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فضيحة قرض الـ 400مليون دوالر

الدولة تستدين للمستشارين واألثاث ...والتوطين!

تمتص
وتورطها بديون إضافية
ِ
ّ
تنغمس الحكومة اللبنانية في عملية االقتراض من المؤسسات الدولية بصورة تثقل المالية العامةّ ،
خدمتها غالبية واردات الدولة .آخر ما ظهر في هذا المجال قرض تتفاوض عليه الحكومة مع البنك الدولي ،بقيمة  400مليون دوالر،
ُ
سيذهب جزء كبير منها للمستشارين واألثاث ...أما األخطر ،فهو تمرير ما يساهم في تثبيت وجود النازحين السوريين في لبنان!

يشترط البنك الدولي خلق وظائف للنازحين السوريين مقابل منح لبنان دعمًا بـ 70مليون دوالر (هيثم الموسوي)

ميسم رزق
في لبنان ،لم ُ
تعد سياسة اللجوء إلى
البنك الــدولــي أو املــؤسـســات الدولية
لـلـحـصــول عـلــى ُ ال ـق ــروض تـنـطـ ِـلــق من
قاعدة الحاجة ال ّ
لحة لتمويل مشاريع
أســاس ـيــة .بــل تـحـ ّـولــت ه ــذه السياسة
إلــى نــوع مــن اإلدم ــان َ
عند الحكومات
ُ
امل ـ ـت ـ ـعـ ــاق ـ ـبـ ــة .صـ ـ ـ ــار االن ـ ـغ ـ ـم ـ ــاس فــي
االقتراض من املؤسسات الدولية ،عادة
ُ
تثقل مالية الــدولــة وتــورطـهــا بديون
ُ
فوائدها الجزء األكبر
جديدة تستهلك
مــن واردات الــدولــة ،وهــي عــادة أخطر
تقترن في أغلب األحيان
ما فيها أنها
ِ
مرة َ
كل ّ
تعمد الحكومة
بالفساد .إذ في
إلــى االسـتــدانــة مــن الـبـنــك الــدولــي (أو
ُ
غيره من املؤسسات) ،تــدرج القروض
ت ـح ــت ع ـن ــاوي ــن بـ ـ ّـراقـ ــة ،ل ـي ـت ـبـ ّـن ب ـعــدَ
ال ـب ـحــث وال ـتــدق ـيــق ف ــي كـيـفـيــة صــرف
األموال وتوظيفها أن جزءًا ال بأس به
منها لم يكن سوى هدر .وكلمة «هدر»
ّ
ما هي إال تعبير ملطف عن السرقة.
أوضح مثال على ذلك ،هو ما أشار إليه
عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب
حسن فضل الله من على منبر مجلس
النواب أثناء مناقشة البيان الــوزاري
الـثــاثــاء املــاضــي .لفت فضل الـلــه إلى
«قــرض ّ
يتم التفاوض عليه حاليًا مع
البنك الدولي بقيمة  400مليون دوالر.
 120مـلـيــونــا مـنـهــا لـلـمـجـلــس األعـلــى
لـلـخـصـخـصــة ،وت ـحــدي ـدًا  100مليون
دوالر للمستشارين فـيــه ،إضــافــة إلى
 30مليون هبات عبر وزارة االقتصاد».
يحمل اسم مشروع
هذا القرض الــذي
ِ
الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي ل ـت ـم ــوي ــل ال ــوظ ــائ ــف
الوطنية ،هو نموذج عن كيفية تعامل
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ال ـ ــدول ـ ــة مـ ــع م ـل ــف خ ـط ـي ــر وح ـ ّـس ــاس
كملف االقتراضُ .
تكمن حساسيته في
أنــه يرفع مــن كلفة حجم الــديــن العام،
ويزيد من إدمان النموذج االقتصادي
اللبناني على االستدانة من جهة .ومن
جهة أخــرى يزيد من قــدرة املؤسسات
املــالـيــة املــانـحــة عـلــى ف ــرض شــروطـهــا
وبرامجها في لبنان.
فــامل ـش ـك ـلــة ال ـك ـب ــرى ف ــي هـ ــذا ال ـق ــرض،
بحسب الــوثــائــق الـتــي اطلعت عليها
«األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ،وبـ ـعـ ـضـ ـه ــا ص ـ ـ ـ ــادر عــن
وزارة املالية ،هــو فــي أن الــدولــة تلجأ
إلـ ــى م ــؤس ـس ــات م ـث ــل ال ـب ـن ــك ال ــدول ــي
وتطلب قروضًا لتنفيذ برامج من دون
دراس ـ ــات ،وب ــا تـحــديـ ٍـد لـلـحــاجــات أو
معرفة للواقع ،وحتى من دون نقاش
ج ـ ـ ّـدي مـ ــع امل ــؤسـ ـس ــة املـ ـق ــرض ــة ال ـتــي
تستطيع أن تـفــرض شــروطـهــا ،ســواء
عبر التهديد بعدم منح لبنان قروض
مستقبلية ،أو ب ــإغ ــراءات مـنـهــا على
سبيل املثال (كما هو مذكور في نص
االتفاقية) منح لبنان دعمًا بنحو 70
مليون دوالر ،بشرط أن ُيستخدم جزء
من القرض في خلق وظائف للنازحني
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن .وبـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـدًا م ـ ــن املـ ــوقـ ــف
العنصري الرافض لتشغيل النازحني،
إال أن هــذا البند يؤكد ما تسعى إليه
م ــؤسـ ـس ــات «امل ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي» مــن
تثبيت للنازحني السوريني في لبنان،
على أن يدفع األخير الكلفة الحقيقية
ً
ّ
تتحمل
ل ـهــذا الـتـثـبـيــت .وبـ ــدال مــن أن
الــدول الكبرى مسؤوليتها عــن إغاثة
النازحني ،كونها املسؤولة األولى عن
ً
الـتـسـبــب ب ـنــزوح ـهــم ،وب ـ ــدال م ــن منح
لبنان ما ُيمكنه من خلق وظائف كبلد
م ـض ـيــف ،ي ـتــم تـحـمـيـلــه أع ـب ــاء حــالـيــة

ومـسـتـقـبـلـيــة ،ع ـبــر االس ـت ــدان ــة لخلق
وظائف للنازحني.
أمــا فــي مــا يـخـ ّـص الـجــانــب اللبناني،
فتكشف الــوثــائــق أن الــدولــة لــم َ
تعمد
إلى تحضير دراسات جدية بشأن هذا
ال ـقــرض ،إل ــى ح ـ ّـد أنـهــا تـقــوم بتوزيع
أم ــوال ــه ع ـلــى إدارات ه ــي إمـ ــا ليست
ب ـح ــاج ــة إل ـي ـه ــا ،أو غ ـي ــر ق ـ ـ ــادرة عـلــى
ـادرة على
االس ـت ـفــادة مـنـهــا ،أو غـيــر ق ـ ُ
قرض.
امل
تنفيذ الشروط التي يفرضها ِ
وأك ـ ـثـ ــر مـ ــا ي ـظ ـه ــر ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر فـ ــي أن
القرض ّ
تحول بسحر ساحر من 200
مـلـيــون دوالر إل ــى  400مـلـيــون دوالر
بناء على اجتماعات عقدت بني رئاسة
ً
مجلس الــوزراء والبنك الدولي ،فضال
عن اآلتي (مما يرد في وثائق رسمية
اطلعت عليها «األخبار»):
ً
أوال :إن إدارة اإلحصاء املركزي قررت
عــدم االسـتـفــادة مــن املـبــالــغ امللحوظة
لها ،وذلك لصعوبة تحقيق «املؤشرات
املرتبطة بها» (أي الشروط)،
ثــان ـيــا :إن امل ـبــالــغ امل ــوزع ــة عـلــى بنود

 97مليون دوالر
للخدمات االستشارية
في المجلس األعلى
للخصخصة

نفقات عدد من الــوزارات هي أكبر من
حاجة اإلدارات واملؤسسات العامة،
ث ــال ـث ــا :أن امل ـب ــال ــغ ال ـت ــي تـ ـ ّـم رص ــده ــا
معرضة للهدر وعدم إنفاقها بالوجهة
املفيدة،
رابعًا :يقوم املشروع على تمويل عدد
م ــن الـ ـ ـ ـ ــوزارات ،بـيـنـهــا وزارة ش ــؤون
امل ــرأة ووزارة مـكــا َفـحــة ال ـف ـســاد .علمًا
أن وزارة املال سبق وأن حذرت ،خالل
التفاوض مع البنك الدولي من إمكان
التخلي عن بعض وزارات الــدولــة في
ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة ،وه ــو م ــا حصل
ً
مثال في وزارة الدولة لشؤون مكافحة
الفساد التي ألغيت( .بعد اإلطالع على
تفاصيل القرض ،بات من املمكن فهم
األسباب الكامنة وراء تسمية «وزارة
ال ــدول ــة ل ـشــؤون الـتــأهـيــل االجـتـمــاعــي
االق ـت ـص ــادي لـلـشـبــاب وامل ـ ـ ــرأة» ،وهــي
ً
ال ـت ـس ـم ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أثـ ـ ـ ـ ــارت جـ ـ ـ ــدال دف ــع
بالحكومة إلى تغييرها .فجزء من هذا
القرض موجه لخلق وظائف للشباب
والنساء بالدرجة األولى)!
ومــع أن البنك الــدولــي شــرح تفاصيل
هذا املشروع عبر اجتماعات متتالية
م ــع م ــدي ــري ــة ال ــدي ــن الـ ـع ــام وم ــدي ــري ــة
املـ ــوازنـ ــة وم ــراق ـب ــة ع ـقــد ال ـن ـف ـقــات في
وزارة امل ــالـ ـي ــة بـ ـحـ ـض ــور امل ـس ـت ـش ــار
االق ـت ـص ــادي لــرئـيــس الـحـكــومــة نــديــم
املـ ــا ،وض ـعــت ك ــل م ــن مــديــريــة الــديــن
ال ـ ـعـ ــام وم ــدي ــري ــة امل ـ ــوازن ـ ــة ع ـ ــددًا مــن
امل ــاحـ ـظ ــات ،أه ـم ـه ــا «ال ـص ـع ــوب ــة فــي
تحديد املؤشرات املرتبطة بالصرف»
(أي الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـب ـغ ــي ع ـلــى
اإلدارات املعنية االمتثال لها) ،معتبرة
أن «ال ـطــري ـقــة ال ـجــديــدة املـعـتـمــدة في
الـ ـق ــروض م ــن شــأن ـهــا أن ت ـ ــؤدي إلــى

تـعـقـيــدات جـمــة مــن حـيــث الـتـطـبـيــق».
ّ
وحـ ـ ــذرت م ــن «ت ــداع ـي ــات أي اق ـتــراض
ع ـلــى امل ــال ـي ــة ال ـع ــام ــة م ــن الـنــاحـيـتــن
اإلداريـ ــة والـتـنـفـيــذيــة» .عـلــى رغــم ذلــك
اسـتـمــر ال ـت ـفــاوض بــن لـبـنــان والبنك
الــدولــيُ ،
ووض ــع تـصـ ّـور أول ــي لكيفية
ت ــوزي ــع الـ ـق ــرض ف ــي ل ـب ـن ــان ،فشملت
«ال ـ ـح ـ ـصـ ــص» الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات واإلدارات
اآلتـ ـي ــة :وزارة االق ـت ـص ــاد وال ـت ـج ــارة،
مديرية الجمارك ،وزارة العمل ،وزارة
االتصاالت وأوجيرو ،ورئاسة مجلس
ال ــوزراء (إي ــدال واملنطقة االقتصادية
الـ ـخ ــالـ ـص ــة فـ ــي ط ــرابـ ـل ــس وامل ـج ـل ــس
األعلى للخصخصة).
وتـظـهــر جـ ــداول تــوزيــع األمـ ــوال التي
س ـت ـس ـت ـف ـيــد م ـن ـه ــا هـ ـ ــذه امل ــؤسـ ـس ــات
حجم ال ـهــدر .حيث سيتم إنـفــاق جزء
كـبـيــر م ــن ه ــذا ال ـق ــرض ال ـض ـخــم على
استشاريني وروات ــب وأث ــاث ومـعــدات
الزمــة ودراس ــات واجتماعات وأعمال
صـيــانــة وبـع ـثــات خــارجـيــة وتكاليف
شخصية .وفي مثال واحد على حجم
الهدر فإن املجلس األعلى للخصخصة
وحده ستكون حصته من هذا القرض
ّ
ح ــوال ــي  120م ـل ـي ــون دوالر م ــوزع ــة
على الشكل اآلتــي 1.78 :مليون دوالر
إيـجــارات وخــدمــات ذات صلة ،نحو 3
مليون دوالر عالقات عامة 16 ،مليون
دوالر رواتــب وتكاليف ذات صلة97 ،
مليون دوالر للخدمات االستشارية،
نحو مليون دوالر تجهيزات وأث ــاث،
ونـحــو  1.43مـلـيــون دوالر متفرقات!
وستحصل وزارة االقتصاد والتجارة
على نحو  34.39مليون دوالر (سيتم
ت ــوزي ــع ن ـحــو  30م ـل ـيــون دوالر منها
ع ـل ــى ش ـك ــل ه ـب ــات ل ــدع ــم امل ــؤس ـس ــات
املتوسطة والصغيرة ،علمًا أن البنك
الدولي لم يوافق على اقتراح وزارتــي
املــالـيــة واالق ـت ـصــاد بمنح ق ــروض من
دون فــائــدة) .املنطقة االقتصادية في
طرابلس ستحصل على  68.94مليون
دوالر .اإلدارة امل ــرك ــزي ــة ل ــإح ـص ــاء
حصتها  6.70مـلـيــون دوالر؛ رئــاســة
الـحـكــومــة 3 :مــايــن دوالر؛ املؤسسة
الــوطـنـيــة لــاس ـت ـخــدام 56.89 :مليون
دوالر؛ املديرية العامة للجمارك :نحو
 100.7م ـل ـي ــون دوالر (س ـي ـخ ـصــص
الـجــزء األكـبــر منها لتشييد أو شــراء
مبنى!)؛ باإلضافة إلى مشاريع أخرى
تصل قيمتها إلى  14مليون دوالر.
ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى م ـ ــا سـ ـب ــق ب ـ ــات واضـ ـح ــا
أن الـ ـق ــرض ال ـ ــذي ت ـس ـعــى ال ـح ـكــومــة
ل ـن ـي ـلــه س ـت ـن ـفــق أمـ ــوالـ ــه ف ــي اإلدارات
وامل ـ ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدة عـ ـل ــى
ح ــاج ــات لـيـســت م ـلـ ّـحــة أو ض ــروري ــة،
ك ـمــا ه ــي ال ـح ــال ف ــي امل ـج ـلــس األع ـلــى
لـلـخـصـخـصــة ،وف ــي ال ـج ـم ــارك .وه ــذا
يعني إضــافــة ديــن على مالية الــدولــة
بقيمة  400مليون دوالر (قبل الحديث
عــن ال ـفــوائــد) ،مــن دون أن تـكــون لهذا
املبلغ نتائج تذكر ،سوى أنه سيضاف
إلـ ـ ــى ق ــائ ـم ــة الـ ـ ـق ـ ــروض الـ ـت ــي تـضـيــع
أغ ـل ـب ـه ــا فـ ــي م ـ ــزاري ـ ــب امل ـح ـس ــوب ـي ــات
والتنفيعات .مواجهة هذا املشروع ال
ت ــزال مـمـكـنــة .فـبــوصــولــه إل ــى مجلس
الـ ــوزراء ثــم الـلـجــان النيابية فالهيئة
ال ـعــامــة ملـجـلــس الـ ـن ــواب ،سـيـكــون من
الصعب منع إقــراره ،ألن غالبية الكتل
النيابية ستدعم االسـتــدانــة ...وإهــدار
األموال!

ُ
أسعار الفائدة تواصل االرتفاع :تأليف الحكومة لم ي ِعد بناء الثقة!
رغم التأكيدات التي
صدرت عن مسؤولين
رسميين بأن أسعار الفوائد
ستنخفض ،إال أن المعطيات
السوقية تشير إلى أن الفوائد
في لبنان ال تزال على مسار
تصاعدي .جمعية المصارف
أصدرت معدالت الفائدة
المرجعية لتصبح %9.29
على الدوالر و %12.39على
الليرة ،أي بزيادة نقطة
مئوية على فائدة الدوالر
و 0٫49نحو نصف نقطة
على فائدة الليرة مقارنة
بالشهر السابق .هذه الفوائد
المرتفعة ال تعكس درجة
المخاطر في لبنان فحسب،
بل تسهم في سحق ما
تبقى شمن اقتصاد حقيقي
محمد وهبة
في  12شباط  ،2019أصدرت جمعية
املـ ـ ـص ـ ــارف ت ـع ـم ـي ـمــا (يـ ـحـ ـم ــل ال ــرق ــم
 )2019/68ب ـش ــأن «مـ ـع ــدل ال ـف ــائ ــدة
ّ
وينص
املرجعية في سوق بيروت»،
ع ـ ـلـ ــى أن مـ ـجـ ـل ــس إدارة ج ـم ـع ـيــة
امل ـصــارف ق ـ ّـرر فــي اجتماعه بتاريخ
 2019/2/12ت ــوصـ ـي ــة املـ ـ ـص ـ ــارف
األعضاء اعتماد املعدالت اآلتية بدءًا
من مطلع شهر آذار %9.29 :في سوق
بيروت للدوالر األميركي ،و%12.39
ف ــي س ــوق ب ـي ــروت لـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة.
وي ـض ـيــف الـتـعـمـيــم« :ل ـل ـتــذك ـيــر ،فــإن
ّ
هــذه املـعــدالت ال تـحــل محل معدالت
ّ
الـفــوائــد املــديـنــة الـفـضـلــى ،بــل تشكل
قاعدة الحتسابها بعد إضافة نوعية
مخاطر االئتمان والربحية بالنسبة
ل ـل ـت ـس ـل ـي ـفــات وال ـ ـق ـ ــروض بـ ــالـ ــدوالر
وبالليرة».
بهذه التوصية تكون أسعار الفائدة
املــرج ـع ـيــة ع ـلــى الـ ـ ــدوالر ق ــد ارتـفـعــت
مــن  %6.2فــي  2016لتبلغ  %8.2في
كانون األول  2018و %8.58في كانون
الثاني  ،2019أي إنها ارتفعت  3نقاط
فــي غـضــون سنتني ،وارتـفـعــت نقطة
مئوية منذ مطلع  2019إلى اليوم .أما
أسعار الفائدة املرجعية على الليرة
فهي كانت  %8.7في نهاية  2017ثم
ارتفعت إلــى  %11.5في نهاية 2018
و %11.9ف ــي ن ـهــايــة ك ــان ــون الـثــانــي
 ،2019أي إنها زادت أكثر من  3نقاط
م ـئــويــة ف ــي غ ـضــون س ـن ـتــن ،وزادت
 0.89نقطة في .2019
بـحـســب ه ــذه األرق ـ ـ ــام ،ب ــات واض ـحــا
أن أسـعــار الـفــوائــد تــواصــل االرتـفــاع
رغ ـ ـ ــم ك ـ ــل م ـ ــا ي ـ ـشـ ــاع ع ـ ــن ت ـ ـط ـ ـ ّـورات
سياسية إيجابية ظهرت مع تأليف
الـ ـحـ ـك ــوم ــة .مـ ـ ـ ـ ــذذاك ،سـ ـ ــرى اع ـت ـق ــاد
خ ــاط ــئ فـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق ،بـ ـ ــأن األزمـ ـ ــة
املــالـيــة ال ـتــي تـخـنــق اقـتـصــاد لـبـنــان،
تــوقـفــت عـنــد ح ـ ّـده ــا ول ــم تـعــد قابلة
مل ــزي ــد م ــن ال ـت ـف ــاق ــم وال ـ ـتـ ــدهـ ــور ،ألن
عملية التأليف هي خطوة إيجابية
قائمة بذاتها ،وستعيد بناء «الثقة»
ال ــازم ــة ل ـت ـجــاوز األزم ـ ــة .عـلــى األق ــل
هــذا ما اعتاد أن يشيعه املصرفيون
وكـبــار الـتـجــار وأص ـحــاب الرساميل
عمومًا ،بعد نهاية كل أزمة سياسية.
درجوا على القول إن األزمة منشؤها
سـيــاســي ،وأن زوال األس ـبــاب يــؤدي
إلى زوال النتائجّ .
مروجو هذه األفكار
ي ـع ـت ـق ــدون ،ربـ ـم ــا ،أن ال ـت ـصــري ـحــات
اإلعــام ـيــة تـعـيــد ب ـنــاء «ال ـث ـقــة» التي

تـ ّ
ـدمــرت خــال السنوات املاضية ولم
تعد قادرة على استقطاب الدوالرات
من الخارج .يخفون أن األزمة بنيوية
ول ـي ـس ــت ظ ــرف ـي ــة ،ب ــدل ـي ــل أن م ـي ــزان
امل ــدف ــوع ــات ي ـس ـ ّـج ــل ع ـج ـزًا مـتـتــالـيــا
منذ  2011إلى اليوم بلغ  14.8مليار
دوالر .وفـ ـ ــي م ـن ـت ـص ــف عـ ـ ــام 2016
ظهرت هشاشة هــذه الثقة مع لجوء
مصرف لبنان إلى الهندسات املالية
ً
ّ
ال ـتــي شــكـلــت ب ــدي ــا م ــن رف ــع أسـعــار
الفائدة ،إال أنه بعد كلفتها الباهظة
وزوال نتائجها خــال بضعة أشهر
واالن ـت ـقــادات الـتــي وجـهـهــا صـنــدوق
النقد الدولي ملصرف لبنان ،عاد هذا
األخير إلى استعمال األداة التقليدية
الستقطاب الدوالرات من الخارج ،أي
رفع أسعار الفائدة.
ب ـه ــذا امل ـع ـن ــى ،فـ ــإن أسـ ـع ــار ال ـف ــائ ــدة
تعكس مستوى املخاطر فــي لبنان،
إذ كلما تــدهــورت الـثـقــة (م ــع عــوامــل
أخرى طبعًا) ،ارتفع مستوى الفوائد.
ع ـل ــى رأس ال ـش ــري ـح ــة الـ ـت ــي تـشـيــع
األجـ ـ ـ ـ ـ ــواء اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ،يـ ـق ــف ت ـج ــار
العقارات الذين يقفزون فوق املنطق
ب ــادع ــاء أن أس ـع ــار ال ـع ـق ــارات قــابـلــة
السـ ـتـ ـع ــادة م ـس ـت ــوي ــات ـه ــا املــرت ـف ـعــة
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ،ال ب ـ ــل االرتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع أي ـض ــا
بـ ـمـ ـج ـ ّـرد ت ــألـ ـي ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة .ك ــذل ــك
هـنــاك املـصــرفـيــون الــذيــن يخوضون
األزم ـ ـ ـ ـ ــة ب ـت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا م ـ ــن ارت ـ ـفـ ــاع
ّ
أسـعــار الـفــوائــد ،إلــى تخلف الزبائن
عــن ال ـ ّســداد ،والـتـحــايــل على الــديــون
امل ـت ـعــثــرة م ــن خ ــال عـمـلـيــات إع ــادة
الجدولة بالجملة واملفرق ،ثم التركيز
ً
ع ـلــى امل ــؤون ــات بـ ــدال م ــن ال ـخ ـســائــر،
ً
فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن جـ ـ ـم ـ ــود الـ ـتـ ـسـ ـلـ ـيـ ـف ــات،
والـ ـص ــراع ع ـلــى الـ ــودائـ ــع ،وصـعــوبــة
ج ــذب ال ـتــدف ـقــات م ــن ال ـ ـخـ ــارجّ ...رغــم
ك ــل ذل ــك يـفـضــل امل ـصــرف ـيــون «غ ــش»
الزبائن بكالم معسول على أمل بناء
تلك «الثقة».
امل ـش ـك ـلــة أن ف ـك ــرة ت ـل ـم ـيــع وتـجـمـيــل
ص ــورة الـنـمــوذج املـنـهــار لــم تقتصر
على هذه الشريحة ،بل شملت أيضًا
مـ ـس ــؤول ــن رسـ ـمـ ـي ــن .ف ـع ـلــى سـبـيــل
امل ـث ــال ،اسـتـقـبــل رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
م ـي ـشــال ع ــون ح ــاك ــم م ـص ــرف لـبـنــان
ّ
رياض سالمة في  5شباط وتبلغ منه
«ال ـت ـطــورات اإليـجــابـيــة» .ســامــة قال
بعد اللقاء إنه بعد تشكيل الحكومة
«أصبح الدوالر معروضًا في السوق
املحلية لشراء الليرة اللبنانية ،وهذا
يـعـيــد ت ـعــزيــز دور الـعـمـلــة الــوطـنـيــة
فــي االدخ ــار» .وفــي الـيــوم التالي ،أي
فــي  6شـبــاط ،استقبل عــون وف ـدًا من
تـجـ ّـمــع رج ــال األع ـم ــال .بـعــد الــزيــارة،
صــدر بـيــان عــن املكتب اإلعــامــي في
الـقـصــر الـجـمـهــوري طـمـ ّـأن فـيــه عــون
ب ــأن «ك ــل امل ـع ـط ـيــات ت ـبــشــر بمرحلة
صعود فــي لبنان ألن االزم ــات باتت
ّ
يتحسن ،ومن
وراءنا ،والوضع املالي
املتوقع أن تبدأ الفوائد باالنخفاض
قريبًا» .أيضًا وزير االتصاالت محمد
شقير كان يقول قبل تأليف الحكومة
إن لبنان «على شفير االنهيار ،يجب
إنـ ـق ــاذ ال ــوض ــع ق ـب ــل ف ـ ــوات األوان»،
وبعد التأليف أعــرب عن عــدم رغبته
في استخدام كلمة انهيار ،الفتًا إلى
أن «األمل كبير في املستقبل».
هـ ـ ـ ــذه عـ ـ ّـي ـ ـنـ ــة ع ـ ـشـ ــوائ ـ ـيـ ــة م ـ ـمـ ــا ب ـعــد
الـ ـت ــألـ ـي ــف .بـ ـق ــدر مـ ــا يـ ـب ــدو امل ـش ـهــد
«غنيًا» بالتفاؤل ،إال أنــه فــي مــوازاة
الوقائع السوقية يبدو مشهدًا هزليًا.
ف ــال ـس ــوق ال تـ ــزال ت ـعــانــي م ــن نقص
حـ ّ
ـاد فــي الـ ــدوالرات .بحسب مصادر
م ـع ـن ـي ــة ،ف ـ ـ ــإن ش ـ ــرك ـ ــات االس ـ ـت ـ ـيـ ــراد
تـ ـع ــان ــي لـ ـلـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــدوالر.
شــركــات اسـتـيــراد األغــذيــة وشــركــات
استيراد املالبس وشــركــات استيراد
املـ ـ ـح ـ ــروق ـ ــات وكـ ـ ــل ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـت ــي
تـسـتــورد سـلـعــا أســاسـيــة أو كمالية
تـتـنــافــس ع ـلــى ال ـس ـيــولــة الشحيحة
ب ــال ــدوالر امل ـت ــواف ــرة ل ــدى امل ـص ــارف.

ف ـهــذه ال ـشــركــات ت ـس ـتــورد سـلـعــا من
ال ـ ـخـ ــارج وت ــدف ــع ث ـم ـن ـهــا بـ ــالـ ــدوالر،
وتبيعها في السوق املحلية بالليرة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،أي إنـ ـه ــا بـ ـح ــاج ــة إل ــى
ت ـح ــوي ــل إي ــراداتـ ـه ــا م ــن ال ـل ـي ــرة إل ــى
الـ ـ ــدوالر ل ـتــدفــع ث ـمــن م ـس ـتــوردات ـهــا،
ل ـك ـن ـهــا اصـ ـط ــدم ــت بـ ـش ـ ّـح ال ـس ـيــولــة
بالدوالر لدى املصارف .هذا الوضع
لــم يـتـبـ ّـدل منذ تأليف الحكومة إلى
اليوم.
أكـ ـث ــر مـ ــن ذل ـ ـ ــك ،إن ال ـت ـع ـم ـي ــم الـ ــذي
أص ـ ـ ـ ــدره م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان والـ ــرامـ ــي
إلـ ــى دعـ ــم ال ـ ـقـ ــروض ال ـس ـك ـن ـيــة ،ك ــان
مـشــروطــا ب ــأن ي ـكــون ل ــدى امل ـصــارف
دوالرات ّ
تحولها لدى مصرف لبنان
إل ــى ل ـي ــرات تـسـتـعـمــل ف ــي ال ـق ــروض
املــدعــومــة ،إال أن ــه تـبـ ّـن أن الغالبية
ّ
العظمى من املصارف ترفض التخلي
ع ــن س ـيــولــة الـ ـ ــدوالر م ـقــابــل ق ــروض
بالليرة على املدى الطويل ،حتى وإن
كانت هذه القروض مدعومة وتحقق
لـلـمـصــارف أرب ــاح ــا مـهـمــة .ورغ ــم أن
ّ
ه ــذا ال ــدع ــم ال ي ـغــطــي أك ـثــر م ــن ربــع
الطلب على القروض السكنية ،إال أنه
ال ترجمة فعلية له في السوق بسبب

الفائدة المرجعية
على الدوالر ارتفعت
 3نقاط خالل سنتين

ّ
الشح في الدوالرات.
ّ
فــي ال ــواق ــع ،ه ـنــاك تـقــصــد فــي إغـفــال
االرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع الـ ـ ـ ــذي طـ ـ ــرأ عـ ـل ــى أسـ ـع ــار
الفائدة على سندات الخزينة بالليرة
في مطلع السنة الجارية بعد ضغوط
واسعة قادها مصرف لبنان وجمعية
املصارف .أسعار الفائدة ارتفعت من
ّ
 %7.46إلى  ،%10.5ما يرتب تداعيات
ك ــارثـ ـي ــة ع ـل ــى خ ــدم ــة الـ ــديـ ــن الـ ـع ــام.
خــال ثــاث سـنــوات سترتفع خدمة
الدين إلى  11600مليار ليرة ،أي 7.7
مليارات دوالر.
وف ــي م ـ ــوازاة ه ــذا األمـ ــر ،ف ــإن الكلفة
األكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر س ـ ـي ـ ـت ـ ـكـ ـ ّـبـ ــدهـ ــا االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد
الحقيقي .ارتفاع أسعار الفائدة بات
أع ـل ــى بـكـثـيــر م ــن م ـع ــدالت الــربـحـيــة
في القطاعات االقتصادية ،ما يعني
أن املستوردين واملـصــدريــن سيكون
عليهم أن يرفعوا األسعار لتعويض
كلفة الفائدة عليهم ،والتخفيف من
كـلـفــة الـتـشـغـيــل ،أي ص ــرف موظفني
وإغالق خطوط إنتاج ...ارتفاع أسعار
الفوائد يساهم في تدمير االقتصاد.
ّ
يتردد في السوق أن حاالت اإلفالس
ارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـخ ـ ـيـ ــف .ط ـب ـع ــا،
املستوردون سيرفعون األسعار على
املـسـتـهـلــك امل ـح ـلــي ،فـيـمــا امل ـص ــدرون
قــد ال يـكــون بإمكانهم رف ــع األسـعــار
على مستهلكي الدول التي يصدرون
إل ـي ـه ــا ،وبــال ـتــالــي ب ــات ــوا ف ــي مــوقــف
صـ ـع ــب بـ ـع ــدم ــا تـ ــراج ـ ـعـ ــت ق ــدرت ـه ــم
التنافسية.
هــذا بعض مما يحصل فــي الـســوق.
ّ
جـ ــزء ب ـس ـيــط ي ـ ــدل ع ـلــى أن امل ـخــاطــر
11:59 AM

ّ
مكونات
الفائدة المرجعية
ت ـصــدر جـمـعـيــة امل ـص ــارف ،دوري ـ ــا ،تــوصـيـتـهــا بـشــأن
أسعار الفوائد من أجل تمكني املصارف من احتساب
أسـعــار الـفــوائــد السوقية على التسليفات باالستناد
إلــى مجموعة مـكـ ّـونــات ،أبــرزهــا كلفة الــودائــع (الفائدة
على الــودائــع) وكلفة التشغيل ،ثــم تضاف إليها كلفة
املخاطر والربحية .بمعنى ما ،فإن الفائدة املرجعية هذه
توازي أسعار الفائدة على القروض الجديدة أو ّ
املجددة،
ّ
وهي مؤشر أساسي الحتساب الفائدة على القروض
والتسليفات .وبحسب مصادر مصرفية ،فإن غالبية
املصارف ّ
تحدد ما بني نقطتني و 4نقاط إضافية على
الفائدة املرجعية لتحديد كلفة التسليفات واإلقراض.

حقيقية ومستمرة بــدرجــة مرتفعة.
ال ــدي ــون عـلــى ال ـق ـطــاع ال ـخــاص تزيد
ع ـلــى  60م ـل ـيــار دوالر أو م ــا ي ــوازي
 %110مــن الناتج املحلي اإلجمالي،
واألســر اللبنانية تأكلها الــديــون ،إذ
إن ـهــا مــدي ـنــة بــأك ـثــر م ــن  21.5مـلـيــار
دوالر ،أي أك ـث ــر م ــن ن ـص ــف ال ــدخ ــل
املتاح لها لالستهالك ،وأكثر من %40
م ــن مـجـمــل ال ـن ــات ــج امل ـح ـل ــي .ارت ـف ــاع
أسعار الفوائد ّ
يهدد جديًا بسحق ما
تبقى من اقتصاد حقيقي.
1/25/19
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سياسة

سياسة
قضية

مقالة

المواجهة الروسية ـ األوكرانية ...في لبنان
البطريركية األنطاكية واحدة من «الكيانات» التي تسعى الواليات المتحدة األميركية إلى شرذمتها ،وتفتيتها إلى كنائس
محلية ،بسبب عالقة كرسيها البطريركي القوية بالدولة السورية ،وحلفها االستراتيجي مع الكنيسة الروسية .مواجهة
هذا ُ
المخطط تتم اليوم من خالل الحديث علنًا عنه ،والتحذير من اإلقدام عليه

عودة يرفض
تقسيم كنيسة
أنطاكية
(مروان
طحطح)

ليا القزي
الـ ـ ـض ـ ــرب ـ ــة «األقـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــى» ل ـل ـك ـن ـي ـس ــة
األرث ــوذكـ ـسـ ـي ــة «الـ ـج ــامـ ـع ــة» ،سـعـيــا
لتفتيتها إلى كنائس قومية محلية،
حصلت فــي أوكــرانـيــا فــي ُ 11تشرين
ّ
األول املـ ـ ــاضـ ـ ــي .ول ـ ـكـ ــن «امل ـ ـخـ ــطـ ــط»
األميركي ،الــذي ّ
تبي أن البطريركية
ُ
القسطنطينية تساهم في تنفيذه ،لم
ينتهِ بعد وهو يشمل كنائس أخرى.
بـطــريــركـيــة أنـطــاكـيــة وس ــائ ــر املـشــرق
لـ ـل ــروم امل ـل ـك ـيــن األرثـ ـ ــوذكـ ـ ــس ،ه ــدف
رئ ـي ـســي ُي ـ ــراد ض ــرب ــه .وب ـع ــد أن كــان
الـحــديــث عــن فـصـ ٍـل كنسي بــن لبنان
وس ـ ــوري ـ ــا ،أو ن ــواي ــا ل ـن ـقــل ال ـكــرســي
الـبـطــريــركــي مــن دم ـشــق إل ــى ب ـيــروت،
م ـح ـصــورًا ف ــي إطـ ــار «ال ــوش ــوش ــات»،
ُ
أصبحت التحذيرات تطلق من أعلى
املـ ـ ــراجـ ـ ــع وبـ ـشـ ـك ــل عـ ـلـ ـن ــي .ال ــرئ ـي ــس
الـ ـ ـس ـ ــوري بـ ـش ــار األس ـ ـ ـ ــد ،قـ ـ ــال فـ ــي 9
بني
شباط ،أمــام «مجموعة الصداقة ّ
البرملانيني ال ــروس والـســوريــن» ،إنــه
«ن ـ ــرى مـ ـح ــاوالت لـتـقـسـيــم الـكـنـيـســة
األنطاكية في أرضنا .هناك حديث عن
منح االستقالل للمطرانية اللبنانية».
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدد األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،كـ ـ ـم ـ ــا نـ ـ ـق ـ ــل م ــدي ــر
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ّ
«ع ـلــى رغ ــم ك ــل املــآخــذ عـلــى عـ ــودةّ ،ال
ُيمكن تسجيل نقطة واحدة عليه بأنه
مشارك في ُمخطط تقسيم الكنسية.
الخطورة تكمن فــي أحــد السياسيني
املقربني منه» .يستند هؤالء إلى كالم
ع ـ ــودة ال ـع ـل ـنــي خـ ــال اف ـت ـت ــاح أع ـمــال
امل ــؤت ـم ــر ال ـط ـبــي ملـسـتـشـفــى ال ـقــديــس
جاورجيوس (تشرين األول املاضي)،
ّ
وكرره في «مؤتمر اإلخوة اإلنسانية»
ّ
فــي أب ــو ظ ـبــي ،ب ــأن «أبــرش ـيــة بـيــروت
ُ ّ
تشكل أحد أعمدة بطريركية أنطاكية.
وأبــرشـيــة ب ـيــروت تفتخر بانتمائها
إلى بطريركية أنطاكية» ،من دون أن
يــدفــع ذل ــك إل ــى إن ـهــاء «الـحـمـلــة» ضـ ّـد
ع ـ ــودة .ع ـلــى ال ـع ـكــس م ــن ذلـ ــك ،بلغت
م ـس ـت ــوى ُمـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــا ،وال س ـ ّـي ـم ــا بـعــد
«التحذير» الــذي نقله الوفد الروسي
عن األسد .أمام هذا الواقع ،بعث وزير
الــدفــاع الياس بو صعب برسالة إلى
علي
الــرئـيــس ال ـس ــوري ،عـبــر السفير ّ
ضـيــح بــأنــه
عـبــد ال ـكــريــم ع ـلــي« ،لـلـتــو ُ
إذا كــانــت املـعـلــومــات الـتــي نـقـلــت عن
الرئيس األســد ،قد وصلته عبر جهة
م ــا ،فـهــي غـيــر دق ـي ـقــة» .وق ــد أرف ــق بو

بعث بو صعب ّ
رسالة إلى األسد بأن
المعلومات عن فصل
كنسي غير دقيقة

«املجموعة» عنه ،على ضــرورة «منع
ه ــذا التقسيم فــي املـنـصــات الــدولـيــة،
وإال سـيـكــون لــديـنــا م ـئــات الـكـنــائــس
األرثوذكسية وفاتيكان واحــد فقط».
ُ
خف
وخ ــال زيــارتــه إلــى روسـيــا ،لــم ي ِّ
البطريرك يوحنا العاشر يازجي «أن
بـعــض ال ـقــوى الـخــارجـيــة ت ـهــدف إلــى
إضعاف الكنيسة األنطاكية بطريقة
أو بأخرى».
مـنــذ مـ ـ ّـدة ،وت ـحــدي ـدًا مــع طـلــب إنـشــاء
ج ــام ـع ــة ال ـق ــدي ــس ج ــاورجـ ـي ــوس فــي
بـ ـي ــروت (ي ـن ـظــر م ـع ــارض ــو إنـشــائـهــا
إلـيـهــا بـصـفـتـهــا «م ـنــاف ـســة» لجامعة
ال ـ ـب ـ ـل ـ ـم ـ ـنـ ــد الـ ـ ـت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة لـ ـبـ ـط ــري ــركـ ـي ــة
أن ـطــاك ـيــة) ،أصـبـحــت أصــابــع االت ـهــام
فــي مــوضــوع الـفـصــل الكنسي ُتـ ّ
ـوجــه
إل ـ ـ ــى مـ ـت ــروب ــولـ ـي ــت ب ـ ـي ـ ــروت لـ ـل ــروم
األرثـ ـ ــوذكـ ـ ــس ال ـ ـيـ ــاس عـ ـ ـ ــودة .ســاهــم
ف ــي إس ـق ــاط «ال ـت ـه ـمــة» ُع ـل ـيــه ،حــديــث
بـ ـع ــض الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن امل ـ ـقـ ــربـ ــن م ـنــه
بشكل واضــح ،بمنطق «الكنيستني»،
وتـ ـم ــاهـ ـيـ ـه ــم ال ـ ـ ـتـ ـ ــام مـ ـ ــع الـ ـسـ ـي ــاس ــة
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة املـ ـ ــرسـ ـ ــومـ ـ ــة ل ـل ـك ـن ـي ـســة
األرث ــوذكـ ـسـ ـي ــة .ولـ ـك ــن ،أص ـب ــح هـنــاك
املتماهني
بني السياسيني اللبنانيني
ّ
مع السياسة الروسية ،من يقول إنه

السفير األوكراني لـ«األخبار»« :أنطاكية» ستتحاور مع «األوكرانية»
يوضح السفير األوكراني إيغور
أوستاش لـ«األخبار» ّأن عبارة
اللبنانية التي استخدمها في
الكنيسة
ّ
مقالته تعني «كل الكنائس املوجودة
في لبنان ،وكنت أقصد األرثوذكس
اللبنانيني في بطريركية أنطاكية ،التي
لديها أبرشيات في سوريا ولبنان
والبرازيل وتشيلي والواليات املتحدة
األميركية وبلدان أخرى .لذلك ،من
املنطقي ،كسفير ألوكرانيا في بيروت،
أن أتواصل مع أساقفتها في لبنان».
ويؤكد أوستاش ّأن بعثته «لم تطرح
قط أي مسألة ترتبط بوحدة الكنيسة
األنطاكية .إننا نحترم بطريركية
أنطاكية ،التي هي واحدة من أقدم
الكنائس األرثوذكسية في العالم،
وتؤلف إلى جانب  14كنيسة أخرى،
بما فيهم الكنيسة األرثوذكسية
األوكرانية ،العائلة األرثوذكسية
املسكونية» .ربما فات السفير أنه
رغم اعتراف بطريركية القسطنطينية

(املسكونية) باستقاللية كنيسة
أوكرانيا وتنصيب املطران إبيفانيوس
ّ
على رأسها ،إال أنها ال تزال بال
سينودس (مجمع كنسي يلتقي فيه
االساقفة) خاص بها .ثانيًا ،القانون
ّ
يتحدث عن «بطريركيات»
الكنسي
وليس «كنائس» .والتعابير املستخدمة،
في هذه الحالةُ ،مهمة ،على حد قول
متابعني للشؤون الكنسية .ففي العالم
 9بطريركيات أرثوذكسيةّ ،
تتفرع من
ّ
كل واحدة منها كنائس تنتشر في
ُ
بلدان العالم .ال يمكن تعداد كنيسة
أوكرانيا من بني البطريركيات،
أو وضعها في االطار نفسه مع
«أنطاكية» ،الرافضة للتقسيم والداعمة
لبطريركية موسكو .إال ّأن أوستاش
ُمقتنع ّ
بأن «الكنيسة األنطاكية
سوف تدخل في حوار مع الكنيسة
ّ
األوكرانية» .وفي هذا اإلطار ،يؤكد أنه
«حتى الساعة ،أعلنت  300أبرشية
تابعة للكنيسة الروسية في أوكرانيا،

رغبتها االنضمام إلى الكنيسة
املستقلة .أما اعتراف الكنائس األخرى،
فقد يستغرق بعض الوقت».
ّ
وردًا على سؤال عن كون األزمة
األرثوذكسية جزءًا من الصراع
ّ
السياسي في العالم ،يقول إنه «ال
توجد أزمة أرثوذكسية ،بل حقائق
ملموسة لحرب روسية ضد أوكرانيا
بكل الوسائل وفي جميع املجاالت ،بما
فيها الدين .تحاول روسيا تفسير
العدوان على أوكرانيا كما لو أنها
أزمة أرثوذكسية ،وتحاول فرض هذه
املعادلة على دول أخرىُ ،مخيفة إياهم
بالخالفات واالنشقاقات»ُ ،معتبرًا
ّ
أنه لم يتم إنشاء كنيسة مستقلة
أوكرانية« ،بل أعيد استرجاعها ،بعد
أن كانت موجودة على شكل مطرانية
كييف منذ عام  .988ظهور الكنيسة
االوكرانية ،هو النتيجة املنطقية للعملية
التي بدأها الشعب األوكراني قبل أكثر
من  300عام».

صـعــب رســالـتــه ،بـكــام ع ــودة العلني
عن افتخاره باالنتماء إلى «أنطاكية»،
كـتــأكـيــد عـلــى ذل ــك .أم ــا بــالـنـسـبــة إلــى
إنـ ـش ــاء ج ــام ـع ــة ف ــي ب ـ ـيـ ــروت« ،ف ـه ــذا
ّ ّ
ً
ل ـي ــس دل ـ ـيـ ــا ع ـل ــى الـ ـفـ ـص ــل ،ألن ك ــل
أبرشية لديها مــدارس ومستشفيات
ُ
صـعــب ،في
ومــؤسـســات» .ويـشـيــر بــو ّ
اتصال مع «األخـبــار» ،إلى أنــه بصدد
«ال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ـم ـس ـع ــى ق ــريـ ـب ــا ،مـ ــن أج ــل
إنهاء هــذا السجال الــذي ال أســاس له
مــن الـصـحــة» .املـسـعــى سـيـكــون «عبر
ّ
الـتــواصــل مــع الـبـطــريــرك يــازجــي ،ألن
موقف املطران عــودة نعرفه» .وتجدر
اإلشارة إلى ّأن يازجي ،كان قد ّ
رد على
سـ ــؤال ب ـعــد ل ـقــائــه ب ـطــريــرك مــوسـكــو
وسائر روسيا كيريل في بداية الشهر
ّ
الـجــاري ،أن «متروبوليت بيروت هو
أخونا الحبيب».
ُ
ّ
ال لبس في أن شهية الغرب مفتوحة
عـلــى «أن ـط ــاك ـي ــة» ،حـتــى ول ــو ل ــم يكن
ف ــي ل ـب ـنــان «ب ـي ـئــة ح ــاض ـن ــة» جــاهــزة
لـلـفـصــل .األرض ـيــة غـيــر مــؤاتـيــة لهذه
الـخـطــوة ،ألسـبــاب ع ـ ّـدة ،منها ّ
توسع
نفوذ موسكو فــي املنطقة .فــا ُيمكن
ال ـت ـع ــام ــل بــاس ـت ـخ ـفــاف م ــع ال ــوج ــود
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري الـ ـ ــروسـ ـ ــي ف ـ ــي سـ ــوريـ ــا،
ّ
وت ـمــكــن األخ ـي ــرة مــن اج ـت ـيــاز مرحلة
الـ ـخـ ـط ــر ،ثـ ــم االنـ ـتـ ـق ــال إلـ ـ ــى تـحـقـيــق
التقدم على كافة الجبهات .لكن ذلك
ال يعني أن خصوم روسيا وأعداءها
سـيـقـبـلــون ب ــاألم ــر ال ــواق ــع .وان ـطــاقــا
م ــن هـ ـن ــاُ ،ي ـف ـه ــم «الـ ـسـ ـب ــاق» لـسـحــب
«أنـطــاكـيــة» مــن «موقعها السياسي»
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،وجـ ـعـ ـلـ ـه ــا تـ ـتـ ـم ــوض ــع فــي
امل ـع ـس ـك ــر املـ ـ ـع ـ ــادي مل ــوسـ ـك ــو .يـظـهــر
ذل ــك ف ــي ال ـح ــراك الــدب ـلــومــاســي ال ــذي
تـقــوم بــه بعثة أوكــران ـيــا فــي بـيــروت.
فبعد دعــوة السفير األوكــرانــي إيغور
أوستاش ،البطريرك يازجي إلى دعم
منح صفة كنسية مستقلة للكنيسة

األرثـ ــوذك ـ ـس ـ ـيـ ــة األوك ـ ــران ـ ـي ـ ــة (خ ـ ــال
ل ـق ــائ ـه ـم ــا فـ ــي ال ـب ـل ـم ـن ــد فـ ــي ت ـشــريــن
األول املـ ــاضـ ــي) ،ك ـتــب الــدب ـلـ ُـومــاســي
ً
مـقــاال فــي «الــدايـلــي سـتــار» (نـشــر في
 10ك ــان ــون ال ـثــانــي) ح ــول ال ـت ـطــورات
الكنسيةُ ،م ّ
خصصًا آخر ثالث فقرات
م ــن مـقــالـتــه لـلـحــديــث ع ــن «الـكـنـيـ ّســة
الـلـبـنــانـيــة» .فــوصــف األخ ـي ــرة بــأنـهــا
«رمـ ــز ل ـل ـحــريــة» ،راب ـط ــا بـيـنـهــا وبــن
ال ـك ـن ـي ـس ــة األوك ـ ــران ـ ـي ـ ــة .ف ــاالثـ ـنـ ـت ــان،
برأيه ،واجهتا «ظلم جيرانهما األكبر
م ـن ـه ـم ــا» .ك ـل ـم ــات أوس ـ ـتـ ــاش تـحـمــل
دالالت واضـ ـح ــة ،بــال ـل ـعــب ع ـلــى وتــر
التمييز بــن كنيسة لبنانية وأخــرى
سورية ،من خالل قوله إن جار لبنان
«الكبير» ،أي سوريا ،حاول السيطرة
ع ـلــى «ال ـك ـن ـي ـســة ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ،تـمــامــا
كـ ـم ــا سـ ـع ــت روس ـ ـيـ ــا إلـ ـ ــى ال ـس ـي ـط ــرة
عـلــى الكنيسة األوك ــران ـي ــة .وق ــد أمــل،
ّ
فـ ــي م ـق ــال ـت ــه ،ب ـ ــأن ي ــدع ــم أرثـ ــوذكـ ــس
لبنان ،الكنيسة األوكرانية املستقلة،
«كتحقيق لـلـعــدالــة الـتــاريـخـيــة ،على
رغ ــم ن ـ ــداءات ب ـعــض ال ـك ـنــائــس لـعــدم
االعتراف بها».
الـ ـ ـ ّ
ـرد ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ــروس ــي  -غير
املباشر  -أتى في  9شباط .فقد أجرى
سـفـيــر روس ـي ــا ً ل ــدى لـبـنــان ألـكـسـنــدر
وكالة «سبوتنيك»
زاسبكني مقابلة مع ّ
الروسية ،قال فيها إنه إذا كان رئيس
أوكرانيا بترو بوروشينكو «قد لعب
دور األب الــروحــي النشقاق الكنيسة
ّ
األرثـ ــوذك ـ ـس ـ ـيـ ــة فـ ــي أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ،فـ ــإن
الرئيسني ميشال عــون وبشار األسد
يعمالن ملصلحة املـســاواة بني جميع
شــرائــح املجتمع الـطــائـفــي  -الـعــرقــي،
وملـ ـن ــع ال ـ ـصـ ــراع داخـ ـ ــل امل ـ ــذاه ـ ــب .فــي
الــوقــت نـفـســه ،يـهــدف ه ــذا الـخــط إلــى
تحقيق املهمة االستراتيجية املتمثلة
فــي الـحـفــاظ عـلــى وج ــود املسيحيني
في الشرق ّاألوسط ّ -مهد املسيحية».
وأضاف بأنه ُيمكن «دق إسفني لزعزعة
ال ــوض ــع ب ــن ل ـب ـن ــان وس ـ ــوري ـ ــا ،عـلــى
املـثــال األوكــرانــي ،لكن هــذا لــن ينجح.
ي ـقــف األرثـ ــوذكـ ــس ف ــي ل ـب ـنــان بـثـبــات
مــن أج ــل ال ــوح ــدة وي ــؤك ــدون ذل ــك من
خــال تضامنهم مع كنيسة أنطاكية
ُ
األرثـ ــوذك ـ ـس ـ ـيـ ــة» .وت ـض ـي ــف م ـص ــادر
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة روس ـ ـيـ ــة ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»
ّ
ب ــأن املـلــف األرثــوذك ـســي ال يـقــف عند
أعتاب الـصــراع الــروســي  -األوكــرانــي،
«إذا اسـ ـتـ ـم ــرت امل ـ ـ ــؤام ـ ـ ــرة ،سـتـشـمــل
كـ ـن ــائ ــس أخ ـ ـ ـ ــرى ،ل ـي ـن ـط ـلــق مـسـلـســل
تقسيم ال ــدول ،بحجة إنـشــاء كنائس
محلية ،مــن دون األخ ــذ فــي االعـتـبــار
ّ
بـ ــأن حـ ــدود ال ـك ـنــائــس األرثــوذك ـس ـيــة
م ـغــايــرة ل ـل ـحــدود ال ـس ـيــاس ـيــة .هـنــاك
قــوى خارجية تريد تقسيم أنطاكية،
ولكن ذلك لن يحصل»ُ .
ويشير املصدر
ّ
إلــى أن «أنـطــاكـيــة ق ــادرة على تجاوز
ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ،واألس ـ ـ ـ ــاس فـ ــي ذل ـ ــك هــو
وج ــود غبطة الـبـطــريــرك ،ولـكــن يجب
أن نبقى حذرين» .ليس الصراع الدائر
ّ
أرثوذكسيًا أقل من «مشكلة مصيرية،
تشمل اتخاذ قــرارات تضرب التقاليد
والقوانني الكنسية ،بهدف استهداف
روسيا» .ويقول املصدر الدبلوماسي
ّ
ّ
إن «الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة والـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــن خـ ــطـ ــان
مـ ـتـ ـس ــاوي ــان ،ن ـح ــن ن ــري ــد أن نـخـلــق
انـسـجــامــا بـيـنـهـمــا ،ول ـيــس مــواجـهــة،
لـتــأمــن الـحـيــاة الـطـيـبــة ل ـل ـنــاس» .من
ُ
هذه الخلفية ،تقارب روسيا عالقتها
بـ«أنطاكية» واملسيحيني في املشرق،
«نريد الحفاظ على الوجود املسيحي،
ونـ ــريـ ــده أن ي ـك ــون ح ـل ـي ـفــا ل ــروس ـي ــا،
وهــذه العالقة التاريخية سنطورها
خالل الفترة املقبلة .املرحلة العسكرية
في سوريا على وشك االنتهاء ،ولدينا
خطط طويلة ملرحلة إع ــادة اإلعـمــار،
والتعاون مع القوى في املنطقة على
ّ
كل املستويات».

حزب الله ِّ
مقررًا أول ...وتحذيرات واشنطن كالمية
هيام القصيفي
لــم يسبق أن شهد وضــع حــزب الـلــه هــذا الـكــم مــن «املعاينة»
األميركية والعربية كما هو حاصل اليوم .منذ دخوله الحرب
السورية ،وتقدمه سريعًا في إدارة ملف الحكم في الداخل بعد
التسوية الرئاسية وانتخاب العماد ميشال عون وحتى تشكيل
ً
الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري ،وصوال إلى قضية
األنفاق التي اتهمته بها إسرائيل ،والعقوبات التي تتوالى ضد
شخصيات فيه ،وضــد إيــران ،ترتفع وتيرة «معاينة» الحزب
عبر املوفدين الدوليني والعرب.
وعلى رغــم اختالف هوية املوفدين الذين عجت بهم بيروت،
والرسائل التي حملوها ،إال أن الجامع الوحيد بينهم كان حزب
الـلــه .وإذا كــان وزيــر الخارجية اإليــرانــي محمد جــواد ظريف
وحده زار األمني العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على
قدم املساواة مع رئيس الجمهورية ورئيسي املجلس النيابي
والحكومة ،فإن املوفدين الغربيني والعرب ،يتحدثون عن الحزب
كأمر واقع ،بوصفه أحد املقررين إن لم يكن األوحد (على األقل،
األول) فــي رســم مصير الــوضــع الــداخـلــي واإلقليمي املجاور
ومستقبله .ال يلتقي هؤالء الحزب ومسؤوليه ،لكنهم يعلمون
أن رسائلهم التي بدأت قبل سنة من اآلن ،تصل بالواسطة إليه،
وينقلون وفق ذلك جملة رسائل مصحوبة بتمنيات ونصائح،
لن تتطور لتصبح خطوات عملية ضد الحزب يمكن أن تتخذها
الدول املعنية ،والواليات املتحدة تحديدًا .ألن أي عمل تصعيدي،
يعني اشتعال الوضع الداخلي والدخول في نفق طويل .وهو
عــادة مــا كــان يــوصــل فــي النهاية إلــى اتـفــاق على حــل نهائي
وجذري لألزمة اللبنانية الداخلية ،بحسب سياسيني مطلعني.
لكن ما وصل حتى اآلن هو تحذيرات متتالية وشديدة اللهجة،
مــن دون أي خريطة طريق أو خـطــوات عملية حاسمة ،وهــذا
يزيد التوتر فقط ،ويبقي الجمر تحت الرماد ،والوضع الداخلي
متأزمًا من دون أفق.
يشغل حــزب الله اهتمام املوفدين األميركيني ،والـعــرب ،على
قــاعــدة تــدرجــه مــن م ـشــارك أســاســي إل ــى م ـقــرر ،خصوصًا
في غياب مكونات أساسية حليفة ألميركا ودول الخليج عن
صدارة الحدث السياسي .فال رئيس الحكومة سعد الحريري
ثــابــت فــي مــوقــع سياسي واض ــح ،مــا خــا تسويته الرئاسية
مع رئيس الجمهورية وحزب الله ،وال رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي وليد جنبالط الذي  -بفعل أداء الحريري وموازين
القوى الداخلية واإلقليمية  -يضطر للجوء إلــى الحزب كلما
وقعت أزمة سياسية حــادة ،فيما القوات اللبنانية تتحول من
املعارضة إلى املهادنة.
وإذا كانت األنظار صبت على وزارة الصحة قبل التأليف فإنها
تصب اليوم على رصد الصورة املختلفة لوزير الصحة جميل
جبق ،والكالم عن بروفيل «سياسي واجتماعي وثقافي» ،قد
ينطبق على أي وزيــر ينتمي إلــى غير حــزب الله .وهــذا األمر
يــروج له في دوائــر السفراء ويبنى عليه في لقاءاتهم ،بتقديم
الحزب «شخصية غير مستفزة» ،ومراعاته جانبًا أساسيًا من
التحذيرات األميركية مع التمسك التام بالوزارة نفسها .وهي
صورة تنتظر مزيدًا من التأكيد.

وبعد التأليف أيضًا ،تتم معاينة التركيبة الحكومية ،بعدما
ضمن الحزب موقعًا متقدمًا في مجلس الوزراء ،لم يكن متوافرًا
سابقًا .وعلى رغم أنه ال يزال يملك عدديًا الحصة نفسها ،إال أنه
حصد من حلفاء ومقربني منه ،ما يخوله التعايش مع الوضع
الحكومي بكل راحة ،وضمان حصوله على األصوات الكافية
في أي مفصل أساسي وحساس .ويجري التداول بسؤال عن
مسارعة الحزب إلى اإلفراج عن الحكومة ،حني ارتفعت وتيرة
التحذيرات األميركية في شأن العقوبات املالية واالقتصادية،
علمًا أن حــزب الله ال يمكن أن يحتاج فــي الــوقــت الــراهــن إلى
حليف مناسب أكثر من الرئيس سعد الحريري ،الذي يغطي
أي عثرات داخلية تحت مظلة الحاجة إلى االستقرار والنهوض
االقتصادي واملؤتمرات الدولية.
فــي مـلــف الـعـقــوبــات املــال ـيــة ،صـحـيــح أن الــرســائــل األمـيــركـيــة
كانت حــادة وقيل فيها كــام تهديدي عالي السقف ،بهدف
إيصاله إلــى الـحــزب .لكن األميركيني هم أيضًا الذين يقفون
حتى اآلن ضد الضغط اإلسرائيلي بشمول كل لبنان بهذه
العقوبات ،وهم عاملون تمامًا مدى قدرة لبنان ومصارفه عبر
تبليغات مباشرة ،على تحييد القطاع املــالــي واملصرفي عن
هــذه العقوبات .كما يعرفون أيضًا أن لبنان لــن يدخل ملف
تسليح الجيش أو النفط أو األدوية أو أي سلع أخرى من إيران،
مــن دون تحمل عــواقــب هــذا السلوك ،وأن إي ــران نفسها التي
تقدم هذه العروض تعرف كما روسيا أنها ستكون مرفوضه،
وهي من أدوات الضغوط املعهودة .علمًا أن القوى السياسية،
بما فيها رئيس الجمهورية والتيار الوطني ال يملكون القدرة
عـلــى امل ـن ــاورة ب ـهــذا الـشـكــل فــي ال ـعــاقــة مــع إي ـ ــران ،ال زي ــارة
رئــاسـيــة وال ســاحــا ،ألس ـبــاب تتعلق بـحـســابــات املستقبل
وليس باالصطفاف اإلقليمي .وهذا في حد ذاته يرسم عالمة
استفهام حول موقف حزب الله من هذا التمايز الذي يرسمه
العهد عن طهران.
وفــي مــا خــص الــوضــع الجنوبي وعـلــى رغــم أن الـحــزب رفض
الدخول عالنية في أي موضوع يتعلق باألنفاق ،قبل أن يتحدث
األمني العام للحزب ،إال أن ارتفاع وتيرة التهديدات اإلسرائيلية
املتتالية للبنان ،جعلت االستنفار الدولي عاليًا ،لجهة الدفع إلى
احتواء التوتر .الرسائل الغربية كانت عبارة عن محاولة جس
نبض لبنان الــرسـمــي ،قبل تأليف الحكومة ،عــن االحتماالت
التي يمكن أن تــؤدي إلــى نشوب حــرب مع إسرائيل .لكن آلية
العمل جنوبًا ،وفق القرار  1701وعمل القوات الدولية مع الجيش
اللبناني ،جعلت من السهل تمرير الرسائل األميركية والدولية
إلــى لـبـنــان بــوجــوب ات ـخــاذ االحـتـيــاطــات املـنــاسـبــة ملـنــع تــدهــور
الــوضــع الجنوبي .يـعــرف األمـيــركـيــون أن األجـهــزة السياسية
كما األمـنـيــة الرسمية معنية بــاتـخــاذ أقـصــى درج ــات التأهب
واالستعداد ملواجهة أي اعتداء إسرائيلي ،لكنهم يعرفون أيضًا
أن للحزب قــواعــده وآلـيــة عمله املختلفة ،وأنــه ال يمكن أن يقع
اعتداء على لبنان وال يشارك الحزب في مواجهته ،ما سيفتح
املنطقة على احتماالت كبيرة وغامضة .لذا حرصوا على إشاعة
أجواء سحب التوتر من الجنوب وترك الوضع في املنطقة يسلك
الطريق الدولية املعتمدة  -أي األمم املتحدة  -وتفادي تحويل أي
أخطاء ميدانية مهما كانت أهميتها ،إلى حرب شاملة.

تقرير

تظاهرة األحد الشعبية« ...ال ثقة» بالحكومة
ُ ّ
في آخر تظاهرة نظمت في  20كانون
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ق ـ ـ ـ ـ ّـررت ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـيــة
والنقابية واملدنية والطالبية املنظمة
ل ـل ـت ـح ــرك ــات ال ـش ـع ـب ـي ــة أن تـسـتـكـمــل
تـ ـح ــرك ــاتـ ـه ــا م ـ ــع ت ـش ـك ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـجــديــدة ،ومـنــاقـشــة بيانها ال ــوزاري
ف ـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب .األسـ ـ ـ ـ ــاس هــو
تــوج ـيــه رس ــال ــة ب ـ ــ«ال ث ـق ــة» لـحـكــومــة،
واضـحــة هــي سياساتها االقتصادية
واالجتماعية ،التي تستمر فــي إفقار
ُ ّ
اللبنانيني وت ــرت ـ ًـب عليهم املــزيــد من
ّ
الـ ــديـ ــون ،فـ ــارضـ ــة ف ــي كـ ــل مـ ـ ـ ّـرة رزم ــة
ج ــدي ــدة م ــن ال ــرس ــوم وال ـض ــرائ ــب غير
املـبــاشــرة وغـيــر الـعــادلــة كــونـهــا تطال
الـجـمـيــع ،بـصــرف الـنـظــر عــن مستوى
دخ ــل ك ــل م ـن ـهــم .امل ـعــركــة ُي ـف ـتــرض أن
تعني الجميع ،لذلك أطلقت هذه القوى
سابقًا التحركات املناطقية ،وتسعى

(مروان طحطح)

إلــى إط ــاق حــراكــات طالبية ونقابية
ونـســائـيــة ومــدن ـيــة ومـهـنـيــة وبـيـئـيــة،
ُ ّ
«تتكامل جميعها لتشكل روافــد بناء
الحراك الشعبي وتوسيعه».
ّ
نــفــذت هــذه الـقــوى «وعــدهــا» ،الثالثاء
امل ــاض ــي ،م ــن خـ ــال تـنـظـيــم اع ـت ـصــام
فــي ســاحــة ري ــاض الـصـلــح ،بــالـتــزامــن

مــع انعقاد الجلسة النيابية ملناقشة
البيان ال ــوزاري .أمــا الخطوة الثانية،
فستكون يوم األحد  17شباط الجاري،
مع التظاهرة املركزية في بيروت .تحت
ُعنوان «إلى الشارع» ،يعود اللبنانيون
امل ـت ـضــررون مــن «إح ـجــاف» سياسات
أركــان الدولة بحقهم ،ليقولوا «ال ثقة
للحكومة وبـيــانـهــا ال ـ ــوزاري ،ورفـضــا
لـسـيــاســاتـهــا الـضــريـبـيــة وإجــراءات ـهــا
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـطـ ـ ــال الـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــات الـ ـفـ ـقـ ـيـ ــرة
واملـ ـت ــوسـ ـط ــة ،وت ـس ـت ـمــر بــإع ـفــاءات ـه ــا
ودعمها للمصارف والريوع ورؤوس
األمـ ـ ــوال» .ستنطلق الـتـظــاهــرة األحــد
ال ـســاعــة  12ظ ـه ـرًا ،م ــن ســاحــة بـشــارة
ال ـخ ــوري إل ــى ســاحــة ري ــاض الـصـلــح،
مرورًا بجمعية املصارف ومركز البنك
الدولي.
(األخبار)
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مجتمع

مجتمع
ً
تحقيق بدءًا من عام  ،2013شهدت مرحلة الروضات في التعليم الرسمي إقباال غير مسبوق بعدم كان غيابها
وإدخال طرائق تعليم جديدة وتجهيز
سببًا أساسيًا في إعراض اللبنانيين عن المدرسة الرسمية .تطوير المناهج ّ
المدارس باللوجستيات الحديثة كلها لعبت دورًا في نجاح «التجربة» التي تشكل خطوة أولى على طريق تعزيز
التعليم الرسمي ،رغم أن هناك من يصف هذا النجاح بالـ«مؤقت» ،ويربطه باقبال الطالب السوريين ال اللبنانيين

تقرير

قضية صوفي مشلب

نحو أول حكم في خطأ طبي؟

ّ
الروضات في التعليم الرسمي :االنتعاش مؤقت؟
ارتفاع اإلقبال خطوة أولى على طريق تعزيز المدرسة الرسمية

فاتن الحاج
لـ ــم ت ـن ـش ــأ الـ ـ ــروضـ ـ ــات فـ ــي امل ـ ـ ــدارس
ّ
ال ــرس ـم ـي ــة إال ح ــديـ ـث ــا .غـ ـي ــاب ه ــذه
املـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـت ــأس ـي ـس ـي ــة ل ـش ـخ ـص ـيــة
ال ـت ـل ـم ـيــذ وت ـك ــوي ــن ه ــوي ـت ــه ال ــذات ـي ــة
واالج ـت ـمــاع ـيــة كـ ــان ،تــاري ـخ ـيــا ،أحــد
أسـبــاب اإلع ــراض عــن هــذه امل ــدارس.
م ـن ــذ عـ ــام  ،2013م ــع ت ـج ـه ـيــز نـحــو
 300روضـ ــة م ــن أص ــل  990مــدرســة
ف ــي مـخـتـلــف امل ـنــاطــق ب ـقــرض مـ ّـولــه
الـ ـبـ ـن ــك الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،ش ـ ـهـ ــدت روضـ ـ ــات
امل ــدارس الرسمية «نـهـضــة» تحتاج
«حتمًا إلى استكمال وتعميم» ،كما
يقول رئيس دائــرة التعليم الرسمي
ف ــي وزارة ال ـت ــرب ـي ــة هـ ـ ــادي زل ــزل ــي.
ب ــدأت ه ــذه «الـنـهـضــة» مــع املــراسـيــم
املتالحقة عــامــي  2012و 2014التي
ح ــددت ال ـس ـنــوات ال ــدراس ـي ــة ملرحلة
ال ــروض ــات ب ــ 3س ـنــوات ب ــدل سنتني،
ّ
وسن الدخول بـ  3سنوات (حتى 31
كــانــون الـثــانــي) بــدل  4س ـنــوات .قبل
ذلــك ،وعلى عكس التعليم الخاص،
كــان الطفل يــدخــل التعليم الرسمي
في سن الرابعة (حتى آخر حزيران)،
ويتابع سنتني دراسيتني ،باعتبار
أن السنة األولى سنة حضانة وغير
نظامية.

ّ
مناهج مطورة للروضات

ترافق ذلك مع إعــادة املركز التربوي
الـنـظــر ف ــي مـنــاهــج مــرحـلــة الــروضــة
ضمن مــا سمي ب ـ «املـنــاهــج املـطـ ّـورة
لـلــروضــات» الـتــي بــدأ تطبيقها عام
 .2013ه ــذه امل ـنــاهــج ت ــرك ــز ،بحسب
رئـيـســة امل ــرك ــز ن ــدى عــوي ـجــان ،على
اس ـت ـع ـمــال امل ـع ــرف ــة ال ـت ــي يكتسبها
التلميذ فــي املــدرســة فــي مــواقــف من
الـحـيــاة الـيــومـيــة ،وت ــرف ــده بـمـهــارات
ل ـ ــانـ ـ ـط ـ ــاق فـ ـ ــي مـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم
األساسي .وتعتمد على استراتيجية
ّ
تعلم ثالثة األبعاد :ماذا نعلم؟ كيف
ّ
ّ
ن ـع ــل ــم؟ مل ـ ــاذا ن ـع ــل ــم؟ وه ـ ــذه امل ـنــاهــج
أحــدثــت ،بحسب مــديــرة روضــة عمر
األنـســي الرسمية ،مــرفــت شميطلي،
ّ
ق ـف ــزة نــوع ـيــة .إذ ســل ـحــت املـعـلـمــات

بــأدوات توجيهية وبطاقات لقياس
أداء األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ،ولـ ـ ــم ت ـع ــد ال ــروض ــة
مرتبطة بمهارات املعلمة فحسب ،أي
حني تكون هذه املعلمة مبدعة تكون
الروضة مميزة ،وحني تكون ضعيفة
تكون الروضة كذلك.

راجانا حمية

( .)%18٫41وم ــع أن ه ـنــاك تــربــويــن
مـتــابـعــن ألحـ ــوال الـتـعـلـيــم الــرسـمــي
ّ
يـشـيــرون إلــى أن هــذه املــرحـلــة قابلة
لــإقـفــال بالكامل فــي مــا لــو غــادرهــا
ّ
التالمذة السوريون ،تؤكد شميطلي
أن اإلقبال على روضتها من التالمذة
اللبنانيني أساسًا ،وأن عدد التالمذة
ال ـســوريــن انـخـفــض مــن  100تلميذ
إلى  40هذا العام.

التربية باللعب
عام  ،2015استفادت الدولة اللبنانية
مــن م ـشــروع اإلن ـم ــاء ال ـتــربــوي  1و2
ّ
املمول بقرض من البنك الدولي ،في
تــرمـيــم ال ــروض ــات .شـمــل ذل ــك إنـشــاء
م ــاع ــب خ ــاص ــة ب ــاألط ـف ــال وم ــراف ــق
ص ـح ـي ــة م ــائـ ـم ــة وغـ ـ ـ ــرف م ـس ـت ـق ـلــة
لتنفيذ األنـشـطــة املـشـتــركــة ،إضــافــة
إلـ ــى تـجـهـيــز ال ـص ـف ــوف ب ــال ـط ــاوالت
وك ــراس ــي وك ــل م ــا يـحـتــاجــه الـطـفــل.
أمـ ــا ال ـع ــام ــة الـ ـف ــارق ــة ف ــي امل ـش ــروع
فكانت تــزويــد هــذه امل ــدارس بألعاب
ووسـ ــائـ ــل ت ــرب ــوي ــة ذات م ــواص ـف ــات
عــاملـيــة لـنــاحـيــة ال ـج ــودة والـسـهــولــة
ومتانة االستعمال والتنظيف ،وهي
كلفت مئات آالف الدوالرات ،ولم يكن
ما يماثلها في املكتبات اللبنانية أو
في املدارس الخاصة.
ال ت ـخ ـفــي مـ ـس ــؤول ــة ق ـس ــم ال ــروض ــة
فـ ــي م ــدي ــري ــة اإلرش ـ ـ ـ ــاد وال ـت ــوج ـي ــه،
س ـحــر األسـ ـم ــر ،االعـ ـت ــراض ــات الـتــي
واج ـه ــت ال ـت ـجــربــة ف ــي ب ــداي ــات ـه ــا ،ال
سـيـمــا م ــن ب ـعــض م ــدي ــري امل ـ ــدارس.
من أبــرز األسئلة التي كــان يطرحها
ه ـ ـ ــؤالء« :شـ ــو شـغـلـتـنــا ن ـلـ ّـع ـب ـهــم أو
ّ
نعلمهم ،أهلهم باعتينهم ليتعلموا
الحرف ويكتبوا» .لكن مع املتابعة،
ت ـح ـس ـنــت ،ب ـح ـســب األسـ ـم ــر ،الـبـيـئــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـص ـح ـي ــة ل ــأط ـف ــال،
وازداد اه ـت ـم ــام امل ــدي ــري ــن ووعـيـهــم
ل ـه ــذه امل ــرح ـل ــة ال ـح ـس ــاس ــة ال ـت ــي لــن
تـتـكــرر فــي رح ـلــة الـتـعـلـيــم النظامي
والـ ـ ـت ـ ــي يـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـ ـكـ ــون املـ ـك ــان
الحاضن الطالق الصغار في املراحل
الـتـعـلـيـمـيــة األخ ـ ــرى .ت ـقــول األس ـمــر:
«في ذهن البعض ،التعليم هو ورقة
وق ـ ـلـ ــم ،ف ـي ـم ــا م ـه ـم ـت ـنــا هـ ــي تـحـفـيــز
األط ـف ــال عـلــى االك ـت ـشــاف وإع ــداده ــم
للحياة .فعندما يلعبون يتحركون
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ويـخـطـطــون وي ـت ـصــرفــون ويـقـلــدون
األدوار ويمثلون ،ويطورون خيالهم،
وي ـ ـحـ ــاكـ ــون اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ،وي ـل ـت ــزم ــون
بــال ـت ـع ـل ـي ـمــات ،وي ـخ ـت ـب ــرون ال ـح ـيــاة
الواقعية ،واألهــم أنهم يتعلمون بال
خوف من النتائج».

إثـ ــر ذل ـ ــك ،ع ـق ــدت وح ـ ــدة ال ــروض ــات
ل ـ ـقـ ــاءات ت ــدري ـب ـي ــة م ــع ك ــل مـعـلـمــات
هــذه املــدارس شرحت خاللها كيفية

البنك الدولي يقيس النتائج
م ــواكـ ـب ــة لـ ـه ــذا الـ ـعـ ـم ــل ،كـ ـ ــان ال ـب ـنــك
الــدولــي يـقــوم ،عبر خـبــرائــه ،بقياس
الجودة التعليمية في هذه املدارس.
وق ــد اخ ـت ــار عـيـنــة عـشــوائـيــة م ــن كل
املـ ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ( 68م ــدرس ــة،
م ـ ــن ض ـم ـن ـه ــا مـ ـ ـ ـ ــدارس ل ـ ــم ت ـح ـصــل
ع ـلــى ت ـج ـه ـيــزات م ــن أج ــل امل ـق ــارن ــة)،
وق ــد أظ ـه ــرت ال ـن ـتــائــج ال ـحــاجــة إلــى
استخدام هذه الوسائل بشكل جدي.

يخشى تربويون من
أن يكون االقبال على
الروضات الرسمية
مرتبطًا بالنزوح السوري

ف ــرز وتــوضـيــب واس ـت ـخــدام األلـعــاب
التربوية بانتظام .ثم جــرت لقاءات
مع مديري امل ــدارس عرضت خاللها
وثــائــق الــروضــات لشرح آلية العمل
وف ـ ــق م ـق ـي ــاس ال ـ ـجـ ــودة ال ـت ـع ـل ـم ـيــة.
بعد ذلــك ،أعــد البنك الــدولــي تقريره
للعام الدراسي املاضي 2018 - 2017
لتأتي النتائج إيجابية ومتقدمة في
مـعـظــم املـ ـ ــدارس ،م ــوض ــوع الـقـيــاس.
أمــا التحدي الكبير فهو عــدم فرملة
العمل واستكماله في العام الدراسي
ال ـحــالــي لـيـشـمــل ع ــددًا مـضــاعـفــا من
املــدارس بغية الحفاظ على النتائج
اإليـجــابـيــة املحققة ،مــع التطلع إلى
إح ـ ــراز ن ـتــائــج مـمــاثـلــة ف ــي املـ ــدارس
املنوي متابعتها ،على أن يتبني ما
إذا كــانــت ه ــذه املـ ــدارس املـجـهــزة قد

أصبح لديها عــدد أكثر مــن األطفال
مقارنة مع غيرها.

األعداد في ازدياد

ً
هل أدى هذا املشروع فعال إلى ازدياد
اإلق ـبــال على الــروضــات فــي التعليم
الرسمي؟
بعد االطالع على األرقام اإلحصائية
الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ــن امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـتـ ــربـ ــوي
ل ـل ـب ـحــوث ،ي ـت ـبـ ّـن أن نـسـبــة تــامــذة
الروضة في القطاع الرسمي ازدادت
في مقابل نسبة تالمذة القطاع العام
كـكــل .فـفــي ع ــام  2014ك ــان ال ـعــدد 47
ألفًا و 755تلميذًا من أصل  310آالف
و 140تلميذًا ( ،)%15.40وارتفع في
عــام  2017الــى  60ألفًا و 374تلميذًا
مـ ــن أص ـ ــل  327ألـ ـف ــا و 951ت ـل ـم ـي ـذًا

من العوائق األساسية التي واجهت
املـ ـش ــروع ق ـ ــرار وزارة ال ـتــرب ـيــة هــذا
ال ـع ــام ب ـعــدم تـشـعـيــب ال ـص ـفــوف ،ما
أدى الــى اكـتـظــاظ يــؤثــر على طرائق
تعليم أطفال هذه املرحلة .فقد وصل
عدد التالميذ في بعض القاعات إلى
 40تلميذًا ،فيما ينبغي أن يـتــراوح
العدد بني  15و 30كحد أقصى.
وكـ ـ ـ ــون ال ـ ـ ــروض ـ ـ ــات م ــرحـ ـل ــة ق ــائ ـم ــة
بذاتها لها خصائصها ومناهجها
وطــرائ ـق ـهــا امل ـم ـي ــزة ،ف ـه ــذا يـسـتـلــزم،
بـ ـحـ ـس ــب األس ـ ـ ـمـ ـ ــر ،ج ـ ـه ـ ــازًا ب ـش ــري ــا
متخصصًا ينظر إلى جميع األطفال
على أنهم قابلون للتعلم ،وبالتالي
يـ ـع ــامـ ـلـ ـه ــم بـ ــال ـ ـت ـ ـسـ ــاوي ويـ ـحـ ـت ــرم
ّ ّ
الفروق الفردية بينهم .إال أن الوزارة
لـ ـ ــم تـ ـلـ ـح ــظ أي تـ ــرت ـ ـيـ ــب ل ـت ــوظ ـي ــف
ح ـم ـلــة اخ ـت ـص ــاص ري ـ ــاض األط ـف ــال
أو ال ـط ـف ــول ــة املـ ـبـ ـك ــرة ،ال س ـي ـمــا مــن
متخرجي كلية التربية في الجامعة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ل ـت ـع ــزي ــز ه ـ ــذه امل ــرح ـل ــة.
ّ
وفــي الــواقــع ،ف ــإن  %54مــن معلمات
الروضات ّ
مثبتات في املالك ،وهؤالء
خ ـض ـعــن لـ ـ ـ ــدورات إع ـ ــدادي ـ ــة ام ـت ــدت
لسنتني في دور املعلمني واملعلمات
أو ف ـ ـ ــي كـ ـلـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة (ل ـح ـم ـل ــة
اإلجـ ـ ـ ـ ــازات) ش ـم ـلــت ك ــل م ــا يـخـتــص
بتعليم األطفال والتعامل معهم .أما
بقية املعلمات فهن متعاقدات وعلى
فترات متالحقة .كما ال تنجو مرحلة
ال ــروض ــات مــن املـنــاقــات السياسية
للمعلمني التي تستجيب للوثة امليل
إلـ ــى االس ـت ــرخ ــاء وع ـ ــدم االن ـتــاج ـيــة،
مرورًا بسياسة التعاقد التي ّ
خربت
التعليم الرسمي بمراحله كافة.

وجهة نظر

صفقة «ليسيه عبد القادر} :بداية مشروع خصخصة التعليم الرسمي؟
طالعتنا وسائل االعــام وتسريبات
رسمية عن صفقة تم االتـفــاق عليها
بــن وزارة التربية والتعليم العالي
وادارة «ليسيه عبد الـقــادر» (ب ــإدارة
«مــؤسـســة ال ـحــريــري» بــالـشــراكــة مع
السفارة الفرنسية) لنقل طــاب هذه
املدرسة الى مجمع تربوي رسمي في
منطقة زقاق البالط («مجمع الشيخ
سـعــد الـعـبــدالـلــه الـســالــم ال ـص ـبــاح»).
بـ ـه ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ،تـ ـك ــون ال ـ ـ ـ ــوزارة قــد
ق ـض ــت ن ـهــائ ـيــا ع ـل ــى مـ ـش ــروع كـبـيــر
ل ـطــاملــا ك ــان أب ـن ــاء ب ـي ــروت يـحـلـمــون
بــانـشــائــه .ف ـهــذا املـجـ ّـمــع املـنـجــز منذ
س ـنــوات ويـتـســع ملـئــات ال ـتــامــذة ،لم
تبادر الوزارة الى تعيني جهاز اداري
وتعليمي له الستقبال التالمذة ،ما

ّأدى ال ــى حــرمــان أهــالــي ب ـيــروت من
تسجيل أوالدهــم فى مدرسة حديثة
ّ
مجهزة بمتطلبات التدريس
البناء
ال ـض ــروري ــة ال ـتــي كــانــت ضـمــن دفـتــر
ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط ال ـ ـتـ ــي وضـ ـعـ ـتـ ـه ــا وزارة
التربية لتنفيذ هذا الصرح التربوي.
كانت االعذار الرسمية ،منذ سنوات،
ان امل ـب ـن ــى ي ـش ـكـ ّـو م ــن ث ـ ـغـ ــرات ،وان
املـ ـتـ ـعـ ـه ــد ل ـ ــم يـ ـن ــف ــذ ب ـ ـنـ ــود االت ـ ـفـ ــاق
املــوقــع ،إلــى جانب حجج اخــرى بات
واض ـح ــا أن ال ـه ــدف مـنـهــا كـ ــان عــدم
تـشـغـيــل ّامل ـج ـمــع .وق ــد بـ ــدأت أسـبــاب
ذلــك تتكشف حاليًا من خــال صفقة
تـقــديــم املـبـنــى الــرس ـمــي ال ــى الـقـطــاع
ال ـخ ــاص .ربـمــا ال يـعــرف الـبـعــض أن
ج ــزءًا مــن ه ــذا املـجـمــع يشغله معهد

ال ـع ـل ــوم ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة
الـ ـت ــاب ــع ل ـل ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مـنــذ
سـ ـن ــوات ،وك ــان ــت الـصـفـقــة ال ـجــديــدة
تـتـضـ ّـمــن ت ـقــديــم ك ــل م ـبــانــي املـجـمــع
ال ـ ــى «ال ـل ـي ـس ـي ــه» .ل ـك ــن رف ـ ــض إدارة
املعهد اخالء الجزء الذي يشغله ،دفع
ال ــى اقـتـصــار الـصـفـقــة عـلــى ج ــزء من
املجمع.
أمــام هــذه املعطيات والــوقــائــع ،ال بد
من تسجيل اآلتي:
ً
أوال ،ملا كانت وزارة التربية والتعليم
ال ـعــالــي امل ـس ــؤول ــة امل ـب ــاش ــرة ع ــن كل
م ــؤسـ ـس ــات ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ــرسـ ـم ــي فــي
ّ
لبنان وكــل مــا يتعلق بها (املناهج،
املعلمني ،التالمذة ،االبنية املدرسية،
ال ـت ـج ـه ـيــزات ،ال ـت ـحــديــث وال ـت ـطــويــر،

االع ــداد وال ـتــدريــب ،)...أليس االجــدى
بـهــذه الـ ــوزارة االسـتـفــادة مــن مجمع
م ــدرس ــي ح ــدي ــث ال ـب ـن ــاء الس ـت ـق ـبــال
طــاب مــدارس رسمية تشغل مباني
سكنية تفتقر ال ــى الـحــد االدن ــى من
ّ
مقومات البناء املــدرســي ،خصوصًا
في العاصمة بيروت؟
ثــان ـيــا ،ه ــل ب ــدأ م ـش ــروع خصخصة
املــدرســة الرسمية لتتم عملية كهذه
بــرعــايــة وزارة الـتــربـيــة ومــوافـقـتـهــا؟
واذا كــان الـجــواب عكس ذلــك ،فلماذا
ّ
املجمع
ال تبادر الوزارة الى استعادة
وتــأمــن الجهاز االداري والتعليمي
وت ــوفـ ـي ــر امل ـس ـت ـل ــزم ــات الـ ـض ــروري ــة
النـ ـط ــاق أعـ ـم ــال ال ـت ــدري ــس ف ـيــه مع
مطلع الـعــام الــدراســي 2020 - 2019

(ورهــان ـنــا عـلــى الــوزيــر اك ــرم شهيب
لتنفيذ هذا املشروع).
ث ــال ـث ــا ،أي ــن وزراء ب ـي ــروت ونــواب ـهــا
وم ـحــاف ـظ ـهــا ورئـ ـي ــس ب ـلــدي ـت ـهــا مــن
ه ــذه الـصـفـقــة ،وه ــم املــؤتـمـنــون على
املــؤس ـســات الــرسـمـيــة وف ــي مقدمها
املدرسة الرسمية ،ومطالبون بالعمل
ل ـتــوف ـيــر امل ـق ـع ــد الـ ــدراسـ ــي امل ـنــاســب
البـ ـن ــاء ال ـع ــاص ـم ــة .ه ـ ـ ــؤالء ،جـمـيـعــا،
مطالبون اليوم بوقف هــذه الصفقة
وامل ـ ـبـ ــادرة ال ــى اف ـت ـتــاح ه ــذا ال ـصــرح
ال ـت ــرب ــوي أمـ ــام أب ـن ــاء ب ـي ــروت مطلع
العام الــدراســي املقبل بالتنسيق مع
وزارة التربية.
راب ـعــا ،أيــن مــواقــف رواب ــط االســاتــذة
واملعلمني الرسميني من صفقة كهذه

7

ت ـتــم ف ــي وض ــح ال ـن ـهــار وع ـلــى م ــرأى
ال ـج ـم ـيــع وم ـس ـم ـع ـه ــم؟ أال يـسـتـحــق
الـتـعـلـيــم الــرس ـمــي مـثــل ه ــذه االبـنـيــة
بــديــا عــن االبـنـيــة املـسـتــأجــرة والتي
ال تـتـمـتــع بمعظمها بــالـحــد االدن ــى
من املواصفات التربوية والتعليمية؟
وفــي هــذا املـجــال ،على الــروابــط كافة
اتخاذ املوقف الحاسم والجدي ملنع
تـمــريــر ه ـكــذا م ـش ــروع ،والـعـمــل على
االس ـت ـفــادة الفعلية مــن ه ــذا املجمع
لصالح أبناء الفئات الشعبية.
خ ــامـ ـس ــا ،دع ـ ـ ــوة ال ـ ـقـ ــوى وال ـه ـي ـئ ــات
وال ـج ـم ـع ـي ــات ك ــاف ــة ألخ ـ ــذ امل ـ ـبـ ــادرة
والـتـحــرك للحفاظ على هــذا املجمع
وتحمل مسؤولياتهم أمام ما يخطط
لعدم تمكني اصحاب الدخل املحدود

م ــن االلـ ـتـ ـح ــاق ب ــامل ــدرس ــة الــرس ـم ـيــة
وارغــامـهــم على التوجه الــى التعليم
الـخــاص ال ــذي يـنــوء اهــالــي التالمذة
من أعبائه وارتفاع أقساطه السنوية.
أوق ـ ـ ـفـ ـ ــوا ه ـ ـ ــذه الـ ـصـ ـفـ ـق ــة امل ـش ـب ــوه ــة
وح ّــاف ـظ ــوا ع ـلــى ال ـت ـع ـل ـيــم الــرس ـمــي،
ووفـ ـ ـ ــروا ل ـه ــذا ال ـت ـع ـل ـيــم م ــا يتطلبه
مــن مـقــومــات لتطويره وتمكينه من
لعب دوره املنافس الـجــدي للتعليم
الخاص .واألهــم :هل كان املسؤولون
وامل ــرجـ ـعـ ـي ــات ل ـي ـظ ـه ــروا م ـث ــل ه ــذه
االه ـت ـمــام ل ــو أن م ــدرس ــة رسـمـيــة أو
أك ـثــر ت ــواج ــه أزمـ ــة كــالـتــي تــواجـهـهــا
مدرسة خاصة؟ سؤال برسم الجميع.

النقابي محمد قاسم

أول مــن أم ــس ،خــرج ف ــوزي مشلب ،والــد
الطفلة صوفي ـ ـ التي انعطبت حياتها
بسبب خطأ طبي ّ
سبب لها ضررًا دماغيًا
وكلويًا ـ ـ مــن آخــر جلسة اسـتـجــواب مع
املدعى عليهما ،نقيب األطباء في بيروت
الدكتور ريمون الصايغ ورئيسة لجنة
التحقيقات فــي النقابة الــدكـتــورة كلود
س ـم ـعــان ،مـكـتـفـيــا بـخـبــر إح ــال ــة قــاضــي
التحقيق في جبل لبنان ساندرا املهتار
املـلــف إلــى النيابة العامة للمطالعة .لم
يكن في باله أن قــرارًا قضائيًا قد يصدر
ب ـعــد س ــاع ــات قـلـيـلــة ع ــن امل ـ ّـدع ــي ال ـعــام
االسـتـئـنــافــي فــي جـبــل لـبـنــان ،القاضية
غــادة عــون ،يطلب االدع ــاء على الصايغ
وس ـم ـعــان «ب ـج ــرم إع ـط ــاء ت ـقــاريــر طبية
كــاذبــة فــي مـلــف الطفلة صــوفــي مشلب،
سندًا إلى املادة  461عقوبات ( )...والتي
تصل عقوبتها إلى سنتني سجنًا».
ََ
نــفــس آخــر مــن «األم ــل بالقضاء» تنفسه
الوالد املفجوع بطفلته التي يعاين أملها
وهي تكبر كل يوم ،وإن كان «لن ّ
يعوض
لي ما فقدته صوفي» ،لكنه ـ ـ في ميزان
العدالة ـ ـ يعني الكثير له ،وخصوصًا أن
هــذه الشكوى «هــي أول شكوى مباشرة
ترفع ضد نقابة األطباء».
ان ـت ـه ــى «ال ـ ـشـ ــوط األول» م ــن ال ـش ـكــوى
ضد الصايغ وسمعان ،وعــاد امللف إلى
املهتار إلصدار قرارها الظني .استغرقت
هــذه الـجــولــة سـنــة وثـمــانـيــة أش ـهـ ٍـر ،كــان
خــال ـهــا م ـش ـلــب ي ـح ـضــر ال ـج ـل ـســات في
غـيــاب املــدعــى عليهما أو مــن يمثلهما.
مــع ذل ــك« ،انـتـصــر الـقـضــاء ل ــي» .مــن تلك
الشكوى ،بقي القرار االتهامي :إما الحكم
ب ــاإلدان ــة أو الـ ـب ــراءة .ي ـعــود مـشـلــب إلــى
جلسة االستجواب األخيرة أمام املهتار،
حيث «سمح لي بالحضور وطرح بعض
األس ـئ ـلــة ع ـلــى امل ــدع ــى ع ـل ـي ـه ـمــا» .يعيد

ط ــرح تـلــك األسـئـلــة ال ـتــي قــالـهــا عـشــرات
املـ ــرات ،وف ــي كــل م ــرة ك ــان يــريــد الـجــواب
نفسه بأنهم «أخطأوا بحق ابنتي» .من
جـمـلــة األس ـئ ـل ــة «سـ ـ ــؤال ل ـل ـصــايــغ حــول
التقرير الذي صدر وما إذا كان يتبناه أم
ال؟ لكنني لم أحصل على جــواب واضح
منه .أما سمعان ،فاعترفت بأنها هددت
أح ــد األط ـب ــاء ال ــذي رف ــض إع ـط ــاء إف ــادة
كــاذبــة بإحالته إلــى املجلس التأديبي».
آخ ــر األس ـئ ـلــة ال ـتــي وجـهـهــا مـشـلــب إلــى
ً
سمعان ،ولــم ينتظر منها جوابًا أصــا،
كان حول وظيفة املجلس التأديبي« :هل
هو للمحاسبة أم للتهديد ،وكيف يمكنك
تحويل طبيب رفض إعطاء تقرير كاذب
ً
إلى املجلس التأديبي بدال من أن تحيلي
من أخطأوا بحق ابنتي مع علمك بثبوت
الخطأ؟».
ل ـي ـســت ه ـ ــذه ال ـش ـك ــوى ال ــوحـ ـي ــدة ال ـتــي
رفعها مشلب في قضية ابنته .ثمة ثالث
ش ـكــاوى أخ ــرى ،منها واح ــدة لــم تمض
عليها أســابـيــع أم ــام النيابة الـعــامــة في

جـبــل لـبـنــان ضــد الطبيبة س ــان ــدرا ص.
ال ـت ــي «ق ــدم ــت ت ـقــري ـرًا ك ــاذب ــا ف ــي قضية
صــوفــي» .الشكوى الثانية ضد الطبيب
غـســان ح .بتهمة «إعـطــاء إف ــادة كــاذبــة».
والدعوى الثالثة ضد مستشفى القديس
ج ــاورج ـي ــوس وأرب ـع ــة أط ـب ــاء «أخ ـط ــأوا
مــع اب ـن ـتــي» ،وه ــي ال ـيــوم مـفـتــوحــة أمــام
القاضية املنفردة الجزائية في بيروت،
ضياء مشيمش.
 4دع ـ ــاوى أقــام ـهــا مـشـلــب خ ــال عــامــن
ونصف عام ،من أجل «تحقيق العدالة»،
فــي مـقــابــل  8ش ـكــاوى رف ـعــت فــي وجهه
«مل ـن ـع ــي مـ ــن م ـت ــاب ـع ــة ق ـض ـي ــة اب ـن ـت ــي».
عامان ونصف عــام ،يواجه مشلب فيها
وحيدًا في قضية هي األولى من نوعها،
«فيما لــو ثبت بالحكم النهائي الخطأ
الطبي» .وإذ يعمل من أجل الوصول إلى
هــذا الـحـكــم ،إال أنــه يـقــول بــ«أنـنــي أكلت
الـ ـض ــرب» ،فــال ـعــدالــة «م ــا رح تعوضلي
ب ـن ـت ــي» ،ل ـك ـنــه ي ـط ـمــح إل ـي ـه ــا «مـ ــن أج ــل
آخرين أتوا وقد يأتون بعد صوفي».

طلب االدعاء على نقيب األطباء بجرم إعطاء تقارير طبية كاذبة (أرشيف)

تقرير

ّ
الروحية سلبتها حضانة ولديها
المحكمة
دوللي «استأنفت» الحكم في الصرح البطريركي
ايلده الغصين
ّ
سجلت دوللي الخباز ،باعتصامها أمام
الصرح البطريركي في بكركي ،اعتراضًا
غير مسبوق على قرار املحكمة الروحية
ب ـن ــزع ح ـضــانــة ول ــدي ـه ــا م ـن ـهــا لـصــالــح
ّ
املارونية
الوالد .قرار املحكمة االبتدائية
امل ـ ّ
ـوح ــدة ف ــي ذوق مـصـبــح (كـ ـس ــروان)،
الـ ـص ــادر ف ــي  15ك ــان ــون ال ـثــانــي ،2019
ّ
وال ــذي تسلمته الـخـبــاز قبل أي ــام ،منح
الوالد «حق حراسة الولدين القاصرين»
(مــولــوديــن فــي  2004و .)2011كـمــا أقـ ّـر
«ث ـب ــوت ب ـط ــان ال ـ ـ ــزواج» (الـ ـط ــاق لــدى
ّ
املسيحية) بــداعــي عــدم قــدرة
الـطــوائــف
ّ
ال ـخ ـبــاز «ع ـلــى تـحــمــل واج ـب ــات الـ ــزواج
ّ
ّ
نفسية،
األساسية ألسباب ذات طبيعة
استنادًا إلى القانون  818الفقرة .»3
قرار املحكمة جاء بعد ثالث سنوات من
دعوى الطالق ،ووفق دوللي فإن الدعوى
«سارت بشكل سليم .وقبل عامني صدر
تقرير لطبيب نفسي لصالحي ،وبقي
امل ـل ــف ق ـي ــد ال ـ ـ ــدرس إلـ ــى ح ــن تـبـلـيـغــي
م ـ ّتــأخــرة ،أي قـبــل أيـ ــام ،بــأنـنــي خـســرت
حقي بحضانة ابنتي وابني» .األسباب
«ذات الـطـبـيـعــة الـنـفـسـيــة» ال ـتــي ذكــرهــا
القرار ،تعزوها الخباز إلى «تقرير صادر
ّ
نفسية لــم أره ــا ولــم أتعرف
عــن طبيبة
ع ـل ـي ـهــا ولـ ــم ت ـقــاب ـل ـنــي»! ق ـ ــرار املـحـكـمــة
ّ
االبتدائي ال يمكن تنفيذه إال ّبعد مرور
 15ي ــوم ــا ع ـلــى الـتـبـلـيــغ ،ي ـح ــق خــالـهــا
لـلـمـتـضـ ّـرر مــن ال ـق ــرار ،الـخـبــاز فــي هــذه
ال ـحــالــة ،بــاالسـتـئـنــاف وه ــو مــا سيقوم

االستئناف أمام
المحكمة الروحية
وصدور القرار فيه ً
يتطلبان وقتًا طويال

بــه محاميها ،إذ يـنـ ّـص قــانــون املحاكم
امل ــارون ـ ّـي ــة ع ـلــى أن «ي ــرف ــع االسـتـئـنــاف
إل ــى الـقــاضــي ال ــذي أص ــدر الـحـكــم خــال
ّ
 15يـ ً
ـومــا مــن تـبــلـغــه ،ويـسـ ّـجــل فــي ملف
ّ
ال ــدرج ــة ال ـتــي ص ــدر فـيـهــا .أم ــا مالحقة
االستئناف فترفع مباشرة إلى القاضي
األع ـل ــى ف ــي غ ـضــون ش ـهــر م ــن تـقــديـمــه،
ّ
االستئنافية
وتـسـ ّـجــل فــي قلم املحكمة
ّ
ية».
إذا كانت محل ّ
غير أن الخباز فضلت «االستئناف» أمام
البطريركي« ،منذ يوم الثلثاء»
الصرح
ً
ّ
كـمــا تـشـيــر ،راف ـضــة ت ـنــاول الـطـعــام «إال
ب ــوج ــود ولـ ـ ـ ّ
ـدي إل ـ ــى ج ــانـ ـب ــي» .ت ـح ـ ّـرك
ال ـخ ـبــاز ك ــان هــدفــه «مـ ّقــابـلــة الـبـطــريــرك
(بشارة الراعي) ،ليتدخل بشكل مباشر
إلنـ ـ ـص ـ ــاف ـ ــي ب ـ ـحـ ــق ح ـ ـضـ ــانـ ــة أوالدي،
خصوصًا أن االستئناف وصدور القرار
ً
فيه قد يتطلبان وقتًا طــويــا» .عــدد من
امل ـط ــارن ــة وال ـك ـه ـنــة ف ــي ال ـص ــرح الـتـقــوا

ّ
وتحدثوا إليها ،لكنها لم تقابل
الخباز
البطريرك الراعي حتى ليل أمس ،بعدما
وج ـه ــت إل ـي ــه رس ــال ــة م ـك ـتــوبــة ،وتـلـفــت
إل ــى أن ـهــا «تــريــد مـنــه أن يـشـطــب ال ـقــرار
ّ
املارونية
بنفسه» .املشرف على املحاكم
النائب البطريركي املطران حنا علوان،
الـتـقــى الـخـبــاز أم ــام ال ـصــرح وأك ــد أنها
«حضرت مساء األربعاء وغــادرت مساء
الـ ـي ــوم (أمـ ـ ـ ــس)» ،الف ـت ــا ف ــي ح ــدي ــث إلــى
«األخـ ـب ــار» إل ــى أن «ال ـطــري ـقــة الــوحـيــدة
لــاع ـتــراض هــي الـلـجــوء إل ــى استئناف
الحكم االبتدائي ،لكن دوللي ّ
أصرت على
أن ّ
يغير البطريرك الراعي الحكم بنفسه
وه ــو مــا لـيــس ب ـم ـقــدوره وف ــق الـقــانــون،
ً
وح ـت ــى ل ــو أقـ ـ ّـر أم ـ ـرًا م ـمــاثــا ف ــا يمكن
تنفيذه» .يستطرد علوان بالقول «جميع
امل ـح ــاك ــم ت ـك ـفــل االس ـت ـئ ـن ــاف والـتـمـيـيــز
وك ــل مــن يشعر بــالـظـلــم عليه أن يسير
بالخطوات القانونية وهذا من مصلحة
دولـ ـل ــي ل ـت ـبــرهــن إن ك ــان ــت م ـظ ـلــومــة».
ّ
ّ
املسيحية
الروحية
وعــن وضــع املحاكم
ّ
واالتـ ـه ــام ــات ال ـت ــي ت ـت ـلــقــاهــا بــالـفـســاد
يجيب علوان «الفساد موجود
والرشى،
ّ
أيـنـمــا ك ــان ،لـكــنــه لـيــس كـمــا ي ـصـ ّـور في
اإلعالم ،وبابي مفتوح للشكاوى».
كـ ـ ــان عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـنـ ـس ــاء تـ ــداعـ ــى أمـ ــس،
ّ
للتجمع في بكركي دعمًا للخباز ورفضًا
لقرار املحكمة «املجحف بحقها كونها أم
مشهود لها بتربية طفليها واالهتمام
ّ
جامعية وال يمكن
بهما ،وهــي أسـتــاذة
اتهامها بعدم القدرة على تربية طفليها
ّ
نفسية» بحسب قريبتها.
ألسباب
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رياضة

رياضة
الكرة المعولمة

ّ
«السيدة العجوز» ال تبذر األموال

يواجه عباس
عطوي فريقه
السابق (عدنان
الحاج علي)

ّ
اإلدارة تستقدم النجوم بـ«المجان»
مع التضخم الهائل الحاصل في عالم كرة القدم اليوم،
اتجهت األندية األوروبية الكبيرة لدفع الكثير من األموال
بين أندية الطليعة ،غير أن
بغية الحفاظ على مركزها ّ
ّ
نادي يوفنتوس اإليطالي تمكن بفعل إدارته القوية من
المحلية والتألق أوروبيًا دون المبالغة
السيطرة على األلقاب
ّ
ّ
في البذخ ،مستفيدًا من كشافيه المميزين ،الذين يلجؤون
انتقال حرة
بالدرجة األولى إلى استقدام الالعبين بصفقات
ٍ
حسين فحص
ناد في إيطاليا،
رغم تصنيفه كأغنى ٍ
يـ ـع ـ ّـد ي ــوف ـن ـت ــوس أح ـ ــد أق ـ ــل األن ــدي ــة
إن ـفــاقــا ف ــي أس ـ ــواق االنـ ـتـ ـق ــاالت .منذ
ب ــداي ــة ال ـع ـقــد ال ـج ــدي ــد ،ق ــام ــت إدارة
البيانكونيري باستقطاب  10العبني
فــي صفقات انـتـقــال مجانية .أسـمـ ٌ
ـاء
ك ـب ـيــرة ع ـلــى غـ ــرار فــاب ـيــو ك ــان ــاف ــارو،
أن ــدري ــا بـيــرلــو وب ــول بــوغ ـبــا ،شكلت
ال ـق ــوام األس ــاس ــي لـلـنــادي اإليـطــالــي،
ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف س ـ ـي ـ ـطـ ــرتـ ــه ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإليـطــالــي .بعيدًا عــن الـجــانــب الفني،
س ــاه ـم ــت ه ـ ــذه ال ـس ـي ــاس ــة فـ ــي جـلــب
مصدر جديد لـعــائــدات الـنــادي جــراء
بيع هــؤالء الالعبني بأسعار مرتفعة
بعد وقت ،كما الحال عند بيع بوغبا
إل ــى مانشستر يــونــايـتــد مـقــابــل مئة
مـ ـلـ ـي ــون ي ـ ـ ـ ــورو ،ك ــأغـ ـل ــى صـ ـفـ ـق ــةٍ فــي
الـتــاريــخ حينها .أخ ـي ـرًا ،قــامــت إدارة
اليوفي بالتوقيع مع الالعب الويلزي
آرون رامـ ـس ــي ب ـص ـف ـقــة ان ـت ـق ــال ح ــر،
لـتـسـتـكـمــل سـيــاسـتـهــا ال ـنــاج ـحــة في
الـ ـتـ ـع ــاق ــدات ،والـ ـت ــي أع ـ ـ ــادت ال ـن ــادي
إل ــى مـنـصــات الـتـتــويــج بـعــد املـعــانــاة
الكبيرة في األلفية الجديدة.
ت ـع ــد إدارة ي ــوف ـن ـت ــوس واحـ ـ ـ ــدة مــن
أفـضــل اإلدارات فــي ك ــرة ال ـقــدم ،نظرًا
لالستقرار الفني واإلداري واملالي في
ال ـنــادي مــع تــوالــي الـسـنــوات .غير أن
الوضع لم يكن كذلك مع بداية األلفية،

بمنعطفات سيئة
حيث مــرت اإلدارة
ٍ
على خلفية إدانتها بالفساد من ِقبل
االتحاد اإليطالي .بعد هبوط النادي
للدرجة الثانية إثــر أزمــة الكالتشيو
بــولــي وص ـع ــوده م ــرة أخ ــرى ل ــدوري
الدرجة األولى ،عجزت اإلدارة السابقة
لـنــادي يوفنتوس عــن إرجــاع الفريق
إلى مصاف الكبار من جديد ،فتمثل
الحل باستقدام رئيس النادي أندريا
َّ
اإلداريني
أنييلي لثنائي سامبدوريا،
م ــاروتــا وبــاراتـيـشــي بغية تصحيح
امل ـســار .تــولــى مــاروتــا منصب املــديــر

قاد باراتيشي بإشراف أنييلي ثورة التغيير في تورينو (أرشيف)

العام للنادي بحيث أوكلت إليه مهمة
الـتـخـطـيــط لـلـســوق ال ـكــرويــة بـحــدود
املـيــزانـ ّـيــة املـمـنــوحــة مــن قـبــل اإلدارة،
ف ـي ـمــا اق ـت ـصــر ّدور ب ــارات ـي ـش ــي على
التعامل مع الكشافني والتفاوض مع
وكالء الالعبني.
فـ ــي ظـ ـ ـ ّـل األوضـ ـ ـ ـ ــاع امل ـ ـتـ ـ ّ
ـرديـ ــة آنـ ـ ــذاك
وال ـه ـبــوط الـكـبـيــر ف ــي أس ـهــم ال ـن ــادي،
رأى الـ ـبـ ـع ــض ف ـ ــي ت ـش ـك ـي ــل اإلدارة
ال ـجــديــدة مـخــاطــرة كـبـيــرة ،بـحـيــث أن
أي فـشــل جــديــد قــد ي ـغــرق يوفنتوس
ً
أكـ ـث ــر ،غ ـيــر أن أن ـي ـي ـلــي ام ـت ـلــك ن ـظــرة
أخ ــرى .عـ ّـول مالك الـنــادي على نجاح
الثنائي اإلداري في قيادة سامبدوريا
لتحقيق الكثير من اإلنجازات والتأهل
ل ـل ـب ـط ــوالت األوروبـ ـ ـي ـ ــة رغـ ــم هـبــوطــه
للدرجة الثانية ،إذ كان لتشابه ظروف
ســام ـبــدوريــا بــال ـيــوفــي آن ـ ــذاك الكلمة
الفاصلة في اتخاذ قرار التعيني.
م ـ ــع ك ـ ـثـ ــرة الـ ـ ــديـ ـ ــون وس ـ ـ ـ ــوء ال ـح ــا ّل ــة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة لـ ـي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ،ت ـم ــث ــل
هــدف مــاروتــا األول بتقليل الخسائر
املـ ّ
ـاديــة ،فقام بفسخ عقود العديد من
ال ــاع ـب ــن ال ـك ـب ــار ،ال ــذي ــن يـتـقــاضــون

مرتبات ضخمة على غــرار تريزيغيه
وكــامــوران ـيــزي ،ورك ــز فــي االنـتــدابــات
على ضم العبني موهوبني على سبيل
اإلعـ ـ ــارة ف ــي ظ ــل ق ـلــة املـ ـ ــوارد املـتــاحــة
ل ـل ـشــراء .ن ـظ ـرًا ل ـســوء ب ـنــاء املـنـظــومــة،
ف ـش ـلــت اإلدارة ف ــي مــوس ـم ـهــا األول
بـعــد أن احـتــل الـفــريــق املــركــز السابع
في ال ــدوري ،غير أن النجاح ظهر من

ناد
رغم تصنيفه كأغنى ٍ
في إيطاليا يعد يوفنتوس
أحد أقل األندية إنفاقًا
في أسواق االنتقاالت

نجحت اإلدارة
في استقطاب
النجوم (أ ف ب)

الناحية املالية بعد أن تمكنت اإلدارة
من تقليل الديون والتعافي اقتصاديًا
شيئًا فشيئًا .في الصيف التالي ،قامت
اإلدارة باتخاذ خطوة جديدة لتحسني
مـســار ال ـفــريــق ،فــاعـتـمــدت عـلــى أبـنــاء
النادي إلعادة ً اليوفي إلى أوروبا من
جديد ،واضعة أنطونيو كونتي على

رأس اإلدارة الفنية للفريق .رغم افتقار
سـجـلــه ال ـتــدري ـبــي ،تـمـكــن كــونـتــي من
إعــادة اليوفي إلــى منصات التتويج،
بـعــد أن لعبت شخصيته دورًا بــارزًا
فــي صـحــوة الـفــريــق .تـعــاونــت اإلدارة
حينها مع مدربها الجديد ،فاستغلت
أزمة أندريا بيرلو مع ميالن وضمته
م ـج ــان ــا فـ ــي ص ـف ـق ــة ت ــاريـ ـخ ـ ّـي ــة ،كـمــا
ن ـجــح ك ـشــافــو الـ ـن ــادي ب ـضــم الــاعــب
فيدال قادمًا من باير
التشيلي أرتورو ً
لـيـفــركــوزن ،إضــافــة السـتـقــدام الالعب
ب ــول بــوغـبــا مــن مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
بصفقة انتقال حر .مع افتتاح ملعب
الفريق الجديد في موسم  ،2011بدأت
االنـ ـط ــاق ــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ل ـيــوف ـن ـتــوس،
حـ ـي ــث حـ ـق ــق الـ ـف ــري ــق لـ ـق ــب الـ ـ ـ ــدوري
ـوات دون أي خـســارة،
بعد غـيــاب س ـنـ ٍ
تبعتها سلسلة من األرقــام القياسية
س ـط ــر ب ـه ــا ال ـي ــوف ــي ت ــاري ـخ ــا ج ــدي ـدًا
فــي الـكــرة اإليطالية ،لتستمر سطوة
ال ـب ـيــان ـكــون ـيــري ع ـلــى الـ ـك ــرة املـحـلـيــة
حتى اآلن.
ف ــي ظ ــل ال ـن ـج ــاح ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي عــرفــه
الـنــادي فــي العقد األخـيــرُ ،يـعــاب على
يوفنتوس عجزه عن التتويج بدوري
أبـ ـ ـط ـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا رغ ـ ـ ــم وص ـ ــول ـ ــه إل ــى
النهائي في مناسبتني .حاول النادي
اإلي ـطــالــي م ـج ــاراة مـتـطـلـبــات الـســوق
ففتح خزائنه من أجــل هــداف الــدوري
حينها غــونــزالــو هـيـغــوايــن لتحقيق
اللقب األوروبي األغلى ،غير أن ذلك لم
يحدث.
م ــع ت ــوت ــر ال ـع ــاق ــة ب ــن كــريـسـتـيــانــو
رونــالــدو ون ــادي ري ــال مــدريــد ،فتحت
إدارة ال ـيــوفــي خــزائـنـهــا إلبـ ـ ّـرام أغـلــى
ص ـف ـق ــة فـ ــي ت ــاريـ ـخـ ـه ــا ،ف ــوقـ ـع ــت مــع
املهاجم البرتغالي مقابل  100مليون
ي ــورو .رغــم أن السبب الرئيسي وراء
جلب رونالدو تمثل بشخصية الالعب
وخبرته الكبيرة فــي أوروب ــا ،تمحور
ج ــان ـ ٌـب ك ـب ـيــر م ــن ال ـص ـف ـق ــة ح ـ ــول مــا
سيدره املهاجم البرتغالي على خزينة
النادي من أموال نظرًا لثقل اسمه في
األوســاط الكروية ،فساهمت مبيعات
ق ـم ـصــان ال ــاع ــب وح ــده ــا ف ــي إرج ــاع
ـام مـعــدودة من
أم ــوال الصفقة بعد أي ـ ٍ
انتقاله.
املـ ـك ــاس ــب لـ ــم ت ـت ــوق ــف ع ـن ــد ذل ـ ـ ــك ،إذ
ساهم مجيء رونــالــدو أيضًا بتوقيع
الـ ـن ــادي ع ـلــى ع ـقــد رع ــاي ــة ج ــدي ــد من
شــركــة أدي ـ ــداس مل ــدة ثـمــانـيــة مــواســم،
يحصل ال ـنــادي خــال هــذه امل ــدة على
 408مــايــن ي ــورو بـمـعــدل  51مليون
يورو في السنة ،بعد أن كان متوسط
ال ــدخ ــل  23م ـل ـيــون يـ ــورو س ـنــويــا في
ٌ
العقد القديم .زي ــادة تــدل على ارتفاع
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ل ـ ـل ـ ـنـ ــادي ب ـعــد
اإلنـ ـج ــازات الـكـبـيــرة ال ـتــي حققها في
السنوات املاضية ،والتي رفع أسهمها
كريستيانو في األشهر األخيرة بعد
زيادة نسب املشاهدة.
بـســن ال ـ ــ ،34يـتـصــدر رون ــال ــدو قائمة
ه ــداف ــي الـ ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي ،ك ـمــا أنــه
تـمـكــن م ــن ق ـي ــادة فــريـقــه ال ـجــديــد إلــى
دور الـ ـ ــ 16م ــن دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا.
م ــع الـ ـع ــروض ال ـج ـيــدة ال ـت ــي يـقــدمـهــا
إبــن مــاديــرا ،يعد يوفنتوس أحــد أبرز
امل ــرش ـح ــن ل ـل ـف ــوز بـ ـ ــدوري األبـ ـط ــال،
رغ ــم ص ـعــوبــة امل ـه ـمــة ب ـعــض ال ـش ــيء،
فـبــالــرغــم مــن اإلض ــاف ــة املـعـنــويــة التي
جلبها رون ــال ــدو إل ــى نــاديــه الـجــديــد،
ساهم أسلوب الالعب في قتل مواهب
أخرى كباولو ديباال ،دوغالس كوستا
وفيديريكو برنارديسكي ،ما يعكس
ً
ص ــورة أشـمــل عــن إدارة ال ـنــادي ،التي
ّ
تذرعت ربما برونالدو للفوز بدوري
األبطال ،مع علمها املسبق أنها حققت
األهم من ذلك بمجيئه ،وهو املال.
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تنطلق اليوم الجولة
الخامسة عشرة من
الدوري اللبناني لكرة
القدم .الجولة الماضية
امتدت إلى منتصف
األسبوع ،حيث لعبت مباراة
النجمة وطرابلس يوم
الثالثاء ،بعد تأجيلها بسبب
سوء األحوال الجوية
وعدم جاهزية الملعب.
مباريات ّ
قوية هذا
األسبوع ،ومعظمها ال
تقبل القسمة على اثنين

ّ
اللبنانية
الكرة

 22كأسًا في مواجهة «حجيج ـ ـ عطوي»

ّ
الطريق من جونية إلى زغرتا «ليست» معبدة
علي زين الدين
م ـنــذ ع ــام  ،1994ح ـقــق ال ـن ـج ـمــة 26
لقبًا مــن  31فــي خــزائـنــه .ذلــك الـعــام
ال ـ ـ ــذي بـ ـ ــدأ خ ــال ــه م ــوس ــى حـجـيــج
مسيرته مع الـنــادي ،ولحقه عباس
ع ـطــوي ب ـعــد ث ــاث س ـن ــوات ق ـبــل أن
يـلـعــب لًـلـفــريــق األول .ل ـعــب حجيج
 12س ـنــة مـتـتــالـيــة م ــع فــري ـقــه ،غــاب
ع ـن ــه فـ ـت ــرة وعـ ـ ــاد لـ ـي ـ ّ
ـدرب ــه وي ـل ـعــب
بقميصه موسمني ونـصــف موسم،
فـيـمــا ب ـق ـ َـي ع ـط ــوي ح ـتــى  2017في
املـ ـن ــارة 13 .كــأســا ّرف ـع ـهــا الــاع ـبــان
مـعــا ،فــي حــن يـتــأخــر «املــايـسـتــرو»
ـاب ع ــن زمـيـلــه الـســابــق.
بــأرب ـعــة أل ـق ـ ٍ
 22كأسًا باملجموع ُرفعت عبر يدي
ن ـجـ َـمــي «ال ـن ـب ـيــذي» ال ـســاب ـقــن .غ ـدًا
يلتقيان وجهًا لوجه .موسى مدربًا
وعّـبــاس العـبــا .ليست امل ــرة األول ــى،
لكنها سابقة في وجود حجيج في
النجمة وعطوي خارجه.
ُيــواجــه النجمة شـبــاب الـســاحــل غدًا
ال ـس ـب ــت ( 16:00ب ـتــوق ـيــت ب ـي ــروت)
عـلــى ملعب مـجـ ّـمــع ف ــؤاد شـهــاب في
جــون ـيــة ض ـمــن األسـ ـب ــوع الـ ـ ـ  15من
بطولة لبنان بكرة القدمٌ .
لقاء يسعى
م ــن خ ــال ــه ال ـن ـج ـمــة إلـ ــى ال ـب ـق ــاء في
سـبــاق املنافسة مــع املـتـصـ ّـدر العهد
الـ ـ ـ ــذي ي ـل ـع ــب فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ع ـي ـن ــه مــع
ـس ،فــي حــن أن على الساحل
طــرابـلـ ّ
ّ
أن يـتـجــنــب ال ـخ ـســارة حــتــى ال يفقد
مركزه بني أندية النخبة« .النبيذي»
الذي ّ
قدم عرضه األفضل هذا املوسم
ب ـم ــواج ـه ــة ط ــرابـ ـل ــس ف ــي األسـ ـب ــوع
املــاضــي وفــاز عليه بخمسة أهــداف،

كـ ـ ــان تـ ـح ــت م ــراقـ ـب ــة بـ ـع ــض الع ـب ــي
الساحل وإداري ـيــه فــي امللعب .فريق
املـ ــدرب مــوســى حـجـيــج تـغـ ّـيــر أداؤه
بـنـشــاط ن ــادر مـطــر وحـســن معتوق.
األخـ ـي ــر س ــاه ــم ف ــي تـسـجـيــل جميع
األه ــداف الخمسة ،فيما صنع مطر
ً
هدفًا وسجال آخر .الثنائي سينضم
إل ـي ـه ـم ــا ال ـظ ـه ـي ــر ع ـل ــي حـ ـم ــام بـعــد
عودته من اإلصــابــة ،وهــو ما يعطي
الفريق دفـعــا هجوميًا ح ــاول أنــدرو
صــوايــا تقديمه فــي مناسبات عـ ّـدة،
عـلــى الــرغــم مــن واج ـبــاتــه الــدفــاعـ ّـيــة.
حجيج قد يعتمد مجددًا على ّ
حرية
م ـع ـتــوق ف ــي ال ـت ـح ـ ّـرك ب ــن الـخـطــوط
بمواجهة الظهيرين الخبيرين زهير
عبد الله ومحمد حمود ،فيما ُيواجه
ال ـشــاب عـلــي ع ــاء الــديــن السنغالي
باكاري كوليبالي ،الذي يعتمد عليه
م ــدرب ال ـســاحــل مـحـمــود ح ـمــود في
ّ
الركنية التي أثمرت تسجيل
الركالت
أهداف للفريق.
ثمانية
ٍ
ال ـيــوم ،يستضيف األن ـصــار الـســام
زغ ــرت ــا عـلــى مـلـعــب ب ـي ــروت الـبـلــدي
( 16:00بتوقيت بيروت)ّ .
ألول مر ٍة،
ً
يـحـتـضــن املـلـعــب مـ ـب ــاراة مـنــذ أكـثــر
مـ ــن عـ ــامـ ــن ،والـ ـجـ ـمـ ـه ــور س ـي ـكــون
ُ
بـ ــان ـ ـت ـ ـظـ ــار مـ ـ ــا ان ـ ـ ـجـ ـ ــز فـ ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة
املاضية ،على الــرغــم مــن أن الطقس
قد ال ُيساعد .لقاء الفريقني األخير
ع ـل ــى هـ ــذا امل ـل ـع ــب ال ي ـح ـمــل ذك ــرى
جميلة لألنصاريني الــذيــن خسروا
بهدف وحيد ،لكن
بمواجهة السالم
ٍ
ُم ـسـ ّـج ـلــه املــوري ـتــانــي أم ـ ــادو نـيــاس
سيغيب بسبب اإلصابة ،على عكس
امل ـ ـبـ ــاراة األخ ـ ـيـ ــرة ال ـت ــي ق ـس ــا فـيـهــا

«األخـ ـ ـض ـ ــر» ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه حـيـنـهــا
ّ
بستة أه ــداف .الفريق الشمالي بدا
ضعيفًا على أرضــه فــي لقاء اإلخــاء
ّ
األهلي عاليه املاضي حتى الدقائق
ـان إدم ــون
األخـ ـي ــرة .نـجـمــه األول ك ـ ً
ش ـح ــادة ق ــد ي ـجــد م ـس ــاح ــة ل ــه على
ال ـج ـه ــة ال ـي ـم ـن ــى ل ــأن ـص ــار ب ـغ ـيــاب
نـصــار نـصــار ،ولــو أن وائ ــل يوسف
يـ ـ ـح ـ ــاول تـ ـع ــوي ــض غ ـ ـيـ ــاب زمـ ـيـ ـل ــه.
ّ
إغالق املنافذ أمام «إدي» يعني شل
ّ
الهجومية للسالم ،ما يدفع
الحركة
الــاعـبــن إل ــى لـعــب ال ـك ــرات العالية
لعدنان ملحم ،لكن األخير سيواجه
أيضًا الثنائي معتز الجنيدي وأبو
مشكالت
بكار كمارا ،في حني أن ال
ٍ
على الجهة اليسرى للفريق املضيف
بــوجــود حـســن شعيتو «شـبــريـكــو»
ال ـ ـ ــذي يـ ــواجـ ــه الـ ـغ ــان ــي ري ـش ـم ــون ــد
بواجبات دفاعية
المتي ،وهو التزم
ٍ
أكـ ـث ــر مـ ــن ه ـج ــوم ـي ــة أم ـ ـ ــام اإلخ ـ ـ ــاء.
ف ــي امل ـقــابــل ،يـغـيــب ال ـح ــارس حسن
مـغـنـيــة عــن ال ـل ـقــاء بــداعــي اإلي ـقــاف،
ّ
ويعوضه غالبًا ربيع الكاخي الذي
ً
ً
خاض مباراة واحدة هذا املوسم.
وعـلــى ملعب ال ـســام زغــرتــا ،يلتقي
طــرابـلــس مــع الـعـهــد (الـسـبــت 14:15
بـ ـت ــوقـ ـي ــت بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت) .امل ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـدر لــن
ي ـتــوانــى ع ــن تـسـجـيــل ه ــدف الـسـبــق
ّ
س ــريـ ـ ّع ــا ،ك ـم ــا ف ـع ــل ال ـن ـج ـم ــة حــتــى
ي ـت ـجــنــب س ـي ـنــاريــو ُم ـشــاب ـهــا لـلـقــاء
ال ـ ـفـ ــريـ ــق الـ ـشـ ـم ــال ــي م ـ ــع ط ــرابـ ـل ــس،
العناصر املناسبة
و«األصفر» يملك
ّ
لتحقيق ما ُيــريــد ،ولــو أنــه عجز عن
ـدف فــي الـشــوط األول في
تسجيل هـ ٍ
خمس مـبــاريــات .ع ــودة أحـمــد زريــق

ُ
س ــت ـع ــزز الـ ـق ــوة ال ـه ـجــوم ـيــة لـلـفــريــق
برفقة محمد حيدر ومارتن توشيف،
وقــد تكون مهمتهم أسهل مع غياب
املــدافــع السنغالي مــامــادو سيال عن
بشكل
طرابلسُ .مشكلة األخير بانت
ٍ
ـح ع ـلــى ال ـج ـهــة ال ـي ـم ـنــى ،وهــو
واضـ ـ ـ ٍ
ما سيسعى املــدرب باسم مرمر الى
اس ـت ـغــالــه ،ف ــي ّح ــن أن ف ــادي عـيــاد
سـ ـيـ ـح ــاول ت ـج ــن ــب الـ ـخـ ـس ــارة حـتــى
يبقى بعيدًا عن املركزين األخيرين.
عمومًا ،لم يفز الفريق الشمالي على
العهد فــي بطولة ال ــدوري منذ أكثر
عشرة أعوام ،واملواجهة لن تكون
من ً
س ـه ـلــة ع ـلــى ال ـف ــري ــق ال ـ ــذي ُي ـص ــارع
للبقاء في الدرجة األولى.
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـغـ ــازيـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ي ـل ـعــب
م ــع ال ـص ـف ــاء ع ـلــى مـلـعــب أمـ ــن عبد

ّ
ألول مرة منذ عامين،
يعود ملعب بيروت البلدي
الستقبال المباريات في الدوري
ال ـنــور فــي بـحـمــدون (الـسـبــت 14:15
بتوقيت ب ـيــروت) .الـفــريــق الشمالي
حـقــق ف ــوزه األول فــي الـبـطــولــة على
ح ـس ــاب خ ـص ـم ــه ،وهـ ــو ي ـس ـعــى ال ــى
ت ـكــرار ال ـفــوز عـلـيــه ،لـكــن الـصـفــاء لن
ّ
ُي ـفـ ّـرط أبـ ـدًا بــالـفــوز ،فـحــتــى الـتـعــادل
ل ــن ُي ـف ـيــد ال ـفــريــق الـ ــذي ت ــراج ــع إلــى
املركز ما قبل األخير ،ولو أن األداء لم
يرتق إلى املستوى املطلوب لتحقيق
ِ
االن ـت ـصــارات فــي امل ـبــاريــات األخـيــرة
م ـ ــع ثـ ــاثـ ــي الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدارة .هـ ـ ــذه املـ ـ ــرة،

سـيـتـحــرر الع ـبــو وس ــط الـصـفــاء من
الــواجـبــات الدفاعية مــع حــذرهــم من
الهجمات املرتدة بقيادة خليل بدر.
وع ـلــى املـلـعــب عـيـنــه ،يـلـتـقــي اإلخ ــاء
األه ـلــي عــالـيــه مــع الـبـقــاع الــريــاضــي
(األحـ ـ ـ ــد  13:30ب ـت ــوق ـي ــت ب ـ ـيـ ــروت).
ً
الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق الـ ـجـ ـبـ ـل ــي خ ـ ـسـ ــر م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
وت ـعــادل فــي الثانية فــي األسبوعني
األخيرين ،ودفاعه كان مهزوزًا ،لكنه
ـوم
سـيــواجــه ثــانــي أضـعــف خــط هـجـ ٍ
ف ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري .م ـه ــاج ـم ــه ال ـب ــرازي ـل ــي
كـ ــارلـ ــوس ألـ ـب ــرت ــو ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
تـسـجـيـلــه خـمـســة أه ـ ـ ــداف ،ل ــم ُي ـق ـ ّـدم
نفسه بعد ،وهو بحاجةٍ إلى تسجيل
امل ــزي ــد م ــن األه ـ ـ ــداف ل ـق ـي ــادة فــريـقــه
إلــى الـحـفــاظ على املــركــز الــرابــع .في
املـ ـق ــاب ــل ،اس ـت ـط ــاع امل ـ ـ ــدرب امل ـص ــري
أح ـمــد ال ـحــافــظ تـحـقـيــق ف ــوزه األول
مــع الـبـقــاعُ ،مـتـجــاوزًا أخـطــاء فريقه،
وهو كان ُيعاني على صعيد حراسة
املــرمــى ،لكن تـصـ ّـدي مصطفى بــواب
لــرك ـلــة ج ـ ــزاء أم ـ ــام ال ـت ـضــامــن صــور
يعطيه دفعًا معنويًا إضافيًا للذود
مرماه.
عن
ٌ
ٌ
مـ ــواج ـ ـهـ ــة صـ ـعـ ـب ــة أخـ ـ ـي ـ ــرة ت ـج ـمــع
الــراس ـي ـنــغ م ــع الـتـضــامــن ص ــور في
ج ــونـ ـي ــة (األحـ ـ ـ ـ ــد  16:00ب ـت ــوق ـي ــت
ٌ
ب ـي ــروت) .م ـب ــاراة ال تـحـمــل القسمة
عـلــى اث ـن ــن ،فــالـفــريــق الـجـنــوبــي لم
ي ـف ــز ب ـم ـب ــاري ــات ــه ال ـخ ـم ــس األخ ـي ــرة
ون ـ ـتـ ــائ ـ ـجـ ــه ه ـ ـ ـ ـ ــددت وج ـ ـ ـ ـ ـ ــوده ب ــن
النخبة ،أما الراسينغ املنتعش بعد
فــوزه األخـيــر فيسعى إلــى استغالل
ـث
ـوز ثــالـ ٍ
ع ــام ــل األرض لـتـحـقـيــق فـ ـ ٍ
ُيبعده أكثر عن مراكز الهبوط.
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حسام مطر *
ارتـ ـب ــط امل ـ ـشـ ــروع ال ـص ـه ـيــونــي ف ــي ب ــادن ــا،
منذ البداية ،باملصالح الغربية املتمثلة في
محاولة إخـضــاع شعوب املنطقة والهيمنة
عليها .خالل ثالثينيات القرن التاسع عشر،
وفـ ــي س ـي ــاق احـ ـت ــواء مـ ـش ــروع م ـح ـمــد علي
ف ــي امل ـش ــرق وال ـ ــذي الم ــس حـ ــدود اآلسـتــانــة
(قلق األوروبيون حينها من طلب السلطان
ال ــدع ــم م ــن روسـ ـي ــا وق ـ ـ ــدوم أس ـط ــول ـه ــا إل ــى
املتوسط) قدمت بريطانيا الدعم للسلطان
ال ـع ـث ـمــانــي .وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ط ـلــب وزي ــر
خــارجـيــة بــريـطــانـيــا "بــاملــرســن" مــن سفيره
ف ــي إس ـط ـن ـب ــول م ـح ــاول ــة إقـ ـن ــاع ال ـس ـل ـطــان
وحاشيته بــأن الحكومة اإلنكليزية تــرى أن
الــوقــت أصـبــح مناسبًا لفتح فلسطني أمــام
هجرة اليهود .وأهمية فلسطني بالنسبة إلى
البريطانيني كــانــت لـضـمــان الـسـيـطــرة على
قناة السويس ،باعتبارها نقطة ارتكاز على
طريق الحرير من الهند إلى املتوسط.
وخـ ـ ـ ــال ال ـ ـحـ ــرب الـ ـع ــاملـ ـي ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى ،حـ ــاول
األمل ـ ـ ــان إقـ ـن ــاع ال ـع ـث ـمــان ـيــن ب ــال ـت ـع ــاون مــع
الطموحات الصهيونية في فلسطني لجذب
املـ ـ ـ ــوارد ال ـي ـه ــودي ــة ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن بــري ـطــان ـيــا.
ف ـفــي عـ ــام  ،1914أب ـل ـغــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
األملــانـيــة سفيرها فــي القسطنطينية بــأنــه:
"ال يـمـكــن إن ـك ــار أن م ـمــا يـشـكــل ت ـمــامــا ،في
الـلـحـظــة الــراه ـنــة ،حكمة مــن ال ـبــاب الـعــالــي،
هــو أن يـحــاول مــن خــال املعاملة املتساهلة
م ــع الـصـهـيــونـيــة ك ـســب ت ـعــاطــف الـيـهــوديــة
العاملية ،وخاصة في أميركا" .ولــذا كــان من
جملة املبررات التي قدمها بلفور لدعم إقامة
"ال ــوط ــن ال ـي ـهــودي" حـجــة ال ـت ـصــدي لجهود
أملانيا الجتذاب الصهانية.
ف ــي امل ـح ـص ـل ــة ،ك ــان ــت قـ ـ ــدرة املـ ـ ـن ـ ــاورة ل ــدى
الـحــركــة الـصـهـيــونـيــة وم ــوارده ــا فــي لحظة
ً
احتدام صراع القوى الدولية عامال حاسمًا
ف ــي ت ـحــويــل "ال ـح ــل ال ـص ـه ـيــونــي" إل ــى واق ــع
صـلــب .ومـنــذ ال ـع ــدوان الـثــاثــي عـلــى مصر،
وم ــن ث ــم الـ ـح ــروب ال ـعــرب ـيــة ـ ـ ـ ـ اإلســرائ ـي ـل ـيــة
فــي حقبة الـحــرب ال ـبــاردة ،سعت "إســرائـيــل"
إلـ ــى ال ـت ــأك ـي ــد دومـ ـ ــا ل ـل ـق ــوى ال ـغ ــرب ـي ــة أن ـهــا
تمثل خـيــارًا ضــروريــا وشــريـكــا ال غنى عنه
إلخضاع املنطقة وسحق مشاريع االستقالل
والـتـحــرر الــوطـنــي والتكامل اإلقليمي .منذ
البداية ،لم يكن الرهان الغربي على اليهود
الصهاينة نابعًا مــن ف ــراغ ،بــل مــن نجاحهم
في إقناع الغربيني بقدرتهم وكفاءتهم على
أداء دور وظيفي فاعل داخل املنطقة ،انطالقًا
من "الدولة اليهودية".

التحول إلى عبء

ّ
تـ ـم ــك ــن الـ ـكـ ـي ــان ال ـص ـه ـي ــون ــي مـ ــن أداء ه ــذا
ال ــدور حـتــى نـهــايــة ال ـحــرب ال ـب ــاردة مــن خــال
ام ـت ــاك قـ ــدرة املـ ـب ــادرة االسـتــراتـيـجـيــة داخ ــل
امل ـن ـط ـقــة ون ـق ــل الـ ـح ــرب إلـ ــى أرض ال ـخ ـصــوم
وخ ــوض ـه ــا ع ـلــى ج ـب ـهــات مـ ـت ــوازي ــة .ألـحـقــت
القوة العسكرية اإلسرائيلية أضــرارًا جسيمة
بـمـشــاريــع قــومـيــة واسـتـقــالـيــة مـتـقــدمــة ،كما
ف ــي الـتـجــربــة ال ـنــاصــريــة واسـتـلـحـقــت معظم
ال ـن ـظ ــام ال ــرس ـم ــي ال ـع ــرب ــي وق ـ ّـوض ــت الـنـفــوذ
الـســوفـيــاتــي داخ ــل املـنـطـقــة .بــإثـبــات كفاءتها
ّ
في املبادرة االستراتيجية ،تمكنت "إسرائيل"
مــن اج ـتــذاب دعــم غــربــي هــائــل وإق ـنــاع الغرب
بأن عوائد دعمها ماليًا واقتصاديًا وعسكريًا
ودبـلــومــاسـيــا تـتـجــاوز بكثير األع ـبــاء املــاديــة
والسياسية واألخــاقـيــة املترتبة على الغرب
نتيجة دعمه حــروب "إســرائـيــل" وانتهاكاتها
الصارخة.
ل ـك ــن م ــع ن ـه ــاي ــة الـ ـح ــرب الـ ـ ـب ـ ــاردة وخ ـض ــوع
أغـ ـل ــب أن ـظ ـم ــة امل ـن ـط ـق ــة لـ ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة،
ظـهــرت نقاشات فــي واشنطن حــول استمرار
ج ــدوى دع ــم "إس ــرائ ـي ــل" .س ــارع ق ــادة الـكـيــان
الـصـهـيــونــي ال ــى تــأك ـيــد جـ ــدوى كـيــانـهــم من
خالل محاولة االستثمار في البيئة اإلقليمية
الجديدة بطرح فكرة "الشرق األوسط الجديد"
لصاحبها شـيـمــون بـيــريــز .بـنــى بـيــريــز جــزءًا
من أطروحته على أن التطور والتوسع الذي
بــدأ يبرز في األنظمة الصاروخية التقليدية
وغير التقليدية ال حل عسكريًا له ،وقد ّ
قوض
فكرة العمق الجغرافي اآلمن .ولذا نادى بيريز
بــاالنــدمــاج التنموي واالقـتـصــادي اإلقليمي،
بما يتيح إلســرائـيــل االسـتـفــادة مــن ريادتها
التكنولوجية ونفوذها الدولي لتصبح مركز
اإلقليم وعقدة مواصالته املطلة على املتوسط
نحو العالم.
إال أن م ـ ـشـ ــروع املـ ـق ــاوم ــة ب ـ ــدأ م ـن ــذ أواس ـ ــط
التسعينيات يثبت نفسه كمتغير قــادر على
إعــادة تشكيل قواعد اللعبة اإلقليمية .حاول
الكيان الصهيوني استخدام قدراته العسكرية
الم ـت ـص ــاص ص ـع ــود ق ــوى امل ـق ــاوم ــة ل ـكــن من
ً
دون جـ ـ ـ ــدوى ،وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى ت ـح ــري ــر ج ـنــوب
لبنان وقـطــاع غــزة .إال أنــه رغــم ذلــك كــان لدى
الصهاينة اعتقاد بأنهم ما زالوا قادرين على
اسـتـخــدام امل ـبــادرة االستراتيجية واستعادة
ال ـت ــوازن وسـحــق ق ــوى امل ـقــاومــة ،وتـقــاطــع مع
هذا الظن ،الحاجة إلى إثبات الــذات والفائدة
لإلمبراطورية األميركية املتهالكة الغارقة في
الصحراء العراقية بعد غزو .2003
بـنـ ً
ـاء على هــذه املعطيات ،ب ــادرت "إســرائـيــل"،

بطلب أميركي ،عــام  2006نحو حــرب واسعة
ضد حزب الله لتكتشف بمحصلة الحرب أنها
أمــام واقــع مختلف تمامًا ،وأن التراكم الكمي
لـقــوى امل ـقــاومــة قــد أدى إل ــى تـحــول نــوعــي لم
يعد من السهل تداركه .وتعزز هذا اإلدراك مع
العجز عن حل تحدي املقاومة الفلسطينية في
غزة .مع هذا التراجع الوظيفي إلسرائيل ،ومع
مــا تــوصــل إلـيــه تقرير بايكر ـ ـ هاملتون عن
ضرر الدعم األميركي لـ"تل أبيب" وسياساتها
العدوانية على املشروع األميركي في املنطقة،
استجد الـنـقــاش األمـيــركــي عــن ج ــدوى الدعم
األمـيــركــي الـهــائــل للكيان الـصـهـيــونــي .ومنذ
ح ـي ـن ـه ــا ،ي ـ ـكـ ـ ّـرس ب ــاحـ ـث ــو م ـع ـه ــد واش ـن ـط ــن
الصهيوني عشرات املقاالت والدراسات تحت
ع ـنــوان إث ـبــات ج ــدوى دع ــم "إســرائ ـيــل" لألمن
القومي األميركي.

نحو الردع الجاري
مع هذا التراجع الذي بدأ يصبح سهل اإلدراك
مــن أع ــداء "إس ــرائ ـي ــل" ،انـتـقـلــت جـهــود الكيان
نحو تعزيز العمليات األمنية (اغتيال الحاج
عماد مغنية ومساعد الرئيس السوري محمد
سليمان وكوادر من حركة حماس مثل محمود
امل ـب ـح ــوح) وت ـع ــزي ــز الـ ـق ــدرات الــدفــاع ـيــة (وال
سيما على الصعيد الصاروخي) ،والضربات
التكتيكية (ال ـغــارة اإلسرائيلية على املفاعل
امل ــزع ــوم ف ــي ديـ ــر ال ـ ــزور  )2007وال ـه ـج ـمــات
السيبيرية عـلــى املـنـشــآت الـنــوويــة اإليــرانـيــة
وتفعيل الـحـمــات اإلعــامـيــة والدبلوماسية
ودعم جهود العقوبات األميركية والتحريض
عليها .كل هذه اإلجراءات والسياسات هدفت
على األقــل إلــى منع قــوى املقاومة من مراكمة
عناصر القوة والتشبيك وتوحيد الجبهات،
بــانـتـظــار أن ت ـلــوح فــرصــة تـتـيــح ل ــ"إســرائ ـيــل"
اس ـت ـعــادة املـ ـب ــادرة ،وه ــو م ــا ك ــان م ــع ان ــدالع
الحرب السورية.
قدمت ظــروف الحرب السورية فرصة مثالية
لـ"إسرائيل" ،إال أنها باملحصلة كشفت لها أنها
خـســرت ق ــدرة امل ـب ــادرة االسـتــراتـيـجـيــة .فرغم
م ــا حـمـلـتــه ال ـح ــرب م ــن اس ـت ـن ــزاف وان ـك ـشــاف
ملحور املقاومة ،سوريا وحزب الله على وجه
التحديد ،لم تغامر "إسرائيل" بالذهاب نحو
الحرب ،برغم ما تلقته من تحريض وتشجيع
لـسـلــوك ه ــذا ال ـخ ـيــار .إن أح ــد أب ــرز نـجــاحــات
محور املقاومة في ردع "إسرائيل" يتمثل في
دمــج الجبهة الداخلية اإلسرائيلية بالكامل
فــي أي ح ــرب مـقـبـلــة وكـشـفـهــا أم ــام منظومة
هــائ ـلــة م ــن الـ ـق ــدرة ال ـن ــاري ــة .اس ـت ـعــاض كـيــان
االحـتــال عن املـبــادرة االستراتيجية بتفعيل
"الردع الجاري" أو الضربات التكتيكية لضبط

تعاظم قدرات محور املقاومة.
خـ ــال الـ ـح ــرب الـ ـس ــوري ــة ،ح ـ ــاول الـصـهــايـنــة
تطوير املـبــادرة التكتيكية وتنشيطها تحت
ع ـنــوان مـنــع تـعــاظــم ق ــدرات ح ــزب الـلــه فــي ما
يخص االستحواذ على أسلحة دقيقة كاسرة
لـ ـلـ ـت ــوازن ون ـق ـل ـهــا ومـ ـن ــع إيـ ـ ــران م ــن تـثـبـيــت
وجودها العسكري في سوريا ،سواء املباشر
أو عبر القوى الحليفة (وهــذا ما يطلق عليه
"املـ ـع ــرك ــة ب ــن ح ـ ـ ـ ــروب") .وأخـ ـ ــذ قـ ـ ــادة ال ـع ــدو
ي ـكــررون الـتــأكـيــد عـلــى ه ــذه الـخـطــوط الحمر
التي سيلتزم كيانهم بها ولــو كانت كلفتها
ال ـتــدحــرج ّنـحــو ال ـحــرب (إح ــدى األف ـك ــار التي
ُ
طرحت تمثلت في أن تستفيد "إسرائيل" من
تفوقها ال ـنــاري الـهــائــل وتنفيذ ضــربــة لعدة
أيــام ،ثم إيقاف الحرب من طــرف واح ــد) .بعد
عام  2013تحديدًا ،عزز الصهاينة هجماتهم
داخ ــل ســوريــا تـحــت الـعـنــاويــن اآلن ـفــة الــذكــر،
ثــم أخــذت الهجمات بالتزايد وال سيما حني
ات ـضــح أن م ـش ــروع إس ـق ــاط ال ــدول ــة الـســوريــة
سلك مسارًا مختلفًا.
فــي آذار  ،2018ح ــاول يانيف فــريــدمــان قــراءة
تـ ـج ــرب ــة "إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل" فـ ــي الـ ـ ــرد عـ ـل ــى ت ـح ــدي
ح ــرك ــة ف ـت ــح فـ ــي ل ـب ـن ــان بـ ــن 1972 – 1970
الستكشاف فوائد نظرية االستنزاف ،في ظل
الـتـحــديــات ال ـجــديــدة الـتــي يــواجـهـهــا الـكـيــان.
ي ـع ـت ـقــد ف ــري ــدم ــان بـ ــأن ال ـت ـف ــوق االق ـت ـص ــادي
والتكنولوجي لـ"إسرائيل" يمنحها األفضلية
على خصومها في حرب االستنزاف ،إذ إنها
س ـت ـفــرض عـلـيـهــم أث ـم ــان ــا وت ـكــال ـيــف بــاهـظــة
س ـت ـقــوض قــوت ـهــم ع ـلــى املـ ــدى ال ـط ــوي ــل ،وفــي
امل ـقــابــل س ـي ـكــون ال ـض ــرر ال ــاح ــق بــإســرائ ـيــل
ً
محدودًا ومقبوال داخليًا ،وحتى على مستوى
املشروعية لــن يـعــارض املجتمع الــدولــي هذه
الضربات املوضعية كونها محدودة وتجري
في إطار الرد والدفاع .يستذكر الكاتب مقولة
لــرئـيــس األركـ ــان ألـيـعــازر عـنــدمــا ع ــرض عليه
اجـتـيــاح بـيــروت عــام  1972ردًا على تصعيد
حركة فتح:
"أنا شخصيًا ،ال أومن برد عمالني استراتيجي
وحيد تنتهي به الحرب .لو كنت أعتقد جازمًا
ب ــأن اح ـت ــال ب ـي ــروت سـيـنـهــي ال ـح ــرب لكنت
اقترحت ذلك .أعتقد بأن األسلوب هو أسلوب
تــراكــم العمل الفعال ال ــدؤوب وتحميل الــدول
ً
املجاورة عبئًا ثقيال وجعل ذلك ال يطاق".
تـهــدف الهجمات التكتيكية إلــى منع تعاظم
قــوة الخصم واسـتـنــزافــه ،ومــن خــال ذلــك إما
أن يتحقق ن ــوع مــن الـتــراكــم يسمح بالحسم
ال ـع ـس ـك ــري وإم ـ ـ ــا أن يـ ـض ــرب إرادة ال ـق ـت ــال
عـنــد الـخـصــم وإغ ــراق ــه بــال ـيــأس .فــالـضــربــات
التكتيكية ينبغي أن تـكــون ج ــزءًا مــن معركة

أكـ ـب ــر ي ـف ـت ــرض أن ت ـظ ـه ــر ن ـت ــائ ـج ـه ــا بـشـكــل
متدرج وموزون .إال أن كيان العدو ،مع انتهاء
األع ـمــال العسكرية األســاسـيــة داخ ــل ســوريــا،
بــدأ يكتشف أن قــدرتــه على العمل التكتيكي
بــدأت تتقلص إلــى حــدود واسـعــة .بــدأ محور
امل ـقــاومــة فــي األش ـهــر األخ ـي ــرة بــإظ ـهــار جــرأة
أكبر في التصدي للضربات اإلسرائيلية داخل
سوريا (إسقاط طائرة أف  16فوق الجوالن)،
وقد صرح السيد حسن نصر الله في أكثر من
مناسبة بأنه أصبح من الضروري إيجاد حل
الحـتــواء هــذه الهجمات .ثم تفاقمت املعضلة
الـصـهـيــونـيــة بـعــد ح ــادث ــة الـتـسـبــب بــإسـقــاط
طائرة روسية وتقييد موسكو "حرية العمل"
فـ ــوق س ــوري ــا .ب ــالـ ـت ــوازي ،ال ت ـ ــزال إســرائ ـيــل
مردوعة عن محاولة تحريك تــوازن الــردع في
لبنان ولو بعمل تكتيكي ،وقد نجح حزب الله
ط ــوال الـسـنــوات املــاضـيــة فــي إدخ ــال عناصر
ردع إضــاف ـيــة إل ــى الـعـقــل اإلســرائ ـي ـلــي ّ
كبلته
ّ
وعقدت حساباته.

«إسرائيل فالي»
إذًا" ،إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل" ،ال ـ ـتـ ــي ف ـ ـقـ ــدت مـ ـب ــادرتـ ـه ــا
االسـتــراتـيـجـيــة ،تـتــراجــع قــدرتـهــا عـلــى العمل
ّ
يتغير ويتحول
التكتيكي ،وكل ذلك في إقليم
بشكل غير قــابــل للتنبؤ ،ومـيــزتــه األساسية
ت ــراج ــع مـنـظــومــة الـهـيـمـنــة األم ـي ــرك ـي ــة ،فيما

ي ــواص ــل خ ـصــوم ـهــا م ــراك ـم ــة ق ــدرات ـه ــم الـتــي
ت ـت ـيــح ردع "إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل" ودف ـع ـه ــا إل ـ ــى خـلــف
ال ـجــدران (باملعنى الـحــرفــي) ،وهــذا مــا يجعل
الـكـيــان مـكـشــوفــا أك ـثــر ملـخــاطــر أمـنـيــة هــائـلــة.
إن تــراجــع ق ــدرة إســرائـيــل عـلــى شــن الـحــروب
يقوض دورهــا الوظيفي ،بينما يضع تراجع
مـبــادرتـهــا التكتيكية مستقبلها عـلــى املحك
ألنــه بــذلــك يصطف عنصر الــوقــت إلــى جانب
أعدائها.
وتــذهــب بعض ال ـقــراءات اإلسرائيلية إلــى أن
نجاح إيران في بناء قدرة تقليدية في سوريا
سيكون "مظلة" لتستكمل طـهــران برنامجها
ال ـن ــووي .وي ـبــرز الـقـلــق اإلســرائ ـي ـلــي مــن نمو
القدرات التقليدية ملحور املقاومة ،في حديث
ل ـ ـعـ ــوزي روب ـ ـ ــن (مـ ــؤسـ ــس ب ــرن ــام ــج ال ــدف ــاع
الـصــاروخــي اإلســرائـيـلــي) بقوله" :ذهـلــت قبل
سنتني خالل حديثي مع بروفسور في جامعة
جنوب كاليفورنيا ّ
يدرس صفوف املاجستير
والدكتوراه هندسة طيران أن  %20من الطالب
ه ـنــاك إي ــران ـي ــون ي ــأت ــون م ــن إي ـ ــران ،وأغـلـبـهــم
يعودون إليها" .باملحصلة ،ال تحتمل تل أبيب
خ ـســارة هــامــش الـحــركــة التكتيكية وتسعى
الى استكشاف هامش جديد ،سواء من خالل
الضغوط الدبلوماسية الدولية أو التفاوض
مع الروس أو تفعيل العمل األمني أو محاولة
تحريك موزونة ملسار ينهي توازنات ما بعد

ال تحتمل تل
أبيب خسارة
هامش الحركة
التكتيكية
وتسعى إلى
استكشاف
هامش جديد

(أرييل شاليط ــ أ ف ب)

 2006في الجبهة الشمالية.
يـتـحــدث الـصـهــايـنــة أن م ـســار الـعـمــل الـحــالــي
ض ـ ــد م ـ ـح ـ ــور امل ـ ـ ـقـ ـ ــاومـ ـ ــة ث ـ ــاث ـ ــي األض ـ ـ ـ ـ ــاع،
اقتصادي (فرض عقوبات مالية واقتصادية)
ودبـلــومــاســي ـ ـ قــانــونــي (وال سيما محاولة
جــر أوروبـ ــا لـلـتـشــدد ضــد إيـ ــران وح ــزب الـلــه)
وال ـن ـشــاط الـحــركــي أو الـعـمـلـيــات التكتيكية.
يـبــدو أن الــرؤيــة اإلســرائـيـلـيــة االستراتيجية
الحالية تقوم على إعادة إنتاج الدور الوظيفي
للكيان ،بعد اضمحالل الــدور السابق أي دور
"إس ـبــارطــة" أو الـقــوة الصلبة .االستراتيجية
تقوم على مكون عسكري دفاعي في الجوهر
وهـجــومــي عـلــى املـسـتــوى التكتيكي لحماية
ال ـ ـ ــردع اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ف ـي ـمــا ت ـن ـقــل "تـ ــل أب ـيــب"
الـسـبــاق إل ــى حلبة أخ ــرى وإل ــى دور وظيفي
آخر جوهره "ناعم" هو استعادة ملشروع بيريز
للشرق األوسط الجديد ،أي تحويل "إسرائيل"
إلى املركز التكنولوجي واالقتصادي والشبكي
للشرق األوســط املتهالك واملشتعل« ,اسرائيل
فالي» (كمثل «سيليكون فالي» األميركي).
هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ــدور الـ ـج ــدي ــد ي ـت ـم ـظ ـهــر فـ ــي تـكـثـيــف
الصهاينة مـســار التطبيع وإط ــاق مشاريع
ومـقـتــرحــات للتشبيك االقـتـصــادي اإلقليمي،
كما فــي الـغــاز املـصــري (ج ــرى أخـيـرًا تأسيس
"مـنـتــدى غــاز شــرقــي البحر املـتــوســط" ويضم
مصر و"إسرائيل" واليونان وقبرص وإيطاليا
واألردن) وم ـش ــروع تـحـلـيــة امل ـي ــاه م ــع األردن
ومقترح خط الغاز املمول إماراتيًا نحو أوروبا
وفـ ـك ــرة خ ــط ال ـس ـك ــة ال ـح ــدي ــد ن ـح ــو ال ـخ ـل ـيــج.
وأخ ـي ـرًا ،تـحــدث نتنياهو مـفــاخـرًا عــن الـثــورة
التكنولوجية في "إسرائيل" وعــن دمجها في
القطاعات التقليدية (مثل الزراعة) ،والحديثة
(مـثــل صناعة ال ـسـيــارات واألم ــن الـســايـبــري)،
ما يضع الكيان في "موقع ريــادي في العالم".
ويختم نتنياهو" :نحن  %1من سكان العالم،
ونحصل على  %20من االستثمارات العاملية
والخاصة في مجال اإلنترنت".
وفــي مؤتمر "سايبرتك" ،تحدث نتنياهو عن
"دبلوماسية السايبر" حيث تعزز "إسرائيل"
ص ـن ــاع ــات ال ـســاي ـب ــر ال ــدف ــاع ـي ــة ب ـش ـكــل هــائــل
وتستخدمها للنفوذ والتشبيك في العالقات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـ ــدولـ ـ ــي .وأكـ ـم ــل
نتنياهو "إن ثورة البيانات الضخمة والذكاء
االصطناعي تسمح للدول الصغيرة بأن تكون
ً
دوال كبرى  ...إذا قمتم بــذلــك ،فالعالم سيجد
طريقه إليكم".
ي ـحــاجــج ت ـش ــاك ج ــي فــراي ـل ـيــك (ن ــائ ــب ســابــق
ملستشار األم ــن الـقــومــي اإلســرائـيـلــي ،وزميل
كـبـيــر ف ــي مــركــز بـلـفــر حــال ـيــا) ف ــي م ـقــال عـ ّـمــا
ي ـم ـكــن إلس ــرائـ ـي ــل أن ت ـخ ـطــط ل ـخ ـم ـســن ع ــام

مقبلة لو أرادت تقليد ما نشرته إيــران أخيرًا
ع ــن "ال ـن ـم ــوذج اإلس ــام ــي اإلي ــران ــي لـلـتـقــدم"،
ب ــأن "الـ ــدول الـعــربـيــة كلها تقريبًا فــي أزم ــات
 ...وسببت أزمــة الجئني في أوروب ــا ...بإمكان
اق ـت ـص ــاد إس ــرائـ ـي ــل املـ ــزدهـ ــر أن يـ ـ ــؤدي دور
مغناطيس اقتصادي ـ ـ اجتماعي ليس بإمكان
أي حدود أن تعيقهّ ،
تخيل األمر بعد  50سنة
من اليوم" .ويكمل أنه يمكن إلسرائيل أن تؤثر
ف ــي ات ـجــاهــات األح ـ ــداث عـبــر "خ ـطــة مــارشــال
لـلـشــرق األوسـ ـ ــط" ،عـلــى نـســق خـطــة مــارشــال
األميركية إلعمار أوروبــا بعد الحرب العاملية
الثانية 9( .كانون الثاني .)2019

خاتمة
من خالل هذا الدور املزمع ،تسعى تل أبيب إلى
إقناع الغرب بقدرتها على "تحديث" املنطقة
وإخ ـمــاد الـحــركــات الوطنية فيها واستتباع
دولها .إن "إسرائيل" تسعى إلــى ربــط الحياة
الـ ـي ــومـ ـي ــة لـ ـشـ ـع ــوب املـ ـنـ ـطـ ـق ــة وم ـص ــال ـح ـه ــم
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ب ـه ــا ل ـت ـع ـيــد إنـ ـت ــاج هــويــات ـهــم
وت ـص ــورات ـه ــم م ــن م ــوق ــع م ــرك ــزي وم ـت ـف ــوق،
وبذلك تريد "إسرائيل" القول لشعوب املنطقة،
ولـ ـي ــس ل ــأن ـظ ـم ــة فـ ـق ــط ،إن وجـ ــودهـ ــا لـيــس
طبيعيًا فحسب ،بل ضروري .فالكيان الذي لم
يعد قادرًا على التوسع امليداني لتأمني عمق
جـغــرافــي (إســرائـيــل الـكـبــرى) وال ــذي تقلصت
فوقه املظلة األميركية يسعى إلى تأمني عمق
سياسي إقليمي بديل.
ول ـت ـت ـم ـكــن "إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل" م ــن بـ ـن ــاء ه ـ ــذا ال ـ ــدور
الجديد ،ال بد لها من مقدار متقدم من الردع
ضــد محور املـقــاومــة ،وإخـمــاد املـقــاومــة داخــل
فـلـسـطــن ،وإطـ ــاق م ـســار الـتـطـبـيــع ،وتـعــزيــز
مـشــروعـيـتـهــا ال ـعــامل ـيــة وت ـح ـســن صــورت ـهــا،
وإدامة االنقسامات والحواجز بني دول املنطقة
وشـعــوبـهــا ،وم ـنــع ص ـعــود مــراكــز اقـتـصــاديــة
إقـلـيـمـيــة م ـن ــاوئ ــة .ه ــذه املـتـطـلـبــات يـمـكــن أن
يكون إسقاطها أجندة عمل ألي حركة شعبية
أو سياسية أو نخبوية تبغي مقاومة املشروع
الصهيوني .ففي موازاة االستمرار في تكريس
عـقــم "إســرائ ـيــل" الـعـسـكــري ،ال بــد مــن السعي
إلــى منعها من إعــادة إنتاج دورهــا اإلقليمي
أي التحول إلى مركز اقتصادي وتكنولوجي
وشبكي إقليمي .إن نـجــاح مـشــروع املقاومة
على هــذا الصعيد سيعيد تذكير الصهاينة
بمقولة كــارل هارتل (السفير النمسوي لدى
الكيان خالل خمسينيات القرن املاضي) بأن
"إس ــرائ ـي ــل شـ ــاءت أو أبـ ــت ،لـيـســت إال ع ـبــارة
عــن رذاذ مــن أوروب ــا الـتــي دمــرهــا هتلر ،بقي
ملتصقًا على سواحل آسيا الصغرى".
*أستاذ جامعي

أخذ ّ
ورد

التالعب بالنصوص الماركسية اللينينية
محسن المحمد *
استند الكاتب محمد سيد رصاص في مقالته
«عندما يقوم الشيوعيون ببناء الرأسمالية»
(«األخ ـبــار» فــي  )2019/01/24إلــى جملة من
االقتباسات من نصوص ماركس ولينني ،من
ّ
أهمها :اقتباس من «بيان الحزب الشيوعي»
ملــاركــس وإنجلز مسبوقًا بــذكــر عـنــوان كتاب
ل ـي ـنــن «خ ـط ـتــا االش ـت ــراك ـي ــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة
فــي ال ـثــورة الــديـمــوقــراطـيــة» ،واقـتـبــاســان من
«موضوعات نيسان – رسائل حول التكتيك».
ولــدى الرجوع إلــى نصوص ماركس ولينني،
نجد أن هذه االقتباسات عمدت ِإلــى التالعب
بـحــرفـ ّـيــة ال ـنــص تــاعـبــا مــن شــأنــه أن يحرف
الفكر املاركسي اللينيني عن مسارهُ ،
ويفضي
ٌ
إلى تشويهه .وفي ما يأتي تبيان ملا ذكرنا من
خالل نموذجني.

النموذج األول:
يـكـتــب س ـيــد رص ـ ــاص« :كـ ــان ع ـن ــوان كـتــاب
ل ـي ـن ــن ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر ف ـ ــي ع ـ ـ ــام « 1905خ ـط ـت ــا
االشـ ـت ــراكـ ـي ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة فـ ــي الـ ـث ــورة
الديموقراطية» وليس «الثورة االشتراكية»،
ّ
متقيدًا بوصفة ماركس
إذ كان لينني آنذاك
( )1848بــأن الثورة
الشيوعي»
في «البيان
ّ
االش ـت ــراك ـي ــة ال يـمـكــن أن ت ــوف ــر مـقــدمــاتـهــا
سوى في البلدان الرأسمالية املتقدمة وبأن

ّ
ّ
مهمة الشيوعيني في البلدان املتخلفة مثل
أملانيا« ،في أملانيا يناضل الحزب الشيوعي
باالتفاق مع البورجوازية» [ ]...ولم يسع كما
دعا املناشفة إلى تحالف مع البورجوازية
«ض ــد الـنـظــام املـلـكــي املـطـلــق وض ــد امللكية
اإلقطاعية العقارية» كما ّ
يحدد ماركس في
«البيان»».
ً
ن ــاح ــظ أوال ك ـي ــف ُي ـ ـقـ ـ ّـدم س ـي ــد رص ـ ــاص،
فــي قــولــه« :إن لـيـنــن ك ــان مـلـتــزمــا بوصفة
ماركس» ،هذا األخير وكأنه صاحب وصفات
جــاهــزة للتطبيق ،بينما الـنــص املــاركـســي
املــؤســس كــان هـ ّـمــه األس ــاس محاربة الفكر
الـ ـ ــذي يـ ـق ــدم وصـ ـف ــات ل ـل ـم ـس ـت ـق ـبــل ،لـسـبــب
بسيط هو أن ذلك يتناقض مع الفهم املادي
الـتــاريـخــي ال ــذي ي ــرى فــي فـكــرة «الــوصـفــة»
تعليقًا للتاريخ .وال ـحــال فــإن مــاركــس كان
ّ
يصر على القول إنــه ال يقدم «وصـفــات من
أجل مطابخ املستقبل»( .)1من جهة أخرى،
توحي قراءة سيد رصاص بأن كتاب لينني
املوسوم «خطتا االشتراكية الديموقراطية
ف ــي الـ ـث ــورة الــدي ـمــوقــراط ـيــة» ال يـحـمــل هـ ّـم
ال ـ ـث ـ ــورة االش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــة (الـ ـ ـت ـ ــي ه ـ ــي ج ــوه ــر
املاركسية ومن دونها ال أثر للماركسية وال
معنى) .ونحن إن َعدنا إلى كتاب لينني هذا
ّ
وتحرينا مضمونه ،لوجدنا أنه يتموضع
ف ــي ص ـلــب ال ـن ـض ــال م ــن أج ــل االش ـتــراك ـيــة؛
فـفـيــه يـ ــدرس لـيـنــن األحـ ـ ــداث ال ـث ــوري ــة في

روسـيــا  ،1905ويعمل بــاسـتـخــدام األدوات
وامل ـف ــاه ـي ــم امل ــارك ـس ـي ــة ع ـلــى وضـ ــع تكتيك
ث ــوري مـنــاســب لـلـمــرحـلــة ،فـفــي س ـيــاق ّ
رده
على بعض التيارات اليسارية التي تدعو
إل ــى تـطـبـيــق بــرنــامــج ال ـح ــد األق ـص ــى ف ــورًا
(أي تحقيق االن ـق ــاب االش ـت ــراك ــي) ،يكتب
ل ـي ـن ــن« :فـ ـ ــإن درجـ ـ ــة ال ـت ـط ــور االق ـت ـص ــادي
ف ــي روس ـي ــا (الـ ـش ــرط امل ــوض ــوع ــي) ودرج ــة
الــوعــي والتنظيم عند الجماهير الغفيرة
مــن الـبــرولـيـتــاريــا (ال ـشــرط الــذاتــي املرتبط
ارت ـب ــاط ــا وث ـي ـقــا ال تـنـفـصــم عـ ــراه بــالـشــرط
املوضوعي) تجعالن من املستحيل تحرير
الطبقة العاملة فــورًا وكليًا»( .)2لكن لينني
يوضح مباشرة ليرفع كل لبس فيقول« :إننا
ال نرجئه (االنقالب االشتراكي) إنما نخطو
الخطوة األول ــى ن ـحــوه»( .)3أضــف إلــى ذلك
أن كـتــاب لينني إنـمــا يلتقط الـبــذور األولــى
لفكرة ضرورة قيادة البروليتاريا للثورتني
ال ـبــورجــوازيــة واالش ـتــراك ـيــة ،ذل ــك أن ــه ملس
ضعف البورجوازية الروسية وعدم قدرتها
ع ـلــى إنـ ـج ــاز م ـه ــام الـ ـث ــورة ال ـب ــورج ــوازي ــة.
والحال أن هذه البذور األولى تراكمت حتى
وصلت إلــى نضجها الكامل بفضل تفكيك
لينني للرأسمالية في مرحلتها اإلمبريالية.
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى الـ ـن ــص األص ـ ـلـ ــي الق ـت ـب ــاس
البيان الشيوعي ،نــرى -بـخــاف مــا خلص
إليه صاحب املقالة -انسجامًا بني ماركسية

لينني وقراءة ماركس الثورية .يكتب ماركس:
«وف ـ ــي أمل ــان ـي ــا ي ـنــاضــل الـ ـح ــزب الـشـيــوعــي
باالتفاق مع البورجوازية ما دامت تناضل
ً
هذه البورجوازية نضاال ثوريًا ضد النظام
امل ـل ـك ــي امل ـط ـل ــق وض ـ ــد امل ـل ـك ـيــة اإلق ـطــاع ـيــة
ال ـع ـقــاريــة ،وض ــد ال ـب ــورج ــوازي ــة الـصـغـيــرة
الرجعية» )4(.أي أن االتفاق في النضال بني
ٌ
الـحــزب الشيوعي والـبــورجــوازيــة مـشــروط
بالنضال الـثــوري لهذه األخـيــرة فــي سبيل
إنجاز الثورة الديموقراطية البورجوازية.
بمعنى آخ ــر ،يسقط ه ــذا االت ـفــاق فــي حــال
كانت هذه البورجوازية ضعيفة غير قادرة
ع ـل ــى أداء م ـه ـم ـت ـهــا .ل ـك ــن س ـي ــد رص ـ ــاص،
بــاجـتــزائــه ه ــذا االق ـت ـبــاس (ح ــذف الـعـبــارة:
«م ــا دامـ ــت تـ ـن ــاض ــل...ث ــوري ــا») ،أس ـقــط هــذا
ّ
االشتراط ّ
وعمم االتفاق.
ال ّ
بد من اإلشارة في هذا الصدد إلى أن القول
اللينيني بعجز البورجوازية وانحطاطها
الذي ّ
ترسخ مع دخول الرأسمالية مرحلتها
اإلم ـبــريــال ـيــة ه ــو امـ ـت ــداد لـتـحـلـيــل وق ـ ــراءة
م ــارك ــس ف ــي ك ـتــابــه «ال ـن ـض ــال الـطـبـقــي في
ف ــرن ـس ــا  »1850 - 1848ح ـي ــث رص ـ ــد فـيــه
بــدايــة انـحـطــاط الطبقة الـبــورجــوازيــة على
املستويني السياسي واأليديولوجي ،يكتب
ً
ماركس مثال« :إن البورجوازية [ ]...تعترف
على املكشوف قائلة« :إن ديكتاتوريتنا قد
قــامــت حـتــى اآلن ب ـنــاء عـلــى إرادة الـشـعــب،

ولـكـنـهــا سـتـتــوطــد م ــن اآلن وص ــاعـ ـدًا ضد
إرادة ال ـ ـش ـ ـعـ ــب )5(»».وه ـ ــذا م ــا بـ ّـي ـنــه على
مستوى األيديولوجيا الفيلسوف املاركسي
جورج لوكاتش في كتابه «تحطيم العقل»،
ح ـيــث نـ ـق ــرأ« :ي ـم ـكــن الـ ـق ــول ب ــوج ــه عـ ــام أن
انحدار األيديولوجيا البورجوازية ينبثق
من نهاية ثورة )6(.»1848

النموذج الثاني:
ي ـك ـتــب س ـي ــد رصـ ـ ــاص« :عـ ـن ــدم ــا ع ـ ــاد لـيـنــن
إلــى روسـيــا فــي نيسان  ،1917قـ ّـدم فــي كـ ّـراس
موضوعات نيسان ما يتجاوز كتاب  ،1905إذ
قال« :إن ديكتاتورية البروليتاريا والفالحني
الثورية الديموقراطية قد تحققت في الثورة
الروسية (شباط  ،)1917إن هــذه الصيغة قد
ش ــاخ ــت» ،داع ـيــا إل ــى «الـقـفــز مــن ف ــوق الـثــورة
الـبــورجــوازيــة الــديـمــوقــراطـيــة غير املنتهية ـ ـ
والتي ال تزال مشوبة بميزان الحركة الفالحية
ـ ـ إلى الثورة االشتراكية».
االقـ ـتـ ـب ــاس ــان هـ ـن ــا ف ـي ـه ـم ــا تـ ـش ــوي ــه لـلـنــص
األصـلــي ،ولكننا سنقتصر على الثاني ألنه
أكثر أهمية في توضيح آلية التالعب .فالكاتب
ّ
يشوه النص ليقول بأن لينني دعا إلى القفز
فوق الثورة البورجوازية الديموقراطية غير
املنتهية إلى الثورة االشتراكية .لكن بالعودة
إلـ ــى كـ ـ ــراس «م ــوض ــوع ــات ن ـي ـس ــان –رس ــائ ــل
ح ــول الـتـكـتـيــك» ،يـتـبـ ّـن لـنــا أن لينني لــم يكن

ّ
معنيًا بالقفز فــوق الـثــورة الـبــورجــوازيــة ،بل
ه ــو مـعـنــي بـمــن ي ـقــود ال ـث ــورة ال ـبــورجــوازيــة
واملهام الديمقراطية البورجوازية .ففي سنة
 1905طرح صيغة ائتالفية بني البورجوازية
اإلقـطــاعـيــة الـنـســب وال ـبــورجــوازيــة الصغيرة
(ب ـمــا فـيـهــم ال ـفــاحــون) وال ـبــرول ـي ـتــاريــا الـتــي
كـ ــانـ ــت ض ـع ـي ـف ــة ن ـس ـب ـي ــا عـ ـل ــى امل ـس ـت ــوي ــن
ّ
التنظيمي والـسـيــاســي .لـكــن األم ــر ت ـبـ ّـدل مع
تجربة حكومة كيرنسكي  ،1917حيث بانت
حـقـيـقــة ال ـب ــورج ــوازي ــة ذات املـ ــزاج اإلقـطــاعــي
ورجعيتها ومحافظتها على الوضع القائم،
وعــدائـهــا للفالحني ولــإصــاح ال ــزراع ــي بما
يخص ملكية األرض .لهذا قرر لينني في هذا
الــوضــع ال ـث ــوري ،وم ــع الـجــاهــزيــة السياسية
وال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ل ـل ـبــاش ـفــة ونـ ـم ــو ســوف ـي ـتــات
ال ـع ـمــال وال ـج ـنــود وال ـفــاحــن ال ـف ـق ــراء ،ط ـ َ
ـرح
مـســألــة هيمنة وق ـيــادة الـبــرولـيـتــاريــا للثورة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ـب ــورج ــوازي ــة بــالـتـحــالــف مع
الـفــاحــن ،وبـخــاصــة الـفـقــراء مـنـهــم .ال سيما
أن حكومة كيرنسكي البورجوازية اإلقطاعية
أظهرت عجزًا عن السير بالثورة الديمقراطية
البورجوازية ولو خطوة إلى األمام بخصوص
ّ
األرض وال ـس ـلــم وال ـخ ـب ــز .إن ف ـح ــوى الـفـكــرة
اللينينية – التي غابت عن مقالة رصــاص –
َ
هي أن قيادة البروليتاريا الثورة الديمقراطية
ُ ِّ
تشكل ضمانة إنـجــازهــا الكامل والسير بها
ّ
نحو التخوم االشتراكية ،وأن هذه القيادة هي

لينين لم يكن
ّ
معنيًا بالقفز
فوق الثورة
البورجوازية ،بل
هو معني بمن
يقودها

ضمانة الثورتني ،البورجوازية واالشتراكية،
ُ
بينما ال تفضي قيادة البورجوازية اإلقطاعية
لها سوى إلى إحباطها كثورة بورجوازية.
بالعودة إلى النص األصلي لالقتباس الثاني،
ّ
نتعرض لخطر الــوقــوع في
يكتب لينني« :أال
ال ــذات ـي ــة ،ف ــي رغ ـبــة «ال ـق ـفــز» م ــن ف ــوق ال ـثــورة
ال ـبــورجــوازيــة الــديـمــوقــراطـيــة ،غـيــر املنتهية
وال ـ ـتـ ــي ال ت ـ ـ ــزال م ـش ــوب ــة بـ ـمـ ـي ــزات ال ـح ــرك ــةالفالحية -إلى الثورة االشتراكية؟»( .)7إذًا كما
هــو واضــح فــإن لينني ال يدعو إلــى القفز إلى
الثورة االشتراكية – كما كتب رصاص – إنما
ً
يطرح سؤاال يفترض أن خصومه سيجابهونه
به ،ويجيب لينني عن هذا السؤال بالفعل في
الكراس .يكتب لينني في سياق توضيح أخطاء
أحــد املعترضني البالشفة كامينيف ،فيقول:
ُ
«وهـنــا أص ــل إلــى الخطأ الـثــانــي فــي محاكمة
الرفيق كامينيف املذكورة أعاله .إنه ينتقدني
لكوني «أعـ ّـول» في مخططي على تحول هذه
الـ ـث ــورة (الـ ـب ــورج ــوازي ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة) ف ــورًا
إلــى ثــورة اشتراكية» .هــذا غير صحيح .فأنا
ّ
ّ
إلى
ال «أع ــول» على «ت ـحــول» ثــورتـنــا «ف ــورًا» ّ
ثورة اشتراكية ،وليس هذا وحسب .بل أحذر
أيـضــا مــن هــذا وأعـلــن صــراحــة فــي املوضوعة
( 8يقصد لينني موضوعات نيسان) مهمتنا
املباشرة ال «فرض» االشتراكية»ّ )8(.
جلي هنا
أن سيد رصــاص ُيعيد إنتاج خطأ كامينيف
باختياره تحريف االقتباس مرة أخرى.

إن مــا ُي ِّ
فسر هــذه ال ـقــراءة االعتباطية للنص
اللينيني فــي مقالة سيد رص ــاص ،هــو رغبة
صاحب املقالة في إظهار انحراف قراءة لينني
ع ــن ن ـظــريــة م ــارك ــس ،وب ــال ـت ــال ــي ف ــإن ــه يـجــب
الـفـصــل ب ــن الـلـيـنـيـنـيــة واملــارك ـس ـيــة .غـيــر أن
هــذه االستنتاجات إن هي إال نتيجة القراءة
املـتـسـ ّـرعــة للنص املــاركـســي اللينيني الغني
وامل ــرت ـب ــط ب ـس ـيــاقــات اج ـت ـمــاع ـيــة وسـيــاسـيــة
معقدة ،ال نتيجة النص نفسه.
* كاتب سوري
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سوريا

سوريا

أهل الشام

بريد دمشق

ريبورتاج
ّ
ّ
انخفض الضجيج المرتبط بأزمة حوامل الطاقة في سوريا .لكن ذلك ال يعني أن األزمة الراهنة قد انتهت،
بقدر ما يعكس نوعًا من ّ«التأقلم» االضطراري ،سواء عبر إيجاد حلول وبدائل «مؤقتة» ،أم من ّخالل
اعتياد األمر .ولئن اختبر سكان العاصمة زيادة طارئة في عدد ساعات التقنين الكهربائي أخيرًا ،فإن ما
تعيشه دمشق هو الحال «الطبيعي» لمعظم ُ
المدن األخرى مثل حمص وحلب والالذقية ،وحال أشبه
ُ
بالحلم أو منتهى اآلمال لمدن أخرى مثل دير الزور

سوريا يا حبيبتي :رسائل من «اللي تحت»
علي وجيه
حبيبتي:
سوريا ّيا
ّ
ه ـك ــذا عــل ـم ـنــي كـ ــل م ــن م ـح ـمــد س ـل ـمــان ونـ ـج ــاح ســام
ّ
الخطابية،
مخاطبتك منذ الصغر ،على وقع املهرجانات
ِ
واملسيرات العفوية ،وحمالت التشجير ،ووضــع الحجر
األسـ ـ ــاس ،وت ــدش ــن م ـكــاســب طـبـقـتـنــا ال ـتــي ال ت ـعــد وال
ـدي الكثير ّ
تحصى .في عيد الحب ،ليس لـ ّ
ألقدمه سوى
ّ
ّ
هواك .الواقع أنه لم
في
النضال
رسالة ،وما ظل من أثمان
ِ
ّ
َ
يبق سوى اللحم ّ
لعينيك.
الحي ،ولكن كله يهون كرمى
ِ
ّ
املتأصلة ،فأنا أحفظ نشيد
ال تستغربي رومانسيتي
ّ
«للحب والعروبة يا ّأمنا الحبيبة،
طالئع البعث مثل اسمي:
يا أرضنا يا دارنــا يا منبت األبـطــال .كوني نشيد املجد
كــونــي فــي فــم األش ـب ــال» .مــن تـصــدح حنجرته بكلمات
«أحب ماماّ ،
سليمان العيسى ،ودروس ّ
أحب بابا» ،ال ّبد
أن ينشأ فالنتينو عصره.
حبيبتي:
ّ
اسـمـحــي لــي ب ــأن أسـتـغــل ه ــذه املـنــاسـبــة الـعـطــرة ،ألكــون
ّ
معك .لعل العتب يجلو القلوب ،فـ«يرق الحبيب»،
صريحًا ِ
ّ
تنب ُ
هت إلــى مشكلة صغيرة في حكايتناّ .
ويحنّ .
حبنا
ّ
ّ
غير متكافئ ،بــل إن ــه بعيد ج ــدًا عــن ذل ــك ،ويـكــاد يكون
ّ
ُ ّ
أنني ُ
لست نوعك املفضل من
من طــرف واحــد .الحظت
ّ
للشقي واألزعر والحربوق
العشاق ،صرت تمنحني الكثير
ّ
والشبيح .تفتحني صــدرك لصاحب املــال ،وتضحكني له
شبابك ،فيما يــزداد أولئك
ـور
ـ
ه
ز
تهدرين
السهرات.
في
ِ
ً
ً
وفهلوة وتشبيحًا .لك أن ّ
ً
تقدري قسوة ذلك
وزعرنة
ثراء
ِ

الطويل:
الطوابير
شتاء
ّ
ّ
ّ
«الخد تعود على اللطم»!
ماهر المونس
تغيرت مالمح الطريق الدولي الواصل
ُبني مدينتي حمص وطرطوس كثيرًا.
ق ـط ـع ــت م ـئ ــات األش ـ ـجـ ــار م ــن جــانـبــي
الطريق بهدف استخدام حطبها ،وهو
ٌ
أمر تفاقم أخيرًا بفعل أزمة املحروقات
ال ـخ ــان ـق ــة الـ ـت ــي تـ ـض ــرب ال ـ ـبـ ــاد مـنــذ
ش ـهــريــن ،مـصـحــوبــة ب ــزي ــادة ســاعــات
انقطاع الكهرباء.
ّ
يتجول جعفر رستم في مدينة حمص.
تلزمه ساعة واحدة ّللمرور في معظم
أح ـيــائ ـهــا ،أو م ــا ت ـبــقــى ّم ـن ـهــا .يـعــايــن
طــوابـيــر ال ـنــاس املـصـطــفــة عـلــى أب ــواب
املخاتير ،بانتظار قدوم «سيارة الغاز»
املوعودة .في الشهرين األخيرين باتت
الطوابير جزءًا من معالم املدينة ،وزاد
حــرص السكان على االستيقاظ باكرًا
بغية «حجز مكان ّ
متقدم في الطابور»،
مــن دون أن يعفيهم ذلــك مــن االنتظار
ساعات طويلة ،وأحيانًا ّ
أليام متتالية.
ّ
ي ـقــول ال ـش ــاب الـجــامـعــي م ـت ـنــدرًا «هــو
امل ـك ــان الــوح ـيــد ال ــذي تـشــاهــد فـيــه كل
ً
أهــالــي حـمــص ،كـبــارًا وص ـغــارًا ،رجــاال
ً
ونساء .لقد ّ
وحدتنا جرة الغاز».

ّ
اقتصادية»!
«جدوى

مـنــذ س ــاع ــات الـفـجــر األول ـ ــى ،وبيعها
ّ
بـعــد ســاعــات بـمـبــالــغ تــزيــد كــلـمــا كــان
املوقع أقرب من رأس الطابور .يوضح
جعفر «تــأتــي عــائـلــة بأكملها ،تحجز
أرقــامــا ُمتتالية ،وتبيعها واح ـدًا تلو
ّ
وتكرر
اآلخــر ،لتأتي في اليوم التالي،
العملية ...يصل أحيانًا سعر الدور إلى
خمسة آالف ليرة ســوريــة!» .ويضيف
«كذلك ،صار معتادًا أن يتجمع عشرات
الباعة الجوالني إلى جــوار كل طابور!
يبيعون الفستق والذرة ومياه الشرب
وغيرها .تنتشر البسطات أيضًا قرب
ال ـطــواب ـيــر ،غـ ّـيــر أص ـحــاب ـهــا الـتـكـتـيــك،
ً
وصاروا يذهبون إالى الزبائن بدال من
انتظارهم».
يـسـتـسـلـ ُـم ج ـع ـفــر ف ــي ن ـهــايــة امل ـط ــاف،
ويرجع خائبًا إلى منزله بال أسطوانة
غــاز .تـعـ ُ
ـود بــه الــذاكــرة إلــى عــام ،2014

هجر الرجل عربة بيع
الذرة عقب استهالكه
آخر أسطوانة غاز

نشأت مهنة جديدة بفضل الطوابير،
هي «مهنة االنتظار»! ودأب العشرات
على حجز أماكن أمــام مراكز التوزيع

ُ
عندما كانت حمص تعاني من أزمات
ّ
خــدمـيــة حـ ــادة ،مــا اض ـطــر أســرتــه إلــى
اس ـت ـخ ــدام «ال ـت ـم ــز» ل ـل ـتــدف ـئــة .يـشــرح
الـشــاب «التمز هــو مكعبات مصنوعة
م ــن خ ــاص ــة بـ ــذور ال ــزي ـت ــون ،ســريـعــة
ٌ
االشتعال ،وتعطي الــدفء ،وهي بديل
جـ ـي ــد مـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ـ ــازوت» .ويـ ـضـ ـي ــف «ف ــي
حمص اليوم مدافئ مخصصة للتمز،
شاع استخدامها كثيرًا ،لوفرة التمز،
ورخص ثمنه نسبيًا .كان أهالي الريف
ق ــد اعـ ـت ــادوا اس ـت ـخــدامــه قــدي ـمــا ،لكنه
انـقــرض تدريجيًا مــع انـتـشــار وسائل
التدفئة الحديثة ،ليعود اليوم ويظهر
ُمجددًا».

حلب و«األمبير»
اعتاد زاهر طحان ،كباقي سكان حلب،
ان ـق ـط ــاع ال ـك ـه ــرب ــاء ل ـس ــاع ــات طــوي ـلــة،
وألي ـ ـ ــام وأس ــابـ ـي ــع وأش ـ ـهـ ــر .مـ ـ ّـر أك ـثــر
م ــن ع ــام ــن ع ـلــى عـ ــودة ك ــام ــل املــديـنــة
ّ
إلــى السيطرة الـحـكــومـ ّـيــة ،لـكــن التيار
ال ـك ـهــربــائــي م ــا زال غــائ ـبــا ع ــن نصف
املدينة الشرقي ،وشحيحًا في النصف
الـغــربــي .يـشــرح زاه ــر ( 34سـنــة) نظام
التقنني الحالي «ساعتا تغذية ،ثم أربع
ساعات انقطاع ،تليها ساعتا تغذية،
فخمس ســاعــات انـقـطــاع .أمــا فــي ّأيــام
الـ ّـسـعــد ،فـثــاث ســاعــات تغذية مقابل
ثالث ساعات انقطاع» .ال يكترث ّ
طحان
لقطع الكهرباء بقدر ما يشعر بالغنب

االسم :صفر
ّ
سوري
الجنسية:
ّ
العالمة الفارقة :أكبر من الصفر الـعــادي ،لعل األصـ ّـح :أصغر؟
فلنقل ّ
ّ
صفرية» ،وخلصنا.
«أشد
يفرق العلم بني ّ
ّ
الصفر الرياضي ،والصفر الفيزيائي .األخير
«الصفر املطلق» ،تساوي قيمته في عالم الدرجات الحراريةّ
هو ّ
 273.15درجة ّ
مئوية تحت ّ
الصفرُ ،ويجمع معظم العلماء على
ّ
ّأن الوصول إليه مستحيل .هل درســوا الصفر السوري قبل
ّ
أن ُيصدروا حكمهم؟ َ
تصدق الواقع أكثر من
عليك أحيانًا أن
ّ
الـعـلــم .فــي دردش ــة ت ــدور بــن مجموعة مــن «ســوريــيٌ الــداخــل
ُ
والخارج» عبر أحد تطبيقات التواصل ،تعرب ّصديقة تسكن
ّ
بالد الثلج عن ضيقها ،واشتياقها إلى «بالد الشمس» .ترسل
صورة للثلوج املتراكمة حول بيتها ،وتقول «شوفوا هالصباح

ّ
ّ
ّ
ـوك ،تأكدي أنني «أوبن مايندد» ،وال ألتفت إلى
علي .أرجـ ِ
تـ ّـرهــات عتيقي الـطــراز والعقل .التطوير والتحديث باتا
ُ
أضفت «اإليمان بالنصر
من صلب شخصيتي .أخيرًا،
الشامل» و«إع ــادة اإلعـمــار» إلــى خصالي الحميدة .هه؟
ً
ُ
ّ
املثالي واألكثر جدارة؟
ألست الفالنتاين
يا روحي ومهجتي:
ـوســل إليك أن ترجعي لــي .أعــدك أن أكـ َ
أتـ ّ
بنانك.
ـون طــوع
ِ
ِ
ً
خــات ـمــا ف ــي إص ـب ـعــك .خــرطــوشــا ف ــي ف ـ ــردك .ح ـ ــذاء في
رج ـلــك ...وإال فقد تـكــون ّردة فعلي غير محسوبة ،إذا
ّ
استمرت حالة «الحب املستحيل» هــذه .سأعاقر وأدمــن.
ّ
ّ
سأمشي سكرانًا في القشلة ،ألغني مترنحًا تحت قوس
باب شرقي« :سوريا يا حبيبتي ...ليش خنتيني مع والد
الحرام؟».
حبيبنا الشيخ أبو قتادة
ّ
نــرســل لــك عبر منتدى «راب ـطــة صليل ال ـص ــوارم» ،ألنــك
لــم تعد ت ـ ّ
ـرد على اتـصــاالتـنــا ،أو تتفاعل على مجموعة
ّ
«الزهرات الصالحات» على «واتس أب» ،رغم أنك تقرأ ما
نكتب من طيب الكالم ،وتشاهد مقاطع الشيخ العدناني
التي نضعها لـ«صيد الفوائد».
ّ
الحظنا أن ــك صــرت كثير االهـتـمــام بمظهرك وهندامك.
ّ
لــم نغفل عــن حرصك الشديد على الـتـسـ ّـوك ،ورش ريح
ّ
األغن» ،فيما تخرج إلى
املسك ،ودندنة «أنا في هوى ذاك
َ
املسجد .وأخيرًا ،علمنا ّ
سفرك املفاجئ ،يوم ما يطلق
بنية
ّ
ّ
َ
عليه الكفرة «الفالنتاين» .ننصحك بــأن تتذكر أن عيد
الحب بدعة وضاللة ،وال أســاس له في الشريعة .رجس
من عمل الشيطان .دعوة خبيثة إلى املعصية ،واالنشغال

بتوافه األمور املخالفة لهدي السلف الصالح .املسلم عزيز
بدينه ،وليس ّإمعة تابعًا لكل ناعق .ولنا األجــر والثواب
من وراء القصد.
لـحـظــة أب ــو ق ـت ــادة :مــن اآلخـ ـ ّـر ،إذا زاغـ ــوا عـيــونــك ،فاعلم
ّ
أنـ ــك لـســت الــوح ـيــد الـ ــذي تـلــقــى تــدري ـبــات األس ـل ـحــة في
«معسكرات الخالفة»!
التوقيع ،زهــراتــك األرب ــع :أم قـتــادة ،أم الزبير ،أم القعقاع،
سالي
ّ
د
الجل
عزيزي
ّ
تفان وإخــاص،
ال أعلم اســم الفرع الــذي تعمل فيه بكل ٍ
لذلك أكتب لك مساء عيد الحب من دون عنوان .الحقيقة
لـيــس مـهـ ّـمــا إن وصـلـتــك كـلـمــاتــي ه ــذه ،فــأنــا أكـتـبـهــا من
دون هدف أيضًا ،قبل دقائق من وصــول حبيبتي .نعم،
ّ
اآلن .قبلت بي على عيبي .أخــذت على عاتقها
لــدي فتاة ّ
ّ
تضميد ما خلفته في من ندوب جسد وروح ،عندما كنت
«حيوانًا» عندك في القبو .حياتي هادئة .أعمل ،وأخــرج،
وأسهر ،وأرقص ،وأسافر ،وأمارس الحب.
ّ
ّ
من كل قلبي ،أتمنى أن تحظى بسهرة جميلة مع زوجتك
ً
ّ
أو حبيبتك أي ـضــا .م ـهــا ،لـيــس ألنــنــي أضـمــر لــك الخير
لست مسيحًا .آمل ّ
بالتأكيد ،فأنا ُ
بشدة أن تجد العدالة
طــريـقـهــا إلـيــك فــي أق ــرب وق ــت .الـسـبــب ،يــا صــديـقــي ،أنّ
وجــودك «فــوق» يعني ّأن القابعني «تحت» في منأى عن
طقسك املعتاد .يعني أن ينعموا بليلة هادئة أخيرًا .لذا،
أرجوك ،احتفل بعيد الحب ألطول وقت ممكن.
الجرس يقرع .إلى لقاء ...في قصر ّ
عدلي ما .التوقيع :رقم
346
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عندما يـقــارن وضــع مدينته مــع باقي
املدن السورية ،ويصفها بـ«املظلومة».
يعتمد الـحـلـبـ ّـيــون عـلــى «األم ـب ـيــرات»
(كـ ـه ــرب ــاء االشـ ـ ـت ـ ــراك) .وت ـت ـم ــرك ــز فــي
ّ
ومتوسطة،
األحـيــاء مــولـ ّـدات ضخمة،
ّ
تـ ــوزع ت ـيــارًا م ــأج ــورًا عـلــى املـشـتــركــن
ّ
ل ـعــدد س ــاع ــات م ـح ــدد يــوم ـيــا ،لـيـغــدو
«األمـ ـبـ ـي ــر» م ـص ــدر الـ ـض ــوء وال ـ ـ ــدفء!
ت ـب ـلــغ ت ـك ـل ـفــة األم ـب ـي ــر الـ ــواحـ ــد 1500
لـيــرة أسـبــوعـ ّـيــا ،وتـحـتــاج األس ــرة إلــى
أمبيرين اثـنــن لتشغيل األســاسـ ّـيــات،
وق ــد اض ـطـ ّـر كـثـيــر مــن املـشـتــركــن إلــى
إضــافــة أمبير ثــالــث مــع ق ــدوم الشتاء،
بغرض التدفئة .يقول ّ
طحان «انتشر
في حلب نــوع من املــدافــئ ال تجده في
أي مدينة سورية أخرى ،مدافئ ّ
مطورة
محليًا بثالث شمعات ،يمكن أن تعمل
عـلــى تـ ّـيــار األمـبـيــر املـنـخـفــض .اعتدنا

تسميتها :مدفأة األمبير».

«راحت على الدرويش»
لـلـيــوم ال ـخــامــس عـلــى ال ـتــوالــي يغيب
صوت أبو منذر العش عن سكان حي
الشاغور الدمشقي .هجر الرجل عربته
التي كان يستخدمها لبيع الذرة ،عقب
اس ـت ـهــاكــه آخ ــر أس ـط ــوان ــة غ ــاز كــانــت
بحوزتهّ .
ّ
يـفــكــر ال ـعــش جـ ّـديــا فــي تغيير مهنته
أو نــوع البضاعة التي يبيعها .يقول
لــ«األخـبــار» «لــم يخطر في بالي يومًا
أن أوقــف عربتي جــانـبــا ...اشتقت إلى
ال ـط ــاب وأص ـح ــاب امل ـح ــال وج ـيــرانــي
ّ
يوميًا،
الذين كانوا يأكلون من عندي
واش ـت ـق ـ ُـت إلـ ــى أن أن ـ ــادي ع ـلــى الـ ــذرة
ّ
يتحسر أبــو منذر حني
بصوت عــال».
ً
ي ــرى األس ـطــوانــات تــدخــل واحـ ــدة تلو

فيش وتشبيه
ّ
الصفر السوري
صهيب عنجريني
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اللي فقت عليه»ّ ،
فترد صديقة من قاطني دمشق« :أنــا اليوم
ّ
فقت ع صوت سيارة الغاز» .يتدخل صديق يعيش في بالد
باردة بدوره ،لكنه يحاول التفكير بعقل بارد ،ويقول« :شباب
حــدا مــن صــوبـكــم يــورجـيـهــا بــاد الـشـمــس وال ـغــاز وامل ــازوت،
بركي تبطل تنق» .يسارع صديق آخر بإرسال صورة ّ
فورية
له داخــل املنزل ،وقــد ارتــدى معطفًا سميكًا ّ
وقبعتني ،ويكتب
« 100حرام و 100غطا ،وننام بالجواكيت» .تستغرب الصديقة
وزوجها يرتديان املالبس
ساكنة بالد الثلج هذه املبالغة ،فهي
ّ
ّ
ّ
الواقعية
الصيفية داخل املنزل .يبسط الصديق املتدثر نظريته
«ال غاز وال مازوت وال كهرباء ،ال توجد أي وسيلة تدفئة .ما
يعني أن درجة الحرارة  4أو  5ستكون ّ
أشد برودة من الدرجة
ّ
ّ
ناقص خمسني في بيوت مدفأة يرتدي سكانها الشورتات».
ّ
الحرارية فحسب،
والصفر السوري ليس حكرًا على الجوانب
ها هي معظم شعوب األرض تجهد لتحسني أوضاعها مهما
ّ
تحسنت ،وتسعى إلى االبتعاد عن الصفر أكثر فأكثر ،فيما

األخ ـ ـ ـ ــرى إلـ ـ ــى مـ ـح ــل بـ ـي ــع الـ ـش ــاورم ــا
امل ـ ـجـ ــاور ،ويـ ـق ــول «ال يـمـكـنـنــي ش ــراء
ال ـغــاز مــن ال ـســوق ال ـس ــوداء كـمــا يفعل
بــائـعــو ال ـف ــراري ــج وال ـش ــاورم ــا ،ثمنها
ُ
ب ــاه ــظ وال أق ـ ــدر ع ـلــى ت ـح ـ ّـم ـل ــه» .ت ـعـ ّـد
أم مـنــذر كــأســا مــن ال ـشــاي باستخدام
جهاز كهربائي صغير ّ
يسمى محليًا
ّ
«الطباخ» ،ويضمن التسخني بدرجات
حرارة عالية خالل فترة زمنية قصيرة.
تعتمد أم منذر على «الطباخ» إلعداد
ُ
وتنتظر التيار
طعام العائلة اليومي،
الـكـهــربــائــي لـكــي ت ـبــدأ بــالـطـبــخ .تقول
ال ـسـ ّـيــدة األربـعـيـنـيــة «قـ ّـس ـمــت نـهــاري
ً
بناء على أوقات الكهرباء ،لكي أتمكن
من تشغيل الغسالة واملكواة ومضخة
املياه ،وفي املساء أشاهد التلفاز».
يعمل االبــن األكبر للعائلة (مـنــذر27 ،
ع ــام ــا) ف ــي تـصـمـيــم م ــواق ــع اإلن ـتــرنــت.
يعتمد الشاب في عمله على الكهرباء
ّ
التوجه إلى
بشكل كامل ،وبات معتادًا
املـقــاهــي مــن أجــل إنـجــاز الـعـمــل .يقول
ّ
يوميًا أمر
منذر «الذهاب إلى املقاهي
ُمكلف ،لكنني ال أريد أن يتوقف عملي
كما توقف عمل والدي».

أحالم الشباب...

يحلم ال ـسـ ّ
نقطة الـ ّـصـفــر على
ـوريــون بـيـ ّ ٍ
ـوم ي ـعــودون فيه إلــى ّ
مـخـتـلــف الـ ّـص ـعــد! وال ـل ـم ـبــات الـصـفــر فــي ال ــش ــوارع غــالـبــا ما
السوري شديد االهتمام
تكون مطفأة ،أو مكسورة .واإلعــام
ّ
بالسترات الصفر ،و«الساعة ّ
ّ
الصفر» التي دقت مرارًا وتكرارًا
تشل الزير من البير .واألحالم
على امتداد السنوات املاضية لم ِ
ّ
السورية تشمل في ما تشمل «صفر ديون ،صفر خسارات،
صفر أزمات ...إلخ» .وال نحسب أن أحدًا قد يشطح في أحالمه
ً
ّ
السوريني أنفسهم ،حتى
وصــوال إلــى «صفر مشكالت» بني
نفسها،
ولــو وصــل الـعـلـمــاء إلــى «الـصـفــر املـطـلــق» .الـصــديـقـ ًـة
ً
روت قبل فترة حــادثــة صغيرة
ساكنة بــاد الثلج ،كانت قــد
عاشتها ه ـنــاك :كـنــت فــي مـحـ ّـطــة املـيـتــرو ،وشــاهــدت شرطيًاّ
ّ
يقترب مني .أمسكت حقيبتي وقلت له :لحظة ،سأريك بطاقة
اإلقامة« .استغرب كتير .طلع جاي يسألني إذا الزمني شي
ألنو شافني حامل» تقول الصديقة ،وتضيفّ :
«حسيت قديش
أنا مو طبيعية ،وبكيت».

ً
ص ـم ـتــت ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــومـ ّـيــة طــويــا
ف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة أزم ـ ـ ـ ــة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ــراه ـ ـنـ ــة،
ق ـبــل أن ي ـك ـ ّـرر ال ـعــديــد م ــن امل ـســؤولــن
الـحـكــومـيــن واملـحـلـلــن االقـتـصــاديــن
ك ـ ــام ـ ــا ي ـ ـخ ـ ـت ـ ـصـ ــر أس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب األزمـ ـ ـ ـ ــة
ب ــ«ال ـع ـق ــوب ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة» .ي ـقــارن
املحلل االقـتـصــادي ش ــادي األحـمــد ما
تشهده سوريا اآلن بما شهده العراق
ف ــي ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات .وق ـ ــال األح ـم ــد في
ح ــدي ــث م ــع إح ـ ــدى اإلذاعـ ـ ـ ــات املـحـلـ ّـيــة
«ن ـحــن أم ــام مــرحـلــة حـســاســة للغاية،
ّ
اقتصادي كي
نحتاج فيها إلى جيش
ُ
يبتسم عمار
نـقــدر على مجابهتها».
(اسم مستعار) حني يسمع عبر املذياع
عـبــارة «جـيــش اقـتـصـ ُـادي» .يبلغ عمر
الـشــاب  37عــامــا ،وقــد أدرج اسـمــه بني
قــوائــم املـطـلــوبــن لـلـخــدمــة الـعـسـكـ ّ
ـريــة
ّ
االح ـت ـيــاط ـيــة وت ـخــلــف ع ــن االل ـت ـحــاق.
وصدر أخيرًا قرار بإعفاء املدعوين من
مواليد عام  1981وما قبل من الخدمة
االحتياطية ،يـقــول الـشــاب «لــم يخطر
فــي بالي يومًا أن يكون أكبر أحالمي
بلوغ الثامنة والثالثني من العمر».

لقطة
«ڤاالنتاين» من نوع خاص« :في أمل»
ّرماح زوان
يـمـتـلــئ امل ـك ــان بــال ـبــالــونــات ال ـح ـم ــر ،أم ــا ال ـج ــدران
ّ
ُ ٍّ
وطبعات أكــف باللون
فتتقاسمها رســوم ُمبهجة،
األح ـم ــر .ه ــذه بـعــض أجـ ــواء اح ـت ـفــاء غـيــر تقليدي
ُ
ُ
بـ ــ«الـ ـڤ ــاالنـ ـت ــاي ــن» ،عـ ـن ــوان ــه «فـ ــي أم ـ ـ ــل» .والـ ـعـ ـب ــارة
ليست اج ـتــزاء مــن أغنية لـفـيــروز يغنيها العشاق
امل ـت ـخــاص ـمــون ل ـي ـخ ـف ـفــوا زع ـل ـه ــم ،ف ـح ـســب ،إنـمــا
هــي اس ــم لـفــريــق تـطــوعــي يــدعــم األط ـف ــال املــرضــى
ّ
بــال ـســرطــان .يـغــطــي ال ـفــريــق ج ــوان ــب عـ ـ ّـدة ،أهـ ّـمـهــا
األدويـ ــة وال ـجــرعــات الكيميائية ون ـشــاطــات الــدعــم
النفسي .إضــافــة إلــى دعــم ذوي األطـفــال املرافقني
لهم ،في «مركز املعالجة اإلشعاعية والكيميائية»
في «مشفى تشرين الجامعي» في الالذقية .باشر

«فــي أم ــل» العمل قبل أرب ــع سـنــوات ،وح ــرص على
«التخصص في تقديم الدعم» وفقًا ّ
ملنسقة أنشطة
الفريق ســارة يوسف ،التي تقول «أحسسنا بأننا
بدأنا مالمسة أهدافنا حني سمعنا والدة أحد األطفال
املصابني تتمتم :في أمل .من دون أن تعلم أن العبارة
هــي اســم الـفــريــق» .تــوضــح يــوســف ل ــ«األخ ـبــار» ّأن
كالم األم جاء «بعد تأمني جرعة إسعافية لطفلها،
وسط ظروف معيشية صعبة تعيشها األسرة التي
نزحت مــن إدلــب إلــى الــاذقـيــة» .وتضيف «ظــروف
األزم ــة فــرضــت عـلــى كثير مــن املــرضــى دف ــع ثمن
الجرعات في الحاالت الطارئة ،بعدما كانت مجانية
بالكامل» .ويصل ثمن الجرعة الواحدة إلى  100ألف
ليرة سورية ( 200دوالر) ،املبلغ الــذي ّ
يعد مرهقًا
ّ
لشريحة كبيرة من السوريني ،ما حفز الفريق على

العمل لتأمني تلك الجرعات مجانًا.
عشرون شخصًا هو عدد متطوعي الفريق ،وتراوح
أعمارهم بــن  20و 30عــامــا .ومــع أن تقديم الدعم
مـسـتـمـ ّـر ع ـلــى مـ ــدار الـ ـع ــام ،ف ــإن ال ـفــريــق حــريــص
على توظيف املناسبات واألعـيــاد (الرسمية وغير
ال ــرس ـم ـي ــة) ل ـت ـقــديــم م ــزي ــد م ــن املـ ـس ــاع ــدة .ويــولــي
املتطوعون اهتمامًا خـ ّ
ـاصــا لـ«الڤاالنتاين» ،لكونه
يـسـبــق ب ـيــوم واح ــد مــوعــد «ال ـي ــوم الـعــاملــي ألطـفــال
السرطان» ( 15شـبــاط) .وحتى اآلن ،يغطي الدعم
الذي يقدمه «في أمل» الجرعات واألدويــة ملئة طفل،
إض ــاف ــة إل ــى خـمـســن عــائ ـلــة (ه ــي األشـ ــد حــاجــة)
تكفل الفريق بتأمني بعص احتياجاتها األساسية
مــن غ ــذاء ومــابــس وســواهــا .كــذلــك؛ يعمل الفريق
على دعــم «مــركــز ًاملعالجة» بكثير مــن التجهيزات
الـ ـض ــروري ــة ،ع ـ ــاوة ع ـلــى إق ــام ــة ح ـم ــات تنظيف
وتعقيم بالتعاون مع إدارة املسشفى والعاملني فيه.
َ
ك ـس ـ َـب ال ـفــريــق ثـقــة ع ــدد م ــن األط ـب ــاء والـصـيــادلــة
فــي الــاذقـيــة ودم ـشــق ،وبــاتــوا مساهمني فــي دعم
النشاطات ،عبر منح الفريق حسومات على أدوية
الـســرطــان الـتــي يـحـتــاج إلـيـهــا الـطـفــل مــع الـجــرعــات
الكيميائية .تؤكد ساما سليمان ،إحدى ًمتطوعات
الـفــريــق ،أن زي ــارة املستشفى بــاتــت ع ــادة يــومـ ّـيــة.
تـتــذكــر ال ـشـ ّـابــة ،خــريـجــة عـلــم االج ـت ـمــاع ،بــألــم أحــد
األطفال الذين رافقتهم خالل رحلة عالجه إلى أن
ّ
ودع الحياة ،تقول «في أمل ،كرمى لألطفال الباقني».
وتشير إلى أن الفريق يستمر بدعمه لــذوي الطفل
حتى في حــال وفــاتــه .من بني ٌاألطـفــال الذين تلقوا
دعم الفريق ،يتماثل اليوم خمسة إلى الشفاء .تقول
أم زيـنــب «عندما استيقظت زيـنــب مــن غيبوبتها،
ّ
كــان الـســؤال عــن متطوعي الفريق أول مــا تلفظت
به ،لتراهم ينتظرون عند باب الغرفة ،ومعهم لعبة
ّ
طاملا تمنت الحصول عليها قبل دخولها في الحالة
الحرجة».
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«ثالثية سوتشي» :تنسيق في إدلب وشرق الفرات
وتوافق على «إيجابية» االنسحاب األميركي

تعديل قانون األحوال الشخصية:
ترحيب ...وخيبة أمل!
مع إصدار رئاسة
الجمهورية السورية ،األحد
الماضي ،القانون الرقم
 4القاضي بتعديل مواد
قانون األحوال الشخصية،
َ
ُيغلق الباب على الجدل الذي
فتحه اإلقرار البرلماني للمواد
الم َّ
ُ
عدلة .رفع ُسن الزواج
حتى سن  18اعتبر أهم
التعديالت التي طرأت على
ّ
مسماه
«عقد الزواج» ،وفق
القانوني الجديد

جــاء ال ــرد بــأن «الـنــص الـقــرآنــي وارد
كما هو .وال يمكننا تغييره».
وعـ ـل ــى اع ـت ـب ــار أن حـ ـض ــور الـ ـن ــواب
املمثلني للتيار العلماني في املجلس
ال يؤثر على مسار إقــرار أي قانون،
ألس ـ ـبـ ــاب ت ـت ـع ـلــق ب ــأك ـث ــري ــة ع ــددي ــة
تـ ـطـ ـغ ــى ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ــل ت ـ ـصـ ــويـ ــت ،تـ ــرى
املـصــادر أن الطموحات التي تذهب
ب ــات ـج ــاه ق ــان ــون م ــدن ــي أف ـض ــت إلــى
ت ـح ـف ـظــات ع ــدي ــدة خـ ــال االج ـت ـم ــاع
مع اللجنة الحكومية ،والحقًا ضمن
املــداخــات تحت قبة الـبــرملــان .املــادة
 18ك ــان ــت أك ـث ــر امل ـ ــواد ال ـت ــي أثـ ــارت
ح ـف ـي ـظ ــة الـ ـعـ ـلـ ـم ــانـ ـي ــن ،ف ـت ـس ــاء ل ــت
امل ـصــادر عــن «الـجـهــة الــرقــابـيــة على
الـقـضــاء الـشــرعــي املـمـنــوح صالحية
مطلقة في أن يــأذن بــالــزواج ملن رأى
فيهم األهلية ِم ّمن هم تحت سن 18
ع ــام ــا» ،إذ إن أهـلـيـتـهـمــا الـجـســديــة،
واملـ ـع ــرف ــة فـ ــي الـ ـحـ ـق ــوق ال ــزوجـ ـي ــة،
ُت َّ
حددان وفق ما يتبينه القاضي.
انـ ـط ــاق ــا م ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـ ــرى امل ـ ـصـ ــادر
نـفـسـهــا أن م ــوع ــد أي ت ـعــديــل مقبل
ٌ
م ــره ــون بـتـشـكــل «ت ـي ــار مــدنــي ق ــادر
ع ـل ــى ف ـ ــرض ط ــروح ــات ــه وآرائـ ـ ـ ــه فــي
امل ـج ـت ـمــع ب ـمــا تـنـعـكــس آثـ ـ ــاره تحت
ال ـق ـبــة ال ـب ــرمل ــان ـي ــة» .وت ـض ـي ــف« :مــن
املستحيل تشكيل (لــوبــي) علماني
تحت القبة ،والتعويل على الشارع».

دمشق ـــ مرح ماشي
جـ ـ ــاء إصـ ـ ـ ــدار رئـ ــاسـ ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة
الـقــانــون الــرقــم  4لـعــام  ،2019والــذي
ق ـضــى ب ـت ـعــديــل  70م ـ ــادة م ــن م ــواد
قــانــون األح ــوال الشخصية الـصــادر
باملرسوم التشريعي الــرقــم  59لعام
 ،1953بعد مــا يـقــارب أسـبــوعــا على
إقرار هذا القانون في مجلس الشعب.
أبــرز تعديالت املــرســوم أتــت مواكبة
ل ـل ـت ـشــري ـعــات ال ــدولـ ـي ــة ،ب ـم ــا ي ـح ـ ّـدد
سن الــزواج القانوني للذكر واألنثى
االجتماع بــن لجنة
بعمر  18عــامــا.
َّ
َ
ال ـط ــرح الـحـكــومــي ُمـمــثـلــة ب ــوزارت ــي
ال ـع ــدل واألوقـ ـ ـ ــاف ،ول ـج ـنــة ال ـش ــؤون
الــدسـتــوريــة َّوالقانونية فــي مجلس
ال ـش ـعــب ُم ـمــث ـلــة ب ـع ــدد م ــن الـ ـن ــواب،
نـجــم عـنــه تـحــديــث نـهــائــي للقانون،
وأحـيــل إلــى مجلس الشعب إلق ــراره.
وب ــالـ ـطـ ـب ــع ،أق ـ ـ ـ ّـر الـ ـب ــرمل ــان الـ ـس ــوري
ُ
املـ ــواد امل ـع ـ ّـدل ــة ،عـلــى رغ ــم تحفظات
ن ـق ـل ـهــا ب ـع ــض ال ـ ـنـ ــواب الـعـلـمــانـيــن
ف ــي م ــداخ ــات ـه ــم ع ـل ــى ب ـع ــض م ــواد
ال ـقــانــون ،مــن بينها املـ ــادة  18التي
تعطي للقاضي الشرعي صالحيات
ّ
تقدير أهلية كل َمن تجاوز  15عامًا
ل ـ ـلـ ــزواج .وت ـم ـث ــل هـ ــذه امل ـ ـ ــادة ع ـقــدة
يطرحها البرملانيون في بالد ال تزال
الكثير مــن مناطقها الـنــائـيــة ُت ـ ّ
ـزوج
بـنــاتـهــا وف ــق «ع ـقــد ب ـ ّـران ــي» ،يعقده
شيخ ال يــرى في تزويج املراهقة أي
عائق شرعي.
وال ـخ ــاص ــة أن امل ــؤس ـس ــة الــزوج ـيــة
الـ ـس ــوري ــة ك ــان ــت ال تـ ـ ــزال مـحـكــومــة
ب ـقــانــون صـ ــادر ع ــام  ،1953لتصدر
الـ ـتـ ـع ــدي ــات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة بـ ـم ــا ي ـج ـعــل
هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون مـ ـتـ ـك ـ ّـيـ ـف ــا مـ ـ ــع روح
الـعـصــر ،بعدما كــان ترسيخًا لــروح
«ق ـ ــدري ب ــاش ــا» ،ال ـقــانــونــي امل ـصــري
العثماني ،الــذي عاش حتى نهايات
ُ
الـقــرن الـتــاســع عـشــر ،واســت ـمـ ّـدت من
ق ــان ــون ــه قـ ــوانـ ــن عـ ــديـ ــدة ل ــأح ــوال
الشخصية القديمة في املنطقة ،بما
فيها الـقــانــون ال ـس ــوري .كـمــا اعتمد
ال ـق ــان ــون ف ــي ت ـعــدي ـلــه األخـ ـي ــر كلمة
ً
«ال ـ ـ ــزواج» ب ــدال م ــن «ال ـن ـك ــاح» ،الـتــي
س ــادت معامالت ال ــزواج فــي سوريا
طـيـلــة ال ـع ـقــود امل ــاض ـي ــة .الـكـثـيــر من
التعديالت التي جــاءت فــي القانون
الرقم  4تتباين حولها آراء الناشطني
الحقوقيني.

أهم التعديالت الجديدة
مسيرة املـطــالـبــات بتعديل األح ــوال
الـشـخـصـيــة ل ــم ت ـتــوقــف ح ـتــى خــال
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب ،ع ـ ـلـ ــى رغـ ـ ـ ــم ف ـ ـشـ ــل ج ـه ــود

«رسالة إلى اإلسالميين»

ً
اعتمد القانون في تعديله األخير كلمة «الزواج» بدال من «النكاح» (أ ف ب)

م ـنــاصــري ال ـن ـســويــة م ـ ــرارًا ف ــي فتح
ثغرة في الجدار «الشرعي» املتحكم
فـ ــي قـ ــانـ ــون األح ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـي ــة،
وال ــذي لــم ُي ـعـ َّـدل مـنــذ ع ــام  ،2003إال
ليشمل تعديل سن الحضانة .وخالل
سـ ـن ــوات الـ ـح ــرب ،ت ــم تـشـكـيــل لجنة
في وزارة العدل عــام  ،2013برئاسة
الـقــاضـيــة آم ـنــة ال ـش ـمــاط ،وعـضــويــة
ع ـ ــدد مـ ــن الـ ـخـ ـب ــراء فـ ــي ه ـ ــذا امل ـل ــف،
مــن بينهم الــدك ـتــورة إن ـصــاف حمد
رئـيـســة «الـهـيـئــة ال ـســوريــة لــأســرة»
آن ــذاك .وأنهت اللجنة أعمالها برفع
مقترحاتها إلى وزيــر العدل تمهيدًا
ل ـع ــرض ـه ــا عـ ـل ــى م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء،
ق ـبــل إحــال ـت ـهــا إل ــى مـجـلــس الـشـعــب
إلق ــراره ــا .غـيــر أن امل ـلــف اخـتـفــى من
الـ ـ ـت ـ ــداول م ـن ــذ ع ـ ــام  ،2014ل ـي ـفـ َ
ـاجــأ
الجميع ،بعد صمت سـنــوات ،بخبر
فـ ــي ال ـص ـح ــف عـ ــن م ـ ـشـ ــروع ت ـعــديــل
ال ـق ــان ــون ،ث ــم إق ـ ــرار مـجـلــس الـشـعــب
تـعــديــل  70مـ ــادة م ـنــه ،خ ــال جلسة
واحدة فقط.
ه ـك ــذا ،ع ـ ّـب ــرت األسـ ـت ــاذة الـجــامـعـيــة
إنصاف حمد عن تفاجئها بالتعديل،
غ ـ ـيـ ــر أنـ ـ ـه ـ ــا رأت فـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث إلـ ــى
«األخبار» أن «مجرد حدوث التعديل
حدث يستحق االهتمام ،بعدما كان
مجرد التفكير فيه يصطدم بممانعة
ش ــدي ــدة ورف ـ ــض م ـط ـل ــق» .وأش ـ ــارت
ح ـ ـمـ ــد إلـ ـ ـ ــى أن «ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون األحـ ـ ـ ـ ــوال
ال ـش ـخ ـص ـيــة بـمـجـمـلــه ي ـح ـمــل نـظــرة
ً
دونية للمرأة ،باعتباره يشكل خلال
ف ــي املـنـظــومــة الـقــانــونـيــة ال ـســوريــة،
باعتبار بقية قوانني البالد وضعية
ال تستند إلى الشريعة» .وفي إضاءة
ع ـلــى أه ـم ـيــة ب ـعــض املـ ـ ــواد امل ـع ـ ّـدل ــة،
لفتت إلى أن «التعديل إيجابي فيما

يتعلق ب ـجــواز الـنـفـقــة عـلــى الــزوجــة
رغـ ــم اخ ـت ــاف ال ــدي ــن ،ب ـعــدمــا كــانــت
الـ ــزوجـ ــة امل ـس ـي ـح ـيــة ال ن ـف ـق ــة ل ـه ــا».
وأثـ ـن ــت ع ـل ــى ت ـع ــدي ــل مـ ـ ــواد ع ــدي ــدة
منها امل ــادة  257املتعلقة بالوصية
الــوراثـيــة ،بعدما كانت تقتصر على
أوالد االبـ ـ ــن ف ـق ــط ،لـتـشـتـمــل حــالـيــا
أوالد الـ ـبـ ـن ــت أيـ ـ ـض ـ ــا ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
املــادة  54حــول وجــوب مــراعــاة القوة
الشرائية للمهر املتفق عليه في عقد
ال ــزواج ،لحظة استيفائه .كما لفتت
إلى «أهمية التعديل املتعلق بإعفاء
ّ
تثبيت الـ ــزواج مــن ال ــرس ــوم ،فــي ظــل
وجـ ــود حـ ــاالت ك ـث ـيــرة ف ــي األري ـ ــاف،
نــاجـمــة عــن ع ـقــود زواج غـيــر مثبتة
بـسـبــب ال ــرس ــوم ،م ــا يـجـعــل األط ـفــال
الناجمني عن هذه الزيجات مكتومي
الـ ـنـ ـس ــب» .واعـ ـتـ ـب ــرت أن امل ـ ـ ــادة 109
املـتـعـلـقــة بــإم ـكــان رف ــع امل ـ ــرأة دع ــوى
ت ـفــريــق ب ـعــد ع ــام م ــن غ ـيــاب الــرجــل،
ُ
«مــن امل ــواد املـعـ َّـدلــة الـضــروريــة أيضًا
في ظرف البالد الحالي».

تقرأ مصادر
برلمانية في التعديل
األخير مواكبة
للتشريعات الدولية

ّ
المشرع
تناقضات مزاج
إال أنـ ــه ،ف ــي ض ــوء وجـ ــود  7قــوانــن
لـ ـ ـ ــأحـ ـ ـ ــوال ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة ،ب ـح ـس ــب
الـطــوائــف واألديـ ــان ،يعتبر التعديل
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى قـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون األح ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
ال ـش ـخ ـص ـي ــة غ ـي ــر م ـف ـص ـل ــي .وع ـلــى
اع ـت ـبــار أن بـقـيــة ال ـقــوانــن الـســوريــة
مدنية تستجيب بمعظمها ملبادئ
املساواة ،باستثناء قانون الجنسية
وبـضــع م ــواد مــن قــانــون الـعـقــوبــات،
ّ
نبهت حمد إلــى أن «قــانــون األحــوال
الشخصية يـتـعــارض مــع الــدسـتــور
ّ
املعدل عام  ،2012والواجب
السوري
ت ـعــديــل ال ـت ـشــري ـعــات ال ـن ــاف ــذة قبله
بما يتوافق مع أحكامه خالل مدة 3
سنوات من إقراره» .واعتبرت أنه «ال
يوجد ضغط دولي لتعديل القانون،
ب ـق ــدر م ــا ه ــو ض ـغــط ال ّلـ ـت ــزام ال ـبــاد
بالقانون الدولي وما وقعت عليه من
اتفاقيات دولـيــة ،وفــق ما يصدر من
تقارير لتقييم هذا االلتزام» .ولفتت
إلى أن «شروط املرأة في عقد الزواج
أصبح منصوصًا عليها في القانون،
ب ـعــدمــا ك ــان ــت م ــوج ــودة ض ـم ـنــا ،ما
يعني فعليًا أنها لم تكن ممنوعة».
وأش ـ ــارت إل ــى «ال ـت ـنــاقــض ف ــي تعديل
امل ـ ــادة  128الـ ــذي يـقـضــي بــاسـتـخــدام
ال ـب ـص ـمــة ال ــوراثـ ـي ــة ( )DNAإلث ـب ــات
ال ـ ـن ـ ـسـ ــب ،ف ـ ــي ح ـ ــن ل ـ ــم يـ ـت ــم اع ـت ـم ــاد
الــوســائــل الـعـلـمـيــة لـتـحــديــد الـحـمــل»،
م ـت ـســائ ـلــة عـ ــن إصـ ـ ـ ــرار امل ـ ـشـ ـ ّـرع عـلــى
«الـ ـع ـ ّـدة ال ـشــرع ـيــة» ف ــي ح ــال ال ـطــاق.
كـمــا فـ ّـصـلــت الـحــديــث عــن م ــواد تمثل
ً
م ــن وج ـه ــة ن ـظــرهــا تــراج ـع ــا بـ ــدال من
ُ
التطور ،كاملادة  137التي تسقط أهلية
الحضانة بعد إتمام الطفل  5سنوات،
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في حال االختالف في الدين .ورأت أن
«أهــم املــواد التي تتطلب إعــادة النظر
فيها في الوقت الراهن لم يصبها أي
ً
ّ
املشرعون مثال
تعديل»؛ إذ لم يقترب
من املادة  170التي تجعل والية امليراث
للعصبة م ــن ال ــذك ــور ،رغ ــم «حـضــانــة
األم التي تعتبر ولية على النفس إنما
ل ـيــس ع ـلــى املـ ـ ــال» ،ب ـمــا يـلــزمـهــا ب ــإذن
الــولــي قبل التصرف بــأمــوال أوالدهــا.
ّ
وفــي ظــل غـيــاب اآلب ــاء بسبب الـحــرب،
فإن تعديل هذه املــادة تلبية لحاجات
املجتمع ،بحسب حمد .وحــول تعديل
كلمة «النكاح» في عقد الــزواج ،ذكرت
ُ
أن ك ـل ـم ــة ُ«املـ ـ ـ ــوطـ ـ ـ ــوءة» اس ــت ـخ ــدم ــت
ف ــي مـ ــواد أخـ ـ ــرى ،وه ــي ت ـ ــوازي كلمة
«النكاح» تأثيرًا .وعليه ،شـ ّـددت حمد
ع ـل ــى أن ب ـ ــدء مـ ـس ــار ط ــوي ــل وج ــدي ــد
لـلـمـطــالـبــة ب ـقــانــون أسـ ــرة مــدنــي لكل
السوريني هو ما ينتظر املناضلني في
سبيل تغيير القانون.

النواب العلمانيون و«العوائق
الشرعية»
ت ـ ـقـ ــرأ مـ ـ ـص ـ ــادر ب ــرمل ــانـ ـي ــة ح ـض ــرت
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــل األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ب ــن
اللجنتني الحكومية والبرملانية ،في
ه ــذا الـتـعــديــل ،مــواكـبــة للتشريعات
الدولية ،بما ال يعني «ضغطًا دوليًا
بـ ـق ــدر مـ ــا ي ـع ـن ــي تـ ـ ـط ـ ــورًا» .ال ـت ـط ــور
األشـ ـم ــل امل ـط ـل ــوب ل ــم يـتـمـكــن ن ــواب
الـ ـشـ ـع ــب ال ـع ـل ـم ــان ـي ــون مـ ــن انـ ـت ــزاع
تـشــريــع ي ـق ـ ّـره ،بـحـكــم أن ال إمكانية
ل ــذل ــك ف ــي ظ ــل وجـ ـ ــود م ــا ي ـسـ ّـمــونــه
«عوائق شرعية» .محاوالت تحقيق
تعديالت أكبر واجهها التيار املقابل
بـ ّ
ـرد اعتبرته املصادر «صادمًا لكنه
ّ
واقـعــي» .فبما يخص شهادة املــرأة،

من جهتهاّ ،
توجه الرئيسة السابقة
لــ«الـهـيـئــة ال ـســوريــة ل ــأس ــرة» ،منى
غ ــان ــم ،انـ ـتـ ـق ــادات ع ــدي ــدة لـلـتـعــديــل
األخير وتوقيته ،متسائلة إن ُ
«سبق
التعديل بطرحه على الجمهور» ،مع
أخذها بعني االعتبار استحالة ذلك
وســط االستقطاب السياسي الحاد
ب ــن ج ـم ـهــوري امل ـ ــواالة وامل ـعــارضــة.
وتعتبر غانم أن «عدم طرح التعديل
لـ ـلـ ـنـ ـق ــاش م ـ ــع الـ ـجـ ـمـ ـه ــور امل ـ ــوال ـ ــي،
وإن ـمــا بـطــريـقــة ال ـغــرف املـغـلـقــة ،أمــر
غير مـقـبــول» .كما تـتـســاءل عــن حق
اإلدالء
ال ـســوريــن خ ــارج ال ـبــاد فــي
ً
بــآرائ ـهــم ح ــول ه ــذا ال ـقــانــون ،رابـطــة
«توقيت التعديل بالحديث عن لجنة
دستورية جديدة قد تخلق تغييرات
أســاسـيــة فــي بنية السلطة الحالية
ووض ـ ـ ـ ــع دس ـ ـ ـتـ ـ ــور ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد» .وتـ ـ ــرى
أن ال ـت ـع ــدي ــل جـ ــاء ب ـم ـثــابــة «رس ــال ــة
تـ ّ
ـوجـ ـهـ ـه ــا ال ـس ـل ـط ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة إل ــى
اإلسالميني لطمأنتهم إلى مكانتهم
وقوانينهم ،وليس استجابة لحقوق
اإلنسان واملرأة أو النهوض بسوريا
تنمويًا بعد الحرب ،بما يكفل إعطاء
املــرأة تمييزًا إيجابيًا لتقوم بالدور
ّ
امل ـن ــوط ب ـهــا ،ف ــي ظ ــل ف ـق ــدان الكثير
م ــن ال ــرج ــال س ـ ــواء ف ــي الـ ـح ــروب أو
السجون أو الهجرة».
وتلفت غانم إلى النموذج األتاتوركي
في تغيير قوانني األحوال الشخصية
في الدول التي اعتمدت قانون «قدري
باشا» ،مشيدة بتجارب دول عربية
عــديــدة كــان يمكن االسـتـفــادة منها.
وت ـقــرأ فــي الـتـعــديــل األخ ـيــر «رســالــة
سياسية لبعض الخصوم مــن أجل
االنخراط في اللعبة السياسية التي
س ـت ــؤدي إل ــى ان ـت ـخــابــات رئــاس ـيــة».
وتـعـتـبــر الـتـعــديــل الـشـكـلــي للقانون
ك ــ«ت ـك ـم ـلــة ملـ ـش ــروع وزارة األوق ـ ــاف
السابق» ،مضيفة أن «االنتصار على
اإلرهـ ــاب فــرصــة تــاريـخـيــة لالنقالب
ّ
ع ـلــى ال ـق ــوان ــن امل ـت ـخــل ـفــة ،وال ـت ـقــدم
بــركــب ال ـبــاد إل ــى الـعــالــم الـعـصــري.
ك ـ ــان أم ـ ـ ــام ال ـس ـل ـط ــة ف ــرص ــة ذه ـب ـيــة
لــوضــع ت ـصــورهــا اإلص ــاح ــي ال ــذي
تخاطب مواليها من خالله ،لكن جاء
ً
امل ـشــروع منفصال عــن الــواقــع األليم
الذي تعيشه آالف األسر السورية».

إل ــى جــانــب مــا أكــدتــه جميع الـبـيــانــات
ال ـخ ـتــام ـيــة ل ـل ـق ـمــم ال ـت ــي ج ـم ـعــت ق ــادة
روس ـيــا وإي ـ ــران وتــركـيــا ضـمــن صيغة
«أسـتــانــا» ،عن الـتــزام وحــدة واستقالل
وسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا ،خـ ـ ــرجـ ـ ــت «قـ ـم ــة
ســوتـشــي» أم ــس بـنـظــرة مـ ّ
ـوحــدة حــول
«االن ـس ـحــاب األم ـيــركــي» املــرتـقــب ،على
اع ـت ـبــاره خ ـطــوة «ت ـســاعــد عـلــى تعزيز
االستقرار واألمن».
وكـغـيــره مــن الـتـفــاهـمــات الـتــي أنتجها
ً
م ـســار «أس ـت ــان ــا» ق ـب ــا ،ف ــإن الـتــرحـيــب
املشترك باالنسحاب األميركي ينطلق
من مقاربات ومصالح متباينة لدى كل
من «الدول الضامنة» الثالث ،تتناسب
وم ــوقـ ـعـ ـه ــا عـ ـل ــى ط ـ ــاول ـ ــة «الـ ـتـ ـس ــوي ــة
السورية» .ويحمل هذا التوافق إشارة
واضحة إلى أن تركيا ال تريد خسارة ما
راكمته مع كل من روسيا وإيران ،خالل
مـحــاولـتـهــا كـســب ن ـقــاط عـبــر الـتـعــاون
والتنسيق مع الواليات املتحدة ملرحلة
«م ــا بـعــد االن ـس ـحــاب» .وه ــو مــا يــراهــن
عـلـيــه ال ـط ــرف ــان اإلي ــران ــي وال ــروس ــي ـ ـ
ال ــراغـ ـب ــان ب ــرؤي ــة ال ـ ـقـ ــوات األم ـيــرك ـيــة
خ ــارج ســوريــا فــي أس ــرع وقــت ممكن ـ ـ
النتزاع تعهدات تركية يمكن تجييرها
ملصلحة «ح ــل نـهــائــي» يـعـيــد السلطة
الشرعية على كامل األراضــي السورية
الحـقــا ،ويتضمن مـســارًا سياسيًا عبر
«القنوات الدستورية».
ون ـ ّـص الـبـيــان املـشـتــرك لـلـقــادة الـثــاث،
على «تنسيق األنـشـطــة لضمان األمــن
واالستقرار» في شمال شرقي سوريا،
مع احترام سيادة البالد و«بما يتضمن
االتفاقيات القائمة» .وتعد هذه اإلشارة
األوضح إلى الجهود الروسية الحثيثة
الهادفة إلــى إحياء «اتـفــاق أضنة» بني
دمـشــق وأن ـق ــرة ،وال ــره ــان عليه ليكون
بـ ــابـ ــا لـ ـ ـع ـ ــودة ال ـ ـعـ ــاقـ ــات وال ـت ـن ـس ـي ــق
بينهما.
ولـ ــم ي ـك ــن ال ـح ـض ــور ال ـط ــاغ ــي لـقـضـيــة
االن ـس ـحــاب األم ـيــركــي ،عـلــى أهميتها،
ك ــاف ـي ــا ل ـت ـه ـم ـيــش م ـل ــف إدل ـ ـ ــب ،إذ أك ــد
البيان الختامي املشترك على ضرورة
«الـتـصــدي بفعالية» مل ـحــاوالت «هيئة
ت ـ ـحـ ــريـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــام اإلره ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» فـ ــرض
سـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى مـ ـنـ ـطـ ـق ــة «خـ ـف ــض
التصعيد» ،إلى جانب «اتخاذ خطوات
م ـل ـمــوســة ل ـل ـحــد م ــن االنـ ـتـ ـه ــاك ــات فــي
امل ـن ـط ـقــة م ـن ــزوع ــة ال ـ ـسـ ــاح ،م ــن خ ــال
الـتـنـفـيــذ ال ـك ــام ــل ل ــات ـف ــاق ــات املـتـعـلـقــة

ب ــإدل ــب ،بـمــا يـتـضـمــن م ــذك ــرة الـتـفــاهــم
املــوق ـعــة ف ــي أي ـل ــول امل ــاض ــي» .ويـشـيــر
م ـ ــا س ـ ـبـ ــق ،ت ـق ــاط ـع ــا م ـ ــع ت ـص ــري ـح ــات
الــرؤســاء الثالثة أمــس ،إلــى أن الفرصة
ال تــزال متاحة أمــام أنـقــرة للعمل وفق
«ات ـ ـفـ ــاق س ــوتـ ـش ــي» األخ ـ ـيـ ــر ،م ــع ت ــرك
الباب مفتوحًا الستهداف «الجماعات
اإلرهابية» وفــق ما تنص عليه مذكرة
التفاهم الروسية ـ التركية .وإلى جانب
م ـل ـفــي إدلـ ـ ــب واالنـ ـسـ ـح ــاب األم ـي ــرك ــي،
ات ـف ــق «ث ــاث ــي أس ـت ــان ــا» ع ـلــى ض ــرورة
انـ ـخ ــراط امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي وب ـخــاصــة
وك ــاالت األم ــم امل ـت ـحــدة ،فــي «اسـتـعــادة
أص ــول البنية الـتـحـتـيــة ...بـمــا فــي ذلــك
مرافق إمدادات املياه والطاقة واملدارس
واملستشفيات».
وهـ ــو ت ـ ّ
ـوج ــه تــدف ـعــه مــوس ـكــو تـمـهـيـدًا
إلط ـ ــاق عـمـلـيــة «إع ـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار» في
سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـطـ ــروحـ ــات
األم ـيــرك ـيــة واألوروب ـ ـيـ ــة ال ـتــي تـشـتــرط

أكد بوتين أن
«اتفاق أضنة» يصلح
أساسًا لضمان أمن
الشمال السوري

ً
«حــا سياسيًا ناشطًا» للمشاركة في
تغطية تكاليف تلك العملية .كذلك أكد
البيان «أهمية تهيئة الظروف للعودة
اآلمـنــة والطوعية لالجئني واملهجرين
داخـ ـلـ ـي ــا ...وال ـت ـف ــاع ــل ب ـش ـكــل إي ـجــابــي
م ــع جـمـيــع األطـ ـ ــراف امل ـع ـن ـيــة ،ب ـمــا في
ذل ــك مـفــوضـيــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة لـشــؤون

نقاط التوافق لم تمنع انفراد كل طرف في ذكر نقاط ّ
تميز مقاربته عن شركائه (أ ف ب)

الالجئني».
نقاط التوافق السابقة لم تمنع انفراد
كل من األطــراف املشاركة في الحديث
عــن نـقــاط تـمـ ّـيــز مـقــاربـتــه عــن شركائه
عـ ـل ــى طـ ــاولـ ــة «أسـ ـ ـت ـ ــان ـ ــا» .ف ــال ــرئ ـي ــس
الــروســي فالديمير بــوتــن ،أكــد أهمية
«االت ـفــاق على كيفية إنـهــاء التصعيد
ب ـش ـكــل ك ــام ــل ف ــي إدل ـ ـ ــب» ،م ـش ـي ـرًا فــي
ال ــوق ــت ن ـف ـســه إلـ ــى أن «ه ـ ــذا ال يـعـنــي
ّ
نتحمل وجــود جماعات
أننا يجب أن
إرهــابـيــة» .ولـفــت إلــى ض ــرورة «النظر
فـ ــي خ ـ ـطـ ــوات ع ـم ـل ـي ــة م ـ ـحـ ــددة يـمـكــن
أن ت ـت ـخــذهــا روس ـي ــا وت ــرك ـي ــا وإيـ ــران
لتدمير اإلرهاب هناك بالكامل».
وع ــن ال ــوض ــع ف ــي ش ــرق الـ ـف ــرات ،أع ــرب
بوتني عن تفهم بالده «مخاوف تركيا»،
مضيفًا أن «االتفاق بني تركيا وسوريا
(اتفاق أضنة) يمكن أن يكون األساس،
فـفــي ه ــذا االتـ ـف ــاق ،ت ــم تـحــديــد امل ـبــادئ
املشتركة ملكافحة اإلرهاب» .ولفت إلى أن
«وزارتي الدفاع ووكاالت االستخبارات
تــواصــل اتصاالتها فــي هــذه القضية».
أم ــا الــرئـيــس اإلي ــران ــي حـســن روحــانــي،
ف ـق ــد أكـ ــد ض ـ ـ ــرورة «اسـ ـتـ ـم ــرار امل ـعــركــة
ض ــد ج ـم ـيــع ال ـج ـم ــاع ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة...
وإن ـه ــاء وج ــود ال ـق ــوات األج ـن ـب ـيــة ،بما
في ذلك األميركيني املوجودين من دون
إذن مــن الـحـكــومــة ال ـســوريــة ،فــي أقــرب
وق ــت مـمـكــن» .وأشـ ــار روح ــان ــي إل ــى أن
«امل ـع ـل ــوم ــات االس ـت ـخ ـب ــاري ــة امل ـت ــواف ــرة
لــدى إي ــران ،تـقــول إن الــواليــات املتحدة
ستواصل التدخل في سوريا» .وأوضح
ب ــال ـت ــوازي ،أن «ع ـلــى املـجـتـمــع الــدولــي
م ــواج ـه ــة أعـ ـم ــال ال ـن ـظ ــام الـصـهـيــونــي
ال ـع ــدوان ـي ــة ع ـل ــى األراضـ ـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة،
والتي تهدد السالم واألمــن الدوليني»،
مــن دون أن يغفل التنويه إلــى ترحيب
بـ ــاده «ب ــال ـع ــاق ــات األخ ــوي ــة وال ــودي ــة
ب ــن س ــوري ــا وج ـم ـيــع الـ ـ ــدول امل ـج ــاورة
ل ـهــا» ،وتــأكـيــد «ض ـ ــرورة ش ـعــور تركيا
ب ــاألم ــان» .وخ ـصــص الــرئ ـيــس الـتــركــي
رجــب طيب أردوغ ــان ،جــزءًا مــن حديثه
لـيـلـفــت إل ــى مـلــف الــاج ـئــن ف ــي ب ــاده،
وضرورة العمل على «ضمان استقرار»
يتيح عودتهم إلى بالدهم .كما شكك من
ّ
املسربة عن
جديد باملواعيد األميركية
االنسحاب املرتقب من سوريا ،مضيفًا
أن ــه «ي ـجــب ط ــرد اإلرهــاب ـيــن مــن منبج
وإعادتها إلى سكانها األصليني».
(األخبار)

تقرير

ً
«االستخبارات اإلسرائيلية» عن  :2019ال أحد يريد الحرب شماال ...لكن
علي حيدر
ينطو تقدير «االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية»
لم
ِ
(أمان) ،كما وردت تفاصيل منه في اإلعالم العبري أمس،
على أي مفاجأة أو تحديث مغاير مما ورد في التقدير
االستخباري السنوي الصادر عن «معهد أبحاث األمن
الـقــومــي» الشهر املــاضــي ،وتـحــديـدًا بما يتعلق بالجبهة
الشمالية.
يعود ذلك إلى محدودية الخيارات أمام صانع القرار في
تل أبيب ووضوح املشهد اإلستراتيجي ومركباته ،وفهم
كــل مــن األط ــراف الـخـطــوط الحمر للطرف اآلخ ــر ،بعدما
أدلت كل القوى بدلوها في ما يتعلق بخياراتها وسقف
ردودها ،األمر الذي فتح املشهد اإلقليمي على سيناريوات
محددة مسبقًا.
من جهة ،باتت تل أبيب تدرك الخطوط الحمر التي يعقبها
ردود في الساحة السورية ،وهي التي التزمت التحرك دون
هــذا السقف في السنوات املاضية .وهــي تــدرك أيضًا أن
نافذة الفرص التي الحت لها في أعقاب وبسبب الحرب
فــي ســوريــا تتجه إلــى االن ـغــاق ،األم ــر ال ــذي تخشى من
مفاعيله وتداعياته االستراتيجية عليها .في املقابل ،تصر

إسرائيل على مواصلة اعتداءاتها ،وهو في الواقع إقرار
غير مباشر منها بأنها لم تحقق أهدافها املأمولة ،وأن
عــودة سوريا برئاسة بشار األســد إلــى اقتدارها سوف
تؤدي إلى تفاقم التهديدات على أمنها القومي.
على هذه الخلفية ،يندرج ما أورده التقدير عن احتماالت
التدحرج نحو مواجهة محدودة في الجبهة الشمالية ،في
سوريا ولبنان ،بما يسميه مواجهة األيام املحدودة ،تمييزًا
لها عن املواجهة الواسعة والشاملة .هذا التقدير ينطلق من
أن كل األطراف غير معنيني بالحرب أو التسبب فيها بما
فيها إسرائيل نفسها ،وربما هي في مقدمتهم .مع ذلك،

تدرك إسرائيل جدية
والتزام حزب الله قواعد
االشتباك وحرصه عليها

يبقى حاضرًا بقوة هامش الخطأ في التقديرات ومحاولة
إسرائيل فرض معادالت يرفضها الطرف املقابل ،حتى
لو أدى ذلك إلى التدحرج نحو مواجهة واسعة.
وم ـم ــا ي ــرد ف ــي ال ـت ـقــديــر ،ت ـحــدي ـدًا م ــا يـتـعـلــق بـمــواجـهــة
الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة فــي إي ــران وبــرنــامـجـهــا ال ـنــووي،
تبدو إسرائيل في موقع املنتظر ملفاعيل الخيار واألفعال
األم ـيــرك ـيــة م ــع االس ـت ـع ــداد ل ـتــداع ـيــات س ـي ـنــاريــو فشل
إخضاع طهران أو ّ
ردهــا على الخرق األميركي لالتفاق
النووي والتحلل من قيوده.
أم ــا م ــا يــرتـبــط بــالـســاحــة الـلـبـنــانـيــة ،ذات الـخـصــوصـيــة
وقواعد االشتباك الصارمة التي تدفع إسرائيل لالنكفاء
عن االعتداء املباشر فيها ،فال جديد في كل ما يرد في
تقدير االستخبارات عنها على رغم اإلشــارات الواضحة
إلــى أنها ال تريد وال ترغب باملواجهة .الجديد ربما هو
التأكيد على إدراك إسرائيل جدية والتزام حزب الله قواعد
االشتباك وحرصه عليها ،بمعنى أنه في وارد الرد على
االع ـتــداءات إن حصلت .وحتى لــو أدى ذلــك إلــى تصعيد
محدود ،تقدر «االستخبارات اإلسرائيلية» أنه لن يصل
إلى الحرب الواسعة ،لرفض وال إرادة طرفيها ،الوصول
إليها.
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على الغالف

دعا وزير الخارجية
األميركي ،مايك بومبيو،
إلى «عهد جديد من
التعاون» في مواجهة
التحديات (أ ف ب)

نجح بنيامين نتنياهو في تصدير الصورة التي أرادها في وارسوّ .
ود ولقاءات
ووحدة صوت ضد إيران .هذا هو حاله مع ممثلي الدول الخليجية الذين
ّ
دشنوا ،أمس ،على المأل ،طورًا أكثر تقدمًا من أطوار التطبيع الجاري على
قدم وساق .أوصل مندوبو الممالك واإلمارات رسالة واضحة مفادها أنهم
مستعدون للذهاب إلى أبعد مدى في التعاون مع واشنطن وتل أبيب
الحقيقة التي أعادت تأكيدها فعاليات
من أجل كسر شوكة طهران .لكن ُ
«وارسو» هي أن هذا المشروع ،الذي تشكل تصفية القضية الفلسطينية
العمود الرئيس فيه ،ال يفتأ يواجه عقبات على مستويات متعددة ،تجعل
عمليات التحشيد األميركية المتواصلة في إطــاره أقــرب ما تكون إلى
الظواهر الصوتية

ّ
نتنياهو يلم الخليجيين

التطبيع إلى العلن!
ل ــم ي ـعــد األم ـ ــر م ـج ـ ّـرد ت ـســري ـبــات أو
تــأويــات أو تحليالت .رئيس وزراء
الـ ـ ـع ـ ــدو ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو جـنـبــا
إلـ ـ ــى جـ ـن ــب صـ ـق ــور ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة .ل ـ ـقـ ــاء ح ـ ـ ـ ّـي ب ــال ـص ــوت
وال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــورة ي ـ ـع ـ ـفـ ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــن
واإلماراتيني والبحرينيني من عبء
الـنـفــي وال ـت ـمــويــه واإليـ ـه ــام .عمليًا،

أرسلت أغلب الدول
األوروبية ممثلين من الصف
الثاني إلى مؤتمر وارسو
أخـ ـ ــرج هـ ـ ــؤالء الـ ـع ــاق ــات مـ ــن ال ـس ـ ّـر
إل ــى ال ـع ـلــن ،لـكــن تــدشـيـ ّنـهــا سيكون
«ف ــي وق ـت ــه» وف ــق م ــا بــشــر ب ــه وزي ــر
خارجية البحرين خالد بن أحمد آل
خليفة .نتنياهو بدا أكثر املغتبطني
ب ــامل ــؤت ـم ــر ال ـ ـ ــذي ان ـع ـق ــد ع ـل ــى مـ ــدار
ي ــوم ــن فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـب ــول ـن ــدي ــة
ّ
وارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو .ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـ ـيـ ـ ــه ،ش ــك ــل
املــؤت ـمــر «مـنـعـطـفــا تــاري ـخ ـيــا» .كيف
ال وقــد أبـصــر الـتـطــور غير املسبوق
ف ــي م ـس ـتــوى ال ـت ـق ــارب الـخـلـيـجــي ـ ـ
اإلســرائـيـلــي ال ـنــور ،وب ــات ُيـجـ َـهــر به
ع ـلــى رؤوس األشـ ـه ــاد .ول ــي الـعـهــد
الـسـعــودي ،محمد بــن سلمان ،الــذي
«اق ـت ـح ــم» ق ـبــل أيـ ــام كـعـبــة املسلمني
ل ـي ـك ـ ّـرس ن ـف ـســه «خ ــادم ــا لـحـ َ
ـرمـيـهــم
الـشــريـفــن» ،أوف ــد إل ــى وارس ــو وزيــر
ال ــدول ــة ل ـل ـش ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة ع ــادل
الجبير ،فيما أرسلت اإلم ــارات التي
دخلت األسبوع املاضي طورًا جديدًا
مــن التطبيع تحت شـعــار «الـتـقــارب
بني األديــان» وزير خارجيتها أيضًا
ع ـب ــد ال ـل ــه ب ــن زاي ـ ـ ــد .أمـ ــا ال ـب ـحــريــن،
ال ـ ـتـ ــي طـ ــاملـ ــا م ـث ـل ــت ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
ال ـس ـعــوديــة «ع ـص ـف ــور ال ـ َك ـن ــاري في
م ـن ـج ــم» ال ـت ـط ـب ـيــع ،ف ـ َـم ــن ِل ـه ـم ــة مــن
هــذا الـنــوع ســوى وزي ــر خارجيتها،
الـ ــذي ل ــه ق ـصــب ال ـس ـبــق ف ــي ال ـت ـ ّ
ـودد
إلـ ــى اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن؟ وخ ـل ــف ه ــؤالء
جميعًا ،وزير خارجية ال يكاد يفارق
مـ ـق ـ ّـر إق ــامـ ـت ــه فـ ــي ال ـ ــري ـ ــاض ،ي ـجــول

ّ
ويصول بوصفه ممثل اليمن .خالد
اليماني لم يجد حرجًا في مالصقة
نتنياهو ،بــل ومنحه ّ
مكبر الصوت
ليصدح بالتحريض ضد إيران .إنها
«لـحـظــة تـشــرح الـقـلــب» كـمــا ّ
سماها
جيسون غرينبالت ،مبعوث الرئيس
ّ
األميركي إلى الشرق األوسط ،تجلي
بـ ــوضـ ــوح مـ ـ ــرة جـ ــديـ ــدة ال ـت ـمــوضــع
االسـتــراتـيـجــي ال ــذي ُي ــراد لليمنيني
أن يؤخذوا إليه ،وهم الذين ال تخلو
ســاحــة م ــن ســاحــاتـهــم م ــن ش ـعــارات
التضامن مع فلسطني ونصرتها.

قد تكون تلك املشهدية هي «اإلنجاز»
ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد ملـ ــؤت ـ ـمـ ــر وارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ،الـ ـ ــذي
اجتهدت الواليات املتحدة ،بشخص
وزيـ ـ ــر خ ــارج ـي ـت ـه ــا م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو،
فــي التحشيد ل ــه« .إن ـج ــاز» يفترض
أن تـعـقـبــه خ ـط ــوات أك ـثــر جـ ــرأة على
طــريــق ّ
رص ال ـص ـفــوف اإلســرائـيـلـيــة
وال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة فـ ــي م ــواجـ ـه ــة إي ـ ـ ــران،
وال ــدف ــع ب ــ«ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن» ال ـهــادفــة
إل ــى تـصـفـيــة الـقـضـيــة الفلسطينية
قــدمــا ،مــن دون أن يـكــون تحقيق ّ
أي
م ــن ال ـهــدفــن م ـض ـمــونــا .صـحـيــح أن

مستشار الرئيس األميركي وصهره،
جـ ــاريـ ــد ك ــوشـ ـن ــر ،أبـ ـل ــغ املـجـتـمـعــن
ف ــي الـعــاصـمــة الـبــولـنــديــة نـيــة إدارة
دونــالــد تــرامــب إع ــان بـنــود «صفقة
القرن» بعد االنتخابات اإلسرائيلية
املرتقبة في  9نيسان /أبريل املقبل،
إال أن الخطة األميركية ال تزال تواجه
ع ـق ـبــات ك ـب ـي ــرة ،ع ـلــى رأسـ ـه ــا رفــض
األطــراف الفلسطينيني كافة التعامل
معها .وهذا ما كـ ّـرره ،أمس ،املتحدث
بــاســم رئ ـيــس الـسـلـطــة الفلسطينية
م ـح ـمــود عـ ـب ــاس ،ن ـب ـيــل أبـ ــو ردي ـن ــة،

خطوة ...بخطوة!
جميع الدول الخليجية حضرت مؤتمر وارسو .حتى
الكويت شاركت عبر نائب وزير خارجيتها خالد الجار
الله ،في حني أرسلت قطر رئيس دبلوماسيتها محمد بن
عبد الرحمن آل ثاني .ما بني َ
يومي األربعاء والخميس،
ّ
ّ
تنوعت اللقطات واملواقف التي تظهر حجم الود بني
الجانبني .وزير خارجية الواليات املتحدة ،مايك بومبيو،
ّ
عبر عن ذلك بوضوح بقوله تعليقًا على مائدة جمعت
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو باملسؤولني
الخليجيني مساء أول من أمس« :كان الزعماء العرب
واإلسرائيليون في الغرفة نفسها ،يتشاركون وجبة
الطعام ويتبادلون اآلراء» .وسبق تلك املائدة لقاء بني
نتنياهو ووزير خارجية عمان يوسف بن علوي في ّ
مقر
إقامة األول .أما نجم الفعاليات بامتياز فكان وزير
الخارجية في حكومة الرئيس املنتهية واليته عبد ربه
منصور هادي ،خالد اليماني ،الذي حاول التخفيف من
وقع ما قام به بقوله إن ثمة «أخطاء بروتوكولية» .لكن
تعليق املبعوث األميركي إلى الشرق األوسط ،جيسون
غرينبالت ،كان واضحًا إذ قال« :لم يكن ميكروفون
نتنياهو يعمل ،فقام وزير الخارجية اليمني بإقراضه»،
مضيفًا أن «نتنياهو رد مازحًا بشأن التعاون الجديد بني
إسرائيل واليمن :خطوة بخطوة» (األناضول).

مقالة

مواقف
ّ
فلسطينية منددة
أجـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــت فـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــل املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة
الفلسطينية عـلــى رف ــض مؤتمر
وارس ــو ،واعـتـبــاره «حلقة جديدة
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق م ـ ـشـ ــاريـ ــع ت ـص ـف ـيــة
ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة» .ورأى
املـتـحــدث بــاســم حــركــة «حـمــاس»،
حازم قاسم ،في بيان ،أن «املؤتمر
خــدمــة تقدمها اإلدارة األمريكية
ل ـل ـم ـص ــال ــح اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ف ـق ــط،
عبر محاولة دمــج دول ــة االحـتــال
باملنظومة اإلقليمية» ،مضيفًا أن
املؤتمر يأتي في سياق «تهميش
الحقوق الفلسطينية ،وجعل إيران
ك ـع ــدو لـلـمـنـطـقــة بـ ــدل االحـ ـت ــال،
وزي ـ ــادة االن ـش ـقــاقــات فــي الـشــرق
األوس ــط» .وع ـ ّـدت «حــركــة الجهاد
ً
اإلسالمي» مؤتمر وارسو «فصال
ج ــديـ ـدًا م ــن ال ـ ـخـ ــداع وال ـت ـض ـل ـيــل،
إلغــراق العالم العربي واإلسالمي
ف ــي ال ـف ــن وال ـ ـصـ ــراعـ ــات ،مـقــابــل
تــأمــن جبهة الـعــدو اإلســرائـيـلــي»،
مستنكرة «املشاركة العربية في
هــذا االجـتـمــاع ،ومــا صاحبها من
لقاءات ومصافحات علنية وسرية
مـ ــع ق ـ ـ ــادة ال ـ ـعـ ــدو ال ـص ـه ـي ــون ــي»،
وداع ـي ــة «ال ـف ـصــائــل الفلسطينية
إلى التوحد من أجل التصدي لتلك
املشاريع».
(األخبار)

حـيــث ق ــال إن «ال ـطــريــق الــوحـيــد إلــى
الـ ـس ــام ه ــو ال ـت ـف ــاوض م ــع ال ـق ـيــادة
الـفـلـسـطـيـنـيــة» ،ف ــي ح ــن كـتــب كبير
املـ ـف ــاوض ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن صــائــب
ً
ع ــري ـق ــات ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» م ـت ـســائــا:
«م ـ ـكـ ــافـ ــأة االح ـ ـ ـتـ ـ ــال ،وق ـ ـ ـ ــرار إلـ ـغ ــاء
مبادرة السالم العربية وقــرارات قمة
الظهران ،مقابل ماذا؟».
ـوى تـشـكـيــل تـحــالــف
أمـ ــا ع ـلــى م ـس ـتـ ُ
ض ــد إي ـ ــران ،ك ــان أع ـل ــن أن ــه سيحمل
اس ـ ـ ـ ــم «تـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط
االسـتــراتـيـجــي» (مـيـســا) أو «الـنــاتــو

الـ ـع ــرب ــي» ،ف ــا ت ـب ــدو األمـ ـ ــور أفـضــل
ً
ح ـ ـ ـ ــاال .عـ ـل ــى رغـ ـ ــم م ـ ـح ـ ــاوالت م ــاي ــك
ّ
بــومـبـيــو الـتـســويــق ملــا ســمــاه «عـهـدًا
ج ـ ــدي ـ ـدًا م ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون» ،وح ــديـ ـث ــه
ع ــن أن «أي دولـ ــة ل ــم ت ــرف ــع صــوتـهــا
ل ـت ـن ـكــر ال ـح ـق ــائ ــق األس ــاسـ ـي ــة ال ـتــي
توافقنا عليها جميعًا بشأن إيــران،
والـخـطــر ال ــذي تـشـكـلــه» ،إال أن كلمة
نـ ــائـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،م ــاي ــك
ب ـن ــس ،ج ـ ــاءت ل ـت ـظـ ّـهــر ح ـجــم ال ـه ـ ّـوة
بــن واشـنـطــن وشــركــائـهــا الغربيني
ف ــي م ــا يـتـصــل بـكـيـفـيــة الـتـعــامــل مع

إي ــران .لــم ي ـتـ ّ
ـورع بنس عــن مهاجمة
ّ
الدول األوروبية التي «تمردت» على
العقوبات األمـيــركـيــة ،وت ـجـ ّـرأت على
إقرار آلية خاصة للتجارة مع طهران،
واصفًا ذلك بأنه «إجراء غير حكيم»،
وم ـع ـت ـب ـرًا أن ــه «سـ ـي ــؤدي إل ــى تـعــزيــز
م ــوق ــع إيـ ـ ـ ـ ــران ،وإضـ ـ ـع ـ ــاف االتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ــي ،وإح ـ ــداث ش ــرخ أك ـبــر بني
أوروب ـ ــا وال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة» .ودع ــا
بنس األوروبـيــن إلى االنسحاب من
االتفاق النوويّ ،
مهددًا بأن العقوبات
األميركية «ستصبح أشد وطــأة» إال

اليمن ّ
يتبرأ من اليماني
أث ــارت مشاركة وزيــر الخارجية فــي الحكومة اليمنية املوالية للرياض،
خالد اليماني ،في مؤتمر وارسو ،وظهوره جنبًا إلى جنب رئيس الوزراء
ً
اإلسرائيلي ينيامني نتنياهو ،سيال مــن ردود الفعل امل ـنـ ّـددة .ووصــف
املكتب السياسي لــ«أنـصــار الـلــه» ذلــك الظهور بأنه «قمة فــي االنحطاط
والعمالة» ،معتبرًا أنــه «يظهر اإلف ــاس األخــاقــي والقيمي لــدى حكومة
املرتزقة ورعاتها» ،مشددًا على أن «وارســو ال يمثل الشعب اليمني بل
يعتبر خــروجــا عــن قيمه ومـبــادئــه» .وع ـ ّـد «املــؤتـمــر الشعبي ال ـعــام» ،من
جهته« ،ما أقدمت عليه الشرعية جريمة ال تغتفر ،وتستدعي من مختلف
القوى الوطنية موقفًا قويًا وصارمًا» ،مؤكدًا أن «خطوة املدعو اليماني ال
تعكس مواقف الشعب اليمني التاريخية والقوية والصلبة إزاء الصراع مع
العدو اإلسرائيلي» .واعتبر «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري» «خطوة
اليماني خيانة وطنية وتعبيرًا عن تحالف الشر الذي يعمل على تدمير
الـيـمــن» ،فيما رأت «أح ــزاب اللقاء املـشـتــرك» أنــه «جــيء باملدعو اليماني
الختزال املوقف اليمني ملصلحة كيان االحتالل اإلسرائيلي».
(األخبار)

إذا «غـ ّـيــرت طهران سلوكها الخطير
واملــزعــزع لــاسـتـقــرار» .وهــو مــا لـ ّـوح
به أيضًا بومبيو ،الذي اعتبر «(أننا)
ن ـح ـت ــاج إل ـ ــى م ــزي ــد م ــن ال ـع ـق ــوب ــات،
ومزيد من الضغط» على الجمهورية
اإلسالمية.
ّ
لـكــن األوروبـ ـي ــن ظــلــوا ي ـغ ـ ّـردون في
ســرب مغاير ،إذ بعدما امتنعوا عن
تسجيل مشاركة رفيعة املستوى في
مــؤتـمــر وارس ـ ــو ،وأرسـ ـل ــوا بأغلبهم
مـمـثـلــن م ــن ال ـص ــف ال ـث ــان ــي ،ج ــاءت
ّ
لتصب في غير ما تشتهيه
مواقفهم
واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ،ح ـ ـيـ ــث شـ ـ ـ ـ ــددت وزيـ ـ ـ ــرة
خارجية االتحاد األوروبي ،فيديريكا
موغيريني ،على أن «مواصلة العمل
ً
على تطبيق االت ـفــاق ال ـنــووي كامال
هي أولــويــة» ،فيما أكــد الدبلوماسي
األملـ ــانـ ــي ،نـيـلـســن آن ـ ــن ،أن «أوروبـ ـ ــا
ليست منقسمة حيال قضية إيران»،
وأن ـ ـهـ ــا «تـ ــدعـ ــم االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي».
واع ـت ـب ــر دب ـلــومــاســي أوروب ـ ـ ــي آخ ــر،
لــم يـشــأ الـكـشــف عــن هــويـتــه ،أن «كــل
مــا يهدف إلــى دفــع إي ــران للتصعيد،
وخصوصًا في النووي ،سيكون خطأ
كبيرًا نرفضه بشدة» .وحده بنيامني
ن ـت ـن ـيــاهــو كـ ــان يـ ـس ــاوق ال ـت ـحــريــض
األميركي ،من غير أن يلقى استجابة
سوى من «وزراء خارجية دول عربية
كبرى تحدثوا بقوة ووضوح ووحدة
غ ـيــر ع ــادي ــة ض ــد ال ـت ـهــديــد املـشـتــرك
الــذي يشكله النظام اإليــرانــي» ،على
ّ
حد تعبيره .لكن هؤالء يبدون أعجز
ع ـ ــن ت ـش ـك ـي ــل ائـ ـ ـت ـ ــاف وازن ب ــوج ــه
ّ
إيـ ـ ــران ،ف ــي ظ ــل ال ـخ ــاف ــات امل ـت ـعــددة
األوجه في ما بينهم ،وتفاوت رؤاهم
ّ
ومصالحهم .ولـعــل ان ـعــدام القابلية
ه ــذا ي ـت ـبـ ّـدى فــي خلفية تصريحات
املسؤولني اإليرانيني الذي ال يفتأون
ي ـ ـشـ ــددون ع ـل ــى أن م ــؤت ـم ــر وارس ـ ــو
«فــارغ ومعدوم النتائج» ،مثلما ّ
كرر
أمــس الرئيس حسن روحــانــي خالل
َ
بنظيريه
قمة سوتشي التي جمعته
الــروســي والـتــركــي ،فــي حــن اعتبرت
روسـيــا ،على لـســان مندوبها الــدائــم
لدى األمم املتحدة فاسيلي نيبيزيا،
أن ما جــرى في العاصمة البولندية
«طريق خاطئ للغاية».
(األخبار)
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همروجة وارسو
وليد شرارة
مؤتمر وار َس ــو مـثــال جــديــد على مــدى تـحــول السياسة إلــى فـ ٍّـن اسـتـعــراضــي .كــان الهدف
املركزي املعلن للمؤتمر ،عند بدء اإلعداد لعقده من ِق َبل اإلدارة األميركية ،هو مواجهة إيران.
لكن رغبة اإلدارة في تأمني أوسع مشاركة ممكنة في املؤتمر ،وإدراكها جدية الخالفات بينها
وبني األطراف األوروبية الوازنة ،كأملانيا وفرنسا واملفوضية األوروبية وحتى بريطانيا ،حول
كيفية مقاربة امللف اإليراني ،دفعاها إلى ربطه بهدف آخر وهو «الترويج ملستقبل السالم
واألمن في الشرق األوسط».
أتى عزوف تركيا وروسيا عن املشاركة فيه ،وإدانة السلطة الفلسطينية له ،وضعف مستوى
تمثيل األطراف األوروبية املذكورة ،ليظهر مجددًا عجز الواليات املتحدة عن فرض أجندتها
على العبني سياسيني معنيني بأبرز القضايا التي يتطرق لها املؤتمر ،على رغم أن بعضهم
ال يزال حليفًا لها .من الصعب االقتناع بأن هذه النتيجة لم تكن متوقعة من ِق َبل أركان إدارة
دونــالــد ترامب وبقية املشاركني بحماسة في همروجة وارســو .اعتبارات أخــرىّ ،سياسية
وانتخابية ،يغلب عليها البعد االستعراضي ،تشكل الخلفية الفعلية للمؤتمر ،وتحتل حيزًا
أساسيًا في حسابات «نجومه» األميركيني واإلسرائيليني وبعض الخليجيني.

ضرورة طمأنة الحلفاء
ليس سرًا أن إيران عدو مشترك لجميع أطراف وارسو .ال ّ
يفوت أي منهم فرصة التهامها
بأنها مصدر كل الشرور في العالم ،والتنسيق بينهم ضدها بات معروفًا .ال يحتاج هذا
التنسيق العملي ،واملستمر منذ فترة غير قصيرة ،إلى عقد مؤتمر دولي ،خصوصًا بحضور
جهات أخرى تطرح مقاربة مختلفة للعالقة مع طهران ،وتعارض بدرجة أو أخرى مقاربة
واشنطن ووكالئهاُ .يعقد املؤتمر في سياق شرق أوسطي من سماته البارزة تزايد مخاوف
الوكالء املحليني للواليات املتحدة ،إسرائيل والسعودية أساسًا ،مما يعنيه االنسحاب املعلن
وشؤونه في جدول
لقواتها من سوريا ،وما يؤشر عليه من تراجع نسبي ألولوية اإلقليم ّ
أعمالها .احتواء الصني وما يترتب عليه من سياسات وحشد للقوى بات يحتل موقع األولوية
األولــى بالنسبة إلى اإلدارة األميركية بدفع من رئيسها ،على رغم معارضة تيار قوي في
داخلها .تلي هذه األولوية أيضًا أولوية أخرى وهي استعادة السيطرة على أميركا الوسطى
والالتينية ،وهو ما كشفته سلسلة التطورات التي حدثت في البرازيل وفنزويال ،وتحويلها
مجددًا إلى حديقة خلفية مغلقة أمام تمدد النفوذ الصيني والروسي.
ال يعني هذا التغير في جــدول األولــويــات فقدان الشرق األو ّســط أهميته االستراتيجية في
نظر واشنطن ،لكنه قد يعني ،كما قال آموس هاريل كبير املعلقني في قضايا األمن والدفاع
فــي «هــآرتــس» ،أن هــذه املنطقة ستكون أقــل حـضــورًا على املستوى الـيــومــي ،وأن الحلفاء
سيضطرون إلى التعامل مع تحديات متصاعدة بدرجة أكبر من االعتماد على النفس ،في
بيئة إقليمية متغيرة لغير مصلحتهم .قــدرة الواليات املتحدة على التحكم بشؤون العالم
متراجعة وبسرعة ،ومــا ّ
سماه عــدد من أهــم خبرائها االستراتيجيني «الـغــرق» في الشرق
األوس ــط تــم عـلــى حـســاب الـتـصــدي لـتـحــديــات أخـطــر وأك ـبــر عـلــى موقعها كـقــوة مهيمنة،
كالصعود الصيني وعودة روسيا إلى الساحة الدولية .لم تكن هذه القناعة بعيدة عن إعالن
الرئيس األميركي السابق ،بــاراك أوبــامــا ،عن سياسة االسـتــدارة نحو آسيا ،وال حتى عن
قــراره التوصل إلى اتفاق مع إيــران حول ملفها النووي ،يكون بمثابة ّ
فك اشتباك ،للتفرغ
ملواجهة الصني.
التيار الصقوري في اإلدارة الحالية بقيادة جون بولتون يحذر من مغبة قيام إيران ،وحتى
روسيا وتركيا ،بملء الفراغ الناجم عن تراجع الدور األميركي في اإلقليم ،ويدفع إلى اعتماد
استراتيجية أكثر عدوانية ضد األولى ،تؤدي إلى احتواء نفوذها اإلقليمي وإضعاف نظامها
وزعزعة استقراره ،قبل التفرغ ملناطق أخرى .ليس من املصادفة تكاثر العمليات اإلرهابية
ّ
التي تشنها مجموعات انفصالية مدعومة أميركيًا في إيــران ،وآخرها عملية وقعت خالل
انعقاد مؤتمر وارس ــو .ستواصل اإلدارة سياساتها املعادية لهذا البلد بوسائل وأدوات
مختلفة ،كالعقوبات االقتصادية والحصار والضغوط ،مراهنة على إمكانية النجاح في
إضعاف نظامه ،أو حتى التسبب بإسقاطه إن كان ذلك ممكنًا .غير أنها مجبرة على مواجهة
نفسه .يستدعي هذا الواقع طمأنة الحلفاء املحليني إلى أن أولويات
تحديات أخرى في اآلن
ّ
واشنطن الراهنة ال تعني تخليها عنهم ،وأنها تحرص على بناء جبهة عاملية للدفاع عنهم.
ترامب يعي أن قراره االنسحاب من سوريا ّ
تسبب بامتعاض شديد لدى حلفائه اإلسرائيليني
والسعوديني ،الذين أوعــزوا إلى جماعات الضغط املرتبطة بهم في أميركا بمهاجمة القرار،
وهو ال يريد فقدان دعم اللوبي الصهيوني القوي وأنصار إسرائيل الكثر ،ألن هدفه األول هو
تأمني شروط إعادة انتخابه لوالية ثانية .وظيفة مؤتمر وارسو من منظور إدارة ترامب هي
التأكيد على أنها لن تتخلى عن التزاماتها تجاه الحلفاء مهما تغيرت الظروف.

التطبيع مع العرب كورقة انتخابية
تحكم االعتبارات االنتخابية العديد من مواقف وقرارات بنيامني نتنياهو في اآلونة األخيرة.
منطق واحــد يربط بــن إعــانــه عــن مسؤولية إسرائيل عــن مئات الـغــارات على أه ــداف في
سوريا ،والذي أثار غضب أوساط عسكرية صهيونية رأت فيه خرقًا لسياسة الغموض البناء
املتبعة حيال هذا األمر ،وإصراره على التطبيع العلني مع قادة ومسؤولني عرب ،وهو السعي
املحموم لكسب أصوات اإلسرائيليني مع اقتراب االنتخابات .فالجهر بوجود عالقات تعاون
وتنسيق مع بلدان عربية ،على رغم عدم تسوية القضية الفلسطينية ،يعزز ـ ـ من منظور
نتنياهو ـ ـ من صدقية النهج الذي اعتمده طوال فترة حكمه أمام الرأي العام ،ويثبت أنه نجح
في تحقيق إنجازات كبرى على املستويني السياسي واالستراتيجي بالنسبة إلى إسرائيل،
من دون تقديم أي تنازالت تذكر .همروجة وارسو فرصة لتلميع صورة رجل متهم وزوجته
بعدة قضايا فساد ،كفيلة بأن تقوده مباشرة إلى السجن في حال خسارته االنتخابات.

المذعورون
ممالك الخليج وإماراته قد تكون األكثر ذعرًا من إمكانية تراجع النفوذ األميركي في اإلقليم.
هذا هو الدافع األول ملسارعتها هي األخرى إلى التطبيع املكشوف مع إسرائيل .العالقة معها،
باإلضافة إلى كونها إذعانًا لطلب من الحليف األميركي بغية كسب املزيد من رضاه ،جزء من
عملية تعزيز لشراكات جديدة ضمن سياسة ّ
تحوط استراتيجي ألنظمة تشعر بأن بقاءها
مهدد عندما تتراجع الحماية الخارجية .دونالد ترامب كان محقًا عندما أكد مرارًا وتكرارًا
أن النظام السعودي مــا كــان ليبقى أليــام لــوال الحماية األميركية .همروجة وارســو فرصة
للظهور جنبًا إلــى جنب مع حلفاء أقــويــاء ،يمنح الــوقــوف معهم شعورًا باألمن والطمأنينة
لعائالت حاكمة مرعوبة من املستقبل .فاملتغيرات العاصفة التي تشهدها املنطقة يصعب
التنبؤ بتداعياتها عليهم.
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العالم

العالم

فلسطين

اليمن

«باق» في القاهرة
«حماس» ستستعيد «أبو سالم» ...وهنية ٍ
صحيح أن خطوة مثل استعادة معبر
«كرم أبو سالم» ستزيد الطين بلة في
ملف المصالحة ،لكنها مهمة اقتصاديًا
لـ«حماس» وللغزاويين أيضًا .سيعلو صوت
«فتح» اعتراضًا ،مع أن حجتها ضعيفة
بعدما تركت معبر رفح فارغًا من دون
اعتبار لمعاناة المسافرين
غزة ــــ األخبار
ع ـ ـل ـ ـمـ ــت «األخـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــار» مـ ـ ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادر
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة أن امل ـش ـه ــد ال ـس ـي ــاســي
الـ ــراهـ ــن دف ـ ــع ح ــرك ــة «ح ـ ـمـ ــاس» إل ــى
إعــادة تقييم األوض ــاع في قطاع غزة
نواح عديدة ،أهمها األمنية ،وهو
من
ٍ
ما أدى إلى إقرارها خطوات قد تعيد
املصالحة إلى الوراء ،بما أن «فتح» ال
تقدم أي بادرة حسن نية في هذا امللف.
ت ـق ــول املـ ـص ــادر إن ال ـح ــرك ــة تــواف ـقــت
مــع ع ــدد مــن الـفـصــائــل عـلــى خـطــوات
لتخفيف حــدة الـحـصــار والعقوبات،

ربطت مصادر فلسطينية
قرار استعادة المعبر
بـ«اختراقات أمنية خطيرة»
خــاصــة مــع اش ـتــداد األزم ــة املــالـيــة في
القطاع عامة وعلى «حماس» خاصة،
ّ
ول ــذل ــك ت ـق ــرر إعـ ـ ــادة ت ـســل ـم ـهــا معبر
«كرم أبو سالم» التجاري مع الجانب
اإلسرائيلي.
ومـنــذ مطلع الـعــام ال ـجــاري ،انسحب
م ــوظ ـف ــو ال ـس ـل ـطــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة مــن
معبر رفح ،لتتسلمه «حماس» بحكم
األمـ ـ ــر الـ ــواقـ ــع ،ويـ ـع ــود ال ـع ـم ــل عـلـيــه
باالتجاهني منذ نحو أسبوعني ،لكن
موظفي السلطة يواصلون العمل على
«أبــو سالم» حيث يسحبون الجباية
ملصلحة الـخــزيـنــة فــي رام ال ـلــه ،وهــي
أك ـثــر م ــن مـئــة مـلـيــون دوالر شـهــريــا،
كما أنهم على رأس عملهم في حاجز

«بيت حانون ـ ـ إيريز» لألفراد (شمال
القطاع).
وألنـ ـ ـ ــه مـ ـن ــذ ش ـ ـهـ ــور عـ ـ ـ ــادت ال ـن ـق ــاط
األمـنـيــة الـتــابـعــة ل ــ«ح ـمــاس» ملتابعة
الـ ـخ ــارج ــن والـ ــداخ ـ ـلـ ــن ع ـب ــر «ب ـيــت
حانون» جراء «اختراقات أمنية» ،فإنه
ال فائدة للحركة من طرد موظفي رام
الله من هناك ،خاصة أن هذا الحاجز
ت ــدخ ــل م ـنــه ال ــوف ــود األج ـن ـب ـي ــة ،لـكــن
الـحــركــة ق ــررت اسـتـعــادة «أب ــو سالم»
ألس ـب ــاب اق ـت ـصــاديــة وأخ ـ ــرى أمـنـيــة.
تشرح املصادر أنه ثبت لجهات أمنية
«ت ــورط بـعــض الـعــامـلــن فــي السلطة
فــي كــرم أبــو ســالــم فــي إدخ ــال معدات
ل ـل ــوح ــدة الـ ـخ ــاص ــة» الـ ـت ــي اشـتـبـكــت
امل ـقــاومــة مـعـهــا ف ــي تـشــريــن الـثــانــي/
نوفمبر املاضي.
وأول مــن أم ــس ،أفـ ــادت وكــالــة «وف ــا»
الــرسـمـيــة ب ــأن عـنــاصــر مــن «حـمــاس»
مـ ـنـ ـع ــت مـ ــوظ ـ ـفـ ــي «ه ـ ـي ـ ـئـ ــة املـ ـع ــاب ــر
والحدود من الوصول» إلى «كرم أبو
سالم» وأوقفتهم عند حاجز عسكري
قريب من املعبر ،طالبة منهم التوقيع
ع ـلــى «اس ـت ـب ـي ــان» وأخـ ــذ بـصـمــاتـهــم،
مضيفة أن الحركة تحتجز شاحنات
البضائع واملواد التموينية وتجبرها
عـلــى امل ــرور عـبــر «ال ـبــوابــة الـقـطــريــة»،
حيث تجبي هـنــاك ضــرائــب إضافية،
وفق الوكالة التابعة للسلطة ،وهو ما
يزيد العبء املالي على الغزاويني.
مــن جهة ثــانـيــة ،علمت «األخ ـب ــار» أن
رئيس املكتب السياسي لـ«حماس»،
إسماعيل هنية ،ال يزال في العاصمة
امل ـصــريــة ال ـق ــاه ــرة ،رغ ــم أن ــه مـنــع من
إجراء أي جولة خارجية .والهدف من
بقائه حتى اآلن (أكثر من أسبوعني)
هـ ـ ــو أنـ ـ ـ ــه يـ ـ ـج ـ ــري م ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــات حـ ــول
املختطفني األرب ـعــة الـتــابـعــن لـلــذراع
العسكرية« ،كـتــائــب الـقـســام» ،بعدما
اعترفت جهات مصرية بأنهم أحياء،
نافية ما أشيع عن موت أحدهم.
وبينما يستند هنية في إصــراره إلى
وعد سابق من املخابرات املصرية ،فإن
مـصــادر أخ ــرى تشير إلــى أن املشكلة
لدى القاهرة رفضها االعتراف بوجود
املختطفني األربعة (منذ  )2015لديها،
ملــا سيسببه ذلــك مــن إح ــراج ،رغــم أن

الكونغرس يضاعف ضغوطه على ترامب:
إقرار قانون لوقف دعم «التحالف»
ّ
أقر مجلس النواب األميركي،
ليل األربعاء ـ ـ الخميس،
مشروع قانون يدعو إدارة
دونالد ترامب إلى وقف
دعمها لعمليات التحالف
الذي تقوده السعودية
في اليمن .وعلى رغم أن
المشروع قد ال ينال الغالبية
المطلوبة لكسر «فيتو»
ترامب ،إال أن شأنه مضاعفة
الضغوط على األخير

تتضاعف الضرائب على الغزاويين لوجود جهتين ،رام الله و«حماس» ،على «أبو سالم» (األناضول)

الـحــركــة قــدمــت «تـخــريـجــا» للقضية،
عبر إعالن األمن املصري أنه استطاع
إنقاذهم من أيدي «والية سيناء» التي
سبق أن اتهمتها جهات رسمية بذلك.
أما بشأن الجلسات األخيرة بني وفد
«ح ـم ــاس» وامل ـصــريــن ه ـن ــاك ،فاتفق

على «إجراءات جديدة تشمل توسعة
التجارة مع مصر وزيــادة حصة غزة
من الكهرباء املصرية» التي هي صفر
ميغاوات منذ شهور.
ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد امل ـ ـ ـيـ ـ ــدانـ ـ ــي ،ع ـل ـمــت
«األخبار» أن اليوم (الجمعة) سيكون

بـمـنــزلــة «اخ ـت ـب ــار حـقـيـقــي ل ـل ـهــدوء»،
وفــق مــا تـقــرر فــي «الـغــرفــة املشتركة»
لـ ـلـ ـفـ ـص ــائ ــل ،ال ـ ـتـ ــي اتـ ـفـ ـق ــت أذرع ـ ـهـ ــا
ال ـع ـس ـك ــري ــة عـ ـل ــى «ال ـ ـ ـ ــرد ال ـع ـس ـك ــري
ال ـ ـفـ ــوري وفـ ــق م ـع ــادل ــة الـ ـ ــدم ب ــال ــدم»
ف ــي ح ــال ت ـك ــرر االس ـت ـه ــداف املـبــاشــر

بالقنص ،كما حدث األسبوع املاضي.
وفـ ـ ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ـ ــك ،ق ــال ــت مـ ـص ــادر
عبرية إن جيش العدو أجــرى تقييمًا
قبل مسيرات الغد (اليوم) ،وقرر رفع
التأهب ّ
جراء «معلومات عن إمكانية
وقوع عمليات قنص».

نشر التقويم محاولة
استباقية لردع الفلسطينيين
وتخويفهم من اآلتي
نشرت تفاصيل االستعراض أمس،
ذك ـ ـ ــرت أن «ش ـع ـب ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة» (أم ـ ـ ـ ـ ـ ــان) ح ـ ـ ـ ــذرت فــي
تـ ـق ــويـ ـمـ ـه ــا الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوي مـ ـ ــن انـ ـ ـ ــدالع
مــواجـهــة فــي الـســاحــة الفلسطينية،
وب ـش ـك ــل أكـ ـث ــر م ـع ـقــول ـيــة فـ ــي غـ ــزة،
م ـش ـيــرة إلـ ــى أن اح ـت ـم ــال املــواج ـهــة
مع حركة «حماس» ازداد هذا العام
قياسًا باملاضي.
ورد ف ــي الـ ـتـ ـق ــدي ــرات أن امل ــواج ـه ــة

وصف مشروع القانون
الحكومة السعودية
بأنها «نظام استبدادي»

«الكونغرس لن يستمر في دعم الحروب الكارثية التي تقودها السعودية» (أ ف ب)

«الحشد» :إغالق مقرات «وهمية» جديدة في بغداد

إسرائيل وخلفيات تقدير حربها على غزة ...واقترابها
استعرض جيش العدو اإلسرائيلي
أم ـ ــام امل ـس ـت ــوى ال ـس ـيــاســي تـقــويـمــه
االسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاري لـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ،2019
والـخــاصــات ال ــواردة فيه كإمكانية
ان ــدالع مــواجـهــة عسكرية مــع قطاع
غ ــزة ،عـلــى خلفية األزم ــة اإلنسانية
وتبعاتها الخانقة ،بما يشمل عامة
الـجـمـهــور الفلسطيني ومنظماته.
صحيفة «يديعوت أحرونوت» ،التي

ّ
ال ي ـ ـ ــوف ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر م ـ ـ ــن أع ـ ـضـ ــاء
الـكــونـغــرس األم ـيــركــي فــرصــة لتمرير
املــزيــد مــن مـشــاريــع الـقــوانــن ُاملـ ّ
ـوجـهــة
ضـ ــد امل ـم ـل ـك ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وذلـ ـ ــك فــي
أع ـق ــاب مـقـتــل ال ـص ـحــافــي ال ـس ـعــودي،
جـمــال خاشقجي ،فــي قنصلية بــاده
فـ ــي إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول .وعـ ـل ــى رغ ـ ــم امل ــوق ــف
ال ـص ـلــب ال ـ ــذي ت ـبــديــه إدارة الــرئ ـيــس
دونالد ترامب ،في دعمها للمملكة على
مستويات متعددة ،بما فيها الحرب
عـلــى الـيـمــن ،إال أن مـشــاريــع الـقــوانــن
ُ
التي تطرح تباعًا من شأنها مضاعفة
الـضـغــوط على اإلدارة ،ووض ــع املزيد
مــن الـعـقـبــات أم ــام مـحــاوالتـهــا التفرد
بتقرير السياسات الخارجية.
ليل األرب ـعــاء ـ ـ الخميس ،أق ـ ّـر مجلس
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ،ذو ال ـغ ــال ـب ـي ــة
الديموقراطية ،مـشــروع قــانــون يدعو
إلـ ـ ـ ــى س ـ ـحـ ــب الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــود األمـ ـي ــركـ ـي ــن
املشاركني في الحرب الدائرة في اليمن،
مــا لــم يــوافــق الكونغرس رسميًا على
بقائهم ،في محاولة جديدة لتقويض
عالقة الرئيس بحكام الــريــاض .وبعد
إقراره بغالبية  248صوتًا مقابل ،177
وامـتـنــاع نــائــب واح ــد عــن التصويت،
ّ
يتعي على مجلس الشيوخ ،حيث
بات

األك ـث ــري ــة ل ـل ـج ـم ـهــوريــن ،أن ي ـق ـ ّـر هــذا
النص خالل تصويت نهائي .وهو أمر
ليس مستبعدًا ،ال سيما أن السناتورات
الــذيــن ش ــارك ــوا فــي صـيــاغــة امل ـشــروع،
ّ
سـ ـب ــق لـ ـه ــم وأن تـ ـم ــكـ ـن ــوا م ـ ــن حـشــد
ّ
الـغــالـبـيــة ال ــازم ــة إلق ــرار ن ــص مشابه
فــي كــانــون األول /ديسمبر مــن الـعــام
امل ــاض ــي .وي ـن ـ ّـص ال ـق ــان ــون األم ـيــركــي
على أن صالحية إعالن الحرب منوطة
بالكونغرس وليس الرئيس ،على رغم
أن ال ـعــديــد م ــن ال ــرؤس ــاء املـتـعــاقـبــن،
جمهوريني وديموقراطيني ،تجاوزوا
ه ــذه الـصــاحـيــات وأن ــاط ــوا بأنفسهم
إع ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب .وبـ ـحـ ـس ــب مـ ـش ــروع
الـقــانــون ،فــإن «الكونغرس ،بـنـ ً
ـاء عليه
(ص ــاح ـي ــة إعـ ـ ــان الـ ـح ــرب امل ـم ـنــوحــة
للكونغرس) ،يطلب من الرئيس سحب
ّ
القوات املسلحة من العمليات الحربية
في الجمهورية اليمنية أو التي تؤثر
فيها ،باستثناء العمليات العسكرية
ضد تنظيم القاعدة ،وذلك في غضون

 30ي ــوم ــا م ــن ب ــدء س ــري ــان ال ـق ــان ــون».
كما ّ
ينص املـشــروع على أنــه «بإمكان
ال ــرئـ ـي ــس أن ي ـط ـل ــب مـ ــن ال ـك ــون ـغ ــرس
إرجاء تنفيذ هذا القرار».
ووصـ ــف م ـش ــروع ال ـق ــان ــون الـحـكــومــة
السعودية بأنها «نظام استبدادي ذو
سـيــاســة عـسـكــريــة خ ـط ـيــرة ،وم ــدم ــرة،
وغير مسؤولة» .وأكد أن «الكونغرس
األميركي لن يستمر في دعم الحروب

الـ ـك ــارثـ ـي ــة فـ ــي ال ـي ـم ــن الـ ـت ــي ت ـق ــوده ــا
اإلدارة السعودية .ونأمل بتمرير هذا
املشروع في أســرع وقــت ،وقطع الدعم
األمـيــركــي لـلــريــاض» .ويـنـ ّـص مشروع
القانون املذكور على أن تقوم الواليات
ُ
املتحدة بإنهاء الــدعــم امل ـقـ َّـدم للغارات
الجوية التي يشنها تحالف العدوان
على اليمن بقيادة السعودية ،ولكافة
الوحدات املوجودة في اليمن« ،ما دام
أنها ال تحارب تنظيم القاعدة هناك».
وبحسب صحيفة «نـيــويــورك تايمز»
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،فـ ـ ـ ــإن أحـ ـ ـ ــد َمـ ـ ـ ــن قـ ــدمـ ــوا
املـ ـش ــروع إلـ ــى م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،وهــو
الديموقراطي رو خانا ،قال في مقابلة،
إن «هذه فرصة (إقرار القانون) إلرسال
رس ــال ــة إل ــى ال ـس ـع ــودي ــن ،م ـفــادهــا أن
سـ ـل ــوكـ ـه ــم بـ ـم ــا يـ ـخ ــص خ ــاش ـق ـج ــي،
وإهـمــالـهــم ال ـصــارخ لحقوق اإلنـســان،
ال يتماشى مع الطريقة األميركية في
م ـم ــارس ــة األع ـ ـمـ ــال ،وال ي ـت ـمــاشــى مع
الـقـيــم األم ـيــرك ـيــة» .وأضـ ــاف رو خــانــا
أنه «يشعر باالرتياح» ،ألن الكونغرس
«ات ـخــذ أخ ـي ـرًا إجـ ـ ً
ـراء فــي ش ــأن ال ـقــرار،
الـ ـ ــذي ط ــرح ــه ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ف ــي ع ــام
 .»2017يــأتــي ذل ــك ف ــي ح ــن يعترض
أعضاء آخــرون في «الكونغرس» على
«خـ ـل ــط» م ـســألــة خــاش ـق ـجــي بـمـســائــل
عسكرية يقررها «البنتاغون».
وتجدر اإلشــارة إلــى أن زعيم الغالبية
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة فـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ،
إحالة
ميتش ماكونيل ،يمكنه أن يمنع ّ
املشروع على التصويت ،مما سيجنب
ترامب الحاجة إلى استخدام «الفيتو»
ملـنــع ص ــدور ال ـقــانــون .وتـشـيــر وســائــل
إعـ ــام أم ـيــرك ـيــة إل ــى أن ــه سـيـتــم إق ــرار
الـقــانــون فــي مجلس الـشـيــوخ ،لكن من
املتوقع أن يرفضه تــرامــب ،ويستخدم
فــي وج ـهــه «ال ـف ـي ـتــو» .مــن جــانــب آخــر،
قــالــت اإلدارة إنـهــا تستطيع االعتماد
على قوانني أخرى ،بما في ذلك قانون
يسمح لـ«البنتاغون» بتقديم مساعدة
لوجستية للحلفاء ،كأساس ملساعدتها
للتحالف الذي تقوده السعودية.
(األخبار)
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ستكون بمبادرة من الفلسطينيني،
ب ــإط ــاق صـ ــواريـ ــخ أو هـ ـج ــوم عـبــر
األن ـف ــاق ،مــن أج ــل ج ـ ّـر إســرائـيــل إلــى
م ــواجـ ـه ــة وأيـ ـ ـ ــام ق ـت ــال ـي ــة مـ ـح ــدودة
تـسـهــل عـلــى «ح ـم ــاس» فــي أعقابها
التوصل إلى اتفاق يشمل تسهيالت
اقتصادية .على هذه الخلفية ،جاءت
ال ـت ــداب ـي ــر واإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـع ـس ـكــريــة
بـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات ص ـ ـ ـ ــدرت ع ـ ــن رئ ـي ــس
أركــان الجيش أفيف كوخافي ،الذي
طـلــب مــن ق ـيــادة املـنـطـقــة الجنوبية
رف ــع مـسـتــوى ال ـجــاهــزيــة اس ـت ـعــدادًا
ملــواج ـهــة مـحـتـمـلــة .ولـفـتــت مـصــادر
للصحيفة إلى أن كوخافي «بادر إلى
اإلشـ ــراف ف ــور تسلمه منصبه على
تدريبات من شأنها بناء جيش مع
قــدرة هجومية فتاكة ،وإنشاء غرفة
عـمـلـيــات تنسيق بــن ســاحــي البر
والجو».
ف ـ ــي الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــل ،الـ ـ ــواضـ ـ ــح أن ن ـشــر
الـ ـتـ ـق ــوي ــم االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ال ـس ـن ــوي
والتركيز عليه فــي اإلع ــام العبري،
مــع اإلدراك املسبق أنــه سيصل إلى
الـجــانــب الـثــانــي فــي غ ــزة ،وتـحــديـدًا
ل ـل ـج ـم ـه ــور وال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ،اتـ ـج ــاه ــان
م ـت ـقــاربــان ،وإن كــانــا مـتـبــايـنــن في
الجوهر.
في وجه ،التقويم كما نشرت تفاصيل

م ـن ــه ،وت ـح ــدي ـدًا حـ ــول ال ـق ـط ــاع ،هو
تقدير واقع قائم من شأنه أن يتفاعل
م ــع تــرج ـمــة ال ـت ـفــاعــل ت ـص ـع ـي ـدًا .في
هذه الوجهة ،التقويم يعد توصيفيًا
وإن غابت عنه أسبابه الدافعة إلى
نـتـيـجـتــه ،أي ال ـح ـصــار اإلســرائـيـلــي
لـلـقـطــاع .ف ــي ذل ــك أي ـضــا تـعـمـيــة عن

األسـ ـب ــاب وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى الـنـتــائــج،
ب ــأن سـبــب املــواج ـهــة املـقـبـلــة هــي رد
ال ـف ـعــل الـفـلـسـطـيـنــي ض ــد ال ـح ـصــار
وليس الفعل االبتدائي لالحتالل في
الحصار نفسه.
ضمن هذه الوجهة أيضًا ّ
يعد ترجيح
التصعيد كما ورد في التقويم ،أليام

ق ـتــال ـيــة ال حـ ــرب واسـ ـع ــة ،تــرجـيـحــا
ً
م ـع ـقــوال ،عـلــى رغ ــم أن ال ـحــديــث عن
محدودية هذه املواجهة واملدى الذي
يمكن أن تصل إليه هو تحديد سابق
ألوانه ،وإن كانت «أمان» هي األقرب
إلــى الــواقــع الفلسطيني في القطاع،
قياسًا بأي جهاز استخباري آخر.

ورد في التقديرات أن المواجهة ستكون بمبادرة من الفلسطينيين بإطالق صواريخ أو عبر األنفاق (أ ف ب)

فــي الوجهة الثانية لنشر التقويم
ولـفـتــه إل ــى الـتـحــذيــر مــن املــواجـهــة،
م ـ ـص ـ ـحـ ــوبـ ــا بـ ــال ـ ـك ـ ـشـ ــف ع ـ ـ ــن رف ـ ــع
االسـ ـتـ ـع ــداد ال ـع ـس ـك ــري وج ــاه ــزي ــة
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال ،وك ـ ــذل ـ ــك أن ك ــوخ ــاف ــي
ي ـشــرف ع ـلــى ت ـحــويــل ال ـج ـيــش إلــى
جـيــش «هـجــومــي ف ـتــاك» ،هــي كلها
مـحــاولــة استباقية ـ ـ وقــائـيــة لــردع
فـلـسـطـيـنـيــي ال ّـق ـط ــاع وتـخــويـفـهــم
مـ ــن اآلتـ ـ ـ ــي ،ل ـع ــل ـه ــا تـ ـخ ــدم امل ــوق ــف
اإلسرائيلي الرافض لفك الحصار،
ودفـ ــع ال ـف ـصــائــل إل ــى االن ـك ـف ــاء عن
مقارعة هذا الحصار.
في املحصلة ،ال إشكال في خالصة
ال ـت ـق ــوي ــم اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ح ـ ــول غـ ــزة،
وإن حــاولــت إســرائ ـيــل تظهير الــرد
الـفـلـسـطـيـنــي ع ـلــى أنـ ــه ال ـس ـبــب في
املواجهة املقبلة ،ال الحصار نفسه.
ق ــد ي ـك ــون ال ـق ـط ــاع ف ــي أس ـف ــل سـلــم
التهديدات التي تواجهها إسرائيل
في  2019قياسًا بتهديدات ساحات
أخ ـ ــرى ،لـكـنـهــا ف ــي امل ـقــابــل الـجـبـهــة
األك ـث ــر عــرضــة لــان ـف ـجــار ،وهـ ــذا ما
تعمل تــل أبـيــب على ال ـحــؤول دونــه
فـ ــي ك ــامـ ـه ــا الـ ـتـ ـه ــويـ ـل ــي ،وإعـ ـط ــاء
الغزيني جرعات محدودة اقتصادية
هي دون ما يجب فعله للحؤول دون
التصعيد الذي تحذر منه.

حـتــى انـقـضــاء «إج ـ ــازة» الـفـصــل الـتـشــريـعــي األول،
ّ
مطلع آذار /مــارس املقبل ،يتسم املشهد السياسي
العراقي بهدوء نسبي ،يخرقه حراك كتلتي «الفتح»
بزعامة األمــن العام لـ«منظمة بــدر» هــادي العامري،
و«ســائــرون» املــدعــومــة مــن زعيم «الـتـيــار الـصــدري»
مـقـتــدى ال ـص ــدر ،إلت ـمــام التشكيلة الـحـكــومـيــة قبل
نهاية شباط /فبراير الجاري .وإن كان الهدوء سمة
ً
سواء في
السياسة ،فإن املشهد امليداني يبدو مغايرًا،
العاصمة بغداد ،أو في غرب البالد ،وشمالها أيضًا.
تصريحات الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،حول
إمكانية ّإعالن القضاء على تنظيم «داعش» في األيام
املقبلة ،ولــدت حالة من الترقب في «بــاد الرافدين»،
ً
بالنظر إلى أن إعالنًا مماثال سينعكس على حكومة
عبد املـهــدي ،وتحديدًا فــي كيفية ّإدارة ملف عوائل
النازحني العراقيني ،من ذوي املسلحني ،من الشرق
الـ ـس ــوري إل ــى ال ـغ ـ ّـرب ال ـع ــراق ــي .الـ ـص ــورة ضـبــابـيــة
ح ـتــى اآلن ،ف ــي ظ ــل اس ـت ـم ــرار املـ ـع ــارك ب ــن «ق ــوات
سوريا الديموقراطية» (قسد) ،و«داعــش» .وفي هذا
ال ـس ـيــاق ،ك ــان الف ـتــا أم ــس ،مــوقــف قــائـمـقــام الـقــائــم،
أحمد املحالوي ،بالقول إن «أهالي القضاء يشعرون
بالخطر نتيجة اشتداد املعارك ضد داعــش بالقرب
من الحدود السورية ،في وقت يتأهب عشرون ألف
مـقــاتــل عــراقــي لـتــأمــن ال ـح ــدود» .وأش ــار امل ـحــاوي،
ف ــي ت ـصــري ـحــات ص ـحــاف ـيــة ،إل ــى أن ــه «ط ـ ــوال األي ــام
ُ
األربعة املاضية ،تسمع أصوات االنفجارات ،ونشعر

بعصف الصواريخ وكــأن الحرب في القائم وليست
في ســوريــا» ،مؤكدًا أنــه «لــم يتسلل أي مسلح طوال
الساعات املاضية ،ولم يعبر أي مدني حتى اللحظة
إلى داخل القائم».
تـصــريـحــات امل ـح ــاوي ،تــرســم ص ــورة ذات بعدين
عــن املتابعة الـعــراقـيــة للمشهد املـيــدانــي فــي الشرق
ال ـســوري :األول مـيــدانــي متمثل فــي مــراقـبــة القيادة
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي أب ـ ــدت ـ ـ ـ ـ ف ــي أك ـث ــر م ـ ّـن م ــوق ــف ـ ـ
استعدادها للتعامل مــع أي عملية تسلل محتملة.
أما الثاني فخدمي ،وتحديدًا من ِقبل املعنيني بالحال
الخدمي في الغرب العراقي ،والذين سيسارعون إلى
تطبيق رؤية الحكومة لكيفية استيعاب النازحني في
املخيمات املخصصة لهم ،ومن ثم البدء بعملية دمج
«األبرياء» منهم مع املجتمع في وقت الحق.
السخونة املـيــدانـيــة مسحوبة أيـضــا على العاصمة
بـ ـغ ــداد ،ح ـيــث ت ــواص ــل «ه ـي ـئــة ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي»،
وتحديدًا «مديرية األمــن» ،إغالق «املقرات الوهمية».
إذ أعلنت أمس إغالق مقرين جديدين ضمن «حملة
غ ـلــق املـ ـق ــرات الــوه ـم ـيــة» ،يـحـمــل األول اس ــم «دع ــاة
اإلس ــام» ،وقــد كــان سابقًا «كتائب زينب الكبرى»،
أما املقر اآلخر فهو مقر «أسد الله الغالب» في ساحة
التحرير فــي منطقة الـبــاب الشرقي ،وقــد كــان الفتًا
العثور في كليهما على مستندات ّ
مزورة ،وفق بيان
املديرية.
أما في الشمال ،وتحديدًا في محافظة صالح الدين،

فـقــد قـتــل قــائــد «مـكــافـحــة املـتـفـجــرات» فــي الشرطة
املحلية ،إثــر تـعــرض موكبه النفجار عـبــوة ناسفة،
ُفي منطقة جبال مكحول شمال املحافظة ،في وقت
قتل  8من املنتسبني إلــى «ســرايــا الـســام» (الجناح
العسكري لـ«التيار ال ـصــدري») جــراء تفجير عبوة
ناسفة في مدينة سامراء.
وفي انتظار جالء غبار املعركة ،ومن ثم الحديث عن
نتائجها وآليات تنفيذ اتفاقياتها ،فإن خرق الهدوء
الـسـيــاســي يــأتــي مــع ح ــراك «س ــائ ــرون» ـ ـ ـ «الـفـتــح»،
وحواراتهما الستكمال التشكيلة الحكومية ،إضافة
إلى اللجان البرملانية ،والدعوة إلى النهوض في ملف
الخدمات ،وحسم الدرجات الخاصة ،والعمل بالوكالة.
وفي هذا اإلطار ،تبرز تسمية الدورة البرملانية الحالية،
من ِقبل نـ ّـواب الكتلتني ،ب ــ«دورة الخدمات» ،وهو ما
عبر عنه النائب عن «ســائــرون» سالم الشمري .إال
أن ال ـب ــارز ك ــان إع ــان الـنــائــب عــن «ال ـف ـتــح» ،حسني
اليساري ،عن تشكيل «لجنة سداسية تضم ثالثة
من قيادات الفتح ،ومثلهم من سائرون ،لالتفاق على
اختيار مرشح لوزارة الداخلية» ،وحديثه عن أن «هذه
اللجنة لــم تتوصل إلــى أي نتائج فــي شــأن اختيار
املــرشــح ،فمن املمكن تغيير فــالــح الـفـيــاض بمرشح
آخر أو اإلبقاء عليه مرشحًا للداخلية ...وهو متوقف
على نتائج عمل اللجنة الـســداسـيــة ،واألي ــام املقبلة
ستبني كل شيء».
(األخبار)
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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
السودان

ّ
المعارضة تتحد على إسقاط البشير:
«تجمع المهنيين» يرسم خريطة الطريق

ُعرض «ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ» على نحو عشرين مجموعة سياسية ﻭﻣﺪﻧﻴﺔ ومطلبية (أ ف ب)

ُي ّ
مهد اتحاد قوى المعارضة خلف شعار «إسقاط
النظام» ،الذي يرفعه المحتجون منذ ما يقارب
الشهرين ،لتغيير جذري في خريطة القوى السياسية،
التي استطاع الرئيس السوداني طوال سنوات حكمه
التحكم بها
ب ـ ـعـ ــد مـ ـ ــا ي ـ ـ ـقـ ـ ــارب ال ـ ـش ـ ـهـ ــريـ ــن ع ـلــى
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات املـ ـط ــالـ ـب ــة ب ـت ـنـ ّـحــي
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس عـ ـم ــر الـ ـبـ ـشـ ـي ــر ،ت ـت ـب ـل ــور
خريطة طريق املعارضة في السودان
ب ـ ـتـ ــوحـ ـ ّـدهـ ــا خـ ـل ــف م ـط ـل ــب إسـ ـق ــاط
ال ـن ـظ ــام ،ع ـلــى اخ ـت ــاف تــوجـهــاتـهــا،
وهــو الـشـعــار ال ــذي رفـعــه املحتجون
مـنــذ ال ـيــوم األول لــاحـتـجــاجــات في
 19كــانــون األول /ديسمبر املــاضــي،
م ــا ع ـ ّـده الـبـشـيــر ف ــي حـيـنــه مـحــاولــة
لـ ــ«اسـ ـتـ ـنـ ـس ــاخ» م ــا ُس ـ ّـم ــي «ال ــرب ـي ــع
العربي» في البالد ،في معرض بحثه
عن دعم خارجي.
ق ــوى امل ـعــارضــة ،الـتــي تـضـ ّـم «تجمع
امل ـه ـن ـي ــن ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن» وأح ـ ــزاب ـ ــا
ّ
س ـي ــاس ـي ــة ص ـغ ـي ــرة مـ ــؤثـ ــرة شــك ـ ّلــت
ث ــاث ــة ت ـح ــال ـف ــات م ـن ـف ـص ـلــة ،ت ـبــنــت
«م ـي ـثــاق ال ـحــريــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» ،ال ــذي
يتضمن حــزمــة مـطــالــب عـلــى رأسـهــا
رحـ ـي ــل الـ ـنـ ـظ ــام ،وت ـش ـك ـي ــل ح ـكــومــة
ان ـت ـقــال ـيــة واج ـب ـه ــا تـحـقـيــق ال ـســام
الـ ـ ـع ـ ــادل والـ ـش ــام ــل وكـ ـف ــال ــة ح ـقــوق
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اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــات ،وت ـط ـب ـي ــق
ب ــرن ــام ــج اق ـت ـص ــادي إس ـع ــاف ــي لــرفــع
املعاناة عن الشعب ،وتطبيق برامج
اإلصـ ـ ـ ــاح الـ ـب ــديـ ـل ــة ،وعـ ـق ــد املــؤت ـمــر
الـقــومــي الــدس ـتــوري لكتابة دسـتــور
ّ
الـ ـب ــاد .ول ـع ــل أه ــم م ـطــالــب امل ـي ـثــاق،
ه ــي ت ـلــك ال ـتــي أص ــر عـلـيـهــا «تـجـمــع
املهنيني» منذ دعوته األولى للتوجه
ن ـح ــو ال ـق ـص ــر ال ـج ـم ـه ــوري لـتـسـلـيــم
ّ
بتنحي البشير فــورًا
مــذكــرة تطالب
ع ــن الـس ـل ـطــة ،ف ــي  25ك ــان ــون األول/
ديسمبر ،حني اقترح ،في حــال وافق
ّ
التنحي ،تشكيل حكومة
البشير على
ّ
انتقالية ذات كفاءات وبمهام محددة،
وذات صـبـغــة تــواف ـق ـيــة ب ــن أط ـيــاف
املجتمع السوداني.
توحد املعارضة خلف مطلب إسقاط
النظام ،الــذي سبق واعتبره البشير
دع ــوة إلــى «ان ـقــاب عـسـكــري» مطلع
الشهر املــاضــي ،خطوة لها دالالتها
السياسية ،ملا تتركه من تأثيرات في
خريطة األحزاب السياسية في البالد،

والتي عمل البشير على تفريقها منذ
 30ع ــام ــا ،مـتـحـكـمــا ب ـخ ـيــوط اللعبة
السياسية من خــال إطــاق حــوارات
داخـلـيــة ،تقابلها أح ــزاب بــاإليـجــاب،
ف ـي ـمــا تـ ــرى أخ ـ ــرى أن ـه ــا تـ ـن ــدرج فــي
سياق مناورات النظام املعهودة.
من هنا ،يرى مراقبون أن قوة البشير
تكمن فــي ضعف املـعــارضــة وتشتت
صفوفها ،وعــدم قدرتها على اتخاذ
موقف موحد تجاه أي من القضايا
الــرئ ـي ـس ـيــة امل ـط ــروح ــة .ل ـكــن تــوحـيــد
رؤى املعارضة أمــس ،بعد مشاورات
واس ـعــة ج ــرت أخ ـي ـرًا بينها لالتفاق
على نص«ميثاق الحرية والتغيير»،
ُي ّ
عد انطالقة جديدة أعطاها «تجمع
امل ـه ـن ـيــن» دف ـع ــا بـتـمـسـكــه بــاملـيـثــاق
امل ــوق ــع ف ــي ك ــان ــون الـ ـث ــان ــي /يـنــايــر
 .2019وسـبــق لــ«الـتـجـمــع» أن رفض

يعمل «تجمع
المهنيين» على توسيع
دائرة المعارضة تحت
شعار «إسقاط النظام»

امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرات ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم تـ ـض ــع ض ـمــن
أولــويــاتـهــا إسـقــاط الـنـظــام ،وآخــرهــا
مـ ـب ــادرة «اإلص ـ ـ ــاح والـ ـس ــام» الـتــي
أعلنت عنها  52شخصية سياسية
وأكــاديـمـيــة ،كــونـهــا دع ــت إل ــى إعــان
حـ ـك ــوم ــة ان ـت ـق ــال ـي ــة ب ــالـ ـت ــواف ــق بــن
ق ـيــادة ال ـحــراك الـجـمــاهـيــري والـقــوى
السياسية الكبرى ،علمًا أن البشير
ل ــم ُيـ ـب ــد أي اس ـت ـج ــاب ــة إل ـ ــى ّ
أي مــن
تـلــك امل ـب ــادرات ول ــو بــإطــاق «ح ــوار»
مــع مطلقيها كـمــا وع ــد فــي أكـثــر من
مـنــاسـبــة ،أو ب ــ«دراس ـت ـهــا» كـمــا دعــا
الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي «امل ــؤتـ ـم ــر ال ــوطـ ـن ــي»،
عـضــو ال ـبــرملــان عـبــد الـجـلـيــل الـنــذيــر
الكاروري.
وف ـي ـمــا كـ ــان ال ـب ـش ـيــر ي ــؤك ــد ال ـتــزامــه
ب ـن ـه ــج الـ ـ ـح ـ ــوار ك ــوس ـي ـل ــة لـ ـح ــل كــل
اإلشـ ـك ــاالت ال ـس ـيــاس ـيــة ،مـثـلـمــا جــاء
في خطاب له في كسال مطلع الشهر
الـجــاري ،ويعد بالعمل على تحقيق
التداول السلمي للسلطة ،استمر في
نهج مواجهة االحتجاجات بالعنف
امل ـفــرط ال ــذي راح ضحيته أك ـثــر من
 50متظاهرًا بالرصاص الحي وفق
ّ
مصرًا على
«هيومن رايتس ووتش»،
أن صناديق االقتراع وحدها يمكن أن
تــؤدي إلــى تغيير في الحكم ،ساخرًا
مـ ــن اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام «تـ ـجـ ـم ــع امل ـه ـن ـي ــن»
وسائل التواصل االجتماعي لحشد
املـحـتـجــن ضــد حـكـمــه املـسـتـمــر منذ
ثالثة عقود ،بالقول إن «الحكومات
والـ ــرؤسـ ــاء ال يـمـكــن تـغـيـيــرهــم عبر
واتساب وفيسبوك».
لـكــن الـتـجـمــع ،ال ــذي اسـتـطــاع إثـبــات
وج ـ ـ ـ ــوده عـ ـل ــى األرض ب ـم ـش ــارك ـت ــه
ال ـك ـب ـي ــرة فـ ــي االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ،وف ــي
ت ـن ـف ـي ــذ إض ـ ـ ــراب ـ ـ ــات عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
قطاعات عــدة ،أكــد قوته أمــس أيضًا
بـمــزامـنــة ظ ـهــوره األول عـلــى األرض
مـ ـ ــع أول مـ ــؤت ـ ـمـ ــر م ـ ـش ـ ـتـ ــرك لـ ـق ــوى
املعارضة في ّ
مقر حزب «األمة» ،أكبر
أحــزاب املعارضة ،إلــى جانب الحزب
«ال ـش ـيــوعــي» و«ال ـت ـج ـمــع االت ـح ــادي
امل ـعــارض» و«تـجـمــع الـقــوى املدنية»
و«قــوى نــداء الـســودان» ،التي طالبت
م ـج ـت ـم ـع ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ــاالس ـت ـق ــال ــة
ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـن ـظــام ح ـكــم ان ـت ـقــالــي ملــدة
أربـ ــع س ـن ــوات تـلـيــه ان ـت ـخ ــاب ــات ،في
إطــار «ميثاق الحرية والتغيير» .بل
إن التجمع ،الذي ينظم االعتصامات
وال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرات وم ـ ــواك ـ ــب االنـ ـط ــاق
وأوقــاتـهــا ومناطقها ،عبر منصاته
ف ــي وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
ال سـ ـيـ ـم ــا «ت ـ ــوي ـ ـت ـ ــر» ،حـ ـي ــث ي ـضــع
وس ــوم ــا يـشــاركـهــا آالف املـتـفــاعـلــن،
أك ــد أم ــس سعيه إل ــى تــوسـيــع دائ ــرة
املـعــارضــة ،بتشديد الناطق باسمه،
محمد يوسف أحمد املصطفى ،على
ض ــرورة الـجـلــوس مــع املــوقـعــن على
م ـب ــادرة جــامـعــة ال ـخــرطــوم وغـيــرهــا
من املـبــادرات« ،بما يضمن املشاركة
الواسعة فــي العمل الـثــوري والفترة
االنتقالية» ،وحديثه عن أن التجمع
والـقــوى املوقعة على امليثاق «تبذل
ج ـهــودًا لـضـمــان املــزيــد مــن املـشــاركــة
الـفــاعـلــة لـلـنــازحــن ،وق ــوى الـهــامــش،
وال ـقــوى املطلبية ،والـســودانـيــن في
الخارج ،واإلسهام برأيهم في اتخاذ
ال ـق ــرارات حــول مستقبل ال ـبــاد» ،ما
يعني أن التجمع الذي ليس له هيكل
تـنـظـيـمــي م ـث ــل ب ـق ـيــة األح ـ ـ ـ ــزاب ،ب ــدأ
يستلهم قوته من «العمل الجماعي»،
وهو ما كان يخشاه البشير.
(األخبار)

زوجته نهاد شاهني الحاج عساف
أوالده ش ـكــري زوج ـت ــه مـ ــاري تــريــز
طـ ـن ــوس ع ـط ـي ــه وول ــديـ ـهـ ـم ــا :ك ـمــال
وساره
املـ ـهـ ـن ــدس ش ـ ـ ــادي زوج ـ ـتـ ــه اي ـل ـي ــان
روبير ترزي وولديهما :رومي وتاال
إبنته الدكتورة منى زوجة جوزيف
ال ـيــاس بــوسـمــره وولــديـهـمــا :مــاريــا
وجورج-إيلي
أشقاؤه لطيفة بطرس رشدان أرملة
شقيقه إدوار وأوالدها وعائالتهم
سيلفي نجيب غسطني مـتــى أرمـلــة
شقيقه جوزف وأوالدها وعائالتهم
شقيقاته أوالد املرحومة ليلي أرملة
عبدو منصور زخور وعائالتهم
غ ـلــوريــا أرم ـل ــة حـبـيــب نــاصــر لبس
وأوالدها وعائالتهم
رئيس وأعضاء املجلس البلدي في
املريجة ،تحويطة الغدير والليلكي
رئ ـ ـيـ ــس وأع ـ ـض ـ ــاء ل ـج ـن ــة األوقـ ـ ـ ــاف
امل ـ ــوح ـ ــدة ف ـ ــي املـ ــري ـ ـجـ ــة ،ت ـحــوي ـطــة
الغدير والليلكي
وعـ ـ ـم ـ ــوم عـ ـ ــائـ ـ ــات :س ـ ــاب ـ ــا ،الـ ـح ــاج
عـ ـ ـس ـ ــاف ،بـ ــاس ـ ـيـ ــل ،عـ ـطـ ـي ــه ،ت ـ ـ ــرزي،
ب ــوسـ ـم ــره ،رشـ ـ ـ ــدان ،غ ـس ـطــن م ـتــى،
زخور ،لبس وعموم عائالت املريجة،
ال ـل ـي ـل ـكــي ،ت ـحــوي ـطــة ال ـغ ــدي ــر وب ــرج
ال ـبــراج ـنــة وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي الــوطــن
وامل ـه ـجــر ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد من
ال ـ ـحـ ــزن واألسـ ـ ـ ــى ف ـق ـي ــده ــم ال ـغ ــال ــي
املأسوف عليه املرحوم
القاضي
كمال شكري سابا
رئيس هيئة التفتيش املركزي سابقًا
امل ـن ـت ـق ــل إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
الخميس الواقع فيه  14شباط 2019
مـتـ ّـمـمــا واج ـب ــات ــه الــدي ـن ـيــة .يحتفل
بالصالة لراحة نفسه الساعة الثالثة
من بعد ظهر يوم السبت  16الجاري
في كاتدرائية مارجرجس املارونية،
وس ــط ب ـيــروت ثــم ي ــوارى ال ـثــرى في
مدفن العائلة في املريجة.
لكم من بعده طول البقاء
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة 15
ال ـ ـجـ ــاري ف ــي ص ــال ــون ك ـن ـي ـســة م ــار
الـيــاس ،املــريـجــة الليلكي اب ـتـ ً
ـداء من
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة قبل الظهر
ً
مساء،
ولغاية الساعة السادسة
ً
ويومي السبت قبل الدفن إبتداء من
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة قبل الظهر
واالح ـ ـ ـ ــد  17الـ ـ ـج ـ ــاري فـ ــي ص ــال ــون
ك ــات ــدرائ ـي ــة م ــارج ــرج ــس امل ــارون ـي ــة،
وسـ ــط بـ ـي ــروت اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة
الـحــاديــة عـشــرة قـبــل الـظـهــر ولغاية
ً
مساء،
الساعة السادسة
ويوم اإلثنني  18الجاري في صالون
ً
ابتداء
كنيسة مار منصور ،النقاش
مـ ــن الـ ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة قـبــل
ال ـظ ـه ــر ول ـغ ــاي ــة ال ـس ــاع ــة ال ـســاب ـعــة
ً
مساء .
الـ ــرجـ ــاء إبـ ـ ـ ــدال األك ــالـ ـي ــل بــال ـت ـبــرع
ل ـل ـك ـن ـي ـســة واعـ ـتـ ـب ــار ه ـ ــذه ال ـن ـش ـ ــرة
إشعارًا خاصًا

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

◄ إعالنات رسمية ►
◄ ذكرى ►
ب ـم ـنــاس ـبــة م ـ ــرور أسـ ـب ــوع ع ـلــى وف ــاة
فقيدتنا الغالية
املرحومة
الحاجة عاتكة يوسف زعرور
أرملة املرحوم الحاج ابراهيم حمادة
(أبو عبد الله)
شقيقها :املرحوم الحاج علي يوسف
زعرور
أوالده ـ ـ ــا :ال ـح ــاج ع ـبــد ال ـل ــه ،الــدك ـتــور
مالك ،الحاج عباس حمادة
بـنــاتـهــا :الـحــاجــة رج ــاء زوج ــة الـحــاج
أح ـمــد ك ــال ــوت ،فــاطـمــة زوج ــة محسن
رعد
ال ـح ــاج ــة ن ـ ــورا زوج ـ ــة الـ ـح ــاج حـســن
رمال ،أميمة حمادة
الحاجة عبير زوجــة الحاج مصطفى
شعيب
ت ـت ـل ــى آي ـ ـ ــات ب ـي ـن ــات وم ـج ـل ــس عـ ــزاء
ح ـس ـي ـنــي ع ــن روحـ ـه ــا ال ـط ــاه ــرة ي ــوم
األحد  17شباط  2019الساعة العاشرة
صباحًا في حسينية بلدتها النميرية.
ك ـمــا تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ي ــوم االث ـن ــن 18
شـ ـب ــاط  2019مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة
إل ــى ال ـســاعــة ال ـســادســة ف ــي الجمعية
اإلس ــامـ ـي ــة ل ـل ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي ،الرملة البيضاء  -بيروت.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
ال ــراض ــون بـقـضــاء ال ـلــه :آل ح ـمــادة ،آل
زعرور ،آل كالوت ،آل رعد ،آل رمال
آل شعيب وعموم أهالي بلدة النميرية

نتائج اللوتو اللبناني
7 41 37 36 35 30 16
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1692وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الرابحة41 - 37 - 36 - 35 - 30 - 16 :
الرقم اإلضافي7 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 1.117.959.335ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1.117.959.335 :ل .ل.
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 148.730.325ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة148.730.325 :ل .ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 57.173.850ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 13 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 4.397.938 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 57.173.850ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 874 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 65.410 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 108.552.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 13.569 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 917.850.860 :ل .ل.
نتائج زيد
جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1692
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح04897 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة2 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة37.500.000 :ل .ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.4897 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.897 :
 الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.97 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب "يــوم ـيــة" رق ــم 771
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة112 :
• يومية أربعة5336 :
• يومية خمسة52397 :

إعالن
تعلن بـلــديــة شمسطار غ ــرب بعلبك عن
حــاجـتـهــا لتعيني مـحــرر واح ــد فــي مــاك
البلدية عن طريق املباراة.
فعلى الراغبني في االشتراك الحضور الى
البلدية لــاطــاع على الـشــروط املطلوبة
وذلــك اثناء الــدوام الرسمي وبعد خمسة
ع ـش ــر ي ــوم ــا مـ ــن ن ـش ــر ه ـ ــذا االعـ ـ ـ ــان فــي
الصحف املحلية.
شمسطار في 2019/2/12
رئيس بلدية شمسطار  -غربي بعلبك
سهيل شبلي الحاج حسن

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال من التابعية البنغالدشية
MAIN UDDIN SARKER
SHAMIM PRODHANIA
TARIQUL ISLAM
ANIS
IBRAHIM MUNSHI

JOMMAN MIAH
BILLAL HOSSAIN
MONIR
MD RIDOY MIAH
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف ع ـن ـه ــم ش ـي ـئ ــا"
االتصال على الرقم 81-840808 :

SADEK
MONIR HOSSAIN
ATIKUR RAHMAN
MOHAMMAD OLI ULLAH
MOHAMMAD ABDUS SALAM
JAMIR MIAH

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺬﻛﺎء اﻹﺻﻄﻨﺎﻋﻲ،
ﻗـﺪﻣﻨﺎ ﻟﻤـﺤﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘـﻘﺒﻞ رﻳـﻨﺎ.
ّ
ﺑﺪﻋﻤﻚ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺳﻴﺼﺒﺢ واﻗﻊ.
ﻟﻠﺘﺒﺮع
ّ
www.cccl.org.lb/FutureReina
+961 70 351515

استراحة
3089 sudoku
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أفقيا
 -1أول رئيس للواليات املتحدة األميركية –  -2أكبر مدن أالسكا فيها مطار دولي
يعتبر ملتقى للخطوط القطبية العاملية – سقي النبات –  -3جنون – ملك باألجنبية
– مدينة تاريخية في إمارة الفجيرة إشتهرت في صدر اإلسالم أثناء حروب ّ
الردة ّ–
ّ
مسنة –  -5في الطليعة – ّ
حرك وهز
 -4من أنواع الزجل مصاحب للميجانا – إمرأة
– ّ
ينم ويكذب في الكالم –  -6عاصمة أوروبية – دلك سطح املنزل الترابي –  -7ثعلب
باألجنبية – سارق –  -8مدينة أردنية – شجر كبير غليظ الساق متني الخشب – -9
أصفر باألجنبية – يدس أرض القمر – أدرج امليت في الكفن –  -10أمبراطور روماني
أحرق روما – من الطيور من رتبة الدجاجيات

عموديًا

أضخم املساجد في لبنان –  -2ماركة سجائر – اوتوماتيكي تلقائي – -3
 -1من
ّ
التيار البحري أو ّ
ورق – ّ
دوامــة البحر التي يخشى فيها الغرق –  -4لفافة
ضعف
الر ْجل – عكسها عاصمة أملانيا اإلتحادية قبل الوحدة –  -5من الطيور الجميلة –
ِ
تسعة باألجنبية –  -6أحرف متشابهة – رجل أسطوري إشتهر بالحمق والبالهة
تنسب إليه نوادر وفكاهات –  -7جرح رأسه – من أسماء األسد –  -8نهر في األهواز
فــرع من نهر دجلة –  -9قلنسوة دائــريــة حمراء اللون توضع على الــرأس – ًرفيقة
طبوش في الرسوم املتحركة –  -10مخرج سينمائي مصري راحل مات مقتوال

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

 -1رينغو ستار –  -2باريس – خرير –  -3سرعني – حي –  -4عصيانه – جام –  -5ا ي س غ ا ر ل
– نم –  -6لد – بون –  -7جون سنو – سوط –  -8من – يانا – اف –  -9فاس – لف –  -10لبان الذكر

عموديًا
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مشاهير 3089

حلول الشبكة السابقة

 -1ربيع الجميل –  -2يا – صيدون –  -3نرسيس – فا –  -4غيراغوسيان – ّ -5
وسعنا – ناسا
ّ
–  -6يهربون –  -7تخن – لو – الذ –  -8آر – نس – فك –  -9ريحان – وا –  -10ريم مصطفى

حل الشبكة 3088

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

طبيب أملاني ( )1902-1821أخصائي في علم األمــراض وعلم اإلنسان.
ع ـمــل ف ــي ال ـس ـيــاســة الـ ــى ج ــان ــب ال ـط ــب ُ
وي ـع ـت ـبــر أحـ ــد مــؤس ـســي الـطــب
اإلجتماعي
 = 3+8+2+1+6مؤسس علم النفس ■  = 9+8+7+4+10سائق باألجنبية
■  = 11+5للتمني

حل الشبكة الماضية :خلود العميان
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ثقافة وناس

ثقافة وناس
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وقت للكتابة

أشياء ال تموت *
جاد نصرالله

ّ
الرا تابت تنكأ جـثة المدينة
من المعرض

فوتوغرافيا

معرضها الفردي األول
في «جانين ربيز»

نحن أمام جسدين:
واحد لبيروت ،وآخر
ضائع ميت فيها.
في معرضها الفردي
األول ،Underbelly
ّ
المصورة اللبنانية
تعبث
ّ
وتبدل باستخدامات
الفوتوغرافيا :التوثيق
والخيال والمالحقات
البوليسية .ال تتنازل
على الجمالي أمام
المفاهيمي ،وال عن
الحميمي أمام الشروخات
السياسية والمدينية
ّ
ضمن إطار سردي متخيل

روان عز الدين
حني نصل إلــى غاليري «جانني ربيز»
(الــروشــة ـ ـ بـيــروت) سنشعر بــأن هناك
خـطــأ فــي مــوعــد ال ــزي ــارة ،ربـمــا بسبب
ّ
األس ــود ال ــذي يـغــطــي بــابـهــا الــزجــاجــي
على غير ع ــادة .نحن أخ ـي ـرًا ،بعد قرع
ال ـج ــرس ،وس ــط غــرفــة مـعـتـمــة .تنبعث
ّ
إضـ ــاءة خــافـتــة مــن ص ــور مـعــلـقــة على
جــدران ـهــا داخ ــل عـلــب ضــوئـ ّـيــة .فضاء
معرض  Underbellyلالرا تابت ()1983
يـتـقــاســم رهـبـتــه مــع ص ــور ب ـيــروت في
الليل .منحدر الرملة البيضاء .خيمة
ال ـس ـيــرك ال ـح ـم ــراء ف ـ ّـي شـ ــارع أرمـيـنـيــا
آخر مار مخايل .صف املباني املضاءة
املــرئـيــة مــن صـحــراء الـبـيــال حيث طمر
البحر قبل ثالثة عقود .ما يجمع بينها
أنـهــا مناطق تقع على أط ــراف بيروت
ّ
للمتفرج.
وفي ضــواح قد تبدو مألوفة
رغ ــم ذل ــك ،تـنــأى تــابــت ببعض الــزوايــا
عن هيكلها املديني ،في كادرات تحافظ
فـيـهــا بـحـســاسـيــة عـلــى مـنـبــت الـضــوء
ّ
امل ـن ـس ــل م ــن مل ـب ــات ال ـ ـشـ ــارع وال ـس ـم ــاء
والبنايات.
قد نشعر أنها أماكن ال تتسع إال لنزهات
ليلية متمهلة وخـفــرة ،كما فــي صــورة
لواجهات محال مقفلة ،وأخرى لشجرة
تطلع وحيدة من الشارع على مرأى من
طيف مدينة بعيدة .سنلحظ في الزوايا

ً
ّ
لحمية ،ال ألننا اقتربنا من الصور
كتال
ف ـح ـس ــب ،ب ــل ألن اإلض ـ ـ ـ ــاءة ال ـخــاف ـتــة،
والخواء التام كانا قد ّ
فعال حاسة ّ
شم
الجثث عندنا .بعيدًا عن أي وعي جاهز
ع ــن صـ ــورة ب ـي ــروت ،تـعـتـنــي امل ـص ـ ّـورة
بـسـيـنــوغــرافـيــا م ـشــاهــدهــا .خـيــاراتـهــا
تفرج عن ّ
تنبه نقدي لشروخات املدينة
ّ
وجــدرانـهــا :الــدوالـيــب وال ـتــال الرملية
والكتل اإلسمنتية التي تجاور البحر.
كأنها تبحث عــن بقع لها السعة على

تستلهم صورة بيروت
البوليسية من رواية «»2666
للتشيلي روبرتو بوالنيو
احـتــواء القدر األكبر من القلق .أجساد
الشابات ملقاة بــن الحشائش ،نائمة
ع ـلــى ال ـط ــرق ــات وأم ـ ــام ال ـب ـحــر وورش
ال ـع ـم ــار .ت ـصـ ّـيــدهــن ال ـقــاتــل املتسلسل
نفسه على األغلب ،وفق القصة املتخيلة
الـتــي ّ
يقدمها املـعــرض .هــا هــي الرهبة
الـتــي قابلنا بها املـشــاهــد سابقًا تجد
ّ
السردية .باالستناد
تبريرها في هــذه
إل ــى روايـ ــة « »2666لـلـكــاتــب التشيلي
روبرتو بوالنيو ( 1953ـ  ،)2003تصنع
امل ـ ـصـ ـ ّـورة ال ـت ــي ن ــال ــت أخـ ـيـ ـرًا «ج ــائ ــزة

متحف سرسق» في «صالون الخريف»
ص ــورتـ ـه ــا مـ ــن ع ـن ــاص ــر أل ـف ـن ــاه ــا فــي
أعمالها السابقة .في «القصب» وقعت
عدستها على آخــر املساحات املتروكة
فـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت .ه ـ ـ ّنـ ــاك ،ت ـك ـت ـس ــي الـ ـب ــؤر
العشبية على حافة البحر بأجساد ّ
ّ
زوار
املساء وعريهم وهم يخترقون الفضاء
الـ ـع ــام ب ـم ـمــارســات ـهــم ال ـج ـن ـس ـيــة .هــذا
ّ
األساسية
العمل تحديدًا ضـ ّـم املــامــح
ملشروعها الفوتوغرافي الــذي تلتبس
فيه الحدود بني العام والخاص ،وبني
السياسي والحميمي ،في صور تبتلع
امل ـص ـ ّـور ،فــا تـعــود املـســافــة مــع مـ ّـادتــه
مــرئـ ّـيــة .دخلت تابت املشهد م ــرارًا كما
في مجموعة  ،Penelopesالتي اختبرت
ف ـي ـهــا الـ ـح ــداد م ــع ن ـس ــاء ف ـق ــدن أف ـ ــرادًا
ذكورًا من عائالتهن ،نتجت عنها صور
التقطت داخــل بيوتهن ّ
املهددة بالهدم
واإلخالء في منطقة مار مخايل.
ّ
البوليسية،
لــدى بــوالنـيــو ،فــي رواي ـتــه
ّ
متخيلة تــدعــى سانتا تيريزا،
مدينة
ّ
ول ــدى تــابــت مــديـنــة حقيقية (ال نعود
نــدري كم هي كذلك بعد ّرؤيــة الصور)
اسمها بيروت .كأنما بتدخلها الجثثي،
ّ
تـ ـه ــز االس ـم ـن ــت واألرصـ ـ ـف ـ ــة وال ـع ـشــب
ً
الضئيل .تقترح سبال جديدة لرؤيتها
ضمن سياق خيالي ،يستنطق عنفها
بالنظر
ال ـيــومــي ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه .ال
ّ
وحـ ـ ــده ت ـق ــاب ــل ال ـ ـصـ ــور ،ب ــل بــال ـتــرقــب

وال ـ ـحـ ــذر وااللـ ـتـ ـف ــات ــات امل ـت ـتــال ـيــة إل ــى
ال ـخ ـلــف .ص ــوره ــا ت ـق ـ ّـدم ل ـنــا جـســديــن:
ج ـ ـس ـ ـدًا لـ ـلـ ـم ــديـ ـن ــة ،وج ـ ـس ـ ـ ّدًا ض ــائ ـع ــا
ّ
ميتًا فـيـهــاّ .أيـهـمــا املـ ّـيــت حــقــا؟ تتقلب
ال ـش ــاب ــات امل ـق ـت ــوالت ف ــي وضـعـ ّـيــاتـهــن
ش ـب ــه عـ ــاريـ ــات أحـ ـي ــان ــا أم ـ ـ ــام ط ـب ـقــات
مدينية غامضة .مقابل هــذا التكثيف
البصري ،يستفيض كاتالوغ املعرض
فـ ــي وص ـ ــف ح ــاالتـ ـه ــن ب ـع ــد ال ـجــري ـمــة
بـحـيــاديــة .نـقــرأ عــن أنـ ــواع االع ـت ــداءات
التي ّ
تعرضن لها ،ومعظمها اغتصاب
وضرب وندوب تغور في الجسد .يتيح
ال ـط ــرح الـقـصـصــي املـتـخـ ّـيــل لـهــا القفز
ع ــن ال ـ ـحـ ــدود ب ــن أس ــال ـي ــب ووظ ــائ ــف
مختلفة م ــن ال ـت ـصــويــر .ال ـتــداخــل بني
الـتــوثـيــق املــديـنــي ،والتمثيل الخيالي
يـكـتـنــز ال ـ ـسـ ــؤال األسـ ــاسـ ــي لـلـمـعــرض
حول عالقتنا مع املدينة .ال ُ
تعد املدينة
ّ
ّ
اسمنتية ،فهي ليست قائمة
مجرد كتل
ّ
على العالقة املــاديــة بها وحــدهــا ،إنها
ّ
نستمده من
آتية أيضًا من الوعي الذي
صــورهــا وتمثيالتها ال ـب ـصـ ّ
ـريــة .على
سطح صورة تابت ،تتفاقم صور كثيرة
تختصر سمات كثيرة للفوتوغرافيا،
وقدراتها النافذة على األسطرة والخيال
ونقل الواقع والتالعب به وتحويره في
الوقت نفسه .بخالف الكثير من األعمال
املـ ـع ــاص ــرة الـ ـت ــي ت ـغ ـ ّـي ــب ال ـش ـك ــل عـلــى
حساب املفهوم ،تحتفظ الفنانة بهامش

من المعرض

للتجريب فــي اسـتـخــدامــات التصوير
ومـفــاهـيـمــه م ــن دون أن يـنـتـقــص ذلــك
ّ
جمالية ال ـصــورة نفسها .فــي آخر
مــن
الـغــالـيــري ،هـنــاك ســت لـقـطــات ملشاهد
عبثية ّ
مقربة على تفاصيل وبقايا من
مسرح الجريمة ،تواصل فيها اختبار
وظائف أخــرى للفوتوغرافيا كــأداة في
ّ
الجنائية.
الجرائم واألبحاث
أرفـقــت تــابــت العلب الـضــوئـيــة ،بصور
مجهرية إلفـ ــرازات بـشـ ّ
ّ
ـريــة سائلة عثر
عـلـيـهــا ف ــي م ـســرح الـجــريـمــة كــالـلـعــاب
واملـ ـن ــي ،والـ ـ ـ ــدم ،والـ ـس ــوائ ــل املـهـبـلـ ّـيــة،
وال ـ ـبـ ــول .رغـ ــم إحــال ـت ـهــا ال ـع ـل ـمـ ّـيــة إلــى
ّ
ال ـجــري ـمــة ،ف ــإن ه ــذه ال ـص ــور ت ـع ــزز من
ال ـح ـض ــور ال ـج ـس ــدي ف ــي ص ــوره ــا ،أو
الحضور السياسي للجسد ،خصوصًا
أن الـضـحــايــا ه ــن م ــن ال ـن ـســاء .تسعى
ت ــاب ــت ألن ت ـج ـعــل ه ـ ــذا ال ـع ـن ــف الـ ــذي
يصيب األجساد الهامشية في بيروت،
م ـن ـهــا األنـ ـث ــوي ــة ،م ــرئ ـي ــا وق ــريـ ـب ــا .فــي
النهاية ،كانت الفنانة تجول في بيروت
ً
لـيــا لترمي فيها أجـســادنــا ال أجساد
نسائهاّ .
تدس جثثنا في الزوايا ،كمن
ّ
يتحسس جسد املدينة ليتأكد مــا إذا
كان ال يزال حيًا.
 Underbellyل ــارا تــابــت :حـتــى  20شباط
(فبراير) ـ ـ غاليري «جانني ربيز» (الروشة ـ
بيروت) .لالستعالم01/345213 :

َ
لو عرف أبي بما فعله كميل مبارك ّبي لربما كان أضرم النار به ،بوالعته الـ
 dupontاملحتفظ بها من أيام ُي ٍّ
سر ولت ،لكنه حني سألني مساء االثنني قبل
أربعة وعشرين شتاء« :تعا لهون! خبرني شو صار».
• ما شي .ليش؟
• كميل مبارك قللي اليوم ملا رحت ادفعلو القسط إنو عيب عليي خللي ابني
يبكي كرمال املصاري .قبل ما إنزل لعندو قلت بتحكيلي شو عمل معك.
ّ
• بابا ،بس إجا قللي إنو الزم ندفع القسط املأخر نهار االثنني.
• وصحة جنى وعـيــون جــاد؟ (يمني وال ــدي الــذي ال يمكن ألي نقاش أن
يستمر من بعده)
• إيه .هيدا بس اللي صار.
رحل أبي وهو ال يعرف؛ إضافة إلى تزويري توقيعه في جميع الشهادات
واالمتحانات لي وإلخــوتــي ،وأنــا أصغرهم ،هربًا من القصاص؛ لم يعرف
الحادثة التي رسمت الرجل الذي صرته اليوم.
شتاء  1995ـ أجلس على املقعد في حصة الرياضيات التي تلت استراحة
الظهيرة .أنتظر شيئًا ما يمنع صعودي على املنصة الخشبية لحل معادلة
صعبة في الجبر .فارق بسيط في التوقيت .وأنا أنسخ ببطء أرقامًا أذكرها
مليئة بالفواصل على اللوح األسود ،أوقفني الصراخ اآلتي من البهو« .تابع يا
لثوان معدودات حني
نصرالله»،
نهرني الكابنت جورج عبدو بصرامة .تابعت ٍ
أوقفنا هذه ّ
املرة ناظر القسم .فتح باب الصف طالبًا مني الخروج ألن األبونا
كميل مبارك يريدني .كنت أنا موضوع صراخه وغضبه .أبي تحديدًا.
«قـلـلــو لــأبــونــا بــس تخلص الـحـصــة ب ــروح لـعـنــدو» .األس ـتــاذ عـبــدو بحزم
مجددًا ،متأكدًا من مكانته في املدرسة وعدم معارضة ّأي كان له مهما عال
شأنه .ليس هذه املرة يا كابنت!
دلف الكميل املبارك ،راهب ذاك العهد في «مدرسة الحكمة ـ األشرفية» في
ّ
املمر ليسوقني بنفسه من يــدي أمــام أعــداد هائلة من التالميذ حشر بها
َ
الصفوف في مرحلة إدارتــه« .إنت إبنو لحسني نصرالله هالكذاب! إمشي
ّ
قدامي إللك .بركي بيفهم أبوك إنو ما بقا يتأخر بالقسط» .مع إصراره على
تكرار الصراخ باسم والدي حسني.
ساقني األب األعـلــى إلــى غرفة املحاسبة فــي قسم اإلدارة .وضعني على
بابها وأوصى العاملني هناك أن ال يتواصلوا معي منتبهني إلى بقائي واقفًا
باستقامة وعدم السماح ألطراف املراهق ابن الرابعة عشر شتاء أن تستريح
دون
ولو على األرض لحني انتهاء الــدوام عند الثانية وعشر دقائق .بكيت
ُ ِّ َ
توقف حتى انقطاع النفس .جبران خليل جبران ينظر َّ
إلي من حيث علق
على حائط في صدر الصرح العريق .كرهت النبي من يومها؛ جبران.
رن ال ـجــرس .عــرق ب ــارد ســال على جـســدي الـهــزيــل فركضت إلــى الباص
وهربت إلى سريري أفكر .ملاذا أنا دون إخوتي االثنني معي .ملاذا ليس أي
منهما؟ ما هذا الحظ العاثر .ملاذا لم يكتف بــاإلذالل األسبوعي الصباحي
حني كان ُينادى علينا باألسماء لنخرج من الصفوف املرصوصة كالعسكر
ـن ...حسني .ملــاذا إصــرار
فــي امللعب الكبير .مل ــاذا! يــا إبنو لحسني ...حـسـ ّ
أبي على إبقائنا في مدارس تفوق إمكاناته بعد تعثر أحواله املالية؟ تنهمر
مشاهد القهر الكثير .عندما أرافق ابني اليوم إلى مدرسته ،أذكر حني كنت
في سنه وقبل انتهاء الحرب األهلية ،كنا ننتقل كل يوم من منطقة في جوار
صيدا إلى «مدرسة القديس يوسف» في بيروت .أوصلنا أبي نحن الخمسة
واعدًا إيانا بالعودة في وقت االستراحة إلحضار الطعام .يرن الجرس معلنًا
انتهاء االستراحة .يركض جميع التالميذ إلى صفوفهم .وأنا ال أزال أقبض
ّ
ألني على يقني ّ
بأن والدي سيفي بوعده.
بيدي على السور الحديدي
العوارض املزمنة ـ كنت اعتقدت أن كل هذا ذاب .لكن الوجع الباقي خرج دفعة
واحدة أمام املعالج النفسي في عام  .2006بعد أن شاهدت طيف األب كميل
ّ
بكثرة وقد أصبح مونسينيورًا على شاشة التلفاز ّ
األخوة
محرضًا على
ّ
والتعايش وقيم اإلنسان وأن نحب بعضنا بعضًا كما أحبنا يسوع املسيح.
صــرت أنفعل وأتـعــب مــن شــدة الـتــأثــر ملقاطع مــن أف ــام عــن وجــع الحياة.
أدمن إعادتها في سادية لن تنتهي ما بقي األلم .أحلم في اليقظة فأشتهي
شجاعة جــودي فوستر لالنتقام من كل شــيء بــأي شــيء في فيلم The
 .Brave Oneوأرســم نهاية جميلة لحياتي كويل سميث في Pursuit of
 .Happinessصنعت إطارًا ملقالة سامر أبو هواش «لو كنت إميلي بوالن»،
علقته فوق مكتبي وال يمكنني أن أشرح ألحد ما املقصود! ما زلت لليوم
أبكي ال إراديًا كلما أردت الذهاب إلى مدرسة ولدي ألطلب كما يفعل جميع
ّ
األهل ،جدولة األقساط املدرسية .من العوارض أيضًا أنني حني انتظرت في
الصف على باب املساعدة االجتماعية في «جامعة الروح القدس» (الكسليك)
وكانت سنتي األكاديمية الرابعة .دخلت وانهرت في مكتبها قبل حتى أن
أبدأ بالكالم .لم أسأل عن اسم تلك املوظفة التي استقالت من مهمتها في
اليوم التالي لعدم قدرتها على االحتمال أكثر وعدم تجاوب السلطة الجامعية
مع محاولة مساعدتنا اجتماعيًا .كنا كثرًا.
تضاءل عالم جورج زريق .أو ما بقي منه .سيحمل أوالده الصوت الجارح
في قلبهم طاملا هم أحـيــاء .ستسكنهم املــرارة ولــن ّ
يعزيهم ّأن أباهم الذي
في السما امتلك شجاعة االعتراض فكلفه ذلك حياته وأرواح عائلة تسير
في أجساد ذابلة .موت جــورج ككل حادثة تـ ّ
ـدور لي أيــام الشتي .هو رحل
وسيبقى املونسينيور .أشاهده يحتد دفاعًا عن أفكاره في العلن .أبتسم.
ّ
فما حصل واقع لم يعد باإلمكان تغييره .وما سأفعله أن أجنب ولدي كاهنًا
مثله...
* عنوان مجموعة قصصية
ملحمد عيتاني صادرة عن «دار الفارابي»
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نزيه أبو عفش

من رموز العصر الذهبي للتلفزيون السوري

غسان جبري ...عودة «الطير» إلى البحر

وسام كنعان
فــي إح ــدى قــاعــات «األكــادي ـم ـيــة ال ـســوريــة الــدول ـيــة لـلـتـطــويــر» (ن ــزار
م ـي ـهــوب) وض ـمــن املــؤت ـمــر الـصـحــافــي الـ ــذي عـقــد إلطـ ــاق «دب ـلــوم
ّ
يتحدث بلهفة.
اإلخــراج التلفزيوني والسينمائي» ،وقف رجل وراح
نبرة صوته كانت ترنو على عشق عميق ملهنته .حماسته تجعل
مستمعه يحار في عمره .هل حقًا هذا الرجل تجاوز السبعني ،أم ّأن
طاقته تكشف عن شاب في مقتبل العمر يحمل رصيدًا من اإلقبال
يـخـ ّـولــه مـقــارعــة الـصـعــاب مــن ق ــادم األي ــام؟ ذاك الــرجــل كــان ّ
غسان
جبري ( 1933ـ ـ  ،)2019في لحظة ّربما تكون آخر ظهور علني وعام
له .يومها ،حكى عن حلمه باإلخراجّ ،
وردد وصاياه بثقة خبير على
مسمع طالب الدبلوم ّ
كعراب ،ومؤسس للمهنة ،لكن غلب تواضعه
ّ
اعتداد «املعلم» ،وهو اللقب الذي يستحقه سوريًا بجدارة.
أم ــس الـخـمـيــس ،رح ــل امل ـخــرج املـخـضــرم وأح ــد مــؤسـســي الــدرامــا
ّ
السورية .طوى عمره وعاشه بالطول والعرض ،محققًا كل ما يطمح
الكبرّ .
إليه فنان عربي ،قبل أن ّ
وربما عانى من إحساس
يتلمس طعم ِ
التقاعدّ ،لذا كان املوت أرحم! الرحيل حنان على املبدع عندما يفقد
منبرًا يتجلى فيه عطاؤه .مشواره قديم ووقور يشبه الشيب الذي غزا
ّ
وتخرج
شعره منذ وقت طويل .بدأه بعدما درس الحقوق في دمشق
سنة  ،1962ثم عرف ّأن القانون األميز الذي يمكن أن يحكم حياته
هو ّ
التمرد على القوانني وإطاحة التقاليد البالية ،وهــدم التابوهات،
والشغل بالفن فــي زمــن كــان فيه حــرامــا والعاملون فيه «زنــادقــة».
هكذا ،بدأ ّ
غسان ّالدرب من ّأوله .املسرح كان الهداية واملصير .اشتغل
ّ
مساعدًا ألحد معلمي اإلخراج املسرحي رفيق الصبان ،وأنجز معه
مسرحيات منذ مطلع الستينيات .كما كان قبل ذلك عضوًا ّ
مؤسسًا
فــي «ن ــدوة الفكر وال ـفــن» ( )1958الـتــي كــانــت تضم أشـهــر مثقفي

واملمثل يوسف حنا،
دمشق ،من بينهم املوسيقار صلحي الــوادي،
ّ
وتسلم مهمات ّ
عدة،
واألديــب زكريا تامر .ثم اشتغل في التلفزيون
منها رئيس دائرتي التمثيليات واملخرجني.
في زحمة كل ذلك ،سلك درب التعليم األكاديمي في «املعهد العالي
للفنون الـ ُـدرام ـيــة» ،ومــن ثــم مــركــز الـتــدريــب الـتــابــع لــ«جــامـعــة الــدول
العربية» .أرســل بعدها إلى أملانيا في دورة تدريبية استمرت ستة
أشهر ،ليحصد الحقًا جوائز عـ ّـدة ،منها :شهادة تقدير «مهرجان
بغداد» ( )1972عن تمثيلية «الغرباء ال يشربون القهوة» ،وأخرى من
«نقابة الفنانني» في .1993
أمـ ــا ع ــن أع ـم ــال ــه ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ال ـت ــي س ـح ـبــت ب ـس ــاط الـجـمــاهـيــريــة
وخصصت له مكانة راسخة في الذاكرة الجمعية والوجدان الشعبي،
فكانت منذ أيام األبيض واألسود في «حكايا الليل» ( 1972ـ ـ كتابة
محمد املاغوط) و«انتقام الزباء» ( 1974ـ ـ كتابة محمود ديــاب) ،ثم
«لك يا شام» ( 1989ـ ـ كتابة خيري الذهبي) و«القيد» ( 1996ـ ـ كتابة
نبيل الغربي) و«النصية» ( 1998ـ ـ كتابة فــؤاد شربجي) ،فأشهر
أعماله «الطير» ( 1998ـ ـ كتابة نبيل الغربي) ،قبل أن ّ
يقدم آخر أعماله
سنة  2006بعنوان «أعيدوا صباحي» (كتابة عدنان ديوب).
على الــرغــم مــن ّأن ال ـعــزاء اشتعل سريعًا على فايسبوك وتـنــاوب
ّ
يكون املمثل السوري الشاب
نجوم
الدراما السورية على نعيه ،ربما ّ
مؤيد ّ
الخراط أصدق من يقول شهادة بحقه ،رغم فارق العمر الكبير
بينهما .فهو تتلمذ على يديه عندما كان في الثالثة عشرة من عمره
وق ــدم معه دور بطولة فــي مسلسل «الـطـيــر» ليكون مفتاح حياته
املهنية.
في اتصاله مع «األخبار» ،يقول مؤيد« :منذ أن سمعت خبر رحيله
تداعت الصور بوفرة على ذاكرتي .سمعت صوته وهو يقول لي في
اللقاء ّ
األول :أنت خجول كثيرًا يا عم! ثم تذكرت خطواته املتالحقة
لتخليصي من هــذا الخجل وصناعة مــادة خــام ملمثل محترف في
ّ
ما بعد» .ويضيف« :أتذكر إصراره على تسمية التمثيل باللعب .لم
أكن أعي ذلك حينها ،لكنني عرفت الحقًا كيف تلعب لتمتع املشاهد.
الــرجــل مــدرســة حقيقية ،وكلما نفقد واح ـدًا مــن جيل املخضرمني
املؤسس ،فإننا نفتقد مدرسة جديدةّ ،
بغض النظر عن األكاديميات.
هناك تقاليد مهنية وضعها هؤالء ،صيغة محبوكة بطريقة ممنهجة.
ال أتذكر أنــه كــان يعطي مالحظة ملمثل على املــأ إال بأسلوب مرح
وبطريقة الدعابة» .وختم ّ
بأن «الصراخ واالستعراض شيء يجافيه
باملطلق .على زمــانــه ،كانت بروفة الطاولة هي السلوك املميز الذي
النفسية للشخصية ويمهد الـطــريــق أمــام
يضع املمثل فــي الـحــالــة ّ
السوية األدائية .هذا الرجل علمني كيف أكون عفويًا ،وفقدانه مؤلم
ومؤسف .أتمنى لذويه الصبر والسكينة».
ُ
ـي دمشق.
*ووري أمــس فــي ثــرى مقبرة «ب ــاب الصغير» فـ ّ
تقبل التعازي اليوم في صالة «دار السعادة للمسنني» بني
ً
مساء والتاسعة والنصف.
الساعة السابعة والنصف

يوميات ناقصة

ُ
َ
آداب المسامحة
َ َ
لط ُ
فه ِم ْن «مسيح»!
ما أ
ّ ِّ
ُ
الكوني كله؛
َيطعـن َك على املأل
ْ َ
ّثمَ ،
ُ
الشهود (ما عدا األلم)
جميع
بعد ْأن َيـنـف َّـض
ِ
ونوم
ويكونوا ـ جميعًا ـ قد أخلدوا إلى
ِ
العدالة ِ
ْ
العافية،
ّ
ُ
يأتي َ
إليك ،محروسًا بق َّو ِت ِه والليل,
ُ َ َّ َ ْ
ََ
باالبتساماتُ ،مثقـل الذراعني
ـقة
الخل ِ
معـفر ِ
ِ
باألزهار،
َ
شهد علي ِه ٌ
ليقول لك ،بدون ْأن َي َ
أحد ُ
نفس ِه
غير ِ
ْ
و«أنت»:
سامـحني!
ِ
.. .. ..
ُ ّْ
ُ ّْ
أف! ّثم أف!...
َ
َ
ُ
لطاملا نصحت َك يا َولـد:
َ
إطع ْن ْ
شه َر خنجرَ ،...
قبل ْأن ُت َـم َّد ٌيد َوي َ
أنت!
ْ ّ
بكل ما ُأ َ
الكراهية ّ
وقو ِة
ذخائر
وتيت من
ِإطعن
ِ
ِ
ّْ
الحق
َ ّ
َ
َ
األزهار والهدايا!
ود ِع اآلخرين َيـتـألونَ ،وينتظرون
2018/1/5
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«الميادين» تكشف:
الكلمة األخيرة ...للمقاومة
عند الساعة السابعة من مساء
اليوم الجمعة ،تعرض شبكة
«امليادين» حلقة خاصة بعنوان
«الردع الحاسم» .تتناول الحلقة
عملية الرد التي قام بها حزب
الله في مزارع شبعا املحتلة
في  28كانون الثاني (يناير)
عام  ،2015بعد استهداف العدو
اإلسرائيلي موكبًا للحزب في
منطقة القنيطرة السورية.
الحلقة الخاصة التي ّ
أعدها
ّ
تقاريرها عباس فنيش
ونفذ
ُ
(الصورة) ،تكشف من خاللها
تفاصيل عملية الرد ،بدءًا
من لحظة اتخاذ القرار إلى
ً
التخطيط والجاهزيةّ ،وصوال
إلى التنفيذ ،إذ سيتسنى
للمشاهد الدخول إلى هذه
التفاصيل بلسان املخططني
واملنفذين ،وعبر مادة حصرية
تعرض للمرة األولى.
«الردع الحاسم» :اليوم ـ ـ الساعة
ً
مساء على «امليادين».
السابعة

ليونيل فيرون في بيروت:
نهاية اإلمبراطورية؟
ّ
ينظم «املركز االستشاري
للدراسات والتوثيق»،
اليوم الجمعة ،حلقة نقاش
تحت عنوان «املواجهة
الصينية األميركية :األبعاد
الجيوسياسية واالقتصادية
والتكنولوجية» ،يحاضر فيها
الكاتب واألكاديمي الفرنسي
ليونيل فيرون (الصورة).
تحتضن النشاط قاعة مكتبة
املركز في بئر حسن ،بمشاركة
عدد من الباحثني واملهتمني
باملوضوع ،إلى جانب نخبة
من الشخصيات الفكرية
والسياسية واألكاديمية.
«املواجهة الصينية األميركية:
األبعاد الجيوسياسية واالقتصادية
والتكنولوجية» :اليوم الجمعة ـ ـ
الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ـ ـ
مكتبة «املركز االستشاري للدراسات
والتوثيق» (بئر حسن ـ ـ ّ
جادة األسد
ـ ـ خلف «فانتازي وورلد» /بيروت).
لالستعالم01/836610 :

عبودي أبو جودة:
ملصقات صنعت وجداننا
تدعو «دار النمر للفن والثقافة»
(بيروت) لحضور معرض
«لص بغداد» للناشر اللبناني
عبودي أبو جودة (الصورة)،
والذي يفتتح يوم األربعاء املقبل
ّ
ويستمر لغاية ّ 25أيار (مايو)
 .2019يضم املعرض سلسلة
ملصقات أفالم ،وقصاصات
صحافية ،وصورًا فوتوغرافية
من مجموعة ّ
عبودي الخاصة،
ّ
تمتد ألكثر من نصف قرن.
والتي
يدعو «لص بغداد» الجمهور
ُالستكشاف جماليات امللصقات
املنتجة للجمهور الغربي ،وطرق
تصوير العرب في السينما
الغربية ،عبر شرائط مثل
«ألف ليلة وليلة» ،و«سندباد»،
و«كليوبترا» ،و«عالء الدين»،
و«شهرزاد»...
افتتاح «لص بغداد» :األربعاء 20
شباط (فبراير) الحالي ـ  18:00ـ
«دار النمر» (كليمنصو ـ بيروت).
لالستعالم01/367013 :

SUN FEBRUARY 24 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

