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«سيدروس» أيضًا وأيضًا

ّ
هندسة مالية جديدة تدر  30مليون دوالر ربــحًا فوريًا

علمت «األخبار» أن هندسة مالية جديدة أجراها مصرف لبنان في الشهر األخير من السنة الماضية ،لمصلحة «سيدروس
إنفست بنك»ّ ،
ودرت ربحًا فوريًا ألصحاب هذا البنك والمشتركين معهم ،بقيمة  30مليون دوالر ،من ضمنها  12.5مليون
ّ
وزعت على «عمالء للبنك» ،من دون أن تتضح هوية هؤالء والدور الذي ّأدوه في هذه العملية للحصول على ّ
حصة
دوالر
من أرباحها ،وهو ما يطرح تساؤالت إضافية عن حقيقة «الهندسات المالية» وأهدافها ،ويزيد من األدلة على شبهة
«اإلثراء غير المشروع» التي تنطوي عليه هذه «الهندسات»
ي ـص ـ ّـر ح ــاك ــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان ري ــاض
سالمة ،على تبرير هندساته املالية
الـ ـج ــاري ــة م ــع امل ـ ـصـ ــارف ال ـت ـج ــاري ــة،
بوصفها أداة ضــروريــة في مواجهة
ال ـض ـغــوط ال ـت ــي ي ـت ـعــرض ل ـهــا سعر
ص ـ ـ ـ ــرف ال ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــرة .وه ـ ـ ـ ــو أع ـ ـ ـلـ ـ ــن ف ــي
مناسبات كثيرة أن هــذه الهندسات
أسهمت في املحافظة على االستقرار
الـنـقــدي ووفـ ــرت املــزيــد مــن الحماية
للودائع في املصارف ،على الرغم من
كلفتها الباهظة.
إال أن الــوقــائــع املتعلقة بالهندسات
املـ ــالـ ـيـ ــة ال ـ ـجـ ــاريـ ــة م ـ ــع «سـ ـ ـي ـ ــدروس
ّ
تصر على دحض هذه
إنفست بنك»
التبريراتّ ،
وتقدم صورة مريبة عنها.
فـقــد اطـلـعــت «األخـ ـب ــار» عـلــى وثيقة

ّ
مصرف لبنان ينفذ
الكثير من هذه العمليات
مع بنوك مختلفة
ّ
عام  2017وزع «سيدروس»
أنصبة أرباح على المساهمين
بقيمة  21مليون دوالر

جديدة تفيد بأن مصرف لبنان منح
في شهر كانون األول املاضي البنك
املــذكــور تسليفات بالليرة اللبنانية
بـ ـف ــائ ــدة م ـت ــدن ـي ــة ت ـب ـل ــغ  ،%2وف ــي
ّ
اللحظة نفسها ،وظف هذا البنك هذه
التسليفات لــدى مصرف لبنان على
فترة  10سنوات بفائدة تبلغ .%10.5
وهكذا كسب البنك ربحًا سنويًا من
ف ـ ــارق ال ـف ــائ ــدة ( )%8.5م ــن دون أن
ّ
يقوم بأي عمل أو يوظف أي رأس مال
ّ
يتحمل أي مخاطرة.
أو
العملية نـحــو 30
ـذه
ـ
ه
ـاح
ـ
ـ
ب
أر
بلغت
ّ
مـلـيــون دوالر ،وه ــي تـمــثــل ج ــزءًا من
الربح املتوقع خالل السنوات العشر
ال ـت ــال ـي ــة .والـ ــافـ ــت أن هـ ــذه األرب ـ ــاح

يبرر سالمة هندساته مع المصارف بوصفها أداة ضرورية لمواجهة الضغوط على سعر صرف الليرة (هيثم الموسوي)

مالكو سيدروس
ّ
تتوزع ملكية «بنك سيدروس» على  2699800سهم مملوكة من مجموعة واسعة من املساهمني،
أكبرهم «سيدروس إنفست بنك» الذي يحمل  ،%84.9فيما يملك رئيس جمعية تجار بيروت
نقوال شماس  ،%14.9ويحمل رئيس مجلس اإلدارة فادي العسلي  200سهم ،ويراونت كوسى
 480سهمًا ،وإيلي بيطار  960سهمًا ،وجهاد زمبركجي  150سهمًا ،وجوزيف جحا 30
سهمًا ،و(الوزير السابق) رائد خوري  200سهم ،ومروان مرشد بعقليني  200سهم ،وغسان
العياش ،النائب السابق لحاكم مصرف لبنان 200 ،سهم ،وميشال نصري شويري  200سهم،
أنطوان جان جاك جوجاسيان  200سهم ،واملرحوم جورج زغبي  100سهم ،وجورج العتيق
 3أسهم.
ّأما أسهم «سيدروس إنفست بنك» ،فهي مملوكة من رجل األعمال السعودي إبراهيم بن عبد
العزيز الجماز بنسبة  ،%10ورجل األعمال سعيد فايز خلف  ،%12إضافة إلى مجموعة من
املساهمني الذين تقل حصصهم عن  ،%10من ضمنهم الوزير السابق خوري نفسه (،)%3.5
وعسلي (.)%3.5

ّ
ت ــوزع ــت بـقـيـمــة  17.5م ـل ـيــون دوالر
ح ـق ـق ـه ــا الـ ـبـ ـن ــك وس ـج ـل ـه ــا كـ ــأربـ ــاح
ف ــوري ــة ف ــي ع ــام ُ ،2018
وسـ ـ ـ ِّـدد 12.5
م ـل ـي ــون دوالر إلـ ـ ــى «ع ـ ـمـ ــاء ال ـب ـنــك
الــذيــن أسـهـمــوا فــي عملية الهندسة
الوثيقة.
املذكورة» ،وفق ما ورد في
ّ
امل ـ ـعـ ــروف أن مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ي ـنــفــذ
الكثير مــن هــذه العمليات مــع بنوك
م ـخ ـت ـل ـفــة ،واألربـ ـ ـ ــاح ال ـنــات ـجــة منها
ُ
تـسـتـخـ َـدم فــي إطـفــاء خسائر مقابلة
ُ
في ميزانيات هذه البنوك ،أو ت َّ
سجل
ّ
مؤجلة.
خ ــارج املـيــزانـيــة ،أو كــأربــاح
وفــي مطلق األحـ ــوال ،تـنـ ّـص تعاميم
مصرف لبنان نفسه على عدم جواز
ت ـس ـج ـي ــل أي أرب ـ ـ ـ ــاح فـ ــوريـ ــة قــاب ـلــة
للتوزيع قد تنتج من هذه العمليات.
إال أن «س ـ ـ ـيـ ـ ــدروس إنـ ـفـ ـس ــت ب ـن ــك»
أع ـلــن أرب ــاح ــا حـقـقـهــا ف ــي ع ــام 2018
ع ــن م ـج ـمــل أع ـم ــال ــه ب ـل ـغــت قـيـمـتـهــا
 43.2مـ ـلـ ـي ــون دوالر ،م ـن ـه ــا 27.8
م ـل ـيــون دوالر ،أو م ــا نـسـبـتــه ،%64

نتجت من العملية األخيرة املذكورة
( 17.5م ـل ـي ــون دوالر) ،ب ــاإلض ــاف ــة
إلـ ــى عـمـلـيــة جـ ــرت ف ــي ال ـش ـهــر األول
مــن الـعــام املــاضــي ،سبق أن كشفتها
«األخبار» («حقيقة الهندسة املالية:
مــن يحاسب حــاكــم مـصــرف لبنان؟»
االثنني  3كانون األول ّ ،)2018
ودرت
ربحًا فوريًا أيضًا بقيمة  10.3ماليني
دوالر.
ال ـجــديــر ب ــاإلش ــارة أن «سـ ـي ــدروس»
كــان قــد أعـلــن تحقيق أرب ــاح مماثلة
لعام  ،2017بلغت  42.3مليون دوالر،
من ضمنها نحو  28.1مليون دوالر
نـتـجــت م ــن  5عـمـلـيــات أج ــراه ــا معه
مـصــرف لـبـنــان بطريقة مـثـيــرة ج ـدًا،
إذ باع مصرف لبنان سندات خزينة
للبنك املذكور ،وأعاد شراءها منه في
اللحظة نفسها بسعر أعلى ،ومنحه
رب ـحــا ف ــوري ــا مـجــانـيــا ب ـهــذه الـقـيـمــة.
وق ـ ــد ع ـم ــد ال ـب ـن ــك فـ ــي ال ـ ـعـ ــام نـفـســه
( )2017إلى توزيع أنصبة أرباح على

املساهمني بقيمة  21مليون دوالر ،ما
يعني بوضوح ،ومن دون أي التباس
أن هـ ــدف هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات كـ ــان نـقــل
أرب ــاح غـيــر مـشــروعــة مــن امل ــال الـعــام
إل ــى مساهمي الـبـنــك َ
وم ــن قــد يكون
مستفيدًا من خلفهم.
ت ـ ـعـ ــود قـ ـص ــة ه ـ ـ ــذه الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات بــن
م ـص ــرف ل ـب ـنــان و«سـ ـ ـي ـ ــدروس» إلــى
بداية عام  ،2017عندما انطلقت حملة
واس ـع ــة لـلـضـغــط م ــن أج ــل الـتـجــديــد
ل ـ ــري ـ ــاض سـ ــامـ ــة ل ـ ــوالي ـ ــة خ ــام ـس ــة
ُمتتالية ُ
(ع ـ ِّـن ّ
للمرة األول ــى فــي عام
ّ
 ،)1993وذلك قبل أشهر عدة من نهاية
واليته الرابعة .وجــاءت هذه الحملة
بعد ترويج معلومات عن ّ
نية رئيس
الجمهورية طرح بديل لسالمة .وفي
ذروة امل ـس ــاوم ــات ل ـفــرض الـتـجــديــد،
تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم «سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدروس إنـ ـفـ ـس ــت ب ـن ــك»
ّ
بتاريخ  13شباط  2017بكتاب خطي
م ــن س ــام ــة ي ـط ـلــب م ـنــه تخصيصه
ب ــ«ه ـن ــدس ــة م ــال ـي ــة م ـن ــاس ـب ــة» لــدعــم

تراجع أرباح
«بنك ميد»!
ق ــال ــت مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة إن
عملية زيادة رأس مال «بنك
م ـي ــد» بـقـيـمــة  110مــايــن
دوالر باتت بحكم املنتهية،
إال أن تنفيذها ّ
تأجل حتى
ال ـ ـش ـ ـهـ ــر املـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل ،ب ـس ـب ــب
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات إداري ـ ـ ـ ـ ــة تـتـعـلــق
الجمعية العمومية،
بانعقاد
َ
حـ ـي ــث س ـ ُـيـ ـن ــاق ــش ت ـق ــري ــر
م ـج ـل ــس اإلدارة وت ـق ــري ــر
م ــدقـ ـق ــي ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات عــن
ال ـت ـطــورات املــالـيــة فــي البنك
فــي الـسـنــة املــاضـيــة ،بعدما
ت ـب ـ ّـن أن أرب ــاح ــه تــراجـعــت
دراماتيكيًا من  105ماليني
دوالر إل ـ ـ ــى  31م ـل ـي ــون ــا.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن ــه
ُّ
اتـفــق نهائيًا على أن تكون
زيــادة رأس املــال محصورة
بالشقيقني تـيــدي وريـمــون
رح ـم ــة ،ال ـلــذيــن سيضخان
فــي هــذه العملية نحو 110
مليارات دوالر.

اسـتــراتـيـجـيـتــه ال ـتـ ّ
ـوس ـع ـيــة الــرام ـيــة
إل ـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ـ ــادة ودائ ـ ـ ـعـ ـ ــه («األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار»
ال ـثــاثــاء  4نـيـســان  .)2017ونتيجة
ال ـض ـ ّـج ــة ال ـت ــي أث ــاره ــا هـ ــذا ال ـط ـلــب،
أحـ ــال س ــام ــة ال ـك ـتــاب ع ـلــى مــديــريــة
الشؤون القانونية في مصرف لبنان،
الـتــي ّ
ردت فــي  3آذار  ،2017معتبرة
أن «ال ـط ـل ــب غ ـيــر ق ــان ــون ــي» ،إذ «إن
امل ـه ـم ــات امل ـن ــوط ــة ب ـم ـصــرف ل ـب ـنــان،
بموجب القوانني النافذة ،هي تأمني
الـسـيــولــة لـلـمـصــارف ،عـنــد الـحــاجــة،
وفـقــا ل ـشــروط خـ ّ
ـاصــة (ض ـمــانــات،)...
وليس ّ
تعدي ذلك إلى تعزيز األموال
ال ـخـ ّ
ـاصــة لـلـمـصــارف وتــأمــن مــاءة
هــذه األخـيــرة» («األخ ـبــار»  -الثالثاء
 23أيار  .)2017إال أن سالمة لم يلتزم
مطالعة مديرية الشؤون القانونية،
بإجراء
وبدأ اعتبارًا من  23آذار َ ِّ 2017
ّ
عمليات متتالية مع البنكُ ،وثــقــت 7
مـنـهــا حـتــى اآلن ،آخــرهــا فــي كــانــون
األول املــاضــيّ ،
وأدت حـتــى اآلن إلــى
منحه أرباحًا ّ
ّ
مجانية فورية من املال
ال ـعـ ّ
ـام ،مــن دون أي مـقــابــل ،تـجــاوزت
قيمتها املــرصــودة  68مليون دوالر،
ِّ
من ضمنها  12.5مليون دوالر ُوز َعت
ع ـل ــى «عـ ـم ــاء ال ـب ـن ــك» ف ــي الـعـمـلـيــة
َ
األخ ـيــرة ،فيما ُسـ ِّـجــلــت  55.5مليون
دوالر أرب ـ ــاح ـ ــا م ـح ـق ـق ــة ل ـل ـب ـن ــك فــي
العامني  2017و.2018
الجدير باإلشارة أن العمليات األولى
وال ـث ــان ـي ــة وال ـث ــال ـث ــة جـ ــرت ب ــن آذار
وأيــار من عام  ،2017أي قبل أيــام من
التجديد لسالمة فــي جلسة مجلس
الـ ــوزراء املـنـعـقــدة فــي  24أي ــار .2017
ّ
العمليتان الرابعة والخامسة
وجرت
بـعــد الـتـجــديــد مـبــاشــرة فــي حــزيــران
وت ـمــوز مــن ال ـعــام نـفـســه .فيما جــرت
العمليتان األخيرتان في الشهر األول
والشهر االخير من عام .2018
(األخبار)

لـ«األخبار»
جعجع
ً

باسيل يعتقد نفسه ممثال لجميع المسيحيين
أتفق مع حزب الله على التهدئة الداخلية
ِ
يصف رئيس حزب
القوات اللبنانية سمير
جعجع ،الوضع المالي
واالقتصادي بالخطر،
ويرى أن «البلد ينهار» ،وأن
الموازنة يجب أن تكون
«ثورية ومتقشفة».
ويشدد جعجع في لقاء
مع «األخبار» على ضرورة
االنصراف إلى معالجة
الملفات الداخلية ،ألنها
كثيرة ومتشعبة .ويرى
أن رئيس التيار الوطني الحر،
جبران باسيل ،يريد احتكار
التمثيل المسيحي وحصر
التعيينات به
هيام القصيفي
ال يـ ـ ــوافـ ـ ــق رئـ ـ ـي ـ ــس حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـق ـ ــوات
اللبنانية سمير جعجع ،مع ما يقال
ع ــن طـبـيـعــة دور الـ ـق ــوات «املـ ـه ــادن»
ف ــي ه ــذه األي ـ ــام ،وال أن ـهــا ف ــي مــوقــع
املعزول إزاء دور التيار الوطني الحر
والرئيس سعد الحريري وحزب الله.
وال يندم بالتأكيد على املشاركة في
ال ـح ـكــومــة ،رغ ــم أن «قـ ــوى سـيــاسـيــة
حاولت طــوال خمسة أشهر إبعادنا
عــن الـحـكــومــة ،وكــانــت تفضل لــو لم
ن ـشــارك .لكن مشاركتنا أثبتت أنها
ف ـع ــال ــة وض ـ ــروري ـ ــة ،ومـ ــا ح ـص ــل فــي
ملف الكهرباء أكـبــر دلـيــل على ذلــك.
ون ـح ــن م ـس ـت ـم ــرون ف ــي أداء دورنـ ــا
ً
كــامــا ،بدليل أن قــوى ال نتفق معها
سياسيًا كحزب الله تؤيدنا في بنود
كثيرة على طاولة مجلس الوزراء».
يـتـفــق جـعـجــع أي ـض ــا م ــع ح ــزب الـلــه
ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة ال ـت ـه ــدئ ــة ال ــداخ ـل ـي ــة،
«فإذا كان الحزب في ظل هذا الوضع
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي امل ـ ـتـ ــوتـ ــر ،يـ ــريـ ــد ت ـه ــدئ ــة
الــوضــع وال يريد افتعال أي مشكلة
ويــذهــب إلــى معالجات ملفات املياه
وال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـصـ ـح ــة ،ف ـه ــل نــذهــب
نـ ـح ــن إل ـ ـ ــى تـ ـفـ ـجـ ـي ــره ون ـ ـحـ ــن ن ـع ـلــم
خطورة الوضع الداخلي؟» .بالنسبة
إليه ،طرفان سياسيان يتعامالن مع
الوضع املحلي واإلقليمي من زاويــة
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ه ـم ــا ح ـ ــزب الـ ـق ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وح ـ ــزب الـ ـل ــه« ،أم ـ ــا بــاقــي
ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ف ـت ـت ـص ــرف مــن
الناحية التكتية».
يقول« :قرارنا التهدئة ،رغم أن سقفنا
ال ـس ـي ــاس ــي ل ــم ي ـت ـغ ـيــر ،وع ـنــاوي ـن ـنــا
السياسية معروفة ولم نبدلها ،لكن
الخطر الداهم يتعلق بمالية الدولة
والوضع االقتصادي ،فالدولة ليست
على شفير االنهيار ،بل تنهار .الخطر
املالي واالقتصادي كبير ،ونحن نرى
أن ال جدوى من أي تصعيد ،إذ يجب
إنقاذ ما يجب إنقاذه في ظل االنهيار
الحالي» .وتبعًا لذلك ،ال يرى جعجع
أسـبــابــا م ـبــررة لــ«الـحـمـلــة الـحــالـيــة»

ع ـل ــى ح ــاك ــم م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ري ــاض
س ــام ــة ،ال ـت ــي «س ـت ـت ــرك آث ـ ـ ــارًا ،ولــو
كانت هناك مالحظات على هندسات
مالية» ،ملمحًا إلى أن هناك «أسبابًا
أصغر بكثير مما ُيعتقد».
ً
ي ـع ـط ــي ج ـع ـج ــع م ـ ـثـ ــاال عـ ـل ــى «دول
إفــريـقـيــة ،تملك طــاقــة نفطية كبيرة،
لـ ـك ــن ب ـس ـب ــب سـ ـ ــوء اإلدارة تـعـيــش
شعوبها فــي الفقر» .ويستطرد بأن
«في لبنان طاقات بشرية هائلة ،لكن
إدارة الدولة حاليًا إدارة كارثية .وهو
ال يحبذ إعادة النظر بسلسلة الرتب
والـ ــرواتـ ــب ،ف ـهــي صـ ــدرت ب ـقــانــون».
لكنه ال يرى مانعًا من إعادة النقاش
في بعض الرواتب التقاعدية.
رغ ــم ك ـثــرة االن ـت ـق ــادات ال ـتــي تـطــاول
الـ ـق ــوات ألن ـه ــا ح ـص ــرت نـفـسـهــا في
ملف الكهرباء ،فإن لجعجع رأيًا آخر
مغايرًا تمامًا .ويشرح ملف الكهرباء
والخطة التي أقرت بالتفصيل ،و«ما
حققته القوات» من تعديالت «رفضها
ً
الفريق اآلخــر طــويــا :قبل أشهر من
اآلن ُكــان الوضع مختلفًا  180درجة
ّ
عما أ ّقر أخيرًا في الخطة .لقد تمكنا
نحن والقوى السياسية التي توافقت
م ـع ـنــا ع ـلــى ضـ ـ ــرورة ت ـعــديــل خمس
ّ
نقاط أساسية ،هي عدم التزام أي حل
ً
موقت ،وتحويله حال دائمًا ،موضوع
إدارة امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــات ،اسـ ـتـ ـم ــاك ــات
س ـل ـع ــات ــا  -ن ـح ــن ن ـت ـم ـنــى أن ي ـكــون
الـتـبــريــر ال ــذي أعـطـتــه وزي ــرة الطاقة
ص ـح ـي ـحــا ،وه ـ ــي ل ـل ـم ـنــاس ـبــة تـعـمــل
بـجــديــة  ،-والـهـيـئــة الـنــاظـمــة لقطاع
الـكـهــربــاء وتعيني مجلس إدارة .كل
ذلك ليس أمرًا بسيطًا .وكل نقطة من
ه ــذه ال ـن ـقــاط اسـتـلــزمــت أش ـه ـرًا عــدة
للنقاش ومطالبات من جانب القوات
من أجــل إقــرارهــا ،وسنظل نعمل من
أجل متابعة تنفيذ هذه الخطة».
ب ـعــد ال ـك ـه ــرب ــاء ،ت ــدخ ــل الـ ـق ــوات إلــى
مـلـفــات كـثـيــرة لــن يفصح عنها قبل
اك ـت ـم ــال ت ـفــاص ـي ـل ـهــا ،ل ـك ــن مـعــركـتــه
املقبلة هي معركة املوازنة .بالنسبة
إلى جعجع ،هذا امللف األهم حاليًا ،إذ
«يجب اعتماد موازنة ثورية كبيرة،
ومتقشفة إلــى الـحــد األق ـصــى ،وهــذا
الــوقــت لـيــس لـلـمـســايــرات أو لبعض
الــرتــوش من هنا أو هناك .فاملوازنة
يجب أن ّ
تعبر عــن سياسة التقشف
ً
ّ
القصوى» .ويعطي مثال عما حصل
في «البند املتعلق بــوزارة السياحة،
ّ
أقر في مجلس الوزراء رغم معارضة

وزراء لــه ،فمن غير املسموح أن ّ
يمر
عقد بالتراضي ومن ثم ُيدفع مليونا
دوالر للترويج للسياحة في لبنان،
فــي حــن أن شــركــات عــدة ق ــادرة على
الترويج وفــق نظام الرعاية املعتمد
في املهرجانات».
ال يـ ـم ــل ج ـع ـج ــع م ـ ــن ال ـ ـحـ ــديـ ــث عــن
ضرورة االهتمام بامللفات الداخلية،
مبررًا ذلك بانه «ال يجوز انتظار اي
تطورات اقليمية وتــرك الوضع على
ما هو عليه ،ألنه يجب إضاءة شمعة
فــي كــل مــا يجري وال يجوز التخلي
عن مقاومة التدهور الحالي» .وعن
موقعه مــن التحالفات حاليًا ،يقول
إن ـ ــه ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـع ــام ــة ،األك ـي ــد
أنــه ال ي ــزال على تــوافــق مــع الرئيس
سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري ورئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـح ــزب
التقدمي االشـتــراكــي ولـيــد جنبالط،
«م ـت ـفــق مـعـهـمــا ف ــي ال ـن ـظــرة الـعــامــة

جعجع :لم أكن
أعتقد أن باسيل
يمكن أن يعمل على
عودة سوريا إلى
الجامعة العربية

إلــى األوض ــاع اإلقليمية وإلــى موقع
ل ـب ـنــان ودوره واالعـ ـت ــدال وضـ ــرورة
ح ـص ــر الـ ـس ــاح ب ــال ـش ــرع ـي ــة» .وه ــو
يرى أن «الحريري يميل إلى الحياد
اإليجابي وموقفه في خطة الكهرباء
مـتـقــدم عـ ّـمــا ك ــان عليه ســاب ـقــا» ،وأن
«ال ـقــوات تستكمل حــوارهــا مــع تيار
املردة منذ املصالحة بينهما واألمور
تجري بوتيرة عادية».
أم ــا ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،فمسألة
أخـ ـ ــرى« .ص ـح ـيــح أن ال ـت ـفــاهــم قــائــم
بـيـنـنــا ،ل ـكــن رئ ـيــس ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الحر جبران باسيل يتصرف وكأنه
يـحـتـكــر الـتـمـثـيــل امل ـس ـي ـحــي ويـمـثــل
جـمـيــع املـسـيـحــن ،رغ ــم أن ذل ــك غير
صحيح إطالقًا .كذلك ،لم أكــن أعتقد
أنـ ــه ي ـم ـكــن أن ي ـت ـصــرف بــاس ـيــل في
(هيثم الموسوي)

م ـســألــة ال ـع ــاق ــة م ــع ن ـظ ــام الــرئ ـيــس
الـســوري بشار األســد ،وســوريــا على
هــذا النحو ،وأن يعمل إلــى إعادتها
إلى الجامعة العربية»ّ .
وعما إذا كان
يتوقع أن يزور باسيل دمشق ،يقول:
«ال أعرف ،لكن كل شي ممكن» .ويؤكد
ْ
رئيس الـقــوات أن ال لقاء مرتقبًا مع
بــاسـيــل ،وال مــع رئـيــس الجمهورية
مـيـشــال ع ــون ،لـكــن ق ـن ــوات االت ـصــال
م ـف ـتــوحــة .ف ــال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق ملحم
ال ــري ــاش ــي زار ع ـ ـ ــون ،واالت ـ ـص ـ ــاالت
قائمة عبر قـنــوات مــع باسيل« ،لكن
ال ّ
أحبذ اللقاءات الفولكلورية ،كذلك
فإن املشكلة أن عون يحيل املتحدثني
معه على باسيل».
وعلى ما يقول ،فإن «باسيل يتصرف
ع ـل ــى قـ ــاعـ ــدة أن ـ ــه ي ـح ـت ـكــر الـتـمـثـيــل
املسيحي ،وهو في التعيينات يعمل
ع ـلــى ح ـصــر ال ـت ـع ـي ـي ـنــات املـسـيـحـيــة
بــه واستبعاد اآلخــريــن ،لكن الـقــوات
تـتـمـســك ب ــاآلل ـي ــة ،ألنـ ــه حـ ــان الــوقــت
كــي تكون اإلدارة مبنية على قواعد
ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءة ،ح ـت ــى لـ ــو ك ـ ــان امل ـع ـي ـنــون
ح ــزب ـي ــن أو ي ـن ـت ـمــون إلـ ــى أي ت ـيــار
س ـيــاســي .ل ـكــن م ــا ي ـج ــري حــال ـيــا ،ال
يـ ـب ــدو أن ـ ــه ي ـس ـيــر ف ــي ه ـ ــذا االتـ ـج ــاه
وستقف القوات ضده».
من الواضح بالنسبة إليه أن القوات
تريد التصرف وفــق أجندة واضحة
داخ ـ ـل ـ ـيـ ــة وطـ ــرح ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى م ـج ـلــس
الـ ــوزراء ،ومنها أيـضــا اق ـتــراح بشأن
ً
ع ــودة ال ـنــازحــن ال ـس ــوري ــن« :ف ـبــدال
مــن أن يــذهــب باسيل يمينًا ويـســارًا
ويتحرك في كل االتجاهات ،من دون
أي حــل عـمـلــي ،نـقـتــرح الـتــواصــل مع
روس ـيــا مــن أج ــل اس ـت ـحــداث مناطق
آمنة في الجانب السوري الحدودي،
برعاية روسيا ،من أجل نقل النازحني
مــن لـبـنــان إلـيـهــا .وه ــذا األم ــر أفضل
امل ـم ـكــن ف ــي ظ ــل األوض ـ ـ ــاع ال ـحــال ـيــة،
ألن ال أحد يمكن أن يتعرض ملناطق
بــرعــايــة روس ـي ــة ،ويـمـكــن روس ـيــا أن
تفرض هذا األمر على سوريا وإيران
من أجل حل هذه األزمة» .وستعرض
الـ ـق ــوات هـ ــذا االق ـ ـتـ ــراح ع ـلــى طــاولــة
مجلس الوزراء.
إقليميًا ،يــراقــب جعجع مــا يحصل
ب ـ ــن ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وإيـ ـ ـ ـ ــران،
وي ـ ـقـ ــول« :ال ش ـ ــيء غ ـي ــر م ـع ـل ــن ،مــا
ي ـق ــول ــه األمـ ـي ــركـ ـي ــون ف ــي الـ ـلـ ـق ــاءات
يـقــولــونــه عـلـنــا ،فــالـظــاهــر هــو نفسه
املـضـمــر ،املـنـطـقــة تـعـيــش حــالـيــا في
مــواج ـهــة أم ـيــرك ـيــة إي ــران ـي ــة حـيــويــة
وك ـب ـي ــرة وش ــام ـل ــة ،وال شـ ــيء فـيـهــا
ُم ـخ ـفــى .فــاألم ـيــرك ـيــون ي ــري ــدون من
إيــران أن تنفذ البنود  12التي سبق
أن تحدثت عنها اإلدارة األميركية».
وال يـعـطــي رئ ـيــس ال ـق ــوات اهتمامًا
ك ـب ـي ـرًا ل ـتــوص ـيــف الـ ـح ــرس ال ـث ــوري
مـ ـنـ ـظـ ـم ــة إره ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،م ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ــاب أن
«واش ـن ـطــن تـصـنــف إيـ ــران عـلــى هــذا
الـنـحــو ،وتصنيف ال ـحــرس الـثــوري
هو تحصيل الحاصل» .ويضع الرد
اإليراني ورفــع السقف األميركي من
ب ــاب «الـتـصـعـيــد ال ـكــامــي امل ـت ـبــادل
في املرحلة الراهنة ،ألن أي رد عملي
ً
لـ ــن يـ ـك ــون أمـ ـ ـ ـرًا س ـ ـهـ ــا .اح ـت ـم ــاالت
الحرب والسلم متساوية ،وإسرائيل
ّ
لتصعد أيضًا،
تستفيد من الوضع
لكن باب املفاوضات أيضًا مفتوح».
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سياسة

سياسة
قضية اليوم

مقالة

ماذا بقي من إدارة المناقصات؟

ُ
المسؤولة عن أزمة
أنها
الحكومة
رئيس
أوحى
المناقصات.
إدارة
على
النار
إطالق
بدأ
حتى
الكهرباء،
خطة
نجزت
أ
ما إن
ُ
َّ
الكهرباء ،ال السياسات الحكومية المتعاقبة .وخوفًا من «العرقلة» ،لم تحول إليها المناقصة إال بعد أن نزعت منها
صالحياتها .وفي الطريق إلى ذلك ،جرى التغاضي عن الدستور الذي يفرض إعطاء االمتيازات بقانون
إيلي الفرزلي
أق ـ ّـر مجلس ال ــوزراء خطة الكهرباء،
ً
مـحـتـفــا بــإنـجــاز أع ـلــن أن ــه سـيــؤدي
إل ــى خـفــض الـعـجــز وزيـ ــادة التغذية
بالتيار .لكن ما لم يكن في الحسبان،
كـ ــان ان ـ ـحـ ــراف ال ـن ـق ــاش ن ـح ــو إدارة
املـنــاقـصــات الـتــي حـ ّـولــت فــي الخطة
وفي الجلسة الحكومية األخيرة وما
ب ـعــدهــا إل ــى ش ــر م ـط ـلــق .الـعــونـيـ ّـون
ح ــاول ــوا ح ـتــى ال ـن ـهــايــة م ـنــع تــدخــل
إدارة امل ـنــاق ـصــات بــالـصـفـقــات الـتــي
تـنــوي وزارة الـطــاقــة إطــاقـهــا لبناء
مـعــامــل اإلن ـت ــاج .لـكــن ألن املـعــارضــة
لـهــذا الـطــرح كــانــت قــويــة ،اتـفــق على
ّ
حل وسط بدا مخيبًا لآلمال بالنسبة
إل ــى ك ـثــر .إدارة املـنــاقـصــات ستنفذ
املناقصة ،لكنها ستكون ّ
مقيدة في
عملها بنصوص قانونية وق ــرارات
حـكــومـيــة ت ـحـ ّـول ـهــا عـمـلـيــا إل ــى أداة

الحكومة تطلب
صالحيات تشريعية إلعطاء
امتيازات بمراسيم!
ُ
لتنفيذ ما تـقــرره وزارة الطاقة .هذا
ُ
مــا ق ــرئ فــي م ـشــروع ال ـقــانــون الــذي
اتفق عليه في مجلس الوزراء والذي
ينص على اآلتي:
«امل ــادة األول ــىُ :يـمـ َّـدد العمل بأحكام
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون  2014/288ملـ ـ ـ ــدة ثـ ــاث
سنوات (إعطاء صالحية الترخيص
ً
إلــى مجلس ال ــوزراء بــدال مــن الهيئة
الناظمة للقطاع).
املادة الثانية :أ« -تلزم مشاريع بناء
م ـع ــام ــل ت ـع ـت ـمــد ط ــري ـق ــة الـتـصـمـيــم
والـ ـتـ ـم ــوي ــل واإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج وال ـت ـش ـغ ـي ــل
وال ـت ـس ـل ـي ــم إل ـ ــى الـ ــدولـ ــة ب ـع ــد ف ـتــرة
زمـنـيــة ب ـشــروط ت ـحــدد بتفاصيلها
اإلداري ـ ــة والـتـقـنـيــة واملــال ـيــة الكاملة
في دفتر شــروط خــاص ّ
تعده وزارة
الطاقة واملياه.
بُ -يـ ـسـ ـتـ ـث ــى فـ ـ ــي مـ ـ ــراحـ ـ ــل إت ـ ـمـ ــام
امل ـن ــاق ـص ــات تـطـبـيــق أحـ ـك ــام قــانــون
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املـ ـ ـح ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــوم ـ ـيـ ــة وس ـ ــائ ـ ــر
ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص ذات الـ ـصـ ـل ــة ب ــأص ــول
ال ـت ـلــزيــم ال ـت ــي ال ت ـت ـفــق م ــع طبيعة
التلزيم والعقود موضوعها».
إلـ ــى أن ي ـع ــرض هـ ــذا املـ ـش ــروع على
الهيئة العامة ملجلس النواب (علمت
«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ــري
ً
سـيـحـيــل املـ ـش ــروع أوال ع ـلــى لجنة
األشغال النيابية ،مع إعطائها مهلة
أسبوع لدرسه) ،بــدأت تخرج بعض

األصوات املتحفظة عليه ،انطالقًا من
سببني:
 -1يـتـخـطــى املـ ـش ــروع امل ـ ــادة  89من
ال ــدسـ ـت ــور ،ال ـت ــي ت ـنــص ع ـلــى أنـ ــه ال
يـ ـج ــوز م ـن ــح أي ال ـ ـتـ ــزام أو ام ـت ـيــاز
الستغالل مصلحة ذات منفعة عامة
إال بقانون وملدة محدودة .بل يذهب
االقـتــراح إلــى إعطاء هــذه الصالحية
لوزارة.
 -2يخالف كل الوعود املتعلقة بتعزيز

الشفافية واإلصالح ،وأحد شروطها
تعزيز دور إدارة املناقصات ،فإذا به
يساهم فــي ضربها وضــرب قدرتها
على حماية إجراء مناقصات شفافة،
ب ـعــدمــا ض ــرب ق ــان ــون ال ـش ــراك ــة بني
القطاعني الـعــام وال ـخــاص ،ملصلحة
تحكم الوزارة بآلية إجراء املناقصة.
وهــو أمــر إن تحقق سيشكل سابقة
تستفيد منها كل ال ــوزارات لتخطي
إدارة امل ـنــاق ـصــات لـتـنـفـيــذ مـشــاريــع

علم
و خبر
بري يعتذر عن عدم لقاء ماكرون
ّ
أثناء وجــوده في العراق ،تبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بـ ّـري ،أن
ّ
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،حدد موعدًا للقائه في باريس
يـ َ
ـوم الجمعة املقبل .لكن بـ ّـري اضطر إلــى االعـتــذار بسبب تحديده
جلسة أسئلة وأجــوبــة للحكومة ال ـيــوم ،كما كــان ملتزمًا ع ــددًا من
َ
املواعيد حني عودته إلى لبنان ،حيث يزوره عدد من الرؤساء ،منهم
رئيس جمهورية اليونان بروكوبيوس بافلوبولوس الخميس أو
الجمعة.

توحيد البعث!
يبدو أن حزب البعث العربي االشتراكي في لبنان (البعث السوري)،
بــدأ يتجاوز قطوع االنقسام بني قيادتيه .إذ كــان الفتًا خــال حفل
اس ـت ـق ـبــال ل ـل ـق ـيــادة ال ـق ـطــريــة ملـنــاسـبــة ال ــذك ــرى ال ـثــان ـيــة والـسـبـعــن
لتأسيس الحزب حضور كل املسؤولني فيه .وفي هذا السياق ،علمت
«األخبار» ،أن القياديني املنقسمني في ما بينهم بادروا الى «صلحة»

برعاية السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي ،الذي اجتمع
بهم أكثر من مرة .وقال علي لـ«األخبار» إن «األفرقاء حرصاء على أن
َّ
موحدين ما دام ليس هناك خالفات في الجوهر ،وأنه يجب
يكونوا
على الحزب أن يكون له دور أقوى في املرحلة املقبلة» .وأشار السفير
إلى أن «ما حصل في االحتفال هو مظهر من مظاهر التوحد حول ما
تنجزه سوريا من انتصارات» ،الفتًا إلى أنه «خطوة أولى على طريق
َّ
املرجح أن يعقد الحزب مؤتمرًا الحقًا لتأكيد
املصالحة التامة» .ومن
تجاوز الخالف الداخلي.

عبس يطوي الصفحة
ّ
الحر زياد عبس ،في
لم ُيشارك القيادي السابق في التيار الوطني
االجتماع الذي عقده أعضاء سابقون في التيار يوم السبت الفائت،
وأط ـل ـقــوا فــي نـهــايـتــه تـحــركــا سـيــاسـيــا جــديــا تـحــت اس ــم «ال ـت ـيــار».
وغياب عبس ،رغم ذكر اسمه من قبل رفاقه ضمن قائمة املشاركني،
مـ ّ
ـرده إلى رغبته في ّ
طي صفحة التيار العوني ،والقطع نهائيًا مع
املرحلة السابقة ،تحضيرًا إلطالق حركة «مدنية» جديدة.

وفــق نظام ال ــ( BOTإنـشــاء وتشغيل
م ــن ق ـب ــل ال ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ،ث ــم نـقــل
امل ـل ـك ـي ــة إل ـ ــى ال ـ ــدول ـ ــة ب ـع ــد س ـن ــوات
عـ ــديـ ــدة) .وكـ ــل ذلـ ــك ي ـج ــري ف ــي ظــل
وج ـ ــود اقـ ـت ــراح ق ــان ــون ف ــي املـجـلــس
ال ـن ـي ــاب ــي إلخ ـ ـضـ ــاع كـ ــل ال ـص ـف ـقــات
العمومية إلدارة املـنــاقـصــات (قدمه
ال ـن ــائ ـب ــان ن ـ ــواف امل ــوس ــوي وهــانــي
قبيسي).
مع ذلك ،فإن وجهتي نظر متناقضتني
ت ـت ـنــازعــان املـ ـش ــروع .األول ـ ــى تعتبر
أن الـقــانــون يفتح املـجــال أم ــام إدارة
امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــات إلع ـ ـ ـ ـ ــداد املـ ـن ــاقـ ـص ــات
املـتـعـلـقــة ب ـن ـظــام  ،BOTب ـعــدمــا كــان
ذل ــك م ـت ـع ــذرًا ،ع ـبــر اس ـت ـث ـنــاء بعض
أح ـكــام قــانــون املـحــاسـبــة العمومية
ال ـت ــي ال ي ـم ـكــن تـطـبـيـقـهــا ع ـلــى هــذا
النوع من العقود ،ومــن هــؤالء ّ
مقدم
االقتراح إلى مجلس الــوزراء ،الوزير
محمد فنيش .ويعتبر هــؤالء أيضًا
أن دور إدارة املناقصات دور إداري،
ال تـقـنــي ،وبــالـتــالــي فـهــي ال ـتــي تعد
املناقصة وتحضرها ،فيما الشروط
الـتـقـنـيــة ت ـح ــدد ف ــي دف ـت ــر ال ـش ــروط.
كذلك ال ينسون اإلشارة إلى أن إدارة
املناقصات سـتــراقــب حسن التنفيذ
وف ـقــا لــدفـتــر ال ـش ــروط ال ــذي يـقــر في
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،وي ـضــم ف ــي داخـلــه
ال ـش ــروط اإلداري ـ ــة والـقــانــونـيــة التي
تـ ـع ـ ّـوض تــوق ـيــف ال ـع ـمــل ف ــي بعض
بنود قانون املحاسبة العمومية.
املشكلة أكبر من ذلــك ،بحسب وجهة
الـنـظــر امل ـقــاب ـلــة .فــالـفـقــرة األول ـ ــى من
البند الثاني ،التي تتحدث عن طبيعة
ُ
الـتـلــزيــم ،تـعـطــي تـفــويـضــا للحكومة
بـ ـص ــاحـ ـي ــات تـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة ،وب ـش ـك ــل

عسكر في مواجهة النائب العام العسكري
عمر نشابة
فضفاض ،بينما هذا النوع من العقود
يفترض أن يقر بقانون مستقل وملدة
ت ـح ــدد ف ــي ال ـق ــان ــون ن ـف ـســه ،بحسب
املادة  89من من الدستور .وبالتالي،
ال يـجــوز إعـطــاء إج ــازة شاملة وملــدة
غير محددة بشكل واضح.
الفقرة الثانية من املادة الثانية ،فيها
من اإلبهام ما يتعذر تفسيره بحسب
أحــد ال ـنــواب ،الــذي يعتبر أن املعركة
قــد انتهت بــإقــرار الـخـطــة ،إال أن ذلك
ال يـحــول دون الــرقــابــة على تفاصيل
تنفيذها .يعتبر املصدر أن كل قوانني
الـ ـع ــال ــم ت ــرس ــم الـ ـق ــاع ــدة الـ ـع ــام ــة ثــم
تذهب إلــى تحديد االستثناء ،إال أن
امل ــادة الـتــي اتـفــق عليها تتحدث عن
استثناء كــل الـنـصــوص ذات الصلة،
بــدل التشديد على إخـضــاع صفقات
الـ ـ ـ  BOTآللـ ـي ــات إجـ ـ ــراء امل ـنــاق ـصــات
املنصوص عليها في قانون املحاسبة
العمومية ،وال يستثنى منها سوى
ط ــريـ ـق ــة ال ـ ــدف ـ ــع .لـ ـك ــن م ـ ــا حـ ـص ــل أن
تكتف باستثناء أحكام
الحكومة لم
ِ
مــن قــانــون املـحــاسـبــة الـعـمــومـيــة ،بل
ذه ـب ــت إلـ ــى «س ــائ ــر ال ـن ـص ــوص ذات
الصلة بأصول التلزيم التي ال تتفق
م ــع  ،»BOTعـلـمــا أن أصـ ــول الـتـلــزيــم
التي يوضحها نظام إدارة املناقصات
ال تـتـعــارض مــع أي عقد ومهما كان
نــوعــه .وه ــي أص ــول إجــرائ ـيــة تتعلق
بـطــريــق إجـ ــراء املـنــاقـصــات باملطلق،
وخ ــاص ــة م ــا يـتـعـلــق ب ــامل ــادة  17من
ال ـن ـظــام ،ال ـتــي تـنــص عـلــى أن «إدارة
املناقصات تدقق في محتويات امللف
وت ـت ـث ـبــت م ــن خـ ـل ــوه م ــن امل ـخــال ـفــات
والـنــواقــص ،وتتأكد بـصــورة خاصة
من:
أ -إدراج امل ـن ــاق ـص ــة ف ــي ال ـبــرنــامــج
ال ـس ـنــوي ال ـعــام أو وج ــود ترخيص
بإجرائها.
ب -احـ ـت ــواء امل ـل ــف ع ـلــى امل ـس ـت ـنــدات
املفروضة.
ج -وج ــود مــا يثبت تــوافــر االعتماد
للصفقة.
د -تصديق دفـتــر ال ـشــروط الخاصة
من املرجع الصالح وانطباق أحكامه
على القوانني واألنظمة.
هـ ـ ــ -خ ـل ــو دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـخــاصــة
واملـ ـسـ ـتـ ـن ــدات م ــن ك ــل م ــا م ــن شــأنــه
تقييد املنافسة أو ترجيح كفة أحد
املنافسني.
و -ع ــدم تـجــزئــة األش ـغــال أو ال ـلــوازم
بـغـيــة ال ـت ـهــرب م ــن تـطـبـيــق األح ـكــام
ال ـقــانــون ـيــة ودون أي م ـبــرر ف ـنــي أو
مالي.
ز -صحة تقدير الكميات واألسعار.
الـ ــافـ ــت أن كـ ــل هـ ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة عـلــى
إدارة املناقصات مبنية على صفقة
البواخر التي لم تنجح ،والتي يتهم
ال ـعــون ـيــون مــديــر إدارة املـنــاقـصــات
جـ ـ ــان ال ـع ـل ـي ــة ب ـع ــرق ـل ـت ـه ــا .حـيـنـهــا
ك ــان األخ ـي ــر ي ـحــذر م ــن أن ال ـشــروط
املطلوبة ال تنطبق إال على عــارض
وحـ ـي ــد وأن م ـ ــدة اإلعـ ـ ـ ــان ال يـمـكــن
ال ـت ــزام ـه ــا إال م ــن ع ـ ــارض وح ـي ــد أو
مــن عــارضــن بملفات غـيــر مكتملة.
وبالتجربة ،تبني أن هذه املالحظات
كــانــت صحيحة وأن عــارضــا وحيدًا
هــو ال ــذي تــأهــل للمنافسة ،فرفضت
اإلدارة السير بـهــا ،وهــو مــا أغضب
وزارة ال ـط ــاق ــة ورئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة،
ال ـ ـ ــذي تـ ـح ــول إلـ ـ ــى جـ ـ ــزء مـ ــن حـمـلــة
ً
تـسـتـهــدف امل ــؤس ـس ــات ،بـ ــدال م ــن أن
ي ـتــولــى حـمــايـتـهــا وت ـع ــزي ــز دورهـ ــا.
وعوضًا عن السير باملسار الرقابي
ملحاسبة مدير املناقصات إذا أخطأ،
ع ـمــد ال ـح ــري ــري إل ــى ت ـشــويــه سمعة
اإلدارة وتحميلها مـســؤولـيــة فشل
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـح ـكــوم ـيــة امل ـت ـعــاق ـبــة،
معلنًا بعد جلسة مجلس الوزراء أنه
ممنوع على أي إدارة أن تعرقل!

نقلت وسائل اإلعالم املحلية أخيرًا أخبارًا
عن صراع محتدم بني قضاة وبني ضباط
من املديرية العامة لقوى االمن الداخلي
ّ
ومفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية،
ُ
بسبب مالحقة موظفني رسميني يشتبه
في ضلوعهم بجرائم فساد.
إن الدخول في تفاصيل املواجهة وأسبابها
بهدف تحديد الجناة ليس ممكنًا اال بعد
االطالع على كامل الوقائع .وما تتناقله
وسائل االعالم ال يعدو كونه جزءًا بسيطًا
من الروايةّ ،
سربها طرف بهدف إدانة طرف
آخر أمام الرأي العام .لكن ًبما أن الرأي العام
في لبنان ليس موحدًا أصال ،بل يتشكل من
آراء مجموعات طائفية ومذهبية وحزبية
ومناطقية ،يصبح تسريب املعلومات التي
تدين جهة معينة وسيلة للشحن الفئوي.
أما إذا أريد حل ّ
جدي ،فيفترض ان تحال
هذه القضية على هيئة مستقلة يمكنها
ان تحسم املوضوع وتعيد االمور الى
نصابها .بعبارات أخرى ،ينبغي إحالة
موضوع الصدام بني قضاة وضباط الى
محكمة محايدة ومستقلة تستمع الى
جميع األطراف في جلسات مغلقة ،وتدرس
الحجج القانونية التي تقدم بها كل منهم،
وتصدر الحكم وتتابع تنفيذه بجدية.
هذا هو املسار االمثل لحل املشكلة ،وهو
يحتاج الى متابعة وصبر وقرار جماعي
ثابت .لكن مع األسف ،ان أيًا من ذلك
غير متوافر في لبنان حاليًا .وبالتالي،
يبقى االمر في حلبة الصراع اإلعالمي
والسياسي ،ويصطف «الحريريون» خلف
ضباط «فرع املعلومات» وكأنه جناح
عسكري ملذهب ،وفي املقابل ،يصطف
«العونيون» خلف مفوض الحكومة لدى
املحكمة العسكرية وكأنه زعيم طائفي.
ّ
ويدعي بعض الحريصني على لفلفة
املوضوع أن ّ أيًا من القضاة والضباط ال
يحق له تخطي التوازنات الطائفية ،بغض
النظر عن قانونية أو عدم قانونية سلوك

ّأي منهما ،حيث إن القاضي ّ
مفوض
الحكومة محسوب على طائفة ومذهب
وفريق سياسي ،وفي املقابل الضابط
املدير وفرع املعلومات ايضًا محسوبان
على طائفة ومذهب وفريق سياسي.
املدعي العام لدى محكمة التمييز الذي
يخضع مفوض الحكومة لدى املحكمة
العسكرية له بحسب القانون لم يتدخل.
ولربما كان ضباط فرع املعلومات واملدير
العام لقوى االمن قد راهنوا على تدخله في
هذه القضية لصالحهم ،لكونه محسوبًا
على الطائفة واملذهب والفريق السياسي

بقاء األمور على
تفوق
حالها يثير مخاوف من ّ
العسكر والبوليس على
تفوق القضاة
القضاء ،ومن ّ
على حكم القانون

الذي ُيحسبون عليه .على أي حال ،بما أن
ً
كال من األطراف محسوب على جهة ما،
فإن هذه القضية قد يستدعي تفاقمها
تدخل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس
الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس
القضاء األعلى ،وهم جميعهم محسوبون
على جهات طائفية ومذهبية وسياسية
متنافسة ،ومتصارعة أحيانًا .فالبلد قائم
على محاصصة ال عالقة لها بالكفاءة وال
باالنضباط وال باالحتراف وال بالوطنية
وال باألخالق بل فقط بالوالء للزعامات
الفئوية املتناحرة ولـ«مصالح الطائفة» ال
ملصلحة الجمهورية اللبنانية.
وفقًا للمادة  34من قانون القضاء

العسكري ،يمارس ّ
مفوض الحكومة لدى
املحكمة العسكرية ومعاونوه «وظائف
النائب العام االستئنافي ،وهم مكلفون
بمالحقة جميع الجرائم التي هي من
صالحية القضاء العسكري» .وتشمل
صالحية القضاء العسكري جرائم الخيانة
والتجسس والصالت غير املشروعة
بالعدو ،والجرائم املتعلقة باألسلحة،
والجرائم املرتكبة في املعسكرات وفي
املؤسسات والثكنات العسكرية ،والجرائم
الواقعة على شخص أحد رجال قوى االمن
الداخلي واالمن العام ،والجرائم الواقعة على
املوظفني املدنيني في وزارة الدفاع الوطني
واملحاكم العسكرية أو لدى الجيش وقوى
االمن الداخلي واالمن العام ،إذا كان لهذه
الجرائم عالقة بالوظيفة ،وغيرها من
الجرائم .وبالتالي ،إن الحتدام الصراع
الحالي بني ضابط من املديرية العامة
لقوى االمن الداخلي ومفوض الحكومة
لدى املحكمة العسكرية نتائج بالغة الضرر
على ما تبقى من مؤسسات الدولة املعنية
باألمن .وقد يكون األكثر ضررًا استغالل
العدو وبعض العصابات لهذا الصراع ،ظنًا
منهم أنه يشغل القاضي والضابط عن
متابعة مالحقتهم عسكريًا وقضائيًا.
وقد يوازي ذلك الضرر التململ املحتمل
في انضباط الضباط والقضاة ،حيث قد
يظن بعضهم أن بإمكانه تحويل مخالفته
للقانون الى خالف سياسي طائفي
مذهبي يجعله بريئًا منها بحكم وجوب
الحفاظ على التوازن.
وال شك في أن بقاء االمور على حالها يثير
مخاوف جدية من ّ
تفوق العسكر والبوليس
ّ
على القضاء من جهة ،وهو ما يؤسس
لحكم العسكر وديكتاتورية االجهزة
األمنية واالستخبارية والعسكرية من
جهة ،ومخاوف أخرى من ّ
تفوق القضاة
على حكم القانون واألصول ،وهو ما
ّ
يؤسس لحكم الفوضى ويضاعف نسب
الفساد واإلفالت من العقاب.

تقرير

اجتماعات القضاة :الحل بسجن صحافي!
لــم تـهــدأ قـصــور الـعــدل بـعــد ،إثــر األزمــة
ّ
ال ـت ــي ول ــدت ـه ــا الـتـحـقـيـقــات ف ــي قضية
ُ
«الـفـســاد الـقـضــائــي» .اإلح ـبــاط يسيطر
ً
على عــدد كبير مــن الـقـضــاة .وب ــدال من
إع ــان هـيـئــة الـتـفـتـيــش الـقـضــائــي حــال
الـطــوارئ القصوى عبر العمل بــا كلل
ملحاسبة املتورطني من القضاة ،ال يزال
ال ـت ــراخ ــي س ـ ّـي ــد امل ــوق ــف .ال يـعـبــأ أول ــو
األمـ ــر ف ــي ال ـق ـضــاء إال بـصــورتـهــم أم ــام
ال ــرأي ال ـعــام .اسـتـنـفــروا وس ــارع ــوا إلــى
إعالن التضامن وإصدار البيانات ،لكن
الـفـعــل ال ي ــزال عـلــى حــالــه .لـقــد أحيلت
م ـحــاضــر ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ع ـلــى الـتـفـتـيــش
مـنــذ ثــاثــة أســابـيــع تـقــريـبــا ،ورغ ــم ذلــك
ّ
ف ــإن أح ــد ال ـق ـضــاة املـشـتـبــه فـيـهــم ال ــذي
ُ ّ
ورد اسمه في إفادات املوقوفني لم يبلغ

(مروان بوحيدر)

بــال ـح ـضــور إلـ ــى الـتـفـتـيــش سـ ــوى يــوم
أمــس .وفــي أصعب اللحظات التي ّ
تمر
فيها «العدلية» ،يخرج قاضي التحقيق
األول ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان ال ـقــاضــي نـقــوال

منصور في اجتماع قضاة جبل لبنان
مع مجلس القضاء األعلى أمس ،ليقول
مــا مضمونه أن الـحــل يكمن فــي سجن
أحد الصحافيني كي يتوقف اإلعالم عن

مهاجمة القضاء! هذا املوقف نفسه قاله
أيضًا في االجتماع الــذي عقده أول من
أمس أمام مجلس القضاء األعلى ،الذي
ُ
استدعي إليه كل من منصور والنائب
ال ـع ــام ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان ال ـقــاض ـيــة غ ــادة
عــون ومـفــوض الحكومة لــدى املحكمة
الـعـسـكــريــة الـقــاضــي بيتر جــرمــانــوس،
على خلفية ما نشرته «األخـبــار» تحت
عـ ـ ـن ـ ــوان «حـ ـ ـ ــرب ب ـ ــن ق ـ ـضـ ــاة الـ ـعـ ـه ــد».
وع ــوض ــا ع ــن ال ـب ـحــث ف ــي كـيـفـيــة بـنــاء
قـ ـض ــاء قـ ــوي وع ـ ـ ــادل ون ـظ ـي ــف ،تـ ــداول
امل ـج ـت ـم ـعــون م ــا اعـ ـتـ ـب ــروه ح ـم ـلــة عـلــى
القضاء .كأن ال شيء يحصل وال يتحمل
بعض املجتمعني املسؤولية عن الــدرك
الذي وصلت إليه «العدلية».
(األخبار)
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مجتمع

مجتمع
ّ
تقرير النقاش المفتوح بين بلدية بيروت والقوات اللبنانية حول مشروع إنشاء محرقة لنفايات العاصمة أخرت انجاز
دفتر الشروط الذي تنوي البلدية إصداره تحضيرًا للمناقصة .القوات تؤكد ان النقاش التفصيلي يهدف الى
تحسين شروط المشروع ،فيما تصفها مصادر بلدية بأنها «شروط تعجيزية»

على الحافة

أي وزارة للبيئة بعد ربع قرن؟

محرقة بيروت

حبيب معلوف

القوات توافق بشروط ...تعجيزية!
ميسم رزق
ل ــم تـنـجــز بـلــديــة ب ـي ــروت بـعــد دفـتــر
ال ـ ـشـ ــروط مل ـع ـمــل ال ـت ـف ـكــك الـ ـح ــراري
(امل ـحــرقــة) ال ــذي ت ـنــوي إن ـش ــاء ه في
العاصمة ،رغــم مــرور أكثر من سنة
البلدي
عـلــى إع ــان رئـيــس املـجـلــس
ّ
جمال عيتاني أن البلدية تتحضر
إلطـ ـ ــاق ُم ـن ــاق ـص ــة ف ــي ه ـ ــذا ال ـش ــأن
«خ ــال ثــاثــة أش ـهــر» ،قـبــل أن يعلن
فــي ت ـمــوز املــاضــي إرجـ ــاء امل ـشــروع،
ورغ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ــرور سـ ـبـ ـع ــة أش ـ ـهـ ــر ع ـلــى
إقـ ــرار مـجـلــس ال ـن ــواب قــانــون إدارة
النفايات الــذي يسمح باللجوء الى
هذه التقنية.
التأخير تعزوه مصادر مطلعة الى
«ن ـق ــاش ــات م ـف ـتــوحــة» ب ــن عـيـتــانــي
ً
وحـ ـ ــزب ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ـم ـثــا
ب ـن ــائ ـب ــه عـ ــن ب ـ ـيـ ــروت عـ ـم ــاد واك ـي ــم
واألعـ ـض ــاء ال ـقــوات ـيــن ف ــي املـجـلــس
البلدي .اللقاء ات التي توقفت نحو
ش ـهــريــن ب ــن ال ـجــان ـبــن اسـتــؤنـفــت
أخيرًا ،لدرس مالحظات قواتية على
م ـش ــروع امل ـحــرقــة .امل ـص ــادر نفسها
ت ــؤك ــد ان الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـت ــي ت ـ ـ ــدرك أن
ّ
سيقر على طاولة املجلس
املشروع
الـ ـبـ ـل ــدي ول ـ ــو مـ ــن دون مــواف ـق ـت ـهــا
بسبب تأييد تيار املستقبل والتيار
الوطني الحر له ،تسعى الى إظهار
نفسها كالطرف الوحيد الذي يجهد
لـتـحـســن ش ــروط امل ـش ــروع ألسـبــاب
ش ـ ـع ـ ـبـ ــويـ ــة ،ع ـ ـبـ ــر وضـ ـ ـ ــع «شـ ـ ـ ــروط
تعجيزية ال ُيمكن تطبيقها في بلد
م ـثــل ل ـب ـن ــان» ،وإن ك ــان ــت  -بحسب
خبراء بيئيني « -تتناسب ومعايير
السالمة العامة».
آخ ـ ـ ــر ل ـ ـقـ ــاء ب ـ ــن واكـ ـ ـي ـ ــم وع ـي ـت ــان ــي
ُع ـق ــد األسـ ـب ــوع امل ــاض ــيُ ،
ووض ـع ــت
خالله اللمسات األخـيــرة على دفتر
الشروط الخاص بالصفقة« ،على أن
يأخذ عيتاني باملالحظات ،ويعاود
إطــاعـنــا على النسخة املـعــدلــة قبل
عرضها على املجلس البلدي» ،وفق
تأكيد مصادر قواتية لـ «األخبار».
م ـصــادر بـلــديــة تــأخــذ عـلــى عيتاني
«ان ـص ـيــاعــه لـضـغــوط ح ــزب ال ـقــوات
ال ـ ـ ــذي رفـ ـ ــض دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط مـنــذ

البداية» ،علمًا أن «رئيس البلدية كان
ً
مستعجال لطرحه على األع ـضــاء».
إال أن ـ ــه «فـ ـت ــح ب ـ ــاب الـ ـتـ ـف ــاوض مــع
القوات خشية ان تعمد الى تحريك
الـشــارع ضــد امل ـشــروع» .فيما بـ ّـررت
املـ ـ ـص ـ ــادر الـ ـق ــواتـ ـي ــة ال ـت ــأخ ـي ــر ب ــأن
«املـلــف كــان ُي ــدرس بشكل تفصيلي
وعـلـمــي وتـقـنــي لتحسني ال ـشــروط.
وقــد عقدت لذلك ست نــدوات حضر
رئـيــس الـبـلــديــة بـعـضـهــا ،واسـتـقــدم

خـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراء م ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــون ف ـ ـ ــي ه ـ ــذا
امل ـجــال قـبــل أن ن ـبــدأ مـنــاقـشــة بنود
دفـتــر ال ـشــروط بشكل تفصيلي مع

ال تزال القوات اللبنانية ترفض
الكرنتينا موقعًا إلنشاء المحرقة
عـ ـيـ ـت ــان ــي» .وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن رئ ـي ــس
الـبـلــديــة «ك ــان فــي الـبــدايــة ح ــذرًا في

ال ـت ـع ــاط ــي مـ ــع م ــاح ـظ ــات ـن ــا ،لـكـنــه
سرعان ما أخــذ بعدد منها» .إال أن
ال ــاف ــت أن املـ ـص ــادر ال تـ ــزال ت ـشـ ّـدد
على «الــرفــض املطلق القامة املعمل
فــي الكرنتينا» ،وهــو املــوقــع األكثر
ترجيحًا إلنشائها ،ما يشير الى أن
األمور لم تنضج تمامًا.
املـ ــاح ـ ـظـ ــات الـ ـق ــواتـ ـي ــة رأى ف ـي ـهــا
خبراء بيئيون أنها «تراعي شروط
ال ـس ــام ــة ال ـع ــام ــة ،إال أن ـه ــا صـعـبــة

التطبيق على أرض الواقع ،وترفع
ك ـل ـف ــة املـ ـ ـش ـ ــروع ب ـش ّـك ــل ك ـب ـي ــر ب ـمــا
يجعله صعب الـتـحــقــق» .فــالـقــوات،
ً
م ـ ـ ـثـ ـ ــا ،ت ـ ـش ـ ـتـ ــرط لـ ـلـ ـم ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى
املـ ـش ــروع ت ـط ـب ـيــق خ ـط ــة الـ ـف ــرز مــن
ّ
امل ـصــدر« .فـهــذه الـخــطــة إذا نجحت
الـ ـبـ ـل ــدي ــة ف ـ ــي ت ـط ـب ـي ـق ـه ــا ال ت ـع ــود
ً
ه ـ ـنـ ــاك حـ ــاجـ ــة أص ـ ـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـح ــارق».
وم ــن املــاح ـظــات ال ـقــوات ـيــة اخـتـيــار
شــركــة لـتـقـيـيــم األث ــر الـبـيـئــي تـكــون

ّ
المالحظات القواتية صعبة التطبيق وترفع كلفة المشروع بشكل كبير بما يجعله صعب التحقق (هيثم الموسوي)

لــدي ـهــا خ ـبــرة ف ــي اسـ ـت ــرداد الـطــاقــة
من النفايات وتــوافــق عليها وزارة
البيئة ،واختيار استشاري ملراقبة
العمل ،والطلب مــن الـشــركــات التي
تتقدم الى املناقصة ّأن تدرج ضمن
م ـل ـف ــات ـه ــا عـ ـق ــدًا م ــوقـ ـع ــا مـ ــع دولـ ــة
توافق على استقبال ما يتبقى من
رماد النفايات ،وتجهيز مختبرات
في جامعات معينة في لبنان على
حساب البلدية تتولى فحص هذا
الــرمــاد قـبــل اسـتـخــدامــه للتأكد من
عــدم وج ــود مـعــادن ثقيلة فـيــه .أمــا
ال ـن ـق ـطــة ال ـت ــي أخ ـ ــذت ح ـي ــزًا ك ـب ـيــرًا
م ــن ال ـن ـق ــاش ف ـهــي «إلـ ـ ــزام األف ــرق ــاء
ال ــدول ـي ــن امل ـش ـغ ـلــن وامل ــوردي ــن أن
ي ـك ــون ــوا ش ــرك ــاء ل ـل ـشــركــة املــوق ـعــة
لـلـعـقــد ،ألن ذل ــك سـيـشـجـعـهــم على
تفعيل الرقابة» .كما طلبت القوات
«ت ــأم ــن امل ـع ـمــل ب ـق ـي ـمــة  50مـلـيــون
دوالر ،عـلــى أن ي ـطــال ه ــذا الـتــأمــن
ال ـ ـشـ ــركـ ــات املـ ـشـ ـغـ ـل ــة» ،ب ـم ـع ـن ــى أن
«املسؤولية فــي حــال حــدوث كارثة
ستقع على كاهلها» .ويضاف إلى
ذل ــك «طـلــب تـضـمــن دفـتــر الـشــروط
جــدوى إقـتـصــاديــة ،واإلص ــرار على
ت ـع ــدي ــل ال ـ ـشـ ــروط ال ـف ـن ـي ــة ل ــدراس ــة
تـقـيـيــم األث ــر ال ـب ـي ـئــي ،ح ـيــث يـصــار
ال ــى املـقــارنــة بــن انـبـعــاثــات املعمل
وم ـس ـت ــوي ــات ال ـت ـل ــوث ف ــي املـنـطـقــة
املقترحة .فــإذا كانت نسبة التلوث
ع ــال ـي ــة يـ ـج ــري ال ـب ـح ــث عـ ــن ب ــدائ ــل
ج ـ ـغـ ــراف ـ ـيـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى» .هـ ـ ـ ــذا الـ ـبـ ـن ــد
وضعته مصادر بلدية ضمن إطار
الشروط التعجيزية «إذ إن بيروت
كـلـهــا ت ـعــانــي م ــن نـسـبــة عــال ـيــة مــن
التلوث ،وبـهــذا الـشــرط فــإن القوات
ت ـ ـقـ ــول بـ ـشـ ـك ــل غـ ـي ــر مـ ـب ــاش ــر إن ـه ــا
ترفض إقامة محرقة في بيروت».
الى ذلك ،علمت «األخبار» أن واكيم
ي ـ ّـع ــد إقـ ـت ــراح ق ــان ــون ل ـت ـعــديــل إط ــار
قـ ــانـ ــون ادارة ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات ،ي ـطــالــب
فـيــه بــأن «ت ـضـ ّـم لجنة الــرقــابــة على
املـحــارق التي يشكلها وزيــر البيئة
م ـم ـث ـل ــن عـ ــن وزارات أخ ـ ـ ــرى وع ــن
امل ـج ـت ـم ــع امل ــدن ــي واملـ ـخـ ـتـ ـب ــرات فــي
الجامعات ،وبإعطائها صالحيات
التخاذ قرارات وتنفيذها».

تقرير

طالب الدراسات العليا في الخارج :الدكتوراه لـ«العرض» بسبب ندرة الطلب
رحيل دندش
ال إحصاءات رسمية لعدد املتخرجني
اللبنانيني سنويًا مــن حملة شهادة
ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــوراه ف ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج .امل ـج ـلــس
الــوط ـنــي لـلـبـحــوث الـعـلـمـيــة ،وح ــده،
ّ
ي ــوزع سنويًا  60منحة دك ـتــوراه في
جامعات محلية وفــي ال ـخــارج ،فيما
ال أرق ــام م ـتــوافــرة ملــن ال ي ـم ـ ّـرون عبر
ّ
امل ـج ـل ــس .غ ـيــر أن ال ـت ـق ــدي ــرات تــؤكــد
«تضخم» عــدد «الــدكــاتــرة» عامًا بعد
آخ ــر ،فيما ف ــرص الـعـمــل املحلية في
م ـخ ـت ـلــف ال ـت ـخ ـص ـص ــات ال ـجــام ـع ـيــة
تـكــاد تـكــون مـعــدومــة ،إال فــي ّ القطاع
األكــاديـمــي ال ــذي يشهد تضخمًا هو
اآلخ ـ ــر ،م ــا ي ـطــرح ع ــام ــات اسـتـفـهــام
ح ــول مـصـيــر «ال ــدك ــات ــرة» ف ــي بـلــد ال

ّ
ً
يوفر عمال لهم في مجاالتهم.
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون مـ ـ ــن م ـ ـت ـ ـخـ ـ ّـرجـ ــي الـ ـعـ ـل ــوم
األســاس ـيــة كالبيولوجيا والـفـيــزيــاء
وال ـ ـك ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــاء وب ـ ـ ـعـ ـ ــض مـ ـتـ ـخ ـ ّـرج ــي
الرياضيات والهندسة يصطدمون،
بـ ـع ــد م ــرحـ ـل ــة اإلج ـ ـ ـ ـ ــازة ال ـج ــام ـع ـي ــة،
ب ـ ـسـ ــوق عـ ـم ــل غـ ـي ــر مـ ـفـ ـت ــوح ،إذ «ال
مـصــانــع وال مـخـتـبــرات تــوظـفـهــم ،ما
ّ
يضيق الـخـيــارات أمــامـهــم ،فيقررون
متابعة تحصيلهم العلمي العالي».
بهذا املعنى« ،تغدو الــدكـتــوراه هربًا
مــن البطالة بعد اإلج ــازة الجامعية،
ً
أو ت ــأجـ ـي ــا لـ ـه ــا إلـ ـ ــى مـ ــا بـ ـع ــد نـيــل
ال ــدك ـت ــوراه» ،بحسب مــديــرة برنامج
منح الــدكـتــوراه فــي املجلس الوطني
لـ ـلـ ـبـ ـح ــوث ال ـع ـل ـم ـي ــة تـ ـ ـم ـ ــارا الـ ــز ّيـ ــن.
وه ــي ح ــال ع ـلــي ف ـحــص الـ ــذي فــضــل

متابعة دراســاتــه العليا فــي هندسة
االت ـ ـص ـ ــاالت فـ ــي ج ــام ـع ــة غــري ـنــوبــل
ً
ّ
«تحسبًا للمستقبل» ،وأمال
الفرنسية
فــي أن تتحسن فــرصــه فــي لبنان في
حال عاد إليه« ،خصوصًا أن جامعات
خــاصــة كثيرة فــي لبنان ت ـ ّ
ـدرس هذا
االختصاص وتضاعف عدد طالبه».
قـ ـب ــل أربـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،أن ـ ـهـ ــى فـحــص
ال ــدك ـت ــوراه وب ـقــي مـقـيـمــا ف ــي فرنسا
بـسـبــب ض ـيــق ال ـخ ـي ــارات ف ــي لـبـنــان،
ف ـي ـمــا ال ـع ـمــل ف ــي املـ ـج ــال األك ــادي ـم ــي
مسألة «حظ ووسايط».
تلفت الزين الى أن بني األسباب التي
ت ـح ــول دون أن ي ـجــد ك ـثــر م ــن حملة
الدكتوراه وظائف في السوق املحلية،
أن «أطـ ـ ــروحـ ـ ــات غــال ـب ـي ـت ـهــم تــرت ـبــط
ب ــرؤي ــة ال ـج ــام ـع ــات األج ـن ـب ـي ــة ال ـتــي

ي ــدرس ــون فـيـهــا ،وال ـتــي تبتعد نوعًا
مــا عــن حــاجــات لـبـنــان ،وال صلة لها
مع جامعات ومراكز أبحاث محلية».
ل ـ ــذل ـ ــك ،يـ ـ ـح ـ ــاول امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ت ـح ــدي ــد
أولويات املحاور البحثية والتوجيه
ال ـ ــى م ــواض ـي ــع أط ـ ــروح ـ ــات مــرتـبـطــة
بالحاجات الوطنية« :كل سنة لدينا
الئحة باألولويات ،ونحاول أن ندفع
الـ ـط ــاب ص ــوب ـه ــا ،وأي أطـ ــروحـ ــة ال
تندرج ضمن هذه األولويات ال نقدم
لها التمويل».
بـ ـحـ ـس ــب الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــن ،ف ـ ـ ـ ــإن م ـ ـحـ ــدوديـ ــة
ال ـ ـتـ ــوظ ـ ـيـ ــف ف ـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات غ ـي ــر
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة (مـ ـص ــان ــع ،ش ــرك ــات…)
سـبـبـهــا طــابـعـهــا «الـ ـب ــدائ ــي» ،إذ «ال
ت ـ ــزال ب ـع ـيــدة ع ــن س ـي ــاس ــات الـبـحــث
وال ـت ـطــويــر ،وه ــو م ــا يـحـصــر مصير

حملة الدكتوراه بالجامعات ومراكز
األب ـح ــاث ال ـتــي ال تستطيع بطبيعة
الـحــال استيعاب األع ــداد الهائلة من
حملة الشهادات العليا» .كما في حالة
أماني درويــش التي أنهت الدكتوراه
فـ ــي «الـ ـن ــان ــو ت ـك ـن ــول ــوج ــي وال ـن ــان ــو
إل ـك ـت ــرون ـي ــك» ،وهـ ــذا «اخ ـت ـص ــاص ال
يــوجــد لــه عـمــل فــي لـبـنــان ،إذ يعتمد
ت ـك ـنــولــوج ـيــا حــدي ـثــة ج ـ ـدًا ويـتـطـلــب
شركات
موارد مادية ضخمة في إطار ّ
وم ـخ ـت ـبــرات ع ـل ـم ـيــة» .ل ــذل ــك ،فــضـلــت
االستقرار في الخارج ،ألن العودة إلى
لبنان تعني العمل في مجال التعليم،
و«الحصول على وظيفة في الجامعة
اللبنانية أمر خاضع للمحسوبيات».
وال ــى ف ـكــرة الــرح ـيــل امل ـغــريــة عــن بلد
مضطرب اقتصاديًا واجتماعيًا ،يربط
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ك ـث ـي ــرون «ال ـه ـج ـم ــة» ع ـل ــى تـحـصـيــل
شـهــادة الــدكـتــوراه بــزيــادة املعاشات
التي لحقت باألساتذة املتفرغني في
الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة ،وال ـتــي تـســاوي
 5أضـعــاف الـحــد األدن ــى لــأجــور ،ما
يجعل منها وظيفة نخبوية مريحة
ع ـلــى امل ـس ـت ــوي ــن امل ـ ــادي وامل ـع ـن ــوي.
بـحـســب إبــراه ـيــم بـيـطــار ال ــذي أنهى
الدكتوراه في الهندسة املدنية« ،خيار
ً
العودة إلى لبنان ليس سهال لضآلة
فرص العمل في االختصاص ...وحده
العمل األكاديمي يبقي مجال العودة
إل ـ ــى الـ ــوطـ ــن م ـف ـت ــوح ــا .ل ـك ــن األم ـ ــور
تصعب مع الوقت ،ألن عدد الدكاترة
اللبنانيني في تكاثر هائل» ،ما يجعل
شهادة «الــدكـتــوراه» لـ«العرض» ،في
ظل ندرة الطلب!

بـعــد  26عــامــا عـلــى تــأسـيــس الـ ـ ــوزارة ،أص ــدر وزيــر
البيئة فادي جريصاتي ،الجمعة املاضي ،بيانًا يمكن
اعتباره بمثابة برنامج او خطة عمل للوزارة للفترة
ّ
املـقـبـلــة .مـلــخــص ه ــذا الـبــرنــامــج :وض ــع استراتيجية
قانون اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة وتطبيقها،
وضع املخطط التوجيهي الجديد للمقالع والكسارات
وت ـن ـظ ـي ــم الـ ـت ــراخـ ـي ــص ،إصـ ـ ــدار ق ــان ــون امل ـح ـم ـيــات
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،تـنـظـيــم ال ـص ـيــد الـ ـب ــري امل ـس ـت ــدام ومـنــع
قتل الـطـيــور املـهــاجــرة ومــاحـقــة املـخــالـفــن ،تقليص
التداعيات البيئية السلبية ألزمة النازحني ،استكمال
تنفيذ خــارطــة الـطــريــق ملكافحة الـتـلــوث فــي حــوض
نهر الليطاني وبحيرة القرعون وأنهر عكار وسائر
امل ـجــاري املــائـيــة ،مــراقـبــة نــوعـيــة ال ـه ــواء ،حـمــايــة قمم
الجبال واملناطق الطبيعية ،تنظيم استثمار الشواطىء
وامل ـس ــاح ــات ال ـخ ـضــراء واألراضـ ـ ــي ال ــزراع ـي ــة ،إل ــزام
ّ
الصحية بــإدارة النفايات
املستشفيات واملؤسسات
الطبية ومعالجتها ،استكمال التعاون مع املؤسسات
الصناعية ضمن مـشــروع مكافحة الـتـلـ ّـوث البيئي،
واحـ ـت ــرام دور وزارة الـبـيـئــة وصــاحـيــاتـهــا وهـيـبــة
القوانني الصادرة عنها لتنظيم شؤون قطاع البيئة.
قــد تـكــون لنا ق ــراءات ومــداخــل مختلفة لكل مــن هذه
َ َ
املـلـفــات .اال أن مــا ب ــدا الفـتــا ،فــي الـبـيــان ،هــو «الــنــفــس
التأسيسي» ال ــذي يتحدث عــن وضــع استراتيجيات
وتطبيق قوانني واحترام أدوار وصالحيات… لعناوين
وقضايا مطروحة منذ إنشاء ال ــوزارة ،قبل نحو ربع
ـرن! وإذ تبدو هــذه العناوين صائبة ،خصوصًا إذا
قـ ُ
مــا أضيفت اليها استراتيجية عامة لـلــوزارة نفسها
(وأخ ـ ــرى لـلـتـنـمـيــة امل ـس ـتــدامــة ع ـمــومــا) ي ـف ـتــرض أن
تحضرها ال ـ ــوزارة وتـعــرضـهــا عـلــى مجلس ال ــوزراء
لتبنيها ،وتنبثق عنها اسـتــراتـيـجـيــات خــاصــة بكل
ملف ...إال أن السؤال البديهي هو :ملاذا لم تقم الــوزارة
بهذه املهمة طوال الفترة املاضية ،وما الذي حال دون
وضــع هــذه االستراتيجيات والـقــوانــن ،ال سيما بعد

إقــرار قانون البيئة الرقم ( 444عــام  )2002وتحديد
امل ـب ــادئ وامل ـه ــام وال ـصــاح ـيــات؟! واأله ـ ــم :هــل وضــع
الوزير الجديد يده على العلة الكامنة في الوزارة والتي
حالت طوال الفترة املاضية دون تحقيق أبسط األهداف،
أعد ،بالتاليّ ،
وهل ّ
العدة ملعالجتها او تجاوزها؟
ط ـب ـعــا كـ ــان ي ـم ـكــن تـصـح ـيــح ب ـعــض ال ـع ـن ــاوي ــن فــي
ال ـب ــرن ــام ــج ،م ـثــل وضـ ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة مل ـلــف امل ـقــالــع
والـكـ ّـســارات واملــرامــل وشــركــات الترابة وقطاع البناء
عامة ،واعتماد قانون بدل املراسيم التنظيمية ،واعادة
الـنـظــر بـقــانــون الـصـيــد ب ــدل تنظيمه ،واعـ ــادة النظر
بــاسـتــراتـيـجـيــة نــوعـيــة ال ـه ــواء ال ـتــي لــم تـنــاقــش بـعــد،
ناهيك عن اضافة عناوين اخرى ال تقل اهمية ،مثل
الضغط إلعــادة النظر في استراتيجية املياه وإنشاء
الـســدود مــن خــال تقييم بيئي استراتيجي لخطط
املياه االستثمارية والعشوائية وكيفية معالجة مياه
ال ـص ــرف ،ووضـ ــع اسـتــراتـيـجـيــة ملــواج ـهــة الـتـغـيــرات
املناخية لناحية التخفيف مــن االنبعاثات والتكيف
مع الظاهرة ومظاهرها املتطرفة ،واالهتمام بوضع
استراتيجية للطاقة ال سيما املستدامة التي يمكن أن
تغنينا عن البواخر واملولدات الخاصة وإنشاء املزيد
من املعامل الحرارية مع التشديد على ضبط الهدر
واالستهالك واالهتمام بالطاقات املتجددة والنظيفة،
واع ــادة النظر بخيار التنقيب عــن النفط وال ـغــاز اذا
امـكــن ،او التشدد فــي ض ــرورة اش ــراف وزارة البيئة
والدولة على الدراسات االستباقية للتنوع البيولوجي
الـبـحــري واإلش ـ ــراف عـلــى امل ـســوحــات وال ـت ـشــدد في
التشريعات الحمائية من التلوث النفطي في املراحل
كافة وانشاء وحدات خاصة ومجهزة في وزارة البيئة
وهـيـئــات طـ ــوارئ متخصصة مـشـتــركــة مــع إدارات
واج ـه ــزة اخ ـ ــرى ...وااله ـت ـمــام أك ـثــر بــاالمــن الـغــذائــي
وســامـتــه ،واع ــادة الـنـظــر بــالـسـيــاســات االقـتـصــاديــة
وطــرق االنـتــاج واالسـتـهــاك واالسـتـيــراد والتسويق،
واالهتمام بالتلوث الضوضائي والكهرومغناطيسي،
واعــادة النظر بمعايير تلوث الفضاء بسبب فوضى
هــوائـيــات الهاتف الخليوي والـتــوتــر العالي لشبكات

الـكـهــربــاء واج ـهــزة ال ـبــث ...ال ــخ ،إضــافــة الــى االهتمام
بالسياحة البيئية املستدامة وتنظيمها ،وبــالــزراعــة
العضوية ودعمها بعد قوننتها والتشدد في مراقبة
مواصفاتها ،ومراجعة مواصفات الكثير من السلع،
ومراجعة البرامج التربوية إلدخال البيئة في املناهج
التعليمية واالختصاصات الجامعية ،ودعــم مراكز
االبحاث وانتاج الكتب واملطبوعات العميقة واالهتمام
بالتدريبات الالزمة للقضاة املتخصصني واملحققني
وأجهزة التفتيش والخبراء املحلفني...الخ.
ال يـسـتــوي كــل ذل ــك ،اذا لــم يـتــم وض ــع استراتيجية
شاملة للتنمية املستدامة ،تقترح نموذجًا حضاريًا
ً
جديدًا أكثر عــدال وتصالحًا مع الطبيعة ومعطياتها
ومواردها ،يحفظ ديمومتها وحقوق األجيال القادمة
ف ــي ال ـع ـيــش ف ـي ـهــا ،وت ــرب ــط ب ــن ك ــل هـ ــذه الـقـضــايــا
وال ـق ـطــاعــات وت ـح ــدد املـعـطـيــات واملـ ـب ــادئ واالهـ ــداف
وال ـخ ـط ــط واألولـ ـ ــويـ ـ ــات واملـ ـس ــؤولـ ـي ــات وال ـع ـق ــوب ــات
ّ
واملحفزات...
واذ كــان الفـتــا الـنـشــاط الــزائــد لــوزيــر البيئة الجديد
الــذي جــال بني املناطق وتعرف على معظم املشاكل
والنقاط الساخنة بيئيًا ،وشــارك في ّالجمعية العامة
لألمم املتحدة للبيئة في نيروبي ،وأطــل على بعض
املشاكل العاملية… اال أن الصعوبة األكبر في مهمته
بيته الــداخـلــي فــي وزارة البيئة
سيجدها ،ربـمــا ،فــي ّ
والبنية املؤسساتية املشلعة تاريخيًا بمشاكل مزمنة
وخطيرة ،بني وزراء الصدف العجيبة وحقيبة البقية
الباقية مــن تـســويــات الــزعـمــاء والـكـتــل أثـنــاء تشكيل
الحكومات ،وبــن املــديــر الـعــام (االمـبــراطــور) الــذي لم
يقتنع يوما بضرورة وجود استراتيجيات ملزمة وال
فهم معناها ربما ،وبني هذا األخير وأكثرية العاملني
في الوزارة ...كل هذه املشاكل حالت دون انجاز العمل
املطلوب على املستوى االستراتيجي والتنفيذي…
وقد أصبحت هذه الوزارة جزءًا ال يتجزأ من املشاكل
البيئية فــي لـبـنــان ال ــذي كـنــا نـعـتـقــد ،قـبــل أن يأتينا
العباقرة من السياسيني املستثمرين في كل شيء،
أن رأسماله األساسي هو طبيعته ومناخه!

مقال

الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية :المواطن وسلوك اإلستهزاء
تمارا الزين *
ّ
في كتاب «الحتمية الرقمية» ،يذكر عالم اإلجتماع ،ميشال
فييفيوركا ب ــآراء باحثني يعتبرون أن «وســائــل اإلعــام
الـحــديـثــة تـشـجــع عـلــى تـقـهـقــر الـعـقــل وتـشـكــك ف ــي ق ــدرة
اإلنـســان على التفكير بعمق» ،ليخلصوا إلــى أنها ّ
«تقدم
املهزلة ّ
الحقيقية
واملزيف واملشهدية على حساب التجارب
ُ
امللموسة» .ومن دون تبني هذه األحكام باملطلق ،إال أن أثير
على صفحات التواصل االجتماعي ،أخيرًا ،من استهزاء
بالهيئة اللبنانية للطاقة الذرية ونعتها بالوهمية والفاسدة
وغيرهما ،ليس ًإال إحــدى تجليات هذه النظريات .ويغدو
الجهل والتجهيل وميل
الواقع أكثر فداحة مع ترسيخ ثقافة ُ
املواطن اليائس الى تعميم األحكام املدينة! بالطبع غياب
الثقافة العلمية ،وهو من ارتدادات هيمنة ثقافة الجهل ،أحد
أسباب هذه «الظواهر» ،خصوصًا عندما تكون كلمة «طاقة
ّ
ذريــة» مالزمة في الذاكرة الجماعية لتخصيب اليورانيوم
وللقنبلة الـنــوويــة ونــاغــازاكــي وهيروشيما وبــ«الـخــارق»،
والدليل أننا ما زلنا في بالدنا نستخدم عبارة «دارس ّذرة»
للتأكيد على نبوغ أحدهم!
لألسف ،لثقافة الجهل السائدة في بالدنا ٌ
أبعاد كارثية،
منها أنها ّ
عودت املواطن على أن يؤمن فقط بـ«اإلنجازات»
الـتــي تترافق مــع الكثير مــن التطبيل والتهليل حتى ولو
كانت ال ترقى الى أدنى مستويات العمل السليم ،وال ّ
تمت
لــأخــاقـيــات ِبـصـلــة .وبــالـتــالــي ،بــاتــت كــل مؤسسة تعمل
بهدف جذب
بصمت وعقالنية ،ومن دون تهويل مفتعل ّ
األضـ ــواء وإغـ ــراق اإلعـ ــام ،عــرضــة لــإتـهــام املـعــلــب بأنها
«وهمية» أو «فاسدة» أو  -في أفضل األحوال « -متآكلة»...
صحيح أن السخرية لطاملا زاد شيوعها مع معاناة الشعوب،
ُ
اعتبرت مؤشرًا صحيًا في املجتمعات ّ
الحية ،وكانت
ولطاملا
مالذ املفكرين للتصويب على الخلل ،لكنها تغدو مؤشرًا
لإلعتالل إذا ما انحرفت عن غايتها اإلصالحية وتحولت
اتهامات اعتباطية .الصدمة املوجعة أن بعض (كي ال نقع

في فخ التعميم) «األساتذة الجامعيني» تبنوا هذا «التنمر»
وساهموا في نشره ،بينما من املفترض أنهم تعلموا حني
«تــدك ـتــروا» بعضًا مــن منهجية الـبـحــث العلمي ووج ــوب
التحقق قبل تبني الفرضيات ،خصوصًا تلك التي تنبع
بغزارة من فضاء مفتوح ال رقيب عليه أو حسيب .لألسف
هــؤالء -كـمــا الكثير مــن املستهزئني  -يحملون شـهــادات
جامعية (!) ،لكن ال يفقهون  -إال مــا نــدر  -فــي مجاالت
نطاق آخر ،ومع هذا ال يتورعون عن
عملهم ،فكيف بهم في ٍ
إطــاق العنان لتأويالتهم الباطلة .املعيب أيضًا أن إحدى
صحافيات محطة تلفزيونية «عاملية» تعيد تغريدة مهينة

ما يثير الريبة أن «هجمات
المسخرة واإلدانة» ال تستهدف
إال المؤسسات العامة
على حسابها ،وتغفل أن من بديهيات مهنتها اإلستقصاء
قبل تعميم أي معلومة بلهاء! املضحك املبكي ،أيضًا ،أن
الكثير ممن يمعنون في ّ
التعسف يبررون فعلتهم بعدم
درايتهم ،مع العلم بأنهم يجيدون استخدام التكنولوجيا
الحديثة للتشهير ،لكنهم لم يكلفوا أنفسهم اللجوء إليها
للبحث عن املعرفة! كل هؤالء يشكلون الخطر األكبر ألنهم
املـســاهـمــون الـفـ ّـعــالــون فــي نـشــر ثـقــافــة الـجـهــل ،فيتلطون
خلف ألقابهم الـبـ ّـراقــة إلضـفــاء املصداقية على ّترهاتهم
وتسويقها على أنها الحقيقة املطلقة .وفــي كل األحــوال،
ُ
هذه الفئات التي تصنف «متعلمة» وتتعاطى الشأن العام
بهذه الذهنية هي البرهان األوضــح على هشاشة الوعي

وتدهور الحس النقدي وتراجع الثقافة بشكل عام .وفي هذا
اإلطارٌ ،
واهم من ال يرى رابطًا ،ضمن ما أورده فييفيوركا،
بني هذا «الترند» واإلنترنت وإقتصاد اإلنتباه وأثر الرقمنة
على طريقة تفكيرنا وسلوكنا (يساهم ضعف األبحاث
في حقل اإلنسانيات الرقمية في تكريس هذا الوهم).
تدفعنا هذه «الطفرات» لطرح العديد من التساؤالت .على
سبيل املثال ،كيف ملواطن أن يبتغي العدالة من دولته وهو
ال يتوانى عن إدانة مسبقة ملؤسسة أو ملوظف ،فقط ألنهما
ينتميان الــى القطاع الـعــام ،أو فقط  -وبكل بساطة  -ألنه
عــاجـ ٌـز عــن استيعاب اســم املــؤسـســة أو طبيعة مهامها؟
كيف ملــواطــن أن يطالب بالحقيقة فــي قضاياه املصيرية
وف ــي الــوقــت نفسه ال يكبح جـمــوحــه عــن التضليل وبــث
اإلش ــاع ــة؟ علينا الـتــذكـيــر ب ــأن مـقــولــة «ال ـس ـيــادة يـجــب أن
تكون للحقيقة والعدالة ألنهما وحدهما يضمنان عظمة
األمــة» (إميل زوال) ال تخص حصرًا املنظومة السياسية
والقضائية ،بــل أيـضــا سـلــوك املــواطــن ال ـفــردي ومقاربته
ألبـســط القضايا املحيطة بــه كــي تـكــون الحقيقة ومعها
ُ
الـعــدالــة ،الـعــامــة وال ـفــرديــة ،الـقــاعــدة الـتــي تبنى عليها قيم
املواطنة ومقومات ّ
األمة «العظيمة».
ما يثير الريبة في ما نشهده ،وبوتيرة متصاعدة ،هو أن
«هجمات املسخرة واإلدانة» هذه ال تستهدف إال املؤسسات
العامة وتساهم (عن قصد أو غيره) في ضرب القطاع العام
بأكمله بحجة فساده ،من دون أي تمييز بني الغث والسمني،
وبني من ُيفسد ومن يتمسك بالعمل والنزاهة لإلبقاء على
بعض ما تبقى لنا من مؤسسات فعالة ومنتجة ومحصنة
ضــد اإلف ـس ــاد ...املـطـلــوب منا جميعًا بعض مــن التواضع
ّ
وقليل من الجهد لتصويب استهزائنا «البناء» حيث يجب،
فــالـيــوم ال ــذي ُي ـعـ َـدم فـيــه الـقـطــاع ال ـعــام بأكمله نـكــون نحن
املواطنني ،بسبب جهلنا وركوننا لإلتهامات الجاهزة وشمل
الكل بها ،املسؤولني بالدرجة األولى!
*باحثة ،مديرة برنامج منح الدكتوراه
املجلس الوطني للبحوث العلمية
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رياضة

رياضة
بليس ماتويدي
ينظر ّ
وجهت
إلى الجماهير التي
عبارات عنصرية له «ماركو
بوتيريللو ـ أ ف ب»

ّ
العنصرية تتفشى في أوروبا

قضية

«السيري آ» بال حسيب وال رقيب!
زهراء رمال
ال تكاد تغيب حوادث العنصرية عن
املالعب االيطالية حتى تعود وتطفو
على السطح مجددًا ،لتتلطخ سمعة
الكالشيو أكـثــر فأكثر بتفشي وبــاء
العنصرية فيه .من الهتافات املسيئة
ً
مرورًا بالشتم والسباب وصوال إلى
الرمي باملوز ،شهدت أوروبــا عمومًا
وايطاليًا خصوصًا انتهاكات كثيرة

ضــد الــاعـبــن .عنصرية تـقــوم على
أسـ ــاس الـتـمـيـيــز ال ـعــرقــي والــدي ـنــي،
ك ـ ــان آخ ـ ــر ض ـح ــاي ــاه ــا م ــوي ــس كــن
العــب ن ــادي يوفنتوس .و«الـحـبــل َع
ّ
الجرار».
ل ــم ي ـكــن االي ـط ــال ــي األس ـم ــر ك ــن أول
الع ــب يـتـعــرض ل ــ«ه ـتــافــات ال ـق ــردة»
فــي املــاعــب االي ـطــال ـيــة ،واألك ـي ــد أنــه
ل ــن ي ـكــون األخ ـي ــر .سـبـقــه الـكـثـيــرون
مـ ّـمــن تـعــرضــوا لـهـتــافــات مـسـيـئــة .ال

بريطانيا في الواجهة
ّ
ّ
فقد أكد
ال شك في أن املالعب االيطالية ليست املسرح الوحيد للعنصريةّ .
الظهير األيسر لنادي توتنهام ومنتخب إنكلترا داني روز أنه يتطلع إلى
إنهاء مسيرته بسبب العنصرية املتزايدة في مالعب كرة القدم وضعف
اإلجراءات ّ
للحد منها .وقال الالعب البالغ  28عامًا ،والذي كان عرضة
العنصرية« ،لقد ضقت ذرعًا .تتبقى لي خمس أو ست سنوات
للهتافات
ّ
في كرة القدم ،وأتطلع قدمًا لكي أضعها خلفي ،نظرًا إلى ما نشهده حاليًا».
وألقى مدافع توتنهام باللوم على املسؤولني في عالم اللعبة ألنهم يقومون
بفرض غرامة محدودة على األندية أو الدول التي ال تستطيع التحكم في
ً
سلوك مشجعيها ،قائال في هذا الصدد «عندما ال نعاقب الدول سوى
بغرامة ال توازي ما أنفقه الالعب
خالل حفلة في لندن ،ماذا
يمكننا أن نأمل؟» .كما أشار إلى
أن جهود مكافحة هذه الظاهرة
هي مجرد «مهزلة» .ومن جهته،
يتعرض العب مانشستر سيتي
اإلنكليزي أيضًا رحيم سترلينغ
لهتافات عنصرية في مباريات
عديدة ،من دون وجود محاسبة
حقيقية من قبل اتحاد الكرة في
بريطانيا.

تــزال الجماهير تتذكر دمــوع ماريو
ب ــال ــوت ـي ـل ــي ب ـق ـم ـي ــص مـ ـ ـي ـ ــان ،كـمــا
كــالـيــدو كــولـيـبــالــي وكـيـفــن برينس
وسولي مونتاري ،وغيرهم
بواتينغ
ّ
الـكـثـيــر ،إال أن ــه لــم يـتــم الـتـعــامــل مع
ت ـلــك الـ ـح ــاالت أو مـعــاقـبــة الـفــاعـلــن
بالطريقة املناسبة.
مــا زاد مــن حــدة االنـتـقــادات ملــا جرى
فـ ــي حـ ــادثـ ــة مـ ــويـ ــس ،هـ ــو ال ـطــري ـقــة
ال ـتــي ت ـعــامــل ب ـهــا نـ ــادي يــوفـنـتــوس
مع الهتافات ،ال سيما لجهة اعتبار
ّ
املـ ـ ـ ــدرب مــاس ـم ـي ـل ـيــانــو ألـ ـيـ ـغ ــري أن
م ــوي ــس ه ــو العـ ــب شـ ــاب وع ـل ـي ــه أن
يتعلم القيام باألمور بشكل أفضل،
وذلـ ــك عـلــى خـلـفـيــة طــريـقــة احـتـفــالــه
بــال ـهــدف عـنــدمــا وق ــف ف ــي مــواجـهــة
املشجعني فــاتـحــا ذراع ـي ــه .ول ــم يكن
كني الوحيد الــذي تعرض لإلهانات
العنصرية فــي تلك امل ـبــاراة ،فزميله
ال ـف ــرن ـس ــي ب ـل ـيــس م ــات ــوي ــدي واج ــه
نـفــس اإلسـ ـ ــاءات ،لـيـعـ ّـبــر عــن غضبه
إزاء مــا حـصــل ،مــؤك ـدًا أن ــه سيغادر
أرضـ ـي ــة امل ـل ـع ــب ف ــي ح ــال ــة تـعــرضــه
ً
لهتافات مماثلة مستقبال.
ّ
ورغم أن الحكومة االيطالية أصدرت
قــوانــن عـقــوبــات عــام  2014مــن أجل
الـتـشــدد ومـنــع تـكــرار أح ــداث العنف
والهتافات العنصرية ضد الالعبني،
ّ
إال أن ــه غالبًا مــا ينجو الفاعلون أو
تكون العقوبة املفروضة عليهم أقل
مــن مـسـتــوى اإلسـ ــاءة بـكـثـيــر .غالبًا
م ــا ي ـت ــم اع ـت ـم ــاد ال ـع ـق ــوب ــات املــال ـيــة
كـ ـج ــزاء أو ي ـت ــم ت ـغ ــري ــم ال ـج ـمــاه ـيــر،
وهــو أمــر غير كــاف لالقتصاص من
أف ـعــال مشينة كـتـلــك ال ـتــي تشهدها
ّ
امل ــاع ــب .ك ـمــا أن امل ـعــاي ـيــر امل ـح ــددة
من قبل رابطة الــدوري االيطالي كي
تـقــوم بـفــرض العقوبة غير منطقية
ّ
وتصعب عملية تأديب الجماهير ،إذ

يجب على ما نسبته  1في املئة على
األقل من مدرجات املشجعني أن تكون
مـتــورطــة فــي الـهـتــافــات الـعـنـصــريــة،
وأن تكون هذه الهتافات «مسموعة
بـ ـشـ ـك ــل واض ـ ـ ـ ـ ـ ــح» ،وأن ت ـس ـت ـه ــدف
«بـشـكــل واضـ ــح» أح ــد الــاع ـبــن .وال
ينسى أحد موسم  2018/2017حني
غادر العب بيسكارا سولي مونتاري
ملعب املباراة خالل مواجهة كالياري
في الــدوري ،وذلــك بعد رفض الحكم
ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـه ـتــافــات الـعـنـصــريــة
الـ ـت ــي وج ـه ـت ـه ــا ج ـم ــاه ـي ــر ال ـخ ـصــم
ض ــده .تــوجــه مــون ـتــاري حينها إلــى
حكم املـبــاراة مطالبًا إيــاه بالتعامل
م ـ ــع ال ـ ـه ـ ـتـ ــافـ ــات الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة ال ـت ــي
ّ
أطـلـقـتـهــا ال ـج ـمــاه ـيــر ،إال أن الـحـكــم
رف ــض ذلـ ــك ،ومـن ـحــه ب ـطــاقــة صـفــراء
ل ــاحـ ـتـ ـج ــاج ،لـ ـيـ ـخ ــرج ال ـ ــاع ـ ــب مــن
امللعب ويحصل على بطاقة صفراء
ّ
أخ ــرى .واملــؤســف فــي األم ــر أن نــادي
ّ
كالياري لــم ُيعاقب ألن الهتاف كان
آتيًا من «حوالى  10أشخاص فقط»،
ّ
ولم يتم تحديد هويتهم ،بمعنى أن
الحالة ال تستوجب شروط العقوبة،

اتحادات كرة القدم
ال تتخذ العقوبات
المناسبة ّالتي من
شأنها الحد من
هذه الظواهر

لينجو الفاعلون مرة جديدة!
نظرًا إلى استفحال أزمــة العنصرية
ب ـش ـك ــل واس ـ ـ ــع أخ ـ ـي ـ ـرًا فـ ــي أوروبـ ـ ـ ــا،
انتقد رئيس االتحاد األوروبــي لكرة
الـ ـق ــدم أل ـك ـس ـنــدر تـشـيـفـيــريــن تــزايــد
اإلهــانــات العنصرية الـتــي يوجهها
امل ـش ـج ـعــون لــاع ـبــن ذوي ال ـب ـشــرة
الـسـمــراء فــي مــاعــب ال ـقــارة ،معتبرًا
ّ
أن األمر يدفع إلى الشعور بالخجل.
وخالل مشاركته في مؤتمر ملكافحة
ال ـت ـم ـي ـيــز أق ـي ــم ف ــي م ـل ـعــب ويـمـبـلــي
بـلـنــدن ،تـطــرق الــرئـيــس السلوفيني
ال ــى ت ــزاي ــد الـ ـح ــوادث ذات الطبيعة
ال ـع ـن ـصــريــة ف ــي امل ــاع ــب ف ــي اآلونـ ــة
ً
األخ ـي ــرة ،قــائــا« ،أن ــا أخ ـجــل ،أخجل
مــن اض ـطــرارنــا فــي ال ـعــام  2019إلــى
تنظيم مؤتمر للترويج للتعددية»،
مـعـتـبـرًا أن «م ــن املـثـيــر لـلـقـلــق رؤي ــة
قــادة عامليني وشخصيات سياسية
يقللون من شأن األحداث العنصرية
والتمييزية».
ّ
إال أن الـجـمــاهـيــر االي ـطــال ـيــة ليست
ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي تـتـحـمــل مـســؤولـيــة
ّ
التصرفات العنصرية ،إذ إن رئيس
االتحاد االيطالي لكرة القدم السابق
ً
ك ــارل ــو تــاف ـي ـك ـيــو أثـ ـ ــار جـ ـ ــدال كـبـيـرًا
فــي الـســابــق عندما أدل ــى بتعليقات
وص ـ ـ ــف فـ ـيـ ـه ــا الـ ــاع ـ ـبـ ــن األف ـ ــارق ـ ــة
بــأن ـهــم «أك ـل ــة امل ـ ـ ــوز» ،خـ ــال حملته
االنـتـخــابـيــة لــرئــاســة االت ـح ــاد ،وكــان
ي ـت ـحــدث حـيـنـهــا ع ــن ت ـق ـلــص فــرص
ال ــاعـ ـب ــن الـ ـشـ ـب ــان اإلي ـط ــال ـي ــن فــي
اللعب مــع أنديتهم .وق ــال تافيكيو،
ً
«فــي إنكلترا يتم الـتـعــرف أوال على
الالعبني القادمني ويتم السماح لهم
إذا كانوا من املحترفني ،نحن هنا في
املقابل نستقبل األفريقي الذي يعتاد
أكل املوز في السابق ثم يتحول إلى
الع ــب ف ــي ال ـفــريــق األول لــاتـسـيــو».
ّ
ورغــم أن االتحاد الدولي لكرة القدم
(ف ـي ـفــا) ق ــد ف ــرض ع ـقــوبــة بــاإلي ـقــاف
ومنع تافيكيو عن شغل أي منصب
أشهر ،إال أنه
داخــل الفيفا ملــدة ستة
ُ
تمكن الحقًا رغم تصريحه املهني من
الفوز بوالية جديدة لرئاسة االتحاد
اإليطالي بعد منافسة مع دميتريو
أل ـب ــرت ـي ـن ــي ،الع ـ ــب مـ ـي ــان ال ـس ــاب ــق.
وإذا كانت تصريحات كهذه تصدر
مــن رأس الـهــرم الـكــروي فــي ايطاليا
سابقًا ،فـمــاذا ُينتظر مــن الجماهير
غ ـي ــر ال ـش ـغ ــب واإلس ـ ـ ـ ـ ــاءة وت ــوج ـي ــه
الكالم العنصري لالعبني؟
وب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة إل ـ ـ ـ ــى أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب تـ ــزايـ ــد
ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرة ،تـ ـلـ ـع ــب ال ــرس ــائ ــل
السياسية التي يطلقها السياسيون
االيـطــالـيــون دورًا كـبـيـرًا فــي تأجيج
خ ـط ــاب الـتـمـيـيــز ف ــي الـ ـب ــاد ،وعـلــى
رأسهم وزير الداخلية وزعيم اليمني
املتطرف ماتيو سالفيني الذي ينكر
وجود «مشكلة عنصرية» في بالده،
رغ ــم تـفـشــي ح ــاالت إهــانــة الــاعـبــن
ّ
ذوي العرق أو الدين املختلف .كما أن
العديد من وسائل اإلعالم االيطالية
ت ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـع ـم ـيــم أفـ ـكـ ــار نـمـطـيــة
عــن املـهــاجــريــن والــاع ـبــن األف ــارق ــة،
لـتـسـهــم بــال ـتــالــي ف ــي رفـ ــع مـنـســوب
الكراهية ضدهم ،وتشجيع أصحاب
الـعـقـلـيــات الـعـنـصــريــة عـلــى ارت ـكــاب
تـلــك األف ـع ــال .ويـتـفــاقــم ه ــذا الــوضــع
أكثر في ايطاليا بسبب غياب حركة
مناهضة للعنصرية فــي كــرة القدم
ّ
اإليـطــالـيــة ،كـمــا أن الجمعيات التي
ُ
تعنى بمواجهة العنصرية ال تركز
في نشاطاتها على كرة القدم .األكيد
ّ
في الوقت الحالي أن العنصرية في
ّ
ايـطــالـيــا لــن تـتــوقــف ،وأن اإلس ــاءات
ً
ستتوالى مباراة تلو األخرى ،في ظل
غياب أي جهود جدية ملكافحة هذه
الظاهرة التي تسيء إلــى كــرة القدم
األوروبية والعاملية.
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دوري أبطال أوروبا

قمة كالسيكية في الـ«أولد ترافورد»
يحل نادي ًبرشلونة اإلسباني
ضيفًا ثقيال على مانشستر
يونايتد ،في ذهاب دور ربع
النهائي من دوري أبطال
أوروبا .ستلعب المباراة
على ملعب األولد ترافورد.
( 22:00بتوقيت بيروت)
حسين فحص
تعد مباراة الــ«أولــد تــرافــورد» واحدة
م ــن ك ــاس ـي ـك ـ ّـيــات الـ ـك ــرة األوروب ـ ـ ّـي ـ ــة.
امل ـب ــاراة الــ«نــوسـتــالـجـيــة» تـحـمــل في
طياتها العديد من الذكريات األليمة
لـ ـلـ ـط ــرف ــن ،مـ ــن خ ـ ـسـ ــارة مــان ـش ـس ـتــر
لنهائيي  2009و 2011أمام برشلونة،
إل ـ ــى ه ـ ــدف ب ـ ــول س ـك ــول ــز ع ـ ــام 2008
الــذي أخــرج برشلونة من دور نصف
ّ
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي ،وأه ـ ـ ـ ـ ــل م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر إل ــى
ال ـن ـه ــائ ــي ،ث ــم ال ـف ــوز بــال ـب ـطــولــة على
حساب تشيلسي .الكفة تميل إلى أحد
الـطــرفــن قـبــل بــدايــة الـلـقــاء عـلــى غير
املعتاد.
منذ تلك «املــاحــم» الكروية ،تغيرت
املـ ـع ــادل ــة ب ـع ــض الـ ـ ـش ـ ــيء .لـ ــم يـلـتــق
الـكـبـيــران كثيرًا فــي اآلون ــة األخـيــرة،
وذلــك بعد فشل يونايتد في التأهل
إلى دوري أبطال أوروبا ،أو خروجه
من األدوار األولــى في أغلب املواسم
املــاضـيــة .سبع سـنــوات كــانــت كفيلة
بنزول أسهم مانشستر يونايتد في
أوروب ـ ــا ،إذ دخ ــل ال ـنــادي اإلنكليزي
اعتزال السير
في أزمــةٍ حقيقية بعد
ٌ
أل ـي ـك ــس فـ ـي ــرغـ ـس ــون .نـ ـس ــخ بــاه ـتــة
قدمها اليونايتد بعد رحيل السير.
بـ ــات ط ـم ــوح ال ـف ــري ــق أص ـغ ــر ال ـي ــوم؛
تحقيق أحــد لقبي الـكــأس املحليني،
واملـشــاركــة فــي دوري أبـطــال أوروب ــا
ع ـل ــى أبـ ـع ــد تـ ـق ــدي ــر .رغ ـ ــم األوض ـ ــاع
ال ـص ـع ـب ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـع ـي ـش ـه ــا ال ـ ـنـ ــادي
ّ
أخيرًا ،تمكن من إطاحة باريس سان

ج ـيــرمــان ف ــي دور الـ ـ ــ 16ب ـطــري ـقــةٍ أو
بــأخــرى .الــوضــع أصـعــب فــي مـبــاراة
الـيــوم ،إذ يستوجب فــوز اليونايتد
جــاهــزيــة الــاع ـبــن ك ــاف ــة السـتـغــال
«مـ ـ ـت ـ ــازم ـ ــة» ال ـ ـ ـ ــدور ربـ ـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي
الـ ـت ــي ي ـع ــان ــي م ـن ـه ــا ب ــرش ـل ــون ــة فــي
ال ـس ـنــوات ال ـثــاث املــاض ـيــة ،وه ــو ما
يصعب تحقيقه في ظل تراجع أداء
ال ـعــديــد م ــن ال ــاع ـب ــن ،ع ـلــى رأس ـهــم
أليكسيس سانشيز .يمر الالعبون
بفترات ضبابية ،تــؤدي إلــى تذبذب
ٍ
مستواهم .منهم من يعود تدريجيًا
إل ـ ــى م ـس ـت ــواه امل ـع ـه ــود وم ـن ـه ــم مــن
ي ـت ــأرج ــح م ـس ـت ــواه م ــن م ـ ـبـ ــارا ٍة إلــى
أخــرى .غير أن سانشيز لم يبرز في
مانشستر منذ قدومه ،ماذا أصابه؟
مواسم جيدة قدمها الفتى التشيلي
في برشلونة ،استكمل خاللها أداءه
ال ــرائ ــع مــع أودي ـن ـيــزي .بـعــد جلوسه
على مقاعد البدالء مرارًا وتكرارًا ،رأى
ً
سانشيز في آرسنال نافذة لخروجه
إل ــى ال ـض ــوء م ــن ج ــدي ــد ،وكـ ــان ل ــه ما
أراد .أس ـه ـمــت الـبـيـئــة الـخـصـبــة في
ل ـنــدن ف ــي إظ ـه ــار إم ـكــان ـيــات الــاعــب
التشيلي ،حتى بات في فتر ٍة وجيزة
أحد أفضل العبي الدوري اإلنكليزي.
م ـ ـ ــواس ـ ـ ــم نـ ــاج ـ ـحـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـص ـع ـي ــد
ال ـفــردي انتهت بانتقال الــاعــب إلى
مانشستر يونايتد بعد أن عجز عن
الـتـتــويــج بــألـقــاب الـكـبـيــرة فــي لـنــدن.
في مانشستر ،فقد سانشيز األلقاب
واألداء على حـ ٍّـد س ـ ًـواء .وقــع الالعب
القوي بدنيًا ضحية لدفاع مورينيو
املبالغ فيه ،ما أفقده الكثير من وهجه،
إذ سجل خمسة أه ــداف فقط فــي 41
م ـب ــاراة مــع مانشستر يــونــايـتــد .مع
قــدوم املــدرب النرويجي أولــي غونار
ســولـشــايــر ،أمـلــت جماهير يونايتد
خيرًا بعودة سانشيز على غرار أغلب
ّ
الع ـب ــي ال ـف ــري ــق ،غ ـيــر أن اإلص ــاب ــات
املتكررة لالعب التشيلي كانت أقوى
من تأثير املدرب النرويجي.
م ـنــذ ق ــدوم ــه ،ش ـكــل ســان ـش ـيــز عبئًا
ّ
كـبـيـرًا عـلــى ال ـنــادي تـخــطــى الجانب
الفني؛ فرغم جلوسه أغلب األوقــات
ع ـلــى م ـقــاعــد ال ـ ـبـ ــدالء ،ي ـب ـلــغ ال ــرات ــب

يجب أن يكون اليونايتد
جاهزًا الستغالل
«متالزمة» الدور ربع
النهائي التي يعاني
منها برشلونة

األسبوعي البن الــ 30عامًا  505آالف
يــوروٌ .
أمر دفع حارس املرمى ديفيد
دي خـيــا ومـتــوسـطــي امل ـي ــدان أنــديــر
هيريرا وبول بوغبا إلى طلب زيادة
على رواتبهم ،وهو ما سيشكل عبئًا
ع ـلــى م ـيــزان ـيــة إدارة ال ـ ـنـ ــادي .على
غ ــرار ســانـشـيــز ،ك ــان بــوغـبــا ضحية
ألس ـل ــوب مــوريـنـيــو ال ــدف ــاع ــي ،ال ــذي
ح ـ ّـد ك ـث ـي ـرًا م ــن إم ـكــان ـيــات اب ــن الـ ــ26
ع ــام ــا ،م ــا ح ــال دون بـ ــروز الـنـسـخــة
«الخارقة» من الالعب الفرنسي التي
ظهر عليها برفقة يوفنتوس .تكمن
املفارقة في أن بوغبا عاد من جديد
ّ
تصدر بوغبا
مع سولشاير .أخـيـرًا،

عـنــاويــن الصحف اإلسـبــانـيــة ،حيث
أظهرت التقارير اقـتــراب الالعب من
االن ـت ـقــال إل ــى ريـ ــال م ــدري ــد ،بـعــد أن
أصبح على رأس قائمة امل ــدرب زين
الدين زيدان .مسرح األحالم سيكون
ال ـ ـيـ ــوم ب ـم ـث ــاب ــة مـ ـنـ ـص ــة ،ي ـ ـقـ ــدم مــن
خاللها بوغبا أوراق اعتماده.
ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة لـ ـ ـي ـ ــس ب ـ ـ ــاري ـ ـ ــس س ـ ــان
ج ـ ـ ـيـ ـ ــرمـ ـ ــان ،لـ ـ ـك ـ ــن م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر ه ــو
ّ
يصب في
مانشستر .الجانب الفني
صــالــح بــرش ـلــونــة ،غ ـيــر أن ال ـتــاريــخ
يرفض استبعاد مانشستر يونايتد
م ــن الـ ـت ــأه ــل ،ح ـت ــى ل ــو احـ ـت ــاج إل ــى
معجزة لتحقيق ذلك.

ديباال «عالق» بين رونالدو وميسي

ّ
ّ
قصة موهبة «دمرها» الثنائي األفضل!

حسن رمضان
دائمًا ما كان هناك العبون ال يقدمون
ّ
أفـضــل مــا لديهم ألسـبــاب ع ـ ّـدة .ولعل
أبرز هذه األسباب دقائق اللعب التي
ي ـشــارك فـيـهــا ه ــذا الــاعــب أو ذاك مع
فريقه أو منتخب بــاده .مواهب ّ
عدة
انتهت بفعل التأثير مــن العبني أكثر
شأنًا ضمن الفريق .األرجنتيني باولو
ديـ ـب ــاال ،ن ـجــم يــوف ـن ـتــوس اإلي ـط ــال ــي،
مــن بــن األس ـمــاء الـتــي راح ــت ضحية
لـهــذه اإلج ـ ــراءات التفضيلية .ديـبـ ّـاال،
ال يختلف اثنان على أنه موهبة فذة،
وأنه من بني الالعبني الذين من املمكن
أن يحسموا املباريات بلمسة واحــدة،
أو بـ ـه ــدف ح ــاس ــم مل ـص ـل ـح ــة ف ــري ـق ــه.
ل ــم ي ـش ــارك دي ـب ــاال م ــع مـنـتـخــب ب ــاده
«األلـبــي سيليستي» فــي بطولة كأس
العالم األخيرة في روسيا إال في مباراة
واحدة أمام املنتخب الكرواتي ،عندما
ً
دخل بديال في دقائق املباراة األخيرة.
شــارك على حساب ديـبــاال العـبــون لم
يـكــن الـعــالــم يـعــرفـهــم ،لــو لــم يشركهم
مــدرب املنتخب األرجنتيني خورخي
س ــام ـب ــاول ــي .أس ـم ــاء ك ـم ـيــزا ،أكــون ـيــا،
ب ــاف ــون وغ ـي ــره ــم م ــن األرج ـن ـت ـي ـن ـيــن

ال ــذي ــن ال ي ـس ـت ـح ـقــون امل ـش ــارك ــة على
حساب العب بقيمة باولو ديباال.
خــال املــونــديــال ،انتشرت الكثير من
ال ـش ــائ ـع ــات حـ ــول أن ن ـجــم املـنـتـخــب
األرجنتيني وقائده ونجم برشلونة
اإلسـبــانــي لـيــو مـيـســي ،لــه دور كبير
في عدم مشاركة ديباال مع املنتخب،
على األقل كالعب أساسي .الصحافة
العاملية استنتجت هذا الخبرّ ،
جراء
ت ـص ــري ــح مل ـي ـس ــي ن ـف ـســه ق ـب ــل ب ــداي ــة
كـ ــأس ال ـع ــال ــم ع ـنــدمــا قـ ــال إن دي ـبــاال
الع ـ ــب مـ ـم ـ ّـي ــز ،ول ـك ـن ــه ي ـش ـغــل امل ــرك ــز
الذي ألعب وأرتاح فيه .كلمات ،كانت
ب ـم ـثــابــة «ص ـ ـ ّـب ال ــزي ــت ع ـلــى الـ ـن ــار»،
وتــأكــد الجميع أن مليسي ودوره مع
املـنـتـخــب ال ـتــأث ـيــر ب ـم ـشــاركــة دي ـبــاال.
ه ـ ــذه م ـش ـك ـلــة بـ ـح ـ ّـد ذات ـ ـهـ ــا ،مـشـكـلــة
بسبب أن ميسي لديه الكلمة األعلى
ّ
في املنتخب األرجنتيني ،حتى أعلى
مـ ــن س ــامـ ـب ــاول ــي .إذًا ،ع ـل ــى َ صـعـيــد
اإلسـتـحـقــاق ال ــدول ــي ،لــم ي ـلــق ديـبــاال
حـ ّـي ـزًا مناسبًا لـكــي يـبــرز مــن خــالــه،
وي ـب ــره ــن أن مــوه ـب ـتــه م ـم ـ ّـي ــزة ،وأن ــه
مــن الــاعـبــن ال ـقــادريــن عـلــى صناعة
الـ ـف ــارق ،ت ـمــامــا ك ـمــا ي ـقــوم دائ ـم ــا مع
فريقه اإليطالي يوفنتوس .ولكن قبل

(إيزابيال بونوتو  -أ ف ب)

لم يعد ديباال
يشارك كثيرًا في
المباريات الحساسة
مع يوفنتوس

مجيء النجم البرتغالي كريستيانو
رونالدو .األخير ،بعد أن ّ
قدم مواسم
استثنائية مع ريال مدريد ،انتقل إلى
العجوز» ،في صفقة
صفوف «السيدة ّ
ل ــم ي ـكــن أح ــد ي ـتــوق ـع ـهــا .أص ـب ــح بني
ليلة وضحاها« ،الدون» كريستيانو،
أفضل العــب في العالم خمس مـ ّـرات،
النجم األول واألوحد في فريق املدرب
اإليـ ـط ــال ــي مــاس ـي ـم ـي ـل ـيــانــو أل ـي ـغ ــري.
ديباال ،كان جوهرة النادي اإليطالي،
كـ ــانـ ــت ال ـج ـم ــاه ـي ــر ت ـه ـت ــف ب ــاس ـم ــه.
دي ـبــاال ،فــي فـتــرة قـصـيــرة مــن الــزمــن،
أص ـب ــح ه ــو املـ ـس ــدد ال ـث ــان ــي لــركــات
ّ
الحرة
الجزاء بعد رونــالــدو .الركالت
ذهـبــت ل ــ«صــاروخ مــاديــرا» أيـضــا .لم
يعد ديباال نجم الفريق ،الجميع يمرر
إلى كريستيانو ،وديباال بات النجم
ً
منحى
الثاني للفريق .األمــور أخــذت
أك ـب ــر م ــن ذلـ ــك ،ح ـتــى ل ــم ي ـعــد دي ـبــاال
يشارك كثيرًا في املباريات التي يريد
فيها أليغري الـفــوز ،أو بمعنى أدق،
في املباريات الحاسمة .فكما شاهد
الجميع الليلة التاريخية لرونالدو
ً
أمـ ــام أتـلـيـتـيـكــو ،أشـ ــرك أل ـي ـغــري كــا
مــن مــاريــو ماندزوكيتش واإليطالي
الـشــاب فيديريكو برناردسكي ،على

ح ـس ــاب ديـ ـب ــاال ،وذلـ ــك لـسـبــب واح ــد
فقط ،هذا الثنائي يفيد رونالدو أكثر
بكثير مما يفيده ديباال.
دي ـب ــاال ،قـ ّـصــة مــوهـبــة ّ
دم ــره ــا عمالقا
ال ـك ــرة ال ـعــامل ـيــة ف ــي ال ـس ـن ــوات الـعـشــر
املاضية ،رونالدو وليو ميسي .النجم
الذي كان الجميع يقارنه بليو ،وبأنه
خـلـيـفـتــه ف ــي امل ـن ـت ـخــب األرج ـن ـت ـي ـنــي،
ال يستطيع املـشــاركــة مــع األرجـنـتــن.
وعندما يعود مــن مسقط رأس ــه ،إلى
إيـطــالـيــا ،يـجــد «املـعـضـلــة» عينها مع
ّ
رونــالــدو .ما يمكن أن يشكل بصيص
أم ــل لـهــذه املــوهـبــة األرجـنـتـيـنـيــة ،كبر
س ــن رون ــال ــدو ،م ــا يـعـنــي أن ــه إذا قــرر
البقاء مع يوفنتوس ،سيعود لديباال
شــيء من مكانته التي ضاعت بسبب
ش ـه ــرة ن ـج ــوم آخ ــري ــن ع ـلــى ح ـســابــه.
م ـبــاراة ال ـيــوم أم ــام أيــاكــس أمـسـتــردام
(الساعة  22:00بتوقيت بـيــروت) ،من
ّ
املـتــوقــع أن يـشــارك فيها األرجنتيني
أساسيًا ،نظرًا لتواضع الخصم (على
ال ــورق) ،وألنـهــا ال ت ــزال مـبــارة ذهــاب،
ّ
ّ
إل أنه عندما يتطلب األمر حسمًا في
اإلياب ،سنرى من جديد ،نجمًا مميزًا
كديباال ،يناظر املباراة من على مقاعد
البدالء.

عاد بوغبا
إلى مستواه
مع سولشاير
(بول إيليس -
أف ب )
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رياضة

رياضة

الكرة اللبنانية

أخبار محلية

ّ
أي مدرب لمنتخب لبنان ...وماذا ينتظره؟
طوى المنتخب اللبناني لكرة القدم
صفحة المدير الفني المونتينيغري
ميودراغ رادولوفيتش ،وبدأ ّ
القيمون
عليه رحلة البحث عن مدرب آخر .عدد
كبير من َ
السير الذاتية على طاولة اللجنة
التنفيذية لالتحاد .لجنة مصغرة لدراسة
َ
السير وتقليص العدد قبل اختيار المدرب.
ّ
لكن عددًا من األسئلة تبرز في هذه
المرحلة .على رأسهاّ :
أي مدرب نريد؟
وماذا ينتظره في لبنان؟
عبد القادر سعد
قـ ــد يـ ـك ــون مـ ــن أصـ ـع ــب املـ ـهـ ـم ــات فــي
الفترة الحالية بالنسبة إلى املنتخب
اللبناني لكرة القدم هو اختيار مدير
ّ
فــنــي جــديــد .ع ــدد مــن ال ـعــوامــل تــؤدي
ٍ
دورهـ ـ ــا ف ــي عـمـلـيــة االخ ـت ـي ــارّ ،أول ـه ــا
العامل املــادي ،إضافة الى جملة أمور
ي ـج ــب ال ـت ــوق ــف ع ـن ــده ــا ق ـب ــل اخ ـت ـيــار
امل ــدرب .حسم االتـحــاد اللبناني لكرة
ال ـقــدم أم ــره وق ــرر االسـتـعــانــة بـمــدرب
أجـ ـنـ ـب ــي .أغـ ـل ــق ال ـ ـبـ ــاب أم ـ ـ ــام املـ ـ ــدرب
اللبناني لعدة أسـبــاب ،أولها السعي
ال ـ ــى ج ـل ــب ع ـق ـل ـيــة جـ ــديـ ــدة وت ـف ــادي ــا
لدخول املدرب اللبناني في «الزواريب

يـضـيــف امل ـس ــؤول الـ ـك ــروي .ق ــد يـكــون
املــدرب العربي هو األفضل للمنتخب
اللبناني بسبب عامل اللغة من جهة،
وقــدرتــه عـلــى فـهــم العقلية اللبنانية
بـشـكــل خ ــاص وال ـعــرب ـيــة بـشـكــل ع ــام.
لكن الـخـيــارات ضيقة فــي ظــل تجارب
عــدد مــن املــدربــن الـعــرب والـتــي تكون
ممتازة على الــورق وفــي اإلع ــام ،لكن
على األرض مغايرة تمامًا.
لذا قد يكون الخيار األوروبــي أفضل،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا إذا كـ ــانـ ــت ل ـ ــه ت ـج ــرب ــة
عربية .فاألوروبي أقرب الى األسلوب
اللبناني ،مقارنة باألميركي الجنوبي
بشكل عــام والـبــرازيـلــي بشكل خــاص.
ف ــاألسـ ـل ــوب ال ـب ــرازي ـل ــي ي ـع ـت ـمــد عـلــى
املـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات ال ـ ـتـ ــي ي ـف ـت ـق ــده ــا ال ــاع ــب
اللبناني ،في حني أن األوروبي يعتمد
على القوة البدنية ،وهــو ما قد يكون
مـتــوفـرًا أك ـثــر ل ــدى الـلـبـنــانـيــن ،ســواء
محليني أو محترفني.
ال ش ـ ــك أن امل ـ ــدي ـ ــر الـ ـفـ ـن ــي الـ ـج ــدي ــد

سيجد في لبنان خليطًا من العوامل
اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة والـ ـسـ ـلـ ـبـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـك ــرة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وف ـ ــي م ـه ـم ـتــه الـ ـج ــدي ــدة.
إيـ ـج ــابـ ـي ــا ،س ـي ـك ــون ب ــإمـ ـك ــان امل ـ ــدرب
ال ـج ــدي ــد ال ـب ـن ــاء ع ـل ــى م ــا ت ـح ـقــق مــع
املـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـفـ ـن ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق م ـ ـ ـيـ ـ ــودراغ
رادولوفيتش .منتخب بمعدل أعمار
صـغـيــرة ،بــاسـتـثـنــاء بـعــض الــاعـبــن
امل ـت ـق ــدم ــن ن ـس ـب ـيــا ف ــي ال ـع ـم ــر كـعـلــي
حمام ومعتز الجنيدي ومحمد زين
طحان والحارس عباس حسن .أضف
الى ذلك ،عدد ال بأس به من الالعبني
امل ـح ـت ــرف ــن فـ ــي ال ـ ـخـ ــارج ك ــاألخ ــوي ــن
ملكي وجــوان العمري وهــال الحلوة
وباسل جــرادي وغيرهم من الالعبني
الـجــدد الــذي عمل رادولــوفـيـتــش على
اكتشافهم.
الـ ـسـ ـن ــوات األربـ ـ ـ ــع امل ــاضـ ـي ــة أن ـت ـجــت
م ـن ـت ـخ ـب ــن ق ـ ـ ــادري ـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى ت ـش ـك ـيــل
منتخب مـنــافــس فــي تـصـفـيــات كــأس
العالم  .2022املنتخب األول واملنتخب

األوملـ ـب ــي .األخ ـي ــر ك ــان ل ــه ت ـجــربــة في
تـصـفـيــات ك ــأس آس ـي ــا دون  23عــامــا
وبــرز منه عدد من الالعبني الواعدين
ك ـمــارك مهنا ومـحـمــد ق ــدوح وحسني
مـ ـ ـن ـ ــذر وفـ ـ ـ ـ ـ ــؤاد ع ـ ـيـ ــد وعـ ـ ـل ـ ــي ف ـحــص
ويوسف بركات وخليل الهندي وكريم
دروي ـ ــش وغ ـي ــره ــم .ه ـ ــؤالء بــاإلم ـكــان
تطعيم املنتخب األول بعنصرين أو
ثالثة يكتسبون الخبرة مــن زمالئهم
في الفريق األول.
ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ق ـ ــد تـ ـك ــون
الـسـلـبـيــات الـتــي تنتظر املــديــر الفني
الجديد أكثر من اإليجابيات املوجودة.
سيصطدم املدرب الجديد بمكان غير
محترف .ال أندية وال اتحاد وال حتى
بـنــى تـحـتـيــة صـ ّـال ـحــة .فــاملــاعــب غير
صــال ـحــة ،وامل ـت ــوف ــر مـنـهــا ه ــو بعشب
صناعي ال يساعد على تطوير الالعب
اللبناني الذي ينافس في الخارج على
مالعب عشبية طبيعية.
أنــديــة كــرة الـقــدم اللبنانية بعيدة كل

الرياضي يواجه أطلس
وهومنتمن يلتقي المتحد

أعاد نادي املريميني الشانفيل
العبه السابق ديماريوس بولدز
بعد أسابيع من استبعاده
والتعاقد مع الالعب األميركي
ماركوس فوستر (.)1995
لكن األخير لم يقدم املستوى
املطلوب مع النادي املتني،
فارتأت اإلدارة االستغناء عنه،
وإعادة بولدز الذي قدم مستوى
جيدًا منذ بداية املوسم.
وسيكون الالعب صاحب
الخبرة في الدوري اللبناني
جاهزًا ملساعدة فريقه
في مرحلة نصف النهائي،
حيث يواجه الشانفيل نادي
الرياضي بيروت ،في سلسلة
منتظرة ،من املتوقع أن يفوز
من يحسمها ببطولة لبنان
لكرة السلة .وسيكون بولدز
إلى جانب زميله اإليراني حامد
اهدادي ،ودواين جاكسني.

ال ـب ـعــد ع ــن االح ـ ـتـ ــراف .ه ــي ال تـعــرفــه
ســوى بــاملــال .عـقــود احـتــرافـيــة عالية،
لكن بعقليات هاوية بمعظمها .نمط
حـ ـي ــاة العـ ـب ــن ب ـع ـي ــد كـ ــل ال ـب ـع ــد عــن
االحـ ـ ـت ـ ــراف ،وال ي ـس ــاع ــد ع ـل ــى ت ـط ـ ّـور
الالعبني.
تـ ـم ــاري ــن عـ ـ ــدد مـ ــن األن ـ ــدي ـ ــة هـ ــاويـ ــة.
ت ــدريـ ـب ــات ي ـص ـف ـهــا أح ـ ــد امل ـس ــؤول ــن
امل ـت ــاب ـع ــن بـ ــ«املـ ـضـ ـحـ ـك ــة» .ال ـع ـم ـل ـيــة
ب ــرمـ ـتـ ـه ــا ال ت ـ ـسـ ــاعـ ــد ع ـ ـلـ ــى ت ـط ــوي ــر
الالعبني ،أو تطوير اللعبة.
اتـ ـح ــادي ــا ،ي ـغ ـيــب ال ـع ـم ــل ال ـج ـمــاعــي.
ع ـمــل إداري ض ـخــم ق ــائ ــم ع ـلــى ثــاثــة
أو أرب ـع ــة أش ـخ ــاص ي ـق ــوم ــون بجهد
جبار .فنيًا ،الــدوري اللبناني أقــل من
مـتــوســط .دوري ضـعـيــف ال يـمـكــن أن
ينتج منتخبًا قويًا .مجموعة عناصر
ّ
تصعب مهمة أي م ــدرب ،لكن
سلبية
في الوقت عينه يمكن فعل الكثير إذا
تأمنت العناصر إلنجاح مهمة املدرب
الجديد.

يملك المنتخب مجموعة من العناصر الجيدة بين محلية ومحترفة (عدنان الحاج علي)
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سيواجه المدرب الجديد
مجموعة كبيرة من السلبيات
على جميع الصعد
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لبنان إلى ربع نهائي بطولة
العالم المدرسية
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الكروية اللبنانية» .يرى أحد ّ
القيمني
ع ـل ــى امل ـن ـت ـخ ــب أن املـ ـ ـ ــدرب األج ـن ـبــي
س ـي ـح ـت ــاج ال ـ ــى وق ـ ــت ط ــوي ــل ق ـب ــل أن
«يتلبنن»« .على األقــل سنتني قبل أن
تـظـهــر ال ـتــدخــات فــي عـمـلــه ،فــي حني
أن الـلـبـنــانــي سـيـعــانــي مــن الـضـغــوط
مــن لحظة تعيينه .أضــف الــى ذلــك أن
ال ـخ ـي ــارات املـحـلـيــة مـ ـح ــدودة» ،يـقــول
املسؤول لـ«األخبار».
ل ـك ــن ه ـ ــذا ال ي ـع ـنــي ع ـ ــدم االس ـت ـعــانــة
بـعـنــاصــر لـبـنــانـ ّـيــة ملـســاعــدتــه ،فيقول
«ليس املطلوب أن يكون هناك جهاز
فـ ـن ــي أجـ ـنـ ـب ــي ك ـ ــام ـ ــل .ف ـ ـهـ ــذا يـ ـح ـ ّـول
الـجـهــاز الفني والـطـبــي واإلداري الى
م ـج ـمــوع ـتــن :أج ـن ـب ـيــة وم ـح ـل ـيــة .أمــا
االستعانة بمدرب أو اثنني ،فهذا ّ
يقرب
املسافات بــن العاملني فــي املنتخب»
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بلغ منتخب لبنان ال ــدور ربــع النهائي
من بطولة العالم املدرسية بكرة القدم
امل ـقــامــة ف ــي صــرب ـيــا ،بـعــد ت ـعــادلــه مع
منتخب بلغاريا ( 1ـ  ،)1الشوط األول
( 1ـ  ،)1فــي إطــار الجولة األخـيــرة من
ضمن املجموعة الرابعة.
الــدور األولِ ،
وج ـ ــاء ت ــأه ــل امل ـن ـت ـخــب ال ـل ـب ـنــانــي بعد
فــوز منتخب ال ـبــرازيــل املـتـصــدر على
منتخب بلجيكا ( 1ـ  .)0جاءت املباراة
قــويــة ج ـدًا وحـمــاسـيــة ،بــدأهــا املنتخب
اللبناني بأداء جماعي وهجومي أثمر
هدفًا بواسطة عبد الــرزاق دكرمنجي.
رفـ ـ ــع ال ـ ـهـ ــدف املـ ـبـ ـك ــر مـ ــن م ـع ـن ــوي ــات
الـلـبـنــانـيــن ال ــذي ــن انــدف ـعــوا أك ـثــر نحو
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أفقيا

جمال الحاج :المطلوب وضع رؤية ومعرفة األهداف
يـمـلــك املـ ــدرب الـلـبـنــانــي ج ـمــال الـحــاج
خ ـب ــرة ط ــوي ـل ــة ف ــي الـ ـك ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة.
مــن العــب الــى م ـ ّ
ـدرب وإداري ومحلل،
أصبح بإمكان نجم النجمة السابق أن
ّ
يقدم رأيــا في ما يتعلق باملدير الفني
للمنتخب اللبناني الجديد.
حــن ُيـســأل الـحــاج عــن جنسية املــدرب
ال ـجــديــد إذا م ــا ك ــان أف ـض ــل ان يـكــون
أج ـن ـب ـيــا أو ل ـب ـنــان ـيــا ،ي ـج ـيــب ســريـعــا
«ف ـ ــي ك ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ال يـ ــوجـ ــد ل ـب ـنــانــي
أو أج ـن ـب ــي .هـ ـن ــاك مـ ـق ــوم ــات .م ــا هــو
هــدفــك وم ـشــروعــك ورؤي ـت ــك للمرحلة
املـقـبـلــة؟ مــا هــي امل ـقــومــات والـعـنــاصــر
ال ـتــي تملكها لتحقيق أه ــداف ــك؟ حني
تـ ـح ــدد ه ـ ــذه األمـ ـ ــور ي ـم ـك ـنــك اخ ـت ـيــار
املــدرب الــذي يتمتع باملواصفات التي
تناسب مقوماتك وامكاناتك وأهدافك
وع ـن ــاص ــرك .وف ــي ك ــرة ال ـق ــدم ال شــيء
مـحـســوم .فـحــن تـخـتــار تـكــون تـحــاول
أن تنجح ،لكن ليس شرطًا أن تنجح»،
يقول الكابنت جمال لـ«األخبار».

تـ ـق ــام الـ ـي ــوم م ــرح ـل ــة ن ـص ــف نـهــائــي
ب ـطــولــة ل ـب ـنــان ل ـك ــرة ال ـس ـل ــة .ويـلـتـقــي
نــادي الرياضي ـ بيروت نــادي أطلس
الفرزل على أرضية ملعب نهاد نوفل
في ذوق مكايل (الساعة  .)17:30وفي
اللقاء الثاني يلتقي هومنتمن بيروت
مع نــادي املتحد طرابلس على امللعب
نفسه ( 19:00بتوقيت بيروت) .ومن
املقرر أن تقام املباراة النهائية في كأس
لبنان يــوم الجمعة املـقـبــل .الرياضي
يسعى لتحقيق الفوز ،خاصة بعد أن
حسم تأهله باكرًا إلــى املربع الذهبي
من الدوري اللبناني لكرة السلة ،ومن
املقرر أن يلتقي الشانفيل في سلسلة
تعتبر األب ــرز ه ــذا املــوســم .وبحسب
مصادر سلوية ،فإن املباراة النهائية
للكأس ،املقررة الجمعة ،سيحضرها
جمهور طــرفــي النهائي ،وتــم تحديد
عـ ــدد ال ـح ـض ــور ال ـج ـم ــاه ـي ــري بــألــف
ومئتي مشجع لكل ناد.

«أنا لست مع مقولة أن املدرب اللبناني
ال يصلح لتدريب املنتخب اللبناني.
املشكلة في عقلية الرأي العام الكروي
ف ـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان م ـ ـ ــن م ـ ـ ــدرب ـ ـ ــن والع ـ ـبـ ــن
وجمهور وإعالم .فاملدرب الوطني غير
ّ
ويتعرض لالنتقاد سريعًا».
محمي
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى الـ ـح ــاج ،ي ـع ـت ـبــر عــامــل
ال ــوق ــت ع ـن ـص ـرًا م ـه ـمــا .فــامل ـط ـلــوب هو
اخـتـصــار ال ــوق ــت ،إذ ال يمكن أن نبدأ
كــل مــرة مــن الـصـفــر .فعلى االت ـحــاد ان
يعرف ماذا يريد وما هو مشروعه ،وال
يحصر أهدافه ومشاريعه في تحقيق
النتائج .يقول «قطر استغرقت سنوات
ح ـت ــى وصـ ـل ــت ال ـ ــى م ــا وصـ ـل ــت إل ـي ــه،
واإلم ـ ــارات تفكر فــي تقليد تجربتها.
يـجــب ان نـسـتـفـيــد م ــن االسـتـحـقــاقــات
لتطوير الالعبني اللبنانيني والــدوري
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي واالم ـ ـك ـ ــان ـ ـي ـ ــات املـ ـ ــاديـ ـ ــة.
الـسـعــودي والـيــابــانــي وال ـك ــوري ،الكل
ّ
يفكر فــي الـفــوز والـنـتــائــج .نحن يجب
ّ
أن نفكر كيف نستفيد ،وكيف نستغل

املـ ـش ــارك ــات ل ـل ـتــأس ـيــس ال ـف ـن ــي ورف ــع
القيمة السوقية لالعبني والتأسيس
لـلـمـسـتـقـبــل ب ـع ـنــاصــر ش ــاب ــة» ،ي ـقــول
املدرب اللبناني.
أمــور عديدة سيجدها املــدرب الجديد
ب ــرأي جـمــال ال ـحــاج .بعضها إيجابي
وبـ ـعـ ـضـ ـه ــا س ـ ـل ـ ـبـ ــي .ع ـ ـلـ ــى ال ـص ـع ـي ــد
اإليـ ـج ــاب ــي ،يـ ــرى الـ ـح ــاج أن املـنـتـخــب
يملك مجموعة جيدة يمكن التأسيس
عليها بعد رادولوفيتش« ،هناك جيل
جديد ّ
جيد والعبو خبرة قادرون على
ان ي ـك ــون ــوا ف ــي امل ـن ـت ـخــب الـ ــى جــانــب
الــاع ـبــن املـحـتــرفــن ف ــي الـ ـخ ــارج ،مع
تدعيم من املنتخب األوملبي .لكن املهم
اختصار الوقت عبر إيجاد مجموعة
م ــن ال ـف ـن ـيــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن الـ ــى جــانــب
امل ــدرب الـجــديــد فــي حــال كــان إيجابيًا
الختصار الوقت» يضيف الحاج.
على الصعيد السلبي ،ال يتأخر الحاج
ف ــي الـ ـق ــول «دوري ض ـع ـي ــف ،مــاعــب
م ــا فـ ــي ،ال ت ــوج ــد كـ ــرة قـ ــدم حـقـيـقـيــة.

أندية هــاويــة ،تنظيم ضعيف ،جدولة
غـيــر صـحـيـحــة ،ونــوع ـيــة مــاعــب غير
صــالـحــة ،أرضـيــة ومـســاحــة .مــا حصل
مـ ــع امل ـن ـت ـخ ــب األوملـ ـ ـب ـ ــي م ـ ـثـ ــال .ذه ــب
ال ــاعـ ـب ــون لـ ـخ ــوض امل ـن ــاف ـس ــات عـلــى
م ـل ـعــب ال ــري ــاض ــي ال ـك ـب ـيــر بــاألرض ـيــة
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة وه ـ ــم مـ ـعـ ـت ــادون امل ــاع ــب
ال ـص ـغ ـي ــرة ب ــأرضـ ـي ــات اص ـط ـن ــاع ـي ــة.
الحمد لله لم تحصل إصابات» ،يقول
املدرب اللبناني.
بــرأي الحاج ،كل هــذه العوامل تفرض
عـ ـل ــى الـ ـقـ ـيـ ـم ــن واملـ ـعـ ـنـ ـي ــن ب ــالـ ـش ــأن
ال ـك ــروي تـخـفـيــض سـقــف الـطـمــوحــات
وال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـت ـخ ـط ـيــط وال ـع ـمــل
للمستقبل« .من املمكن ان تكون حاالت
ش ــاذة بتحقيق نتائج وإن ـج ــازات من
دون عمل ،كما حصل فــي السابق مع
املدرب األملاني ثيو بوكير .لكن هذه ال
يمكن أن تـكــون قــاعــدة» ،ينهي الحاج
حديثه لـ«األخبار».
ع .س.

 -1طبيب أميركي راحل من أصل لبناني وأحد ّ
رواد جراحة القلب في العالم – -2
ّ
اإلســم القديم للمدينة املنورة في السعودية – مدينة مغربية –  -3مـ ّـدة من الوقت
– فقد عقله – مدينة أثرية في مصر وعاصمة الفراعنة في العصور القديمة – -4
ّ
للندبة – ّ
يصوت الضفدع –  -6عائلة
السجن –  -5أصل البناء – لعب ومرح –
فر من
ّ
مهندس معماري وفنان إيطالي عاصر ميكالنجلو –  -7طائر الشؤم – حاجز بني
ّ
ّ
يسبب في مأساة –  -9يبس الخبز أو
مسرحي
شيئني –  -8ماركة سيارات – أدب
اللحم – عائلة شاعر فرنسي راحــل ُيعتبر رائــد السريالية –  -10منطقة أو قرية
متنازع عليها على الحدود اللبنانية الجنوبية – مدينة لبنانية

عموديًا

 -1أديبة لبنانية راحلة – ضمير متصل –  -2خطيئة – من األمــراض – تثاقل عن
عمل أو واج ــب مــدرســي –  -3ينظر بحنان – وال ــدي –  -4قلب اإلن ــاء على رأس ــه –
السفن الحربية –  -5منزل باألجنبية – عكسها نوتة موسيقية –  -6مدينة مصرية
– آلة موسيقية شرقية –  -7إحسان – تشجير الجبال وتحويلها الى غابات – -8
جمهورية فــي أفريقيا الغربية على األطلسي محصورة داخ ــل أراض ــي ّ السنغال
– حاجة ُ
وبغية –  -9عائلة أديــب وصحافي مصري راحــل – عائلة ملحن مصري
راحل كان ُيعتبر من ملحني العالم العربي الكبار –  -10إذاعي ولغوي لبناني راحل
صاحب العبارة الشهيرة سالكة وآمنة خالل حرب السنتني

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.
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 -1برازيليا –  -2وزير – زوربا –  -3طالبان –  -4يكافح – مل –  -5سهلة – الهند –  -6آلي
– سم – رغب –  -7أم قيس – وا –  -8يم – أم – ُمفلس –  -9وهبي – عاجي –  -10اإلستقالل

عموديًا
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مشاهير 3134

حلول الشبكة السابقة

إيطاليا – بل –  -4زرافة – مايا –  -5لح – سقم – -6
 -1بوليساريو –  -2رز – كهل – مها – -3
ّ
لزب – ّأمي – ّ
أرن – هر – فجل –  -9منغوليا –  -10شارل ّ
عت –  -7يواصل – ّ
دباس
سماق – -8

حل الشبكة 3133

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثل وكاتب لبناني ملع في أدوار كثيرة وقام بتأليف رواية تتحدث عن
املــرأة ألنه يعتبرها محور الحياة .إلتحق بمعهد تمثيلي في الواليات
املتحدة األميركية
 = 1+11+6+10+5أسياد العمل ■  = 2+3+4+5أكرر الكالم ■ 9+7+10+8
= خالف غروب

حل الشبكة الماضية :جين مانسفيلد

الهجوم لتعزيز تقدمهم ،إال أن البلغار
قاموا بأكثر من هجمة ملعادلة األرقام،
ونجحوا في تسجيل هدف التعادل من
ركلة حرة مباشرة .في الشوط الثاني
نجح املدرب روي أبو الياس ومساعده
محمد إبراهيم في التعامل مع الضغط
البلغاري .وكان املنتخب اللبناني قريبًا
من تسجيل هدف ثان ،إال أن الالعبني
الفرص.
أضاعوا العديد من
ّ
ّ
م ــث ــل م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ك ـ ــل م ــن ط ــال
دندشلي ،مكسيم عون ،سعد فياض،
جان يامازيان (محمد أبو ملحم) ،ايلي
كرياكوس (جــاد فليطي) ،انطونيوس
مكاري ،عبد الرزاق دكرمنجي ،محمد
امل ـص ــري (عـ ــاء ع ـ ــزو) ،فـيـلـيــب أي ــوب
(عـيـســى خ ــري ــس) (س ــان ــدرو تــابــت)،
ع ـلــي فــوعــانــي (سـ ـي ــزار أب ــي ش ـق ــرا)،
ومحمد سعد.
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ّ
ّ
العلمي ُة موضوعية؟
اللغة
هل
ّ

البويضة والحيوان المنوي :خرافة األميرة النائمة والفارس الشجاع
ريان ّ
الرمال *
ُ
تـ ـك ــاد تـ ـك ــون سـ ـم ــة امل ــوض ــوع ـ ّـي ــة ال ـع ـل ـم ـ ّـي ــة،
ّ
ّ
وخصوصًا تلك املتعلقة بالعلوم الطبيعية،
ً
ـدة من ّ
املقدسات القليلة التي تؤمن بها
واح ـ
ُ
ّ
ه ــذه ال ـع ـلــوم .ت ـع ــرف «مــوســوعــة سـتــانـفـ ّـورد
الـفـلـسـفـ ّـيــة» املــوضــوع ـيــة الـعـلـمـ ّـيــة عـلــى أنـهــا
«ال ـخ ــاص ـي ــة ال ـت ــي ت ـش ـتــرط ع ـلــى ّ
االدع ـ ـ ـ ــاءات
واملـنـهـجـ ّـيــات ّوالـنـتــائــج الـعـلـمـ ّـيــة أن ال يظهر
ّ
ّ
ـات
ـور م ـح ــدد ،ال ـتــزامـ ٍ
عـلـيـّهــا أي ت ــأث ـ ٍـر بـمـنـظـ ٍ
ّ
ّ
انحياز مجتمعي أو مصالح فردية».
قيمية،
ّ
ٍ ّ
ويظهر أحـيــانــا أن مـجـ ّـرد التلويح بفكرة أن
شيء لينسجم
العالم أو ِ
ِ
العالة قاما باستنتاج ّ
دواف ـع ـه ـمــا ال ـش ـخ ـصـ ّـيــة ،أو أن ـه ـمــا ط ـ ّـورا
م ــع
ً
ّ
ّ
املتغيرات
نظرية ال تأخذ في االعتبار جميع
ً
ّ
موضوعي ،مثالّ ،كافيًا لدحض عملهما
بشكل
ٍ
ّ
ّ
مهما عــا شــأنــه .إل أنـنــا غالبًا مــا ننسى أن
ّ
العلمي التي كثي ّرًا مــا ترتكز
عملية اإلنـتــاج
ّ
على تحويل الطبيعة إلى ثقافة ،إنما تتم عبر
ّ
ّ
العالم أو
طبيعي ،هو اإلنسان
ثقافي ال
وسيط
ٍ
ِ
ّ
ّ
شخص
عن
ث
نتحد
ببساطة،
نا
أن
العالة .أي
ِ
ّ ٍ
ّ
ّ
محددة ،يتكلم
ثقافيةٍ
مثلنا ،ابن أو ابنة بيئةٍ
ً
معينة ،قد ينتمي (أو ال) إلى عقيدة ّ
لغة ّ
دينيةٍ
ٍّ
ّ
ّ
ات خاصة .وألن الكثير
فلسفيةٍ ذات أنتولوجي ٍ
ّ
مــن الـعـلـمــاء األنـتــروبــولــوجــيــن ،عـلــى رأسـهــم
ّ
ك ـل ــود ل ـي ـفــي ش ـ ـتـ ــراوس ،ي ـع ـت ـبــرون أن الـلـغــة
ّ
كــانــت أص ــل ان ـف ـصــال اإلن ـس ــان ع ــن الــطـبـيـ ّعــة
ّ
ّ
طبيعيًا وحسب ،فإننا
ثقافيًا ال
ُليصبح كائنًا
ّ
ّ
ـرى الـعـقـلــي في
ال نستطيع أن نغفل أن امل ـجـ ّ
ذهــن هــذا الـعــالــم أو الـعــاملــة يـتــأثــر حكمًا عند
ّ
ّ
بالتصورات
الطبيعية الخام
املعلومة
تحليل ُ
ّ
العقلية املسبقة الناتجة عن تصورات لغوية
ّ
ُ ّ
ـات تحليلة جــاهــزة .وقــد ال
وفكرية تشكل فـئـ ٍ
تظهر هــذه «الـثـغــرة» ّإل عند دراس ــةٍ لسانيةٍّ
ً
العلمي ُ
ّ
للمكتشفات .ثـ ّـم إضافة إلى
للوصف
خ ـطــر ات ـص ــال ال ـل ـغــة الـحـمـيــم بــالـثـقــافــة على
ّ
ّ
ّ
يتوج ُس العالم لدويغ
العلمية،
املوضوعية
فـلـيــك م ــن طـبـيـعــة ال ـف ـكــر ال ـع ـل ـمـ ّـي الــ«مـكـتـفــي
ّ
ذات ـ ّـي ــا» ،إذ ي ـقــول« :إن الـتـفــاعــل بــن مــا سبق
ُ
وتـ ّـم اكتشافه ،مــا بـقـ َـي ليكتشف وبــن أولئك
املنوطني باكتشافهّ ،
انسجام
يتم عبر ضمانة
ّ
ّ
ما
هــذا النظام .ولـكــن هـ
ـذا االنسجام نفسه إن ً
ّ
ُي ّ
أوهام تبقى آمنة
هدد باملحافظة على اتساق
ٍ
ّ
ٍّ
نمط فكري معي».
ضمن تخوم ّ ٍ
ّ
العلمي كثيرًا ما يعمل
أي ببساطةٍ  ،فإن الفكر
ّ
ّ
ّ
كمسلمة ّ
مما
على أخذ اللغة التي يستعملها
ّ
ُ
ّ
ُيـصـ ّـعــب عـمـلــيــة الـنـقــد ال ــذات ــي وي ـه ــدد ب ــدوره
ّ
ّ
العلمية .تكمن ُخطورة املوضوع
املوضوعية
ّ ّ
عندما نتذكر أن الكثير من املعطيات الثقافية

ّ
ّإنما ّ
ٌّ
بديهي
يتم بناؤها على ما ُيرى على أنه
ّ
ّ
ّ
العلمية ليست ّ
مجرد
في الطبيعة .أي إن اللغة
ّ
ُ ّ
استعارات بل تشكل حلقة تغذيةٍ راجعة ،ألن
نستخدمها لــوصــف االكتشافات
اللغة ّ الـتـ ُـي ّ ٌ
ُ
ّ
ظهر
ت
التي
ة
الثقافي
بالبنى
لة
العلمية محب
ِ
ّ
ه ــذه الـبـنــى عـلــى أن ـهــا طـبـيـعـ ّـيــة ،مــا ينعكس
ّ
بالتالي تأكيدًا لهذه البنى .قد يبدو كــل هذا
ّ
بمثال
تجريديًا .لذلك نستشهد في ما سيأتي
ٍ
ُ
ّ
ّ
يــدحــض مــوضــوعــيــة لغة الفكر الـعـلـمــي ،عبر
ح ـكــايــة ال ـبــوي ـضــة وال ـح ـي ــوان امل ـن ـ ّ
ـوي وكـيــف
ّ
أن ـه ــا أقـ ــرب إل ــى قـصــص األمـ ـي ــرات مـنـهــا إلــى
ّ
ّ
املوضوعية العلمية.
ُ ّ
ّ
األنتروبولوجية إميلي مارتني
تحلل العاملة
في مقال بعنوان «البويضة والحيوان املنويّ:
ّ
كيف بنى العلم ّ
رومانسية باالستناد
قصة
ّ
إلى القوالب النمطية لألدوار الجندرية» ،كيف
ُ
تـســاهــم الـعـلــوم الطبيعية فــي خلق حكايات
ّ
البويضة والحيوان
الجن ّأو الـ Fairytalesحول ً
املنوي .تقول مارتني مفتتحة ٌمقالها« :كعاملةٍ
ّ
أن ـت ــروب ــول ــوج ـ ّـي ــة ،أن ــا م ـف ـتــونــة بــاح ـت ـمــال أن
ال ـث ـق ــاف ــة ت ـس ـبــك ال ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي ي ـص ــف بـهــا
الـعـلـمــاء الـبـيــولــوجـ ّـيــون مــا يكتشفونه حــول
العالم الطبيعي .إن كان األمر كذلك ،فنكون قد
ّ
تعلمنا في صفوف علوم األحياء في املرحلة
ّ
ّ
الثقافية أكثر منه عن
الثانوية عن املعتقدات
ُ
ّ
ّ
الـعــالــم الـطـبـيـعــي .لـقــد تــوصـلــت خ ــال بحثي
ً
ـا ّأن ص ــورة البويضة والـحـيــوان املـنـ ّ
ـوي،
مـثـ
ُ
في املعتقد الشعبي والعلمي على
املرسومة
ّ
نمطية ُت ّ
ُ
ّ
ّ
عد
قوالب
حد
سواء ،إنما تستند إلى ّ ّ
ّ
أســاســيــة لتعريفنا الـثـقــافــي لـلــذكــر واألن ـثــى.
وال تـقـتـضــي ه ــذه ال ـق ــوال ــب الـنـمـطـ ّـيــة ضمنًا
ّ
ّ
البيولوجية الخاصة بالجسد
أن العمليات
ً
ّ
ّ
ّ
األنـ ـث ــوي ه ــي أقـ ــل ج ـ ــدارة م ــن ت ـلــك ّال ـخــاصــة
ّ
ّ
بنظيرها الــذكـ ّ
ـري فحسب ،بــل إن النساء أقــل
ً
جدارة من الرجال أيضًا».
ً
ّ
ّ
قـصــدت مــارتــن كتبًا جــامـعــيــة ل ـطــاب الـطـ ّـب
فــي جامعة جــونــز هوبكنز ،وهــي واح ــدة من
ال ـجــام ـعــات امل ــرم ــوق ــة ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ُ
ّ
األم ـيــرك ـيــة ،تـسـتـخــدم كـتـبـهــا ف ــي ج ــل أنـحــاء
ـاق واس ــع .وتصف هذه
الـبــاد
أيضًا على نـطـ ٍ
ّ
ّ
بشكل عــام ،أن
الباحثة،
درستها
ي
الت
الكتب
ٍ
ّ
واألنثى ّ
مهمان
التناسليني للذكر
الجهازين
ّ
ألنـهـمــا ينتجان م ـ ّ
ـواد نفيسة هــي البويضة
وال ـح ـي ــوان املـ ـن ـ ّ
ـوي .ف ــي ح ــال ــة ال ـن ـس ــاء ،تـبــرز
ّ
ّ
الطمثية كدورة من
الشهرية أو الدورة
الدورة
ّ
ّ
التغيرات الطبيعية في الرحم بهدف تجهيزه
للحمل ،واملـبـيــض بـهــدف إن ـتــاج الـبــويـضــات.
ّ
مارتني،
ولـكــن الحماسة تنتهي ّهنا بحسب ّ ً
فبعد مــدح الــدورة الشهرية لكونها مؤسسة

إنـ ـت ــاج ـ ّـي ــة ،ي ــأت ــي « -لـ ــأسـ ــف»  -ال ـط ـم ــث أو
ال ـح ـيــض ،وي ـتـ ّـم ت ـصــويــره كــاإلخ ـفــاق األعـظــم
ّ
ّ
العلمية دم
األنثوي .إذ تصف الكتب
للجسد
الـطـمــث بـ ـ «ف ـض ــات» الــرحــم أو نتيجة مــوت
«تلمح الشروحات
األنـسـجــة .تـشــرح مــارتــنّ ّ :
حــول موضوع الطمث إلــى أن النظام انحرف
ـات ال ّ نفع لـهــا ..كما
ُعــن مـســاره ،منتجًا فـضـ ٍ
ت ــوض ــح رسـ ــومـ ــات ل ـل ـط ـمــث أن ـ ــه عـ ـب ــارة عــن
ّ
ّ
علمية
فوضى في تحلل الشكل ،وتصف كتب
ّ
ـات كــاإلح ـجــام،
الـ ـ ــدورة ال ـش ـهــريــة بـمـصـطـلـحـ ٍ
املوت ،الخسارة ،التعرية والطرد» ،على عكس
ً
ّ
ّ
التناسلي الذكري
فيزيولوجية الجهاز
مثال
ّ
مختلف تمامًا.
بشكل
التي يتم الحديث عنها
ٍ
ٍ
تلحظ مارتني كيف ّ
يتم الحديث عن الحيوان
ـوي بـشـكــل ن ـثـ ٍّ
امل ـن ـ ّ
ـري تـقــريـبــا ،إذ ي ـتـ ّـم وصــف
ت ـح ـ ّـول الـنـطـفـ ٍـة األروم ـ ّـي ــة إل ــى ح ـي ــوان مـنــويّ
ن ــاض ــج بــال ـت ـحـ ّـول «ال ـغ ــام ــض» و «ال ـب ــاه ــر»،
ك ـمــا ُي ـش ــار ب ــذه ــول إل ــى «ال ــوف ــرة» ف ــي ت ـكـ ّـون
املنوية فـ «فيما تطرح األنثى ّ
ّ
خلية
الحيوانات
ً
ّ
ّ
ناضجة واحدة
)
النمو
استمرار
ة
(خلي
مشيج
ٍ
ُ ّ
ُ
النبيبات الناقلة للمني
شهريًا فـقــط ،تنتج
ّ ّ
مئات املاليني من الحيوانات املنوية كل يوم».
ّ
ّ
بشكل
عملية اإلباضة
التحدث عن
حتى عند
ٍ
ّ
ُمستفيض ،ال نجد حماسًا علميًا كذلك املرافق
ّ ُ
فت ّ
للحديث عن ّ
صور
تكون الحيوانات املنوية.
ّ
الـبــويـضــات ،عـلــى عـكــس الـحـيــوا ّنــات املـنــويــة
ٌ
ّ
يوميًاّ ،على أنها حاضرة
الحديثة والنضرة
ُ
وتنتهي مـنــذ الـ ــوالدة وكــأنـهــا «تـجـلــس على
ّ
ّ
الرف ،بانتظار أن تهترئ وتشيخ» ،كما لو أن
ّ
ُ
ال شيء ملفتًا جديرًا بالحديث عنه هنا .يشدد
ّ
الكتاب كيف أن املبيض ال يفرز سوى حوالى
 400أو  500بويضة على أكثر تقدير في دورة
ح ـيــاة امل ـ ــرأة الـتـنــاسـلـ ّـيــة (م ــن ال ـب ـلــوغ وحـتــى
انحباس الطمث أو ما ُيعرف بـ«سن اليأس»
ونستطيع أن نــرى اآلن أيضًا مــا يجزمه هذا
املـصـطـلــح م ــن مـعـطـيــات «طـبـيـعـ ّـيــة» أي ربــط
جـســد األن ـثــى بـقــدرتـهــا عـلــى اإلن ـج ــاب وحــن
ُ
ّ
تـضـمـحــل ه ّــذه ال ـق ــدرة تـسـ ّـب ٌــب ال ـيــأس لـلـمــرأة
ّ
ّ
ّ
الغربي،
بالطب
حكمًا ،مع أنــه مفهوم متعلق
ّ
ّ
واليابانيات
اآلسياويات
فالعديد من النساء
خصوصًا ال ُيعانني من عوارض اليأس)ُ .ي ّتهمُ
ّ
ّ
ّ
بأنه غير ّ
فعال ال بل بأنه ُمبذر،
جسد األنثى
إذ تذكر الكتب كيف يتلف املبيض حوالى 7
مــايــن مــن خــايــا الـبـيــض األولـ ــى ف ــي جسد
ّ
ّ
العملية فــي الفترة
و«تستمر
الجنني األنـثــى
ّ
ال ـتــي تـفـصــل ال ـ ــوالدة ع ــن ال ـب ـلــوغ (م ـع ــدل 12
ّ
سـنــة) حــتــى ال يبقى فــي جـســد األن ـثــى ســوى
 30000بويضة في املبيضني».
حسنًا ،قد ُيحاجج البعض أن موت هذا العدد

ّ
عملية
الهائل من البويضات في املبيض هو
ّ
تبذيرية في أسوأ تقدير أو غامضة إن حملنا
ّ
ّ
الــرحــم على حسن الـنــيــة ،ولـكــن الـســؤال الــذي
ّ
ّ
التناسلي
نطرحه هنا هو ملاذا ال ُيت ّهم الجهاز
ُ
ّ
الذكري باألمر نفسه مع أنه ينتج أكثر من مئة
ّ
ّ
مـلـيــون ح ـيــوان م ـنــوي ط ــوال حـيــاة تناسلية
ُ ّ
ّ
تمتد على  60سنة .تحلل مارتني« :وإذا كانت
ّ
ّ
ّ
شهر قمري ،أي ثالثة
املــرأة تفقد بويضة كــل
ّ
عشر بويضة في ّ
السنة ،فإنها طوال حياتها
ّ
التناسلية ال تفقد ســوى خمسمئة بويضة.
ّ
وإن احتسبنا أن املرأة أنجبت طفلني أو ثالثة
ّ
أط ـفــال فـمـقــابــل ك ــل ط ـفـ ٍـل تـســاهــم فــي إنـتــاجــه
ُ
ّ
املــرأة تضيع حوالى مئتي بويضة فقط ،أما
ّ
ّ
للطفل نفسه فيضيع الرجل حوالى أكثر من
ُ
ّ
ـدح
تــريـلـيــون ح ـ ًي ـ ٍ
ـوان م ـن ـ ُـوي» .مل ــاذا إذًا ً ال يـمـ ً
املـبـيــض مـثــا لـكــونــه يـنـتــج بــويـضــة ناضجة
ًّ
ّ
شهريًا عند الحاجة إليها فقط على عكس
مرة
ُ
ّ
ّ
ّ
ات كبيرة،
الحيوانات ّاملنوية التي تنتج بكمي ٍ
التناسلي الذكريّ
ّ
وبالتالي فإن على الجهاز
أن يتعامل مع مشكلة اهتراء األنسجة بشكل
ّ
يومي؟

يكمن ُ
خطر
اإلسقاطات
ّ
عبر
ة
الثقافي
ّ
العلمية
اللغة
ّ
على عملية
التلقيح ّفي
ّ
أنها تحول
القوالب
ّ
ة
النمطي
ّ
الجندرية
لألدوار
ّ
إلى «طبيعية»

اآلنسة الضعيفة والصلب الشجاع

ّ
ّ
املنوية،
هذا عن تشكل البويضة والحيوانات
ّأم ـ ــا ع ــن ص ـفــات ـه ـمــا ّ ،فـنـسـتـطـيــع ب ـعــد مـسـ ٍـح
ُ
ٍّ
سريع أن نتعقب الصفات التي تلصق
لساني
ٍ
ّ
ّ
بـكــل منهما واملـبـنـ ّـيــة على الـقــوالــب النمطية
ّ
ّ
تفسير
ل ـ ــأدوار ال ـج ـنــدريــة ح ـص ـرًا دون أي
ٍُ
ُ
ً
علمي ّ
ّ
صفات
يبررها .تلحق بالبويضة مثال
«أنـ ـث ـ ّ
ـوي ــة» ف ـي ـمــا ُي ــوص ــف ال ـح ـي ــوان امل ـن ــويّ
بمصطلحات «ذك ـ ّ
ـوري ــة» .فيبقينا ٌ الـتـصـ ّـو ٌر
ّ
ال ـعــام مقتنعني أن الـبــويـضــة آن ـســة ضعيفة
ب ـح ــاج ــةٍ إلنـ ـق ــاذ م ــن ق ـب ــل الـ ـحـ ـي ــوان املـ ـن ـ ّ
ـوي
ّ
ّ
ُ
الصلب الشجاع .توصف البويضة بأنها تلزم
ّ
واالستسالم
مكانها بالكثير من الالفاعلية
ّ
ّ ّ
ألن األفعال التي تصف ّ
تحركها إنما
السلبي
ّ
تصفها بصيغة الـغــائــب فـهــي ال تـتـحــرك بل
ُ
ُ
«تـنـقــل» وحـتــى «ت ـج ــرف» فــي «ق ـنــاة فــالــوب»
ُ
ّ
الحيوان املنوي الــذي يحكى عنه
على عكس
بصيغة الـحــاضــر ُامل ـب ــادر فـهــو «صـغـيــر ّ
مما
ُي ّ
سهل حركته ويـكـ ُـاد ال ينكفئ عن الـحــراك».
ّ
ّ
ُ
وهو الــذي «يقدم الجينات الالزمة للبويضة
ّ
ّ
حتى تنمو» ،كما لو أن البويضةّ ،آنسة عزباء
ّ
ُ
بائسة ،تنتظر باستماتةٍ الرجل الذي سيغير
ّ
منوي.
مجرى حياتها على شكل حيوان
ً
كما ّ
يشبه جيرالد وهيلني شاتني مثال دور
ّ
ال ـبــوي ـضــة ب ـقــصــة أورورا األمـ ـي ــرة الـنــائـمــة:
«ال ـ ـ ـعـ ـ ــروس الـ ـن ــائـ ـم ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ـظ ــر ال ـق ـب ـلــة
ّ
السحرية من رجل أحالمها ،التي تبعث فيها

«هجوم» ــ ماريلينا ناردي

الـ ّـروح من جديد» .فالبويضة «بعد افتراقها
عن بيئتها الحاضنة في املبيض ،تموت في
ّ
منوي»
غضون ساعات ما لم ُينقذها حيوان
ّ
الطب التي درستها مارتني.
ّبحسب أحد كتب ُ
ُ ّ
إن امل ـص ـط ـل ـحــات املـسـتـعـمـلــة ت ــؤك ــد ال ـصــور
ّ
النمطية امللتصقة بــالــدور الـجـنـ ّ
ـدري للمرأة
ّ
ُ
كالكائن الواهن الضعيف املحتاج إلى إعالة
ورعــايــة ،مــع ّأن الـحـيــوانــات املـنـ ّ
ـويــة أيـضـ ّـا ال
ّ
ساعات بعد إطالقها ،فإنها
تعيش إل بضع
ٍ
ُ
ال توصف باملعتمدة على البويضة إلنقاذها.
يبدو الحيوان املـنـ ّ
ـوي على العكس مــن ذلــك،
ً
كمن ينتظر «مـَهـ ّـمــة» فهو يشقى فــي الظلمة
ّ
ّ
ّ
ّ
الداكنة ،وألن ذنبه قوي وفعال ،معًا ،ومع قوة
ّ
القذف ،يستطيعان دســر السائل ُ املنوي إلى
الحيوان
أقاصي ردوب املهبل ،ثـ ّـم «يخترق»
ّ
املـنـ ّ
ـوي األق ــوى البويضة بعنف كما لــو أنها
ّ
ّ
اغتصاب .وتصف بعض الكتب العلمية
عملية
ٍ
ّ
الحيوانات املنوية التي ّتنجح بالوصول إلى
ّ
يتحومون حول
البويضة بـ«الناجني» الذين

ال ــ«جــائــزة» .ومــن االس ـت ـعــارات أيـضــا اعتبار
ً
ّ
املنوي «مفتاحًا» والبويضة «قفال»
الحيوان
ّ
بشكل ال لبس فيه من ُينظر إليه
يوضح
ٍ
مما ّ
على أنه الفاعل ومن املفعول به .وعند وصف
ّ
كيف
عملية التلقيح وااللتحام ،تذكر الكتب
ُ
ُ
ُ
«ت ـخ ـت ــار ال ـبــوي ـضــة شــري ـكــا مــائ ـم ــا ،تــرضــخ
لاللتحام بهّ ،
ثم تحمي مولودها من ّ
أي أذى»،
ّ
وهــي الـصــورة النمطية للمرأة صعبة املنال
ُ
الـتــي ً ّإب ــان زواج ـهــا بــالــرجــل املـنـشــود تصبح
راعية ومكتملة.
يكمن خـطـ ُـر ه ــذه اإلس ـقــاطــات الـثـقــافـ ّـيــة عبر
ّ
ّ
عملية التلقيح ،أو عند
العلمية على
اللغة
ّ
الحديث عن البويضة والحيوانات املنوية،
ّ
ُ
ف ــي أن ـه ــا ت ـح ـ ّـول ال ـقــوالــب الـنـمـطـ ّـيــة ل ــأدوار
ُ
ّ
ّ
«طبيعية» ،وتصبح البويضة
الجندرية إلى
ّ
رم ـزًا للمرأة ،والـحـيــوان املـنــوي رم ـزًا للرجل،
ّ
ُ
الخليتني ذا
ويصبح التفاعل ما بني هاتني
ً
ُ
ّ
داللــةٍ ّ ثقافية .فنرى مثال ّشيخًا ينادي املرأة
ّ
بالعفة والتستر وأن تتمنع وال تبذل نفسها
ّ
ّ
ُ
إل لــرجـ ٍـل واح ـ ٍـد ،ألن البويضة ُت ــدع حيوانًا
ّ
منوي ًًا واحدًا فقط يخترقها .أو نتابع مواقع
ّ
ّ
الغرامية ،تدعو املرأة
غربية لنصائح املواعدة
ّ
ّ
إلى أن تنتظر بسلبية الرجل ّليقوم باملبادرة
لــاق ـتــراب مـنـهــا واملـنـطــق الـ ــذي ُيـسـتـعـ ُـان به
ّ
ّ
املنوي هو املبادر
لشرح ذلك هو أن الحيوان
ّ
ّ
عملية التلقيح ال البويضة ،وعلى املرأة
في
ّ
ً
ُ
ب ــال ــت ــال ــي أن ت ـن ـت ـظــر ب ـص ـب ـ ٍـر رجـ ـ ــا مـ ـب ــادرًا
ّ
يتقرب منها ال أن تقوم هي بالخطوة األولى
ُ
وتعاكس الطبيعة! هذه هي التغذية الراجعة
ـال ــم أو ال ـع ـ ِـال ــة
الـ ـت ــي ن ـق ـص ــده ــا :يـ ـك ــون ل ـل ـع ـ ِ

ً
ّ
ّ
ّ
الجندرية مثال،
ثقافية عن األدوار
تصورات
ّ
ولـكــن أحــدث الــدراســات الـتــي قــام بها علماء
ّ
ّ
املنوي
الجامعة نفسها ،أظهرت أن الحيوان
ُم ـصـ ّـمــم بـحـيــث يستطيع ت ـفــادي االلـتـصــاق
ّ
بـسـطــح ّ
أي خـلـ ّـيــة يـحـتـ ّـك ب ـهــا ،م ــا يـعـنــي أن
ُ ّ
ُ
ّ
بشكل يمكنها من
سطح البويضة مـصــمــم
ٍ
ُ
ّ
بفاعلية .فتحكم البويضة القيد
اإلمساك به
وتمنعه من االنحاللُ .يحاول الحيوان املنويّ
ً
ّ ّ
ت ـحــريــك رأس ـ ــه ي ـم ـنــة ويـ ـس ــارًا إل أن ال ـق ـ ّـوة
امليكانيكية لذنبه «ضعيفة» بشكل ُي ّ
ّ
صعب
ّ
عليه األمــر .تتدخل هنا األنزيمات الهاضمة
ّ
املنوي فتلني البويضة
التي يفرزها الحيوان
ّ ّ
م ــا ُي ـت ـيــح ل ــه أن يــت ـجــه داخ ـل ـه ــا .وب ـع ــد هــذا
ّ ُ
االحتكاك ّ
ّ
األول تتصل الخليتان معًا بفضل
ّ
ّ
ّ
ات الصـقــةٍ يتمتع بها كــل منهما .ما
جزيئي
ٍّ ّ ّ
ّ
ّ
يعني أن عملية التلقيح هي عملية تشاركية
ّ
ّ
عملية سيطرة واحــد ٍة على
الخليتني ،ال
بني
األخرى.
ُ
تـ ـن ـ ّـوه م ــارت ــن بــان ـف ـتــاح ال ـع ـل ـمــاء ع ـلــى نشر
ّ
دور
االكتشافات العلمية التي تحاول إعطاء ّ ٍ
العلمية
أكبر للبويضة على عكس الخرافات
ُ
الـ ّـســابـقــة الـتــي ّكــانــت ت ـصـ ّـور حــركــة الـحـيــوان
ٌ
ٌ
املـ ـن ـ ّ
ـوي ع ـلــى أنّـ ـه ــا اق ـت ـح ــام ف ــاض ــل وش ــرس
ّ
ّ
للبويضة املتمنعة ،لكن هــذا الــدور املتعاظم
ّللبويضة أتــى على حـســاب تصويرها ّعلى
ُ
ّ
عدائية وشرسة فهي تـصـ ّـور على أنها
أنها
ً
ّ
تلتقط الحيوان املـنــوي عنوة عبر منطقتها
الالصقة «كالعنكبوت في شبكتها» كما جاء
عيدنا إلــى نقطة
فــي أحــد الكتب حديثًا .مــا ُي
ّ
الـ ّـصـفــر مــن حـيــث اإلسـقــاطــات الــثـقــافـ ّـيــة على
هــذا امل ـســار «الـطـبـيـعـ ّـي» بحيث يـتـ ّـم إسقاط
صورة املرأة الخطرة  femme fataleاملنتشرة
ّ
الثقافية في العالم
في العديد من اإلنتاجات
الـغــربـ ّـي .يعني ّإمــا أن ُت َّ
جسد البويضة على
ّ
ّ
ٌ
غثة نصف مكتملةّ ،
وإما أن
يائسة
أنها امرأة
ّ
ٌ
ٌ
ّ
ُت ّ
صور على أنها امرأة خطرة جل ّ
همها إغواء
ّ
الرجل لإليقاع به.
ّ
وإن كـ ــان ال ــط ــري ــق األس ـ ـ ــرع إليـ ـج ــاد أج ــوب ــة
شافية هو صياغة األسئلة األعقد ،نسأل :ملاذا
ُ
ّ
التصورات العلمية
تحرم أجساد النساء من
ّ
ّ
ُ
اإليجابية لهن؟ وكيف يعكس هذا األمر الصور
الـنـمـطـ ّـيــة ال ـج ـنـ ّ
ـدريــة ال ـث ـقــافـ ّـيــة االجـتـمــاعـ ّـيــة
ّ
ّ
ّ
بحقهن؟ ثـ ّـم كيف تعمل التصورات الثقافية
ّ ُ
الــتــي تـسـبــغ عليها صـفــة «الـطـبـيـعـيــة» زورًا
ّ
النمطية اآلنفة
كحلقة تغذيةٍ راجعةٍ للقوالب
ّ
ّ
الذكر؟ وما العمل ّلتحويل اللغة العلمية إلى
ّ
موضوعيةٍ بحق؟
لغةٍ
*طالبة ماجستير في األنتروبولوجيا في الجامعة
ّ
األميركية في بيروت

ماركس ــ إنجلز وتهمة االستشراق
نايف سلوم *
ت ـظ ـهــر ب ــن ال ـح ــن واآلخ ـ ــر وب ـش ـكــل نـشــط
َ
ملؤسسي االشتراكية الشيوعية،
اتهامات
ك ـ ـ ـ ــارل مـ ـ ــاركـ ـ ــس وف ـ ــري ـ ــدريـ ـ ـت ـ ــش إنـ ـجـ ـل ــز،
بـ ــال ـ ـس ـ ـقـ ــوط ف ـ ــي م ـس ـت ـن ـق ــع االس ـ ـت ـ ـشـ ــراق
األوروب ــي ،وبــالـتــالــي وصمهما بسقطات
م ـي ـت ــاف ـي ــزي ـق ـي ــة ج ـ ــام ـ ــدة ،وب ــال ـع ـن ـص ــري ــة
األوروب ـيــة .واالسـتـشــراق األوروب ــي املتهم
هـ ـن ــا ه ـ ــو فـ ـك ــر بـ ـع ــض املـ ـسـ ـتـ ـش ــرق ــن مــن
خــدمــة االس ـ ّت ـع ـمــار الــرأس ـمــالــي األوروبـ ــي
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـب ــن ــى بـ ـشـ ـك ــل ك ـ ــام ـ ــل أسـ ـ ـط ـ ــورة
الـطـبــائــع الـثــابـتــة لــأمــم وال ـش ـعــوب ،حيث
تـتـمــايــز الـشـعــوب حـســب وج ـهــة نـظــر هــذا
االس ـت ـش ــراق ـ ـ ـ ـ ب ــدرج ــة ت ـفــوق ـهــا وكـمــالـهــا
ورقـ ـ ّـي ـ ـهـ ــا و«م ــدنـ ـيـ ـتـ ـه ــا» ،ويـ ـظـ ـه ــر لــدي ـنــا
حـ ـس ــب ه ـ ـ ــذا الـ ـفـ ـك ــر الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ش ـع ــوب
قابلة لالستبداد وهي شعوب الشرق في
آىسيا ،وأخــرى ديموقراطية هي شعوب
غ ــرب أوروبـ ــا .وال ـطــريــف أن تـهـمــة الـشــرق
«املـ ـطـ ـب ــوع ب ــال ـع ـب ــودي ــة» امـ ـت ــدت لـتـشـمــل
شــرق أوروب ــا وروس ـيــا .أي شملت جميع
ال ـش ـع ــوب ال ـف ــاح ـي ــة .ه ـك ــذا ي ـظ ـهــر لــديـنــا
ش ـع ــوب غ ــرب ـي ــة أوروب ـ ـيـ ــة م ـط ـبــوعــة عـلــى
الـ ـتـ ـق ـ ّـدم ،وأخـ ـ ــرى ش ــرق ـي ــة م ـط ـبــوعــة عـلــى
ّ
ال ـتــأخــر وال ـت ـخــلــف« :بــإمـكــانـنــا أن نسمي

هــذه القناعة (العنصرية) بميتافيزيقيا
االس ـ ـت ـ ـشـ ــراق ألنـ ـه ــا ت ـف ـس ــر الـ ـ ـف ـ ــوارق بــن
ثـقــافــة وأخـ ــرى ،وب ــن شـعــب وآخ ــر بـ ّ
ـردهــا
إل ــى ط ـبــائــع ثــاب ـتــة ،ول ـي ــس إل ــى س ـي ــرورة
ّ
متبدلة» (.)1
تاريخية
وم ـعــروف عــن مــاركــس وإنـجـلــز نـفــورهـمــا
الثقافي من امليتافيزيقيا الجامدة األبدية
ال ـت ـق ـس ـي ــم ،وخـ ــاصـ ــة أن ـه ـم ــا ق ـ ــادة ال ـف ـكــر
الــديــالـكـتـيـكــي وال ـت ــاري ـخ ــي الـ ــذي ي ـقـ ّـوض
كــل فـكــرة عــن الطبائع والطبيعة الثابتة،
وعن الفوارق املطلقة األبدية .يالحظ ذلك
من خالل تعليقهما على البيان الشيوعي
بعد مرور ربع قرن بالقول« :لقد شاخ هذا
البرنامج الـيــوم فــي بعض نقاطه بتأثير
ال ـت ـق ـ ّـدم ال ـض ـخــم الـ ــذي أن ـجــزتــه الـصـنــاعــة
ال ـك ـب ــرى خ ــال ال ـخ ـمــس وال ـع ـشــريــن سـنــة
األخ ـي ــرة ،وال ـت ـق ـ ّـدم ال ــذي أن ـجــزتــه الـطـبـقــة
ال ـع ــام ـل ــة م ــن ح ـي ــث تـنـظـيـمـهــا ف ــي ح ــزب،
وأي ـضــا بـتــأثـيــر ال ـت ـجــارب الـعـمـلـيــة لـثــورة
نــوفـمـبــر ...ثــورة الـبــرولـيـتــاريــا الباريسية
 1848ال ـت ــي أط ــاح ــت امل ـل ـك ـيــة الــدس ـتــوريــة
عمليًا وسلطة الـبــورجــوازيــة فكريًا فقط.
ثــم الـتـجــارب العملية األك ـثــر أهـمـيــة التي
تــركـتـهــا «ك ـمــونــة ب ــاري ــس» حـيــث أمـسـكــت
الـبــرولـيـتــاريــا بــن يــديـهــا ألول م ــرة وملــدة
شهرين بالسلطة السياسية» ( .)2لكن ما

الدافع وراء هكذا افتراء ات من وقت آلخر
مــن قـبــل كتبة ومــرتــزقــة الــدوائــر الثقافية
اإلم ـب ــري ــال ـي ــة ل ـت ـش ــوي ــه س ـم ـعــة مــؤسـ َـســي
االشتراكية الشيوعية؟
الشك أن األمــر مرتبط بشكل جوهري في
م ـحــاولــة م ــن دوائـ ــر ال ـث ـقــافــة اإلمـبــريــالـيــة
ومن أصيب بعدواها من الكتبة ومرتزقة
الـ ـفـ ـك ــر مـ ــن ال ـ ـعـ ــرب الـ ــذيـ ــن ي ـع ـي ـش ــون فــي
أوروب ـ ــا ،وخ ــاص ــة فــرن ـســا ،ل ـطــرد مــاركــس
وإن ـج ـل ــز م ــن ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي خ ـصــوصــا،
وم ـ ــن ث ـق ــاف ــة الـ ـبـ ـل ــدان امل ـت ـخ ـل ـف ــة ع ـم ــوم ــا،
وخـ ــاصـ ــة بـ ـع ــد مـ ـ ـط ـ ــاردة أوروبـ ـ ـ ـ ــا ل ـش ـبــح
الشيوعية فــي الـقــرن الـتــاســع عـشــر ،حيث
كتب ماركس في مقدمة البيان معلقًا على
ذلك« :إن شبحًا يسكن أوروبا ـ ـ هو شبح
ّ
أوروبا القديمة دخلت
الشيوعية .كل قوى ُ ْ
في تحالف مقدس لرقية هذا الشبح؛ بوب
وسيزار ومترنيخ وغيزو ،والراديكاليون
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــون وجـ ــواس ـ ـيـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـب ــول ـي ــس
ال ـجــرمــان ( .)3وه ــا ه ــم الـكـتـبــة ومــرتــزقــة
ال ـف ـكــر اإلم ـب ــري ــال ــي أت ـب ــاع دوائ ـ ــر الـثـقــافــة
اإلمـبــريــالـيــة األمـيــركـيــة يـكـمـلــون م ـطــاردة
شبح الشيوعية فــي بـلــدان العالم الثالث
والعالم العربي.
ب ـع ــد طـ ــرد م ــارك ــس م ــن أوروب ـ ـ ــا ومـسـحــه
ع ــن خــري ـطــة األن ـف ــس األوروب ـ ـيـ ــة ،انـتـقـلــت

عملية املسح إلى العالم الثالث أو البلدان
امل ـت ـخ ـل ـف ــة ،ف ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـن ـف ـيــر مـثـقـفــي
هـ ــذه ال ـب ـل ــدان م ــن م ــؤس ـ َـس ــي االش ـت ــراك ـي ــة
الشيوعية بتهمة االستشراق والعنصرية
ت ـجــاه ش ـعــوب ال ـشــرق وم ـنــه ال ـعــربــي .لقد
ُمسح رأس ماركس من النفوس األوروبية
ب ـح ـج ــة ب ـ ـطـ ــان نـ ـب ــوء ت ــه املـ ــزعـ ــومـ ــة ب ــأن
ً
الـ ـث ــورة االش ـت ــراك ـي ــة س ــوف تـنـتـصــر أوال
ّ
فــي الـبـلــدان
املتقدمة فــي أوروب ــا الغربية.
وهــذه الـنـبــوء ة املــزعــومــة يبطلها ماركس
ن ـف ـســه ف ــي ك ـت ــاب ــه «الـ ـص ــراع ــات الـطـبـقـيــة
ف ــي فــرن ـســا  .»1848وجـ ــاء ال ـ ــدور الت ـهــام
م ــارك ــس وإن ـج ـل ــز بــال ـهــرط ـقــة الـعـنـصــريــة
لتشويه صورتهما أمام الشعوب الفقيرة
وامل ـه ـم ـشــة ،ومـسـحـهـمــا م ــن ث ـقــافــة ب ـلــدان
العالم الثالث التي تكافح من أجل التحرر
االجتماعي والسياسي.
ن ـق ــرأ ف ــي «أطـ ـي ــاف م ــارك ــس»« :ل ـق ــد ع ـ ّـرف
ف ــال ـي ــري ف ــي (ك ـت ــاب ــه) «س ـي ــاس ــة ال ـن ـفــس»
اإلنسان والسياسة .فاإلنسان هو محاولة
إلب ــداع مــا أج ــرؤ أن أسـمـيــه نـفــس الـنـفــس
(نسخ النفس) ،وأما السياسة فهي دائمًا
تستلزم فكرة ما عن اإلنسان» وأن فاليري
ليستشهد بنفسه في هذه اللحظة .وإذ ذاك
يعيد الصفحة عن «هاملت األوروبي» ،أي
تلك الـتــي جئنا على ذكــرهــا .وأنـنــا لنجد

بـشـكــل يــدعــو إل ــى ال ـف ـضــول أن ــه ح ــذف مع
اليقني التائه ملن يسير في نومه ولكنه ال
يخطئ  ،جملة؛ جملة واح ــدة مــن غير أن
يـشـيــر إل ــى مــا ح ــذف ب ــأي نـقـطــة مــن نقاط
الــوقــوف :إنـهــا الجملة الـتــي كــانــت ُت ّ
سمي
ماركس ،والتي مفادها (لقد كان هذا الذي
ابتدع كانط الذي ابتدع هيغل الذي ابتدع
مــاركــس ال ــذي ابـ ـت ــدع )...لـقــد اخـتـفــى اســم
مــاركــس .فــأيــن مـضــى؟ إذًا يـجــب أن يكون
ُ
اسم املختفي قد ك ِتب في مكان آخر» (.)4
لقد غاب اسم ماركس من سياسة النفس
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة وظـ ـه ــر فـ ــي مـ ـك ــان آخ ـ ـ ــر .وم ــا
مـ ــن شـ ــك فـ ــي أن ه ـ ــذا امل ـ ـكـ ــان هـ ــو ال ـع ــال ــم
اآلخ ــر لـلــرأسـمــالـيــة ،عــالــم أطـ ــراف الـنـظــام
ال ــرأسـ ـم ــال ــي اإلمـ ـب ــري ــال ــي ،أو م ــا يـسـمــى
بــالـبـلــدان املـتـخـلـفــة .إن الـفـقــر والتهميش
والـظـلــم الـقــومــي تـجـتــذب «رأس مــاركــس»
كما تجتذب الزهور رأس عامالت النحل.
إن مـ ـ ــن ي ـ ــأخ ـ ــذ ع ـ ـلـ ــى إن ـ ـج ـ ـلـ ــز س ـق ـط ــات ــه
االستشراقية فــي رسالته إلــى برنشتاين
ح ـ ــول «ث ـ ـ ــورة عـ ــرابـ ــي» هـ ــو واه ـ ـ ــم .ول ـكــي
نـ ـجـ ـل ــي األمـ ـ ـ ـ ــر ،نـ ــأخـ ــذ مـ ـق ــدم ــة ال ــرس ــال ــة
ن ـم ــوذج ــا ،ي ـق ــول إن ـج ـل ــز« :يـ ـل ــوح ل ــي أن ــك
فــي القضية املصرية تبالغ فــي أهمية ما
يسمى الحزب الوطني .إننا نعرف الشيء
الـقـلـيــل عــن عــرابــي .لـكـنــي مستعد اآلن أن

أراه ــن بـعـشــرة ضــد واح ــد عـلــى أن ــه بــاشــا
ع ــادي ال يــريــد أن يـقـبــل بـجـ ّمــع الـضــرائــب
لـحـســاب املـتـمـ ّـولــن ،ألن ــه يـفــضــل أن يضع
ال ـضــرائــب فــي كـيــس ن ـقــوده ال ـخــاص على
الـطــريـقــة الـشــرقـيــة ال ـقــدي ـمــة .تـلــك ه ــي من
جــديــد الـقـصــة األبــديــة لـلـبـلــدان الـفــاحـيــة.
ف ـم ــن إي ــرلـ ـن ــدا ح ـت ــى روسـ ـي ــا ،ومـ ــن آس ـيــا
الوسطى حتى مصر ،ال يوجد الفالح في
البلد الفالحي إال كي ُيستثمر فقط» (.)5
إنجلز يتحدث عن القصة األبدية للبلدان
الفالحية ،وليس عن قصة الشرق األبدية،
وه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــة؛ ق ـ ـصـ ــة اسـ ـ ـت ـ ـغ ـ ــال عـ ــرق
ال ـف ــاح ــن ش ـم ـل ــت عـ ـن ــده روسـ ـي ــا وآس ـي ــا
ال ــوس ـط ــى وم ـص ــر وإي ــرل ـن ــدا ف ــي أوروب ـ ــا.
ومغزى كالمه أن عرابي من صغار األعيان
وه ـ ــو بـ ــاشـ ــا ،وب ــالـ ـت ــال ــي ال ي ـ ـعـ ـ ّـول ع ـل ـيــه
ف ــي ت ـحــريــر ال ـفــاحــن امل ـصــريــن وتــوزيــع
األرض ع ـل ـي ـه ــم ،وخـ ــاصـ ــة أن الـ ـتـ ـم ــردات
الفالحية فــي مصر بــدأت منذ سنة 1820
بـفـعــل أع ـم ــال ال ـس ـخــرة وق ـس ــوة الـضــرائــب
ال ـخــراج ـيــة م ــن إق ـطــاعــات االلـ ـت ــزام« .فـ ـفــي
أواخ ـ ـ ــر ح ـك ــم إس ـم ــاع ـي ــل تـ ـبـ ـل ــورت حــركــة
األع ـ ـيـ ــان امل ـط ــال ـب ــة ب ــامل ـش ــارك ــة بــال ـسـل ـطــة
ف ــي ش ـكــل حــركــة سـيــاسـيــة ذات جـنــاحــن:
أحدهما مدني ،وهؤالء ّ
عبروا عن أنفسهم
داخــل مجلس شــورى الـنــواب الــذي أنشأه

اتهام
ماركس وإنجلز
بالهرطقة
العنصرية
لتشويه
صورتهما
أمام الشعوب
الفقيرة
والمهمشة،
ومسحهما من
ثقافة بلدان
العالم الثالث
التي تكافح
من أجل التحرر
االجتماعي
والسياسي

إس ـمــاع ـيــل س ـنــة  1866ف ــي م ـح ــاول ــة مـنــه
لالستعانة باألعيان في مواجهة الضغط
ال ـس ـيــاســي م ــن ج ــان ــب إن ـك ـل ـتــرا وفــرن ـســا..
ومـ ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ــرى ي ـب ــدو أن إس ـمــاع ـيــل
ك ـ ــان ي ــري ــد االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـط ـب ـقــة
ل ـي ــوازن ب ـهــا ن ـفــوذ األت ـ ــراك وال ـشــراك ـســة..
أمــا الجناح اآلخــر لحركة األعيان فتمثله
مجموعة الضباط املصريني الذين قــادوا
ال ـت ـحــرك ف ــي ال ـج ـيــش ض ــد ك ـبــار الـضـبــاط
األتراك والشراكسة .وهؤالء ينحدرون من
أصول فالحية بوجه عام (كــوالك) تنتمي
إل ــى ال ـشــري ـحــة ال ـص ـغــرى م ــن األع ـي ــان من
أمثال أحمد عرابي ابن أحد مشايخ قرية
ه ــري ــة رزنـ ــة ب ــال ـش ــرق ـي ــة ...وه ــم مـجـمــوعــة
لدخول
الضباط التي أتيحت لهم الفرصة
ّ
الـ ـجـ ـي ــش ف ـ ــي عـ ـه ــد سـ ـعـ ـي ــد ،الـ ـ ـ ــذي ج ــن ــد
أب ـنــاء ُعـمــد ومـشــايــخ ال ـقــرى واألع ـيــان في
الجيش وسمح لهم بالترقي حتى وصل
بـعـضـهــم إل ــى رت ـبــة قــائــم م ـقــام ال ــذي كــان
أول مصري يصل إليها هو أحمد عرابي»
( )6ويـ ـضـ ـي ــف« :لـ ـق ــد ك ـ ــان ت ـن ـظ ـي ــم ك ـب ــار
ّ
املــاكــن ألنفسهم بالتضامن مــع عناصر
بعض
البورجوازية
التجارية التي أصبح ّ
ّ
أفرادها من كبار امللكني هو قطاع يمثله
حـســن مــوســى ال ـع ـقــاد ف ــي ح ــزب سـيــاســي
هو الحزب الوطني الذي اتخذ من حلوان

مــركــزًا ل ــه» ( )7وه ــذا ال ـحــزب الــوطـنــي هو
الـ ــذي أثـ ــار ري ـب ــة وش ــك إن ـج ـلــز ف ــي قــدرتــه
على تحرير الفالحني أو تجذير حركتهم
االحتجاجية.
* كاتب وباحث سوري

المراجع
( )1د .ص ـ ــادق جـ ــال ال ـع ـظ ــم« ،االسـ ـتـ ـش ــراق
واالستشراق معكوسًا» ـ ـ دار الحداثة
( )2بيان الحزب الشيوعي ،ترجمه عن األملانية:
العفيف األخضر ،دار ابن خلدون
راج ــع أي ـض ــا :مـقــالـتـنــا تـحــت ع ـن ــوان« :حــواشــي
بيان الحزب الشيوعي» ،الحوار املتمدن
( )3بـ ـي ــان ال ـ ـحـ ــزب الـ ـشـ ـي ــوع ــي ،ص  33عــن
م ـخ ـت ــارات م ــارك ــس ـ ـ ـ ـ إن ـج ـلــز بــاإلن ـك ـل ـيــزيــة في
َ
مجلد ين
( )4ج ــاك دي ــري ــدا« ،أط ـيــاف مــاركــس» ص ،27
ترجمة منذر عياشي
( )5رســالــة مــن إنجلز إلــى إدوارد برنشتاين،
لـنــدن  9آب  1882مــن كـتــاب مــاركــس ـ ـ ـ ـ إنجلز
«في االستعمار» ،ص 358
( )6د .عـلــي ب ــرك ــات« ،ت ـطــور املـلـكـيــة الــزراعـيــة
فــي مـصــر  1813ـ ـ ـ ـ  1914وأث ــره عـلــى الـحــركــة
السياسية» ،ص 382
( )7د .علي بركات ،مرجع سابق ،ص 400
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العالم
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على الغالف
حتى ساعة متأخرة
من فتح صناديق االقتراع
في االنتخابات اإلسرائيلية،
ظهر أن نسبة التصويت
أقل من االنتخابات
الماضية ،ما دفع كل
طرف إلى استنفار
جمهوره للتصويت،
وهو ما أنقذ المشهد
من «انتكاسة» كادت
تكون عالمة فارقة في
االنتخابات المبكرة أمس.
ورغم أن ّ
عينات النتائج
األولية ،التي أظهرت شبه
«أزرق
تعادل بين حزبي
ّ
أبيض» و«الليكود» ،شذ
عنها استطالع «القناة
الـ »12الذي أظهر فارقًا
بأربعة مقاعد لمصلحة
األول ،وهو ما يعني في
حال تأكيده في النتائج
النهائية «نصرًا» ّ
لتجمع
رؤساء األركان السابقين،
فإنه نصر ناقص بانتظار
عاملين .العامل األول
حسم مقاعد اليمين
وما ستؤول إليه اتصاالت
كل من بنيامين نتنياهو
وبيني غانتس مع
األحزاب الصغيرة والدينية
التي ستكبر متطلباتها
وشروطها ،والثاني قرار
الرئيس اإلسرائيلي بشأن
الشخصية التي سيكلفها
تشكيل الحكومة ً
بناء
على االستشارات مع
األحزاب وتسمياتها
لشخص الرئيس المكلف،
التي ألزم نفسه بها وفق
تأكيدات صدرت عنه أخيرًا.
وهذا كله (المسار والنتائج
األولية والخالصات)
كان متوقعًا في األيام
األخيرة قبل االنتخابات ،إذ
ال مفاجآت ما دامت برامج
اليمين وأقصى اليمين
وما يسمى الوسط
واحدة!

يستوعب التوصيف
اليميني تقريبًا كل
األحزاب التي خاضت
هذه االنتخابات مع
استثناءات محدودة
(أ ف ب)

االنتخابات اإلسرائيلية:

اليمين يفوز على اليـمين!
يحيى دبوق

ال تتحدد دالالت نتائج االنتخابات
اإلســرائـيـلـيــة ،الـتــي ج ــرت أم ــس ،بـنـ ً
ـاء
على هوية الفائز فيها ،بل على نتيجة
الحزب اليساري الصغير« ،ميرتس»،
الـ ــذي غ ــرد تـقــريـبــا وح ـي ـدًا ف ــي حلبة
اليسار 5 :مقاعد فــي الكنيست (وفــق
الـنـتــائــج األول ـي ــة) .أم ــا الـبــاقــي ،فكلها
أحــزاب يمينية مع اختالف الدرجات،
حـتــى إن كــانــت تـ ــدرج ف ــي مـعـسـكــرات
ال ـ ــوس ـ ــط .ورغ ـ ـ ــم ال ـت ــوص ـي ـف ــات ال ـتــي
أط ـل ـق ــت ع ـل ــى األحـ ـ ـ ــزاب اإلســرائ ـي ـل ـيــة
وتكتالتها ،فإنها بمعظمها يمينية،
وقـ ـ ــد ي ـ ـنـ ــزاح ب ـع ـض ـه ــا إلـ ـ ــى ال ــوس ــط،
إضافة إلــى شخصيات متفرقة داخل
لوائحها توصف باليسارية ،رغــم أن
الالئحة يمينية ،وهي مفارقة تستأهل
الدراسة!
الـ ـيـ ـس ــار ،وف ـ ــق ال ـت ـق ـس ـي ــم ال ـت ـق ـل ـيــدي
ل ــأح ــزاب وال ـك ـت ــل ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،هو
«مـ ـي ــرت ــس» ،م ـم ـثــل ال ـي ـس ــار بــامـت ـيــاز
بعد انزياح «العمل» إلى الوسط منذ
س ـن ــوات ،ي ـضــاف إل ـيــه تـســامـحــا كتلة
فلسطينيي  1948التي ال تجد مكانًا
ف ــي الـتـصـنـيـفــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ســوى
أنها خــارج الحلبة السياسية عمليًا.
واملشهد الـعــام لهذه االنـتـخــابــات ،في
حـمــاتـهــا االن ـت ـخــاب ـيــة ث ــم نـتــائـجـهــا،
ي ـش ـي ــر إل ـ ــى اآلتـ ـ ـ ــي :مـ ــع م ـس ـت ــوى مــن
التسامح ،يمكن القول إن االنتخابات
خـيـضــت عـمـلـيــا ب ــن الـيـمــن والـيـمــن
املـ ـتـ ـط ــرف والـ ـيـ ـم ــن األكـ ـ ـث ـ ــر ت ـط ــرف ــا.
ه ــذا الـتــوصـيــف يـشـمــل أي ـضــا أح ــزاب
الوسط ،وفي مقدمتها «أزرق أبيض»
بمكوناته اليمينية التي تفوق فعليًا
الــوس ـط ـيــة ،وإن ج ــرى الـتـسـلـيــم على
اعتباره وسطيًا.

الـ ـت ــوصـ ـي ــف ال ـي ـم ـي ـن ــي م ـ ــع مـ ــراعـ ــاة
درجاته يستوعب تقريبًا كل األحزاب
ال ـت ــي خ ــاض ــت هـ ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات مع
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاءات م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة ،وامل ـق ـص ــود
باليمينية والـتـمــايــز عــن الـيـســار هو
املــوقــف مــن األراض ــي املحتلة وحــدود
ال ـت ـنــازل عــن بعضها للفلسطينيني،
في عملية سياسية هي في حد أدنى
باتت متعثرة ،إن لم تكن متعذرة .وفي
ذلـ ــك ،ت ـت ـقــارب األحـ ـ ــزاب اإلســرائـيـلـيــة
ف ــي الـ ـج ــوه ــر م ــع ت ـب ــاي ـن ــات شـكـلـيــة.
وب ــدالل ــة ت ــأك ـي ــدي ــة ،ت ــراج ـع ــت أهـمـيــة

على خلفية التقسيم
التقليدي بين اليمين
واليسار ،انتخب الناخب
اليميني القوائم
اليمينية

املـ ــوقـ ــف مـ ــن ال ـق ـض ـي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
إل ــى مـكــانــة مـتــأخــرة فــي سـلــم اهتمام
األح ــزاب والجمهور اإلسرائيلي على
الـ ـس ــواء ،وت ــراج ــع وف ـقــا لـهــا الـتـفــريــق
بــن الـيـمــن وال ـي ـســار عـلــى خلفيتها،
ب ــل ت ـحــولــت إلـ ــى ب ـنــد ع ـلــى ال ـهــامــش
مهمته األول ــى تظهير موقف متشدد
من الفلسطينيني لتأكيد اليمينية ،أو
كــونــه فــرصــة لتأكيد أن الـتـنــازل على
خلفية التفاوض أو االنفصال األحادي
الـ ـج ــان ــب خ ـ ــارج حـ ـس ــاب ــات األح ـ ــزاب

التي توصف بالوسطية .واملعنى :ال
تـجــاذب حــول العملية السياسية مع
الفلسطينيني بوصفها برنامج عمل
مع رغبة في تنفيذه في حال الوصول
إل ـ ــى ال ـس ـل ـط ــة ،ك ـم ــا ك ـ ــان يـ ـح ــدث فــي
الحمالت االنتخابية املاضية.
وإذا كان حزب «الليكود» في املاضي
م ـض ـط ـرًا خـ ــال االن ـت ـخ ــاب ــات إلـ ــى أن
يعرض جــدول أعماله وخططه تجاه
الـفـلـسـطـيـنـيــن واملـ ـف ــاوض ــات ،م ــع أو
دون رغ ـبــة ف ــي تـنـفـيــذهــا الح ـق ــا ،فــإن
هـ ـ ــذه االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ش ـ ـهـ ــدت ان ـق ــاب ــا
فـ ــي ال ـت ـم ــوض ـع ــات .ف ـ ــاألح ـ ــزاب ال ـتــي
تتهم باليسارية أو الــوسـطـيــة ،وهي
مـنـهــا بـ ــراء ،مـضـطــرة إل ــى أن تتحدث
ع ــن الـقـضـيــة الفلسطينية والعملية
ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـتــؤكــد أن ـه ــا ل ــن ت ـت ـنــازل
لـلـفـلـسـطـيـنـيــن إذا ج ـ ــاؤوا صــاغــريــن
إلى طاولة املفاوضات ،وهذا ما يفسر
ب ـنــود بــرنــامــج «أزرق أب ـيــض» فــي أن
الـ ـق ــدس «ع ــاص ـم ــة إس ــرائ ـي ــل األب ــدي ــة
غير القابلة للتقسيم» ،وإعادة تأكيده
رفض العودة إلى حدود  ،67والتشديد
على بـقــاء غــور األردن تحت السيادة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ...وغـيــرهــا .ه ــذه البنود
هــي بـنــود «الـلـيـكــود» نفسها مــا قبل
الحملة االنتخابية ،إذ لم يعد التفريق
واردًا ب ـي ـن ـه ـمــا ب ـع ــد أن كـ ــاد امل ــوق ــف
مــن الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة يـتـطــابــق ،ما
يعني عمليًا أن «أزرق أبـيــض» زاحــم
«الـلـيـكــود» عـلــى يمينيته ،مــا اضطر
األخـ ـي ــر خـ ــال ال ـح ـم ـلــة ،وع ـل ــى لـســان
بنيامني نتنياهو نفسه ،إلى أن يزاحم
ال ـي ـم ــن األكـ ـث ــر ت ـط ــرف ــا مـ ـن ــه ،وي ــؤك ــد
الرغبة في بسط السيادة اإلسرائيلية
على الضفة املحتلة ،وإن تدرجًا.
ع ـلــى خـلـفـيــة هـ ــذه املـ ـ ـح ـ ــددات ،تـغـيــب
ال ـت ــوص ـي ـف ــات املـ ـعـ ـت ــادة بـ ــن ال ـي ـمــن

واليسار ،وإن كانت مستمرة لتسهيل
امل ــواكـ ـب ــة اإلع ــامـ ـي ــة والـ ـتـ ـف ــري ــق بــن
األق ـطــاب املـتـنــافـســة ،عـلــى ع ــادة جــرى
ً
اتـ ـب ــاعـ ـه ــا طـ ـ ــويـ ـ ــا .لـ ـك ــن ف ـ ــي ج ــوه ــر
ال ـت ـفــريــق ،ك ـمــا ك ــان ف ــي امل ــاض ــي ،فــإن
اليسار اإلسرائيلي انتهى مع انتهاء
االهـ ـتـ ـم ــام بــال ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة،
ل ـي ـس ـت ـق ــر تـ ـق ــريـ ـب ــا عـ ـل ــى «مـ ـي ــرت ــس»
بـمـقــاعــده الـخـمـســة ،وه ــو ع ــدد يشير
إلى أي ّ
حد بات فيه اليسار بمفهومه
التقليدي متقلصًا .هــذا الــواقــع يفسر
أيضًا مـفــارقــات فــي هــذه االنتخابات،
وفـ ـ ـ ــي امل ـ ـقـ ــدمـ ــة وجـ ـ ـ ـ ــود ش ـخ ـص ـي ــات
يسارية وفق التوصيفات القديمة في
قوائم يمينية متطرفة جدًا من العملية
السياسية مع الفلسطينيني ،كما حال
ح ــزب «م ــوش ـي ــه ف ـي ـغ ـلــن» و«زه ـ ــوت»
وغيرهما.
عـ ـل ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،بـ ـ ـ ــات ب ـ ــاإلمـ ـ ـك ـ ــان الـ ـق ــول
إن الـ ـبـ ـح ــث فـ ـ ــي ي ـم ـي ـن ـي ــة األح ـ ـ ـ ــزاب
اإلسرائيلية ،مع استثناء ،ودائمًا في
مــا يتعلق بالقضية الفلسطينية ،لم
يـعــد مـطـلــوبــا إال فــي مسعى لتحديد
م ــدى ه ــذه الـيـمـيـنـيــة وم ـس ـتــواهــا ،إذ
غــابــت فـلـسـطــن فـعـلـيــا ع ــن ال ـت ـجــاذب
واملـنــافـســة ليحل مـكــانـهــا ،أو فــي حد
أدن ــى فــي مــوازات ـهــا ،بــل يتقدم عليها
في األهمية ،مواضيع وملفات أخرى
م ـب ـن ـي ــة عـ ـل ــى املـ ـص ــال ــح ال ـش ـخ ـص ـيــة
ل ــأف ــراد وال ـج ـمــاعــات ال ـحــزب ـيــة .على
هــذه الخلفية ،يمكن تقسيم األح ــزاب
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ــن م ــؤي ــد لـنـتـنـيــاهــو
ومعارض له ،وهو تقسيم أسلم وأكثر
صوابية مــن التقسيم التقليدي على
خ ـل ـف ـيــة املـ ــوقـ ــف مـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن.
وم ـصــداق ه ــذا التقسيم أي ـضــا ،حــزب
وزيـ ــر األمـ ــن ال ـســابــق مــوشـيــه يعلون
اليميني بامتياز ،وائتالفه في «أزرق

خيبة لنتنياهو ...وفرحة غانتس ناقصة
َ
لــم تـحـســم الـنـتــائــج األول ـي ــة ال ـصــادرة
في تل أبيب أمس نتيجة االنتخابات
اإلســرائـيـلـيــة وهــويــة الـفــائــزيــن فيها،
وإن س ــارع كــل مــن بنيامني نتنياهو
وب ـي ـنــي غــان ـتــس إل ــى تـنـصـيــب نفسه
رئـيـســا للحكومة ،رغ ــم شـبــه الـتـعــادل
ب ـي ـن ـه ـم ــا ،ف ـ ــي م ـس ـع ــى ل ـل ـت ــأث ـي ــر فــي
األح ـ ـ ــزاب وال ـك ـت ــل لـتـسـمـيـتـهـمــا أم ــام
الرئيس اإلسرائيلي في االستشارات
غ ـيــر امل ـل ــزم ــة .ف ـفــي ل ـغــة األرقـ ـ ـ ــام ،كما
وردت فــي النتائج األول ـيــة الـتــي بثت
على شاشات األقنية العبرية الثالث،
يــوجــد ت ـبــايــن وإن ل ــم ي ـصــل إل ــى حد
الـتـبــاعــد .فـقــد ج ــاءت الـنـتــائــج مــا بني

الـ ـتـ ـع ــادل وش ـب ــه الـ ـتـ ـع ــادل ،م ــع غـلـبــة
نسبية لـحــزب «أزرق أب ـيــض» مقابل
تفوق نسبي ومحدود ملعسكر اليمني
على الوسط واليسار.
غ ــان ـت ــس (أزرق أب ـ ـيـ ــض) تـ ـق ــدم ب ـ ــ37
مقعدًا ،مقابل  36لنتنياهو في إحدى
الـعـ ّـيـنــات ،وذل ــك مقابل تعادلهما في
عـ ّـيـنــة ثــانـيــة بـ ــ 36مـقـعـدًا لـكــل منهما.
أما «القناة ّ ،»12
فظهرت فارقًا معتدًا
ب ــه ب ـ ــ 36م ـق ـع ـدًا ل ـغــان ـتــس م ـق ــاب ــل 33
لنتنياهو .ولجهة املعسكرين ،كانت
ال ـغ ـل ـب ــة ال ـن ـس ـب ـي ــة واض ـ ـحـ ــة لـلـيـمــن
واألحزاب الدينية مقابل تخلف مقاعد
الــوســط والـيـســار واألحـ ــزاب العربية،

تأكيد نتنياهو عمله من اآلن على االئتالف يأتي للتأثير في مسار األحداث (أ ف ب)

بــاس ـت ـث ـنــاء عـ ّـي ـنــة «ال ـق ـن ــاة  »12الـتــي
عادلت بني املعسكرين بـ 60مقعدًا لكل
منهما.
ُ
ال ــاف ــت ف ــي ال ـع ـي ـنــات ك ـث ــرة األح ـ ــزاب
ال ـص ـغ ـي ــرة ،وت ـل ــك ال ـت ــي تـقـلـصــت في
هــذه االنـتـخــابــات ،وكــذلــك مــا أظهرته
النتائج األولية من سقوط أحزاب كما
حــال حــزب «اليمني الـجــديــد» برئاسة
نفتالي بينت ،وإمكانية سقوط واحدة
من الئحتي فلسطينيي ( 1948تحالف
«الـ ـتـ ـجـ ـم ــع» و«امل ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدة») ،إض ــاف ــة
إلـ ــى حـ ــزب «غ ـي ـش ــر» (املـ ـت ــذب ــذب بــن
امل ـع ـس ـكــريــن) ،و«زيـ ـه ــوت» للمتطرف
ً
وبناء على هذه األرقام
موشيه فيغلني.
التي قــد تتغير الحـقــا ،يتعذر تحديد
الفائز بمعنى الحزب أو رئيس الحزب
الذي سيكلف الحقًا تشكيل الحكومة،
وعـلــى فــرض تكليفه إمـكــان أن ينجح
ً
في التشكيل فعال عبر االئتالف مع 61
عضو كنيست وما فوق.
ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـخ ـل ـف ـي ــة ،ب ـ ــدأ ن ـتـن ـيــاهــو
وغ ــان ـت ــس م ـعــرك ـت ـه ـمــا ال ـث ــان ـي ــة بـعــد
االنتخابات عبر إعالن فوزهما وتأكيد
قدرتهما على تشكيل الحكومة إضافة
إل ـ ــى ت ــرق ــب ت ـك ـل ـي ـف ـه ـمــا مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
رؤوفــن ريفلني ،بل ذكــر نتنياهو أنه
ب ـ ــدءًا م ــن اآلن سـيـعـمــل ع ـلــى تشكيل
االئ ـتــاف ،لـكــن إعــانـهـمــا ال يـعـ ّـبــر في
ال ــواق ــع ع ــن الـنـتـيـجــة ،ب ــل ع ــن مسعى

ل ـل ـتــأث ـيــر ف ــي م ــا ي ـت ـب ـع ـهــا .وي ـف ـتــرض
بــري ـف ـلــن أن يـلـتـقــي مـمـثـلــي ال ـقــوائــم
واألح ـ ــزاب ال ـتــي فـ ــازت بــاالنـتـخــابــات
بـعــد ص ــدور الـنـتــائــج الــرسـمـيــة خــال
أيـ ــام ،واالس ـت ـم ــاع إل ــى تــرشـيـحــاتـهــم،
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى هـ ــذه االسـ ـتـ ـش ــارات غير
امللزمة ،التي ألزم نفسه بها ،قد يكلف
نتنياهو أو غانتس.
على ذل ــك ،تـبــدأ املـعــركــة الـجــديــدة بني
الـ ـج ــانـ ـب ــن السـ ـتـ ـم ــال ــة األح ـ ـ ـ ـ ــزاب مــن
امل ـع ـس ـكــريــن ال ـلــذيــن ي ـضـ ّـمــان أح ــزاب ــا
مـسـتـعــدة م ــن نــاحـيــة فـعـلـيــة لـلــذهــاب
يمينًا أو وسطًا وفق العروض املقدمة،
وه ـ ــو مـ ــا ي ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى خ ـل ــط األوراق
وإعـ ـ ـ ــادة ال ـح ـس ــاب ــات م ــن ج ــدي ــد ،بــا
ق ــدرة فعلية اسـتـبــاقـيــة عـلــى توقعها
من اآلن .والــواضــح أن مكانة األحــزاب
الصغيرة ،أو تلك التي تقلصت ،أكبر
بـكـثـيــر م ــن م ـقــاعــدهــا ف ــي الـكـنـيـســت،
س ــواء اس ـت ـقــرت األمـ ــور عـلــى غانتس
رئيسًا للحكومة أو نتنياهو ،مع قدرة
ف ـع ـل ـيــة ب ـم ـس ـتــوى أع ـل ــى م ــن املــاضــي
ع ـلــى ال ـتــأث ـيــر واالب ـ ـتـ ــزاز ،األمـ ــر ال ــذي
يفسر مسارعة نتنياهو إلى االتصال
ب ــاألح ــزاب الــدي ـن ـيــة لـتــأكـيــد ال ــوق ــوف
مـعــا فــي مـعــركــة التكليف ،فيما أعلن
غانتس أنه سيعطي األحزاب الدينية
شيكًا مفتوحًا إن وقفت إلى جانبه.
ي .د

أبيض الوسطية» ،مع تأكيد أن هدفه
إسـ ـق ــاط ن ـت ـن ـيــاهــو ب ــال ــدرج ــة األولـ ــى
واألخيرة.
لـكــن مــا ال ــذي دفــع ال ـقــوس السياسية
اإلســرائـيـلـيــة إل ــى ه ــذه التموضعات؟
ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى ،ت ــراج ــع املـقــاومــة
الفلسطينية املسلحة بوصفها خيار
التحرير لــدى الفلسطينيني ،والعمل
عـلــى مـحــاربـتـهــا فلسطينيًا وعــربـيــا
جنبًا إلى جنب مع إسرائيل ،في تكافل
وت ـضــامــن م ـخــزيــن .ف ـبــاتــت امل ـقــاومــة
عمليًا مـحـصــورة فــي بقعة جغرافية
محدودة ومحاصرة ،وجل اهتمامها
نتيجة ظرفها الصعب أن تستعرض
ق ـ ــدراتـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ــي م ـ ـحـ ــاولـ ــة مـ ـنـ ـه ــا ل ـفــك
الحصار عنها وعن شعبها ما أمكن،
مقابل بقعة فلسطينية أكـبــر تتحرك
فـيـهــا الـسـلـطــة ال ـت ــي ت ـص ــارع نفسها
على ســراب حكم ودولــة ،يؤكدون لها
ليل نهار أنها لن تكون.
ما يــؤذي االحـتــال فعليًا ،ومــا يدفعه
إلــى «الـتـنــازل» ،هو املقاومة املسلحة،
وإن في ما يتعلق بالقدر اليسير من
الحقوق الفلسطينية الــذي تطالب به
هــذه السلطة عبر التوسل السياسي،
لكن األخـيــرة تعمل ضدها (املقاومة)
ُ
وب ــامـ ـتـ ـي ــاز ،كـ ــي تـ ــرفـ ــع لـ ـه ــا ال ـق ـب ـعــة
ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،وذلـ ــك ع ـبــر «الـتـنـسـيــق
األمني» مع العدو ،وهو االسم املستتر
للقمع واألسر والقتل ولالستخبارات
املـ ـ ـ ـ ــأجـ ـ ـ ـ ــورة ض ـ ـ ــد املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــن ب ـ ــأي ـ ـ ٍـد
فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال.
ـزر كـ ـه ــذا،
ف ـ ــي وض ـ ـ ــع ف ـل ـس ـط ـي ـن ــي م ـ ـ ـ ـ ٍ
ي ـض ــاف إل ـي ــه وضـ ــع ع ــرب ــي يـتــراكــض
نـحــو إســرائ ـيــل طــالـبــا ّ
وده ـ ــا ،ويهمل

مــواقــف الـيـمــن اإلســرائـيـلــي نـفـســه ،ال
مفاجأة في أن تتحول قضية فلسطني
إلى الهامش في االنتخابات ألنها من
ناحية عملية باتت لإلسرائيليني غير
موجودة.
وعلى خلفية التقسيم التقليدي بني

بـ ــل ي ـ ـعـ ــادي ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
إلرضائها ،مصحوبًا بــإدارة أميركية
م ـن ـحــازة إل ــى ال ـحــد الـ ــذي ت ــزاح ــم فيه

كان

القناة 12

القناة 13

أزرق أبيض

37

37

36

الليكود

36

33

36

العمل

8

6

7

الجبهة والعربية للتغيير

6

6

7

يهدوت هتوراه

7

7

7

تحالف أحزاب اليمين

5

5

4

زيهوت

0

0

0

اليمين الجديد

0

0

4

ميرتس

5

5

4

إسرائيل بيتنا

4

5

4

کوالنو

5

4

4

غيشر

0

0

0

تحالف التجمع والموحدة

0

6

0

شاس

7

6

7

الـيـمــن والـيـســار فــي إســرائ ـيــل ،يمكن
ال ـق ــول إن ال ـن ــاخ ــب الـيـمـيـنــي انـتـخــب
القوائم اليمينية في هذه االنتخابات
على خلفية برامجها اليمينية ،ووفقًا
ل ـل ـت ـق ـس ـيــم األسـ ـ ـل ـ ــم ،اخ ـ ـتـ ــار ال ـن ــاخ ــب
اإلسرائيلي نتنياهو مقابل خصومه

ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن ،أو غـ ــان ـ ـتـ ــس م ـق ــاب ــل
خـصــومــه الـسـيــاسـيــن .ه ــذه النتيجة
ال ت ـت ـغ ـي ــر م ـ ــع هـ ــويـ ــة م ـ ــن س ـي ـك ـلــف
تشكيل الحكومة وفـقــا لالستشارات
الح ـقــا .وه ــذه هــي أه ــم دالالت نتائج
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات :ه ــامـ ـشـ ـي ــة ال ـق ـض ـي ــة

الفلسطينية ويمينية إســرائ ـيــل ،مع
ثبات معادالت القوة وقواعد االشتباك
الـ ـت ــي ي ـت ـع ــذر ت ـغ ـي ـي ــره ــا مـ ــع تـغـيـيــر
الحكام في تل أبيب ،ألنها مبنية على
القوة والتعاظم العسكري ،ال التوسل
السياسي.

حالة الحرب والسلم ...وما بينهما
تصل تداعيات االنتخابات اإلسرائيلية
ع ـل ــى اإلقـ ـلـ ـي ــم وقـ ـض ــاي ــاه وامل ــواجـ ـه ــة
بـ ــن امل ـ ـح ـ ــاور إل ـ ــى صـ ـف ــر نـ ـت ــائ ــج ،إذ
ستواصل إســرائـيــل التسويف وإنـهــاء
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة وخ ـن ــق حـقــوق
الفلسطينيني ،كما هي االستراتيجيات
املـتـبـعــة حــال ـيــا ،ف ــي ح ــن أن املــواجـهــة
املـحـكــومــة بـقــواعــد اشـتـبــاك صلبة في
معظم الجبهات غير مقبلة ،كما يبدو،
على تغييرات جوهرية.
ف ــي م ــا يـتـعـلــق بـفـلـسـطــن ،سـ ــواء أك ــان
رئيس الحكومة املقبل بنيامني نتنياهو
أو بيني غــانـتــس ،فــاألمــر س ـيــان .نعم،
يوجد تباين في الشكل نتيجة املوقف
واالخـ ـت ــاف ع ـلــى وظ ـي ـفــة امل ـفــاوضــات
واملسيرة السياسية التي هي مطلوبة
لذاتها كما يتبني من برنامج غانتس
دون االهتمام بنتائجها ،بينما تجاوز
نتنياهو التفاوض استنادًا إلــى رؤية
مبنية عـلــى «م ــوت س ــري ــري» للقضية
الفلسطينية ،بمعنى ضرورة التأسيس
على ما يليها إلنهاء القضية.
في الترجيحات ،يبقى الوضع في قطاع
غ ــزة عـلــى حــالــه م ــن ت ـج ــاذب ب ــن حني
وآخر ،أي بني اتفاق التهدئة والتصعيد
وامل ـس ـي ــر ع ـلــى خ ــط دق ـي ــق إلـ ــى جــانــب
املواجهة الشاملة ،وإن باتت الظروف
مهيأة فــي مرحلة مــا بعد االنتخابات
للتدحرج نحو مواجهة وأي ــام قتالية

لـ ـل ــزوم اسـ ـ ـت ـ ــرداد الـ ـ ــردع اإلس ــرائ ـي ـل ــي
الــذي تشوه خــال األشـهــر املاضية في
مــواجـهــة الـفـصــائــل الفلسطينية التي
لــن تــرضــى بــدورهــا بــاحـتــواء العدائية
اإلسرائيلية تجاهها.
غـ ـ ـ ـ ـ ــزة ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــد ف ـ ـ ــي أس ـ ـ ـفـ ـ ــل س ـلــم
الـتـهــديــدات الـتــي تشخصها إسرائيل،
لــن ت ـغــادر موقعها للمفارقة فــي أنها
ال ـج ـب ـهــة األكـ ـث ــر اسـ ـتـ ـع ــدادًا لــانـفـجــار
ً
ق ـيــاســا بـجـبـهــات أخـ ــرى ش ـم ــاال حيث
ال ـت ـه ــدي ــد أكـ ـب ــر وإمـ ـك ــان ــات امل ــواج ـه ــة
م ـح ــدودة .وبــال ـع ـمــوم ،ق ــرار ال ـحــرب أو
ف ــي مـسـتــوى أدنـ ــى األيـ ــام الـقـتــالـيــة ،ال
عــاقــة لــه بــاالنـتـخــابــات وال بنتائجها
وال بضرورات وفذلكات تشكيلها ،وهي
بــاتــت خ ــارج دائ ــرة ال ـقــدرة الشخصية
لرئيس الوزراء اإلسرائيلي مهما كانت
هويته .هذا التحديد يبدو صارمًا جدًا
ويجد صدقيته إزاء الساحة اللبنانية
بال كثير جــدال ،إذ يتعذر على شخص
رئ ـيــس الـحـكــومــة ف ــرض ج ــدول أعـمــال
ّ
مـ ـتـ ـط ــرف ومـ ـت ــوث ــب ل ـ ـشـ ــن الـ ـ ـح ـ ــروب،
فاملقاربة اإلسرائيلية للساحة اللبنانية
محكومة بمعادالت يصعب تجاوزها
ألسباب شخصية ،وهي ممسوكة جيدًا
من املؤسسة األمنية ،مع اإلدراك الجامع
في تل أبيب ألثمان املواجهة فيها ،ما
يعني أن االنتخابات ونتيجتها ال تغير
هذه املعادالت.

فــي املـحـصـلــة ،يـجــب الـتـشــديــد عـلــى أن
تعاظم أثـمــان املــواجـهــة ،تبعًا لتعاظم
ال ـق ــدرة الـعـسـكــريــة ف ــي ل ـب ـنــان ،يـفــرض
التأني فــي تقدير الـحــرب اإلسرائيلية
ومجمل التوقعات إزاء هــا ،إال في حالة
حرب الالخيار ،التي بدورها قد تكون
م ـح ـكــومــة ب ــال ـق ــاع ــدة ن ـف ـس ـهــا .ول ـشــدة
تـعــاظــم األث ـم ــان ب ــات ل ـحــرب الــاخـيــار
أي ـضــا ب ــدائ ــل غ ـيــر ع ـس ـكــريــة ،ح ـتــى إن
كــانــت ه ــذه ال ـبــدائــل تتمثل فــي انكفاء
إسرائيل أمام التهديد والتراجع إزاءه.
على أساس هذه املحددات ،ال تغير في
املـقــاربــة اإلسرائيلية إال فــي مــا يتعلق
بالشكل .وستبقى العملية السياسية
مع الفلسطينيني متعثرة مع استمرار
م ـســاعــي إن ـه ــائ ـه ــا ،بــان ـت ـظــار «صـفـقــة
ال ـ ـقـ ــرن» ومـ ــا س ـي ـل ـي ـهــا .وفـ ــي األثـ ـن ــاء،
ت ــواص ــل إس ــرائـ ـي ــل ،م ــع ن ـت ـن ـيــاهــو أو
غانتس ،خنق غــزة إلشغالها بالشأن
ً
املعيشي بدال من القضية املحورية ،رغم
احتمالية حدوث تسهيالت اقتصادية
قد تقدم عليها تل أبيب منعًا النفجار
القطاع في وجهها .أما الضفة املحتلة،
فمقبلة عـلــى م ـح ــاوالت جــديــة للقضم
ال ـتــدري ـجــي ،مـقــابــل ث ـبــات الـسـلـطــة في
مكانها على التوسل السياسي ،دون
أن تغادر دور الوكيل الفلسطيني عن
االحتالل لقمع تطلعات شعبها!
ي .د
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سوريا اليمكن َّ
أي «ستاتيكو» أن يستمر إلى ما
ال نهاية .أمام هذه الحقيقة ،ينبغي البحث
عن إجابات ألسئلة ما بعد الجمود الحالي
في الملفات السورية ،على الصعيدين
العسكري والسياسي ،خاصة أن ثمة من
يرى في هذا الجمود «سالحًا يمكن تسخيره
لقلب الطاولة» في وجه دمشق

تضييق الخناق االقتصادي
وتيئيس حواضن الدولة

«حرب الديمقراطية»
الغربية قادمة
صهيب عنجريني

ت ـه ـي ـم ــن حـ ــالـ ــة م ـ ــن ال ـ ـج ـ ـمـ ــود ع ـلــى
املـلــف الـســوري بمختلف تفاصيله.
م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـع ـس ـكــريــة ،ل ــم تشهد
ً
خ ــرائ ــط ال ـس ـي ـطــرة تـ ـب ـ ّـدال ُي ــذك ــر في
ال ـ ـعـ ــام األخـ ـ ـي ـ ــر ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء إنـ ـه ــاء
الهيمنة الجغرافية لتنظيم «الدولة
اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة /داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» املـ ـت ـ ـط ــرف
شـ ــرقـ ــي ال ـ ـ ـفـ ـ ــرات مل ـص ـل ـح ــة «ق ـ ـ ــوات
س ــوري ــا الــدي ـم ـقــراط ـيــة» .وع ـلــى رغــم
الـتـصـعـيــد امل ـت ـك ـ ّـرر ب ــن وق ــت وآخ ــر
ً
في إدلــب ومحيطها ،قصفًا متبادال
أو اش ـت ـبــاكــات مــوضـعـيــة م ـحــدودة،

ال تــوحــي املــؤشــرات بـتـحـ ّـول جــذري
وشيك قد يلحق باملشهد العسكري
فــي مثلث «حـلــب ،حـمــاة ،إدل ــب» في
امل ــدى املـنـظــور .وعـلــى نـحــو مـمــاثــل،
ّ
لـ ـ ــم ت ـ ـخـ ــلـ ــف زوب ـ ـ ـعـ ـ ــة «االنـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب
األم ـيــركــي» واق ـعــا مـلـمــوســا مـغــايـرًا
ملــا كــانــت عـلـيــه األم ــور قـبــل تـغــريــدة
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد تــرامــب
الشهيرة ،وما لحقها من ّ
شد وجذب
بني مختلف مراكز الثقل األميركي.
أمـ ــا آمـ ـ ــال أنـ ـق ــرة ب ـ ـ «م ـن ــاط ــق آم ـن ــة»
ُ
تـ ـح ــت إدارتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا تـ ـخ ــل ــف االح ـ ـتـ ــال
األم ـي ــرك ــي ،ف ـلــم ت ـخــرج ب ــدوره ــا من
حــالــة «ال ـه ــرول ــة ف ــي املـ ـك ــان» .وعـلــى

ّ
اختفى «اقتصاد الحرب» من معظم المناطق من دون أن تنغرس محله بذور «االقتصاد اإلنتاجي» (أ ف ب)

ّ
رغـ ـ ــم ح ـ ـضـ ــور املـ ـ ـل ـ ــف عـ ـل ــى ط ــاول ــة
الرئيسني الروسي فالديمير بوتني،
وال ـ ـتـ ــركـ ــي رجـ ـ ــب طـ ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ــان،
يــوم االث ـنــن ،فــإن املـعـطـيــات العامة

يختبر الشارع اليوم حالة من
الجمود االقتصادي في ظل
انكماش تضخمي هائل
بتوافر التوافق الــازم بني مختلف
الالعبني لكسر جمود امليدان قريبًا.
ويتزامن «الستاتيكو» امليداني مع
ّ
مسبب
آخر سياسي ،هو في الواقع

أســاســي لتجميد الجبهات ،بعدما
ب ــات مــألــوفــا فــي الـعــامــن األخـيــريــن
حصر معظم التحركات العسكرية
«تحت سقف التفاهمات»ّ .
وثمة ،في
مـكــان مــا ،مــن يــرى فــي هــذا الجمود
سـ ــاحـ ــا ي ـم ـك ــن تـ ـسـ ـخـ ـي ــره ل ـ ـ «ق ـل ــب
الطاولة في وجه النظام السوري»،
على حـ ّـد تعبير مصدر دبلوماسي
أوروب ــي يعمل فــي بـيــروت .يتحدث
املصدر عن توجه غربي الستخدام
سالح «الصبر االستراتيجي» الذي
ط ــامل ــا اع ـت ـم ــدت ــه دم ـ ـشـ ــق ،ب ـطــري ـقــة
معكوسة هــذه امل ــرة« .فــي السنوات
ً
األول ــى ،لــم يـكــن الـنـظــام مستعجال،

َ
ولــم يخش مــن امـتــداد عمر الحرب،
ب ـ ـخـ ــاف ال ـ ـسـ ــاعـ ــن إلـ ـ ــى إسـ ـق ــاط ــه.
الـ ـي ــوم ،ت ـغ ـيــرت الـ ـص ــورة ،وت ـبـ ّـدلــت
األدوار» ،ي ـق ــول املـ ـص ــدر .وت ـس ــري
فــي بعض الكواليس الدبلوماسية
ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة أح ـ ـ ــادي ـ ـ ــث عـ ـ ــن ضـ ـ ـ ــرورة
«م ـح ــارب ــة ال ـن ـظ ــام بــأس ـل ـح ـتــه» ،مع
االس ـت ـش ـه ــاد ب ــال ــواق ــع الـ ـ ــذي سـبــق
أن أف ـل ـحــت دم ـش ــق وح ـل ـف ــاؤه ــا فــي
فرضه على عــدد من املناطق املهمة
ال ـتــي كــانــت خ ــارج ــة ع ــن الـسـيـطــرة.
ّ
والحد
«تشديد الخناق االقتصادي،
مــن قــدرة املجموعات املسلحة على
ّ
ً
شـ ــن امل ـ ـعـ ــارك ال ـه ـج ــوم ـي ــة ،وصـ ــوال

إلــى تيئيس الحواضن من إمكانية
إحـ ـ ـ ــداث أي ت ـغ ـي ـي ــر» ،ك ـل ـه ــا ك ــان ــت
عوامل مهدت في النهاية لـ «سقوط
ال ـغــوطــة ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال» ،وفـقــا
للمصدر نفسه.
وي ـبــدو أن الــرهــان الـغــربــي قــد انعقد
أخيرًا على «تحويل سوريا إلى غوطة
ك ـب ـي ــرة» ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى اسـتـنـســاخ
ظ ـ ـ ـ ــروف مـ ـش ــابـ ـه ــة ،ف ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـع ـلــق
بــالــوض ـعــن االق ـت ـص ــادي وال ـخــدمــي
عـ ـل ــى وج ـ ـ ــه ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص .وي ـخ ـت ـبــر
الـســوريــون بالفعل منعكسات بالغة
ال ـس ـل ـب ـيــة ل ـل ـع ـق ــوب ــات ال ـغ ــرب ـي ــة ،وال
سيما بعدما فاقمها «مشروع قانون

قـيـصــر» األم ـيــركــي ،عـلــى رغ ــم أن ــه لم
ي ـت ـحــول إل ــى ق ــان ــون سـ ــاري املـفـعــول
حتى اآلن! ومن دون أن يكون واضحًا
ع ـلــى ن ـحــو قــاطــع م ــا ق ــد ت ـكــون عليه
«الخطوة التالية» من هذا السيناريو،
ي ـم ـكــن الـ ـج ــزم بـ ــأن األوراق سـتـكـ ّـون
كثيرة في يد واضعيه ،فيما لو تحقق
املطلوب ،وانزلقت الظروف الداخلية
إلى حالة من االختناق التام ،معطوفة
على يأس الشارع من إمكانية تحقيق
أي ان ـف ــراج ــة ولـ ــو ج ــزئ ـي ــة .ويـخـتـبــر
ال ـ ـشـ ــارع ال ـ ـسـ ــوري ال ـ ـيـ ــوم ح ــال ــة مــن
ّ
انكماش
الجمود االقتصادي ،في ظل ّ
تضخمي هائل ،عالوة على تعثر في
ّ
األداء الحكومي ولــد أزم ــات متتالية
فـ ــي قـ ـط ــاع «ح ـ ــوام ـ ــل الـ ـط ــاق ــة» عـلــى
وج ـ ــه الـ ـخـ ـص ــوص .وم ـ ــن املـ ـف ــارق ــات
أن انـحـســار رقـعــة امل ـعــارك يـبــدو أحد
ّ
مسببات نقص السيولة املتداولة؛ إذ
اختفى «اقتصاد الـحــرب» مــن معظم
ّ
املـنــاطــق ،مــن دون أن تـنـغــرس محله
بذور «االقتصاد اإلنتاجي».
وث ـ ـمـ ــة مـ ـ ـخ ـ ــاوف ط ـب ـي ـع ـي ــة ت ـف ــرض
ّ
نـفـسـهــا فــي ظ ــل ال ــواق ــع ال ــراه ــن ،من
انتشار موجة جديدة من «االنفالت
األمني» ،تأخذ طابع ازدياد معدالت
ج ــرائ ــم ال ـس ــرق ــة وال ـن ـه ــب وال ـس ـطــو،
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ت ـ ـ ــراه ـ ـ ــن بـ ـ ـع ـ ــض األوسـ ـ ـ ـ ـ ــاط
املـ ـع ــارض ــة ع ـل ــى إم ـك ــان ـي ــة «انـ ـ ــدالع
ث ـ ـ ـ ــورة ج ـ ـ ـيـ ـ ــاع» تـ ـعـ ـي ــد األم ـ ـ ـ ـ ــور فــي
بعض املناطق السورية إلى النقطة
الصفر .ويشير املصدر الدبلوماسي
ال ـس ــاب ــق ال ــذك ــر إل ـ ــى أن «لـ ـك ــل ه ــذه
الـ ـظ ــروف رص ـي ـدًا يـمـكــن ص ــرف ــه في
حــرب الديمقراطية» .يجيب املصدر
ع ـ ــن اسـ ـتـ ـيـ ـض ــاح ــاتـ ـن ــا بـ ــال ـ ـقـ ــول إن
«اس ـت ـم ــرار ه ــذه امل ـع ـط ـيــات سـيـكــون
ً
ك ـف ـيــا ع ـلــى األرجـ ــح بـقـلــب ال ـطــاولــة
فــي وج ــه (الــرئ ـيــس ال ـس ــوري بـشــار)
األ َسـ ـ ـ ــد ف ـ ــي أي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ق ــادم ــة
ُ
تراقب دوليًا في شكل صارم» .ينفي
املـ ـص ــدر ع ـل ـمــه ب ــوج ــود أي م ـب ــادرة
ج ــاه ــزة ت ـنـ ّـص ع ـلــى إج ـ ــراء م ــن هــذا
النوع ،لكنه يرى أن «طرحها ممكن
ف ــي ال ــوق ــت امل ـن ــاس ــب» .امل ــؤك ــد ،وفـقــا
لـلـمـصــدر نـفـســه ،أن «ه ــذه ال ـظــروف
كفيلة بإحجام النظام عن أي سعي
الس ـ ـت ـ ـعـ ــادة الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى م ــزي ــد

تقرير

ُ
ترامب يطلع السيسي على «صفقة القرن»
ّ
وأخيرًا اطلع
عبد الفتاح السيسي على
«صفقة القرن»ّ .الرئيس
المصري ،الذي حل ضيفًا
على نظيره األميركي
لنحو ساعتين أمس،
مع مأدبة غداء ،يغادر
واشنطن اليوم بعد زيارة
قصيرة قرر اختصارها ،لكن
نوقشت فيها
قضايا كثيرة
القاهرة ـــ األخبار
على عكس زيــارات سابقة للواليات
املتحدة قبل عامني ،اختصر الرئيس
املـ ـ ـص ـ ــري ،ع ـب ــد الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـســي،
زيارته الجارية للعاصمة واشنطن
لتكون ثالثة أيام فقط ،يعقد خاللها
ج ـل ـس ــات م ـك ـث ـفــة مـ ــع جـ ـه ــات عـ ــدة،
ف ــي وقـ ــت ح ـصــل ف ـيــه ع ـلــى م ـبــاركــة
م ــن الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب بــدعــم
ال ـت ـعــديــات الــدس ـتــوريــة ف ــي ب ــاده،
ب ـعــدمــا وصـ ــف ت ــرام ــب م ــا ي ـق ــوم به
بــ«الـعـمــل الـعـظـيــم» .السيسي ،الــذي

ل ـ ّـب ــى «الـ ــدعـ ــوة» األم ـيــرك ـيــة ســريـعــا،
ّ
حل ضيفًا على قصر «بلير هاوس»
ولــم يقم فــي فندق على غــرار زيارته
األولى في نيسان/أبريل  ،2017وهو
م ــا ع ـ ّـدت ــه الــرئــاســة امل ـصــريــة تـقــديـرًا
ل ـج ـهــوده الــدب ـلــومــاس ـيــة! خــاصــة أن
الـقـصــر ال يـفـتــح لــإقــامــة فـيــه إال ملن
ت ـخ ـتــاره اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ،رغ ــم أن
الرئيس املخلوع حسني مبارك كان
يقيم فيه عادة خالل زيارته السنوية
لواشنطن.
ع ـل ــى أي حـ ـ ــال ،ت ـط ــرق ــت امل ـبــاح ـثــات
بصورة أساسية إلى «صفقة القرن»،
إذ تفيد م ـصــادر مطلعة بــأنــه جــرت
«مناقشات مستفيضة عــن الوضع»
خـ ــاصـ ــة أن الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ك ـ ـ ــان ي ـح ـمــل
مقترحات جاهزة في ورقــة مكتوبة،
م ـج ــددًا رف ــض ال ـقــاهــرة ال ـت ـنــازل عن
أي أرض في إطــار الصفقة ،ومشيرًا
ك ــذل ــك إلـ ــى ص ـعــوبــة تـطـبـيــق ت ـبــادل
ل ــأراض ــي مل ــا س ـيــواج ـهــه م ــن رفــض
شعبي .وتــذكــر امل ـصــادر أن الرئيس
املصري استعرض في اليوم السابق
للقاء ترامب تفاصيل موسعة بشأن
الـخـطــة األم ـيــرك ـيــة املــرت ـقــب إعــانـهــا
قريبًا مع صهر الرئيس ومستشاره،
جاريد كوشنر ،بعدما ّ
أعد املالحظات
املصرية مع وزيــر الخارجية ،سامح
شكري.
وف ــق املـ ـص ــادر ،س ـبــق إبـ ــاغ شـكــري
ق ـب ــل ال ـق ـم ــة بـ ــأن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة
تـ ـعـ ـت ــزم اتـ ـ ـخ ـ ــاذ إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ج ــدي ــدة

ما قل
ودل

ق ــريـ ـب ــا ،م ـن ـه ــا إمـ ـك ــانـ ـي ــة االع ـ ـتـ ــراف
ب ـ ـمـ ــزارع ش ـب ـعــا ال ـل ـب ـنــان ـيــة املـحـتـلــة
وامل ـس ـتــوط ـنــات ف ــي ال ـض ـفــة املـحـتـلــة
«أراضـ ــي إســرائـيـلـيــة» ،وه ــو مــا نقل
ش ـ ـكـ ــري ت ـ ـحـ ــذيـ ــرات ب ـ ـشـ ــأنـ ــه ،ط ـب ـقــا
لشخصيات شاركت في اللقاءات ،إذ
ً
قــال إن هــذه الـقــرارات فضال عن أنها
غير ذات أثــر واقـعــي فإنها قــد تفجر
األوضــاع .ونقلت املصادر أن شكري
أكــد «الــرفــض املـصــري الـصــريــح ملثل

ُ
أبلغ شكري قبل القمة أن
واشنطن تنوي إعالن الضفة
وشبعا «إسرائيلية»

ً
هــذه املقترحات التي لن تلقى قبوال
دول ـيــا وعــربـيــا ،كــذلــك فــإنـهــا تخالف
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات األم ـ ـم ـ ـيـ ــة» ،م ـ ـشـ ــددًا عـلــى
أن هـ ـ ــذا «سـ ـيـ ـع ــوق أي مـ ـف ــاوض ــات
مستقبلية ،وقــد ي ــؤدي إلــى اشتعال
األوضـ ــاع فــي املـنـطـقــة ،وال سيما أن
التحركات الشعبية في الضفة وغزة
ال يـمـكــن الـسـيـطــرة مــن ق ـي ــادات فتح
وحـ ـم ــاس ،ب ــل ق ــد يـ ــؤدي الـ ـق ــرار إلــى
تظاهرات تشبه ما حــدث في أعقاب
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
ونقل السفارة إلى القدس».
ق ـ ـب ـ ـيـ ــل ال ـ ـق ـ ـم ـ ــة ،اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ت ـ ــرام ـ ــب
والـ ـسـ ـيـ ـس ــي أسـ ـئـ ـل ــة ال ـص ـح ــاف ـي ــن
ل ـ ــدق ـ ــائ ـ ــق ،وهـ ـ ـن ـ ــا ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا وصـ ــف

ّلمح ترامب إلى أهمية أن تشتري القاهرة أسلحة أميركية خارج المعونة الدورية (أ ف ب)

األول مــا ي ـقــوم بــه ضـيـفــه ب ـ «الـعـمــل
العظيم» ردًا على سؤال عن مساعي
«ال ـ ـج ـ ـن ـ ــرال» لـ ـلـ ـبـ ـق ــاء ف ـ ــي ال ـس ـل ـط ــة
ح ـت ــى  2034ب ـم ــوج ــب ال ـت ـع ــدي ــات
ُ
ال ــدسـ ـت ــوري ــة الـ ـت ــي س ــتـ ـج ــرى قـبــل
نهاية الشهر الجاري .وقال الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي إن ـ ـ ــه ال ي ـع ـل ــم ع ـ ــن ه ــذه

املـ ـس ــاع ــي ،ل ـك ـنــه يـ ــرى أن الـسـيـســي
«شـخــص عظيم يـقــوم بعمل رائ ــع»،
علمًا أنه خالل كلمات الترحيب في
بــدايــة املؤتمر أثنى كــل منهما على
تطور العالقات التي أكــدا أنها تمر
بــأفـضــل حــاالت ـهــا مـنــذ وق ــت طــويــل.
وكـ ـ ـع ـ ــادة ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة املـ ـص ــري ــة ل ــدى

م ــن امل ـن ــاط ــق ،ف ــأي س ـي ـطــرة جــديــدة
س ـت ـك ــون ع ـب ـئ ــا يـ ـف ــوق ط ــاق ـت ــه عـلــى
إدارتـهــا» .بطبيعة الحال ،ال ينطبق
ه ـ ــذا الـ ـك ــام ع ـل ــى م ـن ــاط ــق س ـي ـطــرة
«قسد» ،التي ُي ّ
عد استمرار خروجها
عـ ـ ــن س ـ ـي ـ ـطـ ــرة دمـ ـ ـش ـ ــق واح ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا م ــن
أس ـب ــاب ت ــردي ال ــوض ــع االق ـت ـصــادي
الـ ـي ــوم ،ف ـي ـمــا ي ـن ـط ـبــق أس ــاس ــا عـلــى
إدل ــب .وي ـبــدو الفـتــا أن الـحــديــث عن
هيمنة «الجهاديني» على املحافظة
امل ــذك ــورة ق ــد ع ــاد إل ــى الـ ـت ــداول فــي
بـ ـع ــض وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام ال ـغ ــرب ـي ــة،
وعلى نحو متزايد .لكن التحذيرات
ال ـغ ــرب ـي ــة املـ ـتـ ـك ــررة م ــن «اسـ ـتـ ـخ ــدام
ال ـســاح الـكـيـمــاوي م ـجــددًا» ،توحي
بــأن «الـخـطــوط الـحـمــر» الـتــي تعوق
أي عـمـلـيــة عـسـكــريــة بــريــة فــي إدلــب
م ــا زال ــت قــائ ـمــة ،م ــن دون أن تشكل
س ـي ـط ــرة «الـ ـجـ ـه ــادي ــن» ع ـل ــى إدل ــب
وم ــدن ـي ـي ـه ــا فـ ــارقـ ــا« .ه ـ ــل ي ـم ـك ــن أن
ن ـش ـه ــد نـ ـش ــاط ــا جـ ــدي ـ ـدًا ل ـل ـت ـحــالــف
ال ــدول ــي ي ـك ــون م ـســرحــه إدل ـ ــب هــذه
املرة؟» ،نسأل املصدر ،فيشير إلى أن
ّ
«األمر غير مطروح حاليًا ،لكنه يظل
واردًا».
على املقلب اآلخر ،ال تشير املعطيات
فــي مـعـسـكــر دم ـشــق وحـلـفــائـهــا إلــى
وجـ ــود «ال ـت ــواف ـق ــات ال ــازم ــة» حــول
ك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل املـسـتـقـبـلـيــة.
وتـ ــذهـ ــب ب ـع ــض اآلراء إلـ ـ ــى إدراج
ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــة الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـ ــع الـ ـكـ ـي ــان
اإلســرائ ـي ـلــي ،فــي ش ــأن تـسـلـيــم جثة
الـ ـجـ ـن ــدي زخ ـ ـ ّـاري ـ ــا ب ـ ــاوم ـ ــل ،ضـمــن
سياق «لعبة عض أصابع» ،وتصف
ال ـص ـف ـقــة بــأن ـهــا «أح ـ ــد أشـ ـك ــال ال ــرد
الروسي على زيارة األسد لطهران».
ّ
أصح هذا الكالم أم ال ،فاملؤكد
وسواء
أن تــوقـيــت َ تسليم الـجـثــة وطريقته
كانا مناقضني للمصالح السورية.
الــافــت ،ضمن إط ــار عــاقــات دمشق
بحلفائها أيضًا ،أن «الخط االئتماني
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي» ال يـ ـ ــزال مـ ـج ـ ّـمـ ـدًا ،بــرغــم
اشتداد الحاجة إليه .ماذا تعني كل
هذه املعطيات؟ وإلى أين يسير امللف
ّ
ال ـســوري فــي ظــلـهــا؟ ال يـبــدو أن ثمة
إجابات واضحة سريعة ،لكن املؤكد
أن مرحلة حساسة وصعبة قد بدأت
قبل فترة وجيزة.

واش ـن ـطــن ،ح ـشــدت ال ـس ـفــارة أع ــدادًا
م ـحــدودة مــن املـصــريــن أم ــام البيت
األبـيــض للترحيب بالسيسي وقت
وصوله ومغادرته ،وسط مخاوفها
م ــن ت ـظــاهــرات م ـعــارضــة ،لـكـنـهــا لم
تتمكن من حشد أعــداد أكبر بسبب
ض ـيــق ال ــوق ــت ب ــن تــرت ـيــب ال ــزي ــارة

وموعد وصول الرئيس.
ت ـ ـشـ ــرح مـ ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن أن
املـ ـب ــاحـ ـث ــات ان ـت ـق ـل ــت بـ ـع ــد «ص ـف ـقــة
ال ـق ــرن» إل ــى ع ــدد مــن امل ـل ـفــات ،منها
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،إذ تـ ـح ــدث تـ ــرامـ ــب عــن
رغ ـب ـتــه ف ــي ت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون ب ـشــراء
القاهرة أسلحة أميركية في صفقات
كـبـيــرة عـلــى غ ــرار الـتــي أبــرمـتـهــا مع
روسـ ـي ــا ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن هـ ــذا األم ــر
مهم ل ــإدارة الـحــالـيــة ،وأن ــه ال يجب
أن يقتصر ح ـصــول امل ـصــريــن على
الـ ـ ـس ـ ــاح األم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ـب ــر ات ـف ــاق ـي ــة
املعونة الناتجة من اتفاقية التسوية
ب ــن م ـص ــر وإس ــرائـ ـي ــل .ك ــذل ــك طـلــب
الرئيس األميركي من ضيفه اإلفراج
عن عدد من املصريني الذين يحملون
ال ـج ـن ـس ـيــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وتـسـلـيـمـهــم
للواليات املتحدة خالل األيام املقبلة،
وهــو مــا أبــدى السيسي مــرونــة فيه،
ل ـك ـن ــه ش ـ ــدد ع ـل ــى «بـ ـح ــث كـ ــل حــالــة
بصورة منفردة والتعامل معها وفق
ل ـل ـقــانــون» .وف ــي ال ـجــانــب ال ـت ـجــاري،
تطرقت املباحثات إلــى زي ــادة حركة
الـ ـتـ ـب ــادل ،وكـ ـ ــان الفـ ـت ــا أن الــرئ ـيــس
امل ـصــري لــم يـبـ ِـد تحفظًا عـلــى زي ــادة
ال ـح ـص ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي ات ـفــاق ـيــة
«ال ـ ـكـ ــويـ ــز» ،ل ـك ــن م ـق ــاب ــل امـ ـتـ ـي ــازات
جــديــدة تــدخــل بموجبها املنتجات
امل ـصــريــة إل ــى ال ـ ــدول امل ـص ــدر إلـيـهــا
دون ج ـم ــارك ،عـلــى أن تـبـحــث لجنة
مشتركة ه ــذا األم ــر خ ــال األســابـيــع
املقبلة لتفعيله.

ّ
تسبب انفجار انتحاري في
مقتل سبعة مصريين ،بينهم
خمسة من الشرطة ،وإصابة
 27آخرين ،في مدينة الشيخ
زويد في سيناء ،شمال شرق
مصر ،بعد أسابيع من الهدوء
النسبي .ووفق المعلومات،
ّ
فجر االنتحاري نفسه في
قوة أمنية كانت تالحقه بعد
االشتباه فيه وهو مختبئ بين
الناس داخل سوق المدينة.
وقالت الداخلية المصرية ،في
بيان أمس ،إنه خالل «إجراء
عمليات تمشيط واسعة ،وقع
(ثان) بعبوة ناسفة
انفجار ٍ
في محيط قسم شرطة رفح،
خالل مرور إحدى المدرعات»،
ما أدى إلى مقتل شخص ثامن
(مجند) وإصابة آخر نقل إلى
المستشفى .وسرعان ما تبنى
تنظيم «والية سيناء» على ً
«تويتر» العملية األولى ،قائال
إن انتحاريًا يدعى «أبو هاجر
المصري» نفذ هجومًا على
دورية للشرطة المصرية.
(األخبار)
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فلسطين

ّ
مئات األسرى ينضمون
إلى «الكرامة :»2

للعودة إلى
ما قبل 2014

يدخل اليوم إضراب «الكرامة  »2يومه الثاني.
المرة ،كما كل ّ
هذه ّ
مرة ،الموت جوعًا أو إعادة شروط
السجن (السيئة أساسًا) إلى ما كانت عليه قبل  .2014صحيح
أن اإلضراب الذي خاضه آالف األسرى قبل عامين قد ُمني
بإخفاق ،لكن اليأس في حالة كهذه ُي ّ
عد ترفًا
ٍ
بيروت حمود
ُ
ع ـ ــام  ،2014خـ ـط ــف ث ــاث ــة مـسـتــوطـنــن
إسرائيليني في مدينة الخليل ،جنوبي
الـضـفــة املـحـتـلــة ،قـبــل أن ُيـقـتـلــوا وتـجــد
ال ـ ـشـ ــرطـ ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ج ـث ـث ـه ــم ب ـعــد
 18ي ــوم ــا م ــن اخ ـت ـفــائ ـهــم ،داخ ـ ــل م ـغــارة
ق ــرب بـلــدة حـلـحــول .ك ــان ه ــدف العملية
التأثير في القيادة اإلسرائيلية من أجل
االس ـت ـجــابــة ملـطـلــب  300أس ـيــر أضــربــوا
ألكثر من  50يومًا عن الطعام احتجاجًا
ع ـل ــى اع ـت ـق ــال ـه ــم اإلداري ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
ع ـش ــرات آخ ــري ــن ي ــرف ــض ال ـع ــدو اإلفـ ــراج
عـنـهــم مـنــذ ع ـشــرات ال ـس ـنــنّ .
رد األخـيــر
ّ
ب ـشــن ع ـ ــدوان ع ـلــى ق ـطــاع غـ ــزة ،وبـسـلــب
األســرى عــددًا من الحقوق التي ناضلوا
ً
م ــن أج ـل ـهــا ط ــوي ــا واس ـت ـط ــاع ــوا نيلها
بعدما خاضوا اإلضرابات واملعارك ضدّ
«مصلحة السجون».
ل ـل ـيــوم ال ـث ــان ــي ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،يـخــوض
األسـ ــرى أنـفـسـهــم إض ــراب ــا جــدي ـدًا اسمه
«مـعــركــة الـكــرامــة  »2إلع ــادة الــوضــع في
ال ـس ـجــون إل ــى م ــا ك ــان عـلـيــه قـبــل .2014
وح ـ ـتـ ــى ن ـ ـهـ ــار األح ـ ـ ـ ــد املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ك ــان ــت
قـيــادة الـحــركــة األس ـيــرة قــد توصلت مع
«مـصـلـحــة ال ـس ـجــون» إل ــى ات ـفــاق يجري
بـ ـم ــوجـ ـب ــه تـ ــركـ ـيـ ــب هـ ـ ــواتـ ـ ــف ع ـم ــوم ـي ــة
ليتسنى لألسرى االطمئنان إلى ذويهم
ً
وعــائــات ـهــم بـ ــدال م ــن تـهــريــب ال ـهــواتــف،
وإلغاء العقوبات املالية املتمثلة بسلب
«املـصـلـحــة» أكـثــر مــن  50أل ــف دوالر من
ّ
يحولها أهالي
أم ــوال «الكانتينا» التي
األسرى إلى حسابهم في السجن (بعدما
اعـتــدت وح ــدات القمع اإلســرائـيـلـيــة قبل
أسبوع على األسرى ،قررت إدارة السجن
خصم  130دوالرًا من كل أسير كعقاب).
أيـضــا ،كــان الـحــوار قــد انتهى إلــى إعــادة
السماح بزيارة أهالي أسرى غزة ،ولكن
«مصلحة السجون» ـ ـ كما فــي كــل مـ ّـرة ـ ـ
ّ
بتعهدها
حاولت االلتفاف على االتفاق،
بـتـطـبـيـقــه ب ـعــد س ـنــة م ــن ال ـتــوصــل إلـيــه
اختبروا هذه
وليس فــورًا .وألن األســرى ّ
األســال ـيــب ســاب ـقــا ،قـ ــرروا ف ــض ال ـح ــوار،
والـ ـب ــدء ب ــاإلض ــراب ب ـطــري ـقــة ُع ــرف ــت في
ثمانينيات القرن املاضي باسم «إضراب
ال ـفــدائ ـيــة» ،وه ــو مــا نقلته أم ــس «هيئة
ش ــؤون األس ــرى وامل ـحــرريــن» الـتــي قالت
إن «إدارة الـسـجــون لــم تستجب ملطالب
الحركة األسيرة».
َ
وف ــق م ـص ــادر ،ت ـخــوض املــرح ـلــة األول ــى
مـ ــن «إض ـ ـ ـ ــراب الـ ـف ــدائـ ـي ــة» أو اإلض ـ ـ ــراب
التدريجي ق ـيـ ُ
ـادات الحركة األسـيــرة من
ّ
كل الفصائل ،ثم ينضم أسرى آخرون في
ً
غضون األيــام القريبة وصــوال إلــى الــ17
من الشهر الجاري ،الذي يتزامن مع «يوم
ّ
سينضم
األس ـي ــر الـفـلـسـطـيـنــي» .وه ـن ــا،
عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن األس ـ ـ ــرى ،ك ـمــا سيسبق
ذل ــك ي ــوم ل ــإض ــراب عــن املـ ــاء .الـخـطــوات
التصعيدية لــن تتمثل فـقــط بــاإلضــراب
عن الطعام ورفض الوجبات ،بل برفض
ال ـخ ــروج إل ــى بــاحــة الـسـجــن ،واالمـتـنــاع
ّ
انضم أمس نحو
عن تناول األدوية .وقد
 250أس ـي ـرًا إل ــى اإلض ـ ــراب ،لـيــرتـفــع عــدد
املضربني إلى  400وفق «نادي األسير».
مـ ــن بـ ــن املـ ـض ــرب ــن ،امل ـ ـقـ ــاومـ ــون ال ــذي ــن

اغ ـت ــال ــوا وزي ـ ــر ال ـس ـيــاحــة اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
رح ـب ـعــام زئ ـي ـفــي ،وف ــي مـقــدمـتـهــم عــاهــد
أبـ ــو غ ـل ـم ــي ،وهـ ــو أحـ ــد قـ ـ ــادة «ال ـج ـب ـهــة
الشعبية» ،وتتهمه إسرائيل باملسؤولية
عن التخطيط لهذه العملية .وفاء يوسف،
زوجـ ــة أب ــو غ ـل ـمــي ،ق ــال ــت إن «اإلض ـ ــراب
الحالي يهدف إلــى إع ــادة الــوضــع داخــل
ال ـس ـجــون إل ــى م ــا ك ــان عـلـيــه قـبــل ،2014
فقد وصل إلى ذروتــه إثر تركيب أجهزة
تـ ـش ــوي ــش داخ ـ ـ ـ ــل بـ ـع ــض األق ـ ـ ـسـ ـ ــام فــي
السجون» ،مضيفة أنــه ُ
«عـقــدت أكثر من
جلسة ح ــوار مــع مصلحة الـسـجــن ،لكن
ُّ
األخيرة رفضت إزالتها ،فيما اتفق على
تأجيل تركيب األجهزة في بقية األقسام
إل ــى يــون ـيــو (حـ ــزيـ ــران) امل ـق ـب ــل» .وقــالــت
يــوســف ،ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن «ال ـن ـقــاط التي
أفـشـلــت االت ـفــاق تمثلت ب ـشــروط ّ
معينة
حاولت فرضها إدارة السجن على طريقة

أعلنت «القسام» تغيير
طريقة معاملتها الجنود
اإلسرائيليين األسرى

االت ـصــال مــن ال ـهــواتــف الـعـمــومـيــة ،وفــي
النهاية تنصلت من االتفاق كله».
وردًا على ســؤال بشأن الـتـخـ ّـوف مــن أن
يـفـشــل اإلضـ ـ ــراب ك ـمــا ح ــدث ف ــي ،2017
ق ــال ــت ي ــوس ــف إن «ق ـ ـ ــرار اإلضـ ـ ـ ــراب فــي
الــوقــت الـحــالــي هــو نتيجة املـضــايـقــات
وال ـ ـه ـ ـج ـ ـمـ ــة ال ـ ـش ـ ــرس ـ ــة م ـ ـ ــن امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـص ـه ـيــونــي ع ـل ــى األسـ ــرى
داخ ـ ـ ــل الـ ـسـ ـج ــون ،وق ـ ــد ق ـ ــرر ه ـ ـ ــؤالء أن
املعركة الحالية هي أن نكون أو ال نكون...
توجد تخوفات تتمثل في احتمال عدم
م ـش ــارك ــة ال ـج ـم ـيــع ،أو أن ت ـك ــون ه ـنــاك
تدخالت خارجية كاملستوى السياسي
في السلطة الفلسطينية التي قد تحاول
الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق مــع إســرائ ـيــل على
حساب مصلحة األسرى».
وتــزام ـنــا م ــع ب ــدء اإلض ـ ــراب أمـ ــسّ ،
وج ــه
املتحدث باسم «كتائب القسام» ،الــذراع
العسكرية لحركة «حماس»« ،التحية إلى
أسرانا في معركة الكرامة  ،2ونقول لهم
ً
ً
إنـنــا نحمل ّ
همكم فـعــا ال ق ــوال ،ونضع
قـضـيـتـكــم فـ ــوق ك ــل اع ـت ـب ــار» ،مـعـلـنــا أن
«املـعــامـلــة الـتــي تلقاها الـجـنــدي (املـفــرج
عنه جلعاد) شاليط سابقًا لدى املقاومة،
التي يعلمها العدو جيدًا ،لن تتكرر مع
أســراه لدينا أمــام استمراره في التنكيل
باألسرى وذويهم» .وأضاف أبو عبيدة:
«أمام ما يعانيه أسرانا من بطش املحتل
وغطرسته ،أعطت قيادة القسام توجيهًا
إلــى وح ــدة الـظــل (املـســؤولــة عــن األســرى
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ـ ًـن) بــال ـض ـغــط ع ـل ــى أس ــرى
العدو معاملة باملثل وانتصارًا ألسرانا
األبطال».
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العالم

العالم

ّ
الجزائر تتعقد أوراق المرحلة االنتقالية أكثر
مع رفض الشارع وأحزاب المعارضة «المسار
الدستوري» الذي أتى بعبد القادر بن صالح
رئيسًا مؤقتًا ،مــا يجعل الحل السياسي
القائم على الحوار مع المعارضة وممثلين
عن الحراك ،الخيار الضاغط على الجيش

الشارع يرفض
الرئيس المؤقت:
ّ
لحل سياسي
يضمن التغيير
رفــض الـشــارع «املـســار الــدسـتــوري»
ال ـ ــذي أوص ـ ــل رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
السابق ،عبد القادر بن صالح ،إلى
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة مل ــدة أق ـصــاهــا
ُ َّ
 90ي ــوم ــا ،ع ـل ــى أن ت ـن ــظ ــم خــال ـهــا
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات رئـ ــاس ـ ـيـ ــة ال يـ ـح ــق لــه
ال ـت ــرش ــح ف ـي ـه ــا ،بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى أح ـك ــام
املادة  102من الدستور َ.هذا التطور،
ال ــذي ك ــان مـتــوقـعــاَ ،وضـ ــع الـنـظــام،
وال سـيـمــا ال ـج ـيــش الـ ــذي سـ ـ ّـرع من
استقالة عبد العزيز بوتفليقة قبل
أسبوع ،أمــام خيارين :األول يتمثل
بـ ـ ــاإلصـ ـ ــرار عـ ـل ــى امل ـ ـسـ ــار الـ ـح ــال ــي،
وب ــال ـت ــال ــي اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـت ـظ ــاه ــرات،
والـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي طـ ــويـ ــل األج ـ ـ ـ ـ ــل ،ي ـت ـم ـثــل
بالبحث عن حل آخر ،ربما سياسي،

ُيــرضــي طموحات املحتجني ،الذين
ي ــرف ـض ــون ت ــول ــي «وجـ ـ ــوه ال ـن ـظ ــام»
املرحلة االنتقالية.
ـض س ـ ــاع ـ ــات عـ ـل ــى إع ـ ــان
ول ـ ـ ــم ت ـ ـمـ ـ ِ
ال ـب ــرمل ــان ت ـع ـيــن ب ــن ص ــال ــح رئـيـســا
مؤقتًا ،حتى خرج املئات ،معظمهم
م ــن ال ـط ـل ـبــة ،ف ــي َ
وس ـ ــط ال ـعــاص ـمــة،
مطالبني برحيله ،فيما دعت أحزاب
املـ ـع ــارض ــة إلـ ــى اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـح ــراك،
رافضة ما سمته فرض سياسة األمر
ال ــواق ــع ،م ــؤك ــدة أن «ال ـش ـعــب طــالــب
بــالـتـغـيـيــر ول ــم يـطــالــب بــال ـتــدويــر».
وبحسب ردود الفعل أمس ،يبدو أن
هناك ستة أسباب لرفض تولي بن
ً
صالح مهمات الرئاسة :أوال ،كونه
م ــن الـ ــوجـ ــوه ال ـق ــدي ـم ــة ل ـل ـن ـظ ــام ،إذ

رفض المحتجون تولي المرحلة االنتقالية من ِق َبل أفراد من الدائرة المقربة من بوتفليقة (أ ف ب)

شـغــل مـنـصــب رئـيــس مـجـلــس األمــة
(ال ـغــرفــة الـثــانـيــة فــي ال ـبــرملــان) منذ
ع ــام  2002بـتـعـيــن م ــن بــوتـفـلـيـقــة،
وينتمي إلى «حزب التجمع الوطني
ّ
الــديـمــوقــراطــي» ال ــذي ظ ــل متحالفًا
م ــع ح ــزب بــوتـفـلـيـقــة مل ــا ي ـق ــارب 20
ع ــام ــا .ث ــانـ ـي ــا ،ك ـ ــون ت ـع ـي ـي ـنــه يــأتــي
ت ـط ـب ـي ـقــا ل ـل ـم ــادة  102ب ـحــرف ـي ـت ـهــا،
رغــم أنها ال تضمن تحقيق مطالب
التغيير ال ـجــذري لـلـنـظــام ،علمًا أن
ظروف تطبيقها كانت متوافرة منذ
ُ
ب ــدء االح ـت ـجــاجــات؛ لـكــونـهــا تـطـ ّـبــق
ف ــي ث ـ ــاث ح ـ ـ ــاالت ،ه ـ ــي :الـ ــوفـ ــاة أو
االستقالة أو العجز ،واألخيرة حالة
ّ
أقر بها بوتفليقة في إحدى رسائله
قبل االستقالة.

ثــالـثــا ،رفــض املحتجني واملـعــارضــة
تـ ــولـ ــي املـ ــرح ـ ـلـ ــة االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة ِم ـ َّـم ــن
يعتبرونهم من أفراد الدائرة املقربة

يقيد الدستور
صالحيات «الرئيس
المؤقت» بما يضمن
عدم تماديه في الحكم

مــن بوتفليقة ،وال ـتــي هيمنت على
ال ـس ـل ـطــة ل ـس ـن ــوات (ربـ ـم ــا م ـنــذ بــدء
الوالية الرابعة األخيرة لبوتفليقة)،
إلـ ـ ـ ــى أن وص ـ ـف ـ ـهـ ــا رئـ ـ ـي ـ ــس أركـ ـ ـ ــان
الـجـيــش ،أحـمــد قــايــد صــالــح ،أخـيـرًا
ب ـ ـ «الـ ـعـ ـص ــاب ــة» ،رغ ـ ــم أن ال ــدس ـت ــور
ّ
يقيد صالحيات «الــرئـيــس املؤقت»
بما يضمن عدم تماديه في الحكم؛
فهو ال يمكنه إعــان حالة الطوارئ
أو إعالن الحرب أو توقيع اتفاقيات
ال ـهــدنــة وم ـع ــاه ــدات الـ ـس ــام ،كــذلــك
ال ي ـم ـك ـنــه إصـ ـ ـ ــدار ع ـف ــو أو خـفــض
ال ـع ـقــوبــات أو اسـتـبــدالـهــا أو دعــوة
الشعب إلى استفتاء أو التشريع.
رابعًا ،أن املــادة  102تفرض الذهاب
إل ــى ان ـت ـخــابــات رئ ــاس ـي ــة ف ــي ظــرف

ثــاثــة أشـهــر ،بــإشــراف حـكــومــة نــور
ال ــدي ــن بـ ــدوي ال ـحــال ـيــة ،ال ـتــي تمنع
أيضًا تعديلها أو إقالتها ،فيما بات
املـتـظــاهــرون ُيـحـ ّـمـلــونـهــا مسؤولية
التعاطي غير املسبوق لقوات األمن
مـ ــع مـ ـسـ ـي ــرات ال ـط ـل ـب ــة أم ـ ـ ــس ،حــن
اس ـت ـخــدمــت خ ــراط ـي ــم املـ ـي ــاه ،وذل ــك
بعد يوم من إرسال وزير الداخلية،
ص ــاح ال ــدي ــن دحـ ـم ــون ،إل ــى املــديــر
ال ـع ــام لــأمــن الــوط ـنــي ،عـبــد ال ـقــادر
ب ــوه ــدب ــة ،ت ـع ـل ـي ـم ــات يـ ــأمـ ــره فـيـهــا
بمنع تنظيم املسيرات في العاصمة
خالل أيام األسبوع ،ما عدا الجمعة.
خ ــامـ ـس ــا ،ك ـ ــون ال ـت ـط ـب ـيــق ال ـح ــرف ــي
وال ـك ـلــي ل ـل ـمــادة  102م ــن الــدس ـتــور
يستبعد املادتني  7و 8اللتني طالب
بهما قايد صالح ،وتنصان على أن

ُ
ّ
ستمد من الشعب .سادسًا،
السلطة ت
وق ـ ـ ـ ــوع تـ ـ ــزويـ ـ ــر عـ ـلـ ـن ــي فـ ـ ــي ال ـ ـ ُعـ ــدد
الرسمي ألعـضــاء الـبــرملــان ،إذ أعلن
ب ــن ص ــال ــح رئ ـي ـس ــا ب ـت ـصــويــت 487
ً
عـضـوًا ب ــدال مــن  606أع ـض ــاء ،فيما
قــاط ـعــت ال ـك ـتــل ال ـن ـيــاب ـيــة ل ــأح ــزاب
املعارضة جلسة البرملان.
ّ
وبـعــد الـصــدمــة الـتــي خلفها تعيني
بـ ــن صـ ــالـ ــح ،ات ـج ـه ــت األن ـ ـظـ ــار إل ــى
ق ــاي ــد ص ــال ــح ،لـكـنــه اك ـت ـفــى بـتــأكـيــد
«حـ ــق ال ـش ـع ــب ف ــي االط ـم ـئ ـن ــان إل ــى
ح ــاض ــر ب ـ ــاده وإل ـ ــى مـسـتـقـبـلـهــا»،
وهــو تصريح يفتح مـجــال التأويل
واسـ ـع ــا ،ب ـح ـســب م ــراق ـب ــن رأوا أن
الرجل أراد اختبار الحل الدستوري
قبل الذهاب إلى حل آخر ،خصوصًا
أن ظـهــوره أمــس كــان ألول مــرة منذ
إعالن استقالة بوتفليقة ،كما لو أنه
أراد تمرير «املسار الدستوري» من
دون أن يكون هو في الواجهة ،على
أن يتدخل خالل األيام املقبلة لفرض
ح ــل س ـيــاســي ،ب ـعــد أن ي ـكــون الـحــل
الدستوري قد استنفد إمكاناته.
ل ـكــن م ــا ه ــي ال ـح ـلــول املـمـكـنــة اآلن؟
ت ـب ـقــى م ـســألــة اس ـت ـقــالــة ب ــن صــالــح
ً
ح ـ ــا المـ ـتـ ـص ــاص غ ـض ــب ال ـ ـشـ ــارع.
ح ـي ـن ـهــا س ـي ـض ـطــر نـ ـ ــواب ال ـب ــرمل ــان
إل ـ ــى انـ ـتـ ـخ ــاب ش ـخ ـص ـيــة تــواف ـق ـيــة
غير محسوبة على الـنـظــام ،لتولي
منصب رئيس مجلس األمة ،وقيادة
املــرح ـلــة االن ـت ـقــال ـيــة ،ع ـلــى أن يتبع
ذل ــك تـشـكـيــل ح ـكــومــة تـكـنــوقــراطـيــة
ت ـح ـظــى ب ـمــواف ـقــة ال ـ ـشـ ــارع ،وهـيـئــة
م ـس ـت ـق ـل ــة ل ـ ــإش ـ ــراف عـ ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم
االنـتـخــابــات ،أو الــركــون إلــى مطلب
امل ـعــارضــة ،أي االت ـفــاق عـلــى «هيئة
رئــاس ـيــة» أو شخصية مـقـبــولــة من
الجميع تقود املرحلة املقبلة .وهو
م ــا جـ ــدد حـ ــزب «الـ ـعـ ـم ــال» ال ــدع ــوة
إل ـيــه فــي ب ـيــان أم ــس ،اعـتـبــر فـيــه أن
«مجلسًا تأسيسًا وطنيًا مكونًا من
ممثلني حقيقيني تفوضهم مختلف
م ـك ــون ــات الـ ـشـ ـع ــب» ،ه ــو «امل ــؤه ــل»
إلدارة امل ــرح ـل ــة االن ـت ـقــال ـيــة .أي ـضــا،
يبقى الحل السياسي واردًا ،بحسب
مـ ــا أش ـ ـ ــار رئـ ـي ــس ح ــرك ــة «م ـج ـت ـمــع
السلم» ،عبد الرزاق مقري ،الذي دعا
إلــى استمرار «الـحــراك الشعبي إلى
أن يستقيل (بن صالح) ،ثم يستقيل
ب ـ ـعـ ــده أو مـ ـع ــه أو قـ ـبـ ـل ــه (رئـ ـي ــس
املجلس الدستوري الطيب) بلعيز،
ُ ّ
عندئذ سنكون في وضعية ال ت َحل
إال بإسناد مواد الدستور بالتدابير
السياسية ،من خالل الحوار».
(األخبار)

إيران

خامنئي يستنكر استهداف «الحرس»:
اليد العليا في المنطقة لنا
ّ
خيم القرار األميركي
ضد الحرس الثوري على
طهران.
المشهد في
ّ
األخيرة ،في وقت تلقت
فيه رسائل التضامن من
الحلفاء واألصدقاء ،أكد
مسؤولوها أن الرد على
الضغوط األميركية لن
يكون إال بزيادة القدرات
العسكرية والنووية
تـ ـ ــوالـ ـ ــت ردود ال ـ ـف ـ ـعـ ــل تـ ـ ـج ـ ــاه قـ ـ ــرار
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد ت ــرام ــب،
تـصـنـيــف الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري اإلي ــران ــي
«م ـن ـظ ـم ــة إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة» ،م ـن ـق ـس ـمــة بــن
مـ ـ ّ
ـرحـ ــب وم ـس ـت ـن ـك ــر .وبـ ـع ــد دمـ ـش ــق،
ان ـت ـقــدت ب ـغــداد وأن ـق ــرة ال ـق ــرار ،كــذلــك
ن ــددت ب ــاإلج ــراء حــركــة «ح ـم ــاس» في
فـلـسـطــن ،و«أن ـص ــار ال ـلــه» فــي اليمن.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ان ـض ــم م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
الـ ـس ـع ــودي ،أم ـ ــس ،إلـ ــى ت ــل أب ـي ــب فــي
الـتــرحـيــب بـمــا عـ ّـدهــا «خ ـطــوة عملية
في مكافحة اإلرهاب».
أما في إيران ،فقد بدت مشاعر الغضب
والـتـضــامــن عـلــى مختلف املـســؤولــن،
وظهر النواب تحت قبة البرملان بالزي
ّ
وصوت البرملان،
الرسمي لـ«الحرس».
فـ ــي اج ـت ـم ــاع ــه أم ـ ـ ــس ،ع ـل ــى تـصـنـيــف
الـقــوات األميركية العاملة فــي منطقة
غرب آسيا وما يرتبط بها من وحدات
ع ـس ـك ــري ــة واسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة وكـ ـي ــان ــات
خاصة «مجموعات إرهابية».
ّ
وقــلــل املــرشــد األع ـل ــى ،عـلــي خامنئي،
من جدوى القرار وقدرته على تحقيق
امل ــآرب األمـيــركـيــة .وق ــال فــي استقبال
جمع من منتسبي «الحرس» بمناسبة
«يـ ــوم ح ــرس الـ ـث ــورة اإلس ــامـ ـي ــة» ،إن
ّ
«األمـ ـي ــركـ ـي ــن ي ـت ــوه ـم ــون الـتـخـطـيــط
ضــد ال ـحــرس والـ ـث ــورة ،إال أن خبثهم

السودان

ّ
بوادر تحول في موقف الجيش:

تفاؤل حذر يسود المعارضة
خلط االعتصام أمام وزارة الدفاع أوراق االحتجاجات في السودان،
ووضع الجيش أمام مسؤولية تاريخية لتجنيب البالد فوضى شاملة،
بإقناع عمر البشير بالرحيل ،فيما تبدو تبعات ذلك الخيار ،شبه الوحيد،
صعبة على المؤسسة العسكرية نفسها
ُي ـ ـخـ ـ ّـيـ ــر املـ ـحـ ـتـ ـج ــون ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــون،
الجيش ،املؤسسة األقــوى في البالد،
ب ــن االنـ ـحـ ـي ــاز إل ـي ـه ــم ف ــي مـطــالـبـهــم
ّ
بتنحي الــرئـيــس عـمــر الـبـشـيــر ،وبــن
االستمرار في دعم النظام ،وبالتالي،
اسـ ـتـ ـم ــرار األزمـ ـ ـ ــة والـ ـتـ ـظ ــاه ــرات فــي
ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة ومـ ـخـ ـتـ ـل ــف املـ ـ ـ ـ ـ ــدن .ل ـكــن
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ،الـ ـ ـ ــذي حـ ـس ــم امل ـ ــوق ـ ــف فــي
َ
ان ـت ـف ــاض ــت ــي  1964و 1985ل ـصــالــح
الـ ـشـ ـع ــب ضـ ـ ـ ـ ّـد ن ـ ـظـ ـ َ
ـامـ ــي ال ــرئ ـي ـس ــن
إبــراه ـيــم عـبــود وجـعـفــر الـنـمـيــري ،له
حسابات تبدو أكثر تعقيدًا هذه املرة،
تدفعه إلى اتخاذ موقف شبه محايد،
وإن رأى الـبـعــض أن ــه «عـمـلـيــا انـحــاز
إلى الشعب».

تبدل الموقف
مـ ـن ــذ دع ـ ـ ـ ــوة ق ـ ـ ــوى «إعـ ـ ـ ـ ــان ال ـح ــري ــة
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ال ـج ـي ــش إل ـ ــى االن ـح ـي ــاز
ل ـل ـش ـعــب ،ف ــي الـ ـس ــادس م ــن نـيـســان/
أب ــري ــل امل ــاض ــي ت ــزام ـن ــا م ــع ال ــذك ــرى
ال ـ ــ 34النـتـفــاضــة  1985ال ـتــي أطــاحــت
ال ـن ـم ـيــري ،ب ــدا واض ـح ــا ت ـب ـ ُّـدل مــوقــف
امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،الـ ـت ــي سـعــى
ال ـب ـش ـيــر إلـ ــى تـسـيـيـسـهــا ع ـل ــى م ــدار
 30ع ــام ــا ،إذ ان ـت ـقــل خ ـط ــاب الـجـيــش
ّ
مــن الـتــأكـيــد أن ــه لــن يـســلــم ال ـبــاد إلــى
«ش ـ ـ ــذاذ اآلف ـ ـ ــاق م ــن ق ـ ـيـ ــادات ال ـت ـمــرد
املندحرة ،ووكالء املنظمات املشبوهة
في الـخــارج» ،كما قــال رئيس األركــان
املشتركة ،كمال عبد املعروف املاحي،
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ّ
لن يحقق مآربهم ،وإن اليد العليا في
املنطقة ال ـيــوم» لـلـثــورة والجمهورية
اإلســامـيــة ،وهــي «تملك خـيــارات عـ ّـدة
على مستوى املنطقة والعالم أيضًا».
ّ
«تقدم الثورة اإلسالمية رغم
ورأى أن
ّ
 40عامًا من املؤامرات ضد الجمهورية
اإلســامـيــة هــو دلـيــل عجز األميركيني
عـ ـ ــن إي ـ ـ ـقـ ـ ــاف ت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم ح ـ ــرك ـ ــة ال ـش ـع ــب
اإليراني».
أما الرئيس اإليــرانــي ،حسن روحاني،
فقد حمل بشدة على الواليات املتحدة،
واصـ ـ ـف ـ ــا إي ـ ــاه ـ ــا بـ ــ«زعـ ـيـ ـم ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب
الـعــاملــي» .وفــي كلمة بمناسبة «اليوم
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـت ـق ـن ـيــة ال ـ ـنـ ــوويـ ــة» ،دافـ ــع
روحــانــي عــن الـحــرس الـثــوري ،واصفًا
رجاله بـ«حماة إيــران» الذين «ضحوا
بحياتهم لحماية شعبنا وثــورتـنــا».
وكـ ـش ــف أن ب ـ ـ ــاده ب ــات ــت م ـن ــذ ال ـع ــام
امل ــاض ــي تـمـلــك «ن ــوع ــا م ــن ال ـصــواريــخ
ال ي ـم ـك ـن ـكــم ح ـت ــى تـ ـ ـص ـ ــوره» ،م ـح ــذرًا
األميركيني من أنه «إذا ضغطتم علينا
فسننتج بكثرة أجهزة الطرد املركزي
آي .آر 8 .امل ـت ـط ــورة» .الـ ــرد «الـعـمـلــي»
ب ــزي ــادة ال ـت ـحـ ّـدي ،وف ــق م ــا أشـ ــار إلـيــه
روح ــان ــي ،ت ـبــنــاه أي ـضــا قــائــد الـحــرس
الثوري محمد علي جعفري ،الذي رأى
أن «هذه الخطوة األميركية مثيرة جدًا
للضحك ،ألن الحرس الثوري في قلوب
املواطنني» ،واعدًا بأن الحرس «سيزيد
مــن قــدراتــه الــدفــاعـيــة والـهـجــومـيــة في

السنوات املقبلة».
إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــا ،رأت بـ ـ ـغ ـ ــداد ف ـ ــي اإلجـ ـ ـ ــراء
األم ـ ـيـ ــركـ ــي قـ ـ ـ ــرارًا «قـ ـ ــد يـ ـع ــزز انـ ـع ــدام
االستقرار في املنطقة» .وكشف رئيس
الــوزراء ،عادل عبد املهدي ،عن مبادرة
قــادهــا لتجنب ص ــدور ال ـق ــرار ،مشيرًا
إلى أنه حاول «إيقاف القرار األميركي،
وكانت لنا اتصاالت مع امللك (األردني)
عـبــد الـلــه ومـصــر واإلدارة األمـيــركـيــة،
لكنها مضت واتخذت الـقــرار» .وأشــار
إلى أن املوقف العراقي مـ ّ
ـرده أن القرار
ق ــد ي ــأت ــي بـ ـ ـ ــ«ارت ـ ـ ــدادات س ـل ـب ـيــة عـلــى
ال ـعــراق واملـنـطـقــة» .ورأى عـبــد املـهــدي
أنــه «فــي حــال ح ــدوث أي تصعيد بني
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وإيـ ـ ـ ــران ...سـنـكــون
جـمـيـعــا خ ــاس ــري ــن» ،مـ ـش ــددًا ع ـلــى أن
بــاده ستبذل ما في وسعها لتحقيق
الـ ـه ــدوء ف ــي املـنـطـقــة «ن ـظ ـرًا الحـتـفــاظ
الـ ـع ــراق ب ـع ــاق ــات ط ـي ـبــة» م ــع ك ــل من
طهران وواشنطنّ .
أنقرة ،بدورها ،حذرت من أن القرار من
ّ
التسبب بــ«عــدم االسـتـقــرار» في
شأنه
املنطقة ،وفــق وزيــر الخارجية التركي
مــولــود تـشــاوش أوغ ـلــو .األخ ـيــر ،وفي
مــؤتـمــر صـحــافــي م ــع نـظـيــره الـقـطــري
فــي أنـقــرة ،انتقد العقوبات األميركية
وال ـض ـغــوط عـلــى إيـ ــران ودول أخ ــرى،
مـعـتـبـرًا أن ال ـق ــرار ض ـ ّـد «ج ـيــش إي ــران
الرسمي ...ليس مفهومًا».
(األخبار)

جعفري :الحرس سيزيد من قدراته الدفاعية والهجومية

تقرير
ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي /ي ـنــايــر املــاضــي،
إل ـ ــى إظ ـ ـه ـ ــاره حـ ــرصـ ــا عـ ـل ــى س ــام ــة
املتظاهرين ،مثلما فعل أمــس عندما
ّ
ت ــدخ ــل ج ـن ــوده لـحـمــايــة املعتصمني
من هجوم مجموعات من رجال األمن
واالس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ،خ ـ ــال االع ـت ـص ــام
املستمر أم ــام مـقـ ّـر قـيــادة الجيش في
ّ
ومقر إقامة البشير ،وأطلقوا
الخرطوم
ّ
لصد
رصاصات تحذيرية في الهواء
عـنــاصــر مــن شــرطــة مـكــافـحــة الشغب
وأف ـ ـ ــراد ال ـش ــرط ــة ال ـس ــري ــة ،ك ــان ــوا قد
ان ـط ـل ـقــوا ب ـشــاح ـنــات ص ـغ ـيــرة تـجــاه
املتظاهرين وهم يطلقون الغاز املسيل
للدموع .يضاف إلــى ذلــك أن عــددًا من
املحتجني يحتمون فــي مـقـ ّـر الـقـيــادة
ّ
ال ـعــامــة لـلـجـيــش ،فــي وق ــت ي ـشــن فيه
ملثمون ،إلى جانب الشرطة ،هجومًا
يــومـيــا عـلــى املـعـتـصـمــن ،بـحـســب ما
أك ــد رئ ـي ــس ح ــزب «األمـ ـ ــة» ،ال ـص ــادق
املهدي ،أمس .وقد أدى هذا األمر إلى
مقتل  21شخصًا ،بينهم  5عسكريني،
منذ السبت املــاضــي ،وفــق مــا أعلنت
ً
«لجنة أطباء السودان» أمس ،مشيرة
إلـ ــى أن أحـ ــد ال ـق ـت ـل ــى ،م ــن مـنـســوبــي
القوات املسلحة ،قتل برصاص «قوات
أمنية».
ت ـصـ ّـدي جـنــود الـجـيــش ل ـقــوات األمــن
لم يكن املظهر الوحيد لتحول موقف
املــؤسـســة الـعـسـكــريــة ،إذ ان ـضـ ّـم نحو
 15ع ـس ـكــريــا ،بـيـنـهــم ض ـب ــاط بــالــزي

انضم نحو  15عسكريًا
بينهم ضباط إلى
صفوف المتظاهرين

ال ـع ـس ـك ــري وب ـح ــوزت ـه ــم أس ـل ـح ـت ـهــم،
أم ــس ،إل ــى ص ـفــوف مـتـظــاهــريــن قــرب
مباني الـقـيــادة الـجــويــة ،حيث رددوا
هـتــافــات تطالب بــإسـقــاط الـنـظــام ،ما
يعيد إلى األذهان سيناريو انتفاضة
 1985ح ـ ــن دف ـ ـعـ ــت االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
إلـ ــى خ ــاف ــات ب ــن الـ ـقـ ـي ــادة وص ـغ ــار
ال ـض ـب ــاط والـ ـجـ ـن ــود ،ال ـ ــذي اخـ ـت ــاروا
االن ـح ـي ــاز إل ــى الـ ـث ــوار ب ـعــد  11يــومــا
م ــن انـ ــدالع ال ـت ـظــاهــرات ،م ــا أدى إلــى
ّ
ت ـخ ــل ــي ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش عـ ــن ال ــرئ ـي ــس
النميري ،نتيجة ضغط مــن ضباطه
الــذيــن تــأثــروا بــالـضـبــاط األق ــل رتـبــة،
بينما كــان قبل يــوم واح ــد فقط يقف
تمامًا مع الرئيس .وهــذه ليست املرة
األول ــى الـتــي يـنـضـ ّـم فيها عسكريون
إلــى االحـتـجــاجــات الـحــالـيــة ،إذ سبق
ول ــوح ــظ وجـ ــود ض ـبــاط م ــن الـجـيــش
والشرطة وسط املتظاهرين ،في وقت

يؤكد فيه محتجون أنه كثيرًا ما حال
أف ــراد مــن الـجـيــش بينهم وب ــن أف ــراد
من األمن.

الهواجس والحسابات
إزاء ال ـت ـطــورات ال ـتــي تـجـمــع الجيش
والـ ـشـ ـع ــب فـ ــي م ـش ـه ــد جـ ــديـ ــد ،ي ــرى
«تجمع املهنيني» ،الذي يقود الحراك
الشعبي ،أن الجيش «عمليًا انحاز إلى
الشعب» ،كما قال القيادي فيه محمد
األس ـب ــاط لـقـنــاة «ال ـح ــرة» األمـيــركـيــة،
مشيرًا إلى أن البالد «اآلن في انتظار
أعلنت «لجنة األطباء» مقتل أحد
الجنود برصاص قوات أمنية (أ ف ب)

إعــان رسمي بهذا االنـحـيــاز ،والبدء
بترتيبات لــانـتـقــال الــديـمــوقــراطــي».
كــذلــك ،تــرى املتحدثة بــاســم التجمع،
ح ــاج ــة فـ ـض ــل كـ ــرنـ ــديـ ــس ،أن ت ــوج ــه
امل ـع ـت ـص ـمــن إل ـ ــى ال ـج ـي ــش «ل ـ ــم يـكــن
ً
اعتباطيًا» ،وأن األخير «ما زال حافال
بالكثير من الشرفاء والوطنيني».
لكن وسط هذا التفاؤل ،يرى مراقبون
أن انحياز الجيش لن يكون من دون
تبعات عليه ،سواء في صورة مواجهة
م ــع تـشـكـيــات ش ـبــه عـسـكــريــة أخ ــرى
ُ
تعتبر خصمًا له ،وعمل البشير على
قوننتها إلبعاد أي احتماالت انقالب
ب ــدع ــم م ــن ال ـج ـي ــش ،ك ــ«اس ـت ـخ ـبــارات
ح ـ ـ ــرس الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود» و«ق ـ ـ ـ ـ ـ ــوات ال ــدع ــم
ال ـس ــري ــع» ،أو حـ ــدوث ان ـش ـقــاقــات في
صفوفه ،كما توقع القيادي في حركة
«اإلص ــاح» املـعــارضــة ،عثمان جــال،
خصوصًا أن البشير اتجه في مرحلة
سابقة إلــى عسكرة السلطة لتطويق
ن ـف ـس ــه بـ ـم ــؤي ــدي ــن ل ـ ــه م ـ ــن ال ـج ـي ــش،
م ـ ــن خ ـ ــال ت ـع ـي ــن ح ـ ـكـ ــام ال ـ ــوالي ـ ــات
وتعيينات فــي الحكومة ،األم ــر الــذي
وض ـ ــع امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة عـمـلـيــا
ب ــن خ ـي ــاري ــن :ح ـمــايــة ن ـظــام الـبـشـيــر
واس ـت ـم ــرار األزمـ ـ ــة ،أو االن ـح ـيــاز إلــى
الشعب بعيدًا عن التبعات.

بحثًا عن مرحلة انتقالية
موقف الجيش املتحول دفــع الشرطة

الـ ـس ــودانـ ـي ــة ،أمـ ـ ــس ،إلـ ــى ال ـط ـل ــب مــن
قــواتـهــا «ع ــدم الـتـعــرض» للمواطنني،
والــدعــوة إلــى «تــوافــق يـعــزز االنتقال
الـ ـسـ ـلـ ـم ــي لـ ـلـ ـسـ ـلـ ـط ــة» .لـ ـك ــن «ت ـج ـم ــع
امل ـه ـن ـيــن» أك ــد أن ــه ل ــن ي ـت ـفــاوض مع
حـكــومــة الـبـشـيــر ،ودع ــا إل ــى مواصلة
االع ـ ـت ـ ـصـ ــام .وأش ـ ـ ـ ــار أحـ ـ ــد ق ـي ــادي ـي ــه
ل ــوك ــال ــة «روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز» ،أمـ ـ ــس ،إل ـ ــى أن ــه
يـ ــريـ ــد «ت ـش ـك ـي ــل حـ ـك ــوم ــة ان ـت ـق ــال ـي ــة
مــدن ـيــة» .فــي امل ـقــابــل ،وض ــع الـصــادق
امل ـه ــدي ال ـن ـظــام أم ــام خ ـي ــارات ثــاثــة:
إمــا «االسـتـمــرار فــي مواجهة خاسرة
تـسـفــك مــزي ـدًا مــن ال ــدم ــاء بــا طــائــل»،
أو «تسليم السلطة لـقـيــادة عسكرية
مختارة مؤهلة للتفاوض مع ممثلي
ال ـش ـع ــب» ،أو «قـ ـي ــام ال ــرئ ـي ــس نفسه
بالتفاوض مع القوى الشعبية إلقامة
نـظــام جــديــد قــومــي وغـيــر إقـصــائــي»،
وفـ ــق م ــا جـ ــاء ف ــي ب ـي ــان ــه أم ـ ــس .لـكــن
الـبـشـيــر ،م ــن جـهـتــه ،ال ي ــزال يتمسك
بالحوار ،على رغم التجارب السابقة
غـيــر املـشـجـعــة لـلـمـعــارضــة ،إذ أق ـ ّـرت
«الـلـجـنــة التنسيقية الـعـلـيــا لـلـحــوار
الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ،بـ ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ب ــرئ ــاس ــة
البشير أول من أمــس ،ضــرورة تقديم
«م ـب ــادرة متكاملة تسهم فــي تـجــاوز
البالد لظروفها الحالية» ،وبـ«توافق
املجتمع بكل فئاته وقــواه السياسية
على حل يرضي الجميع».
(األخبار)

«العموم» يوافق على تأجيل «بريكست»
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ك ــان ــت ف ـيــه رئـيـســة
الوزراء البريطانية ،تيريزا ماي ،تسعى
في استحصال دعــم فرنسي ـ ـ أملاني
لـتــأجـيــل خـ ــروج ب ــاده ــا م ــن االت ـحــاد
األوروبي مرة ثانيةّ ،
أقر مجلس العموم
البريطاني قانونًا يفرض على حكومة
مــاي تأجيل موعد «بريكست» حتى
آخر شهر حزيران /يونيو املقبل ،ملنع
وقــوعــه مــن دون اتـفــاق .ونــال القانون
ت ــأيـ ـي ــد  313صـ ــوتـ ــا ،ويـ ـفـ ـت ــرض أن
يناقشه مجلس الـلــوردات غـدًا تمهيدًا
إلقراره أيضًا.
وك ــان ــت مـ ــاي ق ــد بـ ـ ــدأت ،أم ـ ــس ،جــولــة
ً
تشمل كــا مــن برلني وبــاريــس ،قبيل
موعد القمة الطارئة التي يعقدها زعماء
االتـحــاد األوروب ــي الـيــوم .وبعد لقائها
الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون،
اجتمعت باملستشارة األملانية ،أنجيال
ميركل .إال أنــه لم تصدر عن الزعماء
الثالثة تصريحات عقب اللقاءين.
م ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،أن ـ ـب ـ ــأت امل ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ال ـت ــي

سبقتهما ب ــأن ال ـق ــارة ال ـع ـجــوز شبه
مــواف ـقــة عـلــى االسـت ـجــابــة لـطـلــب مــاي
تـمــديــد «بــريـكـســت» ،رغــم أنـهــا عـ ّـبــرت
عن حذرها حياله .وقال وزير أوروبا
األملاني ،مايكل روت ،أمــس ،قبيل بدء
االج ـت ـمــاعــات الـتـحـضـيــريــة لـلـقـمــة ،إن
«االتـ ـح ــاد ق ــد يـسـتـجـيــب لـطـلــب م ــاي،
ولكن قــد يتقدم أيضًا بتمديد أطــول،
ولـ ـكـ ـن ــه قـ ــد يـ ـك ــون ع ــرض ــة لـ ـش ــروط
شديدة كذلك».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ح ـ ــذر وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
اإليــرل ـنــدي ،سـيـمــون كــوفـيـنــي ،مــن أن
ً
«بريكست من دون اتفاق ُي َع ّد فشال
ذريـعــا للسياسة ،ونــريــد ضمان عدم
حـ ــدوثـ ــه» ،م ـس ـتــدركــا ب ــال ـق ــول« :لـكــن
بــال ـط ـبــع ي ـجــب أن ت ـك ــون ه ـن ــاك خطة
حقيقية مــرفـقــة بـطـلــب الـتـمــديــد ،وأن
تكون ذات صدقية ،بهدف املوافقة على
ذلــك التمديد في األيــام الثالثة املقبلة،
وأعتقد أن ذلك ما سيحدث» .وخالفًا
لتصريحاته «ال ـح ــادة» الـســابـقــةّ ،نبه

كـبـيــر م ـفــاوضــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي،
ميشيل بــارنـيـيــه ،ب ــدوره ،إلــى أن مــدة
ال ـت ـمــديــد س ـت ـكــون م ــره ــون ــة بطبيعة
الطلب البريطاني ،موضحًا أن «التمديد
الـطــويــل األم ــد سـيـكــون نتيجة لتعهد
مـ ــاي ب ــال ــدخ ــول ف ــي م ـق ــارب ــة جــديــدة
للمفاوضات».
ّ
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،أقـ ـ ـ ــرت ال ـح ـكــومــة
البريطانية ،أمــس ،باستحالة التوصل
إلى تسوية مع حزب ُ
«الع ّمال» املعارض
ف ــي ش ـ ــأن «ب ــري ـك ـس ــت» ق ـب ــل ال ـق ـمــة،
وأعـلـنــت أنـهــا تعتزم إج ــراء مــزيــد من
املـحــادثــات الحـقــا هــذا األس ـبــوع ،علمًا
أن امل ـحــادثــات بــن الـحــزبــن كــانــت قد
بــدأت األربـعــاء املــاضــي .وقــال متحدث
بــاســم الـحـكــومــة« :أجــري ـنــا مـحــادثــات
مثمرة وواسعة بعد ظهر اليوم ،واتفق
الحزبان على اللقاء مـجــددًا الخميس
املقبل ،بمجرد انتهاء أعـمــال املجلس
األوروبي».
(األخبار ،أ ف ب)
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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
األستاذ رستم أحمد كنج
زوجته أمال خليل كنج
ولداه رأفت ورمزي
اشـ ـق ــاؤه ري ـ ــاض ،ال ــدك ـت ــور رئ ـيــف،
فواز واملرحوم يوسف
ووري الـثــرى االثـنــن الــواقــع فيه 8
نيسان .2019
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ال ـ ـيـ ــوم االرب ـ ـعـ ــاء
 10ال ـج ــاري ل ـلــرجــال وال ـن ـســاء في
ح ـس ـي ـن ـي ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــاح م ـ ــن ال ـس ــاع ــة
الرابعة بعد الظهر وحتى السادسة
م ـ ـسـ ـ ً
ـاء .وي ـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس  11مـنــه
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ب ـع ــد الـظـهــر
حـتــى الـســابـعــة م ـسـ ً
ـاء فــي جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء ،ق ــرب مــركــز أمــن
الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل ك ـ ـنـ ــج ،ال ـح ـس ـي ـن ــي،
الخنسا وعموم أهالي ساحل املنت
الجنوبي.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

اعالن
ص ــادر عــن مـحـكـمــة بـعـبــدا الـشــرعـيــة
السنية
الـ ــى م ـج ـهــول املـ ـق ــام اب ــراه ـي ــم ف ــرزت
الياسني
يقتضي حـضــورك الــى هــذه املحكمة
الستالم اوراق استحضار الدعاوى
املقامة بوجهك من قبل زوجتك فايزة
معيبد السلوم بتاريخ 2017/11/21
بمادة نفقة اوالد وحضانة وتفريق
للشقاق والنزاع ،يطلب منك الجواب
خ ــال فـتــرة  15يــومــا وتـحــديــد مقام
مختار لك ضمن نطاق املحكمة وفي
حال تخلفك يعتبر قلم املحكمة مقامًا
مـخـتــارًا لــك ويـجــري بحقك االيـجــاب
والقبول الشرعي والقانوني.
رئـيــس قـلــم محكمة بـعـبــدا الشرعية
السنية
الشيخ عامر طه البوتاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـل ـبــت امل ـحــام ـيــة م ـي ـشــال ام ـي ــل ابــو
ن ـ ـصـ ــر ب ــالـ ـتـ ـكـ ـلـ ـي ــف مـ ـ ــن ال ـج ـم ـع ـي ــة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــوم ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــاديـ ـ ــة عـ ـ ــن ش ــرك ــة
امل ـج ـم ــوع ــة ال ــوط ـن ـي ــة االس ـت ـث ـمــاريــة
ش.م.ل .وبالوكالة عن كل من هادي
ع ـبــد ال ـع ــزي ــز خـلـيــل وغ ـس ــان حسني
دم ـش ــق واب ــراهـ ـي ــم مـصـطـفــى صـعــب
س ـن ــدات تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع عن
حـصــة ال ـشــركــة وع ــن حـصــة موكليه
ب ــالـ ـقـ ـس ــم  A 7مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــار 3649
مصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل
 15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـ ـل ــب م ـح ـس ــن اح ـ ـمـ ــد شـ ـم ــس س ـنــد
مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار D 4/69
الليلكي.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب معتصم سليم الـعـيــاش وكيل
ايـ ــوب سـلـيـمــان ب ـحــري س ـنــد ملكية
بدل ضائع للعقار  A 7/602القلعة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب وسـيــم طــونــي املــارديـنــي وكيل
ج ــاس ــم ي ــوس ــف امل ـ ـ ـ ــرزوق (ك ــوي ـت ــي)
سندي تمليك بــدل ضائع للعقارين
 836و 837عني صوفر.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب يــوســف نـعـيــم امل ـه ـتــار ملوكلته
سـ ـ ــاره ف ــرح ــان مـ ـط ــاوع ح ـ ــرب سـنــد
ت ـم ـل ـي ــك ب ـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع لـ ـلـ ـعـ ـق ــار 613
سرحمول.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـلــب وس ـي ــم اس ـع ــد س ـل ـي ـمــان وكـيــل
يــوســف ج ــورج شعيا ملــورثــه جــورج
سعد شعيا سند تمليك بــدل ضائع
للعقار  711دقون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا

أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم
ال ـ ـعـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـت ــأه ـي ــل ان ـظ ـمــة
ال ـح ـمــايــة ال ـفــرق ـيــة لـقـضـبــان الـتــوتــر
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي لـ ـ ـ ـ ــزوم ص ـ ـيـ ــانـ ــة مـ ــرحـ ــات
الحماية الفرقية في بعض محطات
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــل الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة وت ـ ـبـ ــديـ ــل
امل ــرح ــات الـقــديـمــة ن ــوع ABB REB
 ،500م ــوض ــوع اسـ ـت ــدراج ال ـعــروض
رقــم ث4د1465/ت ــاري ــخ ،2019/2/13
قـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــددت ل ـ ـغـ ــايـ ــة يـ ـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة
 2019/5/10عـ ـن ــد نـ ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ل ـ ـلـ ــراغ ـ ـبـ ــن ف ـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك
بــاس ـتــدراج ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعــاه
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى ن ـس ـخ ــة م ـ ــن دف ـت ــر
الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
ال ـس ــر ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق ( 12غ ــرف ــة ،)1223
مبنى كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق النهر
وذل ــك ل ـقــاء مـبـلــغ ق ــدره /150 000/
ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم
بـهــا بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة
امل ـ ـف ـ ـعـ ــول وم ـ ـ ــن املـ ـمـ ـك ــن ف ـ ــي م ـط ـلــق
االحوال تقديم عروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/4/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 623
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم
الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـن ـق ــل مـ ـح ــوالت
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرة ف ـ ـ ــي م ـ ـح ـ ـطـ ــات الـ ـتـ ـح ــوي ــل
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة ،مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج
ال ـ ـع ـ ــروض رقـ ـ ــم ث4د 125/ت ــاري ــخ
 ،2019/1/8ق ــد م ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
ال ـج ـم ـع ــة  2019/5/10ع ـن ــد ن ـهــايــة
الـ ــدوام الــرسـمــي الـســاعــة  11:00قبل
الظهر.
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ل ـ ـلـ ــراغ ـ ـبـ ــن ف ـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك
بــاس ـتــدراج ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعــاه
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى ن ـس ـخ ــة م ـ ــن دف ـت ــر
الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
ال ـس ــر ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق ( 12غ ــرف ــة ،)1223
مبنى كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق النهر
وذل ــك ل ـقــاء مـبـلــغ ق ــدره /100 000/
ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم
بـهــا بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة
امل ـ ـف ـ ـعـ ــول وم ـ ـ ــن املـ ـمـ ـك ــن ف ـ ــي م ـط ـلــق
االحوال تقديم عروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/4/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 624
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
املغفلة ـ ـ الـقــاديـشــا عــن تمديد مهلة
اس ـ ـتـ ــدراج الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد ل ـشــراء
 1000خرطوش فيزيبل 25 - 16 - 10
  40أمـبـيــر  24 -ك.ف ،.وذل ــك وفــقاملواصفات الفنية والشروط االدارية
املحددة في دفتر الشروط الذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ
خمسماية الف ليرة لبنانية (تضاف
 )TVAمــن دائ ــرة ال ـشــؤون املشتركة
في مركز الشركة في البحصاص ما
بني الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من

كل يوم عمل.
ت ـقــدم ال ـع ــروض ف ــي أم ــان ــة ال ـســر في
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـهــي مـ ــدة ت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه  30نيسان 2019
الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 620
إعالن
تعلن كـهــربــاء لبنان عــن رغبتها في
إج ـ ـ ـ ــراء اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج ع ـ ـ ــروض ل ـت ـقــديــم
وت ــركـ ـي ــب م ــول ــد ديـ ـ ــزل لـ ـ ــزوم مـعـمــل
بعلبك.
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـ ـل ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن ف ـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك
ب ــاس ـت ــدراج ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى نـ ـسـ ـخ ــة م ـ ــن دف ـت ــر
الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
ال ـس ــر ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق ( 12غ ــرف ــة ،)1223
مـبـنــى كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
تسلم الـعــروض باليد إلــى امانة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا ان آخر موعد لتقديم العروض
ه ـ ـ ــو ن ـ ـ ـهـ ـ ــار ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ف ــي
 2019/5/3عند نهاية الدوام الرسمي
الساعة  11.00قبل الظهر.
بيروت في  4نيسان 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 611
إعالن بيع عقاري للمرة الثامنة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/1348
الرئيسة مريانا عناني
طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :الـ ـبـ ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي
الـســويـســري ش.م.ل .وكـيـلــه املحامي
ّ
الجميل
مروان
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :م ـح ـم ــد عـ ـل ــي الـ ـغ ــول
بيروت  -قصقص  -شارع األوزاعي -
بناية الصنوبر  -طابق أول.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي 11 :س ـنــد بـقـيـمــة
/476696.24/د.أ .م ــوث ــوق ــن بـعـقــد

تأمني عقاري من الدرجة االولى ،عدا
الفوائد والرسوم واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2015/7/10 :
تاريخ تبليغ االنذار 2015/8/14 :
تاريخ قرار الحجز2015/7/14 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه عـ ـل ــى ال ـص ـح ـي ـفــة
العينية2015/7/29 :
تاريخ محضر الوصف2015/11/4 :
تاريخ تسجيله.2015/11/25 :
بـيــان الـعـقــار امل ـطــروح لـلـبـيــع :القسم
رقم  2من العقار  - 189املزرعة.
 القسم  - 189/2املزرعة في الطابقاالرض ـ ـ ـ ـ ــي ن ـ ــزل ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـت ــودع وفـ ــي
ال ـسـف ـلــي م ـس ـتــودعــن وث ــاث ــة بـيــوت
خـ ــاء .م ـســاح ـتــه /447/ :م ـتــر مــربــع
تقريبًا.
حـ ــدود ال ـع ـقــار  - 189امل ــزرع ــة ،غــربــا
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  6117شـ ــرقـ ــا امـ ـ ـ ــاك ع ــام ــة
ً
والـ ـعـ ـق ــار  191ش ـ ـمـ ــاال ام ـ ـ ــاك عــامــة
جنوبًا العقارين  164و.163
التخمني :القسم  2مــن الـعـقــار - 189
املــزرعــة /670500/د.أ .وقيمة الطرح
للمرة الثامنة/255066.3/د.أ.
تــاريــخ ومـكــان املــزايــدة :يــوم الثالثاء
ال ـ ــواق ـ ــع ف ـي ــه  2019/4/30ال ـس ــاع ــة
الحادية عشرة في قاعة املحكمة لدى
دائرة تنفيذ بيروت.
ت ـط ــرح هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
الـعـلـنــي لـلـمــرة الـثــامـنــة الـقـســم  2من
ال ـع ـق ــار  - 189املـ ــزرعـ ــة وامل ــوص ــوف
اعاله.
شروط البيع :على الراغب في الشراء
تـنـفـيـذًا الح ـكــام املـ ــواد  973و  978و
 983م ــن االص ـ ــول امل ــدن ـي ــة ،أن ي ــودع
ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـيــروت
قبل املباشرة باملزايدة لدى صندوق
الـخــزيـنــة أو اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة
مبلغًا مــوازيــا لـبــدل ال ـطــرح أو يقدم
كـفــالــة مـصــرفـيــة تـضـمــن ه ــذا املـبـلــغ،
وع ـل ـي ــه اتـ ـخ ــاذ م ـق ــام م ـخ ـت ــار ل ــه فــي
نطاق الدائرة ان لم يكن له مقام فيه
او لم يسبق له ان عني مقامًا مختارًا
فيه واال عد قلم الدائرة مقامًا مختارًا
ل ـ ــه ،وع ـل ـي ــه ايـ ـض ــا فـ ــي خ ـ ــال ث ــاث ــة
اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة
ايداع كامل الثمن باسم رئيس دائرة
التنفيذ في صندوق الخزينة او احد

املصارف املقبولة تحت طائلة اعادة
امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة ال ـع ـشــر ،واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
مــن الــزيــادة وعليه كــذلــك دفــع الثمن
وال ــرس ــوم وال ـن ـف ـقــات ب ـمــا ف ـيــه رســم
داللــة خمسة بــاملــايــة مــن دون حاجة
إلن ــذار أو طـلــب وذل ــك خ ــال عشرين
يومًا من تاريخ صــدور قــرار االحالة
للراغب في الشراء االطالع لدى هذه
الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
زكية عيسى
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة رقم 2017/840
طالب التنفيذ :بنك بيبلوس ش.م.ل.
وكيله املحامي رشيد نصور
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــا :ن ــدى مـحـمــد الــرحـيــم
وكـيـلـتـهـمــا املـحــامـيـتــان ع ــا الـنـجــار
وساميا املولى
السند التنفيذي :حكم اســاس 1957
ل.ق 2015 .تسليم القسم  )B( 16من
العقار  234الليلكي  +مليوني ل.ل.
عدا اللواحق.
تاريخ محضر الوصف- 2018/2/2 :
تاريخ تسجيله2018/3/12 :
املطروح للبيع 2400 :سهم من العقار
 B 16/234الليلكي:
م ــدخ ــل وص ـ ــال ـ ــون ومـ ـم ــر وغ ــرف ـت ــن
وم ـط ـبــخ وحـ ـم ــام وش ــرف ــات  -طــابــق
 - 2حـ ــق م ـخ ـت ـل ــف املـ ـحـ ـض ــر ال ـف ـنــي
 97/1605خـ ــاضـ ــع لـ ـنـ ـظ ــام م ـل ـك ـيــة
ال ـ ـط ـ ــواب ـ ــق وال ـ ـ ـخـ ـ ــرائـ ـ ــط والـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــد -
ي ـش ـت ــرك بـمـلـكـيــة ال ـح ـق ــن  1و- B 3
تــأمــن كــامــل الـعـقــار رضــائــي ممتاز
ح ـس ــب ش ـ ـ ــروط ال ـع ـق ــد ال ـ ــدائ ـ ــن بـنــك
بيبلوس ش.م.ل .واملــؤسـســة العامة
لإلسكان املــديــن نــدى الرحيم قيمته
/160.500.000/ل.ل - .ت ـخ ـط ـيــط
بـ ــاملـ ــرسـ ــوم  - 1996/9652اشـ ـ ــارة
ض ـ ــريـ ـ ـب ـ ــة ت ـ ـح ـ ـسـ ــن بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار رئـ ـي ــس
مصلحة الـ ــواردات فــي وزارة املالية
.98/46
مساحته /74/ :م 2تقريبًا.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/74000/ :د.أ .ال ـ ـطـ ــرح:
/44.400/د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقـ ـ ــد ت ـ ـحـ ــدد مـ ــوعـ ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ن ـه ــار
ال ـج ـم ـع ــة ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي 2019/5/17
الساعة العاشرة صباحًا امام رئيس
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـع ـبــدا ف ــي ق ـصــر عــدل
بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع :فعلى الراغب بالشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايــداع مبلغ
مـ ـ ـ ــواز لـ ـثـ ـم ــن الـ ـ ـط ـ ــرح ف ـ ــي صـ ـن ــدوق
ال ـخــزي ـنــة او م ـص ــرف م ـق ـبــول بــاســم
رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا او تقديم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة كما
ع ـل ـي ــه وخـ ـ ــال ث ــاث ــة ايـ ـ ــام مـ ــن قـ ــرار
االحـ ــالـ ــة ايـ ـ ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـم ــن تـحــت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر
ع ـلــى م ـســؤول ـي ـتــه ك ـمــا عـلـيــه وخ ــال
عشرين يومًا تلي االحالة دفع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غرفة الرئيس طانيوس الحايك رقم
2017/1293
املنفذ :بنك االعتماد اللبناني ش.م.ل.
وكيله املحامي عزيز طربيه
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا :م ـط ــان ـي ــوس سـلـيــم
الحزوري  -زغرتا
وسليم مطانيوس الحزوري بوكالة
االستاذ انطونيوس الحزوري
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :س ـ ـن ـ ــدات دي ــن
بمبلغ /15796000/ل.ل .عدا الفوائد
والرسوم وامللحقات.
تـ ــاريـ ــخ ق ـ ـ ــرار ال ـح ـج ــز 2013/8/22
تاريخ تسجيله 2014/2/21

ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وصـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـقـ ــار
 2017/4/10ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه
2018/8/14
العقار املطروح للبيع 800 :سهم في
الـعـقــار  /2221/زغــرتــا يـقــع بجانب
مستشفى سـيــدة زغــرتــا تـصـلــه عبر
ط ــري ــق ت ــراب ـي ــة م ـت ـنــوعــة ع ــن طــريــق
ف ــرع ـي ــة ب ـج ــان ـب ـه ــا ع ـل ــى ح ــاف ــة نـهــر
ج ــوعـ ـي ــت وهـ ـ ــو م ـ ـغـ ــروس ب ــاش ـج ــار
ال ـل ـي ـم ــون ق ـس ــم م ـن ـه ــا ق ــدي ــم ال ـع ـهــد
وقسم حديث العهد.
ب ـ ـ ــدل الـ ـتـ ـخـ ـيـ ـم ــن 50182000 :ل.ل.
خـ ـمـ ـس ــون مـ ـلـ ـي ــون وم ـ ــاي ـ ــة واث ـ ـنـ ــان
وثمانون الف ليرة لبنانية.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرح املـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــض :%10
 27.098.280سبعة وعشرون مليون
وث ـم ــان ـي ــة وت ـس ـع ــون الـ ــف وم ــاي ـت ــان
وثمانون ليرة لبنانية.
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :ن ـه ــار
االربـعــاء الــواقــع فــي  2019/4/24في
تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر
امــام رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا على
ال ـ ــراغ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة
ب ــامل ــزاي ــدة ان ي ــدف ــع ب ــدل ال ـط ــرح في
ص ـ ـنـ ــدوق مـ ـ ــال زغـ ــرتـ ــا او ب ـمــوجــب
شــك مـصــرفــي مـسـحــوب الم ــر رئيس
دائــرة تنفيذ زغرتا وان يتخذ مقامًا
لــه ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة وعليه
االطالع على قيود الصحيفة العينية
لـلـعـقــار مــوضــوع امل ــزاي ــدة وان يدفع
رسـ ــوم الـتـسـجـيــل وال ــدالل ــة الـبــالـغــة
خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
إعالن من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب موريس يوسف رشدان سندات
تمليك بــدل عــن ضــائــع فــي الـعـقــارات
رقــم  1326و 495و 1329و 426و496
من منطقة اده العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
ط ـل ــب ك ـم ـيــل ح ـن ــا ال ـن ـش ــار ش ـه ــادات
ق ـيــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــاريــن  19و20
النفيسة.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
ط ـلــب خــالــد ح ـســن مـصـطـفــى محمد
ب ــوك ــال ـت ــه ع ــن خ ــال ــد م ـح ـمــد االح ـم ــد
شهادتان بدل ضائع بحصته البالغة
بالعقار  336الدوسة وبغدادي.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ــب جـ ــاد خ ـل ـيــل ح ــات ــم احـ ــد ورث ــة
ح ــات ــم اح ـم ــد خ ـل ـيــل سـ ـن ــدات مـلـكـيــة
بــدل ضائع عن حصته في العقارات
 7034 ،7033 ،7032الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
فـ ـ ـ ــي امل ـ ـع ـ ــام ـ ـل ـ ــة ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذيـ ــة رق ـ ــم
2017/1174
الرئيسة ندين مشموشي
املـ ـنـ ـف ــذ :ف ــرن ـس ـب ـن ــك ش.م.ل .وك ـي ـلــه
املحامي لودي نادر
املـنـفــذ عليهم :شــركــة مــركــز الـتـعــاون
االستهالكي
حسني يوسف حيدر
ي ــوس ــف ح ـس ــن حـ ـي ــدر حـ ـ ــارة حــريــك

شارع القسيس
املشترك :شركة سعد غروب للتجارة
ش.م.م .وكيلها االستاذ غفار سرحان
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد م ــع ج ــدول
سندات مع عقد تأمني درجة اولى مع
ش ـهــادة تــأمــن مــع كـشــف حـســاب مع
عقد زيــادة تأمني املبلغ  946925د.أ.
و 330239.38ل.ل .و 127665.89د.أ.
عدا اللواحق ودين املشترك.
ت ــاري ــخ ق ــرار ال ـح ـجــز- 2017/7/12 :
تاريخ تسجيله2018/8/10 :
العقارات املطروحة للبيع  2400سهم
من العقار  2/49حارة حريك:
ط ــاب ــق ارضـ ــي ح ــق مـخـتـلــف خــاضــع
لنظام ملكية الـطــوابــق يشترك بهذا
الـحــق املـخـتـلــف رق ــم  71 Bحــق الــري
من مياه قناة حارة حريك  -تخطيط
ب ــامل ــرس ــوم  - 71/719م ـخــال ـفــة بـنــاء
راجع القسم واحد بخصوص التعهد
يــراجــع القسم  - 43تعهد وتفويض
للبلدية بــازالــة املـخــالـفــة منظم لــدى
كاتب عدل بعبدا .2012/4070
مساحته  12م 2تقريبًا.
التخمني/42000/ :د.أ - .الطرح بعد
التخفيض /23940/ :%5د.أ.
 2400سـهــم م ــن ال ـع ـقــار  2/48ح ــارة
حريك:
طابق ارضــي  -حــق مختلف خاضع
لـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام مـ ـلـ ـكـ ـي ــة الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــواب ـ ـ ــق ن ـف ــس
الوقوعات اعاله.
مساحته  13م.2
التخمني/45500/ :د.أ - .الطرح بعد
التخفيض /25935/ :%5د.أ.
 2400سـهــم م ــن ال ـع ـقــار  2/47ح ــارة
حريك:
طــابــق ارض ــي خــاضــع لـنـظــام ملكية
الطوابق نفس الوقوعات اعاله.
مساحته 14م 2تقريبًا.
التخمني/45500/ :د.أ - .الطرح بعد
التخفيض /25935/ :%5د.أ.
 2400سـهــم م ــن ال ـع ـقــار  2/46ح ــارة
حريك:
طابق ارضــي  -حــق مختلف خاضع
لنظام ملكية الطوابق.
مساحته  13م.2
التخمني/45500/ :د.أ - .الطرح بعد
التخفيض /25935/ :%5د.أ.
 2400سـهــم م ــن ال ـع ـقــار  2/45ح ــارة
حريك:
طابق ارضــي  -حــق مختلف خاضع
لـ ـنـ ـظ ــام م ـل ـك ـي ــة ال ـ ـطـ ــوابـ ــق  -ت ــأم ــن
ملصلحة الخزينة اللبنانية
مساحته 143م.2
التخمني/44200/ :د.أ - .الطرح بعد
التخفيض /25194/ :%5د.أ.
 2400سـهــم م ــن ال ـع ـقــار  2/44ح ــارة
حريك:
طــابــق سفلي  -حــق مختلف خاضع
ل ـ ـن ـ ـظـ ــام مـ ـلـ ـكـ ـي ــة الـ ـ ـط ـ ــواب ـ ــق  -ن ـفــس
الوقوعات على القسم .45
مساحته 740م.2
الـتـخـمــن/1110000/ :د.أ - .الـطــرح
بعد التخفيض /632700/ :%5د.أ.
 2400سـهــم م ــن ال ـع ـقــار  2/43ح ــارة
حريك:
طــابــق سـفـلــي خــاضــع لـنـظــام ملكية
الـ ـط ــواب ــق  -ن ـف ــس ال ــوق ــوع ــات عـلــى
القسم .45
مساحته 684م.2
التخمني/777600/ :د.أ - .الطرح بعد
التخفيض /443232/:%5د.أ.
 2400سـهــم م ــن ال ـع ـقــار  2/52ح ــارة
حريك:
ط ــاب ــق ارضـ ــي ح ــق مـخـتـلــف خــاضــع
لنظام ملكية الطوابق.
نفس الوقوعات على القسم .49
مساحته 16م.2
التخمني/56000/ :د.أ - .الطرح بعد
التخفيض /31920/ :%5د.أ.
 2400سهم من العقار  2/1037حارة
حريك:
مستودع ونزلة سيارة طابق سفلي
 2حق مختلف خاضع لنظام ملكية

ال ـط ــواب ــق ي ـش ـتــرك بـمـلـكـيــة ال ـق ـســم 1
منتفع بــالــري مــن قـنــاة ح ــارة حريك
نـفــس الــوقــوعــات عـلــى الـقـســم  49ما
عدا تفويض البلدية.
مساحته 1040م.2
الـتـخـمــن/1196000/ :د.أ - .الـطــرح
بعد التخفيض /681720/ :%5د.أ.
 2400سهم من العقار  4/1037حارة
حريك:
ن ـفــس ال ــوق ــوع ــات ع ـلــى ال ـق ـســم  2من
العقار  1037حارة حريك.
مساحته  700م.2
التخمني/735000/ :د.أ - .الطرح بعد
التخفيض /418950/ :%5د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقـ ـ ــد ت ـ ـحـ ــدد مـ ــوعـ ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ن ـه ــار
االرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء الـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـ ــي 2019/5/8
الساعة الحادية عشرة صباحًا امام
رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـع ـبــدا  -قصر
عدل بعبدا  -املبنى الجديد.
شروط املزايدة :على الراغب بالشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايــداع مبلغ
مـ ـ ـ ــواز لـ ـثـ ـم ــن الـ ـ ـط ـ ــرح ف ـ ــي صـ ـن ــدوق
ال ـخــزي ـنــة او م ـص ــرف م ـق ـبــول بــاســم
رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا او تقديم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة كما
عـلـيــه وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن صــدور
قرار االحالة ايداع باقي الثمن تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر
ع ـلــى م ـســؤول ـي ـتــه ك ـمــا عـلـيــه وخ ــال
عشرين يومًا تلي االحالة دفع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
انطوان الحلو
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
فـ ـ ـ ــي امل ـ ـع ـ ــام ـ ـل ـ ــة ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذيـ ــة رق ـ ــم
242م2017/
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :مـ ـص ــرف اإلسـ ـك ــان
ش.م.ل .وكيله املحامي مالك ارسالن
املـنـفــذ عـلـيـهــم :تــوفـيــق وزل ـف ــا نسيم
جعجع الفنار ،شــارع السيدة ،بناية
بشواتي ،الطابق الثاني
ونـسـيــم تــوفـيــق جـعـجــع وأمـ ــال ديــب
بــو كــرم الـفـنــار ،ش ــارع الـسـيــدة ،قرب
م ــدرس ــة األب ع ـس ـي ــران ،ب ـنــايــة عــون
وبدوي ،الطابق الرابع
السند التنفيذي :اإلستنابة صــادرة
عـ ـ ــن دائ ـ ـ ـ ـ ــرة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ب ــرق ــم
 2017/2004ب ـتــاريــخ 2017/10/26
مــوضــوع ـهــا تـنـفـيــذ ال ـح ـكــم ال ـص ــادر
ع ــن الـلـجـنــة الـقـضــائـيــة ال ـنــاظــرة في
الـ ـ ـخ ـ ــاف ـ ــات الـ ـن ــاشـ ـئ ــة ع ـ ــن ت ـط ـب ـيــق
ق ـ ـ ــوان ـ ـ ــن اإلس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــان رق ـ ـ ـ ــم االس ـ ـ ـ ــاس
/2027ل.ق 2016/تاريخ .2017/7/4
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ م ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ـ ــف:
.2018/10/01
تــاريــخ تسجيله ل ــدى امــانــة السجل
العقاري.2018/11/27 :
امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ال ـق ـس ــم رقـ ــم  8مــن
ال ـع ـقــار رق ــم /1319/الـ ـفـ ـن ــار يحتوي
عـ ـل ــى مـ ــدخـ ــل وص ـ ــال ـ ــون ـ ــن وطـ ـع ــام
ضـ ـمـ ـنـ ـه ــا مـ ـ ــدفـ ـ ــأة وم ـ ـط ـ ـبـ ــخ وخـ ـ ــاء
وغ ــرف ــة خـ ــدم ضـمـنـهــا خـ ــاء وث ــاث
غ ــرف ن ــوم وحـمــامــن وم ـمـ ّـر وخمس
شــرفــات منها واح ــدة مقفلة بــزجــاج
وأمل ـن ـيــوم مـســاحـتــه  200مـتــر مــربــع.
يـ ـشـ ـت ــرك ب ـم ـل ـك ـي ــة ال ـق ـس ـم ــن رقـ ـ ــم 1
و 3ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص حـ ـ ـق ـ ــوق االن ـ ـت ـ ـفـ ــاع
واالرتفاق وغيرها راجع القسم /1/
له موقف سيارة وغرفة في السفلي
االول الستعماله مبينة على خريطة
اإلفـ ــراز ،تــأمــن درج ــة أول ــى ملصلحة
مـصــرف اإلس ـكــان ش.م.ل .لـقــاء مبلغ
/718.320.000/ل.ل .ضريبة تحسني
بــاملــرســوم  2010/5301صـ ــادرة عن
دائ ـ ـ ــرة ض ــري ـب ــة ال ـت ـخ ـم ــن بــال ـك ـتــاب
رقــم  2013/811حجز احتياطي رقم
 2016/6- 6مل ـص ـل ـحــة ش ــرك ــة ح ــداد
ليندينغ هوس ش.م.ل .حصة توفيق
جعجع طلب تنفيذ رقم .2015/775

حـجــز احـتـيــاطــي رق ــم 2016/10- 10
ملصلحة يوسف جعجع.
قيمة التخمني 370.000 :د.أ.
قيمة الطرح 222.000 :د.أ.
امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة :سـ ـتـ ـج ــري ي ـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة
ال ـ ــواق ـ ــع ف ـي ــه  2019/5/17ال ـس ــاع ــة
الـعــاشــرة صباحًا ام ــام رئـيــس دائــرة
ال ـت ـن ـف ـيــذ وفـ ــي م ـح ـك ـمــة امل ـ ــن .فـعـلــى
راغــب الـشــراء ان يــودع قبل املباشرة
باملزايدة قيمة الطرح او تقديم كفالة
م ـعــادلــة وات ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ضمن
نطاق الدائرة وخالل ثالثة ايام تلي
االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر
واال فـعـلــى عـهــدتــه فـيـضـمــن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه خالل
عـشــريــن يــومــا دف ــع الـثـمــن والــرســوم
والنفقات بما فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة
في الشمال
في طابق اإلفالس رقم 2019/2
بتاريخ  2018/12/13صدر عن هيئة
املحكمة الحكم رقم  2018/495الذي
قـ ـض ــى بـ ــإعـ ــان افـ ـ ـ ــاس شـ ــركـ ــة ام ــل
الربيع للتجارة والتوزيع ش.م.م.
Spring hop for tranding distributions
arl
وت ـحــديــد ت ــاري ــخ تــوقـفـهــا ع ــن الــدفــع
بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ  ،2017/6/13وتـ ـعـ ـي ــن
ال ـق ــاض ــي ل ـط ـيــف ال ـ ـخـ ــوري جــرجــس
نصر قاضيًا مشرفًا على التفليسة،
واملحامية االستاذة دارين القصيفي
ً
وكـ ـي ــا ل ـل ـت ـف ـل ـي ـســة ،ف ـع ـلــى ال ــدائ ـن ــن
مراجعة وكيلة التفليسة في مكتبها
الـ ـك ــائ ــن ف ــي بـ ـ ــاط ،ج ـب ـي ــل ،الـ ـش ــارع
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،ق ـ ــرب م ـح ـط ــة تـ ـ ــوتـ ـ ــال ،م ـلــك
ان ـطــوان عـيــد الـقـصـيـفــي ،طــابــق اول،
هـ ــاتـ ــف،09797017 - 70886082 :
الثـبــات ديــونـهــم واب ــراز مستنداتهم
خ ــال م ـه ـلــة خ ـم ـســة ع ـشــر ي ــوم ــا من
تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►

مطلوب مهندس
معامري خربة 5
سنوات للعمل لدى
مكتب دراسات
وإرشاف يف الحمراء.

Bashir.itaniiciintl@gmail.com
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ثقافة وناس

مرآة الغرب

ُتزامنًا مع مئوية اكتشاف قبر أشهر الملوك المصريين القدامى ،يستحضر الفرنسيون الضريح الملكي عبر عرض أكثر من  150قطعة أثرية
وجدت بداخله ،منها ستون قطعة تغادر المتاحف المصرية للمرة األولى .توزعت هذه الكنوز والتماثيل ضمن فضاءات مضاءة بطريقة
خافتة وعلى وقع إيقاعات موسيقية قديمة وعروض فيديو ،ما يمنح الزائر إحساسًا بأنه داخل هرم محفوف باألسرار الغامضة .وبينما
يغيب قناع الفرعون الذهبي الستحالة مغادرته القاهرة مثلما ُيمنع إخراج لوحة الموناليزا من متحف اللوفرّ ،
تعول السلطات الفرنسية
على أن يتجاوز الحدث الثقافي النجاح الذي حققه معرض مماثل عن هذا الملك الشاب في باريس عام 1967

ّ
توت عنخ آمون يكذب «لعنة الفراعنة»

معرض باريسي ضخم في مئوية اكتشاف قبر أشهر الملوك المصريين القدامى
باريس ـــ فائزة مصطفى
ي ـ ـقـ ــودنـ ــا م ـ ـعـ ــرض «ك ـ ـن ـ ــوز فـ ــرعـ ــون»
ف ــي ال ـق ــاع ــة ال ـك ـب ــرى ف ــي La Villette
الباريسية في رحلة مشوقة إلى تاريخ
امل ـص ــري ــن الـ ـق ــدام ــى .رح ـل ــة ت ـب ــدأ مــن
املــدخــل حيث يقف ال ــزوار فــي طوابير
وهــم يـشــاهــدون ملصقًا كـبـيـرًا لــوادي
املـ ـل ــوك ف ــي الـ ـب ـ ّـر ال ـغ ــرب ــي ف ــي مــديـنــة
األقـ ـص ــر ،وف ــي وس ـط ـهــا تـظـهــر فتحة
قبر املـلــك تــوت عنخ آم ــون ( 1342ق.م
–  1326ق.م) .ثــم يـتــوجــه الـ ــزوار نحو
باب عليه نقوش هيروغليفية ال يفتح
إال بعد عرض فيديو في السقف يقدم

جناح يبرز تأثير شخصيته
على الفنون الحديثة كالسينما
والموسيقى وعالم الموضة
واإلعالنات والديكور
نبذة وجيزة عن هــذا الفرعون الشاب
الـ ـ ــذي ح ـك ــم م ـص ــر م ــن س ـن ــة  1336ق
م إلــى  1326ق م ،ثــم غــاب فــي دهاليز
النسيان آلالف السنوات قبل أن يعيده
عالم اآلثــار البريطاني هــوارد كارتر (
 )1936-1874إلــى الـتــاريــخ فــي تشرين
الـ ـث ــان ــي (ن ــوفـ ـمـ ـب ــر)  ،1922وي ـص ـبــح
اكتشاف قبره أهــم اكتشاف فـ ّـي القرن
املاضي لغاية اليوم ،ال سيما أنه القبر
ال ـفــرعــونــي ال ــوح ـي ــد الـ ــذي ُع ـث ــر عليه
سـلـيـمــا بـكــامــل مـحـتــويــاتــه م ــن كـنــوز.
م ــا إن تـفـتـتــح ب ــواب ــة ج ـنــاح امل ـعــرض،
حتى يتراءى تمثال آمون حارس امللك
وه ــو مــن مقتنيات «مـتـحــف الـلــوفــر».
ثم تتوزع التحف والقطع األثرية على
بــاقــي الـغــرف على وقــع إيـقــاعــات آالت

موسيقية قديمة ،وإضــاءة خافتة .ما
يـعـطــي ل ـل ــزوار انـطـبــاعــا بــأنـهــم داخ ــل
الـقـبــر املـلـكــي أو فــي ج ــوف ه ــرم ،فيما
تـبـهــر ال ـق ـطــع األث ــري ــة ال ـت ــي تـسـتـخــدم
ف ــي ال ـط ـق ــوس ال ـج ـن ــائ ــزي ــة والــدي ـن ـيــة
الجمهور ،إلــى جانب الحلي املرصعة
بــال ـح ـجــارة الـكــريـمــة وتـمــاثـيــل اآللـهــة
املصنوعة من الذهب ،ومقتنيات امللك
توت عنخ آمون ،من بينها الصناديق
الخشبية واألوانــي الكانوبية وتمثال
ألـ ـك ــا ال ـخ ـش ـب ــي املـ ــذهـ ــب وأوان ـ ـ ـ ــي مــن
امل ــرم ــر ،وك ــل مــا ك ــان ال ـفــرعــون الـشــاب
يـ ـحـ ـت ــاج لـ ــه فـ ــي رحـ ـل ــة املـ ـ ــوت حـســب
معتقدات املصريني القدامى .واكتشف

الزوار نحو ستني قطعة أثرية سمحت
ال ـس ـل ـطــات امل ـص ــري ــة ب ـعــرض ـهــا لـلـمــرة
األولــى خارج متاحفها أبرزها :تمثال
لتوت عنخ آمــون واقفًا على ظهر نمر
أس ــود ،كـمــا تـعــرض ق ـف ــازات محبوكة
ّ
ب ـخ ـي ــوط م ــن الـ ـك ــت ــان ،كـ ــان يــرتــدي ـهــا
الـفــرعــون ال ـشــاب خ ــال رحـلــة الصيد،
تم الحفاظ عليها بطريقة مذهلة
وقد ّ
رغ ــم أن ـه ــا ت ـع ــود إل ــى أك ـث ــر م ــن 3000
سـ ـن ــة ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى عـ ـ ــرض ت ـم ـثــالــن
لـحــارسـيــه ،ودرع مــن الـخـشــب املــذهــب
وت ـم ـث ــال لـ ـح ــورس ف ــي ه ـي ـئــة ص ـق ــر...
لكن غــاب القناع الجنائزي الــذي يزن
عشرة كيلوغرامات من الذهب بموجب

ال ـقــانــون امل ـص ــري الـ ــذي يـمـنــع خ ــروج
ه ـ ــذه ال ـت ـح ـف ــة م ــن ال ـب ـل ــد ،ف ـي ـمــا أع ــار
«متحف الـلــوفــر» هــذا املـعــرض الكثير
مــن املـقـتـنـيــات املــرتـبـطــة بـتــاريــخ تــوت
عنخ آمون وفترة حكمه.

الفرعون الشاب يلهم بيونسيه
ع ـ ـلـ ــى ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدران األج ـ ـ ـن ـ ـ ـحـ ـ ــة ،تـ ـع ــرض
فـ ـي ــدي ــوه ــات وصـ ـ ـ ــور ف ــوت ــوغ ــرافـ ـي ــة
تـظـهــر م ــراح ــل ال ـب ـحــث ع ــن ق ـبــر تــوت
عنخ أمــون على يد هــوارد كارتر منذ
التحاقه بمصر عام  1891ثم اشتغاله
طيلة إحدى عشرة سنة على التنقيب
وال ـح ـف ــري ــات ل ـغــايــة اك ـت ـشــافــه للكنز

امل ـكــون مــن  5398قـطـعــة ،ثــم الـتــرويــج
ألسطورة لعنة الفراعنة في الصحافة
البريطانية بعدما توفي ممول البعثة
الـتــاريـخـيــة ال ـل ــورد ك ــارن ــارف ــون سنة
 1923بلسعة حشرة داخل القبر .هناك
عــرض فيديو آخــر يوضح الــدراســات
الـعـلـمـيــة ال ـتــي أجــريــت عـلــى املــومـيــاء
منذ  1965وما نجم عنها من فرضيات
ّ
ح ــل لـغــز م ــوت ال ـفــرعــون عــن عـمــر 19
سـنــة .ويظهر جـنــاح آخــر مــدى تأثير
شخصية هــذا الـفــرعــون على الفنون
الـ ـح ــديـ ـث ــة ك ــال ـس ـي ـن ـم ــا وامل ــوس ـي ـق ــى
وعالم املوضة واإلعالنات والديكور،
واس ـت ـح ـضــاره خ ــال االسـتـعــراضــات
ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـش ــاهـ ـي ــر م ـ ـ ــن امل ـغ ـن ـي ــة
األم ـي ــرك ـي ــة مـ ــادونـ ــا إلـ ــى مــواطـنـتـهــا
بيونسيه ،لـنــدرك كيف أضـحــى توت
عنخ آمــون أشهر شخصية تاريخية
رغـ ــم أن اسـ ـم ــه ل ــم ي ـظ ـهــر ف ــي قــائـمــة
ُ
امللوك وهدمت آثاره بعد وفاته بسبب
االضطرابات السياسية التي تزامنت
مع فترة حكمه.
ت ـع ـبــر هـ ــذه ال ـت ـظ ــاه ــرة ال ـث ـقــاف ـيــة عن
التناغم اإلنساني بني الفرعون الشاب
وعالم اآلثــار البريطاني ،كــأن صداقة
قــويــة جمعتهما رغــم البعد الزماني
الكبير بينهما ،ويظهر ذلك جليًا في
أحـ ــد األج ـن ـح ــة ح ـيــث ُوضـ ـع ــت كــأس
كلسية كتبت عليها أمنية بالحروف
الهيروغليفية« :حتى تعيش ماليني
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــن ،وحـ ـ ـت ـ ــى تـ ـتـ ـمـ ـت ــع ع ـي ــون ــك
بالعجائب» .وكانت هذه اآلنية أول ما
وجده هــوارد كارتر بعدما فتح القبر
امللكي وفق ما جاء في الفيديو املرافق.
ويبدو أن أمنية الفرعون قد تحققت
ّ
وأضحى خالدًا .املعرض حل في لوس
أنجلس األميركية قبل أن يحط رحاله
فــي بــاريــس إل ــى 15سبتمبر (أي ـلــول)
املقبل ،ثــم ينتقل إلــى لندن وعواصم
أخرى لم ُيكشف عن أسمائها ،قبل أن
يستقر فــي املـتـحــف امل ـصــري الجديد
الــذي يشيد حاليًا بـجــوار األهــرامــات
ف ــي ال ـج ـيــزة ق ــرب الـعــاصـمــة الـقــاهــرة
ويكلف بناؤه مليار دوالر ،وسيفتتح
ع ــام  2022ف ــي ذك ــرى مـئــة سـنــة على
اكـ ـتـ ـش ــاف ت ـ ــوت ع ـن ــخ آمـ ـ ـ ــون .وت ــأم ــل
ال ـس ـل ـطــات امل ـص ــري ــة أن ت ـع ـيــد جــولــة
معرض الفرعون الشاب السياحة إلى
مـصــر بـعــدمــا ت ـضــررت مــن الهجمات
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة .ويـ ـشـ ـتـ ـه ــر الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــون
بشغفهم الكبير بالحضارة املصرية
منذ اكتشافها خــال حملة نابليون
على مصر وفــك عالم اآلثــار الفرنسي
جـ ــان ف ــرانـ ـس ــوا شــام ـب ـل ـيــون (-1790
 )1832ل ـل ـح ـجــر ال ــرشـ ـي ــد .وه ـ ـ ــذا مــا
ي ـف ـس ــر االحـ ـتـ ـف ــاء اإلع ـ ــام ـ ــي ال ـك ـب ـيــر
بالحدث الفني من ِقبل أكبر الصحف
وامل ـ ـج ـ ــات الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،وخ ـص ـصــت
ال ـق ـن ــوات ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة أس ـب ــوع ــا من
البرامج حول تاريخ مصر وثقافتها.
ّ
علمًا أنــه في  ،1967استقطب معرض
«تــوت عنخ أمــون وزمنه» في باريس
مليونًا و 241ألف زائــر حيث عرضت
 45قطعة أثرية ،بينما سمح معرض
ث ــان ع ــن رمـسـيــس ال ـثــانــي ع ــام 1976
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــرف إلـ ـ ـ ــى ق ـ ـطـ ــع جـ ـ ــديـ ـ ــدة مــن
ق ـب ــر امل ـل ــك ال ـف ــرع ــون ــي .ك ـمــا يـحـتــوي
«م ـت ـح ــف الـ ـل ــوف ــر» م ـج ـمــوعــة كـبـيــرة
مــن اآلثـ ــار امل ـصــريــة الـقــديـمــة ،وتــزيــن
املسلة الفرعونية شارع الشانزليزيه
الشهير.
«كنوز فرعون» :حتى  15أيلول (سبتمبر) ـ
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وقفة

الدراما السورية ...باقية رغم كل التحديات
نجوى زيدان *
قـبــل أن يــداهـمـنــا امل ــوس ــم الــرمـضــانــي
لـهــذا ال ـعــام وي ـغــدق علينا مسلسالت
تلفزيونية خاصة بشهر الـصــوم ،من
املـفـيــد أن نلقي نـظــرة ال ــى الـ ــوراء ،الــى
ع ــام  ،2018نــاحــظ م ــن خــالـهــا كيف
ك ــان ــت حـ ــال الـ ــدرامـ ــا ال ـعــرب ـيــة جــزئـيــا
وحال الدراما السورية بشكل خاص.
ّ
ق ــد ي ــرى نــاقــد ل ــم يـتـســن ل ــه أن يـتــابــع
حلقات كاملة ملسلسل درامــي ســوري،
ّ
أن «الدراما تعمل تحت إمرة مجموعة
سـيــاسـيــة ت ـمــالــئ ال ـن ـظــام ف ــي ســوريــا
وت ـم ـ ّـول م ـن ــه» ،فـتـعــرض وج ـهــة نـظــره
عبر حبكة درامية حول الحرب الدائرة
مـ ـن ــذ ثـ ـم ــان ــي س ـ ـنـ ــوات وت ــداع ـي ــات ـه ــا
ع ـل ــى امل ـج ـت ـم ــع الـ ـ ـس ـ ــوري ،وال سـيـمــا
على املـسـتــوى االجـتـمــاعــي واملعيشي
تناس ّمقصود أو
واألخالقي ،وفي ذلك
ٍ
ّ
تعام عن أن هذه الدراما تمثل غالبية
ٍ
املجتمع ال ـســوري شئنا أو أبـيـنــا .إال
ّ
أن ـن ــي ال أن ـك ــر أن ال ـس ــوري ــن أج ـ ــادوا
اسـتـخــدام الــدرامــا كـقــوة نــاعـمــة ،وهــذا
حق سيادي لكل دولة.
ض ــاق ــت سـ ــوق الـ ــدرامـ ــا الـ ـس ــوري ــة مــع
اسـ ـتـ ـم ــرار وتـ ـص ــاع ــد وت ـ ـيـ ــرة ال ـح ــرب
ال ـ ـ ـ ــدائ ـ ـ ـ ــرة ،بـ ـفـ ـع ــل ت ـ ـمـ ــاهـ ــي امل ـ ــواق ـ ــف
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ل ـل ـم ـح ـط ــات ال ـف ـض ــائ ـي ــة
العربية مــع مــواقــف دولـهــا ،وال سيما
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة مـ ـنـ ـه ــا ،ون ـ ـح ــت الـ ــدرا ّمـ ــا
اللبنانية املـنـحــى نـفـســه ،علمًا بأنها
اس ـت ـفــادت مــن أزم ــة ال ــدرام ــا الـســوريــة
م ــن خ ــال أع ـم ــال مـشـتــركــة رف ـعــت من
م ـس ـتــوى الـ ــدرامـ ــا امل ـع ــروض ــة أح ـيــانــا
وأعطتها نسبة مشاهدة عالية بفعل
حضور نجوم الــدرامــا السورية فيها.
خـ ـ ــال ال ـس ـن ـت ــن األخ ـ ـيـ ــرتـ ــن ،أخـ ــذت
ش ــرك ــات اإلع ـ ـ ــان ت ـح ـجــب اإلع ــان ــات
عــن الــدرامــا السورية ملصلحة الــدرامــا
اللبنانية وامل ـصــريــة ،مــا يفسر لجوء
صاحب أهـ ّـم شركة إعالنات في لبنان
ال ــى إن ـتــاج ال ــدرام ــا اللبنانية وتـ ّ
ـوجــه
محطات لبنانية والعديد من املنتجني
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ال ـ ــى اإلن ـ ـت ـ ــاج ال ـ ــدرام ـ ــي
املحلي .لكن رغم محاولة سوق الدراما
ً
اللبنانية مضاعفة اإلنتاج ،مستفيدة
مــن التضييق عـلــى ال ــدرام ــا الـســوريــة
التي شكلت رافعة للدراما العربية ذات
ّ
يوم ،إال أننا نالحظ أن دراما لبنان لم
تكتسب حتى الـيــوم الـطــابــع الشعبي
أو امل ـشــاهــدة الـعــربـيــة كـمــا ال ـســوريــة،
وذل ــك برأيي
إذا كــانــت تـجــوز املـقــارنــة ّ
ألس ـب ــاب ع ــدي ــدة ،أهـ ّـم ـه ــا أن ـه ــا درام ــا
ب ـع ـيــدة ع ــن واقـ ــع الـلـبـنــانـيــن وه ـمــوم
املجتمع اللبناني ،فال زمــان وال مكان
يحددان معالم هذه الدراما ،ما يجعل
امل ـش ـه ــد ال ـ ــدرام ـ ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي شـبـيـهــا
ب ــامل ـش ـه ــد ال ـ ــدرام ـ ــي ال ـت ــرك ــي ال ـ ــى حــد
كبير مع فارق واضح في الشخصيات
املتكلمة باللهجة اللبنانية.
وفق مصادر كبار املوزعني ملسلسالت
الــدرامــا العربية ،فــإن صناعة الــدرامــا
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،قـ ــد أج ـ ـبـ ــرت عـ ـل ــى ع ــرض
مـنـتـجــاتـهــا مــن دون م ـقــابــل ،ملــواجـهــة
امل ـقــاط ـعــة وامل ـنــاف ـســة ول ـل ـح ـفــاظ على
وجـ ـ ـ ــود املـ ـسـ ـلـ ـس ــات ال ـ ـسـ ــوريـ ــة عـلــى
ً
املحطات والفضائيات العربية .فمثال،
مسلسل «ق ـنــاديــل ال ـع ـشــاق» بـثـتــه 15
محطة بتوزيع مجاني مقابل العرض
ّ
فقط .كما أن إنتاج السوق الخليجية
للدراما املحلية الالهثة الــى تقديم ما
ي ـع ـ ّـوض ع ــن غ ـي ــاب اإلنـ ـت ــاج ال ـس ــوري
ع ـ ـلـ ــى شـ ــاشـ ــات ـ ـهـ ــم ،جـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي خ ـضــم
الـتــرجـمــة الـحــرفـيــة لسياسة املقاطعة
ّ
الرسمية للدراما السورية .إن الدراما
ال ـس ــوري ــة م ــع ك ــل م ــا ت ـعــرضــت لّــه من
تراجع وانقسام في صفوف صناعها
الـ ـ ــى م ـق ــاط ـع ــة غ ــال ـب ـي ــة ال ـف ـض ــائ ـي ــات
العربية ـ ـ تحديدًا الخليجية ـ ـ ألحدث
إنتاجاتها مكتفية بعرض ما يتناسب
م ــن م ـح ـتــوى درامـ ـ ــي م ــع سـيــاســاتـهــا
املعادية للنظام وللمجتمع الـســوري،
وتلك التي تم تمويلها بمال خليجي،
ُيضاف إليها منافسة الدرامات العربية

واألجـنـبـيــة األخـ ــرى ،مــن املـصــريــة الــى
الـتــركـيــة املــدبـلـجــة باللهجة الـســوريــة
امل ـس ـت ـســاغــة لـ ــدى ج ـم ـهــور واس ـ ــع من
امل ـش ــاه ــدي ــن الـ ـع ــرب ،الـ ــى املـكـسـيـكـيــة،
ً
وص ـ ــوال الـ ــى ال ـه ـن ــدي ــة امل ــدب ـل ـج ــة ال ــى
العربية والتي تعرض حاليًا على أكثر
من شاشة خليجية...
رغم كل ذلك ،حافظت الدراما السورية
عـلــى خـصــائــص عـ ــدة ،ال يـمـكــن معها
ل ـ ـلـ ــدرامـ ــا الـ ـع ــربـ ـي ــة املـ ـشـ ـت ــرك ــة ،ال ـت ــي
تـنـجــح ع ـلــى ح ـس ــاب وجـ ــوه الـتـمـثـيــل
السورية واإلخراج والنص السوريني،
أن تـضــاهـيـهــا ،وق ــد ذكـ ــرت ل ــي اح ــدى
الصديقات انها عندما كانت تشاهد
مسلسل «خ ــات ــون» فــي جــزئــه الـثــانــي،
وتـ ـح ــديـ ـدًا م ـش ـهــد اعـ ـ ـ ــدام اح ـ ــد اب ـن ــاء
ال ـح ــارة م ــن ق ـبــل ال ـفــرن ـس ـيــن ،ل ــم تكن
قـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى وق ـ ـ ــف دمـ ــوع ـ ـهـ ــا ل ـش ــدة
الصدقية فــي عــرض مشهدية االع ــدام
وردة فعل الناس املتجمهرة والنساء.
ّ
إن ه ــذه ال ـق ــوة امل ـش ـهــديــة ال ـت ــي تـتــرك
ب ـص ـم ـت ـهــا فـ ــي ن ـف ــس املـ ـش ــاه ــد تـمـلــك
الكثير من املقومات ،ولعل اهمها:
ّ
ـ ـ أنـهــا بقيت درام ــا ال ـشــارع الـســوري
بامتياز ،نــرى فيها النسيج الـســوري
املتنوع بفئاته االجتماعية من أغنياء
وفقراء ومهمشني وعرب وأكراد وأرمن
وتركمان.
ـ ـ تمسكت بــالــواقــع ،فـقــدمــت حكايات
ال ـ ـنـ ــاس ب ـل ـغــة ال ـ ـنـ ــاس وت ـع ـب ـيــرات ـهــم،
ع ـل ــى وق ـ ــع ال ـ ـحـ ــرب ،ب ـك ــل م ــا أنـتـجـتــه
هــذه الـحــرب رغــم وحشيتها مــن مهن
جــديــدة وأمـ ــراض اجتماعية وأوج ــاع
نفسية وفيزيولوجية وخسائر مادية
لــدى عموم الـســوريــن .لقد استطاعت
بواقعيتها أن ّ
تجسد انعكاسات الحرب
ع ـلــى م ـن ـظــومــة ال ـع ــاق ــات االن ـســان ـيــة
ّ
وتحديدًا على سلم القيم االجتماعية
ال ـت ــي كـ ــان ف ـي ـهــا ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـســائــد
الفاسد واملتخلف.في الدراما السورية،
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــون يـ ـسـ ـمـ ـع ــون اصـ ــوات ـ ـهـ ــم
وصراخهم وشكواهم وأنــن جراحهم
ورجاء آمالهم ،ويرون حياتهم أمامهم
ب ـك ــل خ ـي ـبــات ـهــا وق ـس ــوت ـه ــا وم ـك ــام ــن
الـخــوف فيها والـضـعــف ،يـتـعـ ّـرون من
ال ـ ــداخ ـ ــل ،فـ ـن ــرى ي ــأس ـه ــم وط ـمــوح ـهــم
وألـ ـ ـ ـ ــوان ج ـش ـع ـه ــم وف ـ ـسـ ــاد نـخـبـتـهــم
وال ـب ـع ــض م ــن ق ــادت ـه ــم وم ـســؤول ـي ـهــم
فــي أجـهــزة األم ــن ومــؤسـســات الــدولــة:
مــن مرتشني ومتآمرين واستغالليني
ومستفيدين و...
أجـ ـ ــل ،اع ـ ـتـ ــرى الـ ـضـ ـع ــف الـ ـع ــدي ــد مــن
األعـ ـم ــال ال ــدرام ـي ــة ال ـس ــوري ــة ،وسـقــط
العديد من صناعها في فخ ما يطلبه
ّ
ال ـس ــوق ،اال أن الـبـعــض اآلخ ــر استمر
في إيقاظ املجتمع وفي تبصيره وفي

مسلسل
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المخيف
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السوري في
دمشق بعد
محنة الحرب

رفــع ذائقيته الفنية ،وفــي شــرح وفهم
مــا حــل بـبــادهــم ،لتصبح املسلسالت
السورية في جرأتها الراهنة ،متقدمة
على الدرامات العربية األخــرى .كأنما
َ
فارق الخوف صناعها ،فأقاموا ورشة
تـنــويــر وت ـثــويــر ال ــى صـيــاغــة مفاهيم
ج ــدي ــدة ل ـل ــرف ــض والـ ـقـ ـب ــول ،لـلـحــريــة
والعبودية للوالء وللمعارضة ،للحرب
ولـلـسـلــم ،لـلــوفــاء ولـلـخـيــانــة ،لصياغة
مفهوم الــوطــن ال ــذي يــأبــه لكل اطياف
املجتمع من خــال الكوميديا التي لم
ُ
تخل من هنات ،كما في «الواق الواق»
للمخرج الليث حجو وللكاتب ممدوح
ح ـمــادة ال ــذي ضــم نـخـبــة مــن املمثلني
السوريني ،امثال رشيد عساف وباسم
يــاخــور وش ـكــران مــرتـجــى .وم ــن خــال
امليلودراما ايضًا في «ضبوا الشناتي»
وال ــدرام ــا الـصــرفــة مــع «ال ـن ــدم» و«غ ـدًا
نـلـتـقــي» و«روزنـ ـ ــا» ودرام ـ ــا ال ـحــب مع
«أهل الغرام» ،و«حكم الهوا» ومع هذه
األعمال ،شهدنا عودة اسماء كبيرة الى
األع ـمــال الــدرامـيــة املـلـتــزمــة باملستوى

شركات حجبت اإلعالنات
عن الدراما السورية لمصلحة
الدراما اللبنانية والمصرية
الـ ــدرامـ ــي ال ـت ـن ــوي ــري ،س ـ ــواء لـنــاحـيــة
كتابة النصوص امثال نجيب نصير
وســامــي يــوســف ،أو لـنــاحـيــة االخ ــراج
أم ـ ـثـ ــال نـ ـج ــدت ان ـ ـ ـ ــزور فـ ــي «وحـ ـ ــدن»
وعــارف الطويل في «فــوضــى» .اصبح
النسيج السوري كما الفسيفساء كما
الخارطة على جــدول الدراما السورية
الـ ـت ــي لـ ــم تـ ـت ــرك «اقـ ـلـ ـي ــاتـ ـه ــا» عــرضــة
لــاهـمــال كما فــي الـســابــق .لعل بعض
النقد نبهها الى األمر .فأصبحنا نرى
فــي هــذه الــدرامــا «األكـ ــراد» و«ال ــدروز»
و«األرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن» ،وص ـ ـ ـ ـ ـ ــار «ال ـ ـح ـ ـض ـ ــور
املسيحي» اقوى .في مسلسل «روزنا»
(اخراج عارف الطويل) ،أعطيت مدينة
حلب مساحة درامية جميلة تستحق
أكبر منها ،وعكست طبيعة العالقات
القائمة بــن اطـيــاف املجتمع الحلبي
ومنهم االرمــن ،كما رأينا فيه الخوف
وال ــوج ــع وامل ـص ـي ــر امل ـش ـت ــرك ب ــن كــل
فـ ـئ ــات امل ـج ـت ـم ــع ال ـح ـل ـب ــي ،مـ ــن خ ــال
مـ ـق ــارب ــة انـ ـهـ ـي ــار ط ـب ـقــة ال ـص ـنــاع ـيــن
ال ـت ــي ت ـعــرضــت م ـصــان ـع ـهــا لـلـســرقــة
وصـ ـع ــود ط ـب ـقــة اثـ ــريـ ــاء جـ ــدد مـمــن
تآمروا على ابناء مدينتهم وسرقوا
ملصلحة األت ــراك وتقاسموا الغنائم
معهم ،لنشهد في «روزنا» على الكم
الهائل من الدمار الذي خلفته حرب

االرهابيني في ابهى املدن العربية.
ال ــدرام ــا ال ـســوريــة تعيش ال ـيــوم حالة
م ــا ب ـعــد ال ـص ـف ـعــة اذا جـ ــاز الـتـعـبـيــر،
صـفـعــة املـقــاطـعــة واالن ـق ـســام وضـعــف
االم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــات والـ ـقـ ـل ــق الـ ـ ـ ــذي اعـ ـت ــرى
ص ـن ــاع ـه ــا ،وه ـ ــي ح ـك ـمــا ت ـح ـت ــاج ال ــى
مزيد من الوقت الستعادة مساحتها
ّ
الـ ـت ــي ت ـس ـت ـح ـق ـهــا .اال أن ع ـ ـ ــددًا غـيــر
قـلـيــل مــن ان ـتــاجــات ع ــام  2018يوحي
بنهضة وشحذ الهمم ،ومنها مسلسل
«فــوضــى» ال ــذي جمع الثنائي نجيب
ن ـص ـيــر وح ـس ــن س ــام ــي ي ــوس ــف نـ ّـصــا
وسمير حسني فــي االخـ ــراج .مسلسل
ع ـ ّـب ــر عـ ــن االض ـ ـط ـ ــراب ال ـح ـق ـي ـق ــي فــي
امل ـج ـت ـمــع الــدم ـش ـقــي ب ـعــدمــا ل ـجــأ الــى
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ابـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـبـ ـل ــد م ـ ــن أقـ ـط ــار
جهاتها األربع ،من ريفها ومدنها ،لقد
رأينا خليطًا جديدًا من سكان دمشق،
لم يكن ليتشكل لوال الحرب.
كأنما املجتمع في فوضاه اليوم ،يعيد
تشكيل نـفـســه ،لــن نـعــرف األب ـيــض اال
اذا اجـتــزنــا األسـ ــود .وال ـخ ــوف مــن كل
هــذا العبور مـبــرر .مسلسل «فــوضــى»
ه ــو ال ـت ـغ ـي ـيــر امل ـخ ـي ــف ال ـ ــذي يـعـصــف
بـيــومـيــات ال ـســوري فــي دم ـشــق ،فنرى
الـ ـخـ ـيـ ـب ــات وال ـ ـ ـحـ ـ ــزن وال ـ ـقـ ـلـ ــق ون ـ ــرى
ال ـحــب واألن ــان ـي ــة وال ـف ـســاد والـتـسـلــط
عـلــى ال ـنــاس الـضـعـفــاء واألق ـ ّـوي ــاء معًا
والـ ـت ــاع ــب ب ـم ـص ــائ ــره ــم .إن ـ ـهـ ــا أيـ ــام
الفوضى أي زمــن التجربة ،والتجربة
ه ــي ال ـغــربــال الـ ــذي سـيـتـكـفــل بعملية
الـفــرز ،فــرز االستنتاجات التي تصلح
أن ت ـكــون دروسـ ــا بـعــد مـحـنــة ال ـحــرب.
في «فوضى»« ،ما حدا لحدا وما حدا
شايف حــدا» كما جاء على لسان احد
اب ـطــال ـهــا ،ن ــرى س ــوري ــا ال ـتــي تتخبط
ام ـ ــام ت ـغ ـي ـي ــرات ح ـ ـ ـ ّـادة ف ــي ال ـع ــاق ــات
ّ
االج ـت ـمــاع ـيــة وس ــل ــم ال ـق ـيــم األخــاق ـيــة
وفي موازين القوة وفي مفاهيم الحب
والخوف واملتاهة والجوع والتضحية
والخيانة وامل ــوت .مـقــوالت جــديــدة ما
كانت لتكون لوال هذه الحرب البشعة.
في «وحدن» ،أخذ انزور النساء كمحور
لــرؤيـتــه الــدرام ـيــة ،امل ــرأة تـحــرص على
األرض على البالد على االوطان ،بينما
ال ــرج ــال ق ـ ــادرون عـلــى ت ــرك االرض أو
بيعها أو املقايضة عليها ببضعة من
ذهــب .يقدم لنا املخرج القدير حكاية،
يـعـمــل فـيـهــا الـتـخـلــف وال ـخــرافــة عمله
ب ـكــل شـخـصـيــاتـهــا ،م ــن خ ــال صيغة
ال ـت ـعــويــذة املــرت ـب ـطــة ب ــال ــذه ــب ،لـيـقــدم
امثولته الدرامية .حني يجتمع الجهل
والـطـمــع ،فإنهما يــدمــران ّ
أي مجتمع
حـ ّـي .وهــذا على مــا يبدو حــال سوريا
التي ّ
تعرضت ألبشع حرب في العصر
الحديث .وكي «ال يصبح الزوج املنيح

هو الــزوج امليت» كما جــاء على لسان
احــدى الشخصيات في «وح ــدن» ،قدم
ان ــزور تجربة قاسية موجعة مخيفة
الى اولئك الرجال الذين تركوا النساء
وح ــده ــن تـعـصــف ب ـهــن اش ـك ــال الـقـلــق
على املصير واألبناء واالرض .لكنهن
ّ
تحدين وبقني رم ـزًا لبقاء الــوطــن رغم
املحن التي تكاد تنحو به نحو الهالك.
نـقــاشــات جــديــدة ومـتـقــدمــة نــراهــا في
الـ ــدرامـ ــا الـ ـي ــوم ح ـ ــول :ت ـ ــوزع الـ ـث ــروة،
ق ــان ــون االح ـ ــوال الـشـخـصـيــة والـ ــزواج
املــدنــي ال ــذي يحمي الـعــائـلــة الــرافـضــة
ل ـثــوب الـطــائـفـيــة اذا ت ــزوج ــت .الـنـســاء
املـتـعـلـمــات ودوره ـ ــن ف ــي رف ــض صفة
مذهب .تحرر الفتاة السورية من قيود
عـلــى عــاقــاتـهــا الـغــرامـيــة فــي مختلف
ً
م ــراح ــل ع ـمــرهــا ،ع ـلــى خــروج ـهــا لـيــا
ح ـتــى الـ ـن ــوم ف ــي م ـن ــزل حـبـيـبـهــا كما
فــي مسلسل «نبتدي منني الحكاية»،
نـقــاشــات تـغـ ّـيــر الـنـظــرة ال ــى املطلقني.
حـتــى ال ـن ـظــرة ال ــى االمـ ــور الـسـيــاسـيــة
وال سيما مسألة الحوار بني املعارضة
وامل ـ ـ ـ ـ ــواالة« ،ت ـف ـق ــد اه ـل ـي ـت ــك ك ـم ـحــاور
اذا ل ــم تـكــن م ـح ــاي ـدًا» ،ت ــراج ــع الـحــالــة
العنترية عند الرجل في اغلب االعمال،
لتتقدم مشاهد دمشق الجميلة بحياة
قاطنيها ويومياتهم املـعـتــادة :العلم
مرفرفًا فوق اكثر من مبنى والسيارات
تـعـبــر لـتـتــوقــف أمـ ــام ال ـض ــوء االح ـمــر.
الناس في االسواق املشبعة بالخيرات.
االطـ ـف ــال ف ــي امل ـ ـ ــدارس وفـ ــي الـجـنــائــن
والحمام يطوف فــوق املــآذن وأجــراس
الكنائس.
تـ ـثـ ـي ــر الـ ـ ـ ــدرامـ ـ ـ ــا ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة اإلقـ ـ ـب ـ ــال
واإلع ـج ــاب ،كـظــاهــرة اسـتـجــابــت للمد
ثم املد الى أن اتاها الجزر بفعل الحرب
عليها ،بصفتها ركيزة من ركائز القوة
في الدولة.
تـحــاول الــدرامــا الـيــوم االمـســاك بلجام
حصانها ،وهي إن فشلت هنا أو هناك،
سوف تجد نجاحها ايضًا هنا وهناك
ألنها مدرسة وطريقة ومذهب في هذه
ال ـص ـنــاعــة امل ـت ـل ـفــزة املـمـتـعــة املــرتـبـطــة
ع ـم ـي ـقــا ب ــال ـط ــاب ــع ال ــوطـ ـن ــي وامل ـح ـلــي
وت ـج ـل ـي ــات ــه ال ـث ـق ــاف ـي ــة وال ـت ــاري ـخ ـي ــة
واملعرفية والفنية والترفيهية.
إن ب ـقــاء ال ــدرام ــا ال ـســوريــة ونـجــاحـهــا
كـ ـمـ ـس ــاح ــة غـ ـ ـ ــرس لـ ـلـ ـقـ ـي ــم وامل ـ ـ ـبـ ـ ــادئ
وحفاظًا
واحترامًا لقيمة هذه الدراما ّ
ع ـلــى م ـس ـتــواهــا ،ي ـف ـتــرض بـصــنــاعـهــا
الـتـفـكـيــر ف ــي إن ـش ــاء م ـح ـطــات جــديــدة
وطنية وعربية أو التعاون مع منصات
ُ
عــربـيــة ،تـعـنــى بـبــث األع ـمــال الــدرامـيــة
ّ
وبذل الجهد املطلوب لتحقيق ذلك .إن
ً
بالدًا تصنع أعماال تشبهها لن تموت.
* كاتبة وصحافية عربية من لبنان
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نزيه أبو عفش

االبن يحاصر أباه في الحديقة الخلفية لـ آل ّ
المر

يوميات ناقصة

مسلسل «استديو فيزيون» يزداد تشويقًا

ّ
ّ
نشر غابريال المر صورة ،معلقًا بأن ابنه «يحاصر
مكتب والده بمأجورين قمصان سود»

زكية الديراني
ّ
ات ـخــذت قضية «اسـتــديــو فـيــزيــون» تصعيدًا علنيًا غير
مسبوقّ ،
مكرسة الشقاق في البيت الواحد .أمس ،صحا
أه ــل ال ـســوشــال مـيــديــا عـلــى ص ــور ومـنـشــور وضعهما
غابريال ّ
املر على صفحته الفايسبوكية .إذ نشر سلسلة
ّ
صور لرجال حول مبنى االستديو ،مكررًا الزمة« :ميشال
غبريال املــر يحاصر مكتب وال ــده بمأجورين «قمصان
سود» ...إنما األمم األخالق ما بقيت.»....
ال ش ــيء يــوحــي بـخــاتـمــة «سـلـمـيــة» لـلـخــاف ال ـقــائــم بني

ّ
عما أقرب...

األب غــابــريــال املــر وابـنــه جـهــاد وابـنـتــه ك ــارول مــن جهة،
وميشال وكــارل املـ ّـر من جهة أخــرى .كل الــدالالت تشير
إلى تصاعد األحــداث بشكل ملحوظ واستمرار التراشق
الكالمي والقضائي بني الجهتني .قبل نحو عشرة أيــام،
اندلع الخالف بني الطرفني إثر اجتماع الجمعية العمومية
ال ـتــي نـتــج عـنـهــا ق ــرار بتعيني ج ـهــاد امل ـ ّـر م ـكــان شقيقه
ميشال رئيسًا ملجلس إدارة «استديو فيزيون» .لكن بعد
ست ساعات ،عاد ميشال وحصل على قرار من قاضي
األم ــور املستعجلة بتجميد ق ــرار الجمعية ،وك ــان أمامه
أسبوع لتقديم األدلة وامللفات التي تثبت ّ
أحقيته باملنصب.
وبــالـفـعــل ،لــم يـمـ ّـر أس ـبــوع عـلــى ال ـقــرار املستعجل ،حتى
استحصل ميشال على قرار من املحكمة املدنية يقضي
بتجميد ّخـطــوات الجمعية وعــودتــه إلــى منصبه .هكذا،
اعتقد الكل أن األمور انتهت هنا بعدما قال القضاء كلمته.
لكن ذلك لم يحصل ،ليصحو الناس أمس على «بوست»
غابريال ّ
املر ،إلى جانب التصريحات اإلعالمية التي أدلى
ّ
بها لقناة «الجديد» ،موجهًا االتهام البنه بـ«محاولة اغتياله
وابتزازه» .إذ قال النائب السابق« :وصلت إلى مكتبي منذ
يومني ألفاجأ بأشخاص خارجني عن األمن ،وقد لحق بي
ثالثة منهم إلى املصعد .وعند سؤالي ،قالوا لي إنهم من
ِقبل ميشال .عند مغادرتي مكتبي ،رافقني اثنان منهم
إلى املصعد .وعند وصولي إلى الطابق األرضــي ،دفعني
أحــدهــم ب ـقـ ّـوة» .وختم األب تصريحاته كاشفًا أنــه ّ
تقدم
«بشكوى أمام القاضية غادة عون بتلك التهمة» .إذًا ،هذه
املـ ّـرةّ ،
تغيرت الــدعــوى من رئاسة مجلس إدارة «استديو
ف ـيــزيــون» إل ــى «م ـحــاولــة ق ـتــل» .وف ــي مـقــابــل تصريحات
غابريال ،يلتزم االبن ميشال الصمت ،لكنه عقد اجتماعًا
ملوظفيه األسبوع املاضي ،طالبًا منهم التركيز على عملهم،
ّ
يتكفل بمعالجة القضية .ويقول بعضهم ّإنه ّ
يعول
ريثما
عـلــى شـبـكــة عــاقــاتــه ال ـقــويــة بـبـعــض ال ــرم ــوز القضائية
والـسـيــاسـيــة فــي لـبـنــان ،هــو ال ــذي خ ــرج بــريـئــا مــن ملف
«اإلنترنت غير الشرعي» (التخابر الدولي غير الشرعي)
قبل أكثر من عام .إذًا ،لم تنت ِه فصول الخالف بني آل ّ
املر،
ّ
ويبدو ّأن األيام املقبلة ستحمل املزيد من الخضات ضمن
تحولت مادة ّ
فصول ّ
للتندر بني ّ
رواد السوشال ،إذ راحوا
يستذكرون مسلسالت فنية تدور في فلك الصراع على
السلطة والجاه واملال في العائلة الواحدة!

َع ّما قريب:
ُ
ُ
أحدنا يرحل
َ
ُُ َ
اآلخ ُر َي ُ
ندب وحدت ُهُ ،ويعا ِت ُب
َو "أحده"
َمن َص َّـي َـر ُه وحيدًا.
..
ّ
عما قريب :
َ
َ
ُ
اآلخ ُر ُ
يندب وحدته
أحدنا
َ
ُويعات ُب َ
أحد ُه اآلخ َر الذيَ ...ص َّي َـر ُه
ِ
وحيدًا.
.. .. ..
ما َ
بعد ّ
عمـا قريب
َ
َ
يكون ُ
ُ
أحدنا قد رحل  ،واآلخ ُر أيضًا.
ما َ
بعد ّ
عمــا قريب
أحد ُيعات ُب ،وال َ
أحد يحزن ،ال َ
ال َ
أحد
ِ
َي ُ
صير وحيدًا.
ما َ
بعد ّ
عمــا قريب
ُ
أحدنا ِ :كالنا...
2018/12/12
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يوسف نصر الله
ّ
يوقع «دومينو الصراعات»

غادة ّ
السمان:
«ال بحر في بيروت»

بدعوة من «مركز باحث للدراسات
الفلسطينية واالستراتيجية»،
ّ
يوقع الكاتب والباحث واألكاديمي
يوسف نصر الله (الصورة) كتابه
«دومينو الصراعات ـ ـ ّ
تحوالت
البيئة االستراتيجية في الشرق
قاعة
األوسط» غدًا الخميس في ّ
«فانتازي وورلد» (بيروت) .إنه
اإلصدار العاشر لنصر الله بعد
سلسلة مؤلفات في السياسة
واألدب ،منها« :تداعي األسطورة
ـ ـ مقاربات نقدية ملشهدية الحرب
السادسة» ( )2011و«الحرب
َّ
استراتيجيات
النفسية ـ ـ قراءة في
حزب الله» ( .)2012العمل دراسة
بحثية تحاجج في طبيعة املخاض
العسير الذي تشهده البيئة
االستراتيجية في الشرق األوسط.

تدعو «الجمعية اللبنانية
ّ
للقراء» اليوم األربعاء إلى
املشاركة في مناقشة كتاب
«ال بحر في بيروت» (1975
ّ
السمان)
ـ ـ منشورات غادة
للكاتبة والروائية السورية
ّ
السمان ( 1942ـ ـ الصورة)
غادة
في َ
«ع السطح» (األشرفية).
الكتاب عبارة عن مجموعة
قصص تحكي عن الحب «الذي
ال تلده إال القصص» بقلم كاتبة
اعتبرت رمز الجرأة والحرية
في بيروت الستينيات ،وكانت
مع مجايالتها مثل كوليت
خوري وليلى بعلبكي من
املبدعات اللواتي ّ
قدمن أدبًا
جريئًا ومختلفًا أخذ قضايا
املرأة إلى آفاق أوسع.

توقيع «دومينو الصراعات» :غدًا
الخميس ـ ـ بدءًا من الساعة  17:00ـ ـ
قاعة «فانتازي وورلد» (طريق املطار
الجديدة ـ ـ بيروت).
لالستعالم01/842882 :

* مناقشة «ال بحر في بيروت»:
اليوم ـ ـ  19:00ـ ـ َ
«ع السطح»
(مستشفى «الجعيتاوي» ـ ـ
األشرفية /بيروت) .لالستعالم:
 70/970012أو 01/444992
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تأثير السوشال ميديا
مسرحية كوميدية!

CITERNE BEIRUT, EL NAHR.

«فصل ناقص» مسرحية كوميدية
للكبار والناشئة ،من كتابة حسني
قطيش وإخراج زين سباعي
(الصورة) .تنطلق العروض بعد
غد الجمعة في قاعة «رساالت»
ٍ
حيث تبقى لغاية يوم األحد املقبل،
ّ
«مجمع السيدة زينب»
لتنتقل إلى
بني  16و 20نيسان (أبريل) الحالي.
املسرحية التي تقيمها مفوضية
بيروت في «جمعية كشافة
اإلمام املهدي» ،تربوية تعالج
استخدامات السوشال ميديا،
السلبية واإليجابية ،وآثارها
النفسية.
«فصل ناقص» :من الجمعة  12إلى
األحد  14نيسان ـ ـ الساعة  15:00ـ ـ
في قاعة «رساالت» (املركز الثقافي
لبلدية الغبيري ـ ـ نزلة السفارة
الكويتية) .ومن الثالثاء  16إلى السبت
 20نيسان ـ ـ الساعة  17:00ـ ـ قاعة
ّ
(مجمع السيدة
الشهيدة أم ياسر
زينب ـ ـ بئر العبد /ضاحية بيروت
الجنوبية) .لالستعالم70/875842 :

Cultural Partners

Points of Sale

Food Partners

Regional Cultural Partners

Sponsors

Maqamat Main Partner

Venue

Media Partners

Organized by

PR & Communication

www.bipodfestival.com
www.maqamat.org
Bipod Festival
@ bipod festival
# bipodfestival

3/12/19 6:04 PM

Bipod Al Akhbar Ad 10x15.indd 2

