ـج ـت ـم ـعــات الـ ـس ــوداء
وال ـ ـتـ ــزام س ـي ــاس ــات ت ـج ــاه ــل رس ـمــي
متعمدة تجاهها .كل ذلك كان للشبان
األميركيني األفــارقــة بمثابة اعـتــراف
ّ
باألقلية السوداء ،ولو
أميركي متأخر
كان ذلك االعتراف محصورًا في أرض
الفانتازيا واألبطال الوهميني.
فــي الحقيقة ،أنفقت «مــارفـيــل» ثــروة
ضخمة على إنتاج هــذا الفيلم وبذل
طـ ــاقـ ــم ت ـص ـم ـي ــم املـ ـش ــاه ــد واألزي ـ ـ ـ ــاء
واملــوسـي ـقــى ،ج ـهــودًا غـيــر عــاديــة في
ّ
مستقبلية ال
تـخـيــل ثـقــافــة أفــري ـقـ ّـيــة
ّ
فضائية .كما أن املخرج كوغلر فنان
ّ
أميركي من الــدرجــة األول ــى ،ال سيما
في األعمال ذات املضمون السياسي
ـ ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي ك ـ ـ ـ «كـ ـ ــريـ ـ ــد» (،)2015
و«فـ ــروت ـ ـف ـ ـيـ ــل سـ ـتـ ـيـ ـش ــن» (،)2013
وفيهما أب ــدع فــي إعـطــاء حلقات من
الـ ـت ــاري ــخ امل ـن ـق ـض ــي حـ ـي ــاة ج ــدي ــدة.
لـكــن رغ ــم نـجــاحــه ال ـت ـجــاري الـظــاهــر،

وشـعـبـيـتــه ب ــن األم ـيــرك ـيــن ال ـس ــود،
ّ
ّ
فكريًا عن الخروج
إال أن الفيلم عجز
ّ
ّ
من النظرة «االستشراقية» األميركية
تجاه أفريقيا واألفــارقــة .قـ ّـدم لنا ّأمة
ّ
تكنولوجيًا على
«واكــانــدا» ،املتقدمة
عــاملـنــا امل ـعــاصــر ،بــوصـفـهــا مجتمعًا
ّ
ّ
الدينية،
قبليًا ،محكومًا بالخزعبالت
ويـتـقــرر مصير الــزعــامــة فيها ضمن
ّ
الصالحيات نتيجة
حكم ملكي مطلق
صـ ـ ــراع األم ـ ـ ـ ــراء ،وت ـس ـع ــى ل ــان ـع ــزال
عـ ــن الـ ـع ــال ــم مـ ــن خ ـ ــال ت ـح ـك ــم ق ــاس
بالحدود ،وتتورط قبائلها املتنازعة
على النفوذ في حــروب أهلية دموية
ّ
وت ـ ـتـ ــوظـ ــف ف ـي ـه ــا ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـ ّـي ــات
امل ـت ـقـ ّـدمــة ل ـض ـمــان اس ـت ـم ــرار هيمنة
ّ
العربية
النخبة .تمامًا كما لو كانت
ُ
ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة وإن اس ــت ـب ــدل بـتــرولـهــا
ّ
ألغراض الدراما بمادة معدنية نادرة
سقطت على «واك ــان ــدا» مــن الفضاء.
ّأم ــا ذروة الـ ـص ــراع ،فـتـتـمـحــور حــول
الـســؤال :هل ينبغي لواكاندا أن تمد
ي ــده ــا ل ـل ـعــالــم ع ـلــى األق ـ ــل لتخليص
ذوي البشرة الـســوداء من بؤسهم أم
أن عليها أن تنعزل خلف أسوار عالية
على النسق الترامبي؟
ه ــذه ال ـص ــورة الـكـســولــة عــن أفريقيا
ّ
مستقبلية وإن كتبها أميركي أسود،
ّ
ف ـهــي رؤيـ ــة أم ـيــركــيــة ال تـخـتـلــف عن
سيناريو كان ليكتبه أميركي أبيض
ع ــن امل ــوض ــوع ن ـف ـســه .واالس ـت ـع ــارات
الثقافية الشكلية في الــرمــوز واللغة
واألل ـ ـ ـحـ ـ ــان واألزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،ت ـع ــام ـل ــت مــع
افريقيا كخلطة ما بعد حداثة ال معنى
لها ،ألن كل ناحية في إفريقيا بالطبع
ّ
لها ثقافتها املستقلة واملميزة التي
ُ
لن ترى بهذه السطحية سوى بعيون
ّ
أمـيــركــيــة .ربـمــا االسـتـثـنــاء اإليجابي
الوحيد هو في تقديم شخصية املرأة
ّ
األفريقية في هذا املجتمع الفانتازي
ّ
ب ــوص ـف ـه ــا إنـ ـس ــان ــة قـ ــويـ ــة ،مـسـتـقـلــة
وق ـ ــادرة عـلــى لـعــب دوره ـ ــا ،وإن كــان
ذلك في إطار النخبة الحاكمة حصرًا
كنموذج هيالري كلينتون أو تيريزا
ماي.
«بالك بانثر» فيلم أبطال خارقني ّ
جيد
دون شــك ،ونقلة نوعية ل ـ «مــارفـيــل»
ً
في الوصول إلى ّ
أقلية أهملت طويال
في هوليوود ،لكن مضمونه الفكري
ال يختلف عــن أي فيلم أميركي آخــر.
فاملستشرق – باملفهوم العام للنظرة
إل ــى اآلخ ــر غـيــر ال ـغــربــي  -ي ـحــدث أن
يكون أيضًا ذا بشرة س ــوداء .اسالوا
فرانز فانون!
« :Black Pantherغـ ـ ــرانـ ـ ــد س ـي ـن ـم ــا»
(« ،)01/209109أمبير» (« ،)1269فوكس»
()01/285582

غياب

رحل كما عاش وديعًا محمد متولي« ...بطاطا» الدراما العربية
عاش هادئًا عازفًا عن أضواء وضجيج
النجومية ،لم يثر في حياته أزمة ،ولم
ي ـكــن طــرفــا ف ــي مـشـكـلــة ،ب ــل ن ـ ــادرًا ما
حــل ضـيـفــا عـلــى بــرنــامــج تلفزيوني،
أو حــوار صحافي ،ولــم يضبط يومًا
مـتـلـبـســا ب ــال ـت ــوس ــل أو ال ـت ـس ـلــل إل ــى
مساحة على الشاشة أو خارجها.
وك ـ ـمـ ــا ع ـ ــاش ب ـ ـ ـهـ ـ ــدوء ،رح ـ ــل م ـح ـمــد
مـتــولــي ( 1945ـ ـ  )2018لـيـلــة السبت
املـ ــاضـ ــي ب ـ ـه ـ ــدوء ،ي ـل ـي ــق ب ـح ـض ــوره
خ ـف ـيــف ال ـظ ــل واب ـت ـســام ـتــه ال ــوادع ــة،
التي ميزت مسيرته الفنية الطويلة،
م ـنــذ ظ ـه ــوره األول ف ــي فـيـلــم «خـلـلــي
بالك من زوزو» عام  ،1972حتى آخر
ظ ـهــور لــه فــي مسلسل «ســابــع جــار»
قـبــل أســاب ـيــع .ينتمي مـحـمــد متولي
إلى فصيلة نبيلة من املمثلني ،الذين
أوتــوا املوهبة واملـهــارة ،ولكن حرموا
التنعم بالبطوالت املطلقة والنجومية
التي يحظى بها عادة أصحاب املالمح
الوسيمة والقوام املمشوق ولو كانوا
بال موهبة.

ه ــذه الـفـصـيـلــة ت ـضــم عـ ــددًا م ــن أب ــرع
املمثلني مثل زكي رستم ،عبد الفتاح
القصري ،وصــاح منصور ،القادرين
عـلــى إث ــارة البسمة وإشــاعــة البهجة
ف ــي أي دور ي ـل ـع ـبــونــه ،م ـه ـمــا كــانــت
الشخصية جــادة أو شريرة أو طيبة.
هم يتسمون بمالمح تتجاوز مفاهيم
األدوار الطيبة والشريرة التقليدية.
ي ـ ـص ـ ـنـ ــف م ـ ـح ـ ـمـ ــد م ـ ـتـ ــولـ ــي ك ـم ـم ـث ــل
كــوم ـيــدي ،ول ـكــن الـكــومـيــديــا ع ـنــده ال
تـعـتـمــد عـلــى امل ـبــال ـغــات امل ـع ـتــادة في
ح ــرك ــات ال ـج ـس ــد وت ـع ـب ـي ــرات ال ــوج ــه
وال ـص ــوت ،أو الـنـكــات و«االيـفـيـهــات»
ال ـل ـف ـظ ـيــة ،ب ــل ع ـل ــى األداء الـطـبـيـعــي
«الــواقـعــي» املصحوب بلمسات تكاد
تكون غير مرئية من «لــزمــات» تحدد
صـفــات الشخصية الـتــي يلعبها ،قد
تتمثل فــي إي ـم ــاءات الـعـيــون الـهــاربــة
مــن املــواجـهــة والـجـســد املنحني ،كما
في أدائــه الشهير لشخصية حجازي
امل ــاك ــر وامل ـت ـس ـل ــق ،م ـســاعــد «ح ــاف ــظ»
(يوسف شعبان) في مسلسل «الشهد

والـ ــدمـ ــوع» ...أو تـعـتـمــد عـلــى األنــاقــة
امل ـف ــرط ــة ،ال ـت ــي ال ت ـنــاســب املـ ـك ــان أو
طبيعة مهنته ،في شخصية املحامي
«حسن بطاطا» الــذي يجمع الحماقة
بالذكاء في مسلسل «أرابيسك».
بــدأ محمد متولي فــي السينما .قدم
عددًا من األدوار الثانوية التي راوحت

ب ــن ال ـط ـي ـب ــة وال ـ ـشـ ــر ،امل ـض ـح ـك ــة فــي
كــل األحـ ــوال ،كما فــي أف ــام «س ــام يا
صاحبي» و«س ــارق الـفــرح» و«اش ــارة
مـ ـ ــرور» .ل ـك ـنــه ،م ـثــل الـنـجـمــن يحيى
الفخراني وصالح السعدني ،عثر على
املكان الطبيعي ملوهبته وإمكانياته
ف ــي ال ـت ـل ـف ــزي ــون ،خ ــاص ــة ف ــي أع ـم ــال
ال ـك ــات ــب أس ــام ــة أن ـ ــور ع ـك ــاش ــة ،ال ــذي
تـمـيــز ب ـق ــدرة اسـتـثـنــائـيــة ع ـلــى رســم
شخصياته الثانوية بعمق وحيوية.
ً
قــدم متولي مــع عكاشة  15مسلسال،
بـعـضـهــا ت ـك ـ ّـون م ــن أجـ ــزاء عـ ــدة ،مثل
«الشهد والدموع»« ،ليالي الحلمية»،
«زيــزي ـن ـيــا» ،وغ ـي ــره ــا ...وم ــع عكاشة
قـ ــدم ع ـ ــددًا م ــن أدواره األكـ ـث ــر تـمـيـزًا
والـتـصــاقــا بــاسـمــه ،مـثــل «بـسـيــونــي»
أو «بـ ـس ــة» ص ـب ــي ال ـب ــاش ــا سـلـيـمــان
غانم ،في «ليالي الحلمية» ،أو املدرس
ال ـج ـشــع مــرت ـضــى ال ـب ـش ــري ف ــي «أب ــو
العال البشري».
فــي معظم األدوار الـتــي لعبها ،نجد
خيطًا مشتركًا هو قدرتها على إثارة

الـشـعــور بــالـتـعــاطــف مــع الشخصية،
ّ
ول ــو كــانــت ش ــري ــرة .ل ـعــل ه ــذا الخيط
ي ـن ـبــع م ــن ش ـخ ـص ـيــة م ـح ـمــد مـتــولــي
نـفـسـهــا ،ال ـتــي كــانــت تـتـســم بالطيبة
والتواضع الشديدين.
ه ـ ــذا ال ـخ ـي ــط املـ ـشـ ـت ــرك يـ ـع ــود أي ـضــا
إلــى طبيعة موهبته التمثيلية ،فهو
ينتمي إلى نوع من املمثلني أصحاب
ال ـح ـض ــور امل ـم ـي ــز وال ـش ـخ ـص ـيــة غـيــر
ال ـقــاب ـلــة ل ـل ـت ـلــون .ي ـفــرضــون أنـفـسـهــم
على أي دور يلعبونه ،وغالبًا ما تتم
االستعانة بهم في أداء أدوار بعينها.
لكن محمد متولي استطاع عبر هذه
األدوار املتقاربة أن يــرســم تنويعات
وأل ــوان ــا ودرجـ ـ ــات أل ـ ــوان تـكـشــف عن
احترافية واجتهاد كبيرين ،من خالل
ال ـتــوظ ـيــف املـقـتـصــد واإلي ـم ــائ ــي لكل
أدوات املمثل.
رحـ ــل م ـح ـمــد م ـت ــول ــي ،ول ـك ــن أع ـمــالــه
ب ــاق ـي ــة فـ ــي ذاكـ ـ ـ ــرة الـ ـ ــدرامـ ـ ــا ،وذاك ـ ــرة
املاليني من محبيه.
عصام...
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بين كبرياء الناقد ودهاء الموظف

علي أبو شادي ...القابض على الجمر!

منذ الستينيات ،أسهم
مع كوكبة من األسماء
في تأسيس هوية للنقد
السينمائي المصري .خاض
معارك كثيرة في الدفاع
عن سينما «الواقعية
الجديدة» التي ظهرت
في بداية الثمانينيات،
وقدمت أفالمًا مناهضة
للتطبيع واالنفتاح
االقتصادي واالعتقال
السياسي .كان مناصرًا شرسًا
للسينما السياسية لجيل
الكبار من أمثال يوسف
شاهين ،وتوفيق صالح،
ولم يخف انتماءه لليسار
المصري والناصرية
القاهرة ـــ عصام زكريا
قـبــل أي ــام مــن رحـيـلــه مـســاء الجمعة
املــاضــي ،ك ــان مــن املـفـتــرض بالناقد
املـ ـص ــري ع ـلــي أبـ ــو ش ـ ــادي ( 1946ـ
 )2018أن يــديــر ن ــدوة ح ــول الـكــاتــب
عـ ـب ــد الـ ــرح ـ ـمـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــاوي ض ـمــن
فعاليات «معرض القاهرة للكتاب».
لكن «األس ـتــاذ عـلــي» اتـصــل معتذرًا
ع ــن ع ــدم ال ـح ـضــور ألن ــه ي ـعــانــي من
احتقان في الصوت.
ب ـ ـع ـ ــده ـ ــا ب ـ ـ ـيـ ـ ــومـ ـ ــن ،اتـ ـ ـصـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــا ب ــه
ل ــاطـ ـمـ ـئـ ـن ــان والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال ع ـ ــن وض ــع
الكتاب الذي ّ
يعده عنه الناقد محمود
عبد الشكور فــي إط ــار تكريمه (أبــو
ش ـ ـ ــادي) ،ف ــي ال ـ ـ ــدورة ال ـع ـشــريــن من
«مـ ـه ــرج ــان االس ـم ــاع ـي ـل ـي ــة ال ــدول ــي
لألفالم الوثائقية والقصيرة» التي
ت ـع ـقــد ف ــي ن ـي ـس ــان (أبـ ــريـ ــل) امل ـق ـبــل،
ف ــأج ــاب ب ــأن ــه ان ـت ـه ــى م ــن امل ــراج ـع ــة
واختيار الصور مع مصمم الكتاب،
عـلــى أن ي ـكــون ج ــاه ـزًا لـلـطـبــاعــة في
بداية األسبوع املقبل.
على مدار عقود ،لعب علي أبو شادي
ال ـ ـ ّـذي يـنـتـمــي إلـ ــى ج ـيــل ال ـك ـب ــار من
النقاد السينمائيني في مصر ،دورًا
في اكتشاف وتشجيع ودعم األجيال
الجديدة ،من خالل العديد من املواقع
الـثـقــافـيــة الـتــي تــوالهــا كـمــوظــف في
وزارة الـثـقــافــة أو كـنــاقــد .ه ــذه الثقة
ف ـ ــي الـ ـشـ ـب ــاب ال ـ ـصـ ــاعـ ــد ،وم ـن ـح ـهــم
الفرص التي ال تتاح غالبًا إال لكبار
السن قديمي الخبرة ،في بلد يعادي
الشباب بالفطرة ،كانت إحدى صفات
علي أبو شــادي التي لم تتغير .وكم
من فرص أتاحها للشباب سواء من
خ ــال عـمـلــه كــرئ ـيــس ت ـحــريــر ملجلة
«الـ ـثـ ـق ــاف ــة الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري ــة» (-1975
 )1983أو عمله فــي مجلة «الـثـقــافــة
ال ـج ــدي ــدة» ( )2001-1991أو خــال
«مهرجان االسماعيلية» الذي تولى
رئاسته لسنوات ،أوّ لجان التحكيم
ّ
الـ ـت ــي ش ــك ـل ـه ــا أو رشـ ـحـ ـه ــم لـلـسـفــر
إل ــى املـهــرجــانــات الـعــربـيــة الـتــي كــان
يتعاون معها...
تــرك عـلــي أبــو ش ــادي «هـيـئــة قصور
الثقافة» عقب األزمــة املعروفة باسم
«الروايات الثالثة» عام  ،2000عندما
ثـ ـ ـ ــارت ضـ ـج ــة ه ــائـ ـل ــة وص ـ ـلـ ــت إل ــى
البرملان حول ثالث روايــات نشرتها
الـهـيـئــة وات ـه ـم ـهــا ب ـعــض املـتـطــرفــن
باإلباحية .التقط الكرة بعض رجال
الحزب الحاكم لضرب وزيــر الثقافة
آنــذاك فــاروق حسني .تفادى األخير

الـ ـض ــرب ــة ب ــإق ــال ــة ع ـل ــي أبـ ـ ــو شـ ــادي
مؤقتًا ،ليعيده بعد أقل من عام إلى
الوزارة لتولي مناصب أكبر ،كرئيس
لـ «املركز القومي للسينما» ورئيس
ل ـ «مـهــرجــان االسماعيلية» ورئيس
ل ـ ـ «املـ ـه ــرج ــان ال ـق ــوم ــي لـلـسـيـنـمــا»،
وفوق ذلك كله كرئيس للرقابة على
املصنفات الفنية .كما لــو أن فــاروق
حسني كان يسخر ممن اتهموا أبي
ش ــادي إب ــان أزم ــة ال ــرواي ــات الثالثة
ب ـ ـ «ال ـت ــروي ــج ل ـل ـخ ــروج ع ـلــى اآلداب
واإللحاد»!
شكل علي أبو شادي حالة استثنائية
وســط موظفي وزارة الثقافة ونقاد
ال ـس ـي ـن ـم ــا .ي ــأت ــي الـ ـنـ ـق ــاد ع ـ ـ ــادة مــن
عــالــم ال ـفــن نـفـســه أو األكــادي ـم ـيــة أو
الصحافة ،وعــادة ما يظل املوظفون
أسـ ـ ـ ــرى وظ ـي ـف ـت ـه ــم ،ي ـت ـن ـق ـل ــون بــن
اإلدارات واملناصب حسب األقدمية
ومـ ـ ـ ـ ــدى رضـ ـ ـ ــى رؤس ـ ــائـ ـ ـه ـ ــم ع ـن ـه ــم.
«ال ـث ـق ــاف ــة ال ـج ـم ــاه ـي ــري ــة» وح ــده ــا،
ب ـح ـكــم حــاج ـت ـهــا إل ـ ــى «م ـن ـش ـطــون»
خبراء في الفن ،أتاحت ظهور عدد من
النقاد السينمائيني من بينهم كمال
رمــزي وعلي أبو شــادي .لكن األخير
فـقــط هــو ال ــذي اسـتـطــاع أن يستمر،
ويـتــولــى مـنــاصــب مــؤثــرة ،حـتــى أنــه
اقـتــرب أكثر مــن مــرة مــن مقعد وزيــر
الثقافة ،لكنه كان يذهب إلى شخص
آخر في اللحظة األخيرة.
كيف اسـتـطــاع أبــو ش ــادي أن يــوازن
بني عمله كناقد صاحب رأي مستقل

وقلم حــر ،وعمله كموظف فــي دولــة
بـيــروقــراطـيــة سـلـطــويــة ال يستطيع
املــوظــف فيها أن يملك رأي ــا يختلف
عــن رأي رؤســائــه؟ كيف استطاع أن
ي ـن ـجــح ب ــاع ـت ــراف ال ـج ـم ـيــع ف ــي أداء
عملني متناقضني ،بل متخاصمني،
إلى هذا الحد وأن يظل قابضًا على
جمر الدفاع عن حرية االبداع وجمر
ال ـ ـ ــوالء ملـ ـه ــام ال ــوظ ـي ـف ــة ال ـح ـكــوم ـيــة
«الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة» مـ ــن دون أن يـخـتــل
توازنه؟
ّ
ل ـعــل ال ـســر كـلــه يـكـمــن ف ــي شخصية
ع ـل ــي أبـ ــو ش ـ ـ ــادي ،وب ــال ـت ـح ــدي ــد فــي
ص ـف ـتــن م ــن شــأن ـه ـمــا تـحـقـيــق هــذا

هو أفضل من قدم ملخصًا وافيًا
لمسيرة السينما المصرية
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوازن :األولـ ـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ــي ك ـ ـبـ ــريـ ــاؤه
واعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزازه بـ ـك ــرامـ ـت ــه ،مـ ـم ــا حـفـظــه
دائـمــا مــن الــوقــوع فــي بــراثــن التزلف
ل ـل ـم ـس ــؤول ــن أو الـ ـتـ ـن ــازل مـ ــن أج ــل
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى م ــوق ــع أو ال ـح ـصــول
على ترقية .أما الصفة الثانية ،فهي
دماثة الخلق والهدوء حتى في أحلك
املــواقــف وأكـثــرهــا إث ــارة للغضب أو
االستياء .وهــذه الصفة كانت دائمًا
م ـ ــا تـ ـ ـف ـ ـ ّـوت عـ ـل ــى خـ ـص ــوم ــه ف ــرص ــة
ّ
تصيد األخطاء له.
أض ــف إل ــى ذل ــك ال ــذك ــاء الـ ــذي يصل

إلى حد الدهاء أحيانًا ،عندما تتأزم
األمور ،كما حدث وقت أزمة الروايات
ال ـثــاث ،أو خــال املــواقــف العصيبة
التي واجهته كرقيب على السينما
واألغاني خالل السنوات التي سبقت
«ث ـ ــورة ي ـنــايــر»  ،2011وك ــان ــت فـتــرة
ح ــراك وصـ ــراع حــرجــة بــن املـبــدعــن
ومؤسسات السلطة ،تحتاج من املرء
أن يسير فــوق الصراط املستقيم ،أو
بالتعبير الـشـعـبــي ال ـ ــدارج «يمشي
على العجني ما يلخبطوش»!
استطاع علي أبــو شــادي أن يحافظ
على ايمانه الصادق بحرية اإلبــداع
ودور الفن في السياسة ،وهــو الذي
ألـ ــف ك ـت ــاب ــا مــرج ـع ـيــا ع ــن الـسـيـنـمــا
وال ـس ـيــاســة ،وخ ــاض م ـعــارك كثيرة
ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن سـيـنـمــا «الــواق ـع ـيــة
الـ ـج ــدي ــدة» ال ـت ــي ظ ـه ــرت ف ــي ب ــداي ــة
ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات ،ع ـل ــى يـ ــد م ـخــرجــن
أم ـ ـ ـثـ ـ ــال ع ـ ــاط ـ ــف ال ـ ـط ـ ـيـ ــب ،وم ـح ـم ــد
خـ ــان ،وداود ع ـبــد ال ـس ـيــد ،وخ ـيــري
ّ
ب ـ ـش ـ ــارة وش ـ ــري ـ ــف عـ ـ ــرفـ ـ ــة ،وكـ ــتـ ــاب
سيناريو مثل وحيد حامد ،وبشير
الــديــك ،وفــايــز غــالــي ،وقــدمــت أفــامــا
م ـن ــاه ـض ــة ل ـل ـت ـط ـب ـيــع مـ ــع إس ــرائ ـي ــل
واالن ـف ـتــاح االق ـت ـصــادي وانـتـهــاكــات
الشرطة واالعتقال السياسي ،منها:
«ســواق األتوبيس»« ،ناجي العلي»،
«ال ـ ـبـ ــريء»« ،كـتـيـبــة اإلع ـ ـ ــدام»« ،ي ــوم
مر ويــوم حلو»« ،زوجــة رجــل مهم»،
«اإلرهاب والكباب» وغيرها.
كان أبو شادي مدافعًا صلبًا عن هذه

األفالم وأصحابها ،كما كان مناصرًا
دائـ ـم ــا لـلـسـيـنـمــا ال ـس ـيــاس ـيــة لجيل
ال ـك ـب ــار م ــن أمـ ـث ــال ي ــوس ــف شــاهــن،
وتوفيق صالح ،وصــاح أبــو سيف،
وكمال الشيخ ،وللجيل الــذي تالهم
وض ـ ــم أسـ ـم ــاء م ـث ــل ع ـل ــي ب ــدرخ ــان،
وعلي عبد الخالق ،ومحمد راضــي،
وممدوح شكري .لم يكن يخفي أبدًا
انتماءه لليسار املصري والناصرية،
ح ـتــى ف ــي أك ـث ــر ال ـف ـت ــرات ال ـت ــي كــان
يـتـعــرض فـيـهــا ال ـي ـســار والـنــاصــريــة
للبطش والتشويه والسخرية.
وبالقدر نفسه من الحماس لألفالم
ذات املـضــامــن الـثــوريــة والـيـســاريــة،
كـ ـ ـ ـ ــان خ ـ ـص ـ ـمـ ــا شـ ـ ــرسـ ـ ــا ل ـل ـس ـي ـن ـم ــا
الرجعية ،وألي فيلم يسيء لليسار
أو عبد الناصر.
ع ـلــي أب ــو شـ ــادي ه ــو أبـ ــرز م ــن عـ ّـبــر
عن اتجاه «النقد االجتماعي» الذي
يتعامل مــع العمل الفني باعتباره
إنتاجًا اجتماعيًا سياسيًا في املقام
األول .إل ــى جــانــب أب ــي شـ ــادي ،ضـ ّـم
ه ــذا االتـ ـج ــاه ال ــراح ــل سـمـيــر فــريــد،
وكـ ـم ــال رم ـ ـ ــزي ،وه ــاش ــم ال ـن ـح ــاس.
شـكــل األرب ـع ــة مـعــا مــا يـمـكــن وصفه
بالنزعة اليسارية في النقد املصري،
رغـ ـ ــم االخ ـ ـتـ ــافـ ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـك ــن أن
نجدها بينهم .مــن خــال كتاباتهم
منذ نهاية الستينيات ،أسهموا في
تــأس ـيــس ه ــوي ــة ال ـن ـقــد الـسـيـنـمــائــي
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري وخـ ـص ــوصـ ـيـ ـت ــه وصـ ـب ــغ
االحترام على املهنة بشكل عام ،حتى
أطلق عليهم من قبل خصومهم من
النقاد والسينمائيني لقب «عصابة
األرب ـعــة» ،ال ــذي يـبـ ّـن مــدى تأثيرهم
ون ـفــوذهــم ف ــي ال ـح ـيــاة السينمائية
والثقافية.
إلى جانب املنهج االجتماعي ،تتسم
كتابات علي أبو شادي بميل عروبي
قومي واضح ،وبالتدقيق املعلوماتي
والعلمي .هو أفضل من قدم ملخصًا
وافيًا ملسيرة السينما املصرية ،نشر
ً
أوال بــالـلـغــة الـفــرنـسـيــة ف ــي الـكـتــاب
ال ـ ـتـ ــذكـ ــاري الـ ـ ـ ــذي أص ـ ـ ـ ــدره «م ـع ـهــد
العالم العربي» في باريس بمناسبة
م ـئــويــة الـسـيـنـمــا امل ـص ــري ــة ،ق ـبــل أن
ينشر بالعربية ولغات أخــرى .كذلك
ك ــان أول مــن ح ــاول وض ــع تعريفات
ألبــرز األنــواع الفنية  film genresفي
السينما املصرية فــي كتابه «أنــواع
السينما املصرية» .ومن أهم أعماله
مـ ـ ـش ـ ــروع «ك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــات ال ـس ـي ـن ـمــا
العربية» الذي صدر في أجزاء عدة.
أسهم علي أبو شادي بقسط وافر في
«تنشيط» حركة الثقافة السينمائية،
وبـ ـ ـ ـ ـ ــرع فـ ـ ـ ــي إدارة املـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ـ ــات
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ب ـش ـكــل خ ـ ــاص .تــولــى
رئاسة «املهرجان القومي للسينما»،
فبعث فيه الروح حتى بدا كما لو كان
كيانًا جديدًا مختلفًا ،وتولى رئاسة
«مـ ـه ــرج ــان االس ـم ــاع ـي ـل ـي ــة ال ــدول ــي
لألفالم التسجيلية والقصيرة» بعد
ثالث دورات متواضعة ودورة توقف
ب ـع ــده ــا ل ـخ ـمــس س ـ ـنـ ــوات ،فــأع ـطــاه
ك ـي ـنــونــة وك ـي ــان ــا وجـ ـع ــل ل ــه مـكــانــة
ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة ال ـع ــرب ـي ــة وال ـع ــامل ـي ــة.
وهــو املهرجان الــذي أسهم أكثر من
غيره في التعريف بأنواع من األفالم
ال تـحـظــى بــال ـت ـقــديــر وال الـشـعـبـيــة.
ك ـم ــا س ــاه ــم فـ ــي ال ـت ـع ــري ــف ب ـحــركــة
السينما املستقلة في العالم العربي،
وظهور عــدد كبير من السينمائيني
الشباب ،ممن قدموا بطاقة تعريفهم
كسينمائيني للمرة األولى من خالل
هذا املهرجان...
ه ـ ــذا املـ ـه ــرج ــان ال ـ ـ ــذي ي ـت ـش ــرف فــي
دورتــه العشرين بتوجيه تحية إلى
عـلــي أب ــو ش ــادي ،مــن امل ـحــزن أن ــه لن
ي ـكــون مـعـنــا لـيـحـضــر تـكــريـمــه .لكن
رجاءنا أن أعماله ستظل معنا.
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تشاينا موزس في بيروت ...رحلة إلى عالم الكبار
بشير صفير
إذا ّ
جردنا الحفالت املوسيقية التي يحييها أجانب في لبنان بني منتصف
ّ
ّ
التسعينيات واليوم ،نالحظ أن عددًا كبيرًا منهم يكرر الزيارة ،لثالثة أسباب
ّ
أساسية ،بما أننا لسنا من البلدان «الكبيرة» التي يمر عليها الفنانون بشكل
منهجي في كل جولة يقومون بها (مثل فرنسا ،بريطانيا ،أملانيا…) .السبب
ّ
األول يتعلق بالعالقة التي تنشأ بــن املنظمني والضيف على أثــر الــزيــارة
َ
ّ
األولــى ،ما ّيسهل عملية تنظيم حفلة ثانية إن توفرت النية لــدى الطرفني.
ّ
املشوهة التي يرسمها اإلعالم الغربي عن الوضع
الثاني ،يتعلق بالصورة
ّ ّ
ّ
ّ
األمني في لبنان .صحيح أنه هش ،لكن املجتمع الغربي يعتقد أننا منكوبون.
لــذا ،عندما «يـجــازف» فنان بسفرة أولــى ،يــرى ّأن تكرارها ممكن ،ويكفي
أن يسبق الخطوة تطمني صــادق من طــرف لبناني .أمــا السبب الثالث ،فله
عالقة بالجمهور .معظم الفنانني يتكلمون الفرنسية و/أو اإلنكليزية ،ونحن
نتباهى بتعدد لغاتنا ،وهذا يريح الضيف ،باألخص إن كان من النوع الذي
ّ
يحب التفاعل مع الحضور.
ّ
مــن جهتنا ،لدينا استراتيجية لتناول الفنانني الــذيــن يـكــررون زيــاراتـهــم.
الــزيــارة األول ــى تستحق إض ــاءة خــاصــة .الـثــانـيــة ،ال… إال فــي حــال َكانت
َ
استثنائية لناحية شكل العرض واختالفه عن سابقه أو في حال ف َصل بني
َ
الزيارتني فارق زمني كبير ،وهذا يشترط (بالنسبة إلى اإلضاءة الثانية) أن
ّ
يكون الفنان من الذين نتحمس للترويج لتجربتهم .بينما اإلضــاءة األولى
تكون ترحيبية بالضيف وتعريفية للجمهور ،حتى لو انعدمت حماستنا
تجاه بعض التيارات.
إحدى أكثر الجهات التي تكرر دعوة فنانني هي «ليبان جاز» .قد ال ّ
نطبق
القاعدة اآلنفة عليه ،ولكن ليس من دون امتعاض أحيانًا .فبعض الفنانني
ممن يــدعــوهــم املـهــرجــان ال يستحقون حتى تغطية أول ــى ،فكيف بثانية
وثالثة… وبيت القصيد ،هناّ ،أن ذلك ال ينطبق أبدًا على املغنية األميركية
ـ الفرنسية تشاينا موزس ( 1978ـ الصورة) التي تعود عن طريق «ليبان
جاز» إلى بيروت ،بعد سنوات ّ
عدة من زيارة أولى (حزيران /يونيو )2011
أتت ضمن جولة ألبومها الجميل  .This One is for Dinahفهذه الفنانة
تستحق اإلضــاءة ،في كل مــرة ،على تجربتها عمومًا (اتجاهها ،أنماطها،
تــاريـخـهــا…) كـمــا عـلــى عـنــاصــر ه ــذه الـتـجــربــة مــن ص ــوت وأداء ومــرافـقــة
موسيقية وأفكار جديدة في مجال الغناء األسود.
تشاينا موزس هي ابنة املغنية املخضرمة دي دي بريدجووتر .تأخرت في
دخول عالم الغناء ،وتأخرت أكثر في تحديد وجهتها الفنية النهائية .برزت
ً
بداية كوجه من وجوه الشاشة الصغيرة ،إذ عملت ُ
كم ِع ّدة برامج في محطة
( MTVاألجنبية) ،قبل أن تنتقل إلــى غناء الهيب ـ هــوب والــروك وتصدر
بعض التسجيالت .بعد هــذه التجربة ،خلعت تشينا ثوبها الفني ّ
األول
ولبست عباءة الجاز والبلوز ،فأصدرت ألبومًا في هذا السياق مطلع عام
 2009وكان بمثابة تحية للمأسوف على شبابها ،األسطورة َدينا واشنطن
( 1924ـ ـ  .)1963إنــه  This One is for Dinahالــذي حــوى مجموعة من

ّ َ
َ
خاصتني
العناوين التي اشتهرت بها الديفا الراحلة ،باإلضافة إلى أغنيتني
َ
واضـحــتــي الـهــدف :تدعيم التحية؛ حملت األول ــى عـنــوان Dinah’s Blues
والثانية  .Gardenias For Dinahباملناسبة ،ال يبدو هذا األلبوم تحية عابرة
للمغنية الراحلة ،إذ َّ
تكرر حضورها ،ولو جزئيًا ،في أعمال تشاينا الالحقة.
ّ
هذا العشق يشبه عشق أمها إليل فيتزجيرالد ،مع فارق أن قدرات صوت
ّ
بريدجووتر تسمح لها بإحياء إرث إيــا ،الــذي يقوم بشكل أساسي على
ّ
ّ
االرتجال الصوتي ( .)scattingلكن ذلك ال يلغي حقيقة أن تشاينا ال تتعدى
على الكار ،وال على كالسيكيات الديفا التي تعشقها .فهي مغنية تحسن
ِّ
واملعبر واللعوب ،وتعطي الكالسيكيات حقها ،باإلضافة
األداء الحساس
إلى العمل على توليف يليق بأعمال خالدة ،وهذا ما تواله في األلبوم املذكور
عازف البيانو الفرنسي املحترم وصاحب الذائقة الرفيعة رافييل لومونييه.
عام ً 2012أصدرت تشينا ـ أيضًا مع لومونييه ـ ألبوم  .Crazy Bluesإنها
أيضًا تحية إلــى املــاضــي ،لكن اتسعت مروحتها ألكثر من رمـ ٍـز من كبار
املغنيني في مجال البلوز والسول (نينا سيمون ،بيغي لي ،مامي سميث،
َديـ ـن ــا واش ـن ـط ــن ،م ـ ــادي ووت ـ ـ ــرز ،دون ــا

صامر…) ،إذ شمل استعادة ألغنيات،
ِ
إما باألساس لهؤالء أو اشتهروا بأدائها.
م ـن ــذ ب ـض ـعــة أشـ ـه ــر ،ف ــاج ــأت م ــوزس
ً
الجمهور بألبوم مختلف ّ
كليًا ،شكال
ً
ّ
ومضمونًا ،إذ أتــى أوال شــديــد الـتـنــوع،
باشتماله على الـجــاز وال ـبــاالد (الـجــاز
الـ ـه ــادئ) ،والـ ـ ـ «آر أن ــد ب ــي» (األص ـل ــي،
إذا ص ــح ال ـت ـع ـب ـيــر ،بـ ـخ ــاف ال ـحــديــث
االستهالكي) ،والسول ،والفانك ،والبوب
الـهــادئ ،والـســول ـ ـ بــوب .ثانيًا ،كــل هذا
يستعن بــإرث املــاضــي ،إذ حــوى األلـبــوم الـجــديــد ،الــذي
التنويع النمطي لــم
ِ
حمل عنوان  ،Nightintalesباقة من األغنيات الخاصة الجديدة .أما التوزيع،
فاختلف بــاخـتــاف النمط بــن أغنية وأخ ــرى ،لكنه حــافــظ على مستوى
مرموق في كل الحاالت ،انطالقًا من األساس (بيانو /كونترباص /درامز)
ً
وصوال إلى اإلضافات (نحاسيات ونادرًا وتريات) .االختالف الثالث ،طال
الفرقة املوسيقية أو العنصر األساسي فيها ،أي رفاييل لومينييه ،إذ عملت
تشيانا في هذا األلبوم مع فرقة جديدة تضم لوك سميث (بيانو) ،ونيفيل
مالكولم (كونترباص) ،وجيروم براون (درامز) .كما في أمسيتها األولى في
ُ
بيروت ،كذلك غدًا الثالثاء ،قد تقتصر املرافقة على الثالثي املذكور… أما
حضور الحد األدنى من النحاسيات فسيكون مرحبًا به وسيعطي األمسية
بعدًا ضروريًا ملتعة أكبر ،باألخص في بعض أغنيات األلبوم الجديد.
حـفـلــة تـشــايـنــا مـ ــوزس :غ ـدًا ال ـثــاثــاء ـ ـ الـســاعــة الـتــاسـعــة م ـسـ ً
ـاء ـ
«ميوزيكهول» (ستاركو ـ وسط بيروت) .لالستعالم01/361236 :
أو 01/999666

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ٌ ُ
آ ِلـهة أخرى...

ُ
ُ
َ
شؤون كوكبي،
اآللهة ،اآللهة التي ترعى
َ َ
َ
مت ُ
ُ
ال َت ُ
حن
تنتقم ،وال ت
ظلم ،وال تقسو ،وال
ُ ُ
سبيل
على
ـ
كم
آلهت
رعاياها ـ كما تفعل
ِ
أسرار الضمائر.
التسلية وقراء ِة
ِ
ٌ
ٌِ ُ ّ ٌ
ُ
بغضة
إنها فقط ،ألنها عادلة وم ِحبة وم ِ
ُ ّ
للغش،
ً
ُ
َت ُ
فرض أحكامًا صارمة ،قد تصل أحيانًا إلى

قائمة الحياة،
الحذف ِمن
درجة
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ّ
ّ
الخونة ،والنهابني ،والقتل ِة ،والـخداعني،
على
ِ
ِّ
ُ
اآلالم والكوارث.
وم َسـببي الخوف،
ِ
وصانعي ِ
أنصحكم بالصال ِة َّ
ُ
وم
والص
طبعًا ،أنا ال
ِ
َ ُ
القرابني واألضاحي (آلهتي ال تقبل
وتقديم
ّ َِ
ُ ِ ُ
ُّ
الرشوة ،وال تطيق الرشاة)...
ٌ ِّ ٌ
ُ
نصيحتي الوحيدة (هي نصيحة هينة على
ّ
كل حال):
عقالء!
كونوا
ِ
احترموا الحياة!
َِ َ
َّ
َ
أحد أو شيء!
إيالم
في
بوا
ـب
ـس
ـت
وال ت
َ ِ ٍ
ّ
َ
تعرفون)
ذاك ألن آلهتي (آلهة
كوكبي َ التي ُال ِ
َ
ُ
سام ُح على األذى ،وال تـتـهاون في ما
ال ت ِ
َي ُّ
خص العدالة.
َ ِّ
وهي ،قبل كل شيء،
َ
َ ُ
قترف خطيئة الغفران.
ال تنسى ،وال ت ِ
2017/3/8

من سوريا إلى الباشورة« ...العبور» إلى «شط األمان»

«الحركة الثقافية»
تحتفي بأنطوان الدويهي
تدعو «الحركة الثقافية ـ
أنطلياس» ،غدًا الثالثاء إلى
حضور طاولة مستديرة
في ّ
مقرها تضم باحثني في
مجاالت الفلسفة واالجتماع،
يتحاورون حول رواية «آخر
األراضي» ( 2017ـ الدار العربية
للعلوم ناشرون) ألنطوان
الدويهي (الصورة) .يشارك في
هذا اللقاء كل من :األمني العام
ّ
الثقافية» أنطوان
لـ«الحركة
سيف ،وملحم شاوول ،ومحمود
حيدر ،على أن يديره فرنسوا
ِّ
ّ
قزي .يذكر أن الرواية وصلت
إلى القائمة الطويلة لـ «الجائزة
للرواية العربية /بوكر»
العاملية
ّ
للروايات املرشحة للدورة 11
لعام  ،2018فيما يأتي هذا
النشاط قبل يوم واحد من إعالن
القائمة القصيرة.
غدًا الثالثاء ـ  18:30ـ ّ
مقر «الحركة
الثقافية» (دير مار الياس ـ أنطلياس).
لالستعالم04/404510 :

ّ
الرفاق كرمواّ ...
الشهيد حسين مروة
بدعوة من ُ الحزب الشيوعي
اللبناني ،ق ّدمت تحية رمزية
عشية الذكرى الـ  31الستشهاد
املناضل حسني ّ
مروة (1910
ـ  /1987الصورة) في املركز
الرئيسي للحزب في الوتوات
(بيروت) .افتتح اللقاء بكلمة
ألقاها سكرتير هيئة قيادة
بيروت الكبرى ،خليل سليم،
الذي أدار الجلسة واستهلها
بالوقوف تصفيقًا تحية لشهداء
ّ
ومروة .بدوره ،ألقى الخبير
الفكر
ّ
االقتصادي ألكسندر عمار
مداخلة بعنوان «في راهنية
شهادة حسني مروة» ،تلتها
كلمة «هناء» ابنة الشهيد ،ألقتها
باسمها حفيدته رانية ّ
مروة التي
ألقت كلمة باسمها أيضًا .واختتم
مقتضبة لسمير
اللقاء بكلمة
ّ
سكيني ،قبل أن تتسلم عائلة
ّ
مروة درعًا تكريمية وصورة له
تحمل عبارته الشهيرة« :موت ّ
الشيوعي موت آخر /إنـه
الشهيد
ّ
ليس موتًا ،إنـه موت املوت».

بالتعاون مع «مركز األمم املتحدة
ّ
جمعية
لإلعالم» في بيروت ،تعرض
«السبيل» ،اليوم االثنني الفيلم الوثائقي
( The Crossingالعبور ـ  2015ـ  55د)
ّ
واملصور الصحافي جورج
للمخرج
كوريان الذي يتخذ من اسطنبول
مقرًا له ،يليه حوار مع خالد ّ
ّ
كبارة،
مسؤول العالقات العامة في شمال
ّ
«املفوضية السامية لألمم
لبنان في
املتحدة لشؤون الالجئني» .بخالف
الصورة التي كانت تظهرها وسائل
اإلعالم التقليدية آنذاك ،يؤكد كوريان
في عدد من التصريحات اإلعالمية
ّ
أن شريطه يتتبع عددًا من السوريني
ّ
الحرب عبر
الذي قرروا الهرب من نيران
ّ
البحرّ ،
مقدمًا «صورة ّ
مهمة ومعقدة
من الشريط

عن العقبات (خصوصًا الشخصية
والنفسية) التي تواجه هؤالء بعد
العثور على مكان يستقبلهم ...أي
عندما تبدأ معاناة من نوع آخر».
باختصار ،يرينا  The Crossingإلى
أي مدى «يمكن للبشر أن يصلوا بحثًا
عن األمان وتأمني مصائرهم» .علمًا
ّ
بأن هذا العرض يأتي ضمن األنشطة
ّ
الدورية التي تنظمها «السبيل»
بالشراكة مع «بلدية بيروت» و«نادي
كل الناس».
عرض فيلم  :The Crossingاليوم ـ الساعة
مساء ـ «املكتبة العامة ّ
ً
لبلدية
السابعة
بيروت» (بناية الدفاع املدني ـ الباشورة ـ
الطابق الثالث» .لالستعالم01/667010 :

«نور» في :LAU
نقاش زواج القاصرات
يدعو «مكتب عالقات الخريجني»
و«معهد الدراسات النسائية في
العالم العربي» في «الجامعة
اللبنانية األميركية» ،يوم اإلثنني
املقبل إلى حضور عرض فيلم
«نور» (  2017ـ  91د) في قاعة
«إروين» في حرم الجامعة
البيروتي ،يليه حوار مع املخرج
خليل زعرور .في الشريط الذي
يقارب زواج القاصراتّ ،
تجسد
فانيسا أيوب (الصورة) دور
«نور» الفتاة البالغة  15عامًا
التي تجبر على الزواج من
«موريس» .العمل من كتابة
زعرور أيضًا بالتعاون مع إليسا
أيوب ،أما الئحة أبطاله فتضم
أيضًا :جوليا قصار ،وعايدة
صبرا ،وإيفون معلوف ،ونبال
عرقجي ،وغيرهن.
اإلثنني  26شباط (فبراير) الحالي ـ
 18:00ـ قاعة «إروين» ( حرم LAU
في قريطم ـ بيروت) .لالستعالم:
ّ 01/786456
(مقسم)1136 :

