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األقذر من اليانكي البشع ...طراطيره!
إبراهيم األمين
مـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـهـ ــل ع ـ ـلـ ــى كـ ـثـ ـي ــري ــن فــي
بالدنا شتم األميركيني أو نقدهم.
ح ـتــى ه ــم أن ـف ـس ـهــم ال ي ـنــزع ـجــون

إذا اق ـت ـصــر األمـ ــر ع ـلــى ذلـ ــك .لكن
الصعب ،ألنه املطلوب ،هو مواجهة
خـ ــدم ال ـس ـي ــاس ــات األم ـي ــرك ـي ــة فــي
بلداننا .والصعوبة ،هنا ،تتعلق
بـمـنـظــومــة امل ـصــالــح ال ـقــائ ـمــة بني

أركان نظام وسلطة ال اتفاق فيها
على هوية وطنية .وعندما تجري
مـســاء لــة هــذه الشخصية أو تلك،
أو هذه الجهة عن طبيعة عالقتها
مـ ــع دولـ ـ ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب الـ ـع ــامل ــي ،أي

الواليات املتحدة األميركية ،يكون
الــرد سريعًا ،بــأن مــن يطلب وقف
العالقة مع األميركيني ،عليه وقف
الـعــاقــة مــع اآلخ ــري ــن ...وعـنــد هــذا
ال ـحــد ،تـقــع املـشـكـلــة ،ألن اآلخــريــن
ف ـ ــي نـ ـظ ــر ه ـ ـ ـ ــؤالء املـ ـتـ ـع ــامـ ـل ــن ال
املتعاونني مع أميركا ،هم العرب!
وألنـ ـن ــا الـ ـي ــوم ل ـس ـنــا ف ــي مــوضــع
ال ـن ـق ــاش ح ــول ال ـه ــوي ــة الــوط ـن ـيــة،
وح ـ ــول ت ـحــديــد أعـ ـ ــداء ل ـب ـنــان مــن
أص ــدق ــائ ــه ،ف ـمــن األف ـض ــل الـتــوجــه
ف ــورًا ص ــوب ال ـع ـن ــوان .أي ،صــوب
القول ،بأن على جميع اللبنانيني
إدراك ح ـق ـي ـق ــة ق ــاسـ ـي ــة وص ـع ـبــة
ومعقدة ،وهي أن الواليات املتحدة
ت ـ ـخـ ــوض ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ج ـ ـ ـهـ ـ ــارًا ،ح ــرب ــا
مفتوحة ضد قسم من اللبنانيني،
بحجة أنـهــم لـيـســوا معها وال مع
سـيــاســاتـهــا .تـمــامــا كـمــا تفعل في
ك ــل الـ ـع ــال ــم ،م ــن أم ـي ــرك ــا نـفـسـهــا،
الى أميركا الالتينية ،الى الشرق،
مــرورًا بأفريقيا وأوروب ــا التافهة
بذيليتها.
يصل اليانكي البشع الى بيروت،
وهو قد أبلغنا مسبقًا بأن جدول
أعماله ينحصر في تحريض قسم
مـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ع ـل ــى ق ـس ــم آخ ــر
منهم .ليس بإمكان أحد ادعاء عدم
مـعــرفــة أو فـهــم مــا يــريــده الضيف
الصهيوني .فهو قــال منذ توليه
منصبه ،ومـنــذ أن بــدأ عمله على
منطقتنا ،وعندما بــدأ التحضير
لـ ــزيـ ــارتـ ــه ،وع ـش ـي ــة و َصـ ــولـ ــه ال ــى
املـنـطـقــة ،وخ ــال زي ــارت ــي الـكــويــت
والـقــدس املحتلة ،إنــه هنا بقصد
خـلــق آلـيــات تـعــاون تنفيذية ضد
محور املقاومة ،وإن همه املركزي
هــو مـحــاصــرة املـقــاومــة فــي لبنان
وضربها.
وبــال ـتــالــي ،فـقـصـتـنــا س ـت ـكــون من
اآلن وصــاع ـدًا ،ليس مــع خطابات
وبـيــانــات األمـيــركـيــن وأنشطتهم
الـسـيــاسـيــة ف ـح ـســب ،ب ــل ستشمل
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن الـ ـصـ ـغ ــار،
املـ ـ ــرح ـ ـ ـبـ ـ ــن بـ ــال ـ ـض ـ ـيـ ــف ال ـ ـب ـ ـشـ ــع،
وليال
والذين يستعدون منذ أيام
ٍ
السـتـقـبــالــه واالح ـت ـفــاء ب ــه ،وربـمــا
يعيشون وهــم أن أميركا ستكون
الى جانبهم في معركة تسليمهم
ال ـس ـل ـطــة إن ه ــم أح ـس ـن ــوا الـعـمــل
على برنامج ضرب املقاومة.
إذا كان هؤالء لم يتعلموا الدرس
بعد ،ولــم يعيدوا مراجعة مــا قام
بــه اآلبــاء واألج ــداد والـكـبــار منهم
عـلــى م ــدى خـمـســة ع ـقــود .ف ـهــذا ال
ي ـع ـنــي أن ن ـتــرك ـهــم وش ــأنـ ـه ــم ،بــل
عليهم التنبه الــى أنـهــم ينتقلون
مــن مــوقــع ال ــى مــوقــع .وإن كــل من
ي ـق ـبــل سـ ـم ــاع الـ ــوصـ ـ ّـي اإلره ــاب ــي
وال ي ـنــاق ـشــه أو ي ــرف ــض طـلـبــاتــه،
إنما هو متواطئ .ومن ليس لديه
ال ـق ــدرة ع ـلــى مــواج ـه ـتــه ،فليكتف
ب ـعــدم االج ـت ـمــاع ب ــه .ل ـكــن ،ك ــل من
ينخرط ويرتب الياقات الستقبال
ال ـع ـن ـصــري ،م ـت ــورط ،وش ــري ــك في
امل ـســؤولـيــة عــن كــل ال ـجــرائــم الـتــي
تعد لها الواليات املتحدة ومعها
بريطانيا وإسرائيل والسعودية
واإلم ــارات ضــد الشعب اللبناني،
وضــد رمــوزه الوطنية ،من رئيس
الجمهورية الى أصغر مقاوم .من
يقبل هذا الدور ،فليفهم أنه يضع
نفسه في مرتبة األعداء.
وإذا كــان البعض مــن اللبنانيني،
ب ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــزل ع ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ،ف ــي
مؤسسات رسمية أو سياسية أو
مــالـيــة أو تـجــاريــة أو قــانــونـيــة أو
أمنية أو عسكرية ،يتذرعون بعدم
ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى م ـق ــاوم ــة ال ـض ـغــوط

األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،فـ ـعـ ـلـ ـيـ ـه ــم ال ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـود
وانتظار ضغوط مقابلة .وعندها
ليقرروا في أي جانب يقفون .من
يعتقد بــأن بــاإلمـكــان الصمت عن
ال ـت ـعــامــل م ــع ع ــدو كــأم ـيــركــا ضــد
فئة مــن اللبنانيني ،واه ــم ،وعليه
انتظار الــردود بكل الوسائل ،وال
ح ــاج ــة ع ـنــدهــا ال ــى دي ـمــوقــراط ـيــة
الـ ـغ ــرب وال إلـ ــى ت ـف ــاه ــة املـجـتـمــع
املدني.
ومل ـ ــن ي ــري ــد أن ي ـخ ـف ــي رأسـ ـ ــه فــي
ح ـض ــن الـ ـع ــاه ــرة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،مــا
عليه ســوى االسـتـمــاع الــى صوت
م ـج ـنــون ال ـع ــال ــم ،دون ــال ــد تــرامــب،
ي ـع ـل ــن أن ـ ــه يـ ــوافـ ــق ع ـل ــى تــوس ـعــة
املساحة املسماة إسرائيل ،بإعالنه
املــواف ـقــة عـلــى س ـيــادة ال ـعــدو على
أرض ال ـج ــوالن امل ـح ـتــل .ولـيـتــذكــر
«ط ــراط ـي ــر ب ــوم ـب ـي ــو» ،ع ـن ــدن ــا ،أن
أمـ ـي ــرك ــا ال ت ـه ـت ــم إال ملـصـلـحـتـهــا
امل ـث ـب ـتــة الـ ـي ــوم ف ــي وج ـ ــود ال ـعــدو
اإلسرائيلي ،ولــو على حساب كل
الناس...
رب ـمــا ال ي ـعــرف لـبـنــانـيــون كـثــر أن
املرحلة الـجــديــدة مــن املــواجـهــة لن
تقتصر على ل ـقــاء ات سياسية أو
إعالمية وبيانات ،بل سيكون لها
جدول أعمال تنفيذي ،يشارك فيه
عـ ـم ــاء ل ـل ـغ ــرب ي ـن ـت ـش ــرون ال ـي ــوم
ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن امل ــؤسـ ـس ــات
اللبنانية ،كما يعمل في خدمتها
ج ـيــش م ــن ال ـب ـل ـهــاء االن ـت ـه ــازي ــن،

الواليات المتحدة
تخوض اليوم ،جهارًا،
حربًا مفتوحة ضد
قسم من اللبنانيين

امل ـت ـج ـم ـعــن ف ــي م ـن ـظ ـمــات تـسـمــى
«مـنـظـمــات مــدنـيــة غـيــر حكومية».
وهـ ــي م ـن ـظ ـمــات صـ ــار ق ـســم كـبـيــر
م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـ ـ ـجـ ـ ــرد أدوات ألعـ ـ ـم ـ ــال
اسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة وبـ ـ ــرامـ ـ ــج ت ـخ ــري ــب
لـ ـلـ ـشـ ـع ــوب امل ـ ـنـ ــاه ـ ـضـ ــة ألمـ ـي ــرك ــا
والغرب.
عـ ـل ــى أن األكـ ـ ـث ـ ــر إل ـ ـحـ ــاحـ ــا ل ـيــس
مـ ـس ــاء ل ــة الـ ـعـ ـم ــاء وم ــاح ـق ـت ـه ــم،
ب ــل ال ـت ـح ــدث م ــع ال ــذي ــن ي ـقــولــون
إن ـ ـهـ ــم يـ ـقـ ـف ــون ف ـ ــي ص ـ ــف ح ـم ــاي ــة
اس ـت ـق ــال ل ـب ـنــان وم ـق ــاوم ـت ــه ،وال
ي ـ ـحـ ــركـ ــون سـ ــاك ـ ـنـ ــا ،مـ ـث ــل أولـ ـئ ــك
ال ـ ــذي ـ ــن ت ـ ــرك ـ ــوا ب ـض ـع ــة ن ــاش ـط ــن
شـيــوعـيــن ونــاصــريــن يحتجون
ع ـ ـلـ ــى زي ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـيـ ــان ـ ـكـ ــي الـ ـبـ ـش ــع.
وهــؤالء الــذيــن يعتقدون بــأن دعم
املقاومة محصور في كالم وبيان،
يـقـتــربــون مــن رتـبــة الــواقـفــن على
التل ،بنتظرون جالء غبار املعركة
ليختاروا في أي صف يقفون...
ي ـب ـقــى أن م ــا تـ ـق ــوم ب ــه ال ــوالي ــات
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ومـ ـعـ ـه ــا
بريطانيا وفــرنـســا ودول عربية،
يـعـيــد ال ــى األذه ـ ــان ال ـس ــؤال حــول
س ـبــب ال ـت ـســاهــل م ــع ه ــذا الـحـشــد
الكبير مــن «األجــانــب» املنتشرين
ف ــي ل ـب ـنــان ،بــاســم ال ـطــب والـتـعـلــم
وال ــدراس ــات والـبـيـئــة وال ـخــدمــات
وخالفه...
سقى الـلــه عقد الثمانينيات ،إنه
الزمن الجميل حقًا!
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التطبيع الخليجي يعبد الطريق أمام ترامب:
الجوالن ارض اسرائيلية
علي حيدر
بعد أكـثــر مــن  38عــامــا على إعــان
كيان العدو ضم الجوالن السوري
املـ ـحـ ـت ــل إلـ ـ ــى «دول ـ ـ ـ ــة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل»،
أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد
تــرامــب ام ــس اع ـتــرافــه بــ«الـسـيــادة
اإلسرائيلية» على الهضبة املحتلة،
رغم صدور قرار واضح من مجلس
االمن برفض هذا الضم ،والقرارات
ال ـت ــي ت ـطــالــب ال ـع ــدو بــاالنـسـحــاب
منها.
ب ــداي ــة ،ال ب ــد م ــن ع ــدم ال ـخ ـلــط بني
توقيت اعالن له أهدافه السياسية
الداخلية االسرائيلية واالميركية،
وب ـ ـ ــن أص ـ ـ ــل اتـ ـ ـخ ـ ــاذ ه ـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار
املــرتـبــط بأكثر مــن سـيــاق اقليمي،
بـ ــدءًا م ــن تـلـبـيــة م ـطــامــع اســرائ ـيــل
التاريخية واالستراتيجية ،ومرورا
ب ـف ـش ــل م ـخ ـط ــط اس ـ ـقـ ــاط س ــوري ــا،
وصوال الى كونه جزءا من مخطط
«صفقة ال ـقــرن» لشرعنة االحـتــال
الـصـهـيــونــي ،وتـحــويـلــه ال ــى كـيــان
طبيعي ضمن خارطة املنطقة.
فــي البعد الـتــاريـخــي ،يــأتــي الـقــرار
نتيجة ملحطات التسوية
االميركي
ّ
التي توالت وعززت مكانة اسرائيل
االستراتيجية .من هذه الزاوية إن
الـ ـق ــرار ،ف ــي أح ــد وج ــوه ــه ،تـتــويــج
لكل محطات التسوية التي سبقته،
بدءا من اتفاق كامب ديفيد ،مرورًا
بــاتـفــاقـيـتــي اوس ـلــو ووادي عــربــة،
وص ـ ـ ــوال ال ـ ــى ق ـ ـ ــرار ن ـق ــل ال ـس ـف ــارة
االميركية الى القدس العام املاضي.
ـواز ،يلبي القرار مطلبًا
على خط مـ ٍ
ص ـه ـي ــون ـي ــا مـ ـلـ ـح ــا مـ ـن ــذ احـ ـت ــال
ضمه
ال ـجــوالن عــام  ،1967واع ــان ّ
ع ـ ــام  .1981ف ــي ح ـي ـن ــه ،ل ــم ت ـســلــم
الدول العظمى ،بما فيها الواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ،وب ـق ـيــت
تتعامل مع الجوالن على أنه ارض
خاضعة ملفاوضات التسوية .وأتى
ال ـ ـقـ ــرار أي ـض ــا ف ــي أعـ ـق ــاب مـطــالــب
اس ــرائ ـي ـل ـي ــة م ـت ـك ــررة ب ـ ــدأت تــأخــذ
منحى متصاعدًا منذ بدء االحداث
السورية ،وهــو ما عبر عنه رئيس
وزراء الـ ـع ــدو ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو
فــي أكـثــر مــن مـنــاسـبــة .وال ــواق ــع أن
ت ــرام ــب ل ــم ي ـخــف خـلـفـيــة االط ـم ــاع
االس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ـه ــذه امل ـن ـط ـقــة وم ــا
تتمتع بــه مــن مــزايــا ،فــي التغريدة
ال ـت ــي أع ـل ــن فـيـهــا مــوق ـفــه بــال ـقــول،
إن لـلـجــوالن «أهـمـيــة إستراتيجية
وأم ـن ـي ــة ح ـيــويــة ل ــدول ــة إســرائ ـيــل
واالستقرار اإلقليمي!».
أعلن
املباشر،
في ما يتعلق بالسياق
ِ
ال ـق ــرار بـعــد االن ــدف ــاع ــة الخليجية
 الـسـعــوديــة للتطبيع العلني معكيان العدو ،وبفعل ادراك تل ابيب
وواشـنـطــن أن االنـظـمــة الخليجية
ومعها أكثر االنظمة العربية ،باتت
أكثر نضوجًا لالنتقال الى مرحلة
ال ـع ــاق ــات الـعـلـنـيــة م ــع اس ــرائ ـي ــل،
من دون أي أثمان تتعلق بــاالرض
ك ـ ـمـ ــا ك ـ ــان ـ ــت عـ ـلـ ـي ــه املـ ـ ـع ـ ــادل ـ ــة فــي
تسعينيات القرن املاضي «االرض
مـ ـق ــاب ــل ال ـ ـ ـسـ ـ ــام» .وهـ ـ ــو م ـ ــا ملـســه
ال ـعــدو عمليًا فــي أك ـثــر مــن محطة
س ـي ــاس ـي ــة وأم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،مـ ــن ضـمـنـهــا
الـصـمــت الخليجي والـعــربــي على
الـتــوســع االسـتـيـطــانــي فــي الضفة
ال ـغ ــرب ـي ــة ت ـح ــت غـ ـط ــاء ال ـت ـس ــوي ــة،
وعـ ـل ــى االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات االس ــرائ ـي ـل ـي ــة
ً
املتواصلة ضد قطاع غزة ،وصوال
إلــى «التسليم الـعــربــي» بـقــرار نقل
السفارة االميركية الى القدس.

لـيــس صــدفــة أن يــأتــي ق ــرار تــرامــب
ف ـ ــي أج ـ ـ ـ ــواء م ـ ــا قـ ـب ــل االع ـ ـ ـ ــان عــن
«ص ـف ـق ــة ال ـ ـق ـ ــرن» ،مـ ــا ي ــؤك ــد أن ـهــا
مـ ـخـ ـط ــط تـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ُي ـ ـطـ ـ ّـبـ ــق ع ـلــى
م ــراح ــل .مــع ذل ــك ،ينبغي التذكير
بحقيقة أن املخطط األساسي كان
يهدف اوال الــى اسقاط ســوريــا ،ثم
محاولة فرض كافة الصيغ املتعلقة
بــال ـجــوالن وفـلـسـطــن .إال أن فشل
اسـقــاط ســوريــا ،وصـمــود املقاومة
ف ـ ــي فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ،دف ـ ـ ــع ب ــاالمـ ـي ــرك ــي
واالســرائـيـلــي ال ــى امل ـب ــادرة لفرض
وقـ ــائـ ــع ب ـش ـك ــل اح ـ ـ ـ ــادي .مـ ــع ذلـ ــك،
الحقيقة املــوازيــة أن قــرار ترامب ال
ينتج احتالال ،فاالحتالل قائم منذ
ع ـق ــود .لـكـنــه ي ـهــدف ال ــى شرعنته
ودفــع االطــراف الدولية واالقليمية
وال ـعــرب ـيــة لـلـتـعــامــل مـعــه عـلــى أنــه
حقيقة ناجزة .إال أن من أهم النتائج
ال ـت ــي س ـت ـتــرتــب ع ـلــى هـ ــذا الـ ـق ــرار،
هو االعــان االميركي الرسمي عن
نهاية الــرهــان على أي مفاوضات
ت ـس ــوي ــة ب ــن ال ـك ـي ــان االس ــرائ ـي ـل ــي
ودم ـ ـشـ ــق .وهـ ــو ب ــذل ــك ك ـم ــن ي ـقــول
ل ـل ــدول ــة وال ـش ـع ــب ف ــي س ــوري ــا ،إن
امامكم خـيــاريــن :إمــا أن تــأتــوا الى
امل ـفــاوضــات الض ـفــاء شــرعـيــة على
ف ــرض ال ـس ـيــادة االســرائـيـلـيــة على
ال ـ ـجـ ــوالن ،وإم ـ ــا أن ت ــرف ـض ــوا هــذا
امل ـســار (وه ــو الــواقــع فــي ســوريــا)،
وبــالـتــالــي ،لــن يبقى أمامكم سوى
خيار املقاومة لتحريره.
فــي املـقــابــل ،يشكل ال ـقــرار الخطوة
االمـيــركـيــة االسـتــراتـيـجـيــة الثالثة
الـ ـت ــي تـ ـق ــدم ع ـل ـي ـهــا ادارة ت ــرام ــب
ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة اس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ،ب ـ ـعـ ــد ن ـقــل
السفارة الى القدس واالنقالب على
االتفاق النووي مع ايران .وكما هو
واضح ،فإنها تأتي جميعها تلبية
ملطالب اسرائيلية ملحة ،وتحقيقا
ملـصــالـح ـهــا االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة .ومــن
جهة أخــرى ،تشكل هــذه الخطوات
اي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،ت ـ ـعـ ــزيـ ــزا ملـ ـنـ ـط ــق ال ـي ـم ــن
االسرائيلي الذي يؤكد على الدوام
أن اس ــرائـ ـي ــل ال ت ـح ـت ــاج ل ـت ـعــزيــز
مكانتها االقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة الــى
تقديم تنازالت تتصل باالرض في
سياق تسوية شاملة .لكن العامل
األســاســي الــذي يعود اليه الفضل
ف ــي ال ـت ــروي ــج ل ـن ـجــاح ه ــذا املـنـطــق
يـعــود ال ــى املـهــرولــن للتطبيع مع
العدو  ،واستعدادهم العلني لنسج
عــاقــات وتـحــالـفــات مــن دون ربــط
ذلك بأي أرض عربية محتلة (على
االقل وفق منطق التسوية).
التوقيت ،من الواضح
على مستوى َ
أن ت ــرام ــب ه ـ ـ َـدف م ــن االع ـ ــان قبل
أربـ ـع ــة أيـ ـ ــام م ــن زي ـ ـ ــارة نـتـنـيــاهــو
الــى البيت االب ـيــض ،وقـبــل أقــل من
 20ي ــوم ــا م ــن م ــوع ــد االن ـت ـخــابــات
االس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،إلـ ــى ت ـعــزيــز مـكــانــة
األخـ ـي ــر الـ ـ ــذي ي ــواج ــه اس ـت ـح ـقــاقــا
قـضــائـيــا ي ـهـ ّـدد مستقبله .يـحــاول
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ه ـنــا مـســاعــدة
رئـيــس حكومة الـعــدو على توفير
حصانة سياسية وشعبية تحول
دون ادان ـ ـتـ ــه وزجـ ـ ــه فـ ــي ال ـس ـجــن،
ف ـضــا ع ــن اس ـق ــاط ــه ع ــن مـنـصـبــه.
وبـ ــدت جـلـيــة م ـحــاولــة ت ـقــديــم هــذا
املوقف كما لو أنه مكسب شخصي
ل ـن ـت ـن ـي ــاه ــو ف ـ ــي وج ـ ـ ــه خ ـص ــوم ــه.
وم ــا أع ـل ـنــه نـتـنـيــاهــو ف ــي املــؤتـمــر
ال ـص ـح ــاف ــي م ــع وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
االم ـي ــرك ــي ،مــايــك بــومـبـيــو ،ع ــن أن
«ال ــوق ــت ح ــان لــاع ـتــراف الــرسـمــي
األم ـيــركــي بــالـسـيــادة اإلســرائـيـلـيــة

(أ ف ب)

على الجوالن» ،كان ،على ما يبدو،
جزءًا من مسرحية االخراج.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،تــؤكــد كــافــة الـتـقــاريــر
االسرائيلية أن الخطوات التي أقدم

قرار ترامب هو االعالن
االميركي الرسمي عن نهاية
مسار المفاوضات
عـلـيـهــا ت ــرام ــب تـســاهــم ف ــي تعزيز
التفاف الجهات املــؤيــدة السرائيل
حــولــه .وهــو مــا يحتاج إلـيــه ايضا

ف ــي ظ ــل م ــا يــواج ـهــه م ــن تـحــديــات
ق ـضــائ ـيــة وس ـي ــاس ـي ــة ف ــي ال ــداخ ــل
األميركي.
و كـ ـم ــا ه ـ ــو م ـ ـتـ ــوقـ ــع ،ل ـ ــم ي ـت ــأخ ــر
نتنياهو فــي التعبير عــن فرحته
بموقف ترامب ،معبرًا عن شكره له،
ومشيدا «بجرأته» .ولكن كما هي
ال ـعــادة ،تـحــاول تــل ابـيــب توظيف
أي خطوة سياسية أو أمنية ،بما
يـخــدم أولــويــاتـهــا االسـتــراتـيـجـيــة.
وعلى هــذه الخلفية ،يبدو أن ثمة
خ ـطــة س ـيــاس ـيــة واع ــام ـي ــة ب ــرزت
مـعــامل ـهــا ف ــي امل ــواق ــف الـتــرحـيـبـيــة
ب ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار ت ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ــب ،ع ـ ـل ـ ــى ألـ ـسـ ـن ــة

املـ ـس ــؤول ــن االس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ،عـبــر
ال ــرب ــط ب ــن الـ ـق ــرار و«ال ـع ــدوان ـي ــة
االيرانية» .نتنياهو رأى أن القرار
أت ــى «ف ــي وق ــت تـسـعــى إيـ ــران إلــى
استخدام ســوريــا كقاعدة لتدمير
اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» ،رغ ـ ــم أن ه ـ ــذا مـطـلــب
اس ــرائ ـي ـل ــي م ـن ــذ عـ ـق ــود ،ويـ ـك ــرره
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو م ـ ـنـ ــذ ب ـ ـ ـ ــدء االح ـ ـ ـ ـ ــداث
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة مـ ـ ــن دون أي ع ــاق ــة
بــال ـت ـمــركــز االيـ ــرانـ ــي ف ــي س ــوري ــا.
واالمر نفسه ينسحب على موقف
وزي ــر الـخــارجـيــة واالسـتـخـبــارات،
ي ـس ــرائ ـي ــل كـ ــاتـ ــس ،الـ ـ ــذي رأى أن
«اإلع ـ ـتـ ــراف األم ـي ــرك ــي بــال ـس ـيــادة
اإلسرائيلية على الـجــوالن يشكل
ردًا عـلــى الـعــدوانـيــة اإليــران ـيــة من
س ــوري ــا وي ـب ـعــث رس ــال ــة واض ـحــة
لألسد الذي يغطيها».
املوقف العربي الوحيد الــذي اعلن
رفضًا لقرار ترامب صدر عن األمني
العام للجامعة العربية أحمد أبو
الغيط الــذي تـ ّ
ـوعـ ٌـد بموقف حاسم
ُ
ل ـل ـج ــام ـع ــة .مـ ــوقـ ــف ال يـ ـت ــوق ــع ان
يـخــرج مــن اإلط ــار «ال ـبــاهــت» الــذي
سبق أن اظهرته الجامعة ،ودولها
الرئيسية ،في محطات لم تكن تقل
خـ ـط ــورة ع ــن االع ـ ـتـ ــراف األم ـيــركــي
بسيادة العدو على الجوالن.
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المشهد السياسي

على الغالف

وقفة احتجاجية في عوكر:

عون :ال مانع من زيارة دمشق

أميركا عدوة الشعوب

نفذت قوى وطنية ومقاومة أمس ،وقفة احتجاجية على طريق السفارة األميركية في عوكر ،اعتراضًا على زيارة
الوزير األميركي مايكل بومبيو لبنانّ .ردد المعتصمون شعارات ّ
ضد الواليات المتحدة األميركية ،وسياستها في المنطقة،
هي «رأس اإلرهاب العالمي ،ويجب مقاومتها»
ليا القزي
ّ
ي ـق ــف «ال ــرفـ ـي ــق س ـ ــل ـ ــوم» فـ ــي م ـقــدمــة
املعتصمني ،على الطريق الداخلية في
ضبية .يـلـ ّـوح بــرايــة شيوعية كبيرة،
وهو ُي ّ
ردد كلمات أغنية «أناديكم» .نزل
ُ
إلى الشارع أمس ،ملبيًا دعوة الحزب
الشيوعي اللبناني إلى التظاهر أمام
السفارة األميركية في عوكر ،اعتراضًا
على زيــارة وزير الخارجية األميركية
مايكل بومبيو .فبالنسبة إلى الرفيق
ّ
س ــل ــوم« ،بــوم ـب ـيــو ي ــأت ــي م ــن أجـ ــل أن
ّ
ُيــدمــر لبنان» ،لذلك كــان من الطبيعي
ُ
شارك في االعتصام.
أن يحمل
رايته وي ُ
ّ
ص ـح ـيــح أن عـ ــدد املـ ـش ــارك ــن ل ــم يكن
كبيرًا .العشرات فقط كانوا حاضرين.
ّ
ل ـك ــن مـكـمــن ال ـخ ـطــر وأه ـ ـ ــداف اإلدارة
األميركية املرسومة للبنان واملنطقة،

غريب :بومبيو أتى
ليفرض تعليماته بتوطين
الالجئين الفلسطينيين
تنفيذًا لصفقة القرن
أكثر من
واضحة للجميع .حنني ألغت ّ
مــوعـ ٍـد كــانــت مـلـتــزمــة إي ــاه ــاُ ،مفضلة
ـدد م ــن زمــائ ـه ــا في
امل ـش ــارك ــة ،م ــع عـ ـ ٍ
الـ ـج ــامـ ـع ــة ،ف ـ ــي اع ـ ـت ـ ـصـ ــام أمـ ـ ـ ــس .لــم
يتواصل معهم أحـ ٌـد من «الشيوعي»،
أو غ ـيــره م ــن الـتـنـظـيـمــات ال ـحــاضــرة،
م ــن أج ــل تـشـجـعـيـهــم ع ـلــى ال ـح ـضــور.
ّ
ع ـ ــرف ـ ــوا ب ـ ــوج ـ ــود اع ـ ـت ـ ـصـ ــام ُي ـن ــظ ـم ــه
الـحــزب الشيوعي والتنظيم الشعبي
الناصري والحركة الوطنية للتغيير
الــدي ـم ـقــراطــي والـ ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي
ال ـش ـع ـبــي وحـ ــزب الـطـلـيـعــة والـجـبـهــة
الـشـعـبـيــة لـتـحــريــر فـلـسـطــن ،ف ـق ـ ّـرروا
ّأن «نـ ــأتـ ــي ل ـن ـق ــول ال» .تـ ـق ــول حـنــن
إن ـهــا كـمــواطـنــة ،تنتمي إل ــى مـشــروع
مكنني أن أق ــوم بشيء
املـقــاومــة« ،ال ُي
ُ
ّ
أكثر من االعتصام ألعبر عن الرفض.
ال ـب ـعــض ُيـ ـق ــاوم بــال ـع ـس ـكــر ،وآخ ـ ــرون

غريب :وزير الخارجية األميركي يستخدم األزمة االقتصادية لفرض المزيد من الضغوط (مروان طحطح)

باالعتصام» .سهام
بالسياسة ،ونحن
ً
ك ــان ــت أي ـض ــا ح ــاض ــرة ،ح ــام ـل ــة الفـتــة
مكتوبًا عليها« :مشاريعكم لــن ّ
تمر.
س ـن ــواج ــه ون ـن ـت ـصــر .نـفـطـنــا وغ ــازن ــا
ُ
لنا» .ليست املـ ّـرة األولــى التي تشارك
ّ
السيدة في اعتصامات شعبية،
فيها
ّ
«أق ـ ـ ـ ــل شـ ـ ــيء يـ ـج ــب أن نـ ـق ــوم بـ ــه هــو

االعتصام .األميركيون خلقوا الدمار،
ويـسـتـعـمــرون بــادنــا بـطــرق مباشرة
وغ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة» .أم ـ ــام هـ ــذا ال ــواق ــع،
«م ــن ح ــق ال ـش ـعــوب أن ت ـع ـتــرض ،من
ً
االعتصام وصوال إلى العمل املقاوم».
ّ ّ
تــزيــد سـهــام أن كــل الـشـعــوب العربية
«الـ ـت ــي ت ـع ـ ّـرض ــت الس ـت ـع ـم ــار ودم ـ ــار

مشروع في الكونغرس ّ
لضم
الجوالن إلى «إسرائيل»
يقود داعـمــو إسرائيل األميركيون حملة تــرويــج ملشروع
ُ
قــرار قـ ِّـدم الشهر املاضي إلى مجلس الشيوخ ،يهدف إلى
االعتراف بـ«سيادة إسرائيلية» على مرتفعات الجوالن.
ويـسـتــرجــع امل ـش ــروع بـعــض ال ــوع ــود األم ـيــرك ـيــة للجانب
اإلسرائيلي حول الجوالن ،على لسان جيرالد فورد ()1975
وجايمس بيكر ( ،)1991قبل أن يشير في «مبررات» طرحه
إلى أن «إيران استخدمت الحرب في سوريا إلقامة وجود
عـسـكــري طــويــل األم ــد ،ملهاجمة إســرائـيــل مــن مرتفعات
الجوالن ،وإنشاء ممرات إقليمية تسمح لها بتزويد قواتها
ووكالئها اإلرهابيني باألسلحة».
ويذهب إلى التأكيد أنه «ال يمكن ضمان أمن إسرائيل من
الهجمات مــن ســوريــا ولبنان مــن دون سـيــادة إسرائيلية
على مرتفعات الجوالن» ،وإلــى أن «الحقائق الجديدة على

األرض ،بما في ذلك وجود إيــران في سوريا (تفرض أن)
أي اتفاق سالم بني إسرائيل وسوريا لن يتحقق إال على
أساس بقاء إسرائيل في هضبة الجوالن».
ومن زاوية الحديث عن «مصالح األمن القومي األميركية»
من إمرار املشروع ،يقول ّ
نصه إن ذلك سيضمن أن «يواجه
نظام الرئيس بشار األسد تداعيات سياسية وجيوسياسية
لقتله املدنيني ،وللتطهير العرقي الــذي مارسه ضد العرب
ّ
السنة ،إلى جانب استخدام أسلحة الدمار الشامل».
كما ينص على أنه «يجب تفسير أي إشــارة إلى إسرائيل
ف ــي أي ق ــان ــون ح ــال ــي أو مـسـتـقـبـلــي لـلـكــونـغــرس يتعلق
باالعتمادات أو التجارة الخارجية ،بما في ذلــك الجمارك
والتجارة الدولية ،على أنها متضمنة مرتفعات الجوالن».
(األخبار)

تنتفض» .وغير
األميركيني ،يجب أن
ُ
ُمهم بالنسبة إليها عدد املشاركني في
اعتصام ُأمس« ،املهم أن يصل الصوت،
فنحن ال نركز على العدد بقدر الوقفة
ّ
بحد ذاتـهــا .العديد مــن األشـخــاص ال
ّ
ُيحبون ربما أن ينزلوا ّإلــى الشارع».
م ــا ل ــم تـقـلــه س ـه ــام ،ول ـكــنــه واقـ ـ ٌـع بــات

رئيس كيان العدوُ :
ليس بإمكان الحريري الفصل
بين حزب الله ولبنان
رأى رئـيــس كـيــان ال ـعــدو ،رؤوب ــن ريـفـلــن ،خــال لقائه
مــع وزيــر الخارجية األمـيــرك مــايــك بومبيو ،أن رئيس
الحكومة سعد الحريري «ال يستطيع أن يقول بأن لبنان
منفصل عن حزب الله ،في الوقت الذي يوجد لديه وزراء
في الحكومة ،ولديه أيضًا نــواب في البرملان» .وأضاف
ّ
فسنحمل
إنه «إذا حدث شيء من لبنان تجاه إسرائيل
لبنان املسؤولية».
وك ــان بومبيو قــد اعـتـبــر أيـضــا أن «ح ــزب الـلــه منظمة
إرهابيةّ ،
تعرض لبنان للخطر» .وأضــاف إن «الواليات
املتحدة تتوقع من لبنان أن ال يسيطر حــزب الله على
الحكومة ،وأن ال تتأثر بسياسته ،وعدم تعريض الدولة
كلها للخطر».
(األخبار)

ّ
ّ
ي ـت ـكــرر ع ـنــد ك ــل م ـنــاس ـبــة ،أن ال ـقــوى
الوطنية واليسارية لم تتمكن بعد من
توحيد جهودها ،لكنها تشكو سيطرة
األح ــزاب الطائفية .وحتى «املفاجئ»
ـان مـ ـ ـ ــا ،هـ ـ ــو عـ ـ ـ ــدم ح ـم ــاس ــة
فـ ـ ــي م ـ ـ ـكـ ـ ـ ٍ
ّ
لتحرك ال يحمل
جمهور فريق  ٨آذار
أي ع ـنــاويــن داخ ـل ـيــة ،ب ــل م ـ ّ
ـوج ــه ضـ ّـد

سياسة الــواليــات املتحدة األميركية،
ُ
وي ـن ــاص ــر امل ـق ــاوم ــة وف ـل ـس ـطــن .يـقــول
األمني العام السابق للحزب الشيوعي
ّ
ال ــدك ـت ــور خ ــال ــد حـ ـ ــدادة إن «تــركـيـبــة
املقاومة ،ذات الطابع املذهبي ،تخشى
م ــن أن ي ـكــون ألي ت ـحــرك انـعـكــاســات
ّ
يتحدث حــدادة عن ضغوط
مذهبية».
ُ
ت ـ ـمـ ــارس ـ ـهـ ــا واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ع ـ ـلـ ــى ث ــاث ــة
م ـس ـت ــوي ــات« :الـ ـحـ ـص ــار االق ـت ـص ــادي
والـلـعــب عـلــى الـتـنــاقـضــات الــداخـلـيــة،
قضية النازحني السوريني ،ومحاولة
ّ
فــرض حــل لترسيم ال ـحــدود البحرية
وفقًا ملصلحة إسرائيل .هذه الضغوط
ُ
ستتوج بـنــوع مــن الـتــوتــرُ ،
ويمكن أن
ّ
يـكــون أمـنـيــا» .بـ ــدوره ،يـتـحــدث ممثل
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطني
ع ـل ــي ف ـي ـص ــل ،ع ــن وجـ ـ ــود «مـصـلـحــة
لبنانية  -فلسطينية بــرفــض صفقة
ال ـ ـقـ ــرن» .فــوق ـفــة أمـ ــس «اح ـت ـجــاج ـيــة،
رفضًا لجولة بومبيو التي تستهدف
الشعب .األساس أن نوصل رسالة».
توقيت االعـتـصــام كــان قــد ُح ـ ّـدد عند
ال ـخــام ـســة عـ ـصـ ـرًا ،ول ـك ــن ل ــم ي ـكــن قد
حضر بهذه الساعة ســوى عــدد قليل
من األشخاص .زحمة السير الخانقة،
بسبب مغادرة أكثرية الناس وظائفهم

ّ
واألعـمــال على جسر جــل الــديــبّ ،أدت
ً
دورًا في تأخر وصول املشاركني .مثال،
وفد التنظيم الشعبي الناصري وصل
مــن صـيــدا ،عند الـســادســة والنصف،
ب ـع ــد ُأن كـ ــان االعـ ـتـ ـص ــام ق ــد ان ـت ـهــى.
وقــد نـصــح ُمـشــاركــون آخ ــرون ،علقوا
بــزح ـمــة ال ـس ـيــر ،ب ــال ــرج ــوع م ــن حيث
أتـ ــوا وعـ ــدم اإلكـ ـم ــال بــات ـجــاه ضـبـيــة.
ّ
كذلك فقد كان متوقعًا أل تكون نسبة
ّ
مرتفعة ،ألن الخميس يوم
املـشــاركــة ّ
عمل ،ويتعذر على قسم من الحزبيني
واملناصرين أن ينتقلوا من مناطقهم
ـى ع ــوك ــر« .ك ـنــا أمـ ــام خ ـي ــاري ــن :إمــا
إل ـ ُ
أن نـنـظــم شـيـئــا ،أو ال ،ول ـكــن لــم تكن
ّ
لتمر زي ــارة بومبيو مــن دون رسالة
اعـ ـت ــراضـ ـي ــة» ،يـ ـق ــول أح ـ ــد امل ـنـظـمــن
ال ـش ـيــوع ـيــن .أق ـف ـلــت الـ ـق ــوى األم ـن ـيـ ًـة
الـطــريــق الــداخـلـيــة فــي ضبية ،مانعة
مرور السيارات باتجاه ساحة عوكر.
الـتـعــزيــزات ب ــدأت منذ ظهر أم ــس ،ما
ّأدى إلى ارتفاع نقمة أصحاب املحال
مناسبة
التجارية ،الذين راهنوا على
ّ
ع ـي ــد األم ل ــرف ــع م ـب ـي ـع ـه ــم .ول ـكــن ـهــم
عوض أن يوجهوا سهامهم باالتجاه
ال ـص ـح ـي ــح ،المـ ـ ــوا امل ـع ـت ـص ـمــن عـلــى
اخـتـيــار هــذا الـتــوقـيــت .بــدأ املـشــي من
ضبية بــاتـجــاه ســاحــة عــوكــر ،قبل أن
يصل األمــن العام لـ«الشيوعي» حنا
غ ــري ــب ،وي ــرى ال ـبــوابــة ال ـحــديــد الـتــي
ُوض ـع ــتُ ،مــزن ــرة ب ــاألس ــاك الـشــائـكــة،
ل ـ ـل ـ ـحـ ــؤول بـ ـ ــن املـ ـعـ ـتـ ـصـ ـم ــن وم ـ ـقـ ـ ّـر
ال ـس ـفــارة األم ـيــرك ـيــة .عـنــاصــر الــدفــاع
امل ــدن ــي وقـ ـف ــوا «يـ ـح ــرس ــون» ال ـبــوابــة
الحديد من الخلف عــوض أن يكونوا
داخل عرباتهم ،حامني أنوفهم بأقنعة
سوداءُ ،
ويصورون «الحدث» .خلفهم،
ك ــان عـنــاصــر مـكــافـحــة الـشـغــب ،وبــن
عـ ـش ــرات امل ـع ـت ـص ـمــن ل ــوح ــظ وج ــود
عناصر أمنيني وعسكريني.
أل ـقــى غــريــب كـلـمــة ّاالع ـت ـ ُصــام ،بـنـبــر ٍة
ه ــادئ ــة ،مــوض ـحــا أنـ ــه «ن ـع ـلــن مــوقـفــا
وطـنـيــا مـقــاومــا ض ـ ّـد زيـ ــارة بومبيو،
ـار كبيرة» .فوزير
ملــا تحمله مــن أخـطـ ٍ
الخارجية األميركي ،يأتي إلى لبنان
«ليفرض تعليماته بتوطني الالجئني
الفلسطينيني تنفيذًا لصفقة الـقــرن،
ويـفــرض على لبنان ترسيم الـحــدود
الـبـحــريــة بـمــا يـتـنــاســب م ــع مصلحة
الـكـيــان الـصـهـيــونــي فــي نـهــب الـثــروة
ال ـن ـف ـط ـي ــة ،ومل ـ ـنـ ــع عـ ـ ـ ــودة الـ ـن ــازح ــن
الـســوريــن ،ومنع لبنان مــن املشاركة
ف ــي إع ـ ــادة إع ـم ــار س ــوري ــا ومــواص ـلــة
الشرخ بني البلدين الشقيقني ،وأيضًا
ل ـل ـت ـح ــري ــض عـ ـل ــى خ ـ ـيـ ــار املـ ـق ــاوم ــة
وحـصــارهــا ،ورف ــض تسليح الجيش
اللبناني إال من خاللهم (واشنطن)».
ّ
وأضاف غريب أن بومبيو «يستخدم
األزمـ ــة االق ـت ـصــاديــة  -املــال ـيــة لـفــرض
املـ ـ ــزيـ ـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـ ـض ـ ـ ـغـ ـ ــوط والـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــول
ً
بـشــروطـهــم ،مــا ُيـشـكــل تــدخــا ســافـرًا
ف ــي الـ ـش ــؤون ال ــداخ ـل ـي ــة» .االع ـت ـصــام
أم ـ ـ ـ ــام س ـ ـف ـ ــارة ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة،
يــأتــي تــأكـيـدًا لكونها «رأس اإلره ــاب
العاملي ،ويجب مقاومتها .إنها عدوة
الشعوب والراعية للكيان اإلسرائيلي،
وسفارتها رمز للعدوان والغطرسة».
انتهى االعتصام ب ــ«ســام» ،مــن دون
ّ
حصول أي اشتباك .ولكن املعتصمني
حرصوا على رفع العلمني الفلسطيني
و«الـشـيــوعــي» على الشريط الشائك،
مع صور الشهداء الفلسطينيني عمر
أبو ليلى وباسل األعرج وأحمد جرار،
صــادحــن« :يــا أمريكي اسـمــع اسمع،
م ـشــاري ـعــك م ــا رح ت ـق ـط ــع» .وال تـمـ ّـر
مناسبات كهذه من دون توجيه تحية
إلــى املـقــاوم جــورج إبراهيم عبد الله.
ّ
ُر ّدد هـتــاف« :ج ــورج عبد الله علمنا،
ما منساوم على وطننا».

كل الطرقات شبه مغلقة اليوم ،ملناسبة
وصول وزير الخارجية األميركي مايك
ً
بــوم ـب ـيــو ال ـ ــذي س ـي ـحــل ض ـي ـفــا ث ـق ـيــا،
«واعـ ـظ ــا» ف ــي زي ــارات ــه ال ـبــروتــوكــول ـيــة
لـ ـل ــرؤس ــاء م ـي ـش ــال ع ـ ــون ون ـب ـي ــه ب ــري
وسـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري ووزي ـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ج ـب ــران بــاس ـيــل ،وح ــامل ــا بـجـمــع شـتــات
أصدقاء واشنطن وأيتامها في بيروت.
عـنــد أمـيــركــا ،ال ت ــزال  14آذار عـلــى قيد
ال ـح ـيــاة .ويـحـلــو لـكــل زائ ــر أم ـيــركــي أن
ي ــؤك ــد ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،بـ ـلـ ـق ــاءات م ــع أف ـ ــراد
ال يـجـتـمـعــون إال ع ـنــدمــا ي ــزوره ــم من
ي ــأم ــل ب ـل ـ ّـم ش ـم ـل ـهــم .ال ـس ـف ــارة سـتـكــون
م ـحـ ّـجــة ال ـي ــوم ل ـع ــدد م ــن الـشـخـصـيــات
التي ال يجمعها أي مـشــروع سياسي،
ع ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا الـ ـن ــائ ــب الـ ـس ــاب ــق ول ـيــد
جـنـبــاط .مــع ذل ــك ،ال بــد مــن تأكيد أمر
العمليات :حــزب الـلــه هــو الـعــدو ،وهــذا
يجب أن يـكــون خبز «امل ـعــارضــة» التي
يـلـتـقــي ب ـعــض وج ــوه ـه ــا ،م ـس ــاء ،على
مــائــدة النائبة السابقة نايلة معوض،
بـحـضــور ممثلني عــن معظم املـكـ ّـونــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات االق ـت ـص ــادي ــة
واملصارف .لكن لبومبيو أجندة أخرى

أيـ ـ ـض ـ ــا .أم ـ ـ ــن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وم ـص ــال ـح ـه ــا
أول ــوي ــة ،ولــذلــك سـيـكــون مـلــف الـحــدود
ال ـب ـحــريــة ب ـن ـدًا أس ــاس ـي ــا ف ــي ال ـل ـق ــاءات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،مـ ــن دون أن ي ـغ ـي ــب مـلــف
النازحني الذي كان حاضرًا بقوة أمس،
إن في مقابلة الرئيس ميشال عون مع
مــراس ـلــي وس ــائ ــل اإلعـ ــام الــروس ـيــة أو
عبر استكمال موفد االمني العام لالمم
امل ـت ـح ــدة إلـ ــى س ــوري ــا غ ـيــر ب ـيــدرســون
ل ــزي ــارت ــه ال ــرس ـم ـي ــة ،الـ ـت ــي ب ــدأه ــا أول
م ــن أمـ ــس ب ـل ـق ــاء رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة.
بيدرسون التقى أمــس بــري والحريري
وبــاسـيــل وجـنـبــاط ،وسـمــع مــن رئيس
امل ـج ـلــس تــأك ـي ـدًا ب ــأن «ه ـن ــاك مصلحة
للبنان وســوريــا بـعــودة الـنــازحــن إلى
س ــوري ــا ف ــي أق ـ ــرب وقـ ـ ــت» ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن «الــدل ـيــل عـلــى ذل ــك أن ال ــذي ــن ع ــادوا
بــإرادتـهــم تبني أن التعاطي معهم كان
تعاطي الوطن مع مواطنيه .وبالتالي
ي ـجــب ال ـق ـيــام ب ـكــل ال ـج ـهــود ت ـجــاه هــذا
املوضوع».
كما نقل عن بيدرسون قوله ،في قصر
بسترس ،إن الوضع املستقر في دمشق
ومدن رئيسية أخرى يساعد في تسهيل

الحل السياسي.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أوض ـ ـ ـ ــح رئ ـي ــس
ّ
مطبعون
الجمهورية «انـنــا فــي لبنان
لـ ـلـ ـع ــاق ــات مـ ــع سـ ــوريـ ــا ال ـ ـتـ ــي تـتـمـيــز
بــوجــود س ـفــراء فــي كــا الـبـلــديــن ،وهــي
تــال ـيــا لـيـســت م ـق ـطــوعــة .ان ل ـب ـنــان بلد
م ـج ــاور ل ـســوريــا ويـجـمـعـهـمــا الـعــديــد
مــن الـقـضــايــا املـشـتــركــة ال ـتــي سنبحث
بــالـتــأكـيــد فــي حـلـهــا .واذا تـطـلــب االمــر
زيـ ــارة ،فسيتم ذل ــك» .كـمــا أك ــد ع ــون أن
«لبنان يأخذ علمًا بالشروط الدولية،
لـكـنــه سـيـتـصــرف وف ــق مــا تمليه عليه
مصلحته العليا ،فاملجتمع الــدولــي ال
ي ـســاعــده ،فـيـمــا هــو يـســاعــد الـســوريــن
عـلــى ال ـع ــودة ،وق ــد بـلــغ ع ــدد الـعــائــديــن
 172ألفًا لغاية اليوم».
مــن جـهــة أخ ــرى ،دخ ــل مجلس ال ــوزراء
أمـ ـ ـ ــس ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ــي «امل ـ ـل ـ ـفـ ــات
الـحــامـيــة» ،بـعــد أســابـيــع مــن االنـتـظــار،
ف ــأج ــرى تـعـيـيـنــات امل ـج ـلــس الـعـسـكــري
بتعيني العميد الركن أمني العرم رئيسًا
لــاركــان ،العميد مـيــاد اسـحــق مفتشا
ع ــام ــا ،الـعـمـيــد مـح ـمــود االس ـم ــر امـيـنــا
عــامــا ملـجـلــس ال ــدف ــاع والـعـمـيــد الـيــاس

ال ـشــام ـيــة ع ـض ــوا م ـت ـفــرغــا .ك ـمــا قــدمــت
وزي ــرة الـطــاقــة ن ــدى البستاني خطتي
ّ
ال ـك ـهــربــاء واملـ ـ ــوارد ال ـب ـتــرول ـيــة .وشــكــل
املجلس لجنة وزارية برئاسة الحريري
ل ــدرسـ ـهـ ـم ــا ،ع ـل ــى ان تـ ـع ــود فـ ــي مـهـلــة
أسبوع الى املجلس لعرض مالحظاتها
ت ـم ـه ـيــدا القـ ـ ــرار ال ـخ ـطــة خـ ــال أس ـبــوع
وال ـب ــدء بـتـنـفـيــذهــا ،وف ــي فـتــرة قصيرة
إلقرار خطة املوارد البترولية.
وق ــد أخ ــذت خـطــة الـكـهــربــاء ،الـتــي تبدأ
اللجنة بمناقشتها بــدءًا مــن السادسة
من مساء اليوم ،حيزًا كبيرًا من الجلسة،
من باب أولوية خفض العجز .ومقابل
سعي الخطة إلــى تأمني الطاقة ملرحلة
إن ـت ـقــال ـيــة ،ك ــان ه ـنــالــك رأي يــدعــو إلــى
ً
إبقاء الوضع الحالي لإلنتاج ،بدال من
إضافة نحو مليار دوالر إلى العجز ،لن
تغني بكل األحوال عن املولدات ،مقابل
الـ ـب ــدء س ــري ـع ــا بــال ـت ـح ـض ـيــر لـلـمــرحـلــة
ال ــدائ ـم ــة ،وح ــل م ـشــاكــل الـشـبـكــة ونـقــل
ّ
ال ـط ــاق ــة .ك ــذل ــك ش ــك ــل م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
لجنة لوضع مخطط توجيهي للمقالع
والكسارات في مهلة ثالثة أشهر.
(األخبار)

تقرير

رياض سالمة يقول للمصارف
ما ال يقوله لرئيس الجمهورية
رغم كل المعطيات السلبية
التي أوردها حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة في لقائه
مع جمعية المصارف ولجنة
الرقابة على المصارف ،إال أنه
ّ
قرر إعالم رئيس الجمهورية
ميشال عون بأن الوضع
«المالي مستقر» وأن
«األسواق المالية هادئة»
محمد وهبة
خــاصــة مــا قــالــه حــاكــم م ـصــرف لبنان
ري ــاض ســامــة ،أول مــن أم ــس ،ملجلس
إدارة جمعية امل ـصــارف ،ان «املعطيات
ليست إيجابية» ،مستندًا إلى استمرار
ال ـع ـج ّــز امل ــال ــي ال ــداخـ ـل ــي والـ ـخ ــارج ــي،
و«ت ــأث ــر س ــوق س ـن ــدات ال ـي ــوروب ــون ــدز
ب ـعــدم ات ـخ ــاذ الـحـكــومــة اإلص ــاح ــات»،
ف ـي ـمــا تـسـلـيـفــات املـ ـص ــارف «اس ـت ـمــرت
،»2019
بالتراجع خالل أول شهرين من ّ
وامل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ت ـت ـع ــام ــل مـ ــع امل ـت ـع ــث ــري ــن
«بمرونة قبل الذهاب إلى املحاكم» .كالم
ســامــة ورد ف ــي ال ـل ـقــاء ال ـش ـهــري ال ــذي
يعقد دوريًا بني حاكمية مصرف لبنان
ومجلس إدارة جمعية املصارف ولجنة
الــرقــابــة عـلــى امل ـص ــارف ،وه ــو يناقض
تمامًا مــا قــالــه ســامــة قبل ســاعــات من
اللقاء لرئيس الجمهورية ميشال عون.
أول م ــن أمـ ـ ــس ،ع ـق ــد الـ ـلـ ـق ــاء ال ـش ـهــري
ب ــن حــاكـمـيــة م ـصــرف لـبـنــان ومجلس
إدارة جمعية املـصــارف بحضور لجنة
الرقابة على املصارف .بحسب محضر
ّ
ال ـل ـق ــاء املـ ـ ـ ــوزع ع ـل ــى رؤس ـ ـ ــاء مـجــالــس
إدارة املصارف ،بواسطة التعميم الرقم
ّ
 ،2019/121فقد اسـتـهــل ســامــة كالمه
ب ــاإلش ــارة إل ــى أن «األوض ـ ـ ــاع الـنـقــديــة
هادئة» ،قبل أن ينتقل إلى الحديث ّعن
سوق سندات اليوروبوندز التي «تتأثر
بعدم اتخاذ الحكومة اإلصالحات التي
تعهدت بها في مؤتمر سيدر».
بـعــدهــا ،يـشـيــر املـحـضــر إل ــى أن سالمة

«أعـلــم املـشــاركــن أن األرق ــام ومعطيات
أول شهرين من السنة لم تكن إيجابية
مــع اسـتـمــرار العجز الــداخـلــي ،أي عجز
املــال ـيــة ال ـعــامــة ،وال ـع ـجــز ال ـخ ــارج ــي ،إذ
ّ
سجل ميزان املدفوعات الخارجية عجزًا
في نهاية شهر شباط ،بالرغم من كونه
أقــل مــن عجز شهر كــانــون الـثــانــي (1.3
مليار دوالر).
ال يـ ـكـ ـتـ ـف ــي سـ ـ ــامـ ـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ــن
الصعوبات التي تواجه النزف النقدي
ّ
يتوسع فــي الحديث عن
فــي لبنان ،بــل
تداعياتها ،مشيرًا إلى سياسة استقرار
سوق القطع واآلليات التي يعتمدها في
السوق النقدية والفوائد «في انتظار أن
ّ
النمو وينشط االقـتـصــاد» .كالم
يعود
سالمة فيه تلميح واضح إلى أن أسعار
ال ـف ــوائ ــد ل ــن ت ـش ـهــد ان ـخ ـفــاضــا بــال ـحـ ّـد
األدنى ،ال بل يمكن االستنتاج بسهولة
أن أس ـع ــار ال ـف ــوائ ــد مــرش ـحــة ملــزيــد من
االرتفاع ،وخصوصًا أن هناك معلومات
متداولة بني املصارف عن خرق لالتفاق
على تثبيت سعر الفائدة على  %8على

ال ــدوالر و %12على الـلـيــرة ،إذ ّ
تبي أن
القسم األكبر من املصارف ّ
يقدم عروضًا
للزبائن بأسعار فائدة تتجاوز .%17
أمــا لجهة الـتــداعـيــات االقـتـصــاديــة ،فقد
تـحــدث ســامــة عــن «تــراجــع التسليفات
ف ــي أول ش ـهــريــن م ــن ال ـس ـنــة ال ـج ــاري ــة،
َ َ
وأم ــل أن تـعــود املـصــارف إلــى التسليف
مع تحسن األوضاع السياسية وانطالق
عمل الحكومة».
أمــا بالنسبة الــى مــوضــوع املـســاعــدات
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا امل ـس ــاه ـم ــة

المعطيات ليست
إيجابية ،فالعجز الداخلي
والخارجي مستمر

(هيثم الموسوي)

ال ـق ـط ــري ــة امل ـع ـل ـنــة ب ـق ـي ـمــة  500مـلـيــون
دوالر ،فـقــد ت ـبـ ّـن أن م ـصــرف لـبـنــان ال
علم له بها بعد بشكل رسمي ،وأنه «لم
ّ
يشم ريحتها بعد» على حد تعليق أحد
الخبراء .فبحسب املحضر ،قال الحاكم:
«مـصــرف لبنان لــم يعلم حتى اآلن عن
املساهمة القطرية ومجال توظيفها».
وكانت جمعية املصارف قد سألت أيضًا
ع ــن اإلصـ ـ ــدار ال ـج ــدي ــد ل ـل ـي ــوروب ــون ــدز.
الـســؤال مطروح بسبب قــرب استحقاق
س ـن ــدات ي ــوروب ــون ــدز ل ـه ــذه ال ـس ـن ــة ،إذ
تستحق سندات بقيمة  500مليون دوالر
فــي نـيـســان ،وبقيمة  650مليون دوالر
في أيار ،وبقيمة  1500مليون دوالر في
تشرين الثاني ،هذا عدا عن الفوائد لهذه
االستحقاقات التي تكاد توازي قيمتها
األصـلـيــة .االستحقاق األول بــات قريبًا
جدًا ،علمًا بأن أي إصدار يتطلب خمسة
أســابـيــع إلن ـج ــازه ،أي أن مهلة اإلع ــداد
لــإصــدار انـتـهــت ،وب ــات األم ــر محكومًا
بخيارات صعبة؛ أبرزها تمويل مصرف
لبنان لهذا االستحقاق.
ع ـل ــى أي حـ ـ ــالّ ،
رد ال ـح ــاك ــم ع ـل ــى ه ــذا
ال ـس ــؤال املـتـعـلــق ب ــاإلص ــدار ،الف ـتــا إلــى
أنــه «سيناقش مــع وزيــر املــال موضوع
اإلصدار».
الجمعية سألت أيضًا عن تلبية الطلب
التجاري على ال ــدوالر ،فــأجــاب الحاكم
بـ ــأن األم ـ ــر «م ـ ـتـ ــروك ل ـل ـس ــوق ول ـعــاقــة
املصرف مع التجار املستوردين ،علمًا
بــأنـهــم يبيعون بــالـلـيــرة اللبنانية في
السوق ويستوردون بالعمالت».
هـ ــذا م ــا ق ــال ــه س ــام ــة ل ـل ـم ـص ــارف .أم ــا
م ــا ق ــال ــه س ــام ــة لــرئ ـيــس الـجـمـهــوريــة،
بحسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة
أول من أمس ،فهو اآلتي« :عرض رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال ع ــون مع
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،قبل
ظهر الـيــوم ،فــي قصر بعبدا ،األوضــاع
املالية في البالد والـتـطــورات الداخلية
الـ ــراه ـ ـنـ ــة .وأوض ـ ـ ـ ــح س ــام ــة أنـ ـ ــه أع ـلــم
الرئيس عون بأن الوضع املالي مستقر،
وأن ثـمــة تــرقـبــا لــإصــاحــات ومــوازنــة
 .2019وب ـعــدمــا أشـ ــار ال ـحــاكــم ســامــة
إلى جاهزية مصرف لبنان في متابعة
الوضع املالي في البالد ،أكد أن األسواق
املالية هادئة وطبيعية».
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مجتمع

مجتمع
قضية

ّ
اعتصام لرفع سن الحضانة أمام «المجلس الشيعي»

ُ
َ
ليس بالدعاء وحده تنصف األمومة!
هديل فرفور
ّ
«ت ـ ـس ـ ـم ـ ـحـ ــولـ ــي ه ـ ـلـ ــق روح ص ــل ــي
وإدعـ ـيـ ـلـ ـك ــن؟» .هـ ـك ــذا ،أن ـه ــى األم ــن
الـ ـع ــام ألوق ـ ـ ــاف ال ـط ــائ ـف ــة الـشـيـعـيــة
حـ ـ ـس ـ ــن ش ـ ــريـ ـ ـف ـ ــة لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ه م ـ ـ ــع وف ـ ــد
مـ ــن األم ـ ـهـ ــات الـ ـل ــوات ــي ال ـت ـق ــن ب ــه،
بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع ت ـ ـظـ ــاهـ ــرة «غ ـض ــب
األمهات» التي دعت إليها «الحملة
ّ
الــوطـنـيــة لــرفــع س ــن الـحـضــانــة لــدى
الطائفة الشيعية» أمام مقر املجلس
اإلسـ ــامـ ــي ال ـش ـي ـع ــي األع ـ ـلـ ــى ،عـلــى
طريق املطار أمس.
عبارة الشيخ شريفة التي أنهى بها
اللقاء ،جاء ت بعدما ُعرضت أمامه،
ألك ـثــر م ــن ع ـشــريــن دق ـي ـقــة ،ع ـشــرات

من
االعتصام
أمام
المجلس
اإلسالمي
الشيعي
األعلى أمس
(مروان بو
حيدر)

ُ
ُ
عط الشيخ شريفة إجابة ت ّبرد
لم ي ِ
غليل األمهات والنساء
ّ
ال ـق ـضــايــا املـتـعــلـقــة بــال ـغــن الــاحــق
بالنساء أمام املحاكم الجعفرية.
ّ
«يـ ــا ش ـي ــخ ،ب ـق ـيـ ُـت م ـعــل ـقــة  14عــامــا
ب ـس ـب ــب امل ـم ــاط ـل ــة فـ ــي ات ـ ـخـ ــاذ قـ ــرار
ب ـت ـط ـل ـي ـق ــي فـ ـ ــي امل ـ ـ ـحـ ـ ــاكـ ـ ــم» ،ق ــال ــت
إح ـ ـ ــداه ـ ـ ــن« .مل ـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ـل ـ ـ ّـي أن أحـ ـ ــرم
ابـنــي فـقــط ألنـنــي شـيـعـيــة؟» ،سألت
ّ
يتحدث
أخ ــرى« .الـقــاضــي غالبًا مــا
ّ
ونتعرض لإلهانات في
باسم األب
املحاكم» ،قالت ثالثة .لكنّ ،
بالدعاء
ل ــأم ـه ــات ،أراد ال ـش ـيــخ إن ـصــاف ـهــن!
عـ ـلـ ـم ــا أن ـ ـ ــه غـ ـم ــز م ـ ــن ق ـ ـنـ ــاة إح ـ ــدى
الناشطات بأنها تقوم بما تقوم به
ُ
لتصبح «مشهورة»!
«تـطـلـبــون مـنــا أن نلجأ إلــى تنظيم
عقود واضـحــة أمــام املحاكم تحفظ
لـنــا حـقـنــا .قـمــت بتنظيم عـقــد أمــام
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي بـ ــال ـ ـتـ ــوافـ ــق م ـ ــع ط ـل ـي ـقــي
أس ـق ـطــت ب ـمــوج ـبــه ح ـقــوقــي مـقــابــل
حصولي على حضانة أبنائي .بعد
ذلك ،نقض القاضي نفسه االتفاقية
ب ـعــدمــا ط ـعــن فـيـهــا ط ـل ـي ـقــي» ،قــالــت

ري ــف س ـل ـي ـمــان ال ـت ــي الذت ،أخ ـي ـرًا،
بـ ــوسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام ل ـت ـش ـك ــو ال ـغ ــن
الالحق بها ولتواجه مخاطر فقدان
حضانة أبنائها.

ُ
ُ
ـط شــريـفــة إجــابــة ت ـبـ ّـرد غليل
لــم ي ـعـ ِ
ّ
األمـهــات والـنـســاء ،بحجة أنــه «هنا
(فـ ـ ــي صـ ــالـ ــون املـ ـجـ ـل ــس اإلس ــام ــي
ال ـش ـي ـع ــي األع ـ ـ ـلـ ـ ــى) ،ل ـي ـس ـت ـمــع إل ــى

م ـطــال ـب ـكــن ونـ ـق ــل وجـ ـه ــة ن ـظ ــرك ــن»،
ف ــي إشـ ـ ــارة واضـ ـح ــة إلـ ــى أن ه ــدف
اللقاء امتصاص التظاهرة« .لكنكم
تعلمون وجهة نظرنا ووجعنا منذ

س ــت سـ ـن ــوات ي ــا شـ ـي ــخ» ،خــاطـبـتــه
الناشطة في الحملة زينة إبراهيم،
الفتة إلى أن «من غير املقبول القول
لنا ،بعد سنوات من املعاناة ،إنكم ال
تعرفون مطالبنا» .فأجاب« :ال أعرف
تفاصيل قضاياكن الشخصية .وال
يـمـكــن الـتـعـلـيــق إال ع ـلــى الـعـنــاويــن
ال ـعــري ـضــة» .فـ ـ ّ
ـردت املـحــامـيــة فــاديــا
ح ـمــزة ب ــأن مــا ُيـتـلــى عّـلــى مسامعه
عـنــاويــن عــريـضــة تتمثل باملماطلة
في املحاكمات وفي معاناة األمهات
ّ
ن ـت ـي ـجــة عـ ــدم رفـ ــع سـ ــن ال ـح ـضــانــة،
مطالبة بتفعيل التفتيش القضائي.
وعـ ـن ــدم ــا ط ـل ــب م ـن ــه ت ـح ــدي ــد وق ــت
ملـ ـع ــرف ــة آخ ـ ـ ــر امل ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات ،رف ــض
إعطاء إجابة واضحة.
ب ـ ـعـ ــد س ـ ــت سـ ـ ـن ـ ــوات م ـ ــن ان ـ ـطـ ــاق
ّ
التحركات االحتجاجيةُ ،جل ما وعد
ب ــه ال ـش ـي ــخ ،غ ـيــر ال ــدع ــاء لــأم ـهــات،
ِّ
ن ـق ــل وجـ ـه ــة نـ ـظ ــره ــنُ ،م ـ ــركـ ـ ـزًا عـلــى
أن «املـطــالـبــات ال تـكــون بــالـشــارع»،
ّ
ألن «ه ــؤالء الـنـســوة بـنــاتــي» ،وبــاب
ّ
امل ـج ـل ــس م ـف ـت ــوح لـ ـه ــن ،ف ــي تــأك ـيــد
جــديــد لـلـنـظــام األبـ ــوي الـ ــذي ينظر
ُ
إل ــى املـ ــرأة بــوصـفـهــا «اب ـن ــة» ت ـحـ ّـدد
لها األمــاكــن التي يجب أن ترتادها
لتنال حقوقها.
ب ـع ــد الـ ـلـ ـق ــاء ،خـ ــرج ال ــوف ــد لـيـنـضـ ّـم
إلى االعتصام ،فيما وعــدت الحملة
ب ـت ـجــديــد ُ ال ـت ّـظ ــاه ــرة ح ـتــى تحقيق
ّ
املطالب املتمثلة برفع سن الحضانة
من سنتني إلى سبع سنوات للذكر،
ومن سبع سنوات إلى تسع للبنت،
وإقـ ـ ــرار ح ـضــانــة مـشـتــركــة ب ــن األم
واألب بعد هذا العمر.
ع ـلــى وق ــع ش ـع ــار «ال ـف ـس ــاد الـفـســاد
جـ ـ ـ ــوا جـ ـ ـ ــوا الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــام ـ ــات» و«ويـ ـ ـ ــن
الشرع وويــن الدين ،نحنا باسمهم
مـ ـح ــروم ــن» ،خـ ــرج ال ـش ـيــخ شــريـفــة
ممتعضًا ،فيما عــا صــوت النسوة
رفضًا للفساد في املحاكم الشرعية،
وغ ـ ـض ـ ـبـ ــا لـ ـح ــرم ــانـ ـه ــن أم ــومـ ـتـ ـه ــن
و«تـيـتـيــم أبـنــائـنــا ،فـيـمــا نـحــن على
قيد الحياة».

تقرير

نحو تجديد «الوالية غير القانونية» لمدير «الحريري الحكومي»؟
هديل فرفور
ّ
بحسب مـصــادر مطلعة ،فــإن هناك
تـ ّ
ـوج ـه ــا ج ـ ّـدي ــا لـلـتـجــديـ ُـد لـلــدكـتــور
فـ ـ ــراس األبـ ـي ــض م ــديـ ـرًا ملـسـتـشـفــى
رف ـيــق ال ـحــريــري ال ـح ـكــومــي لــواليــة
جديدة .وانتهت واليــة األبيض في

المدير الحالي يمت بقرابة
الى سلفه بما يخالف قانون
المؤسسات العامة
نـيـســان املــاضــي بـعــد ثــاث سـنــوات
فــي هــذا املنصب (تــولــى االدارة في
نيسان  .)2015إال أنه لم يتم تعيني
خ ـلــف ل ــه ب ـس ـبــب وج ـ ــود ال ـح ـكــومــة
آنذاك في فترة تصريف األعمال.
ّ
امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أكـ ـ ـ ـ ــدت ل ـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن
الـتـجــديــد لــأبـيــض «غـيــر قــانــونــي»،
ّ
ألن تـعـيـيـنــه «أغـ ـف ــل ،م ـنــذ ال ـب ــداي ــة،
ب ـن ـدًا مـهـمــا م ــن ب ـنــود ال ـن ـظــام الـعــام
للمؤسسات العامة (املــرســوم الرقم

 4517بـتــاريــخ  )1972/12/13الــذي
يشترط أن ال يكون لرئيس مجلس
إدارة امل ـس ـت ـش ـفــى أو ألحـ ــد أع ـضــاء
املـ ـجـ ـل ــس وألقـ ـ ــاربـ ـ ــه حـ ـت ــى ال ــدرج ــة
الــراب ـعــة ،منفعة شخصية مـبــاشــرة
أو غير مباشرة في عمل املؤسسة».
وأوضـحــت أن األبـيــض هــو ابــن خال
امل ــدي ــر الـ ـع ــام ال ـس ــاب ــق لـلـ ُـمـسـتـشـفــى
ّ
الدكتور وسيم الوزان.
ولـ ـك ــن ،أي ـ ــن «امل ـن ـف ـع ــة ال ـش ـخ ـص ـيــة»
ُطــاملــا ان ال ـ ــوزان لــم يـعــد مــوظـفــا في
املستشفى؟
ّ
وفـ ــق امل ـ ـصـ ــادر ،فـ ـ ــإن ُالـ ـ ـ ــوزان ال ــذي
شغل منصب مدير املستشفى ملدة
ُ
تسع سنوات لم تبرأ ذمته بعد من
ُ
السلطات املعنية ّ(تـبــرأ ذمــة املدير
بـمــوجــب ق ــرار يـتــخــذه كــل مــن وزيــر
املال ووزير الصحة بناء على تقرير
ي ـع ـ ّـده دي ـ ــوان امل ـح ــاس ـب ــة) ،ك ـمــا أنــه
حــاز على «ق ــرار ارتـجــالــي بإعطائه
براء ة ذمة» من مجلس اإلدارة الذي
«ت ـ ـعـ ـ ّـدى ح ـي ـن ـهــا ع ـل ــى ُص ــاح ـي ــات
الـ ـجـ ـه ــات ال ـق ــان ــون ـي ــة املـ ـخـ ـت ـ ّـص ــة».
ّ
وخلصت إلى أن عدم حيازة الوزان
بـ ــراء ة ّ
ذم ــة «يـعـنــي عـمـلـيــا أن لــديــه

مصلحة مـبــاشــرة فــي املستشفى».
بمعنى إن بقاء األبيض في منصبه،
ّ
قــد يـشــكــل ضـمــانــة لـحـمــايــة ال ــوزان
«الذي شهد عهده الكثير من ملفات
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ال ـ ـتـ ــي س ــاهـ ـم ــت ب ـتــدم ـيــر
املستشفى ووقــوعــه فــي عجز مالي
ال يزال يدفع ثمنه حتى اآلن».
ّ
وبحسب معلومات «األخ ـبــار» ،فــإن
الــرئـيـســة الـســابـقــة لـقـســم محاسبة
املرضى سبق أن اعترضت على منح
مجلس اإلدارة الـ ــوزان ب ــراءة الــذمــة
بسبب «ض ـيــاع» نحو  4,5مليارات
ل ـ ـيـ ــرة ن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن ت ـ ـهـ ــرب م ــرض ــى
«مدعومني» من دفع أموال مستحقة
ُ
للمستشفى بعدما خرجوا بموجب
ّ
تـعـهــدات .كما تفجرت اثـنــاء واليته
ق ـض ـي ــة ش ـي ـك ــات بـ ــا رصـ ـي ــد ألح ــد
املوردين بقيمة  5مليارات ليرة.
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ت ــواص ـل ــت م ــع األب ـي ــض
للوقوف على التفاصيل ،إال أنــه لم
ي ـبـ ِـد ت ـجــاوبــا .ول ـفــت إل ــى أن تـقــريـرًا
ً
مفصال حول «إنجازات» إدارته بات
في عهدة وزير الصحة جميل جبق
الــذي جــال على املستشفى ،أول من
أم ـ ــس ،وال ـت ـق ــى وف ـ ــدا م ــن املــوظ ـفــن

والـعــامـلــن .املكتب اإلعــامــي لجبق
أكــد لـ ـ «األخ ـبــار» أن «الـجــو إيجابي
ل ـج ـه ــة ال ـت ـم ــدي ــد ل ــأبـ ـي ــض» ،الف ـتــا
إل ــى أن ــه «ت ــم جـمــع مـعـلــومــات حــول
املستشفى قبل توليه اإلدارة وبعده،
وت ـب ــن ان ع ـم ـلــه اف ـض ــل بـكـثـيــر مــن
أســافــه» .ولفت من جهة أخــرى إلى
ّ
أن لـلـمـسـتـشـفــى م ـس ـت ـح ـقــات ت ـقــدر
بنحو  156مليار ليرة« ،وستحاول
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة تـ ــأمـ ــن ج ـ ـ ــزء مـ ـنـ ـه ــا ع ـبــر
ت ـس ــري ــع صـ ــرف األم ـ ـ ــوال لـلـنـهــوض
بــاملـسـتـشـفــى ودفـ ــع سـلـسـلــة الــرتــب
والرواتب ملوظفيه».
ف ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،ت ـ ـف ـ ـيـ ــد م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
«األخـ ـب ــار» أن أمـ ــوال املـسـتـشـفــى لم
تخضع التدقيق الخارجي منذ اكثر
من عشر سنوات (عام  .)2008وتعزو
امل ـ ـصـ ــادر ت ـح ـ ّـس ــن أرقـ ـ ــام اإلي ـ ـ ــرادات
إلــى «اتـفــاقـيــات عـقــدت مــع منظمات
تـ ـعـ ـن ــى ب ـ ــالـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن،
وليس نتيجة اإلصــاحــات الواجب
اتـبــاعـهــا» .ولـفـتــت إل ــى أن األبـيــض،
خـ ــافـ ــا ألس ـ ــاف ـ ــه ،اعـ ـتـ ـم ــد س ـيــاســة
تفضيل دفــع روات ــب املــوظـفــن على
مستحقات امل ــوردي ــن «حــرصــا على

ّ
تـجــنــب إث ــارة أزم ــات فــي املستشفى
كما كــان يحصل سابقًا» .وتخلص
املصادر إلى ان خفض النفقات «لم
يمس جوهر الخلل املتمثل بإصالح
الـقـطــاع املــالــي ومــواجـهــة الــوظــائــف
الوهمية وغير الفاعلة وغيرها».
ت ـ ـجـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن األبـ ـي ــض
م ـ ـ ــوك ـ ـ ــل مـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــة رئـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ــل م ــن
مصلحة الشؤون الطبية ومصلحة
املـ ــوارد واملـشـتــريــات بسبب شغور
الوظيفتني ،علما أنه لم يعد متفرغًا
كليًا إلدارة املستشفى ،إذ أن «لديه
ع ـم ـلــه الـ ـخ ــاص ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة مــا
يـ ـسـ ـت ــدع ــي س ـ ـفـ ــره بـ ـشـ ـك ــل دوري،
إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى أع ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــه الـ ـطـ ـبـ ـي ــة
الخاصة».
من جهة أخرى ،قال عضو في لجنة
أج ـ ــراء ومـس ـت ـخــدمــي املـسـتـشـفـيــات
الـحـكــومـيــة إن مــوظ ـفــي املستشفى
حاليا ينتظرون تطبيق وعد جبق،
«وإل ـ ــى ح ــن ان ـت ـهــاء املـ ــدة الــزمـنـيــة
التي وعدنا بها بعد شهر ،سنلتزم
امل ــراقـ ـب ــة ،وس ـن ـس ـتــأنــف تـحــركــاتـنــا
ف ــور شـعــورنــا بـخـطــر يـتـهــدد حقنا
في سلسلة الرتب والرواتب».

على الحافة

حق ّ
الرد

احتياط «الذهب األبيض» في مصرف لبنان

«عامل» :ال ندير أي مشروع
يتطلب استخدام األنهر

حبيب معلوف
أما وقد أقر مجلس الوزراء« ،السياسة املتكاملة لقطاع
مـحــافــر الــرمــل واالت ــرب ــة وامل ـقــالــع وال ـك ـس ــارات» التي
اقترحتها وزارة البيئة (نشرت «األخبار» مضمونها
أمس) ،بقي أن يتم تحصينها بخيارات استراتيجية،
ورد ف ــي «ال ـس ـي ــاس ــة» أن ـه ــا ق ـيــد ال ـ ـ ــدرس .املـقـصــود
بــذلــك ،املـقــارنــة بــن خـيــاري االسـتـخــراج واالسـتـيــراد،
ال سـيـمــا فــي مــا يتعلق بــاملـقــالــع املــرتـبـطــة بصناعة
الترابة (االسـمـنــت) واملــرامــل .وهــو مــوضــوع يفترض
أن يــدرس جيدًا ،ليس لناحية الفروقات في األسعار
الـتــي ستأتي حتمًا ملصلحة املستهلك اللبناني ،بل
لناحية التوفير على الطبيعة اللبنانية وعلى صحة
العاملني واملحيطني بمواقع هــذه الصناعات الثقيلة
وامل ـل ـ ّـوث ــة .وف ــي ه ــذه ال ـح ــالُ ،ي ـف ـتــرض ع ــدم االكـتـفــاء
بالدراسة التي أجرتها مؤسسة تشجيع االستثمارات
(ايدال) عام  2017حول كلفة االستيراد ،كما ورد في
«ورقة السياسة» ،ألن هذه املؤسسة تدرس املواضيع
ملصلحة املستثمرين ،وليس من أجل املصالح العليا
للدولة والشعب او ملصلحة البيئة.
واذ ت ـطــرح ال ــورق ــة نـفـسـهــا إع ـ ــادة الـنـظــر باملخطط
ال ـتــوج ـي ـهــي لـلـمـقــالــع والـ ـكـ ـس ــارات ف ــي وق ــت الح ــق،
يـ ـفـ ـت ــرض اعـ ـ ـ ـ ــادة ال ـت ـف ـك ـي ــر ب ــاملـ ـط ــال ــب واالفـ ـ ـك ـ ــار
االسـتــراتـيـجـيــة الـتــي طــرحـهــا ح ــزب البيئة اللبناني
في دراســة قدمها عــام  ،2007تتعلق بــدرس امكان
االستثمار في قطاع املقالع والكسارات في مشاعات
الدولة ،وتحديدًا في أمالك مصرف لبنان في منطقة
الطفيل في السلسلة الشرقية (وهــي مدرجة ضمن
امل ـخ ـطــط ال ـتــوج ـي ـهــي امل ـع ـت ـمــد حــال ـيــا ف ــي امل ــرس ــوم
التنظيمي رقم  8803الصادر عام  2002وتعديالته
فــي املــرســوم  1735الـصــادر بتاريخ ،)2009/4/14
عـلــى أن يحتكر ه ــذا االخ ـيــر االسـتـثـمــار فــي قطاع
البحص عبر تأجير ماليني االمتار ،على أن تشرف
وزارة البيئة على التقيد بشروط االستثمار والتجليل
والتتريب وإعــادة التشجير .وتكون النتيجة ضرب
«عصافير» عدة بخطة واحدة :استفادة الخزينة من
تأجير األرض للمستثمرين بناء على دفاتر شروط

وم ـنــاق ـصــات وف ــق امل ــراس ـي ــم الـتـنـظـيـمـيــة وال ـقــانــون
الجديد الذي يفترض أن ينجز سريعًا ،االستفادة من
عائدات التأجير ومن رسوم االستثمار واالستخراج
وال ـك ـفــاالت املـصــرفـيــة لـضـمــان إعـ ــادة الـتــأهـيــل بعد
االستثمار ،وتشجير املــواقــع التي أصبحت قاحلة.
وفي هذه الحال ،ال شيء سيتغير على املستثمرين
والعاملني في القطاع (االستخراج والتكسير والنقل).
أكثر من ذلك ،فإن من شأن حصر أماكن االستثمار
في منطقة واحــدة ،تسهيل املراقبة واملحاسبة .بذلك
يمكن لهذا املورد ان يصبح بمثابة «الذهب األبيض»
مل ـصــرف لـبـنــان ،ب ــدل «ال ـه ـنــدســات املــال ـيــة» والــديــون
االضــاف ـيــة… مــع مــا يتطلبه ه ــذا الـخـيــار مــن درس
(ال سيما امـكــانـيــة تجميع املـنـتــوج عـلــى ارتـفــاعــات
م ـتــوس ـطــة ل ــاس ـت ـف ــادة م ـن ـهــا ف ــي ش ـه ــري ال ـث ـلــوج)
ومرحلة انتقالية.
أما في ما يتعلق بالتدقيق في كل األعمال حول هذا
الـق ـطــاع ،واملـســاهـمــة الـفــاعـلــة فــي تطبيق السياسات
واسـتـيـفــاء ال ــرس ــوم مــن املـتـهــربــن مـنـهــا ،فـمــن املهم
م ــراج ـع ــة قـ ـ ــرار م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء رق ـ ــم  19ب ـتــاريــخ
 ،2017/12/19وال ـ ــذي وافـ ــق ف ـيــه ع ـلــى ط ـلــب وزارة
امل ــال ـي ــة ت ـك ـل ـيــف قـ ـي ــادة ال ـج ـي ــش -م ــدي ــري ــة ال ـش ــؤون
الـجـغــرافـيــة ،بـمـســح كــافــة مــواقــع املـقــالــع وال ـك ـســارات
ومـحــافــر الــرمــل الـعــامـلــة واملـتــوقـفــة عــن الـعـمــل وكــافــة
املعلومات املتعلقة بهذه االستثمارات كنوعية املــواد
وكمية الحفر والكميات املستخرجة وحجم املخزون
وت ــاري ــخ الـتــرخـيــص وجـهــة االسـتـثـمــار واإلحــداث ـيــات
الجغرافية للموقع وارقــام العقارات واملنطقة العقارية
وصــور فوتوغرافية للموقع ومسوحات طبوغرافية
وصــور جوية حديثة… وذلــك بهدف تحسني جباية
الضرائب والرسوم ،على أن تكون اي مهلة تعطى من
اآلن وصاعدًا نهائية ،ومع ضرورة اإلسراع في إقرار
القانون الناظم بدل املراسيم التنظيمية ،وان تتحضر
ً
الدولة لحملة كبيرة من املقاضاة ،تشمل قطاعًا كامال،
ال أحد يستطيع االدعــاء فيه انه يعمل بشكل قانوني
وأن لديه حقوقا مكتسبة ،وعلى الكل فيه أن يدفع ،بعد
ً
أن عمل طويال وحقق ارباحًا خيالية من دون حسيب
او رقيب.

 5,5مليون
خرطوشة
إلعادة
التدوير
نحو  5,5مليون خرطوشة صيد فارغة
جمعتها مبادرة «عيش لبنان» ،التي
ينفذها برنامج األمم املتحدة اإلنمائي،
بالشراكة مع «الهيئة الوطنية لشؤون
اللبنانية» وجامعة سيدة
املرأة
ّ
اللويزة .ودشنت املبادرة ،في مركز
جمعية «إصغاء» لفرز النفايات في
الفنار األربعاء املاضي ،أول ماكينة
العادة تدوير خراطيش الصيد
املستنفذة التي ُجمعت خالل العامني
املاضني عبر انشطة تطوعية
نفذتها «عيش لبنان» ،بالتعاون مع
جمعية «عيش حب لبنان» والهيئة
الوطنية لشؤون املرأة في عدد من
املناطق املصابة بالتلوث نتيجة رمي
هواة الصيد البري خرطوش الصيد
املستنفذ في الطبيعة ،مما يسبب
تلوث املياه الجوفية والتربةّ .
صمم
ماكينة اعادة تدوير الخرطوش طالب
من جامعة سيدة اللويزة (شربل عيد
وجوزيف كاتمرجي وجو نجم الخوري)
باشراف الدكتور نجيب متني ،وهي

تعمل على فصل البالستيك عن
الحديد املطلي بالنحاس وإعادة
تدويره .ويستهلك لبنان سنويًا ما
يزيد على  40مليون خرطوشة صيد
( 15مليونًا منها تباع عن طريق
التجارة غير النظامية) ،ينتج عنها
نحو  1680طنًا من الرصاص ونحو 600

طن من البالستيك والنحاس .وتبلغ
فاتورة استيراد خرطوش الصيد 19,80
مليون دوالر سنويًا ،في حني يبلغ عدد
الطيور التي يتم اصطيادها سنويًا
نحو  2,6مليون طير ،بما فيها الطيور
ّ
املحلقة واملهاجرة املحمية بموجب
االتفاقيات الدولية.

تعقيبًا على ما نشرته «األخـبــار» بعنوان «مصلحة الليطاني ّتدعي على
جمعيات النازحني :اختالس وتبديد واستيالء على األمالك النهرية ( 20
آذار  ،)2019يهمنا توضيح االلتباس الوارد في املقال حول عالقة املؤسسة
بقضية تلويث الليطاني.
 إن «مؤسسة عامل الدولية» ،الجمعية املدنية غير الطائفية ،التي تعملمنذ  40عامًا في خدمة اإلنسان املهمش وصــون كرامته ،حرصت طول
مسيرتها وفي فلسفتها التأسيسية على إيــاء القضية البيئية اهتمامًا
ومناصرة ،وهي ترفض رفضًا قاطعًا املشاركة في أي مشروع يساهم في
التعدي على البيئة سواء في لبنان أو على املستوى الدولي .فالبيئة جزء ال
يتجزأ من بناء اإلنسان وتنميته.
 إن وقوف «عامل» إلى جانب أهلنا النازحني السوريني ،ما هو سوى تلبيةللواجب اإلنساني واالجتماعي ،كما قاموا هم أنفسهم باحتضان النازحني
اللبنانيني بكل محبة ودعم أثناء العدوان االسرائيلي على لبنان عام .2006
ولبنان الذي يحتضن بمقدار نصف عدد سكانه من النازحني والالجئني،
استطاع أن يصمد في هذه املحنة ،نتيجة لتضافر الجهود بني املجتمعات
املحلية ومنظمات املجتمع املدني التي تحاول تخفيف العبء ومساعدة
أهلنا السوريني ريثما تتم عودتهم إلى بلدهم ،وهي تدعو املجتمع الدولي
الذي يفقد انسانيته ويقفل حدوده أمام الالجئني ،بينما لبنان بالرغم من
ظروفه الصعبة يقدم أنموذجًا في التضامن ،ملساعدة لبنان الذي يساعد
سوريا في هذه الظروف الدقيقة التي تعصف بالبلدين.
 إن «مؤسسة عامل الدولية» تؤكد وتجزم أنها ال تدير أي مشروع فيمنطقتي البقاع أو الجنوب يتطلب استخدام األنهر أو تلويثها ،وهي غير
مسؤولة  -ولم تكن يومًا  -عن استئجار املساحات املالصقة لنهر الليطاني
بـهــدف استخدامها كمخيمات غير رسمية ،إنـمــا يعمل فــريــق املؤسسة
التطوعي مع كل املحتاجني من دون تمييز في مجاالت الرعاية الصحية
األولية والتنمية والتمكني وحماية الطفل والتعليم ،وجميعها مشاريع تنفذ
داخل مراكزها أو عبر عياداتها النقالة ووحداتها التعليمية ،تحت شعار
التضامن ،وهي تقود حملة عاملية ليكون العمل اإلنساني نضاليًا وملتزمًا
بقضايا الفئات املهمشة ،وليس التدثر بعباءة اإلنسانية ملصالح شخصية.
املكتب اإلعالمي
«مؤسسة عامل الدولية»

«كفى» مسؤولة عن كل هذا؟
ّ
كما جرت العادة ،كلما أرادت مؤسسات الدولة التهرب من مسؤولياتها،
تجد كبش فداء لترمي عليه مواصفاتها األكثر ســوءًا .فها هي املصلحة
ً
الوطنية لنهر الليطاني («األخ ـب ــار» )2019/3/20 ،تـقـ ّـدم إخـبــارًا «عــاجــا
جـدًا» الى النيابة العامة املالية عن «إقــدام بعض الجمعيات األهلية املعنية
بالنازحني على اختالس وتبديد أمــوال عامة ( )...وإقــامــة مخيمات ()...
ومكبات للنفايات الصلبة فــي مجرى نهر الليطاني ورواف ــده ،على نحو
يتضمن ارتكاب جرائم االختالس وارتكاب جرائم تلويث البيئة» ،و«كفى»
من بني الجمعيات املذكورة في اإلخبار.
فبعدما ألقت الدولة اللبنانية على الالجئني السوريني مسؤولية املشاكل
ال ـتــي أحــدثـتـهــا ع ـقــود مــن س ــوء الـحـكــم وم ــن س ـيــاســات إقـتـصــاديــة غير
منتظمة ومــن فساد ومحسوبيات وزبائنية ،ها هي اليوم تجد مسؤوال
جديدًا ترمي عليه تبعات تقصيرها :الجمعيات األهلية .بعد  8سنوات على
ّ
ّ
تعاطي مؤسسات الدولة بخفة وبمنفعة مادية مع ملف اللجوء السوري،
كما تتعاطى مع امللفات الداخلية كالنفايات والتلوث والصحة والكهرباء
وقـضــايــا امل ــرأة والـطـفــل وغـيــرهــا ،معتمدة سياسة الــاسـيــاســة مــن جهة،
وسياسة التضييق والتحريض على الالجئني السوريني من جهة أخرى،
رافضة تنظيم مخيمات لهم وتاركة للسلطات املحلية وللمنظمات املحلية
والدولية إدارة هذا امللف ،أصبح من قام بمهام مؤسسات الدولة طوال هذه
السنوات هو املسؤول بالنسبة ملصلحة الليطاني عن ارتكاب جرائم إختالس
وارتكاب جرائم تلويث البيئة .الجمعيات أصبحت في نظر «املصلحة» هي
املسؤولة عن مقتل الناس بالسرطان من أهل البقاع نتيجة التلوث ،وهي
من أوقفت دراسة عن نسب السرطان كانت قد «أخرجت معطيات علمية
تثبت جريمة الليطاني واملسؤولني عنها في مؤسسات الدولة كافة» كما
جــاء في تحقيق نشرته «املفكرة القانونية» ،وهــي املسؤولة عن «نفايات
 640مؤسسة صناعية من الفئات األولى حتى الرابعة ترمي مجاريرها من
دون أي معالجة نحو مجرى النهر ،من بينها نفايات صناعية خطيرة جدًا
على البيئة وصحة اإلنسان» ،وعن غياب «األلــف ومئة مليار ليرة لبنانية
لتنظيف الليطاني وبحيرة القرعون وإنشاء محطات تكرير صرف صحي
جديدة وتشغيل املــوجــودة املعطلة ومساعدة املؤسسات الصناعية على
معالجة ملوثاتها» وفقًا لـ«املفكرة القانونية» أيضًا.
هــل الـعـمــل ال ــذي تـقــوم بــه «كـفــى» فــي مــركــزهــا فــي الـبـقــاع وفــي املخيمات
وتجمعات الالجئني الـســوريــن مــن أنشطة توعوية ومـســانــدة إجتماعية
ونفسية للنساء واملــراه ـقــن واملــراه ـقــات وال ــرج ــال واألط ـف ــال ،ي ـلـ ّـوث نهر
الليطاني وفيه اختالس لألموال؟ وهل حملة «املصلحة» ّ
ضد الجمعيات
بداية تضييق على الجمعيات واملنظمات الدولية التي تعمل مع الالجئني
ال ـســوريــن إلرهــاب ـهــا وال ـض ـغــط عـلـيـهــا لـلـتــراجــع ع ــن مـســاعــدتـهــم ،وذل ــك
ملحاصرة الالجئني أكثر وحرمانهم من الحد األدنى الذي يحصلون عليه
من عمل هذه الجمعيات واملنظمات في البقاع؟
ّ
منظمة «كفى عنف واستغالل»
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رياضة

رياضة
الكرة األرجنتينية

ّ
«التانغو» ...سكوالني وآيمار في مهمة صعبة
فصل جديد من حكاية نجم نادي ُ َ
برشلونة ،األرجنتيني ليونيل ميسي ،يكتب
مع منتخب األرجنتين .بعد الخيبات
واالعتزال ،ومن ثم العودة ،الـ«برغوث»
يقود منتخب بالده في مبارياته
التحضيرية ،استعدادًا للبطوالت القارية
خالل العام الجاري .منتخب األرجنتين
يستضيف اليوم ( 22:00بتوقيت
بيروت) منتخب فنزويال على ملعب واندا
ميتروبوليتانو ،وميسي مجددًا أمام
اختبار ّ
تحمل الضغوط
حسن رمضان

الـ ـبـ ـع ــض ب ـ ـ ــرر األم ـ ـ ـ ــر ب ــاالسـ ـتـ ـس ــام،
ً
وبـ ــأن ل ـيــو ق ــد ت ـعــب ف ـعــا م ــن خــوض
الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــائـ ـ ـي ـ ــات مـ ـ ــع مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب بـ ـ ــاده
وخ ـســارتــه ل ـهــا ،ومـنـهــم م ــن ب ــرر هــذا
ال ـف ـع ــل ب ـ ــأن م ـي ـســي غ ـي ــر م ــرت ــاح مــع
االتـ ـح ــاد األرج ـن ـت ـي ـنــي وم ــع امل ــدرب ــن
الذين يضعهم هذا االتحاد لإلشراف
عـلــى تــدريــب املـنـتـخــب .تبقى كــل هــذه
ال ـت ـبــريــرات م ـجــرد آراء ،إذ إن ميسي
كـ ـ ــان ت ـص ــري ـح ــه واض ـ ـحـ ــا ج ـ ـ ـدًا« ،ل ــن
أع ــود م ـجــددًا إل ــى األرج ـن ـتــن ،انتهت
م ـس ـي ــرت ــي الـ ــدول ـ ـيـ ــة» .لـ ــم ي ــذك ــر لـيــو
الـسـبــب ،لكن الجميع كــان على درايــة
بأن ميسي أرهقه اللعب الدولي كثيرًا،
إن كــان على الصعيد الجسدي ،نظرًا
ّ
لتحمله العبء كله داخل املنتخب ،أو
على الصعيد النفسي ،بسبب تكرار
ال ـخ ـي ـبــات .ب ـعــد  ،2016وت ـح ــدي ـدًا في
موسم  ،2018/2017عاد ليو من جديد

إل ــى امل ـن ـت ـخــب ،وش ـ ــارك ف ــي م ـبــاريــات
تـصـفـيــات أمـيــركــا الـجـنــوبـيــة املــؤهـلــة
ّ
ملونديال روسـيــا  2018األخـيــر .تمكن
م ـي ـس ــي مـ ــن ح ـس ــم املـ ـ ـب ـ ــاراة األخـ ـي ــرة
ف ـ ــي ج ـ ـ ـ ــدول مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ال ـت ـص ـف ـي ــات
أمـ ــام اإلك ـ ـ ـ ــوادور ،بـتـسـجـيـلــه لـثــاثـيــة
(هــاتــريــك) حـمــل فيها منتخب بــاده
عـ ـل ــى ك ـت ـف ـي ــه ،ووض ـ ـعـ ــه فـ ــي الـ ـع ــرس
العاملي بروسيا .قبل أشهر من بداية
الـتـظــاهــرة املــونــديــالـ ّـيــة األك ـبــر ،صـ ّـرح
م ـي ـســي بـ ــأن هـ ــذا امل ـن ـت ـخــب ل ــن يـصــل
إلى مكان بعيد في كأس العالم ،وكأن
لـيــونـيــل عـلــى درايـ ــة بــوضــع املنتخب
وظ ــروف ــه ،وبــاألس ـمــاء الـتــي ستشارك
إل ـ ــى ج ــان ـب ــه فـ ــي املـ ــونـ ــديـ ــال .أس ـم ــاء
جـ ــديـ ــدة أش ــركـ ـه ــا امل ـ ـ ـ ــدرب خ ــورخ ــي
س ــامـ ـب ــاول ــي ،ال ـ ـ ــذي ح ـ ّـم ـل ــه ال ـج ـم ـيــع
املسؤولية كاملة عن خــروج املنتخب
األرج ـن ـت ـي ـنــي م ــن امل ــون ــدي ــال ،بسبب

يـعـيــش املـنـتـخــب األرجـنـتـيـنــي الـيــوم
ع ـلــى آم ـ ــال ج ــدي ــدة ف ــي تـحـقـيــق لقب
ـاري غ ــاب لــوقــت طــويــل عــن خــزائـنــه،
قـ ّ
يتمثل ببطولة «كوبا أميركا» ،2019
ال ـتــي تستضيفها ال ـب ــرازي ــل الصيف
امل ـق ـب ــل .ثـ ــاث خ ـي ـب ــات أمـ ــل مـتـتــالـيــة
تـ ـع ـ ّـرض ل ـه ــا ق ــائ ــد م ـن ـت ـخــب «األل ـ ّب ــي
سيليستي» لـيــونـيــل مـيـســي ،تمثلت
ب ـخ ـســارتــه لـنـهــائــي ك ــأس ال ـعــالــم في
ج ـنــوب أفــريـقـيــا  2014أم ــام املنتخب
األملــانــي .خـســارة أخ ــرى أم ــام منتخب
تشيلي في نهائي كوبا أميركا ،2015
وخسارته لنهائي كوبا أميركا املئوية
أمـ ــام تـشـيـلــي أي ـضــا ف ــي  .2016ثــاثــة

األسـ ـم ــاء ال ـتــي اس ـتــدعــاهــا لـلـبـطــولــة،
أسـ ـم ــاء غ ـي ــر مـ ـع ــروف ــة ،وب ـع ـض ـهــم ال
يلعب أساسيًا مع األندية ،بينهم ميزا،
أكونيا ،بــافــون ،إنــزو بيريز ،والالعب
الـ ــذي ش ـهــد أداءه تــراج ـعــا ك ـب ـي ـرًا في
السنوات الثالث املاضية ماسكيرانو.
هذه األسماء ،كانت إلى جانب كل من
ميسي ودي ماريا في املونديال ،ومع
ذل ــك ،اسـتـطــاع املـنـتـخــب األرجنتيني
إح ـ ــراج ب ـطــل ال ـعــالــم فــرن ـســا ،ب ـعــد أن
انـتـصــر عليه األخ ـيــر بنتيجة (،)3-4
صنع ميسي من بينها هدفني لكل من
ميركادو وأغويرو .ميسي كان وحيدًا
في روسـيــا ،لم يكن في جانبه ٌّ
أي من
الالعبني الذين من املمكن أن يساعدوه
ع ـلــى تـحـقـيــق ه ــذا ال ـل ـق ــب ،الـ ــذي كــان
بـعـيـدًا ج ـدًا قـبــل بــدايــة الـبـطــولــة .وفــي
هذا اإلطار ال يجب نسيان خط الدفاع،
الذي كان سيئًا جدًا في املونديال.
يمتلك العبو
األرجنتين الرغبة
في الفوز

الجهاز الفني الجديد استدعى
العبين لم يأخذوا فرصهم
من قبل مع المنتخب
نهائيات متتالية ،لم يستطع خاللها
م ـي ـس ــي ورف ـ ــاق ـ ــه رفـ ـ ــع اسـ ـ ــم مـنـتـخــب
بـ ــادهـ ــم مـ ــن خـ ـ ــال حـ ـص ــده ــم لـلـقــب
قـ ــاري .بـعــد خ ـس ــارة الـنـهــائــي األخـيــر
أمـ ـ ــام ت ـش ـي ـلــي ،أعـ ـل ــن ق ــائ ــد املـنـتـخــب
األرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل ميسي اعـتــزالــه
اللعب دوليًا ،ما أثار الكثير من الحبر
على صفحات الجرائد ،والتحليالت،
والكثير مــن األخ ــذ وال ــرد حــول سبب
إعــان النجم األجنتيني الــذي كــان ال
يــزال يبلغ من العمر  28عامًا حينها،
اعتزاله اللعب مع منتخب بالده.

ً
وب ــالـ ـع ــودة ق ـل ـيــا إلـ ــى الـ ـ ـ ــوراء ،ال بد
من التذكير بــأن ميسي كــان له الــدور
األســاســي فــي قـيــادة ب ــاده إلــى ثالثة
نهائيات ،في كوبا أمريكا واملونديال.
قــاد ب ــاده ،ولـكــن فــي النهاية لــم يكن
بجانبه من يساعده حقيقة على رفع
الكؤوس والجوائز.
ب ـعــد ن ـهــايــة امل ــون ــدي ــال ،أع ـلــن ميسي
أن ــه سيبتعد ع ــن املـنـتـخــب لـفـتــرة لم
يـ ـح ــدده ــا .خ ـ ــال ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة ،أق ــال
االتـحــاد األرجنتيني مــدرب املنتخب
خ ــورخ ــي س ــام ـب ــاول ــي ،وع ـ ـ ّـن مـكــانــه
امل ـ ـ ــدرب امل ــؤق ــت ل ـيــون ـيــل س ـكــالــونــي،
إضافة إلى مساعده الخاص والالعب
السابق بابلو آيمار .األخير ،يعتبره
مـيـســي مـثـلــه األع ـل ــى ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم.
م ـي ـســي ال ـ ــذي ي ـ ــراه ال ـب ـعــض األف ـضــل
في التاريخ ،ينظر إلى العب كرة قدم
آخ ــر عـلــى أن ــه مثله األع ـلــى .فــي األمــر
مفارقة كبيرة ،ولكن في الوقت ذاتــه،
األمـ ــر جــديــر بــااله ـت ـمــام ،فــاألك ـيــد أن
مــا يــراه ميسي فــي آيـمــار مــن موهبة،
ال ي ــراه كـثـيــرون .ولــربـمــا ألج ــر آيـمــار
عــاد ميسي إلــى املنتخب ،ربـمــا كتب
مـعــه صـفـحــة جــديــدة ي ـكــون عنوانها
التتويج باأللقاب.
س ـكــوالنــي وآي ـم ــار وض ـعــا التشكيلة
ال ـت ــي س ـت ـخ ــوض املـ ـب ــاري ــات ال ـ ّ
ـودي ــة
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادًا ل ـب ـط ــول ــة كـ ــوبـ ــا أم ـي ــرك ــا
امل ـق ـب ـلــة ف ــي ال ـص ـي ــف ،ومـ ــن ضـمـنـهــا
أس ـ ـ ـمـ ـ ــاء أرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـنـ ـي ــة لـ ـ ــم ي ـم ـن ـح ـهــا
املــدرب السابق سامباولي ،وال حتى
ف ــرص ــة االس ـت ــدع ــاء ول ـي ــس امل ـشــاركــة
فــي املــونــديــال األخ ـيــر .أس ـمــاء ّ
مميزة
كجيوغاني لو سيلسو نجم باريس
سـ ــان ج ـي ــرم ــان املـ ـع ــار ل ــري ــال بيتس
اإلس ـبــانــي ،لـيــانــدرو بــاريــديــس العــب
زيـ ـن ــت س ـ ــان بـ ـط ــرسـ ـب ــورغ ال ــروس ــي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق وبـ ـ ــاريـ ـ ــس س ـ ــان ج ـي ــرم ــان
الحالي ،روبرتو بيريرا العب واتفورد
اإلن ـك ـل ـيــزي ،رودريـ ـغ ــو دي ب ــول نجم
أودينيزي اإليطالي ،وغيرهم الكثير
م ــن امل ــواه ــب ،كـمـهــاجــم إن ـتــر مـيــانــو
الشاب لوتارو مارتينيز .على الورق،
ً
أسماء
يمتلك كل من آيمار وسكوالني
مميزة ،وبإمكانها أن تصنع الفارق
أمـ ـ ــام ف ـن ــزوي ــا ف ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة امل ـق ـب ـلــة،
ول ـكــن يـبـقــى ال ـس ــؤال :هــل سـيـقــف كل
مــن سـكــوالنــي وآي ـمــار أم ــام الهاجس
ال ــذي وق ــف أمــامــه كـثـيــر مــن املــدربـ ّـن
األرجنتينيني السابقني ،الذي يتمثل
بـتـكــويــن فــريــق ح ــول مـيـســي ،ولـيــس
العكس؟

تصفيات كأس آسيا

األولمبي اللبناني يلتقي اإلمارات في أولى المباريات
يبدأ منتخب لبنان لكرة القدم دون  23عامًا مشواره في تصفيات كأس
آسيا ضمن املجموعة الرابعة في السعودية ،حني يواجه منتخب اإلمارات
اليوم عند الساعة  16.25بتوقيت بيروت .ويتنافس املنتخب اللبناني مع
منتخبات :السعودية ،اإلم ــارات وجــزر املالديف على املــركــز األول ّ
املؤهل
الى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في تايالند ،مطلع العام املقبل .وهذه
ّ
ستؤهل أيضًا ثالثة منتخبات عن القارة اآلسيوية للمشاركة في
البطولة
أوملبياد طوكيو  .2020يمتلك املنتخب اللبناني عناصر جيدة جدًا ،فبعض
الالعبني ينشطون في دوري الدرجة األولى ويقدمون مستوى ّ
جيدًا ،لكن

املشكلة كانت في عدم االستعداد للتصفيات اآلسيوية بالصورة املطلوبة،
في ظل الروزنامة الضاغطة للدوري املحلي وكأس االتحاد اآلسيوي التي
يشارك بها ناديا النجمة والعهد.
أمــس (الخميس) ،عقد مدربا املنتخبني ،الصربي ميليتش موريسيتش،
املدير الفني للمنتخب اللبناني ،واملدير الفني للمنتخب اإلماراتي ماسيج
سكورزا مؤتمرًا صحافيًا ،يسبق اللقاء في العاصمة السعودية الرياض،
ق ــال فـيــه مــورسـيـتــش إن مـنـتـخــب األرز يـمـتـلــك خ ــام ــات وم ــواه ــب جـيــدة
قــادرة على حسم املباريات ،وأضــاف« :منتخب لبنان لم يخض أي مباراة
تحضيرية ،ولم يدخل معسكرًا بالشكل الجيد ،حيث ّ
نعول على حضور
الالعبني الفني بعد مشاركاتهم مع فرقهم في ال ــدوري املحلي» .واعتبر

هادي مرتضى

مارك مهنا

إعداد عبد القادر سعد

 مواليد 1999/8/1 ح ـ ــارس م ــرم ــى ن ــاديالتضامن صور
 يخوض موسمه األولف ــي ال ـ ـ ـ ــدوري ال ـل ـب ـنــانــي،
حيث لفت أنظار الجهاز
ال ـف ـنــي لـلـمـنـتـخــب األول
ال ـ ـ ـ ـ ــذي اس ـ ـ ـتـ ـ ــدعـ ـ ــاه الـ ــى
املـعـسـكــر قـبــل نـهــائـيــات
كـ ــاس آس ـي ــا  2019فــي
اإلمارات.

تستكمل الـيــوم تصفيات أمــم أوروب ــا
(يـ ــورو  .)2020وف ــي أب ــرز املــواج ـهــات
يلتقي املنتخب اإلنكليزي مــع نظيره
ال ـت ـش ـي ـك ــي ،وتـ ـت ــواج ــه ال ـب ــرت ـغ ــال مــع
أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ،أمـ ـ ــا اخـ ـتـ ـب ــار بـ ـط ــل ك ــأس
العالم ،املنتخب الفرنسي ،فهو سهل
على ال ــورق ،حيث يلتقي مــع منتخب

اإلنكليزي غاريث
يمتلك المدرب
ّ
ساوثغايت تشكيلة شابة
مولدوفيا( .املـبــاريــات  21:45بتوقيت
بيروت).
األن ـ ـظـ ــار ت ـت ـج ــه إل ـ ــى إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ،حـيــث
يـمـ ّـر املنتخب اإلنـكـلـيــزي ال ـيــوم ربـمــا،
بــأفـضــل ف ـتــراتــه ف ــي ال ـس ـنــوات العشر
املـ ــاض ـ ـيـ ــة .أس ـ ـم ـ ــاء شـ ــابـ ــة ومـ ــواهـ ــب
ص ـ ــاع ـ ــدة أصـ ـبـ ـح ــت ضـ ـم ــن ت ـش ـك ـي ـلــة
«األس ـ ــود ال ـثــاثــة» ملــواج ـهــة املنتخب

الـتـشـيـكــي ف ــي الـتـصـفـيــات األوروب ـي ــة
 .2020وضع املــدرب اإلنكليزي غاريث
س ــاوثـ ـغ ــاي ــت ملـ ـس ــات ــه األخ ـ ـي ـ ــرة عـلــى
لوحته الجديدة ،التي تضمنت اسمًا
جــديـدًا فــاجــأ بــه ســاوثـغــايــت الجميع،
بعد استدعائه لتمثيل املنتخب ّ
األول.
صــاحــب ال ـ ــ 18س ـنــة ،ه ــو ج ـنــاح ن ــادي
تشلسي اإلنـكـلـيــزي كــالــوم هــودســون
ّ
يصدق األمــر،
أودوا .األخير بــدوره لم
ف ـفــي أقـ ــل م ــن ً 7أي ـ ـ ــام ،ت ـب ـ ّـدل ــت حـيــاتــه
تمامًا ،إذ كان ضمن تشكيلة املنتخب
ّ
اإلن ـك ـل ـي ــزي مل ــا دون  21سـ ـن ــة ،حــتــى
ج ــاء امل ــدرب واس ـتــدعــاه لـيـكــون ضمن
امل ـن ـت ـخــب ّ
األول اإلن ـك ـل ـي ــزي ل ـخــوض
ّ
تصفيات ال ـي ــورو .عــبــر هــودســون في
حديث صحفي عن سعادته حيث قال:
«لم ّ
أصدق األمر ،لقد اعتقدت أن املدرب
يمازحني .إنه حلم أصبح حقيقة ،اآلن
ّ
علي التركيز وعمل جهد مضاعف لكي
عندما تسنح
املسؤولية
قدر
على
أكون
ّ
لي الفرصة لكي أشارك وأمثل منتخب

بالدي» .هي كلمات شاب لم يبلغ الـ19
مــن عـمــره بـعــد ،إنـهــا مــرحـلــة انتقالية
فـ ــي مـ ـسـ ـي ــرة هـ ـ ــذه امل ــوهـ ـب ــة املـ ـمـ ـي ــزة.
امل ــوه ـب ــة الـ ـت ــي ح ــاول ــت م ـع ـهــا ك ـث ـي ـرًا
إدارة النادي البافاري بايرن ميونيخ
الظفر بتوقيعهاّ ،إل أن تشيلسي ّ
أصر
عـلــى ع ــدم بـيــع الــاعــب ،خـصــوصــا في
ظ ــل ال ـع ـقــوبــة ال ـت ــي فــرض ـهــا االت ـح ــاد
األوروبي لكرة القدم على «البلوز».
ع ـلــى ال ـج ـهــة امل ـقــاب ـلــة ،يـمـتـلــك امل ــدرب
ســاوثـغــايــت مــوهـبــة نــاضـجــة ،وتـقـ ّـدم
املستحيل اليوم في املالعب األملانية،
هــي الــاعــب جــايــدن سانشو .صاحب
الـ ـ ـ ــ 18ع ــام ــا أيـ ـض ــا ،أثـ ـب ــت ن ـف ـســه عــن
جـ ـ ــدارة واسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ،وحـ ـج ــز م ـكــانــا
أسـ ــاس ـ ـيـ ــا لـ ـ ــه فـ ـ ــي ت ـش ـك ـي ـل ــة املـ ـ ـ ــدرب
ال ـس ــوي ـس ــري ل ــوس ـي ــان ف ــاف ــر ،م ــدرب
بروسيا دورتموند األملاني .سانشو،
ّ
ّ
تتحدث عنه ،إذ تمكن الشاب
أرقــامــه
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي الـ ـ ـ ـ ــذي ن ـ ـشـ ــأ فـ ـ ــي ف ــري ــق
مانشستر سيتي ،من تسجيل تسعة

حسين شرف الدين
 مواليد 1997/10/13 العـ ــب ن ـ ــادي ال ـن ـج ـمــة،ويلعب في مركز الدفاع.
ّ
ي ـم ـت ــاز ك ـم ـهــنــا ب ـقــدرتــه
عـلــى الـلـعــب كـقـلــب دفــاع
وظهير ،لكنه ال يشارك
كـ ـثـ ـيـ ـرًا كـ ــأسـ ــاسـ ــي فــي
فريق النجمة.

 مواليد 1998/2/18 الع ــب ن ــادي الراسينغويلعب في مركز الدفاع.
من الالعبني الذين برزوا
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــم املـ ــاضـ ــي
والحالي والــذي يستطيع
اللعب في أكثر من مركز
دفاعيًا.

علي فحص

أندرو صوايا

حكمت الزين

 مواليد 1997/4/24 العـ ـ ــب ن ـ ـ ـ ــادي ال ـع ـه ــدوم ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى نـ ـ ـ ـ ــادي
الراسينغ حاليًا .برز مع
ن ــادي ــه ال ـح ــال ــي كـظـهـيــر،
ويـ ـت ــوق ــع أن يـ ـك ــون مــن
الالعبني األساسيني في
التصفيات اآلسيوية.
يلعب في مركز الدفاع

 مواليد 2000/4/30 العب نادي النجمة ي ـش ـغــل م ــرك ــز الـ ــدفـ ــاع .منالـ ــاع ـ ـبـ ــن األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن فــي
ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،وخـ ـص ــوص ــا ب ـعــد
إص ــاب ــة الـظـهـيــر األي ـم ــن علي
حمام ويقدم موسمًا جيدًا مع
فريقه.

 مواليد 1998/3/10 الع ـ ـ ــب ن ـ ـ ـ ــادي ش ـب ــابال ـســاحــل ،يـشـغــل مــركــز
ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع .م ـ ــن ال ــاع ـب ــن
ال ـش ـب ــاب ال ــذي ــن وجـ ــدوا
فــرصـتـهــم م ــع «األزرق»
وي ـ ـقـ ــدم ً
أداء جـ ـيـ ـدًا فــي
الدوري.

حسين منذر

يوسف بركات

يحيى الهندي
 مواليد 1998/5/9 الع ـ ــب ن ـ ـ ــادي ال ـس ــامزغرتا ،يشغل مركز خط
الوسط .يخوض موسمه
األول في لبنان وهو من
ال ــاع ـب ــن الـ ـب ــارزي ــن مــع
النادي الشمالي.

 مواليد 1997/3/20 العب نادي العهد يـ ـلـ ـع ــب ف ـ ــي مـ ــركـ ــز خــطالـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــط .ه ـ ـ ــو م ـ ـ ــن اب ـ ـ ــرز
امل ــواه ــب الـلـبـنــانـيــة ف ــي خط
الــوســط ،وج ــرى اسـتــدعــاؤه
الــى معسكر منتخب لبنان
األول ق ـبــل ن ـهــائ ـيــات كــأس
آس ـي ــا ف ــي اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،لـكـنــه
كـمــا ال ـح ــارس مــرتـضــى لم
يشارك في النهائيات.

اختبار لإلنكليز و«نزهة» للفرنسيين
أهــداف في كل املسابقات هذا املوسم.
ّ
ّ
يتميز بــه ،صناعة األهــداف،
إل أن ما
ّ
حـيــث صـنــع ســان ـشــو  17هــدفــا حــتــى
اآلن فـ ــي دوري األبـ ـ ـط ـ ــال وال ـ ـ ـ ــدوري
األملـ ــانـ ــي «ب ــون ــدس ـل ـي ـغ ــا» وفـ ــي ك ــأس
أملانيا أيضًا .أرقــام ّ
مميزة من الشاب
ّ
ال ــرائ ــع ،ال ــذي شــكــل ثنائيًا مـمـيـزًا مع
قائد الـ«مارد األصفر» األملاني ماركو
رويـ ـ ـ ــس .وال ي ـم ـكــن تـ ـج ــاوز املــوه ـبــة
ال ـث ــال ـث ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ،الـ ـت ــي انـطـلـقــت
م ـنــذ مـنـتـصــف هـ ــذا امل ــوس ــم تـقــريـبــا،
وتحديدًا منذ تولي املدرب النرويجي
أولـ ــي غ ــون ــر ســول ـشــايــر زمـ ــام األم ــور
فــي قلعة «األول ــد تــرافــورد» .ماركوس
راش ـف ــورد ،الــاعــب صــاحــب األعـصــاب
الباردة ،الذي ّ
سجل ركلة الجزاء التي
ّ
أهلت الشياطني الحمر إلى الدور ربع
ال ـن ـهــائــي م ــن دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ــا،
عـلــى حـســاب الـفــريــق الـبــاريـســي وفــي
معقله حديقة األمراء .شخصية كبيرة
ّ
ّ
ويتميز
وقوية يتمتع بها راشـفــورد،

أن مواجهة ثالثة منتخبات خالل ستة أيام ٌ
أمر مرهق بدنيًا لالعبيه غير
املعتادين على هذه الوتيرة.
من جهتهّ ،
أكد مدرب منتخب اإلمــارات األوملبي ماسيج سكورزا أن هدفه
التأهل عن املجموعة ،بغض النظر عن حسابات أفضل  4منتخبات احتلت
املركز الثاني .ولفت سكورزا إلى عدم معرفته بهوية منتخب لبنان ،حيث
لم يخض أي مباراة ودية .وبالنسبة إليه ،سيخوض مباراة ضد مجهول.
ّ
مدرب املنتخب اإلماراتي أبدى حذره من املباريات االفتتاحية ،وخصوصًا
أن خصمه يمتلك مواهب وخامات جيدة.
ويخوض منتخب لبنان مباراته الثانية أمام السعودية يوم األحد ،على أن
يواجه املالديف يوم الثالثاء.
(عدنان الحاج علي)

تصفيات يورو 2020

بكونه يستطيع اللعب في مراكز ّ
عدة،
منها املهاجم ومنها على الجناحني
األيمن واأليسر (من املتوقع أن يغيب
عــن الـلـقــاء بسبب إصــابــة فــي الكاحل
وغـيــابــه عــن ال ـتــدريــب) .وسيغيب عن
الـلـقــاء مــدافــع مانشستر سيتي جون
سـ ـت ــون ــز ،ب ــداع ــي اإلص ـ ــاب ـ ــة ،ع ـل ــى أن
يـ ـش ــارك ه ـ ــاري م ــاغ ــواي ــر إلـ ــى جــانــب
مايكل كني مدافع إيفرتون أو جيمس
تاركوفسكي قلب دفاع نادي بيرنلي.
لدى املدرب ساوثغايت مواهب ّ
مميزة
ف ــي خ ــط امل ـق ــدم ــة ،إل ــى ج ــان ــب العـبــن
مـ ـت ــألـ ـق ــن ،ك ــرحـ ـي ــم س ـت ــرل ـي ـن ــغ ن ـجــم
نجم
مانشستر سيتي ،وه ــاري كــايــن ّ
ال ــ«س ـب ـي ــرز» تــوت ـن ـهــام .وم ــن امل ـتــوقــع
أن يـحـقــق منتخب «األسـ ــود الـثــاثــة»
االن ـت ـصــار ف ــي املـ ـب ــاراة أمـ ــام املنتخب
ُّ
ال ـت ـش ـي ـك ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ت ـم ــك ــن
املــدرب ساوثغايت من وضع التوليفة
املناسبة ،وتطوير هــذه املــواهــب التي
بني يديه وحسن توظيفها.
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 مواليد 1998/9/24 العـ ــب ن ـ ــادي ال ـن ـج ـمــة،يـ ـشـ ـغ ــل خـ ـ ــط ال ـ ــوس ـ ــط.
ان ـض ــم الـ ــى ال ـن ـج ـمــة فــي
املـ ــرح ـ ـلـ ــة بـ ـ ــن ال ـ ــذه ـ ــاب
واإلياب ّ
ويقدم ً
أداء مميزًا
في البطولة املحلية.

فؤاد عيد

محمد قدوح

كريم درويش

 مواليد 1998/11/29 الع ــب ن ــادي طــرابـلــس،يلعب في مركز الهجوم.
من الالعبني الشباب في
ال ـن ــادي ال ـش ـمــالــي الــذيــن
ف ـ ــرض ـ ــوا أن ـف ـس ـه ــم فــي
ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة األس ــاسـ ـي ــة
للفريق األول .وقــد لفت
األنـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــار فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري
بـ ـق ــدرت ــه ع ـل ــى تـسـجـيــل
األهداف.

 مواليد 1997/7/10 الع ـ ــب نـ ـ ـ ــادي ال ـع ـه ــد،يشغل مركز الهجوم .من
أب ــرز الع ـبــي بـطــل لبنان
ال ـش ـبــاب ال ــذي ــن ح ـجــزوا
مـكــانــا أســاسـيــا لـهــم في
الفريق األول ،لكن كثرة
اإلصــابــات أبعدته كثيرًا
عن املباريات.

مواليد 1998/11/2
الع ـ ـ ـ ــب ن ـ ـ ـ ـ ــادي ال ـن ـج ـم ــة
ومعار الى اإلخاء األهلي
عــال ـيــه .حــالـيــا يـلـعــب في
مركز خط الهجوم .برز
مع ناديه املعار أكثر مما
ب ــرز مــع نــاديــه األص ـلــي،
ويـتـمـ ّـيــز بـبـنـيــة جسدية
قوية وطول فارع.
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ضياء علي *
ّ
«إن من ينزل عن هضبة الجوالن ،يكون قد
ّ
تخلى عن أمن إسرائيل»
اسحق رابين []1
سـيـطــرت إســرائ ـيــل خ ــال وب ـعــد ح ــرب 1967
على حوالى  %80من مساحة هضبة الجوالن
بــواقــع  1158كـلــم مـ ّ
ـربــع ،واس ـت ـعــادت ســوريــا
 100كلم ّ
مربع منها في حــرب تشرين .1973
حتى يــوم الــرابــع من حــزيــران  1967كــان عدد
س ـكــان الـ ـج ــوالن م ــا ي ـق ــارب  130.000نسمة
ي ـق ـي ـم ــون ف ــي أكـ ـث ــر م ــن  139ق ــري ــة وت ـجـ ّـمــع
ّ
سكاني ومزرعة ،ويعيشون أنماطًا اجتماعية
ّ
بـ ــن ب ـ ــدو وحـ ـض ــر وي ـن ـت ـم ــون إل ـ ــى اث ـن ــي ــات
مختلفة (ع ــرب تــر ّكـمــان وشــركــس) معظمهم
مــن املسلمني الـســنــة ومنهم مسيحيون (.)2
خ ــال شـهــر مــن االح ـتــال بـقــي منهم حــوالــى
 6000شخص مجتمعني في الطرف الشمالي
الغربي من املنطقة .يعيش اليوم في الجوالن
ّ
السوري املحتل ما ّيقارب  26,000سوري ،في
الخمس قــرى املتبقية وهــي :مجدل شمس -
أكـبــر ه ــذه ال ـق ــرى -وبـقـعــاتــا ،ومـسـعــدة وعــن
قنيه ،والغجر ،معظمهم من املوحدين الدروز
وجزء بسيط من الطائفة العلوية يتمركزون
في قرية الغجر.

ّ
وضم الجوالن المحتل
التطهير العرقي

ك ــان الـ ـج ــوالن ،قـبــل اح ـت ــال إســرائ ـيــل ل ــه في
ً
ّ
للتنوع
حــرب حــزيــران /يونيو  ،1967مـثــاال
اإلث ـنــي والـطــائـفــي فــي س ــوري ــة .فـعـلــى أرضــه
ع ــاش ،بــوئــام ،الـشــركــس والـتــركـمــان واألك ــراد
التسامح والتدامج
واألرمــن والعرب .وازدهــر ّ
بــن مختلف طــوائ ـفــه ،كــالـســنــة واملسيحيني
واإلسماعيليني والشيعة،
والدروز والعلويني
ّ
فـ ـك ــأن الـ ـ ـج ـ ــوالن ص ـ ـ ــورة مـ ـص ــغ ــرة ل ـس ــوري ــة
الـتـقـلـيــديــة ال ـت ــي خ ــرج ــت م ــن ت ـحــت أن ـقــاض
اإلم ـب ــراط ــوري ــة الـعـثـمــانـيــة وان ـب ـ ّث ـقــت ،كــدولــة
حـ ّـرة مــع امللك فيصل األول ،ودشـنــت بقيادة
سلطان بــاشــا األط ــرش ثــورتـهــا الـكـبــرى ضد
االنتداب الفرنسي بشعار «الدين لله والوطن
للجميع»)3(.
بحسب امل ــؤرخ اإلســرائـيـلــي إي ــان بابيه فإن
التطهير العرقي هو «جهد يرمي إلى تحويل
بلد مختلط عرقيًا إلى بلد متجانس من خالل
طرد جماعة من الناس وتحويلهم إلى الجئني
مع هدم البيوت التي تم إجالؤهم عنها»(.)4
وبــدون شك فــإن فكرة الترحيل لها جذورها
العميقة واملـمـتــدة فــي العقلية الصهيونية،
فها هو حاييم وايزمن يقول في خطاب ألقاه
أمـ ــام االتـ ـح ــاد الـصـهـيــونــي اإلن ـك ـل ـيــزي سنة
« :1919ع ـنــدمــا أقـ ــول وط ـن ــا قــوم ـيــا يـهــوديــا
ضــاع تسمح لنا ،بينما
فإنني
أعني خلق أو ُ
نحن ّ
نطور البلد ،بأن ندخل إليه عددًا وفيرًا
م ــن امل ـه ــاج ــري ــن ،وأن نـقـيــم ف ــي ن ـهــايــة األم ــر
مجتمعًا في فلسطني بحيث تصبح فلسطني
يهودية كما هي إنكلترا إنكليزية أو أميركا
أميركية»(.)5
ً
وم ــا كـشـفــه ش ـب ـتــاي لـيـفــي الـ ــذي ك ــان عـمـيــا
لشراء األراضي لحساب الجمعية الفلسطينية
لــاسـتـعـمــار الـيـهــودي (بـيـكــا) ،الـتــي أسسها
ال ـبــارون روتشيلد ،فــي مــذكــراتــه ،أن الـبــارون
أشاد بنشاطه في سبيل شراء األراضي ،فكتب
يقول« :أشار ّ
علي بأن أتابع نشاطي املعهود
ّ
لـكـنــه ق ــال إن ــه م ــن األف ـض ــل أال ن ــرح ــل الـعــرب
إل ــى س ــوري ــا وشـ ــرق األردن ،فـهـمــا ج ــزء من
أرض إسرائيل ،بل إلى بالد ما وراء النهرين
(ال ـعــراق)» ( .)6ومــا قــالــه رحبعام زئيفي في
اجتماع قيادة هيئة األركان اإلسرائيلية يوم
التاسع مــن حــزيــران بأنه «علينا أن نحصل
ّ
على هضبة نظيفة من السكان» (.)7
إن «م ـن ـط ــق االس ـت ـع ـم ــار االس ـت ـي ـط ــان ــي هــو
اإلزال ـ ـ ــة» ك ـمــا ي ـقــول بــاتــريــك وول ـ ــف ،بمعنى
ّ
إزال ــة الـســكــان األصـلـيــن والـجـلــوس مكانهم
بـقـ ّـوة الـســاح .وإن مــا حــدث فــي الـجــوالن هو
تطهير عرقي حقيقي ،مارسته إسرائيل خالل
وبـعــد ع ــدوان  ،67بـهــدف اسـتـكـمــال املـشــروع
االستعماري االستيطاني الصهيوني .إذ ما
معنى أن ُي َّ
هجر ما يقارب  130ألف نسمة من
أصل  139ألف؟
إذن نـ ـح ــن أمـ ـ ـ ــام مـ ـح ــو ع ـن ـي ــف وم ـت ـص ــاع ــد
للمنطقة بأكملها اسـتـمـ ّـر مــا ي ـقــارب الستة
ّ
تضمن هدم قرى
أشهر التي تلت الحرب حيث
ّ
وقطع مصادر تزويد السكان باملياه والغذاء،
وت ـهــديــدات بالقتل لـكــل مــن رف ــض الترحيل.
فالجوالن سقط في  9حزيران  /يونيو 1967
ولم يكد يمضي شهر واحد فقط حتى كانت

الـجــرافــات اإلسرائيلية تباشر تدمير القرى
ّ
العربية ومحو معاملها عقب رحيل السكان
نحو املناطق غير الخاضعة لالحتالل (.)8
ّ
وم ــا ح ــدث م ــع س ــك ــان ق ــري ــة سـحـيـتــا واح ــد
م ــن األم ـث ـل ــة ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،ح ـي ــث ق ـ ــام ال ـج ـيــش
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ــإخ ــائ ـهــم ون ـق ـل ـهــم إلـ ــى قــريــة
مـسـعــدة ،بعد أن وعــدتـهــم سلطات االحـتــال
بـعــدم امل ـســاس ببيوتهم وبــأنـهــا ستعيدهم
إلــى القرية بعد أن تتحسن الـظــروف .لكن ما
ح ــدث أن الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ق ــام ب ـهــدم كل
ّ
البيوت بعد إخالء القرية من السكان ،وحتى
ّ
الـُيــوم لــم يسمح االح ـتــال لـلـســكــان بــالـعــودة
وأع ـل ـن ــت ال ـق ــري ــة وجـ ــزء كـبـيــر م ــن أراض ـي ـهــا
ّ
منطقة عسكرية مغلقة ممنوع على السكان
دخولها (.)9
ّ
تجلت السيطرة اإلســرائـيـلـيــة على الـجــوالن
ّ
م ــن خـ ــال سـ ــن ال ـك ـن ـي ـســت اإلس ــرائ ـي ـل ــي عــام
ّ
بضمه وتطبيق القوانني
 1981قانونًا يقضي
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـل ـيــه ،فـعـمـلــت إس ــرائ ـي ــل على
ف ــرض الـجـنـسـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة بــال ـقــوة على
ّ
الـســكــان ،إال أنـهــم رفـضــوا ذلــك رفـضــا قاطعًا
وتمسكوا بهويتهم القومية العربية ،وألقوا
بـبـطــاقــات الـهــويــة اإلســرائـيـلـيــة عـلــى جــوانــب
الـ ـط ــرق ــات ،ف ــدف ـع ــوا ث ـم ـنــا ملــوق ـف ـهــم ال ــراف ــض
ّ
وتعرضوا للتنكيل واالعتقال وحكم على عدد
منهم أحكام عالية ومورست ضد عدد كبير
اإلداري التي تستند
منهم سياسة االعتقال
ّ
إلــى قوانني الـطــوارئ التي سنتها بريطانيا
عــام  .1945وعملت حكومة إسرائيل وبشكل
ّ
مستمر على استبعاد الـســكــان مــن املشاركة
فــي إق ــرار بــرامــج وسـيــاســات التخطيط الــذي
ي ـت ـ ّـم ب ـش ـكــل م ــرك ــزي ومـ ــن األعـ ـل ــى لــأس ـفــل،
وتـعـقـيــد ش ــروط الـبـنــاء وال ـع ـمــران وسـيــاســة
هدم البيوت ،والتمييز في النظام التعليمي
حـيــث يـتـ ّـم الـعـمــل عـلــى ن ــزع أي صـفــة قومية
عــروبـيــة عــن سـكــان ال ـجــوالن مــن خــال فصل
مدارس الجوالن عن القسم العربي في جهاز
ال ـت ـع ـل ـيــم وض ـم ـه ــا ل ـل ـق ـســم الـ ـ ـ ــدرزي وإن ـش ــاء
بـ ــرامـ ــج ت ـع ـل ـي ـم ـيــة خ ــاص ــة ب ـ ــال ـ ــدروز ب ـهــدف
تعزيز هويتهم الطائفية على حساب الهوية
القومية ،عدا عن كون الجوالنيني ال يشاركون
بإعداد هذه املناهج التعليمية (.)10

االستيطان في الجوالن
منذ اليوم األول لالحتالل أعلنت إسرائيل أن
مغلقة يحظر على
الـجــوالن منطقة عسكرية ّ
الناس دخولها ،حتى يتسنى لها استكمال
م ـخـطــط «ال ـت ـط ـه ـيــر» وال ـس ـي ـط ــرة ب ـع ـي ـدًا عن
الضجة ووسائل اإلعــام ،وبالتالي تكون قد
ّثبتت أمرًا واقعًا ال يمكن تغييره ،وبعد شهر
واحد فقط من االحتالل كانت أول مستوطنة
تقيمها إسرائيل في املناطق املحتلة هي في
ال ـج ــوالن فــي  14ت ـمــوز  /يــولـيــو  1967وهــو
كيبوتس «ميروم هجوالن» (.)11
فــي أواخــر عــام  1970قــال دافـيــد بــن غــوريــون:
ّ
«إن ال ـضــرورة تـحــتــم حــالـيــا وفــي أق ــرب وقــت
ممكن ،إقامة عشرين مستوطنة يهودية في
هضبة الـجــوالن باإلضافة إلــى املستوطنات
القائمة حاليًا .ذلك أن هذه الوسيلة في نظري
هي من أنجح الوسائل التي يمكن بواسطتها
إبقاء هذه الهضبة تحت سيطرتنا .إن العالم
حينذاك لــن يـبــادر إلــى طــرد اليهود مــن هذه
املنطقة» (.)12
أق ــام ــت إس ــرائـ ـي ــل ف ــي ال ـ ـجـ ــوالن امل ـح ـت ــل 34
مستوطنة يسكنها حوالى  26ألف مستوطن
يعيشون على أنقاض القرى العربية َّ
املدمرة،
أكبر هذه املستوطنات من حيث عدد سكانها
ه ــي م ـس ـتــوط ـنــة «ك ـت ـس ــري ــن» وف ـي ـه ــا 8,141
مستوطنُ ،بنيت عام  1973تحتوي على عدد
مــن ال ـخــدمــات االجـتـمــاعـيــة وم ــراك ــز التسوق
ومركز مجتمعي وحديقة حيوانات وتمتاز
ّ
للسياح
بكثرة الحدائق وطبيعتها الجاذبة
( .)13تليها مستوطنة «خسفني» ُبنيت عام
 1978وي ـس ـك ـن ـهــا ح ــوال ــى  1,455مـسـتــوطــن
وتتميز بنمط حياة ديني وهي بمثابة مركز
تعليمي للصهيونية الــديـنـيــة فــي ال ـجــوالن
املحتل ،أقام االحتالل على مقربة منها محمية
«نــوفـيــس آيــريــس» الطبيعية ( .)14وأصـغــر
ه ــذه املـسـتــوطـنــات هــي مستوطنة «ن ـمــرود»
تأسست عام  1982وهي أعلى مستوطنة في
األراضــي املحتلة وتسكنها حوالى  13عائلة
إسرائيلية (.)15
ح ـ ــن نـ ـلـ ـق ــي ن ـ ـظـ ــرة س ــريـ ـع ــة عـ ـل ــى خ ــري ـط ــة
االسـتـيـطــان فــي ال ـجــوالن نــاحــظ أن للعامل
ال ـع ـس ـكــري أه ـم ـيــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي تــوزيــع
املستوطنات ،فهي تنتشر في نطاقني :األول
يمتد على شكل قــوس يبدأ مــن سفوح جبل

والدة حزب الله الثانية

ّ
نتنياهو والسيناتور األميركي ليندسي غراهام في الجوالن المحتل قبل أسابيع (رونين زفولون  -أ ف ب)

الشيخ قــرب بانياس ثم يسير بمحاذاة خط
وقف إطالق النار ( )1967/06/10على امتداد
املحور الرئيسي (طريق مسعدة ـ ـ ـ القنيطرة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ الــرف ـيــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـح ـمــة) فـيـمــا يـتـمــركــز الـنـطــاق
الثاني فــي جنوب غــرب الـجــوالن عند حــدود
( )1967/06/04بمحاذاة الشواطئ الشرقية
لـبـحـيــرة طـبــريــا ( .)16ون ـجــد أن ه ـنــاك عــددًا
لـيــس بالقليل مــن املـسـتــوطـنــات مـقــابــل عــدد
قـلـيــل م ــن ســاك ـن ـي ـهــا ،فـمـعـظـمـهــا ال يـتـجــاوز
ّ
بمعدله ال ـ  700مستوطن لـكــل واح ــدة .وهــذا
ما ّ
يفسره كل من نيف غــوردون وموريل رام
في مقالهما حــول التطهير العرقي وتشكيل
أن ـم ــاط ج ـغــراف ـيــا االس ـت ـع ـم ــار االسـتـيـطــانــي
( ،)17إذ افترضا «وجــود عالقة بني االكتمال
النسبي للتطهير العرقي ونــوع االستعمار
االستيطاني الــذي يجري إنتاجه ،أي بشكل
أوض ــح ،فــإن درج ــة ونسبة التطهير العرقي
ه ــي م ــا ح ـ ّـدد طـبـيـعــة ال ــوج ــود االسـتـعـمــاري
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــدوده ،ومـ ـ ـث ـ ــال ذل ـ ـ ــك الـ ـضـ ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة
والجوالن ،فاألولى كان فيها التطهير نسبيًا،
وبالتالي تــم الضخ باتجاه إقــامـ ّـة استيطان
مدني بالقوة العسكرية بشكل مكثف واعتبار
املـسـتــوطـنــن تقنية لـلـسـيـطــرة عـلــى الـسـكــان
األصليني ومنعهم من إقامة دولتهم .أما في
الجوالن فلم يكن هناك حاجة كبيرة لوجود
عــدد كبير مــن املستوطنني فــدرجــة التطهير
العرقي كانت عالية وشبه كاملة» .من أصل
 139قرية سورية بقيت  5قرى تحت االحتالل
الـعـسـكــري اإلســرائ ـي ـلــي وال ـبــاقــي ت ــم هدمها
ومحوها بالكامل وطرد أهلها ،وبالتالي فإن
أع ــداد املستوطنني اليهود فــي الـجــوالن يعد
كــافـيــا لـتــأمــن ال ـت ــوازن الــديـمـغــرافــي فــي هــذه
املنطقة.

االستثمارات في الجوالن وصناعة النبيذ
ت ـش ـيــر ق ــاع ــدة ال ـب ـي ــان ــات ال ـتــاب ـعــة ل ـ ـ «مــركــز
األبحاث اإلسرائيلي املستقل» (Who Profits
 )18إلــى وجــود  73شركة عاملة ومستثمرة
ف ــي ال ـج ــوالن امل ـح ـتــل ،مـعـظـمـهــا م ــن الـقـطــاع
ّ
ومقرها الرئيس
الخاص 48 ،منها إسرائيلية
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،و 17ش ــرك ــة مـ ـق ــره ــا ال ــرئ ـي ـس ــي
ّ
ـات الـ ـ ـج ـ ــوالن الـ ـ ـس ـ ــوري امل ـح ـت ــل،
م ـس ـت ــوط ـن ـ ّ
وال ـعــدد املتبقي يـتــوزع مــا بــن شــركــات تقع
مقراتها في الضفة الغربية املحتلة وأخــرى
عــاملـيــة صينية وأمـيــركـيــة وكــوريــة جنوبية
وهولندية .وحــن ننظر بشكل سريع تظهر
أم ــام ـن ــا االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات األكـ ـث ــر حـ ـض ــورًا فــي
ه ــذه املـنـطـقــة وه ــي االس ـت ـث ـم ــارات الــزراع ـيــة
والصناعات الغذائية والصناعات التحويلة
امل ـع ـت ـمــدة ف ــي غــالـبـيـتـهــا ع ـلــى امل ـ ــوارد الـتــي
توفرها طبيعة األرض في الـجــوالن املحتل،
ح ـيــث يـشـكــل ه ــذا امل ـج ــال م ــن االس ـت ـث ـمــارات
حوالى الثلث من مجموع ما يتم استثماره

واستغالله في مناطق الـجــوالن وهــي نسبة
ل ـي ـس ــت ب ــال ـب ـس ـي ـط ــة ،واملـ ـلـ ـف ــت أن كـ ــل ه ــذه
الشركات هي إسرائيلية ّ
مقرها «إسرائيل»
أو مـسـتــوطـنــات ال ـجــوالن والـضـفــة الغربية.
ومـ ـث ــال ذلـ ــك ش ــرك ــة  Alumaال ــزراعـ ـي ــة الـتــي
تـعـمــل عـلــى تـصــديــر مـنـتـجــات املستوطنات
مــن خـضــار وف ــواك ــه ،وشــركــة Assaf Winery
لصناعة النبيذ ومقرها مستوطنة «كدمات
تـسـفــي» ،وشــركــة  Barkan Wineriesالعاملة
ف ــي ن ـفــس امل ـج ــال وال ـت ــي تـعـتـبــر واح ـ ــدة من
أكبر مصانع النبيذ في إسرائيل والتي تقوم
باستغالل أراضي جنوب الجوالن للحصول
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــب ،وشـ ــركـ ــة Bazelet Hagolan
 Wineryلـتـصـنـيــع ال ـن ـب ـيــذ أي ـض ــا م ــن ّعنب
ال ـج ــوالن ،املشتهر بـجــودتــه الـعــالـيــة ولــذتــه،
وشركة  Beresheetلزراعة وتسويق الفاكهة
املوسمية مثل الـتـفــاح وال ـك ــرز ...إل ــخ ،ولهذه
الشركة التي مقرها الجوالن فروع كثيرة في
مستوطناته .وإذا تتبعنا باقي القائمة فإن
صـنــاعــة النبيذ مــن الـعـنــب الـجــوالنــي تأخذ
ّ
الحيز األكبر بني االستثمارات والصناعات.
ُ
ُ
ُ
ّ
العنب ال ــذي هــجــر وط ــرد أصحابه وحــرمــوا
منه في سياق استكمال مشروع االستعمار
االستيطاني الصهيوني.
تعمل باقي الشركات فــي قطاعات متنوعة
مـنـهــا م ــا يـعـمــل ف ــي م ـجــال ال ـت ــزوي ــد بــالـغــاز
والكهرباء واملاء مثل شركة ،Afek oil and gaz
ومنها ما يعمل في مجال أعمال البناء مثل
شركة  Agrotopوهي شركة إسرائيلية عاملية
منخرطة أكـثــر فــي أعـمــال بـنــاء املستوطنات
فــي األراضـ ــي الفلسطينية املـحـتـلــة ،وشــركــة
 Airbnbاألم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة الـ ـع ــامـ ـل ــة ف ـ ــي م ـج ــال
ح ـجــوزات السكن السياحية والـتــي سحبت
اسـتـثـمــاراتـهــا مــؤخ ـرًا مــن األراضـ ــي املحتلة
مستجيبة لــدعــوات حركة املقاطعة العاملية
( .)19وشــركــة  Alticeالهولندية العاملة في
م ـج ــال االت ـ ـصـ ــاالت ال ـس ـل ـك ـيــة والــاس ـل ـك ـيــة،
وهــذه الشركة متورطة بالعمل فــي مجاالت
ال ـس ـي ـط ــرة واألم ـ ـ ــن واملـ ــراق ـ ـبـ ــة .وهـ ـن ــاك ع ــدد
م ـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك مـ ـث ــل Bank ostar hahayal
الـ ـ ــذي يـ ـق ـ ّـدم الـ ـخ ــدم ــات امل ــال ـي ــة وامل ـصــرف ـيــة
للمستوطنني في الـجــوالن والضفة الغربية
وش ــرق ــي الـ ـق ــدس .وش ــرك ــة E.P.R Systems
ّ
ومقرها الرئيسي في
للتكنولوجيا املتطورة
الضفة الغربية املحتلة ،تعمل على تطوير
البرمجيات املتخصصة بأنظمة املعلومات
واألن ـظ ـمــة املــالـيــة فــي املـسـتــوطـنــات .وشــركــة
 Hyundai Heavy Industriesالكورية الجنوبية
وهي من بني أكبر خمس شركات للصناعات
ّ
الثقيلة في العالم ،تعمل في املناطق املحتلة
في مجال مراقبة السكان والخدمات واملعدات
املتخصصة في بناء املستوطنات.
أما بالنسبة إلى النفط ففي عام  2016أعلنت
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لجنة املنطقة الشمالية أنها سمحت لشركة
 Afekاإلسرائيلية باستمرار التنقيب على
ّ
املحتل ملدة َ
عامني
النفط في منطقة الجوالن
ّ
آخرين ،على الرغم من االعتراض الذي قدمته
جمعية الدفاع عن البيئة بحجة أن القوانني
وال ـل ــوائ ــح ال تـتـيــح لـلـشــركــة االس ـت ـم ــرار في
عـمـلـيــات التنقيب ألكـثــر مــن ع ــام واح ــد وملــا
فيها من «أضرار على املياه والصحة العامة
في إسرائيل» بحسب تعبير الجمعية .فيما
ّ
ردت الـشــركــة ب ــأن اس ـت ـمــرار عـمـلـيــات الحفر
ي ـت ـيــح ل ـهــا «ال ـت ــأك ــد م ــن وج ـ ــود خ ـ ــزان نـفــط
تـجــاري كبير فــي جنوب الـجــوالن وال ــذي قد
ي ـ ــؤدي إلـ ــى ان ـت ـع ــاش اقـ ـتـ ـص ــادي وتـقـلـيــص
للفجوات االجتماعية في إسرائيل» (.)20

إسرائيل ومياه الجوالن
تــرفــض إســرائـيــل منذ قيامها ،الفصل بني
ثــاث قضايا رئيسة وه ــي :األرض واملـيــاه
واألم ـ ـ ـ ــن ب ـم ــا يـ ـخ ــص الـ ـ ـح ـ ــدود ع ـل ــى وج ــه
ال ـخ ـص ــوص ،وت ـع ـت ـبــرهّــا ق ـضــايــا متصلة
ذات أهـمـيــة واح ـ ــدة .يـمــثــل ال ـج ــوالن خ ــزان
املياه االستراتيجي ومصدر الثروة املائية
الرئيسي بالنسبة إلــى إسرائيل ( .)21هذا
ما أكده إسحق رابني أمام أعضاء الكنيست،
ً
ق ــائ ــا« :م ــا م ــن ق ــوة ف ــي ال ـعــالــم ستزيحنا
مقدار أنملة ،إن لم يقم سالم ،سالم حقيقي
وسـ ــام كــامــل م ــع الـتــرتـيـبــات األم ـن ـيــة ()...
كــان رأي ــي وال ي ــزال ،أن ثمة ق ــدرًا كبيرًا من
امل ـخ ــاط ــر األم ـن ـي ــة ف ــي أي ت ـ ـنـ ــازالت أمـنـيــة
لـســوريــا .نحن نضع الكثير فــي امل ـيـ ّـزان ـ ـ ـ
األم ــن وال ـس ــام مـعــا ـ ـ ـ لكننا لــن نــوقــع أي
اتفاق سالم مع دمشق إن لم نكن مقتنعني
بأن أمننا مضمون» ( .)22وكذلك جاء تأكيد
بنيامني نتنياهو على أهمية السيطرة على
مصادر املياه لتحقيق األمــن املائي ملاليني
امل ـس ـت ـع ـمــريــن ال ـي ـه ــود ب ـق ــول ــه« :إن مـعـظــم
العمق االستراتيجي وال ـثــروة املائية هما
عـنـصــران هــامــان أي ـضــا ،ل ــدى الـحــديــث عن
مستقبل هضبة الجوالن ،فالجوالن تسيطر
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مارسته إسرائيل خالل
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على مصادر نهر األردن وبحيرة طبريا ،أي
عـلــى  %40أخ ــرى م ــن احـتـيــاطــي امل ـي ــاه في
إسرائيل والتنازل عن هذه السيطرة ،يعني
أن نضع في أيدي السوريني القوة لتجفيف
إسرائيل» (.)23
إن ما ورد في كتاب «الصهيونية والسياسة
العاملية» الذي صدر عام  1921بأن «مستقبل
فلسطني بأكمله هــو فــي أي ــدي الــدولــة التي
تبسط سيطرتها على الليطاني واليرموك
وم ـن ــاب ــع األردن ،م ــا ي ـع ـنــي ال ـس ـي ـطــرة على
ال ـج ــوالن» ( )24هــو خـيــر دلـيــل عـلــى املعرفة
واإلدراك املبكر أهمية املنطقة في األمن املائي
ملشروع الــدولــة الـقــادم أي إسرائيل .فمنطقة
الجوالن املحتلة تمتاز بغزارة مياه األمطار
ال ـت ــي ت ـس ـقــط عـلـيـهــا س ـنــويــا خـ ــال ثـمــانـيــة
أشهر وذلك بما يقارب  1.38مليار متر مكعب
ّ
سنويًا ،فهي تعتبر أغزر أمطار سوريا .وتطل
ع ـلــى مــرت ـف ـعــات الـ ـج ــوالن ق ـمــة ج ـبــل الـشـيــخ
ال ــذي تكسوه الـثـلــوج ط ــوال الـعــام ويحتوي
على أكبر مخزون مياه في املنطقة العربية.
وبسبب غزارة مياه األمطار التي تسقط على
ال ـج ــوالن وتــركـيـبـتــه الـجـيــولــوجـيــة ف ــإن ذلــك
يساعد على تخزين املياه في جــوف األرض
وبالتالي فإن املنطقة غنية باملياه الجوفية
والينابيع واآلب ــار مـثــل :بيت جــن والــوزانــي
وال ـن ـخ ـي ـلــة وال ـ ــدب وال ـص ـي ــادة وال ـك ـث ـيــر من
ّ
الينابيع واآلبــار الجوفية التي تشكل روافد
أساسية لنهر األردن ونهر اليرموك ووادي
الرقاد وبحيرة طبريا وبحيرة مسعدة (.)25
وفــي سبيل مأسسة وتثبيت السيطرة على
مــوارد الجوالن املائية أقامت إسرائيل عددًا
من املشاريع مثل :مشروع بركة رام (برخوت
رام) وه ــي ع ـبــارة عــن فتحة بــركــانـيــة قديمة
(حــوالــى  400ألــف متر مكعب) وهــي مصدر
رئيس ملياه الزراعة في املناطق الشمالية من
ّ
الـجــوالن التي تستغلها شركة «ميكيروت»
اإلسرائيلية لصالح الزراعة في املستوطنات
( ،)26و ّم ـ ـشـ ــروع م ـج ـ ّـم ــع ال ـق ـن ـي ـطــرة امل ــائ ــي
الـ ــذي نــفــذتــه شــركــة «م ــي جـ ــوالن» الــزراع ـيــة
اإلسرائيلية في عام  2006على مساحة 200
دون ــم وعـلــى بعد أمـتــار قليلة مــن خــط وقف
إطالق النار عام  1973بني سوريا وإسرائيل
(.)27
إن أهمية املـيــاه بالنسبة إلــى املنطقة وإلــى
ً
إس ــرائ ـي ــل ت ـج ـعــل م ـن ـهــا ع ــام ــا حــاس ـمــا في
الصراع العربي ـ ـ ـ اإلسرائيلي ،ملا لألمن املائي
مــن أهمية وارت ـبــاط بمسألة األمــن الغذائي،
ّ
سيتمسك بكل قوته
وبالتالي فــإن االحتالل
بمنطقة الجوالن حتى يضمن استمرار حياة
ماليني اليهود الذين يعيشون داخل حدوده.

خالصة
تعمل إســرائـيــل وبشكل حثيث على تثبيت
وج ــوده ــا ف ــي الـ ـج ــوالن م ــن خ ــال مضاعفة
الـ ـجـ ـه ــد االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ــي وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ م ـش ــاري ــع
اس ـت ـث ـم ــاري ــة ف ـي ــه ،ومـ ـح ــاول ــة اس ـت ـغ ــال كــل
املوارد املوجودة في هذه املنطقة ،واستقطاب
رؤوس األم ـ ـ ــوال وامل ـس ـتــوط ـنــن لــاس ـت ـقــرار
ّ
فــي ال ـجــوالن املـحـتــل وربـطـهــم بمصالح يتم
تـنـفـيــذهــا ف ــي ه ــذه امل ـن ـط ـقــة .وبــال ـتــالــي فــإن
إس ــرائـ ـي ــل ت ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـث ـب ـيــت هـ ــذا ال ــواق ــع
لـجـعـلــه غ ـيــر ق ــاب ــل لـلـتـغـيـيــر أو م ـنــع ال ـعــرب
مــن التفكير فــي تغييره ،مــراهـنــة بــذلــك على
تـكـثـيــف االس ـت ـي ـطــان وزيـ ـ ــادة االس ـت ـث ـمــارات
ف ـي ــه .إس ــرائ ـي ــل الـ ـي ــوم ،ب ـعــد واحـ ــد وأرب ـع ــن
عامًا ،أصبحت تتحدث عن «وجود تاريخي»
لليهود فــي الـجــوالن .وتـمــارس ضغوطاتها
ب ـش ـك ــل م ـس ـت ـم ــر عـ ـل ــى اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة
الـحــالـيــة لــاع ـتــراف بــالـسـيــادة اإلســرائـيـلـيــة
عـلــى ال ـج ــوالن ( .)28وال ت ـكــاد تـخـلــو دعــايــة
ان ـت ـخــاب ـيــة ألي م ــن األحـ ـ ـ ــزاب الـصـهـيــونـيــة
املـ ـتـ ـن ــافـ ـس ــة مـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ع ـ ـلـ ــى «الـ ـعـ ـم ــق
االستراتيجي إلسرائيل في الجوالن املحتل»،
فقبل أيام وأثناء جولة انتخابية ،قال رئيس
قائمة «درع إسرائيل» بني غانتس« :لن ننزل
عن مرتفعات الجوالن» ( ،)29مكررًا تصريح
رابني التاريخي بحرفيته.
إال أن ذلك ،وبكل تأكيد ،ال يعني أنها النهاية
وال ـقــدر املـحـتــوم .وال يمكن أن تـكــون الكلمة
ّ
األخيرة دائمًا إلسرائيل في كــل شــيء .فأهل
الجوالن الباقون ما زالوا متمسكني بهويتهم
وع ــروبـ ـتـ ـه ــم ب ـي ـن ـم ــا ت ـش ـه ــد امل ـن ـط ـق ــة كـلـهــا
م ـت ـغـ ّـيــرات ك ـب ـيــرة ،وإس ــرائ ـي ــل نـفـسـهــا ت ــدرك
جيدًا أن ليس كل هذه املتغيرات في صالحها
(املراجع في النسخة اإللكترونية على املوقع)
*صحافي فلسطيني وطالب ماجستير
«دراسات إسرائيلية» في جامعة بيرزيت

فادي يونس *
فــي عــام  1985كانت والدة حــزب الله األول ــى .بــدا في
بيانه إلى املستضعفني تنظيمًا جهاديًا يقود ثورة من
أجل جمهورية إسالمية غير آبه بالطوائف األخــرى،
حاجته إلى املجتمع ال تتجاوز بيئة قوته العسكرية.
وبـ ـع ــد ث ــاث ــة عـ ـق ــود مـ ــن االنـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات ال ـع ـس ـكــريــة
والسياسيةّ ،
تم تجميد عضوية نائب من أبرز وجوه
الحزب بسبب عبارة مسيئة لبشير الجميل.
ّ
ّ
تصور مسيطر لدى
التحوالت ،هناك
في تفسير تلك
دارسـ ــي ح ــزب ال ـلــه يــربـطـهــا بالطبيعة الـبــراغـمــاتـيــة
ل ـل ـحــزب بــاع ـت ـبــاره الع ـب ــا ع ـقــان ـيــا يـضـبــط طـمــوحــه
ال ـس ـي ــاس ــي ب ــالـ ـح ــدود ال ـط ــائ ـف ـي ــة .تـ ـب ــدو ت ـل ــك األراء
ّ
سطحية ،إذ تتعامل مع املظهر البراغماتي من دون
البحث في أسباب العقل البراغماتي لدى حزب الله.
بـبـســاطــة ،ال تـعـ ّـبــر ال ـت ـحــوالت عــن عقلية براغماتية
تـنـطـلــق م ــن الـ ـح ــدود ال ـطــائ ـف ـيــة ب ـق ــدر م ــا ت ـعـ ّـبــر عن
ضرورات الصراع ونتائج الحروب املستمرة.
تساعدنا دراسة حسام مطر عن حرب القوة الناعمة
بني الــواليــات املتحدة وحــزب الله في كتابه «مــا بعد
القتال» (شركة املطبوعات للتوزيع والنشر ـ ـ )2018
ع ـلــى ف ـهــم ت ـح ــوالت ح ــزب ال ـل ــه ورب ـط ـه ــا ب ـض ــرورات
الصراع .تظهر لنا الدراسة كيف تدفع الحرب الناعمة
ّ
مشروعيته بما
األميركية حــزب الله إلــى إعــادة بناء
ي ـت ـج ــاوز امل ـق ــاوم ــة ،م ــا يـفـتــح اآلف ـ ــاق لـفـهــم ت ـحــوالت
الحزب الداخلية ومقارباته ملختلف امللفات من الرؤية
الدينية إلــى محاربة الفساد الحكومي حفاظًا على
مشروعيته.

إعادة تعريف معنى السيادة
ي ــرص ــد م ـطــر ص ــراع ــا م ــريـ ـرًا ب ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
وح ــزب الـلــه حــول إع ــادة تعريف معنى الـسـيــادة .في
مقابل سعي السياسات األميركية إلى إعادة تشكيل
مجمل الــوقــائــع السياسية ـ ـ ـ االجتماعية فــي لبنان،
عمل الحزب على ضمان ّ
تفوقه في إنتاج الحكايات
وس ــرده ــا بـشـكــل مـقـنــع مــع مــا يتطلبه ذل ــك مــن بناء
تحالفات عابرة ومتجاوزة للخصوصية الثقافية.
بـعــد نـجــاحــه فــي ان ـت ــزاع حــق الـفـيـتــو داخ ــل السلطة
التنفيذية في العام  ،2008عمل الحزب على اكتساب
ّ
مشروعيته كحركة مقاومة مــن خــال إع ــادة تشكيل
البيئة السياسية في لبنان وضبط خطوطها العامة
مــن دون الـغــرق فــي وح ــول السلطة أو تـبـ ّـوء السلطة
ْ
التنفيذية .بــدل أن يصبح حــزب الله مشكلة داخلية
في اإلطــار اللبناني ،سعى إلــى مشاركة اآلخــريــن في
ّ
سردية وطنية ،في سبيل هذه الغاية عمل على
إنشاء
تحويل صراعه مع حركة « 14آذار» إلــى مواجهة مع
ّ
الشرعية عــن الثورة
القوى اإلمبريالية .نــزع الحزب
اآلذارية بالتوازي مع تعزيز ّ
هويته اللبنانية بحيث
ان ـخ ــرط ف ــي عـمـلـيــة «ال ـلـ ْـب ـن ـنــة» لـتــأكـيــد ذاتـ ــه كـفــاعــل
ّ
ّ
ّ
شرعي .عبر إعــادة تعريف األجنبي،
وطني
سياسي
ّ
ّ
ج ـ ّـر َد «ْ 14آذار» مــن شـعــاراتـهــا املــزي ـفــة فــي مــا خــص
ّ
شرعية على عالقاته بسوريا وإيران.
السيادة وأضفى
ما يمكن مالحظته من عملية احـتــواء القوة الناعمة
األم ـيــرك ـيــة أن ـهــا ت ـت ـجــاوز إض ـع ــاف حــركــة « 14آذار»
لـصــالــح الـعـمــل عـلــى إع ــادة الـتـعــريــف وال ـب ـنــاء ملعنى
مـعــايـيــر م ـح ـ ّـددة كــال ـس ـيــادة والــدي ـمــوقــراط ـيــة ،وهــو
أم ــر م ـنــاقــض لـثـقــافــة ال ـق ـنــاصــل ال ـتــي م ـيــزت الـحـيــاة
السياسية اللبنانية منذ عهد املتصرفية .صحيح
أنها عملية بطيئة تتطلب سنوات عديدة من النضال
يطالها الفشل في محطات عديدة ،لكن
اليومي وقــد ّ
حــن تـجـعــل تــدخــل ال ـس ـفــراء (خــاصــة األم ـيــركــي) في
الشؤون اللبنانية يبدو نافرًا ّ
املجتمع
وتقيد منظمات
ّ
ّ
املمولة أميركيًا (فــي املناطق الشيعية) فإنك
املــدنــي
تحدث تغييرًا في البيئة السياسية بشكل لم يعهده
لبنان سابقًا.
في مقابل سعي الحزب إلحــداث تغييرات في اإلطــار
السياسي الــوطـنــي ،دفـعـ ْـت سـيــاســات ال ـقـ ّـوة الناعمة
األمـيــركـيــة ال ـحــزب إل ــى تكييف مــؤسـســاتــه وخـطــابــه
وس ـ ـ ّ
ـردي ـ ــات ـ ــه وتـ ـط ــوي ــره ــا بـ ـش ــأن ه ــوي ـت ــه وث ـقــاف ـتــه
َ
َ
وسياساته ليصبح أكثر تناسقًا مع السياق اللبناني،
ّ
بل َ
تصور الجمهور املحلي ،وحتى
أكثر جاذبية في
ّ
ّ
ّ
يتمكن مــن تـحــدي رســائــل ال ـقــوة الناعمة األميركية
وتقييدها ونزع املشروعية عنها وهي رسائل أرادتْ
ّ
تشكيل املعايير االجتماعية بشكل يحط من صورة
ّ
ويهمش ثقافته لــدى اللبنانيني :الشيعة
حــزب الـلــه
واملسيحيني على وجه الخصوص.

إعادة إنتاج الحكاية

َ
ّ
الشيعية بطريقة
أعاد حزب الله إنتاج معنى الهوية
ْ
أصبحت فيها مقاومة إسرائيل جــزءًا مندمجًا فيها.
وبــاسـتـخــدام ال ـسـ ّ
ـرديــات وال ـصــور الشيعية الدينية
َ
املستقاة من مراجع ثقافية أساسية أسهم في توليد
إح ـس ــاس ق ـ ّ
ـوي بــاالن ـت ـمــاء وال ــوح ــدة داخ ــل املجتمع
ٍ
ْ
ال ـش ـي ـع ــي .أص ـب ـح ــت ت ـل ــك ال ـه ــوي ــة م ــرئ ـي ــة بـ ـق ــوة فــي
الـشــوارع وعلى شــرفــات املـنــازل وعلى األجـســاد وفي
األصــوات واللغة ،بفعل الجهود الثقافية للحزب .مع
ذلك ،ال يسعى الحزب عبر مقاربته الثقافية إلى بناء

ّ
مجتمع ديني ،بل إلى دمج املجتمع الشيعي ككل في
هوية املقاومة.
تجنبًا لفقدان الهوية واالغ ـتــراب الثقافي ،يتسامح
ال ـ ـح ـ ــزب م ـ ــع ان ـ ـت ـ ـشـ ــار بـ ـع ــض املـ ـف ــاهـ ـي ــم الـ ـغ ــرب ـ ّـي ــة
وي ـس ـتــوع ـب ـهــا ب ـه ــدف إعـ ـ ــادة إنـ ـت ــاج م ـعــا ّن ـي ـهــا وفـقــا
ّ
ملعتقدات الـحــزب واحـتـيــاجــاتــه ،خــاصــة أن ــه ي ــدرك أن
ه ــدف ال ـس ـيــاســات األم ـيــرك ـيــة ل ـي ـ َـس إض ـع ــاف الــديــن
والـتـ ّ
ـديــن ،بل إيديولوجيته ،فاملطلوب أميركيًا خلق
ّ
معنى غير ثوري إليديولوجية الحزب بصرف النظر
ّ
التدين.
عن شكل
بالرغم من رفضه للثقافة الغربية بشكل عام ،ال يرتبط
العداء بالثقافة ،بل بالسياسات األميركية وما تنتجه
مــن دم ــار ملجتمعاتنا ،لــذلــك يـحــاول احـتــواء جاذبية
الثقافة األميركية عبر تحويل اهتمام الجمهور إلى
الـسـيــاســات األمـيــركـيــة داخ ــل ال ـشــرق األوسـ ــط ،هكذا
يستطيع استيعاب التحوالت وتقديم صورة املقاومة
مل ـنــاصــريــه غ ـيــر امل ـتـ ّ
ـدي ـنــن ع ـلــى أن ـه ــا ح ــرك ــة وطـنـيــة
ْ
مناهضة لإلمبريالية وليست حركة دينية معادية
للغرب أو ْ
لألمركة.
ي ــاح ــظ م ـطــر ن ـجــاحــا ك ـب ـي ـرًا ل ـق ــوة أم ـي ــرك ــا الـنــاعـمــة
فــي ال ــرواج الــواســع ألنـمــاط االسـتـهــاك الـغــربـ ّـيــة بني
الشباب الشيعة ،األمر الذي يدفع الحزب إلى أن يكون
ّ
أقل ّ
حدة في فرض قيمه ومعاييره داخل مجال نفوذه
االجـت ـمــاعــي .نـحــن أم ــام مــاحـظــة بــالـغــة األه ـم ـيــة ،إذ
ّ
متشدد أكسبته
يمكن االستنتاج بتراجع تيار ديني
مـشــاركــة ال ـحــزب فــي ال ـحــرب األهـلـيــة الـســوريــة زخمًا
وح ـضــورًا بــن الـشـبــاب الشيعة لصالح رؤي ــة دينية
ّ
ومتكيفة ثقافيًا ،مــع مــا يعنيه ذلــك مــن أثر
معتدلة
سياسي مستقبليًا.

إعادة تعريف الصراع االجتماعي

في الوقت الذي يتناسى فيه بعض اليساريني ّ
أدبيات
الـ ـص ــراع االج ـت ـمــاعــي ويـلـتـحــق أغـلـبـهــم بــالــرأس ـمــال
الـخـلـيـجــي ،يـسـتـخــدم ح ــزب ال ـلــه الـكـثـيــر مــن أدب ـيــات
مناهضة االستعمار للتعبير عن املطالب االجتماعية
للطبقات الفقيرة والوسطى بطريقة واقعية .ال وجود
ل ــأوه ــام االق ـت ـصــاديــة ،بــل ي ــدرك ال ـعــوائــق البنيوية
والـسـيــاسـيــة ّ
ألي م ـحــاولــةٍ إصــاح ـيــة .فــي خطاباته
االنتخابية لم يطلق نصر الله وعودًا ال طاقة للحزب
على تنفيذها.
يساعد الخطاب االجتماعي ،خصوصًا طــرح الدولة
ال ـق ــوي ــة ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــادل ــة ،حـ ــزب ال ـل ــه ع ـلــى تـ ـح ـ ّـدي ســرديــة
ّ
امليليشيا ،ويـمــكـنــه مــن إع ــادة تـقــديــم نفسه بطريقة
ّ
تجعله قادرًا على مد الجسور مع مختلف التشكيالت
االج ـت ـمــاع ـيــة ـ ـ ـ ـ ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة .ل ـكــن ال ـخ ـطــاب
االج ـت ـم ــاع ــي ال ي ـع ـ ّـب ــر ف ـق ــط ع ــن طـ ـم ــوح ــات ال ـح ــزب
املستقبلية ،بــل أيـضــا عــن تـحــوالت ّالطبقة الوسطى
عـنــد الـشـيـعــة ،وم ــدى تــأثـيــرهــا وتــأثــرهــا بسياسات
الـ ـح ــزب .ي ــأت ــي م ـ ّ
ـؤي ــدو ال ـح ــزب غــال ـبــا م ــن الـطـبـقــات
ّ
الوسطى ومن املتعلمني تعليمًا عاليًا .ترى هذه الفئة
ّ
في بعض املنتجات الغربية قيمًا مقبولة دينيًا ،حتى
ّ
التدين
املتدينون منهم يظهرون أسلوبًا حديثًا من
من خالل إعادة تعريف بعض القيم اإلسالمية بشكل
ّ
أقـ ــل مـحــافـظــة .وهـ ــذا م ــا يـظـهــره الـكـثـيــر م ــن الـطــاب
الجامعيني الشيعة الــذيــن أصـبـحــوا ينتجون نمطًا
ً
جــدي ـدًا مــن الـتـ ّ
ـديــن يتضمن ق ـبــوال لقيم وسلوكيات
جديدة.
يـعـمــل ال ـحــزب عـلــى اح ـت ــواء ه ــذه ال ـظــاهــرة مــن خــال
س ـيــاســات واق ـع ـيــة تـجـمــع م ــا ب ــن ال ـق ـبــول والـتــأثـيــر
واالحـ ـت ــواء ل ـجــوانــب مـخـتـلـفــة م ــن ه ــذا ال ـت ـح ـ ّـول .في
الـ ـج ــان ــب الـ ـثـ ـق ــاف ــي ،ي ـس ـع ــى ل ـي ـك ــون أكـ ـث ــر ان ـف ـتــاحــا
وتـســامـحــا بـغـيــة اج ـت ــذاب غـيــر املـلـتــزمــن وال ـح ـ ّـد من
ّ
التدين الحديث .في الجانب االجتماعي لم يعد
عملية
بإمكان الحزب ربط مشروعيته بمقاومته ،لقد تجاوز
الواقع تلك املرحلة وأصبح الحزب أمام «طبقة وسطى
شـيـعـيــة» ت ــؤي ــد امل ـق ــاوم ــة ،ل ـكــن مـصــالـحـهــا مــرتـبـطــة
بفاعلية الحزب في القضايا الداخلية ،أهمها محاربة
ُ
الفساد ومعالجة الــوضــع البيئي .باختصار ،تعيد
الوسطى الشيعية تعريف القيم واملمارسات
الطبقة
ً
الدينية ،دافعة حزب الله إلى تحرير العمل االجتماعي
مــن اإلط ــار الخيري إلــى االن ـخــراط الفاعل فــي الــدولــة
ً
وفي رسم السياسات العامة مستقبال.

خاتمة
في البداية كانت االنطالقة استجابة ملنطق الحرب.
انتصر حــزب الـلــه فــي ال ـحــروب ،لكن منطق الـصــراع
ّ
التدين ،كما أعاد
أجبره على قبول أنماط جديدة من
تشكيل بعض أوجــه بيئته االجتماعية .يـســأل مطر
فــي ختام دراسـتــه األكاديمية إلــى ّ
أي مــدى سيتمكن
الحزب من االستمرار في تحديث أدواته وحفظ قيمه
آن واحــد؟ تاركًا لنا االستنتاج :بقدر ما
األصيلة في ٍ
ُ
ُت ّ
غير الـحــرب مــن حــزب الـلــه تسهم فــي والد ٍة جديدة
للحزب مالمحها االعتدال الديني واالنفتاح الثقافي
واالن ـخ ــراط الـفــاعــل فــي السلطة الـتـنـفـيــذيــة ،وه ــو ما
ّ
ويسرع في انهيار
يزيد من تعقيدات الصراع الطائفي
اتفاق الطائف.
*باحث لبناني
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أهل الشام
بورتريه
ّ
منال ظفور تحتفي بعشتار «األم واالبنة»

ريبورتاج
مثل غيرهم من السوريين ،ذاق المكفوفون ويالت حرب «رأوا» فظائعها ،ولو لم تعاينها
أبصارهم .وفيما سلبت الحرب عددًا غير معروف أبصارهمّ ،
آخرون إلى الحرب وهم
ف
تعر
ً
ّ
مكفوفون ،وخلص بعضهم إلــى أن فقدان البصر قد يكون «نعمة» أحيانًا« .يتمتع
من فقد بصره عادة بذاكرة جيدة» ،مقولة ّرددها مكفوفون ّ
تحدثت إليهم «األخبار»،
متبوعة باستطراد اتفق معظمهم عليه «الذاكرة الجيدة ٌ
سبب أللم كبير»

ماهر المونس
ق ــررت م ـنــال ظ ـفــور الـسـفــر إل ــى موسكو
كــي تمضي عيد األم مــع ابنتها عشتار،
التي انتقلت للعيش والعمل في العاصمة
ال ــروس ـي ــة ق ـبــل أش ـهــر قـلـيـلــة .غ ـ ّـي ــرت األم
م ـ ــوازي ـ ــن امل ـ ـعـ ــادلـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـق ـض ــي عـ ــادة
ب ــأن يــذهــب األبـ ـن ــاء إل ــى م ـن ــازل أمـهــاتـهــم
ف ــي ع ـي ــده ــن ،وأح ـ ّـب ــت أن ت ـق ــول البـنـتـهــا
مـ ــرة أخـ ـ ــرى« :أن ـ ــت صــدي ـق ـتــي ورفـيـقـتــي
وابنتي أيـضــا ،وتستحقني أن أقطع آالف
ألراك» ،فتتشاركا اللحظات
الكيلومترات
ِ
االستثنائية من جديد ،بعد أن شاركت األم
ابنتها أصعب اللحظات قبل أربعة أعــوام
حني أصيبت االبنة بإحدى قذائف الهاون.
م ـنــال ،أم ل ـتــوأمــن ،عـشـتــار وكـنـعــان (26
عامًا)؛ كانت قد تزوجت قبل ثالثني عامًا،
وهي حاصلة على إجازة من كلية اآلداب ـ
قسم اللغة الفرنسية .وتعلمت (بعد إنجاب
تــوأم ـي ـهــا) ال ـل ـغــات الــروس ـيــة واإلنـكـلـيــزيــة
والسريانية.
ت ــرى أم كـنـعــان أن عـيــد األم ج ــاء أســاســا
«مــن عيد األم الـســوريــة العظيمة عشتار.
كان ُيطلق عليه اسم أكيتو ،وهو أول أيام
احـتـفــاالت الـســوريــن بأعياد الــربـيــع ،التي
تمتد بــن  21آذار و 4نيسان» .وتضيف
السيدة التي تشغل حاليًا منصب مندوبة

الحرب كما «رآها» المكفوفون

«نعمة» فقدان البصر!
نينار الخطيب
«ال ش ــيء خ ــال ال ـس ـن ــوات املــاضـيــة
ج ـع ـل ـن ــي أتـ ـمـ ـن ــى ال ـ ـ ــرؤي ـ ـ ــة» .ج ـ ــواب
يتفق عليه ميشيل ،وغــابــي ،وهما
ّ
موسيقيان فاقدان للبصر ،يعيشان
في مدينة الالذقية التي ظلت بعيدة
نسبيًا عــن ن ـيــران ال ـحــرب املـبــاشــرة،
ل ـك ـن ـهــا خــاض ـت ـهــا ب ـش ـتــى أش ـكــال ـهــا
األخـ ـ ـ ـ ــرى .ي ـ ـ ــروي امل ــوس ـي ـق ــي غــابــي
صـهـيــونــي لـ ــ«األخـ ـب ــار» الـكـثـيــر من
تفاصيل الحرب التي عاشها« ،بعد
ان ــدالع بعض األح ــداث فــي الالذقية
بــدايــة ال ـح ــرب ،وان ـت ـشــار الـكـثـيــر من
الشائعات حــول وجــود قناصة على
أسـ ـط ــح املـ ـب ــان ــي ،قـ ـ ــررت امل ـخ ــاط ــرة،
وال ـ ـنـ ــزول إلـ ــى ال ـ ـشـ ــارع .ك ـنــت أسـيــر
وعيناي معلقتان بالسماء .صحيح
أنـ ـن ــي ال أس ـت ـط ـيــع ال ـ ــرؤي ـ ــة ،لـكـنـنــي
كـنــت أف ـتــش عــن ذل ــك ال ـق ـنــاص الــذي
سـيـقـتـلـنــي» .فـقــد غــابــي أح ــد أقــاربــه
فــي بــدايــة ال ـحــرب ،األم ــر ال ــذي حـ ّـول
ت ـل ــك امل ـ ـعـ ــارك ال ـب ـع ـي ــدة ن ـس ـب ـيــا إل ــى

واقـ ـ ــع م ـل ـم ــوس« .اخـ ـت ــرق ــت ال ـح ــرب
ح ـيــات ـنــا ،وأص ـب ـح ـنــا ج ـ ــزءًا م ـن ـهــا»،
ي ـ ـق ـ ــول املـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــي املـ ـ ـحـ ـ ـب ـ ــوب ف ــي
مــديـنـتــه ،وال ــذي ب ــدأ يحقق انـتـشــارًا
ف ــي األوس ـ ـ ــاط ال ـف ـن ـيــة ب ـعــد تلحينه
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن األغ ـ ـن ـ ـيـ ــات ل ـف ـنــانــن
معروفني ،ويضيف «شاهدت الحرب
ب ــوض ــوح ،وملـسـتـهــا كــأنـنــي مبصر،
وليتني لم أفعل».
بألم وحسرة ،يروي ميشيل بريبهان

أبرز المشاكل التي
يعاني منها مكفوفو
الحرب ذات خلفيات
نفسية

حكاية هروبه مع عائلته من منزله
ف ــي «م ـخ ـيــم الـ ـي ــرم ــوك» ف ــي دم ـشــق،
بصحبة عدد من أصدقائه (املكفوفني
أيضًا) الذين كانوا في ضيافته ،قبل
نحو سبع سـنــوات .يقول بريبهان،
وهو متزوج من سيدة مكفوفة أيضًا
ولــديــه منها ثــاثــة أب ـنــاء أبـصــارهــم
مـعــافــاة« ،فــي ذلــك الــوقــت كــان لدينا
طفالن فقط .كنت قــد اشتريت لهما
غــرفــة ن ــوم جــديــدة مـلــونــة ،وك ــان في
ضيافتنا عــدد مــن األص ــدق ــاء .فجأة
سمعنا أص ــوات ان ـف ـجــارات وقصف
راح ـ ـ ــت تـ ـقـ ـت ــرب» .مـ ــن دون ت ـف ـك ـيــر،
حمل األبــوان ابنيهما وخــرج جميع
املوجودين إلى منزل آخر «نزلنا من
بـيـتـنــا ف ــي ال ـطــابــق ال ـثــالــث فـ ــورًا .لم
نحمل معنا مــن منزلنا شيئًا .أكثر
ّ
طفلي،
ما شغل بالي حينها سالمة
وس ــام ــة ض ـي ــوف ــي» .ن ـجــح ميشيل
وعائلته وأصدقاؤه في الخروج من
«مخيم اليرموك» ،والسفر تاليًا إلى
الالذقية .يقول «خالل رحلتنا كانت
ت ـج ـلــس م ـع ـنــا ف ــي الـ ـسـ ـي ــارة صـبـيــة

م ـب ـص ــرة ،راح ـ ــت ت ـصــف ل ـنــا ال ــدم ــار
املـحـيــط ب ـنــا ،فـقـمـنــا ،أن ــا وزوج ـت ــي،
بوضع أيدينا على عيون طفلينا كي
ال يريا تلك املشاهد».
اسـتـطــاع ميشيل ب ــدء حـيــاة جــديــدة
ف ــي مـسـقــط رأس ــه ال ــاذق ـي ــة ،بـعــد أن
فقد عمله ومنزله وكل ما كان يملكه
في «اليرموك» .أنجبت زوجته االبن
الثالث لهما ،وبات يعمل في تركيب

الـ ـعـ ـط ــور والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
نشاطه في «جمعية املكفوفني» التي
ي ـش ـغــل ف ـي ـهــا م ـن ـصــب ن ــائ ــب رئـيــس
الجمعية ومدير العالقات العامة.

مكفوفو الحرب
بــن وق ــت وآخ ــر ينظم عـمــر حسنو،
وهـ ــو ط ــال ــب جــام ـعــي ف ــاق ــد لـحــاســة
ال ـ ـب ـ ـصـ ــر ،ورش ـ ـ ـ ـ ــات عـ ـم ــل ودورات

بريد دمشق
«تغريبة الداخل» :حسرة على زمن دمشق «األول»
سناء إبراهيم
ّ
تورطت ذاكرة السوريني قبل «األزمة» بمشهد دموي متكرر ،وربما كان
وحيدًا ،هو مشهد العنف املوجه إلى «الذبيحة الحيوانية» .خراف تذبح
في األعياد واملناسبات ،وسط طقوس واحتفاالت .بعد «األزمة» ّ
تورطت
ذاك ــرة الـســوريــن بمشهد عنف جــديــد لــم يعد وحـيـدًا ،لكنه كــان فجًاّ
مرعبًا مؤملًا :أصبح اإلنسان السوري هو «الذبيحة» .رؤوس مقطوعة
ّ
ُ
معلقة على أعمدة الكهرباء ،أجساد ّ
ّ
التطرف ،ولــم يخل
مزقها عنف
املشهد من الطقوس واالحتفاالت أيضًا.
مع انتهاء املعارك في دمشق وعلى أطرافها ،وعلى عكس املتوقع ،لم
تتراجع أعداد الذبائح من السوريني وال بدأ التعافي ،بل ّإن العدد يبدو
آخذًا في االزدياد« .الدوشكا» صمتت ،لكن الحرب لم تسكتُ ،منتجها
بدأ يطفو على السطح ،وشوارع العاصمة تقول إن النسبة ًاألكبر من
سوريي الداخل لن يغمرهم الدم هذه املرة كي يكونوا «ذبيحة للغد» ،بل
ستغمرهم الفرجةّ ،
ُ
وأية فرجة؟ الفرجة على أنفسهم وهم «يلتهمون
ّ
أنفسهم» .ها هو عدنان ،الفتى اليانع ،يفكر جديًا في األمــر« :أفكر
في أن ألتهم نفسي بأن أعتزل عقليًا وعاطفيًا ،انظري إلى شوارع
الشعالن والعابد والحمرا وأبو رمانة ومحالها ومطاعمها .أشعر في
العمق بأنها ليست لي ،بالط شوارعها لم ُيرصف لي ،والشارع العام
خاص لفيميه السيارات الفارهة بنمرها السورية
تحول إلى شارع ّ
وسواها .زعران يمطون رؤوسهم خارج نوافذها لتقيؤ ما بقي من
ُ
غنائم الحرب ،مشاهد البطر والبذخ املبتذلة تجعل منا نحن البسطاء

لقطة

ال إحصاءات دقيقة بشأن عدد المكفوفين بعد ثمانية أعوام من الحرب (أ ف ب)

املتجولني حــواجــز تعرقل حــركــة م ــرور االسـتـعــراض والبريستيج
والتقاط الصور .أغاني النصر التي تخرج من تلك السيارات تدفع
ً
حزن الفقراء إلى إنزال خماره على وجهه خجال».
«ال قدرة لدي على االنتحار الجسدي» ،يقول أسامة ،ويضيف« :ليتني
أجرؤ ،ال أمتلك الشجاعة .كل هذا يحدث أمام أعيننا ،وما النتيجة؟ شيء
جمهور
وحيد يجمع السوريني بعد ثماني سنوات أزمــة :نحن مجرد
ّ
سلبي عاجز ومتفرج ،ال حول لنا وال قوة .نجلس أمام الكيبورد ،نتلقى
مزيدًا من طلبات الصداقة على وسائل التواصل االجتماعي ،فيما نحن
عاجزون في الواقع عن تقبل طلب الحياة لالستمرار في العيش .غرباء
عن أنفسنا وأهلنا ،غرباء في شوارعنا ،وغرباء عن شامنا .الشام التي
كانت فخورة بزمنها وزمــن أبنائها قبل أن تتحول إلــى مجرد ّ
تجمع
سكاني» .واختصر سوري ُم ّ
سن حال البلد بجملة أطلقها وهو يصعد
سرفيس «مهاجرين ـ باب توما» ،قال بغضب ممزوج بالقهر« :يلعن
األمة اللي بدكن تنصروها».
هي «دمشق األولى» كما يراها البعض ،دمشق التي ُولدت وعاشت قبل
الحرب .فيما يتحدث آخرون عن «دمشق الثانية» املولودة بعد الحرب،
التي تقول عنها ناتالي« :شام ما بعد الحرب مو إلنا ،هي الشام الجديدة
تتعالى على أهلها».
ما بتشبهنا .دمشق بدأت
ّ
كانت سما ،الفتاة الريفيةُ ،محقة عندما تحدثت عن املــدن املتعالية:
«ذهـبــت إلــى بـيــروت أربــع م ـ ّـرات ،لكنني لــم ُأستطع أن أبــادلـهــا الحب.
شعرت كم هي متعالية ،باردة .وكلمة باردة أطلقها على املدينة التي ال
تمتلك الكثير من
تعطف على الغريب ،وال تحني رأسها للفقير .إذا لم
ِ

ّ
املال فال مكان لك فيها ،تتحول املدينة إلى زوجة أب متسلطة تطردك
ما إن تقترب من حدودها .بات الحال في دمشق بعد األزمــة يشبه
كثيرًا حال شقيقتها بيروت ،يبدو أن زمن التغريبة السورية الجديدة
قد بدأ في عاصمة الشمس واملشمش».
لبابل ،الفتاة «املعجوقة بحالها» غربتها أيضًا .تقول« :مرة كنت على
مكان فيه روح ودفء.
موعد مع صديقي ،طلبت منه أن يأخذني إلى
ٍ
ضحك وأخــذ املعنى من زاويــة ُعمر املكان وحضارته .لكنني عنيت
شيئًا مختلفًا تمامًا ،وبعيدًا عن قصة الحضارة والتاريخ» .تضيف
بابل« :عنيت أنك في محال الشام القديمة ما زلت قادرًا على الجلوس
في مقهى النوفرة من دون أن تفقد كرامتك وإنسانيتك .تستطيع
بشجاعة أن ت ـنــادي "ال ـغــرســون" م ــرة ثــانـيــة لتطلب شيئًا إضــافـيــا،
من دون أن تطيل النظر إلــى القائمة .ما زلــت قــادرًا على العبور في
ّ
حي القيميرية وشراء "كرواسان" وقطعة بيتزا ،والسير مع الجموع
ُ
صفت خصيصًا لك ،وتشعر معها بأنك ما زلت
الغفيرة على بالطة ر ِ
متساويًا مع ّ
بقية الخلق ،وال شعور لديك بالغربة .تلك الغربة التي
تجتاحك عندما تدخل مول "الشام سيتي سنتر" ،وتخرج منه عاريًا
سؤال وحيد :ما الذي أتى بي إلى هنا؟ هذا املكان ليس لي».
إال من
ٍ
«الشام من زمان مو هون ،بتالقيها مخباية بصور األسود واألبيض
املضبوبة بكراتني مغبرة» .عبارة كتبتها إحدى السيدات في تعليق
لها على صفحتها على «فــايـسـبــوك» .هــي عـبــارة أقــرب إلــى النعية،
لكنها نعية رشيقة ِّ
والحزن والجمال ،تفوح من جسدها رائحة
القد
ِ
«دمشق األولى».

تعليمية للمكفوفني ،لتدريبهم على
كيفية االستفادة من التكنولوجيا،
وال س ـ ّـي ـم ــا الـ ـب ــرام ــج وال ـت ـط ـب ـي ـقــات
ال ـت ــي ت ـســاعــدهــم ع ـلــى دخ ـ ــول عــالــم
«ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي» ،األم ـ ــر
ال ــذي حــولــه إلــى مــرجــع تقني ملعظم
م ـك ـفــوفــي ال ــاذقـ ـي ــة .يـ ـ ــروي حـسـنــو
ّ
حكايات عــديــدة عــن مكفوفني تمكن
مــن مـســاعــدتـهــم ،قـبــل أن يستفيض
فـ ــي ال ـ ـشـ ــرح ح ـ ــول خ ـص ــوص ـي ــة مــن
ك ـ ـ ــان مـ ـبـ ـصـ ـرًا وف ـ ـقـ ــد ب ـ ـصـ ــره خ ــال
الحرب .يقول« :واجهت خالل عملي
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـح ــاالت ال ـص ـع ـبــة ،من
ب ـي ـن ـه ــا حـ ـ ـ ــاالت ألشـ ـ ـخ ـ ــاص فـ ـق ــدوا
حاستني معًا كاللمس والـبـصــر ،أو
حتى البصر والـسـمــع» .عـمــاد (اســم
مـسـتـعــار) مـقــاتــل ف ــي فـصـيــل ردي ــف
لـلـجـيــش ال ـس ــوري ت ـعــرض للخطف
ف ــي إدل ـ ـ ــب ،وأق ـ ـ ــدم امل ـس ـل ـح ــون عـلــى
ق ـتــل ج ـم ـيــع امل ـح ـت ـجــزيــن م ـع ــه ،كما
ّ
قام أحدهم بذبحه (حز عنقه بقصد
قتله ،من دون أن يفصل رأسه ّ
كليًا).
نـ ـج ــا عـ ـم ــاد مـ ــن امل ـ ـ ــوت ب ــأع ـج ــوب ــة،
ب ـعــد أن ه ـ ّـرب خ ــاط ـف ــوه إث ــر هـجــوم
م ـبــاغــت شــن ـتــه وحـ ــدة م ــن الـجـيــش،
ليستيقظ في املستشفى فاقدًا إحدى
ي ــدي ــه وبـ ـص ــره وعــائ ـل ـتــه أيـ ـض ــا« .ال
يمكن ألحــد أن يصف الشعور الــذي
عاشه :ظــام دامــس وجــد نفسه فيه،
أصوات غريبة ّ
تحدثه ،ال منزل يعود
إل ـي ــه ،وال عــائـلــة تـقــف م ـعــه .ه ــذا ما
تركته الحرب» يقول أحد أصدقائه،
ويـضـيــف «ب ـعــد ف ـتــرة م ــن مـعــانــاتــه،
تمكن ّ أخيرًا من التأقلم مع محنته،
وتـ ـب ــن ــت ح ــالـ ـت ــه إح ـ ـ ــدى امل ـن ـظ ـم ــات
الـ ـس ــوري ــة الـ ـت ــي ت ـع ـم ــل فـ ــي ال ــوق ــت
الحالي على دعمه ومساعدته».
ال توجد إحصاءات دقيقة بشأن عدد
امل ـك ـفــوفــن ف ــي س ــوري ــا ب ـعــد ثمانية
أعـ ـ ــوام م ــن الـ ـح ــرب ،ف ــي ظ ــل ان ـك ـفــاء
بعض املكفوفني على أنفسهم وعدم
تسجيل أسـمــائـهــم ل ــدى الجمعيات
امل ـع ـنـ ّـيــة بـمـســاعــدتـهــم ،وف ــق «نــائــب
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس جـ ـمـ ـعـ ـي ــة املـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــوف ـ ــن ف ــي

ال ــاذق ـي ــة» مـيـشـيــل بــري ـب ـهــان ،ال ــذي
يـ ـق ــول «ي ــوج ــد ل ــدي ـن ــا ف ــي س ـجــات
الجمعية فــي الــاذق ـيــة حــوالــى 200
اس ـ ــم ،بـيـنـهــم ن ـحــو  10أس ـم ــاء فقط
ألش ـ ـخـ ــاص ف ـ ـقـ ــدوا بـ ـص ــره ــم خ ــال
الحرب».
ُيجمع عدد ممن تعامل مع مكفوفي
ال ـح ــرب عـلــى أن أب ــرز امل ـشــاكــل الـتــي
يعانون منها ذات خلفيات نفسية.
«يحتاجون إلى رعاية نفسية خاصة
ليتمكنوا من تجاوز محنتهم» ،يقول
مشارك في دورة تدريبية للمكفوفني،
ويضيف «صحيح أن البصر حاسة
مـهـمــة ج ـ ـدًا ،ل ـكــن ف ـقــدان ـهــا ال يعني
امل ــوت .يمكن لإلنسان أن يتأقلم مع
واقـعــه ،كما يمكنه أن ّ
ينمي حــواس
أخـ ـ ــرى ت ـس ــاع ــده ع ـل ــى تـ ـج ــاوز ه ــذا
األمر».

سالح الموسيقى

إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ّـدم ،يـ ـع ــان ــي
امل ـك ـفــوفــون م ـثــل جـمـيــع ال ـســوريــن،
م ـ ــن تـ ـبـ ـع ــات الـ ـ ـح ـ ــرب االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالجـتـمــاعـيــة ،األم ــر ال ــذي عـ ّـبــر عنه
غ ــاب ــي ص ـه ـيــونــي بــأغ ـن ـيــة أطـلـقـهــا
ق ـب ــل فـ ـت ــرة ،ح ـم ـلــت عـ ـن ــوان «جـ ــاري
فــايــز» ،وانتقد من خاللها األوضــاع
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـخ ــدم ـي ــة وهـيـمـنــة
ّ
املحسوبيات على حياة السوريني.
«أدمـنــت قــراءة األخـبــار والتحليالت
ال ـس ـي ــاس ـي ــة قـ ـب ــل س ـ ـ ـنـ ـ ــوات» ،ي ـق ــول
صهيوني لـ«األخبار» ،قبل أن يوقف
حديثه ليجيب على رســالــة وصلته
عبر ًتطبيق «واتــس آب» .يرد عليها
كـتــابــة ،يضع هاتفه جانبًا ،ويحرك
ق ــدم ــه ال ـي ـم ـنــى لـيـضـعـهــا ف ــي امل ـكــان
املخصص لها على كرسيه املتحرك،
إذ يعاني الشاب أيضًا من مشكالت
في عظامه حرمته من السير .يتابع
«أكثر ما يؤملني ليس فقداني لحاسة
البصر ،بــل عــدم قــدرتــي على ًالسير.
قد يكون فقداني للبصر نعمة كي ال
أرى مــا ي ــراه املـبـصــرون مــن مشاهد
الحرب».

ســوريــا فــي «املنظمة االستشارية للتراث
والفولكلور اإلنساني»« :واقعًا ،هو احتفال
ب ـعــودة ال ـح ـيــاة لـ ــأرض ،وت ـجــدد الطبيعة
األم ،وبداية السنة الجديدة ...حاليًا اسمه
عيد األم ،وله أسماء أخرى بحسب البلدان
وال ـث ـقــافــات مـثــل الـ ـن ــوروز ،وش ــم النسيم،
وعيد الــزهــوريــة ،وعيد الهولي (األل ــوان)».
تؤمن أم كنعان بـ«عشتار» ،األم السورية
الكبرى ،التي تمثل قدسية األمومة املعطاء
امل ـت ـج ـس ــدة ّف ــي ال ـط ـب ـي ـعــة واألرض ،لـكــن
أمومتها تجلت بأبهى حاالتها حني رأت
ابنتها عشتار تحت الخطر.
تحكي حـكــايــة ح ــرب مــوجـعــة «ف ــي أيـلــول

 ،2015سقطت قذيفة ه ــاون على بيتنا،
وان ـف ـج ــرت دا ّخ ـ ــل غ ــرف ــة ابـ ـنـ ـت ــي ...كــانــت
وح ــده ــا ،ت ـشــظــى ك ــل ج ـســدهــا ،وتفتتت
قـ ــدمـ ــاهـ ــا ...ال أصـ ـع ــب ع ـل ــى األم م ــن أن
تشاهد ابنتها في مواجهة املــوت ،وتعجز
عــن فعل أي شــيء ســوى الــدعــاء والــرجــاء
والتأمل .كانت من أكثر اللحظات صعوبة
فــي حياتي عندما واجهتها فــي املشفى،
وقـ ـ ـ ـ ُ
ـررت أن أعـ ـص ــر ق ـل ـبــي وأب ـت ـس ــم فــي
وجهها لكي أشعرها بالقوة والتفاؤل».
ً
عانت أم عشتار مع ابنتها طويال ،بعد أن
ً
أجرت االبنة الشابة أكثر من أربعني عمال
جراحيًا ،حتى تماثلت للشفاء ،وعــاودت
املشي مجددًا .تضيف األم بصوت دافئ:
«هي حالة صداقة نشأت بيني وبني ّ
ولدي
االثنني منذ الصغر .نمت هذه الحالة على
االحترام املتبادل ،إذ أتعامل مع واحدهما
عـلــى أن ــه كـيــان مستقل وم ــوج ــود ،وعقل
محترم يستحق أن يتكلم وأنـصــت إليه.
لــم أه ــرب يــومــا مــن أسئلتهما مهما كــان
السؤال صعبًا أو محرجًا» .تؤكد السيدة
أخيرًا أنها لم تضرب ابنتها طوال حياتها،
وف ــي الــوقــت نفسه ال تنكر أنـهــا تختلف
م ــع ولــدي ـهــا ف ــي وج ـه ــات ال ـن ـظــر ،وت ـقــول:
ّ
ُ
نحصد من أبنائنا في
«هي ُسنة الحياة.
املستقبل ،مــا زرعـنــاه فيهم عندما كانوا
صغارًا ...أنا فخورة بأمومتي وولدي».

ّ
التطرف
إسماعيل خلف ورفاقه :المسرح يهزم
أيهم مرعي
أيــام قليلة تفصلنا عن «يــوم املسرح العاملي» ( 27آذار)،
يصح ّ
ّ
ً
«احتفاء بالحياة»،
عد االحتفاء به
وهو اليوم الذي
ّ
ال مجازًا فحسب ،بل واقعًا جسدته «فرقة املسرح القومي
بالحسكة» .الفرقة ،التي يديرها املسرحي البارز إسماعيل
خـلــف لــم تنقطع عــن إن ـجــاز ال ـع ــروض امل ـســرحـ ّـيــة ،حتى
ّ
املتطرف يحاول اجتياح املدينة،
حني كان تنظيم «داعش»
وأصوات الرصاص تلعلع على بعد أمتار من مسرح املركز
ّ
الثقافي (في عامي  2014و .)2015يقول خلف لـ«األخبار»
ّإن الهدف كان «محاربة التطرف واإلرهــاب بالفعل وليس

بالشعارات ،لتأكيد رسالة املسرح بوصفه صانعًا للحياة
في وجه إرادة املوت .املسرح فعل مقاوم ،بمفعول اجتماعي
وفني مهم» .يتذكر خلف «حني كان داعش يهاجم الحسكة،
كنا نواصل بروفات عرض العنب الحامض ،الذي تجسد
فكرته املعنى الحقيقي للحرية» .ضاعفت الفرقة نشاطها
في سنوات الحرب ،فأنتجت في خالل السنوات الثمانية
ّ
مسرحيًا ،بينما كانت قبل
األخيرة أكثر من  40عرضًا
الحرب ّ
تقدم عرضني في كل عام فحسب .كذلك ،أطلقت
الـفــرقــة مـهــرجــانــا مـســرحـ ّـيــا س ـنـ ّ
ـويــا ،يـحــل مــوعــد دورت ــه
السابعة في نيسان القادم .فيما يؤكد املمثل الشاب باسل
حــريــب ،أحــد أبــرز وجــوه الفرقة ،أنــه وزم ــاءه «سـعــوا إلى
تحقيق رسالة املسرح ،باستمرار الحياة ،واالنتصار على
كل أشكال املوت والتطرف ،واالنتصار لإلنسان السوري
الذي قاوم ظروف الحرب ،وانتصر عليها».
يؤكد خلف ،الشهير بـ«أبو إيفا» أن «زراعة االبتسامة في
قلوب األطفال ،في وجه كل هذا املوت الذي أريد للبالد ،كانت
ُ
ّ
أساسيًا ،لذلك خ ِّصص جزء كبير من العروض
هاجسًا
املـســرحـيــة خ ــال ال ـحــرب ،ملـســرحـيــات الـطـفــل واألسـ ــرة».
وي ـض ـيــف« :ع ـنــدمــا سـ ــاءت األم ـ ــور وصـ ــار م ــن الـصـعــب
العرض في املسارح ،توجهنا إلى املدارس ،وصنعنا الفرح
واالبتسامة في باحاتها مع األطفال رغم أنف الحرب» .بعد
تألقها محليًا ،نجحت الفرقة في تحدي ظروف الحصار
ال ـب ــري ال ــذي ف ــرض عـلــى املـنـطـقــة الـشــرقـيــة م ــن ســوريــا،
وتمكنت مــن اعـتــاء خشبات مـســارح دمشق والالذقية.
ّ
كذلك مثلت سوريا في «األسـبــوع الثقافي الـســوري» في
تــونــس  ،2017عـبــر ع ــرض «وج ــوه أح ــن لــرؤيـتـهــا» الــذي
ّ
ً
صدى طيبًا آنــذاك .يعتب خلف على صناع الدراما،
القى
لغيابهم قبل الحرب وبعدها عن املنطقة الشرقية ،ويوجهّ
رســالــة إلــى املنتجني وقـطــاع اإلنـتــاج الحكومي ،بضرورة
ّ
صب االهتمام على شرق البالد ،لتوثيق ما عاشته بفعل
ّ
التطرف واإلرهاب ،وحجم املقاومة املدنية والعسكرية في
الحسكة ودير الزور.
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فلسطين ليست الدعوة إلى المقاطعة الشعبية النتخابات الكنيست اإلسرائيلي بالحدث
الجديد ،لكن انتشارها رغم كل محاوالت التضييق عليها ،ومن ثم انضمام عدد من مؤيدي
األحزاب العربية إليها ،سواء قبل موسم االنتخابات أو خالله ،يبدو بالغ األهمية في دالالته.
صحيح أن خلف اتساع دائرة المقاطعة يكمن عجز األحزاب العربية إال عن جني اإلخفاقات
المتتالية ،ومراكمة خيبات األمــل ،وضعف قدرتها على إحــداث تغيير ُيذكر ُفي واقع
فلسطينيي الــ .48وصحيح كذلك أن الحملة األخيرة قد تكون مجرد محاولة تضاف إلى
المحاوالت السابقة .إال أن المهم ،ازدياد األصوات الداعية إلى إعادة النقاش بشأن الصراع إلى
مركز الدائرة ،أي :الوجود!

وهم التفرقة بين «اليمين» و«اليسار
حيفا المحتلة ــــ أحمد خليفة

ّ
الوعي الفلسطيني يجدد نفسه

اتساع «المقاطعة الشعبية»
النتخابات الكنيست
بيروت حمود
قـ ـب ــل أربـ ـ ـع ـ ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ،رف ـ ـ ــض «املـ ــركـ ــز
الجماهيري» في مدينة باقة الغربية
استضافة حفل إطالق كتاب وليد دقة،
األسير في سجون العدو اإلسرائيلي
منذ  32عامًا .واألخير ،باملناسبة ،ابن
هذه املدينة نفسها التي سيستضيف
«امل ـ ــرك ـ ــز» ف ـي ـه ــا ،غ ـ ـدًا الـ ـسـ ـب ــت ،ث ــاث
شـ ـخـ ـصـ ـي ــات هـ ـ ـ ــي :رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الـ ـس ــاب ــق إي ـ ـهـ ــود أومل ـ ـ ـ ـ ــرت ،والـ ـن ــائ ــب
ال ـس ــاب ــق ل ــرئ ـي ــس «جـ ـه ــاز الـعـمـلـيــات
الخارجية الخاصة» (املوساد) رام بن
ب ــاراك ،وعضو الكنيست أيمن عــودة،
ف ــي ل ـق ــاء ُي ــدع ــى «ال ـس ـب ــت ال ـث ـقــافــي»،
وذلـ ــك ف ــي إطـ ــار ف ـعــال ـيــات انـتـخــابــات
الكنيست الـ.21
مـ ــا لـ ــم يـ ـك ــن غ ــريـ ـب ــا ،هـ ــو املـ ـع ــارض ــة
الواسعة من جانب فلسطينيي ال ـ 48
لعقد هذا اللقاء؛ إذ أعلنوا أن تظاهرة
ُ
م ـ ـنـ ــددة س ــت ـن ـظ ــم فـ ــي سـ ــاعـ ــة عـ ـق ــده.
ُ
أم ــا ال ـغ ــري ــب ،ف ـهــو ت ــراج ــع عـ ــودة عن
ُ
املشاركة (استبدل به عضو الكنيست
عيساوي فريج من حزب «ميرتس»)،
ُ
الذي نظر إليه على أنه «ازدواجية في
ً
املعايير» ،ألن الرجل أصال مع «الحوار
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ـ ـ ـ ـ ـ ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي» ،وه ــو
نفسه يـشــارك فــي الـبــرملــان إلــى جانب
ك ــل ال ـ ـ ــوزراء والـ ـن ــواب اإلســرائ ـي ـل ـيــن،
ســواء فــي زمــن حكومة إيـهــود أوملــرت
أو بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو .ل ــذل ــك ،انـتـقــده
الـبـعــض ألنــه ص ـ ّـرح بــإلـغــاء مشاركته
ع ـ ـلـ ــى صـ ـفـ ـحـ ـت ــه الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ع ـل ــى
«فــايـسـبــوك» باللغة الـعــربـيــة فـقــط ،ال

العبرية ،عازين ذلــك إلــى أنــه «يخشى
خـ ـس ــارة أص ـ ـ ــوات امل ـق ـت ــرع ــن ال ـي ـهــود
الـ ــذيـ ــن يـ ـعـ ـط ــون أصـ ــوات ـ ـهـ ــم ل ـل ـحــزب
الشيوعي اإلسرائيلي عادة».
على املقلب اآلخ ــر ،يـبــدو أن «الحملة
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة مل ـ ـقـ ــاط ـ ـعـ ــة ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
الـكـنـيـســت الـصـهـيــونــي» ب ــدأت ت ـ ّ
ـؤرق
األحــزاب العربية األربعة («التجمع»،
«ال ـج ـب ـه ــة»« ،اإلس ــامـ ـي ــة»« ،ال ـعــرب ـيــة
للتغيير») املـشــاركــة فــي االنـتـخــابــات
اإلسرائيلية في قائمتني منفصلتني.
عماد الحملة ،باألساس ،حركة «أبناء
الـبـلــد» ،الـتــي تــدعــو منذ أربـعــن عامًا
للمقاطعة ،وتشارك فيها أيضًا حركة
«ك ـفــاح» وشــابــات وشـبــان مستقلون،
وحركات طالبية فلسطينية وعربية.
إذًا ،فكرة الدعوة إلــى املقاطعة ليست
بالحدث الجديد ،لكنها هذه املرة أكثر
انـتـشــارًا واس ـت ـفــزازًا ألح ــزاب السلطة،
ألن خ ـط ــاب ـه ــا وص ـ ــل إل ـ ــى م ـش ــارك ــن
وكـ ــوادر حــزبـيــة ســابـقــن بــاتــوا الـيــوم
على رأس الداعني إلى املقاطعة.
ما ُي ّ
ميز «الحملة الشعبية» هذه املرة،
ف ــي رأي ال ـق ـي ــادي ف ــي «أبـ ـن ــاء الـبـلــد»
مـحـمــد ك ـنــاع ـنــة« ،ح ـج ــم ال ـت ـفــاعــل مع
املوقف الوطني الداعي إلى املقاطعة».
يقول كناعنة إن «الحملة الحالية لم
تعد حملة أبناء البلد فقط ،بل ينشط
فيها كادر شبابي ،من صبايا وشباب
مــن الــداخــل الفلسطيني ومــن القدس
والـ ـضـ ـف ــة والـ ـشـ ـت ــات وم ـ ــن مـخ ـي ـمــات
اللجوء ،على قاعدة أننا جميعًا أبناء
ُ
فـلـسـطــن ،فـيـمــا تـضـفــي امل ـشــاركــة في
الكنيست عـلــى الـكـيــان الـقــائــم عليها

شرعية واعترافًا!».
وب ـم ــا أنـ ــه ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات الـكـنـيـســت
الـ ـ ـ ـ ــ 20عـ ـ ــام  2015ص ـ ـ ـ ّـوت ن ـح ــو 500
أل ــف فـلـسـطـيـنــي ل ــ«ال ـقــائ ـمــة الـعــربـيــة
املشتركة» ،فاالستنتاج أن هناك نصف
الفلسطينيني فــي ال ــداخ ــل تـقــريـبــا لم
يصوتوا (مجمل عدد الذين يحق لهم
االقتراع  900ألف) .على هذه الخلفية،
يرى الناشط في الحملة ،رأفت جمال،
أن «مقاطعة هؤالء تأتي من منطلقات
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة» ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا فـ ـ ــي ح ــدي ـث ــه
إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» أن «ه ـن ــاك مـقــاطـعــن
مبدئيني من الذين يــرون أنهم ليسوا
جـ ــزءًا م ــن ه ــذا ال ـك ـيــان وال يـعـتــرفــون
بشرعيته وببرملانه ،ويدعون النواب
العرب إلى الخروج من الكنيست» .أما
النوع الثاني من املقاطعني هــذه املرة
ت ـحــدي ـدًا ،فـهــم أول ـئ ــك «ال ــذي ــن مـنـحــوا
ثقتهم في السابق لــأحــزاب العربية،
لكنهم اكتشفوا فشلها وعـجــزهــا عن
تحقيق تطلعاتهم السياسية ...الجزء
األخ ـي ــر نـسـبــة ضـئـيـلــة ال ي ـصـ ّـوتــون،
لكونهم غير مبالني أســاســا بتقلبات
الحياة السياسية».
ه ـنــد س ـل ـمــان ه ــي أي ـض ــا نــاش ـطــة في
ال ـح ـم ـلــة .ت ـع ــزو س ـل ـمــان ع ـ ــزوف جــزء
كبير عن ممارسة «حق» االقتراع إلى
أن ال ـف ـئــة ال ـك ـب ــرى م ــن ه ـ ــؤالء «ف ـقــدت
الثقة بالقيادة الحالية ،وبــاألمــل في
قيمة التصويت وجــدواه في تحصيل
الحقوق ونيل املـســاواة ضمن خطاب
امل ـ ــواط ـ ـن ـ ــة» .ولـ ـك ــونـ ـه ــا اب ـ ـنـ ــة ب ــادي ــة
ف ـل ـس ـطــن ،تـشـيــر إل ــى أن ه ـن ــاك نحو
 115ألـ ـ ــف ص ــاح ــب حـ ــق اقـ ـ ـت ـ ــراع فــي

ما ُي ّ
ميز الحملة هذه المرة «حجم التفاعل مع الموقف الداعي إلى المقاطعة»

ما ُي ّ
ميز «الحملة الشعبية»
هذه المرة حجم التفاعل
مع دعوة المقاطعة
النقب ،وأكثر من ثلث هؤالء يسكنون
ف ــي ق ــرى غ ـيــر م ـع ـتــرف ب ـه ــا ،ح ـيــث ال
ً
ت ــوج ــد أص ـ ــا م ـ ــدارس وال ص ـنــاديــق
اقـتــراع وال بنى تحتية .تقول سلمان
ُ
لـ«األخبار»« :هنا الكوميديا السوداء،
حـيــث مــواط ـنــون يـحــق لـهــم املـشــاركــة
في ما يسمى العملية الديموقراطية،
لـ ـك ــن ال يـ ـح ــق لـ ـه ــم ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
مسكن وأمن وعيش كريم ،وهي طبعًا
مسائل يحددها أولئك الجالسون في
البرملان».
وب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى الـ ــذيـ ــن ُيـ ـص ــوت ــون،

تـشـيــر إل ــى أن ه ـنــاك «ف ـئ ــات منتمية
إل ــى األحـ ــزاب ،ومتصلة بشكل قريب
مـ ـ ــن سـ ـلـ ـسـ ـل ــة ال ـ ـ ـهـ ـ ــرم االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي،
املــرتـبــط ب ــدوره بشبكة مــن الـعــاقــات
االجـتـمــاعـيــة والـعــائـلـيــة للمترشحني
لشغل مـنــاصــب بــرملــانـيــة» .بــاإلضــافــة
إلى هؤالء ،توجد «فئة من األشخاص
غ ـيــر امل ـق ـت ـن ـعــن ب ـف ـكــرة الـ ـج ــدوى مــن
امل ـش ــارك ــة ف ــي الـكـنـيـســت ،وق ـ ــدرة ذلــك
على إحداث تغيير».
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ذلـ ــك ،إذا ك ــان املـقــاطـعــون
ي ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــون عـ ـ ـ ـ ـ ــددًا ال بـ ـ ـ ـ ــأس ب ـ ـ ــه م ــن
فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،48ف ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــاذا ل ــم
ي ـس ـت ـط ـي ـع ــوا ف ـ ـ ــرض خـ ـط ــابـ ـه ــم ك ـمــا
ت ـفــرض أح ـ ــزاب الـكـنـيـســت خـطــابـهــا؟
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى رأف ـ ـ ــت ،ال شـ ـ ّـك ف ــي أن
األحزاب «نجحت في إيصال خطابها
إلى أوساط كبيرة في الداخل .الحزب

ال ـش ـيــوعــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ي ـن ـشــط منذ
ق ـي ــام دول ـ ــة االح ـ ـتـ ــال ،واس ـت ـط ــاع أن
يـسـتـقـطــب ف ـئ ــات ك ـث ـي ــرة» .ويـضـيــف:
«ح ـم ـلــة مـقــاطـعــة الـكـنـيـســت ،بـخــاف
األحزاب ،حملة غير ّ
ممولة ،كذلك فإن
نــاشـطـيـهــا مـتـطــوعــون غـيــر مـفــرغــن،
بينما الـتـنـظـيـمــات الـحــزبـيــة املـمـ ّـولــة
ـواد وم ـقـ ّـار في
تتيح إنـشــاء ف ــروع ون ـ ٍ
الجامعات والبلدات العربية».
ُ
قـ ــد ي ـ ـتـ ــذرع كـ ـث ــر مـ ــن املـ ـش ــارك ــن فــي
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،س ـ ـ ــواء بـ ــاالق ـ ـتـ ــراع أو
ب ــالـ ـت ــرش ــح ،ب ــأن ــه مـ ــا مـ ــن ب ــدي ــل مــن
الكنيست لتحصيل الحقوق املرتبطة
بــاملــواطـنــة ،أو أن «الـنـضــال البرملاني
ال ُيلغي ُطرقًا أخــرى» .وهذه ُ
الحجج،
بــالـنـسـبــة إلـ ــى ال ـقــائ ـمــن ع ـلــى حملة
املقاطعة ،مــرفــوضــة؛ إذ يؤمنون بأن
ال ـشــارع هــو مــن ُي ـقــرر .هـنــا ،تستذكر
ه ـن ــد «م ـخ ـط ــط بـ ــرافـ ــر» ال ـت ـه ـج ـيــري:
«نـ ـض ــال أبـ ـن ــاء ش ـع ـب ـنــا ف ــي ال ــداخ ــل،
وح ــراك الـشــارع هــو مــا جعل سلطات
االحتالل ّ
تجمد املخطط» .وتستدرك:
«ب ـ ـعـ ــد ت ـج ـم ـي ــد املـ ـخـ ـط ــط زاد ع ــدد
ال ـن ــواب ال ـع ــرب ،لـكــن ارت ـف ـعــت وتـيــرة
هــدم البيوت ،وازداد عــدد املخططات
الـتـهـجـيــريــة والـتـهــويــديــة فــي الـنـقــب،
وع ـلــى رأس ـهــا مـخـطــط (ســديــه بــريــر)
الـ ـه ــادف إلـ ــى اس ـت ـخ ــراج ال ـفــوس ـفــات
ع ـل ــى حـ ـس ــاب ت ـه ـج ـيــر ق ـ ــرى ال ـف ــرع ــة
ً
فضال عن ّ
مد سكة القطار
والزعرورة،
لربط املستوطنات بشبكة مواصالت،
دون م ــراع ــاة لـلـسـكــان الفلسطينيني
ً
كأنهم غير مرئيني أصال».
وبما أن االحتالل ّ
حول أراضي الرعي

فـ ــي الـ ـنـ ـق ــب إلـ ـ ــى مـ ـن ــاط ــق ت ــدريـ ـب ــات
ومـ ـنـ ـش ــآت ع ـس ـك ــري ــة م ـغ ـل ـق ــة ضـمــن
س ـ ـيـ ــاسـ ــة م ـ ـحـ ــاربـ ــة ط ـ ــاب ـ ــع الـ ـحـ ـي ــاة
الـ ـب ــدوي ــة ،وب ـم ــا أن ت ــرب ـي ـ ّـة امل ــواش ــي
أصـ ـبـ ـح ــت مـ ـع ــان ــاة وم ـ ـشـ ــقـ ــة ،وهـ ــدم
الـبـيــوت وحـظــائــر املــاشـيــة فــي النقب
صار هو السائد من دون أن يستطيع
أحد من النواب العرب إيقاف معاناة
السكان هناك ،ترى هند أن «التحديات
كثيرة ،ولكن في النهاية هذه أرضنا،
ّ
نستردها ،وبالتأكيد ليس
وعلينا أن
بـتـبـيـيــض وجـ ــه االحـ ـت ــال وإع ـطــائــه
الشرعية بتلك املشاركة».
أيضًا ،شارك في الحملة فلسطينيون
ُم ّ
هجرون من مختلف أماكن لجوئهم.
أهـ ـمـ ـي ــة ه ـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ب ـ ــن ف ـئ ــات
املجتمع الفلسطيني تكمن ،فــي رأي
الـ ـش ــاب ن ـض ــال خ ـل ــف ،ف ــي «ض ـ ــرورة
كسر الحواجز النفسية واالجتماعية
وال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي زرعـ ـه ــا االح ـت ــال
بـهــدف تفتيت القضية الفلسطينية
إلى قضايا مجتمعات منفصلة يمكن
اح ـ ـتـ ــواؤهـ ــا بـ ـسـ ـه ــول ــة» .وخـ ـل ــف هــو
رئيس «النادي الثقافي الفلسطيني»
فــي الـجــامـعــة األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت.
يـقــول« :صحيح أن هــذا الـتــواصــل لن
ّ
يغير  71عامًا من التهجير والتشتيت
ّ
بكبسة زر ،لكنه بالتأكيد فعل تراكمي
ُي ـض ــاف إل ــى ك ــل املـ ـح ــاوالت الـســابـقــة
ال ـ ـتـ ــي هـ ــدفـ ــت وت ـ ـه ـ ــدف إل ـ ـ ــى إع ـ ـ ــادة
بـنــاء الـهــويــة الفلسطينية املناهضة
لـ ــاس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــار» .لـ ـ ــذلـ ـ ــك ،يـ ـنـ ـظ ــر إلـ ــى
الـتــواصــل كــ«حــاجــة وفــرصــة للتعرف
أكـثــر إلــى واق ــع املجتمع الفلسطيني

ف ــي مـخـتـلــف س ــاح ــات وج ـ ـ ــوده ،بعد
عقود من التغييب والتنفير املتعمد
ٍ
م ـ ــن الـ ـصـ ـه ــايـ ـن ــة وب ـ ـعـ ــض أع ــوانـ ـه ــم
الفلسطينيني».
إذًا ،الحاجة إلى التواصل تنبع ،وفق
ن ـض ــال ،م ــن «اك ـت ـس ــاب امل ـع ــرف ــة الـتــي
تساهم في تثبيت الوعي الفلسطيني
امل ـ ـت ـ ـجـ ــدد ف ـ ــي فـ ـه ــم الـ ـ ـ ـ ــذات وال ـ ـعـ ــدو
وطبيعة الصراع» ،األمر الذي «يسهل
الـ ـخ ــروج بــآل ـيــات مــواج ـهــة مـتـكــامـلــة
وف ـع ــال ــة ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـغ ــاي ــة الــوط ـن ـيــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة» .وردًا ع ـل ــى أص ـ ــوات
ب ـع ــض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فـ ــي الـ ــداخـ ــل،
الـقــائـلــة إن ــه لـيـ ُـس مــن حــق ال ـعــرب وال
الفلسطينيني املهجرين أن يتدخلوا
في شؤوننا ،ألنهم ليسوا هنا وغير
مدركني لواقعنا املركب ،يقول نضال:
«الظرف االستعماري اإلحاللي بطبعه
فــرض شرخًا جغرافيًا وديموغرافيًا
بــن الفلسطينيني ،لكن ذلــك ال يلغي
ح ـق ـي ـقــة أن الـ ـح ــرب ش ــام ـل ــة ض ــد كــل
الشعب الفلسطيني ،وبالتالي تجزيء
ًّ
املواجهة يحول كل منا إلى ثور أسود
سـيــؤكــل ي ــوم يــؤكــل ال ـثــور األب ـيــض».
ويضيف« :لـهــذا السبب على الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي أن ي ـع ـ ّـب ــر عـ ــن إرادت ـ ـ ــه
الخارجة عن املنظومة االستعمارية،
ألن الـ ـعـ ـم ــل ضـ ـم ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـت ــي
رسمها الـعــدو يسهل الـقـضــاء علينا
في كل الساحات ...التجارب أثبتت أن
الـقــوة الفلسطينية الحقيقية لــم تكن
يــومــا فــي عــدد املمثلني فــي الكنيست
أو غيره ،بل بالفعل املتمثل في البقاء
والصمود والحفاظ على الهوية».

َّ
جداريات المقاطعة :هكذا يسود بياض االستعمار
في أعقاب دعوات وجهتها السلطة
األحزاب العربية
الفلسطينية إلى
ُ
لإلبقاء على وحدتها قبيل تفكك
«المشتركة» ،وجد عدد من الشبان
والشابات من فلسطينيي الـ 48فرصة
للتعبير عن رفضهم المشاركة في
انتخابات الكنيستّ .رد هؤالء بالكتابة
على جدران قراهم ومدنهم ،داعين
أبناء شعبهم إلى المقاطعة ،وهو ما
أعاد إحياء النقاش حول العالقة ّ
بالحيز
العام تحت االستعمار
أم الفحم المحتلة ـــ أحمد سليط
مدينة أم الفحم
ُالفتة كبيرة مصممة بعناية عند مدخل
ُ
كتب عليها بخط كبير« :املشتركة» .تحتها كتب بخط
أص ـغــر حـجـمــا« :ال ـق ــوة الـثــالـثــة ف ــي الـكـنـيـســت» .أسـفــل

ُ
األخيرة أضيفت جملة «أبوية» تخاطب الجموع بــ«(أ)ال
تهدموا أكبر إنجازات وحدتنا» .ما سبق هو نداء وجهته
السلطة الفلسطينية إلى األحزاب العربية األربعة لإلبقاء
على وحــدتـهــا ،بعدما انسحب عضو الكنيست ،أحمد
الـطـيـبــي ،لـخــافــات عـلــى محاصصة املـقــاعــد ،ثــم تفكك
«القائمة العربية املشتركة» .ووفق ما كشفه لـ«األخبار»
مــوظــف يعمل فــي شــركــة لــإعــانــات فــي إح ــدى بـلــدات
الداخل ،فإن «السلطة هي التي ّ
مولت هذه الالفتات التي
انتشرت على مداخل أكثر من قرية ومدينة» .إال أن هذه
الدعوات ليست األولى من نوعها؛ إذ سبق للسلطة بعد
اتفاقية أوسلو أن دعت بصورة مشابهة إلى التصويت
ل ــ«ال ـي ـســار» الـصـهـيــونــي مــن أج ــل الــدفــع بــاتـجــاه «الـحــل
النهائي».
في أم الفحم ،أو «االسم الحركي لفلسطني» ،كما سماها
الشهيد ناجي العلي ،وجد شاب وشابة في تلك الالفتات
فرصة للتعبير عن رفضهم لهذا «السيرك السياسي»،
فكتبا على إح ــدى الــافـتــات« :الكنيست الصهيوني...
فـشــل ،وه ــم وتطبيع ـ ـ ـ #ق ــاط ــع» .وبـعــد أي ــام قليلة على
َ«ع ْملتهم» ،اعتقلهما عناصر شرطة االحـتــال بتهمة
ـف «ج ـهــاز األمــن
كـتــابــة «ع ـب ــارات تـحــريـضـيــة» .لــم يـكـتـ ِ
الداخلي» (الـشــابــاك) بالتحقيق معهما ،فحكم عليهما
باإلقامة الجبرية .مع ذلك ،لم يتوقف األمر عند مدخل أم
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الفحم فحسب ،بل انتشرت الكتابات في مدن وقرى عدة،
ووصل األمر إلى استغالل الجدران الواقعة بالقرب من
مراكز شرطة االحتالل حيث كتب أحدهم« :من حيفا...
صباح الخير للمقاطعني».
أثــارت هذه الكتابات نقاشات كثيرة ،بــدءًا من املشاركة
ف ــي االس ـت ـح ـقــاق االن ـت ـخــابــي والـ ـج ــدوى م ـن ـهــا ،م ــرور ًًا
باملقاطعة كخيار سياسي والبحث عن البديل ،وصوال
إل ــى «االع ـ ـتـ ــداء» ع ـلــى ال ـحـ ّـيــز ال ـع ــام م ــن ِق ـ َـب ــل شــركــات
ً
انتهاء
تربح مئات آالف ال ــدوالرات من الفتاتها ،وليس
بالجدار في املــدن والبلدات والقرى التي ُيسيطر عليها
االستعمار في األراضي املحتلة عام  .1948فلسطينيًا،
للجدار معنى مختلف يرتبط أساسًا بتقسيم فلسطني
وعزل الفلسطيني عن بقية شعبه وخنقه في غيتوهات.
أمــا تــاريـخـيــا ،فـكــان ال ـجــدار وع ـ َـاء العمل الفني املـقــاوم،
وصحيفة املقاومة إلصــدار بيانات سياسية مقتضبة،
واملنصة السريعة للفصائل ،ونافذة «من ال صوت لهم»
وال مـســاحــة ،يـعـ ّـبــرون فيها عــن أفـكــارهــم ومشاعرهم
مجانًا ،من دون أي ثمن أو اعتبار سياسي ،فيما يبقون
مجهولي الهوية ،فال يتحملون جراء كتاباتهم أي تبعات
اجتماعية أو سياسية.
لـكــن تـلــك الـكـتــابــات «الـتـحــريـضـيــة» ،ال ـتــي ن ــادت الـنــاس
باملقاطعة ،اعتبرتها األح ــزاب العربية «اع ـت ــداءات على

املـمـتـلـكــات وال ـحـ ّـيــز ال ـع ــام» ،وم ـجــرد «تـفــريــغ للمشاعر
الجدار
وأعمال صبيانية» ،علمًا أن رمزية الكتابة على ً
تختلف مــن منطقة إلــى أخــرى فــي فلسطني .فمثال مع
انـتـشــار ظــاهــرة ال ـجــداريــات أخـيـرًا فــي أم الـفـحــم ،يمكن
رؤية عناصر شرطة االحتالل يحملون فرشاة دهان أو
«سبراي» لتغطية إحدى الجداريات الوطنية في املدينة ،أو
أن ُيعتقل شاب وفتاة تحت سن الـ 18بتهمة كتابة «مواد
ُتحريضية» ،وأثناء التحقيق معهم ،وفي الليلة نفسها،
تكتب جداريات جديدة تندد بزيارة وزير الداخلية ،آرييه
درع ــي ،للمدينة ،وتــدعــو إلــى املـقــاطـعــة ،وتكتب عـبــارات
وطنية عن الشهداء واألسرى .لذلك ،يمكن اعتبار الكتابة
عـلــى الـ ـج ــدارن ت ـم ــردًا عـلــى رت ــاب ــة الـ ـش ــوارع وبـيــاضـهــا
االستعماري.
فكرة «االع ـتــداء» على ّ
الحيز الـعــام ليست جــديــدة .ففي
ّ
كل مرة تتسخ فيها شواطئ حيفا ويافا وعكا وغيرها،
يخرج من يقول« :علينا أن نحافظ على النظافة ...يجب أن
نتعلم منهم» (علمًا أنه في كل مناسبة احتفالية أو أعياد
يهودية يحتاج عمال النظافة أسبوعني لجمع النفايات
التي يتركها املستعمرون اليهود) .مع ذلك ،يبقى هناك
من يمتنع عن رمي أعقاب سجائره في شوارع تل أبيب
(فيما يرميها في قريته) التي يسكنها أكثر من مليون
مستوطن ،بحجة أن «هذا الفعل غير أخالقي هناك» ،أو

أن ُي َ
هاجم من يرسم ويكتب الجداريات بحجة املحافظة على
ّ
جدران «املدينة بيضاء» والحيز العام.
رغم أن االحتالل يمكنه أن يهدم بيوت الجميع ،ويعتدي على
األنشطة السياسية العامة ،ويمنع املظاهرات ،فيما تتآمر معه
شركات إعالنية محلية على سلب امل ــوارد والـهــواء واملساحة
ال ـعــامــة ،وت ـش ــارك فــي م ـحـ ًـاربــة م ــن يـفـكــر خ ــارج «ال ـص ـنــدوق
السياسي» ،فــإن هناك فعال من يهتم باملحافظة على الجدار
األبيض من بيانات املقاطعني! قد يصلح أن ُيسمى هذا الفعل
ّ
خال من
بـ«الهوس ببياض االحتالل» ،فالحفاظ على حيز عام ٍ
كتابات «تحريضية» يحمل ما هو أبعد من املناكفة السياسية أو
االختالف في وجهات النظر .السبب قد يكون كما يرى البعض
«إعجابًا باملستعمر األبيض املتفوق» ،ومحاولة الستيراد ًشكل
العمارة والبنية التحتية والتشبه بشكل املستوطنة ،وصوال إلى

استيراد قيم أخالقية .وللمفارقة ،تطبيق كل هذه املستوردات
يجري في مساحة َ
يمارس فيها كل ما هو غير أخالقي.
على ُهذه َالخلفية ،قد ُيسأل كيف يجب أن يكون شكل العالقة
بــن املـســتـعـ َـمــر وحـ ّـيــزه الـعــام الــواقــع أيـضــا تحت االستعمار؟
من البديهي القول إن عالقة فلسطينيي الـ  48بهذه املنظومة
االستعمارية قــامــت على اإللـغــاء ونـفــي الــوجــود الفلسطيني،
ســواء باملمارسة الفعلية التي يقوم بها الجندي ،أو بتشريع
الكنيست لـقــوانــن مثل «القومية الـيـهــوديــة» أو قــانــون «لجان
القبول» أو «الـعــودة» أو «النكبة» وغيرها .ولــذلــك ،وجــود ّ
حيز
ً
عــام تحت هــذه املنظومة ليس سـهــا .فــأيــن فلسطينيو ال ــ48
مــن الـحـ ّـيــز ال ـعــام ،فيما ُمــدنـهــم وقــراهــم وبـلــداتـهــم ليست لهم،
بل امتدادها وشكلها محكومان إلرادة املستعمر ،كذلك فإن
بيوتهم وأراضيهم ّ
معرضة دومًا للهدم أو املصادرة؟
ّ
يترك االحتالل لفلسطينيي الـ 48أي حيز عام ليتصرفوا
إذًا ،لم ً
ّ
والحي مبنية
به ،فضال عن أن عالقتهم مع الشارع واملدرسة
أساسًا على شعور باالغتراب .وفي الوقت نفسه ،يخضعون
للقوانني الـتــي تلزمهم بــدفــع ضريبة األم ــاك وكــل الضرائب
األخ ـ ــرى ،وم ــن بينها قـطــف ن ـبــات الــزع ـتــر وال ـع ـك ــوب ...لــذلــك،
النقاش الذي فتحه فعل الكتابة على الجدران قد ُيعيد تعريف
العالقة بــن الفلسطيني وحـ ّـيــزه الـعــام ،وقــد ُيسهم كما يقول
البعض في «تجاوز ،وربما إلغاء ،مساحة االغتراب التي خلقها
االستعمار».

«سـنـعـطـيـهــم حـكـمــا ذات ـي ــا وه ــم يـسـتـطـيـعــون تسميته دول ـ ــة» .ال ـك ــام لــوزيــر
األم ــن اإلســرائـيـلــي األس ـبــق ،موشيه يـعـلــون ،فــي مقابلة مــع مجلة «غلوبس»
( ،)2015/10/28حيث اقتبس تصريحات إلسحاق رابني قبل شهر من مقتله،
لخص فيها األخير رؤيته إلنهاء الصراع بإنشاء «كيان هو أقل من دولة» .قبل
هذا التصريح بأكثر من عقدينّ ،
صوت الفلسطينيون داخل األراضي املحتلة
عام  1948بنسبة تاريخية لشمعون بيريز (أكثر من  %94من مجمل العرب
الذين صوتوا) ،القتناعهم بأنه «األمــل في إقامة دولــة فلسطينية في املناطق
املحتلة عام .»67
تصويتهم كان في حقيقة األمر داعمًا لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» ،ومتماهيًا
معها في املوقف القائل بإنهاء الصراع عن طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة
على  %22من مساحة فلسطني التاريخية .في تلك االنتخابات ،التي ّ
صوت
فيها  77باملئة من فلسطينيي الـ( 48حاملو الجنسية اإلسرائيلية الذين ُمنحوا
«حــق» االقـتــراع) ،صعد بنيامني نتنياهو إلى الحكم ،ليأتي إثــره إيهود بــاراك،
الــذي ّ
تفجرت في عهده االنتفاضة الثانية (انتفاضة األقـصــى) ،بعدما تأكد
الفلسطينيون (الرسميون) من غاية اإلسرائيليني الحقيقية من اتفاق أوسلو.
بعد  26عــامــا ،يجد فلسطينيو الـ ــ 48أنفسهم الـيــوم أم ــام انـتـخــابــات جديدة
للكنيست الصهيوني .وبرغم كل املتغيرات اإلقليمية والفلسطينية ،لم تتغير
شعارات دعاة املشاركة في االنتخابات« :إسقاط اليمني ،والحفاظ على الوجود».
الحقيقة أن الشعار األول ال يستحق التوقف عنده كثيرًا؛ فبرغم تداول الحكم
بني «اليمني» و«الـيـســار» ،لم ّ
يتغير جوهر الفعل السياسي إلسرائيل كحالة
استيطانية :املستوطنات اتسعت ،ووتـيــرة هــدم البيوت ومـصــادرة األراضــي
ارتفعت ،فيما شنت إسرائيل حربًا على لبنان وثــاثــا على غ ــزة ...لــذلــك ،إن
جمع على إلغاء
التفرقة بني «يمني» و«يسار» في هذا السياق ،داخل مجتمع ُم ِ
الوجود الفلسطيني مع اختالف على الطريقة ،ليست إال تفرقة قائمة في مخيلة
القائل بها.
الفلسطينيني
على
أوسلو»
«إنجازات
أخطر
إن
القول
يمكن
الخلفية،
على هذه
ُ
لم تكن التفريط باألرض فقط ،بل أثر االتفاق في الوعي الفلسطيني؛ إذ أعيد
تصميمه بمأسسة الفصل بني الفلسطينيني في  67و .48أصبح هدف الفئة
األخيرة تحسني ظروفها بالتشديد على البعد الخدماتي والتطويري عبر القوى
املنصهرة في العملية السياسية اإلسرائيلية واملتمثلة في أحــزاب الكنيست،
وعلى رأسها قوائم عربية («التجمع» و«اإلسالمية») أو عربية يهودية («الجبهة
الديموقراطية للسالم واملساواة») ،وهي القوائم التي شكلت الحامل األساسي
لهذا املشروع من دون نجاح يذكر ،بل قرنت وجود الفلسطينيني في وطنهم
بوجودهم في الكنيست ،واختزلت دورها في املوضوع السياسي املركزي في
كونها احتياط األصوات لليسار اإلسرائيلي املتخيل!
في مناطق  ،1948ازداد العمل في سياق «املواطنة» ومن خالله ،على أساس أن
ُّ
القوانني التي ُت ّ
سن في الكنيست كلها صالحة مدنيًا ،أي اتخذت بحكم األغلبية
الديموقراطية (إذا ما كان يمكن اعتبار الكنيست برملانًا حقيقيًا ،والقوانني التي
تصدر عنه حالة مدنية ،والفلسطينيني املمثلني فيه أقلية عددية) ،لكن الحقيقة
أن هــذه املواطنة حالة شكلية فقط ،والدليل على ذلــك أن معظم القوانني التي
ُت ّ
سن في سياق الوجود السياسي لفلسطينيي الداخل إنما ُت ّ
شرع لضرب هذا
الوجود ،وعند االعتراض خارج «الصندوق اإلسرائيلي» دائمًا ما يكون الرد أن
«القانون ديموقراطي وقد طعنتم فيه بكل األطر القانونية املمكنة».
نتيجة ذلك كله ،مزيد من قوننة العنصرية التي تشرعنها في الشكل املشاركة
في الكنيست .لكن األخطر هو املراوحة ّفي التسويق لألسرلة كأداة يمكن بها
فقط إحــداث تأثير ،األمــر الــذي بــدأ يتسلل أيضًا إلــى أدبيات األحــزاب العربية
امل ـشــاركــة ،الـتــي بــاتــت تستعمل مصطلحات مـثــل «جـســم مــانــع» .ه ــذا املـنــاخ
السياسي يـ َ
ـواجــه حاليًا بـ«الحملة الشعبية ملقاطعة انـتـخــابــات الكنيست».
صحيح أن الــدعــوة للمقاطعة ليست األول ــى مــن نوعها ،لكن الخطاب الحالي
ُيشكل أكثر من كل سابقيه حالة رفض لذوبان الوعي الفلسطيني ،وتشكيل
بديل أخالقي وسياسي له .فهو ال يأتي ليرفض املشاركة في الكنيست فقط،
بل يرفض ما أفرزه هذا الخطاب من مسوغات استباحت الوعي الفلسطيني
لعقود طويلة باسم العقالنية والواقعية ،والتي ليست في جوهرها إال دعوات
للتسليم باألمر الواقعٌ .
واقع ّيستحوذ فيه اإلسرائيلي على كل فلسطني أرضًا
وشعبًا ووعيًا ،ويطلب فيه تعلم التعايش معه!
الحقيقة أن الجسم السياسي الوحيد اليوم الذي يعمل من خالل وعي عميق
للصراع هو حملة املقاطعة ،التي تشكل حركة «أبناء البلد» عمودها الفقري،
وهــي الـتــي ت ـنــادي بـمـشــروع ت ـحــرري للكل الفلسطيني ،مـعـبــرة عــن الطموح
الحقيقي للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة .املقاطعة ال ترفض فقط
قسم الــوالء لدولة الشعب اليهودي الــذي يقسمه  120عضو كنيست ،وإنما
هي أيضًا حالة من املواجهة املباشرة والجوهرية مع تعريف إسرائيل نفسها
بحسب «قــانــون الـقــومـيــة» كــدولــة قــومـيــة لليهود فـقــط ،فـهــي تــأتــي لـتـقــول إن
فلسطني وطن كل الفلسطينيني.
إن العمل خــارج الصندوق اإلسرائيلي ليس واقعيًا فقط ،بــل واجــب ألنه
الوحيد الكفيل بزعزعة املنظومة اإلسرائيلية والتالقي مع حركات املقاطعة
اآلخذة باالتساع ،ومحاصرة العنصرية اإلسرائيلية في كل العالم .ما عدا
ذلــك معناه االلتصاق بتكرار املـكــرر ،وممارسة املــريــح للنظام السياسي
اإلسرائيلي ،أي املعارضة الشكلية من موقع األقليةّ .أما بديله ،فهو مقاومة
هذه الهيمنة العنصرية ،وبناء مشروع جامع قادر على ذلك ،ليس تبني نهج
املقاطعة إال بوابته.
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العالم

العالم

اليمن

تنعى اتفاقات السويد
واشنطن
ّ

ّ
ّ
صنعاء تترقب تصعيدًا وتؤكد جاهزيتها
في ما يشبه إعالن
نعي التفاقات السويد،
خرج السفير األميركي
في اليمن من مدينة
عدن ،مطلقًا تصريحات
تصعيدية ضد «أنصار الله»،
في ما رأت فيه األخيرة
ضوءًا أخضر إلعادة الحرب
إلى وتيرتها األولى .إزاء
ذلك ،تؤكد سلطات صنعاء
جاهزيتها ألي تطور
دراماتيكي ،رافضة ابتزازها
بورقة التفاهمات
ب ـع ــد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـب ــري ـط ــان ــي،
ج ـيــري ـمــي ه ــان ــت ،جـ ــاء دور الـسـفـيــر
األم ـي ــرك ــي ل ــدى ال ـي ـمــن ،مــاث ـيــو تــولــر،
ل ـي ـن ـعــى ات ـف ــاق ــات ال ـس ــوي ــد ،بـتـحـمـيــل
حركة «أنصار الله» مسؤولية العجز
عن تنفيذها .موقف يستكمل ما كانت
قد بدأته واشنطن أخيرًا ،عقب تراجع
السخط العاملي على مقتل الصحافي
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ج ـ ـمـ ــال خ ــاشـ ـقـ ـج ــي ،مــن
تصعيد متجدد ضد سلطات صنعاء،
وتغطية ممتدة لـ«التحالف» السعودي
ـ ـ اإلماراتي .وهو ما ينذر بإمكان عودة
الحرب إلى وتيرتها األولى ،وذلك على
أبــواب دخولها عامها الخامس في الـ
 25من آذار /مارس الحالي.
ومــن مدينة عــدن جنوب اليمن ،حيث
أطـ ـل ــق ه ــان ــت م ـط ـلــع ال ـش ـه ــر ال ـحــالــي
اتهامات صريحة ضد «أنـصــار الله»،
ّ
مبرئًا الحكومة املوالية لـ«التحالف»
م ــن امل ـســؤول ـيــة ع ــن عــرق ـلــة تـفــاهـمــات
استوكهولم ،اتهم تولر ،أمس« ،أنصار

داخل مركز
لعالج
الكوليرا
في صنعاء
(أ ف ب)

الله» ،بـ«التأخير واملماطلة» في تنفيذ
ً
التفاهمات ،قائال في الوقت نفسه إنه
«لم يفقد األمــل» وإن «لديه ثقة كبيرة
في ما يقوم به املبعوث األممي» مارتن
غ ــري ـف ـي ــث .وخـ ـ ــال م ــؤت ـم ــر ص ـحــافــي،
أشار إلى «(أننا) مستعدون للعمل مع
آخــريــن كــي ن ـحــاول تنفيذ االت ـفــاقــات،
ون ـ ــرى م ــا إذا كـ ــان ب ــوس ــع الـحــوثـيــن
إبداء نضج سياسي ،والبدء في خدمة
ً
مصالح اليمن بدال من العمل بالنيابة
َّ
عمن يسعون إلى إضعافه وتدميره».
هذه التصريحات ،سرعان ما استدعت
ردًا من «أنصار الله» التي اتهم عضو
مكتبها الـسـيــاســي ،محمد البخيتي،
«الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف» وداعـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــه بـ ـمـ ـح ــاول ــة
تقويض اتـفــاقــات الـســويــد ،معتبرًا أن
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة وع ـم ــاء ه ــا قـبـلــوا
فقط بهدنة جزئية في الحديدة بسبب
ال ـض ـغــط ال ــدول ــي ع ـلــى خـلـفـيــة قضية
خاشقجي.
من جهتهّ ،
عد عضو املكتب السياسي
لــ«أنـصــار الـلــه» ،علي القحوم ،مواقف
ت ــول ــر «م ــؤشـ ـرًا واض ـح ــا إل ــى الـتــوجــه
األم ـي ــرك ــي لـلـتـصـعـيــد ف ــي ال ـح ــدي ــدة».
ول ـ ـفـ ــت الـ ـ ـقـ ـ ـح ـ ــوم ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح إل ــى
«األخـ ـب ــار» ،إل ــى أن الـسـفـيــر األمـيــركــي
«يـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ّـوق االف ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراءات واألك ـ ـ ــاذي ـ ـ ــب
ح ــول ات ـف ــاق ال ـح ــدي ــدة» ،مـعـتـبـرًا ذلــك
«ضـ ــوءًا أخ ـضــر لـلـتـصـعـيــد» .وأض ــاف
إن «االتـ ـف ــاق واض ـ ــح ،ومــوق ـف ـنــا جـلـ ّـي
ومعلن في حرصنا على الـســام ،وقد
ق ــدم ـن ــا خـ ـط ــوات أحـ ــاديـ ــة ف ــي تـنـفـيــذ
االتـفــاق ،فيما قــوى الـعــدوان هــي التي
تعرقل وتماطل في تنفيذه ،وتخترق
ّ
وتصعد عسكريًا».
وقــف إطــاق الـنــار
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن «ال ـس ـف ـي ــر األم ـي ــرك ــي
ي ــرى س ــاح الـيـمـنـيــن خ ـط ـرًا عـلـيـهــم،
مـتـنــاسـيــا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه األسـلـحــة
األميركية املدمرة التي قتلت اآلالف من
اليمنيني ودمرت الحجر والبشر ،فهل
ّ
يــريــد تــولــر أن ن ـظــل مـكـتــوفــي األي ــدي
أمــام عدوانهم وإجــرامـهــم؟» ،مؤكدًا أن
«قدراتنا العسكرية في العام الخامس
من العدوان تتعاظم أكثر فأكثر» .وكان
تولر قد اعتبر ،في مؤتمره الصحافي،
«وج ـ ــود ج ـمــاعــات تـمـلــك أس ـل ـحــة ،من
بينها أسـلـحــة ثـقـيـلــة ،وحـتــى أسلحة
يمكن أن تهدد الدول املجاورة ،وليست
خاضعة لسيطرة مؤسسات الــدولــة»،
«خ ـط ـرًا جسيمًا عـلــى املـنـطـقــة وكــذلــك
على اليمن».
وتــأتــي تصريحات السفير األميركي
ب ـع ــدم ــا أعـ ـل ــن امل ـب ـع ــوث األم ـ ـمـ ــي ،لـيــل
الثالثاء ـ ـ األرب ـعــاء ،نيته تقديم خطة
جديدة في شأن عملية إعادة االنتشار
فــي مدينة الـحــديــدة (غ ــرب) ،والـتــي ال

اآلن .إذ أشار إلى أنه
تزال متعثرة إلى ّ
«عقب مناقشات بــنــاءة مــع الجانبني،
تــم إح ــراز تـقــدم بــاتـجــاه الـتــوصــل إلــى
اتـ ـف ــاق ل ـت ـط ـب ـيــق امل ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى مــن
ع ـم ـل ـي ــات االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب» ،م ـض ـي ـفــا إن ــه
«سيتم تقديم التفاصيل العمالنية إلى
األط ــراف في لجنة تنسيق االنسحاب
ل ـل ـم ـصــادقــة ع ـل ـي ـهــا ق ــريـ ـب ــا» ،مـتــابـعــا
أن ــه «يـتـطـلــع إل ــى امل ـصــادقــة الـســريـعــة
على الخطة» .ولــم يكد غريفيث يدلي
ببيانه ذاك حتى جاءه الرد سلبيًا من
حكومة الرئيس املنتهية واليـتــه عبد
ربه منصور هــادي ،التي ّ
توجهت إلى
امل ـب ـعــوث األم ـم ــي بــال ـقــول «إن ـك ــم كمن
ي ـح ــرث ف ــي الـ ـبـ ـح ــر ...ومـ ــا سـ ّـمـيـتـمــوه
ت ـق ــدم ــا م ـل ـمــوســا ف ــي ت ـن ـف ـيــذ االت ـف ــاق
أصبح ســرابــا» على حــد تعبير عضو
وف ــده ــا املـ ـف ــاوض ع ـس ـكــر زعـ ـي ــل .لكن
وزيــر خارجية ه ــادي ،خالد اليماني،
ع ــاد وقـ ــال ف ــي ت ـصــري ـحــات صـحــافـيــة
إن الخطة التي يتحدث عنها غريفيث

هي نفسها التي كان قد طرحها رئيس
«لجنة تنسيق إعادة االنتشار» مايكل
لــولـيـسـغــار ،مــدعـيــا أن «أن ـص ــار الـلــه»
رفضوها في حينها وهم يقبلون بها
اليوم ،مضيفًا إنها ّ
تنص على تكليف
ف ــري ــق ث ــاث ــي (يـ ـض ــم «أن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه»
وحكومة هادي واألمم املتحدة) ملراقبة
املرحلة األولــى من االنسحاب ،على أن
يتم االتفاق الحقًا على هوية السلطات
األمنية واإلدارية في املدينة.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ن ـف ــت م ـ ـصـ ــادر «أنـ ـص ــار
الـ ـل ــه» ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» وج ـ ــود أي جــديــد
فــي مــا يـخـ ّـص تنفيذ اتـفــاق الـحــديــدة،
فـ ـيـ ـم ــا كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر مـ ـحـ ـلـ ـي ــة أن
الـتـطــور الــوحـيــد إلــى اآلن ،منذ دخــول
االتفاقات مرحلة جمود ،هو أن األمم
امل ـت ـحــدة اس ـتــأجــرت ف ـنــدق «أتــان ـتــك»
ف ــي ال ـحــديــدة كـسـكــن ألع ـض ــاء «لـجـنــة
ـار
الـتـنـسـيــق» مل ــدة ع ــام ،وأن الـعـمــل جـ ٍ
على ترميم الفندق وتجهيزه.
(األخبار)

تونس

ّ
السبسي يدعو إلى توسيع الصالحيات :استمالة «المنشقين» ولجم الشاهد
جدد الباجي قائد السبسي ،خالل خطابه بمناسبة ذكرى
ّ
وتوجه ّإلى رئيس
الدستور،
االستقالل ،دعوته إلى تعديل
ً
الحكومة ،يوسف الشاهد ،بالنقد أوال ،وبنداء مبطن
إلعادة التوحد تحت مظلة «نداء تونس»

يرى
السبسي
أن غياب
الوحدة
الوطنية
ال يرتبط
بفشله ،بل
بالدستور
(أرشيف)

تونس ـــ حبيب الحاج سالم
بــدا رئـيــس الجمهورية ،الباجي قائد
السبسي ،في خطابه أول من أمس ،كما
رئيس
لو أنه يدفع بخطة بديلة تجاه
ً
ال ـح ـك ــوم ــة ،ي ــوس ــف الـ ـش ــاه ــد .ب ــداي ــة،
ّ
استغل قائد السبسي طبيعة املناسبة،
ُ ً
أي عيد االستقالل ،ليروي مثال حول
فوائد «الــوحــدة الوطنية» في األزمنة
ال ـص ـع ـب ــة ،ثـ ــم ان ـت ـق ــل إل ـ ــى تـشـخـيــص
ال ــوض ــع ال ـقــائــم م ــن خ ــال اسـتـعــراض
بعض املؤشرات االقتصادية السلبية،
م ـثــل ال ـت ـض ـخــم وامل ــدي ــون ـي ــة واخ ـت ــال
مـيــزان التبادل الـتـجــاري ،ليستخلص
أخيرًا أن البالد تعيش أزمة.
سبب هــذه األزم ــة ،وفــق رأي الرئيس،
هو غياب الوحدة الوطنية ،التي يرى
أنه حاول تكريسها من خالل التحالف
مع «النهضة» ومحاولة تجميع أكبر
قدر ممكن من ُاألحزاب حول الحكومة،
لكن محاوالته أفشلت على يد يوسف
الشاهد .مــن هنا ،يــرى قائد السبسي
أن املـســألــة ال تــرتـبــط بـفـشــل شخصه،
بل بالدستور ،الذي ال يسمح له بلجم
رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة ،فــدعــا بــالـتــالــي إلــى
«تـعــديــل بعض فـصــولــه» الـتــي جعلت
السلطة التنفيذية برأس واحد وليس
برأسني.

الــرســالــة الـثــانـيــة ال ـتــي بـعـثـهــا رئـيــس
الـجـمـهــوريــة كــانــت مـبـطـنــة ،ح ــن قــال
إن «املــواصـلــة على هــذا النحو ليست
في مصلحة تونس ،إذا رجع الشاهد،
وال أقـصــد هنا شــاهــد الـعـقــل( ،يمكن)
أن نـمـشــي يـ ـدًا ب ـي ــد» .وي ـق ـصــد الــرجــل
بـ ــوضـ ــوح فـ ــي مـ ــا قـ ــالـ ــه ،أن ـ ــه مـسـتـعــد
لـ ـلـ ـتـ ـص ــال ــح مـ ـ ــع رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة،
وتوحيد الصف مرة أخرى ،في حني لم
يستفد أي منهما من الصراع.
وتفتح دعــوة قائد السبسي للشاهد،
الباب أمام إعادة توحيد املنشقني عن
حزبه «نداء تونس» ،وخاصة الشاهد
وال ـح ــزب ال ـجــديــد املــرت ـبــط ب ــه «تـحـيــا
تونس» ،لكن األمر يبقى محاطًا بكثير
من الشكوك ،على رأسها مصير نجل
الــرئـيــس ،حــافــظ قــائــد السبسي ،الــذي
صـ ــار ي ــواج ــه رف ـض ــا ح ـت ــى م ــن الـقـلــة
الباقية في «النداء».
وكانت إعادة كتابة الدستور على رأس
مـطــالــب ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة والشعبية
فــي تونس بعد سقوط نظام الرئيس
املخلوع زين العابدين بن علي .تحقق
األمـ ـ ـ ــر ب ـت ـن ـظ ـي ــم انـ ـتـ ـخ ــاب ــات مـجـلــس
تــأس ـي ـســي ،ق ــام أي ـض ــا بـ ــدور ال ـبــرملــان
طــوال فترة عمله التي استمرت ثالثة
أعوام ،وكتب دستورًا نال بعد جوالت
من الصراع في اللجان والساحات رضا

األغلبية الكبرى من الـنــواب .ومــن بني
أهــم التغييرات التي جــاء بها دستور
عــام  ،2014تحويل الـنـظــام السياسي
مــن رئــاســي مـعــزز إلــى بــرملــانــي معدل،
يحظى من خالله البرملان بفرز حكومة
تتولى أغلب املهمات التنفيذية ،فيما
ُيـنـتـخــب رئـيــس الـجـمـهــوريــة مـبــاشــرة
م ــن ال ـش ـع ــب ،وي ـت ــول ــى ج ـ ــزءًا آخـ ــر من
املـهـمــات ،أبــرزهــا الــدفــاع والـخــارجـيــة،
ال ـتــي يـتـشــاور فـيـهــا أي ـضــا مــع رئيس
الحكومة.
قـبــل انـتـخــابــات  ،2014لــم يــر الـبــاجــي
ق ــائ ــد ال ـس ـب ـس ــي م ـش ـك ـلــة فـ ــي ال ـن ـظــام
ال ـس ـي ــاس ــي ،ف ـب ـعــد فـ ــوز ح ــزب ــه «نـ ــداء
تــونــس» بأغلبية املقاعد فــي البرملان،
خـ ـ ــاض هـ ــو االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة
بـنـجــاح .كــانــت املـعــادلــة بالنسبة إليه
ك ــاآلت ــي :يـسـيـطــر حــزب ــه ع ـلــى مجلس
ال ـشـعــب ،ويـمـكـنــه بــالـتــالــي تـعـيــن من
يريد على رأس الحكومة ،وسيكون هو
عمليًا رئيسًا بصالحيات تتجاوز تلك
املوجودة في الدستور.
لـكــن ال ــري ــاح لــم تـجــر كـمــا أرادت سفن
الرئيس ،إذ بــدأت تبرز مبكرًا خالفات
داخ ـ ـ ــل «نـ ـ ـ ــداء تـ ــونـ ــس» بـ ــن مـ ــن ي ــرى
صوابية اختياره التحالف مــع حركة
«الـنـهـضــة» ،صــاحـبــة ثــانــي أكـبــر كتلة
برملانية في حينها ،ومجموعة أخرى

رأت أن ه ــذا الـتـحــالــف غـيــر ض ــروري،
وأن باإلمكان تشكيل حكومة مع كتل
بــرملــانـيــة أخ ــرى أص ـغــر حـجـمــا وأكـثــر
تناسقًا أيديولوجيًا مع «النداء» ،على
اع ـت ـبــار أن ه ــذا األخ ـي ــر ب ـنــى أجـنــدتــه
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة أس ــاس ــا ع ـل ــى م ـعــارضــة
«النهضة».
مع الّــوقــت ،تسارعت وتيرة الخالفات
وت ـعــقــدت ،إل ــى أن تــوالــت االنـشـقــاقــات
داخــل «ال ـنــداء» ،على خلفية التحالف
مع «النهضة» ،وكذلك احتجاجًا على
تنامي دور نجل الرئيس ،حافظ ،الذي
صــار الحـقــا املــديــر التنفيذي للحزب،
وأدت في نهاية املطاف إلى بروز أربعة
ّ
والعد متواصل.
أحزاب أخرى،
ه ـ ــذا الـ ـت ــراك ــم ال ـك ـم ــي ل ـ ــأزم ـ ــات أدى
إلـ ــى ت ـح ــول ن ــوع ــي ف ــي ب ـن ـيــة ال ـح ـكــم،
وجـ ـ ـ ــاءت ه ـ ــذه االنـ ـعـ ـط ــاف ــة مـ ــع إق ــال ــة
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـح ـب ـي ــب ال ـص ـي ــد،
ألس ـبــاب مـجـهــولــة ،وتـعــويـضــه برجل
من الصف الثاني للحكومة والحزب،
وه ــو يــوســف ال ـش ــاه ــد .وب ـع ــد بضعة
أشهر من توليه رئاسة الحكومة ،بدأ
ـات استقاللية عن
يظهر الـشــاهــد نــزعـ ّ
رئيس الجمهورية ،حفزها دعم تلقاه
مــن جهات داخــل «ال ـنــداء» والحكومة،
وحتى رئاسة الجمهورية.
إزاء ذل ـ ــك ،ن ـف ــد ص ـب ــر الـ ـب ــاج ــي قــائــد

مقالة تحليلية

ً
استكماال لمحاوالت تعزيز مكانة بالده كقوة إقليمية في القرن األفريقي ،يسعى رئيس
الوزراء اإلثيوبي ،أبي أحمد ،إلى االستفادة من االندفاعة الخليجية ،وال سيما من ِق َبل الجارتين
المتنافستين ،قطر واإلمارات ،اللتين زارهما َ
يومي الثالثاء واألربعاء ،في جولة هي األولى له منذ
توليه منصبه في نيسان /أبريل من العام الماضي .ركزت المحادثات في الدوحة حيث التقى
أمير البالد تميم بن حمد ،وأبو ظبي التي التقى ولي عهدها محمد بن زايد ،على الملفات
االقتصادية واستقرار الوضعً في المنطقة االستراتيجية ،الواقعة على رأس باب المندب،
والمنحصرة بين البحر األحمر شماال والمحيط الهندي جنوبًا ،حيث تشهد شواطئ القرن األفريقي
حربًا باردة لالستحواذ على موانئه ،بدت أكثر وضوحًا مع اندالع األزمة الخليجية عام 2017

أبي أحمد والسير على الحبال اإلقليمية:
طريق محفوفة بالمخاطر
محمد عبد الكريم أحمد

تولر :وجود جماعات
تملك أسلحة ثقيلة
خطر جسيم على
المنطقة

تفتح دعوة السبسي
للشاهد الباب أمام
إعادة ّتوحيد
المنشقين عن «النداء»

ال ـس ـب ـس ــي ت ــدريـ ـجـ ـي ــا ،ووص ـ ـ ــل األمـ ــر
إل ــى ذروتـ ــه عـنــدمــا سـعــى إل ــى إطــاحــة
ال ـش ــاه ــد ،ب ــداي ــة ب ـض ـغــط م ـش ـتــرك مع
«االت ـ ـحـ ــاد الـ ـع ــام ال ـتــون ـس ــي لـلـشـغــل»
ومنظمات مهنية أخ ــرى ،ثــم برملانيًا.
لكن املـحــاوالت هــذه بــاءت بالفشل ،إذ
نجح الـشــاهــد ،الـشــاب املـغـمــور الـقــادم
حــديـثــا إل ــى عــالــم ال ـقــادة السياسيني،
في استيعاب املنظمات املهنية ،واحدة
تلو أخــرى ،وفي شق صف كتلة «نداء
ت ــون ــس» ال ـبــرملــان ـيــة ،وت ـح ـص ـيــل دعــم
قوي من حركة «النهضة» ،ما أدى إلى
نـيـلــه ث ـقــة أغ ـلــب الـ ـن ــواب ف ــي أك ـثــر من
تعديل وزاري.
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تشهد منطقة القرن األفريقي تحوالت تعيد إلــى األذه ــان ما
حدث في نهاية ثمانينيات القرن الفائت ،من تغيير سياسي
شامل فــي دول املنطقة فــي غضون سـنــوات قــائــل ،مــن دون
نتائج إيجابية لشعوبها .وفيما جرت هذه التحوالت من دون
وج ــود قــائــد ّ
ينسقها فــي املـنـطـقــة كـكــل ،ب ــرز رئـيــس ال ــوزراء
ّ
اإلث ـي ــوب ــي ،أب ــي أح ـم ــد ،الـ ــذي ت ـخــصــص ف ــي دراس ـ ــة ال ـق ـيــادة
التحولية « ،»Transformational Leadershipفي صدارتها
منذ نيسان /أبريل  ،2018من غير أن تتجاوز حركته حدود
االرتهان شبه املطلق لحسابات املصالح اإلقليمية والدولية ،إلى
إحداث تغييرات حقيقية في بنى املجتمعات وتنميتها.
لقد نشط أبــي أحـمــد ،فــي األسـبــوع األول مــن الشهر الـجــاري،
ّ
على نحو ذكــر بالديبلوماسية املكوكية لهنري كيسنجر .إذ
استضاف في أوله الرئيس الكيني ،أوهــورو كينياتا ،بصحبة
وفــد اقتصادي كبير ،وانطلق معه بعد يــوم واحــد إلــى أسمرا
ملقابلة الرئيس اإلريـتــري ،أسياس أفــورقــي ،ملناقشات ثالثية
حــول «التكامل االقـتـصــادي اإلقـلـيـمــي» .وفــي  4آذار /مــارس،
انطلق أحـمــد مــع أفــورقــي إلــى جــوبــا ملباحثات مــع سلفا كير
مل ـنــاق ـشــة األم ـ ــن وال ـت ـك ــام ــل اإلق ـل ـي ـم ــي ،ث ــم اس ـت ـق ـبــل الــرئ ـيــس
الصومالي ،محمد عبد الله فرماجو ،في أديــس أبابا ( 5آذار/
مـ ــارس) ،ملناقشة ع ــدة مـســائــل ،أهـمـهــا تـقــويــة الـسـلــم واألم ــن
اإلقليميني ،وآليات ضمان تقوية العالقات الكينية ـ ـ الصومالية،
ومواصلة تطوير املوانئ بنحو مشترك ،وضمان دعم العالقات
بــن إدارة أرض الـصــومــال وجـمـهــوريــة الـصــومــال الفيدرالية
للسالم اإلقليمي ،وذهــب معه فــي  6آذار/م ــارس إلــى نيروبي
للوساطة في مسألة الـنــزاع الـحــدودي بني األخـيــرة ومقديشو
وتخفيف التوتر في عالقاتهما.
وأظ ـهــر ه ــذا ال ـن ـشــاط املـل ـحــوظ ألب ــي أح ـمــد نــزوعــا إل ــى قـيــادة
املنطقة ،وسط حالة انتقال من تشبيهه برئيس الوزراء الكندي
ال ـش ــاب جــاســن ت ـ ــرودو ،إل ــى وص ـفــه بــأنــه زع ـيــم «شـعـبــوي»
يبتهج لفكرة الــولــع بزعامته (أبيمانيا  ،)Abiymaniaتمامًا
مثل رجــب طيب أردوغ ــان ودونــالــد تــرامــب ،وال يأبه العتباره
«شعبويًا انتهازيًا يحتال من أجل السلطة على منصة التحول
الديموقراطي» ،وتزايد احتماالت تحوله إلى نسخة معدلة من
الزعيم اإلثيوبي األسـبــق ميليس زيـنــاوي ،خاصة مــع تراجع
تـســامـحــه الــدي ـمــوقــراطــي ،وتـلـمـيـحــه ال ــاف ــت ف ــي مـطـلــع الـعــام
الحالي أمام مؤتمر للمعلمني اإلثيوبيني إلى أنه يمكن الحكومة
اإلثيوبية أن ّ
«تعجل ـ ـ حال وخزها ـ ـ فإصدار مراسيم لالعتقال،
وإلقاء القبض (على املناوئني)».
ّ
وتعول أديــس أبابا على دور سياسي مدعوم إقليميًا ودوليًا
وبروز إثيوبيا كقوة تتفادى
وسط التنافس الحالي على املنطقةّ ،
األقل علنًا ــّ ،
وتعزز أهميتها
االنحياز إلى املحاور اإلقليمية ـ ـ على
الجيواستراتيجية كقوة مهيمنة لجذب مزيد من االستثمارات
من شركاء مختلفني مثل قطر وتركيا والسعودية واإلمارات،
ّ
لسد الفجوات النقدية في البنية األساسية ومناطق التجارة
ال ـحــرة (ظـلــت إثـيــوبـيــا الــوجـهــة االسـتـثـمــاريــة املفضلة لتركيا
فــي أفريقيا طــوال األع ــوام القليلة السابقة ،وتستحوذ حاليًا
بمفردها على نحو نصف مجمل االسـتـثـمــارات التركية في
أفريقيا البالغة نحو  6مليارات دوالر) .وساعد هذا «التوازن»
على دفــع الـبــاد بعيدًا عــن تـكــرار السيناريو اليوغوسالفي،
وتفعيل خطاب املصالحة في الــداخــل ،وتمكني االقتصاد من
تحقيق ق ـفــزات نــوعـيــة مــن قبيل ت ـجــاوزه االقـتـصــاد الكيني
كثاني أكبر اقتصاد في شــرق أفريقيا والقرن األفريقي ،مع
توقع وصول الناتج املحلي اإلجمالي إلى مئة مليار دوالر في
عام ( 2020مقارنة بثمانية مليارات دوالر في عام  ،2003و80
مليار دوالر في عام .)2017
ّ
خ ــال فـتــرة وج ـيــزة ،رك ــز أب ــي أحـمــد عـلــى أه ــم مـلـفــات الـقــرن
األفــري ـقــي الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة ،إذ ت ـنــاولــت مـنــاقـشــاتــه

مــع أفــورقــي دعــم الـعــاقــات الـثـنــائـيــة ،ومــع سلفا كـيــر الـســام
اإلقليمي ،وال ـصــات االقـتـصــاديــة ،وتـطــويــر البنية األساسية
والقدرات املشتركة ،والدفع في اتجاه التكامل اإلقليمي .كذلك،
نجح أبــي أحـمــد فــي دفــع الـصــومــال وكينيا إلــى االت ـفــاق على
وقف التصعيد بينهما ،والعمل معًا على تحقيق السالم ،وذلك
عقب استدعاء كينيا لسفيرها من مقديشو احتجاجًا على
مناقصات حكومية صومالية الستكشاف الغاز والبترول في
وسط املنطقة الحدودية البحرية املتنازع عليها بني البلدين في
املحيط الهندي ،والتي يعمل فيها عمالقة الطاقة مثل «إيني»
و«تــوت ــال» و«أن ــدارك ــو» ،بترخيص مــن الحكومة الكينية منذ
نهاية سبعينيات القرن املاضي .وإلثيوبيا عالقات خاصة مع
«جمهورية أرض الصومال» ،تقوم على العديد من االتفاقات
الثنائية ،ومن بينها ممر أديس أبابا ـ ـ بربرة البالغة قيمته 300
مليون دوالر ،والــذي ّ
تموله اإلم ــارات ،واالستفادة من الوجود
اإلماراتي في «أرض الصومال» للوصول إلى ميناء بربرة ،عبر
الحصول على حصة  19باملئة من مشروع تطوير امليناء.
وبدت مسألة التكامل اإلقليمي جوهرية في مساعي قيادة أبي
أحمد للمنطقة ،والترويج لــدور إثيوبيا في قطاعات الخدمات
في دول املنطقة من خالل مشروعات توليد الطاقة الكهربائية
والبنية األســاسـيــة ،بــالـتـعــاون مــع شــركــاء إثيوبيا اإلقليميني
ً
والــدولـيــن (خــاصــة الخليج وال ـصــن) .وهــي رؤي ــة تجد قبوال
إعالميًا كبيرًا نظرًا للتوسع السريع في اقتصاد إثيوبيا ،ما
دفع كثيرين إلى أن ّ
يعدوه نموذجًا للتنمية السلطوية كما في
الصني ،معززًا بارتفاع الناتج املحلي اإلجمالي بمتوسط 10
باملئة سنويًا طــوال الخمسة عشر عامًا السابقة .وربما كان
التقدير املتقدم مبالغًا فيه ،لكون هذا النمو قد بدأ بالفعل من
قاعدة متدنية بنحو الفت ،في ظل تساؤالت عن مدى استدامة
النموذج اإلثيوبي ،خاصة أن أغلب نموه االقتصادي يأتي من
إنفاق الدولة على الطرق واملناطق الصناعية والسدود العمالقة
وخطوط الطيران األكبر في أفريقيا ،وهي قطاعات ُت َّ
مول في
أغلبها عبر االقتراض من الخارج ،ما دفع إلى تضاعف الدين
بالعملة األجنبية إلــى ما يعادل  350%من عائدات التصدير
السنوية.
وق ــد تـجـســد الـبـعــد االق ـت ـص ــادي ملـســاعــي أب ــي أح ـمــد لـقـيــادة
املنطقة في إدراك كينيا لهذه املساعي ،وعملها ـ ـ من جهتها
ـ ـ على إغراء إثيوبيا بفتح سوقها أمام املنتجات الكينية ،عقب
املنتدى االستثماري الــذي تزامن مع لقاء أبي أحمد بأوهورو
كينياتا في مطلع الشهر ّالجاري ،وبدئها مراجعة تقدم تطبيق
ُ
اتفاق الوضع الخاص املــوقــع في عــام  2012لتعزيز الشراكة
االق ـت ـص ــادي ــة ،وسـعـيـهــا إل ــى ت ـعــزيــز فــرص ـهــا ال ـت ـجــاريــة في
إثيوبيا ،ومنها إلــى إريتريا وجيبوتي والصومال ،وتعويض
اآلثار السلبية من ِق َبل دول جوار كينيا األعضاء في الجماعة
االقتصادية لشرق أفريقيا.
وفيما نجحت قيادة أبــي أحمد للمنطقة في مــوازنــة االهتمام
الـشــرق أوسـطــي املـتـجــدد بــالـقــرن األفــريـقــي واالسـت ـفــادة منه،
وق ـ ّـوت تحالفات إثيوبيا ،وجــذبــت لها استثمارات مهمة ،في
الوقت الــذي حافظت فيه على سياسة خارجية مستقلة ،فإن
ذلك ال ينفي حقيقة أنها تخوض لعبة خطيرة ،متكررة تاريخيًا،
مفادها أن الجمع بني سياسة الخليج القائمة على الصفقات،
والقيادة األفريقية الفاسدة في الغالب ،يمكن أن يثبت تقلبه،
ألن املتنافسني التاريخيني يتخذون تحوالت جديدة ،واألمور
تـتـطــور عـلــى نـحــو يـتـجــاوز سـيـطــرة منطقة الـقــرن األفــريـقــي،
خاصة إذا لفت انتباهنا الدور النشط للسفير األميركي الحالي
في مقديشو ،دونالد ياماماتو ،بعد وساطته في تسوية األزمة
اإلريترية ـ ـ اإلثيوبية ،ودوره في التمكني األميركي في جيبوتي،
ودوره الحالي في الصومال ،وهو دور يلقي تساؤالت مغايرة
عن طبيعة قيادة أبي أحمد في منطقة القرن األفريقي ،سواء
الكبير أو التقليدي.
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العالم

العالم

تقرير

أكد رئيس المفوضية
لـ«األخبار» أن من حق
السودان إيقاف الشركات
بالقانون (أرشيف)

التنقيب عن النفط والغاز في «حاليب»:

◄ وفيات ►
◄ذكرى أسبوع ►

مصر تستغل أزمة البشير

استدعت الخارجية
السودانية ،أمس ،السفير
المصري لدى بالدها،
احتجاجًا على طرح شركة
مصرية مزايدة دولية
الستكشاف النفط والغاز
في البحر األحمر ،في خطوة
تسعى القاهرة من خاللها
إلى استغالل األزمة التي
تعصف بالبلد الجار ،رغم
رسائل الدعم التي تلقاها
البشير من السيسي
الخرطوم ـــ فاطمة المبارك
ً
ع ـ ـ ــادة م ــا ت ـس ـت ـغــل م ـص ــر اضـ ـط ــراب
األوض ـ ــاع الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة
ف ــي الـ ـس ــودان لـتـحـقـيــق م ـكــاســب في
مـثـلــث ح ــاي ــب وش ــات ــن ال ـح ــدودي
امل ـت ـن ــازع ع ـل ـيــه .وإثـ ــر االح ـت ـجــاجــات
الـ ـح ــالـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـج ـ ــاوزت ش ـهــرهــا
الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث ،طـ ــرحـ ــت شـ ــركـ ــة «جـ ـن ــوب
ال ــوادي» املصرية القابضة للبترول
(ح ـكــوم ـيــة) ،األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،أول

مــزايــدة عاملية للبحث والتنقيب عن
الـنـفــط والـ ـغ ــاز ،ف ــي  10ق ـطــاعــات في
البحر األحـمــر ،بينها مــا يقع ضمن
ح ـ ــدود ح ــاي ــب ،م ــا دفـ ــع ال ـخــارج ـيــة
الـ ـس ــودانـ ـي ــة ،أم ـ ــس ،إل ـ ــى اس ـت ــدع ــاء
السفير املصري لــدى بالدها ،حسام
عيسى ،احتجاجًا على الـطــرح الــذي
ستقوم به في حزيران /يونيو املقبل،
بحسب تــأكـيــدات مـســؤول فــي وزارة
النفط املصرية لوسائل إعالم محلية.
وكون شركة «جنوب الوادي» تشرف
على األنـشـطــة البترولية تحت خط
ع ـ ــرض  28شـ ـم ــال (جـ ـن ــوب م ـص ــر)،
حـ ــذر ال ـ ـسـ ــودان ،أول م ــن أم ـ ــس ،في
بيان لـ«املفوضية القومية للحدود
الـ ـس ــودانـ ـي ــة» ،ك ــل ش ــرك ــات ال ـطــاقــة
والـتـعــديــن الــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة ،من
العمل في أربعة قطاعات في منطقة
ح ــاي ــب امل ـت ـن ــازع عـلـيـهــا ( 7و 8و9
و ،)10ط ــرح ـت ـه ــا مـ ـص ــر لـلـتـنـقـيــب
ع ــن ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز وامل ـ ـعـ ــادن ،ومــن
أي مـ ـح ــاول ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــار ف ـي ـهــا أو
استغاللها أو االستثمار في اإلقليم
البري الذي يقابلها.
فبعد مراجعة خطوط الطول والعرض
الـتــي تـحــدد املــواقــع الـجـغــرافـيــة لهذه
امل ــرب ـع ــات ،تــأكــد لـلـمـفــوضـيــة أن هــذه
الـخــريـطــة تــوغـلــت فــي ج ــزء مــن إقليم
الـ ـس ــودان ال ــواق ــع ت ـحــت س ـيــادتــه في
م ـث ـل ــث حـ ــايـ ــب وامل ـ ـ ـيـ ـ ــاه اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
واملـنــاطــق البحرية وال ـجــرف الـقــارئ.

وأوضح رئيس املفوضية ،معاذ أحمد
تـنـقــو ،ل ــ«وكــالــة األن ـبــاء الـســودانـيــة»،
أن ــه سـبــق ل ـ ــوزارة الـنـفــط الـســودانـيــة
تـحــديــد ه ــذه املـنـطـقــة كـمــربــع  ،16ما
يعني أن اسـتـنــاد الـحـكــومــة املصرية
إلـ ـ ــى اتـ ـف ــاقـ ـي ــة عـ ـ ــام ( 1899ات ـف ــاق ـي ــة
حـكــم ثـنــائــي إلدارة ش ــؤون ال ـســودان
ّ
ف ــي ظ ــل االحـ ـت ــال ال ـبــري ـطــانــي ملصر
ّ
والـ ـس ــودان)« ،ال يـصــح وف ــق الـقــانــون
الدولي ،وال ينطبق هنا ،فهو لم يكن

ّ
وقع السودان اتفاقية
إطارية مع السعودية لالستفادة
من خيرات البحر األحمر
ّ
اتفاقية دولية أبدًا بلسان من وقعوه»
فــي ذلــك الـعــام ،كما قــال ،فمصر نالت
استقاللها عــام  ،1922وانضمت إلى
عصبة األمم املتحدة في العام التالي،
ولـ ــم ت ـح ـســب م ـســاحــة ك ــل م ــن مـثـلــث
حاليب ونتوء وادي حلفا (أولى مدن
ال ـ ـسـ ــودان املــرت ـب ـطــة ب ـم ـص ــر) ،ضـمــن
إقليمها.
ف ــي ضـ ــوء ذل ـ ــك ،يـعـتـبــر ال ـ ـسـ ــودان أن
أي عمل مــن هــذا القبيل ُيـعـ ّـرض هذه
الشركات للمساءلة القانونية ،بحسب
ما يؤكد رئيس املفوضية لـ«األخبار»،
الفتًا إلى أن «من حق السودان إيقاف
الشركات بالقانون» ،معتبرًا «خطوة

ط ــرح م ـصــر مـثـلــث حــايــب للتنقيب
عن النفط والـغــاز ،إمعانًا في احتالل
أرض غير مصرية ،ومحاولة ملمارسة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة عـ ـلـ ـيـ ـه ــا» ،وخـ ـص ــوص ــا أن
ال ـقــاهــرة كــانــت ق ــد ات ـخ ــذت إج ـ ــراءات
عدة العام املاضي ،من بينها اإلعالن
عــن بـنــاء مئة مـنــزل فــي حــايــب ،وبث
ب ــرن ــام ــج ت ـل ـف ــزي ــون ــي ،وخ ـط ـب ــة ي ــوم
جمعة من داخل املنطقة ،وإنشاء سد
لتخزين مياه السيول ،وميناء للصيد
في منطقة شالتني .لكن السودان قدم،
في نيسان /أبريل من العام املاضي،
شـ ـك ــوى مل ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن ضـ ــد م ـص ــر،
بشأن إجراء االنتخابات الرئاسية في
املثلث املتنازع عليه.
إزاء مـ ــا ت ـ ـقـ ــدم ،ي ــرج ــح س ـيــاس ـيــون
وم ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ـ ــون وم ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــون
ســودانـيــون أن ي ــؤدي مخطط مصر
إل ــى تــوتــر ال ـعــاقــة بــن الـبـلــديــن من
جديد .فعلى املستوى الرسمي ،شدد
وزير الدولة في وزارة النفط والغاز
ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــة ،سـ ـع ــد ال ـ ــدي ـ ــن حـســن
البشري ،في تصريح إلى «األخبار»،
ع ـل ــى ت ـم ـس ــك ح ـك ــوم ـت ــه ب ـس ــودان ـي ــة
حــايــب ،وأك ــد أن «ال ـس ــودان هــو من
يعطي التراخيص ألي عمل في هذه
املنطقة ،سواء كانت جهة استشارية
أو شــركــة تــريــد ال ـت ـن ـق ـيــب» .واعـتـبــر
أن «أي عـمــل يـتــم فــي مـثـلــث حاليب
مــن أي جـهــة غـيــر قــانــونــي» ،مشيرًا
إل ــى أن «م ـصــر ف ـكــرت ف ــي اسـتـغــال

املـعــادن املــوجــودة فــي حــايــب» .كما
كشف وزيــر الــدولــة فــي وزارة النفط
عن توقيع السودان «اتفاقية إطارية
مع السعودية لالستفادة من خيرات
البحر األحـمــر ،لكن عمليًا لــم تطور
حتى اآلن».
ويـ ــوضـ ــح س ـف ـيــر الـ ـ ـس ـ ــودان األس ـب ــق
ل ــدى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،الــرشـيــد أبــو
ش ــام ــة ،ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار»،
أن «م ـصــر دائ ـم ــا تـنـتـهــز فــرصــة عــدم
ه ــدوء األوض ــاع فــي ال ـســودان لتنفيذ
م ـخ ـط ـط ــات ـه ــا ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك» ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ــى

أن «م ـ ـصـ ــر ط ــالـ ـب ــت ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان بـعــد
ّ
ح ــل ال ـح ـكــومــة ع ـقــب االح ـت ـجــاجــات،
باستكمال الربط الكهربائي ،وعندما
اع ـ ـتـ ــذر ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ب ـح ـج ــة أن وزيـ ــر
الكهرباء لــم ُيـعــن ،قــامــوا بوقف هذا

المرشد األعلى في إيران هجومًا
شن ّ
على كل من الواليات المتحدة
والسعودية والدول األوروبية ،معتبرًا
أن األخيرة خرجت عمليًا من االتفاق
النووي مع فرض عقوبات جديدة
على ًبالده .وفي وقت أبدى فيه
تفاؤال بالعام اإليراني الجديد ،دعا إلى
امتالك قوة ردع في االقتصاد كما في
الشؤون العسكرية
أطلق املرشد اإليراني ،علي خامنئي،
في خطاب بمناسبة السنة اإليرانية
الـ ـج ــدي ــدة ،م ــواق ــف شـ ــدد ف ـي ـهــا عـلــى
ال ـت ـفــاؤل بــال ـعــام امل ـق ـبــل .وأمـ ــام جمع
في مقام اإلمام الرضا بمدينة مشهد
(ش ـ ـ ــرق) ،ان ـت ـقــد ال ـس ــاس ــة اإلي ــران ـي ــن
املتشائمني ،مبديًا اعتقاده بأن العام
ال ـه ـجــري الـشـمـســي ال ـجــديــد (،)1398
الذي بدأ في  21آذار /مارس الجاري،
س ـي ـكــون «ع ـ ــام الـ ـف ــرص واإلم ـك ــان ــات
واالنـفــراجــات» .ورأى أن بــاده تواجه
«حربًا» ،معتبرًا أن «الحرب ال تقتصر
على املدافع واألسلحة ،الحرب األمنية
واالستخبارية هي حــرب أيضًا ،وقد
ت ـكــون فــي بـعــض األح ـي ــان أخ ـطــر من
ال ـح ــرب ال ـع ـس ـكــريــة» .وأش ـ ــار إل ــى أن
الـ ـح ــرب الـ ـي ــوم ع ـلــى إي ـ ــران «تـتـجـلــى
فــي الـشــأن االقـتـصــادي» ،مـشــددًا على
ضـ ــرورة «إل ـح ــاق الـهــزيـمــة بــال ـعــدو».
وت ــاب ــع خــام ـن ـئــي أن هــزي ـمــة ال ـع ــدو،
فــي إشـ ــارة إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،ال
تكفي ،بــل «ينبغي علينا إيـجــاد قـ ّـوة
ردع ،إض ــاف ــة ال ــى إل ـحــاق ـنــا الـهــزيـمــة
ب ــال ـع ــدو .ف ـقــد تـلـحـقــون ال ـهــزي ـمــة في
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خامنئي متفائل بـ«عام االنفراجات»
بـعــض األح ـي ــان بــال ـعــدو ،لـكــن الـعــدو
ي ـب ـق ــى ي ـت ــرب ــص ف ــرص ــة ل ـك ــي ي ـ ّ
ـوج ــه
ضـ ــربـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ال ف ـ ــائ ـ ــدة م ـ ــن ذل ـ ــك.
ّ
ينبغي أن نبلغ بأنفسنا نقطة نتمتع
فيها ّ
بقوة الــردع ،أن يــدرك العدو أنه
عــاجــز ع ــن تــوجـيــه ال ـضــربــات للبالد
م ــن خـ ــال الـ ـفـ ـج ــوات االق ـت ـص ــادي ــة»،
مؤكدًا أن «امتالك قوة الردع متاح كما
هــي ال ـحــال فــي ال ـشــؤون الـعـسـكــريــة».
واس ـت ـش ـه ــد ال ــزعـ ـي ــم اإلي ـ ــران ـ ــي عـلــى
القدرة على تغيير الواقع االقتصادي
بتطور اإلمـكــانــات العسكرية ،بحيث
بات «يعلم أعداؤنا في املنطقة اليوم
أن ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة قـ ـ ــادرة
ب ــواس ـط ــة صــواري ـخ ـهــا ذات الـتـقـنـيــة
النقطوية عـلــى مــواجـهــة وتــدمـيــر أي
عدو في هذه املنطقة».
وج ـ ــدد ان ـت ـق ــادات ــه ل ــأوروبـ ـي ــن على
خـلـفـيــة ال ـت ـعــامــل م ــع امل ـل ــف ال ـن ــووي
اإليــرانــي والـعـقــوبــات األمـيــركـيــة على
طـهــران ،معتبرًا أنهم «خــرجــوا عمليًا
من االتـفــاق الـنــووي» من خــال فرض
عقوبات على إيران ،وأن القناة املالية
ال ـت ــي أن ـش ـئــت أخ ـي ـرًا لــال ـت ـفــاف على
العقوبات مــا هــي إال «دعــابــة ثقيلة».
وق ـ ــال خ ــام ـن ـئ ــي إن ـ ــه ب ـع ــد ان ـس ـحــاب
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة م ــن االتـ ـف ــاق ،كــان
واج ـ ــب األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن أن ي ـق ـف ــوا أمـ ــام
واشـنـطــن «ويـقــولــوا لـهــا :نحن نلتزم
ب ـت ـع ـ ّـه ــدات ـن ــا ،وت ـع ـ ّـه ــده ــم كـ ــان إل ـغ ــاء
ق ـ ــرارات الـحـظــر بــالـكــامــل ،وأن يقفوا
بقوة وصالبة .ولكن ال ،إنهم لم يقفوا
أمام أميركا بحجج مختلفة وحسب،
بل خرجوا عمليًا من االتفاق النووي،
وذلك من خالل فرض عقوبات جديدة
ّ
ضد إيــران» ،مضيفًا« :هـ ّـذا هو سلوك
األوروبيني ،هل يمكن توقع شيء من
هؤالء؟».
وه ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــدة نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــام املـ ـمـ ـلـ ـك ــة
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ّ
بالقول« :يوفرون (األميركيون) لهذه
الحكومة إمكانات نووية ،وقد أعلنوا
أنـهــم سيبنون لها مفاعالت نــوويــة،
وأعـلـنــوا أنـهــم سيبنون لها منشآت
ص ــاروخـ ـي ــة ،وال مـشـكـلــة لــدي ـهــم في
ذلك ألنها دولة تابعة وخانعة لهم».

تصادف نهار األحــد  24آذار 2019
ذكرى مرور أسبوع
على وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة سهام مصطفى ضاهر
زوجها :الحاج عبد الله إسماعيل
أبناؤها :الحاج حسني ،الصيدلي
حسن والحاج عباس
بناتها :أم ــال زوج ــة العميد غالب
مهنا
فاتن زوجة الدكتور نزيه نحله
وفاء زوجة الدكتور حسني أحمد
أش ـق ــاؤه ــا :ي ــوس ــف ،وامل ــرح ــوم ــون
راشد وعدنان والدكتور أحمد
شـقـيـقــاتـهــا :لـيـلــى أرم ـل ــة امل ــرح ــوم
الـحــاج منير الخنسا ،نهلة زوجــة
الحاج سامي الخنسا واملرحومتان
إنصاف والحاجة أسامة
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـمــة ستتلى
آيـ ــات م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم ومجلس
عــزاء حسيني عن روحها الطاهرة
فـ ــي ح ـس ـي ـن ـيــة ال ـ ـبـ ــرجـ ــاوي – بـئــر
حسن من الساعة العاشرة ولغاية
الحادية عشرة قبل الظهر.
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـلــه وقـ ـ ــدره :آل
إسماعيل ،ضاهر ،منصور ،مهنا،
ن ـح ـل ــه ،أحـ ـم ــد وال ـخ ـن ـس ــا وع ـم ــوم
أهالي بلدة القنطرة

5

صواريخنا «النقطوية» قادرة على تدمير أي عدو

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل الى رحمته تعالى املغفور
له
حسني ّفايز فواز
ّ
ووري ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــثـ ـ ـ ــرى ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ:
 ،2019/03/21في بلدته تبنني
 زوجته :ليلى فواز. أوالده :بالل ،منال وأمل. أصـ ـه ــرت ــه :طـ ـ ــارق ف ـق ـيــه وع ـلــيفواز.
 أش ـقــاؤه :املــرحــوم محمد ،علي،ال ـع ـم ـيــد ال ــرك ــن امل ـت ـق ــاع ــد حـســن
(م ــدي ــر ع ــام س ــاب ــق ألم ــن ال ــدول ــة
بالوكالة) وبسام.
 ش ـق ـي ـق ــات ــه :امل ــرح ــوم ــة س ـه ــام،فاطمة ،وردة وصباح.
تقبل الـتـعــازل فــي مـنــزلــه الكائن
فــي بلدته تبنني ،يــومــي  22و23
آذار .2019
تقام ذكرى االسبوع في حسينية
البلدة نهار االحد الواقع بتاريخ:
 ،2019/03/24الـســاعــة العاشرة
صباحًا.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت -
جـمـعـيــة ال ـت ـخ ـصــص وال ـتــوج ـيــه
العلمي  -الرملة البيضاء ،االثنني
الواقع بتاريخ ،2019/03/25 :بني
ال ـســاعــة  14:00وال ـس ــاع ــة 18:00
ً
مساء.
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون :آل فـ ـ ـ ــواز وآل ف ـق ـيــه
وعموم أهالي تبنني

استراحة
1

ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا أن ح ـك ــوم ــة
ال ـ ــري ـ ــاض هـ ــي األس ـ ـ ـ ــوأ فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
وال ـعــالــم ،واص ـفــا إيــاهــا بــ«املـسـتـبـ ّـدة
والــديـكـتــاتــوريــة وال ـفــاســدة والـظــاملــة
والخانعة والتابعة أيـضــا» .وتـطـ ّـرق
إلـ ــى ال ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـنـ ــووي ال ـس ـع ــودي

الــربــط» ،وهــو يعتقد أن مصر أرادت
بـهــذا اإلج ــراء «تثبيت ملكيتها على
حاليب» .وذكر أبو شامة أن «السودان
ف ــي زم ـ ــن (ال ــرئـ ـي ــس األسـ ـب ــق جـعـفــر
محمد) النميري ( )2009 - 1930أتى
بـشــركــة للتنقيب ّ فــي مـثـلــث حــايــب،
لكن املصريني حذروها باعتبار أنها
سـتـعـمــل ف ــي أرض م ـت ـنــازع عـلـيـهــا»،
مــوضـحــا أن الـ ـس ــودان يـمـكـنــه أيـضــا
«مـنــع الـشــركــات الـتــي يتم اختيارها
ل ـل ـع ـم ــل ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ك ـ ـ ــون ح ــاي ــب
سودانية».
ورغــم الدعم السياسي الــذي أظهره
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس عـ ـب ــد ال ـ ـف ـ ـتـ ــاح ال ـس ـي ـس ــي
ّ
ل ـل ـب ـش ـي ــر ف ـ ــي ظ ـ ـ ــل االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
امل ـط ــال ـب ــة ب ــرح ـي ـل ــه ،إال أن ال ـعــاقــة
ب ــن ال ـب ـلــديــن تـعـتــريـهــا ال ـك ـث ـيــر من
الـ ـش ــوائ ــب ،ل ـي ــس ف ــي ال ـ ـنـ ــزاع ح ــول
ّ
مـثـلــث ح ــاي ــب وش ــات ــن الـ ــذي ظــل
عـقـبــة أســاس ـيــة أمـ ــام ت ـقــدم الـعــاقــة
بني البلدين فحسب ،بل أيضًا حول
مــوقــف الـ ـس ــودان م ــن س ــد الـنـهـضــة،
الذي ال يتطابق مع الرؤية املصرية،
ما يمثل أزمة مكتومة بني البلدين.

7

وأضـ ــاف« :طـبـعــا ،إذا مــا بـنــوهــا لهم
فـهــذا لــن يزعجني ويحزنني ،ألنني
ّ
أعلم أن هذه كلها ستقع في املستقبل
القريب بيد مجاهدي اإلسالم إن شاء
الله».
(األخبار)

مآسي الموصل ...ال تنتهي!
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بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة
الله تعالى
نـنـعــي إل ـي ـكــم وفـ ــاة فـقـيــدنــا الـغــالــي
املرحوم:
جودت يوسف بك الزين
زوجته :فاطمة صالح البربير.
أوالده :فرح زوجة الدكتور صالح
الدين مروة وولديهما :مروان ومي.
هــانــي زوج ـتــه رول ــى نـسـيــب وهبي
وولدهما يوسف.
ريــم زوجــة سامر حمزة وابنتيهما:
نايلة ولني.
أشقاؤه :عبد اللطيف واملرحومون:
إسماعيل ،طلعت ،عزت ،عبد العزيز،
رف ـ ـعـ ــت ،ع ـب ــد املـ ـجـ ـي ــد ،ع ـب ــد ال ـكــريــم
ومحمد الزين.
شقيقاته :فاطمة زوجة املرحوم عمر
قبطان واملــرحــومــات :وحيدة زوجة
الــدك ـتــور مـحـمــد عـلــي رض ــا ،فريحة
زوج ــة الـشـيــخ جـعـفــر ال ــزي ــن ،عــزيــزة
زوج ــة شــوكــت عـبــاس ،منيفة زوجــة
علي فهمي ونــاديــا زوج ــة الدكتور
نزار شعيتاني.
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاء زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه :م ـ ـح ـ ـمـ ــد ،أح ـ ـمـ ــد،
ال ــدك ـت ــور م ـح ـم ــود ،ن ـب ـي ــل ،امل ــرح ــوم
صالح البربير ،نتيجة أرملة املرحوم
القنصل مصطفى رضا خليفة ،ندى
أرملة عزيز شعيب.
ووري الثرى في جبانة آل الزين في
بلدته كفررمان أمــس الخميس في
 21آذار الجاري.
تقبل التعازي اليوم الجمعة الواقع
فـيــه  2019/3/22لـلـنـســاء فــي مـنــزل
الفقيد في صيدا من الساعة العاشرة
ً
مساء.
صباحًا وحتى السابعة
ول ـل ــرج ــال ف ــي دارة آل ال ـبــرب ـيــر في
صـ ـي ــدا -شـ ـ ــارع ريـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح مــن
الـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر وحتى
ً
مساء.
السابعة
وفــي بـيــروت غ ـدًا السبت الــواقــع فيه
 2019/3/23في جمعية التخصص
والتوجيه العلمي  -الرملة البيضاء
من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى
ً
مساء.
السادسة
تـ ـص ــادف نـ ـه ــار األح ـ ــد الـ ــواقـ ــع فـيــه
 2019/3/24ذك ـ ــرى م ـ ــرور أس ـب ــوع
على وفاته ،وبهذه املناسبة ستتلى
ع ــن روحـ ـ ــه الـ ـط ــاه ــرة آي م ــن ال ــذك ــر
الحكيم ومجلس عــزاء حسيني في
الـنــادي الحسيني فــي دارة آل الزين
للرجال والنساء في كفررمان الساعة
العاشرة صباحًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل الزين ،آل البربير وعموم
أهالي كفررمان وصيدا.
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أفقيا

ّ
 -1م ــا نـحـصــل عـلـيــه م ــن ن ـب ــات ال ـقــنــب ونـسـتـعـمـلــه ف ــي ص ـنــاعــة ال ـح ـبــال وبـعــض
املنسوجات – خــواطــر ال ــرأس –  -2إقليم هـضــاب وسـهــوب صـحــراويــة قاحلة بني
ّ
للتمني
باكستان وإيــران وأفغانستان –  -3صــات الضفدع – مرتفع من األرض –
–  -4سياسي سوفياتي راحل ورئيس مجلس السوفيات األعلى خلفًا لبريجنيف
عام  -5 – 1982إثنان باألجنبية – من مشتقات الحليب –  -6رب وخالق – ثرى –
عائلة نقيب صحافة لبناني راحل –  -7صاح الظليم – من أدوات ّ
النجار – ّ -8
نظم
ّ
ونضد الغرفة – متشابهان – صفة إمــرأة زانية –  -9غربي باألجنبية – عاصمة
والية أوريغون األميركية –  -10ملك فارس استولى على آسيا الصغرى

عموديًا

 -1دولــة عربية – أوردة الــدم فــي الـبــدن – ّ -2
يفهم ال ــدرس واللغة – مدينة إيطالية في
ّ
َ
توسكانا –  -3إسم بوذا في الصني – قطران وزفت – قطع اليد –  -4قطع الثوب ومزقه –
ضمير منفصل – نثر املاء في كل إتجاه –  -5بلدة لبنانية بقضاء زغرتا – وكالة أنباء
عربية –  -6كسر الخبز قطعًا صغيرة – دولة آسيوية هي اليوم ميانمار –  -7مدينة في
نيجيريا – إسم موصول – ُجحر العقرب أو العنكبوت –  -8حرف نصب – من األزهار – آلة
موسيقية شعبية ذات وتر واحد –  -9من الطيور – أصبحت درجة حرارة املاء على النار
عالية –  -10عائلة عالم فيزياء أميركي راحل لعب دورًا هامًا في مجال األبحاث ّ
الذرية

ّ
لقي  77شخصًا ـ ـ على األقل ـ ــ ،معظمهم نساء وأطفال ،مصرعهم ،أمس ،إثر غرق ّ
عبارة تقل عائالت وسط نهر
دجلة ،في مدينة املوصل ،شمال البالد .وكان الضحايا في طريقهم إلى املدينة السياحية ،الواقعة في غابات املوصل،
للمشاركة في احتفاالت «عيد النوروز» .لكن الحمولة الزائدة وقوة تدفق النهر ،وفق ما ترويه مصادر حكومية ،أدتا إلى
وقوع الكارثة .وأمر رئيس الوزراء ،عادل عبد املهدي ،بفتح تحقيق فوري ،وتسليمه النتائج خالل  24ساعة إلظهار
صدرًا
الحقيقة ،وكشف هوية املسببني ،في وقت أعلن فيه القضاء العراقي توقيف تسعة مسؤولني معنيني بالحادثُ ،م ِ
مذكرات توقيف بحق مالكي ّ
العبارة واملدينة السياحية.
(األناضول)
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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

 -1شوماخر – فهد –  -2اوستراليا –  -3روميو – سانا –  -4الفل – تول –  -5اردو – يم – فخ – ّ -6
تقي
– املارن –  -7تي – جس – رس –  -8أقحوان – مهر –  -9المهم – مي –  -10نجيب الشماس

عموديًا
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مشاهير 3119

حلول الشبكة السابقة

 -1شارلوت تاون –  -2و و و – دقيق –  -3مسماري – ّ
حلي –  -4اتيال – جواب –  -5خروف – اساما
–  -6را – ليل – نهل –  -7لس – ممر – مش –  -8فيات – إسم –  -9هانوفر – هما –  -10الخندريس

حل الشبكة 3118

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6
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فيزيائي إيطالي أميركي ( )1954-1901حصل على جائزة نوبل في الفيزياء
عام  1938وكان ضمن الفريق الذي أنتج أول مفاعل نووي وأول قنبلة ّ
ذرية
 = 1+2+6+3+8+7مدينة إيطالية ■  = 10+4+9+5ضد بخيل ■  = 2+11عملة
آسيوية

حل الشبكة الماضية :ادمون الزعني

انتقلت إلى رحمته تعالى
املرحومة حميدة علي املوسوي
(أرم ـ ـلـ ــة املـ ــرحـ ــوم امل ــؤه ــل م ـهــدي
املوسوي)
أشقاؤها :املرحوم حسني ،العميد
املـتـقــاعــد مـنـيــر ،العميد املتقاعد
رضــا ،الدكتور عاطف واملهندس
يوسف ومحمد.
أوالدهـ ـ ــا :الــدك ـتــور أح ـمــد (مــديــر
عــام االستثمار في وزارة الطاقة
وامل ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاه) ،امل ـ ـه ـ ـن ـ ــدس حـ ـس ــن،
واملهندس علي ،ومنير.
بـنــاتـهــا :أم ـي ــرة ،ه ــدى ،املــرحــومــة
رب ـ ـ ـ ـ ــى ،وعـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــدة زوج ـ ـ ـ ـ ــة ح ـس ــن
محمود املوسوي.
الدفن في بلدتها النبي شيت يوم
الـجـمـعــة  22آذار  2019فــي تمام
الساعة .14.00
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده
وي ــوم ــي ال ـس ـبــت واألحـ ـ ــد ف ــي 23
و 24آذار  2019في منزل زوجها
ال ـك ــائ ــن ف ــي بـ ـل ــدة ال ـن ـب ــي ش ـيــت،
ويوم األربعاء  27آذار في جمعية
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه الـعـلـمــي
(ال ـ ــرمـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـب ـ ـي ـ ـضـ ــاء قـ ـ ـ ــرب أمـ ــن
الدولة).
ل ـل ـف ـق ـي ــدة ال ــرحـ ـم ــة ولـ ـك ــم األجـ ــر
والثواب
اآلسـ ـف ــون :آل امل ــوس ــوي وجـمـيــع
أهالي بلدة النبي شيت
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الجمعة  22آذار  2019العدد 3718

الجمعة  22آذار  2019العدد 3718

إعالنات

إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

نتائج اللوتو اللبناني
42 36 31 18 16 13 10

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية2011/198 :
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل - .بوكالة املحامي روي خوري
املنفذ عليه :محمد عباس قاسم زين  -شمسطار
السند التنفيذي وقيمة الدين :رصيد سندات دين بمبلغ  /1465/دوالر أميركي ،عدا
الفوائد واملحلقات.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني في تمام الساعة العاشرة من يوم الجمعة
الواقع في  2019/4/5موجودات منزل املنفذ عليه محمد عباس قاسم زين الكائنة في
بلدة شمسطار ،وهي على الشكل التالي:
الشرح
سجادة بطول  3وعرض  4أمتار
تلفزيون  32إنش ماركة توشيبا
براد صغير درفتني قياس  21قدم ماركة جنرال
خزانة خشبية بطول  1وعرض  2متر
فرن غاز  6عيون ماركة تكنو غاز
طاولة خشبية صغيرة عدد 3
غرفة جلوس
تخت صغير مفرد مع فراش عدد 2
خزانة خشب بطول مترين وعرض مترين
غسالة جرنني
تخت مجوز مع كومودينا عدد 3
غسالة اوتوماتيك
براد ماء صغير
خزانة خشب  4درف لألحذية
هوفر توشيبا

التخمني بالدوالر األميركي
$ 150
$ 150
$ 200
$ 100
$ 200
$ 75
$ 500
$ 300
$ 100
$ 100
$ 500
$ 100
$ 50
$ 100
$ 50

مجموع التخمني بالدوالر األميركي2675 :
مجموع بدل الطرح بالدوالر األميركي1605 :
شروط البيع:
 عـلــى الــراغــب بــالـشــراء الـحـضــور بــاملــوعــد امل ـحــدد اع ــاه ال ــى مـكــان وج ــود األم ــوالاملحجوزة مصحوبًا بالثمن نقدًا ورسم الداللة  %5خمسة باملئة.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إجراء استقصاء اسعار لشراء قطع غيار
لـنـظــام الـتـحـكــم االوتــومــاتـيـكــي ملحولي
الـلــواحــق  TSA1و TSA2ل ــزوم محطات
عرمون  -الحرج  -رأس بيروت  -املكلس
الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االس ـع ــار امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة مـجــانـيــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الجمعة الــواقــع فــي 2019/05/17
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
.11:00
بيروت في  19آذار 2019
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية
MEIZA MAMED MENDE
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/842502

جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
ل ــإص ــدار ال ــرق ــم  ،1702وجـ ــاءت النتيجة
على الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة36 - 31 - 18 - 16 - 13 - 10 :
الرقم اإلضافي42 :
ـى:
ـ
ل
األو
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ـ
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ـ
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ـ
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ـات
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ب
ـو
ـ
ح
ـ
س
املـبـلــغ امل ـتــراكــم لـ
إعالم تبليغ
 946,720,281ل.ل.
املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة 0 :تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الــواردات /املصلحة املالية االقليمية في محافظة النبطية ـ ـ دائــرة االلتزامالضريبي ،دائرة خدمات املكلفني ،دائرة التدقيق امليداني ودائرة معالجة املعلومات الواردة أسماؤهم في الجدول ادناه للحضور
 عدد الشبكات الرابحة0 :الى مركز الدائرة الكائن في مدينة النبطية ،مفرق الراهبات ،سنتر حرب ،الطابق الثاني ،هاتف  07/768491لتبلغ البريد املذكور
 الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :ً
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء
اإلضافي):
مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 :تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
رقم املكلف رقم البريد املضمون
اسم املكلف
 الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
RR192581704LB
1894929
جورجينا نزيه زرقط
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:RR192581973LB
2269122
EM-GlOBAL.LTD
 60,057,900ل.ل.
شبكة
12
الرابحة:
 عدد الشبكاتRR192582157LB
2736240
عباس محمود حجازي
 الجائزة اإلفرادية لكل شبكة5,004,825 :RR192582165LB
2960724
احمد محمد حجازي
ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
RR192582174LB
شركة الخيرات للتجارة العامة – توصية بسيطة 2769782
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
RR192582188LB
2498797
محمد علي احمد طه
 60,057,900ل.ل.
شبكة.
1,051
الرابحة:
 عدد الشبكاتRR192574495LB
1563208
شركة الرابية النبطية الجديدة
 الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 57,144 :ل.ل.RR192574460LB
891750
عدنان شامل ابو دهن
¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:RR192582948LB
3515329
حسن محمد معتوق
 138,008,000ل.ل.
RR192583055LB
3188137
شركة الفرعون ش.م.م.
 عدد الشبكات الرابحة 17,251 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل.RR192582965LB
2162577
عيسى نعمه الشيخ علي
 املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةRR192574345LB
573656
حسن عبدالله عبيد
للسحب املقبل1,104,372,269 :
 املـ ـب ــال ــغ املـ ـت ــراكـ ـم ــة ل ـل ـم ــرت ـب ــة ال ـث ــان ـي ــة2019/02/22
2019/02/08
RR192583002LB
176611
خضر عبد املجيد خازم
واملنقولة للسحب املقبل134,987,478 :
2019/02/18
2019/02/07
RR192574473LB
1188800
محمد يوسف حالوي
نتائج زيد
جـ ـ ـ ـ ــرى م ـ ـ ـسـ ـ ــاء أمـ ـ ـ ـ ــس سـ ـ ـح ـ ــب زيـ ـ ـ ـ ــد رق ـ ــم
2019/02/12
2019/02/01
RR192574513LB
1947933
محمد وائل كاظم االمني
1702وجاءت النتيجة كاآلتي:
RR192582452LB
1991206
شركة االخرس غروب
الرقم الرابح61619 :
¶ الجائزة األولى
RR192582466LB
1991206
شركة االخرس غروب
 قيمة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة75,000,000 :RR192581103LB
251778
محمد حسني جفال
ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة3 :RR192581165LB
209454
علي امني جفال
 الجائزة اإلفرادية لكل ورقة25,000,000 :RR192581633LB
3163523
رامي علي نصر الله
ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.1619 :
RR192581324LB
3487244
سارة احمد فرحات
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.RR173918057LB
1423523
هيثم درويش محسن
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.619 :
RR192583285LB
3264900
محمد حسني غندور
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.19 :
2019/02/18
2019/02/07
RR192582829LB
3516856
نعيم غالب قميحه
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.2019/02/17
2019/01/04
RR192581593LB
1591547
ايهاب محمد قميحه
امل ـ ـب ـ ــال ـ ــغ املـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب امل ـ ـق ـ ـبـ ــل:
 25,000,000ل.ل.
2019/02/16
2019/01/04
RR192581616LB
3343101
هادي ادهم جابر
نتائج يومية
2018/12/20
2018/12/13
RR192581077LB
553681
رضا حسني بركات
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 796
وجاءت النتيجة كاآلتي:
				
• يومية ثالثة867 :
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
• يومية أربعة1431 :
رئيس املصلحة املالية االقليمية ملحافظة النبطية
• يومية خمسة45105 :

سعد مصطفى بري
التكليف 486

التكليف 489
إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـمــديــد مـهـلــة
استدارج العروض العائد لشراء اعمدة
خشبية ط ــول  10م( .ع ــدد  ،)270وذلــك
وفـ ـ ــق املـ ــواص ـ ـفـ ــات ال ـف ـن ـي ــة وال ـ ـشـ ــروط
االداريــة املحددة في دفتر الشروط الذي
يـمـكــن الـحـصــول عـلــى نـسـخــة عـنــه لقاء
خـمـسـمــايــة ال ــف ل ـيــرة لـبـنــانـيــة (تـضــاف
 )TVAم ــن ق ـســم الـ ـش ــراء ف ــي املـصـلـحــة
االدارية في مركز الشركة في البحصاص
ما بني الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من
كل يوم عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االربعاء
الــواقــع فيه  10نيسان  2019الساعة 12
ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 482
إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
املغفلة ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض
ملسح وتنظيف عوازل وسالسل خطوط
النقل  35و 66ك.ف .ومحطات التحويل
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ال ــواقـ ـع ــة ض ـم ــن اس ـت ـث ـمــار
القاديشا ،وذلــك وفق املواصفات الفنية
والـ ـش ــروط االداريـ ـ ــة املـ ـح ــددة ف ــي دفـتــر
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن ال ـح ـص ــول عـلــى
نـسـخــة ع ـنــه ل ـق ــاء مـبـلــغ م ـئــة ال ــف لـيــرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
في مصلحة الشؤون املشتركة في مركز
الشركة في البحصاص ما بني الساعة 8
صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـه ــي م ـ ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ي ــوم
الـخـمـيــس ال ــواق ــع فـيــه  11نـيـســان 2019
الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 487
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
ال ــى املـنـفــذ عـلـيــه عـلــي اي ــوب ع ـيــاش من
ً
الــدويــر ومـجـهــول محل االقــامــة ،وعمال
بــاح ـكــام امل ـ ــادة  409أ.م.م .تـنـبـئــك هــذه
الــدائــرة بــان لديها باملعاملة التنفيذية
رقــم  2019/159واملتكونة بــن الدكتور
ع ــام ــر اب ــراهـ ـي ــم ح ـط ـيــط وب ـي ـن ــك ان ـ ــذارًا
تنفيذيًا بـمــوضــوع الـحـكــم ال ـصــادر عن
امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة ف ــي الـنـبـطـيــة رقــم
 2019/15تاريخ  2019/1/15واملتضمن
اعتبار العقار رقم /39الدوير غير قابل
ل ـل ـق ـس ـمــة ع ـي ـنــا ب ــن الـ ـش ــرك ــاء وب ــازال ــة
ال ـش ـيــوع ف ـيــه بـيـنـهــم ع ــن طــريــق طــرحــه
للبيع بــاملــزاد العلني على اســاس سعر
الـطــرح الـبــالــغ  23220د.أ .او مــا يعادله
بالليرة اللبنانية بتاريخ الطرح وتوزيع
نــاتــج الثمن على الـشــركــاء وتضمينهم
الرسوم والنفقات كل بنسبة حصته في
امللك.
وعـلـيــه ت ــدع ــوك ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
قانوني الستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بـحـقــك اص ــوال
بــانـقـضــاء  20يــومــا تـلــي الـنـشــر مضافًا
اليها مهلة االنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن
قرر مجلس نقابة مصممي الديكور في
لبنان  -دعوة لجمعية العمومية العادية
ال ـس ـنــويــة لــان ـع ـقــاد ف ــي م ــرك ــز الـنـقــابــة
ال ــدورة سنتر خ ــراط الـطــابــق الـســادس،
بناء على النظام الداخلي للنقابة ،وذلك
الساعة الثانية عشرة مــن ظهر السبت
 30اذار  2019حتى الساعة الثانية من
بـعــد ظـهــر ملناقشة مــوازنــة ال ـعــام 2018
والتصويت عليها واقرارها وابراء الذمة
 -وشؤون اخرى.

على ان تكون قانونية بحضور نصف
االع ـ ـ ـضـ ـ ــاء زائ ـ ـ ـ ــد واح ـ ـ ـ ــد واال س ـي ــرج ــأ
االجتماع الى موعد اخر في الوقت نفسه
واملـكــان عينه مــن يــوم السبت  6نيسان
وتكون قانونية بمن حضر ،والحضور
محصور بالذين سددوا اشتراكاتهم.
اعالن
صادر عن بلدية الغبيري
تـ ـعـ ـل ــن بـ ـل ــدي ــة الـ ـغـ ـبـ ـي ــري ع ـ ــن ت ــأج ـي ــل
فـ ــض ال ـ ـع ـ ــروض فـ ــي م ـن ــاق ـص ــة ت ـلــزيــم
م ـ ـشـ ــروع ان ـ ـشـ ــاء مـ ـ ــرآب ل ـل ـع ـم ــوم عـلــى
ال ـع ـق ــار رقـ ــم /1548ال ـ ـش ـ ـيـ ــاح ال ـع ـقــاريــة
ضمن نـطــاق بلدية الغبيري (باعتماد
طــريـقــة املـنــاقـصــة ال ـعــامــة) .مــن الـســاعــة
ال ـعــاشــرة ص ـبــاح ي ــوم االربـ ـع ــاء الــواقــع
فــي  2019/03/26الــى الساعة العاشرة
من يوم االربعاء الواقع في 2019/4/24
وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــروض وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـ ــاص ـ ــول
املـ ـنـ ـص ــوص ع ـن ـهــا ف ــي دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
الخاص على ان تصل هذه العروض قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد الجراء املناقصة.
الغبيري في 2019/3/21
رئيس بلدية الغبيري
معن منير خليل

التالية:
 - 1االطــاع على تقريري لجنة املراقبة
وم ـ ـج ـ ـلـ ــس االدارة وعـ ـ ـل ـ ــى املـ ـي ــزانـ ـي ــة
العمومية لسنة  2018والتصديق عليها.
 - 2تبرئة ذمة مجلس االدارة.
 - 3انتخاب هيئات ادارية جديدة.
اذا ل ــم ي ـك ـت ـمــل ال ـن ـص ــاب ت ـع ـقــد جـلـســة
ثانية يوم الخميس  2019/4/18الساعة
السادسة نفس املكان.
رئيس مجلس االدارة
بشاره دعبول

إعالم تبليغ
دخل إعتراضات 2019/ 4
التزام 2018/ 58 2019/ 12-11-6
تدقيق 2018/ 45 2019/ 11
خدمات 2018/ 67-62 2019/ 12-11-8
معالجة 2018/58 2019/ 10
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– املـكـلـفــن الـ ـ ــواردة أس ـمــاؤهــم ف ــي ال ـجــدول
املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق االول لتبلغ البريد املذكور
ً
تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني 		 . http://www.finance.gov.lb
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
2019/5/3
2019/25/1
2019/4/3
2019/23/1
2019/28/2
2019/29/1
2019/28/2
2019/18/2
2019/28/2
2019/18/2
2019/1/3
2019/19/2
2019/5/3
2019/20/2
2019/27/2
2019/21/2
2019/4/3
2019/22/2
2019/5/3
2018/22/10
2019/27/2
2019/18/2
2019/27/2
2019/18/2
2019/27/2
2019/19/2
2019/27/2
2019/20/2
2019/1/3
2019/19/2
2019/5/3
2019/20/2
2019/27/2
2019/18/2
2019/4/3
2018/12/12
2019/28/2
2019/1/2
2019/28/2
2019/1/2
2019/28/2
2019/4/2
2019/1/3
2019/5/2
2019/28/2
2019/4/2
2019/28/2
2019/4/2
2019/28/2
2019/4/2
2019/5/3
2019/5/2
2019/28/2
2019/1/2
2019/28/2
2019/6/2
2019/28/2
2019/4/2
2019/4/3
2019/18/2
2019/5/3
2019/20/2
2019/28/2
2019/21/2
2019/4/3
2019/22/2
2019/28/2
2019/15/2
2019/5/3
2018/30/11
2019/6/3
2018/30/11
2019/5/3
2018/30/11
2019/4/3
2018/18/12
2019/28/2
2018/17/12
2019/28/2
2018/14/12
2019/28/2
2018/18/12
2019/28/2
2018/18/12
2019/28/2
2018/17/12
2019/1/3
2018/19/12
2019/28/2
2018/17/12
2019/5/3
2018/9/3
2019/4/3
2018/24/12
2019/28/2
2018/26/12
2019/4/3
2018/22/12
2019/1/3
2018/21/12
2019/4/3
2018/22/12
2019/28/2
2018/24/12
2019/4/3
2018/24/12
2019/4/3
2018/21/12
2019/28/2
2018/24/12
2019/28/2
2018/26/12
2019/28/2
2018/24/12
2019/1/3
2018/24/12
2019/4/3
2018/21/12

رقم املكلف رقم البريد املضمون
اسم املكلف
RR194646031LB
203176
كوادراكيم ش.م.ل
دعوة لعقد جمعية عمومية عادية
الجمعية
استنادًا الى قرار مجلس ادارة
شركة امباير اوف لكجوري سرفيسز اوف شور ش.م.ل RR194653275LB 1774598
وتصريف
التعاونية النـتــاج وتصنيع
RR194643018LB 2782051
مودي ادم وشركاه ش.م.ل
امل ــواد الغذائية والــزراعـيــة والحيوانية
RR194649109LB
540145
طارق محمد جبوري
"أط ــاي ــب ال ــري ــف" بـتــاريــخ 2019/03/19
RR194648942LB
558418
شادي عادل قديح
ت ـع ـق ــد ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة ال ـع ــادي ــة
اج ـت ـمــاعــا ب ـت ــاري ــخ  2019/04/05عند
RR194649112LB 1983147
اليت ش.م.ل ( اوف شور)
الـســاعــة الـتــاسـعــة قـبــل الـظـهــر فــي مركز
RR194649483LB 2689697
نايت فنتشورز هولدنغ ش.م .ل
جـمـعـيــة ال ـش ـبــان املـسـيـحـيــة س ــن الـفـيــل
RR194650155LB
71717
محمد معروف صيداني
 ح ـ ــرش تـ ــابـ ــت دل ـ ـتـ ــا س ـن ـت ــر ال ـط ــاب ــقRR194649965LB 2387779
شركة سيدرز فيول ش م م
الثالث بلوك ب واذا لم يكتمل النصاب
RR190918255LB 1810632
كوبرا ج ش.م.م
ال ـق ــان ــون ــي ف ــي ال ـج ـل ـســة االول ـ ــى تــدعــى
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة لــان ـع ـقــاد بنفس
RR194648324LB
69350
روجيه يوسف خليفة
التاريخ واملكان عند الساعة الثانية من
RR194649735LB
71738
رمزي نقوال عكاوي
بعد الظهر ويكون على جــدول اعمالها
RR194649276LB
280048
مجموعة اس.دي.ار .للصناعة والتجارة ش.م.م
ما يلي:
إعالن
RR194649744LB
293250
بسام الياس الحاج
ت ـصــديــق امل ـيــزان ـيــات امل ــوق ــوف ــة بـتــاريــخ
من أمانة السجل العقاري في الشوف
RR194648443LB 1326636
شركة ناين الين ش.م.م
طلبت صونيا رؤوف برجاس بو ضرغم  2018/12/31وابراء ذمة اعضاء مجلس
وكـيـلــة بـســام حكمت عـبــد الـصـمــد سند االدارة عــن اعـمــالـهــم خ ــال ه ــذه الـفـتــرة
RR194649280LB 2132437
اكسيبت اش ش م م
ملكية بدل ضائع للعقار  1119عماطور .وع ـ ـ ــرض ل ـل ـن ـش ــاط ــات الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـهــا
RR194649174LB 2646733
أم أند بي فارما ش.م.ل
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15الجمعية وتـنــوي الـقـيــام بها مــن ضمن
RR190926610LB 2636801
كريم حسني رشيدي
يومًا خططها املستقبلية.
RR194647054LB
1479
شركة اتاف ش.م.ل.
رئيس مجلس االدارة
أمني السجل العقاري في الشوف
RR194647068LB
الشركة اللبنانية للصناعة والتجارة ش.م.م 1495 LITE . SARL
مي طرابلسي
هيثم طربية
RR194637600LB
5709
شركة الغزال العقارية
إعالن
إعالن
RR194647023LB
100086
جمال عفيف جدايل
بيروت
في
العقاري
السجل
أمانة
من
بيروت
تنفيذ
صادر عن دائرة
RR194647553LB
144231
هاني علي سالمي
طلب شفيق محمد شنتوف سند تمليك
غرفة الرئيس فيصل مكي
ّ
RR194647540LB
144240
نزيه علي سالمي
يبلغ الى املنفذ عليها :شركة املجموعة ب ــدل ضــائــع عــن حـصـتــه بــالـعـقــار 1140
RR194647567LB
144246
مصطفى علي سالمي
ميناء الحصن.
الدولية العقارية ش.م.ل.
ً
للمعترض مراجعه االمانه
ع ـ ـم ـ ــا ب ـ ــأحـ ـ ـك ـ ــام امل ـ ـ ـ ـ ـ ــادة  409أص ـ ــول
RR194647037LB
194528
انترساب
خالل  15يومًا
محاكمات مدنية تعلمكم دائ ــرة تنفيذ
RR194647045LB
254824
هيلمان-اوف شور
بيروت
في
العقاري
السجل
أمني
بيروت بأن لديها في املعاملة التنفيذية
RR194647385LB
420674
منى محمد عيتاني
جويس عقل
رقم  2018/2041انــذارًا تنفيذيًا موجهًا
RR194646955LB 3084443
راوول روجيه نجيم
اليكم من طالب التنفيذ جمعية مالكي
RR194648559LB
537548
انطوناكي جان زيرفوس
العقار رقم  /4272/املصيطبة ،وناتجًا
إعالن
عــن طلب تنفيذ نفقات مشتركة بقيمة من أمانة السجل العقاري في عاليه
RR194649293LB 1934144
حسني علي االشمر
/25800د.أ .وعليه تدعوكم هذه الدائرة طـلــب ط ــارق فـهــد ال ـغــريــب وك ـيــل منيف
RR194649846LB
92955
محالت فالما
لـلـحـضــور الـيـهــا شخصيًا أو بــواسـطــة عادل رافع ملورثه عادل هاني رافع سند
RR194649863LB
شركة سليم مزنر ش.م.م 193031 SELIM MOUZANNAR S.A.R.L
وكيل قانوني الستالم االنذار التنفيذي تمليك بدل ضائع للعقار  1535عبيه.
RR194648514LB
261827
ساره مروان بدر
واالوراق املــرفـقــة بــه ،علمًا بــأن التبليغ
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
RR190924636LB
124008
محمد عفيف يموت
ي ـت ــم ق ــان ــون ــا ب ــان ـق ـض ــاء م ـه ـلــة عـشــريــن
يومًا
ي ــوم ــا ع ـل ــى ن ـش ــر ه ـ ــذا االع ـ ـ ـ ــان ،وع ـلــى
أمني السجل العقاري في عاليه
RR190923922LB
141184
نور الدين خليل حوحو
تعليق نسخة عنه وعــن االنــذار املذكور
داغر
ليليان
RR190924959LB 1430598
اديب يوسف رعد
على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة تنفيذ
RR190926022LB
39964
فردنيان جورج خوري
بيروت ،ليصار بعد انقضاء هذه املهلة
إعالن
RR194612086LB
77417
ناجي جوزيف قوزي
ومهلة االنــذار التنفيذي البالغة خمسة تجري املؤسسة العامة إلدارة مستشفى
ً
RR194611253LB
138869
مروان انور رزق
أيام ،الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال مرجعيون الحكومي مناقصة عمومية
حتى الدرجة االخيرة.
ل ـشــراء خـمـســة اج ـهــزة ال ـت ـحــال الــدمــوي
RR190926107LB
148118
داود جورج مجاعص
بيروت
تنفيذ
مأمور
ـى
ـ
ن
ـ
ب
ـ
م
ـي
ـ
ـ
ـ
ف
ـك
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ل
وذ
ـى
ـ
ف
ـ
ـ
ش
ـ
ـ
ت
ـ
ـ
س
ـ
ـ
مل
ا
ـزوم
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ل
RR190926795LB
270730
جورج جوزف بو عاصي
ً
ابتداء من الساعة  12:00ظ من
حسني عاكوم املؤسسة
RR194611868LB
992784
جهاد انطوان حداد
يوم الثالثاء الواقع في  .2019/4/9على
RR194613395LB 1270930
ديسكفري شوبنغ سنتر ش.م.م
الراغبني باالشتراك الحضور الى مبنى
دعوة
RR194611925LB 3389535
ثري رومز ش م ل
م ـح ـضــر اج ـت ـم ــاع م ـج ـلــس االدارة رقــم امل ــؤس ـس ــة الس ـت ــام دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
 2019/2تـ ــاريـ ــخ  2019/3/18يــدعــو أمانة سر االدارة ضمن الــدوام الرسمي،
RR185286406LB
60356
عصام وفيق مسالخي
م ـج ـل ــس ادارة ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـع ــاون ـي ــة على ان تقدم العروض في مهلة اقصاها
RR194611942LB
34751
خليل يوسف عازوري
ال ــزراعـ ـي ــة ف ــي ب ـل ــدة بـ ــان ق ـض ــاء بـشــري الساعة  12:00ظ من يوم االثنني الواقع
RR194630408LB
150848
ميرنا انطون جرمانوس
االعـضــاء الجتماع الجمعية العمومية في .2019/4/8
RR194615992LB
197158
لي افيش دي النونس ش.م.ل
رئيس مجلس اإلدارة
الذي سيعقد يوم الخميس 2019/4/18
RR194631139LB
204890
االنماء للتجاره العامه واملقاوالت ش.م.م
املدير
الساعة الخامسة في مركز الجمعية في
الدكتور مؤنس كالكش
بلدة بان قضاء بشري لدراسة املواضيع
RR194612510LB
868494
كابيتال بلدرز ش.م.ل
RR194631920LB
963058
شركة برايم الدارة املمتلكات ش.م.ل
RR194616012LB 1218513
شركة سكي سويت ش.م.ل
RR194613458LB 1325097
شركة سي.بي .جي ميديل إيست ش.م.ل اوف شور
RR194631522LB 1405857
ستو ش.م.ل
شركة اركيتكشر كونستراكشن اند مانجمنت ش.م.ل RR194630399LB 1723220
RR194612355LB 1808506
مالتي دي ش.م.م multi -d sarl
RR194631536LB 2210139
شركة ديجيتال ش.م.ل
RR194616057LB 2373783
ميان غروب ش م ل اوف شور
				
				
تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
				
				
				

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 477
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قضية
ّ
مصر تختنق ...وعالء األسواني «متهم» بالرأي الحرّ
زينة حداد

خشيت دور النشر اللبنانية من إصدار بيان تضامني مع
الكاتب المصري

ال جــديــد ،ال أخـبــار ثقافية تأتي من
ال ـق ــاه ــرة إال ال ـح ـبــس أو ال ـغ ــرام ــات
أو ال ـن ـفــي .قـبــل أيـ ــام ،أع ـلــن الــروائــي
امل ـ ـصـ ــري ع ـ ــاء األس ـ ــوان ـ ــي إح ــال ـت ــه
إل ـ ـ ــى ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ب ـت ـه ـمــة
«إه ــان ــة الــرئ ـيــس وال ـق ــوات املسلحة
وامل ــؤس ـس ــات الـقـضــائـيــة امل ـصــريــة».
دار «أك ــت س ــود» الباريسية ناشرة
األسواني ووكيله األدبي في فرنسا
ّ
أكـ ــدت فــي ب ـيــان لـهــا «أن االتـهــامــات
املوجهة إلــى األســوانــي تستند إلى
مقاالت يكتبها في موقع «دويتشه
فيله» العربي ،وإلى روايته األخيرة
«جمهورية كأن» التي تروي أحداث
ثورة عام .»2011
م ــن ج ــان ـب ــه ،روى ص ــاح ــب «ع ـم ــارة
ي ـع ـقــوب ـيــان» ف ــي م ـقــال ن ـشــره مــوقــع
شـبـكــة «دوي ـت ـشــه فـيـلــه» املـضــايـقــات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـع ـ ـ ّـرض لـ ـه ــا ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
ً
األخ ـي ــرة ،وصـ ــوال إل ــى تـحــويـلــه إلــى

محاكمة عسكرية .إذ بدأت املضايقات
بإلغاء نــدوتــه األسبوعية الـتــي كان
يـعـقــدهــا ف ــي أح ــد م ـقــاهــي ال ـقــاهــرة،
ثم انتقلت الندوة إلــى «دار ميريت»
ف ـ ــي وس ـ ـ ــط الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،ث ـ ــم ان ـت ـه ــى
األم ــر بــاحـتـجــاز أم ــن مـطــار الـقــاهــرة
لألسواني ألكثر من مرة أثناء سفره.
وأضـ ـ ــاف« :امـ ـت ـ ّـدت امل ـضــاي ـقــات إلــى
أس ــرت ــي .ف ـقــد ت ـعـ ّـرضــت اب ـنـتــي نــدى
لحادث سير عندما خبطها شخص
يـ ـق ــود مــوتــوس ـي ـكــل بـ ـ ــدون رخ ـص ــة.
لكن محضر الشرطة اختفى ً وظهر
ّ
مـحـضــر آخ ــر جـعـلـهــا مــت ـه ـمــة .وفــي
املحكمة ،لم يستمع القاضي إلى أي
ّ
أق ــوال أو مــراف ـعــات ،لكنه فـقــط تــأكــد
م ــن اسـ ــم اب ـن ـتــي ث ــم ُح ـك ــم بحبسها
وبكفالة مالية .قاتلنا حتى تم إلغاء
الحبس في محكمة الدرجة الثانية».
وت ـ ــاب ـ ــع األس ـ ـ ــوان ـ ـ ــي« :انـ ـتـ ـهـ ـي ــت مــن
كتابة روايتي «جمهورية كأن» التي
ْ
ُ
وصفت فيها الجرائم التي ارتكبتها
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات امل ـ ـصـ ــريـ ــة ض ـ ــد ش ـب ــاب

ال ـثــورة .خــاف الـنــاشــرون املصريون
ْ
م ــن ن ـش ــر ال ـ ــرواي ـ ــة ،ف ـن ـشــرت ـهــا «دار
اآلداب» فــي بـيــروت .تـ ّـم منع الــروايــة
فـ ــي م ـص ــر وش ـ ــن إعـ ـ ــام املـ ـخ ــاب ــرات
حـمـلــة غـيــر مـسـبــوقــة ضــد ال ــرواي ــة».
واختتم صاحب «شيكاغو» مقالته
ب ـنــداء إل ــى املـ ّـدعــي ال ـعــام الـعـسـكــري:
«إذا ك ــان ــت جــري ـم ـتــي ه ــي الـتـعـبـيــر
بصراحة عن أفـكــاري ،فإني معترف
وفخور بها .إن ما تعتبرونه جريمة
أع ـ ـت ـ ـبـ ــره واجـ ـ ـ ــب ال ـ ـكـ ــاتـ ــب وشـ ــرفـ ــه،
ولـ ـس ــوف أس ـت ـم ــر ف ــي ارت ـ ـكـ ــاب ه ــذه
الجريمة حتى نهاية العمر».
عـ ـل ــى ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،رفـ ـ ــض «اتـ ـح ــاد
الـ ـن ــاش ــري ــن ال ـ ـع ـ ــرب» إصـ ـ ـ ــدار ب ـيــان
تـضــامـنــي م ــع ال ـنــاشــر خــالــد لطفي
امل ـ ـح ـ ـكـ ــوم عـ ـلـ ـي ــه ب ــالـ ـسـ ـج ــن خ ـمــس
سنوات أمام محكمة عسكرية أيضًا
بسبب نشر وتوزيع كتاب «املــاك»،
وت ـ ّـم اتـهــامــه بتهمتني متناقضتني:
ّ
«إف ـ ـ ـشـ ـ ــاء أس ـ ـ ـ ـ ــرار عـ ـسـ ـك ــري ــة ،وب ـ ــث
ش ـ ـ ــائـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات مـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرض ـ ـ ــة» .وعـ ـلـ ـم ــت

«األخ ـبــار» مــن مـصــادرهــا أن رئيس
االتـ ـح ــاد م ـح ـمــد رشـ ــا ات ـص ــل بـعــدد
مــن الـنــاشــريــن اللبنانيني يدعوهم
لـعــدم إص ــدار ّ
أي بـيــانــات للتضامن
مع صاحب مكتبة «تنمية» ،بحجة
أن األوض ـ ـ ــاع ف ــي م ـص ــر ال تـتـحـ ّـمــل
م ـث ــل هـ ــذه الـ ـبـ ـي ــان ــات! وقـ ــد رف ـضــت
ال ـع ــدي ــد م ــن دور ال ـن ـشــر الـلـبـنــانـيــة
التوقيع على البيان خوفًا مــن عدم
م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي «مـ ـع ــرض ال ـق ــاه ــرة
ال ــدول ــي ل ـل ـك ـت ــاب» ،ل ـي ـصــدر ال ـب ـيــان
ً
حـ ـ ــامـ ـ ــا تـ ــوق ـ ـيـ ــع أربـ ـ ـ ـ ــع دور ف ـقــط
ه ــي« :ال ـت ـن ــوي ــر»« ،اآلداب»« ،الـ ــدار
العربية للعلوم ن ــاش ــرون»« ،شركة
املطبوعات للتوزيع والـّنـشــر» .وقد
اع ـت ـب ــر الـ ـن ــاش ــرون امل ــوقـ ـع ــون عـلــى
ّ
ّ
الـبـيــان أن مــا حـصــل ي ــؤدي إلــى بــث
ح ــال ــة مـ ــن ال ـ ـفـ ــزع ل ـ ــدى ال ـن ــاش ــري ــن،
وينال من املشهد الثقافي في مصر
وخ ـ ـ ـ ـ ًـارج مـ ـص ــر ال ـ ـتـ ــي طـ ــاملـ ــا ك ــان ــت
ساحة لحرية الرأي والنشر ،ورائدة
العالم العربي.

يوم الشعر العالمي

أديث سيتويل ...والدة «الراب» األرستقراطية
ديترويت  -زينب عساف
كــانــت هــوا ّيــة أدي ــث سيتويل (-1887
 )1964امل ـفــض ـلــة ه ــي ص ــدم املـجـتـمــع
اإلنكليزي الراقي في العشرينات من
ال ـقــرن امل ــاض ــي ،مــن خ ــال مسرحتها
ـون أخ ــرى،
لـقـصــائــدهــا ّومــزج ـهــا ّب ـف ـنـ ٍ
ـروس ،وأزيــائـهــا
صــوتـهــا املـ ــدوي وامل ـ ـ
الغريبة .سليلة العائلة األرستقراطية
الـتــي ساعدتها مالمحها املستطيلة
وط ـ ــول ق ــام ـت ـه ــا ع ـل ــى خ ـل ــق جـ ــو مــن
ال ــام ــأل ــوف حــول ـهــا وص ـف ــت نفسها
ُ
«لست غريبة األطــوار ،أنا فقط
بأنها
ً
أكـ ـث ــر حـ ـي ــاة م ــن م ـع ـظــم ال ـ ـنـ ــاس .أن ــا
ثعبان ،ثعبان كهربائي غير شعبي
في بركة من األسماك الذهبية» .ورغم
بعدها الزمني والجغرافي عن نشأة
فن الــراب ،إال أنــه يمكن اعتبارها أول
ش ــاع ــرة م ـك ـ ّـرس ــة م ــارس ــت الـ ـ ــراب من
عناصره الثالثة« :املحتوى» أو
حيث
ّ
الكالم املقفى« ،الجريان»  the flowأو
النغم ،و«اإليصال»  Deliveryأو نبرة
الـصــوت .وبـهــذا يمكن وصفها بأنها
والـ ــدة الـ ــراب األرس ـت ـقــراط ـيــة ال ـتــي لم
تتبناه يومًا .الباحثة عن التغيير «في
الوقت الذي بدأت فيه الكتابة ،كان من
ال ـضــروري تغيير االت ـجــاه والـصــورة
ّ
واإليقاعات في الشعر ،بسبب الترهل
اإلي ـق ــاع ــي ،امل ــوت الـلـفـظــي ،واألن ـم ــاط
املتوقعة لبعض الشعر الذي يسبقنا
مباشرة» .قالت السيدة سيتويل قبل
أن تـبــاشــر فــي ضــخ روح جــد ّيــدة في
الشعر اإلنـكـلـيــزي .اعتبر الـنــقــاد بأن
ُ
أفضل أعمالها كتبت في العشرينات
م ـ ـثـ ــل «الـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــات الـ ـ ــرعـ ـ ــويـ ـ ــة»،
و«الجميلة النائمة» و«حديقة تروي»،
والتي أخــذت فيها الرمزية إلــى مكان
ج ــدي ــد .ورغـ ـ ــم عـ ــدم ال ـت ــرح ـي ــب ال ــذي
القـتــه فــي الـبــدايــة ،واصـلــت إصــرارهــا
ّ
وتميزها
على خلق صوتها الخاص
ون ـج ـح ــت فـ ــي ذل ـ ــك .وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إل ــى
ال ــراب ،لــم تكن سيتويل ابـنــة الطبقة
الـ ـك ــادح ــة .رغـ ــم اه ـت ـمــام ـهــا بــال ـعــدالــة
االجتماعية ،فقد أتت من أسرة نبيلة
ترتبط بقرابة بعيدة بالعائلة امللكية
وقورنت دائمًا بامللكة إليزابيت األولى
لسبب ما .لعلها هي نفسها من ّ
روج
لذلك ،حني ّ
تحدثت عن التقارب الذي
يجمعها بامللكة كونهما مــولــودتــن
«فــي الساعة نفسها من اليوم نفسه،
وقد ُك ُ
نت أشبهها كثيرًا في شبابي».

الصوت ثم الصوت
انـ ـشـ ـغـ ـل ــت سـ ـيـ ـت ــوي ــل بـ ــال ـ ـصـ ــوت فــي

شعرها ،واملقصود هنا ليس الصوت
ال ـش ـعــري ن ـف ـســه ،ب ــل ال ـن ـغــم واإلي ـق ــاع
عبر قراءاتها املوسيقية على مسارح
لـ ـن ــدن مـ ــن خ ـل ــف ال ـ ـس ـ ـتـ ــارة أح ـي ــان ــا.
ط ـب ـع ــا الـ ـجـ ـمـ ـه ــور مـ ــا ّبـ ــن ال ـح ــرب ــن
العامليتني لــم يكن محضرًا لذلك إلى
درج ــة أنـ ّهــا اض ـطــرت يــومــا لالختباء
ك ــي ت ـت ـجــنــب امـ ـ ــرأة ك ــان ــت تـنـتـظــرهــا
لـتـضــربـهــا بـشـمـسـيـتـهــا ب ـعــد انـتـهــاء
عــرض «واجـهــة» عملها األشهر الذي
ُ
ارتبط بها إلى درجة أنها تذكر دائمًا
بــه رغــم أعمالها األخ ــرى الـتــي ال تقل
أه ـم ـيــة وال ـت ــي جـعـلــت مـنـهــا م ــن أه ـ ّـم
األص ـ ـ ــوات ال ـش ـعــريــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة في
الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن .ال ـس ـي ــدة سـيـتــويــل
ُ
كانت األخــت الكبرى لوجهني أدبيني
معروفني هما أوسبرت وساتشفيريل
س ـتــويــل .لــم ت ـت ـ ّ
ـزوج يــومــا لـكــن كانت
لـهــا ع ــاق ــات ،مـنـهــا واحـ ــدة جمعتها
بالرسام الروسي بافيل تشيليتشيف
ّ
مثلي الجنس.
ال ــذي ُيـشــاع بــأنــه كــان
ً
عالقتها به لم تدم طويال ،إذ انتقلت
ب ـعــدهــا إلـ ــى ب ــاري ــس وع ــاش ــت هـنــاك
لسنوات قبل عودتها إلى لندن خالل
الـ ـح ــرب وك ـتــاب ـت ـهــا ق ـصــائــد قـ ّـربـتـهــا
م ـجــددًا مــن الـجـمـهــور .مـنـهــا «أغــانــي
الـ ـش ــوارع» ( ،)1942و«أغ ـن ـيــة ال ـبــرد»
( )1945ال ـتــي ت ـ ّـم االح ـت ـفــاء ب ـهــا .لعل
أشـهــر مــا كتبت فــي تـلــك املــرحـلــة «مــا
زال امل ـطــر يـسـقــط» ح ــول ل ـنــدن بليتز
أو القصف األملاني العنيف للعاصمة
ُ
ال ـ ّبــري ـطــان ـيــة .ه ــذه ال ـق ـص ـيــدة لـحـنــت
وقدمت مرات عديدة على املسارح في
بريطانيا والواليات املتحدة ال سيما
في السبعينيات وحديثًا أيضًا.
توفيت سيتويل في عام  1964عن 77
عــامــا بـعــد ص ــراع مــع م ــرض متالزمة
مارفان ،املــرض الوراثي الــذي يصيب
النحاف أكثر من غيرهم،
طوال القامة ِ
وهي لم تحضر جنازة والديها الذين
وص ـف ـت ـه ـمــا ب ــال ـغ ــرب ــاء ب ـس ـبــب س ــوء
معاملتهما لها في الطفولة إلى درجة
حبسها فــي قــالــب معدني لتصحيح
اعوجاج مزعوم في فقراتها.

قصيدتان
قرب البحيرة
عبر الشقة والثلج الفاهي
يـقــول شـخـصــان« :مـتــى تجولنا على
هذا الشط آلخر مرة؟»
«الٌ ،لقلب ديسمبر القاسي»
ّ
«ميتة األوراق املعلقة على الشجر
كآذان الحمير»

تجولنا آخر مرة ّ
متى ّ
وبددنا فرحنا
هنا؟
اآلن ،ميداس ،سيسمع زوجك
هذه الهمسات-
دموع نعش الفرح،
التي ،إذ تسير ،تبدو كمعابد طويلة،
تتساقط الحبال من الغيوم،
ّ
وترن براعم األجراس على الشجر
بنغمات منتشية
ٍ
نمت ألجل كفن الحب.

ما زال المطر يسقط
ما زال املطر يسقط

ُمـ ـظـ ـلـ ـم ــا ك ـ ـعـ ــالـ ــم اإلنـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــان ،أس ـ ــود
كخسارتنا
أع ـ ـمـ ــى كـ ــألـ ــف وت ـس ـع ـم ـئ ــة وأرب ـ ـعـ ــن
مسمارًا على الصليب.
املطر يسقط
ما زال
ّ
بصوت كدقات قلب
ٍ
ُ
غيرت لتصبح ّقرع مطارق.
على الحقل الفخاري
وصوت القدم العاقة على القبر.
ما زال املطر يسقط
ف ــي ح ـقــل ال ـ ــدم ح ـيــث ت ـت ـكــاثــر اآلمـ ــال
الصغيرة ،واملخ البشري
تغذي جشعه الدودة في جبني قايني.

ما زال املطر يسقط
ّ
عند أقــدام الرجل امليت جوعًا املعلقة
على الصليب،
أيها املسيح املصلوب كل يوم ،كل ليلة
ارحمنا!
في الغطاس وأليعازر :تحت املطر
الجرح والذهب واحد.
مــا زال ال ــدم يسقط مــن جــانــب الرجل
الجائع الجريح
()..................
و«ما زلت أحب وأنشر نوري البريء،
دمي ،أنا»

من المعرض

فوتوغرافيا

مروان طحطح ...البحر خالص آخر
روان عزالدين
ي ـص ـ ّـور مـ ــروان طـحـطــح الـبـحــر كــأنــه
يـ ـتـ ـف ــادى الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة ،م ـت ـع ـ ّـم ـدًا ال ـه ــرب
م ـم ــا ي ـق ـب ــع خ ـل ــف الـ ـع ــدس ــة .ا ّل ـب ـحــر
ه ــو مـغـنــاطـيــس ب ـي ــروت .نـتـيــقــن أنــه
مـصـيــر كــل كــائ ـنــات املــدي ـنــة ،ال ـتــي ال
خـيــار أمــامـهــا إال االن ــزالق نـحــوه في
ال ـن ـهــايــة .ك ــل ال ـخ ـطــوات ت ــؤدي إلـيــه.
عـلــى األق ــل ،ه ــذا مــا يـتـبـ ّـدى لـنــا لــدى
رؤية معرضه الفردي الثالث «البحر
يـغــادرنــا عندما نــرحــل» فــي بـيــروت،
ب ـع ــد م ـع ــرض ـي ــه «خ ـ ـ ـ ــارج ال ـت ــرك ـي ــز»
و«مــديـنــة أي ــن» .فــي غاليري Tree of
( Artفرن الشباك) التي افتتحها زياد
ّ
توبة كفضاء ّ
مركزية
فني بديل عن
الغاليريهات الضخمة في العاصمة،
ي ـع ــرض الــزم ـيــل م ـ ــروان طـحـطــح 23
ص ـ ــورة ب ــاألب ـي ــض واألسـ ـ ـ ــود الـتـقــط
معظمها على شاطئي عــن املريسة
والرملة البيضاء ،وأخرى في مدينة
صور خالل السنوات الثالث األخيرة.
ّ
يـصـعــب ال ـتــأكــد مـمــا إذا ك ــان البحر
يـ ـغ ــادر ش ـخ ــوص الـ ـص ــور ح ـق ــا كـمــا
يـقــول عـنــوان امل ـعــرض ،حتى لــو كان
للرحيل معنى املوت.
ّ
بتخليه عن األلوان ،وبتجريد البحر
مــن أب ــرز سـمــاتــه أي األزرق ،يكتفي
ب ــاألب ـي ــض واألس ـ ـ ــود وتـ ّ
ـدرجــات ـه ـمــا
وت ـن ــاف ــره ـم ــا بـ ــإعـ ــادة ت ـش ـك ـيــل ه ــذه
املـســاحــة املــائـ ّـيــة .يقبض بحساسية
عـلــى ال ـظــال وال ـضــوء وانعكاسهما
فــي املــاء وعلى الصخور واألجـســاد.
ّ
يبني صورته من عناصر مقلة ،تقوم
على تقسيم متواز للكادرات وهوس
هـ ـن ــدس ــي ب ــالـ ـت ــركـ ـي ــب .ال ـ ـ ـفـ ـ ــراغ مــن
الجانبني ّ
اللقطات ،وهو ما
يتكرر في
ّ
يمنحها ذلك الشعور املكثف بالعزلة.
وح ــن تتكاثر األج ـســاد فــي املشهد،
س ـي ـكــون ح ـض ــوره ــا ط ـي ـف ـيــا .يسبح
البحر كله في الكادر غالبًا ،من دون

ّ
مكانية تستفيض فــي تقديم
زوائ ــد
ّ
هوية للمدينة .على أطرافها ،يبحث
طـحـطــح ع ــن م ـم ــارس ــات ال ـن ــاس فيه
(السباحة ،القفز ،الغطس ،الصيد)...
ال تــوث ـيــق م ـ ّ
ـوج ـه ــا ،ب ــل ت ـمــاه ـيــا مع
ّ
ّ
ع ــاق ـت ـه ــم ال ـح ـس ــي ــة وال ـج ـس ـم ــان ــي ــة
ال ـق ـص ــوى ب ــامل ـي ــاه ،ب ـ ــدءًا م ــن ص ــورة
امللصق التي تظهر جسد فتى يسقط
ّ
كاف
على البحر .تماس
فطري كهذا ٍ
ألن يـنـفــي ال ـح ـضــور الـثـقـيــل لـلــوقــت
أو امل ـك ــان .سـيـكــون م ـب ـ ّـررًا تـخـ ّـيــل أن
هــذه الـصــور أخــذت ألي شاطئ على
امل ـت ـ ّ
ـوس ــط .ي ـ ــداري طـحـطــح ويـحـمــي
الحضور الفردي الخافت في صوره،
ّ
وضعيات
وإن كانت األجساد تتخذ
ً
ح ــرك ـ ّـي ــة قـ ـص ــوى ك ــال ـق ـف ــز م ـ ـثـ ــا .قــد
ّ
ّ
ويتصيد امــرأة
ينسى الشاطئ كــلــه
ّ
محجبة تقف بمفردها وسط املياه أو
ً
رجال يبتعد في مركبه وحيدًا .هناك
جسدا شابني يتخذان لون الصخور
ّ
الــرف ـي ـعــة ال ـتــي تـصـنــع خــطــا مــوازيــا
للخط الـفــاصــل بــن امل ـيــاه والـسـمــاء.
ول ـ ــد يـ ـع ــوم ف ــي م ـس ـبــح بـتـشـكـيــات
هـ ـن ــدس ـ ّـي ــة ت ـط ـل ــع مـ ــن املـ ـ ـ ــاء ثــاث ـيــة
ّ
األبعاد .رجل يتصلب أمام املاء رافعًا

يــدهّ ليقيس حجم عضالته ،ومركب
يلتف حول نفسه بشكل دائــري وفق
ّ
الرغوة البيضاء التي يخلفها وراءه...
ّ
والبحر ساكن دائمًا .يقتص طحطح
مـشــاهــده مــن ال ـص ــورة ال ـعــامــة ،كأنه
يـمـ ّـدد رؤيـتــه على هــامــش مشاريعه
ّ
الخاصة مثل «خلف الحجاب» الذي
شاهدناه ضمن معرض جماعي في

األجساد مجبولة بالملح ،أو نمت
على صخور نرى
كالسحالي ّ
تفاصيلها بدقة
كاستراحة
بيروت العام املاضي ،أو ّ
مــن عمله الـصـحــافــي ال ــذي وث ــق فيه
يــوم ـيــات ال ـل ـج ــوء ،وخ ـ ــراب مدينتي
حمص وحلب بعد ّأيــام على انتهاء
امل ـ ـع ـ ــارك ف ـي ـه ـم ــا .م ـ ــن يـ ـ ــرى ص ـ ــوره
الـســابـقــة ل ـب ـيــروت ،ي ـعــرف أن البحر
هـنــا خ ــاص آخ ــر .فــي تـلــك اللقطات
املدينية ،يختنق املشهد تمامًا .تصير
األب ـن ـيــة امـ ـت ــدادًا ل ـتــال م ــن الـحـصــى
ّ
تستعد بــدورهــا ألن تصبح عمارات

أخ ــرى .لــذلــك ،ف ــإن ه ــذه ال ـصــور ،رغــم
خ ـفــرهــا وه ـشــاش ـت ـهــا ،ت ــأخ ــذ مــوقـفــا
مــدي ـن ـيــا ع ـب ــر اح ـت ـفــاظ ـهــا بــال ـعــاقــة
بــن ال ـنــاس وآخ ــر املـســاحــات الـعـ ّ
ـامــة
فــي بـيــروت ،ولــو كانت املـجــاريــر هي
شرايينها البديلة .نعرف أن مــروان
ّ
يتجن ّب ه ــذه الـقـســاطــل الــداكـنــة كما
يـتـجــنـبـهــا فـتـيــة ي ـهـ ّـمــون بــالـقـفــز في
لقطة تبني ظهورهم وتبدو مقتطعة
م ـ ــن أح ـ ـ ــد أفـ ـ ـ ــام امل ـ ــوج ـ ــة ال ــواقـ ـعـ ـي ــة
ّ
املصور
الجديدة في إيطاليا .يعتقد
ّ
أن قـفــزات الـشـ ّـبــان ال ـعــراة مــن حــواف
مرتفعة ،هــي قـفــزات عنيفة ،بمعنى
أنها تختصر الكثير من عالقتهم مع
مدينة تواصل تهميشهم اقتصاديًا
واجتماعيًا .بدوره ،يختصر طحطح
مجمل عالقتهم باملدينة عبر البحر
ّ
وحــده« .من أنا ألدلكم على األحجار
التي ولــدنــا عليها كالسحالي ،حني
كانت املدينة ترفع رأسها من البحر.
تغذينا بالشمس وامللح ،وأكلنا على
الــراحــات أسماكًا ّ
حية .وكانت املياه
تتناولنا مــن على صـخــورنــا ونحن
ّ
ّ
نـتـعــلــم ال ـك ـل ـمــات واألفـ ـك ــار ك ــل ي ــوم»
كتب عباس بيضون عن مدينة صور

23

ف ــي ق ـص ـي ــدت ــه «ص ـ ـ ـ ــور» .ي ــائ ــم ه ــذا
املقطع صور املعرض ،حيث األجساد
كالسحالي
مجبولة بامللح ،أو نمت
ّ
على صـخــور نــرى تفاصيلها بــدقــة،
ّ
إال أن املدينة فيها جفت تمامًا منذ
أن رفعت رأسها من املياه .وأخيرًا ،ال
تنجو الـ ّصــور مــن االسمنت .األبنية
التي تجنبتها العدسة طوال الوقت،
ستقبض عـلــى املـشـهــد بــأكـمـلــه حني
يسقط الـبـحــر كبقعة صـغـيــرة تحت
ّ
اإلضـ ـ ــاءة امل ـن ـســلــة م ــن مل ـبــة ال ـش ــارع.
ّ
وع ـ ـلـ ــى شـ ــاطـ ــئ الـ ــرم ـ ـلـ ــة ال ـب ـي ـض ــاء،
ي ـق ــرف ــص ط ـي ــف ط ـف ــل مـ ــدي ـ ـرًا ظ ـهــره
لــأبـنـيــة امل ـض ــاءة ال ـتــي ت ـتـ ّ
ـربــص به
فــي لقطة قاتمة ال نـعــود ّ
نميز فيها
الـحـضــور الحقيقي ألي منهما .أمــا
ف ــي ال ـص ــورة الـطــولـيــة الــوح ـيــدة في
ّ
امل ـع ــرض ،فـيـقــف ول ــد مــع ظــلــه قبالة
ّ
ّ
اسمنتية تتقادم نحو البحر
مكعبات
كأنها تنذر بمستقبله.
«ال ـب ـحــر ي ـغ ــادرن ــا ع ـنــدمــا ن ــرح ــل» مل ــروان
طـحـطــح :حـتــى  29آذار (م ـ ــارس) الـحــالــي
ـ ـ ـ غــالـيــري ( Tree of Artف ــرن الـشـبــاك ـ
بيروت) .لالستعالم03/839720 :
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ
ماعزي...
ِ
سأطلق ِ
ً
َ
وبآلهتك:
بك
نكاية
ِ
ُ
ّ
ثعابين َك لن أ َر ّبي إل الحمام،
أوكار
في
ِ
ِ
َ ّ َ
وفي حقول ِ َ
الت
ألغامك لن أزرع إل َبت ِ
ِ
الورد.
..
نتبه!
لكن ،اِ ِ
َ َّ
ل ّئل ّ
تظن أنني أتكت ُم على خفايا
ِ
ُ
جرائمي ،سأفشي َلك هذا ّ
السر:
ً
ّ َ
نكاية َ
بك وبآلهتك،
هذه الليلة،
ُ َ
ُ
تسنح لي في
فرصة
سأغتنم ّأول
ٍ

صورة
وخبر

الكابوس
ُ ُ
حدائق امللكوت
في
زي
ماع
ق
طل
فأ ِ
ِ
ِ
َ
َوأ ُ
َ
فاد صبري
ون
كراهيتي
ألغام
زرع
ِ
َ
عواميد هذا الهيكل.
تحت
ِ
َ
ِ :إست ِـع ّد!...
2018/8/11

سنتهم الجديدة
العالم بعيد األم وبداية فصل الربيع ،يستقبل األكراد
تزامنًا مع احتفال
ّ
«كاوا»ّ ،
الحداد الكردي
المعروفة بـ «النوروز» .إنه عيدهم القومي أيضًا ،يرتبط بأسطورة
الذي قاد ثورة ضد الملك الظالم «ضحاك» ،وأشعل النار على أبراج قصره ابتهاجًا بالنصر.
الئحة الــدول التي تحتفل بـ «النوروز» طويلة ،من بينها تركيا ،وإيــران ،وأفغانستان،
وطاجيكستان ،وأذربيجان ،وكازاخستان ،وقرقيزيا ،وتركمانستان ،وأوزبكستان....

ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺑﻴﺮوت اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺮﻗﺺ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
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CITERNE BEIRUT, EL NAHR.

سهرة ّبيروتية
سمية بعلبكي
مع
ّ
تجدد الفنانة اللبنانية ّ
سمية بعلبكي
(الصورة) املوعد مساء اليوم مع محبيها
في «تياترو فردان» ضمن حفلة ّ
منوعة
تستعيد فيها باقة من األغنيات العالقة
في ذاكرتنا .الطرب ستكون له حصة
ّ
وافرة ،خصوصًا أن سمية تعتبره
«روحًا ال ّ
مجرد نمط غنائي» ،باإلضافة
إلى القدود الحلبية ،والطقطوقة ،على
أن يتم االنتقال بني األرشيف اللبناني
واملصري .هكذا ،سيستمتع الحضور
بـ «أوعدك» و«دارت األيام» و«بعتلك يا
حبيب الروح» وغيرها .ترافق بعلبكي
فرقة موسيقية مؤلفة من :ريان الهبر
(كيبورد) ،وجهاد أسعد (قانون)،
وسلمان بعلبكي (الرق) ،ووليد ناصر
(طبلة) ،وأسامة الخطيب (باص) ،ونديم
روحانا (أكورديون) ،وناجي عازار
(كمان).
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اليوم ـ  21:30ـ «تياترو فردان» (سنتر دون ـ
بيروت) .لالستعالم01/800003 :
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