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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

في الواجهة

ّ
«التيار» يطالب بـ«الداخلية» ...وحزب الله سيتمثل بحزبيين

«صالة البرلماني» لصقًا على أبواب برلمان 2018

حرب الحقائب تنطلق

من الساعة الصفر منتصف
ليل غد األحد ،تبدأ والية
مجلس النواب الجديد .األربعاء
المقبل ينشئ هيئة مكتبه
بانتخاب رئيس له ونائب
للرئيس ،إلى خمسة أعضاء
آخرين هم أمينان ّ
للسر وثالثة
مفوضين .من ثم تباشر
مرحلة ّ
تغير سطحها من
دون القعر

َ
َ
ترزح ّالبالد تحت ضغط استحقاقات ما بعد االنتخابات النيابية ،في سياق رغبة سعودية بعودة قوية إلى البالد،
متسلحة بالعقوبات األميركية على قيادات حزب الله .كل المؤشرات تفيد بصعوبة والدة الحكومة العتيدة
في القريب العاجل ،وخلق ّ
جو من التوتر لسحب االنتصار الذي حققه فريق المقاومة في االنتخابات
م ــا إن ص ـ ــدرت نـتـيـجــة االن ـت ـخــابــات
ّ
َ
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ،حـ ــتـ ــى دهـ ـ ـم ـ ــت امل ـم ـل ـكــة
العربية السعودية املشهد اللبناني.
تجلى ذل ــك مــن خ ــال اسـتـبـعــاد عــدد
مــن الــوجــوه املـنــاهـضــة لـهــا مــن تيار
ّ
املـسـتـقـبــل ،وم ــن ث ـ ّـم ال ـه ـبــوط بمظلة
دب ـلــومــاس ـيــة ،ظ ـه ــرت خ ــال زيـ ــارات
التهنئة التي قام بها سفيرها وليد
البخاري إلــى عــدد مــن الشخصيات.
ّ
وف ـ ــي ت ــوق ـي ــت ي ــت ـس ــم بــال ـح ـســاس ـيــة
لـ ـجـ ـه ــة ب ـ ـ ـ ــدء الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر ل ـت ــأل ـي ــف
الـحـكــومــة ،تــرافــق مــع ق ــرار أمـيــركــي-
خ ـل ـي ـجــي بـ ـف ــرض عـ ـق ــوب ــات ج ــدي ــدة
على حــزب الـلــه وإدراج ــه على قوائم
اإلره ـ ـ ــاب ،ت ـ ّ
ـوس ــع املـمـلـكــة نـشــاطـهــا.
م ـش ـهــد ي ـشــي ب ــأي ــام ص ـع ـبــة ،عشية

أول المتضررين من التراجع
عن فكرة فصل النيابة عن
الوزارة سيكون الحريري
ّ
تسلم البرملان الجديد مقاليد الحياة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة .وب ـ ــدأت ب ـعــض ال ـقــوى
والشخصيات تسعى إلى «تقريش»
قــرارات العقوبات املتتالية من خالل
التسويق لفكرة عــدم مشاركة حزب
الله في الحكومة املقبلة بشخصيات
حزبية ،ولجوئه إلى اختيار ّ
مقربني
م ـ ـنـ ــه ،كـ ـم ــا ع ـ ـ ــدم ت ــولـ ـيـ ـه ــم وزارات
أساسية .لكن هــذا املسعى يبقى في
إطار «التمنيات» ،إذ علمت «األخبار»
أن الـ ـح ــزب س ـي ـش ــارك بـشـخـصـيــات
حزبية ال لبس في هويتها السياسية،
وأنه سيسعى للحصول على حقيبة
أس ــاس ـي ــة .وف ــي اإلط ـ ــار ع ـي ـنــه ،لفتت
مصادر سياسية رفيعة املستوى إلى

ميقاتي اعتذر عن عدم تلبية دعوة إفطار السفارة السعودية (داالتي ونهرا)

باسيل للتقدم بشكوى إسالمية ضد الواليات المتحدة
إسطنبول ــــ األخبار
أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن املقاومة بالوحدة هي السبيل الوحيد لتحرير أرضنا واستعادة
حقوقنا وكرامتنا ،وقال في كلمة باسم لبنان في القمة االستثنائية ملنظمة التعاون اإلسالمي التي عقدت،
أمس ،في إسطنبول ،بدعوة من الرئيس التركي لبحث التطورات األخيرة في قطاع غزة ونقل السفارة
األميركية إلى القدس ،إنه سبق للمشاركني في القمة «أن اجتمعوا هنا في كانون األول من أجل فلسطني،
ولكن بعد أشهر من اجتماعنا ماذا فعلنا وأين أصبحنا؟ القدس أصبحت أكثر بعدًا واألميركي نفذ وعده
بنقل السفارة» ،ورأى أن ما قامت به إسرائيل جريمة حرب ترتقي إلى جريمة ضد اإلنسانية بقتلها
الجماعي مدنيني مساملني.
وأضاف أن لبنان تقدم «باسم فلسطني والعرب واملسلمني واملسيحيني والعالم الحر ،بشكوى بمثابة
إخبار إلى املحكمة الجنائية الدولية بعدما أصبحت فلسطني عضوًا فيها ،بما يسمحه نظام املحكمة
بمالحقة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد اإلنساينة ،فهل سيجرؤ أحد هذه املرة على مساندة
فلسطني بإجراء فعلي وليس كالميًا؟».
وأكد باسيل أنه يمكن إنقاذ القدس «إذا قمنا معًا بانتفاضة سياسية أقله» ،وقال« :لنعمد إلى االنتقال
من وضع القدس املعلق أو املدول أو املعترف به من البعض عاصمة لدولة إسرائيل إلى اعتبارها عاصمة
لدولة فلسطني» ،واقترح على املجتمعني إصدار التوجيهات اآلتية:
 إقامة دولة فلسطني على أرض فلسطني وعاصمتها القدس وإقامة بعثات لدولنا في فلسطني على هذااألساس.
 مطالبة الجمعية العامة لألمم املتحدة باعتبار دولة فلسطني مستقلة ومعترفًا بها دوليًا حتى حدودالـ 67وإعالن القدس عاصمتها إضافة إلى قرار وقف بناء جدار الفصل العنصري.
 التقدم بشكوى لدى محكمة العدل الدولية ضد الواليات املتحدة ،وهي عضو فيها ،العترافها بالقدسعاصمة أبدية إلسرائيل وإعالن بطالن هذا القرار األحادي ملخالفته القانون الدولي.
 تأكيد مبادرة السالم العربية في قمة بيروت ،وال سيما لجهة القدس عاصمة فلسطني وحق العودةكجزء ال يتجزأ منها.

أن الرئيس سعد الحريري سيباشر
ت ـح ــرك ــا س ـيــاس ـيــا ب ــات ـج ــاه الــرئ ـيــس
الفرنسي ،إيمانويل ماكرون ،بهدف
تخفيف الـضـغــط األمـيــركــي عـنــه في
مرحلة تأليف الحكومة ،وخصوصًا
لجهة مشاركة حزب الله فيها.
الـحــراك السعودي الداخلي يبدأ من
ُ
خ ــال اإلف ـطــار ال ــذي تقيمه الـسـفــارة
الـسـعــوديــة الـيــوم بــرعــايــة الـحــريــري.
وفيما كان الهدف جمع كل األطياف
السنية إلــى مائدة واح ــدة ،اقتصرت
الـ ــدعـ ــوات ع ـلــى رؤسـ ـ ــاء ال ـح ـكــومــات
السابقني ،الــذيــن لــن ّ
يلبوا جميعهم
الـ ــدعـ ــوة .ف ـق ــد ع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
الرئيس نجيب ميقاتي سبق واعتذر
عـ ــن عـ ـ ــدم ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ،حـ ــن ّ
وجـ ـه ــت
إلـيــه الــدعــوة ،لسبب وحـيــد ،وهــو أن
«اإلف ـط ــار سـيـكــون بــرعــايــة الـحــريــري
وع ـلــى ش ــرف ــه» .إذ ال ُيـمـكــن مليقاتي
املـ ـج ــيء وال ـج ـل ــوس ف ــي ح ـض ــرة من
هاجموه طيلة فترة االنتخابات ،وأن
أي تالقي بني الحريري وميقاتي لن
يحصل إال وفق أسس واضحة ونقاط
م ـح ـ ّـددة .وك ــان مـيـقــاتــي قــد استقبل
أم ــس ال ـب ـخ ــاري الـ ــذي أت ــى لتهنئته
بالفوز «والتحدث بعنوانني عامة»،
ُمجددًا دعوته إلى حفل اإلفطار .لكن
ّ
املعلومات تؤكد أن رئيس تيار العزم
ّ
مصر على موقفه .وعلمت «األخبار»
أن املستشار في الديوان امللكي نزار

الـعـلــوال سيحضر ال ـيــوم إل ــى لبنان
ل ـي ـش ــارك ف ــي إفـ ـط ــار الـ ـسـ ـف ــارة .وفــي
تقدير أوساط مراقبة لحركة السفراء
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــن ،م ــن امل ـ ّ
ـرج ــح أن يـكــون
للعلوال جدول أعمال شبيه بجوالته
ما قبل االنتخابات .فيما سيستكمل
ال ـب ـخ ــاري وزم ـي ـل ــه اإلمـ ــاراتـ ــي حمد
الشامسي زياراتهم التي بدأوها بعد
االنتخابات إلى عدد من الشخصيات
السياسية.
َ
وعلى وهــج هــذه الـعــودة ،وقبل أيام
مــن انـتـخــاب رئـيــس ملجلس الـنــواب،
ال ي ــزال استيالد التكتالت النيابية
ج ــاري ــا عـلــى ق ــدم وسـ ــاق .خصوصًا
أنها ستكون السبيل الوحيد لحجز
امل ـق ــاع ــد ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة .ال ـج ـم ـيــع ال
ي ـ ــزال ف ــي مــرح ـلــة درس ال ـخ ـي ــارات.
وأول لـ ـق ــاء ج ـ ـ ـ ّـدي فـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ــار
س ـ ّـج ـل ــه م ـي ـقــاتــي والـ ــوزيـ ــر ال ـســابــق
سليمان فرنجية .سبقه بحث جدي
ف ــي إم ـك ــان ـي ــة م ـش ــارك ــة ك ـت ـلــة ال ـع ــزم
ف ــي ال ـت ـك ـتــل ال ـن ـي ــاب ــي الـ ـ ــذي يـسـعــى
رئيس تيار املردة إلى تشكيله تحت
ع ـنــوان «الـتـكـتــل الــوطـنــي املـسـتـقــل».
لـ ـ ـك ـ ــن مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردة ق ــال ــت
ـض
لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «ال ـن ـقــاش ل ــم يـفـ ِ
إلــى نتيجة إيـجــابـيــة» ،وأن ميقاتي
ّ
رفــض االنـضـمــام إلــى تكتل ال يكون
برئاسته .فهو رئيس حكومة سابق،
ولــه شعبية كبيرة فــي الـشـمــال أدت

إلى أن يكون الفائز األول في دائرته.
فــي كــل األح ــوال يـبــدو أن ميقاتي ال
ّ
يسارع إلــى االنضمام إلــى أي تكتل.
ف ـه ــو ب ـح ـســب أوسـ ــاطـ ــه «سـيـنـتـظــر
ل ـي ـت ـبـ ّـن مـ ـس ــار ت ـش ـك ـيــل ال ـت ـك ـتــات،
ويبني على الشيء مقتضاه».
وقبل أيــام من موعد جلسة انتخاب
مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب
املجلس ،تستمر املعركة على منصب
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ب ــن ال ـت ـيــار
الــوط ـنــي ال ـحــر والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة.
فـفــي وق ــت أب ـلــغ الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ـ ّـري
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ــون
ّ
ّ
أحقية تكتل «لبنان القوي» باختيار
أحد أعضائه لنيابة رئاسة املجلس،
وإش ــاع ــة أن ع ـضــو ال ـت ـك ـتــل ال ـنــائــب
ُ
إيلي الفرزلي هو األوفــر حظًا ،تصر
القوات على طرح النائب أنيس نصار
ّ
كمرشح لهذا املقعد .ويسعى كل من
الـطــرفــن إل ــى اسـتـمــالــة رئ ـيــس تيار
املـسّـتـقـبــل سـعــد ال ـحــريــري ملصلحة
مـ ــرش ـ ـحـ ــه .وفـ ـيـ ـم ــا أشـ ـيـ ـع ــت بـعــض
املعلومات عن دعم يحظى به نصار
من تيار املستقبل والحزب التقدمي
ّ
االشـتــراكــي واملستقلني ،فمن املؤكد
أن ترشيح الفرزلي سيقطع الطريق
عـلــى نـصــار ال ــذي لــن يستطيع نيل
أكثر من  48صوتًا.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــلُ ،س ـح ــب خ ـيــار
مـبــدأ فـصــل الـنـيــابــة عــن ال ـ ــوزارة من
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الواجهة .ففيما كان «التيار الوطني
الـحــر» ورئـيــس الجمهورية ميشال
عــون مــن األوائ ــل الــذيــن طــرحــوا هذا
امل ــوض ــوع ،وك ــان الـعــون ـيــون عـ ّـرابــي
م ـشــروع فـصــل الـنـيــابــة عــن الـ ــوزارة،
والـ ــذي لــم يـ ِـجــد طــريـقــه إل ــى اإلقـ ــرار،
علمت «األخبار» من مصادر عونية
أن ــه «ت ــم ال ـتــراجــع عــن ه ــذه الـفـكــرة».
فـيـمــا عـلـقــت م ـصــادر سـيــاسـيــة على
األم ــر بــأن «أول املتضررين سيكون
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة س ـعــد ال ـح ــري ــري،
حيث كان ينوي الوقوف وراء التيار
الوطني الحر الستبعاد بعض نوابه
عن الحكومة الجديدة».
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،ب ـ ـ ـ ــدأت الـ ـق ــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة تـ ـح ـ ّـدد ال ـح ـق ــائ ــب ال ـتــي
ستطالب بها بعد تكليف الحريري
ت ـ ــرؤس ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـل ــة .وعـلـمــت
«األخ ـب ــار» أن الـتـيــار الــوطـنــي الحر،
ال ــذي يـقـتــرح امل ـ ــداورة فــي الحقائب
الـسـيــاديــة ،ب ــدأ التلميح إل ــى رغبته
فــي الـحـصــول على وزارة الداخلية.
وفــي ظــل ّ
تمسك الــرئـيــس نبيه بري
ب ــوزارة املالية ،ورئـيــس الجمهورية
ب ــال ـخ ــارج ـي ــة ،ت ـب ـقــى وزارة ال ــدف ــاع
الـ ـ ــوح ـ ـ ـيـ ـ ــدة ال ـ ـق ـ ــاب ـ ـل ـ ــة ل ـل ـم ـق ــاي ـض ــة
ب ــال ــداخ ـل ـي ــة ،ع ـلــى رغـ ــم أن األخ ـي ــرة
امبراطورية أمنية وإداري ــة ،فيما ال
صالحيات فعلية لــ«الــدفــاع» .وترى
مصادر مستقبلية أن إبقاء الداخلية
ّ
في يد القوى التي كانت تشكل سابقًا
ف ــري ــق  14آذار ه ــو م ـط ـلــب أم ـيــركــي
وسعودي دائم ،تقول مصادر أخرى
مــن الفريق السياسي نفسه إنــه من
غير املستبعد تخلي الحريري عنها
لفريق رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى ،عقد املكتب السياسي
ل ـت ـيــار املـسـتـقـبــل اج ـت ـمــاعــه الـ ــدوري
ب ــرئ ــاس ــة الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،واسـ ـتـ ـع ــرض
خــالــه مـجــريــات ال ـحــراك االنتخابي
ون ـتــائ ـجــه وت ــداع ـي ــات ــه ع ـلــى املـشـهــد
السياسي العام ،في مــوازاة التوقف
عند خريطة طريق «تيار املستقبل»
للمرحلة املقبلة ،سياسيًا وتنظيميًا،
فــي ضــوء ال ـقــرارات التنظيمية التي
ص ـ ـ ــدرت أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا .وق ـ ــد م ـن ــح امل ـك ـتــب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـ ـحـ ــريـ ــري ص ــاح ـي ــات
استثنائية ملــدة ستة أشـهــر التخاذ
اإلجـ ـ ـ ــراءات وال ـ ـقـ ــرارات املــائ ـمــة في
الشؤون التنظيمية العائدة للمكتب
ال ـس ـيــاســي ف ــي إطـ ــار تـشـكـيــل لـجــان
م ــوق ـت ــة ف ــي ال ـه ـي ـئ ــات وامل ـن ـس ـق ـيــات
املنحلة ،وتعيني أو تجميد أو إعادة
تـشـكـيــل كــافــة ال ـه ـي ـئــات التنظيمية
والتنفيذية فــي الـتـيــار ،كــذلــك إحالة
الهيئات أو األعـضــاء املخالفني إلى
ه ـي ـئــة اإلشـ ـ ـ ــراف وال ــرق ــاب ــة الت ـخ ــاذ
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات املـ ـن ــاسـ ـب ــة ف ـ ــي ش ــأن ـه ــم.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار أكـ ـ ـ ــدت مـ ـص ــادر
رفـيـعــة املـسـتــوى فــي تـيــار املستقبل
ل ــ«األخ ـب ــار» صـحــة م ــا ن ـشــره مــوقــع
«ل ـي ـبــانــون فــاي ـلــز» ع ــن أن الـحــريــري
استهل مداخلته في اجتماع املكتب
السياسي بــالـقــول« :ن ــادر الحريري
ليس فقط أخي ،إنه دمي ،وقصته ال
عالقة لها بموضوع االنتخابات .أما
أحمد الحريري فهو أنا» ،في رسالة
أراد مـنـهــا ال ـحــريــري سـحــب قضية
نادر من التداول داخل التيار.
(األخبار)

نقوال ناصيف
عـنــدمــا سـئــل الــرئ ـيــس نـبـيــه بـ ـ ّـري هل
ّ
ي ــذك ــره ال ـبــرملــان املـنـتـخــب بـ ــذاك ال ــذي
ت ـ ــرأس ـ ــه ،لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى عـ ـ ــام ،1992
أجـ ــاب« :ك ــان مـجـلــس  1992األول في
العالم مــن حيث النشاط الــذي قــام به
خ ــال والي ـتــه س ــواء فــي ع ــدد جلسات
التشريع أو جلسات املناقشة العامة
واالسـتـجــوابــات واألسـئـلــة واألجــوبــة.
خــرج ـنــا م ــن ان ـت ـخ ــاب ــات  1992وســط
ّ
م ـق ــاط ـع ــة م ـس ـي ـح ـيــة كـ ـبـ ـي ــرة ،حــت ـمــت
على املجلس الجديد الحركة واألداء
بــإفــراط مــن أجــل تأكيد شرعيته التي
طعن البعض فيها ،وطرحت املقاطعة
عالمات استفهام من حولها».
يـضـيــف« :أمــام ـنــا اآلن ورشـ ــة جــديــدة
مع ّ
كم من مشاريع القوانني في أدراج
املجلس .لكن األساس استعجال تأليف
حكومة جديدة .ال نريد أن نصبر كما
فــي املـ ــرات الـســابـقــة سـبـعــة أو ثمانية
أشهر حتى تبصر النور .تأخير تأليف
الحكومة أكثر من الوقت الذي تحتاج
إليه ّ
يطير كل املؤتمرات الدولية التي
ذه ـب ـنــا إل ـي ـهــا أخـ ـيـ ـرًا وع ــدن ــا بـنـتــائــج
إيجابية ،خصوصًا مؤتمر سيدر».
عـلــى م ـ ّـر انـتـخــابــات الـعـقــديــن ونصف
الـعـقــد املـنـصــرمــة ،ب ــدءًا مــن أول ـهــا عــام
 ،1992لم يسبق أن شهدت انتخابات
هيئة مكتب املجلس اشتباكًا سياسيًا
بني الكتل .بعض أسباب املرحلة تلك
حتى عــام  2005دور ســوريــا ،إذ ألقى
بثقله على االسـتـحـقــاق ،بعدما تيقن
م ــن إم ـســاكــه بـغــالـبـيــة ثـلـثــي املـجـلــس
املـنـتـخــب .ط ــوال  13عــامــا ت ــرأس بـ ّـري
البرملان ،وإيلي فرزلي نيابة الرئاسة،
مــع تـقــاســم الـكـتــل الــرئـيـسـيــة حصص
هـيـئــة امل ـك ـت ــب .ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات ،2005
أمكن االنقالب السياسي الذي أحدثته
ق ــوى  14آذار ،وق ـل ــب م ــوازي ــن ال ـقــوى
ال ــداخ ـل ـي ــة ع ـلــى اثـ ــر اغ ـت ـي ــال الــرئـيــس

رف ـي ــق الـ ـح ــري ــري ،ت ـق ــوي ــض الـتـقـلـيــد:
وض ـع ــت ي ــده ــا ع ـلــى ن ـيــابــة الــرئــاســة
بـ ـف ــري ــد م ـ ـكـ ــاري مـ ــع خ ـ ـسـ ــارة ف ــرزل ــي
ّ
وتقبلت
مقعده ،وأمسكت بالغالبية،
تـقــاســم هيئة املـكـتــب ،ووق ـفــت عــاجــزة
عـنــد أبـ ــواب الــرئــاســة .ت ـكـ ّـرر األم ــر في
انتخابات  .2009بذلك أمست تسمية
مكاري مرتني على التوالي قرار تكتل
املـسـتـقـبــل وحـ ــده ،بــذري ـعــة م ـب ـ ّـررة أنــه
أكبر الكتل النيابية.
بـعــد انـتـخــابــات  ،2018ت ـحــاول نيابة
ال ــرئ ــاس ــة اخـ ـت ــزال م ـج ـمــل االش ـت ـب ــاك
السياسي في أول الطريق في سلسلة
اس ـت ـح ـقــاقــات مـتـتــالـيــة ،وح ـصــرهــا ـ ـ
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ـنــذ ع ــام  1992ـ ـ ـ ـ بني
ي ــدي فــري ـقــن مـسـيـحـيــن يـتـســابـقــان
ف ــي ال ـص ــراع ع ـلــى م ـنــاصــب الـسـلـطــة،
ه ـم ــا الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر وح ــزب
ال ـقــوات الـلـبـنــانـيــة .ق ـ ّـدم ب ـ ّـري لرئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ـ ــون ،ب ـع ـيــد
إع ـ ــان ن ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،الـحـجــة
املـ ـعـ ـق ــول ــة انـ ـسـ ـج ــام ــا م ـ ــع س ــاب ـق ـت ــي
 1992و :2005لـتـكـتــل ل ـب ـنــان ال ـقــوي
ت ـس ـم ـي ــة م ــرشـ ـح ــه ل ـل ـم ـن ـص ــب ب ــأح ــد
اثـ ـن ــن مـ ــن أرث ــوذكـ ـسـ ـي ـ ّـي ــه امل ـع ـل ـن ــن،
ف ــرزل ــي ـ األك ـث ــر تــرجـيـحــا ـ أو ال ـيــاس
ب ــوصـ ـع ــبّ .
ردت ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة
بـتــرشـيــح أح ــد نــوابـهــا أن ـيــس نـصــار.
ال يعدو الترشيح والترشيح املضاد
إال رأس ج ـبــل ال ـج ـل ـيــد الـ ــذي ينتظر
الحـقــا تأليف الحكومة بــن الفريقني
املـسـيـحـيــن ال ـقــويــن ،وق ــد خــرجــا من
االنتخابات بحصص وازنــة وضعت
سلفًا التمثيل املسيحي بني أيديهما.
ّ
كالهما ّ
كبر كتلته على نحو يعزز ما
أتــاحــه تــألـيــف أول ــى حـكــومــات العهد
طـبـقــا مل ـض ـمــون ت ـســويــة  ،2016وهــو

أن ـه ـمــا امل ـع ـن ـيــان م ـبــاشــرة بــالـتـمـثـيــل
امل ـس ـي ـح ــي ف ـي ـه ــا .ب ــات ــا اآلن جـ ـ ــزءًا ال
يـتـجــزأ مــن نـتــائــج انـتـخــابــات نيابية
أعادت تحديد األحجام وإلغاء وجود
ً
الـ ـن ــواب املـسـيـحـيــن املـسـتـقـلــن أوال،
وانـ ـت ــزع ــت م ــن ال ـك ـت ــل ذات الـغــالـبـيــة
اإلســامـيــة امـتـيــاز تــوزيــر مسيحيني
فــي عــدادهــا ـ ـ ـ وقــد تـضــاء لــوا ـ ـ يعود
إلــى مطلع عهد اتفاق الطائف ثانيًا،
ووضـعــت بــاكـرًا مصير التأليف أمــام
مشكلة مسيحية وشيكة تبدأ بنيابة
رئاسة الحكومة وال تنتهي بحقائبها
السيادية واملدرارة والهامشية ثالثًا.
ثمة مــا يمكن أن يحتاج إليه البرملان
الجديد في افتتاح دورته.
في األسبوع الذي سبق غياب العميد
ريـ ـم ــون إده ،ف ــي  10أي ـ ــار  ،2000في
مـ ـث ــل هـ ـ ــذه األي ـ ـ ـ ــام تـ ـم ــام ــا ،طـ ـل ــب مــن
امل ـس ـت ـش ــارة ف ــي الـ ـب ــرمل ــان الـبـلـجـيـكــي
م ــاري جــوزيــه شــديــاق تــزويــده صــاة
يتلوها برملانيون أميركيون قبل بدء
مـنــاقـشــاتـهــم .أرس ـل ــت إل ـيــه بــالـفــاكــس
النص الذي نشرته جريدة «الشمس»
ف ـ ــي ك ـي ـب ـي ــك ف ـ ــي كـ ـ ـن ـ ــدا ،ف ـ ــي ع ــدده ــا
الصادر في  28شباط  ،1948قائلة له

ّ
تأليف
تأخير
ي:
بر
الحكومة أشهرًا ّ
يطير
نتائج المؤتمرات الدولية
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إن بــرملــان ـيــي واليـ ــة ويـسـكــونـســن في
الواليات املتحدة يتلون هذه الصالة.
ع ـلــى أن «ال ـف ــاك ــس» وص ــل إل ــى فـنــدق
كوين إليزابيث في باريس يــوم أسلم
العميد الروح.
نصت «صالة البرملاني» على اآلتي:
«ي ـ ــا أي ـ ـهـ ــا اإللـ ـ ـ ــه ال ـ ـقـ ــديـ ــر ،ي ـ ــا إل ـ ــه كــل
الحكومات ،ساعدنا في ساعة افتتاح
ه ــذه الـ ـ ــدورة االش ـتــراع ـيــة ع ـلــى إدراك
قدسية األعمال السياسية.
أبعدنا عن الخطايا التي سنقع تحت
إغــرائـهــا ،عندما يعلو صــوت األحــزاب
واملصالح داخل هذا املجلس.
ّ
جنبنا التفكير في االنتخابات املقبلة،
ب ـي ـن ـمــا ع ـل ـي ـنــا ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي األجـ ـي ــال
الطالعة.
ّ
جنبنا الكالم على مسائل األشخاص
ً
بدال من مناقشة املبادئ.
إج ـع ـل ـن ــا ال ن ــول ــي األهـ ـمـ ـي ــة ال ـك ـب ــرى
لـلـحـصــول ع ـلــى األك ـث ــري ــة ،ف ــي الــوقــت
الـ ـ ـ ــذي ي ـن ـب ـغ ــي أن ن ـف ـك ــر فـ ــي صـ ــواب
التدابير الواجب اتخاذها.
ّ
ج ــنـ ـبـ ـن ــا فـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـح ــاسـ ـم ــة
ل ـل ـم ـنــاق ـشــات أن ن ـق ــول امل ـس ــائ ــل الـتــي
ً
تـ ـح ــدث وقـ ـع ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ،ب ـ ـ ــدال مـ ــن ق ــول
املسائل الحقة.
اجعلنا ال نتمتع في املضي في البحث
ً
عن الكلمات الجميلة ،بــدال من البحث
عن الوقائع.
ّ
جنبنا اعـتـبــار الـحــزب هــدفــا فــي ذاتــه،
ً
بــدال من التعامل معه على أنه وسيلة
لبلوغ الهدف.
ال نطلب إليك أن تحمينا من اإلغراءات
املـ ـحـ ـيـ ـط ــة بـ ــامل ـ ـجـ ــالـ ــس االش ـ ـتـ ــراع ـ ـيـ ــة
فـحـســب ،ب ــل نـطـلــب أي ـضــا أن تجعلنا
نــدرك على نحو أفضل ماهية الحكم،
كـ ــي ن ـت ـم ـكــن مـ ــن خ ــدم ــة م ـص ــال ــح َم ــن
وضعوا حكم هذه البالد بني أيدينا.
ّ
ســاعــدنــا ع ـلــى أن ن ـتــذكــر أن األج ـي ــال
ّ
الـتــي سـتــأتــي تـشــكــل ج ــزءًا مــن الهيئة
الناخبة ،وإن لــم يكن لها أص ــوات في
صناديق االقتراع.
اجعل من احترامنا للحقيقة أكبر من
احـتــرامـنــا لـلـمــاضــي .ســاعــدنــا عـلــى أن
نجعل من حزبنا في خدمتنا أكثر منه
ّ
سيدًا علينا.
اجـعـلـنــا نـ ــدرك أن ال نـفــع لـلـنـجــاح في
االنتخابات إذا فقدنا طاقاتنا.
س ــاع ــدن ــا عـ ـل ــى أن ن ـ ـكـ ــون مـسـتـقـلــن
ع ــن األك ـث ــري ــة ال ـطــاغ ـيــة ،وع ــن األقـلـيــة
املتعقلنة ،إذا لــم يـكــن للحقيقة مكان
عند هؤالء أو أولئك.
اجعل الصدق وحيًا لدوافعنا والعلم
نورًا ملناهج عملنا.
ساعدنا على خدمة الجماهير من دون
ّ
نصدقها من دون
مداهنتها ،واجعلنا
االنحناء أمام ّ
تطيرها».

تقرير

منطقة بعلبك «مخطوفة» ...وقرار بعودة الدولة
داود رمال
لم تقتصر الشكوى من الوضع األمني
فــي مدينة بعلبك على املــواطـنــن .ها
ه ــي الـ ــدولـ ــة امل ـع ـن ـيــة األول ـ ـ ــى ب ــاألم ــن
تـشـكــو .األج ـهــزة األمـنـيــة والعسكرية
امل ـ ـهـ ــددة ب ـض ـبــاط ـهــا وجـ ـن ــوده ــا مــن
عصابات منفلتة مــن عقالها ،صــارت
تطالب دولتها بوضع حد لالستباحة.
مــا ط ــرح عـلــى طــاولــة املـجـلــس األعـلــى
ل ـلــدفــاع ،ف ــي ب ـع ـبــدا ،أم ــس ،يـشــي بــأن
منطقة بعلبك صارت ساحة صراعات
على النفوذ بني املجموعات الخارجة
ع ـ ــن ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،ال ـ ـتـ ــي ت ـغ ـل ـغ ـل ــت بــن
األحـيــاء والـبـيــوت ،فــارضــة أم ـرًا واقعًا
ومراكز قوى ومناطق نفوذ وسيطرة،

وم ـم ــارس ــة عـمـلـيــات تـشـبـيــح وف ــرض
خـ ـ ـ ــوات عـ ـل ــى املـ ــواط ـ ـنـ ــن وأص ـ ـحـ ــاب
امل ـح ــات ال ـت ـجــاريــة ،م ــا دف ــع كثيرين
إل ــى إق ـفــال مصالحهم واالن ـت ـقــال إلــى
ً
فضال عن ُّ
تعمد بعض
مناطق أخرى،
العائالت تــرك املدينة مخافة أن يرتد
الوضع على أوالدها.
واالخ ـ ـطـ ــر ف ــي م ــا عـ ــرض تـفـصـيـلـيــا
م ــن ق ـبــل ق ـ ــادة األجـ ـه ــزة الـعـسـكــريــة
واألمنية أن تتحول هذه العصابات
إل ــى مـصــدر تـهــديــد دائ ــم ملــن يسعى
إل ــى ك ـبــح جـمــاحـهــا ووض ـع ـهــا عند
حـ ــدهـ ــا ،ب ـح ـيــث ال ت ـت ــوق ــف رس ــائ ــل
التهديد بالخطف والقتل التي تصل
إل ـ ــى ضـ ـب ــاط وع ـس ـك ــري ــن فـ ــي ح ــال
تـنـفـيــذهــم ق ـ ــرار مــاحـقـتـهــم رؤوس

هذه العصابات وأفرادها.
لـ ــذلـ ــك ،اتـ ـخ ــذ املـ ـجـ ـل ــس ،فـ ــي جـلـسـتــه
بــرئــاســة رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد
مـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــال عـ ـ ـ ـ ـ ــون ،سـ ـلـ ـسـ ـل ــة قـ ـ ـ ـ ـ ــرارات
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،أب ــرزه ــا «عـ ـ ــودة ال ــدول ــة
بكل مؤسساتها أمنيًا وإنمائيًا إلى
م ـن ـط ـقــة ب ـع ـل ـب ــك ،وأن ال م ـظ ـل ــة ف ــوق
رأس أحد وال تهاون في اجتثاث هذه
الـحــالــة الخطيرة بكل الــوســائــل ،وكل
رأس إجرامي أو فرد في مجموعة ،هو
هدف طبيعي لألجهزة األمنية ،واألهم
أن القرار هو بعدم الوقوع في أخطاء
السابق التي تمثلت بتوقف املالحقات
ُّعند حدود الحمايات السياسية ،وما
اتفق عليه أن ال فــرق بني املجرم ومن
يحمي املجرم وكالهما سواسية أمام

الـعــدالــة ،وهـنــاك ال ـتــزام مــن كــل القوى
السياسية بأنها لن تحمي أحدًا».
وفــي املعلومات الرسمية ،أن املجلس
األعـلــى «ق ــرر اتـخــاذ الـتــدابـيــر األمنية
الـ ــازمـ ــة ل ـت ـع ــزي ــز األم ـ ـ ــن فـ ــي مـنـطـقــة
بـعـلـبــك ،كـمــا أوصـ ــى مـجـلــس الـ ــوزراء
بتنفيذ املـشــاريــع اإلنـمــائـيــة الخاصة
هناك» .وقــال أحد الــوزراء لـ«األخبار»
اتخذت
إن «مــن ال ـقــرارات املهمة الـتــي ُ
وضــع كل املشاريع التي سبق وأقــرت
مل ـن ـط ـق ــة ال ـ ـب ـ ـقـ ــاع عـ ـم ــوم ــا ول ـب ـع ـل ـبــك
خ ـصــوصــا م ــوض ــع ال ـت ـن ـف ـيــذ ،وإق ـ ــرار
م ـش ــاري ــع ج ــدي ــدة م ـلـ ّـحــة ب ـمــا يـعــالــج
نسبيًا نسبة البطالة املرتفعة ويؤمن
ف ــرص ع ـمــل إض ــاف ـي ــة ،ع ـلــى أال يـكــون
التعاطي مع هذه املنطقة موسميًا».
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سياسة

سياسة

رسائل
إلى المحرر
«الداخلية»:
ال ّ
نتحمل مسؤولية
أخطاء لجان القيد
نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرت ج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار»
ً
بـ ـت ــاري ــخ  17أيـ ـ ـ ــار  2018مـ ـق ــاال
للسيد كمال فغالي بعنوان «في
وزارة الــداخـلـيــة  500أل ــف ناخب
ّ
إضــافــي» ،وهــو يوحي بــأن وزارة
الداخلية والبلديات أضافت 500
أل ـ ــف ن ــاخ ــب خ ـ ــال االن ـت ـخ ــاب ــات
ّ
النيابية ،في حني أن الحقيقة هو
ورود خطأ مطبعي فــي عــدد من
محاضر لجان القيد التي وردت
إل ــى ال ـ ـ ــوزارة ،ونـشــرتـهــا الـ ــوزارة
كما وردت ،بحسب ّ
نص القانون،
وهي أخطاء ال عالقة لها بعملية
ج ـم ــع واحـ ـتـ ـس ــاب الـ ـنـ ـت ــائ ــج ،بــل
ّ
تــتـصــل بــأعــداد الـنــاخـبــن وليس
من اقترع منهم.
لــذا ّ
يهم غرفة العمليات املركزية
الخاصة باالنتخابات النيابية،
ف ــي وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،تــوض ـيــح
اآلتي:
ّ
 -1إن وزارة الــداخـلـيــة ،والـتــزامــا
منها باعتماد الشفافية منهاجًا
لها فــي هــذه االنـتـخــابــات ،نشرت
م ـحــاضــر ل ـج ــان ا ّل ـق ـيــد ب ــاألرق ــام
كـمــا وردت ـه ــا ،مــوقـعــة مــن رؤس ــاء
وأع ـض ــاء ه ـ ّـذه ال ـل ـجــان ،بحضور
ّ
حرصا منها
مندوبي ّ املرشحني،
ّ
ع ـلــى ح ــق ال ـنــاخــب وامل ــرش ــح في
معرفة مصير األصوات التي أدلى
بها ّالناخبون ،وذلــك من دون أن
ت ـت ــدخ ــل الـ ـ ـ ــوزارة ف ــي ّ
أي عملية
تصحيح ،فــي حــال ورود أخطاء
فـ ــي ه ـ ــذه املـ ـح ــاض ــر ،وإن كــانــت
مطبعية.
 -2ي ـجــب ال ـت ـم ـي ـيــز ف ــي الـ ـج ــداول
ال ـ ـت ـ ــي ن ـ ـشـ ــرت ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ــن
ّ
ال ـخ ــان ـت ــن امل ـت ـع ــل ـق ـت ــن ،األول ـ ــى
ب ـعــدد الـنــاخـبــن وال ـثــان ـيــة بـعــدد
املـ ـقـ ـت ــرع ــن ،ف ـ ــي أقـ ـ ـ ــام ومـ ــراكـ ــز
ّ
االق ـ ـتـ ــراع .إذ إن عـ ــدد الـنــاخـبــن
ّ
فــي كــل مركز ال يدخل إطــاقــا في
عـمـ ّلـيــة ج ـمــع واح ـت ـس ــاب نـتــائــج
املرشحني الفائزين والخاسرين،
إن لجهة الحاصل االنتخابي أو
لجهة األصوات التفضيلية ،بل ما
ّ
يتصل بالنتيجة هو حصرًا عدد
ّ
املقترعني في كل قلم اقتراع.
 -3ت ـب ـ ّـن ورود ب ـع ــض األخ ـط ــاء
امل ـط ـب ـع ـيــة خ ـ ــال ع ـم ـل ـيــة إدخ ـ ــال
املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ض ـ ـ ـمـ ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــان ـ ــة
امل ـخـ ّـص ـصــة ل ـع ــدد ال ـنــاخ ـبــن في
بعض ّ أق ــام االق ـت ــراع .مـثــال على
ّ
ذل ــك أن ــه ورد فــي أح ــد األقـ ــام أن
عـ ـ ــدد ال ـن ــاخ ـب ــن هـ ــو ،315.617
ّ
ف ــي ح ــن أن ع ــدد املـقـتــرعــن كــان
ّ ّ
 .387وفي قلم آخر سجل أن عدد
ّ
الناخبني هو  ،62.581في حني أن
العدد الحقيقي هو .625
ّ
 -4إن تصحيح هــذا الخطأ ليس
م ــن ص ــاح ـي ــة وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة،
وال غ ـي ــره م ــن األخـ ـط ــاء الـ ـ ــواردة
فـ ــي م ـح ــاض ــر لـ ـج ــان الـ ـقـ ـي ــد ،بــل
يعود الحقًا للمجلس الدستوري
حـ ـصـ ـرًا ال ـ ـبـ ـ ّ ّـت بـ ـه ــذا املـ ــوضـ ــوع،
ّ
ع ـل ــى رغ ـ ــم أنـ ـ ــه ل ــن ي ـت ــرت ــب عـلــى
تصحيحها أي تغيير في نتائج
االنتخابات.
ّ
وزارة الداخلية والبلديات
ّ -5إن ّ
ّ
تــؤكــد أن ـهــا ال تتحمل مسؤولية
األخـ ـط ــاء امل ـط ـب ـع ـيــة الـ ـ ـ ــواردة في
محاضر لجان القيد.

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

َ ُ
هل يمثل النائب المنتخب
ميشال ضاهر أمام القضاء؟
متابعة

ّ
سيتحرك جرمانوس للتحقيق في إخبار تعامل ضاهر ،تجاريًا ،مع إسرائيليين؟ (الوكالة الوطنية لإلعالم)
هل

رضوان مرتضى
ُ
ص ـب ــاح االث ـن ــن امل ـق ـب ــل ،ت ـع ـقــد جلسة
اس ـت ـج ــواب ال ـنــائــب املـنـتـخــب مـيـشــال
ض ــاه ــر بـ ــدعـ ــوى االحـ ـتـ ـي ــال وإس ـ ـ ــاءة
األم ــان ــة أمـ ــام قــاضــي الـتـحـقـيــق األول
فـ ــي بـ ـعـ ـب ــدا نـ ـق ــوال مـ ـنـ ـص ــور .تـنـعـقــد
ه ــذه الـجـلـســة ال ـتــي ال ُي ـع ــرف إن كــان
س ـي ـح ـض ــره ــا م ــال ــك ش ــرك ــة «م ــاس ـت ــر
ّ
سيتغيب للمرة الثانية،
تشيبس» أم
فيما ينام إخبار ثان بشبهة التعامل
ال ـت ـج ــاري م ــع إســرائ ـي ـل ـيــن ف ــي أدراج

مـ ـ ـف ـ ــوض ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة لـ ـ ـ ــدى امل ـح ـك ـم ــة
العسكرية القاضي بيتر جرمانوس،
أحــالـهــا إلـيــه الـنــائــب ال ـعــام التمييزي
ال ـقــاض ــي سـمـيــر ح ـم ــود جـ ــراء إخ ـبــار
ت ـق ــدم ــت بـ ــه ح ـم ـل ــة م ـق ــاط ـع ــة داع ـم ــي
«إس ــرائ ـي ــل» ف ــي ل ـب ـنــان ،ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ما
ُ
ن ـش ــر ف ــي «األخ ـ ـبـ ــار» ي ــوم  13نـيـســان
 .2018ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة الـعـسـكــريــة لم
ت ـحــرك ســاكـنــا لــاسـتـمــاع إل ــى ضـ ُـاهــر
أو سؤاله أو حتى التدقيق في ما نشر
ُ
وعـ ـ ِـرض عـلــى وســائــل اإلعـ ــام املــرئـيــة
واملكتوبة .فهل يجوز االرتياب هنا من

كون مفوض الحكومة بيتر جرمانوس
مـعـ ّـيـنــا م ــن ال ـفــريــق ال ـس ـيــاســي نفسه
ال ـ ــذي ت ــرش ــح ض ــاه ــر ع ـل ــى الئ ـح ـت ــه؟
مل ـ ــاذا ل ــم ي ـكـلــف ال ـق ــاض ــي ن ـف ـســه عـنــاء
السؤال عن الوثائق واملستندات التي
ُيشتبه بموجبها بضاهر؟ هــل ُ
تج ُّب
التحالفات االنتخابية ما قبلها ويغفر
لـضــاهــر إع ــان ــه أن ــه سـيـتـبـ ّـرع بــراتـبــه
النيابي للجيش؟
نـ ـح ــن أم ـ ـ ـ ــام ق ـض ـي ـت ــن م ـن ـف ـص ـل ـتــن.
األول ــى ّ
تمس األمــن القومي اللبناني
وتتعلق بشبهات ت ــورط رجــل أعمال

أص ـبــح نــائـبــا ف ــي ال ـبــرملــان بــالـتـعــامــل
ال ـت ـجــاري م ــع إســرائ ـي ـل ـيــن .والـثــانـيــة
تـتـعـلــق بــإخ ـب ــار ق ــدم ــه رج ــل األع ـم ــال
ســامــر الـجـمـيــل ل ــدى ال ـن ـيــابــة الـعــامــة
املالية ،بتهمة اختالس أمواله املودعة
ل ـ ــدى ش ــرك ــة ضـ ــاهـ ــر .ك ـ ــان قـ ــد سـبـقــه
ت ـح ـق ـيــق ل ــوح ــدة ال ـت ـح ـق ـيــق ال ـتــاب ـعــة
لهيئة األس ــواق املــالـيــة وتــاهــا ادعــاء
لـلـنـيــابــة ال ـعــامــة املــال ـيــة ع ـلــى مـيـشــال
ضاهر وابنه مارك وشركتهما بجرائم
االح ـت ـيــال وإس ـ ــاءة األم ــان ــة ومـخــالـفــة
ق ــان ــون ال ـن ـقــد وال ـت ـس ـل ـيــف ومـخــالـفــة
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مقالة

المستقبل ،بين األوهام والواقع
محمد الدهيبي

ت ـن ـظ ـيــم م ـه ـنــة ال ــوس ــاط ــة امل ــال ـي ــة مــع
علمهم باألمر.
فـ ــي ق ـض ـي ــة الـ ـتـ ـع ــام ــل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري مــع
إســرائ ـي ـل ـيــن ،خ ــرج ال ـنــائــب املـنـتـخــب
قـبــل يــومــن مــن االنـتـخــابــات النيابية
عبر قـنــاة «أم تــي فــي» لـ ُـيـبـ ِّـرر شراكته
م ــع إس ــرائ ـي ـل ــي ،مــدع ـيــا أن ـه ــا شبيهة
بشراكة ٍّ
أي كان في شركة عمالقة مثل
«مــاكــدونــالــدز» .أوحــى ضاهر بوجود
آالف املـســاهـمــن فــي شــركــة كــان يملك
حصة فيها ،فكيف سيعلم أن أحدهم
إس ــرائ ـي ـل ــي؟ أراد ت ـس ـخ ـيــف الـقـضـيــة
فـ ــأجـ ــاب بـ ـم ــا ح ــرفـ ـيـ ـت ــه« :أنـ ـ ــا ش ــري ــك
بأربعني شركة بأميركا .ما فيي أعرف
كل واحد من وين جايي وشو أصولو.
إذا ب ــدي اش ـتــري أسـهــم بـمــاكــدونــالــدز
مـمـكــن ي ـكــون فـيـهــا إســرائ ـي ـلــي» .املـثــل
ال ـ ــذي ض ــرب ــه ض ــاه ــر أراد م ــن خــالــه
اإليحاء للرأي العام بأنه كمن يشتري
سهمًا فــي بــورصــة ال يعلم مــن فيها،
لكنه لــم يــذكــر أن ــه ك ــان عـضــو مجلس
إدارة وثــالــث أكـبــر مـســاهــم فــي شركة
يرأس مجلس إدارتها اإلسرائيلي درو
ن ـي ــف ،ال ـ ــذي جـ ـ ــاوره ل ـخ ـمــس س ـنــوات
في مجلس اإلدارة .ودرو نيف كان قد
خــدم فــي ســاح املــدرعــات فــي الجيش
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،وت ـ ـبـ ــاهـ ــى ف ـ ــي إح ـ ــدى
مـقــابــاتــه ب ــأن فــي شــركـتــه «مستثمرًا
لبنانيًا مهمًا» (راج ــع «األخ ـبــار» يوم
 13نيسان .)2018
وفــي سياق آخــرّ ،
رد ضاهر عبر قناة
ّ
املر زاعمًا أن سامر الجميل الذي ادعى
عليه باالحتيال وإساءة األمانة ،تقدم
ب ــدع ــوى ض ــده بـعــد سـنــة ون ـصــف من
خسارته  ٢١مليون دوالر .فقال إن حاكم
م ـص ــرف ل ـب ـنــان ريـ ــاض س ــام ــة أخـطــأ
بحقه ثم ّ
صحح خطأه ،مبرزًا مستندًا
أمام الكاميرا .وادعى أن الخطأ املادي
يـبــرئــه مــن االح ـت ـيــال وإس ـ ــاءة األمــانــة
ومــن مخالفة قانون النقد والتسليف
ومهنة تنظيم األس ــواق املالية املدعى
عليه فيها.
املسار القضائي في هذه القضية يبدو
ً
طويال ،في ظل الضغوط الكبيرة التي
ُ
تمارس .بداية سحب امللف من قاضي
التحقيق األول في بعبدا جان فرنيني
بتاريخ  25أيلول  ،2017بسبب دعوى
بـ ــاالرت ـ ـيـ ــاب امل ـ ـش ـ ــروع .أثـ ـب ــت امل ــدع ــي
بالدليل صــدق ارتـيــابــه .حــادثــة ثانية

تستوجب الـتــوقــف عـنــدهــا ،وتـحــديـدًا
ل ــدى الـقــاضـيــة ريـتــا ح ـ ّـرو ابـنــة زحـلــة.
فقد اتخذت هــذه القاضية بتاريخ ٢٩
َ
موقعي «ليبانون
آذار  ٢٠١٨قرارًا ضد
ديـبــايــت» و«لـيـبــانــون نـيــوز أونــايــن»
باالمتناع عــن الـتــداول بـنــزاع قضائي
قائم بني سامر جميل وميشال ضاهر
بــذريـعــة مــا يـتــرتــب عليها مــن تبعات
تؤثر في نتيجة االنتخاباتّ ،
منصبة
ن ـف ـس ـهــا مـ ـك ــان ه ـي ـئــة اإلش ـ ـ ـ ــراف عـلــى
االنتخابات .ليس هذا فحسب ،تدقيق
بسيط فــي تــاريــخ قــرار القاضية حـ ّـرو
يبني أن هــذا الـقــرار كــان الوحيد الــذي
صــدر فــي ذلــك ال ـيــوم ،لـكــون كــل قضاة
ل ـب ـن ــان كـ ــانـ ــوا م ـع ـت ـك ـفــن بـ ــدعـ ــوة مــن
مجلس القضاء األعلى.
ف ــي امل ـلــف األم( ،دعـ ــوى الـجـمـيــل على
ضاهر)ُ ،حـ ِّـدد موعد جلسة االستماع
االثنني املقبل ،أي قبل يوم واحــد فقط
م ــن دخـ ــول نــائــب األمـ ــة قـ ّـبــة ال ـبــرملــان،
ّ
وق ـب ــل ت ـمــت ـعــه بــال ـح ـصــانــة الـنـيــابـيــة.

ُ ّ
الحصانة لن تشكل
درعًا لضاهر لكون
الجرم ،في حال ثبوته،
ال يرتبط بنيابته

الحصانة
غير ّأن ذلك ال يعني أن هذه ُ
ُ
ستشكل درعــا له الحقًا إذا ما أرجئت
الجلسة ،لكون الجرم ،في حال ثبوته،
ال يــرتـبــط بـنـيــابـتــه ،بــاعـتـبــاره سابقًا
الن ـت ـخ ــاب ــه ولـ ـي ــس ن ــات ـج ــا مـ ــن عـمـلــه
كنائب.
بـ ـع ــد الـ ـق ــاض ــي ف ــرن ـي ـن ــي وال ـق ــاض ـي ــة
ح ـ ـ ّـرو ،م ـ ــاذا سـيـفـعــل ال ـق ــاض ــي نـقــوال
م ـن ـص ــور غ ـ ـ ـدًا؟ وهـ ــل ُيـ ـف ــرج ال ـقــاضــي
ّ
ويتحرك
بيتر جرمانوس عن اإلخبار
ّ
ل ـل ـت ـح ـق ـيــق وإجـ ـ ـ ـ ــراء امل ـق ـت ـض ــى أم أن
القضاء سيثبت مرة جديدة أنه يعمل
بأمر السياسة؟

«نحنا ما معنا مصاري ،منييييح» .سعد الحريري في
احتفالية  ١٤شباط  ،2018البيال.
العبارة كان صداها طريفًا على الجمهور اللبناني،
والبعض استخدمها مبررًا رئيسيًا لشفافية تيار
املستقبل في عدم القدرة على شراء أصوات الناخبني.
في مؤتمر
بعد أقل من ّشهرين ،وقف سعد الحريري ّ
سيدر  ١ليزف خبر الـ ٩٠٠ألف وظيفة عمل للبنانيني.
خبر تداوله الناس بطريقة أكثر طرافة ،وال سيما
ً
استهزاء بتلك القدرات السحرية بخلق الوظائف،
لرئيس حكومة «لبنان» ،البلد الذي يصنف بمفهوم
العالقات الدولية بـ«الدولة الفاشلة» .Failed State
في ورقته البحثية «لبنان :السيادة املختلطة ،والسياسة
الخارجية األميركية»ّ ،
يوصف نجيب حوراني ،وهو
أستاذ الفلسفة في جامعة والية ميشيغن ،كيف
استطاعت األحزاب اللبنانية السيطرة على مقدرات
الدولة من خالل خلق شبكة عالقات قوية ومتينة
ُ
داخل بنية الدولة ،ترجمت بسيطرة األحزاب على
الوظائف في املؤسسات الحكومية ،ويعطي مثالني على
ذلك ،حزب الكتائب خالل فترة الحرب األهليةّ ،
وتيار
املستقبل في زمن رفيق الحريري .يشرح حوراني
كيف استطاعت شبكة الحريري  Hariri Networkمن
خالل اإلمبراطورية املالية «استعمار مؤسسات الدولة
وخلق منظمات مالية جديدة (بنك املتوسط وأوجيه
ّ
لبنان) لتسهيل التحكم باالقتصاد السياسي للبلد».
يستخلص حوراني بأن السياسة الحريرية استطاعت
االستفادة من األجهزة واملؤسسات الحكومية لخدمة
النهج الحريري ويعطي مثالني على ذلك (مجلس اإلنماء
واإلعمار املرتبط بمجلس الوزراء وفرع املعلومات).
في الحملة االنتخابية ونتائج االنتخابات:
من الوهم االعتقاد أن تيار املستقبل ،ستكون لديه
القدرة على تنفيذ مشاريع إنمائية في بيئة ناخبيه
باملفهوم البسيط ملعنى اإلنماء ،واملتمحور بخلق
مشاريع متوسطة أو كبيرة الحجم يكون لديها قدرة
تشغيلية مستمرة وخلق فرص أعمال .البيئة الناخبة
لألحزاب في لبنان هي بمعظمها من جمهور الطبقة
الفقيرة ،بعد أن فقدت الطبقة الوسطى أملها بالتغيير.
الكذبة الكبرى التي توهمها ناخبو تيار املستقبل،
هي فكرة الحصول على وظائف ليس بمقدور تيار
املستقبل تأمينها لهم .الجمهور الذي ينتمي بمجمله
إلى الطبقة الفقيرة خاطبه تيار املستقبل بكلمة واحدة
(الخرزة الزرقا لي بتحمي لبنان) دون أن يفسر ماهية
األخطار التي تحدق بهذه الفئة.
أنا أسأل ،ما الذي يحتاجه ابن قرية نائية في الضنية
مثل دعبل( ،ترتفع نحو  ٦٠٠متر عن سطح البحر
واد عميق ،وتبعد نحو  ٧٠كيلومترًا عن
داخل ٍ

طرابلس) ،أكثر من حاجته للسماح له بتشحيل
أغصان السنديان الستخراج الفحم (املعروفة
باملشحرة) دون توقيفه من قبل األجهزة األمنية!
ما الذي يحتاجه ابن جيرون (القرية الواقعة بعد دعبل
على ارتفاع  ١١٠٠متر) غير السماح ألبنائها بإنشاء
ّ
الكسارات واملرامل الستخراج البحص والرمال دون
ّ
التنسيق مع نائب القضاء! في إحدى قرى الضنية
(بيت حاويك) مدرسة تكميلية رسمية موجودة في
ّ
قبو املسجد ،لم تتلق أي دعم من الدولة باستثناء
ما قدمته لها منظمة اليونيسف لوجود تالميذ من
الالجئني السوريني في املدرسة.
ّتيار املستقبل يعلم جيدًا أنه ال يستطيع تأمني
(الحماية) التي يبحث عنها جمهوره .هذا الجمهور
ّ
الذي ّ
صوت بنحو  ٢٠٠٠صوت ملرشحة مثل ديما
جمالي (أستاذة القيادة في كلية إدارة األعمال في
الجامعة األميركية وخريجة الجامعة العريقة «كينت»
واملقيمة الدائمة في بيروت) وأعطى نحو عشرة آالف
صوت ملرشح مثل عثمان علم الدين في املنية و٢٤
ألفًا ملرشح مثل وليد البعريني في عكار .ديما جمالي
لديها القدرة على توفير «الحماية» لشريحة األلفني
ناخب ،ولكن في بيروت وليس في طرابلس والشمال،
على عكس ما يمكن أن يقدمه ّنواب مثل علم الدين
والبعريني.
ّإن من يعتقد أن تيار املستقبل قادر على خلق فرص
عمل لجمهوره واهم .حتى إن مشروع بناء جسر أو
نفق أو جامعة أو مدرسة يستفيد منه وظيفيًا عدد
قليل جدًا من أهالي املنطقة .بالدرجة األولى ،تستفيد
منه الشركة املشغلة التابعة للحريري التي ينقسم
طاقم موظفيها إلى  ٣أقسام:
 -١إداريون ورؤساء أقسام ذوو رواتب خيالية
تنفيذيون أجورهم
مقيمون في بيروت -٢ ،مهندسون ِّ
ً
استرضاء
متوسطة ،وهم من مناطق مختلفة ُوظفوا
لفعاليات مستقبلية من عدة مناطق (قد يشغل
إحداها مهندس أو رئيس ّ
عمال واحد من املنطقة) -٣
ّ
عمال مياومون دون أية ضمانات ،وفي معظم األحيان
يكونون من العمالة األجنبية السورية بأجور ورواتب
زهيدة.
ال يملك تيار املستقبل القدرة على خلق أي وظائف
منتجة بمعنى مفهوم االقتصاد السياسي لإلنتاج
املستقر ،وأنا هنا ال أريد أن أكون متشائمًا ،ولكن
اإلنماء يكون من خالل تفعيل أدوار البلديات القادرة
ّ
وحدها على تبني سياسات مشجعة لالستثمار
وتنفيذها ،يستطيع من خاللها أبناء املناطق النائية
في املنية والضنية وعكار تأسيس مشاريع ريادية لها
صفة االستمرارية .ولكن حتى في بلديات هذه املناطق
ً
تيار املستقبل كان فاشال في تشكيلها.
(*) أستاذ جامعي

تقرير

ّ
األرقام الجنوبية :المقاومة بخير ...أمل بخير!
آمال خليل
ل ـي ــس خ ــاف ـي ــا ع ـل ــى أحـ ــد أن ش ـعــور
البيئة الـحــاضـنــة للمقاومة بخطر
االس ـ ـت ـ ـه ـ ــداف املـ ـ ـ ـ ـ ــزدوج (اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب
وال ـعــدو اإلســرائـيـلــي) أدى دورًا في
التجيير الكثيف لألصوات ملصلحة
حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه فـ ـ ــي دوائ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـجـ ـن ــوب
والـب ـقــاع وب ـيــروت وبـعـبــدا وجـبـيــل.
حتى إن جــزءًا من البيئة اليسارية،
م ــن خ ــال اس ـت ـش ـعــاره ه ــذا الـخـطــر،
أع ـطــى صــوتــه لـلـمـقــاومــة القـتـنــاعــه
بـخـيــاراتـهــا الـسـيــاسـيــة .لـكــن ذل ــك ال
ي ـل ـغــي وجـ ــود م ـســؤول ـيــة ت ـقــع على
الـ ـن ــائ ــب عـ ـل ــى صـ ـل ــة ب ـ ـ «ك ــاري ــزم ــا»
ً
حضوره في دائرته ،فضال عن قرار
الـ ـن ــاخ ــب ب ـم ـح ــاك ـم ــة سـ ـل ــوك نـ ــواب
على مــدى تسع س ـنــوات .فاالنتماء
الحزبي أو الحركي وحده ال يعوض

الحضور الخدماتي ،وال إرادة ممثل
الناس للتواصل معهم.
تظهر نسب االق ـتــراع لكل مــن حزب
الله وحركة أمل على حدة ،أن الحزب
حصد في النبطية نسبة  52في املئة
مــن األصـ ــوات ،مقابل  33.5فــي املئة
ملصلحة أم ــل .ون ــال فــي بـنــت جبيل
ن ـس ـب ــة  53فـ ــي املـ ـئ ــة مـ ــن األص ـ ـ ــوات
مقابل  22في املئة لحركة أمــل .وفي
مرجعيون حاصبيا ،حصد  40في
املئة من األصوات مقابل  24في املئة
لـلـحــركــة .فـتـكــون النسبة اإلجمالية
نيلهما معًا ما نسبته  83.2في املئة
مــن األص ــوات .ال يلغي ذلــك ضــرورة
ق ــراءة األرقـ ــام ملــا تحمله مــن دالالت
سـيــاسـيــة وإن ـمــائ ـيــة مـتـصـلــة ب ــدور
الـنــائــب وح ـض ـ َـوره فــي دائ ــرت ــه .هــذه
األرق ــام التي ّ
بينت أن أصــوات حزب
ال ـلــه ،بــاسـتـثـنــاء الــرئـيــس نبيه بــري

قبيسي لـ«األخبار»:
كل تفضيلي
للمقاومة تفضيل لنا
ألننا جزء ال يتجزأ منها

فــي صــور والــزهــرانــي ،شكلت رافعة
ملرشحي أمل.
غ ـي ــر أن م ـ ـصـ ــادر ح ــرك ـي ــة م ــرك ــزي ــة
ل ــم تـخــف ب ــأن رئ ـيــس ال ـحــركــة أب ــدى
انــزعــاجــه مــن تفاصيل األرق ــام التي
أفرزتها صناديق االقـتــراع وترتبط

بـخـلــل مــا عـلــى مـسـتــوى أداء بعض
املرشحني في دائرتهم االنتخابية.
يؤكد البعض أن القاعدة الخضراء،
سواء املنتسبة أو املؤيدة« ،تعمدت،
في حــاالت معينة ،تجيير أصواتها
التفضيلية ل ـنــواب ال ـحــزب كتعبير
عن جملة اعتراضات داخلية ،أبرزها
أن رئيس الحركة لم يف بوعد أطلقه
في وقت سابق بأن يجري تعديالت
ب ـن ـس ـبــة  50فـ ــي املـ ـئ ــة مـ ــن الـتـمـثـيــل
النيابي ،لكن التغيير لم يطل سوى
ن ــائ ــب ص ـ ــور الـ ـس ــاب ــق ع ـب ــد امل ـج ـيــد
صالح الذي استبدل بالوزيرة عناية
ع ــز ال ــدي ــن «ب ـه ــدف إدخ ـ ــال التمثيل
النسائي» .وهذا التغيير الوحيد لم
يـخــل مــن ال ـجــدل .بــرغــم مـبــاركــة كثر
لتمثيل امل ــرأة بحسب مــا وع ــد بــري
في وقت سابق ،إال أن البعض انتقد
أن يكون اإلنصاف النسائي تحديدًا

عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب صـ ــالـ ــح الـ ـ ـ ــذي يـمـثــل
رم ـزًا مــن رمــوز الرعيل األول لحركة
املـحــرومــن الــذيــن واك ـبــوا مؤسسها
اإلمام السيد موسى الصدر وحافظ
ف ــي سـلــوكــه ومـسـيــرتــه عـلــى مـبــادئ
«ح ـ ــرك ـ ــة امل ـ ـ ـحـ ـ ــرومـ ـ ــن» ،عـ ـلـ ـم ــا ب ــأن
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األص ـ ـ ـ ـ ــوات ت ـص ــاع ــدت
داخل الحركة تطالب بعدم التجديد
ل ـع ــدد م ــن الـ ـن ــواب «ب ـس ـبــب بـعــدهــم
عن القاعدة وتقديمهم نموذجًا في
السلوك يناقض سيرة الحركة التي
أسـسـهــا ال ـص ــدر» .أم ــا تـبــديــل هاني
ق ـب ـي ـســي ب ـم ـح ـمــد خ ــواج ــة ع ــن أح ــد
املقعدين الشيعيني في دائرة بيروت
ال ـثــان ـيــة ،ف ـكــان «أس ــاس ــه إع ـ ــادة ابــن
بلدة زبدين إلى مربعه الرئيسي في
النبطية بـعــد شـغــور أح ــد املقعدين
الشيعيني املحسوبني على أمــل في
ال ـق ـضــاء بـسـبــب الـ ـظ ــروف الـصـحـيــة

للنائب السابق عبد اللطيف الزين.
وعليه ،ال يحسب كثير من الحركيني
لقيادتهم فضل التغيير والتجديد
في ممثليهم الذين دخل بعضهم في
سنته النيابية السادسة والعشرين!
غير أن قبيسي ،يقطع الطريق على
هـ ــذه ال ـت ـح ـل ـي ــات ،وال س ـي ـمــا ال ـتــي
«ت ـح ــاول االص ـط ـيــاد فــي امل ــاء العكر
ب ــن ال ـث ـن ــائ ــي ال ـش ـي ـع ــي» .ي ــؤك ــد أن
مــاك ـي ـنــات ال ـح ــزب وال ـح ــرك ــة اتـفـقــت
ع ـل ــى تـ ــوزيـ ــع األص ـ ـ ـ ــوات بــال ـطــري ـقــة
التي تدعم وتـعــزز مـشــروع املقاومة
وتؤمن حضورًا سياسيًا لحمايتها
ب ـمــواج ـهــة ال ـت ـح ــدي ــات» .ويـسـتـطــرد
ً
ق ــائ ــا« :ه ـ ــذا م ـشــروع ـنــا الـسـيــاســي
نريد أن نحميه .وإذا كانت املقاومة
ب ـخ ـي ــر ك ـل ـن ــا بـ ـخـ ـي ــر .وال ـت ـف ـض ـي ـلــي
للمقاومة تفضيل لنا ألنـنــا جــزء ال
يتجزأ منها».

ت ــوزي ــع األصـ ـ ـ ــوات بــال ـطــري ـقــة ال ـتــي
تـحــدث عنها قبيسي ،جـعــل الـفــارق
في األصوات التفضيلية ،بينه وبني
زم ـي ـل ــه ف ــي ق ـض ــاء ال ـن ـب ـط ـيــة مـحـمــد
رعـ ــد أك ـث ــر م ــن  13ألـ ــف ص ـ ــوت .هــل
ال ـح ــرك ــة ت ـبــرعــت ب ــأص ــوات ـه ــا ،أم أن
ب ـ ّعــض ال ـحــرك ـيــن وغ ـي ــر املنتسبني
ف ــض ـل ــوا الـ ـح ــزب ع ـل ــى أمـ ـ ــل؟ يـجـيــب
قبيسي« :لــم تكن قاعدتنا التنافس
عـلــى الـتـفـضـيـلــي ،ب ــل الـتـكــامــل على
مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب م ـ ــن أج ـ ـ ــل رف ــع
ال ـحــاصــل .وبــالـتــالــي ،أصـبـحـنــا كما
قــال بــري أمــام معادلة قانون أكثري
أتــاحــت لنا الـفــوز فــي املقاعد كلها».
وي ـ ـشـ ــدد ق ـب ـي ـســي ع ـ ّل ــى أن «ب ـعــض
الشباب الحركيني فضلوا املقاومة.
ال لخالفات واعتراضات داخلية ،بل
ألن الناس انقادوا عاطفيًا للمقاومة
امل ـ ـهـ ــددة إق ـل ـي ـم ـيــا وع ــامل ـي ــا وأرادوا

املساهمة في الدفاع عنها».
لـيـســت الـ ـف ــوارق الـتـفـضـيـلـيــة كبيرة
ب ــن نـ ـ ــواب الـ ـح ــزب وأمـ ـ ــل ف ـق ــط .فــي
الجنوب الثانية ،برز فارق الفت بني
بــري وزميليه فــي قـضــاء الــزهــرانــي.
ن ــال ب ــري  42137صــوتــا تفضيليًا.
أما النائب علي عسيران فنال 2203
م ـقــابــل  43746ع ــام  2009ومـيـشــال
م ــوس ــى  4162م ـق ــاب ــل  43648ع ــام
 ،2009علمًا ب ــأن ماكينة حــركــة أمــل
أوع ــزت إلــى املنتسبني واملناصرين
بـ ـت ــوزي ــع ال ـ ـصـ ــوت ال ـت ـف ـض ـي ـلــي بــن
الـثــاثــة .هـنــا يـبــرر قبيسي بــالـقــول:
«الـ ـن ــاس ف ـض ـلــوا ت ـل ـقــائ ـيــا بـ ــري من
دون االلـتـفــات إلــى حـســابــات أخــرى.
واألهم أنه لم يكن من حاجة لتوزيع
التفضيلي بعدما أثبتت مؤشرات ما
قبل االنتخابات أن الالئحة املنافسة
الوحيدة لن تؤمن الحاصل».

قبيسي :لم نكن ننافس على
التفضيلي ،بل عملنا لرفع الحاصل
(هيثم الموسوي)
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سياسة

سياسة

ّ
ّ
إصدار اليوروبوندز :التمويل يتأمن والمخاطر تتسع
تقرير

استبدلت وزارة المال سندات يوروبوندز بقيمة  5.5مليارات دوالر بسندات بالليرة يحملها مصرف لبنان لتحقق وفرًا بقيمة
 1.4مليار دوالر من خدمة الدين ،إال أنه في موازاة ذلك بدأت نسبة الدين بالدوالر تزداد وتتسع حلقة المخاطر الناجمة عن
مثل هذه العمليات غير التقليدية
محمد وهبة
أن ـه ــت وزارة املـ ـ ــال ع ـم ـل ـيــة اس ـت ـب ــدال
سـ ـن ــدات خ ــزي ـن ــة ب ــال ـل ـي ــرة الـلـبـنــانـيــة
يحملها مصرف لبنان بسندات خزينة
بالدوالر ( )Eurobondsأصدرتها خالل
األيـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة ب ـق ـي ـمــة أص ـ ـ ــول 5.5
م ـل ـيــارات دوالر .ه ــذه الـعـمـلـيــة تــؤمــن
للخزينة كــل حاجاتها املالية لخدمة
الدين بالعمالت األجنبية خالل السنة
الـجــاريــة (تبلغ قيمتها  4.3مليارات
دوالر) ،إال أنها تنطوي على مخاطر
ن ـظ ـرًا لـكــونـهــا عـمـلـيــات غـيــر تقليدية
يـتـ ّ
ـوســع مـصــرف لـبـنــان فــي تنفيذها
وهي تنطوي على أهداف نقدية ولها
أثر واضح على الدين العام بالعمالت
األجنبية ،ومــن نتائجها أنها تصبح
مرتبطة جزئيًا باألسواق الدولية.
ج ـ ــرت ال ـع ـم ـل ـيــة ع ـل ــى م ــرح ـل ـت ــن :فــي
األول ـ ــى ،أصـ ــدرت وزارة امل ــال سـنــدات

المستثمرون ّوتجار السندات
الدوليون يتخلون عن السندات
اللبنانية ،ألن السندات األميركية
باتت أكثر جدوى
يوروبوندز بقيمة  5.5مليارات دوالر
ّ
م ــوزع ــة ع ـلــى أربـ ــع ش ــرائ ــح اش ـتــراهــا
ّ
كلها مصرف لبنان وســدد ثمنها من
خ ــال إط ـفــاء س ـنــدات خــزيـنــة بالليرة
الـلـبـنــانـيــة بـقـيـمــة م ـمــاث ـلــة ،أي 8250
مليار ليرة.
وه ـ ــذه ال ـش ــرائ ــح ج ـ ــاءت ع ـلــى الـنـحــو
اآلتي:
ـ شريحة بقيمة مليار دوالر تستحق
فــي آذار  2028ويبلغ العائد السنوي
عليها .%8
ـ ـ ـ ش ــري ـح ــة ب ـق ـي ـمــة  1.5م ـل ـي ــار دوالر
ت ـس ـت ـحــق ف ــي ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي 2031
ويبلغ العائد السنوي عليها .%8.10
ـ ـ ـ ش ــري ـح ــة ب ـق ـي ـمــة  1.5م ـل ـي ــار دوالر
تستحق في أيــار  2033بعائد سنوي
يبلغ .%8.20
ـ ـ ـ ش ــري ـح ــة ب ـق ـي ـمــة  1.5م ـل ـي ــار دوالر
تستحق في أيار  2034بعائد .%8.25
في املرحلة الثانية من العملية ،يقوم
م ـص ــرف ل ـب ـنــان بــاالك ـت ـتــاب بـسـنــدات

مخاطر غير صحية
إذًا ،ه ــذه الـعـمـلـيــة لـيـســت مــال ـيــة ،بل
على أه ــداف نقدية واضـحــة،
تنطوي ّ
وهـ ــو م ــؤش ــر غ ـي ــر «ص ـ ـحـ ــي» ،إذ إن ــه
يـعـنــي أن مـصــرف لـبـنــان يـتـ ّ
ـوســع في
تـنـفـيــذ عـمـلـيــات مــالـيــة غـيــر تقليدية
للحصول عـلــى ال ـ ــدوالرات الــازمــة له
خالفًا ملا كان صندوق النقد
من السوق ّ
الدولي قد حذر منه في التقرير األخير
الصادر عن خبرائه إثر زيارتهم لبنان
في إطــار البعثة الرابعة .كذلك ،تعني
هــذه العملية غير التقليدية أن قــدرة
م ـص ــرف ل ـب ـنــان واألدوات الـتـقـلـيــديــة
الـ ـت ــي كـ ـ ــان ي ـس ـت ـع ـم ـل ـهــا الس ـت ـق ـطــاب
ال ـ ـ ـ ــدوالرات ،ل ــم ت ـعــد ق ـ ــادرة أو كــافـيــة
ّ
تصب
لتأمني الحاجات املالية ،وقد ال
ف ــي تـحـقـيــق األه ـ ـ ــداف ال ـن ـقــديــة الـتــي
يــرسـمـهــا .الـلـجــوء إل ــى عـمـلـيــات بهذا
ال ـح ـجــم ،ق ــد ي ـكــون ل ــه تــأثـيــر إيـجــابــي
على املــدى القصير ،إال أنه على املدى

مقالة

ما الجديد في العقوبات األميركية على حزب الله
سالمة :ال قابلية
على اليوروبوندز
فــي اللقاء الشهري األخير
ب ــن حــاكــم م ـصــرف لـبـنــان
وج ـم ـع ـيــة امل ـ ـصـ ــارف ،عمد
ريـ ــاض ســامــة إل ــى تبرير
ّ
الـتــدنــي فــي أسـعــار سندات
ال ـيــوروبــون ــدز امل ـتــداولــة في
األســواق الدولية ،فهو أشار
إلــى أكثر من عامل يساعد
ع ـلــى ح ـص ــول تـقـلـبــات في
األس ـعــار ،أبــرزهــا انسحاب
صناديق االستثمار للدول
الناشئة نحو األسواق األقل
م ـخــاطــر ،وارتـ ـف ــاع املـ ــردود
على السندات األميركية من
ف ـئــة  10س ـن ــوات إل ــى ،%3
ّوالتطورات في املنطقة التي
أث ــرت فــي «القابلية القتناء
سندات اليوروبوندز».

خــزيـنــة بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة تـصــدرهــا
وزارة املــال وقيمتها اإلجمالية تبلغ
 8250مليار ليرة بفائدة  %1وبآجال
تستحق بعد  3سنوات و 10سنوات.
توفير  1.4مليار دوالر
ُ
بحسب بيان وزارة امل ــال ،تسهم هذه
ال ـع ـم ـل ـيــة ف ــي أمـ ــريـ ــن :األول ،يـتـعـلــق
ب ـت ـعــزيــز اح ـت ـي ــاط ــات م ـص ــرف لـبـنــان
ب ــال ــدوالر ،إذ سـيـكــون مـتــاحــا ملصرف
لبنان أن يبيع سـنــدات اليوروبوندز
الناتجة من عملية اإلصدار والحصول
ع ـل ــى عـ ـم ــات أج ـن ـب ـي ــة تـ ـض ــاف ف ــوق
احتياطاته بالعمالت األجنبية التي
يستعملها لتثبيت سعر صرف الليرة
مقابل الدوالر .ومصرف لبنان كان قد
أع ـلــن فــي وق ــت ســابــق أن ــه ي ـنــوي بيع
س ـن ــدات ي ــوروب ــون ــدز بـقـيـمــة مـلـيــاري
دوالر خ ــال الـسـنــة ال ـج ــاري ــة ،أي إنــه
أع ـطــى عـلـمــا ل ــأس ــواق بــذلــك حـتــى ال
ت ــؤدي ه ــذه الـعـمـلـيــة إل ــى ت ــذب ــذب في
األس ـع ــار وم ـفــاجــآت لـيـســت عـلــى قــدر
تــوق ـعــات املـسـتـثـمــريــن أو املـتــاجــريــن
بالسندات.
ّ
واألمر الثاني ،أن هذه العملية ستوفر
ع ـلــى ال ـخــزي ـنــة م ــا قـيـمـتــه  1.4مـلـيــار
دوالر كــانــت مضطرة إلــى أن تدفعها
ع ـلــى م ــدى ال ـس ـن ــوات امل ـق ـبـلــة لـخــدمــة
الدين.

ستوفر على الخزينة  1.4مليار دوالر كانت مضطرة إلى دفعها على مدى السنوات المقبلة لخدمة الدين (مروان طحطح)
العملية
ّ

ّ
يتحول إلى أمر ضاغط مع
الطويل قد
ارت ـف ــاع خــدمــة الــديــن ب ــال ــدوالر .فهذه
العملية ستزيد نسبة الدين بالدوالر
مـ ــن  %39ح ــالـ ـي ــا ،إلـ ـ ــى  %46ب ـق ـفــزة
ّ
استمر جــدول االستدانة
واحــدة .وإذا
ّ
امل ـ ــرس ـ ــوم لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام فـ ــي مـ ــا خ ــص
سندات الليرة اللبنانية ،فستنخفض
نسبة الــديــن بــالــدوالر إلــى  .%43وفي
كل األحــوال ،إن مجمل الدين بالدوالر
ي ـكــون ق ــد بـلــغ  33.2مـلـيــار دوالر في
ن ـهــايــة ه ــذه ال ـس ـنــة .كـلـفــة ه ــذا الــديــن
وخ ــدم ـت ــه بــاه ـظ ـتــا ال ـث ـمــن ع ـلــى مــدى
السنوات املقبلة وتتطلبان املزيد من
الدوالرات التي يحصل عليها مصرف

لبنان اليوم بصعوبة.
وثمة مفارقة أن اللجوء إلى استبدال
الدين بالليرة بدين بالدوالر ،يجري
م ــن دون أن ي ـك ــون ل ــه أص ـ ــول مــالـيــة
ف ـع ـل ـيــة .وه ـ ــذا االسـ ـتـ ـب ــدال ال ــدف ـت ــري
ي ــأت ــي أيـ ـض ــا ف ــي ظ ــل ت ــدن ــي أس ـع ــار
سـ ـن ــدات الـ ـي ــوروب ــون ــدز امل ــدرج ــة في
االس ـ ــواق الــدول ـيــة ،أي إن تسييل أو
ب ـيــع هـ ــذه ال ـس ـن ــدات ي ــواج ــه مـشــاكــل
ويــدفــع األس ـع ــار إل ــى االن ـخ ـفــاض كل
بضعة أي ــام إل ــى مـسـتــويــات قياسية
ل ــم تـشـهــدهــا ال ـس ــوق م ــن ق ـب ــل .أمــس
ب ــالـ ـتـ ـح ــدي ــد ،انـ ـخـ ـفـ ـض ــت األسـ ـ ـع ـ ــار،
وقـبــل يــومــن أيـضــا وقـبــل أسـبــوع…

هـ ــذا امل ـن ـحــى سـبـبــه أن املـسـتـثـمــريــن
ّ
وت ـجــار الـسـنــدات الــدولـيــن يتخلون
عن السندات اللبنانية ،ألن السندات
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ــات ـ ــت أك ـ ـث ـ ــر ج ـ ـ ـ ــدوى،
ورغ ـب ـت ـه ــم ه ـ ــذه م ــدف ــوع ــة ب ــأوض ــاع
إقليمية عسكرية خطيرة ،وال سيما
ب ـع ــد ان ـس ـح ــاب أم ـي ــرك ــا م ــن االت ـف ــاق
ال ـن ــووي م ــع إي ـ ــران .ال يـقـتـصــر األم ــر
على ذلــك ،فمن املـعــروف أن السندات
اللبنانية كانت مرغوبة في السابق
نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى الـ ـع ــائ ــد ال ـك ـب ـي ــر ع ـل ـي ـهــا،
ل ـكــن س ـهــولــة تـسـيـيـلـهــا ف ــي الـســابــق
ّ
كـ ــانـ ــت تـ ـش ــك ــل م ـ ـيـ ــزة ل ـ ـ ــدى ال ـت ـج ــار
وامل ـس ـت ـث ـمــريــن ،ف ـهــم ك ــان ــوا يـعـلـمــون

أن امل ـصــارف اللبنانية كــانــت تنتظر
لحظات انخفاض األسعار والضغوط
األمنية والعسكرية باعتبارها فرصة
ل ـ ـشـ ــراء ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات .ك ــان ــت املـ ـص ــارف
ت ـب ـن ــي ه ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار ع ـل ـ ّـى أس ـ ـ ــاس أن
لديها سيولة كبيرة توفر لها مرونة
ال ـت ـح ــرك االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ،وأن لــديـهــا
قدرة على فهم التطورات في املنطقة
بنحو أعمق وأسهل من املستثمرين
األجــانــب «الـجـبـنــاء» .لكن املشكلة أن
الـ ــواقـ ــع ي ـخ ـت ـلــف ال ـ ـيـ ــوم ،ف ــامل ـص ــارف
تـ ـع ــان ــي مـ ــن شـ ـ ـ ّـح الـ ـسـ ـي ــول ــة بـسـبــب
استقطابها من مصرف لبنان لتعزيز
احتياطاته بالعمالت األجنبية ،كذلك
ف ــإن ال ـت ـط ــورات اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة
معقدة وصعبة وال يمكن التنبؤ بها.
بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،إن قـيــام مصرف
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان بـ ــاالح ـ ـت ـ ـفـ ــاظ ب ـ ـس ـ ـنـ ــدات فــي
محفظته بقيمة كـبـيــرة ،يخلق عامل
ّ
تردد لدى املستثمرين األجانب وتجار
الـسـنــدات الـسـيــاديــة ،مــا يعني أن كل
خـطــوة يـقــوم بها مـصــرف لبنان وكل
مؤشر يصدر عنه أو يطمره ،سيكون
تـحــت رقــابــة املـسـتـثـمــريــن فــي الـســوق
الدولية.

حسين طراف *
اع ـتــاد ح ــزب الـلــه والـ ــرأي ال ـعــام اللبناني صــدور
ق ـ ـ ــرارات ب ــوض ــع أشـ ـخ ــاص وم ــؤس ـس ــات تــابـعــة
لحزب الله على لوائح العقوبات األميركية ،لكنها
امل ــرة األولـ ــى الـتــي يـصــدر فيها ق ــرار كـهــذا ّ
عما
يسمى «مركز استهداف تمويل اإلره ــاب» الذي
يضم باإلضافة الــى الــواليــات املتحدة األميركية
ً
ك ــا مــن املـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة والـبـحــريــن
والكويت وسلطنة عمان وقطر واالمارات العربية
املتحدة ،في خطوة تصعيدية تحمل العديد من
ال ـ ــدالالت الـسـيــاسـيــة وت ــؤش ــر عـلــى م ــدى ال ـتــزام
اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي بــالـسـيــر ض ـمــن املـ ـش ــروع األم ـيــركــي
ملحاصرة حزب الله وضربه.
فقد أصــدر»مــركــز اسـتـهــداف تمويل اإلره ــاب»
قــرارًا فــي  16أيــار  2018يطال أعـضــاء مجلس
ّ
الـشــورى وصــنــاع الـقــرار فــي حــزب الـلــه ،وشمل
الـ ـ ـق ـ ــرار األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـح ــزب ال ـس ـي ــد حـســن
نصرالله ،نائب األمني العام الشيخ نعيم قاسم،
الشيخ محمد يزبك ،السيد إبراهيم أمني السيد،
السيد هــاشــم صفي الــديــن ،امل ـعــاون السياسي
لألمني العام حسني الخليل ،باألضافة الى طالل
ح ـم ـيــة ،وع ـل ــي ش ـ ــرارة وش ــرك ـت ــه «سـبـيـكـتــروم
ل ــات ـص ــاالت» ،أده ــم طـبــاجــة وشــرك ـتــه «اإلن ـمــاء
ل ـل ـه ـن ــدس ــة واملـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاوالت» ،وحـ ـس ــن إب ــراه ـي ـم ــي
وشــرك ـتــه «مــاهــر ت ــراي ــدن ــغ» .فــي الــوقــت نفسه،
ع ـمــدت ال ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة إل ــى إدراج ك ــل من
الشيخ نعيم قاسم ،والسيد إبراهيم أمني السيد،
والشيخ محمد يزبك ،وحسني الخليل على لوائح
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة «األوفـ ـ ــاك» ،فــي حــن كــان
األف ــراد والـكـيــانــات األخ ــرى الـتــي شملها الـقــرار
قد وضعوا سابقًا على لوائح الخزانة األميركية.
يترك هــذا الـقــرار تأثيرات مالية وسياسية على
الوضع اللبناني .فعلى الصعيد املصرفي ،ستعمد
املـصــارف اللبنانية ،كما في السابق ،إلــى إقفال
ما تبقى من حسابات تابعة لألشخاص الواردة
اس ـمــاؤهــم ضـمــن ال ـق ــرار ،بــاإلضــافــة ال ــى إقـفــال
عشرات الحسابات التي تشتبه املصارف في أنها
عــائــدة الــى أشـخــاص أو جمعيات أو مؤسسات
على تواصل مع من يشملهم القرار .وإذا كانت
امل ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة مـضـطــرة ال ــى االلـ ـت ــزام بما
يصدر عن الحزانة األميركية خوفًا من العقوبات
املالية األميركية ،فما هو مدى التزام هذه املصارف
بالقرارات الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي

الهادفة إلــى محاصرة حــزب الله ماليًا؟ ومــا هي
ق ــدرة دول مجلس الـتـعــاون الخليجي بالضغط
على النظام املصرفي اللبناني في حال قرر عدم
االمتثال؟ ال تملك دول مجلس التعاون الخليجي
العديد من الخيارات الفاعلة على هذا الصعيد ،إذ
إن أسوأ االحتماالت يتمثل في تشدد دول الخليج
في ما يتعلق بتحويالت اللبنانيني العاملني في
تلك الــدول الــى املـصــارف اللبنانية ،مع العلم بأن
تحويالت اللبنانيني من دول الخليج الى لبنان تبلغ
حوالى  3مليارات دوالر أميركي سنويًا .كما أن
ُ
من املستبعد أن تعمد دول التعاون الخليجي الى
التضييق بشكل مباشر على املصارف اللبنانية،
إذ ينحصر عدد املصارف اللبنانية املوجودة في

ما هو مركز
«استهداف تمويل
اإلرهاب»؟

ُ
أ ّس ـ ـ ـ ـ ــس م ـ ــرك ـ ــز اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف ت ـم ــوي ــل
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب بـ ـم ــوج ــب م ـ ــذك ـ ــرة ت ـف ــاه ــم
ّ
ُوقعت في  21أيار  2017بني الواليات
املتحدة األميركية واململكة العربية
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ــرأس املـ ــركـ ــز
ب ــال ـت ـس ــاوي م ــع ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
األميركية ،وبعضوية كل من البحرين
وق ـ ـطـ ــر وس ـل ـط ـن ــة ع ـ ـمـ ــان والـ ـك ــوي ــت
واإلم ـ ـ ــارات الـعــرب ـيـ ُـة امل ـت ـحــدة بـهــدف
مواجهة التهديد املتصاعد لتمويل
اإلرهابُ .يمثل هذا املركز أداة تعاون
بني الواليات املتحدة األميركية التي
تـعـهــدت بــوضــع خـبــراتـهــا فــي مجال
م ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب ودول ال ـت ـع ــاون
ُ ّ
ـداف املركز
الخليجي .وقــد حــددت أهـ ُ
بـتـتـ ُّـبــع وت ـب ــادل املـعـلــومــات املتعلقة
بشبكات تـمــويــل اإلرهـ ــاب ،وتوحيد
ج ـ ـهـ ــود ال ـ ـ ـ ــدول األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ،وت ـق ــدي ــم
الــدعــم الــى دول املنطقة التي تحتاج
الــى مـســاعــدة فــي بـنــاء قــدراتـهــا على
مكافحة تمويل اإلره ــاب .كما جاءت
مــذكــرة ُالـتـفــاهــم عـلــى ذك ــر ح ــزب الله
كأحد املستهدفني من هذا التعاون.

المصارف اللبنانية قد تنسحب من العراق
شطب بنك البالد اإلسالمي
أثار حاكم مصرف لبنان رياض سالمة مع جمعية املصارف
يوم الخميس املاضي ،مسألة تتعلق بفروع املصارف خارج
لـبـنــان الـتــي يـجــب عليها «االم ـت ـثــال للتشريعات واألنـظـمــة
وقواعد االمتثال املعمول فيها في لبنان» .وفي هذا اإلطار،
أبلغ سالمة املصارف اللبنانية أن مصرف لبنان «سيشطب
بنك البالد اإلسالمي (العراقي) من الئحة املصارف املقبولة
في نظام مدفوعاته بانتظار استكمال دراسة وضعية هذا
الـبـنــك» .وج ــاء ق ــرار شـطــب «بـنــك ال ـبــاد اإلس ــام ــي» ،غــداة
إدراج ــه ورئـيــس مجلس إدارت ــه أراس حبيب محمد كريم
مــن قبل وزارة الـخــزانــة األمـيــركـيــة على «قــائـمــة اإلره ــاب»،
بحجة تحويل أموال إلى الحرس الثوري اإليراني املدرج على
«الئحة اإلرهــاب» .يذكر أن البنك املركزي العراقي قرر منع
املؤسسات املالي ِة التابع ِة له من التعامل مع «مصرف البالد
ِ
اإلسالمي في العراق» .كما قرر إيقاف املصرف اإلسالمي
«من دخول نافذة بيع وشراء العملة األجنبية».

تدرس المصارف اللبنانية
العاملة في السوق
العراقية إغالق فروعها
واالنسحاب من هناك
بسبب «مستجدات سلبية
ضاغطة» ،أبرزها المماطلة
في تسديد ودائع مستحقة
لها على فرع البنك المركزي
في أربيل ،وإلزامها من
المصرف المركزي العراقي
باستثمارات غير مدروسة،
وتعريض رساميلها للتآكل
والذوبان

محمد وهبة
كــانــت امل ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة تتنافس
ل ـلــدخــول إل ــى ال ـس ــوق ال ـعــراق ـيــة إلــى
أن بلغ عــددهــا عـشــرة .لــم يطل األمــر
ّ
يتبي أن االستثمارات هناك
قبل أن
غير مضمونة .مـســار التهافت على
الـ ـع ــراق ان ـق ـلــب رح ـل ــة عـ ــودة مخيبة
لــآمــال وتــاشــي املـطــامــع املصرفية
في الغرف من ريــوع النفط العراقي.
هذه النتيجة أبرزها اللقاء الشهري
الذي عقد الخميس املاضي بني حاكم
مـصــرف لـبـنــان ري ــاض ســامــة ووفــد
جمعية املصارف .أدرج بند انسحاب
املـصــارف اللبنانية مــن الـعــراق على
جــدول أعمال اللقاء ،بناء على طلب
ج ـم ـع ـيــة امل ـ ـصـ ــارف «ب ـغ ـي ــة مـنــاقـشــة
امل ـس ـت ـجــدات الـسـلـبـيــة ال ـتــي تضغط
ع ـل ــى جـ ــو ال ـع ـم ــل املـ ـص ــرف ــي وال ـت ــي
تصيب املصارف العاملة في العراق،
ومنها املصارف اللبنانية العشرة».
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بعض تلك الدول بأربعة ،هي بنك بيبلوس وبنك
البحر املتوسط وبنك بيروت وبنك لبنان واملهجر،
معظمها يوجد على شكل مكاتب تمثيلية .وعليه
يبقى السؤال األ ًهــم :الــى متى ستبقى املصارف
اللبنانية خاضعة لإلمالءات والضغوط الخارجية
بحجة أن النظام املصرفي اللبناني يشكل العمود
الفقري لالقتصاد في لبنان ،وبالتالي ال بد من
حمايته ،ولو اقتضى األمــر التنازل عن السيادة
املالية للدولة؟
على الصعيد السياسي ،يأتي هــذا الـقــرار بعد
أس ـب ــوع ع ـلــى قـ ــرار الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دونــالــد
ترامب االنسحاب من االتفاق النووي اإليراني،
وإع ــادة فــرض عـقــوبــات اقـتـصــاديــة على إي ــران،
وبـعــد ي ــوم واح ــد مــن ات ـهــام ال ـخــزانــة األمـيــركـيــة
ل ـحــاكــم ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي اإلي ــران ــي وب ـن ــك ال ـبــاد
اإلس ــام ــي ف ــي الـ ـع ــراق بـتـسـهـيــل ن ـقــل مــايــن
الــدوالرات لصالح الحرس الثوري اإليراني الذي
يقوم بدوره بدعم حزب الله .وقد ّ
صرح مسؤول
الـخــزانــة األمـيــركـيــة ستيفن مـنــوشــن ب ــأن قــرار
«م ــرك ــز اس ـت ـهــداف تـمــويــل االره ـ ــاب» يــأتــي في
سياق الجهود ملواجهة أفعال إيــران وحــزب الله
املزعزعة لالستقرار فــي املنطقة .واتـهــم القرار
مـجـلــس ش ــورى ح ــزب ال ـلــه بــالـعـمــل عـلــى إطــالــة
مـعــانــاة الـشـعــب ال ـســوري وتــأجـيــج ال ـصــراع في
العراق واليمن وتعريض الدولة اللبنانية والشعب
اللبناني للخطر بتوجيهات من الحرس الثوري
اإليراني.
من املتوقع أن يترك هذا القرار تأثيره على الوضع
ال ـس ـيــاســي ال ـل ـب ـنــانــي ،ال س ـي ـمــا ع ـلــى مــوضــوع
تشكيل الحكومة ،إذ ستتذرع به بعض األطراف
ً
اللبنانية للوقوف حائال أمــام حصول حزب الله
على حقائب أساسية فــي الــدولــة ،وبالتالي عدم
تعريض الحكومة اللبنانية للحصار واملقاطعة
من ُقبل بعض الدول.
َ
في امل ِّ
حصلةُ ،يعتبر قــرار دول مجلس التعاون
ً
ال ـخ ـل ـي ـجــي س ــاب ـق ــة خ ـط ـي ــرة وتـ ــدخـ ــا فــاضـحــا
فــي ش ــؤون لـبـنــان الــداخـلـيــة يستوجب ردًا على
مستوى الحدث من السلطات في لبنان ،ليس أقله
استدعاء سفراء تلك الدول إلبالغهم رفض لبنان
لقرارهم وللتدخل في شؤون طرف لبناني يمثل
شريحة واسـعــة مــن اللبنانيني .حتى يــأتــي ذلك
اليوم ،سيبقى اللبنانيون بانتظار صــدور لوائح
جديدة.
*
خبراء كشف االحتيال
جمعية
رئيس
ُ
املالي املجازين  -فرع لبنان

تقرير

وب ـح ـســب الـتـعـمـيــم رق ــم 2018/159
املـ ـ ـ ّ
ـوجـ ـ ــه لـ ـ ــرؤسـ ـ ــاء م ـج ـل ــس إدارات
املصارف ،فإن املواضيع التي نوقشت
في إطار هذا البند هي ثالثة:
ـ ودائــع املصارف اللبنانية في فرع
البنك املــركــزي فــي أربـيــل كردستان
ـ ـ ال ـع ــراق .ال ي ــزال مــوضــوع تسديد
ّ
ه ــذه ال ــودائ ــع مـعــلـقــا ع ـلــى رغ ــم كل
امل ـ ــراج ـ ـع ـ ــات الـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة م ـ ــع ال ـب ـن ــك
املركزي والسلطات العراقية األخرى
وآخــرهــا زي ــارة رئـيــس الجمهورية
(م ـي ـش ــال ع ـ ــون) .وب ـع ــد مـ ــرور نحو
ث ــاث ــة أش ـ ـهـ ــر ،عـ ـل ــى هـ ـ ــذه الـ ــزيـ ــارة
وموافقة املسؤولني العراقيني على
ّ
حلها ،لم يتحقق أي تطور إيجابي
فـ ـ ــي شـ ــأن ـ ـهـ ــا ،مـ ـ ــا ألـ ـ ـ ـ ــزم املـ ـ ـص ـ ــارف
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ب ـت ــدوي ــن هـ ــذه ال ــودائ ــع
كخسائر في خانة الديون املشكوك
بتحصيلها.
ـ يجري إلزام املصارف اللبنانية في
العراق ،بالدخول في استثمارات قد

ال ترغب بها ،كما هي الحال بدعوة
ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي ال ـع ــراق ــي امل ـص ــارف
فــي الـعــراق إلنـشــاء صـنــدوق إقــراض
م ــن دون أن ي ـك ــون ل ـه ــا خ ـي ــار ع ــدم
املـ ـش ــارك ــة ف ـي ــه وق ـب ــل االط ـ ـ ــاع عـلــى
نظامه األساسي وكذلك على أنظمة
وقواعد إدارتــه وعمله ما يــؤدي إلى
أخ ـطــار جـ ّـمــة يصعب تـحــديــدهــا في
حال استنفذ رأس ماله.
ـ ـ إن إن ـشــاء مــؤسـســة ضـمــان الــودائــع
ّ
فــي ال ـعــراق يـشــكــل بـحـ ّـد ذات ــه ،تـطــورًا
إيجابيًا لبنية السوق املصرفية ،غير
أن عــدم إطــاع املـصــارف على النظام
األســاســي لضمان الــودائــع ،على رغم
ك ــون ـه ــا الـ ـش ــري ــك األسـ ــاسـ ــي ل ـلــدول ــة
ال ـعــراق ـيــة ف ــي ه ــذه امل ــؤس ـس ــة ،يجعل
املـ ـ ـص ـ ــارف غ ـي ــر ق ـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى تـقـيـيــم
حجم األخطار التي ّقد تترتب عليها
ً
مستقبال نتيجة تعثر أحد املصارف
أو توقفه عن الدفع ،كما يصعب على
امل ـصــارف مـعــرفــة سـقــف األخ ـطــار في

حــال استهلك رأس مــال املؤسسة ،ما
يعرض رساميلها (املصارف) للتآكل
والذوبان .كذلك تجهل املصارف نظام
االش ـت ــراك الـسـنــوي والـ ــذي ي ـكــون في
غالبية أنظمة ضـمــان الــودائــع نسبة
مـئــويــة مـتــدنـيــة مــن ال ــودائ ــع ل ــدى كل
مصرف.
ن ـق ــاش ــات ال ـل ـق ــاء بـ ّـي ـنــت أن مـصــرف
لبنان سيفرض اتخاذ مؤونات على
ـذت م ــن لـبـنــان
ك ــل األمـ ـ ــوال ال ـت ــي أخـ ـ ّ
ك ــإج ــراء احـ ـت ــرازي يـجــنــب امل ـصــارف
ف ــي ل ـب ـن ــان م ــن األخ ـ ـطـ ــار ف ــي س ــوق
الـعــراق (املـصــارف اللبنانية الكبرى
موجودة في العراق) .وفي املحصلة
«جـ ـ ـ ــرى ال ـ ـتـ ــوافـ ــق عـ ـل ــى أن ت ـت ـ ّ
ـري ــث
امل ـص ــارف قـبــل ات ـخــاذ ق ــرار جماعي
ف ــي ش ــأن االس ـت ـم ــرار أو االن ـس ـحــاب
من السوق العراقية ،وعلى أن يسافر
وفد من لجنة الرقابة على املصارف
ل ـل ـت ـبــاحــث مـ ــع الـ ـسـ ـط ــات ال ـع ــراق ـي ــة
املوازية».

)الوكالة الوطنية لإلعالم(

إطالق مناقصة الغاز ُ
المسال

ُ
أطلق وزير الطاقة سيزار أبي خليل دفتر الشروط الستقدام بواخر الغاز املسال
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس ،عرض أبي خليل دفتر الشروط الفني
ِ .LNG
ملشروع استقدام بواخر الغاز ،مشيرًا إلى أن «املشروع تأخر منذ عام  2010بسبب
أجندات البعض ،والدولة ّ
تكبدت  27مليار دوالر منذ التسعينيات بسبب الخيارات
ّ
والقرارات الخاطئة سابقًا» .وأشار إلى أن  96شركة سحبت دفاتر الشروط ،فيما
ّ
تأهل  13ائتالفًا دوليًا لخوض املناقصة ،موضحًا أن أمام الشركات  120يومًا إلعداد
ّ
ملفاتها ،على أن ترفع بعدها ملجلس الوزراء لتقييمها واملوافقة عليها ،وأشار إلى أن
«دفتر الشروط يسمح بوجود فائز أو أكثر حسب املواقع».
ّ
وشدد ،في هذا السياق ،على «(أننا) نحمل مشروع بناء الدولة وتطبيق القانون،
وملنشآت النفط قانونها الخاص» .ورأى أن «الدعوة من بعض األطراف لتجاوز
القانون جريمة ،ونحن حراس الدولة ونتبع القوانني وال نسمح بتجاوزها».
من جهة ثانية ،أعلن أبي خليل املصادقة على مناقصة إنشاء مجمع نفطي دولي في
منشآت النفط في طرابلس «سيكون من األكبر على شاطئ املتوسط ،فازت به شركة
روزنفت الروسية العمالقة» ،معتبرًا أن ذلك «سيشكل مخزونًا دوليًا استراتيجيًا
مهمًا للدولة اللبنانية».
(األخبار)
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على الغالف
توسع الجامعات الخاصة
مستمر .الترخيص الذي
يجري على أساس توزيع
طائفي ومناطقي ال يخفي
األهداف الربحية وفداحة ّ
أعداد الطالب الذين قد يقل
عددهم في الجامعة
إلى  157طالبًا وفي الكلية
أو المعهد الجامعي
إلى  27طالبًا ،فهل هذه
«المؤسسات» التي تمنح
الشهادات هي جامعات
ً
فعال؟

«بوتيكات» التعليم العالي

جامعات تضم أقل من  30طالبًا!

هناك 30
جامعة تضم
بين  800و...
 25طالبًا
فقط
(هيثم
الموسوي)

فاتن الحاج
َ
ف ــي ك ــل م ـ ـ ّـرة «تـ ـن ـ ُـب ــت» ف ـي ـهــا جــامـعــة
خاصة بموجب ترخيص في مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ،تـقـفــز األس ـئ ـلــة نـفـسـهــا :هل
ي ـت ـح ـ ّـم ــل الـ ـبـ ـل ــد ج ــامـ ـع ــات إض ــاف ـي ــة
وباالختصاصات التقليدية القائمة،
أي إدارة األع ـم ــال وال ـطــب والـهـنــدســة
وال ـص ـحــة ال ـعــامــة؟ م ــن امل ـس ــؤول عن
هذه التفريخات الجامعية؟ من يحمي
امل ـس ـتــوى الـتـعـلـيـمــي وي ــراق ــب حسن
سـيــر التعليم والـبـحــث الـعـلـمــي؟ وهــل
ً
ه ـنــاك ف ـعــا سـيــاســة وطـنـيــة للتعليم
العالي الخاص؟

بيئة
ّرحلت الحكومة الى جلستها ،االثنين المقبل ،بندًا كان مطروحًا على جدول أعمال
جلسة األربعاء الماضي ،لتأمين تمويل إضافي لسد القيسماني بقيمة نحو  1,5مليون
دوالر .المعطيات تفيد بأن المبلغ المطلوب هو لمعالجة مشكلة ّ
ّ
عة
المجم
المياه
ب
تسر
ّ
ّ
خلف السد ،فيما يشكك خبراء في جدوى هذا المشروع ،أساسًا ،بسبب عوامل التبخر
ّ
التسرب الذي يجعلنا نبدو
ولعدم وجود مصادر مائية لتغذيته غير الثلوج ،وأخيرًا بسبب
ّ
كمن ّ
المي بالسلة»!
«يعبي

ّ
طلب تمويل إضافي لمعالجة مشكلة تسرب مياه البحيرة

ّ
«سلة» سد القيسماني «مفخوتة»
حبيب معلوف

تعطيل
شاغور
حمانا
يلفت الناشط البيئي رجا نجيم الى
إنشاء سد القيسماني فوق املخزن
الجوفي لنبع الشاغور أدى الى تلوث
مـيــاه هــذا الـنـبــع ،وقــد رص ــدت وزارة
الشؤون االجتماعية  ٣٠٠الف دوالر
لتركيب خزان ضخم في بلدة حمانا
ل ـج ـمــع م ـي ــاه ن ـبــع ال ـش ــاغ ــور ف ـيــه ثم
تكريرها قبل استعمالها!

فــي جـلـسـتــه ،األرب ـع ــاء امل ــاض ــي ،كــان
عـلــى ج ــدول اع ـمــال مـجـلــس الـ ــوزراء
طلب مجلس االنماء واالعمار تأمني
تمويل بقيمة  1,437,517,27دوالر
لـتـغـطـيــة كـلـفــة أش ـغ ــال اضــاف ـيــة في
مشروع إنشاء سد القيسماني.
ّ
م ـ ـصـ ــادر فـ ــي وزارة الـ ـط ــاق ــة أك ـ ــدت
لـ«األخبار» ان املبلغ املطلوب هو لسد
ثـغــرات فــي الـســد بعدما تـبـ ّـن فشله
ف ــي ج ـمــع املـ ـي ــاه ،ومل ـعــال ـجــة مـشــاكــل
التسرب بسبب وجــود بواليع تحت
ب ـح ـي ــرة الـ ـس ــد .وأوض ـ ـحـ ــت أن ه ــذه
املرة الثانية التي تجري فيها أعمال
ّ
التسرب .في املقابل،
إضافية لوقف
ّ
رجـحــت مـصــادر فــي مجلس االنـمــاء
واالع ـمــار أن يـكــون املبلغ مخصصًا
السـ ـتـ ـم ــاك ــات وت ـ ـمـ ــديـ ــدات ل ــوص ــل
بحيرة السد بالشبكة الرئيسية .اال
ـف وج ــود أك ــاف اضافية
انـهــا لــم تـنـ ِ

العادة تأهيل السد وملنع التسرب.

تضارب في ّ
السعة

ال ـسـ ّـد ال ــذي أنـشــئ عـلــى أط ــراف بلدة
فالوغا بكلفة  21مليون دوالر ،كان
م ـق ــررًا ان يـتـســع مل ـل ـيــون م ـتــر مكعب

ال يوجد مصدر مائي
مهم لتعبئة بركة
القيسماني اال بعض
المياه الناجمة عن
ذوبان الثلوج

من املـيــاه ،بعد تجميع مياه األمطار
ومـجــاري املياه الشتوية لــدى ذوبــان
ال ـث ـل ــوج ،إض ــاف ــة إل ــى م ـي ــاه ع ــدد من
الـ ـيـ ـن ــابـ ـي ــع الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ف ـ ــي امل ـن ـط ـقــة
امل ـح ـي ـطــة .ك ـمــا ك ــان م ـق ــررًا أن يــؤمــن
املياه لنحو  50ألف شخص في نحو
 30بلدة عبر محطة تكرير بقدرة 12
ألف متر مكعب في اليوم.
م ـ ـصـ ــادر وزارة الـ ـط ــاق ــة وم ـج ـلــس
االنماء واالعمار ّ
ّ
املجمعة
تقدر املياه
فــي بـحـيــرة ال ـسـ ّـد حــالـيــا بنحو 550
ّ
ألــف متر مكعب ،فيما يــؤكــد خبراء
محايدون أن الرقم ال يتجاوز الـ200
ّ
تتسرب من
ألف متر مكعب ألن املياه
أرض ـيــة الـبـحـيــرة ،إضــافــة ال ــى عامل
ال ـت ـب ـخــر ( %48ف ــي ف ـص ــل الـ ـح ــرارة
والـشـحــائــح وزي ـ ــادة ال ـط ـلــب) .لــذلــك،
فــي رأي ه ــؤالء ،مــن شـبــه املستحيل
ّ
ان يتمكن الـســد مــن تجميع مليون
م ـتــر م ـك ـعــب .واألم ـ ــر سـ ـي ــزداد س ــوءًا
مع التأكيدات العلمية بتغير املناخ

العاملي وارتـفــاع حــرارة االرض اكثر
من درجتني مئويتني ،مما يزيد من
حجم التبخر.
الـخـبـيــر الـهـيــدروجـيــولــوجــي سمير
ّ
زعــاط ـي ـطــي ي ـشــكــك ف ــي رقـ ــم الـ ـ ـ 550
ً
ال ــف مـتــر مكعب مـتـســائــا« :م ــن قــام
ّ
بالكيل؟» .وأكــد أن نسبة التبخر في
مثل هذا الوقت من العام تقارب %47
س ـت ــؤدي م ــع ال ـت ـســرب ال ــى ّ تقليص
الـكـمـيــة ت ـبــاعــا ال ــى أن ت ـج ــف ،الفـتــا
إلى انه «ال يوجد مصدر مائي مهم
لتعبئة بــركــة القيسماني اال بعض
امل ـي ــاه الـنــاجـمــة ع ــن ذوبـ ــان الـثـلــوج،
وه ــذا ال يمكن اإلعـتـمــاد عليه» .كما
أن «الـ ـش ــرط األس ـ ــاس ل ـن ـجــاح هـكــذا
مـ ـش ــاري ــع إنـ ـش ــائـ ـي ــة ض ـخ ـم ــة وه ــو
وجود قاعدة صخرية مانعة طبيعيًا
ّ
لتسرب املياه املراد تخزينها» .وأكد
أن ال ـس ــدود «سـيــاســة مــائـيــة قديمة
وم ـك ـل ـف ــة جـ ـ ــدا ،ع ـف ــا ع ـل ـي ـهــا ال ــزم ــن.
كانت وال تــزال وسيلة لإلستعراض
وال ـت ـفــاخــر ال ـبــاطــونــي ب ــن الــزع ـمــاء
وال ـ ـ ـ ـ ــدول» .وق ـ ــد إس ـت ـع ــاض ــت عـنـهــا
أوروبـ ــا فــي الثمانينيات بــدراســات
سـ ـمـ ـح ــت ب ــاالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ـ ــي املـ ـي ــاه
الجوفية.
ول ـ ـفـ ــت زع ــاطـ ـيـ ـط ــي إلـ ـ ــى أن ب ـل ــدان ــا
أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـ ــدة ت ـع ـت ـم ــد ك ـل ـي ــا عـلــى
مـيــاه امل ـخــازن الـصـخــريــة ،خصوصًا
ال ـك ــرب ــون ــات ـي ــة ال ـق ــاس ـي ــة وامل ـش ـق ـقــة
والذائبة بمياه األمطار والتي ّ
تسمى
«م ـخ ــازن كــارس ـت ـيــة» ،مـشـيـرًا ال ــى ان
ّ
هــذا الـنــوع مــن املـخــازن «يشكل نحو
 %70م ــن م ـســاحــة ل ـب ـنــان ويستقبل
كميات كبيرة مــن األمـطــار والثلوج.
وي ـخ ـتــزن ثــروت ـنــا املــائ ـيــة الحقيقية
املقدرة بنحو  3مليارات متر مكعب
من املياه الجوفية العذبة واملتجددة
سنويًا».

المتر المكعب بـ 50دوالرًا!
ي ـب ـل ــغ مـ ـت ــوس ــط ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات لـكـلـفــة
ال ـســد بـعــد انـتـهــاء الـعـمــل فـيــه بأكثر
 30مـلـيــون دوالر ،وم ـتــوســط قــدرتــه

ال ـي ــوم ،تحضر أسـئـلــة مـتـقــدمــة أكـثــر:
ه ــل ت ـض ــع ال ـج ــام ـع ــة ال ـت ــي سـيـجــري
الترخيص لها في رسالتها ورؤيتها
ً
وأهدافها فعال تكوين طالب تنافسي
وتسهم في تطوير كفاياته الشخصية
وامل ـه ـن ـيــة واإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة؟ وهـ ــل تـسـعــى
ال ـج ــام ـع ــة امل ـس ـت ـح ــدث ــة إل ـ ــى ه ـنــدســة
مختلفة للبرامج الجامعية؟
بعيدًا عن الكالم املتجدد عن «تفريخ»
الـجــزر الجامعية الطائفية واملناطقية
و«الــدكــاكــن» و«الـبــوتـيـكــات» التجارية
لـلـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي ،فـ ــإن امل ـق ــارب ــة الـتــي
ت ـب ــدو أك ـث ــر م ــن «ف ــاق ـع ــة» ت ـك ـمــن في
قراءة األرقام األخيرة للمديرية العامة
للتعليم العالي.
اح ـص ــاءات ال ـعــام الـجــامـعــي  2017ـ ـ
 2018تشير إلــى ّأن عــدد الجامعات
والكليات واملعاهد الجامعية في لبنان
المس الـ  ،49إضافة إلى مئات الفروع
ال ـج ـغــراف ـيــة امل ـن ـت ـشــرة ف ــي امل ـنــاطــق.
مـ ــع الـ ـت ــرخـ ـي ــص ل ـج ــام ـع ــة ال ـق ــدي ــس
ج ــاورجـ ـي ــوس ف ــي بـ ـي ــروت ال ـتــاب ـعــة
ملطرانية الروم األورثوذكس بات العدد
 50جامعة بالتمام والكمال .ومن بني
هذا العدد ،هناك  10مؤسسات فقط
تـضــم أكـثــر مــن  5آالف طــالــب ،فيما
ت ــراوح أع ــداد الـطــاب فــي  3جامعات
بــن  3آالف و 5آالف طــالــب ،وف ــي 6
جــام ـعــات ب ــن  3آالف وألـ ــف طــالــب.
والـ ـب ــاق ــي ( 30ج ــامـ ـع ــة) ت ـض ــم بــن
 900و 27طــالـبــا فـقــط! مــع مالحظة
أن عـ ـ ــدد الـ ـ ـط ـ ــاب ف ـ ــي ك ـ ــل جــام ـعــة

سجلت إحدى الجامعات
 2349طالبًا في سنة واحدة
فيما قدرتها االستيعابية هي
 2200طالب على  5سنوات
يشمل أيـضــا ال ـفــروع الجغرافية في
املـنــاطــق .بعض الـجــامـعــات قــد يصل
عــدد الفروع فيها إلــى ثمانية .ويبدو
الف ـت ــا أن تـسـجــل إحـ ــدى الـجــامـعــات
التابعة لشركة جامعية  2349طالبًا
فــي سنة واح ــدة ،فــي حــن ّأن الـقــدرة
االستيعابية املحددة لها ال تتجاوز الـ
 2200طالب على  5سـنــوات! وفيما
علمت «األخبار» أن أصحاب الجامعة
تلقوا ان ــذارًا مــن املديرية العامة ،فإن
هذه املخالفات برسم سياسات الدولة
تجاه التعليم العالي الخاص!
تحوي الجامعات التي يزيد عمرها
على خمسني عامًا  53ألفًا و 64طالبًا،
فيما تضم تلك التي يراوح عمرها بني
 15و 50عامًا  65ألفًا و 54طالبًا ،أي
بما مجموعه  118ألفًا و 118طالبًا.
وإذا كان العدد اإلجمالي للطالب يبلغ
 132ألفًا و 782طالبًا ،فـ ّ
ـإن %88.95
منهم يتركزون في جامعات عمرها
 15س ـنــة وم ــا فـ ــوق .أم ــا الـجــامـعــات
امل ـن ـشــأة حــديـثــا ف ــا تـضــم جميعها
أك ـثــر م ــن  14أل ـفــا و 664طــال ـبــا ،أي
 %11.04فقط من الطالب.

ص ـح ـيــح أن ال ـج ــام ـع ــات ال ـخ ــاص ــة ال
تعتمد على الرسوم الدراسية للطالب،
فحسب ،إنـمــا هـنــاك مـصــادر تمويل
أخرى مثل الهبات الدينية والخاصة،
وق ـ ـسـ ــم م ـ ــن الـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــي،
واملـنــح الــدولـيــة ،إضــافــة إلــى الـقــروض
ّ ّ
املصرفية .إال أنه كيف يمكن لجامعة،
ول ـي ــس ك ـل ـيــة أو م ـع ـهــد جــام ـعــي (ال
يشترط القانون أن يضم  3كليات)،
أن تـسـتـمــر ،ح ــن يـقــل ع ــدد طالبها
عن  800طالب .فلكي تسمى جامعة
يجب أن تضم  3كليات على األقــل،
وك ــل كلية ينبغي أن يـكــون لــديـهــا 3
اختصاصات ،ما يعني باالجمال 9
اختصاصات ،وإذا كــان هناك صف
في كل اختصاص ( 3سنوات) فهذا
يعني  27صفًا ،مضروبة بـ  30طالبًا
في كل صف بالحد األدنــى ،أي 810
ط ــاب .لـكــن ثـمــة جــامـعــات مرخصة
لديها  732طالبًا وأخــرى  513طالبًا
وثالثة  424طالبًا ورابعة  294طالبًا،
الخ ،وبعضها نال الترخيص من دون
أن يباشر التدريس.
ف ــي ال ـجــام ـعــة ال ـت ــي ي ـقــل ف ـي ـهــا عــدد
الـ ـط ــاب ،ي ـقــل فـيـهــا ع ــدد األس ــات ــذة،
وب ــال ـت ــال ــي ي ـت ــراج ــع ال ـب ـح ــث الـعـلـمــي
وخ ــدم ــة امل ـج ـت ـمــع .وت ـح ـت ــاج جــامـعــة
تضم  9اختصاصات إلى  27أستاذًا
في املالك لكون كل اختصاص يتطلب
 3أس ــات ــذة بــال ـحــد األدنـ ـ ـ ــى ،بـحـســب
املعايير التعليمية املـتـعــارف عليها.
ً
ففي جامعة تضم  400طــالــب مثال

يكون عدد الطالب في كل اختصاص
 44طالبًا ،أي أنــه فــي الـصــف الــواحــد
هـنــاك  14طالبًا ،ونسبة الـطــاب إلى
األس ــات ــذة هــي أس ـتــاذ واح ــد لـكــل 11
طالبًا ،فما بالك بجامعة تضم 157
طالبًا ،وهــي مرخصة ومــدرجــة على
اللوائح ،فهل هــذه جامعة وهــل تعمل
فعال؟
في جامعات العالم ،االتجاه هو نحو
الــدمــج ولـيــس الـتـفــريــع .فـفــي فرنسا،
جـ ــرى دمـ ــج فـ ـ ــروع ج ــام ـع ــة لـ ـي ــون 1
وليون  2وليون  3في جامعة واحدة،
بـعــدمــا كــانــت إحــداهــا تـضــم  50ألــف
طالب وأخرى  20ألفًا وثالثة  30ألفًا.
الـ ـس ــؤال :ه ــل ســاهــم صـ ــدور قــانــون
جــديــد للتعليم الـعــالــي الـخــاص الرقم
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الحد
م ــن ه ــذا ال ــوب ــاء؟ ق ـبــل ه ــذا ال ـقــانــون،
ل ــم تـكــن ه ـنــاك آل ـيــة ت ـلــزم الـجــامـعــات
إعـ ــادة الـنـظــر ف ــي بــرام ـج ـهــا ،وكــانــت
الفروع الجامعية تنشأ وتستمر بال
ّ
تــرخـيــص ،إال أن ذل ــك لــم يـعــد قائمًا
اليوم.
الرهان األساسي يبقى على املديرية
العامة للتعليم العالي التي تجزم أنها
سـتـسـلــك ط ــري ــق ت ـجــديــد االعـ ـت ــراف
بالشهادات التي تمنحها الجامعات
ً
ابتداء من عام  ،2019وتؤكد
الخاصة،
ّأن الجامعة التي ال تستحصل على
قـ ــرار اع ـت ــراف ب ـش ـهــادة اخـتـصــاص
معني سيطلب منها التوقف مباشرة
عن تدريس هذا االختصاص.

سد القيسماني في ادنى مستوياته

ع ـل ــى االسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب بـ ـ ـ ـ ــ 500الـ ـ ــف مـتــر
م ـك ـع ــب ،م ــا ي ـع ـنــي أن ك ـل ـفــة تـخــزيــن
امل ـتــر املـكـعــب ال ــواح ــد تـ ــراوح ب ــن 40
و 50دوالرًا .ومــع احـتـســاب استمرار
االنفاق على سد التسربات والصيانة
وال ـت ـش ـغ ـي ــل وكـ ـلـ ـف ــة ان ـ ـشـ ــاء مـحـطــة

الـ ـتـ ـك ــري ــر وت ـش ـغ ـي ـل ـه ــا وص ـي ــان ـت ـه ــا
واالس ـت ـم ــاك ــات ودفـ ــع ال ـف ــوائ ــد على
ق ــرض االنـ ـش ــاء ...سـنـكــون أم ــام كلفة
خـ ـي ــالـ ـي ــة بـ ـك ــل امل ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر ،م ـ ــن دون
م ـح ــاس ـب ــة أو مـ ــن يـ ـح ــاسـ ـب ــون .ســد
بريصا الذي فشل كليا في جمع املياه

ولم يحاسب احد ،وسد شبروح الذي
مئة مليون
تضاعفت كلفته الى نحو ُ
دوالر (بــدل  40مليونًا كما أعلن يوم
تدشينه) وال يــزال يتسرب منه نحو
 200ليتر بالثانية الواحدة ،وغيرهما
مــن مشاريع الـســدود السطحية ،هي

مشاريع ال تجمع أكثر مــن الــديــون...
اكثر منها مشاريع حقيقية اليصال
امل ـي ــاه ال ــى ال ـن ــاس .ول ــو كــانــت هـنــاك
نية حقيقية لــذلــك ،ملــا تركت شركات
كبرى كـ«نسله» تضع يدها على مياه
الينابيع واالبار الجوفية في فالوغا

(ب ــال ـق ــرب م ــن م ـش ــروع ال ـس ــد) لتبيع
املياه املعبأة في كل العالم ،فيما تدفع
ال ــدول ــة تـكــالـيــف خـيــالـيــة عـلــى انـشــاء
س ــدود مـخــربــة للنظم االيـكــولــوجـيــة
لـ ـت ــروي الـ ـن ــاس ب ـم ـيــاه م ـعــال ـجــة فــي
محطات تكرير!
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«سكة الحجاز» في «دار النمر»

حلم الـ «شنغن» العثماني
حدث قبل قرن من اليوم ،أن التنقل بين الدول العربية لم يكن في حاجة الى تأشيرة دخول .األجزاء المتبقية من «الخط الحجازي»،
أحد أكبر المشاريع العمالقة في زمنه ،ال تزال شاهدة على حلم ربط الدول العربية وانسيابية حركة الناس والبضائع في ما بينها.
«دار النمر» تستعيد في معرض* يستمر شهرًا وقائع هذا الحلم وتفاصيله

محطة درعا

ّ
أليسا مدور
ُعـ ـ ّـد إن ـش ــاء خ ــط س ـكــة ال ـح ـجــاز الــرك ـيــزة
األساسية للمشروع النهضوي الحميدي
امل ـعــروف بــ«الـجــامـعــة االســام ـيــة» الــذي
أطلقه السلطان العثماني عبد الحميد
ّ
الثاني ،وهو ما أكده األخير في مذكراته
بالقول« :أخـيـرًا تحقق الخط الحجازي؛
ذل ــك ال ـح ـلــم الـ ــذي طــاملــا راود مخيلتي.
فذلك الخط الحديدي لم يكن فقط مصدرًا
اقتصاديًا للدولة العثمانية ،بل كان في
اآلن ذاتــه يمثل مصدرًا بالغ األهمية من
الناحية العسكرية».
ال ـس ـب ــب امل ـع ـل ــن ل ـق ـي ــام الـ ـخ ــط ،أس ــاس ــا،
ك ــان ديـنـيــا .إذ اعـتـمــد فــي م ـســاره طريق
الـ ـح ــج ال ـ ـبـ ــري مـ ــن دمـ ـش ــق ع ـب ــر مــدي ـنــة
ً
درعـ ــا وص ـ ــوال إل ــى املــدي ـنــة امل ـن ــورة مما
س ـ ّـه ــل ع ـلــى ال ـح ـجــاج ف ــي ك ــل م ــن ال ـشــام
وآسـ ـي ــا واألنـ ــاضـ ــول ق ـطــع امل ـس ــاف ــة إلــى
ً
املدينة املنورة في خمسة أيــام فقط بدال
مــن أرب ـعــن يــومــا .وإض ــاف ــة ال ــى أهميته
االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي تـسـهـيــل ال ـت ـج ــارة بني
مناطق السلطنةّ ،
بينت أح ــداث الحرب
ال ـع ــامل ـي ــة األول ـ ـ ــى ال ـط ـب ـي ـعــة ال ـس ـيــاس ـيــة
واالستراتيجية لـهــذا امل ـشــروع العمالق
ف ــي «ال ـت ـص ـ ّـدي لـلـمـطــامــع االسـتـعـمــاريــة
الفرنسية فــي املـغــرب وتــونــس مــن جهة،
والبريطانية في مصر من جهة ثانية»،
بحسب األس ـتــاذ فــي الـتــاريــخ العثماني
ع ـب ــد ال ــرح ـي ــم أبـ ــو ال ـح ـس ــن .وبــال ـف ـعــل،
ظهرت أهمية الخط وخطورته العسكرية
ع ـ ّلــى بــري ـطــان ـيــا ،خ ــال الـ ـح ــرب ،عـنــدمــا
ً
ـا ً
مهما فــي ثـبــات العثمانيني
مــثــل عــامـ
نحو عامني في وجه القوات البريطانية
املتفوقة في جنوب سوريا.

ّ
أدركت القوى االستعمارية ،مبكرًا ،األهمية االستراتيجية لهذا الخط

ّ
أدرك ـ ـ ــت الـ ـق ــوى االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة ،م ـب ــك ـرًا،
األه ّـ ـمـ ـي ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة لـ ـه ــذا ال ـخ ــط.
فشنت الصحف الفرنسية والبريطانية
حـمـلــة ضــد امل ـش ــروع واتـهـمــت السلطان
ع ـبــد ال ـح ـم ـيــد بــال ـج ـنــون بـسـبــب الـكـلـفــة
الباهظة إلنشاء الخط وصعوبة تنفيذه.
وف ـ ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،ك ـ ــان خ ـ ــط الـ ـحـ ـج ــاز مــن
أكـبــر املـشــاريــع االسـتـثـمــاريــة فــي الــدولــة
مشروع في العالم ربما
العثمانية وأول
ُ
ُي ّ
مول جماهيريًا .إذ ق ّدرت كلفته قبل بدء
العمل بنحو أربعة ماليني ليرة عثمانية
(ح ــوال ــى  570ك ـي ـلــوغــرامــا م ــن ال ــذه ــب)،

ّ
فخصصت السلطنة  %18من ميزانيتها
ّ
إلنشائه .ولكن سرعان ما تبي أن الكلفة
قد تتجاوز ثمانية ماليني ليرة عثمانية.
لــذلــك كــانــت هـنــاك حــاجــة إليـجــاد مصدر
آخــر لتمويل امل ـشــروع .لــم يــرد السلطان
عـبــد الـحـمـيــد إغـ ــراق دول ـت ــه ف ــي الــديــون
عبر االعتماد على قروض خارجية ،على
خــاف مشروعي سكة حديد األنــاضــول
وسكة حديد بغداد اللتني ساهمت دول
وجــه نـ ً
أجنبية فــي تمويلهما .لــذلــكّ ،
ـداء
إلــى العالم اإلســامــي للتبرع للمشروع،
وتبرع من جيبه الخاص بـ  320ألف ليرة

عثمانية ،فيما تبرع شاه إيران بخمسني
أل ـ ــف لـ ـي ــرة ع ـث ـم ــان ـي ــة ،وخـ ــديـ ــوي مـصــر
ب ـمــواد عينية لـلـبـنــاء .وأصـ ــدرت الــدولــة
العثمانية طوابع يعود ريعها ملصلحة
املشروع ،وفرضت ضريبة خمسة قروش
عـلــى ك ــل شـخــص ذكـ ــر ،واق ـتـطـعــت %10
م ــن مــرت ـبــات مــوظ ـفــي ال ــدول ــة ،وفــرضــت
الـ ـتـ ـب ــرع ب ـ ــرات ـ ــب شـ ـه ــر كـ ــامـ ــل عـ ـل ــى كــل
املــوظ ـفــن ...حتى غطت الـتـبــرعــات ثلثي
تكاليف املشروع .ويوضح أبو الحسني:
«أراد السلطان ان يقوم املـشــروع بجهد
اسـ ــامـ ــي بـ ـح ــت ،وت ـل ـب ـي ــة لـ ـن ــدائ ــه أت ــت
تـبــرعــات كبيرة مــن والة ومـلــوك ووزراء
وشـعــوب مصر وامل ـغــرب الهند وجنوب
افــري ـق ـيــا وت ـت ــارس ـت ــان واي ـ ـ ــران ،وم ــن كل
الطوائف :املسلمني واملسيحيني واألرمن
والـســريــان والـيـهــود ،بمن فيهم مؤسس
الحركة الصيونية ثيودور هيرتزل .لكن
السفارة العثمانية في فيينا ّ
ردت تبرعه،
وحرصت أن يكتب اق ـ ً
ـرارا بأنه استرجع
أمواله».
بوشر بالعمل في بناء خط سكة حديد
ال ـح ـجــاز س ـنــة ُ ،1900
وب ـن ـيــت م ــن أجـلــه
ّ
آالف الـجـســور والـبـحـيــرات والتجمعات
الصناعية وخــزانــات املـيــاه فــي املناطق
ال ـت ــي ي ـم ـ ّـر ب ـه ــا ،م ـمــا ان ـع ـكــس انـتـعــاشــا
ف ــي ق ـطــاعــي االق ـت ـص ــاد وال ـس ـي ــاح ــة في
املناطق التي أنشئت فيها املحطات التي
ّ
كــانــت تبعد ك ــل منها عــن األخ ــرى نحو
 30كلم .وكــان الخط ينطلق مــن دمشق،
ويـتـفــرع فــي بـصــرى جـنــوب ســوريــا إلــى
خطني :أحدهما يصل يمر بكل من املفرق
والزرقاء ّ
وعمان ومعان في األردن ويكمل
سـ ـي ــره ج ـن ــوب ــا إل ـ ــى أن ي ــدخ ــل أراض ـ ــي
الحجاز حيث ينتهي في املدينة املنورة؛

واآلخــر يتجه غربًا نحو فلسطني ،وأهم
محطاته نابلس وحيفا وعـكــا ،ويتفرع
مــن حيفا خــط يربطها بمصر .وامـتــدت
ال ـخ ـط ــوط ال ـفــرع ـيــة لـلـسـكــة ب ــن ب ـيــروت
ودم ـشــق وح ـمــص وال ـق ــدس إضــافــة إلــى
خـ ـط ــي ريـ ـ ـ ــاق وح ـ ـلـ ــب .وكـ ـ ـ ــان فـ ــي خـطــة
امل ـشــروع الـحـجــازي أن يمتد مــن املدينة
املـنــورة إلــى مكة ومنها إلــى ميناء جدة
على البحر األحمر ،ما يزيد من أهميته
التجارية ،إال أن ذلك لم يتحقق.
أشـ ـ ـ ــرف عـ ـل ــى الـ ـعـ ـم ــل فـ ــي امل ـ ـش ـ ــروع 34
ً
مهندسا ،بينهم  17من رعايا السلطنة
والـبـقـيــة م ــن أملــان ـيــا وفــرن ـســا وإيـطــالـيــا
والـنـمـســا وبلجيكا وال ـيــون ــان ،بــرئــاســة
املهندس األملــانــي هنريخ مايسنر الــذي
مسلم لدى بدء العمل
استبدل بمهندس
ُ
في األماكن املقدسة .وق ّدر عدد العاملني
فــي الخط بحوالي ستة آالف ،معظمهم
من أفراد الجيش العثماني.
استمرت سكة حديد الحجاز تعمل بني
دم ـش ــق وامل ــدي ـن ــة املـ ـن ــورة ت ـســع س ـنــوات
ت ـق ــري ـب ــا ،ووصـ ـ ــل عـ ــدد ال ـح ـج ــاج ال ــذي ــن
نقلهم سنة  1914الــى  300ألــف .وساهم
ف ــي ال ـن ـه ـضــة ال ـت ـج ــاري ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
للحجاز وكافة املدن الواقعة على امتداد
ً
ميناء
الخط ،ومنها حيفا التي أصبحت
ومــدي ـنــة ت ـجــاريــة هــام ــة ،كـمــا ســاهــم في
اس ـت ـقــرار بـعــض الـقـبــائــل ال ـبــدويــة حيث
ظهرت مجتمعات عمرانية على جانبي
الـخــط ،واشـتـغــل عــدد منهم فــي الــزراعــة.
استمر عمل الخط إلــى أن تأثرت السكة
خالل الحرب العاملية األولــى وتم تدمير
ع ــدة أج ـ ــزاء مـنـهــا .ويـلـفــت أب ــو الـحـســن
ال ــى أن «ال ـبــري ـطــان ـيــن اع ـت ـب ــروا الـسـكــة
هــدفــا عـسـكــريــا أث ـن ــاء الـ ـح ــرب ،فــاع ـتــدوا
على أجزاء منها .كما قاد لورنس العرب
حــربــا ضــد الـقـطــار الـحـجــازي ع ــام 1917
مكافئًا بالذهب من يأتيه بقطع من حديد
السكة».
الـيــوم ،ال تــزال أجــزاء من محطة الحجاز
(في لبنان واالردن والحجاز )...صامدة،
تبكي على انجاز تحقق في القرن التاسع
عشر ،وتسخر من زحمتنا وعجزنا في
القرن الواحد والعشرين.
* املعرض من تنظيم مركز اآلداب والفنون في
الجامعة األميركية في بيروت بالتعاون مع «دار
الـنـمــر» ،ويستمر مــن  2أي ــار حتى  2حــزيــران
فــي «دار الـنـمــر» .وهــو نتيجة تـعــاون مــع قسم
األرشيف العثماني في رئاسة الــوزراء التركية
ّ
سيتم
للحصول على نسخ من وثائق وصــور
االحـتـفــاظ بها فــي مكتبة الجامعة األميركية.
ّ
ّ
يضم املعرض صورًا ووثائق عن التمويل ،وعن
مراحل بناء السكة ومحطاتها واملناطق التي مرّ
بها ،وعن شكل القطارات من الداخل والخارج
والبطاقات التي كانت تستخدم للتنقل .وتقام
عـلــى هــامـشــه م ـحــاضــرات ف ــي مـعـهــد عـصــام
فارس للشؤون الدولية في الجامعة األميركية
تـتـمـحــور ح ــول ع ـهــد ال ـس ـل ـطــان ع ـبــد الـحـمـيــد
الـثــانــي وأع ـمــال بـنــاء الـسـكــة الـحــديــد والـحــركــة
املسيحية ـ ـ الصهيونية.

اختصر المشروع رحلة
الحج من  40يومًا الى
خمسة أيام

مفكرة

متابعة
الليسيه الكبرى تنكث
اتفاق جريصاتي

إرشادات «الصحة»  :الحذر من الصيام واجب

فاتن الحاج

مروى بلوط
ّ
ّ
التوعوية في العالم
الصحية
تغيب اإلرش ــادات
العربي عن موضوع الصوم عند مرضى السكري
وارت ـف ــاع ضـغــط الـ ــدم ،وه ــي إن ُو ِج ـ ـ َـدت ال تلقى
ّ
الـتــزامــا جـ ّـديــا مــن قـبــل املــرضــى .فــي حــن يشكل
الصوم خطرًا على املصابني بأحد أو كال هذين
َ
ّ
ّ
يتعرض لها
املتغيرات التي
املــرضــن ،نظرًا إلــى
ّ
املريض املصاب في ما يتعلق بالنظام الغذائي،
مواعيد الطعام ومواعيد العالجات الطبية ،وما
ينتج منها من انخفاض أو ارتـفــاع حـ ّـاد لنسبة
السكر في الدم أو ضغط الدم.
ّ
من هنا ،نظمت وزارة الصحة العامة ،أمس ،ورشة
عمل تــوعــويــة حــول تجنيب املــرضــى الصائمني
مضاعفات بعض الـعــادات التي تــرافــق الصيام.
ّأمــا هــدف الــورشــة ،فهو تخفيض كلفة الفاتورة
ُ ّ
الصحية للمريض ،التي تشكل عبئًا كبيرًا على
ّ
الصحة ،بحسب مدير البرنامج
ميزانية وزارة
ّ
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـس ــكــري ف ــي وزارة ال ـص ـح ــة ال ـعــامــة
ّ
االختصاصي أكــرم شتاي ،الفتًا إلــى أن «الدولة
تـ ّ
ـؤمــن خــدمــات للمصابني بــأمــراض مــزمـنــة ،من
ّ
خــال أكثر مــن  200مركز مــوزعــن على مختلف
اللبنانية ُت ّ
ّ
قدم معاينات طبية مجانية».
املناطق
ب ـح ـســب أرق ـ ـ ــام ُوزارة ال ـص ـح ــة الـ ـع ــام ــة ،نـحــو
 %12م ــن ع ــدد امل ـق ـي ـمــن ف ــي ل ـب ـنــان ُم ـصــابــون
بمرض السكري ،فيما يلفت رئيس قسم الغدد
وال ـس ـكــري فــي مستشفى الـجــامـعــة األمـيــركـيــة
ُس ــام ــي ع ـ ـ ــازار إلـ ــى أن ن ـح ــو  %80م ــن ه ــؤالء
امل ـص ــاب ــن «ي ـص ــوم ــون ف ــي ش ـهــر رم ـض ــان من
دون التزام الحذر»ُ ،مشيرًا إلى ضرورة فحص

(مروان طحطح)

ّ
متكرر.
السكري خالل فترة الصوم بشكل
م ــن جـهـتـهــا ،تـلـفــت الـطـبـيـبــة االس ـت ـشــاريــة في
م ــرض ال ـغــدد الـصـمــاء والـسـكــري هــاجــر بلوط
إلــى أن هـنــاك ح ــاالت يجب فيها على الصائم
املريض اإلفطار ،وهي عندما «ينخفض السكر
ف ــي الـ ــدم دون  60مـ ـل ــغ/دل ،ويــرت ـفــع مـسـتــوى
الـسـكــر ف ــي الـ ــدم ف ــوق  300مـ ـل ــغ/دل»ُ ،مـشـيــرة
إل ــى ع ــدم وج ــوب ال ـص ــوم لـلـمــرضــى املـصــابــن
بالسكري من النوع األول.

ّأم ــا أه ـ ّـم الـنـصــائــح ال ـتــي يـجــب عـلــى الـ ّصــائــم
ّ
املـ ــريـ ــض ب ــالـ ـس ــك ــري اتـ ـب ــاعـ ـه ــا ف ـت ـت ـم ــث ــل فــي
ّ
مــراجـعــة الطبيب املـخـتــص قبل وخ ــال وبعد
انتهاء فترة ّ
الصيام ،وتنظيم األدوية وتعديل
ّ
الـجــرعــة إذا ّتـطــلــب األم ــر ،واإلك ـث ــار مــن شــرب
امل ـيــاه وتـجــنــب امل ــأك ــوالت الـسـكــريــة والــدسـمــة
أو التي تحتوي على امللح ،وتعجيل اإلفطار
وتــأخ ـيــر ال ـس ـحــور ،وم ـمــارســة الــريــاضــة بعد
اإلفطار بساعتني.

«شو هيدا؟» :دليل سمعي في متحف بيروت
زينب اسماعيل
تـُـزامـنــا مــع ال ـيــوم الـعــاملــي لـلـمـتــاحــف ،افتتحت
املــديــريــة الـعــامــة لــآثــار فــي وزارة الـثـقــافــة في
امل ـت ـحــف الــوط ـنــي ف ــي بـ ـي ــروت ،أمـ ــس ،م ـشــروع
دل ـيــل سـمـعــي ي ـت ـنــاول  25قـطـعــة ُم ــوج ــودة في
املـتـحــف ُ
ويـ ـع ـ ّـرف عـنـهــا .الــدل ـيــل امل ـع ـ ّـد مــن قبل
الفنانة اللبنانية أنابيل ضو و«أبناء بيروت»،
والــذي يحمل عنوان «شــو هـيــدا؟»ّ ،
يعد العمل
ُ
األول لـ«متحف متحف» ،املـبــادرة التي أطلقها
ُ
«ب ـي ــروت متحف ال ـفــن» بــالـتـعــاون مــع مــديــريــة
اآلثار.
الدليل هو عبارة عن نسخة خضعت إلخراج فني
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وم ـع ـ ّـدل عــن أصـ ــوات أن ــاس عــاديــن ش ــارك ــوا في
سلسلة ورش ــات أقــامـتـهــا ضــو فــي املـتـحــف على
م ــدى ثــاثــة أيـ ــام ،ت ـحــدثــوا خــالـهــا ع ــن نظرتهم
الـ ـخ ــاص ــة والـ ـعـ ـف ــوي ــة إل ـ ــى ه ـ ــذه الـ ـقـ ـط ــع ،ل ـي ـعــاد
َ
تسجيلها بصوتي املمثلني جورج خباز وجوليا
ّ
قـ ّـصــار ،فــي محاولة لجعلها محببة وقريبة من
الـ ـن ــاس .وس ـي ـكــون الــدل ـيــل م ـت ــواف ـرًا ف ــي املـتـحــف
الوطني حتى كانون األول  ،2018باإلضافة إلى
إمكانية الحصول عليه مباشرة من املتحف.
تكمن أهمية املشروع ،بحسب ضو ،في كونه ّ
غير
شكل العالقة بني املتحف والناس ،لتكون مباشرة
وغير تقليدية« ،يعكسون من خاللها مشاعرهم
وأف ـكــارهــم الـخــاصــة حـيــال بـعــض الـقـطــع األثــريــة

دون االلـتــزام بالبطاقات املرفقة فيها وتاريخها
وإشكالية وجــودهــا فــي املـتـحــف» ،باعتبار أنها
لـطــاملــا كــانــت مـتــداخـلــة م ــع حـيــاتـهــم الـسـيــاسـيــة
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ،وال ضير
فــي أخــذهــا إلــى املنحى الشخصي والبسيط في
ّ
ال ـف ـهــم .وي ــرى الـقـ ّـيـمــون عـلــى امل ـش ــروع أن ــه يـعــزز
بامتياز المركزية الفنون وأهمية إشراك املجتمع
ً
امل ـح ـلــي ف ــي ال ـف ــن ال ــواقـ ـع ــي ،ف ـض ــا ع ــن تــوطـيــد
الترابط بني الفن وبيئته املحليةُ .يذكر أن متحف
«بيروت متحف الفن» هو قيد اإلنشاء حاليًا في
منطقة املـتـحــف ،ومــن املـقــرر إن ـجــازه سنة ،2020
ليكون ملتقى ثقافيًا ،يتبادل الناس فيه األفكار
واآلراء.

الجريدة الرسمية
نحو المكننة

جوائز لطالب العمارة
في «اللبنانية» طرابلس

موظفو ُ
الم ّستشفيات الحكومية
يواصلون تحركاتهم

الوصول إلى أعداد الجريدة الرسمية إلكترونيًا
سيكون متاحًا منذ اليوم ،وفق ما أعلن أمس
املدير العام لـ«دار الكتاب اإللكتروني» عبد
الرحمن قرقوتي ،في ندوة عقدها في مركز
الدار في فرن الشباك بحضور قانونيني .ولفت
قرقوتي إلى أن العمل املشترك للدار ورئاسة
مجلس الوزراء ّأدى إلى «مكننة أعداد الجريدة
منذ نحو  100عام إلى اليوم ،ما يعتبر إنجازًا
وتطورًا للدولة اللبنانية في إصدار الجريدة
الرسمية إلكترونيًا ،لقاء بدل مخفوض ورمزي
هو  550,000ليرة لبنانية سنويًا» .وأضاف
«تحقق اإلنجاز أخيرًا لتاريخ لبنان القانوني ،بعد
إصدار مليوني صفحة من الجريدة الرسمية
على مدى قرن من الزمن.

حقق طالب قسم الهندسة املعمارية في
كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة
اللبنانية ـ ـ الفرع الثالث في طرابلس ،إنجازًا
جديدًا ،إذ حصدوا للمرة الثانية تواليًا
الجوائز الثالث األولى باملسابقة املعمارية
لألحياء الخضر.
والطالب الفائزون هم :ديما املرعبي،
أسيل تليجة ،هدى املواس وعمر حسن.
وشاركت في هذه املسابقة مجموعة من
كليات العمارة من مختلف فروع الجامعة
اللبنانية .وجرت املسابقة بتنظيم من
جمعية « ،»ecosolutionsبالتعاون مع نقابة
املهندسني ومجلس لبنان لألبنية الخضر،
إضافة إلى بلدية راسمسقا في الكورة.

ّ ُ
ّ
نفذ موظفو املستشفيات الحكومية ،أمس،
اعتصامًا في ساحة رياض الصلح ،وعمدوا الى
قطع الطريق ّباتجاه جامع األمني ،احتجاجًا على
عدم إقرار حقهم في سلسلة الرتب والرواتب.
ّ
ّ
التحركات
التحرك يأتي ضمن سلسلة من
هذا
االحتجاجية التي بدأها هؤالء منذ أكثر من
مطلبهم .وبحسب
أسبوع سعيًا الى تحقيق
ُ
الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي املستشفيات،
ّ
فإن املوظفني ُوعدوا ،أمس ،بإقرار املراسيم
التطبيقية لسلسلتهم في جلسة مجلس الوزراء
ُ
األخيرة يوم االثنني ،على أن ترفق وزارة املال
الجداول الخاصة بهم في ما بعد .في هذا الوقت،
أعلن املوظفون استمرارهم في اإلضراب إلى حني
تنفيذ الوعود.

ّ
لــم يـجــف بعد حبر االتـفــاق ال ــذي وقعه
معلمو الليسيه الـكـبــرى الفرنسية مع
إدارة املــدرســة .بعد أسـبــوع واح ــد ،عاد
املـعـلـمــون إلــى اإلض ــراب بـعــدمــا أبلغهم
املدير املشرف (ّ )proviseurأن االتفاق
ال يلزمه بشيء ســوى أنــه يتعهد بعدم
حـســم أي ــام اإلضـ ـ ــراب ،مـشـيـرًا إل ــى ّأن
املدرسة غير قــادرة على تطبيق قانون
الرتب والرواتب .وكان محاميا
سلسلة
ّ
الطرفني قد وقعا اتفاقًا مكتوبًا بمباركة
القصر الجمهوري ورعاية وزير العدل
س ـل ـيــم ج ــري ـص ــات ــي وحـ ـض ــور رئ ـيــس
ن ـقــابــة امل ـع ـل ـمــن رودول ـ ـ ــف ع ـب ــود .وقــد
تضمن النقاط اآلتية:
 تتعهد اإلدارة خـطـيــا بــدفــع سلسلةالرواتب والدرجات الست االستثنائية مع
ً
ابتداء من تاريخ صدور
مفعول رجعي
القانون الرقم  46بتاريخ .2017/8/21
 تتعهد املدرسة بدفع بدل أيام اإلضرابالــذي حسمته وبعدم التفكير ّ
باملس به
فــي وقــت الح ــق ،باعتبار أن هــذا الحق
مكفول في الدستور اللبناني.
 تتعهد امل ــدرس ــة بـحـمــايــة االم ـت ـيــازاتالتي سبق أن أعطتها للمعلمني ،لكونها
أصـ ـبـ ـح ــت حـ ـق ــوق ــا م ـك ـت ـس ـبــة وي ـج ــب
احترامها وعدم ّ
املس بها.
ال ـت ــراج ــع ع ــن االتـ ـف ــاق ف ــاج ــأ األه ــال ــي
الــذيــن انـتـقــدوا السياسة الـجــديــدة التي
تتبعها إدارة البعثة العلمانية الفرنسية
التي تخوض ،كما قــالــوا ،معركة كسر
عظم وتـفــرض علينا شــروطــا قاسية.
وكـ ــانـ ــت ال ـل ـج ـن ــة قـ ــد قـ ــدمـ ــت ،فـ ــي 15
الـجــاري ،اقتراحًا بدفع رواتــب املعلمني
مــع الــدرجــات الـســت االستثنائية وفق
ال ـق ــان ــون  ،46م ــن دون امل ــواف ـق ــة على
املــوازنــة املدرسية وفـ ّـك تجميد الــزيــادة
على األقساط املدرسية.
وفي  16الجاري ،تعهد محامي املدرسة
بـتـقــديــم اق ـت ــراح آخ ــر ف ــي غ ـضــون 48
ســاعــة بعد جلسة اسـتـمــاع طويلة بني
مـمـثـلــن ع ــن ل ـج ـنــة األه ـ ــل وعـ ــن إدارة
املـ ــدرسـ ــة ،ف ــي م ـك ـتــب قــاض ـيــة األمـ ــور
املستعجلة فــي ب ـيــروت هــالــة نـجــا .وال
تزال اللجنة تتنظر اقتراح املدرسة.
إعـ ـ ـ ــان اإلضـ ـ ـ ـ ـ ــراب أت ـ ـ ــى عـ ـل ــى أب ـ ـ ــواب
امتحانات البكالوريا الفرنسية التي تبدأ
االثنني املقبل ،وزفه ،على غير عادة ،إلى
األهــالــي املــديــر املـشــرف مـبــاشــرة .فقد
ذكــرت لجنة األه ــل ،فــي بيان أصــدرتــه،
أنها تلقت الخبر عبر البريد اإللكتروني
الـ ـخ ــاص ب ــامل ــدي ــر ،م ـب ـل ـغــا إي ــاه ــم ب ــأن
املـ ـ ــدرسـ ـ ــة س ـت ـق ـف ــل أبـ ــواب ـ ـهـ ــا ب ـس ـبــب
اإلضــراب املفتوح للمعلمني ،ابـتـ ً
ـداء من
الجمعة.
وتمنت اللجنة أن تجد املدرسة واملعلمون
صـيـغــة مـشـتــركــة إلعـ ــادة أبـنــائـهــم إلــى
الصفوف بأسرع وقت ممكن.
في املقابل ،ال تــزال الصفوف مفتوحة
في الليسيه ـ ـ ـ نهر إبراهيم بعد إبــرام
اتـ ـف ــاق م ـم ــاث ــل ب ــرع ــاي ــة ج ــري ـص ــات ــي،
يـعـطـيـهــم ال ـس ـل ـس ـلــة ودرجـ ـت ــن شــرط
اإلضراب في املدرسة ،فيما يأمل
تعليق ّ
املعلمون أل يلقى املصير نفسه التفاق
معلمي الليسيه الكبرى ،وكما حصل
في طرابلس .وفــي الليسيه ـ ـ ـ حبوش،
ينتظر املـعـلـمــون ال ـج ــواب عـلــى تغطية
األهل لرواتبهم من دون الست درجات.
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أسعد أبو خليل *
كـ ـي ــف تـ ـ ـ ــدرس عـ ـن ــاص ــر تـ ـق ــري ــر ال ـس ـي ــاس ــة
ال ـخــارجـ ّـيــة ل ـلــدولــة اإلي ــران ـ ّـي ــة؟ لـيــس هـنــاك
اتـ ـف ــاق ب ــن امل ـخ ـتـ ّـصــن األك ــاديـ ـم ـ ّـي ــن .كــان
األك ــادي ـم ــي األم ـي ــرك ــي روح ال ـلــه رمـضــانــي
ّ
(در َس لعقود فــي جامعة فرجينيا ،وكــان
ّ
ع ـم ـيــد ال ـ ــدراس ـ ــات اإلي ــران ــي ــة ف ــي أم ـي ــرك ــا)
ي ـش ــرح ل ــي أن ت ــاري ــخ إي ـ ـ ــران أهـ ــم ل ــدراس ــة
سـيــاســاتـهــا ال ـخــارجـ ّـيــة م ــن حــاضــرهــا في
رص ــد مـسـتـقـبـلـهــا .وري ـت ـش ــارد ك ــوت ــام ،في
ّ
ّ
اإليرانية» ،يرى
«القومية
كتابه املرجع عن
ً
ّ
عامال فريدًا في أن الشاه كــان مستبدًا إلى
ّ
در ّج ــة أن عــامــل «العظمة املـلـكــيــة» ( )1كان
ّ
الخارجية على
مؤثرًا رئيسًا في سياساته
رغم أنه كان أداة مطيعة (ومن «دون كرامة»)
ّ
األميركية .أما العامل القومي،
في يد الدولة ّ
فهو يــراه مؤثرًا في حركات املعارضة أكثر
منه في الشاه يومها .توماس جونو وسام
ّ
ّ
االسالمية
الجمهورية
رازافي يريان أن عزلة
اإلي ــران ـ ّـي ــة ه ــي ال ـع ــام ــل األكـ ـث ــر ت ــأث ـي ـرًا في
ّ
األخيرة
الخارجية في السنوات
سياساتها
ّ
على رغم كثرة الحديث عن صعود وتدخل
إيران ّ
ّ
إقليمية ( .)2لكن ال يمكن تقييم
كقوة
ّ
ّ
كل مراحل الجمهورية االسالمية من دون
اعتبار للحقبات املختلفة فيها (فــي عصر
ّ
الجمهورية االســامـ ّـيــة) .لقد كانت الحقبة
ّ
قوي ،لكن
أيديولوجي
تأثير
ذات
الخمينية
ّ ّ
ّ
الواقعية في السياسة الخارجية أثرت هي
ّ
أيضًا في السياسة الخارجية ،وكانت هي
وراء ّ
تجرع «الـســم»  -كما أسماه الخميني
 بــالـنـسـبــة ل ـقــرار وق ــف ال ـحــرب مــع ال ـعــراقّ
السرية مع أميركا .لكن أوليفير
واالتصاالت
روا يرى في حقبة التسعينات (بتأثير من
رفـسـنـجــانــي) «تــأمـيــم العنصر اإلســامــي»
ّ
ّ
الواقعية
الخارجية نحو
ونــزوع السياسة
و«امل ـص ـل ـحــة الــوط ـنـ ّـيــة» ( .)3وق ــد طـبــع كل
ُ
رئيس إيراني مرحلته ببصمته وسياساته،
ّ
ولم تكن دائمًا متصلة .لقد أدى صعود ما
ُي ّ
سميه بعض الخبراء بـ«املحافظني الجدد
ّ
اإليرانيني» (في إشــارة إلى وصول أحمدي
نـجــاد إلــى س ـ ّـدة الــرئــاســة فــي  )٢٠٠٥الذين
ق ـط ـعــوا م ــع ح ـق ـبــة اإلصـ ــاحـ ــات ،وك ـ ّـرس ــوا
الـ ـع ــداء ض ــد أم ـي ــرك ــا والـ ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائ ـي ـلــي
ّ
وح ــاول ــوا رب ــط إيـ ــران ب ـقــوى عــاملــيــة خ ــارج
املـعـسـكــر ال ـغـ ّـربــي .وال ـص ــراع بــن ال ـتـ ّـيــارات
مؤثر أيضًا في تقرير السياسات
هي عامل ُ
التي يــوازن املــرشــد بينها .وال يمكن نسب
ك ــل ال ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـ ّـيــة إلي ـ ــران لـلـمــرشــد
ً
ألن في ذلــك اخـتــزاال ملراكز قــوى وصراعات
أجنحة تعتمر فــي دائ ــرة ا ُل ـقــرار على مدى
سنوات طويلة .يستطيع املرشد أن يحسم
ً
الخالفات  -لو أراد  -لكنه بات أكثر تساهال
م ــع ت ـ ّ
ـوجـ ـه ــات روحـ ــانـ ــي ف ــي ه ـ ــذه اإلدارة
ّ
ّ
ال ـج ــدي ــدة ربـ ـم ــا دل ـي ــل ض ـعــف ف ــي شــرعــيــة
ّ
السياسية .وعناصر األيديولوجيا
النظام
ّ
ّ
وعـ ّنــاصــر الــواقـعــيــة الـبــراغـمــاتــيــة يمكن أن
ت ــؤث ــر ف ــي ال ـح ـق ـبــة ع ـي ـن ـهــا ،بـحـيــث يصعد
تأثير األول ــى أو الثانية بحسب املصلحة.
أي أن عــامــل املصلحة يمكن أن يعلو على
عــامــل األيــديــولــوجـيــا لكن ضمن ح ــدود من
الثوابت.
يـ ـح ــاول دع ـ ــاة إيـ ـ ــران ف ــي الـ ـغ ــرب ،أو دع ــاة
ال ـت ـص ــال ــح بـ ــن إيـ ـ ـ ــران وال ـ ـغ ـ ــرب ،ع ـ ــزو كــل
ال ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة إليـ ـ ــران إلـ ــى عــوامــل
ّ
السياسية والـبــراغـمــاتـ ّـيــة .أي أن
الــواقـعـ ّـيــة
ّ
هـ ـ ــؤالء ي ـق ــل ـل ــون م ــن ع ــوام ــل أيــديــولــوج ـيــا
العقيدة اإلســامـ ّـيــة للنظام .ولــم ّ
يعبر عن
ّ
ْ
كتابي تريتا بارسي،
التوجه أكثر من
هذا
ّ
خ ـص ــوص ــا فـ ــي ك ـت ــاب ــه األول« ،ال ـت ـح ــال ــف
الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــادر :الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ّـري ب ـ ــن إي ـ ـ ــران
وإسرائيل وأميركا» ،والــذي يحاول فيه أن
يثبت للغرب -وللجمهور األميركي بصورة
خـ ـ ّ
ـاصـ ــة -أن إي ـ ـ ــران ه ــي دولـ ـ ــة بــراغ ـمــاتـ ّـيــة
ّ
ثوب أيديولوجية الثورة
نزعت عن نفسها ّ
اإلســامـ ّـيــة .ولـقــد تلقف اإلع ــام الخليجي،
وج ـه ــاز ال ــدع ــاي ــة املــرت ـبــط ب ــه ،ه ــذا الـكـتــاب
وسارع إلى ترجمته ونشره في حلقات في
ع ــدد مــن الـصـحــف الـعــربـ ّـيــة بغية تقويض
سمعة إيران في العالم العربي.
ل ـكــن ال ـك ـت ــاب ي ـم ــزج ب ــن األك ــاديـ ـم ــي وبــن
الـعـمــل الـسـيــاســي ال ـلــوبــي .فـبــارســي يــرأس
«امل ـج ـلــس اإلي ــران ــي  -األم ـيــركــي الــوط ـنــي»،
ّ
وهـ ــو م ـج ـلــس ل ــوب ــي م ـحــلــي ف ــي واش ـن ـطــن
ي ـس ـع ــى إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـق ــري ــب ب ـ ــن دولـ ـ ـ ــة إي ـ ـ ــران
ّ
األميركية .وقد لعب دورًا خلف
والحكومة
ال ـس ـتــار ف ــي تـقــديــم امل ـش ــورة إلدارة أوبــامــا

ّ
ح ــول االت ـف ــاق ال ـن ــووي .وال ـك ـتــاب ال ــذي أثــر
في الكثير في العالم العربي -أو من الذين
ي ـن ـقــادون وراء دع ــاي ــة ال ـن ـظــام ال ـس ـعــودي-
ه ــو ف ــي ج ــان ــب م ـنــه ع ـمــل س ـيــاســي ُم ـ َّ
ـوج ــه
إلـ ــى الـ ـغ ــرب ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ـ ــى ،خـصــوصــا
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور األم ـ ـيـ ــركـ ــي (نـ ـخـ ـب ــة ال ـس ـي ــاس ــة
ّ
الخارجية فيه تـحــديـدًا) .والكتاب ّيريد أن
يثبت أن األيــديــولــوجـيــا ليست مــؤثــرة في
ّ
الخارجية إليــران بقدر ما
تقرير السياسة
ّ
ّ
تــؤثــر عــوامــل الــواقـعـ ّـيــة والـبــراغـمــاتــيــة غير
َّ
املــؤدلـجــة .وهــو يـقــدم أمثلة عــدة عــن سلوك
إي ـ ــران «الـ ـس ــوي» (م ــن امل ـن ـظــور األم ـيــركــي)
ن ـحــو أم ـيــركــا وح ـت ــى ن ـحــو إس ــرائ ـي ــل .لكن
بارسي يقع في املحظور السياسيُ :يخضع
م ــوض ــع دراسـ ـ ـت ـ ــه لـ ـغ ــرض سـ ـي ــاس ــي .ه ــذا
ال يـنـفــي أن ه ـنــاك أم ـث ـلــة ع ــدة ع ــن ت ـصـ ّـرف
ـادن مــن جــانــب إي ــران نحو أمـيــركــا (هو
م ـهـ ِ
ً
يعطي مثال السلوك اإليراني نحو االحتالل
ّ
يتغير حتى
األميركي ألفغانستان والذي لم
بـعــد خطبة «م ـحــور ال ـشــر» ل ـجــورج دبليو
بوش( .))4لكن ال يمكن نفي بعض الثوابت
ّ
الخارجية إليــران .إن سياسة
في السياسة
ّ
ّ
إي ــران بالنسبة إل ــى الـقـضــيــة الفلسطينية
وفي وضعها في ّ
مقدمة خطابها السياسي
ّ
عــن السياسة الـخــارجــيــة بقيت ثابتة ،كما
ّ
بقي دعــم إي ــران لحركات املقاومة املسلحة
(قد يقول قائل أو قائلة إن الكالم سهل في
ّ
القضية .الجواب على ذلك إنه :ال ،الكالم
دعم
ً
ليس سهال أب ـدًا ،بدليل انخفاض الخطاب
الـسـيــاســي لــأنـظـمــة الـعــربـ ّـيــة عــن فلسطني
وعن القدس ونقل السفارة خشية إغضاب
أميركا .لــو أن الـكــام عــن فلسطني سهل ملا
ّ
ّ
العربية عن فلسطني
تغير خطاب األنظمة
ع ـبــر ال ـع ـقــود وبـ ــات ال ـحــديــث عـنـهــا خــافـتــا
جدًا ،أو صامتًا في معظم األحيان) املبالغة
ّ
الواقعية
في دور األيديولوجيا أو في دور
ي ـضـ ّـر بــال ـقــدرة عـلــى رؤيـ ــة واقـ ــع الـسـيــاســة
واستشراف مستقبلها.
ُ
ه ــذا ال يعني أن األيــديــولــوجـيــا هــي امل ـقـ ّـرر
األس ـ ــاس لـسـيــاســة إي ـ ــران ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة ،كما
يـقــول دع ــاة إي ــران فــي الـعــالــم ال ـعــربــي .لكن
ّ
الخارجية أنها
حقيقة صنع سياسة إيران
تمزج بني األيديولوجيا (التي كانت سائدة
فــي صـنــع الـخـطــاب اإلي ــران ــي وإن انخفض
منسوبها في عهد روحاني  -ظريف) وبني
ّ
الواقعية الـشــديــدة -أي النظر مــن مصلحة
ّ
ال ـن ـظ ــام (وامل ـص ـل ـح ــة ال ــوط ـن ــي ــة ومـصـلـحــة
النظام قد تتطابق في أحيان ،كما كان يقول
ْ
النظامي
حنا بطاطو عن حرب  ١٩٧٣من قبل
السوري واملصري) .وهناك حقبات مختلفة
ّ
ّ
اإليرانية،
للجمهورية
في التاريخ املعاصر
ف ـخ ـطــاب وسـ ـل ــوك أحـ ـم ــدي ن ـج ــاد يختلف
كثيرًا عــن روحــانــي الــذي يجهد كــي يكسب
ّ
ثقة الغرب وودهّ .
هـنــاك عــدد مــن املـلــفــات الـتــي تقع فــي صلب
األزم ــة الـحــالـ ّـيــة بــن إي ــران وأم ـيــركــا .يمكن
تـلـ ّخـيــص اعـ ـت ــراض ــات أم ـي ــرك ــا بـجـمـلــة من
امللفات التي أفصح عنها ترامب في إعالنه
عــن خــرق االتـفــاقـ ّـيــة الـنـ ّ
ـوويــة (خــافــا ملعظم
ّ
العاملية ،لــم «تـخــرج» أميركا من
الصحافة
ّ
ّ
ّ
االتفاقية .أميركا قــررت أن تخرق االتفاقية
ّ
وأن تتجاهل توقيعها عليها .إن االتفاقية

عرض ّاالعتراضات
على السياسات
األميركية
ّ
والبرامج اإليرانية يفضح
مقاصد واشنطن
ّ
تلزم إي ـ ّـران كما تلزم ال ــدول الـسـ ّـت املوقعة.
ّ
وقــد تبنى مجلس األمــن الــدولــي االتفاقية،
مما يدخلها في ّ
حيز القانون الدولي .لكن
التعبير عن مخالفة أميركا للقانون الدولي
َّ
ّ
ّ
قانونية
بطريقة ُملطفة يقلل من مخالفات
ّ
ّ
المبراطورية ُمستبدة) )١ .تعترض أميركا
على دعم إيران لحركات مقاومة في الشرق
األوس ــط (وأمـيــركــا منذ عــام  ١٩٦٧تعترض
عـلــى أي دع ــم عــربــي ل ـحــركــات م ـقــاومــة في
ّ
العربية ،وكان دعم النظام السوري
املنطقة
والعراقي والليبي لحركات مقاومة موضع

اعـ ـت ــراض ش ــدي ــد م ــن ق ـبــل أم ـي ــرك ــا -بـحـ ّـجــة
االع ـت ــراض عـلــى اإلره ـ ــاب .لـكــن امل ـفــارقــة أن
ال ـح ـكــومــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ال ـت ــي أدرج ـ ــت حــركــة
«ف ـتــح» فــي تصنيف الـجـمــاعــات اإلرهــابـ ّـيــة
مـ ـن ــذ ال ـس ـب ـع ـي ـن ــات بـ ــاتـ ــت تـ ـم ـ ّـده ــا ب ــامل ــال
ّ
والسالح بعد أن تخلت عن املقاومة .أي أن
املقاومة ،وال شيء آخر غيرها ،هي موضع
االعـ ـت ــراض ه ـنــا )٢ .تـعـتــرض أم ـيــركــا على
ال ــدور اإليــرانــي فــي منطقة الـشــرق األوســط
ألنـ ـهـ ــا ال تـ ــريـ ــد أي مـ ـع ــارض ــة مل ـخ ـط ـطــات
حـلـفــائـهــا ف ـي ـهــا )٣ .ت ـع ـتــرض أم ـيــركــا على
تـطــويــر إيـ ــران لـلـصــواريــخ الـبــالـيـسـتـ ّـيــة)٤ .
ّ
األميركية على البرنامج
تعترض الحكومة
الـ ـ ـن ـ ــووي اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،ولـ ـ ــو كـ ـ ــان ل ــأغ ــراض
ّ
السلمية.
ّ
إن ع ــرض جـمـلــة االعـ ـت ــراض ــات األم ـيــركــيــة
ّ
اإليرانية يفضح
على السياسات والبرامج
م ـق ــاص ــد أمـ ـي ــرك ــا :هـ ــي ت ـع ـت ــرض ع ـل ــى كــل
مــا يـســيء إل ــى دول ــة ال ـعـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي .ال
يمكن أن تكون أميركا تخشى مــن السالح
النووي اإليراني -هذا لو وصلت إيران إلى
عـتـبــة ال ـســاح ال ـن ــووي -أو مــن الـصــواريــخ
ال ـبــال ـي ـس ـتـ ّـيــة .ه ــي ت ـخ ـشــى ع ـلــى م ــا يمكن
أن ي ـهـ ّـدد الـسـيــادة الـعـسـكـ ّ
ـريــة اإلســرائـيـلـ ّـيــة
املطلقة في الشرق األوســط -وهذه السيادة
امل ـط ـل ـقــة ب ــات ــت س ـيــاســة أم ـي ــرك ـ ّـي ــة رس ـمـ ّـيــة
منذ الثمانينات .هــذه السياسة تـ ُحـ ّـدد ما
يمكن ل ـلــدول الـعــربـ ّ ّـيــة (حـتــى تـلــك املـطـ ّـبـعــة
م ــع الـ ـع ـ ّ
ـدو) أن تـّتـلــقــاه م ــن أم ـيــركــا ،وم ــا ال
يمكن لها أن تتلقاه .اللوبي اإلسرائيلي هو
الجهة التي ّ
تحدد ما ُيسمح ألنظمة الخليج
باقتنائه .ومقتنيات األسلحة من األنظمة
الـخـلـيـجـ ّـيــة ه ــي خـ ـ ّـوة تــدفـعـهــا ت ـلــك ال ــدول
ف ــي م ـقــابــل ال ـح ـمــايــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة :فضحهم
ت ــرام ــب ف ــي حـقـيـقــة ا َل ـعــاقــة ب ــن ال ـطــرفـ ْـن.
واالتفاق النووي هدف إلى طمأنة إسرائيل
بــالـنـسـبــة إل ــى الـبــرنــامــج ال ـن ــووي ،لـكـنــه لم
ّ
يتضمن مراقبة وضبط لبرامج الصواريخ
ّ
الـبــالـيـسـتــيــة أو دع ــم ح ــرك ــات امل ـق ــاوم ــة أو
ّ
العربية .لكن
السلوك اإليــرانــي في املنطقة
فــي دول ــة ال ـع ـ ّ
ـدو ،كــانــت اآلراء غـيــر مجمعة
ّ
ح ــول صــوابـ ّـيــة االت ـفــاقــيــة :الـهـيـئــة الـنــافــذة
ف ــي امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات األم ـنـ ّـيــة واالس ـت ـخ ـبــاراتـ ّـيــة
والـعـسـكـ ّ
ـريــة كــانــت مــوافـقــة عـلــى االتـفــاقـ ّـيــة
ب ـش ـ ّـدة ،فيما عــارضـهــا نـتــانـيــاهــو وفــريـقــه.
وترامب أراد أن ّ
يعبر عن مزايدة على أوباما
فــي حــرصــه عـلــى أم ــن إســرائ ـيــل (وامل ــزاي ــدة
على أوباما ومنافسته تحتل موقعًا كبيرًا
في تفكير ترامب وفي سياساته).
ّ
اإليرانية خيارات صعبة في
تواجه الدولة
عـهــد ت ــرام ــب .والـثـنــائــي روح ــان ــي  -ظريف
ي ـحــاوالن التخفيف مــن وط ــأة ق ــرار تــرامــب.
روحــانــي يتعامل مع الـقــرار األميركي على
ّ
للتقرب مع أوروبا أكثر ،أو حتى
أنه مناسبة
ل ـجـ ّـر أوروب ـ ــا بـعـيـدًا مــن أم ـيــركــا .وف ــي هــذه
ّ
األوروبية -
النظرة جهل بطبيعة العالقات
ّ
ّ
األميركية .والثنائي روحاني  -ظريف عوال
ّ
كثيرًا على حسن النية عند الغرب ،وافترضا
أن ال ـت ـن ــازالت اإلي ــران ـ ّـي ــة ال ـج ـ ّـم ــة ستكسب
ت ـن ــازالت غــربـ ّـيــة م ـقــاب ـلــة .ل ـكــن امل ـفــاوضــات
ّ
ّ
ـض إلــى تـنــازالت
اإليــرانــيــة  -الغربية لــم تـفـ ِ
ّ
متبادلة ،كما تقتضي أصول «التبادلية» في
ّ
ّ
ّ
النووية هدفت
االتفاقية
الدولية.
االتفاقات
ّ
إلــى إزال ــة العقوبات األمـيــركــيــة (واألخ ــرى)
لكن من دون نيل ما يقابل ما ّ
قدمته إيران.
ّ
أي أن تنازالت إيــران كانت أكبر بكثير مما
حصلت عـلـيــه .لـكــن عـلــى ر َغ ــم ذل ــك ،الفريق
الـتـفــاوضــي اإلي ــران ــي ت ـف ـ ّـوق ب ــأش ــواط على
ّ
التفاوضيني (من الفلسطيني
الفرقاء العرب
ّ
إل ــى ال ـع ــراق ــي ّ ف ــي ع ـهــد ص ـ ــدام إل ــى الليبي
ف ــي ع ـهــد ال ـق ــذاف ــي إل ــى الـلـبـنــانــي ف ــي ّعهد
ّ
الجميل ،إلــى الـســوري فــي عهد بشار
أمــن
األسـ ــد بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـس ــاح ال ـك ـي ـمــاوي).
كما أن السلوك التفاوضي للفريق اإليراني
انتابته لحظات أنفة تكون غائبة تمامًا في
ّ
ّ
العدو أو مع الغرب
العربية مع
املفاوضات
(صـ ــرخ ظ ــري ــف ب ــوج ــه ك ـي ــري ذات ي ــوم في
ّ
ّ
املـفــاوضــات الطويلة وذك ــره بـعــزة وكبرياء
الشعب اإليــرانــي -مستحيل أن تصدر هذه
عن مفاوضي سلطة رام الله).
لكن إيــران كانت حكيمة في رفضها تدمير
ّ
النووية (كما فعلت ليبيا والعراق
منشآتها
م ـ ــن قـ ـ ـب ـ ــل) :ه ـ ــي ح ــافـ ـظ ــت عـ ـل ــى املـ ـنـ ـش ــآت
ّ
النووية ،كما أنها لم تسمح بتدمير أجهزة
ّ
ال ـط ــرد امل ــرك ــزي ــة .ه ــي سـمـ ُحــت بـتـخــزيـنـهــا
وبنقل معظم الـيــورانـيــوم املـخـ َّـصــب خــارج
إيــران .وحتى مفاعل املاء الخفيف في آراك،

رفضها تدمير منشآتها
إيران ّكانت حكيمة في
ّ
المركزية (أ ف ب)
النووية وأجهزة الطرد

رفـضــت أن تـ ّ
ـدمــره بــل وع ــدت بتحويله إلى
التصنيع السلمي بطريقة تمنعه من صنع
ال ـب ـل ــوت ــون ـي ــوم .وهـ ــي ح ـ ـ ّـددت أجـ ــل م ـحـ َّـدد
ّ
لالتفاقية مما أغضب اللوبي الصهيوني
ه ـن ــا .ل ـكــن إيـ ـ ــران ت ـن ــازل ــت ك ـث ـي ـرًا ف ــي أم ــور
أخ ــرى ،أهـ ّـمـهــا ،أن االت ـفــاق تـضـ ّـمــن معاقبة
فـ ّ
ـوريــة ألي إخ ــال مــن قـبــل إي ــران بــاالتـفــاق
ّ
ف ـي ـمــا ه ــو ل ــم ي ـت ـضــمــن أي عـ ـق ــاب لـلـطــرف
ّ
املؤهل أكثر من غيره -في سوابق ال حصر
ّ
لها -لإلخالل ببنود االتفاقية أو إلبطالها
م ــن جــان ـبــه .ل ــو أن إي ـ ــران أص ـ ـ ّـرت عـلــى بند
ي ـفــرض ع ـقــوبــات ص ــارم ــة عـلــى أم ـيــركــا في
ح ــال إخــالـهــا بــاالتـفــاقـ ّـيــة (يـمـكــن أن تكون
ً
ع ـلــى ش ـكــل غ ــرام ــات م ــال ـ ّـي ــة بــاه ـظــة م ـثــا)
ّ
ّ
باالتفاقية.
لكانت عظمت من ثمن اإلخــال
ّ
كما رأينا ،ترامب أخل بها من دون اكتراث
ألن االتـفــاقـ ّـيــة لــم تلحظ ذل ــك .أم ــا بالنسبة
إلــى الـعـقــوبــات ،فكانت إي ــران تــريــد إزالتها
ف ــورًا لـكــن أم ـيــركــا جـعـلــت ذل ــك تــدري ـجــا مع
الـسـمــاح لـفــرق التفتيش بــالــدخــول إل ــى كل
ّ
املعنية «فــي أي مـكــان» فــي إي ــران،
املنشآت
ّ
وب ــإن ــذار ال ي ـت ـعــدى الـ ـ ــ ٢٤ي ــوم ــا .واإلخـ ــال
باالتفاقية ي ـ ّ
ـؤدي بـصــورة فـ ّ
ّ
ـوريــة
اإليــرانــي
ّ
ومن دون إنذار إلى تطبيق عقوبات فورية.
ّ
التبادلية
هذا الالتالزم تناقض مع الشروط
ّ
النفعية .لقد أتاح االتفاق إليران أن تحصل
على مــال ،لكن هذا مال إيراني مسروق من
ق ـبــل أم ـيــركــا والـ ـغ ــرب (م ــن مـبـيـعــات ال ـغــاز
والـنـفــط املـجـ ّـمــدة فــي بـنــوك) بـقــرار أميركي
جــائــر مـنــذ عـهــد كــارتــر (الـ ــذي جـ ّـمــد أم ــوال
ّ
اإليرانية) .ويبدو أن االتفاق
تملكها الدولة
تضمن تفاهمًا سـ ّ
ّ
ـريــا مـفــاده بــأن املليارات
ُ
ُ
التي سيفرج عنها ملصلحة إي ــران سيعاد
تدويرها ،إذ إن ّأول الغيث كان في اتفاقيات
ل ـشــراء طــائــرات (بـمـلـيــارات الـ ـ ــدوالرات) من
شــركــة بــويـنــغ األم ـيــركـ ّـيــة وم ــن شــركــة «إيــر
ّ
األوروبية.
باص»
ّ
والتفاوض بني إيران والدول األوروبية مبني
ّ
اإليرانية
على تفاؤل مفرط من قبل الحكومة
ّ
ّ
األوروبية على االنفصال
بإمكانية حث الدول
ّ
مع أميركا .لم يحدث أن تحدى زعيم أوروبي
ّ
ّ
اها جاك
غربي الحكومة األميركية كما تحد َّ
شيراك في عام  ٢٠٠٢و ٢٠٠٣عندما حــذر من
عواقب الغزو األميركي للعراق .لكن لم ينتهِ
عام  ٢٠٠٣إال وكان شيراك يزحف عبر املحيط
األطلسي في محاولة إلرضــاء واشنطن ،ولم

يـكــن تغيير سـيــاســاتــه نـحــو لـبـنــان وســوريــا
ً
(وص ـ ــوال إل ــى االت ـف ــاق اإلســرائ ـي ـلــي امل ـعــروف
ّ
بقرار مجلس األمن  )١٥٥٩إل ثمنًا دفعه لنيل
ال ـغ ـفــران األم ـيــركــي .وال ـح ـكــومــات األوروب ـ ّـي ــة
ت ـحــرص ل ـيــس ف ـقــط ع ـلــى ال ــرض ــى األم ـيــركــي
بــل تحرص أيضًا على أمــن إسرائيل (مثلها
م ـث ــل روسـ ـي ــا ف ــي ذل ـ ــك) .وف ـ ــرض ال ـع ـقــوبــات
ّ
ّ
األوروبية حتى
االقتصادية يخيف الشركات
لو سمحت لها حكوماتها بالعمل في إيران.
إي ــران فــي وضــع صعب .هــي تريد املضي في
ّ
ّ
تستمر
اتفاقية ال تريد ضامنتها الكبرى أن
ّ
ب ـهــا .والـ ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي زاد عـلــى طلباته
الكثيرة إصرارًا على إنهاء الوجود العسكري
اإليراني في سوريا .ولهذه الغاية هو يستدرج
ّ
عسكرية ال يريدها .واالنفعال
إيران ملواجهة
ّ
فــي الـتـعــاطــي مــع االس ـت ـف ــزازات اإلســرائـيـلــيــة
ل ـي ـســت ح ـك ـي ـمــة ،وامل ـ ــواق ـ ــف االن ـف ـع ــال ـ ّـي ــة فــي
الـتـعــاطــي مــع االس ـت ـفــزازات اإلســرائـيـلـ ّـيــة لها
عربي مــريــر ،لــم ينتهِ فــي حــرب .١٩٦٧
تــاريــخ
ّ
إيـ ــران تـتـحــضــر ملــواج ـ ّهــة ال ب ـ ّـد أن تــأتــي مع
إسرائيل ،لكن هل تتحضر لها من دون سالح

روحاني يتعامل
مع القرار األميركي
ّ
على أنه مناسبة للتقرب
من أوروبا أكثر
نووي؟ وماذا لو وثقت إيران بإعالنات ّ
عامة
ع ــن ال ـص ــداق ــة األوروبـ ـ ّـيـ ــة م ــن دون أن تـكــون
مقرونة بضمانات؟ ال ،وقد طالب ظريف في
ّ
االتفاقية
استهالل املفاوضات للحفاظ على
ـ«ضمانات» .لكن ملــاذا لم يطالب بضمانات
ب
ّ
ّ
االتفاقية عندما كانت إدارة
قبل أن يوقع على
أوبــامــا تسعى حثيثًا لـلــوصــول إل ــى اتـفــاق؟
وظــريــف كــان يعلم ،كما كــان روحــانــي يعلم،
أن االتـفــاق تـ ّـم في آخــر سنة من واليــة أوباما
ّ
ومــن البديهي أن يطالب بضمانات فــي ظل
اإلدارة الجديدة .ولو أن إيران َّ
أصرت على أن

ّ
االتفاقية من الجانب األميركي بمثابة
تكون
ّ
ّ
ّ
«اتفاقية» بتعريف وزارة الخارجية األميركية
ال ـقــانــونــي (وهـ ــي لـيـســت ك ــذل ــك ،إذ ه ــي ذات
ّ
ّ
متدنية) ملا استطاع ترامب أن
قانونية
مرتبة
يخالفها بهذه السهولة.
إن حــالــة م ــن ع ــدم الـثـقــة ت ـبــدر ع ــن الـحـكــو ّمــة
اإليــرانـ ّـيــة .وق ـ ّـوة الـفــريــق اإلصــاحــي املتمثل
بروحاني ّوظريف دليل على ضعف الفريق
اآلخر املتمثل بالحرس الثوري ورجال الدين
املـحــافـظــن .يمكن أن يـكــون سـبــب ذل ــك حالة
ال ـتـ ّ
ـذمــر ال ـتــي ت ـســود إيـ ــران وال ـت ــي انعكست
ف ــي ب ـعــض أوج ـه ـه ــا ف ــي انـ ـتـ ـق ــادات لـلـحــرس
ال ـثــوري وحــالــة الـفـســاد الـتــي ُيـتـ َـهــم بـهــا .لكن
ّ
خ ـيــارات إي ــران صعبة ألن ّأي ــا منها يتطلب
حـســم ال ـصــراع الــداخـلــي ال ــذي ب ــات ّج ــزءًا من
الـسـيــاســة اإليــرانـ ّـيــة الــداخـلـ ّـيــة .وال ــدف ــة باتت
ملصلحة الفريق اإلصــاحــي كما يبدو
تميل
ُ
ّ
من خطاب املرشد الــذي كان أكثر تصلبًا في
املاضي .لكن اعتماد الفريق اإلصالحي على
النوايا الحسنة (ألوباما من قبل ومن أوروبا
ّ
ّ
سيؤدي إلى حالة من اإلفــاس .يقول
حاليًا)
ّ
ّ
ّ
روحاني إن إيران مستعدة أن تطبق االتفاقية
ول ــو خــرجــت مـنـهــا أم ـيــركــا .لـكــن أمـيــركــا هي
ُ
ُ
التي تـقـ َّـرر إذا كانت العقوبات سترفع أم ال،
وإذا كان املــال املسروق من إيــران ُ
سيعاد لها
أم ال.
تريد إســرائـيــل اس ـتــدراج إي ــران لحرب خــارج
ح ــدوده ــا ،ف ــي ب ـلــد ال تـ ــزال ت ـعـ ّـج بــالـجـيــوش
ّ
األجنبية والــداخـلـ ّـيــة على حــد س ــواء .وتريد
أميركا أن تـفــرض على إي ــران حــالــة الحصار
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـخ ــان ــق ال ـ ـ ــذي س ـب ــق تــوق ـيــع
ّ
ّ
النووية .وتريد أميركا أن تمنع إيران
االتفاقية
من الحصول على سالح نووي .وإيــران تريد
ّ
السياسية لكن
أن تحافظ على بعض ثوابتها
ّ
ّ
التوصل إلى تفاهم مع أميركا .إن
إمكانية
مع
ّ
سلوك ترامب مع كوريا الشمالية يــؤذن إلى
أسلوب «حافة الهاوية» في الخطاب الرسمي
كضغط على الخصم .لكن يبدو أن الحكومة
ّ
الشمالية فهمت اللعبة أخـيـرًا وقد
الـكــوريــة
أصـ ــدرت بـيــانــا نـفــت فـيــه أن ت ـكــون ق ــد قبلت
بتعطيل سالحها الـنــووي .لــوال هــذا السالح
ّ
كورية قد بدأ
لكان القصف األميركي ألهداف
قبل سـنــوات .وإي ــران قبلت بتعطيل السالح
الوحيد الذي يوقيها من قصف إسرائيلي أو
أمـيــركــي .لكن يمكن أن يقبل تــرامــب بتعديل
االتـفــاقـ ّـيــة على أن تشمل قضايا لــم تشملها
ّ
الباليستية
(خـصــوصــا تـطــويــر ال ـصــواريــخ
ّ
االقليمية).
واملفاوضات حول بعض القضايا
ّ
لكن من شبه املستحيل أن تتخلى إيــران عن
حـ ــزب الـ ـل ــه -ألسـ ـب ــاب بـعـضـهــا أيــديــولــوجــي
ّ
ّ
والبراغماتية.
الواقعية
وبعضها اآلخر شديد
ل ـك ــن ي ـس ــاع ــد إيـ ـ ــران أن الـ ـح ــاك ــم ف ــي ال ـب ـيــت
ّ
العقالنية .هو
األبيض يفتقر إلــى الخيارات
يضرب خبط عـشــواء -كما فعل فــي موضوع
ً
ـا أن يـ ـ ـ ّ
ـؤدي ذلـ ــك إلــى
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة -آم ـ ـ
تركيع الخصم .فهم كيم جونغ أون ذلك ،وإن
متأخرًا .ولترامب تهديد بخيار قلب النظام
لكن هل إن خيار قلب النظام أوقف العمل به
ّ
األميركية
فــي أجـنــدات أجـهــزة االستخبارات
م ـن ــذ ع ـه ــد كـ ــارتـ ــر؟ وكـ ـي ــف س ـت ـق ـلــب ال ـن ـظــام
وه ــو -خــافــا لـحــالــة ال ـعــراق فــي عـهــد ص ـ ّـدام-
ّ
ّ
شعبية (مــن دون الـجــدال في
يتمتع بقواعد
ّ
حجمها أو اتساعها) .وم ــاذا حــل باملليارات
ال ـتــي أنفقتها أمـيــركــا ّض ـ ّـد إيـ ــران عـلــى مــدى
ّ
ّ
أميركية قديمة
عـقــود؟ وم ــاذا حــل بتوقعات
ّ
(تمتد إلــى سنة قــدومــي إلــى أميركا فــي عام
 )١٩٨٣عن قرب سقوط النظام اإليراني؟ لكن
ّ
سيصر
الـفــريــق اإلصــاحــي الـنــافــذ فــي إي ــران
ّ
االتفاقيةّ ،
وربـمــا يقبل بإضافة
على تطبيق
تعديالت كبيرة عليها .وهذا دليل على حدود
ّ
السياسية املتاحة ،وعلى صعوبة
الخيارات
الوضع االقتصادي داخــل إيــران .لو أن إيران
َّ
لــم تتخل عــن الـخـيــار ال ـنــووي لـكــان وضعها
االقتصادي صعبًا جدًا ،لكن كانت قد ضمنت
ّ
إسرائيلية
حماية البالد (والنظام) من ضربة
ّ
أميركية.
أو

المراجع
( )1ريـتـشــارد كــوتــام« ،الـقــومـ ّـيــة فــي إي ــران» ،ص.
.٣٦٢
( )2راجع توماس جونو وسام رازافــي« ،سياسة
ّ
إيران الخارجية منذ  ،»٢٠٠١صَ ُ .٢-١ .
( )3راجع كتاب أوليفيه روا« ،اإلسالم املعولم».
( )4راجع كتاب تريتا بارسي« ،التحالف الغادر»،
ص.٢٣٧ .
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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سوريا على مائدة الذئاب
الـجـمـيــع ي ـتــراه ـنــون ،يـتـشــاتـمــون ،يـقـصـفــون...
ويتقاسمون جثة املــواطــن ال ـســوري .واملــواطــن
ً
ال ـس ــوري يـقــف وح ـي ـدًا م ــذل ــوال ،مـنـتـظـرًا نهاية
الحفلة ...والحفلة ال تنتهي.
كانت الحرب في سوريا بالوكالة .اآلن أضحت
حربًا مباشرة .لم يعد للدول اإلقليمية والدولية
أي خ ـج ــل ع ـن ــدم ــا كـ ــانـ ــوا ي ـح ـ ّـم ـل ــون وس ـي ـطــا
سوريًا السالح ومعه مطامحهم ومصالحهم.
الـيــوم ،حملوا عتادهم الجهنمي وج ــاؤوا إلينا
بأنفسهم ،بدباباتهم ،وجنودهم ،وصواريخهم،
وطائراتهم ...وأيضًا بمجموعات سورية لزوم
ال ــدي ـك ــور .ف ـصــائــل مـسـلـحــة ل ــم ت ـعــد س ــوري ــة!
وج ـي ــش س ـ ــوري ل ــم ي ـعــد ص ــاح ــب ال ـك ـل ـمــة في
شؤون بلده!
ناضل السوريون ستة وعشرين عامًا لينهوا
سلطة االحتالل الفرنسي لبلدهم ،وإذا بسلطة
ال ـب ـعــث ودي ـك ـتــاتــوري ـي ـهــا ي ـج ـل ـبــون ل ـنــا سبعة
احتالالت دفعة واحدة ،في أقل من ستة أعوام!
مرحى .مرحى لكم من القلب ،من القلوب ،من
ق ـلــوب م ـئــات آالف األم ـه ــات الـثـكـلــى ،ومــايــن
األطفال االيتام!
تكتيك روسي
تقدمت املجموعات املسلحة على األرض منذ عام
 2012إلــى نهاية  ،2015وسيطرت على معظم
األراضـ ــي عـنــدمــا دخ ــل ال ـط ـيــران ال ــروس ــي على
خط املـعــارك وراح يقلب اآليــة ،فأصبح املتراجع
متقدمًا واملتقدم متراجعًا .وخالل أشهر تقدمت
فصائل الجيش الـســوري وإي ــران وق ــوات حزب
الله على األرض ،بتغطية جوية روسية كثيفة،
وراح ــت تستعيد املناطق الــواحــدة تلو األخــرى،
وه ــذا مــا دفــع ال ــدول الـكـبــرى إلــى أن ت ــدرك أن ال
حــل عسكريًا فــي ســوريــا ،وأن ابتالعها كاملة
ً
أصبح مستحيال ،فاضطرت إلــى قبول تسوية
ت ـت ـقــاســم ف ـي ـهــا م ــع الـ ـ ــدول األخـ ـ ــرى امل ـكــاســب!
فعملت على إيجاد صيغة للحل السياسي على
خالف سياستها السابقة ،فعقد مؤتمر فيينا1
وفيينا .2نتج منهما اتـفــاق روســي ـ ـ أميركي ـ
أوروبي ـ إقليمي على بدء مفاوضات بني الجانب
الــرسـمــي ال ـســوري وق ــوى املـعــارضــة الخارجية
والداخلية املوافقة على الحل السياسي...
ك ــان التكتيك ال ــروس ــي جـلـ ّـيــا :امل ــرون ــة مــع كافة
األطـ ـ ـ ــراف ل ـك ـســب الـ ــوقـ ــت ،وفـ ــي ال ــوق ــت نـفـســه
االسـتـمــرار فــي القصف والـتـقــدم على األرض!
ّ
الجدية عندما تحني
بحيث إن لحظة التفاوض
لن تجد قوى املعارضة والدول الداعمة لها كثير
أوراق لتتفاوض عليها!
ً
وهــذا ما تم فعال .ثماني جــوالت تفاوضية في
جـنـيــف حصيلتها ص ـفــر .وال ـج ـيــش ال ـســوري
وح ـل ـفــاؤه أصـبـحــوا منتشرين عـلــى  %60من
ُّ
األراضي السورية ...وتعنت الجيش السوري في
التفاوض ال ُيخفي أسبابه ،فهو حصيلة خروجه
م ــن ع ـن ــق ال ــزج ــاج ــة ،ومـ ــن ت ـق ــدم ــه ال ـع ـس ـكــري
املتعاظم في مختلف املناطق.
غير أن التكتيك الــروســي الــذي أفــاد منه الــروس
ّ
سيرتد على سوريا
والنظام وكل الحلفاء يبدو أنه
ً
ومستقبلها ووحــدة أراضيها وب ــاال! ملــاذا؟ ألن
الحلف املقابل بقيادة الواليات املتحدة عندما ّ
تبي
له الفخ الروسي ،وأن إمكانية استعادة الفصائل
املسلحة زمــام املـبــادرة أصبحت مستحيلة لجأ
الى الورقة األخيرة في يده ،وهي تقسيم سوريا،
بحيث يقتطع شرق الفرات له ولحلفائه وألدواته
من القوى الكردية( ،من دون أن ننسى سيطرته
على مناطق في الجنوب والشرق) تاركًا ـ ليس
عــن طـيــب خــاطــر بــالـطـبــع ـ ـ أغ ـلــب ســوريــا غــرب
الـفــرات للجانب الــروســي ومعه النظام وحلفاؤه
اآلخــرون .وليست الضربة األميركية البريطانية
الفرنسية األخيرة ( )2018/4/14ملواقع سورية
باستخدام قضية األسلحة الكيميائية إال تذكيرًا
ب ــأن ال ــروس لــن ُيـسـمــح لـهــم بــاملـضــي فــي قضم
الكعكة وحدهم ،وأن حصة الغرب عمومًا يجب
أن تبقى محفوظة مهما حصل!
ولم تكن تركيا الحليف االستراتيجي للواليات
امل ـت ـحــدة ،والـحـلـيــف املـسـتـجــد ـ ـ ورب ـمــا املــؤقــت ـ

لروسيا االتحادية بعيدة عن تلك الرؤية ،فدخلت
بـقــواتـهــا ال ــى ش ّـمــال ســوريــا مـتــذرعــة بمحاربة
«اإلره ــاب» ،وجــل ّ
همها إفـهــام الــواليــات املتحدة
وال ـقــوى الـكــرديــة أن إن ـشــاء كـيــان ك ــردي شــرق
ال ـف ــرات خ ــط أح ـم ــر ،ألن ذل ــك يـمــس مصالحها
ّ
فسيرتد
القومية العليا .فـهــذا األم ــر لــو حصل
عـلـيـهــا قــاقــل ال تـنـتـهــي م ــع وج ــود  22مليون
كــردي بني مواطنيها ،وربما يسوقها الى حرب
شبيهة بحربها على حزب العمال الكردستاني،
في نهاية السبعينيات من القرن الفائت ،والتي
كانت حصيلتها هزيمة الحزب ،وتدمير خمسني
قــريــة كــرديــة وتـهـجـيــر أهـلـهــا ال ــى ســوريــا والــى
الداخل التركي .من جهة ثالثة عـ ّـززت بريطانيا
وفرنسا وجودهما العسكري املباشر في منطقة
الـجــزيــرة وأنـشــأتــا لنفسيهما قــواعــد ومـطــارات
ج ــدي ــدة ،وتـعـمــان عـلــى تــوسـعـتـهــا بــاسـتـمــرار،
وزيادة عديدها.
تحالف جديد؟
ً
بينما تتحـول سوريا الى أرض ّ
مقسمة فعال،
والى أوضاع سياسية وعسكرية مترجرجة بني
قصف روس ــي ،وقصف أميركي وإسرائيلي،
وم ـص ــال ـح ــات ه ـن ــا ،وح ـش ــر ل ـع ـش ــرات اآلالف
مــن عـنــاصــر املـجـمــوعــات املسلحة وعائالتهم
فــي إدل ــب وجــرابـلــس ،واجـتـيــاح تــركــي لعفرين
وجوارها ...يحدث كل هذا في الوقت التي تظهر
ّ
فيه عالمات تشكل حلف إقليمي جديد ،شعاره
امل ـع ـلــن إي ـ ــران ون ـف ــوذه ــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وغــايـتــه
الحقيقية بسط السيطرة األميركية على املنطقة،
وتأبيد وجود إسرائيل بالقوة العارية .يتشكل
ه ــذا ال ـح ـلــف م ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األمـيــركـيــة
بــالـطـبــع ،ودول الـخـلـيــج وع ـلــى رأس ـهــا العربية
الـسـعــوديــة ،وإســرائ ـيــل ،وأكـ ــراد ش ــرق ال ـفــرات.
وتـبـقــى تــركـيــا فــي مــوقــع م ـتـ ّ
ـردد بــن تحالفها
التقليدي مــع الــواليــات املتحدة وتـضــررهــا من
سياساتها ،وبــن تحالفها الجديد مع روسيا
الــذي ّأمــن لها موقع قدم عسكرية على األرض
السورية مباشرة!
وليس خافيًا على املتتبع أن الضربة األخيرة
في منتصف الشهر الفائت ومــن ثم انسحاب
الواليات املتحدة من االتفاق النووي مع إيــران،
وأخيرًا الهجوم اإلسـرائيلي على مواقع إيرانية
ومــواقــع حــزب الـلــه فــي ســوريــا ()2018/5/10
مؤشرات مؤكدة على قيام هذا الحلف وانتقاله
حيز الفكرة الى ّ
من ّ
حيز التطبيق العملياتي.
من جهة أخرى ،من الواضح أن الواليات املتحدة
تريد تعزيز نفوذها بأقل الخسائر املمكنة ،لذا
تـلـ ّـوح بسحب قــواتـهــا وإح ــال ق ــوات سعودية
وخليجية مكانها! بمعنى أنها تريد أن تجني
ّ
األرب ــاح وتــدفــع ال ــدول األخ ــرى الـخـســائــر! لكن
الـغــالــب أن ذلــك لــن يحقق لها أهــدافـهــا« ،فلكي
تـص ّـنــع ال ـع ـجــة ال ب ــد م ــن ك ـســر ال ـب ـي ــض» .ل ــذا،
باق
لنوطن النفس على أن االحتالل األميركي ٍ
الى أمد غير معلوم.
مائدة الذئاب
الحقيقة أن استعانة املـعــارضــة املسلحة منذ
ً
ن ـه ــاي ــة  2011ب ــالـ ـخ ــارج ت ـم ــوي ــا وت ـس ـل ـي ـحــا،
وإقــدام النظام على السلوك املشني نفسه ،أدى
الــى مــا نحن عليه! فالسوريون الـيــوم ـ ـ سلطة
ومعارضة ـ ال يملكون شيئًا من رسم مصير
بـ ــادهـ ــم ،ف ـم ـص ـيــرهــا تـ ـق ــرره ال ـ ـ ــدول ال ـك ـبــرى
وتسهم فيه دول اإلقـلـيــم ،ولـيــس أمــامـهــم أمــام
ه ــذه ال ـخــري ـطــة م ــن تـ ــوزع ال ـن ـفــوذ إال اإلذعـ ــان
ملخطط هذه الدول الكبرى أو تلك .هذا ما جنته
سوريا من سياسات القمع واالستبداد والنهب
والـقـهــر واإلذالل ،على مــدى أربـعــن عــامــا؛ هذا
مــا جنته مــن التعاطي املنحط مــع أهــالــي درعــا
(« .)...ذلك الغيم أتى بهذا املطر»! فالحكام الذين
يستمرئون قمع ونهب وإذالل مواطنيهم يأتيهم
ً
يــوم يصبحون فيه نـعــاال عند ال ــدول الكبرى.
والكارثة ليست هنا! الكارثة أنهم ّ
يجرون معهم
بالدًا بأكملها نحو الهالك!
(افتتاحية «اآلن» ،الناطقة بلسان حزب
العمل الشيوعي في سوريا)
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سوريا تبدواألشهر أواألسابيع السابقة لجولة محادثات جنيف
المقبلة ،التي لم يعلن موعدهابعد ،حافلة بنشاط روسي
مع كل من األمم المتحدة والدول األوروبية الداعمة
للمعارضة السورية ،وذلك لدعم صيغة التسوية التي
تطرحها موسكو ،والتي تبدأ بـ«لجنة دستورية» وافقت
دمشق على االنخراط ضمنها

موسكو تحشد لدعم
«اللجنة الدستورية»
في جنيف
مع إعــان الحكومة السورية عزمها
عـلــى امل ـشــاركــة ف ــي تـكــويــن «الـلـجـنــة
الــدسـتــوريــة» والـعـمــل بــالـشــراكــة مع
األم ــم املـتـحــدة عـلــى مناقشة تعديل
الــدسـتــور الـحــالــي لـلـبــاد ،ب ــات أمــام
الـ ـج ــان ــب ال ـ ــروس ـ ــي ـ ـ ـ ل ـك ــون ــه ع ـ ـ ّـراب
«م ــؤت ـم ــر س ــوت ـش ــي» وم ـخ ــرج ــات ــه ـ ـ
مهمة التنسيق مع األطــراف املعنية
بمحادثات «التسوية» السورية ،وال
سيما األمم املتحدة والــدول الداعمة
للمعارضة ،للتوافق حول آلية إطالق
َ
ُ
اللجنة .تواصل موسكو مع الجانب
األم ـ ـمـ ــي لـ ــم يـ ـت ــوق ــف خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
امل ــاض ـي ــة ،وخ ـ ــال ج ــول ــة م ـحــادثــات
ّ
أستانا املاضية ،ركز املبعوث األممي
على
ستيفان دي ميستورا جهوده ّ
ملف «اللجنة الدستورية» بما يحفز
مسار «جنيف» .ووفق التصريحات
الــروسـيــة األخ ـيــرة ،فــإن مــن املحتمل
ج ـ ـ ـ ـدًا ان ـ ـع ـ ـقـ ــاد ج ـ ــول ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة مــن
امل ـ ـح ـ ــادث ـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ــرعـ ــاهـ ــا األم ـ ــم
امل ـت ـح ــدة خ ــال وق ــت ق ــري ــب .وحـتــى
حلول املوعد املفترض لتلك الجولة،
ي ـن ـت ـظ ــر أن يـ ـتـ ـب ــن مـ ــوقـ ــف ال ـ ـ ــدول
الراعية ملنصات املعارضة املختلفة،
حـيــال الـتــوجــه الـجــدي نحو تشكيل
لجنة دس ـتــوريــة تـتـقــاســم مقاعدها
كخطوة أولى
الحكومة واملعارضات،
ُ َ
نحو «االنتقال السياسي» املختلف
على تفسيره ـ حتى اآلن .وهنا يجب
الـتــذكـيــر ب ــأن تـلــك الـ ــدول (ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة وح ـل ـفــاء هــا) خــرجــت قبيل
«م ــؤت ـم ــر س ــوت ـش ــي» ب ــورق ــة (إط ـ ــار)
تحدد مبادئ «التسوية السياسية»
فــي س ــوري ــا ،ودف ـعــت عـبــرهــا «هيئة
ال ـت ـف ــاوض ال ـع ـل ـيــا» امل ـع ــارض ــة إل ــى
الغياب عن املؤتمر.
وت ـش ـيــر امل ـع ـط ـيــات إلـ ــى أن روس ـيــا

ّ
تسبب حريق في
انفجارات متتالية في
مطار حماة العسكري
ت ـن ـشــط دي ـب ـلــومــاس ـيــا م ــع عـ ــدد مــن
الدول الغربية إلحياء مسار جنيف،
وتـ ـبـ ـن ــي ط ــرحـ ـه ــا حـ ـ ــول ال ـت ـس ــوي ــة،
املـ ـت ــواف ــق م ــع ال ـ ـقـ ــرار الـ ــدولـ ــي عـلــى
قـ ـ ــول مـ ـس ــؤولـ ـيـ ـه ــا .ورغـ ـ ـ ــم ال ـت ــوت ــر
ال ـ ـ ــذي سـ ـ ــاد الـ ـع ــاق ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ـ ـ
ال ــروس ـي ــة ،إث ــر «ق ـض ـيــة سـكــريـبــال»
واالعـ ـت ــداء الـعـسـكــري ال ـثــاثــي على
ّ
م ــواق ــع س ــوري ــة ،شــكــل ال ـت ـف ــارق في
املوقفني األوروبــي واألميركي حول
م ـلــف «االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي اإلي ــران ــي»
فـ ـ ــرصـ ـ ــة ل ـ ـت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل ب ــن
ال ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة وم ــوس ـك ــو ،الـتــي
أعـ ـلـ ـن ــت دعـ ـمـ ـه ــا ملـ ـجـ ـه ــود «إن ـ ـقـ ــاذ
االتـ ـ ـف ـ ــاق» .وحـ ـض ــرت س ــوري ــا عـلــى
طـ ــاولـ ــة الـ ـنـ ـق ــاش كـ ــواحـ ــد مـ ــن أبـ ــرز
امللفات الـتــي «تتطلب تـعــاونــا» بني
الـ ـج ــانـ ـب ــن .وضـ ـم ــن ه ـ ــذا ال ـس ـي ــاق،
ّ
حــلــت امل ـس ـت ـشــارة األمل ــان ـي ــة أنـجـيــا
ميركل ضيفة على الرئيس الروسي
ف ــاديـ ـمـ ـي ــر بـ ــوتـ ــن ،فـ ــي س ــوت ـش ــي،
ل ـب ـح ــث ع ـ ــدد مـ ــن الـ ـق ـض ــاي ــا ،وع ـلــى

رأس ـهــا امل ـلــف ال ـس ــوري .وك ــان الفتًا
أن اسـتـقـبــال الـضـيـفــة األملــانـيــة جــاء
بعد أقل من  24ساعة على استقبال
الرئيس بشار األسد في ّ
املقر نفسه،
ّ
إل ــى جــانــب أن ـهــا اسـتـقــلــت الـسـيــارة
نفسها للحضور إلــى مـكــان اللقاء.
ورغم أن الحديث عن امللف السوري
جاء مقتضبًا في تصريحات بوتني
وميركل ،إال أنــه ملح إلــى دور أملاني
مرتقب في «دعم» صيغة املحادثات
الــروسـيــة فــي جنيف ،لــدى املعسكر
الغربي .وأكد بوتني أن بالده «على
دراي ــة بــاسـتـعــداد أملــانـيــا للمشاركة
ف ــي إعـ ـ ــادة إعـ ـم ــار ال ـب ـن ــى الـتـحـتـيــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة» فــي
س ـ ــوري ـ ــا ،م ـض ـي ـف ــا أن ذلـ ـ ــك «ي ـج ــب
أن ي ـت ـ ّـم بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـس ـل ـطــات
الـ ـش ــرعـ ـي ــة» ه ـ ـنـ ــاك .ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أن
اإلسهام في إعادة اإلعمار من شأنه
تخفيف ضـغــوطــات مـلــف الالجئني

تؤكد موسكو أن المشاركة في إعادة اإلعمار يجب أن ّ
تتم بالتنسيق مع دمشق (األخبار)
على الدول األوروبية .ومن جهتها،
لفتت ميركل إلى أن املحادثات التي
ترعاها األمم املتحدة «تمثل فرصة
يـ ـج ــب أن ن ـس ـت ـف ـي ــد م ـ ـن ـ ـهـ ــا» .وم ــن

املنتظر أن يــزور الرئيس الفرنسي
ايـمــانــويــل م ــاك ــرون ،بـ ــدوره ،نظيره
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،بـ ـع ــد أقـ ـ ــل م ـ ــن أس ـ ـبـ ــوع،
فــي زيـ ــارة هــي األولـ ــى إل ــى روس ـيــا.

ّ
وي ـتــوقــع أن ي ـشــكــل امل ـل ــف ال ـس ــوري
وامل ـ ـحـ ــادثـ ــات امل ــرت ـق ـب ــة واح ـ ـ ــدة مــن
النقاط البارزة في نقاشات الطرفني.
وك ــان الف ـتــا أم ــس أن حــديــث بــوتــن

خـ ـ ــال لـ ـق ــائ ــه األسـ ـ ـ ــد ،عـ ــن ضـ ـ ــرورة
ان ـس ـح ــاب «ال ـ ـقـ ــوات األج ـن ـب ـي ــة» مــن
سـ ــوريـ ــا ،ع ـن ــد ان ـ ـطـ ــاق «ال ـت ـس ــوي ــة
ً
السياسية» ،أثار جدال واسعًا حول
ه ــوي ــة األط ـ ـ ــراف ال ـت ــي ل ــم ي ـحــددهــا
تـصــريــح الــرئـيــس ال ــروس ــي .ونقلت
وك ــال ــة «ن ــوف ــوس ـت ــي» ع ــن امل ـب ـعــوث
ال ـ ـ ــرئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ــي أل ـ ـك ـ ـس ـ ـنـ ــدر
الفرينتيف قــولــه إن الـحــديــث يــدور
ع ــن جـمـيــع األطـ ـ ــراف امل ــوج ــودة في
س ــوري ــا م ــن دون «غ ـط ــاء قــانــونــي».
وبـ ـ ـ ـ ــدوره ،أوضـ ـ ــح املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
ال ـكــرم ـلــن ،دي ـم ـي ـتــري ب ـي ـس ـكــوف ،أن
«هـ ـن ــاك ف ــي الـ ــواقـ ــع ق ـ ــوات أجـنـبـيــة
مــوجــودة ،بقوة األمــر الــواقــع ،ولكن
بـشـكــل غـيــر شــرعــي مــن وج ـهــة نظر
ال ـقــانــون ال ــدول ــي ،وس ـي ـكــون عليها
م ـغ ــادرة ال ـب ــاد ل ـعــدم وج ــود أســس
قــانــونـيــة ل ــوج ــوده ــا» ،الف ـتــا إل ــى أن
قــوات بــاده «تمت دعوتها مــن قبل
الـحـكــومــة الـشــرعـيــة ،وتـمـلــك جميع
األسس القانونية».
وعلى األرض ،تابع الجيش عملياته
ع ـل ــى أط ـ ـ ــراف ح ــي ال ـح ـج ــر األس ـ ــود
مــن جـهــة مـخـيــم ال ـيــرمــوك ،وتــركــزت
االشتباكات أمــس فــي محيط شــارع
ال ـع ــروب ــة وج ــام ــع ال ــوس ـي ــم .أمـ ــا في
حـ ـم ــاة ،ف ـقــد وق ـع ــت عـ ــدة ان ـف ـج ــارات
داخ ــل مـطــار حـمــاة الـعـسـكــري ،ظهر
أمـ ـ ــس ،ت ـس ـب ـبــت ف ــي ح ــرائ ــق كـبـيــرة
داخ ـ ــل حـ ــرم املـ ـط ــار .وأشـ ـ ــار مـصــدر
عسكري إلــى أن حريقًا َ
عرضيًا وقع
ف ــي أح ــد م ـس ـتــودعــات ال ــذخ ـي ــرة ،ما
ّ
تسبب في انفجار كمية من الذخائر
واح ـ ـ ـتـ ـ ــراق امل ـ ـس ـ ـتـ ــودع ،م ـض ـي ـف ــا أن
االن ـ ـف ـ ـجـ ــارات ت ـس ـ ّـب ـب ــت فـ ــي وصـ ــول
ال ـن ـيــران إل ــى مـعـمــل إن ـتــاج الــذخــائــر
ال ـقــريــب ،وه ــو م ــا تـسـ ّـبــب ف ــي وق ــوع
انـفـجــارات إضــافـيــة ضمنه ،وتوسع
دائـ ــرة ال ـحــريــق .وف ــي ال ــوق ــت نفسه،
لـفــت امل ـصــدر إل ــى أن االن ـف ـجــارات لم
تـ ّ
ـؤد إلــى وق ــوع خسائر فــي صفوف
حامية املطار.
(األخبار)

العراق

ً
إقفال «بورصة» االنتخابات« :سائرون» أوال و«الفتح» ثانيًا
بغداد ــ األخبار
مـ ــع انـ ـقـ ـض ــاء سـ ــاعـ ــات ال ـف ـج ــر األول ـ ــى،
خ ــرج ــت «امل ـف ــوض ـي ــة ال ـع ـل ـيــا املـسـتـقـلــة
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات» ب ــالـ ـنـ ـت ــائ ــج ال ـن ـه ــائ ـي ــة
لــان ـت ـخــابــات ال ـبــرملــان ـيــة ال ـت ــي أجــريــت
ٌ
ـاؤالت عــدة تطرح
األسبوع املاضي .تـسـ
تأجيل غير مفهوم وغير
حــول أسـبــاب
ٍ
ّ
مبرر لهذه النتائج ،خصوصًا أن حديث
األروق ـ ــة الـسـيــاسـيــة يـشـيــر إل ــى تـعـ ّـرض
لضغوطات عــدة ،تبدأ من
«املفوضية»
ٍ
اختطاف ثالثةٍ من أعضائها في كركوك
ورفض خاطفيهم إطالق سراحهم ،على
رغم املوقف الحكومي بحل هذه القضية.
ّ
نات
ويشير الحديث أيضًا ،إلى أن مكو ٍ
أساسيةّ ،
ّ
ّ
«تهديدات»
وجهت
سياسيةٍ
ٍ
صريحةٍ لـ«املفوضية» ،في محاولةٍ منها
لتغيير نتيجة االقـتــراع ،والحفاظ على
«مـ ــاء وجـ ــه» بـعــض سـيــاسـيــي «ال ـصــف
ّ
األول» حرصًا على مقاعدهم في الدورة
امل ـق ـب ـلــة .وع ـل ـي ــه ،ي ـب ــرز ه ـنــا ال ـت ـضــارب
الدائم بعدد مقاعد الكتل والتحالفات،
كصعود «تحالف الفتح» ثانيًا ،ومن ثم
ّ
تراجعه ليحل مكانه «إئـتــاف النصر»
ّ
لتعود وتنقلب ال ـصــورة م ـجــددًا ،األمــر
الذي يقود إلى سؤال الشارع اليوم حول
وجــود تزوير في «االقـتــراع الخاص ،أو
العام ،أو تالعب بنتائج صناديق اقتراع
الخارج».
كــان من املفترض أن تعلن «املفوضية»
ال ـن ـت ــائ ــج ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة الـ ـس ــادس ــة مــن
عصر أمــس ،إال أن التأجيل الــذي وصل
ّ
ات خمس ،انتهى بــاإلعــان عند
حــد م ـ ّـر ٍ
الساعة الـ 1.30فجرًا.
ٌ
نتائج جاءت كالبورصة ،مع ارتفاع عدد
مقاعد بعض الكتل وانـخـفــاض أخــرى،
بعد أن انهت «املفوضية» فرز الصناديق
ال ـخـ ّ
ـاصــة ب ــ«االق ـت ــراع ال ـع ــام ،وال ـخ ــارج،
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علي حيدر
لدى الحديث عن مفاعيل وأبعاد املواجهة
الصاروخية التي شهدتها سوريا قبل أيام ،ينبغي
التأكيد على حقيقة أن ما جرى لم يكن إال محطة
في سياق صراع أوسع ومتواصل .فال االعتداءات
االسرائيلية ،قبل الرد الصاروخي في الجوالن
وبعده ،قادرة على اجتثاث الوجود املتجذر ملحور
املقاومة في الساحة السورية ،وال الرد الصاروخي
سينهي مطلق االعتداءات االسرائيلية ،بالضرورة.
لكن إسرائيل راهنت من خالل الرسائل التي
ّ
مهدت وواكبت وأعقبت اعتداءاتها االخيرة ،على
إخضاع الطرف املقابل للمعادلة التي تسعى الى
فرضها ،بما يفتح الطريق أمامها نحو مستويات
إضافية من االعتداءات ،من دون أي أثمان أو
مخاطرة بالتدحرج نحو مواجهة واسعة.
في املقابل ،أتى الرد الصاروخي ليسقط هذا
الرهان ،ويوجه رسالة مدوية ـ في دالالت ها
ورسائلها ـ تحذر من تجاوز خطوط حمراء
َّ
محددة ،في سياق حركة الصراع املتواصل .وال
يعني ذلك أن االعتداءات االسرائيلية في الساحة
السورية سوف تتوقف بشكل مطلق في املدى
املنظور ،نتيجة هذا الرد الصاروخي أو ذاك.
يمكن تحديد ساحة الفشل االسرائيلي في مجال
مفاعيل الرسائل لدى صناع القرار في محور
ً
املقاومة ،وتحديدًا لدى الرئيس بشار االسد .فبدال
من أن تؤدي هذه الجولة الصاروخية الى إطالق
يد إسرائيل في اعتداءاتها ،على الساحة السورية،
إال أن القدر املتيقن يكمن في أن رسائل محور
املقاومة باتت أكثر حضورًا في وعي وحسابات

ّ
ّ
املتبقية في مختلف
وعدد من املحطات
ٍ
املحافظات» ،عدا عن إبطالها عددًا آخر،
إلــى جانب مطابقتها لـ«الوسط الناقل
والصناديق ،ومصادقة مجلسها على
ـدد من
ال ـن ـت ــائ ــج» ،وفـ ــق ت ـصــري ـحــات ع ـ ـ ٍ
مسؤوليها.
ّ
تصدر «تحالف
وبحسب النتائج ،فقد
ســائــرون» (املــدعــوم من مقتدى الصدر)
القوائم الفائزة بـ 54مقعدًا ،تاله «تحالف
الـفـتــح» (بــزعــامــة ه ــادي ال ـعــامــري) ب ــ47
مـقـعـدًا ،أم ــا «إئ ـتــاف الـنـصــر» (بــزعــامــة
ّ
ح ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي) ف ـقــد حـ ــل ثــال ـثــا بـ ــ42
ـت حـ ــاز «إئـ ـت ــاف دول ــة
م ـق ـع ـدًا ،ف ــي وق ـ ـ ٍ
الـقــانــون» (بــزعــامــة نــوري املــالـكــي) على
ّ
 26مقعدًا .بدوره ،حل «إئتالف الوطنية»
ّ
(ب ــزع ــام ــة إيـ ـ ــاد عـ ـ ـ ــاوي) خ ــام ـس ــا بـ ــ22
مـقـعـدًا ،و«الـحـكـمــة» (امل ــدع ــوم مــن عمار
الـحـكـيــم) ســادســا ب ــ 19مـقـعـدًا ،فــي حني
جــاء «تحالف الـقــرار العراقي» (بزعامة
أسـ ــامـ ــة ال ـن ـج ـي ـف ــي وخـ ـمـ ـي ــس خ ـن ـجــر)
سابعًا بـ 14مقعدًا.
ك ــردي ــا ،حــافــظ «ال ـث ـنــائــي» عـلــى ص ــدارة

امل ـش ـهــد ف ــي «إق ـل ـيــم ال ـش ـم ــال» ،م ــع فــوز
«ال ـح ــزب الــديـمــوقــراطــي الـكــردسـتــانــي»
(بزعامة مسعود البرزاني) بـ 25مقعدًا،
و«االتحاد الوطني الكردستاني» (أبناء

حاز «إئتالف عالوي»
 22مقعدًا فيما «تيار
الحكيم»  19مقعدًا

جالل الطالباني) بـ 17مقعدًا ،في مقابل
خروقات محدودة للكيانات املعارضة.
وفي خطو ٍة الفتة ،التقى الصدر ،مساء
أم ــس ،س ـفــراء دول «ال ـج ــوار ال ـعــراقــي»:
السعودية ،وسوريا ،واألردن ،والكويت،

الصدر خالل استقباله سفراء «دول الجوار العراقي» ما عدا إيران (أ ف ب)

ٌ
ـان ص ـ ٌ
ـادر عــن مكتب
وتــرك ـيــا .وأف ــاد ب ـيـ
ّ
ال ـص ــدر أن ال ـل ـقــاء «رك ـ ــز ع ـلــى مـنــاقـشــة
ال ــوض ــع ال ـس ـيــاســي ف ــي الـ ـع ــراق ،وآخ ــر
املستجدات في املنطقة ،واالستماع إلى
وج ـه ــة ن ـظــر الـ ـص ــدر حـ ــول الـتـحــالـفــات
السياسية العراقية ،ومع من سيتحالف
ّ
لتشكيل الـحـكــومــة املـقـبـلــة» ،م ــؤك ـدًا أن
ال ـص ــدر يــدعــم خ ـيــار «الـ ـع ــراق ال ـق ــوي».
وأع ـ ــرب ال ــزع ـي ــم الـ ـش ــاب ،ع ــن تـمـنـيــاتــه
ب ــأن «ي ـك ــون ال ـع ــراق ه ــو عـنـصــر جــامــع
للمنطقة إلحــال الـســام ،وإبـعــاد شبح
اإلره ــاب» ،مشيرًا إلى أن «كل ما يحدث
فـ ــي دول ال ـ ـجـ ــوار يـ ـف ــيء ب ـظ ــال ــه عـلــى
العراق ،والعكس أيضًا» .البارز في لقاء
األم ـ ــس ،غ ـيــاب الـسـفـيــر اإلي ــران ــي إي ــرج
م ـس ـجــدي ،عـلــى رغ ــم أن ب ــاده مــن دول
«الجوار» ،األمر الذي ّ
رده املراقبون إلى
«حـجــم ال ـشــرخ وتـبــاعــد وج ـهــات النظر
بني طهران والحنانة» ،وقد ّ
عبر الصدر
بشكل ضمني ،بقوله« :أتمنى
عــن ذلــك
ٍ
على الــدول دعم العراق من أجل تشكيل
حكومة تـكـنــوقــراط ،على أن يـكــون ذلك
على نحو الدعم ال التدخل»ّ ،
مشددًا على
أن يكون «قرار العراق بيده».
سياق منفصل ،نفى املتحدث باسم
وفي
ٍ
«النصر» حسني العادلي« ،األنباء التي
ت ـت ـحــدث ع ــن خـ ــروج (حـ ــزب الـفـضـيـلــة)
م ــن (الـ ـنـ ـص ــر)» ،مـعـتـبـرًا أن «ال أس ــاس
لـهــا مــن ال ـص ـحــة ...و(الـفـضـيـلــة) ال يــزال
ّ
مكونًا رئيسيًا مــن مكونات (النصر)».
وأضـ ـ ــاف ال ـع ــادل ــي أن الـ ـب ــاد «مـ ــا زلــت
تعيش أجواء التنافس االنتخابي ،وبث
أخـ ـب ــار ك ـه ــذه هــدف ـهــا ال ـت ـشــويــش على
امل ــواط ـن ــن ،خ ـصــوصــا أن ـنــا دخ ـل ـنــا في
مرحلة التحالفات االنتخابية لتشكيل
الحكومة املقبلة».

مقالة

إسرائيل ـ سوريا :إنجازات موضعية وفشل استراتيجي
صانع القرار السياسي واألمني في تل أبيب،
وهو ما انعكس في مستوى ردها على الرد
الصاروخي ،وحرصت خالله على عدم حشر
محور املقاومة تجنبًا لتنفيذ التهديد الذي كشف
عنه األمني العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله ،وبلغ القيادة االسرائيلية عبر طرف دولي،
(من املتوقع أن يكون روسيا) ،بأن تجاوز خطوط
حمراء ّ
محددة سيؤدي الى الرد في عمق فلسطني
املحتلة .وهو ما يوضح خلفية ما كشفته القناة
الثانية في التلفزيون االسرائيلي عن رفض
الجيش ووزراء املجلس الوزاري املصغر الذهاب
ّ
بعيدًا في الرد املضاد ،تجنبًا لتدخل حزب الله في
املعركة ،كونه سيؤدي الى تدهور شامل.
في اللحظات التي تلت الرد الصاروخي ،التزم
الخطاب االعالمي بالرواية الرسمية ،من دون أي
خروج عن اإلجماع .ثم توالت بعض املواقف التي
كشفت عن أبعاد أخرى لليلة الصواريخ ،على
املستويني السياسي واالعالمي وحتى على لسان
بعض الخبراء .ومن أبرز هذه القيادات السياسية،
رئيس املعارضة في الكنيست يتسحاق هرتسوغ،
الذي أكد أن الرد اإلسرائيلي لم يكن واسعًا،
كاشفًا بذلك عن أن الحكومة لم تنفذ تهديداتها
التي أطلقتها قبل الرد الصاروخي في الجوالن.
وعلى هذه الخلفية أعقب هرتسوغ موقفه بالدعوة
اإليراني الذي ينزلق باتجاه
إلى «اقتالع الوجود
ّ
إسرائيل من جذوره» .وحذر من أنه في حال لم
يتم القيام بذلك في الوقت الذي ما زال فيه هذا
الوجود صغيرًا ،لن يكون باالمكان تحقيق ذلك
عندما يكبر .وانضم إلى املحذرين من تداعيات
فشل الردع اإلسرائيلي معلق الشؤون االمنية في
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صحيفة «معاريف» ،يوسي ميلمان ،الذي لفت الى
إحدى أهم الرسائل الكامنة في الرد الصاروخي
ملحور املقاومة ،أن كل الحملة التهويلية االسرائيلية
لم تردعه عن الرد ،مشيرًا الى أن «القوة العسكرية
االسرائيلية ،وتهديدات رئيس الحكومة ،والوزراء،
ورئيس هيئة االركان غادي ايزنكوت ،وضباط
الجيش ،لم يردعوا إيران( ،بل) كانت مصممة على
الرد واالنتقام ...وقد نجحت في ذلك» .في االطار
نفسه ،تناول نائب رئيس معهد «هرتسل» ،أوفير
هعبري ،أثر مستقبل تطورات الساحة السورية
على املكانة االستراتيجية إلسرائيل ،وشدد
على أنه سيتم «فيها حسم الكثير من التحديات
االمنية والسياسية إلسرائيل في العقود القادمة».
وتعقيبًا على سؤال ملاذا سوريا بالذات ،أوضح
أنه مع «أفول الدول العربية ،أصبحت سوريا رأس
الحربة في املعركة ضد إسرائيل» ،والذي حصر
أبعادها بالعنوان االيراني .وتوقف أيضًا عند
األبعاد التي ينطوي عليها الجهد االيراني ضد
إسرائيل ،من دعم قوى املقاومة ضد اسرائيل،
التي وصفها باالرهاب ،الى استمرار تطوير
القدرات الباليستية والنووية .وأما البعد املتصل
بالحدود البرية ،فرأى أنه موجود اآلن في الساحة
السورية.
مع ذلك ،فقد ّ
حدد نائب رئيس معهد «هرتسل»
نقطة انطالق للبحث في الساحة السورية ،وهي
برأيه «االعتراف بالفشل» االسرائيلي ،موضحًا
معالم هذا الفشل بالقول إن «النجاحات التكتيكية
الكبيرة لسالح الجو االسرائيلي في تدمير جزء
من مراكز الوجود االيراني في سوريا ،هي تعبير
عن فشل استراتيجي».

انحطاط النخب وخيارات التصعيد
وليد شرارة
دونالد ترامب وبنيامني نتنياهو نموذجان عن مستوى الضحالة
واالنحدار األخالقي الذي وصلت إليه قطاعات معتبرة من النخب
الحاكمة أو املرشحة للحكم في الرأسماليات البرملانية .هذا التطور وثيق
الصلة بالتحوالت التي طرأت على الرأسمالية بعد دخولها في طورها
النيوليبرالي والطغيان غير املسبوق ملصالح طبقة األعمال ،املتداخلة
إلى حد االندماج في بعض األحيان ،مع مصالح النخب الحاكمة .ومن
النادر أن تم في زمن قريب هذا القدر من اإلخضاع للسياسة الخارجية
للدول العتبارات النخب الحاكمة الداخلية ،السياسية واالنتخابية،
املرتبطة برغبتها بالبقاء في السلطة عبر تأمني شروط إعادة انتخابها
وتعزيز سيطرتها على مؤسساتها .االعتبارات والحسابات السياسية
الداخلية للنخب كانت دائمًا حاضرة في صناعة السياسة الخارجية،
لكن ّالعوامل األكثر تأثيرًا في هذه العملية كانت املصالح العليا للدولة،
محط اإلجماع الوطني األغلبي ،واالستراتيجية العامة الهادفة للدفاع
ً
مثاال ّ
حيًا عن كيفية توظيف
عنها وخدمتها .ترامب ونتنياهو يقدمان
السياسة الخارجية ،بما فيه افتعال الصراعات والسير على حافة
هاوية الحرب ،لرفع معدالت شعبيتهما وتحصني موقعهما في رأس
هرم السلطة.
على عكس نتنياهو ،ليس للرئيس األميركي قناعات أيديولوجية
راسخة .ميوله العنصرية واليمينية ،الواسعة االنتشار في أوساط وازنة
من املجتمع األميركي ،ال ترقى إلى مستوى القناعات املؤسسة للمواقف
والسياسات .هدفه املركزي هو البقاء بالسلطة ملدة عهدين ،إن كان
األمر ممكنًا ،واعتماد السياسات ونسج التحالفات والقيام باملقايضات
الضرورية ملحاولة بلوغه .حرصه الشديد على الظهور بمظهر الرئيس
األمر
الذي يفي بجميع وعوده التي قطعها قبل االنتخابات يوضح هذا ً
بجالء ،والقرارات التي اتخذها في مجال السياسة الخارجية أتت تلبية
لهذه الوعود املوجهة إلى قطاعات مختلفة من ناخبيه .فقراره بنقل
السفارة األميركية إلى القدس أو باالنسحاب من االتفاق النووي مع
إيران موجه أساسًا إلى الكتلة األوسع من ناخبيه ،أي أنصار التيار

اإلنجيلي الصهيوني في الواليات املتحدة التي تراوح أعدادهم حسب
التقديرات بني ثمانني وتسعني مليون شخص ،وألنصار اللوبي
اإلسرائيلي وكذلك ملجموعة من أصحاب املليارات اليهود الصهاينة،
كشلدون أدلسون وبول سنغر ،التي مولت حملته االنتخابية .خطابه
التصعيدي ضد الصني موجه إلى قطاعات من الصناعيني ،وكذلك
من الطبقة العاملة البيضاء والفئات الشعبية املتضررة من التداعيات
االقتصادية واالجتماعية ملنافسة الصناعات الصينية لها .ومن
الطبيعي أن تثير إعادة صياغة السياسة الخارجية حسبما «يطلبه
الناخبون» معارضة أوساط ال يستهان بها من بيروقراطية املؤسسات
املعنية بها كالخارجية والدفاع واألمن .سرعت هذه املعارضة بداية
عملية تطهير للمؤسسات املذكورة عبر إقالة أو تهميش املعترضني
ً
وتعيني املوالني بدال منهم .يشير الكاتب إيفان أوسنوس ،في مقالة
مهمة نشرت في مجلة «نيويوركر» ،إلى أن «أي رئيس جديد يحاول أن
يجتذب ،وأن يقنع وفي بعض األحيان أن يجبر جهاز الدولة الفيدرالي
على وضع رؤيته موضع التنفيذ .لكن ترامب وصل إلى واشنطن مع
الوعد بتفكيك املنظومة السياسية السائدة فيها واستئصال مكوناتها
وإعادة بنائها ،مستندًا إلى مكونات جديدة .لهذا املشروع تسميات
مختلفة :ستيفن بانون أطلق عليه تسمية تفكيك الدولة اإلدارية ...في
تغريدات الرئيس وصف بأنه الحرب على الدولة العميقة» .ويستشهد
أوزنوس بموظفة كبيرة في وزارة الخارجية تقاعدت أخيرًا ،نانسي
الداوني ،قارنت بني ما يجري وقيام قوة خارجية معادية باالستيالء
على السلطة فبدأت بقطع رأس القيادة وبتفتيت مراكز القرار والقوة
وعزلها وبإشاعة الخوف والشك بني الجميع .وختمت قائلة« :لقد قام
ترامب وفريقه بكل ذلك» .في ضوء هذه املعطيات ،تتخذ عمليات إقالة
الوزراء واملسؤولني أبعادًا أخرى .نحن أمام عملية استبدال للنخب التي
حكمت الواليات املتحدة بنخب أخرى ،صاحبة ميول أو قناعات أكثر
يمينية وعنصرية ،وهو أمر سيكون له نتائج مباشرة على سياسستها
الخارجية .عملية التطهير /االستبدال ماضية داخل وزارة الخارجية
واألجهزة األمنية ،لكنها لم تبدأ إلى اآلن داخل املؤسسة العسكرية.
عندما تصل إليها ،قد يكون األمر بداية ّ
العد العكسي للشروع في

مغامرات عسكرية خارجية جديدة.
مثال آخر على كيفية توظيف السياسة الخارجية واستراتيجية التوتر
ً
لخدمة أغراض سياسية وانتخابية داخلية ورفع معدالت الشعبية أوال
يقدمه سلوك رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو.
منذ انتخابه للمرة الرابعة ،عام  ،2015كثرت التوقعات بانهيار حكومته
نتيجة استقالة وزراء والخالفات السياسية بني مكوناتها .وقد زاد
الوضع سوءًا توصية الشرطة اإلسرائيلية للمدعي العام بتوجيه االتهام
إليه في أربع قضايا فساد مختلفة خالل العام املاضي .وكان قد سبق
له أن واجه ظرفًا سياسيًا حرجًا عندما نمت حركة احتجاج اجتماعي
وتوسعت واستمرت لبضعة أشهر عام  ،2011وهي تزامنت مع تدهور
عالقاته الشخصية مع الرئيس األميركي السابق باراك أوباما ،ما حدا
العديد من املراقبني إلى ترجيح تراجعًا كبي ّرًا في معدالت شعبيته
وقرب خروجه من السلطة .إال أن نتنياهو كذب جميع هذه التوقعات
وحافظ على معدالت شعبية مرتفعة نسبيًا نتيجة ملواقفه وسياساته
املتشددة تجاه الفلسطينيني وأطراف محور املقاومة .وقد أفضى خالفه
العلني مع أوباما حول االتفاق النووي مع إيران وقيامه بحملة واسعة
ضده حتى بعد توقيعه ،ومن ثم وصول ترامب إلى السلطة وقيامه
باالنسحاب منه إلى تعزيز االنطباع في أوساط ناخبيه بأنه قادر على
التأثير بقرارات رئيس القوة الدولية األولى وسياساته نتيجة عناده
وثباته على مواقفه الحريصة على أمن إسرائيل .وال يمكن الفصل بني
سياساته التصعيدية املتهورة في سوريا ضد محور املقاومة ،ومسعاه
للحصول على دعم شعبي أكبر يضمن له درجة أعلى من الحصانة
في مواجهة مستجدات محتملة مرتبطة بالتحقيقات بقضايا الفساد.
إخضاع السياسة الخارجية للدول لالعتبارات السياسية الداخلية
لنخب تسعى إلى البقاء في السلطة بغية تجنب املحاسبة نتيجة
تورطها بالفساد أو ألنها ماضية في عملية استيالء على أبرز مفاصل
جهاز الدولة ،كما يفعل ترامب ،في سياقات دولية وإقليمية عالية التوتر
واستسهال عمليات االستعراض والخطوات التصعيدية ،كالقصف
الغربي ومن ثم اإلسرائيلي على سوريا ،يزيد من احتمال خطأ في
الحسابات يفضي إلى انزالق سريع نحو صراع أوسع.
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الحدث

السنوار إلى القاهرة ...ومرحلة اختبار للتفاهمات
زيارة مرتقبة لوفد حمساوي يرأسه
هذه المرة يحيى السنوار إلى القاهرة،
من أجل تثبيت التفاهمات األخيرة التي
سبقت وأعقبت «مسيرات العودة»،
وذلك بالتزامن مع حراك قطري وأممي
لحلحلة أزمة الموظفين
غزة ــ هاني إبراهيم
مــن امل ـقــرر أن يتجه وف ــد مــن «حــركــة
املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة» (حـ ـ ـم ـ ــاس)
إل ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة املـ ـص ــري ــة الـ ـق ــاه ــرة،
ب ــرئ ــاس ــة رئ ـي ــس ال ـح ــرك ــة ف ــي قـطــاع
غـ ـ ـ ــزة ،ي ـح ـي ــى ال ـ ـس ـ ـنـ ــوار ،وذلـ ـ ـ ــك فــي
غضون األسبوعني املقبلني ،من أجل
ال ـت ـبــاحــث ف ــي م ـس ـت ـجــدات األوضـ ــاع
ً
فــي الـقـطــاع ،إك ـمــاال للتفاهمات بني
ال ـح ــرك ــة و«االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـعــامــة»
امل ـصــريــة جـ ــراء «م ـس ـيــرات ال ـع ــودة».
وهذه هي الزيارة األولى للسنوار إلى
مـصــر عـقــب ل ـق ــاءات املـصــالـحــة التي

قررت السلطات المصرية
فتح معبر رفح طوال
شهر رمضان
عقدت في تشرين الثاني املاضي ،إذ
سافر أكثر من وفد حركي ،لكن كانت
ب ــرئ ــاس ــة إس ـمــاع ـيــل ه ـن ـيــة م ــن دون
مشاركة السنوار.
مصادر مطلعة على أجواء املحادثات
الـ ـج ــاري ــة ك ـش ـف ــت عـ ــن «اج ـت ـم ــاع ــات
مـ ـكـ ـثـ ـف ــة» ُع ـ ـ ـقـ ـ ــدت خـ ـ ـ ــال األسـ ـ ـب ـ ــوع
املاضي و«أثارت فزع رئيس السلطة
محمود عـبــاس» ال ــذي بــدأ بالتحرك
إلج ـهــاض نـتــائــج امل ـحــادثــات .لكنها
تشرح أن السنوار «يتجه لبحث رزمة
تـقــديـمــات لـكـنـهــا ل ــم تــرتــق بـعــد إلــى
مستوى العرض املتكامل؛ هي أفكار
جــادة تحمل فــي طياتها تحسينات

م ـه ـم ــة عـ ـل ــى الـ ـج ــانـ ـب ــن اإلنـ ـس ــان ــي
واالقتصادي مع االتجاه إلــى إجبار
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـسـ ـلـ ـط ــة مـ ـحـ ـم ــود ع ـب ــاس
عـلــى تشكيل حـكــومــة وح ــدة وطنية
تتولى املهام املناط بها وفي مقدمها
ح ــل أزمـ ــة املــوظ ـفــن ،عـلــى أن يسبق
ذل ــك إع ــان الـسـلـطــة رف ــع إجــراءات ـهــا
العقابية عن غزة».
خـ ـ ـ ــال األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،ك ــان ــت
م ـح ــاوالت الـتـهــدئــة تسير عـبــر أربــع
جـ ـه ــات ،م ـصــريــة وق ـط ــري ــة وأم ـم ـيــة،
إض ــاف ــة الـ ــى اتـ ـص ــاالت م ـب ــاش ــرة مع
الـقــاهــرة يــرعــاهــا املـبـعــوث األمـيــركــي
لـ«عملية السالم» في املنطقة جيسون
غرينبالت .لكن ،وفــق امل ـصــادر ،هذه
ه ــي املـ ــرة األول ـ ــى ال ـتــي ت ـت ـقــدم فيها
مـ ـص ــر بـ ـخـ ـط ــوات ع ـم ـل ـي ــة لـتـحـســن
ملفات عدة متعلقة بغزة منها معبر
رف ـ ــح ،ك ـمــا وع ـ ــدت ب ـت ـقــديــم م ـفــاجــأة
ً
أخـ ــرى ف ـضــا ع ــن «تـحـسـيـنــات على
صـعـيــد ع ـبــور ال ـت ـجــارة واألف ـ ــراد من
خالل رفــح» .كذلك ،ستسمح القاهرة
بالتحرك في اتجاه
لشركات مصرية ْ
الـتـبــادل الـتـجــاري ،إذ أعـطــت الضوء
األخضر لغرف التجارة لوضع خطة
لتعزيز التعاون مع غزة.
أم ـ ـ ــا الـ ـحـ ـلـ ـق ــة األعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد ،وه ـ ـ ــي أزم ـ ــة
املوظفني ،فيبدو أن للدوحة الحصة
الكبرى في حلها ،إذ تتحدث املصادر
عن «تحركات قطرية من أجــل تأمني
رواتب ملوظفي غزة ،بعد تذرع محمود
عباس بالعجز عن تغطيتها» .ومن
املقرر أن يزور السفير القطري محمد
العمادي غزة قريبًا لبحث هذا امللف.
تشرح املـصــادر نفسها أن «مستوى
ال ـع ــروض امل ـقــدمــة يـتـخـطــى الـجــانــب
اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــرة ،بـ ــل تـتـعـلــق
بـتـحـسـيـنــات ج ــوه ــري ــة ،إذ ستعمل
قـطــر عـلــى دع ــم مـشــروعــات لتحسني
ال ـك ـهــربــاء واملـ ـي ــاه وأم ـ ــور أخـ ــرى قد
يـعـلــن عـنـهــا ال ـع ـمــادي قــري ـبــا» ،فيما
أشير إلــى أن غرينبالت اجتمع قبل
يومني مع وزيــر الخارجية القطري،
م ـح ـمــد ب ــن ع ـبــد ال ــرح ـم ــن ،بـحـضــور
العمادي ،في الــدوحــة ،وذلــك للبحث
في الشأن نفسه.

هذه المرة األولى التي تبادر فيها مصر إلى إجراءات سريعة وواضحة (أ ف ب)
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،أدى  120أل ــف
ٍّ
مصل صالة الجمعة األولى من شهر
رم ـضــان ف ــي مــديـنــة ال ـق ــدس املحتلة
ب ـعــدمــا اس ـت ـطــاعــوا تـخـطــي حــواجــز
االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي واإلج ـ ـ ــراءات
امل ـش ــددة ال ـتــي فــرضـهــا عـلــى املــديـنــة
وم ـح ـيــط ب ـلــدت ـهــا ال ـقــدي ـمــة وإغ ــاق ــه

شوارع وأحياء مختلفة.
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة ،ف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوافـ ـ ـ ــد آالف
الفلسطينيني للمشاركة في «جمعة
ال ــوف ــاء ل ـل ـش ـهــداء والـ ـج ــرح ــى» ،عبر
مـ ـسـ ـي ــرات حـ ـ ــدوديـ ـ ــة ،أصـ ـي ــب فـيـهــا
نحو  12مــواطـنــا .وش ــارك إسماعيل
هنية في غزة ونائب قائد «حماس»

فــي القطاع ،خليل الحية ،فــي إحــدى
املـ ـسـ ـي ــرات فـ ــي م ـن ـط ـقــة م ـل ـك ــة ش ــرق
مدينة غــزة .ومــن هناك قــال هنية إن
«دماءنا الزكية عرقلت إعــان صفقة
(الــرئـيــس دون ــال ــد) تــرامــب الـتــي كــان
يريدها يوم نقل السفارة ...نتألم أمام
اغ ـت ـص ــاب فـلـسـطــن ون ـق ــل ال ـس ـفــارة

والـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــت امل ـ ـط ـ ـبـ ــق الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـح ـيــط
باملنطقة والتآمر الدولي».
وأض ــاف هـنـيــة« :م ــن إن ـج ــازات دمــاء
الـشـهــداء أنـنــا نشهد خ ـطــوات جــادة
وبـ ــدايـ ــة حـقـيـقـيــة ل ــرف ــع الـ ـحـ ـص ــار...
ال يـمـكــن أن ن ــدخ ــل ف ــي أي صـفـقــات
تتعلق بمسيرة العودة ولن تتوقف
(امل ـس ـيــرات) إال بــرفــع الـحـصــار كليًا؛
مــا عدنا نركن إلــى الحلول الجزئية
والوفود» .كما قال إن «مصر لم تنقل
لنا مطلقًا رسائل تهديد إسرائيلية
وأج ــريـ ـن ــا مـ ــع املـ ـس ــؤول ــن (هـ ـن ــاك)
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات م ـع ـم ـق ــة ح ـ ـ ــول ال ــوض ــع
ال ـعــام والـحـصــار ومـسـيــرات الـعــودة
والـ ــوحـ ــدة .ال ي ــوج ــد أي ح ــدي ــث عن
صـفـقــة ب ــن ح ـمــاس وأي ط ــرف آخــر
بعيدًا من بقية الفصائل .مصر طلبت
منا أال تتدحرج مسيرة الـعــودة إلى
مواجهة مسلحة ،وهذا أيضًا موقف
حماس وبقية الفصائل».
في شأن متصل ،قال الرئيس املصري،
عـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ،ف ــي تـغــريــدة
عـ ـل ــى «ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر» ،أمـ ـ ـ ــس« ،أصـ ـ ـ ــدرت
توجيهاتي لألجهزة املعنية باتخاذ
م ــا ي ـلــزم الس ـت ـمــرار فـتــح مـعـبــر رفــح
ال ـب ــري طـ ــوال شـهــر رم ـض ــان امل ـبــارك
وذل ــك ضـمــانــا لتخفيف األع ـب ــاء عن
األشقاء في قطاع غــزة» .وبالتزامن،
واف ــق «مجلس حـقــوق اإلن ـســان» في
األمم املتحدة أمس ،على إنشاء لجنة
تحقيق دولـيــة فــي مـجــزرة االحـتــال
ف ــي غ ــزة ي ــوم االث ـن ــن امل ــاض ــي الـتــي
استهدفت املتظاهرين السلميني ،ما
أسفر عن استشهاد  62وإصابة أكثر
مــن  2500آخــريــن ب ـجــروح مختلفة.
وجـ ــرى تـمــريــر ه ــذا ال ـق ــرار بـمــوافـقــة
 29دولــة وامتناع  14عــن التصويت
(الكتلة األوروبية بجانب بريطانيا)
ورفض دولتني هما الواليات املتحدة
وأستراليا.
إل ــى ذل ــك ،وصـلــت قــافـلــة مستلزمات
طبية من األردن إلى غزة عبر حاجز
«ب ـيــت حــانــون ـ ـ إي ــري ــز» ،كـمــا تشمل
الـقــافـلــة نـقــل  11مـصــابــا مــن جرحى
الـ ـقـ ـط ــاع ل ـل ـع ــاج فـ ــي م ـس ـت ـش ـف ـيــات
اململكة.

تركيا في «القمة اإلسالمية» :ال يمكن الوثوق بمستقبل مكة!
لم تخرج القمة اإلسالمية التي
عقدت في اسطنبول بأكثر مما خرج
به االجتماع الوزاري العربي :كالم كثير
حول جرائم إسرائيل ،وتعهد باللجوء
إلى األمم المتحدة .على أن العالمة
الفارقة في هذه القمة تمظهرت في
مستوى أعلى من التلميحات التركية ضد
السعودية ،بما يعزز الطابع االستعراضي
التنافسي لتحركات أنقرة
ّ
ّ
ع ـل ــى رغـ ــم أن الـ ـق ــدس وغ ـ ـ ــزة شــكـلـتــا
امل ـ ـحـ ــور ال ــرئـ ـي ــس ل ـل ـخ ـط ــاب ال ـت ــرك ــي
ال ــذي راف ــق ان ـع ـقــاد الـقـمــة اإلســامـيــة
الثانية من نوعها في غضون خمسة
أشهر في اسطنبول ،إال أن السعودية
ب ــدا ح ـضــورهــا واض ـح ــا ف ــي خلفيات
ذل ــك ال ـخ ـطــاب ،ال ــذي تـعـ ّـمــد أصـحــابــه
توجيه رســائــل مبطنة إلــى الــريــاض،
ـاه ـضــة
مـس ـت ـفـيــديــن م ــن األجـ ـ ــواء امل ـنـ ِ
لخطوات اململكة «التطبيعية» ،والتي
ّ
َ
ع ـ ــزز ال ـح ــدي ــث عـنـهــا رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي ،بنيامني نتانياهو ،بقوله
م ـســاء الـخـمـيــس إن «ه ـن ــاك ت ـطــورات
إيـجــابـيــة مــع ال ـعــرب ال يعرفها ال ــرأي
ال ـعــام» .وفــي وقــت كــان اإلسرائيليون
يـ ـ ـش ـ ـ ّـددون عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة اسـ ـتـ ـم ــرار
العالقات مع أنقرة بمعزل عن التوتر
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املستجد بــن الجانبني ،كــان الرئيس
رجــب طيب أردوغ ــان ،يكيل الهجمات
ً
ال ـك ــام ـي ــة ع ـل ــى تـ ــل أب ـ ـيـ ــب ،م ـس ـتـ ِـغــا
تـ ـط ــورات األسـ ـب ــوع الـ ـج ــاري إلظ ـهــار
عدم أهلية السعودية لـ«قيادة العالم
اإلسالمي».
وفــي كلمته الـتــي ألـقــاهــا ،أم ــس ،أمــام
حشد من أنصاره في اسطنبول ،قبيل
ان ـط ــاق ف ـعــال ـيــات ال ـق ـمــة اإلســام ـيــة،
قــال إن «الـقــدس ليست مجرد مدينة،
بـ ــل رم ـ ــز وامـ ـتـ ـح ــان وقـ ـبـ ـل ــة ،ف ـ ــإذا لــم
نـسـتـطــع ح ـمــايــة قـبـلـتـنــا األولـ ـ ــى فال
يـم ـك ـن ـنــا ال ـن ـظ ــر ب ـث ـقــة إلـ ــى مـسـتـقـبــل
ق ـب ـل ـت ـنــا األخـ ـ ـي ـ ــرة ،مـ ـك ــة» ،ف ــي ات ـه ــام
م ـض ـم ــر ل ـل ـس ـع ــودي ــة ب ــال ـت ـخ ـل ــي عــن
ٌ
اتهام الح أيضًا في
حماية املقدسات.
حديثه عن أن «املسلمني بقدر ما هم
أش ــداء عـلــى بعضهم فــي صراعاتهم
الداخلية ،فإنهم ال يتحلون بالشجاعة
أم ــام خـصــومـهــم»ُ ،مـلـ ِـمـحــا بــذلــك إلــى
م ــا تـ ــراه أن ـق ــرة «ح ـص ــارًا غـيــر ع ــادل»
مـ ـف ــروض ــا ع ـل ــى ح ـل ـي ـف ـت ـهــا الـ ــدوحـ ــة.
وف ـ ــي االت ـ ـج ـ ــاه نـ ـفـ ـس ــه ،أس ـ ــف وزي ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة ،مــولــود جــاويــش أوغ ـلــو،
أثـ ـن ــاء اف ـت ـتــاحــه االج ـت ـم ــاع ال ـ ــوزاري
ال ــذي سـبــق الـقـمــة لـكــون «بـعــض دول
مـنـظـمــة ال ـت ـعــاون اإلس ــام ــي ال تــدعــم
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة» ،فـيـمــا شــدد
رئيس ال ــوزراء ،بن علي يلدريم ،على
أن «فـلـسـطــن قـضـيــة تــرك ـيــا وقـضـيــة
ش ـع ـب ـنــا» ،ب ـعــدمــا أل ـ ّـح ــت ال ـس ـعــوديــة
أخيرًا على أن «القضية الفلسطينية

هي قضية اململكة األولى».
«عالية النبرة»
هــذه املــواقــف التركية ّ
إزاء السعودية التي تمثلت في القمة
بــوزيــر خارجيتها عــادل الجبير (في
حــن اكتفت اإلمـ ــارات بــإرســال وزيــرة
الدولة فيها ميثاء سالم الشامسي)،
ٌ
تصعيد خطابي إضافي ضد
رافقها
إسرائيل ،التي أسبغ عليها أردوغــان
صـ ـف ــات «قـ ـط ــع ال ـ ـطـ ــرق وال ــوح ـش ـي ــة
وإره ـ ــاب ال ــدول ــة» ،فـيـمــا ص ـ ّـب عليها
رئـيــس وزرائ ــه «الـلـعـنــة ب ـشــدة» .لكن،
فــي الــوقــت نـفـســه ،ولـلـمـفــارقــة ،كانت
إحصاءات صادرة عن صندوق النقد
الدولي تظهر أن إسرائيل كانت عاشر

أك ـبــر س ــوق ل ـل ـص ــادرات الـتــركـيــة عــام
 ،2017حيث اشترت سلعًا بحوالى 3.4
مليار دوالر تقريبًا .إحصاءات تظهر
حجم العالقات االقتصادية «املمتازة»
بني الجانبني على حد توصيف وزير
املالية اإلسرائيلي ،موشي كاخلون،
الــذي أجــاب أمس على ســؤال لـ«إذاعة
إسرائيل» حول ما إذا كان ينبغي لتل
أبـيــب قـطــع عــاقــاتـهــا بــأنـقــرة بالقول
إن «هـ ــذه ال ـعــاقــات ش ــدي ــدة األهـمـيــة
للجانبني».
مــن ه ـنــا ،يـتـضــح أك ـثــر فــأكـثــر الـطــابــع
االستعراضي والتنافسي للقمة التي
دعــا إليها أردوغـ ــان ،والـتــي لــم تخرج

أردوغان :إذا لم نستطع حماية قبلتنا األولى فال
يمكننا النظر بثقة إلى مستقبل قبلتنا األخيرة (أ ف ب)

 على املـسـتــوى العملي  -بأكثر مماخ ــرج ب ــه االج ـت ـمــاع الـ ـ ــوزاري الـعــربــي
الذي عقد أول من أمس في القاهرة .إذ،
وبعدما أعلن «العرب» نيتهم التوجه
إلى مجلس األمن لطلب تشكيل لجنة
تحقيق فــي أح ــداث غ ــزة ،ومــن ثــم إلى
الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــأمــم امل ـت ـحــدة في
ُ
حـ ــال اس ــت ـع ـم ــل «ال ـف ـي ـت ــو» األم ـي ــرك ــي
داخ ــل املـجـلــس ،أعـلــن أردوغ ـ ــان عزمه
ً
ع ـلــى ال ـخ ـطــوة عـيـنـهــا ،ق ــائ ــا إن «كــل
خ ـ ـطـ ــوة ت ـ ـجـ ــري إلح ـ ـقـ ــاق ال ـ ـعـ ــدل فــي
مجلس األمــن َ
تقابل بفيتو أميركي»،
م ـض ـي ـفــا(« :أن ـ ـنـ ــا) س ـن ـح ـيــل الـقـضـيــة
م ـج ــددًا إل ــى الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــأمــم
املـتـحــدة ،وسنحصل على دعــم الــدول
اإلسالمية وأصحاب الضمائر» .وهو
ّ
ما يذكر بما جرى أواخر شهر كانون
األول /ديسمبر املاضي ،عندما وافقت
الجمعية الـعــامــة لــأمــم املـتـحــدة على
مـشــروع قــرار كانت تقدمت بــه تركيا،
يرفض أي تغيير في الوضع القانوني
ملــدي ـنــة ال ـق ــدس امل ـح ـت ـلــة ،م ــن دون أن
يـ ــردع ذل ــك إدارة الــرئ ـيــس األم ـيــركــي،
دونالد ترامب ،عن القيام بنقل سفارة
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي إس ــرائ ـي ــل إلــى
القدس.
الـسـيـنــاريــو نفسه يـبــدو أن ــه سيتكرر
ال ـ ـيـ ــوم مـ ــع تـ ـق ــدم الـ ـك ــوي ــت ب ـم ـش ــروع
ق ــرار إل ــى مـجـلــس األمـ ــنُ ،ي ـف ـتــرض أن
يناقشه األخ ـيــر االث ـنــن املـقـبــل ،يدين
استخدام إسرائيل القوة ضد املدنيني
الفلسطينيني ،ويدعو إلى نشر «بعثة

ترامب لن يكتفي بـ«تمزيق االتفاق»:
مشروع «تحالف دولي» ضد إيران
أكدت واشنطن أن
انسحابها من االتفاق النووي
كان فاتحة لمشروع أكبر،
عنوانه :مواجهة إيران.
مواجهة باتت أولوية تصبغ
المرحلةّ ،
حد إعالن إدارة دونالد
ترامب عن إنشاء تحالف دولي
ضد طهران ،فيما تقف أوروبا
عاجزة عن تحييد مصالحها
وفقًا لرغبتها
ال شـ ــيء ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة يثبت
أن ال ــرئـ ـي ــس دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب يـكـتـفــي
بــاالن ـس ـحــاب م ــن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي مع
إي ــران .االنـسـحــاب ،وتفعيل العقوبات،
وإضـ ــافـ ــة عـ ـق ــوب ــات جـ ــديـ ــدة ،خ ـط ــوات
ّ
تمهد ملا هو آت .ال تزال سياسة اإلدارة
ّ
الـحــالـيــة ،حتى ال ـيــوم ،تــركــز على مبدأ
تجفيف ال ـق ــدرات االقـتـصــاديــة إلي ــران،
وض ــرب ح ـصــار عـلــى ط ـهــران يجبرها
ع ـلــى ت ـعــديــل س ـيــاســات ـهــا ال ـخــارج ـيــة.
وحـتــى تحقيق ال ـت ـنــازل اإلي ـ ّـران ــي أمــام
املـ ـط ــال ــب األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ال يـ ــوفـ ــر فــريــق
ترامب وسيلة ضغط على الجمهورية
اإلسالمية.
ه ــذا امل ـســار األمـيــركــي التصعيدي بلغ
أمـ ــس ذروتـ ـ ــه م ــع اإلعـ ـ ــان ع ــن تشكيل
«ت ـح ــال ــف دولـ ـ ــي» مل ـجــاب ـهــة «ن ـشــاطــات
طهران املزعزعة لالستقرار» ،في تأكيد
على أن العقوبات االقـتـصــاديــة مقدمة
للتحشيد ضد نظام طهران «املتمرد».
وال ـجــديــر ذك ــره أن ط ــرح ف ـكــرة تشكيل
ُ
الـ ـتـ ـح ــال ــف ت ـ ـعـ ـ ّـد ب ـ ــاك ـ ــورة عـ ـم ــل وزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي ال ـج ــدي ــد ،مــايــك
ّ
بومبيو ،وأول م ـبــادرة لــه منذ تسلمه
ّ
تتعمد
منصبه خلفًا لريكس تيلرسون.
واشنطن إشـعــار طـهــران بــأن «الـحــرب»
عليها تأخذ منحى تصاعديًا متدرجًا،
عـبــر اإلعـ ــان ب ـصــورة شـبــه يــومـيــة عن

عقوبات جديدة أو قائمة حظر تطاول
مؤسسات إيرانية أو جهات ُت ّ
عد حليفة
إليران .سياسة الفريق الجديد من حول
ت ــرام ــب ،وم ـحــوريــة امل ـلــف اإلي ــران ــي في
اهـتـمــامــاتــه ،تشير إل ــى وجـهــة واح ــدة:
ٌ ُ
ـرار اتـ ـخ ــذ أم ـيــرك ـيــا
م ــواج ـه ــة إي ـ ـ ــران ق ـ ـ ـ
وال رج ـع ــة ع ـنــه ق ـبــل إق ـ ــرار اإليــران ـيــن
ب ـ ـضـ ــرورة ت ــراج ـع ـه ــم ع ــن سـيــاســاتـهــم
فــي املنطقة ،واالنـكـفــاء عــن التدخل في
امللفني الفلسطيني والسوري ،في الحد
األدنى.
وفي هذا اإلطــار ،كشف مستشار وزارة
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة ،بــريــان ه ــوك ،أن
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة س ـيــركــز ف ــي خـطــاب
لــه االث ـنــن املـقـبــل عـلــى إيـ ــران ،مضيفًا:
«نــريــد ب ـشــدة أن ي ـكــون لــديـنــا ن ــوع من
الــدبـلــومــاسـيــة ال ـن ـش ـطــة ...دبـلــومــاسـيــة
م ـ ــرك ـ ــزة وصـ ـلـ ـب ــة ل ـت ـح ـق ـي ــق أه ــدافـ ـن ــا
املـتـعـلـقــة بــاألمــن ال ـقــومــي» .وأوض ـحــت
املـ ـتـ ـح ــدث ــة بـ ــاسـ ــم ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،ه ـي ــذر
ن ــاورت ،أن أول خـطــاب لبومبيو حول
السياسة الخارجية سيتضمن شرحًا
لفكرة إنشاء «تحالف دولي» ضد إيران
و«أن ـشً ـط ـت ـه ــا امل ــزع ــزع ــة ل ــاس ـت ـق ــرار»،
ُم ِّ
شبهة التجربة بالتحالف ضد تنظيم
«داعش» ،من دون أن توضح ما إذا كان
ثمة شــق عسكري فــي التحالف املزمع
تـشـكـيـلــه .وتــاب ـعــت نـ ـ ــاورت« :سـنـجـمــع
ب ـلــدانــا كـثـيــرة م ــن ح ــول ال ـعــالــم لـهــدف
محدد هــو مراقبة النظام اإليــرانــي من
خ ــال مـنـظــور أك ـثــر واق ـع ـيــة ،لـيــس من

حذرت روسيا من أن يكون
االنسحاب األميركي مرتبطًا
بخطط لمهاجمة إيران

ّ
بات واضحًا أن قرار ترامب هو في سياق حملة تصعيدية يحضرها فريقه (أ ف ب)

وقفة
حماية دولـيــة» فــي األراض ــي املحتلة.
إذ مــن املــرجــح ،بحسب دبلوماسيني،
استخدام الواليات املتحدة حق النقض
ضد القرار ،بعدما كانت منعت االثنني
املاضي صــدور بيان صاغته الكويت
يـعـ ّـبــر ع ــن «ال ـغ ـضــب ال ـع ــارم واألس ــف
لقتل مدنيني فلسطينيني» ،ويطالب
بإجراء تحقيق شفاف ومستقل في ما
شهده أخيرًا قطاع غزة.
ومـ ـ ـ ــا ي ـ ــؤك ـ ــد اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـفـ ــاف واشـ ـنـ ـط ــن
ب ـ ــردود ال ـف ـعــل ال ـعــرب ـيــة واإلس ــام ـي ــة،
ماض
واطمئنانها إلى أن ثمة من هو
ٍ
جديًا فــي إرس ــاء «صفقة الـقــرن» على
رغ ــم كــل الـضـجـيــج فــي الـعـلــن ،هــو ما
نـقـلـتــه أم ــس صـحـيـفــة «وول ستريت
ج ـ ـ ــورن ـ ـ ــال» ع ـ ــن م ـ ـسـ ــؤولـ ــن رف ـي ـع ــي
املستوى في إدارة ترامب ،حيث أعرب
هؤالء عن اعتقادهم بأن «هذا الغضب
ســوف يبرد في نهاية املـطــاف» .وقال
أح ــده ــم« :ث ــاث ــون ع ــام ــا م ــن ق ـ ــرارات
ج ــام ـع ــة ال ـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة لـ ــم تـجـلــب
السالم» ،فيما ّ
شدد آخر على أن «على
ال ـج ـم ـيــع أن ي ـ ــدرك أن ن ـق ــاط ال ـح ــوار
امل ـع ـتـمــدة م ـنــذ سـبـعــن س ـنــة مــاضـيــة
لــم تحقق ال ـس ــام» ،مــؤك ـدًا أن اإلدارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة م ــاض ـي ــة فـ ــي ال ـت ـح ـض ـيــر
إلع ـ ــان «خ ـط ــة نـعـتـقــد أن ـه ــا واق ـع ـيــة
وعـ ــادلـ ــة» ،ف ــي ظ ــل اس ـت ـب ـعــاد إلع ــان
ب ـن ــوده ــا ق ـبــل ن ـهــايــة ش ـهــر رم ـض ــان،
الذي يستمر حتى منتصف حزيران/
يونيو املقبل.
(األخبار)

خـ ــال م ـن ـظــور االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي فـقــط،
بـ ــل مـ ــن خ ـ ــال كـ ــل أن ـش ـط ـت ــه امل ــزع ــزع ــة
ل ــاسـ ـتـ ـق ــرار» ،ال ـت ــي اع ـت ـب ــرت أن ـه ــا «ال
تـشـكــل ت ـه ــدي ـدًا لـلـمـنـطـقــة ف ـح ـســب ،بل
للعالم أجمع».
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي مـ ــع اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار أدوات
امل ــواجـ ـه ــة وت ـف ـع ـي ـل ـهــا ب ــوج ــه طـ ـه ــران،
تترك واشنطن الباب مفتوحًا لخضوع
اإليرانيني أمام مطالب البيت األبيض.
ف ـبــال ـعــودة إل ــى تـصــريـحــات هـ ــوك ،أكــد
املـ ـ ـس ـ ــؤول األم ـ ـيـ ــركـ ــي أن ب ـ ـ ــاده ت ــري ــد
التوصل إلى «نتيجة دبلوماسية» مع
إي ـ ـ ــران ،وق ـ ــال إن «ج ـه ــودن ــا تـسـتـهــدف
ممارسة كل الضغوط الالزمة على إيران
لـتـغـيـيــر سـلــوكـهــا ولـلـسـعــي إل ــى إط ــار
عمل جديد يمكن أن يبدد مخاوفنا».
الـ ـتـ ـح ــال ــف «الـ ـ ـت ـ ــرامـ ـ ـب ـ ــي» ض ـ ــد إي ـ ـ ــران
ً
يفترض أن يستقطب كــا من إسرائيل
والـسـعــوديــة كـعـضــويــن بــديـهـيــن ،لكن

غزة ــ األخبار
خ ـم ـســة ع ـش ــر ع ــام ــا هـ ــي ع ـم ــر وصـ ـ ــال ال ـش ـيــخ
خـلـيــل ،ال ـف ـتــاة الفلسطينية ال ـتــي غـ ّـبــرت أقــدامـهــا
اللحظة األولــى النطالق «مسيرات
الصغيرة منذ
ِ
ال ـع ــودة» إل ــى ال ـحــدود مــع فلسطني املـحـتـلــة .بــدأت
زح ــوف ال ـنــاس تـتـقـ ّـدم ص ــوب «الـسـلــك الـفــاصــل»،
وبــدأ الشبان إشـعــال اإلط ــارات لحجب الــرؤيــة عن
ـوح رملية
قناصة االحـتــال
املتمركزين على سـفـ ٍ
ُ
سماء غزة،
في
املواجهات
لهيب
قرب الحدود .عال
ِ
فـتـقـ ّـدمــت وص ــال لـتــرفــع الـعـلــم الفلسطيني على

الذي تركها
السلك الفاصل ،وكانت برفقة والدها ُ
ْ
صيبت
مصاب ،لكنها في هذه اللحظة أ
إلسعاف
ِ
ٍ
بــرصــاصـ ٍـة مــن قـنــاص إسرائيلي فــي قدمها .مع
باغتتها
ذلـ ــك ،بـقـيــت تـسـيــر إل ــى فـلـسـطــن حـتــى
ُ
رصــا ُصــة أخ ــرى فــي ال ــرأس .هـكــذا ،رحـلــت الفتاة
تحلم بــأن تــرى فلسطني ّ
ُ
لكن
الجميلة التي كانت
مصيرها مثل عشرات الشهداء الذين سقطوا في
ذلك اليوم.
ْ
سمعت ّأمـهــا ،ريــم أبــو عــرمــانــة ،خـبـرًا عــن إصابة
ابنتها ،فجاءت إلى مستشفى «شهداء األقصى»
في مدينة دير البلح (وسط القطاع) ،وبدأت تسأل
بلهفة عــن مـصــابـ ٍـة اسـمـهــا وص ــال ،لـكـ ّـن اإلجــابــة
ٍ

امل ـ ــراد م ـنــه ان ـض ـمــام ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة
ب ـ ـصـ ــورة أس ــاسـ ـي ــة ،ل ـج ـع ــل إجـ ـ ـ ــراءات
الـحـصــار واملـعــاقـبــة أكـثــر فاعلية .وهو
ما يعني توريط األوروبيني أكثر فأكثر
ب ـع ــد ال ـص ـف ـع ــة الـ ـت ــي وج ـه ـه ــا ت ــرام ــب
لالتفاق الـنــووي .وبعد ظهور االتحاد
األوروب ـ ــي عــاج ـزًا عــن ات ـخــاذ إجـ ــراءات
ناجعة لحماية االتفاق ،سيكون املطلب
األميركي من األوروبيني االنضمام إلى
ً
خ ـط ــوات مـنــاهـضــة إليـ ـ ــران ،ف ـضــا عن
عدم عرقلة العقوبات األميركية أحادية
الجانب .كل اإلجراءات التي أعلنت عنها
املفوضية األوروب ـيــة ،أمــس ،وأساسها
تفعيل قانون «التعطيل» ،ال تبدو قادرة
عـلــى إي ـق ــاف ح ـمــات خـ ــروج امل ـصــارف
والشركات من إيران هذه األيام ،وآخرها
مـجـمــوعــة «إن ـج ــي» الـفــرنـسـيــة للطاقة
وبنك «دي زد» األملاني.
وعـ ـل ــى رغ ـ ــم إع ـ ــان ص ــوفـ ـي ــا ،وتــأك ـيــد
امل ـس ـت ـشــارة األمل ــان ـي ــة ،أن ـج ـيــا مـيــركــل،
فــي مـحــادثــاتـهــا مــع الــرئـيــس الــروســي،
فالديمير بوتني ،أمس ،االلتزام باالتفاق
النووي ،فإن األيام املقبلة ستكون أمام
اخ ـت ـبــار أص ـعــب مل ــدى ص ـمــود االت ـفــاق
ال ـن ــووي ،خـصــوصــا بـعــدمــا انـكـشــف أن
خـطــوة «تـمــزيــق» تــرامــب لــاتـفــاق إنما
هي في سياق حملة تصاعدية ملواجهة
مع إيــران تبدأ بعزلها .وهــذا ما يجعل
األنـ ـظ ــار تـتـجــه إل ــى طـبـيـعــة الـتـحــالــف
ال ــدول ــي امل ــزم ــع تـشـكـيـلــه ض ــد ط ـه ــران،
وانخراط الدول األوروبية املوقعة على
االتفاق في التحالف ،ومــن جهة أخرى
رد الـفـعــل اإلي ــران ــي املــرتـقــب عـلــى عجز
األوروبيني عن بلورة سياسة مستقلة
عن واشنطن .كل ذلك يضع الجميع أمام
تـحــديــات استثنائية فــي مـعــركــة بــدأت
مـعــاملـهــا بــالـتـشـكــل م ـنــذ إعـ ـ ُـان تــرامــب
َ
االن ـقــاب على االت ـفــاق ،لتمثل أخـطــارًا
ج ـمــة ك ــان وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي،
سـيــرغــي الف ـ ــروف ،األش ــد وضــوحــا في
الـتـعـبـيــر عـنـهــا ب ــال ـق ــول« :ن ــأم ــل ف ــي أن
يكون قرار ترامب االنسحاب من االتفاق
ال ـنــووي غـيــر مــرتـبــط بخطط ملهاجمة
طهران».
(األخبار)

وصال ُالشيخ خليل
العائدة األولى إلى فلسطين
ـاك نتيجة األح ــداث .يخفق شيئًا فشيئًا ،لتفتح أب ــواب الثالجة وتجد
كــانــت الـ ّـصـمــت بسبب االرت ـب ـ ِ
ّ
بعيد أن هناك «شهيدة ابنتها شـهـيــدة .أم ــا والــدهــا ال ــذي ضــاع عنها في
خالل بحثها ،سمعت من ٍ
ـات ،فانقطع االتـصــال به بعدما
ـ
ه
ـ
ج
ـوا
ـ
مل
ا
منتصف
قلبها
ـدأ
ـ
ب
و
األم
ـت
ـ
م
مجهولة فــي الـثــاجــات» .تـقـ ّـد
ِ
ِ
نفدت بطارية هاتفه املحمول ،فعجز عن التواصل
مع عائلته إلــى أن وصــل منهكًا إلــى البيت غروب
ذاك اليومُ ،ليفاجأ بأن ابنته شهيدة ّ
وتم دفنها بعد
عصبي ،واستطاع
بانهيار
طول غيابه .أصيب األب
ٍ
ٍ
من حوله أن يقنعوه بالجلوس قرب قبر ابنته لكن
من دون فتحه.
تقول األم ،التي تقطن في «مخيم املغازي» (وسط)
وسط عائلة ُه ّجرت من قرية السوافير عام ،1948
إنـهــا حــاولــت م ــرارًا مـنــع ابنتها مــن الـتـظــاهــر يــوم
الــرابــع عشر مــن أي ــار ،لكن وص ــال غ ــادرت البيت
برفقة والــدهــا وشقيقها ّ
محمد ابــن االثني عشر
أول فتاة تستشهد في «مسيرات العودة» (األناضول)
ـام من
ربيعًا .تضيف الــوالــدة« :لقد انتهت قبل أي ـ ٍ
تـقــديــم امـتـحــانــاتـهــا فــي املــرحـلــة اإلع ــدادي ــة ،كانت
ّ
تنتظر ّالـنـتــائــج ،لكنها ارت ـقــت شـهـيــدة وحصلت
على الشهاد ِة الكبرى في حياتها» .ووصــال هي
ّ
الشهيدة األول ــى فــي املــواجـهــات الـتــي انطلقت في
الـثــاثــن مــن آذار املــاضــي ،مــؤكــدة بــذلــك حضور
امل ــرأة الفلسطينية فــي «مـسـيــرات ال ـع ــودة» ،علمًا
أن إص ــاب ــات كـثـيــرة وق ـعــت ف ــي ص ـفــوف الـنـســاء
املشاركات.
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العالم

العالم
مقابلة

الحدث
لندن ــ سعيد محمد
ت ـس ـت ـم ــر الـ ـحـ ـمـ ـل ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ض ـ ّـد
فنزويال التي انتهجت اشتراكيتها
منذ  19عامًا .تصاعدت هذه الحملة
في األسابيع القليلة املاضية ،بهدف
هــو نفسه ،مهما تـبـ ّـدلــت الـشـعــارات:
إعـ ـ ــادة أم ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة إلـ ــى زمــن
االنقالب الدموي الذي نفذه الجنرال
التشيلي أوغـيـسـتــو بينوشيه ،عــام
ّ 1973
ضد الرئيس اليساري املنتخب
سلفادور آليندي.
ّ
الفنزويلية
مراقبون زاروا العاصمة
ّ
ك ــراك ــاس ه ــذا األس ـب ــوع ،يـقــولــون إن
املدينة تكاد تغرق في مــواد الدعاية
ّ
االنتخابية للمرشحني الخمسة إلى
ّ
«ال ــرئ ــاس ــي ــات» ال ـت ــي س ـت ـج ــري غ ـدًا
بـ ـم ــوازاة ان ـت ـخــابــات ب ـلـ ّ
ـديــة وأخ ــرى
عـ ّ
ـامــة النـتـخــاب ممثلي الـشـعــب إلــى
ّ
ّ
ال ـج ـم ـعــيــة ال ــوط ـن ــي ــة (الـ ـب ــرمل ــان) في
ه ــذا ال ـب ـلــد الـ ــذي ي ـت ـعــرض لـضـغــوط
أم ـيــركـ ّـيــة مـسـتـمــرة م ـنــذ ع ـقــديــن من
ّ
الزمن ،أي بعد تولي الرئيس هوغو
تـشــافـيــز ،السلطة ع ــام  1999وتبني
ّ
اشتراكية.
النظام هناك سياسات
الــرئـيــس الـحــالــي نـيـكــوالس م ــادورو
( 55عامًا) يبدو األوفر حظًا للحصول
على تفويض شعبي لالستمرار في
ّ
الجمهورية لوالية جديدة من
إدارة
ّ
ست سنوات .فالرجل نجح في جمع
كــافــة ت ـي ــارات ال ـي ـســار عـلــى مختلف
ت ــاويـ ـنـ ـه ــا ف ـ ــي ج ـب ـه ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة مــع
الوطنيني الفنزويليني ،واالتجاهات
املـ ـع ــادي ــة ل ــإم ـب ــري ــال ـ ّـي ــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة،
واملـ ـنـ ـظـ ـم ــات الـ ـنـ ـس ــوي ــة ،وم ــوظ ـف ــي
القطاع العام ،وتجمعات الصيادين،
وب ـ ـعـ ــض ق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـ ـبـ ــورجـ ـ ّ
ـوازيـ ــة
ّ
ّ
الوطنية .وهو برغم حرب اقتصادية
قــاسـ ّـيــة يـشـنـهــا ال ـن ـظــام الــرأس ـمــالــي
العاملي (الــواليــات املتحدة واالتحاد
األوروب ــي وبعض مــن منظمة الـ ّـدول
األم ـيــركـ ّـيــة) ،يحتفظ بـسـجــل ممتاز
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ملـصـلـحــة
ال ـع ـمــال وال ـس ـكــان األص ـل ـيــن للبالد
والـ ـطـ ـبـ ـق ــات امل ـه ـم ـش ــة ،ل ـي ــس أق ـل ـهــا
مشروع اإلسكان الشعبي الذي يحقق
أهــدافــه بتقديم ثــاثــة مــايــن وحــدة
ّ
سكنية لألقل حظًا ،ومساندة نظامه
للفالحني الصغار في مواجهة كبار
مالك األراضــي ،كما حملته الواسعة
ضـ ــد الـ ـفـ ـس ــاد فـ ــي شـ ــركـ ــة الـ ـبـ ـت ــرول
الـ ـفـ ـن ــزويـ ـل ـ ّـي ــة (أهـ ـ ـ ــم م ـ ــراف ـ ــق الـ ـب ــاد
االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة عـلــى اإلط ـ ــاق) ،إضــافــة
إلى توسيعه لقاعدة الناخبني لتصل
إلـ ـ ــى  %98مـ ـم ــن يـ ـح ــق لـ ـه ــم اإلدالء
بــأصــوات ـهــم ،وال سـيـمــا ف ــي املـنــاطــق
املنحازة
الــريـفـ ّـيــة واألقــالـيــم
الفقيرة ُ ّ
ّ
عــادة إلــى «التشافيزية» الـتــي يمثل
مادورو رمز استمراريتها.
ب ــرن ــام ــج م ـ ـ ـ ــادورو االن ـت ـخ ــاب ــي ي ـقــوم
ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق إص ـ ــاح ـ ــات س ـيــاسـ ّـيــة
واج ـت ـمــاعـ ّـيــة م ـطــروحــة ع ـلــى الـنـقــاش
ّ
الـ ـع ــام م ـن ــذ ب ـع ــض الـ ــوقـ ــت ،ع ـل ـمــا أن
الـيـســار لـطــاملــا اتـهــم مـ ــادورو بالتلكؤ
فـ ـ ــي تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا لـ ـح ــرص ــه عـ ـل ــى ع ــدم
استفزاز اليمني ،وأهمها على اإلطالق
تجاوز اعتماد االقتصاد املحلي على
تصدير النفط وتحقيق استقرار أمني
وسياسي في البالد.
م ـ ــادورو ،أو «ال ــرج ــل األخ ـض ــر» ،وهــو
االسـ ـ ــم الـ ـح ــرك ــي الـ ـ ــذي أطـ ـلـ ـق ــه عـلـيــه
تشافيز ،يواجه أربعة مرشحني أهمهم
على مــا يبدو املــرشــح اليميني هنري
ف ــال ـك ــون ،ف ـي ـمــا ت ــدع ــم تـ ـي ــارات ديـنـيــة
ّ
مسيحية مــرشـ َـحــن مستقلني اثـنــن،
إضــافـ ّـة إل ــى مـهـنــدس كـهــربــاء يـســاري
ّ
ّ
االشتراكية
العملية
يقول إنه ال يعادي
ّ
في البالد ،لكنه يعتقد أن مادورو ليس
ّ
ّ
العملية.
الرجل املناسب لقيادة تلك
اليمني الفنزويلي املرتبط بالسياسة
ّ
ّ
رسميًا،
األميركية ،مقاطع لالنتخابات
ّ
وفالكون الــذي سماه م ــادورو «هنري
فال ـ ترامب» ،كان قد انشق عن تجمع
«امل ــائ ــدة امل ـس ـت ــدي ــرة» املـ ـع ــادي ب ـشـ ّـدة
ّ
لـ«التشافيزية» واملقاطع لالنتخابات.
ّ
لكن املزاج العام بني قواعد اليمني هو
الـتـصــويــت االع ـتــراضــي عـلــى م ــادورو
من خالل تأييد رفيقهم السابق عسى

فنزويال تنتخب غدًا

ال بينوشيه في كراكاس!
يتوجه أكثر من عشرين مليون ناخب فنزويلي إلى صناديق االقتراع غدًا األحد ،النتخاب رئيس
ّ
ّ
ّ
المحلية .التوقعات
الوطنية (البرلمان) وفي البلديات
الجمعية
للبالد وممثلين ّعنهم في
ّ
األولية تشير إلى أن نيكوالس مادورو ،وجبهته ،سيحصلون مجددًا على ثقة الشعب لوالية
ّ
االقتصادية التي سببتها الحملة األميركية المستمرة
جديدة رغم كل التحديات

غ ــزو فـنــزويــا دعـمــا الن ـقــاب عسكري
ّ
األميركية على تنفيذه
تعمل املخابرات
في البالد.
ول ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــل ت ـ ـ ـصـ ـ ــري ـ ـ ـحـ ـ ــات امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن
األم ـي ــرك ـي ـ ّـن ب ـه ــذا الـ ـش ــأن ت ـش ـيــر إل ــى
ب ـح ــث م ـك ــث ــف عـ ــن ج ـ ـنـ ــرال مـ ــن طـيـنــة
أوغيستو بينوشيه الذي كان قد تآمر
م ــع امل ـخ ــاب ــرات األم ـيــرك ـيــة ع ــام 1973
إلسـ ـق ــاط ت ـج ــرب ــة ال ــرئ ـي ــس س ـل ـف ــادور
آلـيـنــدي ،االشـتــراكـ ّـيــة فــي تشيلي ،عبر
ان ـقــاب دم ــوي قـتــل فـيــه مــا ال يـقــل عن
 10آالف مـ ــن خـ ـي ــرة قـ ـ ـي ـ ــادات ال ـب ــاد
ّ
وشبابها .هذا مع العلم أن آخر جولة
ّ
األميركية (الخامسة من
من العقوبات
نوعها إلى اآلن)ُ ،ص ِّوبت نحو قيادات
ّ
عسكرية عليا في الجيش الفنزويلي،
ّ
وف ــق تــوج ـي ـهــات امل ـخ ــاب ــرات املــركــزيــة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ل ـلــرئ ـيــس دون ــال ــد تــرامــب
ّ
الخارجية
(كـمــا جــاء فــي كلمة لــوزيــر
األمـ ـي ــرك ــي م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو ،أخ ـ ـي ـ ـرًا)،
وهـ ــو م ــا ي ـش ـيــر ح ـت ـمــا إلـ ــى اس ـت ـمــرار
والء امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة ل ـل ـن ـظــام
ّ
«التشافيزي» ،أقله إلى اآلن.
ن ـظ ــام م ـ ــادورو لـيـســت ل ــدي ــه خ ـي ــارات
ك ـث ـيــرة .فــالـيـســار امل ــارك ـس ــي ،بـمــا فيه
ّ
الفنزويلية،
مجموعات «تاباك آمارو»

هناك بحث أميركي
ّ
مكثف عن جنرال
من طينة التشيلي
أوغيستو بينوشيه

مادورو ،هو «الرجل األخضر» وفقًا لالسم الحركي الذي أطلقه عليه تشافيز (أ ف ب)

ّ
يتحول االمـتـعــاض الشعبي حيال
أن
ال ـض ـغــوط االق ـت ـصــاديــة الـصـعـبــة إلــى
ت ـصــويــت ض ــد مـ ـ ـ ــادورو ،رغ ــم أن تلك
املراهنة تبدو خاسرة إلى اآلن.
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي ل ـ ـل ـ ـي ـ ـسـ ــار
«ال ـت ـشــاف ـيــزي» ف ــي ه ــذه االن ـت ـخــابــات،
وت ـحــدي ـدًا لشخص الــرئـيــس م ــادورو،
ّ
شعبية مرشحي
ليس بالضرورة إذًا
املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ب ـ ـقـ ــدر م ـ ــا ه ـ ــو م ــواجـ ـه ــة
مـفــاعـيــل ال ـحــرب األم ـيــركـ ّـيــة املفتوحة
عـ ـ ـل ـ ــى ف ـ ـن ـ ــزوي ـ ــا وس ـ ـع ـ ـي ـ ـهـ ــا املـ ـعـ ـل ــن
إلس ـق ــاط نـظــامـهــا ال ـشــرعــي املـنـتـخــب.
فـقـبــل أش ـهــر ع ــدة طــالــب األم ـيــرك ـيــون
ب ـ ــإج ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات مـ ـبـ ـك ــرة ل ـل ـب ـنــاء
عـلــى تـ ّ
ـذمــر املــواط ـنــن بـسـبــب انـقـطــاع
ّ
امل ــواد االستهالكية وت ــردي الخدمات
ّ
الصحية بغرض إبعاد «التشافيزيني»
عــن الحكم وتــولـيــة الحكم للمعارضة
الـيـمـيـنـيــة (ال ـت ــي ال تـخـفــي تنسيقها
مـ ــع األج ـ ـه ـ ــزة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة) .وال شــك
ّ
فـ ــي أن ال ـ ــدالئ ـ ــل املـ ـت ــدفـ ـق ــة عـ ــن عـجــز
اليمني عن تحقيق اخـتــراق ،قد دفعت
«اإلم ـ ـب ـ ــراط ـ ـ ّ
ـوري ـ ــة» إلـ ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــدول عــن
مطالباتها والدعوة إلى إلغاء العملية
االنتخابية برمتها بسبب ما وصفته

قاد بينوشيه انقالبًا دمويًا ّ
ضد آليندي

19

ب ـحــال الـفــوضــى فــي ال ـبــاد وتضييق
الـسـلـطــات عـلــى قـ ــادة امل ـع ــارض ــة .وقــد
وج ـه ــت «م ـن ـظ ـمــة ال ـ ـ ـ ّـدول األم ـيــرك ـيــة ـ
مجموعة ليما» إثر اجتماعها الطارئ
ّ
املكسيكية
بشأن فنزويال في العاصمة
مـطـلــع ه ــذا األسـ ـب ــوع ،ت ـحــذي ـرًا شــديــد
الـلـهـجــة لـلـسـلـطــات ال ـف ـنــزوي ـلـ ّـيــة ،تــاه
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة امل ـك ـس ـي ـكــي لــويــس
ف ــادي ـغ ــاراي ،يــدعــوهــا إل ــى ع ــدم إج ــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فـ ــي  20أي ـ ـ ــار ال ـ ـجـ ــاري،
وأش ـ ــارت إل ــى أن الـ ــدول األع ـض ــاء في
امل ـن ـظ ـم ــة ت ــري ــد «اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ال ـع ـم ـلـ ّـيــة
الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة» ف ــي ف ـنــزويــا ،وأنـهــا
ستتضامن أجل ذلك التخاذ إجــراءات
عـ ـق ــاب ـ ّـي ــة ض ـ ــد ن ـ ـظـ ــام ك ـ ــاراك ـ ــاس (ل ــم
ُ
ت ـس ـم ـهــا) ،م ــن دون أن يـسـتـبـعــد أحــد
م ــن امل ــراق ـب ــن ّأن امل ـج ـمــوعــة ق ــد تـكــون
بـ ـص ــدد ال ـ ـتـ ــدخـ ــل ع ـس ـك ــري ــا إلسـ ـق ــاط
الـيـســار «الـتـشــافـيــزي» .وم ــن املـعــروف
ّ
ّ
ّ
ناد
أن «منظمة الــدول األميركية» هي ٍ
ّ
اليمينية الخاضعة للهيمنة
لألنظمة
ّ
األميركية وتأتمر بأمر واشنطن .ولم
يستبعد الرئيس البوليفي اليساري
إيفو موراليس ،في تصريحات له على
«تويتر» ،إقدام الجيش األميركي على

راض ع ـ ـ ــن وتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ال ـ ـت ـ ـحـ ــول
غـ ـ ـي ـ ــر
ٍ
ن ـح ــو االشـ ـت ــراك ـ ّـي ــة ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،وه ــو
يـطــالــب الـحـكــومــة بتصعيد املــواجـهــة
وتـنـفـيــذ تـطـهـيــر ع ــام مل ــواق ــع سـيـطــرة
ال ـبــورجـ ّ
ـوازيــة ،ويـلـ ّـمــح إلــى اسـتـعــداده
ّ
لـلـ ّـدفــاع عــن الـجـمـهــوريــة بــالـســاح إذا
تـطـلــب األمـ ــر ،مـسـتــذكـرًا ال ـ ـ ّـدرس الــذي
ّ
الالتينية من
تعلمه يـســاريــو أمـيــركــا
اعتماد نظام آليندي في تشيلي على
األســال ـيــب الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة ف ــي الــوقــت
ال ــذي لــم ي ـتـ ّ
ـورع فـيــه الـيـمــن عــن سفك
ّ
ال ـ ّـدم ــاء وق ـص ــف رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة
ب ــالـ ـط ــائ ــرات ،بـ ــل واغـ ـتـ ـي ــال ال ــرئ ـي ــس
آل ـي ـن ــدي ن ـف ـســه .وع ـل ــى امل ـق ـلــب اآلخ ــر،
تستمر الــواليــات املتحدة في تصعيد
ضغوطها من دون هوادة ،وقد زار مايك
بومبيو فــي أول ــى جــوالتــه الخارجية
ّ
العسكرية األمـيــركـ ّـيــة العشر
الـقــواعــد
فــي كولومبيا ،وتـحــدث قــائــد املنطقة
في الجيش األميركي عن عمل جماعي
مــع أنظمة معادية لـكــاراكــاس ّباتجاه
ب ـنــاء الـ ـق ــدرة ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة ل ـل ـتــدخــل إذا
تطلب األمــر ذلــك ،بينما ًأعلن الرئيس
ّ
دون ــال ــد ت ــرام ــب ص ــراح ــة أن «ال ـخ ـيــار
العسكري موجود على الطاولة في ما
يتعلق بفنزويال».
ّ
ّ
فـ ــي ظ ـ ــل ه ـ ــذه الـ ـضـ ـغ ــوط ،إن م ـجــرد
إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات فــي مــوعــدهــا ،هو
إن ـ ـجـ ــاز س ـ ُـي ـح ـس ــب مل ـ ـ ـ ـ ــادورو .وفـ ـ ــوزه
ف ـي ـهــا م ــع اس ـت ـم ــرار س ـي ـطــرة ال ـي ـســار
عـلــى الـجـمـعـ ّـيــة الــوطـنـ ّـيــة وال ـب ـلـ ّ
ـديــات،
سـيـمـنـحــه ال ـت ـفــويــض ال ـ ــازم للمضي
ن ـحــو ت ـق ـ ّـدم ن ــوع ــي ف ــي ات ـج ــاه فكفكة
أس ــس الـنـظــام ال ـب ــورج ــوازي ،وتمكني
ّ
االشتراكية ملصلحة القطاع
التجربة
األع ــرض مــن املــواط ـنــن الفنزويليني،
الــذيــن يـتـعـ ّـن عليهم ساعتها الـ ّـدفــاع
بــ«أيــديـهــم وأسـنــانـهــم» عــن تجربتهم
املتقدمة في وجه الحصار االقتصادي
ُ
واحـ ـتـ ـم ــاالت الـ ـغ ــزو ال ـع ـس ـك ــري ،وه ــم
للحقيقة ،كما شعوب أميركا الالتينية
ّ
كلها ،ليست لديهم أوهام بشأن النيات
ّ
ّ
ّ
الـعــدوانــيــة الــدائـمــة لــ«اإلمـبــراطــوريــة»
ت ـج ــاه ك ــل ت ـجــربــة ت ـح ــرري ــة داخ ـ ــل ما
تعتبره واشنطن بمثابة منطقة نفوذ
لها و«مجال حيوي».
وعليه ،لن ينام أحد في كاراكاس ليلة
الغد ،وال في واشنطن.

األمين العام لـ«التيار الديموقراطي» التونسي:

ّ
التوحد لمواجهة األحزاب الليبرالية اليمينية
في مقابلة مع «األخبار»،
يعتبر غازي الشواشي،
ـ«التيار
وهو األمين العام ل ّ
الديموقراطي» الذي حل
كقوة حزبية ثالثة في ّ
االنتخابات البلدية األخيرة ،أن
نتائج ذلك االستحقاق تدفع
األطياف السياسية المنتمية
إلى «العائلة االجتماعية
الديموقراطية» ّ
للتوحد
ومواجهة األحزاب الليبرالية
اليمينية (النهضة ونداء تونس)
لسنة
في االنتخابات ّ
التشريعية ّ
 ،2019كذلك فإنه يؤكد أن
حزبه لن يدعم أيًا من مرشحي
«النهضة» و«النداء» خالل
انتخابات رؤساء البلديات
ً
ّ
¶ بــدايــة ،هــل فــاجــأكــم أن حزبكم مــثــل القوة
الحزبية الثالثة فــي االنـتـخــابــات البلدية ،كما
فاجأ ذلك غالبية املتابعني في تونس؟
امل ـت ــاب ــع ل ـل ـشــأن ال ـس ـيــاســي ي ـعــي جـيـدًا
ّ
أن الـ ـخـ ـط ــوات الـ ـت ــي ق ـط ـع ـهــا «ال ـت ـي ــار
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ون ـتــائــج اسـتـطــاعــات
الـ ـ ـ ـ ــرأي كـ ــانـ ــت م ـ ــؤشـ ـ ـرًا عـ ـل ــى ال ـن ـت ــائ ــج
ال ـح ـ ّـال ـي ــة ،وربـ ـم ــا كـ ــان م ــن األفـ ـض ــل أن
ن ـتــرشــح ب ـقــا ّئ ـمــات (ل ــوائ ــح) ف ــي دوائ ــر
ولكن فضلنا االكتفاء بـ 69الئحة،
أكثر،
ُ
ألن ـن ــا ل ــم نـ ــرد أن ن ـت ـقــدم ب ـلــوائــح تضم
مرشحني غير أكفياء أو غير مستعدين
للتطوع للعمل البلدي.

ف ـس ـي ـن ـت ـخ ـب ـن ــا ،بـ ـم ــا فـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك ب ـل ــدي ــة
ّ
َ
ملرشحي
سنقدم منافسًا
تــونــس حيث
«النهضة» و«النداء».
ّ
¶ نـتــائــج االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة مــثـلــت ُم ـحـ ِّـددًا
للمشهد الـسـيــاســي الـتــونـســي ،بـصـفــة شبه
نهائية ،ما رأيك؟
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة خ ـ ـطـ ــوة أول ـ ــى
لـتـحــديــد مــامــح املـشـهــد الـسـيــاســي في
تونس ،أو إعادة بلورة املشهد السياسي
ال ــذي سيتحدد نهائيًا فــي  2019خالل
االنـتـخــابــات التشريعية الـتــي ستكون
فـيـهــا  4ع ــائ ــات سـيــاسـيــة ف ـق ــط ،وهــي
ّ
التجمعية
العائلة اإلسالمية ،والعائلة
أو ال ــدسـ ـت ـ ّ
ـوري ــة ،وال ـع ــائ ـل ــة ال ـي ـســاريــة،
وال ـعــائ ـلــة االجـتـمــاع ـيــة الــديـمــوقــراطـيــة
التي يقودها «التيار الديموقراطي».
¶ ال أتـ ـف ــق م ـع ــك ل ـن ــاح ـي ــة ّأن االن ـت ـخ ــاب ــات
التشريعية هي التي ستكون املحدد النهائي.
ً
ّ
فـ«البلديات» مثلت مــرآة لــأحــزاب ،ســواء تلك
التي لم تقدر على تشكيل قائمة واحدة ،رغم
حجمها اإلعالمي ،أو تلك التي دخلت في كل
الدوائر .فما تعليقك؟
ّ
ن ـع ــم ه ـن ــاك  11ح ــزب ــا ش ــك ـل ــت ائ ـت ــاف ــا،
ولــم تستطع الــدخــول إال إلــى  48بلدية،
ّ
وصحيح أن االنـتـخــابــات البلدية ،منذ
ً
مــرحـلــة الـتــرشـحــات وص ــوال إل ــى إعــان

ال ـن ـتــائــج األولـ ـي ــة ع ـ ـ ّـر ّت نـسـبـيــا ضعف
األح ــزاب وضعف تجذرها في املجتمع
ال ـتــون ـســي ،م ــا ي ــدف ــع إل ــى ال ـق ـيــام بـعــدة
ّ
م ــراج ـع ــات .ل ـكــن ي ـجــب ال ــوع ــي ع ـلــى أن
ال ـت ــون ـس ــي ال ُيـ ــراهـ ــن ع ـل ــى ال ـح ـ ّ
ـزي ـب ــات
الصغيرة ،بل على األحــزاب الكبيرة ،أو
األحـ ــزاب الـتــي لــديـهــا قابلية ألن تكون
كبيرة ،واليوم اختار التونسي «التيار
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» ك ـم ـم ـثــل ع ــن ال ـعــائ ـلــة
الديموقراطية االجتماعية ،وهذه فرصة
ودعـ ـ ـ ــوة ل ـك ــل األط ـ ـيـ ــاف واألحـ ـ ـ ـ ــزاب مــن
ّ
للتوحد.
عائلتنا السياسية
بعد نجاح عملية انصهارنا مع «حزب
ال ـت ـحــالــف ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ،ن ـحــن نــرى
ّ
أن هـ ـن ــاك ضـ ـ ـ ــرورة ل ـت ـج ـم ـيــع ال ـعــائ ـلــة

ّ
يبدو أن حكومة الشاهد
انتهت صالحياتها ،وبات
السؤال عن مصيره هو

«النهضة» و«النداء» يعمالن على «تقسيط الفشل» عبر تغيير الحكومات (عن الويب)

¶ اآلن وقــد اقـتــرب اإلع ــان النهائي للنتائج،
ّ
البلديات؟
كيف ستتعاملون مع معركة رئاسة
ن ـحــن ف ــي «ال ـت ـي ــار ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» لن
ن ـت ـح ــال ــف مـ ــع أي ط ـ ــرف فـ ــي امل ـج ــال ــس
الـ ـبـ ـل ــدي ــة ،وب ــال ـت ــأك ـي ــد لـ ــن ن ـ ـصـ ـ ّـوت أو
ن ــدع ــم أي م ــرش ــح م ــن ح ــزب ــي «الـ ـن ــداء»
و«الـ ـ ـنـ ـ ـهـ ـ ـض ـ ــة» فـ ـ ــي رئـ ـ ــاسـ ـ ــة املـ ـج ــال ــس
ّ
الـبـلــديــة .فنحن ن ــرى أن الـحــزبــن فشال
ف ــي إدارة ال ـش ــأن ال ـع ــام ع ـلــى املـسـتــوى
املركزي ونعارضهما .بالتالي ،ال يمكن
معارضة حزب على املستويني املركزي
أو الوطني ،والتحالف معه أو التصويت
له على املستوى املحلي.
ن ـحــن س ـن ـق ـ ّـدم مــرش ـح ـيـنــا ف ــي ال ــدوائ ــر
البلدية الـتــي فــزنــا فيها ،ولــن نعقد أي
ص ـف ـق ــات أو ت ـح ــال ـف ــات ،ومـ ــن يـ ـ َـر فـيـنــا
ال ـك ـفــاءة مــن أع ـضــاء املـجــالــس الـبـلــديــة،

الــدي ـمــوقــراط ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،وهـ ــذا ما
طالبنا به اآلالف خالل الحملة االنتخابة
ّالبلدية ،ونحن في «التيار» واعون على
ّ
ّ
أنه في ظل تشتت العائلة الديموقراطية
بني ّ
حزيبات صغيرة ،ال يمكن مواجهة
التحالف اليميني وتحقيق التوازن في
ّ
املشهد السياسي الــذي يتطلب تجميع
العائلة الديموقراطية االجتماعية.
¶ لكن كــل نقاشات االنـصـهــار بــن األطياف
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ـم ــي إل ـ ـ ــى «الـ ـع ــائـ ـل ــة
الديموقراطية االجتماعية» فشلت ،وأغلبها
شارك فيها «التيار الديمقراطي» .ملاذا؟
ّ
منذ  2014شعرنا بــأن هناك استقطابًا
ثنائيًا بني «النهضة» و«ن ــداء تونس»،
ف ـ ــدع ـ ــون ـ ــا األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة
ّ
التجمع ومواجهة ذلك
االجتماعية إلى
ً
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ً
الـتـجـمـيــع ووض ـع ـنــا أرض ـي ــة مـشـتــركــة.
لكن لــأســف ،فشلنا فــي تشكيل جبهة
مـ ــوحـ ــدة ،أو ح ـت ــى ف ــي ت ـش ـك ـيــل ل ــوائ ــح
مشتركة خــال االنتخابات التشريعية
لعام .2014
¶ ملاذا؟ هل هي مشكل زعامات كالعادة؟
نعم! إشكالية «الزعاماتية» أحد أسباب
ال ـ ـف ـ ـشـ ــل ،وأيـ ـ ـض ـ ــا األحـ ـ ـ ـ ـ ــزابّ ال ت ـع ــرف
حجمها الحقيقي ،وتعتقد أنها أحزاب
كبيرة ،وبالتالي لم يكن هناك مقاييس
واضحة لتقويم حجم كل حزب شارك في
نقاشات تجميع العائلة الديموقراطية
بدخولنا االنتخابات
االجتماعية .ولكن
ُ
التشريعية لـعــام  2014ف ـ ــرادى ،جــاءت
ً
النتائج بمثابة الصفعة .فمثال ،حزب
رئ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي الـتــأسـيـســي
مـصـطـفــى ب ــن ج ـع ـفــر ،كـ ــان يـ ــرى نفسه
ّ
حزبًا كبيرًا ،لكن االنتخابات التشريعية
أعطته صفر مقاعد ،فيما حصلنا نحن
على  3مقاعد...
بعد ذلك ،عدنا إلى التفاوض لالنصهار
بيننا وبــن «الـتـحــالــف الــديـمــوقــراطــي»
و«ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـتـ ـكـ ـت ــل» ،لـ ـك ــن ح ـ ــن بـلـغـنــا
م ــرح ـل ــة ت ــوزي ــع املـ ـن ــاص ــب ف ــي ال ـح ــزب
امل ـ ـ ّ
ـوح ـ ــد ،ظـ ـه ــرت مـ ــن ج ــدي ــد إش ـكــال ـيــة
ال ــزع ــام ــة ،واض ـط ــررن ــا إل ــى االن ـس ـحــاب
لننصهر بعد ذلــك مــع «حــزب التحالف
الـ ـ ــدي ـ ـ ـمـ ـ ــوقـ ـ ــراطـ ـ ــي» م ـ ـ ــع اإلب ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء ع ـل ــى
تسمية «ال ـت ـيــار الــدي ـمــوقــراطــي» كاسم
للحزب املـ ّ
ـوحــد .وهــذا ما ندعو إليه كل
أح ــزاب عائتلنا الـسـيــاسـيــة ،بـعـيـدًا عن
الزعاماتية والنرجسية ،بهدف مواجهة
التحالف اليميني الليبرالي.
¶ اآلن ،ثمة نقاشات لصياغة «وثيقة قرطاج
 »2مع إمكانية تغيير الحكومة ورئيسها ،فما
رأيك؟
نـحــن مــن األح ـ ــزاب ال ـتــي كــانــت ض ـ ّـد أي

يتزعم «التيار الديموقراطي»
محمد عبو (الصورة) ،وهو
سياسي تونسي كان من
قيادات «حزب المؤتمر من أجل
الجمهورية» ،أي حزب الرئيس
التونسي السابق المنصف
المرزوقي ،قبل أن ينشق عنه
باكرًا بسبب معارضته التحالف
مع «حركة النهضة» ضمن
«الترويكا» التي قادت البالد حتى
بدايات  .2014وكان عبو ،وهو
زوج السياسية «المشاكسة»
سامية عبو ،يرفض أن يكون
ّ
ومجرد
حزبه «تابعًا للنهضة»
«ديكور» في مقابل الحصول
على رئاسة البالد ،هذا مع العلم
ّ
أنه في بدايات عام  2012كان
الرجل وزيرًا مكلفًا باالصالح
اإلداري في حكومة ّ
حمادي
الجبالي ،قبل أن يستقيل منها.

تعديل حكومي قبل االنتخابات البلدية،
ُ
ّ
نتج
إذ نعتقد أن أي أزمــة سياسية ست ِ
تـشــويـشــا .لـكــن ال ـي ــوم ،وف ــق املـعـلــومــات
ّ
الـتــي لدينا ،يـبــدو أن التعديل ال ــوزاري
ّ
قــد ت ـقــرر ،مــا يـعـنــي أن حـكــومــة يوسف
الشاهد انتهت صالحيتها ،وهي اليوم
ال ت ـت ـج ــاوز ك ــون ـه ــا ح ـك ــوم ــة ت ـصــريــف
أع ـمــال .لكن يبقى ال ـســؤال :هــل سيبقى
يــوســف الـشــاهــد ،أم سـيـكــون عـلــى رأس
الحكومة «تكنوقراط».
نـعـتـبــر ضـمــن «ال ـت ـيــار الــدي ـمــوقــراطــي»
ّ
أن املشكلة ليست فــي الحكومة ،بــل في
غياب رؤية واضحة وبرنامج إصالحي،
ّ
مــا يعني أن تغيير الحكومة والحفاظ
عـلــى نـفــس ال ــرؤى س ـيــؤدي بــالـضــرورة
إلـ ــى ن ـف ــس ال ـن ـت ــائ ــج ،أو سـ ـي ــؤدي كـمــا
نـسـمـيــه« :تـقـسـيـطــا لـلـفـشــل» م ــن طــرف
«الـ ـنـ ـهـ ـض ــة» و«ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــداء» عـ ـب ــر ت ـغ ـي ـيــر
الحكومات ،ونحن ندعوهما اليوم إلى
إعالن فشلها أمام الرأي العام التونسي
وعدم التخفي وراء «وثيقة قرطاج .»2

مصر

تحقيق مع قائد عسكري في فندق بالقاهرة
ٌ
محتجز في
علمت «األخبار» أن قائدًا عسكريًا مصريًا متقاعدًا
«فندق املاسة» بوسط القاهرة بتهمة «فساد مالي» ،وذلك في
محاولة للضغط عليه «إلعادة مليارات الجنيهات طوعًا ومن دون
تقديمه إلى املحاكمة» .هذا القائد العسكري الذي ال يزال «يشغل
نظريًا» منصب مساعد لوزير الدفاع ،موقوف في الفندق مع
ومختف في شكل كامل عن األنظار،
زوجته «منذ أسابيع عدة،
ٍ
ّ
فيما وصلت املفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة في ظل عدم

رغبته في التنازل عن كل األموال وضمان الخروج في شكل
يليق به في الوقت نفسه» .ووفق املعلومات املتوافرةّ ،
فإن القائد
العسكري املعني «وضع أمواله في حسابات في الخارج ،إضافة
إلى حسابات لزوجته املحتجزة معه في الفندق في مكان بعيد
من األمكنة التي يتردد عليها النزالء أو الزوار» ،علمًا أن رتبة
«فريق» التي يتمتع بها تمنحه امتيازات عدة في حال محاكمته
ّ
عسكريًا ،إذ إنه لم ُيحل إلى التقاعد رسميًا حتى اآلن.

ويجري التفاوض معه حاليًا على إعادة األموال في مقابل أن تتم
تسوية األمر وإغالق امللف في شكل ًكامل من دون أي أحاديث
إعالمية ،وهي عملية أبدى الرجل موافقة عليها ،لكن تبقى «نسب
ّ
التسوية» مثار خالف ،خصوصًا في ظل تأكيده ّأن جزءًا «ليس
بالقليل من األموال» هي من أمواله الشخصية وأموال زوجته ،وال
ّ
«بالتربح من وظيفته ككقائد عسكري».
عالقة لها
(األخبار)
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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

سلسلة فنادق مجموعة الشيخ في
لبنان تنعى
الدكتورة كلير حنا متى
زوجــة املهندس ألبير متى ،سائلة
الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـي ــدة ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـهـ ــا
الصبر والسلوان.

حلت الــى جــوار الـبــاري عز وجل
ف ــي أول أي ـ ــام رمـ ـض ــان املـ ـب ــارك،
السابع عشر من أيار  ،2018وفي
مــديـنـتـهــا ال ـب ـي ــرة ف ــي فـلـسـطــن،
املرحومة
كوثر خلف الطويل
عن عمر ّ ناهز الثمانية وثمانني
ع ــام ــا قــض ـت ـهــا ف ــي أعـ ـم ــال ال ـب ـ ّـر
وفــي رعــايــة العائلة املـمـتــدة بني
ف ـل ـس ـطــن والـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة.
ذكـ ـ ـ ــراهـ ـ ـ ــا تـ ـعـ ـي ــش م ـ ــع زوج ـ ـهـ ــا
عـبــدالـلــه وأنـجــالـهــم الـسـتــة ومــع
أخيها كمال خلف الطويل ومع
باقي حمولة الطويل الكبيرة.

ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة ال ـث ـقــاف ـيــة في
العالم تنعى
الدكتورة كلير حنا متى
زوج ــة الــرئ ـيــس ال ـســابــق للجامعة
امل ـه ـنــدس أل ـب ـيــر م ـتــى ،ســائ ـلــة الـلــه
أن يتغمد الفقيدة بــواســع رحمته
ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـص ـب ــر
والسلوان.
نقابة االطباء تنعى
الدكتورة كلير حنا متى
س ــائ ـل ــة الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـيــدة
بـ ـ ــواسـ ـ ــع رح ـ ـم ـ ـتـ ــه وي ـ ـل ـ ـهـ ــم أه ـل ـه ــا
وذويها الصبر والسلوان.

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

استراحة
1
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بسم الله الرحمان الرحيم
انتقلت الى رحمة الله تعالى
نعمات جميل غيث ( أم مأمون )
حرم السيد محمد توفيق صوفان
اشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاؤه ـ ـ ــا ي ـ ـ ــوس ـ ـ ــف  ،ق ـ ـ ــاس ـ ـ ــم ،
ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف  ،م ـح ـم ــود  ،مـحـمــد
واملرحومني منيف ونعمه
اوالدهـ ــا مــأمــون  ،مـعــن والــدكـتــورة
كاتي
سـ ـيـ ـق ــام مـ ـجـ ـل ــس ع ـ ـ ـ ــزاء ح ـس ـي ـنــي
ع ــن روح امل ــرح ــوم ــة ال ـي ــوم الـسـبــت
الساعة الخامسة عصرًا وغدًا األحد
السادسة عصرًا في بلدتها شيحني
( منزل شقيقها عبداللطيف غيث )
ك ـمــا س ـت ـقــام ذك ـ ــرى م ـ ــرور أس ـبــوع
على وف ــاة املــرحــومــة نـهــار الجمعة
الواقع في  25.05.2018في حسينية
ال ــزه ــراء ف ــي ب ـل ــدة ح ــان ــن الـســأعــة
الرابعة عصرًا .
للفقيدة الــرحـمــة ول ـكــم مــن بعدها
طول البقاء
االسفون ال غيث  ،ال صوفان،
ال هاشم وعموم أهالي حانني

نقابة املهندسني في بيروت تنعى
الدكتورة كلير حنا متى
زوجــة املهندس ألبير متى ،سائلة
الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـي ــدة ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـهـ ــا
الصبر والسلوان.

8

9

اتحاد الـ  ALLIANCEالفرنسية في
أبو ظبي ينعى
الدكتورة كلير حنا متى
ً
زوجــة املهندس ألبير متى ،سائال
الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـي ــدة ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـهـ ــا
الصبر والسلوان.
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أفقيا
 -1رئيس الغستابو ووزيــر الداخلية في العهد الـنــازي في أملانيا عمل على إبــادة
اليهود –  -2دولــة عربية – مرض صــدري –  -3إله وخالق – ّ
حمام بخاري – مدينة
إيرانية –  -4يقطع الشيء – أتركني –  -5مدينة فرنسية على السني أو ثالثة باألجنبية
شجيرات قليل الشوك ثماره صغيرة ســوداء
– ظهر الطائرة –  -6خصب – جنس ّ
ينبت في عدة بلدان من املتوسط – للتمني –  -7مرفأ في كوريا الشمالية على بحر
اليابان – سكب املاء –  -8أمر فظيع – أب –  -9ولد ذكر – خالف خاسر –  -10وزيرة
ّ
تتقلد منصب نائب رئيس جمهورية في العالم العربي
سورية سابقة وأول إمرأة

عموديًا
 -1رئيس أميركي راحل –  -2مدينة لبنانية – طعن بالرمح –  -3للنداء – سهل ونهر
َ
أرجع الشيء الى مكانه –  -5أجوبة
إيطالي – وكالة أنباء عربية –  -4نحفر البئر –
على األسئلة – فقد عقله – إســم موصول –  -6بلدة لبنانية بقضاء كسروان – -7
حــرف نصب – ُمنازل في الحلبة –  -8طعم الحنظل – من أسماء البحر – صفائح
ُ
ّ
التصرف – مرتفع من األرض
حجارة تفرش بها أرض البيت –  -9ظريف ُيحسن
ّ
شمالي إمــارة الفجيرة إشتهرت في صدر اإلســام أثناء حروب
– مدينة تاريخية
ّ
الردة –  -10أسرة قياصرة روسيا ملكت ما بني األعوام التالية  – 1917-1613طليق

أفقيا

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3874

حلول الشبكة السابقة

1

 -1صابون – صخور –  -2راكون – هم –  -3إسم – سرداب –  -4حر – ترولي –  -5تونس – دنا
ّ
–  -6دار – جن –  -7زل – ليال – لو –  -8ايلي – جبل –  -9ندمان – ايدا –  -10يوح – كربالء

عموديًا

 -1صالح تيزاني –  -2سرو – ليدو –  -3برم – ِند – ملح –  -4وا – تساليا –  -5نكسر
– ري – نك –  -6ورود – أج –  -7صندل – جلباب –  -8ايدن – ليل –  -9وهب – دا –
 -10رم – عاشوراء

حل الشبكة 3873

شروط اللعبة

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

21

7

8

9

10

11

فنان تشكيلي عراقي ولد في بغداد عام  .1939من األعضاء املؤسسني
لجماعة الرؤية الجديدة .أقام معارض شخصية وجماعية من لوحاته
« مدينة في الجنوب «
 = 4+3+7+10+6+5اإلناء ■  = 11+8+2+9سهل ّ
وهي باألجنبية ■ 6+1
= ضد اهتدى
حل الشبكة الماضية :اغاتا كريستي

من آمن بي وإن مات فسيحيا
زوج الفقيدة :املهندس ألبير الياس
متى
اب ـن ـت ـهــا :س ـمــر وزوجـ ـه ــا امل ـه ـنــدس
أنطوان كنعان وأوالدهما
أحـفــادهــا :ألبير وول ـيــام وسـلــوى –
ماريا.
شقيقها :األستاذ فؤاد حنا وعائلته
شقيقتها :نــاديــا وزوجـهــا األسـتــاذ
فارس أسعد وعائلتهما
عــائ ـلــة شـقـيـقـتـهــا امل ــرح ــوم ــة م ــاري
أرملة فؤاد حبيقه
أسالفها :املهندس الدكتور كبريال
م ـ ـتـ ــى وزوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه سـ ــام ـ ـيـ ــة فـ ــرزلـ ــي
وعــائـلـتـهـمــا  -الــدك ـتــور خـلـيــل متى
وزوج ـت ــه اي ـل ـيــان كـلـيــر وعائلتهما
(في املهجر)
عائلة سلفها املرحوم ميشال متى
ابنة حميها :مــاري وزوجها نجيب
مسك وعائلتهما
وعائالت متى ،حنا ،كنعان ،أسعد،
حبيقه ،فرزلي ،كلير ،مسك
وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن وامل ـه ـجــر
وعـ ـم ــوم ع ــائ ــات ب ـح ـم ــدون وامل ـي ــة
ومية
وال ـجــال ـيــة الـلـبـنــانـيــة ف ــي أب ــو ظبي
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ف ـق ـيــدت ـهــم ال ـغــال ـيــة
املأسوف عليها
الدكتورة كلير نخلة حنا
زوجة املهندس ألبير الياس متى
الـ ــراقـ ــدة ع ـل ــى رجـ ـ ــاء ال ـق ـي ــام ــة ي ــوم
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء  15أيـ ـ ـ ــار  2018مـتـمـمــة
واجباتها الدينية
لـنـفـسـهــا ال ــراح ــة ول ـك ــم م ــن بـعــدهــا
طول البقاء ،صلوا ألجلها
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم ال ـس ـب ــت 19
ً
ابتداء من الساعة الحادية
الجاري
ع ـ ـشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا لـ ـغ ــاي ــة الـ ـس ــاع ــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادسـ ـ ــة مـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ً
ـاء ف ـ ـ ــي صـ ــالـ ــون
كنيسة الـقــديــس نـيـقــوالوس لـلــروم
األرثوذكس (مار نقوال) األشرفية.

م ـج ـلــس ال ـع ـمــل ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي أبــو
ظبي ينعى
الدكتورة كلير حنا متى
زوج ــة الــرئـيــس املــؤســس املهندس
ً
ألـبـيــر مـتــى ،ســائــا الـلــه أن يتغمد
ال ـف ـق ـي ــدة بـ ــواسـ ــع رح ـم ـت ــه وي ـل ـهــم
أهلها وذويها الصبر والسلوان.

أم ـن ــاء جــام ـعــة ال ـس ــورب ــون ف ــي أبــو
ظبي ينعون
الدكتورة كلير حنا متى
زوجة املهندس ألبير متى ،سائلني
الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـي ــدة ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـهـ ــا
الصبر والسلوان.

◄ ذكرى ►
ذكرى إسبوع
تصادف يوم السبت الواقع فيه ١٩
أيار ٢٠١٨
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
ال ـف ـق ـيــد ال ـغ ــال ــي املـ ــرحـ ــوم وامل ــرب ــي
الفاضل
الحاج حسني محمد كريم
(ابو سهيل)
وبهذه املناسبة ستنأى عن روحه
آيـ ــات م ــن ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم وسـيـقــام
مجلس عزاء حسيني في حسينية
بـلــدتــه خــربــة سـلــم الـســاعــة الــرابـعــة
َّعصرًا.
إنا لله وإنا اليه راجعون.
آل ك ــري ــم  ،آل م ــاج ــد ،آل
اآلسـ ـف ــون ِ
ح ــوي ـل ــي ،آل شـ ــري وعـ ـم ــوم أهــالــي
خربة سلم.
إنا لله وإنا إليه راجعون
يـصــادف يــوم األح ــد  20أي ــار 2018
ذكرى مرور أسبوع
على وفــاة الرائد املهندس البحري
املتقاعد
حسان أديب جابر
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ت ـت ـلــى آي ـ ــات مــن
الذكر الحكيم عن روحه الطاهرة
وذلـ ــك ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة
ص ـ ـبـ ــاحـ ــا ل ـ ـل ـ ــرج ـ ــال ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي
الحسيني في النبطية
وللنساء في منزله في حي البياض
من العاشرة حتى الواحدة ظهرًا
اآلس ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــون آل ج ـ ـ ــاب ـ ـ ــر ووه ـ ـ ـبـ ـ ــي
وصندقلي وغصن
ال ـجــال ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ف ــي أبـ ــو ظبي
تنعى
الدكتورة كلير حنا متى
زوجــة املهندس ألبير متى ،سائلة
الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـي ــدة ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـهـ ــا
الصبر والسلوان.
ذك ـ ــرى أس ـ ـبـ ــوع ف ـق ـيــدت ـنــا ال ـغــال ـيــة
املرحومة
ُرال إبراهيم عالمة
زوجة حسن كامل حمدان
ولداها علي ويارا
شقيقاها د .غسان و م .فخري
بمناسبة م ــرور أس ـبــوع عـلــى وفــاة
فقيدتنا الغالية ُرال إبراهيم عالمة
ي ـ ـقـ ــام مـ ـجـ ـل ــس ع ـ ـ ـ ــزاء ع ـ ــن روحـ ـه ــا
الـطــاهــرة ي ــوم األح ــد  20أي ــار 2018
ل ـ ـلـ ــرجـ ــال والـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء مـ ـ ــن الـ ـس ــاع ــة
ال ـعــاشــرة وال ـن ـصــف صـبــاحــا حتى
الثانية عشرة والنصف
ف ــي حـسـيـنـيــة روض ـ ــة ال ـش ـه ـيــديــن،
الغبيري.
ولكم األجر والثواب
اآلس ـف ــون آل عــامــة ،ح ـم ــدان ،فقيه،
عبد الــواحــد وعـمــوم أهــالــي ساحل
املنت الجنوبي.

إعـــــالن إلى املشتركني
في مشروع ري القاسمية ورأس العني
ومشروع ري صيدا – جزين
تعلن املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
ال ــى امل ـش ـتــركــن ف ــي م ـشــاريــع الـ ــري في
املصلحة (مشروع ري القاسمية ورأس
العني ومشروع ري صيدا_ جزين) انها
وضعت قيد التحصيل جــداول التحقق
عــن ال ـعــام  2018وتـطـلــب مــن املشتركني
ال ــذي ــن ل ــم ي ـ ـسـ ــددوا ب ـ ــدل اش ـتــراكــات ـهــم
امل ـب ــادرة ف ــورًا لــدفــع مــا يـتــوجــب عليهم
في مهلة اقصاها  2018/6/30في مراكز
الجباية في صيدا ومكاتب املصلحة في
القاسمية ولبعا علمًا بانه اعتبارًا من
 2018/7/1يتوجب عن املبالغ املستحقة
وغير املسددة غرامة تأخير مقدارها %2
عن كل شهر ويعتبر كسر الشهر شهرًا
ً
كامال .
كما تنذر االدارة املشـتركني املتخلفـني
عــن دفـ ــع اشـتراكاتهم املستحقة لغاية
 2017/12/31املـبــادرة فــورًا الــى دفــع ما
يـتــرتــب عليهم تـحــت طــائـلــة مالحقتهم
تبعًا للقوانني واألنظمة املرعية االجراء
ل ـت ـح ـص ـيــل املـ ـب ــال ــغ امل ـس ـت ـح ـقــة عـلـيـهــم
وكذلك قطع املياه عن اشتراكاتهم ،وبكل
االح ــوال تؤكد املصلحة على حقها في
مالحقة املشتركني املخالفني لنظام الري
ال سيما املخالفات املنصوص عنها في
امل ــادة  23مــن النظام خاصة لجهة عدم
صحة املساحات املروية.
رئيس مجلس االدارة  /املدير العام
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 1058
إعالن بيع للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
غرفة الرئيس فيصل مكي

املعاملة التنفيذية :رقم 2015/121
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ" :ش ـ ــرك ـ ــة أف أف اي ش.م.ل".
ّ
متخصص) وكيلها املحامي
(مـصــرف
خليل ّ
غريب.
املنفذ عليه :املفلس ألبير خليل يوسف
ً
فارس ممثال بوكيل التفليسة االستاذة
ألني الخوري.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقيمة
/106656د.أ( .ماية وستة آالف وستماية
وستة وخمسون دوالر أميركي) ما عدا
اللواحق.
األسـهــم املطروحة للبيع :أسهم املفلس
الـبــالـغــة /31500سـ ـه ــم (واح ــد وثــاثــون
الـ ـف ــا وخ ـم ـس ـمــايــة س ـه ـمــا اس ـم ـي ــة) فــي
شركة مجوهرات كاراتي ش.م.ل.
ق ـ ـي ـ ـمـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـ ـ ــواح ـ ـ ـ ــد اإلسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة:
/50000ل.ل( .خ ـ ـم ـ ـسـ ــون الـ ـ ـ ــف لـ ـي ــرة
لبنانية).
قيمة السهم الواحد املخمن/12249 :ل.ل.
(اثـ ـنـ ـت ــا عـ ـش ــر الـ ـف ــا ومـ ــاي ـ ـتـ ــان وت ـس ـعــة
واربعون ليرة لبنانية).
ق ـي ـم ــة ب ـ ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح ل ـل ـس ـه ــم ال ـ ــواح ـ ــد:
/12249ل.ل( .اثـنـتــا عشر الـفــا ومايتان
وتسعة واربعون ليرة لبنانية).
ق ـي ـم ــة بـ ـ ــدل طـ ـ ــرح كـ ــامـ ــل االس ـ ـهـ ــم بـعــد
التخفيض/208355490 :ل.ل( .مايتان
وث ـمــان ـيــة م ــاي ــن وثــاث ـمــايــة وخـمـســة
وخمسون الفًا واربعماية وتسعون ليرة
لبنانية).
موعد البيع ومكانه :تطرح دائرة تنفيذ
بـ ـي ــروت ال ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي لـلـمــرة
الثانية االسهم االسمية للمفلس البير
خـلـيــل يــوســف ف ــارس الـبــالـغــة /31500
(واح ــد وثــاثــون الـفــا وخمسماية) يوم
االربعاء الواقع في  2018/5/30الساعة
الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ بيروت في دائرة التنفيذ.
فـ ـعـ ـل ــى ال ـ ـ ــراغ ـ ـ ــب ب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــراء الـ ـحـ ـض ــور

يدعو مجلس ادارة الرشكة العاملية للصناعات الغذائية املساهمني لحضور اجتامع جمعية
عمومية عادية يوم السبت يف  9حزيران  2018الساعة الثانية بعد الظهر يف مركز الرشكة/
قب الياس.
جدول األعامل:
ــ مناقشة امليزانية السنوية وتقرير مفوض املراقبة عن أعامل عام  2017وسابقاتها.
ــ إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ومفوض املراقبة عن عام  2017وما قبل.
ــ انتخاب مجلس إدارة وتعيني مفوض محاسبة وتحديد صالحيتهم وأتعابهم.
ــ الرتخيص ألعضاء مجلس اإلدارة وفقاً للامدتني  /158/و  /159/من قانون التجارة.
ــ أمور مختلفة و/أو طارئة.
الرشكة العاملية للصناعات
الغذائية ش.م.ل.

شـخـصـيــا او ب ــواس ـط ــة وك ـي ــل قــانــونــي
مصحوبًا بالثمن بموجب شك مصرفي
باسم رئيس دائــرة تنفيذ بيروت و%5
رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
هيثم حيدر أحمد
إعالن قضائي
دائ ــرة تنفيذ جــويــا  -بــرئــاســة القاضي
ريشار السمرا
تــدعــو ه ــذه ال ــدائ ــرة  /الـسـيــد مصطفى
حسني بلحص للحضور اليه الستالم
اوراق الدعوى رقــم  2018/119املتكونه
بني طالب التنفيذ بنك بيبلوس ش.م.ل.
ب ــوج ــه امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه م ـص ـط ـفــى حـســن
ب ـل ـحــص  /ص ــدي ـق ــن واملـ ـجـ ـه ــول مـحــل
االقامة  -والدته مريم تولد 1991/9/13
 سـجــل /22صــدي ـقــن وعـلـيــه ان يتخذمحل اقــامــة ضمن نطاق املحكمة مــا لم
ً
يـكــن مـمـثــا بـمـحــام يـعــد مـكـتـبــه مقامًا
م ـخ ـت ــارًا لـ ــه ،واال جـ ــاز اب ــاغ ــه االوراق
بــواس ـطــة رئ ـيــس الـقـلــم والـتـعـلـيــق على
ل ــوح ــة االع ــان ــات وذلـ ــك خ ــال عـشــريــن
يومًا يلي النشر مع احتساب مدة السفر.
جويا في 2018/5/9
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن
شطب مؤسسة تجارية
ص ــادر عــن أمــانــة الـسـجــل ال ـت ـجــاري في
جبل لبنان
ب ـت ــاري ــخ  ،2018/4/18وبـ ـن ــاء لـلـطـلــب
تـقــرر شـطــب قـيــد مــؤسـســة حـنــا انـطــون
التجارية من السجل التجاري والكائنة
فــي تــرتــج واملسجلة بــرقــم خــاص 9236
ب ـع ـبــدا لـصــاحـبـهــا ال ـس ـيــد ح ـنــا ان ـطــون
انـطــون فعلى كــل ذي مصلحة أن يقدم
اعتراضه ومالحظاته خالل مهلة عشرة
ايام من تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الـحــاج
عـ ـل ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودن ـ ـ ــي
داكسيان وريـشــار السمرا املــدعــى عليه
م ـح ـمــد س ـل ـيــم مـ ـ ــازح واملـ ـجـ ـه ــول مـحــل
االق ـ ــام ـ ــة الـ ـحـ ـض ــور الـ ـ ــى قـ ـل ــم امل ـح ـك ـمــة
الس ـ ـتـ ــام ن ـس ـخ ــة عـ ــن اوراق ال ــدع ــوى
رقــم  .2018/838املـقــامــة مــن علي ماجد

صباح بموضوع فسخ عقد بيع عقاري
والجواب خالل عشرين يومًا من تاريخ
ال ـن ـشــر واال ي ـتــم اب ــاغ ــك بـقـيــة االوراق
وال ـ ـقـ ــرارات بــاسـتـثـنــاء الـحـكــم الـنـهــائــي
بــواسـطــة التعليق عـلــى لــوحــة اعــانــات
املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
مطلوب للعمل فــي مكتب محاماة
ف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت م ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدة اداريـ ـ ـ ـ ـ ــة
ت ـج ـي ــد اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال ال ـك ــوم ـب ـي ــوت ــر،
مــاي ـكــروســوفــت أوف ـي ــس وان ـتــرنــت
لــدي ـهــا خ ـبــرة ف ــي تـنـظـيــم املــواع ـيــد
وامل ـح ــاض ــر وت ـم ـلــك ج ـي ـدًا الـلـغـتــن
الـفــرنـسـيــة واالنـكـلـيــزيــة ال ـخ ـبــرة ال
ت ـق ــل عـ ــن س ـن ـت ــن ارسـ ـ ـ ــال ال ـس ـي ــرة
الذاتية على العنوان اإللكتروني
info@mineas.net
أو اإلتصال على 70/002969

◄خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
Mohammad riajul islam
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال عـلــى
الرقم 71100533
غادر العامل املصري
عبد العزيز فتحى عبد العزيز عبد
املقصود
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال عـلــى
الرقم 71100533
غادرت العاملة اإلثيوبية :
BETHELHEM ABEBAYEHD CHEKOL
مكان عملها في الــزراريــة ولم تعد,
الرجاء ممن يعرفها اإلتصال على
الرقم03/553856 :
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

نبض المدينة

حكايا الناس واألمكنة في بيروت

المدينة والبيت و...
التكنولوجيا!

ِّ
ـاس
وب ــاألرص ـف ــةِ  ،وبــال ـطــرقـ ِ
ـات امل ـت ـعــرجــةِ  ،وبــال ـنـ ِ
َ
واجهات الدكاكني.
ِ
يتنزهون أمام ُ
ُ
ْ
َ
*
القدرة على رؤيةِ
ِ
انتهت املرحلة ،وانتهت معها ِّ
تزن ُ
وبالبحر
ها،
ر
الصنوبر
بتالل
املدينة،
حدود
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُّ
ـات ت ـصــل إل ــى داخ ـ ِـل
يـ ِ
ـرس ــل ت ـكــســر أم ــواج ــهِ  ،آه ـ ـ ٍ
ُ
البيوتُ .
فالطوابق العليا في «املباني -األبراج» متشابهة
ُ
ُ ُّ
طل زجـ ُ
ـاج
بمحيطها .ي
اإلطــالــةِ  ،واح ــدة العالقةِ
ِ
ـاج م ـقــابــل ،أو ع ـلــى ب ـح ـ ٍـر ن ـ ٍـاء.
غــاف ـهــا ع ـلــى زج ـ ـ
ـوره ٍعـلــى لـ ــون أزرق ،ي ـتـ َّ
يـقـتـصـ ُـر ُحـ ـض ـ ُ
ـوحـ ُـد مع
ٍ
ٍ
األفق البعيد.
السماء في
ِ
ِ
ُ
ـرادات ال ـج ــدي ــدة ،ال ــواس ـع ــة،
وح ــده ــا األوتـ ــوس ـ ـتـ ـ
ٌ
َ
وامل ـس ـت ـق ـي ـمــة ،ح ــاض ــرة ب ــوق ــاح ـ َـةٍ وسـ ــط املـشـهـ ِ َـد
ُ ِّ
ِّ
وتقتح ُم ُحرمة
املديني العام .فهي تمزق املدينة،
ِ
َ
بيوتهم من الشبابيك.
املنازل ،وتفاجئ الناس في
ِ
ِ
َّ
ـراف ـهــا امل ـط ـ ُـار عـمــاقــا احـتــل
وي ـظ ـهـ ُـر فــي أح ـ ِـد أطـ
ِ
َّ
َ
ُ
ِّ
ويظهر
الجنوبي من مثل ِث املدينة.
الضلع
ُمعظم
ِ
ُ
َّ ُ َ
َ
لع
في ِ
طرفها اآلخـ ِـر املرفأ ،وقد احتل معظم ِ
الض ِ
ِّ
للمثلث.
الشمالي
ُ
ٌ
شبكات،
* مــن زجــاج «املـبــانــي -األب ــراج» ،املدينة
ٌ
ٌ
ـرادات ،وجـســور .املدينة مـطـ ٌـار ،ومرفأ،
وأوتـ ُـوس ـتـ
عبور.
وأنفاق
ُ
ٌ
سطوح
* مــن ز ٌج ــاج «املـبــاٌنــي -األبـ ــراج» ،املــديـنــة
ُ
متتابعة ،مـتـ َّ
ـراصــة ،مـمـتـ َّـدة بــا ح ــدود ،تسكنها
ُ
ُ
حون الالقطة ()4
الص

ُ
 - 3الفصل الثالث :المدينة ،البيت...
والتكنولوجيا

َ
ُ
ـف ،وإلـ ــى ال ـن ــواف ـ ِـذ ف ــوق ــه،
 حـنـيــنــك إل ــى ال ــرص ـي ـ َِّ
ِّ
ـال تتدلى من
املتجولني ،وإلـ َـى الـسـ ِ
وإلــى الباعةِ ُ
الشرفات ،حنينك هــذا ،ال ينتمي إلى هذا الزمن،
ِ
َ
استمع
والشبكات ،قال بعدما
زمن ُ التكنولوجيا
ِ
ِ
َ
طروحتي.
إلى أ
ُ
ً
ُ
َ
 أقول ذلك ،ألنني عرفت زمنًا جميال غابرًاَ ،سار
ُ
ْ ُ
ُ
وصلهم إلى
فيه
الناس على األرصفةِ  ،حني كانت ت ِ
بيوتهم،
بوابات
وإلى
،
الحدائق
وإلى
،
الساحات
ِ
ِ
ِ
وإلى ِ َ
ملهم.
أماكن ع ِ
ُ ِ
ُ
ْ
كانت فيه األرصفة ُّ
َ
مسار
تحد
عرفت زمنًا غابرًا،
ً
ـوارع .فــرأيـ ُـت فيها آن ــذاك ،مـجــاال فيه يلتقي
ـ
ش
ـ
ل
ا ُ ِ
َ
ـرون ،وم ـن ـ ُ
دور السينما
ـى
ـ
ل
إ
ـه
ـ
م
ـا
ـ
س
ـ
ت
ـ
ي
و
ال ـن ــاس
ِ
ُ
ي ــدخ ــل ــون ،وفـ ــي امل ـق ــاه ــي ال ـقــائ ـمــة ع ـنــد أط ــراف ــهِ
يجلسون.
ـام كـمــا ُتـحــب أن ِّ
تتغنى بــالـحـ ِّـيــز ال ـعـ ِّ
َّ
تسم ُيه،
ـــ
ِ
ُ َ
ً
َ
صطلحًا ُت ُ
َّ
مختصًا ،والرصيف
ريده
عمال ُم
ست
م
ِ
جــ ٌ
ـزء م ـن ــه ،ولـ ـك ــن!؟ ول ـك ــن مل ـ ــاذا ال ــرصـ ـي ــف!؟ قــال

قرميد السراي وأبراج سوليدير (أسامة كالب)

رهيف
فياض*

ٌ
«ح ـك ــاي ــا ال ـن ــاس واألم ـك ـن ــة ف ــي بـ ـي ــروت» حـكــايــة
ـول ،وخ ــات ـم ــة :امل ــدي ـن ــة ،ال ـب ـي ــت...
ف ــي أربـ ـع ــةِ فـ ـص ـ ٍ
والتكنولوجيا

 - 1الفصل األول :الهياكل اإلنشائية
الحديثة والمصاعد

ُ
ُ
التقني ُ
َّ
تقنيات البنيان،
ات الحديثة ومنها
غزت
ٌ
َ
البلدان الصناعية ،باكرًا .وعرفت مدن
مجتمعات
ٌ ِ
ِ
عــديــدة فــي أمـيــركــا وأوروبـ ــا« ،املـبــانــي -األب ــراج»،
ـرن كــامــل .فنبتت هــذه املباني
منذ مــا يزيد عــن قـ ٍ
كالفطر ،في شيكاغو ( ،)1وفــي نيويورك ( )2وفي
ُ
ٌّ
معدني
غير ُها .هيكل
ســان
فرانسيسكو ،وفــي ِ
ها َّ ٌ
ٌ
ٌ
ٌّ
زجاجي شفاف،
صلب مزخرف في أعالهِ ،غالفها
ُ
فـيـهــا امل ـك ــات ـ ُـب وامل ـس ــاك ــن ،وامل ـق ــاه ــي ،وامل ـطــاعــم.
ُ
ِّ
َّ
وف ـي ـهــا ،قـبــل ك ــل ذلـ ــك ،امل ـصــاعــد ال ـج ــب ــارة ،تـنـقَــل
َّ
َ
ـراج ،في دقائق،
الناس ،من
ِ
الرصيف إلى قمةِ األبـ ِ
ثوان.
ال بل َ في ُ ٍ
َ َ
َ
ـاك قـبــل ذل ــك ،كـيــف يـتـسـ َّـمــرون
ـاس ه ـنـ
وع ــرف ال ـنـ
َ
إليقاع ص َّفـاراته،
ويستسلمون
،
قطار
على
ِ
ٍ
ِ
مقعد ُ
ـدن العتيقةِ والجديدة.
ويتركونه ُينقلهم إلــى املـ َ ِ
َ َ
ـات
خ ـ ِـب ــر الـ ـن ــاس ه ـن ــاك ،ت ـ ٌجــربــة اج ـت ـي ـ ِ
ـاز امل ـســافـ ِ ً
ال ـش ــاس ـع ــةِ وهـ ــم ج ـ ـلـ ــوس ،ووجـ ـ ـ ــدوا ف ـي ــه مـتـعــة
ً
َ
واملطاعم،
الصاالت،
القطارات
كبيرة ،فأقاموا في
ِ
ِ
واملقصورات الفخمة.
ِ
أقدام
عند
في
جماعات
يقفوا
أما أن
مزروعةٍ
علبةٍ
ِ
«املباني  -األب ــراج»َ ،ت ُ
صعد بهم إلــى ِق َم ِمها ،وأن
ُ
ُت َّ
سمى العلبة هذه ِمصعدًا ،أما أن يستغنوا عن
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ضني الذي
ويستب ِدلوا الجهد امل
األدراج،
تقوم بهِ
ُِ
ُ
أجسادهم ُ
بالوقوف في علبةٍ ال تلبث
لصعودها،
ِ
َّ
غير مرئية ،ففي
ترتفع بهم نحو
أن
السماء ،بقدر ٍة ِ
َ
َّ ٌ
ُ
األجساد نحو
صعود
مع
،
العقول
تسكن
ة
لذ
األمر
ِ
ِ
ِ
ساكنة.
حراك،
ِ
السماء ٌوهي بال َ ٍ
ُ
َّ
َّ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ج ـم ـيــل ،أن تـعـمــل الـتـقــنـيــة عــنــا ق ــال مـحـ ِّـدثــي.

ُ
ُ
نـجـلـ ُـس ،فتنقلنا عـلــى هــوانــا بــن امل ــدن .ون ـ ِقــف،
فـتــرفـ ُـعـنــا ،وعـلــى هــوانــا أيـضــا ،مــن األرص ـفــةِ إلــى
ال ِقمم.
 ث ـ َّـم ط ـ ـ َّـورت ال ـت ـق ـن ـيـ ُـات ص ـنــاعــة ال ـب ـن ـيــان ،قـلـ ُـت
ِ
َ
اإلنشائية ،وط ـ َّـو ْ
َ
َّ
رت معها
الهياكل
بعده .طـ َّـورت
ِ
املـصــاعـ َـد ،ف ـ َ
ـازداد ارتـفــاع املباني ،وعـ َّـمــت األب ــراجُ
َ
ُ
املتقدم ،وكـ ُـثـ ْ
ِّ
ِّ
ناطحات
ـرت
الصناعي
العالم
ُمــدن
ِ
ِ
السحاب.
ُ
َ
العال َمُ ،
ْ
ُ
قلت
تجتاح
التقنيات
وانفلشت موجة
ِ
َ َ
َ َ
ُ
ووصــلـ ْـت معها الهياكل
فوصلت إلينا.
متابعًا،
ُ
ُ
اإلنـشــائـيــة ال ـجــديــدة ،ووص ـلـ ْـت أي ـضــا ،املـصــاعـ ُـد.
فازداد ُ
الطوابق عندنا.
عدد
ِ
َّ
ً
َ
معتدال
عاصمتنا
إال أن ارت ـفــاع املباني ظــل فــي ُ ِ
ِ
خالل أربعةِ عقود ِّ
برجان
األبراج.
ونيف ،ولم تق ْم
ٍ
ِ
ـوح« ،ب ــرج امل ــر» ،و«ب ــرج
ـ
ط
ـ
س
ـ
ل
ا
ـوق
فـقــط ارتـفـعــا ف ـ
ِ
رزق».
َ
ُ
وشـ َ
ُّ
الحرب ،أن يكون
خالل
الضروري
التوازن
ـاء
ِ
ُ
ـرقـهــا.
ـرب ب ـي ــروت ،وال ـثــان ـ ــي ،فــي شـ ـ ِ
األول َ فــي غ ـ ـ ِ
معال ِـم املدينةِ البـارزة.
فصار البرجـان بذلـك ،من َ
طابق
في
،
السطوح
فوق
وسكن امليسورون آنذاك
ٍ
صاغه القانون ِّ
ِ َ
واستعار له اسمًا
خصيصًا لهم.
َّ
بالعربيةِ «طابق
من لغةِ الــزمـ ِـن الــراهـ ِـن ،وســمــاه
ٌ
ال ـ ــروف» ( .)3مـ ـج ـ ٌ
ـاالت لـلـسـكـ ِـن واسـ ـع ــة ،أمـ َـام ـهــا
ٌ
َّ ُ ُ ُّ
ُ
سـطـ ٌ
فسيحة ُت ـ ْ
ـزرع أو تبلـط ،وتـ ِـطــل أحيانًا،
ـوح
ِّ
على املدى املمتد بال نهاية.

االرتفاع،
فوق
السطوح الفسيحةِ املعتدلةِ
* ِ
ومن ُ ِ
ِ
ُ
َ
وبقي الرصيف
متناول الساكنني.
البحر في
بقي
ِ
ُ
قــريـبــا ،وص ـ ُ
ـوت ال ـبــاعــةِ املـتـجـ ِّـولــن ي ـطــال اآلذان.
َ
ُ
َّ
ـوارع.
واسـ ـتـ ـم ـ َّـر ال ـ ـنـ ــاس ُي ـت ـخــاَّط ـبــون عـ ـب ــر ال ـ ـشـ ـ ِ
ـات حتى
ـ
ف
ـر
ـ
ش
ـ
ل
ا
ـن
ـ
م
ـى
ـ
ـدل
ـ
ت
ـ
ت
ـال
ـ
س
ـ
ـ
ل
ا
ت
ـر
واس ـت ـم ـ
ِ
َّ
الدكاكني.
ابات
بو ِ
ُ
َّ َ
السطوح املعتدلةِ االرتفاع ،زين حرش
* من ِ
ِ
فوق َ
ْ
ُ
الساحات على
وحافظت
بكاملها،
بيروت املدينة
ِ

ُ
الناس فيها ،وفيها
قياساتها املتناسقةِ  ،فالتقى
َّ ِ
تنف ْ
ست املدينة.
ـوح امل ـع ـتــدلــةِ االرت ـ ـفـ ــاع ،رأي ـنــا
ـوق ال ـس ـط ـ
* م ــن فـ ـ
َ
ِ َّ
َِ
الجبال
ـا
ـ
ن
ـ
ي
ورأ
.
ـاء
ـ
ي
ـ
ح
األ
ـل
ـ
خ
دا
ـوى
ـ
ـل
ـ
ت
ـ
ت
ـات
الـطــرقـ
ِ
ِ
َ
َ
َ
الـ ـبـ ـ َعـ ـي ــدة ،كـ ـم ــا رأي ـ ـنـ ــا أيـ ـض ــا الـ ـ ـت ـ ــال ال ـق ــري ـب ــة
َ
َ
حدود
نديانها .واستمرينا نرى
وبس
ِ
وبرها ِ
بصن ِ
املدينة.

ُ
ُ - 2الفصل ٌالثاني :المدينة بال حدود،
وأبنيتها أبراج

أما في العقود الثالثةِ األخيرة ،وفي العقد َّ
األو ِل
ِ
ِ
ِ
م ــن األل ـف ـي ــةِ ال ـثــال ـثــةِ خ ــاص ـ ًـة ،ف ـقــد اش ـت ـ َّـد ُس ـع ــارُ
َ
ُ
َّ
َ
فتمددت
وانتشر البنيان بال ضوابط،
«اإلعمار»،
ُ ِ
َّ
بكامله .وتسلقـت
الساحل
على
(بيروت)
املدينة
َِ
ِ
َّ
َ
َّ
َ
ْ
قامت
التالل .فتخطت املثلث الجميل الذي
ُمعظم
ِ
ْ
حدودها .وفقد اإلعمار َ
ُ
بذلك َ
دوره
وضاعت
عليه،
ُ
إكمال املعطى الطبيعي الذي قامت
في
ـاس،
األسـ
ِ
َ
ُّ
ُ
ُّ
املديني ال يدل
فالنسيج
رحه.
عليه املدينة ،وفي ش
ِ
ُ
َ
ُ
ُ
تشير إلى
والشوارع الجديدة ال
يسه.
ضار ِ
على ت َ ِ
ُ ْ
ُ
ُ َّ ُ َ
والعمارة الزجاجية اللماعة ،ال تحكي
منبسط ِاتهِ .
ُ
للبحر.
عن عش ِ ُقه
ُ
َ
العارم ،هي
الصخب
هذا
وسط
،
الفارقة
والعالمة
ُ
ِ ْ ِ ِّ
ـرت فــي كــل
ك ـثــرة «امل ـبــانــي  -األب ـ ــراج» الـتــي ان ـت ـشـ
َ
ُ ِّ
ُ
األمكنةِ  ،تكرر ذاتها ببالد ٍة ظاهرة.
َ
ُ
ِّ
ـراج هـ ــذه ،أن مــرح ـلــة «طــابـ ُِـق
وت ــؤك ــد ط ـف ــرة األب ـ ـ
ِ
ْ
ْ
غير رجعة .وكانت بداية
ال ـ ِ
انتهت إلــى ِ
ـروف» قد ً
العمل
بدء
نهايتها طويلة ،مثلما كانت الحرب ،من ِ
ِ
ِ
بــاملــرســوم رق ــم ( 3/80طــابــق املـ ــر) ،حـتــى تعديل
ـون الـبـنـ ِـاء فــي عــام  ،1983م ــرورًا بالتعديالت
قــانـ ِ
ً
ال ـتــي ج ــرت ف ــي أول الـسـبـعـيـنــات ،ووص ـ ــوال إلــى
التعديل األخير في عامي 2005
وُ .2007
* انـتـهـ ِـت املــرح ـلـ ُـة ،وانـتـهـ ْـت معها ُ
العيش
ـة
ـ
ع
ـ
ت
ـ
م
ِ
ِ
َ
ُ
بالساحات،
واإلحساس من هناك
السطوح،
عند
ِ
ِ

عال!
ٍ
بصوت ٍ
ُ
ُ
يربط بينها!
ساحات
وال
إليها،
ل
يوص
حدائق
ِ
َّ ِ
فال ُ
ُّ
ـدور
ال مــداخــل
لعمارات ِ
ٍ
تطل عليه ،وال بــوابــات لـ ِ
السينما تحاذيه!؟
ملاذا الرصيف!؟ ملاذا ُالفسحة!؟ ملاذا الساحة!؟ ملاذا
ُّ
َّ
يات العتيقة!؟
كل هذهُ العجقةِ من ُاملسم ِ
ُ
ِّ
* الحيز العام!؟ مكان اللقاء!؟ مكان التواصل!؟
ِّ ُ
الحيز الـعــام!؟ في هــذا الــزمــن ،زمــن التكنولوجيا
والـشـبـكــات!؟ هــو فــي امل ـطــار ،ق ـ َـال ،حيث املـجــاالتُ
ِ
ُ
ُ
ُ
ومطارح التواعد.
الواسعة ،وحيث املقاهي،
ِّ ُ
الحيز العام!؟ مكان اللقاء!؟ مكان التواصل!؟
*
ُ
َّ
َّ
ـوالت
هــو ُّفــي َّاملـجــمـعــات املـبـنــيــةِ الــكـبــرى ،وفــي امل ـ ُ ِ
ـواقــع ( ،)5حيث املــدى الــرحـ ُـب املغلق،
تحتل كــل املـ ِ
َ
وحوله ُ
املقاعد،
ـآالف
دور السينما
بالعشرات وبـ ِ
ِ
ِ
والدكاكني الراقيةِ على
واملقاهي على اختالفها،
َّ ً ِ ِّ
ُ
ُّ
األرجاء،
وشاشات ًالتلفز ِة ًمعلقة في كل
تنو ِعها،
ِ
ُّ
اإلعالنات ملونة وقحة.
تبث
ِ
ِّ ُ
ُ
اللقاء!؟ مكان التواصل!؟
مكان
العام!؟
ز
الحي
*
ِ
ُ
ُ
الضخم حيث تسكن ،وحيث
البناء
مرآب
في
هو
ِ
َ ِ
ُ
ِّ ُ
َ
ُّ
هاتفك
تأخـذ سيارتـك الضائعـة فَي ُـه ،تدلك مفكرة ِ
ِّ
ـوالت،
الذكي على ِ
ـرآب املـ َّ ِ
موقعها .فتنط ِلق إل ِّـى مـ ِ
ُّ
ـرادات فـي كــل صــوب .تتنزه
األوتوست
التي تحد
َّ ُ
ِ َّ
َ
مننا هي
في املــول .تتسوق ،إذ إن كل املتعةِ في ز ِ
ُّ
ُ
ُ
باألخضر
تفرح
تجلس في مقاهيه،
التسوق.
في
َ َِّ
َّ
َ
ـزروع فــي أرجــائــه كــلـمــا اف ـت ـقــدت الـطـبـيـعــة .ثــم
امل ـ ـ
تعود ِ َ
ُ
مصعدك ،وبه إلى
فإلى
ك،
مرآب
إلى
ها
بعد
َّ ِ
ِ ْ
ـرف
مـنـ ِـزلــك فــي الـطــابــق الـ ِـعــشــريــن ،امل ـعــلـ ُّ ِـق فــي طـ ِ
األرض الصلبة .كــل ذلــك دون
السماء ،بعيدًا عن
ِ
أن َّ
تمر بالرصيف.
ِّ ُ
ُ
ُ
اللقاء!؟ مكان
* الحيز العام في هذا الزمن!؟ مكان
ِ
التواصل!؟
ه ــو ف ــي «الـ ـك ــونـ ـت ــري ك ـ ـلـ ــوب»َّ ،
درة ال ــرِّف ــاه ـ َّـي ــةِ ،
ـزروع فـ ــي حـ ـض ـ ِـن الـ ـصـ ـن ــوب ـ ِـر امل ـت ـب ــق ــي ف ــوق
امل ـ ـ ـ ـ ـ
أح ــد ال ـتـ ِـال الـقــريـبـ َ ،تــصـ ُـلــه بـســرعـ إذا إخـتـ َ
ـرت
ـةٍ
ـةِ
ِ
ِ
يقودك امل ُ
ُ
َ
صعد
صعد ،إلى ِم
األوتوستراد املالئم.
ِ
ٍ
َّ
َّ
ـار
آخــر فـ ُـي بـطـ ِـن الـتــلــةِ املـ ُّشــجــرة .وفــي ط ـ ِ
ـرف املـسـ ِ
اآلل ــي امل ـب ـ َ
ـرم ـ ِـج ه ــذا ،ك ــل الــرفــاه ـيــةِ  ،وك ــل املـتـعــة:
ِّ
ْ
َّ
ُ
َّ
البخار ،والتدليك،
السونا ،والجاكوزي ،وحمام
ـات املـخـتـلـفـ ُـة ،وع ـي ــاداتُ
واألي ــروب ـي ــك ،وال ــري ــاض ـ ُ
ِّ
التجميل املــزروعــةِ فــي كــل األمـكـنــة .هل
عمليات
ُ ِ
َِ
نسيت شيئًا!؟ سأل بصدق.
ِّ
ً
وب ـعـ َـد ك ــل ذل ـ َـك بــالـطـبــع ،تــابـ َـع قــائــا ،الكافتيريا
ِّ
ُ
َ
ِّ
بدورها
أنواع «الريجيم» ،تقوم
املتخصصة بكل
ِ
ِ ً
ف ــي ص ـق ـ ِـل ج ـس ـ ِـدك وف ــي ن ـح ـ ِـتــه ،لـيـبـقــى نـحـيــا،
رشيقًا ،منتصبًا.
ِّ ُ
ُ
ُ
ُّ
التواصل!؟ في
مكان
!؟
اللقاء
مكان
العام!؟
الحيز
*
ِ
ِ

زمن الشبكات والتكنولوجيا!؟
َ
قعدك الوثير ،استرخِّ .
حرك أصابع
اجلس على م ِ
ِ
ُ
ـائ ــه ،وقــد
ـام هــات ـفــك امل ـب ــال ـ ِـغ ب ــذك ـ ِ
يـ ـ ِـدك َع ـلــى أرق ـ ـ ِ
َّ
َ
تشاء
وتحدث مع من
بلون عينيك،
أصبح ملونًا
ِ
ساعات إذا أردت .قل له ،أو قل لها ،أو قل لهما،
ٍ ِّ
َ
الذهاب
إنك تفضل
الظهر إلى املطار لسرعةِ
بعد َ ِ
َ
ـول إل ـيــه ،ش ـ َّـرط أن تـسـتـعـ ِـمــل أوتــوسـتــراد
ال ــوص ـ ِ
ُ
ِّ
الطريق
ـي
ـ
ف
ج
ـر
ـ
ع
ـ
ت
ـوف
ـ
س
ـك
ـ
ن
وإ
ـاص،
ـ
خ
املـطــار الـ
ِ
ِ
ع ـلــى املـ ـخ ــازن ال ـك ـب ــرى  ،BHVل ـت ـش ـتــري كـيـســا
َ
الفيلم
مــن «ال ـب ــوش ــار» تـلـتـ ِـهـ ُـمــه ،وأنـ ـ َـت تـشــاهـ ُـد
األمـيــركـ َّـي األخـيــر الــذي ُيـعــرض فــي مبنى فندق
ِّ
توليب-غليريا» ،وقــد قـ ُ
ـرأت ذلـ َـك على
«الغولدن
االنترنت.
ِّ ُ
ُ
اللقاء!؟ مكان التواصل!؟ في
الحيز العام!؟ مكان
*
ِ
زمن الشبكات والتكنولوجيا!؟
َ
ق ـ ُـل مل ـخــاط ـبــك ،الـ ــذي تـ ـ َ
ـرك ل ـ َـك رس ــائ ــل ع ــدة على
ِ
َ َ
َ
َ
َ
ِّ
الذكي ،بعدما عجز عن مخاط ِب ِتك ،قل له
هاتفك
ُ
العشرين حـيــث تسكن،
ِإن ــك ستبقى فــي الـطــابـ ِـق َ ُ
ـام ه ــل تـ ـع ـ ِـرف ــه!؟ ق ــل ل ــه بــأنــك
ب ـجــا ُنـ ُ ِـب ب ـ َـرج األحـ ـ ـ ِّ ِ
َ
حولك ،كما لو َ
كنت في
من
ستعزل نفسك عن كل
َّ
َّ
وستتسم ُر َ
أمام
«ف َّقـاعةٍ » من البالستيك الشفاف،
ُّ ُّ
الـفـضــا َّئـيــات تـبــث كــلـهــا عـلــى شــاشــةِ تلفزيونك،
ُ
ٍّ
ٍّ
أميركي آخر،
فيلم
فيلم أميركي إلى ٍ
وستتنقل من ٍ
الفيلم
الليل .ستبكي عدد القتلى في
حتى
ِ
ِ
أطراف ُ
الفيلم الثاني.
في
الجرحى
لعدد
وستأسف
.
األول
ِ
ُِ
ِ
جلسات املحاكمةِ (الكورت) في الفيلم
حصي
وست ِ
ِ
َّ
َ
تفهم ُّ
َ
وصولهم
ترد َد املحلفني ،قبل
الثالث ،دون أن
ِ
ِ
ٌ
مذنب!؟
غير
أم
هو،
!؟
مذنب
،
الحاسم
الجواب
ِ
ٍ
إلى ِّ ُ ِ
الحيز العام!؟ في زمن الشبكات والتكنولوجيا!؟
*
قــل ملـخـ
ـاطـبـ ــك ا َل ــذي ُيـلـ ـ ُّـح ليلتقي ب ــك ،فــي ســاحــةِ
ِ
«موقع
البـرج ،هل نسيتها!؟ قل ُله ِإنك ستلقـاه فـي
ِ
األصــدقــاء» على االنترنت عند الساعةِ العاشر ِة
َ
ُ
طمئنه ،بــأنــك سترسل لـ ُـه صــورتــك ،مع
صباحًا.
القبالت.

ُ
الفصل ُ
الرابع :في زمن التكنولوجيا...
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ُ ُ ِّ ً
ِّ
كمال
املتحولةِ هــذه ،قلت م
ـاالت املدينةِ
 في مـجـ ُِ ُ
ِّ
خـطـ َ
ـارات
ـ
ي
ـ
س
ـ
ل
ا
ـة
ـ
م
ـ
ح
ز
تكثر
ـل،
ـ
ي
ـو
ـ
ط
ـ
ل
ا
ـي
ـ
ث
ـاب مـحــد ِ
ِ
ُ
ـادرُ
ـ
غ
ـ
ي
ـا
ـ
م
ًا
ر
ـاد
ـ
ـ
ن
إذ
ـاة.
ـ
ش
ـ
مل
ا
ر
ـد
ـ
ن
ـ
ي
و
ـوارع
ـ
ش
فــي ال ـ
ِ
َّ
ْ
َ
ين ُ
الـنـ ُ
سجونها حولهم .وإذا
اعات التي
ـاس الفق
ِ
َّ
َّ
ُ
ُ
تراها
شــذ أحـ ًـدهــم م ــرة ،أو إحــداهـ ُـن ،فــإنــك ت ـ
ـراهً ُ /
ُ َ
ـاب الــريــاضــةِ املـتـقـنــةِ  ،لــتــزيــل سمنة
مـهــرولـ ًـة بـثـيـ
ِْ
جسدها
ـزاء ح َـ َّـســاســةٍ مــن
ضــافـيــة ظـهــرت فــي أج ـ ٍ
ِ
إ َ
الرائجة ،ولم تنف ْع معها الجاكوزي،
املعايير
فق
ِو
ُ
ُّ
أنواع
وكل
الجسماني،
الجمال
ورياضة
والسونا،
ِ
ِ
ُّ
ْ
التجميل
عمليات
تنفع معها كــل
«الريجيم» .لم
ِ
ِ
ْ
التي أجرتها.
َ
َ
َ
َ
تراها
 إال أنك ال تراها تمشي كما تمشي أنت ،بلً
ُ
ً
ُ
تابعت قائال ،وقد ارتــدت «ف َّقـاعة» عازلة
هرول،
ت
ِ
َّ ْ
ـوع آخ ــرَّ .س ـمــاع ـتــان ثــبـتــتـهــا عـلــى َأذنـيـهــا،
م ــن ن ـ ٍ
ْ
ِّ
إلكترونية ذكـيــةٍ  ،وضعتها
لة
بمسج
ووصلتها
ِّ ُ َ
ُّ
موسيقاها
املسجلة دون
في جيبها .تبث
انقطاع َّ ُ
ٍ
ُ
ِّ
امل ـف ـض ـل ــة .تـ ـخ ــدره ــا ك ـم ــا ت ـف ـع ــل الـ ـف ــق ــاع ــة ،أم ــام
ـات املـتـنـ ِّـوعــةِ  ،فــي زمننا االلـكـ ُتــرونــي هــذا.
شـ ِ
الـشــا ُ
ـوب
ـ
س
ـا
ـ
ح
ـ
ل
ا
ـة
ـ
ش
ـا
ـ
ش
ـة،
ـ
ي
ـ
ن
ـرو
ـ
ت
ـ
ك
ـ
ل
اال
ـاب
ـ
ع
ـ
ل
األ
ـة
شــاشـ
ِ
ُِ
املوصول بالشبكة ،أو شاشة
«بالويب»
املوصول
ِ
ِ
ُ
التلفزيونُ َ ً .
ُ
ـروالت،
هرولني أو إحــدى املـهـ ُّ ِ
 سألت مــرة أحــد امل ِل ــم أع ــد أذكـ ــر ب ــدق ــةٍ  ،ع ــن املــوس ـي ـقــى ال ـتــي تـبــثـهــا
ُ
ِّ ُ
ُ
ـدم ــن عـلــى االس ـت ـمــاع إليها
مـســجـلــتـهــا ،وال ـتــي ت ـ ِ
بمثل هذا النهم.
ِ
 سـيـلــنُ ،ق ــال ـ ْـت ،وق ــد صـ َـد َم ـهــا ج ـه ـلــي ...سيلني،ْ ً
ُ
يصل إلى ِّ
حد العبادة،
بإعجاب
قالت مرة أخــرى
ٍ
ُ
َّ
ثالثة ،وهــل أستمع إلى
إنها سيلني ،ك ــررت مــرة ُ
َ
ْ
باعت ماليني
غيرها ،سيلني ديون .أال تعرف أنها
ألبومها األخير!؟
النسخ من
ِ
 تـكـثـ ِ ُـر ،تــاب ـعـ ُـت ،فــي دوري ـ ــات ال ـغ ــرب ،الـكـتــابـ ُـات
ِ
ِّ ُ
َّ
ـات» ال ـعــازلــةِ ،
امل ـت ـنــوعــة عــن ال ـعــديـ ِـد مــن َ «ال ـف ــق ــاع ـ ِ
َّ
ُ
ُ
التي ُ
ينسجها الناس حولهم ،مستعملني كل ما
ُّ
َّ
تفلتًا من
تـيــسـ َـر مــن الـتـقـنـيـ ِ
ـات ،والـتـكـنــولـ ِّـوجـيــاُ ،
ـرد املـطـلـ ِـق،
ـرد ال ـحــر ،ال ـفـ ِ
املـجـتـمـ ِـع ،وبحثًا عــن ال ـفـ ِ
الفرد «الفريد».
ِ
ِّ
ِّ
ُ
وي ُّ
املتقدمة
دور التكنولوجيا
على
رون
املنظ
صر
ِ
التأكيد أنها هي،
الفرد ،إلى درجةِ
في ِ
صناعةِ هذا ُ ِ
ِ
َ
َّ
الفرد الكاملةِ ،
تأمني
وحدها ،القادرة ُ على
فرديةِ
ِ
ِ
وتأمني
ِ
ُِ
حريته املطلقةَ .
ُ
ِّ
بمعيار
هذه ،وفق املنظرين ،تقاس
الفرد
وحرية
ِ
ٍ
ُ
التقنيات
استعمال
واحـ ٍـد ،هو درجــة مهارته في
ِ
ِ
َ ِ ْ َ َّ
تفاصيل حياته،
املع َّقـدة ،التي َعليها أن تصنع كل
ِ
ً
َّ َ
ْ
ـان ـه ــا في
ـاب الـتـقـنــيــة ،ع ــب ــر ذوب ـ ِ
وصـ ــوال إل ــى غ ـي ـ ِ
ذاته.
اإلنسان الفرد،
َّ ِ
ِ َِ
ـان ال ـفـ َ
ـرد ،الــذكـ ّـي ،ال ـخ َّــارق ،الــذي
إذ إن هــذا اإلن ـسـ
َ
ُيتقن با ِّ
ُ
يسير
التقنيات املعقدة،
راد استعمال
طـ ٍ
ِ
َّ
ب ــال ـض ــرور ِة ،وه ــو فــي طــريـقــهِ لـتـحـقـيـ ِـق فــرديـتــه،
ُ
َ
وفرادتهَ ،
نحو صيرور ٍة تجعل منه كائنًا هجينًا،
نـصــف آل ــي ،ونـصــف إنـ ُســانــي ( )7وم ــا اآلل ــي فيه،
ُ
ُ
بتجاوز
تسمح لــه
النوعية التي
ِ
ُإال هــذه الـقـ ُّفــزة ِّ
ُّ
ِّ
عيقات تطوره ورقيه ،والتي يسببها ،كل ما هو
م
ِ
ٌّ
فيه.
إنساني
َ ْ
َ
ُّ
إنسانيتك،
ـورهــم ،هــو أن تــخـ َـســر
الــرقــي مــن مـنـظـ ِ
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ُّ
• أمــاَ الـكــامـيـ ُـرا  -الـفـيــديــو ،الـتــي الحـظـ ْـت تــوتــره،
ً
فـســوف تـعــرض عليهِ برنامجًا ترفيهيًا ،منقوال
ُّ
الصبي
األلعاب اإللكترونية ،التي َيلهو ِبها
عن
ِ
في الصالون ()6
ِ

ُ
 - 5الخاتمة

َ
َّ
بتقنية.
وتستبدلها
َ
ُ
ِّ
 هــل تـعـلــم ،قـلــت ملـحــدثــي بـعــد ذل ــك؟ أن اإلنـســانَ
َ
البيوت
املستقبل الـقــريــب ،لــن يسكن
الــراقــي فــي
َ ُِ
ال ـعـ َّ
َ
ـال
ـ
م
ـ
ع
األ
ـن
ـ
م
الكثير
عليه
ـرض
ـ
ف
ـ
ت
ـي
ـ
ت
ـ
ل
ـاديــة ،ا
َّ ِ
ُ
ُ
ُ
جبره بالتالي على
الخروج من فقاعةِ
التافهةِ  ،وت ِ
ِ َّ
فـ َّ
ـرديـ ِـتــه ،وأ َحــاديـتــه؟ هــل تعلم؟ تــابـعـ ُـت ،أن بيته
ُ
الصالون،
املطبخ ،وفي
سيكون بالغ الــذكـ ِـاء ،في
ِ
ِ ِّ
ـرآب ،وفــي كــل مـكــان؟ ()6لــن
ـام ،وفــي املـ ـ
وفــي الـحـمـ
َ
ُِ
بيت ِه ُ
َ
َ
يغادر
قلت متابعًا ،لن
يغادر اإلنسان الراقي
ُ
ُ
«ف َّقـاعته» .ومكتبه الذي سيبقى في بيتهِ  ،سيكون
ذكيًا هو اآلخر.
 في املطبخ،ُ
ُ َ
َّ
ـوة ال ـ ِق ـهــوة الـتـقـلـيـ َّ
• ركـ ـ
ـديــةِ  ،اســت ـبـ ِـدلــت بـغــايــةٍ
ِ
ُ
ُ
َ
ِّ
َّ
عمله اليومي،
كهربائيةٍ ُذكــيــةٍ َ ،تـســجــل مــواعـيــد ِ
ِّ
موعد استيقاظه.
وتحض ُر له القهوة
تلقائيًا ،في َ ِ
ُ
ُ
َّ
ِّ
ُّ ُ
َّ
صــاحـ َّـيــة ًعـلـبــةِ
• والـ ـب ــراد ال ــذك ــي ،ي ـســجــل مـ ــدة ً
الـحـلـيـ ِـب ،ويـطـلـ ُـب مــن ال ـبــائـ ِـع عـلـبــة جــديــدة عند
انتهاء هذه َّ
املدة.
ِ َّ ُ
َ
َ
ْ
الصحون ،التي الحــظــت أن مسحوق
وغسالة
•
َّ ُِ
ـرســل بالبريد اإللكتروني
التنظيف قــد تـ ِّغــيــر ،تـ
ِ
ِ
ً
ِّ َ
َ
ُ
برنامج
يعدل
تطلب منه أن
رسالة إلى ُمصن ِعها،
َ
ليتالء م َ
َ
املسحوق الجديد.
مع
ملها،
ع ِ
ِ
َّ
 وفي الحم ُام،ُ
َ
ِّ
الصباح
أخبار
،
الذكي
البيت
ساكن
• سوف يقرأ
ِ
ِ

ً
مكتوبة على ُزجاج املرآة َ
أمامه.
ِ ُ
َّ
ُ
ـراد العائلةِ ،
راق ُب ِاملــرحــاض آليًا ِ
• وسي َ ِ
صحة أفـ ِ
بتحاليل ُيجريها بشكل دوريٍّ.
َّ ُ
ٍ ُ
َّ ُ
َ
الصيدلية ،بتحاليل
الخزانة -
•
وستتعرف عليهِ ِ
ُ
تجريها ب ـصــورة فـ َّ
فتفتح أبـ َ
ـوابـهــا أمـ َـامــه،
ـوريــةٍ ،
ٍ
َ
ُ
ِّ
حني تبقى
بتناول ِعالجه
وتسمح له
اليومي ،في ِ
ِ
ً
ُمقفلة في وجهِ األطفال.
ُ
ُ
ٌ
كثير ،واألجـهــزة
الصالون حيث األثــاث
 أمــا فيُ ِ
اإللكترونية ال تحصى،
َ
فسوف ُّ
ُ
الضرورة.
النور آليًا عند
يعم
•
َ
َّ ُ
ِّ
ُ
• وس ــوف يـحــدد الـصـبـ ُّـي ،ال ــذي يتنقل بواسطةِ
ُّ
الحاسوب ،إلى الفيديو ،إلى
بعد ،من
التحك ِم عن ٍ
ِ
َ
وجود
األلعاب االلكترونيةِ  ،مكان
التلفزيون ،إلى
ِ
ِ
ِ
ُ
ذكيًا.
طوقًا
ل
يحم
كلبه ،الذي
ِ
ِ
ُ
ُ
البيت ،فهو خــارق الــذكـ ِـاء ،وعلى
املكتب في
 أماِ
َ
مقعده فقط.
يجلس على
ستعمله أن
ُم
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
بعد،
َّ• فمساعده املقيم في طوكيو ،يطبع له عنَ ٍ
الوقت الذي انصرف هو
امللفات الضرورية ،في
كل
ِ
ِ
َّ
لوحته
تسجيل
ـى
ـ
ل
إ
فيه،
الصحف اليوميةِ على ُ ِ
ِ
ِ
ـاط ذكـ ـ ٍّـي ،يــوصــلـهــا
الــرقَّـم ـيــة ،وإل ــى جـمـ ِـعـهــا ب ــرب ـ ٍ
َّ
مسجلة على الحاسوب.
بملف ٍ
ات ُ
َّ
َّ
• ث ــم ي ـق ــرأ م ـف ـكــرتــه اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـت ــي ســجـلــت
ُ
َّ
ُ
َّ
ك ــل م ــواع ـي ــده .وس ـي ـن ـقــل إل ـيــه هــات ـفــه ال ــذك ـ ُّـي كــل
َّ
املستجدات.

بيروت
المنتظمة
ــ بيروت
األفقية
 /طوابق
الروف...
واألسقف
المزروعة

ُ
ُّ َ
ِّ َ
الكائن
ظـرون،
يطمئننا املن
املهتمون بصناعةِ
ِ
ِ
ُ
ِّ
اآللي «الروبوت» ( )ROBOTقلت ملحدثي ،إن هذه
ً
َّ
ـوات أكيـدة
الصنا َعـة تتقـدم ،وأنهـا تخطـو خـطـ ـ ٍ
ِّ
نحـو النجـاح ،بموازا ِة مسيرة «اإلنسان البشري»
ـرورتــه كــائـنــا هجينًا ِنـصـفـ ُـه آل ـ ٌّـي ،كما
حــو َص ـيـ ِ
نـ ِّ
رون.
يبش
ُ
ُ
وت ـن ــت ـ ُـج ال ـش ــرك ـ ُ
ـات امل ـخ ـت ـصــة ف ــي أم ـي ــرك ــا ،وفــي
ِ
ال ـيــابــان ال ـي ــوم« ،روبـ ــوتـ ــات» تـسـتـطـيـ ُـع أن تـقــومَ
ٍ
َ
َّ
العجز،
الناس
وتساعد
ببعض األعمال املنزلية،
َّ
ُ َِ
وتـ ــرسـ ــل َ الـ ـب ــري ـ َـد ب ــواسـ ـط ــةِ ال ـف ـي ــدي ــو ،وت ـت ـلــقــى
ُ
األجـ ــوبـ ــة وت ـس ـج ـل ـهــا ع ـل ــى ش ــاش ــةِ ال ـح ــاس ــوب.
ً
ـردات
كـمــا أنـهــا أصـبـحــت قـ ــادرة عـلــى ال ـكـ
ـام بـمـفـ ٍ
دور ٌ
َ
أصبح لها ٌ
أكيد في ِ ِّ
الطب ،وفي
متزايدة .وقد
ٌ
ُ
َ
بـعــض ال ـجــراحــات .وه ــي قـ ــادرة ال ـي ــوم ،أن تنتج
موسيقاها ،التي ال يمكن ألح ـ ٍـد ،أن يميزها عن
ّ
البشري ()8
األداء
ً
َّ
تتطور قـلـ ُـت ،وستكون شكال،
باختصار
ـا
ـ
ه
 إنـوقـ ـي ــاس ــات ،وقـ ـم ــاش ـ ًـة ،م ـث ــل اإلن ـ ـسـ ــان ال ـب ـش ـ ِّ
ـري
ٍ
َ
الـ ـع ـ ّ
ـادي .ول ــن ت ـك ــون ،كــائـنــات مــرافـقــة ف ـقــط ،كما
ُ
ْ
كانت عليهِ أجيال «الروبوتات» السابقة.
 و«روب ــوت ــات امل ــراف ـق ــة» ه ــذه تــذك ِّـ ــرنــي ،تــابـعــتًُ
البلدان الصناعية
بالسيدات األنيقات في
قائال،
ِ
ِ َْ َ
ِّ
ـوارع ،وف ــي املــراكـ ِـز
امل ـت ـقــدمـ َّـة ،يـتـب ُـخــتــرن فــي الـ ـش ـ ِ
ْ َ
ـاري ــةِ ال ــكـ ـب ــرى ،وفـ ــي امل ـق ــاه ــي .وي ـت ـب ــادل ــن
الـ ـتـ ـج ـ
ُّ
َّ
َّ
ومعهن ٌ
وللكلب أو
.
يرافقهن
قط
أو
كلب
الزيارات
ِّ ِ
ِ
مجتمعات
األطفال في
املنزل الخالي من
للقط ،في
ُِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
ُ
شبه
وسريره
الخاصة،
الكهول هذه ،غرفته
ِ
الذي ي ِ
ُ
ُ
ُ
َ
سيدته ،وله طعامه تختاره سيدته أيضًا،
سرير
ِ
ُ
ُ
َّ
ُّ
ُّ
ول ــه حــمــامــه ،وث ـيــابــه ،وال ـكــرســي ال ـخ ــاص الــذي
ُّ
ُ
بإختصار ُله كل شيء.
يجلس عليه،
ٍ
«طبيبه النفسي» يعاينهُ
ُ
آخر،
شيء
وله قبل أي ُ ٍ
ُ
َ
َ
األزياء
أفخم
دوريًا .والسيدة األنيقة التي ترتدي
ِ
ُ
تطلب مــن دور األزي ـ ِـاء
تصميم أرق ــى ال ــدور،
مــن
ه ــذه ،أن تـ ِصـ ِّ
ذاتــه
ـم
ـ
ـم
لكلبها ِمَـعـطـفــا ،مــن الـ ِـفــراء ِ
ِ
َ
ً
اُل ــذي صــنـعـ ْـت مـنــه ِمـعـطــفـهــا،
ورداء ،مــن ِقـمــاشــةِ
َ
وحلى ،مثل ُعقودها ُ
ً
وحالها.
وعقودًا
فستانها،
ِ
ً
ِّ
َّ
 توقف ُـت ُ لحظـة ،ثم قلـ ُـت ملحدثـي ،ماذا لو تطورتـات امل ــرافـ ـق ــة» ه ـ ــذه ،فــأنـتـج َّــت
ص ـن ـ ــاعــة «روب ـ ــوت ـ ـ ِ
ُ
َ
الكالم ولكنه،
«روبوتات» كاإلنسان تمامًاُ ،يتقن
ٍ

ْ
الروف» وانتهت
مرحلة
ِ
«طابق َ ِ
انتهت ُ ُ
العيش عند السطوح
معها متعة
ِ
ٌ
ٌ
تمامًا.
أمني ،ومطيعِ ُ ،
كالكلب ُ
َ
ت ــرت ــدي ال ـس ـي ــدة األن ـي ـق ــة فـسـتــانــا ل ـل ـس ـهــر ِة ،من
دار كــري َّـس ـت ـيــان دي ـ ــور ،رم ــادي ــا فــاتـحـ ُـا
تـصـمـيـ ِـم ِ
ُ
م ـش ـك ــو ًك ــا ب ــالـ ـف ــض ــةِ  ،ف ـت ـغ ــدو الـ ـسـ ـي ــدة األن ـي ـق ــة
ُ
َ
وت ـل ـبـ ُـس «الـ ــروبـ ـ َ
ـوت»،
ـرت ــدي ــه.
ـألـ ُئــة عـ َّنـ ًـدمــا ت ـ ً
مـتـ ً
دار كــريـسـتــان
ـم
ـ
ي
ـ
م
ـ
ص
ـ
ت
ـن
ـ
م
ـة
ـ
ن
ـ
ك
دا
ـة
ـ
ـي
ـ
ل
ـ
ح
ـ
ك
ـة
بــذلـ
َ
َّ ِ ِ ُ
ـور أيُـضــا ،ورب ـطــة عـنـ ٍـق ُمــشـعــةٍ  ،قماشتها من
دي ـ َ
ُ
تضع في عن ِقها عقدًا من اللؤلؤ
قماشةِ فستانها.
َ
ُ
عنق
األسـ ِ
ـود ،وتضع ُّ طوقًا ُمن اللؤلؤ ذاتــهِ حــول ُ ِ
يرافقها في السهر ِة .أفال يكون
الروبوت ثم تجرهِ ،
ُِ
للسيد ِة،
هذه الحالةِ َ مرافقًا
مثل ِ
«الروبوت» ،في ِ
َ
ُ
أف ـضــل مــن كلبها؟ وم ــاذا لــو َع ــزف لـهــا ُمـ ِـسـ ْـيــقــاه
للترحيب بها عند وصولها!؟ ()8
ِ
ـ ـ ـ أحـسـنـ ْـت ،ق ــال مـحـ ِّـدثــي .أرى فــي ه ــذا الـتـصـ ُّـور
ـأزق ص ـن ــاع ــةِ «الـ ـ ــروبـ ـ ــوت» .إذ ،م ــاذا
م ـخ ــر ُج ــا مل ـ ـ ـُ ِ
ُ
ـوت» عندما ُيصبح اإلنسان
سيكون عمل «اَلــروبـ
ِ
ُ
ُّ
ـوت» ،وعـنــدمــا تـصـ ِـبــح كــل
الـبـشــري «ن ـصــف روب ـ ـ ٍ
البيوت «روبوتات» كاملة.
ِ
ُ ،
قلت ِّ
ثي ،أن
ملحد
هذه
مثل
في
علينا؟
 هلالحالةِ
ِ
َ َ
َ
َ
ِّ
نكر َر كما اعتدنا أن نفعل ،أن األفضل ،وأن األرقى،
ْ
ثر ُّ
األك َ
وأن
تقدمًا ،هو دائمًا أمامنا.
ََ
ـاء ل عــن مـعــايـيـ ِـر ال ـت ـقـ ُّـد ِم ....
ـ ـ ـ أم َعلينا؟ أن ن ـت ـسـ
َ
أضاف ِّ
محدثي ،قبل أن ينصرف.
* معمار لبناني
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رسالة كان

ّ
مهرجان «كان» يصفق لنادين لبكي
«كفرناحوم» عن «ملعوني األرض» في لبنان

نادين لبكي مع بطل فيلمها الطفل السوري زين الرافعي في «كان» أمس (لوييك فينانس ــ أ ف ب)

كان ــ عثمان تزغارت
ّ
بعد مشاركتني متفاوتتني ب ـ «ســكــر بنات»
ّ
(نـ ـص ــف ش ـه ــر امل ـخ ــرج ــن –  )2007و«ه ـ ــأ
لـ ــويـ ــن؟» (نـ ـظ ــرة م ــا ـ ـ ـ  ،)2011تـ ـك ـ ّـرس اس ــم
املخرجة اللبنانية نادين لبكي ،هذه السنة،
ّ
في مصاف الكبار ،لتكون بذلك ّأول مخرجة
ع ــرب ـي ــة ت ـن ــاف ــس ع ـل ــى «ال ـس ـع ـف ــة الــذه ـب ـيــة»
بفيلمها «كفرناحوم» (تشاركت لبكي كتابته
م ــع ج ـه ــاد ح ـج ـي ـلــي ،وم ـي ـش ــال ك ـس ــروان ــي ـ
بالتعاون مع جورج ّ
خباز ،وبمشاركة خالد

ّ
ُ
مزنر) .منافسة لم تدخلها على مدى سبعة
عقود من عمر املهرجان سوى  82سينمائية،
في مقابل  1649سينمائيًا.
ّ
ش ــك ــل «كـ ـف ــرن ــاح ــوم» واح ـ ـ ــدة م ــن امل ـح ـطــات
ّ
النسائية األكـثــر تألقًا فــي هــذه ال ــدورة ،بعد
أن ّ
خيبت اإليطالية أليس روهواتشر اآلمال
ُ
التي علقت على جديدها «سعيد مثل الزارو»،
فيما تباينت آراء النقاد بخصوص «بنات
الشمس» للفرنسية إيفا أوسون .فبالرغم من
بعض الشطط امليلودرامي الذي شاب الجزء
ّ ّ
األخ ـيــر مــن فيلمها ،إل أن لبكي اسـتـعــادت

في «كفرناحوم» ذلك النفس الحميمي الذي
ّ
صنع فرادة باكورتها «سكر بنات».
َ
ْ
بفضل األداء املبهر لبطليه الطفلي ،السوري
زيــن الــرافـعــي ،واإلثـيــوبــي بولواتيفي تريزر
ب ــان ـك ــول ــه ،غـ ــاص ال ـف ـي ـلــم عـمـيـقــا ف ــي عــوالــم
ّ
واملهمشنيّ ،ليكشف عن وجه آخر
املسحوقني
غير معروف وغير متوقع للبنان .وجه قبيح
يـعـبــق عـنـصــريــة وعـنـفــا وطــائ ـف ـيــة .انطلقت
امل ـخ ــرج ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ــن امل ـش ــاه ــد ال ـفــاق ـعــة
ّ
يتقدم خاللها الطفل
لجلسة املحكمة ،التي
«زي ــن» بشكوى ضــد والـ َـد ْيــه ،معيبًا عليهما

ّ
ّ
أنهما أنجباه من دون أن يكونا مؤهلني ملنحه
الحب والرعاية اللتني يستحقهما ،ومطالبًا
املحكمة بإصدار قرار بمنعهما من اإلنجاب
مـ ـج ــددًا ،لـتـتـخــذ مـنـهــا خـيـطــا أح ـمــر تـتـفـ ّـرع
ّ
متشعبة
عنه ،وتتداخل من خالله ،حكايات
الواقع املزري للفئات املهمشة في لبنان،
عن ُ
سواء املعدمون من أبناء البلد أنفسهم الذين
يعانون التهميش واإلقـصــاء ،أو املساعدات
املنزليات اللواتي يعانني من مختلف أشكال
ً
ـداء ،وصـ ــوال إلــى
اإلج ـح ــاف والـعـنــف واالعـ ـت ـُ َ
الالجئني السوريني الذين تسقط عليهم كل
الـعـيــوب املــزمـنــة للشخصية ا ّلـلـبـنــانـيــة ،من
نزعات طائفية وإقطاعية وتسلطية.
هذه التيمات املتداخلة ،التي اندرجت ضمن
سـيـنــاريــو ُمـحـكــم ،جـعـلــت مــن الـفـيـلــم صــوت
ّ
مــن ال صــوت لـهــم ،وهــو مــا يــؤهـلــه ،مــن دون
شك ،لنيل واحــدة من جوائز هذه الــدورة من
مهرجان «كان».
ّ
لـ ـك ــن وت ـ ـيـ ــرة مـ ـف ــاج ــآت ال ـ ـعـ ــروض األخـ ـي ــرة
ت ـســارعــت خ ــال ال ـيــو ّمــن ،بـمــا مــن شــأنــه أن
يقلب الطاولة على توقعات النقاد .ومن أبرز
هذه املفاجآت تحفة من كازاخستان ،عرضت
أمـ ـ ــس ،ب ـع ـن ــوان  Aykaل ـل ـم ـخــرج س ـيــرغــاي
ـرت
دف ــورتـ ـسـ ـيـ ـف ــوي .ت ـح ـفــة ت ــراج ـي ــدي ــة أب ـه ـ ّ
جمهور الكروازيت من خالل بورتريه مؤثر
لعاملة تنظيف كازاخية مغتربة في موسكو.
واألرجح أن تضاف إلى هذه املفاجآت تحفة
ج ــدي ــدة لـلـتــركــي نـ ــوري بـيـلــج ش ـي ــان ،الـتــي
شـ ــاءت م ـص ــادف ــات ال ـبــرم ـجــة أن ت ـكــون آخــر
ع ــرض فــي املـســابـقــة الــرس ـم ـيــة .بــال ـتــالــي ،لم
ّ
تتسن لنا الفرصة ملشاهدتها قبل كتابة هذه
ّ
األسطر .لكن «سوابق» املعلم التركي تجعل
مــن املستبعد أن يـخــرج خــالــي الــوفــاض من
حصاد جوائز هذه الدورة.

بيان صادر عن مكتب زياد الرحباين

«المرفأ» تحتفي
بلميا جريج

فيلمون «يسنفر»
في المترو

يوم األربعاء املقبل ،يستضيف
غاليري «مرفأ» البيروتي إطالق
وتوقيع ّأول دراسة شاملة ألعمال
الفنانة البصرية واملخرجة
اللبنانية ،مليا جريج ( 1972ـ
الصورة) ،خالل األعوام العشرين
ّ
يتضمن اإلصدار (Kaph
املاضية.
 )Booksمقاالت من كتابة الفرنسية
َّ
واللبناني ْي،
باتريسيا فالجيير،
املسرحي ربيع ّ
مروة والسينمائي
ّ
غسان سلهب ،باإلضافة إلى
حوارات مع الكاتبة والفنانة
اللبنانية إيتيل عدنان ،والتشكيلي
الجزائري قادر عطية ،واملخرج
ّ
الفيليبيني الف دياز ،واملؤلف
شربل الهبر.
املوسيقي َاللبناني ٌ
عرض ّ
حي
يلي توقيع الكتاب،
ً
يجمع أعماال بصرية لجريج
بمقطوعة موسيقية للهبر.

ّ
«كشو الدجاج» ،هو عنوان العرض
الغنائي ـ الكوميدي الذي يحتضنه
«مترو املدينة» (الحمرا) ،في 30
ّأيار (مايو) الحالي ،ويستعيد من
خالله سماح بو املنى عددًا كبيرًا
من األغنيات الساخرة التي ّأداها
ّ
ولحنها الراحل فيلمون وهبي ّ
( 1914ـ  /1985الصورة) .فمن منا
ال يذكر «كالشنكوف» ،و«اللي
ّ
بتحبو لطيفة» ،و«سنفريان»،
وغيرها من أعمال ابن بلدة
كفرشيما التي ال ّ تزال تثير
الدهشة عند متلقيها .يرافق
بو املنى في هذا املوعد ،كل من:
فرح ّ
قدور (بزق) ،وخالد عمران
(باص) ،وجورج الشيخ (ناي)،
وضياء حمزة (أكورديون ،كيبورد،
هرمونيكا) ،وأحمد الخطيب
(إيقاع) ،وبهاء ضو (إيقاع)

األربعاء ّ 23أيار (مايو) الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ غاليري «مرفأ» (مرفأ
السابعة
بيروت) .لالستعالم01/571636 :

األربعاء ّ 30أيار ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا
والنصف
ـ بيروت) .لالستعالم76/309363 :

شباب اإلعالم
في زمن األزمات
تدعو «الجامعة اللبنانية
غد االثنني إلى
الدولية» ،بعد ٍ
املشاركة في نقاش بعنوان
«دور اإلعالم في زمن األزمات»
في مقرها البيروتي .تشارك
في اللقاء مجموعة من الوجوه
التلفزيونية املعروفة التي واكبت
ّ
الحساسة،
الكثير من األحداث
واختيرت من شاشات محلية
ّ
التوجهات .وهم :محمد
مختلفة
ّ
محسن (امليادين) ،منار صباغ
(املنار) ،ماجد بو هدير (،)mtv
جاد غصن (الجديد) ،هدى شديد
( lbciـ الصورة) وشربل ّ
عبود
ّ
(املستقبل) ،على أن يتولى حسن
يونس ّ
مهمة تقديم الجلسة.
االثنني ّ 21أيار (مايو) الحالي ـ من
الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى
الواحدة بعد الظهر ـ حرم «الجامعة
اللبنانية الدولية» (املصيطبة ـ بيروت ـ
 Ampitheaterـ بلوك  .)Dلالستعالم:
01/706881

ملا كنا قد علمنا بأن مرسح «مرتو املدينة» أعلن عن اقامة ثالث حفالت متتالية للفنان
سامي حواط ،يغ ّني فيها اغاين الراحل جوزف صقر ،وذلك كل ثالثاء يف  15و 22و 29أيار
تبي لنا بأن الحفلة االوىل قد متّت ،وبيعت فيها البطاقات بقيمة  30.000لرية
الجاري ،وقد ّ
للبطاقة بحسب ما هو وارد يف اعالن الحفالت املذكورة؛
وملا كانت كل أغاين الراحل جوزف صقر من تأليف وتلحني امللحن واملؤلف زياد الرحباين،
وليس للراحل جوزف صقر أي اغنية سوى اغانيه ،حتى ان لزياد الرحباين مساهمة معه
يف الغناء؛
وملا كانت ادارة مرسح «مرتو املدينة» والسيد سامي حواط عىل علم بذلك ،وقد تجاهال
املوضوع وأقدما عىل اقامة الحفالت من دون إعالم زياد الرحباين او طلب االذن منه بحجة
انهام يكرمان الراحل جوزف صقر؛
نلفت االنتباه اىل أنه لو سلم ّنا جدال بأنهام يكرمان الراحل جوزف صقر ،فان التكريم
يحصل ضمن حفلة واحدة مجانية وليس بثالث حفالت لقاء بطاقات مباعة.
كام انه من املفرتض ان يكون مؤلف وملحن االغاين زياد الرحباين من اول املدعوين اىل
التكريم وليس عائلة الراحل فقط .ومجرد عدم اعالمه وتجاهل وجوده تجاهالً كامالً ،وهو
حي يرزق ،يعترب مقصودا ً رغم انه من املعروف يف الوسط الفني أن هناك أصوالً يجب
ّ
اتباعها المكانية استعامل اغان للغري حقوق فيها.
لذلك ،يهمنا ان نشري إىل أن ما قامت به ادارة مرسح «مرتو املدينة» وسامي حواط يشكل
مخالفة لالصول عن سوء نية ،وبغاية الكسب غري املرشوع ،ويهدف اىل االساءة او املحاربة
الفنية املتع ّمدة.
فاملرسح املذكور له سوابق كثرية يف هذا املجال ،ويقدم عىل مثل هذه التجاوزات بشكل
دائم ،فيسمح ألشخاص باستعامل أغانٍ لزياد الرحباين من دون سؤاله ،او تقليد عروض
مرسحية او نسخها وتوظيفها كام يشاء ،ويترصف كأنه حاكم بأمره ،ويعيش يف وكر تغيب
عنه سلطة القانون.
وعليه ،فإننا بهذا البيان نطالب ادارة مرسح «مرتو املدينة» بالتوقف فورا ً عن بث اعالن
الحفالت املذكورة ،والغاء الحفلتني الثانية والثالثة ،تحت طائلة مراجعة القضاء املختص
وتحميلها التعويضات املالية والعطل والرضر ،مع االحتفاظ بحقوق زياد الرحباين كاملة
لجهة الحفلة االوىل التي انجزت يف  ،2018/5/15من دون علمه.
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البرتغال

كرة قدم تفوح منها رائحة الليمون

الالعب المفتاح

فرناندو
سانتوس
لعلى الرغم من مشواره
الكروي الباهت كالعب ،إال
ّأن هذا لم يمنع ابن لشبونة
من فرض حضوره في عالم
التدريب في كرة القدم .ظهر كمدرب
الدوري البرتغالي .فرناندو
ناجح بعد مسيرة عادية كمدافع في ّ
سانتوس ذو الـ  63عامًا ،ملع اسمه بعد توليه تدريب عمالقة الدوري
البرتغالي الثالث بورتو وسبورتينغ لشبونة وبنفيكا ،وحصد
لقب كأس أمم اوروبا مع منتخبني مختلفني .سانتوس الذي
تخصص في دراسة هندسة الكهرباء واالتصاالت ،بدأ مسيرته
ناشئًا مع نادي بنفيكا ،ليكمل اللعب لناديي إستوريل وماريتمو
ويعتزل عند بلوغه الثالثة والثالثني .انطلق بعدها ليخوض غمار
عالم ًالتدريب ،ويتولى اإلشراف على كبار الـ«البريمييرا ليغا»،
إضافة إلى تجربته في الدوري اليوناني وتدريبه أليك أثينا
وباناثينايكوس وباوك سالونيكا اليونانية .وبعد النتائج السيئة
التي ٌ حققها املدرب األملاني أوتو ريهاغل مع َّاملنتخب اليوناني،
ٌ
مهمة جديدة كانت في انتظار سانتوس ،إذ تسلم قيادة املنتخب
اليوناني عام  ،2010ليصل معه إلى الدور ربع النهائي من كأس
أمم أوروبا  2012والدور الثاني من كأس العالم .2014
عاد املدرب البرتغالي إلى جذوره ليثبت جدارته مدربًا من بوابة
منتخبه الوطني ،وليشرف على تدريب «برازيل أوروبا» خريف
عام  .2014وقد وقع اختيار االتحاد البرتغالي على سانتوس
ليخلف باولو بينتو الذي أقيل عقب الخسارة املفاجئة أمام
املنتخب األلباني في افتتاح املشوار بتصفيات كأس أوروبا
املقررة في فرنسا عام .2016
ً
رؤية املدرب البرتغالي وخططه املحكمة كانت كفيلة برفع أداء
الفريق في فتر ٍة وجيز ٍة وتحسني مستوى الالعبني .وعلى الرغم
من أن طريقة اللعب كانت تتسم بضعف الطابع الجمالي ،إال ّأن
فرناندو يفضل حصد األلقاب على تقديم كرة قدم ممتعة حسب
وصفه .وقد تمكن بالفعل من تحقيق لقب بطولة أمم أوروبا
لكرة القدم مع منتخب بالده للمرة األولى عام  ،2016ليكون بذلك
مهندس الكأس القارية األولى للبرتغال في التاريخ.
( أ ف ب)

أبرز الالعبين

منتخب «المستعمرات»
◄ أوزيبيو
أوزيبيو دا سيلفا فيريرا أوزيبيو ،هو أول
نـجــوم ك ــرة ال ـقــدم الـبــرتـغــالـيــة ،وأح ــد أفضل
الالعبني في العالم .لعب  64مباراة بقميص
املنتخب الـبــرتـغــالــي ،سجل فيها  41هدفًا،
ك ــذل ــك س ـجــل  733ه ــدف ــا ف ــي  745م ـب ــاراة
لعبها محترفًا .خاض تجربة احترافية في
مـجـمــوعــة م ــن ال ـ ــدول ،لـيـحـقــق  32لـقـبــا في
جميع األندية التي لعب لها« .الفهد األسمر»
قــاد املنتخب البرتغالي ألفـضــل إنـجــاز في
تــاري ـخــه ،بــاحـتــال املــركــز الـثــالــث فــي كــأس
العالم  ،1966وت ـ ّـوج هــدافــا للبطولة برصيد
 9أهداف.

شاركت البرتغال  6مرات في منافسات كأس أمم أوروبا

زهراء رمال
خـ ــاض امل ـس ـل ـمــون خـ ــال تــاريـخـهــم
فـ ـ ـت ـ ــوح ـ ــات عـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ،وف ـ ـ ـ ــي أوائ ـ ـ ـ ــل
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرن ال ـ ـ ـثـ ـ ــامـ ـ ــن غ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوا امل ـ ـمـ ــالـ ــك
الـجــرمــانـيــة وس ـي ـطــروا عـلــى معظم
شـ ـب ــه ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة اإلي ـ ًـب ـ ـيـ ــريـ ــة ،ال ـت ــي
ك ــان ــت ت ـض ــم م ـن ـط ـقــة ع ــرف ــت بــاســم
لــوزي ـتــان ـيــا .ك ــان ي ـفــوح مـنـهــا عطر
زهـ ـ ــر الـ ـلـ ـيـ ـم ــون .ل ــوزيـ ـت ــانـ ـي ــا ال ـت ــي
اشـتـهــرت بــإنـتــاج امل ــوال ــح وب ـمــزارع
ال ـ ـبـ ــرت ـ ـقـ ــال وح ـ ـق ـ ــول ال ـح ـم ـض ـي ــات
ال ـغ ـن ـيــة ،أط ـل ــق عـلـيـهــا الـ ـع ــرب اســم
«ب ـ ــاد ال ـب ــرت ـق ــال» ،ل ـي ـت ـحــول االس ــم
الحقًا إلى «البرتغال» .وهذه إحدى
الـقـصــص .القصة الثانية تـقــول ،إن
مدينتني ،هما بورتو وغال اتحدتا.
وق ـص ــص أخ ـ ــرى ك ـث ـي ــرة .ال ـبــرت ـغــال
تــاريــخ طــويــل ،فــي ال ـح ـضــارة ،وفــي
كــرة ال ـقــدم أي ـضــا« .ج ــارة إسبانيا»
ت ـش ـت ـهــر ب ـج ـب ــال س ـي ـن ـت ــرا ال ـه ــادئ ــة
وشــواطــئ كــاسـكــايــس الــداف ـئــة ،كــرة
ال ـق ــدم ه ــي الـلـعـبــة األش ـه ــر واألقـ ــدم
فيها ،إذ أخــرجــت البرتغال العديد
من الالعبني الالمعني على مستوى
العالم.
نـ ـع ــود ب ــالـ ـت ــاري ــخ إل ـ ــى ع ـ ــام .1914
آنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك ،اج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــت  3جـ ـمـ ـعـ ـي ــات
برتغالية مستقلة .لشبونة وبورتو
وبورتا لغري ،لتتفق على تأسيس
«االتـ ـح ــاد ال ـبــرت ـغــالــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم»
ك ــي ي ـكــون امل ـش ــرف ع ـلــى ك ــرة ال ـقــدم
ال ـبــرت ـغــال ـيــة .ول ـك ــن ب ـس ـبــب ال ـحــرب
ال ـع ــامل ـي ــة األول ـ ـ ــى وت ــداعـ ـي ــاتـ ـه ــا ،لــم
يلعب املنتخب مباراته األولى حتى
ع ــام  ،1921ال ـت ــي ان ـت ـهــت بـهــزيـمـتــه
أمام إسبانيا بثالثة أهداف لواحد.

مـشــاركــة البرتغال األول ــى فــي كأس
ال ـعــالــم كــانــت ف ــي ع ــام  ،1966ولـكــن
على الرغم من املستوى املميز الذي
ّ
قــدمــه الــاعـبــون فــي البطولة ،إال أن
عـجـلــة امل ـن ـت ـخــب تــوق ـفــت ف ــي ال ــدور
ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ب ـعــد خ ـســارت ـهــم 2
ّ
ـ ـ ـ  1أم ـ ــام م ـن ـت ـخــب إن ـك ـل ـت ــرا ،لـيـحــل
امل ـن ـت ـخ ــب فـ ــي امل ــرتـ ـب ــة ال ـث ــال ـث ــة فــي
نـهــائـيــات ك ــأس الـعــالــم ل ـكــرة ال ـقــدم.
بعد ذلــك ،تأهلت البرتغال  4مــرات
ل ـن ـهــائ ـيــات ك ــأس ال ـعــالــم ف ــي أع ــوام
 1986و 2002و 2006و ،2010لكنها
لم تفز ٍّ
بأي منها.
وعلى صعيد مشاركاتها في كأس
األم ــم األوروب ـي ــة ،شــاركــت البرتغال
 6مـ ـ ــرات فـ ــي م ـن ــاف ـس ــات ك ـ ــأس أم ــم
ً
أوروب ــا ،بــدءًا مــن  1984وص ــوال إلى
 .2016وقد شارفت للمرة األولى على
اح ـت ـض ــان ال ـل ـقــب ف ــي  2004عـنــدمــا
ّ
أقـيـمــت الـبـطــولــة عـلــى أرض ــه ،إال أن
املنتخب الـيــونــانــي ك ــان بــاملــرصــاد،
هدف
وفاز في النهائي بعد تسجيل
ٍ
وحيد في مرمى البرتغال.
ً
ـأة سـ ّ
ـارة
لكن عــام  2016حمل مـفــاجـ
ل ـ «املــاحــن» ،إذ تمكن رجــال املــدرب
فرناندو سانتوس أخيرًا من تذوق
ط ـع ــم االن ـت ـص ــار األوروبـ ـ ـ ــي بـعــدمــا
حققوا بطولة أمم أوروبا لكرة القدم
ع ـل ــى حـ ـس ــاب م ـن ـت ـخــب «ال ـ ــدي ـ ــوك»،
ّ
وامل ـفــارقــة ،أن ذلــك حــدث على أرض
«الـ ـ ــديـ ـ ــوك» تـ ـح ــديـ ـدًا ،ك ـم ــا خ ـســرت
البرتغال على أرضها ،قبل أعوام.
يحتضن امللعب الوطني في لشبونة
متفرج مباريات
الذي يتسع لـ 39ألف
ٍ
امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب ،ويـ ـشـ ـتـ ـه ــر ب ــال ـق ـم ـي ــص
األحمر الداكن املزين بأرقام ذهبية.
ول ـ ـكـ ــن ،عـ ـ ــدد ال ـب ــرت ـغ ــال ـي ــن ال ــذي ــن

يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون ن ـت ـي ـج ــة إيـ ـج ــابـ ـي ــة فــي
م ــوس ـك ــو ي ـت ـج ــاوز  39أل ـف ــا بـكـثـيــر.
الـبــرتـغــالـيــون ذاه ـبــون إلــى روسـيــا،
ذهابهم إلى «الفتوحات» القديمة.

كريستيانو رونالدو :صائد
البطوالت

ه ــو العـ ـ ٌـب ال تـخـفــى ت ـســديــداتــه وال
تغيب مــراوغــاتــه عــن ذهــن أي محب
ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم .إن ك ـن ــت م ـح ـبــا ل ــه أو
كـ ــارهـ ــا ،ف ــا ي ـم ـك ـنــك إنـ ـك ــار حـقـيـقــة
أن ـ ـ ــه م ـ ــن األف ـ ـ ـضـ ـ ــل .اب ـ ـ ـ ّـن ال ـط ــاه ـي ــة
وب ـس ـتــانــي امل ــدي ـن ــة ،ش ــق بـمــوهـبـتــه
واجـتـهــاده طريقه نحو النجومية.
هـ ــو ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ــال ـ ــدو دوس
س ــانـ ـت ــوس أف ـ ـي ـ ـيـ ــرو ،أش ـ ـهـ ــر الع ــب
أخرجته البرتغال عبر تاريخها.
اس ـت ـه ــل اب ـ ــن أح ـ ـيـ ــاء مـ ــاديـ ــرا دربـ ــه

تأهلت البرتغال  4مرات لنهائيات
كأس العالم في أعوام 1986
و 2002و 2006و 2010ولم تفز
ال ـ ـكـ ــروي مـ ــع ن ـ ــادي «أن ــدوريـ ـنـ ـه ــا»
لـ ـلـ ـه ــواة ،ح ـي ــث ك ـ ــان والـ ـ ـ ــده مـ ــدرب
الـ ـف ــري ــق .ان ـت ـق ــل ب ـع ــده ــا إلـ ــى ن ــادي
نــاسـيــونــال م ــادي ــرا املـحـلــي ،قـبــل أن
ي ــوق ــع ع ـق ــده م ــع نـ ــادي سـبــورتـيـنــغ
ل ـش ـب ــون ــة ،ال ـ ــذي ب ـ ــرزت ف ـي ــه قـ ــدرات
الشاب كريستيانوومهاراته .هناك،
«مل ـح ــه» ال ـس ـيــر أل ـي ـكــس فـيــرغـســون،
امل ـ ــدرب ال ـســابــق ل ـن ــادي مــانـشـسـتــر
يونايتد .كان أول املهتمني باملوهبة
الـبــرتـغــالـيــة ،لـيـصـبــح رون ــال ــدو إثــر
ذلــك أول العــب برتغالي ينتقل إلى

ص ـف ــوف الـ ـن ــادي اإلن ـك ـل ـي ــزي .ثــاث
سنوات أمضاها «صــاروخ ماديرا»
مع نادي مانشستر يونايتد ،أثبت
ّ
فيها أن ثقة فيرغسون به واختياره
ل ـ ــه كـ ــانـ ــت ف ـ ــي م ـح ـل ـه ــا .لـ ـع ــب 196
مباراة في الدوري اإلنكليزي سجل
خاللها  84هدفًا وصنع  34آخرين.
وهناك حاز الكرة الذهبية ألول مرة،
وحصل على جائزة بوشكاش ،وفاز
بالدوري اإلنكليزي ،كأس االتحاد،
الـ ـ ـ ـ ــدرع الـ ـخـ ـي ــري ــة ،ك ـ ـ ــأس ال ــرابـ ـط ــة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،ك ــأس ال ـع ــال ــم لــأنــديــة
ودوري أب ـطــال أوروب ـ ــا .ب ـطــوالت ال
ت ـح ـصــى ف ــي خ ــزائـ ـن ــه ،ع ـن ــدم ــا ك ــان
عمره في بدايته.
حـقــق «صــائــد ال ـب ـطــوالت» مــا يحلم
كل العب بتحقيقه مع ناديه .سارع
نـ ــادي ريـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي إلــى
خ ـط ـف ــه ع ـ ــام  2009ب ـص ـف ـقــة بـلـغــت
قـيـمـتـهــا  80م ـل ـيــون ي ـ ــورو 80 .ألــف
مـ ـشـ ـج ــع مـ ـ ـ ـ ــأوا م ـ ـ ــدرج ـ ـ ــات م ـل ـعــب
ً
السانتياغو برنابيو .كان استقباال
مهيبًا لـلــدون .انتظروا منه الكثير.
ً
وفعال ،لم تخب توقعات املشجعني
برونالدو ،إذ حطم النجم البرتغالي
أرقـ ــامـ ــا ق ـيــاس ـيــة ع ــدي ــدة م ــع ن ــادي
ري ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،وتـ ـ ـ ّـوج بــال ـك ـث ـيــر مــن
ال ـجــوائــز ال ـفــرديــة وال ـج ـمــاع ـيــة .في
ٌ
ٌّ
تهديفي مميز .لعب
جعبته سـجــل
 422مـ ـب ــاراة بـقـمـيــص املـيــريـنـغـيــز،
س ـجــل خــال ـهــا  430ه ــدف ــا ،وصـنــع
 129ه ــدف ــا آخـ ـ ــر ،ف ــأص ـب ــح الـ ـه ــداف
الـتــاريـخــي لـلـنــادي ولبطولة دوري
أبـطــال أوروب ــا برصيد  109أهــداف.
قاد «رجــل األرقــام القياسية» فريقه
للفوز بكل األلقاب والتتويج بجميع
البطوالت ،ليحصل على أربع كرات

ذهبية ويصبح نجم الفريق األول.
إنجازات البرتغالي لم تقتصر على
ص ـع ـيــد األنـ ــديـ ــة ،ب ــل كـ ــان ملـنـتـخـبــه
الــوطـنــي نـصـيـ ٌـب واف ـ ٌـر مـنـهــا أيـضــا.
ش ـ ـ ــارك ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو مـ ــع امل ـن ـت ـخــب
البرتغالي للمرة األول ــى عــام 2003
في مبارا ٍة فازوا فيها على منتخب
كازاخستان .انضم العام التالي إلى
زمــائــه املـشــاركــن فــي بـطــولــة كــأس
األمم األوروبية ،وسجل أول أهدافه
في املباراة االفتتاحية ضد املنتخب
اليوناني .أسهم «الدون» في وصول
منتخبه إلــى الــدور النهائي ،وعلى
ال ــرغ ــم م ــن ال ـخ ـســارة إال أن ــه اخـتـيــر
ض ـمــن تـشـكـيـلــة ن ـج ــوم كـ ــأس األم ــم
األوروب ـي ــة لـهــذه الـبـطــولــة .ولـكــن ما
فـعـلــه ال ـن ـجــم ال ـعــاملــي ع ــام  2016لم
يـتـمـكــن م ــن تـحـقـيـقــه أبـ ــرز أســاطـيــر
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي ،فـ ـه ــو ق ــاد
البرتغال إلى لقب كأس أمم أوروبا
فــي فــرنـســاّ ،ليحمل ورفــاقــه الـكــأس
التي طاملًا منوا أنفسهم بالحصول
عليها.
نهمه الهجومي ال حــدود له .يحمل
رونـ ــالـ ــدو ل ـقــب الـ ـه ــداف ال ـتــاري ـخــي
أي ـ ـ ـض ـ ـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي
بـ ــوصـ ــولـ ــه إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف رقـ ـ ـ ــم ،81
كــذلــك فــإنــه األكـثــر مـشــاركــة فــي عدد
املباريات بوصوله إلى حاجز الـ148
م ـ ـب ـ ــاراة .ل ــذل ــك ،ل ــم ي ـك ــن مـسـتـغــربــا
اختيار االتحاد البرتغالي له مطلع
كأفضل العـ ٌ ٍـب فــي تاريخ
عــام 2015
ٌ
البرتغال .مهمة صعبة فــي انتظار
«صاروخ ماديرا» ورفاقه في بطولة
كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم الـ ـت ــي شـ ــارفـ ــت عـلــى
االنـ ـط ــاق ،ف ـهــل ي ـت ـ ّـوج ــون بــالـكــأس
التي تفتقدها خزانة املنتخب؟

◄ لويس فيغو
هو لويس فيلبي مادييرا كاييرو فيجو،
أحد أفضل الالعبني الذين مروا في تاريخ
املنتخب البرتغالي بكافة املراحل العمرية.
شارك مع املنتخب في بطولة كأس األمم
األوروبية تحت  16عامًا ،وبعد عامني فاز
مع البرتغال ببطولة كأس العالم تحتً 20
سنةّ .
يعد أحد أكثر الالعبني مشاركة مع
البرتغال ،حيث خــاض مع املنتخب 127
لـقـ ًـاء سجل فيها  32هــدفــا .بــدأ مسيرته
االحترافية مع نادي سبورتينغ لشبونة،
ليلعب بعدها لكال الغريمني ريال مدريد
وبــرشـلــونــة ،ثــم تــوجــه الحـقــا إلــى إيطاليا
ل ـل ـعــب ف ــي ص ـف ــوف نـ ـ ــادي إن ـت ــر م ـيــان
اإليطالي واعتزل هناك.

جدول المباريات
الجمعة 2018/6/15
األربعاء 2018/6/20
اإلثنني 2018/6/25

البرتغال  xاسبانيا
البرتغال  xاملغرب
إيران  xالبرتغال

21:00
15:00
21:00

توزعت مستعمرات اململكة البرتغالية مع بداية القرن الخامس عشر ،فامتدت إلى إفريقيا وأميركا
الالتينية وبالتحديد إلى البرازيل .الالفت بعد مئات السنني أن العديد من العبي املنتخب البرتغالي
جاؤوا من إفريقيا وأميركا الجنوبية .منهم من اعتزل ومنهم من ينتظر .ولد كيبلير الفيران ليما
ً
فيريرا «بيبي» في البرازيل مثال ،وبدأ باللعب مع منتخب البرتغال لكرة القدم في عام  .2007حقق
مع املنتخب يورو  ،2016ويأتي إلى جانبه أيضًا برونو ألفيس من البرازيل ،وقد سبقهما إلى ذلك
ديكو العب برشلونة وتشلسي سابقًا .لويس كارلوس أمليدا دا كونا «ناني» مواليد  17تشرين
الثاني /نوفمبر  1986في برايا في كيب فيردي (الرأس األخضر) يلعب مع املنتخب منذ عام ،2006
وكانت له تجارب عديدة ،أبرزها مع مانشستر يونايتد في الدوري اإلنكليزي حيث توج معه
بدوري أبطال أوروبا عام  .2008وينحدر أيضًا من أصول إفريقية وبالتحديد كيب فيردي ريناتو
روالندو .جاء إيدير الذي سجل هدف الفوز على
سانشيز ،سيلفيستر فاريال ،غيلسون مارتينزً ،
فرنسا في نهائي كأس أمم أوروبا من غينيا ،إضافة إلى إليسيو ودانيلو.
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ليست «برازيل أوروبا»

سانتوس ال يرشح نفسه
رش ــح م ــدرب املنتخب الـبــرتـغــالــي فــرنــانــدو ســانـتــوس ( 63عــامــا) فــي وق ــت سابق
منتخبات البرازيل ،أملانيا ،إسبانيا ،األرجنتني وفرنسا للفوز بلقب كــأس العالم.
ً
الالفت أن سانتوس استثنى منتخبه من الترشيح ،قائال« :أنا أقول هذا بسبب قوتهم
الكبيرة واملستوى االستثنائي لهذه الفرق ،باإلضافة إلى خبرتهم الكبيرة في املحافل
الكبرى ونجاحاتهم» .وتظهر التصريحات التي نقلها املوقع الرسمي لالتحاد الدولي
لكرة القدم «فيفا» أن املنتخب البرتغالي يقبل بأفضلية الفرق األخرى في الترشح،
ولكن هذا لن يعني أنه بال طموح ،فهدف كل منتخب في كأس العالم الوصول إلى
أبعد مكان ممكن ،ولكنها قد تكون خطوة من املدرب إلزالة الضغوطات عن العبيه،
فهو يعترف بأن منتخبه متواضع في اإلمكانات.

البرتغال هي البرتغال

هذا العام إلى روسيا من أجل خوض
تسافر البرتغال ً
المونديال منتشية بتتويجه األول في تاريخها في
بطولة أمم أوروبا  2016على حساب المستضيفة
فرنسا .المونديال األخير في المستعمرة البرتغالية
ـ سابقًا ـ البرازيل عام  2014حمل في طياته األخبار
المؤلمة للمنتخب األوروبي ،بعد الخروج من دور
المجموعات وحلوله في المركز الثالث ،بعد مونديالي
ألمانيا والواليات المتحدة تواليًا .ستلعب البرتغال هذا
الصيف في المجموعة الثانية إلى جانبها كل من
إسبانيا ،إيران والمغرب .واآلمال كبيرة على «الدون» لكي
ّ
يقدم موسمًا وداعيًا الئقًا
حسن عطية
ما بني جنوب غرب أوروبــا وجنوب
القارة األميركية تاريخ طويل يجمع
البلدين الـلــذيــن يتقاسمان تاريخًا
مــن ال ـعــداوة والـحــب فــي مــا بينهما.
الـتـسـمـيــة «ب ــرازي ــل أوروب ـ ـ ــا» ج ــاءت
عفوًا وال عالقة لشكل لعب املنتخبني
بــذلــك ،لـكــن الـسـبــب خـلــق ذل ــك ،وهــو
ّ
الــل ـغــة املـشـتــركــة واالس ـت ـع ـمــار ال ــذي
عــاشـتــه ب ــاد «ال ــن وال ـق ـهــوة» تحت
الحكم البرتغالي في منتصف القرن
ال ـســادس عـشــر حـتــى الـتــاســع عشر.
في الوقت عينه ،البرازيل هي الدولة
الوحيدة في قــارة أميركا الجنوبية
التي تتكلم اللغة البرتغالية ،بينما
باقي الدول تتكلم اإلسبانية ،بعدما
كانت محتلة من قبل إسبانيا .وفي
مجموعة البرتغال تضم فرقًا من األفضل في قاراتها

م ـس ـت ـع ـمــرة أخ ـ ــرى م ــن مـسـتـعـمــرات
البرتغال ظهر شــاب اسمه أوزيبيو
دا س ـي ـل ـفــا ف ـي ــري ــرا ف ــي امل ــوزم ـب ـي ــق.
ذهــب إلــى بنفيكا ليصبح بعد ذلك
ف ــي مــونــديــال إنـكـلـتــرا  1966ه ــداف
البطولة ب ــ 9أه ــداف ،وأفـضــل هــداف
بــرت ـغــالــي ف ــي ت ــاري ــخ كـ ــأس ال ـعــالــم.
صـنــع تــاري ـخــا مــن رح ــم االسـتـعـمــار
ّ
وضده.
وبـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـدًا عـ ـ ــن تـ ـ ــاريـ ـ ــخ ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــال،
ف ــال ـح ــاض ــر س ـي ـك ــون ه ـ ــذا ال ـص ـيــف.
امل ـن ـت ـخــب ال ـبــرت ـغــالــي ل ــن ي ـك ــون في
ن ــزه ــة ،ألن م ـج ـمــوع ـتــه ت ـض ــم فــرقــا
ّ
م ــن األف ـض ــل ف ــي ق ــارات ـه ــا .ل ــم يـتـلــق
ـدف فــي
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب امل ـ ـغـ ــربـ ــي أي ه ـ ـ ـ ـ ٍ
تصفيات كــأس العالم ،بينما سجل
 11هــدفــا ،وه ــذا خير دلـيــل على أنه
يملك دفاعًا متماسكًا جدًا .املنتخب
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أكاديمية «سبورتينغ» التاريخية
تخرج من سبورتينغ لشبونة اثنان من أفضل الالعبني في تاريخ البرتغال ،هما
كريستيانو رونالدو ولويس فيغو ،اللذان حصل كالهما على لقب أفضل العب في
العالم وبطولة دوري أبطال أوروبا ،باإلضافة إلى عدد من بطوالت الدوري والكأس.
أكاديمية سبورتينغ لشبونة لها الفضل األكـبــر على منتخب البرتغال ،إذ يوجد
 10من أبنائها من أصــل  14العبًا لعبوا في النهائي في مدرستها ،هــم :رونــالــدو،
ناني ،ويليام كارفاليو ،ريو باتريسيو ،سيدريك سواريس ،جواو موتينيو ،ريكاردو
كــواريــزمــا ،جــواو مــاريــو ،جوزيه فونتي وأدري ــان سيلفا .ويظهر نــادي سبورتينغ
لشبونة على أنــه مهتم بالعمل على جوانب أخالقية إضافة إلــى الرياضة .إنهم ال
َّ َ ً
َ
تعاملت بطريقة
رت كرة بطريقة خاطئة ،لكنهم سيغضبون لو
يغضبون أبدًا إذا مر
غير محترمة مع أي شخص .يقول داير الذي لعب لسبورتينغ لشبونة ملدة ثماني
سنوات قبل انتقاله إلى توتنهام هوتسبير اإلنكليزي إن «الجو أخالقي جدًا هناك».
ّ
أما ميغيل ميراندا ،منسق شؤون حراس املرمى في األكاديمية ،فيذكر بنهج املدرسة
التكتيكي« :كريستيانو ،فيغو ،ناني وكواريزما ،نحن دائمًا متخصصون في مركز
الجناح هنا .املــديــرون الفنيون يطلبون من العبي خط الوسط ملس الكرة أقــل قدر
ممكن ثم تمريرها على أطراف امللعب للجناحني».

بعيدًا عن تاريخ البرتغال فالحاضر لن يكون نزهة

اإلي ــران ــي ل ــم يـخـســر أي مـ ـب ــاراة في
الـتـصـفـيــات ،وه ــو الـفــريــق اآلسـيــوي
الــوح ـيــد الـ ــذي ّت ــأه ــل دون خ ـس ــارة،
ف ـي ـم ــا لـ ــم يـ ـتـ ـل ــق سـ ـ ــوى ه ــدف ــن فــي
مـ ـب ــاراة س ــوري ــا األخـ ـي ــرة ،وه ــو أول
املتأهلني من آسيا ،إضافة إلــى ذلك
ف ــإن م ـس ـتــواه يـعــد األك ـث ــر ثـبــاتــا من
بني منتخبات القارة .وبعيدًا عن أي

مفاجآت فإن إسبانيا ستتفوق على
الجميع نظرًا إلى قيمتها كمنظومة
ج ـم ــاع ـي ــة وف ـ ــردي ـ ــة .أم ـ ــا ال ـب ــرت ـغ ــال،
فكأس العالم ليس الــ«يــورو» .ورغم
التتويج بالبطولة األوروبـيــة إال أن
الـبــرتـغــال لــن تـعـبــر بـسـهــولــة لـلــدور
الثاني في حال حدوث ذلك .املنتخب
البرتغالي فــي آخــر بطولتني لكأس

العالم لم يكن جيدًا وخصوصًا في
املونديال األخير .املباراة األولــى في
امل ـج ـمــوعــة لـلـبــرتـغــال س ـت ـكــون أم ــام
إسبانيا ،وبالتالي فهي املباراة التي
ستحدد حظوظ املنتخب البرتغالي
وإلى أين سيذهب في البطولة .وفي
حــال الـخـســارة ،سيضعه ذلــك تحت
ضغط كبير .على الورق ،الحظوظ قد

ّ
تصب في مصلحة إسبانيا بالدرجة
األول ــى ،ومــن بعدها الـبــرتـغــال .لكن
ذلك ال ينفي عدم حدوث مفاجآت.
تــأهــل املنتخب الـبــرتـغــالــي املصنف
الرابع عامليًا بحسب «الفيفا» بفارق
األهداف أمام سويسرا في مجموعة
ُ
كانت تـ َـعـ ّـد سهلة على الــورق ضمت
امل ـج ــر ،ج ــزر الـ ـف ــارو ،التـفـيــا أنـ ــدورا.
حـقــق املنتخب  27نقطة مــن ثالثني
ً
مسجال  32هدفًا ،وقــدم ً
أداء
متاحة،
تكتيكيًا عاليًا يمزج مــا بــن الدفاع
وال ـه ـجــوم ،ب ـق ـيــادة مـ ّـدربــه فــرنــانــدو
ســان ـتــوس ،ول ــم يـتـلــق س ــوى أربـعــة
أهداف فقط .تكتيكيًا ،يلعب املنتخب
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي م ـت ـح ـف ـظــا فـ ــي ال ـش ــوط
األول ،لكنه يرفع من نسقه الهجومي
في آخر نصف ساعة .معظم أهدافه
ت ــأت ــي ف ــي هـ ــذا ال ـت ــوق ـي ــت .ويـعـتـمــد
امل ـن ـت ـخ ــب عـ ـل ــى ال ـ ـفـ ــرديـ ــات ك ـث ـي ـرًا،
وعـلــى الـتـســديــد مــن خ ــارج املنطقة،
خصوصًا في ظل وجود كريستيانو
رونـ ــالـ ــدو .أض ــف إل ــى ذل ــك مـحــاولــة
استغالل الكرات الثابتة والركنيات،
ن ـظ ـرًا لـلـبـنـيــة الـجـســديــة لـلـمــدافـعــن
بيبي ،فونتي ،برونو ألفيس .يفضل
املنتخب البرتغالي االحتفاظ بالكرة
واإلكـ ـ ـث ـ ــار م ــن الـ ـتـ ـم ــري ــرات ،رغ ـ ــم أن
الحلول في وسط امليدان قد ال تكون
كافية لفعل ذلك ،لكن نسبة تمريراته
الصحيحة لـلـمـبــاراة يـبـلــغ معدلها
.%83
خاض املنتخب البرتغالي مباراتني
ّ
وديتني في شهر آذار/مارس املاضي
أمام منتخب مصر وهولندا .فاز في
املـبــاراة األولــى ( ،)1-2لكن الخسارة
ف ــي املـ ـب ــاراة الـثــانـيــة ( )0-3وضـعــت
العديد من عالمات االستفهام .ظهر
ً
املـنـتـخــب ال ـبــرت ـغــالــي ف ـج ــأة مـهـتـزًا.
تـتـعــدد األس ـبــاب والنتيجة واح ــدة.
وقبل الغوص في تفاصيل هذا األمر
يجب أن نستمع إلــى اعـتــراف مدرب
البرتغال قبل املـبــاراتــن« :باملقارنة
ب ـب ـطــولــة أوروب ـ ـ ــا  2016أص ـب ــح من
الصعب تحديد التشكيلة النهائية
املـ ـش ــارك ــة فـ ــي ن ـه ــائ ـي ــات م ــون ــدي ــال
روس ـي ــا» .إذًا ،امل ـعــانــاة واض ـحــة في
الــداخــل الـبــرتـغــالــي تــراجــع مستوى

نسبة تمريرات وسط
البرتغال الصحيحة
تبلغ %83
حقق المنتخب
من ثالثين
 27نقطة ً
متاحة مسجال
 32هدفًا
العبني بارزين وظهور تأثير التقدم
فــي الـســن على الــدفــاع .مــا ّ
تغير في
الـتـشـكـيـلــة ه ــو أن رون ــال ــدو ل ــم يعد
قـ ـ ــادرًا ع ـلــى ال ـع ـط ــاء ك ـمــا ك ـ ــان ،ألنــه
يحمل على كتفيه ريال مدريد أيضًا،
خصوصًا فــي ظــل بلوغه ســن ال ــ،33
أما برونو ألفيس ،فهو في سن الـ،36
بيبي  35عــامــا ،ري ـك ــاردو كــواريــزمــا
 34ع ـ ــام ـ ــا .وبـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن «ش ـ ـيـ ــوخ»
ً
املنتخب ،فإن شبابه تراجعوا فجأة.
أب ــرزه ــم ري ـنــاتــو ســانـشـيــز الـ ــذي لم
يـشــارك إال مــرات مـعــدودة مــع بايرن
ميونيخ ويقضي هذا املوسم معارًا
إل ـ ــى سـ ــوانـ ــزي س ـي ـتــي ح ـي ــث أثـ ــرت
اإلص ــاب ــات عليه لـيـتــراجــع مـسـتــواه.
ً
وأصـ ـب ــح ج ـ ــواو م ــاري ــو ظـ ــا لــاعــب
ال ــذي ش ــارك فــي فرنسا قبل عامني،
وخـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد إع ـ ــارت ـ ــه ل ــوس ــت
هــام يونايتد بعدما فقد مكانه في
إنترناسيونالي ،فيما قضى رفايل
غ ـيــريــرو الـظـهـيــر األي ـس ــر لـبــروسـيــا
دورت ـم ــون ــد مـعـظــم امل ــوس ــم مـصــابــا،
أم ــا أن ــدري ــه غــوم ـيــز الـ ــذي ل ــم يثبت
نفسه فــي بــرشـلــونــة ،فلم يكن جيدًا
فــي ال ــ«يــورو» األخـيــر ،وال يـبــدو أنه
يـصـ ّـب فــي نـقــاط ق ــوة املـنـتـخــب .لكن
ال ـح ـلــول ق ــد ت ـتــوافــر ف ــي ظ ــل وج ــود
ويـلـيــام كــارفــالــو ( 26عــامــا) إضــافــة
إلى الحلول التي يوفرها احتياطيًا

مــونــاكــو والـسـيـتــي ج ــواو موتينيو
وبــرنــاردو سيلفا« .الــدون» رونالدو
وحــده يقدم بداية سنة  2018جيدة
بعدما شهدت بداية املوسم الحالي
تــراج ـعــا ف ــي م ـس ـتــواه ،إذ وص ــل مع
فــري ـقــه إلـ ــى ن ـهــائــي دوري األب ـط ــال
ً
ورفـ ــع م ــن سـجـلــه الـتـهــديـفــي ف ـجــأة،
ولكن ال يمكنه وحده قيادة منتخب
«متهالك».
«برازيل أوروبا» مصطلح فضفاض
ً
قليال .لقد واجه املنتخب البرتغالي
امل ـن ـت ـخــب الـ ـب ــرازيـ ـل ــي  19مـ ـ ــرة ،ف ــاز
ف ــي أرب ـع ــة مـنـهــا وت ـع ــادل ف ــي ثــاثــة
وخسر في  ،12وال يمكن املقارنة بني
البرازيل والبرتغال ،فلم يكن أسلوب
ّ
الــل ـعــب مـتـشــابـهــا .أف ـضــل م ــا قدمته
الـبــرتـغــال فــي كــأس الـعــالــم كــان أيــام
أوزيبيو ،أما املنتخب البرازيلي فهو
األكثر تتويجًا بخمسة ألقاب ،ومن
بيليه إلــى رونــالــدو فنيمار منتخب
«السيليساو» بقي تلك َّ
الرحم الكروية
التي تنجب العبني مميزين وبارزين
في الكرة األوروبية .ومما ال شك فيه،
أن البرازيل تملك على األقل مجموعة
من أفضل العبي كرة قدم في العالم
ح ــال ـي ــا .أمـ ــا ال ـب ــرت ـغ ــال ،ف ـق ــد تــدخــل
ف ــي م ــرح ـل ــة ان ـت ـق ــال ـي ــة ،وخ ـصــوصــا
ب ـع ــد اع ـ ـتـ ــزال ال ـع ــدي ــد م ــن األسـ ـم ــاء
بـ ـع ــد مـ ــونـ ــديـ ــال روسـ ـ ـي ـ ــا .بـطـبـيـعــة
الحال أيضًا ،ال مجال للمقارنة بني
مـجـمــوعــة الـبــرتـغــال فــي التصفيات
واملنتخبات التي تواجهها البرازيل
فــي تصفيات أمـيــركــا الـجـنــوبـيــة ،إذ
تـ ــواجـ ــه األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي واألرجـ ـنـ ـت ــن
وبيرو وتشيلي ،الالفت أن البرازيل
لم تخسر سوى مرة واحدة فقط في
مشوارها نحو روسيا.
يبحث منتخب البرتغال في روسيا
عن لقبه العاملي األول ،لكن الطريق
ال يبدو معبدًا للوصول إلى مبتغاه.
األم ـ ـ ـ ـ ــال كـ ـلـ ـه ــا كـ ـم ــا ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
األخ ـي ــرة مـعـقــودة عـلــى اب ــن مــاديــرا،
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ،فـهــل تنجح
البرتغال في فعل ما فشل فيه لويس
فيغو ،وروي كوستا ،وأوزيبيو على
ّ
مر األعوام؟
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للسياسيين في كرة القدم مذاهب

ترامب (ليس) مع أرسنال وبوتين فـقط مع المنتخب الوطني

شوهدت ميركل في الملعب خالل مباراة ألمانيا واألرجنتين في مونديال جنوب أفريقيا

إن كرة القدم باتت في
حياة الشعوب بحجم
الكرة ّاألرضية ونتائجها
قد تمس «كبرياء» األمة.
تحولت من ّ
مجرد لعبة
إلى ظاهرة سياسية
واجتماعية عالمية.
ومع تعاظم أهمية
كرة القدم ودورها
وتأثيرها وسحرها على
الشعوب ،أصبحت
ورقة من أوراق رجال
السياسة التي يلعبون
بها للوصول إلى الحكم
أو تعزيزه أو وسيلة
ّ
من الوسائل التي تقرب
خطوط االتصال مع
الشعوب التي هي
الجماهير .للسياسيين آراء
وأهواء

ياسمين عبيد
م ـشــاه ـيــر ك ـثــر ظـ ـه ــروا ف ــي م ـبــاريــات
بطولة كــأس الـعــالــم لــدعــم منتخبات
ّ
بالدهم أو مشاهدة «اللعب الجميل».
دعونا نتفق على أن الرياضة ـ غالبًا
ـ أجمل من السياسة .كثر ذهبوا إلى
ال ـب ـلــد امل ـض ـيــف ل ـي ـش ــارك ــوا م ــن عـلــى
املنصات .كــرة الـقــدم ازدادت حضورًا
فــي أروق ــة الـسـيــاســة وأخ ــذت ّ
حيزها
ّ
الشخصيات البارزة التي
لدى بعض
ب ــدوره ــا تــاب ـعــت املـ ـب ــاري ــات بـشـغـ ّـف.
ومما ال شك فيه أن العالم كله يتحفز

الس ـت ـق ـبــال م ـنــاف ـســات كـ ــأس ال ـعــالــم،
التي ستبدأ بعد أسابيع .السياسيون
واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــون وال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــون

لم تكن شعبية كرة القدم منذ
نشأتها حكرًا ّعلى عامة الشعب
بل خطفت حب السياسيين
ي ــؤجـ ـل ــون اج ـت ـم ــاع ــات ـه ــم وأع ـم ــال ـه ــم
وت ــدري ـب ــات ـه ــم ل ــاس ـت ـم ـت ــاع ب ــأج ــواء
اح ـت ـفــال ـيــة م ــن م ـب ــاري ــات امل ــون ــدي ــال،

حيث سيكونون على موعد مع جنون
املتعة وهوس التشجيع .ومن املؤكد،
ّ
أي ـضــا ،أن الجميع سيستغل أح ــداث
املونديال .في املونديال البرازيلي عام
 2014ب ــرز إع ــان غــريــب فــي صحيفة
لندنية لشركة عقارية يقول« :لو فازت
إنكلترا بكأس العالم سنرد  100ألف
ج ـن ـيــه ألول ع ـش ــرة م ـس ـت ـث ـمــريــن فــي
مشروعنا الجديد» ،وهو إعالن ربما
ي ـع ـت ـبــره ال ـب ـعــض س ــاخـ ـرًا ،فــالـشــركــة
تـ ـ ـ ــدرك أن آمـ ـ ـ ــال م ـن ـت ـخ ــب «األسـ ـ ـ ــود
الثالثة» كانت شبه معدومة لتحظى
ب ــالـ ـلـ ـق ــب ،ل ـك ـن ـه ــا دغ ـ ــدغ ـ ــت م ـش ــاع ــر
يشجع نجل ترامب نادي أرسنال اإلنكليزي

عشاقه للترويج ملشروعها وأغرتهم
باالستثمار مع شركة «عاشقة» للعبة
وللمنتخب الوطني ،بل ومتفائلة إلى
ّ
حد بعيد.
ل ـ ــم تـ ـك ــن ش ـع ـب ـي ــة كـ ـ ـ ــرة ال ـ ـق ـ ــدم م ـنــذ
نشأتها حكرًا على عامة الشعب ،بل
إن ـهــا خـطـفــت ب ـقــوة ح ـ ّـب السياسيني
وسـيـطــرت على شغف املـشــاهـيــر .في
تقرير نشرته «تايمز» اإلنكليزية قبل
س ـن ــوات ،تـنــاولــت أك ـثــر الشخصيات
شـهــرة فــي الـعــالــم ،وفــي الــوقــت نفسه
أكثرهم ولعًا بكرة القدم .نتحدث عن
«سيئي الذكر» كاألملاني أدولف هتلر
زعيم النازية واإليطالي موسوليني
زعيم الفاشية .في الــواقــع ،كــرة القدم
أسرت قلب أدولف هتلر زعيم النازية.
املـ ـف ــارق ــة ـ ـ غ ـي ــر اإلي ـج ــاب ـي ــة ـ ـ ه ــي أن
ولـعــه بـكــرة الـقــدم كــان ي ــوازي جنونه
ب ــال ـح ــروب .وم ــن ب ــن أق ــوال ــه ف ــي كــرة
ال ـق ــدم جـمـلــة م ــن مــذكــراتــه ق ــال فيها:
«الفوز في مباراة أكثر أهمية للشعب
من غــزو مدينة في الشرق ،لكن األمر
في الواقع لم يبد كذلك».

ميركل وكاميرون خلف
التلفزيون

ال ــاف ــت ،أن أب ــرز ال ــوج ــوه الـسـيــاسـ ّـيــة
التي ّ
تصدرت الصفحات الرياضية في
الصحف بتشجيعها ملنتخب بالدها،
اليوم ،هي املستشارة األملانية أنجيال
ميركل ،التي شوهدت في امللعب خالل
مباراة أملانيا واألرجنتني في مونديال
جـ ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا .ت ـب ــادل ــت ال ـحــديــث
مــع «ال ـفــاســد» مـيـشــال بــاتـيـنــي ،كما
الجنوب
جلست إلــى جــانــب الــرئـيــس
ّ
إفــريـقــي جــاكــوب زوم ــا .كــانــت تصفق

وت ـض ـح ــك ف ــرح ــا ع ـن ــد ك ــل ه ـ ــدف مــن
أهداف أملانيا في املباراة التي اكتسح
فيها فريق بالدها غريمه األرجنتيني
ـداف نظيفة .الحقًا ،ميركل
بأربعة أه ـ ٍ
أع ــرب ــت ع ــن فــرحـهــا بــال ـفــوز الـســاحــق
ُبعيد املـبــاراة بالقول« :إنــه ألمــر رائع
وبـمـثــابــة ال ـح ـلــم ،إن ــه ح ـلــم ،فــالـفــريــق
بـ ّ
ـرمـتــه يـتـكـ ّـون مــن الـعـنــاصــر الـشـ ّـابــة
ّ
ل ـك ـن ـه ــم لـ ـعـ ـب ــوا بـ ـشـ ـك ـ ٍـل ج ـ ــي ـ ــد» ،كـمــا
احتفلت بعد التتويج ببطولة كأس
العالم  2014للمرة الرابعة ،وانضمت
إل ــى الع ـبــي املـنـتـخــب ف ــي غــرفــة خلع
امل ــاب ــس ل ـت ـح ـي ـي ـهــم وت ـل ـت ـقــط مـعـهــم
صور «سيلفي».
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أرسـ ـ ـ ــل رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
البريطاني السابق دايفيد كاميرون،
ّ
تشجيعية إلى املنتخب
آنذاك ،رسالة
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ق ـب ــل خ ــوض ــه م ـب ــاري ــات
امل ـ ــون ـ ــدي ـ ــال وأعـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن ان ـض ـم ــام ــه
إلـ ــى م ـشـ ّـج ـعــي ال ـف ــري ــق ع ـلــى صفحة
«ال ـ ـفـ ــاي ـ ـس ـ ـبـ ــوك» .ال ـ ـي ـ ــوم ،ال رس ــائ ــل
وال مـ ــن ي ــرسـ ـل ــون .الـ ـسـ ـي ــدة ت ـي ــري ــزا
م ــاي «حـ ــردانـ ــة» م ــن روسـ ـي ــا .مـيــركــل
وك ــامـ ـي ــرون ال ـ ـلـ ــذان جـمـعـتـهـمــا قـ ّـمــة
ّ
االقتصادية في كندا ،2010
العشرون
وبعيدًا عــن الـقـ ّـمــة ،أوج ــدا فسحتهما
مل ـت ــاب ـع ــة املـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـت ــي ج ـم ـعــت بــن
مـنـتـخـبــي بـلــديـهـمــا ل ـل ـخ ــروج خ ــارج
ّ
والتسمر أمام
املحادثات ملـ ّـدة ساعة،
ش ــاش ــة ال ـت ـل ـف ــزي ــون ،مل ـتــاب ـعــة م ـب ــاراة
أمل ــانـ ـي ــا وإنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا .لـ ـك ــن ال ـص ـح ــاف ــة
سـ ّـمــت ذل ــك بــأنــه «ق ـمــة ث ـنــائ ـيــة» .أمــا
املـ ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة لـلـفــريــق اإلنـكـلـيــزي
التي كانت أمــام منتخب الجزائر في
 2010أيـضــا ،والـتــي انتهت بالتعادل
السلبي ،فحضرها كــل مــن األميرين
ولـيــام وه ــاري اللذين كــانــا فــي زيــارة
ال ـج ـم ـع ـ ّـي ــات الـ ـخـ ـي ـ ّ
ـري ــة فـ ــي إفــري ـق ـيــا
وعــرجــا على امللعب للجلوس ضمن
الـجـمــوع وتشجيع منتخب بلدهما.
ك ـ ــان ـ ــا فـ ـ ــي إحـ ـ ـ ـ ــدى ت ـ ـلـ ــك «ال ـ ـح ـ ـفـ ــات
االستعمارية» املسماة «خيرية».
وقـبــل كــام ـيــرون ،هـنــاك رئـيــس وزراء
إنكلترا الـســابــق تــونــي بلير .الـكــاذب
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر .تـ ـخـ ـل ــى ع ـ ــن اهـ ـتـ ـم ــام ــات ــه
ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـب ـعــض ال ــوق ــت م ــن أجــل
االش ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ب ــرن ــام ــج ت ـل ـفــزيــونــي
عــن كــرة ال ـقــدم ،وق ــال بلير ال ــذي ظهر
ب ـم ــاب ــس غ ـي ــر رس ـم ـي ــة ف ــي بــرنــامــج
عــن كــرة الـقــدمّ ،
تقدمه هيئة اإلذاعـيــة
الـبــريـطــانـيــة ،إن ــه يـحــب «االس ـتــرخــاء
ع ــن ط ــري ــق م ـش ــاه ــدة مـ ـب ــاري ــات ك ــرة
الـ ـق ــدم ع ـلــى ال ـت ـل ـف ــزي ــون» ،إال أنـ ــه لم
يذهب إلــى أي ملعب ملشاهدة مباراة
حية منذ سـنــوات .وكــان بلير قــد قال
خالل البرنامج إنه يعتقد أنه بوسع
املنتخب اإلنكليزي لكرة القدم الفوز
ب ـك ــأس ال ـع ــال ــم « :2006ال ش ــك أن ـهــم
ي ـس ـت ـط ـي ـعــون الـ ـف ــوز ب ــالـ ـك ــأس ،أن ـهــم
قـ ــادرون عـلــى ذل ــك ،أعـتـقــد أنـنــا نملك
فــري ـقــا ق ــوي ــا لـلـغــايــة وي ـت ـعــن عليهم
ال ـث ـق ــة ب ــأن ـف ـس ـه ــم» .كـ ــان ذلـ ــك ب ـع ــد 3
سـنــوات على ّ كــذبــة ال ـعــراق الشهيرة.
وال ـك ــأس ت ـك ــذب «ال ـغ ـط ــاس» .اعـتـقــاد
رئيس وزراء بريطانيا السابق ذهب
في مهب الريح ،بعدما خرجت إنكلترا
من الدور ربع النهائي أمام البرتغال.

أوباما الذي رأى
ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوتــن
املعروف بممارسته لرياضة الجودو،
بدوره ،يمارس كرة القدم في الكثير من
األحـيــان ،مــؤكـدًا أنــه مشجع متحمس
جدًا ملنتخب روسيا لكرة القدم .خالل
لقاء مع أعضاء هيئة تحرير صحيفة
«ســوفـيـتـسـكــي سـ ـب ــورت» الــريــاض ـيــة
الــروسـيــة الشهيرة ،ق ــال« :تسألونني
عن الفريق الذي أشجعه ،لقد قلت أكثر
مــن مــرة ،أنــا أشجع املنتخب الوطني
فقط ،ال أميل إلى أي فريق» .ولرؤساء
أمـ ـي ــرك ــا حـ ـص ــة كـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي م ـتــاب ـعــة

رغم اهتمام الرئيس بكرة القدم فإن حالها في بوليفيا ليس على ما يرام

وتشجيع كــرة ال ـقــدم .دونــالــد تــرامــب،
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ  45لـ ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة
األم ـيــرك ـيــة ،ال ــذي ب ــات حــديــث الـعــالــم
ّ
كله في ليلةٍ وضحاها ،بفعل حماقاته
ّ
املتكررة ،يعد صاحب خلفية رياضية
كبيرة .فهو أحــد هــواة لعبة الغولف،
وك ــان ــت ل ــه ســاب ـقــة ف ــي ض ــرب فينس
م ــاكـ ـم ــان ،رئـ ـي ــس ات ـ ـحـ ــاد امل ـص ــارع ــة
 ،WWEفي قلب حلبة املصارعة ،وهي
ً
اللقطة التي أثــارت جــدال كبيرًا حوله.
ولكن قليلني هم من يعلمون عن عالقة
خليفة أوباما بكرة القدم ،فهناك عدة
مــواقــف كــرويــة مـسـ ّـجـلــة بــاسـمــه ،كما
أن هناك خطة لــدى الــواليــات املتحدة
الستضافة كــأس العالم  ،2026يعمل
عليها «على طريقته» املثيرة للضحك.
ي ـش ـجــع ن ـج ــل ت ــرام ــب ن ـ ــادي أرس ـن ــال
اإلن ـك ـل ـيــزي ،وه ــو أح ــد عـشــاقــه .وصــل
األم ــر بـتــرامــب إل ــى الـطـلــب مــن أرســن
فينغر ،املدير الفني الفرنسي للفريق،
أن ي ــرح ــل ،م ـقــابــل أن ي ــدف ــع ل ــه رات ـبــه
مل ــدة  50ع ــام ــا .حـســب ت ــرام ــب ،أرس ــن
فنغر هو السبب األســاســي في غياب
ال ـب ـط ــوالت ع ــن ال ـف ــري ــق ،الـ ــذي حصل
على آخر لقب للدوري اإلنكليزي عام
ً
 .2004مهال ،هــذه «نكتة» أخــرى ،على
ترامب ،وعلى أرسنال!
ُ
ف ــي أيـ ــة حـ ـ ــال ،تـ ـع ــد أم ـي ــرك ــا امل ــرش ــح
األوف ــر حظًا الستضافة كــأس العالم
 ،2026والـتــي مــن املـقــرر أن تضم بني
 40و 48فريقًا ،كما أن هناك مقترحات
بـ ـش ــأن تـ ـق ــدم أم ـي ــرك ــا ب ـط ـلــب تـنـظـيــم
مشترك مــع كـنــدا وربـمــا مــع املكسيك
أيضًا .وحسب وكالة األخبار األملانية
«د ب أ» ،فـتـصــريـحــات تــرامــب بشأن
طرد املهاجرين املكسيكيني من بالده،
وبـنــاء حــائــط ح ــدودي بــن الــدولـتــن،
قــد تأتي بنتائج عكسية ،وقــد تظهر
أول مـ ــؤشـ ــرات ه ـ ــذه ال ـت ـص ــري ـح ــات،
خــال املـبــاراة التي جمعت املنتخبني
األميركي واملكسيكي في كولومبوس،
ضـمــن الـتـصـفـيــات الـنـهــائـيــة ألمـيــركــا
الـشـمــالـيــة املــؤه ـلــة ملــونــديــال روسـيــا
 .2018أمــا الرئيس األميركي السابق
باراك أوباما ،فسبق وأعرب عن رغبته
فــي متابعة املـبــاريــات فــي امللعب ،في
حـ ــال ت ــأه ــل امل ـن ـت ـخــب األم ـي ــرك ــي إلــى
مــونــديــال  ،2010وب ـعــد ال ـتــأهــل وفــي
حــادثــة طــريـفــة ،أذاع ــت األن ـبــاء عشية
مباراة أميركا وإنكلترا ،قبل يوم في
امل ــون ــدي ــال ،ال ــره ــان ال ـ ــذي جـ ــرى بني
أوب ــام ــا ورئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـبــريـطــانــي

تكون انتصاراتكم بمثابة الدواء الذي
سوف يساعد في التغلب على أمراض
ال ـف ـقــر وال ـف ـســاد وال ـظ ـلــم االجـتـمــاعــي
الــذي يعاني منه الشعب البرازيلي».
ولكن البرازيل خسرت وفازت إيطاليا،
ولكن العالم كله دعــم الـبــرازيــل ألنها
البرازيل وليست أميركا .كــان أوباما
ع ـل ــى ح ــق إذًا .وقـ ـب ــل تـ ــرامـ ــب ،وق ـبــل
أوباما ،هناك بيل كلينتون ،الذي تابع
مــن املـلـعــب م ـبــاراة ال ــوالي ــات املتحدة
األمـيــركـيــة أم ــام الـجــزائــر  2010وكــان
ّ
قد ّ
وشجعهم قبل
توجه إلى الالعبني
ُ
ّ
بدء املباراة كما وكان قد عي كرئيس
لـلـبـعـثــة امل ـس ــؤول ــة ع ــن م ـلــف أم ـيــركــا
الستضافة كأس العالم  2018و2022
الذي ذهب لصالح روسيا  2018وقطر
 .2022أم ــا فــي فــرنـســا ف ـفــوز منتخب
فــرن ـســا ب ـك ــأس ال ـع ــال ــم  1998أرق ــص
رئ ـيــس فــرنـســا األس ـب ــق ج ــاك شـيــراك
ً
الــذي لــوح طــويــا بقميص «الــديــوك»
من مقصورته الشرفية خالل املباراة
النهائية أم ــام الـبــرازيــل .لــوح شيراك
ملنتخب قاده زين الدين زيدان.

الشغف الالتيني

باراك أوباما سبق وأعرب عن رغبته في متابعة المباريات في الملعب

ال ـســابــق ديـفـيــد ك ــام ـي ــرون .ذل ــك حني
ات ـص ــل أوب ــام ــا ب ـكــام ـيــرون مـعـلـنــا أن
املنتخب األمـيــركــي سـيـهــزم املنتخب
اإلنـكـلـيــزي ،فأطلق كــامـيــرون ضحكة
ً
عــالـيــة ،مـتـســائــا« :ومـ ــاذا ستفعلون
سيدي الرئيس إليقاف روني؟» .ولكن

ُ
تعد أميركا المرشح األوفر حظًا
الستضافة كأس العالم 2026
والتي ستضم بين  40و 48فريقًا
أوب ــام ــا أصـ ـ ّـر ع ـلــى ال ــره ــان بــزجــاجــة
«بيرة» يهديها لكاميرون إذا خسرت
فقبل السيد كاميرون الرهان،
أميركاِ ،
وك ــاد أن يستمتع ببيرة أوبــامــا لوال
خـ ـط ــأ حـ ـ ـ ــارس امل ـ ــرم ـ ــى ال ـب ــري ـط ــان ــي

روب ـ ــرت غ ــري ــن الـ ــذي أف ـل ــت ال ـك ــرة من
بني يديه بطريقة ال يمكن أن تصدق.
ال ـغــريــب أن أوب ــام ــا الـ ــذي أفـ ــرد وقـتــا
كـبـيـرًا لـلـقــاء املـنـتـخــب األم ـيــركــي قبل
مـغــادرتــه واشـنـطــن خــاطـبــه بـعـبــارات
ً
غــريـبــة قــائــا« :ك ــل الـعــالــم سيدعمكم
حتى لــو نسينا أحيانًا فــي الــواليــات
امل ـت ـحــدة ،أن املــونــديــال سـيـكــون أكبر
مسرح عاملي تذهبون إليه لتمثيلنا.
ول ـكــن ملـ ــاذا سـيــدعــم ال ـعــالــم املنتخب
األم ـي ــرك ــي ،ف ـهــو ل ـيــس ال ـب ــرازي ــل ،وال
ـاف
ال ـ ـعـ ــالـ ــم يـ ـح ــب أم ـ ـيـ ــركـ ــا ب ـ ـقـ ــدر ك ـ ـ ٍ
ليدعمها في كرة القدم».
ولـسـيــرة ال ـخ ـطــابــات ،تـحـضــر حــادثــة
أخـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي مـ ــونـ ــديـ ــال  .2006وق ــف
الــرئـيــس دا سيلفا مخاطبًا منتخب
بــاده« :ســوف أجلس أمــام التلفزيون
ملشاهدتكم وتشجيعكم كما يفعل كل
الـشـعــب ال ـبــرازي ـلــي وال ـعــالــم ،وســوف

وفي أميركا الالتينية مألوف جدًا أن
يتابع الــزعـمــاء الـكــرة .كشف الرئيس
الـبــولـيـفــي إي ـفــو م ــورال ـي ــس وصــديــق
األسطورة مارادونا عن عشقه الكبير
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ب ـتــأك ـيــده أن ال ـســاحــرة
املستديرة لعبت ال ــدور الرئيسي في
وصوله إلى مقعد الرئاسة في بالده،
بعد أن منحته الشهرة منذ الصغر.
ورغم اهتمام الرئيس بكرة القدم فإن
حالها ًفي بوليفيا ليس على ما يرام،
م ـق ــارن ــة بــال ـفــرق الــات ـي ـن ـيــة األخـ ــرى.
وهو ما دعاه لألسف على عدم تمكن
ب ـ ــاده مـ ــن الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ن ـهــائ ـيــات
كــأس الـعــالــم منذ نهائيات  1994في
الواليات املتحدة ،أيام الجيل الذهبي
الـ ــذي قـ ــاده م ــارك ــو إت ـش ـف ـيــري املـلـقــب
بـ«الشيطان» ،واحتلت بوليفيا مركزًا
مخيبًا في تصفيات أميركا الجنوبية
املؤهلة لكأس العالم  2010في جنوب
إفريقيا مما حــال دون وصولها إلى
امل ــون ــدي ــال ،كـمــا ق ــام االت ـح ــاد الــدولــي
لكرة القدم باعتبار منتخبها خاسرًا
مـ ـب ــارات ــن ض ـم ــن ت ـص ـف ـي ــات أم ـيــركــا
الـجـنــوبـيــة املــؤه ـلــة إل ــى ك ــأس الـعــالــم
في روسيا  ،2018إلشراكها العبًا غير
مؤهل للعب فــي املـبــاراتــن ،وبـهــذا لم
تذهب إلى روسيا.
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إيطاليا 3 :تعادالت تساوي لقبًا ثالثًا!
كان تأهل منتخب إيطاليا إلى الدور الثاني في مونديال  1982استثنائيًا .فريق باولو روسي تعادل  3مرات في دور املجموعات أمام بولونيا ( )0-0والبيرو والكاميرون ( ،)1-1لكنه استفاد من
ً
خسارة البيرو أمام بولونيا في الجولة األخيرة  5-1وتأهل بفارق هدف واحد على حساب الكاميرون بعد تعادلهما بـ  3نقاط لكل منهما .باقي القصة معروف« .سكوادرا آتزورا» بطال للعالم للمرة
الثالثة ،وروسي هدافًا للمونديال.

سيرة ذاتية

من هو؟

حل العدد السابق :كريستيان اريكسن

سنوات الالعب في فرق لعب فيها

السنوات

الفريق

املشاركات

األهداف

1995-1994

دانيبو

34

11

1997-1996

مونتيفيديو

33

17

2008-1997

‘نتر ميالنو

175

53

2008-2007

تورينو

22

7

2009-2008

بانيونيوس

19

4

2011-2010

دانيبو

31

10

2011

مونتيفيديو

2

2

حل العدد السابق :لوكاس بودولسكي

«هناك شيء واحد مؤكد :ال يمكن
مشاهدة كأس العالم بدوني.».
(زالتان إبراهيموفيتش)

