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الدولة تخضع للمصارف

فائدة سندات الخزينة ارتفعت إلى %10.5
ّ
أذعنت وزارة المال للسياسات النقدية التي ينفذها مصرف لبنان ،ووافقت على رفع فائدة سندات الخزينة بمعدل ثالث
نقاط مئوية من أجل تغطية حاجات الخزينة ،ما سيؤدي إلى رفع كلفة الدين العام تدريجًا .هذه الكلفة اإلضافية
ّ
ستصب ربحًا في جيوب المصارف
محمد وهبة
رضـخــت وزارة امل ــال ملطلب مصرف
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان وامل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارف ب ـ ــرف ـ ــع فـ ــائـ ــدة
سندات الخزينة بالليرة من %7.50
إل ــى  %10.50كـشــرط لـلـمـشــاركــة في
االكـ ـتـ ـت ــاب ــات .ي ــأت ــي هـ ــذا األم ـ ــر بعد
أسابيع من امتناع مصرف لبنان عن
املشاركة في شراء السندات الجديدة
وإبالغها
التي تصدرها وزارة املــال
ّ
أن السياسات النقدية التي ينفذها
ّ
تحتم عليه هــذه الـخـطــوة الـتــي كان
ً
ي ـق ــوم ب ـهــا بـ ــدال م ــن املـ ـص ــارف الـتــي
تــوقـفــت مـنــذ فـتــرة طــويـلــة عــن شــراء
ّ
بحجة انخفاض
السندات الجديدة
أسعار فائدتها.
ف ـ ـفـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات املـ ــاض ـ ـيـ ــة ع ـم ــدت
املصارف إلــى االمتناع عن املشاركة
فــي شــراء سـنــدات الخزينة الجديدة
ال ـت ــي ت ـص ــدره ــا وزارة املـ ـ ــال ،وك ــان
م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان يـ ـ ـش ـ ــارك ف ـ ــي ه ــذه
ً
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ب ـ ـ ـ ــدال م ـ ــن امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ثــم
يصدر شـهــادات إي ــداع بفائدة أعلى
تكتتب فيها املصارف .عمليًا ،كانت
املـصــارف تقرض مصرف لبنان ،ثم
يستعمل مصرف لبنان هذه املبالغ
إلقــراض وزارة املــال .وبهذه العملية
كــانــت امل ـص ــارف تـحـصــل عـلــى أكـثــر
من نقطتني مئويتني إضافيتني من
م ـصــرف ل ـب ـنــان عــوضــا ع ــن مطالبة
وزارة امل ـ ــال بـ ــزيـ ــادة أسـ ـع ــار ف ــائ ــدة
سندات الخزينة.
وعلى مدى السنوات املاضية ارتفعت
ح ـ ّـص ــة م ـص ــرف ل ـب ـنــان م ــن س ـنــدات
الخزينة بالليرة إلى مستويات غير
مـسـبــوقــة .قـبــل نـحــو سـنـتــن ،أي في
أيلول  ،2016كانت حصة «املركزي»
ت ـب ـل ــغ  %44مـ ــن ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات ،م ـقــابــل
ّ
ّ
وحصة
حصة للمصارف تبلغ ،%40
للقطاع غير املالي تبلغ  ،%16وكان
ال ــدي ــن ال ـع ــام بــال ـل ـيــرة يـبـلــغ 68800
م ـل ـيــار لـ ـي ــرة .أمـ ــا ف ــي أيـ ـل ــول ،2018
وب ـح ـســب جـمـعـيــة م ـص ــارف لـبـنــان،
ف ــإن حـ ّـصــة «امل ــرك ــزي» ارت ـف ـعــت إلــى
 %50.1مقابل ّ
حصة للمصارف تبلغ
 %35.1وحـ ّـصــة لـلـقـطــاع غـيــر املــالــي
تبلغ  ،%14.8فيما بــات الدين العام
بالليرة يبلغ  73000مليار ليرة.
ال ـ ـيـ ــوم ،وفـ ــي ظ ــل األوضـ ـ ـ ــاع املــال ـيــة
امل ـتــدهــورة ،لــم يـعــد بــإمـكــان مصرف
ل ـب ـنــان تـطـبـيــق س ـيــاســاتــه الـنـقــديــة
ال ــرامـ ـي ــة إل ـ ــى امـ ـتـ ـص ــاص ال ـس ـيــولــة
بــالـلـيــرة للتخفيف مــن ّ الـطـلــب على
الـ ــدوالر ولـكـبــح الـتـضــخــم ال ــذي بلغ
ّ
محبذة وصـلــت إلى
مستويات غير
 %6.3في نهاية أيلول  2018مقارنة
 %4في أيلول  ،2017علمًا أن
مع نحو ّ
هذا التضخم يعزى بشكل كبير إلى
عمليات طبع العملة بكميات كبيرة
والـتــي قــام بها مصرف لبنان خالل
السنتني املاضيتني في سياق تنفيذ
هندسات مالية تهدف إلى استقطاب
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات وت ـ ـعـ ــزيـ ــز اح ـت ـي ــاط ــات ــه
بــال ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة لـلـحـفــاظ على
ثـ ـب ــات س ـع ــر ص ـ ــرف الـ ـلـ ـي ــرة م ـقــابــل
الدوالر.
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أب ــدى رئـيــس مجلس الـنــواب
نبيه بري ارتياحه إلى نتائج
االجتماع بني وزير املال علي
حسن خليل وحاكم مصرف
ً
لبنان ريــاض ســامــة ،قائال:
«أط ـ ـم ـ ـئـ ــن إلـ ـ ـ ــى أن الـ ــوضـ ــع
ال ـن ـق ــدي م ـح ـمــي وم ـس ـت ـقــر.
م ـ ـخـ ــاوف ـ ـنـ ــا فـ ـ ــي األسـ ــاب ـ ـيـ ــع
املقبلة تجاوزناها .تم االتفاق
عـلــى املــواض ـيــع االقـتـصــاديــة
وال م ــوج ــب ألي خـ ــوف .أمــا
مــوض ــوع الـسـلـسـلــة فـكــل ما
ق ـي ــل ح ــول ـه ــا غ ـي ــر صـحـيــح
وهـ ـ ـ ــي س ـت ـس ـت ـم ــر م ـط ـب ـقــة
ك ـم ــا أقـ ـ ـ ــرت ،ت ـب ـقــى مـشـكـلــة
ال ـت ــوظ ـي ـف ــات الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
تتناول  2500شخص صار
إلى توظيفهم أخيرًا فأنشأنا
املـشـكـلــة» .وف ــي ه ــذا اإلط ــار،
قـ ـ ــال خ ـل ـي ــل إن «تـ ـق ــدي ــرات
وزارة امل ـ ــال لـكـلـفــة سلسلة
الرتب والــرواتــب أتــت مطابقة
بنسبة  .%100تقدير رواتب
امل ــاك اإلداري ج ــاء مطابقًا
بنسبة  %99.99ب ـفــارق 54
مليون ليرة ملصلحة املوازنة،
ورواتب األساتذة واملتعاقدين
ّ
بالقطاع التربوي وفرنا فيهم
 70مـلـيــار ل ـيــرة ،أم ــا الــزيــادة
الـتــي سجلت عـلــى السلسلة
فهي الرواتب التي دفعت إلى
العسكريني واألمنيني بسبب
التوظيف اإلضافي بأكثر من
ً
 2500موظف جديد ،فضال
ع ــن زي ـ ـ ــادة ف ــي ت ـعــوي ـضــات
نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة» .وأش ـ ـ ــار
إلـ ــى أن «مـ ـع ــدل املـتـقــاعــديــن
ف ــي ال ـس ـنــوات الـســابـقــة كــان
يـ ـت ــراوح ب ــن  3500و3900
متقاعد بني  2012و .2016
أمــا فــي عــام  ،2018ونتيجة
بـ ـع ــض ال ـ ـحـ ــوافـ ــز وارتـ ـ ـف ـ ــاع
امل ـ ـعـ ــاشـ ــات ف ـ ــي ال ـس ـل ـس ـل ــة،
ّ
تحفز مــوظـفــون على تقديم
اسـ ـتـ ـق ــاالتـ ـه ــم والـ ـحـ ـص ــول
عـلــى تـقــاعــدهــم فـتــراكــم على
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ن ـح ــو  220م ـل ـيــار
ليرة افتتحت اعتماداتها في
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي .هـ ــذا هو
الـفــرق فــي أرق ــام السلسلة».
وفــي جــزء آخــر مــن مؤتمره
ال ـص ـح ــاف ــي ،قـ ــال خ ـل ـيــل إن
مجموع املوظفني الجدد هذا
العام وصــل إلــى نحو 5000
موظف.

على مدى السنوات الماضية ارتفعت ّ
حصة مصرف لبنان من سندات الخزينة إلى ( %50مروان بو حيدر)

ل ــذا ،ف ــإن م ـصــرف لـبـنــان ،وف ــي إطــار
تـطـبـيــق سـيــاسـتــه ال ـن ـقــديــة ،ل ــم يعد
قـ ـ ـ ـ ــادرًا عـ ـل ــى لـ ـع ــب الـ ـ ـ ـ ــدور ال ـس ــاب ــق
كوسيط بني الــوزارة وبني املصارف
ودفــع الفرق من ميزانيته .هذا األمر
لـ ــم يـ ـت ــرك لـ ــه أي خـ ـي ــار س ـ ــوى دف ــع
وزارة املــال لرفع أسـعــار الـفــائــدة من
أج ــل تمكني امل ـصــارف مــن االكـتـتــاب
بسندات الخزينة الجديدة وتجنيب
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان أي ت ــدخ ــل ف ــي ه ــذا
املجال.
على أي حال ،جاء االتفاق بني وزارة
املال ومصرف لبنان على رفع أسعار
ال ـفــائــدة بـعــد جــولــة مــن املـفــاوضــات
بني وزارة املــال ومصرف لبنان .فقد
ع ـقــد اج ـت ـمــاع ع ـمــل بــرئــاســة رئـيــس
الحكومة سعد الحريري وبحضور
وزير املال علي حسن خليل ،وحاكم
مصرف لبنان رياض سالمة .يومها
عـ ـ ــرض س ــام ــة األوضـ ـ ـ ـ ــاع ال ـن ـقــديــة
وال ـص ـع ــوب ــات ال ـت ــي تــواج ـهــه س ــواء
لجهة عمليات امـتـصــاص السيولة
والـطـلــب على ال ــدوالر وال ـنــزف الــذي

تـتـعــرض ل ــه احـتـيــاطــاتــه بــالـعـمــات
األجنبية جــراء هذا األمــر .اتفق على
ّ
والتوصل إلى اتفاق.
متابعة األمر
في املقابل ،لم تعد وزارة املــال ترى
ّ
بدًا من ضرورة زيادة أسعار الفائدة
والـ ــرضـ ــوخ مل ـط ـلــب س ــام ــة ،ألن كــل
ع ـم ـل ـه ــا اإلن ـ ـفـ ــاقـ ــي م ــرتـ ـب ــط ب ـم ــدى
ق ــدرت ـه ــا ع ـلــى اس ـت ـق ـطــاب الـتـمــويــل

مصرف لبنان يرفض االستمرار
في االكتتاب بسندات الخزينة
ً
بدال من المصارف
الـ ـ ـ ــذي ت ـح ـص ــل ع ـل ـي ــه م ـ ــن سـ ـن ــدات
الـخــزيـنــة بــالـلـيــرة .وب ـمــا أن املـبــالــغ
االحتياطية التي تملكها وزارة املال
فــي حساباتها لــدى مـصــرف لبنان
تراجعت إلى نحو  3000مليار ليرة
فيما لديها حاجات مالية متواصلة
ق ــد تـسـتـنــزف ه ــذا االح ـت ـيــاط خــال

ف ـت ــرة ق ـص ـيــرة ،تـقـلـصــت ال ـخ ـيــارات
أم ــام ـه ــا إلـ ــى أم ــري ــن :االم ـت ـن ــاع عــن
اإلنـفــاق والـتــوقــف عــن دفــع الــرواتــب
واألجـ ـ ـ ـ ـ ــور وس ـ ـ ــواه ـ ـ ــا مـ ـ ــن اإلن ـ ـفـ ــاق
الـعــام ،أو رفــع الـفــائــدة على سندات
الخزينة.
وف ــي املــؤت ـمــر الـصـحــافــي ال ــذي عقد
بعد اللقاء بني خليل وسالمةّ ،
تقصد
وزي ــر امل ــال اإلشـ ــارة إل ــى أن الجلسة
م ـخ ـص ـص ــة السـ ـتـ ـكـ ـم ــال «الـ ـنـ ـق ــاش
املـفـتــوح مــع امل ـصــرف امل ــرك ــزي حــول
الوضع املالي بشكل عام واالستقرار
النقدي ،وتحدثنا بشكل مباشر عن
التحديات التي نواجهها واملرتبطة
ب ـت ـمــويــل الـ ــدولـ ــة واح ـت ـي ــاج ــات ـه ــا».
بالنسبة ل ـلــوزارة املشكلة ال تتعلق
بـتـمــويــل الـخــزيـنــة ،بــل بالسياسات
النقدية التي ينفذها مصرف لبنان
وال ـتــي انـعـكـســت سـلـبــا عـلــى تمويل
ال ـخــزي ـنــة .ف ـقــد أش ـ ــار خـلـيــل إل ــى أن
«هناك وقائع خارجية على املستوى
ال ــدول ــي واملـنـطـقــة وه ـن ــاك تـحــديــات
سـ ـي ــاسـ ـي ــة عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ــدولـ ــة

ع ـك ـســت ن ـف ـس ـهــا ب ـط ــري ـق ــة م ـبــاشــرة
وغـيــر مـبــاشــرة على الــوقــائــع املالية
وخ ـل ـق ــت م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـت ـحــديــات
أمـ ــام ـ ـنـ ــا ،ع ــرقـ ـل ــت خـ ـ ــال األس ــابـ ـي ــع
امل ــاض ـي ــة ت ــواف ــر ال ـت ـمــويــل امل ـس ـتــدام
لحاجات الدولة».
كذلك لفت خليل إلى دوافع الرضوخ
ملـطـلــب م ـصــرف لـبـنــان بــرفــع أسـعــار
الفائدة وشـ ّـدد على «تثبيت انتظام
دفع كل الرواتب واألجور وملحقاتها
واالل ـ ـتـ ــزام بـتـســديــد امل ـس ـت ـح ـقــات أو
امل ـتــرت ـبــات عـلــى ال ــدول ــة م ــن سـنــدات
الديون الداخلية والخارجية حفاظًا
ع ـ ـلـ ــى م ـ ــوق ـ ــع وس ـ ـم ـ ـعـ ــة وت ـص ـن ـي ــف
لبنان».
فــي املـقــابــل ،قــال ســامــة إن «البحث
تـ ـط ــرق إل ـ ــى آلـ ـي ــات ال ـت ـم ــوي ــل ال ـتــي
يـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـيـ ـه ــا لـ ـبـ ـن ــان خـ ـ ــال ع ــام
ّ
 ،2019واتفقنا على خطة تستطيع
(الـ ـ ـ ــوزارة) بـمــوجـبـهــا أن تستقطب
ً
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــواال إلـ ـ ـ ــى إص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات الـ ـ ــدولـ ـ ــة،
وتـسـتـعـمــل فــوائــد ال ـســوق ونـحـتــرم
لعبة السوق كما أن التنظيم لتسديد

ال ــدي ــون ال ـخــارج ـيــة والــداخ ـل ـيــة هو
ضمن إمكاناتنا وضمن اإلمكانات
املـ ـت ــواف ــرة ل ـ ــدى الـ ـقـ ـط ــاع امل ـصــرفــي
الـتــي تحققت مــن خ ــال الهندسات
املالية التي قمنا بها فــي السنوات
الثالث املاضية .لذا الوضع سيكون
باستمرار مستقر سواء على صعيد
صــرف سـعــر الـلـيــرة أو عـلــى صعيد
االئتمان في لبنان».
وحـ ـ ـ ـ ـ ّـدد سـ ــامـ ــة م ـ ـصـ ــدر ال ـت ـم ــوي ــل
م ـ ــن امل ـ ـبـ ــالـ ــغ ال ـ ـتـ ــي تـ ـج ـ ّـمـ ـع ــت ل ــدى
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ن ـت ـي ـجــة الـعـمـلـيــات
امل ــال ـي ــة ال ـت ــي قـ ــام ب ـه ــا م ــع ال ـق ـطــاع
امل ـصــرفــي «بـمــوجـبـهــا ه ـنــاك ودائ ــع
لـ ـه ــذا الـ ـقـ ـط ــاع ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
مقابل ودائ ــع حملها الـقـطــاع إلينا
ب ــال ــدوالر .ه ــذه ال ــودائ ــع هــي بنفس
الـفــوائــد الـتــي ندفعها وسنتفق مع
املـ ـص ــارف لـتـحــويـلـهــا إلـ ــى س ـنــدات
خــزيـنــة بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة بـفــوائــد
السوق .مصرف لبنان يدفع %10.5
على عشر سنوات ال سندات قصيرة
املدى بل على  10أو  15أو  20سنة».

واالشتراكي
«جلسة ِعتاب» بين حزب الله
ّ

ّ
«التقدمي» :لم نكن نعلم بخطة توقيف وهاب!

اللقاء الصريح بين
حزب الله والحزب التقدمي
االشتراكي يوم أمس،
ّ
تضمن «لهجة قاسية» من
قبل «الحزب» في تقييم
الجاهلية يوم
وقائع حادثة
ّ
السبت ،وما سبقها .تولى
«االشتراكي» توضيح الصورة،
ومحاولة التنصل من تغطية
العملية األمنية
ال تــزال حادثة الجاهلية ،يــوم السبت،
ُ ّ
ت ـظــلــل الـ ـح ــراك ال ـس ـيــاســي ف ــي ال ـب ــاد.
فبعد تخليص لبنان من فتنةٍ  ،تستمر
القوى السياسية في مساعيها ِللملمة
ذيول الحادثة ،وتعويض «خسائرها»،
وال س ـ ّـيـ ـم ــا ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـ ـسـ ــابـ ــق ول ـي ــد
ج ـن ـب ــاط .اس ـت ـش ـعــر ال ــزع ـي ــم الـشــوفــي
خ ـطـ ّـورة الــوضــع فــي «ســاح ـتــه» ،الـتــي
تتحضر لتشكيل جبهة ّحليفة لحزب
ال ـ ـلـ ــه ،فـ ــأرسـ ــل وفـ ـ ـدًا ُيـ ـم ــث ــل ال ـت ـقــدمــي
االش ـت ــراك ــي ل ـل ـقــاء «ال ـ ـحـ ــزب» .ل ــم يكن
ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق غ ـ ـ ــازي ال ـع ــري ـض ــي،
ُ
موعد من حزب الله،
سيبادر إلى طلب
ٍ
ّ
لــو أن وقــع نتائج «الجاهلية» لــم يكن
«قــاس ـيــا» عـلــى «االش ـت ــراك ــي» .فـ ِـعــوض
ُ
أن تـ َـو َّجــه «ضربة قاضية» إلــى الوزير
ّ
ّ
السابق وئــام وهــاب ،تمكن األخير من
تــأمــن الـتـفــاف فــريــق  8آذار السياسي
حوله ،وال ّ
سيما من ِق َبل حزب الله ،في
ُمقابل انتقال «العزاء» إلى جبهة تيار
َاملستقبل  ً -التقدمي االشـتــراكــي ،الــذي
خ ِسر جولة سياسية جديدة .الظروف
عـ ـن ــد جـ ـنـ ـب ــاط ال ت ـح ـت ـم ــل «دعـ ـس ــات
ناقصة» ،فذهب النائب وائل أبو فاعور
والــوزيــر السابق غــازي العريضي إلى
ضــاح ـيــة ب ـي ــروت ال ـج ـنــوب ـيــة ،والـتـقـيــا
املعاون السياسي لألمني العام لحزب
ال ـلــه حـســن الـخـلـيــل وم ـس ــؤول وح ــدة
االرت ـب ــاط والـتـنـسـيــق وفـيــق صـفــا ،من
أج ـ ــل «ض ـ ـ ّـب املـ ـ ــوضـ ـ ــوع» .وج ـ ــود أب ــو
فاعور في االجتماع ،وهو الذي ُيعتبر
«ض ــاب ــط االرت ـ ـبـ ــاط» ب ــن رئ ـي ــس تـيــار
املـسـتـقـبــل سـعــد ال ـحــريــري وجـنـبــاط،
ك ــان ُمـتـعـمـدًا مــن أج ــل أن يـكــون الـكــام
واضحًا للجميع.
ت ـك ـش ــف م ـ ـصـ ــادر ُمـ ـت ــابـ ـع ــة الج ـت ـم ــاع
ّ
أم ــس ،ل ــ«األخ ـب ــار» ،أن ح ــزب الـلــه كــان
«واضـ ـح ــا وح ـ ـ ـ ّـادًا» ف ــي ك ــام ــه م ــع أبــو
ف ــاع ــور والـ ـع ــريـ ـض ــي .ع ـ ــرض الـخـلـيــل
وصـفــا أم ــام ضيفيهما ،وقــائــع ُمــدونــة

بالتفاصيل« ،فكانت جلسة عتاب عن
ّ
ّ
تصرف
كــل املرحلة السابقة ،وطريقة
جـنـبــاط خــالـهــا» .ع ـ َـاد ح ــزب الـلــه في
الحديث ّ ،إلــى ُمجريات يــوم الخميس،
وكيف وفــر كامل الدعم للقوى األمنية
وال ـع ـس ـكــريــة ،ف ــي وض ــع ح ـ ّـد لـلـفـلـتــان
ف ــي ال ـش ــارع وامل ــواك ــب ال ـس ـي ــارة ،وفــي
تهدئة األجواء السياسية بني جنبالط
ووهـ ــاب .فــي امل ـقــابــل ،لــم يـكــن مفهومًا
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى «ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب» ت ـ ـصـ ـ ّـرف
جـنـبــاط فــي تغطية العملية األمـنـيــة
ض ـ ـ ّـد وه ـ ــاب ي ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت ،وال ـت ــوج ــه
إل ــى بـيــت الــوســط ودع ــم الـحــريــري في
ّ
قـ ــراره .وبـحـســب امل ـع ـلــومــات ،ف ــإن وفــد
«االشتراكي» ّ
رد على «التفاصيل التي
ُ
ّ
تخصه ،ولم تكن ً واضحة بالنسبة إلى
حزب الله .إضافة إلى شرح الكثير من
املعطيات الـنــاقـصــة» .وتـقــول املـصــادر
ّ
االشتراكيَّني أبلغا حــزب الله «عدم
إن
ِ
رض ــا ج ـن ـبــاط ع ــن الـعـمـلـيــة األم ـن ـيــة،
ّ
وعدم علمه بها ،إل حني وصل عناصر
ف ــرع امل ـع ـلــومــات إل ــى مـنـطـقــة ال ــدام ــور.
ّ
وقــد عــاد جنبالط ّ
وأيــدهــا ،ألن مــا قام
ّ
به ّوهــاب أمـ ٌـر غير ُمبرر وغير مقبول،
وألنه ال ُيمكن أن يترك جنبالط حليفه
سعد الـحــريــري ،مــن دون تغطية» ،مع
تأكيد الوفد االشتراكي رفض «سقوط
أي نقطة دم في بيتنا ومنطقتنا».
ُ
وتفيد مصادر «االشتراكي» في اتصال
ّ
م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ب ـ ــأن «الـ ـح ــدث األم ـنــي
وال ـخــوف عـلــى الـبـلــد فــرضــا الـلـقــاء مع
حزب الله ،وال ّ
سيما بعد أن أعلن وهاب
ّ
أن الـقــرار عند ال ـحــزب ،ولـيــس الخوف
ع ـل ــى وجـ ـ ّـودنـ ــا أو ب ـي ـئ ـت ـن ــا» .وت ـق ــول
املصادر إنه خالل االجتماع «وبعد أن
أطلعنا الخليل وصفا على وقائع يوم
ّ
السبت ،أخبرناهما بــأن االختالف في
الـسـيــاســة بــن ح ــزب الـلــه واالشـتــراكــي
موجود ،ولكن ال يجب توتير األجواء،
بــل االسـتـمــرار فــي التنسيق والتعاون
وتنظيم االخـتــاف بــن الـحــزبــن» .في
اإلط ــار نـفـســه ،كــان ال ـ ّ
ـرد مــن حــزب الله

«العالقة مع االشتراكي
في االجتماع:
ّ
ُم ـس ـت ـمــرة ،خ ــاص ــة أنـ ــه ل ــم يـحـصــل أي
خــاف بــن االثـنــن فــي ُاألي ــام املاضية،
ولكن مع تأكيد الدعم املستمر من ِقبل
حزب الله لحلفائه».
وكان حسني الخليل قد ّ
رد ،بعد اللقاء،
على وصف جنبالط لوهاب بـ«الحالة
ّ
األم ـن ـيــة الـ ـش ــاذة»ُ ،مـعـتـبـرًا أن «لـبـنــان
بلد تنوع سياسي وال يمكنني القول
ّ
إن أح ـ ـدًا ح ــال ــة ش ـ ــاذة ع ـلــى امل ـس ـتــوى
السياسي .الحالة الشاذة الوحيدة في
لبنان هي العمالة للعدو اإلسرائيلي،
ّ
ُ
وهـ ــي ح ــال ــة ي ـجــب أن ت ـق ـط ــع» ،فـعــلــق

مصادر ّفي التيار
تقول
ّ
الوطني الحر إن الحريري
رفض صيغة الـ  32وزيرًا

ّ
العريضي ،موضحًا أن «الحديث كان
ّ
عــن أنـنــا ال نسمح بحالة أمنية شــاذة
ّ
فــي الـشــوف ولـبـنــان» ،قبل أن يؤكد أن
االج ـت ـم ــاع «س ــادت ــه روحـ ـي ــة الـتـفــاهــم
والصراحة .ونحن مقتنعون بضرورة
االحتكام الدائم إلى الدولة واملؤسسات
وإلـ ـ ــى الـ ـقـ ـض ــاء ألنـ ـن ــا حـ ــرصـ ــاء عـلــى
استقرار لبنان» .وفي اإلطار نفسه ،قال
ّ
ّ
«الهم املشترك مع االشتراكي
الخليل إن
هو تحييد لبنان عن أي انتكاسة أمنية
( )...سـعـيـنــا ف ــي امل ــاض ــي إل ــى تحقيق
ّ
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار وأك ـ ــدن ـ ــا ذل ـ ــك خ ـ ــال ه ــذه
الجلسة» .ولكن ما حصل في الجاهلية
ً
عمال متهورًا وكاد ّ
يجر لبنان إلى
«كان
ّ
كارثة .من رأى املشهد ،يعلم أن العملية
ُ
لم تكن للتبليغ ،بل تظهر ّنية للقتل أو

وجود أبو فاعور في االجتماع كان ُم َّ
تعمدًا (هيثم الموسوي)

االعتقال» .وكشف الخليل عن نصيحة
ح ـ ــزب الـ ـل ــه إل ـ ــى الـ ـح ــري ــري «وال ـ ـقـ ــادة
األمنيني ،ألن العمل كــان غير مــدروس
وكاد أن ّ
يجر لبنان إلى كارثة».
ّ
وتـ ـق ــول مـ ـص ــادر ف ــي ف ــري ــق  8آذار إن
الـتـعــامــل م ــع ح ــادث ــة الـجــاهـلـيــة انتقل
إل ــى «امل ـس ـتــوى الـقـضــائــي ال ـه ــادئ ،إن
كان بالنسبة إلى التحقيقات في مقتل
محمد أبو دياب ،أو الدعوى القضائية
ّ
ب ـح ــق وه ـ ـ ــاب»َ .س ـ ْـح ـ ُـب االح ـت ـق ــان من
الشارع ،انتقل أيضًا إلى االشتراكيني،
فاتصل الـنــائــب تيمور جنبالط أمس
بـ ـنـ ـض ــال أب ـ ــو ديـ ـ ـ ـ ــاب ،ش ـق ـي ــق م ـح ـمــد
أب ــو دي ــاب ُم ـعــزيــا« ،وس ـي ـقــوم وف ــد من
االشتراكي ،يوم األحد  ،بزيارة العائلة
من أجل تقديم واجــب الـعــزاء» ،بحسب
مصادر «االشتراكي».
ّ
استمر أمس توافد
ُبانتظار األحد املقبل،
املعزين بمحمد أبــو ديــاب ،ومــن بينهم
السفير السوري علي عبد الكريم علي،
ّ
بأن «الذين ّ
الذي ّ
يتربصون للبنان
صرح
وسوريا هم الخاسرون ،وحلفاؤنا في
لبنان يحصدون انـتـصــارات .حلفاؤنا
مـعـنــا وي ـك ـب ــرون ،وال ـت ـحــديــات تصيب
س ــوري ــا ول ـب ـنــان م ـعــا ،سـ ــواء كــانــت من
إســرائـيــل أو اإلره ـ ــاب» .مــن جهته ،قال
ّ
النائب فيصل كــرامــي بعد التعزية إن
«ال ـت ـب ــري ــرات اإلع ــام ـي ــة وال ـت ـســري ـبــات
السياسية لم تعد كافية ،ولبنان اليوم
بحاجة إلى االستقرار .نتساءل ملاذا تم
الـهـجــوم الكبير بـمــدرعــات وآل ـيــات من
أجل إخبار طبيعي؟».
عـلــى ّصعيد آخ ــر ،لــم ُيـسـ َّـجــل أي خــرق
في ملف تشكيل الحكومة ،في وقت ال
ّ
يــزال فيه كــل فريق ُمستمرًا في عملية
والتصعيد ،وك ــان آخرها
شـ ّـد الحبال
ّ
كالم كرامي أمس بأنه «طالبنا بحقنا
الطبيعي بــوزيــر فــي حـكــومــة الــوحــدة
الوطنية ،حتى إننا لم نطلب الحقيبة،
ولـكـنـنــا ال ـي ــوم م ـص ــرون عـلــى مطلبنا
ونريد حقيبة» .أما نائب «تكتل لبنان
الـ ـق ــوي» إل ـي ــاس ب ــو ص ـع ــب ،ف ـقــد غ ـ ّـرد
ّ
على «تويتر» ُمعتبرًا أن «عــدم اعتماد
معيار واحــد ،منذ اليوم األول لتأليف
ال ـح ـكــومــةّ ،أدى إل ــى م ــا وص ـل ـنــا إل ـيــه.
ّ
الــوزيــر باسيل يعمل على حــل األمــور،
وه ــو لـيــس طــرفــا ،وم ــن غـيــر املـمـكــن أن
نـتـنــازل عــن أي ش ــيء» .رف ــض الحلول
ّ
ال ـتــي ت ـق ـ ّـدم ب ـهــا ج ـب ــران بــاس ـيــل ،حــط
رحاله أيضًا في بيت الوسط ،إذ تقول
ّ
م ـص ــادر ف ــي ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر إن
«الـحــريــري رفــض صيغة ال ـ  32وزي ـرًا»
ال ـت ــي اق ـتــرح ـهــا وزيـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،مع
ّ
ال ـع ـلــم ب ـ ــأن هـ ــذا امل ــوق ــف ل ــم يـتـبـلــغ به
باسيل رسميًا.
(األخبار)

علم
و خبر
«النقليات ّ
مؤمنة» إلى نقابة المحررين!
بواسطة الــواتـســاب ،أبلغ الزميل أن ــدره قـصــاص ،املــرشــح النتخابات
عضوية مجلس نقابة املحررين الـيــوم ،من يتعذر عليه االنتقال إلى
مــركــز االق ـت ــراع فــي ال ـف ــوروم دو ب ـيــروت ،أن «الـنـقـلـيــات مـ ّ
ـؤمـنــة ذهــابــا
وإيابًا» بواسطة شركة «شارلي تاكسي» .وقصاص مرشح على «الئحة
القرار الحر» املدعومة من القوات اللبنانية ومن مديرة الوكالة الوطنية
لــور سليمان .وكانت سليمان قد منحت صاحب الشركة شــارل حرب
أخيرًا «درع الوكالة الوطنية»!

وزير التربية ُيعرقل التحقيق؟
ُ
عط وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ،اإلذن بعد بمالحقة
لم ي ِ
ثــاثــة مــوظـفــن ف ــي وزارة ال ـتــرب ـيــة ،بـيـنـهــم مــديــر ع ــام ،م ـتــورطــن في
فضيحة تزوير شهادات جامعية ،رغم طلب النائب العام االستئنافي
في الجنوب القاضي رهيف رمضان اإلذن باملالحقة منذ نحو شهر.

«اتفاق باريس» على جدول األعمال
بعدما تـنــاولــت «األخ ـبــار» اتـفــاق بــاريــس للمناخ ال ــذي أصـبــح ســاري
املفعول يــوم  22نيسان  ،2016بعد أن وقعت عليه معظم الــدول ،ومن
ضمنها لبنان ،وأثارت موضوع عدم تصديقه في مجلس النواب رغم
التصديق عليه فــي لجان الخارجية والبيئة وامل ــال واملــوازنــة ،علمت
«األخـبــار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بــري ،سيطلب إدراجــه كبند
أول على جدول أعمال أول جلسة تشريعية يعقدها املجلس النيابي.

من السجن ...إلى تحضير اغتياالت
خرج محكومان من السجن بعد انقضاء محكوميتهما بجرم االنتماء
إلى تنظيم إرهابي ،وسرعان ما عــاودا التواصل مع تنظيم «داعــش»
لطلب االلتحاق بصفوفه على جبهات القتال في سوريا .لكن ّ
منسق
ّ
االتصال بهما كلفهما البقاء في لبنان لتنفيذ عمليات اغتيال ملصلحة
التنظيم ،وقد أوقفهما فرع املعلومات في قوى األمن الداخلي.
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سياسة

سياسة
تقرير

عون تأخر في المبادرة...
والتنسيق األمني في أدنى مستوياته
مهما كانت نتائج أحداث األيام
األخيرة ،إال أن ما نتج منها يؤشر إلى
غياب دور متقدم لرئيس الجمهورية
في المبادرة الفورية لوقف االندفاعة
األمنية ،إضافة إلى عودة األجهزة إلى
مرجعياتها السياسية
هيام القصيفي
حدد حزب الله في تعامله مع أحداث
األيام األخيرة موقفه بأنه أنقذ البلد
مــن ح ــرب أهـلـيــة .وواض ــح مــن تطور
هذه األحداث ومسارها أن الحزب كان
وح ــده مـحــور الحركة السياسية في
كل االتصاالت واللقاءات التي أجريت
لتطويق ذيول حادثة الجاهلية.
وإذا كان تفرد حزب الله بدور بارز له،
ليس حــدثــا طــارئــا حــن يتعلق األمــر
ـوريــا،
بمسألة تخص حليفًا لــه ولـسـ ّ
كـمــا يحصل فــي مـلــف تــوزيــر ســنــة 8
آذار ،وبصرف النظر عن مستقبل هذه
الحادثة ،إال أن البارز في ما جرى ،هو
غياب دور رئيس الجمهورية العماد
م ـي ـش ــال ع ـ ــون ف ــي الـ ـي ــوم ــن األول ـ ــن
للحدث ،قبل أن يبادر أمس إلى إطالق
أول مــوقــف علني مما ج ــرى ،إضافة
إلـ ــى اف ـت ـق ــاد األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة الـحــد
األدنى من التنسيق في ما بينها.
ال يشكك سياسيون في أال يكون عون
تابع مجريات األحداث األخيرة ،منذ
لحظاتها األولـ ــى .املـشـكـلــة تــأتــي من
مـكــان آخ ــر ،ألن حــادثــة خـطــرة كالتي
وقـعــت ،كانت تستدعي املـبــادرة منذ
الـســاعــات األول ــى إل ــى إط ــار سياسي
وأمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي أكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر ،ول ـ ـي ـ ــس االن ـ ـت ـ ـظـ ــار
إلـ ــى اف ـت ـت ــاح امل ـك ـت ـبــة ال ــوط ـن ـي ــة ،ألن
تداعياتها كما دلت عليها نتائجها،
كـبـيــرة بــاملـعـنــى الـسـيــاســي واألم ـنــي
ع ـل ــى الـ ـ ـس ـ ــواء .ولـ ـي ــس املـ ـقـ ـص ــود أن
يتدخل رئيس الجمهورية بأي حدث
أمني ف ــردي ،بــل أن عملية حملت كل
عـنــاصــر الـتــوتــر ،وتـقــاطــع فيها عمل

املـ ــؤس ـ ـسـ ــات األمـ ـنـ ـي ــة مـ ــع الـ ـتـ ـش ــرذم
ال ـس ـيــاســي ،ك ــان ي ـف ـتــرض أن تـعــالــج
م ــن أع ـلــى مــرتـبــة سـيــاسـيــة .ورئـيــس
الجمهورية يعرف تمامًا االنعكاسات
الـسـيـئــة ل ـهــذا الـتـطــور وخ ـطــورتــه ،ال
سـيـمــا أن ــه م ــس بـحـلـقــة  -مـهـمــا كبر
أو ص ـغ ــر ح ـج ـم ـهــا  -ح ـل ـي ـفــة ل ـحــزب
ال ـلــه ،فـيـمــا ال ـطــرف اآلخ ــر هــو رئيس
الحكومة املكلف سعد الحريري ،وأن
أي غلطة أمنية كــان يمكن أن تشعل
الــوضــع الــداخـلــي ال ــذي يـحــرص عون
على استقراره.
األكيد أن أي متابعة ألي حدث أمني
ت ـعــود إل ــى وزيـ ــري الــداخ ـل ـيــة ووزي ــر
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ،لـ ـك ــن أب ـ ـعـ ــاد مـ ــا جـ ـ ــرى فــي
االتـ ـج ــاه ــن ،ال ع ــاق ــة ل ـهــا بــانـتـظــام
عـمــل املــؤس ـســات وتـحــديــد املرجعية
الـصــالـحــة إلدارة األزم ـ ــة ،كـمــا تنص
عليه القوانني املرعية اإلج ــراء .إال أن
ال ـص ـمــت ال ـس ـيــاســي وان ـك ـف ــاء الـعـهــد
ل ـ ـسـ ــاعـ ــات طـ ــوي ـ ـلـ ــة ،ع ـ ــن اس ـت ـي ـع ــاب
الحدث ،ولو عالنية ،ليس أمرًا صائبًا

يصب في مصلحته ،وال يكرس دور
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ف ــي تـ ـف ــادي أي
مـشـكـلــة خ ـط ــرة ع ـلــى هـ ــذا امل ـس ـتــوى،
ألنـ ـ ــه يـ ـف ـت ــرض أن يـ ـك ــون امل ــرج ـع ـي ــة
األعـ ـل ــى ف ــي م ــواج ـه ــة أحـ ـ ــداث ك ـهــذه،
ت ـم ـت ــزج ف ـي ـه ــا ال ـع ـن ــاص ــر امل ــذه ـب ـي ــة
والـسـيــاسـيــة واألم ـن ـيــة .واملـشـكـلــة أن
حملة التجييش املتبادلة ،بني طرفي
ال ـح ــادث ــة ،واالس ـت ـغ ــال الـتـلـفــزيــونــي
للحدث األمني ،كان يمكن أن ينعكس
على األرض ،بأحداث أو أخطاء ليست
ف ــي ال ـح ـس ـبــان ،م ــا م ــن شــأنــه أن يهز
االستقرار الــذي يحرص عليه رئيس
الجمهورية.
ف ـع ــون كـ ــان ي ـش ــدد دومـ ـ ــا ع ـل ــى عـمــل
املؤسسات األمنية والتنسيق بينها
حـ ـف ــاظ ــا عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـق ـ ــرار وت ــأم ــن
مـسـتـلــزمــات ال ـت ـهــدئــة الــداخ ـل ـيــة .في
ال ـح ــادث ــة األخـ ـي ــرة ،وب ـص ــرف الـنـظــر
ع ــن أسـبــابـهــا الـحـقـيـقـيــة وأخـطــائـهــا
مــن الـجــانـبــن ،لــم يـظـهــر أي تنسيق
أم ـنــي ،لـيــس مــن ب ــاب اس ـتــدعــاء قــوى

حدث الجاهلية أحيا
«انتماءات» المؤسسات
األمنية ،فعاد كل
جهاز إلى مرجعيته
السياسية والطائفية

األمـ ــن لـلـجـيــش ب ـهــدف امل ـس ــان ــدة في
ع ـمــل كـ ـه ــذا ،ب ــل م ــن زاويـ ـ ــة اإلح ــاط ــة
األمنية الشاملة ،وخصوصًا للجيش،
بــالــوضــع لـسـحــب عـنــاصــر التفجير،
ه ــو أم ــر يـنـعـكــس م ـبــاشــرة عـلــى أداء
املؤسسات األمنية .فالجيش ال يمكن
أن يتذرع بأن قوى األمن هي صاحبة

لم تكن مضت أيام قليلة على اجتماع المجلس األعلى للدفاع ،الذي طلب فيه عون من األجهزة التنسيق في ما بينها (داالتي ونهرا)

عن الهدر واالحتكار :أعمدة الحياة المعاصرة

ال ـصــاح ـيــة ف ــي م ــا جـ ــرى ،وال يمكن
أي ـضــا أن ي ـقــول أن ال ش ــأن لــه فــي ما
حدث ،وأن صمته أمر بديهي .ألن أي
خضة أمنية كــان يمكن أن تـقــع ،هي
من مسؤوليته ،إال إذا كان هناك قرار
ب ـعــدم تــدخـلــه وال ـب ـقــاء عـلــى الـحـيــاد.
وغ ـي ــاب الـتـنـسـيــق األم ـن ــي ب ــن كــافــة
املــؤس ـســات ،ســاهــم فــي ع ــدم تطويق
ذي ــول ح ــدث خطير بــانـعـكــاســاتــه .إذ
ال يستطيع أي جهاز أمني أن يتفرد
ب ــأي ع ـمــل أم ـن ــي مـهـمــا ك ــان ــت درج ــة
خـ ـط ــورت ــه ،م ــن دون إح ــاط ــة ال ـق ــوى
املعنية أيضًا بما يحصل ،كي يكون
قـ ــادة األجـ ـه ــزة املـخـتـصــة ع ـلــى بينة
م ـس ـب ـق ــة السـ ـتـ ـحـ ـض ــار كـ ــل مـ ــا ي ـل ــزم
لـتـفــادي وق ــوع انــدفــاعــات أمنية غير
م ـح ـســوبــة .عـلـمــا أن ــه ل ــم ت ـكــن مضت
أيـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة ع ـل ــى اج ـت ـم ــاع امل ـج ـلــس
األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع ،ال ـ ـ ـ ــذي طـ ـل ــب ف ـيــه
رئيس الجمهورية من هــذه األجهزة
الـتـنـسـيــق ف ــي م ــا بـيـنـهــا «ل ـل ـحــد من
األحداث األمنية».
ولـ ـ ـع ـ ــل أخـ ـ ـط ـ ــر مـ ـ ــا ح ـ ـصـ ــل فـ ـ ــي تـ ــرك
األوضـ ـ ـ ـ ــاع ت ـت ـف ــاق ــم إل ـ ــى ه ـ ــذا ال ـح ــد،
ه ــو أن م ــا ج ــرى أعـ ــاد إل ــى الــواج ـهــة
مشكلة تقسيم األجـهــزة األمـنـيــة بني
املــرجـعـيــات الـسـيــاسـيــة ،بـعــد مرحلة
ت ـم ــوض ــع امل ــؤسـ ـس ــات مـ ـج ــددًا تـحــت
ك ـن ــف م ــرج ـع ـي ــة أشـ ـم ــل وأوسـ ـ ـ ــع مــن
املــرجـعـيــات الـسـيــاسـيــة .فــا الجيش
وال ق ـ ـ ــوى األم ـ ـ ـ ــن وال األم ـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام
بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،ب ـف ـعــل دور مــديــره
الـ ـع ــام ال ـ ـلـ ــواء عـ ـب ــاس إب ــراهـ ـي ــم إل ــى
جانب رئيس الجمهورية ،خرجوا من
ع ـبــاءة الـحـكــم كـكــل .ح ــدث الجاهلية
أحيا «انتماءات» املؤسسات األمنية،
فـ ـ ـع ـ ــاد كـ ـ ــل جـ ـ ـه ـ ــاز إلـ ـ ـ ــى م ــرج ـع ـي ـت ــه
الـسـيــاسـيــة والـطــائـفـيــة .وإصـ ــاح ما
خـلـفــه ح ــدث الـجــاهـلـيــة قــد يستغرق
ً
وقتًا طــويــا ،ألنــه يعيد إلــى األذهــان
ص ــورًا عــن االنـقـســامــات الـتــي طبعت
عمل األجهزة األمنية والقضائية ،في
الـسـنــوات الـفــائـتــة ،وه ــذا ال يمكن أن
يمر مرورًا عابرًا في عهد يريد إعادة
االعتبار إلى دور املؤسسات وانتظام
عملها.

تقرير

نتنياهو يناور على الحدود اللبنانية
بـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن الـ ـضـ ـجـ ـي ــج اإلع ـ ــام ـ ــي
والدبلوماسي ،بــدأت قــوات االحتالل
اإلسرائيلي أمس «مناورة» عسكرية
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود مـ ـ ــع ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،داخـ ـ ــل
األراضــي الفلسطينية املحتلة ،تحت
عـ ـن ــوان ال ـب ـحــث ع ــن أنـ ـف ــاق حـفــرتـهــا
املقاومة .العملية التي منحها جيش
الـعــدو اســم «درع الـشـمــال» ب ــدأت من
مستعمرة املطلة ،قبالة بلدة كفركال
(قضاء مرجعيون) ،حيث زعم العدو
اكتشاف أحد األنفاق.
وطـ ـ ـ ــوال الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة ،كــانــت
األنـ ـف ــاق ،ب ـصــرف ال ـن ـظــر ع ــن حقيقة
وج ــوده ــا ،مـ ــدار س ـج ــال إســرائ ـي ـلــي،
وأخذ ورد بني املستوطنني واملؤسسة
الـعـسـكــريــة ال ـتــي كــانــت تــرفــض هــذه
الفرضية .واستند هذا الرفض الى انه
في حال قرر حزب الله التوغل شمال
فلسطني املحتلة ،فلن يكون بحاجة
إلى هذا النوع من الوسائط ،لسهولة
الخرق املباشر ،لخصوصية الطبيعة
الجغرافية بني الجانبني.
رغم ذلــك ،أكــدت إسرائيل ،أمــس ،بعد

م ـقــدمــات اس ـت ـمــرت أســاب ـيــع وحملة
دعــائـيــة واس ـعــة ،انـهــا اكتشفت نفقا
هجوميا يمتد من األراضي اللبنانية
إل ــى م ــا وراء الـ ـح ــدود ،وف ــي انـتـظــار
«اكـ ـتـ ـش ــاف أنـ ـف ــاق أخـ ـ ـ ــرى» .الـحـمـلــة
ال ــدع ــائـ ـي ــة جـ ـ ـ ــاءت الف ـ ـتـ ــة جـ ـ ـ ــدا ،مــع
محاولة توظيفها بوصفها نجاحا
ف ــي م ـس ـي ــرة ال ـ ـصـ ــراع م ــع امل ـق ــاوم ــة.
واالهـ ـ ـ ــم انـ ـه ــا ّ
رح ـ ـلـ ــت م ـ ـ ــأزق رئ ـيــس
ح ـك ــوم ــة الـ ـع ــدو ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو
واملالحقة القضائية التي تحاصره
إل ـ ـ ــى ال ـ ـخ ـ ـلـ ــف ،وح ـ ــول ـ ــت االهـ ـتـ ـم ــام
ال ـج ـم ــاه ـي ــري ،مـ ــن جـ ــديـ ــد ،بــات ـجــاه
التهديد األمني.
في روايــة إسرائيل شكال ومضمونا
ومناسبة ،دالالت من املفيد اإلشــارة
إليها:
«كشف» األمس عن النفق وعما سمي
«ح ـم ـل ــة ع ـس ـك ــري ــة» ت ـم ـتــد أس ــاب ـي ــع،
س ـب ـق ــه ،وب ــوتـ ـي ــرة م ــرت ـف ـع ــة ،تـهــويــل
اسـتـمــر مـنــذ اإلعـ ــان عــن وق ــف الـنــار
في قطاع غزة الشهر املاضي ،وشمل
إشـ ـ ــارات وت ـل ـم ـي ـحــات ،م ــن بـيـنـهــا أن

إســرائـيــل ستقدم على تنفيذ «حــدث
أمـنــي هــام شـمــاال» مــن شــأنــه ان يجر
إل ــى مــواج ـهــة ع ـس ـكــريــة .ك ـمــا سبقت
اإلع ــداد لهذا «الـحــدث الـهــام» مواقف
وتـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات لـ ـلـ ـبـ ـن ــان وحـ ـ ـ ــزب الـ ـل ــه،
واإلع ــان عــن مـنــاورات عسكرية غير
مسبوقة ،وتمديد والية رئيس أركان
جـ ـي ــش االح ـ ـت ـ ــال غـ ـ ـ ــادي اي ــزنـ ـك ــوت
أسبوعني ،وتشديد على أن «الحدث
األمني الهام» هو سبب قبول العدو
وقف النار مع قطاع غزة وما رافقه من
ّ
صورة انكسار وذل .وشمل التهويل،
أيضًا ،اللجوء إلى األميركيني لتجنيد
تــأيـيــدهــم و«مــوافـقـتـهــم» ،مــع ســرديــة
متطرفة في عالنيتها.
وإذا كانت إسرائيل تريد العمل على
اكتشاف ما تقول انها أنفاق ،وكانت
بحاجة إلى مثل هذه املقدمات ،وإلى
تجنيد األميركيني الذين سارعوا إلى
نـجــدتـهــا عـبــر تـصــريـحــات مستشار
األمـ ــن ال ـقــومــي ج ــون بــول ـتــون ،فـهــذا
ال يـ ــدل سـ ــوى ع ـلــى م ـن ـســوب الـ ــردع
ّ
املــرتـفــع ال ــذي تشكله ق ــوة حــزب الله

في مواجهة العدو.
فـ ــي ذلـ ـ ــك تـ ـب ــرز مـ ـق ــارن ــة «ي ــدي ـع ــوت
أحرونوت» ،ذات الدالالت ،بني موقف
اسرائيل من أنفاق غــزة واملوقف من
«أن ـف ــاق» ح ــزب ال ـلــه .مـعـلــق ال ـشــؤون
الـعـسـكــريــة فــي الصحيفة اش ــار إلــى
ً
رادعــا ،فإنك تعمل
أنه «عندما تكون
على داخل قطاع غزة الكتشاف أنفاق
ّ
وتسميها عمال وقائيا ،لكن
حماس
ع ـنــدمــا ت ـك ــون م ــردوع ــا ف ــإن ــك تعمل

رئيس كتلة المعارضة
اإلسرائيلية :هل هذه
عملية درع الشمال أم
درع نتنياهو؟

على اكتشاف األنفاق داخــل اراضيك
ّ
وتسميها عملية عسكرية».
ب ــدوره ــا ،ارت ــاب ــت امل ـع ــارض ــة ف ــي تل
أب ـ ـيـ ــب مـ ــن ت ــوقـ ـي ــت الـ ـحـ ـمـ ـل ــة .وقـ ــال
رئ ـي ــس ك ـت ـلــة امل ـع ـس ـكــر الـصـهـيــونــي
(حزب العمل) عضو لجنة الخارجية
واألمـ ــن ي ــؤال ح ـســون إن «املـعــارضــة
ت ـطــالــب ب ــأج ــوب ــة ،ف ـهــل هـ ــذه عملية
درع شمالي أم أنـهــا درع نتنياهو؟
ن ـطــالــب بـعـقــد ن ـقــاش مـسـتـعـجــل في
لجنة الخارجية واألمن لالطالع على
العملية وانعكاساتها».
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـج ـي ــش
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي أم ـ ـ ــس ان «الـ ـ ــوضـ ـ ــع فــي
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ه ـ ـ ـ ــادئ ومـ ـسـ ـتـ ـق ــر ،وه ــو
قـيــد مـتــابـعــة دقـيـقــة .وت ـقــوم وح ــدات
الجيش املنتشرة في املنطقة بتنفيذ
مهماتها املعتادة على طول الحدود
بالتعاون والتنسيق مع قــوات األمم
املـتـحــدة املــؤقـتــة ملنع أي تصعيد أو
زعزعة لالستقرار ( )...والجيش على
جهوزية تامة ملواجهة أي طارئ».
(األخبار)

عامر محسن
ّ
ّ
رياضية ،وألنني
احتجت مؤخرًا الى شراء مالبس وثياب
ّ
بالتسوق فقد سألت من حولي ،واكتشفت
لست خبيرًا
ً
ّ
ّ
أم ــري ــنّ :أوال ،ان ـنــي ان ـح ــدرت طـبـقــيــا وال يـمـكــن أن أفــكــر
ّ
العاملية (وهذه في
بالشراء من املتاجر الرسمية للماركات
بكثير
لـبـنــان ،وأكـثــر دول الـعــالــم الـثــالــث ،تـ ّفــوق أسـعــارهــا ُ ٍ
متاجر ال
السعر في بالد الغرب ،رغم فارق الدخل ،وهي
وبشكل
يرتادها فعليًا ســوى األثــريــاء والـسـيــاح) .ثانيًا،
ٍ
ـواز ،اكـتـشـفــت ّأن أكـثــر الـبـنــانـيــن مــن الـطـبـقــة الــوسـطــى
مـ ٍ
وم ــا دون ،وم ـن ــذ أك ـث ــر م ــن ع ـق ـ ٍـد ،ي ـش ـت ــرون حــاجـيــاتـهــم
ّ
حصري من املتاجر التي تستورد البضاعة
بشكل شبه
ٍ
ـار مـنـخـفـضــة فــي
ـ
ع
ـ
س
ـأ
ـ
ب
ـا
ـ
ه
ـ
ع
ـ
ي
ـ
ب
ـ
ت
و
ـرب
ـ
غ
ـ
ل
ا
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ض
ال ـفــائ ـ
ٍ
بالدنا ()outlets؛ وهذه املنافذ قد أصبحت صناعة كاملة
ـزء مـهـ ٍّـم مــن ســوق التجزئة،
فــي لـبـنــان ،تستحوذ على جـ ٍ
ّ
ومحالتها ضخمة لها فــروع مـتـعــددة وزبــائــن ينتظرون
وصــول «الـشـحـنــات» الـجــديــدة (ان ـحــداري الطبقي لــم يكن
ً
كامال ،فهذه املتاجر فيها ايضًا طبقات ومستويات ،من
ـزء من
تلك الـتــي تبيع ً مــاركــات عاملية فــات موسمها ،بـجـ ٍ
ثمنها ،وصــوال الى تلك التي تستورد البضاعة الصينية
الرخيصة).
ـات ثـمـيـنــة ،ثم
مل ــاذا ت ـقــوم ال ـشــركــات بـخـفــض ثـمــن مـنـتـجـ ٍ
ترسلها للتصريف في بالد العالم الثالث؟ الجواب السهل
هــو «فــائــض االن ـت ــاج» .الـصـنــاعــة تنتج كـمـيــات كـبـيــرة من
الـبـضــائــع ،أك ـبــر بـكـثـيــر مـمــا يـمـكــن لـلـجـمـهــور الـغــربــي أن
يـشـتــري فــي مــوســم ،وصـنــاعــة املــوضــة ت ـقــوم فــي الــوقــت
«دورات» موسمية:
ذاته (وذلك منذ أكثر من قرنني) على ّ
تبتدع دور املــابــس موضة جــديــدة فــي كــل موسم (وهــذا
يحصل في مراكز ّ
معينة :باريس ،ميالنو ،الخ) وهذا يرفع
ثـمــن املـنـتـجــات «ال ـجــديــدة» الـتــي نــزلــت لـلـتـ ّـو ،وه ــو يسمح
ّ
تحصل أربــاحــا مرتفعة
للمراكز التي تقود املــوضــة بــأن
ّ
من «تشكيلتها» الجديدة التي تقود بها السوق واألذواق.
ول ـك ــن هـ ــذا س ـي ـص ـطــدم ب ـ ـ «ف ــائ ــض االن ـ ـتـ ــاج» م ــن املــوســم
املاضي ،والــذي لم يتم بيعه بعد ،فيصبح من الضروري
«تـصـفـيــة» ه ــذا الـفــائــض ،أو تبخيس ثـمـنــه واخ ــراج ــه من
الـســوقّ ،
فيتم ارســالــه الــى لبنان والفيليبني وغـيــرهــا من
ّ
الـ ّـدول الفقيرة .ولهذا السبب ايضًا ،حني أمــارس رياضة
الجري في الصباح في بيروت ،أكتشف أنني ّ ونصف من
حولي نرتدي املاركة نفسها (وهذه الثياب كلها قد تكون
مستوعب واحد).
أتت الى البلد في
ٍ
دورة االستهالك

ٌ
ولكن هذا مثال بسيط على مسألة أكبر .الفكرة التي نطرحها
ـارض
هنا هــي ّأن الـهــدر ،ومثله االحـتـكــار ،ليس مـجـ ّـرد «عـ
ٍ
جانبي» للرأسمالية ،فائض ينتج عن قلة الفعالية أو سوء
التخطيط؛ الـهــدر لــه دور مــركــزي وحـيــوي فــي الرأسمالية
ّ
تستمر بشكلها الحالي من دونه.
اليوم ،وهي ال يمكن أن
مثلما ّ ّأن مالبس املوسم الحالي لن تكون لها قيمة ربحية
ّ
عالية ال لــو استبدلت موضة املــوســم املــاضــي وبخستها،
فـ ّ
ـإن نمط االن ـتــاج املــرتـفــع فــي الــرأسـمــالـيــة الحديثة يحتاج
ّ
مستمر،
الى «هــدر» و«تدمير» و«تصريف» القيمة
ٍ
بشكل ٌ
هناك مثال شهير
وبصرف النظر عن الحاجة أو
العقالنيةّ .
ُ
ي ـقـ ّـدم فــي ه ــذه الـحــالــة عــن «ال ـت ـقــادم امل ـخــطــط» (planned
 )obscolescenceالــذي تدمجه الكثير من الصناعات في
ّ
مصممًا لكي ال يخدمك أكثر
يكون املنتج
منتجها .أي أن
ّ
ٌ
من سنتني ،وأن يتعطل بعدها أو يأتي نظام يجديد يجبرك
على استبداله (الـهــاتــف أو الكمبيوتر كأمثلة)؛ فالشركة
ال يمكن أن تربح لــو خدمك الـبـ ّـراد أو التلفزيون لعشرين
ّ
ٌ
ممكن وم ـتــاح) .ولـكــن هــذا الــنـمــط مــن «تــدويــر
سنة (وه ــذا
بأشكال ال تحصى :من الوظائف
يجري
الهدر»
القيمة عبر
ٍ
«الـهــراء» ،التي ال يعرف أصحابها مــاذا يفعلون بالضبط،
ّ
ال ــى ان ـت ـفــاخ ال ـق ـطــاع امل ــال ــي حــتــى أص ـبــح أك ـبــر بـكـثـيــر من
«االقتصاد الحقيقي» ،الــى الحروب والتدمير الــذي ّيجري
خاللها (كما يشرح علي القادري)؛ هذا حتى ال نتكلم عن
أثــر الـهــدر غير املحسوب على البيئة وامل ــوارد الطبيعية -
ّ
مستمرة
الضحية األولى لهذا النمط .هناك حاجة الى زيادة
في االنـتــاج ،بصرف النظر عن االستهالك وحالة املجتمع
ّ
بشكل ما.
تصرف
واألجور ،وعلى هذه املليارات الكثيرة أن
ٍ

ـازل فــي الغرب
ٍ
كمثال آخــر مــن عالم االسـتـهــاك ،أكثر املـنـ ّ
بدقة عالية ّ
جدًا
تشتري ،منذ سـنــوات ،شاشات تلفزيون
ّ
التكنولوجيا ،مــع أنــك تقريبًا لــن تجد
ّ( ،)4Kوتــدفّــع ثمن ّ
بثًا بهذه الدقة العالية ال بصعوبة :البنية التحتية ّ لالنترنت
ال تحتملها ،والـقـنــوات الـهــوائـيــة ال تـقــدر عـلــى بــثـهــا ،وهــي
ـوات مــن الـيــوم (لــدى مستهلكي
لــن تصبح رائـجــة قبل سـنـ ٍ
الـتـقــانــة فــي ال ـغــرب تـعـبـيـ ٌـر هــو «االح ـت ـيــاط مــن املستقبل»،
يستخدمونه لتبرير املشتريات ،وهو يناسب تمامًا رغبة
الـشــركــات الـصــانـعــة ويعقلن دورة ال ـهــدر« .االح ـت ـيــاط من
فعليًا أن تشتري تكنولوجيا مستقبلية
املستقبل» يعني ً
 على كمبيوتر مـثــا  -وتــدفــع ثمنها مضاعفًا وتحتفظّ
بـهــا مــع أن ــك تـعــرف أن ــك لــن تستخدمها ال ـي ــوم ،فـهــي غير
رائـجــة بعد .ولكنك «تضمن» أنها ستكون مــوجــودة حني
تنتشر في املستقبل .السؤال األكبر في هذه الحاالت ّ (وهو
«فلسفي» فــي جــانـ ٍـب منه) هــو :هــل نحن بحاجة حقًا الى
ّ
جديد لهذه ّ
السلع؟ هل املوارد التي تستخدم
«تطوير»
كل
ٍّ
ٍ
ّ
وتدمر مع انتاج كل تلفزيون وهاتف  -واستبدال ما قبله
ٌ
 هي جزء «ضــروري» من عملية االنتاج ،وتعكس رغباتّ
ّ
الناس وطلباتهم ،أم هي تتبع منطقًا ّ
والتوسع،
بالربح
ًا
خاص
ً
يكون الهدر في قلبه؟ هل تنتج الشركات أجياال جديدة من
سلعها باستمرار لتلبية الطلب ومواكبة التكنولوجيا ،أم
ّ
ّأن الــنــاس تشتري ،ببساطة ،مــا تفرضه عليها الشركات
وتـقــدمــه الــى ال ـســوق؟ (حـتــى نبقى م ّــع املـثــال أع ــاه ،هناك
ٌ
شكوك حقيقية حول ما إن كانت دقــة أعلى في الوسائط
الـبـصــريــة سـتـقـ ّـدم «تـجــربــة مختلفة» للمستهلكني ،وأنـهــا
تستحق االج ـ ــراءات ال ــازم ــة لتحميل الـشـبـكــات أضـعــاف
حملها الـحــالــي .والكثير مــن الـفــروقــات التقنية الـتــي يدفع
الـهــواة املتحمسون مقابلها مئات ال ــدوالرات هــي فروقات
«تقنية» ّ
ّ
كمية ،أي أنك ال يمكن أن تلحظها بسهولة بالعني
ّ
املستمر لدفعك الــى شــراء تلفزيون أكبر
امل ـجـ ّـردة .وا ًملـيــل
ّ
ّ
حجمًا ،مـثــا ،هــو خدعة تسويقية؛ فما يهم حــن تشاهد
الشاشة هو منظورك الخاص وليس الحجم باملطلق  -أي أن
بقياس صغير ولكنك تجلس بقربه يعطيك صورة
تلفازًاَ
ٍ
بعيد عنك عدة أمتار).
«أكبر» من
تلفاز هائل ٍ
ٍ
النفط الصخري كمثال

ّ
ّ
املسألة تتعقد حني نفكر بالنتائج السياسية لهذا النمط.
ٌ
«النظرية» كنموذج وبني
هناك فارق كبير بني الرأسمالية
ً
الرأسمالية كتاريخ حقيقي ،تأخذ أشكاال مختلفة حول
الـعــالــم وعـبــر الـحـقـبــات ،وإن كــان يـحـ ّـركـهــا الـقــانــون ذاتــه.
املـشـكـلــة تـبــدأ حــن يـفـتــرض الـبـعــض أن الـتــاريــخ يـجــب أن
ّ
النظرية ( ًســواء كــانــت نموذجًا ليبراليًا
يعمل كما تـقــول
أو قــانــونــا مــارك ـس ـيــا) بـ ــدال م ــن الـتـخـطـيــط ع ـلــى أ ًس ــاس
«الرأسمالية كما هي» .فلنأخذ صناعة النفط مثاال .كما
ٌ
معروفّ ،
فإن التنبؤ ّبانتاج النفط وسعره املستقبلي
هو
هو من أعسر األمور ،وكل النماذج التنبؤية التي خرجت
وحركته قد فشلت عبر السنني .إن
لتفسير سعر النفط ّ
كانت الصعوبة هنا تتعلق بتعدد العناصر التي تدخل
في الحسبان ،تقنية وتسويقية وغيرهاّ ،
فإن «الرأسمالية
الـيــوم» تـقـ ّـدم على ال ـ ّـدوام وقــائــع جــديــدة ال يمكن ّ
التنبوء
ّ
التحسب لها أو اعتبارها نتاجًا «طبيعيًا» لعمل
بها أو
الـ ّـســوق .تـ ّـم انـتــاج مليارات البراميل مــن النفط الصخري
عقد أو
في اميركا ،التقنية الجديدة التي لم تنطلق اال قبل ٍ
نحوه .وسيتم انتاج مليارات أخــرى في املستقبل ،مهما
حدث ،وهذا قد ّ
غير كل ّموازين أسواق النفط واعتباراته.
ٌ
حسن ،هل تعرفون أن كــل هــذا االنـتــاج ،تقريبًا ،كــان يتمّ
بخسارة؟ بمعنى ّأن شركات النفط الصخري ،منذ ّ
توسع
انتاجه عام  2014وبصرف النظر عما إن كانت األسعار
بشكل
مــرتـفـعــة أو مـنـخـفـضــة ،تـخـســر سـنــويــا ،وتـخـســر
ٍ
كبير؟ مجموع ّ
الديون واالستثمارات التي ّ
صبت في هذه
قروض مصرفية
الصناعة في العقد املاضي (على شكل
ٍ
أو شراء أسهم أو عرض سندات) قد تفوق الــ 600مليار
الشركات .والخسائر لم تكن
دوالر ،هي على
دفاتر هذه ّ
ّ
ّ
مستمرة وفــي كــل ربـ ٍـع مــالـ ّـي ،وهــي ضخمة
موسمية ،بل
ّ
بـعـشــرات امل ـل ـيــارات ،وي ـتـ ّـم تـمــويـلـهــا عـبــر ال ـضــخ املستمر
ّ
للديون واالستثمارات.
بـ ـ ّ
ـأي م ـن ـطـ ٍـق ت ـج ــاري «ت ـق ـل ـيــدي» يـمـكــن أن تـسـتـثـمــر فــي
صناعة تخسر باستمرار ،بل أن تزيد هذه االستثمارات
ٍ

وت ـت ـض ـ ّـخ ــم؟ ه ـن ــاك ن ـظ ـ ّ
ـري ــة رائـ ـج ــة ،م ـن ــذ ص ـع ــود الـنـفــط
الـصـخــري ،ب ـ ّ
ـأن صـنــاعـتــه ال تتعلق بــالــربـحـيــة والـفـعــالـيــة،
ّ
بل بتصريف الكميات الضخمة من السيولة التي توفرت
بعد أزمــة عــام ّ 2008
منفذ
املالية ،وهــي كانت تبحث عن
ٍ
وس ــط ال ـفــوائــد امل ـتــدنـ ّـيــة .ص ــدر أخ ـي ـرًا ك ـتـ ٌ
ـاب للصحافية
األمـيــركـيــة بـيـثــانــي مــاكـلــن (وه ــي اشـتـهــرت بتحقيقاتها
حول فضيحة «انرون» في بداية األلفية) عنوانه «اميركا
ّ
ّ
السعودية» يلخص هذه الحجج؛ وهي تقول ّإن الصناعة
وتقنياتها املعقدة لم تثبت بعد بأنها قادرة على الربحية،
ّ
ّ
تستمر بسبب وفرة السيولة
في أي
ٍ
مناخ سعري ،ولكنها ّ
والفوائد املنخفضة (بحيث تغطي هذه الشركات قروضها
بـقــروض جــديــدة ،ثـ ّـم تستدين أكثر مــن أجــل «الـتـ ّ
ـوســع»).
ٍ
«العقالني» ،من املمكن استخراج كميات مماثلة
باملعنى
ّ
بكلفة أقــل مــن أمــاكــن أخــرى فــي الـعــالــم ،ولكن
النفط
مــن
ٍ
ّ
ـورد
الـهــدف مــن هــذه العملية هـ ّـو لـيــس «ان ـتــاج الـنـفــط» كـمـ ٍ
حاجة ّ
معينة الى الطاقة ،بل تدوير مئات املليارات
وتلبية
ٍ
ـال يستهلك الـقــروض بعطش فـكــان هــدفــا مثاليًا
فــي مـجـ
للتمويلٍ .قد ّ
يتبي ،بعد سنواتّ ،أن مزاعم هذه الشركات
ّ
ّ
الربحية،
صحيحة وأنها ستصل ،في نهاية املطاف ،الى
وترد ديونها على املدى البعيد ّ
ّ
ّ
تتحول «الفقاعة»
جدًا؛ وقد
الى أزمة لو نضب التمويل أو تعاظم جبل ّ
الدين ،وتفلس

حصل وقت
أكثر هذه الشركات أو تقوم الحكومة  -كما
ّ
مخرج لكتلة القروض املتعثرة على
األزمة املالية  -بايجاد
حـســاب املجتمع كـكـ ّـل .ولـكـ ٍـن ،مهما حـصــل ،فـ ّ
ـإن كــل هذا
القطاع لم يكن ممكنًا في ّ
جو «رأسمالي طبيعي» يبحث
عــن الربحية باملعنى الـتـجــاري البسيط ،والنتائج هنا لم
تقف عند باب املصارف ،بل ّ
غيرت «الواقع» على األرض:
ـواق ج ــدي ــد ٍة لـلــديــن،
ال ـط ـفــرة امل ــال ـ ّـي ــة ،وه ــي تـبـحــث ًع ــن أس ـ ـ
ٍ
ّ
ّ
ّ
حقيقية.
نفطية
جانبي  -طفرة
بشكل
خلقت -
ٍ
خاتمة

الوجه اآلخر للهدر هو االحتكار ،املصدر األساسي لألرباح
«ال ـك ـب ـيــرة» ف ــي الــرأس ـمــال ـيــة امل ـعــوملــة .ال ـ ّـص ــراع ب ــن الـصــن
واميركا يدور تحديدًا حول نقاط «االحتكار التكنولوجي»،
التي ما زالت ّ
تؤمن للغرب عوائد هائلة وهي مسؤولة عن
ـزء أســاســي مــن الــرخــاء فـيــه .فــي عــدد «ايكونوميست»
جـ ٍ
ٌّ
ّ
األخ ـيــر مـلــف خ ــاص عــن ال ـصــراع ح ــول صـنــاعــة الـشــرائــح
مجال
الدقيقة ،وعن محاوالت اميركا ملنع الصني من دخول
ٍ
تفوق قيمته مئات املليارات ،وهامش الربح فيه  -بحسب
التقرير األخير لشركة «انتل»  -يصل الى ( %65هــذا هو
املعنى الحقيقي لالحتكار والعائد االحتكاري ،فال يوجد
رأسمالي تنافسي يمكن أن تحصل فيه على عوائد
سوق
ّ
مشابهة ،ال لغياب املنافسني .وســوق املعالجات الكبيرة
فــي العالم الـيــوم ،التي تستخدم فــي الكمبيوتر والـخــوادم،
تحتكره فعليًا «ان ـتــل» مــع شــركـ ٍـة امـيــركـيــة أصـغــر بكثير
 وهــي« ،اي ام دي» ،تنافس «انـتــل» على ّالسعر ،وتكتفي
قطاعات
بهوامش ربـ ٍـح تـقــارب الـ ــ .)%40هــذا ينطبق على
ٍ
ّ
مـعـ ّـيـنــة ال زال ــت تـتــركــز فــي ال ـغــرب ،مـ ّـن صـنــاعــة مـحــركــات
واحد منها يساوي
الطائرات الى «فايسبوك» و«غوغل» ،كل
ٍ
م ـئــات م ـل ـيــارات ال ـ ـ ــدوالرات ،ونـظـ ّ
ـريـتــي هــي أن الـحـكــومــات
ّ
ثمن.
الغربية ستدافع ّعنها بأي ّ
العبرة هنا هي أنه ،مثلما نتعلم مبكرًا في مجتمعات العالم
ّ
نصدق األمثوالت عن االستقامة وقيمة العمل،
الثالث أن ال
ـام حــول طبيعتها
ـ
ه
أو
تحت
الرأسمالية
ندخل
ال يجب أن
ٍ
ّ
التنافسية وكيف تحقق التنمية واالنـتــاج .صناعة القيمة
ّ
ّ
سياسية ،تمامًا كما تقوم
عملية
في العالم هــي ،أســاســا،
ُ
الـســوق بصناعة ً أذواقـنــا وحاجاتنا وأولــويــاتـنــا ،وتلبسنا
على هواها .عودة الى موضوع النفط الصخري (الذي كان
أمد بعيد ،ولكن
وجوده معروفًا في تكساس وغيرها منذ ٍ
مجد من قبل) ،حني ّ
مرت الطفرة
ال أحد وجد أن استخراجه ٍ
ً
النفطية على اميركا أنتجت عــددًا هــائــا مــن املليونيرات،
ّ
ّ
وحلت بعدها األزمة والفاقة .قرأت أنه ،في تلك املرحلة بني
انـحــدار قـطــاع النفط التقليدي وصـعــود النفط الصخري،
انـتـشــر مـلـصـ ٌـق عـلــى الـسـيــارات عـلــى شـكــل دع ــاء «يــا ّ
رب،
ً
أرســل لي طفرة نفطية أخــرى؛ أعــدك بأني لن أهدرها هذه
ّ
املرة» .الطبيعة والجيولوجيا كانت قد حكمت على تكساس
ّ
الخفية» ،قد أعطى أهل
باالنحدار ولكن السوق املالي ،و«يده
تكساس ما يشتهون.

5

6

األربعاء  5كانون األول  2018العدد 3631

األربعاء  5كانون األول  2018العدد 3631

مجتمع

مجتمع

تحقيق

رقم اليوم

ُ
بعضها يجري إخالؤه لخطره على السالمة العامة،
ترميم.
معها
ينفع
يعد
لم
لدرجة
هلكت
است
مباني كليات الجامعة اللبنانية في بيروت
ّ
ً
ّ
وبعضها اآلخر يعاني مشاكل مزمنة ،فيما كل المباني تحت رحمة متعهدين يسلمون أعماال غير مكتملة وال يجدون من يحاسبهم

79.8

ّ
ترميم مباني «اللبنانية» :الضرب في الميت حرام!
فاتن الحاج
ال تنزل األمـطــار «بــردًا وســامــا» على
م ـبــانــي ك ـل ـيــات ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة
خـ ــارج مـجـمــع ال ـح ــدث ال ـجــام ـعــي .لم
تـعــد املشكلة فــي تـصــدعــات ال ـجــدران
وأع ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــال الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــام ـ ــات وامل ـ ـصـ ــاعـ ــد
ّ
والــزجــاج املـكـســور والـنــوافــذ املخلعة
وانعدام بديهيات الوسائل واألدوات
وال ـت ـج ـه ـي ــزات امل ـك ـت ـب ـيَــة وامل ـخ ـبــريــة،
ُ
ـان «اســت ـنــزفــت» إل ــى الحد
بــل فــي م ـبـ ٍ
األق ـصــى ،وبــاتــت م ـحــاوالت ترميمها
أشبه بـ«الضرب في امليت»!
ففي ُكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
ً
مثال ،أخلي أحد املباني أخيرًا بعدما
تسلمت رئاسة الجامعة تقريرًا يؤكد
وجــود خطر جزئي وانـعــدام السالمة
ال ـعــامــة ف ـيــه .وث ـمــة تــوجــه لـنـقــل كلية
ال ـتــرب ـيــة م ــن األون ـي ـس ـكــو مــؤق ـتــا إلــى
مجمع الحدث ،ملدة  6أشهر ،في انتظار
ّ
املتصدع .وليس وضع
ترميم مبناها
مباني كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
ً
أفضل حاال .فمبنى عمادة الكلية ،في
الــدكــوانــة ،ال يليق بعمادة وال بكلية.
ّ
إذ تشغل الطبقة األرضية منه محال
صـنــاعـيــة وت ـج ــاري ــة ،فـيـمــا تستخدم

مجمع عمودي
في بيروت
م ــع إبـ ـ ــداء ال ــوك ــال ــة ال ـفــرن ـس ـيــة للتنمية
رغـبـتـهــا ف ــي ت ـقــديــم ال ــدع ــم لـلـمـشــاريــع
التي تقوم بها الجامعة اللبنانية ،كشف
رئ ـيــس الـجــامـعــة ف ــؤاد أي ــوب ّأن «لــديـنــا
مخططًا هندسيًا مبدئيًا لبناء مجمع
جــامـعــي ع ـمــودي يـضـ ّـم كـلـيــات بـيــروت
خارج مجمع الحدث» .الكليات ال تحتاج،
بحسب أيوب ،إلى أرض تبلغ مساحتها
 200ألف متر مربع ،لكن يمكننا تشييد
مبان تضم طبقات مرتفعة بمصاعد.
يقر ّ
وإذ ٍ ّ
بأن هناك مساحات في الحدث
يـمـكــن ال ـب ـنــاء عـلـيـهــا« ،إال أن ـنــا نــراهــن
على رمزية بـيــروت ،فالجامعة الوطنية
وامل ــدي ـن ــة تـسـتـحـقــان مـجـمـعــا جامعيًا
الئـ ـق ــا ي ـل ـي ــق بـ ـ ـ ــآالف ال ـ ـطـ ــاب ومـ ـئ ــات
األساتذة واملوظفني».

أعمال الترميم باتت
بيضة ذهب لبعض
التجار والمتعهدين

مطبعة خاصة إحــدى طبقات املبنى.
وضع البناء سيئ من الناحية الفنية،
وق ــد ُر ّمـ ــم قـســم مـنــه مـنــذ سـنـتــن بال
ج ــدوى .أم ــا املـبــانــي األرب ـعــة التابعة
ل ـل ـف ــرع األول ل ـل ـك ـل ـيــة ،ف ــي كــورن ـيــش
املـ ــزرعـ ــة ،ف ــا ت ـص ـلــح أس ــاس ــا لـتـكــون
كليات جامعية .إذ ال مواقف سيارات
هـنــاّ ،والــواج ـهــات تـعــانــي مــن تصدع
و«ن ـ ـ ـ ـ ــش» ،رغـ ـ ــم مـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـتــرم ـيــم
املـ ـتـ ـك ــررة .ف ـي ـمــا بـ ـن ــاء ك ـل ـيــة ال ـع ـلــوم
االقـتـصــاديــة وإدارة األع ـمــال  -الـفــرع
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ف ـ ــي األش ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة ،م ـت ـه ــال ــك،
وحـ ّـمــامــاتــه شبه معطلة ،وال مواقف
لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات .واألم ـ ـ ـ ــر ن ـف ـس ــه يـنـطـبــق
ع ـل ــى امل ـب ـن ــى ال ـس ـك ـنــي ال ـ ــذي تـشـغـلــه
عمادة معهد العلوم االجتماعية في
الطيونة.
ال يـنـسـحــب ال ـك ــام بــال ـت ـســاوي على
ّ ّ
ك ــل امل ـبــانــي .إل أن غــالـبـيـتـهــا قديمة
جـ ـ ـدًا ويـ ـ ـع ـ ــود ت ـ ــاري ـ ــخ اس ـت ـئ ـج ــاره ــا
إلـ ــى س ـت ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي .أم ــا
م ــا اس ـتــؤجــر مـنـهــا ف ــي ف ـت ــرات أق ــرب،
ًَ
فـمـشـكـلـتـهــا أن ـه ــا ُم ـص ـ َّـم ـم ــة أس ــاس ــا
مـبــانـ َـي سـكـنـيــة ،وي ــؤدي استعمالها
ألغـ ـ ــراض تـعـلـيـمـيــة إل ــى اسـتـهــاكـهــا
بسرعة أكبر ،لكون أعداد من يؤمونها
أكبر من أعداد سكان الشقق السكنية.
وه ـنــاك قـســم ثــالــث مــن املـبــانــي ُصـ ِّـمــم
أسـ ــاسـ ــا لـ ـيـ ـك ــون مـ ـنـ ـش ــآت تـعـلـيـمـيــة
لتأجيرها للجامعة اللبنانية .ورغم
أن هذا القسم هو األفضل بني املباني
الـتــي تشغلها الـكـلـيــات حــالـيــا خــارج
إط ــار املـجـمـعــات الـجــامـعـيــة ،إال أنها
باتت قديمة جـدًا ،وخضعت للترميم
من مــرة ،وتعاني مشاكل مزمنة
أكثر ّ
ّ
مــع ال ـنــش وقــلــة ال ـحـ ّـمــامــات ،كـمــا هي
حــال مباني كليتي التربية واإلعــام
 -الفرع األول في منطقة األونيسكو.

فإعداد ملفات التلزيم الفنية يستغرق
أحيانًا أكثر مــن ثالثة أشـهــر ،إضافة
إلـ ــى ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـغــرقــه إجـ ــراء
املناقصات وموافقة ديــوان املحاسبة
وإب ـ ـ ـ ــاغ امل ـ ـ ـقـ ـ ــاول .وهـ ـ ـ ــذا مـ ــا ي ــؤخ ــر،
دائ ـ ـمـ ــا ،أع ـ ـمـ ــال ال ـت ــرم ـي ــم ن ـح ــو سـنــة
وربما أكثر .وفــي غضون ذلــك ،تكون
قــد ط ــرأت أع ـمــال كـثـيــرة إضــاف ـيــة في
امل ـب ـنــى ن ـف ـســه وأض ـ ـ ــرار ج ــدي ــدة غير
مـلـحــوظــة ف ــي دف ـتــر الـ ـش ــروط الفنية
ال ــذي يـصـبــح ،بــالـتــالــي ،غـيــر مطابق
ّ
للواقع الجديد .علمًا أن النظام املالي
ف ــي ال ـج ــام ـع ــة الـ ـ ــذي ي ـخ ـضــع لـنـظــام
املـحــاسـبــة الـعـمــومـيــة يـسـمــح ،بالحد
األق ـص ــى ،ب ــزي ــادة تـصــل إل ــى الـســدس
في الصفقة نفسها .نتيجة ذلك ،غالبًا

ما تكون جميع األطــراف غير راضية
عــن األع ـمــال .فـ ــاإلدارات تـحــاول غالبًا
أن تــدرج مــا يطرأ مــن مشاكل جديدة
ضمن مشاريع الترميم ،رغم أنها غير
ً
م ــوج ــودة أص ــا فــي دفــاتــر ال ـشــروط،
واملقاول يرفض االستجابة ،واإلدارة
امل ــرك ــزي ــة لـلـجــامـعــة ت ـت ـعــرض بـكــامــل
أجهزتها لالنتقاد الدائم ألنها قامت
ب ـت ـل ــزي ــم أعـ ـم ــال غ ـي ــر م ـك ـت ـم ـلــة .أم ــام
هــذا الــواقــع ،تـعــاود الكليات املطالبة
بأعمال ترميم جديدة ...وهكذا.
إال أن ل ـل ـتــرم ـيــم وجـ ـه ــا آخ ـ ــر تـصـفــه
مـ ـص ــادر امل ــوظ ـف ــن ب ــ«ب ـي ـضــة ذه ــب»
ّ
املتعهدين .ففي أغـلــب األحـيــان يفوز
ّ
املتعهدون أنفسهم ،وبعضهم يكون
مقربًا من العميد أو املدير ،بأكثر من

مناقصة ،وثمة تسريب دا ّئــم للسعر
التقديري .أضف إلى ذلك غض الطرف
عــن شــوائــب الترميم وع ــدم محاسبة
املتعهدين.
رئـ ـي ــس ال ـج ــام ـع ــة ف ـ ـ ــؤاد أي ـ ـ ـ ــوب ،مــن
جهته ،ينفي أن يكون هناك تسريب
للسعر ال ــذي تضعه اإلدارة املركزية
ّ
للجامعة« ،علمًا بأن املعلومة متاحة
للجميع لكونها تحتسب على أساس
احـ ـتـ ـس ــاب كـ ـت ــاب الـ ـضـ ـم ــان ّوي ـج ــري
تــدويــر الــرقــم» .أي ــوب ُيـقـ ّـر بــأنــه نــادرًا
مــا تـكــون هـنــاك وج ــوه جــديــدة تلتزم
أع ـم ــال ال ـجــام ـعــة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى «أن ـنــا
ال ن ـس ـت ـط ـيــع أن نـ ـع ــرف م ــا إذا ك ــان
هـنــاك ات ـفــاق بــن الـشــركــات املتعهدة
عـ ـل ــى ق ـ ــاع ـ ــدة «م ـ ـ ِّـرقـ ـ ـل ـ ــي تـ ـم ـ ِّـرقـ ـل ــك».

ًَ
َ
وم َّ
غالبية المباني تعود إلى ستينيات القرن الماضي ُ
مباني سكنية (هيثم الموسوي)
صممة أساسا

ّ
ل ـك ـن ـنــي أجـ ـ ــزم بـ ـ ــأن ل ـج ـنــة اإلشـ ـ ــراف
على املناقصات فــي اإلدارة املركزية
ّ
شفافة ،وال أستطيع إل أن أثق بلجنة
االسـتــام الفني التي تواكب األعمال
ّ
وتتسلمها فنيًا» .وعن عالقة املديرين
باملتعهدين ،يقول أيوب إن هذا الكالم
يـ ـن ــدرج «فـ ــي إط ـ ــار ال ـح ـك ــي ال ـيــومــي
املستهلك ،وإن كــان ال يمنع أن تكون
للمدير أو العميد عــاقــات إنسانية
ّ
ويستطيع أن يقول للمتعهد إن هناك
مناقصة وينصحه باملشاركة فيها».
أمــا ســوء اإلدارة خــال عملية مراقبة
التنفيذ ،فهو ـ بحسب أيــوب ـ خارج
عن سلطة اإلدارة املركزية للجامعة.
ولفت إلى أن الكليات يجب أن تصرف
 %5مــن امل ــوازن ــة الـسـنــويــة للصيانة
االستباقية« ،وهذا ال يحصل عمليًا».

شوائب الترميم

ّ
والـ ــواقـ ــع أن ل ـل ـم ـبــانــي ح ـك ــاي ــة أك ـثــر
م ــأس ــاوي ــة مـ ــع مـ ـش ــاري ــع تــرم ـي ـم ـهــا.

عامًا

رؤية لم تكتمل
املـخـطــط الـتــوجـيـهــي للجامعة
اللبنانية ال ــذي ُوض ــع فــي عهد
حكومة الرئيس الــراحــل رفيق
ال ـحــريــري األول ـ ــى ع ــام ،1994
ق ـ ـضـ ــى ب ـ ــإن ـ ـش ـ ــاء م ـج ـ َّـم ـع ــي
ال ـحــدث وال ـف ـنــار ،بحيث يضم
كــل منهما ع ــددًا مــن الكليات.
وعلى هذا األساسُ ،ب ِن َي مجمع
ال ـحــدث ال ــذي ال ي ـحــوي جميع
كـلـيــات ال ـف ــرع األول (ح ـيــث ال
ـان خــاصــة بكليات
وجـ ــود مل ـب ـ ٍ
اآلداب ،اإلعـ ــام ،معهد العلوم
االجتماعية ،الـتــربـيــة .)...وكــان
الطرح في حينه يقضي ببناء
َّ
مجمع في الفنار يضم الكليات
غير املوجودة في الحدث .لكن
م ـعــارضــة م ـب ــدأ ال ـتــوح ـيــد بني
ال ـفــرعــن األول وال ـثــانــي آن ــذاك
قضت على هذا الطرح .مصادر
جامعية تشير إل ــى ّأن الــرؤيــة
تصميم مجمع
التي ُبني عليها
ُ
ُ
ال ـ ـحـ ــدث نـ ـسـ ـف ــت ،إذ أع ـط ـيــت
األول ــوي ــة لـلـكـلـيــات التطبيقية
(كـلـيــة الـعـلــوم ،كلية الهندسة،
ك ـل ـيــة ال ـص ـحــة وك ـل ـيــة ال ـف ـنــون
وغيرها) ،نظرًا ّ
ألن املساحة ال
تتسع لكل الكليات ،وما حصل
أن بعض الكليات بدأ ينتقل إلى
هناك تباعًا من دون أن يكون
م ـل ـح ــوظ ــا فـ ــي املـ ـخـ ـط ــط ،مـثــل
كليتي إدارة األعمال والصيدلة.
مصادر أخــرى أشــارت إلــى أن
بعض الكليات الـتــي بقيت في
بيروت لها خصوصية ،وكان
مقصودًا إبقاؤها في العاصمة،
ككلية اآلداب ُوالعلوم اإلنسانية
ً
مـثــا ،فيما طــرح فــي فترة من
الفترات تجميع الكليات خارج
الـحــدث فــي مجمع واحــد ُيبنى
ثكنة الجيش فــي الرملة
مكان ّ
البيضاء ،إل أن هذا االقتراح لم
يصل إلــى خــواتـيـمــه ،وإن كان
جديًا ،بحسب البعض.

أخيرًا ...كلية التربية إلى خارج الفضاءات الطائفية
علي خليفة*
إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى مـ ــواع ـ ـيـ ــد بـ ـ ـ ــدء الـ ـع ــام
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــي وروزن ـ ــامـ ـ ـت ـ ــه وت ـ ــوزي ـ ــع
األنـصـبــة وبــرنــامــج الـ ــدروس ،ينتظر
األس ــات ــذة وامل ــوظ ـف ــون والـ ـط ــاب في
كلية التربية فــي الجامعة اللبنانية
موسم األمطار إلخالء الطبقة السفلية
من فــرع العمادة الــذي يفيض باملاء،
فتغمر الـسـيــول املـقــاعــد وال ـط ــاوالت،
وتـصـبــح نـسـبــة إش ـغ ــال املـبـنــى فــوق
قـ ــدرة اسـتـيـعــابــه ،بـعــدمــا ازداد عــدد
ال ـط ــاب املـسـجـلــن وأص ـب ـحــت غــرفــة
األس ـ ــات ـ ــذة وقـ ــاعـ ــة امل ـك ـت ـب ــة وم ـك ـتــب
التنسيق غرفًا طارئة للتدريس.
هنا ،في الفرع األول ،يضع األساتذة

وامل ــوظـ ـف ــون والـ ـط ــاب أي ــدي ـه ــم على
قـلــوبـهــم ،حـيــث تــوجــد تـفـسـخــات في
الـطـبـقــة الـسـفـلـيــة .وك ــان ال ــزج ــاج في
وقــت سابق قــد هــوى مــن النوافذ في
العلوية ،وك ــاد يـهــدد حياة
الطبقات
ّ
الـطــاب ،وتــوفــي أحــد الـعـ ّـمــال نتيجة
اح ـت ـكــاك ك ـهــربــائــي .وال ـف ــرع ال ـثــانــي،
ب ــدوره ،يضيق بـطــابــه ومـبـنــاه غير
ّ
مجهز هــو اآلخ ــر لتلبية احتياجات
الطالب من مختبرات ومشاغل.
مشكلة كلية التربية تكمن في مبانيها
األرب ـع ــة :ال ـفــرع األول وال ـف ــرع الـثــانــي
والعمادة وجميعها أبنية مستأجرة
ً
وال تـتــوافــر فيها إجـمــاال املستلزمات
لألساتذة أو للطالب،
الضرورية سواء ٌ
واملبنى الــرابــع فــارغ (مــن دون معرفة

السبب) ومستأجر (من دون توضيح
أي ّ
مسوغ لإلستمرار في ذلك).
سنوات
وقــد شهدت إدارة الكلية منذ
ً
على تفاقم وضــع األبنية ولكن شيئا
ل ــم يـحـصــل لـتـحـســن ال ــوض ــع الـقــائــم.
وع ـ ـنـ ــد تـ ـ ـح ـ ـ ّـرك ع ـ ــدد م ـ ــن األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة،
بمبادرة فــرديــة ،إليصال الصوت إلى
رئ ـي ــس ال ـج ــام ـع ــة ،كـ ــان ث ـمــة ت ـجــاوب
واق ـت ــراح لــإنـتـقــال بـشـكــل مــؤقــت إلــى
مجمع رفـيــق الـحــريــري الجامعي في
الحدث.
أما تجارب الترميم والترقيع السابقة،
خـ ـص ــوص ــا فـ ــي ال ـ ـفـ ــرع األول ،فـغـيــر
مشجعة ألن املتابعة ألعمال املتعهدين
غ ـيــر ف ـعــالــة وال ي ـن ـتــج ع ـن ـهــا تـحـ ّـســن
ملموس بموازاة املبالغ املصروفة.

لطاملا كــان التفريع فــي كلية التربية
ً
بعيدا عــن تلبية حــاجــات الـطــاب في
الـتـنـقــل وظ ـ ــروف اإلق ــام ــة ،ب ــل يعكس
ج ـغــراف ـيــا ال ـح ــرب األه ـل ـيــة الـلـبـنــانـيــة
التي طوينا صفحاتها السوداء ،ولكن
بعض آثارها ال يزال قائمًا وتعبر عنه
مـنــاطــق الـنـفــوذ الـسـيــاســي والطائفي
في الفرعني .فاملسافة بني َ
فرعي كلية
التربية األول والثاني ال تتعدى نصف
ساعة فــي الـسـيــارة ،فيما يأتي طالب
كلية التربية من مناطق بعيدة كعكار
والهرمل والنبطية وزحـلــة والـشــوف،
ويـتـكـ ّـبــدون املشقة يــومـ ًـيــا ويصرفون
ال ـس ــاع ــات ع ـلــى ال ـط ــرق ــات ،ه ــذا إن لم
يحصل ط ــارئ يـحــول دون وصولهم
بــاألســاس إل ــى امل ـح ــاض ــرات ...كــل ذلــك

ألن الـ ـف ــروع امل ــوج ــودة حــالـ ًـيــا لكلية
الـتــربـيــة ال تلبي حــاجــات ال ـطــاب بل
هي استعادة لذاكرة الحرب ومناطق
ال ـ ـن ـ ـفـ ــوذ الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة والـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــاءات
ال ـطــائ ـف ـيــة امل ـت ـخ ـي ـلــة والـ ـت ــي تـتـجـلــى
خ ـصــوصــا ف ــي األعـ ـي ــاد وامل ـنــاس ـبــات
ال ــديـ ـنـ ـي ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وح ـ ـتـ ــى فــي
محتوى توصيفات بعض املقررات.
ي ـب ـقــى أن ان ـت ـق ــال ك ـل ـيــة ال ـتــرب ـيــة إلــى
ً
مجمع جامعي سيسمح أوال بتحقيق
وفـ ـ ٍـر مـ ــادي نــاتــج ع ــن اإلس ـت ـغ ـنــاء عن
اإليـجــار ،وعــن الترشيد فــي استخدام
املـ ــوارد حـيــث أن ط ــاب كـلـيــة التربية
ً
فــي اخ ـت ـصــاص الـتــربـيــة الـفـنـيــة مـثــا
سـيـشـتــركــون مــع ط ــاب كـلـيــة الـفـنــون
فـ ــي ب ـع ــض اإلس ـ ـت ـ ـخـ ــدامـ ــات ،وك ــذل ــك
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طـ ـ ــاب ت ـع ـل ـي ــم الـ ـعـ ـل ــوم فـ ــي ال ـت ــرب ـي ــة
سيستخدمون مختبرات وتجهيزات
كلية العلوم بما يتوافق مع متطلبات
اخـتـصــاصـهــم ،وكــذلــك ط ــاب التربية
البدنية والرياضية في استخداماتهم
ً
للمالعب املتوافرة أصــا في املجمع...
األمـ ــر الـ ــذي يـنـتــج ع ـنــه وف ــر مـ ــادي ال
يـسـتـهــان ف ـيــه ع ـلــى صـعـيــد اسـتـثـمــار
ً
املـ ـ ـ ــوارد املـ ـت ــواف ــرة ب ـ ــدال م ــن شــرائ ـهــا
وب ـنــائ ـهــا م ــرت ــن .ك ـمــا ي ــؤم ــن ان ـت ـقــال
الـ ـط ــاب م ــن امل ـب ــان ــي امل ـن ـعــزلــة لكلية
التربية إلــى فضاء الحياة الجامعية
الــرحـبــة كالتي تـتــوافــر فــي املجمعات
الـجــامـعـيــة ،ويــؤمــن اكـت ـســاب الـطــاب
للمهارات اإلجتماعية والتواصلية في
مناخ من اإلنفتاح والتعاون.

في املباني الحالية ،تغيب املساحات
الـ ـع ــام ــة فـ ــا ي ـج ـت ـم ــع ال ـ ـطـ ــاب ح ــول
أنشطة طالبية أو اجتماعية أو ثقافية
ع ــام ــة ف ــي إطـ ـ ــار ال ـح ـي ــاة ال ـجــام ـع ـيــة.
طالبنا محرومون أيضًا من استخدام
الوسائل التعليمية واملختبرات بشكل
الئـ ــق ،م ــا يـنـعـكــس سـلـبــا ع ـلــى تــأمــن
احـتـيــاجــاتـهــم ومـتـطـلـبــات ال ـتــدريــس
وال ـع ـم ــل األكـ ــادي ـ ـمـ ــي .امل ـط ـل ــوب ق ــرار
ح ــاس ــم وس ــري ــع ب ـن ـقــل ك ـل ـيــة الـتــربـيــة
بـفــرعـيـهــا وم ــرك ــز ال ـع ـم ــادة إلـ ــى أحــد
ّ
املجمعات الجامعية ،في مرحلة أولى،
على أن تـتــوزع الـفــروع على املناطق،
في مرحلة ثانية ،بحسب الحاجات.
*استاذ املواطنية في الجامعة اللبنانية.

ّ
ّ
متوسط العمر المتوقع عند الوالدة في لبنان،
هو
وفــق «برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي» .ويبلغ
متوسط العمر في األردن  74.5وفــي الكويت
 ،74.8فيما يبلغ المعدل فـّـي البلدان العربية
 .71.5ووفق بيانات البرنامج ،اتخذ متوسط العمر
المتوقع عند الــوالدة في لبنان مسارًا تصاعديًا
منذ عام  .1990فقبل  28عامًا ،كان المتوسط
 ،70.2وارتفع عام  2000الى  ،74.4والى 78.4

ّ
ويحدد دليل التنمية البشرية متوسط
عام ّ .2010
العمر المتوقع عند الــوالدة بـــ 76عامًا .والدليل
ّ
التقدم المحرز في
هو مقياس موجز لتقييم
ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية :الوصول الى
المعرفة ،القدرة على الحصول على نمط حياة
الئق وعيش حياة مديدة وصحية .ويتم قياس
الحياة ّ المديدة والصحية من خالل متوسط العمر
المتوقع عند الوالدة.
(مروان طحطح)

منبر

ّ
الجماعية
اغتصاب الذاكرة الجمعية أفظع أنواع اإلبادات
ّ
ماريا كريستي باخوس *
ألن م ــن ي ـتــاعــب ب ـم ـصــائــر ال ـنــاس
وم ـس ـت ـق ـب ـل ـه ــم وط ـم ــأن ـي ـن ـت ـه ــم هــو
مجرم...
ومن يقوم بكل ذلك باسم القانون هو
طاغية...
وم ــن يـمـلــك م ــا ي ـش ـتــري ب ــه اإلب ـ ــداع
والجمال والتاريخ واملستقبل لم يولد
بعد...
وألن اغ ـت ـص ــاب الـ ــذاكـ ــرة الـجـمـعـيــة
وتــدمـيــرهــا هــو أفـظــع أن ــواع اإلب ــادات
ّ
الجماعية!
فإن ما يجري في حق الليسيه عبد
القادر ُهو جريمة.
وأل ّن ـ ـ ــي أديـ ـ ـ ــن ال ـش ـي ــاط ــن الـ ـخ ــرس،
أتكلم...
ألن بني العدل والظلم ّ
حد قانون...
وألنــه ال قيمة لقوانني تنتهك العدالة
ّ
وبــاســم «ال ـح ـقــوق الـقــانــونـيــة» تلتف
على الحق بذاته...
وألننا ّشبعنا تأجيل األزمات ،أبحث
ّ
ع ــن حـ ــل ج ـ ــذري وال أج ـ ــده إال في
املطالبة بقوانني صالحة تحمي حق
العلم واالستقرار األكاديمي والتوازن
الـ ـع ــاطـ ـف ــي ألوالدن ـ ـ ـ ـ ـ ــا وأس ــات ــذتـ ـن ــا
وعــائــات ـهــم ف ــي ك ــل زمـ ــان وم ـك ــان.
قــوانــن تحفظ حقوق الثقافة والفن
واإلبــداع ،وتحمي حقنا البشري في

الجمال والــذاكــرة اإلنـســانـيــة .قوانني
تنقذ الليسيه عبد القادر وغيرها ّ
مما
ّ
تبقى من هذا الوطن وهذه الحضارة
ّ
تذكرنا ّانــه ال زال في وسعنا األمــل،
ومن حقنا أن نكون أرقى من ّ
مجرد
كائنات ولــدت عنوة في بلد تصارع
فيه من أجل البقاء.
إن كانت قوانيننا تّــرى ّأن مستقبل
الطالب وأرزاق املعلمني الذين ندين
ّ
جمالية مدينتنا
لهم بما ندينه وان
وذكـ ــريـ ــات أجـ ـي ــال بــرم ـت ـهــا وجـ ــزءًا
ـوديــة والـحـضـ ّ
هويتنا الــوجـ ّ
مــن ّ
ـاريــة
م ـم ـكــن أن ت ـك ــون جـمـيـعـهــا م ـج ـ ّـرد
ّ
ملكية خـ ّ
ـاصــة فــي وســع مالكها ّأن
ّ
يحولها إلى حفن من األموال الفانية،
ُ
فلتسقط كل تلك القوانني وليدن من
وضعها ودافع عنها.
ُ
ّ
وألن ح ـ ّ
ـري ــة ال ــنـ ـب ــاح الـ ـت ــي بــاعــونــا
ّ
الديمقراطية
إياها في بــازار أكاذيب
الـلـبـنــانـ ّـيــة الــواه ـيــة عـلــى أن ـهــا حـ ّ
ـريــة
ّ
تجد إال في تفاقم األزمات
تعبير لم ِ
وال ـيــأس وال ـهــروب والـعــزلــة والتخلي
عن واجباتنا في الحلم بوطن ننتمي
ً
اليه ونسعى إلى بنائه ،بدال من ّفندق
نختاره بحسب الخدمة فنحط فيه
ثم نغرب.
آم ــل أن نـمـتـنــع ع ــن ش ـحــذ ال ـصــدف
ّ
وتوسل التعاطف الزائف من صائدي
ّ
الفرص ،فنتحرك باتجاه تقديم طعن

شعبي ّفي القوانني املوقوتة التفجير
ّ
اجتماعية ونعمل
التي تولد كــوارث
ع ـلــى اس ـت ـبــدال ـهــا جـمـيـعـهــا بــأخــرى
ّ
ّ
اإلنسانية.
بناءة حامية للكرامة
اليوم مدرستي العزيزة وقبلها أجزاء
لن ّ
تعوض من ارثنا الثقافي «والخير
ل ـ ـقـ ـ ّـدام» ،ل ـ ّـذا فــال ـحــل ه ــو ف ــي قــوانــن
عــادلــة محقة وليس فــي عــدالــة زائفة
مقوننة.
وإلى أن يتحقق ذلك ،آمل أن ننجح في
نقل ّ
ملكية هذه املدرسة بكل قيمتها
واملادية والعلميةّ
ّ
ّ
وفعالياتها املعنويةّ
ّ
إل ـ ــى ج ـه ــة ت ـض ـمــن اس ـت ـم ــراري ـت ـه ــا
وازده ــاره ــا ك ـصــرح عـلـمـ ّـي تــربـ ّ
ـوي
وإرث حـ ـض ـ ّ
ـاري ق ـ ّـي ــم ،فـنـنـجــح في
ت ــأم ـ ّـن شـ ــراة ي ـشــاركــون ـنــا أهــداف ـنــا
وت ـطــل ـعــات ـنــا ،واألفـ ـض ــل أن يـكــونــوا
مجموعة كبيرة وليست قليلة العدد
مــن املـســاهـمــن .وح ـبــذا لــو يكونون
مــن قــدامــى هــذا الـصــرح العريق ،كي
ّ
ملزاجية أو
يصعب بعدها الخضوع
ّ
ـرد واح ــد طــاملــا أن الـقــانــون
حــاجــة ف ـ ٍ
الحالي يسمح بذلك.
أحبائي ،أعـ ّـزائــي ،أصدقائي ،أخوتي
فــي الليسيه عبد ال ـقــادر ،فــي الوطن
ّ
ّ
امكانيات
االنسانية ،على قــدر
وفــي
ّ ّ
ّ
كل منا ونفوذه تكون املسؤولية.
* كاتبة ومخرجة وباحثة
ّ
جامعية.
واستاذة
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رياضة

رياضة

سلويات

الكرة اللبنانية

الخطيب عائد!

أعوام طويلة عن رأس الحربة الهداف .هي مسألة
أصبح معلومًا أن أزمة مهاجمين تعاني منها كرة القدم اللبنانية وتاليًا المنتخب الوطني ،الذي يبحث منذ
ٍ
ّ
تتحدث عنها األرقام ،إذ مع ختام المرحلة التاسعة من الدوري اللبناني لكرة القدم سجل أقل من نصف الالعبين األجانب في الفرق الـ  12حوالى  %40من األهداف
التي شهدتها البطولة

اختفاء رأس الحربة المحلي
السيطرة للهداف األجنبي والبقية «كومبارس»
شربل ّ
كريم
ي ـ ــوم وص ـ ــل املـ ـ ـ ـ ــدرب امل ــون ـت ـي ـن ـغ ــري
م ـ ـيـ ــودراغ رادول ــوفـ ـيـ ـت ــش ل ــإش ــراف
ع ـل ــى م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم،
خلفًا لإليطالي جوسيبي جيانيني،
ك ــان عـلــى ع ـلـ ٍـم مـسـبــق ب ــوج ــود أزم ــة
ّ
اللبنانية.
مـهــاجـمــن فــي ك ــرة ال ـقــدم
أس ـ ـمـ ــاء عـ ـ ـ ّـدة وضـ ـع ــت أمـ ــامـ ــه عـلــى

الـ ـط ــاول ــة وق ـ ـتـ ــذاك ،وأس ـ ـمـ ــاء كـثـيــرة
راقـبـهــا فــي الـ ــدوري املـحـلــي مــن دون
أن يقتنع بـهــا ،فـقــرر إعـطــاء الفرصة
لالعبني مغتربني مثل هــال الحلوة
وحسن «سوني» سعد وعمر شعبان
«بــوغ ـيــل» ،والـبـحــث عــن آخــريــن مثل
املكسيكي املولد خيرونيمو أميوني.
العب
سئل «رادو» مرارًا عن استدعاء
ٍ
م ـثــل ال ـح ـل ــوة الـ ــذي ل ــم يـسـجــل أكـثــر
م ــن  3أه ـ ــداف دول ـ ّـي ــة ف ــي  17م ـبــاراة
مــع منتخب «األرز» ،وسئل عــن عدم
إعطائه الفرصة لالعبني مثل عدنان
ملحم وأحمد حجازي ،فكان واضحًا
بأنه يبحث عن خصائص ّ
معينة في
الــاعــب املهاجم ال يملكها الالعبون
الناشطون في بطولة الــدوري ،وذلك
ـاب ت ـق ـن ـيــة ت ــرت ـب ــط بـنـشــأتـهــم
ألس ـ ـبـ ـ ٍ
بالدرجة األولى.
ومن هذه النقطة يمكن االنطالق ،إذ

ّ ّ
إن قلة من املهاجمني املحليني لديهم
ّ
الهجومية لصناعة الفارق
اإلمكانات
ّ
ف ــي املـ ـب ــاري ــات الـ ــدولـ ــيـ ــة ،وه ـ ــو أم ــر
ملـســه رادولــوف ـي ـتــش مـنــذ ّأول ّ
تجمع
للمنتخب وفــي الـتـمــاريــن الـتــي تلت
ذل ــك ،خ ــال ال ـف ـتــرة األولـ ــى لــوصــولــه
ً
إل ــى لـبـنــان .هــو أعـطــى أحـيــانــا مـثــاال
ّ
عما يحكي عنه ،فيذكر اســم مهاجم
شـبــاب الـســاحــل مـحـمــود كـجــك الــذي
كـ ــان ي ـل ـعــب ل ــأن ـص ــار س ــاب ـق ــا ،فـهــذا
الالعب رأى فيه املــدرب املونتينغري
ً
خ ــام ــة ه ـج ــوم ـ ّـي ــة ،ل ـك ـنــه مل ــس نقصًا
ّ
ّ
كبيرًا في إمكاناته الذهنية والفنية
على أرض امللعب ،فموهبته يصفها

بــال ـف ـطـ ّ
ـريــة ،وال ـت ــي ل ــم يـتــم تنميتها
بالشكل الصحيح.
وه ــذه الـنـقـطــة تـعـيــد امل ــوض ــوع إلــى
املربع ّ
ّ
األول ،أي للحديث عن العمل
ال ــذي ي ـقــوم بــه مــدربــو ف ــرق الـفـئــات
ال ـع ـم ــري ــة ،ب ـح ـيــث ُي ـج ـ ِـم ــع عـ ــدد مــن
املدربني األجانب في الدرجة األولى
بـ ــأن امل ـه ــاج ــم امل ـح ـلــي يـعـتـمــد على
ّ
ّ
والتطور من دون
في التعلم
نفسه ّ
أن ي ـت ـلــقــى ّأي مـ ـس ــاع ــدة ،إذ لـيــس
هـنــاك مــن يلقنه أس ــس الـتـمــركــز أو
ال ـت ـح ــرك م ــن دون كـ ـ ــرة ،أو كـيـفـ ّـيــة
العمل لوصول الكرة إليه واستغالل
امل ـس ــاح ــات واملـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـل ـعــب،

وه ــي مــن الـبــديـهـ ّـيــات فــي عــالــم كــرة
القدم.
ً
ه ــي ف ـعــا مـســألــة أس ــاس ـ ّـي ــة ،ول ــو تـ ّـم
ت ـل ـق ـي ـن ـهــا ل ـل ـم ـهــاج ـمــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن
لكانوا من أفضل الهدافني في املنطقة
ال ـع ــرب ـ ّـيــة ال ف ــي ل ـب ـنــان ف ـق ــط .ول ـهــذا
ّ
ال ـس ـب ــب ك ـ ــان واض ـ ـحـ ــا أن امل ــدرب ــن
األجانب الذين تعاقبوا على تدريب
م ـن ـت ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان ،ح ـ ــاول ـ ــوا أح ـي ــان ــا
موهبة
العب يملك
االستعانة بأكثر
ٍ
ّ
فطرية لشغل دور الهداف ،وذلك ألنه
بإمكانه صناعة الفارق أكثر من غيره
داخ ــل منطقة ال ـجــزاء ،وامل ـثــال األبــرز
على هذه املقولة عندما اعتمد ّ
املدرب
األمل ــان ــي ثـيــو بــوكـيــر عـلــى (الـجـنــاح)
ح ـس ــن ش ـع ـي ـتــو ف ــي م ــرك ــز امل ـهــاجــم
ف ــي إحـ ــدى امل ـب ــاري ــات أمـ ــام تــايــانــد
فــي بـيــروت ،فـكــان أن سجل «مــونــي»
ه ــدف ــن م ــن خ ــال م ـه ــارات ــه ال ـفــرديــة
ّ
املميزة.
ّ
هـ ــي ن ـق ـط ــة تـ ـن ــب ــه لـ ـه ــا الـ ـع ــدي ــد مــن
سابقة،
ـرات
املــدربــن املحليني في فـتـ ٍ
ّ
فقال جمال طه في إحــدى املــرات ،أنه
لو امتلك جناح اإلخــاء األهلي عاليه
الحالي خالد تكه جي في فريقه ،لكان
قد اعتمد عليه في مركز رأس الحربة،
مؤكدًا إمكانية نجاحه في هذا الدور
بــالـنـظــر إل ــى م ـهــاراتــه ال ـفـ ّ
ـرديــة الـتــي
ت ـم ـن ـحــه األف ـض ـل ـي ــة فـ ــي امل ـس ــاح ــات
ّ
الضيقة وتحديدًا في منطقة الجزاء.
لكن مدربني آخرين ملسوا أن املشكلة
أك ـبــر بكثير وس ــط ضـيــق الـخـيــارات
امل ـح ـل ـ ّـيــة ع ـل ــى هـ ــذا ال ـص ـع ـي ــد ،ف ـكــان

ال يبدو أن لقب الهداف سيفلت
من الالعبين األجانب هذا الموسم

ّ
سجل  16العبًا أجنبيًا  47هدفًا حتى اآلن (عدنان الحاج علي)
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ّ
إميل رستم جريئًا عند تسلمه مهمة
تـ ــدريـ ــب األنـ ـ ـص ـ ــار لـ ـفـ ـت ــرة ق ـص ـي ــرة،
عشية انـطــاق املــوســم املــاضــي حيث
ق ـ ــرر ال ـل ـع ــب ب ـم ـه ــاج ـ َـم ــن أج ـن ـبـ َـيــن
هما السنغاليان تــاال نــداي الــذي لم
ُ
يطل مشواره مع «األخضر» بعدها،
ّ
وال ـح ــاج مــالــك ت ــال ال ــذي ع ــاد وت ــوج
هدافًا للدوري بـ 15هدفًا.
وتتويج «ملك» منطقة الجزاء بلقب
لسيطرة
الهداف ،لم يكن إال استمرارًا
ّ
أجنبية عـلــى الئـحــة ال ـهــدافــن ،أقـلــه
فــي األعـ ــوام الـعـشــرة األخ ـيــرة وســط
ّ
ـرق مـتـقــطــع لــاع ـبــن الـلـبـنــانـيــن
خـ ـ ٍ
ومنهم ينشطون في خط الوسط ال
في مركز رأس الحربة .فعمليًا بدأت
األزمة عقب نهاية سيطرة املهاجمني
النجماويني على «الحذاء الذهبي»،
ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان ق ـ ــد ذه ـ ـ ــب إل ـ ـ ــى م ـح ـمــد
قصاص في موسم 22( 2004-2003
س ـجــل ه ــدف ــا) ث ــم ف ــي امل ــوس ــم ال ــذي
تاله ( 21هدفًا) ،ليخلفه بعدها علي
نــاصــر الــديــن ( 17هــدفــا) ،ثــم زميله
محمد غــدار ملوسمني متتاليني (25
و 22هدفًا تواليًا).
وب ـع ــد ه ــذه ال ـف ـتــرة أص ـب ــح ال ـعــراقــي
ص ـ ــال ـ ــح س ـ ــدي ـ ــر هـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ــا لـ ـ ـل ـ ــدوري
(س ـج ــل لـلـعـهــد  27ه ــدف ــا ف ــي مــوســم
 ،)2009-2008ت ــاه مـهــاجــم النجمة
السنغالي ماكيتي ديوب ( 23هدفًا)،
ّ
اللبنانية مــع حسن
لتعود األسـمــاء

معتوق ومحمد حـيــدر وعـمــاد غــدار
وع ــدن ــان مـلـحــم ال ـ ــذي ش ـ ــارك زمـيـلــه
في الراسينغ العاجي السينا سورو
صـ ــدارة ال ـهــدافــن ف ــي مــوســم -2013
ٌّ
( 2014سجل كل منهما  15هدفًا) ،قبل
أن يبسط األرجنتيني لوكاس غاالن
سيطرته على لقب ّ
الهداف ملوسمني
متتاليني ( 17هدفًا مع السالم زغرتا
و 19هــدفــا مــع األن ـص ــار) ،ويـقــف أبو
بـكــر امل ــل بــأهــدافــه ال ـ ـ  16بـيـنــه وبــن
ال ـحــاج مــالــك ال ــذي يـتـصـ ّـدر الــائـحــة
حاليًا.
وعند هذه الالئحة يمكن التوقف ،إذ
ال يبدو أن اللقب سيفلت من الالعبني
األجــانــب مــع ان ـطــاق ال ـصــراع املبكر
ب ــن الـ ـح ــاج م ــال ــك وم ـه ــاج ــم ال ـع ـهــد
البلغاري مــارتــن توشيف ،ومواكبة
أجــانــب آخــريــن مـثــل زمـيــل األول في
األن ـص ــار الـتــونـســي حـســام الـلــواتــي،
ومهاجم النجمة البرازيلي فيليبي
فيديليس دوس سانتوس.
ّ
تتحدث عن نفسها في هذا
واألرقــام
اإلطــار ،إذ ّ
سجل  16أجنبيًا  47هدفًا
من أصل األهداف الـ  120التي ُس ّجلت
فــي املــراحــل التسع مــن عمر ال ــدوري،
بينما ّ
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هدفًا.
إذًا مسألة املنافسة األجنبية الصرفة
على لقب الهداف هي منطقية ،إذ إن
الـفــرق ال ـ  12تعتمد على رأس حربة
أجنبي ،ما عدا السالم زغرتا أحيانًا
ف ــي حـ ــال عـ ــدم غ ـي ــاب ع ــدن ــان مـلـحــم
ّ
يتحول هداف الفريق الشمالي
حيث
ـادو ن ـيــاس إل ــى مركز
ـ
ـ
م
أ
ـي
ـ
ن
ـا
ـ
ت
ـ
ي
املــور
ً
الـ ـجـ ـن ــاح ،إضـ ــافـ ــة إلـ ــى ال ـع ـه ــد ال ــذي
يشرك أكــرم مغربي بغياب توشيف،
رأي ف ـنــي يشير
ع ـل ـمــا أن أك ـث ــر م ــن ٍ
إلــى أن مغربي هــو الــاعــب اللبناني
الوحيد الذي يتمتع بصورة املهاجم
الحديث ،وذلــك من حيث نضجه في
ّ
التصرف على أرض امللعب بعيدًا من
مسألة التهديف ،إذ يساعد املجموعة
ـاالت عــدة ،فيدافع
بشكل كبير في حـ ٍ
ٍ
أح ـيــانــا وي ـخ ـلــق ال ـخ ـي ــارات لــاعـبــي
ـان أخ ــرى ،وتحديدًا
الــوســط فــي أح ـيـ ٍ
عندما يظهر بذكاء على خط التمرير
العب مستحوذ تحت
عندما يكون أي ٍ
ال ـض ـغــط .ل ـكــن امل ــؤس ــف أن املنتخب
ال يـسـتـطـيــع االس ـت ـف ــادة م ــن مـغــربــي
املوقوف اتحاديًا عن اللعب الدولي،
وه ـ ــي مـ ـس ــأل ــة تـ ــزيـ ــد م ـ ــن م ـش ـك ــات
املنتخب الذي ّ
يعد هدافه األول حاليًا
الع ـ ـبـ ــا لـ ـل ــوس ــط أي حـ ـس ــن م ـع ـتــوق
(ثــانــي هــدافــي املنتخب التاريخيني
بالتساوي مع وارطان غازاريان بـ 19
هــدفــا) ،ليتكرر املشهد السابق الذي
يعكس ه ــذه املشكلة املــزمـنــة بحيث
أن الـهــداف التاريخي ملنتخب لبنان
هو العب وسط أيضًا أي رضا عنتر
صاحب الـ  20هدفًا.
ّ
مشكلة ال يبدو أن حلها قريب ،إذ ال
وج ــود لـلـهــدافــن فــي الــدرجــة األول ــى
وال حـتــى ف ــي ال ــدرج ــة الـثــانـيــة الـتــي
ي ـس ـي ـطــر ال ــاعـ ـب ــون األج ـ ــان ـ ــب عـلــى
الئ ـح ــة أب ـ ــرز ال ـه ــداف ــن ف ـي ـهــا أي ـضــا،
فأيام فــادي علوش ومحمود حمود
وهـيـثــم زي ــن (ت ـ ّـوج ــوا بـلـقــب ال ـهــداف
س ــاب ـق ــا) ،ال ي ـب ــدو أن ـه ــا س ـت ـعــود في
قريب جدًا.
وقت
ٍ
ٍ

ّ
ّ
اللبنانية ،وقائد منتخب
أعلن نجم كرة السلة
لبنان السابق فادي الخطيب أنه سيلتقي
ّ
رئيس اتحاد كرة السلة أكرم الحلبي ،نهاية
هذا األسبوع أو األسبوع املقبل .ومن املتوقع
ّ
بحسب أوساط كرة السلة ،أن يتم الحديث عن
وضع منتخب لبنان للعبة ،واألداء السيئ الذي
ظهر عليه في املرحلة السادسة من تصفيات
كأس العالم أمام الصني وكوريا الجنوبية،
وقبلها أمام نيوزلندا .واستبعدت العديد من
املصادر إمكانية عودة الخطيب إلى املنتخب.
حتى أن العب نادي الشانفيل الحالي استبعد
إمكانية عودته.

ّ
ّ
السلة في مرحلة التصفيات األخيرة املؤهلة إلى كأس العالم ّ
تخيم على الواقع السلوي في لبنان .وتحدثت مصادر عن
ال تزال خسارة منتخب لبنان لكرة
ّ
اجتماع سيحصل بني العبي املنتخب والجهاز الفني مع رئيس اتحاد كرة السلة أكرم الحلبي نهاية هذا األسبوع ،للوقوف على أسباب الخسارتني أمام كوريا
الجنوبية والصني ،ومحاولة وضع رؤية جديدة قبل املرحلة األخيرة في شباط/فبراير املقبل .وكان الحلبي قد وجه انتقادات لالعبني عقب الخسارة أمام
كوريا في املباراة األولى من املرحلة ،معتبرًا أنهم ال ّ
يقدمون األداء الكافي للدفاع عن قميص املنتخب .وقالت بعض املصادر إن خالفات كبيرة حصلت
بني الالعبني أنفسهم ،وبني الالعبني والجهاز الفني في معسكر الفيليبني األخير( .عن موقع الفيبا)

إبراهيم مصاب

استراحة

ّ
ّ
أكدت مصادر سلوية أن العب نادي الشانفيل
ّ
ومنتخب لبنان لكرة السلة أحمد ابراهيم،
شارك في مباراتي املنتخب مع الصني
وكوريا الجنوبية في املرحلة السادسة من
ُ
تصفيات كأس العالم وهو مصاب .ونشرت
صور إلبراهيم أظهرت أنه ّ
تعرض إلصابة في
قدمه اليمنى (الكاحل) ،وذلك خالل تدريبات
املنتخب في املعسكر املغلق الذي أقيم في
ّ
الصني .ويبدو أن هذه اإلصابة أثرت على أداء
إبراهيم في مباراتي التصفيات.
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أفقيا
 -1عاصمة هايتي غالبية السكان من العرق األفريقي –  -2دولــة أوروبية كانت
الشمس ال تغيب عن مستعمراتها –  -3جرذ باألجنبية – بلدة لبنانية بقضاء عكار
ّ
تكلم بغير نظام بفعل تأثير الشيطان – يهدم الحائط
– من ال أخمص لقدميه – -4
راقصة لبنانية – بلدان وأوطــان –  -7من
-6
–
حربي
ـاح
–  -5أنــت باألجنبية – سـ
ّ
جبال لبنان – أدرج امليت في األكفان – تنشق الهواء العليل –  -8من أقضية لبنان
اإلداريــة –  -9عائلة ممثلة مصرية دخلت السينما من باب اإلعالنات والدها ايضا
ممثل مصري  -قبر ولحد –  -10من األفالم السينمائية لألخوين رحباني من إخراج
هنري بركات انتاج عام 1968

عموديًا

 -1عاصمة عربية – من الطيور – ّ -2
سد مصري شهير – من كان في سن الشباب – ّ-3
إله وخالق – بلدة روسية في ياكوتيا بسيبيريا تتدنى الحرارة فيها بحيث تسجل
 80درجة مئوية تحت الصفر –  -4من الحبوب – خالف سيدات –  -5ذكر األفعى – من
الحبوب – أدام النظر إليه بسكون ّ الطرف –  -6بلدي – لون أصفر باألجنبية –  -7ضد
إشتراهم – منشرح الصدر –  -8دق الجرس – أحرف متشابهة – إزداد حجم النبات –
ْ
ّ
الثورين بأداتها – مارشال فرنسي قاد جيوش الحلفاء
عنقي
 -9خشبة معترضة في
الى النصر النهائي في الحرب العاملية األولى – ما يكتمه اإلنسان في نفسه –  -10بلدة
لبنانية بقضاء كسروان

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

 -1نمل – السبع –  -2شمشون – ّ
شمام – ّ -3
يرم – البندر –  -4شاركو – وا –  -5آر – وج – نحلب
–  -6وسيمة – يو –  -7شل – تلس – اور –  -8باصرة – ين –  -9أدلي – الكرش –  -10باب التبانة

عموديًا
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مشاهير 3032

حلول الشبكة السابقة

 -1شيخ الشباب –  -2نمر – الدا –  -3مشمش – صلب –  -4لو – اوستريا –  -5نارجيلة – -6
لك – مس – آت –  -7لشبونة – يلب –  -8سمن – انكا –  -9بادوليو – رن –  -10عمر ابو ريشة

حل الشبكة 3031

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

كــات ـبــة صـحـفـيــة وم ـخــرجــة لـبـنــانـيــة مــوال ـيــد ع ــام  1975خــري ـجــة جــامـعــة
كونكورديا في مونتريال كندا حيث درســت الصحافة وتاريخ السياسة
خاصة سياسة الدول العربية
 = 11+7+5+6+3مهنة التاجر ■  = 8+2+10+9+1شجاعة باألجنبية ■ 4+7
= سقي

حل الشبكة الماضية :فرناندو لوغو

من املتوقع أن يعود صانع ألعاب نادي الرياضي
ّ
بيروت ومنتخب لبنان لكرة السلة وائل
عرقجي بعد حوالى عشرة ّأيام ،للمشاركة مع
ّ
فريقه وفي تدريبات املنتخب .وأكدت مصادر
ّ
سلوية أن مباراة عرقجي األولى مع الرياضي
بعد العودة ستكون ضد نادي أطلس الفرزل
في الدوري املحلي ،واملقررة في الخامس
عشر من الشهر الجاري .وكان أفضل صانع
ألعاب في لبنان ،قد ّ
تعرض لقطع في الرباض
الصليبي أبعده عن املالعب لحوالى العام،
وخضع لعالج في الواليات املتحدة األميركية.

أجانب جدد

ّ
استغلت بعد فرق كرة السلة الناشطة في
الدرجة األولى فترة التوقف الدولي لتعزيز
صفوفها .وتعاقد نادي هوبس مع الالعب
األميركي ويلي وارين .ويعتبر وارين من
الالعبني ّ
املميزين ،كما حقق سابقًا لقب
ّ
ّ
هداف الدوري الصيني .ومن جهته وقع نادي
الشانفيل مع األميركي ديماريوس بولدز.
أما نادي الرياضي بيروت فاستعاد العبه
النيجيري كريستوفر أوبيكبا ،واستغنى عن
جاكي كارمايلكل.

10
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رياضة

رياضة

11

بالون دور
وضع الكرواتي لوكا مودريتش ّ
حدًا لعشر سنوات
من هيمنة األرجنتيني ليونيل ميسي ،والبرتغالي
كريستيانو رونالدو على جائزة الـ«بالون دور» .فاز
«كرويف الجديد» بتصويت الصحافيين .حمل الكرة

الذهبية بعد أداء ّ
مميز في بطولة العالم ،ورفع
ّ
األوروبية في ثالث مناسبات متتاليةّ ،أما رونالدو
الكأس
ميسي خامسًا.
فكان ثانيًا .المفاجأة كانت بحلول
ّ
أفضل موهبة في العالم ابتعد في سلم الترتيب.

ّ
يتفوق ميسي باألرقام الفردية عن أي العب آخر (أرشيف)

ليو ميسي من ذهب ...والجائزة من «تنك»!
حسن رمضان
«عندما ال يكون ليو ميسي بني أفضل
ثالثة العبني في العالم ،حينها ،تفقد
هذه الجائزة كل قيمتها» ،هذا الكالم
ل ــم ي ـق ـلــه أح ـ ــد امل ـش ـج ـعــن امل ـتـ ّـي ـمــن
باألرجنتيني ليونيل ميسي ،وليس
م ــن م ـض ـم ــون بـ ـي ــان رس ـم ــي ل ـن ــادي
برشلونة أو لــاتـحــاد األرجنتيني.

ق ــال ه ــذه ال ـك ـل ـمــات املـ ـ ــدرب الـســابــق
ملـنـتـخــب إس ـبــان ـيــا ال ــذه ـب ــي ،وبـطــل
دوري األبـ ـ ـط ـ ــال مـ ــع ري ـ ـ ــال م ــدري ــد،
فيسنتي ديلبوسكي .األخـيــر ،يعلم
تمامًا ما قاله ،ميسي وألول ّ
مرة منذ
ّ
 12ع ــام ــا ،ل ــم ي ــوج ــد ب ــن املــرش ـحــن
الـثــاثــة لـلـفــوز بـجــائــزة أفـضــل العــب
في العالم ّ .ولكن السؤال يبقى هنا،
هل يستحق ميسي املركز الخامس؟

شنايدر المظلوم
أرق ــام لــوكــا مــودريـتــش حققها فــي الـســابــق العــب منتخب هــولـنــدا ويسلي
شنايدر ،الذي ّقدم موسمًا ّ
مميزًا مع فريقه اإليطالي إنتر ميالنو ،ومنتخب
بالده .فاز شنايدر بدوري ّأبطال أوروبا  ،2010إضافة إلى وصوله لنهائي
كأس العالم ،وكان أداؤه مؤثرًا في البطولة .ولكن كل هذه األرقام ،لم تساعده
على حمل جائزة أفضل العب في العالم .في  ،2010حقق ليو ميسي الجائزة،
رغم أن شنايدر كان األحق بها .ما ّ
يتفوق فيه شنايدر عن مودريتش ،هو
أن صانع األلـعــاب الهولندي حقق مــع فريقه لقبني إضافيني لــم يحققهما
مودريتش ،لقبي الدوري والكأس املحليني .خمسة ألقاب حصدها نجم إنتر
ميالنو ،مقابل لقب وحيد «جماعي» حققه مودريتش مع ريال مدريد .هنا
ّ
التطرق للـ«معايير» التي يضعها «الفيفا» .لكن األمــر واضــح ،فهناك
يجب
ّ
العبان اثنان ،األول لم يحالفه الحظ ،والثاني تمكن من الفوز بالجائزة ،التي
عصيت على غير شنايدر أيضًا ،إنييستا ،تشافي ،وغيرهم من العبي خط
الوسط املميزين.

ً
وه ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـعـ ـ ــا م ـ ـي ـ ـسـ ــي ال ي ـس ـت ـح ــق
الجائزة الــرقــم  1فــي العالم؟ أسئلة،
م ــن ال ـص ـع ــب اإلجـ ــابـ ــة ع ـن ـه ــا ،ن ـظ ـرًا
لــ«ضـبــابـ ّـيــة» املعايير الـتــي تضعها
ّ
ّ
الـ ــ«فـ ـيـ ـف ــا» وح ــت ــى م ـج ــل ــة «ف ــران ــس
ّ
ف ــوت ـب ــول» ف ــي ك ــل عـ ــام .ت ـمــكــن لــوكــا
مودريتش من الفوز بجائزة أفضل
العب في العالم «ذا بست» َّ
املقدمة من
االتـحــاد الــدولــي لكرة الـقــدم ،إضافة
إلى نيله جائزة «الكرة الذهبية» يوم
االث ـنــن .لــوكــا ق ـ ّـدم موسمًا تاريخيًا

ّ
ألول ّ
مرة منذ  12عامًا
غاب ميسي عن أفضل ثالثة
العبين في العالم
ّ
بالنسبة ل ــه ،تـمــكــن مــن ال ـفــوز بلقب
دوري األبـ ـ ـط ـ ــال مـ ــع ري ـ ـ ــال م ــدري ــد،
وبـ ـ ـل ـ ــوغ نـ ـه ــائ ــي ك ـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم مــع
منتخب بــاده كــرواتـيــا ،إضــافــة إلى
ح ـصــولــه ع ـلــى ج ــائ ــزة أف ـض ــل العــب
في الـ«مونديال» ،هل هذا كاف؟ ّ
ربما
ٍ
نعم ،ولكن في الوقت عينهّ ،
ربما ال.
ّ
تصب
الـجــائــزة فــرديــة ،ومـعــايـيــرهــا
فــي خــانــة «الـجـمــاعـيــة» أي الـجــوائــز
واأللقاب التي يحققها منتخب هذا
ال ــاع ــب أو ال ـفــريــق الـ ــذي يـلـعــب لــه.
ّ
ليونيل ميسي ،وعـلــى الــرغــم مــن أن
فــريـقــه الـكــاتـلــونــي يـعــانــي كـثـيـرًا في
ّ
السنتني املــاضـيـتــن ،إل أنــه ال يــزال
ّ
يقدم مستوى ّ
مميزًا في كل سنة رغم
ّ
بلوغه سن الـ .31ميسي ،يملك أرقامًا

ّ
ّ
«قياسية» تجعل املتابعني يتوقفون
ع ـنــدهــا ل ـب ــره ــة ،وي ـس ــأل ــون ال ـس ــؤال
املحوري ،ملاذا العب كهذا ،يملك مثل
هـ ــذه األرق ـ ـ ــام «ال ـ ـفـ ـ ّ
ـرديـ ــة» ،ل ـيــس هو
أفضل العب في العالم ،أو على األقل،
ل ـيــس م ــن ب ــن أف ـض ــل ث ــاث ــة العـبــن
ّ
للـ«فيفا» ،واحتل املركز الخامس في
ّ
ترتيب مجلة «فرانس فوتبول»؟
ملن ليس على دراية بما ّ
قدمه ميسي
امل ــوس ــم املـ ــاضـ ــي ،ال ب ـ ــأس بـبـعــض
األرق ـ ـ ــام :ل ـيــو م ـي ـســي ،ه ــو أك ـث ــر من
سـ ّـجــل أهــدافــا فــي  2018إل ــى جانب
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو بـ ــ .45ميسي
هو أكثر من صنع أهدافًا في 2018
ّ
متفوقًا على
ب ــ 23تـمــريــرة حــاسـمــة،
العـ ـ ـب ـ ــن يـ ـتـ ـخ ـ ّـصـ ـص ــون ب ـص ـن ــاع ــة
األهداف ككيفني دي بروين وإيسكو
وجــايـمــس رودري ـغ ـيــز وكــريـسـتـيــان
إيــركـســن .وبـ ّـاألرقــام أيـضــا ،ليو هو
أك ـث ــر م ــن ح ــق ــق مـ ــراوغـ ــات نــاجـحــة
فـ ــي  ،2018إضـ ــافـ ــة إل ّـ ــى أن ـ ــه أك ـث ــر
العب خلق فرصًا محققة للتسجيل
ف ــي ال ـع ــام ن ـف ـســه .هـ ـ ّـداف ال ــدوري ــات
الـخـمــس الـكـبــرى (ال ـح ــذاء الــذهـبــي)
ب ـ ــ 34ه ــدف ــا .أرق ـ ــام ك ـب ـيــرة م ــن العــب
اع ـتــاد الـجـمـيــع عـلــى م ـشــاهــدة هــذه
األرق ـ ــام م ـنــه ،وه ـنــا تـكـمــن املـشـكـلــة.
ّ
املميز في
تقديم ليو ميسي ل ــأداء
كل سنة ،جعل املتابعني واملنتقدين
ال ي ـت ـعـ ّـج ـبــون م ــن العـ ــب يـ ـق ـ ّـدم لـهــم
وف ــي كــل ع ــام ،أرق ــام ــا ك ـب ـيــرة .وهــذا
ً
م ــا حـ ــدث فـ ـع ــا ،وه ـ ــذا ه ــو الـسـبــب
ال ــرئ ـي ـس ــي ح ـ ــول ع ـ ــدم إدراج اس ــم

ّ
«مـ ـيـ ـس ــي» بـ ــن الـ ـث ــاث ــة م ــرش ـح ــن
ّ
ربما .ملــاذا؟ على سبيل املثال ،نجم
ل ـي ـف ــرب ــول وم ـن ـت ـخ ــب م ـص ــر مـحـمــد
صـ ـ ــاح ،قـ ـ ـ ّـدم م ــوس ـم ــا اس ـت ـث ـنــائ ـيــا،
وأصبح الـهـ ّـداف التاريخي للدوري
اإلنـكـلـيــزي خــال مــوســم واح ــد ّبــ32
هدفًا ،رقم ّ
مميز من العب لم يتوقعه
أحد في البداية ،إضافة إلى أرقامه
في دوري األبطال وبلوغه النهائي.
ً
ليس تقليال من شــأن صــاح ،ولكن
ه ــذه اإلن ـج ــازات الـتــي حققها العــب
ل ـي ـف ــرب ــول ،يـحـقـقـهــا م ـي ـســي ف ــي كل
م ــوس ــم ،وهـ ــذا م ــا زاد م ــن ال ـ ـ «وه ــج
اإلعالمي» على صالح ،الذي أصبح
ح ــدي ــث ال ـص ـحــف واإلع ـ ـ ــام وال ــرق ــم
ألن م ــا ق ــام به
واح ــد ف ــي ك ــل ش ــيءّ ،
ببساطة «ل ــم يـكــن مـتــوقـعــا!» .أرق ــام
ل ـيــو مـيـســي ال ـف ــردي ــة ت ـت ـفـ ّـوق وبـكــل
ش ــيء ع ـلــى أرق ـ ــام صـ ــاح ،ول ـكــن ما
ّ
وتفوقه على «صالح
أنجزه صالح،
نفسه» ،هــو السبب الرئيسي خلف
إدراج اسمه بني املرشحني الثالثة.
ُ
من األسباب التي لم تسعف ميسي
فــي أن يـكــون عـلــى مـنـ ّـصــة التتويج
أيضًا ،هو فريقه برشلونة وإدارته.
ّ
ص ـح ـي ــح ب ـ ــأن اإلدارة ت ـم ــك ـن ــت مــن
التعاقد مــع فيليبي كوتينيو ،لكن
كــوت ـي ـن ـيــو ن ـج ــم ل ـي ـف ــرب ــول ال ـســابــق
ل ــم ي ـكــن م ــن ض ـمــن الــاع ـبــن الــذيــن
شــاركــوا فــي دوري األب ـطــال .إضافة
إلى كوتينيو ،تعاقدت إدارة النادي
مـ ــع عـ ـثـ ـم ــان دي ـم ـب ـي ـل ــي ،ال ـف ــرن ـس ــي
ال ـش ــاب صــاحــب الـ ـ ــ 19عــامــا لـيـكــون
ً
بـ ــديـ ــا ل ـن ـي ـم ــار! وم ـ ــع تـ ــراجـ ــع أداء
ســواريــز ،وجــد ميسي نفسه وحيدًا
ّ
في خط ّ
املقدمةّ ،
ليقدم
مما دفــع به
ّ
ك ــل م ــا ل ــدي ــه ،وت ـمــكــن ورغ ــم تــراجــع
ف ــري ـق ــه ،م ــن ت ـح ـق ـيــق ل ـق ــب الـ ـ ــدوري
وال ـكــأس وك ــأس الـســوبــر األوروب ــي.
أن ت ـ ـكـ ــون أنـ ـ ــت أف ـ ـضـ ــل ه ـ ـ ـ ـ ّـداف فــي
فــري ـقــك م ـت ـفـ ّـوقــا ع ـلــى رأس الـحــربــة
ومـهــاجــم الـفــريــق ،وأن تـكــون أفضل
صانع ألعاب في فريقك أيضًا ،هذا
ّ
مــا يــوضــح ب ــأن بــرشـلــونــة فــي حالة
سـ ّـي ـئــة ،وي ــوض ــح بـشـكــل أك ـب ــر ،بــأن
ً
ّ
يتحمل عــبء الفريق كــامــا.
ميسي
أض ـ ـ ــف إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ـج ــرب ــة ال ـن ـج ــم
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي مـ ــع م ـن ـت ـخ ــب بـ ــاده
ف ــي امل ــون ــدي ــال ،أسـ ـم ــاء ال يـعــرفـهــا
امل ـشـ ّـج ـعــون ،أس ـمــاء كـمـيــزا ،بــافــون،
اي ـن ــزو ب ـيــريــز ،م ـي ــرك ــادو ،وغـيــرهــم،
ٍّ
ك ــان ــوا إل ـ ــى ج ــان ــب ك ـ ــل م ــن مـيـســي
وأغ ــوي ــرو ف ــي ب ـطــولــة ك ــأس الـعــالــم
األخـ ـي ــرة .ل ــم يـسـتـطــع ل ـيــو أن ي ـقـ ّـدم
ك ــل م ــا ل ــدي ــه ،ورغـ ــم ذلـ ــك ،اس ـت ـطــاع
املنتخب األرجنتيني بأسوأ نسخه،
وبـقـيــادة ميسي أن ُيـحــرج منتخب
ّ
«الديوك» الفرنسية ،الذي تمكن من
الفوز بنتيجة .3-4
خــاصــة مــا ت ـقـ ّـدم ،أن ميسي سيظل
ّ
بنظر الكثير من املتابعني واملحللني،
مـ ــن بـ ــن أفـ ـض ــل ث ــاث ــة العـ ـب ــن فــي
ال ـع ــال ــم ،ول ـك ــن «اإلعـ ـ ـ ــام» يـتـمــاشــى
مــع «امل ــوج ــات» ال ـتــي تـتـفــاعــل معها
ال ـ ـنـ ــاس أك ـ ـثـ ــر ،وه ـ ـ ــذا مـ ــا حـ ـ ــدث مــع
صـ ـ ــاح ،وم ـ ــع م ــودريـ ـت ــش .األخـ ـي ــر،
ورغـ ــم أدائ ـ ــه ال ــ«ب ـط ــول ــي» ف ــي كــأس
الـعــالــم إال أن ــه كـســب عــاطـفــة الكثير
مــن املشجعني واملنتقدين ،وهــذا ما
مـنــع ال ــ«ف ـي ـفــا» م ــن أن تـعـطــي الـكــرة
ّ
الذهبية لكريستيانو رونــالــدو هذه
املـ ّـرة .ال يعني ذلك بأن مودريتش ال
يستحق الـجــائــزة ،ولـكــن هــي أسئلة
ُ
ّ
أحقية أي
تطرح في كل العالم ،حول
العب بحمل الجائزة ،خاصة ميسي
ورون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو .ان ـت ـه ــى الـ ـحـ ـف ــل ،وفـ ــاز
مــودريـتــش ،ولكن الـجــدل لــن ينتهي
بعد وقت قصير.

ُ
ولكن ال أحد يريد أن ّ
ّ
يصدق أن ميسي خامسًا ،وليس
مستمر في إمتاع العالم،
ميسي لم يذبل ،بل هو
كل العالم ،حتى خصومه ّفي عالم المستديرة .كرة بين أفضل ثالثة العبين في العالم .رفع مودريتش
الكرة الذهبية في باريس ،مدينة األنوار ،المدينة التي
القدم غير عادلة ،واآلن تأكد المؤكد ،أن معايير الجوائز
َ
خفت نورها عندما رأت ميسي يبتعد.
غير عادلة أيضًا .مودريتش يستحق الكرة الذهبية،

اإلنكليز بعيدون

هاري كاين ليس
مايكل أوين
حسين فحص
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن وص ـ ـ ـ ــول امل ـن ـت ـخ ــب
اإلنكليزي لنصف نهائي كأس العالم
وبـلــوغ ليفربول نهائي دوري أبطال
أوروبـ ــا ،غ ــاب الــاعـبــون اإلنـكـلـيــز مـ ّـرة
جــديــدة عــن التتويج بالكرة الذهبية،
ليبقى مايكل أوين آخر من رفع الذهب
عندما كان العبًا لليفربول عام .2001
ّ
في ظل ذلك ،تكثر األحاديث عن تجاهل
ات ـحــاد ك ــرة ال ـقــدم ل ـل ــدوري اإلنـكـلـيــزي
وانحيازه لباقي الدوريات.
ت ـك ـثــر امل ــواه ــب ف ــي إن ـك ـل ـت ــرا ،الع ـبــون
راشفورد
كرحيم سترلينغ وماركوس
ّ
وغـ ـ ـي ـ ــرهـ ـ ـم ـ ــا ،أظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــروا م ـ ـ ـ ــدى ت ــغـ ـي ــر
الـثـقــافــة الـقــديـمــة املـعـتـمــدة عـلــى الـقــوة
الـجـسـمــانـ ّـيــة والـ ـك ــرات ال ـهــوائ ـيــة ،وأن
باستطاعة اإلنكليز مجاراة متطلبات
الـ ـك ــرة ال ـح ــدي ـث ـ ّـة م ــن م ـت ـع ــةٍ ومـ ـه ــارة.
بــالــرغــم م ــن ت ــوف ــر امل ـق ـ ّـوم ــات ال ــازم ــة،
فشلت ال ـكــرة اإلنـكـلـيـ ّ
ـزيــة بتخريج ّ
أي
موهبة قادرة على حمل الكرة الذهبية
فــي الـفـتــرة األخ ـي ــرة .يـعـ ّـد ه ــاري كاين
أح ــد أب ــرز امل ــواه ــب اإلنـكـلـيـ ّـزيــة ال ـيــوم.
ّ
ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ص ـغ ــر سـ ــنـ ــه ،ت ـمــكــن
مـهــاجــم تــوتـنـهــام مــن تحطيم العديد
مــن األرقـ ــام فــارضــا نـفـســه كــأحــد أبــرز
ن ـجــوم ال ـعــالــم .أرق ـ ـ ٌ
ـام وض ـعــت الــاعــب
بــاملــركــز الـعــاشــر مــن قــائـمــة املرشحني
لنيل الكرة الذهبية .ولكن ألن النادي
ل ــم ي ـح ـقــق األل ـ ـقـ ــاب ،اب ـت ـع ــد ك ــاي ــن فــي
الترتيب.
ت ـع ـ ّـد الـ ــ«ب ــال ــون دور» أب ـ ــرز األه ـ ــداف
الفردية التي يسعى لها أي العب كرة
ق ــدم .يـتــم اخـتـيــار الــاعــب األف ـضــل في
العالم ً
بناء على عـ ّـدة معايير ،كــاألداء
ـب
الـ ـف ــردي وال ـج ـمــاعــي ،مــوه ـبــة الــاعـ ً
وقــدرتــه عـلــى الـلـعــب الـنـظـيــف ،إضــافــة
إلــى مسيرة الــاعــب خــال املــوســم وما
ـاب وأرق ـ ــام .عـلــى الــرغــم
أن ـجــزه ّمــن أل ـق ـ ٍ
م ــن ت ـم ــتــع ال ـج ـي ــل ال ـح ــال ــي لــإنـكـلـيــز
ب ــامل ــوه ـب ــة ال ـق ــاب ـل ــة ل ـح ـصــد ال ـج ــوائ ــز
ً
ال ـفــرديــة مـسـتـقـبــا ،يـعــاب عـلــى الـفــرق
اإلنـكـلـيــزيــة فشلها فــي االستحقاقات
الــدول ـيــة واألوروب ـ ـيـ ــة ،م ــا ي ـحــول دون
ب ــروز الالعبني املحليني ضمن أفضل
العبي العالم .وما يؤثر على الالعبني
أيضًا هو أن الـ«بريميرليغ» ال يمتلك
ّ
(التكتيكية) التي تتوافر في
الـجــودة
باقي الدوريات ،رغم أن نسب املشاهدة
مــرت ـف ـعــة ج ـ ـدًا .ع ـل ــى م ـ ــدار ال ـس ـن ــوات،
اق ـت ـص ــرت أسـ ـم ــاء ال ــاع ـب ــن اإلنـكـلـيــز
الناجحني خ ـ ّـارج إنكلترا على ديفيد
ب ـي ـك ـه ــام .ي ـف ــضــل ال ــاع ــب اإلن ـك ـل ـيــزي
ال ـ ـب ـ ـقـ ــاء ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري املـ ـحـ ـل ــي ح ـيــث
العوائد املالية مرتفعة .االنغالق على
ثـقــافــة الـبـلــد الـكــرويــة دون االسـتـفــادة
من تجارب البالد األخــرى يقف عائقًا
أمــام تطوير املـهــارات الشابة ،وهــو ما
يحاول االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم
ّ
تـجــنـبــه .أخ ـي ـرًا ،سمحت عــوائــد النقل

يعاب على الفرق
اإلنكليزية فشلها في
االستحقاقات الدولية
واألوروبية

الـتـلـفــزيــونــي ألنــديــة البريميرليغ في
اسـتـقـطــاب أب ــرز امل ــواه ــب الـعــاملـيــة من
الجنسيات املختلفة ،كما استطاعت
ّ
أن
بعض األنــديــة بفعل قوتها املالية ٌ
تستقطب أبرز مدربي العالم .سياسة
ط ـ ّـورت الـكــرة اإلنكليزية كـثـيـرًا ،حيث
ان ـع ـك ــس ن ـض ــج ال ــاع ـب ــن م ــع فــرقـهــم
واس ـت ـفــادت ـهــم م ــن ال ـث ـقــافــات ال ـكــرويــة
الخارجية.
املـ ـ ـه ـ ــارة مـ ـ ــوجـ ـ ــودة ،ت ـب ـق ــى ال ـن ـت ــائ ــج.
مـسـتــويــات ضعيفة يـقــدمـهــا اإلنكليز
في دوري األبطال ،حيث ّكان تشيلسي
آخ ــر فــريــق إنـكـلـيــزي يـحــقــق الـبـطــولــة
األه ــم على صعيد األنــديــة عــام .2012
ّ
لـ ـط ــامل ــا ت ــألـ ـق ــت األن ـ ــدي ـ ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة
أوروب ـ ّـي ــا قـبــل ذل ــك ال ـعــام .ب ــرزت أنــديــة
لـيـفــربــول وتشيلسي فــي تـلــك الـفـتــرة،
فيما كان النصيب األكبر من الجوائز
ملانشستر يونايتد تحت قيادة السير
أل ـي ـكــس ف ـيــرغ ـســون .ف ــي ت ـلــك ال ـف ـتــرة،

شـهــدت الـكـ ّـرة اإلنـكـلـيــزيــة آخــر تتويج
ل ــاع ـ ٍـب ي ـم ــث ـل ـه ــا ،وذل ـ ــك ع ـن ــدم ــا رف ــع
كريستيانو رون ــال ــدو ال ـكــرة الذهبية
عام  2008بعد تحقيقه ثنائية الدوري
اإلنكليزي ودوري األبطال.
ت ـقــف ال ـت ـقــال ـيــد الـ ـك ـ ّ
ـروي ــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة
ّ
عائقًا أمــام تــألــق العبي البريميرليغ.
تلعب صـنــاعــة ك ــرة ال ـقــدم فــي إنكلترا
دورًا م ـهـ ّـمــا ف ــي اق ـت ـص ــاد بــري ـطــان ـيــا،
مـ ــا يـ ـب ــرز وجـ ـ ــه ال ـل ـع ـب ــة امل ـ ـ ـ ــادي عـلــى
حـ ـس ــاب ال ـ ـجـ ــوانـ ــب األخـ ـ ـ ـ ــرى .يـسـعــى
االتحاد اإلنكليزي دائمًا لتمييز الكرة
اإلنكليزية بغية رفــع مـعـ ّـدل املشاهدة
وزيادة العائدات املالية .ينفرد الدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي بــالــ«بــوكـسـيـنــغ داي» بني
ك ــاف ــة الـ ـ ــدوريـ ـ ــات الـ ـع ــاملـ ـي ــة .فـ ــي حــن
تـتــوقــف جـمـيــع دوريـ ــات الـعــالــم خــال
ف ـت ــرة أعـ ـي ــاد رأس ال ـس ـن ــة ،ت ـل ـعــب في
الــدوري اإلنكليزي قرابة الــ 6مباريات
ّ
لكل فريق في ثالثة أسابيع ،ما يولد
ّ
جسديًا ينعكس سلبًا على أداء
تعبًا
ال ـفــرق فــي األدوار الــاحـقــة مــن دوري
األب ـطــال .الـحـصــول على إج ــازة أعياد
امليالد من شأنه تقليص عــدد األندية
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،إل ـ ًـغـ ــاء كـ ـ ــأس ال ــرابـ ـط ــة
اإلنكليزية إضافة إللغاء قاعدة إعادة
م ـبــاريــات ال ـت ـعــادل ف ــي ك ــأس االت ـحــاد
اإلنكليزيٌ .
أمر سينهي مصادر مالية
ك ـب ـيــرة ل ــات ـح ــاد واألنـ ــديـ ــة .ف ــي إط ــار
ّ
ذلــك يسعى االتحاد لوضع حــل وسط
ي ـعــود بــاملـنـفـعــة ع ـلــى ال ـط ــرف ــن ،بغية
ّ
أوروبيًا،
إعادة أمجاد الكرة اإلنكليزية
وإبراز املواهب املحلية من جديد.
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أرقام ّ
مميزة حققها لوكا في كأس العالم (فرانك فيف -أ ف ب)

معايير «ساكسونيا»!
زهراء ّرمال
ّ
في كل موسم ،وعند اختيار ّأي العب لحمل جائزة ،يدور جدل واسع في الصحافة
ُ
والشارع الكروي .جائزة الـ«بالون دور» تعتبر األبرزّ ،
ألن من يحملها يكون هو الرقم
ٍّ
واحد في العالم ،وعند اختياره تبدأ موجات املديح والنقد على حد سواء.
يعود إلى ضبابية املعايير املعتمدة والتي يتم اختيار
الجدل حول الـ«بالون دور»ّ ،
الفائز على أساسها .كانت مجلة فرانس فوتبول سابقًا هي التي تختار الالعب
الذي ُ
ّ
مختصني
سيمنح الجائزة ،إال ّأن اختياره اليوم ،أصبح يتم من ِقبل صحافيني
ّ
بكرة القدم .إال أن املجلة الفرنسية قــررت أخيرًا اإلعــان عن تلك املعايير املختارة،
وهي :ألقاب الالعب الفردية والجماعية على مدار املوسم ،مهارته واللعب النظيف أمام
الخصم ،ومسيرته املهنية .نظرة سريعة على نتائج أصحاب املراكز األولى ،تبرز لنا
 753نقطة ،يليه نجم يوفنتوس
الفارق في النقاط بني الالعبني ،إذ حصد مودريتش ّ
ومنتخب البرتغال رونالدو ثانيًا بـ 476نقطة ،في حني حل الفرنسي أنطوان غريزمان
ّ
وأحقيته بالجائزة،
ثالثًا بــ 414نقطة .فوز مودريتش أثار التساؤالت حول جدارته
ّ
إال ّأن عناصر الفوز كانت ُمكتملة لدى «كرويف الجديد» بحسب املجلة .ففي الوقت
الذي ّ
ودع كل من رونالدو وميسي املونديال الروسي مبكرًا ،ولحق بهما نيمار ،لم
ينجح مودريتش فقط في معادلة النتيجة األفضل التي تحققت في تاريخ كرواتيا،
ّ
وهي الوصول إلى املربع الذهبي للمونديال ،بل تمكن من إيصال منتخب بالده إلى
للمرة األولى في تاريخه .ورغم ّ
تقدم لوكا في السن ،إال أنه بذل جهدًا ّ
النهائي ّ
بدنيًا
كبيرًا لالستمرار في امللعب ألطول فترة ممكنة بعد لعب األشــواط اإلضافية في 3
أدوار متتالية ،ملساندة زمالئه .ضبط مودريتش إيقاع املنتخب ،إذ ّ
عول عليه املدرب
زالتكو داليتش لقيادة زمالئه إلى املحطة األخيرة من البطولة العاملية .ورغم الخسارة
التي ُمنيت بها كرواتيا في النهائي ،إال ّأن الكرواتي حقق لقب أفضل العب في كأس
العالم  ،2018كما فــاز بلقب رجــل املـبــاراة أكثر من مــرة خــال البطولة .مودريتش
الذي حمل شارة القيادة ،أثبت أنه بوصلة كرواتيا خالل املونديال ،فحقق أكبر عدد
من التمريرات ( )484وكان أكثر من ملس الكرة ( ،)624وأكثر من استرجعها (.)56
وإلى جانب أدائه الالفت مع املنتخب ،ساهم في قيادة فريقه إلى لقبه الثالث تواليًا في
ّ
فردي ّ
ٍّ
مميز وأثبت أنه العب مؤثر في املباريات
بأداء
دوري أبطال أوروبا ،حيث ظهر ٍ
الصعبة .هكذا ،حقق لقب أفضل العب خط وسط ودخل ضمن التشكيلة املثالية في
البطولة األوروبية ،إلى جانب التشكيلة املثالية لكأس العالم .بالنسبة للعب النظيف،
ال يختلف أحد على أداء مودريتش وانضباطه على أرض امللعب ،فهو لم يحصل في
مسيرته كلها ســوى على بطاقة حمراء واحــدةّ .أمــا بالنسبة ملعيار املجلة األخير،
ً
وهو مسيرة مودريتش املهنية .هنا ،ال داعي للشرح مطوال عن إنجازات الكرواتي،
الذي حقق ستة ألقاب محلية ،دوري أبطال أوروبــا أربع مــرات ،كأس العالم لألندية،
وغيرها الكثير .ورغم ّأن املعايير التي حددتها املجلة الفرنسية قد تحتاج إلى املزيد
من التحديد والدقة لتوضيح شروطها ،إال ّأن الكرواتي استوفى املطلوب كي يحظى
ّ
بالجائزة األغلىُ .يضاف إلى ذلك الغموض الذي يلف عملية اختيار الصحافيني الذي
يقومون بالتصويت ،إذ ال توجد أسس واضحة حول انتقاء الصحافي املمثل لبلده
في عملية االختيار .حتى أن هؤالء الصحافيني غير معروفني لشريحة واسعة ّ
جدًا
ّ
من الجمهور ،فكيف تختارهم املجلة للتصويت ،ووفق أية شروط؟ بأي حال ،جمع
مودريتش بــن جائزتي الفيفا ألفضل العــب فــي العالم «ذا بيست» ،وكــذلــك الكرة
الذهبية ،ليصبح أول العب في التاريخ يحقق رباعية الجوائز الفردية في عام واحد.
َ
في سن الـ ،33لم يبق ملودريتش شيء آخر إلثباته أو لقب لتحقيقه ليستحق الكرة
الذهبية.
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ألمى أبو سمرة *
لم يبدأ التطبيع العلني للعرب مع إسرائيل
بـ ــزيـ ــارة ال ــرئـ ـي ــس املـ ـصـ ــري الـ ـس ــاب ــق أنـ ــور
ال ـ ـسـ ــادات إلـ ــى األرض امل ـح ـت ـلــة وتــوق ـي ـعــه
اتفاقية كامب ديفيد في أواخر سبعينيات
الـ ـق ــرن امل ــاض ــي ،ك ـمــا ي ـت ـضــح أنـ ــه ل ــم يـنـتــهِ
بإعالن نقل السفارة األميركية إلــى القدس
أواخـ ـ ــر عـ ــام  ،2017ف ـهــا ه ــو رئ ـي ــس وزراء
ال ـعــدو ،بنيامني نتنياهو ،فــي زي ــارة ـ ـ أقل
ما يقال فيها إنها مشينة ـ ـ لسلطنة عمان،
وتـصــريـحــه بــأنـهــا لــن ت ـكــون س ــوى مقدمة
مل ـج ـمــوعــة زيـ ـ ـ ــارات ل ـ ــدول عــرب ـيــة أخ ـ ــرى ال
تقيم «الـســام» مع إسرائيل ،وذلــك لتعزيز
«ال ـس ــام» فــي املـنـطـقــة .ج ــاء ذل ــك مــع توجه
وزير االتصاالت في حكومته أيوب قرا إلى
دبي للمشاركة في مؤتمر دولي لالتصاالت،
ّ
في وقت حلت فيه وزيرة الثقافة والرياضة،
م ـيــراي ريـغـيــف ،ضـيـفــة فــي أب ــو ظـبــي على
رأس مـنـتـخــب الـ ـج ــودو اإلســرائ ـي ـلــي ال ــذي
فــاز بامليدالية الذهبية ،وكذلك زيــارة وزير
املواصالت واالستخبارات ،يسرائيل كاتس،
ل ـع ـمــان ب ـعــد أسـ ـب ــوع م ــن زيـ ـ ــارة نـتـنـيــاهــو
لـلـمـشــاركــة ف ــي مــؤتـمــر دول ــي لـلـمــواصــات
حيث عرض خطته التي تحمل اسم «سكك
حديدية للسالم» ،التي ستربط دول الخليج
بالبحر األبيض املتوسط من خالل األرض
املحتلة ويكون األردن محورها.
لــم يكن التطبيع بحاجة إلـ ُـى «تكبد عناء»
ُ
مد سكك حديدية لـ«يؤتي أكـلــه» ،إذ يكفي
تصفح كـتــاب «Cell of Cells: The Global
Race to Capture and Control the Stem
 »Cellsاملنشور عام  2007للكاتبة األميركية
« »Cynthia Foxإلدراك أن قطار التطبيع في
املنطقة يسير وفق جدول مواعيد منتظمة
ودونما عقبات تذكر ،وأن البحوث العلمية
عامة والطبية خاصة ليست ســوى إحــدى
مـحـطــاتــه امل ـت ـعــددة .يطلعنا ال ـك ـتــاب ،الــذي
يـحـمــل ال ـك ـث ـيــر م ــن ش ـخــص كــات ـب ـتــه ،وهــو
مــا يعتبر غــريـبــا فــي الـكـتــب ًالعلمية ،على
منهجية التفكير العاملية عامة واألميركية
ً
خ ــاص ــة ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــال ـب ـحــث الـعـلـمــي،
وذلــك عبر السباق العاملي للوصول ،ال بل
للسيطرة على ّأم الخاليا ،إن جاز التعبير،
أال وهي الخاليا الجذعية .املميز في الخاليا
الجذعية باختصار هو قدرتها على التكاثر
ل ـعــدد غ ـيــر م ـح ــدود م ــن امل ـ ــرات لـتـعـطــي أي
ن ــوع م ــن ال ـخــايــا ،وبــال ـتــالــي األن ـس ـجــة في

الجسم ،لــذا بإمكانها أن تشكل ،إن أحسن
الـ ـخـ ـب ــراء ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ـهــا وتــوج ـي ـه ـهــا،
ً
ً
ح ــا ج ــذري ــا وف ـع ــاال لـلـعــديــد م ــن األم ــراض
املزمنة كالسكري والزهايمر وباركينسون.
أضف إلى ذلك إمكانية تخطي املضاعفات
الـعــديــدة املرتبطة ب ــزرع األع ـضــاء فــي حال
تشكيل العضو امل ــزروع مــن خاليا جذعية
مستحصلة من املريض عينه.
تنتقد الكاتبة بـجــرأة الـتــأخــر النسبي في
تـ ـق ــدم ه ـ ــذا املـ ـج ــال ف ــي ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
باملقارنة مع بقية املراكز البحثية املختصة
فــي الـعــالــم ،وذلــك كنتيجة لسياسة جــورج
ب ـ ــوش االب ـ ـ ــن وإص ـ ـ ـ ـ ــراره م ـن ــذ ب ـ ــدء والي ـت ــه
فــي مطلع  2001عـلــى رف ــض تـشــريـ ّـع جــواز
الحصول على هذه الخاليا من األجنة.
https://www.youtube.com/
watch?v=EAiZp5jT04I
هـ ــذه ال ـســاب ـقــة ك ــان ــت ن ـق ـطــة ال ـب ــداي ــة الـتــي
وج ـه ــت م ـس ــار أبـ ـح ــاث ال ـخ ــاي ــا الـجــذعـيــة
على املستوى العاملي لتأخذ املنحى الــذي
ســارت عليه ،ولتستحق النتائج املنشورة
ف ـ ــي املـ ـ ـج ـ ــات الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة ،وألول م ـ ـ ــرة فــي
التاريخ ربما ،أن توسم بوسمUNmade in :
 ،Americaأي «لــم تصنع في أميركا» وذلك
باعتراف األميركيني وأوالهم كاتبة الكتاب،
ول ـت ـس ـب ـق ـهــا فـ ــي ريـ ـ ـ ــادة ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال عـلــى
الترتيب :سنغافورة ،الصني ،اليابان ،كوريا
الجنوبية ،إي ــران ،لتأتي بعدها وتتصدر
الـقــائـمــة مـصــر ثــم إســرائ ـيــل .ال يخفى على
القارئ تركيز الكاتبة الواضح في سياقات
مختلفة على الـتــآثــر الجيوبوليتيكي بني
إس ــرائـ ـي ــل والـ ـ ـ ــدول امل ـح ـي ـطــة ب ـه ــا خ ــاص ــة،
وانعكاسات ذلك على واقــع البحث العلمي
في منطقة الشرق األوسط وحتى في العالم،
ـواح
وم ــن غـيــر الـشــائــع ع ــادة الـتـطــرق إل ــى ن ـ ٍ
كهذه في الكتب العلمية البحتة.
تتعزز هــذه الفكرة عند املــرور على مقاطع
كاآلتي:
ـ ـ «هناك العديد من األسباب التي تجعل من
املهم للغرب أن يفهم الشرق األوســط ،ومن
بينها حماسة بعض الدول العربية لتكون
حاضنة للخاليا الجذعية الجنينية ،حيث
قــال سلطان باهابري ،عضو مجلس إدارة
مدينة  Biocityفي جــدة ذات امليزانية التي
تصل إلى مئة مليون دوالر« :باعتقادنا أن
التقانة الحيوية بإمكانها أن تكون النفط
الجديد للمملكة العربية السعودية»،
وخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ب ـ ـعـ ــد ص ـ ـ ـ ـ ــدور ف ـ ـ ـتـ ـ ــوى ب ـ ـجـ ــواز

الحصول على الخاليا الجذعية من األجنة
واستخدامها لغايات عالجية وبحثية في
العالم اإلسالمي ،بعكس ما هي عليه الحال
فــي دول ــة علمانية ـ ـ ظــاهـرًا فقط ـ ـ كأميركا
ً
مثال.
ـ ـ ثم تتابع الكاتبة« :أشاد آية الله خامنئي
بالخاليا الجذعية الجنينية كأنها أسلحة
ُ
ح ــرب .أح ـب ـطــت ك ــل م ـح ــاوالت أعـ ــداء إي ــران
إلضـ ـ ـع ـ ــاف هـ ـ ــذه ال ـ ــدول ـ ــة وإذالل ـ ـ ـهـ ـ ــا وذل ـ ــك
ب ـف ـضــل جـ ـه ــود ال ـع ـل ـم ــاء اإلي ــرانـ ـي ــن ال ـتــي
تستحق الثناء .تسري شائعات بأن األردن
خ ـص ـصــت خ ـم ـســن م ـل ـيــون دوالر إلن ـشــاء
مركز متخصص بالخاليا الجذعية ،كما أن
دبي قامت بإنشاء مركز للخاليا الجذعية،
لـتـكــون اإلمـ ـ ــارات الـعــربـيــة امل ـت ـحــدة الــدولــة
األولى في العالم التي تقوم بتوجيه دعوة
رسمية إلــى سيفرينو انتينوري ،الطبيب
املثير للجدل الذي ارتبط اسمه باستنساخ
األجنة ،ليحاضر باملجتمع الطبي هناك».
ال تغفل الكاتبة في سياق سردها تفاصيل
رح ـل ـت ـهــا إل ـ ــى األرض امل ـح ـت ـلــة وزي ــارت ـه ــا
ً
مرتفعات الـجــوالن أن ت ــورد تحليال لواقع
س ـ ــوري ـ ــا الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــي آن ـ ـ ــذاك
وسـيـطــرة الـقـطــاع ال ـعــام فيها عـلــى املــرافــق
الـتـعـلـيـمـيــة وال ـب ـح ـث ـيــة ،ح ـتــى ف ـتــرة ليست
بـبـعـيــدة بـ ــدأت فـيـهــا ال ـجــام ـعــات الـخــاصــة
بالحصول على تراخيص ،فتكون سوريا
إذًا خ ـ ـ ــارج ه ـ ــذا الـ ـسـ ـب ــاق .ت ـن ـت ـقــل ب ـعــدهــا
ملناقشة واقع مصر ،وتفوقها بعدد عيادات
طفل األنـبــوب على إســرائـيــل ،وذلــك نتيجة
لــاعـتـبــار ال ـســائــد ب ــن املـسـلـمــن ب ـضــرورة
اإلنجاب ،ما يجعل من هذه العيادات بنوكًا
للخاليا الجذعية ال تقل أهمية عن أي منجم
للثروات الباطنية أو حقل من حقول النفط،
فتختم الكاتبة فكرتها بالقول« :هناك من
األس ـب ــاب مــا يكفي لــاعـتـقــاد بــأنــه إن شــاء
الـشــرق األوس ــط أن يكون حاضنة للخاليا
الجذعية الجنينية ،فهو قادر على ذلك».
ال تنتهي األف ـك ــار امل ـث ـيــرة لـلـجــدل ه ـنــا ،بل
ت ـت ـع ــداه ــا إل ـ ــى الـ ـتـ ـط ــرق إل ـ ــى ت ـح ــال ــف بــن
الطبيب والـبــروفـســور املـصــري ـ ـ األميركي
إسماعيل بــراده وإسرائيل لتأسيس مركز
ب ـح ـثــي ل ـل ـخــايــا ال ـج ــذع ـي ــة ،ل ـي ـك ــون بــذلــك
املركز البحثي املتخصص األول في الشرق
األوس ـ ـ ــط خـ ـ ــارج حـ ـ ــدود إس ــرائـ ـي ــل .ش ــاءت
املـ ـص ــادف ــة أن يـ ـك ــون بـ ـ ــراده هـ ـ ــو ال ـط ـب ـيــب
النسائي الخاص بجيهان الـســادات ،أرملة
ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري ال ـس ــاب ــق ،ك ـمــا أن ـ ــه زوج

الـنـجـمــة الـسـيـنـمــائـيــة امل ـصــريــة لـبـنــى عبد
الـعــزيــز ال ـتــي اعـتــزلــت املـهـنــة لـسـفــرهــا معه
إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة بـعــد زواجـهـمــا .مــن
جهة أخرى ،تأتي املفارقة في انتقاء مدينة
 6أك ـت ــوب ــر ك ـحــاض ـنــة ل ـث ـمــرة ال ـت ـع ــاون مع
إســرائـيــل ،تلك املدينة املستحدثة التي من
املـفــروض أن تخلد باسمها هــذا أحــد أكثر
األحداث في التاريخ الحديث مبعثة للفخر
عند املصريني النتصارهم فيه على إسرائيل
عام  .1973في املقابل ،وليس بعيدًا عن املركز
البحثي ،تقبع األهــرامــات الفرعونية ،رمز

خلود الحضارات ،معززة بطريقة أو بأخرى
هاجس العلماء بالحصول والسيطرة على
الـخــايــا الـجــذعـيــة ال ـتــي تـشـكــل ب ــذرة لفرع
جــديــد م ــن ف ــروع ال ـطــب ال ـق ــادر عـلــى إطــالــة
األعـمــار أكـثــر مــن أي استراتيجية عالجية
أخرى عرفها التاريخ.
ه ــذا ال ـت ـحــالــف ب ــن الـطـبـيــب وال ـبــروف ـســور
املصري مع إسرائيل إلنجاز مشروع ضخم
كهذا لم يكن لفائدة املصريني أو العرب أو
سكان الشرق األوسط بقدر ما هو استكمال
ل ـل ـم ـجــد ال ـع ـل ـم ــي مل ــؤس ــس امل ـ ـشـ ــروع الـ ــذي

ل ــم يـحــالـفــه ال ـحــظ ه ــذه امل ــرة بــإي ـجــاد بيئة
حــاض ـنــة مل ـشــروعــه ف ــي الـ ـغ ــرب ،أض ــف إلــى
ذل ــك املـصـلـحــة امل ـت ـبــادلــة ب ــن ه ــذا الطبيب
وإسرائيل من جهة ،والغرب من جهة أخرى،
ك ــون ال ـش ــرق األوس ـ ــط بـكـثــافـتــه الـسـكــانـيــة
الـكـبـيــرة يشكل بنكًا وف ـي ـرًا لـهــذه الـخــايــا،
وفرصة لالستثمار في مكان أكثر ما يطغى
ف ـيــه ج ـهــل امل ـت ـبــرعــن م ــن ال ـب ـس ـطــاء قليلي
الـثـقــافــة وال ــوع ــي ،وك ــون قــرارات ـهــم مـتــأثــرة
كثيرًا بالهيئات اإلفتائية التي أدت دورها
عـلــى نـحــو أك ـثــر م ــن جـيــد ملـصـلـحــة ال ـغــرب

تأتي المفارقة
في انتقاء
مدينة  6أكتوبر
كحاضنة لثمرة
التعاون مع
إسرائيل

المصادفة
شاءت
ّ
«المطبع»
أن يكون
هو الطبيب النسائي
الخاص بجيهان
السادات (أ ف ب)

بإفتائها جواز الحصول على هذه الخاليا
من األجنة ما لم «تبث فيها الروح» بعد ،أي
في األيام الـ  120األولى من تكون الجنني.
ع ـنــد إجـ ـ ــراء ب ـحــث س ــري ــع ع ــن بـ ـ ــراده عـلــى
شـ ـبـ ـك ــة اإلنـ ـت ــرن ــت ب ــالـ ـلـ ـغ ــة اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة،
فـ ــإن أك ـث ــر م ــا ي ـل ـفــت ال ـن ـظ ــر ه ــو غ ـي ــاب أي
م ـع ـل ــوم ــات م ـف ـي ــدة ع ـن ــه ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ملـحــة
مقتضبة منشورة في Houston Chronicle
فــي  16أي ـلــول  ،2012وذل ــك بـعــد مــا يـقــارب
خمسة أسابيع على تــاريــخ وفــاتــه ( 6آب/
أغـسـطــس  ،)2012وم ـم ــا يثير االهـتـمــام أن
املؤبنني يشيرون بفخر بهذه اللمحة إلى
ك ـت ــاب « »Cell of Cellsك ـمــرجــع مل ــن أراد
االستفاضة عن مجمل أبحاثه ومنهجيته
الفكرية التي يكبرونها كثيرًا .أما بإجراء
الـبـحــث عــن اس ـمــه بــالـعــربـيــة ،وكــونــه زوج
ال ـن ـج ـمــة ل ـب ـنــى ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ،فـ ــإن نـتــائــج
الـبـحــث ال تـتـعــدى بـضــع مـقــابــات أجرتها
الـص ـحــف الـفـنـيــة م ــع أرم ـل ـتــه ع ـقــب وفــاتــه.
إذًا ،غياب املعلومات عن هذا الباحث على
شبكة اإلنـتــرنــت مــا هــو إال مــدعــاة لتعزيز
ال ـش ـكــوك وال ــري ـب ــة ،ال ب ــل غ ـيــر م ـتــوقــع إذا
نظرنا إلى األمر من منظور أهمية مشروع
أم الخاليا ألم الدنيا ،مصر.
ّ
متعمد
إذًا ،ن ـحــن ه ـنــا أمـ ــام حــالــة تـطـبـيــع
للعالقة مــع إســرائـيــل ،ورغــم إع ــراب كــل من
األردن وامل ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة في
وق ــت م ــن األوق ـ ــات ع ــن نيتهما االسـتـثـمــار
في مراكز ألبحاث الخاليا الجذعية ،تشير
ً
ال ـك ــات ـب ــة ن ـق ــا ع ــن ب ـ ـ ــراده إلـ ــى ان ـق ـط ــاع أي
نــوع من التواصل معه بعدها من الجهات
املعنية في هذين البلدين .في هذه الحالة،
وإن أقصينا إسرائيل ،نجد أن أقــرب مركز
لـلـتـحــالــف ل ـهــذا ال ـبــاحــث س ـي ـكــون منطقيًا
إيـ ـ ــران ،وخ ــاص ــة أن ـهــا كــانــت تـنـشــر نـتــائــج
أبـحــاثـهــا املـتـعـلـقــة بــاملــوضــوع ف ــي مـجــات
علمية مرموقة ،لكن هــذا الباحث املصري،
كـمــا أق ــر لـلـكــاتـبــة ،وج ــد ف ــي حــالــة الـسـبــات
العلمي التي تعيشها الدول العربية فرصة
ال تفوت ليبرز ويحقق إنجازًا غير مسبوق
كعربي في منطقة الشرق األوسط ،وذلك إن
أحسن استغالل الفرص وتحرك بسرعة.
ق ــد ي ــدع ــو ال ـب ـعــض إلـ ــى وضـ ــع الــوط ـن ـيــات
ج ــان ـب ــا والـ ـنـ ـظ ــر إل ـ ــى ال ـن ـص ــف امل ـ ـلـ ــيء مــن
الكأس ،ففي هذه الخاليا مستقبل عالجي
واع ــد وخ ــاص ألعـ ــداد هــائـلــة مــن املــرضــى
الذين يعانون يوميًا مع أمراضهم املزمنة
وال يـجــدون الـعــاج امل ـجــدي .إن هــذا الكالم

صحيح في بلدان يتمتع مواطنوها بالحد
األدنى من الرعاية والضمان الصحيني ،أما
في بلدان ال يجد السواد األعظم من سكانها
شــروط الحياة البسيطة ،وتنعدم القوانني
ال ـحــام ـيــة لـحـقــوقـهــم اإلن ـســان ـيــة والـطـبـيــة،
ف ــذل ــك ه ــو االسـ ـتـ ـغ ــال ب ـع ـي ـنــه .ل ــم يـخـجــل
ب ــراده مــن اإلف ـصــاح للكاتبة عــن بحثه عن
مـشــروع يستكمل بــه بناء أمـجــاده العلمية
وذلك بعد بلوغه سن التقاعد وفقًا للقانون
األميركي ،فما كان منه إال أن سلك الطريق
األسهل واألقصر ،آخذًا بمبدأ «الغاية تبرر
الوسيلة».
مـ ــا ي ـس ـت ــدع ــي الـ ـقـ ـل ــق أن بـ ـع ــض امل ـث ـق ـفــن
واملـسـتـنـيــريــن ي ـن ـظــرون إل ــى امل ــوض ــوع من
منظار وردي على أنه أول خطوة في سباق
األلـ ـ ــف م ـي ــل ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،وأنـ ـ ــه سـيـســاهــم
ب ـط ــري ـق ــة أو بـ ــأخـ ــرى فـ ــي االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
الـخـبــرات األجـنـبـيــة لتأهيل ك ــوادر وطنية
واالرت ـقــاء باملستوى البحثي أو بمستوى
الــرعــايــة الـصـحـيــة ،جــاهـلــن أو متجاهلني
دأب املــراكــز البحثية واألكــاديـمـيــة الغربية
ع ـل ــى ح ـص ــر امل ـ ـهـ ــارات ال ـع ـم ـل ـيــة وم ـفــات ـيــح
املـعــرفــة ل ــدى نـخـبــة م ـح ــدودة ومـنـتـقــاة من
قبلهم ووفـقــا ملعاييرهم ،كما أنها بديهيًا
خاضعة لسلطة الجهة املمولة ألبحاثها،
ففي حــال كانت هــذه الجهة حكومية ،آلية
ع ـمــل ه ــذه امل ــراك ــز س ـت ـكــون ،ك ــأي م ـشــروع،
رهنًا للتشريعات والقوانني السارية لهذه
الحكومات .أما إن كانت جهة خاصة ،وهي
ح ــال امل ــرك ــز امل ـح ــدث ف ــي مـصــر ال ــذي اتـخــذ
م ــن جــامـعــة مـصــر لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا
حاضنًا لبداياته (جامعة خاصة تأسست
ع ــام  )1996لينتقل بـعــدهــا إلــى مستشفى
الشيخ زايــد على مسافة كيلومترات قليلة
من الجامعة ،فذلك أمد املتحكمني باملشروع
بمساحة من الحرية نوعًا ما في تحالفاتهم
وتعاوناتهم.
ليس علينا أن ننسى في هذا الزمن الصعب
أن التداعيات الحرجة التي تعيشها منطقة
الـشــرق األوس ــط حاليًا مــا هــي إال انعكاس
منطقي لتاريخ طــويــل مــن الخيانات التي
تحركها أطـمــاع الـغــرب ،ليس فقط بالنفط
والـ ـث ــروات ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو ،ب ــل ت ـت ـعــداه إلــى
أبسط صــورة من الحياة ،أال وهــي الخلية،
فـتـكــون بــذلــك سـبـبــا خـفـيــا آخ ــر مل ــا تشهده
ّ
املنطقة من فوضى مدمر ٍة لنا ،وخلقةٍ لهم.
* باحثة وحائزة الدكتوراه في العلوم الدوائية
من جامعة باريس

القمني من شرفة اإلهداء
محسن المحمد *
ـدى ق ــراء ت ــه
ق ــد ي ـخ ـطــر ع ـلــى ّبـ ــال الـ ـق ــارئ لـ ـ ً
عنوان مقالتنا أن اإله ــداء ،مقارنة بالنص
بأكمله ،يشغل مساحة ضئيلة تجعل من
غـيــر املـمـكــن االن ـط ــاق مـنــه لـتـحــديــد معنى
ال ـنــص .وه ــذا انـتـقــاد وج ـيــه ،لـكــن إل ــى حـ ّـد.
فــالـنــص ال يـحـضــر بـحــالـتــه املـ ـج ـ ّـردة ،على
مــا يــؤكــده جـيــرار جينيت دائ ـمــا ،بــل يكون
مصحوبًا بـ«عتبات» (أو ما يدعوه النص
ُ
امل ـ ـ ــوازي) ه ــي ال ـتــي تـ ـح ـ ِّـدد حــال ـتــه كـكـتــاب.
وهــي الـتــي تـشــرط «تلقيه» ّ و«اسـتـهــاكــه»،
وفق مصطلح جينيت ،وتوفر للقارئ إمكان
الدخول إليه .لكن هذا النص املوازي يرتبط
فــي نـهــايــة امل ـطــاف بـعــرى وثـيـقــة مــع النص
األصلي ،ليسلط الضوء أو ليحدد املدخل،
تبعًا للمعنى الحرفي ملفهوم العتبة .وكما
فعلنا في مقالتنا حول اإلهــداء في كتابات
الجابري ،سنحاول أن نعد اإلهــداء بمنزلة
شــرفــةٍ نطل منها أيـضــا على كتابات ّ
سيد
القمني .يكتب القمني في إهداء كتابه «أهل
الــديــن والــديـمـقــراطـيــة»« :إل ــى عــراقـنــا اآلتــي
ق ــاط ــرة لـلـمـسـتـقـبــل» .لـنـنـظــر إل ــى ال ـصــورة
ً ُ
أوال .طـ ِـبــع ه ــذا الـكـتــاب سـنــة  ،2005ل ــذا إن
الـعــراق ـ ـ الـقــاطــرة املقصود فــي اإله ــداء هو
ال ـع ــراق الـ ــذي ك ــان يـعـيــش ف ــي زم ــن مغلق،
بسبب االستبداد ،وبات اآلن يعيش في زمن
مفتوح بفضل االحتالل الرأسمالي الغربي
ٍ
األميركي .باإلضافة إلــى ذلــك ،كلمة قاطرة
ُ
تعني عربة تقطر بها عربات ،أي إن العراق
أصبح إذًا ّ
حرًا ديموقراطيًا ،بفعل التحرير

الرأسمالي األميركي ،ونموذجًا على الدول
ال ـع ــرب ـي ــة أن تـ ـح ــذو ح ـ ـ ــذوه .ه ــل تـفـكـيـكـنــا
لإلهداء يقارب الصواب؟
يبدو أن نصوص القمني واضحة في تأكيد
القراءة السابقة؛ ففي كتابه ذاته (أهل الدين..
والديموقراطية) ،وفي معرض تهكمه على
دعــاء أهــل الدين ورجــالــه ،خصوصًا الدعاء
على أميركا ،يكتب متهكمًا عارضًا النتائج
املـخــالـفــة لــدعــائ ـهــم« :م ــع مــزيــد م ــن الــدعــاء
ً
انهارت ليبيا تقبيال على أيدي سادة األرض
في انحناء مذل« ،فسبحان املعز املذل» ،هذا
نــاهـيــك ع ــن ج ـلــوس ال ـحــاكــم األم ـيــركــي في
عاصمة الـخــافــة ليسمح للشعب العراقي
ب ـكــل م ــا س ـبــق أن حــرمــه إيـ ــاه ن ـظــام ص ــدام
حسني الوطني!» ( .)1فالجماهيرية الليبية
اسـتـجــابــت ل ــأوام ــر الـغــربـيــة ـ ـ ـ األمـيــركـيــة،
فتخلى نظامها عــن سالحه االستراتيجي
بشكل مــذل ،واألهــم في قــول القمني هو أن
االحتالل األميركي للعراق حمل معه الحرية
والــديـمــوقــراطـيــة والـعـيــش الـكــريــم للشعب
العراقي ،بعد أن كان محرومًا إياها بسبب
االس ـت ـب ــداد ،وبــال ـتــالــي نستطيع ال ـق ــول إن
جرائم هذا االحتالل والفظائع التي ارتكبها
مــا هــي إال ثـمــن للتقدم وال ـحــريــة .لـكــن هــذا
املـشــروع الديموقراطي العلماني الــذي بدأ
يسري في العراق ،وفقًا لتوصيف القمني،
انقلب إلى كابوس ،والسبب في ذلك الدول
املحيطة بالعراق التي سهلت عمل املقاومة
الـعــراقـيــة ،مــا دف ــع بــاألمـيــركــي لـلـعــودة إلــى
حلفائه القدامى من جنراالت وملوك.
يكتب القمني في كتابه «انتكاسة املسلمني

إلى الوثنية»« :وفي حالة من الفجر العلني
دع ـم ــت ك ــل دول امل ـح ـيــط ل ـكــل م ــا اسـتـطــاع
ً
إلـيــه سـبـيــا ،مــا أس ـمــوه املـقــاومــة العراقية
[ ]...ليتحول مـشــروع الحلم الديموقراطي
الـ ـعـ ـلـ ـم ــان ــي إل ـ ـ ــى ك ـ ــاب ـ ــوس عـ ـل ــى امل ـن ـط ـق ــة
جميعًا» ( .)2فـمــا قــامــت بــه ق ــوى االحـتــال
مــن تــدمـيــر لـلــدولــة الـعــراقـيــة ومؤسساتها
وم ــن تـعـمـيــق لـتـخـلــع الـبـنـيــة االجـتـمــاعـيــة
العراقية ومــا أقرته بالتعاون مع التيارات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـحـ ـلـ ـيـ ـف ــة ل ـ ـهـ ــا مـ ـ ــن قـ ــوانـ ــن
للمحاصصة الطائفية والقومية ،ذلــك كله
ّ
عده القمني مشروعًا ديموقراطيًا علمانيًا.
ال ي ـقــف ال ـق ـم ـنــي ع ـنــد هـ ــذا الـ ـح ــد ،ب ــل يــرى
فــي اإلمبريالية األميركية نموذجًا يقيس
على أســاســه تـجــارب الـشـعــوب فــي املاضي
والحاضر .هكذا ،في سياق عرضه ملا ّ
يعده
وحشية االحتالل اإلسالمي ملصرّ ،
ميز بني
ّ
نــوعــن مــن االح ـتــال :احـتــال يـحــرر ويــولــد
ال ـت ـقــدم ،ون ـمــوذجــه االس ـت ـع ـمــار األم ـيــركــي،
وآخـ ـ ــر ه ـم ـجــي ووحـ ـش ــي ي ـن ـشــر ال ـت ـخ ـلــف،
ونموذجه االحـتــال اإلســامــي .والـحــال أنه
ل ــم يـجــد ف ــي تــاريـخـنــا س ــوى حــالــة واح ــدة
مطابقة لـلـنـمــوذج األمـيــركــي الكولونيالي
وتـتـمـثــل بــاالسـتـعـمــار امل ـصــري الـفــرعــونــي.
يكتب في هذا الصدد« :لم يحتل املصري بلدًا
آخــر ليستقر فيه ويسكن ويستوطن ،ألنه
كــان عاشقًا لوطنه [ ]...لذلك كانت سياسة
مصر االستعمارية تقوم بعد االحتالل على
إقامة حكام يدينون لها بالوالء [ ]...ليعود
الفرعون وجيشه إلى مصرهم ،ومعهم أبناء
هؤالء امللوك الخاضعني ،ليتربوا في قصور

الـفــرعــون ويتعلموا بعلم مصر وفنونها،
ليعودوا ويرتقوا بشعوبهم البدوية» (.)3
ويـ ـضـ ـي ــف لـ ـي ــوض ــح لـ ـن ــا أن هـ ـ ــذه ال ـح ــال ــة
مطابقة للنموذج« :إنه فعل اإلمبراطوريات
الـحـضــاريــة مـنــذ دول ــة مـصــر الـثــالـثــة .إنها
التجربة املصرية الفريدة والسياسة التي
تتبعها كبرى دول العالم اليوم «أمريكا»»
ً
( .)4فـضــا عــن ذل ــك ،يــذهــب القمني بعيدًا
في تمجيد النموذج الرأسمالي األميركي.
ففي سياق سرده ألوهام أهل الدين ،يرى أن
الــواليــات املتحدة والـغــرب الرأسمالي هما
م ــن يـمـنــع ال ـع ــدو الـصـهـيــونــي م ــن اجـتـيــاح
ال ــدول الـعــربـيــة ،يكتب بـصــراحــة« :مــع عدم
مالحظتنا أنــه لــو رفـعــت أمـيــركــا يــدهــا عن
إسرائيل هي وبقية ذلــك العالم الحر الذي
ن ـك ــره ــه ،ل ـع ــرب ــدت إس ــرائـ ـي ــل وس ــاح ــت فــي
املنطقة كيفما شــاءت ودون رادع يردعها.
وه ـ ــو أم ـ ــر ج ــدي ــر ب ــال ـن ـظ ــر واالع ـ ـت ـ ـبـ ــار مــن
جانبنا بشأن أميركا والضمير الحر» (.)5
الحقيقة التي ُيغيبها القمني هنا هي أن
العدو الصهيوني لم يشن حربًا على العرب
إال ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى أوام ـ ــر امل ــؤس ـس ــات الـحــاكـمــة
ف ــي الـ ـغ ــرب ال ــرأس ـم ــال ــي (وب ـش ـك ــل رئـيـســي
املؤسسة الحاكمة في الواليات املتحدة) أو
بموافقتها.
ه ــذه الــذهـنـيــة الـتــي يتحكم فيها الـنـمــوذج
الكولونيالي تدفع بالضرورة إلــى تمجيد
املؤسسات الحاكمة في الغرب ومــا تنتجه
م ــن س ــردي ــات فـكــريــة وس ـيــاس ـيــة ،وهـ ــذا ما
ي ــؤك ــده ت ـح ـل ـيــل ال ـق ـم ـنــي ل ـخ ـط ــاب أوب ــام ــا
الشهير فــي الـقــاهــرة ،فيكتب« :إن ــه لــم يأت

ليخلصنا ،لكنه جــاء مخلصًا ألميركا من
عثرتها فــي بــادنــا ولتحييد شــرنــا عنها،
وبتكاليف أقــل مــن تكاليف طريقة الحزب
الـجـمـهــوري األم ـيــركــي بـمــا ال ي ـق ــارن ،وفــي
وق ـ ــت ت ـس ـت ـف ـحــل ف ـي ــه األزم ـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة
ال ـعــامل ـيــة» ( .)6ي ـقــوم الـقـمـنــي هـنــا بعملية
ت ـ ـبـ ــرئـ ــة واض ـ ـ ـحـ ـ ــة لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـح ــاكـ ـم ــة
فـ ــي أمـ ـي ــرك ــا مـ ـم ــا ف ـع ـل ـت ــه عـ ـب ــر ت ــاري ـخ ـه ــا
(الديموقراطي أو الجمهوري) من تشجيع
وتوظيف للمنظمات اإلرهابية املتأسلمة،
فـهــذا الـشــر ال ــذي ج ــاء أوبــامــا إل ــى الـقــاهــرة
بهدف التخلص منه ،كما حدد القمني في
تحليله ،هو في نهاية املطاف صناعة املركز
الرأسمالي ،وال سيما اإلمبريالية األميركية
وجيوبها الوظيفية.
يضيف أيـضــا ً فــي مـعــرض تحليله خطاب
أوباما أطروحة ال تختلف عن القول الزائف
ال ــذي تـصــرح بــه الخارجية األميركية عند
ك ــل ح ــدث ان ـف ـجــاري ف ــي فـلـسـطــن املـحـتـلــة،
وي ـك ـتــب« :ال ــرج ــل (يـقـصــد أوب ــام ــا) يعرفنا
جيدًا ويعرف كيف نفكر ،لذلك تابع رحلته
مــن ال ـقــاهــرة إل ــى ال ـق ــارة األوروبـ ـي ــة ليعلي
رصـ ـي ــد االهـ ـتـ ـم ــام ب ــال ــدول ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
املستقلة ووقف بناء املستوطنات ،وليؤكد
لـلـمـسـلـمــن أن ــه ص ــاح ــب ال ـق ــول فـ ــورًا بـبــدء
الحشد من أجل الفعل بضغوط دولية على
إســرائـيــل» ( .)7ال يستدعي تحليل القمني
األخير أي نقد ،فقد فندته وكذبته الوقائع
واألحداث التي جرت منذ خطاب أوباما في
القاهرة حتى اليوم.
ت ـق ــرن هـ ــذه ال ــذه ـن ـي ــة الـ ـخ ــاص ب ــاالن ـخ ــراط

واالنــدمــاج مــع امل ـشــروع الـغــربــي الــرأسـمــالــي،
ولــذلــك تـعــد األنـظـمــة الـتــي ت ـنــدرج فــي فضاء
امل ـش ــروع األم ـيــركــي أك ـثــر قـ ــدرة عـلــى تـجــاوز
ال ـص ـع ــاب ،م ــا يـسـمــح ب ــدخ ــول مـجـتـمـعــاتـهــا
في مرحلة الــرخــاء ،حتى لو كــان ذلــك النظام
يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم أيـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة ديـ ـنـ ـي ــة س ـل ـف ـيــة
ّ
يعدها القمني سببًا من أسباب االنحطاط،
فــاالل ـت ـحــاق ب ــامل ـش ــروع الــرأس ـمــالــي ال ـغــربــي،
خــاصــة بشكله األمـيــركــي ،يقطع مــع مــا قبله
وي ـم ـح ــوه .يـ ـق ــارن ال ـق ـم ـنــي ف ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق
ب ــن مـصــر وال ـس ـعــوديــة لـيـثـبــت صـحــة رأي ــه،
فيكتب« :مع انهيار اإلمبراطورية البريطانية
واالستعمار القديم ،ظلت السعودية حليفة
لــأمــريـكــان حـتــى يــومـنــا .بينما كــانــت مصر
اآلخـ ــذة ب ـح ـضــارة ال ـغــرب تـتـحــول عـنـهــا إلــى
الـنـظــام الـعـسـكــري ،وتـعـلــن حــربـهــا عـلــى هــذا
ً
الغرب ممثال في إسرائيل وأميركا ،ما أدخلها
فــي هــزائ ــم ون ـك ـســات مـتـتــالـيــة ،وبـثـمــن دم ــاء
أبنائها ارتفع سعر البترول في بالد ابن عبد
الوهاب حتى أصبحت السعودية واحة غناء
فــي معجزة اقتصادية غير مسبوقة ،بينما
كانت مصر في انحدار يتلوه انحدار» (.)8
يـ ـغ ـ ّـي ــب الـ ـقـ ـمـ ـن ــي ف ـ ــي عـ ــرضـ ــه ال ـت ـب ـس ـي ـطــي
واملتهافت السابق قضية أساسية مفادها:
أننا مع االقتصاد السعودي أمام بنية هشة
(دون أساس صناعي) وتابعة تبعية مطلقة
ل ـل ـمــركــز ال ــرأس ـم ــال ــي ،وح ــال ــة ال ــوف ــرة الـتــي
يـعـيـشـهــا غــالـبـيــة سـكــانــه نــاتـجــة ع ــن الــريــع
النفطي ال ــذي راك ــم رأس امل ــال ل ــدى العائلة
الحاكمة وفئة ّ
مقربة منها ،ما سمح بوصول
فــائــض كبير مـنــه إل ــى الـسـكــان ،فاالقتصاد

الحصر للمشكلة
بالجانب التراثي
الديني ينسجم
مع النموذج
األميركي
المتحكم في
ذهن القمني

ال ــري ـع ــي ال ي ـخ ـلــق ب ـن ـيــة ق ــوي ــة ق ـ ـ ــادرة عـلــى
ال ـص ـمــود إل ــى ف ـتــرات ًطــوي ـلــة؛ بـمـعـنــى آخ ــر:
تكون هذه البنية ُعرضة ألن تدخل في أزمات
أو تـنـهــار فــي كــل لـحـظــة .وإن ـنــا لــو رصــدنــا،
أخيرًا ،تأثير هذه الذهنية ،التي يتحكم فيها
النموذج األميركي ،على معالجة املشكالت
التي تعاني منها بلداننا العربية ،ألدركنا
م ـبــاشــرة أن ـن ــا أمـ ــام مـعــالـجــة أيــديــولــوج ـيــة
تعلق التاريخ أو تلغيه ،فسبب تخلفنا ـ ـ في
رأي القمني ـ ـ هو املاضي الديني ،وحضوره
في حاضرنا هو السبب الرئيس ملشكالتنا.
إن هــذا الحصر للمشكلة بالجانب التراثي
الديني إنما ينسجم مع النموذج األميركي
ال ـك ــول ــون ـي ــال ــي امل ـت ـح ـكــم ف ــي ذهـ ــن ال ـق ـم ـنــي،
ألننا إذا جعلنا املشكلة مرتبطة بالحاضر
وش ــروط ــه االج ـت ـمــاع ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة ،فـهــذا
يعني حـضــور ال ــدور الــرأسـمــالــي األمـيــركــي
(وج ـ ـيـ ــوبـ ــه ال ــوظ ـي ـف ـي ــة :األنـ ـظـ ـم ــة ال ـتــاب ـعــة
والصهيونية) الفاعل في تخلفنا وانحطاط
واقـعـنــا االجتماعي واالق ـت ـصــادي ،وذل ــك ما
يريد القمني تغييبه على وجه التحديد.
لــذلــك عـنــدمــا نتتبع نـصــوصــه ال ـتــي تعالج
قـضــايــا تــراث ـيــة ،ن ـجــده يـنـتـقــي الـسـلـبــي من
التراث (الذي تتأتى سلبيته من انتزاعه من
سـيــاقــه ال ـتــاري ـخــي فـحـســب) لـكــي يـهــاجـمــه،
وهــذا واضــح في نصوصه التي تغلب فيها
الــروايــة والحكاية االنتقائية (إع ــادة إنتاج
رواي ــة الطبري واب ــن األثـيــر بلغة معاصرة)
وتـغـيــب عنها ال ـق ــراءة التحليلية العلمية.
وذلك كله بهدف تحطيم التراث في الذهنية
العربية املـعــاصــرة لتسهيل عملية انــدمــاج

ال ـ ـعـ ــربـ ــي وامل ـ ـس ـ ـلـ ــم ف ـ ــي امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـغ ــرب ــي
الــرأسـمــالــي .فــي املـقــابــل ،وعلى النقيض من
ه ــذه ال ــرؤي ــة الـكــولــونـيــالـيــة ل ـل ـت ــراث ،لــديـنــا
ال ـ ـقـ ــراءة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة امل ــوض ــوع ـي ــة ال ـقــائ ـمــة
على إدراك العالقة الديالكتيكية بــن الفكر
وال ــواق ــع وع ـل ــى ثـ ــراء الـتـحـلـيــل وع ـم ـقــه ،أي
ال ـقــراءة املنتجة للمعرفة الحقيقية للتراث
التي تجعله قريبًا من الناس ،ومن ثم تسقط
النظرة العاشقة والكارهة للقديم ،ما يمهد
ل ـت ـجــاوزه ال ـجــدلــي .أل ـيــس ه ــذا هــو مـشــروع
املـفـكــر وال ـبــاحــث الـكـبـيــر عـبــد ال ـلــه ال ـعــروي
الذي كتب في إهداء كتابه «ثقافتنا في ضوء
ال ـتــاريــخ»« ،إل ــى عـصــام الــديــن ال ــذي يعشق
القديم ألنه لم يشاهده عن قرب».
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على الغالف
فرنسا ...الطبقة الوسطى تريد إسقاط النظام؟
بيار أبي صعب
الـ ـ ـحـ ـ ـش ـ ــود ال ـ ـغـ ــاض ـ ـبـ ــة ف ـ ــي ش ـ ـ ـ ــوارع
فرنسا ،منذ أسبوعني ،غافلت القوى
ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة ال ـت ـق ـل ـي ـ ّ
ـدي ــة ،وأدهـ ـش ــت
ّ
الـ ـع ــال ــم ،فـ ــي ظ ـ ــل تـ ــراجـ ــع امل ـع ــارض ــة
ّ
ّ
ونقابية ،بعدما
حزبية
التقليدية ،من
نـجــح الــرئـيــس م ــاك ــرون ـ ـ ـ خــريــج بنك
«روت ـش ـي ـل ــد» وال ـط ـغ ـمــة امل ــال ـ ّـي ــة ـ ـ ـ ـ في
ضــرب فـكــرة األح ــزاب ،يـســارًا ويمينًا.
ّ
هذه الحشود غير املنظمة التي أعلنت
ّ
بعفوية عــن بــدء «الـشـتــاء الفرنسي»،
على قــاعــدة «الربيع العربي» (طبعًا،
مع حفظ النسب بني طرفي املقارنة)،
حصلت أمــس ،أخيرًا ،على أول تنازل
م ــن ال ـح ـك ــوم ــة ال ـف ــرن ـس ـ ّ ّـي ــة« .تـ ـن ــازل»
خ ـج ــول ،لـكــن أهـمـ ّـيـتــه أن ــه يــأتــي بعد

مقابلة
أجراها
وليد شرارة

ّ
تعنت طــالّ ،يعكس غطرسة مانويل
ً
مــاكــرون املـلــقــب بــ«جــوبـيـتــر» ،تدليال
ع ـل ــى تـ ـ ـف ـ ـ ّـرده ب ــال ـح ـك ــم مـ ــن ع ـل ـيــائــه،
ّ
الجمهورية،
متجاوزًا حتى مؤسسات
محاطًا بفريقه األميري من «زعــران»
األمـ ــن (ب ـي ـنــاال وش ــرك ــاه) إل ــى خـبــراء
ال ـحــاش ـيــة وم ـس ـت ـشــاريـهــا .ل ـقــد أعـلــن
رئيس الحكومة إدوار فيليب ،أمس،
«تأجيل» فرض الضرائب ّ
املقررة على
املـ ـح ــروق ــات ،مل ـ ـ ّـدة س ـتــة أش ـه ــر فـقــط.
ّ
تكتيكيًا
ويمكن أن نعتبر ذلك تراجعًا
ل ـح ـكــومــة مـ ــاكـ ــرون ال ـث ــان ـي ــة ،بـعــدمــا
تراجعت شعبيته وتزعزعت صورته،
ي ـف ـت ــح امل ـ ـجـ ــال أمـ ـ ـ ــام كـ ــل امل ـ ـن ـ ــاورات
املمكنة .هل يهدف قرار التجميد إلى
«ت ـن ـف ـيــس» غ ـضــب الـ ـش ــارع الـ ـه ــادر؟
ك ــل ذل ــك ع ـشـ ّـيــة ت ـح ـ ّـرك ــات مـقـلـقــة ،إذ

ّ
ُيتوقع أن تشهد فرنسا عطلة أسبوع
ّ
شعبيًا ،منذ
حامية ،ستكون األضخم
اندالع االحتجاجات ضد ما بات يمكن
تسميته «الـنـظــام» الـفــرنـســي ،فــي ظل
أوروبــا الليبرالية القائمة على خدمة
األسواق والشركات الكبرى ،واستغالل
ال ـش ـعــوب وأب ـن ــاء ال ـطـب ـقــات الــوسـطــى
والدنيا.
ال ي ـب ــدو أن ال ـت ـح ــرك سـيـكـتـفــي بـهــذا
التنازل .لكن من هم أصحاب «السترات
ال ـص ـف ــراء» ال ــذي ــن ال ي ـن ـضــوون تحت
ل ـ ـ ــواء ح ـ ــزب م ـ ـعـ ـ ّـن ،أو نـ ـق ــاب ــة؟ كـيــف
ظ ـهــروا فـجــأة بـعــد «الـفـشــل» النسبي،
م ـن ــذ ع ــام ــن ،ل ـل ـم ـع ــارض ــة ال ـن ـقــاب ـيــة،
واملـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ـ ّـيـ ــة بـ ـقـ ـي ــادة
جـ ــان  -لـ ــوك م ـي ــان ـش ــون زعـ ـي ــم ت ـ ّـي ــار
ّ
املتمردة» ،في تنظيم الحركة
«فرنسا

االح ـت ـجــاجـ ّـيــة عـلــى سـيــاســة مــاكــرون
الـ ـلـ ـيـ ـب ــرال ـ ّـي ــة ال ـ ـسـ ــافـ ــرة؟ لـ ـق ــد ان ـط ـلــق
ّ
النيابية،
ماكرون ،مدعومًا من أكثريته
فـ ــي كـ ـس ــر «ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج االجـ ـتـ ـم ــاع ــي»
الـفــرنـســي الـقــائــم عـلــى دول ــة الــرعــايــة،
وضرب قانون العمل الذي هو نتيجة
ّ
ونقابية طويلة تعود
نضاالت شعبية
إل ــى «ال ـج ـبـهــة الـشـعـبـيــة» ع ــام ،1936
وذلـ ــك خ ــدم ــة ملـنـطــق ال ـس ــوق وأربـ ــاب
ال ـع ـمــل ،وامل ـص ــال ــح ال ــرأس ـم ــال ـ ّـي ــة .ولــم
تستطع ثنيه عــن عزيمته املـعــارضــة
ال ـخ ـجــولــة ال ـت ــي ن ــزل ــت إلـ ــى الـ ـش ــارع.
ل ـك ــن ك ـ ــان ي ـك ـف ــي أن تـ ـق ــرر ح ـكــوم ـتــه
رف ــع الـضــريـبــة عـلــى امل ـحــروقــات حتى
يلتهب الـشــارع ،ويشتعل حريق بات
م ــن ال ـص ـعــب إخـ ـم ــاده ،ي ــراه ــن األك ـثــر
راديـكــالـ ّـيــة الـيــوم على إسـقــاط رئيس

ّ
الجمهوية ،أي بمعنى آخــر وبعبارة
ّ
«عربية»« ،إسقاط النظام السياسي»
الـ ـلـ ـيـ ـب ــرال ــي ب ـ ــات مـ ـ ــاكـ ـ ــرون ص ــورت ــه
ومثاله .هذا النظام املدعوم من النخب
الجديدة ،وجماعات الضغط ،ومالكي
امل ــا ّك ـي ـن ــة اإلع ــامـ ـي ــة ون ـج ــوم ـه ــا مــن
صناع الوعي الليبرالي.
واالنـ ـتـ ـف ــاض ــة ال ـش ـع ـب ـ ّـي ــة فـ ــي فــرن ـســا
مفاجئة ومقلقة
الـتــي ات ـخــذت أب ـعــادًا
ّ
باتت تهدد الرئيس بالترنح ،اتسمت
ّ
ّ
ّ
الضيقة،
الحزبية
بالعفوية وبــرفــض
بحيث يصعب احتواؤها من قبل قوة
س ـيــاسـ ّـيــة ح ـص ـ ّ
ـري ــة .ف ـهــي اسـتـقـطـبــت
أب ـ ـنـ ــاء ال ـط ـب ـق ــة ال ــوسـ ـط ــى امل ـن ـش ـغ ـلــة
بــرخــائـهــا وام ـت ـيــازات ـهــا االجـتـمــاعـ ّـيــة،
بـكــل أطـيــافـهــا الـسـيــاسـ ّـيــة مــن «اليمني
املتطرف» إلى «اليسار امليالنشوني»...

ما ألصق بـ«السترات الصفراء» تهمًا
بالشعبوية و«الـبــوجـ ّ
ّ
ّ
ـاديــة»
متسرعة
ّ
وضيق األفق السياسي .لكن الدينامية
ّ
الـتــي تـحــركـهــا هــي فــي الـعـمــق نتيجة
تــراكــم حقيقي للنقمة الشعبية على
مـ ـنـ ـظ ــوم ــة اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وسـ ـي ــاسـ ـي ــة
يـحـكـمـهــا ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي األوروبـ ـ ـ ــي،
ّ
وتشكل مالمحها منطق الـســوق على
حساب الرخاء واألمان االجتماعي.
ّ
ّ
يتغير الواقع بسرعة ،حتى بتنا
اليوم
أمام «حركة احتجاج» باملعنى الكامل
ّ
للكلمة ،بــدأت تتنظم وتفرز قياداتها،
وخ ـطــاب ـهــا ،وبــرنــام ـج ـهــا االجـتـمــاعــي
الـ ـ ــذي ي ـت ـضـ ّـمــن ق ــائ ـم ــة م ـط ــال ــب ت ـبــدأ
بـ ــال ـ ــ 1300ي ـ ــورو ح ـ ـ ّـدًا أدن ـ ــى ل ــأج ــور،
وتـنـتـهــي بـفــرض ضــرائــب عــالـيــة على
الـ ـش ــرك ــات الـ ـع ــامل ـ ّـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى ل ـلــزمــن

الرقمي ،تتناسب مع ضخامة أرباحها.
هــل هــي والدة قــوى اجـتـمــاعـ ّـيــة فاعلة
كالتي وقـفــت وراء التحركات الكبرى
في تاريخ فرنسا ،من الجبهة الشعبية
التي أرســت اإلجــازات املدفوعة وال ـ 35
ّ
أسبوعيًا ،إلــى أيــار /مايو
ساعة عمل
ً
 ،1968وصــوال إلى التظاهرات الكبرى
ّ
التي عطلت إصالحات الرئيس شيراك
ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة بـ ــن  1994و1995؟ هــل
س ـي ـفــرز ت ـح ــرك «ال ـس ـت ــرات ال ـص ـفــراء»
تيارًا سياسًا منظمًا ،وازنًا ،له قياداته
ّ
ليبرالية ماكرون
وبرامجه ،يقف بوجه
امل ـت ـغ ـط ــرس ــة الـ ـت ــي أعـ ـط ــت ّاالن ـط ـب ــاع
باستحالة مواجهتها؟ أم أنـهــا طفرة
ع ــاب ــرة ،ل ــن تـلـبــث أن تـنـحـســر فـتـعــود
مياه «النظام الفرنسي» إلى مجاريها
الطبيعية؟

رويان
مارك
جان
َ

مقالة

«البرابرة» يجتاحون باريس

«السترات الصفراء» أحيت مفهوم المقاومة
ال شك في أن «األعمال المباشرة»
التي شهدتها شوارع عدد من
مدن وبلدات فرنسا ،أي التصدي
لألجهزة األمنية للسلطة الفرنسية،
واستهداف رموز الرأسمالية
والثراء الفاحش ،من آالف
المتظاهرين المشاركين في
إحدى أكبر الحركات االحتجاجية
التي عرفتها البالد في تاريخها
المعاصر ،قد أعطت شحنة قوية
من التفاؤل لجان مارك رويان،
قائد «منظمة العمل المباشر».
فالرجل الذي قضى ما يقارب
خمسًا وعشرين سنة في السجون
الفرنسية ،بتهمة المسؤولية
عن عمليات اغتيال لشخصيات
عسكرية واقتصادية فرنسية،
واستهداف مصالح أميركية
وإسرائيلية ،بقي متمسكًا بالثوابت
التي دفعته إلى اعتماد العنف
الثوري ،دفاعًا عن المستغلين
والمقهورين والمظلومين عبر
العالم ،ضد الرأسماليات اإلمبريالية
والصهيونية .وهو يعتقد اليوم
أن استعار الصراع الطبقي ،وسياسة
القمع المعتمدة ضد الحركات
االجتماعية ،قد تفسحان في
المجال إلعادة بناء حركة ثورية
جذرية

ي ـقــول ج ــان مـ ــارك رويـ ــان ع ــن نـشــأة
حــركــة «ال ـس ـتــرات ال ـص ـفــراء»« :أكـثــر
مـ ــا ي ــده ـش ـن ــي هـ ــو س ــرع ــة ان ـت ـش ــار
السترات الصفراء من دون أن يكون
قد سبقتها احتجاجات اجتماعية.
أس ــاس الحركة حــالــة غضب عارمة
وشـعـبـيــة ومـتـنــاقـضــة ،ومكوناتها
م ـت ـن ــاق ـض ــة أيـ ـ ـض ـ ــا ،ف ـن ـج ــد أف ـ ـكـ ــارًا
وأطروحات يسارية ،وحتى يمينية.
ف ــالـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر تـ ـنـ ـض ــم إل ـ ـ ــى ح ــرك ــة
االح ـت ـج ــاج حــام ـلــة مـعـهــا أف ـكــارهــا
السياسية ساعة انطالقتها ،وغالبًا
مـ ــا تـ ـك ــون م ـت ـن ــاق ـض ــة» .وي ـض ـي ــف:
«امل ـهــم أن الـحــركــة تتسع فــي لحظة
ت ـش ـه ــد ف ـي ـه ــا ف ــرن ـس ــا أزم ـ ـ ــة ق ـي ــادة
وح ـ ـكـ ــومـ ــة ،وأزمـ ـ ـ ـ ــة أي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة
للحكم وملؤسساته وأجهزته .غضب
الـجـمــوع مــوجــه ضــد الـحـكــم ،ولكنه
يستهدف أيـضــا الصحافيني .أمــام
ه ــذا االنـفـجــار االجـتـمــاعــي العفوي
ليس للسلطة الفرنسية من أجوبة،
وصمت رئيس الــدولــة يعكس أزمــة
الحكم».
ل ــاح ـت ـج ــاج ــات أس ـ ـبـ ــاب س ـيــاس ـيــة
مـبــاشــرة وأخ ــرى بـنـيــويــة ،مرتبطة
بــال ـت ـحــوالت الـعـمـيـقــة االق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية التي عرفتها باريس
فـ ــي الـ ـعـ ـق ــود األخ ـ ـي ـ ــرة« .ق ـ ــد ي ـكــون
ال ـس ـبــب الــرئ ـي ـســي لــاح ـت ـجــاجــات،
هي سياسات االزدراء الكامل حيال
الـجـمــاهـيــر الشعبية املـعـتـمــدة منذ
أكـثــر مــن عشرين عــامــا .لــم تتعاظم
ال ـح ــرك ــة ب ـس ـبــب قـ ـ ــرار رف ـ ــع أس ـع ــار
ال ــوق ــود ،بــل بسبب غـطــرســة الحكم
وعـ ـج ــزه ع ــن الـ ـ ـح ـ ــوار .ت ـج ـلــت ه ــذه
ال ـغ ـط ــرس ــة ف ــي تـ ـم ــوز /ي ــول ـي ــو فــي
الـطــريـقــة الـتــي تــم فيها اتـخــاذ قــرار
تخفيض الـســرعــة عـلــى ال ـطــرق إلــى
 80كـ ـل ــم/س ــاع ــة ،وال ـ ـتـ ــي اس ـت ـف ــزت
قـطــاعــات كـبـيــرة مــن ال ـنــاس ،فـبــدأت
أول ــى عمليات الـتـخــريــب ،بما فيها
تكسير الــرادارات املخصصة ملراقبة
ح ــرك ــة ال ـس ـي ــر ،وهـ ــي ف ــي الـحـقـيـقــة
عـمـلـيــات م ـق ــاوم ــة» .وي ـتــابــع« :ق ــرار
رفــع سعر الــديــزل ،كــان القشة التي
ق ـص ـمــت ظ ـه ــر ال ـب ـع ـي ــر ،وأدى إل ــى
انفجار االحتقان االجتماعي .طبعًا،

األخير هو نتاج للتحوالت البنيوية
ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا فــرن ـســا ف ــي ال ـع ـقــود
املــاض ـيــة .تـكــالـيــف الـعـيــش املــرتـفـعــة
فـ ــي امل ـ ـ ــدن الـ ـكـ ـب ــرى دفـ ـع ــت الـ ـفـ ـق ــراء
ومـ ـح ــدودي ال ــدخ ــل إل ــى ال ـضــواحــي
البعيدة والــريــف .شهدنا فــي الفترة
ً
اختفاء تدريجيًا لوسائل النقل
إياها
ال ـع ــام ف ــي ه ــذه امل ـنــاطــق ،وأصـبـحــت
وسيلة النقل الوحيدة هي السيارة،
لـكــن ال ـنــاس أض ـحــوا ال يستطيعون
دفع الثمن املرتفع للوقود» ويضاف

إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،وف ـ ــق روي ـ ـ ـ ــان ،ال ـض ــرائ ــب
«الـتــي تثقل كاهلهم ،واملتزامنة مع
إلغاء الضريبة على الثروات الكبرى.
تلغى هذه الضريبة في الفترة ذاتها
التي يسهب فيها الخطاب الرسمي
امل ــوج ــه ل ـل ـج ـمــاه ـيــر ،بــال ـحــديــث عن
األزمــة واإلصــاح الهيكلي وضــرورة
شد األحزمة».
ل ـ ـكـ ــن ،م ـ ــن ه ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ال ـ ـقـ ــادرة ع ـلــى ال ـتــأث ـيــر ف ــي ال ـحــركــة
االح ـت ـج ــاج ـي ــة وم ــآالتـ ـه ــا؟ «ق ــوت ــان

أظهرت السلطة عجزها عن إدارة األزمة وتقديم أي حلول (أ ف ب)

منظمتان رئيسيتان تـشــاركــان في
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ،ف ــرن ـس ــا املـ ـتـ ـم ــردة،
الـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــاري ـ ــة ،والـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــن امل ـ ـت ـ ـطـ ــرف،
ولكنهما ال تعبران عن جميع الكتل
وال ـق ــوى امل ـشــاركــة فـيـهــا .ه ـنــاك قــوة
ثــالـثــة مـكــونــة مــن مـجـمــوعــات ترغب
فــي تشكيل إط ــار سـيــاســي يمثلها،
ً
ك ـم ــا حـ ـ ــدث فـ ــي إي ـط ــال ـي ــا مـ ـث ــا مــع
حركة النجوم الخمس .التناقضات
ت ـت ـم ـظ ـهــر ب ــرف ــض امل ـف ـه ــوم ال ـســائــد
للسياسة ،وكذلك رفض املؤسسات.

ح ــاول ــت الـسـلـطــات تـجــاهــل الـحــركــة
واسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــزافـ ـ ـه ـ ــا إلضـ ـ ـع ـ ــافـ ـ ـه ـ ــا ،ل ـك ــن
الـنـتـيـجــة ك ــان ــت ت ـج ــذر جـ ــزءًا مـنـهــا.
غالبية األشخاص الذين شاركوا في
املواجهات مع األجهزة األمنية ،وفي
عـمـلـيــات تـحـطـيــم وتـكـسـيــر املـتــاجــر
والـسـيــارات ،لم يسبق لهم أن فعلوا
ذلــك .نحن أمــام شكل من االنتفاضة
الشعبية».
ويـ ــواصـ ــل« :ه ـن ــا ف ــي امل ــدي ـن ــة ،الـتــي
أعـ ـي ــش ف ـي ـه ــا ،ن ـ ــزل ط ـ ــاب املـ ـ ــدارس
الثانوية إلــى ال ـشــوارع ،واصطدموا
ب ـ ــأجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـ ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة .ك ـ ـتـ ــل وق ـ ـ ــوى
م ـت ـعــددة تـنـضــم إل ــى االح ـت ـجــاجــات
مــع مطالبها ،وتساهم فــي تجذرها
فـ ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـن ـ ـظـ ــام وأج ـ ـهـ ــزتـ ــه
القمعية ،وبمهاجمة ماكرون كرمز.
لـ ـق ــد انـ ـضـ ـم ــت األح ـ ـ ـيـ ـ ــاء ال ـش ـع ـب ـيــة
أيضًا ،حيث تقطن غالبية من أبناء
ً
امل ـهــاجــريــن ،عــانــت طــويــا مــن عنف
أجـهــزة الـشــرطــة ،إلــى الـحــركــة ،وهــذا
ت ـط ــور ش ــدي ــد األه ـم ـي ــة .إن ـه ــا حــركــة
ش ـ ــدي ـ ــدة ال ـت ـع ـق ـي ــد ،وال أرى كـيــف
سـتـنـجــح ال ـس ـل ـطــات ف ــي اح ـتــوائ ـهــا
وتـهــدئـتـهــا إن كــانــت تستطيع ذلــك
ً
أصال».
وعــن االستثمار السياسي املحتمل
ل ـل ـح ــرك ــة ،وإم ـك ــان ـي ــة ت ـح ــول ـه ــا إل ــى
راف ـعــة لتشكيل قـطــب جـ ــذري ،يقول
روي ـ ـ ــان« :هـ ـن ــاك ن ـق ــاش م ـح ـتــدم في
أوسـ ــاط الـيـســار ال ـج ــذري .رد الفعل
األولـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ــي بـ ـع ــض أوسـ ـ ــاطـ ـ ــه ك ــان
ات ـه ــام ال ـحــركــة بــالـشـعـبــويــة ،وحـتــى
بــالـفــاشـيــة .اخـتـلـفــت امل ــواق ــف الـيــوم
كثيرًا .نقابات ومجموعات يسارية
جـ ــذريـ ــة ت ـ ـشـ ــارك ف ـي ـه ــا ،وقـ ـ ــد شـكــل
السبت املاضي منعطفًا نحو املزيد
م ـ ــن املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة .ق ـ ـطـ ــاعـ ــات م ـت ـس ـعــة
بــاضـطــراد مــن الجماهير الشعبية،
وم ـ ــن ق ــواه ــا ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ت ـع ــارض
ب ـ ـحـ ــزم أك ـ ـبـ ــر ال ـ ـن ـ ـظـ ــام وس ـي ــاس ــات ــه
وأج ـهــزتــه .نـحــن أم ــام أزم ــة سيطرة
بــامل ـع ـنــى ال ـف ـع ـلــي لـلـكـلـمــة بــالـنـسـبــة
إلـ ــى ال ـن ـظ ــام .ال ـس ـل ـطــات الـتـنـفـيــذيــة
والـتـشــريـعـيــة والـقـضــائـيــة ووســائــل
اإلع ـ ـ ــام ج ـم ـي ـع ـهــا م ـح ــط إدان ـ ـ ــة مــن
الـ ـجـ ـم ــوع الـ ـغ ــاضـ ـب ــة .ش ــرع ـي ــة ه ــذه

املــؤسـســات بــاتــت عــرضــة للتشكيك.
أزمة السيطرة تعني حركة احتجاج
عـ ــارمـ ــة وعـ ـج ــز ال ـس ـل ـط ــة عـ ــن إدارة
األزمـ ـ ـ ــة .ل ـق ــد أظـ ـه ــرت هـ ــذه الـسـلـطــة
عجزها عن إدارة األزمة ،وعن تقديم
أي حلول .حلها الوحيد إلى اآلن هو
القمع ،وهو أمر لم يضعف الحركة».
ويضيف« :أزمة السيطرة مستفحلة.
سيحاول اليمني املتطرف استغالل
الحركة ،لكن بعض مواقفه تتعارض
مــع مطالبها الرئيسية كــرفــع الحد
األدن ـ ــى ل ــأج ــور .ل ـيــس ل ــدى الـيـمــن

تعمل أطراف داخل
الحركة على تحويلها
إلى قوة قادرة على
خوض االنتخابات

امل ـت ـط ــرف ح ـل ــول ي ـقــدم ـهــا إلـ ــى هــذه
الـ ـجـ ـم ــوع .أع ـت ـق ــد أن أطـ ــرافـ ــا داخ ــل
الـ ـح ــرك ــة س ـت ـع ـم ــل عـ ـل ــى ت ـحــوي ـل ـهــا
إلــى قــوة سياسية ق ــادرة حتى على
املـشــاركــة فــي االنـتـخــابــات بعيدًا من
مـ ـح ــاوالت االس ـت ـغ ــال م ــن الـجـهــات
ال ـس ـيــاس ـيــة املـ ــوجـ ــودة ح ــال ـي ــا ،لكن
ً
األمـ ــر ل ـيــس س ـه ــا .ال ـحــرك ــة مـعـقــدة
لـ ــدرجـ ــة ك ـف ـي ـلــة ب ــإفـ ـش ــال مـ ـح ــاوالت
اس ـت ـغ ــال ـه ــا أو احـ ـت ــوائـ ـه ــا .إن لــم
تـ ـت ــراج ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،فـ ـ ــإن ال ـح ــرك ــة
بـتـعـقـيــداتـهــا وتـنــاقـضــاتـهــا الـكـبــرى
ستتجه نحو املزيد من الجذرية في
رفضها ومعارضتها النيوليبرالية
وجـمـيــع ال ـس ـيــاســات ال ـتــي أدت إلــى
إفــراغ الديموقراطية من مضامينها
ف ــي الـ ــدول األوروبـ ـي ــة .ه ــذه الـحــركــة
ت ـ ـس ـ ـمـ ــح بـ ـ ــإع ـ ـ ـطـ ـ ــاء م ـ ـع ـ ـنـ ــى جـ ــديـ ــد
للتاريخ ،وهو مقاومة النيوليبرالية
والرأسمالية عامة».

وليد شرارة
بـعــد هــزيـمــة ث ــورة  1848فــي بــاريــس ،الـتــي انـتـهــت بمذابح
دموية بحق املنتفضني والعمال ،اعتبر الطبيب والصحافي
التغيير
واملناضل الثوري أرنست كــوردوروا أن احتماالت ّ
الثوري من داخل فرنسا باتت معدومة ،فرحل عنها ،وألف
مــن املـنـفــى رواي ــة «ه ـ ــورا!!! أو ال ـثــورة مــن خــال ال ـقــوزاق»
()Hurrah!!! ou la revolution par les cosaques
قبل انتحاره فــي سويسرا .يتخيل ك ــوردوروا فــي روايته
اقتحام القوزاق ،وهو يضم إليهم جميع الشعوب املصنفة
«بــربــريــة» آن ــذاك كــاألفــارقــة وال ـعــرب والـصـيـنـيــن ،لفرنسا
وأوروبا ،وقيامهم بتدمير جميع أسس ومظاهر الحضارة
الرأسمالية .لم تتحقق نبوءات كــوردوروا لكنه كان ليبتهج
كثيرًا لو ّقدر له مشاهدة معارك الشوارع والحرائق املشتعلة
في أحياء باريس الراقية .لم يعد العنف محصورًا في أحياء
الضواحي الفقيرة ،حيث تقطن غالبية تتحدر أصولها من
املستعمرات الفرنسية الـســابـقــة ،أو فــي املقلب اآلخ ــر من
العالم ،في جنوبه العربي واألفريقي بشكل خــاص ،حيث
أدت الـسـيــاســات االسـتـعـمــاريــة الـغ ّــربـيــة إل ــى نكبة شعوب
بأكملها نتيجة تدمير دولـهــا وج ــل مقومات بقائها .لقد
انفجر العنف في قلب مدينة «األن ــوار» معلنًا ،ربما ،نهاية
حقبة طويلة من «السلم االجتماعي» ،دفع أثمانها الباهظة
عشرات املاليني ممن لم يحالفهم الحظ بالوالدة في النصف
الشمالي من الكوكب.

موازين القوى الدولية والسلم االجتماعي
عندما يتحدث البعض عن «النموذج االجتماعي» الفرنسي
الـ ــذي دخ ــل ف ــي ط ــور االض ـم ـح ــال ،ي ـت ـعــامــون ع ـم ـدًا عن
الشروط الجيوسياسية والجيواقتصادية التي جعلت عملية
إعــادة التوزيع الجزئية للثروة التي يفترضها ،ممكنة .لم
يرتبط األمر بالحس االجتماعي املرهف للنخب السياسية
الفرنسية أو ألرباب العمل بقدر ما ارتبط بضرورات شراء
السلم االجتماعي في الداخل لالستمرار بسياسات التوسع
والنهب في الخارج .لقد أوصى ألكسي دو توكفيل ،أحد أبرز
املراجع الفكرية ألنصار الديموقراطية الليبرالية وأحد أشد
املدافعني عن التوسع االستعماري (هل هي صدفة؟) ،في
أواســط القرن التاسع عشر ،فرنسا بضرورة السير على
خطى بريطانيا العظمى إن أرادت الوصول إلى مستويات
شبيهة من االزدهــار والرخاء واالستقرار .رأى توكفيل أن
التوسع االستعماري وحده الكفيل بتأمني شروط النهضة
االقتصادية والسلم االجتماعي الداخلي عبر السيطرة على
م ــوارد وث ــروات وأس ــواق الـبـلــدان املحتلة وفـتــح الـبــاب أمــام
إمكانية انـتـقــال قـطــاعــات مــن الـسـكــان إليها للعيش فيها
كمستوطنني.
لقد بدأ النموذج االجتماعي بالتآكل مع انطالق مسار العوملة

االقـتـصــاديــة الـتــي ظنت النخب الغربية أنــه سيفضي إلى
تعزيز هيمنتها السياسية واالقتصادية على العالم ويسمح
لها بالتحرر من العقود والضوابط االجتماعية الداخلية.
اخ ـت ـفــاء الـتـهــديــد ال ـخــارجــي ال ــذي مـثـلــه ،عـلــى رغ ــم جميع
مثالبه ،الـنـمــوذج السوفياتي وانـهـيــار األح ــزاب الشيوعية
والنقابات املرتبطة بها بدرجة أو أخــرى ،منحا لــرأس املال
شـعــورًا بالقوة املطلقة دفعته أيضًا للتحلل مــن التزاماته
حيال قطاعات وازنة من سكان بلدان املركز وإعادة النظر
بمنظومات الخدمات األساسية التي كــان يؤمنها لهم في
فترات سابقة.
لم تكن نتائج العوملة كما توقعتها النخب الفرنسية والغربية.
هي ّ
سرعت من صعود منافسني اقتصاديني وسياسيني
غير غربيني وإلى بداية تراجع نفوذ القوى الغربية وحصتها
من األسواق العاملية .ومع تزايد حدة املنافسة مع الصاعدين
ال ـج ــدد ،بــاتــت الـنـخــب الـحــاكـمــة ف ــي ال ـغ ــرب مـعـنـيــة بــإقـنــاع
شعوبها ،وليس أصحاب الرساميل الكبرى ،بضرورة شد
األحزمة وتقديم التضحيات لتستطيع الشركات الفرنسية
منافسة تلك الصينية أو الهندية وإال فإن أوضاع الشعوب
ستزداد بؤسًا!
االح ـت ـجــاج االج ـت ـمــاعــي ال ــذي تـعـ ّـبــر عـنــه حــركــة الـسـتــرات
الصفراء ،حتى ولو انطلق اعتراضًا على رفع أسعار الوقود،
آت مــن بـعـيــد .هــو نـتــاج لجميع الـسـيــاســات النيوليبرالية
التي جــرى تطبيقها منذ عقود من قبل جميع الحكومات
املتعاقبة ،اليمينية منها والـيـســاريــة .لقد شـهــدت فرنسا
بفعل هذه السياسات مجموعة من التطورات الالفتة منها
هجرة الفقراء ومـحــدودي الــدخــل مــن املــدن إلــى الضواحي
البعيدة واألرياف أي باتجاه معاكس للهجرة من الريف إلى
املدينة التي بدأت مع نشأة الرأسمالية الصناعية واستمرت
كاتجاه ثقيل لعقود طويلة .تطور الفت آخر هو عجز الفريق
الحاكم عن التعامل مع االحتجاجات بلغة أخــرى غير لغة
التخوين والعنف .تجميد قرار رفع أسعار الوقود بعد عدة
أسابيع على انطالق االحتجاجات وتحولها إلى حركة على
الـنـطــاق الــوطـنــي تــديــن الـفــريــق الـحــاكــم وتتهمه باالنحياز
ضــد املصالح األساسية لغالبية الشعب دليل على العمى
السياسي لهذا الفريق ومؤشر على أن مستقبله السياسي
لن يكون زهريًا .تطور ثالث هو استسهال لجوء مجموعات
كبيرة من املحتجني إلى العنف في مواجهة العنف القمعي
لألجهزة األمنية وردًا على سياسة االزدراء الـتــي اتبعها
الحكم الفرنسي حيالهم خالل األسابيع األولى من التحرك.
لكن هــذا العنف نــاجــم أيـضــا عــن الغضب املـتــراكــم بسبب
ظ ــروف العيش الصعبة وسـيــاســات اإلف ـقــار الـتــي فرضت
عليهم .منذ بــدايــة االحـتـجــاجــات ع ــادوا يمثلون مــا كانت
النخب الفرنسية الحاكمة تسميه «الطبقات الخطرة» .لقد
اجتاح البرابرة مدينة األنوار لكنهم لم يأتوا من وراء الحدود!
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العالم

العالم

خاشقجي ،بعدما تطابقت إفادة
قضية خاشقجي يبدو أن إدارة دونالد ترامب ستواجه ضغوطًا متزايدة على خلفية موقفها من اغتيال ّ جمال
ّ
االستخبارات مع االتهامات التي ّ
وجهها ّ
المشرعون إلى محمدبن سلمان بالمسؤولية عن الجريمة .وعلى الرغم من أن اإلدارة لن تتخلى بسهولة عن محاوالتها
لحماية ابن سلمان ،إال أن اجتماع الكونغرس والـ«سي آي إيه» على موقف واحد ،وتعاضدهما في وجه البيت األبيض ،قد يدفعان األخير إلى إعادة حساباته،
وهو ما كان ترامب نفسه قد أبقى الباب مفتوحًا أمامه

ّ
الكونغرس واالستخبارات متحدان:

ابن َسلمان
هو من أمر
سلمان يدعو تميم
إلى القمة الخليجية
أعلنت قطر ،أمس ،أن أميرها تميم بن حمد،
ّ
تلقى رسالة خطية من امللك السعودي سلمان
بن عبد العزيز ،يدعوه فيها إلى حضور أعمال
القمة الـ 39ملجلس التعاون الخليجي ،التي
تنعقد يوم الـ 9من الشهر الجاري في اململكة.
وجاء هذا اإلعالن في وقت أفيد فيه عن رفض
ّ
املضي في إجراءات لتسوية النزاع
السعودية
ّ
املتعلق بحقوق امللكية الفكرية مع قطر .وقال
املندوب السعودي ،خالل اجتماع في منظمة
التجارة العاملية حول النزاع ،إن «قطع العالقات
الدبلوماسية يجعل من املستحيل املضي في
أي إجراءات لتسوية» من هذا النوع ،معتبرًا
أن «منظمة التجارة العاملية ليست ،وال يمكن
أن تتحول ،إلى ساحة لحسم نزاعات تتعلق
باألمن القومي» .وأفاد مسؤول تجاري في
جنيف بأن ممثلي الواليات املتحدة ومصر
والبحرين أيدوا موقف الرياض ،بينما وقف
دبلوماسيون من االتحاد األوروبي وتركيا
إلى جانب الدوحة .وكانت قطر قد رفعت ،في
تشرين األول /أكتوبر املاضي ،دعوى اتهمت
فيها السعودية بعدم اتخاذ إجراء فعال ضد
قيام شبكة «بي أوت كيو» ،بقرصنة محتوى
شبكة «بي إن» القطرية.
(األخبار)

ّ
ع ــززت اإلفـ ــادة الـتــي أدل ــت بـهــا ،أمــس،
مــديــرة وكــالــة االس ـت ـخ ـبــارات املــركــزيــة
األميركية (سي آي إيه) جينا هاسبل،
ب ـ ـشـ ــأن قـ ـضـ ـي ــة اغ ـ ـت ـ ـيـ ــال ال ـص ـح ــاف ــي
ال ـس ـع ــودي ج ـمــال خــاش ـق ـجــي ،مــوقــف
ال ـ ـج ـ ـب ـ ـهـ ــة الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة املـ ـن ــاهـ ـض ــة
لتعامل إدارة الرئيس دونــالــد ترامب
م ــع ال ـق ـض ـيــة .إذ جـ ــاءت ت ـلــك اإلف ـ ــادة،
ال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـم ــع إلـ ـيـ ـه ــا ع ـ ـ ــدد مـ ـح ــدود
م ــن امل ـشـ ّـرعــن خـلــف األب ـ ــواب املـغـلـقــة،
مـطــابـقــة لـتـصـ ّـوراتـهــم ح ــول دور ولــي
الـعـهــد ال ـس ـعــودي مـحـمــد بــن سـلـمــان،
في الواقعة ،وفق ما أكد هؤالء .تطابق
من شأنه أن ّ
يشدد الضغوط على إدارة
ت ــرام ــب ،ال ـت ــي ت ـجــد نـفـسـهــا إزاء دفــع
داخ ـل ــي م ـتــزايــد نـحــو سـحــب الـبـســاط
مــن تحت قـ َ
ـدمــي ابــن سـلـمــان ،وهــو ما
ال يـبــدو أنــه سيسكن قبل دفــع اإلدارة
إل ــى تـبــديــل مــوقـفـهــا ،ال ــذي ُيـنـتـظــر أن
تستبني مــآالتــه فــي اإلحــاطــة الجديدة
ّ
ستقدمها ملجلس النواب.
التي
وت ـت ــال ــت ،م ـس ــاء أمـ ــس ،ردود أع ـضــاء
م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــوخ ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــن
والديمقراطيني عقب استماعهم إلى
إحاطة هاسبل ،التي كانت قد امتنعت
ع ــن ت ـقــدي ـم ـهــا ف ــي ج ـل ـســة اس ـت ـجــواب
وزي ـ ـ ـ ـ َـري ال ـخ ــارج ـي ــة وال ـ ــدف ـ ــاع ،مــايــك
بــوم ـب ـيــو وج ـي ـمــس م ــات ـي ــس ،م ــا أث ــار
حـيـنـهــا م ــواق ــف ســاخ ـطــة وات ـه ــام ــات
ل ـل ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ب ــأن ــه هـ ــو مـ ــن مـنــع
مــديــرة الــ«ســي آي إي» مــن اإلدالء بما

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام :ابن سلمان مهووس وخطير (أ ف ب)

لــدي ـهــا .واج ـت ـم ـعــت ت ـلــك الـ ـ ــردود على
ّ
املشرعني
تأكيد التماثل بني انطباعات
ومعلومات االستخبارات .وقال رئيس
لجنة العالقات الخارجية ،السيناتور
ال ـج ـم ـهــوري ب ــوب ك ــوك ــر« :ل ـي ــس لــدي
أي شـ ّـك فــي أن ولــي العهد هــو َمــن أمر
بقتل خاشقجي وأشــرف عليه» ،فيما
أشار السيناتور الجمهوري ليندسي
غــراهــام إل ــى أن «لــديــه ثـقــة كـبـيــرة بــأن
الـجــريـمــة مــا كــانــت لتحصل مــن دون
معرفة» ابــن سلمان .وأكــد السيناتور
ال ـج ـم ـه ــوري ،ري ـت ـش ــارد ش ـي ـل ـبــي ،من
جـ ـهـ ـت ــه ،أن إف ـ ـ ـ ـ ــادة ه ــاسـ ـب ــل «أك ـ ـ ــدت
كـثـيـرًا مــن تـصــوراتـنــا فــي ش ــأن مقتل
خ ــاش ـق ـج ــي» ،ف ـي ـمــا جـ ــزم الـسـي ـنــاتــور
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،بـ ــوب م ـي ـن ـي ـنــديــز ،بــأن
«آرائي السابقة ّ
ترسخت».
انـطــاقــا مــن ذل ــك ،دعــا أعـضــاء مجلس
ال ـش ـي ــوخ ،إدارة ت ــرام ــب ،إل ــى «ات ـخــاذ
مــوقــف أكـثــر ت ـشــددًا» إزاء ول ــي العهد
«املـ ـ ـه ـ ــووس والـ ـخـ ـطـ ـي ــر» ك ـم ــا وص ـفــه
غراهام .وفي هذا اإلطار ،رأى مينينديز
أنه «يتعني على أميركا الرد بقوة على

حرب اليمن ومقتل خاشقجي» ،مشددًا
على ضرورة «فرض عقوبات تتجاوز
امل ـفــروضــة حــالـيــا بـمــا يـبـعــث بــرســالــة
واضحة ال لبس فيها إلى السعوديني».
ّ
دعـ ـ ــوة ت ـب ــن ــاه ــا أيـ ـض ــا غـ ــراهـ ــام ال ــذي
دعــا إلــى تفعيل «قــانــون ماغنتسكي»
ضــد الضالعني فــي حــادثــة القنصلية
السعودية في إسطنبول ،فيما اعتبر
كوركر أنه «يتعني على ترامب أن يقف
ف ــي األي ـ ــام الـقـلـيـلــة املـقـبـلــة وي ـق ــول إن

ّ
تقدم مديرة
االستخبارات إفادة
جديدة لمجلس النواب
في غضون أسبوعين

أميركا ال تؤيد القتل وإال سفيتحرك
الـكــونـغــرس» ،منبهًا إلــى أن «الرسالة
التي بعثت بها اإلدارة إلى ابن سلمان
سـتـسـمــح ل ــه ب ـمــواص ـلــة املـ ـس ــار ال ــذي
يمضي فيه».
هـ ــذه امل ــواق ــف والـ ــدعـ ــوات م ــن شــأنـهــا
أن تـضــع عـقـبــات إضــافـيــة أم ــام سعي
إدارة تــرامــب إل ــى تـبــرئــة اب ــن سـلـمــان،
ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان ت ـس ــري ــب «س ـ ــي آي إي»
خــاصــة استخباراتية ُتـ ّ
ـوجــه أصابع
االتهام إلى األخير قد فتح الباب على
م ـع ــرك ــة داخـ ـلـ ـي ــة ال تـ ـب ــدو مـحـســومــة
مل ـص ـل ـحــة ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ،ع ـل ــى رغ ــم
اس ـت ـم ــات ــة ال ــرئـ ـي ــس ومـ ـس ــان ــدي ــه فــي
املــرافـعــة عــن ول ــي الـعـهــد .والـظــاهــر أن
ال ـك ـت ـلــة الـتـشــريـعـيــة امل ـن ــاوئ ــة لـسـلــوك
تــرامــب حـيــال قضية خاشقجي تريد
االس ـت ـمــرار فــي تضييق الـخـنــاق على
البيت األبيض ،باالستفادة مما يبدو
االستخبارات املركزية إلى
أنــه وقــوف
ّ
جانبها ،والــذي ُيتوقع أن يتجدد في
اإلفـ ـ ـ ــادة ال ـت ــي س ـت ــدل ــي ب ـه ــا هــاس ـبــل،
خالل األسبوعني املقبلني ،أمام زعماء

اليمن

سوريا

أردوغان :المشكلة الوحيدة في إدلب هي «تحرير الشام»

تحضيرات لـ«رباعية» جديدة بعد إسطنبول
بعد هجوم أميركي
على َ
مساري «أستانا»
و«سوتشي» ،تخلله ترحيب
بمخرجات القمة الرباعية
التي عقدت في إسطنبول
في تشرين األول الماضي،
وخاصة «تهدئة إدلب»
وموعد تشكيل «اللجنة
الدستورية» ،يجري اإلعداد
لنسخة «رباعية» جديدة في
«المستقبل القريب»
ل ــم ي ـخــرج ع ــن «ض ــام ـن ــي» م ـحــادثــات
أس ـت ــان ــا ال ـث ــاث ــة ح ـتــى وقـ ــت مـتــأخــر
م ـ ــن لـ ـي ــل أم ـ ـ ـ ــس ،أي ّ
رد ف ـ ـعـ ـ ٍـل ع ـلــى
ال ـت ـلــويــح األم ـي ــرك ــي ب ــإن ـه ــاء م ـب ــادرة
«الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة» وال ـع ــودة إلــى
«صـيـغــة جـنـيــف» إن لــم ُي ـسـ َّـم أعـضــاء
الـلـجـنــة قـبــل ال ــراب ــع عـشــر م ــن كــانــون
األول ا ُل ـج ــاري .وحــدهــا كــازاخـسـتــان،
ُمضيفة تلك املحادثات ،دافعت أمس
ع ــن ه ــذه ال ـص ـي ـغــة ،واع ـت ـب ــرت وزارة
خــارج ـي ـت ـهــا أن ـه ــا «أنـ ـج ــزت مهمتها
ب ـن ـحــو كـ ــامـ ــل» ،وأن تـ ـع ــاون روس ـي ــا
وإي ـ ـ ـ ـ ــران وتـ ــرك ـ ـيـ ــا م ـس ـت ـم ــر ل ـض ـم ــان
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ت ـلــك ال ـن ـتــائــج .الــافــت
ف ــي ال ـت ـص ــري ـح ــات األخ ـ ـيـ ــرة لـلـمـمـثــل
الخاص ل ــوزارة الخارجية األميركية
لـ ـش ــؤون س ــوري ــا ج ــاي ـم ــس ج ـي ـفــري،
ّ
أن ـه ــا ركـ ـ ــزت ع ـلــى ال ـف ـصــل ب ــن ملفي
«الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة» و«ات ـ ـف ـ ــاق
جيفري أن بالده تدعم
إدلــب» ،إذ رأى ُ
َ
«ال ـت ـه ــدئ ــة» ال ـت ــي أنـ ـ ِـجـ ــزت ف ــي إدل ــب،
ّ
وتعول على تعزيزها ،فيما شدد على
«فشل» مبادرة تشكيل «الدستورية»
ومـحــاولــة روسـيــا الـتـهـ ّـرب مــن املوعد
املحدد إلنجازها خالل القمة الرباعية
الـتــي استضافتها إسـطـنـبــول أواخ ــر
تشرين األول املاضي.

وبينما تـبــدو املهلة حتى  14كانون
ّ
ـرق على
األول ضيقة على تحقيق خ ـ ٍ
مـسـتــوى تشكيل الـلـجـنــة ،ف ــإن العمل
ـار ل ـع ـقــد ن ـس ـخــة ثــان ـيــة م ــن الـقـمــة
جــ ٍ
الرباعية «في املستقبل القريب» ،وفق
مـقـتــرح لـلــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طيب
أردوغــان ،طرحه على نظيره الروسي
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن ،ع ـلــى ه ــام ــش قمة
«مجموعة العشرين» في األرجنتني.
وم ــن غـيــر امل ـع ــروف إن كــانــت نسخة
ستتأخر في االنعقاد كما
هذه القمة ُ
سابقتها التي ّ أعلن قرب انعقادها في
أواخــر آب ،لكنها تأجلت حتى أواخر
تشرين األول .غير أن املتحدث باسم
الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف،
أكد لصحيفة «إزفيستا» الروسية ،أن
ب ــاده واف ـقــت عـلــى عـقــدهــا بمشاركة
فــرنـســا وأملــان ـيــا وتــرك ـيــا ،خ ــال وقــت
قــريــب ،مــوضـحــا أن «م ـكــان تنظيمها
ل ـيــس م ـه ـم ــا ...ال ـش ــيء األس ــاس ــي هو
الصيغة» .كذلك أشار مساعد الرئيس
ال ــروس ــي ي ـ ــوري أوشـ ــاكـ ــوف ،إلـ ــى أن
ب ــوت ــن ن ــاق ــش ال ـق ـم ــة امل ـح ـت ـم ـل ــة مــع
أردوغان واملستشارة األملانية أنجيال
م ـيــركــل ف ــي األرجـ ـنـ ـت ــن ،م ــن دون أن

ي ـب ـحــث ذل ـ ــك م ــع ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي
إيمانويل ماكرونّ ،
ملمحًا إلى احتمال
مدينة إسطنبول «ألن
عقدها في غير ّ
الــزعـمــاء قــد ال يفضلون الـلـقــاء هناك
دائمًا».
وستكون هــذه القمة ،إذا ما انعقدت،
ف ــرص ــة م ـه ـمــة لـتـخـفـيــف ال ـت ــوت ــر بني
ال ـ ـجـ ــان ـ ـبـ ــن األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي وال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي
ومـ ــن خـلـفـهـمــا ،حـ ــول م ـلــف «الـلـجـنــة
ّ
ورح ـ ـبـ ــت
ال ـ ــدس ـ ـت ـ ــوري ـ ــة» ،إذ سـ ـب ــق
واشـ ـنـ ـط ــن ب ـن ـت ــائ ــج ال ـق ـم ــة امل ــاض ـي ــة،
وأكدت مرارًا أنها ّ
نسقت من أجل ذلك

موسكو :إنشاء
«المنطقة المنزوعة
السالح» بات اآلن أعقد
مما بدا عليه سابقًا

أكد «الكرملين» أن بوتين ناقش ملف القمة مع ميركل وأردوغان دون ماكرون (أرشيف)

م ــع ك ــل م ــن تــركـيــا وأملــان ـيــا وفــرنـســا.
ومــن غير الــواضــح مــا إذا كــانــت املــدة
ال ـتــي تـسـبــق مــوعــد «الــربــاع ـيــة» غير
املـحــدد بـعــد ،كافية لتحصيل توافق
بني ضامني «أستانا» حــول تشكيلة
الثلث الثالث من اللجنة .وكان املمثل
الخاص ل ــوزارة الخارجية األميركية
لـ ـش ــؤون س ــوري ــا ق ــد أوض ـ ــح أول من
أمـ ـ ـ ــس ،أن ت ــركـ ـي ــا رف ـ ـضـ ــت تـشـكـيـلــة
مـ ـقـ ـت ــرح ــة م ـ ــن الـ ـج ــانـ ـب ــن الـ ــروسـ ــي
والتركي ،لهذا الثلث.
وب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوازي مـ ـ ــع ب ـ ـحـ ــث «الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوريـ ـ ــة» ،س ـ ـي ـ ـكـ ــون «اتـ ـ ـف ـ ــاق
سـ ـ ــوت ـ ـ ـشـ ـ ــي» وتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذه ف ـ ـ ــي إدل ـ ـ ــب
ومـحـيـطـهــا ،عـلــى رأس أج ـنــدة القمة
املـفـتــرضــة .وأوض ــح الــرئـيــس التركي
أردوغـ ـ ـ ـ ــان أن ـ ــه ال ي ــوج ــد بـ ــن بـ ــاده
وروسـ ـي ــا «مـشـكـلــة حـقـيـقـيــة» ف ــي ما
ي ـخ ــص م ـن ـط ـقــة إدلـ ـ ـ ــب ،م ـض ـي ـفــا فــي
حديث للصحافيني أمس ،أن «تركيا
وضعت ثقلها فــي إدلــب عبر قواتها
األمنية وجنودها .املشكلة الوحيدة
ه ـ ـنـ ــاك مـ ــع ه ـي ـئ ــة تـ ـح ــري ــر ال ـ ـش ـ ــام...
ول ـ ـهـ ــذا أع ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـ ــروس عـ ــن ق ـل ـق ـهــم؛
ل ـكــن االتـ ـص ــاالت الـلـصـيـقــة مـسـتـمــرة
بيننا» .وكان املتحدث باسم الرئاسة
الروسية قد أشار أمس أيضًا إلى أن
«إنشاء املنطقة املنزوعة السالح في
إدلـ ــب ب ــات اآلن أع ـقــد م ـمــا ب ــدا عليه
سابقًا» .وأتــت تلك التصريحات في
وقـ ــت ن ـق ـلــت ف ـيــه أوسـ ـ ــاط م ـعــارضــة،
ً
أنباء عن اجتماعات بني ممثلني عن
الـقــوات التركية األمنية والعسكرية
وبـ ـع ــض قـ ـ ــادة ال ـف ـص ــائ ــل وال ــزع ـم ــاء
املـحـلـيــن ف ــي ري ــف ح ـمــاة الـشـمــالــي،
للتشديد عـلــى ض ــرورة ال ـتــزام خطة
«املنطقة املـنــزوعــة ال ـســاح» ،ورفــض
األصــوات التي تدعو إلى تقويضها.
ورغـ ـ ــم ال ـ ـهـ ــدوء ال ـن ـس ـبــي الـ ـ ــذي س ــاد
خـ ـط ــوط الـ ـتـ ـم ــاس أم ـ ـ ــس ،اس ـت ـه ــدف
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري إحـ ـ ـ ـ ــدى آل ـ ـيـ ــات
الفصائل املسلحة بني قريتي الهبيط
وال ـج ـي ـســات ،ع ـلــى ال ـح ــدود اإلداريـ ــة
بني محافظتي حماة وإدلب.
(األخبار)

مصر

الخطوة التالية على طريق التفاوض :وفد «أنصار الله» يغادر إلى السويد
ّ
في ظل استمرار األجواء اإليجابية املحيطة بترتيبات
ان ـطــاق الـجــولــة الـتـفــاوضـيــة ال ـجــديــدة بــن األط ــراف
ال ـي ـم ـن ـيــن ف ــي ال ـس ــوي ــد ،غ ـ ــادر وفـ ــد «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
وحلفائها العاصمة صنعاء إلى استوكهولم ،برفقة
املـبـعــوث األمـمــي مــارتــن غريفيث .وفيما ُينتظر أن
ّ
يستمر الــدفــع األم ـمــي في
تنطلق امل ـفــاوضــات غ ـدًا،
اتجاه إيجاد تسوية للوضع في مدينة الحديدة ،فيما
ُ
تـسـ ّـجــل على املقلب الـسـعــودي ـ ـ اإلم ــارات ــي مواقف
ّ
جديدة يمكن ـ ـ في حال ثبوت صدقيتها ـ ـ أن تمهد
الطريق إلرساء الحل السياسي.
وفي أعقاب إتمام عملية اإلجالء الطبي لـ 50جريحًا
أقلعت ،أمس ،من مطار
من «أنصار الله» إلى مسقط،
ّ
صنعاء الــدولــي ،طائرة كويتية تقل ممثلي حكومة
«اإلن ـق ــاذ» ،ومعهم غريفيث والسفير الكويتي لدى
الـيـمــن ،بــاتـجــاه الـعــاصـمــة الـســويــديــة الـتــي ستنعقد
املحادثات في إحدى ضواحيها .وأكد الناطق الرسمي
لـ«أنصار الله» ،رئيس وفدها التفاوضي محمد عبد
الـســام ،لــدى إعــانــه نبأ امل ـغــادرة(« ،أن ـنــا) لــن ندخر
جهدًا إلنجاح املشاورات وإحالل السالم» ،داعيًا في
الوقت نفسه الجيش واللجان الشعبية إلى أن «يكونوا
متيقظني ألي تصعيد» ،الفتًا إلــى أن القوات املوالية
ّ
لـ«التحالف» «دشنت التصعيد العسكري منذ صباح
ّ
اليوم (أمــس)» .تصعيد فند تفاصيله الناطق باسم

ّ
مجلس النواب ورؤساء لجانه .ولعل
إعالن السناتور غراهام أنه «سيعمل
مــع زمــائــه فــي مجلس الـشـيــوخ على
إرسـ ــال ب ـيــان ب ــأن ول ــي الـعـهــد شريك
فــي القتل» ُيـعـ ّـد مــؤشـرًا واضـحــا على
املـ ـ ـس ـ ــار ال ـت ـص ـع ـي ــدي الـ ـ ـ ــذي تـسـلـكــه
ضغوط الكونغرس .يضاف إلى ذلك،
أن التصويت املحتمل داخــل مجلس
الـشـيــوخ على مـشــروع ال ـقــرار الــداعــي
إلى وقف الدعم األميركي لـ«التحالف»،
ال ـ ــذي أح ـي ــل األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي على
لجنة العالقات الخارجية ملناقشته،
سيشكل هو اآلخر عنصر دفع مضادًا
ّ
ملا تتطلع إليه اإلدارة ،التي «ال تريد
على مــا يـبــدو االع ـتــراف بــأدلــة تــورط
اب ــن سـلـمــان ف ــي ال ـق ـتــل» وف ــق م ــا قــال
غراهام.
مـ ـك ــاب ــرة إدارة تـ ــرامـ ــب ُيـ ـفـ ـت ــرض أن
تـتـضــح مــآالت ـهــا مــع ح ـلــول منتصف
ّ
ستقدم إحاطة
الشهر الـجــاري ،حيث
ج ــدي ــدة ،يـ ـش ــارك ف ـي ـهــا أي ـض ــا وزيـ ــرا
الخارجية والدفاع ،إلى جميع أعضاء
مجلس ال ـن ــواب ،فــي الـ ــ 13مــن كــانــون
األول /ديسمبر .وفي االنتظارُ ،يتوقع
أن يــواصــل الـبـيــت األب ـيــض والــدوائــر
املـســانــدة لــه التنظير ل ـضــرورة حفظ
العالقات مع السعودية من أي هزات
أو خـضــات ،خــدمــة ملصالح الــوال ّيــات
املتحدة .وفــي ذلــك ســرديــة مــن شقني:
يتصل األول بــأن «علينا التعامل مع
الـسـعــوديــن إذا أردنـ ــا إن ـهــاء الـحــرب
في اليمن» وفق ما كان أعلن ماتيس
الـشـهــر امل ــاض ــي ،فــي م ـعــادلــة تنطبق
أيـضــا عـلــى ال ـنــزاع الـخـلـيـجــي ،بينما
ّ
ي ـت ـع ــل ــق الـ ـث ــان ــي ب ــأه ـم ـي ــة بـ ـق ــاء اب ــن
س ـل ـم ــان ملـ ـش ـ َ
ـروع ــي «ص ـف ـق ــة الـ ـق ــرن»
و«الناتو العربي» .عناوين سياسية
ال ت ـن ـســى اإلدارة أن ت ـض ـيــف إلـيـهــا
أهـمـيــة الـ ــدور ال ـس ـعــودي فــي تحقيق
األس ـعــار املــرغــوبــة أميركيًا فــي سوق
ال ـن ـف ــط ،وهـ ــو م ــا ي ـب ــدو أن ال ــري ــاض
تــواجــه مشكلة حقيقية بـفـعـلــه ،على
اعتبار أنها ال تستطيع االستمرار فيه
إلى ما ال نهاية ،بالنظر إلى خطورته
عـلــى مـشــاريـعـهــا «اإلص ــاح ـي ــة» .لكن
مـحــاولـتـهــا رم ــي ك ــرة خـفــض اإلنـتــاج
في ملعب منظمة «أوبك» (بما يعفيها
م ــن الـ ـح ــرج أمـ ـ ــام تـ ــرامـ ــب) ق ــد ت ـبــوء
بالفشل هي األخرى .وفي هذا اإلطار،
نـقـلــت «روي ـ ـتـ ــرز» ،أمـ ــس ،ع ــن مـصــدر
في املنظمة أن «السعوديني يعملون
جاهدين على الخفض ،لكن إذا قالت
روسيا ال خفض ،فإننا لن نخفض».
(األخبار)
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القوات املشتركة ،يحيى سريع ،الذي أفاد بأن «العدو
ّ
صعد من هجماته وزحوفه منذ الصباح الباكر في
جبهة نهم ،وجبهات الحدود» ،جازمًا أن «محاوالته
ُ
تـحـقـيــق ت ـق ــدم ع ـلــى األرض ك ـ ـسـ ــرت» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
«تصعيد الـعــدوان يؤكد عــدم جديته في تحقيق أي
نجاح في جهود السالم».
وع ـلــى رغ ــم اس ـت ـمــرار امل ـن ــاوش ــات الـعـ ّسـكــريــة على
األرض ،إال أن ال ـحــديــث ال ـس ـيــاســي ظ ــل يـ ــدور في
إطــار دعم مفاوضات استوكهولم والدفع في اتجاه
إنجاحها .وفي هذا السياق ،قال وزير الدولة للشؤون
الـخــارجـيــة اإلم ــارات ــي ،أن ــور ق ــرق ــاش ،إن م ـشــاورات
ال ـســويــد «تــوفــر فــرصــة حــاسـمــة لــان ـخــراط بشكل
ناجح في حل سياسي مستدام ينهي األزمة الحالية»،
معتبرًا أن «ق ــرار مجلس األمــن الــدولــي  2216يقدم
خريطة طريق قابلة للتطبيق» ،علمًا أن القرار املذكور
أضحى شبه غائب عن الخطاب األممي والدولي في
شأن جهود إنهاء الحرب .وإلى جانب الدعم اإلماراتي
ُ َ
املعلن للمحادثات ،جاء تشديد رئيس لجنة اإلنقاذ
ال ــدول ـي ــة ،دي ـف ـيــد مـيـلـيـبــانــد ،ع ـلــى ض ـ ــرورة «تــركـيــز
امل ـحــادثــات عـلــى اإلدارة املستقبلية ملـيـنــاء الـحــديــدة
ّ
ووقف القتال» ليزخم عملية الدفع في اتجاه التهدئة
وال ـشــروع فــي الترتيب للتسوية السياسية .وفيما
أعلن املدير التنفيذي لبرنامج األغذية العاملي ،ديفيد

ّ
أقلت طائرة كويتية وفد صنعاء مع غريفيث (أ ف ب)

بيزلي ،أن «تـقــريـرًا مرتقبًا فــي شــأن األمــن الغذائي
ربما يظهر زيــادة في معدالت الجوع الشديد ،أشار
مسؤول املساعدات اإلنسانية في األمم املتحدة ،مارك
لــوكــوك ،إلــى أن اليمن سيحتاج إلــى تمويل خارجي
ّ
بمليارات ال ــدوالرات لتجنب حــدوث انهيار آخــر في
العملةّ .
ومن املتوقع أن يشكل امللف االقتصادي بندًا رئيسًا
على أجندة األيام األولى من مفاوضات استوكهولم،
إلــى جانب بقية إج ــراءات «بناء الثقة» ،التي كــان بدأ
الشروع فيها أول من أمس بإجالء الجرحى والتوقيع
النهائي على اتفاق تبادل األســرى واملعتقلني .وقال

م ـســؤول مـلــف األس ــرى فــي فــريــق حـكــومــة الرئيس
ّ
املـنـتـهـيــة واليـ ـت ــه ،هـ ــادي ه ـيــج ،إن االتـ ـف ــاق سـ ُـيـنــفــذ
بعد انتهاء املـفــاوضــات ،وهــو مــا ّ ال يـبــدو مستبعدًا
بالنظر إلى أن عملية التبادل تتطلب وقتًا تستغرقه
التحضيرات الــازمــة لها .ووفقًا ملصادر من داخل
«اللجنة الوطنية لشؤون األســرى» التابعة لـ«أنصار
الله» ،والتي غــادر رئيسها عبد القادر املرتضى مع
الــوفــد امل ـفــاوض إلــى الـســويــد ،فــإن املنتظر أن تطلق
حكومة عبد ربــه منصور هــادي ســراح  600أسير
من «أنصار الله» ،مقابل أن تفرج األخيرة عن 1400
أسـيــر ومعتقل مــن الـطــرف األول .صفقة وصفتها
الناطقة بــاســم اللجنة الــدولـيــة للصليب األحـمــر في
صـنـعــاء ،ميريال حــديــب ،بأنها «خـطــوة فــي االتـجــاه
الصحيح»ُ ،معلنة أن «اللجنة ستشرف على عملية
ال ـت ـبــادل وت ـسـ ّـهـل ـهــا» .عـلــى خ ــط ُمـ ــواز ،وف ــي خـطــوة
الفـتــة قـبـيــل ان ـطــاق امل ـحــادثــات ،أع ـلــن فــي صـنـعــاء،
أمس ،تشكيل «اللجنة التحضيرية للهيئة التنسيقية
ألبناء املحافظات الجنوبية والشرقية ملقاومة العدوان
يستهدف بحسب مصادر
وطــرد االحتالل» ،والــذي ّ
االستئثار
من
اإلماراتي
املحتل
سياسية مطلعة «منع
ّ
بــالـقــرار الـجـنــوبــي» ،فــي مــرحـلــة ُيـفـتــرض أن تــوطــئ
ملشهد ما بعد الحرب.
(األخبار)

الحكومة تماطل في ترخيص الكنائس ...حرصًا على المسيحيين!
رغم أن األوراق والمستندات
الالزمة لترخيص الكنائس
جاهزة ،واللجنة الحكومية
المختصة يرأسها رئيس
الوزراء بنفسه ،تماطل
الحكومة في قوننة
وضعها وكذلك المباني
التابعة لها ،وذلك تحت
حجة الخوف من فتنة
شعبية في بعض المناطق
القاهرة ـــ األخبار
ت ــواص ــل ال ـح ـك ــوم ــة امل ـص ــري ــة تـقـنــن
أوضـ ــاع ع ـشــرات الـكـنــائــس واملـبــانــي
ال ـخــدم ـيــة وفـ ــق «ق ــان ــون ال ـك ـنــائــس»
الـ ـ ـ ــذي أق ـ ـ ـ ـ ّـره ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ودخـ ـ ـ ــل ح ـ ّـي ــز
التنفيذ بالفعل مـنــذ ال ـعــام املــاضــي،
بعدما وافقت على قوننة وضع 168
كنيسة ومـبـنــى ،علمًا بــأنـهــا ال تــزال
ت ـم ـنــح امل ـس ـي ـح ـيــن املـ ــواف ـ ـقـ ــات وف ــق

قوائم تقدمت بها الكنائس املختلفة،
جراء وجود مئات الكنائس واملباني
التابعة لها غير املرخصة ،رغم عملها
الفعلي منذ سنوات.
واآلن ،ت ـن ـت ـظــر ال ـك ـن ــائ ــس املـخـتـلـفــة
قرارات رئيس الوزراء ،بصفته رئيس
ال ـل ـج ـن ــة امل ـش ـك ـل ــة ل ـت ــوف ـي ــق أوض ـ ــاع
الكنائس ،من أجل املوافقة على نحو
 3730ك ـن ـي ـســة وم ـب ـن ــى ت ـق ــري ـب ــا ،فــي
ضوء أن مجمل ما ّ
تم تصويب أموره
لـ ــم ي ـت ـع ـ ّـد س ـ ــوى  %20فـ ـق ــط ،ضـمــن
سـيــاســة مماطلة رسـمـيــة فــي إص ــدار
قرارات تسوية أوضاع الكنائس دفعة
واح ـ ــدة ،رغ ــم أن جميعها ال تحتاج
سوى إلى الصيغة الرسمية فقط من
اللجنة املعنية ،وقــد قدمت الكنائس
األوراق واملستندات الالزمة.
وكــان الـقــرار الـصــادر نهاية األسبوع
امل ـ ــاض ـ ــي بـ ـت ــوفـ ـي ــق أوضـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـ ــ168
ك ـن ـي ـس ــة ،أق ـ ــل ب ـك ـث ـي ــر م ـ ــن ت ــوق ـع ــات
الـكـنــائــس ال ـثــاث الــرئـيـسـيــة ،خاصة
أن اللجنة شكلت أذرع ــا لها مــن أجل
مـ ــراج ـ ـعـ ــة األوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى األرض،
وهــو مــا تــرى فيه الكنائس املصرية
«مماطلة غير م ـبــررة» ،وال سيما أن
ال ـقــانــون ال ـص ــادر فــي  2016ال يوجد
مــا يعيق تنفيذه إذا تــوافــرت اإلرادة

السياسية .ووفــق مـصــادر ،لــم تحقق
اللجنة توفيق األوض ــاع ســوى لــ508
كنائس (أي  %13من اإلجمالي) ،لكن
الكنيسة القبطية ّال تــرغــب فــي إثــارة
املوضوع علنًا تجنبًا لتعطيل األمر.
يقول مصدر حكومي لــ«األخـبــار» إن
امل ــواف ـق ــات الـحـكــومـيــة تـتــأخــر تجنبًا
ل ـل ـغ ـض ــب ال ـش ـع ـب ــي ت ـ ـجـ ــاه امل ــوافـ ـق ــة
الـ ـك ــامـ ـل ــة عـ ـل ــى ت ــرخـ ـي ــص ال ـك ـن ــائ ــس
واملـبــانــي امللحقة بها مــع أنـهــا تعمل
فعليًا ،مضيفًا« :عند القوننة الكاملة
س ـ ــوف تـ ـج ــري امل ـط ــال ـب ــة بـتـحــديـثـهــا
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى أذون ـ ـ ـ ــات مـ ــن أج ــل
إعادة تأهيلها وإضافة الفتات ،ما قد
ّ
يتسبب فــي احـتـقــان طــائـفــي ،خاصة
ف ــي مـحــافـظـتــي امل ـن ـيــا وأسـ ـي ــوط ،في
حال إقرارهما بسرعة هناك» .وأضاف
املصدر أن املوافقة على القوائم ال تتم
من دون تقارير أمنية تؤكد صالحية
الـ ـ ـت ـ ــراخـ ـ ـي ـ ــص وإمـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــأم ــن
«لتجنب أي أعمال إرهابية ضد مبان
كنسية مرخصة رسميًا» ،مشيرًا إلى
أن هناك تنسيقًا مع ممثلي الطوائف
املسيحية الثالث في هذا السياق ،لكن
«ثمة أشياء ال تقال مباشرة ،حتى في
االجتماعات املغلقة».
املصدر ،الذي يشارك في االجتماعات،

يشرح أن الكنائس الصغيرة واملباني
الخدمية في الكفور والنجوع تشكل
ال ـن ـس ـب ــة الـ ـكـ ـب ــرى مـ ــن املـ ـب ــان ــي غـيــر
املــرخـصــة ،مشيرًا إلــى أن بعضها ال
يــرفــع الـصـلـيــب عـلـيــه ،لـكــن ف ــي حــال
الـ ـت ــرخـ ـي ــص وال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ب ـم ـب ــاش ــرة
الـشـعــائــر فـيـهــا ،يـصـيــر ذل ــك ممكنًا،
مع دراسة الوضع جيدًا كي ال تحدث
صدامات «تــرى الدولة أنها في غنى

طالبت روما بالتحقيق
مع  5ضباط مصريين بتهمة
خطف ريجيني وقتله
عنها حاليًا» .ويأتي هذا التبرير في
وقت ال تزال فيه قوات الجيش تساند
ال ـشــرطــة املــدن ـيــة فــي تــأمــن ع ــدد من
الكنائس واألديرة في الصعيد ،علمًا
بــأن وج ــود الجيش لـ ّهــذا الـغــرض لم
ي ـحــدث س ــوى ب ـعــد ف ــض اعـتـصــامــي
راب ـعــة والـنـهـضــة فــي آب /أغسطس
عندما تعرضت لهجمات ردًا
ّ ،2013
على الفض العنيف من قوات الشرطة
ل ــاعـ ـتـ ـص ــام ــات املـ ـ ــؤيـ ـ ــدة ل ـل ــرئ ـي ــس
اإلسالمي املعزول محمد مرسي.

فـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخـ ـ ـ ــر ،ت ـب ـح ــث األج ـ ـهـ ــزة
األمـ ـنـ ـي ــة عـ ــن ط ــريـ ـق ــة ل ـل ـت ـع ــام ــل مــع
الـ ـج ــان ــب اإليـ ـط ــال ــي ب ـع ــدم ــا تـمـســك
امل ــدع ــي الـ ـع ــام ف ــي روم ـ ــا وم ـســاعــده
بتوجيه تهمة خطف وقتل الباحث
ج ـ ــولـ ـ ـي ـ ــو ري ـ ـج ـ ـي ـ ـنـ ــي قـ ـ ـب ـ ــل نـ ـ ـح ـ ــو 3
سـ ـ ـن ـ ــوات ،إلـ ـ ــى  5ضـ ـب ــاط م ـصــريــن
بصورة أساسية ،إذ حددت األجهزة
اإليطالية  5ضباط قالت إنهم وقفوا
وراء خطف ريجيني وتعذيبه أثناء
خ ـ ـضـ ــوعـ ــه ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب .وأرسـ ـ ـ ــل
املدعي العام خطابًا رسميًا ّ
حمل فيه
مسؤولية خطف ريجيني إلــى لــواء
وعقيدين ورائ ــدي شــرطــة ،علمًا بأن
الباحث اإليطالي كان قد اختفى من
محطة مـتــرو الــدقــي وس ــط الـقــاهــرة،
وأظهر ذلك تفريغ عدد من الكاميرات
في املنطقة املحيطة بعد االستعانة
بتقنيات أملانية حديثة .ومنذ أيــام،
ّ
تــتـهــم رومـ ــا ال ـق ــاه ــرة بــاملـمــاطـلــة في
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات ،وات ـ ـخ ـ ــذت إجـ ـ ـ ـ ــراءات
جـ ــديـ ــدة لـ ـل ــرد ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،فـ ــي وق ــت
تؤكد فيه النيابة العامة املصرية أن
متطلبات الـجــانــب االي ـطــالــي تحمل
اسـتـبــاقــا لـنـتــائــج الـتـحـقـيـقــات ،وهــو
م ــا اس ـتــدعــى م ــن ال ـجــانــب اإلي ـطــالــي
تغييرًا في لهجته.
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العالم

العراق

العالم
أجرى الجيش
العراقي ،أمس،
مناورات مشتركة
مع نظيره اإليطالي
في محيط مطار
بغداد (أ ف ب)

كالمي
اشتباك
ّ
تحت قبة
البرلمان
ّ
م ــع ع ــدم تـحــقــق الـنـصــاب
الـ ـق ــان ــو ُن ــي ف ـ ــي ال ـج ـل ـســة
ال ـ ـتـ ــي أدرج ال ـت ـص ــوي ــت
ّ
عـلــى مــرش ـحــي الـحـقــائــب
الـ ـ ـش ـ ــاغ ـ ــرة عـ ـل ــى جـ ـ ــدول
أع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا ،اضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر
رئـ ـي ــس الـ ـب ــرمل ــان ،مـحـمــد
ال ـح ـل ـبــوســي ،إل ــى تــأجـيــل
الجلسة نصف ساعة .في
الجلسة الـتــالـيــة ،حضرت
ـاط ـعــة (تـحــالــف
الـكـتــل امل ـقـ ِ
اإلصالح واالتحاد الوطني
الكردستاني) ،بعدما دعا
ال ـح ـل ـب ــوس ــي ال ـ ـنـ ــواب إل ــى
الدخول من أجل احتساب
ع ـ ــدده ـ ــم .ولـ ـك ــن لـ ــم يـكــد
ممثلو هذه الكتل يدخلون
الـقــاعــة ،حـتــى ســاد الـهــرج
وامل ـ ـ ــرج ،وع ـل ــت ال ـه ـتــافــات
املعارضة للتصويت على
ّ
املرشحني املقترحني ،وفي
م ـق ــدم ـه ــم ف ــال ــح ال ـف ـيــاض
وفيصل الجربا .ومع ّ
علو
موجة االشتباك الكالمي
واالتهامات املتبادلة ،غادر
رئيس الحكومة عادل عبد
ّ
امل ـه ــدي ،وم ـعــه مــرشـحــوه
ال ـث ـمــان ـيــة ،قــاعــة ال ـبــرملــان،
ُ
َّ
وتؤجل إلى
ِلتلغى الجلسة
يوم غد الخميس.
(األخبار)

بدا معسكر مقتدى الصدر،
أمس ،مستعدًا لفعل أي
شيء لمنع وصول فالح
الفياض إلى وزارة الداخلية.
وعلى رغم أن ذلك المعسكر
رأى في إحداث الفوضى
التي أفشلت التصويت «إنجازًا»
له ،إال أن معركته هذه
ليست مضمونة النتائج ،في
ّ
إصرار المعسكر اآلخر
ظل
ّ
على تولي الفياض الحقيبة
المذكورة ،وامتالكه األوراق
الالزمة لتحقيق هدفه

ّ
معسكر الصدر متمسك بمنع وصول الفياض

الفوضى سالحًا لتأجيل التصويت
بغداد ــ األخبار
ً
مرة جديدة ،يخفق ّ البرملان العراقي
ف ــي م ـنــح ال ـث ـقــة ملــرش ـحــي الـحـقــائــب
ال ــوزاري ــة ال ـشــاغــرة .رئـيــس الـبــرملــان،
مـحـمــد الـحـلـبــوســي ،يـتـحـ ّـمــل بعض
ّ
املسؤولية ،في ّظل عجزه عن ضبط
عصيان نواب فضلوا الفوضى على
االحتكام إلى اللعبة الديموقراطية.
أمـ ـ ــا املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،ف ـت ـق ــع ـ ـ ـ
بـ ـحـ ـس ــب مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة ـ ـ ـ ـ ـ ع ـلــى
ع ــات ــق املـ ـتـ ـض ـ ّـرري ــن ،وفـ ــي م ـقـ ّـدم ـهــم
زعـ ـي ــم «الـ ـتـ ـي ــار الـ ـ ـص ـ ــدري» م ـق ـتــدى

الصدر ،وزعيم «تيار الحكمة» عمار
ال ـح ـك ـيــم ،وزع ـي ــم «ائـ ـت ــاف الـنـصــر»
حيدر العبادي ،إلى جانب «االتحاد
الوطني الكردستاني».
صـحـيــح أن مـعـظــم حـقــائــب حكومة
عـ ـب ــد امل ـ ـهـ ــدي جـ ـ ـ ــاءت بـ ـت ــواف ــق بــن
الصدر وزعيم «تحالف الفتح» هادي
مختلف
العامري ،ومن ثم بدعم من
َ
الـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي ت ـح ــال ــف ــي
«اإلصــاح» و«البناء» ،إال أن الصدر
وحـلـفــاءه بــاتــوا عـلــى مــا يـبــدو أبــرز
امل ـت ـضــرريــن م ــن إت ـم ــام ع ـبــد امل ـهــدي
ل ـح ـكــوم ـتــه .ذل ــك أن ل ـلــزع ـيــم ال ـشــاب

لعب «االتحاد
الوطني» دورًا
في إفشال التصويت
على خلفية رفضه
لمرشح «العدل»

حـ ـس ــاب ــات خـ ــاصـ ــة ،ت ـت ـص ــل ب ـهــدف
إس ـق ــاط رمـ ــوز «ال تـحـظــى ب ــرض ــاه،
ّ
ومــا مــن شــيء آخ ــر» وفــق مــا تــؤكــده
املصادر نفسه ،مشيرة في حديثها لـ
«األخبار» إلى أن الحكيم والعبادي
وامل ـت ـض ــرري ــن اآلخـ ــريـ ــن ي ــواص ـل ــون
«ال ـ ـه ـ ـمـ ــس ف ـ ــي أذن ال ـ ـص ـ ــدر ل ــرف ــع
سقف الخطاب ،لكونهم لــم يظفروا
بـمــا رغ ـبــوا ب ــه» ،فــي حــن أن الــدافــع
األساسي لكتلة «االتحاد الوطني»،
ال ـت ــي أس ـه ـمــت ف ــي إثـ ـ ــارة ال ـفــوضــى
باألمس ،تسمية عبد املهدي قاضيًا
ل ـ ــوزارة ال ـع ــدل م ــن خـ ــارج ع ـب ــاءة آل

طالباني.
فــالــح الـفـ ّـيــاض (الــداخـلـيــة) ،وفيصل
الـجــربــا (ال ــدف ــاع) ،ودارا ن ــور الــديــن
(العدل) .أسماء تمثل العقد الحائلة
دون اك ـت ـمــال «ال ـكــاب ـي ـنــة» ال ــوزاري ــة.
األول ألن «اإلص ــاح» يــريــد االنتقام
مـ ـن ــه ،ل ـك ــون ــه س ـ ّـب ــب «ان ـ ـف ـ ــراط عـقــد
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف ف ـ ـ ــي ل ـ ـح ـ ـظـ ــة حـ ـ ــرجـ ـ ــة»،
والـثــانــي ألنــه ال يحظى بــدعــم كامل
مــن مـكــونــات «الـبـيــت الـ ُّـسـنــي» ،فيما
يرجع االعتراض عليه إلى أن
الثالث
َ
آل طالباني أملوا أن تكون الحقيبة
مــن حـ ّـصـتـهــم .وإل ــى جــانــب األسـمــاء

الثالثة املتقدمةُ ،يضاف اســم قصي
الـسـهـيــل (الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي) ال ــذي ال
ّ
يـحـظــى بـقـبــول مــن ال ـص ــدر .ويـغــلــف
«اإلص ــاح» رفضه تلك الشخصيات
بعبارات «رفض الوصاية الخارجية،
وحصر القرار داخــل الـحــدود» ،وهو
ما يرفضه عبد املهدي ،على اعتبار
أنـ ــه ه ــو َمـ ــن طـ ــرح هـ ــذه األسـ ـم ــاء أو
وافق عليها.
ك ــذل ــك ،يـ ـح ــاول الـ ـص ــدر ،ف ــي رفـضــه
ال ـف ـيــاض ،أن يـلـقــي ال ـكــرة فــي ملعب
«املــرجـعـيــة الدينية العليا (آي ــة الله
ً
عـلــي الـسـيـسـتــانــي)» ،قــائــا إن ــه «مــا

مشكلة فــي تــوزيــر الـفـيــاض ،لكنه ال
يـتــوافــق مــع مـعــايـيــر املــرج ـع ـيــة» .إال
أن مطلعني عـلــى مـســار املـفــاوضــات
ي ـن ـق ـل ــون عـ ــن رئـ ـي ــس «بـ ـعـ ـث ــة األمـ ــم
املـ ـتـ ـح ــدة ملـ ـس ــاع ــدة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق» ،ي ــان
كــوب ـيــش ،الـ ــذي الـتـقــى السيستاني
أخـ ـيـ ـرًا ،ق ــول ــه إن ــه «م ــا م ــن رف ــض أو
ف ــرض عـلــى عـبــد امل ـهــدي فــي تسمية
أحد» ،ما يعني أن ليس ثمة «فيتو»
م ـ ــن الّـ ـنـ ـج ــف عـ ـل ــى الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــاض ،وأن
ال ـت ـع ــذر ب ـمــوقــف «امل ــرج ـع ـي ــة» أق ــرب
ّ
إلــى «الشماعة» .ولعل إدراك الصدر
أن اإلص ـ ـ ـ ــرار ع ـل ــى رف ـ ــض ال ـف ـي ــاض
بــات مكشوفًا ،دفـعــه إلــى رفــع سقف
الخطاب في رسالته األخيرة إلى عبد
امل ـهــدي ،وال ـتــي ه ـ ّـدد فيها باللجوء
إل ــى ال ـش ــارع ،وع ــدم االق ـت ـصــار على
املعارضة من قاعة البرملان.
ف ــي تــوص ـيــف م ــا ح ـصــل أمـ ــس ،ثـ ّـمــة
وج ـه ـت ــا نـ ـظ ــر :األولـ ـ ـ ــى لـ ــ«الـ ـبـ ـن ــاء»،
والـثــانـيــة لـ ــ«اإلص ــاح» .فــي الوجهة
األولـ ــى ،ي ــرى «ال ـب ـنــاء» أن ــه ال بــد من
إع ــادة ق ــراءة املـشـهــد ،وإعـ ــداد الـعـ ُّـدة
جيدًا لتمرير الفياض في حال تعذر
التوافق عليه ،خصوصًا بعدما ّ
تبي
أن املـعــركــة البرملانية ليست سهلة،
وأن ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـن ـ ـصـ ــاب ب ــاالتـ ـف ــاق
مـ ــع ك ـت ـل ــة «ال ـ ـحـ ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي
ال ـكــردس ـتــانــي» لـيــس مـضـمــونــا .أمــا
في الوجهة الثانية ،فال تخفي كتل
ّ
«اإلصـ ــاح» ارتـيــاحـهــا لتمكنها من
إفشال التصويت بإحداث الفوضى.
عـ ّـبــر عــن ذل ــك بــوضــوح ال ـق ـيــادي في
«ســائــرون» ،صباح الـســاعــدي ،الــذي
قــال إن «اإلص ــاح واإلع ـمــار ،ومعهم
االتحاد الوطني ،أثبتوا أنهم قادرون
على إيقاف املشاريع الخارجية التي
تحاول فرض اإلرادة على العراق ،في
ّ
محددين وسلب
استيزار أشـخــاص
ال ـعــراق ق ــراره الــوط ـنــي» ،مضيفًا أن
ّ
استمر
«حكومة الفرصة األخيرة ،إن
رئ ـي ـس ـه ــا فـ ــي الـ ـخـ ـض ــوع لـ ـ ـ ــإرادات
واإل ّم ـ ــاءات ،فــإن الـعــد الـتـنــازلــي لها
مــؤشــره بــدأ بعد جلسة ال ـيــوم» ،في
تـهــديــد صــريــح لـعـبــد امل ـه ــدي ،ال ــذي
تسري توقعات بأن كتل «اإلصــاح»
ـ ـ ـ ـ إن ل ــم ت ـج ـ ِـر ري ـ ــاح ال ـح ـك ــوم ــة بـمــا
ت ـش ـت ـه ـي ــه س ـف ـن ـه ــا ـ ـ ـ ـ ـ س ـت ـت ـج ــه إل ــى
ّ
الـتـكــتــل فــي مـعــارضــة بــوجـهــه ،وهــو
مـ ـ ــا س ـ ـي ـ ـهـ ــدد ب ـت ـف ـج ـي ــر الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ع ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن ال ـج ـم ـي ــع م ـش ــارك
ف ـي ـهــا .ع ـلــى أي ح ـ ــال ،وفـ ــي ان ـت ـظــار
ال ـج ـل ـســة امل ـن ـت ـظ ــرة غـ ـ ـدًا ال ـخ ـم ـيــس،
يـ ــواصـ ــل االئ ـ ـتـ ــافـ ــان ت ـح ـش ـيــده ـمــا
واس ـت ـعــدادات ـه ـمــا ل ـل ـمــواج ـهــة ،الـتــي
تـنــذر ـ ـ ـ فــي ح ــال وقــوعـهــا ـ ـ ـ بانفتاح
األب ـ ـ ــواب ع ـلــى اش ـت ـب ــاك س ـيــاســي ال
يبدو بعيدًا.
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بريطانيا

ّانطالق نقاشات «بريكست»
ماي تتلقى الصفعة األولى من البرلمان
بدأ النواب البريطانيون،
أمس ،خمسة أيام من
بشأن شروط
النقاشات ّ
«بريكست» دشنت بضربة
قاسية لتيريزا ماي عبر
تصويت غالبية البرلمان
لمصلحة توجيه توبيخ
للحكومة لعدم نشر
االستشارة القانونية ،في
وقت يكسب فيه خيار
ثان تأييدًا
تنظيم استفتاء ٍ
متزايدًا
انطلق الـبــرملــان البريطاني فــي نقاشاته
حول اتفاق خــروج بريطانيا من االتحاد
األوروبــي «بريكست» الــذي توصلت إليه
رئيسة ال ــوزراء البريطانية تيريزا مــاي،
مــع االت ـح ــاد ،وت ـ ّـم إقـ ــراره فــي بروكسيل
يــوم األح ــد  25تشرين الـثــانــي /نوفمبر.
ّ
تستمر لخمسة أيام،
هذه النقاشات ،التي
ّ
خيم عليها في يومها األول تقديم أحزاب
املعارضة البريطانية طلب محاسبة وزير
من حكومة ماي ،بتهمة «ازدراء البرملان»،
بعد رفض املدعي العام البريطاني جيفري
ك ــوك ــس ،ن ـشــر ك ــام ــل ن ـ ّـص االس ـت ـشــارة
القانونية الـخــاصــة بــ«بــريـكـســت» ،والتي
اعتمدت عليها الحكومة في املفاوضات.
وه ــو مــا تــم بــالـفـعــل بـغــالـبـيــة  311نائبًا
صــوتــوا ملصلحة قــرار بتوبيخ الحكومة
على عدم النشر و«ازدراء البرملان» ،مقابل
 293ع ــارض ــوه .مــوقــف ال ـبــرملــان ،سجل
أولى النقاط في مرمى ماي ،وأرغمها على
تقديم وعــد بنشر رأي «نهائي وكــامــل»
األربعاء (اليوم) قبل التصويت الرئيسي
امل ـقــرر ال ـثــاثــاء املـقـبــل فــي ال ـبــرملــان .ولــم
تقتصر خسارة مــاي أمــام البرملان على
ذلك ،إذ صوت املشرعون أيضًا ملصلحة
تعديل يمنح سلطات أكبر للنواب لصنع
القرار في حال تم رفض االتفاق كما هو
مرجح.
وق ــال ــت م ــاي عـنــد اف ـت ـتــاح ال ـن ـقــاشــات إن

االتـ ـف ــاق «ي ـس ـت ـج ـيــب ل ـت ـط ـل ـعــات الـشـعــب
ال ـب ــري ـط ــان ــي» الـ ـ ــذي رأت أن ـ ــه «ي ــري ــد أن
نمضي إلى األمــام باتفاق يحترم نتيجة
االس ـت ـف ـتــاء وي ـت ـيــح ل ـنــا ل ــم ش ـمــل ال ـبــاد،
بـغــض الـنـظــر عــن الـطــريـقــة الـتــي نـصـ ّـوت
بها» .يأتي ذلك في أجواء متوترة أساسًا،
إذ يـ ـع ــارض ن ـ ــواب م ــن ك ــل االت ـج ــاه ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة «ب ــري ـك ـس ــت» .وإلـ ـ ــى جــانــب
املـعــارضــة العمالية ومــؤيــدي أوروب ــا في
«الحزب الليبرالي الديموقراطي» والنواب
االسـكـتـلـنــديــن املـسـتـقـلــن ،ف ــإن ال ـحــزب
«الوحدوي الديموقراطي» الصغير ،حليف
تيريزا ماي في إيرلندا الشمالية ،يعارض
الـنــص ،ومثله عـشــرات الـنــواب املحافظني
املــؤيــديــن لقطع عــاقــات ت ــام مــع االتـحــاد
األوروبي .وكانت رئيسة الحكومة َّ
املهددة
ب ـف ـشــل ف ــي الـ ـب ــرمل ــان ،ق ــد ل ـ ّـوح ــت مـ ــرارًا
بالخروج من االتحاد األوروب ــي من دون
اتفاق ،مع كل التداعيات الوخيمة املحتملة
على االقتصاد البريطاني ،وحذرت من أنه
قد ال يحصل «بريكست» على اإلطــاق.
وي ـع ـتــزم «ح ــزب ال ـع ـمــال» إط ــاق مــذكــرة
لـحـجــب الـثـقــة فــي ح ــال لــم تـحـصــل مــاي
على تصويت النواب على النص .وتواجه

(أ ف ب)

م ــاي م ــن ج ــان ــب آخ ــر ب ـعــض املـشـكـكــن
فــي أوروبـ ــا مــن حــزبـهــا ،الـســاعــن أيضًا
لإلطاحة بها.
االستفتاء الــذي نظم في حزيران /يونيو
 2016وف ـ ـ ــاز بـ ــه مـ ــؤيـ ــدو الـ ـ ـخ ـ ــروج مــن
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي بنسبة  52فــي املـئــة،
تــرك البالد منقسمة بعمق .وبعد أشهر
من املفاوضات ،يثير النص الذي أبرم مع
االتـحــاد األوروب ــي استياء مــن الجانبني.

فــأشــد مــؤيــدي «بــريـكـســت» يعتبرون أن
بريطانيا لن تقطع بالكامل الجسور مع
االت ـحــاد األوروبـ ــي ،فيما ال ي ــزال مــؤيــدو
أوروبا يأملون بحصول خطوة إلى الوراء.
وال ـن ـبــأ ال ـ ّـس ــار بــالـنـسـبــة إل ــى مـعــارضــي
«بــريـكـســت» هــو أن ل ـنــدن ستتمكن من
أن تـ ـق ــرر م ــن ج ــان ــب واحـ ـ ــد إذا رغ ـبــت
بذلك ،العدول عن االنسحاب من االتحاد
األوروب ـ ــي كـمــا رأى مــدعــي ع ــام محكمة
العدل في االتحاد األوروبي في استشارة
ال تلزم قضاة املؤسسة.
ـان
وي ـك ـس ــب خ ـي ــار ت ـن ـظ ـيــم اس ـت ـف ـت ــاء ث ـ ٍ
ح ـ ّـول ال ـخ ــروج تــأيـيـدًا م ـتــزاي ـدًا .فــاالثـنــن
ســلــم ن ــواب مــن «املـحــافـظــن» و«ال ـع ـمــال»
و«الليبراليني الديموقراطيني» و«الخضر»
رئيسة الحكومة عريضة تحمل أكثر من
مليون توقيع للمطالبة باستفتاء جديد.
وقالت النائبة جاسنت غرينينغ إن «ذلك
هــو االحـتـمــال الوحيد إذا وصــل البرملان
إلــى طريق م ـســدود» .واتـفــاق االنسحاب
يشمل خصوصًا فاتورة خروج بريطانيا
التي تتراوح بني  40و  45مليار يورو ،كما
يضمن حـقــوق األوروب ـي ــن املقيمني في
بريطانيا واملواطنني البريطانيني املقيمني
فـ ــي االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي وي ـ ـحـ ــدد ف ـتــرة
انتقالية تبدأ بعد «بريكست» املرتقب في
 29آذار /مارس  ،2019ويمكن أن تستمر
حتى كانون األول /ديسمبر .2020
وي ـت ـض ـمــن أي ـض ــا ب ـنــد «ش ـب ـكــة األم ـ ــان»
لـتـجـنــب الـ ـع ــودة إل ــى حـ ــدود ب ــن إيــرل ـنــدا
الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في
االتحاد األوروب ــي وللحفاظ على السالم
فــي الـجــزيــرة .وه ــذه اآللـيــة املـثـيــرة للجدل
الـتــي تـقــوم على إنـشــاء منطقة جمركية
األوروبي وبريطانيا
واحدة تشمل االتحاد
ّ
لــن تــدخــل حـيــز الـتـنـفـيــذ إل بـعــد الـفـتــرة
االنتقالية وفـقــط فــي حــال عــدم التوصل
إلــى حل أفضل بحلول منتصف .2020
ويريد النواب الذين ينتقدون تيريزا ماي
أن تعيد التفاوض حول النص وهو خيار
يستبعده االتحاد األوروبــي .وبعد يومني
عـلــى تـصــويــت الـبــرملــان الـبــريـطــانــي الــذي
سيحصل فــي ال ــ 11مــن الشهر الـجــاري،
ستعود تيريزا ماي إلى بروكسيل لعقد
قمة أوروبية جديدة.
(األخبار ،أ ف ب)

تقرير

«األطلسي» ثابت في البحر األسود ...وموسكو ال تكترث

كييف تواصل االستفزاز وتستدعي االحتياط
تواصل أوكرانيا االستثمار
في حادثة بحر آزوف ،إلى
درجة زيادة التأهب في
أوساط قواتها واستدعاء
االحتياط .في المقابل ،ال
تتعاطى بهدوء
تزال روسيا
ّ
مع األزمة ،متجنبة بذلك أي
تصعيد ،في ظل استفزازات
كييف التي وصلت إلى
مداهمة كنائس أرثوذكسية

وسط تزايد التوترات بني أوكرانيا
وروسـيــا ،أعلن الرئيس األوكــرانــي،
بـ ـ ـت ـ ــرو بـ ــوروش ـ ـي ـ ـن ـ ـكـ ــو ،اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء
ً
ق ــوات االح ـت ـي ــاط ،ق ــائ ــا إن «ال ـبــاد
ت ـح ـتــاج إل ــى ت ـعــزيــز دف ــاع ــات ـه ــا فــي
مواجهة التهديد الــروســي» .وأشــار
إل ــى أن ق ــوات االح ـت ـيــاط ستخضع
للتدريب في إطار األحكام العرفية،
مــؤكـدًا إع ــادة نشر بعض الــوحــدات
يكتف بوروشينكو
العسكرية .ولم
ِ
بالتصعيد العسكري ،بل ذهب أيضًا
نحو التصعيد الكالمي ،إذ قال في
ـث متلفز أمــس ،لقناة «»ICTV
حــديـ ٍ
األوك ــرانـ ـي ــة ،إن «م ــوس ـك ــو اآلن فــي
عــزلــة ت ــام ــة .ه ــذه نـتـيـجــة تنسيقنا
ال ــدول ــي ال ـشــامــل .لـكـنـنــي أؤك ــد أنـنــا
س ـ ـنـ ــدافـ ــع ع ـ ــن بـ ـل ــدن ــا ب ــأن ـف ـس ـن ــا».
ووص ــف الــرئ ـيــس األوك ــران ــي بــاده
ب ــأنـ ـه ــا «العـ ـ ـ ــب نـ ـش ــط ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم،

ولديها حلفاء موثوق بهم» ،مضيفًا
أن «ن ـجــاح مــوقـفـنــا ال ــدول ــي واضــح
تمامًا .واليوم ،يجري التنسيق على
ال ـف ــور .وت ـش ــارك أوكــران ـيــا بفعالية
في جميع منتديات املنابر الدولية،
وقد شكلنا ائتالفًا عامليًا قويًا لدعم
كييف».
ّ
روسـ ـ ـي ـ ــا ،مـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،ق ــلـ ـل ــت مـ ًـن
أهـمـيــة اإلعـ ــان األوك ــران ــي ،واص ـفــة
إي ــاه بـ ـ «امل ـحــاولــة الـعـبـثـيــة لتأجيج
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوتـ ـ ــرات» .وقـ ـ ـ ــال الـ ـك ــرمـ ـل ــن إن
«االت ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات ضـ ـ ــد روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ل ـيــس
لـ ـه ــا أي أس ـ ـ ـ ــاس عـ ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ـ ــاق»،
مــؤك ـدًا مــن جـهــة أخ ــرى أن «املــزاعــم
األوكرانية بــأن روسيا تمنع املــرور
إلى بحر آزوف من موانئ أوكرانيا
وإل ـي ـه ــا خ ــاطـ ـئ ــة» .وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن
«املــاحــة مـسـتـمـ ّـرة طبيعيًا ،مــا عــدا
االن ـق ـط ــاع ــات أح ـي ــان ــا ب ـس ـبــب ســوء

األحــوال الجوية» ،وهو األمــر نفسه
ال ــذي أعـلـنـتــه كـيـيــف ،إذ أف ــادت بــأن
روسيا بدأت السماح لبعض السفن
بدخول املوانئ األوكرانية في بحر
آزوف ،فــي مــؤشــر على تــراجــع حدة
التوتر في املنطقة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ـن ـ ــى الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة
األوكراني فولوديمير أوميالن ،إنه
«رف ـ ــع ال ـح ـظــر جــزئ ـيــا ع ــن م ـي ـنـ َ
ُ
ـاء ي
برديانسك وماريوبول» األوكرانيني
الرئيسيني على بحر آزوف ،اللذين
ُي ـ َـع ـ ّـد ت ــواص ــل ال ـع ـمــل فـيـهـمــا مهمًا
للغاية بالنسبة إلى صادرات البالد.
ون ـق ــل ب ـي ــان ل ـ ـلـ ــوزارة ع ــن أوم ـي ــان
قوله إن «السفن تصل وتغادر عبر
م ـض ـيــق ك ـي ــرت ــش ب ــاتـ ـج ــاه امل ــوان ــئ
األوكرانية ...عادت الحركة جزئيًا».
لـكـنــه أشـ ــار إل ــى وجـ ــود  17سفينة
ال تـ ــزال تـنـتـظــر دخـ ــول ب ـحــر آزوف

وواحـ ـ ــدة تـنـتـظــر امل ـ ـغـ ــادرة .وأع ــرب
الــوزيــر عن أمله في رفــع الحظر عن
املــوانــئ بشكل كامل وإط ــاق ســراح
الـبـحــارة خــال األي ــام املقبلة .ورغــم
أن حلف «شمال األطلسي» (الناتو)
أع ـل ــن األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي أن سـفـنــه
الحربية تقوم بمناورات ودوريــات
«روتينية» في مياه البحر األسود،
ف ـ ــإن األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـح ـل ــف ،يـنــس
ستولتنبرغ ،رفض التعهد بأي دعم
إضافي لكييف ،وطالب ستولتنبرغ
روسيا بإنهاء مواجهتها البحرية
مع أوكرانيا ،األمر الذي يدل على أن
الحلف يسعى إلــى تجنب تصعيد
األزمة ،على عكس أوكرانيا.
رغ ــم ذل ــك ،أك ــد وزراء خــارج ـيــة دول
الـحـلــف ع ــزم «ال ـنــاتــو» عـلــى الحفاظ
ع ـلــى وج ـ ــوده ال ـع ـس ـكــري ف ــي الـبـحــر
األسود «ردًا على تصرفات روسيا»،

الرئيس األوكراني :قوات االحتياط ستخضع للتدريب في إطار األحكام العرفية (أ ف ب)

وفق ستولتنبيرغ .وفي ختام اللقاء
الـ ــذي عـقــد ف ــي ب ــروك ـس ــل ،بـمـشــاركــة
ك ــل م ــن ج ــورج ـي ــا وأوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،ق ــال
ستولتنبيرغ« :لقاء اليوم مع الحلفاء
أعطى رسالة واضحة بشأن مواصلة
ت ـق ــدي ــم ال ــدع ــم ال ـع ـم ـلــي ألوك ــرانـ ـي ــا،
وكذلك بشأن الحفاظ على وجودنا
فــي منطقة الـبـحــر األسـ ـ ــود» .واتـهــم
روسيا باستخدام شبه جزيرة القرم
لـبـســط الـسـيـطــرة املـطـلـقــة عـلــى بحر
آزوف ،داعـيــا إيــاهــا إلــى اإلف ــراج عن
السفن األوكرانية وطواقمها بصورة
ف ــوري ــة وضـ ـم ــان ح ــري ــة امل ــاح ــة في
املنطقة وتوفير الوصول إلى املوانئ
األوكرانية دون عوائق .وفي عرضه
لــرؤيــة الـحـلــف الـعــامــة لـعــاقــاتــه مع
روسيا ،قال ستولتنبيرغ إن الحلف
ي ـقــر بــأه ـم ـيــة م ــواص ـل ــة الـ ـح ــوار مع
م ــوسـ ـك ــو وب ـ ـقـ ــاء ق ـ ـنـ ــوات االتـ ـص ــال

دهمت قوات
األمن األوكرانية
ثالث كنائس تابعة
لبطريركية موسكو

العسكرية معها مفتوحة ،ملنع وقوع
ح ـ ــوادث .م ــع ذلـ ــك ،فـقــد ش ــدد األم ــن
الـعــام على أن سياسة الحلف تجاه
م ــوس ـك ــو «س ـت ـب ـق ــى ك ـم ــا ك ــان ــت فــي
ال ـســابــق م ــا ل ــم تـظـهــر ف ــي تـصــرفــات
روس ـيــا تـغـيــرات إيـجــابـيــة ،وخــاصــة
في تعاملها مع أوكرانيا».
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ده ـ ـ ـمـ ـ ــت ق ـ ـ ـ ـ ــوات األم ـ ـ ــن
األوكرانية ثالث كنائس أرثوذكسية
تابعة لبطريركية موسكو ومنازل
ك ـه ـنــة ف ــي وس ـ ــط شـ ـم ــال أوك ــرانـ ـي ــا
ع ـلــى خـلـفـيــة الـ ـن ــزاع ال ـس ـيــاســي مع
روسـ ـ ـي ـ ــا .وقـ ــالـ ــت املـ ـتـ ـح ــدث ــة ب ــاس ــم

الشرطة اإلقليمية آال فاشتشينكو
إن «الـشــرطــة وعـنــاصــر فــي األجـهــزة
األمنية نفذوا مداهمات في ثمانية
مـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّ
ـار ،مـ ـنـ ـه ــا مـ ـسـ ـكـ ـن ــان ت ــابـ ـع ــان
لـعــدة أبــرشـيــات مــن هــذه الـطــائـفــة».
وأضــافــت أن هــذه اإلجـ ــراء ات نفذت
في إطــار تحقيق قضائي «النتهاك
امل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة ب ـ ــن امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن» ،وف ـق ــا
«لطائفتهم الدينية» ،وتابعت بأن
«أحدًا لم يعتقل» .وكانت بطريركية
القسطنطينية قــد قـ ـ ّـررت منتصف
ت ـش ــري ــن األول/أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر االعـ ـت ــراف
ّ
بـكـنـيـســة أرثــوذك ـس ـيــة مـسـتـقــلــة في
أوكرانيا ،منهية بذلك  332عامًا من
الوصاية الدينية ملوسكو ،ومثيرة
أسئلة عن مستقبل ماليني املؤمنني
في هذا البلد حيث تحظى الكنيسة
الروسية بنفوذ واسع النطاق.
(األخبار ،أ ف ب)
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إعالنات

إعالنات

◄ وفيات ►
انتقل إلى رحمة الله تعالى املرحوم
محمد نعيم دهيني
زوجته :سماح أحمد النشواتي
ولده :نعيم دهيني
شقيقه :الدكتور أحمد دهيني
شقيقتاه :فاطمة وليلى دهيني
صهره :القاضي عماد زين ،قاضي
التحقيق األول في البقاع
واملـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــش ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـ ـ ــدى املـ ـح ــاك ــم
الشرعية الجعفرية
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي غـ ـدًا الـخـمـيــس في
 6ك ــان ــون األول  2018ف ــي جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
بـيــروت الـجـنــاح ،قــرب مــديــريــة أمن
ال ــدول ــة م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة بـعــد
ال ـظ ـه ــر ح ـت ــى الـ ـس ــاع ــة ال ـس ــادس ــة
ً
مساء.
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـلــه وقـ ـ ــدره :آل
ده ـي ـنــي ،زيـ ــن ،ال ـن ـشــواتــي وع ـمــوم
أهالي بلدة جباع.

◄ ذكرى ثالث ►
آل قرعوني وآل عسيران
يصادف نهار األربـعــاء 2018-12-5
مرور ثالثة أيام
على وفاة ولدنا املرحوم
فراس غسان قرعوني
والده :غسان مصطفى قرعوني
والدته  :مروه توفيق عسيران
جده :توفيق عزيز عسيران
إخوته :ميرنا وجاسم
أعمامه  :عدنان وناصر ورمزي
عماته  :مليا ولينا
اخواله :عزيز وطارق عسيران
خاالته :سيسيليا ورلى وآرليت
صـلــي عـلــى جـثـمــانــه ووري الـثــرى
اإلث ـن ــن  3ك ــان ــون األول  2018في
جبانة البوابة الفوقا – صيدا
تقبل التعازي للرجال والنساء في
اليوم الثالث األربعاء  5كانون األول
 2018من الساعة العاشرة صباحا
ولغاية الساعة السابعة مساء في
بناية قــرعــونــي – مستديرة إيليا-
صيدا

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إعالن بيع عقاري
للمرة الثالثة
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ قرطبا
القاضي سامر متى
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/10
طالب التنفيذ :شركة سوجوليز لبنان
ش.م.ل.
املنفذ عليهم :ورثة اميل نصر الله وهم:
اوج ــان ــه جــرجــس ع ـطــال ـلــه ،ول ـيــد امـيــل
نصر الله ،عبود اميل نصر الله
املستند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
ً
بيروت رقم  2014/1692تحصيال لدين
طالبة التنفيذ البالغ $ 200175
وم ـب ـل ــغ  750000ل .ل .ع ـ ــدا ال ـل ــواح ــق
والفائدة والرسوم.
العقار املـطــروح للبيع :العقار رقــم 447
عني الدلبة
م ـش ـت ـم ــات ــه :ارض ب ـع ــل س ـل ـيــخ تـ ــزرع
بــالـحـبــوب وق ـســم مـهـمــل ص ـخــري وهــو
ارض غير مبنية
ً
حدود العقار :شماال طريق عام ،جنوبًا
طــريــق ع ــام ،شــرقــا ال ـعـقــار  ،448وغــربــا
العقار .446
مساحته 970 :متر مربع.
قيمة التخمني$ 194000 :
ق ـي ـم ــة بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح بـ ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـيــض:
$ 112908
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف 2017/8/19
وسجل بتاريخ 2017/10/4
مكان وزمــان البيع :يــوم االثنني الواقع
فيه  2019/1/14الساعة الثانية عشرة
ظهرًا في غرفة املذاكرة في جبيل.
تطرح هذه الدائرة العقار رقم  447عني
الــدل ـبــة امل ــوص ــوف اع ــاه لـلـبـيــع بــاملــزاد
العلني على الــراغــب بالشراء الحضور
ال ــى ال ــدائ ــرة ق ـبــل مــوعــد ال ـب ـيــع امل ـحــدد
ودف ــع قيمة الـطــرح نـقـدًا فــي محتسبية
م ــال جـبـيــل أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة مـصــرفـيــة
وافـيــة مــن احــد املـصــارف واتـخــاذ مكان
اقــامــة لــه ضـمــن نـطــاق ال ــدائ ــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له يبلغ فيه جميع
االجـ ـ ـ ـ ــراءات وع ـل ـي ــه دفـ ــع رسـ ــم ال ــدالل ــة
البالغ  %5ورســوم التسجيل كما عليه
االطــاع على قيود الصحيفة العقارية
للعقار موضوع البيع.
مأمور التنفيذ
ساندي عضيمي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب عبدو يوسف غصوب وكيل ماري
كلير حنا سفر ملوكلها ناصيف الياس
رزق الله سند تمليك بدل ضائع للعقار
 151الكحالة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـ ـع ـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـت ـق ــدي ــم وت ــرك ـي ــب
مـجـمــوعـتــي ت ـبــريــد قـ ــدرة ال ــواح ــدة 80
طن تبريد في محطة الوسط التجاري
 كـ ــومـ ــرس ـ ـيـ ــال ،م ـ ــوض ـ ــوع اسـ ـ ـت ـ ــدراجالـ ـ ـع ـ ــروض رقـ ـ ــم ث4د 10239/ت ــاري ــخ
 ،2018/10/16ق ــد م ـ ــددت ل ـغــايــة يــوم
الجمعة  2019/1/4عند نهاية ال ــدوام
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 وذلــك لقاء مبلغ قــدره /50 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم

إعالن
ت ــدع ــوك ــم إدارة ج ـم ـع ـيــة بـ ـ ــرج امل ـل ــوك
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ال ـ ــزراع ـ ـي ـ ــة إل ـ ـ ــى ح ـض ــور
الجمعية العمومية غير العادية وذلك
ل ـت ـمــديــد مـ ــدة ال ـت ـعــاون ـيــة  99س ـنــة من
ت ــاري ــخ ال ـت ــأس ـي ــس وذلـ ـ ــك ن ـه ــار األح ــد
الــواقــع فــي  2019/1/6فــي مبنى نــادي
ال ـش ـع ـل ــة _ ب ـ ــرج امل ـ ـلـ ــوك ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة
ال ـحــاديــة عـشــر صـبــاحــا يليها جمعية
ع ـمــوم ـيــة ع ــادي ــة ف ــي ذات املـ ـك ــان عـنــد
الساعة الثانية عشر ظهرا وعلى جدول
أعمالها:
االطـ ــاع عـلــى امل ـيــزان ـيــات امل ـعــدة حتىنهاية الـعــام  2018ومصادقتها وابــراء
ذمة مجلس اإلدارة
انتخاب هيئات مسؤولة جديدة وفقاللقوانني واألنظمة التعاونية
فــي حــال عــدم اكتمال النصاب تعقدالجمعيتني في ذات املكان والزمان نهار
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـل ــب ح ـس ــن م ـح ـم ــود م ـن ـي ـم ـنــه وك ـيــل
غسان سعد الــديــن شهاب سند تمليك
بدل ضائع للعقار  B 7/2861القبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

تبليغ مجهول مقام
محكمة بــدايــة جـبــل لـبـنــان الـثــالـثــة في
بـعـبــدا بــرئــاســة الـقــاضــي مـحـمــد وســام
املرتضى تدعو املستدعى بوجههم دعد
حسني ابــو ديــب وسميرة جلول وفاتن
وع ـبــدال ـلــه واح ـم ــد وع ـل ــي ع ـم ــرو حــرب
لتبلغ اوراق الدعوى  2015/891املقدمة
مــن سلما الـبـغــدادي ورفــاقـهــا والرامية
الــى ازال ــة الشيوع فــي العقار /934ب ــرج
البراجنة.
يـجــب ح ـضــورك ال ــى قـلــم ه ــذه املحكمة
لتبلغ االوراق خالل مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر واال فكل تبليغ لكم في
قلم املحكمة ولصقًا على بــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
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إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
تـنـفــذ ال ـشــركــة ال ـج ــدي ــدة لـبـنــك ســوريــا
ول ـب ـنــان ش.م.ل .بــوجــه جـ ــورج ان ـطــون
القسيس وورثة انطون موسى القسيس
وهــم جــورج وهــدى وليلى وانطوانيت
ون ــدى الـقـسـيــس بــاملـعــامـلــة 2015/806
كتاب عقد عــام وعقد تأمني وكشوفات
ً
حـســاب وش ـه ــادة قـيــد تــأمــن تحصيال
مل ـب ـلــغ  /110126.01/د.أ .اض ــاف ــة الــى
الفوائد والرسوم.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـل ــى ال ـع ـق ــار 1014
ذوق مـصـبــح مـســاحـتــه  598م.م .وهــو
بـمــوجــب االفـ ــادة الـعـقــاريــة قطعة ارض
مـعــدة لـلـبـنــاء مـشـجــرة سـنــديــان مـفــرزة
عن العقار  207وبالكشف تبني ان بناء
يـقــوم عليه مــؤلــف مــن سفلي اول دكــان
سمانة (محالت انطوان القسيس بالط
م ــوزايـ ـي ــك ولـ ــه ح ـم ــام ص ـغ ـي ــر .واج ـه ــة
الومنيوم مع زجاج وجرار حديد.
 طـ ــابـ ــق ارض ـ ـ ـ ــي اعـ ـ ـم ـ ــدة وق ـ ـسـ ــم م ـنــهيستعمل مكتب بالط كسر رخام ومؤلف
من غرفتني ومطبخ وحمام بالط املطبخ
والحمام سيراميك املجلى رخام رمادي
وب ــاط الـغــرفــة مــوزايـيــك .وب ــاب املدخل
خـشــب وبــاسـتـعـمــال املـنـفــذ عليه وبــاب
الشرفة حديد مشغول يتخلله واجهات
زجاجية.
 طـ ــابـ ــق اول وه ـ ـ ــو كـ ـن ــاي ــة ع ـ ــن ش ـقــةمؤلفة مــن مــدخــل وصــالــون وسـفــرة و3
غــرف نــوم وحمامني وممر ومطبخ و4
شــرفــات الـبــاط مــوزايـيــك املجلى رخــام
رمادي الباب الرئيسي وابواب الشرفات
حديد مشغول يتخلله زجاج وللنوافذ
دفاعات حديد.
 الطابق الثاني نفس مواصفات الطابقاالول غ ـيــر ان ال ـب ــاط الــرئ ـي ـســي رخ ــام
والـغــرف والـشــرفــات واملطبخ سيراميك
اب ـ ــواب ال ـشــرفــات وال ـن ــواف ــذ الــومـنـيــوم.
ال ـبــاب الــرئـيـســي حــديــد والـقـســم مجهز
بشبكة تدفئة دون حراق.
 الطابق الثالث والرابع قيد االنشاء مازال على حجر الخفان.
ت ـ ــاري ـ ــخ قـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز 2015/10/13
وتاريخ تسجيله 2015/10/15
بدل تخمني العقار  /1014ذوق مصبح
/1299710/د.أ .وبـ ـ ـ ــدل طـ ــرحـ ــه بـعــد
التخفيض /701843.4/د.أ .او ما يعادله
بالعملة الوطنية.
يجري البيع بيوم الثالثاء الــواقــع فيه
 2019/1/29الساعة  11.00قبل الظهر
في قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شك مصرفي منظم المر حضرة رئيس
دائ ــرة تنفيذ ك ـســروان او تـقــديــم كفالة
واف ـي ــة م ــن اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة من
ال ـ ــدول ـ ــة وي ـت ـح ـم ــل رسـ ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
وال ــدالل ــة وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة له
ض ـم ــن ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة واال ع ــد قـلـمـهــا
مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع على
قيود الصحيفة العينية العائدة للعقار
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـل ــب بـ ـس ــام ن ـج ـيــب ب ــو س ـع ـيــد وك ـيــل
شـفـيـقــه نـجـيــب ب ــو سـعـيــد وكـيـلــة اك ــرم
مـعــروف البستاني ملوكله رفيق عــارف
رضــوان سند تمليك بدل ضائع للعقار
 4743قسم  4عاليه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

اﻟﺪﺧﻮل ﻣﺠﺎﻧﻲ

@ilatk

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـن ـفــذ ب ـنــك املـ ـ ـ ــوارد ش.م.ل .بــاملـعــامـلــة
التنفيذية رقم  2014/142بوجه جورج
اديــب زي ــادة محضر عقد وشـهــادة قيد
وس ـنــد دي ــن بقيمة مـئـتــي مـلـيــون ليرة
لبنانية ومبلغ /1842000/ل.ل .اضافة
الــى الفوائد والــرســوم ويـجــري التنفيذ
على القسمني  17و 18من العقار 1298
البوار .
 الـقـســم  17/1298ال ـب ــوار – مساحته 143م.م .وهو بموجب االفــادة العقارية
مــدخــل وص ــال ــون وط ـع ــام وثـ ــاث غــرف
ومطبخ وحمامني واربع شرفات.
 الـقـســم  18/1298ال ـب ــوار – مساحته 143م.م .وهو بموجب االفــادة العقارية
مــدخــل وص ــال ــون وط ـع ــام وثـ ــاث غــرف
ومطبخ وحمامني واربع شرفات.
وبــالـكـشــف تـبــن ان الـقـسـمــن باستالم
ال ـس ـيــد ج ــري ــس م ـي ـشــال ض ــاه ــر املــالــك
االساسي وهما قبد االنجاز في القسم
 17ديكور جفصني في سقف الصالون
والسفرة مجلى املطبخ غرانيت والبالط
سـيــرامـيــك وب ــورس ــان وش ــرف ــة املطبخ
مـقـفـلــة بــااللــوم ـن ـيــوم وبـ ــاط الـصــالــون
غرانيت اسود الحمامات غير منجزة.
امــا بــاط القسم رقــم  18رخــام واملجلى
غــرانـيــت غير منجز وكــذلــك الحمامات
واالبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواب الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة امـ ـ ـ ــا املـ ـنـ ـج ــور
الـخــارجــي فمن االلــومـنـيــوم لــون اســود
مع مونوبلوك.
تاريخ قرار الحجز  2008/8/20وتاريخ
تسجيله 2013/4/29
 بدل تخمني القسم  17/1298البوار / /121500د.أ .وبدل طرحه /69255/د.أ.
 بدل تخمني القسم  18/1298البوار / /121500د.أ .وبدل طرحه /69255/د.أ.
يجري البيع بيوم الثالثاء الــواقــع فيه
 2019/1/29الساعة  11.00قبل الظهر

في قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شك مصرفي منظم ألمر حضرة رئيس
دائ ــرة تنفيذ ك ـســروان او تـقــديــم كفالة
واف ـي ــة م ــن اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة من
ال ـ ــدول ـ ــة وي ـت ـح ـم ــل رسـ ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
وال ــدالل ــة وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة له
ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا
مختارًا له كما عليه االطالع على قيود
الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة ال ـعــائــدة للقسمني
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـل ــب ري ـ ـ ــدان م ـن ـيــر الـ ـج ــوه ــري مل ــورث ــه
منير رسالن الجوهري سند تمليك بدل
ضائع للعقارين  791 ،790عرمون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

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 2018/11/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2435
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هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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األحد بتاريخ 2019/1/13
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
برئاسة القاضي ايهاب بعاصيري
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
وللمرة الثانية  /2400/سهم في العقار
رقم  457شواليق ،لعدم قابليته للقسمة
بني الشركاء وذلــك باملعاملة التنفيذية
رقم وارد .2016/7
الجهة طالبة التنفيذ - :الياس عبدو ابي
خليل
 شربل عبدو ابي خليل بيارو عبدو ابي خليلاملنفذ عليهما :خليل كريم نوفل
لينا عبدو ابي خليل
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم ال ـص ــادر عن
املحكمة االبتدائية فــي الجنوب تاريخ
2013/4/9
تاريخ التنفيذ2015/9/19 :
ت ــاري ــخ تـبـلــغ االن ـ ـ ــذار 2015/10/15 :و
.2016/2/23
تاريخ قرار الحجز2016/3/3 :
تاريخ تسجيله2016/3/9 :
تاريخ محضر الوصف2016/6/24 :
تاريخ تسجيله2017/1/7 :
العقار رقم  457شواليق
محتوياته :قطعة ارض قائم عليها بناء
مــن طابقني طــابــق ارض ــي يحتوي على
س ــت غ ــرف بـ ــدون ورقـ ــة وغــرف ـتــن على
اع ـمــدة وتخشيبة ومـخــزنــن عـلــى حــدة
وطــابــق اول يحتوي على دار وصالون
وغ ــرف ــة ط ـع ــام وغ ــرف ـت ــي نـ ــوم ومـمـشــى
وم ـط ـب ــخ وح ـ ـمـ ــام وف ــرن ــدت ــن وف ـس ـحــة
سطح.
مساحته 2500 :م.م.
حدوده :غربًا :العقار  - 165شرقًا طريق
تـفـصــل ال ـع ـق ــار  457ع ــن ال ـع ـق ــار - 163
ً
شماال العقار  - 164جنوبًا طريق.
بدل تخمينه /433500/ :د.أ.
ب ـ ــدل طـ ــرحـ ــه بـ ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـي ــض االول:
 /390150/د.أ.
تـعـقــد جـلـســة امل ــزاي ــدة الـعـلـنـيــة فــي مقر
م ـح ـك ـمــة ج ــزي ــن ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة
عشرة من ظهر يــوم الثالثاء الــواقــع في
.2019/1/15
عـلــى كــل راغ ــب بــاالش ـتــراك بــاملــزايــدة أن
يــودع باسم رئيس دائــرة تنفيذ جزين،
قبل املباشرة بها لدى صندوق الخزينة
أو احد املصارف املقبولة ،مبلغًا موازيًا
ل ـبــدل ال ـط ــرح أو ي ـقــدم ك ـفــالــة مـصــرفـيــة
ت ـض ـم ــن ه ـ ــذا امل ـب ـل ــغ وأن ي ـع ــن م ـقــامــا
م ـخ ـتــارًا ل ــه ض ـمــن ن ـط ــاق دائ ـ ــرة تنفيذ
جزين واال اعتبر قلمها مقامًا له .وعلى
املـشـتــري ال ــذي تــرســي عليه امل ــزاي ــدة أن
ً
ي ـق ــوم ب ــدف ــع ال ـث ـمــن ك ــام ــا خ ــال ثــاثــة
ايــام تلي قــرار االحالة ورســم داللــة قدره
خمسة باملئة تحت طائلة اع ــادة البيع
على عهدته.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
بتريسيا بو راشد
إعالن نشر فقرة حكمية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية الثانية
في البقاع  -زحلة برئاسة القاضية نوال
صليبا
امل ـ ـس ـ ـتـ ــدعـ ــى ضـ ـ ــدهـ ـ ــم :ن ـ ـجـ ــا ج ــرج ــس
دي ـ ـ ــب سـ ــابـ ــا ومـ ـهـ ـيـ ـب ــة جـ ــرجـ ــس دي ــب
س ــاب ــا وس ـل ـي ـم ــة زوج ـ ــة ج ــرج ــس دي ــب
س ــاب ــا امل ـق ـي ـمــن ســاب ـقــا ف ــي ق ــب ال ـيــاس
واملـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــول ـ ــي م ـ ـحـ ــل االقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة ح ــالـ ـي ــا
ل ـل ـح ـض ــور ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواسـ ـط ــة مــن
ينوب عنهم قانونًا الى قلم املحكمة في
زحلة لتبلغ الحكم الصادر عن املحكمة
بتاريخ  2018/11/13باالستدعاء املقدم
من املستدعي عبد الهادي محيي الدين
الــديــدي .بــوكــالــة املـحــامــي صــاح الدين
قـ ــزعـ ــون امل ـس ـج ــل ل ــدي ـن ــا ب ــرق ــم اسـ ــاس
 2018/580تاريخ الورود 2018/6/26
مضمون الحكم:
ً
اوال :اعـ ـ ــان ع ـ ــدم قــاب ـل ـيــة ال ـع ـق ــار رق ــم
 /1199/قــب ال ـيــاس الـعـقــاريــة للقسمة
الـعـيـنـيــة ب ــن ال ـشــركــاء س ـن ـدًا لــاسـبــاب
الواردة في منت القرار.
ثانيًا :ازالة الشيوع في العقار املذكور عن
طريق بيعه باملزاد العلني بني العموم
بواسطة دائرة التنفيذ املختصة على ان

يعتمد اساسًا للطرح في املزايدة االولى
قيمة التخمني املـجــرى مــن قبل الخبير
شوقي صعب بمقدار  /382.680/دوالر
أم ـي ــرك ــي (ثــاث ـمــايــة واثـ ـن ــان وث ـمــانــون
الف وستماية وثمانون دوالر اميركي)
وع ـلــى ان يـعـتـبــر ه ــذا الـتـقــريــر جـ ــزءًا ال
يـتـجــزأ م ــن ه ــذا ال ـق ــرار وع ـلــى ان ي ــوزع
الثمن بني الشركاء من ملكية العقار كل
بحسب حصصه في امللكية.
ثــالـثــا :اب ــاغ أمــانــة الـسـجــل الـعـقــاري في
ال ـب ـق ــاع ل ـش ـطــب اش ـ ــارة االسـ ـت ــدع ــاء عــن
صحيفة العقار رقــم  /1199/قب الياس
العقارية بالتزامن مع انفاذ البند ثانيًا.
رابعًا :تضمني املستدعي النفقات كافة.
وللمستدعى ضدهم مهلة ثالثني يومًا
من تاريخ اخر نشر لالستئناف.
رئيس القلم
راغب شحادي
إعالن
تـعـلــن وزارة املــال ـيــة ان ـهــا وض ـعــت قيد
التحصيل ج ــداول التكليف األساسية
لضريبة األم ــاك املبنية ،ال ـصــادرة في
محافظة البقاع عن إي ــرادات عــام 2016
تكليف عام  ،2018وتدعو جميع املكلفني
لتسديد هذه الضرائب ،مع االشارة الى
أن املكلفني الذين ال يسددون الضريبة
امل ـتــوج ـبــة عـلـيـهــم ي ـت ـعــرضــون ل ـغــرامــة
بنسبة مـقــدارهــا  %1شـهــريــا (ويعتبر
ً
كسر الشهر شهرًا كــامــا) لغاية تاريخ
التسديد ،وتسري هذه الغرامة إعتبارًا
من:
ـ ـ انقضاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا
االع ـ ـ ــان ف ــي عـ ــدد الـ ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة
الـ ــذي سـيـصــدر ب ـتــاريــخ 2018/12/06
لـلـعـقــارات ال ـتــي ال تــزيــد إي ــرادات ـه ــا عن
 20.000.000ليرة لبنانية.
ـ ـ ـ ـ ـ إعـ ـتـ ـب ــارًا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ إنـ ـتـ ـه ــاء امل ـه ـلــة
األس ــاس ـي ــة لـلـتـصــريــح ل ـل ـع ـقــارات الـتــي
تــزيــد إيــرادات ـهــا عــن  20.000.000ليرة
لبنانية.
ت ـبــدأ مـهـلــة االعـ ـت ــراض ع ـلــى الـضــريـبــة
املــذكــورة املـحــددة بشهرين اعـتـبــارًا من
الـيــوم التالي لتاريخ نشر هــذا االعــان
أي فــي  07كــانــون االول  2018وتنتهي
في  07شباط  2019ضمنًا.
عن مدير الواردات بالتفويض
فيكتوريا مقدسي الياس
التكليف 2438
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه
ب ـنــاء عـلــى مـحـضــري االن ـت ـخــاب تــاريــخ
 2016/5/15و2016/5/24
ب ـن ــاء ل ـل ـق ــرار ال ـب ـل ــدي رقـ ــم  190تــاريــخ
2018/8/1
وبناء على القرار االداري رقم  413تاريخ
 2018/11/26والقاضي بتقصير املهل.
يعلن ما يلي:
م ـ ـ ـ ــادة اولـ ـ ـ ـ ــى :ت ـ ـجـ ــري بـ ـل ــدي ــة ج ــون ـي ــه
م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة ل ـت ـلــزيــم شـ ـ ــراء ش ـتــول
واشجار لزوم مدينة جونيه ضمن مبلغ
/80.000.000/ل.ل .فقط ثمانون مليون
ليرة لبنانية وفقًا لدفتر الشروط املعد
لهذه الغاية.
م ــادة ثــانـيــة :عـلــى الــراغـبــن بــاالشـتــراك
التقدم بطلباتهم الــى قلم البلدية قبل
الساعة الحادية عشر صباحًا من نهار
االربعاء الواقع فيه .2018/12/12
م ـ ـ ـ ــادة ثـ ــال ـ ـثـ ــة :تـ ـف ــض ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ي ــوم
ال ـخ ـم ـيــس الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه 2018/12/13
العاشرة صباحًا في مبنى البلدية.
م ــادة راب ـع ــة :ح ــدد ثـمــن دف ـتــر ال ـشــروط
بقيمة  /500.000/ل.ل .فقط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
ملزيد من املعلومات مراجعة الدائرة
االدارية
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن
بتاريخ  2018/11/6قرر رئيس الغرفة
االب ـتــدائ ـيــة فــي بعلبك الـقــاضــي وسيم
ال ـ ـح ـ ـجـ ــار نـ ـش ــر خـ ــاصـ ــة االس ـ ـتـ ــدعـ ــاء
امل ـقــدم مــن شــوقــي اح ـمــد قــاســم بــوكــالــة
االسـتــاذ حسني الحاج حسن واملسجل
بــرقــم اس ــاس  2018/533وال ــذي يطلب

بموجبه شطب اش ــارة الــدعــوى املقامة
م ــن م ـن ـيــر ع ـبــد ال ـل ـط ـيــف حــاك ـمــي ضد
محمد اسعد شحيتلي بموضوع فسخ
ب ـيــع وامل ـس ـج ـلــة ب ــرق ــم ي ــوم ــي /1597/
تاريخ  1956/9/8عن الصحيفة العينية
للعقار رقم  /930/من منطقة شمسطار
الـ ـعـ ـق ــاري ــة سـ ـنـ ـدًا لـ ـلـ ـم ــادة  512اصـ ــول
محاكمات مدنية.
ف ـع ـل ــى مـ ــن ل ــدي ــه اعـ ـ ـت ـ ــراض ان ي ـت ـقــدم
بمالحظاته خطيًا خــال مهلة عشرين
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
وفاء الرفاعي
إعالن عن مباراة لوظيفة أمني الصندوق
تـعـلــن بـلــديــة ج ـبــاع وع ــن ب ــوس ــوار عن
اجــراء مباراة لتعيني امــن صندوق في
مالك البلدية.
فـعـلــى الــراغ ـبــن االشـ ـت ــراك ف ــي امل ـب ــاراة
مراجعة البلدية ضمن ال ــدوام الرسمي
ل ــاط ــاع ع ـل ــى ال ـ ـشـ ــروط وامل ـس ـت ـن ــدات
املطلوبة .تقدم الطلبات في مركز البلدية
من  2018/12/6لغاية .2018/12/26
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي البقاع
الغربي
طلب عـمــاد جـمــال ي ــزده ومحمد جمال
يـ ـ ــزده سـ ـن ــدي ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
بحصتيهما بالعقار رقم  2973القرعون.
للمعترض املراجعة خالل مهلة 15
يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي البقاع
الغربي
طلب ابراهيم محمد زيتون سند تمليك

بــدل عن ضائع بحصته بالعقار 1811
الصويري.
للمعترض املراجعة خالل مهلة 15
يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي البقاع
الغربي
طلبت ايمان فارس رزق وميراي فارس
رزق سـ ـن ــدات ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
بحصصها وبحصص مورثهما جان
فــارس رزق فــي الـعـقــارات رقــم 69 - 704
  77 - 92 - 47و 48منطقة مزرعة بابمارع.
للمعترض املراجعة خالل مهلة 15
يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي البقاع
الغربي
طلب حسن شريف هاشم ملورث موكله
ابراهيم محمود القدسي صالح سندي
تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع بــالـعـقــار 4049
و 3486مشغرة.
للمعترض املراجعة خالل مهلة 15
يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي البقاع
الغربي
طلبت فاديا محمد حدري ملورثها صفا
عبد الرحمن درويــش سند تمليك بدل
عن ضائع بالعقار رقم  2752القرعون.

للمعترض املراجعة خالل مهلة 15
يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي البقاع
الغربي
طلب سليمان علي فاضل سند تمليك
ب ــدل ع ــن ض ــائ ــع بـحـصــة م ــوك ــل مــوكـلــه
محمد احـمــد حـســن بــالـعـقــار رق ــم 244
زاليا.
للمعترض املراجعة خالل مهلة 15
يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
طلب حنا رحيم وكيل الجهة املستدعية
تـصـحـيــح اس ــم امل ــرح ــوم وديـ ــع ســامــي
عــازار والسيد مــارون سالمي عــازار في
العقارات 301 - 213 - 242 - 227 - 229
مشموشة الـعـقــاريــة واث ـبــات بياناتهم
الشخصية.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب حازم نبيل البعيني بصفته وكيل
عـ ــن ي ــوس ــف ح ـس ــن ال ـب ـع ـي ـنــي ون ــادي ــا
حسن البعيني سند ملكيه بدل ضائع
عــن حصتهما فــي الـعـقــار  3086مزرعة
الشوف.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

دعوة اىل جمعية عمومية عادية استثنائية
لرشكة دعم االستشفاء ش.م.ل .سجل تجاري يف الشامل 3001283

ان مجلس االدارة (م 16من النظام) يدعو املساهمني الكرام اىل جمعية عمومية عادية
استثنائية بتاريخ  2018/12/13لجدول اعامل يتضمن:
 .1تالوة تقرير مجلس االدارة عن اوضاع الرشكة.
 .2عرض تصور وخطة عمل مجلس االدارة للمرحلة املقبلة.
 .3االستدانة من الغري.
 .4املصادقة عىل اعامل الجمعيتني العموميتني العاديتني تاريخ  2017/6/3و.2017/9/8
 .5مناقشة بدل ايجار مبنى الرشكة.
 .6موافقة الجمعية العمومية عىل تعديل ترخيص املستشفى املعطى لرشكة دعم االستشفاء
ش.م.ل .ليصبح مستشفى خاص.
 .7انتخاب عضوين للجنة الرقابية (مادة  12من النظام).
ويف حال عدم اكتامل النصاب لهذه الجمعية (م17من النظام) يُدعى املساهمون الكرام اىل
جمعية عمومية عادية استثنائية ثانية بتاريخ .2018/12/22
ويف حال عدم اكتامل النصاب ايضاً يدعى املساهمون الكرام اىل جمعية عمومية عادية
استثنائية ثالثة بتاريخ .2019/1/3
فعىل الراغبني من املساهمني الكرام بالرتشح لعضوية لجنة الرقابة تقديم طلباتهم يف مركز
الرشكة ضمن الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة من بعد الظهر
لدى السيدة ناهد بلول ويقفل باب الرتشح بتاريخ  2018/12/10من بعد الظهر ضمناً.
املكان والزمان للجمعيات العمومية العادية االستثنائية الثالثة :مستشفى لبنان للقلب –
البحصاص – قاعة املحارضات – الساعة الرابعة والنصف مسا ًء.
مالحظة :ميكن للمساهم ان يوكل فقط مساهم آخر لحضور الجمعية العمومية العادية
االستثنائية والتصويت عنه مبوجب سند توكيل منظم لدى كاتب العدل ،كام عىل السادة
املساهمني اصطحاب بطاقة الهوية معهم.
مجلس االدارة
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على الشاشة

«بيت» ياسين عدنان مفتوح للثقافة العربية
الرباط -عبد الرحيم الخصار

(أس .إدواردز ــ الواليات المتحدة)

أحوال المهنة

غدًا انتخابات «نقابة المحررين»
مسرحية مضحكة مبكية تعيد إنتاج النظام اللبناني
زينب حاوي
قبل ثماني سنوات ،أنهت ذبحة قلبية
نـقـيــب امل ـح ــرري ــن ال ـســابــق مـلـحــم كــرم
بعد  44عامًا على استحواذه على هذا
ّ
امل ـن ـصــب .ط ــوال نـصــف ق ــرن ،ظ ــل كــرم
ّ
يخص قطاعًا حيويًا
نقيبًا في مفصل
ً
ـا ال ـج ــدول ال ـن ـقــابــيّ،
ف ــي ل ـب ـنــان ،م ـق ـفـ
ومـ ّ
ـؤمـنــا بــذلــك فــرصــة انـتـخــابــه مــرات
َ
عـ ــدة .غـ ـدًا ال ـخ ـم ـيــس ،ي ـفــتــح ص ـنــدوق
«نقابة محرري الصحافة اللبنانية»،
أم ــام املـسـجـلــن فــي ال ـج ــدول النقابي
(ع ـ ــدده ـ ــم  ،)727النـ ـتـ ـخ ــاب مـجـلــس
للجمعية الـعـمــومـيــة (مــؤل ـفــة م ــن 12
عـ ـ ـضـ ـ ـوًا) ف ـ ــي «ف ـ ـ ـ ـ ــوروم دو ب ـ ـيـ ــروت»
(س ــن ال ـف ـيــل) .وبـعــد م ــرور ثــاثــة أيــام
كـحـ ّـد أقـصــى ،سينتخب هــذا املجلس
النقيب الجديد من أعضائه الفائزين،
إل ــى جــانــب نــائـبــه ،وأم ــن الـصـنــدوق،
مــع وج ــوب نـيــل كــل مـ ُـرشــح ،األكـثــريــة
املطلقة من أصــوات املقترعني .عملية
«دي ـم ـقــراط ـيــة» ف ــي ال ـظــاهــر ،لـكــن هــذا
العامّ ،
يرجح أن ّ
يتكرر سيناريو ملحم
كرم ،مع احتمال كبير إلعادة انتخاب
ّ
الياس عون نقيبًا ،بعد توليه واليتني
اث ـن ـت ــن ،ع ـلــى مـ ــدى ال ـس ـن ــوات الـســت
امل ــاض ـي ــة .م ـخ ــاوف تـحـيــط بــإمـكــانـيــة
تحقق ه ــذا الـسـيـنــاريــو ،وس ــط غياب
فـعـلــي ألي حــركــة اع ـتــراض ـيــة ،كــالـتــي
أنـ ـشـ ـئ ــت قـ ـب ــل ثـ ـ ــاث س ـ ـن ـ ــوات ،تـحــت
مـسـمــى «ص ـحــاف ـيــون م ــن أج ــل نـقــابــة
مستقلة وشفافة وديمقراطية» .آنذاك،
طالبت األخـيــرة بفتح بــاب االنتساب
ف ــي ال ـن ـقــابــة ،ب ــدل ح ــرم ــان امل ـئ ــات من
ال ـص ـح ــاف ـي ــن /ات م ــن الـ ــدخـ ــول إل ــى
ن ـقــاب ـت ـهــم ،وب ــإن ـش ــاء ق ــان ــون ع ـصــري.
ق ـ ـ ــدم هـ ـ ـ ــؤالء أي ـ ـضـ ــا ط ـ ّع ـن ــا ق ــان ــون ـي ــا
بشرعية االنتخابات ،وقــع عليه أكثر
مــن  250صـحــافـيــا .لـكــن األم ــر انتهى
بإرساء الوضع القائم ،إذ تــرأس عون
النقابة لثالث سنوات إضافية .حركة
اع ـتــراض ـيــة غــائ ـبــة ،رب ـم ــا اسـتـســامــا

ـاس ،ول ـقــوانــن مـفـ ّـصـلــة على
لــواقــع قـ ـ ٍ
ق ـيــاس أص ـح ــاب ال ـن ـفــوذ ال تستطيع
ه ـ ــذه الـ ـح ــرك ــة خ ــرقـ ـه ــا ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة تـ ـق ــع عـ ـل ــى عـ ــاتـ ــق ب ـق ـيــة
العاملني في القطاع املكتوب ،فهؤالء
تقاعسوا بــدورهــم عــن تقديم طلبات
االنـ ـتـ ـس ــاب ،ول ـ ــو ب ـق ـيــت مـ ـك ـ ّـدس ــة ،أو
أع ـط ـيــت الـ ــذرائـ ــع بــأن ـهــا ال تـسـتــوفــي
شروط دخول ُالنقابة.
الـطـعــن ال ــذي قـ ـ ّـدم عـلــى خلفية غياب
«ت ـن ـق ـي ــة» الـ ـج ــدول ال ـن ـق ــاب ــي ،شــابـتــه
دومــا ثغر واضـحــة ،تتعلق باألسماء
املوجودة داخله ،وخروج العديد منها
من شروط االنتساب ،بسبب امتهانها
ً
ً
أع ـم ــاال أخ ــرى م ـثــا ،أو انـكـفــائـهــا عن
ممارسة املهنة .ويطالب املعترضون
بضرورة تنقية الجدول ،ال ّ
سيما من
الــذيــن تــوفــوا ،أو ممن أرادوا الخروج
صـيــة مـنـهــم.
م ـ ّـن ال ـن ـقــابـ ّـة بــرغ ـبــة شـخـ ّ
سر النقابة ،واملرشح ملنصب
لكن أمني
الـنـقـيــب ،جــوزيــف قصيفي ،ينفي في
ً
حديث مع «األخـبــار» املوضوع ،قائال
إن ال ـجــدول «م ـت ـحـ ّـرك» .إذ دخ ــل عليه
 578م ـن ـت ـس ـب ــا/ة ،ب ــن ع ــام ـ ّـي ،2012
و ،2018مــع شـطــب حــوالــى  50اسـمــا،
ب ــن م ـتــوفــن ،وآخ ــري ــن قـ ــرروا تعليق
ع ـض ــوي ـت ـه ــم ط ـ ــوع ـ ــا .وم ـ ــع ت ـش ــدي ــده
عـ ـل ــى «صـ ـ ــرامـ ـ ــة» قـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـس ــاب
إل ــى ال ـن ـقــابــة ،يـلـفــت قـصـيـفــي إل ــى أن
املرة في بعض
األخيرة «تساهلت هذه ّ
األمــور» .وبخصوص ترشحه ملنصب
ال ـن ـق ـيــب ،أط ـل ــق ش ـع ــاره «م ــن الـنـقـيــب
ّ
إلى النقابة» ،مركزًا على أزمــة اإلعالم
ال ـيــوم ،الـتــي تقع على كــاهــل «النقابة
والدولة معًا» .واعتبر أن «دورنا كبير
في الضغط على مراكز القرار» ،و«فتح
ح ــوار إلن ـقــاذ الـصـحــافــة» عـبــر تنظيم
«مــؤت ـمــر وط ـنــي حـقـيـقــي ت ـش ــارك فيه
كل القطاعات» ،تخرج عنه «اقتراحات
ع ـم ـل ـي ــة» ،و«م ـ ـشـ ــاريـ ــع ق ـ ــوان ـ ــن» مــن
ضمنها صندوقا التعاضد والتقاعد.
بــدوره ،الصحافي داود رمــال ،املرشح

لعضوية مجلس الـنـقــابــة ،ال تختلف
مقاربته للوضع القائم عن زميله .يرى
أن هناك ضرورة لتحويل النقابة إلى
ّ
تضم كــل ميادين اإلعــام
«مــؤسـســة»،
م ــن امل ــرئ ــي وامل ـس ـمــوع واإلل ـك ـتــرونــي.
إذًا ،طغت قضية إنقاذ املهنة على ما
عداها ،حتى لو كانت شعارًا انتخابيًا
ب ـه ــدف ال ــوص ــول إلـ ــى زم ـ ــام ال ـن ـقــابــة.
غـ ـدًا ،ت ـخــوض الئ ـح ـتــان مـتـنــافـسـتــان،
غ ـم ــار االن ـت ـ ّخ ــاب ــات ال ـن ـقــاب ـيــة ،وســط
ّ
ت ــرجـ ـي ــح كـ ــفـ ــة ت ـ ــول ـ ــي ال ـ ـي ـ ــاس ع ــون
والي ــة ثــالـثــة ملــا فــي رص ـيــده مــن كتلة
نــاخـبــة تضمن لــه ال ـفــوز .الئـحــة عــون
املسماة «الـقــرار الـحــر» (تحظى بدعم
ً
ق ــوات ــي) ،ت ـض ـ ّـم ك ــا م ــن :داود رم ــال،

طغت قضية إنقاذ المهنة على
ما عداها ،حتى لو كانت شعارًا
انتخابيًا بهدف الوصول إلى النقابة
أنــدريــه قـصــاص ،حبيب شـلــوق ،ريما
صـيــرفــي ،نـجــم هــاشــم ،ت ـمــام ح ـمــدان،
يوسف ديــاب ،فيرا يعقوبيان ،رمــزي
مـشــرفـيــة ،ومـنـيــر ن ـجــارّ .أم ــا الــائـحــة
الثانية «الوحدة النقابية» ،فيخوض
فيها قصيفي «معركته» نحو كرسي
ال ـن ـق ــاب ــة .ال ــاف ــت ف ــي هـ ــذه ال ــائ ـح ــة،
دخـ ـ ــول أسـ ـم ــاء وأط ـ ـيـ ــاف م ـت ـعــارضــة
ً
سياسيًا وأيديولوجيًا ،ضمت كال من:
جــوزيــف قصيفي ،ج ــورج بكاسيني،
علي يــوســف ،ج ــورج شــاهــن ،واصــف
عواضة ،مي شهاب ،سكارليت حداد،
خـلـيــل فـلـيـحــان ،وص ــاح تـقــي الــديــن،
يمنى الشكر غريب ،وأحمد درويــش،
ونافذ قواص .خلط أوراق ،وإعالن عن
تشكيل اللوائح في اللحظة األخيرة،
بعدما كان مرحجًا طرح ثالث لوائح،
مـ ـ ــن ض ـم ـن ـه ــا واح ـ ـ ـ ـ ــدة تـ ـحـ ـم ــل لـ ـ ــواء
التغيير وإنتشال املهنة من أزماتها،
ّ
روج لـهــا أن ــدري ــه ق ـصــاص عـلــى وجــه

الـتـحــديــد .وه ــا هــي ت ــذوب فــي الئحة
عون ،قبل يومني فقط من اإلستحقاق
ً
ً
اإلنـتـخــابــي ،مـكــرســة ص ــورة مصغرة
عن دولة املحسوبيات في لبنان.
والي ـت ــا ع ــون ارتـبـطـتــا بــوقــائــع فـســاد
مـعـلــن ،ورشـ ــى ،ومـحـســوبـيــات ،وأداء
ـواك ـب ــة األزم ـ ــات
ب ــاه ــت وع ــاج ــز ع ــن م ـ ّ
امل ـ ـتـ ــاح ـ ـقـ ــة ال ـ ـت ـ ــي خ ـ ــض ـ ــت ال ـج ـس ــم
اإلعـ ــامـ ــي ،وأدت الـ ــى إقـ ـف ــال ال ـعــديــد
مــن املؤسسات العريقة ،ك ـ «السفير»،
و «دار الـ ـصـ ـي ــاد» ،وتـ ـه ــدي ــد الـبـقـيــة
ّ
بمصائر ســوداء ،في ظل تفاقم األزمة
االقتصادية ،وغياب أي دعــم أو سند
يضمن حقوق املصروفني ّ
تعسفًا ،أو
الــذيــن تتقاعس مؤسساتهم عــن دفع
مستحقاتهم الشهرية .ظلت البيانات
الهزيلة ،سـيــدة املــوقــف ،مــع إقـفــال كل
مؤسسة ،أو تسريح أخرى موظفيها.
ولـعــل الـبـيــان ،الــذي صــدر عــن النقابة
بـ ـع ــد أي ـ ـ ـ ــام ق ـل ـي ـل ــة م ـ ــن االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق
االنـتـخــابــي ،يـنــدرج ضمن خــانــة املثل
القائل «إن لم تستح فافعل ما شئت».
إذ لفتت يومها إلى «ضرورة استمرار
الـنـقــابــة فــي الـنـضــال مــن أجــل صيانة
الحريات اإلعالمية ( )..ومن أجل إعالء
شأن املهنة»!
مـشـهــديــة قــاتـمــة رس ــت بفعل قــوانــن
ب ــالـ ـي ــة ،واحـ ـتـ ـك ــام م ـب ــاش ــر لـلـسـلـطــة
ّ
وأهلها ،إلــى أن أطــل فــي أيــار (مايو)
امل ـ ــاض ـ ــي «م ـ ـ ـشـ ـ ــروع تـ ـط ــوي ــر ن ـق ــاب ــة
مـحــرري الصحافة اللبنانية» ،الــذي
أن ـج ــزه وزيـ ــر اإلع ـ ــام مـلـحــم ريــاشــي
بـ ـع ــد تـ ـ ـع ـ ــاون ب ـ ــن ل ـج ـن ـت ــي «وزارة
اإلعــام» و«نقابة املحررين» .مشروع
يفسح املجال أمام العاملني في الحقل
اإلعــامــي (مـكـتــوب ،مــرئــي ،مسموع،
وإلكتروني) لالنتساب إلــى النقابة،
حتى غير الثابتني وظيفيًا ()pigistes
واالستحصال على امتيازات داخلها،
من ضمنها تحصني الصحافي أمام
أي إستدعاء قضائي بحقه ،وإنشاء
ص ـ ـنـ ــدوق ل ـل ـت ـع ــاض ــد امل ـه ـن ــي وآخـ ــر

لـلـتـقــاعــد ،وإل ـغ ــاء «الـنـقـيــب األبـ ــدي».
ط ـ ـب ـ ـعـ ــا ،املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع الـ ـ ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـغ ــرق
وقـ ـت ــا بـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة والـ ـنـ ـق ــاب ــة ،ك ــان
ج ــاهـ ـزًا ل ــدراس ـت ــه ف ــي ل ـج ـنــة اإلعـ ــام
ـاالت ،ثــم إق ـ ــراره فــي مجلس
واالتـ ـص ـ ّ
النواب ،إال أنه اصطدم بعراقيل عدة،
أبــرزهــا :اعتراض نقابة «الصحافة»،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت وق ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا ،م ـ ــذك ـ ــرة
اعتراضية اعتبرته «خـطــوة ّمجتزأة
وناقصة» .اعـتــراض كــان متوقعًا ،ملا
ّ
خلفه املشروع من سحب صالحيات
«نـ ـق ــاب ــة الـ ـصـ ـح ــاف ــة» الـ ــواس ـ ـعـ ــة ف ّــي
الـتـحـكــم بـ ـ «املـ ـح ــرري ــن» ،خــاصــة أن ــه
أن ـهــى مــا يـسـمــى بـ ـ «املـجـلــس األعـلــى
ل ـل ـص ـحــافــة» الـ ــذي ي ـض ـ ّـم الـنـقــابـتــن،
ويمنح «الصحافة» الحق في تقرير
انـتـســاب املـحــرريــن إل ــى الـنـقــابــة ،إلــى
جانب عرقلة «املحررين» ،التي دعت
إلى سحب املشروع الذي كان ُمدرجًا
آن ـ ــذاك ،عـلــى ج ــدول مـجـلــس ال ـ ــوزراء،
بغية «إجراء تعديالت عليه والتوافق
على صيغته املنصفة والضامنة».
بـ ـع ــد ف ـ ـقـ ــدان األم ـ ـ ــل ب ـ ــإق ـ ــرار مـ ـش ــروع
الـقــانــون ودفـنــه حـيــا ،إلــى جــانــب بقاء
مشروع قانون اإلعالم الجديد حبيس
أدراج املجلس النيابي ،أعلن رياشي
مـ ـج ــددًا ف ــي ت ـشــريــن األول (أك ـت ــوب ــر)
ّ
تخص
املاضي ،عن اقتراحات قوانني،
دعــم الصحافة الورقية بصفة «مكرر
معجل» في ظل األزمات املتالحقة التي
ّ
تخض الوسط الصحافي .لكن ،طبعًا،
كــل ه ــذه امل ـق ـتــرحــات وغ ـيــرهــا ،ذهـبــت
أدراج الــريــاح .هـكــذا ،عــاد املشهد إلى
نقطة الـصـفــر ،وبقيت «اإلصــاحــات»
ح ـب ـرًا ع ـلــى ورق ،بـفـعــل ال ـت ـجــاذبــات،
وتكريس أمــر واقــع قائم منذ عشرات
السنني بقتل مـبــدأ املـ ــداورة ،وتثبيت
«النقيب األبدي» ،إضافة إلى التواطؤ
الـ ــواضـ ــح مل ـج ـلــس ال ـن ـق ــاب ــة وال ـن ـق ـيــب
مـ ــع ال ـط ـب ـق ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وت ـه ـم ـيــش
أبناء املهنة ،في وجــه تحوالت هائلة
ومتسارعة في عالم اإلعالم.

«يعتقدون أن ال شيء سوف يحدث،
فـقــط ألنـهــم أغـلـقــوا أبــواب ـهــم» .بهذه
املـقــولــة للكاتب البلجيكي مــوريــس
ماترلينك ،يفتتح اإلعالمي والكاتب
املغربي ياسني عدنان كل حلقة من
برنامجه التلفزيوني الجديد «بيت
ي ـ ــاس ـ ــن» (إع ـ ـ ـ ـ ــداد وتـ ـق ــدي ــم ي ــاس ــن
ع ــدن ــان .املـنـتــج ال ـف ـنــي :مـشـهــور أبــو
الفتوح .إخراج هشام عبد الرسول).
ال ـ ــذي ي ـبــث م ــن ال ـق ــاه ــرة ع ـلــى قـنــاة
«ال ـ ـ ـغـ ـ ــد» اإلخ ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــة .وي ـ ــأت ـ ــي ه ــذا
ّ
البيت الجديد في ظل تخلي معظم
الفضائيات العربية اإلخـبــاريــة عن
البرامج الثقافية ،وانحيازها للمادة
السياسية االستهالكية.
ي ـ ـتـ ــوخـ ــى ي ـ ــاس ـ ــن عـ ـ ــدنـ ـ ــان ت ـق ــدي ــم
ب ــرن ــام ــج ل ــدي ــه ج ـم ـه ــور ،ف ــي سـيــاق
التدافع اإلعالمي من أجل رفع نسب
املشاهدة .ويبدو هذا الرهان صعبًا
أك ـث ــر ح ــن يـتـعـلــق األم ـ ــر بـبــرنــامــج
ثـقــافــي عـلــى ق ـنــاة عــرب ـيــة .لـكــن منذ
حلقاته األولى ،حقق «بيت ياسني»
نسب متابعة ملحوظة ،واستطاع
أن ي ــرب ــح ص ــداق ــة امل ـش ــاه ــدي ــن عـبــر
مـخـتـلــف ال ـب ـلــدان ال ـعــرب ـيــة .ويــرجــع
ً
ذلــك إلــى أس ـبــاب عــديــدة :فـضــا عن
ط ـب ـي ـعــة ال ـض ـي ــوف وت ــوق ـي ــت ال ـبــث
ومـكــانــه ،واملـضـمــون املـتـنــاغــم الــذي
تخدمه تقنيات اإلخــراج واإلضــاء ة،
هـنــاك ال ــروح الـحــديـثــة الـتــي يتميز
بـهــا الـبــرنــامــج .فــال ـحــوار هـنــا ليس
ك ــاس ـي ـك ـي ــا ،بـ ــل هـ ــو م ـخ ـت ـلــف عـمــا
اع ـ ـتـ ــدنـ ــاه ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـث ـق ــاف ـي ــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة .هـ ــو مـ ـبـ ـن ـ ّـي عـ ـل ــى ث ـقــافــة
االسـ ـتـ ـض ــاف ــة ب ــالـ ـقـ ـه ــوة والـ ـ ـش ـ ــاي،
وإعداد وجبة غداء لها عالقة ببيئة
الـضـيــف وذوقـ ــه ،فــي مـ ــوازاة مــع ما
س ـي ـق ــدم ــه هـ ـ ــذا الـ ـضـ ـي ــف لـلـمـتـلـقــي
مــن وجـبــة فـكــريــة وفـنـيــة .الـبــرنــامــج
هــو بمثابة زوم على حـيــاة الكاتب

أو الـ ـفـ ـن ــان الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـض ـي ـفــه .إن ــه
نـ ـب ــش فـ ــي امل ـ ــاض ـ ــي ،واق ـ ـ ـتـ ـ ــراب مــن
خصوصيات الحاضر ،واستشراف
أيضًا للمستقبل ،من خالل مساء لة
ال ـ ـض ـ ـيـ ــف ع ـ ـ ــن أح ـ ـ ــام ـ ـ ــه وأمـ ــان ـ ـيـ ــه
وأعـمــالــه املـقـبـلــة .اسـتـضــاف ياسني
عــدنــان فــي برنامجه املفكر املغربي
بـنـســالــم حـمـيــش ،وامل ـم ـثــل املـصــري
عـ ـب ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز م ـ ـخ ـ ـيـ ــون ،والـ ـك ــات ــب
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه ال ـ ـغـ ــذامـ ــي،
والكاتب املـصــري سعيد الكفراوي،
والـفـنــانــة املغربية كريمة الصقلي،
والشاعرة اإلمارتية ميسون صقر.
ويكشف بــرومــو البرنامج عــن عدد
م ــن األس ـ ـمـ ــاء ال ـت ــي سـيـسـتـضـيـفـهــا
ال ـب ـي ــت فـ ــي ال ـح ـل ـق ــات امل ـق ـب ـل ــة عـبــر
تنويع جغرافي وفكري واضح ،لعل

أبــرزهــا أدون ـي ــس ،مــارسـيــل خليفة،
ع ـلــويــة ص ـب ــح ،نـصـيــر ش ـم ــة ،خــالــد
ال ـه ـب ــر ،نـ ـ ــوري ال ـ ـجـ ــراح ،صـمــوئـيــل
شمعون ،ابراهيم عيسى ،واسيني

رفعت جاهدة وهبة
التحدي بقصيدة
ّ
حس ّية جدًا ألدونيس
األعـ ـ ـ ــرج ،سـ ـع ــدون ج ــاب ــر ،اب ــراه ـي ــم
ال ـ ـكـ ــونـ ــي ،ي ــوس ــف زيـ ـ ـ ـ ــدان ،ش ـك ــري
املبخوت ،وتانيا صالح.
حلقة الجمعة ما قبل األخيرة كانت
مع الفنانة جاهدة وهبة التي أبدت

إع ـج ــاب ـه ــا بــامل ـك ـت ـبــة الـ ـت ــي يـضـمـهــا
ب ـ ـيـ ــت يـ ـ ــاسـ ـ ــن /مـ ـ ـك ـ ــان الـ ـتـ ـص ــوي ــر،
وم ــا تحمله مــن كـتــب تـجـ ّـمــل خلفية
الـبــرنــامــج كــأع ـمــال فــرنــانــدو بيسوا
وفرجينيا وولف واملتنبي ،وصور أم
كلثوم و«نــاس الغيوان» الذين غنت
ل ـهــم ،ف ــي الـحـلـقــة ذات ـه ــا ،مـقـطـعــا من
أغنيتهم الشهيرة «الـلــه يــا مــوالنــا».
وق ــد اقـتــرحــت أن يـتــاح فــي كــل حلقة
لـ ـك ــل ضـ ـي ــف أن يـ ــأخـ ــذ م ـ ــن خ ــزان ــة
ال ـبــرنــامــج كـتــابــا ي ـحـ ّـبــه ،مـعـتـبـ ّـرة أن
«س ــرق ــة الـكـتــب حـ ــال» .وق ــد حــفــزهــا
«ال ـب ـس ــاط األح ـ ـمـ ــدي» ،ال ـ ــذي يــرفـعــه
ياسني كشعار ملناقشة الضيف ،إلى
االعتراف بأنها سرقت في ما مضى
بعض الكتبّ .
صرحت جاهدة بأنها
تتعامل مــع القصائد واألدوار التي

في حلقة أدونيس

تــؤديـهــا عـلــى أس ــاس أن ـهــا «كــائـنــات
ً
شفاء
معشوقة» ،كما اعتبرت الغناء
َ
والصوت هوية.
ف ــي ال ـح ـل ـق ــة ،ك ـس ــب «ب ـي ــت ي ــاس ــن»
الرهان ،خصوصًا حني رفعت جاهدة
ال ـت ـحــدي بـقـصـيــدة حـسـيــة ج ـ ـدًا ،بل
تكاد تكون بورنوغرافية ألدونيس،
وأك ـ ــدت أن األغ ـن ـيــة م ــن ال ـص ـعــب أن
«تـمــرق» فـ ُـي الـبــرنــامــج ،لكن األغنية
أذيعت بل نشرت على اليوتيوب.
ياسني عدنان استدرج جاهدة أيضًا
إلــى مــراكــش ،مدينته ومـقــر إقــامـتــه،
فجعلها تغني ألحد شعراء مراكش
الكبار وأحد رجاالتها السبعة اإلمام
السهيلي ،ال ــذي ّأدت لــه جــاهــدة في
ال ـبــرنــامــج ق ـص ـيــدتــه ال ـبــدي ـعــة الـتــي
مطلعها« :يا من يرى ما في الضمير
ويسمع /أنت املعــد لكــل ما يتوقع».
أم ــا حلقة الـجـمـعــة األخ ـي ــرة ،فكانت
مع الروائي الكويتي طالب الرفاعي
الـ ــذي اع ـت ـبــر أن ال ـك ــات ــب ه ــو صــوت
من ال صوت له ،معترفًا بأن ما قاده
إل ــى الـكـتــابــة ه ــو ال ـه ـ ّـم االجـتـمــاعــي،
فــاألدب في نظره ال ّ
بد من أن يحمل
ّ
فــي طياته أشـيــاء موجهة لإلنسان.
تــوقــف الــرفــاعــي عـنــد خـصــوصـيــات
امل ـج ـت ـمــع ال ـكــوي ـتــي ،بـحـيــث رأى أن
ن ـصــف ه ــذا املـجـتـمــع ه ــو ي ــد عــامـلــة
غـيــر كــويـتـيــة ،وبــال ـتــالــي لـهــا تأثير
كبير عـلــى الـحـيــاة الـكــويـتـيــة ،تأثير
ال يـ ـمـ ـك ــن تـ ـج ــاهـ ـل ــه .لـ ــذلـ ــك ج ـ ــاءت
ب ـع ــض أعـ ـم ــال ــه م ـن ـش ـغ ـلــة ب ـم ـعــانــاة
الـعـمــالــة فــي الـكــويــت ،مــؤك ـدًا أن هــذا
ال ـنــوع مــن الـكـتــابــة لــم ي ــأت مــن بــاب
التعاطف ،بــل باعتبارها ج ــزءًا منه
ومن الحياة الكويتية .عاد الرفاعي
إل ــى بــدايــاتــه ف ــي الـسـبـعـيـنــات ،حني
نشر أول قصة وعرضها على أسرته،
لــم تنتبه األسـ ــرة لـنــص ولــدهــا ولــم
تـفــرح ب ــه ،بـقــدر مــا فــرحــت بصورته
على الجريدة« :آن ــذاك أدرك ـ ُـت كأنهم
يقولون لي :هذا طريقك وحدك».

فالش
¶ ملناسبة ف ــوزه بــ«الـجــائــزة العاملية لـلــروايــة العربية»
لعام  2018عن روايته «حــرب الكلب الثانية» (صــادرة
عــن ال ــدار الـعــربـيــة للعلوم نــاشــرون ـ ـ ب ـي ــروت) ،تـكـ ّـرم
«مــؤسـســة ال ـت ـعــاون» فــي لـبـنــان الـشــاعــر وال ــروائ ــي
الفلسطيني إبراهيم نصر الله ( 1954ـ ـ الصورة)
ضمن احتفالية كبيرة تبدأ اليوم األربـعــاء وتنتهي
ف ـ ـ ـ ــي  8ك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون ّ
األول
(ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر) الـ ـح ــال ــي فــي
فـ ـض ــاءات مـخـتـلـفــة .الـلـيـلــة
(س ،)18:00 :تـحـتـضــن
«دار النمر للثقافة والفن»
(قاعة املسرح ـ ـ كليمنصو
ـ ـ بـيــروت) ً
لقاء حــواريــا مع
نـصــر الـلــه بـعـنــوان «سـيــرة
امللهاة الفلسطينية» ،تديره
غ ـ ـ ـ ــادة صـ ـبـ ـي ــح وي ـت ـخ ـل ـل ــه
تـكــريــم خ ــاص .فــي ال ـيــوم ال ـتــالــي ،وف ــي افـتـتــاح ال ــدورة
الثانية والـسـتــن مــن «مـعــرض بـيــروت الـعــربــي الــدولــي
للكتاب» ،تستضيف قاعة املحاضرات في «سيسايد
أري ـن ــا» (واج ـه ــة ب ـيــروت الـبـحــريــة ـ ـ ـ ـ  )19:00مناقشة
روايــة «حــرب الكلب الثانية» ( )2016و«كـتــاب الكتابة:
تلك هي الحياة ...ذلك هو اللون» (الــدار العربية للعلوم
ناشرون ـ ـ  ،)2018يليه في جناح «الدار العربية للعلوم
َ
غد الجمعة،
ناشرون» ( )20:00توقيع
اإلصدار ْين .بعد ٍ
يـنــاقــش «ن ــادي ال ـق ــراءة» رواي ــة «ح ــرب الـكـلــب الثانية»
فــي مكتبة غـ ّـســان كنفاني الـعــامــة فــي ّ
مخيم الـبــداوي
(طــراب ـلــس ـ ـ ـ ـ ش ـمــال ل ـب ـنــان /س ،)11:00 :تـعـقـبــه في
اليوم نفسه ( )19:00أمسية شعرية ـ ـ موسيقية في
املكتبة العامة لبلدية بيروت (الباشورة) يتشارك نصر
الله إحياءها مع املوسيقي أسامة عبد الفتاح .وفي 8
كانون ّ
األول ،يلقي املحتفى به محاضرة في «النادي

الثقافي الفلسطيني» في ّ
مخيم مار الياس (بيروت ـ ـ
 )10:30حول «دور األدب في نقل الواقع الفلسطيني».
لالستعالم01/850218 :
¶ ضمن األنشطة ّ
املنوعة التي يحرص على تنظيمها
بشكل دوري ،يدعو «مركز معروف سعد الثقافي»
(صيدا ـ ـ جنوب لبنان) إلى حضور عرض «نيو كوميدي
ش ــو» عـنــد ال ـســاعــة الـثــامـنــة م ــن م ـســاء غ ـ ٍـد الـخـمـيــس.
يجتمع فؤاد يمني ّ
وعباس جعفر ورودريغ غصن
وج ــورج عـيــد ون ــدى طــربـيــه وم ــاك ال ـحــاج على
املـســرح لتقديم مجموعة مــن االسـكـتـشــات الساخرة
من مواضيع مختلفة مستقاة من يوميات اللبنانيني.
لالستعالم07/725001 :
¶ للسنة الثانية على الـتــوالــي ،يــديــر الـفـنــان البصري
الفلسطيني عــاء ميناوي ( )1982ورشــة عمل في
«مترو املدينة» (الحمرا ـ ـ بيروت) من  10لغاية 13
كــانــون ّ
األول (ديسمبر) الحالي ( ّبــن الساعة 12:00
و .)15:00تنقسم الــورشــة إلــى شقني :نظري وعملي،
وتـهــدف إلــى منح املشاركني فيها «معرفة أفضل في
تصميم اإلضــاءة للمسرح والعروض املسرحية» ،إلى
جــانــب مناقشة أهمية تصميم اإلض ــاءة خــال العمل
والتجهيز للعرض ،وعالقة اإلضاءة باملفاهيم واألفكار
ّ
للمتقدمني أن يكونوا مبتدئني مهتمني
املسرحية .يمكن
بالتعامل مــع ال ـضــوء بطريقة مختلفه ،أو محترفني
يبحثون عن وجهة نظر إضافية للضوء أو على طرق
قد تكون ملهمة ألعمالهم .لالستعالم01/753021 :
ّ
¶ فـ ــي سـ ـي ــاق أن ـش ـط ــة «مـ ـنـ ـت ــدى األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء» ،ت ـنــظــم
«مــؤسـســة اإلم ــام الحكيم» عند الـســاعــة السادسة
م ــن م ـس ــاء الـ ـي ــوم األرب ـ ـعـ ــاء لـ ـق ـ ًـاء ح ــواري ــا م ــع املـفـكــر

والـبــاحــث داود الـصــايــغ ،تحت عـنــوان «دور لبنان
فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة» ،فـ ــي مـ ـق ـ ّـره ــا فـ ــي مـنـطـقــة
بـئــر حـســن (ق ــرب وزارة املـغـتــربــن ـ ـ ـ ـ بـنــايــة «ال ـ ــروان»
ـ ـ ط  .)3لالستعالم 01/821050 :أو.01/821060
¶ بالتعاون مع «متروبوليس أمبير صوفيل» ،يقيم
«نادي لكل الناس» عرضًا لفيلم «اليازرلي» (قصة
«على األكياس» للروائي الراحل حنا مينه ـ ـ سيناريو
وإخ ــراج قيس الــزبـيــدي ـ ـ بطولة منى واص ــف ،عدنان
بـ ــركـ ــات ،نـ ــاديـ ــا ارس ـ ـ ــان،
عـبــد الـلــه عـبــاســي ـ ـ إنـتــاج
«املؤسسة العامة للسينما»
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــق /س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا»)
مـســاء الـســابــع مــن الشهر
الحالي فــي «متروبوليس»
(األشــرفـيــة ـ ـ س.)20:00 :
املـ ـ ـخ ـ ــرج ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ق ـيــس
ال ـ ــزبـ ـ ـي ـ ــدي (الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة)،
الــذي سيكون حاضرًا في
بيروت حيث يعرض العمل للمرة األولى ،كان قد أنجز
شريطه عام  ،1974ليشكل حالة خاصة في السينما
ال ـســوريــة .بـطــل الـقـصــة الـكــاتــب نفسه ي ــروي بصيغة
املتكلم ذكرياته عن طفولته ،وتحديدًا بداية انخراطه في
عالم العمل وتركه املدرسة إلــى األبــد .يعكس الشريط
جـمـلــة م ــن ال ـع ــاق ــات االج ـت ـمــاع ـيــة م ــن خـ ــال ن ـمــاذج
إنسانية تمثل شرائح املجتمع ،وتدور القصة في ميناء
الــاذق ـيــة وح ـيــاة الـبـحــر وتـتـشــابــك قـصــص الـعـمــل مع
الجنس والحياة االجتماعية بكل وجوهها.
¶ تـحــت ع ـن ــوان «أس ـب ــاب ال ـح ــرب عـلــى ســوراقـيــا
فــي الـقــرن الـحــادي والـعـشــريــن» ،تـقــدم األكاديمية

والـبــاحـثــة صفية أنـطــون سـعــادة ن ــدوة فــي «مركز
مسعد ونــاديــا حجل الـثـقــافــي» (أوتــوس ـتــراد جل
الديب ـ ـ برج الحجل ـ ـ طابق  )13في السابعة من مساء
 12كــانــون األول (ديـسـمـبــر) .ت ـحــاول الـبــاحـثــة تفنيد
األسباب والخلفيات وراء الحرب على بالد «سوراقيا»
وفق تسمية الزعيم الراحل أنطون سعادة .االستعمار،
واالحتالل ،والتطبيع ،واملقاومة ودور املثقفني األساسي
كلها عناوين ستحضر حتمًا في اللقاء .لالستعالم:
03/889868
¶ في مناسبة دخولنا زمــن امليالد ،تقيم «الجامعة
َّ
ّ
َّ
ميالدية
مجدليا ـ ـ زغرتا) أمسية
األنطونية» (فــرع
َّ
َّ
من التقاليد املوسيقية املشرقية تحييها فرقة «التراث
ّ
املوسيقي العربي»
َّ
وعـلــم املوسيقى
ـاب مــن كلية املوسيقى ِ
بمشاركة طـ ٍ
فــي الـجــامـعــة ب ــإش ــراف هـ ّـيــاف يــاســن .تـقــام األمسية
فــي الـســابـعــة مــن مـســاء  7كــانــون األول فــي الجامعة
ّ
َّ
مجدليا (زغرتا) .الدعوة عامة
األنطونية ،في
¶ ت ـنــاول الـجـنــاح الـلـبـنــانــي فــي «م ـعــرض الـعـمــارة»
فــي الـبـنــدقـيــة (م ــن أيـ ــار /مــايــو حـتــى تـشــريــن الـثــانــي/
نــوفـمـبــر  )٢٠١٨م ــوض ــوع «م ــا ت ـب ـقــى» م ــن أرض ـنــا
وسبل املحافظة على هذا الرصيد لبناء آفاق األمل في
املستقبل«« .ما تبقى» عن مصير األراضي الخالية أو
آفاق لألمل» لقاء يقام يوم الجمعة  ٧كانون األول (من
الساعة  7إلــى  8:30مـســاء) فــي «متحف سرسق»،
يـتـضـمــن جـلـســة ن ـقــاش ب ــن مـنـسـقــة امل ـع ــرض هــالــة
يونس واملعمار جورج عربيد رئيس بلدية معاصر
الـشــوف حــول تجربة املـعــرض وسـبــل مواصلة العمل
عـلــى األرض ف ــي ل ـب ـنــان .يـلــي ال ـن ـقــاش تــوقـيــع كـتــالــوغ
املعرض من ِقبل الفنانني واملساهمني.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
؟...

أما من حائط َأ َّت ُ
كئ عليه
ِ
ٍ
ُ
َو ِوساد ٍة أسند عليها قلبي؟!...
ُ
ُ
الدموع الـرحيمة:
ّأيتها الدموع! ..يا أيتها
َ
سعفيني!...
أ ِ
2018/11/28

اليتيم

صورة
وخبر

ُ
ذلك ما فعلته :
ُ َ ُ
ُ
َ
لجل في
تركت أصداء ضحكاتي تج ِ
رياء َ
املع ِّـزين
محفل ِ
ِ
ُ
َ
حائط م َ
بكاي
خلف
ِ
ومضيت إلى ِ
ّ
الخصوصي
َ َ َ َّ َ
ُ َ
أحمال
ن
م
ف
ـف
ـخ
ت
وأ
زفراتي،
ق
طل
ِ
أل ِ
ِ
دموعي،
َ ََ
رحمة اليائس.
وأنتظر طلقة
ِ
ِ
ُ
َ
ذلك ما فعلته...
ُ
ّ
َ
ذلك ما أفعل ُه في كل حني.

ّ
قبـل بـدء فعاليـات النسـخة األميركيـة مـن «آرب بـازل» فـي ميامـيّ ،زينـت فنانـة الغرافيتـي
كلـوي هاكانيـان جـدران حـي وينـوود بالرسـوم التـي تحاكـي مواضيـع مختلفـة .بـدءًا
ّ
غـد الخميـس لغايـة  9كانـون األول (ديسـمبر) الحالـي ،تسـتضيف هـذه المدينـة
مـن يـوم ٍ
المعـرض الـذي ّ
المعاصرة ،بمشـاركة
الفنـون
مجـال
فـي
العالـم
فـي
األكبـر
يعـد
فعاليـات
ّ
ّ
أكثـر مـن  250فنانـا وغاليري مـن دول عديدة ،علمًا بأنه إلى جانـب ميامي ،ينظم المعرض
فـي سويسـرا وهونـغ كونـغ أيضـا (جـو رايـدل ـــ أ ف ب)

2018/11/28

STATION BEIRUT

אש ו

IMED ALIBI - FRIGYA
)(TN/FR/BF
א א −
א

TANIA SALEH
)(LB/SE
א א

א

METRO AL MADINA
ו א

زياد الرحباني:
بالنسبة لألربعا شو؟
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JAVIER DÍEZ
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في زحمة مواعيده وأنشطته الفنية،
يضرب زياد الرحباني (الصورة)
اليوم موعدًا مختلفًا مع الجمهور.
ّ
يحل ضيفًا على «الجامعة اللبنانية
ّ
األميركية» ،حيث ينظم «نادي
العالقات الدولية» نشاطًا بعنوان
«بالنسبة لألربعا شو؟» .وفيه،
ّ
سيتولى أحد أعضاء النادي محاورة
الرحباني ،على أن ينقسم الحديث إلى
ثالثة أقسام أساسية :الفن ،والسياسة،
والشباب ،بحضور حشد من الطالب
واملهتمني واملعجبني .وكان زياد قد
خاض تجارب سابقة مع الطالب،
أبرزها في  31آب (أغسطس)  1994في
مسرح «قصر البيكاديللي» (أدارها
كمال حمدان) ،وأخرى في  2013في
«الجامعة األميركية في بيروت»
(بإدارة رلى ّ
معوض وإيلي ناكوزي).
اليوم ـ  16:00ـ قاعة «إروين» في LAU
(حرم بيروت ـ قريطم) .الدعوة عامة.
لالستعالم01/786456 :
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