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قضية

تنسيق لبناني ـ سوري في ملف النازحين:

تبسيط تسجيل والدات السوريين« ...تفاديًا للتجنيس»
نجحت وزارة الداخلية في الحصول على موافقة مجلس الوزراء
يهدف إلى تبسيط إجراءات تسجيل الوالدات السورية في لبنان
لتنفيذ قرار ِ
يصفها وزير الداخلية
من خالل اإلعفاء من شرط سند اإلقامة .خطوة ِ
تفاديًا لظهور جيل جديد من
نهاد المشنوق بأنها "إجراء وقائي" ً
مكتومي القيد قد يفتح الباب مستقبال على التجنيس أو التوطين
ميسم رزق
ّ
رغـ ــم ك ــل ال ــضـ ـغ ــوط ال ـ ّـس ـي ــاس ـي ــة الـتــي
مارسها "فريق  14آذار» ،لقطع العالقات
الــديـبـلــومــاسـيــة ب ــن ب ـي ــروت ودم ـشــق
منذ ان ــدالع األح ــداث الـســوريــة فــي عام
 ،2011فــرضــت الــوقــائــع نمطًا مختلفًا
مــن الـعــاقــات بــن الـبـلــديــن بـمـعــزل عن
ّ
مسمياتها.
قـبــل األزمـ ــة األزمـ ــة ال ـســوريــة وبـعــدهــا،
ال م ـهــرب م ــن وجـ ــود ت ــداخ ــل سياسي
وأمـ ـن ــي واقـ ـتـ ـص ــادي واج ـت ـم ــاع ــي بني
الـبـلــديــن ،بـ ُـحـكــم ُالـجـغــرافـيــا والـتــاريــخ
واالجـتـمــاع .تــداخــل ال قــدرة ألحــد على
تجاوزه .ومهما كابر البعض أو حاول
بناء جــدران بني البلدين ،لكن الوقائع
تفرض نفسها في النهاية على جدول
أعمال الجميع.
لو عدنا إلــى مرحلة ما بعد عــام 2005
وكـ ـي ــف ف ــرض ــت ط ــواب ـي ــرال ـش ــاح ـن ــات

عدد األطفال
مرجع رسمي:
ُ
السوريين غير المسجلين
تجاوز عتبة الـ  120ألفًا
الـلـبـنــانـيــة ع ـلــى ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة أن
تتوسل وتتواصل .األمــر نفسه يسري
على قضية تصدير الزراعات واملواسم
اللبنانية .ال بد من اتباع آليات إداريــة
وقانونيةّ ،
تؤدي في نهاية املطاف إلى
إع ــادة وصــل مــا انقطع ،ولــو تدريجيًا.
فتح السفارة اللبنانية ووجــود سفير
لبناني مقيم في دمشق خطوة في هذا
االتـجــاه .آليات التواصل بني الحكومة
اللبنانية ممثلة بــأكـثــر مــن وزارة من
وزارات ـه ــا أو مؤسساتها الـعــامــة وبني

ال ـس ـف ــارة ال ـس ــوري ــة املــرت ـب ـطــة ب ـ ــوزارة
الخارجية الـســوريــة ،أيـضــا خـطــوة في
االتجاه نفسه.
القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية،
بشأن تسجيل الــوالدات السوريةُ ،
أحد
أش ـك ــال ه ــذا ال ـت ــواص ــل ،عـلـمــا أن وزي ــر
الداخلية نهاد املشنوق قال لـ«األخبار"
إن "ال ارتباط بني األمرين ،فالوزارة تقوم
بــإرســال اللوائح إلــى وزارة الخارجية،
ّ
ال ـتــي ظــلــت عـلــى ت ــواص ــل مــع الـسـفــارة
السورية» .لكن القرار "يعد إجراء وقائيًا
منعًا لظهور جيل جديد مــن مكتومي
ً
القيد من شأنه أن يفتح الباب مستقبال
ع ـل ــى ال ـت ـج ـن ـيــس أو ال ـ ـتـ ــوطـ ــن» .ه ــذا
الهاجسُ ،ي ُ
عتبر منذ سنوات أحد أعقد
تــداع ـيــات الـلـجــوء ال ـس ــوري إل ــى لبنان
نتيجة األزم ــة الـســوريــة الـتــي ستدخل
قريبًا عامها الثامن .ولذلك ،كانت هذه
الظاهرة محور رصــد في ضــوء ُ ازديــاد
أعــداد ال ــوالدات السورية غير املسجلة
بسبب دخ ــول عــدد كبير مــن الالجئني
السوريني بصورة غير شرعية ،وعدم
امتالكهم أوراق ثبوتية ،وافتقارهم إلى
إقــامــات قانونية مــن ا ُلــدولــة اللبنانية.
أمام هذا الواقعَ ،
وجد املجتمع اللبناني
نفسه ُأمام جيل جديد مكتوم القيد.
تكمن املشكلة األســاسـيــة فــي أن أرقــام
ال ــواف ــدي ــن ال ـس ــوري ــن إل ــى ل ـب ـنــان غير
م ـ ـحـ ــددة .امل ـف ــوض ـي ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ـش ــؤون
الالجئني تتحدث عما يزيد عن مليون
ومئة ألف ُمسجلني لديها .ولكن الرقم
"أكـبــر" كما يؤكد املتابعون مستندين
إلــى أن أعــدادًا كبيرة من النازحني غير
م ـس ـج ـلــة .وف ـ ــي ن ـه ــاي ــة ت ـش ــري ــن األول
امل ـ ــاض ـ ــي ،ذكـ ـ ــر ع ـض ــو ك ـت ـل ــة الـتـنـمـيــة
والتحرير ياسني جابر أنه "مع ارتفاع
وت ـي ــرة ال ـ ــوالدات ال ـســوريــة ف ــي لـبـنــان،
ت ـج ــاوز ع ــدد األطـ ـف ــال ال ـس ــوري ــن غير

امل ـس ـج ـل ــن ح ــاج ــز ال ـ ـ ـ  260أل ـ ــف طـفــل
سوري».
غير أن هذا الرقم غير ُمثبت في أية دائرة
رسـمـيــة بـحـســب ج ــاب ــر ،فـيـمــا يتحدث
مــرجــع رس ـمــي لـبـنــانــي واس ــع االط ــاع
لــ«األخـبــار" عن  120ألــف والدة سورية
وف ـ ــق سـ ـج ــات وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،أم ــا
إح ـصــاءات مفوضية شــؤون الالجئني
مــا بــن آذار  2011وكــانــون األول 2014
فتؤكد أن عــدد ال ــوالدات الـســوريــة بلغ
حوالى  45ألف طفل سوري.
الـ ـتـ ـض ــارب ف ــي األرقـ ـ ـ ـ ــام ،مـ ـ ـ ّ
ـرده ُ غ ـيــاب
املرجعية الرسمية اللبنانية املمسكة
بــاملـلــف ،علمًا أن إح ـص ــاءات مفوضية
ش ــؤون الــاجـئــن تشير إلــى أن  70في
املـئــة منهم "ال يمتلكون شـهــادة والدة
أو ّ
أي أوراق ثبوتية ،وأنهم لم ُيسجلوا
بسبب عــدم توافر املستندات املطلوبة
مـ ــن الـ ـسـ ـج ــات امل ــدنـ ـي ــة ،ال س ـي ـمــا أن
كثرًا هربوا من سوريا دون أن تتوافر
لديهم أي أوراق رسميةِ ،زد على ذلك
عجز الالجئني عــن دفــع رســوم اإلقامة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة» .ب ـط ـب ـي ـعــة الـ ـ ـح ـ ــال ،مـ ــن ال
يملكون إقامات رسمية ،ال يستطيعون
تسجيل أطفالهم حديثي الوالدة ال في
السفارة السورية وال فــي دوائ ــر وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي قد
يحرمهم الحـقــا مــن إث ـبــات جنسيتهم
األصلية .وتتوافق أرقــام املفوضية مع
دراسـ ـ ــة أج ــراه ــا مـعـهــد ع ـص ــام ف ــارس
للسياسات العامة والعالقات الدولية
في الجامعة األميركية والتي ّبينت أن
 20في املئة من العدد اإلجمالي لالجئني
السوريني ّ
أتموا عملية تسجيل أوالدهم
فــي دوائ ــر الـنـفــوس ،و 2فــي املـئــة منهم
فقط أتموا التسجيل في دائرة وقوعات
األج ــان ــب ف ــي بـ ـي ــروت ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
"عدد الوالدات للسوريني في لبنان منذ
بداية األزمة تناهز  100ألف مولود وفقًا
إلحصاءات األمم املتحدة».
ّ
في هذا اإلطار ،وبعد تسلم املدير العام
ل ــأح ــوال الـشـخـصـيــة الـعـمـيــد ال ـيــاس
الـ ـخ ــوري م ـهــامــه ،أصـ ــدر ق ـ ــرارًا ي ـهـ ِـدف
إلــى تبسيط إج ــراءات تسجيل املواليد
السوريني من خالل إعفائهم من شرط
سـنــد اإلق ــام ــة .وبــذلــك يـكــون قــد انتهى
ٌ
ف ـصــل م ــن ف ـصــول األزم ـ ــة ك ــان يقضي

بـحــرمــان ه ــؤالء مــن تسجيل أوالده ــم.
وهو حرمان كان قد طال مئات الوالدات
بتدبير شفهي ُمخالف للقانون وغير
إنساني ،كانت املديرية العامة اتخذته
ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة .ول ـكــن الخطر
كان ال يزال قائمًا ،خصوصًا أن املواليد
التسجيل قد
الذين ُحرموا من حقهم في
ُ
تجاوز عمرهم السنة الواحدة ،وقد أقفل
ال ـبــاب أمــامـهــم بتنفيذ وثــائــق ال ــوالدة
بشكل إداري ،وبــات لــزامــا على ذويهم
مراجعة القضاء لتسجيل ال ــوالدات .إذ
بحسب الـقــانــون اللبناني "بـعــد مــرور
سـنــة عـلــى الـ ــوالدة ال يـعــود مــن املمكن
تسجيل املواليد بالصورة اإلداريــة ،بل

ّ
يتطلب األم ــر مراجعة املحاكم املدنية
املختصة».
غ ـيــر أن وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ح ـســم األم ــر،
فرفع كتابًا إلى مجلس الوزراء شارحًا
املــوضــوع ُ
وم ـش ــددًا عـلــى أن "املعالجة
ّ
ت ـت ـطــلــب اتـ ـخ ــاذ ت ــداب ـي ــر اسـتـثـنــائـيــة
ت ـق ـضــي ب ــاإلت ــاح ــة لـ ـه ــؤالء ال ـن ــازح ــن
ت ـســويــة أوضـ ـ ــاع أوالده ـ ـ ــم ع ــن طــريــق
ت ـس ـج ـي ـل ـهــم فـ ــي دوائ ـ ـ ـ ــر الـ ـنـ ـف ــوس أو
سـ ـج ــات األج ـ ــان ـ ــب ،وم ـن ـح ـه ــم ل ـهــذه
الغاية التسهيالت القانوينة الالزمة
ب ـح ـي ــث ُي ـص ـب ــح ب ــإم ـك ــان ـه ــم تـسـجـيــل
أوالدهم لدى سلطات بلدانهم املختصة
والـحـصــول على املـسـتـنــدات الثبوتية

أصبح هاجس التوطين من أعقد تداعيات اللجوء السوري إلى لبنان (مروان بو حيدر)

تقرير

الفوج النموذجي :ما تريده أميركا وال يريده الجيش
ّ
ّ
ال توفر الواليات المتحدة األميركية
وبعض الدول الغربية جهدًا لرفع
مستوى حصار المقاومة في لبنان،
ّ
وعسكريًا وأمنيًا .من
اقتصاديًا وسياسيًا
ّ
القرار  1559والحروب اإلسرائيلية المباشرة،
إلى الحرب على سوريا ،إلى محاوالت تأليب
اللبنانيين على حزب الله والنصف مليار
دوالر التي اعترف الدبلوماسي األميركي
جيفري فيلتمان أمام الكونغرس
األميركي ،قبل سنوات ،بدفعها ًلتشويه
صورة المقاومة في لبنان ،وصوال
إلى رفع سيف العقوبات االقتصادية
ولوائح «أوفاك» ،يستمر الضغط وتتطورّ
ّ
كل ّ
مرة
األساليب ،وتنجح المقاومة في
في الخروج من «الفخاخ» بأقل الخسائر
الممكنة

فراس الشوفي
ب ـعــد ع ـقــد ّوأك ـث ــر ع ـلــى صـ ــدور ال ـق ــرار
 ،1701وتيقن إسرائيل وحلفائها من
أن تحقيق «منطقة آمنة» في الجنوب
ال ـل ـب ـنــانــي ل ـيــس أم ـ ـرًا واردًا ،والـفـشــل
ف ــي ت ـحــويــل قـ ــوات الـ ـط ــوارئ الــدول ـيــة
العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»
إلــى أداة فــي وجــه املـقــاومــة ،كما حدث
ّ
عشية التمديد ملهمات تلك القوات في
آب مــن ال ـعــام املــاضــي بـعــد االع ـتــراض
الروسي (والقلق الفرنسي ـ األملاني)،
يبقى الـ ّـرهــان اإلســرائـيـلــي ـ ـ األميركي
م ـن ـص ـ ّـب ــا عـ ـل ــى ت ـغ ـي ـي ــر مـ ـهـ ـم ــات تـلــك
ال ـق ــوات عـلــى أرض ال ــواق ــع ،عـبــر طــرق
جديدة هذه ّ
املرة ،ال تستثني محاوالت
اس ـت ـخــدام الـجـيــش الـلـبـنــانــي ،للقيام
بـمــا ع ـجــزت عـنــه ق ــوات «الـيــونـيـفـيــل».
ّ
فـمــع أن إســرائ ـيــل وال ــوالي ــات املــتـحــدة
فشلتا فــي تغيير مـهـمــات اليونيفيل
ّ
بـشـكــل جـ ــذري ،إل أنـهـمــا نـجـحـتــا في
مصطلح عمليات «التفتيش»
إدخ ــال
ّ
أو «الـ ـتـ ـح ــق ــق» ( )inspectionsعـلــى

مهمات هذه القوات ،كما ّ
نص على ذلك
القرار الدولي  2373الصادر في  30آب
ّ .2017
ونص القرار على مطالبة األمني
ال ـعــام لــأمــم املـتـحــدة بتعزيز حضور
ال ـيــون ـي ـف ـيــل ،ع ـبــر ّالـ ــدوريـ ــات وأع ـم ــال
الـتـفـتـيــش وال ـت ـحــقــق ضـمــن مهماتها
وقــدراتـهــا بحسب امل ــادة  14مــن نفس
القرار ،أي ضمان عدم استخدام منطقة
عملها للقيام بنشاطات تخالف القرار
.1701
األمـ ــر ال ــاف ــت أي ـض ــا ،ف ــي ن ــص ال ـق ــرار
الــدولــي ،مــا ورد فــي مــادتــه الـســادســة،
لجهة إش ــادة مجلس األم ــن بـ«جهود
الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة بــإن ـشــاء الجيش
ال ـل ـب ـنــانــي ل ـل ـفــوج ال ـن ـم ــوذج ــي (THE
 )MODEL REGIMENTونـشــر زورق
دورية في منطقة عمليات اليونيفيل».
هــذه «اللفتة» نحو الفوج النموذجي،
ت ـعـ ّـبــر ع ــن رؤيـ ــة أم ـيــرك ـيــة ف ــي اعـتـبــار
الـفــوج املــدخــل املناسب لقيام الجيش
اللبناني بما تعجز عنه قوات الطوارئ
ال ــدولـ ـي ــة ،ل ـنــاح ـيــة ال ـق ـي ــام بـعـمـلـ ّـيــات
ّ
املرجوة في جنوب الليطاني،
التفتيش

ب ـح ـث ــا عـ ــن أسـ ـلـ ـح ــة أو م ـس ـت ــودع ــات
أو ّأم ــاك ــن «م ـش ـبــوهــة» ،كـتـلــك ال ـتــي ال
تـنــفــك إســرائ ـيــل تـ ّ
ـوجــه رســائــل لـقــوات
اليونيفيل بشأنها.
وي ـ ـقـ ــول م ـ ـسـ ــؤول دولـ ـ ـ ــي رفـ ـ ــض ذك ــر
اس ـمــه إن «م ـب ــدأ الـتــدقـيــق والتفتيش
الـ ــذي أض ـيــف إل ــى ن ــص ال ـق ــرار ،2373
يـ ــرت ـ ـبـ ــط بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـبـ ــاشـ ــر ب ـم ـه ـم ــات
الـ ـف ــوج ال ـن ـم ــوذج ــي ال ـ ــذي ت ـحـ ّـمــس له
األمـيــركـيــون» .ويشير إلــى مــا ّ
يسميه
«أريحية الجيش اللبناني في التعامل
م ــع األه ــال ــي ف ــي ال ـج ـنــوب عـلــى عكس
قـ ــوات الـ ـط ــوارئ ال ــدولـ ـي ــة» ،ويـتــوقــف
على
عند ضغوط تمارسها إسرائيل ّ
الـيــونـيـفـيــل لـلـقـيــام بـعـمـلـيــات تـحــقــق
اس ـت ـن ــادًا إلـ ــى م ـع ـلــومــات إســرائ ـي ـل ـيــة
ّ
عــن مسلحني ومـخــازن أسلحة ،وحني
ّ
نـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ال ـج ـي ــش ويـ ـتـ ـب ــن ع ــدم
وج ـ ــود أخـ ـط ــار أو أن األس ـل ـح ــة الـتــي
ّ
يتم الحديث عنها هــي أسلحة صيد،
ي ـع ـتــرض اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــون وي ـع ـت ـبــرون
أن اليونيفيل إمــا متواطئة أو أنها ال
تستطيع القيام بمهماتها بأريحية».

ومع أن كالم املسؤول األممي مثبت في
التقرير الصادر عن األمني العام لألمم
امل ـت ـحــدة فــي تـشــريــن ال ـثــانــي املــاضــي،
الــذي يشير إلــى أنــه من بني  251حالة
اع ـ ـ ـتـ ـ ــراض إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى وج ـ ــود
أسلحةّ ،
تبي أن  240حالة منها كانت
ّ
ملــواطـنــن يـحـمـلــون أسـلـحــة صـيــد ،إل
أن «األمـيــركـيــن يعتبرون أن عمليات
الـتـحـقـيــق غـيــر كــافـيــة والـيــونـيـفـيــل ال
تستطيع الوصول إلى كل األماكن في
ال ـج ـنــوب ،ول ــذل ــك ي ـعـ ّـولــون عـلــى قـيــام
الـ ـف ــوج ال ـن ـم ــوذج ــي املـ ـن ــوي تـشـكـيـلــه
بمهمات التحقيق والتفتيش تلك».
رواي ــة امل ـســؤول األم ـمــي يدعمها كــام
م ـ ـسـ ــؤول غ ــرب ــي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ،عـ ــن أن
«الـ ـت ــركـ ـي ــز األم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ـل ــى ال ـج ـيــش
ال ـل ـب ـن ــان ــي ه ــدف ــه فـ ــي ن ـه ــاي ــة امل ـط ــاف
تشكيل قــوة ردع داخلية بــوجــه حزب
ال ـل ــه» .وي ـقــول إن «ال ـف ــوج الـنـمــوذجــي
شبيه بمشروع أفــواج الـحــدود البرية
ّ
(الشمالية والشرقية) ،إل أن الطموح
األم ـيــركــي يـتـعــدى ذل ــك إل ــى ق ـيــام هــذا
الفوج بتفتيش مستودعات حزب الله
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سياسة
الـ ــازمـ ــة م ــن ب ـل ــده ــم .وذلـ ـ ــك اس ـت ـن ــادًا
إلـ ــى رأي ص ـ ــادر ع ــن ه ـي ـئــة الـتـشــريــع
واالستشارات اعتبر أنه "في ظل غياب
ّ
أي تشريع ُينظم واقعة تسجيل والدات
األجانب السوريني في سجالت دائرة
وقــوعــات األجــانــب أو سجالت ودوائــر
األق ـســام ،وحـيــث أن وزارة الداخلية –
املــديــريــة الـعــامــة لــأحــوال الشخصية
هــي املـ َ
ـرجــع املـخـتــص فــي ه ــذا املـجــال،
ومـ ــوضـ ــوع ال ـت ـس ـج ـيــل ي ــدخ ــل ضـمــن
السياسة العامة للدولة» ،فإنه "يجوز
تكليف وزير الداخلية اتخاذ القرارات
ال ــازم ــة لــوضــع آل ـيــة تسجيل والدات
ال ـس ــوري ــن» .وب ـن ــاء عـلـيــه ،ص ــدر ق ــرار
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـت ـك ـل ـيــف امل ـش ـنــوق
ب ــاتـ ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار الـ ـ ـ ــازم ل ــوض ــع آل ـيــة
التسجيل وفـقــا لـقــرار مجلس ال ــوزراء
ع ـلــى أن ُيـ ـص ــار إلـ ــى إر ّسـ ـ ــال ال ـلــوائــح
املتعلقة بــالــوالدات املـنــفــذة إلــى وزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة وامل ـ ـغ ـ ـتـ ــربـ ــن إلب ــاغـ ـه ــا
إلـ ـ ــى الـ ـجـ ـه ــات ال ـ ـسـ ــوريـ ــة امل ـخ ـت ـص ــة.
وبــالـفـعــل دخ ــل ق ــرار املـشـنــوق أول من
أم ــس مــوضــع التنفيذ ،بـعــد أن أعطى
تــوج ـي ـهــاتــه ل ـل ـمــديــر الـ ـع ــام ل ــأح ــوال
الشخصية السير بالقرار.

فــي الـجـنــوب وال ــوص ــول إل ــى الــوديــان
واألراض ــي واملحميات التي ال تقترب
منها اليونيفيل ،أو يقوم أهالي القرى
بتحريض من حزب الله بمنع القوات
الدولية من الوصول إليها».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،تـ ــرى مـ ـص ــادر عـسـكــريــة
لبنانية أن تشكيل الـفــوج النموذجي
ع ـب ــارة ع ــن «مـ ـش ــروع لـبـنــانــي ق ــدي ــم».
وتـ ـ ـق ـ ــول لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» إن «ال ـج ـي ــش
الـلـبـنــانــي يستفيد مــن الــدعــم الغربي
واألم ـيــركــي تـحــديـدًا لـتـطــويــر قــدراتــه،
والجيش يقوم بمهماته فــي الجنوب
على أكمل وجه ،والحدود في الجنوب
من أهدأ الحدود في العالم .لكن بعض
الـطـمــوحــات الــدولـيــة بترتيب مهمات
للجيش أله ــداف سياسية ،لــن تعرف
طريقها إلــى أرض ال ــواق ــع» .وبحسب
املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ف ـ ــإن ال ـج ـي ــش ش ـ ــرع فــي
تشكيل الفوج النموذجي ليكون سندًا
لقواته العاملة في الجنوبّ ،
املكونة من
لــواء يــن وفــوج التدخل الخامس الــذي
انـتـقــل مــؤخ ـرًا إل ــى ج ـنــوب الـلـيـطــانــي،
لـكــن الـعـمــل عـلــى ال ـفــوج الـنـمــوذجــي ال
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سباق بين الترسيم البحري وبناء الجدار اإلسرائيلي
يأخذ اقتراح الرئيس نبيه
بري بترسيم الحدود البحرية
الجنوبية برعاية األمم
المتحدة ّ
حيزًا من النقاشات
الجدية لنزع فتيل االحتكاك
مع إسرائيل والمباشرة
بالتنقيب عن النفط ،قبل أن
تعمد إسرائيل إلى أي خطوة
استفزازية في بناء الجدار البري
هيام القصيفي
رغـ ــم أن حـ ـم ــاوة االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
فــرضــت نفسها على املشهد السياسي،
إال أن األوض ــاع الـحــدوديــة مــع إسرائيل
وتــداع ـيــات امل ـفــاوضــات األمـيــركـيــة حــول
ال ـ ـنـ ــزاع الـ ـبـ ـح ــري ،واسـ ـتـ ـم ــرار امل ـخ ــاوف
األم ـن ـيــة م ــن أي اع ـت ــداء إســرائ ـي ـلــي على
الحدود البرية ،ال يزال يأخذ ّ
حيزًا مهمًا
في النقاشات األمنية والسياسية.
من الواضح أن زيــارة رئيس الجمهورية
ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال عـ ــون ل ـل ـي ــرزة ،ف ــي هــذا
التوقيت اإلقليمي ،تفترض قراءة َّ
معمقة
ل ــاح ـت ـم ــاالت ال ـت ــي ي ـض ـع ـهــا األم ـن ـي ــون
والسياسيون املعنيون ،في مقاربة الواقع
اإلقليمي ،سواء عبر البوابة السورية أو
عبر التطورات األخيرة في ملف الحدود
البرية والبحرية .والسؤال املطروح على
ُ
طاولة النقاش :هل يمكن أن تقدم إسرائيل
على ال ـحــرب ،ومــا هــي االحـتـمــاالت التي
يفترض أخــذهــا فــي االعـتـبــار ،فــي قــراءة
م ـس ـت ـق ـبــل الـ ــوضـ ــع ال ـ ـح ـ ــدودي وإمـ ـك ــان
حصول أحداث غير محسوبة تؤدي إلى
نشوب حــرب ،كمثل األسئلة عــن إسقاط
ال ـط ــائ ــرة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة  16 Fواح ـت ـمــال
سقوط الطيارين خارج حدود فلسطني؟
ال شـ ــك فـ ــي أن الـ ـنـ ـق ــاش ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
واألمـ ـنـ ـي ــة الـ ـج ــدي ــة ،ت ـف ـتــح ال ـ ـبـ ــاب أمـ ــام
سـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات ع ـ ـ ــدة وتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاؤالت عــن
ّ
مصلحة إسرائيل الحالية في شن حرب
على لـبـنــان ،خصوصًا أن أمــامـهــا اليوم
تحديات أمنية داخلية واقتصادية تفوق
رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إدخ ـ ـ ــال ن ـف ـس ـهــا ف ــي ح ــرب
جديدة .هناك أمثلة بسيطة ّ
تعبر أحيانًا
ع ــن واق ـ ــع س ـيــاســي وأمـ ـن ــي الف ـ ــت :بـنــاء
إسرائيل للجدار يعني أنها تحاول عزل
نفسها عن أي مجريات حربية وتخفيف

وط ــأة ال ـتــوتــر عـلــى جبهتها الـشـمــالـيــة؛
بناء منصات النفط والغاز البحرية التي
تكلفها مئات ماليني ال ــدوالرات ،وإمكان
تعرضها لصواريخ لبنانية ،وغيرها من
األمـثـلــة املــوضــوعــة على طــاولــة النقاش
حول احتماالت الحرب ،رغم أن ثمة وعيًا
لبنانيًا رسميًا ،أن أي قرار حرب شامل قد
تتخذه إسرائيل ،ألسباب تتعلق بالواقع
السوري أو اإليراني وموقع حزب الله في
املعادلة اإلقليمية ،قد ال يتوقف عند هذه
التفاصيل.
إلــى جــانــب الـنـقــاشــات ،ب ــرزت التأكيدات
اللبنانية الــرسـمـيــة لــاسـتـعــداد الكامل
للرد على أي اعتداء إسرائيلي ،على أنها
تــأخــذ فــي االع ـت ـبــار كــل االح ـت ـمــاالت ألي
اعتداء بري أو بحري ،مع تغليب االنطباع
بأن الوضع البري مقلق أكثر ،نظرًا إلى أن
أي نــزاع بحري ال يــزال محكومًا بوجود
أط ــراف دولـيــن مـتــورطــن فــي طريقة أو
بــأخــرى بالحفاظ على األمــن فــي البحر،
ملصالح نفطية وعسكرية.
فبناء الجدار اإلسرائيلي يحمل في طياته
ألـغــامــا تتعلق بالنقاط املـتـنــازع عليها،
مــا يعني أن الخطر ال يــزال قائمًا إذا ما
ح ــاول ــت إس ــرائ ـي ــل االقـ ـت ــراب ف ــي عملية
البناء من هذه النقاط .وهي حتى اآلن ال
تــزال تستكمل عملية البناء في املناطق
غير املتنازع عليها .وقــد بنت حتى اآلن
مسافة  650مترًا ،في حني أن طول الجدار
املتوقع  12كلم ،نصفه في القطاع الشرقي
ونصفه في القطاع الغربي.
لـكــن سـبــاق الــوقــت يكمن فــي ه ــذا الحد
الفاصل بني استكمال البناء ـ واالحتمال
أن يستغرق نحو ستة أشهر ـ واالقتراب
م ــن ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي ت ـش ـكــل م ــوض ــع ن ــزاع
وتحفظ لبناني ،وبــن املـفــاوضــات التي
ت ــدور ح ــول ال ـح ــدود الـبـحــريــة وض ــرورة
إسراع لبنان في معالجتها .ألن الحكومة
ات ـخــذت قـ ــرارًا وأع ـطــت تــوجـيـهــاتـهــا إلــى
الجيش اللبناني بــالـ ّ
ـرد على أي اعـتــداء
عـلــى األراض ـ ــي الـلـبـنــانـيــة .وأي محاولة
إسرائيلية ستقابل برد عسكري .علمًا أن
املفاوضات التي جرت حتى اآلن ،الدولية
مـنـهــا واألم ـيــرك ـيــة ،ال ت ــزال تـنـقــل أج ـ ً
ـواء
إسرائيلية غير تصعيدية ،ما يستوجب
ت ـســري ـعــا ل ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـح ــدي ــد ال ـب ـحــريــة،
لــإحــاطــة الشاملة بملف ال ـحــدود وعــدم
ترك أي ثغرة تنفذ منها إسرائيل إلثارة
التوتر مع لبنان.
ثمة عنوان عريض يجري التعامل معه
أمـيــركـيــا وإســرائـيـلـيــا فــي مـلــف ال ـحــدود
البحرية ،وكأنه يــراد له أن يغطي النزاع

يزال في أطواره األولى (قرار بتشكيله
ومن ثم تعيني قائد له هو العميد كرم
حذيفة).
أمـ ــا ع ـلــى م ـس ـتــوى ع ـمــل الـيــونـيـفـيــل،
ف ـ ــا ت ـ ـ ـ ــزال ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
ّ
مستمرة على قـيــادة هذه
واألميركية
ال ـق ـ ّـوات ،لدفعها إل ــى تحقيق «نتائج
أف ـض ــل ف ــي ك ـب ــح ج ـم ــاح حـ ــزب ال ـل ــه»،

تربط واشنطن بين ميزانية
اليونيفيل وتنفيذ األخيرة
للمهمات المطلوبة أميركيًا
وفـ ـ ــق م ـص ـط ـل ـح ــات ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي أروق ـ ـ ــة م ـج ـلــس األم ــن
الــدولــي .تــرى واشنطن أن ّ
«أي انكفاء
لقوات اليونيفيل عن ممارسة دورهــا
األس ــاس ــي (ض ــد ح ــزب ال ـل ــه) يضعها
أمام ضغوط كبيرة ،بينها العمل على
تغيير قيادتها ،وهي مهمة وصلت إلى
ّ
متقدمة» .وبحسب معلومات
مــراحــل

تؤيد جهات أمنية وسياسية
معنية ّبملف الحدود الضغط لترجمة
اقتراح ِبري عمليًا (هيثم الموسوي)

البري القائم حاليًا حول النقاط العالقة
بني لبنان وإسرائيل ،والتي يبلغ عددها
ّ
(يصر
 13نقطة ،ويتحفظ عليها لبنان
املـعـنـيــون مـبــاشــرة بالترسيم عـلــى عــدد
ه ــذه ال ـن ـقــاط) .أبـعــد مــن الـبـنــود التقنية
املهمة التي يجري التفاوض حولها ،ثمة
محاولة لرسم مسار مستقبل التفاوض
حــول ال ـنــزاع الـبــري والـبـحــري ،فــي ضوء
النقاشات األخيرة.
ف ــأم ــام أي خ ــاف حـ ــدودي مـ ـس ــاران :إمــا
التفاوض املباشر ،أو اللجوء إلى وسيط.

في حال لجوئه إلى
التحكيم ،سيكون لبنان
مضطرًا إلى القبول
بنتيجته أيًا كانت

ف ــي حــالــة ل ـب ـنــان م ــع إس ــرائ ـي ــل ال مـجــال
للتفاوض ،والــوسـيــط ال ــذي يلعب دوره
حاليًا املــوفــدون األميركيون ،أثــار الحذر
اللبناني عـلــى كــافــة املـسـتــويــات ،لكونه
ط ــرح نـقــاطــا للحل عكست ان ـح ـيــازًا إلــى
إســرائ ـيــل ،وه ــو األم ــر ال ــذي أنـتــج رفضًا
لبنانيًا جامعًا تبلغه األميركيون رسميًا.
جـ ــاء طـ ــرح رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة الـعـمــاد
م ـي ـش ــال عـ ــون حـ ــول ال ـت ـح ـك ـيــم ال ــدول ــي،

«األخـ ـب ــار» ،ف ــإن األم ـيــرك ـيــن يــدفـعــون
باتجاه تغيير قائد قــوات اليونيفيل
ال ـج ـنــرال اإليــرل ـنــدي مــايـكــل بـيــري في
أس ــرع وق ــت مـمـكــن ،حـتــى قـبــل انـتـهــاء
م ـه ـمــاتــه (فـ ــي ال ـص ـيــف امل ـق ـب ــل) .ومــن
ّ
املرجح أن تعود قيادة هذه القوات إلى
ج ـنــرال إسـبــانــي كـمــا يـطــالــب اإلسـبــان
الذين يسهمون بعدد كبير من الجنود
في ّالقوة الدولية .وكان سبق إلسبانيا
ّ
أن رشحت أحد جنراالتها لتولي هذه
ّ
املقابلة
املهم ُة ،لكنه فشل فــي اجتياز ّ
التي تجرى لتحديد إمكانات املرشح،
ّ
إل أن امل ـع ـلــومــات تـفـيــد ب ــأن اإلس ـبــان
س ـ ّـم ــوا ال ـض ــاب ــط ال ـ ــذي سـ ـت ــؤول إل ـيــه
ّ
مهمة هذه القوات .وبحسب املعلومات
أيـضــا ،فــإن تخفيضًا ماليًا جــديـدًا قد
يطال هذه القوات ،وإن مفاضلة تجري
بني خفض عدد الجنود أو عدد القطع
ال ـب ـحــريــة بـغـيــة ال ـت ـنــاغــم م ــع امل ــوازن ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـحـ ــاول الـ ــواليـ ــات
املتحدة ربطها بمدى قدرة اليونيفيل
على الـقـيــام بمهماتها ،وفــق املعايير
األميركية.

كمنطلق قــانــونــي يـفـتــرض مـعــه إيـجــاد
حل برعاية دولية ،يمكن خاللها االنتهاء
م ــن ه ــذا ال ـخ ــاف الـ ـح ــدودي وامل ـبــاشــرة
بــالـتـنـقـيــب ع ــن ال ـن ـفــط .وب ـص ــرف الـنـظــر
ع ــن قــانــون ـيــة االقـ ـت ــراح وال ـه ـي ـئــات الـتــي
ي ـف ـتــرض أن ت ـق ــوم ب ــه وان ـت ـس ــاب لـبـنــان
وإسرائيل إليها ،يــرى رافضو ما طرحه
ً
عون سلبيتني فيه :أوال ،أن لبنان في حال
لـجــوئــه إل ــى ه ــذا الـتـحـكـيــم ،مـضـطــر إلــى
القبول بنتيجته أيًا كانت ،وفي هذا األمر
مـخــاطــر ح ــدودي ــة ق ــد ال ت ـكــون ملصلحة
لبنان .ثانيًا ،هناك مخاوف من تأثيرات
إســرائ ـي ـل ـيــة دول ـي ــة ف ــي ه ــذا املـ ـج ــال ،ألن
إلسرائيل قدرة أكثر من لبنان على لعب
دور فاعل في محافل دولية تساندها في
معركتها الحدودية.
امل ـســار ال ــراب ــع يتمثل بــاق ـتــراح الــرئـيــس
نـبـيــه بـ ــري ،أي ال ـتــرس ـيــم ال ـب ـحــري على
غرار الترسيم البري الذي قامت به األمم
امل ـت ـحــدة عـبــر الـ ـق ــوات ال ــدول ـي ــة .ف ــي هــذا
االقتراح ،تكمن العالقة املباشرة بني لبنان
واألمــم املتحدة من جهة ،واألمــم املتحدة
وإسرائيل من جهة ثانية .والترسيم الذي
حصل برًا مع سريان تطبيق  ،1701أثبت
فاعليته ،رغم بقاء نقاط متحفظ عليها.
لكن الـقــرار  1701أعطى للقوات الدولية
صــاحـيــة اإلشـ ـ ــراف عـلــى تــرسـيــم الـخــط
األزرق الذي بدأ العمل به بعد عام ،2000
أي إنــه حصر مهمتها بالحدود البرية،
ُ َ
في حني أن القوات الدولية لم تعط هذه
الصالحية بـحـرًا ،رغــم مهمتها الدولية
لــإشــراف على تنفيذ الـقــرار  1701لجهة
ضبط الحدود البحرية وتهريب السالح،
ما يعني أنــه يستوجب تفويضًا جديدًا
لها لإلشراف على ترسيم خط بحري .إال
أن هذا االقتراح يبدو األكثر قابلية للحياة
والترجمة العملية ،وهو يالقي استحسان
أكـثــر مــن جهة معنية أمنية وسياسية،
تؤيد الضغط في اتجاه ترجمته عمليًا،
لكونه ّ
يسرع الترسيم ،وفي الوقت نفسه
يؤمن تغطية األمم املتحدة ،حيث للبنان
دول صديقة تقف إلى جانبه .وقد يكون
ال ـت ـص ـع ـيــد ال ـل ـب ـنــانــي م ـط ـلــوبــا ف ــي هــذا
املجال ،وحصره في اقتراح واحد عملي،
ً
سبيال إلــى االستعانة باملحافل الدولية
والدول األوروبية املعنية لتوسيع مهمة
اليونيفيل البحرية باتجاه اإلشراف على
الـتــرسـيــم ،والـضـغــط كــي تقبل إســرائـيــل
بها .وبذلك يمكن لبنان تسريع خطوات
الـتـنـقـيــب عــن ال ـن ـفــط ،خـصــوصــا فــي ظل
رعاية دولية عبر الشركات املعنية ،تزامنًا
مع ترسيم الحدود البحرية.

الفوج النموذجي وروما 2
تحت خانة «املفاعيل العمالنية املطلوبة ـ  »1701في خطة الجيش اللبناني
لألعوام  2018ـ  ،2022يرد «الفوج النموذجي» .وتقول الخطة إنه «في تطبيق
متطلبات القرار  ،1701سيعمل الجيش على نشر فوج نموذجي وزورق
اليونيفيل (القرار  .»)2373ويبدو الفوج النموذجي،
دورية في منطقة عمليات ّ
بحسب ّمصدر عسكري مطلع ،أبرز املشاريع التي ينوي الجيش تنفيذها
في الخطة ،والتي قد تنال دعمًا ماليًا خالل مؤتمر روما  2املنوي عقده
في العاصمة اإليطالية منتصف الشهر الحالي ،بهدف الحصول على دعم
للجيش اللبناني من الدول املانحة .في املقابل ،تقول مصادر أخرى إن الفوج
سيعمل على تمويله ّ
النموذجي الذي يحظى باهتمام أميركي كبيرُ ،
بغض
ّ
النظر عن روما  ،2على غرار أفواج الحدود البرية التي تم تمويلها وتجهيزها
ً
ّ
وبريطانيًا ،ليكون استكماال ألفواجّ الحدود في الجنوب ،بعد الفوج
أميركيًا
الحدودي الرابع الذي من املفترض أن يغطي الحدود الشرقية من جنوب
املصنع حتى مزارع شبعا.
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سياسة
المشهد السياسي

سلمان للحريري :سنشارك في مؤتمرات الدعم

اإلمارات تخطف لبنانيين!

ّ
تكثر األسئلة حول ما سيترتب على زيارة الرئيس سعد الحريري للسعودية ،على الصعيدين السياسي واالنتخابي ،خصوصًا أن الوقت
الفاصل عن إقفال باب الترشيحات بات ضيقًا .في الوقت نفسه ،وفيما كان لبنان ينتظر من اإلمارات مساهمة في المؤتمرات الداعمة
للبنان ،جاءته أخبار خطف عدد من اللبنانيين من الذين يعملون على أراضي دولة اإلمارات منذ سنوات طويلة
ّ
دش ـ ـنـ ــت دولـ ـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة
املتحدة مرحلة جديدة من التعامل
م ـ ـ ــع الـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن امل ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــن ع ـل ــى
أراضيها ،وبعضهم يعمل منذ أكثر
من عشر سنوات فيها ،وذلك بإقدام
أجـ ـه ــزتـ ـه ــا األم ـ ـن ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى ت ــوق ـي ــف
ستة لبنانيني حتى اآلن ،معظمهم
ي ـق ـي ـمــون م ــع عــائــات ـهــم ع ـلــى أرض
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ،ب ـي ـن ـهــم ث ــاث ــة ي ـع ـم ـلــون
مضيفني جويني على منت الخطوط
الجوية اإلماراتية.
ق ـبــل ال ـت ــوق ـي ــف ،كـ ــان اإلم ــاراتـ ـي ــون،
وت ـح ــدي ـدًا ب ـعــد حـ ــرب ت ـم ــوز ،2006
تاريخ شروعهم في التنسيق األمني
واالسـتـخـبــاراتــي مــع اإلسرائيليني،
يلجأون إلى خيار اإلبعاد .تدريجيًا،
وعـلــى مــدى عقد مــن الــزمــن ،أبـعــدوا
مئات اللبنانيني بطريقة مدروسة،
بحيث كــانــوا يـعـمــدون إل ــى اعتماد

 3موقوفين يعملون
مضيفين جويين في شركة
الطيران اإلماراتية
طــري ـقــة اإلبـ ـع ــاد ب ــامل ـف ــرق ،ف ــا يـكــاد
يـمــر أس ـبــوع إال وي ـب ـعــدون شخصًا
أو عائلة ،لتتراكم امللفات أمام وزارة
ال ـخــارج ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،م ــن دون أن
تحرك ساكنًا في السنوات املاضية.
وقـ ــد ت ـب ـ ّـن م ــع ال ــوق ــت أن عـمـلـيــات
اإلب ـعــاد تــرتـكــز عـلــى «دات ــا» وســائــل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي (فــاي ـس ـبــوك
وتــوي ـتــر وإن ـس ـت ـغــرام وغ ـيــرهــا) من
ج ـهــة ،و»دات ـ ــا» امل ـع ـلــومــات األمـنـيــة
ال ـغــرب ـيــة (اإلن ـك ـل ـيــزيــة واألم ـيــرك ـيــة)
م ــن جـهــة ثــان ـيــة .وس ـعــت الـسـلـطــات
اللبنانية إلى الحصول على أسباب
وم ـبــررات مقنعة ،لـكــن لــم يــأتـهــا ّ
أي
جواب رسمي إماراتي ،حتى إن هذه
الـظــاهــرة اتـسـعــت وتــركــت تــداعـيــات
اج ـت ـم ــاع ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،خ ـص ــوص ــا أن
ّ
م ـع ـظــم م ــن أب ـ ـعـ ــدوا ل ــم ي ـت ـس ــن لـهــم
تصفية أعمالهم ونيل تعويضاتهم.
في الخامس عشر من كانون الثاني
امل ــاض ــي ،أقــدمــت الـسـلـطــات األمـنـيــة

الملك سلمان يبلغ الحريري قرار الرياض بالمشاركة في مؤتمري باريس وروما (داالتي ونهرا)

اإلماراتية على توقيف أربعة شبان
لبنانيني هم:
1ـ ـ ـ أح ـمــد نـمــر صـبــح ( 48س ـنــة) من
كفردونني.
2ـ ـ ـ عـبــد الــرحـمــن ط ــال شــومــان (38
سنة) من بيروت.
 3ـ حسني محمد بردى ( 36سنة) من
بيروت.
 4ـ جهاد محمد علي فواز ( 51سنة)
من بيروت.
وف ــي وق ــت الح ــق (مـنـتـصــف شـبــاط
املاضي) تم توقيف كل من:
 -1محسن عبد الحسني قانصو (36
سنة) من الشهابية.
 -2حسني ابراهيم زعرور ( 36سنة)

علم
و خبر
القوات تبحث عن عونيين لترشيحهم
يعاني حــزب الـقــوات اللبنانية مــن أزمــة نقص مرشحني
عـلــى لــوائـحــه فــي املــن الـشـمــالــي وك ـســروان ،فــي حــال قــرر
خوض االنتخابات بال حلفاء .وبعد لجوئه إلى خارجني
ّ
مــن ح ــزب الـكـتــائــب ،كـمـيـشــال مـكــتــف ،ع ـمــدت ال ـقــوات إلــى
االت ـصــال بـمـفـصــولــن مــن الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر ،عــارضــة
ترشيحهم على لوائحها.

ساترفيلد «مش راجع»؟
ت ــردد أن اإلدارة األمـيــركـيــة تـعـتــزم تـغـيـيــر مـســاعــد وزيــر
الخارجية لـشــؤون الـشــرق األدنــى ديفيد ساترفيلد ،وأن
خليفته سيتولى من بعده متابعة ملف األزمة الحدودية
بني لبنان والعدو اإلسرائيلي.

من العباسية.
وسارعت عائالت املوقوفني األربعة
إل ــى إبـ ــاغ ال ـس ـف ــارة ال ـل ـب ـنــان ـيــة في
اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ب ـ ــأن جـ ـه ــاز أم ـ ــن ال ــدول ــة
أوقف هؤالء ،وطلبت معرفة أسباب
ال ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــف ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا تـ ـبـ ـلـ ـغ ــت هـ ــذه
ال ـعــائــات أن الـتــوقـيــف حـصــل على
«خلفية أمنية» ،من دون معرفة ّ
أي
تفاصيل أخرى.
ي ــذك ــر أن شـ ــومـ ــان وبـ ـ ـ ــردى وفـ ـ ــواز
يـ ـعـ ـمـ ـل ــون ف ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط الـ ـج ــوي ــة
اإلم ــارات ـي ــة (م ـض ـي ـفــن) ،أم ــا صـبــح،
ف ـه ــو ع ـل ــى ص ـل ــة قـ ــرابـ ــة ب ــامل ــوق ــوف
ّ
شومان ،فيما يعمل كل من قانصو
وزعرور في مؤسستني خاصتني.

وقـ ـ ــد تـ ـح ــرك ــت عـ ــائـ ــات امل ــوق ــوف ــن
ف ــي بـ ـي ــروت ،وال ـت ـق ــت امل ــدي ــر ال ـع ــام
لألمن الـعــام الـلــواء عباس إبراهيم،
ّ
وتمنت عليه التدخل لدى السلطات
اإلم ــاراتـ ـي ــة م ــن أجـ ــل إط ـ ــاق س ــراح
أوالده ـ ـ ـ ــم ،خ ـص ــوص ــا أن ال م ـل ـفــات
قضائية أو مذكرات إحضار قضائية
صدرت بحقهم ،بل ّ
تم «خطفهم» من
أشغالهم ومن بني عائالتهم ،وظلت
أخ ـب ــار بـعـضـهــم م ـج ـهــولــة أســاب ـيــع
عــدة قبل أن يــدرك ذووهــم أنهم قيد
التوقيف ألسباب غير معروفة.

رحلة الحريري إلى السعودية
من جهة ثانية ،يواصل رئيس وزراء

ََ
العلوال يستدعي إعالميين
الـتـقــى أح ــد أع ـضــاء الـلـقــاء الــديـمـقــراطــي املــوفــد الـسـعــودي نــزار
ََ
العل ْوال في مقر إقامة السفير السعودي في اليرزة .كذلك استدعى
َ َْ
العلوال أصحاب عدد من املؤسسات اإلعالمية إلى املقر نفسه.

المشنوق يخذل باسيل
قـ ــرر وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ن ـه ــاد امل ـش ـن ــوق عـ ــدم إج ـ ــراء تـشـكـيــات
عــامــة للضباط فــي املــديــريــة الـعــامــة لـقــوى األم ــن الــداخـلــي قبل
االنتخابات النيابية ،بسبب خطورة تبديل الضباط وتسليمهم
ّ
للتعرف
مــراكــز جــديــدة ،وحاجتهم إلــى أكـثــر مــن ثــاثــة أشـهــر
تمامًا على نطاق عملهم ،ما قد يؤدي إلى حصول مشكالت في
إدارة العملية األمنية املواكبة لالنتخابات .وكان الوزير جبران
بــاسـيــل يـطــالــب ب ــإج ــراء تـشـكـيــات قـبــل االسـتـحـقــاق الـنـيــابــي،
بسبب وجود ضباط «معادين للتيار» في عدد من املناطق.

لـبـنــان رحـلـتــه إل ــى ال ـس ـعــوديــة .بعد
ي ــوم أول تـ ـ ّـوج ب ـل ـقــاء امل ـل ــك سـلـمــان
ب ــن ع ـبــد ال ـع ــزي ــز ،م ـ ّـر ال ـي ــوم الـثــانــي
ً
عـلــى سـعــد ال ـحــريــري ثـقـيــا .انتظر
الرجل موعده املقرر مع ولي العهد
األمير محمد بن سلمان ،وهو أبلغ
مساعديه فــي بـيــروت أنــه سيلتقيه
في ساعة متأخرة من ليل أمس ،غير
أن وكالة األنباء السعودية (واس)،
حتى منتصف ليل أمس ،لم تكن قد
أوردت خبر اللقاء.
الحريري الذي يزور الرياض للمرة
األول ـ ـ ــى ب ـص ـف ـتــه ال ــرس ـم ـي ــة ،ول ـيــس
بصفته مواطنًا سعوديًا أو متقدمًا
عـلــى غـيــره مــن أصــدقــاء املـمـلـكــة في

فصل مناضلين عونيين ...بسبب عشاء
قرر مجلس التحكيم في التيار الوطني الحر فصل  6أعضاء
في التيار« ،إلقدامهم على أعمال ونشاطات من شأنها زعزعة
العمل الحزبي والسياسي»ُ .
وع ِرف من هؤالء العميد انطوان
ناصيف ،حبيب حداد ،جان البستاني ،وسام بيضون ،وإيلي
بيطار امل ـعــروف بــاملـيــر ،وهــو مــن املناضلني التاريخيني في
الـتـيــار ،وت ـعـ ّـرض للتوقيف أكـثــر مــن  20مــرة قبل عــام ،2005
بينهما مرتان في البوريفاجّ .
وتردد أن السبب الحقيقي لفصل
ه ــؤالء هــو مشاركتهم فــي عـشــاء دعــا إلـيــه ك ــوادر مفصولون
سابقًا من التيار ،من معارضي الوزير جبران باسيل.

شبلي بدل القادري؟
ي ـب ـحــث ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ف ــي إمـ ـك ــان تــرش ـيــح ع ـضــو مكتبه
السياسي وسام شبلي عن أحد املقعدين السنيني في دائرة
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تقرير

الحريري يتموضع وحيدًا :ال قوات وال تيار؟
لبنان ،ينتظر أن يعود إلــى بيروت
فــي عطلة نـهــايــة األس ـب ــوع .وعلمت
«األخبار» من مصادر ّ
مقربة منه في
بيروت أن اللقاء الــذي جمعه بامللك
سلمان «كان مثمرًا وإيجابيًا» .فقد
أب ـل ــغ س ـل ـم ــان ض ـي ـفــه ال ـل ـب ـنــانــي أن
املـمـلـكــة س ـتــواصــل دع ـم ـهــا لـلـبـنــان،
وخ ـصــوصــا ملــؤس ـســاتــه الـعـسـكــريــة
واألمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وج ـ ـ ـ ـ ــزم ب ـ ـ ـ ــأن امل ـم ـل ـك ــة
س ـت ـشــارك ف ــي مــؤت ـمــري روم ــا (ه ــذا
الشهر) وباريس في الشهر املقبل.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر مـ ـق ـ ّـرب ــة ج ـ ـ ـدًا مــن
ال ـح ــري ــري ف ــي ب ـي ــروت ل ــ«األخ ـب ــار»
إن ال ـس ـع ــودي ــة ،وم ـن ــذ ب ــدء اإلعـ ــداد
للمؤتمرات الدولية الداعمة للبنان،
غـ ــداة أزمـ ــة االح ـت ـج ــاز ال ـق ـســري في
تشرين الثاني  ،2017كانت تتعامل
بـ ـ ـب ـ ــرودة وال م ـ ـبـ ــاالة مـ ــع دع ــوت ـه ــا
املتكررة إلى هذه املؤتمرات« ،ولكن
مع التطور الكبير املتمثل بمباركة
امللك سلمان للمؤتمرين املذكورين،
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــن
محسومة ،وهــذا األمــر مــن شــأنــه أن
يستدرج دولتي الكويت واإلمــارات،
للمشاركة الفاعلة».

ماكرون يرجئ زيارته للبنان
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،ت ـب ـل ـغــت ال ــدوائ ــر
الرسمية فــي القصر الجمهوري أن
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
أرجأ الزيارة التي كان ينوي القيام
ب ـه ــا ل ـل ـع ــراق ول ـب ـن ــان ف ــي ال ـن ـصــف
االول مــن شهر نيسان املـقـبــل« ،الــى
وقت آخر بسبب ارتباطات سابقة»،
كما تبلغ رئيس الجمهورية ميشال
عـ ــون م ــن س ـف ـيــر فــرن ـســا ف ــي لـبـنــان
برونو فوشيه ،موضحًا أن «مؤتمر
«س ـيــدر» لــدعــم لـبـنــان ســوف ينعقد
ف ــي  6ن ـي ـس ــان امل ـق ـب ــل ف ــي ب ــاري ــس،
على أن يعقد االجتماع التحضيري
لـ ــه عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى كـ ـب ــار امل ــوظ ـف ــن
ف ــي  26آذار ال ـج ــاري ف ــي الـعــاصـمــة
الفرنسية».
وعلمت «األخبار» أن السفير الفرنسي
في بيروت ،وخالل مأدبة غداء ضمته
أم ـ ــس مـ ــع ع ـ ــدد مـ ــن رج ـ ــال األع ـ ـمـ ــال،
وص ـ ــف ال ـح ــدي ــث ع ــن قـ ـ ــروض يـمـكــن
أن يـحـصــل عـلـيـهــا لـبـنــان مــن مؤتمر
بــاريــس بقيمة  ١٦مـلـيــار دوالر بأنه
أمــر مستحيل ،وق ــال إن الـحــد األعلى
الــذي يمكن أن يصل اليه املؤتمر هو
 ٤مليارات دوالر كـقــروض مشروطة،
وك ـشــف أن رئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـفــرنـســي
سيزور لبنان بعد املؤتمر مباشرة.
(األخبار)

الكل بانتظار عودة
الرئيس سعد ّالحريري من
السعودية ،علها تحمل
معها صورة التموضع
االنتخابي للمستقبل .هل
سيكون محكومًا بالتحالف
مع القوات والتخلي عن
حليفه العوني؟ أم أن
األرقام ستفرض نفسها،
فتحرر الحريري من عبء ّ
االختيار ،ويكون الحل بترشح
المستقبل وحيدًا؟
إيلي الفرزلي
زي ــارة املـصــالـحــة الـتــي ق ــام بـهــا املــوفــد
ال ـس ـع ــودي ن ـ ــزار ال ـع ـل ــوال إلـ ــى ل ـب ـنــان،
ك ـ ّـرس ــت ق ــاع ــدت ــن :إعـ ـ ــادة ف ـتــح أبـ ــواب
ال ـس ـع ــودي ــة فـ ــي وج ـ ــه ال ــرئـ ـي ــس سـعــد
الحريري وإن بآليات جديدة ،والتأكيد
أن أبــواب لبنان ،بالنسبة إلــى اململكة،
ً
ت ـم ــر أوال م ــن «م ـن ــزل ـه ــا» ف ــي م ـع ــراب.
امل ــواء م ــة بــن هــاتــن الـقــاعــدتــن تعني
أمـرًا واح ـدًا ،هو إعــادة ترميم التحالف
ال ـس ـي ــاس ــي بـ ــن امل ـس ـت ـق ـبــل وال ـ ـقـ ــوات،
وامل ـب ـن ــي ،ح ـســب سـمـيــر ج ـع ـجــع ،على
التمسك «بالتفاهم على الـحــد األدنــى
ّ
م ــن م ـســلـمــات وث ــواب ــت  14آذار» .ذلــك
سيفرض حدًا أدنى أيضًا من املواجهة
م ــع حـ ــزب ال ـل ــه وح ـل ـف ــائ ــه ،ب ـم ــن فـيـهــم
التيار الوطني الحر ،شريك الحريري
في الحكم.
يصعب ّ
تخيل مواجهة كهذه في الوقت
ال ـحــالــي ،خــاصــة أن االت ـف ــاق الــرئــاســي
«ت ـع ـ ّـم ــد» بــإن ـقــاذ رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة،
مدعومًا من فريق  8آذار ،الحريري من
االح ـت ـج ــاز ال ـس ـع ــودي ،عـلـمــا ب ــأن هــذا
االت ـف ــاق هــو وح ــده ال ــذي يـضـمــن بقاء
الحريري في رئاسة الحكومة.
ال م ــواج ـه ــة إذًا م ــع ع ـ ــون .ذلـ ــك أمـ ــر ال
يحتمله الـحــريــري فــي الــوقــت الــراهــن.
وهـ ـ ـ ــو ع ـ ـلـ ــى األرجـ ـ ـ ـ ـ ــح س ـي ـس ـت ـم ــر فــي
ت ـس ــوي ــق فـ ــوائـ ــد ت ـح ــال ـف ــه مـ ــع حـلـيــف
«حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه» س ـ ـعـ ــوديـ ــا ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره
الطريقة الــوحـيــدة ال ـقــادرة على إبعاد
الحليفني االستراتيجيني أحدهما عن
اآلخر .لديه من الشواهد الكثير ،أبرزها
املــوقــف املـتـنــاغــم عــونـيــا وحــريــريــا في
مـلــف ال ـح ــدود الـجـنــوبـيــة ،إضــافــة إلــى
امل ــواق ــف ال ـتــي أطـلـقـهــا ج ـب ــران باسيل
مؤخرًا وينتقد فيها «حزب الله».
ـردد أن الـجــانــب السعودي
مــع ذل ــك ،يـتـ ّ
ال ي ــزال مـتـحــفـظــا عـلــى تــرمـيــم الـعــاقــة
م ــع ع ــون ألس ـب ــاب تـتـعـلــق ب ـعــدم الثقة
بنجاح عملية إبعاده عن «حزب الله».

ً
البقاع الغربي ـ راشيا ،بدال من النائب الحالي زياد القادري
الــذي أظهرت استطالعات الــرأي أن نسبة تأييده منخفضة
جـدًا .وبالنسبة إلــى املقعد املــارونــي ،من املحتمل أن ينضم
إلى الئحة املستقبل املرشح هنري شديد ،الذي كان مرشحًا
على الئحة قوى  8آذار عامي  2005و .2009وكــان شديد قد
فاز في انتخابات  1996في البقاع الغربي ،لكنه سرعان ما
فقد مقعده بقرار أصدره املجلس الدستوري ،ملصلحة النائب
روبير غانم ،بضغط سوري.

عازار في كسروان ونقوال في المتن
ّ
كسروان روجيه
تبلغ املرشح الى االنتخابات النيابية في ّ ّ
عازار رسميًا من قيادة التيار الوطني الحر تبني ترشيحه
كحزبي على الالئحة التي يرأسها العميد املتقاعد شامل
روك ــز فــي ك ـســروان ـ ـ جـبـيــل .وفــي امل ــن ،تـقـ ّـدم الـنــائــب نبيل
ّ
نقوال رسميًا بطلب ترشحه رسميًا إلــى االنتخابات ،رغم
ما كان ُيشاع سابقًا عن أن قيادته أبلغته أنه لن يكون على

وبــالـتــالــي ،فــإن الـقــوات يبقى بالنسبة
إليه حليفًا استراتيجيًا في لبنان.
وعليه ،ماذا يمكن أن يطلب السعوديون
م ــن ال ـح ــري ــري أق ــل م ــن إع ـ ــادة الـلـحـمــة
إلــى العالقة بينه وبــن الـقــوات؟ وكيف
يـمـكــن أن يـتــرجــم الـتـحــالــف السياسي
على أبــواب االنتخابات ،إذا لم يترجم
بتحالف انتخابي أيضًا؟
ً
ل ـكــن ،هــل ف ـعــا مــن مصلحة املستقبل
وال ـ ـقـ ــوات أن ي ـت ـحــال ـفــا؟ ي ـق ــول مـصــدر
متابع للعالقة بني الطرفني أنهما في
الـ ـلـ ـق ــاءات ال ـت ــي جـمـعـتـهـمــا وال تـ ــزال،
ل ــم ي ـت ـن ــاوال ال ـت ـحــالــف ال ـس ـي ــاس ــي ،بل
تركز النقاش على بحث املصلحة من
الـتـحــالــف االن ـت ـخ ــاب ــي ...بـلـغــة األرقـ ــام،
ع ـل ـمــا بـ ــأن اإلش ـك ــال ـي ــة نـفـسـهــا تــواجــه
التحالف بني املستقبل والتيار الوطني
الـ ـح ــر ،ف ــي ظ ــل ق ـ ــرار مـسـتـقـبـلــي بـعــدم
الـتـخـلــي عــن أي مقعد مسيحي يمكن
ـون مــن نصيبه .وه ــذا الـقــرار هو
أن يـكـ ّ
أخر التحالف مع ّ
أي من الطرفني؛
الذي
فالحريري بحاجة إلى مقعد مسيحي
في جزين وفي البقاع الغربي لتعويض
ّ
ّ
سنيًا فــي كل
احـتـمــال خـســارتــه مقعدًا
منهما ،كما يطمح إلى التمثل مسيحيًا
في زحلة وطرابلس والشوف وبيروت...
معتمدًا على قدراته الذاتية.
«األخ ـبــار» تواصلت مــع ثــاث شركات
إحصاء لتبيان ما يمكن أن تكون نتيجة
التحالف املستقبلي القواتي في لبنان،
فكانت توقعات اثنتني منها أن التغيير
ف ــي الـنـتــائــج ل ــن ي ـكــون ك ـب ـي ـرًا ،وه ــو ال
يتعدى احتمال زيــادة الكتلة القواتية

نائبني على األكثر .إال أن معركتها على
بعض املقاعد ستكون أسهل ،كما هي
الحال في البقاع الشمالي وبعبدا ،إذ
إن أصـ ـ ــوات ال ـق ــوات ـي ــن ف ــي ال ــدائ ــرت ــن
ّ
ت ـقــل ع ــن ال ـحــاصــل االن ـت ـخــابــي بقليل،
ّ
وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن أي ت ـحــالــف ي ـم ـكــن أن
يــرفــع احتمال أن يـمـ ّـر مرشحاها .لكن
ف ــي بـعـلـبــك ال ـه ــرم ــل ،يـخـشــى ال ـطــرفــان
ّ
يغرف كــل منهما مــن صحن اآلخــر،
أن ّ
فـ ـيـ ـف ــض ــان ب ــالـ ـت ــال ــي الـ ـتـ ـح ــال ــف مــع
ش ـخ ـص ـي ــات ش ـي ـع ـيــة م ـس ـت ـق ـلــة تـمـلــك
حضورًا في املنطقة وقادرة على تأمني
الحاصل املطلوب.
فــي عاليه وال ـشــوف ال يــريــح التحالف
الـطــرفــن .الئحتهما يمكن أن تحصل
ع ـل ــى ث ــاث ــة م ـق ــاع ــد (امل ـس ـت ـق ـبــل يـمـلــك
ً
حــاصــا ونـصــف وال ـق ــوات يملك ،)1.3
عـلـمــا ب ــأن ترشحهما مستقلني يبقي
ّ
اح ـت ـم ــال أن ي ـح ـصــل كـ ــل مـنـهـمــا على
مقعدين واردًا ،وإن مع ترجيح حصول
املـسـتـقـبــل عـلــى مـقـعــديــن مـقــابــل مقعد

تحالف المستقبل مع
محكوم
التيار أو القوات
«وهب» أيّ
برفضه
مقعد مجانًا

جعجع يريد حدًا أدنى من المواجهة مع حزب الله وحلفائه،
بمن فيهم العونيون (هيثم الموسوي)

الئحة التيار لالنتخابات املقبلة .وذكر نقوال على صفحته
على «فايسبوك» أن خطوته أتت ً
بناء على تعليمات رئيس
التيار الوزير جبران باسيل.

رزمة مرشحين لريفي في البقاع الغربي
يـخــوض املــديــر الـعــام الـســابــق لـقــوى األم ــن الــداخـلــي الـلــواء
أشرف ريفي مفاوضات مع عدد من الشخصيات والفاعليات
ف ــي مـنـطـقــة ال ـب ـقــاع ال ـغــربــي سـعـيــا لتشكيل الئ ـحــة تــواجــه
الئحتي تيار املستقبل وقــوى  8آذار .وبحسب املعلومات،
فإن ريفي يطمح إلى اختيار مرشحني عن املقعدين السنيني
من بني رزمــة مرشحني ،أبرزهم :محمد ياسني ،عمر حرب،
العميد املتقاعد علي مراد والعميد املتقاعد علي الصميلي.

مقعد واحد للمخزومي
فيما لم يجد رئيس حزب الحوار الوطني فــؤاد مخزومي

لـلـقــوات .أضــف إلــى أن ترشحهما معًا
سيقضي على حظوظ غطاس خــوري
بــال ـفــوز ،ألن ج ــورج عـ ــدوان سيحصل
على أصوات تفضيلية أكثر منه.
في زحلةّ ،
يرجح أن تفوز القوات بمقعد
واح ــد بالتحالف مــع املستقبل أو من
دونـ ـ ـ ــه؛ ف ـب ــال ـت ـح ــال ــف مـ ــع ش ـخ ـص ـيــات
مستقلة كـسـيــزار املـعـلــوف يمكنها أن
تــؤمــن ال ـحــاصــل ورب ـم ــا اث ـن ــن ،بينما
امل ـس ـت ـق ـب ــل ّ ي ـم ـك ـن ــه أن ي ـح ـص ــل ع ـلــى
مقعدين سني ومسيحي بقوته الذاتية.
تـتـبــايــن وج ـهــات الـنـظــر فــي مــا يتعلق
بعكار 5000 .صــوت قــواتّــي ال يمكنها
أن تأتي بنائب ،فيما يفضل املستقبل
أن يـتـحــالــف مــع الـتـيــار الــوطـنــي الحر
ص ــاح ــب ال ـح ـض ــور امل ـس ـي ـحــي األقـ ــوى
ّ
فــي املـنـطـقــة ،عــلــه يتمكن ،مــدعــومــا من
أصوات النائب السابق لرئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ع ـصــام ف ـ ــارس ،م ــن الـحـصــول
على  6مقاعد من سبعة.
ف ــي امل ــن وكـ ـس ــروان ـ ـ ـ جـبـيــل ال تــأثـيــر
للمستقبل ،وحتى إذا طلب من منصور
ال ـبــون الــدخــول فــي الئـحــة ال ـقــوات فــإن
األخير لن يقبل ،ألن ذلــك سيعني فوز
مرشح القوات على حسابه.
في بيروت األولــى ،يفترض أن يحصل
القوات على مقعد واحد ،بصرف النظر
عن تحالفه مع املستقبل.
وح ـ ـتـ ــى فـ ــي دائ ـ ـ ـ ــرة الـ ـشـ ـم ــال ال ـث ــال ـث ــة
(الـبـتــرون – زغــرتــا – الـكــورة – بشري)
يمتلك الـتـحــالــف هـنــاك بـعـدًا سياسيًا
صــافـيــا .وهــو يمكن أن يـكــون التعبير
األصـ ـ ــدق ع ــن ق ـ ــرار سـ ـع ــودي بــابـتـعــاد
الـ ـح ــري ــري ع ــن عـ ـ ــون .ع ـن ــده ــا سـيـفــوز
جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل وح ـ ـي ـ ـدًا ،ف ـي ـمــا يـمـكــن
أن تــرتـفــع حـصــة الئـحــة ال ـقــوات مقعدًا
واحـ ـ ـدًا (م ــن ث ــاث ــة إل ــى أرب ـع ــة نـ ــواب)،
بـفـضــل تـجـيـيــر األصـ ـ ــوات ال ـس ـنـ ّـيــة من
العونيني إلى القوات.
اثنتان من الشركات الثالث تعتبران أن
كتلة القوات ستتراوح بني  8و 12نائبًا.
لكن يبدو الفتًا أن ترجيح هذا االحتمال
أو ذاك ال يــرتـبــط ت ـحــدي ـدًا بــالـتـحــالــف
مع املستقبل ،بل بكيفية إدارة املعركة
االنتخابية ومعركة التحالفات بشكل
عـ ـ ــام .أمـ ــا ال ـث ــال ـث ــة ،ف ـت ــرى أن ال ـتــأث ـيــر
الفعلي لتحالف كهذا لن يكون بزيادة
حصة القوات فحسب ،بل بالضرر الذي
سيصيب التيار الوطني الحر في أكثر
مــن دائ ــرة مــن ج ـ ّـراء تـحــويــل األص ــوات
امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة م ــن ل ــوائ ـح ــه إل ـ ــى ل ــوائ ــح
القوات.
ومـقــابــل سعي العونيني وال ـقــوات إلى
ت ـع ــزي ــز ك ـت ـل ــة كـ ــل م ـن ـه ـمــا ب ــاالع ـت ـم ــاد
على الـحــريــري ،يبقى األخـيــر محتفظًا
بــالــورقــة ال ـتــي ت ـح ــرره م ــن ك ــل األث ـقــال
االن ـت ـخــاب ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ،أي ال ـنــزول
وح ـي ـدًا إل ــى امل ـي ــدان االنـتـخــابــي ورســم
تحالفات على القطعة .ذلك يفتح أمامه
باب تأليف كتلة مستقبلية صافية قد
يتجاوز عدد أعضائها عشرين نائبًا.

مصلحة لــه فــي الـتـحــالــف مــع أي مــن األحـ ــزاب وال ـت ـيــارات
املشاركة في انتخابات دائرة بيروت الثانية ،أكدت مصادر
قريبة منه أنــه سيعقد اجـتـمــاعــات يــومــي األح ــد واالثـنــن
لـحـســم أس ـم ــاء املــرش ـحــن ال ــذي ــن سـيـضـمـهــم إل ــى الئـحـتــه.
ومع أن اإلحصاء ات التي تصل الى مخزومي تتحدث عن
ف ــوز الئـحـتــه بـثــاثــة مـقــاعــد ،ملـحــت م ـصــادر أخ ــرى إل ــى أن
مخزومي ال يضمن سوى الفوز بمقعد واحد له.

ً
الشاعر بدال من بيضون
ُ
علمت «األخ ـبــار» أن تيار املستقبل طلب حتى اآلن مــن ٥٥
مرشحًا تقديم أوراق ترشحهم الــى االنتخابات النيابية،
وأنه تم حجز قاعة البيال يوم السبت لإلعالن عن األسماء
النهائية التي اختيرت لخوض االنـتـخــابــات .وفــي اإلطــار،
أشــارت مصادر املستقبل الى أن العميد علي الشاعر ربما
ّ
يحل مكان ماهر بيضون عن أحــد املقعدين الشيعيني في
دائرة بيروت الثانية.
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سياسة
تحقيق

طرابلس
الئحة «عاطفية» للمستقبل ...وانسحاب هجومي للصفدي
ّ
تحسنت وتيرة الحراك االنتخابي في
دائرة الشمال الثانية ،من دون أنّ يعني
ذلك حسم أسماء ُ
المرشحين لكل فريق
سياسي .ستتنافس في طرابلس ـ المنية
ـ الضنية أربع لوائح «أساسية» :تيار العزم،
وتيار المستقبل ،وأشرف ريفي ،وفيصل
ّكرامي ـ تيار المردة ـ جهاد الصمد .إال
أن الوحيد الذي أنجز «فرضه» هو رئيس
الحكومة األسبق نجيب ميقاتي
ليا القزي
«خـ ـس ــرت ط ــراب ـل ــس صـ ــوت اعـ ـت ــدال،
ال ط ــائ ـف ــي» ،قــالــت إحـ ــدى ال ـس ـيــدات
خ ـ ــال امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـح ــاف ــي ل ـلــوزيــر
ال ـ ـسـ ــابـ ــق مـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــدي ،حــن
أعـ ـل ــن ع ـ ــدم ال ـت ــرش ــح ل ــان ـت ـخ ــاب ــات.
بسبب الـقــانــون االنتخابي الحالي،
ّ
فــضــل آل الـصـفــدي ع ــدم تــرشــح أحــد
منهم ،ال الــوزيــر محمد ،وال زوجته
ف ـي ــول ـي ــت خ ـي ــرال ـل ــه (عـ ـ ـ ـ َـرض عـلـيـهــا
تيار املستقبل الترشح على الئحته
ع ــن امل ـق ـعــد األرثـ ــوذك ـ ـسـ ــي) ،وال ابــن
شـقـيـقــه أح ـم ــد ال ـ ــذي كـ ــان م ـطــروحــا
كبديل من ّ
عمه منذ عام  .٢٠١٣وحني
ٍ
ُسئل الصفدي إن كان يقبل بحقيبة
وزارية في الحكومة الجديدةّ ،
رد« :ال
مقعد نيابي ّ وال مقعد وزاري» ،من
دون أن «يتعفف» عن القبول برئاسة
الحكومة في حال ُعرضت عليه.
ف ـ ـ ــي مـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـ ـ ـص ـ ـ ـفـ ـ ــدي ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي،
وبـحـضــور فيوليت وأح ـمــد ،اللذين
ـدد
جـلـســا «ال ـك ـتــف ع ــا ال ـك ـت ــف» ،وع ـ ٍ

م ــن ال ـف ـعــال ـيــات ال ـطــراب ـل ـس ـيــة ،أعـلــن
نائب طرابلس «دعم الئحة ّ املستقبل
سياسيًا ولوجستيًا» ،شانًا هجومًا
ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي ألن
ح ـكــوم ـتــه ل ــم تـ ـق ـ ّـدم شـيـئــا لـعــاصـمــة
الشمال ،على ّ
حد قول وزير املال في
الحكومة امليقاتية .هــي جـ ًـرعــة دعـ ٍـم
َ
ترشيح
لــ«املـسـتـقـبــل» ،أت ــت نــاقـصــة
أحـ ــد أفـ ـ ــراد ال ـع ــائ ـل ــة ،م ــا سينعكس
سلبًا على القدرة التجييرية ،وعلى
تماسك املاكينة االنتخابية ،ال ّ
سيما
ّ
أن عــددًا من كــوادر الصفدي رفضوا
ّ
ال ـع ـمــل ملـصـلـحــة ال ـح ــري ــري ،رغ ــم أن
أح ـم ــد ال ـص ـف ــدي ي ـن ـفــي ذلـ ـ ــك .وه ــذا
ّ
الــدعــم لــن ُيـشــكــل بــالـضــرورة «رف ـدًا»
عظيمًا لالئحة التيار األزرق ،الــذي
«حقق تقدمًا مقارنة بالعام املاضي،
ول ـك ــن بـنـسـبــة ط ـف ـي ـفــة .ن ـحــن حــالـيــا
نـمـلــك تــأي ـيــد م ــا ب ــن  ٣٠و ٪٤٠من
ناخبي هــذه ال ــدائ ــرة» ،اسـتـنــادًا إلى
قيادي مستقبلي.
حالة تيار املستقبل ليست «ورديــة»
ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـي ـ ـحـ ــاء .الـ ـ ـك ـ ــام لـ ـي ــس ف ـقــط
لـ ـخـ ـص ــوم رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـعــد
الـحــريــري ،ولـكــن ألعـضــاء فــي البيت
ّ
الداخلي .يقول القيادي املستقبلي إن
زيــارات األمــن العام لتيار املستقبل
أحمد الـحــريــري «واألش ـخــاص الــذي
يـلـتـقـيـهــم ،ت ــؤث ــر ف ــي ال ـش ـك ــل ،ولـكــن
ال تــرفــع مــن نتيجتنا االنـتـخــابـيــة».
ّ
حـ ـت ــى إن الـ ـتـ ـع ــاط ــف ال ـش ـع ـب ــي مــع
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى إث ـ ــر ّأزم ـت ــه
ف ــي ال ـس ـعــوديــة« ،ال نـعـتـقــد أنـ ــه دام
ً
ل ـف ـتــرة طــوي ـلــة ،وأص ـ ــا ال ُي ـم ـكــن أن
يـنـعـكــس إي ـج ــاب ــا ملـصـلـحــة أحـ ــد إال
ّ
ـري» .إال أن ال ـق ـي ــادي
س ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ـ ّ
نـفـســه ي ــوض ــح أنـ ــه «ي ــوج ــد ف ـئــة من
ّ
أب ـنــاء املــديـنــة يـعـتـقــدون أن خـيــارات

ّ
االستقرار هي األفضل في ظل غياب
وســائــل املــواج ـهــة» .مــا يـحـتــاج إليه
«املستقبل» في عاصمة لبنان الثانية
هو «التواصل من جديد مع الناس،
ُ
ومخاطبتهم بالعاطفة ،وأن نوضح
لهم الخيارات التي نتخذها».
«ال ـ ـت ـ ـخـ ـ ّـبـ ــط» لـ ـي ــس عـ ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي فـ ـ ـق ـ ــط ،بـ ـ ــل فـ ـ ــي ت ـش ـك ـيــل
الالئحة االنتخابية أيـضــا .األسماء
«امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة» ال ـث ــاب ـت ــة ح ـت ــى اآلن:

ُ ّ
كبارة
محمد
ل
فض
المرشحَ
يأن يكون ُ
َّ
ُ
ستقبلي» الوحيد
«الم
على الالئحة

الـ ـن ــائـ ـب ــان م ـح ـم ــد كـ ـ ـب ـ ــارة وس ـم ـيــر
الـجـســر فــي طــرابـلــس ،الـنــائــب قاسم
عبد العزيز وسامي أحمد فتفت في
الضنية .بحسب املصدر املستقبلي
«ح ـظ ــوظ عـبــد ال ـعــزيــز بــال ـفــوز أكـبــر
م ــن س ــام ــي ف ـت ـف ــت» .خـ ــاف ذل ـ ــك ،ال
ّ
ت ــزال ك ــل األس ـمــاء املـطــروحــة عرضة
لـلـمـفــاوضــات ،وغ ـيــر مـحـســومــة «إال
إذا كــان الرئيس الـحــريــري قــد حسم
خ ـيــاراتــه ول ــم ُيبلغنا ب ـعــد» .شــادي
نشابة ،من الذين ُيتداول باسمه ،وهو
ّ
ُينظم اليوم لقاءات على شرف أحمد
ّ
ّ
الحريري في ضهر املغر (القبة) ،زكى

«تجاهل» الموفد السعودي نزار العلوال لريفي ترك صداه في طرابلس (هيثم الموسوي)

ميقاتي أول
يتوقع قيادي في تيار املستقبل أن تأتي نتائج
امل ـقــاعــد الـسـنـيــة ف ــي طــراب ـلــس وف ــق الـتــرتـيــب
اآلت ــي« :نجيب ميقاتي أول بـفــارق كبير عن
الـثــانــي أش ــرف ريـفــي ،وسمير الجسر ثالثًا،
وم ـح ـمــد كـ ـب ــارة رابـ ـع ــا .أمـ ــا ال ـخ ــام ــس فغير
معروف» .يبدو رئيس الحكومة األسبق ،الذي
بات ُي ُمضي أربعة أيام في طرابلس أسبوعيًا،
أكثر املرتاحني لوضعهم االنتخابي .الئحته
ُباتت شبه مكتلمة ،وال ينقص سوى تحديد
املرشح عن املقعد في املنية .عن املقاعد السنية
فــي طــرابـلــس :ميقاتي ،محمد نــديــم الجسر،
رشيد املقدم ،ميرفت الهوز ،خلدون الشريف.
عــن املقعد الـعـلــوي :علي دروي ــش .عــن املقعد
املاروني :جان عبيد .عن املقعد األرثوذكسي:
نـقــوال ن ـحــاس .فــي الـضـنـيــة :جـهــاد الـيــوســف
وم ـح ـمــد ال ـف ــاض ــل .أمـ ــا ف ــي امل ـن ـي ــة ،فينتظر
ميقاتي خيار «املستقبل» ليبني على الشيء
مقتضاه .ترشيح «املستقبل» لكاظم الخير،
يعني ترشيح عثمان علم الــديــن على الئحة
«ال ـع ــزم» .أم ــا إذا ج ــرى تـبــديــل كــاظــم ،فهناك
خيار مصطفى عقل .سياسيون في املدينة
يـقــولــون ّإن ميقاتي «يـلـعــب لعبة ذك ـيــة ،عبر
ترشيح أشـخــاص فــي املنية والضنية ُيــدرك
ّ
أن ال أم ــل لـهــم بــالـنـجــاح ،ولـكــنـهــم سيرفعون
ّ
ال ـحــاصــل االن ـت ـخــابــي لــائ ـحــة ،م ــا سـ ُـيـمــكـنــه
من الفوز بأكثر من مقعد في املدينةُ ،ليعززّ
زعامته على حساب تيار املستقبل».

اس ـم ــه مـسـتـشــار ال ـح ــري ــري ل ـشــؤون
ال ـش ـم ــال ع ـبــد ا ّل ـغ ـنــي كـ ـب ــارة ،ولـكــن
مشكلة نشابة أنه ُ
«س ّربت» في األيام
امل ــاضـ ـي ــة تـ ـق ــاري ــر ه ــدف ـه ــا االسـ ـ ــاءة
إلـيــه تتحدث عــن عمله مــع «الوكالة
األميركية للتنمية الدولية» (.)USaid
هناك أيضًا نقيب املحامني السابق
ف ـهــد امل ـ ـقـ ـ ّـدم ،دي ـم ــا ج ـم ــال ــي ،محمد
ّ
صــالــح «رغ ــم أن اسـمــه لــم ُيـطــرح في
امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي ل ـل ـم ـس ـت ـق ـبــل أو
غيره» ،صالح ّ
املقدم «الذي عقد ً
لقاء
م ــع الــرئ ـيــس ال ـح ــري ــري» ،آن ــا وس ــام
الـحـســن «ل ــم تـعــد أسـهـمـهــا مرتفعة
لعدم تشكيلها ّ
أي إضــافــة» .أمــا عن
ُ
املقعد املــارونــي ،فبعد أن طــرح اسم
ع ـض ــو امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي ال ــزم ـي ــل
ّ
ج ــورج بكاسيني ،يـقــول املـصــدر إن
ّ
«ال ـتــرش ـيــح غ ـيــر ث ــاب ــت ،ألن ج ــورج
صحن املستقبل ،فــي حني
يــأكــل مــن ُ ّ
يهمنا أن نــرشــح أشـخــاصــا قــادريــن
ع ـلــى اس ـت ـق ـطــاب أصـ ـ ــوات ج ــدي ــدة».
أرثوذكسيًا ،األرجح أن يكون املرشح
ُ
هـ ــو ط ــون ــي حـ ـبـ ـي ــب .عـ ـل ــوي ــا ،طـ ــرح
«عــاط ـف ـيــا» اس ــم ب ـســام ب ــدر ون ــوس،
ولـ ـك ــن هـ ـن ــاك خ ـ ـيـ ــارات أخـ ـ ــرى أم ــام
تيار املستقبل .بالنسبة إلى النائب
السابق مصطفى علوش ،فهو حسم
عــدم ترشحه إلــى االنتخابات ،حتى
ي ـت ــم ت ــرك ـي ــز أص ـ ـ ــوات «الـ ـتـ ـي ــار» بــن
ُ
كبارة والجسر .وهنا الطامة الكبرى.
ٌ ّ
ـار أن ك ـبــارة« ،الــذي
فــي ّ «الـبـلــد» أخ ـبـ ُ
ُيفضل أن يـكــون املــرشــح املستقبلي
الـ ــوح ـ ـيـ ــد» ،يـ ــرتـ ــاح أكـ ـث ــر ل ـتــرش ـيــح
ّ
ُ
«سيزاحمه على
علوش ،ألن الجسر
أص ـ ـ ــوات ال ـع ــائ ـل ــة (ال ـج ـس ــر م ـت ــزوج
ّ
شقيقة ك ـب ــارة) ،وألن كـتـلــة أص ــوات
املستقبل ستصب ملصلحة الجسر،
ّ
وه ــي أك ـبــر م ــن كـتـلــة كـ ـب ــارة» .إال أن

ت ــرش ـي ــح ع ـل ــوش كـ ــان م ــن ش ــأن ــه أن
ُ
«يــزعــج» الجسر ،ويؤثر عليه ،لذلك
انسحب الطبيب الجراح.
وض ــع الــوزيــر الـســابــق أش ــرف ريفي
ً
ليس أفـضــل ح ــاال« .تـجــاهــل» املوفد
َ َ
ْ
الـ ـسـ ـع ــودي ن ـ ـ ــزار ال ـ ــع ـ ــل ـ ــوال لـ ــه ت ــرك
ّصــدى فـ ّـي طــرابـلــسُ .حـ ّـجــة الريفيني
أن ـ ـ ــه «ت ـل ــق ـي ـن ــا ي ـ ــوم األح ـ ـ ــد امل ــاض ــي
ً
ـاال لتحديد موعد ،ولكن ّ
تأجل
اتـصـ
بـسـبــب س ـفــر ال ـع ـلــوال م ــع ال ـحــريــري
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاض» .وف ـ ـ ــي ح ـ ــن ي ــزع ــم
أحــد العاملني فــي فــريــق عمل الـلــواء
ّ
املتقاعد أن «لدينا ماكينة انتخابية
مـ ــن  ١٢٠٠م ـ ـنـ ــدوب ثـ ــابـ ــت ،و١٢٠٠
مـنــدوب ج ـ ّـوال» ،ال تــزال الصعوبات
ُ
تــرافــق تشكيل الالئحة االنتخابية.
إل ــى ج ــان ــب ري ـف ــي ،الــوح ـيــد الـثــابــت
ع ــن امل ـقــاعــد الـسـنـيــة ه ــو ول ـي ــد قمر
الــديــن .اجـتـمــع «املـسـتـقـبــل» مــع عبد
املنعم علم الدين إلقناعه بالتحالف،
ّ
إال أنــه لم ُيثمر .وال يــزال الرجل غير
حاسم ألمــره .أما نظام مغيط« ،فلن
ٍ
ّ
يكون ُمرشحنا ،بل سيتسلم الحملة
االنتخابية في القلمون» .على جبهة
حسم بعد إن كان
آل غـمــراوي« ،لــم ُي
ُ
نــاجــي أو مـحـمــد هــو امل ــرش ــح .نحن
بانتظار قرار العائلة» .علويًاُ ،حسم
ترشيح بــدر عـيــد ،وألبير ع ــازار عن
امل ـق ـع ــد املـ ـ ــارونـ ـ ــي« ،ون ـ ـتـ ــواصـ ــل مــع
(ال ـن ـق ـيــب ال ـس ــاب ــق ملـعـلـمــي امل ـ ــدارس
الـخــاصــة) نعمة محفوض ليترشح
عـ ــن املـ ـقـ ـع ــد األرثـ ـ ــوذك ـ ـ ـسـ ـ ــي» ،الـ ــذي
يتفاوض معه أيضًا تيار املستقبل.
في حال لم يقبل محفوض ،فـ«خيار
ُريفي هو سابا زريــق» .في الضنية،
امل ــرش ــح األول ه ــو راغ ــب رع ــد« ،أم ــا
عـ ـب ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ـصـ ـم ــد فـ ـل ــن ي ـك ــون
ُمرشحًا ،ألننا نريد ترشيح شخص
م ــن بـ ـل ــدات ق ــاط ــع ال ـس ـف ـي ــرة» .وف ــي
امل ـن ـي ــة« ،خ ـي ــارن ــا األول ه ــو عـثـمــان
عـلــم ال ــدي ــن» .ولـكــن إذا اتـفــق األخـيــر
م ــع ت ـيــار الـ ـع ــزم« ،ن ـط ــرح إم ــا هــانــي
دهيبي أو محمد نــور الــديــن أســوم،
مع أرجحية دهيبي».
الطرف الثالث الذي لم تظهر الئحته
بـ ـع ــد ،هـ ــو الـ ــوزيـ ــر الـ ـس ــاب ــق فـيـصــل
كـ ــرامـ ــيُ .ي ـش ـك ــل «األف ـ ـ ـنـ ـ ــدي» الئ ـحــة
ُ
الكرامة «التي تشبه نسيج املدينة»،
بــالـتـعــاون مــع ت ـيــار املـ ــردة والـنــائــب
السابق جهاد الصمد .هؤالء الثالثة
ّ
هم املحسومون على الالئحة .يتكتم
ً
كــرامــي عـلــى األس ـم ــاءُ ،مـتـنـ ّـصــا من
ّ
كـ ــل م ــا ُي ـن ـش ــر ف ــي االع ـ ـ ــام ف ــي ه ــذا
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ،فـ ــي ظـ ــل ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول بـ ــ:
صفوح يكن ،طه ناجي (األحـبــاش)،
ع ـب ــد الـ ـن ــاص ــر املـ ـص ــري (االسـ ـع ــاف
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي) ،جـ ـ ـ ــورج جـ ـ ــاد (امل ـق ـع ــد
املاروني) ،نزيه رعد (املقعد العلوي)،
عـ ــادل زري ـق ــة (امل ـن ـي ــة) .ف ــي م ــا خـ ّـص
رئ ـيــس امل ــرك ــز الــوط ـنــي ف ــي الـشـمـ ّـال
كمال الخير ،يعترف «الحلفاء» بأنه
ُ
يملك قوة تجييرية في املنية تنافس
تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،وهـ ـ ــو ق ـ ـ ــادر عـلــى
الساحة
إحــداث خرق في حال بقيت ّ
امل ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة ُمـ ـ ـش ـ ــرذم ـ ــة .إال أنـ ـه ــم
ينفضون أيديهم من الخيرُ ،
بحجة
ّأن ــه ُ
«يـخـ ّـســرهــم أصــواتــا فــي الـشــارع
ّ
ً
السني» .ال يبدو ذلك منطقيًا ،فأصال
ال ــذي ــن سـيـنـتـخـبــون الئ ـحــة ك ــرام ــي ـ
امل ــردة ـ ـ الصمد ينتمون إلــى الفريق
ّ
السياسي األق ــرب إلــى خــط املقاومة
املفترض
في البلد ،وبالتالي ليس من ُ
أن يتأثر ه ــؤالء بــاألسـمــاء املرشحة
ألنهم سيقترعون لـ«املشروع» .يبدو
أن املشكلة الحقيقية مــع الخير هي
«خ ـ ــوف» ب ـعــض أرك ـ ــان الــائ ـحــة من
إم ـك ــان ح ـجــزه م ـقـع ـدًا ل ــه ف ــي املـنـيــة،
مــا يعني خـســارة حلفائه ملقعد في
طرابلس.
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نائب األمة
تسع سنوات ِمن العمل النيابي،
تتضمن ثالثة تمديدات،
ُ
حسب والية ّ
ست َ
نيابية واحدة.
هذا ما لن يروق ّنوابًا حاليين،
أتوا إلى المجلس ّ
للمرة األولى
في آخر انتخابات ،واآلن
ّ
سيودعون النيابة .للمسألة
عالقة بالبدل المالي الذي
يتقاضاه النائب السابق وعائلته
ِمن بعده .يحصل النائب في
لبنان على أشياء كثيرة ،لكن
بعيدًا عن الراتب واإلعفاءات
ّ
الخاصة ،تبقى الغاية البعيدة
لدى بعضهم في مكان آخر
محمد نزال
ُ
يـكـفــي أن ت ـص ـبــح نــائ ـبــا ،ل ـ ــدورة واحـ ــدة،
ّ
ل ـت ـظــل تـتـقــاضــى نـسـبــة  55ف ــي امل ـئ ــة ِمــن
راتـبــك مــدى الـحـيــاةُ .يمكنك أن تـمــوت ،ال
سمح الله ،فتتقاضى عائلتك بعدك تلك
ّ
شهريًا .إن حصل وخدمت
النسبة نفسها
لــدورتــن نيابيتني ،وه ــذه حــالــة مألوفة،
ُ
تـصـبــح النسبة الـتــي تحصل عليها ِمــن
ّ
رات ـبــك األب ــدي  65فــي امل ـئــة .أم ــا فــي حالة
الخدمة لدورات ثالث ،أو أكثر ،فهنا ترتفع
النسبة إلى  75في املئة ،واألمر نفسه ،في
ّ
ّ
ك ــل ال ـح ــاالت ،ينسحب عـلــى الـعــائـلــة .كــل
هذه التفاصيل ،وغيرها ،ترد في القانون
رقــم ( 25ال ـصــادر عــام  )1974وتعديالته،
الذي ُي ّ
سمي عمل النائب «خدمة» .النائب
خــدوم .هكذا ،بالضرورة .هو خــدوم ،وإن
ل ــم يـفـعــل ش ـي ـئــا ،وإن ل ــم يـحـضــر جلسة
نـيــابـ ّـيــة واحـ ــدة عـلــى م ــدى أرب ــع سـنــوات
ً
مثال (هذا حصل ويحصل).
النواب الذين أصبحوا ّ
اآلن ،أولئك ّ
نوابًا،
لـلـمـ ّـرة األولـ ــى ،فــي انـتـخــابــات ع ــام 2009
(األخ ـي ــرة) ،والــذيــن اسـتـمـ ّـرت «خدمتهم»
مـ ـ ـ ـ ّـدة تـ ـس ــع سـ ـ ـن ـ ــوات ب ـ ــدل أربـ ـ ـ ـ ــع ،ب ـ ّف ـعــل
ال ـت ـمــديــدات املـتـتــالـيــة ،ه ــل ُي ـحـ َـســب أنـهــم
قـضــوا والي ــة واح ــدة أم واليـتــن أم أكثر؟
نسأل أحد هؤالء عن هذا األمر ،في اتصال
ـب« :أك ـيــد أك ـثــر ِم ــن والي ــة،
هــاتـفــي ،فـيـجـيـ ُ
ّ
أعتقد واليتني» .نخبره أن الرأي القانوني،
ب ـح ـســب م ـخ ـتـ ّـصــن ،وب ـح ـســب نـصــوص
ـوان ــن ال ـت ـمــديــد ن ـف ـس ـهــا ،ال ت ـف ـيــد ذل ــك.
قـ ّ
ُيعقب« :ال ،شو عم تحكي ،ما «تدبرسني»
ّ
هلق ،خلينا َّنتأكد ِمن املوضوع» .هو ِمن
ّ
الذين لن ُيرشحوا لالنتخابات النيابية
ّ
امل ـق ـب ـلــة .ع ـلــى األرج ـ ــح أن ت ـلــك ال ـس ـنــوات
ّ
التسع ستكون كل نصيبه ِمن عمله نائبًا.
أسـتــاذ الـقــانــون اإلداري والــدسـتــوري في
ال ـجــام ـعــة ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة ،ع ـصــام إسـمــاعـيــل،
ّ
يـ ـج ــزم بـ ـ ــأن «خـ ــدمـ ــة» الـ ـسـ ـن ــوات ال ـت ـســع
املاضية ،التي شهدت تمديدات ثالثة ،هي
ّ
نيابية واح ــدة .شاهده
عـبــارة عــن والي ــة
ّ
عـلــى ذل ــك «أن رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب لم
ّ
ينتخبه ّ
النواب بعد كل تمديد ،وبالتالي
ً
ّ
ه ــذه إش ــارة قــانــونــيــة كــاف ـيــة» .فـضــا عن
ّ
ذل ــك ،إن نــص املـ ـ ّـادة الــوحـيــدة فــي قــانــون
الـ ـتـ ـم ــدي ــد ،الـ ـ ـص ـ ــادر ع ـ ــام  ،2013ت ـق ــول:
«تنتهي ّ
مدة والية مجلس ّ
النواب الحالي
ّ
ب ـصــورة اسـتـثـنــائــيــة بـتــاريــخ  20تشرين
الثاني  .»2014إذًا ،هي ّ
مدة «والية مجلس
ال ـنـ ّـواب الـحــالــي» .هــي والي ــة واح ــدة ،لكن
ّ
نص ّ
«مطها»ّ .أما ّ
املادة الوحيدة في
جرى
قانون التمديد الثاني ،الصادر عام ،2014
ف ـت ـقــول« :تـنـتـهــي واليـ ــة مـجـلــس ال ـن ـ ّـواب
الحالي بتاريخ  20حزيران  .»2017كذلك
جاء في ّ
نص تمديد عام  .2017فات نقوال
ّ
ف ــت ــوش ،ال ـنــائــب ألك ـثــر ِم ــن ث ــاث دورات،
ُ
أن يقف على خــاطــر زمــائــه الــجــدد أثناء
إعداده قوانني التمديد.
كـ ـ ــم يـ ـتـ ـق ــاض ــى ال ـ ـنـ ــائـ ــب شـ ـ ـه ـ ـ ّ
ـري ـ ــا؟ هــو
ً
ـا س ـ ّ
ـري ــا ل ـلــدولــة ،وال ضــابــط
لـيــس عـمـيـ
استخبارات ،وبالتالي ُيفترض أن يكون
رات ـب ــه عـلـنـ ّـيــا ،م ـعــروفــا ،لـكــن م ــع ذل ــك لو

و«آخرة»
راتب وحصانة ِ

ّ
سألت كــل نائب هــذا السؤال على انفراد
ّ
ف ــإن ــك ل ــن تـسـمــع ج ــواب ــا واح ـ ـ ـدًا .أحــدهــم
ّ
يقول نحو  12مليون ليرة لبنانية .آخر
يـقــول  10مــايــن و 700أل ــف ل ـيــرة .ثالث
ي ـقــول  10مــايــن و 911أل ــف ل ـيــرة (ه ــذا
األخير أحب أن يكون دقيقًا ّ
جدًا) .عمومًا،
الـ ـج ــواب ّ
األول ه ــو األقـ ـ ــرب إلـ ــى ال ــواق ــع
ّ
(بحسب جداول وزارة املالية) .بالتأكيد،
النواب ال يتقاضون ّ
ّ
الحد األدنى لألجور.
هم (عبر مجلس الــوزراء الذي يمنحونه
ثقتهم وف ـ ّـوض ــوا إل ـيــه قـبــل أك ـثــر مــن 30
عــامــا أم ــر األج ـ ــور) ُيـ ـح ـ ّـددون ه ــذا الـحـ ّـد
ّ
للعمال ،لكن ال يتقاضونه .هم ،في لبنان،
يتقاضون الراتب الشهري األكثر أضعافًا
للحد األدنى لألجور على مستوى العالم
( ُبـحـســب بـحــث «ال ــدول ـ ّـي ــة لـلـمـعـلــومــات»
ّ
لبنانية
امل ـجــرى ع ــام  .)2013ه ــذه مـيــزة
أخـ ـ ــرى .ث ـ ّـم ــة م ــا ه ــو ط ــري ــف ف ــي تقسيم
راتــب النائب اللبناني ،الــذي يأتي تحت
ع ـنــاويــن مـخـصـصــات وت ـع ــوي ـض ــات ،إذ
ً
يـشـمــل م ـثــا ع ـنــوان «تـعــويــض سـ ّـيــارة»
وك ــذل ــك «ت ـع ــوي ــض س ــائ ــق وأم ـ ــن س ــر».
هناك أيضًا «تعويض تشريفات» .هذه
ب ــدل الـقـهــوة وال ـب ــارد وامل ـكـ ّـســرات وال ــذي
مـنــهّ .أم ــا األك ـثــر طــرافــة فــي تفصيل هــذا
عنوان«ّ :تعويض التمثيل».
الراتب ،فهو
يقصدون هنا ّأنه ُيمثل ناخبيه ،أو ّ
رب ّما،
بــامل ـع ـنــى ال ــدسـ ـت ــوري األدق ،ه ــو ُي ـمــثــل
ّ
«األم ـ ـ ـ ــة»ّ .أي ـ ــا ي ـك ــن ،ه ــو ي ـت ـقــاضــى نحو
مليوني ليرة بدل تمثيل .لكن أليس ّهو
ً
ليكون نائبًا ،أصال ،وبالتالي ُيمثل
هنا
ّ
الناس! كأنه ينحت الصخر ،في األساس،
إلى آخر يأتي إلى مجلس
ولكن ِمن حني ُ ّ
ّ
«يمثل» الـنــاس! هل هــذا كل
الـنــواب لكي

الممددة ُت ّ
ّ
عد
الوالية
والية ّواحدة ،ال واليتان،
وال يترتب عنها تعديل
في «الراتب التقاعدي»
ّ
ّ
شــيء؟ كــا .منذ سـنــوات بعيدة ُيـقــال إن
ّ
ال ـنــائــب ،ك ــل نــائــب« ،يـحـصــل» عـلــى 100
مليون لـيــرة سنويًا ِمــن وزارة األشـغــال
(بـ ـ ــدل ت ــزف ـي ــت وأش ـ ـغـ ــال وخـ ــد ّمـ ــات وم ــا
ش ــاك ــل) .ه ــذه لـهــا حـكــايــة م ـعــقــدة .فـهــذا
املـبـلــغ ال ُيــدفــع لـلـنــائــب ،بــل تـضــع وزارة
األشغال في تصرف «صاحب ّالسعادة»،
م ـش ــاري ــع بـ ـه ــذه ال ـق ـي ـم ــة ،ل ـت ـن ــف ــذه ــا فــي
دائرته.
ّ
هـنــاك شــائـعــة أف ــادت ،أخ ـي ـرًا ،ب ــأن روات ــب
الـ ـن ـ ّـواب زادت م ــع إق ـ ــرار ق ــان ــون سلسلة
الــرتــب وال ــروا ّت ــب .الـنــائــب غـ ّـســان مخيبر
ينفي ذلــك .لكنه ال ينفيِ ،من حيث املبدأ،
امل ـب ــال ــغ ال ـت ــي تـ ـح ـ ّـول ب ــاس ــم ال ـن ــائ ــب ِمــن
وزارة األشـغــال ،فيقول« :هــذه غير ثابتة،
لكن تأتي عرفًا بطلب ِمــن الـنــواب للقيام
ً
بــأشـغــال صـغـيــرة ،تــزفـيــت طــرقــات مـثــا،
ولكن هناك استنساب لدى وزارة األشغال
ّ
فــي ه ــذه امل ـبــالــغ ،إضــافــة إل ــى أن املـســألــة
ّ
الشخصية».
تختلف باختالف العالقات
ّ
ّأما النائب محمد قباني ،الذي لن يترشح
لـلـنـيــابــة ُم ـ ـجـ ـ ّـددًا ،فـيـنـفــي وصـ ــول أم ــوال
باسمه كنائب حاليًا.
ِمــن وزارة األشغال
ّ
يـقــول« :هــذه توقفت ،لكنها كانت سابقًا
بــالـفـعــل ،بــل ك ــان قــدرهــا  100أل ــف دوالر.
عـ ـن ــدم ــا س ــألـ ـن ــا عـ ــن سـ ـب ــب ت ــوق ـف ـه ــا فــي
مرحلة سابقة ،اكتشفنا أن وزير األشغال
الـســابــق غ ــازي الـعــريـضــي ك ــان يصرفها
ع ـلــى م ـش ــاري ـع ــه» .ي ـح ـصــل ال ـن ــائ ــب على
بـطــاقــة سـفــر مـجــانـ ّـيــة ،ملــرتــن فــي السنة،
ع ـلــى ح ـس ــاب «املـ ـي ــدل إي ـس ــت» (ال ـط ـيــران
ّ
تتحدث عن نصف
الوطني) .هناك رويات
ّ
السياحية (وفي
الدرجة
ثمن بطاقة على
ّ
بعض الــروايــات قيل أكثر) .يحق للنائب
ّ
أن ُيدخل سيارة واحدة على اسمه ،في كل

السفارة البريطانية تسحب بيانها
ّ
عممت السفارة البريطانية أول من أمس البيان اآلتي:
«التقى السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر رئيس
مجلس النواب نبيه بري اليوم.
وبعد اللقاء قال السفير شورتر:
التقيت الرئيس بري وكانت فرصة ملناقشة عالقاتنا الثنائية
الـقــويــة بــن لبنان وبريطانيا واالنـتـخــابــات النيابية املقبلة،
ً
فـضــا عــن الـتـطــورات اإلقليمية .وال ي ــزال مــن املـهــم ج ـدًا أن
تحدث االنتخابات في  6أيار كما هو مقرر .إنها لخطوة إلى
األمــام أن تتضمن الئحة حركة أمــل مرشحة .وأنــا مسرور
أن رئيس مجلس النواب يواصل دعم زيادة تمثيل املرأة في
املجلس النيابي .وهــذا أمــر أعــرف أن الكثير مــن اللبنانيني
يأملون به .أنا أومــن بأن العمل على الوصول الى  %30من
املــرشـحــات على الـقــوائــم االنتخابية السياسية يبقى هدفًا
رئيسيًا لضمان مشاركة املرأة في الحياة السياسية».
وبعد نحو ساعة ونصف ساعة مــن تعميمه على وسائل

ّ
انتخابيةِ ،من غير أن يدفع رسومها
دورة
الجمركية .يقول النائب قباني« :السنوات
ُ
الـتـســع ّاملــاضـيــة ت ـ َـع ـ ّـد والي ــة واحـ ــدة ،كما
أرى ،ألن ـهــم لــم يـسـمـحــوا لـنــا إال بسيارة
واحـ ــدة» .الـنــائــب ال يــدفــع رس ــم ميكانيك
سـ ـن ــوي ل ـس ـ ّـي ــارت ــه أيـ ـض ــا .ال ـن ــائ ــب لـيــس
مــواط ـنــا! ّرب ـمــا هــو كــائــن ف ـضــائــي ،وهــذا
هو التفسير الوحيد الــذي يتيح لنا فهم

اإلع ـ ــام ،ع ــادت ال ـس ـفــارة وبـعـثــت بــرســالــة طـلـبــت فـيـهــا من
أرسل عن طريق
وسائل اإلعالم عدم نشر البيان ،زاعمة أنه ِ
الخطأ.
يصعب تصديق رواية السفارة التي تقول إن إرسال البيان
تــم عــن طريق الخطأ .فسحب كــام السفير متصل بالقدر
ّ
الهائل من الوقاحة الذي يتضمنه ،لجهة تدخله في االنتخابات
النيابية ،علنًا .بالتأكيد ،ليس معنى ذلك أن سفير «صاحبة
ّ
الجاللة» ندم ألنه تدخل في الشؤون اللبنانية .على العكس من
ّ
ذلك ،فهو ال يترك مجلسًا إال ويعبر فيه عن قلقه من نتائج
االنتخابات ،داعيًا إلى العمل على منع حزب الله وحلفائه من
الحصول على أكثرية نيابية .التراجع عن البيان ليس تراجعًا
عن الوقاحة التي فيه ،بل إنه ليس أكثر من محاولة لحفظ ماء
وجه السفير ودولته التي تسهم في تدمير بلداننا ،وتكرار
ّ
الكذبة نفسها« :نحن ال نتدخل في شؤون لبنان».
(األخبار)

مــوضــوع امل ـس ــاواة فــي الــدسـتــور (الـفـقــرة
«ج» ِم ــن مـقــدمــة ال ــدس ـت ــور :املـ ـس ــاواة في
الحقوق والواجبات بني جميع املواطنني
دون تمايز أو تفضيل) .للنائب وعائلته
تــأمــن صـحــي (ب ـمــواص ـفــات عــال ـيــة) عبر
شــركــات خ ـ ّ
ـاص ــة .لــديــه «ع ـس ـكــر» مــرافـقــة.
النيابة ،فــي مكان مــا ،هــي وجــاهــة أيضًا.
تطول الالئحة .يختصرها النائب قباني:

ّ
«صدقني ،أصحاب األمــوال يلي راكضني
للوصول إلــى النيابة مــش غايتهم املــال.
كتار منهم بيقدروا يحصلوا على أموال
إحسبها
أكثر خارج مجلس النواب ،ولكن ِ
ِمـ ــن ن ــاح ـي ــة ال ـح ـص ــان ــة ي ـل ــي بـيـحـصـلــوا
وم ــن ناحية توفير غـطــاء لكسب
عليهاِ ،
األم ــوال ِمــن طــرق أخ ــرى ،وأش ـيــاء أخــرى،
هونيك الحسابات الكبيرة».

«عوده» و«فيزا» يطلقان حملة
كأس العامل 2018 FIFA

كل رشائح
شارك بنك عوده بالتعاون مع رشكة "فيزا" يف حملة تستهدف ّ
العمالء وتل ّبي اهتامماً مشرتكاً لدى اللبنان ّيني جميعاً ،رجاالً ونساء ،حيث
أطلق املرصف حملة "إحرض كأس العامل  "2018 FIFAاملمت ّدة من  1شباط
حتّى  31آذار  .2018تتيح الحملة لحاميل بطاقات فيزا من بنك عوده
فرصة الفوز برحالت مدفوعة التكاليف لحضور بطولة كأس العامل التي
ينظّمها االتّحاد الدويل لكرة القدم  FIFAوالتي ستجري يف روس ّيا من 14
حزيران حتّى  15متّوز .2018
يف هذا اإلطار ،سيتمتّع أربعة عمالء بفرحة الفوز برحلة من أربع رحالت
مثرية تشمل تذاكر املباريات ،برنامجاً سياح ّياً
لشخصني مل ّدة  5أيّام و 4ليا ٍل،
َ
مع رحالت دول ّية من وإىل روس ّيا ،وخدمة االستقبال الرتحيبي يف املطار
( ،)meet and greetواإلقامة يف فندق فخم مع الفطور وبعض الوجبات
كل ذلك بفضل رشكة فيزا .عند املشاركة يف السحب ،ميكن
األخرىّ ...
للعمالء الفوز بجوائز متعلّقة بكرة القدم من خالل أنشطة لتحفيز التفاعل
مع املشاركني عرب اإلنرتنت ،ط ّورها بنك عوده.
يتعي عىل العميل القيام به للمشاركة يف السحب هو تجميع 100
ّ
كل ما ّ
دوالر أمرييك – مدفوعة عىل أجهزة نقاط البيع أو عرب اإلنرتنت – بواسطة
الخاصة به من فيزا خالل شه َري شباط وآذار.
بطاقة السحب أو االئتامن
ّ
وميكن للعميل أن يشارك يف السحب م ّر ٍ
ات ع ّدة خالل فرتة الحملة.
تجدر اإلشارة إىل أ ّن السحب سيجري خالل شهر نيسان  2018يف مق ّر بنك
عوده الرئيس يف باب إدريس ،بحسب رشوط اليانصيب اللبناين.
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سياسة
تقرير

نتالي ونجوى لم يجمعهما ودّ

ودار دوالب قائمقام جبيل ...سياسيًا
ّ
ّ
الجبيليين .استنكار
والود» خلق موجة رفض لدى فئة وازنة من
استبدال قائمقام جبيل باإلنابة قبيل االنتخابات بنقيضتها «في السياسة
ّ
ّ
لمقربة منه في قائمقامية جبيل ،سبقه قبل فترة وجيزة رفع الفتة ترحب بتعيين العهد نفسه مديرًا عامًا
تعيين «العهد الجديد»
ّ
ّ
لمؤسسة المياه في المدينة ...فيما تتجه األنظار إلى مصير قائمقام كسروان الذي بدوره «ال يجمعه الود» بالتيار البرتقالي .والمنصب
يبدو «ضروريًا» للمرشحين قبيل االنتخابات النيابية
إيلده الغصين
جــاء ق ــرار وزي ــر الــداخـلـيــة والبلديات
نـ ـه ــاد امل ـش ـن ــوق ق ـب ــل ي ــوم ــن بــإقــالــة
قائمقام جبيل نجوى ســويــدان فرح،
اس ـت ـنــادًا إل ــى ك ـتــاب ص ــادر عــن هيئة
الـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي بــرئــاســة الـقــاضــي
ّ
جـ ــورج ع ـطـ ّـيــة .ك ـت ــاب الـتـفـتـيــش بــلــغ
ال ــوزي ــر امل ـع ـنــي ب ــوج ــود م ـلــف بــا ّســم
ّ
يتضمن مخالفات بحقها.
ســويــدان
س ـ ــرع ـ ــان م ـ ــا أقـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة
ّ
بالتصرف وعـ ّـن
ســويــدان ووضعها
نـ ــاتـ ــالـ ــي مـ ــرعـ ــي خـ ـ ـ ــوري «بـ ــاإلنـ ــابـ ــة
وبصورة موقتة لتسيير املرفق العام»
كـمــا ج ــاء ف ــي ب ـيــان املـكـتــب اإلعــامــي
لـ ــوزيـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة .ت ـ ـحـ ـ ّـرك امل ـش ـنــوق
حصل بسرعة «قـيــاسـ ّـيــة» ،حتى قبل
ص ـ ــدور ق ـ ــرار ه ـي ـئــة ال ـت ـف ـت ـيــش ال ــذي
ّ
يتطلب اكتمال نصاب الهيئة.
ّ
خلفية القرار ورفضًا لــه ،تداعى
على

سويدان ليست ّ
معينة
باألصالة ،بل باإلنابة كما حال
العديد من التعيينات
ب ـع ــض أهـ ــالـ ــي ج ـب ـي ــل وم ـخ ــات ـي ــره ــا
ل ـي ــل األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ـ ـ ـ ال ـخ ـم ـي ــس امل ــاض ــي
إل ـ ــى االعـ ـتـ ـص ــام أمـ ـ ــام س ــراي ــا جـبـيــل
واس ـت ـك ـم ـلــوا ت ـحـ ّـرك ـهــم ص ـبــاح أم ــس.
ال ـب ـعــض خ ــرج م ـلـ ّـوحــا بــالــرفــض من
ش ــرف ــة قــائـمـقــامـيــة ق ـض ــاء جـبـيــل في
ّ
يضم
الطبقة الثانية من املبنى الــذي
م ــركـ ـزًا ل ـق ــوى األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي وآخ ــر
ألمن الدولةّ .أما بعض
املديرية العامة ّ
السياسيني واملــرشـحــن فــي القضاء،
فـقــد اخ ـت ــاروا مــوقــع «تــوي ـتــر» ساحة
لتظهير مواقفهم بحسب «تداعيات»
ال ـق ــرار ع ـلــى مـصــالـحـهــم االنـتـخــابـيــة
فــي أي ــار املـقـبــل .رئـيــس بـلــديــة جبيل،
املقرب من زياد ّ
وسام زعــرورّ ،
حواط،
استغرب توقيت قرار الداخلية «على
أبــواب االنتخابات» وقــال لـ»األخبار»

مصادر «التفتيش»ُّ :
تصرف المشنوق قانوني (مروان طحطح)

«إن تعيني خ ــوري ابـنــة قـضــاء جبيل
ب ــاإلن ــاب ــة ع ــن سـ ــويـ ــدان ،م ــن دون أن
ـاألص ــال ــة،
تـ ـك ــون هـ ـن ــاك ت ـع ـي ـي ـنــات ب ـ ّ
أم ــر غ ـيــر ق ــان ــون ــي» .أم ــا امل ــرش ــح عن
دائ ــرة ك ـس ــروان ـ ـ جبيل زي ــاد ح ــواط،
ّ
مترحمًا
فقد رفــع سقف تصريحاته
على مــا سـمــاه «أي ــام املكتب الثاني».
وع ــاد بــالــزمــن إل ــى «مــواجـهــة العميد
ريمون ّإده للمكتب الثاني» ،معتبرًا
«أن الـجـبـيـلـيــن اعـ ـت ــادوا ه ــذا ال ـنــوع
مــن املــواجـهــات» .غير أن ح ـ ّـواط ليس
ّإده ،وجـبـيــل فـتـحــت شـهـ ّـيــة األح ــزاب
ل ـل ـت ـبــارز ف ـي ـهــا .حـ ـ ـ ّـواط ال ـ ــذي يعتبر

ً
نـفـســه «م ـس ـت ـق ــا» ،إن ـم ــا ف ــي تـحــالــف
ّ
م ــع «ال ـ ـقـ ــوات» ،ت ــوع ــد بــاملــواج ـهــة في
ّ
ال ـســادس مــن أي ــار .وأك ــد ل ــ»األخ ـبــار»
أن امللفات التي بيد التفتيش املركزي
«ليست متعلقة ببلدية جبيل» .لكنه
حــذر من أن «تدخالت الحزب الواحد
إنما هو
في كل التعيينات في الدولة ّ
تـضـيـيــق عـلــى ك ــل م ــن لـيــس مــرشـحـاً
ع ـل ــى الئ ـح ــة ال ـس ـل ـط ــة» .وفـ ــي س ـيــاق
ال ــردود ،بــدت تغريدة النائب السابق
فارس سعيد «من باب عدم اإلحــراج»
أم ــام خـصــومــه فــي انـتـخــابــات جبيل
الذين كانوا إلى زمن قريب حلفاء له،

حيث اعتبر فيها «أن تبديل قائمقام
بآخر قبل شهرين من االنتخابات هو
موضوع سياسي وليس إداريًا».
تـ ـخ ـ ّـي ــم ال ـ ـسـ ـ ّ
ـريـ ــة عـ ـل ــى عـ ـم ــل ه ـي ـئــة
التفتيش امل ــرك ــزي إل ــى حـ ّـن صــدور
ق ـ ـ ــراره ـ ـ ــا ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي بـ ـ ـح ـ ــق نـ ـج ــوى
سويدان فــرح .الكتاب ّ
وجــه بموجب
النص القانوني الناظم لعمل الهيئة
إلــى وزيــر الداخلية إلعالمه بوجود
م ـلــف ب ــاس ــم قــائ ـم ـقــام ج ـب ـيــل .املـلــف
ّ
ليس وليد اليوم كما أكــدت مصادر
ه ـي ـئــة الـتـفـتـيــش ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،ولــو
ك ــان الـتــوقـيــت مستغربًا بـحـ ّـد ذات ــه.

املـلــف عـمــره  4س ـنــوات ،واألك ـيــد «أن
ال ع ــاق ــة ل ــه ب ـب ـلــديــة ج ـب ـي ــل» ت ـقــول
املـصــادر نفسها .ال قــرار بــاإلدانــة أو
التبرئة حتى اآلن ،أمــا «الـتــداول في
ّ
املـســألــة فيضع سمعة املــوظـفــة على
املـ ـح ـ ّـك» بـحـســب م ـص ــادر الـتـفـتـيــش
امل ـ ــرك ـ ــزي .ت ـ ـحـ ـ ّـرك ال ـ ــوزي ـ ــر امل ـف ــاج ــئ
«أعــاد الفاعلية لتبليغات التفتيش
املركزي التي تنام عــادة في جوارير
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء» ،وفـ ـ ــق املـ ـ ـص ـ ــادر نـفـسـهــا
الـتــي تشيد بتعامل وزي ــر الداخلية
ّ
قائلة»:تصرف املشنوق قانوني ألنه
ّ
ّ
املعني بالتدخل مع موظفي
الوزير

بورتريه

نعمت بدرالدين :لماذا ال أكون مرشحة؟
غادة حالوي

)أرشيف(

م ــن ات ـح ــاد ال ـش ـبــاب الــدي ـمــوقــراطــي
وعــالــم الـصـحــافــة إل ــى حـمـلــة «بــدنــا
نحاسب» ،انطلقت نعمت بدرالدين
(مــوال ـيــد ع ــام  )1981وعـيـنـهــا على
خ ـ ـ ــوض مـ ـع ــركـ ـتـ ـه ــا الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة فــي
ال ــدائ ــرة ال ـثــال ـثــة ج ـنــوبــا (الـنـبـطـيــة
مسقط رأسها تحديدًا).
فـ ــي ع ـ ــام  ،1998خ ــرق ــت ال ـنــاش ـطــة
ال ـي ـســاريــة نـعـمــت ب ــدرال ــدي ــن الئـحــة
حــزب الله وأمــل وصــارت عضوًا في
مجلس فرع الطالب في كلية اإلعالم
فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .لـ ــم تـكــن
ح ـي ـنــذاك «ح ــزب ـي ــة» .ك ــان ــت صــديـقــة
ون ــاشـ ـط ــة ضـ ـم ــن ات ـ ـحـ ــاد ال ـش ـب ــاب
الديموقراطي .بعد عامني ،انضمت
رس ـ ـم ـ ـيـ ــا إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب الـ ـشـ ـي ــوع ــي
الـلـبـنــانــي .يــومـهــا ،قــال لـهــا والــدهــا:

«يطعمك الحجة والناس راجعة».
اص ـط ــدم ــت ب ــدرال ــدي ــن ب ـمــا تـسـ ّـمـيــه
«س ـي ـط ــرة ال ــذك ــوري ــة امل ـخ ـي ـفــة عـلــى
واقــع األح ــزاب» ،فـقــررت االنسحاب،
خـ ـص ــوص ــا أن ـ ـهـ ــا ل ـ ــم تـ ـك ــن راضـ ـي ــة
ع ــن «ان ـع ـك ــاس ال ـخ ـطــاب الـسـيــاســي
ل ـ ـل ـ ـحـ ــزب ال ـ ـش ـ ـيـ ــوعـ ــي ع ـ ـلـ ــى أرض
ال ـ ــواق ـ ــع» ،واخ ـ ـتـ ــارت «ال ـن ـض ــال فــي
الـ ـش ــارع .وبــال ـف ـعــل ،خـضـنــا مـعــركــة
مــواج ـهــة الـتـمــديــد ملـجـلــس ال ـن ــواب،
ّ
وصممنا على أن نشكل كتلة ضغط،
ق ـب ــل أن ن ـك ـت ـشــف أن ال ـت ـغ ـي ـي ــر فــي
لـبـنــان هــو نـتــاج عـمــل م ـتــراكــم» .في
عام  2011كانت ِمن ّ
مؤسسي «حملة
إسقاط النظام الطائفي» .وفــي عام
 2015خــاضــت مــواجـهــة اعـتــراضـيــة
على اإلدارة السيئة ألزمــة النفايات
فـ ـ ــي الـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة ،وحـ ـ ـص ـ ــل تـ ــواصـ ــل
مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة «ط ـل ـع ــت ري ـح ـت ـك ــم»

و«دعونا للنزول الى الشارع .وحني
خرجنا منه كانت «بــدنــا نحاسب»
الـتــي اعـتـبــرت أن الـنـظــام السياسي
الطائفي يولد مشكلة النفايات».

ُ
«رفضت عرضًا
من القوات اللبنانية
للترشح عن مقعد جبيل،
وآخر من زحلة من
مريام سكاف»

في برنامج «الزعيم» ،الــذي أطلقته
ُ
«حققت نقلة نوعية
قناة «الجديد»،
ف ــي ح ـي ــات ــي .ت ــواص ـل ــت م ــع ال ـن ــاس
واستمعت اليهم وعرضت أفكاري،
واق ـت ـن ـع ــت بـ ــأن األهـ ـ ــم ه ــو ال ـتــوجــه
الــى فـئــة مــن الـنــاس يسهل التفاهم
معها».
مـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـح ـ ـ ـطـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أثـ ـ ـ ـ ـ ــرت ف ــي
ح ـض ــوره ــا ال ـس ـي ــاس ــي أيـ ـض ــا ،كـمــا
ت ـق ــول ،إطــالـتـهــا االعــام ـيــة األول ــى
كضيفة على برنامج «كالم الناس»،
إذ بــرزت يومها كناشطة معارضة
لسياسة أمــل ـ ـ حــزب ال ـلــه ،ال سيما
ح ــن ق ــال ــت ج ـم ـل ـت ـهــا «ال ـش ـه ـي ــرة»:
«امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ت ـ ــاج رؤوس ـ ـ ـنـ ـ ــا ...ول ـكــن
نـ ـ ــرفـ ـ ــض تـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــل ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــوب ال ـ ــى
ح ـس ـي ـن ـيــات» .ورغـ ــم كــون ـهــا ،لـغــايــة
الـيــوم ،تتحدث باللغة ذاتـهــا ،وهي
ال ـت ــي ح ـ ّـم ـل ــت ف ــي عـ ــام  2016ح ــزب
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نعم نحمي ،ولكن هل نبني؟
محمد عبيد *

ال ـف ـئــة ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي تـنـتـمــي إلـيـهــا
س ـ ــوي ـ ــدان» .ب ـي ـن ـمــا ت ـب ـقــى ال ـ ـقـ ــرارات
ّ
املتعلقة بوظائف الفئة األولــى رهن
قرار مجلس الوزراء .أما في التوقيت،
ف ـت ـع ـت ـبــر م ـ ـصـ ــادر ه ـي ـئــة الـتـفـتـيــش
ّ
مستمر وال يمكنها أخذ
«أن عملها
استراحة حتى أيــار وانتظار انتهاء
االنتخابات».
وســويــدان ليست ّ
معينة باألصالة،
ب ــل ب ــاإلن ــاب ــة ك ـمــا حـ ــال ال ـع ــدي ــد من
ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات .ت ـع ـي ـي ـن ـهــا ع ـل ــى رأس
ق ــائـ ـمـ ـق ــامـ ـي ــة ج ـ ـب ـ ـيـ ــل ،ق ـ ـبـ ــل خ ـمــس
سـ ـن ــوات ،ح ـصــل ف ــي ع ـهــد الــرئ ـيــس
األسبق ميشال سليمان الذي تعتبر
مقربة منه ،وبالتالي من زياد ّ
ّ
حواط
(هــي مــن كفرمسحون) .أمــا زوجها،
ال ـع ـق ـيــد ف ــي ق ـ ــوى األمـ ـ ــن ال ــداخ ـل ــي،
فمقرب من الوزير السابق الياس ّ
ّ
املر
«الذي كان إشبينه».
قبل خمس سنوات ،كان اسم ناتالي
ً
خ ـ ـ ــوري م ـ ـ ـتـ ـ ــداوال إلـ ـ ــى ج ــان ــب اس ــم
ســويــدان في تعيينات القائمقامني.
ي ـ ــوم ـ ــذاك ،ك ــان ــت حـ ـظ ــوظ س ــوي ــدان
«ال ـس ـي ــاس ـي ــة» أكـ ـب ــر .امل ـن ــاف ـس ــة بــن
الـسـيــدتــن ل ــم ت ـن ـتــهِ  .خـ ــوري شغلت
حـتــى أم ــس رئـيـســة قـســم جـبـيــل في
ال ـســرايــا ،وه ــو املـنـصــب نفسه الــذي
كانت تـتــواله ســويــدان قبل سنوات.
خــوري ،املتحدرة من عائلة كتائبية
ّ
ومتزوجة إلى بلدة غلبون،
في جبيل
ّ
مقربة من التيار الوطني الحرّ،
تعد ّ
ّ
ال ب ــل ي ـصــن ـف ـهــا ال ـب ـعــض ف ــي خــانــة
«امل ـ ـحـ ــازبـ ــة» .مـ ـح ــاوالت خ ـ ــوري في
ان ـت ــزاع مـنـصــب س ــوي ــدان ت ـعــود إلــى
سنتني إل ــى ال ـ ــوراء ،أي قـبــل وصــول
العهد الجديد.
وإذا كـ ـ ــان الـ ـبـ ـع ــض ي ـش ـي ــد ب ـ ـ ــإدارة
سـ ــويـ ــدان «شـ ـ ـ ــؤون امل ـن ـط ـق ــة بـشـكــل
جـ ّـيــد» ،يلومها الـبـعــض اآلخ ــر على
«ان ـ ـح ـ ـيـ ــازهـ ــا ل ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـواط ف ـ ــي الـ ـش ــأن
الـسـيــاســي ،بـمــا يـسـ ّـهــل بـقــاء شبحه
داخــل البلدية التي استقال منها»...
م ــا دفـ ــع ،بـحـســب م ـص ــادر جـبـيـلـ ّـيــة،
«ب ــالـ ـع ــونـ ـي ــن إلـ ـ ــى تـ ـق ــدي ــم ش ـك ــوى
ض ـ ّـده ــا أمـ ـ ــام ال ـت ـف ـت ـيــش املـ ــركـ ــزي»،
علمًا بــأن مطالب العونيني تتجاوز
هـ ـ ــذا امل ـ ـط ـ ـلـ ــب ...إلـ ـ ــى إع ـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظــر
ببعض املفاصل اإلدارية والعسكرية
واألم ـن ـيــة فــي جـبــل لـبـنــان الشمالي
وبعض أقضية الشمال قبيل إجــراء
االنتخابات النيابية.

لـعــل أب ــرز مــؤشــر عـلــى خ ــواء ال ـقــوى السياسية
قنع
اللبنانية هو عدم قدرتها على تقديم شعار ُم ِ
لـلــرأي الـعــام تـخــوض عـلــى أســاســه االنـتـخــابــات،
خصوصًا بعد التسوية السياسية الرئاسية التي
بدلت نمط االصطفافات والتحالفات ،وأخمدت
أجل ما.
الفنت املذهبية والطائفية الى ٍ
لكن أن تواجه حالة سياسية ـ شعبية صاعدة
كحزب الله مثل هذه املعضلة لهو ٌ
أمر يبعث على
االستغراب ويدعو الــى البحث عن العوامل التي
تقيد هذا الحزب وتمنعه من االستثمار اإليجابي
لعنوان حماية لبنان في عملية بناء الــدولــة فيه،
وإخ ــراج ـه ــا م ــن الـ ـ ــدوران ح ــول نـفـسـهــا وإع ــادة
إن ـت ــاج مـنـظــومــة ال ـه َــدر وال ـف ـس ــاد واملـحـســوبـيــة.
هــذه املنظومة التي ث ُب َت أنها ما زالــت كامنة في
مفاصل السلطة األساسية وقــادرة على تعطيل
أي مسعى أو حتى فكرة إصالحية ووأدهــا في
مهدها.
والتركيز على حزب الله هنا ليس من باب تحميله
مسؤولية التراكمات السلطوية التي ورثها عن
مــرحـلــة مــا قـبــل ع ــام  ،2005أي مــرحـلــة دخــولــه
املباشر الى الحياة السياسية الداخلية إثر خروج
الـجـيــش الـعــربــي ال ـســوري مــن لـبـنــان وانـكـشــاف
الحزب في مواجهة املؤامرات اإلقليمية والدولية
للنيل منه .بل إن هذا التركيز سببه أمران :األول،
أن حزب الله ّ
نصب نفسه مباشرة بعد الخروج
ال ـس ــوري راع ـيــا ملـجـمــوع ال ـقــوى والـشـخـصـيــات
السياسية التي كانت محسوبة على دمشق ،وذلك
بـهــدف تحصني وضـعــه واالسـتـثـمــار فــي الوقت
ّ
لتلمس شروط اللعبة السياسية الداخلية ونمط
العالقات الطائفية ـ السياسية التي تأسست بعد
الطائف ،والتي كان يسمع عنها وال يشارك فيها
ّ
وف ــي أغـلــب األح ـيــان يتجنبها طــاملــا أن الــوجــود
السوري يوفر ملقاومته غطاء الدولة .لكن حزب
الـلــه الـقــابــض عـلــى مقاليد املــرجـعـيــة السياسية
استراتيجيًا وجــد نفسه خاضعًا ملصالح تلك
الـقــوى والشخصيات داخليًا بحيث أنــه اضطر
مرارًا وتكرارًا للتنازل عن مناصب ومواقع ورؤى
ومشاريع لصالح هؤالء واهمًا نفسه أنه يعطيهم
دنيويًا ليكسب َأخرويًا وفق قاعدة شرعية تقول
َ
«جلب املنفعة ُمــقـ ٌ
رء املـفـســدة» .طبعًا
ـدم على د ِ
املقصود جلب املنفعة للناس وهو أمر لم يحصل

فيما تمادى املفسدون والفاسدون وطغوا على
الدولة واملجتمع أكثر!
وال ـثــانــي ،أن ح ــزب ال ـلــه ال ــذي حـمــل لــوحــده لــواء
املقاومة بعد انكفاء ً
قوى كانت مؤسسة وفاعلة
فيها ،والحزب الــذي نجح في تحرير لبنان عام
 2000وف ــي تـصــديــه لـلـعــدوان اإلســرائـيـلــي عــام
 2006وإرســاء معادلة مواجهة وليس فقط ردع
ضد كيان العدو ،تلكأ طوعًا عن السعي لتوظيف
قــدرات رافعته الشيعية ومؤهالتها في مشروع
بناء الدولة اطالقًا من قاعدة شرعية أيضًا تقول
بــاالنـتـقــال ال ــى الـجـهــاد األك ـبــر أي جـهــاد النفس
كـتــوطـئــة إلص ــاح املـجـتـمــع وال ــدول ــة بـعــد تحقق
ال ـج ـه ــاد األص ـغ ــر وه ــو ق ـت ــال ال ـع ــدو ال ـخــارجــي
واالنـتـصــار عليه .بــل إن الـحــزب أبقى على هذه
الرافعة مستنفرة ومنغلقة على نفسها تحسبًا
لتحديات محتملة سرعان ما ظهرت مع تداعيات

ليس من الطبيعي أن َي ِع َد
حزب الله اللبنانيين بإمكانية
تفرغه للشأن الداخلي

ما ُسمي «الربيع العربي» على النسيج الطوائفي
في العاملني العربي واإلسالمي وعلى ُبعض الدول
وبــاألخــص منها ســوريــا .وبالتالي أعـيــد تقديم
امل ـع ـطــى االس ـتــرات ـي ـجــي ع ـلــى ال ـحــاجــة الــداخـلـيــة
الضرورية ملواكبة الجمهور الشيعي ألية عملية
إصالحية ومشاركته الفعالة فيها.
بشكل أو بآخر
من املؤكد أن انغماس حزب الله
ٍ
ف ــي ال ـح ــروب اإلقـلـيـمـيــة الــدائ ـمــة وامل ـس ـت ـمــرة لن
يتوقف وهو ٌ
أمر ليس موضع جدال أو نقاش أو
حتى سؤال مني أو من آخرين .بل على العكس
م ــن ذل ــك فـقــد ظـهــر تـسـلـيــم ودعـ ــم م ــن كثيرين
بضرورة هذه املشاركة ُ
وبعدها املحق واملنفعي
لصالح اللبنانيني كافة ،خصوصًا مع مشاركة
الحزب في صد الـعــدوان عن سوريا .لذلك ليس
من الطبيعي أن َي ِع َد حزب الله الشيعة واللبنانيني

جميعًا بإمكانية تفرغه أو على األقل إبداء اهتمام
أكثر بالشأن الداخلي ،على قاعدة إعادة صياغة
حضور الشيعة في النظام السياسي فور انتهائه
من خوض تلك الحروب ،ألن ذلك الوعد لن يتحقق
مطلقًا!
الحملة
ب ـنــاء عـلــى ذل ــك ،يـمـكــن تـقـسـيــم ش ـعــار
ً
االنتخابية الــى جــزءيــن :ج ـ ٌ
ـزء تــم تحققه فعال
ب ــدم ــاء ال ـش ـهــداء وتـضـحـيــات ال ـجــرحــى وثـبــات
امل ـجــاهــديــن وص ـبــر عــوائ ـل ـهــم جـمـيـعــا ،إضــافــة
ال ــى دع ــم أغـلـبـيــة الـشـيـعــة وشــريـحــة كـبـيــرة من
ٌ
وجزء آخر
اللبنانيني اآلخرين املطلق للمقاومة.
يستحيل تحقيقه فــي ظــل عــدم وج ــود الرغبة
واإلرادة واألهــم القرار لدى قيادة حزب الله في
بحث إمكانية املــواءمــة بــن حماية لبنان وبناء
الدولة فيه .وفي انتظار توفر الشروط الغيبية أو
املوضوعية التي يمكن أن تدفع الحزب التخاذ
مثل هذا القرار سيبقى لبنان منتظرًا ولن تقوم
ٌ
شيء من املبالغة .فإذا كان
دولة .وهذا ليس فيه
التاريخ قد سجل للموارنة من خالل البطريرك
إلياس الحويك دورهم األساسي وربما األوحد
فــي صياغة هــذا الـكـيــانُ ،
وللسنة عبر الرئيس
رفيق الحريري دورهم األبرز في محاولة إعادة
إعـمــاره بعد الـحــرب األهلية ،فإنه ال يمكن ٍّ
ألي
كان إنكار دور الشيعة في إعــادة تأسيس هذا
الكيان من خالل الورقة اإلصالحية التي تقدم
بـهــا اإلمـ ــام الـسـيــد مــوســى ال ـصــدر ع ــام 1977
وصياغتها وتسميتها
وال ـتــي أعـيــد تنقيحها
ُ
ّ
بوثيقة الــوفــاق الوطني التي أقــرت في الطائف.
ّ
وكــذلــك ال يـمـكــن مـطـلـقــا الـتـنــكــر ل ــدور الشيعة
املتقدم واألوحــد في بعض الحاالت في تحرير
ال ـك ـيــان م ــن االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي واإلره ــاب ــي
التكفيري وحماية حــدوده الدولية من الجهات
ك ــاف ــة .م ـمــا ي ـع ـنــي أنـ ــه م ــن دونـ ـه ــم ،ومـ ــن دون
مشاركتهم مع اآلخرين في وضع أسس قائمة
على العدالة االجتماعية واملساواة والنزاهة لبناء
الدولة ،ال يمكن أن تقوم هذه الدولة ،وهنا تكمن
آن معًا.
املشكلة والحل في ٍ
أما الثاني اآلخر في املعادلة الشيعية القائمة ،فال
حاجة للتوقف عند خطابه أو شعاره ،فتجربته
ماثلة للبنانيني جميعًا منذ أكـثــر مــن  25عامًا
واآلتي!..
* املدير العام السابق لوزارة اإلعالم

تقرير

أحمد صفي الدين شهيد جديد لالغتراب
الله وحركة أمــل مسؤولية «طمرنا
بالنفايات» ،إال أن كالمها لم يشكل
استفزازًا لبيئة املقاومة.
ت ـ ـسـ ــأل نـ ـعـ ـم ــت بـ ـ ــدرالـ ـ ــديـ ـ ــن« :ل ـ ـ ــم ال
أترشح إلــى االنتخابات؟ هــذا حقي
ً
وال ـقــانــون يـعـطـيـنــا أم ــا بــال ـخــرق».
املشاكسة الـتــي تــواجــه أكـثــر مــن 10
دعاوى «تحريض وتكسير» ضدها،
ت ـع ــرف أن ال ـح ـل ــم ب ـع ـيــد املـ ـن ــال مــن
منطلق كــونـهــا مــرشـحــة عــن املقعد
الشيعي في دائــرة الجنوب الثالثة
(الـنـبـطـيــة ـ ـ بـنــت جـبـيــل ـ ـ حاصبيا
مرجعيون) .لكنها تريد أن ّ
تؤسس
تـجــربـتـهــا ّال ـيــوم لـ ــدورة ع ــام .2022
تـقــول« :تلقيت عــروضــا ،مــن القوات
اللبنانية للترشح عن مقعد جبيل،
وآخ ــر مــن زح ـلــة مــن مــريــام سـكــاف،
ومــن ري ــاض األسـعــد فــي الــزهــرانــي،
ورفضت ألني ضد السلطة».

آمال خليل
ت ـشـ ّـيــع مــدي ـنــة صـ ــور ،الـ ـي ــوم ،الـلـبـنــانــي
أحمد صفي الدين الذي قتل أول من أمس
برصاص لصوص في العاصمة الغانية
أكــرا .جثمان الضحية ( 54عامًا) وصل
قــرابــة التاسعة مــن ليل أمــس إلــى مطار
ب ـيــروت ال ــدول ــي ،بـعــد إت ـمــام اإلجـ ــراءات
م ــن قـبــل ال ـس ـفــارة الـلـبـنــانـيــة ،وك ــان في
اسـتـقـبــالــه م ــدي ــرة ال ـش ــؤون االغ ـتــراب ـيــة
السفيرة فرح بري وعائلة الضحية.
وبـحـســب شقيق صـفــي الــديــن ،رض ــوان
صـفــي ال ــدي ــن ،ف ــإن «مـجـهــولــن رص ــدوا
أح ـم ــد بـيـنـمــا كـ ــان ي ـه ـ ّـم ب ــال ـخ ــروج مــن
ً
أح ـ ــد امل ـ ـصـ ــارف ح ــام ــا بـ ـي ــده حـقـيـبــة.
ت ـقــدمــوا م ـنــه وح ــاول ــوا ض ــرب ــه بـعـصــا،
لكنه اسـتـطــاع ال ـهــرب منهم والـصـعــود
ب ـس ـي ــارت ــه واإلقـ ـ ـ ــاع ب ـس ــرع ــة .إال أن ـهــم
ل ـح ـقــوا ب ـهــم وأط ـل ـق ــوا ن ـح ــوه رصــاصــة

ق ــاتـ ـل ــة اخـ ـت ــرق ــت ظ ـ ـهـ ــره .ومـ ـ ــا إن فـقــد
القدرة على القيادة ،حتى تقدم الجناة
مــن سـيــارتــه وســرقــوا الحقيبة وتــركــوه
يـنــزف إلــى أن تــوفــي مـتــأثـرًا بإصابته».
تـقــريــر الـشــرطــة الـغــانـيــة رب ــط الجريمة
بدافع السرقة« .حركة صفي الدين كانت
مراقبة ويعلم الجناة أنه املسؤول املالي
فــي الـشــركــة الـتــي يعمل فيها ويملكها

قريب له» ،يقول شقيقه الذي يشير إلى
أنه كان يتولى نقل األموال من املصارف
وإليها ،ودفع الرواتب للموظفني.
ق ـب ـيــل م ـق ـت ـلــه ،ت ـس ـلــم ص ـف ــي ال ــدي ــن مــن
امل ـصــرف مـبـلــغ خـمـســن ال ــف دوالر في
حقيبة ،وكــان ّ
يهم بالعودة إلى الشركة
لــدف ـع ـهــا كـ ــرواتـ ــب .ل ـي ــس ص ـف ــي ال ــدي ــن
امل ـغ ـت ــرب ال ـل ـب ـنــان ــي األول الـ ـ ــذي يـقـتــل
بدافع السرقة .قبله في األشهر املاضية،
ق ـت ــل م ـح ـمــد ب ـش ـيــر م ــن ب ـي ــت ل ـي ــف فــي
ت ــرك ـي ــا وحـ ـم ــزة خ ـض ــر م ــن ق ــاوي ــه فــي
كندا وحسني النجار مــن شمسطار في
كوراساو وحسان زيــدان من دير قانون
رأس العني وأمني بكري من صديقني في
أنـغــوال ( .)...ورغــم انتشار جــرائــم القتل
بدافع السرقة في دول االغتراب األفريقي
خصوصًا ،إال أن غانا لــم تشهد جرائم
مماثلة ،ســوى فــي اآلون ــة األخ ـيــرة .قبل
يوم واحد من مقتل صفي الدين ،سجلت

حادثة سرقة كبيرة في منطقة صناعية
في العاصمة.
ف ــي م ـن ــزل ال ـع ــائ ـل ــة ف ــي ص ـ ــور ،ي ـصــدح
ص ــوت زوج ـت ــه امل ـف ـجــوعــة« :شـفـتــو شو
صار فينا؟» .ال تبكي الزوجة ّ
رب البيت
وال ــوال ــد لـثــاثــة أوالد أكـبــرهــم ن ــور (22
عامًا) وأصغرهم علي ( 13عامًا) فحسب،
بل أيضًا تبكي موته قبل أن يتم توقيف
السيدة التي دهست ابنتهما ديما (19
عــامــا) وتركتها تنزف على الطريق في
تشرين الـثــانــي  .2016مــاتــت ديـمــا ،وتم
تحديد أوصــاف السيارة التي دهستها
وســائـقـتـهــا ،ولــم تـحــاســب الـفــاعـلــة .لكن
العائلة لم تكد تلملم تداعيات مأساتها
ح ـتــى ف ـق ــدت رب ـه ــا الـ ــذي يـقـيــم بـمـفــرده
فــي غانا منذ  22عــامــا .بحسب شقيقه،
كــان مــن املـقــرر أن يحضر الضحية إلى
لبنان األحد املقبل ليتابع وضع زوجته
الصحي الذي تدهور بعد وفاة ابنتهما.
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قضية

ّ
اآللة الحاسبة تحسب ...لكنها ال تحلل!

التربية تستعين بخبراء المحاسبة للتدقيق في موازنات المدارس

فاتن الحاج
استبقت وزارة التربية املهلة املعطاة للمدارس الخاصة لتسليم موازناتها،
والتي تحدد على أساسها األقساط ،بفتح استدراج عروض للتدقيق فيها.
أول من أمس ،انتهت املهلة ّ
املمددة من  31كانون الثاني (املوعد املنصوص
عنه في القانون .)1996/ 515
في  22شباط املاضي ،أصــدر وزيــر التربية مــروان حمادة قــرارًا دعــا فيه
خـبــراء املحاسبة ومـكــاتــب تدقيق الحسابات املسجلني فــي نقابة خبراء
املـحــاسـبــة امل ـجــازيــن إل ــى االشـ ـت ــراك ف ــي اسـ ـت ــدراج عـ ــروض لـلـتــدقـيــق في
املوازنات ،على أن تفض العروض في اليوم الثامن الذي يلي صدور القرار،
أي اليوم .وبدا الفتًا في دفتر الشروط الخاص بالتلزيم ،الطلب من املدققني
بقيمة  100ألف ليرة لبنانية ،وتأمني نهائي بنسبة %10
وضع تأمني مؤقت
ّ
من قيمة املــوازنــات املسلمة لكل خبير أو مدقق حسابات .وهــذا يعني أن

التأمني قد يالمس املليار ليرة لبنانية ،بما ّأن موازنات املدارس تراوح عادة
بني  5و 10مليارات ليرة.
ما إن نشر دفتر الشروط حتى ضجت أروقــة نقابة خبراء املحاسبة بما
سموه «فضيحة» و«شروطًا تعجيزية» .عضو النقابة أسعد أبو دبس ،قال
لــ«األخـبــار» إن املدققني يـتــرددون في تقديم طلباتهم قبل فهم الخلفيات
مــن وراء شــرط التأمني تـحــديـدًا ،و«سنطلب للغاية مــوعـدًا مــن املسؤولني
في الــوزارة للوقوف على التفاصيل» .ويــرى أبو دبس أن «استعانة وزارة
التربية بنا كخبراء منتسبني إلى النقابة ومحلفني لدى املحاكم ال تحتاج إلى
ً
استدراج عروض أصال ،بل يمكن أن يحصل ذلك بموجب تكليف ،وغالبًا
ما تستعني الدولة بنا للتدقيق في حسابات اإلدارات على هذا األساس».
بالنسبة إلــى وزي ــر التربية م ــروان ح ـمــادة ،القضية ليست فــي اسـتــدراج
العروض الذي هو «تفصيل» كما يقول لـ «األخبار» ،فالهدف األساسي «هو
استخدام كل الوسائل التي يتيحها القانون  515لتحقيق االستقرار في

العام الدراسي .والتدقيق هو إحدى الوسائل التي نستخدمها للمرة األولى،
وتجيزه املادة  13من القانون» .وأكد أن دفتر الشروط «وضع بالتنسيق مع
النقابة ،والبنود قابلة للبحث معهم إذا كانت هناك أي مالحظة» .فيما يسأل
أبو دبس في املقابل« :هل يمكن التراجع عن الشروط بعد توقيع العارض
للتعهد؟».
يصر حمادة على أن «القضية ليست هنا ،بل في العهد الذي قطعه رئيس
الجمهورية للمدارس بدعم الدولة» ،معربًا عن اعتقاده ّ
بأن التأخر في عقد
جلسة استثنائية ملجلس ال ــوزراء خاصة بالتربية لطرح القانون املتعلق
بجدولة الدرجات للمعلمني على ثالث سنوات ،سببه «التهرب من االتهام
بعدم اإليفاء بالعهود ،ولــوال هذا الواقع ملا كنا سنقع اليوم في مــأزق عدم
توقيع لجان األهل لجزء كبير من املوازنات».
عندما طــرح الـلـجــوء إلــى التدقيق فــي امل ــوازن ــات فــي خريطة الـطــريــق التي
وضعها الوزير مع بداية أزمة األقساط هذا العام ،كانت هناك نية ملحاولة

هذا ما يجب أن يفعله المدققون
نعمه نعمه *
حدد دفتر الشروط الصادر عن وزارة
التربية ألعمال التدقيق في موازنات
امل ـ ـ ـ ـ ــدارس الـ ـخ ــاص ــة م ـ ـهـ ــام الـ ـخـ ـب ــراء
املحلفني بأربعة أعمال هي اآلتية:
ـ ـ دراسة مدى توازن املوازنة املدرسية
وانـطـبــاقـهــا عـلــى ال ـقــوانــن وال سيما
ال ـ ـقـ ــانـ ــون رق ـ ـ ــم  96/515وال ـ ـقـ ــانـ ــون
2017/46
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ان ـ ـط ـ ـبـ ــاق روات ـ ـ ـ ـ ــب أف ـ ـ ـ ـ ــراد ال ـه ـي ـئ ــة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وجـ ـمـ ـي ــع الـ ـع ــامـ ـل ــن فــي

ما تحاول وزارة التربية فعله هو
تطبيق سطحي للقانون 515
املدرسة مع القوانني املرعية اإلجراء.
ـ ـ تطابق البيانات ال سيما بيان عام
ص ـن ــدوق ال ـت ـعــوي ـضــات م ــع ال ــروات ــب
املــدرجــة ألف ــراد الهيئة التعليمية في
املوازنة.
ـ ـ التأكد من استيفاء املوازنة لألصول
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ل ـل ـم ـس ـت ـن ــدات امل ـط ـل ــوب
الحاقها باملوازنة املحددة في املادة 3
من القانون .96/515

ه ـ ــذه امل ـ ـهـ ــام دون م ـ ـهـ ــارات ال ـخ ـب ــراء
امل ـجــازيــن .إذ قــامــت بـهــا لـجــان األه ــل،
وف ـ ــي قـ ـ ـ ــراءة أول ـ ــى وج ـ ــدت أن أغ ـلــب
امل ــوازن ــات تتطابق مــع ال ـشــروط .لكن
الـتـعـ ّـمــق ف ــي ال ـ ــدرس ،أظ ـهــر عـيــوبــا ال
يمكن التغاضي عنها ،فرفضت توقيع
امل ــوازن ــات ل ـعــدم تسلمها املـسـتـنــدات
وامللحقات كاملة.
هــذه النقاط األربــع ال تشمل التدقيق
التحليلي للموازنة وال األعـبــاء ـ ـ من
خارج الرواتب ـ ـ التي تتضخم سنويًا
وتصل نسبتها الى  %35من املوازنة.
وقد رفض عدد كبير من لجان األهل
توقيع املوازنات بسبب مبالغات في
بنود االستهالك ،التجديد والتطوير،
الصيانة ،صندوق مساعدة التالمذة
امل ـ ـح ـ ـتـ ــاجـ ــن ،وت ـ ـعـ ــويـ ــض أصـ ـح ــاب
ال ــرخـ ـص ــة ،ب ـش ـك ــل يـ ـتـ ـج ــاوز ال ـب ـن ـيــة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــران ـ ـيـ ــة وق ـ ـي ـ ـمـ ــة الـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات
وال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة ال ـت ـع ـ ُل ـي ـم ـيــة
للمدرسة .وعلى سبيل املثال ،قدر بند
االستهالك في موازنة إحدى املدارس
ب ــ 200مليون ليرة سنويًا ،بما يعني
ّ
أن ممتلكات امل ــدرس ــة املـنـقــولــة تقدر
قيمتها بمليار ليرة! علمًا أن املدرسة
ص ـغ ـيــرة ال ـح ـجــم وف ـق ـي ــرة الـتـجـهـيــز.
ووصلت قيمة بند الخدمة والتنظيف

ف ــي ب ـعــض املـ ـ ــدارس ال ــى  4.5مـلـيــون
ليرة يوميًا بدل مواد تنظيف وتعقيم!
ّ
من تجربتنا ،نرى أن األعمال املحددة
في دفتر الشروط هي فخ لنيل توقيع
الخبراء على ما هو غير شفاف وغير
ص ـ ــادق وغ ـي ــر ع ـ ــادل .ل ــذل ــك ،نـعــرض
ّ
تجربتنا عــلـنــا نـســاهــم فــي اختصار
الطريق على املدققني.
ـ ـ النقطة األول ــى :دراس ــة مــدى تــوازن
امل ــوازن ــة امل ــدرس ـي ــة وان ـط ـبــاق ـهــا على
الـقــوانــن ـ ـ أي نسبة  %65على األقــل
و %35عـ ـل ــى األك ـ ـثـ ــر ـ ـ ـ ـ ـ أمـ ـ ــر ب ـس ـيــط.
وهذا األمر مطابق بالتأكيد للقانون
 .96/515أم ـ ــا م ـ ــدى ارت ـ ـبـ ــاط ت ـ ــوازن
املـ ــوازنـ ــة ب ــال ـق ــان ــون  2017/46فــأمــر
ّ
آخر .إذ ال عالقة بينهما إال في رواتب
الهيئة التعليمية ونسبة الستة في
امل ـئــة ل ـص ـنــدوق الـتـعــويـضــات ورس ــم
الضمان الجديد ،وكلها ضمن الـ .%65
ـ ـ النقطة الثانية :انطباق الرواتب مع
القوانني املرعية اإلج ــراء .هنا تجدر
االش ـ ــارة ال ــى أن غــالـبـيــة امل ـ ــدارس لم
تطبق قانون سلسلة الرتب والرواتب
ً
ك ــام ــا ،وقــدمــت مــوازنــات ـهــا وروات ــب
الهيئة التعليمية من دون الدرجات
ال ـس ــت ،وه ــذا مـخــالــف لـلـقــانــون كما
نعلم ،وكان أحد أسباب رفض بعض

لجان األهــل للتوقيع .لكن ما يسيء
الى املدققني في هذا البند أنهم قد ال
ً
يعرفون ،مثال ،أن بني املوظفني عددًا
م ـمــن ال ي ـحــق ل ـل ـمــدرســة تــوظـيـفـهــم
ومـ ـنـ ـه ــم م ـ ـحـ ــامـ ــون ومـ ـسـ ـتـ ـش ــارون
وم ـع ـل ـم ــون م ـس ـج ـلــون كـ ــإداريـ ــن أو
ال ـع ـكــس ،وس ــائ ــق خ ــاص لـلـمــديــر أو
زوجته ،وغير ذلك.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـنـ ـقـ ـط ــة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة :ه ـ ـنـ ــا ي ـك ـمــن
ك ـن ــز امل ـ ـ ـ ـ ــدارس .ف ـب ـي ــان ــات ص ـن ــدوق
الـ ـتـ ـع ــويـ ـض ــات ال ـ ـتـ ــي يـ ــوقـ ــع عـلـيـهــا
امل ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــون صـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـ ــن امل ـ ــدرس ـ ــة
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــادق ع ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــا ص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوق
الـتـعــويـضــات ،وه ــي تشير إل ــى سنة
الـتـعـيــن وأس ـ ــاس ال ــرات ــب وســاعــات
ال ـت ـع ـل ـيــم وامل ــرح ـل ــة الـتـعـلـيـمـيــة لكل
م ـع ـلــم ،وف ــي مـلـحــق آخ ــر صـ ــادر عن
املــدرســة ج ــدول تفصيلي بــالــرواتــب
وسـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس وال ـ ـسـ ــاعـ ــات
اإلض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــل وغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــره م ــن
امل ـس ـت ـح ـقــات .وامل ـطــاب ـقــة بـيـنـهــا أمــر
سـهــل .لكن مــا لــم تطلبه هــذه املهمة
ه ـ ــو احـ ـتـ ـس ــاب س ـ ــاع ـ ــات الـ ـت ــدري ــس
الـقـصــوى ال ـتــي يغطيها معلمو كل
مرحلة ومقارنتها مع عدد الساعات
األق ـص ــى ف ــي ك ــل مــرح ـلــة ،وسـ ُـيـفــاجــأ
ّ
املــدقـقــون ب ــأن ســاعــات الـتــدريــس في
الـ ـج ــداول ت ـت ـجــاوز الـسـعــة الـقـصــوى
للصفوف بالضعف تقريبًا وبعضها
يـ ـتـ ـج ــاوز الـ ـضـ ـع ــف ،م ـ ــا يـ ــدفـ ــع إل ــى
االعتقاد بأن هناك أسماء وهمية بني
املعلمني في الجداول املصادق عليها
من الصندوق والصادرة عن املدرسة،
وهو ما ينعكس حكمًا على مجموع
رواتب املعلمني فيضاعفها.
وم ـ ــن املـ ـخ ــالـ ـف ــات أيـ ـ ـض ـ ــا :م ـع ـل ـمــون
ي ـع ـم ـلــون ب ـن ـصــف دوام وي ـت ـقــاضــون
نصف راتــب ومسجلون في الجداول
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ك ـ ـ ــام ـ ـ ــل؛ ج ـ ـ ـ ـ ـ ــداول ص ـ ـنـ ــدوق
ال ـت ـعــوي ـضــات مــوق ـعــة م ــن اش ـخــاص
غـ ـي ــر املـ ـعـ ـلـ ـم ــن ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة ت ــزوي ــر
واضـ ـ ـح ـ ــة ومـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــوح ـ ــة؛ الـ ـت ــوقـ ـي ــع
ن ـ ـيـ ــابـ ــة عـ ـ ــن أشـ ـ ـخ ـ ــاص ال ي ـع ـم ـل ــون
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ــدرس ـ ـ ـ ــة وغ ـ ـ ـيـ ـ ــر م ـ ــوج ـ ــودي ـ ــن
ع ـلــى األراض ـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة؛ تـسـجـيــل
م ـس ـت ـخ ــدم ــن ك ـم ـع ـل ـمــن ي ـت ـق ــاض ــون
روات ــب مستخدمني وتحتفظ إدارات
امل ــدارس لنفسها ببقية الــرواتــب ،بل
وتحصل على تعويضاتهم في نهاية
الخدمة؛ معلمون مسجلون كإداريني؛
مـعـلـمــون مـسـجـلــون فــي م ــدارس غير
التي يعملون فيها وتتكرر أسماؤهم
في اكثر من موازنة.
ل ـك ـش ــف هـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــزويـ ــر عـ ـل ــى امل ــدق ــق

ال ـخ ـب ـي ــر ط ـل ــب ج ـ ـ ــدول امل ـع ـل ـم ــن مــن
ص ـنــدوق الـتـعــويـضــات ومـقــارنـتــه مع
الجدول الــذي أعدته املدرسة وصادق
عليه الصندوق الذي يدقق برقم املعلم
املسجل في الصندوق فحسب ،من دون
أن يــدقــق فــي اس ــم امل ــدرس ــة .ولتبيان
الفرق في ساعات التدريس القصوى
على املدقق طلب البرنامج اإلسبوعي
ل ـك ــل م ـع ـلــم ف ــي املـ ــدرسـ ــة وم ـطــاب ـق ـتــه
مــع ســاعــات التدريس الفعلية فــي كل
م ــرح ـل ــة ،وطـ ـل ــب اي ـ ـصـ ــاالت ال ـض ـمــان
الـ ـسـ ـن ــوي ــة ،ومـ ـق ــارن ــة ع ـ ــدد امل ـع ـل ـمــن
املسجلني في الضمان مع االشتراكات
وعددهم في الجداول .واملعيار البسيط
لكشف التزوير على هذا املستوى هو
احتساب نسبة اجمالي عــدد معلمي
الصفوف على عدد الشعب اإلجمالي
في املدرسة ،فإذا تجاوزت نسبته 1.6
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«االستشاري» أطلق دراسة «األحوال المعيشية لألسر»

الموازنات العقيمة أفقرت ثلث اللبنانيين
معرفة مــدى أحقية املــدارس في استيفاء الــزيــادات على األقساط املدرسية .اليوم،
تشير الــوزارة إلى أن التدقيق سيطال فقط املوازنات غير املوقعة والناقصة (لجهة
املستندات املطلوبة).
يبدو أبو دبس ومسؤولو وزارة التربية مقتنعني ّ
بأن صالحيات الــوزارة والخبراء
محدودة في القانون  515الذي ألغى أحكام قوانني سابقة ،وهي ال يمكن أن تتجاوز
املوازنة إلى امليزانية وقطع الحساب ،لكون املدارس الخاصة معفاة من الضرائب على
األربــاح .وهــذا ليس دقيقًا ،فاملادة  19من املرسوم الرقم  ،4564الــذي يحدد دقائق
تطبيق بعض أحكام القانون ( 81/11املتعلق بمراقبة وزيادة الرسوم املدرسية في
املدارس الخاصة غير املجانية) ال تتعارض مع القانون  515وال ذكر فيها ملوضوع
املــوازنــة بــأي شـكــل ،بــل تـحــدد فقط صالحية لجنة األه ــل والهيئة املالية وال ــوزارة
والـقـضــاء فــي كشف الـقـيــود وامل ـصــارفــات ،وهــي ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول ،بحسب
املادة  18من القانون  515التي تنص صراحة على أنه« :تبقى سارية املفعول سائر
األحكام التي ال تتعارض مع نصوص هذا القانون.»...

أطـ ـل ــق املـ ــركـ ــز االس ـ ـت ـ ـشـ ــاري لـ ـل ــدراس ــات
وال ـت ــوث ـي ــق ،ف ــي ق ــاع ــة ق ـصــر األون ـي ـس ـكــو
أم ــس ،دراس ـتــه اإلحـصــائـ ّـيــة تـحــت عـنــوان
«األوض ـ ـ ـ ــاع امل ـع ـي ـش ـيــة ل ــأس ــر ف ــي لـبـنــان
 .»2015ت ـع ــرض الـ ــدراسـ ــة ن ـت ــائ ــج مسح
األوض ـ ـ ـ ــاع امل ـع ـي ّـش ـيــة ل ــأس ــر ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة
املقيمة ،والذي نفذه املركز بني عامي 2014
و .2015أب ــرز مــا ّ
توصلت لــه الــدراســة هو
«التأكيد على الفوارق املوجودة بني بقايا
ّ
املركزية ،وظهور
الريف اللبناني واملنطقة
ّ
م ــؤش ــرات ع ـلــى تــري ـيــف املــدي ـنــة وات ـس ــاع
ّ
ّ
الـفــوارق الطبقية داخلها» ،أمــا األهــم فهو
ّ
ّ
املسجل إلى «عامل في زيادة
تحول النمو
ّ
حدة التباين الطبقي واملناطقي ،وارتفاع
متوسط الدخل ،لكن مع انحياز أكبر نحو
ّ
الدخلية العليا».
الشرائح
ّ
ّ
وتقدم الدراسة «تقديرات حديثة ومنقحة
ملؤشرات الفقر النقدي والحرمان البشري
ً
وعـ ـ ــدم اإلنـ ـ ـص ـ ــاف ،فـ ـض ــا ع ــن م ـت ـغ ـيــرات
مرتبطة بمعيشة املجتمع اللبناني» ،وفق
رئ ـي ــس امل ــرك ــز االس ـت ـش ــاري ع ـبــد الحليم
فضل الله ،بهدف إزاحة «الغموض ونقص
امل ـع ّــرف ــة امل ـق ـص ــود وغ ـي ــر امل ـق ـص ــود ال ــذي
يـغــذي امل ــأزق املعيشي ،كــون آخــر األعمال
ّ
اإلحصائية املعلنة واملوثوقة مضى عليها
أكثر من عقد».

تنامي الفقر والالمساواة
أبرز النتائج التي ّ
توصلت اليها الدراسة
«تـكـمــن فــي ال ــوص ــول إل ــى ت ـقــديــرات أعلى
فــي بعض املــؤشــرات مقارنة مــع دراس ــات
أخ ـ ـ ــرى ،إذ ب ـلــغ م ـع ــدال ال ـف ـقــريــن ال ـن ـقــدي
والبشري نحو  %33.6بفارق  5نقاط عن
الفقر املطلق ّ
املقدر بنحو  ،%28.5وبفارق
سبع نقاط للفقر األدنى أي  %15.2مقابل
 ،%8وس ـب ــع ن ـق ــاط ف ــي دل ـي ــل األس ـ ــر ذات
اإلشباع املتدني».
ي ـع ـي ــد فـ ـض ــل ال ـ ـلـ ــه األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب إل ـ ـ ــى ك ــون
ّ
الثانوية يتعاظم على
«إشباع الحاجات
ّ
حساب إشباع الحاجات الرئيسية ،فيما
السياسات املالية والنقدية ّ
تصمم بنحو ال
ّ
تحفز االنتاج واالنتاجية ،وترفع تكاليف
االنتاج في حالة التوسع وتخفض الطلب
في حالة االنكماش ،ما ّ
تسبب في ارتفاع
خــط الـفـقــر الـنـقــدي إل ــى أك ـثــر مــن ضعفي
الحد األدنــى لألجور ،وفــي تدهور املكانة
ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ل ــاق ـت ـص ــاد ال ــوطـ ـن ــي ت ـجــاه

االقتصادات األخرى وال سيما في قطاعات
الـخــدمــات واإلن ـتــاج السلعي .فــأوجــد هذا
األث ــر املـ ــزدوج حلقة تـقــود إل ــى إطــالــة أمد
الركود وزيادة حدة الالمساوة».

تفاوت المداخيل والفجوة التنموية

تـبـ ّـن الــدراســة أيـضــا أن «تــوزيــع مداخيل
العاملني بأجر هو أقــل تفاوتًا من توزيع
امل ــداخ ـي ــل األخ ـ ــرى (ي ـب ـلــغ م ــؤش ــر جيني
لـلــرواتــب  0.32مقابل  0.43ملــؤشــر جيني

رعد :بعد عامين
على تشكيل
الحكومة لم تخرج إال
بسياسات عقيمة

ملـجـمــوع امل ــداخ ـي ــل) ،فـيـمــا مـتــوســط دخــل
الـ ـع ــامـ ـل ــن بـ ــأجـ ــر م ـن ـخ ـف ــض عـ ـل ــى نـحــو
ملموس مقارنة باملتوسط العام .في حني
ّ
يسجل القطاع الخاص متوسط دخل أقل
من مثيله في القطاع العام ،حتى قبل إقرار
سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب» ،وهــو مــا ّ
يعده
ً
فـضــل ال ـلــه دل ـي ــا عـلــى «ض ـعــف إنـتــاجـيــة
الـقـطــاع ال ـخــاص وارت ـب ــاط أج ــور القطاع
الـعــام بعوامل إداري ــة وسياسية أكثر من
ارتباطه باألداء والفعالية».
وت ـك ـشــف امل ـق ــارن ــة ب ــن املـنـطـقــة املــركـ ّ
ـزيــة
ّ
ومـنــاطــق األطـ ــراف أن «الـتـقــلــص النسبي
للفجوات التنموية ترافق مع زيادة الهوة
بــن مــداخـيـلـهــا ،بحيث ي ـســاوي متوسط
ال ــدخ ــل ف ــي ال ـعــاص ـمــة ض ـعــف مـثـيـلــه في
األق ـض ـيــة ال ـطــرف ـيــة ،م ــا ي ــدل ع ـلــى ضعف
املفاعيل التنموية لإلنفاق الحكومي بما
في ذلك إنفاقها االستثماري».
يعيد فـضــل الـلــه ذل ــك إل ــى «تـعـثــر القطاع
ال ـ ـعـ ــام وتـ ـب ــاط ــؤ الـ ـت ــوظـ ـيـ ـف ــات وت ــراج ــع
اإلنـ ـف ــاق االس ـت ـث ـم ــاري ال ـع ــام م ــن حــوالــي
نصف مجموع واردات الخزينة في نهاية
الـثـمــانـيـنـيــات إل ــى أق ــل م ــن  %8مـنـهــا في

ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة( ،أقـ ــل م ــن رب ــع خــدّمــة
ال ــدي ــن الـ ـع ــام) ،ف ــي ح ــن بـقــي م ــا يصنف
ّ
إنفاقًا اجتماعيًا يشكل نسبة معتدًا بها
من أرقــام املــوازنــة لكن بجدوى متناقصة
وف ـعــال ـيــة ض ـع ـي ـفــة ،م ــا ن ـتــج ع ـنــه ات ـســاع
الفجوات الطبقية واكتساب الفقر طابعًا
ً
مدينيًا وريفيًا فــي آن ،فضال عــن انتشار
الوظائف ذات اإلنتاجية املنخفضة على
حساب فرص العمل املجزية».
ويتابع فضل الله ّ
ّ
الخارجية
«أما التدفقات
مليار دوالر خــال عقد
الـتــي قــاربــت مئة ّ
ون ـص ــف ع ـق ــد ،وغ ـ ــذت خ ــزائ ــن امل ـص ــارف
بما يضاهي الــدخــل الوطني ،فلم تتنتج
أي تـحـ ّـســن ،بــدلـيــل ع ــدم الـكـفــايــة لتمويل
الـحـ ّـد األدن ــى مــن الـحــاجــات االستثمارية
امل ــادي ــة والـبـشــريــة واالجـتـمــاعـيــة إال عبر
االستدانة».

البداية من الموازنة

ّ
تبي الدارسة أيضًا مفارقات وتناقضات
ب ــارزة .مقابل تضخم اعتمادات الكهرباء
وامل ـيــاه والـصـحــة والتعليم فــي املــوازنــات
ّ
يتبي أن «أغلبية األسر تلجأ إلى
العامة،
مـصــادر ثانية لتأمني حاجاتها مــن هذه
ال ـخــدمــات ال ـعــامــة ،فنصف األس ــر تعتمد
ّ
الكهربائية ،و%41
على اشتراك املــولــدات
منها فقط تعتمد على شبكة املياه العامة،
فيما نصف األسر تحظى بتغطية صحية،
وتـسـتـقـطــب املـ ـ ــدارس الــرسـمـيــة  %41من
إجمالي ّالطالب».
هذه املؤشرات وغيرها استند إليها رئيس
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد
فــي مداخلته مشيرًا إلــى «ض ــرورة النظر
في هذه النتائج عند دراسة املوازنة لعدم
اإلطــاحــة بحقوق املواطنني وإره ــاق ذوي
الــدخــل امل ـحــدود بحجة تقليص العجز».
وقــال رعد إن «السياسات تقاس بقدرتها
عـلــى تحقيق االهـ ــداف الـسـيــاسـ ّـيــة ،فبعد
عــامــن عـلــى تشكيل الـحـكــومــة ل ــم تخرج
إال بسياسات عقيمة إنـســل منها قانون
ان ـت ـخ ــاب ــي س ـي ـن ـتــج ت ـغ ـي ّـي ــرات وح ـكــومــة
جــديــدة ،مطلوب أن تـتــوفــر لديها اإلرادة
ملكافحة النظام الريعي وتوسيع القروض
اإلنتاجية وزيــادة حصة األجــور وتطوير
شبكات االمان وإصالح النظام الضريبي
ليصبح أكثر إنصافًا».
(األخبار)

تقرير

الم ّ
األبنية القديمة غير ُ
رم ّ ًمة:
قانون اإليجارات ليس حل
هديل فرفور
دفتر الشروط يفرض على خبراء المحاسبة «شروطًا تعجيزية» (هيثم الموسوي)

مـعـلــم لـكــل شـعـبــة يـجــب الـتــدقـيــق في
هذه التفاصيل.
ـ ـ النقطة الرابعة :املستندات القانونية
امللحقة أمر بسيط ويومي ،لكن ّإدارات
ال ـعــديــد م ــن املـ ـ ــدارس إم ــا تـتـمــنــع عن
اطالع لجان األهل عليها ،أو تعطيها
م ـح ـجــوبــة األس ـ ـمـ ــاء ،ك ـم ــا أن أس ـم ــاء
املستفيدين من املنح محجوبة دائمًا،
لذا من املفيد التأكد منها.
ال شــك فــي أن املبالغات فــي مــوازنــات
السنة الحالية ليست أمرًا مستحدثًا.
ل ـك ـن ــه أخ ـ ــذ بـ ـعـ ـدًا م ـخ ـت ـل ـفــا م ــع وع ــي
األهل لحقوقهم املنصوص عليها في
القانون .وما تحاول الوزارة فعله هو
تطبيق سطحي للقانون  515كما هو
واضح في معايير التدقيق املقترحة.
فــاآللــة الـحــاسـبــة ت ـعــرف كـيــف تجمع
ول ـك ـن ـهــا ال ت ـح ـلــل مـ ــوازنـ ــة .امل ـط ـلــوب

مــن املــدقـقــن ،بحسب دفـتــر الـشــروط،
اصدار تقارير تقول ان األرقام الواردة
ص ـح ـي ـحــة واملـ ـسـ ـتـ ـن ــدات م ـك ـت ـم ـلــة أو
تنقص كــذا وكــذا .لكننا كأهل نعرف
ال ـح ـق ــائ ــق األخـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي مل ـس ـن ــاه ــا،
ونعرف ان حقوقنا في القانون تجيز
ل ـن ــا حـ ــق اإلع ـ ـت ـ ــراض أم ـ ـ ــام ال ـق ـض ــاء
الس ـت ـعــادة حـقـنــا ال ــذي دف ـع ـنــاه على
مدى السنوات املاضية ،تارة بتالعب
امل ـ ـ ــدارس ب ــامل ــوازن ــات وتـضـخـيـمـهــا،
وت ـ ــارة ت ـحــت مـسـمــى سـلـفــة ع ـلــى أي
زيـ ـ ــادة مــرت ـق ـبــة ،وتـ ـ ــارة ثــال ـثــة تـحــت
م ـ ـس ـ ـمـ ــى ق ـ ــرط ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ومـ ـ ـص ـ ــاري ـ ــف
إضافية ،إلزامية ،تم تهريبها خارج
القسط.
* باحث في التربية والفنون،
عضو الحملة الوطنية للجان األهل وأولياء
األمور في املدارس الخاصة

فــي األش ـهــر الـثــاثــة األخ ـيــرة مـ ُـن ال ـعــام املــاضــي ،تـعـ ّـرضــت ثالثة
مبان لخطر السقوط واالنهيار وأخليت من قاطنيها .هذا ما ظهر
ٍ
ُ
حينها ل ــ«اإلع ــام» ،فيما تفيد املعطيات بــأن ح ــوادث مشابهة
تتعرض لها «يوميًا» مبان لم ُت ّ
ّ
رمم منذ عام  .1970وأوضح رئيس
ّ
جميعة «شبكة سالمة املباني» يوسف عزام لـ«األخبار» أن مباني
عدة تشهد يوميًا انهيارات جزئية ألعمدة أو أسقف أو غيرها من
ّ
ّ
التصدعات التي ال تقل خطورة عن حوادث االنهيار التي ينقلها
اإلعالم« ،بسبب اإلهمال وعدم اتخاذ قرار بترميمها».
ُ
ّ
وفـيـمــا ال تــوجــد إح ـص ــاءات رسـمـيــة ح ــول ع ــدد املـبــانــي املـعــرضــة
ُ
لالنهيار ،تفيد تقديرات الشبكة بوجود أكثر من  16ألف مبنى لم
ُ
ترمم منذ  48عامًا ،منها  10460في محافظة بيروت.
نقابة مالكي العقارات واألبنية املؤجرة القديمة تعقد اليوم مؤتمرًا
صحافيًا لـ «إطالق صرخة ملنع تكرار كوارث انهيار املباني» .وليست
املرة األولى .فقد عال صوت النقابة مرات ّ
هذه ّ
عدة لدى وقوع حوادث
ُ ّ
انهيارات للترويج أن قانون اإليجارات الجديد سيمكن املالك من دفع
ُ
تكاليف الترميم التي لم يدفعها منذ عقود .وعلى األغلب ،ستناقش
النقابة اليوم «السيناريو» نفسه ،فيما يؤكد مطلعون أن تطبيق
ّ
القانون لن يحل مشكلة هذا امللف املأزوم واملؤجل منذ سنوات.
سنة مـ ّـرت على إعــادة نشر قانون اإليـجــارات الجديد في الجريدة
الرسمية بعد إدخــال تعديالت عليه ،ولم ُيعرف بعد مصير املواد
ّ
ّ
املخصص ملساعدة ملستأجرين
«العالقة» املتعلقة بأموال الصندوق

ُ
األكـثــر هشاشة لــدفــع ب ــدالت اإليـجــار الـجــديــدة ،ولــم تـقـ ّـر املراسيم
التطبيقية للقانون بعد .فيما تستمر مماطلة السلطة السياسية
في حسم إشكاليات القانون وبالتالي بحسم ملف األبنية القديمة،
عبر وضع سياسة إسكانية وطنية تأخذ في االعتبار حق املالكني
ُ
واملستأجرين معًا.
ّ
ويــرى عـ ّـزام أن قانون اإليجارات الجديد ال يحل ملف األبنية« ،بل
ُ
ّأجل املشكلة لنحو  12عامًا ُمقبلة ،تاريخ تحرير عقود اإليجارات
القديمة ،فيما املطلوب تحديد مسؤول لحظوي عن أي انهيار أو
خطر حالي» .واعتبر أن سياسة «الالمباالة» التي انتهجتها الدولة
مع هذا امللف ّأدت إلى تعقيده.
ّ
وفيما يستغل املالكون كل مناسبة للحديث عن «مظلومية» املالك
ال ــذي ُ«م ـنــع مــن اس ـت ــرداد ُمـلـكــه واالس ـت ـفــادة مــن اإلي ـج ــارات التي
ُ
ُ
ارتفعت عبر الـسـنــوات» ،يــرى املـسـتــأجــرون الــقــدامــى أنهم هــم من
يدفعون أرواحهم ثمنًا لهذا اإلهمال ،مستندين إلى أن قانون البناء
كان واضحًا عندما قضى بتحميل املالك مسؤولية الترميم« ،وفي
حال عجز عن أداء هذه املسؤولية فالدولة هي املسؤولة عن تصويب
هذا الواقع» ،على ّ
حد تعبير رئيس لجنة دعم حقوق املستأجرين
املهندس أنطوان كرم.
بـحـســب ت ـق ــدي ــرات «ش ـب ـكــة س ــام ــة امل ـب ــان ــي» ،يـقـطــن ن ـحــو اثـنــن
وخمسني ألفًا وثالثمئة ُمستأجر في مبان قديمة غير ُم ّ
رممة في
ُ
محافظة بيروت ،ويبلغ العدد اإلجمالي ملستأجري املباني القديمة
نحو  81ألفًا و 300مستأجر يقطنون في  16260مبنى قديمًا لم
ّ
ترمم منذ  48عامًا!
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إعداد حبيب معلوف

على الحافة

من فضيحة
إلى تراجيديا
حبيب معلوف
ال تــزال الفضيحة ّ
تجر فضيحة أخــرى فــي ملفات البيئة.
فمن فضيحة إنتاج سياسات في إدارة النفايات متناقضة
وغـيــر شــامـلــة تسبق االسـتــراتـيـجـيــة ،إل ــى فضيحة شطب
فقرات من هذه السياسات في مجلس الــوزراء ،التي تسبب
َ
أيضًا نسف قسم من إجراءاتها الضرورية ،إلــى فضيحة
قرار مجلس الــوزراء بمعالجة مكبات جبل لبنان ،من دون
أن يكون هناك خطة مستدامة ،التي أنتجت فضيحة أخرى،
هي طلب تمويل هذه العملية من كفاالت املقالع والكسارات
في وزارة البيئة ...إلخ!
خالل هذا األسبوع ،انشغلت بعض الدوائر في وزارة البيئة،
بالعمل عـلــى دراس ــة كيفية تطبيق ق ــرار مجلس ال ــوزراء
املـفــاجــئ وغـيــر امل ــدروس (رق ــم  70فــي  .)2018/2/15وقد
تساءل البعض :من استشار وزيــر البيئة لكي يسير بهذا
القرار ـ الخيار؟!
اثـنــاء التمحيص فــي ملفات املقالع ،تبني أن الـكـفــاالت ،كما
ذك ــرن ــا ف ــي مـ ـق ــاالت س ــاب ـق ــة ،ه ــي مـخـصـصــة لـتــراخـيــص
املقالع والـكـســارات ولحسن سير عملها (حسب املرسوم
 ،)2002/8803وإمكانية مـصــادرة هــذه الكفالة إذا خالف
املستثمر الشروط التي ّ
ينص عليها الترخيص ،خصوصًا
م ــوض ــوع امل ــدرج ــات ف ــي اس ّـتـثـمــار امل ـقــالــع ،لـكــي ال يتكرر
ال ـت ـشــويــه ال ـض ـخــم الـ ــذي ح ــل ف ــي ج ـب ــال ل ـب ـنــان تــاريـخـيــا،
وإمـكــانـيــة م ـص ــادرة ه ــذه الـكـفــالــة وإص ــاح الـتـشــويــه على
حساب ِّ
املشوه .وقد تبني أمس من خالل دراسة أولية لحجم
هذه الكفاالت املوجودة في املصارف ،التي ال يمكن إخراجها
إال بــإجــراءات قانونية تتعلق بجهة االسـتـخــدام ،أي قطاع
املقالع ،ال أي قطاع آخر .وتبني أيضًا أن حجم هذه الكفاالت
يـقـ َّـدر بمليوني دوالر أمـيــركــي فـقــط ،فــي حــن أن املطلوب
من وزيــر البيئة ملشروعه «اإلصــاحــي» 20 ،مليون دوالر
كبداية! وقسم من هذه الكفاالت ،يقارب النصف ،هو ملقالع
ُ
ست َ
صادر هذه الكفاالت قبل أن تنتهي
ال تزال تعمل .فكيف
األعمال ،مع العلم أن ليس على األرض اللبنانية مقلع واحد
أو كسارة يعمل بطريقة نظامية وقانونية ،وأن الكفاالت ال
تشمل القسم األكـبــر مــن هــذا القطاع الــذي يعمل مــن دون
تــراخـيــص ،وبمهل إداري ــة تتمدد باستمرار ،وكــان آخرها
طلب وزير البيئة الحالي طارق الخطيب في كتاب رفعه إلى
مجلس الوزراء في  ،2017 /7/25التمديد سنتني إضافيتني!
ف ــوزارة البيئة الـتــي أهـمـلــت ،وال ت ــزال ،وض ــع استراتيجية
للنفايات ،أهملت أيضًا وضع استراتيجية شاملة ،وقانون
جــديــد للمقالع وال ـك ـســارات يـضــع ح ـدًا لـهــذا الـفـلـتــان وهــذه
الفوضى.
ال شيء استراتيجيًا في هذه الوزارة .االرتجال سيد املوقف،
فــي أقــل تقدير ،لكي ال نقول إن هناك «قـصــديــة» مــا لترك
األم ــور على هــذا الشكل ،فيستطيع أن يستفيد مــن يريد
أن يستفيد من قــوى سياسية ممسكة بمفاصل السلطة
وال ـقــرارات ،على حساب الفائدة املتوخاة لخزينة الــدولــة أو
للبيئة اللبنانية التي ال تدخل في حساب أحد.
وبـغـيــاب التفكير االسـتــراتـيـجــي املــزمــن فــي وزارة البيئة،
سيطرت الـطــروحــات الـطــارئــة والعشوائية دائـمــا ،حتى في
أثناء فترات االستقرار النسبي .من هذه العشوائيات ،اقتراح
مواقع املقالع والكسارات املشوهة ملعالجة النفايات! واليوم
استخدام أمــوال (كفاالت) املقالع ملعالجة مكبات النفايات!
فكما أن معظم مواقع املقالع املــوجــودة فــوق مصادر املياه
الجوفية ال تصلح حتى كمجرد مواقع لفرز النفايات (وليس
لطمرها حتمًا) ،كذلك إن أموالها ال تصلح ملعالجة مكبات
النفايات ،إذ يمكن أن ال تكفي أيضًا ملعالجة تشوهات املقالع.
فحسب الدراسة السابقة للمواقع املشوهة ،هناك مواقع لم
تعد قابلة لإلصالح وإعــادة التاهيل ،ألن املستثمرين فيها
أكلوا الجبال ولم يتدرجوا من البداية باالستثمار ،وكل أموال
كفاالت املقالع (كلها) ال تكفي ملعالجة موقع واحــد َّ
مشوه
بطريقة عمودية ،هذا إذا سمحت طبيعة األرض ومساحتها
بذلك .فمتى تخرج إدارة ملفات وزارة البيئة في لبنان من
أيــدي الهواة والسماسرة املحترفني؟ أمــا آن لهذا املسلسل
التراجي ـ كوميدي أن ينتهي؟!

أمن غذائي

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

ِّ
شركات تهدد أمننا الغذائي
ّرد أحد االقتصاديين على مقالنا السابق «األمن يأكل الزراعة» ،الذي
استنتجنا فيه أنه ّ
يهدد «األمن الغذائي» ،بأن الزراعة ليست أساسية في
لبنان ،ويمكن استيراد الغذاء .إال أن المعلق االقتصادي لم يذكر عن ّ
أي
َّ
نوع من الغذاء يتحدث؟! أي عن القيمة الحقيقية لهذا الغذاء المصنع
َ
والمستورد ومشاكله وأضراره ،ومن يضع يده عليه ويتحكم به
ق ـبــل ب ـضــع سـ ـن ــوات ،أع ـل ـنــت مــؤسـســة
«أوكـسـفــام» الــدولـيــة فــي تقرير خاص
ب ـع ـن ــوان «مـ ــن ي ـق ــف خ ـل ــف ال ـع ــام ــات
الـتـجــاريــة» ،أكـبــر عشر شــركــات أغذية
ومشروبات ومواد التجميل («املغذية»
للجلد) ،وأكثرها تأثيرًا في العالم .هذه
الشركات الضخمة تمتلك قــوة هائلة
لدرجة تحكمها بالعالمات التجارية
التي يشتريها الناس ،وبالتالي تمتلك
تأثيرًا كبيرًا بغذائهم وظروف عملهم،
في مختلف أنحاء العالم .أسماء بعض
ه ــذه الـشــركــات مــألــوفــة لـنــا ،وبعضها
اآلخ ــر غـيــر م ــأل ــوف ،وأق ــل شـيــوعــا في
منطقتنا.

الشركات العشر
مــن هــذه الـشــركــات العشر االحتكارية
األكـثــر تحكمًا فــي «األغــذيــة» املصنعة
عــامل ـيــا وم ـح ـل ـيــا« :ن ـس ـت ـلــه»« ،بـيـبـســي
ك ـ ـ ــوال»« ،ك ــوك ــا ك ـ ـ ــوال»« ،يــون ـي ـل ـي ـفــر»،
«دانون»« ،جنيرال ميلز»« ،كيلوغس»،
«مارس»« ،أسوسيتيد بريتش فودس»
و«مونديليز» .يعمل في كل واحدة من
ُ
ه ــذه ال ـشــركــات آالف ال ـع ـمــال ،وتــراك ــم
عــائــدات سنوية بمليارات ال ــدوالرات،
وتتحكم فعليًا بغذاء العالم.
اختيار هذه الشركات العشر باعتبارها
األضـ ـخ ــم ارتـ ـك ــز ع ـل ــى ك ــون ـه ــا األك ـب ــر
عامليًا مــن حيث إيــراداتـهــا اإلجمالية،
ومن حيث كونها احتكار قلة معدودة
من املنتجني ،إضافة إلــى موقعها في
التصنيف الـسـنــوي لـشــركــة «فــوربــس
 »2000الذي يصنف الشركات استنادًا
إلـ ـ ــى م ـب ـي ـع ــات ـه ــا امل ــركـ ـب ــة وأص ــولـ ـه ــا
وأربــاح ـهــا وقيمتها فــي ال ـســوق ،كما
يـقــول الـبــاحــث ج ــورج ك ــرزم .كــذلــك إن
عشرات املليارات من الدوالرات سنويًا
قيمة إيــرادات كل واحــدة من الشركات
العشر ،علمًا أن بحوزة خمس من بني
هــذه الشركات أصــول بقيمة  50مليار
دوالر على األقــل؛ كذلك إن أربــاح أربع
شركات بلغت العام املاضي أكثر من 6
مليارات دوالر لكل واحدة منها.

الدعايات التجارية

ً
أسماء
يحمل العديد من هذه الشركات
عائلية ،وهــي تنفق مبالغ هائلة على
الدعايات التجارية للترويج لعالماتها
التجارية .تسع من بني الشركات العشر
ك ــان ــت خـ ــال عـ ــام  2012م ــن ب ــن أكـبــر
مشتر لإلعالنات التجارية« .كوكا
مئة
ٍ

ُ
كوال» ،على سبيل املثال ،التي ت َع ّد أكبر
سـ ــادس مـعـلــن ت ـج ــاري عــامل ـيــا ،أنفقت
خ ــال ع ــام  2012أك ـثــر م ــن  3مـلـيــارات
دوالر ع ـلــى اإلع ــان ــات ال ـت ـجــاريــة .في
ّ
املقابل ،حلت شركة «يونيليفر» ثانية
في حجمها الدعائي عامليًا.
مبدئيًا ،يعمل الترويج الدعائي لهذه
الشركات على خلق شعور باأللفة من
خالل اإلعالنات التجارية ،في محاولة
لـلـحـفــاظ عـلــى نــزعــة ال ـن ــاس الـشــرائـيــة
ملنتجاتهم «شبه الغذائية» ،علمًا بأن
معظم األغذية املصنعة التي نشتريها
ُ
ت َع ّد مكونات «شبه غذائية» .فمكونات
السلع «الغذائية» التي تصنعها هذه
ال ـشــركــات ،ال صـلــة لـهــا غــالـبــا بــالـغــذاء
الطبيعي والحقيقي ،بــل إن مصدرها
هو املختبرات الكيميائية ،ال الطبيعة،
وهـ ـ ـ ــي ب ــالـ ـطـ ـب ــع مـ ـ ــؤذيـ ـ ــة ألج ـس ــام ـن ــا
وصحتنا والبيئة.

شيفرة للتضليل
م ــن ق ـ ــوة ح ـي ـلــة دع ــاي ـت ـه ــا ،ق ــد تـمـنــح
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات س ـل ـع ـت ـه ــا اسـ ـ ـم ـ ــا ب ـي ـت ـيــا
حميميًا ،مثل «من خيرات بالدنا» ،أو
«بـيــت املــونــة» ،مــع صــور على الغالف
تثير الشهية.
ك ــذل ــك ،ال ي ـع ــرف ْ م ـع ـظــم املـسـتـهـلـكــن
كيفية فـ ّـك «الشيفرات» املطبوعة على

ال قيمة غذائية وقاتلة
ت ـ ـ ـ ــزداد أذيـ ـ ـ ــة هـ ـ ــذه املـ ـنـ ـتـ ـج ــات «ش ـب ــه
الغذائية» الكاذبة ،كلما زاد استهالكها
بنحو متكرر ودائم .فهي تحوي غالبًا
ده ـن ـي ــات مـشـبـعــة ت ـع ـمــل ع ـلــى زيـ ــادة
الــوزن والكولسترول ،وبالتالي تؤدي
إلى انسداد في الشرايني .كذلك تحوي
هــذه املنتجات مستويات مرتفعة من
ال ـصــوديــوم ،وزيــوتــا مـهــدرجــة وسكرًا
مكررًا يزيد وزن الجسم ويرفع ضغط
الـ ــدم وال ـكــول ـس ـتــرول ،وي ــزي ــد احـتـمــال
اإلصابة بمرض السكري .يضاف إلى
ذلك احتواؤها على النشويات املعدلة،
وع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن مـ ـض ــاف ــات األغ ــذي ــة
الكيميائية (م ـضــادات أكـســدة ومــواد
ُ ِّ
ِّ
ومحليات
حافظة وأصباغ ومنكهات
ص ـن ــاع ـي ــة) .الـ ـه ــدف ال ــوح ـي ــد إلضــافــة
ج ـم ـي ــع ه ـ ــذه املـ ـك ــون ــات الـ ـت ــي تـسـبــب
أم ــراض ــا مــزمـنــة وخ ـط ـيــرة ،ه ــو زي ــادة
ولو على جثث املستهلكني.
األرباح،
ُ ِّ
ت ـ ـ ـضـ ـ ــاف امل ـ ـ ـنـ ـ ــك ـ ـ ـهـ ـ ــات الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــائـ ـي ــة
ومـ ــواد الــرائ ـحــة إل ــى الـسـلــع الـغــذائـيــة
امل ـص ـن ـع ــة إلخـ ـف ــاء ال ـط ـع ــم وال ــرائـ ـح ــة
األص ـل ـيــن ال ـكــري ـهــن ل ـهــذه املـنـتـجــات
ُ
ً
املتدنية ال ـجــودة أص ــا ،فيما تضاف
األصـبــاغ الكيميائية لتحسني املظهر
ال ـخــارجــي لـلـسـلــع ال ـغــذائ ـيــة املصنعة
الفقيرة بمحتواها الـغــذائــي ،ولكنها
مـشـ ِّـهـيــة بـمـظـهــرهــا .مـعـظــم املـنـتـجــات
«الغذائية» املصنعة كيميائيًا ليست
طـعــامــا حـقـيـقـيــا .فـمـشــروبــات الـفــواكــه

ـ ـ على سبيل املـثــال ـ ـ ال تـحــوي الثمار
الطبيعية ،وال عالقة لها بتلك الثمار،
ِّ
ب ــل تـ ـ َح ــوي مـ ـ ــواد م ـنــك ـهــة كـيـمـيــائـيــة
ُ
تـ ـص ــن ــع ف ــي املـ ـخـ ـ ُتـ ـب ــرات ،ب ـط ـعــم تـلــك
ِّ
الـثـمــار .تعبير «املـنــكـهــات الطبيعية»
الذي نقرأه على ملصقات بيان السلع
ال ـغ ــذائ ـي ــة امل ـص ـن ـعــة ال ع ــاق ــة ل ــه بــأي
شيء طبيعي ،ألن املختبرات ُقد تكون،
ِّ
غالبًا ،هي التي صنعت تلك «املنكهات»
التي تهدف إلى إخفاء الطعم األصلي
للمنتجات ذات الجودة املتدنية.
وبـ ـ ــامل ـ ـ ـقـ ـ ــارنـ ـ ــة م ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــذاء ال ـ ـكـ ــامـ ــل
ُ
وال ـط ـ َّب ـي ـعــي ،ت ـ َـع ـ ّـد م ـع ـظــم «األغ ــذي ــة»
امل ـصــنـعــة ف ـق ـيــرة جـ ـدًا بــالـفـيـتــامـيـنــات
واملـعــادن الطبيعية وغنية بالسعرات
ال ـص ـن ــاع ـي ــة .ب ــل ك ــي ت ـش ـجــع ش ــرك ــات
األغذية املستهلكني على شراء سلعها،
تـضـيــف إل ــى منتجاتها «فيتامينات
ومعادن»؛ علمًا أنه لو كانت تلك السلع
ً
تشكل طعامًا حقيقيًا ،ملا وجــب أصال
إضافة «الفيتامينات واملعادن».

شركات تسيطر على األراضي
الرخيصة إلنتاج سلع قاتلة
ملصقات األغذية املصنعة ،التي تكون
غالبًا غير مفهومة وغير واضحة .وإذا
تمكن أحدنا من قراءة تلك «الشيفرات»
(أرق ـ ـ ــام أل  ،)Eف ـس ــرع ــان م ــا يكتشف
َّ
أنـهــا ليست ســوى مــركـبــات كيميائية
ص ـنــاع ـيــة خـ ـط ــرة وم ـس ـب ـبــة ألمـ ــراض
َّ
كـثـيــرة؛ وكــأنـنــا نتعاطى مــع مــركـبــات
ومحاليل كيميائية في مختبر ال عالقة
له بالغذاء .الشركات تعلم بــأن معظم
املستهلكني يجهلون املـعـنــى العلمي
ّ
ل ـهــذه «ال ـش ـي ـفــرات وكـيـفـيــة فــكـهــا .لــذا،
إن ذكــرهــا بهذه الطريقة املبهمة على
أغلفة سلعهم (أي تجنب ذكر األسماء
الـكــامـلــة للمركبات الكيميائية) ُيـ َـعـ ّـد
ً
شكال من أشكال التضليل التجاري.

وضع اليد على الموارد

«شيفرة»
ملصقات
السلع...
للتعريف أم
للتضليل؟

ّ
يشغل قطاع الزراعة واإلنتاج الغذائي
أكثر من مليار فــرد ،أي ما يعادل ثلث
ق ــوة الـعـمــل الـعــاملـيــة .وفـيـمــا ُيـ َـعـ ّـد هــذا
القطاع أساسيًا ،تمارس ثلة صغيرة
ً
جـ ـ ـ ـدًا م ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات نـ ـ ـف ـ ــوذًا هـ ــائـ ــا،
وتـتـحـكــم بــال ـن ـظــام ال ـغ ــذائ ــي ال ـعــاملــي،
وت ـس ـت ـنــزف امل ـ ـ ــوارد الـطـبـيـعـيــة ل ــدول
الجنوب الفقيرة بأبخس األسعار ،على
ح ـســاب امل ــواط ـن ــن ال ـب ـس ـطــاء ،وتـمـلــي
الـخـيــارات الـغــذائـيــة وش ــروط التوريد
ون ــوع ـي ــة امل ـس ـت ـه ـل ـكــن .ف ـع ـلــى سـبـيــل
املثال ،تستنزف شركة «نستله» املياه
الجوفية في املناطق الريفية بباكستان
حيث تـقــوم بتعبئتها وبيعها ،وذلــك
بـمـحــاذاة الـقــرى الـتــي تعاني مــن ّ
شح
امل ـي ــاه ال ـع ــذب ــة ال ـن ـظ ـي ـفــة ...ك ـمــا فعلت
فــي لـبـنــان حــن اش ـتــرت م ـيــاه ينابيع
«صحة» في فالوغا ،واستثمرت اآلبار
الـجــوفـيــة ف ــي ع ــن زحـلـتــا وسحبتها
ّ
وعبأتها وباعتها إلى لبنان والعالم،
ُف ـي ـمــا ت ـع ـطــش الـ ـق ــرى امل ـ ـجـ ــاورة ،وقــد
أن ـش ــئ س ـ ّـد (م ـك ـلــف وف ــاش ــل وم ـخــرب
وغير ض ــروري )...فوق شاغور حمانا
ّ
لري القرى من مياه السدود املكشوفة
واملـلــوثــة! كذلك سيطرت «كــوكــا كــوال»
و«بيبسي» على الكثير مــن الينابيع
وامل ـيــاه الجوفية لتصنيع منتجاتها
ال ـت ــي ب ــات ــت م ـت ــواف ــرة أك ـث ــر م ــن امل ـيــاه
العذبة حول العالم!
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مفكرة
ذوو االحتياجات الخاصة :حقنا بـ  33مليارًا
في كل مرة يعتصم فيها أصحاب حقوق على
مفرق القصر الجمهوريُ ،ي َ
جبرون على التجمع
فــي «الـبــورة» الترابية املقفلة على طريق بيت
الشعب .هــذه امل ــرة ،تكرر األمــر مــع ممثلني عن
ن ـحــو  100جـمـعـيــة م ـن ـضــويــة ض ـمــن االت ـح ــاد
الوطني لألشخاص املعوقني في كل لبنان.
ذوو االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة حـ ـض ــروا أم ــس
إلــى هنا ليرفضوا خفض ميزانية الجمعيات
ّ
واملس
املتعاقدة مع وزارة الشؤون االجتماعية،
بــأمـنـهــم االج ـت ـمــاعــي واإلن ـس ــان ــي ولـيـطــالـبــوا
بحقهم في التأهيل والتعليم والعيش بكرامة.
الجمعيات أعلنت أنها ستنفذ اليوم إضرابًا
ت ـحــذيــريــا ،م ـل ـ ِّـوح ــة بــإق ـف ــال أب ــواب ـه ــا نـهــائـيــا،
ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن األس ـب ــوع امل ـق ـبــل .وتـنـتـظــر مــوعـدًا
من رئيس الحكومة سعد الحريري ،األسبوع
املقبل.
إس ـم ــاع ـي ــل ال ـ ــزي ـ ــن ،م ــدي ــر م ــؤس ـس ــة الـ ـه ــادي
لإلعاقة السمعية والبصرية التابعة لجمعية
املـ ـب ــرات ال ـخ ـيــريــة ،دع ــا إل ــى ع ــدم ال ـخ ـلــط بني
امل ـل ـفــات ،ف ــإذا كــانــت حـجــة ال ــدول ــة لـحـجــب 33
مليار ليرة عن جمعيات مستحقة هي وجود
جمعيات وهمية ،فليكن ذلك إخبارًا للقضاء.
وأوضـ ــح أن ال ــدول ــة م ـســؤولــة عــن األش ـخــاص
ال ــذي ــن تـخــدمـهــم ه ــذه امل ــؤس ـس ــات الـقــانــونـيــة
التي تقوم بمسؤولياتها نيابة عنها ،مؤكدًا
أن س ـ ّـد الـعـجــز فــي أي بـلــد لــم يـقــم يــومــا على
حساب أصحاب االحتياجات الخاصة .وقال
إن «مساهمة الدولة التي نعتمد عليها بشكل
أســاســي لــم تعد تـتــاء م وحــاجــات املؤسسات
لـ ـس ـ ّـد ال ـع ـج ــز واألعـ ـ ـب ـ ــاء أو ت ـغ ـط ـيــة دي ــون ـه ــا
ّ
سيحتم علينا َ
أمرين :إما تخفيف
الداخلية ،ما
الـخــدمــات ،أو اإلق ـفــال لحني تــأمــن التمويل».
وتحدث الزين عن إمكان زيادة رواتب موظفي

¶¶¶
ينظم املنتدى االشتراكي أمسية مع
شادن ،األحد املقبل ،في بيت زيكو
لجمع التبرعات ملسيرة يوم املرأة في 11
الجاري .ويتشارك الحاضرون القصص
والتجارب التي تدفعهم إلى الغضب تجاه
الالعدالة والالمساواة.
¶¶¶
برعاية وزير الثقافة الدكتورغطاس
خوري (الصورة) ،تفتتح السفارة

أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته للتحقق من أوضاع المؤسسات المتعاقدة مع الوزارة (األخبار)

الـقـطــاع الـخــاص ،بعدما أق ـ ّـرت سلسلة الرتب
والرواتب ملوظفي القطاع العام.
وزي ــر الـشــؤون االجتماعية بـيــار أبــو عاصي،
ّ
ح ـض ــر ل ـي ـق ــول ل ـل ـم ـع ـت ـص ـمــن إن هـ ـن ــاك 594
جـمـعـيــة ومــؤس ـســة تـسـتــوفــي ال ـش ــروط كــافــة،
وسيحاول إقناع اللجنة بعدم خفض موازنة
ً
الوزارة التي خفضتها أصال.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون ،قد أبلغ
ممثلي الجمعيات قبل يوم من االعتصام أنه
ً
يملك ملفًا متكامال عــن الجمعيات الوهمية،
وأن ــه أع ـطــى تــوجـيـهــاتــه للتحقق مــن أوض ــاع
امل ــؤس ـس ــات امل ـت ـع ــاق ــدة م ــع الـ ـ ـ ــوزارة وعـمـلـهــا
ً
وحجم نشاطها لتمييز تلك التي تحتاج فعال
للدعم عن الوهمية منها.

الحياة المدرسية خارج المناهج
أدار الـبــاحــث فــي قـضــايــا املــواطـنـيــة واملجتمع
املــدنــي عـلــي خـلـيـفــة ،نـشــاطــا ب ـع ـنــوان «الـحـيــاة
امل ــدرس ـي ــة :كـيــف يـعـ ّـبــر عـنـهــا الـتــامـيــذ وسـبــل
مواكبتها» ،في مدرسة الشياح األولى الرسمية
امل ـخ ـت ـل ـطــة .ال ـن ـش ــاط ج ـم ــع أسـ ــاتـ ــذة ي ـ ّ
ـدرس ــون
مختلف املــواد العلمية واالجتماعية واألدبية
ف ــي املـ ــدرسـ ــة .وت ـض ـمــن ت ـم ـه ـي ـدًا ع ــام ــا ملـفـهــوم
الحياة املدرسية ومحاولة تطبيقها من خالل
ّ
نموذج ُوزع على الحاضرين .وجــرى التشديد

على ضرورة االطالع على غنى الحياة املدرسية
ّ
تتضمنها املناهج املكتوبة التي
بوضعيات ال
باتت ّ
وضرورة تجاوز
وحدها،
كافية
غير
تعد
ّ
ّ
ّ
املعلم لدور األستاذ الصارم امللقن الذي لطاملا
ّ
الجيد أو الصديق
لعبه ،ليأخذ دور املستمع
ٌ
حتى لتالميذه .وجرى تبادل لآلراء بني األساتذة
املتفاوتي األعمار ـ ـ والذهنيات تاليًا ـ ـ ومدير
ّ
ّ
التطرق
ال ـحــوار ،إذ رأى البعض أن مسؤولية
إل ــى ح ـيــاة ال ـطــاب االجـتـمــاعـيــة ومـشــاكـلـهــم ال
يستطيع األسـتــاذ أخــذهــا على عاتقه بمفرده،
حيث إن على األهل لعب دور مساند أيضًا .وقد

تحدث هؤالء عن «معاناتهم» بسبب غياب عدد
من القيم التي يتناولها منهج التربية املدنية،
كتقبل اآلخر .وقد برزت مشكلة عدم ّ
ّ
تقبل اآلخر
بني التالميذ بشكل واضح ،وخصوصًا في ظل
ت ـعـ ّـدد جنسياتهم وخـلـفـيــاتـهــم الـثـقــافـيــة .هــذا
خـلــق نــوعــا مــن ال ـتــوافــق ح ــول ال ـحــاجــة املــاســة
إلضـفــاء عناصر أخــرى على املناهج املدرسية
املـ ـكـ ـت ــوب ــة ،فـ ــي س ـب ـي ــل ت ـف ـع ـي ــل دور امل ــدرس ــة
إكساب
والخروج من إطارها الجامد ،من أجل ّ
الـ ـط ــاب امل ـع ـل ــوم ــات ال ـت ــي ي ـجــب أن يـتـلــقــوهــا
بأفضل الطرق املمكنة.

الدفاع المدني يحتفل

جامعة مرحبة

االتحاد العمالي يتحرك

ّ
حل رئيس املنظمة الدولية للحماية املدنية
فالديمير كوفشينوف ،ضيفًا على لبنان،
للمشاركة في االحتفال باليوم العاملي للدفاع
املدني التي تنظمه املديرية العامة للدفاع املدني
اليوم .واستقبله املدير العام للدفاع املدني
العميد ريمون خطار ،إلطالعه على دورة العمل
وتعريفه باملهمات التي يقومون بها .وتطرق
خطار إلى أهمية االحتفال وما يحمله من
دالالت على اعتراف املجتمع الدولي بأهمية
جهاز الدفاع املدني اللبناني وضرورة دعمه بكل
السبل للقيام بالدور املنوط به على كل الصعد.

أكد رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب
(الصورة) «العمل لتهيئة الجامعة من حيث
األبنية واملنهاج لتستطيع استقطاب  50%من
الطالب ذوي االحتياجات الخاصة الذين هم
في هذه املرحلة التعليمية والعمل على دمجهم،
ومتابعة التعاون ودراسة عملية لكيفية تنفيذ
البنود السابقة».
كالم أيوب جاء خالل اجتماعه مع لجنة من
ممثلي املؤسسات االجتماعية وكلية الصحة
في الجامعة التي تهيئ مهنيني للعمل مع هذه
الجمعيات وذوي االحتياجات الخاصة.

عند الحادية عشرة ظهر اليوم ،يعلن رئيس
االتحاد العمالي العام بشارة األسمر
(الصورة) ،من مقر االتحاد ،املوقف من تطبيق
السلسلة في املصالح املستقلة واملؤسسات
العامة ،ومن املواد املتعلقة بإلغاء موجب
براءة الذمة في الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي وخفض املنح املدرسية في
املؤسسات العامة واملصالح املستقلة واألسالك
العسكرية والقضاة وخفض موازنات الوزارات
بنسبة  ،20%وخصوصًا وزارات الدفاع
والصحة والشؤون االجتماعية.

زينب إسماعيل

يقيم «املجلس الوطني للبحوث العلمية»،
بالتعاون مع «الهيئة األملانية للتبادل
الثقافي »DAAD-ندوة علمية عن تعزيز
مجتمع املعرفة في لبنان والعالقات بني
أملانيا ولبنان ،وذلك عند العاشرة من
صباح اليوم ،في مقر املجلس.

البلجيكية في لبنان معرضًا للرسوم
املصورة بعنوان «Les Phares de la
 ،»BD Belgeعند السادسة والنصف من
مساء الثالثاء املقبل ،في غاليري - SV
الصيفي فيالدج ،ويستمر لغاية  15منه.
¶¶¶
تفتتح الجامعة اللبنانية الكندية ()LCU
معرض الوظائف ،برعاية وزير االقتصاد
والتجارة رائد خوري (الصورة) ،عند

الحادية عشرة والنصف من صباح
اليوم ،في حرم الجامعة في عينطورة ـ
كسروان.
¶¶¶
تحتفل قيادة الجيش  -مديرية التوجيه
بافتتاح املدرسة اإلقليمية لنزع األلغام،
عند الحادية عشرة من صباح اليوم ،في
ثكنة سعيد الخطيب ـ حمانا ،بحضور
سفراء وملحقني عسكريني ،وممثلني عن
الجهات املانحة واملنظمات والجمعيات
العاملة في مجال العمليات اإلنسانية
لألعمال املتعلقة باأللغام.
¶¶¶
أعـلن املركز التربوي للبحوث واإلنماء
حاجته إلى استقطاب أساتذة في مراحل
التعليم العالي والتعليم الثانوي والتعليم
األساسي في القطاعني الرسمي والخاص
والعاملني في املركز التربوي ودور
املعلمني واملعلمات الراغبني باملشاركة في
ّ
عضوية لجان تطوير املناهج التعليمية.
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اللبنانية
استضافت مالعب كرة القدم ً
في السنوات األخيرة عددًا مهوال من
األجانب ،الذين ال ُيكمل معظمهم
الالعبين
ً
ُ
قبل أن يفسخ
الموسم ُ كامال مع فريقهٌ ،
بالعب جديد .أزمة في تمرير
عقده ويبدل
ٍ
الصفقات الفاشلة والتعاقد مع العبين
ُي ّ
قدمون على أنهم الحل األمثل لمشاكل
الفرق ،قبل أن ُيفضح مستواهم الحقيقي
بعد ضمهم بمبالغ ضخمة
علي زين الدين
قـ ـب ــل انـ ـ ـط ـ ــاق م ــرحـ ـل ــة اإليـ ـ ـ ـ ــاب مــن
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،تـ ـع ــاق ــد ن ـ ــادي
األنصار مع العب الوسط الليبيري
ثـيــو ويـكــس وامل ــداف ــع ال ـســوري ثائر
ً
كــرومــا ،ب ــدال مــن املـهــاجــم السنغالي
تــاال ن ــداي واملــدافــع الغيني أبــو بكر
ك ـمــارا .األخ ـيــر ك ــان ي ـقـ ّـدم ً
أداء جيدًا
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ه ـش ــاش ــة الـتـكـتـيــك
الدفاعي الذي يعتمده الفريق ،إال أن
تغييره كان ضرورة ّ
ملحة ،إلدار ٍة ال
تعرف كيف تصرف أموالها.
ال ـس ـي ــرة ال ــذاتـ ـي ــة ،أو الـ ــ«س ــي ف ــي»،
التي يملكها ويكسُ ،ت ّ
قدمه على أنه
سـيـكــون أفـضــل الع ــب وس ــط أجنبي
ف ــي ل ـب ـن ــان ف ــي ّالـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـي ــرة.
العـ ٌـب دولــي ،تنقل بني أندية أوروبــا

ِلم سيأتي الالعب
األجنبي «السوبر» إلى
لبنان؟
يبحثون عن المال
بعدما رفضتهم أندية
أوروبا في الدوريات
الكبيرة
بات واضحًا أن التعاقد
مع ويكس واالستغناء
البطولة
عن كمارا في ً
المحلية كان خطأ من
أخطاء إدارة األنصار
ول ـعــب م ــع «مــاريـتـيـمــو» الـبــرتـغــالــي
و«أنقرة سبور» في الــدوري التركي،
قبل أن ينتقل إلى قبرص ومنها إلى
أذربيجان ،واآلن ،لسبب ما ،يريد أن
يخوض تجربة في الدوري اللبناني،
وهو في الـ 28من عمره!
ك ــأن الـقـيـمــن عـلــى ال ـن ــادي األخـضــر
لــم ّ
يمر عليهم مثل هــؤالء الالعبني،
الـ ــذيـ ــن ي ـب ـح ـث ــون عـ ــن امل ـ ـ ــال ب ـعــدمــا
رفضتهم أندية أوروبا في الدوريات
الـ ـ ـكـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة النـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدار م ـ ـس ـ ـتـ ــواهـ ــم.
الـبــرازيـلــي فينيسيوس ريتشي هو
م ــن ب ــن ه ـ ــؤالء ،ال ــذي ــن ان ـت ـق ـلــوا إلــى
األن ـص ــار فــي الـفـتــرة األخ ـي ــرة .العــب
ال ــوس ــط ال ــذي ت ـعــاقــدت مـعــه اإلدارة
ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي ب ـم ـب ـلـ ٍـغ ضخم
لعب أيضًا في البرتغال وقبلها في
فرنسا ،قبل انتقاله للسعودية حيث
خ ــاض ثــاثــة م ــواس ــم م ــع «ال ـن ـصــر»
و«الــوحــدة» و«التعاون» ،ومن هناك

عـ ــاد إلـ ــى ب ـ ـ ــاده ،ق ـب ــل أن ي ـح ــط فــي
األنـصــار .والـيــوم ،ريتشي يلعب في
دوري الــدرجــة الرابعة فــي البرازيل!
«متله ومـتــايــل» م ـ ّـروا على األنصار
فـ ــي آخ ـ ــر خ ـم ــس سـ ـ ـن ـ ــوات ،دون أن
يـقـ ّـدمــوا أي إضــافــة للفريق ال ــذي لم
عقد
يفز بلقب البطولة املحلية منذ ٍ
من الزمن.
بــات واضـحــا أن التعاقد مــع ويكس
واالسـتـغـنــاء عــن ًكـمــارا فــي البطولة
املحلية ك ــان خـطــأ مــن أخ ـطــاء إدارة
األن ـ ـ ـصـ ـ ــار ال ـ ـعـ ــديـ ــدة ه ـ ـ ــذا املـ ــوسـ ــم.
الليبيري لعب  8مباريات
فالدولي
ّ
مـ ــع ف ــريـ ـق ــه وتـ ـل ــق ــى ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات مــن
املـتــابـعــن بـســرعــة قـيــاسـيــة ،وه ــو لم
يــواجــه الـفــرق الـتــي تعتلي الترتيب
ّ
يتكيف العــب الوسط
بـعــد .ربـمــا لــم
مع حالة املالعب في لبنان ،أو الجو
غير االحترافي الذي لم يعشه سابقًا،
وربما سيرحل إلى دوري آخر حيث
ّ
ُي ـ ـبـ ــدع ،ل ـك ــن م ــن املـ ــؤكـ ــد أن وي ـكــس
وأمثاله ليسوا الحل األمثل ملشاكل
ال ـف ــرق الـلـبـنــانـيــة ،وأن ال ـت ـعــاقــد مع
الع ــب بـعــد مـشــاهــدة فـيــديـ ٌـو لــه على
«يوتيوب» هــو ،ربما ،خطأ ال يجب
الوقوع فيه.
ال وج ـ ــود لــأج ـن ـبــي «الـ ـس ــوب ــر» في
دورينا .علينا أن نعترف .ومن هنا،
س ـ ــؤال ت ـق ـل ـيــدي ي ـس ــأل ك ــل م ـ ــرةِ .ل ــم
سيأتي الــاعــب األجـنـبــي «الـســوبــر»
إل ــى ل ـب ـنــان؟ سـ ــؤال بــدي ـهــي يـطــرحــه
ج ـم ـيــع امل ـت ــاب ـع ــن ،واإلجـ ــابـ ــة عـلـيــه
واضـحــة :إمــا أنــه يعاني من إصابة،
ّ
مادي مقبول
مبلغ
أو أنه يبحث عن
ٍ
ب ـع ــدم ــا ان ـت ـه ــت م ـس ـيــرتــه ال ـعــامل ـيــة.
وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إلـ ـ ــى أس ـ ـمـ ــاء ال ــاع ـب ــن
الـ ـقـ ـل ــة أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـس ـ ـيـ ــرة ال ــذاتـ ـي ــة
ال ـج ـي ــدة ،الـ ــذي ت ــواف ــدوا إل ــى لـبـنــان
في السنوات األخيرة ،يمكن اختيار
ال ـتــون ـســي رضـ ـ ــوان ال ـفــال ـحــي ال ــذي
ل ـعــب م ــع ال ـن ـج ـمــة ،وهـ ــو كـ ــان العـبــا
فــي «البونسديلغا» .على الــرغــم من
أنــه قـ ّـدم موسمًا جيدًا ،إال أن املدافع
التونسي اعترف أنه كان يعاني من
إصابة ّ
تعرض لها في الكويت وأنه
ج ــاء إل ــى لـبـنــان لـلـعــب مــوسـ ٍـم سهل
حتى يستعيد عافيته ،قبل أن يعتزل
ال ـل ـع ــب فـ ــي ال ـس ـن ــة الـ ـت ــي اس ـت ـغ ـنــى
فيها الـنــادي عن خدماته .ومواطنه
يــوســف املويهبي ال ــذي لعب للعهد
مل ــوس ـم ــن هـ ــو أيـ ـض ــا مـ ــن بـ ــن أبـ ــرز
األم ـ ـث ـ ـل ـ ــة ،كـ ـ ـح ـ ــال العـ ـ ـ ــب األنـ ـ ـص ـ ــار
البرازيلي ّبرونو سميث ،وهانسون
بــواكـيــه املـلــقــب بــ«مـســي كـنــدا» الــذي
خ ــاض الـتـمــاريــن مــع الـنـجـمــة وكــان
ق ــاب ق ــوس ــن أو أدنـ ــى م ــن الـتــوقـيــع
عـلــى ك ـشــوفــاتــه ،انـتـقــل إل ــى الــدرجــة
الثالثة في تشيكيا .حتى التونسي
إي ـهــاب املـســاكـنــي ال ــذي ت ـ ّـوج أفضل
الع ــب أج ـن ـبــي ف ــي ل ـب ـنــان م ـنــذ ثــاث
سنوات ،هرب من مشاكله مع ناديه
فــي بــاده ليلعب موسمًا واح ـدًا في
ال ــدوري اللبناني ،قبل أن يعود إلى
ت ــون ــس .ثـيــو وي ـك ــس ،عـلــى األرجـ ــح،
ليس سوى واحدًا من هؤالء.

تصميم عماد خالدي

16

الجمعة  2آذار  2018العدد 3409

رياضة

الكرة اللبنانية

هنا طريق الجديدة

ملعب «الجيل الذهبي»

عندمانقول الملعب البلدي فإننانقصدبطريقة أوبأخرى «طريق
الجديدة» .واحدة من بين مناطق قليلة في لبنان «احتضنت»
كرة القدم اللبنانية ،تحديدًا بعد الحرب األهلية .هنا ،على هذا
الملعبّ ،
مر «الجيل الذهبي» للكرة اللبنانية ،أو جيل ما«بعدالحرب»،
الذي حاول ترميم ذاكرته ،عندما ُرمم الملعب ،ألغراض أخرى،
كانت وقتها تتعلق بمحو الذاكرة ،والقفز فوقها .من هذه
الشرفات ،خلف الملعب ،شاهد المشجعون موسى حجيج ّ
يسجل
من بعيد ،وجمال طه ينهب العشب ركضًا .جيل تاريخي وذكريات
منطقة بأسرهاّ ،
مهددة بأن تتحول إلى موقف سيارات ،هل من
يتدخل قبل مرحلة «الوقت الضائع»؟
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(مروان بو حيدر)
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العالم

ّ
سوريا
سياسي جديدةّ ،فيما يواصل الجيش السوري
تصعيد
جولة
ة
الشرقي
دمشق
غوطة
ملف
يختبر
هجماته عبر محاور ّ
عدة .وبالتزامن ،تشهد جبهات إدلب ّ
قتال «اإلخوة
سياق
في
ة
مهم
الت
تحو
ّ
األعداء» ،بعد أن استعادت «جبهة النصرة» توازنها في وجه «جبهة تحرير سوريا» ،بفضل تدخل «الحزب
اإلسالمي التركستاني» لمصلحتها

«قضم الغوطة» مستمر...
و«التركستاني» ينقذ «النصرة» في إدلب
صهيب عنجريني
يـ ــواصـ ــل ال ـج ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري أع ـم ــال ــه
ّ
العسكرية على مـحــاور متباعدة في
ّ
غــوطــة دم ـشــق ال ـشــرقــيــة ،م ــن دون أن
ُتـ ـح ــدث «الـ ـه ــدنـ ـت ــان» ّ
أي ت ـغ ـي ـيــر فــي
مسار الحدث حتى اآلن .الهدنة التي
دعــا إليها مجلس األمــن الــدولــي على
كــامــل األراضـ ــي الـســوريــة بقيت حبرًا
ع ـل ــى ورق ول ـ ــم ت ـج ــد ط ــري ـق ـه ــا بـعــد
إل ــى ال ـت ـن ـف ـيــذ ،وحـ ــذت ح ــذوه ــا هــدنــة
«ال ـس ــاع ــات ال ـخ ـمــس» ال ـيــومـ ّـيــة الـتــي
ً
أعـلـنـتـهــا مــوس ـكــو «ت ـس ـه ـيــا ل ـخــروج
املـ ــدن ـ ـيـ ــن» .وت ـ ـكـ ـ ّـرر أم ـ ــس س ـي ـنــاريــو
ّ
«مخيم
اصطفاف الحافالت أمام معبر
الوافدين» لليوم الثالث على التوالي،
ف ــي مّـش ـهــد بـ ــدا روت ـي ـن ـ ّـي ــا وخــات ـم ـتــه
م ـت ــوق ـع ــة .وف ـ ــي ظـ ــل «االسـ ـتـ ـع ـص ــاء»
ال ـ ــذي ي ـش ـهــده امل ـس ــار الــدب ـلــومــاســي،
بــدا أمــس أن امللف على وشــك اختبار
جــولــة تصعيد سـيــاســي جــديــدة عبر
ـس ح ـ ـقـ ــوق االنـ ـ ـس ـ ــان»
ب ـ ــواب ـ ــة «مـ ـجـ ـل ـ ّ
األم ـم ــي الـ ــذي ت ـلــقــى طـلـبــا بــريـطــانـ ّـيــا
رسـمـ ّـيــا لــ«عـقــد اجـتـمــاع عــاجــل خــال
أي ـ ـ ــام ل ـب ـح ــث الـ ــوضـ ــع امل ـ ـتـ ــدهـ ــور فــي
ال ـ ـغـ ــوطـ ــة الـ ـ ـش ـ ــرقـ ـ ـي ـ ــة» .وفـ ـ ـ ــي خ ـضــم
الـسـجــال األمـيــركــي الــروســي املفتوح،
ّ
تطرقت املتحدثة باسم وزارة الدفاع
األم ـيــرك ـيــة« ،ال ـب ـًن ـت ــاغــون» ،إل ــى ملف
ّ
ال ـغــوطــة ،مــتـهـمــة مــوسـكــو ب ــ«إش ـعــال
ال ـنــار فــي س ــوري ــا» و«م ـســاعــدة نظام
(الــرئـيــس ال ـســوري) بشار األســد على
قتل مواطنيه» ،كما طالبت بـ«الضغط
لوقف الـغــارات على الغوطة» .بــدوره،
أدلـ ــى امل ـب ـع ــوث األم ـم ــي س ـت ـي ـفــان دي
ّ
صحافية ،عقب
ميستورا بتصريحات
اجتماع لفريق العمل الــدولــي املعني
بالوصول االنساني ،ناشد عبره «كال
الجانبني وقف إطــاق النار والسماح
لقوافل املساعدات بالوصول ،خاصة
في الغوطة الشرقية» .وقال «سنستمر
فــي مـطــالـبــة كــا الـجــانـبــن حـتــى آخــر
رمــق بــوقــف قـصــف مـنــاطــق بعضهما
البعض ،وتمكني القوافل من الوصول

من تشييع لمقاتلين من «الوحدات» الكردية في عفرين أمس (أحمد بالل ــ أ ف ب)

إلــى الغوطة الشرقية بشكل خــاص»،
مشيرًا إلــى وجــود قصف متبادل «ال
تمكن املقارنة من حيث النسبة ،ولكن
هناك قصف ّ على كال الجانبني» .ومن
دون أي مــؤشــر على ف ــارق قــد ُيحدثه
ال ـك ـب ــاش ال ـس ـي ــاس ــي ،يـ ـب ــدو الـجـيــش
السوري عازمًا على استكمال أعماله
ّ
العسكرية التي زاوجت حتى اآلن بني
تكتيكي «القضم» و«اإلنهاك» .وعالوة
على تكثيف القصف الـجــوي ،يوضح
ّ
مـســار العمليات العسكرية أن خطط

األمم المتحدة :مبادرة روسيا إيجابية ...وغير كافية
ّثمن يان إيغالند ،مستشار املبعوث األممي إلى سوريا ،مبادرة موسكو
بتنظيم هدنة إنسانية يومية في الغوطة الشرقية ،لكنه أشار إلى أنها
«غير كافية» .وقال ،في مؤتمر صحافي عقده أمس في جنيف« :إعالن
روسيا هدنة إنسانية من جانب واحد ،وسعيها إلخراج املدنيني عبر ممر
إنساني آمن شيء إيجابي» .وأشار املسؤول
ً
األممي إلى أن هذه التدابير غير كافية ،معلال ذلك
بأن «املدة املحددة لوقف إطالق النار التي تمثلت
بخمس ساعات يوميًا ال تكفي لتقديم املساعدات
اإلنسانية» .ولفت إلى أن «العاملني في مجال اإلغاثة
اإلنسانية بحاجة إلى الحصول على إذن بالسفر
من السلطات السورية لتقديم املساعدات في الغوطة
الشرقية» ،واستطرد« :نحن بحاجة إلى التفاوض
مع روسيا واألطراف األخرى لنرى ما يمكننا القيام به» .وفي ما يتعلق
بالرقة ،قال« :نحن مستعدون ونريد الذهاب إلى الرقة .فقط نحن بحاجة إلى
الحصول على تصريح من السلطات السورية وتقييم للوضع األمني هناك،
وأعتقد أن الحكومة السورية ،بمساعدة روسيا ،ستمنحنا تلك التصاريح».
(أ ف ب)

الجيش تلحظ ّ
أهمية فتح جبهات على
م ـح ــاور مـخـتـلـفــة ،إض ــاف ــة إل ــى تنفيذ
ّ
هجمات متتابعة على كل من املحاور
وانتهاز فرصة أي انهيار في صفوف
ّ
املجموعات املسلحة لبسط السيطرة
ومــن ثــم االلتفات إلــى تثبيتها .ورغــم
تــأك ـيــدات دم ـشّــق ومــوس ـكــو املتتالية
ّ
أن الغوطة مرشحة لتكرار سيناريو
ّ
أحـيــاء شــرق حـلــب ،ف ــإن ف ــوارق كثيرة
تحضر بني الحالتني ،على رأسها واقع
ّ
ّ
املـجـمــوعــات املـســلـحــة فــي ك ــل منهما،
ّ
س ــواء مــن حـيــث التنظيم أو التسلح
ّ
أو ع ــدي ــد امل ـس ــل ـح ــن .ويـ ـع ـ ّـد «ج ـيــش
اإلسـ ـ ــام» أك ـب ــر م ـج ـمــوعــات ال ـغــوطــة،
ويـلـيــه «فـيـلــق الــرح ـمــن» ،ع ــاوة على
ّ
حضور مؤثر لكل من «جبهة النصرة»
ّ
و«ح ــرك ــة أح ـ ــرار ال ـش ــام اإلس ــام ــي ــة».
وخ ــاف ــا مل ــا كــانــت عـلـيــه الـ ـص ــورة في
حلب مــن غـيــاب للسيطرة «املــركـ ّ
ـزيــة»
ف ــي ص ـف ــوف امل ـج ـم ــوع ــات ف ــي مـعـظــم
األح ـي ــاء ،ت ـتــوزع مـجـمــوعــات الـغــوطــة
ّ
املسؤولية عــن الجبهات ،فيما أكــدت
ّ
مساع لتشكيل
محلية وجود
مصادر
ٍ
«ق ـي ــادة م ـ ّ
ـوح ــدة» فــي األيـ ــام الـقــادمــة.
ّ
وب ــدا الف ـتــا أن الـتـشـكـيــل «ال ـج ـهــادي»
الجديد الذي كشف عن نفسه قبل أيام
تحت اســم «ح ــراس الــديــن» ،قــد ّ
خص
الغوطة بأول بيان «رسمي» صدر عنه.
ُ
ويـعـ ّـد التشكيل املــذكــور ذراعــا جديدة
ّ
لـ«تنظيم القاعدة» ،يضم في صفوفه
عـ ـ ــددًا م ــن «الـ ـق ــاع ــدي ــن» امل ـح ـســوبــن
ع ـل ــى ال ـج ـن ــاح األردن ـ ـ ـ ــي ،ع ـ ــاوة عـلــى
مـعـظــم املـجـمــوعــات «ال ـقــاعــديــة» التي
قاطعت «جبهة النصرة» .ورغم غياب
ّ
«حراس الدين» عن الحضور امليداني
في الغوطة ،أكــدت مصادر «األخـبــار»
وج ـ ـ ــود اتـ ـ ـص ـ ــاالت ن ـش ـط ــة بـ ــن قــائــد

التشكيل الجديد أبو الهمام السوري
وبـعــض ق ــادة «الـنـصــرة» فــي الغوطة،
في مسعى الستقطاب «بيعة» منهم،
ً
األم ـ ــر ال ـ ــذي ال ي ـب ــدو ح ـصــولــه سـهــا
ب ـس ـبــب م ــا ي ـم ـكــن أن ي ـس ـت ـج ـل ـبــه مــن
تعقيدات ملجموعات الـغــوطــة .وحتى
اآلن ،لــم ُيـسـ ّـجــل للتشكيل الــولـيــد أي
ن ـش ــاط م ـي ــدان ــي ف ــي إدلـ ــب ال ـت ــي تـعـ ّـد
م ـع ـق ـلــه ال ــوحـ ـي ــد .وم ـ ــن امل ـ ـ ّ
ـرج ـ ــح أنـ ـ ّـه
سينتظر انـجــاء صــورة االقتتال بني
ّ
كـ ــل م ــن «ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة» و«ج ـب ـهــة
تـحــريــر ســوريــا» قـبــل اإلق ــدام عـلــى أي
خـطــوة .وشـهــدت مـعـ ّـارك «الجبهتني»
ً
أمــس تحوال بــارزًا تمثل في استعادة
«الـنـصــرة» تــوازنـهــا على غير محور.
ّ
وأفلح مسلحو الجوالني في السيطرة
عـلــى مــديـنــة م ـعــرة مـصــريــن ف ــي ريــف
إدل ــب الـشـمــالــي ،إضــافــة إل ــى ع ــدد من
القرى والبلدات مثل رام حمدان وكفر
ي ـح ـمــول ،وت ــرم ــان ــن ،وت ـل ـع ــادة ،ودي ــر
حسان ،وقاح ،وأطمة (االستراتيجية).
وج ــاء تـقـ ّـدم «الـنـصــرة» بفضل دخــول
«ال ـ ـحـ ــزب اإلسـ ــامـ ــي ال ـت ــرك ـس ـت ــان ــي»
املـ ـع ــرك ــة إل ـ ــى ج ــان ـب ـه ــا ،ع ـ ـ ــاوة عـلــى
«تــواطــؤ فيلق الـشــام معها» ،وفـقــا ملا
أك ــدت ــه مـ ـص ــادر «جـ ـه ـ ّ
ـادي ــة» .وعـلـمــت
ّ
«األخ ـب ــار» أن دخ ــول «الـتــركـسـتــانــي»
امل ـع ــرك ــة ج ــاء م ــن دون صـ ــدور «ق ــرار
ش ــرع ــي» حــاســم (ح ـتــى اآلن) .ووف ـقــا
ملـ ـص ــادر «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ت ـش ـهــد صـفــوف
«التركستاني» انقسامًا (هو ّ
األول من
نــوعــه مـنــذ دخــولــه املـشـهــد ال ـســوري)
ب ـ ـ ــن مـ ـ ــؤيـ ـ ــد مل ـ ـس ـ ــان ـ ــدة «ال ـ ـن ـ ـص ـ ــرة»
ومعارض ألي تدخل في «الفتنة» .وإذا
ّ
استمر االنقسام على هذه الصورة،
ما
ً
ّ
يـبــدو محتمال أن تمهد أح ــداث إدلــب
لـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ـ ّـوالت ت ـ ـط ـ ــاول بـ ـنـ ـي ــة «ال ـ ـحـ ــزب

تشهد صفوف
«التركستاني»
ّ
انقسامًا بين مؤيد
لمساندة «النصرة»
ومعارض لذلك

ّ
ّ
مرشحة للتفكك.
اإلسالمي» وتجعلها
فــي الــوقــت نفسه ،يأتي وقــوف «فيلق
الـ ـش ــام» إلـ ــى ج ــان ــب «الـ ـنـ ـص ــرة» (مــن
ّ
ـرز في
دون إع ــان رس ـمــي) لـيـمــهــد ل ـفـ ٍ
اصطفافات بعض القوى وتبعياتها
اإلقـلـيـمـ ّـيــة .ويــرتـبــط «ا ّلـفـيـلــق» بشكل
وثـ ـي ــق بـ ــالـ ــدوحـ ــة ،ل ـك ــن ــه فـ ــي ال ــوق ــت
نفسه يحظى بــدعــم تــركــي كبير على
ّ
خلفية انتمائه «اإلخواني» .رغم ذلك،
ي ــأت ــي وقـ ـ ــوف «ال ـف ـي ـل ــق» إل ـ ــى جــانــب
ّ
التركية
«النصرة» مخالفًا للمصالح
ال ـتــي صـ ّـبــت أيـ ــام امل ـع ــارك األولـ ــى في
خانتها وأسهمت في طرد «النصرة»
ّ
التركية.
من محيط كل «نقاط املراقبة»
وبدا الفتًا ما أكدته مصادر «جهادية»
(معادية لـ«النصرة») عن وجود «دعم
ّ
خفي للنصرة» .وتجلى الدعم
أميركي
ع ـبــر «ت ــواط ــؤ م ـج ـمــوعــات مـحـســوبــة
على األميركان ،وخاصة جيش إدلب
الحر ،مع النصرة ً ،وإمدادها بالسالح
وال ــذخ ــائ ــر خ ـف ـي ــة» ،وف ـق ــا لـلـمـصــادر
نفسها.
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السرقة ال تتجاوز  %12من اإلنتاج النفطي
ّ
الشركات الغربية مقيدة بـ«القوة القاهرة»
ودمشق على التزاماتها
يسأل كثيرون :هل قرار
سوريا فتح أبوابها أمام
الشركات الروسية واإليرانية
وغيرها لالستثمار في
قطاعي النفط والثروة
المعدنية ،يعني أن فرص
عودة الشركات الغربية باتت
شبه معدومة؟ وهل من
حق سوريا فعل ذلك؟
السياسيون يجيبون
باالستناد إلى مواقف الغرب
من األزمة السورية ،أما
المختصون في قطاع
النفط فيقولون إن القانون
والمصالح السورية هما
المرجع في كل قرار
دمشق ــ زياد حسين
قبل نحو أربع سنوات ونيف ،غادرت
آخ ـ ــر ش ــرك ــة ن ـف ــط غ ــرب ـي ــة األراض ـ ــي
اُل ـســوريــة م ـتــأثــرة بــالـعـقــوبــات الـتــي
فــرضــت عـلــى دم ـشــق ،وبــالـتـهــديــدات
األمنية التي باتت تالحق تدريجيًا
مــوظـفـيـهــا وخ ـبــرائ ـهــا ال ـعــام ـلــن في
ال ـح ـقــول الــرئـيـسـيــة املـنـتـجــة للنفط،
وامل ـ ـت ـ ـمـ ــركـ ــزة أس ـ ــاس ـ ــا ف ـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الشرقية للبالد.
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرة املـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــات
امل ـس ـل ـحــة ع ـلــى اخـ ـت ــاف تـسـمـيــاتـهــا
وم ــرج ـع ـي ــات ـه ــا ع ـل ــى حـ ـق ــول ال ـن ـفــط
والـ ـغ ــاز ،واس ـت ـث ـمــار بـعـضـهــا بـطــرق
بدائية وتدمير بعضها اآلخر ،طويت
ص ـف ـح ــة إم ـك ــان ـي ــة ع ـ ـ ــودة ال ـش ــرك ــات
الـنـفـطـيــة ال ـغــربـيــة أو ب ــاألح ــرى فقد
األمل على املدى القريب أو املتوسط،
وت ـ ـحـ ــول بـ ــذلـ ــك اهـ ـتـ ـم ــام ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـس ــوري ــة م ــن إع ـ ــادة تـشـغـيــل اآلب ــار
وال ـح ـق ــول واس ـت ـث ـمــارهــا إلـ ــى «ه ــم»
اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ـه ــا ،وه ــو
هــدف استلزم إلــى اآلن مــا يصل إلى
قــرابــة خـمــس س ـنــوات مــن العمليات
الـعـسـكــريــة ،وإل ــى تضحيات بشرية
ومــاديــة كبيرة .ويـبــدو أن الطريق ال
يزال في منتصفه مع استمرار وجود
ال ـح ـقــول الــرئـي ـسـيــة املـنـتـجــة للنفط
وال ـ ـغـ ــاز خـ ـ ــارج س ـي ـط ــرة ال ـح ـكــومــة،
وتـحــديـدًا شــرقــي نـهــر ال ـف ــرات ،حيث
يكمن «معظم إنتاج البالد من النفط
خالل سنوات ما قبل األزمة» ،بحسب
م ــا ي ــؤك ــد م ـص ــدر ف ــي وزارة الـنـفــط
السورية.
ومهما كــان الــزمــن ال ــازم الستعادة
ت ـل ــك الـ ـحـ ـق ــول ،ف ـ ــإن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
«امل ـت ـف ــائ ـل ــة» ال ـت ــي وض ـع ـت ـهــا وزارة
ال ـن ـف ــط أخ ـ ـي ـ ـرًا ،واالنـ ـفـ ـت ــاح ال ــواس ــع
ال ـ ـ ــذي ت ـب ــدي ــه ال ـ ـبـ ــاد ل ـل ـت ـع ــاون مــع
شركات الــدول «الحليفة والصديقة»
لالستثمار في هذا القطاع ،يطرحان
تساؤالت مهمة عن مصير االتفاقيات
واملـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ال ـ ـتـ ــي ج ـم ـع ــت دم ـش ــق
ب ـك ـب ــري ــات ش ــرك ــات ال ـن ـف ــط ال ـعــامل ـيــة
ط ــوال الـعـقــود املــاض ـيــة ،وال ـخ ـيــارات
املطروحة للتعاطي مع هذا امللف.
ي ـك ـشــف م ـص ــدر مـ ـس ــؤول ف ــي وزارة
النفط والـثــروة املعدنية لـ«األخبار»
عــن استراتيجية الحكومة للتعامل
مع هذا امللف ،فيؤكد «احترام سوريا
لجميع االتفاقيات والعقود املوقعة
سابقًا مــع شــركــات النفط األجنبية،
وحــرص ـهــا ع ـلــى ص ـيــانــة حـقــوقـهــا»،
وهي ستكون «منفتحة على التعاون

م ـج ــددًا م ــع ه ــذه ال ـشــركــات وغـيــرهــا
لتنمية القطاع النفطي واستثماره
بـمــا يـحـقــق املـصـلـحــة الــوط ـن ـيــة ،وال
سيما أن ال ـبــاد مقبلة عـلــى مرحلة
إعادة إعمار ضخمة».
وح ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة ال ـ ـب ـ ـعـ ــض بـ ـط ــرد
الشركات الغربية وإيقاف أي تعاون
مستقبلي معها بالنظر إلــى مواقف
دولـهــا مــن األزم ــة الـســوريــة ،يحرص
امل ـ ـص ـ ــدر عـ ـل ــى ت ــوضـ ـي ــح ن ـق ـط ـت ــن:
األولـ ـ ــى أن ه ـن ــاك «ات ـف ــاق ـي ــات تحكم
العالقة مع هذه الشركات ،وبالتالي
فإن أي إخــال بمضمونها وبنودها
يعني الذهاب إلى املحاكم الدولية»،
وال ـن ـق ـطــة ال ـثــان ـيــة أن ــه ب ـمــوجــب تلك
االتـ ـف ــاقـ ـي ــات ف ـ ــإن «م ـ ــن غ ـي ــر امل ـم ـكــن
السماح ألي جهة أن تحل محل عمل
الـ ـش ــرك ــات ال ـغ ــرب ـي ــة ،وهـ ـن ــاك ف ــرص
اسـتـثـمــاريــة أخـ ــرى واس ـع ــة ستكون
متاحة أم ــام شــركــات ال ــدول الحليفة
والصديقة الراغبة في دخول السوق
السورية».
وق ـب ـي ــل فـ ـ ــرض أوروبـ ـ ـ ـ ــا وواش ـن ـط ــن
ع ـقــوبــات ـه ـمــا ع ـلــى ق ـط ــاع ال ـن ـفــط مع
بـ ــدايـ ــات األزمـ ـ ـ ــة ،ك ــان ــت ت ــوج ــد عـلــى
األرض الـ ـس ــوري ــة ن ـح ــو  14شــركــة
أجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،م ـن ـه ــا  5ش ـ ــرك ـ ــات ك ــان ــت
تـعـمــل ف ــي م ـجــال االس ـت ـك ـشــاف هــي:
ش ــل ،ب ـتــروك ـنــدا ،م ــوري ــل ب ـ ــروم ،لــون
ان ـي ــرج ــي ،وايـ ـن ــا ،و 7ش ــرك ــات كــانــت
تـعـمــل ف ــي م ـجــال اإلن ـت ــاج ه ــي :شــل،
توتال ،بتروكندا ،اينا ،غالف ساندز،
ً
اي بي ار ،تاتنفت ،فضال عن شركتني
صـيـنـيـتــن ه ـم ــا :ال ـش ــرك ــة الــوط ـن ـيــة
الصينية وشركة ساينوبك لوم.
ووفقًا للتقديرات الرسمية ،فإن إنتاج
هــذه الشركات كــان يصل يوميًا قبل
األزمة إلى نحو  100ألف برميل نفط
يــومـيــا ،ونـحــو  7مــايــن مـتــر مكعب
من الغاز.

القوة القاهرة

في املقابل ،ال ّ
تعول الشركات الغربية
كثيرًا على عودتها قريبًا إلــى السوق
ال ـســوريــة ،فـطــاملــا أن «ال ـقــوة الـقــاهــرة»
الـتــي أجبرتها على م ـغــادرة الـبــاد ال
تزال قائمة ،فهي ستكون مضطرة إلى
انـتـظــار تـحــول سياسي دول ــي يفضي
إلـ ـ ــى ت ـع ـل ـي ــق الـ ـعـ ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة
واألوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة املـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى ق ـطــاع
النفط ،بحسب مــا يــؤكــد خبير نفطي
كان يعمل مع إحدى تلك الشركات.

ال ـخ ـب ـي ــر ،ال ـ ــذي تـ ـح ــدث ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»
ً
مفضال عــدم ذكــر اسـمــه ،أش ــار إلــى أن
آفاق التعاون بني الشركات والحكومة
السورية كانت كبيرة حتى مع بدايات
األزم ـ ـ ـ ــة ،ب ــدل ـي ــل أن إح ـ ــدى ال ـش ــرك ــات
وق ـعــت ع ـق ـدًا لــاسـتـكـشــاف والتنقيب
ع ـ ــن الـ ـنـ ـف ــط ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة «ال ـ ـت ـ ـنـ ــف»،
إضــافــة إل ــى مـشــاريــع أخ ــرى .وأض ــاف
أن مــرحـلــة مــا بـعــد اسـتـقــرار األوض ــاع
السياسية واألمنية في سوريا «يمكن
أن تشهد تعاونًا بني مختلف الشركات
والـحـكــومــة ال ـســوريــة ،وب ــن الـشــركــات
نفسها الروسية والصينية والغربية
أســوة بما هــو حاصل فــي بعض دول
املنطقة ،ففي النهاية الشرق ال يمكنه
االستغناء عن الغرب ،والغرب ال يمكنه
أن يتجاهل الشرق».

تتوقع دمشق أن
تحقق بعد أربع سنوات
أعلى طاقة إنتاجية
لها من النفط
وح ـ ـ ــرص ـ ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات م ـ ـ ــع ت ـع ـل ـي ــق
أنشطتها االسـتـثـمــاريــة عـلــى تصفية
حـقــوق جميع عامليها مــن السوريني
عبر منحهم تعويضات مالية مجزية،
ونـقــل البعض منهم إلــى ف ــروع أخــرى
إقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة .وب ـح ـســب م ــا يــذكــر
م ــدي ــر ب ــرام ــج س ــاب ــق ف ــي إح ـ ــدى تـلــك
الشركات ،فإنه جــرى توقيع العاملني
عـلــى ورق ــة ال تـلــزم الـشــركــات فــي حــال
عودتها إلــى الـبــاد بــإعــادة توظيفهم
تـحــت أي مـسـمــى ،مـشـيـرًا ف ــي حديثه
إل ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إل ـ ــى أن عـ ـم ــل ه ــذه
الـ ـش ــرك ــات فـ ــي سـ ــوريـ ــا ك ـ ــان يـتـصــف
بــالــربـحـيــة الـعــالـيــة ،إذ لــم تـكــن تكلفة
إن ـتــاج بــرمـيــل الـنـفــط الــواحــد تتجاوز
ثـ ــاثـ ــة دوالرات بـ ـع ــد االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مــن
عملية حـســم مخصصات االسـتـهــاك
ل ـل ـت ـج ـه ـي ــزات واملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدات ،والـ ـع ــائ ــدة
ملكيتها ملــؤسـســة الـنـفــط الحكومية،
وتاليًا فــا يمكن الحديث عــن تعرض
هــذه الشركات لخسائر مباشرة جراء
تـعـلـيــق عـمـلـهــا ف ــي س ــوري ــا ،ال ب ــل إن
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املصدر في وزارة النفط يؤكد أن هذه
الـ ـش ــرك ــات ل ــم ت ـت ـع ــرض ع ـم ـل ـيــا حـتــى
لخسائر غير مـبــاشــرة ،وذل ــك بالنظر
إلى توقف معظم الحقول عن اإلنتاج،
فــاملـجـمــوعــات املـسـلـحــة لــم تتمكن من
االسـ ـتـ ـف ــادة إال م ــن ال ـح ـق ــول ال ــذات ـي ــة
اإلنـ ـت ــاج ،م ـق ــدرًا نـسـبــة م ــا ت ــم إنـتــاجــه
بطريقة غير مشروعة بما ال يتجاوز
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نصف الطريق اآلخر!
وب ـغــض الـنـظــر عــن مـصـيــر الـعـقــوبــات
وإمكانية عــودة الشركات الغربية من
عدمها ،فإن الحكومة وضعت منتصف
ال ـع ــام امل ــاض ــي اسـتــراتـيـجـيــة وطـنـيــة،
أعـلـنــت م ــن خــالـهــا ال ـب ــدء بــاسـتـعــادة
الـطــاقــة اإلنـتــاجـيــة للبالد مــن الحقول
القائمة ،إذ توقعت أن تحقق البالد بعد
أربع سنوات من هذا العام أعلى طاقة
إنتاجية لها من النفط ،واملقدرة بنحو
 310آالف برميل يوميًا ،بينما سيشهد
ع ـ ــام  2020ذروة اإلن ـ ـتـ ــاج م ــن ال ـغ ــاز
النظيف امل ـتــاح للمستهلكني وامل ـقـ ّـدر
بنحو  24,8مليون متر مكعب .وهــذه
ال ـت ـقــديــرات سـتـكــون ره ـنــا بــاسـتـعــادة
الــدولــة سيطرتها على حقول اإلنتاج
الرئيسية.
ووفق البيانات الرسمية ،فإن «وحدات
الحماية» الكردية (ومن ضمنها قوات
«قـ ـس ــد») ت ـس ـي ـطــر ح ــال ـي ــا ع ـل ــى ثــاثــة
حـقــول رئيسية فــي املنطقة الشرقية،
كانت تنتج قبل األزمــة مجتمعة نحو
 350ألــف برميل نفط يوميًا ،ونحو 7
مــايــن م ـتــر مـكـعــب م ــن ال ـغ ــاز ،وه ــذه
الحقول هي :حقول نفط وغاز الحسكة
(الــرم ـيــان) ،وكــانــت تنتج قـبــل األزمــة
ن ـح ــو  145ألـ ــف ب ــرم ـي ــل ن ـف ــط يــوم ـيــا،
ون ـح ــو م ـل ـيــون م ـتــر مـكـعــب م ــن ال ـغــاز
الطبيعي يوميًا ،والتقديرات تشير إلى
أن إنتاجها الحالي يصل إلى نحو 50
ألف برميل يوميًا.
ـ حقول نفط وغاز الجبسة (الشدادة)،
وكانت تنتج قبل األزمــة نحو  80ألف
برميل نفط يوميًا ،ونحو مليون متر
مكعب غاز طبيعي يوميًا ،واملعلومات
تشير إلى أن إنتاجها متوقف حاليًا.
ـ حقل العمر الذي كان ينتج نحو 125
أل ــف بــرم ـيــل ن ـفــط يــوم ـيــا ق ـبــل األزمـ ــة،
وم ـع ـمــل كــونــوكــو ل ـل ـغــاز وكـ ــان ينتج
نـحــو  5مــايــن مـتــر مـكـعــب مــن الـغــاز
الطبيعي يــومـيــا ،وهـمــا متوقفان عن
اإلنتاج.
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تقرير

عام  ،2008تقدم سركسيان
بمبادرة بشأن تطبيع العالقات مع أنقرة

أرمينيا لتركيا:
ّ
تخلينا عن
تطبيع العالقات
أع ـل ـنــت أرم ـي ـن ـي ــا ،أم ـ ــس ،إلـ ـغ ــاء ات ـفــاقــات
ّ
التطبيع مــع تــركـيــا ،متهمة أن ـقــرة بأنها
«ع ـ ــاج ـ ــزة ع ـ ــن ال ـت ـخ ـل ــص م ـ ــن األف ـ ـكـ ــار
الـ ـنـ ـمـ ـطـ ـي ــة» .ون ـ ـش ـ ــر الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـي ــرج
سركيسيان مرسومًا أمر بـ«إلغاء عملية
توقيع االتفاقات» التي ّتمت في العاشر
من تشرين االول /اكتوبر عام  2009في
مدينة زيوريخ السويسرية .وكــان هدف
االتـفــاقــات «إقــامــة عــاقــات دبلوماسية»
بني أرمينيا وتركيا ،وإعادة فتح الحدود،
َ
لكن ّ
يتعي على برملاني البلدين املصادقة
عليها لتطبيقها .وق ـبــل نـشــر املــرســوم
على موقع الرئاسة ،اتهم وزير الخارجية
األرميني إدوار نالبانديان تركيا بـ«أنها
غ ـي ــر م ـس ـت ـع ــدة ل ـل ـم ـص ــادق ــة ع ـل ــى ه ــذه
االتـ ـف ــاق ــات وال ت ـط ـب ـي ـق ـهــا» ،ف ــي خـطــابــه
خالل اجتماع ملجلس األمن القومي .وأكد
أن «تصريحات تركيا حول زعمها بأنها
تــرغــب فــي مصالحة تــاريـخـيــة ال عالقة
لها بالواقع» ،منتقدًا أنقرة «ألنها ليست
بــال ـقــوة ال ــازم ــة لـلـتـخـلــص م ــن أفـكــارهــا
النمطية».
ُ
وأرمينيا لم تقم ّأي عالقات دبلوماسية
م ــع تــرك ـيــا ح ـتــى اآلن ،إذ ت ـطــالــب أن ـقــرة
يــري ـفــان «بــالـتـخـلــي عــن مـســاعـيـهــا على
الساحة الدولية من أجل االعتراف بإبادة
األرمــن في العهد العثماني عــام ،»1915
إضافة إلى «التخلي عن دعم األرمــن في
نزاع ناغورنو كاراباخ مع آذربيجان» التي
تدعمها تركيا.
وبعد انتخابه رئيسًا ألرمينيا عام ،2008
تـقــدم سركسيان بـمـبــادرة حــول تطبيع
نهجه بدعم
العالقات مع تركيا .وحظي ّ
دولــي واســع .وفي عام  2009وقــع وزيرا
الخارجية األرمـيـنــي والـتــركــي ،بحضور
وزي ــري الخارجية الــروســي واألمـيــركــي،
فــي زي ــوري ــخ الـســويـســريــة بــروتــوكــوالت
ح ـ ــول إقـ ــامـ ــة الـ ـع ــاق ــات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
ومبادئ العالقات بني الدولتني.
وفي ما بعد ّ
جمدت أرمينيا عملية إبرام
الـبــروتــوكــوالت عـلــى خلفية ط ــرح تركيا
ّ
تحفظات وشروطًا بشأنها ،وفي شباط
عـ ــام  2015س ـحــب ال ــرئ ـي ــس األرم ـي ـنــي
البروتوكوالت من البرملان.
(أ ف ب ،رويترز)

20

الجمعة  2آذار  2018العدد 3409

العالم

تونس أول من أمس ،استقبل الملك السعودي ،برفقة وزيري
ّ
ّ
ّ
الداخلية .وتشي
والخارجية ،وفدًا تونسيًا يترأسه وزير
الداخلية
هذه الزيارة ،التي لم ُيعلن عنهامسبقًا ،بالتقدم خطوة أخرى،
من البوابة ّ
األمنية ،إلرجاع الزخم إلى العالقة بين البلدين ،والتي
عرفت برودة خالل فترة حكم «النهضة»

ّ
وزير الداخلية في السعودية:

العالقات مع الرياض
 ...تدخل «باب األمن»
تونس ــ األخبار
مع سقوط نظام زين العابدين بن علي
في  ،2011وقدوم «حركة النهضة» إلى
الحكم على رأس تحالف «الترويكا»،
ّ
ّ
السعودية
التونسية ـ
شهدت العالقات
تـ ــدهـ ــورًا غ ـي ــر م ـس ـب ــوق .ف ــإل ــى جــانــب
م ـس ــأل ــة اح ـت ـض ــان ال ــرئ ـي ــس الـ ـه ــارب،
فشلت زيــارة حمادي الجبالي ،رئيس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة زمـ ـ ــن حـ ـك ــم «الـ ـنـ ـهـ ـض ــة»،
ل ـل ـس ـعـ ّ
ـوديــة ف ــي إذاب ـ ــة الـجـلـيــد وإزالـ ــة
التحفظات.
ّ
ّ
ب ــدا حينها أن املـمـلـكــة متحفظة على
وجـ ـ ـ ــود «اإلسـ ـ ــامـ ـ ـ ّـيـ ـ ــن» ف ـ ــي ال ـح ـك ــم،
وه ــو م ــا ان ـع ـكــس ت ــراج ـع ــا ف ــي وت ـيــرة
اسـتـثـمــاراتـهــا ف ــي ت ــون ــس ،وحـجـمـهــا،
إضــافــة إل ــى غـيــاب الــدعــم االق ـت ـصـ ّ
ـادي
ُ
ّ
السعودية
بشكل شبه كــامــل .وتعتبر
ّ
ثالث ّ
العربية املستثمرة في
أهم الدول
تونس ،حيث يتركز ثقل مشاريع رجال
أعمالها التي تبلغ قيمتها حوالى 800
م ـل ـيــون دوالر ،ف ــي ق ـطــاعــي ال ـع ـقــارات
والسياحةّ .
(شيد رجل األعمال صالح
ً
كامل ،مثال« ،ضاحية البحيرة» ،وهي
إحدى أفخم ضواحي العاصمة ،إضافة
إلى امتالك رجــال أعمال آخرين بعض
أفخم الفنادق في البالد).
ّ
مــع ّ
السياسية ،ووصــول
تغير الــريــاح
ال ـب ــاج ــي ق ــائ ــد ال ـس ـب ـســي ،عـ ــام ،2014
إل ــى رأس ال ــدول ــة ،بــرفـقــة حــزبــه «ن ــداء
ت ــون ــس» ،تــوجـهــت الــرغـبــة م ـ ّـرة أخـ ّـرى
إلحـيــاء الـعــاقــات .ورغــم بقاء التحفظ
ّ
السعودي حــول «مشاركة
من الجانب
اإلسـ ـ ــامـ ـ ـ ّـيـ ـ ــن» ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ،اس ـت ـغ ــل

قــائــد الـسـبـســي ،ف ــور تـسـلـمــه منصبه
الجديد ،مناسبة وفــاة امللك عبد الله،
ل ـي ـجــري زي ـ ــارة م ـكــوكـ ّـيــة دام ـ ــت ثــاث
ســاعــات ،مـ ّـهــدت الطريق لــزيــارة أخــرى
نـ ـه ــاي ــة  2015أب ـ ـ ــدى خ ــالـ ـه ــا ت ـ ـ ـ ّ
ـوددًا
نـحــو املـمـلـكــة ،وأظ ـه ــر اع ـتــراضــه على
ّ
اإليرانية في املنطقة .إضافة
السياسة
إلى ذلك ،أعلنت تونس انضمامها إلى
«التحالف اإلسالمي» فور إعالن محمد
ب ــن س ـل ـم ــان ع ـن ــه (ب ـق ـي ــت عـضــويـتـهــا
ّ
ّ
داخلية شديدة).
صورية بعد انتقادات
لـ ـك ــن عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ال ـت ـط ـم ـي ـن ــات
واالس ـت ـعــدادات الـكــامـ ّـيـ ّـة الـتــي أبدتها
ّ
ّ
االقتصادي
السعودية ،لم يعرف امللف
ّ
ّ
تطورًا نوعيًا خالل العامني األخيرين،
ّ
خاصة مع توجه تونس امللتزم بنوع
ّ
الخارجية،
من الـتــوازن في سياستها
األم ـ ــر ال ـ ــذي بـ ــرز خ ـ ّ
ـاص ــة ف ــي «األزم ـ ــة
الـخـلـيـجـ ّـيــة» ال ـتــي تـتـّخــذ مـنـهــا موقفًا
مـحــايـدًا ،تــرى قـطــر أن ــه ّيخدمها فيما
يــرى املـحــور الـسـعـ ّ
ـاف.
ـودي أن ــه غير كـ ٍ
وفـ ــي الـ ـع ــام األخـ ـي ــر ،ظـ ـه ــرت ،وبـطـلــب
ّ
سعودية إلقامة بعض
تونسي ،بــوادر
املشاريع الصغرى البعيدة عن الطابع
االس ـت ـث ـم ـ ّ
ـاري الـ ـتـ ـج ــاري ،م ـثــل تــرمـيــم
«جــامــع عقبة بــن نــافــع» فــي الـقـيــروان
(ات ـف ــاق ف ــي ت ـم ــوز /جــويـلـيــة املــاضــي)
ـاء مستشفى جــامـعـ ّـي .وجــديــر
أو إن ـشـ ّ
بــالــذكــر أن ــه فــي بــدايــة الـشـهــر املــاضــي،
أعـلــن السفير الـسـعــودي ل ــدى تــونــس،
مـحـمــد ب ــن م ـح ـمــود ال ـع ـلــي ،ع ــن ت ـبـ ّـرع
دولته بنحو  5ماليني دوالر «لترميم
ج ــام ــع ال ــزيـ ـت ــون ــة ،وصـ ـي ــان ــة مـسـجــد
امللك عبدالعزيز» الــواقــع فــي ضواحي

ً
سلمان مستقبال براهم أول من أمس (عن «واس»)
ت ــون ــس ،ع ـلــى أن «ي ـت ــول ــى ال ـص ـنــدوق
ال ـس ـعــودي للتنمية وس ـف ــارة اململكة
ل ــدى تــونــس وال ـج ـهــات املـخـتـصــة في
الحكومة التونسية اإلشراف واملتابعة
والـتـنـفـيــذ عـلــى امل ـش ــروع ــن» ،وف ــق ما
نقل اإلعالم املحلي.

ثمة أحاديث عن ّ ضغوط
على تونس للحد من نشاط
«اتحاد علماء المسلمين»
ّ
ويحافظ كل ذلك على «شعرة معاوية»
ب ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن ،وق ـ ــوام ـ ـه ـ ــا حـ ـض ــور
ّ
ّ
ّ
للسعودية في مقابل
رمزي
اقتصادي
ّ
دعم معنوي تقدمه لها تونس ،يتمدد
وي ـن ـح ـســر م ــن دون وجـ ــود ال ـت ــزام ــات

واضحة أو خطوات ملموسة.
ّ
إال أن زي ـ ــارة ال ــوف ــد ال ـتــون ـسـ ّـي حــالـيــا
ّ
للمملكة تكتسب أهميتها من طابعها
األمـ ـن ـ ّـي ،وذلـ ــك رغ ــم غ ـي ــاب املـعـطـيــات
حول امللفات التي ّ
تم بحثها ،وانعدام
ّ
وجود سياق واضح لها .كل ما يتوافر
ح ــول ال ــزي ــارة ه ــو ب ـيــان قــديــم نشرته
وزارة ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة يـفـيــد
ّ
التونسي،
باستقبال وزي ــر الــداخـلـ ّـيــة
ّ
لطفي براهم ،للسفير السعودي خالل
كــانــون الـثــانــي /جانفي املــاضــي ،وقد
تلت ذلك اللقاء «الزيارة املفاجئة».
وقد وصل براهم إلى اململكة مساء يوم
األحد ،من دون أن ُيعلن عن ذلك مسبقًا،
وال ـت ـقــى ي ــوم اإلث ـن ــن وزيـ ــر الــداخـلـ ّـيــة
ّ
الـسـعـ ّ
ليتحول يــوم األربـعــاء إلى
ـودي،
ق ـصــر ال ـي ـمــامــة مل ــاق ــاة امل ـل ــك سـلـمــان،
في لقاء قالت وكالة األنباء السعودية

ّ
الــرسـمـيــة إن ــه ت ـ ّـم خــالــه «اس ـت ـعــراض
ّ
العالقات الثنائية بني البلدين ...ونقل
ّ
ّ
التونسي(!)» ،من دون
تحيات الرئيس
ذكر تفاصيل أخرى.
طــور»
ـ
س
ـة
ـ
ل
ـ
ج
ـ
م
«
ـت
وف ــي ال ـس ـيــاق ،نـقـلـ
ّ
ال ـ ـتـ ــون ـ ـسـ ـ ّـيـ ــة ،وف ـ ـقـ ــا مل ـ ــا قـ ــالـ ــت إنـ ـه ــا
ّ
«ت ـ ـسـ ــري ـ ـبـ ــات» حـ ـصـ ـل ــت عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،أن
ال ـ ــري ـ ــاض أبـ ـلـ ـغ ــت وزي ـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـل ـ ّـي ــة
الـ ـت ــونـ ـس ـ ّـي رغ ـب ـت ـه ــا فـ ــي وضـ ـ ــع ح ـ ّـد
ّ
العاملي لعلماء
لنشاط مكتب «االتحاد
املسلمني» في تونس ،الذي يرأسه عبد
املـجـيــد ال ـن ـ ّـجــار ،ال ـق ـي ـ ّ
ـادي ف ــي «حــركــة
وأح ــد أب ــرز مـنـظــريـهــا .وقــد
الـنـهـضــة» ّ
ّ
السعودية واإلمــارات
سبق أن صنفت
والـ ـبـ ـح ــري ــن وم ـ ـص ــر «االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد» فــي
قــوائ ـم ـهــا لـلـمـنـظـمــات اإلره ــاب ـ ّـي ــة في
 22تشرين الثاني /نوفمبر من العام
املــاضــي ،فــي ق ــرار أث ــار نـقــاشــات حــادة

اليمن

إدارة ترامب «ال تحتاج» تفويضًا :مستمرون في دعم السعودية
جددت الواليات المتحدة،
أمس ،دعمها عمليات
تحالف العدوان على
اليمن ،في وقت عاود
فيه مشرعون أميركيون
محاولتهم استغالل
«قانون صالحيات الحرب»
الصادر عام  ،1973من
أجل إرغام بالدهم على
االنسحاب من الحرب الدائرة
في هذا البلد
لـ ــم ت ـك ــد تـ ـم ـ ّـر سـ ــاعـ ــات ع ـل ــى إعـ ــان
م ـشــرعــن أم ـيــرك ـيــن نـيـتـهــم الـتـقــدم
بـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع قـ ـ ـ ـ ــرار يـ ـسـ ـم ــح ب ـ ــإج ـ ــراء
ت ـص ــوي ــت ف ــي الـ ــ«ك ــونـ ـغ ــرس» عـلــى
انخراط الواليات املتحدة في الحرب
الـ ــدائـ ــرة ف ــي ال ـي ـم ــن ،ح ـتــى ســارعــت
وزارة ال ــدف ــاع إل ــى ت ـجــديــد دعـمـهــا
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات تـ ـح ــال ــف الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان ع ـلــى
هــذا الـبـلــد ،فــي مــؤشــر إلــى تمسكها

بــامل ـشــاركــة ف ــي ه ــذه الـ ـح ــرب ،وع ــدم
استعدادها للمفاوضة فيها .وأكدت
املتحدثة بــاســم الــ«بـنـتــاغــون» ،دانــا
واي ـ ـ ـ ــت ،أمـ ـ ـ ــس ،اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار م ـس ــان ــدة
بـ ـ ــادهـ ـ ــا ل ـ ــ«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف ال ـ ـعـ ــربـ ــي»،
م ــوض ـح ــة أن «م ـه ـم ـت ـنــا فـ ــي ال ـي ـمــن
تنقسم إل ــى جــزئــن :األول مــواجـهــة
اإلرهـ ـ ــاب ،وال ـثــانــي دع ــم الـسـعــوديــة
التي تعرضت لهجوم من الحوثيني
املدعومني من إيــران ،والذين أطلقوا
ص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ واسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدف ـ ــوا م ـن ـش ــآت
م ــدن ـي ــة» .وأض ــاف ــت وايـ ــت أن الــدعــم
األم ـيــركــي يـتــم «ع ــن طــريــق الـتــزويــد
ب ــال ــوق ــود ،واملـ ـش ــارك ــة بــامل ـع ـلــومــات
االستخباراتية».
وجـ ـ ــاءت ت ـصــري ـحــات واي ـ ــت بـعــدمــا
أع ـل ــن  3م ـش ــرع ــن هـ ــم :ال ـج ـم ـهــوري
م ــاي ــك لـ ـ ــي ،وال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ك ــري ــس
مـيــرفــي ،واملـسـتـقــل بـيــرنــي ســانــدرز،
عــزم ـهــم اس ـت ـغ ــال ب ـنــد ف ــي «ق ــان ــون
ص ــاح ـي ــات ال ـ ـحـ ــرب» ال ـ ـصـ ــادر ع ــام
 ،1973يسمح ألي عضو في املجلس
بـ ـط ــرح ق ـ ـ ــرار حـ ـ ــول سـ ـح ــب الـ ـق ــوات
امل ـس ـل ـحــة األم ـي ــرك ـي ــة م ــن صـ ـ ــراع لــم
تحصل املـشــاركــة فيه على تفويض
من الـ«كونجرس» .ووصف ساندرز،

في مؤتمر صحافي ،مشاركة بالده
فــي ال ـصــراع الــدائــر فــي اليمن بأنها
«غير دستورية وغير مصرح بها»،
ع ــازي ــا ذل ــك إل ــى أن «ال ـكــون ـغــرس لم
ي ـع ـلــن الـ ـح ــرب ولـ ــم ي ـج ــز اس ـت ـخ ــدام
ال ـق ــوة الـعـسـكــريــة ف ــي ه ــذا الـ ـن ــزاع»،
مـ ـش ــددًا ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة أن «يـنـتـهــي
الدعم العسكري األميركي لالئتالف

تستند اإلدارة األميركية
إلى ترخيص أصدره الكونغرس
عام 2001
ال ـس ـع ــودي» .واع ـت ـبــر «لـ ــي» ،ب ــدوره،
أن الـتـحــرك ال ــذي يـعـتــزم إطــاقــه مع
زميليه «يمكن أن يساعد الكونغرس
ع ـ ـلـ ــى إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة تـ ــأك ـ ـيـ ــد سـ ـلـ ـطـ ـت ــه فــي
عـمـلـيــة ص ـنــع الـ ـق ــرار ف ــي الـسـيــاســة
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة» ،م ــوضـ ـح ــا أن «ه ـ ــذا
التشريع ليس ليبراليًا وال متحفظًا،
(بل هو) دستوري».
وات ـ ـ ـهـ ـ ــم امل ـ ـش ـ ــر ُع ـ ــون ال ـ ـث ـ ــاث ـ ــة ،فــي
مقالة مشتركة نـشــرت فــي صحيفة
«واشـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـط ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــت» ،الـ ـجـ ـي ــش

وصف المشرعون مشاركة بالدهم في حرب اليمن بأنها «غير دستورية» (أ ف ب)

األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ب ـ ــأن ـ ــه «ي ـ ـج ـ ـعـ ــل األزم ـ ـ ــة
اإلنسانية في اليمن أكثر سوءًا ،من
خـ ــال م ـس ــاع ــدة طـ ــرف ف ــي ال ـص ــراع
عـ ـل ــى قـ ـص ــف املـ ــدنـ ـيـ ــن األبـ ـ ــريـ ـ ــاء»،

الف ـت ــن إل ــى أن «م ــاي ــن الـ ـ ــدوالرات
التي أنفقها األميركيون على شكل
مـ ـس ــاع ــدات إن ـس ــان ـي ــة ك ــان ــت مـلـحــة
بسبب فـشــل الـحـكــومــة األمـيــركـيــة».
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مقالة

«رصانة» الشارع الكئيبة
تونس ــ رامي محمد عبد المولى
اخـتـفــى تقريبًا «ال ـش ــارع الـتــونـســي» ،مــن ال ـشــارع نفسه.
أين ذهب عشرات آالف التونسيني الذين احتلوا الشوارع
والـســاحّــات خــال األشـهــر األول ــى مــن 2011؟ أيــن اختفى
الذين ظلوا ملدة سنتني أو ثالث (إلى حدود أواخر )2013
ينزلون للتظاهر واالعتصام؟ للمرة األولى في تاريخ تونس
الحديث كان الشارع أقوى من ّ
الحراس والعسس؛ كان في
قلب املعادلة السياسية وليس على هامشها.
ولكن بعد سـنــوات مــن الضجة والـفــرحــة واألح ــام والفن
وال ـغ ـض ــب ،ع ــاد ال ـش ــارع إل ــى ال ـهــامــش واس ـت ــرد تــدريـجــا
رصانته الكئيبة ...فلماذا ترك التونسيون الشارع وحيدًا
وفـ ــارغـ ــا؟ مل ـ ــاذا ت ــرك ــوه لـلـمـتــاجــر وامل ـق ــاه ــي وال ـبــول ـيــس؟
التونسيون الذين نعني ،هم أساسًا الفقراء ،وبصفة أقل
أبناء الطبقة الوسطى ،وطبعًا النخب التي كانت تعارض
نظام بن علي ومن قبله بورقيبة.

ُ
النخب ...شكر الله سعيكم!

ف ـ ــي حـ ـيـ ـن ــه ،خـ ــاصـ ــة ح ـ ــول ان ـع ـك ــاس
الـتـصـنـيــف ع ـلــى ق ـي ـ ّ
ـادي ــي «الـنـهـضــة»
األعضاء فيه.
وف ـ ــي ح ــدي ــث إل ـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ي ـقــول
ال ـق ـيــادي ف ــيّ «ال ـح ــرك ــة» عـبــد الحميد
ال ـجــاصــي إنـ ــه «ف ــي ح ــال ك ــان الـخـبــر
ّ
ديموقراطي،
صحيحًا ،فنحن في بلد
وال يـمـكــن ات ـخ ــاذ ق ــرار ك ـهــذا م ــن دون
املـ ـ ــرور بــال ـق ـضــاء ال ـت ــون ـس ـ ّـي املـسـتـقــل
ال ـ ـ ــذي ي ـح ـظ ــى ب ـك ــام ــل ث ـق ـت ـن ــا» .وف ــي
تـقـيـيـمــه ل ـل ــزي ــارة ،يـضـيــف الـجــاصــي
ّ
أن «حركة النهضة تقف ضـ ّـد سياسة
ّ
ّ
بالسعودية
املحاور ،سواء تعلق األمر
أو ق ـطــر أو إي ـ ــران أو تــرك ـيــا ،وتـ ّ
ـرحــب
بـ ّ
ـأي خـطــوة تـصـ ّـب فــي اتـ ّجــاه تحسني
عــاقــات تــونــس مــع األش ــق ــاء ،مــن دون
أن يكون لدينا ّ
أي مخاوف مهما كانت
طبيعتها».

ّ
ورغـ ـ ــم أن «الـ ـتـ ـس ــري ــب» ن ـق ـلــه مــوقــع
آخــر مـســاء أم ــس ،هــو «ن ــورث ّ أفريكا
بــوســت» ،فمن الجدير ذك ــره أن ــه قبل
انـ ــدالع األزمـ ــة الـخـلـيـجـيــة ،فــي بــدايــة
الـ ـصـ ـي ــف املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ك ـ ـ ــان «بـ ـمـ ـق ــدور
قياديي النهضة فتح خطوط تواصل
م ـ ــع الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة .وزعـ ـي ــم
ال ـح ــرك ــة راشـ ـ ــد ال ـغ ـن ــوش ــي ،وغ ـي ــره،
كانوا ي ــزورون بشكل متكرر اململكة،
ب ــاألخ ــص ت ـحــت ش ـعــار أداء مـنــاســك
الحج والعمرة ،مؤمنني بذلك التفاهم
ب ــن ال ـس ـع ــودي ــة وتـ ــونـ ــس» ،وفـ ــق ما
ي ـقــول ال ـبــاحــث يــوســف ال ـشـ ّـريــف في
م ـقــالــة ســاب ـقــة لـ ــه .ع ـل ـمــا ب ــأن ــه سبق
لراشد الغنوشي ،كما ُيقال ،أن حاول
ف ــي ب ــداي ــات عـهــد امل ـلــك سـلـمــان لعب
دور «وسـ ـي ــط» ب ــن «إخـ ـ ـ ــوان» مصر
والنظام القائم في مصر.

ف ـش ــل ي ـع ـت ـقــد املـ ـش ــرع ــون أن فـهـمــه
يتطلب إدراك الحيثيات التي دفعت
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة إل ــى ال ـت ــورط في
ّ
حرب اليمن ،مذكرين في هذا السياق
بـ ـ ـق ـ ــرار اإلدارة الـ ـس ــابـ ـق ــة «ت ـق ــدي ــم
الــدعــم اللوجستي واالستخباراتي
لـ ـلـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي م ـ ــن دون
اس ـت ـش ــارة الـ ـك ــونـ ـغ ــرس» ،مــؤكــديــن
أن ال ـق ــوات األمـيــركـيــة ال ت ــزال حتى
اليوم «تنسق مع التحالف ،وتزوده
ب ــال ــوق ــود وامل ـع ـل ــوم ــات ب ـش ــأن بـنــك
األه ـ ـ ــداف» .وإذ أق ـ ــروا ب ــأن م ــن حق
الــرئـيــس «أن يــأمــر بتنفيذ عمليات
ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـ ـح ـ ـ ــاالت
الطارئة املحدودة مثل االحتياجات
الـخــارجـيــة» ،إال أنـهــم نبهوا إلــى أن
«الحرب األهلية البعيدة في اليمن،
وإن كانت مأساوية ،إال أنها ليست
حالة طارئة».
وليس هذه املرة األولى التي يتقدم
ف ـي ـه ــا نـ ـ ــواب أمـ ـي ــركـ ـي ــون ب ـم ـش ــروع
ق ــرار لــدفــع بــادهــم إل ــى االنـسـحــاب
مــن حــرب الـيـمــن ،إذ سبق لـعــدد من
امل ـش ــرع ــن أن ط ــرح ــوا ،أواخـ ـ ــر ع ــام
 ،2017مـقـتــرح قــانــون لــوقــف الــدعــم
األمـ ـي ــرك ــي ل ـل ـح ـم ـلــة الـ ـت ــي ت ـقــودهــا

الـسـعــوديــة فــي ه ــذا الـبـلــد ،إال أنهم
ووجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوا بـ ـمـ ـع ــارض ــة م ـ ــن داخ ـ ــل
ِ
الحزب الديمقراطي نفسه ،أدت إلى
خمود الحديث عــن املقترح .مصير
ال ُي ـس ـت ـب ـعــد أن يـ ـ ــؤول إلـ ـي ــه أي ـضــا
امل ـ ـشـ ــروع الـ ـج ــدي ــد ،فـ ــي ظـ ــل غ ـيــاب
دعم قيادة الجمهوريني (إلــى اآلن)،
واالعتراض املتوقع من قبل النواب
ال ــذي ــن تــرب ـط ـهــم م ـصــالــح ب ـشــركــات
الـســاح األميركية ،صاحبة النفوذ
ال ــواس ــع داخ ـ ــل امل ـج ـل ــس .وال ـجــديــر
ذك ـ ـ ــره هـ ـن ــا أن اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة
تـسـتـنــد ،ف ــي دع ـم ـهــا الـ ـع ــدوان على
اليمن ،إلى قــرار أصــدره الكونغرس
ف ـ ــي  14أي ـ ـ ـلـ ـ ــول /س ـب ـت ـم ـب ــر 2001
ع ـ ـ ـقـ ـ ــب ال ـ ـ ـه ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــات ع ـ ـ ـلـ ـ ــى بـ ــرجـ ــي
التجارة العاملية ،أجــاز فيه لــإدارة
اس ـت ـخ ــدام الـ ـق ــوة ال ـع ـس ـكــريــة .وهــو
ع ـي ـنــه ال ـت ـف ــوي ــض ال ـ ــذي اس ـت ـخــدمــه
الرئيسان الـســابـقــان ،جــورج دبليو
بوش ،وباراك أوباما ،والذي يستند
إل ـي ــه الـ ـي ــوم دون ــال ــد ت ــرام ــب .إال أن
مشرعني يرون أنه من غير املنطقي
االستناد إلى ذلك الترخيص إلى ما
ال نهاية.
(األخبار)

ُ
الحديث عن النخب التي كانت معنية بالتغيير
هنا تحديدًا،
وتناضل مــن أجـلــه ،ولـيــس مثقفي الـخــدمــات الــذيــن كانوا
ُيـسـ ِّـبـحــون بحمد بــن علي ونـظــامــه .اآلالف مــن النقابيني
والحقوقيني والفنانني واملثقفني والسياسيني التقدميني
ً
الذين حلموا بتونس أكثر حرية وعدال .أولئك الذين حاولوا
بمختلف الـطــرق حفر ثـقــوب فــي ج ــدار السلطة السميك،
وال ــذي ــن كـ ــادوا يـقـنـطــون م ــن رح ـمــة ال ـتــاريــخ ل ــوال أن جــاء
«جانفي  »2011معيدًا إليهم الروح واألمل.
لكن النخب لم تكن مستعدة لتحقق حلمها بتلك الطريقة
وبتلك السرعة .فرحت كثيرًا وارتبكت أكـثــر .فبعد «مئة
عام من العزلة» وجدت نفسها تحت األضواء والكل ينتظر
منها إجابات (ال تملكها) ألسئلة املستقبل :كان الشارع
مغلقًا في وجهها ،وبعدما كانت أســوار الخوف تفصلها
عن «الجماهير» ،أصبحت هي في الواجهة .مئات اآلالف
في الشوارع وماليني في بيوتهم ينتظرون من النخب أن
ترسم «خريطة الطريق».
طبعًا لم تكن جاهزة ،فاملسافة شاسعة بني النضال من
أج ــل «ال ـحــد األدنـ ــى» مــن ال ـحــريــات وق ـي ــادة شـعــب ودول ــة.
والنظام التونسي الــذي اهـتـ ّـز فــي «جانفي» أدرك سريعًا
مــأزق «النخبة» ،فــراهــن عليه كمخرج ألزمـتــه .جـ ّـرهــا في
مرحلة أولى للتفاوض عبر ما ُسمي حينها «الهيئة العليا
لتحقيق أه ــداف ال ـث ــورة واإلصـ ــاح الـسـيــاســي واالنـتـقــال
الديموقراطي» ،ثم دفعها في مرحلة ثانية نحو املستنقع
«ال ـهــويــاتــي» عـبــر تـحــويــل وج ـهــة ال ـص ــراع مــن ث ــورة ضد
التفقير واالس ـت ـبــداد إل ــى مـعــركــة «الـنـمــط املجتمعي» بني
«العلمانيني واإلسالميني».
فــي األثـنــاء ،كــان الـشــارع يفقد زخمه شيئًا فشيئًا ،ونــار
ّ
قبلت النخب بانتقال ديموقراطي
الثورة تتحول إلى رمادِ .
من دون شــروط وضمانات ،وساهمت في تبريد الشارع
وإخـ ــراجـ ــه م ــن امل ـش ـه ــد ال ـس ـي ــاس ــي ،ف ـك ــان ــت خ ـســارت ـهــا
ٌ
مزدوجة .خسارة لم ِتعها جيدًا في البداية بحكم «العمى»
الــذي يسببه اإلدمــان على أضــواء وسائل اإلعــام ،ولكنها
أدركتها عقب انتخابات ّ ،2011
وتذوقت مرارتها جيدًا بعد
انتخابات .2014

للمحتكرين واملضاربني واملافيات .هكذا ،كان من الطبيعي
أن يسأموا الشارع واملظاهرات واآلمال ،وأن يكفروا بالنخب
التي أدارت لهم ظهرها وغرقت في «الترف الفكري».
رغم كل شيء ،ما زال الفقراء يخرجون إلى الشارع في كل
«جانفي» تقريبًا .لكنهم ال يخرجون نهارًا ،وال يذهبون إلى
الشوارع الرئيسة ،وال يحملون أعالمًا والفتات .يتصادمون
ً
مع البوليس ليال في الشوارع الفرعية والبائسة .تحركاتهم
ُ
ُ
ُ
هــذه ت ـحـ ِـر ُج النخب وتـخـيــف الطبقات الــوسـطــى وتغضب
البرجوازية وأعوانها في الحكم .يستمر الحراك بضعة أيام،
ثم يهدأ تدريجًا بعد خذالن بقية الشعب لهم ،بمساهمة من
«شياطني» وسائل اإلعالم.

«توبة» الطبقة الوسطى

ٌ
ٌ
ّ
الذي تشكل
التونسي
للنظام
شرعية
ابنة
هذه الطبقة ،هي
ّ
وظلت ّ
تمده
بعد االستقالل ،وهي أيضًا ركيزته األساسية،
ّ
بالشرعية طيلة عقود .عندما ّ
أحست أنه بدأ بالتخلي عنها
ّ
شيئًا فشيئًا منذ أواخر التسعينيات ،وقصر في رعايتها،
تململت ،بــل «ت ـه ـ ّـورت» وســانــدت املـطــالـبــن بسقوطه في
«جــانـفــي  ،»2011إمــا بــالـنــزول إلــى ال ـشــارع ،أو بالتواطؤ
الصامت.
لــم تكن الطبقة الوسطى معنية ّ كثيرًا بمسألة الحريات؛
االجتماعي»،
مشكلتها الكبرى كانت في تعطل «املصعد ٌ
وخ ــوف االق ـت ــراب مــن «ق ــاع املـجـتـمــع» .هــي طـبـقــة أحـ ّـســت
بحكم تـفــاقــم األزم ــة االقـتـصــاديــة بـعــد ال ـث ــورة ،واملـشــاكــل
األمنية املتتابعةّ ،أنها ارتكبت حماقةّ ،
وأن النظام القديم كان
يضمن لها «األم ــن» ،على األقــل ،ويمنحها وهــم الخالص
الفردي عبر القروض ،وغيرها من أدوات التخدير .سرعان
مــا اقـتــرنــت امل ـظــاهــرات فــي ذهـنـهــا ،بــالـفــوضــى وال ـخ ــراب،
فــأصـبـحــت تـتـحـســس م ـن ـهــا ،ب ــل وت ـعــادي ـهــا .أي ـضــا هـنــا،
ُ ِّ
تقف غالبية وســائــل اإلع ــام لتجند جيشًا مــن «الخبراء
االقتصاديني» و«املحللني السياسيني» بهدف شيطنة أي
تحرك اجتماعي وتصويره كخطوة أخرى نحو الهاوية.

غضب ولكن...
واجب األمانة إلى الواقع ،وإلى وقائعه ،ال تبدو
انطالقًا من ّ ً
ّ
ّ
مقصرة لناحية أنها توفر كل ما يلزم النــدالع
الحكومة
ثورة ،وليس ملجرد خروج مظاهرات .الكرة اآلن في ملعب
املعنيني باألمر من «نخب» و«مواطنني عاديني» .ولكن ثمة
«ش ــيء» غير متوفر حاليًا لكي ينضج الـغـضــب ...ربما،
يحتاج ذلك إلى الوقت.
«بانتظار غــودو» الــذي ال بـ ّ
ُ
ّ
عاكسًا
(م
ة
ـر
ـ
مل
ا
ـذه
ـ
ه
يأتي
أن
ـد
ِ
تاريخه املسرحي) ،يبقى الـشــارع التونسي أمــام مفارقة
ُ
ُ
ك ـبــرى :ثمة ألــف سبب لتعود إلـيــه الـحـيــاة ،ولـكــن ّ تقابلها
«حسابات غامضة» تجعله يركن إلى السكون ...لعل الوقت
ً
وحده ،سيكون كفيال بإزاحة لعنة تلك «الحسابات».
(على موقعنا ،ملف عن «شوارع تونس»)

انسحاب «مبرمج» للفقراء
فقراء املدن الداخلية ،وأخوتهم في األحياء الشعبية املحيطة
ّ
الشارع
باملدن الكبرى ،كانوا أول من بــادر بالخروج إلــى ُ
في شتاء  .2011/2010مطالبهم كانت واضحة ،ال لبس
فيها :تشغيل ،تنمية ،عدالة اجتماعية .صمودهم في وجه
آلــة القمع والقتل هو الــذي جعل «النخب» تلتحق بالحراك
فتضيف إليه املطالب السياسية ـ الحقوقية .لم تكن املرة
األولى التي ينتفض فيها الفقراء ،ولكنهم هذه املرة صمدوا
أسابيع ولم يعودوا إلى بيوتهم بعد يوم أو يومني كما كان
يحصل في السابق.
استبشروا خـيـرًا بسقوط بــن علي واعـتـقــدوا ب ـ ّ
ـأن الدنيا
تضحك لهم أخيرًا ،ولكن خيبات األمل تتالتّ .تم القفز على
ّ
مطالبهم االقتصادية ـ االجتماعية ،وتركز النقاش العام
و«الجمهورية الثانية» ،ومسائل
حــول الهوية ،والدستور،
ّ
تقنية ،ومتاهات أيديولوجية .كلما عـ ّـبــروا عن سخطهم،
ح ــاول الـنـظــام ومـعــه الـنـخــب إيـهــامـهــم ب ـ ّ
ـأن مــا لــم يتحقق
بالثورة ،سوف يتحقق بصناديق االقتراع.
فقرهم
جعلت
ولكنها
ـأت طبعًا بالجديد،
االنتخابات لم تـ ِ
ّ
ّ
ٌ
«أكثر ديموقراطية وشفافية» .فقر ازدادت حدته في ظل
االجتماعية
مواصلة الدولة نهج االستقالة من مسؤولياتها
ً
ومن دورها الرقابي والتعديلي في االقتصاد ،تاركة األمر

كادوا يقنطون من رحمة التاريخ لوال أن جاء «جانفي »2011
(نيكوال بورنان)
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نتيجة واحدة في  19يومًا من المباحثات

ّ
المخابرات المصرية لـ«حماس» :الحلول تمر من القاهرة
لم ُير طحين ولم ُ
سمع ضجيج في لقاءات
ي
ٌّ
كل كان ينفي ما ّ
يمسه
«حماس».
القاهرة ــ
ّ
بصورة مباشرة ،لكن وجوه الوفد العائد إلى غزة
وإحجامهم عن مؤتمر صحافي عام يلخص 19
يومًا من الزيارة ال تدل إال على ضغوط ونتائج
«صفرية» .المشكلة هي أن مبدأ العالقة بين
الطرفين «اضطرارية» ،وال يزال التوجس حاضرًا،
وفوقه االشتراطات التي ال تميل إلى كفة
«حماس» المحاصرة هي والغزيون في القطاع
غزة ــ هاني إبراهيم
ص ــار بـحـكــم امل ــؤك ــد اآلن أن زي ــارة
وف ــد حــركــة «ح ـم ــاس» مل ـصــر ،الـتــي
اس ـت ـم ــرت  19ي ــوم ــا ،ل ــم ت ـث ـمــر عــن
نتائج واضحة للطرفني ،رغم طول
الـ ـ ــزيـ ـ ــارة .ف ـم ــن جـ ـه ــة ،لـ ــم تـسـتـطــع
القاهرة فرض رؤيتها على الحركة
في عدد من امللفات ،فيما لم تنتزع
األخ ـيــرة أي مـكــاســب تخرجها من
أزمتها أو تخفف فعليًا من أزمــات
قطاع غزة املتتالية.
وب ـي ـن ـم ــا ك ــان ــت االت ـ ـص ـ ــاالت أك ـثــر
صـعــوبــة مــع الــوفــد عـنــدمــا كــان في
مـ ـص ــر ،ف ـ ــإن اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ع ـقــدت ـهــا
القيادة الحمساوية مــع ك ــوادر في
الحركة عادت وشرحت فيها مجمل
مــا حــدث هـنــاك ،وخــاصــة أن الوفد
لم يعمد إلــى عقد مؤتمر صحافي
يـعـلــن فـيــه نـتــائــج املـبــاحـثــات التي
كان يترقب منها الغزيون انفراجًا
على صعيد املصالحة ،أو معبر رفح
على األقــل .وكما كشفت «األخبار»
فـ ــي األسـ ـ ـب ـ ــوع األول مـ ــن الـ ــزيـ ــارة

ركز الضغط في اتجاه
حصر عالقات الحركة والملف
الفلسطيني بالمخابرات
(راجــع العدد  ٣٤٠١في  ٢١شباط)،
تـ ـح ــدث املـ ـص ــري ــون بـ ـص ــراح ــة عــن
رغبتهم في ربط امللف الفلسطيني
ومـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـق ـ ـض ـ ـيـ ــة س ـي ــاس ـي ــا
ّ
بالقاهرة ،وأل تعمد «حماس» إلى
التحالف مع أي محور ،ســواء كان
قطر وتركيا أو إي ــران وح ــزب الله،
بل أنذرت املخابرات املصرية قيادة
الوفد في «تهديد مبطن» بأن «مثل
هــذه التحالفات ستأتي بمزيد من
التضييق االقتصادي على حماس
وغزة».
وم ــن نــافـلــة ال ـقــول اإلش ـ ــارة إل ــى أن
رب ــط غ ــزة بــال ـقــاهــرة ح ـص ـرًا يعني
االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح الح ـ ـقـ ــا عـ ـل ــى اإلمـ ـ ـ ـ ــارات
وال ـس ـع ــودي ــة ،وهـ ــو م ــا ي ـت ـســق مع
الطلب املصري من «حماس» إكمال
التواصل مع تيار القيادي املفصول
م ــن حــركــة «ف ـت ــح» ،مـحـمــد دح ــان،
خالل أيام الزيارة.
وضمن ما أوحــى به املستضيفون
قيل إن القاهرة أرادت من استقبال
قيادة «حماس» من غزة والخارج،
مـ ــع أن م ـع ـظ ـم ـهــم م ـ ــدرج ـ ــون عـلــى
قائمة اإلره ــاب األمـيــركـيــة ،إيصال
رسالة إلى واشنطن بأهمية الدور
امل ـصــري فــي القضية الفلسطينية
وبأنه ال يمكن قبول حلول للقضية

ع ـ ـبـ ــر تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوز الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور امل ـ ـ ـحـ ـ ــوري
لـلـقــاهــرة ،لـكــن ه ــذا لــم يـقـنــع الــوفــد
الزائر بسبب منعه من إجراء جولة
خارجية ،رغم أن هذا املطلب قدمته
«حماس» منذ نحو عام ولم تلق إال
الرفض .كذلك ،قال املصريون للوفد
إن أي حلول للقضية الفلسطينية
ال ي ـم ـك ــن أن تـ ـك ــون عـ ـل ــى ح ـس ــاب
األراض ـ ـ ـ ــي املـ ـص ــري ــة ،م ــؤك ــدي ــن أن
الـحــديــث عــن منح الـغــزيــن أراضــي
ف ــي س ـي ـن ــاء «غـ ـي ــر ص ـح ـيــح وغ ـيــر
مقبول مصريًا».
على صعيد املـلــف الــداخـلــي ،شرح
ال ـع ــائ ــدون أن امل ـخ ــاب ــرات ضغطت
ع ـل ــى «ح ـ ـمـ ــاس» ك ـث ـي ـرًا كـ ــي تـقـبــل
األخـيــرة تسليم الجباية الداخلية
وملف األمــن للسلطة الفلسطينية
مــن دون تـقــديــم ضـمــانــات حقيقية
حول التزام السلطة َ
رفع العقوبات
ع ـ ــن غ ـ ـ ـ ــزة ،أو حـ ـت ــى ح ـ ــل م ـش ـك ـلــة
املــوظ ـفــن ال ــذي ــن عينتهم الـحــركــة،
وهــو مــا اعتبرته األخـيــرة محاولة
ل ــزي ــادة الـضـغــط االق ـت ـص ــادي على
ال ـق ـطــاع وع ـل ـي ـهــا ،وخ ــاص ــة ف ــي ما
ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـت ــزام ـه ــا األخـ ــاقـ ــي مــع
امل ــوظ ـف ــن ال ــذي ــن ع ـي ـن ـت ـهــم وي ــزي ــد
عـ ـ ـ ــددهـ ـ ـ ــم عـ ـ ـل ـ ــى  38ألـ ـ ـ ـ ــف مـ ــدنـ ــي
وعسكري.
ورغـ ــم ال ـت ـس ـه ـيــات الـطـفـيـفــة الـتــي
أوح ـ ـ ــت ب ـه ــا امل ـ ـخـ ــابـ ــرات امل ـص ــري ــة
لـلــوفــد ال ــزائ ــر ،عـبــر تـحــريــك العمل
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـت ـج ــاري ــة م ــن مـعـبــر
رف ــح وإدخـ ــال بـعــض الـبـضــائــع من
بوابة صالح الدين التابعة للمعبر،
وبحث زيــادة الكهرباء املــوردة إلى
غ ــزة ،ع ــادت ورب ـط ــت ذل ــك بــالــواقــع
األمـ ـن ــي ف ــي س ـي ـن ــاء .ك ــذل ــك ،أب ــدت
القاهرة ّانزعاجها من «كمني العلم»
ّ
ال ـ ــذي نـ ــفـ ــذ ال ـس ـب ــت املـ ــاضـ ــي عـلــى
حـ ــدود ال ـق ـطــاع وأدى إل ــى إصــابــة
أربـعــة جـنــود إســرائـيـلـيــن ،محذرة
من أن «مثل هذه العمليات قد تجر
إلـ ــى حـ ــرب ج ــدي ــدة ،غـ ــزة ف ــي غنى
عنها اآلن».
هكذا ،يمكن القول عمليًا إن الزيارة
لم تثمر سوى عن السماح للحركة
باجتماع مكتبها التنفيذي ،وهو
مكتب منبثق عن املكتب السياسي
لـهــا وي ــدي ــر س ــاح ــات عـمــل الـحــركــة
املختلفة ،وذل ــك فــي مـنــزل القيادي
م ــوس ــى أبـ ــو مـ ـ ــرزوق ف ــي ال ـق ــاه ــرة،
وهي املــرة الثانية التي ُيعقد فيها
املكتب منذ انتخابه في القاهرة.
أم ـ ـ ــا عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـت ـص ــري ـح ــات
الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ـق ـ ــال ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـي ــس
«ح ـم ــاس» ف ــي غـ ــزة ،خـلـيــل الـحـيــة،
إن الــزيــارة جــاءت بطلب مــن قيادة
«حـمــاس» ،مضيفًا فــي تصريحات
أمس أن مصر «أكــدت أنها حصلت
على موافقة دولية إلدخال مشاريع

جاء رفض الجولة الخارجية لقيادة «حماس» كإشارة سلبية جدًا على طبيعة العالقة (أ ف ب)

«حماس» ترفض «كشف المصير»
وتربط صفقة األسرى بالمصالحة
علمت «األخبار» أن «حماس» رفضت طلب املخابرات املصرية كشف مصير الجنود
اإلسرائيليني األسرى لديها من دون حل إشكالية صفقة «وفاء األحرار» السابقة ،ودون
أن ُيكشف املصير بال «ثمن دسم» ،وخاصة أن الحديث عن أربعة أسرى وقد يكونون
أكثر .وأبلغت الحركة املصريني أن موفقها «ثابت» من هذه القضية ،وأن أي حراك يجب
أن يمر بالتزام إسرائيل تطبيق كامل بنود «صفقة شاليط» عام  ،2011لكن «يبدو أن
الحكومة اإلسرائيلية ال ترغب في تحريك هذا امللف حاليًا» ،وهو ما يعني تجميد أي
خطوات تفيد إسرائيل ،وخاصة أن القاهرة هي الوسيط للصفقة السابقة ويجب عليها
ً
أخذ دورها كامال .لكن «حماس» واجهت الضغط املصري بأن ربطت التحرك في صفقة
جديدة بإتمام املصالحة الفلسطينية ،وهو ما بدا مناورة لتخفيف الضغط.
في سياق متصل ،نقل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» اإلسرائيلية أن الرئيس
األملاني ،فرانك فالتر شتاينماير ،أعلن أنه سيطلب من أجهزة املخابرات في بالده
االتصال بقيادة «حماس» وبحث
قضية اإلسرائيليني الذين «تحتجزهم»
الحركة ،مضيفًا خالل مراسم افتتاح
موقع تذكاري في مخبأ «فالينتني» في
مدينة بريمن لذكرى قتلى يهود في
الحرب العاملية الثانية ،أنه أبدى استعداده
لرعايته هذا األمر بعد طلب مرسل من
عائلة جنديني إسرائيليني مفقودين في
غزة .لكن مصادر في «حماس» أكدت
ّ
تصر على إكمال امللف مع
أن الحركة
الوسيط املصري «ألسباب عدة».
(األخبار)

إلــى غــزة ووع ــدت بــزيــادة الكهرباء
وتحسينها» .وأضاف الحية« :نريد
أن تــدخــل الـبـضــائــع مــن مـصــر إلــى
غ ـ ــزة مـ ـب ــاش ــرة ونـ ــرفـ ــض اشـ ـت ــراط
السلطة الفلسطينية مــرورهــا عبر
االحـتــال ...نريد أن تقوم الحكومة
(الــوفــاق) بواجباتها فــي غــزة ،وإال
فلنبحث عــن حكومة أخ ــرى( ،ألن)
إقـ ــرارهـ ــا م ــوازنـ ـت ــن ،واحـ ـ ــدة بـغــزة
وأخرى دونها ،دليل على أنها غير
جادة (في املصالحة)».

ماذا يفعل الوفد المصري
في غزة؟
علمت «األخـبــار» أن الوفد املصري
الذي يواصل جوالته في غزة حاول
م ـمــارســة ض ـغ ــوط ع ـلــى «ح ـم ــاس»
م ـشــاب ـهــة ل ـل ـض ـغــوط ف ــي ال ـق ــاه ــرة،
وكلها تهدف إلى دفعها إلى التنازل
عن الجباية الداخلية وتسليم ملف
األم ـ ـ ــن مـ ــن دون م ـق ــاب ــل ف ـع ـل ــي أو
ضمانات ،رغم أن الحركة هدفت من
زيــارة الوفد إلى وضعه في صورة

املـلـفــات كــافــة والـعــرقـلــة الـتــي تتهم
بها «فتح» ،لكن الوفد املصري هدد
عدة مرات بمغادرة القطاع للضغط
عـلــى ال ـحــركــة ،وه ــو م ــا ردت عليه
بــأن موقفها ثابت ولــم يتغير ،لكن
الحية عاد أمس وقال إنه «عرضنا
أن يوضع مبلغ الجباية عند جهة
محايدة ،وبعد شهر إذا لم تدفع رام
الـلــه ،يـجــري دفــع امل ــال ملــوازنــة غزة
ورواتب املوظفني».
كــذلــك ،التقى الــوفــد يومي الثالثاء
واألربعاء املاضيني قائد «حماس»
في غزة يحيى السنوار ،الذي أبدى
اسـتـعــداده لتسليم الجباية وملف
األمن وفق اتفاقات القاهرة «بشرط
ضـ ـم ــان حـ ـق ــوق امل ــوظ ـف ــن وإعـ ــان
استيعابهم (ف ــي كـشــوف رام الـلــه)
ودفع رواتب لهم» ،فيما التقى الوفد
رئـيــس «ح ـمــاس» إسماعيل هنية،
فور عودة األخير من القاهرة ،علمًا
ب ــأن ه ــذه امل ــرة األول ــى الـتــي تتغير
ف ـي ـه ــا ال ـس ـي ــاس ــة املـ ـص ــري ــة ب ـشــأن
األمن في غزة ،على عكس ما كانت
تصر عليه «املخابرات العامة» في
ع ـه ــد خ ــال ــد ف ـ ـ ــوزي ،ح ـي ـن ـمــا كــانــت
ت ــرى ض ـ ــرورة ب ـقــاء األمـ ــن مرحليًا
مــع «ح ـمــاس» .ولـعــل تعليق عضو
«ال ـل ـج ـن ــة امل ــرك ــزي ــة ل ـح ــرك ــة ف ـت ــح»،
جـبــريــل ال ــرج ــوب ،أمـ ــس ،يـتـســاوق
مــع ذل ــك ،إذ ق ــال إن «تـعــامــل فــوزي
م ــع امل ـل ــف الـفـلـسـطـيـنــي كـ ــان عـلــى
نحو خطأ ويتعارض مع مصلحة
مصر».

ردود سلبية من رام الله
أم ـ ـ ــا رام الـ ـ ـل ـ ــه ،ت ـض ـي ــف امل ـ ـصـ ــادر
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،ف ـي ـن ـح ـص ــر رده ـ ــا
حاليًا بأنها ستصرف سلفًا مالية
ل ـغ ــزة ب ـم ـق ــدار م ــا سـ ــوف تـتـسـلـمــه
مــن جبايات غــزة ،وهــو مــا رفضته
«حـ ـم ــاس» ال ـت ــي طــال ـبــت ب ـض ــرورة
اح ـ ـت ـ ـسـ ــاب م ـ ــا ت ـج ـن ـي ــه ال ـح ـك ــوم ــة
م ــن إي ـ ـ ـ ــرادات غـ ــزة ع ـب ــر م ــا ي ـعــرف
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العراق

خيبة كردية «كبيرة» بعد تمرير الموازنة

العبادي يفاوض األميركيين :نحو «تخفيض شكلي»؟
بغداد ــ محمد شفيق
ب ـ ـعـ ــد عـ ـطـ ـل ــة إج ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــة وت ــأجـ ـيـ ـل ــن
أع ـقـبــاهــا ،نـجــح ال ـبــرملــان ال ـعــراقــي في
ع ـق ــد ج ـل ـس ـتــه الـ ـت ــي طـ ــال ان ـت ـظ ــاره ــا،
لـ ـلـ ـتـ ـص ــوي ــت ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ــانـ ـ ــون املـ ـ ــوازنـ ـ ــة
ال ـعــامــة الـ ــذي أثـ ــار اع ـت ــراض ــات ح ــادة
من قبل الكتل الرئيسة الثالث (اتحاد
الـ ـ ـق ـ ــوى ،الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،ال ـك ـتــل
الكردستانية) ،قبل أن تتم أخيرًا فكفكة
عـقــدهــا ،وإطـ ــاق م ــاراث ــون الـتـصــويــت
ع ـل ــى الـ ـق ــان ــون .وت ـم ـك ــن الـ ـب ــرمل ــان مــن
تمرير  11مادة من املوازنة ،من ضمنها
املادة املتعلقة بحصة إقليم كردستان،
والتي بلغت  %12بدل الـ ،%14وفق ما
تم االتفاق عليه أخيرًا ،بحسب ما أعلن
عضو اللجنة القانونية فــي البرملان،
حسن الـشـمــري .لكن اخـتــال النصاب
الـقــانــونــي (ال ــذي يتطلب حـضــور 165
نائبًا على األقل) دفع برئاسة البرملان
إل ــى إب ـقــاء الـجـلـســة مـفـتــوحــة ،عـلــى أن
ُ
تستأنف يوم السبت .واضطر مجلس
الـنــواب إلــى اعتماد مبدأ األغلبية في
ت ـم ــري ــر امل ـ ــوازن ـ ــة ،ب ـع ــد االعـ ـت ــراض ــات
التي سجلها «اتـحــاد الـقــوى» ،ونــواب
املـ ـح ــافـ ـظ ــات امل ـن ـت ـج ــة ل ـل ـن ـف ــط ،ال ــذي ــن
يـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــون ب ـ ـح ـ ـصـ ــص م ـ ــدنـ ـ ـه ـ ــم م ــن
ال ـب ـت ــرودوالر ،فيما رشـحــت أن ـبــاء عن
حصول املعترضني على تطمينات من
الحكومة بشأن مطالبهم.
وفــي أول ّ
رد لها على تصويت أمــس،
جـ ــددت ال ـح ـكــومــة دفــاع ـهــا ع ــن قــانــون

بــ«املـقــاصــة» الـتــي تتحصل عليها
مــن املـعــابــر اإلســرائـيـلـيــة ،ليتسنى
لـهــا دف ــع سـلــف كــامـلــة لـلـمــوظـفــن،
فيما طلبت «الوفاق» مدة لالختبار،
أي تسليم الـجـبــايــات لـعــدة أشـهــر،
قبل الـحــديــث عــن صــرف أي سلف،
ك ـ ـمـ ــا رف ـ ـ ـضـ ـ ــت ص ـ ـ ـ ــرف م ـ ـ ــوازن ـ ـ ــات
تشغيلية للوزارات.
وفي قضية املوظفني ،تصر رام الله
على عــودة كل موظفيها السابقني
بصالحيات كاملة ،وتمكني الوزراء
مــن تعيني طــواقــم إلدارة الـ ــوزارات
فــي غ ــزة بــديـلــة مــن املـعـيـنــة حــالـيــا.
أيضًا ،ظهر تالعب كبير في األرقام
التي ستقبل الحكومة تفريغها من
موظفي «حماس» السابقني ،ما بني
 20ألفًا ثم  18ألفًا والحديث اآلن عن
 10آالف فقط.
وبشأن ملف القضاء ،فبينما تصر
ً
«الوفاق» على تسلمه كامال ،أكدت
«حماس» ضرورة نقاش هذا امللف
مع «فتح» رأسًا في ملفات املصالحة
الثنائية وأن ال عالقة للحكومة بهذا
امل ـلــف .وحــالـيــا ،تشير أوس ــاط إلــى
أنــه يـجــري التحضير للقاء يجمع
الحركتني في القاهرة ،لكن مسؤول
م ـلــف امل ـصــال ـحــة ف ــي «فـ ـت ــح» ،ع ــزام
األح ـم ــد ،أب ـلــغ امل ـخ ــاب ــرات املـصــريــة
أن عقد أي اجتماع يجب أن يكون
ّ
بعد نجاح وفد الحكومة في تسلم
الجبايات وإع ــادة موظفي رام الله
إل ــى م ــواق ــع عـمـلـهــم ب ــ«صــاح ـيــات
كاملة» .إلــى ذلــك ،علمت «األخـبــار»
أن الحديث املصري بشأن السلطة
ش ـ ـمـ ــل تـ ـلـ ـمـ ـيـ ـح ــات م ـ ــن ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة
لـ ــ«حـ ـم ــاس» بـ ــأن رئ ـي ــس الـسـلـطــة،
مـحـمــود ع ـبــاس ،ب ــات يخشى على
م ـس ـت ـق ـب ـل ــه ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،وي ـش ـع ــر
ب ــأن إســرائ ـيــل وال ــوالي ــات املـتـحــدة
تسعيان إلــى التخلص منه قريبًا،
وأنه اشتكى هذا األمر للقاهرة ،كما
أبــدى انزعاجه من الحراك املصري
املساعد لدحالن.

ً
ـاول ــة دفـ ــع االنـ ـتـ ـق ــادات
امل ـ ــوازن ـ ــة ،مـ ـح ـ ِ
النيابية املوجهة إليها في هذا اإلطار،
إذ وص ـ ــف امل ـت ـح ــدث ب ــاس ـم ـه ــا ،سـعــد
الـ ـح ــدي ـث ــي« ،ت ـع ـط ـي ــل إق ـ ـ ــرار املـ ــوازنـ ــة
ب ــأن ــه ع ـم ــل غ ـي ــر م ـ ـسـ ــؤول ،وسـيـلـحــق
ضــررًا فــادحــا بمصالح عــامــة الشعب،
ويـعـيــق عـمــل وزارات ال ــدول ــة» ،داعـيــا،
ّ
«تحمل
فــي بـيــان ،مجلس الـنــواب إلــى
ّ
م ـســؤول ـيــاتــه ف ــي حـ ــث أع ـض ــائ ــه عـلــى
االس ـ ـ ــراع ف ــي ال ـت ـصــويــت ع ـلــى قــانــون
امل ــوازن ــة ،لتمكني وزارات ومــؤسـســات
الــدولــة مــن القيام بواجباتها وتقديم
الخدمات للمواطنني».
وع ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدو ،ف ـ ـ ـ ــإن الـ ـتـ ـح ــال ــف
الكردستاني سيكون الخاسر األكبر
م ــن إقـ ــرار امل ــوازن ــة بـشـكـلـهــا ال ـحــالــي،
جراء عدم تلبية ّ
أي من مطالبه .وقال
مصدر نيابي كردي ،في تصريح إلى
«األخـ ـب ــار» ،إن ال ـك ـتــل الـكــردسـتــانـيــة،
س ـ ــواء املـ ـع ــارض ــة أو امل ــوالـ ـي ــة م ـن ـهــا،
تشعر بـ «خيبة كبيرة» إزاء استمرار
ّ
ـال
«ت ـع ــن ــت» بـ ـغ ــداد و«ال ـت ـع ــام ــل ب ـت ـعـ ٍ
مــع مـطــالـبـنــا ومـسـتـحـقــاتـنــا املــال ـيــة».
وأضــاف أن «الكتل الكردية ستضطر
إل ـ ــى الـ ـلـ ـج ــوء ل ـل ـم ـح ـك ـمــة االتـ ـح ــادي ــة
(أعـ ـل ــى س ـل ـطــة ق ـضــائ ـيــة ف ــي الـ ـب ــاد)
للطعن في املوازنة والبنود الخاصة
ب ـ ــاإلقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم» ،فـ ـيـ ـم ــا هـ ـ ـ ـ ـ ّـدد «الـ ـ ـح ـ ــزب
الــديـمـقــراطــي الـكــردسـتــانــي» ،بزعامة
م ـس ـعــود بـ ــارزانـ ــي ،رئ ـي ــس الـحـكــومــة
ب ـ «مـحــاكـمــة دول ـيــة ّ
ردًا عـلــى ت ـفـ ّـرده».
وأك ـ ــدت ال ـنــائ ـبــة ع ــن الـ ـح ــزب ،نـجـيـبــة

ن ـج ـيــب ،م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ف ــي ح ــدي ــث إلــى
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن «ح ـك ــوم ــة اإلق ـل ـي ــم لــن
تـ ـصـ ـم ــت عـ ـ ــن عـ ـ ـ ــدم تـ ـضـ ـم ــن حـ ـق ــوق
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرد» ،م ـت ــاب ـع ــة «(ان ـ ـ ـنـ ـ ــا) س ـن ـك ـمــل
امل ـ ـشـ ــوار فـ ــي إقـ ــامـ ــة الـ ـشـ ـك ــاوى أمـ ــام
املجتمع الدولي ضد ّ
تفرد العبادي».
ّ
وإل ــى جــانــب امل ــوازن ــة ،ص ــوت مجلس
النواب على قــرار الفــت بشأن الوجود

قرار البرلمان هو األول
من نوعه بعد انتهاء
المعارك ضد «داعش»

األج ـن ـب ــي ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،ه ــو األول مــن
نوعه بعد انتهاء الحرب ضد «داعش»،
وتصاعد تهديدات «فصائل املقاومة»
للقوات األميركية في البالد .وجاء في
ن ــص الـ ـق ــرار أن ــه «ب ـع ــد إعـ ــان الـنـصــر
ال ـن ـهــائــي ع ـلــى امل ـجــام ـيــع اإلره ــاب ـي ــة،
ندعو الحكومة إلى وضع جدول زمني
ملـ ـغ ــادرة الـ ـق ــوات األج ـن ـب ـيــة األراض ـ ــي
العراقية» ،وهو ما ّ
عده مصدر نيابي،
ّ
في حديث إلــى «األخـبــار»« ،قــرارًا باتًا
وملزمًا للحكومة».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،رفـ ــض م ـص ــدر ح ـكــومــي

ق ــرار الـبــرملــان ،مـعـتـبــرًا أنــه «يــأتــي في
إط ــار امل ــزاي ــدات الـسـيــاسـيــة والــدعــايــة
االنتخابية املبكرة ،ومحاولة إحــراج
حـ ـك ــوم ــة الـ ــدك ـ ـتـ ــور ح ـ ـيـ ــدر الـ ـعـ ـب ــادي
أمـ ـ ــام ال ـ ـ ــرأي الـ ـ ـع ـ ــام» .وقـ ـ ــال املـ ـص ــدر،
ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إن «م ــن
ص ـ ّـوت عـلــى ال ـقــرار يـبــدو أن ــه تناسى
تــأكـيــدات الــدكـتــور الـعـبــادي املستمرة
ب ـع ــدم وج ـ ــود ق ـ ــوات ب ــري ــة أو ق ــواع ــد
ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،وآخ ـ ـ ــره ـ ـ ــا فـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــره
الصحافي الثالثاء املــاضــي» .وكشف
املصدر ،في ختام حديثه ،عن «دخول
ال ـع ـب ــادي م ــؤخ ــرًا ف ــي م ـب ــاح ـث ــات مــع
ال ـ ـجـ ــانـ ــب األم ـ ـيـ ــركـ ــي ل ـخ ـف ــض ع ــدي ــد
القوات األميركية في البالد» .بدوره،
أك ـ ـ ــد الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادي ف ـ ــي ح ـ ـ ــزب «ال ـ ــدع ـ ــوة
اإلســام ـيــة» ،الـنــائــب جــاســم الـبـيــاتــي
(املـ ـحـ ـس ــوب ع ـل ــى جـ ـن ــاح الـ ـعـ ـب ــادي)،
م ــا ذه ــب إل ـيــه امل ـص ــدر ،م ـت ـحــدثــا ،في
تـصــريــح إل ــى «األخـ ـب ــار» ،عــن «ات ـفــاق
ّ
معي لخروج
الجانبني على برنامج
ال ـق ــوات وف ــق جـ ــداول زم ـن ـيــة وس ـيــاق
مـتـفــق عـلـيــه ،فــي مــا يـبــدو أن ــه خــروج
شكلي لـضـمــان عــدم خ ـســارة جمهور
واس ـ ـ ــع» .وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،أع ـل ــن عـضــو
لـجـنــة األم ــن وال ــدف ــاع الـنـيــابـيــة ،إيــاد
ال ـ ـج ـ ـبـ ــوري ،فـ ــي تـ ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي،
توجيه دعوات إلى وزير الدفاع وقائد
ال ـع ـم ـل ـيــات امل ـش ـتــركــة وق ــائ ــد ال ـق ــوات
الـ ـب ــري ــة ،الس ـت ـض ــاف ـت ـه ــم ف ــي مـجـلــس
الـ ـن ــواب مل ـنــاق ـشــة ال ــوج ــود الـعـسـكــري
األميركي في البالد.

مقالة

الصين ليست يابان جديدة!
ناصر األمين
أعلنت اللجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني سلسلة
من التعديالت املقترحة على الدستور تطرقت إلــى شؤون
عدة ،منها السياسة الخارجية القائمة على املنفعة املتبادلة،
وامل ـشــاريــع الـتـنـمــويــة ،وعــاقــة الـصــن بـبــاقــي «اإلنـســانـيــة»،
وعالقة الصينيني من جميع اإلثنيات بعضهم ببعض في
بخصائص صينية» الذي اقترح
إطار مشروع «االشتراكية
ً
البيان إدخاله في الدستور ،إضافة إلى قوانني لحماية البيئة
وإلعطاء سلطة تشريعية كبرى للمدن الكبرى.
لكن أكثر االقتراحات ،التي وردت في البيان الصادر األحد
املاضي ،والتي حازت اهتمام املعلقني واملختصني الغربيني،
تضمن إلـغــاء البند الــذي يمنع الرئيس ونائبه مــن الحفاظ
على منصبيهما ألكثر من دورتني ،إذ انهالت الردود الغربية
مـحــذرة الـصــن مــن أن التحسن االقـتـصــادي سيجلب معه
اعتراضات شعبية على حرمانهم الحرية السياسيةّ ،
لكن في
ذلك اعترافًا ضمنيًا ،هو أن الصني باتت في الطريق الصحيح
نحو ترجمة ّقوتها االقتصادية في التنمية الداخلية ،وفي رفع
مستوى معيشة مواطنيها إلى جانب مشاريع استثمارية
دولية ضخمة.

ما تظهره األرقام
ال ي ــزال كثيرون ينظرون إلــى االقـتـصــاد الصيني على أنه
صناعي فحسب ،فــي وقــت ت ــزداد فيه الـقــدرة االستهالكية
لـلـشـعــب الـصـيـنــي م ــع ك ــل عـ ــام ،إذ وص ــل االس ـت ـه ــاك في
 2017إلــى مــا يـقــارب  %40مــن الناتج املحلي ،كما أضــاف
املستهلكون الصينيون منذ  2010نحو  2.9تريليون دوالر
إلــى االقـتـصــاد الـعــاملــي .مــع ذلــكُ ،يشكك متابعون بصدقية
ّ
البيانات االقتصادية الرسمية الصينية لعام  ،2017ولكنهم
ما عــادوا قادرين على إنكار أهميتها في االقتصاد العاملي
مــع تـحــول اقتصادها مــن االعـتـمــاد األســاســي على اإلنـتــاج
الصناعي إلى االستهالك املحلي .وكما ذكر الرئيس السابق
لـ«غولدمان ساكس» ،جيم أونيل ،فإنه ال بد النظر إلى األرقام
الرسمية في سياق األرق ــام الخاصة بشركائها التجاريني
والـشــركــات الــدولـيــة الـكـبــرى الـتــي لديها أعـمــال تـجــاريــة في
الـصــن .ومــن هنا يشير أونـيــل إلــى أن الـصــن قــد تـجــاوزت

ً
بشراكتها الـتـجــاريــة مــع أملــانـيــا كــا مــن فــرنـســا والــواليــات
املتحدة.
من جهة أخــرى ،تظهر البيانات الرسمية ل ــ 2017أنــه وصل
النمو في الناتج اإلجمالي املحلي الحقيقي (أي ّ
املعدل بحسب
ّ
التضخم) في الصني إلى  ،%6.9ما يشكل قفزة من %6.7
لعام  ،2016وأعلى بـ %0.4من الهدف الذي حددته الحكومة
لـعــام  2017عند  .%6.5ولـكــن يـشــدد أونـيــل على أن الرقم
األكثر أهمية هو نمو الناتج املحلي اإلجمالي االسمي للصني
حينما يترجم لـلــدوالر ،وذلــك ألنــه بفضل رنمينبي (العملة
الصينية) معزز ،نما إجمالي الناتج املحلي ليصل إلى 12.7
تريليون دوالر عــام  ،2017أي ارتـفــع بنحو  ،%13أو 1.5
تريليون دوالر خــال ع ــام .هــذا يعني أنــه مــن حيث القيمة
االسـمـيــة ،خلقت الـصــن خــال عــام واح ــد اقـتـصــادًا جديدًا

خلقت بكين في عام
واحد اقتصادًا جديدًا
بحجم كوريا الجنوبية

بحجم كــوريــا الجنوبية ،وضعفي االقـتـصــاد السويسري.
جراء ذلك ،ال تبدو َ
ذات معنى التوقعات التي تقول إن الصني
تتجه نحو دورة انكماشية طويلة األمد أو تحذو حذو اليابان.
وكما يقول أونـيــل ،لــم تتجنب بكني االنكماش فحسب ،بل
فعلت ذلك بعملة ترتفع قيمتها.
لم يكن الغرب يتوقع من الصني أن تحقق حتى جــزءًا مما
حققته في العقود املاضية .يقول أونيل إنهم في «غولدمان
س ــاك ــس» ك ــان ــوا يـتــوقـعــون أن تـصــل ال ـصــن إل ــى مستوى
اليابان عام ( 2015بطبيعة الحال كانوا يتوقعون أن تتخذ
ً
منحى مختلفًا حيال النموذج االقتصادي املعتمد).
الصني
واليوم بات االقتصاد الصيني يساوي نحو ضعفي ونصف

اقتصاد اليابان ،كذلك تشير البيانات الرسمية إلــى أنــه قد
تدرك الصني حجم اقتصاد الواليات املتحدة مع حلول .2027

نظام عالمي جديد؟
وف ــي ظــل الـحــديــث امل ـتــزايــد عــن ن ـظــام عــاملــي جــديــد بـقـيــادة
الصني ،يظهر رأي الصني حيال ذلك في بيان اللجنة املركزية
ال ــذي قــال إنــه «ال يمكن فصل إن ـجــازات الـصــن فــي الـثــورة
والبناء واإلصــاح عن دعم شعوب العالم؛ مستقبل الصني
ً
مرتبط مباشرة بمستقبل العالم» .كذلك يموقع البيان الصني
ً
بوضوح بديال من الواليات املتحدة ،عندما يقول إن األولى
«تـعــارض دوم ــا اإلمبريالية والهيمنة واالسـتـعـمــار» ،وإنها
«تـلـتــزم طــريــق التنمية وال ـســام الـقــائــم على استراتيجيات
مـفـيــدة لـلـطــرفــن» .لـكــن املـســألــة أعـقــد مــن ه ــذا ،إذ ال بــد من
التذكير بأن بكني تستثمر تريليارات الــدوالرات في سندات
الخزينة األميركية ،وليس من مصلحتها أن ينهار الــدوالر
(تزداد املخاوف اليوم مع الكالم الذي يصدر عن بعض وزراء
الحكومة األميركية حول مصلحة اقتصادية لها كامنة في
دوالر منخفض القيمة ،ما قد يحمل تبعات كارثية).
واستمرار الصني في االستثمار في السندات األميركية ،وهو
مــا تعتمد عليه واشنطن إلــى حــد كبير للحفاظ على قيمة
الــدوالر ،قد يراكم على بكني تبعات أخطر في املدى الطويل،
إضافة إلى الكمية الهائلة من الدين ( %257من الناتج املحلي
عــام  )2017ال ــذي راكمته منذ مــا بعد أزم ــة  2008لتمويل
االستثمار املفرط وانخفاض التصدير آنذاك.
لذلك ،تبحث الصني عن حلول لتفادي األزمات التي تنتظرها
عبر خلق «تـعــاون إقليمي ودول ــي» في االستثمار واإلنتاج
والتبادل التجاري ،وعبر التخلي عن النمو املرتفع من أجل
خلق اقتصاد خدماتي محلي يعتمد أساسًا على اإلنترنت.
ويرافق انخفاض االعتماد على اإلنتاج سياسات إيكولوجية
(بيئية) ّ
للحد من آثار التلوث (أمر قد يجزم كثيرون بأحقية
أنه فات األوان لتحقيقه) ،إضافة إلى االستثمار في البحوث
العلمية والتطور التكنولوجي واألتمتة والذكاء االصطناعي،
وكـلـهــا مــوجـهــة نـحــو مـســار قــد ال يمكن تـحــديــده بـعــد .من
هنا ،تقف الصني اليوم أمــام اختبار في التفاقم الرأسمالي
والتكنولوجي أكثر من كونها مشروع دولة متقدمة ناجحة
أو فاشلة فحسب.
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ّ
على الغالف لم يشذ فالديمير بوتين عن ًتقاليده االنتخابية .الرئيس الروسي المتجه نحو والية رابعة ،في الثامن
عشر من آذار الجاري ،اختار الخطابة وسيلة لعرض ما ُيشبه البرنامج االنتخابي ،متعهدًا ،في كلمته السنوية أمام
البرلمان الروسي ،بتحقيق «االنتصارات» و«النجاحات» لروسيا خالل العقد المقبل ،وموجهًا رسالة ردع استراتيجي
بالغة األهمية ،من خالل عرض نماذج جديدة من أحدث المنظومات العسكرية في العالم

«الوالية الرابعة» أعلى مراحل «بناء الدولة»

بوتين يرسم مالمح «روسيا المستقبل»
ّ
وسام متى
«الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــد امل ـ ـق ـ ـبـ ــل س ـ ـي ـ ـكـ ــون م ــرح ـل ــة
انـتـصــاراتـنــا الـســاطـعــة ونجاحاتنا
ّ
امل ـش ـت ــرك ــة ،وأنـ ـ ــا واثـ ـ ــق م ــن أن ذل ــك
س ـي ـح ـصــل» .ب ـهــذه ال ـك ـل ـمــات ،اخ ـتــار
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن أن ي ـخ ـت ــم أطـ ــول
خ ـط ــاب رئ ــاس ــي لـ ــه ،أم ـ ــام الـجـمـعـيـ ّـة
االتـ ـح ــادي ــة ،ت ـط ــرق خ ــال ــه إلـ ــى أدق
التفاصيل املرتبطة بإنجازات الوالية
الرئاسية الثالثة ،وطموحات الوالية
ّ
وتحدياتها ،والتي
الرئاسية الرابعة
اختزلتها عبارة «روسيا املستقبل»،
الـتــي ت ـ ّ
ـرددت كثيرًا على لـســان ّ
سيد
الكرملني.
الـ ـخـ ـط ــاب ّالـ ــرئـ ــاسـ ــي ،ال ـ ـ ــذي اخ ـت ـيــر
توقيته بدقة ،قبل  18يومًا من املوعد
ّ
الرسمي لالنتخابات الروسية ،شكل

عكس إدراكًا عميقًا
ّ
لمعوقات ّالوالية الرئاسية
الرابعة وتحدياتها
فهم «تاريخية» الخطاب
ال يكتمل ،قبل مقارنته
بخطابات الواليات الثالث
برنامج عمل للسنوات املقبلة ،التي
ت ـت ـخ ـطــى الـ ـسـ ـن ــوات الـ ـس ـ ّـت ل ـلــواليــة
الــراب ـعــة ،والـ ــذي ح ــرص بــوتــن على
مرتبط
أن يجعله استراتيجيًا ،غير
ٍ
برئيس روسي بعينه ،إن في منحاه
ّ
االقـتـصــادي ال ــذي رك ــز على ضــرورة
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ت ـح ـق ـيــق ال ـن ـم ــو فــي
سياق النسخة الروسية لـ«اقتصاد
السوق» ،أو في جوانبه االجتماعية،
املــرت ـكــزة عـلــى الـنـمــو الــديـمــوغــرافــي
وحـ ـم ــاي ــة الـ ـقـ ـي ــم الـ ـع ــائـ ـلـ ـي ــة ،أو فــي
الـ ـ ـج ـ ــوان ـ ــب األم ـ ـن ـ ـيـ ــة املـ ـتـ ـمـ ـثـ ـل ــة فــي
ت ـقــديــم أح ـ ــدث ن ـســخ م ــن مـنـظــومــات
الـصــواريــخ ،فــي مواجهة التهديدات
«األطلسية».
ف ــي الـ ـعـ ـم ــوم ،ي ـم ـكــن وصـ ــف خ ـطــاب
بــوتــن ب ــ«ال ـتــاري ـخــي» ،لـيــس بسبب
ك ـس ــره ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي لـلـخـطــابــات
الرئاسية ،باستغراقه نحو ساعتني،
قـ ّـسـمــت بــال ـت ـســاوي ب ــن الـسـيــاســات
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات األمـ ـنـ ـي ــة
والخارجية ،وال في فرادته الشكلية،
مــن خ ــال اعـتـمــاد ال ــرس ــوم البيانية
والوسائط البصرية ،وإنما في كونه
ّ
شكل من الناحية العملية ،البرنامج
الفعلي لبرنامج «إعادة بناء الدولة»،
الذي اقتحم به ضابط االستخبارات
الـســابــق املـشـهــد الـسـيــاســي الــروســي
والدولي ،في مطلع «األلفية الثالثة».
ّ
ول ـ ـعـ ــل فـ ـه ــم «ت ــاريـ ـخـ ـي ــة» ال ـخ ـط ــاب
«الـ ـ ـب ـ ــوتـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي» أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ال ي ـك ـت ـم ــل،
ق ـبــل م ـقــارن ـتــه ب ـخ ـطــابــات ال ــوالي ــات
الرئاسية الثالثّ .أول تلك الخطابات،
كان قبيل انتخابات عام  ،2000التي
ف ــاز بـهــا بــوتــن بنسبة تــأيـيــد بلغت
 52.9فــي املـئــة .فــي تلك االنتخابات،
لــم يكن بوتني قــد أمضى فــي الحكم،
بـصـفــة رئ ـيــس مــؤقــت ،س ــوى بضعة
أشـ ـه ــر ،ك ــان ــت ك ـف ـي ـلــة ألن ي ـج ــد فـيــه
ّ
الـ ـ ـ ـ ـ ــروس «م ـ ـخـ ــل ـ ـصـ ــا» قـ ـ ـ ـ ـ ــادرًا ع ـلــى

انتشالهم من العشرية «اليلتسينية»
السوداء ،بما رافقها من انهيار على
املـ ـسـ ـت ــوى االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،وب ــال ـت ــال ــي
تـ ــراجـ ــع املـ ـك ــان ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ــروس ـي ــا
ف ــي ال ـع ــال ــم ،غـ ــداة ع ـقــد ع ـلــى انـهـيــار
االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي ،وق ـل ــق ،يصل
إل ــى حــالــة ال ـه ـلــع ،ع ـلــى أم ــن روس ـيــا
نفسها ،بعدما طاولت شظايا الحرب
الشيشانية املــدن الروسية ،وصــارت
امل ـبــانــي الـسـكـنـيــة وال ـت ـجــاريــة هــدفــا
للتفجيرات اإلرهابية.
يومهاّ ،
قدم بوتني ما يشبه البرنامج
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،الـ ـ ــذي ك ـ ــان عـ ـب ــارة عــن
رسالة إلى الشعب الروسي ،بعنوان
«روسـيــا فــي مطلع األلفية الثالثة»،
تضمنت ت ـصـ ّـورات الرئيس الجديد
ح ــول األسـئـلــة األك ـثــر إل ـحــاحــا ،التي
كــانــت تــواجــه املـجـتـمــع ال ــروس ــي في
ّ
تـلــك ال ـف ـتــرة ،بـ ــدءًا م ــن سـبــل الـتـغــلــب
عـلــى «االن ـق ـســام األيــديــولــوجــي» بني
الشيوعية والــرأسـمــالـيــة ،و«توحيد
ال ـش ـعــب» ل ـت ـجــاوز إره ــاص ــات زل ــزال
ً
العصر ،وصوال إلى الخطوط العامة
للتنمية االقـتـصــاديــة ـ ـ االجتماعية،
م ــن خ ــال تـقــويــم مـكــامــن الـخـلــل في
ّ
«اقتصاد الـســوق» ،والتي تجلت في
أس ــوأ مـمــارســات الـفـســاد واالحـتـكــار
من قبل «األوليغارشية» النافذة.
بـ ـحـ ـل ــول عـ ـ ــام  ،2004ك ــان ــت مـعـظــم
ت ـل ــك الـ ـتـ ـص ـ ّـورات ق ــد س ـل ـكــت طــريــق
ال ـت ـن ـف ـي ــذ ،بـ ــرغـ ــم بـ ـع ــض الـ ـثـ ـغ ــرات،
الـ ـت ــي ل ــم ت ـك ــن ل ـت ــؤث ــر ع ـل ــى شـعـبـيــة
الرئيس الثاني لروسيا االتـحــاديــة،
وخ ـص ــوص ــا ب ـعــدمــا ت ـلـ ّـمــس الـ ــروس
ت ـح ـ ّـس ـن ــا م ـل ـح ــوظ ــا ،ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى
االق ـت ـص ــادي واالج ـت ـم ــاع ــي ،مـقــارنــة
بما آلت إليه الحال في عهد بوريس
يلتسني ،مضافًا إليه أمنًا اجتماعيًا
وسـ ـي ــاسـ ـي ــا ،ت ـ ـبـ ـ ّـدى خـ ـص ــوص ــا فــي
االنتصار على اإلرهاب في جمهورية
الشيشان.
وكـ ـم ــا الـ ـ ـح ـ ــال ،فـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ع ــام
 ،2000لم ّ
يقدم بوتني في انتخابات
ع ـ ــام  ،2004الـ ـت ــي ف ـ ــاز ب ـه ــا بـنـسـبــة
تأييد بلغت  71.9في املئة ،برنامجًا
ان ـت ـخــاب ـيــا م ـب ــاش ـرًا ،فــاق ـت ـصــر األم ــر
عـلــى خـطــابــات مـتـفـ ّـرقــة ،ومــؤتـمــرات
ص ـحــاف ـيــة س ـن ــوي ــة م ـ ّ
ـوسـ ـع ــة ،بــاتــت
ت ـق ـل ـي ـدًا رئ ــاسـ ـي ــا مـ ـن ــذ عـ ـ ــام ،2001
ّ
ل ـكــن ال ـخ ـطــوط الـعــريـضــة للبرنامج
ال ــرئ ــاس ــي تـ ـمـ ـح ــورت ح ـ ــول ع ـن ــوان
ج ــام ــع ه ــو «ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـق ــوي ــة» ،بـعــد
ّ
املوحد» ،بما
تجاوز هدف «املجتمع
تتطلبه تـلــك «ال ــدول ــة» مــن إج ــراءات
إصالحية على املستويات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،والقيام
ب ــاألدوار التي تليق بها على مسرح
ال ـس ـيــاســة ال ــدول ـي ــة ،لـجـهــة مــواجـهــة
ّ
التحديات العسكرية ،في ظل تنامي
الطموحات «األطلسية» التوسعية.
ّأمــا الوالية الثالثة ،أي الحالية ،فقد
مـ ّـهــد بــوتــن لبرنامجها خ ــال فترة
تبادل الرئاستني ،مع صديقه الوثيق
ديمتري ميدفيديف (،)2012 - 2008
حــن تــولــى رئــاســة الـحـكــومــة ألربـعــة
أع ــوام ،قبل أن ُيـعــاد انتخابه رئيسًا
للبالد ،بنسبة تأييد بلغت  63.60في
املئة ،والتي اتسمت بعملية تحديث
كـبـيــرة ،على املستويني االقـتـصــادي
واالجـتـمــاعــي فــي ال ــداخ ــل ،وتكريس
العودة العملية لروسيا على املسرح
الدولي ،من خالل خطوات «مفاجئة»

كان أبرزها الحرب مع جورجيا ـ ومن
خلفها «األطلسي» ـ في عام .2008
وق ـيــاســا إل ــى ال ـخ ـطــابــات /ال ـبــرامــج
ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة ،ي ـم ـكــن ال ـق ــول
إن مـ ــا قـ ـ ّـدمـ ــه بـ ــوتـ ــن ،أم ـ ــس ،عـكــس
ثقة كبيرة بــالـقــدرات الـتــي يمكن أن
ت ـج ـعــل «روسـ ـي ــا امل ـس ـت ـق ـبــل» تسلك
طريق «االنتصارات» و«اإلنجازات»،
وإدراكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــا ل ـ ـل ـ ـم ـ ـعـ ــوقـ ــات
ّ
التصدي
والـتـحـ ّـديــات ،الـتــي ينبغي
لها ،خالل الوالية الرئاسية الرابعة.
ان ـط ــاق ــا م ــن ذلـ ـ ــك ،خ ـص ــص بــوتــن
سـ ــاعـ ــة وع ـ ـشـ ــر دقـ ـ ــائـ ـ ــق ،م ـ ــن ف ـت ــرة
ال ـخ ـط ــاب ال ـ ــذي اس ـت ـغ ــرق ســاع ـتــن،
للحديث عن الخطة الشاملة ،لتطوير
االق ـت ـصــاد وامل ـج ـت ـمــع ،إذ أشـ ــار إلــى
«أنـ ـن ــا ح ـق ـق ـنــا الـ ـتـ ـط ـ ّـور ال ـك ـب ـيــر فــي
املـجــالــن االق ـت ـصــادي واالجـتـمــاعــي،
وح ــافـ ـظـ ـن ــا عـ ـل ــى وح ـ ـ ـ ــدة الـ ـشـ ـع ــب،

ّ
وضـمــنــا االس ـت ـقــرار فــي كــل مـجــاالت
الـحـيــاة ،وه ــذا أمــر بــالــغ األهمية في
دولة متعددة القوميات والثقافات»،
مـ ـ ـش ـ ــددًا ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ذاتـ ـ ـ ــه عـ ـل ــى أن
«االستقرار يبقى األساس ،لكنه ليس
ّ
ّ
والتقدم» ،إذ
للتطور
وحده الضامن
ثـمــة «مـشــاكــل أخ ــرى عــديــدة ينبغي
إيجاد الحلول لها».
وأكــد بوتني أن «روسـيــا جاهزة دومًا
لـلـتـطـ ّـور وال ـت ـق ـ ّـدم» ،لـكـنــه نـ ّـبــه إل ــى أن
ذلك يبقى مرتبطًا بـ«السعي الــدؤوب
ملــواك ـبــة ال ـت ـطـ ّـور الـتـقـنــي ال ـهــائــل» في
ّ
ال ـع ــال ــم ،مـ ـح ــذرًا م ــن أن «ال ـت ــأخ ــر في
مجال التكنولوجيا يشكل أبرز تهديد
وهو عدونا األول».
وأض ــاف «نـحــن مـسـتـعـ ّـدون للتصدي
ل ـكــل ذلـ ــك ،وتـحـقـيــق ال ـق ـفــزة ال ـقــادمــة،
وهــو مــا تأكد مــن خــال النتائج التي
حققناها معًا لجهة تماسك املجتمع

الروسي» ،مشددًا في الوقت ذاته على
أن «التطور بشكل ديناميكي يتطلب
ّ
الحرية في كل املجاالت،
توسيع نطاق
وال سـيـمــا ع ـلــى م ـس ـتــوى املــؤس ـســات
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ،واإلدارات املـحـلـيــة،
واملحاكم ...وضرورة االنفتاح على كل
املبادرات».
وأكد بوتني أن «رفاهية املواطنني هي
األولوية والعامل الرئيسي في ّ
تطور
روسـ ـي ــا» .ول ـفــت ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،إلــى
«ض ـ ــرورة أن تـثـبــت روس ـي ــا مكانتها
ضـمــن االق ـت ـصــادات الخمسة الكبرى
عــاملـيــا ،وأن تـحـقــق زيـ ــادة فــي الـنــاتــج
الــداخ ـلــي اإلج ـمــالــي ب ـم ـعـ ّـدل الضعف
ونـصــف الـضـعــف فــي منتصف العقد
املـ ـقـ ـب ــل» .وأضـ ـ ـ ــاف «يـ ـج ــب أن ن ـحــدد
م ـس ـت ـق ـب ـل ـنــا ب ــأن ـف ـس ـن ــا» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
«العامل األساس للتنمية هو معيشة
ج ـ ـيـ ــدة لـ ـلـ ـن ــاس ،واالكـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاء الـ ــذاتـ ــي

ّ
أشار إلى أن بالده تمكنت من إحداث تغيير جذري في ما يخص الوضع الديموغرافي (موقع الكرملين)
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مقالة

ّ
المظلة النووية فوق الحلفاء
محمد بلوط ،وليد شرارة

دعا وزارة الداخلية الى التحقيق في «الضغوط
التي تفرض على رواد األعمال» (موقع الكرملين)
ل ـ ـ ــأس ـ ـ ــر» .وت ـ ـع ـ ـهـ ــد ب ـ ــوت ـ ــن ب ـخ ـفــض
مستوى الفقر بـمـعـ ّـدل النصف خالل
السنوات الست املقبلة .وأشار إلى أنه
«خ ــال ع ــام  ،2000ك ــان ع ــدد الـسـكــان
ال ــذي ــن يـعـيـشــون دون خ ــط ال ـف ـقــر 42
م ـل ـيــونــا ،أي م ــا ي ـع ــادل  30ف ــي امل ـئــة،
ّ
وبحلول عام  ،2012تمكنا من تقليص
النسبة إلــى  10في املئة .ولكن بسبب
ً
األزمة االقتصادية ،ارتفع العدد قليال
ل ـي ـصــل إل ـ ــى  10مـ ــايـ ــن» ،الفـ ـت ــا إل ــى
ـار على رفــع الـحــد األدنــى
أن العمل جـ ٍ
لــأجــور بـحـلــول أي ــار املـقـبــل ،وه ــو ما
ّ
سيغير معيشة أربعة ماليني روسي،
ًّ
ّ
ّ
لكنه شــدد على أن ذلــك «ال يـقــدم حــا
جذريًا» ،مشيرًا في املقابل إلى أن الحل
يكون بإيجاد املزيد من فرص العمل.
ّ
وأشــار الرئيس الروسي إلى أن بالده
«تمكنت من إحــداث تغيير جــذري في
ما يخص الوضع الديموغرافي ،حيث

ارتفع متوسط العمر من  65عامًا سنة
 ،2000إلــى  73عــامــا سنة  ،2017لكنه
يجب أن يصل إلــى أكثر مــن  80عامًا،
بحلول نهاية العشرينيات من القرن
الحادي والعشرين» ،الفتًا إلى ضرورة
«م ـض ــاع ـف ــة ال ـن ـف ـق ــات ع ـل ــى ال ــرع ــاي ــة
الصحية في الفترة املمتدة بني عامي
 2019و ،2024لتصل إل ــى خمسة في
املئة من الناتج املحلي اإلجمالي».
وأكـ ـ ــد ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة « االرتـ ـ ـق ـ ــاء إل ــى
مـ ـسـ ـت ــوى جـ ــديـ ــد ن ــوعـ ـي ــا ف ـ ــي م ـج ــال
األب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ال ـع ـل ـم ـي ــة وج ـ ـعـ ــل ال ـب ـن ـيــة
ال ـت ـح ـت ـيــة ل ــأب ـح ــاث م ــن ب ــن األقـ ــوى
واألكثر فاعلية في العالم» .كما ّ
تطرق
إلـ ـ ــى أهـ ـ ــم امل ـ ـشـ ــاريـ ــع امل ــرتـ ـقـ ـب ــة خ ــال
ال ـع ـق ــد امل ـق ـب ــل ،والـ ـت ــي تـ ــراوحـ ــت بــن
تطوير البنية التحتية في االتصاالت
واملـعـلــومــاتـيــة ،وال ـطــاقــة الكهربائية،
وال ـطــرقــات الـعــامــة ،والـسـكــك الـحــديــد،
وامل ـ ـط ـ ــارات ،واملـ ـنـ ـش ــآت الـلــوجـسـتـيــة
ال ــداعـ ـم ــة ل ـل ـت ـط ـ ّـور االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،وال
سيما في ما يتعلق باإلنتاج الزراعي
وال ـ ـص ـ ـن ـ ــاع ـ ــي ...إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب زي ـ ـ ــادة
امل ـس ــاح ــات الـسـكـنـيــة م ــن  80مـلـيــونــا
إل ــى  120م ـل ـيــون م ـتــر م ـ ّ
ـرب ــع سـنــويــا،
وتقليص الفائدة على قروض السكن،
ّ
بـمــا يـمــكــن مــن تــأمــن امل ـنــازل لخمسة
ماليني عائلة سنويًا.
ودعــا بوتني وزارة الداخلية الروسية
الـ ــى ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي «الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـتــي
تـ ـ ـف ـ ــرض ع ـ ـلـ ــى رواد األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال» مــن
قـ ـب ــل الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،الفـ ـت ــا إل ــى
أن «االضـ ـطـ ـه ــاد غ ـي ــر املـ ـب ــرر ل ــرج ــال
األعـ ـم ــال م ــن ق ـبــل ج ـه ــات؛ م ــن بينها
األجهزة األمنية ،غير مقبول مطلقًا...
ألن ــه ي ـقـ ّـوض ثـقــة ال ـنــاس فــي الـقــانــون
ّ
وال ـعــدالــة» .وأك ــد أن الــدولــة الــروسـيــة
«س ـت ــدع ــم ق ـط ــاع األعـ ـم ــال ال ــروس ــي»،
الف ـتــا إل ــى أن حـصـتـهــا فــي االقـتـصــاد
«يجب أن تقل تدريجيًا».
ّ
وفـ ــي م ــا يـتـعـلــق بــالـتـسـلـيــح ،قـ ــال إن
«الـعـمـلـيــة ف ــي س ــوري ــا أظ ـه ــرت زي ــادة
ق ـ ــدرات الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ال ــروس ـي ــة».
وأش ــار إل ــى اعـتـمــاد ال ـقــوات الــروسـيــة
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  300ن ـ ـم ـ ــوذج جـ ــديـ ــد مــن
املـ ـع ــدات ال ـع ـس ـكــريــة خـ ــال ال ـس ـنــوات
الست املاضية ،الفتًا إلى زيادة حصة
األسلحة الحديثة في تسليح القوات
الروسية ب ــ 3.7أضعاف .وفــي معرض
ح ــدي ـث ــه ع ــن امل ـن ـظ ــوم ــات ال ـع ـس ـكــريــة
الـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـث ـ ــة ،وم ـ ـ ـ ــن بـ ـيـ ـنـ ـه ــا ص ـ ـ ـ ــاروخ
«س ــارم ــات» ،ح ــذر مــن أن «أي اع ـتــداء
ع ـل ــى روس ـ ـيـ ــا وح ـل ـف ــائ ـه ــا ،سـيـعـتـبــر
ه ـج ــوم ــا نـ ــوويـ ــا ،وب ــال ـت ــال ــي سـيـكــون
الــرد فــوريــا» ،مـشــددًا على أن «مبادئ
الـجـيــش الــروســي لــم تتغير» فــي هــذا
اإلطار.
وبــرغــم ذل ــك ،ش ــدد عـلــى «أن ـنــا نحمي
مـصــالـحـنــا ،ون ـح ـتــرم مـصــالــح ال ــدول
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ونـ ـعـ ـتـ ـم ــد عـ ـل ــى الـ ـق ــوان ــن
واملــواث ـيــق الــدول ـيــة ،وه ــذه األســالـيــب
ت ـس ـمــح ل ـن ــا ب ــإق ــام ــة عـ ــاقـ ــات ط ـي ـبــة،
م ــع غــالـبـيــة دول ال ـع ــال ــم ،كــالـعــاقــات
االسـتــراتـيـجـيــة ب ــن روس ـي ــا والـصــن
والـهـنــد ،وتـطـ ّـور الـعــاقــات مــع الكثير
م ــن ال ـش ــرك ــاء ف ــي ال ـع ــال ــم» ،م ــؤك ـدًا أن
روسيا «ترغب في تطوير التعاون مع
الــواليــات املتحدة واالتـحــاد األوروبــي
وأن ت ـكــون ل ــدى شــركــائـنــا الـعـقــانـيــة
ّ
والتصدي
باتجاه الـتـعــاون املتكافئ
للتحديات املشتركة ،وبـنــاء مستقبل
العالم املترابط واملتكامل».

إذا مــا استثنينا اإلع ــان عــن الـصــاروخ
الـجـ ّـوال العامل بمحرك نــووي ،والــذي ال
ســابــق لــه ،فــا مـفــاجــأة س ــواه لـلـقــول ّإن
استراتيجية كـبـيــرة كــاســرة لـلـتــوازنــات
حضرت في لهجة التحدي الكبيرة في
خ ـطــاب فــاديـمـيــر ب ــوت ــن .ال ـخ ـطــاب هو
أيضًا ترسيخ للمسار التصعيدي الذي
يدخل فيه القطب الروسي السابق للحرب
ال ـب ــاردة م ـج ــددًا ،إل ــى م ـنــازلــة كــونـيــة مع
الــواليُــات املتحدة ،وخصوصًا أن القليل
عل َن عنه ُيعيد روسيا نحو السباق
الذي أ ِ
إل ــى الـتـسـلــح الـ ــذي تـنـفــخ ف ـيــه ال ــوالي ــات
املـتـحــدة ،رغــم الـتـفــاوت الكبير هــذه املــرة
بــن مـيــزانـيــات روس ـيــة ال تـتـعــدى الـ ـ ٦٠
مليار دوالر ،وميزانية أميركية تفوقها
بعشرة أضعاف على األقل ،جرى للمرة
األولـ ــى مـنــذ ع ـقــود تثبيتها مل ــدة عامني
متتاليني عند عتبة الـ  ٧٠٠مليار دوالر
فــي الـكــونـغــرس قـبــل أســاب ـيــع ،فــي حني
ّ
تعذر على إدارة باراك أوباما تخصيص
مــا ي ـعــود مـنـهــا لـلـعـمـلـيــات والـتـسـلــح إال
لفترات قصيرة ال تتجاوز أشهرًا.
الالفت أيضًا في خطاب الرئيس الروسي
أن ــه ي ـحــرر نـفـســه م ــن ّأي خ ـطــوط حمر
في اللجوء الــى الضربة النووية ،لينشر
املـظـلــة الـنــوويــة االسـتــراتـيـجـيــة الــروسـيــة
للمرة األولى منذ أن طواها انهيار الكتلة
االش ـتــراك ـيــة فــي أوروبـ ــا الـشــرقـيــة ،قبل
ثالثة عقود .ورغــم أن الرئيس الروسي
ّ
لم يشر بوضوح الى هؤالء الحلفاء ،فإنه
ق ــال« :إن أي اسـتـخــدام للسالح الـنــووي
ضد روسيا أو حلفائها ،سواء كان بقوة
صغيرة أو متوسطة أو أخرى ،سنعتبره
هجومًا نوويًا على بالدنا .والرد سيكون
فــوريــا مــع كــل مــا يـتــرتــب عـلــى ذل ــك من
عـ ــواقـ ــب» .ذلـ ــك أن االنـ ـتـ ـش ــار ال ــروس ــي
الـكـثـيــف فــي س ــوري ــا ،واالعـ ـت ــراض على
الهجوم األميركي إللغاء االتفاق النووي
مع إيران ،قد ّيتيحان مع بعض التسامح
الزعم بـ ّ
ـأن مظلة بوتني النووية قد تظلل
حلفاءه فــي املستقبل مــن بحر قزوين،
إلى األبيض املتوسط.
«احتواء روسيا لم ينجح» .قالها الرئيس
فالديمير بوتني بثقة وبقوة في خطابه
أمــام الجمعية الفيدرالية الروسية ،الذي
ضمنه رسائل حازمة للمعسكر الغربي
بقيادة الواليات املتحدة« .نحن لم نخف
أبـ ـدًا خـطـطـنــا ...وعـلــى الــرغــم مــن جميع
امل ـش ـك ــات ،إن ــه ألم ــر مــدهــش أن تبقى
روسيا القوة النووية األولــى .ال أحد أراد
الحديث معنا ،ال أحد أراد اإلنصات إلينا.
أنصتوا إلينا اآلن!» .وقد كشف الخطاب
عــن ن ـجــاح روس ـيــا فــي ب ـنــاء منظومات
ســاح جديدة ومتطورة تسمح بتعديل
موازين القوة والرعب والردع على النطاق
العاملي وتشكل رافعة لسياسة جوهرها
دفاعي ،تهدف إلــى إفشال استراتيجية
االح ـ ـ ـتـ ـ ــواء األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أس ـق ـطــت
االتحاد السوفياتي منذ نيف وربع قرن،
واملعتمدة منذ ذلك الحني ضدها ،وانتزاع
االعـتــراف بها كالعب دولــي من الدرجة
األول ـ ــى ي ـتــم ال ـت ـعــامــل م ـعــه ع ـلــى أس ــاس
الندية.
ق ــام ــت اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــواء عـلــى
ركـيــزتــن :العمل ال ــدؤوب لتوسيع حلف
ً
شـمــالــي األط ـل ـســي ش ــرق ــا ،وصـ ــوال الــى
حدود روسيا والسعي املحموم لتطوير
مـنـظــومــات ال ـســاح الـتـقـلـيــدي وال ـنــووي
ل ـتــأمــن ت ـف ــوق أم ـي ــرك ــي ن ــوع ــي عـلـيـهــا.
املرحلة األولــى من توسيع الحلف بدأت

عــام  1999مــع ضــم تشيكيا وهنغاريا
وبـ ــول ـ ـنـ ــدا إل ـ ـيـ ــه ،ت ـل ـت ـه ــا م ــرحـ ـل ــة ثــان ـيــة
ع ــام  2004ش ـه ــدت ان ـض ـمــام بـلـغــاريــا
وأستونيا والتفيا وليتوانيا ورومانيا
وسلوفاكيا وسلوفينيا .انضمام هذه
البلدان إلى الحلف يعني عمليًا تموضع
قـ ــوات عـسـكــريــة أم ـيــرك ـيــة فـيـهــا ونـشــر
ب ـطــاريــات مـنـظــومــة الـ ــدرع الـصــاروخـيــة
ف ــي ب ـع ـض ـهــا وتـ ـخ ــزي ــن ق ـن ــاب ــل ن ــووي ــة
فــي بعضها اآلخ ــر ،كـمــا هــي ال ـحــال مع
عــدد مــن دول الحلف كأملانيا وإيطاليا
وهولندا وتركيا ،حيث تحتفظ واشنطن
بحوالى مئتي قنبلة نووية .قامت روسيا
ب ــوق ــف ت ـم ــدد «الـ ـن ــات ــو» ن ـحــو ح ــدوده ــا
بالتدخل العسكري املباشر في جورجيا
وأوكرانيا وأظهرت عبر مشاركتها في
الحرب السورية أنها قادرة على الشروع
بـعـمـلـيــات عـسـكــريــة ك ـب ــرى ،ب ـع ـي ـدًا عن
ح ــدوده ــا ول ـف ـتــرة طــويـلــة زمـنـيــا دفــاعــا
ع ـ ّـمــا تـعـتـبــره مـصــالـحـهــا ال ـح ـيــويــة ،أي
ّ
أنها ،بكالم آخر ،منعت استكمال عملية
حصرها داخــل حــدودهــا وع ــادت العبًا
على الساحة الدولية.
الركيزة الثانية ،وهــي املضي في سباق
التسلح لتأمني غلبة نوعية على روسيا،
أكدتها الوثيقة النووية التي أعلنها وزير
الــدفــاع األميركي جايمس ماتيس .وقد
اعتبر وزير الخارجية سيرغي الفروف،

حرر نفسه من ّ
أي
خطوط حمر في اللجوء
إلى الضربة النووية

مؤتمر نزع األسلحةّ ،أن
في مداخلة
أمام ِّ ُ
ُ
هــذه الوثيقة تـشــكــل تغييرًا جــذريــا ّفي
االستراتيجية النووية األميركية ،تؤثر
بـشـكــل مــدمــر عـلــى االس ـت ـق ــرار واألم ــن
الدوليني.
االستعراض النووي للرئيس بوتني ،بدأ
بالصاروخ «سارمات ،»26Sarmat-RS
أو «ال ـش ـي ـطــان  »٢كـمــا ع ـ ّـمــده ج ـنــراالت
ُ
«الـنــاتــو» الــذيــن شـ ِـغـلــوا بــه طــوال العامني
املاضيني .ورغم ّأن برامج تطويره بدأت
عـ ــام  ،٢٠٠٩فـ ـ ـ ّ
ـإن م ـع ــرف ــة األط ـل ـس ـيــن
واألميركيني به لم تكتمل إال بعد إجراء
تجارب ناجحة على إطالقه في آب عام
 ،٢٠١٦للكشف عنه فــي تشرين األول
الــذي تــاه« .الشيطان  »٢اخـتــار الــروس
أن يصل مداه إلى عشرة آالف كلم ،وأن
يقطع  ٢٤ألف كلم في الساعة ،متجاوزًا
ســرعــة ال ـصــوت عـشــريــن م ــرة .وبــوســع
التي يزنها ،أن تتسلح بـ  ٢٤رأسًا
املئة طن ّ
نــوويــا ،لـكــل منها أن ينفصل ويصيب
ً
هدفًا مستقال ،وتصل الـقــوة التدميرية
لكل منها إلى خمسة آالف طن تفجيري،
لـتـسـتـحــق اسـ ــم س ــاك ــن ال ـج ـح ـيــم ال ــذي
تحمله إذا ما قورنت بقنبلة هيروشيما
التي لم تتجاوز الـ  ١٨كيلو طن.
ُ
ويصح القول إن مفاجأة اإلعالن البوتيني
بــامـتـيــاز هــي فــي الـكـشــف عــن ص ــاروخ
ج ــوال يعمل بـمـحــرك ن ــووي .ال ـصــاروخ
بمحركه ال مدى محددًا له ،وال زمن يحد
قدرته على االستمرار في التحليق في
املحرك الـنــووي الــذي ال
الجو ما شــاء له
ّ
تنضب طاقته أن يحلق أيامًا وأسابيع،

وهــو األول مــن نوعه فــي مجال التسلح
الـصــاروخــي ال ــذي لــم ُيـقـ َّـيــض لجنراالت
وج ـ ـيـ ــوش مـ ــا قـ ـب ــل ومـ ـ ــا بـ ـع ــد الـ ـح ــرب
الـبــاردة على الـســواء أن يحظوا بــه ،رغم
سعير السباق الــى التسلح ،وامليزانيات
الضخمة التي خصصت لها .ال يجهل
األمـ ـي ــركـ ـي ــون ت ـق ـن ـي ــات الـ ــدفـ ــع الـ ـن ــووي
للصواريخ الجوالة ،وقد امتلكوا برنامجًا
مـشــابـهــا ف ــي الـسـتـيـنـيــات ،س ــرع ــان ما
تخلوا عنه عام  .١٩٦٨الصاروخ مولود
م ـك ـتــوم االسـ ــم ف ــي تــرســانــة فــاديـمـيــر
بــوتــن ،سيقلب مـفــاهـيــم الـ ــدرع ال ـنــووي
ألن ــه سـيـكــون قـ ــادرًا عـلــى الـتـحـلـيــق في
مسار ّ
متعرج ،ومنخفض لتجنب شبكة
الدرع الصاروخية األميركية في أوروبا،
وخـصــوصــا ّأن «نـقــاطــا عـمـيــاء» كثيرة،
ال تغطيها الـ ــرادارات األطلسية ،ال تــزال
تتخلل مناطق انتشار هذه الصواريخ.
م ــا ي ـن ـحــو إل ـي ــه ال ـخ ـط ــاب ال ـبــوت ـي ـنــي هو
ان ــدراج ــه بــدي ـهــة ف ــي ال ــزم ــن االنـتـخــابــي
ال ــرئ ــاس ــي الـ ـ ــذي ال ي ـن ـب ـغــي أن تـشـغــل
خــوات ـي ـمــه رئ ـي ـســا مــرش ـحــا إل ــى خــافــة
ن ـف ـســه ،دون أن ي ـجــد م ـنــاف ـســا جــدي ـرًا
ب ـ ـ ــه .وه ـ ـ ــو خ ـ ـطـ ــاب ي ـف ـي ــض بـ ــذلـ ــك عــن
الـحــاجــات االنتخابية الـفــوريــة ليتصدى
ل ـك ــرة ال ـت ـحــديــات األم ـيــرك ـيــة املـشـتـعـلــة،
ّ
استقر األمر بالفريق
وخصوصًا بعدما
األميركي األمني والدفاعي ،على اعتبار
روس ـي ــا الـتـهــديــد االس ـتــرات ـي ـجــي األول،
وب ــاإلج ـم ــاع ب ــن أع ـم ــدة ال ــدول ــة العميقة
فـ ــي امل ـ ـخـ ــابـ ــرات والـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون واألمـ ـ ــن
القومي ،من مايك بومبيو ،مرورًا بجون
ً
وانتهاء بهربرت
كيلي ،فجيمس كيلي،
مــاكـمــاسـتــر .وه ـنــاك مــا يستدعي أكثر
م ــن م ـج ــرد اس ـت ـن ـفــار لـلـبــوتـيـنـيــة ،ففي
الــوثــائــق االسـتــراتـيـجـيــة األمـيــركـيــة التي
توالى صدورها منذ أيلول املاضي ،من
وثـيـقــة الــدفــاع الــوطـنــي ،الـتــي لــم يكشف
إال عــن الـقـلـيــل مـنـهــا ،إل ــى استراتيجية
األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي الـ ـت ــي أذاع ـ ـهـ ــا الــرئ ـيــس
ً
دونالد ترامب ،وصوال إلى وثيقة النووي
األمـيــركــي األخ ـي ــرة ،تـصــويــب متضافر
على ض ــرورة اإلع ــداد ملــواجـهــة روسـيــا،
ألن ه ـن ــاك م ــا ي ـس ـتــدعــي إع ـ ــان تــأهــب
ل ـكــل م ــا تـسـتـطـيـعــه ال ـبــوت ـي ـن ـيــة ،بـعــدمــا
ع ــادت امل ـخــابــرات العسكرية األميركية
إلــى أوراقـهــا القديمة في الحرب الباردة،
وأصـ ــدرت ال ـعــام امل ــاض ــي ،لـلـمــرة األول ــى
منذ ّعــام  ،١٩٩١تقريرها الـسـنــوي عن
التسلح الــروســي ،كدليل عمل لــأركــان
األم ـي ــرك ـي ــة .وأس ـه ــب هـ ــذا ال ـت ـقــريــر في
الحديث عن مشاريع التسلح الروسية،
وال ـقــدرات الحالية لــروسـيــا ،مــع التركيز
على برامج الصواريخ الجوالة .وتحدث
الـ ـتـ ـق ــري ــر ب ـش ـك ــل خ ـ ــاص ع ـ ــن ال ـخ ـطــة
العشرية « ٢٠٢٠-٢٠١١لتسلح الــدولــة»
الــروس ـيــة ،ونـ ــزوع الـ ــروس إل ــى تفضيل
الضربة النووية البعيدة ،وإطالقها من
مـنـصــات مـتـحــركــة ،ال يـمـكــن لشبكات
اإلنــذار املبكر أن تتصدى لها ،من بينها
أيضًا صواريخ «كينجال» أو «الخنجر»
التي يبلغ مداها ألفي كيلومتر ،ويمكن
إطالقها من الطائرات.
بوتني َ
أعلم األميركيني بما باتوا يعرفونه
أخيرًا بسبب خطأ ضابط روســي ظهر
فــي تـقــريــر تـلـفــزيــونــي قـبــل ثــاثــة أع ــوام
وهو يحمل خرائط لغواصة غير مأهولة،
تحمل اســم املنظومة املتعددة األه ــداف،
وهي منظومة بقيت في ّ
حيز التكهنات،
إلى أن صدر تقرير أميركي قبل أسابيع
يـتـحــدث عـنـهــا ،وه ــو م ــا ت ـب ـ ّـرع الــرئـيــس
بوتني بتأكيده.
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العالم

تقرير

العيسى متحدثًا
خالل «مؤتمر
أتباع الديانات»
في فيينا اإلثنين
الماضي

بعد أسابيع قليلة على
إعالن الهند طلبها السماح
لطائراتها بعبور األجواء
السعودية نحو إسرائيل،
توجهت األخيرة بطلب
مماثل إلى االتحاد الدولي
للنقل الجوي ،على
قاعدة «رفض التمييز
بين شركات الطيران».
طلب ال يبدو أنه سيلقى
معارضة من قبل
المملكة التي أضحت أكثر
اندفاعًا وحماسة في
الترويج لفكرة التطبيع،
مستخدمة في ذلك
«حوار
الفتات عدة ليس
ً
األديان» إال أكثرها تضليال

أبيب أكثر قربًا من الرياض:
تل
ُ َ

فلتفتح أجواء السعودية أمام «العال»
كما كــان متوقعًا .لــم يكد ّ
يمر شهر
ع ـل ــى إعـ ـ ــان ش ــرك ــة طـ ـي ــران ال ـه ـنــد،
«إي ـ ــر إنـ ــديـ ــا» ،اع ـت ــزام ـه ــا الـ ـب ــدء فــي
تسيير رح ــات جــويــة مـبــاشــرة إلــى
إســرائ ـيــل عـبــر األج ـ ــواء الـسـعــوديــة،
حـتــى ب ــادرت تــل أبـيــب فــي املطالبة
بـ «معاملتها بــاملـثــل» ،عبر السماح

لـ ـ ـ ـط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات نـ ــاق ـ ـل ـ ـت ـ ـهـ ــا الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة
(ال ـع ــال) بــاسـتـخــدام ٌامل ـجــال الـجــوي
ّ
َ
الـ ـسـ ـع ــودي .م ـط ــال ـب ــة إن دل ـ ــت عـلــى
شــيء فإنما على أمــريــن :أولـهـمــا أن
موافقة الرياض على طلب نيودلهي
فتح األجواء السعودية أمام طائرات
ّ
«إير إنديا» التي تقل إسرائيليني قد

وفد يهودي في المنامة
بــدأ حــاخــام كنيس هامبتون فــي نـيــويــورك ،مــارك شناير ،ومعه  17مــرافـقــا ،قبل أي ــام ،زيــارة
للبحرين ،ضمن رحلة ممتدة على  8أيام تنطلق من املنامة وتنتهي في القدس املحتلة .ونشر
شناير صــورًا تظهره مع مرافقيه في الكنيس اليهودي في املنامة ،حيث كانت في استقباله،
بحسب ما تحدث به إلى صحيفة إسرائيلية ،سفيرة البحرين السابقة لدى الواليات املتحدة،
هدى نونو ،والعضو في مجلس الشورى البحريني ،نانسي خضوري .وتوقع الحاخام أن تكون
ً
البحرين «أول دولة خليجية تبني عالقات دبلوماسية مع إسرائيل» ،ناقال عن امللك البحريني
قوله قبل عامني إن «أكبر أمل للحصول على صوت عربي معتدل في الخليج هو في أن تكون
هناك إسرائيل قوية».
وأشــار إلــى أن حمد بن عيسى «كــان أول زعيم خليجي ينتقد إيــران علنًا» ،مشيدًا بالجهود
الـتــي بذلها لـ«تسمية حــزب الـلــه منظمة إرهــاب ـيــة» .وكـشــف شناير أنــه التقى وزي ــر السياحة
البحريني الذي دعا «األميركيني اليهود اآلخرين إلى زيارة البحرين» ،الفتًا إلى أن من بني أهداف
الرحلة «إلهام املنظمات اليهودية حول العالم للقدوم إلى البحرين ،وتوجيه الشكر للملك لكونه
يعزز الحوار بني األديان ويقدم الدعم إلسرائيل»ُ .يذكر أن وفدًا بحرينيًا من جمعية «هذه هي
البحرين» زار إسرائيل للمرة األولــى بشكل علني ،في شهر كانون األول /ديسمبر املاضي،
تزامنًا مع االحتجاجات التي أثارها قرار الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،االعتراف بالقدس
عاصمة إلسرائيل.
(األخبار)

ً
ُمنحت فعال ،خالفًا ملا كانت أعلنته
املـمـلـكــة عـلــى ل ـســان املـتـحــدث بــاســم
هيئة الطيران املدني السعودي ،وإال
كـيــف ك ــان بــإمـكــان «ال ـع ــال» التجرؤ
على طلب من هذا النوع وهي التي
ق ــال ــت ،أوائـ ــل شـهــر ش ـبــاط فـبــرايــر/
امل ــاض ــي ،إن ـهــا «تــأمــل فــي أن ُيـطـ ّـبــق
اتفاق الطيران فوق السعودية على
طائراتنا أيضًا» ،وإنها «ال ترى فرقًا
بــن الــركــاب اإلسرائيليني على منت
الشركات اإلسرائيلية ،واملسافرين
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ع ـل ــى مـ ــن ش ــرك ــات
غير إسرائيلية» .أما الداللة الثانية
فهي أن قطار التقارب بني الرياض
ـاض فــي سكته ،فــي ظل
وتــل أبيب مـ ٍ
تـ ـص ــريـ ـح ــات وخ ـ ـ ـطـ ـ ــوات خ ـل ـي ـج ـيــة
ت ـصـ ّـب جميعها فــي صــالــح تزخيم
أجـ ـ ــواء ال ـت ـط ـب ـيــع وت ـكــري ـســه خ ـيــارًا
وحيدًا.
يــوم أم ــس ،أمـيــط الـلـثــام عــن خطاب
توجهت به شركة الطيران الوطنية
ـاد
اإلســرائ ـي ـل ـيــة (الـ ـع ــال) إل ــى االت ـحـ ً
طالبة
الدولي للنقل الجوي (أياتا)ِ ،
م ـس ــاع ــدت ــه فـ ــي إق ـ ـنـ ــاع ال ـس ـع ــودي ــة
ب ـف ـت ــح أجـ ــوائ ـ ـهـ ــا أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـطـ ــائـ ــرات
اإلســرائـيـلـيــة ،حتى تتمكن األخـيــرة
مـ ــن م ـن ــاف ـس ــة ن ـظ ـي ــرت ـه ــا ال ـه ـن ــدي ــة.
ويقول الرئيس التنفيذي لـ «العال»،
ج ــون ــن أوس ـي ـش ـك ــن ،ف ــي ال ـخ ـطــاب
املوجه إلى رئيس «أياتا» ،ألكسندر
دو ج ــونـ ـي ــاك(« ،إنـ ـ ـن ـ ــي) أطـ ـل ــب مــن
أيـ ــاتـ ــا الـ ـت ــدخ ــل ،وت ـم ـث ـي ــل م ـصــالــح
ق ـط ــاع ال ـط ـي ــران امل ــدن ــي ،وامل ـطــال ـبــة
بـ ـحـ ـق ــوق عـ ـب ــور أج ـ ـ ـ ــواء م ـت ـس ــاوي ــة
لجميع شركات الطيران في األجواء

السعودية ،ومعارضة أي شكل من
أشكال التمييز» ،مضيفًا أنه طالب،
كــذلــك ،رئـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي،
بـ ـنـ ـي ــام ــن نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ،ب ــاملـ ـس ــاع ــدة
ّ
ف ــي ح ـ ــل ه ـ ــذه امل ـش ـك ـل ــة .ال ــاف ــت أن
ً
ّ
أوسيشكني حــدد ،في رسالته ،نقال
ع ــن سـلـطــة املـ ـط ــارات اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
يوم السادس من آذار /مارس موعدًا

تستخدم السعودية
الفتة «حوار األديان»
لتبرير التطبيع

ل ـب ــدء «إي ـ ــر إن ــدي ــا» تـسـيـيــر رح ــات
مباشرة إلــى إســرائـيــل عبر األجــواء
السعودية ،وهو ما لم ينفه املتحدث
بــاســم الـشــركــة الهندية لــدى سؤاله
عـمــا إذا كــانــت ب ــاده تـلـقــت مــوافـقــة
عـلــى هــذا األم ــر ،إذ قــال إن «الناقلة
لم تتلق بعد أي اتصال من الجهات
املنظمة لقطاع الطيران املدني» ،ما
يعني إمكانية تلقيها هذا االتصال،
الـ ـ ــذي ُي ـ ـعـ ـ ّـد الـ ـخـ ـط ــوة األخ ـ ـيـ ــرة فــي
مسارها ،خالل األيام القليلة املقبلة.
ب ــالـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ،تـ ـتـ ـق ــاط ــع امل ـع ـط ـي ــات
جـ ـمـ ـيـ ـعـ ـه ــا عـ ـ ـن ـ ــد ن ـ ـق ـ ـطـ ــة مـ ــواف ـ ـقـ ــة
ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ــى ال ـط ـل ــب ال ـه ـن ــدي،

خـصــوصــا وأن سـلـطــات املـمـلـكــة لم
تحجم ،مع خروج املسألة إلى دائرة
ال ـض ــوء ،ع ــن ال ـتــرويــج عـبــر وســائــل
إع ــام ـه ــا مل ـشــروع ـيــة هـ ــذه ال ـخ ـطــوة
وص ـح ـت ـهــا؛ إذ إن ــه «ال يــوجــد داف ــع
قـ ـ ــوي وال م ـن ـط ــق س ـي ــاس ــي ي ـح ــول
دون مـنــح اإلذن لـكــل ط ـيــران الـعــالــم
ب ـع ـبــور األج ـ ـ ــواء ال ـس ـع ــودي ــة» ،كـمــا
أن ــه «ي ـج ــب ال ـت ـفــريــق ب ــن املـقــاطـعــة
املضرة بإسرائيل واملقاطعة املضرة
بالعرب» .وعليه ،يمكن توقع موافقة
السعودية ،فــي نهاية املـطــاف ،على
الطلب اإلسرائيلي ،طاملا أن املبررات
جـ ــاهـ ــزة ل ـت ـس ــوي ــغ االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح ع ـلــى
«ال ـعــدو الـقــديــم» (إســرائ ـيــل) ،بوجه
ـران) ،وطــاملــا
«الـ ـع ــدو ال ـح ــال ــي» (إيـ ـ ـ ـ ّ
أن مــاك ـي ـنــة ال ـت ـط ـب ـيــع ش ــغ ــال ــة عـلــى
امل ـس ـتــويــات ك ــاف ــة ،خ ـصــوصــا منها
اإلعالمي حيث تجتهد الشخصيات
واملـنــابــر املــوالـيــة للنظام السعودي
فــي التأصيل لفكرة جعل العالقات
مع العدو أمرًا عاديًا ومحبذًا.
آخـ ــر ال ـت ـصــري ـحــات ال ـس ـع ــودي ــة فــي
هذا املجال ما تحدث به وزير العدل
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـ ـ «رابـ ـط ــة
الـعــالــم اإلس ــام ــي» ،مـحـمــد بــن عبد
الكريم العيسى ،لصحيفة أميركية،
داعـيــا إلــى «الـتـعــايــش مــع الـيـهــود»،
راف ـ ـضـ ــا مـ ــا سـ ـم ــاه ــا «الـ ـطـ ـم ــوح ــات
العربية التاريخية إلى القضاء على
إس ــرائ ـي ــل» .ورأى أن «ال ـس ــام يـبــدأ
مــن خــال االعـتــراف بــأن جميع دول
املنطقة ستبقى في مكان وجودها،
ّ
يتعي عليهم التعايش وتقديم
لذلك
تنازالت ،وإال سيندلع قتال يستمر
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◄ وفيات ►
آالف ال ـس ـن ــن» .وك ـ ــان ال ـع ـي ـســى قــد
بـعــث ،أواخ ــر شـهــر كــانــون الـثــانــي/
يـنــايــر املــاضــي ،بــرســالــة إل ــى مــديــرة
املـتـحــف ال ــدول ــي لـل ـ «هــولــوكــوســت»
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة ،س ـ ـ ــارة
ب ـل ــوم ـف ـي ـل ــد ،اعـ ـتـ ـب ــر ف ـي ـه ــا أن «أي
إنـ ـ ـك ـ ــار لـ ـلـ ـه ــول ــوك ــوس ــت أو ت ـق ـل ـيــل
م ــن تــأث ـيــرات ـهــا ه ــو جــري ـمــة تـشــويــه
ل ـل ـت ــاري ــخ وإهـ ــانـ ــة ل ـك ــرام ــة األرواح
ال ـب ــري ـئ ــة الـ ـت ــي أزهـ ـ ـق ـ ــت ،ال بـ ــل هــو
إسـ ــاء ة لـنــا جـمـيـعــا ،ألن ـنــا جميعنا
ننتمي إلــى ال ــروح البشرية نفسها
ونـ ـتـ ـق ــاس ــم ال ـ ـ ــرواب ـ ـ ــط ال ــروح ــانـ ـي ــة
ن ـف ـس ـه ــا» .وأث ـ ـ ـ ــارت ه ـ ــذه ال ــرس ــال ــة،
ح ـي ـن ـه ــا ،ت ــرح ـي ــب إس ــرائـ ـي ــل ،ال ـتــي
أع ــرب ــت ،ع ـلــى ل ـســان ال ـنــاطــق بــاســم
وزارة خــارج ـي ـت ـهــا ،ع ــن «ت ـقــديــرهــا
ال ـع ـم ـي ــق» ل ـت ـص ــري ـح ــات ال ـع ـي ـســى،
م ـت ـم ـن ـي ــة «تـ ـض ــاف ــر ج ـ ـهـ ــود الـ ـ ــدول
امل ـ ـجـ ــاورة م ــن أجـ ــل إدانـ ـ ــة امل ـحــرقــة،
وتفنيد الدعوات التي نسمعها من
اإليرانيني».
والـ ـعـ ـيـ ـس ــى هـ ــو ن ـف ـس ــه الـ ـ ـ ــذي قـ ــام،
فــي شـهــر تـشــريــن ال ـثــانــي /نوفمبر
ال ـفــائــت ،بـمـعـيــة الـسـفـيــر الـسـعــودي
في فرنسا خالد بن محمد العنقري،
بزيارة إلــى أكبر كنيس يهودي في
باريس ،بدعوة من الحاخام األكبر
ل ـي ـهــود ف ــرن ـس ــا ،حــاي ـيــم كــورس ـيــي،
وحـ ــاخـ ــام ك ـن ـيــس ب ــاري ــس ال ـك ـب ـيــر،
موشي صباغ .ولم يستبعد صباغ،
ح ـي ـن ــذاك ،ف ــي ح ــدي ــث إل ــى صحيفة
«يديعوت أحــرونــوت» اإلسرائيلية،
أن تتم دعوته إلى زيارة السعودية.
َ
وسبقت زيارة العيسى إلى الكنيس
تـصــريـحـ ٌ
ـات أدل ــى بها العيسى إلى
صـحـيـفــة «م ـع ــاري ــف» اإلســرائـيـلـيــة،
اع ـت ـبــر فـيـهــا أن «أي ع ـمــل ع ـنــف أو
إرهاب يحاول تبرير نفسه بواسطة
الـ ــديـ ــن اإلس ـ ــام ـ ــي مـ ـ ــرفـ ـ ــوض» ،فــي
ً
إجــابـتــه سـ ــؤاال عــن الـعـمـلـيــات التي
تستهدف إســرائـيــل بــاســم اإلس ــام،
مضيفًا أنه «منفتح على الحوار مع
األديان كافة ،بما فيها اليهودية».
ه ــذه الــافـتــة الـتــي دأب ــت الـسـعــوديــة
عـلــى اسـتـخــدامـهــا مـنــذ س ـن ــوات في
م ـح ــاول ـت ـه ــا ت ـب ــري ــر أي ت ـ ـقـ ــارب مــع
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل (فـ ـ ــي وقـ ـ ــت كـ ــانـ ــت ت ــوف ــر
ف ـي ــه ال ـغ ـط ــاء لـ ـل ــدع ــوات الـتـكـفـيــريــة
وال ـ ـت ـ ـح ـ ــري ـ ـض ـ ـي ـ ــة ض ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ــذاه ـ ـ ــب
ـايـ ــرة ل ـل ــوه ــاب ـي ــة)،
اإلسـ ــامـ ـيـ ــة امل ـ ـغـ ـ ِ
بـ ــاتـ ــت ال ـ ـي ـ ــوم ش ـ ـع ـ ــارًا رئـ ـيـ ـس ــا مــن
الـشـعــارات الـتــي ترفعها اململكة في
ذوده ـ ــا ع ــن ح ـي ــاض ال ـت ـط ـب ـيــع .يــوم
اإلثنني املاضي ،وقف العيسى عينه
خـطـيـبــا أم ـ ــام «م ــؤت ـم ــر ق ـ ــادة أت ـبــاع
األديـ ــان والـثـقــافــات» ال ــذي دع ــا إليه
«م ــرك ــز امل ـل ــك ع ـبــد ال ـل ــه ل ـل ـحــوار بني
أتباع األديــان والثقافات» في فيينا
خــال األيــام القليلة املاضية .أسهب
الـ ــرجـ ــل خـ ـ ــال ك ـل ـم ـت ــه االف ـت ـت ــاح ـي ــة
لـلـمــؤتـمــر ف ــي ال ـحــديــث ع ــن ض ــرورة
«ال ـ ـتـ ــواصـ ــل الـ ـحـ ـض ــاري والـ ـتـ ـب ــادل
ـاض ـرًا بــاســم اململكة،
ال ـث ـقــافــي» ،م ـحـ ِ
ال ـت ــي غ ــذت ع ـلــى مـ ــدار ع ـق ــود الـفـكــر
الرافض لالختالف ،في كيفية «إدراك
طبيعة االختالف البشري ،وضرورة
احترامنا لحريات بعضنا البعض»،
وأه ـم ـي ــة ال ـق ـض ــاء ع ـل ــى «ال ـك ــراه ـي ــة
والتطرف والتطرف املضاد».
عـقــب ذل ــك بـيــوم واح ــد فـقــط ،نشرت
ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «س ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــق» الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة
ح ـ ـ ـ ـ ــوارًا ،وصـ ـفـ ـت ــه بـ ـ ـ «امل ـ ـث ـ ـيـ ــر» ،مــع
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاخـ ـ ــام الـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـه ـ ـ ــودي ،بـ ـنـ ـخ ــاس
غ ــول ــدش ـم ـي ــدت ،أشـ ـ ــاد ف ـي ــه األخ ـي ــر
بــولــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي ،محمد بن
س ـل ـمــان ،مـعـتـبـرًا أن ــه «ي ـق ــود ب ــاده
ن ـحــو االزده ـ ـ ـ ــار ...ي ـق ــود الـسـعــوديــة
والـ ـجـ ـي ــل ال ـ ـشـ ــاب مـ ــن ال ـس ـع ــودي ــن
نحو عــالــم حــديــث معاصر بقواسم
إنسانية مشتركة» .ورأى أن «على
الـفـلـسـطـيـنـيــن أن ي ـق ـب ـلــوا بــوجــود
دولــة إسرائيلية قائمة» ،معربًا عن
يقينه من أنه «سيكون هناك في يوم
من األيام سالم بني العرب واليهود،
وه ــذا يعتمد عـلــى وج ــود الـقـيــادات
السياسية القوية املؤمنة بالسالم...
ووج ــود الـضــامــن الـسـيــاســي الـقــوي
وامل ـح ــاي ــد مل ـس ــار ه ــذا ال ـس ــام حتى
يستمر».
(األخبار)

بسم الله الرحمن الرحيم
(يــا أيتها النفس املطمئنة إرجعي
إل ــى رب ــك راض ـيــة مــرضـيــة فــأدخـلــي
في عبادي وأدخلي جنتي)
صدق الله العظيم
انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
وليد حسني الحوري
والـ ــده امل ــرح ــوم حـســن عـبــد ال ــرزاق
الحوري
والدته املرحومة مريم قصاص
زوجته ايرينا بزليك
اوالده امني  ،هانيا  ،كريمة وشيرين
شقيقاته آمال  ،نوال زوجة فيليكس
شعيب
الــذي وافته املنية في االول من آذار
 2018في قبرص التركية
يـصـلــى عـلــى جـثـمــانــه الـطــاهــر عند
ص ــاة ظـهــر ي ــوم االح ــد ال ــواق ــع في
 4آذار  2018ف ــي ج ــام ــع الـبـسـطــا
التحتا ثــم ي ــوارى الـثــرى فــي مدافن
الباشورة.
تقبل الـتـعــازي يــوم الـثــاثــاء الواقع
ف ــي  6آذار  2018ف ــي ق ــاع ــة dunes
 ،ف ـ ــردان ال ـطــابــق االول ابـ ـت ـ ً
ـداء من
ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة صـبــاحــا ولـغــايــة
ً
مساء.
الساعة السابعة
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وق ـ ــدره آل
الحوري  ،قصاص  ،بزليك  ،شعيب
وانسباؤهم

◄ذكرى أسبوع ►
ذكرى أسبوع
ت ـ ـصـ ــادف نـ ـه ــار األح ـ ــد فـ ــي  4آذار
 ،2018ذكرى مرور أسبوع على وفاة
املرحومة
نهيل سعيد رمضان
(أرملة املرحوم خليل أسعد مهدي)
أوالدها :كامل ،محمد وعلي
أشـ ـق ــاؤه ــا :امل ــرح ــوم م ـح ـمــد ،عـلــي،
امل ــرح ــوم ع ـب ــدال ـل ــه ،ح ـس ــن ،حـســن،
محسن وتيسير
أصهرتها :املــرحــوم إبــراهـيــم جــراب
(زوج كـ ــام ـ ـلـ ــة) ،أح ـ ـمـ ــد عـ ـج ــروش
(زوج فــاطـمــة) ،بـســام بريطع (زوج
خديجة) ،وفيق أبو زيد (زوج علية)
وعلي عساف (زوج زينب)
لـلـمـنــاسـبــة ،تـتـلــى آيـ ــات م ــن الــذكــر
ال ـح ـك ـيــم ع ــن روح ـه ــا ال ـط ــاه ــرة في
ج ـم ـع ـي ــة الـ ـتـ ـخـ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه
الـعـلـمــي فــي الــرمـلــة الـبـيـضــاء ،قــرب
مقر أمــن الــدولــة ،وذل ــك مــن الساعة
الثالثة بعد الظهر حتى السادسة
مساء.
اآلسفون :آل مهدي ورمضان

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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ـادي َوادخـ ِـلــي جن ِتي) صدق
ِفــي ِعــبـ ِ
الله العظيم
آل بيضون وخليل وهاشم وفخري
ورونغتا وصفي الدين
Tribonian Law Advisors
Johns Hopkins Department of
Neurosurgery
The Institute for Higher Learning
ينعون بمزيد من الرضى والتسليم
بقضاء الله وقدره املرحوم بإذن الله
تعالى فقيدنا الغالي
الدكتور حسني بيضون

وال ــده :املــرحــوم الـحــاج محمد علي
يوسف بيضون
والــدتــه :املــرحــومــة الحاجة خديجة
بيضون
زوجته :نجوى السيد أيوب خليل
أوالده :املحامية رندلى زوجة السيد
علي هاشم
ال ــدك ـت ــور ع ـلــي وزوجـ ـت ــه الــدك ـتــورة
كارول فخري
املـحــامـيــة مـيـســون زوجـ ــة املـحــامــي
أنكور رونغتا
الــدكـتــور محمد وزوج ـتــه املحامية
سلمى صفي الدين
أشقاؤه :املرحومون يوسف وحبيب
وأحمد وحسن
ش ـق ـي ـق ــات ــه :فـ ـ ـ ــدوى زوجـ ـ ـ ــة ال ـس ـيــد
عباس سلمان ،نعمات زوجة السيد
علي شامي
شقيقات زوجـتــه :الــدكـتــورة سلوى
زوجـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــور عـ ـ ـم ـ ــاد األمـ ـ ـ ــن،
املـ ــرحـ ــومـ ــة ف ــاطـ ـم ــة زوجـ ـ ــة ال ـس ـيــد
مصطفى الدندشلي
املحامية بشرى خليل ،لبنى زوجة
السيد حسني طاهر
يصلى عـلــى جثمانه الـطــاهــر ظهر
يوم األربعاء الواقع فيه  7آذار 2018
فــي بلدته بنت جبيل حيث يــوارى
الثرى وتقبل بعدها التعازي
(ت ـن ـط ـلــق الـ ـجـ ـن ــازة م ــن خـ ـل ــدة (ب ــن
مـ ـعـ ـت ــوق) عـ ـن ــد الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــام ـن ــة
صباحًا)
ويستمر تقبل التعازي في بيروت
يوم الجمعة الواقع فيه  9آذار ،2018
من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية
ال ـســاعــة ال ـثــام ـنــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي أوت ـيــل
َّFour Seasons
َ َّ َ ْ َ
اجعون
ِإنا ِللهِ و ِإنا ِإليهِ ر ِ
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وق ـ ــدره :آل
ب ـي ـضــون وخ ـل ـيــل وه ــاش ــم وف ـخــري
ورونغتا وصفي الدين
وس ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــان وشـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــي واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
والدندشلي وطاهر

انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
خليل أحمد مرعي
(أبو مالك)
زوجته عليا نعيم دياب
ولده مالك زوجته زهراء عاصي
ابنته سالم زوجها مازن الكردي
شقيقاه علي واألستاذ يوسف
شقيقته سنية
يصلى على جثمانه الطاهر الساعة
الواحدة من بعد ظهر اليوم الجمعة
 2آذار  2018في بلدته روم.
تقبل التعازي بعد الدفن في منزله
فــي الـكــوال ،وطــى املصيطبة ،مقابل
م ـك ـتــب م ـعــام ــل ال ـش ــام ــات ل ـل ــرخ ــام،
بناية الخياط ،الطابق السادس.
واألس ـ ـبـ ــوع ن ـه ــار ال ـخ ـم ـيــس  8آذار
 2018فــي حسينية ال ـبــرجــاوي من
ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة ب ـعــد ال ـظ ـهــر حتى
ً
مساء.
السادسة
اآلس ـفــون :آل مــرعــي ،دي ــاب ،عاصي،
ح ـجــازي ،غـ ـ ّـدار ،ال ـك ــردي ،الـصـفــدي،
الـحــزب الشيوعي اللبناني وعموم
أهالي روم والداودية.

آل عسيران وآل البيضاوي
ي ـن ـع ــون ال ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد م ــن ال ــرض ــا
والتسليم بقضاء الله وقــدره وفاة
املرحومة بإذن الله
توفيقة محمد علي عسيران
أرم ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ــوم ع ـ ـب ـ ــد املـ ـنـ ـع ــم
البيضاوي
أوالده ـ ـ ـ ـ ـ ــا  :ه ـ ــان ـ ــي زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه ل ـي ـنــا
ال ـش ــري ــف  -س ــام ــي زوجـ ـت ــه ف ــري ــدا
خروبي
أش ـ ـقـ ــاؤهـ ــا  :امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــان تــوف ـيــق
وكامل محمد علي عسيران
شقيقاتها  :مليحة  ،واملــرحــومــات
زينب زوجة املرحوم محمد حرب –
راقية زوجة املرحوم حمدي الحاج
 ن ــزيـ ـه ــة زوج ـ ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم جـمـيــلقصير .
أح ـفــادهــا  :حـســن – رج ــا – فــراس
واحمد البيضاوي .
املنتقلة ال ــى رحـمـتــه تـعــالــى مساء
يـ ــوم األح ـ ــد ال ــواق ــع ف ــي  9ج ـمــادي
اآلخ ـ ــرة س ـنــة  1439ه ـ ـ امل ــواف ــق 25
شباط . 2018
تقبل التعازي اليوم الجمعة الواقع
ف ــي  2آذار  2018ف ــي بـ ـي ــروت فــي
قــاعــة جمعية مـتـخــرجــي الجامعة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـي ــروت – ال ــوردي ــة
– ال ـح ـم ــراء م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـعــاشــرة
ً
مساء.
صباحا ولغاية السادسة
بمزيد من الحزن واألسى
ننعى إليكم وفاة الكبير املرحوم
أمني محمد منصور
(الرئيس السابق لبلدية مشغرة)
(ن ــائ ــب امل ــدي ــر ال ـع ــام لـبـنــك ب ـيــروت
الرياض سابقًا)
أرملته :إيمان العمادي
ابنه :أمني
بـنــاتــه :مــاريــان زوج ــة جـمــال حسن
 األس ـت ــاذة مــي  -الــدك ـتــورة ف ــرح -كلثوم
وال ــدت ــه :املــرحــومــة الـحــاجــة فاطمة
مرعي
أشقاؤه :املرحوم مأمون  -إبراهيم -
أسامة  -علي
شقيقته :رابحة زوجة أمني عاصي
س ـي ـص ـلــى ع ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ال ـطــاهــر
ويـ ــوارى ال ـثــرى فــي بـلــدتــه مشغرة
ال ـب ـقــاع ال ـغــربــي ف ــي ت ـم ــام الـســاعــة
ال ـث ــان ـي ــة ب ـع ــد ظ ـه ــر ي ـ ــوم الـجـمـعــة
املوافق .2018/3/2
تقبل التعازي أيام الجمعة والسبت
واألح ـ ــد  2018 /3/ 4 - 3 - 2فــي
منزله الكائن في مشغرة  -الحارة
التحتا  -الساحة.
وي ــوم ــي ال ـث ــاث ــاء واألربـ ـع ــاء 7 - 6
 2018 /3/من الساعة الرابعة بعد
ال ـظ ـهــر ح ـتــى ال ـســاب ـعــة مـ ـس ـ ً
ـاء في
(جمعية التخصص العلمي قــرب
خطيب وعلمي).
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـلــه وقـ ـ ــدره :آل
م ـن ـص ــور  -آل الـ ـعـ ـم ــادي وم ــرع ــي
ومهدي وحسن
وعـ ـم ــوم أه ــال ــي م ـش ـغ ــرة وال ـب ـق ــاع
الغربي

رقد على رجاء القيامة
جوني دميان دميان
زوج ـتــه املـحــامـيــة بــاسـكــال الـيــاس
أبي حبيب
إبنته جويا
والده دميان زعيتر دميان
والدته لودي نجيب رعيدي
شقيقه املـحــامــي زعـيـتــر وزوجـتــه
هال بيطار وعائلتهما
وانسباؤهم ينعونه اليكم
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
 2آذار  2018اب ـت ـ ً
ـداء مــن الـحــاديــة
ً
عـشــرة لغاية الخامسة مـســاء في
صــالــون كنيسة ســانــت ريـتــا ،سن
الفيل ويوم األحد  4آذار  2018من
ال ـحــاديــة ع ـشــرة لـغــايــة الـســادســة
م ـ ـسـ ـ ً
ـاء فـ ــي صـ ــالـ ــون ك ـن ـي ـســة م ــار
جرجس الرعائية  ،مجدل املعوش.
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ـادي َو ْادخ ـ ِـل ــي َجــنـ ِـتــي صــدق الله
ِعــبـ ِ
العظيم
آل بيضون وخليل وهاشم وفخري
ورونغتا وصفي الدين
Tribonian Law Advisors
Johns Hopkins Dept. of Neurosurgery
The Institute for Higher Learning
ينعون بمزيد من الرضى والتسليم
بقضاء الله وقدره املرحوم بإذن الله
تعالى فقيدنا الغالي
الدكتور حسني محمد علي يوسف بيضون
والــدتــه :املــرحــومــة الـحــاجــة خديجة
بيضون
زوجته :نجوى أيوب خليل
أوالده :م .رندلى زوجــة السيد علي
هاشم
د .علي وزوجته د .كارول فخري
م .ميسون زوجة م .أنكور رونغتا
د .محمد وزوج ـتــه م .سلمى صفي
الدين
أشقاؤه :املرحومون يوسف وحبيب
وأحمد وحسن
شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه :فـ ـ ـ ــدوى زوجـ ـ ـ ــة ع ـب ــاس
سلمان ،نعمات زوجة علي شامي
شقيقات زوجته :د .سلوى زوجة د.
عماد األمني ،املرحومة فاطمة زوجة
السيد مصطفى الدندشلي
م .بشرى خليل ،لبنى زوجــة السيد
حسني طاهر
يصلى عـلــى جثمانه الـطــاهــر ظهر
يوم األربعاء الواقع فيه  7آذار 2018
فــي بلدته بنت جبيل حيث يــوارى
الثرى وتقبل بعدها التعازي
وت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت ي ــوم
الجمعة الواقع فيه  9آذار ،2018
من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية
ال ـســاعــة ال ـثــام ـنــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي أوت ـيــل
Four Seasons
إ َّنا ِل ّلهِ َوإ َّنـا إ َل ْيهِ َ
اجعون
ر
ِ ِ
ِ
ِ
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وق ـ ـ ــدره :آل
ب ـي ـضــون وخ ـل ـيــل وه ــاش ــم وف ـخــري
ورونغتا وصفي الدين
وس ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــان وش ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــي واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
والدندشلي وطاهر

اوالد ال ـف ـق ـيــدة رزق ال ـل ــه وزوج ـت ــه
دومنيك كروزيه وعائلتهما
ايلي
ايالن وعائلتها
ك ـ ــارم ـ ــن زوجـ ـ ـ ــة ان ـ ـ ـطـ ـ ــوان ع ـب ــدال ـل ــه
وعائلتهما
وك ــل مــن ينتسب الـيـهــم فــي الــوطــن
واملهجر ينعون اليكم ببالغ االسى
فقيدتهم الغالية املرحومة
نظيرة موسى عبدالله
ارملة نسيب كلش
ي ـح ـت ـفــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـسـهــا
الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم
الجمعة  2آذار فــي كنيسة القديس
ديـ ـمـ ـت ــري ــوس ل ـ ـلـ ــروم االرث ـ ــوذك ـ ــس
(م ــارم ـت ــر) ،االشــرف ـيــة حـيــث ت ــوارى
الثرى في مدفن العائلة.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ق ـبــل ال ــدف ــن وب ـعــده
وغ ـ ـ ـدًا ال ـس ـب ــت  3آذار ف ــي ص ــال ــون
كنيسة القديس ديمتريوس للروم
االرثـ ــوذكـ ــس (م ــارمـ ـت ــر) ،االشــرف ـيــة
اب ـت ــداء ًم ــن الـســاعــة ال ـحــاديــة عشرة
قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة
ً
مساء.
ّ
جناز
مل ـنــاس ـبــة م ـ ــرور أرب ـع ــن ي ــوم ــا على
وفاة املأسوف على شبابه املرحوم
ربيع عفيف نصرالله
يـ ـق ــام ف ــي الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـشــرة
والنصف من ظهر يوم األحد  4آذار
 2018جناز لراحة نفسه في كنيسة
م ــار ال ـي ــاس ل ـل ــروم األرث ــوذك ــس في
املطيلب.
عــائـلــة الـفـقـيــد وأن ـس ـبــاؤهــم يــدعــون
األهل واألصدقاء ملشاركتهم الصالة
لراحة نفس الراحل.
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إعالنات
◄ مبوب ►

العالم

تقرير

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
SUMAN MIAH
MD SAIDUL ISLAM
AKRAM
MOHAMMAD MIZAN
SHAHJAHAN BEPARI
NAZMUL HASAN
MOYNUL ISLAM
EKBAR HUSSEN
BISNU CHANDRA BHOMIK
MOHAMMAD JASHIM UDDIN
م ــن مــؤسـســة مـسـتـخــدمـيـهــم ,الــرجــاء
ممن يعرف عنهم شيئا اإلتصال على
الرقم 03/454146
غادرت العاملة الفليبينية
myra sibbaluca maddagan
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/670082

ناقشت ماي وتوسك «الفترة االنتقالية» (أ ف ب)

األوروبيون ال ترضيهم
« ...خطوط لندن الحمر»
عشية كلمة مهمة لرئيسة الوزراء
البريطانية بشأن «بريكست» وما بعده ،بدا
األوروبيون «غير راضين» عن خطوط لندن الحمر
ال ـ ـت ـ ـق ـ ــت رئ ـ ـي ـ ـس ـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
البريطانية تيريزا مــاي ،أمس،
ع ـش ـيــة خ ـط ــاب م ـهــم ل ـهــا حــول
«ب ــريـ ـكـ ـس ــت» ،رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
األوروبـ ــي دونــالــد تــوســك الــذي
صـ ـ ـ ّـرح ب ــأن ــه «غـ ـي ــر راض» عــن
«ال ـخ ـط ــوط ال ـح ـمــر» ل ـل ـنــدن في
امل ـ ـحـ ــادثـ ــات .وي ــأت ــي ل ـقــاؤه ـمــا
فــي مقر الحكومة فــي داونينغ
ستريت ،فيما يستعد االتحاد
األوروبـ ـ ــي لـتـحــديــد مــوقـفــه من
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات بـ ـش ــأن ال ـع ــاق ــات
املستقبلية مــع بريطانيا لدى
خروجها من الكتلة األوروبية.
وت ـ ـع ـ ــرض م ـ ـ ــاي خ ـط ـط ـه ــا فــي
خـ ـط ــاب م ــرت ـق ــب الـ ـ ـي ـ ــوم ،وقـ ــال

حذرت ماي من
أنها لن تقبل بأي
شيء يعرض سيادة
بالدها للخطر

املتحدث باسمها إنها «تأمل أن
االوروبـيــون مع
يتعامل الـقــادة
ّ
هذا التفكير بشكل بناء».
ونــاقـشــت م ــاي وتــوســك الفترة
االن ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـيـ ــة ب ـ ـعـ ــد أن تـ ـخ ــرج
بريطانيا مــن الكتلة ،ومصير
إيرلندا الشمالية غداة مواجهة
بني ماي وبروكسل بشأن وضع
ال ـ ـحـ ــدود اإلي ــرلـ ـن ــدي ــة .وك ـشــف
االتحاد األوروبي هذا االسبوع
مـســودة اتـفــاق تتضمن شــروط
االنـ ـفـ ـص ــال الـ ـت ــي ت ــم ال ـتــوصــل
اليها مــع بريطانيا فــي كانون
االول/ديسمبر وتشمل خططًا
ّ
ل ـت ـجــنــب أي ح ــواج ــز جـمــركـيــة

ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود بـ ـ ــن ايـ ــرل ـ ـنـ ــدا
الشمالية وايرلنداّ .
وردت ماي
ب ـغ ـضــب ع ـل ــى م ـق ـت ــرح يـقـضــي
ب ــأن تـبـقــى ايــرل ـنــدا الـشـمــالـيــة ـ
وهي جزء من بريطانيا ـ ضمن
ات ـ ـحـ ــاد جـ ـم ــرك ــي مـ ــع االتـ ـح ــاد
االوروب ــي إن لــم يكن هناك حل
أفضل .وحذرت ماي من أنها لن
تقبل بأي شيء يعرض السيادة
الدستورية لبالدها للخطر.
وفــي خـطــاب فــي بروكسل أمــس،
قبل توجهه إلى لندن ،قال توسك
إن ــه إذا كــانــت رئـيـســة الـحـكــومــة
البريطانية ال تعجبها الـفـكــرة،
فعليها أن تتقدم بـبــديــل .ولــدى
وص ــول ــه ال ــى داون ـي ـن ــغ سـتــريــت
قــال تــوســك إنــه «غـيــر راض» عن
مـ ــوقـ ــف م ـ ــاي امل ـت ـع ـل ــق ب ـس ـحــب
بريطانيا من االتحاد الجمركي
األوروبي والسوق املوحدة .وقال
م ـص ــدر ف ــي االت ـ ـحـ ــاد االوروب ـ ـ ــي
ل ــوك ــال ــة «فـ ــرانـ ــس بـ ـ ـ ــرس» ،بـعــد
ّ
الـلـقــاء الثنائي ،إن «تــوســك أخذ
علمًا بالخطوط الحمر املتكررة
للمملكة املتحدة».
وط ــامل ــا ح ــذر قـ ــادة أوروبـ ـي ــون،
م ـ ـن ـ ـهـ ــم تـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــك ،مـ ـ ـ ــن أن م ــن
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاظ ع ـل ــى
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة نـفـسـهــا
خ ـ ـ ـ ـ ــارج االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد الـ ـجـ ـم ــرك ــي
والسوق املوحدة .لكن املتحدث
ب ـ ـ ــاس ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ــاي أكـ ـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ــي وق ـ ــت
س ــاب ــق أن ه ــدفـ ـه ــا ال ـتـ ـف ــاوض
«ع ـ ـ ـلـ ـ ــى شـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــة اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
شــام ـلــة وج ــدي ــدة م ــع االت ـح ــاد
االوروبــي ،يمكن فيها التوصل
ل ـت ـجــارة م ـت ـحــررة م ــن ال ــرس ــوم
والقيود بقدر اإلمكان» .وتأتي
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــات بـ ـع ــدم ــا ت ــرأس ــت
مــاي اجتماعًا حكوميًا استمر
س ــاعـ ـت ــن ،أجـ ـ ــرى ف ـي ــه أع ـض ــاء
حكومتها املنقسمون «نقاشًا
ً
مـفـ ّـصــا وإيـجــابـيــا» لخطابها،
وفق املتحدث باسمها.
(األخبار ،أ ف ب)

غادر العامل البنغالدشي
Mohammad imran 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
71/551553
غادر العامل البنغالدشي
Sirajil islam late mubarak ali
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
70/468846
غادر العمال البنغالدشيون
Johir miah
Md jamal
Hakkani
مـ ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــم ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الرقم
03/955318
غادرت العاملة االثيوبية
lEILE NESIR BUSER
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
70/820965
غادرت العاملة االثيوبية
MESERET TAREKEGN DEBOCH
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
70/820965
غادر العمال البنغالدشيون
jamal
mohammad saddam hosein
kabir
anwar hossain
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــم ,الـ ــرجـ ــاؤ مـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الرقم
70/279224

◄ مفقود ►
فقد جواز سفر أثيوبي بإسم
BIZUNESH TESFAYE GADISA
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـج ــده اإلتـ ـص ــال على
الرقم 71/388789

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد لتقديم وتــركـيــب قــواطــع
 66ك.ف .ل ـ ــزوم مـحـطـتــي الـ ـغ ــاز وال ـش ـبــاك
الرئيسيتني ،مــوضــوع اسـتــدراج العروض
رقــم ث4د 11156/تــاريــخ  ،2017/10/31قد
مددت لغاية يوم الجمعة  2018/3/23عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يـمـكــن لـلــراغـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
ال ـ ـعـ ــروض املـ ــذكـ ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ ـ الـطــابــق ( 12غــرفــة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتـقــدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مـطـلــق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2018/2/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 487
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل مهلة
تقديم العروض العائد لتنفيذ اعمال تغيير
أغطية الباطون في معمل الــذوق الحراري،
موضوع استدراج العروض رقم ث4د310/
تــاريــخ  ،2018/1/16قــد م ــددت لـغــايــة يــوم
الـجـمـعــة  2018/3/23ع ـنــد ن ـهــايــة الـ ــدوام
الرسمي الساعة .11:00
يـمـكــن لـلــراغـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
ال ـ ـعـ ــروض املـ ــذكـ ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ ـ الـطــابــق ( 12غــرفــة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /75 000/ل.ل.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتـقــدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مـطـلــق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2018/2/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 485
اعالن قضائي
لدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
العقارية ،برئاسة القاضي سيلفر أبو
شقرا والقاضيني محمد فرحات واوجينا
نصير تقدم املستدعون ربيع وهاشم وريتا
انطوان الشاعر بواسطة وكيلهم املحامي
م ـ ـ ـ ـ ــارون اب ـ ـ ــي فـ ــاضـ ــل بـ ــاس ـ ـتـ ــدعـ ــاء س ـجــل
بالرقم2084/2017
بوجه املستدعى ضدهم
ليزة واسامة وشديد وجومانا حنكش
وجوليات يونس املجهولي محل االقامة
وبوجه غيرهم يطلبون فيه ازالة الشيوع
في العقار / 473روميه العقاريه ،على
املستدعي ضدهم الحضور الى قلم املحكمة
لتبلغ االستدعاء وفي حال تخلفهم يعتبر
ً
التبليغ حاصال ويعد كل تبليغ اليهم
بواسطة رئيس القلم صحيحًا باستثناء
الحكم النهائي مهلة املالحظات واالعتراض
خالل خمسة عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الجمعة

الواقع فيه  2018/3/9التاسع من شهر آذار
عام  ،2018يجري مجلس الجنوب مناقصة
ع ـم ــوم ـي ــة ،ل ـت ـلــزيــم اشـ ـغ ــال اض ــاف ــة طــابــق
وتــأه ـيــل مـبـنــى امل ــدرس ــة وت ـقــديــم وتــركـيــب
تــدف ـئــة م ــرك ــزي ــة مل ــدرس ــة بـ ـل ــدة :ع ــن جــرفــا
 ق ـض ــاء :حــاصـبـيــا ،عـلــى أسـ ــاس الـتـنــزيــلاملئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـف ــن ب ــال ــدرج ــة
االولى الشغال مباني والراغبني باالشتراك
في هذه املناقصة الحضور الى االدارة اثناء
الدوام الرسمي للحصول على امللف الكامل
لــاش ـغــال ل ــدى ق ـلــم املـصـلـحــة الـفـنـيــة بعد
تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم املدير
العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة م ــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـتــاريــخ
املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 514
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الجمعة
الواقع فيه  2018/3/9التاسع من شهر آذار
عام  ،2018يجري مجلس الجنوب مناقصة
ع ـمــوم ـيــة ،ل ـت ـلــزيــم اش ـغ ــال ان ـش ــاء (س ـقــف)
هيكل حديدي لساحة بلدة :عبرا  -قضاء:
صيدا ،على أساس التنزيل املئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـف ــن ب ــال ــدرج ــة
الثانية الشغال مباني والراغبني باالشتراك
في هذه املناقصة الحضور الى االدارة اثناء
الدوام الرسمي للحصول على امللف الكامل
لــاش ـغــال ل ــدى ق ـلــم املـصـلـحــة الـفـنـيــة بعد
تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم املدير
العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة م ــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـتــاريــخ
املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 514
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الجمعة
الواقع فيه  2018/3/9التاسع من شهر آذار
عام  ،2018يجري مجلس الجنوب مناقصة
عمومية ،لتلزيم اشغال كهربائية في بلدة:
ع ــرب ال ـج ــل  -ق ـض ــاء :ص ـي ــدا ،ع ـلــى أس ــاس
التنزيل املئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـف ــن ب ــال ــدرج ــة
ال ـث ــال ـث ــة الش ـ ـغـ ــال ك ـه ــرب ــائ ـي ــة وال ــراغـ ـب ــن
باالشتراك في هذه املناقصة الحضور الى
االدارة اثناء الدوام الرسمي للحصول على
املـلــف الـكــامــل لــاشـغــال ل ــدى قـلــم املصلحة
الفنية بعد تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم املدير
العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة م ــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـتــاريــخ
املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 514
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الجمعة
ال ــواق ــع فـيــه  2018/3/9ال ـتــاســع م ــن شهر
آذار ع ــام  ،2018ي ـج ــري مـجـلــس الـجـنــوب
مناقصة عمومية ،لتلزيم اشغال (حفر ابار
استقصائية عدد )3في بلدات :عيتا الشعب
 رامية  -الصالحاني  -قضاء :بنت جبيل،على أساس التنزيل املئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـف ــن ب ــال ــدرج ــة
االول ـ ــى مــائ ـيــة الش ـغ ــال مــائ ـيــة وال ــراغ ـب ــن
باالشتراك في هذه املناقصة الحضور الى
االدارة اثناء الدوام الرسمي للحصول على
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املـلــف الـكــامــل لــاشـغــال ل ــدى قـلــم املصلحة
الفنية بعد تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم املدير
العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة م ــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـتــاريــخ
املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 514

ميرنا الحصري
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
مــوجــه ال ــى املـنـفــذ عليهما :اسـعــد وحسني
نصار نصار املجهولي محل االقامة
ت ـن ــذرك ــم هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة س ـن ـدًا ل ـل ـم ــادة 408
و 409مـحــاكـمــات مــدنـيــة بــالـحـضــور اليها
لتسلم قرار توسيع دائرة الحجز التنفيذي
ال ـصــادر بـتــاريــخ  2017/10/6فــي املعاملة
رقم  2017/1277املتكونة بينك وبني شركة
الـسـلـطــان لـلـمــواد الـغــذائـيــة ش.م.م .بخالل
 /25/يومًا من تاريخ النشر واتخاذ محل
اقــامــة مختار ضمن نطاق الــدائــرة واال ُعد
قلمها مقامًا مختارًا تتبلغون بواسطته كل
االوراق املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ
عباس حمادي

إعالن
ص ــادر ع ــن ال ـغــرفــة االب ـتــدائ ـيــة الـثــالـثــة في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/6
م ـ ــوج ـ ــه ال ـ ـ ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــدعـ ــى ض ـ ــده ـ ــم ورث ـ ــة
امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــن ب ـ ـش ـ ــارة وج ـ ــرج ـ ــس ي ــوس ــف
ً
ط ــان ـي ــوس ف ـ ــرح ،م ــن ب ـل ــدة ش ـب ـطــن أص ــا
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
تدعوكم هــذه املحكمة الستالم استحضار
الـ ــدعـ ــوى وم ــرف ـق ــات ــه املـ ــرفـ ــوع ض ــدك ــم مــن
املستدعي فؤاد امني شقير بوكالة املحامي
جـ ـ ــوزف س ـ ـعـ ــاده ،ب ــدع ــوى ازالـ ـ ــة ال ـش ـيــوع
املقامة على العقارين رقم  1580و 1582من
منطقة شبطني العقارية ،وذلك خالل مهلة
شهرين من تاريخ نشر هذا االعالن واتخاذ
مـقــام لـكــم يـقــع ضـمــن نـطــاق ه ــذه املحكمة،
واال جــاز لهذه املحكمة سندًا للمادة  15م
ً
م تعيني ممثال خاصًا يقوم مقامكم وينوب
عنكم في جميع اطوار املحاكمة وامام دوائر
التنفيذ ،ريثما يتم تعيني املمثل القانوني
او تعيني الورثة.
رئيس القلم

إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل الـعـقــاري فــي مرجعيون
وحاصبيا
طلب كامل غريب ملوكلته ارليت جورج ابو
سمره احدى ورثة جورج يوسف ابو سمرا
شهادتي بدل ضائع للعقارين  668و2009
ابل السقي.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل الـعـقــاري فــي مرجعيون

وحاصبيا
طـلــب أح ـمــد مـحـمــد ح ـســان ملــوكـلـتــه حــريــه
حسن ابــو عـبــاس اح ــدى ورث ــة سهيل عبد
علي حميد احد ورثة عبد علي خليل حميد
ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع فــي ال ـع ـقــار 4215
الخيام.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل الـعـقــاري فــي مرجعيون
وحاصبيا
طلب فارس أسعد غبار من ورثة أسعد علي
يــوســف غ ـبــار ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع في
العقار  617ابل السقي.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن بيع باملعاملة 2015/1277
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار ال ـج ـم ـعــة فــي
ً
ابتداء من الساعة  11:30ظهرًا
2018/3/16
سـ ـي ــارة امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه م ـح ـمــد ع ـلــي شـعـيــب
م ــارك ــة  GMC ENVOYم ــودي ــل  2002رقــم
ً
/276255/و الخصوصية تحصيال لدين
طالب التنفيذ بنك االعتماد اللبناني ش.م.ل.
وكـيـلـتــه امل ـحــام ـيــة جــان ـيــت األع ـ ــرج الـبــالــغ
 $/3228/ع ــدا ال ـلــواحــق واملـخـمـنــة بمبلغ

 $/2019/واملطروحة بسعر /1200/د.أ .أو
مــا يـعــادلــه بالعملة الــوطـنـيــة وإن ورســوم
امليكانيك قد بلغت /1.471.000/ل.ل.
فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء الـحـضــور بــاملــوعــد
املـحــدد إلــى مــرأب البنك الكائن فــي بيروت
محلة النهر مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2016/1108
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـجـمـعــة في
 2018/3/16ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة 11:30
ظ ـه ـرًا سـ ـي ــارة امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه جـ ــان قيصر
الـ ـح ــاي ــك صـ ــاحـ ــب م ــؤسـ ـس ــة م ــاي ـس ـت ــرو
م ـي ـكــس م ــارك ــة  JMCش ـح ــن خـصــوصــي
طراز  5031موديل  2014رقم /310795/م
ً
الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
التنفيذ بـنــك االعـتـمــاد اللبناني ش.م.ل.
وكيلته املـحــامـيــة جــانـيــت األع ــرج البالغ
 $/12.937.96/ع ــدا ال ـلــواحــق واملخمنة
ب ـم ـب ـلــغ  $/18500/واملـ ـط ــروح ــة ل ـل ـمــرة
الثالثة بسعر /8000/د.أ .أو مــا يعادله
بالعملة الــوطـنـيــة ،وإن رس ــوم امليكانيك
قــد بلغت /828.000/ل.ل .فعلى الــراغــب
بــال ـشــراء ال ـح ـضــور بــاملــوعــد امل ـح ــدد إلــى
م ـ ـ ــرأب ال ـب ـن ــك فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت م ـح ـل ــة ال ـن ـهــر
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
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كلمات متقاطعة 2 8 1 2
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ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1592وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الرابحة37 - 33 - 30 - 22 - 18 - 15 :
الرقم اإلضافي32 :
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¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
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 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 1,341,159,271ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل .ل

7

4

1

6

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):

4

3

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة 0 :ل .ل. عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل .ل.

6

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

2

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 77,364,270ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 53 :شبكة -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1,459,703 :ل .ل.
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¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 77,364,270ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,828 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 42,322 :ل .ل.
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¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

8

أفقيا

 -1طبقة من الغاز متواجدة في الجو – أظلم الليل –  -2مدينة فرنسية – غذاء الطفل – -3
تقف السفينة في املرفأ – عاصمة آسيوية –  -4حرف جر – رقصة وموسيقى على إيقاع
بدأت في النمسا وأملانيا ومنهما إنتشرت في أنحاء كثيرة من العالم – إسم موصول – -5
ّ
أديب فرنسي راحل – مكان درس القمح –  -7مدينة
وشتم – فر ّق – ّ -6
خبث وخداع – ّلعن َ
ّ
عبس وتكشر وجهه –  -9عاصفة بحرية – ورك – عاصمة
غير لون الش ْعر –
هندية – -8
أوروبية –  -10أديــب فرنسي راحــل تخلى عن دعوته اإلكليريكية لينصرف الى دراسة
ّ
السامية وتاريخ الديانات زار لبنان وفلسطني وقام بأعمال تنقيب ّ
أثرية
اللغات

عموديًا

مدينة ومرفأ قبرصي – مدينة لبنانية
 -1أغنية ألم كلثوم ّ– ضمير متصل – -2
ّ
املغنني في العهد ّ
العباسي –  -4عائلة
–  -3بشر أو غير جن ومالك – من مشاهير
مطرب سوري مشهور – عاصمة نيجيريا سابقًا –  -5هيئة املالبس – أنصبة في
شركة – خنزير بـ ّـري –  -6من الحيوانات – إحسان –  -7من املعادن – سهل ونهر
إيطالي – سقي النبات –  -8قلب الثمرة – مــن األحـجــار الكريمة –  -9أحــد أبطال
حرب طروادة وأمير أرغوس إشتهر بشجاعته  -حرف جزم –  -10الطرف الجنوبي
لسلسلة جبال لبنان

أفقيا

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب رامي زين صلوخ وكيل سامر سامي
ن ـصــر ال ــدي ــن بــوكــال ـتــه ع ــن ي ــوس ــف محمد
شـ ـع ــار س ـن ــد م ـل ـك ـيــة ب ـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار
 A 10/3578عرمون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2

إعالن
املرجع :محكمة بيروت الشرعية الجعفرية
غرفة القاضي الشيخ علي املولى
املوضوع :املجهولة محل اإلقامة
رقم املحفوظات193 :
رقم الصادر2018/193 :
في 2018/03/01
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى الـ ــدعـ ــوى املـ ـق ــام ــة ع ـل ـيــك مــن
أس ـم ـهــان مــرشــد ال ـح ــاج حـســن وكيلتها
املحامية وفاء خماسي بمادة إثبات طالق
أســاس  2018/44وقــد عــن موعد جلسة
فيها يوم االثنني في  201/4/16فيقتضي
حضورك أو إرسال من ينوب عنك إلى قلم
هذه املحكمة قبل موعد الجلسة الستالم
ن ـس ـخ ــة عـ ــن اس ـت ـح ـض ــار ال ـ ــدع ـ ــوى وإال
اعـتـبــرتــي مبلغة حـســب األص ــول وجــرت
بحقك املعامالت القانونية وكل تبليغ لك
على لــوحــة اإلعــانــات فــي املحكمة حتى
تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحًا.
رئيس قلم محكمة بيروت الشرعية
الجعفرية
علي الحاج

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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نتائج زيد

جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1592
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح73332 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة2 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة37,500,000 :ل .ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.3332 :
 -الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل .ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.332 :
 -الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل .ل.

مشاهير 2812

حلول الشبكة السابقة

1

 -1الشبل – غوام –  -2رفسنجاني –  -3ايفل – فر – فك –  -4نا – وا – يالو –  -5بلل – ال –
جون – ّ -6
املهب – نو –  -7إجحاف – لكزس –  -8حب – تاراوا –  -9ين – تيبر –  -10املوناليزا

عموديًا

 -1اإلنبطاح –  -2يال – جبيل –  -3شرف – الح – ّ
نم –  -4بفلو – الت – ّ -5
لس – املفاتن – -6
ّ
نف – آه – ّريا –  -7غجري – بالبل –  -8وا – ّ
أج – كوري –  -9انفلونزا –  -10ميكونوس – فا

حل الشبكة 2811

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 194,528,000ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 24,316 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل .ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1,544,240,480 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 76,805,608 :ل .ل.

إعداد
نعوم
مسعود
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¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.32 :
8

9

10

11

مؤسس الحركة البابية في إيران ( )1850 -1819يرجع نسبه الى السيدة
فاطمة الزهراء .أعــدم بعد أن سجنته السلطة في قالع اذربيجان لعدة
سنوات ونقلت رفاته الى فلسطني
 = 6+7+8+1+2+4عاصمة محافظة سيناء ■  = 11+5+3يــأتــي بعد ■
ّ = 10+9
صوت الرصاص

حل الشبكة الماضية :آنا أخماتوفا

 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل .ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل .ل.

نتائج يومية

ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 537
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة855 :
• يومية أربعة9942 :
• يومية خمسة35653 :

30

الجمعة  2آذار  2018العدد 3409

ثقافة وناس

موسيقى

أحمد حويلي موعد في «اليسوعية» مع العشق اإللهي
مجددًا ،يستضيف «مسرح بيار أبي خاطر»
في الجامعة اليسوعية الليلة الشيخ أحمد
حويلي .أمسية إنشاد صوفي ،تتداخل
فيها اآلالت الشرقية والغربية ضمن أجواء
تأملية ،بصحبة راقصين من الدراويش

تجربة فردية يعيشها العاشق مع
معشوقه مهما كان معتقده».
عندما اختار حويلي االنكباب على
الغناء الصوفي في عام  ،2010واجه
الكثير من الصعوبات واالنتقادات
ب ـس ـبــب ان ـت ـق ــال ــه م ــن قـ ـ ــراء ة ال ـق ــرآن
وت ـ ـ ـ ــاوة األنـ ــاش ـ ـيـ ــد ال ــديـ ـنـ ـي ــة إل ــى

ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـنـ ـ ــاء وإط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق األلـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوم ـ ـ ــات.
ب ـ ـعـ ــد أل ـ ـبـ ــومـ ــي «عـ ـ ــرفـ ـ ــت الـ ـ ـه ـ ــوى»
و«مـخـتــارات صــوفـيــة» ،يـعـ ّـد حاليًا
ل ـع ـمــل ث ــال ــث يـ ـن ــدرج ف ــي ال ــروح ـي ــة
نفسها .في نظره« :ال يدرك كثيرون
م ــا ه ــو مـفـهــوم ال ـت ـصــوف ح ـقــا .أنــا
أغ ـنــي م ــا يـمـكــن وص ـفــه بــالـعـشـقــي.

أمـ ـ ــا هـ ـ ــم ،ف ـي ــرب ـط ــون ــه ب ــاألغ ـن ـي ــات
املـسـتـحــدثــة .فــي ال ــواق ــع ،الـقـصــائــد
ال ـتــي أؤدي ـه ــا ت ـعــود ال ــى  800سنة
إل ــى الـخـلــف عـلــى األق ــل .ول ـكــن كــان
مــن الطبيعي أن تــأخــذ األم ــور هــذا
ً
امل ـن ـح ــى ل ـس ـب ـب ــن .أوال ،كـ ــل ش ــيء
ج ــدي ــد ُي ـ ـ َ
ـواج ـ ــه ،وكـ ــل م ــا ي ـم ـكــن أن

ساندرا الخوري
«الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــق ه ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي» ه ـ ـ ــو ع ـ ـنـ ــوان
األمسية املرتقبة الـتــي يجمع فيها
امل ـن ـش ــد عـ ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن امل ـه ـت ـمــن
بــال ـغ ـنــاء ال ـص ــوف ــي .ي ـف ـســر حــويـلــي
ه ـ ــذه ال ـت ـس ـم ـيــة ب ــاع ـت ـب ــاره ال ـع ـشــق
ً
سـ ـبـ ـي ــا وحـ ـ ـيـ ـ ـدًا لـ ـ ـل ـ ــروح وال ـ ـهـ ــدف
األسمى في الحياة .يقول لنا« :بتنا
نعيش في بالد تتآكلها العنصرية
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــرف .ولـ ـ ـي ـ ــس ب ـ ــالـ ـ ـض ـ ــرورة
ل ـل ــدي ــن ع ــاق ــة ب ــذل ــك .ف ــأن ــا أت ـح ـ ّـدث

ينكب حاليًا على إصدار ألبوم
جديد بعد عمليه «عرفت الهوى»
و«مختارات صوفية»
ع ـ ــن ع ـ ـ ــدم تـ ـق ـ ّـب ــل اآلخـ ـ ـ ـ ــر .م ـ ــن ج ـهــة
أخرى ،انغماس البشرية في الطرق
امل ــادي ــة لـلـحـيــاة والـبـعــد عــن ال ــروح،
ج ـعــانــي أه ـت ــم بــال ـصــوف ـيــة وأب ـحــر
في عاملها .أحببت أن ّ
أقدم ما يشبه
صـ ـ ــورة سـ ـم ــاء مـ ــوحـ ــدة .أدعـ ـ ــو ال ــى
الـتــأمــل الــواحــد بعيدًا مــن الطقوس
واألديـ ــان .مـســرحــي ع ـبــارة عــن لقاء
ف ــي م ـع ـبــد ل ـي ــس ل ــدي ــه أي اس ـ ــم أو
شكل ،يجمع كــل األشـخــاص مــن َكل
ّ
األماكن .ال أحد سيشعر أنه مستفز.
ه ـن ــاك خ ـطــأ ش ــائ ــع ع ـنــد الـكـثـيــريــن
م ـمــن ي ــرب ـط ــون ال ـت ـص ــوف بــالـحــالــة
اإلس ــامـ ـي ــة .ه ــو م ــوج ــود م ــن آالف
السنني قبل امليالد .وهو عبارة عن

«ال ـع ـشــق ه ــوي ـت ــي» 20:30 :م ـس ــاء ال ـيــوم
ـ ـ ـ ـ «مـ ـس ــرح ب ـي ــار أبـ ــو خ ــاط ــر» (ال ـجــام ـعــة
اليسوعية ـ طــريــق ال ـشــام) ـ ـ لالستعالم:
03/006329

عرض

مسرحية «أفيون» في «مترو المدينة»

ّ
جعفر العطار ّوشادي الهبر
في مدار «المحرمات»
ّ
إليسا مدور
األفيون من املواد املخدرة التي تسبب
هلوسات وح ــاالت نفسية تنقلك إلى
ّ
عالم آخر ،جل ما في أزماته الوجودية
التفاجؤ :باآلخر ،بمحيطك ،بوجودك.
أي ثمن تدفع لكي تنسى وتخفف من
أي ثمن تدفع للحصول على
وجعك؟ ّ
لحظات لــذة تبعدك عن األرق اليومي
امل ـمــزوج بــالـعــادة؟ ّربـمــا ستدفع ثمن
ه ــذا األف ـي ــون .ل ـكــن ،م ــاذا لــو ك ــان هــذا
األفيون ،كل ما تحاول التخلص منه؟
مــاذا لو كنت مدمنًا من دون أن تعلم،
تـتـ ّ
ـزوج ،تـكــره ،تــرقــص ،تـخــون ،تكتب،
ّ
وتصلي ...لتهرب من واقع «ال تحتمل
خفته»؟
رب ـم ــا ،س ـتــدفــع ث ـمــن ب ـطــاقــة لـحـضــور
م ـســرح ـيــة ب ـع ـن ــوان جـ ـ ــاذب «أفـ ـَي ــون»
(إنتاج «محترف شغل بيت» ـ ملن هم
فوق الـ  18عامًا) ،التي انطلقت أخيرًا
في «مترو املدينة» حيث تستمر حتى
 28آذار (مارس) الحالي ،ستشاهد من
خاللها واقعًا عاريًا ،من بعيد.
ّ
متزوجة
كاتبة (مايا سبعلي) وامــرأة
(ف ــرح ال ـب ــزري) ،تـلـعـبــان تــراتـبـيــا دور

ُيصاغ بمفهوم ديني أو ضد حركة
دينية ّ
يهب علماء الدين من أي دين
أم مذهب كانوا ملحاربته .تاريخيًا،
وصل مفهوم التصوف متأخرًا جدًا
ال ــى ل ـب ـنــان» .ب ـيــد أن حــوي ـلــي قطع
م ــراح ــل عـ ــدة م ـنــذ ان ـطــاق ـتــه حـتــى
اآلن ،وأصبح بعيدًا من املواجهات
التي اعترضت طريقه في بداياته.
فجمهوره مــن مختلف االنـتـمــاء ات
الفكرية واملذهبية وينتمي لفئات
ع ـمــريــة م ـت ـف ــاوت ــة ،ي ــأت ــي جـمـيـعـهــم
ّ
وتذوق
بهدف اختبار حالة تأملية
م ــوسـ ـيـ ـق ــى ت ـ ـم ـ ـتـ ــزج فـ ـيـ ـه ــا اآلالت
الشرقية بالغربية.
ل ــم ي ـكــن حــوي ـلــي ي ـق ـصــد أن يصبح
ً
اس ـمــه مـ ـت ــداوال إل ــى ه ــذا ال ـحــد لــدى
ال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـغ ـن ــاء ال ـص ــوف ــي فــي
ّ
لبنان .هو يقول إن لديه أمانة تجاه
الـ ـ ـح ـ ــاج وكـ ـ ــل م ـ ــن ف ـه ـم ـه ــم الـ ـن ــاس
ب ـط ــري ـق ــة خ ــاطـ ـئ ــة واضـ ـطـ ـه ــدوه ــم:
«أحاول استعادة هذا التراث بطريقة
مـخـتـلـفــة .فـعـطــش أرواحـ ـن ــا بحاجة
إليه وإلى البحث في أعماق ذواتنا».
في األمسية ،سنستمع لقصائد البن
الفارض والحالج وابن عربي ورابعة.
كما يؤدي حويلي قصائد أكثر حداثة
مل ـه ــدي م ـن ـصــور .ك ـث ـي ـرًا م ــا ي ـحــب أن
يصدم الحاضرين بالبرنامج .يدمج
مجددًا الغناء بالرقص مع استضافة
ّ
ويقدم كما في
دراويش على املسرح.
كل أمسية ،فكرتني جديدتني ،بمثابة
مفاجأة للجمهور من حيث القصيدة
أو املوسيقى« :أتعمد دائمًا أن يكون
هـ ـن ــاك ش ـ ــيء م ــن ال ـ ـهـ ــدوء ال ـص ــام ــت.
كأنني أدعو للصالة والتأمل بطريقة
واح ـ ــدة .ال أح ــدد أي هــويــة أو فـكــرة،
بــل أســاعــد املستمع لكي نتلو صالة
واحدة على املسرح».

ام ـ ـ ـ ــرأة م ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـررة وأخ ـ ـ ـ ــرى ت ـق ـل ـيــديــة.
تــرب ـط ـه ـمــا ع ــاق ــة غــام ـضــة وجــري ـئــة،
تتناقشان حــول عالقتهما ،والـعــالــم،
وال ـ ـ ـلـ ـ ــه ...وتـ ـتـ ـط ـ ّـرق ــان إل ـ ــى م ــواض ـي ــع
ح ـم ـي ـم ـي ــة :مـ ــا هـ ــي الـ ــرغ ـ ـبـ ــة؟ مـ ــا هــو
ال ـحــب؟ ح ــدود الـجـنــس؟ مل ــاذا ننجب؟
ملــاذا نعيش في حياة ال ّ
مفر فيها من
املوت؟...
ّ
يـقــول املـخــرج ش ــادي الهبر إن النص
ّ
ومغر،
الذي كتبه جعفر العطار صعب
ٍ
واألس ـئ ـل ــة امل ـط ــروح ــة ف ــي الـ ـح ــوارات
تعطيه بعدًا عبثيًا .فاملسرحية تبدو
ّ
كأنها قطع  ،Puzzleكل منها واضحة
ومـفـهــومــة ومــرتـبـطــة بــاألخــرى ضمن
حبكة سنحاول اكتشافها« .كــل شيء
فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة ي ـم ـك ــن أن ن ــدم ــن ع ـل ـيــه،
ف ـي ـت ـح ـ ّـول أفـ ـي ــون ــا نـ ـه ــرب م ــن خــالــه
إل ــى واقـ ــع ج ــدي ــد .امل ـســرح ـيــة تـتـنــاول
املحرمات في املجتمع ،ولــم أواجــه أي
عــائــق فــي تجسيد األف ـكــار املـطــروحــة.
املـمـثـلـتــان م ـت ـح ـ ّـررت ــان ومـتـعــاونـتــان
وتجمعهما مشاهد جريئة».
ّ
نحن أمام ديكور بسيط ،ومرتب ،حيث
ّ
ك ــل غ ــرض ف ــي م ـكــانــه ،بـغـيــة الـتــركـيــز
على تفاصيل صغيرة إليصال بعض

اإلي ـح ــاءات كـكــأس نبيذ ،أو شمسية.
للصمت ّ
حيز أســاســي فــي املسرحية،
ّ
تتداخل معه مقاطع موسيقية مسجلة
ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــود ع ــزف ـه ــا كـ ـن ــان ش ـح ــود،
للتذكير بالعودة إلــى النقطة نفسها
أو الحالة نفسها في النص.
كانت «أفيون» قصة حب وحرب :شاب
وفتاة واقعان في الحب ،يحاوالن منع
أخ ال ـشــاب مــن الـقـتــال مــع ال ـحــزب في
ّ
ســوريــا ،بعدما توفي رفاقه كلهم في
ّ
املعارك .عرض العطار هذا النص على
عــدد كبير مــن املمثلني الــذيــن «أحـ ّـبــوا
املسرحية ،مــع تحفظ على املــوضــوع.
إذ ل ــم ي ـكــن أح ــد م ـس ـت ـعـ ّـدًا لـلـمـشــاركــة
في العمل باعتباره سياسيًا قد يؤثر
ّ
على مسيرته املهنية» رغم أن الكاتب
يوضح ّأن روح النص ّ
«تندد بالحرب
بشكل ع ــام ،وال تتخذ مــواقــف لطرف
ّ
ضد آخر».

بعد هذا الرفضّ ،
قرر الكاتب تغيير
املــوضــوع مــع الحفاظ على العنوان
نفسه .فما كــان منه إال أن اتـفــق مع
امل ـم ـث ـل ـتــن وامل ـ ـخـ ــرج ق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة
بــال ـك ـتــابــة .ل ـه ــذا ،أب ـق ــى ع ـلــى اس ـ َـمـ ْـي
َ
امل ـم ـث ـل ــت ـ ْـن ال ـح ـق ـي ـق ـ َـي ـ ْـن ،وه ـ ـ ــذا مــا
ساعده على االعتماد على شكليهما
ّ
في العديد من املشاهد .عمل العطار
صحافيًا في جريدة «السفير» ،وبعد
 10سنوات في هذا املجال ،انتقل إلى
عــالــم ال ــرواي ــة والـسـيـنـمــا وامل ـس ــرح.
ه ــذه مـســرحـ ّـيـتــه األولـ ــى ،إل ــى جانب
كتابه ّ
األول «اإلله في إجازة طويلة».
ّ
فــي هــذا الـسـيــاق ،يوضح أن «العمل
ف ــي ال ـظ ـل ـمــة» ،أي ال ـت ـحــريــر ،ســاعــده
كثيرًا فــي كتاباته اإلبــداعـيــة الـيــوم.
ّأما تمويل املسرحية ،فهو ذاتي (أي
«محترف شغل بيت») ،فيما اكتملت
التحضيرات خالل شهر واحد.

فرح البزري ومايا سبعلي في مشهد من العمل (كريس غفري)

يـبــدو ش ــادي الـهـبــر سـعـيـدًا بنشاط
ال ـحــركــة املـســرحـيــة ف ــي ل ـب ـنــان ،رغــم
كـ ــون ـ ـهـ ــا م ـ ـغـ ــامـ ــرة مـ ـتـ ـعـ ـب ــة .ي ـش ـيــر
إل ـ ــى ض ـ ّع ــف ال ـت ـم ــوي ــل أو اإلنـ ـت ــاج،
مـ ــؤك ـ ـدًا أنـ ـ ـ ــه لـ ـ ــدى ال ـ ـطـ ــاب ان ـت ـم ــاء
ل ـ ـ ـهـ ـ ــذا امل ـ ـح ـ ـت ـ ــرف وسـ ـ ــاه ـ ـ ـمـ ـ ــوا ف ــي
إنـجــاح الـعـمــل ،فهم «ه ــواة يعملون
باحترافية عالية عند االلتزام .وهذا
ح ــال ال ــوج ــه ال ـ ّجــديــد ف ــي «أف ـي ــون»،
فــرح الـبــزري .إنـهــا ّ
خريجة محترف
«م ـســرح شـغــل بـيــت» ع ــام  ،2017أي
ت ـل ـم ـي ــذة م ــاي ــا ال ـس ـب ـع ـل ــي وش ـ ــادي
الـ ـهـ ـب ــر ّ .ع ـ ــن اخ ـ ـت ـ ـيـ ــاره ل ـت ـل ـم ـي ــذت ــه،
ي ـق ــول إن ـ ــه ع ـلــى املـ ـس ــرح «أال يـكــون
محصورًا بأشخاص ّ
معي ّنني .العمل
م ــع مـحـتــرفــن م ــري ــح ،لـكــنـنــي أؤم ــن
بــالـقــدرات التمثيلية عند الـفــرد .في
بداياتي لم أحظ بأي فرصة ،فخلقت
ّ
فرصتي .وباختياري طلبي ،أحقق
ج ــزءًا مــن حـلـمـهــم .طـبـعــا ،الـخـيــار ال
يتم اعتباطيًا ،بــل بـنـ ً
ـاء على تقييم
الـ ـ ـق ـ ــدرات ال ـت ـم ـث ـي ـل ـيــة لـ ـلـ ـط ــاب ،مــن
حـضــور قــوي وإح ـســاس وكــاريــزمــا.
ّ
تتمتع بكل هذه ّ
املميزات .نحن
وفرح
ال نبحث عن الجميالت والنحيفات،
بل عن الشخصيات املناسبة».
بــدورهــا ،تـشـ ّـدد املمثلة مــايــا سبعلي
عـ ـل ــى أف ـض ـل ـي ــة ال ـت ـم ـث ـي ــل م ـ ــع أف ـ ــراد
تعرفهم ج ـي ـدًا ،مـمــا ي ـتــواءم مــع مبدأ
الفرق املسرحية في الخارج (.)troupes
فـكـيــف إذا ك ــان ه ــذا ال ـش ـخــص طــالـبــا
ت ـع ــرف ن ـقــاط ق ـ ّـوت ــه وض ـع ـفــه ،وتـتـبــع
ّ
وإياه النهج واملدرسة نفسيهما؟
مسرحية «أفـيــون» 7 :و 14و 21و 28آذار ـ
الساعة التاسعة والنصف مـسـ ًـاء ـ ـ «مترو
املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :
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من عادل كرم إلى ميرجان بو شعيا « Netflixتنفتح» على العرب
نادين كنعان
بخطى مــدروســة ومـتـســارعــةّ ،
تثبت
«نـتـفـلـيـكــس» خ ـطــوات ـهــا ف ــي ال ـشــرق
األوس ــط الــذي وصلت إليه فــي بداية
ع ــام  ،2016ض ـمــن مــرح ـلــة تـ ّ
ـوسـعـيــة
جديدة في تجربتها الــرائــدة ،شملت
 130بـلـدًا إضــافـيــا ح ــول الـعــالــم .بعد
ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة م ــن الـ ـت ــروي ــج ،أص ـبــح
عــرض الستاند ـ أب كوميدي «عــادل
ك ـ ـ ــرم :مـ ـب ــاش ــرة مـ ــن بـ ـ ـي ـ ــروت» ،أم ــس
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس مـ ـ ـت ـ ــوافـ ـ ـرًا عـ ـب ــر ال ـش ـب ـك ــة
ّ
ـي بـ ــث
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة املـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة فـ ـ ـ ّ
وإن ـت ــاج امل ـح ـتــوى الـتــرفـيـهــي .إنـ ــه ال ـ
«نتفليكس سبيشال» ّ
األول الناطق
بــال ـعــرب ـيــة ،وق ــد اس ـت ـغ ــرق تـصــويــره
في تشرين ّ
األول (أكتوبر)  2017في
ْ
َ
يومي.على مدى 58
«كازينو لبنان» ّ
ّ
ومقدم البرامج
دقيقة ،يتناول املمثل
اللبناني املولود في عام  1972مروحة
م ـنـ ّـوعــة م ــن املــواض ـيــع ال ـتــي تحاكي
الـحـيــاة اليومية للبنانيني ،ب ــدءًا من
ح ـ ّـب ه ــؤالء لتقبيل بعضهم بعضًا،
م ــرورًا بشغفهم بــالـطـعــام وتصنيف
ً
انتهاء بأدائهم
املستشفيات ،وليس
فـ ـ ــي حـ ـ ـف ـ ــات ال ـ ـ ــزف ـ ـ ــاف وت ـق ــدي ـم ـه ــم
للنصائح الزوجية...
ال ي ـ ـن ـ ـف ـ ـصـ ــل هـ ـ ـ ـ ـ ــذا املـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــروع ع ــن
استراتيجية كاملة أطلقتها املنصة
األميركية قبل خمس سنوات وترمي
ّ
إلــى اإلنتاج والبث الحصري لبرامج
مسلسالت وأفالم وعروض كوميدية،
أبطالها كوكبة من أشهر األسماء في
ه ــذا امل ـجــال ،مــن بينهم آدم ســانــدلــر،
جـ ـي ــري س ــاي ـن ـف ـي ـل ــد ،وكـ ــريـ ــس روك،
وراسيل بيترز ،وآيمي شومر ،وسارة
س ـي ـل ـفــرمــان ،وج ـ ــاد امل ـل ـي ــح ،وكـيـفــن
هارت ،وديف شابيل ،وجويل مكايل،
وديفيد ليترمان ،وغيرهم .أما الهدف،
فهو قناعة القائمني على «نتفليكس»
ّ
بـ ـ ــأن هـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن األع ـ ـمـ ــال «ي ـع ـ ّـد
املستقبل».
مفتاح نمو كبير في ّ
ف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،وق ـع ــت الشبكة
ال ـتــي بـلـغــت أربــاح ـهــا  11.69مليار

دوالر أم ـي ــرك ــي ف ــي الـ ـع ــام امل ــاض ــي
أخـيـرًا صفقة هــي األول ــى مــن نوعها
مـ ــع ش ـب ـك ــة  OSNال ـ ـتـ ــي ت ـت ـخ ــذ مــن
ّ
دب ــي م ـقـ ّـرًا لـهــا ،سيتمكن بموجبها
مشتركو األخ ـيــرة مــن الــوصــول إلى
محتوى األول ــى فــي الـشــرق األوســط
وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا ،م ــن خ ــال «OSN
ب ــوك ــس» ج ــدي ــد سـ ُـيـطـلــق ف ــي الــربــع
الـ ـث ــان ــي م ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،عـلــى
ُ
أن ت ــدف ــع اشـ ـت ــراك ــات «نـتـفـلـيـكــس»
ّ
الـشـهــريــة بــواسـطــة ف ــات ــورة مــوحــدة
مع  .OSNومن املتوقع أن تنجح هذه
الـخـطــوة ال ـجــديــدة فــي ج ــذب زبــائــن
ج ــدد لـ ـ «ع ـمــاق الـسـتــريـمـيــغ» الــذي
يـشـ ّهــد ان ـت ـشــارهــا ف ــي ه ــذه املنطقة
تـعــثـرًا مـقــارنــة ببقاع أخ ــرى تعاني،
ّ
التكهنات حــول شراكات
فيما بــدأت

إنتاجية محتملة بني «نتفليكس» و
.OSN
أمـ ــا آخـ ــر امل ـش ــاري ــع ال ـت ــي ت ــم اإلعـ ــان
ع ـن ـهــا ق ـب ــل ّأيـ ـ ـ ــام ،ف ـه ــو ّأول مـسـلـســل
ل ـ ـ ـ «نـ ـتـ ـفـ ـلـ ـيـ ـك ــس» نـ ــاطـ ــق ب ــال ـع ــرب ـي ــة
و«ب ـفــريــق عـمــل ومـمـثـلــن م ــن الـشــرق
األوس ــط» ،وفــق ما أعلنت الشبكة في
ب ـي ــان رس ـم ــي ن ـش ــرت ــه ع ـل ــى مــوقـعـهــا
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي .س ـي ـح ـمــل ال ـع ـم ــل ال ــذي
ي ـ ـم ـ ــزج ب ـ ــن ال ـ ـت ـ ـشـ ــويـ ــق وال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات
ّ
ّ
الخارقة اسم «جــن» ،ويتألف من ست
حـلـقــات س ـت ـصـ ّـور ف ــي األردن قـبــل أن
ُ
تعرض في عام  ،2019وهو من كتابة
غندور،
السيناريست األردن ــي باسل
ّ
صاحب نص فيلم «ذيــب» الــذي ُرشــح
ألوسكار أفضل فيلم أجنبي (،)2016
ومـ ــن إخ ـ ــراج ال ـل ـب ـنــانــي م ـي ــرج ــان بــو

ّ
شعيا الذي وقع الفيلم اللبناني «فيلم
ك ـت ـيــر ك ـب ـي ــر» ( )2015املـ ـت ــواف ــر عـلــى
املسلسل
«نتفليكس» أيضًا .يتمحور
ّ
حــول مجموعة مــراهـقــن تــواجــه جنًا
عـلــى هـيـئــة صـبــي يـظـهــر أمــام ـهــم في
مدينة البتراء األردنية .وتعليقًا على
خوضه هــذه ّالتجربة ،يقول بوشعيا
فـ ــي الـ ـبـ ـي ــان إن ـ ـهـ ــا «فـ ــرصـ ــة عـظـيـمــة
ل ـت ـصــويــر ال ـش ـب ــاب ال ـع ــرب ــي بـطــريـقــة
ف ــري ــدة ج ـ ـدًا .م ـس ـتــوى األص ــال ــة ال ــذي
تحاول «نتفليكس» تحقيقه هنا هو
بالتأكيد ما جذبني أكثر ألكون جزءًا
مــن ه ــذا املـ ـش ــروع» ،مـضـيـفــا « :وعلى
ّ
نـ ـط ــاق أوس ـ ـ ــع ،أنـ ــا أحـ ــب أن الـشـبـكــة
ّتستثمر الـكـثـيــر ال ـيــوم فــي املـنـطـقــة...
إن ـهــا نقطة ت ـحـ ّـول حقيقية ،إذ ثقافة
غ ـن ـي ــة جـ ـ ـ ـدًا ،وسـ ـنـ ـك ــون فـ ــي ال ـن ـهــايــة

ّ
قــادريــن على التمتع بمحتوى عربي
مع جودة «نتفليكس».»...
ـواز ،تشير مـعـلــومــات في
ـط م ـ
عـلــى خ ـ ٍ
ٍ ّ
ال ـكــوال ـيــس إل ــى أن عـ ــادل ك ــرم تـعــاقــد
مع الشبكة التي تحظى بـ  117مليون
م ـش ـتــرك أي ـضــا ع ـلــى ب ـطــولــة مسلسل
ّ
مـ ــؤلـ ــف مـ ــن عـ ـش ــر حـ ـلـ ـق ــات ،سـ ـت ــدور
كاميراته في بيروت بعد شهر رمضان
املقبل.
ّ
ال شـ ـ ّـك ف ــي ّ أن ف ــرص ــا ك ـه ــذه تـعـتـبــر
ّ
مهمة ،غير أنه ال بد من طرح تساؤالت
ّ
ح ــول ال ـطــري ـقــة ال ـت ــي س ـت ـصــور فيها

مسلسل من  6حلقات
ّ
يصور في ّالبتراء ،وآخر من 10
حلقات يصور بيروت

ّ
عبر المخرج
اللبناني عن
سعادته
بالتجربة
المرتقبة

«نتفليكس» بيئتنا وثقافتنا ،ال ّ
سيما
ّ
أن ّه ـنــاك ت ـج ــارب ع ـ ّـدة تسطيحية ال
تبشر بالخير ،من بينها الحلقة التي
خـ ّـصـصـتـهــا ل ـب ـيــروت ض ـمــن سلسلة
 ،We Speak Danceناهيك عــن أجندة
الشبكة للترويج ـ بطريقة مباشرة أو
غير مـبــاشــرة ـ ـ ل ـ «إســرائـيــل» والــدفــاع
عنها وأنسنتها.
ّ
مــن جـهـتـهــا ،ســلـطــت الـنـسـخــة الـشــرق
أوس ـ ـط ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ــن م ـ ـج ـ ـلـ ــة «ف ـ ـ ــورب ـ ـ ــس»
األميركية الضوء على املنافسة التي
تـخــوضـهــا «نـتـفـلـيـكــس» مــع منصات
ّ
ال ـس ـتــرم ـي ـن ـيــغ (بـ ـ ــث ع ـب ــر اإلن ـت ــرن ــت)
وال ـ ـ ـ ( Video On-Demandال ـف ـيــديــو
عند الطلب) للحصول على حصص
فـ ــي س ــوقـ ـن ــا .ف ــإل ــى ج ــان ــب «أمـ ـ ـ ــازون
برايم» وشبكات عاملية أخــرى ،يجري
التسابق مــع مؤسسات محلية منها
 ،Starz Play Arabiaو ،cinemozإضافة
إلــى  ،Icflixو( WAVOتابعة لـ ،)OSN
وتطبيق «شاهد بالس» (تابع لشبكة
 MBCالـسـعــوديــة) .وتـ ّ
ـرجــح املجلة أن
ت ـكــون حــالــة اإلشـ ـب ــاع ال ـتــي تعيشها
السوق الشرق أوسطية قد حالت حتى
اآلن دون سيطرة جهة ّ
معينة عليها.

على الشاشة

ّ
برنامج ثقافي جديد على «المنار» تصفحوا «المجلة» مع حياة الرهاوي
ّ
تتولى حياة
الرهاوي
تقديم البرنامج

زينب حاوي
ّ
قبل ثالث سنوات ،حط آخر برنامج
ث ـقــافــي ع ـلــى ق ـن ــاة «املـ ـن ــار» بـعـنــوان
«م ــوزايـ ـي ــك» .وال ـ ـيـ ــوم ،ت ـض ــرب قـنــاة
«املقاومة» موعدًا مع برنامج ثقافي
ج ــدي ــد م ـ ـنـ ـ َّـوع ي ـن ـط ـلــق ع ــرض ــه ي ــوم
االثنني املقبل .كما يشي بذلك اسمه،
سـيـحـمــل بــرنــامــج «امل ـج ـل ــة» (إعـ ــداد
وتـ ـق ــدي ــم حـ ـي ــاة ال ـ ــره ـ ــاوي  -إخ ـ ــراج
عــاء عــاء الــديــن) روحـيــة املــاغــازيــن،
ويفلش املواضيع الثقافية الجدلية،
التي يهتم بها الجمهور ويتابعها.
«املجلة» الذي سيعرض على الشاشة
في توقيت منافس لباقي ما يسمى
ّ
ال ـب ــرام ــج االج ـت ـمــاع ـيــة ،ال ـت ــي تــتـســم
عادة بالفضائحية ،سيحاول مقاربة
القضايا الثقافية ،بحرفية وتقديمها
بأسلوب عصري وسريع ،ليتالءم مع
متطلبات الجمهور ،وعصر الرقمنة.
ّ
ويبدو أن هذه الخطوة كان ينتظرها
كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرون ،فـ ـح ــامل ــا نـ ـش ــر ال ـف ـي ــدي ــو
الترويجي للبرنامج على منصات
التواصل االجتماعي ،حظي بحفاوة
وتـجــاوب كبيرين .وهــذا إن دل على
شـ ـ ــيء ،ف ــإن ــه ي ـح ـي ـل ـنــا س ــري ـع ــا عـلــى
ّ
تعطش هذا الجمهور ملحتوى ثقافي
جاد ومشغول بحرفية.
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى ،س ـت ـج ـت ــاح األل ـ ـ ــوان
الــزاهـيــة وال ـحــارة (األص ـفــر ،األحـمــر،
األزرق )...ش ــاش ــة «املـ ـ ـن ـ ــار» ،ضـمــن
ديكور يعود إلى حقبتي الستينيات

إس ــرائ ـي ــل» ،ال ـكــاتــب س ـمــاح إدري ــس.
تــؤكــد الــرهــاوي هـنــا ،أن املـشــاهــد /ة
لــن يشعر بامللل ولــو لبرهة ،بسبب
إي ـق ــاع ال ـبــرنــامــج ال ـســريــع واملـ ـن ـ ّـوع،
ّ
إذ س ـت ـح ـتــل م ـســاحــة الـ ـح ــوار ج ــزءًا
فـ ـي ــه ،مـ ــع ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـج ــوان ــب
البصرية ،والتقارير السريعة (سارة
ج ــاب ــر وآم ـ ـنـ ــة ب ـ ــدي ـ ــر) ،وشـ ــروحـ ــات
األن ـف ــوغ ــراف ـي ــك ،وسـتـتـنــاغــم الـفـكــرة
املطروحة مع كيفية التنفيذ.
إذًا ،بــرنــامــج جــديــد سيبصر الـنــور
األسبوع املقبل على شاشة «املنار»،

ينطلق البرنامج مع ملف التطبيع
بين «العمل المؤسس واالرتجال»

وال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات (م ـ ــدي ـ ــرة إب ــداع ـي ــة
 Creative Directorحـ ــوراء خليفة/
إنـ ـت ــاج سـ ــات ل ـي ـن ــك) ،ويـ ـت ــراف ــق مــع
موسيقى مالئمة لهذه األجواء.
ّ
ت ـشــرح لـنــا ال ــره ــاوي أن الـبــرنــامــج
يتوزع على أربع فقرات :ملف ثقافي
أس ـب ــوع ــي ،ي ـعــالــج مــواض ـيــع أث ــارت
ً
جـ ـ ـ ــدال ف ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي فــي
الفترة األخ ـيــرة .تـحــاول هــذه الفقرة
الـ ـتـ ـق ــاط نـ ـب ــض ه ـ ـ ــؤالء وأس ـئ ـل ـت ـهــم
اإلشكالية إزاء هذه القضية الحدثية،
واستضافة املعنيني لإلجابة عنها،

م ــع الـ ـح ــرص ع ـل ــى إضـ ـف ــاء م ـقــاربــة
ثقافية بحتة وعلمية ،كما تضيف
الرهاوي .أما باقي الفقرات ،فتتوزع
ب ــن تـحـقـيــق ،وسـ ــرد قـصــة م ـحــددة،
و«مساحة حــرة» تستقبل املواضيع
ّ
الحدثية .ولـعــل الفقرة الالفتة هنا:
«م ـ ــاذا ي ـ ـقـ ــرأون؟» ،ال ـتــي ت ـطــرق بــاب
إع ــامـ ـي ــن وسـ ـي ــاسـ ـي ــن ،وف ـن ــان ــن،
ليسردوا للجمهور طقوس قراءاتهم،
وأهم الكتب التي مروا عليها .سنرى
ف ــي ال ـح ـل ـق ــات اس ـت ـض ــاف ــة اإلذاعـ ـي ــة
ّ
بثينة عليق ،والوزير السابق غازي

ّ
الـ ـع ــريـ ـض ــي ،بـ ــل إن الـ ـن ــائ ــب ول ـي ــد
جنبالط سيظهر أيضًا على شاشة
«امل ـ ـنـ ــار» ،ل ـي ـتــرك ال ـس ـيــاســة جــان ـبــا،
ويخوض غمار الكتب والثقافة ،هو
ّ
املتبحر في هذا العالم.
ي ــوم االث ـن ــن امل ـق ـبــل ،س ـي ـطــرح ملف
الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــع ب ـ ــن «ال ـ ـع ـ ـمـ ــل امل ــؤس ــس
واالرت ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــال» ،وت ـ ــوض ـ ــع األسـ ـئـ ـل ــة
الجدلية حول هذا امللف ،وإشكالياته،
وحتى االنتقادات التي طاولت حملة
م ـقــاط ـعــة «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» ،م ــع الـعـضــو
امل ــؤس ــس لـحـمـلــة «م ـقــاط ـعــة داع ـمــي

فـ ــي ظـ ــل ن ـ ـ ــدرة الـ ـب ــرام ــج ال ـث ـق ــاف ـي ــة،
وتـ ـ ـق ـ ــديـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا مـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــوى مـ ـحـ ـت ــرف ــا
ً
ومـ ـ ـشـ ـ ـغ ـ ــوال بـ ـح ــرفـ ـي ــة .ه ـ ـ ــذه امل ـ ـ ــرة،
س ـتــزهــو أل ـ ــوان ت ــرى ل ـل ـمــرة األولـ ــى،
وتـ ـط ــل وجـ ـ ــوه ل ــم ت ــأل ـف ـه ــا ال ـشــاشــة
ً
امل ــذ ّك ــورة ق ـب ــا ،ضـمــن إي ـق ــاع ســريــع
ومكثف ،يطرح اإلشكاليات الثقافية
والحراك الحاصل في البلد ،ويحاول
ّ
تـقــديــم م ــادة مـفـيــدة وغـيــر مـمــلــة في
عـصــر انـتـكــاســة الـشــاشــة اللبنانية،
وصعود غول املواقع االجتماعية.
«املجلة» بــدءًا من االثنني املقبل ـ ـ 21:40
على «املنار»
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ّ
الرد
«إلى ع .م».

ال ،أبدًا!
ُ
َْ
َ
ُ
ْ
البالد التي أنشأتها ِنعال الغزاة ,ورسمت حدودها
ُ
حوافر ِبغا ِلهم،
ً
ّ
َ
ْ
ُ
املصائر،
ساءت بها
ليست ُمست ِحقة ،مهما
ُ ً
زاة َ
أرح َم وأفضل.
غ
أعداءها ُ
َ :
وم ِ،غضيها؟ /...ربما.
ْ
لكن ،بالتأكيد/
بالد على هذه األرض
ما ِمن ٍ
ُّ
ّ
ُ
َ
تستحق أبناءها وم ِحبـيها.
ِ
ُّ
بالد تستحق أمواتًا.
 :ما ِمن ٍ
2017/1/8

ُ
حياة أخرى

صورة
وخبر

انطلـق فـي متحـف  Pinakothek der Moderneللفـن الحديـث فـي ميونيـخ أمـس الخميس
معـرض «تشـكيل الغمـوض» الـذي يضـم مجموعـة ّكبيـرة مـن أعمـال الفنـان السويسـري ـــ
األلمانـي الراحـل ،بـول كلـي ( 1879ـــ  ،)1940تظهـر تأثـره بالسـوريالية والتعبيريـة والتجريديـة.
ومـن بيـن القطع المعروضة لوحة ( Erzengelعام  1938ــ  65.5×100سـنتم) ،على أن تبقى
ّ
األبـواب مفتوحـة أمـام الـزوار حتـى العاشـر مـن حزيـران (يونيـو) ( .2018لينـو ميرغلير ـــ أ ف ب)

داعمو المقاومة:
لكل خائن حبيب

«خيوط» كارول منصور
في عرض باريسي

«أبو الغضب» صامد
حتى آخر آذار

تدعو «هيئة دعم املقاومة ومناهضة
التطبيع والصهيونية» ،يوم االثنني
املقبل إلى حضور مؤتمر صحافي
مشترك يجمع املحامي والنائب
السابق نجاح واكيم ،واملحامية
بشرى الخليل (وكيلة حبيب
الشرتوني) ،والعضو املؤسس في
«حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في
لبنان» سماح إدريس ،واملحامي
غسان مرعي ّ
ّ
(تيار النهضة)،
ورئيس «اإلتحاد العاملي لعلماء
املقاومة» الشيخ ماهر ّ
حمود.
ويهدف املشاركون إلى التعقيب
على حكم اإلعدام الصادر بحق
َ
املقاوم ْي الراحل نبيل العلم وحبيب
الشرتوني (الصورة) في تشرين
ّ
األول (أكتوبر) املاضي بجرم اغتيال
رئيس الجمهورية السابق بشير
ّ
الجميل.

في سياق االحتفال بـ «اليوم
العاملي للمرأة» الذي يصادف في
ّ
 8آذار (مارس) الحالي ،يحط فيلم
«خيوط السرد» ( 78د ـ )2017
للمخرجة اللبنانية كارول منصور
( 1961ـ الصورة) ،في  7آذار في
باريس ،وتحديدًا في «معهد العالم
العربي».
الشريط من كتابة سحر مندور،
ويضم  12امرأة فلسطينية آتية
ّ
ّ
تتحدث كل
من مجال مختلف،
ّ
منهن عن حياتها قبل الشتات،
ّ
وهويتها .جميعهن
وعن ذكرياتها،
ممتلئات بالعزيمة واملرونة
والوضوح ،أما ما يربط بني كل
ّ
هذه القصص ،فهو خيوط فن
التطريز القديم.

بعدما كان ُيفترض أن ّ
تودع
الجمهور في  25شباط (فبراير)
املاضيّ ،
قرر الفنان اللبناني جو
قديح (الصورة) تمديد عروض
املسرحية الكوميدية الجديدة «أبو
ّ
الجميزة»
الغضب» على «مسرح
حتى نهاية الشهر الحالي .يعدّ
العمل مزيجًا من الستاند آب
كوميدي واملونودراما ،يتناول فيها
ّ
وعامة خاضها
تجارب شخصية
كل األشخاص الذين عايشوا
تجربة الحرب األهلية اللبنانية،
من دون أن تكون له عالقة مباشرة
ّ
أتحدث عن
بالحرب ،فـ «أنا لن
تفاصيلها أو عن ّ
القوات أو العونية
أو الفلسطينيني أو حزب الله ...فقط
عن مواضيع ُمعاشة في تلك الفترة،
ضمن األجواء التي تجري فيها
األحداث».

اإلثنني  5آذار (مارس) الحالي ـ الساعة
الخامسة بعد الظهر ـ فندق «الكومودور»
(الحمرا ـ رأس بيروت).

عرض فيلم «خيوط السرد» :األربعاء
ً
مساء بتوقيت
 7آذار ـ الساعة الثامنة
باريس ـ «معهد العالم العربي» .الدعوة
عامة .لالستعالم 0033140513838 :أو
palestinedefilenaiguille@imarabe.org

كل يوم سبت ـ الساعة الثامنة والنصف
مساء ـ «مسرح ّ
ً
الجميزة» (بيروت).
لالستعالم76/409109 :

غد ،اإلثنني ـ  27شباط ،2017
يوم ٍ
اعتبارًا من ً ِ
سأبدأ حياة جديدة:
ً
ُ
كنيسة وربًاّ
سأجعل لنفسي
ََ ّ ُ
َ ُ
َ
وخسائر ال ت َع َّوض ـ
طويل
وهان
ٍ
وأتفرغ ـ بعد ت ٍ
للصال ِة َّ
وم و ...الكذب.
والص
ِ
ُ
سيكون لي ما أنا في َأم ّس الحاج ِة إليه:
بدءًا من الغد،
ٌ َ ُ َ
ّ
منح ُويـنـجي
إله ي
ٌ
ٌ ََ ّ ُ
وكنيسة حامية تتصدق بالبرك ِة والغفران.
ٌ
شخص آخر...
نعم! بدءًا من الغد :أنا
ٌ
شخص ٌ
قادر على السعادة
ٌ
وصالح للحيــاة.
باركوا لي!
ِ :
2017/2/26

