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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

تقرير

الدولة «تستوعب» اشتباك الجنوب:

معركة الوعي بين حزب الله وتل أبيب:
رسائل المرحلة المقبلة

تحصين موقف المقاومة

حد استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت .وللمرة
للمرة األولى من عام  ،2006تصل خطورة االعتداءات اإلسرائيلية إلى ّ
األولى ،يكون الموقف الرسمي اللبناني بالوضوح الذي كان عليه في الجولة األخيرة بين المقاومة والعدو
انتهت الجولة األخيرة من الصراع
مع العدو بموقف من أركــان الدولة
ّ
ً
غطاء رسميًا لعملية املقاومة
شكل
فـ ـ ــي األول مـ ـ ــن أيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــول ،ردًا ع ـلــى
االع ـتــداء اإلســرائـيـلــي على ضاحية
ب ـيــروت الـجـنــوبـيــة وع ـلــى مـقــاومــن
ف ــي س ــوري ّــا .م ــوق ــف ال ــرئ ـي ــس نبيه
ب ــري م ـت ــوق ــع وط ـب ـي ـعــي .ل ـك ـنــه هــذه
املــرة رفــع السقف أعلى من السابق،
إذ وضع حركة أمل في جاهزية ،إلى
جانب حزب الله ،ملواجهة أي اعتداء

الحريري :لن نقبل باعتداء
على بالدنا ،بصرف النظر عن
ّ
أي خالف مع حزب الله
إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي .رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
الـ ـعـ ـم ــاد مـ ـي ـش ــال ع ـ ـ ــون ،لـ ــم يـسـمــح
ل ـل ـم ــوق ــع ال ــرس ـم ــي ب ـت ـق ـي ـي ــده .عـلــى
ال ـع ـكــس م ــن ذلـ ــك ،حـ ّـمـلـتــه الــرئــاســة
مسؤولية عــن أمــن الـبــاد أكـبــر مما
كان عليه األمر حني كان نائبًا رئيسًا
لتكتل نيابي وتـيــار سياسي .ومن
املنطلق ،كان موقفه الداعم ،بال
هذا ّ
أي تحفظ ،للمقاومة ،في سعيها إلى
تثبيت قــواعــد االشـتـبــاك مــع العدو.
ل ـكــن ال ــاف ــت م ــوق ــف الــرئ ـيــس سعد
الحريري .ما قاله في جلسة مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،أو ف ــي اج ـت ـم ــاع املـجـلــس
األعلى للدفاع ،كان شديد الوضوح
لـجـهــة رف ــض االعـ ـت ــداء اإلســرائـيـلــي

«لبنان القوي»ّ :رد الفعل الثأري ال يمكن اعتباره تصعيدًا (علي حشيشو)

على الضاحية فجر  25آب الفائت.
جعل ّ
رد االعتداء أولوية ال يتعداها
أي نقاش آخــر .من هم على تواصل
دائــم معه يؤكدون أن الحريري ،في

الجلسات املغلقة ،يعلن قناعته في
هذا الصدد« :لن نقبل باعتداء على
بالدنا ،بصرف النظر عن أي خالف
مع حزب الله أو غيره».

م ـ ـصـ ــادر وزاريـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ــرى فـ ــي م ــوق ــف
الـ ـ ـ ــرؤسـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــة دعـ ـ ـم ـ ــا ك ـب ـي ـرًا
لـلـمـقــاومــة ،وتحصينًا إضــافـيــا لها
فــي أي جــولــة مستقبلية مــع الـعــدو.

وت ـق ــول املـ ـص ــادر إن أداء ال ـحــريــري
يضعف ره ــان ال ـعــدو عـلــى الـعــوامــل
الداخلية اللبنانية إذا قررت إسرائيل
ً
مستقبال تصعيد اعـتــداءاتـهــا على
لبنان.
يـ ــوم أمـ ـ ــس ،كـ ــان رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة،
ّ
يعبر ،بدبلوماسية ،عن موقفه .قال
ف ــي ال ـس ــراي ــا إن «ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة
استوعبت ما حدث دبلوماسيًا ،منذ
ً
ـوال إلى ّ
رد فعل
قصة املسيرات ،وصـ
ح ــزب ال ـل ــه .عـلـيـنــا أن ن ـحــافــظ على
االستقرار وعلى القرار  .1701املشكلة
األس ــاس ـي ــة أن ال ــوض ــع ف ــي املـنـطـقــة
ً
بغنى عن أزمــات
ككل مـتــأزم ،ونحن
جــديــدة .هــذا هــو منطلقي ،وحماية
لبنان هي األساس».
وردًا على سؤال ،قال« :القرار  1701لم
يسقط ،وال يزال موجودًا ،والخطوط
الحمراء ما زالت موجودة ،واملهم أن
نستمر فــي تطبيق الـقــرار  .1701ما
يهمني هو ما يحصل على األرض،
وهو تطبيق هذا القرار».
وف ـ ـ ـ ــي اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــار ع ـ ـي ـ ـنـ ــه ،أت ـ ـ ـ ــى بـ ـي ــان
ك ـت ـل ــة امل ـس ـت ـق ـب ــل أمـ ـ ــس ل ـي ـع ـ ّـب ــر عــن
«تموضع» رئيس الحكومة .أعلنت
إدان ـت ـهــا «ل ــاع ـت ــداءات وال ـخــروقــات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة لـلـسـيــادة الـلـبـنــانـيــة»،
وعـ ـ ّـبـ ــرت ع ــن «االطـ ـمـ ـئـ ـن ــان لـلـمـســار
الـ ـ ــذي اع ـت ـم ــدت ــه ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي ه ــذا
الشأن ،وللجهود التي توالها رئيس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء ال ــذي أم ـســك بــزمــام
االتصاالت الدولية والعربية ،وعمل
بالتنسيق مــع رئيسي الجمهورية
ومجلس النواب على تجنيب لبنان

واملنطقة حربًا مجهولة األبعاد».
وإذ ن ــوه ــت ال ـك ـت ـل ــة ب ــ«ال ـت ـض ــام ــن
ال ــوط ـن ــي ح ـي ــال هـ ــذه االعـ ـ ـت ـ ــداءات»،
اعتبرت أن «االلتفاف حول مرجعية
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة وقـ ـ ـ ــرارهـ ـ ـ ــا وم ــؤسـ ـس ــاتـ ـه ــا
ال ــدس ـت ــوري ــة وال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـيــة
ه ــو امل ـص ــدر األس ـ ــاس ل ـق ــوة املــوقــف
ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـت ـحــديــات
امل ــاث ـل ــة ،وت ـطــالــب املـجـتـمــع ال ــدول ــي،
وأص ـ ـ ـ ـ ــدق ـ ـ ـ ـ ــاء ل ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــان خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا،
ال ــوف ــاء بــال ـتــزامــات ـهــم ت ـج ــاه حـمــايــة
الـ ـق ــرار  1701وم ـم ــارس ــة ك ــل أش ـكــال
الـتــدخــل لــوقــف مسلسل الـخــروقــات
اإلسرائيلية وتجنيب املنطقة املزيد
من حلقات التدهور العسكري».
م ــن جـهـتــه ،أت ــى ب ـيــان تـكـتــل «لـبـنــان
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوي» ب ـ ـعـ ــد اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــه أم ـ ـ ــس،
ّ
ليصب في خانة دعــم موقف رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،إذ رأى ال ـت ـك ـت ــل «أن
قـ ــواعـ ــد ال ـل ـع ـب ــة قـ ــد تـ ـغـ ـي ــرت بـفـعــل
الـعـمــل اإلســرائـيـلــي ال ــذي حـصــل في
َّ
املسيرات التي
الضاحية الجنوبية،
ت ـت ـنــاول أن ــاس ــا وتـشـكــل خ ـط ـرًا على
ح ـي ــات ـه ــم وأحـ ـي ــائـ ـه ــم ودس ــاك ــره ــم
وبلداتهم ،وهــي التحدي الحقيقي،
وكـ ـ ـ ـ ــان املـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــوب عـ ـ ـ ــدم اسـ ـتـ ـب ــاح ــة
َّ
مسيرة
سـمــائـنــا ونــاسـنــا ب ـطــائــرات
تفجر وتـغـتــال وتـتـجـســس وتـصــور
وتـنـقــل ال ــدات ــا إل ــى حـيــث ال نـعـلــم أو
نعلم ومــا شابه مــن أعـمــال عدوانية
ّ
تمس حياة الناس .محليًا ،ال يمكن
أن نقبل بـهــذا الـخــرق الـسـيــادي ،وال
تعارض مع منطقنا أو إحراج لنا في
ردة فعل من منطلق مصلحة الدولة
اللبنانية ،مصلحة الشعب في ضوء
م ـي ـث ــاق األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة .رد ال ـف ـعــل
الـ ـث ــأري ال يـمـكــن اع ـت ـب ــاره تصعيدًا
( .)...فــي تقييمنا ،مــوقـفـنــا املبدئي
هـ ــو س ـ ـيـ ــادي ويـ ـت ــاق ــى مـ ــع مــوقــف
وطني موحد ،باستثناء مكون اعتاد
الشعار والشجار».
(األخبار)

َ ّ
صالحة وتشكل وعي حسن نصر الله
في األيام القليلة املاضية ،احتل هجوم
وحدة قتالية صغيرة من حزب االله على
مركبة عسكرية إسرائيلية في أعلى
الـجـلـيــل وتــدم ـيــرهــا ،ع ـنــاويــن وســائــل
اإلعالم العاملية والعربية .الهجوم كان
ردًا على هجوم إسرائيلي بالطائرات
املسيرة على الضاحية الجنوبية في
ب ـي ــروت ،هــو ّاألول مــن نــوعــه مـنــذ آب
 ،2006مــا ُيـخــل بــ«قــواعــد االشتباك»
التي استقرت بني الطرفني .في خضم
ال ـح ــدث ،ب ــرز وت ـكــرر اس ــم مستوطنة
ُ
أفيفيم ،لكون الشارع الذي ضربت فيه
املــركـبــة اإلســرائـيـلـيــة مــاصــق لشمال
املستوطنة الـتــي ال تبعد عــن الـحــدود
اللبنانية  -الفلسطينية (أو ما يسمى
الـخــط األزرق) س ــوى  900مـتــر (فــي
مواجهة قرية مارون الرأس).
لــن أخ ــوض فــي ه ــذا املــوضــوع إال من
خالل زاوية محددة ،هي زاوية الذاكرة.
فما أحزنني هــو ُعــدم التطرق إلــى أن
مستوطنة أفيفيم أقـيـمــت عــام 1958

ع ـل ــى أن ـ ـقـ ــاض ق ــري ــة ع ــرب ـي ــة اس ـم ـهــا
«صالحة» (أو «صلحا»).
كانت صالحة قرية سكانها من الشيعة
في «جبل عامل» .ولهذا السببُ ،ح ِّد َدت
صالحة جــزءًا ال يتجزأ من لبنان في
اتفاقية الـحــدود الفرنسية البريطانية
ع ــام  .1920لكنها كــانــت واحـ ــدة من
سـبــع ق ـ َـرى شـيـعـيــة ،وواح ـ ــدة م ــن 24
ُ
قــريــة نـقــلــت إلــى السيطرة البريطانية
في عام  1924بعد ترسيم الحدود عام
 1923بــن االن ـت ــداب الـبــريـطــانــي على
فلسطني واالنتداب الفرنسي لسوريا
ولـ ـبـ ـن ــان .ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـج ــدي ــد ملـصـلـحــة
البريطانيني حصل بتواطؤ فرنسي،
وال ـ ـه ـ ــدف :ت ــوس ـي ــع ح ـ ـ ــدود املـ ـش ــروع
الصهيوني على حساب لبنان .بذلك،
أص ـب ـحــت صــال ـحــة ق ــري ــة فلسطينية
خــاض ـعــة ل ــان ـت ــداب ال ـبــري ـطــانــي على
فلسطني .الحقًا ،بموجب قرار تقسيم
فـلـسـطــن إل ــى دول ـت ــن ،واحـ ــدة عربية
واألخرى يهودية ،الصادر عن الجمعية
العامة لألمم املتحدة عام ( 1947القرار
رقم  ،)181كانت صالحة ضمن حدود

الدولة العربية املقترحة.
ٌهجر جميع أهل صالحة على األغلب
فــي األي ــام األخ ـيــرة مــن شهر تشرين
األول /أك ـت ــوب ــر  1948ب ـع ــد م ـج ــزرة
هــي واح ــدة مــن األشـنــع الـتــي ارتكبها
الـ ـجـ ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي خـ ـ ــال ح ــرب
ُ
 .1948احتلت القرية بعد استسالمها
ورفـ ـ ــع أهـ ـلـ ـه ــا لـ ــأعـ ــام الـ ـبـ ـي ــض مــن
قبل الكتيبة  79التابعة لـلــواء السابع
ضمن «عملية حيرام» ،التي شنت في
أواخ ــر تشرين األول /أكتوبر ومطلع
تشرين الثاني /نوفمبر  1948والتي
استهدفت احتالل ما بقي من الجليل،
وخصوصًا الجليل األوســط وتفريغه
من السكان.
تـتـفــق املـ ـص ــادر اإلســرائ ـي ـل ـيــة املـبـنـيــة
على وثائق إسرائيلية متنوعة ،منها
أرش ـي ــف عـمـلـيــات الـجـيــش وم ــذك ــرات
ق ــادة صهاينة كـبــار وتـقــاريــرهــم ،في
ُ
أن مجزرة شنيعة ارت ِك َبت في القرية
(ح ـتــى وف ــق املـقــايـيــس اإلســرائـيـلـيــة)،
لكنها تتناقض في عدد قتلى املجزرة،
ً
مــع أن أغلبها يتحدث عــن  94قتيال،

علي حيدر
ل ــم يـنـتــهِ ّ
رد ح ــزب ال ـلــه عـلــى اع ـت ـ َ
ـداء ي
إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا والـ ـض ــاحـ ـي ــة
الجنوبية .انـطــاقــا مــن هــذه الحقيقة،
انتقل تركيز جيش الـعــدو فــي البحث
عــن سـيـنــاريــوات الضربة التالية التي
س ـي ـت ـل ـق ــاه ــا ه ـ ــذه املـ ـ ـ ــرة ف ـ ــي األجـ ـ ـ ــواء
اللبنانية .وتـحــاول الجهات املختصة
ف ــي ت ــل أب ـيــب اس ـت ـشــراف سـيـنــاريــوات
االس ـت ـهــداف ال ــذي ستتلقاه الـطــائــرات
َّ
املسيرة في األجــواء اللبنانية ،توقيتًا
وأسـلــوبــا وهــدفــا .ب ـم ــوازاة ذل ــك ،انتقل
«الـكـبــاش» بــن مؤسسة ال ـقــرار فــي تل
أبيب وقيادة حزب الله ،إلى ساحة ما
ُيـعــرف بـ«املعركة على الــوعــي» .يهدف
من خاللها كل من الطرفني إلى محاولة
التأثير في حسابات اآلخر وتقديراته،
ل ـج ـهــة م ــا ي ـت ـصــل ب ـم ـع ــادالت املــرح ـلــة
املقبلة.
املـ ــواقـ ــف الـ ـت ــي أط ـل ـق ـه ــا األمـ ـ ــن ال ـع ــام
لحزب الله السيد حسن نصرالله ،أول
من أمــس ،بعد عملية الــرد الصاروخي
عبر الحدود اللبنانية  -الفلسطينية (1
أيلول  ،)2019كانت ،من جهة ،تظهيرًا
ل ـل ــرس ــائ ــل ال ــردعـ ـي ــة  -االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الـكــامـنــة فــي عملية ال ــرد ال ـصــاروخــي.
وأكثر من يــدرك هذه الرسائل ويلتقط
معاملها ،قادة العدو وأجهزته املختصة.
ومن جهة أخــرى ،شكلت تزخيمًا لهذه

نتنياهو يعيد ترتيب أولويات العمل اإلسرائيلي« :النووي»
ثم الصواريخ الدقيقة ثم االنتشار اإليراني (أ ف ب)

الرسائل في مواجهة تحديات املرحلة
املقبلة .في هــذا السياق ،أتــت الرسائل
الـتــي وجـهـهــا األم ــن ال ـعــام لـحــزب الله
وحدد فيها موقفه وخياره في مواجهة
استراتيجية العدو العدوانية ،من خالل
قــولــه« :إذا اعـتــديـتــم ،ف ــإن كــل جنودكم
ومستعمراتكم في عمق العمق ستكون
ضـمــن أه ــداف ردن ــا ،احـفـظــوا تــاريــخ 1
أيـلــول  2019ألنــه بــدايــة مرحلة جديدة
من الوضع عند الحدود لحماية لبنان.

اﻟﻘﺮض اﻟﺸﺨﺼﻲ

ﺣﻠﻮ...ﺑﻮﻗﺘﻮ!
ﻗﺮﺑــﺖ اﻟﻤــﺪارس ﺗﻔﺘــﺢ
دق اﻟﺠــﺮسّ ...
وﻛِ ْﺘﺮت اﻷﺳﺌﻠــﻪ واﻟﺤــﺴﺎﺑﺎت!؟
ﻓﻲ أﺟﻮﺑﻪ واﺣﺘﻤﺎﻻت ﻛﺘﻴﺮه...
ﻣﻊ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ ،Creditbank
ﻛﻞ ﺷﻲ ﺑـﻮﻗﺘﻮ ﺣﻠﻮ!
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بينهم أيـضــا نـســاء وشـيــوخ وأطـفــال.
وت ـعــود امل ـص ــادر اإلســرائـيـلـيــة لتتفق
ع ـل ــى ش ـك ــل امل ـ ـجـ ــزرة ،ف ـت ـت ـحــدث عــن
تجميع الـضـحــايــا فــي داخ ــل مسجد
القرية ونسفه عليهم (بــدم بــارد ومن
دون أي «ضرورة» عسكرية).
لـكــن ذل ــك لــم يـكــن فــي ال ــواق ــع إال أحــد
فصول املـجــزرة التي جــرت على عدة
مــراحــل .فــي الـبــدايــةُ ،جمع األهــالــي في
ســاحــة ال ـقــريــة بــال ـقــرب م ــن املـسـجــد،
ث ــم ن ـس ـفــت الـ ـق ــوات ج ـ ــزءًا م ــن بـيــوت
القرية ،فأدى الركام املتطاير إلى جرح
وم ـق ـتــل ال ـب ـع ــض ،تـ ــاه إعـ ـ ــدام شـبــان
ُجمعوا في الساحة لهذا الغرض .وهو
إعـ ـ ــدام أع ـق ـبــه ان ـس ـح ــاب ال ـج ـيــش من
القرية .األحياء من األهالي املرعوبني،
وغــال ـب ـي ـت ـهــم ال ـس ــاح ـق ــة مـ ــن ال ـن ـســاء
وبعض كبار السن من الرجال ،نقلوا
القتلى والـجــرحــى إلــى مسجد القرية
الوحيد .لم يكن في القرية من مسعف
أو ط ـب ـيــب ،وك ـ ــان ال ـج ــرح ــى ي ـمــوتــون
بـصـمــت ،ول ــم تـكــن ل ــدى مــن بـقــي من
ال ـن ـســاء املــرعــوبــات وامل ـص ــدوم ــات أي

مـقــدرة على دفــن عـشــرات الضحايا،
وغالبيتهم من الفتية الشبان والرجال.
فــي الـيــوم الـتــالــي ع ــادت ق ــوات الجيش
ّ
وصبت النفط على الجثث
إلى القرية،
وأش ـع ـلــت ال ـن ــار ف ــي امل ـس ـجــد ق ـبــل أن
ي ـن ـس ـفــوه ع ـلــى رؤوس م ــن ك ــان فيه
مــن قتلى أو جرحى أو مرافقني لهم،
ثــم أخ ـبــروا القليل الـبــاقــي فــي الـقــريــة،
أن «ارحـلــوا وإال فسنحرقكم أحـيـ ًـاء».
تـ ــوجـ ــه م ـع ـظ ــم ال ـ ـهـ ــاربـ ــن إلـ ـ ــى ق ــري ــة
مــارون الــرأس قبل أن يتوزعوا الحقًا
ع ـلــى مـخـيـمــات الــاج ـئــن ف ــي لـبـنــان،
وب ـع ـض ـه ــم اس ـت ـض ــاف ـت ـه ــم ع ــائ ــات
لبنانية في البداية ،ثم استأجروا غرفًا
لـفـتــرة م ـح ــدودة فــي ال ـقــرى الشيعية.
بعض الجئي صالحة وصل واستقر
ف ــي ق ــري ــة ال ـ ـبـ ــازوريـ ــة ،م ـس ـقــط رأس
(األمني العام لحزب الله السيد) حسن
نصر الله.
ل ــم تـتــوقــف مـحـنــة أه ــل صــال ـحــة ،فقد
قتلت ال ـقــوات اإلســرائـيـلـيــة معظم من
حــاول الـعــودة إلــى القرية فــي األي ــام أو
األشهر أو السنوات التالية ،وكان دافع

ال ـع ــودة ال ـع ــوز وال ـف ـقــر وال ـح ــاج ــة .في
الغالب ،كان الرجال يدفعون بنسائهم
إلــى هــذه املهمة الخطيرة ،على أمــل أن
يـكــون اإلســرائـيـلـيــون أرح ــم بالنساء.
ُدفع ثمن باهظ لهذا التصور الخاطئ،
في حالة واحــدة فقط ،وفــي يــوم واحد
قتلت  4نـســاء مــن عــائـلــة واحـ ــدة .في
مـنـتـصــف ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،وع ـل ــى منت
طائرة متجهة من عمان إلــى القاهرة،
لبناني من البازورية،
التقيت بعجوز
ّ
أكــد لي مأساة ما حــل بالفلسطينيني
خالل النكبة الفلسطينية،
واللبنانيني ّ
ومن ذلك ما حل بقرى صالحة والحولة
(الحولة قرية لبنانية قتل عشرات من
سكانها تحت أنقاض مسجد القرية
ال ــذي ُجـمـعــوا فـيــه) وال ــذي تـنــاهــى إلــى
مسمع نصر الله وهو صغير ،وهو ما
ّ
أسهم في تشكل وعي «السيد» املبكر
في طفولته.
* كاتب فلسطيني ،رئيس سابق
لبلدية البيرة  -رام الله ،وعضو
سابق في املجلس التشريعي
الفلسطيني .مقيم في البيرة.

األول مــن أي ـلــول بــدايــة ملــرحـلــة جــديــدة
للحدود اللبنانية مع فلسطني املحتلة،
وليس هناك خطوط حمر ،وفي الدفاع
عن لبنان ليس هناك خطوط حمر».
في املقابلّ ،
تعمد رئيس حكومة العدو
بنيامني نتنياهو أيـضــا الـحــديــث عن
أول ــوي ــات إس ــرائ ـي ــل ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة.
وأعـ ـ ـل ـ ــن ف ـ ــي ج ـل ـس ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة أم ــس
تحديد ثالثة أهداف للجيش واألجهزة
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة« :وق ـ ـ ـ ــف امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـ ـنـ ــووي

اإليراني ،منع إيران من تزويد أعدائنا
بـ ـس ــاح دقـ ـي ــق ي ـش ـك ــل خـ ـطـ ـرًا ع ـل ـي ـنــا،
وم ـن ــع ت ـمــوضــع إيـ ـ ــران وأذرع ـ ـهـ ــا عند
ح ــدودن ــا .ون ـحــن نـنـفــذ ه ــذه ال ـغــايــات،
ب ـع ـض ـه ــا ب ـ ـصـ ــورة ع ـل ـن ـي ــة وب ـع ـض ـهــا
بصورة غير مكشوفة .ونحن مصرون
على الـحـفــاظ على أمــن إســرائ ـيــل» .في
ذات الـسـيــاق ،عمد مـصــدر أمـنــي رفيع
(أكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر إع ــام ـي ــة إســرائ ـي ـل ـيــة
مطلعة أن املصدر هو نتنياهو نفسه)
إل ــى تـفـسـيــر ه ــذا ال ـتــرت ـيــب بــال ـقــول إن
رئيس الوزراء اإلسرائيلي «أمر بتغيير
ّ
سلم األولــويــات التي تتعلق بمواجهة
إيـ ــران» ،مضيفًا أن «إح ـبــاط البرنامج
ّ
النووي اإليراني يبقى على رأس سلم
األول ــوي ــات ،ولـكــن بـعــد ذل ــك ،فــي ضــوء
ال ـت ـط ــورات ،يــأتــي ف ــي املــرت ـبــة الـثــانـيــة
هدف وقف مشروع الصواريخ الدقيقة
ل ــدى ح ــزب ال ـلــه ،وبـعــد ذل ــك فـقــط يأتي
م ـنــع إيـ ـ ــران م ــن ال ـت ـمــوضــع الـعـسـكــري
ف ــي س ــوري ــا ول ـب ـنــان والـ ـع ــراق والـيـمــن
وغيرها».
ف ــي اإلط ـ ــار ن ـف ـس ــه ،ح ـض ــرت ال ــرس ــائ ــل
امل ـي ــدان ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة امل ـت ـب ــادل ــة بني
الـ ـط ــرف ــن ،ف ــي ق ـ ـ ــراءة ت ـن ــاول ـه ــا مـعـهــد
أبـ ـح ــاث األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ف ــي ت ــل أب ـي ــب،
م ــوض ـح ــا أن الـ ـهـ ـج ــوم فـ ــي ال ـضــاح ـيــة
الـجـنــوبـيــة شـكــل ت ـج ــاوزًا لـخــط أحـمــر،
لـكــونـهــا الـعـمـلـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة األول ــى
م ـن ــذ ح ـ ــرب ع ـ ــام  ،2006فـ ــي األراض ـ ــي

نتنياهو :منع مشروع
الصواريخ الدقيقة لحزب
الله أولويتنا بعد منع
«النووي اإليراني»

اللبنانية .في املقابل ،لفت املعهد إلى أن
عملية أفيفيم «غايتها منع إسرائيل من
إم ــاء قــواعــد لعبة جــديــدة واستئناف
غــاراتـهــا فــي األراض ــي اللبنانية بشكل
دائــم ،مثلما تفعل في سوريا والعراق،
وتمكني حــزب الله مــن مواصلة عملية
تعاظم قوته العسكرية» .وأضاف معدو
التقرير أن «حزب الله يتطلع إلى إرساء
املعادلة التي أنتجها رده» .وبموجبها،
املطلوب من إسرائيل «إعادة التفكير في
ح ــدود «املـعــركــة بــن حــربــن» ،استنادًا
إلى ما أعلنه حزب الله من أن أي عملية
أخرى تنفذها في لبنان قد تقود إلى رد
من الحزب».
املـعـطــى األه ــم فــي الــداخ ــل اإلســرائـيـلــي
الـ ـ ــذي ك ـش ــف م ـس ـت ــوى اإلح ـ ـ ـ ــراج ال ــذي
تـعــرض لــه نتنياهو فــي أعـقــاب عملية
الرد الصاروخي ضد آلية عسكرية قرب
مستوطنة أفيفيم ،انعكست في محاولة
ت ــرويـ ـج ــه خ ـ ــال ل ـق ــائ ــه مـ ــع امل ــراس ـل ــن
العسكريني ،بــأن االتـصــاالت والرسائل
التي وجهها رئيس الحكومة اللبنانية
سـعــد الـحــريــري إل ــى ال ــوالي ــات املتحدة
وفرنسا ومصر ،وعبرها إلى إسرائيل،
كانت في أعقاب رسائل تهدئة وجهها
إلـ ـي ــه األمـ ـ ــن الـ ـع ــام لـ ـح ــزب الـ ـل ــه ،وه ــو
مــا لــم يــزعـمــه حـتــى خ ـصــوم ح ــزب الله
ف ــي ل ـب ـن ــان .وي ـك ـشــف ل ـج ــوء نـتـنـيــاهــو
إلـ ــى ت ــروي ــج هـ ــذه امل ـق ــول ــة ف ــي ال ــداخ ــل
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،مـ ـح ــاولـ ـت ــه ال ـت ـع ــوي ــض
على مستوى الـصــورة ،بعدما بــدت يد
املقاومة في امليدان أنها العليا ،فيما بدا
جيش االحتالل اإلسرائيلي منكفئًا في
مقابل توثب املقاومة واندفاعها للرد
في العمق اإلسرائيلي.
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لبنان

لبنان
على الغالف

مقال

التغريبة الفلسطينية:

واد آخر
حزب الله في واد والتيار والقوات في ٍ

 40ألف مهاجر في  4سنوات
لم تعد الهجرة من مخيمات الشتاتُ ،وصمة يخجل الفلسطيني بها .في السنوات األخيرة ،صارت إعادة التوطين في أوروبا
أو كندا وأميركا ،حلمًا سهل المنال تسهم في تحقيقه عوامل عدة .وأصبح بعض من كان يتظاهر في عين الحلوة
والبداوي وشاتيال واليرموك من أجل حق العودة ،يعتصم أمام السفارة الكندية في بيروت لفتح باب الهجرة ،كما حصل
أول من أمس ،للمرة الثانية خالل شهر
آمال خليل
ّ
عدة عوامل تجعل ّ
مخيم البداوي في
الشمال يحتل املرتبة األولــى في عدد
املهاجرين من الالجئني الفلسطينيني،
ً
ّ
املخيم
مقارنة بباقي املخيمات .هنا،
ُمــدقــع الـفـقــر ،مـثــل ضــواحــي طرابلس
املالصقة له ،وحوصر مثلها لسنوات
ت ـحــت رص ـ ــاص املـ ـع ــارك م ــن الـتـبــانــة
وج ـب ــل م ـح ـســن .ح ـص ـ ٌـار أض ـي ــف إلــى
«الـ ـتـ ـعـ ـتـ ـي ــر»ُ ،
وم ـ ــزج ـ ــت مـ ـع ــه ه ـم ــوم
النازحني من مخيم البارد ،وتقليص
خ ــدم ــات األونـ ـ ـ ــروا .يـسـعــى كـثـيــر من
ش ـب ــان ال ـ ـبـ ــداوي ل ـل ـه ـجــرة بـ ــأي ثـمــن،
ّ
فيما شكلت الحرب السورية موسمًا
مــزده ـرًا للهجرة غير الـشــرعـيــة ،على
الرغم من أن تجربة املخيم مع الهروب

عبد الهادي :حماس وضعت
استراتيجية لمواجهة الهجرة بناءً
على التفاهم مع لبنان
في البحر والبر مريرة .رزان املغربي
( 20عامًا) عــادت جثة بعد غرقها في
ال ـب ـحــر إث ــر م ـحــاول ـت ـهــا االن ـت ـق ــال من
تركيا إلى اليونان مع مهاجرين على
منت قــارب .قبلها ،توفي محمد عودة
في صحراء ليبيا من الحر والعطش،
ل ــدى مـحــاولـتــه الـعـبــور إل ــى إيـطــالـيــا،
آت ـي ــا م ــن س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ،ول ــم تعد
جثته.
فــي أح ــد املـقــاهــي الـكـثـيــرة فــي املخيم
الصغير ،يتحلق شبان لدى كل منهم
تجربة مــع الحلم األوروبـ ــي ،وأق ــارب
وأصدقاء سبقوه ...ومنهم من ينتظر!
شقيق أحدهم اشترى تأشيرة روسية
للعبور مــن روسـيــا وبيالروسيا إلى
الـ ـ ـن ـ ــروج ،ت ـح ــت غـ ـط ــاء ط ــال ــب .فـيـمــا

الدولة تمارس شبه حصار على المخيمات ،ما أدى إلى خنق سكانها (هيثم الموسوي)

دورة حول العالم على طريق السماسرة
الهجرة غير الشرعية ليست رائجة كثيرًا في مخيمات بيروت والجنوب (عدا عن عني الحلوة) ،حيث
تزدهر الهجرة عبر املطار تحت غطاء السياحة .مخيم الرشيدية يأتي في املرتبة الثانية بعد البداوي
في عدد املهاجرين .في الرشيدية كما في معظم املخيمات ،يوجد مندوبون ألحد مكاتب السفريات،
لصاحبه سمسار هجرة الفلسطينيني ،ج .غ .الذي يوفر لهم تأشيرات سفر سياحية للوصول إلى
البالد التي تقبل اللجوء .عزت (اسم مستعار) دفع للمندوب  12ألف دوالر ليصل إلى إسبانيا .العامل
تدبر األموال بعد أن باع «صيغة» والدته وجزءًا من أثاث املنزل .يشمل املبلغ استصدار التأشيرة وحجز
تذكرة السفر والفندق وتكاليف اإلقامة في البلد املقصود .خط سفر ّ
عزت وسواه ،يبدأ بتأشيرة
ً
سياحية من املطار إلى اإلمارات كترانزيت ،ومنها إلى إثيوبيا أو جنوب إفريقيا ،وصوال إلى اإلكوادور
أو بلد آخر في أميركا الالتينية .وفي جميع املطارات ،يجد عزت من ينتظره ليقوده إلى الوجهة التالية.
يمضي في أميركا الالتينية مدة محددة تحت إشراف مندوب من قبل مكتب السفريات قبل أن يحني
موعد سفره إلى إسبانيا ،بحجة أنه عائد إلى لبنان.
ً
في مطار مدريد ،يجد عزت من ينتظره أيضًا ويدله على آلية طلب اللجوء .لكن الكثيرين انتظروا طويال
في اإلكوادور ريثما يحدد لهم املندوب مسار العودة عبر البلد الذي سيوافق على لجوئه ،منها إسبانيا
وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا.

شقيق آخ ــرُ ،يــدعــى رم ــزي ( 33عــامــا)
امل ـط ـلــوب لـلـقـضــاء ،تـسـلــل عـبــر وادي
ً
خالد إلــى ســوريــا ،ثــم تركيا ،وصــوال
إل ــى ال ـي ــون ــان بـطــريـقــة غ ـيــر شــرعـيــة.
ي ـق ــول ش ـق ـي ـقــه إن املـ ـه ــرب ق ـب ــض مــن
«استدانها
شقيقه  6آالف و 200دوالر ّ
وال نزال نسددها» .مسار شاق قطعه
رم ـ ـ ــزي« ،ع ـب ــر سـ ـي ــارة إج ـ ـ ــرة ،اج ـت ــاز
ح ــواج ــز الـجـيــش ال ـس ــوري والـجـيــش
الحر وداعــش ونقطة غــازي عينتاب.
في إسطنبول ،قبضت عليه الشرطة
أثـ ـن ــاء م ـب ـي ـتــه ف ــي ال ـ ـشـ ــارع بــان ـت ـظــار
إش ــارة امل ـهـ ّـرب لــانـتـقــال عـبــر الـقــارب
إل ــى الـ ـي ــون ــان» .اض ـط ــر امل ـه ــاج ــر إلــى
إنكار هويته حتى ،قال إنه فلسطيني
من مخيمات سوريا تحسبًا لترحيله
لــو كـشــف أنــه مــن فلسطينيي لبنان،
ثــم أف ــرج عـنــه وتــابــع رحـلـتــه معتمدًا
ع ـل ــى تـ ـح ــوي ــات م ــال ـي ــة مـ ــن عــائـلـتــه
الكادحة في نهر البارد .عند الحدود
الـيــونــانـيــة ،تـعــرض إلط ــاق الـنــار من
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ق ـبــل ال ـش ــرط ــة ،ق ـبــل أن ي ـم ـشــي ألي ــام
ويـصــل إلــى أثـيـنــا ،ثــم ينتقل مــن بلد
إلى آخر ،مهتديًا بسكة القطار ،حتى
وصل إلى أقاربه في الدانمارك ،وهو
ينتظر منذ نحو عام موافقة السلطات
على منحه اللجوء .يشير أحد الشبان
إلى أن الكثير ممن سافروا «تورطوا
في أعمال غير مشروعة لتأمني املال
للعيش ،ألن عائالتهم غير قادرة على
دعمهم».
يـقــول م ــازن (اس ــم مستعار ،مــن أبناء
الـ ـ ـب ـ ــص) إن الـ ـهـ ـج ــرة «هـ ـ ـ ـ ــروب غ ـيــر
م ـض ـمــون إل ــى امل ـج ـه ــول .ب ـعــت بيتي
وأقفلت محلي وغــادرت أنــا وعائلتي
لنحط فــي بلجيكا .لكننا لــم نتحمل
ع ـي ــش ال ـ ــذل فـ ــي (ال ـ ـهـ ــايـ ــم) أو مــركــز
اإلي ـ ـ ـ ــواء ال ـ ــذي ي ـض ــم م ـه ــاج ــري ــن مــن
حول العالم ينتظرون الحصول على
اللجوء .الطعام والخدمة رديئان» ،ما
اضـطــره إلــى ال ـعــودة إلــى الـبــص ،لكن
ّ
عزت ّ
وكرر
صديقه رفض العودة .عاد

طلب اللجوء مــرة جــديــدة ،لكنه حرق
إص ـب ـعــه هـ ــذه املـ ـ ـ ّـرة ل ـط ـمــس بصمته
واستخدام هوية جديدة للجوء.
في تجمع املعشوق (البرج الشمالي)
تـ ـتـ ـح ــدث الـ ـن ــاشـ ـط ــة نـ ــزهـ ــة الـ ــروبـ ــي
ع ــن عـ ـش ــرات ال ـش ـب ــان ال ــذي ــن غ ـ ــادروا
مخيمات صــور فــي الـسـنــوات الثالث
األخـ ـ ـي ـ ــرة 90 ،م ـن ـه ــم مـ ــن ال ــرش ـي ــدي ــة
وحـ ـ ــده« .الـ ـن ــاس ي ــائ ـس ــة .إذا أصـيــب
مستعص ،نعتمد على
أحدهم بمرض
ٍ
ّ
لم التبرعات لعالجه .في الوقت الذي
يـع ـمــل ف ـيــه م ـع ـظــم ش ـب ــان الــرش ـيــديــة
والبرج الشمالي سائقي تاكسي على
سيارات غير مسجلة .ال يستطيعون
تـ ــأس ـ ـيـ ــس عـ ــائ ـ ـلـ ــة بـ ـسـ ـب ــب ال ـض ـي ــق
االقـ ـتـ ـص ــادي ،وف ــي ح ــال َج ـم ــع مبلغ
نـعــانــي م ــن مـنــع إدخـ ــال م ــواد الـبـنــاء
إل ــى امل ـخ ـي ـمــات .الـفـلـسـطـيـنــي عـنــدمــا
يستفيق ال يفكر في حق الـعــودة ،بل
بــال ـخ ـبــز والـ ـ ـ ــدواء وامل ـ ــدرس ـ ــة» ،تـقــول
الــروبــي .الـيــأس دفــع مــؤيــدي الهجرة

هيام القصيفي

إل ــى إي ـج ــاد إي ـجــاب ـيــات ل ـهــا ف ــي دعــم
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة« :ال ـه ـج ــرة ال
تمنع حق العودة ،وفي حال حصولي
عـلــى ج ــواز سـفــر أج ـن ـبــي ،أتـمـكــن من
زي ــارة فلسطني املـحـتـلــة» ،يـقــول أحــد
الشبان الحاملني بأوروبا!
ّ
يــؤكــد ممثل حــركــة حـمــاس فــي لبنان
أح ـمــد ع ـبــد الـ ـه ــادي لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،إن
«نـ ـح ــو  40أل ـ ــف ف ـل ـس ـط ـي ـنــي غـ ـ ــادروا
لبنان في السنوات األربع األخيرة من
طــريــق الـهـجــرة الشرعية عبر املـطــار،
م ــن دون اح ـت ـس ــاب م ــن س ـلــك ال ـطــرق
ً
غير الشرعية برًا .الرقم ليس تفصيال
ق ـيــاســا إل ــى ع ــدد فـلـسـطـيـنـيــي لـبـنــان
املقدر بـ  250إلى  300ألف فلسطيني.
ويشير عبد الهادي إلى أن «املشروع
األميركي املرتبط بصفقة القرن يهدف
إل ــى تــوطــن مــا بــن  75إل ــى  100ألــف
فلسطيني في لبنان وتهجير الباقي
إل ــى أك ـثــر م ــن ب ـل ــد» .يـضـيــف أن «مــن
هاجر حتى اآلن وقع ضحية الضغوط
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة والـ ـحـ ـي ــاتـ ـي ــة وت ـق ـل ـيــص
األون ـ ــروا واف ـت ـعــال األحـ ــداث األمـنـيــة،
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـش ـب ـك ــات امل ـن ـظ ـمــة ال ـتــي
تؤثر في الشباب والعائالت إلقناعهم
بــال ـه ـجــرة وغ ـســل دمــاغ ـهــم كـلـمــا زاد
ال ـض ـغ ــط األمـ ـي ــرك ــي ل ـت ـن ـف ـيــذ صـفـقــة
ال ـ ـقـ ــرن» .أمـ ــا ال ـق ـي ــادي ف ــي الـتـحــالــف
الوطني الفلسطيني أبو بالل مرعي،
فـ ـ ــرأى أن «م ـ ـشـ ــروع ال ـت ـس ــوي ــة ال ــذي
وافقت عليه السلطة الفلسطينية كان
له أثر سلبي في فلسطينيي الشتات
ال ــذي ــن شـ ـع ــروا بـ ــأن ال ـس ـل ـطــة تـخـلــت
عــن حقوقهم .أمــا فــي لبنان ،فالدولة
تـمــارس شبه حصار على املخيمات،
م ــا أدى إل ــى خ ـنــق س ـكــان ـهــا وإن ـت ــاج
ح ـ ـ ــاالت انـ ـ ـح ـ ــراف وت ـ ـط ـ ــرف» .مــرعــي
املقيم في املعشوق ،ال يرى في الهجرة
إق ــاع ــا ع ــن الـتـمـســك بــالـقـضـيــة وحــق
العودة« :فلسطينيو أوروبا ينظمون
ً
احتفاالت تضامنية أكثر منا .فضال
عن التغيير االجتماعي واالقتصادي
ال ـ ــذي ي ـحــدثــه امل ـس ــاف ــر ف ــي عــائ ـل ـتــه».
ي ـ ـ ـ ــدرك عـ ـب ــد ال ـ ـ ـهـ ـ ــادي أن امل ـن ـظ ــوم ــة
الـتـشـجـيـعـيــة ع ـلــى ال ـه ـجــرة الـنــاعـمــة
ُ
مـتـكــامـلــة تـسـهــم الـ ــدول ف ــي التغطية
عليها .وفــي هــذا اإلط ــار ،لفت إلــى أن
«األمن العام اللبناني شدد اإلجراءات
ع ـل ــى م ـك ــات ــب ال ـس ـف ــري ــات امل ـش ـه ــورة
بـتـسـفـيــر الـفـلـسـطـيـنـيــن ،ل ـكـنــه القــى
م ـعــارضــة م ــن زبــائ ـنــه الفلسطينيني
ال ــذي ــن اش ـت ـكــوا م ــن الـتـضـيـيــق بــرغــم
ش ــرع ـي ــة اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات» .مـ ـ ـ ّـد ال ـه ـج ــرة
مستمر ،فما البديل؟ يقول عبد الهادي
إن «حـ ـم ــاس وضـ ـع ــت اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ملــواجـهــة الـهـجــرة ب ـنـ ً
ـاء عـلــى التفاهم
مــع لـبـنــان مــن أج ــل تخفيف الضغط
حتى يشعر الفلسطيني بأنه يعيش
حـيــاة كــريـمــة ،وتحقيق إن ـجــازات في
مـجــال الـحـقــوق اإلنـســانـيــة والضغط
ع ـل ــى األونـ ـ ـ ـ ــروا ل ـت ـح ـســن ال ـخ ــدم ــات
وم ـس ــاه ـم ــة ال ـف ـص ــائ ـ ّـل الـفـلـسـطـيـنـيــة
بتنفيذ مـشــاريــع تــوفــر ف ــرص العمل
ل ـل ـش ـبــاب» .م ـصــدر م ـس ــؤول ف ــي أحــد
الفصائل كشف عــن «تـفــاهــم أميركي
مع كندا الستقبال  100ألف فلسطيني
( 40ألـفــا مــن فلسطينيي لـبـنــان و60
ألفًا من فلسطينيي سوريا) ،وتفاهم
أم ـي ــرك ــي م ــع إس ـبــان ـيــا لـتـسـتـقـبــل 16
ألف فلسطيني من لبنان ،إضافة إلى
تفاهمات مماثلة مع بلجيكا وفرنسا.
التفاهمات الدولية تالقيها تسهيالت
تقدمها شبكات التسفير عبر خفض
تكلفة الهجرة من  12ألف دوالر إلى 7
آالف دوالر عن الشخص الواحد».

ف ــي أس ـب ــوع واحـ ــد ،ش ـهــدت ال ـســاحــة السياسية
فـصـلــن مـتـنــاقـضــن ال ــى ال ـحــد األق ـص ــى .واح ــد
ّ
ّ
مثله حزب الله ،واآلخــر مثله التيار الوطني الحر
والقوات اللبنانية معًا.
من دون الدخول في العملية التي قــام بها حزب
ال ـلــه ض ــد إســرائ ـيــل وهــدف ـهــا وتـبـعــاتـهــا ،وكـيــف
انتهت مفاعيلها حتى اآلن والتدخالت الروسية
وال ـغــرب ـيــة ال ـتــي أعـقـبــت أس ـبــوعــا م ــن الـتـهــديــدات
والتبليغات ،بات بديهيًا أن حزب الله أعاد إظهار
نفسه في أيام قليلة العبًا سياسيًا وحيدًا ،بعدما
كان متفردًا بالقوة العسكرية .فهو حصد تأييدًا
سياسيًا ،على املستويات الرسمية كــافــة ،وشـ ّـد
الـعـصــب الــداخـلــي وزخ ــم ح ــرارة عــاقـتــه بحركة
أمل على خلفية الجاهزية ضد إسرائيل ،وأثبت
م ـج ــددًا أن ــه قـ ــادر ع ـلــى أن يـمـلــك م ـف ـتــاح ال ـحــرب
والسلم .تخطى القرار الدولي  ،1701ودفع رئيس
الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري ال ــى الـسـيــر وراءه في
عملية تجميع األوراق الدولية ملنع ان ــزالق لبنان
نحو ال ـحــرب .كــل ذلــك فــي وقــت عــرف فيه كيف
يـطــوع كــل األدوات الـتــي يمتلكها واس ـت ـفــاد من
توقيت مناسب إقليميًا ودوليًا من واشنطن الى
طهران والعراق وسوريا ولبنان ،كي يعيد التأكيد
أنــه ال يــزال القوة األبــرز واألفعل لبنانيًا من دون
منازع .خالل أيام قليلة ،أطل األمني العام للحزب
السيد حسن نصر الله مرات عدةّ ،
ووجه رسائل
في االتجاهات كافة ،واستفاد من وقوف املجتمع
الدولي وأوروبا تحديدًا وراء االتفاق النووي ومنع
ّ
االنهيار اللبناني ،ليطرح معادلة جديدة ،تبنتها
الحكومة من دون أي التباس.
في هــذا الوقت الــذي كــرس فيه مجددًا حــزب الله
دوره األبعد من الحدود اللبنانية ،وربط ساحات

العراق وسوريا ولبنان في خط تنسيقي واحد،
برز مشهد مناقض تمامًا لدى القوتني األبرز عند
املسيحيني ،وهما تتصارعان على املنابر وعلى
كــل وســائــل التواصل االجتماعي التي باتت في
زمن السلم ،بخالف التسعينيات ،سالحهما في
وجه بعضهما البعض.
منذ  7آب الى األول من أيلول والثاني منه ،أظهرت
ه ــات ــان ال ـق ــوت ــان املـسـيـحـيـتــان أن ـه ـمــا ال ت ــزاالن
غارقتني في أحقاد املاضي ،وفــي نبش القبور،
وفــي تأكيد أن كل استراتيجيتهما تــدور حول
نقطة واحدة ،تتعلق بالصراع الداخلي املسيحي
كمشروع سياسي وحيد من دون التقدم خطوة
واحدة الى األمام .ثمة وقائع سياسية في خطاب
رئ ـيــس ح ــزب ال ـق ــوات الــدك ـتــور سـمـيــر جـعـجــع،
صحيحة مئة فــي املـئــة ،كما فــي خـطــاب رئيس
حــزب التيار الوطني الحر جـبــران باسيل .لكن
كليهما يتحدثان ،وكأنهما ال يزاالن في «املنطقة
الشرقية» وحدها ،بمعنى ّ
توجههما الى جمهور
مسيحية
مسيحي صرف وبناء على إحداثيات
ّ
ووقائع مسيحية ال غير ،ولو أن خطابهما مغلف
بمفهوم الدولة والحقوق والشراكة في الحكومة
وعـ ـن ــاوي ــن اق ـت ـص ــادي ــة ع ــام ــة .خ ـط ــاب ــا جـعـجــع
وباسيل في هذه املرحلة ،ال يمكن النظر إليهما،
من زاوية من هو صاحب الحق بينهما ،وال من
زاوية جوقة الزجالني ،نوابًا ووزراء ومناصرين
ومنتفعني ،الـتــي ت ــرد وراءه ـم ــا وتـنـحــدر باللغة
والكالم الى أدنى مستوى بعدم احترام األدبيات
واألخ ــاق ـي ــات .فــالـتـيــار هــو ح ــزب الـعـهــد ،وبــات
يمتلك حضورًا أقوى من ذي قبل ،بفعل وجوده
فــي السلطة ،وفــي أداء رئيسه الجامع فــي يديه
مـنــاصــب وسـلـطــات وحــركــة داخـلـيــة وخــارجـيــة
ال تـهــدأ .وال ـقــوات تثبت كــل يــوم حـضــورهــا في
القاعدة الشابة ،وتـفــرض أداءه ــا السياسي من

تقرير

ُ
جعجع يقصي سركيس؟
منذ فترة ،واألمينة العامة للقوات
الـلـبـنــانـيــة شــانـتــال ســركـيــس ،ال
تحضر إلــى مكتبها فــي معراب.
س ــؤال بـعــض األش ـخ ــاص عنها،
من إعالميني وغـيــرهّ ،
ممن زاروا
املـ ـق ـ ّـر ال ــرس ـم ــي ل ـ ــ«ال ـ ـقـ ــوات» فــي
اآلونـ ــة األخ ـي ــرة ،ك ــان الـ ـ ّ
ـرد عليه
ّ
أن ســرك ـيــس ُمـنـشـغـلــة بـمـلـفــات
ُّ
جديدة كلفت بها ،تتعلق بشكل
خ ـ ــاص ب ــالـ ـع ــاق ــات ال ـخ ــارج ـي ــة
مع الــواليــات املتحدة األميركية،
وت ـف ـع ـي ــل م ـج ـم ــوع ــات ال ـض ـغــط
ّ
ه ـن ــاك .إال أن م ـســؤولــن آخــريــن
ّ
ف ــي «ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات» يـ ــؤكـ ــدون أن مــا
ّ
تقدم ُمـجـ ّـرد ُ
«حـجــج» ،والحقيقة
ّ
أن رئيس الحزب سمير جعجع،
َ
«أبعد» األمينة العامة عن دائرة
الـقــرار .أكثر مــن مـســؤول قواتي،
ّ
أكـ ــد لـ ــ«األخـ ـب ــار» ن ـقــل ســركـيــس
ملكتبها مــن م ـع ــراب ،إل ــى مكتب
)مروان طحطح(

األمـ ــانـ ــة الـ ـع ــام ــة ال ــرئ ـي ـس ــي فــي
منطقة ضبية« ،بعد أن ارتفعت
النقمة عليها داخل الحزب ،أكان
مــن ن ــواب ووزراءّ ،أم مـســؤولــن
ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــن» .خـ ـ ــفـ ـ ــت وتـ ـ ـي ـ ــرة
ُ
لقاءاتها مع جعجع ،وطلب منها
عــدم متابعة األم ــور التنظيمية،
«على أن تبقى معنية فقط بملف
م ـك ــات ــب الـ ـ ـن ـ ــواب وال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء فــي
ّ
الـحــزب» .إال أن املعلومات داخل
«ال ـق ــوات» تختلف ح ــول السبب
ال ـف ـع ـلــي إلبـ ـع ــاد س ــرك ـي ــس ،بــن
مــن ُيـعـيــد الـسـبــب إل ــى «اتهامها
بتسريب أخبار لوسيلة إعالمية
عــن لقاء بــن الـقــوات ومسؤولني
أم ـي ــرك ـي ــن أث ـ ـنـ ــاء حـ ـص ــول ــه ،مــا
أدى إل ـ ــى ب ـل ـب ـلــة أمـ ـنـ ـي ــة» ،وب ــن
ّ
م ــن ي ـقــول إن «ال ـن ـق ـمــة الـقــواتـيــة
الــداخ ـل ـيــة عـلـيـهــا ه ــي ال ـس ـبــب»،
فيما ال يستبعد آخرون أن يكون
ّ
«ك ــل ه ــدف سـمـيــر جـعـجــع خلف
إبـعــادهــا عــن مـعــراب ،امتصاص
اعتراض القواتيني عليها ،ولكن
من دون تغييرها».
«ق ــان ــونـ ـي ــا» ،ال ت ـ ـ ــزال ســرك ـيــس
ُ
تمارس مهمات األمني العام« ،مع
ب ــدء ال ـت ــداول داخ ـل ـيــا ،بإمكانية
تعيني بديل لها».
في املقابل ،تنفي مصادر معراب
الرسمية ّكل ما ّ
تقدم.
(األخبار)

الزاوية التي حددتها لنفسها ،بصرف النظر عن
أخطاء سياسية تقع فيها والتيار .وهــذا يعني
أنهما ال يحتاجان الــى كل هــذا الــوقــود الكالمي
مــن أجــل حشد املـنــاصــريــن وتثبيت قواعدهما
وانتماءاتهما السياسية ،اإلقليمية والدولية .وكال
رئيسي الحزبني مرشحان لرئاسة الجمهورية،
وهذا يضعهما أمام تحدي االنتقال الى النقاش
السياسي والحركة السياسية البحت من دون
االسـتـمــرار فــي النفخ بـنــار الـخــافــات الداخلية.
ألن ذلك له معنى وحيد أنهما غير قادرين على
الــدخــول فــي مـشــروع حقيقي مــن دون عصبية
حزبية مسيحية قائمة على تهشيم اآلخر ،فيما
ّ
الطرفان يتغنيان بثقافة الـحــوار وعــدم تخوين
اآلخر واحترام االختالف في الرأي وما الى ذلك
مــن مـفــردات حفلت بها ورق ــة التفاهم بينهما.
ويعني أيضًا أن أي خطاب مــن دون ذكــر كلمة
قوات أو تيار لن يكون له املردود نفسه.
توقيت السجال املفتوح منذ أشهر واملتصاعدة
ّ
حدته ،يومًا بعد آخر ،ال يمكن دائما تجاهله ،وال
سيما حني يبرز في املقلب اآلخر حدث في مثل
الـتـطــور األخـيــر املتعلق ب ــأداء حــزب الـلــه إقليميًا
ودول ـيــا .وكــذلــك ألنــه يــأتــي أيـضــا بعد أي ــام قليلة
عـلــى إع ــادة رئـيــس ال ـحــزب الـتـقــدمــي االشـتــراكــي
ّ
وليد جنبالط فرض نفسه قوة سياسية يتعذر
املس بها بسهولة .حتى الحريري حدد إطار عمله
الـسـيــاســي ،وارت ـضــى لنفسه دورًا  -اقتصاديًا
بـحــت ،ومــن حــن الــى آخــر يـمــارس دوره رئيسًا
لـلـحـكــومــة .وحــده ـمــا الـ ـق ــوات وال ـت ـي ــار ال ي ــزاالن
ي ـب ـح ـثــان ع ــن هــويـتـهـمــا الـحـقـيـقـيــة ف ــي تــركـيـبــة
قائمة ،فال يجدان سوى ساحة مسيحية مهترئة
يستخدمانها م ـجــددًا ،وكــأنــه لــم تكفها حــروب
داخلية طويلة األم ــد ،ليبنيا عليها مشروعهما
الخالفي ،ال السياسي.
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لبنان

لبنان
قضية

رفضت األمانة العامة لمجلس الوزراء طلبًا تقدمت به جمعيتان
للحصول على معلومات حول ملف الكهرباء ،استنادًا الى قانون
حق الــوصــول الــى المعلومات ،بحجة عــدم صــدور المراسيم

«حق الوصول إلى المعلومات»

مكافحة الفساد على الورق
هديل فرفور
أفتت
األمانة العامة ملجلس الوزراء
ّ
بـ ـع ــدم ج ـ ـ ــواز ت ـط ـب ـيــق قـ ــانـ ــون ح ــق
ال ــوص ــول إلـ ــى امل ـع ـل ــوم ــات .هـ ــذا مــا
ُي ـم ـكــن اس ـت ـن ـتــاجــه ،ب ـش ـكــل واضـ ــح،
من رفضها ،في  28حزيران الفائت
(الـقــرار رقــم /869ص) ،طلبًا ّ
قدمته
ّ
«املفكرة القانونية» و«كلنا إرادة»،
للحصول على معلومات حول ملف
إنتاج الطاقة الكهربائية.
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار كـ ـ ـ ــان أشـ ـ ـب ـ ــه بـ ـ ـ ـ «مـ ـط ــالـ ـع ــة
قانونية» ُمقتضبة ،استعرض فيه
املدير العام لرئاسة مجلس الوزراء

 %70من ّ اإلدارات العامة
ال تطبق القانون
على رأسها مجلس النواب!
قبل نحو عامّ ،
تقدمت «مبادرة غربال»
ب ـط ـل ـبــات تــرت ـبــط ب ـحــق ال ــوص ــول الــى
املعلومات الى  133إدارة عامة لتبيان
تـطـبـيــق أح ـكــام قــانــون حــق الــوصــول
الــى املعلومات .من بني هــذه الطلبات،
ح ـص ـلــت ال ـج ـم ـع ـيــة ع ـل ــى  34ج ــواب ــا
خـطـيــا ف ـق ــط .م ــا يـعـنــي أن  99إدارة
تجاهلت الطلبات ،أي نحو  %74من
االدارات العامة لم تجد نفسها معنية
(https://al-akhbar.
بتطبيق القانون
ُ
 .)258295/com/Politicsواملـفــارقــة
ّ
ّأن مجلس النواب لم ُينفذ حتى اليوم
الجزء املهم بالقانون املتمثل بتكليف
موظف ّ
يسهل عملية طلب املعلومات!

القاضي محمود مكية ُ
«مالحظات»
(مــرت ـب ـطــة بــامل ـهــل وق ـب ــول الـطـلـبــات
وال ــرس ــوم امل ـتــوج ـبــة لــاسـتـحـصــال
على نسخ من املستندات املوجودة
ُ
لـ ـ ــدى اإلدارة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا) ،وخ ــل ــص
إل ــى ع ــدم إمـكــانـيــة تطبيق الـقــانــون
ّ
«فـ ـ ــي ظـ ـ ــل غـ ـي ــاب ص ـ ـ ــدور امل ــرس ــوم
ال ـت ـط ـب ـي ـقــي ل ــه ( )...وقـ ـب ــل تـشـكـيــل
الهيئة الــوطـنـيــة ملكافحة الـفـســاد».
علمًا أن صدور املراسيم التطبيقية
م ـن ــوط بــال ـح ـكــومــة ن ـف ـس ـهــا .وب ـ ّهــذا
املـ ـعـ ـن ــى ،تـ ـب ــدو ال ـح ـك ــوم ــة وك ــأن ـه ــا
تـتـ ّ
ـذرع بتقاعسها عــن أداء واجبها
لعدم تطبيق القانون!
ُ
إل ــى ذلـ ــكُ ،ي ـث ـيــر الـ ـق ــرار  -امل ـطــال ـعــة،
بـشـكــل واض ـ ــح ،مـســألـتــي «ال ـص ـفــة»
ّ
تتقدم إلى
و«املصلحة» للجهة التي
اإلدارات الـعـ ّ
ـامــة بطلبات للوصول
إلـ ــى امل ـع ـل ــوم ــات (تـ ــم رفـ ــض الـطـلــب
ب ـس ـبــب ان ـت ـف ــاء ال ـص ـف ــة وامل ـص ـل ـحــة
ل ـل ـج ـهــة امل ـت ـق ــدم ــة وفـ ــق م ــا يـ ــرد فــي
خاتمة القرار) ،وهو «أمر غير دقيق
وال ينطبق في حالة هذا القانون»،
ب ـح ـس ــب ت ــأكـ ـي ــد ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـس ــاب ــق
حــامــي غسان
و«ع ـ ـ ّـر
اب» ال ـقــانــون املـ ُ
ّ
ُ
مخيبر ،مشيرًا إلى أن املتقدم بطلب
الحصول على املعلومات ال يحتاج
ّ
إل ــى تـبــريــر صـفـتــه أو منفعته «ألن
الـقــانــون مــرتـبــط بشفافية اإلدارات
ً
أوال».
ُ
ك ـ ـ ـ ـ ــام مـ ـخـ ـيـ ـب ــر ج ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي دع ـ ـ ـ ــت إل ـ ـ ـيـ ـ ــه «املـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــرة
ال ـقــانــون ـيــة» و«ك ـل ـنــا إرادة» ،أم ــس،
تحت عنوان «تعطيل حق الوصول
ٌ
إلـ ـ ـ ـ ــى امل ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــات هـ ـ ـ ــو تـ ـحـ ـص ــن
للفساد» .وكانت الجمعيتان ّ
تقدمتا
ف ــي  2019/4/12ب ـط ـلــب ال ـح ـصــول
على نسخة عن قرار مجلس الوزراء
امل ـت ـع ـلــق ب ـ ـّ «امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى تـحــويــل
الـعـقــد املــوقــع مــع الـشــركــة املـتـعـ ّـهــدة
م ـع ـم ــل دي ـ ــر عـ ـم ــار  2مـ ــن طـبـيـعـتــه
الحالية إلى عقد شــراء طاقة طويل
األمد».

مخاطر القرار

ُ
«ك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــف تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام أي إدارة عـ ـل ــى
مـخــالـفــة ق ــان ــون ح ــق ال ــوص ــول إلــى
املعلومات ،إذا كانت األمانة العامة

ملـجـلــس ال ـ ــوزراء أف ـتــت ب ـعــدم جــواز
ت ـط ـب ـي ـقــه؟» .ت ـس ــاؤل طــرحــه الـبـيــان
الـ ـ ـص ـ ــادر عـ ــن ال ـج ـم ـع ـي ـت ــن ال ـل ـتــن
وصـفـتــا ال ـقــرار ب ـ «الـخـطـيــر» ،كونه
يـصــدر عــن مــرجــع رفـيــع فــي اإلدارة

ُ ّ
ال ـع ــام ــة ُي ـف ـت ــرض أن ي ـك ــون امل ـحــفــز
األس ــاس ل ــإدارات الـعــامــة لتطبيق
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،وه ـ ـ ــو ي ـ ـبـ ــدو «ب ـم ـث ــاب ــة
تعميم أو كلمة سر يراد منها ثني
كل اإلدارات العامة عن االستجابة

التطبيقية للقانونّ .
تذرعت الحكومة بتقصيرها في أداء واجبها
ُ
كي «تفتي» بعدم جــواز تطبيق القانون ،في ما يعد بمثابة
««تعميم» على بقية اإلدارات لالمتناع عن تطبيقه

ّ
تتذرع األمانة
العامة لمجلس
الوزراء بتقصيرها
في أداء واجباتها
لعدم تطبيق
القانون!

يبدو إقرار قوانين مكافحة الفساد وكأنه محاولة من السلطة «لإلستثمار» في المحافل الدولية (مروان طحطح)

لـطـلـبــات الـحـصــول عـلــى مـعـلــومــات
ل ــرف ــع ال ـ ـحـ ــرج الـ ـق ــان ــون ــي ع ـن ـه ــا».
واسـ ّتـعــرض الـبـيــان مـخــاطــر أخــرى
ت ـت ـم ــث ــل ب ـ ـ «امـ ـتـ ـن ــاع ال ـح ـك ــوم ــة عــن
تسليم مـعـلــومــات مــرتـبـطــة بإنفاق
أمـ ـ ـ ــوال مـ ــن الـ ـخ ــزيـ ـن ــة فـ ــي ت ـجــاهــل
واضح ملبدأ الشفافية التي يرسيها
ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون» ،فـ ـض ــا ع ـ ــن «تـ ـح ــوي ــر
السلطة للقوانني وتفسيرها على
ن ـح ــو ي ـ ــؤدي إلـ ــى إعـ ـف ــاء ال ـح ـكــومــة
واإلدارات ال ـع ــام ــة م ــن ال ـض ــواب ــط
وااللـتــزامــات القانونية والــدولـيــة».
ّ
ّ
وأكـ ـ ـ ــدت ال ـج ـم ـع ـي ـت ــان أن م ـطــال ـعــة
مـ ـكـ ـي ــة ال تـ ـخـ ـل ــو مـ ـ ــن «الـ ـتـ ـشـ ــويـ ــه
ال ــواض ــح مل ـض ـمــون ال ـقــانــون خــدمــة
ل ـهــذه ال ـغــايــة (إع ـف ــاء الـحـكــومــة من
ال ـضــوابــط واإللـ ـت ــزام ــات)» ،ولفتتا
ّ
إل ـ ــى أن الـ ـق ــان ــون خـ ـ ـ ّـول ال ـح ـكــومــة
إمـكــانـيــة إص ــدار مــراسـيــم تطبيقية
«عند االقتضاء» ،أي عند الحاجة،
«م ـ ـ ــن دون أن ي ـ ـكـ ــون ص ـ ـ ـ ــدور أي
مــرســوم ب ـحــال مــن األحـ ــوال شــرطــا
لـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــاذه .وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا أكـ ـ ــدتـ ـ ــه ه ـي ـئ ــة
الـتـشــريــع واالس ـت ـش ــارات فــي رأيــن
سابقني ( 2017/441و.)2018/951
فــاملــراس ـيــم الـتـطـبـيـقـيــة ( )...تـهــدف
إل ــى تـسـهـيــل تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون مــن
دون أن يشكل عدم صدورها بحال
من األحوال عائقًا أمام نفاذه».
ّ
ب ـيــان الـجـمـعـيـتــن اعـتـبــر أن ال ـقــرار
ي ـع ـك ــس إتـ ـج ــاه ــا «إلع ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـع ـم ــل
بـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــد اإلدارة ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة ع ـلــى
ســريــة األع ـم ــال اإلداريـ ـ ــة ،ولـحــرمــان
املواطنني واملنظمات غير الحكومية
م ــن إم ـك ــان ـي ــة املـ ـش ــارك ــة ف ــي ج ـهــود
مكافحة الـفـســاد ،خــافــا لـلـمــادة 13
م ــن اتـفــاقـيــة مـكــافـحــة ال ـف ـســاد الـتــي
التزمت بها الــدولــة ( )...وأخـطــر ما
فــي ه ــذا ال ـتــراجــع أن ــه يــأتــي فــي ظل
أزمــة مالية اقتصادية ،أي في وقت
يفترض أن تـبــذل الحكومة جهودا
ك ـب ـي ــرة إلق ـ ـنـ ــاع الـ ـجـ ـه ــات امل ـق ــرض ــة
واملانحة بمصداقيتها في مكافحة
الفساد والحد منه».

استثمار في المحافل الدولية
في  14كانون األول  ،2018أصدرت
الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة ت ـقــريــرًا بـشــأن
اإلت ـف ــاق ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـق ـضــاء عـلــى
جميع أشـكــال التمييز ُالـعـنـصــري.
وفـ ـ ـ ــق الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـيـ ـت ــن« ،ذك ـ ـ ـ ـ ــر نـ ـف ــاذ
الـ ـق ــان ــون ف ــي هـ ــذا ال ـت ـق ــري ــر خـمــس
مـ ـ ـ ـ ـ ــرات» ،وت ـ ـضـ ـ ّـمـ ــن إع ـ ــان ـ ــا ُي ـف ـي ــد

ب ــإن ـش ــاء م ــوق ــع إل ـك ـتــرونــي ملــواك ـبــة
تـطـبـيـقــه «ت ـب ـ ّـن ف ــي م ــا ب ـعــد أن ــه ال
يـعـمــل» ،مــا يـشـيــر إل ــى «إسـتـثـمــار»
الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة لـ ـه ــذا ال ـق ــان ــون
ف ـ ــي امل ـ ـحـ ــافـ ــل الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـل ـت ــروي ــج
بأنها ماضية فــي مـســار «مكافحة
الفساد».
وبـحـســب رئ ـيــس جـمـعـيــة «غــربــال»
أس ـعــد ذب ـي ــان ،ت ـحــاول ال ــدول ــة منذ
ع ــام « 2017ال ـظ ـه ــور بـمـظـهــر الئــق
فــي املـحــافــل الــدول ـيــة وإظ ـهــار أنـهــا
تـ ـح ــاول م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد ،ول ـه ــذا
أخ ــرج امل ـشـ ّـرع الـلـبـنــانــي فــي شباط
 2017قـ ــانـ ــون حـ ــق ال ـ ــوص ـ ــول إل ــى
املعلومات من األدراج بعد  9سنوات
مـ ـ ــن تـ ـق ــديـ ـم ــه ك ـ ـم ـ ـشـ ــروع ق ـ ــان ـ ــون،
واس ـت ـخ ــدم إقـ ـ ـ ُـراره ف ــي ال ـص ـف ـحــات
األولـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي قـ ــدمـ ــت ال ـ ــى مــؤت ـمــر
سيدر لحث املانحني الدوليني على
ت ـق ــدي ــم رزمـ ـ ــة ج ــدي ــدة م ــن ال ــدي ــون
وامل ـنــح» .ولـفــت ذبـيــان إلــى أنــه تلى
قانون حق الوصول الى املعلومات
قــانــونــا «ح ـمــايــة كــاش ـفــي ال ـفـســاد»
و«ال ـش ـفــاف ـيــة ف ــي ق ـطــاع ال ـب ـتــرول»،
ّ
لكنهما ُربـطــا أيـضــا بــإقــرار الهيئة
الــوطـنـيــة ملـكــافـحــة ال ـف ـســادُ ،مـشـيــرا
ال ــى أن امل ــراس ـي ــم الـتـطـبـيـقـيــة الـتــي
ً
من شأنها أن تكون ُمفسرًا وعامال
م ـســاعــدًا ل ـل ـقــوانــن «ه ــي الـشـمــاعــة
ّ
الحكومية
التي تستعملها اإلدارات
اليوم لالستمرار في نهج التعتيم
ّ
الشفافية».
وغياب
ُ
«امل ـ ـ ـف ـ ـ ـكـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــونـ ـ ـي ـ ــة» و«كـ ـلـ ـن ــا
إرادة» دع ـت ــا ال ـح ـكــومــة إلـ ــى «ع ــدم
ال ـ ـتـ ـ ّ
ـذرع ب ـت ـق ـص ـيــرهــا ل ـل ـت ـنـ ّـصــل مــن
مسؤولياتها» ،وبـ «تأكيد التزامها
األخـ ـ ــاقـ ـ ــي وال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ب ـت ـن ـف ـيــذ
قانون حق الوصول الى املعلومات
والتعميم على كل اإلدارات بوجوب
ت ـن ـف ـيــذه .وطــال ـب ـتــا م ـج ـلــس ش ــورى
الدولة بــأداء دوره في تحقيق دولة
الـقــانــون وض ـمــان حـقــوق املــواطـنــن
وح ــري ــاتـ ـه ــم« ،وأن ي ـف ـتــح ال ـب ــرمل ــان
تحقيقا في تمنع اإلدارة العامة عن
تنفيذ قــوانـيـنــه املـتـصـلــة بمكافحة
الفساد ،وأن يبادر إلى إقرار قانون
ب ــإن ـ ّش ــاء ه ـي ـئــة م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد»،
وح ـ ــضـ ـ ـت ـ ــا األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
وامل ـن ـظ ـم ــات امل ــدنـ ـي ــة ع ـل ــى تـشـكـيــل
«أوس ـ ـ ـ ـ ــع إئ ـ ـ ـتـ ـ ــاف وطـ ـ ـن ـ ــي لـ ـص ــون
املـ ـكـ ـس ــب الـ ـحـ ـق ــوق ــي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي
املـتـمـثــل بـقــانــون حــق ال ــوص ــول إلــى
املعلومات».

تقرير

مصانع الحوض األعلى لليطاني :صفر تلوث نهاية الصيف؟
آمال خليل
أنـ ـج ــزت وزارة ال ـص ـنــاعــة واملـصـلـحــة
الوطنية لنهر الليطاني ،نهاية الشهر
امل ـ ــاض ـ ــي ،امل ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن مـســح
امل ــؤس ـس ــات ال ـص ـنــاع ـيــة ف ــي ال ـحــوض
األعـ ـل ــى لـنـهــر ال ـل ـي ـطــانــي .م ـنــذ شـبــاط
الـ ـف ــائ ــت ،ك ـش ـفــت ل ـج ـنــة م ـش ـتــركــة بني
الـ ــوزارة واملصلحة على  201مؤسسة
مـ ــن أصـ ـ ــل  633مـ ــدرجـ ــة فـ ــي ب ـي ــان ــات
الـ ـ ـ ـ ــوزارة .وت ـب ــن بـ ــأن ُ 122م ـن ـهــا غير
ملوث فــي مقابل  79ملوثة أقـفــل منها
 28م ــؤس ـس ــة فـ ـق ــط .الـ ــافـ ــت أن أبـ ــرز
املؤسسات امللوثة كانت املسالخ .إذ أن
جميعها (عددها  )21التي كشف عليها
( 12في البقاع األوسط والغربي و 9في
بـعـلـبــك) ،ال تـلـتــزم بــال ـشــروط البيئية.
وتــأتــي فــي الــدرجــة الثانية مؤسسات
الـصـنــاعــات الـغــذائـيــة والـعـضــويــة (45
مؤسسة ملوثة مــن بــن  .)52إزاء هذه
ال ـن ـت ــائ ــج ،وعـ ــد وزي ـ ــر ال ـص ـنــاعــة وائ ــل
أبــو فاعور في حفل إطــاق «خطة رفع

الـتـلــوث الـصـنــاعــي عــن نـهــر الليطاني
 الـخـطــوات واإلجـ ــراءات املـتـخــذة» ،فيال ـس ــراي الـكـبـيــر أم ــس ،بــالــوصــول إلــى
«صفر تلوث نهاية الصيف».
ل ـكــن ،كـيــف ال ــوص ــول إل ــى ذل ــك ف ــي ظل
وج ــود حــوالــي  600مؤسسة صناعية
غ ـيــر مــرخ ـصــة ف ــي ال ـب ـقــاعــن األوسـ ــط
وال ـغــربــي و 123ف ــي بـعـلـبــك – الـهــرمــل
وغ ـي ــر م ــدرج ــة ف ــي ب ـي ــان ــات الـ ـ ـ ــوزارة؟.
وع ـل ـيــه ،ف ــإن أك ـث ــر م ــن  1200مــؤسـســة
تضخ تلوثها فــي حــوالــي  20فــي املئة
من مساحة لبنان .مع ذلك ،يتعذر على
القوى األمنية ،بقصد أو من غير قصد،
تنفيذ الـقــرارات القضائية بإقفال عدد
مــن املؤسسات امللوثة املــدعــى عليها؟.
علمًا بأن املصلحة أتمت عامها األول في
حملة التصويب على أصحاب املصانع
امل ـل ــوث ــة ل ـل ـن ـهــر .ورغـ ـ ــم أن مــاحـقـتـهــم
ً
ات ـ ـخـ ــذت أش ـ ـك ـ ــاال إداري ـ ـ ـ ـ ــة وق ـض ــائ ـي ــة
وإع ــامـ ـي ــة ،إال أن ال ـح ـم ـلــة ك ـش ـفــت أن
امل ـلــوثــن يـحـظــون بـغـطــاء رس ـم ــي ،في
مقابل ماليني الدوالرات التي تقترضها

يحظى الملوثون
بغطاء رسمي فيما
تقترض الدولة
ماليين الدوالرات
لتنظيف الليطاني

تستغرق محاكمة الملوثين شهورًا طويلة ال ُيلزمون حاللها بوقف التلوث (هيثم الموسوي)

الدولة لتنظيف الليطاني.
امللوثون ال ـ  79الذين «قبضت عليهم»
اللجنة املشتركة ،يتمادون في جرمهم
برغم تلقيهم اإلنذارات واإلدعاء عليهم
أمام القضاء الجزائي .إذ أن  4مؤسسات
منها تلقت إنذارًا أول باإللتزام البيئي.
«وع ـنــد إعـ ــادة الـكـشــف عليها مــن قبل

وزارة ال ـب ـي ـئ ــة تـ ـب ــن عـ ـ ــدم ال ـت ــزام ـه ــا
بالشروط البيئية املطلوبة ضمن املهلة
املحددة لها ،فتم ارسال كتاب ثان يطلب
فيه من جديد اإللتزام بالشروط البيئية
وأع ـط ـي ــت م ـه ـلــة ج ــدي ــدة لـتـطـبـيـقـهــا»
علمًا أن هـنــاك سـبــع دعـ ــاوى قضائية
أمـ ـ ــام ال ـق ــاض ــي امل ـن ـف ــرد الـ ـج ــزائ ــي فــي
بعلبك تبلغ و 68دعــوى أمــام القاضي
املنفرد الـجــزائــي فــي زحـلــة .وتستغرق
املحاكمات شـهــورًا طويلة مــن دون أن
تـقـتــرن بــوقــف ج ــرم الـتـلــويــث املستمر.
األحـ ـك ــام الـقـضــائـيــة ال ـتــي صـ ــدرت عن
ال ـق ــاض ــي امل ـن ـف ــرد ال ـج ــزائ ــي ف ــي زحـلــة
محمد شرف في بعض دعاوى التلويث،
ش ـك ـل ــت س ــاب ـق ــة فـ ــي ت ـك ــري ــس م ـف ـهــوم
الجريمة البيئية .إذ لم يفرض غرامات
مالية فقط ،بــل ألــزم امللوثني بتنظيف
املـ ـس ــاح ــات ال ـت ــي ت ـس ـب ـبــوا بـتـلــويـثـهــا
وتـشـجـيــرهــا .ورغ ــم إيـجــابـيــة األح ـكــام
القضائية ،إال أنـهــا قابلة لإلستئناف
الــذي من شأنه أن يوقف التنفيذ ،ومن
ش ــأن املحاكمة أن تـطــول أم ــام محكمة

استئناف الجنح ،وتتفاقم األمور فيما
لــو لــم يلتزم املــدعــى عليهم بــإجــراءات
اإللتزام البيئي خالل املحاكمة ويستمر
في التلويث طيلة امد املحاكمة .مع ذلك،
لــم تشهد الـتــدابـيــر القضائية اللجوء
تدابير مؤقتة تصل الى إقفال املؤسسة
امللوثة خالل املحاكمة.
فــي خطته املــوعــودة ،يقلب أبــو فاعور
صفحات أسالفه ويركز على تصحيح
«خطيئة الترخيص» مــن دون تطبيق
شرط اإللتزام البيئي .فيما يلفت رئيس
املصلحة سامي علوية إلى ان الوصول
إل ـ ـ ــى صـ ـف ــر ت ـ ـلـ ــوث ي ـق ـت ـض ــي «ت ــأم ــن
استدامة اإلجــراءات والرقابة واملالحقة
القضائية واالعالمية ،بعد أن تم تعيني
خـ ـب ــراء مل ـتــاب ـعــة ال ـ ـتـ ــزام  74مــؤس ـســة،
ال سـيـمــا م ـصــانــع ال ـف ـئــة األولـ ـ ــى الـتــي
تحظى بتمديد مهل مستمر» .وشـ ّـدد
على إل ــزام أصـحــاب املصانع بتشغيل
مـ ـحـ ـط ــات الـ ـتـ ـك ــري ــر خ ـ ـ ــال امل ـح ــاك ـم ــة
لتالفي استئناف األحكام والتهرب من
تنفيذها.
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أزمة نفايات  ...2015عائدة قريبًا
حبيب معلوف
تزامن انعقاد اجتماع لجنة البيئة النيابية ووزير البيئة فادي جريصاتي،
أمس ،مع اعتصام نظمته التحالفات البيئية وائتالف ادارة النفايات أمام
وزارة البيئة اعتراضًا على ما ّ
تضمنته خارطة طريق الوزارة التي صادق
على معظمها مجلس الوزراء ...في وقت تتوالى حاالت الرفض في املناطق
لخطط املطامر واملحارق املقترحة.
اجتماع أمس سيطرت عليه أربع قضايا أساسية .االولى أثارتها النائبة
بوال يعقوبيان حول مدى تطبيق عقود خطة الطوارئ في مطمري برج
حـمــود والـكــوسـتــابــرافــا ،وق ــد وع ــد رئـيــس اللجنة م ــروان حـمــادة بــدعــوة
مجلس االنماء واالعمار لحضور الجلسة املقبلة ملساءلته حول املوضوع،
فيما طلب جريصاتي تشكيل لجنة تحقيق برملانية في األمــر .القضية
الثانية هي مواقع املطامر ،وقــد اجمع املشاركون على ضــرورة اختيار
املواقع الـ  25التي تقترحها خطة وزارة البيئة وفق معايير علمية واضحة
يسهل اق ـنــاع ال ـنــاس بـهــا ،مــع تـشــديــد عـلــى أن نـجــاح التخفيف والـفــرز
واعتماد الطمر الصحي بدل املكبات العشوائية ،يفترض ان يغنينا عن
املحارق املقترحة في خارطة طريق الوزارة والحكومة .اما القضية الثالثة
فتناولت تطبيق مرسوم الفرز وتأمني تمويل املعالجة وتوضيحات حول
مسألة التخفيف وكيفية اعــداد قانون يشمل هذا املوضوع مع موضوع
ال ـفــرز .وكـشــف وزي ــر البيئة انــه أع ـ ّـد دفــاتــر ش ــروط نموذجية للبلديات
لتلزيم الكنس والجمع والـفــرز ،وكـ ّـرر التأكيد على ضــرورة التمييز بني
الرسوم املباشرة وغير املباشرة على النفايات التي تطال املنتجات ،وتلك
املتعلقة بمسؤولية املنتج تطبيقًا ملبدأ ِّ
«امللوث يدفع» .أما القضية الرابعة
فهي طرح استيضاحات حول العقود االخيرة ،ال سيما مع «رامكو» ،التي
تتضمن بندًا يتعلق بالفرز من املصدر وضــرورة تأمني الشركات ثالثة
مستوعبات ،وهو ما لم تطبقه الشركة امللتزمة بتغطية من مجلس االنماء
ّ
واالعمار الذي أشرف على العقود وتنفيذها .واذ أكد وزير البيئة انه وجه
كتبًا في هذا الخصوص ،وأن الجواب كان أن هناك غموضًا في العقد ،وان
الشركات تعتبر أن الـ 27دوالرًا التي تتقاضاها على الطن ال تكفي للفرز
من املصدر ،كان الرأي الغالب بأن هذا املبلغ أكثر من كاف ويجب التشدد
في محاسبة الشركات ومراقبتها.
ّ
اما في ما يتعلق باالعتصام أمام وزارة البيئة امس ،فقد حذر املعتصمون
بأن نهاية خارطة الطريق املقترحة من قبل الحكومة ستكون وخيمة اذا
اعتمد خيار املحارق.
انطالقا من كل ذلــك ،وبعد تأكيد بلديات اقليم الـخــروب ،امــس ،رفضها
انـشــاء اي مطمر او مـحــرقــة فــي منطقة الـجـيــة ،ومــع التعثر فــي منطقة
الشمال ،ووصــول مطمر الجديدة الــى ال ــذروة ،وقــرب انتهاء مهلة اتحاد
بلديات الضاحية لعدم طمر أكثر من  1000طن في مطمر الكوستابرافا
(حسب قــرار مجلس ال ــوزراء) مما يعني التوقف عن استقبال نفايات
الشوف وعاليه قريبا… ومــع تعثرات اخــرى في معظم املناطق وظهور
بوادر كبيرة لعودة النفايات الى الشوارع في أكثر من نصف مناطق لبنان
قريبا ،من دون افق لحلول معقولة ،يبدو اننا سنكون ،قريبًا ،أمام مأزق
أكبر من ذلك الذي شهدناه عام  ،2015ألن الثقة املفقودة بخطط الحكومة
اصبحت اكبر بسبب التخبط في الوزارات املختصة والتأخر في إنضاج
االستراتيجيات والحلول ،وبسبب ضعف الطبقة السياسية عامة وعدم
اهتمامها اال باالستثمارات املربحة واهمالها القضايا الحقيقية كالنفايات
ومعالجتهاّ .
اما اآلمال املعلقة على توافق سياسي بني احزاب السلطة لفرض الخيارات
املقترحة فــي خــارطــة الطريق بالقوة ،فــان هــذا يمكن ان يصح ،فيما لو
كــان هـنــاك تــوافــق حقيقي بالحد االدن ــى ،ولــو كــانــت هـنــاك حـلــول عادلة
واستراتيجية مدروسة فعال .واذ يستبعد العارفون التوافق على مواقع
للمعالجة في ظل الرفض الشعبي املنتظر وعدم رغبة هذه القوى في اتخاذ
قرارات غير شعبوية ،باالضافة الى صعوبة ايجاد تمويل ملعالجة النفايات،
السيما للخيارات املكلفة جدا كالحرق ،وهو املوضوع الحساس الذي تم
تاجيل البحث به في جلسة مجلس الوزراء االخيرة التي خصصت لهذا
امللف ...ليس مستبعدا في ظل هذه االزمة ان تتأزم االمور اكثر ،ويصبح
جزء من قوى السلطة وأحزابها ،قريبًا ،في صفوف املتظاهرين املطالبني
برفع النفايات من الشوارع.

عائالت لبنان تساند عائالت فلسطني
األصدقاء األعزاء
ملناسبة الذكرى الثانية عىل رحيل الصديق العزيز املخرج جان شمعون ،أحد
مؤسيس هذه اللجنة والداعم الدائم لها مع العزيزة مي مرصي ،ندعوكم
ملشاركتنا الغداء الشهري يف مطعم فوزي برج الحامم غولدن توليب ،يوم
األربعاء  ٤أيلول ،من الواحدة ظهرا حتى الثالثة عرصا .هذا الغداء وكل
النشاطات حتى نهاية السنة ستكون لدعم األرس يف القدس ،أي تكافل
أرسي كام بدأنا سنة .2003
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رياضة

رياضة
الكرة اللبنانية

حنين الى الزمن الجميل

األندية في قفص االتهام

بين الماضي والحاضر ّ
تبدلت
االمور كثيرًا في كرة القدم
اللبنانية ،فولد ذاك الحنين الى
الزمن الجميل ،أي الى تلك
االيام حيث عرفت الفرق
زحمة على صعيد الالعبين
أصحاب المستوى المميز،
وهو أمر يختلف تمامًا عماّ
هي عليه الحال في هذا
ّ
الزمن ،حيث بات الالعب الجيد
عملة صعبة ،فباتت صورة
اللعبة مغايرة ّ
كليًا
شربل ّ
كريم
يـ ـك ــرر أحـ ـ ــد ال ــاعـ ـب ــن امل ـخ ـضــرمــن
الذين ال يزالون يتألقون في املالعب،
ّ
رغم تخطيه سن االعتزال الطبيعي،
ّ
أن عمره طــال فــي اللعبة بسبب قلة
الــاع ـبــن املـمـيــزيــن ال ــذي ــن اقـتـحـمــوا
كـ ــرة الـ ـق ــدم ال ـل ـب ـنــان ـيــة ف ــي امل ــواس ــم
القريبة املاضية .ويتقاطع هذا الكالم
مع حنني كبير عند البعض الى أيام
العبني نجوم ال يــزالــون يستذكرون
أهـ ــداف ـ ـهـ ــم ال ـج ـم ـي ـل ــة وإنـ ـج ــازاتـ ـه ــم
الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــدي االنـ ــديـ ــة
واملـنـتـخــب .ويـنـسـحــب ال ـكــام ايضًا
ليصل الى ّ
حد املقارنة بني ما عرفته
م ــاع ــب ل ـب ـنــان وم ــا ت ـش ـهــده حــالـيــا،
حـيــث ي ـتـ ّـم الـتـصــويــب ت ـحــدي ـدًا على
مسألة انـخـفــاض مستوى املنافسة
واملستوى الفني بسبب عــدم ارتقاء
ـدد ال ي ـس ـت ـه ــان بـ ــه مــن
م ـس ـت ــوى ع ـ ـ ـ ٍ
الالعبني الى مرتبة اللعب في دوري
الدرجة االولى.
امل ـ ـهـ ــم أن االس ـ ـ ـبـ ـ ــاب تـ ـتـ ـع ــدد ل ـه ــذه
املـ ـعـ ـضـ ـل ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــاح ـ ــق الـ ـ ـ ـ ــدوري

ال ـل ـب ـن ــان ــي م ــوس ـم ــا ب ـع ــد آخـ ـ ــر ،لـكــن
ّ
ـان واحــد
املفارقة أنها تصب فــي مـكـ ٍ
في نهاية املطاف ،حيث يمكن تحديد
هوية املسؤول االول واالخير عنها،
ّ
والـ ـت ــي ال ي ـب ــدو أن الـ ـح ــل ل ـهــا يقف
على مسافة قريبة من املالعب التي
اشتاق جمهورها الــى أسماء تطلق
آهاتهم ويتغنون بها على أنها رموز
وطنية وتاليًا تاريخية.
العودة الى املاضي ال تترك املرء أمام
اقتناع مستند إلى أسس علمية تقول
بــأن هناك ف ــوارق كبيرة بــن الالعب
في املاضي ونظيره في الحاضر ،إذ
ـاب
إن االم ــر قــد يـكــون طبيعيًا السـبـ ٍ
ال تــرت ـبــط ب ــال ـق ــدرة الـفـنـيــة لــاعـبــن
الـســابـقــن وال ـحــال ـيــن .ه ــذه املـســألــة
تــأخــذنــا ال ــى نـقـطــة اس ــاس ـي ــة ،وهــي
العقلية القديمة التي ال تزال سائدة
في اللعبة ،والتي لم تتبدل مع ّ
تبدل
ّ
وتطورها ،ما أبقى الالعب
كرة القدم
اللبناني في الــدائــرة نفسها ،أي إنه
ـان يـبـعــد سـنــوات
بـقــي واق ـفــا فــي م ـكـ ٍ
طــويـلــة ال ــى الـ ــوراء .والــافــت أن ــه في
تلك السنوات كان عطاء الالعب أكبر،
وذلــك انطالقًا مــن انتمائه العاطفي
ال ــى ن ــادي ــه ،وذلـ ــك ع ـكــس م ــا ظـهــرت
عـلـيــه ال ـح ــال ف ــي أح ـي ــان ك ـث ـيــرة ،في
الفترة االخيرة ،حيث الوالء االول هو
للقيمة املالية التي يتمحور حولها
الـعـقــد ال ــذي يــربــط الــاعــب بــالـنــادي
الذي يدافع عن الوانه.

بين الهواية واالحتراف
وتضاف الى هذه النقطة نقطة اخرى
ال يمكن أن تسقط من ذهــن متابعي
الـكــرة فــي تسعينيات الـقــرن املاضي
وال ي ــزال ــون يـتــابـعــونـهــا ف ــي ايــامـنــا
ه ـ ــذه .وه ـن ــا ال ـح ــدي ــث ع ــن مــاحـظــة
يمكن اخــذهــا مــن اي ص ــورة قديمة
لالعبني ينشطون في الدوري ،حيث
ت ـبــدو الـبـنـيــة الـجـســديــة لغالبيتهم
مـ ـمـ ـتـ ــازة ،وذل ـ ـ ــك ب ـع ـك ــس مـ ــا يـظـهــر
عـلـيــه الع ـبــون حــالـيــون يـلـعـبــون في
دوري االضـ ــواء لكنهم ال يتمتعون

يحتاج الالعب اللبناني إلى التطور أكثر (عدنان الحاج علي)

ّ
باملقومات البدنية املطلوبة.
ل ـهــذه الـنـقـطــة اه ـم ـيــة فـنـيــة يعرفها
املــدربــون املحليون ،وتحديدًا اولئك
الــذيــن خــاضــوا غـمــار دوري الــدرجــة
االولـ ـ ــى ،إذ يـعـلـمــون م ــدى تــأثـيــرهــا
عـلــى االداء ال ـعــام لــاعــب ،ويعلمون

تبدو األندية المسؤولة األولى عن
عدم إنتاج الالعبين وتطويرهم
ايـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا س ـ ـب ـ ــب ض ـ ـع ـ ــف الـ ــاع ـ ـبـ ــن
الـحــالـيــن عـلــى ه ــذا الـصـعـيــد ،وهــو
طــري ـقــة عـيـشـهــم غ ـيــر امل ـتــزنــة وع ــدم
انتباههم الى انواع مأكلهم وساعات
نــوم ـهــم ،وه ــو أم ــر مـسـتـغــرب لـكــون
كانت المنافسة في الماضي أقوى من اليوم (عن الويب)

قسم كبير منهم يعيش حـيــاة شبه
احترافية بحيث ال يشغل أي وظيفة
غير ال ـكــرة ،وذل ــك عكس الــوضــع في
املاضي حيث عاش الالعبون ظروفًا
صعبة بفعل وظائف متعبة ،لكنها
ايـضــا انعكست ايـجــابــا على طريقة
مكان ما ،إذ كونها كانت
عيشهم في
ٍ
ت ـف ــرض ع ـل ـي ـهــم االس ـت ـي ـق ــاظ ب ــاك ـرًا،
ف ــاض ـط ــروا إلـ ــى ال ـخ ـل ــود ل ـل ـنــوم في
وقت مبكر وابتعدوا عن السهر.
ٍ
لـ ــذا ،ف ــإن م ـســألــة ذهـ ــاب ال ـب ـعــض الــى
ع ـ ـيـ ــش حـ ـ ـي ـ ــاة االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراف مـ ـ ــن دون
االنـشـغــال بوظيفة اخ ــرى أخــذتــه الــى
ال ـع ـي ــش ح ـ ـ ـ ّـرًا وم ـ ــن دون الـ ـت ــزام ــات،
ـراغ ك ـب ـي ـرًا وأراد مــأه
ف ــوج ــد وق ــت ف ـ ـ ٍ
بأمور تؤثر سلبًا في مسيرته
احيانًا
ٍ
ال ـ ـكـ ــرويـ ــة ،م ـن ـه ــا ال ـس ـه ــر أو ت ـحــويــل
الطعام الى وسيلة تسلية.

العقلية االدارية القديمة
كل هذا ال يساعد الالعب الحالي على
تطوير مستواه ،لكن ايضًا هناك من
ُيـســأل بشكل اســاســي عــن عــدم ّ
تطور
ٍ
الالعب واللعبة ،وهــي ادارات االندية
الـتــي تعتبر املـســؤولــة االول ــى عــن كل
ش ـ ــيء فـ ــي مـ ــا خ ـ ـ ّـص ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ـتــي
تــرتـبــط بـفــرقـهــا ع ــام ــة .ه ــذه اإلدارات
ه ــي م ــن ي ـخ ـت ــار امل ـ ــدرب ـ ــن ،وه ـ ــي مــن
تضع استراتيجيات االنتقاالت ،وهي
التي تشرف على فرق الفئات العمرية

املـ ـفـ ـت ــرض ان تـ ـك ــون م ـن ـت ـج ــة ،وه ــي
م ـس ــؤول ــة ع ــن االرض ال ـت ــي ُي ـف ـتــرض
الزرع فيها ،أي املالعب التي ال تصلح
بـمـعـظـمـهــا إلط ـ ــاق م ـش ــاري ــع تـطــويــر
الــاعـبــن مـنــذ صـغــرهــم حـتــى الفريق
االول.
ويبدو الفتًا أن كل االندية ذهبت الى
تعيني العبني سابقني لالشراف على
اجـهــزتـهــا الـفـنـيــة ،لـكــن الـقـســم االكـبــر
بشكل
مـ ّنـهــم فـشــل فــي مـهــامــه ،ال بــل
ٍ
ّ
متميز على
العب
أدق فشل في تقديم
ٍ
صــورتــه .وفــي هــذه النقطة ضــرر عام
على اللعبة ،لكن سببها بديهي أيضًا،
إذ إنــه فــي ايــام هــؤالء املــدربــن الذين
ّ
تميزوا سابقًا كالعبني بالفطرة ،لم
على
يـكــن هـنــاك مــدربــون تكتيكيون َّ
ـال ،وب ــال ـت ــال ــي ل ــم يـتـلــق
م ـس ـت ــوى ع ـ ـ ـ ٍ
املـ ــدربـ ــون ال ـح ــال ـي ــون اعـ ـل ــى االفـ ـك ــار
الـتـكـتـيـكـيــة ،لـ ــذا ال يـمـكـنـهــم تـطــويــر
الالعبني الحاليني ،ما يعني أنه ليس
هناك كــوادر تدريب يخدمون اللعبة
ُ
بالشكل املطلوب ،وهو أمر تسأل عنه
االندية طبعًا ،وخصوصًا تلك التي ال
تثق الــى حـ ٍّـد كبير بــاملــدرب االجنبي
ً
الـ ـق ــادم عـ ـ ــادة ب ـم ـش ــروع ب ـن ــاء طــويــل
االم ــد مقابل طـلـ ٍـب مشترك عند هذه
االندية بتحقيق النتائج قبل اي شيء
آخر ،ال االستثمار بالالعبني الشبان
ّ
للتطور،
ومنحهم فــرصــة االحـتـكــاك
وهو أمر لو لم يكن موجودًا ملا ذهب
االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي أخ ـي ـرًا ال ــى إجـبــار
ـدد م ـعـ ّـن من
ـاد ع ـلــى إش ـ ــراك عـ ـ ٍ
ك ــل نـ ـ ٍ
الالعبني الشبان في املوسم املقبل.
ومـ ـس ــأل ــة ال ـن ـه ــج ال ـ ـعـ ــام أو الـعـقـلـيــة
ّ
االداري ـ ـ ـ ــة الـ ـس ــائ ــدة ال ـت ــي ت ــرك ــز عـلــى
بشكل خاص،
االهتمام بالفريق االول
ٍ
ال ّ
بشكل صحيح على صعيد
تؤسس
ٍ
الـنــاشـئــن ثــم تـطـلــب تنمية موهبته
عندما يصل الــى الفريق االول بفعل
ت ـلــك املــوه ـبــة الـطـبـيـعـيــة ال ـتــي ول ــدت
معه .لكن ما هو متعارف عليه هو أن
املدير الفني ال يمكنه تطوير الالعب
ً
ع ـل ــى ص ـع ـيــد ت ـن ـم ـيــة ع ـض ــات ــه م ـثــا
ً
إذا لــم يكن قــد تـ ّ
ـأســس اصــا بالشكل
امل ـط ـل ــوب ،فـ ـ ـ ــاالدارة ال ـف ـن ـيــة بطبيعة
الـحــال ليست تدريبًا مـبــاشـرًا ،ولهذا
السبب يوجد مــدربــون متخصصون
في جوانب عديدة مع املديرين الفنيني
فــي العالم املـتـقـ ّـدم .واملــديــر الفني في
نهاية املـطــاف يتركز عمله االساسي
عـلــى ضـبــط الـفــريــق تكتيكيًا ووضــع
االستراتيجيات املناسبة ،والدقة في
اخـتـيــار الــاع ـبــن ،وق ـ ــراءة املـبــاريــات
بشكل صحيح ،وادارة املجموعة.
ٍ
ب ـب ـســاطــة ،ص ـنــاعــة ال ــاع ــب ت ـب ــدأ من
إدارات االندية التي ّ
تعي أيضًا اللجان

الفنية املوكلة باستراتيجياته العامة،
والتي تضع الهيكلية املالية املفترض
أن يـ ـت ــم اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاره ــا ف ـ ــي االمـ ــاكـ ــن
الصحيحة لتفرز هيكلية فنية عامة
ً
انـطــاقــا مــن الـفـئــات الـعـمــريــة وص ــوال
الى الفريق االول.
ُ
نتج االساسي هو االداري الذي
إذا ،امل ِ
ّ
ّ
لديه فكر معي ،وهو فكر لم يتبدل مع
ّ
تبدل الزمن في انديةٍ عديدة ،وقد ظهر
في االعــوام االخيرة انه بات متشابهًا
ناد وآخر ،فاللوم ال يجب أن ُيلقى
بني ٍ
دائ ـمــا عـلــى امل ـشــاكــل املــال ـيــة ،إذ حتى
ّ
ً
لــو سلمنا ج ــدال بــأن مــداخـيــل اللعبة
ـررت الــدولــة دعمها،
صــارت كبيرة وق ـ ُ
ليس هناك ك ــوادر كثر إلدارة االندية
بشكل مثالي ،بسبب سيطرة العقلية
ٍ
الـقــديـمــة الـتــي تــرفــض احـيــانــا االفـكــار
الشابة وتبعد االداريني الشبان.
واالهـمـيــة االداريـ ــة فــي تطوير اللعبة
تـبــدو جـلـ ّـيــة حـتــى مــن خ ــال الـقــوانــن
العصرية ،ويمكن اخذ معايير االتحاد
اآلسيوي لناحية شروط املشاركة في
دوري ابـ ـط ــال آسـ ـي ــا ،والـ ـت ــي ت ـصـ ّـوب
مـبــاشــرة عـلــى ض ــرورة وج ــود االدارة
املـحـتــرفــة بـكــل مــا للكلمة مــن معنى،
بينما فــي لبنان ال يمكن الــدعــوة الى
االح ـ ـتـ ــراف ف ــي ظ ــل س ـي ـطــرة الـعـقـلـيــة
الهاوية التي لم تأخذ اللعبة الى االمام
سابقًا ،إذ يبدو الوضع وكــأن االندية
ت ــدور فــي نـفــس الـحـلـقــة مــوسـمــا بعد
آخر ،فيبقى العمل اليومي كالسيكيًا،
ّ
وي ــتـ ـس ــع الـ ـ ـف ـ ــراغ ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــدور حــولــه
الجميع موسمًا بعد آخر ،فيترك خلفه
فــراغــا لناحية ايـجــاد خلفاء جديرين
للنجوم القديمني.
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قطر تكشف شعار كأس العالم
حسين فحص
خـطــت قـطــر ومـعـهــا االت ـح ــاد الــدولــي
لكرة القدم  FIFAخطوة جديدة نحو
مــونــديــال  ،2022وذل ــك بـعــد إعــانـهــا
شعار نهائيات كأس العالم ،من خالل
عرضه في معالم مختلفة حول العالم.
إعالن الشعار كان عند الساعة 20:22
بتوقيت العاصمة القطرية الــدوحــة،
وجاء اختيار الوقت نسبة إلى موعد
املونديال في عام .2022
العاصمة اللبنانية بيروت كانت لها
م ـشــاركــة ف ــي ه ــذه االحـتـفــالـيــة ،حيث
ُع ــرض الشعار على صـخــرة الــروشــة،
بحضور شخصيات رسمية ،وحشد
مـ ــن اإلع ــامـ ـي ــن واملـ ــواط ـ ـنـ ــن ال ــذي ــن
ح ـض ــروا ل ــرؤي ــة ش ـعــار ك ــأس الـعــالــم.
وإض ــاف ــة إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة الـلـبـنــانـيــة،
ُع ـ ــرض ال ـش ـع ــار ف ــي عـ ــدد م ــن ال ـ ــدول،
ب ـي ـن ـه ــا ال ـ ـكـ ــويـ ــت ُ
وع ـ ـ ـمـ ـ ــان واألردن
وتــونــس والـجــزائــر وامل ـغــرب والـعــراق
وفلسطني وليبيا والسودان.
وجاء عرض شعار كأس العالم أمس،
في وقت بدأت فيه قطر منذ فترة عبر
«الـلـجـنــة الـعـلـيــا لـلـمـشــاريــع واإلرث»
بتنظيم احـتـفــاالت وفعاليات تتعلق
بــال ـحــدث الـ ـك ــروي ال ـك ـب ـيــر ،وه ــي في
معظمها فعاليات ثقافية واجتماعية
وري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،تـ ـح ــاك ــي ك ـ ـ ــأس ال ـع ــال ــم
واألج ـ ــواء الـتــي سـتــرافـقـهــا .وتــرافـقــت
حملة إطالق شعار مونديال قطر مع
حـمـلــة إعــام ـيــة ك ـب ـيــرة ،وح ـم ـلــة عبر
وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي شــارك
فـيـهــا ع ــدد كـبـيــر مــن ن ـجــوم الــريــاضــة
حــول العالم ،أكــدوا دعمهم مللف قطر
 ،2022وضـ ــرورة الـعـمــل عـلــى إنـجــاح
املونديال ،لكونه من أكبر التظاهرات
الرياضية حول العالم وأهمها.
وبـحـســب الـلـجـنــة الـعـلـيــا للمشاريع

ُ
أضيئت صخرة الروشة بشعار المونديال (عدنان الحاج علي)

واإلرث ،فـ ـق ــد اس ـ ـتـ ــوحـ ــي الـ ـشـ ـع ــار
باللون األبيض من «الشال (الوشاح)
ال ـص ــوف ــي ال ـت ـق ـل ـي ــدي الـ ـ ــذي يــرتــديــه
الـ ـن ــاس حـ ــول ال ـع ــال ــم ،وفـ ــي املـنـطـقــة
العربية والخليج على وجه التحديد
ب ــأش ـك ــال وت ـصــام ـيــم م ـت ـع ــددة خــال
فصل الـشـتــاء» .وفــي هــذا األم ــر داللــة
أي ـض ــا ،ل ـكــون امل ــون ــديــال ال ـق ـطــري من
املـ ـق ــرر أن ي ـق ــام ف ــي ش ـه ــري تـشــريــن
الـ ـث ــان ــي /نــوف ـم ـبــر وكـ ــانـ ــون األول/
ديسمبر ،أي في فصل الشتاء ،وذلك
مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـج ـن ــب درج ـ ـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــرارة
امل ــرتـ ـفـ ـع ــة ف ـ ــي الـ ـصـ ـي ــف ف ـ ــي ال ـ ـ ــدول
الخليجية.
ويستوحي تصميم الشعار األبيض
ال ـل ــون عـلــى خـلـفـيــة بــال ـلــون الـعـنــابــي
(ال ـلــون ال ــذي يــرمــز إل ــى ق ـطــر) ،وكتب
تحته «فيفا كأس العالم قطر ،»2022
من شكل الكأس الذهبية للمونديال،
والرقم  8الــذي يرمز إلى عدد املالعب
التي ستستضيف النهائيات املقامة
لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى فـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرق
األوس ـ ــط وش ـم ــال إفــري ـق ـيــا .وبـحـســب
اللجنة أيضًا ،فــإن الشعار يشبه رمز
«ال ــانـ ـه ــاي ــة» ،وذل ـ ــك ف ــي إشـ ـ ــارة إلــى
«اإلرث املـسـتــدام ال ــذي سيبقيه كأس
العالم  2022في قطر واملنطقة».
واعتمد الشعار على خلفية عنابية،
ويرمز في جزئه العلوي إلى «طبيعة
الحركة الرشيقة واملــرنــة التي يتميز
ب ـهــا ال ـ ـشـ ــال» ،وع ـل ــى جــان ـبــه األي ـســر
ك ــرة ق ــدم مـحــاطــة بنقطتني كالنقاط
«ال ـت ــي ت ـس ـت ـخــدم ف ــي ال ـل ـغــة الـعــربـيــة
ف ــوق ال ـح ــروف وتـحـتـهــا ،وت ــرم ــز إلــى
ثراء الخط العربي» .ويتضمن الشعار
أيـضــا أن ـمــاط زخــرفــة «مـثــل تـلــك التي
تطرز يدويًا على الشال القطري ،وتعد
جــزءًا مهمًا من تــراث البالد» ،وتعتبر
ً
«فـنــا عربيًا أصـيــا تمتد ج ــذوره في

أع ـمــاق امل ـخ ــزون الـثـقــافــي فــي الــوطــن
العربي» ،بحسب اللجنة.
ويــأتــي الـكـشــف عــن ش ـعــار املــونــديــال
اليوم ،في وقت انهت فيه قطر إنجاز
عـ ـ ــدد مـ ــن املـ ـنـ ـش ــآت وامل ـ ــاع ـ ــب ال ـت ــي
م ــن املـ ـق ــرر أن تـسـتـضـيــف ن ـهــائ ـيــات
كـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم .وكـ ـم ــا ُ ال ـ ـش ـ ـعـ ــار ،ف ــإن
جـمـيــع املــاعــب ال ـتــي أن ـش ـئــت أو تلك
ال ـتــي يـسـتـمــر الـعـمــل عـلــى إن ـجــازهــا،
مستوحاة مــن اإلرث وطبيعة البالد.
فـ ـهـ ـن ــاك مـ ــاعـ ــب ُبـ ـنـ ـي ــت عـ ـل ــى ش ـكــل
األشــرعــة ،وملعب مدينة الخور الذي
ُبني على شكل صدفة ،وفي هذا األمر
دالل ــة على البحر وأهميته بالنسبة
إلــى قطر ،كما السفن الشراعية التي
ُ
ت ـ َـع ـ ّـد جـ ــزءًا م ــن ث ـقــافــة ال ـب ـلــد .وه ـنــاك
أيـ ـض ــا م ـل ـعــب م ـي ـن ــاء الـ ــدوحـ ــة ال ــذي
ُبـنــي بطريقة تعكس املــوقــع البحري
ل ـلـم ـل ـعــب ،والـ ـ ــذي ي ــوح ــي ب ــأن ــه كــائــن
بحري خارج من املياه.
وم ـ ــن األمـ ـ ـ ــور امل ـه ـم ــة فـ ــي امل ــون ــدي ــال
ال ـق ـط ــري ،أن امل ــاع ــب ق ــري ـ ٌـب بعضها
مــن بـعــض ،وه ــو األم ــر ال ــذي سيتيح
للجماهير مـشــاهــدة أكـثــر مــن مـبــاراة
فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ال ـ ــواح ـ ــد ،مـ ــا ي ـخ ـف ــف مــن
األعباء املالية على السياح.

ُ
استوحي الشعار من
الشال (الوشاح) الذي
يرتديه الناس في
المنطقة العربية

قطر على الطريق الصحيح «العنابي» جاهز لكأس العالم
بدأ العد العكسي لمونديال
قطر  .2022المنشآت التي
ستستضيف المباريات بدأت
تجهز وتم افتتاح بعضها،
وفي الموازاة يجري العمل
على تأهيل المنتخب األول
وتجهيزه ليظهر بالصورة
المطلوبة خالل النهائيات
المونديالية .نتائج مميزة
في آسيا ،ومشاركات خارجية
ناجحة ،تعطي مؤشرات
على نجاح مرتقب في
2022
بـعــد فــوزهــا ب ـشــرف تنظيم نهائيات
كأس العالم لكرة القدم  ،2022اتخذت
قطر العديد من الخطوات إلتمام العرس
الـ ـك ــروي األكـ ـب ــر ف ــي ع ــال ــم امل ـس ـ ًتــديــرة
على أحـســن وجــه ممكن ،خــاصــة أنها
املـ ـ ــرة األول ـ ـ ــى ال ـت ــي تـسـتـضـيــف فـيـهــا
دول ــة مــن ال ـشــرق األوسـ ــط بـطــولــة من
ه ــذا الـحـجــم .للظهور بــأفـضــل صــورة
م ـم ـك ـنـ ّـة ،ع ـم ـلــت الـ ــدولـ ــة املـسـتـضـيـفــة
على شقني رئيسيني ،تجهيز منشآت
ري ــاضـ ـي ــة ع ــال ـي ــة الـ ـ ـج ـ ــودة ،وت ـط ــوي ــر
مستوى املنتخب الوطني .تحسن هذا

حقق المنتخب نجاحات كبيرة أخيرًا (اللجنة العليا للمشاريع واإلرث)

األخـيــر كثيرًا فــي فـتــر ٍة وجـيــزة .مزيج
من سياسة التجنيس واالعتماد على
م ــواه ــب أكــادي ـم ـيــة «أسـ ـب ــاي ــر» ،جعال
م ــن مـنـتـخــب ق ـطــر أف ـض ــل املـنـتـخـبــات
اآلسيوية أخـيـرًا ،كما يتوقع أن يكون
ظ ـهــور املـنـتـخــب ب ـصــورة مـشــرفــة عــام
 ،2022في ظل النتائج الجيدة أخيرًا.
بالعالمة الكاملة ،تـ ّ
ـربــع منتخب قطر
على عــرش آسيا ،بعد أن حقق سبعة
ان ـت ـص ــارات ف ــي سـبــع م ـبــاريــات خــال
بـطــولــة آس ـيــا األخـ ـي ــرة .األداء الـعــالــي
لــ«الـعـنــابــي» جعله ضيفًا فــي بطولة
كوبا أميركا لعام ّ ،2019
كأول منتخب
عربي يشارك في املسابقة .بعيدًا عن
النتائجّ ،
قدم املنتخب ً
أداء ّ
جيدًا .ثبات

فـنـ ّـي واسـتـقــرار إداري ،أوص ــل رسائل
واضـ ـح ــة ب ـ ــأن ق ـط ــر ج ــاه ــزة لـبـطــولــة
ُ
كأس العالم ،التي ستقام على أرضها
وبــن جماهيرها ،وهــو مــا أكــده وزيــر
خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن
ّ
آل ث ــان ــي ،عـنــدمــا عــلــق عـلــى الـتـتــويــج
األول ملنتخب قطر بكأس آسيا« ،الوعد
هو كأس العالم في قطر .»2022
منذ أن تم اإلعــان عن استضافة قطر
ل ـن ـهــائ ـيــات كـ ــأس ال ـع ــال ــم  ،2022بــات
ه ــدف الـعـنــابــي األول ه ــو االس ـت ـعــداد
ل ـلــذهــاب ب ـع ـي ـدًا ف ـ ًـي امل ـش ــارك ــة األول ــى
باملونديال ،إضافة إلــى املنافسة على
ج ـم ـيــع الـ ـبـ ـط ــوالت الـ ـق ــاري ــة امل ـم ـك ـنــة.
ل ـت ـح ـق ـيــق ه ـ ــذا ال ـ ـهـ ــدف ،ق ـ ــام االتـ ـح ــاد

القطري بتقديم عروض االحتراف عن
القطرية
طريق ضم الالعبني إلى الفرق
ً
(في مختلف الفئات العمرية) ،خاصة
فــريـقــي لـخــويــا وال ـس ــد ،وم ــن ث ــم منح
الجنسية القطرية لالعبني ّ
املميزين.
الـ ـخـ ـط ــوة األبـ ـ ـ ــرز ل ـل ـقـ ّـي ـمــن ع ـل ــى ه ــذا
املـشــروع ،تمثلت في تطوير أكاديمية
«أس ـ ـبـ ــايـ ــر» ،الـ ـت ــي ع ـم ـلــت ع ـل ــى صـقــل
ً
ال ـعــديــد م ــن امل ــواه ــب ال ـشــابــة وص ــوال
ل ـتــأل ـق ـهــا م ــع امل ـن ـت ـخــب األول .تقضي
فلسفة أسباير ورؤيـتـهــا تكوين جيل
رياضي عالي املستوى ،قادر على رفع
راية قطر في املحافل الدولية ،وذلك عبر
الـجـمــع بــن الــريــاضــة والـتـعـلـيــم تحت
سقف واحــدّ .
تأسست األكاديمية عام
 ،2004وكان إيفان برافو ـ املدير السابق
لــاس ـتــرات ـي ـج ـيــات داخ ـ ــل ن ـ ــادي ري ــال
مــدريــد ـ املـفـتــاح الــرئـيــس لـنـجــاح هــذه
الـتـجــربــة ،بعد أن وقــع االخـتـيــار عليه
مــن جــانــب االت ـحــاد الـقـطــري .لــم تأخذ
ً
التجربة وقتًا طويال لتثبت نجاحها،
فسرعان مــا تـكـ ّـون فريق قطري شــاب،
حـقــق لـقــب ك ــأس آس ـيــا لـلـشـبــاب تحت
ســن الـ ـ  19سنة فــي مـيــانـمــار .تدرجت
هذه املواهب الشابة في مختلف الفئات
ً
الـعـمــريــة ،وصـ ــوال إل ــى املـنـتـخــب األول
الذي شارك في كأس آسيا ،والذي ضم
 8العبني نشأوا في أكاديمية أسباير،
أبـ ــرزهـ ــم ه ـ ــداف ال ـب ـط ــول ــة امل ـع ــز ع ـلــي،
وتدين قطر للمدرب فيليكس سانشيز
الذي أشرف على العبيه الحاليني على
مدى السنوات املاضية.
م ــع ن ـهــايــة ك ــأس آس ـي ــا األخـ ـي ــر ،بــاتــت

ً
أكــادي ـم ـيــة أس ـبــايــر م ـث ــاال يـحـتــذى في
ع ــال ــم كـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،وقـ ــد ن ــال ــت ال ـعــديــد
م ــن اإلش ـ ـ ـ ــادات م ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـج ـهــات
الكروية ،كان آخرها من رئيس اللجنة
األوملبية النيوزيلندية مايكل روالنــد
سـتــانـلــي ،ال ــذي زار األكــاديـمـيــة مطلع
األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي .وب ـع ــد ج ــول ــةٍ بــن
أسوار األكاديميةّ ،
رحب مدير الرياضة
واالستراتيجيات في أسباير ماركوس
إي ـغــر بــالـضـيــف ال ـن ـيــوزي ـل ـنــدي ،وق ــدم
لــه شــرحــا مــوسـعــا عــن األكــادي ـم ـيــة ،ثم
أخذه في جولة للتعرف على منشآتها،
بما في ذلــك مبنى مدرسة األكاديمية
ومركز ًتطوير أداء كــرة القدم الجديد،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى ب ــاق ــي امل ـ ــراف ـ ــق .وصـ ــرح
ستانلي عـقــب جــولـتــه فــي األكــاديـمـيــة
ً
قـ ـ ــائـ ـ ــا« ،ل ـ ـقـ ــد س ـ ــاف ـ ــرت كـ ـثـ ـيـ ـرًا ح ــول
الـ ـع ــال ــم م ــن م ــوق ــع م ـن ـص ـبــي كــرئ ـيــس
للجنة األوملبية النيوزيلندية ،ورأيــت
م ــؤس ـس ــات ري ــاض ـي ــة ك ـث ـي ــرة ،لـكـنـنــي
ً
صــراحــة لــم َأر قــط مـثـيــا ملــا رأي ـتــه في
أكاديمية أسباير هنا فــي قطر .ولعل
الـجـمــع بــن الــريــاضــة والـتـعـلـيــم تحت
س ـقــف واح ـ ــد ،ف ــي ظ ــل وجـ ــود مـنـشــآت
ب ـه ــذا ال ـح ـج ــم والـ ــدقـ ــة وك ــذل ــك وج ــود
كفاءات وكوادر تدريبية وفنية وعلمية
مــن مختلف الجنسيات ،هــو مــا يميز
أكاديمية أسباير عن باقي املؤسسات
الــريــاض ـيــة ال ـعــامل ـيــة ،وه ــو ال ـســر وراء
ت ــأل ــق ال ــري ــاض ــة ال ـق ـط ــري ــة ف ــي اآلون ـ ــة
األخـيــرة فــي عــدة مـجــاالت ومناسبات
دولية وقارية».
ح .ف.
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رياضة

الكرة األوروبية

رياضة
أخيرًا ،أسدل الستار فجر أمس الثالثاء عن أحد أهم وأبرز أسواق االنتقاالت في العالم ،الـ«ميركاتو األوروبي الصيفي» .كما اعتاد المتابعون
دائمًا ،هنالك أندية أوروبية تكون على رأس الهرم ،وأخرى منها تقبع في القاع .لذا ،يمكن وضع بعض النقاط على الحروف ،ومعرفة
من هي األندية التي خرجت من هذا «الميركاتو» بطريقة محترفة إذا صح التعبير ،وفازت بلقب «الميركاتو األفضل» بين األندية األوروبية.
وعلى الجهة المقابلة ،ال بد من وجود فرق أوروبية فازت بلقب آخر أيضًا ،والذي يعرف بالـ«الميركاتو األسوأ» في أوروبا

ال انتقاالت بعد اليوم

خاسرون ورابحون في «الميركاتو الصيفي»
حسن رمضان
بعد مضي الجولتني األولــى والثانية
مـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدوري اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،ق ـ ـ ـ ّـدم نـ ــادي
إن ـتــر م ـيــانــو نـفـســه م ــن ج ــدي ــد ،على
أن ــه أح ــد أب ــرز املـنــافـســن ه ــذه السنة
ع ـلــى ل ـقــب ال ـ ـ ــدوري امل ـح ـل ــي .ال يمكن
ألي م ــن أن ــدي ــة أوروب ـ ــا ال ـحــال ـيــة ،من
مـنــافـســة «امل ـيــركــاتــو» ال ــذي قــامــت به
إدارة «النيراتزوري» مع بداية املوسم
ال ـج ــدي ــد .ص ـف ـقــات م ـت ــوازن ــة ومـفـيــدة
لـ ـلـ ـف ــري ــق ،وق ـ ـبـ ــل ك ـ ــل ش ـ ـ ـ ــيء ،م ـف ـي ــدة
ألفـ ـك ــار املـ ـ ــدرب اإليـ ـط ــال ــي أن ـطــون ـيــو
ك ــون ـت ــي .األخـ ـي ــر ،ب ـحــد ذاتـ ـ ــه ،يعتبر
الـصـفـقــة األه ــم إلدارة إنـتــر ومــديــرهــا
ال ــري ــاض ــي جــوس ـي ـبــي م ــاروت ــا ،نـظـرًا
إل ــى الـشـخـصـيــة املـمـيــزة ال ـتــي يتمتع
بها كونتي وقــدرتــه على اإلب ــداع رغم
تواضع بعض األسماء في تشكيلته.
سـتـيـفــانــو س ـن ـســي ،ن ـي ـكــولــو ب ــاري ــا،
دي ـي ـغ ــو غـ ــوديـ ــن ،رومـ ـيـ ـل ــو ل ــوك ــاك ــو،
أل ـك ـس ـي ــس س ــانـ ـشـ ـي ــز ،كــري ـس ـت ـيــانــو
ب ـ ـيـ ــراغـ ــي وف ــالـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــو الزارو .هــو
باختصار ،ســوق االنـتـقــاالت األفضل
ف ـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـن ــاصـ ـف ــة م ـ ــع ال ـف ــري ــق
امل ـ ــدري ـ ــدي أت ـل ـت ـي ـك ــو .أس ـ ـمـ ــاء ك ـث ـيــرة
وف ــي مــراكــز عــديــدة ،وفـيـهــا خليط ما
بــن ال ـخ ـبــرة وال ـش ـبــاب .خـلــف اإلن ـتــر،
يــأتــي ن ــادي أتلتيكو م ــدري ــد ،ال ـنــادي
الـ ـث ــان ــي فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة اإلس ـب ــان ـي ــة،
ال ـ ـ ــذي ط ـغ ــى «ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط» ع ـل ــى س ــوق
انتقاالته الصيفي .كان السؤال ،كيف
يمكن إلدارة فــريــق أن تـعـ ّـوض رحيل
اف ـضــل الع ــب ف ــي ال ـفــريــق؟ واملـقـصــود
هـ ـن ــا الـ ـف ــرنـ ـس ــي أن ـ ـط ـ ــوان غ ــري ــزم ــان
الع ــب بــرشـلــونــة الـحــالــي .ولـكــن إدارة
نـ ـ ــادي «ال ـ ــروخ ـ ــي ب ــانـ ـك ــوس» كــانــت
جاهزة وبـقــوة ،وتعاقدت مع املوهبة
البرتغالية جواو فيليكس من بنفيكا

ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ب ـم ـب ـلــغ وص ـ ــل إل ـ ــى 136
مليون دوالر .صحيح أن الــرقــم كبير
جـدًا ،خصوصًا أن الالعب لم يتجاوز
ّ
ال ـ ــ 19مــن ع ـمــره ب ـعــد ،إال أن فيليكس
ومـ ــا ي ـق ـ ّـدم ــه الـ ـي ــوم م ــع أت ـل ـت ـي ـكــو فــي
الــدوري ،يعطي املتابعني والجماهير
فكرة عن مدى ّ
قوة هذا الشاب الصغير
ّ
الذي لديه الكثير ليقدمه في املستقبل
ال ـق ــري ــب .ت ـع ــاق ــدات أخـ ــرى ع ـلــى غ ــرار
ال ـظ ـه ـيــر ال ـب ــرازي ـل ــي ل ـ ـ ــودي ،الـظـهـيــر
األي ـمــن اإلنـكـلـيــزي ك ـيــران تــريـبـيــر من
تــوتـنـهــام الـلـنــدنــي ،املــدافــع اإلسـبــانــي
هيرموسو مــن إسبانيول االسباني،
العب خط الوسط اإلسباني ماركوس
لورنتي من ريــال مدريد ،وغيرها من
الـصـفـقــات ال ـج ـيــدة لـلـفــريــق .أتلتيكو
مــدريــد أق ــدم عـلــى بـيــع الع ــب االرت ـكــاز
اإلس ـبــانــي رودريـ ـغ ــو إل ــى مانشستر
سيتي اإلنـكـلـيــزي فــي صفقة وصلت
قيمتها إلــى  70مليون ي ــورو .مقارنة
بــالــاعـبــن الــذيــن خــرجــوا مــن الـنــادي
املـ ــدريـ ــدي ،وال ــاع ـب ــن ال ــذي ــن ارت ـ ــدوا
قميص الفريق اليوم ،يمكن القول إن
الـ«أتليتي» مـ ّـر بــإحــدى أفضل فترات
االنتقاالت في تاريخه الحديث.

السوق األضعف

بــالـنـسـبــة إل ــى األن ــدي ــة ال ـت ــي قـ ّـدمــت
واحـ ــدة مــن أس ــوأ نــوافــذ االن ـت ـقــاالت
ال ـص ـي ـف ـيــة ،فـ ــإن الـ ـن ــادي اإلن ـك ـل ـيــزي
مانشستر يونايتد يأتي على رأس
الـ ـق ــائـ ـم ــة .األخ ـ ـيـ ــر ،اسـ ـتـ ـق ــدم بـعــض
الــاعـبــن الـجـيــديــن ،مــن بينهم وان
بـيـســاكــا ،الظهير األي ـمــن اإلنكليزي
املـمـيــز مــن كــريـسـتــال بـ ــاالس ،هــاري
ماغواير ،الــذي بــات أغلى مدافع في
تاريخ الكرة قادمًا من ليستر سيتي
بمبلغ وص ــل إل ــى  97مـلـيــون دوالر،
ودان ـي ـيــل جــامـيــس ال ـشــاب الــويـلــزي

أغلى الالعبين في الدوريات األوروبية األربعة الكبرى بالدوالر األميركي
الدوري اإلسباني :جــواو فيليكس (أتلتيكو مدريد-
 137م ـل ـي ــونــا) ،انـ ـط ــوان غ ــري ــزم ــان (ب ــرش ـل ــون ــة130 -
مـلـيــونــا) ،إيــديــن ه ــازار (ري ــال مــدريــد 107 -مــايــن)،
فرنكي دي يونغ (برشلونة 79 -مليونًا) ،لوكا يوفتش
(ريال مدريد 70 -مليونًا).
الدوري اإلنكليزي :هاري ماغواير (مان يونايتد97 -
مليونًا) ،نيكوالس بيبي (آرسنال 87 -مليونًا) ،رودريغو
(مان سيتي 75 -مليونًا) ،جواو كانسيلو (مان سيتي-
 72مليونًا) ،تانغاي ندومبيليه (توتنهام 67 -مليونًا).

يعتبر بول بوغبا ونيمار أبرز
الخاسرين بعد نهاية
الميركاتو الصيفي
الصغير الذي أتى من سوانزي سيتي.
ت ـعــاقــدات «م ـمـ ّـيــزة» دفــاع ـيــا ،قابلها
«عقم» في التعاقدات الهجومية .مع
رحـيــل كــل مــن املهاجمني البلجيكي
روم ـ ـيـ ـلـ ــو لـ ــوكـ ــاكـ ــو وال ـت ـش ـي ـل ـي ــان ــي
ألكسيس سانشيز ،أصبح االعتماد
األول فــي «اليونايتد» على الثالثي
م ـ ـ ــارك ـ ـ ــوس راشـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــورد ،وأن ـ ـتـ ــونـ ــي
مارسيال وجيسي لينغارد ،الثالثي
ال ــذي لــن يـحـقــق لـســولـشــايــر بطولة
الـ«بريمرليغ» بطبيعة الحال .ربما
يشكل جواو
فيليكس إضافة يـعـتـبــر سـ ــوق ان ـت ـق ــاالت الـيــونــايـتــد
كبيرة
لألتليتي ه ــو األس ـ ــوأ ب ــن األن ــدي ــة األوروبـ ـي ــة
(باتريسيا دي
الـكـبــرى ،نـظـرًا إلــى تــذبــذب املستوى
ميلو موريرا ـ
أ ف ب)

الدوري اإليطالي :روميلو لوكاكو (إنتر ميالنو84 -
مليونًا) ،ماتياس دي ليخت (يوفنتوس 82 -مليونًا)،
هيرفينغ لوزانو (نابولي 41 -مليونًا) ،دانيلو (يوفنتوس
 39مليونًا) ،كوستاس مانوالس (نابولي 39 -مليونًا).
الدوري األلماني :لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونيخ-
 82مـلـيــونــا) ،مــاتــس هاملز (دورت ـمــونــد 41 -مليونًا)،
بـنـجــامــان بــافــار (بــاي ــرن مـيــونـيــخ 38 -مـلـيــونــا) ،كريم
دم ــرب ــاي (ل ـي ـفــركــوزن 34 -م ـل ـيــونــا) ،أدي ـم ــوال لــوكـمــان
(اليبزغ 27 -مليونًا).

واألداء اللذين انعكسا على النتائج
في املباريات األولى من الدوري.
في ّكل فترة لالنتقاالت ،هناك بعض
املـ ـل ــف ــات دائـ ـم ــا م ــا ت ـف ـتــح ،وفـ ــي ه ــذا
الـصـيــف ب ــرز مـلــف الـنـجــم الـبــرازيـلــي
ن ـي ـم ــار فـ ــي بـ ــاريـ ــس س ـ ــان ج ـي ــرم ــان
والفرنسي بول بوغبا في مانشستر
يــونــاي ـتــد .األخ ـي ــر ،وب ـعــد الـكـثـيــر من
األخ ـ ـبـ ــار ال ـت ــي رب ـط ــت اس ـم ــه ب ــري ــال
مدريد اإلسباني ،ها هو اليوم ال يزال
مــداف ـعــا ع ــن ألـ ــوان فــريـقــه الـيــونــايـتــد
ب ـعــد أن أغ ـل ــق س ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت .ما
أق ــدم عليه بــوغـبــا خ ــال ه ــذا الـســوق
ً
ليس عمال احترافيًا أب ـدًا ،فناديه لم
يــدخــل فــي أي مـفــاوضــات مــع الـنــادي
امللكي ،رغــم ذلــك ،استمر ببعض من
حــركــات «الـتـمـ ّـرد» على إدارة النادي
ً
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،آم ـ ــا ف ــي أن يـنـتـهــي به
امل ـط ــاف مــرتــديــا أل ـ ــوان «املـيــريـنـغــي»
ف ــي م ــدري ــد ،ول ـك ــن هـ ــذا ل ــم يـحـصــل،

وه ــو ال ـيــوم ال ـخــاســر األك ـب ــر ،خاصة
اذا اسـتـمــر مـسـتــواه فــي ال ـتــراجــع .ما
حدث مع بول بوغبا ال يمكن مقارنته
بما حصل مع البرازيلي نيمار خالل
الفترة عينها .ابــن ال ــ 27عامًا ،لم يزر
تدريبات النادي الباريسي سوى في
بعض املناسبات املتباعدة خالل فترة
االنتقاالت ،وهذا ّ
يعبر عن مدى «عدم
اح ـت ــراف ـي ــة» ه ــذا ال ـب ــرازي ـل ــي .نـيـمــار،
وم ـ ــع م ـض ــي  4جـ ـ ــوالت ف ــي الـ ـ ــدوري
الـفــرنـســي حـتــى اآلن ،لــم يـسـتــدع من
قبل امل ــدرب األملــانــي تــومــاس توخيل
إلــى أي مــن املـبــاريــات املحلية .نيمار
في النهاية لم يحصل على ما أراده،
بــرش ـلــونــة أص ـب ــح م ــن امل ــاض ــي اآلن،
وربما ،العبون كنيمار وبوغبا البد
من التعامل معهم بهذه الطريقة من
ق ـبــل إدارات ف ــرق ـه ــم ،ن ـظ ـرًا إل ــى عــدم
احترامهم ألنديتهم وجمهورهم وكل
من سار خلفهم.
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فــوز شــاق حققه املنتخب األميركي
لـ ـك ــرة ال ـس ـل ــة ع ـل ــى حـ ـس ــاب ن ـظ ـيــره
ال ـتــركــي ض ـمــن ال ـجــولــة ال ـثــان ـيــة من
مـ ـن ــافـ ـس ــات املـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـخ ــام ـس ــة
لبطولة العالم لكرة السلة املقامة في
ال ـصــن .امل ـب ــاراة لــم تـنـتــهِ فــي وقتها
األصلي ،فذهب املنتخبان الى شوط
إض ــاف ــي ت ـم ـكــن خ ــال ــه االم ـيــرك ـيــون
مــن حسم امل ـبــاراة بنتيجة (.)92-93
األش ــواط ()19-18( )21-21( )41-26
( .)11-12( ،)20-16وأضــاع املنتخب
التركي فرصة تحقيق فوز تاريخي
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب امل ـن ـت ـخ ــب األمـ ـي ــرك ــي
ب ـع ــدم ــا أض ـ ـ ــاع  4رم ـ ـيـ ــات ح ـ ــرة فــي
الثواني الست األخـيــرة ،عندما كان
متقدمًا بفارق نقطة ( .)92-91حتى
إن األت ـ ـ ـ ــراك أضـ ــاعـ ــوا ف ــرص ــة حـســم
ال ـل ـق ــاء ف ــي ال ــوق ــت األصـ ـل ــي عـنــدمــا
ك ـ ــان ـ ــوا م ـت ـق ــدم ــن بـ ـ ـف ـ ــارق نـقـطـتــن
( ،)79-81لكن الــدفــاع التركي ارتكب
خطأ قبل جزء من الثانية من نهاية
املباراة ،ليحصل املنتخب االميركي
على ثــاث رميات حــرة ،سجل منها
اث ـ ـن ـ ـتـ ــن .وبـ ـلـ ـغ ــت نـ ـسـ ـب ــة ت ـس ـج ـيــل
امل ـن ـت ـخــب األمـ ـي ــرك ــي ع ــن الـنـقـطـتــن
 ،%35وع ــن ال ـثــاث ن ـقــاط  .%35أمــا
املـنـتـخــب ال ـتــركــي ،فـقــد بـلـغــت نسبة
تسجيله عــن الـنـقـطـتــن  ،%48وعــن
الثالث نقاط .%36
ومن جهته ،حقق املنتخب األسترالي
فـ ـ ـ ــوزًا م ـه ـم ــا عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ن ـظ ـي ــره
ال ـس ـن ـغ ــال ــي ( )68-81فـ ــي ال ـج ــول ــة
ال ـثــان ـيــة م ــن م ـنــاف ـســات «مـجـمــوعــة
املـ ـ ــوت» ال ـث ــام ـن ــة .وت ــدي ــن أس ـتــرال ـيــا
بـ ـ ـف ـ ــوزه ـ ــا إلـ ـ ـ ــى جـ ـ ـن ـ ــاح ي ـ ــوت ـ ــا جـ ــاز
األميركي جو إينغلز الذي كان على
ب ـع ــد ت ـم ــري ــرة ح ــاس ـم ــة م ــن تـحـقـيــق
إنجاز تاريخي يتمثل بـ«تريبل دبل»
هي األولى في تاريخ البطولة ،بعدما
س ـج ــل  17ن ـق ـطــة م ــع  10م ـتــاب ـعــات
و 9تمريرات حاسمة .وأضــاف نجم
سان أنتونيو سبيرز باتي ميلز 22
نـقـطــة ،بينها  12فــي الــربــع الـثــالــث.
وهو الفوز الثاني في مونديال 2019
ألستراليا املرشحة بقوة لوضع ّ
حد
لهيمنة الــواليــات املتحدة على لقب
البطولة العاملية ،بعدما حققت فوزًا
تــاري ـخ ـيــا ع ـلــى األخـ ـي ــرة ف ــي م ـبــاراة
ودي ــة اسـتـعــدادًا للمونديال .وفــازت
أس ـتــرال ـيــا ف ــي ال ـجــولــة األول ـ ــى على
ّ
األمرين
كندا ( ،)92-108لكنها عانت
أمام السنغال لتحقيق الفوز الثاني،
راف ـع ــة رص ـيــدهــا إل ــى  4ن ـق ــاط .وفــي
املجموعة ذاتها فازت ليتوانيا على
كندا ( ،)69-92وضمنت تأهلها مع
أستراليا الى الدور الثاني.
ّ
وتعد أستراليا مع صربيا واليونان
وإسبانيا وفرنسا ضمن املرشحني
النتزاع اللقب من املنتخب األميركي
امل ـف ـت ـقــد ل ـل ـعــديــد م ــن نـ ـج ــوم دوري
امل ـح ـتــرفــن .وع ـلــى رغ ــم أن املنتخب
األس ـ ـ ـتـ ـ ــرالـ ـ ــي يـ ـ ـع ـ ـ ّـد مـ ـ ــن امل ــرشـ ـح ــن
ل ـل ـت ـتــويــج بــال ـل ـقــب هـ ــذا الـ ـع ــام ،لكن
ال ـتــاريــخ ي ـصـ ّـب فــي عـكــس مــا يــأمــل،
ّ
إذ لم يسبق ألستراليا تخطي عتبة
ال ــدور ربــع النهائي فــي  11مشاركة
ســابـقــة فــي مــونــديــال الـسـلــة .وتــأمــل
أسـتــرالـيــا حجز بطاقتها إلــى دورة
األل ـعــاب األوملـبـيــة فــي الـيــابــان العام
املقبل ،حيث يضمن أصحاب املراكز
الـسـبـعــة األولـ ــى ف ــي نـهــائـيــات كــأس
العالم لكرة السلة ،وجودهم في بالد
الساموراي.
ول ــم يـظـهــر املـنـتـخــب األس ـتــرالــي في
مستواه الجيد ،وحسم الشوط األول
بصعوبة بفارق ثالث نقاط (،)33-36
قبل أن ينتفض في الثاني ،وتحديدًا
الــربــع الثالث الــذي شهد تألق ميلز
( ،)17-24قبل أن يحسم األخير (-21
.)18
ووص ـ ـ ــف م ـ ـ ــدرب أسـ ـت ــرالـ ـي ــا أنـ ـ ــدري
لـيـمــانـيــس ال ـس ـن ـغــال ب ــأن ــه «أط ـ ــول»
فــريــق واجـهــه ،معتبرًا أن «السنغال

تـ ـط ــرح ب ـع ــض ال ـت ـح ــدي ــات ال ـف ــري ــدة
ّ
وتعرض نجم
بطول قامة العبيها».
أس ـت ــرال ـي ــا وف ــري ــق غ ــول ــدن سـتــايــت
ووري ـ ـ ــرز األم ـي ــرك ــي أنـ ـ ــدرو بــوغــوت
ل ـ ـص ـ ـفـ ــارات االس ـ ـت ـ ـه ـ ـجـ ــان م ـ ــن ق ـبــل
الـجـمــاهـيــر املـحـلـيــة ف ــي دون ـغ ـقــوان.
وكـ ــان ال ــاع ــب ال ـبــالــغ م ــن الـعـمــر 34
عامًا هدفًا لألمر ذاتــه خــال املباراة

ال ـثــانــي ب ـفــوزهــا عـلــى ال ـيــابــان (-89
 )76مـ ـع ـ ّـوض ــة خ ـس ــارت ـه ــا امل ـ ـبـ ــاراة
األولى أمام الواليات املتحدة ،ضمن
الخامسة.
املجموعة
ّ
ومـ ــن ج ـه ـت ـهــا ،حــق ـقــت فــرن ـســا ف ــوزًا
مريحا على املنتخب األردن ــي الذي
ّ
ودع ال ـب ـطــولــة بـنـتـيـجــة (،)64-103
وخــرجــت أملــانـيــا بعد خسارتها من
ال ــدوم ـي ـن ـي ـك ــان ب ـن ـت ـي ـجــة (.)68-70
وي ـخ ـت ـتــم مـنـتـخــب األردن م ـش ــواره
فــي مــونــديــال الـسـلــة غ ـدًا الخميس،
بمواجهة قوية أمام أملانيا.
وف ــي أبـ ــرز مــواج ـهــات ال ـي ــوم ،تلعب
ال ـي ــوم إي ـطــال ـيــا م ــع صــرب ـيــا (14:30
ب ـت ــوق ـي ــت ب ـ ـي ـ ــروت) وف ـ ـنـ ــزويـ ــا مــع
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــن ( )15:00وتـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــس م ــع
بــورتــوريـكــو ( )11:30وإسـبــانـيــا مع
إيران ()15:30
(األخبار)

ذهبت مباراة الواليات المتحدة
وتركيا الى شوط إضافي
االولـ ـ ـ ــى ض ــد كـ ـن ــدا األحـ ـ ــد امل ــاض ــي،
ب ـس ـبــب ان ـت ـق ــاده ال ـس ـ ّـب ــاح الـصـيـنــي
سون يانغ خالل مونديال السباحة
الذي استضافته الصني هذا الصيف.
وف ــي املـجـمــوعــة ال ـس ــادس ــة ،أنعشت
نـيــوزيـلـنــدا آمــال ـهــا ف ــي ب ـلــوغ ال ــدور
الـثــانــي بـفــوزهــا عـلــى مونتينيغرو
ّ
معوضة خسارتها املباراة
()83-93
األولى أمام البرازيل التي فازت على
اليونان في قمة الجولة الثانية (-79
 .)78وحذت تشيكيا حذو نيوزيلندا،
وأبـقــت على آمــالـهــا فــي بـلــوغ الــدور

أضاع المنتخب التركي
الفوز (هيكتور
ريتامال ـ أ ف ب)

استراحة
3248 sudoku
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أفقيا

 -1عشيقة املستشار األملاني هتلر وزوجته لفترة قصيرة قبل انتحارهما –  -2راهب
ّ
السيء على القيصر نيقوال الثاني وزوجته أوائــل
روسـ ّـي مــارس سحره وتأثيره
القرن املاضي – ّ -3
تسيب أمني – مقياس مساحة عند الفالحني –  -4كذب – من أيام
األسبوع –  -5يبس اللحم أو الخبز – رداء ُيرفع على األكتاف خاصة في أيام الشتاء
الـبــاردة – حــرب باألجنبية –  -6شاعر مسرحي فرنسي في العصر الكالسيكي –
حقول العنب –  -7ما يغطي جلد بعض الحيوانات – أشياء فاخرة ثمينة – ضمير
منفصل –  -8نوتة موسيقية – يم – خالف بعد –  -9عائلة فيزيائي روسي راحل
– عودة من السفر –  -10إحدى اإلمارات العربية املتحدة

عموديًا

ّ
يلقب بثعلب الصحراء
 -1مارشال أملاني إرتاب هتلر بإخالصه فأمره باإلنتحار كان
–  -2جامعة أميركية مشهورة – شركة طيران بلجيكية شهيرة أفلست منذ زمن –
ّ
وشد –  -4مروحية هجوم أميركية الصنع من
 -3من املكسرات – أمر ال ُيشاع – ربط
إنتاج شركة بوينغ –  -5عاصمة أملانيا اإلتحادية زمن اإلنفصال – ّإدعاء صفة – -6
خنزير ّ
بري – للتعريف – من عوامل النار –  -7برج معدني فرنسي شهير – راحة
اليد – للتفسير –  -8من أشهر قصور انكلترا – بناء معقود بعضه الى بعض – -9
من أشراف قريش أسلم بعد فتح مكة –  -10نادي كرة قدم إيطالي محترف ُيعرف
بلونيه األسود واألزرق

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

-1فهد – الرعاع –  -2راجيف غاندي – ّ -3
نج – ميزان –  -4سرداب – بوما –  -5رقيب – قول –  -6اياب
صرح – قم – ّ -8
– كنة –  -7فدك – ْ
يلونه – إسنا –  -9ويلز – نضر –  -10األشرفية

عموديًا
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مشاهير 3248

حلول الشبكة السابقة

ْ
-1فرنسوا فيون –  -2هاجر – يدلي – ّ -3
دج – دراكوال –  -4يراقب – نزل –  -5اف – بي – صه – -6
لغم – بكر – نش –  -7رايب – نحاضر –  -8عنزوقة – سرف –  -9ادامو – قن –  -10عني الرمانة

حل الشبكة 3247

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

كاتب وإعالمي مصري ( )2001-1933ينتمي ألســرة ذات صلة عريقة بالثقافة.
عمل بوكالة األنباء الفرنسية ملدة ربع قرن وقام بتغطية أحداث عاملية عديدة
 = 1+8+6+2+4خالف الجوع ■  = 7+11+5+7+3إسم لشهر تموز ■  = 10+9خبز
يابس

حل الشبكة الماضية :روبرت كينيدي
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¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق الثامن
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل
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الماركسية على محك العولمة
معين ّ
حداد *

وال ال ـت ـبــديــات وال ـت ـعــديــات ال ــذي ُيــدخـلــه
الــرأسـمــال على هــذا املـكــان أو ذاك .بتعبير
آخ ــر لــم تـعــالــج ه ــذه الـنـظــريــات فـعــل البعد
ال ـ ـج ـ ـغـ ــرافـ ــي ب ــالـ ـعـ ـم ــق وب ــالـ ـتـ ـفـ ـصـ ـي ــل فــي
عالقته مع التطور التاريخي للرأسمالية.
غ ـي ــر أن م ـم ــارس ــة ال ـن ـض ــال ال ـط ـب ـقــي عـلــى
األرض وف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـبـ ـل ــدان ،أوص ـل ــت
املـعـنـيــن إل ــى حقيقة جـغــرافـيــة اقـتـصــاديــة
اجتماعية وسياسية ،مفادها أن املطالب
واألهداف واألولويات تتباين ما بني مكان
وآخـ ــر ،تـبـعــا لـنــوعـيــة ال ـعــوامــل الـجـغــرافـيــة
املختلفة ،وعليه فــإن العناصر الجغرافية
باختالفاتها بني هنا وهناك ،إن لم تؤخذ
بالحسبان ،مــن شأنها أن تشكل عائقًا ال
ُيستهان به أمام تحقيق اتحاد املناهضني
لــإمـبــريــالـيــة ،وف ــي ه ــذا األم ــر يـ ـ ّ
ـردد املفكر
املاركسي ريموند وليامس ،ويؤيده العديد
من املاركسيني ال سيما الجغرافيني منهم
وف ــي مـقــدمـهــم ديـفـيــد ه ــارف ــي ،بـمــا مـعـنــاه
أنه ال بد من نظرية جديدة في االشتراكية
خاصة بمسألة املكان (باملعنى الجغرافي
عـمــومــا وال ـج ـغــرافــي الـسـيــاســي والـثـقــافــي
خ ـص ــوص ــا) .وي ـض ـيــف أن ال ـف ـك ــرة الـقــائـلــة
إن البروليتاريا ليس لها ال وطــن بخالف
ال ـط ـب ـقــات امل ــال ـك ــة ،ل ـيــس ل ـهــا م ــا يـســوغـهــا.
وفــي هــذا السياق نــذكــر على سبيل املثال
ال ال ـح ـصــر م ــا بـ ّـي ـن ـتــه ال ـت ـج ــارب امل ـت ـعــددة
الجارية في إطــار االقتصاد املعولم ،حيث
إن انتقال املــؤسـســات االقـتـصــاديــة مــن بلد
إل ــى آخ ــر بـهــدف خـفــض الـتـكــالـيــف وزي ــادة
األربـ ــاح يــؤلــب الـعــامـلــن فــي ال ـبــاد املــزمــع
تــرك ـهــا ع ـلــى ال ـعــام ـلــن ف ــي الـ ـب ــاد امل ـنــوي
كما أن استقدام عمال أجانب
الذهاب إليهاّ ،
ل ــإف ــادة م ــن ت ــدن ــي أج ــوره ــم ،يـضـعـهــم في
مواجهة سافرة مع عمال البالد املحليني،
األمــر الــذي مــن شأنه أن يطيح بشعار «يا
ع ـم ــال ال ـعــالــم اتـ ـح ــدوا» وي ـخــالــف م ــا جــاء
أيضًا في بيان  ١٨٤٨املشار إليه سابقًا من
ّ
«العمال ال وطن لهم ،فال يمكن أن ُيسلب
أن
منهم مــا ال يملكونه ...مــع حــريــة التجارة،
مــع ال ـســوق ال ـعــامل ـيــة ...وت ــزول التناقضات
بني الشعوب».

ّأدى انـتـشــار مـفــردة «الـعــوملــة» فــي مختلف
ّ
الخطب والسرديات ،والتخلي عن مفردات
«االمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة» و«االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار ال ـج ــدي ــد»
و«االستعمار » ،خالل العقود األخيرة ،وفي
مـخـتـلــف األوسـ ـ ــاط بـمــا فـيـهــا االشـتــراكـيــة
مـنـهــا ،إل ــى ت ـســاؤالت ح ــول مــا إذا ك ــان ذلــك
إي ــذان بــإعــان العجز عــن ممارسة الـصــراع
الطبقي والذهاب به إلى الثورة االشتراكية
على ما أوصــت به املاركسية منذ نشأتها،
ال سيما أن مفردة العوملة ،واكبتها مفردات
أخــرى مثل «املجتمع املدني» و«الجماعات
غ ـيــر ال ـح ـك ــوم ـي ــة» ...وغ ـيــرهــا م ــن املـفــاهـيــم
املشوشة للرؤية الطبقية االجتماعية على
ال ــرغ ــم م ــن االس ـت ـف ـح ــال امل ـت ــزاي ــد لـلـتـفــاوت
االقتصادي االجتماعي أينما كان.

العولمة في الماركسية
تثير الـعــوملــة مـفــارقــة غــريـبــة تتمثل فــي أن
مصطلح الـعــوملــة صـيــغ حــديـثــا لكنه ّ
يعبر
عن ظاهرة تاريخية سابقة على صياغته.
ً
وهـ ــي وإن ك ــان ــت تـتـخــذ أشـ ـك ــاال م ـت ـعــددة،
اقتصادية ،سياسية ،وثقافية ،إال أن الشكل
الــذي اتخذته في تمظهرها الراهن يرتبط،
بوسائل االتـصــال اإللكترونية التي راحت
تغطي الـكــرة األرضـيــة تدريجيًا منذ بداية
الـنـصــف الـثــانــي مــن ال ـقــرن الـعـشــريــن .ففي
عــام  ،١٩٦٢صــاغ الباحث الكندي مــارشــال
ماكلوهان مفهوم «القرية الكونية» ليقول
إن ال ـع ــال ــم ي ـت ـحــول إلـ ــى م ــا ي ـش ـبــه ال ـقــريــة،
بـفـضــل ال ـت ـقــدم امل ـت ـس ــارع ف ــي تـكـنــولــوجـيــا
املـعـلــومــات ووســائــل االت ـصــاالت بـنـ ً
ـاء على
م ــا ت ــؤدي ــه م ــن تـقـلـيــص ل ـل ـم ـكــان واخـ ـت ــزال
لـلــزمــان ،بحيث يـغــدو الجميع على معرفة
بما يــدور عند الجميع ،كما هو الحال في
الـقــريــة الـصـغـيــرة .وانـطــاقــا مما أوح ــت به
فكرة القرية الكونية ،ظهر مصطلح العوملة
وما لبثت أن تتالت التعريفات والدراسات
الـخــاصــة بمختلف جــوانـبـهــا ،وع ـلــى نحو
واسع.
على أنـنــا إذا تـجــاوزنــا مفهوم الـعــوملــة من
ح ـي ــث هـ ــي ظـ ــاهـ ــرة س ـي ــاس ـي ــة اق ـت ـص ــادي ــة
ومعلوماتية ،وتناولنا منها اآلليات التي
وصـ ـل ــت ب ـه ــا إل ـ ــى مـ ــا هـ ــي ع ـل ـي ــه ،ن ـجــدهــا
تـبــدو وكــأنـهــاّ ،
تعبر راهـنــا بشكل أساسي
عــن عــوملــة الـنـظــام الــرأسـمــالــي ،بعد انهيار
االتحاد السوفياتي ،مع العلم أن األنشطة
ّ
االق ـت ـصــاديــة واملــال ـيــة ال ـتــي تـشــكــل الـطــاقــة
امل ـح ـ ّـرك ــة آللـ ـي ــات ال ـع ــومل ــة ق ــد ب ـ ــدأت فعلها
مـنــذ زم ــن بـعـيــد حـتــى أن ـنــا يـمـكــن أن نجد
بـ ـ ــوادرهـ ـ ــا عـ ـ ــام  ١٤٩٢عـ ـن ــد بـ ـ ــدء اج ـت ـي ــاح
اق ـت ـصــاد ال ـس ــوق ال ـح ــرة ل ـل ـقــارة األمـيــركـيــة
ّ
وإلحاقها باالقتصاد األوروبي املتجه ،منذ
ذلــك التاريخ وحتى ما قبله نحو ما يمكن
أن نصفه بــالـعــوملــة .ثــم إن مــاركــس وانغلز
كانا منذ «بيان الحزب الشيوعي» الشهير
وال ـص ــادر فــي ع ــام  ،١٨٤٨قــد أوض ـحــا على
أفضل وجه آليات العوملة التي كانت تديرها
البورجوازية الصناعية الجديدة في حينه.
وهي آليات ما زالــت مستمرة إنما بــإدارات
أخ ــرى ك ــان مــن أهـمـهــا مــؤخ ـرًا املعلوماتية
وتكنولوجيا الـتــواصــل اإللـكـتــرونــي .ومما
جــاء بخصوص العوملة في البيان املذكور
نورد ما يلي ...« :فاكتشاف أميركا والطواف
البحري حول إفريقيا ،أوجد للبورجوازية
ً
الـنــاشـئــة م ـجــاال جــدي ـدًا  .إن س ــوق الـهـنــد...
وال ـصــن واسـتـعـمــار أمـيــركــا ،وال ـت ـبــادل مع
وازديـ ـ ـ ـ ــاد وس ــائ ــل ال ـت ـب ــادل
امل ـس ـت ـع ـم ــراتّ ،
والسلع عمومًا ،وفرت ...األسواق الجديدة...
والصناعة الحديثة أوجدت السوق العاملية
ال ـتــي مـ ّـهــد لـهــا اك ـت ـشــاف أم ـيــركــا .وال ـســوق
ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة ...ت ـت ـس ــع ح ــاج ــة الـ ـب ــورج ــوازي ــة
بــاسـتـمــرار إل ــى تـصــريــف دائ ــم ملنتجاتها،
تـســوقـهــا إل ــى ك ــل أرج ـ ــاء ال ـك ــرة األرضـ ـي ــة...
والـ ـ ـب ـ ــورج ـ ــوازي ـ ــة ،ب ــاس ـت ـث ـم ــاره ــا الـ ـس ــوق
الـعــاملـيــة طـبـعــت اإلن ـت ــاج واالس ـت ـه ــاك ،في
جميع الـبـلــدان ،بطابع كوسموبوليتيكي،
وانتزعت من تحت أقــدام الصناعة القديمة
أرضيتها القومية ..فالصناعات (القديمة)
ّ
ّ
ُد ّمـ ـ ـ ــرت ...لـت ـحــل مـحــلـهــا ص ـنــاعــات جــديــدة
أصـبــح اعـتـمــادهــا مسألة حيوية بالنسبة
إل ـ ــى ج ـم ـيــع األمـ ـ ــم امل ـت ـح ـض ــرة ،ص ـنــاعــات
ل ــم ت ـعــد تـسـتـعـمــل املـ ـ ــواد األولـ ـي ــة املـحـلـيــة
فقط ،بــل امل ــواد األولـيــة مــن أقصى املناطق،

حاجة الماركسية إلى الجغرافيا

البورجوازية في
سعيها إلى
استدامة سيطرتها
على الشرائح
االجتماعية األخرى
تلجأ إلى الحلول
الجغرافية
سعت األحزاب
الشيوعية الفتية
إلى التركيز على
العمل ضد حشو
األدمغة المنادي
بحب األوطان
(داريو كاستييخوس)

ُ
صناعات ال تستهلك منتجاتها فــي البلد
نفسه فـحـســب ،بــل أيـضــا فــي جميع أنـحــاء
العالم .فمكان الحاجات القديمة ،التي كانت
املـنـتـجــات املـحـلـيــة ت ـسـ ّـدهــا ،تـ ُـحــل حــاجــات
ج ــدي ــدة تـتـطـلــب إلش ـبــاع ـهــا م ـن ـت ـجــات من
أق ـص ــى الـ ـبـ ـل ــدان .وم ـح ــل االكـ ـتـ ـف ــاء ال ــذات ــي
واإلقليمي والقومي واالنعزال القديم ،تقوم
عالقات شاملة من كل النواحي.»...
مــن الـصـعــب أن نـجــد وص ـفــا لـلـعــوملــة أشــد
إقناعًا مما ورد في هذا البيان ،والعوملة هنا
هي حاصل ما توصلت إليه الرأسمالية في
سياق تشكيل بنية مجالها الجغرافي على
مــدى الـكــرة األرض ـيــة .ثــم أن تحليل العوملة
في البيان انتهى إلى رفع شعار ينضح بما

هو معولم أيضًا ،عبر الدعوة الشهيرة إلى
العمال في العالم بالقول« :يا ّ
عمال العالم
اتحدوا» ملواجهة النظام الرأسمالي العاملي.
ّ
الحقًا تعززت هذه الرؤية العاملية بما أضاف
ّ
عليها كل من لينني ،عندما تناول التوسع
الجغرافي لرأس املال املتمثل باإلمبريالية
بـمــا هــي أعـلــى مــراحــل الــرأسـمــالـيــة ،وروزا
لوكسمبورغ الـتــي وجــدت فــي اإلمبريالية
ع ـي ـن ـه ــا ،الـ ـح ــل امل ـن ـق ــذ لـ ـت ــراك ــم ال ــرأسـ ـم ــال
واضـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــراره ل ـ ـلـ ــذهـ ــاب بـ ــات ـ ـجـ ــاه أق ــالـ ـي ــم
جغرافية بعيدة .وكذلك صــاغ سمير أمني
وايـمــانــويــل فــالـيــرشـتــايــن وان ــدري ــه غونتر
ف ــران ــك ووالـ ـت ــر رودن ـ ــي وغ ـيــرهــم نـظــريــات
تـفـصـيـلـيــة ودراس ـ ـ ــات مـعـ ّـمـقــة اسـتـخــدمــوا

فـيـهــا مـفــاهـيــم جــديــدة عـلــى عــاقــة ّ
معينة،
بــالـبـعــد الـجـغــرافــي لــأنـشـطــة الــرأسـمــالـيــة،
مـثــل «م ــراك ــز مــراك ـمــة ال ــرأس ـم ــال ال ـعــاملــي»،
«املـ ــركـ ــز واألطـ ـ ـ ـ ـ ــراف» ،و«ت ـن ـم ـي ــة م ـج ــاالت
الـتـخـلــف» وغـيــرهــا فــي مـعــالـجــاتـهــم ملــا آل
إليه الـصــراع الطبقي ،على مستوى الكرة
األرض ـ ـيـ ــة ،ومـ ــع ذلـ ــك ب ـق ـيــت هـ ــذه ال ـج ـهــود
الـنـظــريــة أس ـيــرة مـعــالـجــة الـتـطــور الــزمـنــي
دون ما يكفي من معالجة الفعل املكاني في
توسع الرأسمالية ،بمعنى أنه لم تأخذ هذه
األف ـك ــار وال ـن ـظــريــات بــاالعـتـبــار بـمــا يكفي
دور املكان وبالتحديد مميزات هــذا املكان
أو ذاك في ما يمكن أن تدخله من تبديالت
وتعديالت على التطور الزمني للرأسمالية

ف ــي ال ــواق ــع إن ال ـف ـكــر امل ــاركـ ـس ــي ،ك ـمــا هــو
م ـعــروف ،قــد تــأســس عـلــى األمـمـيــة الـعــابــرة
لـلـمـشــاعــر املـحـلـيــة أو الــوطـنـيــة ،وه ــو بقي
م ــرب ـك ــا إزاء االن ـ ـت ـ ـمـ ــاءات ال ـس ـيــاس ـيــة ذات
البعد الـجـغــرافــي أي الوطنية أو القومية،
حيث يجد فيها عائقًا أمــام حركة األممية
االش ـتــراك ـيــة .وال ـح ــال ك ــان مــاركــس وانـغـلــز
ومـ ــن ب ـعــده ـمــا ل ـي ـنــن وس ـت ــال ــن ي ـح ــذرون
من األخــذ باألفكار الوطنية من حيث إنها
ّ
تـغــلــب االنـتـمــاء الـسـيــاســي إل ــى امل ـكــان على
ح ـســاب االن ـت ـمــاء ال ــى الـطـبـقــة االجـتـمــاعـيــة
الـعــابــرة لألمكنة أي للجغرافيا ،وبالتالي
تساهم فــي حــرف النضال مــن أجــل تحرير
اإلنسانية عن مساره األممي الصحيح .هذا
وقــد جــاءت «األممية الثالثة» التي أطلقت
األح ــزاب الشيوعية (املاركسية اللينينية)
غــداة انتصار الثورة البولشفية عــام ١٩١٧
في روسيا ،لتعترض على ما شاب أحزاب
«االش ـت ــراك ـي ــة ال ـثــان ـيــة» م ـمــا وص ـفــه لينني
بالنزعة القومية أو الوطنية التي ينبغي
فضحها واجتثاثها ،ومنذ ذلــك الــوقــت أي
منذ نهاية العقد الثاني من القرن العشرين،
سعت األحــزاب الشيوعية الفتية في حينه
إلى التركيز على العمل ضد حشو األدمغة
املنادي بحب األوطان .مع العلم أن «األممية
ال ـث ــال ـث ــة» بـ ــإشـ ــراف ل ـي ـنــن ل ـط ــامل ــا ش ـ ـ ّـددت
عـلــى حـقــوق الـشـعــوب بــأراضـيـهــا الوطنية
م ــن ض ـم ــن ح ــق ت ـق ــري ــر امل ـص ـي ــر ،م ــا يـشــي
بــإربــاكــات ّ
معينة على الصعيدين النظري
وال ـع ـم ـل ــي ف ــي هـ ــذا امل ـ ـجـ ــال .وقـ ــد اض ـط ــرت
األحــزاب الشيوعية في ما بعد إلــى تبديد
ه ــذه اإلرب ــاك ــات بـمـقــاربــات جـغــرافـيــة تقود
إل ــى الـتــركـيــز عـلــى الـتـبــايـنــات بــن الـبـلــدان
الـتــي تنشط فيها ،وهــي مـقــاربــات تؤسس
ُ
لـصـيــاغــة اسـتــراتـيـجـيــات تـعـلــي مــن الـشــأن
الــوطـنــي أو الـقــومــي بــالـتـســاوق مــع الـشــأن
االشتراكي األممي.
والواقع أن الجغرافيا لم تغب ال عند ماركس
ّ
وال عند انغلز ،ذلــك أن الـفـقــرات املستلة من
البيان الشيوعي عــام  ١٨٤٨وال ــواردة أعــاه،
تشير إلــى أن الـبــورجــوازيــة فــي سعيها إلى

استدامة سيطرتها على الشرائح االجتماعية
األخـ ــرى تـلـجــأ إل ــى ال ـح ـلــول ال ـج ـغــراف ـيــة ،ما
يعني أن للبعد الجغرافي حضورًا ّ
مهمًا في
ذهن محرري البيان املذكور ،لكن سرعان ما
ّ
يتخليان عنه تحليليًا وتفصيليًا لصالح مآل
الـتـطــور الـتــاريـخــي للرأسمالية والتشكيلة
االجتماعية الطبقية التي تنتجها .والحال
إن التركيز على مفهوم «املادية التاريخية»
أي عـلــى الـتــاريــخ فــي املـفـهــوم املــاركـســي في
الخطاب املاركسي عمومًا يوحي عــن قصد
أو غير قصد بإقصاء الفعل الجغرافي عن
املقاربة املاركسية للرأسمالية ،واستطرادًا
إقـ ـص ــاء «امل ـ ــادي ـ ــة ال ـج ـغ ــراف ـي ــة» أي مـفـهــوم
املاركسية للجغرافيا.
والـ ـح ــال إن امل ـم ــارس ــة الـسـيــاسـيــة واج ـهــت
ومـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ــزال وقـ ـ ــائـ ـ ــع ج ـ ـغـ ــراف ـ ـيـ ــة ال ي ـم ـكــن
ً
تـجــاهـلـهــا ،فــالـطـبـقــات الـعـمــالـيــة م ـث ــا ،في
الـ ـ ــدول امل ـت ـقــدمــة اق ـت ـص ــادي ــا ت ـت ـمــايــز فيما
بينها لجهة مصالحها وأولــويــاتـهــا على
مـخـتـلــف ال ـص ـع ــد ،ح ـتــى ف ــي دول االت ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ــي ال ـقــري ـبــة م ــن بـعـضـهــا ال ـب ـعــض.
إن ال ـط ـب ـقــات الـعـمــالـيــة ف ــي ك ــل م ــن فــرنـســا
واملانيا وإيطاليا ...ليست على توافق بشأن
سياساتها املطلبية ،وأكـثــر مــن ذلــك ،ففي
حني تبدي الطبقة العمالية في املانيا حذرًا
شديدًا إزاء التشكيالت السياسية اليمينية
املـتـطــرفــة تــذهــب ش ــرائ ــح عـمــالـيــة فرنسية
وازن ـ ــة ف ــي االتـ ـج ــاه امل ـع ــاك ــس .ك ـمــا تـحـتــدم
االخـ ـت ــاف ــات ب ــن الـ ـع ـ ّـم ــال ف ــي ال ـق ـطــاعــات
الزراعية لــدول االتـحــاد األوروب ــي ...يضاف
إلى ذلك التباينات الجغرافية بتناقضاتها
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ،ع ـ ـلـ ــى ك ــل
املستويات في العالم بني املناطق ،وداخــل
كل دولــة على حــدة ،وبني األحياء داخــل كل
مدينة ،وبــن التكتالت واألقــال ـيــم ...وسائر
الوحدات الجغرافية على تعدد مقاييسها.
على أن اإلشكالية تبقى في ما ّ
يميز نظريًا
ومنطقيًا التناقض بني الطبقات االجتماعية
من جهة ،والتناقض بني الوحدات املكانية
االجتماعية من جهة أخرى .فإذا كان جائزًا
منطقيًا القول إن طبقة اجتماعية تستغل
طبقة أخرى كما في املادية التاريخية ،فإن
القول إن وحــدة مكانية اجتماعية (مدينة،
قرية أو حي ،تكتل إقليمي )...تستغل وحدة
مكانية اجتماعية أخرى ال يحظى بالجواز
املنطقي عينه الــذي يحظى به القول األول
وإن أحـ ـت ــوى ع ـل ــى هـ ــذا الـ ـق ــدر أو ذاك مــن
الـصـحــة ،إال أن ــه يـبـقــى غـيــر قــابــل للتعميم
ّ
املنمط كما في حال الطبقات االجتماعية.
ّ
وللتوضيح قد نقول إن هذه املدينة تستغل
تلك أو إن دولة تستغل أخرى ،يمكن سحب
ذلــك على التكتالت الجغرافية االقتصادية
أو على عــالــم الـشـمــال املـتـقـ ّـدم ال ــذي ُيمعن
في استغالل عالم الجنوب املتخلف بمعنى
أن هــذه الــوحــدات الجغرافية تبدو ُوكأنها
ّ
تـ ـت ــرا َت ــب بـ ــن وحـ ـ ـ ــدات م ـس ـت ـ ِـغ ــل ــة وأخ ـ ـ ــرى
ّ
مستغلة كما تتراتب الطبقات االجتماعية.
لكن الواقع الجغرافي التنموي هو على غير
ذلك ألن كل وحدة جغرافية من هذه الوحدات
تحوي على تناقضات جغرافية تنموية في
داخلها بحيث يمتنع تراتبها بالدقة التي
تتراتب بها الطبقات االجتماعية.
وم ــع ذل ــك ي ــرى ال ـج ـغــراف ـيــون املــارك ـس ـيــون
إن ال ـت ـنــاق ـضــات ال ـج ـغــراف ـيــة ال ـت ــي تــواكــب
الـتـنــاقـضــات االجـتـمــاعـيــة ت ـحــوي عـلــى كـ ّـم
م ــن امل ـع ـط ـيــات م ــا يـتـيــح اس ـت ـك ـمــال امل ــادي ــة
التاريخية ،بصياغة نظرية مادية تاريخية
ُ
 جغرافية تبنى عليها استراتيجية جديدةملناهضة الــرأسـمــالـيــة املـعــوملــة ،تجمع بني
ـوة إل ــى ال ـصــراع االجـتـمــاعــي الطبقي،
الــدعـ ُ
دع ــوة أخـ ــرى إل ــى ص ــراع آخ ــر هــو ال ـصــراع
االجتماعي الجغرافي ،تضطلع به الجموع
التي تعاني من النتائج السلبية لألساليب
التي ُي ــدار بها تنظيم املـجــاالت الجغرافية
في النظام الرأسمالي .وهــي الجموع التي
ّ
عبرت عن غضبها عام  ٢٠١١عندما أقدمت
على سلسلة مــن الـتـظــاهــرات االحتجاجية
فــي الـعــديــد مــن امل ــدن الـكـبــرى فــي الـعــالــم ال
سيما تلك التظاهرات التي انتهت باحتالل
شارع وول ستريت في نيويورك بما يرمز
إلـيــه مــن كــونــه القلب الـنــابــض للرأسمالية
العاملية.
* أستاذ جامعي ،من مؤلفاته كتاب «املادية
الجغرافية ،ضرورة استكمال املادية التاريخية في
املاركسية» ،دار الفارابي ،بيروت ٢٠١٩

عبس  -اليمن (أ ف ب)

ّ
اليمن :سكان يعيشون على
ّ
خط النار وال إشارات ألي تغيير

حاومي رادو *
ّ
تجمعت عائلة قايد في  11أغسطس /آب
من هذا العام ،في أحد املباني املدنية في
منطقة مستبأ بمحافظة حجة شمال
غــرب اليمن لالحتفال بعيد األضـحــى.
وك ــان ــت ال ـعــائ ـلــة ق ــد ن ــزح ــت م ــن مـكــان
ً
سكنها األصلي بحثا عن ملجأ آمن في
مستبأ ،وكــانــوا جالسني لـتـنــاول طعام
الغداء عندما ضربت غارة جوية مبناهم
بشكل مباشر ،فأسفرت عن مقتل ما ال
يقل عن  10من أفراد األسرة وجرح ،17
جميعهم وصلوا إلــى مستشفى عبس
الريفي الــذي تدعمه «منظمة أطـبــاء بال
حدود» لتلقي العالج ،ويعتبر وصولهم
ّ
أك ـب ــر ت ــدف ــق ل ـجــرحــى ال ـح ــرب املــدنـيــن
ش ـهــده املستشفى فــي ي ــوم واح ــد منذ
بداية العام.
عندما تحدثت إلى مريم ،ذات الـ ً 25
عاما
وهــي أم ألحــد األطـفــال الــذي فقد حياته
أث ـن ــاء ال ـه ـج ــوم ،ت ــذك ــرت آالف املــرضــى
وعائالتهم املتأثرين بهذا الـنــزاع .إذ إن
كل يــوم تقضيه «أطـبــاء بال حــدود» في
تـقــديــم ع ــاج املــرضــى هــو ي ــوم تقضيه
ً
أيــضــا فــي رؤي ــة آث ــار ه ــذه ال ـحــرب على
ال ـس ـك ــان امل ــدن ـي ــن .ف ـلــم ي ـعــد مــرضــانــا
ً
يــرجــون أم ــا فــي أن يـحـتــرم املـقــاتـلــون
قوانني الحرب ،وال يأملون كذلك بوجود
ً
مناطق آمنة ألولـئــك الــذيــن ليسوا طرفا
في القتال.
ل ـقــد كـ ــان م ــن امل ـس ـت ـح ـيــل ،بـيـنـمــا كنت
أتحدث مع مريم ،أال أعود بذاكرتي ثالث
سنوات إلى أغسطس /آب  ،2016عندما
كــان زمــائــي ومــرضــاهــم ضحية غــارة
جــويــة أخ ــرى .إذ استهدفت تلك الـغــارة
قسم الطوارئ بمستشفى عبس الريفي،
ً
شخصا؛ منهم
ما أسفر عن مقتل 19
أحد موظفي «أطباء بال حدود» وخمسة
أطـفــال .كــان هــذا خامس وأخطر هجوم
على مرفق خدمات طبية تدعمه املنظمة
في اليمن منذ عام .2015
منذ ذلك الحني ،استمرت الضربات دون
هــوادة .وفي  11يونيو /حزيران ،2018
ت ـع ــرض ك ــذل ــك م ــرك ــز ل ـع ــاج ال ـكــول ـيــرا
ً
تــابــع للمنظمة ت ــم إن ـش ــاؤه حــديــثــا في
عبس لهجوم .ونتيجة لذلك ،اضطررنا
إلــى إع ــادة بناء املــركــز مــن الصفر ،وتم
ترك أكثر من  1.2مليون شخص كانوا
يعتمدون على خدمات مستشفى عبس
مــن دون سبيل للحصول على العالج،
ً
ت ــزام ــن ــا م ــع تـفـشــي وبـ ــاء ال ـكــول ـيــرا بني
السكان .إن مجرد وجــود أم ــراض مثل
ً
تقريبا
كانت
الكوليرا والدفتيريا ،والتي ً
غير مــوجــودة فــي اليمن سابقا ،يشير
إل ــى م ــدى عـمــق ال ـن ــزاع ال ــذي يــؤثــر على
صحة السكان اليمنيني.

ث ـمــة ت ـجــاهــل واضـ ــح وص ـ ــارخ ألرواح
املــدنـيــن بــن أط ــراف ال ـنــزاع فــي اليمن.
ويتضح ذلك بشكل ّ
جلي من االنتهاك
ال ـع ـل ـنــي ل ـل ـق ــان ــون اإلنـ ـس ــان ــي ال ــدول ــي،
ومــن االستعمال املـتـكـ ّـرر ملصطلحات
كـ ـ «أض ـ ــرار جــانـبـيــة» ب ــا حـ ــرج ،ومــن
ُ
الـعـشــوائـيــة الـتــي تـشــن بـهــا الـضــربــات
النازحني
على املواقع املدنية .يبلغ عدد ّ
 3.65ماليني شخص وهــو فــي اط ــراد،
في حني أن قدرة السكان على مواجهة
ه ــذا الـ ـن ــزوح آخـ ــذة ف ــي ال ـت ـنــاقــص .إن
االستجابة اإلنسانية للنزاع في اليمن
غ ـيــر كــاف ـيــة ،م ــا ي ـت ــرك ال ـعــام ـلــن على
تقديم هــذه املساعدات عرضة للخطر
وغـ ـي ــر م ـح ـم ـي ــن .مـ ــع ال ـع ـل ــم ب ـك ــل مــا
سلف ذكــره ،فإن من املستحيل تهدئة
ّأم ف ـقــدت ابـنـهــا و 9أفـ ــراد آخــريــن من
عائلتهاً ،
تماما كما كان من املستحيل
تهدئة موظفينا ومرضاهم قبل ثالث
سـنــوات .فــا توجد إجــابــات لتقديمها
لهم.
واآلن ،هـ ـن ــاك دعـ ـ ـ ــوات شـ ــديـ ــدة عـلــى
ن ـح ــو م ـت ــزاي ــد ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى مــزيــد
م ــن ال ـت ـمــويــل لــاسـتـجــابــة اإلن ـســان ـيــة.
وثمة حاجة للحصول على مزيد من
التمويل ،ولكن هذا ال يكفى .ينبغي أن
تكون املنظمات اإلنسانية قــادرة على
تـقــديــم تـلــك امل ـس ــاع ــدات ألول ـئ ــك الــذيــن
يحتاجون إليها من دون خطر التعرض
ً
لألذى ،بدال من العمل في عدد آخذ في
التناقص مــن املناطق التي تبعد أكثر
فأكثر عن النازحني .وفي املقابل ،يجب
اإلنسانية بأنها أكثر
أن تظهر املنظمات
ّ
ً
استعدادا للقيام بذلك .فكل األموال التي
يـمـكــن لـلـجـهــات املــان ـحــة تـقــديـمـهــا لن
ّ
تغير الوضع إذا ظل وصول املساعدات
ً
اإلنـســانـيــة م ـح ــدودا .إن ه ــذا التمويل،
دون تغيير حقيقي من أطــراف النزاع
واملعنيني به ،لن ينهي إراقة الدماء ،ولن
ّ
يعوض عن آالف األرواح اليمنية التي
ُ
ف ـ ِق ــدت ،ول ــن يـقــدم اإلج ــاب ــات والـحـلــول
التي يحتاج إليها مرضانا بشدة.
واآلن ،ب ـعــد مـ ــرور ث ــاث س ـن ــوات على
تفجير مستشفى عبس ،ال يــزال هناك
طلب واحد وبسيط ينبغي تذكير جميع
أطراف النزاع به :احترموا القانون الدولي
اإلنساني واحموا املدنيني .وبالنسبة إلى
أولئك الذين يمكنهم محاسبة القاتلني:
ال ت ـق ـب ـلــوا ب ـ ــ«األخ ـ ـطـ ــاء» أو «األض ـ ــرار
ال ـج ــان ـب ـي ــة» .وإل ـ ــى امل ـج ـت ـمــع اإلن ـســان ــي
ال ــدول ــي :ل ـقــد ح ــان ال ــوق ــت لـلـعـمــل أكـثــر
ولــرفــع الـصــوت أكـثــر .سيحكم التاريخ
ً
جميعا ،كما يحكم علينا اليمنيون
علينا
بالفعل.
*رئيس بعثة «منظمة أطباء بال
حدود» في اليمن
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ّ
اليمن
المعنيين
مجددًا ،أكــد فريق الخبراء األمميين
باليمن ما هو مؤكد من ارتكاب «التحالف» السعودي ّـ ـ
اإلماراتي جرائم حرب موصوفة في هذا البلد ،برعاية كل
من الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ،الدول الثالث التي
ّ
تظلل العدوان على اليمنيين وحصارهم منذ ما يزيد
على أربع سنوات .وعلى رغم أن التقرير الجديد الصادر
عن الخبراء استخدم عبارات من قبيل «فشل جماعي»
و«مسؤولية جماعية» ،بما قد يكون من ّشأنه تمييع
المسؤولية ،إال أن التفاصيل التي أوردها تجلي بوضوح
حجم الجريمة المرتكبة بحق اليمن من ِق َبل الرياض وأبو
ظبي وحلفائهما ،قبل ّ
أي أحد آخر

التقرير الثاني لفريق الخبراء األمميين:

جرائم حرب سعودية -
إماراتية برعاية غربية
هـ ــي إذًا أسـ ـ ـ ــوأ أزم ـ ـ ـ ــةٍ إنـ ـس ــانـ ـي ــة فــي
ال ـعــالــم .ه ــذا م ــا دأبـ ــت األمـ ــم املـتـحــدة
عـلــى ت ـ ــرداده خ ــال س ـنــوات ال ـعــدوان
عـلــى الـيـمــن وال ـح ـصــار ال ــذي يعانيه
أه ـلــه .فــريــق خ ـبــراء املـنـظـمــة الــدولـيــة
خ ـلــص إل ــى ال ـق ــول إن ال ـح ــرب «فـشــل
ج ـم ــاع ــي» و«مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ج ـمــاع ـيــة»،
ً
مفصال مجموعة من «جــرائــم الحرب
املحتملة» التي ارتكبها أطراف النزاع
املـخـتـلـفــون خ ــال ال ـس ـنــوات الخمس
املــاضـيــة ،مــن خــال ال ـغــارات الجوية،
والـ ـقـ ـص ــف الـ ـعـ ـش ــوائ ــي ،وال ـق ـن ــاص ــة،
ً
واألل ـغ ــام األرض ـي ــة ،ف ـضــا عــن القتل
َّ
التعسفيني ،والـتـعــذيــب،
واالح ـت ـجــاز
وسـ ــوء امل ـعــام ـلــة ،وت ـج ـن ـيــد األط ـف ــال،
وال ـ ـع ـ ـنـ ــف الـ ـجـ ـنـ ـس ــي والـ ـجـ ـنـ ـس ــان ــي،
وع ــرقـ ـل ــة الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى املـ ـس ــاع ــدات
اإلنـســانـيــة .وم ــن بــن األط ـ ــراف ،يذكر
الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا
التي «ربما» شاركت في جرائم حرب
مــن خ ــال تـقــديــم الـعـتــاد واملـعـلــومــات
والدعم اللوجستي لـ«التحالف» الذي
ت ـق ــوده ال ـس ـعــوديــة ،والـ ــذي قــالــت إنــه
ـ«أسلوب
يلجأ إلى تجويع املدنيني ك
ّ
حـ ـ ـ ـ ـ ــرب» .وع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،أوصـ ـ ـ ـ ــى م ـح ــق ـق ــو
األم ــم املـتـحــدة ب ــأن تـفــرض كــل ال ــدول

حـظـرًا عـلــى تسليم أسـلـحــة لــأطــراف
املتحاربة ،للحيلولة دون استخدامها
ف ـ ــي ّارت ـ ـ ـكـ ـ ــاب ان ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات ج ـس ـي ـم ــة،
م ـحــذريــن ال ـ ــدول ال ـث ــاث ،إل ــى جــانــب
إيران ،من أنها «قد تتحمل مسؤولية
تقديم املساعدة أو املساعدة في ارتكاب
انـتـهــاكــات بـحــق الـقــانــون الــدولــي إذا
ثـبــت أن ش ــروط ال ـتــواطــؤ م ـتــوافــرة».
ّ
املعي من ِقبل «مجلس
وأشار الفريق
حقوق اإلنسان» التابع لألمم املتحدة
في عام  2017إلى أن حكومات اليمن
واإلم ــارات والسعودية ،وكذلك حركة
«أن ـص ــار ال ـل ــه» و«ال ـل ـج ــان الشعبية»
التابعة لها ،قد استفادت من «غياب
امل ـس ــاء ل ــة» ح ــول ان ـت ـهــاكــات ال ـقــانــون
الــدولــي اإلن ـســانــي وال ـقــانــون الــدولــي
اإلنسان.
لحقوق ّ
ّ
وحدد املحققون «حيثما أمكن ،أفرادًا
ق ــد ي ـك ــون ــون م ـس ــؤول ــن ع ــن ارت ـك ــاب
ج ــرائ ــم دول ـ ـيـ ــة» ،وهـ ــم ق ـ ّـدم ــوا قــائـمــة
سرية بأسماء شخصيات يشتبه في
ـرب إل ــى مفوضة
ارتـكــابـهــا جــرائــم ح ـ ٍ
ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ف ــي األم ـ ــم امل ـت ـحــدة،
ميشيل بــاشـلـيــه .وق ــد ي ــؤدي العديد
مـ ــن ه ـ ــذه االنـ ـتـ ـه ــاك ــات إل ـ ــى تـحـمـيــل
األفــراد املعنيني املسؤولية عن جرائم

ّ
فصل التقرير مجموعة من «جرائم الحرب المحتملة» التي ارتكبها أطراف النزاع المختلفون (أ ف ب)

الحرب في ما لو أحيلت على محكمة
مستقلة ومختصة .وتشمل القائمة
امللحقة بالتقرير أسماء أكثر من 160
«العـبــا أساسيًا» مــن كبار املسؤولني
العسكريني في السعودية واإلم ــارات
واليمن ،وكذلك «أنصار الله» ،لكن لم
تــرد إشــارة ُتظهر إن كــان ٌّ
أي من هذه
األس ـم ــاء م ــدرج ــا أي ـضــا ضـمــن قائمة
املشتبه فيهم املحتملني.
وذك ـ ــر ال ـت ـق ــري ــر أن ح ـك ــوم ــات الـيـمــن
والسعودية واإلمارات ومصر رفضت
ال ـت ـع ــاون م ــع ف ــري ــق ال ـخ ـب ــراء ،بينما
ت ـعــاونــت حــركــة «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» الـتــي
ي ـص ـف ـهــا ب ــ«س ـل ـط ــات األمـ ـ ــر ال ــواق ــع»
ووافقت على زيارة املحققني لصنعاء،
غ ـي ــر أن «الـ ـتـ ـح ــال ــف» ع ــرق ــل وص ــول
ه ـ ـ ـ ــؤالء .لـ ـك ــن ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء ق ـ ــال ـ ــوا إن ـه ــم
اسـتـنــدوا فــي نتائجهم إل ــى أكـثــر من
 600مقابلة مــع الضحايا والشهود،

ً
فضال عن املواد الوثائقية واملفتوحة
املصدر .في هذا التقرير ،وهو الثاني،
الذي من ّ
املقرر أن يرفعه املحققون إلى
مجلس حقوق اإلنسان في  10أيلول/

اتهم التقرير «التحالف»
بقتل مدنيين
وحرمانهم الطعام
عمدًا في بلد يواجه
خطر المجاعة

سبتمبر ال ـجــاري ،كتبوا بالتفصيل
كيف كانت الغارات الجوية والقصف
ال ـ ـع ـ ـشـ ــوائـ ــي وال ـ ـق ـ ـنـ ــاصـ ــة واألل ـ ـغ ـ ــام
األرضـيــة ترهب املدنيني فــي مختلف
أنحاء اليمن .وأشــاروا إلى انتهاكات
ارت ـك ـب ـت ـهــا جـمـيــع األطـ ـ ـ ــراف ،ب ـمــا في
ذلك أعمال القتل التعسفي والتعذيب
وتجنيد أطـفــال ال يــزيــد عمرهم على
 12عامًا للقتال ،إلى جانب االغتصاب
وغيره من أشكال العنف الجنسي.
ـاد ن ـظ ـي ـفــة فــي
وف ـي ـم ــا ال ت ــوج ــد «أي ـ ـ ـ ـ ٍ
ال ـق ـتــال» ،وف ــق أح ــد ال ـخ ـبــراءُ ،
ويــدعــى
تـ ـش ــارل ــز غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراواي ،ات ـ ـهـ ــم ال ـت ـق ــري ــر
«الـتـحــالــف» بقتل مدنيني فــي غــارات
جــويــة ،وحــرمــانـهــم الـطـعــام عـمـدًا في
بلد يواجه خطر املجاعة .وأضــاف أن
«أنصار الله» ،بدورها ،قصفت مدنًا،
ً
وجندت أطفاال واستخدمت «أسلوب
ح ــرب شـبـيـهــا بــال ـح ـصــار» .وبحسب

ّ
التقرير ّ
«ربما نفذ أفراد في الحكومة
اليمنية والتحالف ،بما فيه السعودية
واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ،ض ــرب ــات ج ــوي ــة تـنـتـهــك
مبادئ التمييز والتناسب واالحتياط،
وربما كانوا قد استخدموا التجويع
أس ـلـ َ
ـوب ح ــرب ،وه ــي أف ـعــال قــد تصل
إلــى حـ ّـد جرائم الـحــرب» .وخلص إلى
أن فــريـقــا مـشـتــركــا لتقييم ال ـح ــوادث
ّ
شكلته السعودية ملراجعة االنتهاكات
ّ
الـتــي ي ـتــردد أن «الـتـحــالــف» ارتكبها
ُ
لق على أحد بمسؤولية أي غارة
لم ي ِ
أدت إلى مقتل مدنيني ،ما يثير «قلقًا
بشأن حيادية تحقيقاته».
ً
وبناء على التحقيقات التي أجراها،
يعتقد فــريــق الـخـبــراء أن الـعــديــد من
ح ــاالت االخـتـفــاء الـقـســري حــدثــت في
محافظات عدن وشبوة وحضرموت،
وفـ ــي ع ـصــب (إريـ ـت ــري ــا) ،إلـ ــى جــانــب
مـ ـم ــارس ــة االحـ ـتـ ـج ــاز ال ـت ـع ـس ـفــي فــي

جميع املرافق .وفي ما يتعلق بحاالت
ُ
االختفاء القسري تحديدًا ،استخدمت
ش ـب ـكــة م ــن املـ ــرافـ ــق إلخـ ـف ــاء األف ـ ـ ــراد،
وخصوصًا أولئك الذين ُيعتقد أنهم
يـعــارضــون اإلم ــارات .هــذه هــي الحال
بالنسبة إلى مرافق االحتجاز اآلتية:
مــرفــق قــاعــدة البريقة (س ــري تسيطر
عليه اإلمـ ــارات) ،مــرفــق الــريــان (ســري
تسيطر عليه اإلمــارات) ،معسكر لواء
ال ـش ـهــداء ومـخـيــم ال ـحــوطــة (تسيطر
عـ ـلـ ـي ــه ق ـ ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـخـ ـب ــة الـ ـشـ ـب ــوانـ ـي ــة
املدعومة من اإلمارات) ،قاعدة بلحاف
(اإلمارات) ،مرفق التني (سري تسيطر
ع ـل ـيــه ال ـح ـك ــوم ــة ال ـي ـم ـن ـيــة وال ـ ـقـ ــوات
املـسـلـحــة ال ـس ـع ــودي ــة) ،س ـجــن عصب
(مرفق سري لإلمارات).
فــي جميع مــرافــق االحتجاز املــذكــورة
ً
ُ َ ّ
تعسفيًا ،أوال
أع ــاه ،يــعــد االحـتـجــاز ّ
بسبب حرمان املعتقلني حق املحاكمة
العادلة ،مثل االحتجاز لفترات طويلة
من دون إجراءات قانونية أو من دون
أي ات ـهــامــات؛ ع ــدم إمـكــانـيــة الــوصــول
إلى التمثيل القانوني ،وعدم االمتثال
ألوام ــر اإلفـ ــراج ال ـص ــادرة عــن املــدعــن
العامني واملـســؤولــن الحكوميني في
ح ــال ــة عـ ــدم وج ـ ــود تـ ـه ــم ...ف ــي بعض
الـ ـح ــاالت ،ي ـكــون االح ـت ـج ــاز تعسفيًا
ح ــن ت ـجــري عـمـلـيــات االع ـت ـقــال على
أســاس معارضة املعتقلني للسلطات
التي تسيطر على مناطق وجــودهــم.
ويشير فــريــق الـخـبــراء إلــى استخدام
العنف الجنسي في مراكز االحتجاز،
بما في ذلــك تعذيب املحتجزين .وقد
ي ـ ــؤدي ذلـ ــك إلـ ــى م ـســؤول ـيــة جـنــائـيــة
ف ــردي ــة ع ــن جــري ـمــة ال ـح ــرب املـتـمـثـلــة
بـ ــاالغ ـ ـت ـ ـصـ ــاب وغ ـ ـ ـيـ ـ ــره مـ ـ ــن أش ـ ـكـ ــال
ً
العنف الجنسي ،فضال عن التعذيب
واالعتداء على األفراد.
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـيــه ،يـعـتـقــد ف ــري ــق ال ـخ ـبــراء
أن ح ـ ـكـ ــومـ ــات الـ ـيـ ـم ــن والـ ـسـ ـع ــودي ــة
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات قـ ــد ان ـت ـه ـك ــت الـ ـح ــق فــي
ال ـحــريــة واألم ـ ــن الـشـخـصــي ل ــأف ــراد،
م ــن خ ــال حـ ــاالت االخ ـت ـف ــاء الـقـســري
واالع ـت ـق ــاالت واالح ـت ـجــاز التعسفي،
وكــذلــك الـتـعــذيــب وغ ـيــره مــن ضــروب
سوء املعاملة ،بما في ذلك االغتصاب
وغ ـيــره مــن أش ـكــال الـعـنــف الجنسي.
ووفـ ـ ـق ـ ــا ل ـت ـق ــري ــر صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن س ـل ـطــة
ق ـض ــائ ـي ــة م ـخ ـت ـص ــة ،ي ـم ـك ــن اع ـت ـب ــار
األفــراد املتورطني في ارتكاب األفعال
امل ــذك ــورة أع ــاه أو إص ــدار األوامـ ــر أو
املـســؤولـيــة عــن ارت ـكــاب ـهــا ،مـســؤولــن
ع ــن ج ــرائ ــم ال ـح ــرب اآلت ـي ــة :الـتـعــذيــب
أو املـعــامـلــة الـقــاسـيــة أو الالإنسانية
أو االع ـتــداء على الـكــرامــة الشخصية
واالغتصاب وغيره من أشكال العنف
الجنسي.
(األخبار)

سوريا

يبرود بعد الحرب:
عودة ثانية المدن الصناعية إلى الحياة
على رغم إهمال الجانب
األثري والخدمي في مدينة
يبرود بمنطقة القلمون،
تعود مدينتها الصناعية
إلى العمل بطاقات إنتاجية
تصل في بعض المعامل
إلى  .%90أكثر من 300
معمل عادت إلى العمل،
تعمل في الظل
فيما ُ
عشرات أخرى ،وفق
إحصائيات رسمية
يبرود  -وسام الجردي
ّ
تتنفس مدينة يبرود ،اليوم ،الصعداء،
بعد مــرور خمس سنوات على تحرير
الـجـيــش ال ـســوري لـهــا .لــم يـعــد هنالك
الكثير من آثار الحرب ودمارها ،بفضل
إصرار أهلها على الحياة ومحو بقايا
امل ــوت عــن مشهدها الـيــومــي« .الحمد
ل ـلــه ،رجـعـنــا نـعـيــش بـبـيــوتـنــا» ،بـهــذه
العبارة يصف أحد األهالي حال املدينة
ُ
وأهلها ،كما لو أن حياة جديدة كتبت
لهمّ .
يكرس أهل املدينة التي تبعد عن
دمشق  77كم جهودهم في إحياء الدور
األهلي وتعزيزه ،عبر أنشطة تطوعية
ي ـقــوم بـهــا ش ـبــان وش ــاب ــات ،كحمالت
أسـبــوعـيــة لتنظيف املــديـنــة ،ورح ــات
اجتماعية للتعريف بحضارتها التي
ت ـعــود إل ــى ب ــداي ــات الـعـصــر الـحـجــري.
ف ــي ه ــذه األيـ ـ ــام ،ت ـعـ ّـج ط ــرق ــات ي ـبــرود
وأسـ ــواق ـ ـهـ ــا ب ــالـ ـن ــاس ،خ ـص ــوص ــا أن
املدينة شهدت عودة بعض مغتربيها
م ــن الـ ـخ ــارج م ــع بـ ــدء ف ـصــل ال ـص ـيــف،
وهي املشهورة بانتشار أبنائها خارج
ال ـ ـبـ ــاد ،وال س ـي ـمــا فـ ــي دول أم ـيــركــا
الالتينية ودول الخليج .أما معاملها
ال ـتــي عـ ــادت إل ــى ال ـع ـمــل ب ـعّــد س ـنــوات
ال ـح ــرب ال ـطــوي ـلــة ،فـهــي تـبــشــر بـعــودة
املدينة الصناعية الثانية فــي سوريا
إلى سابق عهدها.

ماض صناعي باهر
ٍ

تعتبر مدينة يـبــرود الصناعية ثاني
أه ــم مــديـنــة صناعية فــي ســوريــا بعد
مدينة حلب الصناعية ،وفقًا لترتيب

السودان

طرد وفد «الحرية والتغيير» من الفاشر:

تشكيل الحكومة
يزداد تعقيدًا
َ
إلى جانب األسباب المعلنة
لتأجيل تشكيل الحكومة
السودانية التي ستدير
المرحلة االنتقالية،
جاء طرد وفد «الحرية
والتغيير» على أيدي
منتمين إلى الحركات
المسلحة في درافور
ليضع أزمة هذه الحركات
أمام عربة التشكيل

الخرطوم ــ فاطمة المبارك
ال ي ــزال إع ــان الـتـشـكـيــل الـحـكــومــي
لـلـمــرحـلــة االن ـت ـقــال ـيــة ف ــي ال ـس ــودان
ّ
يمر بعثرات من دون الكشف عنها،
ّ
تسبب تأجيل املــوعــد املـضــروب له.
وفـيـمــا يــرجــع امل ـســؤولــون الـتــأخـيــر
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد إلـ ـ ـ ــى قـ ـضـ ـي ــة «الـ ـفـ ـح ــص
األمني» للشخصيات التي ستمثل
املرحلة املقبلة ،تتحدث مصادر عن
خالفات حول الشخصيات املرشحة
ل ـب ـع ــض الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات ،بـ ــن م ـك ــون ــات
قـ ــوى «إعـ ـ ــان ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر»،
ورئـيــس ال ــوزراء عبد الـلــه حـمــدوك،
وهــي تقريبًا حــول أربعة مرشحني.
ك ــذل ــك ،ي ـصـ ّـر ح ـم ــدوك عـلــى تمسكه

بتمثيل الحكومة «كل واليات البالد
واألج ـي ــال ال ـتــي قــامــت بــال ـثــورة مع
مراعاة الجندر» ،على أن األمل قائم
ب ــإع ــان ال ـح ـكــومــة خ ــال  48ســاعــة
أخرى.
إل ـ ــى ج ــان ــب ذلـ ـ ــك ،ج ـ ــاء ح ـ ــدث آخ ــر
زاد ف ــي ت ـع ـق ـيــد امل ــوق ــف ،وهـ ــو فــي
مــديـنــة ال ـفــاشــر ،غ ــرب ال ـب ــاد (802
ك ـل ــم ع ــن ال ـع ــاص ـم ــة) ،خـ ــال زيـ ــارة
لــوفــد قـيــادات «الـحــريــة والتغيير».
هـ ـ ـن ـ ــاك ،ع ـ ـ ّـب ـ ــرت ح ـ ــرك ـ ــات دارف ـ ـ ـ ــور،
ّ
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة ك ـ ـ ــل م ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس «حـ ــركـ ــة
جيش تحرير السودان» مني أركو
مـ ـ ـن ـ ــاوي ورئـ ـ ـي ـ ــس «ح ـ ــرك ـ ــة الـ ـع ــدل
وامل ـ ـسـ ــاواة» ج ـبــريــل إب ــراه ـي ــم ،عــن
رف ـ ـض ـ ـهـ ــا الـ ــوث ـ ـي ـ ـقـ ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة،
ُم ـهـ ّـددة بـمـقــاومـتـهــا .تـقــول مـصــادر
إن محاولة االعتداء على منسوبي
«الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــة وال ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــر» ورمـ ـيـ ـه ــم
بــالـحـجــارة ،كــان سببًا إضــافـيــا في
تــأجـيــل تشكيل الـحـكــومــة والـبـحــث
عن حلول ترضي الجميع.
وخ ــال االج ـتـمــاع األخ ـيــر ُ لـحـمــدوك
مع «املجلس الـسـيــادي» ،شـ ِّـدد على
«اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــراع فـ ــي ت ـش ـك ـي ــل م ـفــوض ـيــة
ال ـس ــام الرت ـبــاط ـهــا بــال ـت ـفــاوض مع
الحركات املسلحة ،وارتـبــاط قضية

ّ
يصعب االختالف
بين «التغيير» والحركات
الدارفورية تشكيل
الحكومة

رفضت بعض قوى «الحرية والتغيير»
تضمين اتفاق أديس أبابا في الوثيقة
الدستورية (األناضول)

ال ـســام بــاألشـهــر الـسـتــة األول ــى من
ال ـف ـت ــرة االن ـت ـق ــال ـي ــة ،واإلسـ ـ ـ ــراع فــي
تحقيق الـســام ومعالجة األسـبــاب
ال ـ ـتـ ــي دعـ ـ ــت إلـ ـ ــى تـ ــذمـ ــر الـ ـح ــرك ــات
ّ
امل ـس ـل ـح ــة» .ويـ ـش ــار إلـ ــى أن رئ ـيــس
«حـ ـ ـ ـ ــزب املـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــر» ،الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادي فــي
«ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» ع ـمــر الــدق ـيــر،
سافر إلى عاصمة جنوب السودان،
جوبا ،عقب أحداث الفاشر ،والتقى
أم ــس (ال ـثــاثــاء) مــع م ـنــاوي لبحث
«تــرتـيـبــات املــرحـلــة املـقـبـلــة» .وأشــار
ال ــدق ـي ــر إلـ ــى «م ــواص ـل ــة ال ـن ـقــاشــات
حـ ـت ــى ي ـت ـح ـق ــق ال ـ ـسـ ــام الـ ـش ــام ــل»،
ًّ
مـسـتـغــا ال ــزي ــارة لـعـقــد اجـتـمــاعــات
أخ ــرى مــع ق ــادة «الـجـبـهــة الـثــوريــة»
ومستشار رئيس الجنوب.
يقول القيادي في «تجمع املهنيني»،
م ـح ـم ــد ن ــاج ــي األصـ ـ ـ ــم ،ال ـ ـ ــذي ك ــان
ضـ ـم ــن وف ـ ـ ــد ال ـ ـفـ ــاشـ ــر ،إن «ب ـع ــض
ش ـ ـبـ ــاب الـ ـجـ ـبـ ـه ــة ال ـ ـثـ ــوريـ ــة ال ــذي ــن
نعرفهم كــانــوا غــاضـبــن ،ومنعونا
من الصعود إلى املنصة ،وقد طلبنا
منهم أن يسمعوا منا ونسمع منهم،
لـكـنـهــم رف ـض ــوا ف ـقــررنــا االن ـس ـحــاب
تجنبًا لــاش ـت ـبــاك» .ويـشـيــر األصــم
إلى أن ما حدث «مؤشر على واحدة
مــن أه ــم أزم ــات ال ـس ــودان ،هــي أزمــة

الحرب والـســام» ،علمًا أن «الحرية
والـتـغـيـيــر» حـ ّـمـلــت حـكــومــة الفاشر
َ
وح ـ ــرك ـ ــت ـ ــي «الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدل وامل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاواة»
و«ت ـحــريــر ال ـس ــودان» مـســؤولـيــة ما
حدث مع الوفد.
ويـضــع مــا ي ــدور مــن اخـتــافــات بني
«الـ ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر» والـ ـح ــرك ــات
ال ـ ــدارف ـ ــوري ـ ــة املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،ال ـح ـك ــوم ــة
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،أمـ ـ ـ ــام اخ ـ ـت ـ ـبـ ــار ي ـ ـبـ ــدأ مــن
أصـ ــل ت ـش ـك ـي ـل ـهــا ،ول ـي ــس ق ــرارات ـه ــا
التنفيذية فقط ،وال سيما أن األمــر
يتعلق بقضية ح ــرب طــويـلــة .هنا،
ي ـ ــرى الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي «ح ـ ـ ــزب ال ـب ـعــث
العربي االشتراكي» وقوى «الحرية
والتغيير» ،محمد ضياء ،أن القوى
أع ـط ــت أول ــوي ــة ل ـل ـحــركــات املـسـلـحــة
في الوثيقة الدستورية ،وهذا صار
قــرارًا واجب التنفيذ على الحكومة.
وأشار ضياء إلى أن مجلس الوزراء
بمجرد تكوينه سيشرع فــي دعــوة
الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ــوار،
متوقعًا رغــم العوائق الــوصــول إلى
س ـ ـ ــام ،وال س ـي ـم ــا مـ ــع «اإلش ـ ـ ـ ــارات
اإلي ـج ــاب ـي ــة م ــن ال ـح ــرك ــات املـسـلـحــة
التي التزمت وقف النار منذ إسقاط
النظام وال تزال».
ل ــذل ــك ،ي ــرى ال ـق ـي ــادي ف ــي «املــؤت ـمــر

الشعبي» ،يوسف لبس ،أن ما حدث
ف ــي ال ـفــاشــر «يـعـكــس عـمــق املشكلة
الـقــائـمــة عـلــى إق ـصــاء اآلخ ـ ــر ...قــوى
ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر أه ـم ـل ــت مـكــونــا
أس ــاس ـي ــا ه ــو الـ ـح ــرك ــات امل ـس ـل ـحــة،
ع ـن ــدم ــا رفـ ـض ــت ب ـع ــض م ـكــونــات ـهــا
تـضـمــن ات ـف ــاق أديـ ــس أب ــاب ــا ،ال ــذي
ُوق ــع بينها وبــن الجبهة الـثــوريــة،
في الوثيقة الدستورية» .ويضيف:
«إذا م ـ ـضـ ــت ال ـ ـ ـحـ ـ ــال ه ـ ـ ـكـ ـ ــذا ،ف ـل ــن
ُ ّ
ت ـ ـحـ ــل م ـش ـك ـل ــة ال ـ ـحـ ــرب وال األزم ـ ــة
االقـتـصــاديــة ...مــا حــدث فــي الفاشر
ّ
رد فعل طبيعي على نهج اإلقصاء
الذي كان يمارسه النظام القديم».
لـكــن الـتـخــوف األســاســي يـعـ ّـبــر عنه
الكاتب عبد الله آدم خاطر الذي حذر
من تبعات االختالفات بني «الحرية
والتغيير» و«الجبهة الثورية» ،على
رغ ــم أنـهـمــا يـمـثــان جـسـمــا واحـ ـدًا،
ألن مــن يحملون الـســاح يختلفون
فـ ــي ع ـم ـل ـهــم وت ـع ـب ـي ــره ــم عـ ــن قـ ــادة
العمل السياسي ،فيما يــرى املحلل
ال ـس ـي ــاس ــي حـ ــاج ح ـم ــد أن الـجـبـهــة
«جسم غريب على الحرية والتغيير
ألن ـه ــا م ــوج ــودة خـ ــارج الـ ـس ــودان»،
م ـت ـخــوفــا م ــن وق ـ ــوع ال ـج ـب ـهــة تـحــت
تأثير التوازنات الدولية.
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وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق
وري ـف ـهــا ،بـمـســاحــة بـلـغــت  5هـكـتــارات
ق ـي ــاس ــا ب ـت ـع ــداد س ـك ــان ــي ل ـل ـمــدي ـنــة ال
يتجاوز  60ألف نسمة .في عامي 2013
و ،2014شـ ـه ــدت امل ــدي ـن ــة ال ـصـنــاعـيــة
ف ــي يـ ـب ــرود ان ـت ـك ــاس ــة ك ـب ـي ــرة نـتـيـجــة
س ــرق ــة امل ـس ـل ـحــن ل ـل ـم ـعــامــل ،وإج ـب ــار
الصناعيني على إغالق منشآتهم .ومع
ع ــودة سـيـطــرة ال ــدول ــة ال ـســوريــة على
املدينة منذ خمس سـنــوات ،عــاد عدد
كبير مــن الـصـنــاعـيــن إل ــى منشآتهم.
«مــرح ـلــة ال ـع ــودة ه ــذه كــانــت مـكـلـفــة»،
بـحـســب تعبير مــديــر مـكـتــب القلمون
التابع لغرفة صناعة دمشق وريفها،
توفيق صوفان .وبينما تعود املدينة
اليوم بطاقات إنتاجية مرتفعة ،تصل
إلــى نسبة  %90في بعض الصناعات
مكتب الـقـلـمــون يـحـ ّـدد
وامل ـعــامــل ،ف ــإن ّ
ع ــدد امل ـعــامــل امل ــرخ ـص ــة م ــن ِقـ َـب ـلــه في
ً
ي ـبــرود بـمــا ي ـقــارب  320مـعـمــا ،فيما
ً
ي ـع ـمــل  80م ـع ـمــا ف ــي الـ ـظ ــل ،ل ـكــن «ال
إجـ ـ ــراءات بـحـقـهــا ،إذ تـحـتــاج املــرحـلــة
ّ
ت ـك ـث ـي ــف الـ ـعـ ـم ــل وتـ ـخ ــط ــي ال ـع ـق ـب ــات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة» ،ب ـي ـن ـمــا لـ ــم ت ـع ــد بـعــض

تعتبر مدينة يبرود
الصناعية ثاني أهم
مدينة صناعية في
سوريا بعد مدينة
حلب الصناعية

امل ـن ـش ــآت إلـ ــى ال ـع ـم ــل ح ـت ــى ال ـل ـح ـظــة،
نتيجة عدم عودة أصحابها إلحيائها.
وم ـ ــن أب ـ ـ ــرز هـ ـم ــوم ص ـن ــاع ـي ــي ي ـب ــرود
«م ـشــاكــل ت ـصــريــف اإلنـ ـت ــاج ،وتــوفـيــر
امل ـ ـ ّ
ـواد ال ـخ ــام لـصـنــاعــاتـهــم ،وتــوسـيــع
املنطقة املكتظة باملنشآت والحرفيني،
إض ــاف ــة إلـ ــى ضـ ـ ــرورة تــوف ـيــر حــوامــل
الطاقة املستمرة لتشغيل معاملهم»،
وف ــق مــا يــوضــح صــوفــان ،ال ــذي يؤكد
أيضًا أن مكتب القلمون «حصل على
م ــواف ـق ــة م ـحــاف ـظــة ريـ ــف دم ـش ــق عـلــى
ّ
إحداث مخطط تنظيمي خاص وجديد
للمنطقة الصناعية ،ستبلغ مساحتها

 77هكتارًا وستضم ما يزيد على 1800
قسم».

هوية أثرية مهددة
تعتبر ي ـبــرود مــديـنــة أثــريــة بــامـتـيــاز.
غ ـ ـيـ ــر أن ض ـ ـعـ ــف الـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــق ،وقـ ـل ــة
ّ
االه ـت ـم ــام ّ ب ــآث ــاره ــا ب ـمــا ت ـت ـطــل ـبــه من
حـمــايــة ،أث ــرا سلبًا بــواقـعـهــا ،لتصبح
ّ
لتجمع القمامة واألتربة.
اليوم مكانًا
وأثناء التجوال في كل ركــن من أركــان
املــدي ـنــة ،ال بــد مــن مــاحـظــة أن ُجميع
املدافن األثرية مللوك الرومان قد نبشت
خـ ــال ف ـت ــرة س ـي ـط ــرة امل ـس ـل ـحــن عـلــى
امل ـن ـط ـقــة ،ث ــم ج ــرى بـيـعـهــا وتـهــريـبـهــا
عبر لبنان إلــى أوروب ــا .امل ـ ّ
ـؤرخ مرعي
الـ ـب ــرادع ــي ،أحـ ــد أبـ ـن ــاء يـ ـب ــرود ،ال ــذي
يعمل على حماية آثارها وإبراز حجم
الـ ـض ــرر الـ ـ ــذي ل ـح ــق ب ـه ــا م ــن غ ـي ــر أن
تـلـقــى م ـبــادراتــه اهـتـمــامــا جــديــا ،يــرى
أن «م ــا جـعــل أع ـمــال الـحـفــر والتنقيب
الـعـشــوائـيــة تنتشر كـثـيـرًا بــن سكان
املنطقة ،عدم تعاون الناس في اإلبالغ
عنها» .ويضيف امل ــؤرخ الـيـبــرودي أن
«استهتار البلدية في تنظيف شوارع
ي ـ ـبـ ــرود ،وإه ـم ــال ـه ــا ج ــان ــب اس ـت ـث ـمــار
اآلثـ ــار سـيــاحـيــا ،ي ـه ـ ّـددان ب ـقــاء الــوجــه
األثري للمدينة».

راجعين!
تضفي زي ــارة املغتربني املــديـنــة نوعًا
م ــن ال ــراح ــة واالسـ ـتـ ـق ــرار ،إض ــاف ــة إلــى
اسـتـقـطــاب أبـنــائـهــا مــن سـكــان دمشق
لقضاء اإلج ــازات ،واسـتـعــادة ذكريات
أيـ ــام الـسـلــم والـ ـه ــدوء .ه ــذا م ــا تــؤكــده
سـ ــاف ح ـم ــود ،اب ـن ــة ي ـب ــرود الـقــاطـنــة
ف ــي دمـ ـش ــق ،إذ تـ ـق ــول« :م ـن ــذ س ـنــوات
لــم أت ـجـ ّـول فــي ي ـبــرود لــزيــارة معاملها
األث ــري ــة ( )...رغ ــم أن جــدتــي لــم تـغــادر
امل ــديـ ـن ــة حـ ـت ــى خـ ـ ــال فـ ـت ــرة ال ــوج ــود
امل ـس ـل ــح» .الـكـثـيــر م ــن ذك ــري ــات ســاف
ُسرقت مع أغــراض منزلها ،وال سيما
القطع الكهربائية الثمينة ،إضافة إلى
ُ
قطع أخرى اشتراها والدها من بلدان
عـ ــدة خـ ــال ف ـت ــرة ع ـم ـلــه ف ــي الـ ـخ ــارج،
ب ـح ـســب م ــا ت ــروي ــه الـ ـيـ ـب ــرودي ــة ال ـتــي
تركت املدينة .بدوره ،يلفت مالك ،أحد
أصحاب املعامل ،العائد من السعودية
بـعــد س ـنــوات غــربـتــه الـطــويـلــة ،إل ــى أن
«املدينة اختلفت عن السنوات األولــى
ّ
ويعبر عن تفاؤل نــادر،
بعد الـحــرب».
مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «رغ ــم الـخـســائــر الـتــي
لـحـقــت بـمـعـمــل ال ـعــائ ـلــة ،ف ــإن الــوضــع
اليوم أفضل مما كان عليه سابقًا».

ُ
جميع المدافن األثرية لملوك الرومان نبشت خالل فترة سيطرة المسلحين على المنطقة (األخبار)
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مصر

المقابلة

يرى عالم االجتماع الجزائري واألستاذ في معهد العلوم
السياسية ،الهواري عدي ،أن رفض قيادة الجيش االعتراف
بمشروعية مطالب الحركة الشعبية هو الذي يؤدي إلى
تعقيد األزمــة السياسية في هــذا البلد .وإذ يلفت ،في
مقابلة مع «األخبار» ،إلى أن المشكلة تكمن في غياب
ثقة الناس بقيادة المؤسسة العسكرية التي سبق أن رعت
االنتخابات ،فهو يشدد على أن ما يطمح إليه الحراك
تزوير
ً
ليس مستحيال وال تعجيزيًا؛ إذ يتلخص في دولة القانون
والتداول على السلطة عبر االنتخابات وحرية التعبير

أجرتها :لينا كنوش

الباحث السياسي الجزائري

الهواري عدي
• قيادة الجيش ترفض االعتراف بمطالب
الحراك لكنها ستضطر لقبولها
• ما يريده الجزائريون هو دولة القانون
والتداول على السلطة
¶ م ــا ه ــي ق ــراءت ـك ــم ل ـل ـمــواج ـهــة الـ ــدائـ ــرة ب ــن ال ـح ــراك
والجيش؟ وما هي مآالتها املحتملة؟
امل ــواج ـه ــة ب ــن هـيـئــة أرك ـ ــان ال ـج ـيــش وال ـح ــراك
م ـس ـت ـم ــرة ،ألن األولـ ـ ـ ــى ت ـ ـحـ ــاول م ـع ــرف ــة م ــدى
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــريـ ـ ــن ل ـ ــاس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار ف ــي
االحتجاجات الشعبية .هي راهنت على إنهاك
الحراك خالل شهر رمضان ،وأملت بعد ذلك أن
شهر الصيف والعطلة الجامعية قــد يفضيان
إلــى تــراجــع تصميم املـتـظــاهــريــن .علينا ترقب
ألن وضع
ق ــرارات مهمة بعد شهر أو شهرينً ،
قيادة الجيش صعب جدًا .لقد باتت عقبة تحول
دون التأسيس لشرعية جــديــدة بعد استقالة
بــوتـفـلـيـقــة .لــم يـعــد لـلـنـظــام قــاعــدة اجـتـمــاعـيــة،
وخيار القمع ال يالقي إجماعًا بني الجنراالت.
س ـي ـعــرضــون ف ــي ن ـهــايــة املـ ـط ــاف ت ـســويــة على
املتظاهرين العازمني على فرض تغيير النظام.
املواجهة ستتوقف عندما تعترف قيادة الجيش
بـمـشــروعـيــة مـطــالــب ال ـحــركــة الـشـعـبـيــة .الـبــاد

مهمتها في تنظيم انتخابات نزيهة .الجنراالت
ي ــواف ـق ــون ف ــي خ ـطــاب ـهــم امل ـع ـلــن ع ـلــى الـعـمـلـيــة
االنـتـقــالـيــة ،لكنهم ي ــرون أن الــرئـيــس املنتخب
ينبغي أن يقودها .لكن املشكلة هــي أن الناس
ال ثقة لها بـقـيــادة الجيش الـتــي سبق أن رعت
تزوير االنتخابات.

تشهد ث ــورة ،وال أستطيع تصور كيفية تمكن
هيئة األرك ــان مــن إع ــادة االعـتـبــار لنظام فاسد
كانت أحد أركانه املركزيني.
¶ ما هو املطلب الرئيس للحراك الشعبي؟
ال ي ــري ــد الـ ـج ــزائ ــري ــون أن ي ـخ ـت ــار ال ـج ـن ــراالت
ال ــرئـ ـي ــس والـ ـ ـن ـ ــواب ع ـب ــر ت ــزوي ــر االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،م ـمــا ي ـم ـنــح األغ ـل ـب ـيــة ال ـبــرملــان ـيــة
ألحــزاب ليس لديها أي صفة تمثيلية حقيقية
لقطاعات املجتمع املختلفة.
¶ أال يـهـ ّـدد رفــض الـحــراك االنتخابات الرئاسية التي
يريدها الجيش فرص االنتقال السلمي؟
ه ـنــاك خ ـي ــاران عـلــى طــاولــة امل ـف ــاوض ــات .هيئة
األرك ـ ـ ــان تـتـمـنــى ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ـي ــة لتغيير
األشـ ـخ ــاص م ــع ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـن ـظ ــام نـفـســه.
الحركة الشعبية تريد عملية انتقالية بإشراف
ش ـخ ـص ـي ــات جـ ــديـ ــدة ذات ص ــدق ـي ــة تـتـلـخــص

شهادة رجل أعمال هارب:
ٌ
ّ
فساد ومحسوبيات واعتباط

¶ اعـتـبــرتــم فــي كتابكم «ال ـجــزائــر والــديـمـقــراطـيــة» أن
امل ـســار االنـتـخــابــي هــو نـتــاج لـحــريــة التعبير الناجمة
السياسي.
بدورها عن تطور الفردنة وتحديث املجال ّ
إذا كان الحراك قد عكس إلى درجــة معينة تطلعًا إلى
االختيار الحر ملرشحني «من خارج النظام» ،فال يمكن
رغمًا عن ذلك إنكار وجود تيار واسع بني الجزائريني
ال يزال متمسكًا بمنظومة أيديولوجية  -قيمية قومية
تــرى فــي الجيش تجسيدًا لــأمــة ولـلـسـيــادة ،وتمنحه
مشروعية سياسية على هذا األساس .هل من املمكن

الشعبوية فعالة فقط
في مواجهة االحتالل،
لكنها بعد رحيله تصبح
مزايدة جوفاء

ال ـشــروع فــي عملية تغيير للنظام مــن دون أخ ــذ هــذا
املعطى املهم بعني االعتبار؟
ال ـج ـمــاه ـيــر ال ـت ــي ت ـت ـظــاهــر ف ــي الـ ـج ــزائ ــر تـتـهــم
الـ ـجـ ـن ــراالت والـ ـنـ ـظ ــام ب ــإضـ ـع ــاف األمـ ـ ــة بـسـبــب
الفساد .ليس جميع الجنراالت فاسدين ،ولكن،
فــي لـغــة ال ـش ــارع ال ـجــزائــري ،كـلـمــة ج ـنــرال باتت
م ــرادف ــة ل ـل ـف ـســاد .ملـ ـ ــاذا؟ ألن الـ ـجـ ـن ــراالت الــذيــن
يعينون الرئيس والنواب يضعون أنفسهم فوق
ّ
قاض على مالحقة جنرال
يتجرأ أي
القانون .ال
ٍ
فاسد أو متهم بالقيام بأنشطة غير مشروعة.
في مثل هذه الظروف ،لم يعد لوطنية الجنراالت
م ــن ص ــدق ـي ــة .الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي ي ـم ـثــل ان ـب ـعــاثــا
للوطنية ّ
عبر عنه مئات آالف املتظاهرين الذين
حملوا العلم الوطني باعتزاز .لقد أهــان النظام
رم ــوز األم ــة ،وخ ــان ذك ــرى الـشـهــداء عندما ذهب
بوتفليقة للعالج في مستشفى للجيش الفرنسي
ال ــذي قـصــف بــالـنــابــالــم ال ـقــرى الـجــزائــريــة خــال
ح ــرب الـتـحــريــر .أم ــا بالنسبة إل ــى الـجـيــش ،فــإن
املتظاهرين ،الذين لم يتوقفوا عن تــرداد شعار
«الجيش والشعب إخ ــوة» ،يميزون بني قيادته،
التي تحولت منذ زمن بعيد إلى العب سياسي
ال دستوري ،وبني القسم األعظم منه الذي يشكل
مؤسسة مــن مــؤسـســات الــدولــة .هـنــاك اعـتــراض
على ال ــدور السياسي لـقـيــادة الـجـيــش ،مــن دون
عداء للجيش كمؤسسة.
¶ إذا كانت طبيعة النظام تمنع تحوله إلــى جمهورية
مــدنـيــة ومـجـتـمــع دي ـم ـقــراطــي ،مــا يـحــدو بــال ـحــراك إلــى
تبني العـبــن مــن «املجتمع املــدنــي» يتمتعون وحدهم
باملشروعية في نظره لتأمني االنتقال نحو الديمقراطية،

للمرة األولى ،يخرج ٌ
أحد من
عباءة نظام عبد الفتاح
السيسي ليكشف جزءًا من
ٌ
قصص
الصندوق األسود.
معروفة بعناوينها
العامة ،لكن كانت تنقصها
تفاصيل التنفيذ ،وشهادة
«شاهد من أهلها»ّ .
أعد
محمد علي جيدًا لهربه
قبل أن ينشر الفيديو األول
القاهرة  -األخبار

أال يعني هذا األمر فرض منظومة أيديولوجية أحادية ال
تحظى بدعم كتل اجتماعية وازنة؟
املـجـتـمــع ال ـج ــزائ ــري ،كـمــا جـمـيــع املـجـتـمـعــات
األخـ ــرى ،مـنـقـســم أيــديــولــوجـيــا وسـيــاسـيــا .ال
وجـ ـ ــود مل ـج ـت ـمــع يـ ـس ــوده االنـ ـسـ ـج ــام ال ـكــامــل
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي .هـ ــذا ح ـلــم ال ـت ـيــار
الـشـعـبــوي ال ــذي فـشــل فــي الـعــالــم الـعــربــي .ما
تطمح إليه الحركة الشعبية ،كما يظهر ذلك
ف ــي ش ـعــارات ـهــا الــرئ ـي ـســة ،ه ــو دولـ ــة ال ـقــانــون
وال ـ ـ ـتـ ـ ــداول ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة ع ـب ــر االن ـت ـخ ــاب ــات
وحرية التعبير .انتصار التيار العلماني أو
اإلسالمي في االنتخابات ال أهمية له .املهم أن
يكونوا مستعدين ملغادرة السلطة إن خسروا
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .هـ ــذا م ــا ي ــري ــده الـ ـج ــزائ ــري ــون.
يـ ــريـ ــدون أيـ ـض ــا أن تـ ـك ــون ل ـه ــم ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
محاسبة الحاكمني انتخابيًا ،ومعاقبتهم إن
لم يفوا بوعودهم ،وأن يقاضوا أمــام املحاكم
إن س ــرق ــوا أمـ ــوال ال ــدول ــة .م ــا زال ال ـج ـنــراالت
يــرفـضــون ه ــذه امل ـطــالــب ،لكنهم سيضطرون
في النهاية إلى املوافقة عليها ،ألنه ال خيارات
بديلة لديهم.

ال يريد الجزائريون
أن يختار
الجنراالت الرئيس
والنواب عبر
¶ اع ـت ـب ــرت ــم عـ ــام  2012أن ال ـ ـشـ ــروط االج ـت ـمــاع ـيــة تزوير االنتخابات
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة ال ـت ــي ت ـق ــود إلـ ــى ص ـعــود
التشريعية
(أ ف ب)
ال ـش ـع ـبــويــة ل ــم ت ـع ــد ق ــائ ـم ــة .ه ــل ت ـع ـت ـق ــدون أن ه ــذا

االستنتاج ما زال صحيحًا اليوم؟ ومــا هي قراءتكم
للمستقبل السياسي للجزائر؟
الشعبوية ارتبطت بمواجهة الحركة الوطنية
للسيطرة االستعمارية خالل حقبة تاريخية
م ـح ــددة .سـمـحــت الـشـعـبــويــة بــال ـح ـفــاظ على
وحـ ـ ـ ــدة الـ ـشـ ـع ــب ض ـ ــد هـ ـ ــذه الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة .ب ـعــد
االس ـت ـق ــال ،أصـب ـحــت «م ـ ــوردًا أيــديــولــوجـيــا»
يبرر خصخصة السلطة من ِق َبل نظام أعــاق
تـ ـط ــور ال ـ ـبـ ــاد .ال ـش ـع ـب ــوي ــة ف ـع ــال ــة ف ـق ــط فــي
مواجهة االحتالل األجنبي ،لكنها بعد رحيل
االحـتــال تصبح مــزايــدة لفظية جــوفــاء .لقد
تـسـبـبــت فــي ال ـجــزائــر بــالـقـطـيـعــة بــن الــدولــة
وال ـ ـن ـ ــاس ،وح ــال ــت دون ت ـن ـم ـيــة االقـ ـتـ ـص ــاد،
وعززت اإلثراء على قاعدة الريع والزبائنية.
الشعبوية ليست ثورية في حالة السلم .نرى
ذل ــك ب ــوض ــوح م ــع ازدهـ ـ ــار ال ـي ـمــن امل ـت ـطــرف
ذي النزعة الفاشية في أوروب ــا ،ومــع ترامب
الشعبوي العنصري في الواليات املتحدة.

الجزائر

السلطة متمسكة بانتخابات قبل نهاية العام:

نحو مواجهة
مع الحراك الشعبي؟

ّ
ّ
يصر المتظاهرون على رفض إجراء االنتخابات ،في ظل وجود بن صالح وبدوي (أ ف ب)

الجزائر ـــ محمد العيد
ف ــاج ــأ ق ــائ ــد ال ـج ـيــش ال ـج ــزائ ــري كل
املـتــابـعــن ،بــاقـتــراحــه فــي خـطــاب له
مــن والي ــة ورق ـلــة فــي ج ـنــوب الـبــاد
اس ـت ــدع ــاء ال ـه ـي ـئــة ال ـنــاخ ـبــة ف ــي 15
أيلول /سبتمبر املقبل .ويعني ذلك
وفــق قــانــون االنـتـخــابــات الـجــزائــري
تنظيم الرئاسيات بعد  3أشهر من
هــذا الـتــاريــخ ،أي قـبــل نـهــايــة السنة
ال ـجــاريــة .وأوضـ ــح قــايــد صــالــح في
خطابه أن دعوته هذه تأتي «انطالقًا
من مهماته وصالحياته واحترامه
ل ـلــدس ـتــور وق ــوان ــن ال ـج ـم ـهــوريــة»،
مشيرًا إلى أن «اآلجــال التي طرحها
مـعـقــولــة وم ـق ـبــولــة وت ـع ـكــس مطلبًا
شـعـبـيــا ُم ـل ـ ّـح ــا» ،ع ـلــى ح ـ ّـد تـعـبـيــره.
ول ــم يـتــوقــف قــايــد صــالــح عـنــد ذلــك،
ب ــل وض ــع ح ـتــى ال ـخ ـطــوط ال ـح ـمــراء
ُ ّ
لـ ــإطـ ــار الـ ـق ــان ــون ــي الـ ـ ــذي ســت ـنــظــم
فـيــه االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،مـشــددًا
ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة ال ـت ـن ـص ـيــب ال ـعــاجــل
للهيئة الوطنية املستقلة لتحضير
االنتخابات وتنظيمها ومراقبتها،
وهو ما يستدعي ،بحسبه« ،تعديل
بعض مواد قانون االنتخابات ،ال أن
َّ
ّ
ويمس جميع
ومعمقًا
يكون جذريًا

املواد ،ما يستلزم وقتًا أطول».
ُ
واس ــت ـق ـب ــل هـ ــذا ال ـخ ـط ــاب بـتــرحـيــب
كبير مــن الـحــزبــن املسيطرين على
الـبــرملــان« ،جبهة التحرير الوطني»
و«الـتـجـمــع الــوطـنــي الــديـمـقــراطــي»،
اللذين أصدرا بيانني يؤكدان فيهما
استعدادهما للدخول في االنتخابات
واع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا ال ــوسـ ـيـ ـل ــة ال ــوحـ ـي ــدة
ل ـلـ ـخ ــروج م ــن األزم ـ ـ ـ ــة ،ف ـي ـمــا اع ـت ـبــر
رئ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ـش ـع ـبــي الــوط ـنــي
(ال ـ َب ــرمل ــان) ،سليمان شـنــن ،أن ــه «لــم
تبق ّ
أي حجة للمتقولني بعد فصل
امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة وتــرج ـي ـح ـهــا
النـ ـتـ ـخ ــاب ــات رئ ــاسـ ـي ــة قـ ـب ــل ن ـهــايــة
الـسـنــة» ،مضيفًا أن «الــوقــت يفرض
الـتــوجــه إل ــى الـشــرعـيــة الشعبية من
خــال انتخابات رئاسية قبل نهاية
السنة الحالية» ،وهــو عــن مــا ذهب
إلـيــه صــالــح قــوجـيــل ،رئـيــس مجلس
األمة بالنيابة (مجلس الشيوخ).
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ،ق ـ ــوب ـ ــل هـ ــذا
الـخـطــاب بــاسـتـهـجــان ل ــدى ج ــزء من
املـعــارضــة ،التي رأت أن قايد صالح
ليس من صالحياته إطالقًا التدخل
فــي تـحــديــد مــوعــد االن ـت ـخــابــات ،وال
في كيفية تعديل قوانني االنتخابات
التي هي من صالحيات السياسيني

والقانونيني .وثمة من اعتبر أن هذا
ال ـخ ـط ــاب يـ ـك ـ ّـرس ب ــال ــدل ـي ــل ال ـقــاطــع
ه ـي ـم ـنــة امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة عـلــى
مفاصل القرار في البالد ،وال يعترف
تـمــامــا بــوجــود رئـيــس ل ـلــدولــةُ ،يـعـ ّـد
إعالن توقيت االنتخابات من صميم
صالحياته القانونية والدستورية.
والالفت أن خطاب قائد الجيش كان
معاكسًا تـمــامــا لـلـطــرح ال ــذي أعلنه
رئيس الدولة املؤقت ،عبد القادر بن
صالح ،الــذي سبق لــه ،عندما أطلق
مـ ـب ــادرة الـ ـح ــوار ال ــوط ـن ــي ،أن تــرك
ت ـحــديــد «ال ــروزن ــام ــة االن ـت ـخــاب ـيــة»
ملـ ـخ ــرج ــات ال ـ ـحـ ــوار ب ـع ــد ال ـت ـش ــاور
ّ
ويعد
مــع كــل الفاعلني السياسيني.
هذا املوقف من قايد صالح ،الثاني
مــن نــوعــه ال ــذي ُيـعــارض فيه بنحو
غير مباشر رئيس الدولة ،إذ سبق
ل ــه االعـ ـ ـت ـ ــراض أيـ ـض ــا ع ـل ــى م ـســألــة
إط ـ ــاق م ــا ُيـ ـع ــرف ب ـس ـج ـنــاء الـ ــرأي
ورف ـ ـ ــع ال ـت ـض ـي ـي ــق ع ـل ــى ال ـع ــاص ـم ــة
ف ــي أي ـ ــام ال ـت ـظ ــاه ــر ،وهـ ــي ت ـع ـهــدات
أعـ ـط ــاه ــا رئـ ـي ــس ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـ «ه ـي ـئ ــة
الوطني» قبل بداية عملها،
الحوار ً
اس ـت ـج ــاب ــة لـ ـش ــروط ال ـت ـه ــدئ ــة ال ـتــي
طلبتهاُ .
ويهيمن على املشهد حاليًا
رئ ـ ـيـ ــس أركـ ـ ـ ـ ــان الـ ـجـ ـي ــش ب ـظ ـه ــوره

ُ
تقابل دعوة قايد
صالح إلى إجراء االنتخابات
قبل نهاية السنة
العديد من العوائق

املـ ـتـ ـت ــال ــي ،ف ـي ـم ــا يـ ـب ــدو بـ ــن ص ــال ــح
أقــرب للتواري ،حيث لم يصدر عنه
خطاب منذ نحو شهرين.
ُ
وت ـ ـقـ ــابـ ــل دع ـ ـ ــوة ق ــاي ــد ص ــال ــح إل ــى
إجراء االنتخابات قبل نهاية السنة
العديد من العوائق التي قد تحول
دون ت ـن ـظ ـي ـم ـه ــا ،و ُف ـ ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا
ال ــرف ــض ال ـش ـع ـب ــي املـ ـع ـ ّـب ــر ع ـن ــه كــل
ي ــوم ج ـم ـعــة ،إذ ي ـص ـ ّـر امل ـت ـظــاهــرون
عـلــى رف ــض إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات في
ّ
ظ ــل وجـ ــود ع ـبــد الـ ـق ــادر ب ــن صــالــح
فـ ــي ال ــرئ ــاس ــة ون ـ ــور الـ ــديـ ــن بـ ــدوي
على رأس الحكومة ،وهـمــا وجهان
مـ ـحـ ـس ــوب ــان عـ ـل ــى ن ـ ـظـ ــام ال ــرئ ـي ــس

الـ ـس ــاب ــق ،ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز بــوت ـف ـل ـي ـقــة.
ويـ ـ ــرفـ ـ ــض امل ـ ـت ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرون ،ب ـح ـســب
الـشـعــارات الـتــي يرفعونها ،تنظيم
ان ـت ـخ ــاب ــات ب ـت ـعــديــات شـكـلـيــة فــي
ال ـقــوانــن الـحــالـيــة ،ويـعـتـبــرون ذلــك
ُمـحــاولــة مــن النظام الحالي إلعــادة
إنتاج نفسه عبر تغيير في الواجهة
املدنية فقط للحكم.
وب ـ ـ ـ ــات ُي ـ ـخ ـ ـشـ ــى ،ف ـ ــي ح ـ ـ ــال م ـض ـ ّـي
السلطة فــي تنظيم االنتخابات في
الـتــوقـيــت ال ــذي أعـلـنــه رئـيــس أرك ــان
الـ ـجـ ـي ــش ،حـ ـ ــدوث م ــواجـ ـه ــة بـيـنـهــا
وب ــن املـتـظــاهــريــن الــذيــن ال يــزالــون
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـي ـ ــوم يـ ـتـ ـمـ ـسـ ـك ــون ب ـس ـل ـم ـيــة
ُ
م ـط ــال ـب ـه ــم .وتـ ـ ــراهـ ـ ــن ال ـس ـل ـط ــة فــي
املـقــابــل عـلــى ع ــدد مــن الشخصيات
التي أبدت استعدادها للمشاركة في
االنتخابات من أجل تفادي إلغائها،
مـثـلـمــا ح ــدث مــع االن ـت ـخــابــات الـتــي
كــانــت م ـق ــررة ف ــي  4ت ـم ــوز /يــولـيــو.
وت ــوج ــد ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات
ُ
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـنـ ـتـ ـظ ــر م ـ ـشـ ــارك ـ ـت ـ ـهـ ــا ،م ـثــل
بلعيد عـبــد الـعــزيــز ،رئـيــس «جبهة
املستقبل» ،وعبد الـقــادر بــن قرينة،
رئـيــس «حــركــة ال ـب ـنــاء» ،فيما تبقى
األنـ ـ ـظ ـ ــار مـ ـ ـش ـ ــدودة نـ ـح ــو عـ ـل ــي بــن
فليس ،أحــد أبــرز منافسي الرئيس

ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،الـ ـ ـ ــذي ي ـح ـت ـف ــظ ب ـمــوقــف
وس ـطــي إزاء املــؤس ـســة الـعـسـكــريــة،
وسبق له التصريح بأنه لن يشارك
فــي االنـتـخــابــات مــا لــم تتوافر فيها
كامل شروط النزاهة.
من جانب آخر ،ينتظر أن يشهد حزب
«جبهة التحرير الوطني» املسيطر
ع ـلــى ال ـب ــرمل ــان تـ ـط ــورات ك ـب ـيــرة فــي
ال ـس ــاع ــات الـ ـق ــادم ــة ،ب ـع ــدم ــا طـلـبــت
وزارة الـعــدل رسميًا رفــع الحصانة
الـبــرملــانـيــة عــن أمـيـنــه ال ـعــام ،محمد
ـرت وس ــائ ــل
ج ـم ـي ـعــي ،وفـ ــق م ــا ن ـش ـ ُ
إعـ ــام م ـح ـل ـيــة ،ت ـم ـه ـي ـدًا ملـحــاكـمـتــه.
ُ
وي ـع ـت ـبــر جـمـيـعــي م ــن الـسـيــاسـيــن
األك ـث ــر إث ـ ــارة ل ـل ـجــدل ،ف ـهــو ينتمي
إلــى فئة رج ــال األع ـمــال فــي الـحــزب،
وتحوم حوله شبهات فساد كثيرة،
وهو ما جعل الكثيرين يستغربون
وص ــول ــه إل ــى مـنـصــب األمـ ــن ال ـعــام
لهذا الحزب ،خصوصًا أنــه كــان من
ّ
أك ـث ــر امل ـت ــزل ـف ــن ل ـلــرئ ـيــس ال ـســابــق،
ومن دعــاة ترشيحه لوالية رئاسية
خ ــام ـس ــة .وظـ ـه ــرت ســري ـعــا ق ـ ــراء ات
ل ـه ــذا ال ـخ ـب ــر ،م ـف ــاده ــا أن الـسـلـطــة
تــريــد إع ــادة تــرمـيــم حــزبـهــا املفضل
بواجهة مقبولة ،من أجل تحضيره
الجيد لالنتخابات الرئاسية.

مــن ممثل غير مشهور إلــى «أج ــرأ شاب
في مصر» .هكذا تحول محمد علي (45
ع ــام ــا) ل ـي ـكــون ح ــدي ــث م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي .رجــل األعـمــال ،الــذي احترف
كهاو وأنتج فيلمًا من بطولته
التمثيل
ٍ
(اس ـم ــه «ال ـب ــر ال ـث ــان ــي» وتـ ـن ــاول مشكلة
الهجرة غير الـشــرعـيــة) ،هــو نفسه الــذي
خ ــرج مـتـمــردًا عـلــى الـجـيــش واملـخــابــرات
بعد أكثر من  15عامًا قضاها عبر شركته
ً
مـقــاوال منفذًا للمشروعات الـتــي يتوكل
بها الجيش .يقول علي إنه خسر أكثر من
 220مليون جنيه مصري بسبب الجيش
وتدخالته ،كاشفًا عن كواليس لقضايا،
وإن كانت معلومة لدى كثيرين ،لكنها لم
تجد من يدعمها بأسانيد حقيقية ،وال
سيما في ما يتعلق بالصراع بني أجنحة
الجيش في تنفيذ املشروعات املختلفة،
وت ـس ــري ــع مـ ـع ــدالت ال ـت ـن ـف ـيــذ اس ـت ـجــابــة
لرغبات الرئيس عبد الفتاح السيسي في
افتتاح املشروعات خالل «زمن قياسي».
وقائع فساد ذكرها علي بــاألرقــام ،منها
 60مليون جنيه كلفة تطوير استراحة
ّ
السيسي الشخصية بعد تــولــي األخير
منصب وزيــر الدفاعّ ،إبــان حكم الرئيس
الـ ــراحـ ــل م ـح ـم ــد مـ ــرسـ ــي ،مـ ـ ـ ــرورًا ب ـب ـنــاء
استراحة خاصة في املعمورة بكلفة 225
مليونًا ليقضي فيها الرئيس إجازة عيد
األضحى املاضي ،حيث عقد اجتماعات
فــي االسـتــراحــة الــرئــاسـيــة الـجــديــدة .كما
طلبت السيدة األولى ،انتصار السيسي،
ّ
تعديالت في االستراحة كلفت  25مليونًا،
ً
ف ـض ــا ع ــن هـ ــدم االسـ ـت ــراح ــة ب ــاألس ــاس
وإعــادة بنائها مرة أخرى لتكون جديدة
وليست نفسها التي أقــام فيها الرئيس
وزوجته،
املخلوع محمد حسني مبارك
ّ
علمًا بــأن املعمورة هي الوجهة املفضلة
للسيسي ليقضي فيها إجازته.
أم ــا ف ــي عـمـلـيــات اإلسـ ـن ــاد امل ـبــاشــر إلــى
ُ
الـشــركــات ،فثمة تفاصيل كثيرة تكشف
عـلـنــا ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ،ب ــداي ــة م ــن حـصــول
امل ـق ــاول ــن ع ـلــى االعـ ـتـ ـم ــادات امل ــال ـي ــة من
الـبـنــوك بموجب مــوافـقــات الجيش على
ً
إس ـن ــاد امل ـش ــروعــات إل ـي ـهــم ،وصـ ــوال إلــى
الـ ـش ــروع ف ــي ال ـت ـن ـف ـيــذ م ــن دون دراسـ ــة
وافـ ـي ــة ،وه ــو م ــا عـ ّـبــر ع ـنــه ات ـخ ــاذ مــديــر
فندق تابع للمخابرات قرارًا ببناء فندق
جديد بكلفة تصل إلــى أكثر من ملياري
جنيه ،وبدء تنفيذ الحفر في اليوم التالي
مباشرة إلقناع الرئيس بسرعة التنفيذ،

علمًا بأنه تقرر بناء الفندق في ضاحية
التجمع الـخــامــس الـتــي تعاني فنادقها
مـ ــن انـ ـخـ ـف ــاض ن ـس ـب ــة اإلشـ ـ ـغ ـ ــال ف ـي ـهــا،
ّ
ً
ف ـضــا عــن م ـســاوئ اخ ـت ـيــار مــوقــع يـطــل
على طريق سريع .يقول املمثل املصري
ال ـهــارب حــديـثــا ،وفــق فـيــديــو نـشــره على
صفحته فــي «فــايـسـبــوك» ،إن ق ــرار بناء
الفندق جاء بسبب الصداقة التي تجمع
السيسي شخصيًا ومــديــر الفندق الــذي
ك ــان يـعـمــل مـعــه إب ــان عـمــل الــرئ ـيــس في
امل ـخ ــاب ــرات ،إل ــى درج ــة أن مــديــر الـفـنــدق
ال ــذي قــرر إنـشــاء فــرع آخــر اخـتــار املوقع
ّ
الجديد أمام فيلته.
ه ـ ـكـ ــذا ،يـ ـج ــري ات ـ ـخـ ــاذ ق ـ ـ ـ ـ ــرارات تـنـفـيــذ
امل ـش ــروع ــات م ــن ِق ـ َـبــل امل ـخ ــاب ــرات ،بينما
تـقــوم على التنفيذ «الهيئة الهندسية»
التابعة للقوات املسلحة ،وهــي بدورها
تسند العمل إلــى مقاول يباشر التنفيذ
الفعلي ،وبذلك يكون التعامل مع جهات
ع ــدي ــدة تـعـمــل وي ـتــأخــر حـصــولـهــا على
األمـ ـ ـ ــوال وسـ ــط صـ ــراعـ ــات ف ــي ال ـج ـيــش،
مرتبطة بعمليات اإلسناد املباشر التي
توسعت الدولة فيها خالل عهد السيسي،
يجر التطرق إلى قضية مهمة،
مع أنه لم ِ
وه ـ ــي ت ـج ــاه ــل ت ـع ــوي ــض املـ ـق ــاول ــن عــن
خسائر «التعويم» عندما جرى تخفيض
قـيـمــة الـجـنـيــه بـنـسـبــة  %100ق ـبــل نحو
ثالث سنوات.
على رغم املخالفات الكثيرة التي تحدث
ع ـن ـه ــا ،ف ـ ــإن ك ــام ــه األول ع ــن األزم ـ ـ ــة ال
يكشف الكثير مــن األس ـ ــرار ،ألن الــرجــل،
الـ ـ ــذي نـ ـف ــذت ش ــرك ـت ــه قـ ـص ــورًا وم ـبــانــي
واسـتــراحــات للرئيس ،لم يتحدث سوى
عــن واقـعـتّــن فـقــط ،م ـهـ ّـددًا بفضح املزيد
مــا لــم يتلق أمــوالــه ،مــع األخــذ باالعتبار
أنه باع جميع ممتلكاته في مصر وسافر
إلـ ــى إس ـبــان ـيــا بــرف ـقــة أب ـن ــائ ــه وزوجـ ـت ــه.
والجدير ذكــره ،هنا ،أنــه سبق أن محمد
علي ّ
مهد لسفره بنشره خبرًا قبل ثالثة
أش ـهــر يـفـيــد بــأنــه ي ـنــوي تنفيذ مـشــروع
مشترك مع الحكومة اإلسبانية «إلثبات
أن ال ـع ـق ــول ال ـعــرب ـيــة قـ ـ ــادرة ع ـلــى صنع
املـ ـعـ ـج ــزات» ،وهـ ــو «ب ــروت ــوك ــول ت ـعــاون
م ــع ك ـب ــرى ش ــرك ــات الـتـصـمـيــم ال ـع ـقــاري
ف ــي بــرشـلــونــة لـتـنـفـيــذ أح ــد امل ـشــروعــات
البنائية العمالقة فــي إقليم كتالونيا»،
عـلــى أن ــه يستعد أيـضــا «لـتـصــويــر فيلم
عاملي بإنتاج مشترك مصري إسباني».
وس ـب ــق ل ـع ـلــي أن دخـ ــل م ـج ــال الـتـمـثـيــل
ب ــأم ــوال ــه مـ ـب ــاش ــرة ،ب ـع ــدم ــا ش ـ ـ ــارك فــي
أدوار فــي ع ــدد مــن املـسـلـســات واألف ــام
ب ـصــورة م ـح ــدودة ،قـبــل أن يـنـتــج فيلمه
«الـبــر الـثــانــي» على نفقته ،بعد تجارب
م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدودة ،م ـس ـت ـع ـي ـن ــا ب ـ ـشـ ــركـ ــة «مـ ـ ــاد
سـلـيــوشــن» الـتــي يــديــرهــا ال ـســوري عــاء
كــركــوتــي ،مــن أج ــل تـقــديـمــه إل ــى الــوســط
اإلع ــام ــي ك ـن ـجــم س ـي ـن ـمــائــي ،وإلدخ ـ ــال
الفيلم للمشاركة فــي مـهــرجــان الـقــاهــرة
َ
السينمائي الدولي ،لكنه لم يحظ بقبول
جماهيري ونـقــدي .ويـبــدو أنــه لــن يعود
إل ــى مـصــر م ــرة أخـ ــرى ،عـلــى األق ــل تحت
حكم السيسي ،لكن حديثه هــو األخطر
م ـن ــذ وص ـ ـ ــول «ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال» إل ـ ــى ال ـح ـك ــم،
خــاصــة أن ــه يملك الكثير مــن التفاصيل
الـتــي ال ت ــزال فــي جعبته .فـهــل يفاوضه
الـنـظــام ويعيد إلـيــه أمــوالــه لكي يتوقف
ع ــن ت ـس ــري ــب امل ــزي ــد م ــن امل ـع ـل ــوم ــات ،أم
ّ
َ
مطاردًا حتى إشعار آخر؟
سيظل

ّ
مهد محمد علي إلقامته في إسبانيا بعنوان مشروع تجاري قبل بيعه شركته (من الويب)
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إيران إذ تتواصل المفاوضات بين إيران والدول األوروبية بشأن
الحفاظ على االتفاق النووي عبر القناة الفرنسية المحتفظة
بـ«تفاؤلها» ،تتجه األنظار إلى طهران غدًا الخميس ،حيث
تشارف المهلة اإليرانية الثانية على االنتهاء .في غضون
ذلــك ،كانت الواليات المتحدة تبعث برسالة «سلبية» باتجاه
مبادرة ماكرون ،عبر فرضها عقوبات على وكالة الفضاء
اإليرانية بحجة ارتباطها ببرامج الصواريخ البالستية ،عقدة
المفاوضات األصعب

واشنطن تستهدف الصواريخ
عبر وكالة الفضاء

طهران تقترب
من «الخطوة الثالثة»
بـ ـم ــوازاة مــواصـلـتـهــا ال ـت ـفــاوض مع
الفرنسيني ،ومن خلفهم األوروبيني،
ت ـس ـت ـعــد ط ـ ـهـ ــران إلع ـ ـ ــان إجـ ـ ـ ــراءات
ج ــدي ــدة لـلـتـقـلـيــل م ــن ال ـت ــزام ـه ــا في
االت ـف ــاق ال ـن ــووي ،ضـمــن برنامجها
مل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
امل ـت ــواص ـل ــة .وقـ ــال وزيـ ــر الـخــارجـيــة

وضع لودريان تصريحات
روحاني في إطار «لعبة التصريحات
العلنية» بمواجهة المتشددين
اإليـ ــرانـ ــي ،مـحـمــد جـ ــواد ظ ــري ــف ،إن
ال ــرئـ ـي ــس ح ـس ــن روحـ ــانـ ــي سـيـعـلــن
قـ ــري ـ ـبـ ــا تـ ـف ــاصـ ـي ــل خ ـ ـفـ ــض الـ ـ ـت ـ ــزام
بـمــوجــب االت ـف ــاق بـحـلــول الخميس
ما لم تتحرك الدول األوروبية إلنقاذ
االتـ ـف ــاق ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى «ال ـخ ـطــوة
الثالثة» التي أمهلت طهران  60يومًا

التخاذ إجــراءات تخفيض التزام من
خاللها.
لـ ـك ــن تـ ـح ــذي ــر ظـ ــريـ ــف حـ ـ ــرص عـلــى
تجنيب املفاوضات تأثير التصعيد
اإلي ـ ــران ـ ــي ،م ــن خـ ــال ت ــأك ـي ــده أم ــس
أن «ت ـن ـف ـيــذ هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ال يعني
نهاية املـحــادثــات» .وفيما لم تعتبر
ب ـ ــاري ـ ــس م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا أن ال ـخ ـط ــوة
اإليرانية ستنسف املحادثات ،نقلت
وك ــال ــة «ف ــران ــس ب ـ ــرس» ع ــن مـصــدر
دبلوماسي فرنسي تحذيره مــن أن
أي انتهاك جديد مــن إي ــران لالتفاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي «سـ ـيـ ـك ــون ح ـت ـم ــا إش ـ ــارة
خــاط ـئــة» .وتـمـ ّـســك وزي ــر الـخــارجـيــة
الفرنسي ،جان إيف لودريان ،بنجاح
وســاطــة رئـيـســه إيـمــانــويــل مــاكــرون
بني طهران وواشنطن ،لكنه اعترف
في الوقت نفسه بوجود صعوبات،
ً
ق ــائ ــا« :م ــا زال ه ـنــاك الـكـثـيــر ال ــذي
يتعني القيام بــه ،ال يــزال األمــر هشًا
لـ ـلـ ـغ ــاي ــة» ،ل ـك ـن ـن ــا «ن ـ ـت ـ ـحـ ــاور بـثـقــة
نـسـبـيــة» .وأش ــار إل ــى أن ــه خ ــال قمة
«مـجـمــوعــة الـسـبــع» «ش ـعــر الــرئـيــس

روحاني :لم ُيتخذ قط أي قرار بإجراء مفاوضات مع الواليات المتحدة (أ ف ب)

(م ــاك ــرون) ب ــأن الــرئ ـيــس (األم ـيــركــي
دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد) ت ـ ــرام ـ ــب عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــداد
للتخفيف من استراتيجية الضغوط
الـ ـقـ ـص ــوى وإيـ ـ ـج ـ ــاد م ـ ـسـ ــار يـسـمــح
بــالـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق» ،وأشـ ــار إلــى
«ح ـ ـ ــرص» طـ ـه ــران ع ـل ــى ال ـت ـف ــاوض،

مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـهـ ـدًا ب ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة ظ ـ ــري ـ ــف إلـ ــى
بياريتس ليخلص إلــى االستنتاج:
«ه ـ ـ ــذه هـ ــي امل ـ ـكـ ــونـ ــات :انـ ـفـ ـت ــاح مــن
جانب ،وانفتاح من الجانب اآلخــر».
ّ
تعمل
وت ـط ــرق إل ــى الـسـنــاريــو ال ــذي ُ َ
عليه الوساطة ،موضحًا أنه سيمنح

خط قروض «يضمنه النفط» مقابل
«ع ـ ـ ــودة إي ـ ـ ــران إل ـ ــى ال ـ ـتـ ــزام االتـ ـف ــاق
النووي ،وضمان األمــن في الخليج،
وف ـ ـ ـتـ ـ ــح م ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات ح ـ ـ ـ ــول األم ـ ـ ــن
اإلقـلـيـمــي ومــرح ـلــة م ــا بـعــد ،»2025
لكن «كل ذلك يفترض بالضرورة أن

ي ـقــوم الــرئـيــس األم ـيــركــي بــإعـفــاءات
(من العقوبات) في نقاط معينة».
وبـ ـش ــأن إم ـك ــان ـي ــة ج ـم ــع الــرئ ـي ـســن
اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي واألمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي لـ ـق ــاء
بـنـيــويــورك عـلــى هــامــش اجتماعات
األم ــم امل ـت ـحــدة ،ق ــال« :ه ــل سيحصل

ذلك بصيغة لقاء ثالثي أم رباعي أم
خماسي؟ أعتقد بوضوح تام أن هذه
ُ ّ
املسألة يجب أن تحل فقط في النهاية.
إذا طرحنا هــذه املسائل مسبقًا فلن
ننجح» .وحــرص لــودريــان على عدم
ال ـت ـش ــاؤم م ــن ت ـصــري ـحــات روحــانــي
حـ ــول اس ـت ـب ـعــاد ل ـق ــاء ت ــرام ــب ،وب ــدا
الفـتــا وضـعــه ه ــذه الـتـصــريـحــات في
إط ــار «لـعـبــة الـتـصــريـحــات العلنية»
بمواجهة متشددي النظام.
في هذا اإلطار ،كان روحاني قد قال،
ف ــي ج ـل ـســة بــرملــان ـيــة أم ـ ــس ،إنـ ــه «لــم
ُيتخذ قط أي قرار بإجراء مفاوضات
مــع الــواليــات املـتـحــدة ،وكــانــت هناك
ع ـ ــروض ك ـث ـيــرة ب ــإج ــراء م ـح ــادث ــات،
لكن ردنا سيكون دائمًا الرفض» .لكن
الــرئـيــس اإلي ــران ــي ك ــرر ضـمـنــا قبول
ً
ب ــاده بـمـفــاوضــات مـشــروطــة ،قــائــا:
«إذا رف ـع ــت أم ـي ــرك ــا ك ــل ال ـع ـقــوبــات،
يمكننا كما حــدث من قبل أن ننضم
إل ـ ــى مـ ـح ــادث ــات مـ ـتـ ـع ــددة األط ـ ـ ــراف
ب ــن ط ـه ــران وأط ـ ــراف ات ـف ــاق .»2015
وعــن «الخطوة الثالثة» فــي تقليص
االل ـت ــزام ــات ال ـنــوويــة ،ق ــال روحــانــي:
«إذا استطاع األوروبيون شراء نفطنا
أو شراءه مسبقًا ،فسيكون بإمكاننا
ال ـح ـص ــول ع ـلــى أم ــوالـ ـن ــا ،وذل ـ ــك من
شأنه أن يخفف الــوضــع وسيمكننا
ً
حينئذ تنفيذ االت ـفــاق ك ــام ــا ...وإال
فسنتخذ خطوتنا الثالثة».
ف ــي األثـ ـن ــاء ،كــانــت واش ـن ـطــن تبعث
بـ ـ ــرسـ ـ ــالـ ـ ــة سـ ـلـ ـبـ ـي ــة إلـ ـ ـ ـ ــى األجـ ـ ـ ـ ـ ــواء
«اإليجابية» للمبادرة الفرنسية ،عبر
استهدافها مجددًا امللف الصاروخي
اإليــرانــي مــن خــال فرضها عقوبات
على وكالة الفضاء اإليرانية ومركز
أبـ ـ ـح ـ ــاث الـ ـفـ ـض ــاء ومـ ـعـ ـه ــد أبـ ـح ــاث
امل ــاح ــة .عـ ــودة ســريـعــة إل ــى الحظر
تــؤكــد إصـ ــرارًا أمـيــركـيــا وت ـش ــددًا في
ً
سياسة «الضغوط الـقـصــوى» ،أمــا
في انتزاع استعداد إيراني للجلوس
ل ـل ـت ـفــاوض ق ـبــل ات ـخ ــاذ أي خ ـطــوات
أم ـيــرك ـيــة تــراج ـع ـيــة ع ــن ال ـع ـقــوبــات
النفطية ،خصوصًا مــع ربــط برامج
الفضاء اإليرانية بملف الصواريخ،
الـعـقـبــة األك ـب ــر أم ــام أي م ـفــاوضــات.
ّ
وعلق وزير الخارجية ،مايك بومبيو،
أم ــس بــالـقــول« :ل ــن تسمح الــواليــات
املتحدة إلي ــران باستخدام فضائها
إلطـ ـ ــاق ب ــرن ــام ــج ك ـس ـت ــار لـتـحــديــث
برامجها للصواريخ الباليستية».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

تحليل إخباري

لماذا المناورات اإليرانية  -الروسية في بحر عمان؟
طهران ـــ محمد خواجوئي
أعـلـنــت ال ـق ــوات اإلي ــران ـي ــة ،قـبــل م ــدة،
التحضير إلقامة مناورات مشتركة
ب ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ـبـ ـح ــري ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة
والروسية في شمال املحيط الهندي
وب ـح ــر عـ ـم ــان ،وهـ ــو م ــا أك ـ ــده وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،م ـح ـمــد جـ ـ ــواد ظ ــري ــف،
أخيرًا ،أثناء زيارته ملوسكو .العميد
حسني خانزادي ،قائد القوة البحرية
في الجيش اإليراني ،الذي كان يزور
أخ ـ ـي ـ ـرًا م ــدي ـن ــة سـ ـ ــان ب ـط ــرس ـب ــورغ
الروسية للمشاركة في مراسم يوم
القوة البحرية للجيش الروسي ،قال:
«ل ـق ــد ات ـف ـق ـنــا ع ـلــى إق ــام ــة م ـن ــاورات
بحرية بــن الـقــوات البحرية للبلدين
فــي منطقة املـحـيــط ال ـه ـنــدي ،ونــأمــل
ُ
أن تـ ـج ــرى هـ ــذه املـ ـ ـن ـ ــاورات بـنـهــايــة
الـ ـع ــام اإليـ ــرانـ ــي الـ ـح ــال ــي» .وأضـ ــاف
أن االجـتـمــاعــات املتعلقة بالتنسيق
وال ـت ـخ ـط ـيــط إلق ــام ــة هـ ــذه املـ ـن ــاورات
ستبدأ قريبًا.
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ب ـ ــن إي ـ ـ ــران

وروس ـي ــا لـيــس بــالـجــديــد .ج ــزء منه
يـجــري فــي مـجــال صفقات السالح
ـاض طــويــل ،وآخ ــر يعود
الـتــي لـهــا م ـ ٍ
إلـ ــى ال ـت ـع ــاون ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،والـ ــذي
تجسد على شكل تعاون في امللفات
اإلقليمية بما فيها سوريا ،وكذلك في
مجال املـنــاورات املشتركة ،إذ كانت
الـقــوات البحرية اإليرانية والروسية
ق ــد أج ـ ــرت م ـ ـنـ ــاورات م ـش ـتــركــة في
بحر قزوين .وتوجد سفن األسطول
العسكري الروسي بصورة منتظمة
في املحيط ّالهندي ،على رغم أن هذا
ال ــوج ــود تـقــلــص فــي اآلون ــة األخـيــرة
على خلفية تزايد التهديدات الناجمة
عن القرصنة في املياه الدولية قبالة
الشواطئ اإلفريقية .الــدافــع الرئيس
إل ـ ــى وجـ ـ ــود األس ـ ـطـ ــول ال ـع ـس ـكــري
الــروســي فــي املـيــاه الجنوبية بشكل
أوس ـ ــع ي ـع ــود إلـ ــى إجـ ـ ــراء مـ ـن ــاورات
عـسـكــريــة مـشـتــركــة م ــع ال ـه ـنــد ،بما
ف ــي ذل ــك ف ــي امل ـح ـيــط الـ ـه ــادئ .وقــد
أظ ـهــر األس ـط ــول ال ــروس ــي فــي بحر
قزوين قدراته االستراتيجية بجالء

خــال املــواجـهــات العسكرية الــدائــرة
ّ
ف ــي س ــوري ــا ،ون ــف ــذ أك ـث ــر م ــن م ـ ّـرة
صاروخيًا دقيقًا على مواقع
قصفًا
ّ
ال ـج ـمــاعــات امل ـســل ـحــة ف ــي األراضـ ــي
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،وه ـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ج ــرت
بالتنسيق والتعاون مع إيران.
وعلى الرغم من أن الجيش اإليراني
أعلن أن املـنــاورات اإليرانية الروسية
املشتركة ال تجري في الخليج ،لكن
الـبــديـهــي أن املـحـيــط ال ـه ـنــدي وبـحــر
عـمــان يقعان بـجــوار مضيق هرمز
والـخـلـيــج ،وهـمــا مـتــرابـطــان مــع هــذه
املنطقة مــن الناحية الجيوسياسية
والـجـيــوسـتــراتـيـجـيــة .تـكـتـســي هــذه
امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورات أه ـم ـي ــة س ـي ــاس ـي ــة أك ـثــر
م ـن ـه ــا عـ ـسـ ـك ــري ــة ،وت ـ ـن ـ ـطـ ــوي ع ـلــى
إشـ ـ ــارات م ـح ــددة ل ـلــواليــات املـتـحــدة
وحلفائها ،وبصفة عامة للمنافسني
االس ـتــرات ـ ّي ـج ـيــن ل ــروس ـي ــا وإيـ ـ ــران.
هــذا ما تلقاه األوروب ـيــون وظهر في
تصريح مسؤولة السياسة الخارجية
لـ ــات ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ف ـي ــدي ــري ـك ــا
مــوغ ـيــري ـنــي ،ال ـتــي أع ــرب ــت ف ــي وقــت

سابق عن قلقها من إقامة املناورات،
وقــالــت إن «هــذه القضية تبعث على
القلق بــوضــوح ،ألن الـشــيء ال ــذي ال
يحتاجه الشرق األوســط هو إضافة
امل ـش ــاه ــد ال ـت ــي ت ـج ــري ف ـي ـهــا أل ـعــاب
الـشـطــرنــج بــالــوكــالــة ،ونـحــن ال نريد
أن ي ـ ــزداد ع ــدد الــاع ـبــن والـفــاعـلــن
بالتأكيد».
ف ــي ال ـ ـظـ ــروف ال ـح ــال ـي ــة ،ونـ ـظـ ـرًا إل ــى
ال ـت ـص ـع ـي ــد األمـ ـي ــرك ــي فـ ــي مـنـطـقــة
ال ـخ ـل ـي ــج ،وكـ ــذلـ ــك مـ ـش ــاري ــع الـ ـ ــدول
الغربية بزعامة واشنطن ولندن لبناء
ت ـحــال ـفــات أم ـن ـيــة أو ع ـس ـكــريــة ،فــإن
موضوع التعاون العسكري اإليراني
الـ ــروسـ ــي ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان امل ـ ـنـ ــاورات
يـكـتـســي أه ـم ـيــة خ ــاص ــة .ل ـ ــذا ،بــدت
الخطوة للطرفني ،طهران وموسكو،
قــابـلــة للبحث والـنـقــاش بـمــا يحاكي
التعاون املسبوق بينهما ،على وقع
ً
وبناء عليه،
هذا التصعيد املستجد.
إن هــذا التعاون ،وال ّ سيما في املياه
الجنوبية إليــران ،يمثل ّ
رد فعل على
خـطــط الـ ــدول الـغــربـيــة لـبـنــاء تحالف

أمني في املنطقة .أي إن إيران ترسل
ه ــذه ال ــرس ــال ــة إل ــى ال ـج ــان ــب الـغــربــي
بأنها تملك خـيــارات لبناء تحالفات
مقابلة تضغط بها على واشنطن،
م ــا م ــن ش ــأن ــه أن يـعـيــد ال ـح ـســابــات
األمـيــركـيــة ب ـض ــرورة الـتـهــدئــة وعــدم
اس ـتــدراج م ــأزق اسـتــراتـيـجــي .كذلك
ف ــإن الـ ــروس ،مــن جـهـتـهــمُ ،يفهمون
بــذلــك الـ ــدول الـغــربـيــة أن ـهــا إن أرادت
رفع مستوى التوتر فإنهم يتمتعون
بإمكانية االض ـطــاع ب ــدور منافس.

تكتسي هذه
المناورات أهمية
سياسية أكثر منها
عسكرية

ّ
التوجه ،يكون بوسع التعاون
وبهذا
ب ــن طـ ـه ــران وم ــوس ـك ــو أن يـسـعــى
فــي إقــامــة تـ ــوازن ق ــوى فــي الخليج،
مقابل قيام تحالفات جديدة بزعامة
الواليات املتحدة.
ال ـت ـع ــاون اإليـ ــرانـ ــي ال ــروس ــي ُي ـق ـ َّـدم
عـ ـل ــى أن ب ــإمـ ـك ــان ــه أن ي ـس ـت ـحــدث
مناخًا جديدًا بعد فشل التحالفات
واالت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادات واآلل ـ ـ ـيـ ـ ــات الـ ـس ــائ ــدة
ل ـحــد اآلن .وق ــد ن ـش ــرت ال ـخــارج ـيــة
الــروسـيــة فــي اآلون ــة األخ ـيــرة وثيقة
تتعلق باملسائل األمنية في الخليج،
ت ـظ ـه ــر أن ال ـ ـ ـ ــروس ،مـ ــع حــرص ـهــم
عـلــى املـصــالــح الـجـمــة لـهــذا الــوجــود،
ال يـفـكــرون فــي الــوجــود العسكري
الـ ـبـ ـح ــت ،بـ ــل ي ـب ـح ـث ــون عـ ــن إي ـج ــاد
«آل ـي ــات إلرسـ ــاء األمـ ــن» أي ـضــا .فما
يـمـ ّـيــز ال ـطــرح ال ــروس ــي ،أن موسكو
تركز على «األمــن مــن الــداخــل» (أي
تحققه على يد بلدان املنطقة ذاتها)،
وه ــذا يـقــف عـلــى ط ــرف نـقـيــض من
املـ ـش ــاري ــع امل ـع ـل ـنــة لـ ـل ــدول ال ـغــرب ـيــة
التي تحاول ربط أمن بلدان املنطقة

ب ـش ـك ــل مـ ــا بـ ــوجـ ــودهـ ــا ونـ ـف ــوذه ــا
ال ـع ـس ـكــريــن ،وي ــوح ــي بــاالس ـت ـفــادة
من تجارب التدخالت الفظة .فإيران،
مــن جـهـتـهــا ،ت ـكــرر ط ــوال الـسـنــوات
األخ ـي ــرة أن ال ـت ـحــدي الــرئ ـيــس الــذي
ت ـمـ ّـر بــه املـنـطـقــة يـكـمــن فــي الــوجــود
وال ـت ــدخ ــل األم ـيــرك ـيــن ،وأن أفـضــل
ن ـ ـ ـمـ ـ ــوذج إلرسـ ـ ـ ـ ـ ــاء األمـ ـ ـ ـ ــن ي ـت ـم ـث ــل
بمساهمة بـلــدان املنطقة ذاتـهــا في
ه ــذا امل ـج ــال (م ــع الـتــذكـيــر هـنــا بــأن
اإلي ــران ـي ــن ي ـت ـش ـ ّـددون ت ـج ــاه فـكــرة
الوجود العسكري األجنبي عمومًا،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا عـ ـل ــى شـ ـك ــل ق ــواع ــد
ع ـس ـكــريــة ،ح ـتــى ل ــو ك ــان م ــن ِقـ َـبــل
األص ــدق ــاء) ،مــا يعني وج ــود ّ
تفهم
روس ــي لــأفـكــار اإليــران ـيــة .الـتـعــاون
ال ـع ـس ـكــري ب ــن طـ ـه ــران ومــوس ـكــو
فــي املـيــاه الجنوبية إلي ــران وبـجــوار
الـخـلـيــج ،يـفـتــح صـفـحــة ج ــدي ــدة في
الـ ـع ــاق ــات بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،ال ت ــؤث ــر
بــال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة ف ــي املستقبل
ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،بـ ـ ــل ك ـ ــذل ـ ــك بـ ــامل ـ ـعـ ــادالت
السائدة إقليميًا أيضًا.
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نظامان وعالم واحد
الديمقراطي الذي تفشى في أنحاء الغرب .لو تناولنا
يوشكا فيشر*
األمــر مــن منظور أوس ــع ،فسنجد أن انقسام العالم
مــع اق ـتــراب الــذكــرى الـثــاثــن لسقوط سور إلى نظامني يعيد على الفور ذكريات الحرب الباردة.
برلني ،عادت قضية الحرية إلى الواجهة في لكن في هذا النزاع ،كانت القضية األساسية تتمثل
ّ
كــل مــن موسكو وهــونــج كــونــج ،مــع تباين كبير في في القوة العسكرية ،ومن ثم مركزية سباق التسلح
الظروف والسياقات التاريخية والسياسية املصاحبة .ال ـن ــووي .أم ــا عـنــدمــا ك ــان األم ــر يتعلق بمستويات
ً
ُ
نـتــذكــر هـنــا أن الـعـصــر الـحــديــث ب ـنــي عـلــى الـحــريــة ،املعيشة ،لم تكن للكتلة السوفياتية فعال أي فرصة
ُ
وعلى االعـتــراف بــأن كل البشر ول ــدوا سواسية ،بل للتميز (كـمــا بــان جليًا فــي مــا ُسـ ّـمــي واقـعــة «جــدال
إن فكرة التنوير الثورية ،عندما ترسخت وســادت ،املـطـبــخ» ع ــام  1959بــن ري ـت ـشــارد نـيـكـســون نائب
شكلت انسالخًا تامًا عن كل حقب التاريخ السابقة الرئيس األميركي آنذاك ،والرئيس السوفياتي نيكيتا
عليها .لكن الزمن تغير ً ،وأصبحنا نواجه في القرن خــروتـشــوف) .غير أن املنافسة مع الصني ستكون
الواحد والعشرين سؤاال جذريًا :هل يمكن أن
يمثل مـتــركــزة بشكل خ ــاص عـلــى مـســألــة تـحــديــد النظام
ً
ُ ّ
أي ش ـكــل مـ ـح ــدث م ــن ال ـح ـكــم االسـ ـتـ ـب ــدادي بــديــا األقـ ــدر عـلــى تحقيق املــزيــد فــي مــا يتعلق بالتقدم
للديمقراطية الحرة وحكم القانون؟ في عــام  ،1989التقني واملـ ــادي .إن صـعــود الـصــن مــن وضــع دولــة
كــانــت اإلج ــاب ــة الــواض ـحــة ع ــن ذل ــك ال ـس ــؤال ه ــي :ال ،نامية منكوبة بالفقر إلى قوة اقتصادية محركة ُي ّ
عد
ليس فــي الـغــرب وح ــده ،بــل أيضًا فــي العالم بأسره .من أكبر اإلنجازات التي تحققت في العصر الحديث.
ُ
لكن منذ ذلــك الـحــن ،شهدنا إحـيــاء النزعة القومية فقد انتشل املاليني من الفقر ليشكلوا طبقة متوسطة
في أوروب ــا ،وفشل الربيع العربي ،وانتخاب دونالد متزايدة التوجه نحو االستهالك ،وقد يليهم ماليني
تــرمــب رئيسًا ألمـيــركــا ،وارتـ ــداد روسـيــا إلــى عهود أكثر قريبًا .في الوقت ذاته ،ورغم مواصلة الصني بناء
القومية االنتقامية ،وبروز الصني كقوة عاملية ،ومن جيشها ودعمه ،لم تمارس قوتها بعيدًا عن جيرانها
ثم توقفت اآلن املراهنات على
األق ــرب ــن ،ع ـلــى ال ـع ـكــس من
الديمقراطية الحرة.
االتحاد السوفياتي .وعندما
ـوة
ـ
ق
ـ
ك
ـن
ـ
ص
جـ ـ ــاء ظـ ـه ــور الـ ـ
تـسـعــى ال ـصــن إل ــى تحقيق
واقتصادية
عسكرية
عظمى
م ـص ــال ــح اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة فــي
وتـكـنــولــوجـيــة ثــانـيــة ليؤشر
أف ــريـ ـقـ ـي ــا وشـ ـ ـ ــرق أوروب ـ ـ ـ ــا،
إلـ ـ ــى وجـ ـ ـ ــود نـ ـ ـم ـ ــوذج ب ــدي ــل
نجدها تفعل ذلــك من خالل
ليس أمام الغرب خيار
لـلـتـطــور اآلن ،إذ ُيـنـظــر إلـ
وســائــل اقـتـصــاديــة ومــالـيــة.
والديمقراطيةـى سوى االحتفاظ بعالقات
حكم القانون
ف ـ ـهـ ــي ال ت ـ ــدي ـ ــن بـ ـنـ ـف ــوذه ــا
القوى
مع
جيدة
فــي الصني الحديثة كتهديد
ال ـع ــامل ــي امل ـت ــزاي ــد لـجـيـشـهــا،
الجديدة
العظمى
لـحـكــم ال ـحــزب ال ــواح ــد ،ومــن
ب ــل الق ـت ـص ــاده ــا وق ــدرت ـه ــا
ثـ ــم ت ـك ـش ــف االح ـت ـج ــاج ــات
املـ ـتـ ـن ــامـ ـي ــة عـ ـل ــى االبـ ـتـ ـك ــار
امل ـت ــواص ـل ــة حــال ـيــا م ــن أجــل
التقني املتسارع.
الحرية واملساءلة الديمقراطية
وعليه ،فإن مفهوم «التحدي
ع ــن ان ـق ـس ــام واض ـ ـ ــح ،لـيــس
الـ ـصـ ـيـ ـن ــي» ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ــى
نظامني
ـن
ـ
ب
ـل
ـ
ب
ـن،
ـ
ي
ـار
ـ
ي
فـقــط ب ــن إط ـ ـ َـاري عـمــل م ـع ـ
الغرب يتمثل في إظهار أن نموذج الديمقراطية لديه
للنفوذ السياسي ّ .لفترة وجيزة ،بدت الصني وكأنها ال يزال أنسب وأكثر مالءمة ألغلب البشر من الحكم
وجدت صيغة لسد الفجوة الناشئة عن هذا االنقسام .االستبدادي على الطريقة الشرقية .في هذا السياق
فقد كــان مــن املـفـتــرض أن يتيح مـبــدأ «دول ــة واحــدة األوس ـ ــع ،يـشـبــه الــرئـيــس األم ـيــركــي ،دون ــال ــد تــرامــب،
ونظامان» إعــادة اندماج هونج كونج ،وكذلك تايوان حصان ط ــروادة صينيًا .فعلى رغــم ض ــراوة الحرب
(التي تشكل طموحًا أكبر للصني) ،على نحو منظم الـتـجــاريــة والـتـقـنـيــة ال ـتــي يشنها ضــد ال ـصــن ،نــراه
ومرتب .وفي حال فشل هذه الصيغة اآلن في هونج أيـضــا يفعل كــل مــا فــي وسـعــه لتقويض مصداقية
كونج ،سيقع تصعيد فوري للتوترات العسكرية عبر النموذج الغربي .وسيثبت التاريخ أن هجماته على
مضيق تــايــوان ،الستحالة قبول حكومة الصني أو الديمقراطية ستكون تبعاتها أكبر بكثير من تبعات
ّ
تجاهلها السـتـمــرار الــوضــع الـخـ
ـاص للجزيرة .لكن الرسوم الجمركية التي فرضها .وما يزيد الطني بلة
ً
ال ت ــزال هــذه الصيغة مـجــديــة فـعــا حـتــى اآلن .فقد فشل أوروب ــا فــي ترتيب دف ــاع عــن الـنـمــوذج الغربي،
ّ
بــاتــت هــونــج كــونــج ًذات أهمية استثنائية القتصاد فــي ظ ــل ضعفها االق ـت ـصــادي ال ــواض ــح وســذاجـتـهــا
الصني ،لكونها سبيال للدخول إلى أسواق رأس املال الجيوسياسية .ال يمكن وقف صعود الصني في هذه
العاملية وبوابة مالية لالستثمارات األجنبية
املباشرة املرحلة ،فهي ببساطة دولــة كبيرة وقوية إلــى درجة
ّ
املتدفقة إلى الداخل .أما بالنسبة إلى تايوان ،فقد ظلت تستعصي على املقاطعة أو االحتواء .ومهما يكن من
العالقات معها هادئة نسبيًا في معظم األوقات .وقد أمر ،فإن رغبة الشعب الصيني في املشاركة في الرخاء
نجح هذا الترتيب مع هونج كونج بفضل ما أظهرته العاملي مشروعة تمامًا .وليس أمام الغرب مجال كبير
حكومة بكني مــن اعـتـبــار كبير لــوضــع املــديـنــة شبه لخيار آخر سوى االحتفاظ بعالقات جيدة مع القوى
ّ
املستقل .لكن مع تنامي قوة الصني ،تغير سلوكها العظمى الـجــديــدة ،مــع ض ــرورة الــدفــاع عــن قيمه في
نتيجة ملا استشعرته من وضعها كقوة عظمى عاملية الوقت ذاتــه .وحتمًا سيخلق نهوض الصني  -وكذلك
جديدة ،حيث أضحت السلطات الصينية تمارس اآلن النظام الصيني  -تنافسًا أكبر ،ويجب التعامل مع تلك
نفوذًا أكبر في هونج كونج ،على نحو يوحي برغبتها املنافسات بشكل سلمي وهادئ ،مهما كانت التكلفة.
في التحرك باتجاه «دولة واحدة ونظام واحد» .يرى فـلــن يـكــون فــي وس ــع عــالــم يسكنه ثمانية مـلـيــارات
كثيرون في القانون املقترح (والذي جرى تعليقه منذ شخص ّ
تحمل تبعات نــزاع عاملي .إن إمكانية نجاح
بدء الحديث عنه) تهديدًا للديمقراطية وحكم القانون الـنـمــوذج الصيني للتحديث تـحــت حـكــم اسـتـبــدادي
في املستعمرة البريطانية السابقة ،حيث يتيح هذا عـلــى امل ــدى الـطــويــل مـســألــة تـخـ ّـص أج ـيــال املستقبل
القانون تسليم املعتقلني في هونج كونج إلى الصني .من الصينيني .وقد يعتبر البعض النموذج الصيني
وتـ ــدرك الـسـلـطــات فــي بـكــن ج ـي ـدًا أن ه ــذه املـحــاولــة مسألة مسار ،وأعني هنا هؤالء الذين ّ
تمتد ذاكرتهم
إلض ـع ــاف اس ـت ـقــال هــونــج كــونــج ه ــي ال ـتــي دفـعــت إلى أحــداث املاضي املهولة ،مثل تلك املتعلقة بالثورة
املاليني للخروج إلــى شــوارع املدينة،
وليس عمليات الثقافية .لكن العصر الحديث ُبني على الحرية .وهذا
ّ
ُ
سرية ألجهزة مخابراتية أجنبية (كما تدعي الصني) .درس لن ينسى بسهولة ،والدليل على ذلك ما شهدناه
بالنظر إلى هياكل السلطة الحالية في الصني (وكذلك هذا الصيف في هونج كونج وموسكو.
روسيا) ،نجد أن فرص نجاح االحتجاجات الجماعية
الـتــي تشهدها هــونــج كــونــج (ومــوسـكــو أيـضــا) هذا
* وزير الخارجية األملاني األسبق
الصيف قليلة أو معدومة على املدى القصير ،لكنها
(بروجكت سينديكايت -
رغ ــم ذل ــك مـهـمــة ،ألنـهــا تعكس ال ـضــوء عـلــى الفتور
ترجمة :أيمن السمالوي)
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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
انتقل الى رحمته تعالى املغفور له
املرحوم
امني الخوري حبيب نعوس
(ابن املثلث الرحمات قدس األب
اغابيوس نعوس).
زوجته :صونيا يمزيان
اوالده :بـ ـ ـي ـ ــار وسـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم والـ ـ ـ ــن
وعائالتهم
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ال ـ ـيـ ــوم االرب ـ ـعـ ــاء
اعتبارًا من الساعة الواحدة لغاية
الـســاعــة الـســادســة م ـسـ ً
ـاء فــي قاعة
الكنيسة.
وغـ ـ ـ ـدًا ال ـخ ـم ـي ــس فـ ــي 5/9/2019
ف ـ ــي ك ـن ـي ـس ــة م ـ ـ ــار الـ ـ ـي ـ ــاس لـ ـل ــروم
االرث ـ ــوذك ـ ــس ال ــرابـ ـي ــة – امل ـط ـي ـلــب،
م ــن ال ـســاعــة ال ــواح ــدة ظ ـه ـرًا حتى
ً
مساء
السابعة
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ننعى إليكم وفاة ّ
املربية الفاضلة
املرحومة إلهام محمد سليمان حيدر
(أم باسم)
حرم املرحوم املفتش املالي محمد
سعيد سليمان حيدر
أبـنــاؤهــا :بــاســم ،بـشــار ،ب ــال ،علي
وجالل.
إبنتها :غوى
أش ـ ـقـ ــاؤهـ ــا :املـ ــرحـ ــومـ ــون :الـعـمـيــد
فـ ــريـ ــد ،حـ ـس ــن ،نـ ـج ــاح واملـ ـح ــام ــي
الشاعر حسني.
شقيقتها :املرحومة هال
تقبل التعازي اليوم االربعاء وغدًا
ال ـخ ـم ـيــس  4و 5أيـ ـل ــول ف ــي م ـنــزل
اب ـن ـه ــا ب ــاس ــم ف ــي ب ــدن ــاي ــل ،وي ــوم
الجمعة  6أيـلــول مــن الثانية حتى
الـســادســة بـعــد الـظـهــر فــي جمعية
التخصص والتوجيه العلمي في
بيروت.

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب
ينعون بمزيد من األسى زميلهم
النائب السابق
جورج ديب نعمه
امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
االثنني  3أيلول 2019

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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اعالن
من امانه السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب اح ـم ــد ع ـلــي ال ـع ــاك ــوم بــوكــال ـتــه عن
ع ـل ــي س ـب ــع س ــام ــه املـ ـشـ ـت ــري مـ ــن سـعــد
الدين محمد السروجي وخديجة محمود
ب ـي ـضــون س ـن ــدي مـلـكـيــة ب ــدل ض ــائ ــع عن
حصتهما في القسم  H 10من العقار 559
الدبية.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
امني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
ـــــــــــ
اعالن
من امانه السجل العقاري في الشوف
طـلــب ول ـيــد خــالــد عـبــد ال ـلــه بــوكــالـتــه عن
علي احـمــد االس ــدي وكـيــل جــاك اوهــانــس
مازمانيان سند ملكية بدل ضائع للقسم
 7من العقار  378سبلني.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
امني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
باملعاملة التنفيذية رقم  2019/8املتكونة
فيما بني:
املنفذ :بنك مياب ش.م.ل .وكياله املحاميان
اسعد ومحمد عويدات
املنفذ عليه :علي محمد اسماعيل
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة صـ ــادرة عن
دائـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت بــرقــم 2018/2145
قيمة الدين 2219404.34 :د.أ.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2018/11/6 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/11/28
تـ ــاريـ ــخ وض ـ ــع م ـح ـض ــر وص ـ ــف ال ـع ـق ــار:
2019/2/21
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2019/2/21
العقار املطروح للبيع
 2400سهم من العقار رقم  - 1489منطقة
ديـ ــر ق ــان ــون راس ال ـع ــن ال ـع ـق ــاري ــة وهــو
ع ـقــار ام ـيــري يـقــع فــي مـحـلــة اب ــو صيامة
والزعرورة عبارة عن قطعة ارض شكلها
مـسـتـطـيــل وم ـسـط ـحــة م ـغــروســة بـشـتــول
امل ـ ـ ــوز وخـ ـي ــم م ـخ ـص ـصــة لـ ـه ــذا ال ـغ ــرض
وي ــوج ــد ب ـنــاء مــؤلــف م ــن طــابـقــن ارض ــي
مــؤلــف م ــن غــرفـتــي ن ــوم ومـطـبــخ وحـمــام
واألول كــاألرضــي اضافة الــى تــراس والى
ج ــان ــب امل ـن ــزل امل ــذك ــور ب ـن ــاء سـطـحــه من
الزينكو مؤلف من غرفتني ومطبخ وحمام
مـســاحـتــه  37574م 2ي ـحــده غــربــا الـعـقــار
ً
رقم  1490وشماال مجرى ماء يفصل بني
منطقتي دير قانون راس العني وباتوليه
العقارية وشرقًا اتوستراد صور الناقورة
غير منفذ حاليًا ويحمل الرقم  1488دير
ق ــان ــون راس ال ـعــن وج ـنــوبــا طــريــق عــام
السماعية.
التخمني وفقًا لسعر املتر املــربــع الواحد
امل ـح ــدد م ــن قـبــل بـلــديــة دي ــر ق ــان ــون راس
ال ـ ـعـ ــن 8.454.150000 :ل.ل( .ث ـمــان ـيــة
م ـل ـي ــارات وارب ـع ـم ــاي ــة واربـ ـ ــع وخـمـســون
م ـل ـي ــون ــا وم ـ ــاي ـ ــة وخـ ـمـ ـس ــون ال ـ ــف ل ـي ــرة
لبنانية).
ب ــدل ال ـط ــرح 5072490000 :ل.ل( :خمسة
م ـ ـل ـ ـيـ ــارات واث ـ ـ ـنـ ـ ــان وس ـ ـب ـ ـعـ ــون م ـل ـيــونــا
واربعماية وتسعون الف ليرة لبنانية).
مـكــان املــزايــدة وتــاريـخـهــا :يــوم الخميس
الــواقــع فيه  2019/10/3الـســاعــة الثانية
ع ـش ــر ظـ ـهـ ـرًا أم ـ ــام رئـ ـي ــس دائـ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
صــور .للراغب بالشراء ايــداع بــدل الطرح
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو بـمــوجــب شيك
او كـفــالــة مـصــرفـيــن بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة
ضمن نـطــاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له ،وبخالل ثالثة ايام تلي
قرار االحالة عليه ايداع الثمن تحت طائلة
اع ــادة امل ــزاي ــدة بالعشر عـلــى مسؤوليته
وب ـخــال عـشــريــن يــومــا دف ــع رس ــم الــداللــة
 %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن تبليغ مجهولية مقام
محكمة جــويــا املــدنـيــة  -الـقــاضــي ريـشــار
السمرا
تـ ــدعـ ــو ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة امل ـ ــدع ـ ــى ع ـل ـي ـهــم
املجهولي االقــامــة اسماعيل علي عطوي
وأمـ ــن ع ـلــي ع ـطــوي وي ــوس ــف اسـمــاعـيــل
ع ـطــوي لـلـحـضــور الـيـهــا الس ـت ــام اوراق
الدعوى العقارية رقــم  2019/166املقدمة

م ــن امل ــدع ــي ع ـل ــي ن ـم ــر ع ـبــد ع ـل ــي وكـيـلــه
املـ ـح ــام ــي وس ـ ـ ــام حـ ـم ــود ب ــوج ــه امل ــدع ــى
عليهم املذكورين اعاله اضافة الى املدعى
عـلـيـهـمــا م ــوس ــى ون ـع ـمــة ع ـلــي ع ـط ــوي -
عيتيت  -موضوعها حــق م ــرور وعليهم
ات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل اقـ ــامـ ــة ض ـم ــن نـ ـط ــاق ه ــذه
املـحـكـمــة م ــا ل ــم ي ـكــونــوا مـمـثـلــن بـمـحــام
إال جــاز ابالغهم االوراق بواسطة رئيس
ال ـق ـلــم وال ـت ـع ـل ـيــق ع ـلــى ل ــوح ــة االع ــان ــات
وذلــك خــال عشرين يومًا تلي النشر مع
احتساب مهلة املسافة.
رئيس القلم
احمد جباعي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم 2019/10
املتكونة فيما بني:
املنفذ :بنك مياب ش.م.ل .وكياله املحاميان
اسعد ومحمد عويدات
املنفذ عليه :علي محمد اسماعيل
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة صـ ــادرة عن
دائـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت بــرقــم 2018/1882
قيمة الدين 529169.67 :د.أ.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2018/9/13 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/10/11
تـ ــاريـ ــخ وض ـ ــع م ـح ـض ــر وص ـ ــف ال ـع ـق ــار:
2019/3/13
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2019/3/19
العقارات املطروح للبيع
 773.332س ـه ـمــا /م ــن ال ـع ـقــار  713قــانــا
الـعـقــاريــة ،عـقــار ام ـيــري ع ـبــارة عــن قطعة
ارض مـشــاد عليها فـيــا وغــرفــة جانبية
حــدي ـثــة ال ـب ـن ــاء ت ـقــع ف ــي مـنـطـقــة ه ــادئ ــة،
مساحته  962م 2يـحــده غــربــا طــريــق عام
ً
محاذ وشرقًا العقار  725وشماال العقار
 712وجنوبًا العقار .716
التخمني 185599.68 :د.أ( .ماية وخمسة
وث ـ ـمـ ــانـ ــون ال ـ ـفـ ــا وخـ ـمـ ـسـ ـم ــاي ــة وت ـس ـع ــة
وتسعون دوالر اميركي وثمانية وستون
سنتًا).
بدل الطرح 111359.808 :د.أ( .ماية وأحد
عـشــر الـفــا وثــاثـمــايــة وتـسـعــة وخمسون
دوالر امـ ـي ــرك ــي وثـ ـم ــانـ ـم ــاي ــة وث ـم ــان ـي ــة
سنتات)
 300سهم مــن الـعـقــار  574قــانــا العقارية
عبارة عن قطعة ارض مغروسة باشجار
الــزيـتــون ال ان ـشــاءات عليه يتم الــوصــول
اليه من طريق نافذ غير معبد وبعيد عن
االماكن السكنية ،مساحته  2180م 2يحده
غــربــا الـعـقــار  584وشــرقــا الـعـقــاريــن 577
ً
و 575وشـمــاال طريق غير معبد وجنوبًا
العقار .573
التخمني 8175 :د.أ( .ثمانية االف وماية
وخمس وسبعون دوالر اميركي).
بـ ـ ــدل ال ـ ـط ـ ــرح 4905 :د.أ( .ارب ـ ـع ـ ــة االف
وتسعماية وخمس دوالرات اميركي).
 900سهم من العقار  1200قانا العقارية
قطعة ارض مشاد عليها بناء قديم مؤلف
م ــن طــاب ـقــن :ارضـ ــي يـحـتــوي عـلــى ثــاث
غ ــرف وم ــا يـشـبــه ق ـبــو ك ــال ـك ــراج وفـسـحــة
دار وح ـمــام واول مــؤلــف مــن ث ــاث غــرف
وح ـمــامــن وشــرف ـتــن ومـ ــوزع وم ــا يشبه
الــديــوان ،حالته سيئة .مساحته  273م2
يحده غربًا وجنوبًا شــارع فرعي وشرقًا
ً
العقار  1199وشماال العقار .1193
التخمني 31218.75 :د.إ( .واحــد وثالثون
الفًا ومايتني وثمانية عشر دوالر اميركي
وخمس وسبعون سنتًا).
بــدل الـطــرح 18731.25 :د.أ( .ثمانية عشر
الـفــا وسـبـعـمــايــة وواحـ ــد وث ــاث ــون دوالر
اميركي وخمس وعشرون سنتًا).
 2400سـهــم م ــن ال ـع ـقــار  704دي ــر قــانــون
راس العني العقارية عبارة عن قطعة ارض
صغيرة صالحة للزراعة ال انشاءات عليه
محبوس عن الطريق العام وعن اي طريق
فرعي قريب منه .مساحته  244م 2يحده
غ ــرب ــا ال ـع ـقــار  703وش ــرق ــا ال ـع ـقــار 1111
ً
وشماال العقار  705وجنوبًا العقار .1132
التخمني 7320 :د.أ( .سبعة االف وثالثماية
وعشرون دوالر اميركي)
بـ ـ ــدل ال ـ ـط ـ ــرح 4392 :د.أ( .ارب ـ ـع ـ ــة االف
وث ــاثـ ـم ــاي ــة واث ـ ـ ـنـ ـ ــان وت ـ ـس ـ ـعـ ــون دوالر
اميركي).
مـكــان املــزايــدة وتــاريـخـهــا :يــوم الخميس
الــواقــع فيه  2019/10/3الـســاعــة الثانية
عشر ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ صور.
لـلــراغــب بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح نقدًا
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو بـمــوجــب شيك

او كـفــالــة مـصــرفـيــن بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة
ضمن نـطــاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له ،وبخالل ثالثة ايام تلي
قرار االحالة عليه ايداع الثمن تحت طائلة
اع ــادة امل ــزاي ــدة بالعشر عـلــى مسؤوليته
وب ـخــال عـشــريــن يــومــا دف ــع رس ــم الــداللــة
 %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2019/315
طــالــب الـتـنـفـيــذ :اسـمــاعـيــل محمد نجيب
بزي
املنفذ عليهم :ورثة ابراهيم بن ايوب
السند التنفيذي :الحكم الصادر بتاريخ
 2019/1/15بالرقم  2019/14عــن جانب
محكمة بداية النبطية واملتضمن اعتبار
العقار  1586من منطقة جرجوع العقارية
غـيــر قــابــل للقسمة عـيـنــا وط ــرح ــه للبيع
بــاملــزاد العلني على اس ــاس سعر الطرح
وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2019/5/13 :
تاريخ تبليغ االنذار2019/5/30 :
العقار املوصوف:
 2400سهمًا مــن العقار  1586مــن منطقة
جرجوع العقارية عبارة عن قطعة ارض
ب ـعــل سـلـيـ ّـخ ت ـح ـتــوي ع ـلــى اش ـج ــار بــريــة
وقندول وبلن وليس عليها أية انشاءات
وضمن منطقة عسكرية غير سكنية.
مساحته 6330 :م2
التخمني 474750000 :ل.ل.
الطرح 474750000 :ل.ل.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2019/10/17الـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى ال ــراغ ــب
بالشراء ايــداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائــرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضمن نطاقها وإال عــد مقامًا مختارًا
ً
له ما لم يكن ممثال بمحام وعليه االطالع
ع ـلــى ق ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة لـلـعـقــار
املـ ـط ــروح ودف ـ ــع ال ـث ـمــن والـ ــرسـ ــوم ضمن
امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائ ـلــة مـتــابـعــة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة فــي
صيدا برئاسة القاضي محمد الحاج علي
وع ـضــويــة ال ـقــاض ـيــن رودن ـ ــي داك ـس ـيــان
وري ـ ـ ـشـ ـ ــار ال ـ ـس ـ ـمـ ــرا املـ ـسـ ـت ــدع ــى ض ــده ــم
مـجـهــولــي م ـحــل االق ــام ــة س ــوس ــن حسني
يوسف حجازي وموسى حجازي واحمد
محمد احـمــد ،الحضور الــى قلم املحكمة
الس ـتــام نـسـخــة عــن اوراق ال ــدع ــوى رقــم
 ،2019/1444امل ـقــامــة م ــن ورثـ ــة املــرحــوم
اح ـ ـمـ ــد خ ـل ـي ــل حـ ـس ــن بـ ـم ــوض ــوع ازال ـ ــة
شيوع على العقار رقــم  1236مــن منطقة

معركة العقارية والـجــواب خــال عشرين
يــومــا مــن تــاريــخ النشر وإال يتم ابالغكم
بقية االوراق والـقــرارات باستثناء الحكم
ال ـن ـهــائــي بــواس ـطــة الـتـعـلـيــق ع ـلــى لــوحــة
اعالنات املحكمة.
عن رئيسة القلم :سالم الغوش
شكري شعبان
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
ط ـل ـبــت امل ـح ــام ـي ــة رن ـ ــدا جـ ــوزيـ ــف زي ـ ــادة
ملوكليها حــازم وكريم مفيد الفرا سندي
تمليك بدل عن ضائع بالقسم  8من العقار
 5067مصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن بيع عقاري للمرة التاسعة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/1348
الرئيسة مريانا عناني
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
ّ
الجميل
ش.م.ل .وكيله املحامي مروان
املـنـفــذ عـلـيــه :مـحـمــد عـلــي ال ـغــول بـيــروت
 ق ـص ـقــص  -ش ـ ــارع األوزاعـ ـ ـ ـ ــي  -ب ـنــايــةالصنوبر  -طابق أول.
ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي 11 :س ـ ـنـ ــد ب ـق ـي ـمــة
/476696.24/د.أ .مــوثــوقــن بعقد تأمني
ع ـقــاري مــن ال ــدرج ــة االولـ ــى ،ع ــدا الـفــوائــد
والرسوم واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2015/7/10 :
تاريخ تبليغ االنذار 2015/8/14 :
تاريخ قرار الحجز2015/7/14 :
تاريخ تسجيله على الصحيفة العينية:
2015/7/29
تاريخ محضر الوصف2015/11/4 :
تاريخ تسجيله.2015/11/25 :
بيان العقار املطروح للبيع :القسم رقم 2
من العقار  - 189املزرعة.
 ال ـق ـس ــم  - 189/2املـ ــزرعـ ــة ف ــي ال ـطــابــقاالرضـ ــي نــزلــة لـلـمـسـتــودع وف ــي السفلي
مستودعني وثالثة بيوت خالء .مساحته:
 /447/متر مربع تقريبًا.
حــدود العقار  - 189املــزرعــة ،غربًا العقار
 6117ش ــرق ــا ام ـ ــاك ع ــام ــة وال ـع ـق ــار 191
ً
شماال امــاك عامة جنوبًا العقارين 164
و.163
ال ـت ـخ ـم ــن :ال ـق ـس ــم  2مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار - 189
املزرعة /670500/د.أ .وقيمة الطرح للمرة
التاسعة /237211.7/د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة :يوم الثالثاء الواقع
فيه  2019/10/1الساعة الـحــاديــة عشرة
في قاعة املحكمة لدى دائرة تنفيذ بيروت.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
للمرة التاسعة القسم  2من العقار - 189
املزرعة واملوصوف اعاله.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء
تـنـفـيـذًا ألح ـك ــام امل ـ ــواد  973و 978و983
مـ ــن االص ـ ـ ـ ــول امل ــدنـ ـي ــة ،أن ي ـ ـ ــودع بــاســم
رئيس دائــرة تنفيذ بيروت قبل املباشرة
بــاملــزايــدة لــدى صـنــدوق الخزينة أو احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا لـبــدل
ال ـط ــرح أو ي ـقــدم كـفــالــة مـصــرفـيــة تضمن
هــذا املبلغ ،وعليه اتخاذ مقام مختار له

تعلن جريدة
عن حاجتها إلى التعاقد مع «مدقق لغوي»
يتولى تدقيق وتصحيح اإلعالنات والمقاالت.
◄ المهمات
◄ مراجعة الجوانب اللغوية في كافة النصوص لتتوافق مع
المعايير اللغوية الصحيحة المتعلقة بالقواعد والنحو والتنقيط.
◄ تحديد األخطاء اللغوية وتصحيحها أو اقتراح تعديالت على
بنائها اللغوي لتخدم المعنى المقصود بالشكل.
◄ خبرة :بين سنتين و 3سنوات
دوام العمل :دوام متقلب (نهاري وليلي).
الرجاء إرسال السيرة الذاتية على HR@al-akhbar.com

فــي نطاق الــدائــرة ان لــم يكن لــه مقام فيه
او ل ــم ي ـس ـبــق ل ــه ان ع ــن م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا
فـيــه وإال عــد قـلــم ال ــدائ ــرة مـقــامــا مـخـتــارًا
لــه ،وعليه ايضًا فــي خــال ثالثة ايــام من
تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة ايـ ــداع كامل
ال ـث ـمــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
صـنــدوق الـخــزيـنــة او احــد تـلــك املـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر ،واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
داللة خمسة باملاية من دون حاجة إلنذار
أو ط ـلــب وذل ـ ــك خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا من
تاريخ صدور القرار باالحالة .للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
زكية عيسى
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
مـ ــوجـ ــه ال ـ ـ ــى املـ ـسـ ـت ــدع ــى ضـ ــدهـ ــم ورث ـ ــة
املــرحــوم رشيد جبرائيل رحمه وهــم :مي
رشـيــد جبرائيل رحـمــه ،وديــانــا مرغريت
ه ـ ــازال ـ ــن ،وروزالـ ـ ـ ـ ــن ث ــري ــا الـ ـب ــر رح ـم ــه،
وجاكلني ورشـيــد ورونـلــد ودانـيــز وثريا
ويــوســف جبرائيل رحـمــه ،وهــم مــن بلدة
بشري ومقيمون سابقًا في األرز بشري،
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
ب ــال ــدع ــوى رق ــم  2019/33ت ــدع ــوك ــم هــذه
املـحـكـمــة الس ـتــام االس ـتــدعــاء ومــرفـقــاتــه
امل ــرف ــوع ضــدكــم مــن املـسـتــدعــي د .جــورج
ال ـ ـخـ ــوري ان ـط ــون ـي ــوس ج ـع ـجــع بــوكــالــة
املـ ـح ــام ــي ه ــان ــي رح ـ ـمـ ــه ،بـ ــدعـ ــوى ازال ـ ــة
الشيوع املقامة على العقار رقم  5774من
منطقة بشري العقارية ،وذلك خالل مهلة
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن،
وات ـخــاذ مـقــام لكم يقع ضمن نـطــاق هذه
املحكمة وابــداء مالحظاتكم الخطية على
ال ــدع ــوى خ ــال مـهـلــة خـمـســة عـشــر يــومــا
من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ
لـكــم لـصـقــا عـلــى ب ــاب املـحـكـمــة صحيحًا،
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
املـنـفــذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
وك ـي ــاه امل ـحــام ـيــان ه ــا روف ــاي ــل وب ـســام
كرم .املنفذ عليهما :جمال حسن لطيف -
محمد جمال لطيف
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـق ــد قـ ــرض وجـ ــدول
ت ـســديــد وك ـش ـفــي ح ـســاب وات ـفــاق ـيــة فتح
الـحـســابــات بقيمة /126.000.318/ل.ل.
و/485.551/ل.ل .مــوث ـقــن بـعـقــد تــأمــن
عقاري درجة اولى عدا الرسوم والفوائد.
تطرح الدائرة للبيع باملزاد العلني للمرة
ال ـســادســة الـعـقــار  /469/تـلـكــري خاصة
املـنـفــذ عـلـيــه ج ـمــال حـســن لـطـيــف وال ــذي
يقع بأول بلدة تلمعيان بمحاذاة الطريق
ال ـع ــام الـ ــذي يــربــط الـحـيـصــة بــالـعـبــوديــة
باتجاه بلدة تلمعيان وهو عقار مفرز عن
العقار  /382/تلكيري يقع ضمن منطقة
سكنية أح ـيــاء شعبية عليه بـنــاء مؤلف
م ــن ط ــاب ــق ارض ـ ــي ي ـح ـتــوي ع ـلــى مــدخــل
ومـ ـ ـ ــوزع وغ ــرفـ ـت ــي ن ـ ــوم وغـ ــرفـ ــة ج ـلــوس
وصالون وحمام ومطبخ وشرفة صغيرة
ودرج يؤدي للسطح مبلط بالط موزاييك
وطني وشبابيك حديد باب مدخل خشب
واملطبخ والحمام من السيراميك الوطني
مساحة املنزل حوالى  150/م./2
مـســاحــة كــامــل ال ـع ـقــار/980/ :م ،2يـحــده
ً
غربًا :العقار  ،/474/شرقًا وشماال :طريق
عام ،جنوبًا :العقار ./470/
التخمني 180.000.000/ :ل.ل/.بدل الطرح
املخفض54.207.000/ :ل.ل./
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2015/9/28 :تــاريــخ
تسجيله بالسجل العقاري2015/10/31 :
م ـ ــوع ـ ــد امل ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ــدة ومـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـه ـ ــا :االث ـ ـنـ ــن
 2019/10/7ال ـســاعــة  12:30بـعــد الظهر
ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ حـلـبــا .لـلــراغــب
الدخول باملزايدة دفع بدل الطرح نقدًا أو
ً
تقديم كفالة قانونية وافية واتخاذ محال
القــامـتــه ضـمــن نـطــاق دائ ــرة تنفيذ حلبا
اذا كــان مقيمًا خارجها وإال ُعــد قلم هذه
الدائرة مقامًا مختارًا له ،ودفع عالوة على
الـبــدل مبلغ  1.000.000/ل.ل ./.كنفقات
وع ـل ــى ال ـ ـشـ ــاري رسـ ــم الـ ــداللـ ــة واالح ــال ــة
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار سكاف

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي طارق صادق
رقم املعاملة2017/412 :
املـ ـنـ ـف ــذ :ب ـن ــك ب ـي ـب ـل ــوس ش.م.ل .وك ـي ـلــه
املـحــامــي ان ـطــوان عساكر املنفذ عليهما:
ادونيس وحبيب سمعان مسعد  -جبيل.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـق ــد قـ ــرض وجـ ــدول
ت ـس ــدي ــد ب ـق ـي ـمــة  243.833.000/ل.ل/.
الرسوم والفوائد القانونية.
تطرح الدائرة للبيع باملزاد العلني للمرة
الثانية كامل العقار  /659/ايالت خاصة
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا ت ـص ــل الـ ـي ــه ع ـب ــر طــريــق
زراع ـ ـيـ ــة ت ــراب ـي ــة وهـ ــو ب ـع ـي ـدًا ك ـث ـي ـرًا عــن
الـبـيــوت السكنية ضـمــن منطقة حرجية
مـنـحــدرة وال ـطــريــق امل ــذك ــورة حــالـيــا غير
ن ــاف ــذة ت ـصــل لـلـعـقــار ف ـقــط ي ـح ـتــوي على
حوالي  500شجرة خرنوب عمرها حوالي
 6س ـن ــوات قــائــم عـلـيــه ب ـنــاء ب ــأول الـعـقــار
ك ـنــايــة ع ــن غــرفــة زراع ـي ــة ل ـخــدمــة الـعـقــار
مساحتها حوالي  36/م /2سقفها توتيا،
بــال ـج ـهــة ال ـع ـل ـيــا ي ــوج ــد ط ــاب ـق ــن سـفـلــي
وأرضــي ،السفلي :غرفة جلوس  -حمام -
مطبخ صغير واالرضي من أعمدة وسقف
غ ـيــر مـقـطــع بــال ـخ ـفــان ك ـمــا يــوجــد بـيــوت
بالستيكية عدد  2بداخلها دواجن.
مساحة االولى :حوالي 400/م /2والثاني
 350/م /2وباقي العقار ارض صخرية.
م ـس ــاح ـت ــه 11276/ :م /2يـ ـح ــده غ ــرب ــا:
العقارات  557و 556و ،555شرقًا :العقارين
ً
 553و ،554شـمــاال :العقارين  557و،553
جنوبًا :العقارين  554و.555
ال ـت ـخ ـم ــن257.240/ :د.أ /ب ـ ــدل ال ـط ــرح
املخفض138.909/ :د.أ/.
تاريخ قرار الحجز ،2017/01/14 :تاريخ
تسجيله بالسجل العقاري.2017/2/1 :
م ـ ـ ــوع ـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ـ ــدة واملـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــان :االث ـ ـن ـ ــن
 ،2019/10/14الـســاعــة  1:30بعد الظهر،
ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ حـلـبــا لـلــراغــب
ال ــدخ ــول بــاملــزايــدة دف ــع ب ــدل ال ـطــرح نقدًا
او تـقــديــم كـفــالــة قــانــونـيــة واف ـيــة واتـخــاذ
ً
مـحــا القــامـتــه ضمن نـطــاق دائ ــرة تنفيذ
حلبا اذا كان مقيمًا خارجها واال عد قلم
ال ــدائ ــرة مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،ودف ــع ع ــاوة
على البدل مبلغ 1.000.000/ل.ل/.كنفقات
تدفع أمانة باسم دائرة تنفيذ حلبا وعلى
الشاري رسم الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار سكاف
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رق ـ ــم 2018/380
املتكونة فيما بني:
املنفذ :مصرف فرنسبنك ش.م.ل.
املنفذ عليهما :عبد الناصر هيال املولى
وهيال املولى /وادي الزينة
السند التنفيذي :استنابة من دائرة تنفيذ
ً
بـيــروت رقــم  2018/1067تحصيال لدين
بقيمة  79006964ل.ل.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2018/8/8 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/8/28
تـ ــاريـ ــخ وض ـ ــع م ـح ـض ــر وص ـ ــف ال ـع ـق ــار:
2018/9/28
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/10/1
العقار املطروح للبيع:
كــامــل الـعـقــار رقــم  - 645منطقة مروحني
العقارية ( 2400سهم) مساحته  5012متر
مربع وهــو عبارة عن قطعة ارض سليخ
ب ــور مـلـيـئــة بــال ـص ـخــور واالشـ ـج ــار اذ ال
انشاءات عليه ،يتمتع بواجهة على طريق
فــرعــي مـسـتـحــدث وغ ـيــر مـعـبــد وي ـقــع في
منطقة غير مبنية تتمتع بمطل على مدى
بـعـيــد ي ـحــده غــربــا طــريــق فــرعــي وشــرقــا
ً
العقار  644وشـمــاال العقار  646وجنوبًا
العقار .647
التخمني50120 :د.أ( .خمسون ألفًا ومئة
وعشرون دوالر أمريكي).
بدل الطرح املخفض27064.8 :د.أ( .سبعة
وعـ ـ ـش ـ ــرون الـ ـف ــا وارب ـ ـ ـ ــع وس ـ ـتـ ــون دوالر
أمريكي وثمانية سنتات).
مـكــان املــزايــدة وتــاريـخـهــا :يــوم الخميس
الــواقــع فيه  2019/10/3الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا أم ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
ل ـلــراغــب ب ــال ـش ــراء اي ـ ــداع ب ــدل ال ـط ــرح في
ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة أو ب ـمــوجــب ش ـيــك او
كفالة مصرفيني باسم رئيس دائرة تنفيذ
صـ ــور ،وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضمن
نـطــاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا

مختارًا لــه ،وبـخــال ثــاثــة ايــام تلي قــرار
االح ــال ــة عـلـيــه ايـ ــداع الـثـمــن تـحــت طائلة
اع ــادة امل ــزاي ــدة بالعشر عـلــى مسؤوليته
وب ـخــال عـشــريــن يــومــا دف ــع رس ــم الــداللــة
 %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم /2016/304
املتكونة فيما بني:
املـنـفــذ :بـنــك االعـتـمــاد اللبناني ش.م.ل/.
املحامي خالد لطفي
املنفذ عليه :حيدر حسن خليل /العباسية
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي :الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ــم
/1641ل.ق 2014/.الـ ـص ــادر ع ــن الـلـجـنــة
القضائية الناظرة في الخالفات الناشئة
عـ ــن ت ـط ـب ـيــق قـ ــوانـ ــن االس ـ ـكـ ــان ب ـت ــاري ــخ
2015/10/6
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2018/7/12 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/7/16
تـ ــاريـ ــخ وض ـ ــع م ـح ـض ــر وص ـ ــف ال ـع ـق ــار:
2018/9/7
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/9/10
العقار املطروح للبيع
كـ ــامـ ــل الـ ـقـ ـس ــم  B3/15/1878م ـن ـط ـقــة
العباسية العقارية ،عبارة عن شقة سكنية
تقع فــي الـطــابــق الــرابــع وتتضمن مدخل
وم ـم ــر وص ــال ــون وغ ــرف ـت ــي ن ــوم ومـطـبــخ
وحمامني وثالث فرندات صغيرة .حالته
سيئة ،مساحته  90م 2يحده غربًا العقار
ً
 1639وشماال العقار  2688وشرقًا العقار
رقم  1877وجنوبًا العقار رقم .2233
التخمني54600 :د.أ( .اربــع وخمسون الفًا
وستماية دوالر أمريكي).
بدل الطرح32760 :د.أ( .اثنان وثالثون الفًا
وسبعماية وستون دوالر أمريكي).
مـكــان املــزايــدة وتــاريـخـهــا :يــوم الخميس
الــواقــع فيه  2019/9/26الـســاعــة الثانية
عـشــر والـنـصــف ظـهـرًا أم ــام رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ صــور .للراغب بالشراء ايــداع بدل
الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة أو بموجب
شـيــك او كـفــالــة مـصــرفـيــن بــاســم رئـيــس
دائـ ــرة تنفيذ ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ محل
اقــامــة ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال عد
قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا ل ــه ،وب ـخــال ثالثة
اي ــام تلي ق ــرار االحــالــة عليه اي ــداع الثمن
تحت طائلة اع ــادة املــزايــدة بالعشر على
مـســؤولـيـتــه وب ـخ ــال عـشــريــن يــومــا دفــع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رق ـ ــم 2018/218
املتكونة فيما بني:
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :هـ ـش ــام ه ــان ــي حـ ــاوي
وسلمى خليل عودي /صور

ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :سـ ـن ــدات ألمـ ــر بقيمة
 33350د.أ .و 1779د.أ .فوائد و55059.83
د.أ.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2018/6/28 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/7/5
تـ ــاريـ ــخ وض ـ ــع م ـح ـض ــر وص ـ ــف ال ـع ـق ــار:
2018/7/27
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/9/24
العقار املطروح للبيع
الـقـســم  4مــن الـعـقــار  /1011صــور عـبــارة
عــن محل وحـمــام طــابــق ارض ــي مساحته
 90متر مربع
التخمني180000 :د.أ( .مئة وثمانون الف
دوالر أمريكي).
ب ــدل ال ـط ــرح108000 :د.أ( .م ـئــة وثـمــانـيــة
االف دوالر أمريكي).
مـكــان املــزايــدة وتــاريـخـهــا :يــوم الخميس
الــواقــع فيه  2019/9/26الـســاعــة الثانية
ع ـش ــر ظـ ـهـ ـرًا أم ـ ــام رئـ ـي ــس دائـ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
صــور .للراغب بالشراء ايــداع بــدل الطرح
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو بـمــوجــب شيك
او كـفــالــة مـصــرفـيــن بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة
ضمن نـطــاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له ،وبخالل ثالثة ايام تلي
قرار االحالة عليه ايداع الثمن تحت طائلة
اع ــادة امل ــزاي ــدة بالعشر عـلــى مسؤوليته
وب ـخــال عـشــريــن يــومــا دف ــع رس ــم الــداللــة
 %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن تلزيم
ت ـق ــدي ــم اع ـ ـمـ ــال ت ـن ـظ ـيــف م ـب ــان ــي امل ـع ـهــد
الجامعي للتكنولوجيا
ملدة إحدى عشرة شهرًا
ت ـج ــري ل ـج ـنــة امل ـن ــاق ـص ــات ف ــي الـجــامـعــة
الـلـبـنــانـيــة مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم تقديم
أعمال تنظيف مباني كلية التكنولوجيا
 صيدا على اساس سعر يقدمه العارض.وذلــك في مبنى االدارة املركزية للجامعة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة  -امل ـب ـنــى ال ــزج ــاج ــي  -مـقــابــل
املتحف الوطني.
الـيــوم الخميس الــواقــع فيه 2019/9/19
الساعة  15.30لصالح الجامعة اللبنانية
 كلية التكنولوجيا  -صيدا.ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض وف ـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه لـ ــدى أم ــان ــة س ــر كلية
التكنولوجيا  -صيدا.
ال ـع ـن ــوان :كـلـيــة الـتـكـنــولــوجـيــا  -ص ـيــدا -
مجمع بهاء الدين الحريري.
مكتب السيد/ة :ليلى الزين.
ي ـ ـجـ ــب ان ت ـ ـصـ ــل ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض وطـ ـلـ ـب ــات
االش ـت ــراك فــي املـنــاقـصــة ال ــى قـلــم الــدائــرة
االدارية املشتركة في رئاسة الجامعة قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرًا من آخــر يوم
عمل يسبق اليوم املحدد إلجراء املناقصة
وذلك اثناء الدوام الرسمي.
بيروت في  29تموز 2019
رئيس الجامعة اللبنانية
د .فؤاد أيوب
التكليف 1381

إعالن
شطب شركة محدودة املسؤولية
صادر عن امانة السجل التجاري في جبل
لبنان
بتاريخ  2019/7/17وبناء للطلب تقرر
ش ـط ــب ق ـي ــد ش ــرك ــة  VIAPCل ـل ـت ـجــارة
ال ـع ــام ــة ش.م.م .م ــن ال ـس ـجــل ال ـت ـجــاري
والكائنة في جل الديب واملسجلة برقم
ع ــام  49723بـعـبــدا ألصـحــابـهــا ال ـســادة:
نهاد طانيوس الـخــوري ومـيــراي ادوار
سعاده وبسام ادوار سعاده.
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم اعتراضه
ومالحظاته خــال مهلة عشرة ايــام من
تاريخ اخر نشر.
رئيس قلم السجل التجاري في جبل
لبنان
ليليان متى
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب سالم كامل عربيد ملوكلته فريال
فايز عدنان بصفتها وكيلة عن توفيق
وامـيــره وعبدالله احمد توفيق الخليل
ورث ـ ـ ـ ــة االم ـ ـ ـيـ ـ ــرة س ـم ـي ــة خـ ــالـ ــد ش ـه ــاب
شـهــادات بــدل ضــائــع عــن حصة املــورثــة
في العقارات  6094و 6095حاصبيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
املوضوع :تبليغ مجهول محل اإلقامة
املـ ـ ــرجـ ـ ــع :م ـح ـك ـم ــة الـ ـشـ ـي ــاح ال ـش ــرع ـي ــة
الجعفرية
رقم الصادر2019/529 :
في 2019/09/03
ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة الشياح
الـشــرعـيــة الـجـعـفــريــة مــوجـهــة ال ــى رواد
م ـح ـمــد ال ـع ـي ــط م ـج ـه ــول م ـح ــل االق ــام ــة
في الــدعــوى املقامة عليك من اسماعيل
علي زعيتر بـمــادة اثـبــات طــاق اســاس
 2019/592ت ـعـ ّـن مــوعــد الـجـلـســة فيها
يوم الثالثاء في  2019/10/08فيقتضي
حـضــورك أو ارس ــال مــن ينوب عنك الى
قلم املحكمة قبل موعد الجلسة الستالم
ن ـس ـخــة ع ــن اس ـت ـح ـض ــار الـ ــدعـ ــوى وإال
اعـتـبــرت مبلغًا حسب األص ــول ،وجــرت
بحقك املعامالت القانونية وكــل تبليغ
ل ــك عـلــى لــوحــة االع ــان ــات ف ــي املحكمة
حـ ـت ــى ت ـب ـل ـي ــغ الـ ـحـ ـك ــم ال ـق ـط ـع ــي ي ـك ــون
صحيحًا.
رئيس القلم
علي حسني ّ
عواد

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد
غادرت العاملة اإلثيوبية
ZEBUWA TSEGAYE HAILU
مـ ـن ــزل مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/840409

◄ مطلوب ►
A multinational
company in Beirut
(Fayadey) is looking٬
for c# sharp developer
with 3 yrs dev. Send
your resume:
ahmad.rahil@inovie-mena.com.lb
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رسالة البندقية

مسرحية «ال عرض ال طلب» تعود إلى «زقاق»

سحر عساف :النظام الذكوري في قفص االتهام
عبد الرحمن جاسم
ع ــادت أس ـتــاذة امل ـســرح فــي «الجامعة
األميركية في بيروت» ،وإحدى أنشط
امل ـســرح ـيــن ف ــي ل ـب ـنــان س ـحــر عـســاف
إل ــى الـخـشـبــة عـبــر إع ــادة ملسرحيتها
«ال ع ــرض ال ط ـلــب» (تــألـيــف وإخ ــراج
سحر عساف) التي عملت عليها منذ
عــام  ،2016إثــر انكشاف شبكة دعــارة
عــرفــت بــاســم قـضـيــة «ش ــي مـ ًـوريــس».
ي ــوم ـه ــا ح ـق ــق ال ـع ـم ــل ضـ ـج ــة ك ـب ـيــرة،
ل ـيــس ألنـ ــه تـ ـن ــاول ال ـق ـض ـيــة فـحـســب،
بــل ألنــه أيـضــا قــدم ص ــورة كاملة عما

ّ
نص جديد بعنوان «فيفو
وصاحباتها» ينتمي
إلى الكوميديا
االجتماعية السوداء
جرى هناك ،بعيدًا عن تلك التي تظهر
ف ــي وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام .إذ ل ـط ــامل ــا ق ــدم
اإلع ــام هــذه القضايا مــن وجهة نظر
واحـ ــدة ،غـيــر واض ـحــة ،وف ــوق كــل هــذا
ُتنسى بعد دقــائــق قليلة« .ب ـ ُ
ـدأت هذا
ال ـع ـمــل ف ــي أواخ ـ ــر ع ــام  ٢٠١٦عـنــدمــا
انكشفت قصة «شــي مــوريــس» ،بــدأت
ب ـج ـمــع امل ـع ـل ــوم ــات والـ ـبـ ـح ــث ،وك ـنــت
أحــاول أن أفهم ما حصل .لقد شعرت
كــامــرأة ومــواطـنــة بظلم كبير ،وأردت
أن أس ـت ـخ ــدم امل ـ ـسـ ـ َ
ـرح الـ ـ ــذي أع ـت ـب ـ ُـره
سالحي ألقــول شيئًا ذا فكرة بسيطة
هو وضع قصص النساء على املسرح
كــون اإلع ــام تكلم عــن األمــر كثيرًا في
البداية ،ثم انطفأ الحديث فجأة».
وكـمــا أشــرنــا تختلف رؤي ــة املسرحية

ّ
عن الرؤية التي تأتي في اإلعالم .تعلق
عساف« :مــا أحــاول اإلضــاءة عليه هو
عامل لم ّ
يتم الحديث عنه في اإلعــام.
م ــن جـهـتــي ،اسـتـعـنــت بــامل ـقــابــات مع
الـضــابــط األم ـنــي ال ــذي ق ــام بــاملــداهـمــة
ومع الصحافيني الذين قابلوا النساء
ومـ ـ ــع الـ ـنـ ـس ــاء ال ـ ـلـ ــواتـ ــي ت ـ ـحـ ــررن مــن
ً
الشبكة ،فضال عن مقابالتي مع غادة
جبور من جمعية «كفى» .إنني أحاول
أن أفهم ما جــرى؛ هــذا ما أضــيء عليه
أكـثــر» .هنا يــأتــي ال ـســؤال :هــل املسرح
الـ ــذي ت ـقــدمــه ع ـســاف ه ـنــا ه ــو مـســرح
«ت ــوث ـي ـق ــي /وث ــائـ ـق ــي»؟ ت ـج ـيــب« :هــو
مـســرح وثــائـقــي يعتمد على مقابالت
مــع الـشــرطــة والـصـحــافــة والـنـســاء .كل
ما أقوم به هو جمع املعلومات بطريقة
مختلفة عما طرح في اإلعالم» .وتشير
إلى التقنية الخاصة التي استخدمتها
ف ــي ال ـع ـم ــل وه ـ ــي «ت ـق ـن ـيــة ال ـ ـ ـ record

 »deliveryوه ــي مــأخــوذة مــن الكاتبة
واملسرحية البريطانية أليكي باليث.
ّ
ال ـف ـكــرة أن املـمـثــل ال يـحـفــظ ن ـصــا ،بل
يسمع كالمًا في أذنــه عبر السماعات،
أي أن املمثالت يسمعن ُ
وي ِعدن حرفيًا
مــا يسمعنه كــي نـحــافــظ ق ــدر اإلمـكــان
ع ـلــى ال ـش ـه ــادات وصــدق ـي ـت ـهــا .نـجــري
ت ـعــديــات إلي ـص ــال ال ـف ـكــرة بطريقتي
كمخرجة وكاتبة .فالكتابة في املسرح
الوثائقي عـبــارة عــن تـعــديــات وليس
الكتابة من الصفر» .تتناول املسرحية
ّ
ح ـكــايــة أربـ ــع ف ـت ـيــات م ــن ال ـل ــوات ــي كــن
ف ــي «ش ـ ــي مـ ــوريـ ــس» وتـ ـع ـ ّـرض ــن لـكــل
التجارب «املــؤملــة» التي حدثت هناك،
فيما تضيف سحر عساف حضورها
عـ ـل ــى امل ـ ـس ـ ــرح م ـ ــن خ ـ ـ ــال ش ـخ ـص ـيــة
«الــراويــة» .توضح« :أضفت شخصية
ال ـ ــراوي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـك ــي الـ ـقـ ـص ــة ك ـمــا
فهمتها .أمــا املمثالت األرب ــع ،فيمثلن

دور الناجيات .تسمع املمثالت املقابلة
مع الشخصيات األصلية ثم يخبرننا
إياها».
لكن ،ملاذا تعيد عساف هذه املسرحية
مـ ـ ـ ــرة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة؟ تـ ـجـ ـي ــب «كـ ـ ـ ــي ن ـب ـقــي
ال ـق ـص ــة ح ـي ــة ف ــي ذاك ــرتـ ـن ــا ،فــالـقـصــة
ّ
ل ــم تـنـتــه .الـفـتـيــات خ ــرج ــن ،ل ـكــن أح ـدًا
ّ
ل ـ ــم ي ـ ـسـ ــاعـ ــدهـ ــن وال حـ ـت ــى ال ـ ــدول ـ ــة.
ذه ـ ــن ل ـف ـت ــرة ال ـ ــى ال ـج ـم ـع ـي ــات ،لـكــن
الـجـمـعـيــات قــدرات ـهــا م ـح ــدودة .منهن
ّ
م ــن تـ ـ ّـم تــوط ـي ـن ـهــن ف ــي ك ـن ــدا ومـنـهــن
مــن ال نعرف عنهن شيئًا ،ومنهن من
ّ
عـ ــاد الـ ــى س ــوري ــا .واألكـ ـي ــد أنـ ـه ــن في
ّ
وضع هش ألن أحدًا لم يساعدهن .في
املقابل ،ال يــزال رئيس العصابة عماد
الريحاوي في لبنان؛ وهو بات خارج
السجن بعدما سجن لسنة واحد ٍة فقط
وخرج بكفالة  ١٣,٠٠٠دوالر وهو مبلغ
بسيط أمام ما كان يجنيه .املحاكمات

سحر عساف في مشهد من «ال عرض ال طلب»

مــا زال ــت جــاريــة وتـ ّ
ـؤجــل ألن املتهمني
ال يـح ـضــرون ال ــى امل ـحــاك ـمــات .أتمنى
ّ
ّ
أن نـحــفــز الـقـضــاء للحكم عليهم ألنــه
كــل يــوم تكشف شبكة اتـجــار بالبشر
واتمنى أن ال ينسى األمر كما يحصل
مــع كــل شــيء فــي الـبـلــد» .على الجانب
اآلخـ ــر ،ال تـنـســى ع ـســاف اإلشـ ــارة إلــى
الهدف التوعوي للعمل ،وهو ٌ
أمر ربما
يطرح للمرة األول ــى .إذ تشير إلــى أنه
ي ـجــب «م ـحــاس ـبــة» ال ــرج ــل ك ــذل ــك ألنــه
شريك في الجريمة« :أنا أريد أن أتكلم
عن الدعارة واالتجار بالبشر .يجب أن
يكون هناك قانون يحمي املــرأة .يجب
أن يحاسب مشتري الجنس كذلك ،ألن
الرجال هم من يدفعون .لم يتم توقيف
الزبائن في مداهمة «شي موريس»».
فـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ـ ــار آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ت ـ ـك ـ ـشـ ــف ع ـ ـسـ ــاف
لــ«األخـبــار» عن عملها الجديد «فيفو
وصــاح ـبــات ـهــا» .وه ــو عـمــل م ــن كتابة
األميركية الكوبية ماريا آريان فورنيز،
وكعادتها تعمل عساف على ترجمته
ول ـب ـن ـن ـتــه .يـنـتـمــي الـ ـع ــرض إلـ ــى نــوع
الكوميديا االجتماعية السوداء ويدور
حــول ثماني نساء ،ليتناول مواضيع
الزواج والعالقات واإلنسانية .وكعادة
أعمال سحر عساف ،سيكون من انتاج
«مبادرة العمل املسرحي» في الجامعة
األم ـي ــرك ـي ــة .ت ـش ـيــر ع ـس ــاف إلـ ــى أن ـهــا
ستقدمه على «املسرح الجديد الذي تم
افتتاحه في «سنتر أبراج» الذي أسسه
ط ــون ــي فـ ــرج الـ ـل ــه .ه ــو م ـس ــرح جميل
وم ـج ـهــز بـشـكــل ج ـيــد وأنـ ــا متحمسة
للعمل عليه».
مسرحية «ال طلب ال عرض» 20:30 :مساء
حتى  7أيلول ـ ـ «استديو زقــاق» (كورنيش
النهر ـ ـ الكرنتينا) .لالستعالم01/570676 :

وقفة

«معرض كتاب إهدن» :رهان لم ينكث بوعده
اهدن ـــ بول مخلوف
ك ـن ــت ه ـن ــال ــك ،م ـن ــذ أح ـ ــد ع ـش ــر عــامــا
تـ ـح ــديـ ـدًا ،ف ــي ص ـي ــف عـ ــام  2009فــي
م ـعــرض ك ـتــاب إه ــدن األول ،ال ـش ــرارة
األول ــى الـتــي فرقعت فــي سـمــاء إهــدن
وم ـ ــا زال ـ ــت ن ـج ـم ـت ـهــا م ـض ـي ـئــة حـتــى
اليوم .كنت هنالك ،أعني مع املنظمني،
من املنظمني ،في مجموعة من الشباب
امل ــراه ــق لــم يعجبها الـســائــد بــإطــاره
ُ
ّ
الضيق .لم ت َرحب بالنزعة الفورية في
ّ
ّ
كموروث مقدس أعمى،
تبني األشياء
ٍ
فــاخـتــارت عــدم االنـتـمــاء فــي جغرافيا
االن ـت ـمــاءات املـتــأصـلــة ،امل ـت ـجــذرة بني
َ
خيارين ال ثالث لهما ،وقـ ّـررت البوح
ً
بالرفض ًمن خالل
االختناق
عن
بدال
ً
ً
إصــدارهــا مجلة ثقافية أدبـيــة ،تشكل
ً
مـ ـنـ ـبـ ـرًا ح ـ ـ ـرًا م ـس ـت ـق ــا ل ـل ـت ـع ـب ـيــر عــن
خياراتها املتنوعة ،غير املــرحــب بها
أحيانًا ،تحمل اسم «بالعكس» (صدر
منها  5أع ــداد فـقــط فــي م ــدة عــامــن).
ٌ
ع ـ ـن ـ ــوان ي ـف ـض ــح ه ــويـ ـتـ ـه ــا ،يـلـخــص
مـضـمــونـهــا بــامل ـبــاشــر ،ق ــال ــت وقـتـهــا
ـال مختلفة،
مــا يـجــب أن ي ـقــال ،بــأشـكـ ٍ
مـجـ ّـســدة بــذلــك اخـتــافــا ي ـكـ ّـون عقلية
أفرادها وذواتهم.
ف ــي ذاك الـ ـح ــن ،رأت امل ـج ـمــوعــة أنــه
ال ُب ـ ّـد لـهــا مــن الـقـيــام بـخـطــو ٍة أخ ــرى،
كــانــت هنالك ض ــرورة ملحة ملواجهة
ف ــراغ ثقافي ع ــارم يـعــوم فــي األرج ــاء،
فجاء معرض الكتاب األول في مبنى
ال ـك ـب ــرى األث ـ ـ ــري ف ــي إهـ ـ ــدن ك ـضــربــةٍ
ث ـق ــاف ـي ــةٍ ن ــوع ـي ــةٍ زع ــزع ــت سـتــاتـيـكــو
الرتابة وكسرت النمطية الجاهزة.

ً
ل ــم ت ـس ـت ـمــر ت ـل ــك امل ـج ـم ــوع ــة ط ــوي ــا،
اخـتـفــت عــن الـســاحــة الـثـقــافـيــة تمامًا
وت ــوقـ ـف ــت عـ ــن إص ـ ـ ـ ــدار م ـج ـل ـت ـه ــا .ال
ل ــوم يـقــع عـلــى أح ــد ،فـبـلـ ٌـد مـنـهـ ٌـك مثل
ـزاب كـبـيــرة
ل ـب ـنــان شــاهــد س ـقــوط أحـ ـ ـ ٍ
فــي ال ـعــدم بـعــدمــا ك ــان صيتها ذائـعــا
فــي دول ترسم سياسات العالم .فما
بالك ببضعة شبان مراهقني رأوا في
كتاب «الغثيان» حياة ورأوا بالحياة
غثيانًا؟ ٌ
ّ ٌ
ق ــلــة قـلـيـلــة مــن تـلــك املـجـمــوعــة كــانــوا
مــن ال ـنــاجــن ،هــم مــن آم ــن بــراديـكــالـيــة
امل ـم ــارس ــة الـثـقــافـيــة واالس ـت ـم ــرار بها
كمسار رئيس ال غنى عنه .أولئك قرروا
ٍ
أن «يكفوا الطريق» .سنتان لم تكونا
كافيتني بالنسبة لهم إلنهاء املسيرة،
فـ ــأعـ ــادوا تــرت ـيــب م ــا ت ـش ـظــى ،نـظـمــوا
أنفسهم مـجــددًا وبـجــديــةٍ فــائـقــةٍ تعلو
فوق كل اعتبار وأطلقوا على أنفسهم
تسمية «اللقاء ثقافي».
ماذا يبغى اللقاء الثقافي؟ إالم تطمح
هذه املجموعة؟ «التجريب .املحاوالت.
م ـ ـحـ ــاوالت ت ـجــري ـب ـي ــة .ال ـت ـج ــري ــب فــي
ً
امل ـحــاولــة م ــرة أخ ــرى ب ـحــال اإلخ ـفــاق،
هــذا ما يهم» .جاوبني مسؤول اللقاء
الثقافي ،نــزار عاقلة .أهمية املمارسة،
ه ــذا م ــا فـهـمـتــه .ه ــذا م ــا ك ـنــت شــاه ـدًا
عليه .ال يمكن اعتبار مسيرة «اللقاء
الـثـقــافــي» ام ـت ــدادًا مـسـتـمـرًا وواض ـحــا
ّ
لـلـتـجــربــة ال ـتــي سـبـقـتـهــا .صـحـيــح أن
«اللقاء» أسسه بضعة أعضاء كانوا في
األســاس منضوين تحت مجموعة ما
كانت تسمى وقتها «بالعكس» .إال أن
«اللقاء» لم يكن ّ
حدًا في مواقفه ،جذريًا

في قناعاته كاملجموعة السابقة .هادن
ً
ت ــارة وس ــاوم ط ــورًا .لــم يأتمن «اللقاء
الثقافي» للنظرية أو بوضع معايير
تسبق فـعـلــه .مختبره األول واألخـيــر
هــو الـتـجــربــة .ه ــذا هــو أسـلــوبــه ،هكذا
ُ
تصنف ماهيته.
املـ ـم ــارس ــة ع ـن ــد «الـ ـلـ ـق ــاء ال ـث ـق ــاف ــي» ال
ّ
ح ــدود ل ـهــا« .كـ ــود» شـخـصــي يتحلى
عندهم
بــه أعـضــاؤهــا .واجــب وجــودي
ٌ
يـ ـتـ ـح ـ ّـدى ع ـب ــث الـ ـعـ ـج ــز« .ع ـم ــان ـي ــة»
ّ
مطلقة إل ــى درج ــة أن ٌ الـتـنـفـيــذ يسبق
ُ
اإلقرار أحيانًا .ممارسة ال تفهم إال على
النحو الـتــالــي :نمط حياة مدمن على
ديناميكية الحركة في وسط متعطش
ُ
لنشاطات تعنى بشؤون مماثلة.
طـ ـ ــوال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـف ــائ ـت ــة ،ل ــم ي ـهــدأ
«ال ـل ـق ــاء ال ـث ـق ــاف ــي» .س ـيــرتــه الــذات ـيــة
حافلة .استقبل املهتمني ولــم يقصر
مــع أح ــد .عـنــدمــا غـ ّـيــب امل ــوت يعقوب
الـ ـش ــدراوي (امل ـســرحــي الـكـبـيــر) ،كــان
ّ
مخصصًا
اللقاء الثقافي ّأول من رثاه
له برنامجًا فريدًا ضمن أمسية وقام
ب ـتــوزيــع ك ـتـ ّـيــب صـغـيــر لـلـحــاضــريــن
ّ
عند انتهائها يحوي مقاالت لكتاب
لـبـنــانـيــن ب ــارزي ــن ع ــن ال ــراح ــل .وإذا
أبدى أحد الكتاب الشباب رغبته بأن
يوقع إصداره ،سارع «اللقاء الثقافي»
إلى دعوته لحفل توقيع .لن نتحدث
ع ــن األم ـس ـي ــات ال ـش ـعــريــة (ك ــان ــت في
ُ
أغـلــب األح ـيــان ت ــدار مــن قبل الشاعر
ف ــوزي يـ ّـمــن) أو حتى عــن األمسيات
ال ـغ ـنــائ ـيــة وامل ـســرح ـيــة ال ـت ــي نظمها
«ال ـل ـقــاء الـثـقــافــي» فــي م ـســرح زغــرتــا
البلدي ألنها ال ّ
تعد.

وفــي حــن أن مـعــرض الـكـتــاب أصبح
تـقـلـيـدًا س ـنــويــا ت ـعــرفــه إه ـ ــدن ،إال أن
«الـلـقــاء الـثـقــافــي» رف ــض أن يـكــون ذا
مــركــزيــة واح ــدة .رأى أنــه مــن املجدي
أن ي ـكــون بـبـســاطــةٍ صــاحــب امل ـبــادرة
األولـ ـ ــى ب ـت ـقــديــم ن ـف ـســه ف ــي مـحـطــات
م ـن ــاط ـق ـي ــةٍ م ـخ ـت ـل ـف ــةٍ  ،م ـح ـق ـقــا بــذلــك
فـ ـض ـ ً
ـاء ع ــام ــا م ـش ـتــركــا ي ـج ـمــع ال ـكــل،
ّ
مروجًا باندفاع للنشاطات الثقافية،
خ ـص ــوص ــا فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـك ـتــب
ومحاججًا بشراسة أن االستمرارية
هي واجب وال تحتاج سوى إلى إدار ٍة
ج ـيــد ٍة ،عـقـ ٍـل مـنـظـ ٍـم وهـ ــادف ،فــارتــأى
ّ
ال،
ـاب ج ــو ٍ
«الـلـقــاء» إقــامــة مـعــرض كـتـ ٍ
زار ف ـيــه ك ــاف ــة ال ـب ـل ــدات املـحـيـطــة في
قضاء زغرتا.
ك ــان ل ـ ـ «ل ـل ـقــاء ال ـث ـقــافــي» م ــوع ــد هــام
م ــع ن ـشــاطــات ثـقــافـيــة أخـ ــرى سبقت
م ـع ــرض ك ـتــابــه ال ـث ــان ــي ع ـش ــر ،حيث
أس ـهــم بــالـتـعــاون مــع بـلــديــة زغــرتــا -
إهدن في رعاية توقيع كتاب الروائي
الـلـبـنــانــي رش ـي ــد الـضـعـيــف الـجــديــد
«خـطــأ غـيــر مـقـصــود» (دار الـســاقــي)
فــي مبنى الكبرى إهــدن ،كما يشارك
أي ـض ــا ف ــي تــوق ـيــع ال ـكــاتــب الـلـبـنــانــي
ك ــري ــم مـ ـ ـ ـ ّ
ـروة ل ـك ـت ــاب ــه «رح ـ ـلـ ــة ع ـمــر»
(الـ ـ ـ ــدار ال ـع ــرب ـي ــة ل ـل ـع ـل ــوم-ن ــاش ــرون)
يـ ــوم  7آب (أغـ ـسـ ـط ــس) امل ــاض ــي فــي
ّ
املـ ـك ــان ن ـف ـس ــه .وظـ ـ ــل  31آب امل ــوع ــد
الكبير ل ـ «لـلـقــاء الـثـقــافــي» .إذ افتتح
«م ـعــرض كـتــاب إه ــدن الـثــانــي عشر»
ـدة.
ال ـ ـ ّـذي تـخـلـلـتــه ب ــرام ــج ث ـقــا ًف ـيــة ع ـ ً
شكلت ًساحة امليدان منصة تفاعلية
حقيقية تجسدت فيها الديمقراطية

بــأبـهــى حلتها نـقــاشــا وم ـشــاركــة .لم
ُ
يتميز مـعــرض الـكـتــاب ال ــذي اختتم
أول مــن أم ــس ،بالشكل فحسب كــون
س ــاح ــة املـ ـ ـي ـ ــدان ام ـ ـتـ ــأت ب ـم ـك ـت ـبــات
صـغـيــرة تشبه «الـكـيــوســك» إل ــى حد
كـبـيــر م ـص ـنــوعــة ي ــدوي ــا وال تـتـعــدى
مساحتها الـثــاثــة أم ـتــار فــي الـطــول
وسـتــة أم ـتــار فــي ال ـعــرض ،وتحتوي
على أربعة آالف عنوان كتاب ،بل في
ّ
املضمون أيضًا ،ألن «اللقاء الثقافي»
تخلى هذه املــرة عن نموذج التمويل
ً
ـزم
ال ــري ـع ــي وب ـ ــات م ـس ـت ـقــا ،غ ـيــر م ـلـ ٍ
ـرط أو ب ــأح ــد .ع ـش ــرون دار نـشـ ٍـر
ب ـش ـ ٍ
شــاركــت فــي ه ــذا امل ـعــرض بــاإلضــافــة
إل ـ ــى حـ ـض ــور م ـك ـت ـبــة «ب ــوك ـب ــوس ــت»
ـدارات مــن ســت دور
التي تعرض إص ـ
ٍ
مختلفة.
أم ــا عــن بــرنــامـجــه الـثـقــافــي الـسـنــوي،
فـقــد تـخـلـلــه تــوقـيــع ال ـشــاعــر ج ــوزاف
إبراهيم ديوانه «بخة ندي» والشاعر
سليم عبدالله يونس ديوانه «روضة
األذه ـ ــان» وال ـشــاعــر م ـيــاد الــدويـهــي
إصـ ـ ـ ـ ــداره الـ ـنـ ـث ــري األول «لـ ـ ــن نـبـلــغ
الـسـعــادة إال سـ ـرًا» .إنــه الــرهــان الــذي
لم ينكث بوعده ،رهــان أثبت أنه غير
خاسر يقطفه «اللقاء الثقافي» رويدًا
رويدًا بعد سنوات من تراكم التجربة،
ويبقى فــي انـتـظــار الـجــولــة األخـيــرة،
ال ــرب ــح ال ـكــامــل أي الـتـغـيـيــر الـنــوعــي
ال ــذي ي ـعـ ّـول عليه «الـلـقــاء الـثـقــافــي»،
ً
مـ ـتـ ـف ــائ ــا ب ـ ـقـ ــدرة الـ ـكـ ـت ــاب كــوظ ـي ـفــة
ـط،
ت ـغ ـي ـي ــري ــة .الـ ـكـ ـت ــاب ك ــأه ــم وسـ ـي ـ ٍ
مـحــاكـيــا ال ـت ـج ــارب ،ال ـك ـتــاب كــرافـعــة
تستشرف األمور.

ُ
ٌ
نجاح فيلم «جوكر» مدين لألصالة التي تروى بها قصة الشخصية ،وبالتأكيد ألداء واكين فينيكس المثالي

قوسين من األوسكار...
قاب
فينيكس
واكين
ّ
وبابلو الرين ضل طريقه
البندقية ــ شفيق طبارة
«جوكر» لتود فيليبس
إذا كان «جوكر» جاك نيكلسون صورة كايكاتورية
شيطانية ،وهـيــث لــدجــر تجسيدًا للفوضى ،فإن
«جوكر» واكني فينيكس رجل ضائع يجد طريقة
تدريجية للخالص مــن خــال جـنــونــه .هــو الفرح
والحزن .هو اإلرهاب والرحمة .هو الكره والحب.
هــو الــذكــاء والـتـصــرفــات ال ـســاذجــة .هــو اإلن ـســان.
األم ـيــركــي ت ــود فـيـلـيـبــس يـنـظــر إل ــى ال ـجــوكــر من
م ـن ـظــور اج ـت ـمــاعــي ب ـح ــت ،ي ـق ــدم ص ـ ــورة طــريـفــة
ومخيفة ،استنادًا إلــى قــراءة أصلية للشخصية،
الـ ـت ــي ال ت ـس ـت ـم ــد ت ـج ـس ـي ــده ــا ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي مــن
أف ــام ســابـقــة وال هــي اس ـت ـعــارة للقصة الــرمــزيــة
الـسـيـنـمــائـيــة «ل ـل ـكــاراك ـت ـيــر» .آرث ــر فـيـلـيــك (واك ــن
فينيكس) ليس شرًا مطلقًا مصابًا بجنون العظمة،
إنما ولد في مجتمع يحط من شأن «املختلفني»،
«ال ـخ ــارج ــن ع ــن املـنـظــومــة االج ـت ـمــاع ـيــة» ،ه ــؤالء
املتميزون ال يتقبلهم املجتمع ،بل يحط من شأنهم
ويـقــوضـهــم ،يـعــامـلـهــم بـقـســوة ألن ــه ،بـبـســاطــة ،ال
يفهمهم وال يمكنه وضعهم ضمن خانة معينة أو
صورة نمطية جاهزة.
فــي املشاهد األول ــى مــن الفيلم؛ نــرى آرث ــر ،يحمل
لــوحــة إعــانـيــة .مظهره الـهــش وبنيته الضعيفة
ً
يجعالنه هدفًا سهال ملجتمع يهزأ به ويراه هدفًا
لــاع ـتــداءات الـجـســديــة .ال يـبــدو الــوضــع مختلفًا
داخل املنزل؛ فوالدته ترى األمــور بطريقة خاصة
ب ــرغ ــم ح ـب ـهــا لـ ــه ،وهـ ــي ب ـح ــاج ــة دائـ ـم ــا لـلـعـنــايــة
واالهـتـمــام« .ول ـ َ
ـدت لترسم االبتسامة على شفاه
ال ـعــالــم» ت ـقــول وال ــدت ــه ـ الـشـخــص الــوح ـيــد ال ــذي
يــأمــل لــه الـنـجــاح .لــم يـتــوقــف آرث ــر يــومــا عــن حلم
حياته املهنية في الكوميديا ،في مدينة تغرق في
القمامة واألوبئة والعصابات وعدم املساواة .لكن
ليس آلرثر حس النكتة .بالنسبة إليه ،الكوميديا
هــي «ش ــيء شـخـصــي» .ال يــوجــد فــي عـقـلــه ســوى
االض ـطــرابــات والـخـلــل ،ال ّ ُي ـعــرف مــا إذا ك ــان ذلــك
ناتجًا عــن مــرض مــا أو أن ــه أحــد اآلث ــار الجانبية
لطفولته الصعبة ،وال يبدو أن معالجه النفسي
يأبه لذلك .يعطيه فقط حفنة من األقراص تساعده
عـلــى ال ــوق ــوف عـلــى قــدمـيــه ال أك ـثــر .يضعنا تــود
فيليبس أم ــام ه ــذا الــرجــل ال ــذي ي ـحــاول أن يجد
معاد ،نتبعه في حياته اليومية
مكانه في مجتمع
ٍ
وه ــو ي ـحــاول اك ـت ـشــاف ال ـخ ـطــوة األولـ ــى لتكوين
أس ــرة سـعـيــدة ،واالسـتـمــاع إلــى تقلبات ضحكته
الدالة على النشوة املضطربة.

«جوكر» ليس فيلمًا دمويًا .يهتم املخرج بالطريق
الـ ــذي يـ ــؤدي إل ــى ال ـع ـنــف ال ال ـع ـنــف ن ـف ـســه .قصة
«جوكر» هي قصة خالدة ،لكن الفيلم لم يتم ضبطه
كما يجب .فيلم غني بالتفاصيل لكنه ّ
مشوه نوعًا
مــا مــن كـثــرة األف ـكــار الـتــي يــريــد املـخــرج تمريرها
بـســرعــة قـيــاسـيــة .يـحـتــوي عـلــى نـسـيــج مــن أفــام
العصابات واالنتفاضات االجتماعية للجماعات
امل ـض ـط ـهــدة ،وي ـس ـلــط ال ـض ــوء ع ـلــى الـتـنــاقـضــات
االجتماعية في مجتمع «غني» حديث .أما وجود
موراي فرانكلن (روبــرت دي نيرو) ،في دور مقدم
برنامج حــواري شعبي ،فيعطي صوتًا للمدينة،
وي ـع ــزز اإليــديــولــوج ـيــا الــرأس ـمــال ـيــة ال ـتــي تسير
عليها.
غالبًا مــا ُيظهر لنا الفيلم مــا يفكر فيه آرث ــر (أو
أحــامــه) ،مما أسهم في تشتت أفكار العمل على
الرغم من أن هدف املخرج هو مساعدتنا على فهم
املسار املزعج لشخص مهزوم بصعوبات الحياة
ّ
وتحوله لشخص شرير ومخيف .وفــوق كل هذا،
يـقــوم فيليبس بشكل مفاجئ بتحويل مـســارات
القراءة املتعاطفة مع الشخصية رأســا على عقب
ومــن مشهد إلــى آخــر ،ما يجعلنا ننسى ما يريد
بالتحديد قوله.
ُ
ٌ
نـجــاح فيلم «جــوكــر» مــديــن لألصالة الـتــي تــروى
بها قصة هــذه الشخصية ،وبالتأكيد أداء واكني
فينيكس املثالي من الضحكة إلى التعبير إلى لغة
الجسد والبكاء .موسيقى الفيلم املليئة بألحان
التشيللو ،تضفي الـشـعــور بــالــوحــدة فــي املدينة
الحضرية ،وتكشف وميض الـضــوء فــي الصورة
على مدى استمرار الظالم ،والسعادة تتحول إلى
ع ـبــارة وهـمـيــة عــابــرة مـثــل مـســرحـيــات مصيرية
سادية .الثورة تبدأ اآلن من مدينة غوثام ،الجوكر
هــو الـضــاغــط على الــزنــاد ،ولـكــن بالتأكيد هناك
شخص آخر يحمل السالح.

«إيما» لبابلو الرين
ال ـف ـي ـلــم ال ـج ــدي ــد «إيـ ـم ــا» لـلـتـشـيـلــي بــاب ـلــو الري ــن
يعتبر تمرينًا على أسلوب شكلي جديد للمخرج
فــي تشريح مجتمع ب ــاده .بابلو الري ــن الجديد
حاضر بشخصية غير مقنعة كليًا ولكن متحمسة
ومجازية .يمكن استخالص العديد من القراءات
مــن الـقـصــة وال يمكننا إن ـكــار وت ـيــرة االه ـت ــزازات
وال ـن ـش ــوة امل ـك ـهــربــة لـلـفـيـلــم ،ول ـك ــن أي ـض ــا يمكن
اعتباره شيئًا متشائمًا وباهظًا بال معنى .يتمتع
الشريط بقوة كاسحة مستعرة متفجرة لجنون
الـعـظـمــة عـلــى ال ـشــاشــة .يــرســم طــريـقــا إل ــى الجنة
والـنــار معًا .يرفع االصـبــع األوس ــط ألي مصطلح

عــن مـفـهــوم األم ــوم ــة ،وال ــرق ــي فــي ال ـفــن ،وتـحــريــر
املرأة وتقرير املصير الجنسي.
«إي ـمــا» فيلم مـتـنــاقــض ،بــاعـتـبــار أن الـعــالــم الــذي
يخرج منه الفيلم متناقض بذاته .اهتم التشيلي
ب ـق ـســوة اإلنـ ـس ــان ف ــي م ـقــارب ـتــه ل ـلــوجــود امل ـعــذب
لــزوجــن شــابــن :إيـمــا (مــاريــانــا دي جـيــروالمــو)
وغــاسـتــون (غــايــل غــارسـيــا بــارنـيــل) ال ـلــذان أعــادا
لـلـتــو ابـنـهـمــا بــولــو إل ــى املـيـتــم ال ــذي تـبـنـيــاه منه
بـعــدمــا أصـبـحــت تـصــرفــاتــه خــارجــة عــن املــألــوف
(أح ـ ــرق ال ـب ـيــت ،أحـ ــرق وج ــه عـمـتــه ،وض ــع الـكـلــب
داخل الثالجة .)...عالقة االثنني مضطربة ،يلومان
بـعـضـهـمــا ع ـلــى ت ـص ــرف ــات ب ــول ــو وع ـل ــى إع ــادت ــه
لـلـمـيـتــم .الـ ـح ــوارات ب ــن الــراق ـصــة إي ـمــا ومصمم
الــرق ـصــات غــاسـتــون هــي حـ ــوارات عنيفة لفظيًا،
دائمًا ما توجهها إيما إلى رفيقها املذهول .على
الــرغــم مــن الـفــرضـيــة ال ـصــارمــة وال ـعــدوان ـيــة التي

في «جوكر» ،يهتم المخرج تود
فيليبس بالطريق الذي يؤدي
إلى العنف ال العنف نفسه

تـتـجـلــى ف ــي ال ـعــديــد م ــن ال ـعــاقــات امل ـت ـبــادلــة بني
الشخصيات مثل النفاق والتالعب؛ يسير الفيلم
نحو الـنــور والعتمة فــي آن مـعــا ،ويسمح السرد
للعمل بالسير بمحاذاة التعاطف مع الشخصيات
أو رفض إيديولوجية إيما.
يبدأ الفيلم قبل كل شيء بحريق متعمد .تصبح
النار هي الفكرة املجازية والحرفية لسائر األحداث.
إي ـمــا الــراق ـصــة فــي فــالـبــارايـســو ـ ـ تشيلي تعتبر
الــرقــص طريقة تعبير ومـقــاومــة وتــواصــل ،ســواء
مع زميالتها أو في الحانات الليلية أو الشوارع
أو في امل ــدارس حيث تعطي دروســا من وقــت إلى
آخر أو مع فريق الرقص التجريبي الذي تديره مع
زوجـهــا مصمم الــرقـصــات .إيما شابة غير قــادرة
على التنسيق مع متطلبات دورهــا في املجتمع،
بينما يتحلل زواجها .نراها ترقص تحت أضواء
النيون على إيقاعات املوسيقى الصاخبة .تشرع
ف ــي رح ـل ــة ال ـس ـعــي ال ـج ـن ـســي وال ـش ـخ ـصــي ،الـتــي

تستمر على اهتزاز املوسيقى والنشوة الجنسية،
وسـتــؤدي إلــى االكتشاف التدريجي للتناقضات
والنكسات التي ال بد منها في كل مسار لتحقيق
الـ ـ ــذات .ي ـع ــود الريـ ــن إل ــى مـسـقــط رأسـ ــه ويـلـتـقــط
«سيلفي» بطريقة اكلينيكية ،متابعًا شخصية
غامضة يتعذر الــوصــول إليها .يجبرنا الشريط
على اتـخــاذ مــوقــف مـحــدد ،لكن س ــواء كــرهـنــاه أم
أحببناه ،لن نستطيع إغماض أعيننا عن الشاشة.
ال يسمح لـنــا الري ــن بمعرفة إيـمــا عــن كـثــب ،ومــا
إذا كــانــت ردة أفـعــالـهــا شخصية بـحــت أم مجرد
انعكاس ألفعال اآلخرين .يمكن رؤية إيما ككائن
أبله ال يمثل سوى كومة مثيرة للشهوة الجنسية،
ويمكن رؤيتها كمتالعب ذكــي يستخدم الجنس
للسيطرة على الجميع وجعل األمــور تسير كما
ي ـش ــاء .ي ــدم ــر الريـ ــن امل ــوج ــود ،وي ـب ـنــي املستقبل
بالطريقة التي يفكر بها شخوصه .هم اآلن أكثر
حيوية ولكنهم باهتون وغير ثابتني ،حفنة من
األشخاص ذوي األقطاب املتباعدة محاصرون في
ٌّ
مستعد للوقوع مثل
حياتهم اليومية ،جميعهم
الذباب تحت أي ضغط .ليس للفيلم أفكار واضحة
مـنــذ ال ـبــدايــة .ال ش ــيء س ــوى ال ـفــوضــى ،يفرضها
عال ،ويضع ثقله على جسم
علينا املخرج بصوت ٍ
إن ـس ــان ي ـح ــاول اك ـت ـشــاف األج ـ ــزاء امل ـف ـقــودة مـنــه.
سلسلة مــن ال ـحــوارات الـتــي تـحــاول بشكل مفرط
أن تعني شيئًا .فيلم يفيض بكل ش ــيء ،يحاول
بكل قوته أن يكون مفاجئًا وحيويًا بالرقص أو
املوسيقى أو األضواء ،منذ بداية الفيلم والحريق
والدراما والرقص الوحشي حتى النهاية.
الواضح أن الريــن ال يريد إيصالنا إلى أي مكان.
يجب على الشخصية أن تظل غامضة وإال فقد
الريــن الطريق وانـهــار الفيلم .الريــن مخرج أفــام
مثل «الـنــادي» ،و«نـيــرودا» ،و«جاكي» جديد هنا.
ي ـضــع ،أك ـثــر م ــن أي وق ــت م ـضــى ،ك ــل ش ــيء أم ــام
املشاهد .فيلم محير (ليس بالطريقة اإليجابية).
االنطباع بأننا أمــام عمل فخم وعصري يمنعنا
من التركيز على األسباب النفسية للشخصيات.
ي ـبــدأ الـفـيـلــم مــن أح ـشــاء اإلن ـس ــان ويــدمــج ال ــروح
والـجـســد .يسيطر األداء والـتـصــويــر عـلــى الفيلم
أكثر من املضمون الــذي يتبع خطوات دقيقة من
دون أن يكون قــادرًا على التوقف في املكان الذي
كان من األفضل أن يختتم فيه .إذ يستمر بفائض
من كل شيء وفائض وصفي كأنه يريد «تطبيع»
كــل ش ــيء ،وتـعــزيــز الـقــوة املـتـفـجــرة ،ولـكــن ال أحد
يستطيع الرقص ملدة طويلة! بابلو الرين مخرج
يعرف طريقه ،أضاعه تقريبًا في هذا الفيلم ،ولكن
قد يولد من رماد «إيما» الرين جديد.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
الوراء..

 :Clown me inدعوا األطفال يأتون ّ
إلي!
ً
احتفاال بالذكرى السنوية الثالثني التفاقية حقوق الطفل،
ّ
تنظم جمعية  Clown me inبالشراكة مع اليونيسف ،سلسلة
من األنشطة الهادفة إلــى زيــادة الوعي حــول حقوق الطفل،
وتشجيع التفاعل بني األطفال وأولياء أمورهم أو ّ
مدرسيهم
والـتـعـ ّـرف على حقوقهم .فــي هــذا السياق ،أطلقت الجمعية
نشاطها ّ
األول بعنوان Convention on the Rights of the
ّ
ُ
( Childأو  )CRCالــذي يـعــد مــن ضمن عــروض الـشــوارع
ّ
الخاصة بها ،وتهدف إلى نشر املــرح واإلغاثة والتوعية في
ّ
املجتمعات النائية واملهمشة .إنــه كناية عن عــروض تنتمي
إلى مسرح الشارع مرفقة بألعاب ،ترمي أيضًا إلى إشراك
البلديات وحثها على خلق بيئة حاضنة لألطفال من خالل
مشاركتها واستقبالها العروض ،وتشجيع اآلباء واألمهات
واألطفال على التحدث عن القضايا التي ّ
تهمهم وإيجاد طرق
جــديــدة ملعالجتها بطريقة إيجابية مــن خــال موضوعات
األلعاب ،ومساعدة الوالدين على بناء عالقة إيجابية متنوعة
ً
وبديلة مــع أوالده ــم ،فضال عــن انـخــراط ذوي االحتياجات
ّ
الـخــاصــة باملجتمع .كـمــا أن ال ـعــروض تـتـطـ ّـرق إل ــى الثقافة
الصحية والحياة اآلمنة والحق بالثقافة وبالدراسة ،علمًا ّ
بأن
ّ
مستمرًا ،إذ ّإن العروض املقبلة ستكون
هذا النشاط ال يزال
في زحلة وصيدا وعكار.
إذًا ،ع ــروض تـشـمــل كــل املـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة املـخـتـلـفــة ،وتـطــرح

نانسي صوايا:
الـ َ
«ه َوس» مسرحي
َ
«ه َوس» (نص وإخراج :نانسي صوايا
ـ ـ تمثيل :جاد خاطر /الصورة ،وجويل
منصور ،وعبدو شاهني بصوته) عمل
مسرحي درامي اجتماعي يتناول قصة
أب ّ
تخبط مع الحياة وصعوباتها،
ّ
فكان خياره الوحيد تحدي قوانني
ّ ّ
يقرر كل
الطبيعة ليبدأ من جديد.
ّ
من أبنائه الثالثة املواجهة ،كل على
طريقته ،لتتبلور األحداث شيئًا
فشيئًا وتطرح وجهة نظر جديدة
ّ
يتطرق العمل كذلك إلى
بالكامل.
موضوع «الطبيعي مقابل املكتسب»،
وخصوصًا في ما يتعلق بـ«الهوية
اإلنسانية» .بني  19و 22أيلول
والفردية
ُ
(سبتمبر) الحالي ،تعرض املسرحية
على مسرح ّ
«دوار الشمس» (الطيونة)،
وهي من إنتاج .Candlemoth Collective
َ«ه َوس» :من  19حتى  22أيلول ـ ـ 20:30
ــ ّ
«دوار الشمس» (الطيونة ـ ـ بيروت).
لالستعالم01/381290 :

مواضيع مهمة وضرورية اليوم بمجتمعاتنا ،لذا هذا التعاون
وهذا االنتشار يدعم هذا املشروع كي يوصل رسائله الهادفة.
والــافــت أن الجمهور هــو مــن جميع الجنسيات واملجتمعات،
فالحضور هم من اللبنانيني والسوريني والفلسطينيني ،كما
هناك عدد ال يستهان به من الحضور من ذوي االحتياجات
الخاصة.
أمــا الـنـشــاط الـثــانــي «ف ــان رقــم  ،»12فمتواصل للسنة الثالثة
على الـتــوالــي .مــن رحــم مـســرح الـشــارع املـتـجـ ّـول ،ينقل العمل
أصوات مجموعة من األوالد عبر عرض قصصهم ،التي جرى
تسجيلها وجمعها ضمن حلقات وورشات عمل ومناقشات.
 Clownبـتــوثـيــق ت ـجــارب أط ـفــال لبنانيني
ق ــام فــريــق me in
ُ
وسوريني وفلسطينيني أهملت أو انتهكت حقوقهم.
الهدف هو استخدام املسرح والسرد القصصي في كل من املدن
واملناطق النائية في لبنان لإلضاءة على أهمية حقوق الطفل،
وتعليم األطفال أنفسهم معرفة حقوقهم ،وكيفية العثور على
املشروع من فكرة الفرقة
املساعدة عند الحاجة.
استوحي اسم ّ
ّ
التي تتنقل في حافلة وتقدم قصصًا تعلم اثني عشر بندًا من
بنود الحماية األساسية في اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل.
غد الجمعة ،وتستمر
تبدأ العروض للدورة الثالثة بعد ٍ
حتى منتصف شهر تشرين ّ
األول (أكتوبر) املقبل.

ُ
بلهفةّ ،
يركض إلى
قة َمن
وربما ب ِث ِ
ِ
ْ
سراب:
ُ
ببلوغ ِه ،في
نحلم
أقصى ما
ِ
الحثيث إلى املستقبل ،هو
سعينا
ِ
ََ
َِ َ
ُ
َّ
ُ
ذكره (أو ما نـتوهمه) عن
ما نست ِ
ُ
ذخائر املاضي.
فقدناه ِم ْن
مباهج ما
ِ
ِّ
ُ
 :نتقدم إلى الـ ...ما وراء.
2018/7/28

َّ
الطوف..
ََ ُ
َن َّد ِخ ُر َخ َ
سيس الغبار ،ونت َـو ّسل إلى
الزمان ـ الزمان َ
َ
يصنع
العطوف ـ ْأن
ِ
َ
ُ
ِّ
املعجزة ُوي َـصـيره ذهبًا.
ُ
األحالم ٌ
دواء،
حالتـنا:
نعم! في
مثل ِ
ِ
ُ
ٌ
ْ
َ ُ
وملجأَ ،
عرس ،وطوف نجاة...
ليمة
وو
ٍ
ُ
جوف
القبر إلى
عتبة
ن
م
ة
نجا
طوف
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
القبر.
َ ُ
 :طوف األمل.
2018/7/28

