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قضية اليوم

بعلبك ـ الهرمل

أحمد الحريري «يفتري» على حزب الله
لتسهيل طلبات لجوء!

الدولة على رأس قائمة المطلــوبين
الدولة ،بأجهزتها
األمنية المختلفة،
موجودة بكثافة في
منطقة البقاع الشمالي.
غياب القرار السياسي
بفرض األمن هو ما
يترك تلك «البالد» فريسة
الستباحة بضع عشرات
من «الزعران» .آخر ما يريده
البقاعيون خطة أمنية ـــ
عسكرية توقف أبناءهم
على الشبهة وتعاملهم
كخارجين على القانون
وتضعهم في مواجهة
عناصر الجيش .وليس
من ضمن اهتماماتهم
مرور التلزيمات في إدارة
المناقصات ،كخيار إصالحي
على سبيل المثال ال الحصر.
ّ
همهم األول ،قبل تنظيف
من «الزعران»
بيئتهم
ّ
وبعده ،حصتهم من
خدمات الدولة
وفيق قانصوه
قـبــل ش ـهــور ،أقــامــت دوريـ ــة للجيش
اللبناني حــاجـزًا طـيــارًا فــي الساحة
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة مل ــديـ ـن ــة ال ـ ـهـ ــرمـ ــل .أراد
ص ـ ــاح ـ ــب أحـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـحـ ـ ــال الـ ـتـ ـج ــاري ــة
االحتفاء بحضور «الدولة» ،والتقاط
ص ـ ــورة ل ـل ـحــاجــز ،م ــن داخ ـ ــل مـحـلــه،
تخليدًا لـ«اللحظة التاريخية» .كانت
ً
النتيجة اح ـت ـجــازه لـســاعــات مكبال
في ال ــ«ريــو» ،كاملطلوبني الخطرين،
أمــام أعني املــارة من أبناء بلدته قبل
أن يــوافــق آم ــر ال ــدوري ــة عـلــى إطــاقــه
أخيرًا.

الدولة الحاضرة
من مدخل مدينة بعلبك الى الهرمل،
سـ ـت ــة ح ـ ــواج ـ ــز رئ ـي ـس ـي ــة ل ـل ـج ـيــش:
حــاجــز مــدخــل بعلبك ،مـفــرق يونني،
مفرق حربتا ،اللبوة ،املحطة ،جسر
ال ـع ــاص ــي ،ب ـم ـعــدل واحـ ـ ّـد ك ــل عـشــرة
كيلومترات .حواجز تؤخر العائدين
م ــن ق ــراه ــم ال ــى ال ـضــواحــي الـبــائـســة
ل ـل ـع ــاص ـم ــة فـ ــي ن ـه ــاي ــة كـ ــل أس ـب ــوع
لـ ـس ــاع ــات ،ق ـب ــل أن ي ـع ـل ـقــوا م ـج ــددًا
ف ــي «ع ـن ــق زج ــاج ــة» ض ـهــر ال ـب ـيــدر،
ال ـشــريــان الــرئـيـســي لـكــل البقاعيني.
رغم ذلكّ ،
يمر عبرها كل ما يمكن أن
يخطر على بــال .ال نتحدث هنا عن
ك ـبــار املـطـلــوبــن وال ع ــن أسـلـحــة أو
مـخــدرات أو سـيــارات مسروقة فقط،
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ب ــل ،عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،ع ــن أح ـشــاء
الـ ــدجـ ــاج الـ ـت ــي ت ـح ـم ـل ـهــا شــاح ـنــات
ص ـغ ـي ــرة م ــن بـ ـي ــروت ومـ ــن مـنــاطــق
أخرى لحساب بعض ّ
مربي األسماك
فــي نهر الـعــاصــي .الــرائـحــة الكريهة
لهذه «البضاعة» تزكم األنــوف على
مـســافــة كـيـلــومـتــرات ،فيما «يعجز»
ع ـ ـنـ ــاصـ ــر الـ ـ ـح ـ ــواج ـ ــز األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة عــن
استنشاقها!
عـلــى طــريــق بـعـلـبــك ال ــدول ــي ،تــوقــف
ال ـك ـم ــائ ــن «ال ـ ـطـ ـ ّـيـ ــارة» لـ ـق ــوى األمـ ــن
ّ
«املفيمة»
الداخلي ،يوميًا ،السيارات
وتـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــر أصـ ـ ـح ـ ــابـ ـ ـه ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ن ـ ــزع
«الـفـيـمـيــه» وتـغـ ّـرمـهــم مــا لــم يكونوا
ّ
حائزين رخصًا .يوميًا أيضًا ،تنظم
رادارات قوى األمن الداخلي عشرات
مـحــاضــر ضـبــط ال ـس ـيــر .فــي أق ــل من
ع ـ ـ ــام ،زاد ع ـ ــدد ه ـ ــذه املـ ـح ــاض ــر فــي
منطقة البقاع على  62ألفًا!
ف ــي ال ـب ـق ــاع ال ـش ـمــالــي ،تـمـنــع وزارة
الداخلية البلديات من إعطاء رخص
ب ـنــاء أو تــرمـيــم أو تــوس ـيــعُ ،
ويـمـنــع
حفر آبار مياه ،إال ملن كان قادرًا على
«تزبيط» أمــوره مع املخافر األمنية،
أو نيل استثناء من املدير العام لقوى
األمن الداخلي .واألخير ،اللواء عماد
عـثـمــان ،ك ــان كــريـمــا ج ـدًا فــي الشهر
ال ـ ــذي س ـبــق االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
األخيرة ،إذ وقع نحو  2300استثناء
من هذا النوع!
عـ ـل ــى عـ ـك ــس الـ ـ ـش ـ ــائ ـ ــع« ،ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة»،
بــاملـعـنــى األمـ ـن ــي ،ح ــاض ــرة جـ ـدًا في
الشمالي .حاضرة في حواجز
البقاع
َُ
الجيش وثك ِنه ،وفي مراكز األمن العام
وم ـخــافــر ال ـ ــدرك ورج ـ ــال امل ـخــابــرات
وف ـ ـ ـ ــرع امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات واالسـ ـتـ ـقـ ـص ــاء
وال ـت ـحــري ،وكـمــائــن رج ــال الـجـمــارك
وعناصر السير ...كما يحضر ضباط
أجهزتها ،بقوة ،بصورهم املرفوعة
ّ
في الفتات تهنئهم بتسلمهم مواقع
ف ــي مــؤسـســاتـهــم األم ـن ـي ــة ،مـمـهــورة
ب ـ ـتـ ــواق ـ ـيـ ــع «أصـ ـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ـ ــاء» وعـ ـش ــائ ــر
وع ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــات .ب ـ ـ ـ ــات ل ـ ـب ـ ـعـ ــض ه ـ ـ ــؤالء
«أصدقاء» كثر هنا .لم تعد «الخدمة»
في هذه «األنـحــاء» ،كما كان شائعًا،
«نفيًا» أو عقوبة مسلكية للبعض،
بل مــزراب ذهــب :تكفي سنتان حتى
يثري بعض الضباط «لولد الولد».
وال ـ ـحـ ــال ه ـ ــذه ،ي ـص ـعــب إقـ ـن ــاع أح ــد
في البقاع الشمالي بــأن الدولة غير
م ــوج ــودة وغ ـي ــر ق ـ ـ ــادرة .ه ــي قـ ــادرة
جدًا الى حد استرجاع سيارة قريب
رئيس أحد األجهزة األمنية بعد أقل
مــن  24ســاعــة على سرقتها .األصــح
أن ال قرار بتفعيل هذا الوجود وهذه
القدرة ،وال بخروج األجهزة األمنية
مــن ح ــال ال ـنــأي بــالـنـفــس .وه ــو نــأي
ي ـج ـعــل ك ــل هـ ــذا ال ـح ـض ــور ال ـطــاغــي
يـ ـت ــاش ــى لـ ـ ــدى ان ـ ـ ـ ــدالع أي إشـ ـك ــال
أم ـ ـنـ ــي .ال ع ــاق ــة ل ــذل ــك ب ــ«ال ـث ـق ــاف ــة
العشائرية» التي «أدمـنــت» الخروج
على الـقــانــون ،كما يحب البعض أن
ّ
يعبر .يذكر كثيرون كيف كان وجود
عنصر واحد من املخابرات السورية
ع ـل ــى حـ ــاجـ ــز ،فـ ــي وس ـ ــط أي ب ـل ــدة،
ً
كـفـيــا بــإلــزام معظم أب ـنــاء العشائر
والعائالت بيوتهم في الثمانينيات
والـتـسـعـيـنـيــات ،ع ـنــدمــا كــانــت هــذه
«الثقافة» فــي أوجـهــا .الـيــوم ،وهنت
الـلـحـمــة ال ـع ـشــائــريــة ب ـعــدمــا فـ ّـرخــت
العشائر أف ـخــاذًا وأجـبــابــا ،ولــم يعد
«شـ ـي ــخ ال ـع ـش ـي ــرة» يـ ـم ــون ع ـل ــى كــل
أبنائها .املفارقة ،أن األجهزة األمنية،
والـقــوى السياسية أيـضــا ،هــي التي
تعيد االعتبار للمفاهيم العشائرية
ال ـت ــي كـ ــاد أص ـح ــاب ـه ــا ي ـغ ــادرون ـه ــا.

فراس الشوفي

مسؤولية حزب الله

لم تعد «الخدمة» في هذه «األنحاء»،
كما كان شائعًا« ،نفيًا» أو عقوبة
مسلكية للبعض بل مزراب ذهب
(الوكالة الوطنية لإلعالم)

على عكس الشائع،
«الدولة» ،بالمعنى
األمني ،حاضرة جدًا في
البقاع الشمالي
ّ
تتحمل
جزء مما يجري
مسؤوليته القوى
السياسية النافذة،
وتحديدًا حزب الله
وحركة أمل

فـ ـ ـن ـ ــرى وزراء ون ـ ـ ــواب ـ ـ ــا ومـ ـش ــاي ــخ
وضـ ـب ــاط ــا هـ ــم مـ ــن ي ـ ـسـ ــارعـ ــون ال ــى
«الـصـلــح الـعـشــائــري» ورعــايـتــه لدى
وقوع أي إشكال «حجبًا للدم».
تعرف األجهزة األمنية تمامًا الـ«120
أزعر» الذين أشار إليهم الرئيس نبيه
بري األسبوع الفائت ،وتعرف بؤرهم
ومنازلهم وتجمعاتهم .كما يعرف كل
أهالي بعلبك من يـقــودون السيارات
ّ
«املفيمة» في مرجة رأس العني ،ومن
ّ
يـفــرضــون ال ـخ ــوات فــي س ــوق املدينة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ،وم ـ ــن أح ـ ـ ــرق م ـع ـم ــل ف ــرز
ال ـن ـفــايــات ع ـلــى أط ــراف ـه ــا .ك ــل أهــالــي
«ب ـ ـ ــاد» ب ـع ـل ـبــك ـ ـ ـ ـ ـ ال ـه ــرم ــل ي ـعــرفــون
«املـ ـط ــالـ ـي ــب» الـ ـخـ ـط ــري ــن ب ــاألسـ ـم ــاء
وال ـ ـع ـ ـن ـ ــاوي ـ ــن .يـ ـ ـع ـ ــرف ـ ــون أنـ ـ ـه ـ ــم فــي
حورتعال ال يتجاوزون السبعة ،وفي
ّ
ّ
يتعدون
الحمودية (سهل بريتال) ال
ال ـع ـش ــري ــن ،وفـ ــي ب ــري ـت ــال ي ـن ــاه ــزون
العشرة ،وفي الشراونة يصل عددهم
الـ ـ ـ ــى نـ ـح ــو  ،15وفـ ـ ـ ــي تـ ـ ــل األبـ ـي ــض
 ،10وم ـث ـل ـهــم ف ــي ال ـه ــرم ــل وال ـق ـصــر
والـ ـي ـ ّـم ــون ــة وعـ ـل ــي الـ ـنـ ـه ــري وال ـ ـ ــدار
ال ــواسـ ـع ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ...ك ـم ــا ي ـعــرفــون
تمامًا الـطــرق الترابية التي يسلكها
س ــارق ــو الـ ـسـ ـي ــارات م ــن ب ـع ـل ـبــك ال ــى

ً
أقاصي الهرمل ،وصــوال الى الحدود
السورية .وبالقدر نفسه ،يعرفون أن
خطط سير الــدوريــات األمـنـيــة تصل
ً
الى املطلوبني أوال بأول.

ّ
ّ
«القلة تولد النقار»

رغ ــم بـلــوغ ال ـقــرف أعـلــى مستوياته،
فــإن آخــر مــا يــريــده البقاعيون خطة
أم ـن ـي ــة ـ ـ ـ ـ ع ـس ـكــريــة ت ــوق ــف أب ـن ــاء ه ــم
عـ ـل ــى ال ـش ـب ـه ــة و«تـ ـبـ ـه ــدلـ ـه ــم» عـلــى
الحواجز وتدهم منازلهم وتضعهم
فــي مــواجـهــة عـنــاصــر الـجـيــش .خطة
كـ ـه ــذه ال ب ــد س ـت ـف ـتــر ه ـ ّـم ــة ال ـقـ ّـي ـمــن
ع ـل ـي ـهــا ب ـع ــد فـ ـت ــرة ق ـص ـي ــرة ل ـت ـعــود
ّ
األمـ ـ ــور الـ ــى س ــاب ــق ع ـه ــده ــا« .ال ـقــلــة
ّ
تولد النقار» .وفي منطقة يبلغ معدل
ُ
َ
األســر الواقعة تحت خط الفقر فيها
 ،%35وزاد النزوح السوري في إغراق
ش ـبــاب ـهــا ف ــي دوامـ ـ ــة ال ـب ـط ــال ــة ،ليس
باألمن وحده يحيا االنسان .قبل ذلك
وبعده ،يريد البقاعيون من دولتهم
االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف بـ ـه ــم ل ـب ـن ــان ـي ــن ،ووقـ ــف
التمييز الطائفي بينهم ،واملناطقي
م ــع ب ـق ـيــة م ــواط ـن ـي ـه ــم .يـ ــريـ ــدون مــن
ً
يـفـ ّـســر لـهــم ،م ـثــا ،مل ــاذا ُيـمـنــع العمل
ُ
ف ــي امل ـق ــال ــع والـ ـكـ ـس ــارات وتـسـتـثـنــى

عرسال وقوسايا ودير الغزال؟ وملاذا
تـ ّ
ـزود بـلــدة ال ـقــاع بــالـكـهــربــاء 24/24
عـ ـق ــب ال ـت ـف ـج ـي ــر االن ـ ـت ـ ـحـ ــاري الـ ــذي
اس ـت ـهــدف ـهــا ع ــام  ،2016فـيـمــا بقيت
جارتها الهرمل التي تعرضت لثالثة
ت ـف ـج ـي ــرات انـ ـتـ ـح ــاري ــة واس ـت ـه ــدف ــت
بأكثر من  300صاروخ من الجماعات
اإلرهــاب ـيــة غــارقــة فــي ال ـظــام؟ ومل ــاذا
املحافظة التي استحدثت ملنطقتهم
ال تزال ،بعد  15عامًا ،تفتقر الى كثير
م ــن الـ ــدوائـ ــر ال ــرس ـم ـي ــة ،م ــا يـلــزمـهــم
بــالــذهــاب ال ــى زحـلــة حـتــى لتصديق
«إخراج قيد»؟ وملاذا تسجل منطقتهم
أع ـل ــى ن ـس ـبــة وفـ ـي ــات ل ــأط ـف ــال ،قـبــل
الـ ـ ــوالدة وخــال ـهــا وب ـع ــده ــا ،نتيجة
غ ـيــاب الـعـنــايــة الـصـحـيــة؟ وك ـيــف أن
عشرات البلدات والقرى على مساحة
 800كـيـلــومـتــر م ــرب ــع ،م ــن مـقـنــة الــى
القصر ،يسكنها نحو  360ألفًا وأكثر
من  90ألف نازح سوري ،تعتمد على
 144ســري ـرًا فــي ثــاثــة مستشفيات،
غ ـيــر قـ ــادرة ع ـلــى اس ـت ـق ـبــال ال ـحــاالت
الـ ـ ـح ـ ــرج ـ ــة؟ ب ـ ـهـ ــذا امل ـ ـع ـ ـنـ ــى ،ت ـص ـبــح
«الدولة» أول «املطلوبني» في بعلبك
ـ ـ الهرمل.

الـ ـ ـت ـ ــوزي ـ ــع ال ـ ـ ـعـ ـ ــادل ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــات
يقتضي اإلش ــارة أيضًا الــى أن جزءًا
ّ
تتحمل مسؤوليته الى
مما يـجــري
حــد كبير الـقــوى السياسية النافذة
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ح ـ ــزب ال ـلــه
وحركة أمل .بالتأكيد ،تبقى املقاومة
أولوية ،وهو ما ّ
عبر عنه البقاعيون
بتصويتهم الكثيف في االنتخابات
األخـ ـي ــرة .امل ـقــاومــة أول ــوي ــة ،ول ـك ــن...
تحتاج إلــى كثير مــن الجهد إلقناع
ّ
أي م ــن أب ـن ــاء ال ـب ـقــاع الـشـمــالــي بــأن
املقاومة التي باتت رقمًا صعبًا في
االس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ــدول ـي ــة ع ــاج ــزة،
ب ـح ـض ــوره ــا ال ـح ـك ــوم ــي م ـن ــذ 2005
وال ـن ـيــابــي م ـنــذ  ،1992ع ــن الـضـغــط
لتنفيذ مشروع «استراتيجي» واحد
فــي البقاع الشمالي ،مــن نــوع مسح
األراض ـ ـ ــي وفـ ــرزهـ ــا ،أو ال ـع ـمــل على
إع ـ ــادة تـشـغـيــل خ ــط س ـكــك ال ـحــديــد،
أو العفو املـشــروط عــن عـشــرات آالف
املـطـلــوبــن بـجـنــح .كــل ذرائ ــع الدنيا
ً
ل ــن ت ـق ـنــع ابـ ــن الـ ـه ــرم ــل ،مـ ـث ــا ،مل ــاذا
عـلـيــه ق ـطــع  30كـيـلــومـتـرًا لـلــوصــول
الــى أقــرب كاتب عــدل ،و 60كيلومترًا
لالستحصال على سجل عدلي ،و90
كيلومترًا إلجراء معاينة ميكانيكية،
ومل ـ ـ ـ ـ ــاذا لـ ـي ــس ب ـ ــن س ـ ـكـ ــان امل ــديـ ـن ــة
وق ـضــائ ـهــا الـ ـ ـ  80أل ـف ــا م ـمــن يحمل
اآلالف منهم إجــازات جامعية ،قاض
واحـ ــد أو مــوظــف م ــن الـفـئــة األولـ ــى،
ومل ـ ـ ــاذا ُيـ ـح ــرم ش ـب ــان ـه ــم م ــن دخ ــول
املدرسة الحربية.
التململ ال ــذي عـ ّـبــر عـنــه البقاعيون
ً
عشية االنتخابات ،واستدعى تدخال
شخصيًا من السيد حسن نصر الله،
جــاء غــداة حسم الجيش وحــزب الله
م ـعــركــة الـ ـج ــرود وط ـ ــرد اإلره ــاب ـي ــن
م ـن ـهــا .وفـ ــي وقـ ــت ي ـع ـ ّـد ف ـيــه ال ـحــزب
أك ـبــر «رب ع ـمــل» ف ــي ه ــذه امل ـنــاطــق،
وتقوم مؤسساته الخدماتية واملالية
ك ـ ــاإلم ـ ــداد وج ـ ـهـ ــاد الـ ـبـ ـن ــاء وال ـع ـم ــل
االجـتـمــاعــي وال ـقــرض الـحـســن ،مقام
ً
«دول ــة الــرعــايــة» .هــذا ليس تفصيال.
صحيح جدًا أن جزءًا من هذا التململ
ّ
غـ ــذاه م ـع ــادون لـلـمـقــاومــة مــن خــارج
الحدود ضمن حملة شيطنة الحزب
فــي بيئته الحاضنة .لكن الصحيح
أي ـض ــا أن ال ـح ــزب ي ـت ـحـ ّـمــل ،ف ــي نظر
كثيرين مــن أبـنــاء هــذه البيئة ،جــزءًا
معتبرًا مــن املـســؤولـيــة عــن تحصيل
ح ـقــوق ـهــم .ي ــدرك ــون أول ــوي ــة حـمــايــة
امل ـق ــاوم ــة بــال ـن ـس ـبــة الـ ــى حـ ــزب ال ـلــه،
بـ ـمـ ـق ــدار مـ ــا ي ـ ـ ــرون ف ـي ــه مـ ـك ـ ّـون ــا فــي
ً
ال ـس ـل ـط ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة مـ ـ ـس ـ ــؤوال عــن
إخراجهم من ضائقتهم التي يقيمون
ف ـي ـه ــا م ـن ــذ عـ ـق ــود ط ــويـ ـل ــة .ضــائ ـقــة
ت ـج ـع ــل ش ـب ــاب ـه ــم ف ــريـ ـس ــة ال ـب ـط ــال ــة
وامل ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــدرات .يـ ـسـ ـتـ ـه ــويـ ـه ــم شـ ـع ــار
مكافحة الفساد الذي رفعه حزب الله
مـنــذ االنـتـخــابــات النيابية األخ ـيــرة.
ل ـكــن ،ولـنـكــن صــريـحــن ،لــن يعنيهم
كـثـيـرًا تـحــريــر األم ـ ــاك الـبـحــريــة من
ال ـن ــاق ــورة ال ــى ال ـع ـبــدة طــاملــا أن ــه «ال
بحر في بعلبك» ،وال مرور التلزيمات
بهيئة املـنــاقـصــات طــاملــا أن أحـ ـدًا ال
ي ـح ــاس ــب ع ـل ــى س ـ ــوء األشـ ـ ـغ ـ ــال ،وال
خـ ـف ــض ف ـ ــات ـ ــورة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ط ــامل ــا
أن «ال ـت ـشــري ـجــة» بـخـمـســة دوالرات.
ه ــذا ،عـلــى أهـمـ ّـيـتــه ،بــالـنـسـبــة إليهم
ن ـ ـ ــوع م ـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــرف .ف ـ ــي بـ ـل ــد ي ـج ـهــر
س ـي ــاس ـي ــوه وأط ـ ــراف ـ ــه ال ـس ـيــاس ـيــون
بـمـبــدأ «عــالـسـكــن ي ــا ب ـط ـيــخ» ،يــريــد
ً
ه ــؤالء ،أوال ،حصتهم مــن «بطيخة»
الخدمات والتوظيف واإلنماء...

ل ــم ي ـجــد األمـ ــن ال ـع ــام ل ـت ـيــار املستقبل
أح ـمــد ال ـحــريــري س ــوى ح ــزب ال ـلــه ومــا
ّ
يسميه «تهديداته األمنية» ،لـ«تبييض»
وجهه مع طالبي اللجوء من السوريني
واللبنانيني إلى الدول األوروبية .هكذا،
يستسهل ابن عمة رئيس حكومة لبنان
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ،والـ ـق ــائ ــد الـتـنـظـيـمــي
لـ ـت ـ ّـي ــاره ال ـس ـي ــاس ــي ،اخ ـ ـتـ ــراع الـ ــذرائـ ــع
ول ـصّــق ال ـت ـهــم ب ـح ــزب ال ـل ــه ،ألج ــل دعــم
«م ـ ـلـ ــف» لـ ـج ــوء ،ي ـق ـ ّـدم ــه أصـ ــدقـ ــاؤه فــي
سفارات الدول األوروبية في بيروت.
«الواسطة» التي ّ
يقدمها تيار املستقبل
ه ـ ــذه امل ـ ــرة جـ ــديـ ــدة مـ ــن ن ــوعـ ـه ــا ،ال بــل
مـبـتـكــرةّ ،
ورب ـم ــا ت ـحــوز بـ ــراءة اخ ـت ــراع.
يــأتــي طــالــب الـلـجــوء فــي دول ــة أوروب ـيــة
إلــى تيار املستقبل ،أكــان سوريًا نازحًا
فــي لـبـنــان أم لـبـنــانـيــا ،ويـطـلــب واسـطــة
ل ــدع ــم ط ـل ـب ـّـه .املـ ـس ــأل ــة ب ـس ـي ـط ــة .ورقـ ــة
صغيرة يوقعها الحريري أو بالنياية
عنه املحامي حسن حلواني ،تفيد بأن
فــان الفالني معروف من قبل «جمعية
تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل» ،و«حـ ـي ــات ــه م ـعــرضــة
لـتـهــديــد وض ـغــوطــات دائ ـمــة ومستمرة
ّ
محلية لبنانية هي حزب
من قبل منظمة
الـلــه ،وذل ــك ألسـبــاب سـيــاسـيــة» .إن كان
السبب ّ
األول ال يكفي ،ال هم ،فباستطاعة
الحريري ومن ينوب عنه إضافة بعض
الـ ـبـ ـه ــارات« :ح ــاول ــت امل ـن ـظ ـمــة اغـتـيــالــه
(فالن الفالني) أكثر من ّ
مرة»!
غير أن ّ
معد الورقة /النموذج« ،يتذاكى»
أيضًا ،إذ يختم إفادته بالقول إن «هذه
اإلفــادة أعطيت ً
بناء لطلب السيد (فالن
الفالني) وعلى كامل مسؤوليته»! أي إن
اتهام حزب الله ليس ً
بناء على معلومات
أو معطيات ،بــل بـنـ ً
ـاء على طلب طالب
ّ
اإلفادة ،وعلى مسؤوليته ،عل الحريري

يرفع مسؤولية قضية كهذه عن عاتقه
وعن عاتق تيار املستقبل ورئيسه سعد
الحريري.
املهم أن حبل الكذب قصيرّ .قبل فترة،
وص ـ ـلـ ــت إفـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـم ــاثـ ـل ــة مـ ــوق ـ ـعـ ــة مــن
املحامي حسن حلواني إلى سفارة دولة
أوروبـ ـي ــة ،صـ ــودف أن ـهــا ع ـلــى تــواصــل
م ـس ـت ـمـ ّـر مـ ــع ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،وبــإم ـكــان ـهــا
ال ـت ـح ـقــق م ــن ص ـ ّـح ــة هـ ــذه االت ـه ــام ــات.
ول ـ ـ ـ ــدى مـ ــراج ـ ـعـ ــة الـ ـجـ ـه ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة
ملـ ـس ــؤول ــن ف ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــزب حـ ـ ــول ص ـ ّـح ــة
ادع ـ ـ ــاءات أح ـمــد ال ـح ــري ــري ،ت ـبــن أنـهــا

سبق للحريري أن
ّ
سهل لجوء أحد
المنتمين إلى «كتائب
عبد الله عزام» اإلرهابية

لـيـســت املـ ـ ّـرة األولـ ــى ال ـتــي تـعـطــى فيها
إفـ ــادات مـمــاثـلــة ،للبنانيني وســوريــن
أي ـض ــا! وأن ه ــذه سـيــاســة «اس ـت ـجــداء»
ي ـت ـب ـع ـهــا الـ ـتـ ـي ــار األزرق إلق ـ ـنـ ــاع دول
أوروب ـي ــة ب ـضــرورة ّمـنــح طـلـبــات لجوء
ألشخاص ال يستحقونها ،خصوصًا أن
ّ ّ
معنية أكدت لـ«األخبار»
مصادر أمنية
أن أحد املنتمني إلى تنظيم كتائب عبد
الله عزام اإلرهابية ،سبق أن نال صفة
ال ـل ـجــوء ف ــي إحـ ــدى ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة،
بـعــد أن حـصــل عـلــى إفـ ــادة مـمــاثـلــة من
أح ـم ــد ال ـح ــري ــري .ه ــل يـسـتـسـهــل تـيــار
املستقبل تشويه صورة تنظيم لبناني
في الخارج ،واآلن بعد انكشاف الحيلة،
ً
يستسهل ض ــرب الـثـقــة بـلـبـنــان ،فضال
عن تهديد األمــن األوروبــي انطالقًا من
لبنان ألجل حسابات سياسية ضيقة؟
أم أن تشويه صــورة حزب الله سياسة
عـ ــامـ ــة ،وم ـم ـك ــن م ـع ـه ــا اس ـت ـع ـم ــال كــل
الــوســائــل املـتــاحــة؟ وال ـسـ ّـؤال أيضًا إلى
الذي يمنح
نقابة املحامني ،حول الحق ّ
محامي عضو فــي النقابة حــق توقيع
من هذا النوع ،علمًا بأن حلواني
وثيقة ّ
ك ــان مــرش ـحــا م ــن ق ـبــل ت ـيــار املستقبل
ّ
لتولي منصب محافظ جبل لبنان؟

ّ
أحمد الحريري يوزع إفادات لجوء لألصدقاء (مروان بوحيدر)

تقرير

نزاع اليمونة ـ العاقورة
إلى الواجهة مجددًا
رامح حمية
عـلــى وق ــع ان ـطــاق الحملة األمـنـيــة في
الـبـقــاع الـشـمــالــي ع ــاد مـلــف ال ـنــزاع بني
بلدتي اليمونة والعاقورة إلى الواجهة.
تــوس ـعــت دائ ـ ــرة الـ ـن ــزاع م ـنــذ أســاب ـيــع
قليلة ،ولــم تـحــرك الــدولــة ساكنًا تجاه
امل ـش ـك ـل ــة الـ ـت ــي س ـق ــط ض ـح ـي ـت ـهــا مـنــذ
ع ــام  1938مــن ال ـقــرن املــاضــي أكـثــر من
عشرين ضحية من أبناء البلدتني .على
الـعـكــس مــن ذل ــك ،سـحــب الـجـيــش ،قبل
أشهر ،نقطة له كانت مثبتة في املنطقة
املتنازع عليها.
يـ ـ ــوم أمـ ـ ــس حـ ـص ــل مـ ــا كـ ـ ــان م ـت ــوق ـع ــا:
إش ـكــال بــن ش ـبــان مــن الـيـمــونــة وعــدد
م ــن ع ـنــاصــر ش ــرط ــة ب ـلــديــة ال ـع ــاق ــورة،
وذلك على أثر «تخطي عناصر الشرطة
البلدية حــدود املنطقة املتنازع عليها
ودخ ــول ـه ــم أراضـ ـ ــي ج ـ ــرود ال ـي ـمــونــة»،
بـحـســب روايـ ــة رئ ـيــس بـلــديــة الـيـمــونــة
طــال شــريــف ال ــذي قــال لــ«األخـبــار» إن
عـنــاصــر شــرطــة بـلــديــة ال ـع ــاق ــورة على
مدى األيام القليلة املاضية «عملوا على
وضــع قواميع مــن الـحـجــارة فــي أماكن
م ـت ـعــددة مــن ال ـج ــرود امل ـت ـنــازع عليها،
الستعمالها كحدود ،حتى إنهم دخلوا
عقارات بلدة اليمونة» .ال يخفي شريف
أن شرطة بلدية العاقورة وقعت في ما
يشبه الكمني الذي نصبه عدد من شبان
اليمونة «على أثــر التعديات املستمرة
من قبل شرطة البلدية» ،فأقدموا على

نــزع أسلحتهم الـفــرديــة والطلب منهم
مغادرة الجرود وإبالغ رئيس بلديتهم
أن هـ ــذه األراضـ ـ ـ ــي ل ـل ـي ـمــونــة بـمــوجــب
القانون وباعتراف السلطات القضائية
واألجهزة األمنية.
وف ـي ـم ــا ت ــوج ـه ــت دوري ـ ـ ــة م ــن م ـغــاويــر
الجيش اللبناني إلى جــرود املنطقتني
ل ـل ـح ــؤول دون أي ردود ف ـعــل جــديــدة
ع ـلــى إش ـك ــال أمـ ــس ،عـلـمــت «األخـ ـب ــار»
أن قائد الجيش العماد جوزيف عون،
كــان ينوي دعــوة كل من رئيسي بلدية
ال ـعــاقــورة والـيـمــونــة لــاجـتـمــاع بــه في
ال ـي ــرزة ،إال أن ه ــذه الــدعــوة لــم تحصل
حتى اآلن.
الـ ـخ ــاف ــات بـ ــن ال ـب ـل ــدت ــن تـ ـع ــود إل ــى
 80عــامــاّ ،
وأدت إل ــى جــولــة مــن العنف
ّ
عــام  1950ذهــب ضحيتها الـعــديــد من

األم ــر تـطـ ّـور فــي حينها ،ما
الـجــانـبــن.
ّ ً
استدعى تدخال من املراجع السياسية
والقضائية واألمـنـيــة وات ـخــاذ سلسلة
إج ـ ـ ـ ــراءات كـ ــان أبـ ــرزهـ ــا ت ـك ـل ـيــف لـجـنــة
قضائية نقضت ق ــرارًا قضائيًا سابقًا
أدى إلى نشوب النزاع.
ّ
ورأى طـ ــال ش ـ ّـري ــف أن قـ ـ ــرار الـلـجـنــة
القضائية لم ينفذ العتبارات سياسية
وبـقــي حـبـرًا عـلــى ورق« .لـكــن فــي عهد
رئيس الجمهورية األسبق إميل لحود
ُ ِّ
 ،وم ـن ـع ــا ل ـت ـجــديــد الـ ـخ ــاف ــات ،كــل ـفــت
ي
مديرية املخابرات فيالجيش اللبنان 
ّ
الـقـيــام بـ َحــل مــؤقــت يلتزمه الـجــانـبــان،
ّ
ريثما ُيوضع الحل النهائي للخالف».
وحــاولــت «األخ ـب ــار» االت ـصــال برئيس
بـلــديــة ال ـعــاقــورة ،إال أن ــه لــم يـكــن «على
السمع».

باسمه تعاىل
تدعوكم إدارة «مجمع اإلمام املهدي» (عج) الثقايف ملحارضة بعنوان:

الخطاب القرآين يف مواجهة طغيان املال والسلطة
قراءة نقدية يف مناهج املفرسين

يلقيها :أستاذ العلوم القرآنية الدكتور فرح موىس
عميد كل ّية الدراسات اإلسالم ّية يف الجامعة اإلسالمية يف لبنان
الزمان :نهار السبت الواقع فيه  30حزيران  2018الساعة الرابعة عرصا ً.
املكان :لبايا -البقاع الغريب -مجمع اإلمام املهدي الثقايف -قاعة فرح موىس الثقافية
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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

تقرير

أزمة التأليف :عودة إلى ما قبل التسوية الــرئاسية
أجواء تأليف الحكومة عادت بالبالد إلى ما قبل التسوية الرئاسية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل .السجال بين
رئيسي الجمهورية والحكومة خرج إلى العلن ،فيما ّ
يلوح الفريق المناوئ للسعودية بإمكان تصعيب مهمة الرئيس
ّ
المكلف« ،ردًا على أدائه»!
ع ـ ــادت ُم ـ ـشـ ــاورات تــأل ـيــف الـحـكــومــة
إل ـ ـ ــى الـ ـنـ ـقـ ـط ــة ال ـ ـص ـ ـفـ ــر ،حـ ـت ــى ب ــدت
األجـ ـ ــواء ال ـس ـيــاسـيــة أش ـب ــه بـمــرحـلــة
مــا قبل التسوية الرئاسية .الخالف
ب ــن الــرئـيـســن مـيـشــال ع ــون وسـعــد
ال ـ ـحـ ــريـ ــري خـ ـ ــرج إلـ ـ ــى الـ ـعـ ـل ــن ،عـلــى
خ ـل ـف ـيــة إص ـ ـ ــرار األخـ ـي ــر ع ـل ــى تـبـنــي
م ـط ــال ــب ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة «ال ـت ــي
ت ـم ـ ّـد ي ــده ــا إلـ ــى ص ــاح ـي ــات رئ ـيــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة وم ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــه» ،ب ـح ـســب
م ـ ـصـ ــادر ق ــريـ ـب ــة مـ ــن قـ ـص ــر ب ـع ـب ــدا.
وترى املصادر أن إصرار القوات على
الحصول على منصب نائب رئيس
الحكومةّ ،
يمس بصالحيات ُ رئيس
الجمهورية ،وباألعراف التي أرسيت
بعد اتفاق الطائف ،مضيفة« :أما إذا
ّ
متمسكًا بمنح
كــان رئيس الحكومة
القوات أو أي كتلة أخرى حصة أكبر
من حجمها ،فال مانع لدينا ،شرط أن
يـكــون ذل ــك مــن حـصـتــه ،ال مــن حصة
رئيس الجمهورية أو باقي الكتل».
هذه األجواء عكسها بيان صادر عن
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة ،شـ ـ ّـدد ع ـلــى أن

موقع يسمح له باسترهان البلد أو
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة» .م ــا قــالــه السيد
ليس أكثر من «لفت نظر للحريري»،
ك ـمــا يـ ـق ــول« ،فـ ـ ــإذا أراد إبـ ـق ــاء الـبـلــد
وال ـح ـكــومــة ره ـي ـنــة س ـيـ ِـجــد ال ـفــرقــاء
أنفسهم مضطرين إلعــادة النظر في
تكليفه» ،مـشـ ّـددًا على كلمة «ربـمــا»،
ألن «الخضوع إلى ما ال نهاية ال ّ
بد
ً
وأن يحصد ّ
رد فعل رافـضــا ،وصــوال

إل ــى إع ــادة الـنـظــر بالتكليف» .وقــال
الـسـيــد ل ـل ـحــريــري« :م ــع ك ــل حرصنا
عليك ،ومعرفتنا لقيمتك وتمثيلك ،ال
نستطيع ّ
تحمل إبقائك رهينة ،فنحن
معنا األغلبية وهذه األغلبية دعمت
تكليفك ،فال تسمح لآلخرين بفرض
شروطهم عليك».
وك ـ ــان ـ ــت ك ـت ـل ــة «املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» ،ال ـت ــي
اج ـت ـم ـعــت أمـ ــس ب ــرئ ــاس ــة ال ـحــريــري
(ال ـ ـ ــذي أعـ ـل ــن أن ـ ــه سـ ـي ــزور ع ـ ــون فــي
اليومني املقبلني) قــد ّ
وجـهــت رسالة
إلـ ــى ق ـصــر ب ـع ـبــدا ع ـ ّـدت ـه ــا م ـص ــادره
رسائلة سلبية ،وخاصة لجهة القول:
«تتطلع الكتلة إل ــى ال ــدور املـحــوري
للرئيس ميشال عون ،في الخروج من
دائــرة الترقب واالنتظار ،واالنطالق
مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس املـ ـكـ ـل ــف نـ ـح ــو بـ ـل ــورة
الـصـيـغــة الـنـهــائـيــة لـشـكــل الـحـكــومــة
وم ـكــونــات ـهــا» .ف ـهــذا ال ـكــام رأت فيه
امل ـ ـصـ ــادر م ـح ــاول ــة م ــن «امل ـس ـت ـق ـبــل»
ل ـت ـح ـم ـيــل ع ـ ــون م ـس ــؤول ـي ــة تـعـطـيــل
التأليف.

َّ
مالحظات بحق  85مجنسًا

العام
تقرير المدير
ّ
لألمن العام َّتضمن مالحظات
بحق  85مجنسًا
عــون «ليس فــي وارد التغاضي ّ
عما
منحه إيــاه الــدسـتــور مــن صالحيات
وم ــا درج ــت عليه األعـ ــراف املعتمدة
مـ ـن ــذ ات ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــف ،وال س ـي ـمــا
ل ـجـهــة ح ــق رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة في
أن ي ـخ ـت ــار ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
ّ
ّ
وع ــددًا مــن الـ ـ ــوزراء» .وأك ــد أن «على
الذين يسعون في السر والعلن ،إلى
مـصــادرة هــذا الـحــق املـكـ َّـرس لرئيس
الـجـمـهــوريــة ،أن يـعـيــدوا حساباتهم
وي ـص ـح ـحــوا ره ــان ــات ـه ــم ،ويـنـعـشــوا
ذاكــرت ـهــم» ،معتبرًا أن «االنـتـخــابــات
حـ ـ ـ ّـددت أحـ ـج ــام الـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة،
ّ
وما على هذه القوى إل احترام هذه
ّ
األحـجــام حتى تكون عملية تشكيل
ّ
الحكومة مسهلة».

مصادر بعبدا رأت في بيان كتلة المستقبل محاولة لتحميل عون مسؤولية تعطيل التأليف (هيثم الموسوي)

وأكـ ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة رف ـي ـعــة
املستوى لـ«األخبار» أن عون والتيار
الوطني الحر لن يقبال بمنح القوات
ّ
مــا يمكنها مــن إف ـشــال الـعـهــد ،الفتة
إلى أن قناعة املعنيني بالتشاور مع
ال ـح ــري ــري بـتــألـيــف ال ـح ـكــومــة بــاتــت
شبه محسومة لجهة أن التعقيدات
خـ ــارج ـ ـيـ ــة ال داخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة .وت ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدث
امل ـ ـصـ ــادر ع ــن إشـ ـ ـ ــارات ص ـ ـ ــادرة عــن
بعض السفارات هدفها وضــع فيتو
على منح وزارات أساسية لحزب الله،
وإن لم تكن وزارات أمنية أو سيادية.

وق ــال ــت املـ ـص ــادر إن أداء ال ـحــريــري
سيؤدي إلى تصعيب مهمته« ،وربما
ُ
س ــت ــرف ــع ف ــي وج ـه ــه ب ـعــض امل ـطــالــب
ـ ـ ـ ـ ال ـش ــروط م ــن قـبــل امل ـح ــور امل ـ ّنــاوئ
للسعودية ،كمطلب تــوزيــر سنة من
خارج فريق  14آذار».
ولـ ـفـ ـت ــت املـ ـ ـص ـ ــادر إلـ ـ ــى أن ت ـغ ــري ــدة
ال ـ ـنـ ــائـ ــب ج ـم ـي ــل الـ ـسـ ـي ــد أم ـ ـ ـ ــس ،قــد
ت ـك ــون إشـ ـ ــارة دال ـ ــة ف ــي ه ــذا امل ـج ــال.
الـتـغــريــدة ال ـتــي نـشــرهــا الـسـيــد على
مــوقــع «تــوي ـتــر» ق ــال فـيـهــا« :ســابـقــا،
ف ـش ــل ج ـع ـجــع ب ــاح ـت ـج ــاز ال ـح ــري ــري

ب ــالـ ـسـ ـع ــودي ــة إلسـ ـ ـق ـ ــاط ال ـح ـك ــوم ــة.
الـيــوم نجح جعجع وجنبالط بدعم
سعودي باحتجازه في لبنان لعرقلة
الثاني؟
الحكومة ،إلى متى االحتجاز
ّ
األغلبية معنا .ربما عريضة موقعة
من  ٦٥نائبًا عبر املجلس إلى رئيس
الجمهورية ليسقط تكليف الحريري
ُ
يكنُ .
والب َدالء كثيرون».
كأنه لم
كــام السيد أثــار الكثير مــن التأويل
ح ــول مــا إذا ك ــان رســالــة مــن الفريق
الذي ينتمي إليه ،أو نوعًا من الضغط
ع ـلــى الــرئ ـيــس امل ـك ـلــف ،ف ــي مــواجـهــة

الـضـغــط ال ــذي يـمــارســه عـلــى رئيس
الجمهورية .لكن السيد الذي يرى أن
الـبـعــض يـقــرأ نـصــف الجملة ويـتــرك
ّ
نـصـفـهــا اآلخـ ـ ــر ،أك ـ ــد أن ك ــام ــه كــان
واض ـح ــا ف ــي وجـ ــود شـ ــروط يمليها
رئـ ـي ــس الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة سـمـيــر
جـعـجــع ،وأن هـنــاك إش ــارة سعودية
للحريري بعدم تشكيل حكومة تزعج
ج ـع ـجــع .وق ـ ــال ال ـس ـيــد لـ ــ«األخـ ـب ــار»:
«يهمنا بـقــاء الـحــريــري ألنــه األق ــوى،
لـكــن ّ
يهمنا أكـثــر أن ال يبقى رهينة
ع ـنــد ج ـع ـجــع ،ألن األخـ ـي ــر ل ـيــس في

على صعيد آخــر ،بــدا الفتًا ما أعلنه
وزي ــر الــداخـلـيــة ن ـهــاد املـشـنــوق بعد
لقائه عون في بعبدا أمس ،حيث قال
إن الـبــت بمصير مــرســوم التجنيس
الدولة
مرتبط بقرار مجلس شــورى ُ
ب ـشــأن ال ـط ـعــون امل ـق ـ ّـدم ــة ف ـيــه .وفـ ِـهــم
َ
مــن كــام املـشـنــوق ّ
ورئيسي
تمسكه
ال ـج ـم ـهــوريــة وال ـح ـكــومــة بــاملــرســوم،
بصرف النظر عن الئحة املالحظات
التي ّ
قدمتها املديرية العامة لألمن
ال ـع ــام ب ـش ــأن امل ـش ـمــولــن بــاملــرســوم.
وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن تـقــريــر املــديــر
ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـلـ ــواء ع ـبــاس
إب ــراهـ ـي ــم ،ت ـضـ ّـمــن م ــاح ـظ ــات بحق
 85اسمًا واردًا في املــرســوم .وتــراوح
هذه املالحظات بني وجود مالحقات
قضائية أو أمنية في لبنان أو سائر
دول العالم ،أو وجود أحكام قضائية
أو تـعـ ّـرض أحــد املجنسني للتوقيف
في لبنان أو في وطنه األصلي.
(األخبار)

ُ
نقاشات «التيار» :نريد نوابًا حزبيين ...وزراء

الحريري يسحب من عون مفتاح التأليف
من ُيحرج من في تأخير
تأليف الحكومة ،ومن
يملك مفتاح الحل :رئيس
الجمهورية العماد ميشال
عون أم الرئيس المكلف
سعد الحريري .حتى اآلن،
ال يبدو أن في يد رئيس
الجمهورية أوراقًا كثيرة،
يتمكن من خاللها الضغط
على الحريري للقبول بما ال
يراد له أن يقبله
هيام القصيفي
ال يبشر الـتــأخـيــر فــي تــألـيــف الحكومة
بكثير من الخير ،ال سيما بعد السجاالت
ال ـكــام ـيــة وب ـي ــان رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة.
فاملشكلة مرشحة ألن تتفاقم ،فال تعود
مقتصرة على مجرد تأخير ألسابيع أو
ألشـهــر ،أســوة بما حصل أثـنــاء تشكيل
حكومات سابقة .املراوحة في التأليف،
ت ـضــع ال ـت ـفــاهــم ال ــرئ ــاس ــي بــرم ـتــه على
املـحــك ،وتجعل مــن رئـيــس الجمهورية
العماد ميشال عون أسير إرادة الرئيس
املكلف ال العكس.
ص ـح ـيــح أن لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة حقًا
دسـ ـت ــوري ــا بـ ــإصـ ــدار م ــراس ـي ــم تـشـكـيــل
الحكومة ،وحقًا دستوريًا فــي قبول أو
عدم قبول أي تشكيلة حكومية يرفعها
رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة املـ ـكـ ـل ــف إل ـ ـيـ ــه ،لـكــن
أداء ال ـحــريــري ف ــي األســاب ـيــع األخ ـي ــرة،
يـتـعــدى أي م ــادة دس ـتــوريــة .إذ إن ــه في
السياسة بات يحرج رئيس الجمهورية
بـتــأخـيــر تشكيل الـحـكــومــة الـتــي يـعـ ّـول
كثيرًا عليها ،ويضع التفاهم اإلقليمي
وال ــدول ــي بــرعــايــة الـتـفــاهــم الــرئــاســي –
الحكومي قيد االختبار.
ق ـ ـبـ ــل أشـ ـ ـه ـ ــر قـ ـلـ ـيـ ـل ــة ،قـ ـ ـ ــدم ال ـ ـحـ ــريـ ــري
اسـ ـتـ ـق ــالـ ـت ــه ك ــرئـ ـي ــس لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة ،مــن
ً
ال ـس ـع ــودي ــة .ت ـ ــردد حـيـنـهــا أن ات ـص ــاال
جــرى بــإحــدى الشخصيات السنية كي
ً
تتولى التأليف بدال عنه ،ليسحب الحقًا
ه ــذا امل ــوض ــوع م ــن الـ ـت ــداول ،ويـخــوض
رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،وم ـعــه ح ــزب الـلــه،
معركة «استرداد» الحريري .في األشهر
الــاح ـقــة ،ب ــدا الـتـفــاهــم عـلــى أشـ ــده بني
الرجلني ،وبني تياريهما ،ولم يظهر أن
الـحــريــري انقلب على التسوية الثانية
التي عــادت وكرسته مــرة أخــرى رئيسًا
للحكومة بعد طي االستقالة السعودية.
أج ــري ــت االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ف ــي ظل

ت ـف ــاه ــم ب ــن ال ـط ــرف ــن وع ـ ــاد ال ـح ــري ــري
رئـيـســا مـكـلـفــا بتشكيل حـكــومــة للمرة
الثالثة.
مــا تـغـيــر هــو أن ال ـحــريــري ال يـبــدو هو
نفسه ال ــذي استرجعه عــون إلــى لبنان
ً
واستقبله استقباال الفـتــا ،وال هــو ذلك
الذي رفض تلبية شروط سعودية قبل
أشهر ،ليعود اليوم «راضـخــا» لها .وال
ه ــو الـ ــذي جـمـعـتــه مـصـيـبــة االس ـت ـقــالــة
األولى مع عون ،لكنهما يكادان يفترقان
مــع م ـش ــاورات الـتــألـيــف ،وي ـع ــودان إلــى
م ــرح ـل ــة ال ـ ـخـ ــاف امل ـس ـت ـح ـك ــم بـيـنـهـمــا
قـبــل س ـنــوات ،بحسب مــا ب ــدأت تعابير
ال ـطــرفــن ت ــوح ــي ب ــذل ــك .وي ـط ــرح األداء
الـحــريــري فــي املـلــف الحكومي وتمسك
رئ ـيــس الـحـكــومــة بـصــاحـيــاتــه ،أسئلة
عدة حول املغزى اإلقليمي واملحلي من
التأخير ومستقبله .أولها ،ماذا لو كرر
الـحــريــري تجربته مــع الــرئـيــس ميشال
سـلـيـمــان ف ــي أي ـل ــول ع ــام  2009فيقدم
تشكيلة حكومية كأمر واقع إلى رئيس
الجمهورية؟
األكيد أن ثمة متغيرات كثيرة حصلت
منذ ذلــك الـتــاريــخ ،لكن ثمة أوج ــه شبه
أيـ ـض ــا كـ ـثـ ـي ــرة ،ف ــالـ ـح ــري ــري حـ ــن ق ــدم
ت ـش ـك ـي ـلــة ح ـك ــوم ـي ــة م ــن ث ــاث ــن وزيـ ـ ـرًا
إلــى سليمان بعد مضي  75يــومــا على
تـكـلـيـفــه ،ك ــان يـ ــدرك سـلـفــا أن سـلـيـمــان
سيرفضها ،بناء على رفــض املعارضة
ح ـي ـن ـهــا امل ـت ـم ـث ـل ــة بـ ـح ــزب الـ ـل ــه وعـ ــون
وكــان رئيسًا لتكتل التغيير واإلصــاح
والرئيس نبيه بري لحقهم في اختيار
وزرائـهــم ،وأنــه سيكلف مجددًا بتأليف
ال ـح ـك ــوم ــة .ل ــم ت ـك ــن ع ـن ــاص ــر امل ـغ ــام ــرة
ك ـث ـيــرة ك ــي ي ـغــامــر ال ـح ــري ــري بــرصـيــده
ب ـع ــدم ع ــودت ــه رئ ـي ـســا ل ـل ـح ـكــومــة ،الـتــي
شـكـلـهــا ف ــي ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي م ــن ال ـعــام
نفسه ،واسـتـمــر رئيسًا لـهــا ،حـتــى عام
 2011حــن أطــاحــت بــه اسـتـقــالــة وزراء

قوى  8آذار حني كان في زيــارة رسمية
إلى واشنطن.
امل ـف ــارق ــة أن ال ـح ــري ــري يـحـمــل مـفــاتـيــح
الحكومة ،مدركًا ،والسعودية من خلفه،
أن الظرف اإلقليمي واملحلي دقيق ،إلى
الدرجة التي تمكنه من املغامرة ،فيطرح
شروطه وشروط القوات ورئيس الحزب
ال ـت ـقــدمــي االشـ ـت ــراك ــي ول ـي ــد ج ـن ـبــاط،

الظرف اإلقليمي
والدولي سيكون
بالمرصاد ألي محاولة
لإلتيان بشخصية سنية
معارضة بديلة للحريري
فيطوي صفحة الخالفات الكثيرة التي
فرقته عنهما قبل استقالة السعودية
وبعدها .وألن الكرة أصبحت في ملعب
رئيس الجمهورية ،يعرف الحريري أن
أوراق ع ــون ليست كـثـيــرة ،مهما كانت
مواقفه وصالحياته ،وال يمكن له وهو
صــاحــب الـحــق فــي تــوقـيــع املــراس ـيــم ،أن
يعزل الرئيس املكلف مهما طالت مدة
التكليف .ما يمكن عون القيام به ،فقط
إذا قرر الحريري وضع تشكيلة حكومية
أسوة بما حصل عام  ،2009أن يرفضها
فيعتذر الحريري عن عدم التشكيل .وإال
سيبقى الـحــريــري مكلفًا إلــى أن يصدر
قرار التأليف.
تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن خـطــوة مــن نــوع
اعتذار الحريري عن عدم قبول التكليف،

الحريري يطرح شروطه وشروط القوات وجنبالط ،فيطوي صفحة
الخالفات الكثيرة التي فرقته عنهما (هيثم الموسوي)

بـعــد تـشـكـيـلــة أم ــر واقـ ــع ،سـيـضــع عــون
وح ــزب الـلــه أم ــام تحد كبير والتسوية
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ع ـل ــى امل ـ ـحـ ــك ،مـ ــا ي ـع ـن ــي أن
هـنــاك مــن قــرر اخــذ البلد إلــى املواجهة
امل ـبــاشــرة .فبغض الـنـظــر عــن احتساب
الـ ـن ــواب الـ ــذي س ـي ـع ــودون إل ــى تسمية
الـحــريــري أو تسمية غـيــره ،فــإن الظرف
اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي سـيـكــون بــاملــرصــاد
ألي محاولة لإلتيان بشخصية سنية
م ـع ــارض ــة بــدي ـلــة ل ـل ـح ــري ــري .ف ــا عــون
ي ـ ـقـ ــدر أن ي ـت ـح ـم ــل وزرهـ ـ ـ ـ ــا وال ح ــزب
ال ـل ــه ،مـهـمــا أص ــر ال ـطــرفــان حــالـيــا على
توزير املعارضة السنية .فتمثيلها في
ال ـح ـكــومــة أم ــر يـخـتـلــف ع ــن اخـتـيــارهــا
ل ــرئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة ،ال س ـي ـمــا أن أم ــام
عون وحزب الله استحقاقني أساسيني،
األول الـعـقــوبــات الـتــي تشتد تصاعديًا
على حزب الله ولبنان في حال جنوحه
نـحــو أي خ ـطــوات تـصـعـيــديــة ،تفترض
واش ـن ـط ــن أن ـه ــا ت ـص ــب مل ـص ـل ـحــة ح ــزب
ال ـ ـلـ ــه ،واملـ ــؤت ـ ـمـ ــرات ال ــدولـ ـي ــة األخـ ـي ــرة
الـتــي ارتـبـطــت بـمـكــان أســاســي بـصــورة
ال ـحــريــري واس ـم ــه ،وال ــزي ــارات الــدولـيــة
إلـ ــى بـ ـي ــروت ص ـبــت ف ــي اتـ ـج ــاه رئــاســة
الحكومة والحكومة أكثر مما صبت في
اتجاه رئاسة الجمهورية.
من هنا ال يمكن الكالم عن سيناريوات
كثيرة ومغايرة ملا سبق ،ألن التجارب
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة وال ـ ـ ـتـ ـ ــدخـ ـ ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
والدولية هي نفسها ،وأي خيار مطروح
ع ـلــى ب ـس ــاط ال ـب ـح ــث ،س ـبــق أن اعـتـمــد
وجرب وأسفر عن نتائج معروفة .وفي
كل مرة ،يكون الخيار الوحيد في لعبة
ع ــض األصـ ــابـ ــع ،ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى حـكــومــة
اتـ ـح ــاد وطـ ـن ــي ،ال تـ ـ ــزال ه ــي امل ـت ـقــدمــة
كـ ـخـ ـي ــار .أمـ ـ ــا ت ـ ـكـ ــرار ن ـ ـمـ ــوذج ح ـكــومــة
ال ــرئـ ـي ــس ن ـج ـي ــب مـ ـيـ ـق ــات ــي ،فـ ــا يـ ــزال
مستبعدًا .ألن ذلــك سيأخذ للبنان إلى
مكان آخر ويطيح بالتسوية واالستقرار
فيه ،وعون والتيار الوطني ،ال يحتمالن
مــواج ـهــة كـتـلــة م ـعــارضــة م ــن املستقبل
والقوات وجنبالط دفعة واحدة .النقطة
األســاسـيــة هـنــا تكمن فــي مــوقــف حــزب
الله الــذي ساهم في استعادة الحريري
من السعودية ،وسط كالم عن أنه ال يزال
ينصح بالتريث .لكن ردود فعل رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة وف ــري ـق ــه ورئـ ـي ــس ال ـت ـيــار
الــوط ـنــي ال ـح ــر ،تـجـعــل ال ـش ـكــوك تـحــوم
ح ــول ال ـخ ـيــار الـ ــذي س ـيــأخــذه ال ـح ــزب،
فهل يتمكن من سحب عناصر التفجير
الداخلي وسط تصاعد حدة السجاالت
أم يساهم فــي قلب الـطــاولــة .حتى اآلن
الرهان على أن يساهم في التهدئة مهما
كانت رغبات البعض ،ولــو طــار انتظار
التأليف ،وإال فإننا نـكــون أم ــام مرحلة
مـفـتــوحــة عـلــى أل ــف احـتـمــال واحـتـمــال،
ربطًا بتطورات العراق وسوريا.

تقرير

(مروان طحطح)
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يضغط نواب في التيار
الحر ،من أجل أن يتمّ
الوطني ّ
توزير أكثر من واحد منهم،
في الحكومة الجديدة.
ّ
الفصل
«حررهم» قرار عدم ُ ّ
بين النيابة والوزارة ،وتعزز
موقفهم تجربة الوزراء
السابقين« ،غير الناجحة» ،كما
يعتبرون .ولن يقبل هؤالء
أن يجري «تخطيهم»ُ ،ويختار
فقط إلى الوزارة« ،زميلهم»
الياس بو صعب

ليا القزي
نجح الوزير جبران باسيل في إنهاء
نغمة الفصل بــن النيابة وال ــوزارة،
داخــل التيار الوطني الـحـ ّـر ،نهائيًا.
َع ـ ِـم ــل ج ــاهـ ـدًا ع ـل ــى إقـ ـن ــاع الــرئ ـيــس
ّ
بأهمية الـحـفــاظ على
ميشال ع ــون،
ُ
«س ـ ـقـ ــف س ـ ـيـ ــاسـ ــي» مـ ــرت ـ ـفـ ــع داخ ـ ــل
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،وب ــال ـت ــال ــي إعـ ــادة
توزيره (باسيل) .في وقت كان رئيس
الجمهورية «يــدفــش» باتجاه ّ
تفرغ
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة إلع ـ ــادة االع ـت ـب ــار
لـحــزب «ال ـت ـيــار» ،وشــدشــدة ركــائــزه،
ب ـعــد أن أظ ـه ــرت أرق ـ ــام االن ـت ـخــابــات
ّ
ـرة أن ال ــوض ــع غير
ال ـن ـيــاب ـيــة األخـ ـي ـ ّ
ُمريح حزبيًا .إال أنــه بالنتيجة ،كان
لباسيل مــا أراد .فـقــد ق ـ ّـررت الهيئة

ّ
الحر،
السياسية في التيار الوطني
ّ
ت ـخ ــطــي م ـب ــدأ ال ـف ـص ــل ب ــن ال ـن ـيــابــة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فـ ــي ت ـش ـك ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة
ّ
الحالية .لن ُيلزم «التيار» نفسه بهذا
الشرط ّ ،على رغم إعالنه ذلك سابقًا،
طــاملــا أن ــه ل ــم َي ـص ـ ُـدر ق ــان ــون يـفــرض
ال ـف ـص ــل ب ــن امل ـه ـم ـتــن الـتـشــريـعـيــة
ّ
وال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،وألن الـ ـق ــوى األخـ ــرى
(بــاس ـت ـث ـنــاء ت ـيــار املـسـتـقـبــل وح ــزب
الـلــه واملـ ــردة وال ـق ــوات اللبنانية) لم
تـلـتــزم بــه .الـكـ ُـام للنائب الـيــاس بو
ص ـع ــب ،أحـ ــد امل ـس ـت ـف ـيــديــن م ــن عــدم
ـث ل ـق ـنــاة «أو تي
ال ـف ـص ــل ،ف ــي ح ــدي ـ ٍ
فــي» .ما قاله وزيــر التربية السابق،
ّ
«صراع» بني
سهل كشف النقاب ،عن
ٍ
ال ـ ّن ــواب الـعــو ُنـيــن ال ــذي ــن يـعـتـقــدون
بــأنـهــم مــن «املـسـتـحـقــن» للحصول

ّ
وزاريــة ،طاملا أن الفصل
على حقيبة
ً
إضافة إلى ّ
تجدد النقاش،
لم ُيعتمد.
الذي يدور منذ فترة داخل «التيار»،
حــول ّ
هوية ال ــوزراء الـ ُـجــدد ،ومــا هي
«الـ ِـسـيــر اُلــذات ـيــة» املـطـلــوبــة ملواجهة
املرحلة املقبلة .املسألتان ُمرتبطتان
بـ ـبـ ـعـ ـضـ ـهـ ـم ــا ال ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــض ،وي ـ ــرف ـ ــض
أو أن
«التيار» أن ُيقال عنه
«صراع»ّ ،
ُ
ُ
تقارب املسألة «بسلبية» ،بل يفضل
اعتبارها وجهات نظر داخلية.
ّ
النواب
في املعلومات ،أن «جبهة» من ّ
العونيني داخل «التيار» ،تؤكد أنها
ّ
لن تقبل بأن يكون تخطي بند الفصل
ً
ُ
بــن النيابة وال ـ ــوزارة ،مـفـصــا فقط
ص ـعــب .ال
عـلــى ق ـيــاس بــاسـيــل وب ــو ُ
ُينكرون عالقات نائب املنت املتشعبة،
والحركة «اإليجابية» التي يقوم بها

ّ
وتقبله من ِقبل الرأي العام .إال أن ذلك
ال يعني ،من وجهة نظرهم ،أن يجري
«تهميشهم» مجددًا« .تخينة شوي»،
ّيقول أحدهمُ ،مسارعًا إلى التوضيح
أنـ ـن ــا «ال ن ـط ــرح أن ـف ـس ـنــا بــالـخـنــدق
ّ
ليست
فالقصة
املــواجــه لبو صعب،
ّ
ُمرتبطة بشخصه ،وهذا املوقف كنا
شخص آخر
سنتخذه أيضًا ،مع أي
ٍ
غيره» .ولكن ،هم يخوضون معركة
ّ
ـدأ» .مبدأ توزير النواب ،بما أن
«املـبـ ُ
الباب فتح.
ي ّـع ـت ـب ــر أع ـ ـضـ ــاء هـ ـ ــذه «الـ ـجـ ـبـ ـه ــة»،
ً
أنـهــم بـنــوا مـســارًا طــويــا مــن العمل
النضالي والحزبي والسياسي وأن
ال ـظ ــروف مــؤات ـيــة لـ ـ «ق ـطــف الـثـمــار»
وتوزير أكثر من نائب عوني .العهد
«ع ـهــدهــم» ،وال ش ــيء يضمن تـكــرار

ّ
ُيدرك روكز أن
عودة باسيل إلى
الحكومة ،تقطع
الطريق تلقائيًا عليه
ً
هــذه «الـفــرصــة» مستقبال ،فــي حال
ل ــم ت ـت ــم االسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـهــا ف ــي ه ــذه
ال ـف ـت ــرة .ملـ ــاذا ُي ــري ــد هـ ــؤالء احـتـكــار
ّ
ك ـ ـ ــل املـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــب ،م ـ ــن دون إفـ ـس ــاح
ج ــال أمـ ــام غ ـيــرهــم م ــن الـحــزبـيــن
امل ـ ُ
و«املناضلني»ُ ،بغية تحضير كوادر
جديدة؟
أصـ ـح ــاب ه ـ ــذا الـ ـ ـ ــرأي ،ي ـس ـت ـع ـيــدون
تجربة الوزراء الذين اختارهم فريق

رئـ ــاسـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة فـ ــي ح ـكــومــة
تصريف األعمال ُلي ّدعموا ُحججهم،
ّ
ب ــأن املــرحـلــة املقبلة تتطلب اختيار
ّ
ن ــوع ــي ــة أو «ق ـم ــاش ــة م ـخ ـت ـل ـفــة» مــن
ال ــوزراء ،يكونوا ُمنتجني ُ
ويرممون
ثقة الجمهور باملسؤولني العونيني.
ّ
وبرأيهم أن «التيار» ال يملك «ترف»
تجربة شخصيات جديدة.
«الترويج» يتضمن أن يكون الوزراء
ال ـ ُـج ــدد ،م ــن ال ـن ــواب ال ــذي ــن تسلموا
ّ
فــي ف ـتــرات ســابـقــة مــلـفــات سياسية
أو اق ـت ـص ــادي ــة ،ول ــدي ـه ــم خ ـب ــرة فــي
الـ ـت ــواص ــل مـ ــع الـ ـ ـ ــرأي الـ ـ ـع ـ ــام .ب ـن ـ ً
ـاء
عـلــى ذل ــك« ،يـجــب اخـتـيــار أشـخــاص
ناجحني» .يقود الحديث تلقائيًا إلى
النائبني إبراهيم كنعان وآالن عون.
وتنفي املصادر ما ُيقال عن ّأن ّ
تمسك

قيادة «التيار» ورئاسة الجمهورية
ب ـبــو ص ـعــب نــائ ـبــا لــرئ ـيــس مجلس
ّ
الوزراء ،وتر العالقة بني األخير وبني
ّ
ك ــل م ــن ك ـن ـعــان وع ـ ــون .مـ ــاذا ع ــن ما
ّ
ُيحكى عن خالفات «عائلية» ،تتعلق
برغبة النائب شامل روكــز والسيدة
ّ
مـ ـي ــراي عـ ــون ال ـه ــاش ــم حـ ـص ــول ،كــل
م ـن ـه ـمــا ،ع ـلــى حـقـيـبــة وزاري ـ ـ ــة؟ ت ــردّ
ّ
ـادر بـ ــأن «ال ـح ــدي ــث ع ــن تــوزيــر
امل ـص ـ ُ
ميراي ،أقفل قبل فترة ،واألمر لم يعد
ّ
مطروحًا» .أما روكــز ،فهو ُ
«يــدرك أن
ع ــودة بــاسـيــل إل ــى الـحـكــومــة ،تقطع
تلقائيًا الطريق عليه».
قبل ّأيام ،سحب باسيل ورقة مطالب
جــديــدة ،تتضمن الحصول على 11
وزيـ ـرًا لــرئــاســة الـجـمـهــوريــة والـتـيــار
ّ
ّ
الـعــونــي .إال أن الــافــت ،أن املـصــادر

ال ــداخـ ـلـ ـي ــة فـ ــي «ال ـ ـت ـ ـيـ ــار» ،ت ـت ـح ـ ّـدث
ّ
ك ـم ــا ل ــو أن ح ــزب ـه ــا ل ــن يـ ـن ــال أك ـثــر
م ــن ت ـس ـعــة .ال ـ ـتـ ــداول ب ــاألس ـم ــاء بــدأ
ّ
الحر ،من دون
داخــل التيار الوطني
ح ـســم ّ
أي م ـن ـهــا ،بــاسـتـثـنــاء ج ـبــران
ب ــاسـ ـي ــل والـ ـ ـي ـ ــاس بـ ــو صـ ـع ــب .آالن
ع ــون وإب ــراه ـي ــم ك ـن ـعــانُ ،مـطــروحــان
فـ ــي ش ـك ــل جـ ـ ـ ـ ّـدي ،وم ـ ــن املـ ــرجـ ــح أن
ينضم إليهما وزيـ ــران حــزبـيــان من
ُ
غـيــر ال ـن ــواب ،إحــداهـمــا ام ــرأة تـحــدد
هويتها بحسب «طــائـفــة» الحقيبة.
ً
إضافة إلى فادي ُعسيلي عن الطائفة
ال ـس ـن ـيــة .ومـ ــن املـ ــرجـ ــح ،أن يتمسك
الرئيس ميشال عون بالوزير سليم
جريصاتي ،ويبقى الوزير أفيديس
ك ـي ــدان ـي ــان ُم ـم ـثــل حـ ــزب ال ـطــاش ـنــاق
داخل الحكومة.

6

األربعاء  27حزيران  2018العدد 3500

األربعاء  27حزيران  2018العدد 3500

سياسة

سياسة
تقرير

ّ
الحكومة تسلم مفاتيح وزارة االتصاالت ألوجــيرو
ُ
بعد «اكتشاف» المرسوم رقم  ،3260الذي يزعم وزراء كثر أنه صدر من دون مناقشة على طاولة مجلس الوزراء ،اكت ِشف وجود
مرسوم جديد ،يتعلق بقطاع االتصاالت أيضًا ،سلك الطريق نفسه ...طريق الخفاء والتهريب ،وقد تكون نتيجته تسليم مفاتيح
وزارة االتصاالت ألوجيرو
إيلي الفرزلي
بـحـســب ال ـع ــدد األخ ـي ــر م ــن ال ـجــريــدة
الرسمية ( 21حــزيــران) فـ ّـإن مرسومًا
ي ـح ـمــل ال ــرق ــم  3269ق ــد وق ـ ــع ف ــي 19
حــزيــران مــن قبل رئيسي الجمهورية
وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ووزي ـ ـ ـ ـ ـ ــري االت ـ ـص ـ ــاالت
وامل ــال ـي ــة .ع ـن ــوان امل ــرس ــوم ه ــذه امل ــرة
«تكليف هيئة أوجيرو أعمال تشغيل
وصيانة وتحديث وتوسعة املنشآت
والتجهيزات وجباية الفواتير لوزارة
االتـ ـ ـص ـ ــاالت» .ال ـتــدق ـيــق ف ــي امل ــرس ــوم
ّ
يبي فضائح بالجملة ،في الشكل وفي
املضمون.
ُ
ليس املرسوم رقم  3260ما ه ّرب فقط
(راج ـ ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ،ع ــدد ي ــوم أم ــس).
يؤكد عــدد من ال ــوزراء أنهم لم يسبق
أن س ـم ـعــوا ّ بــال ـثــانــي أي ـض ــا (.)3269
املرسوم موقع بعد نحو شهر على بدء
فـتــرة تـصــريــف األع ـم ــال ،لكنه يعتمد
أس ـلــوبــا مـشــوهــا لـقــونـنـتــه ،م ــن خــال
اإلش ــارة إلــى أن مجلس ال ــوزراء وافــق
عـلـيــه ب ـتــاريــخ  .2018/4/4ه ــل سمع
أحد بهذا القرار؟ وهل ُيعقل أن يصدر
املرسوم املتعلق بالقرار بعد شهرين

المرسوم ينزع التشغيل
والجباية من وزارة االتصاالت
ويسلمهما ألوجيرو
ونصف شهر من جلسة إقــراره؟ علمًا
أن م ــراس ـي ــم تـتـعـلــق ب ـ ـقـ ــرارات الحـقــة
سبق أن صدرت في الجريدة الرسمية
قبل املرسوم األخير .هل السبب يعود
إلى عدم اكتمال املخرج حينها؟ أم أن
كشف الـنـقــاب عنه فــي فـتــرة تصريف
األعمال ،وفي ظل عدم انتخاب اللجان
يحرره من املساءلة؟
النيابية ،يمكن أن َ
هـ ــذه امل ـ ــرة ل ــم ي ـت ـغ ــاض امل ــرس ــوم عــن
قــانــون االت ـصــاالت رقــم  431كـمــا فعل
فــي مــرســوم السماح لشركات القطاع
ال ـخــاص بالعمل فــي مـجــال الــ«فــايـبــر
أوبـ ـتـ ـي ــك» .ل ـك ــن ال ـت ـط ــرق إلـ ــى ق ــان ــون
االت ـصــاالت جــاء فــي بـنــاءات املــرســوم،
م ــن ب ــواب ــة «ح ـي ــث إن ق ــان ــون تنظيم
ق ـطــاع االت ـص ــاالت رق ــم  2002/431لم
ي ــوض ــع م ــوض ــع ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ك ــل مــا

الحكومة تبرر لنفسها مخالفة قانون االتصاالت بحجة أنه «لم يوضع موضع التنفيذ»! (الوكالة الوطنية لإلعالم)

يتعلق بــإنـشــاء شــركــة ليبان تلكوم»!
هــل ُيعقل أن تتعامل السلطة املعنية
ب ـت ـن ـف ـيــذ ال ـ ـقـ ــوانـ ــن ،مـ ــع ع ـ ــدم تـنـفـيــذ
أح ــده ــا ب ــوص ـف ــه أم ـ ـ ـرًا عـ ــاديـ ــا؟ ي ـقــول
الـخـبـيــر الـقــانــونــي ع ـصــام اسـمــاعـيــل،
إن ذل ــك أم ــر م ـع ـيــب ،خ ــاص ــة أن ــه يــدل
ع ـلــى أن م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ي ـع ــرف أنــه
ّ
يصر على
يخالف القانون ،ومــع ذلــك
ً
امل ـخــال ـفــة .ه ــذا م ــا حـصــل ف ـع ــا .ال بل
حصل أكثر من ذلك ،فاملرسوم يتسلح
بـ ـ ــرأي اسـ ـتـ ـش ــاري مل ـج ـلــس الـ ـش ــورى،
مسجل بتاريخ  17نيسان ،أي بعد 13
يومًا من موافقة مجلس الــوزراء على

ّ
ُّ
القرار .هذا يعني أن القرار اتخذ بغض
النظر عن قرار «الشورى» ،وبالتالي ال
يمكن التسلح به لتبرير قانونية قرار
املجلس .فــي األســاس رأي «الـشــورى»
غـيــر م ـلــزم ،خــاصــة أن ــه ال يـكــون عــادة
مبنيًا عـلــى دراس ــة معمقة للمرسوم
وق ــان ــون ـي ـت ــه ،ك ـم ــا ي ـح ـصــل ع ـ ــادة فــي
الغرفة القضائية.
مــا حصل قــد حـصــل ،لتكون النتيجة
مرسومًا رابعًا يتعلق بهيئة أوجيرو
وع ـم ـل ـهــا .األول ص ــدر ف ــي ع ــام 1972
بعد أي ــام مــن إص ــدار قــانــون إنشائها
وي ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق ب ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــد ص ــاحـ ـي ــاتـ ـه ــا

(اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار وإدارة ش ـ ــرك ـ ــة راديـ ـ ـ ــو
أوريــان) .والثاني صدر في عام ،1975
ّ
بـعــد ح ــل شــركــة رادي ــو أوريـ ــان ،حيث
كلفت حينها إدارة وتشغيل الحاسب
اإلل ـك ـت ــرون ــي امل ــوج ــود لـ ــدى املــديــريــة
ال ـعــامــة ل ـل ـبــرق وال ـه ــات ــف ،أو بمعنى
ِّ
آخر ُسل َمت «الفوترة» .والثالث صدر
فـ ــي عـ ـ ــام  ،1994وفـ ـت ــح ال ـ ـبـ ــاب عـلــى
وس ـعــه أم ــام أوج ـي ــرو بـعــد أن أضــاف
أع ـم ــال ال ـص ـيــانــة إل ــى تـكـلـيـفـهــا .لكن
فــي عــام  ،2018أي فــي املــرســوم الرابع
املتعلق بالهيئة ،يبدو أن الصالحيات
سـتـكــون كـفـيـلــة بــإق ـفــال أب ـ ــواب وزارة

االتـصــاالت ،وتحويل موظفي الــوزارة
إل ــى عــاطـلــن مــن الـعـمــل .وبــالــرغــم من
أن مجلس الـ ــوزراء أص ــدر م ــرارًا عــددًا
من القرارات املتعلقة بأعمال إضافية
ألوج ـي ــرو ،كتوسيع شـبـكــات الهاتف
ال ـ ـثـ ــابـ ــت ،وت ــوسـ ـع ــة قـ ـ ـ ــدرة الـ ـك ــواب ــل
البحرية ،ومـشــروع اإلنترنت السريع
وغـيــرهــا ،إال أنــه ال يـصــل إل ــى تكليف
الـهـيـئــة صـيــانــة املـنـشــآت وح ـســب ،بل
تشغيلها أيـضــا ،وال الـفــوتــرة حصرًا،
بــل الـتـحـصـيــل أي ـضــا .وه ـمــا مهمتان
كــان ـتــا ح ـتــى ت ــاري ــخ إص ـ ــدار امل ــرس ــوم
مـ ــن ص ــاحـ ـي ــات وزارة االت ـ ـصـ ــاالت

حـ ـصـ ـرًا .فـ ـم ــاذا سـيـبـقــى ل ـ ـلـ ــوزارة من
دور ب ـع ــد ه ـ ــذا امل ـ ــرس ـ ــوم؟ فـ ــي مـتـنــه
إش ــارة إلــى دور أشبه بــدور الشركات
االستشارية ،فالوزارة ستكون معنية
ب ـع ـقــد ات ـف ــاق ـي ــات م ــع ال ـه ـي ـئ ــة« ،ب ـعــد
تــوصـيــف األع ـمــال املـطـلــوبــة وكلفتها
وآلية تنفيذها ومراقبة حسن التنفيذ
ب ـمــوجــب ع ـقــد رض ــائ ــي شــامــل يـجــدد
سنويًا».
يبدو املرسوم بحسب مصدر متابع
ُّ
أش ـب ــه بـعـمـلـيــة تـسـلـيــم وت ـس ــل ــم بني
الـ ـ ـ ــوزارة وال ـه ـي ـئ ــة ،ب ـعــد أن سبقها
املــرســوم ال ــذي ُي ـشـ ّـرع عملية تسليم
ج ـ ــزء مـ ــن م ـه ـم ــات «أوج ـ ـ ـيـ ـ ــرو» إل ــى
عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة .أي
بمعنى آخ ــر ،إن الهيئة الـتــي لطاملا
صنفت على أنـهــا ال ــذراع التنفيذية
للوزارة ،ستكون قادرة على التقرير،
والـ ـحـ ـل ــول مـ ـك ــان م ــدي ــري ــة اإلنـ ـش ــاء
وال ـت ـج ـه ـي ــز ومـ ــديـ ــريـ ــة االس ـت ـث ـم ــار
وال ـص ـي ــان ــة ،فـيـمــا ي ـت ـحــول الـتـنـفـيــذ
إلى الشركات الخاصة .وبذلك تكون
أموال االتصاالت كلها بيد أوجيرو،
الـ ـت ــي ي ـف ـت ــرض أن تـ ـح ــول األم ـ ـ ــوال
إل ــى ال ـ ـ ــوزارة (ل ــم ت ـعــرف اآللـ ـي ــة ،هل
ستجري مقاصة تقتطع من خاللها
مستحقاتها رأســا ،أم تسلم األمــوال
ل ـ ـلـ ــوزارة ،ث ــم ت ـع ــود األخـ ـي ــرة لـتــدفــع
ألوجـ ـي ــرو؟) .م ـصــدر مـطـلــع يــذكــر أن
كــل املــراسـيــم الـتــي تتعلق بأوجيرو
ج ـ ــاءت ل ـت ـخــالــف ق ــان ــون إن ـشــائ ـهــا،
ّ
ً
وبالتالي بــدال مــن أن تسلم مهمات
ال ـ ـ ــوزارة ألوجـ ـي ــرو ك ــان ي ـف ـتــرض أن
يحصل العكس تمامًا.
ف ـ ــي ك ـ ــل األح ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،إن ع ـ ـ ــدم ال ـط ـع ــن
ب ــامل ــرس ــوم ــن وت ـح ــول ـه ـم ــا إلـ ـ ــى أم ــر
واقــع سيؤدي عمليًا إلى تغيير وجه
ق ـطــاع االتـ ـص ــاالت ،عـلـمــا أن املــرســوم
األخ ـ ـيـ ــر أق ـ ـ ـ ّـر فـ ــي ج ـل ـس ــة عـ ـق ــدت فــي
الـ ـس ــراي ــا ال ـك ـب ـي ــرة ،وك ـ ــان م ـحــورهــا
اقـ ـت ــراع امل ـغ ـت ــرب ــن ،إض ــاف ــة إلـ ــى نقل
م ـب ــاري ــات كـ ــأس ال ـع ــال ــم والـتـحـضـيــر
والصرف
ملؤتمر «باريس ( »4سيدر)
َ
الصحي في وادي قاديشا .ولــم ُيشر
ف ــي م ـق ــررات ـه ــا ال ــرس ـم ـي ــة إلـ ــى ق ـطــاع
االتصاالت ،على أهميته ،ال من قريب
وال من بعيد.
أال تحتاج ق ــرارات مــن هــذا الـنــوع إلى
تخصيص جلسات لها ،أو ربما إلى
قانون يصدر عن مجلس النواب؟ كل
ذلــك ليس مهمًا ،على مــا يـبــدو ،ومــرة
جديدة ُي َّ
مرر قرار استراتيجي من دون
َ
فسح املجال أمام الوزراء لدرس القرار
واف .رب ـم ــا ليس
وم ـنــاق ـش ـتــه بـشـكــل ٍ
رأيهم مهمًا في ظل التوافقات الكبرى.

مقال

عقيص:
جورج
ّ
القاضي الذي «تسلق» ووصل
محمد نزال
أصبح هناك جورج عقيص .القاضي
فجأةُ ،
ّ
ّ
السابق ،املستقيل ،أصبح نائبًا قواتيًا .صار
يـظـهــر ف ــي م ـقــابــات ال ـص ـبــاح الـتـلـفــزيــونـ ّـيــة،
ُيـ ـط ـ ِـل ــق ت ـص ــري ـح ــات سـ ـي ــاس ـ ّـي ــةُ ،ي ـس ــاج ــل
ّ
ُويناقش ُويحاور ،إذ ما ِمن «موجب تحفظ»
(قضائي) بعد اليوم .مقابلته األخيرة أدخلته
فــي سجال «خفيف» مــع وزيــر الـعــدل سليم
ّ
أكثر
جريصاتي .كان ذلك ُ مناسبة للتعرف ّ
ع ـلــى ع ـق ـيــص .عـبـثــا يـ ـح ــاول ال ـق ـض ــاة ،أقــلــه
ف ــي ل ـب ـنــان ،أن ُيـحـيـطــوا أنـفـسـهــم ّبـهــالــة ِمــن
القداسة .هم أبناء هذا املجتمع ،بكل ما فيه،
أهمية تجربة عقيص .بدأ حياته ّ
وهنا ّ
املهنية
ّ
ف ــي الـصـحــافــة عـبــر دوري ـ ــة «زح ـل ــة ال ـف ـتــاة».
أصبح محاميًا .هو آت ِمن بيت ليس ّقو ّ
اتيًا.
ٍ
وال ـ ــده أقـ ــرب إل ــى ال ـح ــزب الـ ـس ــوري الـقــومــي
ّ
االجتماعي .حتى هو لم يكن بعيدًا عن هذا
ـوجــه .أصبح قاضيًا فــي البقاع ،وقيل إنّ
الـتـ ّ
ّ
رئيس الجمهورية السابق ،إلياس الـهــراوي،
ك ــان بــوابـتــه لــارتـقــاء ِم ــن طبقة إل ــى أخ ــرى.
ليس غريبًا أن يكون ُم ّ
قربًا ِمن رستم غزالة،
ّ
ضــابــط االس ـت ـخ ـبــارات ال ـســوريــة فــي لبنان،
قبل نحو  16عامًا .يومذاك كان البعض ّ
يعده
ّ
السورية»َ .مــن لم يكن
ِمــن قضاة «الوصاية
كذلك آنــذاك؟ مع اغتيال رفيق الحريري كان
ّ
«البندقية» ِم ّن كتف إلى آخر.
ِمن الذي نقلوا
ّ
أصبح «سـيـ ّ
التحوالت
ـذه
ـ
ه
ـل
ـ
ك
ـال
ـ
خ
ـا».
ـ
ـادي
ُ
ّ
يتحولون! املهم،
كان قاضيًا .القضاة أيضًا
ُ
ّ
عقيص ِم ــن ال ــداع ــن ،حــالـيــا ،إل ــى أن «ت ـلــزم»
ّ
وزارة العدل لحزب ّ
اللبنانية .رأيــه ّأن
القوات
«ال ـق ـ ّـوات» هــي ال ـقــادرة على اج ـتــراح معجزة
العدالة في لبنان .مارس أكثر ِمن الغمز تجاه
الــوزيــر الحالي ،جريصاتي ،املحسوب على
ّ
التيار الوطني ّ
الحر .فاته ّأن «الـقـ ّـوات» ّتولت
نجار ،ملدةّ
وزارة العدل ،عبر الوزير إبراهيم ّ
ّ
ثالث سنوات ،ومع ذلك لم ُيصبح لبنان جنة
ال ـعــدالــة! لــم تحصل املـعـجــزة! عـلــى العكس،
في تلك الفترة أصبح القضاء بمثابة العصا
التي تضرب بها ّ
«القوات» خصومها .وحده
ً
في
الله يعلم كم جنى حــزب عقيص أم ــواالّ ،
تلك الفترةِ ،مــن قضايا الـقــدح وال ــذم فــي كل

كبيرة وصغيرة .األرشيف مليء بتجاوزات
تلك الحقبةُ .ي ّلمح عقيص ،في تصريحاته،
ّ
ّ
وأهليته ليكون وزيرًا
الشخصية
إلى جدارته
ّ
للعدلَ .يطلب أن يتسلم هذه الوزارة شخص
ّ
ِم ــن «ال ـك ــار» الـقـضــائــي ألن ــه يـعــرف الخفايا
ويفهم كيف تجري األم ــور .هكذا ،يبدو في
س ـج ــال عـقـيـ ّـص ـ ـ ـ جــري ـصــاتــي الـكـثـيــر ِمــن
الشخصنة .كــل هــذا ال يعني ّأن جريصاتي
ُ
مالك ّ
عدلي .بالتأكيدُ ،يمكن أن ت ّقيم تجربته
في الوزارة على حدة.
باملناسبة ،صحيح ّ
عقيص لــم ُيـطــرد ِمن
أن
ّ
ّ
وأنــه لم ُي ّ
سجل بحقه سلوك شائن،
القضاء،
ّ
ّ
وأنه هو َمن بادر إلى االستقالة ،إال أنه حاول
أن ُيظهر خطوته هذه على ّأنها «ثورة» ّ
عدلية.

حاول عقيص على
مدى سنوات العودة إلى
القضاء رغم تظهيره
الستقالته كعمل ثوري

لـكــن أي ــن امل ـهــرب ِم ــن األرش ـي ــف؟ فــي مقابلة
لصحيفة «الـنـهــار» معه (ع ــام  )2012نجده
يقول ّإن «الـغــربــة فــي القضاء هــي مــا دفعته
ّ
إلى االستقالة»ّ .قدم املسألة على أنها خطوة
ّ
استقاللية القضاء ،وفصله
في سبيل تعزيز
ّ
عن السياسة ،وأنــه استقال «ألن القضاء في
لبنان ليس بخير» .هنا تأتي ّ
أهمية ما كشفه
ّ
جريصاتي في ّ
ّ
رده على عقيص .األول تحدث
ً ّ
ّأن الثاني ترك القضاء فعال ،لكنه حاول ،أكثر
ِمن مـ ّـرة ،أن يعود إليه ،لكن ِمن دون جدوى.
كــان مجلس القضاء األعـلــى يــرفــض ذلــك ،ال
ألس ـبــاب شـ ّخـصـ ّـيــة ،فــي الـظــاهــر ،بــل بسبب
«قــانــون املــوظـفــن» .حصلت «األخ ـبــار» على
نسخ ِمن رسائل عقيص إلى مجلس القضاء
األع ـلــى ،بــدايــة ِمــن عــام  ،2010ورســائــل إلى

أكثر ِمن وزير عدل تعاقب على الوزارة ،يطلب
فيها العودة ،لكن ِمن دون نتيجة .هنا السؤال،
هل أصبح القضاء رائعًا ،خاليًا ِمن السياسة
ّ
والــدســم ،حتى قـ ّـرر عقيص العودة إليه؟ إذًا،
ِل ـ َـم تـلــك الـعــراضــات «الـثــورجـ ّـيــة» والـشـعــارات
«املبهبطة»؟ في الواقع ،عقيص كان ُيريد أن
ّ ّ
العربية املتحدة للعمل
ُيغادر إلى دولة اإلمارات
ه ـنــاك لـنـحــو عــامــن ،بـغـيــة تحصيل م ــردود
عال ،ثم بعد ذلك العودة الستئناف عمله
مالي ٍ
َ
القضائي في لبنان .لم ينل اإلذن لذلك .عندها
قرر أن ُيغامر ويسافر .عمل بصفة مستشار
في دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي «بموجب
عقد خاص»ّ .
كون شبكة عالقات مع أصحاب
ّ
ّ
ُ
نفوذ .كل هذا كان بمثابة مقدمات ألن يصبح
اليوم نائبًا .لألمانة ،هناك قضاة كان مجلس
الـقـضــاء األع ـلــى ووزراء ال ـعــدل ي ــأذن ــون لهم
بالعمل في الخارجِ ،من أجل تحسني دخلهم
املالي ،على أن يعودوا للعمل في القضاء بعد
انتهاء عقودهم .أحيانًا يحصل هذا بموجب
اتـفــاقـ ّـيــة بــن الـ ــدول بـعـنــاويــن مـخـتـلـفــة ،مثل
ـواب
«االس ـت ـيــداع» أو َ «اإلعـ ــارة» وغـيــر ذل ــك .أبـ َ
«الرزقة» كثيرة ِلن يعرف أطرها ...واألهمِ ،لن
«الواسطة».
لديه
ّ
عمومًا ،كل هذا أصبح ِمن املاضي .عقيص
اآلن نائب «عن ّ
لديه تجربة
األمــة» في
لبنانّ .
ّ
جــديــرة بــأن تـقــرأ ،ليس ملـجــرد الـتــوقــف عند
شـخـصــه ،بــل ملـعــرفــة بـعــض مــا يحصل في
«دهاليز» القضاء .كثيرون اليوم ِمن القضاة
يغبطون عقيص على ما وصل إليهّ .
ربما لو
أصبح وزي ـرًا للعدل ،فسوف يبعث برسالة
إلــى نفسه ،يطلب فيها ِمــن نفسه أن يوافق
على إعادة نفسه إلى القضاء ،ولو ليوم واحد
فقط .سنوات وهــو ُيـحــاول ،بال جــدوى .اآلن
أص ـبــح ِم ــن «طـبـقــة أع ـل ــى» .بــالـتــأكـيــد ،قبالة
الــوزارة والنيابة ُيصبح القضاء «مش أكلة».
الحديث هنا عن لبنان طبعًاّ .أيــا يكن ،علت
األص ـ ــوات أخ ـي ـرًا ،عـلــى نـحــو غـيــر مـسـبــوق،
ملكافحة الفساد .واهم َمن يعتقد ّأن بإمكانه،
لـيــس مـكــافـحــة ال ـف ـســاد ،ب ــل م ـج ـ ّـرد إص ــاح
بـسـيــط ف ــي مـنـظــومــة ال ــدول ــة ،م ــا ل ــم ُيـصـلــح
القضاء .هي العدالة .أزمة هذه البالد هي في
نظام العدالة.

رد

«سوليدير» :وضعنا المالي سليم!

«األخبار» ترد بالوقائع
جاءنا من شركة «سوليدير» التوضيح
اآلتي:
«ت ـع ـق ـي ـب ــا عـ ـل ــى املـ ـق ــال ــن امل ـن ـش ــوري ــن
فـ ــي ص ـح ـي ـفــة «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ال ـ ـغـ ــراء فــي
الصفحتني  6و 7مــن عــددهــا الـصــادر
يـ ـ ــوم  26/6/2018تـ ـح ــت ال ـع ـن ــوان ــن
«س ــول ـي ــدي ــر إل ـ ــى إف ـ ـ ــاس ،ت ـص ـف ـيــة أم
مــاذا»؟ و«هــل ّ
تغير سوليدير جلدها»،
يهم الشركة أن توضح اآلتي:
ـ إن املعلومات واالستنتاجات الــواردة

فــي امل ـقــالــن تــرتـكــز إل ــى أرقـ ــام خاطئة
وغـيــر صحيحة وم ــن شــأنـهــا تضليل
ال ــرأي ال ـعــام ،إذ إن األرق ــام الصحيحة
هي ّ األرقــام ال ــواردة في البيانات املالية
امل ــدقـ ـق ــة والـ ـت ــي ن ـش ــرت م ــؤخـ ـرًا وف ـقــا
للقانون ومنها ّ
يتبي على سبيل املثال،
وخالفًا ملا ورد في املقالني:
ـ ـ ـ إن الـنـتـيـجــة ال ـصــاف ـيــة ل ـل ـعــام 2017
بــالــرغــم م ــن ع ــدم تـحـقـيــق أي بـيــوعــات
خـ ـ ـ ــال هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام بـ ـسـ ـب ــب الـ ــوضـ ــع

االق ـت ـصــادي امل ـعــروف تـتـكـ ّـون مــن 1.5
مليون دوالر فقط خسارة تشغيلية و
 110ماليني دوالر مؤونات واحتياطات
مالية يرتبط معظمها بتأخر الزبائن
ّ
في تسديد ما يترتب عليهم من ديون
ملصلحة الشركة.
ـ لقد انخفضت مديونية الشركة تجاه
املصارف بقيمة  77مليون دوالر خالل
ال ـع ــام  2017لـتـصــل إل ــى  529مـلـيــون
دوالر فـ ــي ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،2017وف ــي
املـقــابــل ،ال ي ــزال ل ــدى الـشــركــة محفظة
م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات ب ـق ـي ـم ــة  502م ـل ـي ــون
ً
دوالر فـضــا عــن محفظتي األراض ــي
واألمــاك املبنية اللتني ال تقل قيمتهما
عن  5.5مليارات دوالر بحسب تقييم
إح ــدى ال ـشــركــات املــال ـيــة املتخصصة.
فــاالي ـحــاءات ب ــأن وض ــع الـشــركــة املــالــي
غير سليم هو عار عن الصحة تمامًا.

ـ تستمر الشركة بتخفيض املصاريف
الـعـمــومـيــة واإلداري ـ ــة حـيــث ت ـ ّـم تقليص
ع ــدد الـعــامـلــن فــي الـشــركــة مـنــذ أربـعــة
أع ـ ـ ــوام وح ـت ــى اآلن ب ـن ـس ـبــة  %25أي
مــا مجموعه  260مــوظـفــا ،مما ساهم
بـتـخـفـيــض امل ـص ــاري ــف ال ـع ـمــوم ـيــة من
حوالي  39مليون دوالر إلى حوالي 32
مـلـيــون دوالر فــي الـعــام  2017بالرغم
من تحمل الشركة األعباء الناتجة من
الصرف من الخدمة.
ـ ـ تـ ّ
ـود الشركة أن تؤكد لـلــرأي الـعــام أن
وضع الشركة املالي سليم فهي ال تزال
ّ
تتمتع بسيولة ومحفظة مــن السندات
ّ
لصالحها تمكنها مــن االسـتـمــرار في
تنفيذ عملياتها ،وبــالـتــالــي نـحــن على
ث ـقــة ت ــام ــة ب ــأن ال ـشــركــة سـتـنـتـقــل إلــى
تسجيل أرب ــاح وتخفيض مديونيتها
خالل العام .»2018

ّرد المحرر

شركتا الـتــدقـيــق :الــديــون الجارية
ّ
تخطت التدفقات الجارية
ل ـي ــس ه ـن ــاك م ــا ي ـف ـ ّـس ــر غ ــراب ــة ال ـف ـقــرة
األخيرة في ادعاء الشركة بأن وضعها
املالي سليم ،وأنها «على ثقة تامة» بأنها
ستخفض مديونيتها في العام الحالي
وتنتقل إلى تسجيل األرباح أيضًا!
ق ــد ت ـك ــون هـ ــذه ال ـش ــرك ــة م ـ ـ ــدارة بـعـقــل
«ساحر» لديه قدرة «خارقة» على تحليل
األرقــام ،أما «األخبار» التي ال تملك هذه
ال ـ ـقـ ــدرات الـ ـخ ــارق ــة ،ف ـقــد اك ـت ـفــت بنقل
األرق ــام ال ــواردة فــي التقرير الــذي أعدته
شركتا «أرنست أند يونغ» و«ديلويت أند
تاتش» واملنشور على املوقع اإللكتروني
لبورصة بيروت:
(/0/http://www.bse.com.lb/Portals
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توضيح
20 %20Consolidated %Solidere
.)pdf.202017%FS
ففي الصفحة  34مــن هــذا التقرير ،هناك
ما ّ
يسمى التوضيح رقم  8بعنوان «صافي
الحسابات والسندات قيد التحصيل» الذي
يشير إلى أن صافي هذه الحسابات يبلغ
 363مليون دوالر .وفي الصفحة نفسها،
ّ
يتبي من الجدول املرفق ،أن رصيد «الديون
املشكوك بتحصيلها» في عام  2017يبلغ
 262مليون دوالر .وفي الصفحة  55هناك
ً
الـتــوضـيــح رق ــم  25ال ــذي يتضمن ج ــدوال
ي ـشـيــر ب ــوض ــوح إلـ ــى أن ال ـك ـل ـفــة اإلداريـ ـ ــة
ارتفعت من  34.8مليون دوالر في 2016
إلى  35.1مليون دوالر في .2017
وف ــي الـصـفـحــة  ،63ه ـنــاك الـتــوضـيــح رقــم
 35dبـعـنــوان «مـخــاطــر ال ـس ـيــولــة» .قياس
م ـخ ــاط ــر ال ـس ـي ــول ــة ي ـت ـض ـمــن امل ـط ـل ــوب ــات
(الـ ــديـ ــون) ال ـج ــاري ــة أو ال ـت ــي ي ـتــرتــب على

ال ـش ــرك ــة ت ـســديــدهــا م ــن يـ ــوم إلـ ــى خمس
سنوات ،والتدفقات الجارية التي يتوقع أن
تحصل عليها الـشــركــة بــن ي ــوم وخمس
سنوات .يظهر الجدول املرفق أن املطلوبات
املــالـيــة خــال سنة واح ــدة تصل إلــى 540
مـلـيــون دوالر ،وأن املـطـلــوبــات عـلــى مــدى
السنوات الخمس املقبلة تبلغ  752مليون
دوالر .وهناك مطلوبات غير مالية بقيمة
 101مليون دوالر مستحقة بال تاريخ.
ه ـ ــذا الـ ــواقـ ــع دف ـ ــع «ديـ ـل ــوي ــت أن ـ ــد ت ــات ــش»
و«ارن ـســت أنــد يــونــغ» إلــى الـقــول بــوضـ ّـوح:
قيمة املطلوبات (الــديــون) الجارية تخطت
قيمة األصول (املوجودات القابلة للتسييل
بما فيها أقـســاط الــزبــائــن واإلي ـ ــرادات من
اإلي ـج ــارات وس ــواه ــا) ال ـجــاريــة .فــي أبسط
العلوم املالية واملحاسبيةّ ،
يعد هــذا األمــر
أحد أهم مخاطر اإلفالس .والتقرير يوجب
لفت النظر إلــى أن الشركة باعت أكثر من

نصف مخزونها من األراضي فيما سعر
ّ
مسجل
الـسـهــم االس ـم ــي (ي ــوم إصـ ـ ــداره)
بقيمة  10دوالرات على رغم أنه يتداول في
بــورصــة بـيــروت بنحو  8دوالرات ،أي أنه
خسر  %20من قيمته االقتصادية.
وش ــرك ــة «س ــولـ ـي ــدي ــر» ت ـع ـت ــرف بـضـعــف
قــدرت ـهــا ع ـلــى ال ـب ـيــع ،م ــا ي ــوج ــب الـتــذكـيــر
بكلمة رئيس مجلس اإلدارة ناصر ّ
الشماع
في الجمعية العمومية السابقة« :ال يمكن
ب ـيــع الـ ـعـ ـق ــارات ب ــأس ـع ــار م ـح ــروق ــة (fire
 .»)salesيومها ،قــال الشماع هــذه الكلمة
ولم تكن لديه مشكلة سيولة خالفًا ملا هو
عـلـيــه ال ـحــال ال ـيــوم ،إذ إن حــاجــة الـشــركــة
إل ــى ال ـس ـيــولــة وعـ ــدم قــدرت ـهــا ع ـلــى زي ــادة
مديونيتها ورك ــود الـبـيــع قــد يدفعها إلــى
عــرض العقارات للبيع بأسعار محروقة!
ال ـس ـعــر املـ ـح ــروق ه ــو مـ ـ ــرادف لـلـتـصـفـيــة
ال ــذات ـي ــة ،وإذا ل ــم يـكــن ه ـنــاك م ــن يشتري

ستصل الشركة سريعًا إلى اإلفالس.
أما رد الشركة القائل بتخفيض املصاريف
و«ت ـق ـل ـيــص ع ــدد ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـش ــرك ــة»،
فنكتفي بعرض عينة تنسف هذا اإلدعــاء،
بإقدام الشركة على إعــادة توظيف السيدة
نــازك شعبان ،ابتداء من  ١حزيران ٢٠١٨
ب ـعــد أن ك ــان ــت ت ــرك ــت ال ـع ـمــل س ـنــة ٢٠١٤
واستفادت من تعويض صرف ملدة سنتني،
مع العلم بأن الشركة كانت قد منعت إعادة
التوظيف بحال االستفادة من التعويض ،ال
بــل أقفلت بــاب التوظيف نهائيًا وبخاصة
خ ــال فـتــرة االسـتـغـنــاء عــن املــوظـفــن .أمــا
ملاذا تم استثناء شعبان ،فألنها تمت بصلة
قــرابــة للدكتور ناصر الشماع ،األمــر الــذي
جعلها تعود بأجر أعلى من السابق وفي
قسم يعاني من فائض في املوظفني .هذه
عينة واح ــدة ،ولــ«األخـبــار» عــودة إلــى ملف
التوظيف واملوظفني قريبًا.

ملا كانت صحيفة «األخبار»
قد نشرت في 2016/02/09
ً
مقاال تحت عنوان «رئيس
ب ـلــديــة ب ـي ــروت «س ـم ـســار»
ال ـشــركــات ال ـع ـقــاريــة» بقلم
ال ـ ـكـ ــاتـ ــب حـ ـس ــن مـ ـه ــدي،
يهم الجريدة أن تؤكد أنها
ت ـ ـكـ ـ ّـن كـ ــل االح ـ ـ ـتـ ـ ــرام لـكــل
مـ ــن األش ـ ـخ ـ ــاص ال ـ ـ ـ ــواردة
أس ـ ـ ـمـ ـ ــاؤهـ ـ ــم ف ـ ـ ــي امل ـ ـق ـ ــال.
فجريدة «األخ ـبــار» لــم ولن
تتعمد اإلســاءة الشخصية
ويـ ـبـ ـق ــى ه ــدفـ ـن ــا ال ــوحـ ـي ــد
تـ ـن ــوي ــر ال ـ ـ ـ ــرأي الـ ـ ـع ـ ــام ،مــع
اعتذارنا عن أي ضرر غير
مقصود قــد يـكــون تسبب
به نشر املقال.

8

األربعاء  27حزيران  2018العدد 3500

األربعاء  27حزيران  2018العدد 3500

مجتمع

مجتمع

قضية قررت شركة البريد الخاصة ان ّ
تكرم موظفًا رفيعًا في الدولة ،هو حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة .اقترحت على وزير االتصاالت اصدار طابع بريدي له ،لمناسبة مرور ربع قرن على توليه
وظيفته ،فوافق بكل رحابة صدر .هكذا ،وضع سالمة صوره على الطوابع «االميرية» ،التي

9

ُيفترض ان «تبرز تراث األمة وتاريخها وتقاليدها ومنجزاتها ،وتحيي ذكرى أبطالها وأعيادها
القومية ،وجمال البالد التي تصدر عنها» ،بحسب التعريف المنشور على موقع «ليبان بوست»
على االنترنت

ّ
طابع بريدي لحاكم مصرف لبنان :من يعطي ومن يستحق؟
إيلده الغصين
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع وزارة االت ـ ـصـ ــاالت،
أصدرت «ليبان بوست» طابعًا بريديًا
ّ
وبكمية 50
عاديًا ،بقيمة  5آالف ليرة،
أل ــف ط ــاب ــع ،تـكــريـمــا ل ـحــاكــم مـصــرف
لـبـنــان ري ــاض ســامــة .ق ــررت الشركة
الخاصة ،التي أقصت املديرية العامة
لـلـبــريــد ع ــن م ـهــام ـهــا ،ت ـكــريــم مــوظــف
رف ـيــع ف ــي ال ــدول ــة ،ملـنــاسـبــة م ــرور 25
ّ
سـتـقــرار» ،كما
عامًا على
«حاكمية اال ّ
ّ
ج ــاء عـلــى امل ـغــلـفــات املــرق ـمــة (عــددهــا
ألف) ،التي تم عرضها في اليوم األول
لــإصــدار ( 25حــزيــران  )2018بسعر
 15أل ــف ل ـيــرة .ه ــذا «ال ـت ـكــريــم» يطرح
ت ـســاؤالت كـثـيــرة عــن اآلل ـيــات املتبعة

ُالطوابع «االميرية»
يفترض ان «تبرز تراث األمة
وتاريخها وتقاليدها ومنجزاتها
وتحيي ذكرى أبطالها»
الصدار الطوابع واختيار االشخاص
املكرمني واالسباب املوجبة لتكريمهم.
ب ـم ـع ــزل عـ ــن االنـ ـقـ ـس ــام الـ ــواسـ ــع بــن
الـلـبـنــانـيــن ف ــي ش ــأن ح ــاك ــم مـصــرف
لـبـنــان :هــل هــو بـطــل مــن اب ـطــال االمــة
ام ال؟ وبـ ـمـ ـع ــزل عـ ــن ال ـ ـخـ ــاف ح ــول
اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــه ال ـ ـت ـ ـكـ ــريـ ــم ،وال س ـي ـمــا
ف ــي ال ـ ـظـ ــروف ال ــراهـ ـن ــة ح ـي ــث ي ـســود
الـقـلــق مــن ازم ــة نـقــديــة مـحـتـمـلــة .فــإن
مسالة اصــدار طوابع بريدية لتكريم
اش ـخــاص مـحــدديــن يـثـيــر اشـكــالـيــات
كثيرة .اذ كيف يمكن ترك هذه املهمة
«الــوطـنـيــة» و«ال ـس ـيــاديــة» ال ــى شركة
مملوكة من رجل اعمال وسياسي لديه
مصالح شخصية وخاصة مع بعض
الذين ّ
تكرمهم شركته؟ علمًا أن طابع
ريـ ــاض س ــام ــة ي ــأت ــي ض ـمــن سلسلة
مــن «ال ـت ـكــري ـمــات» شـمـلــت فــي الـفـتــرة
األخـ ـي ــرة ش ـخ ـص ـيــات م ـثــل ك ــارل ــوس
غ ـصــن وإي ـل ــي ص ـعــب وس ــواه ـم ــا من
رج ــال األع ـمــال وامل ــال الــذيــن مــا زال ــوا
عـلــى قـيــد ال ـح ـيــاة ،اي ان ـهــم م ــا زال ــوا
ي ـمــارســون ادوارا وي ـقــومــون باعمال

ي ـم ـك ــن ان ت ـ ـكـ ــون س ـي ـئ ــة او سـلـبـيــة
بالنسبة للكثيرين!
في الــواقــع« ،شخصنت» الــدولــة ،عبر
وزراء االتـ ـص ــاالت ،إصـ ــدار ال ـطــوابــع،
ولم تضع اي قانون إلصــدار الطوابع
الشخصية ،كما هي الحال في بلدان
اخــرى .وهنا تظهر االشكالية األبــرز:
مـ ــن ي ـ ـكـ ـ ّـرم م ـ ــن؟ وم ـ ــن ي ـ ـقـ ــرر؟ ف ــوزي ــر
االتصاالت ،وبقرار منه لوحده ،يجيز
للمديرية العامة للبريد ،بالتنسيق
مــع «لـيـبــان ب ــوس ــت» ،اصـ ــدار الـطــابــع
ال ـع ــادي ،فــي حــن ان مجلس ال ــوزراء
ه ــو ص ــاح ــب الـ ـق ــرار الص ـ ــدار الـطــابــع
ّ
ّ
ال ـت ــذك ــاري عـلــى ق ــاع ــدة «س ــت ــة وســتــة
م ـك ــرر» ،وق ــد ي ـحــدث ذل ــك أي ـضــا بعد
ان يـتـقـ ّـدم صــاحــب الـعــاقــة أو ورثـتــه
أو املـهـتـ ّـمــون بــإرثــه أو ج ـهــات أخــرى
بطلب ّ
مفصل عــن إنـجــازاتــه ودواعــي
تـكــريـمــه وب ـمــواف ـقــة ال ـ ــوزارة .ه ــذا من
حيث االصــول الشكلية املتبعة ،ولكن
ذل ــك يـثـيــر اشـكــالـيــة اضــاف ـيــة تتعلق
بـ«االستنسابية» فــي قبول الطلبات
وفقًا للعالقات العامة املهيمنة ،إذ إن
كل شيء جائز طاملا أنه ال توجد هيئة
مختصة مشرفة على ّ
ّ
املهمة.

إصدار لها ،لتوزيعها كتذكارات.

ابعد من الشكليات
م ـس ــأل ــة إصـ ـ ـ ــدار الـ ـط ــواب ــع أبـ ـع ــد مــن
ال ـش ـك ـلـ ّـيــات .ت ـلــك ال ــوري ـق ــة املـصـمـغــة،
ّ
ب ــرم ــزيـ ـتـ ـه ــا الـ ـثـ ـق ــاف ـ ّـي ــة وأب ـ ـعـ ــادهـ ــا
ّ
ّ
الـتــاريـخــيــة والـسـيــاســيــة وبــدالالت ـهــا
الـ ـسـ ـيـ ـمـ ـي ــائ ـ ّـي ــة ،ت ـخ ـت ـص ــر الـ ـ ــذاكـ ـ ــرة

ّ
الجمعية للشعب وفكر الــدولــة .فهذه
املـســألــة ال تقتصر عـلــى «االن ـف ــاش»
فــي اخ ـت ـيــار شـخـصـيــات ـ ـ ـ ـ لــم ُيحسم
أثرها السابق والحالي والالحق على
املجتمع واالقتصاد والثقافة واالبداع
ـ ـ بــل أن «ت ــده ــورًا الفـتــا يحصل على
الصعيد الـفـنـ ّـي» ،كما تـقــول الباحثة
فـ ــي «الـ ـط ــوابـ ـع ـ ّـي ــة» وعـ ـض ــو الـ ـن ــادي

ال ــدول ــي ل ـه ــواة ال ـطــوابــع ه ــدى طــالــب
سـ ـ ــراج .ه ــذا ال ـت ــده ــور يـنـعـكــس على
ّ
الورق
صناعة الطابع لناحية نوعية ّ
وا ّل ـت ـص ـم ـيــم ال ـخ ــال ــي م ــن أي ت ــدخ ــل
ف ــن ــي واخـ ـتـ ـي ــار ص ـ ــور «الـ ـب ــروفـ ـي ــل»
املستهلكة للشخصية .فيما تحظى
إحــدى املطابع بحصرية اصــدار هذه
ال ـ ـطـ ــوابـ ــع ،وه ـ ـ ــذا س ـب ــب مـ ــن اس ـب ــاب

تدهور املعايير الفنية .تشرح سراج
أن «ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـ ــدول لـ ــديـ ــه إج ـ ـ ـ ــراءات
ص ــارم ــة ف ــي اخ ـت ـي ــار ال ـش ـخ ــص ،كــأن
ً
يكون متوفى مثال .الحاصل اليوم في
ّ
لـبـنــان هــو تغيير لنهج مــتـبــع ،وهــذا
شيء يمكن ان إيجابيا في بناء عالقة
الناس مع الطابع» .اال ان هذه العالقة
يـمـكــن ان ت ـكــون سـلـبـيــة اي ـض ــا ،اذ أن

اختيار شخصيات ذات فائدة للطبقة
ال ـح ــاك ـم ــة يـ ـف ـ ّـرغ ال ـط ــاب ــع م ــن مـعـنــاه
ّ
ويحوله الى اداة يتحكم بها
الرمزي
من يمتلك املال والنفوذ.
في هذا السياق ،يأتي اختيار «ليبان
ب ــوس ــت» س ــام ــة ل ـت ـكــري ـمــه بــوص ـفــه
ً
«ب ـ ـطـ ــا قـ ــوم ـ ـيـ ــا» ،وبـ ـم ــا أن ال ـط ــاب ــع
ال ـخ ــاص ب ـحــاكــم ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي هو

اين اللجنة؟

ّ
فــي ظ ــل «االح ـت ـكــار» ال ـحــاصــل ،يبدو
ّ
ّ
ملحًا إعادة إحياء اللجنة التي تشكلت
فـ ــي عـ ـه ــد ال ــرئـ ـي ــس ش ـ ـهـ ــاب ،ع ـنــدمــا
«أص ـ ـ ــدر م ــرس ــوم ــا عـ ــام  1959قـضــى
ب ـت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة اس ـت ـش ــاري ــة تـعـطــي
ت ــوص ـي ــات بـ ـش ــأن إص ـ ـ ــدار ال ـط ــواب ــع،
وف ـي ـهــا م ـم ـث ـلــون ع ــن ال ــوزي ــر وهـيـئــة
البريد ومثقفون» ،بحسب سراج .لكن
عملت بــن الستينات وبداية
اللجنة
ّ
ال ـح ــرب وتــوق ـفــت بـعــدهــا ع ــن الـعـمــل.
إحياء اللجنة ضروري لتشمل أعضاء
«موثوقًا بهم يــأخــذون فــي الحسبان
الـ ـت ــاري ــخ وال ـس ـي ــاس ــة والـ ـ ـ ــرأي ال ـع ــام
وال ــذاك ــرة الجمعية للشعب الختيار
الشخصيات واملناسبات والقضايا»
تـ ـق ــول س ـ ـ ـ ــراج ،وت ـ ـسـ ــأل ع ـل ــى سـبـيــل
امل ـث ــال ع ــن «غ ـي ــاب أي إصـ ــدار خــاص
بضحايا الـحــرب اللبنانية مــن قتلى
وجــرحــى ومـفـقــوديــن وكــأنـهــا ّ
مغيبة
عــن ال ــذاك ــرة» .وتـشـيــر صــاحـبــة كتاب
«لبنان في طوابعه ـ ـ مجموعة شفيق
ط ــال ــب» إل ـ ــى أن «الـ ـط ــواب ــع أهـ ـ ـ ّـم مــن
النقد واألوسمة وهي «ديك» التكريم،
ألنها سنوية وبــإصــدارات عــدة ،وهي
حــافـظــة ل ـلــذاكــرة ولـفـكــر ال ــدول ــة ،على
ّ
عكس العملة التي ال تتغير إال بمرور
الــوقــت» .وت ــرى أنــه مــن اإليـجــابــي في
اإلصـ ـ ــدار ال ـجــديــد «أن ي ـك ــون ســامــة
أول شخصية اقتصادية ّ
تكرم بطابع
ّ
بــريــدي فــي لـبـنــان .إال أن اإلجــابــة عن
أهليته ليست ّ
ّ
آنية بل متعلقة بالرأي
ال ـع ــام» .وال تـنـفــي عـضــو األكــاديـمـيــة
العاملية للطوابع في باريس ،أن «ثمة
استنسابية في اختيار ّ الشخصيات
حتى ولو كانت مستحقة ،وال يعرف
عن القرار إال بعد صــدوره بالجريدة
الرسمية».

جاء تكريم سالمة في عقر «داره» في متحف مصرف لبنان (مروان بوحيدر)

إنفالش نحو الـ«سينييه»
جاء تكريم سالمة في عقر «داره» ،في
مـتـحــف م ـص ــرف ل ـب ـنــان ،ح ـيــث جــرى
االحتفال أول من أمس .وهنا اشكالية
اخــرى ،اذ ان االحتفال بــاصــدار طابع
يقع على عاتق ّ
املكرم ،وهو ما يعطيه
ف ــرص ــة ب ــث االش ـ ـ ــارات ال ــرم ــزي ــة الـتــي
ت ـخــدم صــورتــه وأه ــداف ــه .فـقــد اخـتــار
ً
كـ ــارلـ ــوس غـ ـص ــن ،مـ ـث ــا« ،ال ــزي ـت ــون ــة
بـ ــاي» لــاح ـت ـفــال بـتـكــريـمــه ،ف ــي حني
اخ ـت ــار اي ـل ــي ص ـعــب «ب ـي ــت ب ـي ــروت».
ّ
غالبية اإلص ــدارات ّ
تتم
سابقا ،كانت
ّ
فــي مقر وزارة االت ـصــاالت ،ام ــا اليوم
فان اختيار املكان وبرنامج االحتفال
ونــوع ـيــة امل ــدع ــوي ــن ،يـعـطــي انـطـبــاعــا
عامًا ّبأن الطوابع اصبحت مخصصة
للمصنفني «سينييه» ،وهو ما يجعل
املناسبة فرصة للترويج الشخصي،
ف ـي ـبــذخ املـ ـك ـ ّـرم ف ــي تــوف ـيــر الـكــوكـتـيــل
وتوزيع الدعوات ،ويعمد أحيانًا إلى
شراء ّ
كمية كبيرة من الطوابع ،في أول

تحقيق

تغييرات طفيفة
طرأت على
«الحموي» منذ
افتتاحه (األخبار)

«الحموي» صامد في بعلبك منذ  70عامًا
داخل سوق بعلبك
القديم ،بالقرب من جامع
الحنابلة ،يختفي صخب
السيارات وتقترب أكثر من
نبض مدينة الشمس .هناك،
عند ناصية احد األزقة حفر
«الحموي» مكانًا له في
ذاكرة بعلبك وتراثها .محل
العطارة األشهر ،واألقدم ،ال
يزال هنا منذ العام 1948

رامح حمية
روائح البهارات واألعشاب الطبيعية
ّ
م ــن الــزع ـتــر ال ـب ــري واملــل ـي ـســة وال ــورد
ال ـجــوري الـشــامــي والـبــابــونــج تنبئك
بــأنــك تـقـتــرب م ــن دك ــان ــة «ال ـح ـمــوي».
الفـتــة حــديــديــة عتيقة تـتــوزع تحتها
انواع مختلفة من الحبوب واألعشاب.
اإلسم يعرفه جيدًا البعلبكيون الذين
أط ـل ـقــوا ع ـلــى صــاح ـبــه ال ـح ــاج احـمــد
ف ــاح ــه ل ـقــب «الـ ـحـ ـم ــوي» ،ن ـس ـبــة الــى
مسقط رأسه في حماه السورية.
ص ــورت ــان ل ـفــاحــة ال ـ ــذي ت ــوف ــي منذ
نحو عامني تحتالن ص ــدارة الدكانة
الصغيرة الـتــي ال تتعدى مساحتها
الـ  12مترًا مربعًا ،والتي تزدحم بدالء

إص ــدار ع ــادي ،فــإن وزي ــر االت ـصــاالت،
ب ـنــاء ع ـلــى اقـ ـت ــراح «امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
لـلـبــريــد» ـ ـ ـ ـ عـمـلـ ّـيــا «لـيـبــان بــوســت» ـ ـ
ه ــو الـ ــذي ي ـق ــرر .وي ـت ــم ذل ــك م ــن دون
طرح االمــر على مجلس الــوزراء ،على
عكس الطوابع التذكارية التي تصدر
بعد طرحها على املجلس والتصويت
عليها.

م ـع ــدن ـي ــة مـ ـمـ ـل ــوءة بـ ــأنـ ــواع ع ـ ــدة مــن
الـحـبــوب الـخــاصــة بــالــزراعــة ،غرست
ف ـي ـه ــا ق ـط ــع ورق ـ ـيـ ــة ص ـغ ـي ــرة تـحـمــل
اس ــم كــل ص ـنــف .ال ــرف ــوف وال ـجــواريــر
ّ
ال ـخ ـش ـب ـيــة ال ـت ــي خـ ــط ع ـل ـي ـهــا ال ــزم ــن
خــرب ـشــاتــه ت ــزخ ــر ب ـم ـئــات األص ـن ــاف
مــن الــزيــوت واألع ـش ــاب ،فيما تتدلى
مـ ــن ال ـس ـق ــف حـ ـب ــال ال ـب ــام ـي ــة وأوان
بالستيكية.
افتتح فالحة دكانه عام  1948بإيجار
سـ ـن ــوي ق ـي ـم ـت ــه  150لـ ـي ــرة س ـن ــوي ــا.
منذذاك ،لم تطرأ على املكان تغييرات
جــذريــة ،باستثناء اسـتـبــدال السطح
ال ـت ــراب ــي بــآخــر اسـمـنـتــي ع ــام ،1951
واس ـ ـت ـ ـبـ ــدال ال ـ ـبـ ــاب ال ـخ ـش ـب ــي بــآخــر
ح ــدي ــدي .ح ــرص ف ــاح ــة ق ـبــل رحـيـلــه

عـ ـل ــى ت ـس ـل ـي ــم م ـه ـن ـت ــه إلبـ ـنـ ـي ــه ك ـم ــال
وخ ــال ــد ال ـل ــذي ــن ي ـع ـت ـبــران مـهـنـتـهـمــا
«حـفـظــا إلرث ال ــوال ــد ول ـت ــراث بعلبك
أكثر منها مورد رزق».
امل ـح ــل ،عـلــى ِق ــدم ــه يـتـمـيــز بالتنظيم
والــدقــة .فــي املـســاحــة الضيقة يتوزع
أك ـثــر م ــن  2000ص ـنــف م ــن األع ـشــاب
والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات والـ ـ ـبـ ـ ـخ ـ ــور والـ ـ ــزيـ ـ ــوت
وال ـ ـح ـ ـب ـ ــوب وبـ ـ ـع ـ ــض املـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات
الزراعية .أعشاب جافة وأخــرى رطبة
ّ
وغــضــة ،ومـســاحـيــق خشنة ونــاعـمــة،
وأسـمــاء غريبة كالعشرق والـســوذاب
وع ـش ـبــة األلـ ــف ورقـ ــة وال ـ ـهـ ـ ّـدال ونـكــد
الليل ونكد النهار .يؤكد كمال فالحه
ّ
«أننا ال نركب أدويــة ومستحضرات.
هــذا مــا تعلمناه مــن والــدنــا ،حـتــى ال

نتسبب بــأذى ألحــد .حتى أن البخور
ال نتعامل بــه كـثـيـرًا لـئــا ينتهي في
أيدي املشعوذين» .يقتصر األمر على
ب ـي ــع أصـ ـن ــاف م ـخ ـت ـل ـفــة م ــن ال ــزي ــوت
واالع ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاب كـ ـ ــال ـ ـ ـسـ ـ ــوذاب ل ـل ـج ـه ــاز
التنفسي ،والسلمنكي لإلباضة لدى
ال ـن ـســاء ،وورق ال ـســدر لـلـشـعــر ،وبــزر
القطونة لعالج الظهر ،والقبار وبزرة
ت ــن ال ـف ـيــل والـ ـشـ ـي ــح ...وغ ـي ــره ــا ،مع
«تحذيرات للزبائن من ّ
سمية بعض
االعـ ـش ــاب ،وعـ ــدم اإلفـ ـ ــراط ف ــي ت ـنــاول
ب ـع ـض ـهــا اآلخـ ـ ــر ك ــال ــراون ــد الـصـيـنــي
وح ـ ــب الـ ـع ــافـ ـي ــة الـ ـل ــذي ــن ي ـت ـس ـب ـبــان
بإسهال حاد».
تطور الطب لــم يقض على هــذه املهنة
التي عادت في السنوات األخيرة لتشهد

السوذاب للجهاز
التنفسي والسلمنكي
لإلباضة لدى النساء وبزر
القطونة لعالج الظهر

ً
إقـ ـب ــاال ع ـلــى أع ـش ــاب مـ ـح ــددة ،نتيجة
الــوصـفــات الـتــي تـطــرح عـلــى اإلنـتــرنــت
ويسعى الزبائن الى تطبيقها.
ب ـضــاعــة «ال ـح ـم ــوي» ،م ـنــذ افـتـتــاحــه،
تـ ـ ــأتـ ـ ــي م ـ ـ ــن مـ ـخـ ـتـ ـل ــف امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات
السورية ،كان الحاج أحمد يأتي بها
الــى حمص «ومــن هناك بالقطار الى
محطة بعلبك ،لتنقل على الطنابير
ال ــى م ـنــزلــه ف ــي امل ــدي ـن ــة وم ــن ث ــم الــى
املـ ـ ـح ـ ــل بـ ـكـ ـمـ ـي ــات مـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدودة» .ب ـعــد
تــوقــف ال ـق ـطــار ،بــاتــت املـهـمــة تعتمد
على «الـبــواســط» بــن بعلبك والـشــام
وحـ ـم ــص .ي ـش ـيــر ف ــاح ــة إل ـ ــى أن كــل
منطقة فــي ســوريــا مـشـهــورة بإنتاج
ن ــوع م ـعــن م ــن األعـ ـش ــاب ،فــالــزعــرور
من إدلــب ،وزيــت الزيتون من عفرين،

والـ ـب ــاب ــون ــج وامل ـل ـي ـس ــة وال ـ ــزه ـ ــورات
والــورد الجوري الشامي من الغوطة،
والغار والصابون من حلب ،والكمون
مــن حـمــص .أمــا فــي لبنان فــا وجــود
ل ـغــال ـب ـيــة هـ ــذه األن ـ ـ ـ ــواع ،وإن وج ــدت
ف ـك ـم ـيــات ـهــا مـ ـ ـح ـ ــدودة« ،هـ ـن ــا ال أح ــد
يزرع حبة البركة والزعفران والكمون
واملليسة والعشرق والعيزقان ،فيما
تهتم الدولة السورية بتنظيم القطاع
الزراعي ورزنامته ومواعيده وكمياته
وم ـنــاطــق زراعـ ـت ــه» .األزم ـ ــة ال ـســوريــة
ال ـ ـتـ ــي عـ ـصـ ـف ــت ب ـ ـسـ ــوريـ ــا ك ـ ـ ــان ل ـه ــا،
بالتأكيد ،تأثير كبير على زراعة هذه
األصـنــاف مــا انعكس رفعًا لألسعار،
لكن األمــور بــدأت أخيرًا بالعودة إلى
طبيعتها».

حفظ انتقائي للذاكرة
وفق هدى طالب سراج ،بدأ إصدار الطوابع يشمل شخصيات عامة في لبنان خارج اإلطار
السياسي مع بداية السبعينات .إذ عرف العام  1971إصدار مجموعة طوابع ملشاهير منهم
ّ
وسجلت في
اإلمام األوزاعي وجبران خليل جبران واألخطل الصغير وحسن كامل الصباح.
العام نفسه مفارقة بإصدار أول طابع لشخصية سياسية عاملية في الذكرى املئوية لوالدة
لينني في «لبنان اليميني» .وفي  1974صدر طابع مللكة جمال الكون جورجينا رزق (انتخبت
ّ
الجميل وحبيب سرور
عام  .)1971وصدرت في العام نفسه طوابع لشخصيات مثل قيصر
وداوود قــرم وجـبــران ومصطفى فــروخ وعمر األنـســي ،وتبعها فــي  1978إص ــدار لألديب
ميخائيل نعيمة .وثمة مفارقات تذكرها سراج مثل «تغييب ذكر أسماء كرشيد كرامي الذي
صــدرت له صــورة في طابع في ذكــرى إطــاق «عربسات» من دون ذكر اسمه على الطابع،
وهــو أول شخصية سياسية غير مارونية صــدر لها طابع ،ولــو كــان شـ ّـم وال ت ــدوق» .كما
ً
تسأل عن غياب رؤساء املجلس النيابي مثال عن اإلصدارات «ما عدا الرئيس عادل عسيران
ال ــذي حظي بــإصــدار مـتــأخــر ،وكــذلــك مجموعة مــن رج ــاالت االسـتـقــال قبل عــامــن» .بعد
اغتيال الرئيس رفيق الحريري في  2005سلكت األمور منحى متفلتًا من القيود الصارمة
و«االستابليشمنت» القاسي ،فصدر في الذكرى األولى لالغتيال في عهد وزير االتصاالت
السابق مروان حمادة  4طوابع للحريري .ووعد حمادة حينها بإصدار طوابع لشخصيات
لبنانية أخ ــرى .وفــي  2007عرفت امل ــرأة بعضًا مــن حقها فــي الـطــوابــع ،وفــي ّ 2010
كرمت
شخصيات مثل املفتي حسن خالد واإلمام موسى الصدر وبشير الجميل وكمال جنبالط.
ّ
وسجلت في العام نفسه إصدارات خاصة بفنانني منهم فيروز وصباح واإلخوة بصبوص
ونبيه أبو الحسن وحسن عالء الدين.
كان الرئيس إميل إده أول شخصية لبنانية يصدر لها طابع عام  ،1936بحسب سراج .وعرف
لبنان منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب تقليد إصدار طابع لرئيس الجمهورية بالوشاح الرسمي
(ما عدا الرئيس سليمان فرنجية الذي أصدر له طابع الحق عام  .)2010وتلفت سراج الى أن
ابن سينا ( )1949وهو أول ّ
مكرم من التراث العربي اإلسالمي في تاريخ طوابعنا وربما من
ّ
ّ
ً
بني قلة ،معلقة بأن «ثمة عقال ال يريد حفظ الذاكرة ،أو يحفظها بطريقة منتقاة».
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مجتمع

مجتمع

مفكرة

حقوق

الدينية  vsالنساء
المحاكم
الظلم مستمرّ
ّ
«طالما أنه ال توجد إمكانية للمس بمرجعية األحوال الشخصية ،ستبقى
النساء اللبنانيات غير محصنات ،ومواطنات من الدرجة الثانية .وسيبقى
ّ
«التجمع النسائي الديمقراطي»
العنف شائعًا ضد النساء» .يختصر تعليق
هذا ،أمس ،على حادثة انتزاع القوى األمنية أحد األطفال من حضن أمه
القوانين
تنفيذًا لقرار المحكمة الشرعية السنية ،واقع النساء في ظل ً
الدينية لألحوال الشخصية .هذه الحوادث التي تتكرر ليست إال دليال على
ضرورة إعتماد قانون مدني َّ
موحد لألحوال الشخصية يحفظ حق
الطفل ،الضحية األولى لخالف األهل
هديل فرفور
قبل نحو أس ـبــوع ،أق ــدم عناصر من
قــوى األم ــن الــداخـلــي على «اقـتـحــام»
ّ
بحجة تنفيذ
منزل ميساء منصور،
قـ ـ ـ ـ ــرار ق ـ ـضـ ــائـ ــي يـ ـقـ ـض ــي ب ـس ـج ـن ـهــا
بسبب رفضها تسليم ابنها البالغ
من العمر عشر سنوات إلــى طليقها
تـنـفـيـذًا لـ ـق ــرارات املـحـكـمــة الـشــرعـيــة
ّ
السنية .حينها ،عمد العناصر إلى
خلع بــاب املنزل و«اخـتـطــاف» الطفل
بهدف تسليمه لوالدهُ ،م ّ
سببني نوبة
هلع لــديــه .على األق ـ ُـل ،هــذا مــا أوحــى
به شريط الفيديو امل َّ
صور الذي ظهر
فيه الطفل وهــو يـصــرخ رافـضــا ترك
أمـ ــه ال ـت ــي ي ـع ـيــش م ـع ـهــا م ـن ــذ عـشــر
سنوات.
الـشــريــط امل ـصـ ّـور أث ــار اسـتـيــاء كثير
من الناشطني والناشطات الذين لم
يعمدوا إلى إعادة فتح ملف مظلومية
ُ
النساء التي ترسيها نماذج عدة من
الـ ـق ــرارات الـقـضــائـيــة ال ـتــي تـصــدرهــا
املحاكم الدينية فقط ،بل ذهبوا إلى
ّ
فتح نـقــاش يتعلق بحقوق األطـفــال
التي تتهددها خالفات ذويهم ،في ظل
غـيــاب قــانــون مــدنــي مـ َّ
ـوحــد لــأحــوال
ّ
الشخصية .وعقد «التجمع النسائي
الديمقراطي» مؤتمرًا صحافيًا أمس،
فــي مـبـنــى نـقــابــة الـصـحــافــة ،لعرض
رواي ــة األم والــوقــوف على املخالفات

الكثيرة الـتــي رافـقــت تطبيق ق ــرارات
املحكمة الشرعية.
ّ ُ
ولعل املفارقة الكبرى في القضية هي
ّ
عــدم تبلغ األم رسميًا ق ــرار املحكمة
بــوجــوب تسليم الطفل تحت طائلة
ّ
ال ـح ـب ــس ،وف ـ ــق م ــا أك ـ ـ ــدت وكـيـلـتـهــا
املحامية غادة نيكوالس لـ«األخبار»،
ً
ُمـشـيــرة إلــى أن وال ــدة الطفل تبلغت
ق ـ ـ ــرار إس ـ ـقـ ــاط الـ ـحـ ـض ــان ــة ووجـ ـ ــوب
تسليمه فـقــط ،وهــي كــانــت فــي صدد
ذل ــك قـبــل أن تـفــاجــأ بعناصر الـقــوى
األمنية.
منصور أوضحت لـ«األخبار» أن ابنها
رف ــض الــذهــاب إل ــى أبـيــه بـعــد صــدور
قرار إسقاط الحضانة ،مؤكدة وجود

قرار تنفيذ إسقاط
الحضانة يخالف
القانون لجهة وجوب
انتظار انتهاء العام
الدراسي للطفل

تغريم األم بسبب طلبها تنحية القاضي الشرعي الذي يحكم في قضيتها (مروان طحطح)

ُ
تـسـجـيــات ت ـث ـبــت ت ـعـ ّـهــدهــا بتسليم
ال ـط ـفــل ب ـعــد إق ـنــاعــه وال ـح ــدي ــث مـعــه،
ّ
ن ـظ ـرًا إل ــى تـعــلـقــه ب ـهــا ،لـكــونــه يعيش
معها منذ والدته (الزوجان كانا على
ً
خالف منذ أن كانت األم حامال).
وي ـخ ــال ــف ذلـ ــك م ــا ص ـ ـ ّـرح ب ــه م ــأم ــور
ال ـت ـن ـف ـي ــذ ال ـ ـ ـ ــذي أف ـ ـ ـ ــاد ف ـ ــي ا ّمل ـح ـض ــر
الرسمي بأن والدة الطفل تمنعت عن
تسليمه ،مــا ّأدى إلــى استصدار قــرار
قضائي بوجوب التسليم تحت طائلة
الحبس .هذه املخالفة دفعت األم إلى
ت ـقــديــم ش ـك ــوى ج ــزائ ـي ــة ض ــد مــأمــور
التنفيذ بجرم تزوير محضر رسمي.
إل ــى ذلـ ــك ،ث ـمــة م ـخــال ـفــات ع ــدة جــرى
ّ
تفنيدها خالل املؤتمر تتعلق بتنفيذ
القرار القضائي الصادر عن املحكمة.
ف ــاألخـ ـي ــرة أصـ ـ ـ ــدرت فـ ــي  30ن ـي ـســان
امل ــاض ــي ق ـ ــرارًا بــإس ـقــاط ح ــق األم في
حـضــانــة الـطـفــل وإع ـطــائــه لطليقها،
علمًا أن املادة  15من قانون الحضانة
ّ
تنص على انتهاء مدة الحضانة لدى
ّ
األم «متى ما أتم الصغير أو الصغيرة
الثانية عـشــرة مــن عمرهما بالسنني
الشمسية».
وبحسب «االت ـحــاد اللبناني لرعاية
الـطـفــل وشـبـكــة حـقــوق األس ـ ــرة» ،أتــت
طــريـقــة تنفيذ الـحـكــم مخالفة لبنود
ات ـفــاق ـيــة ح ـمــايــة ح ـقــوق ال ـ ّط ـفــل الـتــي
أبرمها لبنان مــن دون تحفظ ،لجهة
ال ـل ـجــوء إل ــى ال ـق ــوى األم ـن ـيــة لتنفيذ
وترويع الطفل باقتحام منزله
الحكم ُ
ب ــال ـق ــوة املـ ـف ــرط ــة .وال ــاف ــت م ــا أش ــار
إلـيــه املــؤت ـمــرون مــن أن تنفيذ الحكم
حصل خالل عطلة رسمية ،إذ صادف
أول أي ــام ال ـع ـيــد .وأش ـ ــارت نـيـكــوالس
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـص ــدد إل ـ ــى امل ـ ـ ــادة  16مــن
ّ
الفصل الرابع املتعلق بالحضانة في
ّ
الـقــانــون الـشــرعــي ،والـتــي تـنــص على
أن ــه ف ــي ح ــال ان ـت ـهــاء م ــدة الـحـضــانــة
قـبـ ّـل انـقـضــاء ال ـعــام الــدراســي للطفل،
«فإنها ُت ّ
مدد حكمًا حتى نهاية العام
الدراسي .وهذا لم يحصل في حالتنا.
إذ ط ـل ــب ت ـن ـف ـيــذ إس ـ ـقـ ــاط ال ـح ـضــانــة

نادي األردوينو في المنية
ساندي الحايك

تقرير

قتل عجوز وزوجته في عيناتا
داني األمين
عثر في بلدة عيناتا (بنت جبيل) أمس على رامــز محمد علي درويش
(مواليد  )1931وزوجته السورية غازية درويــش مقتولني في منزلهما
في حي السدر في البلدة .وبحسب مصدر أمني ،فقد بدت آثار الضرب
يبدو أن الزوجة قضت خنقًا .وعلمت
بآلة حادة على رأس املغدور ،فيما ُ
«األخبار» ان سوريًا مقيمًا في البلدة أوقف ليل أمس لالشتباه بصلته
باألمر.
وكان درويش وزوجته يقيمان في مبنى سكني صغير يقيم ولدهما مع
عائلته في قسم منه .ووفــق املعلوماتّ ،
يرجح أن الجريمة وقعت األحد
املاضي .وأبلغ نجل املغدورين القوى األمنية أنه سبق أن طرق باب منزل
والديه لكن أحدًا لم يفتح له ،فاعتقد بأنهما خارج املنزل الى أن بدأت رائحة
كريهة ّ
تعم املكان.
الجريمة األولى من نوعها في البلدة أثارت هلعًا بني سكانها .وأصدرت
بلديتها بـيــانــا تمنت فـيــه «الـتـعــامــل مــع ال ـحــدث بمسؤولية وع ــدم نشر
اشاعات وأخبار قبل أن تظهر نتائج التحقيقات» ،ولفتت الى أن «ما جرى
حدث جلل ،لكنه ال يدعو الى القلق من فلتان الوضع األمني في البلدة».

والتسليم للوالد في وقــت امتحانات
الطفل املدرسية».
ســرد هــذه املعطيات يــأتــي فــي سياق
طــرح مسألة مصير األوالد ،ضحايا
ّ
خالفات ذويهم ،في ظل غياب قانون
مدني لألحوال الشخصية يدرس كل
حالة على حدة لتجري دراسة القضية
ً
وإصدار الحكم ملصلحة الطفل أوال.
املـحـكـمــة الـسـنـيــة بـ ـ ّـررت ق ــرار إسـقــاط
الحضانة بـ «عدم أهلية األم» ،إال أنها
رف ـض ــت ف ـت ــح امل ـح ــاك ـم ــات وال ـت ــوس ــع
فــي التحقيقات املتعلقة بــالـشـكــاوى
امل ـقــدمــة مــن ال ــوال ــدة فــي ش ــأن النفقة
ّ
وغ ـي ــره ــا .إذ إن األم س ـبــق أن قــدمــت

ش ـكــاوى ضــد طليقها لالستحصال
على نفقة مــن دون أن تلقى تجاوبًا.
وسبق أن طلبت ّ
تنحي القاضي عن
القضية ،إال أن ذلك لم يحصل.
وتنص امل ــادة  25مــن قــانــون األحــداث
ع ـلــى أن ــه ي ـحــق ل ـقــاضــي األحـ ـ ــداث أن
ّ
يتخذ ملصلحة الحدث تدابير الحماية
ُ
ُ
إذا وجد في بيئة تعرضه لالستغالل
أو تـهــدد ســامـتــه أو أخــاقــه .وكــانــت
م ـن ـصــور ق ــد ت ـقـ ّـدمــت ف ــي 2018/5/1
ب ـم ـلــف ح ـم ــاي ــة س ـج ــل ل ـ ــدى مـحـكـمــة
األحـ ــداث فــي ب ـيــروت بــرقــم 2018/20
وأرف ـقــت بطلبها ع ـشــرات املستندات
ال ـ ـتـ ــي ت ـث ـب ــت واق ـ ـعـ ــة ال ـ ـضـ ــرب الـ ــذي
تـعــرضــت لــه مــع طفلها وم ــدى أهلية
الــوالــد لرعاية الطفل ،إال «أن محكمة
األح ـ ــداث ردت ال ــدع ــوى امل ــذك ــورة من
دون أي اطالع على املستندات املرفقة
ّ
ّ
التجمع.
بها» ،وفق ما أكد
ّ
ال ـ ـعـ ــارفـ ــون ب ــاملـ ـل ــف ي ـ ـ ــرون أن ت ـقــيــد
الـ ـقـ ـض ــاء املـ ــدنـ ــي بـ ـمـ ـق ــررات امل ـح ــاكــم
الــدي ـن ـيــة ،ي ـط ــرح تـ ـس ــاؤالت ع ــن مــدى
إمكانية إنصاف النساء واألطفال في
املحاكم الدينية.
حاليًا ،استأنفت منصور الحكم ،لكن
املحكمة ّ
ردت طلبها املتعلق بتنفيذ
قرار إسقاط الحضانة وتسليم الطفل.
ولـفـتــت األم ال ــى أن ــه يـجــري التعاطي
مـ ــع ال ـ ـقـ ــرار ك ـح ـك ــم مـ ـب ــرم ال يـخـضــع
إلع ــادة النظر .وفــي هــذا الـصــدد ،رأى
ّ
«التجمع» أنه «طاملا ال توجد إمكانية
ّ
للمس بمرجعية األحــوال الشخصية
س ـت ـب ـقــى الـ ـنـ ـس ــاء ال ـل ـب ـن ــان ـي ــات غـيــر
م ـح ـص ـنــات ،وم ــواط ـن ــات م ــن الــدرجــة
الثانية .وسيبقى العنف شائعًا ضد
الـنـســاء والـفـتـيــات ،وستبقى الثقافة
الـتـمـيـيــزيــة فــاع ـلــة ف ــي ح ـيــاة الـنـســاء
وم ـت ـح ـك ـمــة ب ـم ـن ـظــوم ـت ـنــا ال ـت ــرب ــوي ــة
والتربوية والتعليمية».
الجدير ذكره أنه بعد انتشار الفيديو
وتـفــاعــل قـضـيــة األم وول ــده ــا ،عمدت
املحكمة الشرعية السنية إلــى تغريم
ّ
األم بـسـبــب طـلـبـهــا ال ـســابــق املـتـعــلــق
بتنحية الـقــاضــي ال ـشــرعــي ،مــا طــرح
تساؤالت عدة عن «استفاقة» املحكمة
على الطلب ّ
املقدم منذ أسابيع.

الرغبة لدى عدد من شبان املنية ـ ـ طرابلس في
تعلم أنظمة تشغيل الروبوت دفعت الناشطني
طارق املبيض وحسن محيش لتأسيس نادي
«أردوي ـ ـنـ ــو» .والـ ــ«أردويـ ـنـ ــو» ع ـب ــارة ع ــن لــوح
تـطــويــر إلـكـتــرونــي مصمم لتسهيل اسـتـخــدام
اإللكترونيات التفاعلية في املشاريع املتعددة
ال ـت ـخ ـص ـصــات وي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ل ـغ ــة ال ـبــرم ـجــة،
ويمكن توصيله ببرامج مختلفة على الحاسب
الشخصي .ويعد من أبرز األنظمة املستخدمة
ف ــي امل ـج ــال ال ـص ـنــاعــي ال ـتــي ب ــدأ اسـتـخــدامـهــا
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ف ــي امل ـج ــال التعليمي
فــي بعض امل ــدارس حيث يـجــري التركيز على
الجانب النظري من دون الجوانب التطبيقية.
مــن ه ـنــا ،ات ــت ف ـكــرة ال ـن ــادي ،بـحـســب محيش،
إليـ ـج ــاد م ـس ــاح ــة ش ـب ــاب ـي ــة م ـش ـت ــرك ــة ل ـت ـبــادل
املعارف والخبرات بشأن تطوير أي فكرة إلى
عمل الكتروني وتحويله إلى ابتكار.
وق ـ ــد سـ ـب ــق مل ـح ـي ــش أن اخـ ـ ـت ـ ــرع آل ـ ــة ط ـبــاعــة
يـجــري التحكم فيها عــن ُبـعــد مــن خ ــال نظام
«أردوينو» ،وهو يواكب كل جديد عبر املنصات
اإللكترونية واملشاركة في ورشات تدريبية.
باكورة نشاطات النادي ورشة تدريبية لتعلم
أس ــاسـ ـي ــات وم ـ ـبـ ــادئ ب ــرم ـج ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــات
تستمر على مدى شهر كامل (من  15آب لغاية
 15أي ـلــول) ،سـ ُـيـشــارك فيها عــدد مــن األســاتــذة
املـتـخـصـصــن ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ،وف ــق املـبـيــض.
ويقول« :النادي هو األول من نوعه وهو يسهم
فــي اكـتـشــاف مــواهــب شــابــة ال تـحـظــى بفرص
التعبير عن طاقاتها وأحالمها».
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تطلق مؤسسة الفكر العربي ،الرابعة
بعد ظهر اليوم ،في بيت األمم املتحدة ـ ـ
ّ
العربي العاشر للتنمية
االسكوا ،التقرير
ّ
الثقافية بعنوان «االبتكار أو االندثار»،
ُ
سنوي تصدره ّ
ّ
املؤسسة منذ
وهو تقرير
ّ
عام  2008حول واقع التنمية الثقافية في
ّ
العربيةُ .يعنى التقرير بوصف ّ
أهم
الدول
الثقافية في البلدان العربيةّ
ّ
مظاهر التنمية
ّ
األساسية
وتحليلها من خالل بنياتها
ّ
ّ
ْ
سنويًا
الثقافية
ورصد واقع التنمية
ْ
وترجمة هذا الرصد باألرقام والبيانات
والتحليالت.
¶¶¶

تنظم بلدية جبيل النسخة الرابعة لـ
«مهرجان النبيذ في األبيض والزهري»،
برعاية النائب زياد الحواط وبالتعاون مع
بنك بيروت ،عند رصيف ميناء جبيل،
حتى منتصف الليل.
¶¶¶
ينظم مركز الرعاية الصحية األولية في
بلدية الغبيري ،بالتعاون مع الهيئة الصحية
اإلسالمية ،يومًا صحيًا مجانيًا من الثامنة
والنصف صباح اليوم وحتى الواحدة ظهرًا.
وتشمل الخدمات املقدمة معاينات وأدوية
مجانية في امراض القلب والسكري وطب
األطفال والعائلة والصحة العامة واالمراض
النسائية ،إضافة الى حسم  %50على
التحاليل املخبرية .العنوان :الشياح ،شارع
حسن كنج ،مبنى البلدية السابق ،مقابل
بنك .MEAB

هيثم(
)الموسوي

¶¶¶
توقع مصلحة سكك الحديد والنقل
املشترك بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة
والسياحة التركية ،عند الواحدة من بعد
ظهر اليوم ،لتنفيذ مشروع «ترميم محطة
سكة حديد امليناء في طرابلس» ،في مكتب
املديرية العامة للمصلحة ،مارمخايل ،طريق
النهر.
¶¶¶

التعاقد مع أساتذة
في طب «اللبنانية»

الالمساواة
في التصاميم التوجيهية

سيمبوزيوم حاصبيا
لرسم الطبيعة

أعلنت الجامعة اللبنانية حاجتها إلى
التعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه
( )phdوأطباء اختصاصيني لتدريس املواد
املدرجة أدناه في كلية الصحة العامة ،بمعدل
اختصاصي واحد لكل من االختصاصات
اآلتيةNutrition et Diététique, Informatique, :
Météorologie, Biostatistiques, Ortophonie
 .et Psychomotricitéكذلك طلبت طبيبًا واحدًا
لكل من اإلختصاصات اآلتيةBactériologie, :
Ophtalmology, Pneumology, Gastrology,
.Anesthesia, Traumatology and Neurology
وتقدم الطلبات لدى أمانة سر العمادة
ً
ابتداء من  2018/6/29لغاية
 الفنار، 2018/7/6ضمنًا.

ينظم «استوديو أشغال عامة» و«املفكرة
القانونية» ،اليوم وغدًا ،ندوة مشتركة
عن إنتاج الالمساواة في تنظيم
األراضي اللبنانية ،في دار النمر للفن
والثقافة .ويتخلل الندوة إطالق منشور.
وانطلق خالل العام الفائت مشروع:
بعنوان :العمران والقانون في محاولة
لدراسة اإلطار القانوني القائم لخرائط
استخدامات األراضي (أي التصاميم
التوجيهية) وتأثيرها على الحياة في
 15مدينة وبلدة هي :زغرتا ،املينا ،شكا،
حصون ،كوسبا ،البربارة ،زوق مكايل،
ّ
الدبية ،بعقلني ،عدلون،
الضبية ،الدامور،
العباسية ،النبطية ،قانا.

نظم «منتدى الفنان الجنوبي» و«تجمع
جماليات عربية للفنانني التشكيليني العرب»،
«السمبوزيوم الدولي االول لرسم الطبيعة في
لبنان» ،في منتزه «رأس النبع» عند ضفاف نهر
الحاصباني ،برعاية بلدية حاصبيا ،ومشاركة
 80فنانًا و 8مصورين فوتوغرافيني عرب من
العراق ،السعودية ،اإلمارات العربية املتحدة
فلسطني ولبنان ،اختاروا رسوماتهم ملواقع
أثرية وطبيعية ،تتميز بها مدينة حاصبيا
وخصوصًا قلعتها الشهابية ومواقع سوق
الخان ومجرى نهر الحاصباني .وعلى هامش
افتتاح املنتدى ،تحدث رئيس البلدية ،لبيب
الحمرا ،عن سعي البلدية لرفع التلوث عن
مجرى نهر الحاصباني.

افتتحت بلدية بشري بالتعاون مع منظمة
«اوكسفام» ،مكتب اإلرشاد والتوظيف
في البلدية لتقديم خدمات استشارية
وتوجيهية للباحثني عن عمل ووظائف
متوفرة في املنطقة ،من خالل إنشاء روابط
مناسبة بني أصحاب العمل والشباب ،وبناء
قدرات العمل بطريقة فاعلة .وسيساعد
املكتب الشباب في أصول كتابة السيرة
الذاتية وإجراء املقابالت مع أرباب العمل.
¶¶¶
تطلق بلدية الدكوانة وشركة  FAVالدليل
التجاري للبلدة ،في حفل تقيمه عند
السابعة من مساء الجمعة املقبل ،في
املدرسة الفندقية ـ ـ الدكوانة.
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الدور األول
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شمس ُبيونس
شرق
ت
أيرس
ِ
فوق روسيا

البرازيل وألمانيا
«سكيزوفرنيا» المنتخبات الكبرى؟
عاد البرازيليون واأللمان للسير على السكة الصحيحة في انتصارين مشابهين إلى ٍّ
حد كبير ،أكدا التشابه الكبير بين صورة المنتخبين بعيدًا من األرقام والتحاليل التي تعطي أفضلية
ألحدهما على اآلخر .مواجهة محتملة بينهما تلوح في األفق ،لكن بإمكانهما تفاديها في حال أنهيا مشوار الدور األول في صدارة مجموعتيهما
شربل ّ
كريم
ٌّ
ح ـق ــق كـ ــل م ــن امل ـن ـت ـخ ـبــن ال ـب ــرازي ـل ــي
واألملــانــي انـتـصــاره األول فــي الجولة
ال ـث ــان ـي ــة م ــن دور املـ ـجـ ـم ــوع ــات ،لـكــن
ه ــذا االنـتـصــار لــم يحسم ٍّ
ألي منهما
مسألة التأهل إلى الدور املقبل ،لتكون
الجولة األخيرة محطة مفصلية لهما،
ع ـنــدمــا ي ـل ـعــب الـ ـي ــوم «ال ـس ـي ـل ـي ـســاو»
مــع صــربـيــا فــي املـجـمــوعــة الـخــامـســة،
و«املانشافت» مع كوريا الجنوبية في
املـجـمــوعــة ال ـ ّســادســة .وم ــا بــن الـكــام
الكثير عن توق ٍع للقاء بينهما كان غير
مـتــوقــع قـبــل ان ـطــاق الـنـهــائـيــات ،ومــا
بــن الـحــديــث عــن إمـكــانـيــة ع ــدم تأهل
أحدهما أو االثـنــن معًا ،تبرز الكثير
مـ ــن الـ ـق ــواس ــم امل ـش ـت ــرك ــة بـ ــن هــذيــن
املنتخبني اللذين تركا ذكرى تاريخية
في املونديال املاضي عندما فاز األملان
بنتيجة ساحقة  ،1-7في الدور نصف
لقب
النهائي ،ليمهدوا الطريق نحو ٍ
رابع في تاريخهم.
ٍّ
ففي امل ـبــاراة األخ ـيــرة لـكــل منهما فاز
االثنان في الدقائق القاتلة ،وقبلها لم
ّ
يقدم أي منهما الصورة املنتظرة منه،
فخسر األملان وتعادل البرازيليون .من

هنا ،دعــوة حقيقية للمنتخبني لترك
رس ــال ــة مــرع ـبــة إلـ ــى ك ــل مـنــافـسـيـهـمــا
فــي خ ـتــام دور امل ـج ـمــوعــات ،وإال فــإن
هـيـبـتـهـمــا سـتـسـقــط ق ـبــل أن يسقطا
فـنـيــا ع ـلــى أرض امل ـل ـع ــب ،فـهـمــا كــانــا
ب ـن ـظــر خـصــومـهـمــا ف ــي املـجـمــوعـتــن
وان ـس ـح ــاب ــا إلـ ــى ك ــل الـ ـف ــرق األخ ـ ــرى،
امل ــرشـ ـح ــن األق ـ ـ ـ ــوى ل ـل ـف ــوز بــال ـل ـقــب.
األك ـ ـيـ ــد أن أس ـ ـلـ ــوب واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
املنتخبني تختلفان ،لكن هناك بعض
النقاط التي يمكن التوقف عندها في
ال ـصــورة الـتــي ظـهــرا فيها للتصويب
عـلــى سـبــب مـســألــة «مـعــانــاتـهـمــا» في
مكان ما ،وهما إذا ما عالجا هذا األمر
ٍ
فإنهما سيذهبان بعيدًا فــي املـشــوار
املــونــديــالــي ،وسـيـتـفــاديــان طبعًا (من
خ ــال ت ـصـ ّـدره ـمــا لـلـمـجـمــوعـتــن) أي
مواجهة مباشرة بينهما قبل النهائي
ال ـك ـب ـي ــر .ت ـب ـق ــى امل ـش ـك ـل ــة األس ــاس ـي ــة
وامل ـ ـش ـ ـت ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـ ـع ـ ــان ـ ــي م ـن ـه ــا
امل ـن ـت ـخ ـبــان ه ــي إيـ ـج ــاد ال ـ ـتـ ــوازن بني
الدفاع والهجوم ،والتي جعلت منهما
غير مقنعني حتى اآلن.
ومـ ـم ــا ال ش ــك ف ـي ــه أن ـ ــه ف ــي م ـب ــارات ــي
الـ ـب ــرازي ــل وأمل ــانـ ـي ــا ،ظ ـهــر املـنـتـخـبــان
بـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة قـ ـ ــويـ ـ ــة ،ف ـ ـه ـ ـمـ ــا أرعـ ـ ـب ـ ــا

خصومهما في غالبية فترات اللقاء،
ً
وك ـ ــان ـ ــا األك ـ ـث ـ ــر خ ـ ـ ـطـ ـ ــورة واألف ـ ـضـ ــل
ٍّ
اس ـت ـحــواذًا ،لكن يبقى أن لـكــل منهما
مـشـكـلـتــه ف ــي اإلط ـ ـ ــار املـ ــذكـ ــور سـلـفــا،
ّ
وال ـتــي قــلـصــت مــن ســاســة التسجيل
شكل سهل ومن دون تعقيدات أو
في
ٍ
ـار حتى الــدقــائــق األخ ـيــرة .األمــر
ـ
ظ
ـ
ت
انـ
ٍ
ال ــواض ــح أي ـض ــا أن امل ـن ـت ـخ ـبــن دخــا
املــونــديــال بعقلية هجومية ،وهــو ما
أع ـ ّـد لــه امل ــدرب الـبــرازيـلــي تيتي طــوال
أشهر عــدة ،لكنه اضطر أخيرًا إلجراء
ٍ
ب ـعــض ال ـت ـع ــدي ــات االضـ ـط ــراري ــة في
هـ ــذا املـ ـج ــال ،وت ـح ــدي ـدًا ب ـعــد املـ ـب ــاراة
األولــى أمــام سويسرا ومــن ثم الشوط
األول أمـ ـ ــام ك ــوس ـت ــاري ـك ــا ،م ــا حـ ّـســن
مــن أداء فريقه فــي الـشــوط الثاني من
امل ـب ــاراة األخ ـي ــرة .وتـيـتــي مـثــل نظيره
ف ــي امل ـن ـت ـخــب األملـ ــانـ ــي ي ــواك ـي ــم ل ــوف
لــديــه أس ـل ـحــة هـجــومـيــة إضــاف ـيــة عن
ت ـل ــك ال ـت ــي ت ـب ــدأ املـ ـب ــاري ــات أســاس ـيــة
عـ ـ ـ ــادة ،ل ـك ــن أيـ ـض ــا م ـث ـلــه ي ـب ـحــث عــن
مشكلةٍ لالعبي الوسط املدافعني غير
القادرين على تشكيل إضافة هجومية
تكسر التكتالت الدفاعية .وهنا يمكن
الحديث عن التزام كاسيميرو باملهمة
الدفاعية فقط ،مقابل جري باولينيو

فــي شـكـ ٍـل عـشــوائــي وف ــي مـســاحــات ال
يـفـتــرض أن يـتــواجــد فيها فــي بعض
األحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ،م ـ ــا حـ ـ ّـجـ ــم م ـ ــن خـ ـط ــورت ــه
الهجومية التي عرفناها مع برشلونة
في املوسم املاضي.
ول ـ ـهـ ــذا ال ـس ـب ــب ك ـ ــان ت ـي ـت ــي ح ــاض ـرًا
القحام دوغــاس كوستا على حساب
وي ـل ـي ــان ل ـي ـك ـمــل ال ـث ــاث ــي ال ـه ـجــومــي
م ــع ن ـي ـمــار وأفـ ـض ــل الع ـب ــي ال ـب ــرازي ــل
ف ــي امل ــون ــدي ــال أي كــوت ـي ـن ـيــو .واألمـ ــر
ع ـي ـنــه يـنـطـبــق ف ــي ال ـح ــال ــة الــدفــاع ـيــة
الـتــي تكشف ان ـعــدام ال ـتــوان الــدفــاعــي
 ال ـه ـج ــوم ــي ،إذ ب ـع ـي ـدًا م ــن اج ـت ـهــادّ
للحد من
كوتينيو ومحاوالت كوستا
تـقـ ّـدم الـخـصــم ،فــإن الـحــريــة املمنوحة
لـنـيـمــار ال تـجـعــل مـنــه العـبــا ملصلحة
امل ـج ـمــوعــة ف ــي ال ـح ــال ــة ال ــدف ــاع ـي ــة ،إذ
فــي أقصى الـحــاالت قــد يـحــاول إغــاق
ال ــرواق على الجهة اليسرى .بطبيعة
الحال تبدو البرازيل حاضرة أكثر من
أملانيا في ما ّ
خص الشق الدفاعي ،إذ
وكما أملانيا لديها العديد من الالعبني
الذين يخسرون الكثير من الكرات في
محاوالتهم ألخذ األمور على عاتقهم،
أم ـ ـثـ ــال ن ـي ـم ــار وك ــوسـ ـت ــا (وم ـس ـع ــود
أوزيـ ـ ــل وت ــوم ــاس م ــول ــر ف ــي أمل ــان ـي ــا).

لـكــن ال ـف ــارق بـيـنـهــا وب ــن أملــان ـيــا هي
أن لديها مدافعني حاضرين لحماية
املنطقة ،وإيقاف أي ّ
مد هجومي مرتد
عبر تغطية املساحات الفارغة .وهذه
ال ـن ـق ـطــة ه ــي ب ـم ـثــابــة امل ـع ـض ـلــة ال ـتــي
ّ
لــم يجد لها األمل ــان الـحــل منذ املـبــاراة
أم ــام املكسيك ،لتستمر املـعــانــاة أمــام
السويد وتترك قلقًا كبيرًا حول مصير
«املانشافت» في املونديال.
َ
الــواقــع أن أملانيا تبدو وكأنها ق ِدمت
إلــى املــونــديــال بــا مــدافـعــن .لكن هذه
املسألة ال يتحمل مسؤوليتها تواضع
مستوى جيروم بواتنغ وتراجع قدرات
ماتس هوملس وأنطونيو روديغر أو
محدودية جوناس هكتور ،بل كيفية
انغماس الالعبني األملــان اآلخرين في
املـنـظــومــة الــدفــاع ـيــة ،ومـثـلـهــم العـبــي
خط الظهر في الحالة الهجومية .وهذا
ال ـعــرض يــأخــذنــا إل ــى مــونــديــال 2014
عندما كان بناء الهجمة األملانية يبدأ
من الخلف ،من عند هوملس تحديدًا،
وع ـ ـنـ ــد خ ـ ـس ـ ــارة ال ـ ـك ـ ــرة ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
ال ـخ ـصــم ،ي ـكــون ال ـه ــداف مـيــروســاف
كـلــوزه أول املدافعني مــن خــال عملية
الضغط الـعــالــي الـتــي كــانــت فصولها
ت ـن ـت ـهــي ع ـن ــد خـ ــط الـ ــوسـ ــط ب ــوج ــود

مشكلة مشتركة تعيشها
البرازيل وألمانيا عنوانها انعدام
التوازن بين الدفاع والهجوم

تبدو البرازيل
حاضرة أكثر
من ألمانيا
في ما
ّ
خص الشق
الدفاعي
(أولغا
مالتسيفا ــ أ
ف ب)

مصير صربيا وسويسرا والسويد في أيديهم

(كيريل كودريافتسيف ــ أ ف ب)

إذ يبدو كل التركيز على موقعة البرازيل ( 4نقاط) وصربيا ( 3نقاط) في املجموعة
ـال مــن األهـمـيــة،
ـدر ع ـ ٍ
الـخــامـســة ،ف ــإن م ـبــاراة ســويـســرا وكــوسـتــاريـكــا هــي عـلــى ق ـ ٍ
خصوصًا بعد الفوز الالفت للسويسريني على الصرب في الجولة السابقة .ومما ال
شك فيه أن مهمة سويسرا ( 4نقاط) أسهل مقارنة بمهمة طرفي املباراة األولى ،على
رغم أن كوستاريكا قد تتكتل مجددًا في محاولة لتفادي خسارة ثالثة بعد خروجها
من السباق إلى إحدى بطاقتي التأهل عن هذه املجموعة.
لكن اليد العليا ستكون لسويسرا ال محالة ،وهي التي تملك العبني مميزين على
الصعيد ال ـفــردي ،وسريعني فــي ٍآن مـعــا ،يمكنهم كسر أي حــاجــز دفــاعــي ،أمثال
شيردان شاكيري وغرانيت شاكا ،خصوصًا األول الــذي سيستفيد بال شك من
سرعته في مواجهة منتخب بطيء وغير منظم ،وغير قــادر على تشكيل الخطر
املطلوب كما بدا في مباراتيه األوليني .أما في املقلب اآلخر أي في املجموعة السادسة،

حيث يتوقع كثيرون أن ّ
تمر أملانيا ( 3نقاط) من كوريا الجنوبية التي تلقت هزيمتني،
فإن األنظار ستكون على املوقعة األقوى بني املكسيك ( 6نقاط) والسويد ( 3نقاط).
األول منتخب يعرف ما يفعله على أرض امللعب وكيفية رسم هجماته التي يبدو
سالحها الفتاك السرعة الفائقة في االنتقال من الشق الدفاعي إلى نظيره الهجومي،
إذ يعتبر كثيرون أن املكسيكيني هم األسرع في الهجمات املرتدة ويملكون مهاجمني
فعالني ،أمثال إيرفينغ لوزانو وخافيير هرنانديز (تشيتشاريتو) .أما السويد فإن ما
ّ
يعيبها هو عدم وجود خط وسط خالق لديها ،اذ باستثناء إميل فورسبرغ ،يصعب
إيجاد العب سويدي يمكنه لعب دور القائد في عملية بناء الهجمة ،ما يجعل من
املهاجم الوحيد ماركوس بيرغ يأمل بإيجاد مساحة خالية ملحاولة الوصول إلى
املنطقة ،وهــو أمــر سيكون صعبًا إلــى حـ ٍّـد كبير في اللقاء أمــام املكسيك املعروفة
بارتدادها السريع إلى الخلف.

سامي خضيرة وطوني كروس اللذين
عمال على إلـغــاء أي عملية هجومية.
اليوم يحاول لوف إعادة التوازن عبر
تـغـيـيــرات شـبــه ج ــذري ــة ف ــي منتخبه،
لـكــن بـقـيــت امل ـســاحــات الـخــالـيــة وعــدم
الترابط بني الخطوط ،مشكة أساسية
بغياب الكيميائية املفقودة التي تعزل
املهاجمني أحيانًا أو تضيعهم ،تمامًا
كما حصل مع تيمو فيرنر التائه بني
مركزي رأس الحربة والطرف األيسر،
من دون أي علم إذا ما كانت لديه أي
مهام دفاعية.
ٍ
وعـ ـ ـل ـ ــى رغـ ـ ـ ــم ت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــرات لـ ـ ـ ـ ــوف ،فـ ــإن
املنتخب يفتقد قائدًا حقيقيًا بخروج
(بقرار
أوزيل من الحسابات األساسية
ٍ
مبرر) ،فقائد الوسط وضابط اإليقاع
لطاملا كان عنصرًا حاسمًا في عملية
توجيه زمالئه والحرص على تثبيت
ال ـ ـتـ ــوازن ال ـ ــذي ي ـط ـل ـبــه املـ ـ ـ ــدرب .وف ــي
الحقبات الناجحة لــأملــان كــان هناك
غالبًا العب على شاكلته ،أي منذ ايام
«الـقـيـصــر» فــرانـتــس بـكـنـبــاور ،م ــرورًا
بزمن لوثار ماتيوس ،ومن ثم ميكايل
ً
باالك ،ووصوال إلى األيام الذهبية مع
بــاسـتـيــان شفاينشتايغر .إذًا الكثير
مــن الـعـمــل ينتظر أملــانـيــا وال ـبــرازيــل،
فـ ـ ـه ـ ــذا املـ ـ ــونـ ـ ــديـ ـ ــال ل ـ ـيـ ــس مـ ــونـ ــديـ ــال
الـصـغــار كـمــا يعتقد الـبـعــض بحسب
ال ـن ـتــائــج امل ـسـ ّـج ـلــة ،ب ــل ه ــو مــونــديــال
ّ
تصرفًا
األكثر حضورًا ذهنيًا واألكثر
ّ
ب ـطــري ـقــة ذك ـي ــة وم ـنــظ ـمــة ع ـلــى أرض
امللعب .األكيد أن البرازيل وأملانيا ولو
أن ـه ـمــا كـشـفــا ع ــن وج ـهــن هجوميني
ممتعني فإنه في األدوار املقبلة (إذا ما
تــأهــا) عليهما أن يبحثا عــن الكمال
م ــن خـ ــال إيـ ـج ــاد ال ـ ـتـ ــوازن امل ـط ـلــوب
وإال فــإن الخيبة الـكـبــرى ستكون في
انتظارهما.
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حبس أنفاس في «لينينغراد»

فرنسا والدنمارك« :بال طعم وال لون»
أداء ممل قـ ّـدمــه منتخبا فرنسا والــدنـمــارك
فــي مـبــاراتـهـمــا األخ ـيــرة لـحـســاب املجموعة
الثالثة ،التي احتضنها ملعب لوجنيكي في
العاصمة الروسية موسكو .هـكــذا ،ضمنت
فــرن ـســا ص ـ ــدارة امل ـج ـمــوعــة بـ ــ 7ن ـق ــاط ،فيما
ّ
ّ
حلت الــدنـمــارك ثانية بــ 5نـقــاط ،فيما حلت
ال ـب ـيــرو ثــال ـثــة ب ـث ــاث ن ـق ــاط ب ـعــد ف ــوز على
أستراليا الرابعة بنقطة واحدة .مباراة «بال
طعم وال لون» انتهت بالتعادل السلبي ،وهو
اللقاء ّ
األول الذي ينتهي بنتيجة سلبية في
مــونــديــال روس ـي ــا .م ــدرب «ال ــدي ــوك» ديــديــه
دي ـش ــان أراح عـ ــددًا م ــن الع ـب ـيــه األســاس ـيــن
أبرزهم كيليان ّ مبابيه وبــول بوغبا ،ولعب
بــأسـلــوب متحفظ وم ــن دون انــدفــاع بــدنــي،
وكأنه لم يكن يريد أكثر من التعادل إلراحة
الع ـب ـيــه وت ـج ـنــب اإلصـ ــابـ ــات ق ـبــل االن ـت ـقــال
للدور الثاني ،حيث الجهد سيكون مضاعفًا
فــي مــرحـلــة خ ــروج امل ـغ ـلــوب .األس ـل ــوب ذاتــه
ان ـت ـه ـجــه مـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخــب ال ــدنـ ـم ــارك أوج ــه
هــاريــدي ال ــذي ك ــان يكفيه الـتـعــادل للعبور
إلى دور الـ ،16مقابل خسارة أستراليا وهذا
ما حدث.
بدأ ديشان املباراة بمهاجميه أوليفيه جيرو
وأن ـطــوان غــريــزمــان ،ولـكــن لــم ينجح الديكة
ب ــال ـت ـس ــدي ــد ع ـل ــى م ــرم ــى ال ـ ـحـ ــارس كــاس ـبــر
شمايكل ّإل مـ ّـرة واحــدة خالل الشوط ّ
األول.
ّ
تأخرت الفرص حتى الدقيقة  30عندما سدد
عثمان ديمبيلي كرة ضعيفة جانبت مرمى
الـ ـح ــارس كــاس ـبــر ش ـمــاي ـكــل .ف ـشــل ال ـه ـجــوم
ّ
الدنماركية ،ولم
الفرنسي باختراق الدفاعات
تنجح تسديداتهم من خارج منطقة الجزاء.
املنتخب اإلسكندينافي اعتمد على الكرات
الـعــرضـ ّـيــة ولـكــن العبيه عـجــزوا عــن تحويل
ال ـفــرص إل ــى أهـ ــداف ،لينتهي ال ـشــوط ّ
األول
بأداء ونتيجة سلبيني.
ف ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي س ـي ـطــر ال ــدن ـم ــارك ـ ّـي ــون
ّ
نسبيًا على مجريات األم ــور ،وخلقوا عــددًا
م ــن الـ ـف ــرص ع ـل ــى م ــرم ــى ال ـ ـحـ ــارس سـتـيــف
مانداندا ،كان أبرزها كرة ثابتة عند الدقيقة

ّ
الفرنسية ،على رغــم بعض الـفــرص التي لم
ّ
تشكل خطرًا على مرمى شمايكل .ومن جهته
أشرك مدرب الدنمارك فيكتور فيشر وكاسبر
دول ـب ــرج م ـكــان بـيــونــي سيستو وأن ــدري ــاس
ك ــورن ـي ـل ـي ــوس ،إال أن ق ـل ـب ــي دف ـ ـ ــاع فــرن ـســا
ف ــاران وكيمبيمبي والظهير األيـمــن جبريل
س ـي ــدي ـب ــي ت ـم ـك ـن ــوا مـ ــن إي ـ ـقـ ــاف امل ـ ـحـ ــاوالت
ّ
الدنماركية ،بمساعدة من نغولو كانتيه.
األداء غير املقنع ألبناء املدرب ديشان استمر
لـلـمـبــاراة الثالثة فــي دور املـجـمــوعــات ،على
رغم الفوز باملبارتني األوليني أمام أوستراليا
البيرو بهدف من دون
بنتيجة ( 2ـ  )1وعلى ّ
رد .وك ــان الجميع يـتــوقــع أن ينتهج املــدرب
 1998كالعب،
الذي حقق كأس العالم في عام ّ
ً
أداء أك ـث ــر ه ـجــومـ ّـيــة خ ـصــوصــا أنـ ــه يمتلك
العـبــن عـلــى مـسـتــوى ع ــال فــي خــط الهجوم
أبــرزهــم مبابيه وغــريــزمــان ،إضافة إلــى بول
بوغبا وخلفهم نغولو كانتيه على مستوى
خط الوسط .وبهذه النتيجة ستكون مهمة
منتخب الدنمارك صعبة في دور الـ 16حيث
ّ
سيواجه منتخب كرواتيا القوي واملنظم.

فوز معنوي للبيرو

استمر األداء الفرنسي غير المقنع (يوري كورتيز ــ أ ف ب)

 52ل ـكــري ـس ـت ـيــان إي ــرك ـس ــن ص ـ ّـده ــا ح ــارس
املنتخب الفرنسي ونادي أوملبيك مارسيليا
عـلــى دفـعـتــن .فــي منتصف ال ـشــوط الـثــانــي
أش ــرك امل ــدرب الفرنسي العــب ن ــادي أوملبيك
ليون واملطلوب من نــادي ريــال مدريد نبيل
ً
فـقـيــر ب ــدال مــن أن ـط ــوان غــريــزمــان ،وكيليان
ً
مبابيه بــدال مــن عثمان ديمبلي ،فيما لعب
بينجامني مندي مكان لوكاس هيرنانديز،
ّ
إل أن خ ـي ــارات ديـشــامــب لــم تـغـ ّـيــر مــن واقــع
ّ
الـنـتـيـجــة الـسـلـبــيــة واألداء ال ـبــاهــت للديكة

خيارات ديشامب
لم ّ
تغير من واقع النتيجة
ّ
السلبية واألداء الباهت

حقق منتخب بيرو فوزًا معنويًا على نظيره
األسـتــرالــي بهدفني مــن دون رد ،فــي الجولة
الثالثة للمجموعة الثالثة لكأس العالم لكرة
القدم في روسـيــا .وعلى رغــم الـفــوز ،خرجت
بيرو مع نظيرتها أستراليا ،في مباراة كنت
مـهـمــة لـلـكـنـغــرو ف ــي ظ ــل بـحـثــه ع ــن الـتــأهــل
لثمن النهائي ،ولكن البيرو تفوقت وفــازت.
وبهذه النتيجة ،ارتقت بيرو للمركز الثالث
في املجموعة برصيد  3نقاط ،وتجمد رصيد
أستراليا عند نقطة واحــدة في املركز الرابع
واألخـيــر .وأه ــدرت أستراليا عــددًا كبيرًا من
ال ـفــرص الـسـهـلــة ،بـعــد انــدفــاع العبيها أمــام
مرمى بيرو وســط انكماش كبير من جانب
املـنــافــس واالعـتـمــاد على الهجمات املــرتــدة.
وس ـي ـطــرت أس ـتــرال ـيــا ع ـلــى ال ـك ــرة ف ــي الــربــع
ساعة األخيرة ولكن من دون خطورة.

أرقام المونديال
األوروغواي وروسيا
 5أرقام

¶ روسيا أول منظم أوروبــي للمونديال يفشل في
تحقيق ثــاث انتصارات في دور املجموعات ،منذ
الثالثي إيطاليا  ،1990وفرنسا  ،1998وأملانيا في
2006

مصر والسعودية
 9أرقام

¶ أوروغ ــواي هــي الفريق األول الــذي يفوز بجميع
مبارياته الثالث في دور املجموعات في كأس العالم
منذ منتخب األرجنتني في مونديال فرنسا 1998
¶ الثنائي إدينسون كافاني ولويس سواريز نجحا
فــي التسجيل لبلدهما فــي ثــاث بـطــوالت مختلفة
لكأس العالم في  2010و 2014و.2018
¶ الروسي إيغور سمولنيكوف هو أول العب لبلد
منظم يـطــرد فــي املــونــديــال منذ مارسيل ديسايي
العب فرنسا في مونديال .1998
¶ وص ــل لــويــس س ــواري ــز إل ــى ال ـهــدف ال ـســابــع في
ب ـطــوالت ك ــأس الـعــالــم خـلــف أوس ـكــار ميغيز الــذي
سجل  8أهداف في النهائيات ألوروغواي.

¶ محمد صــاح أصبح أول العــب مصري يسجل
ثـنــائـيــة فــي املــونــديــال مـنــذ عـبــدالــرحـمــن ف ــوزي في
مونديال .1934
¶ هدف صالح جعل املنتخب املصري يتقدم على
الخصم ألول مره في تاريخ املشاركات بكأس العالم.
¶ سجل محمد صــاح هدفه رقــم  37مــع منتخب
مصر ويفصله هدف واحد عن التساوي مع محمد
أبوتريكة نجم مصر األسـبــق ،في املركز الخامس
بترتيب هدافي منتخب الفراعنة عبر التاريخ.
¶ رفــع صــاح رصـيــده مــن األه ــداف إلــى  50هدفًا
في  58خاضها في مختلف املسابقات مع ليفربول
ومنتخب مصر.
¶ املـصــري عـصــام الـحـضــري أصـبــح راب ــع حــارس
مــرمــى يتصدى لركلة ج ــزاء فــي أول ظـهــور لــه في
املونديال.
¶ أصبح الحضري ،البالغ من العمر  45عامًا ،أكبر
العب يشارك في كأس العالم ،متفوقًا على الحارس

ال ـكــولــوم ـبــي فــريــد م ــون ــدراج ــون ،الـ ــذي شـ ــارك في
نسخة  2014وعمره  43عامًا.
¶ هدف سلمان الفرج العب املنتخب السعودي هو
أكثر هدف متأخر في الشوط األول في تاريخ كأس
العالم منذ .1966
ً
¶ أنهى سلمان الفرج صيامًا طويال دام  12عامًا
عــن هــز الـشـبــاك لــأخـضــر الـسـعــودي فــي بـطــوالت
كأس العالم ،منذ آخر هدف سجله ياسر القحطاني
في مرمى تونس يوم  14يونيو /حزيران  ،2006في
بطولة كأس العالم التي أقيمت في أملانيا وقتها
¶ حقق املنتخب السعودي أول انتصار عربي في
النسخة الحالية للمونديال.

المغرب وإسبانيا
 6أرقام
¶ الهدف األول للمغرب في شباك إسبانيا يعد األول
ألسود األطلس في كأس العالم منذ مباراة اسكتلندا
عام .1998
¶ اإلسباني ايسكو اشترك في  12هدفًا خالل آخر
 15مباراة مع املنتخب اإلسباني بتسجيل عشرة
وصناعة هدفني.
¶ استقبل منتخب إسبانيا  12هــدفــا فــي آخــر 6
مـبــاريــات فــي كــأس الـعــالــم ،قبل ذلــك استقبلوا 12

هدفًا خالل  18مباراة.
¶ أسباس ساهم بـ 8أهداف في آخر  8مباريات له
مع إسبانيا سجل  5أهداف وصنع .3
¶ مـنـتـخــب إس ـبــان ـيــا يـفـشــل ف ــي ال ـف ــوز ب ــامل ـب ــاراة
األخيرة في دور املجموعات في كأس العالم للمرة
األولى منذ عام .1982
¶ ديفيد دي خيا حارس املنتخب اإلسباني سكنت
شباكه  4أهداف من أول  4تسديدات على مرماه في
مشواره بكأس العالم .2018

البرتغال وإيران
 3أرقام
¶ حــافــظ املـنـتـخــب ال ـبــرت ـغــالــي ع ـلــى سـجـلــه بـعــدم
الهزيمة في تاريخ املونديال عندما يبدأ بالتهديف
في املباراة ،بـ  13انتصار و 3تعادالت.
¶ نجحت البرتغال في التأهل من مرحلة املجموعات
لـلــدور ال ــذي يليه لـلـمــرة الــرابـعــة فــي تــاريـخـهــا ،بعد
 1966و 2006و.2010
¶ الـبــرتـغــالــي ري ـك ــاردو كــواريــزمــا هــو أك ـبــر العــب
يسجل في نهائيات كأس العالم عن عمر  34عامًا
و 272يــومــا ،منذ اإليــرانــي يحيي غوملحمدي أمــام
املكسيك في مونديال  2006عن عمر  35عامًا و84
يومًا.

صافرة البداية

األرجنتين تخرج من عنق الزجاجة
ً
ً
هذا ما حدث فعال :تحول ملعب «سان بطرسبرغ بارك» فجأة إلى أشهر مالعب كرة القدم في األرجنتين .لم يكن سحرًا وال
بصغيرهم وكبيرهم .ال حاجة للسؤال عن السبب وراء
شعوذة ،بل كان األمر بفعل أبناء األرجنتين الذين صرخوا وبكوا فرحًا
ُ
ذلك .روخو سجل الهدف الذي جعل شمس األرجنتين تشرق .نعم ،األرجنتين تقصي نيجيريا وتقهر أيسلندا وتعبر إلى الدور
الثاني .رفض ميسي أن يحرم محبيه من مشجعي األرجنتين وغيرهم ،رفض أن يحرم الجميع البلدالذي طالماأعطى للبطولة
رونقًا مختلفًا .من َيد مارادونا في المكسيك ،إلى قدم ميسي في موسكو :الحكاية مستمرة
حسن عطية
تـ ـح ــت أنـ ـ ـظ ـ ــار مـ ـ ـ ــارادونـ ـ ـ ــا ت ـح ـ ّـم ــل
األرجـنـتـيـنـيــون الـضـغــط الــرهـيــب.
هكذا بــدأت امل ـبــاراة :تـخـ ّـوف وحــذر
نـ ـيـ ـجـ ـي ــري وع ـ ـ ـ ـ ــودة إلـ ـ ـ ــى ال ـخ ـل ــف
مـ ــن ع ـن ــاص ــر امل ـن ـت ـخ ــب اإلف ــري ـق ــي
ال ــذي بـحــث عــن م ــرت ـ ّـدة فــي دقــائــق
امل ـبــاراة األول ــى .لــم تكن األرجنتني
ً
أحسن حــاال ،األرجنتينيون كانوا
فاقدين للتركيز .أثبت ماسكيرانو
أن ــه وق ــت الــرح ـيــل .كــل ه ــذه األم ــور
ك ــان ــت واضـ ـح ــة ف ــي ال ــرب ــع ســاعــة،
ّ
ولـ ــم ي ـشــكــل أب ـن ــاء بــوي ـنــس آي ــرس
أي خـطــر عـلــى املــرمــى الـنـيـجـيــري،
إال كلما ملــس ميسي الـكــرة .جــاءت
الــدقـيـقــة الــراب ـعــة عـشــرة لتثبت أن
ك ــل م ــا اح ـتــاج ـتــه األرج ـن ـت ــن كــان
بعض التغييرات .تـمــريــرة طويلة
من البديل الذي لم يحضر أساسيًا
ف ــي أول مـ ـب ــارات ــن ،ك ــان ــت كـفـيـلــة
ب ــإس ـع ــاد امل ــاي ــن م ــن املـتـسـمــريــن
خ ـل ــف الـ ـش ــاش ــات وف ـ ــي م ــدرج ــات
امل ـل ـع ــب .رفـ ــع بــان ـي ـغــا رأسـ ـ ــه ،رمــق
ميسي بنظرة مــن بعيد ثــم منحه
الـكــرة ،لتأتي اللحظة التي يصرخ
فيها املعلقون :ميسي ّ
سجل أخيرًا.
التبديالت التي كانت حاضرة من
قبل املدرب األرجنتيني سامباولي
منحت ميسي الحرية في التحرك،
حـيــث اسـتـطــاع االق ـت ــراب أك ـثــر من
منطقة الجزاء ،في ظل ثقة بانيغا
الـ ــذي خ ـفــف ع ــن «ال بــول ـغــا» عــبء
صـنــاعــة الـلـعــب والـ ـخ ــروج بــالـكــرة
مــن الـخـلــف إل ــى األمـ ــام .انـحـصــرت
امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ب ـ ـعـ ــد ذلـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي وسـ ــط
امليدان ،مع استحواذ أرجنتيني .لم
تستوعب نيجيريا صدمة الهدف
األول .اع ــاد إي ـبــر بــانـيـغــا مــا فعله
م ــع م ـي ـســي ،ل ـكــن ال ـت ـم ــري ــرات هــذه
ارتكب ليون
املرة كانت ًلدي مارياً .
بالغون خطأ ،وتلقى بطاقة صفراء،
مانعًا ان ـفــرادًا ألنخيل ليمنعه من
ـان .لكنه
ف ــرص ــة تـسـجـيــل هـ ــدف ثـ ـ ـ ٍ
مـنـحــه ض ــرب ــة ح ـ ــرة .ت ـهـ ّـيــأ ميسي
لـلـتـســديــد وتـ ـق ـ ّـدم لـيـمـنـعــه الـقـ ّـائــم
م ــن االحـ ـتـ ـف ــال م ـ ـجـ ــددًا .ل ــم تـحــلــق
النسور في سماء سان بطرسبرغ
في الحصة األولى .في الوقت الذي
قــرعــت فـيــه ثـنــائـيــة ميسي بانيغا
أج ـ ـ ـ ــراس ال ـ ـع ـ ــودة األرج ـن ـت ـي ـن ـي ــة،
وارس ـ ــل مـ ــارادونـ ــا بـضـحـكــاتــه في
ً
املــدرجــات بــدال من الدموع كما في
امل ـب ــارات ــن الـســابـقـتــن شـ ــرارة أمــل
العودة في املونديال.
انقلب السحر فــي الـشــوط الثاني.
وك ـ ــأن غ ــرن ــو ره ـ ــور س ـقــى العـبـيــه
أك ـس ـيــر ال ـح ـي ــاة .بـ ــادر رفـ ــاق جــون
أوبــي ميكيل إلــى التقدم والضغط
بغية تحقيق الـتـعــادل ،فــي الوقت
الذي عاد فيه األرجنتينيون إلى ما

كانوا عليه في أول مباراتني .حالة
عليهم،
مــن الـضـيــاع كــانــت طاغية ً
ل ـيــرت ـكــب م ــاس ـك ـي ــران ــو خـ ـط ــأ ك ــان
يـمـكــن ت ـفــاديــه ،عـلـمــا أن احتسابه
قــد ال يـكــون صحيحًا ،حـيــث أشــار
الـ ـت ــرك ــي ش ــاك ـي ــر إل ـ ــى ركـ ـل ــة جـ ــزاء
دون أي ت ــردد ،رافـضــا اللجوء إلى
«تـقـنـيــة ال ـف ـيــديــو» .ت ـقــدم مــوزيــس
وس ـ ـجـ ــل ه ـ ـ ــدف الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل ل ـي ـع ـيــد
حلم الـتــأهــل إلــى ثمن النهائي .لم
ي ـقـ ّـدر ســامـبــاولــي أن عـلـيــه إخ ــراج
م ــاس ـك ـي ــران ــو ودي م ــاري ــا ال ـلــذيــن
غــابــا بدنيًا وذهـنـيــا .لــم يستوعب
أن ـ ــه وق ـ ــت الـ ـهـ ـج ــوم ،ألن ال ـت ـع ــادل
يعني تأهل نيجيريا .لم يفهم أحد
بعد مشكلته مع باولو ديباالّ .
مرت
خمس وعشرون دقيقة على الشوط
الثاني ليبتعد ميسي شيئًا فشيئًا
عن أجــواء املباراة نتيجة للتراجع
الـبـ ّـدنــي ال الــذهـنــي ،إذ اضـطــر إلــى
تسلم الـكــرة مــن الخلف مــن جديد
ل ـت ـظ ـهــر ع ـل ـيــه م ــام ــح ال ـت ـع ــب ألن
زم ــاءه أصـبـحــوا خ ــارج التغطية،
في ظل تراجع الخصم إلى الخلف
واالعتماد على املرتدات.
ح ـ ــاول امل ـش ـج ـعــون تـحـفـيــز أب ـطــال
العالم مرتني ،لكن خـيــارات املــدرب
مارادونا على المنصة (بول إيليس ــ أ ف ب)

قدم األرجنتينيون
شوطًا أول استحوذوا
فيه على الكرة أكثر
من النيجيريين

أدخلتهم دوام ــة الـيــأس والشكوك
في ما إذا كانت األرجنتني ستفوز
ً
أو ال .دخل ميزا بدال من دي ماريا
لـ ـت ــزداد ع ــام ــات االس ـت ـف ـهــام حــول
خ ـ ـي ـ ــارات امل ـ ـ ـ ـ ــدرب .انـ ـطـ ـل ــق أح ـم ــد
ً
موسى من الجهة اليسرى ،محاوال
تــوزيــع ال ـكــرة ،لكن التغطية كانت
حاضرة من روخو لتحوم الشكوك
حول شرعية تصديه بالرأس حيث
ارتـ ـ ّـدت ال ـكــرة إل ــى ي ــده ،األم ــر الــذي
دفع التركي إلى االستعانة بتقنية
الـفـيــديــو ،لكنه لــم يتأثر بالضغط
اإلفريقي عليه ،واتخذ القرار بعدم
احتساب أي شيء .والحقًا تبني أن
اللمس غير مقصود ،وأنها لم تكن

ضربة ج ــزاء .انتفضت األرجنتني.
أظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت أنـ ـ ـه ـ ــا ت ـ ــري ـ ــد االنـ ـتـ ـص ــار
وم ـتــاب ـعــة م ـش ــواره ــا ،م ــن دون أي
ن ـت ـي ـج ــة ،فـ ــي ظـ ــل صـ ـم ــود دف ــاع ــي
لـلـنـيـجـيــريــن .بــديــل كــاب ـيــرو أبقى
على آمال منتخب بالده في تصديه
لـكــرة إيـغــالــو .ج ــاءت الدقيقة التي
قــد يرسمها األرجنتينيون وشمًا
ع ـل ــى أج ـ ـسـ ــادهـ ــم« :تـ ــوزي ـ ـعـ ــة» مــن
بافون تلقفها روخو ـ الذي تعرض
للكثير مــن االنـتـقــادات ـ ـ وأسكنها
الـشـبــاك .كــل مـ ّـن فــي امللعب احتفل
كـمــا لــو أن ـهــا الــلـحـظــة ال ـتــي ّ
سجل
فيها مــارادونــا هــدف الـفــوز بكأس
العالم في املكسيك .1986
حققت األرجـنـتــن مــا كــان مطلوبًا
منها ،التأهل إلى الدور الثاني .رغم
كل شــيء ،تأهلت قبل أملانيا وقبل
البرازيل ،وبنقطة واحــدة فقط أقل
من إسبانيا ،رغم الضغوط الهائلة
على أعظم العــب فــي الـتــاريــخ .لكن
األمور يجب أن تتغير في مواجهة
فرنسا التي لم تكن مقنعة في دور
املـ ـجـ ـم ــوع ــات أي ـ ـضـ ــا .لـ ــم يـسـتـحــق
املنتخب النيجيري هذه الخسارة،
ولكن كما قال األملاني رهور مدرب
نيجيريا« :هذه الحياة ،وهذه هي
كــرة ال ـقــدم» .سيبدأ ال ــدور الثاني،
ً
الطريق إلى موسكو ما زال طويال.

كرواتيا تتصدر
أن ـه ــى امل ـن ـت ـخــب الـ ـك ــروات ــي أح ــام
ن ـظ ـيــره اآلي ـس ـل ـنــدي بــال ـتــأهــل إلــى
ال ــدور الـثــانــي ،عـنــدمــا تغلب عليه
بهدفني لهدف ،في الجولة الثالثة
للمجموعة الــرابـعــة لـكــأس العالم
لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم املـ ـق ــام ــة ف ــي روسـ ـي ــا.
وبـهــذه النتيجة ،تتصدر كرواتيا
املـجـمــوعــة بــرصـيــد  9ن ـق ــاط ،فيما
ظـ ـل ــت آيـ ـسـ ـلـ ـن ــدا ب ـن ـق ـط ــة واح ـ ـ ــدة
ف ــي امل ــرك ــز ال ــراب ــع واألخـ ـي ــر .وق ــدم
ال ـفــري ـقــان مـ ـب ــاراة ســري ـعــة لـلـغــايــة
سيطر على أغلب أوقاتها املنتخب
ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي ،وك ــان ــت ال ـس ــرع ــة أه ــم
سمة في اللقاء ،خاصة في الجانب
ُ
ال ـه ـج ــوم ــي م ــن ال ـف ــري ـق ــن .ول ـ ِـع ــب
ال ـش ــوط األول ف ــي وت ـي ــرة ســريـعــة
للغاية ،خاصة من جانب آيسلندا،
ال ـتــي شـكـلــت خ ـط ــورة كـبـيــرة على
م ــرم ــى ل ــوف ــري كــال ـي ـن ـي ـتــش ،ال ــذي
ن ـجــح ف ــي إن ـق ــاذ م ــرم ــاه م ــن ثــاثــة
أهـ ـ ـ ـ ـ ــداف مـ ـحـ ـقـ ـق ــة ،رغـ ـ ـ ــم س ـي ـط ــرة
كــرواتـيــا عـلــى مـجــريــات الـلـعــب في
أغلب أوق ــات الـشــوط .وفيما كانت
النتيجة متعادلة ،وفي الدقيقة ،90
أطلق إيفان بيريسيتش رصاصة
الـ ـ ــرح ـ ـ ـمـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى اآلي ـ ـس ـ ـل ـ ـنـ ــديـ ــن،
بــالـهــدف الـثــانــي لـكــرواتـيــا ،ليعلن
ت ـص ـ ُّـدر بـ ــاده لـلـمـجـمــوعــة بـثــاثــة
ان ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــارات ،وتـ ـنـ ـتـ ـه ــي امل ـ ـب ـ ــاراة
بهدفني لهدف.

كرة القدم والزمن
أحمد محسن
يقول أنطونيو نيغري إنه ال ينبغي أن نأخذ
التركيبة االقتصادية مليالن اإليطالي على
محمل ال ـجـ ّـد .رغ ــم «مــاركـسـيــة» نيغري،
لناد ِلعب
والطبيعة الرأسمالية الواضحة ٍ
دورًا واضـ ـح ــا ف ــي م ـس ــان ــدة س ـيــاســات
ش ـخ ـص ـيــة م ـف ــرط ــة ف ــي أول ـي ـغــارش ـي ـت ـهــا
كسيلفيو برلوسكوني ،فإن نيغري يعتبر
ميالن في نهاية األمر «الفريق الذي ّ
أحبه
والده» .وفي الوقت ذاته :الفريق الذي ّ
يحبه
أوالده .املسألة متعلقة بــالــزمــن .املفاجأة
أن نيغري ،مطلع الستينيات ،شــارك في
تــأس ـيــس «األل ــوي ــة ال ـح ـم ــراء وال ـ ـسـ ــوداء»،
وهي منظمة ال عالقة لها باأللوية الحمراء
ال ـت ــي يـعــرفـهــا ال ـج ـم ـيــع .ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت،
ّ
يشجعون
ك ــان الـيـســاريــون فــي إيـطــالـيــا
ّ
يشجعون انترميالنو.
ميالن ،واليمينيون
ونيغري ليس ساذجًاِ ،مثل املشجع الذي
يخلط بــن بوتني وستالني فيعتبر األول
ّ
ّ
ويشجع روسيا ظنًا منه أنه
للثاني،
امتدادًا
ً
يسدي خدمة لحركات التحرر في العالم.
ّ
ّ
يسجل
املشجع الذي
وال نتحدث هنا عن
م ــوق ـف ــا س ـيــاس ـيــا م ــن داخـ ـ ــل ال ــري ــاض ــة،
فــاألخـيــر يتسم بالحقيقة والـتـصــالــح مع
الواقع ،ويمكن أن يكون سقراط البرازيلي
أو ادواردو غاليانو ،وال يمكنه أن يكون
فالديمير بوتني أو سيلفيو برلوسكوني،
الـلــذيــن يـقـعــان فــي الـخــانــة األولـيـغــارشـيــة
ّ
املشجع الــذي يفتح
نفسها .نتحدث عن
ّ
عينيه صباحًا على املــونــديــال ويصنف
نفسه مشجعًا «جيوسياسيًا» يــرى في
كــأس العالم فــي موسكو إحـيـ ًـاء للتوسع
السوفياتي ،ويغلقهما قبل الليل مطمئنًا
إلى أن بوتني ورث طباع آل رومانوف التي
تنشد البورجوازية وال تصل.
فــي ال ــواق ــع ،اسـتـغــل بــرلــوسـكــونــي ميالن
لغايات سياسية تنطلق في أساسها من
خلفية اقـتـصــاديــة ،وفــي حــادثــة مشابهة
ف ـعــل ف ـيــديــا م ــع امل ـن ـت ـخــب األرجـنـتـيـنــي
الفائز بكأس العالم في  ،1978مستثمرًا
ف ــوز األرج ـن ـتــن لـتـمــزيــق ال ــرئ ــات الباحثة
ع ــن الـ ـه ــواء ف ــي املـ ــدرجـ ــات .م ــن الـصـعــب
جدًا التمييز بني عدة مفردات مستخدمة
«من تحت» في حقل واحد هو كرة القدم،
كالتعاطف والــدعــم والتشجيع ،ومفردات
«مـ ـ ـض ـ ــادة» ،ع ـل ــى م ـق ــاس ال ــذي ــن «فـ ــوق»
كــاالس ـت ـغــال واالس ـت ـث ـم ــار .صـحـيــح أن
هناك رياحًا يسارية تنبعث من روزاريو،
أو تـحـتــل ل ـي ـفــورنــو ،ول ـكــن يـبـقــى الـعــامــل
ً
الــزم ـنــي ع ــام ــا قـيــاسـيــا ض ــروري ــا لفهم
ّ
املشجع والفريق الذي يشجعه،
العالقة بني
وال بديل من هايدغر لفهم هذا العامل .ال
يوجد شــيء اسمه حاضر عند هايدغر،
ونـ ـح ــن مـ ـج ــرد آالت وظ ـي ـف ـت ـهــا ت ـحــويــل
املاضي إلى مستقبل .هذا فقط ما ّ
يفسر
عالقتنا بالزمن وبــالــوجــود ،وهــذا أيضًا،
ّ
مشجع
لـلـمـفــارقــة ،م ــا ق ــد يـفـ ّـســر عــاقــة
ك ــرة ال ـق ــدم ب ـمــن ي ـخ ـتــاره وي ــرف ــع صــوتــه
ألج ـل ــه .إن ــه يــرفــض الـتـخـلــي ع ــن املــاضــي
وعــن املستقبل .الـحــاضــر لـيــس مــوجــودًا
فــي حـســابــاتــه .ورغ ــم كــل الـحــديــث «غير
الرياضي» أعــاه ،ورغــم كل شــيء ،يمكن
إسقاط ما يأتي :الفرق التي تلعب اآلن ال
تـلـعــب بـحــاضــرهــا ،وف ــي الــوقــت نـفـســه ال
تلعب خارج الزمن .إنها تلعب باسم الذين
يشجعونها ،إمــا مــن أجــل املــاضــي ،وإمــا
من أجل املستقبل .وتلك عالقتنا بالزمن،
ووحده هايدغر كان على حق.
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األميركيون والصينيون يتصدرون قائمة المشجعين بعد الروس

موسكو مدينة مفتوحة

حضور مليوني للمشجعين احتضنته المدن الروسية منذ بدء المونديال حتى اآلن .حضور قد يصل ألكثر من مليونين في نهائي ًالعرس .حتى اآلن بيعت  2.6مليون
اللوجستي ،والثقافي واألمني ،خاصة من أساليب التشجيع .رغم ذلك
تذكرة ،يعود  872.578منها الى أصحاب األرض .تواجه روسيا اآلن تحديات كبرى على الصعيد ُ
تعمل لجان المشجعين إلحراز هدف مونديالي على طريقتهم ،هو رسم لوحة بعنوان «روسيا ال تنسى ومليئة باأللوان»
ياسمين عبيد
َ
«ل ــم أر بـلـدًا ب ــذل ه ــذا الـكــم مــن الجهد
للترحيب باملشجعني» .بهذه الكلمات
ّ
عبر رئيس الفيفا جياني انفانتينو،
ُ
ع ــن امل ـش ـهــد ال ـعــاملــي الـ ــذي عـ ــرض في
روس ـيــا ،أبـطــالــه هــم محبو كــرة القدم
فــي مختلف أنـحــاء الـعــالــم ،والــذيــن ال
ي ـحـ ّـبــون ـهــا أح ـي ــان ــا .امل ـث ـيــر ف ــي األم ــر،
أن ع ــددًا كـبـيـرًا مــن املـشـجـعــن قــدمــوا
ال ــى روس ـي ــا مل ـش ــاه ــدة امل ــون ــدي ــال من
دون أن يـكــون منتخبهم مـشــاركــا في
ً
ه ــذه الـنـسـخــة .م ـثــا فـشـلــت الــواليــات
املتحدة األميركية والصني في التأهل
لـ ـك ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،لـ ـك ــن ذلـ ـ ــك لـ ــم يـمـنــع
جماهير الــدولـتــن مــن حـجــز الـتــذاكــر
الـ ــى روسـ ـي ــا .اإلح ـ ـصـ ــاءات الـ ـص ــادرة
عــن االت ـحــاد الــدولــي لـكــرة الـقــدم فيفا
اشـ ـ ـ ـ ــارت األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ال ـ ــى أن
امل ـش ـج ـع ــن الـ ـق ــادم ــن مـ ــن الـ ــواليـ ــات
املـ ـتـ ـح ــدة وال ـ ـصـ ــن ،ي ـ ـعـ ـ ّـدون م ــن بــن
أكبر  10مشترين لتذاكر روسـيــا هذا
ال ـع ــام .فـقــط ال ــدول ــة املـضـيـفــة حصلت
على نسبة تفوق االميركيني في شراء
ال ـت ــذاك ــر .وتـشـيــر اح ـصــائ ـيــات الفيفا
ً
إلى أن دوال كبرى كإنكلترا ،التي عادة
تـحـظــى بـنـسـبــة مـهـمــة م ــن املشجعني
في النسخ املاضية ،شهدت انخفاضًا
حــادًا فــي نسبة املسافرين هــذا العام.
واألسباب معروفة وسياسية .الالفت،
أن ـ ــه وف ـ ــي شـ ـ ـ ــوارع م ــوسـ ـك ــو ،يـنـتـشــر
ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـش ـج ـعــن األم ـي ــرك ـي ــن،
يهتفون بأسماء دول أميركا الالتينية،
يعود هذا االهتمام للروابط العائلية
والثقافية التي تجمع القارتني إضافة
الــى الكثير مــن املشجعني الصينيني
الذين يناصرون أبطال العالم.

ما قصة المقاعد الخالية؟
ب ــات م ــوض ــوع ال ـت ــذاك ــر م ــن أول ــوي ــات
ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــريـ ــن ف ـ ـ ــي روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا وال ـ ـعـ ــالـ ــم
وخصوصًا في املباريات االفتتاحية
لـلـبـطــولــة ،مــع ب ــروز بـعــض املـبــاريــات
ّ
التي شكلت العالمة الفارقة في سجل
حـضــور أهــم حــدث فــي الـعــالــم .عندما
ل ـع ـب ــت األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي م ـ ــع مـ ـص ــر فــي
يـكــاتــريـنـبــورغ ي ــوم الـجـمـعــة املــاضــي،
ب ـ ــدا أن م ـس ــاح ــة ك ـب ـي ــرة م ــن امل ـقــاعــد
كــانــت فــارغــة ط ــوال م ــدة الـلـعـبــة .فتح
الفيفا تحقيقًا في السبب وراء ّ
خلو ما
يـقـ ّـدر بنحو  5263مقعدًا فــي صفوف
امل ـش ـ ّـج ـع ــن ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن عــدد
ُ
ال ـتــذاكــر ال ـتــي لــم ت ـبــع ك ــان فـقــط .783
أي ــن ذه ــب امل ـش ـج ـعــون؟ اإلج ــاب ــة بعد
تحقيق الفيفا ربما .أما الحال األسوأ
فيذهب الــى بريطانيا ،حيث صرحت
السفارة البريطانية أن عدد املشجعني
على املــدرجــات في مجموع املباريات
ال ـث ــاث سـيـصــل تـقــريـبــا ال ــى 10.000
مشجع فقط ،بعد قرار اململكة املتحدة
بعدم إرســال وفــد رسمي الــى روسيا،
بـ ـع ــد حـ ــادثـ ــة ال ـ ـجـ ــاسـ ــوس الـ ــروسـ ــي
السابق سيرغي سكريبال وابنته في
ســال ـيــزبــري ف ــي وق ــت ســابــق م ــن هــذا
العام ،اضافة الى املخاوف من حدوث
أعـمــال شغب جــديــدة بعد املــواجـهــات
العنيفة بني مشجعي انكلترا وروسيا
ف ــي ي ـ ــورو  2016ف ــي ف ــرن ـس ــا .وأورد

ات ـح ــاد ك ــرة ال ـق ــدم أن ــه ت ــم ب ـيــع 2000
تـ ــذكـ ــرة ف ـق ــط لـ ـلـ ـمـ ـب ــاراة االف ـت ـتــاح ـيــة
ضد تونس ،بما فيها تذاكر أصدقاء
وعائالت ّ الالعبني ،على الرغم من أنه
ً
كــان متوقعًا أن يزيد العدد قليال من
ِقبل الذين اشتروا تذاكرهم من خالل
اإلنترنت.
َّ
وق ــد ات ـض ــح ف ــي األي ـ ــام الـقـلـيـلــة الـتــي
سـبـقــت مـ ـب ــاراة ت ــون ــس وإن ـك ـل ـت ــرا ،أن
ع ــدد ال ـج ـمــاه ـيــر ال ـتــون ـس ـيــة سـيـفــوق
عـ ـ ـ ـ ــدد املـ ـ ـش ـ ـ ّـجـ ـ ـع ـ ــن فـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ّ
ـدرج ـ ـ ـ ــات
اإلنكليزية بملعب فــولـغــوغــراد ،الـ ّـذي
عملت الـطــائــرات املــروحـ ّـيــة على رشــه
باملبيدات الحشرية للتعامل مع سرب
الـبـعــوض ال ــذي أح ــاط بــاملــديـنــة .ومــع
وج ــود الـعــديــد مــن امل ـخــاوف األمـنـيــة،
يبدو أن كــأس العالم هــذا العام شهد
ً
تحوال كبيرًا في مبيعات التذاكر ،رغم
وج ــود مشجعني مــن دول ك ــرة الـقــدم
التقليدية ،الذين غالبًا ما يبقون في
امل ـ ـنـ ــزل .يـ ـع ـ ّـوض ع ــن هـ ـ ــؤالء ح ـضــور

مشجعني يــأتــون مــن بـلــدان ال تشارك
فرقهم في املونديال ،فيما يبدو كما لو
أنه جزء من مشروع عوملة كرة القدم،
وشـهــادة على ذلــك ،الشعبية العاملية
ل ـكــأس ال ـع ــال ــم .ال ش ــيء ي ـح ــارب هــذه
الشعبية ،إال «الــدعــايــة» ضـ ّـد روسيا،
وهي دعاية فاشلة تمامًا حتى اآلن.

الدولة البوليسية اختفت
ل ـفــت ع ـشــاق ومـشـجـعــو دول أمـيــركــا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة األن ـ ـظـ ــار وه ـ ــم ي ـس ـيــرون
وي ـه ـت ـف ــون .ي ـش ــرب ــون ال ـك ـح ــول مـنــذ
ساعات الصباح األولــى في الشوارع
ال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة وي ـ ـح ـ ـت ـ ـف ـ ـلـ ــون« .الـ ـ ــدولـ ـ ــة
البوليسية» ،هذا الشعار التخويفي،
كــان ينتظر العديد من الزائرين ،لكن
ما حدث أن الشرطة لم تتخذ أي إجراء
بحق هوالء .ففي املدن الصغيرة مثل
س ــاران ـس ــك تـنـتـشــر ع ـنــاصــر الـشــرطــة
ال ـكــولــوم ـب ـيــة وال ـب ـي ــروف ـي ــة ،م ــن دون
التعرض ألي من املشجعني الحاملني

للرايات واألعــام .املهم هو االحتفال.
وق ـ ــد أدى االنـ ـتـ ـص ــار األول لـلـفــريــق
املضيف على السعودية إلى تصاعد
ج ـنــون الـجـمــاهـيــر .ضـ ّـجــت ال ـش ــوارع
الــروسـيــة بــاألغــانــي الشعبية وامـتــأ

لفت عشاق ومشجعو
دول أميركا الجنوبية األنظار
وهم يسيرون ويهتفون
في شوارع روسيا
مـ ـت ــرو س ــان ــت ب ـط ــرس ـب ــرغ ب ــاألع ــام
الــروسـيــة .فــي مــوسـكــو ،رقــص اآلالف
في الليل ،وتم إغالق العديد من الطرق
بسبب املـسـيــرات املليئة باملشجعني،
ت ـ ـحـ ــت أن ـ ـ ـظـ ـ ــار الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة .ب ــاعـ ـتـ ـق ــاد
امل ـش ـج ـع ــن أن أجـ ـ ـ ـ ــواء االحـ ـتـ ـف ــاالت
ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم سـتـظـهــر ل ـل ــزوار أن
(أ ف ب)

روسيا بلد الترحيب والضيافة ،رغم
تراجع العالقات مع الغرب الــى أدنى
مستوياتها فــي فترة مــا بعد الحرب
الباردة .إلى ذلك ،يبدو أن التمايل مع
األن ـغ ــام ال ـص ــادرة عــن املـشـجـعــن في
الشوارع الروسية ،يختلط بني العرب
والــات ـي ـن ـيــن وب ـق ـيــة ال ـش ـع ــوب .ثـمــة
حضور عربي الفت من مشجعي كرة
ال ـقــدم ،واكـبــه تشجيع روس ــي واضــح
ُ
للفرق العربية واحـتـفــاالت ال تنسى
مـ ــع امل ـش ـج ـع ــن الـ ــذيـ ــن ح ـ ـضـ ــروا مــن
البلدان العربية .وقــد ّ
غصت الساحة
الحمراء ،القلب النابض ملوسكو ومقر
الكرملني ،باملشجعني الذين «تفننوا»
في اختيار مالبسهم وزينتهم .عرفوا
ً
اس ـت ـق ـب ــاال ب ـح ـف ــاوة ك ـب ـي ــرة م ــن قـبــل
ال ـ ــروس ،حـتــى أن ال ـعــديــد مـنـهــم قــرر
تشجيع املنتخبات العربية .وانتشرت
ف ـي ــدي ــوه ــات ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي لروسيات يحاولن الغناء
بــالـعــربـيــة ومـنـهــا األغـنـيــة التونسية
ال ـش ـه ـيــرة «ي ــا روس ـي ــا ه ــاو جــايــن».
ك ـم ــا حـ ـض ــرت ال ـل ـغ ــة ال ــروسـ ـي ــة عـنــد
العرب فكانت كلمة «سباسيبا» أكثر
الكلمات املرددة بني الجموع .يترافق
ذلــك مــع وجــود مجموعة مــن الشباب
أمـ ــام آالت ـه ــم الـبـسـيـطــة ل ـع ــزف أن ـغــام
التينية تقليدية ،تشد انـتـبــاه امل ــارة،
وآخـ ـ ـ ـ ــرون اخـ ـ ـت ـ ــارو رق ـ ــص ال ـســال ـســا
وال ـ ـسـ ــام ـ ـبـ ــا وتـ ـعـ ـلـ ـي ــم م ـ ــن ال ي ـع ــرف
الخطوات الرئيسية للرقصات األبرز
في العالم.
مــواقــف ع ـ ّـدة أثـ ــارت إع ـجــاب ال ــروس،
ورب ـ ـ ـمـ ـ ــا دفـ ـعـ ـتـ ـه ــم مل ـ ـسـ ــانـ ــدة ال ـ ـفـ ــرق
العربية ،بما صدر من املشجعني .زف
م ـص ــري ــون ع ــروس ــن وج ــدوه ـم ــا في
الساحة الحمراء وشــاركــوا فــي صور
الـ ــزفـ ــاف .وكـ ــذلـ ــك ،ألـ ـب ــس تــون ـس ـيــون
عروسني آخرين الشاشية التقليدية.
ضـجــت مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
بـ ـ ـص ـ ــور وفـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــوه ـ ــات تـ ـجـ ـم ــع بــن
الـعــرب الــذاهـبــن لالحتفال ،وال ــروس
ال ــذي ــن ي ــري ــدون االح ـت ـف ــال ب ــدوره ــم.
م ـش ـج ـعــون م ــن مــوس ـكــو ي ـن ـق ـلــون أن
الـ ــروس متمسكني بـمـقــولــة «ال نترك
أصدقاءنا» .وربما تفسر هذه املقولة
مــوقــف ال ــروس ودعـمـهــم للمنتخبات
العربية على وجه التحديد .أغلبهم لم
ينسوا املغربي مبارك بوصوفة ،أكبر
صــديــق لــروس ـيــا ،ال ــذي ت ــرك بصمته
الكروية فــي ال ــدوري الــروســي املمتاز
لـكــرة ال ـقــدم ألكـثــر مــن خـمــس سـنــوات
اعتبارًا من بداية العقد الحالي ،وذلك
مــن خــال لعبه ضمن نــادي آن ــزي .ما
زالــت الجماهير الروسية تتذكر تلك
األيــام التي أبــدع فيها النجم املغربي
وخـ ــاصـ ــة م ـش ـج ـعــي الـ ـن ــادي ــن الـ ــذي
لعب فيهما .حب الجماهير الروسية
لـ ـب ــوص ــوف ــة جـ ـع ــل أس ـ ـ ـ ــود األطـ ـل ــس
يـ ـحـ ـظ ــون ب ـت ــأي ـي ــد ال ـ ـ ـ ــروس فـ ــي ه ــذا
املــونــديــال .يـبــدو أن ــه ،ولــوقــت طــويــل،
س ـي ـب ـقــى م ــون ــدي ــال روس ـ ـيـ ــا األق ـ ــرب
إلــى قلوب الـعــرب نظرًا ملشاركة أربــع
ّ
دول عــربـيــة ف ـيــه ،وت ـمــكــن اآلالف من
املشجعني الـعــرب مــن الـحـصــول على
فــرصــة الـسـفــر إل ــى روس ـي ــا ومــواكـبــة
األجواء الساحرة لهذا العرس العاملي
حتى وإن كان املشوار قصيرًا.

ّ
مدرجات

مشـجع إيرانـي علـى مدرجـات ملعـب «موردوفيـا آرينـا» فـي سارانسـك ،يـذرف دمعـة خضـراء ،حزنًا علـى خـروج المنتخـب اإليراني بعد
شـهدت تحكيمًا ملتبسـا (جـاك غويز ـــ أ ف ب)
تعادلـه مـع البرتغـال ،فـي مبـاراة ِ
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رفض االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)
اليوم األحد مزاعم وسائل إعالم بريطانية
بشأن تعاطي بعض العبي منتخب روسيا
بيان له أنه «ال يوجد
للمنشطات .وأكد في ٍ
أي دليل على تعاطي املنشطات بني العبي
الدولة املضيفة لكأسالعالم» .وأضاف البيان
ُ
أن التحقيق الذي فتح ضد العبني ضمن
التشكيلة املبدئية لروسيا الشهر املاضي قد

ُ
أغلق .وحقق الفيفا مع روسالن كامبولوف
مدافع روبن كازان ،الذي كان ضمن التشكيلة
األولية لروسيا الشهر املاضي ،بشأن مزاعم
تعاطيه للمنشطات لكنه تعرض إلصابة في
وقت الحق وغاب عن التشكيلة النهائية.
وقال الفيفا إنه «خالل التحقيقات تم فحص
كل األدلة املمكنة ولم نوفر جهدًا في سبيل
ذلك».
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محمد فرج *

الرزاز ،من الريعية إلى اإلنتاج

بعد أن تم إسقاط حكومة هاني امللقي،
واإلعالن عن تكليف عمر الرزاز بتشكيل
الحكومة الجديدة ،وتصريحه الواضح
ب ـس ـحــب مـ ـش ــروع ق ـ ــرار ضــري ـبــة ال ــدخ ــل،
ت ــوق ـف ــت االح ـت ـج ــاج ــات ف ــي األردن .هــل
انتهى كل شيء؟
ك ــان ــت الـ ـنـ ـق ــاب ــات قـ ــد أط ـل ـق ــت دع ــوات ـه ــا
ل ــإض ــراب بـمـطـلــب واحـ ــد؛ وه ــو إس ـقــاط
م ـش ــروع ق ــرار ضــريـبــة ال ــدخ ــل ،وه ــذا ما
قد تحقق ،كما أنها غير مستعدة لقيادة
حــراك اجتماعي واســع وشــامــل املطالب.
التنظيمات والـحــراكــات السياسية التي
شاركت منذ اليوم األول في االحتجاجات
قـ ِـل ـقــت م ــن تــوســع ق ــاع ــدة االح ـت ـجــاج في
األيــام األخـيــرة ،وفـقــدان السيطرة عليها
بــالـحــد األدنـ ــى .الـجـهــات املـتـصــارعــة في
ال ــدول ــة م ــع ال ـف ــري ــق ال ـل ـي ـبــرالــي انـتــابـهــا
الـ ـقـ ـل ــق نـ ـفـ ـس ــه ،ف ـف ـض ـل ــت وض ـ ـ ــع ن ـق ـطــة
ن ـهــايــة لــاح ـت ـجــاجــات .ج ـنــاحــات أخ ــرى
فــي الــدولــة ارت ــأت إيـقــافــه بــرســم اجتماع
مكة ،على اعتبار أن الرسالة املطلوبة قد
وصلت إلى الجهات املانحة لدفع املزيد
من املساعدات .هي إذن محطة استراحة
مــالــت إل ـي ـهــا جـمـيــع األطـ ـ ــراف ،ول ـكــن أي
ً
منها ال يملك دليال واحدًا على أن األردن
َ
وال أن الناس الذين نزلوا إلى
عبر األزمةّ ُ ،
الشوارع قد حلت مشاكلهم أو على األقل
في طريقها جديًا إلى ذلك!
ال تفضل النقابات أو األحزاب السياسية
أو الـ ـح ــراك ــات ال ـن ــاش ـئ ــة ،م ـه ـمــا تـمـكـنــت
م ــن اس ـت ـق ــراء لـس ـيــاســة ال ـ ـ ــرزاز ،امل ـب ــادرة
ل ــاح ـت ـج ــاج م ـ ـجـ ــددًا اآلن ،ال لـ ـش ــيء إال
لـتـتـجـنــب تـهـمــة املـحــاكـمــة عـلــى ال ـنــوايــا،
ول ـك ـن ـه ــا فـ ــي ح ــال ــة ت ــرق ــب ح ـق ـي ـق ـيــة ملــا
س ـي ـص ــدر ع ــن ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة .فــي
املرحلة القادمة كلما انتقلت تصريحات
الـحـكــومــة مــن ال ـش ـعــارات إل ــى اإلج ــراء ات
العملية ســوف تتضح مالمح االشتباك
االجتماعي أكثر.
في كل األحوال؛ ما ينطبق على تكتيكات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة ،ال يـ ـنـ ـطـ ـب ــق ع ـ ـلـ ــى ال ـب ـح ــث
واإلعــام ،الــذي يمتلك الحق في التعبير
ع ــن االس ـت ـق ــراء م ـس ـب ـقــا ،ول ـف ــت االن ـت ـبــاه
للخيارات املمكنة ،واإلجــراء ات املتوقعة.
بـمـعـنــى آخـ ــر؛ م ــن حـقـنــا ه ـنــا أن نـحــاكــم
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـت ــي ن ـت ــوق ــع أن يـنـتـهـجـهــا
الـ ــرزاز ،وال ـتــي نـعــرفـهــا عـنــه فــي أدبـيــاتــه
املنشورة ،ولقاء اته الصحافية السابقة،
وتصريحاته مؤخرًا من موقعه كرئيس
للحكومة.

«من الريع إلى اإلنتاج ،الطريق الصعب
نـ ـح ــو عـ ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــي ع ــرب ــي ج ــدي ــد»،
عـنــوان الــورقــة الـتــي قــدمـهــا ال ــرزاز خــال
كانت
اشتعال شرارة الربيع العربي ،وقد
ً
تصريحاته الصحافية األخ ـيــر متخمة
بتعبيراتها وأفكارها.
ي ـ ـع ـ ــرض الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزاز ف ـ ـ ــي ورقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه أس ـ ـبـ ــاب
األزم ـ ــة الـحـقـيـقـيــة – م ــن وج ـه ــة ن ـظ ــره –
للمجتمعات العربية ،ويعتبر أن ثنائية
الــريــع واالس ـت ـبــداد الـسـيــاســي تـكـمــن في
مركز السببية لألزمات ،فالدولة الريعية
الـ ـت ــي ش ـم ــل ب ـه ــا ال ـ ـ ــدول امل ـع ـت ـم ــدة عـلــى
املوارد الطبيعية أو الحواالت الخارجية
أو املنح واملساعدات ،تجبر األفــراد على
اإلذع ـ ـ ــان ال ـك ــام ــل ل ـس ـل ـطــات ـهــا م ـق ــاب ــل مــا
ّ
تنفقه عليهم الدولة ،ويشكل ذلك امللمح
الــرئ ـيــس م ــن م ــام ــح ال ـع ـقــد االجـتـمــاعــي
العربي القائم ،حيث تميل الدول العربية
إل ـ ــى ال ــريـ ـعـ ـي ــة؛ ألنـ ـه ــا ال ت ـض ـط ــر ك ـث ـي ـرًا
ملــراج ـعــة مـمـثـلــي ال ـش ـعــب ،وتـعـتـمــد على
إي ــرادات ـه ــا الــري ـع ـيــة أك ـث ــر م ــن اإليـ ـ ــرادات
الـضــريـبـيــة ،وغ ـيــر مـضـطــرة للكشف عن
إيراداتها وآليات إنفاقها (اإليــرادات سر
مــن أس ــرار الـنـظــام) ،ويتغول فيها األمــن
على السلطة التنفيذية ،وتتغول األخيرة
على السلطة التشريعية ،كما أن األفــراد
ي ـب ـح ـثــون ع ــن رضـ ــا ال ـح ــاك ــم ،لـلـحـصــول
ع ـلــى ح ـصــة أك ـب ــر م ــن ال ـن ـف ـقــات .ك ــل ذلــك
برأي الرزاز ّ
حول الدول العربية من دول
إنتاجية إلى دول تخصيصية ،استكملت
م ـ ـش ـ ــوراه ـ ــا فـ ـ ــي الـ ـ ــريـ ـ ــع ع ـ ـبـ ــر م ـ ـشـ ــروع
خصخصة مشوه ،لم يدفع باتجاه املزيد
مــن املـنــافـســة ،وإن ـمــا بـقــي مـحـصــورًا في
ح ـيــز زواج اإلمـ ـ ــارة والـ ـتـ ـج ــارة ،فتشكل
قـطــاع خــاص زبــائـنــي مستفيد مــن نمط
ال ــري ــع ال ـس ــاب ــق ،وي ــرك ــز ع ـلــى ال ـع ـق ــارات
وع ـق ــود مـجــزيــة م ــع ال ـق ـطــاع ال ـع ــام .وكــل
ذل ــك أن ـجــب قـطــاعــا خــاصــا اح ـت ـكــاريــا ،ال
تدخل معه منشآت جديدة إلى األسواق،
وال ت ـ ـغـ ــادر م ـن ــه املـ ـنـ ـش ــآت الـ ـت ــي ف ـقــدت
قدراتها التنافسية ،أو بمعنى آخر تلكم
التي تعفنت!
الــوصـفــة الـتــي يقدمها ال ــرزاز فــي ورقته
لــانـتـقــال مــن الــريــع إل ــى اإلن ـتــاج تعتمد
عـلــى بــرنــامــج م ــن سـبــع ن ـقــاط أســاسـيــة؛
الـ ـتـ ـح ــول ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،ح ــاك ـم ـي ــة رأس
املـ ــال ال ـع ــام ،م ــن االق ـت ـص ــاد الــري ـعــي إلــى
االقـتـصــاد اإلنـتــاجــي ،مــن التهميش إلى
التشغيل ،مــن عنصر بـشــري مــذعــن إلــى
ع ـن ـصــر بـ ـش ــري خـ ـ ــاق ،م ــن م ـحــاص ـصــة
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الـ ــريـ ــع إلـ ـ ــى تـ ــوزيـ ــع الـ ــدخـ ــل وال ـح ـم ــاي ــة
االجـتـمــاعـيــة ،مــن ت ـشــرذم س ـيــادي عربي
إلى تكتل سيادي عربي.
يتفق الرزاز نظريًا مع «إجماع واشنطن»
فــي اعـتـبــار الـقـطــاع ال ـخــاص هــو املـحــرك
ال ــرئـ ـي ــس ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد ،وت ـ ـكـ ــون الـ ــدولـ ــة
مسؤولة عن حماية البالد من التضخم
وفق سياسات االقتصاد الكلي ،وتحرير
التجارة الخارجية ،وخصخصة القطاع
ال ـع ــام (ع ـل ــى طــري ـقــة مـخـتـلـفــة ع ــن زواج
اإلم ـ ــارة والـ ـتـ ـج ــارة) .ك ـمــا أن ــه يـعـتـقــد أن
الـطــريـقــة األس ـلــم لتنمية األريـ ــاف يكمن
فــي تهيئتها كبيئة صالحة لالستثمار
واألع ـم ــال ،وف ــي سـيــاق ذل ــك يـجــري دمــج
سـكــان األري ــاف فــي بيئات العمل هناك،
ً
بـ ــدال م ــن هـجــرتـهــم إل ــى املـ ــدن بـحـثــا عن
فــرص عـمــل .النقد األســاســي ال ــذي قدمه
الرزاز في ورقته إلجماع واشنطن ،يتعلق
بــال ـشــق ال ـس ـيــاســي وعـ ــدم ال ـتــرك ـيــز على
شرعية األنظمة واستقالل السلطات.
اع ـت ـم ــادًا ع ـلــى ك ــل ذلـ ــك ي ـم ـكــن اخ ـت ـصــار
م ـن ـهــج ال ـ ـ ــرزاز ،أو رؤي ـت ــه ف ــي الـعـنــاصــر
التالية:
ً
أوال :الـ ـ ـ ـ ــرزاز مـ ــؤيـ ــد ح ـق ـي ـق ــي مل ـش ــاري ــع
ال ـخ ـص ـخ ـصــة ،ول ـك ـنــه م ـع ــارض لـطــريـقــة
تـنـفـيــذهــا ف ــي ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،ح ـيــث تم
تنفيذها دون الحد الكافي من الشفافية
والـكـشــف عــن اإليـ ــرادات وسـبــل إنفاقها،
كما أنها انتجت قطاعًا خاصًا زبائنيًا،
ً
بدال من منافسة في أسواق مفتوحة.
ث ــانـ ـي ــا :يـ ـقـ ـت ــرح الـ ـ ـ ـ ــرزاز تـ ـح ــوي ــل الـ ـ ــدول
العربية من حالة الريع إلى حالة اإلنتاج،
وي ــرى أن تـكــديــس الــوظــائــف فــي القطاع
ال ـ ـعـ ــام هـ ــو ع ـ ــرض مـ ــن أعـ ـ ـ ــراض ال ــدول ــة
ال ــري ـع ـي ــة ،وغـ ـي ــاب اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة .ن ـظــريــا،
يـمـيــل ال ـ ــرزاز إل ــى الـتـخـلــص م ــن الـقـطــاع
الـعــام على طريقة إجـمــاع واشـنـطــن .في
ل ـق ــاء ص ـحــافــي أجـ ـ ــراه ال ــدك ـت ــور يــوســف
منصور مع الدكتور عمر الــرزاز ومروان
املعشر ،يؤيد الــرزاز تعليق املعشر على
األم ــان الــوظـيـفــي (أن ــا ضــد ثـقــافــة األم ــان
الوظيفي ،فاملوظف حال شعوره باألمان
الوظيفي ال يبدع )!
ثــال ـثــا :ي ـق ـ ّـدم الـ ـ ــرزاز بــرنــام ـجــا م ــن سبع
نـ ـ ـق ـ ــاط ،يـ ـمـ ـث ــل ال ـ ـت ـ ـحـ ــول ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي
الشرط األول فيها ،واألكـثــر أولــويــة على
امل ـس ـتــوى ال ــزم ـن ــي .وال ـص ـي ـغــة الـنـهــائـيــة
التي يسعى الرجل إليها ،دولــة معتمدة
عـلــى ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص تـحــركــه املـنــافـســة
في األسواق ،وبذلك يصبح الفرد مصدر
الثروة ،وليس متلقيًا للريع .يرى الرزاز
ف ــي ت ـجــربــة اإلم ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـحــدة

وبالتحديد دبي نموذجًا يحتذى به في
االنتقال من الريعية إلى اإلنتاج.
رابعًا :في ما يتعلق بالعالقة مع املحيط،
يــرى ال ــرزاز صعوبة تجاوز دولــة عربية
ب ـم ـف ــرده ــا أزم ــات ـه ــا ت ـم ــام ــا ،وهـ ــي بــذلــك
ب ـح ــاج ــة ل ـب ــاق ــي ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،ول ـكــن
ليس على طريقة الــدعــاوى الرومانسية
للوحدة ،فقد ثبت – برأيه  -الفشل الذريع
لكل الدعاوى الرومانسية للوحدة التي
أطـلـقـتـهــا أنـظـمــة غـيــر دي ـم ـقــراط ـيــة ،وأي
م ـشــروع قــومــي جــديــد يـجــب أن يتأسس
ع ـبــر الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ـ ِق ـط ــري ــة وال ـت ـب ــادل
ال ـت ـج ــاري واالن ـف ـت ــاح االق ـت ـص ــادي على
العالم ،وتجاوز املفهوم القديم «االكتفاء
الذاتي».

من بقايا الدولة إلى السوق
قــد يـبــدو وصــف الــدولــة الــريـعـيــة  -حتى
مـ ــع املـ ـع ــايـ ـي ــر املـ ـط ــاط ــة ال ـ ـتـ ــي وض ـع ـه ــا
ال ــرزاز فــي ورقـتــه – غير دقـيــق ،حيث أن
مــا ينطبق عـلــى الـسـعــوديــة الـتــي تؤجر
مــواردهــا للحصول على الــريــع ،ال يشبه
حاالت كاألردن ومصر وسوريا والعراق
وغ ـيــرهــا .ف ــي ال ـحــالــة األردنـ ـي ــة ،تحصل
الــدولــة على أغلب إيــراداتـهــا من ضرائب
العاملني في الــداخــل وح ــواالت العاملني
ّ
في الخارج ،ويشكل هذا مردود عمليات
إن ـتــاج ـيــة ،وي ـخــالــف مـعــايـيــر الـ ـ ــرزاز في
ان ـخ ـفــاض اع ـت ـمــاد ال ـ ــدول الــري ـع ـيــة على
الضرائب.
الريعية التي يقصدها الرزاز في الحالة
األردنـيــة مرتبطة باملقام األول بالقطاع
العام ،وتكديس املزيد من الوظائف فيه
( %40- 35م ــن ال ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة) ،ولـكــن
امل ـل ـفــت لــان ـت ـبــاه ه ـنــا أن ال ـق ـط ــاع ال ـعــام
األردني ّ
تحول إلى قطاع خدماتي (خدمة
ال ـج ـم ـه ــور) ب ـع ــد انـ ـسـ ـح ــاب الـ ــدولـ ــة مــن
املشاريع اإلنتاجية ،وعجزها الحقًا عن
مهمات التمويل للقطاع العام باملجمل،
ودفع العاملني فيه تحت خط الفقر.
ً
إذن يمتلك األردن «ريعًا» متمثال بقطاع
عام تتكدس فيه وظائف بأجور متدنية
ت ـح ــت خ ــط ال ـف ـق ــر ،م ـض ــاف ــا إل ـي ـه ــا ري ـعــا
سـيــاسـيــا .ال ــروات ــب املـتــدنـيــة فــي الـقـطــاع
ً
ال ـعــام ،لــم تـعــد تـشـكــل عــامــا لــاسـتـبــداد
الـسـيــاســي ،وبــذلــك تسقط ثنائية ال ــرزاز
فـ ـ ــي األردن؛ ح ـ ـيـ ــث أن أعـ ـ ـل ـ ــى سـ ـق ــوف
ال ـه ـتــافــات خ ــال االح ـت ـجــاجــات األخ ـيــرة
ك ــان ــت فـ ــي املـ ـح ــافـ ـظ ــات (أب ـ ـنـ ــاء ال ـق ـط ــاع
الـعــام) ،وليست في العاصمة .أمــا الريع
السياسي ،فقد فقدت الــدولــة الكثير من
مهماتها الوظيفية الخارجية تاريخيًا

(م ـكــاف ـحــة ال ـش ـيــوع ـيــة ،ال ـك ـيــان ال ـفــاصــل،
إلـ ــخ) ،وم ــا زال ــت ت ـح ــاول االس ـت ـف ــادة من
ال ــري ــع ال ـس ـيــاســي داخ ـل ـيــا (أب ـق ــوا ال ـحــال
كـ ـم ــا ه ـ ــي ،ألن ـ ـنـ ــا بـ ـل ــد آم ـ ــن ف ـ ــي م ـح ـيــط
ملتهب ،ونحن من حافظنا لكم على هذا
األم ـ ــن) ،وب ــذل ــك يـمـكــن شـطــب األردن من
قائمة الــدول الريعية التي عانت بسبب
م ــوارده ــا ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،أو ال ـت ــي أصـيـبــت
بـ «املرض الهولندي».
في املؤتمر الصحافي األخير ّ
وجه الرزاز
رسالة واضحة مفادها أن القطاع العام
يـجــب أن يـتـطــور ،وه ــذا تــوجــه سـلـيــم لو
ج ــردن ــاه م ــن ال ـخ ـطــة مـتــوسـطــة وبـعـيــدة
املـ ـ ــدى ف ــي ذه ـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ،ف ـخ ـطــة دم ــج
املــؤسـســات ورســائــل الـطـمــأنــة بالحفاظ
ع ـل ــى ج ـم ـيــع ال ـع ــام ـل ــن ،ه ــي ال ـخ ـط ــوات
األولـ ـ ــى لـتـقـلـيــص ال ـق ـط ــاع واالسـ ـتـ ـم ــرار
فــي ع ــزل الــدولــة عــن أي نـشــاط إنـتــاجــي،
واالك ـت ـفــاء بـجـســم ب ـيــروقــراطــي تنفيذي
خ ــدم ــي فـ ـق ــط ،وتـ ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «ت ـط ــوي ــر
الـ ـع ــامـ ـل ــن» سـ ـيـ ـج ــري دمـ ـ ــج املـ ــزيـ ــد مــن
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات لـ ـت ــأدي ــة مـ ـهـ ـم ــات م ـت ـنــوعــة
لتسهيل مهمات قطاع االعمال ،ال أكثر.
حسب ال ــرزاز ،فــالــدولــة املنتجة هــي دول
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص املـبـنــي عـلــى امل ـب ــادرات

والـ ـ ــريـ ـ ــادة واملـ ـن ــافـ ـس ــة ،ول ـك ـن ــه ال ي ـقــدم
ال ـح ـلــول ال ــازم ــة لـلـحـفــاظ ع ـلــى الـقـطــاع
الـ ـخ ــاص امل ـح ـل ــي ،وك ـي ـف ـيــة ح ـمــاي ـتــه مــن
امل ـن ــاف ـس ــة غ ـي ــر الـ ـع ــادل ــة مـ ــع ال ـش ــرك ــات
العاملية األخ ــرى ،األم ــر ال ــذي ينقلنا من
االحتكار الزبائني حسب تعبير الــرزاز،
إلــى احـتـكــار عــاملــي بوكيل محلي .وهــذه
الحماية التي تتعارض مع بنود اتفاقية
التجارة الـحــرة التي وقــع عليها األردن،
ه ــي ال ـس ـب ـيــل ال ــوح ـي ــد ل ـح ـمــايــة ال ـق ـطــاع
الـ ـخ ــاص امل ـح ـل ــي ،ت ـح ــدي ـدًا ف ــي مــراح ـلــه
األولى قبل الوصول إلى مرحلة املنافسة
العاملية ،كما يتمنى الرئيس.
إذًا ك ــان الـقـطــاع ال ـخــاص املـحـلــي يعاني
بسبب املـنــافـســة غـيــر ال ـعــادلــة ،ويحتاج
لحماية تصطدم ببنود الـتـجــارة الحرة
ك ــي ي ـت ـم ـكــن م ــن الـ ــوقـ ــوف ع ـل ــى قــدم ـيــه،
وامل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ت ـب ـح ــث عــن
تمويل خارج إطار الدولة ،والقطاع العام
محصور بالخدمات بعيدًا عــن اإلنـتــاج،
واملــؤسـســات الـتــي تـقــدم ريـعــا اقتصاديًا
للدولة مملوكة لشركات أجنبية ،إذن أين
اإلنتاج؟ ومن أين يبدأ الرزاز؟
يـ ـتـ ـح ــدث ال ــرئـ ـي ــس الـ ـ ـق ـ ــادم مـ ــن ح ـق ـي ـبــة
التربية والتعليم عن التدريب والتعليم

تفضل النقابات أو
ال ّ
األحزاب السياسية
أو الحراكات الناشئة
المبادرة إلى االحتجاج
مجددًا اآلن (أرشيف)

التغني
ّ
بنموذج دبي
هو استخدام
الريع
الستقطاب
االستثمار

امل ـت ـســق م ــع م ـت ـط ـل ـبــات الـ ـس ــوق .ال ـســوق
القائم املرتهن للشركات العاملية يتطلب
مهمات تنفيذية وتقنية محددة وإدارية
ال تـمـكــن أصـحــابـهــا مــن اب ـت ـكــار مــا يـلــزم
ل ـل ـم ـنــاف ـســة ،إن ـه ــا ت ـك ـفــي مل ـنــاف ـســة ال ـفــرد
ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـلــى وظ ـي ـفــة ف ــي ال ـســوق
الـقــائــم ،ولكنها ال تكفي إلنـتــاج مــا يلزم
لدخول السوق كشركات محلية منافسة،
لــذلــك ت ـعــود األول ــوي ــة هـنــا إل ــى ال ـصــراع
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ب ـ ــن أك ــاديـ ـمـ ـي ــي «ال ـ ـحـ ــرس
الـقــديــم» واالكــاديـمـيــن ال ـجــدد ،هــل نعلم
أبـنــاء نــا كيفية إنـتــاج جـهــاز حــاســوب أم
نـعـلـمـهــم الـتـطـبـيـقــات ال ـحــدي ـثــة املـنـتـجــة
عامليًا واملستخدمة بـغــزارة فــي األســواق
العاملية ،سوقنا وسوق غيرنا؟
ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ،ي ـخ ـشــى األردنـ ـ ـي ـ ــون مــن
دعـ ـ ــايـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـحـ ــول ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ب ـعــد
أح ـ ــداث ه ـبــة ن ـي ـســان ،ح ـيــث أن املـطــالــب
االقتصادية األساسية بيعت بشعارات
االن ـفــراج الديمقراطي واملـيـثــاق الوطني
وإعــان التعددية الحزبية في البالد .إن
كل تنازل سياسي قدمته الدولة األردنية
في الداخل ،أصبح محل شبهة اقتصادية
عند األردن ـيــن ،حيث يتزامن «اإلصــاح
ال ـس ـيــاســي» م ــع االس ـت ـم ــرار ف ــي ال ـخــراب
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي .ب ـع ــد الـ ـتـ ـع ــرض ل ــأزم ــات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة يـ ـج ــري ت ـك ـث ـيــف ال ـح ــدي ــث
عـ ــن الـ ـ ـح ـ ــوار مـ ــع األح ـ ـ ـ ـ ــزاب ،وت ـن ـم ـي ـت ـهــا
سياسيًا ،واملنصات االلكترونية إلشراك
املجتمع في الحوار والـقــرارات ،وتطوير
أنظمة استقبال الشكاوى من املواطنني،
وع ــادة مــا يـكــون ذل ــك امـتـصــاص لــأزمــة
االقتصادية التي تصر الحكومات على
االستمرار فيها.
في املؤتمر الصحافي الذي عقده الرزاز،
ل ـي ــس ه ـن ــال ــك أكـ ـث ــر م ــن رس ــائ ــل ط ـمــأنــة
م ـط ـل ــوب ــة بـ ـع ــد مـ ــوجـ ــة االحـ ـتـ ـج ــاج ــات؛
تـ ـخـ ـفـ ـي ــض ال ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــارك ع ـ ـلـ ــى س ـ ـ ـيـ ـ ــارات
الهايبرد ،والبحث في الرواتب التقاعدية
ل ـ ـلـ ــوزراء ،وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـعــام ـلــن فــي
القطاع العام حتى بعد الدمج ،ومراجعة
العبء الضريبي على املواطن مع التأكيد
عـلــى أهـمـيــة أن يتحمل الـجـمـيــع الـظــرف
الـصـعــب ال ــذي تـمــر بــه ال ـب ــاد ،وتسهيل
املعامالت البيروقراطية املعقدة ملرضى
الـســرطــان ،وتخفيض  130مليون دينار
م ــن ال ـن ـف ـقــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،وال ـك ـش ــف عــن
م ـ ـ ـعـ ـ ــادالت ت ـس ـع ـي ــر ال ـ ـن ـ ـفـ ــط .وف ـ ـ ــي ذل ــك
إشـ ـ ـ ـ ــارات مل ــزي ــد مـ ــن ال ـش ـف ــاف ـي ــة إلقـ ـن ــاع
املــواطـنــن ،األم ــر ال ــذي ال يعني التراجع
ع ــن الـنـهــج االق ـت ـص ــادي ،وإن ـم ــا تحسني
شروط العيش معه.

ال يـمـكــن ح ــل مـشـكـلــة بــالــذهـنـيــة نفسها
ً
التي أنتجتها أصال ،الدوامة التي تغرق
بـهــا الـحـكــومــة الـجــديــدة هــي ذات ـهــا التي
علقت بها الحكومات السابقة ،وهنا ال
تعني النوايا شيئًا؛ مزيد من االستغناء
عــن دور ال ــدول ــة فــي اإلن ـت ــاج هــو السبب
الرئيس الذي ّ
يحول موظفي القطاع العام
إل ــى «مـسـتـفـيــديــن م ــن ال ــري ــع» ،والـقـطــاع
ال ـخــاص املـحـلــي ال يـمـكــن أن يـنـمــو دون
تدخل حقيقي من الدولة في التشريعات
الـ ـح ــامـ ـي ــة ل ـ ـ ــه ،وتـ ــوف ـ ـيـ ــر ال ـ ــدع ـ ــم امل ــال ــي
للمشاريع الـنــاشـئــة ،وتبعًا لــذلــك يعجز
ً
تخفيض النفقات عن أن يكون بديال من
املــزيــد مــن اإليـ ـ ــرادات الـضــريـبـيــة .تنمية
املـحــافـظــات عـبــر املـشــاريــع االسـتـثـمــاريــة
ل ــم تـجـلــب إال ال ــوي ــل لـلـسـكــان املـحـلـيــن،
كـمــا جــرى فــي ت ـجــارب الـهـنــد واملكسيك،
عندما حولت الشركات الزراعية الكبرى
الفالحني إلــى موظفني انتحاريني تحت
سطوة املــواد السامة ،لقد انتحروا حقًا،
ليس ذلك تعبيرًا مجازيًا...
التغني بنموذج دبي إنما هو استخدام
ال ــري ــع الس ـت ـق ـطــاب االس ـت ـث ـم ــار ،وهـ ــذا ال
يـعـنــي دخ ــول اإلمــارات ـيــن ال ـســوق ،بقدر
ت ـحــويــل ب ــاده ــم إلـ ــى س ـ ــوق ،فــاالك ـت ـفــاء
الــذاتــي واإلنـتــاج الــداخـلــي الــذي ال يــروق
للرزاز هو املتطلب األول لدخول األسواق
أو ال ـق ــدرة ع ـلــى دخــول ـهــا ك ـمــا ج ــرى في
حالة أوروبا أو إيران وسوريا في الشرق
(مــن ناحية الـقــدرة على دخــول األســواق
بما تنتج داخليًا).
سـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــا ،ل ـ ـ ــم تـ ـ ـك ـ ــن رس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل الـ ـشـ ـك ــر
للخليج ووع ــود مـشــروع نــاقــل البحرين
إال اسـ ـتـ ـم ــرارًا ل ـل ـن ـهــج ن ـف ـس ــه؛ االع ـت ـم ــاد
عـلــى امل ـنــح الـخـلـيـجـيــة ،واالس ـت ـم ــرار في
قـبــول الـضـغــط الـسـيــاســي الـنــاجــم عنها،
واالسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار فـ ــي الـ ـع ــاق ــة مـ ــع ال ـك ـي ــان
الصهيوني.
امل ــزي ــد م ــن إقـ ـص ــاء الـ ــدولـ ــة اق ـت ـص ــادي ــا،
واملـ ــزيـ ــد م ــن م ـح ــاص ــرة ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام،
ورس ــائ ــل الـ ــود لـلـخـلـيــج ،وعـ ــدم تسمية
سفير أردنــي في إي ــران ،وتبني نظريات
الديمقراطيات العربية القطرية ،كل ذلك
يتوافق مع بنود صفقة القرن ،في إطار
تحويل مؤسسات الدولة في األردن إلى
هيئات تتوافق سياسيًا واقتصاديًا مع
دور األردن الـقــادم في املــدن الخليجية -
اإلسرائيلية.
ح ـك ــوم ــة ال ـ ـ ـ ــرزاز س ـ ــوف ت ـس ـت ـك ـمــل نـهــج
سابقاتها ،ولكن األردن بعدها لن يكون
كما قبلها.
* كاتب أردني

تونس :من أجل انحياز للتغيير الثوري

أسامة جاللي
ق ـ ــد يـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ـ ـعـ ــربـ ــي عـ ـ ــودة
ق ـ ــوي ـ ــة ل ـ ـ ـصـ ـ ــراع األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب وخ ـ ـطـ ــاب
األيديولوجيا .تونس لم تكن بمنأى
ع ــن هـ ــذه ال ـت ـغ ـي ــرات ب ـمــا أن ـه ــا كــانــت
س ـ ّـب ــاق ــة الـ ــى إع ـ ــان ان ـت ـفــاض ـت ـهــا فــي
 14كـ ــانـ ــون ال ـ ـثـ ــانـ ــي /جـ ــان ـ ـفـ ــي2011
ول ـت ـص ـبــح ال ـب ـل ــد ال ـع ــرب ــي ذا ال ـن ـظــام
الديموقراطي النموذجي ،أو باألحرى
البلد النيوليبرالي األبرز في املنطقة
ال ـع ــرب ـي ــة .ه ـك ــذا ب ــدأ ال ـع ـهــد ال ـجــديــد،
ً
ّ
ح ــام ــا م ـعــه «م ـخ ــط ـط ــات غــرب ـيــة فــي
سـعــي إلــى تطبيقها عـلــى أراضـيـنــا»،
كما ُيقال.
ّ
لكن بأي حال ،فإن االحــزاب اليسارية
ال ـب ــارزة واملـنـظـمــات ال ـتــي ت ــؤدي دور
امل ـع ــارض ــة ل ـض ـمــان ت ـ ــوازن «خ ـي ــارات
ال ــدول ــة» عــرفــت تـحــريـفــات وتـعـ ّـرجــات
تتنافى مــع مبادئها ومـســاراتـهــا ،ما
جـعـل ـهــا ت ـف ـقــد ش ـي ـئــا م ــن صــدقـيـتـهــا،
ّ
فاهتزت الثقة بها.

المثقف العضوي
ّ
بداية ،وجب التذكير بأن هرم الطبقية في
ّ
وتام الوضوح ،وطبقة املثقفني
تونس بارز
الـحــداثـيــن تـعـيــش نــوعــا مــن االن ـع ــزال في
م ـحــاولــة مـنـهــا لـلـتـشـبــه بــال ـبــورجــوازيــات
الحاكمة في سعي لإلمساك بزمام األمور،
مـتـنــاسـيــة الـ ــدور ال ـق ـيــادي ال ــذي ت ـقــوم بــه.
ّ
ّ
التنور ّوالوعي
إن القيمة الفكرية ودرجــة
ال ـت ــي تـحـمـلـهــا هـ ــذه ال ـف ـئــة م ــن ال ــش ـع ــب ال
ُ
ت ـع ـت ـبــر سـ ــوى ق ـف ــزة ن ــوع ـ ّـي ــة ت ـم ـ ّـي ــزه ــا عــن
ّ
ّ
بقية الفئات ،وهــذا ما يؤكد على واجبها
ال ــوط ـن ــي ت ـج ــاه امل ـج ـت ـم ــع .ف ـب ــدل ال ـت ـمـ ّـســك
بـ ــال ـ ـبـ ــرج ال ـ ـعـ ــاجـ ـ ّـي والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار ال ـن ـخ ـب ــوي
املــرمــوق ،عليها االلتحام بطبقة البسطاء
الـكــادحــن فــي سعي الــى االرت ـقــاء بوعيهم
وإطـ ــاع ـ ـهـ ــم عـ ـل ــى م ـ ــا ي ـ ـحـ ــدث م ـ ــن وج ـه ــة
نظر مختلفة والـتـعــريــف بالعمل النقابي
وأهــدافــه وضــوابـطــه لحماية حقوقهم من
ّ
انـتـهــاكــات األس ـي ــاد .إضــافــة إل ــى ذل ــك ،فــإن
االح ــزاب تفتقر إلــى آراء تساهم في ضبط
قراراتها ضمن املسار الصحيح ،وبالتالي
فهي تفتقر الى أشخاص قادرين على أداء

َ
ّ
ّ
وسد الثغر.
الدور الريادي
الحاجة إلى تغيير نمط الخطاب
تـكـثــر فــي األوس ـ ــاط اإلعــام ـيــة وامل ــداخ ــات
الـبــرملــانـيــة مـظــاهــر امل ـغــال ـطــة ،وخ ــاص ــة إذا
ّ
ت ـع ــل ــق األمـ ـ ــر بـ ــاإلصـ ــاحـ ــات الـ ـت ــي تـسـعــى
السلطات إلــى إرســائـهــا كقانون املصالحة
ّ
واألم ـ ــور املـتـعــلـقــة بــالـتـشـغـيــل والـقـطــاعــات
ّ
ّ
كالصحة والتعليم.
الحساسة
أعـ ـ ّض ــاء ال ـح ـك ــوم ــة ي ـل ـج ــأون إلـ ــى م ـف ــردات
ّ
ومنمقة مع حركات مدروسة لليدين
مهذبة
في ّ محاولة الستمالة األفــراد وجلبهم إلى
صفهم وتغيير رؤاهم السياسية ومحاولة
إلهائهم باملشاكل االجتماعية من أجل إمرار
ّمشاريع تزيد من غرق البالد في األزمات.
إن ـنــا فــي ه ــذه الـفـتــرة فــي حــاجــة مـ ّ
ـاســة إلــى
ّ
خـ ـط ــاب ثـ ـ ــوري مـ ـض ــاد ي ـح ـمــل ف ــي طــيــاتــه
طــابــع الـ ّـصــدق .على األح ــزاب والتنظيمات
ال ـي ـســاريــة ،رغ ــم اخ ـت ــاف رؤاهـ ـ ــا ،أن تلبي
ّ
نــداء الـشــارع التونسي فتتخلى عــن منابر
ال ــدول ــة وت ـن ـشــئ خ ـطــابــا مـلـهـمــا يـعـيــد ثقة
ّ
ويحرك ما بقي فيه من طموح
الشعب بها

وأم ــل ف ــي االن ـت ـفــاضــة ،وي ـك ــون مـبـنـيــا على
ّ
ّ
تصوراتهم ومتطلباتهم االجتماعية .على
ال ـق ـيــادات الـيـســاريــة تــدعـيــم حـضــورهــا في
ال ــوس ــط االج ـت ـمــاعــي واالح ـت ـك ــاك بصفوف
ال ـط ـب ـقــة ال ـش ـغ ـي ـل ــة ،وخ ــاص ــة ف ــي األحـ ـي ــاء
ال ـف ـق ـيــرة واإلن ـ ـصـ ــات إلـ ــى م ـشــاكــل الـشـعــب
االجتماعية والـتـنـمـ ّ
ـويــة وفـضــح سياسات
ال ــدول ــة وخ ـي ــارات ـه ــا ف ــي اس ـت ـن ــزاف ث ــروات
الـشـعــب ،فتصير بــالـتــا ّلــي نــاطـقــة باسمهم
وامل ــداف ـ ّع ــة ع ــن مـسـتـحــقــاتـهــم ،م ــا يجعلهم
ّ
مـطـمـئــنــن الـ ــى أن ه ـن ــاك ق ـ ـ ّـوة داعـ ـم ــة لهم
وت ـنــاضــل م ــن أج ـل ـهــم .كــذلــك وج ــب تنظيم
حمالت إلــى األريــاف للتشجيع على العمل
ال ـف ــاح ــي ودع ـ ـمـ ــه ،وك ــذل ــك اإلن ـ ـصـ ــات إل ــى
مشاغلهم وفـتــح أعينهم على املـشــاكــل في
ّ
محاولة ملناقشة العلل والسعي إلــى حلها
كــأزمــة نقص امل ــاء وإه ـمــال ال ـســدود وحظر
ال ــزراع ــة ف ــي بـعــض األم ــاك ّــن لـتــوفـيــر املـيــاه
للموسم السياحيّ ،رغــم أنـنــا ق ــادرون على
إنتاج محصول يحقق لنا االكتفاء ،والحال
ّ
أن الدولة تتهاون في ذلك.
ّ
على الطبقة الكادحة من عمال وفالحني أن

يـكــونــوا عــاملــن بنشاط الحكومة الــاواعــي
والذي يسعى إلى تطبيق إمالءات صندوق
ال ـن ـقــد الـ ـ ّـدولـ ــي ت ـحــت ش ـع ــار ت ــدوي ــر عجلة
ّ
ّ
االقتصاد .كما أن هذه املنظمات واألحــزاب
يجب أن تكون دائمة السعي إليجاد البديل
وتـقــديــم حـلــول عميقة تنهض بــالـبــاد من
أجل تحقيق التنمية.
ّ
عن الذين سيتسلمون المشعل
ّ
في الــواقــع ،إن فئة الشباب تعيش نوعًا من
االض ـم ـح ــال ال ـف ـك ــري واف ـت ـق ــار إلـ ــى الــوعــي
بـمـجــريــات األح ـ ــداث .فـمــن  16إل ــى  25سنة،
ي ـش ـهــد الـ ـش ــاب ت ـغ ـ ّـي ـرًا وت ـ ـطـ ـ ّـورًا ف ــي أف ـك ــاره
ّ
تنحت ّ
توجهه ّ
السياسي ،والحال أن الشاب
فــي تــونــس ال يطل على نــافــذة السياسة إال
إذا بـلــغ الـجــامـعــة .فـفــي الـفـتــرة الـســابـقــة ،ال
ي ـكــون ال ـش ــاب مـهـتـ ّـمــا إال ب ــدروس ــه ،ويـعـ ّـود
السبب أساسًا إلى الهزال الكيفي والتضخم
ّ
ّ
الكمي ال ــذي يتصف بــه البرنامج التربوي
ُ
والتعليمي ،ما يبقي رؤى التلميذ محدودة
ّ
مــع ضـيــق دائـ ــرة م ـعــارفــه .إن عـلــى األح ــزاب
ّ
ّ
اليسارية أن تكون حريصة على
واملنظمات

بناء شبيبة مقاومة قــادرة على أن تقول ال،
وتفرض رأيها في الساحة السياسية وفي
األوساط التي يوجدون فيها بكثرة (معاهد،
نواد ،)...وذلك ال يحدث دون االرتقاء بوعيهم
ّ
املقاوم لديهم ،إذ إن
ومحاولة
ترسيخ الفكر ّ
ّ
الحساسة من الشعب في وقت ما
هذه الفئة
ستؤدي الــدور التنظيري والسياسي .على
األعضاء الحزبيني ،الشباب منهم ،الدخول
ف ــي ال ــوس ــط امل ــدرس ــي وم ـس ــاع ــدة الـتــامـيــذ
ـواد يسعون فيها إلــى تفجير
على إنـشــاء ن ـ ٍ
طاقاتهم اإلبداعية ،إضافة إلى إبرام حلقات
نـ ّقــاش عــن واقـعـهــم املـعـيــش مــع إم ــرار مــواد
فنية تساعد على بناء ثقافة وطنية مقاومة
واالرتـقــاء بملكة النقد لديهم كي ال يكونوا
مصدرًا لالستهالك السلبي.
ّ
التنظم
يقول ليننيّ :
«قوة الطبقة العاملة في التنظيم،

البروليتاريا دون تنظيم الجماهير ...الشيء،
ّ
البروليتاربا املنظمة كــل ش ــيء» .كثيرة هي
األصـ ــوات الـتــي ت ـغـ ّـرد وح ـيــدة خ ــارج الـســرب
وال ـت ــي س ــرع ــان م ــا يـنـتـهــي ب ـهــا امل ـط ــاف إلــى

فئة الشباب
تعيش نوعًا
من االفتقار
إلى الوعي
بمجريات
األحداث

ّ
ال ـت ــاش ــي وال ـص ـم ــت ،ل ــذل ــك أك ـ ــد ل ـي ـنــن على
ّ
مـســألــة الـتـنــظــم بـمــا يـضـمــن اس ـت ـمــرار الـقــوة
ّ
العمالية .فمن واجب الطبقة الكادحة التنظم
ضمن روابط واتحادات تدافع عن حقوقها أو
تنشئ تنظيماتها الـخـ ّ
ـاصــة مــن أجــل تكوين
ّ
ّ
قوة فاعلة قادرة على إيصال متطلباتها.
ُ
ّ
ت ـع ـت ـبــر ال ـخ ـص ـخ ـصــة ب ـم ـثــابــة ف ــوب ـي ــا ت ـه ــدد
ّ
ال ـق ـطــاعــات ال ـحــســاســة وال يـسـتـفـيــد م ــن ذلــك
سوى مجموعة من البورجوازيني واللوبيات،
ّ
بتضرر هائل تشهده طبقة الكادحني،
مقارنة
فــاملـشـكــل يـكـمــن أس ــاس ــا ف ــي غ ـطــرســة أس ـيــاد
ّ
الـعـمــل املـحـتـمــن ب ـظــل الـسـلـطــة الــداع ـمــة لهم
ّ
واملسهلة لالستثمارات .وهنا وجبت موازنة
ّ
ّ
ّ
الـ ـك ــف ــة ،ف ـم ــن األج ـ ـ ــدر تـ ـط ــور ال ـ ـقـ ــوة ال ـعــام ـلــة
ّ
ّ
موقع الضحية إلــى موقع أخذ
والـتـحــول مّــن
ّ
ّالقرار بما أنها تمثل األغلبية.
إنـنــا حسب مــا تـتـفـ ّـوه بــه الحكومة «ال نملك
ً
والفوسفات والحديد قاربا
غــازًا وال بـتــروالّ ،
عـلــى االن ـت ـه ــاء» ،لـكــنـنــا نـمـلــك ق ــوة ي ــد عاملة
ّ
وخاصة
كبيرة قادرة على اإلنتاج والتطوير
إذا ّ
شجعت الدولة على البحث العلمي .لذلك،
ّ
ف ـ ــإن ع ـلــى ال ـبــرول ـي ـتــاريــا م ــواج ـه ــة الـ ـق ــرارات

ال ــاوط ـن ـي ــة وال ـس ـع ــي إلـ ــى م ـح ــارب ــة ال ـف ـســاد
بـ ـم ــا ت ـم ـل ـك ــه مـ ــن وسـ ــائـ ــل ك ـف ـض ــح األسـ ـي ــاد
ـط ال ـع ـمــل .الـعـمــل على
وانـتـهــاكــاتـهــم ل ـضــوابـ ّ
تحسني أوضاعهم بما أنهم العصب الرئيسي
ل ــإن ـت ــاج ،والـ ــزيـ ــادة ف ــي م ـنــح ال ـت ـقــاعــد الـتــي
ّ
تـعـتـبــر هــزيـلــة أو شـبــه مـنـعــدمــة ،م ــا يــذكــرنــا
ّ
بـحــال البروليتاريا فــي الـقــرن  .19كما نؤكد
ّ
على الدور الذي تقوم به املرأة كجزء ال يتجزأ
م ــن الـتـنـظـيـمــات وال ـت ــي ت ـت ـعـ ّـرض لــانـتـهــاك
واالس ـ ـت ـ ـغـ ــال فـ ــي حـ ـ ـ ــاالت كـ ـثـ ـي ــرة كــال ـح ـمــل
وامل ــرض بــداعــي تعطيل سلسلة اإلن ـتــاج .وال
يفوتنا التذكير بإيضاح اللبس الذي يغشى
عيون البسطاء ومزيد إطالعهم على ضوابط
عملهم وحقوقهم وإنــارة طريق نضالهم في
سبيل نيل مكاسبهم ومستحقاتهم.
أخـ ـيـ ـرًا ،تـجـتـمــع ف ــي أذه ــان ـن ــا م ـج ـمــوعــة من
الـ ـتـ ـس ــاؤالت ت ـب ـقــى ره ـي ـنــة م ــا سـ ـي ــؤول إلـيــه
الواقع :فكيف السبيل إلى توحيد رؤى القوى
ال ـي ـســاريــة؟ م ــا ه ــو ال ـحــل الج ـت ـنــاب ال ـصــراع
السياسي؟ ما هي الخطوات املقبلة والخيارات
ّ
للتصدي
التي ستتخذها األحزاب واملنظمات
لقرارات الحكومة الالواعية؟
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وثيقة سرية تكشف ربط المساعدات بتغيير السياسات االقتصادية

شراء األردن مجددًا :منع انهيار حليف السعودية وإسرائيل
اكتشف األميركيون أن األردن
قد يكون الطرف األكثر قابلية
من السلطة الفلسطينية
كقناة تواصل مع العاملين
على «صفقة القرن» (أ ف ب)

ّ
دشنت القمة الخليجية ـ األردنية ،التي ُعقدت في مكة في الـ 11من الشهر الجاري،
مرحلة كسر العزلة عن المملكة الهاشمية في الترتيبات ّ الجاري العمل عليها إلعالن
«صفقة القرن» .مرحلة تؤكد التطورات األخيرة على خط واشنطن ّ -
عمان بأنها أضحت
مطلوبة أميركيًا ،بعدما بدا للواليات المتحدة أن استراتيجية االبتزاز االقتصادي (والتي
توضح الوثيقة المنشورة هنا بعضًا من تفاصيلها) لم تفلح في ترويض األردن بما يكفي،
بل وأدت إلى تهديد استقراره المطلوب إسرائيليًا

ّ
عبر وزير المواصالت واالستخبارات
اإلسرائيلي يسرائيل كاتس منذ أشهر
عن اهتمامه بسكة القطار الحجازية.
كاتس كان يرمي في تصريحاته
إلى السكة التراثية الموجودة
األردنية ،لكن المعنى
على األراضي
ّ
الحقيقي أخذ يتكشف بعد التقارب
السعودي -اإلسرائيلي األخير ،ال
سيما أن األراضي األردنية أمر واقع
ال يمكن تجاهله ضمن مشهد
التطبيع الجديد .أما الجانب األردني
فعلى ما يبدو أنه كان يدرك للخطط
المستقبلية المتعلقة بموقعه
الجيوسياسي ،وبدأ ترتيبات مبكرة
يمكن اآلن تفسيرها ليزول العجب
المتعلق ببعض القوانين التي أثارت
ً
جدال في حينها

إبراهيم األمين ــ إيلي حنا
منذ مــدة غير قصيرة ،يعاني األردن
أزمات سياسية واقتصادية متنوعة.
لكنها امل ــرة األول ــى الـتــي يشعر قسم
ّ
م ــن ال ـج ـم ـه ــور بـ ـ ــأن املـ ـل ــك ع ـب ــد ال ـلــه
ال ـثــانــي يـتـحـ ّـمــل مـســؤولـيــة مـبــاشــرة
بسبب عــدم ّ
تفرغه ملتابعة األوضــاع
الــداخـلـيــة ،واع ـت ـمــاده سـيــاســة ال ــوالء
والـطــاعــة مــع قــوى الـغــرب .وربـمــا من
امل ـ ــرات الـ ـن ــادرة ال ـتــي ي ـت ـعــرض فيها
لـ ـهـ ـج ــوم مـ ـب ــاش ــر وعـ ـلـ ـن ــي م ـ ــن ق ـبــل
الجمهور على خلفية اتهامه بصرف
املال العام في ألعاب القمار ،وفي ترك
زوج ـت ــه وعــائ ـل ـت ـهــا ي ـس ـي ـطــرون على
االقتصاد والتجارة.
لكن الجميع في األردن ،شعبًا وحكومة
ّ
وملكًا ،يعرفون أن هذه الدولة تعيش
ف ـع ـل ـيــا ع ـل ــى املـ ـس ــاع ــدات ال ـخ ــارج ـي ــة.
وهي مساعدات ترد من دول عربية أو
غــربـيــة ،لـكــن بطلب أو غـطــاء أمـيــركــي.
وفــي كــل مــرة ،يـحــاول ّ األردن املـنــاورة،
يكون الــرد بوقف ضخ املساعدات إلى
أن جـ ــاء ال ـت ـح ــدي األكـ ـب ــر م ــع «صـفـقــة
القرن» التي يعيش امللك األردنــي ،كما
شعبه ،هاجس أنها ستؤدي إلى قيام
دولة فلسطينية على حساب األردن.
وبحسب مصادر دبلوماسية متابعة،
فإن أكثر ما أقلق امللك كان في تجاهله
م ــن ق ـب ــل امل ـخ ـط ـطــن بـ ـ ــدءًا ب ــال ــوالي ــات
ً
املتحدة وبريطانيا وإسرائيل وصوال
إلى السعودية .ووصل به األمر إلى حد
التلويح بأن استمرار تجاهله ومصالح
بـ ــاده سـيـقــدم عـلــى خ ـط ــوات ال تـخــدم
ه ــذا امل ـح ــور ،وخ ـصــوصــا ف ــي ســوريــا.
وهـ ــو أعـ ــد أو أع ـل ــن – ب ـش ـكــل ضـمـنــي
– ع ــن م ـج ـمــوعــة م ــن الـ ـخـ ـط ــوات الـتــي
تشمل إرســال وفــد من مجلس األعيان
لــزيــارة الرئيس الـســوري بشار األســد،
ثم عقد لقاءات على مستوى مسؤولي
االس ـت ـخ ـب ــارات ،وامل ـب ــاش ــرة بـخـطــوات
ً
عملية تهدف أوال إلى فتح معبر نصيب
بعد تسليمه إل ــى الحكومة الـســوريــة،
والــدفــع إلــى مصالحات تسمح بإعادة
قسم كبير من النازحني السوريني إلى
وطـنـهــم .وحـصــل خــال هــذه الـفـتــرة أن
ّ
سربت عمان بعض املعلومات األمنية
التي تفيد الدولة السورية في مواجهة
اإلرهاب.
كل ذلك أغضب األطراف األخرى ،وربما
كــان ولــي العهد الـسـعــودي محمد بن
س ـل ـمــان األك ـث ــر ت ـع ـب ـي ـرًا ع ــن «ضـيـقــه»

مــن امل ـلــك األردن ـ ــي .ي ـقــول مـقــربــون من
الـطــرفــن إن ــه ،بـخــاف تـجــارب سابقة،
ف ـ ــإن «ال ـك ـي ـم ـي ــاء» ل ــم ت ــرك ــب ب ــن اب ــن
سـلـمــان وب ــن امل ـلــك األردن ـ ــي .حـتــى أن
الـلـقــاءات القليلة بينهما كانت بــاردة
وفـيـهــا ج ــدول أع ـمــال م ـحــدد وتنتهي
غــال ـبــا م ــن دون اتـ ـف ــاق ع ـ ــام ،وأن ابــن
سـلـمــان تـعـ ّـمــد إذالل عـبــدالـلــه الـثــانــي
عندما قال له« :إن سياستنا الجديدة
تـقـضــي ب ـت ـبــادل ال ـخ ــدم ــات ،ون ـحــن لم
ن ـعــد جـمـعـيــة خ ـي ــري ــة ،وكـ ــل م ــا يجب
علينا دفعه ،نتوقع املقابل من الطرف
اآلخر».
ل ــم ي ـكــن امل ـل ــك األردن ـ ـ ــي ي ـع ــرف كيفية
تـحـقـيــق االخـ ـت ــراق لـكـنــه اس ـت ـف ــاد من
عـ ــوامـ ــل عـ ـ ـ ــدة ،ب ـي ـن ـه ــا تـ ــراجـ ــع ن ـف ــوذ
املـ ـح ــور ال ـ ــذي تـ ـق ــوده ال ـس ـع ــودي ــة فــي
ال ـعــراق وس ــوري ــا ،وان ـق ـطــاع الـتــواصــل
مع السلطة الفلسطينية بعد قرار نقل
السفارة األميركية إلى القدس ،وظهور
مؤشرات على احتجاجات شعبية في
األردن بـسـبــب األوضـ ــاع االقـتـصــاديــة
ال ـ ـص ـ ـع ـ ـبـ ــة .يـ ـهـ ـم ــس أردنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــون بـ ــأن
االستخبارات األردنـيــة لم تكن بعيدة
عــن ه ــذه االحـتـجــاجــات وأن االح ـتــواء
السريع لها لــم يكن فقط بسبب إقالة
ال ـح ـكــومــة ب ــل ب ـس ـبــب الـ ـ ــدور ال ـســريــع
الذي لعبته االستخبارات ،والتي تملك
اليوم نفوذًا كبيرًا جدًا ،وبما يتناسب
مع سياسة امللك نفسه.
ال ـ ـحـ ــال أن واشـ ـنـ ـط ــن ت ـل ـق ــت ن ـصــائــح
أبــرزهــا من إسرائيل بـضــرورة مراعاة
األردن ،وم ـ ـنـ ــع انـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــاره ،حـ ـت ــى أن
الـغــرب لـفــت انـتـبــاه الـسـعــوديــة إلــى أن
انـهـيــار األردن سـتـكــون لــه انعكاسات
سلبية على الجوار ،وعلى السعودية
وإسرائيل على نحو خاص ،وبالتالي،
ص ــار املـطـلــوب إعـ ــادة اح ـت ــواء املــوقــف
ما يلزم الجميع بالعودة إلــى «منطق
الرعاية» .وهو ما حــاول امللك األردنــي
استغالله إلــى الـحــد األق ـصــى ،فطالب
بــدعــم ســريــع بخمسة م ـل ـيــارات دوالر
ُ
تدفع على خمس سـنــوات .األمــر الذي
ان ـت ـه ــى ال ـب ـح ــث ح ــول ــه ف ــي ق ـم ــة ج ــدة
إلى النصف ،علمًا أنه لم يجر تحديد
طبيعة اإلنفاق ،وهل املبلغ ّ
يخص دعم
عجز املــوازنــة العامة أو دعــم مشاريع
استثمارية وتشغيلية.
في هذه األثناء ،اكتشف األميركيون أن
األردن قد يكون الطرف األكثر قابلية
من السلطة الفلسطينية كقناة تواصل
م ــع اآلخ ــري ــن ال ـعــام ـلــن ع ـلــى «صـفـقــة

ال ـقــرن» ،ال سيما أن الــرئـيــس محمود
عـ ـب ــاس كـ ـ ــان قـ ــد أملـ ـ ــح أمـ ـ ـ ــام مـ ـس ــؤول
أم ـي ــرك ــي ،ب ــأن ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
تواجه محاوالت التصفية منذ عقود،
لكن األردن قــد يكون الضحية األولــى
لصفقة ال ـقــرن .وهــو الـكــام ال ــذي قاله
مـســؤولــون إسرائيليون مـحــذريــن من
ان ــدالع حــرب أهلية فــي األردن تضرب
االستقرار الذي ّ
ميز هذه الدولة لفترة
طويلة.
وفي سياق ترتيب الوضع في األردن،
ّ
ـي ع ـمــل
ت ـ ـبـ ــن أن ال ـ ـجـ ــانـ ــب األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّ
مـنــذ ش ـهــور طــويـلــة عـلــى ال ـتــدخــل في
آلـ ـي ــات ع ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــة وس ـيــاســات ـهــا

في كل مرة يحاول
المناورة يكون
األردن
ّ
الرد بوقف ضخ
المساعدات
كان ولي العهد
السعودي األكثر
تعبيرًا عن «ضيقه»
من الملك األردني

االقـتـصــاديــة واملــالـيــة والـنـقــديــة ،وهــو
ما تظهره وثيقة سرية حصلت عليها
«األخـ ـ ـب ـ ــار» م ــن م ـص ــدر ع ــرب ــي واس ــع
االطـ ـ ــاع ،تـشـيــر إل ــى ن ــوع امل ـحــادثــات
والـ ـطـ ـلـ ـب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة مـ ــن األردن،
والـ ـت ــي كـ ــان أبـ ــرزهـ ــا ال ـ ـقـ ــرار ال ـخ ــاص
بالسياسة الضريبية التي كانت سببًا
الحتجاجات الجمهور.
ُل ــذل ــك ،ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ال ـع ــزل ــة ال ـتــي
فرضت على النظام األردني منذ إعالن
الرئيس دونالد ترامب القدس عاصمة
لـلـكـيــان الـصـهـيــونــي فــي كــانــون األول
 2017قد انتهت في شكل عملي خالل
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،أو ف ــي ش ـكــل أدق
منذ لقاء مكة (جمع امللكني السعودي
واألردني وأمير الكويت ونائب رئيس
دول ــة اإلمـ ـ ــارات) ،حـيــث ل ــم يـعــد هـنــاك

مفر من املــرور ّ
بعمان إلنهاء ترتيبات
املرحلة املقبلة وما تحمله من مكاشفة
في العالقات السعودية ـ اإلسرائيلية.
قــد شهدت عمان لـقــاءات ماراثونية
متتابعة رفيعة املستوى بني ّ
عرابي
«صفقة الـقــرن» .زيــارة أولــى قــام بها
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو وال ــوف ــد املــرافــق
بشكل مفاجئ وبمعلومات شحيحة
ال تـ ـ ــرقـ ـ ــى مل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث ،وال
لطبيعة من حضر اللقاء عن الجانب
اإلسرائيلي ،خصوصًا مع ما تناقلته
الصحافة العبرية عــن حضور ولي
العهد السعودي ،محمد بن سلمان،
للقاء «املتسللني» الذي لم يعلن عنه
إال بعد انتهائه ومن دون أن يختتم
ب ـمــؤت ـمــر ص ـح ــاف ــي أو ح ـت ــى ص ــور
تــوث ـي ـق ـيــة ب ـح ـســب الـ ـب ــروت ــوك ــوالت
املـعـمــول بها فــي ال ــزي ــارات الرسمية
إلــى األردن (مـصــدر حكومي رسمي
نفى للصحافة املحلية حضور ابن
سـلـمــان االج ـت ـمــاع امل ــذك ــور ،واعـتـبــر
مــا تــم تناقله إش ــاع ــات) .أمــا جاريد
كوشنر (مستشار ترامب) وجايسون
غ ـ ــريـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــات (م ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــوث الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي إل ـ ـ ــى الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط)
فوصال بعد هــذه الــزيــارة إلــى ّ
عمان
واجتمعا مع امللك ومعاونيه ،إضافة
واشنطن.
إلى السفيرة األردنية في ُ
ثم ،على نحو مفاجئ أيضًا ،أعلن عن
زي ــارة عـبــد الـلــه الـثــانــي إل ــى الــواليــات
املتحدة للتباحث مع ترامب في وضع
بالده وصفقة القرن واألزمــة السورية.
م ــع اإلش ـ ــارة إل ــى أن وزيـ ــر الـخــارجـيــة
أيمن الصفدي ،الذي رافق امللك ،التقى
م ـ ـسـ ــؤول امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
صــائــب عــري ـقــات بــرف ـقــة املـ ـس ــؤول عن
التنسيق األم ـنــي مــع إســرائـيــل الـلــواء
ماجد فرج.
ومـ ــن ال ــواض ــح أن ه ـن ــاك ق ـنــاعــة لــدى
ّ
اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ب ـ ــأن الـ ـنـ ـظ ــام فــي
األردن هو األقــدر على فهم «السلطة»
وه ــو متنفسها اإلل ــزام ــي الــوحـيــد إذا
مــا ت ــم إع ــان دول ــة فلسطينية تحت
أي شكل من األشكال .ومن جانب آخر
هـنــاك مصلحة مشتركة بــن السلطة
الـفـلـسـطـيـنـيــة وعـ ـم ــان ،خ ـصــوصــا أن
ّ
تتمسك بمسألة حل الدولتني
الثانية
وبالقدس الشرقية عاصمة لفلسطني
على حــدود الــرابــع مــن حــزيــران ،1967
عدا عن كون الوصاية الهاشمية على
امل ـقــدســات ام ـت ـيــازًا لـلـعــائـلــة الـحــاكـمــة
التي جاءت من الحجاز وأقام أبناؤها

«سكة الحج» التطبيعية
عمان ــ أسماء عواد
ّ
دش ـ ــن رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي
بنيامني نتنياهو ،ووزير املواصالت
واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ي ـس ــرائ ـي ــل ك ــات ــس،
سـكــة ق ـطــار فــي تـشــريــن الـثــانــي عــام
ً
ّ ،2016
امتدت من حيفا غربًا وصوال
إل ــى ب ـي ـســان ش ــرق ــا ،ال ــواق ـع ــة شـمــال
غ ـ ــور األردن ،وه ـ ــي ت ـق ــع ب ـم ـح ــاذاة
سكة الـحـجــاز الـقــديـمــة .السكة التي
تقطع مرج بني عامر بدأت رحالتها
ال ـتــي تـسـتـغــرق  8دق ــائ ــق مـنــذ نحو
ع ــام ــن .وفـ ــي ح ـف ــل اف ـت ـت ــاح «ق ـط ــار
امل ـ ــرج» ،ق ــال نـتـنـيــاهــو« :ل ـقــد نـظـ ُ
ـرت
إلــى جسور األردن والـيــرمــوك ،حيث
أعتقد بأن هذا القطار سيكون يومًا
قطارًا للسالم .أعلم بأن هذه املقولة
تختلف عما ُيقال حاليًا في محيطنا
لكن لدينا اتفاقية ســام مع اململكة
األردنية ،ما يعني أن هذه البضائع

التي يتم نقلها من ميناء حيفا إلى
بيت شــآن يمكن نقلها بسهولة إلى
ج ـســور األردن حـيــث تـتـصــل بـطــرق
املواصالت ومنها السكك الحديدية،
لنجدد بالتالي عراقة املاضي سعيًا
ل ـت ـح ـق ـيــق م ـس ـت ـق ـبــل ج ـ ــدي ـ ــد ...إن ـنــي
أؤمــن ب ــورود هــذا االحـتـمــال وأعتقد
بــأنــه يعطينا األم ــل ويــأتـيـنــا ،نحن
وجيراننا أيضًا ،بثمار السالم».
على الجانب األردن ــي ،لم تكن سكة
ال ـحــديــد ال ـح ـجــازيــة أك ـثــر م ــن معلم
أث ــري غـيــر مستغل فــي شـكــل كبير،
أش ـ ــرف ـ ــت عـ ـل ــى إدارتـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـس ـل ـط ــات
الـعـثـمــانـيــة مـنــذ الـتــأسـيــس فــي عــام
 1900إلى عام  ،1917وتبعتها إدارة
االن ـتــداب البريطاني على فلسطني
مـ ـمـ ـثـ ـل ــة ف ـ ـ ــي إدارة س ـ ـكـ ــك ح ــدي ــد
فـلـسـطــن حـتــى ع ــام  ،1948وم ــن ثم
إدارة الجيش األردنــي لغاية ،1950
لـحـقـتـهــا اإلدارة امل ــدن ـي ــة األردنـ ـي ــة

ل ـغــايــة  ،1952وفـ ــي الـ ـع ــام ذات ـ ــه تــم
ان ـش ــاء «مــؤس ـســة ال ـخــط ال ـح ـجــازي
األردنـ ــي» الـتــي كــانــت املـســؤولــة عن
إدارة واستثمار أمــاك الخط ضمن
األراضي األردنية.
مؤسسة الخط الحديدي الحجازي
األردن ـ ـ ــي تــاب ـعــة ل ـ ـ ــوزارة ال ـن ـقــل كما
ك ــان ــت ت ـت ـبــع م ــؤس ـس ــة س ـك ــة حــديــد
ال ـع ـق ـب ــة الـ ـت ــي تـ ــم ت ـحــوي ـل ـهــا ال ـع ــام
املــاضــي إلــى شركة تمتلك الحكومة
كامل أسهمها ،وتتبع لسلطة منطقة
العقبة االقـتـصــاديــة الـخــاصــة ،ليتم
فــي مــا بـعــد تخصيصها وعــرضـهــا
عـلــى املـسـتـثـمــريــن وف ــق تصريحات
وزير النقل حينها ،سعود نصيرات.
مـســألــة ال ـق ـط ــارات ف ــي األردن ،ال ــذي
يتمتع بشبكة مواصالت متواضعة،
طـ ــرحـ ــت م ـ ــن خ ـ ـ ــال ق ـ ــان ـ ــون م ــوق ــت
للمؤسسة األردنية للسكك الحديدية
رقم  40لعام  .2010إذ كان من املقرر

أن تنشأ فــي اململكة مــؤسـســة عامة
رسـمـيــة تسمى «املــؤس ـســة األردن ـيــة
لـلـسـكــك ال ـح ــدي ــدي ــة» تــرت ـبــط بــوزيــر
النقل وتتمتع بشخصية اعتبارية
ذات اسـتـقــال مــالــي وإداري مؤهلة
لـ ـتـ ـمـ ـل ــك األم ـ ـ ـ ـ ـ ــوال امل ـ ـن ـ ـقـ ــولـ ــة وغـ ـي ــر
املـ ـنـ ـق ــول ــة واسـ ـتـ ـثـ ـم ــاره ــا والـ ـقـ ـي ــام
ب ـج ـم ـي ــع ال ـ ـت ـ ـصـ ــرفـ ــات الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة
ال ــازم ــة لتحقيق أهــداف ـهــا .حينها،
داف ـ ـ ـعـ ـ ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة عـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون
ب ــاع ـت ـب ــاره م ـش ــروع ــا وط ـن ـيــا يـهــدف
لـ ــربـ ــط املـ ـ ـ ــدن ال ـص ـن ــاع ـي ــة واملـ ــراكـ ــز
اللوجستية ،ورب ــط األردن مــع دول
م ـجــاورة .وك ــان مــن املـقــرر أن يعتمد
ف ــي ت ـن ـف ـيــذه ف ــي ش ـكــل مـ ـب ــدأي على
م ـس ــار ال ـخ ــط ال ـح ــدي ــدي ال ـح ـجــازي.
ووفـ ـ ــق ت ـص ــري ـح ــات ال ـن ــاط ــق بــاســم
الحكومة حينها محمد املومني ،كان
العائق أمام إنجاز هذا املشروع هو
«التمويل» .لكن في أيــار املاضي تم

رد هــذا القانون مــن لجنة الخدمات
الـنـيــابـيــة بــدعــوى أن ــه يـتـعــارض مع
ق ــان ــون «صـ ـن ــدوق االس ـت ـث ـمــار» رقــم
 16ل ـع ــام  .2016هـ ــذا ال ـق ــان ــون أث ــار
ً
جدال في جلسة مجلس النواب أثناء
الـتـصــويــت عـلـيــه حـيــث تــم استثناء
ال ـ ـشـ ــركـ ــات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة مـ ـن ــه فــي
الجلسة الصباحية ليعاد التصويت
فــي جـلـســة مـســائـيــة ،وي ـتــم الـتــراجــع
عن هذا االستثناء .بالنظر ملزاد هذه
ّ
يتبي أنه ُعمد إلى تأسيس
القانون،
شركة مساهمة تؤسسها الصناديق
الـ ـسـ ـي ــادي ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة وم ــؤسـ ـس ــات
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار املـ ـحـ ـلـ ـي ــة والـ ـع ــربـ ـي ــة
واألجنبية ،بحيث ينشأ في اململكة
صندوق يسمى «صندوق االستثمار
األردني» يتمتع بشخصية اعتبارية
ذات اس ـت ـق ــال م ــال ــي وإداري .وفــي
م ــا يـخــص ح ـقــوق تـمـلــك واسـتـثـمــار
وتـطــويــر وإدارة وتشغيل املشاريع

يرتبط المشروع
األردني بمخرجات
«اجتماع مكة»

فهي ّ
تمس في شكل مباشر مشروع
شـبـكــة الـسـكــك ال ـحــديــديــة وم ـشــروع
ال ــرب ــط ال ـك ـهــربــائــي م ــع ال ـس ـعــوديــة،
أي أن التحضير لترتيبات املرحلة
ال ــاحـ ـق ــة ف ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة م ـ ــن نــاح ـيــة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات فـ ــي األردن ارتـ ـب ــط
ب ـص ـن ــدوق اس ـت ـث ـمــار ت ــدخ ــل جـهــات
عــرب ـيــة وأج ـن ـب ـيــة ف ـيــه وال تستثنى

إس ــرائـ ـي ــل مـ ـن ــه ،وه ـ ــو ي ـع ـي ــدن ــا إل ــى
مــوضــوع مـخــرجــات «اجـتـمــاع مكة»
وبنود الدعم التي جــاءت من بينها
عـ ـل ــى شـ ـك ــل تـ ـم ــوي ــل مـ ــن ص ـن ــادي ــق
الـتـنـمـيــة ل ـل ــدول ال ـتــي قــدمــت املنحة
(ال ـس ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ــارات وال ـك ــوي ــت)
ملشاريع إنمائيةّ .
ال ـخ ــط ال ـ ــذي دش ــن ــه ال ـس ـل ـطــان عبد
الحميد الثاني لكسب تأييد املسلمني
بتسهيل قــوافــل الحجيج ،جــاء بعد
 118عامًا ليدشن رحــات تطبيعية
بــن إســرائ ـيــل وال ـس ـعــوديــة ،ستعزز
ال ـت ـعــاون االق ـت ـصــادي اإلســرائ ـي ـلــي ـ
العربي .املثير للمخاوف بعد إتمام
مشروع القطار وما يترتب على هذا
الربط بني البحر املتوسط والخليج،
أن يكون األردن ّ
مجرد معبر تستطيع
إســرائ ـيــل اس ـت ـخــدامــه كـيـفـمــا تـشــاء،
وبـخــاصــة الـتــدخــل فــي شكل مباشر
لحماية استثماراتها املعلنة.

َ
ع ــدة مـمــالــك لــم ي ـبــق مـنـهــا إال اململكة
األردنية.
يفسح امللك في املجال أمام
لم
داخليًا،
ّ
أي ج ـه ــة ل ـل ـت ــدخ ــل ف ــي هـ ــذه امل ـل ـف ــات.
وتــولــى هــو ودي ــوان ــه زم ــام األم ــور في
العالقات الخارجية والداخلية ،وعلى
رغم االحتجاجات األخيرة والتي أدت
لـسـقــوط حـكــومــة وتكليف أخ ــرى ،فــإن
عـمــل الـحـكــومــة ال يــامــس الـتـحــركــات
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة س ـ ـ ـ ـ ً
ـواء عـ ـل ــى صـعـيــد
ترتيبات املرحلة املقبلة فلسطينيًا أو
التطورات في الجنوب السوري وحتى
األحـ ـ ـ ــاف الـ ـت ــي ي ـ ـشـ ــارك ب ـه ــا األردن
ومنها «التحالف الـعــربــي» فــي ُاليمن
ً
ووص ـ ــوال إل ــى امل ـس ــاع ــدات ال ـتــي أعـلــن
عنها في اتفاق مكة .وزيــر الخارجية،
فـقــط ،هــو مــن حــافــظ عـلــى مــركــزه منذ
الحكومة السابقة وهو من يرافق امللك،
وقد أعطى ظهور رئيس االستخبارات
إلى جانبه ،أهمية أمنية ملا يدور.
وف ــي واشـنـطــن ،عـقــد املـلــك اجتماعات
مـكـثـفــة ك ــان م ــن ب ــن أه ــداف ـه ــا مـســألــة
دع ـ ــم م ـن ـظ ـمــة «األونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» ،وه ـ ــو مــن
امللفات املقلقة لعمان ،ال سيما أن عدد
الفلسطينيني املسجلني لــدى الوكالة
ف ــي األردن يــربــو ع ــن  40ف ــي امل ـئــة من
م ـج ـم ــوع ال ــاجـ ـئ ــن امل ـس ـج ـل ــن .وم ــع
ت ــراج ــع خ ــدم ــات «األون ـ ـ ـ ـ ــروا» سـيــزيــد
ال ـ ـع ـ ــبء عـ ـل ــى األردن املـ ـنـ ـه ــك ج ـ ــراء
تداعيات اللجوء السوري .كذلك التقى
امللك بوزير الخزانة ستيفن منوتشني
ووزيـ ـ ــر ال ـت ـج ــارة وي ـل ـب ــور روس ،في
م ـ ّحــاوالت لتعزيز وضــع األردن الــذي
وقــع اتفاقية تجارة حرة مع واشنطن
منذ سنوات.
مذكرة ثنائية سرية :الشروط األميركية على
األردن
م ـق ــاب ــل دع ـ ــم واش ـن ـط ــن ل ـ ـ ـ ــأردن ،فــرضــت
عليه العديد مــن الـشــروط أبــرزهــا اإلصــاح
الضريبي  ،Administration Taxما أوصله
إلى أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة
أطاحت حكومة هاني امللقي وأصابت الحكم
امللكي بتصدعات.
هناك مذكرة تفاهم بني البلدين حول التعاون
اإلسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ال ـ ـ ــذي ي ـح ـك ــم املـ ـس ــاع ــدات
األمـيــركـيــة االقـتـصــاديــة والـعـسـكــريــة ،والتي
يتم تجديدها دوريًا ويوقعها وزيرا خارجية
البلدين ،أمــا الجديد فهو ما كشفته مذكرة
التفاهم األخ ـيــرة الـتــي وقعها الـطــرفــان عن
ال ـف ـتــرة امل ـم ـتــدة م ــن ع ــام  2018ح ـتــى عــام
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من افتتاح وزير المواصالت
اإلسرائيلي يسرائيل كاتس ألحد
خطوط السكك الحديدية

نص المذكرة السرية
حصلت «األخ ـب ــار» عـلــى نــص م ـســودة مــذكــرة
التفاهم التي كان يناقشها عن الجانب األردني
وزيــر التخطيط والـتـعــاون الــدولــي فــي الحكومة
املستقيلة عـمــاد نجيب فــاخــوري مــع السفارة
األمـيــركـيــة فــي ع ـمــان واسـتـكـمـلـهــا بـمـحــادثــات
م ــع مـ ـس ــؤول ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
ف ــي واش ـن ـطــن ف ــي  ،2017/10/10ث ــم م ــع وفــد
أميركي برئاسة نائب مساعد وزيــر الخارجية
ل ـشــؤون ال ـشــرق األدن ــى ريـتـشــارد آلـبــرايــت في
 ،2017/10/24بمشاركة رئيس هيئة التخطيط
االس ـتــرات ـي ـجــي ف ــي الـ ـق ــوات املـسـلـحــة األردن ـي ــة
العميد نصار العثمانية.
وجاء في املذكرة أنه« :كما حال املذكرتني اللتني
وقعتا فــي العامني  2008و ،2015فــإن مذكرة
التفاهم هي مذكرة سياسية تظهر نية الواليات
املتحدة تزويد األردن بتمويل اقتصادي ()ESF
وعسكري ( )FMFسنوي ملدة محددة تبدأ في
السنة املالية  .2018وتعتمد نية الواليات املتحدة
بتزويد األردن باملساعدات املالية والعسكرية
وفــق املــذكــرة على توفير املخصصات الالزمة
وأن يـ ـت ــم ت ـخ ـص ـي ـص ـه ــا (م ـ ـ ــن قـ ـب ــل اإلدارة
والكونغرس)».
وتربط املذكرة الدعم باألهداف املطلوب تحقيقها
في عدد من املجاالت وهي:
 األهــداف العسكرية :مشاركة القوات املسلحةاألردن ـي ــة فــي مـحــاربــة «داعـ ــش» والـعـمــل سويًا
مع القوات األميركية وشــراء املعدات والخدمات
ال ــدف ــاع ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وإضـ ــافـ ــة إشـ ـ ــارة إل ــى
الـ ـعـ ـط ــاءات ال ـع ـس ـكــريــة ب ـمــا ي ــؤك ــد الـ ـش ــراء من
مصادر أميركية.
 اإلصــاح االقتصادي واالجتماعي في األردنوضـمــان االسـتـخــدام الـفـ ّـعــال للمساعدات املالية
األميركية في جهود اإلصالح األردنية.
لــم تـحــدد املــذكــرة قيمة املـســاعــدات االقتصادية
والعسكرية إلــى األردن ومجموعها ،وربطتها
بمزيد مــن الـتـفــاوض .وعـلــى رغــم أن املــذكــرة لم
تخض في تفاصيل متطلبات اإلصالح السياسي
والـحـكــومــي كـمــا كــانــت عليه ال ـحــال فــي مــذكــرة
عــام  2015حــول هيئة النزاهة والهيئة املستقلة
لالنتخابات ،لكن املذكرة الجديدة أفردت مساحة
خاصة للحديث عن مسألة اإلصــاح الضريبي
 .Administration Taxولم تضف مذكرة التفاهم
ال ـجــديــدة مــا كــانــت تضمنته امل ــذك ــرات السابقة
باعتبار شروطها نافذة وال داعي لتكرارها ،ومن
أب ــرز هــذه ال ـشــروط :الـتـعــاون عسكريًا لتحقيق
األهــداف االستراتيجية ،والتنسيق سياسيًا في
املـســائــل اإلقـلـيـمـيــة ،ودع ــم اإلصـ ــاح السياسي
والحكومي واالقتصادي في األردن.
 أبقت املذكرة على نقطة غامضة تتعلق بإعدادمــرفــق تصيغه الــواليــات املـتـحــدة حــول مجاالت
التعاون ،واشترطت على الحكومة األردنية وضع
ت ـصــور بــأولــويــاتـهــا ف ــي م ـج ــاالت ال ـت ـعــاون قبل
الشروع في التفاوض مع الجانب األميركي.
وعلمت «األخ ـبــار» أن األردن سعى لــزيــادة مدة
ّ
املـ ــذكـ ــرة م ــن ثـ ــاث سـ ـن ــوات ،ك ـمــا ك ــان ــت تــريــد
واشنطن ،إلى خمس سنوات ربطًا بشروط البنك
الدولي واملؤسسات الدولية التي وضعت سقفًا
زمنيًا ملسألة اإلصالح املالي وعلى أساس خمس
سنوات.
كــذلــك ،طلب الجانب األردن ــي خــال املفاوضات
بأكبر قدر من الحواالت النقدية Cash Transfer
لدعم املــوازنــة ،خصوصًا أن مؤسسات الرقابة
املالية الدولية قد خفضت مؤشرات األردن املالية
من  BB+إلى – Bنتيجة ازدياد العجز في املوازنة
التي تزامنت مع انتهاء املنحة الخليجية.
ـ في األرقام املتعلقة باملساعدات املالية ،تضمنت
املذكرة سعيًا لرفع مستوى الدعم الكلي إلى مليار
ونصف املليار دوالر سنويًا ،وطلب األردن برفع
الحد األدن ــى للمساعدات االقتصادية إلــى 750
مليون دوالر ،والحد األدنى للمساعدات العسكرية
إلى  350ـ  400مليون دوالر.
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سوريا

سوريا

الحدث فتح الجيش السوري محاور جديدة في الريف الشرقي لمحافظة درعا ،واضعًا المسلحين بين
كماشة تقدمه انطالقًا من اللجاة نحو الجنوب ،ومن مدينة درعا غربًا .أما محور بصرى الشام ،فالجيش
في انتظار إشارة االنطالق

تقرير

الجيش يفتح محاور درعا :عزل الريف الشــرقي يقترب
اﻟﻜﺴﻮة

إﻟﻰ دﻣﺸﻖ

ﻟﺒﻨﺎن
ﺣﻀﺮ

ﺧﺎن أرﻧﺒﺔ

ﺟﺒﺎﺗﺎ اﻟﺨﺸﺐ

ﻛﻔﺮ ﺷﻤﺲ

ﻣﻄﺎر ﺧﻠﺨﻠﺔ

اﻟﺼﻨﻤﻴﻦ

اﻟﻠﺠﺎة

اﻟﺤﺎرة

ﻣﺤﺠﺔ

ﺑﺼﺮ اﻟﺤﺮﻳﺮ

ﺟﺎﺳﻢ
ﻧﻮى

إزرع

اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

اﻟﺠﻮﻻن
اﻟﻤﺤﺘﻞ
ﺻﻴﺪا

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺴﻜﻴﻦ

ﺗﺴﻴﻞ

اﻟﺴﻮﻳﺪاء

اﻟﺤﺮاك
ﻣﻄﺎر اﻟﺜﻌﻠﺔ

داﻋﻞ

ﺧﺮﺑﺔ ﻏﺰاﻟﺔ

أم وﻟﺪ
اﻟﺠﻴﺰة

عقب غارات جوية طاولت مواقع داخل مدينة درعا أمس (أ ف ب)

درﻋﺎ
اﻟﻨﻌﻴﻤﺔ

ﻧﺼﻴﺐ
ﺻﻠﺨﺪ

اﻷردن

ﺑﺼﺮى
اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺮرة أﺧﻴﺮﴽ

»ﺟﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ«

ﺧﺮﺑﺔ ﻋﻮاد
تصميم :سنان عيسى

فراس الشوفي
ت ـس ـي ــر م ـع ــرك ــة اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـج ـن ــوب
الـ ـ ـس ـ ــوري م ـ ــن قـ ـبـ ـض ــة الـ ـجـ ـم ــاع ــات
ّ
املسلحة ،وفــق الخطة املــرســومــة من
ق ـب ــل الـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ـس ـكــريــة ال ـس ــوري ــة
وح ـل ـف ــائ ـه ــا ،وس ـ ــط ح ـش ــد ع ـس ـكــري
لــم تـشـهــده مـحــافـظــات الـجـنــوب منذ
ب ــدء األزم ــة ال ـســوريــة .الـجـيــش أنجز
حـتــى فـجــر أم ــس م ــا يـمـكــن اعـتـبــاره
املــرح ـلــة األولـ ــى بـتـحــريــر ق ــرى بصر
الحرير ومليحة العطش وفتح طريق
الـســويــداء ـ ـ إزرع (ش ــرق أوتــوسـتــراد
دم ـش ــق ـ ـ ـ درع ـ ـ ــا) ،لـيـطـلــق ب ـعــد ظهر
أم ــس املــرح ـلــة الـثــانـيــة م ــن الـهـجــوم،
بفتح م ـحــاور ش ــرق وج ـنــوب مدينة
درع ـ ـ ـ ــا بـ ــات ـ ـجـ ــاه مـ ـخ ـ ّـي ــم الـ ـن ــازح ــن
الفلسطينيني وس ـجــن غ ــرز ،ومنها
إلـ ـ ــى م ـع ـب ــر ن ـص ـي ــب ال ـ ـ ـحـ ـ ــدودي مــع
األردن .وف ـ ــي غـ ـض ــون ال ـ ـ ـ ــ 72ســاعــة
املقبلة ،يطلق الجيش هجومًا واسعًا
على مدينة بصرى الشامً ،أكثر قرى
ري ــف درع ــا ال ـشــرقــي رم ـ ّ
ـزي ــة (سيطر
عـلـيـهــا امل ـس ـل ـحــون ف ــي آذار ،)2015

ومن جنوبها إلى ما ّ
يسمى بالطريق
ً
الحربي ،عــازال بذلك الريف الشرقي
ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة ب ـك ــام ـل ــه ع ـ ــن ال ـ ـحـ ــدود
األردن ـيــة ومنافذ التهريب وخطوط
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــداد نـ ـح ــو الـ ـ ـب ـ ــادي ـ ــة ال ـش ــرق ـي ــة
ملحافظة السويداء ،وامتداداتها.
قـ ـب ــل ان ـ ـطـ ــاق الـ ـهـ ـج ــوم وال ـت ـم ـه ـي ــد
ّ
والجوي األسبوع املاضي في
املدفعي
قــرى اللجاة واملناطق املحيطة بها،
حاول ضباط مركز املصالحة الروس
في حميميم وضباط االستخبارات
السورية ووسـطــاء املصالحة ،إقناع
مسلحي بصر الحرير وقــرى اللجاة
بـ ـع ــدم م ــواجـ ـه ــة الـ ـجـ ـي ــش وت ـس ـل ـيــم
ّ
ال ـق ــرى ،إل أن بـعــض الـفـصــائــل مثل
ّ
«عـ ـم ــود حـ ـ ـ ــوران» ،ال ـت ــي ت ـع ــد أق ــوى
ف ـصــائــل ّ ال ـج ـن ــوب ،ق ـ ـ ّـررت املــواج ـهــة،
فـيـمــا فــضــل ع ــدد كـبـيــر مــن مسلحي
«ألــويــة ال ـع ـمــري» نـقــل الـبـنــدقـيــة إلــى
خندق الجيش ،مــع تــراكــم خالفاتها
ّ
ال ـســاب ـقــة م ــع ف ـصــائــل ال ـج ـن ــوب .إل
أن املــواج ـهــات مــع ال ـقــوات الـســوريــة،
اض ـط ــر ال ـج ـيــش إلـ ــى ح ـم ـلــة تـمـهـيــد
ن ـ ــاري كـثـيـفــة م ــن ال ـج ــو واملــدف ـع ـيــة،

مــا لبثت أن ان ـهــارت أمــامـهــا خطوط
دف ــاع املسلحني فجر أم ــس ،لتنطلق
وح ــدات امل ـشــاة وتسيطر عـلــى بصر
الحرير وبعدها مليحة العطش ،ثم
الظهر.
بلدة ناحتة مع ساعات بعد
ّ
وبـحـســب املـعـلــومــات ،ف ــإن مــن تبقى
من املسلحني اتجه نحو قرى الريف
ال ـشــرقــي الــوس ـطــى ،ال ـح ــراك وال ـكــرك
والغارية الشرقية والغربية ،إضافة
إلــى بـصــرى ال ـشــام ،فــي مـحــاولــة إلى
إعادة التموضع واالستعداد ملواجهة
قوات الجيش.
ومما ال ّ
ّ
شك فيه ،أن اإلحباط يسيطر
عـ ـل ــى قـ ـ ـ ــادة الـ ـفـ ـص ــائ ــل ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
تعمل بــإدارة غرفة «امل ــوك» ،وأبرزها
«ف ـلــوجــة حـ ـ ــوران»« ،ش ـبــاب الـسـنــة»،
«أسـ ــود ال ـس ـنــة»« ،ج ـيــش ال ـيــرمــوك»،
«لواء شهداء الحرية ـ الحراك»« ،درع
ال ـج ـن ــوب» ،و«ج ـي ــش ال ـ ـثـ ــورة» ،بعد
أن دع ـت ـهــم االس ـت ـخ ـب ــارات األردن ـي ــة
قـبــل يــومــن إل ــى اجـتـمــاع عـلــى عجل
ف ــي عـ ـ ّـمـ ــان ،وجـ ـ ــرى إب ــاغـ ـه ــم ب ـعــدم
إمكانية تقديم دعــم لهم مع نصائح
بالحفاظ على املواقع الحالية وعدم

املـ ـب ــادرة إل ــى ال ـه ـجــوم عـلــى الجيش
بانتظار املـفــاوضــات السياسية بني
الروس واألميركيني ،وبني األردنيني
والـ ـس ــوري ــن .وب ـح ـســب امل ـع ـلــومــات،
ف ــإن ال ـف ـص ـيــل ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي حصل
على دعــم من الذخائر هو ما ّ
يسمى
بــ«فــوج املدفعية والـصــواريــخ» الذي
ّ
يـ ـق ــوده امل ــدع ــو أب ـ ــو س ـ ـيـ ــدرا ،إل أن
مـشــاركــة «ال ـفــوج» لــم يظهر لها أثــر،
وســط الـقــوة الـجـ ّ
ـويــة الحاسمة التي
ي ـت ـعــامــل ب ـه ــا ال ـج ـي ــش م ــع م ــراب ــض
م ــدف ـع ـي ــة امل ـس ـل ـح ــن وي ـم ـن ـع ـه ــا مــن
إطـ ـ ــاق الـ ـنـ ـي ــران اتـ ـج ــاه قـ ــواتـ ــه .أم ــا
أحمد الـعــودة ،قائد ما يسمى «فرقة
ش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـس ـ ـنـ ــة» ،وه ـ ـ ــو أح ـ ـ ــد أب ـ ــرز
رج ـ ــاالت «املـ ـ ــوك» ف ــي ال ـج ـن ــوب ،فقد
ع ـمــد إلـ ــى ن ـقــل عــائ ـل ـتــه إلـ ــى األردن،
ويمضي أوقاته في الشمال األردنــي
أكثر مما يتواجد في بصرى الشام،
حتى أنه غاب عن العرض العسكري
األخـ ـي ــر ال ـ ــذي أج ــرت ــه ال ـف ـصــائــل في
ً
مسعى منها الستعراض قوتها أمام
الجيش الـســوري .وبحسب املصادر
العسكرية ،فإن استعدادات مسلحي

ب ـ ّص ــرى الـ ـش ــام ل ـل ـم ـعــركــة «جـ ـ ّـيـ ــدة»،
لكنها لن تصمد ساعات أمــام قوات
الـجـيــش الـتــي ات ـخــذت أمــاكـنـهــا على
ط ـ ــول خـ ــط ال ـج ـب ـه ــة ل ــإطـ ـب ــاق عـلــى
البلدة من ثالث جهات ،بعد عمليات
ت ـم ـه ـيــد نـ ــاريـ ــة تـ ـب ــدأ فـ ــي ال ـس ــاع ــات
املـقـبـلــة وق ــد تـمـتــد ألي ـ ــام ،م ــا يجعل
ً
التقدم البري أمام القوات سهال.
إصــرار بعض الفصائل على القتال،
ـس ع ـ ـلـ ــى أهـ ـ ــالـ ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــرى،
ال يـ ـنـ ـعـ ـك ـ ّ
ّ
ال ــذي ــن ي ـفــض ـلــون خ ـ ــروج املـســلـحــن
مــن بـلــداتـهــم ودخ ــول الـجـيــش إليها
مــن دون قـتــال ،ال ّ
سيما بـلــدة الـكــرك،
الـ ـت ــي ب ـ ــدأ ع ـ ــدد م ــن ال ــوجـ ـه ــاء فـيـهــا
مـســاعــي لتجنيبها امل ـع ــارك املقبلة،
كما من املتوقع أن تحذو الغاريتني
ح ــذوه ــا ،م ــع اق ـت ــراب الـجـيــش منها.
وفيما يلتحق عدد من املسلحني بما
ّ
يسمى بـ«لواء العشائر» املدعوم من
االستخبارات األردن ـيــة ،وهــدفــه منع
ّ
دخـ ـ ــول أي م ـج ـم ــوع ــة م ـســل ـحــة إل ــى
الــداخــل األردن ــي وينتشر مــن جنوب
بلدة ذيبني شرقًا إلــى معبر نصيب
غـ ــربـ ــا ،اس ـت ـم ــر األردن ـ ـ ـيـ ـ ــون ب ــاغ ــاق
ال ـ ـحـ ــدود أم ـ ــام الـ ـن ــازح ــن وج ــرح ــى
ّ
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ــل ـح ــة ،م ــا زاد مــن
الضغط على الفصائل ،التي لم تعد
تجد مالذًا آمنًا لها.
وي ـس ـت ـك ـمــل ال ـج ـي ــش ال ـ ـيـ ــوم ت ـقـ ّـدم ــه
جنوبًا في الريف الشرقي ،مع فتحه
م ـح ــاور اش ـت ـبــاك ج ــدي ــدة م ــن الــريــف
الغربي للسويداء ،قاطعًا بذلك طرق
ّ
ّ
إم ـ ــداد املـســلـحــن ومـقــطـعــا املـســاحــة
ّ
الـخــارجــة عــن سيطرته إلــى مربعات
ي ـس ـه ــل الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ال ـ ـنـ ــاريـ ــة عـلـيـهــا
ّ
وتعيق أي حركة للفصائل املسلحة.
وع ـلــى جـبـهــة مــديـنــة درع ـ ــا ،ســرعــان
ما بدأ الجيش أمس تمهيده الناري
باتجاه الشرق والجنوب ،الستعادة
أهـ ــم املـ ــواقـ ــع ،س ـجــن غـ ــرز وص ــوام ــع
الـ ـحـ ـب ــوب ،ال ـت ــي ي ـش ــرف م ـن ـهــا عـلــى
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الحدود األردنية وعلى معبر نصيب
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدودي ،ل ـي ـس ـت ـك ـمــل ب ــذل ــك قـطــع
خطوط إمداد املسلحني وطرقهم بني
الريفني الشرقي والغربي ،بعد حملة
ّ
تمهيد ن ــاري عـلــى مــواقــع املسلحني
ف ــي درع ـ ــا ال ـب ـلــد وم ـخ ـ ّـي ــم ال ـنــازحــن
الـفـلـسـطـيـنـيــن .وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
يستعد الجيش خــال األيــام املقبلة،
ل ـب ــدء الـتـمـهـيــد الـ ـن ــاري ع ـلــى مــواقــع
ّ
املسلحني في الريف الغربي ،ال ّ
سيما
ّ
قرى «مثلث املوت» ومن محاور قرى
الـ ـجـ ـي ــدور ،إبـ ـط ــع ،داعـ ـ ــل ،إنـ ـخ ــل ،ثـ ّـم
ن ــوى .ويـضــع الجيش نصب عينيه،
اسـتـعــادة الـسـيـطــرة عـلــى تــل الـحــارة
الذي يربط ريف درعا الغربي بريف
القنيطرة الجنوبي الشرقي ،والــذي
كــان فــي مــا مضى مـقـ ّـرًا استراتيجيًا
ّ
للقوات السورية ومحطة إنذار مبكر
مـ ـ ـ ّ
ـزودًا ب ــأح ــدث م ـع ــدات االس ـت ـطــاع
ال ــروسـ ـي ــة .ومـ ــع ال ـح ـشــد الـعـسـكــري

تشير المعلومات
إلى أن إبطع وداعل
ستشهدان تظاهرات
للمطالبة بخروج
المسلحين
المعركة في الريف
الغربي قد تفتح الباب
أمام ّرد فعل إسرائيلي

ال ـك ـب ـيــر ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،عـ ــاد الــوج ـهــاء
فــي ق ــرى الـجـيــدور إل ــى فـتــح خطوط
االت ـصــال مــع الــدولــة الـســوريــة ،بغية
ت ـج ـن ـيــب ال ـ ـقـ ــرى امل ـ ـعـ ــارك ال ـق ــاس ـي ــة،
وب ـح ـس ــب املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ف ـ ــإن قــري ـتــي
إبـ ـط ــع وداع ـ ـ ـ ــل سـ ـتـ ـتـ ـح ـ ّـرك ــان قــري ـبــا
ضــد املسلحني وتـشـهــدان تـظــاهــرات
للمطالبة بخروجهم منها ،فيما ال
ّ
تـ ــزال فـصــائــل ن ــوى ت ـبــث ال ــرع ــب في
قلوب األهالي وتعمل على تخويفهم
م ــن ال ـج ـي ــش ،م ــع ارتـ ـف ــاع األص ـ ــوات
املطالبة بالتسليم من دون قتال.
غ ـي ــر أن ال ــري ــف الـ ـغ ــرب ــي ،وارتـ ـب ــاط
بعض فصائله بالعدو اإلسرائيلي،
تسليحًا وإمــدادًا ودعمًا ماليًا ،يفتح
الـ ـب ــاب أم ـ ــام ّ
رد ال ـف ـعــل اإلســرائ ـي ـلــي
ّ
مــع تـقـ ّـدم الـجـيــش ،ال سيما «أبابيل
ح ــوران» في جاسم و«ل ــواء الفرقان»
و«فــرســان ال ـج ــوالن» ،مــع املعلومات
ع ــن ت ــزوي ــد ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي هــذه
الفصائل بصواريخ مضادة للدروع
لوقف ّ
تقدم الجيش.
وتـ ـ ـق ـ ـ ّـس ـ ــم م ـ ـ ـصـ ـ ــادر أم ـ ـن ـ ـيـ ــة رف ـي ـع ــة
ّ
املـ ـسـ ـت ــوى م ـس ــل ـح ــي الـ ـجـ ـن ــوب إل ــى
ث ــاث ف ـئ ــات :ال ــذي ــن ي ـتــواص ـلــون مع
الجيش لتحقيق املصالحة وتقديم
الـ ـس ــاح ،ال ــذي ــن س ـي ـكــون مـصـيــرهــم
الـتــرحـيــل إل ــى إدل ــب ،وبــالـفـعــل بــدأت
بـعــض ال ـج ـهــات ت ـعـ ّـد ل ــوائ ــح إسمية
لــرافـضــي املـصــالـحــة ،إال أن املـصــادر
األمنية اكتسبت خبرة من مفاوضات
ال ـغ ــوط ــة وغ ـي ــره ــا ،ل ــذل ــك ت ـل ـجــأ إلــى
تخفيض األعداد التي ّ
يقدمها هؤالء.
والفئة الثالثة على ما تقول املصادر
لـ«األخبار» ،تنقسم إلى فئتني ،األولى
سـيـكــون مـصـيــرهــا املـ ــوت ،والـثــانـيــة
الـفــرار ّإمــا إلــى األردن أو السعودية،
حيث يقوم بعض كبار قادة الفصائل
بـتـجـم ـيــع األمـ ـ ـ ــوال ال ـت ــي حـصـلــوهــا
ط ـ ــوال ف ـت ــرة األزم ـ ـ ــة والـ ـت ــواص ــل مــع
جهات في اململكة الستقبالهم.

عرض أميركي للروس:
ّ
سهلوا صفقة القرن ...وخذوا سوريا
وليد شرارة ــ محمد بلوط
وفــق مـصــادر عــربـيــة ،عــرض األمـيــركـيــون على الجانب
الــروســي تــوسـيــع «الـتـفــاهــم ال ـس ــوري» إقليميًا ،عـلــى أن
تتخذ الـخــارجـيــة الــروسـيــة والـكــرمـلــن م ـبــادرة لتسهيل
ل ـ ـقـ ــاءات ت ـف ــاوض ـي ــة ب ــن رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزارء اإلس ــرائ ـي ـل ــي
بنيامني نتنياهو ،والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويصادف هذا العرض ضغوطًا وجهودًا أميركية إلعادة
«االت ـ ـصـ ــال» بــال ـق ـيــادة الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـتــي تــرفــض لـقــاء
املسؤولني األميركيني ،منذ أن اعترفت الواليات املتحدة
إلسرائيل ونقلت إليها سفارتها .وال
بالقدس عاصمة
ّ
ي ــزال ذلــك الــرفــض يعقد مهمة كبير مستشاري البيت
األبـيــض جــاريــد كوشنر ،ومبعوثه الـخــاص إلــى الشرق
األوسط جيسون غرينبالت ،من أجل التسويق ملا يسمى
«صفقة القرن» ،وفتح قناة التفاوض املغلقة مع القيادة
الفلسطينية .وليس مؤكدًا أن تكون موسكو التي يدفعها
العرض األميركي إلى دور الوسيط بني نتنياهو ّ
وعباس،
ً
موافقة هــي أصــا على «صفقة الـقــرن» .إذ يقول نائب
رئ ـيــس املـكـتــب الـسـيــاســي لـحــركــة ح ـمــاس ،مــوســى أبــو
مرزوق العائد من لقاءات في موسكو ،إن الروس ّ
تعهدوا
بمعارضة مشروع ترامب ،وعدم الدفع بصفقة القرن.
وفي هذه األجواء ،عاد الرئيس فالديمير بوتني باألمس،
إلى تنشيط «ديبلوماسية املونديال» ،فدعا رئيس الوزراء
اإلسرائيلي والرئيس الفلسطيني ،إلى احتفاله الختامي
فــي الـخــامــس عـشــر مــن ت ـمــوز املـقـبــل .وم ــن املـنـتـظــر أن
يـسـتـخــدم الــرئـيــس ال ــروس ــي ال ــدع ــوات إل ــى اجـتـمــاع بني
ضيفيه ،يختبر قــدرة الــروس على إطــاق آلية التفاوض
امل ـج ـم ــدة بـيـنـهـمــا م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ،ف ـي ـمــا ي ـت ـع ــدى خــدمــة
التفاهمات مع إدارة ترامب إلى مراكمة املزيد من األوراق
لالنخراط مـجــددًا فــي ملفات الـشــرق األوس ــط ،وتوسيع
الحضور الروسي انطالقًا من سوريا.
مـصــادر عربية مطلعة قــالــت فــي حــديــث إلــى «األخـبــار»
إن األميركيني عرضوا على الــروس تطوير التفاهم في
سوريا ،والبناء عليه وعقد صفقة إقليمية أوسع ،تقايض
ن ـف ــوذًا روس ـي ــا خــالـصــا ف ــي س ــوري ــا ،مـقــابــل إطـ ــاق يد
املحور األميركي ـ الخليجي ـ اإلسرائيلي في فلسطني.
ووصفت املصادر العربية العرض األميركي بـ«السخي»
ألن ــه يتضمن االع ـت ــراف األمـيــركــي بــاملـصــالــح الــروسـيــة
الـخــاصــة فــي ســوريــا ،واعـتـبــارهــا منطقة نـفــوذ روسية
ً
خالصة ،مقابل تحجيم الروس إليران هناك ،أوال ،ومن ثم
تسهيلهم «صفقة القرن».
ومــن املنتظر أن تتبلور أكثر صــورة الـعــرض األميركي
مــع زي ــارة مستشار األم ــن الـقــومــي ج ــون بــول ـتــون ،إلــى
مــوسـكــو ،وتـطــويــر التفاهمات الـتــي بــدأ العمل بها على
الجبهة السورية على حساب إي ــران ،إلــى ملف «صفقة
ال ـق ــرن» .وق ــد تتضح ص ــورة الـتـفــاهـمــات بــن الرئيسني
بوتني ودونــالــد تــرامــب ،واحـتـمــاالت ّ
تحولها إلــى صفقة
عـلــى ح ـســاب األول ــوي ــة اإلي ــران ـي ــة لــواش ـن ـطــن ،م ــن خــال
الـلـقــاءات الـتــي سيجريها بــولـتــون فــي موسكو لتحديد
موعد للقاء بني الرئيسني في فيينا ،قد ينعقد منتصف
الشهر املقبل ،ويشكل انعطافة في العالقات الروسية ـ
األميركية ،مع تهميش البيت األبيض للقطب العسكري
املعارض للتفاهم مع الروس ،والذي أنتج خالل عام واحد
من اإلدارة «الترامبية» ،ثالث وثائق أمنية واستراتيجية
ونووية ،تعتبر روسيا الخطر األول على الواليات املتحدة.
تطمح اإلدارة األمـيــركـيــة إلــى ضــم موسكو الـتــي تتمتع
م ـنــذ ال ـع ـهــد ال ـســوف ـيــاتــي ب ـعــاقــات م ـم ـيــزة م ــع الــرئـيــس
محمود عـبــاس ،إلــى حملة الضغط عليه وعـلــى القيادة
الفلسطينية لتقبل بالصفقة امل ـعــروضــة ،وع ــدم إبـقــاء
هــذه الضغوط فــي إطــار املـحــور الخليجي ـ ـ اإلسرائيلي
ـ ـ األمـيــركــي ،وح ــده .يحتفظ ال ــروس بـعــاقــات جـيــدة مع
بقايا جناح «سوفياتي» في صفوف القيادة الفلسطينية،
أولهم محمود عباس .فيما يمكن القول إن الرئيس بوتني
يملك أوراقًا كبيرة لدى الجانب اإلسرائيلي ،ال ترقى إلى
مستوى التحالف األميركي ـ اإلسرائيلي ،لكن ال شيء
يشبه عالقته ببنيامني نتنياهو ،ال ــذي لــم ينجح ببناء
عالقة ثقة بأي زعيم دولي كعالقته ببوتني ،باستثناء ما
يجمعه بالرئيس دونالد ترامب.

لــم يـكــن ال ـعــرض األمـيــركــي وال الـتـفــاهــم مــع روس ـيــا في
ســوريــا وال ـشــرق األوس ــط عــامــة ،ممكنًا ل ــوال الـتـحــوالت
الجارية داخل اإلدارة األميركية منذ عام .إذ عاد ترامب
إلــى فــرض رؤيـتــه األول ـيــة ،تــدريـجــا ،للتعاون مــع روسيا
خالل حملته االنتخابية ،على بقية أجنحة الدولة العميقة
من األمن القومي واألجهزة األمنية ووزارة الدفاع .كانت
رؤية ترامب االنتخابية منذ البدء ال تعتبر سوريا ساحة
مواجهة مع روسيا ،كما نزع إلى ذلك وزير الدفاع جايمس
ماتيس ،وإنما ساحة ممكنة من ساحات احتواء إيران،
بالتعاون مع روسيا والنظام السوري.
تتقاطع كل املعلومات عن تحجيم وزير الدفاع جايمس
ً
مــاتـيــس فــي منصبه ،اسـتـكـمــاال لعملية تطهير القطب
العسكري املعادي ألجندة ترامب في السياسة الخارجية
التي لم يتوقف الرئيس عن محاولة فرضها في كل امللفات،
وتطبيق ما كان يدعو إليه خالل حملته االنتخابية من
تفاهم مع الــروس .ووفــق التسريبات ،يقف ماتيس عند
خط مغادرة منصبه أو التهميش ،إذ لم يعد ،وهو الذي
فرض على الرئيس ترامب التراجع عن انسحاب وشيك
خالل أشهر من سوريا ودفعه إلى تأجيل االنسحاب من
االتفاق النووي اإليراني ،محاور البيت األبيض اليومي،
وال نديم نزيله الدائم .فالجنرال الذي كان يتمتع بإعجاب
الرئيس ،ال مكان له في املجموعة التي اتخذت القرارات
االسـتــراتـيـجـيــة ،س ــواء االن ـس ـحــاب مــن االت ـف ــاق ال ـنــووي
اإليراني ،أو االتفاق املبدئي مع كوريا الشمالية وتجميد
املـ ـن ــاورات الـعـسـكــريــة املـشـتــركــة م ــع ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة.
واألرجح أن التفاهم مع الروس ،ومحاولة توسيعه الجارية
إلــى صفقة إقليمية وتقاسم للنفوذ معهم فــي الشرق
األوســط ،أصبح ممكنًا ،ليس بعد إنجاز جزء كبير من
عملية تطهير اإلدارة الترامبية مــن قطبها العسكري،
خصوصًا املـعــادي لروسيا ،فحسب ،وإنـمــا أيضًا بعد
إقالة مستشار األمن القومي الجنرال هربرت مكماستر،
واإلت ـيــان بجون بــولـتــون ،الــذي يعتبر أن مواجهة إيــران
وإسـقــاط النظام فيها أولــويــة ،تتطلب بــأي حــال تحييد
الروس عبر التفاهم معهم في سوريا.
عـ ــادت األول ــوي ــة األم ـيــرك ـيــة إل ــى الـتــركـيــز عـلــى مــواجـهــة
إي ــران .وال يعني ذلــك الــذهــاب نحو أي خـيــار عسكري.
إذ يشرح رئيس االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية
السابق ،عاموس يادلني ،ما يمكن اعتباره االستراتيجية
األميركية ـ اإلسرائيلية تجاه إيران ،أن «الخيار العسكري
لن يسمح بإسقاط النظام وال بتدمير البرنامج النووي
اإليراني ،بل سيوحد الشعب اإليراني ،والحل يكمن في
العمل على استلهام نموذج استراتيجية الرئيس رونالد
ريغان إلسقاط االتحاد السوفياتي ،بمزيج من العقوبات
وال ـح ـصــار االق ـت ـصــادي وال ـحــرب اإلعــام ـيــة ،وق ــد يأتي
التغيير من داخل النظام نفسه».
يقف جايمس ماتيس عند خط مغادرة منصبه أو التهميش

24

األربعاء  27حزيران  2018العدد 3500

األربعاء  27حزيران  2018العدد 3500

العالم

العالم

اليمن
حكومة الرئيس المستقيل ،للوقوف على مدى إمكانية تطبيق مقترح الرقابة
يجري المبعوث األممي إلى اليمن ،اليوم ،مشاورات مع ُ َ
األممية على مطار الحديدة .وفيما ًتتوقع مصادر «الشرعية» أن يلزم «التحالف» بقبول المقترح في نهاية المطاف ،ال تزال أبو ظبي تهدد
بـ«عملية عسكرية جديدة» ،متمسكة بمطلب انسحاب «أنصار الله» من المدينة ،في اشتراط ال تدعمه أي أوراق قوة على أرض المعركة

العراق

العبادي يفتح النار على البرلمان:

الحكومة باقية

عدن اليوم
إلى
غريفيث
مارتن
ِّ ً

ُ
أبو ظبي متسلحة بالعجز :النسحاب «أنصار الله» من الحديدة!
قبيل ساعات من بدء املبعوث األممي
إل ــى ال ـي ـمــن ،م ــارت ــن غــري ـف ـيــث ،جــولــة
ج ــدي ــدة م ــن املـ ـش ــاورات ال ـهــادفــة إلــى
وقــف الـهـجــوم على مدينة الـحــديــدة،
ألـقــت جبهة تحالف ال ـعــدوان مجددًا
مــا تسميها «شــروطـهــا» لوقف النار
وإع ـ ـ ـ ــادة إطـ ـ ــاق قـ ـط ــار املـ ـف ــاوض ــات.
ش ـ ـ ـ ــروط ي ـ ـبـ ــدو واض ـ ـح ـ ــا أن إع ـ ــان
الـ ـتـ ـمـ ـس ــك ب ـ ـهـ ــا ،تـ ــزام ـ ـنـ ــا م ـ ــع زي ـ ـ ــارة
غريفيث املــرتـقـبــة ال ـيــوم ملــديـنــة عــدن
(جـ ـن ــوب ــا) ح ـي ــث س ـي ـل ـت ـقــي الــرئ ـيــس
املـنـتـهـيــة واليـ ـت ــه ع ـبــد ربـ ــه مـنـصــور
ه ــادي ،يستهدف تصعيد الضغوط
ع ـل ــى «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» وح ـم ـل ـهــا عـلــى
التنازل تحت طائلة «هجوم واســع»

ّ
تتوهم اإلمارات أنها ستستطيع
التحكم بمرافق اليمن مثلما
كانت تفعل في جيبوتي
جــديــد ب ــدأ الـتــرويــج لــه إعــامـيــا .لكن
َ
ال ـ ـصـ ــورة امل ـي ــدان ـي ــة ت ـظ ـه ــر م ـغــايــرة
تـمــامــا ملـقـتـضـيــات ف ــرض ش ــروط من
ه ــذا ال ـن ــوع ،إذ إن الـجـيــش والـلـجــان
أضـ ـح ــت ل ـه ـمــا ال ـك ـل ـمــة ال ـع ـل ـيــا عـلــى
ً
الساحل الغربي ،فضال عن تقدمهما
عـلــى جـبـهــات أخـ ــرى .وع ـل ـيــه ،فليس
أمـ ــام أب ــو ظ ـبــي والـ ــريـ ــاض ،ف ــي حــال
إص ــراره ـم ــا ع ـلــى ان ـس ـحــاب «أن ـصــار
ال ـل ــه» م ــن امل ــدي ـن ــة ،س ــوى امل ـضــي في
مغامرتهما التي ظهرت أول بوادرها
ُ
أمس بمجزرة ارتكبت ضد النازحني
مــن ال ـحــديــدة ،وراح ضحيتها مــا ال
ّ
يقل عن  9قتلى و 12جريحًا.
ّ
وكرر وزير الدولة اإلماراتي للشؤون
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،أن ـ ـ ــور ق ـ ــرق ـ ــاش ،أمـ ــس،
مطالبته «أنصار الله» بـ«االنسحاب
السلمي من املدينة وامليناء» ،معتبرًا
«ت ــأم ــن الـ ـح ــدي ــدة خ ـط ــوة أســاس ـيــة
ن ـح ــو خ ــات ـم ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة» ،مـضـيـفــا
أن «عـمـلـيــة سـيــاسـيــة ب ـق ـيــادة األم ــم
املـتـحــدة ستنطلق مــع ق ــرار الحوثي

ّ
ت ـج ــن ــب املـ ــواج ـ ـهـ ــة» .وف ـ ــي االتـ ـج ــاه
نفسه ،قالت وزيرة الدولة اإلماراتية
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي ،ريـ ــم
الهاشمي(« :إننا) متفائلون ونؤمن
بــالـعـمـلـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة» ،مـسـتــدركــة
بــأنــه «ال يمكننا تخيل وضــع يكون
فـ ـي ــه الـ ـح ــوثـ ـي ــون داخـ ـ ـ ــل املـ ــديـ ـنـ ــة».
ّ
ت ـص ــري ـح ــات ل ـعــل ـهــا األوضـ ـ ـ ــح ،مـنــذ
ان ـط ــاق ال ـه ـجــوم عـلــى ال ـحــديــدة في
ال ــ 13مــن الشهر ال ـجــاري ،فــي تجلية
األهـ ـ ـ ــداف اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة ،ومـ ــن ورائ ـه ــا
الـسـعــوديــة ،مــن املـعــركــة ،وفــي الوقت
ن ـف ـســه م ــا تـسـتـبـطـنــه ت ـل ــك األه ـ ــداف
م ــن َ أوه ـ ــام .تـعـتـقــد أب ــو ظـبــي أن ــه لم
ي ـبــق لـهــا السـتـكـمــال الـسـيـطــرة على
الحديدة
سواحل اليمن سوى انتزاع
ً
مــن أيــدي «أنـصــار الـلــه»ُ ،متخيلة أن
أي تسوية مستقبلية ستضمن لها
حصة وازنة في الخريطة السياسية
تـخـ ّـولـهــا التحكم بـمــرافــق ه ــذا البلد
مثلما كانت تفعل في جيبوتي (قبيل
طردها منها) .تتجافى اإلمــارات عن
حـقـيـقــة أن ـه ــا أص ـب ـحــت املـ ـك ــروه رقــم
 2ل ــدى اليمنيني بـعــد الـسـعــوديــة إن
ل ــم ت ـك ــن ق ــد ت ـق ــدم ــت ع ـل ــى األخـ ـي ــرة،
وأن إفـ ــرازات  3سـنــوات (مـنــذ انــدالع
ال ـ ـحـ ــرب) مـ ـ ــارس ف ـي ـهــا «ال ـت ـح ــال ــف»
شتى أنواع االنتهاكات ،ولم يستطع
خاللها بناء جبهة متينة موالية له،
ال ّيـمـكــن شـطـبـهــا بـبـســاطــة وم ــن ثـ ّـم
تلقي أبو ظبي والرياض باألحضان.
ومـ ــا الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات املـ ـن ــاوئ ــة ل ــوج ــود
ال ـ ـقـ ــوات األج ـن ـب ـي ــة ،الـ ـت ــي تـشـهــدهــا
مـحــافـظــة امل ـه ــرة ه ــذه األي ـ ــام بــدعــوة
وتنظيم مــن ِقـ َـبــل قــوى وشخصيات
ُيفترض أنها على مقلب «الشرعية»،
إال أوضـ ـ ـ ــح دل ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك .ع ـلــى
الضفة السعودية ،ليس ثمة تطابق
ف ــي ال ـن ـيــات وال ـغ ــاي ــات م ــع الـحـلـيــف
اإلم ـ ــارات ـ ــي ،ل ـكــن ولـ ــي ع ـهــد املـمـلـكــة،
محمد بن سلمان ،الذي يريد الخروج
مــن ورطـتــه ،ال يمانع تجريب خطط
ُ
رشده» ولي عهد أبو ظبي ،محمد
«م ِ
ً
ب ــن زاي ـ ــد ،أمـ ــا ف ــي إرض ـ ــاخ «أن ـصــار
الله» ولجمها ،ومن ّ
ثم منحها فتاتًا

وضعت األمم المتحدة «التحالف» على رأس قائمة منتهكي حقوق األطفال في اليمن (أ ف ب)

س ـيــاس ـيــا ال ي ـس ـمــح ل ـه ــا ب ـم ـمــارســة
دور مقرر في سياسات اليمن ورؤاه
االستراتيجية .في كل األحوال ،أزيح
هدف السيطرة على صنعاء وإعــادة
«الشرعية» إليها من الواجهة ،وباتت
ال ـحــديــدة  -بالنسبة إل ــى ال ــري ــاض -
«قشة النجاة» التي ال ّ
مفر من التعلق
بها.
ت ـف ـت ــرض اإلم ـ ـ ـ ــارات وال ـس ـع ــودي ــة أن
إحـ ــاطـ ــة ج ــول ــة غ ــري ـف ـي ــث الـ ـج ــدي ــدة
بالتهويل قد يفلح في حمل «أنصار
الله» على رفع الراية البيضاء ،بعدما
أخـ ـفـ ـق ــت ه ـ ـ ــذه االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة فــي

تحقيق أهدافها بــدايــة املعركة (لــدى
زي ـ ــارة امل ـب ـع ــوث األمـ ـم ــي ل ـص ـن ـعــاء).
لـكــن الــدول ـتــن ت ـب ــدوان فــي ذل ــك كمن
يـ ـ ـه ـ ـ ّـدد بـ ـم ــا ال يـ ـمـ ـل ــك؛ إذ إنـ ـهـ ـم ــا ال
تــزاالن عاجزتني عن ّ
فك الحصار عن
قــوات ـه ـمــا امل ـس ـت ـنــزفــة ع ـلــى ال ـشــريــط
الساحلي .ورغــم األنباء املتداولة عن
تجهيز ثــاثــة ألــويــة جــديــدة مــن أجل
ت ـلــك امل ـه ـم ــة ،إال أن ال شـ ــيء يضمن
أن ال يـ ـك ــون م ـص ـي ــر ال ـ ـقـ ــادمـ ــن هــو
نفسه مصير مــن سبقهم إلــى الـفــازة
والدريهمي وغيرهما ،حيث تواصل
ال ـ ـقـ ــوات امل ـش ـت ــرك ــة ت ـن ـف ـيــذ ض ــرب ــات

نــوعـيــة ضــد املـهــاجـمــن ،ك ــان آخــرهــا
عـمـلـيــة لــوحــدة الـهـنــدســة العسكرية
فــي الجيش والـلـجــان فــي الدريهمي،
أدت إلى مقتل قائد كتيبة وستة من
ً
مرافقيه ،فضال عن تدمير ست آليات
عـسـكــريــة م ـت ـنــوعــة .اس ـت ـن ــزاف بــاتــت
«أل ــوي ــة الـعـمــالـقــة» الـسـلـفـيــة تعترف
بــه مـبـطـنــا ،بـقــولـهــا إن «امليليشيات
الحوثية تحاول بشكل مستمر قطع
ط ــري ــق اإلمـ ـ ـ ـ ــداد مـ ــن ج ـه ـت ــي ال ـج ــاح
والفازة» ،كما جاء في تصريح مساء
أول م ــن أم ــس لـقــائــد «الـ ـل ــواء ثــانــي -
عـمــالـقــة» أح ـمــد الـحـجـيـلــي .أك ـثــر من

ذلـ ــك ،ل ــم ت ـعــد املـيـلـيـشـيــات املــدعــومــة
إماراتيًا متمسكة بسردية السيطرة
ع ـل ــى م ـط ــار الـ ـح ــدي ــدة ال ـت ــي ال ت ــزال
الــوســائــل اإلعــامـيــة اإلمــاراتـيــة ترفع
الف ـت ـت ـه ــا ،وه ـ ــو مـ ــا ي ــوح ــي بـ ــه ق ــول
الـحـجـيـلــي نـفـســه إن «قـ ــوات الجيش
الوطني واملقاومة تمكنتا من تأمني
مـحـيــط م ـطــار ال ـحــديــدة مــن الـجـهــات
الـ ـش ــرقـ ـي ــة والـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة والـ ـغ ــربـ ـي ــة
وجــزء مــن الجهة الشمالية» .لكن ما
ال ي ـقـ ّـر بــه الـحـجـيـلــي أن تـلــك ال ـقــوات
ب ــات ــت م ـح ــاص ــرة ف ــي م ـح ـيــط امل ـطــار
وال منفذ أمــامـهــا س ــوى الـبـحــر ،وأن

البقية تراجعت إلى الخط الرابط بني
ال ـخ ــوخــة وال ــدري ـه ـم ــي ب ـعــد سـيـطــرة
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ع ـلــى ق ــري ــة املـشـيـخــة
الواقعة بني الجاح واملجيليس ،وهو
مــا أدى عمليًا إل ــى تــوقــف مـحــاوالت
التقدم.
ً
بناء على هــذا الــواقــع امليداني ،تبدو
«الشرعية» أكثر واقعية من داعميها،
إذ ُينقل عن مصادر سياسية مقربة
منها أن «التحالف أطلق املعركة من
دون أن يحسبها ج ـي ـدًا ،األم ــر الــذي
دف ــع املـجـتـمــع ال ــدول ــي إل ــى الـتـحــذيــر
مــن اس ـت ـمــرارهــا» .وتـضـيــف املـصــادر
ن ـف ـس ـهــا أن «ث ـم ــة م ـس ــاع ــي واض ـح ــة
لوقف املعركة» ،وأنــه «سيجري إلزام
الـ ــريـ ــاض وأب ـ ــو ظ ـب ــي ب ـق ـب ــول رق ــاب ــة
ً
أممية على ميناء الحديدة ،بــدال من
مطلبهما تحرير الحديدة ومينائها
ّ
تصح تلك
وتسليمهما للشرعية» .قد
الـتــوقـعــات ،لـكــن فــي الــوقــت نفسه قد
ّ
تصر أبو ظبي والرياض على «ركوب
رأسـهـمــا» ،رغــم الـتـحــذيــرات املوجهة
إلـيـهـمــا م ــن داخـ ــل «بـيـتـهـمــا» م ــن أن
القوات املوالية لهما «ستصبح صيدًا
ً
سـ ـه ــا ل ـل ـح ــوث ـي ــن» ،وأن «خـ ـس ــارة
معركة الحديدة سـتــؤدي إلــى تمكني
ال ـح ــوث ــي أكـ ـث ــر وت ـع ــزي ــز م ــوق ـف ــه فــي
الــداخــل وال ـخ ــارج» .فــي ه ــذه الـحــالــة،
وم ـ ــع ال ـت ـل ــوي ــح ب ــ«ع ـم ـل ـيــة عـسـكــريــة
ّ
ستغير موازين املعركة» (رغم
قادمة
االعـتــراف بالعجز عن السيطرة على
املطار ،والحديث عن «االضطرار إلى
االنـ ـسـ ـح ــاب إل ـ ــى م ـح ـي ـط ــه» بـحـســب
مــا أف ــادت بــه أيـضــا مـصــادر ميدانية
ف ــي «املـ ـق ــاوم ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة») ،ي ـبــدو
«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» م ـت ـج ـه ــا نـ ـح ــو ال ـع ـمــل
بسياسة «األرض املحروقة» ،التي لن
تفيده إال في تصدر املزيد من القوائم
السوداء ،بعدما أعلنت األمم املتحدة،
أمـ ـ ـ ـ ــس ،وضـ ـ ـع ـ ــه ع ـ ـلـ ــى رأس ق ــائ ـم ــة
منتهكي حـقــوق األط ـفــال فــي مناطق
ال ـن ــزاع ــات ،بـحـصــده أرواح أك ـثــر من
 600مــن الضحايا األطـفــال فــي حرب
اليمن.
(األخبار)

ّ
في ظل بروز مؤشرات إلى
فشل دعوته األخيرة ل ّ
ـ«لم
ّ
شمل سياسي» ،أطل حيدر
العبادي أمس ،مدافعًا
عن حق حكومته
في ممارسة صالحياتها
حتى تشكيل حكومة
ومهاجمًا البرلمان
جديدة،
ِ
و«المفوضية» وكذلك
حليفه هادي العامري
ب ـع ــدم ــا رفـ ـض ــت «امل ـح ـك ـم ــة االت ـح ــادي ــة
ال ـع ـل ـي ــا» (أع ـ ـلـ ــى س ـل ـط ــة ق ـض ــائ ـي ــة فــي
الـ ـ ـب ـ ــاد) ،أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،أي م ـح ــاول ــة
لتمديد عمر الـبــرملــان باعتبارها «أم ـرًا
ً
ب ــاط ــا ي ـضــرب ال ــدس ـت ــور» ،وتنبيهها
إلـ ــى أن «أي ق ـ ــرار ي ـص ــدر ع ــن ال ـبــرملــان
بـعــد  45يــومــا مــن االن ـت ـخــابــات ال سند
دستوريًا لــه» ،جــاء أمــس موقف رئيس
ال ــوزراء ،حيدر العبادي ،وما يمثله من
ً
سـلـطــة تـنـفـيــذيــة ف ــي ال ـب ــاد ،اسـتـكـمــاال
ل ـق ــرار الـسـلـطــة ال ـق ـضــائ ـيــة ،إذ رأى في

مـحــاولــة تـمــديــد عـمــر املـجـلــس النيابي
أمـرًا «مخالفًا للدستور» ،مشددًا ،خالل
مــؤت ـمــره ال ـص ـحــافــي األس ـب ــوع ــي ،على
ضــرورة اجتماع القوى السياسية ،في
دعوة غير مباشرة إلى إنجاح مبادرته
لــ«لــم الشمل» ،والـتــي يبدو أنها فشلت
حتى اآلن ،وفق معلومات «األخبار».
وإن كـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف مـ ـ ــن ت ـ ـمـ ــديـ ــد ع ـمــر
ال ـب ــرمل ــان  -ب ـح ـســب م ــا يـ ــرى ال ـب ـعــض -
اإلب ـ ـقـ ــاء ع ـل ــى حـ ـض ــور األخ ـ ـيـ ــر ،وم ـنــع
ال ـح ـكــومــة ال ـحــال ـيــة م ــن ال ـت ـف ــرد بـ ــإدارة
ش ــؤون ال ـبــاد حـتــى تشكيل الحكومة
املقبلة ،فإن العبادي جزم أن «الحكومة
ستعمل بكل صالحياتها ،وستستمر
حـتــى آخ ــر ي ــوم مــن والي ـت ـهــا ،وواجـبـهــا
ح ـمــايــة امل ــواطـ ـن ــن» ،األمـ ــر الـ ــذي سبق
أن أكـ ـ ــده األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي ب ـق ــول ــه إن
«عمل الحكومة الحالية سيستمر بعد
ان ـت ـهــاء عـمــر ال ـبــرملــان (ف ــي  30حــزيــران
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري) فـ ــي حـ ـ ــال عـ ـ ــدم حـ ـس ــم مـلــف
نتائج االنتخابات» .واستغل العبادي
م ــؤتـ ـم ــره ل ـي ـف ـت ــح ال ـ ـنـ ــار م ـ ـجـ ــددًا عـلــى
األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ــ«م ـن ـظ ـمــة بـ ـ ــدر» ،ه ــادي
العامري ،الــذي سبق أن ّ
حمل الحكومة
الـحــالـيــة و«املـفــوضـيــة الـعـلـيــا املستقلة
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات» ،ق ـب ــل أي ـ ـ ــام ،م ـســؤول ـيــة
ال ـ ـخـ ــروقـ ــات االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
حـكــومـتــه «ل ــم تـفـشــل ف ــي االن ـت ـخــابــات،
بـ ــل إن م ـه ـم ـت ـهــا ان ـت ـه ــت ب ـت ــأم ــن ي ــوم

يحرص البغداديون على شراء «الصحون الالقطة لمشاهدة مباريات المونديال (أ ف ب)

االقتراع» .وتابع العبادي هجومه على
ّ
العامري ،من دون أن يسميه ،معلقًا كل
التهم املـلـقــاة بـشــأن نــزاهــة االنتخابات
وص ـح ــة ن ـتــائ ـج ـهــا ع ـلــى «امل ـف ــوض ـي ــة»،
الـتــي رأى أنـهــا «نتيجة مـمـتــازة لنظام
املـحــاصـصــة» ،قـبــل أن يضيف الـبــرملــان
إلـ ــى قــائ ـمــة أهـ ـ ــداف ه ـجــومــه ال ـكــامــي،
بحديثه عن أن «مجلس النواب جزء مما
حصل من خروقات بسبب اختيار هذه
املفوضية ،وكذلك مفوضية االنتخابات
تتحمل ج ــزءًا مــن األزمـ ــة ل ـعــدم رصــانــة
أجهزة االقتراع اإللكترونية».
وت ـط ــرق ال ـع ـب ــادي ،ك ــذل ــك ،إل ــى الــوضــع
الحدودي مع تركيا ،حيث يشهد شمال
البالد ـ وتحديدًا جبال قنديل ـ تصعيدًا
من الجانب التركي تجاه «حزب العمال
الكردستاني» (بي كا كا) .وأشار رئيس
ال ـ ــوزراء ،فــي هــذا اإلط ــار ،إلــى أن بغداد
تبحث مع أنقرة «إعــادة انتشار قواتنا
الـ ـح ــدودي ــة» ،م ـج ــددًا الـ ـق ــول« :إن ـن ــا لن
نسمح ألي جهة بــأن تستغل األراض ــي
الـعــراقـيــة لــاعـتــداء عـلــى دول ال ـجــوار».
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـع ـ ــرض حـ ــدي ـ ـثـ ــه ع ـ ـ ــن ظـ ــاهـ ــرة
ّ
السالح املتفلت التي باتت تهدد األمن
االجتماعي في املناطق الجنوبية ،شدد
الـعـبــادي عـلــى «ضـ ــرورة بـســط السلطة
وال ـس ـيــادة ال ـعــراق ـيــة» ،داع ـيــا إل ــى «نــزع
أسـلـحــة الـجـمــاعــات املسلحة فــي عموم
الـبــاد ،وخصوصًا منظمة (بــي كــا كا)
اإلرهابية».
أمنيًا ،وفيما تشهد الـبــاد سلسلة من
ال ـحــوادث ،كــان آخــرهــا عملية اختطاف
على طريق بغداد ـ كركوك ،حذر العبادي
وسائل اإلعــام والناشطني على مواقع
التواصل االجتماعي من نشر أي خبر
«حرصًا على سالمة مختطفي كربالء»،
موضحًا أن «اإلرهابيني استغلوا الليل
وال ـج ـب ــال ال ــوع ــرة ف ــي عـمـلـيــة الـخـطــف
عـلــى طــريــق ب ـغــداد وك ــرك ــوك ،واملنطقة
ص ـع ـبــة وم ـل ـي ـئ ــة ب ــال ـع ـب ــوات ال ـنــاس ـفــة
واألل ـغ ــام» .وفــي سـيــاق متصل ،وخــال
كلمته فــي «املــؤتـمــر الــدولــي للوسطية
واالع ـت ــدال» ،نـ ّـبــه الـعـبــادي إلــى خطورة
من سماهم «املرجفني» الذين «يريدون
إث ــارة اإلشــاعــات والـخــوف ويضخمون
من أعمال العدو» ،معتبرًا أن هؤالء هم
«خطر داخلي» ،داعيًا إلى «وحدة كلمة
املسلمني ،وعــدم وضــع الحواجز ،وعدم
التدخل في عقائد الناس».
(األخبار)

فلسطين

ُ
ّ
«حماس» غير معنية بـ«العرض» اإلسرائيلي مصر تعد لصفقة جديدة شاملة
تتواصل التقديرات اإلسرائيلية
بشأن الوضع اإلنساني في قطاع
غزة وإمكانية تدحرج األمور
النفجار يأخذها إلى حرب مقبلة.
هذا األمر دفع سلطات االحتالل
إلى تحريك ملف عروضات يقدم
فيه بعض التنازالت مقابل تهدئة
األوضاع في غزة .في المقابل،
تحرك مصر مساعيها من خالل
صفقة جديدة ستعرضها على
«حماس» تضمن فيها تهدئة
عسكرية طويلة األمد

هاني إبراهيم

أمام شاطئ غزة قبل أيام (أ ف ب)

علمت «األخبار» أن العرض اإلسرائيلي (ميناء
مـقــابــل تـسـلـيــم األسـ ــرى اإلســرائ ـي ـل ـيــن) ال ــذي
ت ـح ــدث ع ـنــه اإلعـ ـ ــام ال ـع ـب ــري خـ ــال ال ـيــومــن
املاضيني لم تبلغ به حركة «حماس» بعد .ولم
َّ
تتلق أي عــروض جديدة من أي وسيط سوى
الـنـقــاشــات ال ـتــي أجــرتـهــا مــع املـصــريــن خــال
الـفـتــرة األخ ـي ــرة لتحسني ال ــواق ــع االقـتـصــادي
في قطاع غزة .وتشير املصادر «الحمساوية»
إلــى أن الـعــرض اإلسرائيلي ،الــذي يضم إقامة
منفذ بحري وميناء مطل على جزيرة قبرص
بـضـمــان ع ــدم تـهــريــب األس ـل ـحــة ع ـبــره مقابل
تسليم الجنود األسرى في قطاع غزة ،ال يلقى
ً
قبوال لدى أوساط الحركة .وهي ترى أن اإلفراج
عن األســرى عبر صفقات تبادل مع االحتالل

م ــن ث ــواب ـت ـه ــا وت ـع ـه ــدات ـه ــا ال ــوط ـن ـي ــة ل ــأس ــرى
وعائالتهم.
وقــال مصدر لـ«األخبار» إن الحركة لن تعطي
رأيـ ــا ف ــي ه ــذه الـقـضـيــة م ــا ل ــم ت ــوج ــد ع ــروض
رسمية ،في حني أنها قد تدرس عروضًا تشمل
صفقة شاملة تــدمــج بــن اإلف ــراج عــن الجنود
األسـ ـ ــرى وال ــوض ــع اإلن ـس ــان ــي واالق ـت ـص ــادي.
وفـ ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،أب ـل ـغــت ال ـح ــرك ــة الــوس ـيــط
املصري أنها ترفض التفاوض في ملف اإلفراج
ع ــن ال ـج ـن ــود اإلســرائ ـي ـل ـيــن م ــن دون شـمــولــه
اإلفــراج عن األســرى الفلسطينيني .وقد أجرت
م ـح ــادث ــات ل ـل ـتـ ّ
ـوصــل إل ــى صـفـقــة ت ـب ــادل عبر
الــوس ـيــط امل ـص ــري خ ــال ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة ،إال
أنـهــا اصطدمت بــرفــض الحكومة اإلسرائيلية
لشروطها .وقد اتهم رئيس حركة «حماس» في
غزة ،يحيى السنوار ،الشهر املاضي ،االحتالل
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بالتراجع عن عقد صفقة تبادل بعد وصولها
إلـ ــى م ــراح ــل م ـت ـق ــدم ــة ،م ــوض ـح ــا أن حـكــومــة
االح ـت ــال ت ـبــدو «غ ـيــر مـسـتـعــدة لـعـقــد صفقة
جديدة».
في السياق نفسه ،علمت «األخبار» أن الوسيط
املصري ُي ّ
عد َّ
ملسودة صفقة شاملة بني إسرائيل
والحركة برعاية ودولية .الصفقة الجديدة تشمل
إنهاء ملف األسرى وتحسني الواقع االقتصادي
في غــزة ،باإلضافة إلى تهدئة عسكرية طويلة
َ
األمد ُيرفع خاللها الحصار الكامل عن القطاع
ُ َ
وتمنح حرية التنقل عبر املمر البحري باتجاه
قبرص برقابة أمنية دولية لضمان عدم تهريب
السالح إلى الداخل.
وخ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ح ـ ـ ــاول عـ ـ ــدد مــن
ال ــوسـ ـط ــاء ال ــدولـ ـي ــن وال ـ ـعـ ــرب الـ ــوصـ ــول إل ــى
صفقة تبادل أسرى بني «حماس» وإسرائيل،

ح ـظ ـي ــت ج ـم ـي ـع ـهــا ب ـت ــرح ـي ــب «ح ـ ـم ـ ـسـ ــاوي»،
ورف ــض إســرائـيـلــي ن ـظ ـرًا لـلـبــون الـشــاســع في
ال ـ ــرؤى مل ـلــف ال ـج ـن ــود األس ـ ــرى ب ــن ال ـطــرفــن.
ومـ ــن ب ــن ال ــوسـ ـط ــاء :امل ـن ـســق الـ ـخ ــاص لــأمــم
املتحدة لـ «عملية السالم» في الشرق األوسط،
نـيـكــوالي مــاديـنــوف ،والـسـفـيــر الـقـطــري لــدى
السلطة محمد العمادي .إلى ذلــك ،غزة تنتظر
زيـ ـ ــارة ال ــوس ـي ـط ــن (الـ ـعـ ـم ــادي وم ــاديـ ـن ــوف)
خالل األيام املقبلة ،ويتوقع أن يحمال تصورًا
إسرائيليًا للعرض الذي تحدث عنه وزير األمن
اإلسرائيلي ،أفيغدور ليبرمان.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،كـ ــان م ـل ــف غـ ــزة اإلن ـس ــان ــي
ح ــاضـ ـرًا ف ــي اج ـت ـم ــاع ــن ع ـق ــده ـم ــا نـتـنـيــاهــو
نهاية األس ـبــوع مــع كبير مستشاري الرئيس
األميركي ،جاريد كوشنر ،واملبعوث األميركي
ال ـ ـخ ـ ــاص بـ ــامل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ج ـي ـس ــون

الصفقة الجديدة تشمل
إنهاء ملف األسرى وتحسين
الواقع االقتصادي

غرينبالت .وقد تزامنت التحركات واالجتماعات
اإلسرائيلية والدولية مع تصريح ليبرمان ،الذي
يشير إلى أنه اتفق مع رئيس قبرص ،نيكوس
أناستاسيادس ،مبدئيًا ،على إقامة رصيف في
أحد املوانئ القبرصية لنقل البضائع إلى قطاع

غزة ،على أن يكون بإشراف إسرائيل.
االتـفــاق ،الــذي جــرى التوصل إليه يــوم الجمعة
املــاضــي ،يقضي بتشكيل طاقم عمل مشترك
فــي غـضــون أس ـبــوعــن ،لـيـعــرض خ ــال ثالثة
أشهر خطة إقامة هذا الرصيف .وبحسب هيئة
الـبــث اإلســرائـيـلـيــة ،تشمل الـخـطــة آلـيــة إش ــراف
إســرائـيـلــي يمنع «ح ـم ــاس» مــن اسـتـغــال هــذا
املنفذ لتهريب وسائل قتالية .ونقلت الهيئة عن
مصدر رفيع فــي وزارة األمــن اإلسرائيلية ،لم
ِّ
تسمه ،أنه «عندما ننتهي من الترتيبات الالزمة
ً
للمشروع ،سنتوجه إلــى سكان غــزة مباشرة
دون الـتـشــاور مــع حـمــاس» .هــذا الـعــرض يمثل
تــراج ـعــا واض ـح ــا مل ــواق ــف لـيـبــرمــان الـ ــذي كــان
يقرن موافقته لتحسني الواقع االقتصادي في
غزة بتسليم «حماس» سالحها وإعادة الجنود
األسرى.
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العالم

العالم

ليبيا

تقرير

ّ
واشنطن تصعد الحرب االقتصادية:

حفتر يتحدى :النفط لي!

بعد استرجاعها ميناءي السدرة وراس
النوف من قوات إبراهيم الجضران ّ ،أعلنت
المشير خليفة حفتر ،مساء أول
قوات ّ
من أمس ،أنها ستسلم جميع المنشآت
ّ
النفطية التي تقع تحت سيطرتها إلى
حكومة شرق البالد غير المعترف بها
ّ
دوليًا .ويعاكس هذا اإلجراء القرارات
ّ
الدولية ويضع تصدير النفط ّومسار
ّ
السياسي على المحك
التفاوض
ّ
يـ ـب ــدو أن مـ ــا ق ـب ــل الـ ـهـ ـج ــوم األخ ـي ــر
ّ
النفطي ليس كما بعده،
على الهالل
ّ
إذ ل ــم ي ـكــن ي ـتــوقــع أح ــد أن يستثمر
خليفة حفتر انتصاره للسيطرة على
تصدير الـنـفــط .كــانــت جميع املــرافــق
ّ
الطاقية في ليبيا ،في الفترة السابقة
لهجوم قــوات إبراهيم الجضران ،أي

موقف فتحي
الالفت
ّ
المجبري إذ إنه قد ينبئ بانشقاق
داخل المجلس الرئاسي
قـبــل حــوالــى أس ـبــوعــن ،تـعـمــل تحت
إدارة «امل ــؤس ـس ــة الــوط ـنـ ّـيــة لـلـنـفــط»
التي تحظى باعتراف دول ـ ّـي وتعمل
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن طـ ــراب ـ ـلـ ــس ،ذل ـ ـ ــك رغ ــم
ّ
العسكرية على
سيطرة قــوات حفتر
عدد كبير من تلك املنشآت.
م ـس ــاء ّأول م ــن أمـ ـ ــس ،ع ـق ــد الـعـمـيــد
أحـ ـم ــد امل ـ ـس ـ ـمـ ــاري ،املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
قـ ــوات ح ـف ـتــر ،نـ ــدوة ص ـحــافـ ّـيــة أعـلــن
فـيـهــا تـسـلـيــم امل ـن ـشــآت ال ـطــاقـ ّـيــة إلــى
«ال ـح ـكــومــة املــؤق ـتــة» ال ـتــي يـتــرأسـهــا
ّ
الوطنية
عبد الله الثني و«املؤسسة
لـلـنـفــط» امل ــوازي ــة ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا .وفــي
مـســار تـبــريــره لـلـقــرار ،قــال املسماري

ّ
إن قواته «تصدت لـ 5محاوالت هجوم
ّ
النفطي ،خسرنا خاللها
على الهالل
مــا ي ـقــارب  200ج ـنـ ّ
300
ـب
ـ
ي
ـ
ص
وأ
ـدي
ّ
آخــرون بجروح خطرة» ،وأضــاف أنه
ّ
«فــي كــل مـ ّـرة نخسر معدات وتموين
ّ
وذخ ــائ ــر ...ول ــم نتسلم مــن املؤسسة
ّ
الوطنية للنفط دينارًا واحدًا».
ل ــم ي ـقــف امل ـس ـم ــاري ع ـنــد ذل ــك ال ـح ــدّ،
حيث أطلق اتهامات لحكومة الوفاق
(طــرابـلــس) ومؤسساتها وأجهزتها
ّ
األمنية التي تتركب من ميليشيات:
«تــوجــد مـشــاكــل كـثـيــرة وف ـســاد كبير
ج ـدًا فــي ملف تصدير الـنـفــط ،توجد
مـيـلـيـشـيــات تـتـلـقــى م ــرت ـب ــات كـبـيــرة
ّ
(وفــي املقابل) لــم يعالج ّ
عسكري
أي
ج ـ ـ ــري ـ ـ ــح ...م ـ ـصـ ــاريـ ــف املـ ـجـ ـم ــوع ــات
اإلرهـ ــابـ ـ ّـيـ ــة ت ــأت ــي مـّ ــن ال ـن ـف ــط الـ ــذي
ن ــؤم ـن ــه نـ ـح ــن» .وأوضـ ـ ـ ــح امل ـس ـم ــاري
ّبرنامجهم للفترة املقبلة ،حيث قال
إنه «يجب أن يحسب للقوات املسلحة
ّ ُ
ـاص ،ت ــدع ــم م ــال ـ ّـي ــا حـتــى
ح ـس ــاب خ ـ ـ ـ
تـتـمـكــن م ــن شـ ــراء اآللـ ـي ــات وامل ـع ــدات
واألسـ ـلـ ـح ــة وف ـت ــح ك ـث ـيــر م ــن امل ــراك ــز
ّ
الليبيني على القتال وحماية
لتدريب
مقدراتهم».
وإل ــى جــانــب الـتـجــاهــل ال ــذي يحمله
التسليح
هذا الكالم بما يخص حظر
ّ
ال ــدول ـ ّـي امل ـف ــروض عـلــى لـيـبـيــا ،فــإنــه
يسعى إلــى فــرض واقــع جديد يكسر
االحتكار الــذي تحظى بــه «املؤسسة
ال ــوطـ ـن ـ ّـي ــة لـ ـلـ ـنـ ـف ــط» امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة فــي
العاصمة ،والذي ّ
أقرته «منظمة الدول
امل ـصــدرة لـلـبـتــرول ـ ـ ـ أوب ــك» ومجلس
األمـ ــن الـ ــدولـ ـ ّـي .وان ـق ـس ـمــت مــؤسـســة
ّ
السياسية في
النفط مع بداية األزمة
ّ
البالد ،حيث ّ
عينت كل من حكومتي
الـشــرق وال ـغــرب مـســؤولــن مختلفني
عــن الـقـطــاع ،ور ّغ ــم توحيد املؤسسة
ّ
قبل عامني ،إال أنها عادت وانقسمت
مـ ّـرة أخــرى العام املاضي ،ولم يحسم
خ ــاف ال ـشــرعـ ّـيــة ف ــي ن ـهــايــة امل ـطــاف
س ـ ــوى قـ ـ ـ ــرارات امل ـن ـظ ـم ــات ال ــدول ـ ّـي ــة.
مــع ذل ــك ،حــاولــت مؤسسة النفط في
ال ـ ـشـ ــرق ت ـص ــدي ــر ال ـن ـف ــط ل ـح ـســاب ـهــا

ّ
الوطنية للنفط دينارًا واحدًا (أ ف ب)
قوات حفتر :لم نتسلم من المؤسسة

ال ـخ ـ ّ
ـاص ،لـكــن األم ــر لــم يـنـجــح ،حيث
ّ
ّ
أوق ـف ــت ال ـب ـحــريــة األم ـيــركــيــة سفينة
نـفـطـ ّـيــة فــي امل ـتــوســط وأعــادت ـهــا إلــى
ّ
ليبيا ،لكن يوجد احتمال أن عمليات
تصدير إلى مصر قد تمت في األعوام
املاضية.
وف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح ح ـ ـ ـ ــول امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع،
ق ــال ف ــرج ال ـح ــاس ــي ،م ـس ــؤول الـنـفــط

ّ
التابع لحكومة الشرق ،إنــه «لن يتم
ّ
الوطنية للنفط ،بل
تقسيم املؤسسة
ّ
مركزية اتـخــاذ الـقــرار».
سيتم إنـهــاء
ّ
ّ
التصرف
واعـتـبــر الـحــاســي أن ســوء
ف ـ ــي طـ ــراب ـ ـلـ ــس ه ـ ــو سـ ـب ــب األزمـ ـ ـ ــات
ّ
االق ـ ـت ـ ـصـ ـ ّ
ـاديـ ــة ،س ـ ـ ــواء تـ ـع ــل ــق األمـ ــر
بــالـسـيــولــة ّ أو ارت ـف ــاع األس ـع ــار .لكن
الرجل تجنب الحديث عن اإلجراء ات

ّ
العملية املمكنة لتصدير النفط من
ّ
ّ
دون تحصيل شــرعــيــة دولــيــة ،وهــي
النقطة األهم .وفي حال نجحت هذه
ّ
الـخـطــوة ،وهــو أمــر مستبعد ،فإنها
ّ
ّ
السياسية في البالد،
ستعمق األزمة
وتقفز فوق جميع االتفاقات السابقة،
التي كــان آخــرهــا فــي مؤتمر باريس
قبل أقل من شهر ،والتي شددت على

ّ
ازدواجية املؤسسات.
إلغاء
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،أصـ ـ ـ ـ ــدرت «امل ــؤسـ ـس ــة
ال ــوط ـن ـ ّـي ــة ل ـل ـن ـف ــط» (الـ ـش ــرع ـ ّـي ــة ،فــي
ّ
طرابلس) بيانًا قالت فيه إن «القيادة
ّ
العامة (حفتر) ال تتمتع بــأي سلطة
ّ
قــانــونـ ّـيــة تمكنها مــن السيطرة على
صــادرات النفط في ليبيا» ،وأضافت
ّ
أن «مــا قــامــت ب ــه ...ال يختلف عــن ما
ق ــام بــه امل ـجــرم إبــراه ـيــم ال ـج ـضــران».
ّ
كــذلــك رأت املــؤسـســة أن ق ــوات حفتر
أضـ ــاعـ ــت «فـ ــرصـ ــة مـ ـمـ ـت ــازة ل ـخــدمــة
ّ
الليبي
املـصـلـحــة الــوط ـنـ ّـيــة .الـشـعــب
يريد دولة قانون ،وليس دولة سالح.
ً
وبدال من الدفاع عن سيادة القانون...
قررت القيادة العامة أن تضع نفسها
فوق القانون».
أما املجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
ال ــوط ـن ـ ّـي امل ـع ـت ــرف ب ـهــا دولـ ـ ّـيـ ــا ،فقد
ّ
أص ــدر بـيــانــا رأى فـيــه أن «مـثــل هــذه
ال ـت ـصــرفــات ت ــزي ــد م ــن ح ــال ــة الـتــوتــر
واالحتقان ،ولن تؤدي ّ
بأي حال نحو
ّ
تصالحي ،بل تؤسس للفرقة
اتجاه
ّ
وت ــرس ـي ــخ االنـ ـقـ ـس ــام ،وت ـ ـقـ ـ ّـوض ك ــل
ّ
ّ
والدولية التي بذلت
املحلية
الجهود
على مــدار السنوات من أجــل تحقيق
االستقرار» .وطالب املجلس «مجلس
األمن الدولي ولجنة العقوبات ّ
بتتبع
ّ
وإيقاف ّ
أي عمليات بيع غير قانونية
قد تحدث بسبب هذه األفعال».
ل ـ ـكـ ــن الـ ـ ــافـ ـ ــت كـ ـ ـ ــان م ـ ــوق ـ ــف ف ـت ـحــي
امل ـج ـب ــري ،ع ـضــو امل ـج ـلــس الــرئــاســي
املنحدر من مدينة بنغازي في شرق
الـبــاد والعضو السابق فــي حكومة
ّ
شخصيًا
الـشــرق ،حيث أصــدر بيانًا
يـ ـن ــاق ــض م ـ ـح ـ ـتـ ــواه ب ـ ـيـ ــان امل ـج ـل ــس
ويـنـبــئ بــانـشـقــاق داخ ـل ــه .وجـ ــاء في
ال ـب ـي ــان« :ن ـت ـف ـهــم إجـ ـ ـ ــراءات ال ـق ـيــادة
ّ
الليبي ...إنني أعتبر
العامة للجيش
هـ ــذا اإلج ـ ـ ــراء ركـ ـي ــزة لـ ـح ــوار يضمن
ّ
حقيقيًا بني السلطات املعترف
توافقًا
ّ
ب ـهــا دول ـ ّـي ــا وامل ــؤسـ ـس ــات الــوط ـنــيــة،
ّ
ّ
واملدنية ،املتواجدة
العسكرية منها
والفاعلة في جنوب وشرق البالد».
(األخبار)

مصر

الحكومة ترفع أسعار اإلسكان
رفعت الحكومة المصرية أسعار
مختلف الوحدات السكنية بنسب وصلت
إلى  150في المئة ،في وقت لم
تعد فيه الطروحات الخاصة باألراضي
والعقارات لمحدودي الدخل على
أجندة القاهرة الكبرى ،ما رفع أسعار
العقارات في القطاع الخاص
القاهرة ــ األخبار
قـ ــررت وزارة اإلس ـك ــان امل ـصــريــة رفــع
أس ـعــار ال ــوح ــدات السكنية الـتــي يتم
ط ــرحـ ـه ــا ل ـل ـم ــواط ـن ــن ب ــالـ ـق ــرع ــة فــي
اإلسـكــان الحكومي بنسب تصل إلى
 150فــي امل ـئــة ،وذل ــك فــي معظم املــدن
املصرية ،وأكـثــر مــن  300فــي املئة في
القاهرة الكبرى.
الــزيــادات جــاءت في الطروحات التي
ت ـعــدهــا ال ـح ـكــومــة م ــن خ ــال املــرحـلــة
الثالثة ملشروعها «دار مصر» املقرر
اإلع ـ ــان ع ــن ت ـفــاص ـي ـلــه خـ ــال األيـ ــام
املـقـبـلــة ،حـيــث يـتــوقــع أن يـصــل سعر
املتر إلــى  10آالف جنيه (حوالى 560
دوالرًا) في القاهرة الكبرى ،في مقابل
أربعة آالف جنيه (حوالى  225دوالرًا)
في املرحلتني األولى والثانية.

وع ـقــدت ل ـجــان وزارة اإلس ـك ــان خــال
األي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة اج ـت ـم ــاع ــات ع ــدي ــدة
لتبرير الــزيــادة الكبيرة فــي األسـعــار
لـلـمــواطـنــن ،واس ـت ـقــرت عـلــى إضــافــة
حمام سباحة على األقل داخل النطاق
ال ـس ـك ـنــي ل ـل ـم ـش ــروع ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ال ـن ــادي ال ــذي سـيـكــون مـقـتـصـرًا على
مالكي الوحدات ،ليتحول املشروع من
مشروع ملتوسطي الدخل إلى مشروع
إسكاني فاخر ،علمًا بأن املشروع الذي
طــرحـتــه الـحـكــومــة ملـتــوسـطــي الــدخــل
ق ـبــل أســاب ـيــع ف ــي مــرحـلـتــه ال ـجــديــدة
زادت األسعار فيه بنسب وصلت إلى
 70في املئة في بعض املناطق.
وت ـ ــدرس وزارة اإلس ـك ــان تـغـيـيــر اســم
امل ـش ــروع مــن أج ــل ال ـتــرويــج لــه بشكل
ج ـي ــد ف ــي األوس ـ ـ ـ ــاط ال ـع ـق ــاري ــة خ ــال
الفترة املقبلة ،وسط مخاوف من عدم
ال ـق ــدرة عـلــى تـســويــق امل ـش ــروع بشكل
ك ــام ــل ،وخ ــاص ــة م ــع ت ــراج ــع م ـعــدالت
امل ـب ـي ـعــات ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر خـ ــال ال ـف ـتــرة
املاضية وإقبال املواطنني على الشراء،
وهــو مــا ظهر فــي فائض وح ــدات عدد
مــن املـشــاريــع ،ومــن بينها فــي القاهرة
للمرة األول ــى .كما تخشى ال ــوزارة من
االض ـط ــرار إل ــى تخفيض أس ـعــار املتر
التجاري بعد تراجع اإلقبال ،كما حدث
في مدينة دمياط الجديدة قبل شهور.
رف ــع أس ـعــار ال ـع ـقــارات لـيــس مقتصرًا
عـ ـل ــى امل ـ ـ ـ ــدن الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،ل ـك ـن ــه ام ـت ــد

الحكومة أوقفت أي طروحات جديدة لإلسكان االجتماعي (عن موقع ينس شوارتز)

ليصل إلــى الساحل الشمالي بعدما
ت ــم اإلع ـ ـ ــان ع ــن مـ ـش ــروع أول أبـ ــراج
سكنية فــي مدينة العلمني الجديدة،
حيث حــددت الشركة املنفذة لألبراج
سـعــر امل ـتــر بـ ـ  33أل ــف جـنـيــه (حــوالــى
 1850دوالرًا) بما يقفز باألسعار في
املنطقة ،وخاصة أن التسليم سيكون
بعد ثالث سنوات ،وهي أسعار أعلى
من األسعار التي يجري التعامل بها
مع وحــدات خاصة في قــرى سياحية
مقامة بالفعل ولها اسمها التجاري.

ويـخــالــف اإلع ــان عــن أب ــراج الساحل
الـ ـشـ ـم ــال ــي الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ال ــرس ـم ـي ــة
للرئيس عبد الفتاح السيسي وباقي
امل ـســؤولــن بـشــأن تخصيص شاطئ
خـ ـ ــاص ل ـل ـم ــاك ع ـل ــى الـ ـبـ ـح ــر ،حـيــث
أصـ ــدر رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة قـ ــرارًا في
وقـ ـ ــت سـ ــابـ ــق ب ـم ـن ــع ت ـخ ـص ـي ــص أي
شــواطــئ للمطورين الـعـقــاريــن ،على
أن ت ـكــون جـمـيــع ال ـشــواطــئ الـبـحــريــة
مفتوحة أمام املواطنني.
ويتوقع عقاريون أن تــؤدي الــزيــادات
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ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ف ـ ــي أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـط ــروح ــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة إلـ ـ ــى ق ـ ـفـ ــزة جـ ــديـ ــدة فــي
األسـعــار ،وخاصة مع التزايد الكبير
فــي امل ـشــاريــع الـتــي يـتــم تنفيذها في
مـنــاطــق عــديــدة فــي ال ـقــاهــرة الـكـبــرى،
عـ ـلـ ـم ــا بـ ـ ـ ــأن ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة أوق ـ ـ ـفـ ـ ــت أي
طروحات جديدة لإلسكان االجتماعي
ف ــي الـ ـعـ ـق ــارات واألراضـ ـ ـ ــي مل ـح ــدودي
الــدخــل فــي الـقــاهــرة الـكـبــرى ،وقلصت
أط ــروح ــاتـ ـه ــم ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـتــي
ً
تشهد إقـبــاال كبيرًا على الـشــراء لبيع
أك ـب ــر ق ـطــع م ــن األراضـ ـ ــي وال ــوح ــدات
الـسـكـنـيــة بــأعـلــى األس ـع ــار ،مــع العلم
ب ــأن س ــوق ال ـع ـقــارات يـشـهــد مـخــاوف
مــن حــالــة رك ــود مــع تــزايــد امل ـعــروض
مــن الــوحــدات السكنية وتــراجــع قــدرة
املواطنني على الشراء وااللتزام بسداد
األقساط على املدى الطويل.
وب ـ ــرغ ـ ــم ت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــدات الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ع ـلــى

رفع أسعار العقارات
ليس مقتصرًا على
المدن الجديدة

االهـ ـتـ ـم ــام ب ـتــوف ـيــر س ـك ــن ملـ ـح ــدودي
ال ــدخ ــل ف ــي ال ـعــاص ـمــة اإلداري ـ ـ ــة الـتــي
يـتــوقــع أن يـبــدأ نـقــل بـعــض الـ ــوزارات
للعمل فيها اعتبارًا من أواخــر العام
املـ ـقـ ـب ــل ،إال أن ج ـم ـي ــع الـ ـط ــروح ــات
السكنية التي نفذت بالفعل ،أو يجري
التحضير لها ،هي طروحات خاصة
ب ــوح ــدات ال تـنــاســب مــوظـفــي الــدولــة
ال ــذي ــن ي ـف ـتــرض أن ت ـك ــون الـعــاصـمــة
الـ ـج ــدي ــدة ق ــد ت ــم ب ـن ــاؤه ــا لـيـنـتـقـلــوا
ل ــإق ــام ــة ب ـه ــا لـتـخـفـيــف الـ ــزحـ ــام عــن
القاهرة.
وت ـ ـتـ ــراوح أسـ ـع ــار امل ـت ــر امل ــرب ــع الـتــي
سيتم تسليمها في العاصمة اإلدارية
ف ــي غـ ـض ــون ع ـ ــام أو ع ــام ــن م ــا بــن
 9آالف ج ـن ـيــه (ح ــوال ــى  500دوالر)
كـحــد أدن ــى و 23أل ــف جـنـيــه (حــوالــى
 1250دوالرًا) ف ــي بـعــض املـجـ ّـمـعــات
ال ـس ـك ـن ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن كــل
م ـشــاريــع الـعــاصـمــة اإلداريـ ـ ــة ال ت ــزال
قيد التنفيذ ،فيما تـجــرى مناقشات
عـلــى نـطــاق واس ــع ب ـشــأن كيفية بيع
ال ـ ــوح ـ ــدات ل ـل ـمــوظ ـفــن ال ـح ـكــوم ـيــن،
س ــواء بـتـسـهـيــات عـلــى  20عــامــا مع
سـ ــداد م ـقــدمــات ك ـب ـيــرة أو ب ـق ــروض،
عـلـمــا ب ــأن تـكـلـفــة االن ـت ـقــال م ــن وســط
الـقــاهــرة الحالي إلــى مركز العاصمة
الجديدة بشكل يومي تفوق ما يمكن
ان يتقاضاه معظم املوظفني شهريًا.

عقوبات لمن يشتري نفط إيران
في وقت كان فيه الرئيس اإليراني ،حسن روحانيّ ،يتوجه إلى شعبه بالقول إن ما يشهده
اقتصاد إيران ناجم عن «حرب اقتصادية ونفسية» تشنها الواليات المتحدة ،مطمئنًا مواطنيه
إلى أنه سيجري تجاوز األزمة الراهنة ،صدرت تصريحات تصعيدية عن الخارجية األميركية
لتؤكد مضي واشنطن في الضغط على طهران اقتصاديًا ،ولو وصل األمر إلى فرض
عقوبات على الدول التي تستورد النفط من إيران
تـسـتـعـجــل إدارة الــرئ ـيــس األم ـيــركــي،
دونالد ترامب ،حصد نتائج العقوبات
ال ـ ـتـ ــي أع ـ ـ ـ ــادت ف ــرضـ ـه ــا عـ ـل ــى إيـ ـ ـ ــران،
بــالـتــزامــن مــع االن ـس ـحــاب مــن االت ـفــاق
الـنــووي .عقوبات تقترب من دخولها
حـيــز الـتـنـفـيــذ ،لـكــن ال ــوالي ــات املتحدة
تـ ـج ــد ف ـ ــي م ـ ــا ي ـ ـجـ ــري عـ ـل ــى ال ـس ــاح ــة
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ــرص ـ ــة لـ ـحـ ـص ــد ن ـت ــائ ــج
الـضـغــوط عـلــى ط ـهــران ســريـعــا .يؤكد
األم ـيــرك ـيــون خ ـطــاب الـنـظــام اإليــرانــي
حــول أسـبــاب أزمــة العملة واالقتصاد
ال ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــة ،عـ ـب ــر إعـ ـ ـ ــان مـ ـ ـس ـ ــؤول فــي
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،أم ــس،
ن ـي ــة ح ـك ــوم ـت ــه ف ـ ــرض عـ ـق ــوب ــات عـلــى
الــدول التي لن تلتزم عدم شراء النفط
اإليراني ،بموازاة رفض إعطاء أحد أي
إعفاءات من إجراءات الحظر الجديدة.
ب ـح ـســب ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ف ــإن
ت ـش ــدي ــد الـ ـخـ ـن ــاق ع ـل ــى ط ـ ـهـ ــران ُي ـع ـ ّـد
«إحــدى أبــرز أولويات أمننا القومي».
وامل ـط ـل ــوب ،أم ـيــرك ـيــا ،بــانـقـضــاء مهلة
سريان العقوبات في الرابع من تشرين
الثاني املقبل ،أن تخفض جميع الدول
واردات ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ــن ال ـن ـف ــط اإلي ـ ــران ـ ــي إل ــى
«الـصـفــر» .وطــالــب املـســؤول األميركي
ال ـ ـ ــدول ب ـ ــأن تـ ـب ــدأ ب ـخ ـفــض واردات ـ ـهـ ــا
«اآلن» حتى تنقطع تمامًا مطلع شهر
تشرين الثاني.
ُ
ويـ ـع ـ ّـد ال ـت ـصــريــح األم ـي ــرك ــي خــاصــة
جولة تحريضية قام بها وفد مشترك
مـ ــن وزارتـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـخـ ــزانـ ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة
إل ــى ع ــدة ب ـل ــدان أوروبـ ـي ــة وآس ـيــويــة،
واسـ ـتـ ـه ــدف ــت أوسـ ـ ـ ــع ت ـح ـش ـي ــد ل ــدع ــم
ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة ض ــد طـ ـه ــران.
ومــع املــوقــف األمـيــركــي الـحــاســم بعدم
إعـ ـط ــاء أي اس ـت ـث ـن ــاء م ــن ال ـع ـق ــوب ــات،
تضع واشنطن األوروبيني في موقف
أص ـعــب ت ـجــاه م ـح ــاوالت اإلب ـق ــاء على
االت ـفــاق ال ـنــووي وع ــوائ ــده الـتـجــاريــة،
رغ ــم امل ـطــالــب األوروبـ ـي ــة ،والـفــرنـسـيــة
خصوصًا ،بتقديم استثناء للشركات
امل ـت ـع ــام ـل ــة مـ ــع إي ـ ـ ـ ــران ،ب ـع ــدم ــا ج ــرت

ّ
الريجاني :سنالحق «المخلين باالقتصاد»
ّ
وجــه رئيــس الســلطة القضائيــة فــي إيــران ،صــادق الريجانــي ،أمــس ،تحذي ـرًا
للمشــاركني فــي «اإلخــال بالشــؤون االقتصاديــة فــي البــاد» مــن أنهــم ســيواجهون
عقوبــة اإلعــدام والســجن  20عامــا .وفــي وقــت تشــهد فيــه األســواق اإليرانيــة
اضطرابــا جــراء تدهــور العملــة والوضــع االقتصــادي مــع اقتــراب العقوبــات
األميركيــة مــن دخولهــا ّ
حيــز التنفيــذ ،قــال الريجانــي إن «العــدو يحــاول اآلن
تخريــب اقتصادنــا مــن طريــق عمليــة نفســية .حــاول البعــض فــي األيــام املاضيــة
مؤامرتهــم» .وأفــاد املدعــي العــام فــي طهــران،
إغــاق البــازار ،لكــن الشــرطة أحبطــت ُ
ـري أعمــال الشــغب التــي
ـ
ي
مث
ـض
ـ
ع
ب
ـل
ـ
ق
«اعت
عبــاس جعفــري دولــت آبــادي ،بأنــه
ِ
َ
وقعــت فــي منطقــة البــازار يــوم االثنــن» ،مؤك ـدًا أنــه لــن ُيطلــق ســراح هــؤالء قبــل
محاكمتهــم .وتحــاول الحكومــة اإليرانيــة منــع اســتغالل االحتجاجــات علــى تدهــور
ســعر صــرف العملــة املحليــة لدوافــع سياســية .وأمــس ،جــدد نائــب الرئيــس اإليرانــي،
إســحاق جهانغيــري ،تأكيــده وضــع الحكومــة «خططــا مناســبة ملواجهــة الحظــر
(األميركــي) واجتيــاز التحديــات الراهنــة» ،داعيــا إلــى وضــع «برامــج رقابيــة دقيقــة
لحجــب الفســاد وإزالــة الظــروف املســببة لذلــك» .واتهــم جهانغيــري الواليــات املتحــدة
بـ«اســتخدام الحظــر لعرقلــة مســار التنميــة والتقــدم فــي إيــران».
(األخبار)

االسـتـفــادة مــن مناخ االتـفــاق الـنــووي،
ل ــرف ــع الـ ـتـ ـب ــادل الـ ـتـ ـج ــاري ب ــن إي ـ ــران
وأوروبا إلى  25.7مليار دوالر ،بحسب
مــا أف ــاد ب ــه ،أم ــس ،نــائــب رئـيــس غرفة
الـتـجــارة والـصـنــاعــة اإليــران ـيــة ،ب ــدرام
سلطان.
ويأتي التصعيد األميركي في ظل ما
تشهده األســواق اإليرانية من تضخم
وت ــراج ــع لـسـعــر ال ـع ـم ـلــة ،م ـتــراف ـقــا مع
غـ ــاء ف ــاح ــش ف ــي أسـ ـع ــار ال ـس ـل ــع ،مــا
يدفع التجار في طهران إلــى مواصلة
احـتـجــاجــاتـهــم للضغط عـلــى حكومة
ال ــرئـ ـي ــس حـ ـس ــن روحـ ـ ــانـ ـ ــي .األخ ـ ـيـ ــر،
ب ـ ـ ــدوره ،يـتـمـســك بــال ـت ـشــديــد ع ـلــى أن
م ــا ت ـش ـه ــده الـ ـب ــاد ج ـ ــزء م ــن ال ـح ــرب
االق ـت ـصــاديــة األمـيــركـيــة عـلــى ط ـهــران.
ويبدو أن املراقبني ،من خصوم طهران

وأنصارها على السواء ،يوافقون على
أن ما يشهده االقتصاد اإليراني مرده
ع ــودة الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة .لـكــن ذلــك
ال يقنع الجميع فــي الــداخــل اإليــرانــي،
خصوصًا من الذين يعتقدون أن البالد

وعد روحاني
اإليرانيين بمواجهة
الضغط االقتصادي
الناجم عن العقوبات

دعت واشنطن جميع الدول إلى تصفير وارداتها من النفط اإليراني بحلول تشرين الثاني المقبل (أ ف ب)

جــربــت ال ـع ـقــوبــات م ـنــذ أرب ـع ــة ع ـقــود،
وه ـ ــي قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى اجـ ـ ـت ـ ــراح ال ـخ ـطــط
البديلة للمواجهة وإنقاذ االقتصاد.
وجددت حكومة روحاني ،أمس ،وعدها
ب ـم ـعــال ـجــة ت ــداعـ ـي ــات ال ـع ـق ــوب ــات عـلــى
اقتصاد البالد .واتهم الرئيس روحاني،
ّ
واشنطن ،بشن «حرب اقتصادية» على
بـ ـ ـ ــاده ،الـ ـت ــي «ل ـ ــن ت ــرض ــخ ل ـل ـض ـغــوط
األميركية» ،واضعًا عقوبات واشنطن
ف ــي إطـ ــار «حـ ــرب نـفـسـيــة واق ـت ـصــاديــة
وسـيــاسـيــة» .وأض ــاف روحــانــي« :نحن
في حالة حرب مع أميركا ،وهم يشنون
علينا حربًا اقتصادية ،فقد كــان هدف
ترامب من انسحابه من االتفاق النووي،
أن ت ـن ـس ـح ــب إي ـ ـ ـ ــران لـ ـتـ ـف ــرض عـلـيـهــا
الـعـقــوبــات الــدولـيــة مــن جــديــد» .ووعــد
الــرئـيــس اإلي ــران ــي مــواطـنـيــه بمواجهة
ال ـ ـض ـ ـغـ ــط االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ال ـ ـنـ ــاجـ ــم عــن
العقوبات األميركية ،مشيرًا في معرض
الدفاع عن سياسته االقتصادية إلى أن
«دخ ــل الـحـكــومــة لــم يـتــأثــر فــي األشـهــر
القليلة املاضية ،وتراجع الريال سببه
دعاية اإلعالم األجنبي» .وتابع بالقول:
«حـتــى فــي أس ــوأ األحـ ــوال أع ــد بتوفير
االح ـت ـي ــاج ــات األس ــاس ـي ــة لــإيــران ـيــن،
ولــدي ـنــا م ــا يـكـفــي م ــن ال ـس ـكــر والـقـمــح
وزي ـ ــت ال ـط ـه ــي ،ول ــدي ـن ــا م ــا ي ـك ـفــي من
العملة الصعبة لضخها فــي الـســوق»،
داعيًا إلى الوحدة «لالنتصار على كل
املشاكل».
كـلـمــة روح ــان ــي ال ـت ــي ت ــوج ــه ب ـهــا إلــى
الشعب اإليــرانــي ،بالتزامن مع انــدالع
احـتـجــاجــات على هـبــوط سعر صرف
العملة اإليرانية مقابل ال ــدوالر بلغت
ذروت ـه ــا مــع اعـتـصــام «بـ ــازار طـهــران»
كبرى األسواق في العاصمة ،أعقبتها
مـ ــؤشـ ــرات إي ـج ــاب ـي ــة ت ـم ـث ـلــت بــات ـخــاذ
ال ـح ـكــومــة إج ـ ـ ــراءات ض ــد امل ـضــاربــن،
ُّ
وجهات تتهم بالتسبب باألزمة املالية،
ف ــي وقـ ــت ش ـهــد ف ـيــه ال ــري ــال اإلي ــران ــي
تحسنًا ملحوظًا.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►

السودان

وصل كير ومشار إلى الخرطوم أول من أمس (أ ف ب)

مفاوضات «الجنوب»
في الخرطومّ :
كير ومشار يوقعان
اتفاقًا اليوم؟
بعدما نجح عمر البشير في الحصول على ضوء
مباشرة بين
أخضر إقليمي إلقامة مفاوضات
ّ
المتصارعين في جنوب السودان ،يبدو أن جهوده
تقترب من خواتيمها ،بنتيجة :استثمار ناجح
أع ـ ـلـ ــن م ـ ـسـ ــؤولـ ــون س ــودانـ ـي ــون
ّ
أمــس ،أن رئيس جنوب السودان
سلفا كير وخصمه ري ــاك مشار
«اتـفـقــا عـلــى بـعــض ال ـن ـقــاط» في
م ـبــاح ـثــات س ــام ف ــي ال ـخــرطــوم،
مـشـيــريــن إل ــى تــوقـيــع ات ـفــاق بني
السلطات
الطرفني
اليوم .وذكرت ّ
ّ
السودانية أن االتفاق سيوقع في
الـقـصــر الــرئــاســي ف ــي الـخــرطــوم
م ــن دون م ــزي ــد م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل،
فـيـمــا أوضـ ــح مـعـسـكــر م ـش ــار أن
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى م ــزي ــد
مــن الــوقــت للتوصل إلــى «اتـفــاق
إطار».
وب ـ ـعـ ــد أن ضـ ــاعـ ــف قـ ـ ـ ــادة ش ــرق
أف ــري ـق ـي ــا دعـ ــوات ـ ـهـ ــم إلـ ـ ــى إن ـه ــاء
ال ـن ــزاع ال ــدام ــي ،ب ــدأ كـيــر ومـشــار
جــولــة مباحثات جــديــدة اإلثنني
ف ــي ال ـخ ــرط ــوم ب ــرع ــاي ــة الــرئـيــس
الـ ـس ــودان ــي ع ـم ــر ال ـب ـش ـي ــر .وف ــي

طلب رياك مشار
مهلة  48ساعة
إلبالغ مجموعات
المعارضة في الجنوب

هذا الصدد ،قال وزير الخارجية
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ال ـ ـ ــدردي ـ ـ ــري أحـ ـم ــد،
ّ
للصحافيني ،إن «الرئيس سلفا
كير والــدكـتــور ريــاك مشار اتفقا
عـلــى بـعــض الـنـقــاط فــي اجتماع
م ـغ ـل ــق مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس ال ـب ـش ـي ــر».
وتــابــع أن «الـتـفــاصـيــل ستعلن»
اليوم األربعاء.
ودعا «مجلس اإلعالم الخارجي»،
وهـ ــو ذراع وزارة اإلعـ ـ ــام الـتــي
تـ ـنـ ـ ّـسـ ــق الـ ـتـ ـغـ ـطـ ـي ــة االعـ ــام ـ ـيـ ــة،
الصحافيني إلــى حضور مراسم
توقيع اتفاق بني الجانبني .وأبلغ
املجلس الصحافيني ،في رسالة،
ّ
«األطـ ــراف الـجـنــوب سودانية
أن ّ
س ـت ــوق ــع ات ـف ــاق ــا غ ـ ـدًا (األرب ـ ـعـ ــاء)
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة ص ـب ــاح ــا فــي

القصر الرئاسي ،وندعو وسائل
اإلع ـ ـ ــام ل ـل ـح ـضــور والـ ـشـ ـه ــادة»
على االتفاق.
في املقابل ،أعلن املتحدث باسم
ّ
مشار أن املباحثات بني الطرفني
ال ت ــزال مستمرة ،فيما قــال بوك
ب ـ ــوث ،ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «ف ــران ــس
ّ
ب ـ ـ ــرس» ،إن «ح ـك ــوم ــة الـ ـس ــودان
اقـتــرحــت تــوقـيــع الـطــرفــن اتـفــاق
إط ــار» الـيــوم االرب ـعــاء ،مستدركًا
ّ
بأن «قائدنا الدكتور رياك مشار
طلب  48ساعة إلبالغ مجموعات
امل ـع ــارض ــة ف ــي ج ـن ــوب ال ـس ــودان
ّ
وأنـصــاره على األرض» .وأكــد أن
«تــوقـيــع االت ـفــاق اإلط ــار سيكون
رهنًا بتقدم املفاوضات».
وكانت جولة أولى من املحادثات
رعــاهــا رئـيــس الـ ــوزراء اإلثـيــوبــي
آب ــي أحـمــد فــي ادي ــس أبــابــا ،يــوم
الخميس املــاضــي ،قــد فشلت في
تحقيق أي اختراق ،فيما تواجه
الفصائل املتحاربة مهلة نهائية
لـلـتــوصــل إل ــى ح ــل لـكــي تـتـفــادى
الـ ـتـ ـع ــرض لـ ـعـ ـق ــوب ــات ت ـفــرض ـهــا
االمـ ــم امل ـت ـح ــدة .وأول م ــن أم ــس،
اسـ ـتـ ـض ــاف ال ـب ـش ـي ــر الـخـصـمــن
بـ ـحـ ـض ــور الـ ــرئـ ـيـ ــس االوغـ ـ ـن ـ ــدي
ي ــوي ــري مــوسـفـيـنــي .وأع ـل ــن كير
لـ ـ ــدى بـ ـ ــدء االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ب ـح ـضــور
الـ ـبـ ـشـ ـي ــر وم ــوسـ ـيـ ـفـ ـيـ ـن ــي« ،ل ـق ــد
ج ـئ ــت ل ـك ــي ن ــوق ــف هـ ــذه ال ـح ــرب
غـيــر ال ـض ــروري ــة ف ــي بـلــدنــا على
الـ ـف ــور ،وآمـ ــل أن ي ـكــون الــدك ـتــور
رياك مشار على استعداد لسماع
وجـهــة ن ـظــري» ،فيما ق ــال مشار
في أول تصريح إلى الصحافيني
ّ
مـنــذ أك ـثــر م ــن عــامــن إن «هـنــاك
ف ــرص ــة ل ـل ـس ــام وهـ ـن ــاك طــريـقــة
لتحقيق السالم».
وفي كانون األول  ،2013اندلعت
ال ـح ــرب عـنــدمــا ات ـهــم كـيــر نــائـبــه
آنذاك مشار بتدبير انقالب عليه
ب ـع ــد ع ــام ــن ف ـق ــط مـ ــن ان ـف ـص ــال
ج ـن ــوب الـ ـس ــودان ع ــن الـ ـس ــودان.
 ،2016ان ـه ــار
وفـ ـ ــي تـ ـم ــوز عـ ـ ــام ُ
اتـ ـف ــاق سـ ــام كـ ــان ق ــد أب ـ ـ ـ ِـرم قبل
ع ــام م ــع فـ ــرار م ـشــار إل ــى جـنــوب
أفــري ـق ـيــا بـيـنـمــا ح ـق ـقــت حـكــومــة
كـيــر مـكــاســب عـسـكــريــة فــي وقــت
ّ
تشظت فيه املعارضة.
(األخبار ،أ ف ب)

ان ش ــرك ــة MSC Mediterranean
)shipping company (Lebanon
تنعى بـمــزيــد مــن االس ــى والـحــزن
فقيدها الغالي النقيب
حسن ابراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
راجني الله ان يتغمد الفقيد بواسع
رح ـم ـت ــه وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح جـنــانــه
ويلهم عائلته الصبر والسلوان
ان شـ�ركـ�ة �3F Fast Freight For
warders
تنعى بـمــزيــد مــن االس ــى والـحــزن
فقيدها الغالي النقيب
حسن ابراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
راجني الله ان يتغمد الفقيد بواسع
رح ـم ـت ــه وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح جـنــانــه
ويلهم عائلته الصبر والسلوان
ان شــركــة Container stevedoring
services
تنعى بـمــزيــد مــن االس ــى والـحــزن
فقيدها الغالي النقيب
حسن ابراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
راجني الله ان يتغمد الفقيد بواسع
رح ـم ـت ــه وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح جـنــانــه
ويلهم عائلته الصبر والسلوان
ان شــركــة Lebanese Stevedoring
company
تنعى بـمــزيــد مــن االس ــى والـحــزن
فقيدها الغالي النقيب
حسن ابراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
راجني الله ان يتغمد الفقيد بواسع
رح ـم ـت ــه وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح جـنــانــه
ويلهم عائلته الصبر والسلوان

ان شرك ة �International Stevedor
ing company
تنعى بـمــزيــد مــن االس ــى والـحــزن
فقيدها الغالي النقيب
حسن ابراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
راجني الله ان يتغمد الفقيد بواسع
رح ـم ـت ــه وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح جـنــانــه
ويلهم عائلته الصبر والسلوان
رئـ ـي ــس وأعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ــس إدارة
شركة التفريغ اللبنانية ش.م.ل.
ينعون بمزيد من األسف واللوعة
الفقيد الغالي املرحوم
حسن ابراهيم الجارودي
ت ـغ ـمــده ال ـل ــه بــرح ـم ـتــه ورض ــوان ــه
ول ـ ـل ـ ـعـ ــائ ـ ـلـ ــة امل ـ ــرفـ ـ ـئـ ـ ـي ـ ــة الـ ـصـ ـب ــر
وال ـس ـلــوان ولعائلته الـكــريـمــة من
بعده طول البقاء.
م ـح ـطــة ارش ـ ـ ــاد ال ـس ـف ــن ف ــي مــرفــأ
بيروت
تنعى بمزيد من الرضى والتسليم
املرحوم
حسن إبراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
وت ـت ـقــدم م ــن عــائ ـلــة الـفـقـيــد بــأحــر
التعازي
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض لشراء Thermocouples
و  Thermoresistancesلزوم معمل الذوق
الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
ال ـن ـه ــر وذل ـ ـ ــك لـ ـق ــاء م ـب ـل ــغ ق ـ ـ ــدره 000/
/20ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2018/7/27
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
 11.00قبل الظهر.
بيروت في 2018/6/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1342
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـت ــأه ـي ــل وت ـج ـه ـيــز
ً
محطة تحويل ثابتة في بدنايل بدال من
املحطتني النقالتني ،موضوع استدراج
الـ ـ ـع ـ ــروض رقـ ـ ــم ث4د 11160/ت ــاري ــخ
 ،2016/11/15ق ــد م ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2018/7/20عند نهاية الــدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /500 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/6/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1338
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ شحيم
القاضي مايا غازي عويدات
رقم املعاملة2017/35 :
املـنـفــذ :مــاهــر الـحـجــار /وكيله املحامي
بالل مصطفى الحجار
املنفذ عليها :خديجة شحادة
م ــوض ــوع الـتـنـفـيــذ :اسـتـنــابــة م ــن دائ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـع ـبــدا رقـ ــم  2016/846تــاريــخ
( 2017/7/3حكم ازالة شيوع)
ت ــاري ــخ ال ـت ـن ـف ـيــذ 2016/4/29 :ت ــاري ــخ
تـبـلـيــغ االن ـ ــذار :بـلـغــت بــواس ـطــة الـنـشــر
بتاريخ 2016/5/22
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
 2017/9/21تاريخ تسجيله 2017/10/5
العقار املطروح للبيع/8 :شحيم  -حصة
املنفذ عليها  /240/سهمًا وهي عبارة
عــن قـطـعــة ارض منبسطة ومستطيلة
الـ ـشـ ـك ــل ال ي ـم ـك ــن االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ـن ــه او
اسـتـثـمــاره سكنيا ويـحـتــوي عـلــى عــدد
من اشجار الزيتون.
حدوده :غربًا العقار رقم -5شرقًا العقار
ً
 - 7شماال العقار رقم  - 5جنوبًا العقار
رقم .5
تخمينه/24000/ :د.أ.
ت ــاري ــخ وم ـك ــان املـ ــزايـ ــدة :ي ــوم االرب ـع ــاء
في  2018/10/24الساعة  11ظهرًا امام
رئـ ـي ــس دائـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ش ـح ـيــم فـعـلــى
ال ـ ــراغ ـ ــب فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــراء وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة
باملزايدة ايــداع مبلغ مــواز لبدل الطرح
امل ـق ــرر ف ــي ص ـن ــدوق املـحـكـمــة او تقديم
ك ـف ــال ــة م ـص ــرف ـي ــة ب ــاس ــم رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة

تنفيذ شحيم وعليه اتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق الدائرة باالضافة الى رسم
الداللة .%5
مأمور التنفيذ
سناء ضاهر
إعالن
عــن وض ــع جـ ــداول الـتـكـلـيــف األســاسـيــة
قيد التحصيل في صحيفتني محليتني
ي ـع ـل ــن رئ ـ ـيـ ــس بـ ـل ــدي ــة ال ـع ـب ــاس ـي ــة عــن
وض ــع جـ ــداول الـتـكـلـيــف األســاس ـيــة في
صـحـيـفـتــن مـحـلـيـتــن ل ـك ــاف ــة ال ــرس ــوم
البلدية عن العام  2018قيد التحصيل
ً
عمال بنص املادة  104من قانون الرسوم
البلدية رقم  88/60ويلفت النظر إلى ما
يلي:
ً
ً
أوال :عـمــا بنص امل ــادة  106مــن قانون
ال ـ ــرس ـ ــوم الـ ـبـ ـل ــدي ــة رقـ ـ ــم  ،88/60عـلــى
امل ـك ـل ـف ــن امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ف ـ ـ ــورًا إلـ ـ ــى ت ـســديــد
الرسوم البلدية املتوجبة عليهم خالل
م ـهـلــة ش ـهــريــن م ــن ت ــاري ــخ اإلع ـ ــان في
الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص املادة  109من قانون
ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة رق ــم  ،88/60تـفــرض
غرامة تأخير وقدرها  %2عن كل شهر
تأخير عــن املبالغ الـتــي ال تـسـ ّـدد خالل
امل ـه ـلــة امل ـبـ ّـي ـنــة ف ــي ال ـب ـنــد األول اع ــاه،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
رئيس بلدية العباسية
خليل محمد حرشي
قرار صادر عن محكمة صور املدنية
غرفة الرئيس محمد مازح
انـفــاذًا لقرار القاضي املنفرد املدني في
ص ــور الــرئ ـيــس مـحـمــد م ـ ــازح ،ال ـص ــادر
بـتــاريــخ  2018/6/18والـقــاضــي بابالغ
املــدعــى عليها فــاقــدة االهـلـيــة رن ــا علي
دقة في دعوى االيجارات املسجلة برقم
 2018/724املـ ـق ــام ــة مـ ــن ن ـب ـيــل حـبـيــب
سليمان بواسطة النشر فعلى اي ممثل
ق ــان ــون ــي او ق ـيــم عـلـيـهــا ال ـح ـض ــور الــى
املحكمة ملتابعة اجراءات املحاكمة وذلك
ض ـمــن اوق ـ ــات ال ـ ــدوام الــرس ـمــي وخ ــال
مهلة شهرين من تاريخ النشر او سيتم
تحديد ممثل قانوني من قبل املحكمة.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي اسعد داود عطايا ملوكلته
نــدى سليم مقصود سندي تمليك بدل
عن ضائع عن حصتها بالقسمني  2و14
من العقار  149راس بيروت.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـلــب امل ـحــامــي ج ــورج ج ــوزي ــف الـيــاس
بوكالته عن اندره كنعان نادر وكيل كل
من ويسام وميشال روبير طراد سندي
تمليك بدل عن ضائع باسمي  /ميشال
وويـ ـس ــام روب ـي ــر طـ ــراد بــالـقـســم  10من
العقار  5235اشرفية.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
مــن أمــانــة السجل العقاري فــي بعلبك -
الهرمل
طلب حسني مهدي الحاج حسن ملورث
موكله محمد حسني علي قاسم يوسف
سند تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار
رقم  265طاريا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
عباس القاق
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال

م ــن امل ـس ـت ــدع ــي ف ـي ـك ـتــور ف ــري ــد ان ـط ــون
ب ــوك ــال ــة امل ـح ــام ــي ان ـ ـطـ ــوان الـ ـعـ ـن ــداري،
بدعوى ازالة الشيوع املقامة على العقار
رقـ ــم  3787مـنـطـقــة كــوس ـبــا ال ـع ـقــاريــة،
وذلـ ـ ــك خ ـ ــال م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا مــن
تــاريــخ نـشــر هــذا االع ــان وات ـخــاذ مقام
ل ـك ـمــا ي ـقــع ض ـمــن ن ـط ــاق هـ ــذه املـحـكـمــة
وابـ ـ ـ ـ ــداء م ــاح ـظ ــات ـك ـم ــا ال ـخ ـط ـي ــة عـلــى
الــدعــوى خــال مهلة خمسة عشر يومًا
من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ
لكما لصقًا على باب املحكمة صحيحًا
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

بالدعوى رقم 2018/44
م ــوج ــه الـ ـ ــى املـ ـسـ ـت ــدع ــى ض ــده ــم ورثـ ــة
امل ــرح ــوم ال ـيــاس ن ـقــوال غ ـصــن ،مــن بلدة
ً
كــوسـبــا اص ــا ومـجـهــولــي مـحــل االقــامــة
حاليًا.
تـ ـ ــدعـ ـ ــوكـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة السـ ـ ـت ـ ــام
استحضار الــدعــوى ومرفقاته املــرفــوع
ض ــدك ــم م ــن امل ـس ـت ــدع ــي ف ـي ـك ـتــور فــريــد
ان ـ ـ ـطـ ـ ــون ب ـ ــوك ـ ــال ـ ــة املـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي انـ ـ ـط ـ ــوان
العنداري ،بدعوى ازالــة الشيوع املقامة
على العقار رقم  3787من منطقة كوسبا
العقارية ،وذلــك خالل مهلة شهرين من
تــاريــخ نـشــر ه ــذا االع ــان وات ـخــاذ مقام
ل ـك ــم ي ـق ــع ض ـم ــن ن ـط ــاق هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة،
واال جاز لهذه املحكمة سندًا للمادة 15
ً
أ.م.م .تعيني ممثال خاصًا يقوم مقامكم
وينوب عنكم في جميع اطوار املحاكمة
وامــام دوائــر التنفيذ ،ريثما يتم تعيني
املمثل القانوني او تعيني الورثة.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

إعالن
إن محافظ مدينة بيروت يعلن عن وضع
جداول التكليف األساسية للرسم البلدي
على االعالن وامكنة االجتماع ومحالت
ومحطات توزيع املحروقات ومحركات
امل ــؤس ـس ــات امل ـص ـن ـفــة واشـ ـغ ــال االمـ ــاك
العمومية لعام  2017قيد التحصيل في
كافة املناطق العقارية في مدينة بيروت.
كما يلفت النظر إلى أنه:
ً
ً
أوال :عـمــا بـنــص امل ــادة  106مــن قــانــون
ال ـ ــرس ـ ــوم الـ ـبـ ـل ــدي ــة رقـ ـ ــم  ،88/60عـلــى
املكلفني ان يبادروا إلى تسديد الرسوم
البلدية املتوجبة عليهم خــال شهرين
م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هـ ــذا اإلعـ ـ ــان ف ــي عــدد
الجريدة الرسمية الذي سيصدر بتاريخ
.2018/7/26

إعالن
صــادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2018/44
موجه الــى املستدعى ضدهما :اسكندر
واسكندره نقوال غصن ـ من بلدة كوسبا
ً
اصال ومجهولي محل االقامة حاليًا.
تـ ــدعـ ــوك ـ ـمـ ــا هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الس ـ ـتـ ــام
االسـتــدعــاء ومــرفـقــاتــه املــرفــوع ضدكما

ً
ثانيًا :عمال بنص املادة  109من القانون
 ،88/60ت ـفــرض غــرامــة تــأخـيــر وقــدرهــا
 %2إثنان باملئة عن كل شهر تأخير عن
املبالغ التي ال ّ
تسدد ضمن املهلة املشار
اليها إعاله.
ثــال ـثــا :ت ـســدد ال ــرس ــوم ال ــى ج ـبــاة دائ ــرة
ت ـح ـص ـيــل ال ـ ـ ـ ـ ــواردات او ال ـ ــى ص ـنــاديــق
الدائرة في مركز البلدية.
ال ـع ـنــوان :مبنى بـلــديــة ب ـيــروت  -العقار
رق ــم  243مــرفــأ  -خـلــف جــريــدة الـنـهــار -
شارع األورغواي.
بيروت في  14حزيران 2018
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 1307
إعالن
صــادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/468
موجه الى املستدعى ضدها :فدوى خليل
الـخــوري سمعان  -مــن بـلــدة اجدعبرين
ً
اصال ومجهولة محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومرفقاته املــرفــوع ضــدك مــن املستدعي
س ـع ـيــد ال ــزه ــر ب ــوك ــال ــة امل ـحــام ـيــة روع ــة
االي ــوب ــي ،بــدعــوى ازال ــة الـشـيــوع املقامة
على العقار رقم  640منطقة اجد عبرين
ال ـع ـق ــاري ــة ،ك ـمــا ت ــدع ــوك السـ ـت ــام كــافــة
اللوائح واالوراق املبرزة في امللف ،وذلك
خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر

هذا االعــان واتخاذ مقام لك يقع ضمن
نـطــاق ه ــذه املحكمة وابـ ــداء مالحظاتك
الخطية على الدعوى خالل مهلة خمسة
عشر يومًا من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر

كــل تبليغ لــك لصقًا عـلــى ب ــاب املحكمة
صحيحًا باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

إعالم تبليغ
دخل تدقيق 15
دخل اعتراضات 16-15
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات  -دائرة ضريبة الدخل-
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في
بيروت  -شارع بشارة الخوري  -مبنى فيعاني  -الطابق األول ,لتبلغ البريد املذكور
تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما من تاريخ نشر هذا االعالم ,واال يعتبر
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء هذه املهلة املراجعة املشار ,علما انه
سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني لوزارة املالية.
http://www.finance.gov.lb
إسم املكلف

رقم
املكلف

احمد فوزي
امهز

RR185293282LB 407658

2018/5/10

ال ماكينا

RR185293693LB 247545

2018/05/21

2018/6/12

شركة دياما
ش.م.م

RR185293910LB 1287432

2018/05/21

2018/6/11

رقم البريد املضمن

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق
2018/6/11

تبدأ مهلة اإلعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1336

استراحة
2902 sudoku
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غادرت العاملة االثيوبية
TADESSE ROMAN BIRHANU
مــن عند مخدومها ,الــرجــاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على
الرقم 03/758223
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غادرت العاملة االثيوبية
MAHADER TAKELE BEKELE
مــن عند مخدومها ,الــرجــاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على
الرقم 03/891489
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غادرت العاملة االثيوبية
TSEGA HAFITAY TEKILE
مــن عند مخدومها ,الــرجــاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على
الرقم 03/469713

أفقيا
 -1سياسي روس ــي مــن رج ــال ال ـثــورة ومــن أكـبــر ق ــادة الحلفاء فــي الـحــرب العاملية
الثانية –  -2أض ــواء – برفقة –  -3شبه جــزيــرة صـحــراويــة فــي مصر بــن املتوسط
وخليج السويس وقناة السويس والبحر األحمر وخليج العقبة – إحسان – ّ -4
جيد
إحتساب وخوف –  -5وقف الحرب الى حني ألجل وضع شروط الصلح
من كل شيء –
ُ
–  -6قطع من البلور تستعمل للنظر وتدخل في صنع اآلالت الفوتوغرافية واملجاهر
– طعام السفر –  -7مدينة مصرية عاصمة محافظة القليوبية – أهــم مــدن الكوت
دازور في فرنسا –  -8أول اكــورديــون – خــاف الخير – نوتة موسيقية –  -9نحفر
البئر – بحر – أدام النظر إليه بسكون الطرف –  -10رئيس جمهورية لبناني راحل

عموديًا
 -1ممثل مصري معتزل –  -2للنداء – مرفأ فرنسي على بحر الشمال شهد معارك
طاحنة بني األملان والحلفاء عام  -3 – 1940عاصمة كوستاريكا – مادة قاتلة – -4
َمشعل أو منارة – أحرف متشابهة –  -5فساد – قادم – مدينة فرنسية –  -6خاصتها
يحمل عناقيد صغيرة بيضاء أو حمراء لها
باألجنبية – من األزهار – جنس نبات ُ
بعض الشبه بعناقيد العنب ثماره لذيذة تصنع منها املربيات –  -7غاية وحاجة –
طائر حسن الصوت –  -8نحات فرنسي راحل – إله مصري –  -9بحر – اإلسم األول
ملمثلة مصرية راحلة لقبت بمارلني مونرو الشرق – إقتراب –  -10من الطيور التي ال
تطير لها ريش جميل ُيستعمل للزينة – أحجار شديدة ُيقدح بها

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1جوز الهند –  -2باخوس – ســاري –  -3آالم – يود –  -4لفت – نوم – ا ا –  -5بو
ْ
الشيب – رم –  -9دوي – زوربا –
– بينوشه –  -6نرجو – البصل –  -7إد – دال – -8
ّ
الجرمانيون
-10

عموديًا
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غادر العمال البنغالدشيون
ALA UDDIN MOZUMDER
SUJAN
MD JASIM UDDIN
مــن عند مخدومهم ,الــرجــاء ممن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على
الرقم 03/222127
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غادرت العاملة االثيوبية
DESTA FENTAW MELESE
مــن عند مخدومها ,الــرجــاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على
الرقم 76/818588

مشاهير 2902

حلول الشبكة السابقة

 -1جبل لبنان –  -2وا – فورد – دل –  -3زخات – أوج –  -4أول – بودلير –  -5لساني – أش – -6
موناليزا –  -7نس – ّ
مول – بون –  -8داي – شبر – ري –  -9رواهص – ربو –  -10صيدا – ليمان

حل الشبكة 2901
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ممثل لبناني ( )2006-1939ش ــارك فــي فــرقــة أبــو سليم واشتهر بإسم
جميل .أول أعـمــالــه املسرحية مسرحية « الـعــدل أس ــاس املـلــك « وأول
أعماله التلفزيونية مسلسل « املسافر «
 = 2+5+3+6خصام وقتال ■  = 11+10+4+1من األل ــوان ■ = 4+7+9+8
بيتي ومنزلي

حل الشبكة الماضية :ارنان كورتيس

غادر العمال البنغالدشيون
ALAMGIR HOSEN
DELOWAR
ALI HOSSAIN
مــن عند مـخــدومـهــم ,الــرجــاء ممن
يعرف عنهم شيئا اإلتـصــال على
الرقم 76/896856
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

أدب

رواية

«دار نلسن» تعيده إلى الواجهة من خالل خمسة كتب

عصام محفوظ ...ذاكرة جيل وأحالم وطن
إسكندر حبش
ث ـ ـمـ ــة س ـ ـ ـ ـ ـ ــؤال ،غـ ــال ـ ـبـ ــا م ـ ـ ــا يـ ـط ــرح ــه
املـ ـهـ ـتـ ـم ــون بـ ـ ـ ـ ــاألدب :هـ ــل ع ـل ـي ـن ــا أن
ننشر (بـعــد رحـيــل كــاتــب م ــا) ،مــا لم
يـنـشــره فــي حـيــاتــه؟ أي إصـ ــدار تلك
«املخطوطات» التي تكون غارقة في
عتمة األدراج ،والـتــي لــم َيـعـ َ ّـمــد ،هو
نفسه ،إلى إخراجها للنور وملــا بعد
على قيد الحياة؟ ســؤال ،لم يجد ّ
أي
«ح ــل» مـتـفــق عـلـيــه لـغــايــة ال ـي ــوم ،إذ
تـتـنــوع ال ـت ــأوي ــات .مـنـهــم م ــن ي ــرى:
إذا كــان الكاتب نفسه غير راض عن
هذه املخطوطات ،والدليل أنه تركها
غارقة في دهاليز مكتبه ،فلماذا ُيقدم
ورثـتــه ،على «ارت ـكــاب» مــا لــم يسمح
لنفسه القيام به .على الطرف املقابل،
يـ ـج ــد آخـ ـ ـ ـ ــرون ،أنـ ـ ــه م ـه ـم ــا تـ ـع ـ ّـددت
ّ
الظروف واآلراء ،يجب نشر كل شيء،
في حال وجود كتابات غير منشورة
بــالـطـبــع؛ إذ يـتـيــح لـنــا ذلـ ــك ،معرفة
درجــة تطور أسلوب الكاتب وفكره.
ما يسمح للدارسني والنقاد بتكوين
صورة واضحة عن آليات عمله ،على
ال ــرغ ــم م ــن أن امل ـخ ـطــوط امل ـه ـمــل ،قد
يكون أحيانًا ،بعيدًا عن ّمستوى ما
نشر .وثمة من يضيف ،أنــه من غير
الـضــروري أن تكون كل املخطوطات
التي لم تنشر هي مخطوطات عادية،
غـيــر صــالـحــة لـلـنـشــر .إذ ق ــد تـحــوي
ع ـلــى روائـ ـ ــع ل ــم يـنـتـبــه ل ـهــا ال ـكــاتــب
نفسه ،ويعطون على ذلك مثال كافكا
ال ــذي طـلــب مــن مــاكــس ب ــرود إح ــراق
ّ
كل ما كتبه ،لكن صديقه رفض ذلك،
لنكتشف ه ــذه الـقــامــة العظيمة في
الرواية املعاصرة.
نطرح هذا السؤال مجددًا مع صدور
خمسة كتب (دار نلسن) دفعة واحدة،
للكاتب واملسرحي والناقد والشاعر
الـ ـ ــراحـ ـ ــل ع ـ ـصـ ــام مـ ـحـ ـف ــوظ ( 1939ـ
 .)2006الفكرة األولى التي طرحناها
آنـفــا ال تنطبق على هــذه الكتب .هي
«مخطوطات ما» بمعنى إذا اعتبرنا
أن ب ـع ـض ـهــا لـ ــم ُي ـن ـش ــر مـ ــن ق ـب ــل فــي
كـتــاب ،بــاإلضــافــة إلــى أن بعض هذه
ال ـك ـت ــب إع ـ ـ ــادة ص ـ ــوغ ل ـك ـتــب ســابـقــة
ل ـل ـمــؤلــف .ل ـكــن مـثـلـمــا يـتـبــن أمــامـنــا
أن الكاتب الراحل كان ّ
أعدها للنشر،
ول ــم يـسـعـفــه ال ــوق ــت ل ـيــدفــع ب ـهــا إلــى
الصدور ،فبقيت حبيسة ملدة  12سنة
بعد وفاته ،قبل أن تقدم الدار املذكورة
على إعــادة تقديمها إلــى الـقــارئ .من
ه ـنــا ،ال يـمـكــن اع ـت ـبــار عملية النشر
هذه كأنها ضد رغبة محفوظ نفسه،
ً
بــل تأتي لتكمل عمال بقي «ممنوعًا
من الصرف» ألسباب عديدة ،قبل أن
يجتمع بعض أصدقاء الراحل وأخوه
وال ـ ـ ــدار لـيـحـقـقــوا أم ـن ـي ـتــه ف ــي نفض
الغبار عنها ونشرها.

بيكيت ودوراس
نـقــول «نـفــض الـغـبــار عـنـهــا» ،بمعنى
أن هناك بعض نصوص هــذه الكتب
تـعــود إلــى ستينيات الـقــرن املــاضــي،
وتحديدًا مسرحية بيكيت «بانتظار
غ ـ ــودو» ورواي ـ ــة «زه ـ ــرة املـسـتـحـ ّـيــة»
(الـعـنــوان األصـلــي للكتاب «العاشقة
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة» ،وهـ ـ ــي ال ـ ــزه ـ ــرة ال ـت ــي
تذبل كلما مسها شخص وقــد أطلق
عليها الفرنسيون اســم «العاشقة»)
ملارغريت دوراس.
ن ــص بـيـكـيــت ه ــو ال ـتــرج ـمــة الـعــربـيــة
ل ـل ـم ـســرح ـيــة الـ ـت ــي ق ــدم ــت فـ ــي شـهــر
شباط (فبراير) عام  1967على خشبة
«م ـســرح ب ـي ــروت» مــن إخـ ــراج شكيب
ّ
خــوري الــذي شاركه التمثيل بها كل
من روجيه عساف ونبيه أبو الحسن
وري ـن ـيــه ش ـمــالــي وصـ ــاح ف ــاخ ــوري.
ووفـ ــق ري ـب ــرت ــوار امل ـس ــرح الـلـبـنــانــي،
ش ـك ـلــت ت ـل ــك امل ـس ــرح ـي ــة واحـ ـ ـ ــدة مــن
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ال ـع ــام ــات ال ـف ــارق ــة ف ــي م ـس ـيــرة هــذا
املـ ـس ــرح ،ب ـخــاصــة أن ـه ــا املـ ــرة األول ــى
التي كانت تقدم فيها تلك املسرحية
في قطر من أقطار العالم العربي.
وإذا كــانــت مسرحية بيكيت ال تــزال
حاضرة على خشبات مسارح العالم
لغاية الـيــوم ،وفــي قلب ثقافته ،نظرًا
ّ
لكل ما تمثله من مفاصل ساهمت في
تغيير الرؤى املسرحية عند كثيرين،
تبدو روايــة مارغريت دوراس اليوم،
ك ــأن ـه ــا اخ ـت ـف ــت م ــن الـ ـ ـت ـ ــداول بـعــض
الشيء ،إذ ثمة كتب أخرى لها ،تتمتع
بشهرة أكبر.
ه ــذه ال ــرواي ــة تــرجـمـهــا مـحـفــوظ عــام
 1967أيـضــا (وق ــد ص ــدرت ذاك الـعــام
بــال ـفــرن ـس ـيــة) ،ون ـش ــره ــا الح ـق ــا على
حـلـقــات ف ــي مـجـلــة «ال ـح ـس ـنــاء» الـتــي
كانت تصدر آنــذاك عن «دار النهار»،
قبل أن يحولها إلى مسرحية إذاعية
ُب ـثــت م ــن «إذاعـ ـ ــة ل ـب ـنــان» ع ـلــى سبع
حلقات من إخراج شكيب خوري...
ي ـم ـي ــل ك ـث ـي ــر م ـ ــن ن ـ ـقـ ــاد األدب إل ــى
اعـ ـتـ ـب ــاره ــا رواي ـ ـ ـ ــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة فــي
أعمالها ،إذ حوت عملية الكتابة فيها
ن ــوع ــن ،ه ـم ــا ال ـت ـح ـق ـيــق ال ـص ـحــافــي
والكتابة الــروائـيــة الـتــي تتحدث عن
ام ـ ـ ــرأة «م ـخ ـب ــول ــة» ت ــدع ــى ك ـل ـيــر الن
قامت بقتل ابنة خالها ماري – تيريز
بــوسـكـيــه بـسـبــب ش ـعــورهــا بــالـغـيــرة
مـنـهــا عـلــى زوج ـه ــا بـيـيــر الن بعدما
أم ـض ـي ــا م ـع ــا ع ـش ــري ــن س ـن ــة ،ل ـت ــوزع

أشـ ــاء هـ ــا فـ ــي عـ ــربـ ــات الـ ـقـ ـط ــار بـكــل
اتجاه ،محتفظة بالرأس.
تتشكل تقنية الكتابة في هذه الرواية
م ـ ــن ح ـ ـ ـ ـ ــوارات م ـ ــع ثـ ــاثـ ــة أشـ ـخ ــاص
أجرتها دوراس حول الجريمة (قرأت
ع ـن ـه ــا خ ـ ـب ـ ـرًا م ـ ـن ـ ـشـ ــورًا ف ـ ــي ص ـحــف
ت ـل ــك ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة) ،وهـ ـ ـ ــؤالء الـ ـث ــاث ــة هــم
روب ـي ــر الم ــي (ص ــاح ــب امل ـق ـهــى ال ــذي
ت ـ ّـم االع ـت ــراف بــالـجــريـمــة فـيــه) وزوج
ال ـق ــات ـل ــة ث ــم ال ـق ــات ـل ــة ن ـف ـس ـهــا .ي ـقــول

«الكتابة في زمن الحرب»
يتضمن مالحظاته على كتب
وأفالم ومسرحيات تلك الفترة
م ـح ـف ــوظ فـ ــي املـ ـق ــدم ــة الـ ـت ــي أع ــده ــا
لصدور هذا الكتاب إن دوراس عادت
وان ـت ـب ـهــت إل ــى ال ـ ُـب ـع ــد امل ـس ــرح ــي في
نـصـهــا ال ــروائ ــي ه ــذا ،لتعيد كتابته
للمسرح ،حيث قدمتها فــرقــة «رينو
بـ ــارو» ب ــإخ ــراج ك ـلــود ري ـجــي وقــامــت
ب ــدور كلير املمثلة الـشـهـيــرة مــادلــن
رينو.
مــن اإلض ــاف ــات الـتــي نـجــدهــا فــي هــذا
ال ـك ـت ــاب ،تــرج ـمــة ح ـ ــوار م ــع دوراس
نشرته مجلة «لونوفيل أوبسرفاتور»
قـبــل سـنــة مــن وف ــاة الـكــاتـبــة تحدثت
فـيــه ع ــن «مــوت ـهــا األول» .واملـقـصــود
ب ـ ـهـ ــذا املـ ـ ـ ـ ــوت ،س ـ ـقـ ــوط الـ ـك ــاتـ ـب ــة فــي

«الـكــومــا» (الغيبوبة) ج ــراء إدمانها
ّ
على الكحول ،حتى ظن بعضهم أنها
س ـتــرحــل ،لـكـنـهــا يــوم ـهــا اسـتـطــاعــت
مـ ـق ــاوم ــة املـ ـ ـ ــوت ،ل ـت ـح ـيــا مـ ــن جــديــد
وتنشر عددًا من الكتب.
قـ ــد تـ ـك ــون امل ــاحـ ـظ ــة امل ـش ـت ــرك ــة بــن
ال ـتــرج ـم ـتــن ال ـل ـتــن ب ــن أي ــدي ـن ــا ،أن
مـحـفــوظ نـقــل الـنـصـ ّـن إل ــى الـعــربـيــة،
ببعض التصرف .ال يمكن اعتبار ذلك
خـيــانــة مطلقة للنص األص ـلــي (وإن
كانت كذلك في واقع األمر) .ما نقصده
أن ت ــرجـ ـم ــات مـ ـحـ ـف ــوظ ،وب ـخ ــاص ــة
تـ ـل ــك الـ ـت ــي ت ــرتـ ـك ــز إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــوارات،
كانت تبحث عــن بديل عربي للنص
ّ
األصلي ،أي كان جل عمله يرتكز إلى
ُ
إيجاد سياق للكالم يقدم على خشبة
امل ـ ـسـ ــرح .ح ـت ــى ف ــي ك ـت ـبــه ال ـح ــواري ــة
املتخيلة مــع رواد النهضة العربية
واب ــن عــربــي وغ ـيــره ،كــان ال ـحــوار هو
األس ــاس .بهذا املعنى ،بقي محفوظ
مخلصًا للغته املسرحية وقــد حــاول
َ
اس ـ ـتـ ــدراج كـ ــل م ــا ي ـتــرج ـمــه إلـ ــى هــذا
السياق الحواري .أي يتشكل املسرح
ـ ـ وقـبــل أي شــيء ـ ـ مــن عملية الـحــوار
بني أشخاص.

الثقافة والحرب والمسرح
ثالث كتاب تتشكل منها هذه القائمة
املحفوظية« ،الكتابة في زمن الحرب»
هي الحرب األهلية اللبنانية (1975
–  .)1990مــن تــابــع مــا يكتبه عصام

م ـح ـفــوظ ف ــي صـحـيـفــة «الـ ـنـ ـه ــار» ،ال
بـ ّـد مــن أن قــرأ بعض مالحظاته على
كتب وأعمال وأفالم ومسرحيات تلك
ال ـف ـتــرة .كــانــت م ـقــاالت صـغـيــرة فيها
رأي ك ــات ــب وأح ـ ــد صــان ـعــي الـثـقــافــة
فــي لـبـنــان ،أك ـثــر مـمــا هــي ع ــرض .ما
يفعله محفوظ في هذا الكتاب ،إعادة
تجميع تـلــك امل ـق ــاالت ،لـكـنــه يضعها
فــي سـيــاق متسلل لتشكل مجموعة
مـ ــن ال ـ ــدراس ـ ــات .ب ـم ـع ـنــى أن ـ ــه يــأخــذ
ً
مــا كتبه مـثــا عــن الـشـعــر ،ليضع له
مـقــدمــة ،وي ـبــدأ بــالـحــديــث عــن الشعر
من خالل الكتب التي تناولها .وهكذا
دوال ـي ــك م ــع بــاقــي ال ـف ـنــون واألن ـ ــواع،
مع العلم أنه يحدد تلك الكتابات في
إط ــار زمـنــي مـحــدد هــو إط ــار الـحــرب
اللبنانية مثلما أسلفنا .وإذا كان هذا
الكتاب يتناول ما أنتج من ثقافة في
لـبـنــان فــي تـلــك الـفـتــرة ،يــأتــي الكتاب
ال ــراب ــع «ب ــاري ــس ال ـس ـب ـع ـي ـنــات ،لـقــاء
الـشــرق واملـغــرب» ليتشكل مــن بعض
الكتابات حــول أدب ــاء عــرب وغربيني
ال ـت ـق ــاه ــم ف ــي ب ــاري ــس ون ـش ــره ــا فــي
«مجلة النهار العربي والدولي» التي
كانت تصدر في العاصمة الفرنسية
ح ـي ــث أقـ ـ ــام ب ـع ــد بـ ــدايـ ــة ال ـ ـحـ ــرب فــي
لبنان.
ك ــان م ـح ـفــوظ ق ــد ج ـمــع غــالـبـيــة هــذه
املـقــاالت التي نشرها في باريس في
كـتــابــن ســابـقــن لــه هـمــا «مـشــاهــدات
نــاقــد عــربــي ف ــي ب ــاري ــس» و«ل ـق ــاءات
شخصية مــع الثقافة الـغــربـيــة» .وما
ه ـ ــذا الـ ـكـ ـت ــاب س ـ ــوى م ـق ـت ـط ـف ــات مــن
هــذيــن الـكـتــابــن الـســابـقــن ،رغ ــب في
أن ي ـك ــون ،وك ـمــا ي ـقــول ف ــي مـقــدمـتــه،
«شــاه ـدًا عــن تلك املــرحـلــة الباريسية
في مسيرة الثقافة العربية» .ويشرح
هذه املرحلة الباريسية إنه في الحرب
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،فـ ـق ــدت ب ـ ـيـ ــروت دورهـ ـ ــا
كـمـنـبــر إع ــام ــي لـلـعــالــم ال ـعــربــي كما
شـ ـه ــدت ع ــزل ــة الـ ـق ــاه ــرة ع ــرب ـي ــا بـعــد
ال ـص ـل ــح (اتـ ـف ــاقـ ـي ــات ك ــام ــب دي ـف ـيــد)
م ــا س ـمــح ل ـب ــاري ــس ب ــاس ـت ـع ــادة دور
طاملا لعبته في كل مراحل التأزم في
مـسـيــرة الـثـقــافــة الـعــربـيــة مـنــذ مطلع
عـصــر الـنـهـضــة ،ل ــدوره ــا املتوسطي
من جهة ،وألنها كانت دومًا عاصمة
الحريات في العالم .في أي حال ،ربما
يتوجب النقاش اليوم في مفهوم هذه
الحرية التي يتحدث عنها محفوظ،
إزاء الــدور االستعماري الجديد التي
تلعبه فرنسا ،في عدد كبير من أزمات
الشرق األوسط.
الكتاب الخامس واألخير« ،سيناريو
امل ـســرح الـعــربــي فــي مـئــة عـ ــام» ،يليه
«املهرجانات املسرحية العربية» .وهو
كالكتاب السابق من حيث تشكله ،أي
إن محفوظ اختار من كتابني سابقني
لــه هـمــا «سـيـنــاريــو امل ـســرح الـعــربــي»
و «امل ـســرحــي واملـ ـس ــرح» ،لـيــؤلــف من
هذه املختارات كتابًا جديدًا تتمحور
فكرته حــول إشكالية تلفت االنتباه،
إذ يـعـتـبــر م ـح ـفــوظ أن ــه خ ــال عمله
عـلــى تـقــديــم امل ـســرح ال ـعــربــي ،تفاجأ
أنــه خــال فترة االستقالالت لألقطار
العربية املختلفة التي بدأت مع نهاية
الـحــرب العاملية األول ــى ،كــان املسرح
الـ ـع ــرب ــي ل ـب ـن ــان ـي ــا أو «األصـ ـ ـ ــح ك ــان
مسرح اللبنانيني في مختلف األقطار
العربية».
خ ـ ـم ـ ـسـ ــة ك ـ ـتـ ــب (م ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــورة ع ـل ـي ـه ــا
«دار ن ـل ـســن») ،تـعـيــد لـنــا الـكـثـيــر من
إشكاليات عصام محفوظ التي كان
يتابعها كتابة وترجمة ورأيًا .ونعيد
م ـع ـه ــا اكـ ـتـ ـش ــاف ذاكـ ـ ـ ــرة ج ـي ــل كــامــل
واك ـت ـشــاف م ـشــروع ك ــان يـمـكــن لــه أن
يــأخــذ أب ـعــادًا أخ ــرى ،ل ــوال أن الـحــرب
أتت لتقضي على كثير من أحالم تلك
الفترة أولها حلم وطــن ال نعرف أين
ّ
حط به الزمان اليوم.

ّ
وجدي األهدل :فانتازيا يمنية بال ضفاف
خليل صويلح
أن تـصـحــب وجـ ــدي األهـ ــدل ()1973
في روايته الجديدة «أرض املؤامرات
السعيدة» (هاشيت أنطوان /نوفل،
بيروت) ،فأنت على موعد مع وليمة
سـ ــرديـ ــة تـ ـنـ ـط ــوي عـ ـل ــى م ـك ــاش ـف ــات
جــريـئــة عــن ب ــاد ك ــان اسـمـهــا اليمن
السعيد ،قبل أن تصبح حطام بالد.
لكن هذا الروائي اليمني ال يكتب من
مــوقــع الـحـنــن ب ـقــدر م ــا يـعـمــل على
ن ـب ــش م ــا ه ــو م ـخ ـب ــوء أو مـسـكــوت
عـنــه فــي مــا ي ـخـ ّـص تــواطــؤ السلطة
مــع األع ــراف القبلية .إال أن صاحب
«ق ـ ــوارب جـبـلـيــة» (( ،)2002ال ــرواي ــة
ال ـتــي أدت إل ــى تـكـفـيــره ومـحــاكـمـتــه
ّ
وه ــروب ــه م ــن الـ ـب ــاد ،إل ــى أن تـمــكــن
ال ـ ــروائ ـ ــي األملـ ــانـ ــي الـ ــراحـ ــل غــون ـتــر
غ ــراس خــال زي ــارة إلــى صنعاء من
الحصول على عفو رئــاســي عنه) ال
يكتفي بحراثة املكان وكائناته أفقيًا،
إنـمــا يـتــوغــل عميقًا فــي هـتــك أس ــرار
مــا يـجــري فــي م ــدن وق ــرى األط ــراف،
وكـيـفـيــة تــزويــر الـحـقــائــق فــي وضــح
ّ
ال ـ ـن ـ ـهـ ــار .صـ ـح ــاف ــي يـ ـك ــل ــف ب ــإج ــراء
تحقيق حول اغتصاب قاصر واتهام
شيخ يدعى بكري حسن بالقضية،
فـيـســافــر م ــن صـنـعــاء إل ــى الـ ُـحــديــدة
الستجالء الحقيقة عن كثب .سوف
يقابل الضحية ويجري حوارًا معها،
إال أن رئ ـي ــس ال ـت ـحــريــر يـطـلــب منه
ً
أن يجعل الـفــاعــل مـجـهــوال ،وهــو ما
ً
سيفعله مـتـجــاهــا تـقــريــر الطبيبة
ال ــروس ـي ــة ال ـت ــي فـحـصــت الـضـحـيــة،
ومــا كتبته إحــدى صحف املعارضة
عـ ــن ال ـ ـحـ ــادثـ ــة .مـ ــن ج ـه ـت ــه ،س ـي ـقــوم
رئيس قسم الشرطة باعتقال الشيخ
ب ـك ــري ع ـلــى أن ُيـ ـح ــال إلـ ــى الـنـيــابــة

الـ ـع ــام ــة غـ ـي ــر مـ ـكـ ـت ــرث ب ـت ـه ــدي ــدات ــه
وبأقوال محاميه ،وسيحشد الحزب
الحاكم مـئــات املناصرين للمطالبة
ب ـ ـ ــاإلف ـ ـ ــراج ع ـ ــن الـ ـشـ ـي ــخ ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره
بــريـئــا ،وأن مــن اغتصب الطفلة هو
ص ـب ــي ص ـغ ـي ــر ،ح ـس ــب ال ـت ـل ـف ـي ـقــات
ال ــاح ـق ــة ال ـت ــي أض ــاف ـه ــا الـصـحــافــي
م ـط ـهــر ف ـض ــل ف ــي رس ــال ـت ــه ال ـتــال ـيــة
للصحيفة .على املقلب اآلخــر ،كانت
الناشطة الحقوقية ســام مهدي قد
ب ــدأت حملتها امل ـض ــادة للصحافي
الـ ـ ـ ــذي خ ـ ـ ــان األمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـص ـح ــاف ـي ــة،
وإذا بـصـفـحـتـهــا ال ـش ـخ ـص ـيــة عـلــى
ال ـف ــاي ـس ـب ــوك ت ـح ـت ـشــد بــال ـس ـجــاالت
التي تفضح تواطؤ مطهر فضل مع
ً
السلطة ،متجاهال التاريخ الناصع
ل ــوال ــده الـ ــذي م ــات وه ــو ي ــداف ــع عن

قناعاته املاركسية ،وها هو يتخلى
عن يساريته املزعومة ويبيع نفسه
ل ـل ـس ـل ـطــة .كـ ــان رد ال ـص ـح ــاف ــي عـلــى
الناشطة بذيئًا باتهامها بالعمالة
للدول األجنبية ،وبأنها «تتكسب من
نكاح الصغيرات» ،ومكبوتة جنسيًا،
وتقيم عالقات سرية مع «األخ ــدام».
هكذا تـحـ ّـول الفايسبوك إلــى ساحة
حرب مشتعلة بني الطرفني ،فيما كان
بئر
الـصـحــافــي يـنــزلــق تــدريـجــا إل ــى ٍ
سحيقة مــن األكــاذيــب ،كما ستطبق
عليه فخاخ الشيخ ورئيس التحرير
ب ــإغ ــراءات متتالية وتـحــويــل مبالغ
شخصية،
ضخمة إلـيــه كمصاريف
ّ
فينسى زوجته وأطفاله ،ليعيش لذة
أخرى مع خادمة جميلة أهداها إياه
الـشـيــخ بـكــري بـعــد أن يثبت بــراء تــه

ُ
التهمة ،وستعتقل ســام مهدي
مــن
ّ
بتهمة ملفقة .مظاهرات ومظاهرات
م ـض ــادة ف ــي لـعـبــة ال ـقــط وال ـف ــأر بني
السلطة وامل ـعــارضــة ،وإزاح ــة قضاة
ن ــزي ـه ــن وت ـع ـي ــن قـ ـض ــاة ج ـ ــدد بـمــا
يتوافق مع أهــواء الزعماء املحليني،
إلى درجة القيام بانقالب أبيض على
م ـحــرري إح ــدى الـصـحــف املـعــارضــة
واالس ـ ـت ـ ـيـ ــاء ع ـل ــى م ـق ــر الـصـحـيـفــة
ليرأس تحريرها مطهر فضل نفسه،
بقصد تغيير خطها التحريري بما
ي ـتــاءم مــع مصلحة الـسـلـطــة .يلجأ
صـ ــاحـ ــب «فـ ـيـ ـلـ ـس ــوف ال ـك ــرن ـت ـي ـن ــة»
(القائمة القصيرة للبوكر العربية)
إلى سرد كورنولوجي ،فيبدأ الرواية
ً
من اليوم الرابع والستني نــزوال إلى
الـيــوم صـفــر ،مــن رحلته الـشــاقــة بني
املــدن والقرى اليمنية التي ستشطر
ح ـيــاتــه إل ــى ن ـص ـفــن ،لـتـتـكـشــف عن
بشر مـخــذولــن ،ونـســاء يعشن زمن
العبودية ،وصراعات قبلية ،وجهل،
وأمـ ـ ــراض ،وت ــزوي ــر وث ــائ ــق رسـمـيــة،
ومراقبة أمنية صارمة ،في فانتازيا
بـ ــا ض ـ ـفـ ــاف .هـ ـ ــذه الـ ـحـ ـف ــري ــات فــي
ط ـب ـق ــات امل ـج ـت ـمــع ال ـي ـم ـنــي تـنـطــوي
على حفريات موازية لصورة املثقف
الـ ـيـ ـس ــاري وه ـ ــو ي ـن ـه ــار فـ ــي حـضــن
السلطة التي تنهش ضميره املهني
وموقفه النقدي على دفعات ،إلى أن
يبقى مجرد هيكل عظمي بال مالمح.
اغتصاب «جليلة» نموذج لقاصرات
أخريات يشكلن ظاهرة تتفرع نحو
ع ـن ــف ال ـ ـ ـ ــزواج املـ ـبـ ـك ــر ،وال ـع ـب ــودي ــة
القسرية ،والتيه في مفازة ال نهائية
مــن الـقـســوة ،وتــالـيــا فــإن االغتصاب
يـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز م ـ ـع ـ ـنـ ــاه املـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــر ن ـح ــو
اغتصاب السلطة وامل ـبــادئ .ذلــك أن
ُ
مطهر فضل نفسه تغتصب حريته

ب ـعــد ان ــزالق ــه إل ــى س ـج ــادة حــريــريــة
سيدفن بها الحقًا بفضيحة تعريه
تمامًا أمام الجميع :اغتصاب خادمة
(!) ،فهو خــال شهرين وأربـعــة أيــام
عــاش ـهــا ف ــي ال ـن ـع ـيــم ،س ـيــدفــع عـمــره
ً
كـ ــامـ ــا ،ل ـي ـن ـت ـهــي ف ــي م ـس ـقــط رأس ــه
ً
ً
م ـن ـبــوذًا وم ـه ـمــا وذاهـ ـ ــا ،بخسائر
فادحة غير قابلة للتعويض« :سوف
أتـ ـ ّ
ـزعـ ــم رجـ ـ ــال ق ـب ـي ـل ـتــي ال ـش ـج ـع ــان،
ّ
وأش ـ ــن الـ ـغ ــارات ع ـلــى م ـقــر صحيفة
الـ ـسـ ـن ــاب ــل ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء ،وغـ ـي ــره ــا مــن

تشريح صورة مثقف اليوم
الذي خلع رداء اليسار
الـصـحــف وامل ـن ـظ ـمــات ال ـتــي شـ ّـوهــت
سـمـعـتــي ...ول ــن ينجو إن ـســان أســاء
إلـ ـ ّـي م ــن ان ـت ـقــامــي ،ول ــن يـفـلــت حتى
الحجر من نقمتي» يقول.
هكذا ّ
يعري صورة املثقف االنتهازي
واملنافق والدنيء بإحالته إلى مجرد
رجل قبلي ال يؤمن إال بالغزو والثأر،
بعدما فقدت السلطة السيطرة على
ّ
يتحول
مناوئيها ،وإذا بالصحافي
إل ــى مــانـشـيــت ســاخـ ّـن ف ــي الـصـحــف
ً
بوصفه فضيحة متنقلة .لكن مهال،
أين القات؟ بالطبع ستتكرر جلسات
القات في أكثر مفاصل الرواية خدرًا
ّ
ول ـ ـ ـ ــذة وش ـ ـ ـهـ ـ ــوات .ف ـض ـي ـل ــة وجـ ــدي
األهــدل في روايـتــه هــذه ،التفاته إلى
ت ـشــريــح صـ ــورة مـثـقــف ال ـي ــوم ال ــذي
خلع رداء اليسار ،وانخرط في غنائم
السلطة ،دون أن تنقصه املبررات في
اقتحام املستنقع ،وربما علينا هنا
أن نستدعي ع ـنــوان إح ــدى روايــاتــه
ف ــي تــوص ـيــف األح ـ ـ ــوال« :ح ـم ــار بني
األغاني».

شعر

مالك مكي« ...كأنها تسابق صخرة»
جمال جبران
ال تعيش الشاعرة مالك مكي ()1984
ف ــي مـنـطـقــة مـعـيـنــة ،أو ف ــي مـســاحــة
محدودة .هي تقول «ليس ّ
لدي منزل
يحدوه الشجر بل على األرجح أعيش
ّ
الضيقة بني األصابع
في تلك املساحة
التي يحدوها الشوق والقلق والحب
والــرغـبــة» .بهذه البطاقة التعريفية
تـحــرص الصحافية اللبنانية على
ُتقديم عملها الشعري األول« .كأنني
أسـ ـ ــابـ ـ ــق ص ـ ـخ ـ ــرة» (دار ال ـن ـه ـض ــة
العربية – بيروت) .تلخيص مكتوب
ع ـلــى ال ـغ ــاف الـخـلـفــي م ــن ديــوان ـهــا
الذي يبدو مربوطًا بالصخرة ذاتها
ُ
بحسب قولها .هي ال تعلن هذا األمر
ص ــرا ُح ــة ،ول ــو ك ــان ل ـنــا أن نــربــط ال ـ
«ك» املفتتحة للعمل ،الـ «ك» الظاهرة
كعتبة أولــى للنص ،بــالــدالالت التي
ي ـح ـم ـل ـهــا ك ـم ـف ــات ـي ــح غ ـي ــر واض ـح ــة
ت ـمــامــا وهـ ــي ت ـح ـمــل دالالت الـ ـ ـ «ك»
نـفـسـهــا .ك ــأن ال ش ــيء ب ـ ّـن تـمــامــا أو
ُ
أنها ال تريد أن تعلن األمر على نحو
مباشر!
مع ذلك ،هل في هذا العنوان اختزال
ملــا سـيــأتــي فــي الـسـطــور الـتــالـيــة؟ أو
بإمكاننا اعـتـبــار الـعـنــوان ذات ــه تلك
الـ ـق ــاع ــدة /امل ـن ـص ــة الـ ـت ــي سـتـعـتـمــد
ع ــن ال ـ ـقـ ــارئ ع ـل ـي ـهــا وه ـ ــي تـمـضــي
بني الكلمات؟ لكن مع ذلكُ ،يقال بأن
ليس على العنوان أن يكون واضحًا
أو جزءًا من قلب العمل من األساس.
هــذا في حالة الكتابة الحديثة التي
قــد يأخذ صاحبها عـبــارة مــن رأســه
ليست موجودة في نصوص العمل
لـيـضـعـهــا ع ـنــوانــا لـعـمـلــه .وك ـمــا في

ُ
نـ ـص ــوص أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـظ ـه ــر ال ـع ـن ــوان
ك ـش ـك ــل ب ـ ـصـ ــري .كـ ـ ـص ـ ــورة .ك ـس ـيــرة
ستأتي ،مروية ،على هيئة صورة في
النصوص التالية .سـيــرة الشاعرة،
والـعــائـلــة واملحيطني والـحـيــاة التي
تخصها .هي تلك الحياة التي كانت
ترغبها أن تكون أبسط مــن حالتها
الـحـقـيـقـيــة «ف ـب ــدل أن أل ـت ـقــط حـ ّـبــات
املطر في يوم غائم ممطر /كان يمكن
لي أن ّ
أقبلك».
تكتب مالك مكي على واجهة كتابها
األول .كــأن ـهــا س ـيــزيــف وخــائ ـفــة من
ص ـخــرة عـلــى ظـهــرهــا( .ك ــأن املـســألــة
محصورة في حسابات أثقال العمل
األول وال ـق ـل ــق امل ـت ــرت ــب ع ـل ـي ــه) .هي
خائفة من إصدارها األول .أو كأنها
ُمرتابة من هذه الكتابة وقد صارت
منشورة وأصبحت مشاعًا للناس،
ك ــأن ـه ــا م ـس ــأل ــة الـ ــرهـ ــاب م ــن ال ـنــص
األول أو ،فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،ع ــدم
وصــول ـهــا إل ــى ي ـقــن ب ـعــد أو لـحــالــة
رضى عن اللحظة التي صارت فيها:
«كــأن ـنــي أس ــاب ــق ص ـخ ــرة /ال أع ــرف
معنى الدهشة /ال الثبات يدهشني
وال ال ـحــركــة» .سـنــرى ه ــذه الـ ـ «ك ــأن»
منتشرة فــي ثـنــايــا الـنـصــوص ،هنا
وهناك ،مرة بصوت الشاعرة وقائلة
ُ
بصوتها الخاص ومرة أخرى باسم
ش ـخ ــص م ـج ـه ــول ال ن ـع ــرف ــه« .ك ــأن ــه
ي ــدرك أنــه أق ــرب إلـيـهــا» ،أو تخاطبه
م ـب ــاش ــرة« :ك ــأن ــك وح ـ ــدك ع ـلــى هــذه
ُ
األرض» لتعود مــرة أخــرى ملخاطبة
الغائب نفسه «كأنه ال يريد أن يوقظ
األعشاب الخضراء»« ،كــأن االنتظار
حـ ـ ـي ـ ــاة»« ،كـ ــأنـ ــه ي ــرغ ــب فـ ــي إيـ ـق ــاظ

اآلخــريــن» .وحــن تعود للحديث عن
ذات ـ ُه ــا ،ت ـقــول« :كــأنـنــي لــم أستيقظ،
ولم أغادر ،ولم أصل».
لكن مع ذلك ُ سنجد في الجزء األخير
مــن «كــأنــي أســابــق ص ـخــرة» الـعــودة
بشكل مطلق ملــا يشبه سـيــرة ذاتية
وإن ك ــان ال ـص ــوت م ــوزع ــا ب ــن نـبــرة
الشاعرة وبني نبرة أخرى ال نعرفها
«تتخيل لو أنها فراشة ّ
ّ
ملونة ،تنتقي
األزهـ ــار بعناية وج ـمــال /وت ـحــاول،
بقدر املستطاع  ،أن ّ
تغير لون السماء
ُب ــن ال ـح ــن واآلخ ـ ـ ــر» .وف ــي مـســاحــة
أخــرى تسعى ملخاطبتها على نحو
ّ
مـبــاشــر «ال تـنـ َـســي ي ــا صــديـقـتــي أن
ال ــري ــح ،ال ـي ــوم ،خـفـيـفــة جـ ـدًا .تـحــاول

سيرة مروية على هيئة
صورة في النصوص
ّ
تتسر َب إلى الغرفة
منذ الصباح ،أن
كنت نائمة وتحلمني» .وهي
بينما
ِ
ن ـف ـس ـه ــا م ـ ــن تـ ـ ـح ـ ــاول «أن ت ـغ ـمــس
أصابعها بني حبات العدس .تحاول
أن تلتقط الحباتّ ،
تعدها».
ل ـك ــن ال بـ ــد مـ ــن ح ــال ــة الـ ـقـ ـل ــق ،وه ــي
امل ـن ـت ـش ــرة ع ـل ــى سـ ـط ــور ال ـع ـم ــل أن
ت ـن ـت ـه ــي .ت ـ ـقـ ــول ال ـ ـشـ ــاعـ ــرة ب ـص ــوت
ً
صريح أوال« :جميل أن أكــون فكرة/
ّ
ُ
يــزرعـنــي أح ــد فــي رأس ــه /وأتـخــلــص
من رأســي» .لكنها ما تلبث أن تعود
لتعلن أن األمر لم يكن بتلك ّالسهولة:
«جميع قـطــارات العالم تتوقف عند
نقطة الــوصــول /فــي رأس ــي قـطــار ال
يتوقف»
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
مسيح الغد..

(مروان طحطح)

عودة «الصبي الشقي» من بوابة «المنار»

زياد الرحباني« ...حديث الساعة»

زكية الديراني
فــي ع ــام  ،2015كــانــت آخ ــر إطـ ــاالت زيــاد
الرحباني على «املنار» .يومها ،حاوره عماد
مرمل (مقدم برنامج «حديث الساعة») الذي
تفاعل مع تصريحات الضيف الساخرة ،ما
ّ
رطــب املقابلة وأخرجها مــن اإلط ــار ّ
الجدي
ال ـج ــاف .حـتــى ّإن بـعــض تـصــريـحــات زيــاد
خ ــال امل ـقــاب ـلــة ،اسـتـحــالــت الزم ــة كــال ـعــادة،
وان ـت ـش ــرت أب ـ ــرز مـقـتـطـفــات امل ـقــاب ـلــة على
مــواقــع ال ـتــواصــل ،وخـصــوصــا ل ــدى حديثه
عــن حـمـلــة ال ـســامــة الـغــذائـيــة ال ـتــي أطلقها
حينها الــوزيــر وائــل أبــو فــاعــور ،إلــى جانب
م ـل ـفــات أخ ـ ــرى ك ـش ـغــور امل ـق ـعــد الــرئــاســي
وغـيــرهــا مــن الـقـضــايــا املحلية واإلقليمية.

ّ
بـعــد س ـن ــوات م ــن ال ـغ ـيــاب ،ي ـطــل الــرحـبــانــي
مجددًا على «املنار» ضمن برنامج «حديث
الـســاعــة» فــي ح ــوار طــويــل بعد غــد الجمعة
( ،)21:30س ـي ـكــون م ـبــاش ـرًا ع ـلــى ال ـه ــواء.
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،ي ـقــول مــرمــل ل ــ«األخ ـب ــار»:
«أنتظر اللقاء مع الرحباني باستمرار ،وكان
ُ
على
السؤال يطرح دومــا :متى يوافق زيــاد ّ
املـقــابـلــة؟» .أمــا عــن تفاصيل الـلـقـ ّـاء ،فيعلق
م ــرم ــل« :الـ ـح ــوار سـيـكــون ذا ش ــق ــن :األول
سيعود إلــى طفولة الرحباني وشخصيته
وم ـس ـيــرتــه ال ـف ـن ـيــة وع ــودت ــه إلـ ــى ال ـح ـفــات
مــن مهرجانات «بيت الــديــن الــدولـيــة» حيث
يحيي سـهــرتــن فــي  12و 13تـمــوز املقبل
(األخبار  ،)25/6/2018وكذلك رجوعه إلى
ّ
الـكـتــابــة فــي «األخـ ـب ــار» ،إضــافــة إل ــى الـشــق

السياسي ،وهنا ستكون املواقف الدسمة!
سأسأل الفنان عن رأيه بالرئيس األميركي
دونــالــد تــرامــب .كــذلــك سـيـكــون الــوضــع في
املـمـلـكــة الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة مـ ــادة لـلـحــوار،
أبرزها قرار قيادة املرأة للسيارة الذي دخل
ح ـ ّـيــز الـتـطـبـيــق أخـ ـيـ ـرًا» .يـخـتـتــم اإلع ــام ــي
ّ
تتضمن
كــامــه بالتأكيد على أن «الحلقة
مجموعة «سكوبات» حصرية ،منها زيارة
ملـنــزل الــرحـبــانــي ،وال ـت ـعـ ّـرف إل ــى االسـتــديــو
ال ــذي يعمل فـيــه ،وال ــذي يـعـ ّـد منزله الثاني،
إذ يقضي فيه معظم وقته ،إلى جانب رأي
مجموعة من أصدقائه بعودته إلى الساحة».
زيــاد الرحباني في «حديث الساعة»:
 21:30بعد غد الجمعة على «املنار»

المركز العربي للعمارة:
إحياء األماكن المهجورة

سليمان أبو سعدة
«زحل» باأللوان

جورج شحادة
«مهاجر» الطيونة

قبل أيام ،انطلق «أسبوع بيروت
ّ
للتصميم» الذي ينظمه «املركز
العربي للعمارة» ،مركزًا على
هواجس راهنة في بيروت:
األماكن املهجورة ،واملساحات
العامة ،والحفاظ على التراث.
تخللت املعرض مواعيد بارزة مع
اختصاصيني في حقول التصميم
والعمارة ،واستعراض مشاريع
تطرح مقاربات لكيفية توظيف
األماكن املهجورة واملساحات
املهملة في النسيج املديني .اليوم،
يتواصل استعراض املشاريع مع
جو بيطار ،وحبيب دبس ،وطوني
كريدي ( 18:00مساء) ،تليه طاولة
نقاش يديرها عبد الحليم جبر
في مقر املركز في منطقة ساسني
(االشرفية) .أما الجمعة (18:00
ّ
فيسخصص ملشروع سكة
مساء)،
الحديد عند الساحل اللبناني
الذي قدمه طالب جامعة LAU
(بإشراف جوي كرم) ومشروع
منطقة املكلس الصناعة (بإشراف
دايفيد عواد) ،يليهما طاولة
نقاش يديرها الياس ابو مراد.

ّ
املصور» غدًا
يفتتح «دار
معرضًا للفنان السوري
سليمان أبو سعدة ،بعنوان
«زحل» .املعرض املستوحى من
عبارة كوكب «زحل» ،للداللة
على األشياء التي قد تكون
بعيدة وغير مألوفة ،يتضمن
ً
ً
 18عمال مشغوال باأللوان
ّ
الزيتية ،ويعد الثاني بعد
معرضه الفردي في دمشق
الذي أقيم العام املاضي.
في«زحل» ،يتبع أبو سعدة
أسلوبًا تبسيطيًا ،وتجريديًا،
يعتمد على االختزال
وتحويل األشياء الى مساحات
مبسطة ،ضمن أشكال هندسية،
يطغى عليها عنصر اللون.
يذكر أن املعرض الفني
سيستمر لغاية  5تموز
(يوليو) املقبل.

ضمن نص مسرحي مستوحى من
«مهاجر بريسبان» لألديب جورج
شحادة ( 1905ـ  )1989الذي يعد
أحد أبرز الشعراء وكتاب املسرح
الفرنكوفون اللبنانيني ،يقدم
طالب كلية «الفنون الجميلة
والعمارة» في «الجامعة اللبنانية
 الفرع الثاني» (قسم املاجستير)،مسرحية «شغلة بال»inquiétude :
على مسرح «دوار الشمس».
يشارك في العمل كل من :بيسان
يونس ،جوزيف
أحمد ،ترايسي ّ
عقيقي ،سامر حنا ،شربل أبي
نادر وميرا ماضي .تبلور هذا
العرض (إخراج سليم عالء الدين/
الصورة  -سينوغرافيا محمد
يونس) ،بعدما كان مشروعًا
ضمن مادة «إعداد املمثل» التي
يشرف عليها املمثل املخضرم
واألكاديمي نقوال دانيال.

افتتاح معرض «زحل» للفنان
سليمان أبو سعدة :غدًا  18:00في
ّ
املصور» (الوردية  -الحمرا) ـ
«دار
لالستعالم01/373347 :

مسرحية «شغلة بال»inquiétude :
 اليوم الساعة  19:00على مسرح«دوار الشمس» (الطيونة ـ بيروت) -
لالستعالم01/391290 :

َّ
مسيح ّ
َ
محب ٍة
تستحق ْأن تكون مسيحًا،
لكي
ِ
ُ
َ
َ
وسالم ،مسيحًا من دعا ِة «من ضربك على
ِّ
خد َك األيمن ...إلخ»،
َ
بحمل
وتكون جديرًا
لكي تكون ذلك املسيح،
ِ
وصليبه،
اسم ِه
ِ
ِ
َ
َي َـت َ
ّ
ُ
اقتحام هذه الغابة،
قبل
،
عليك
ب
ج
ـو
ِ
ْأن َت َ
َ
الكثير ِمن الرؤوس
قطع
َ
ْ
الكثير م َ
وت َ
َ
الصلبان واملشانق.
ن
رفع
ِ
ِ
2017/11/26

عراء..
«العراء!»..
 :يا ُ
اسم جميل
ن
م
له
ِ
ٍ
ُ
يليق ْ
بأن ُي ْـن َق َش على ّ
مخدع
ابة
بو
ِ
ٍ
ابة قبر!
أو على ّبو ٍ
.. .. ..
َ
ما َ
َ
األشجار دائمة الخضرة
أتعسها
تلك التي لم ُت َ
َ
الوقت الالزم
وه ِب
ْ
ِ َل ْن َت َ
صير عارية!
2017/11/26

