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تقرير

الشعب يعود إلى بيته
نصرالله والمستقبل في القصر الجمهوري
ٌ
بيت باسمه هو القصر الجمهوري في بعبداّ .
سنة إلى
26
بعد
أتوا
ممن
اآلالف
أمس
النداء
ى
لب
وأصبح للشعب اللبناني
ّ
المكان الذي طردوا منه .القاهم في الساحة ،أناس من مختلف فئات الوطن السياسية والطائفية .أجمعوا على أن األمل
عاد إلى بعبدا ،أما ميشال عون ،فغازلهم من جديد« :يا شعب لبنان العظيم»
ليا القزي
في الباحة الخارجية لـ «بيت الشعب»،
ك ــان أرب ـع ــة ش ـبــان ي ــرت ــدون قمصانا
ُ
زرقـ ــا طـبـعــت عـلـيـهــا صـ ــورة الــرئـيــس
رفيق الحريري وشعار تيار املستقبل.
كان الفتًا وقوفهم هناك ،بني جماهير
التيار الوطني الحر الذي لطاملا تبادل
واملستقبل قصفًا كــامـيــا مــن العيار
الثقيل .أحــد الـشـبــان ،مساعد منسق
ع ــام ق ـطــاع ال ـش ـبــاب ف ــي «املـسـتـقـبــل»
محمد سعد ،يقول إنهم أتــوا «لنؤيد
امل ـب ــادرة الـتــي أطلقها الــرئـيــس سعد
ّ
ـس
الـحــريــري وأدت إل ــى انـتـخــاب ّرئـيـ ٍ
للجمهورية» .وكذلك «لنؤكد أن تيار
املـسـتـقـبــل م ــع أي ش ـخــص يـعـمــل من
أجل مصلحة لبنان» .لم يشعر شبان
«املستقبل» بالغربة في تلك الساحة:
ّ
«اس ـت ـق ـب ـلــونــا ب ـك ــل ت ــرحـ ـي ــب» ،ي ـقــول
ّ
أح ــده ــم .تـقـطــع الـحــديــث ســيــدة تريد
ّ
أن تلتقط معهم صورة ألن «صورتكم
ّ
بتكبر القلب»!
فــي الباحة الداخلية ،كــان مشهد من
ـوع آخــر .صــورة األمــن الـعــام لحزب
نـ ٍ
ال ـل ــه ح ـســن ن ـصــرال ـلــه ارت ـف ـع ــت أمــس
ف ــي س ـم ــاء ال ـق ـصــر ال ـج ـم ـهــوري فــوق
ّ
«الصح» العونية .الجمهور
شعارات
ال ــذي سـعــى ك ـث ـيــرون لـتـضـلـيـلــه ،عــاد
ُ
ّ
ل ـ ُـي ــدرك أن ع ــون انــت ـخــب رئـيـســا ألنــه
ّ
«بــاألول كــان في السيد حسن ،بعدان
التاني (رئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع) ،وبعدان مشي الحال»،
كـمــا ت ـقــول الـسـتـيـنـيــة سـمـيــرة ح ــداد،
التي كانت برفقة اثنتني من رفيقاتها.
«يـ ــا ري ـت ــو أخ ـ ّـده ــا (ال ــرئ ــاس ــة) هــوي
ّ
وأصغر» ،تتمنى إحداهن ،لكن هذا ال
ّ
يلغي الفرحة بأن «األمل رجع».
ال ـ ـح ـ ـشـ ــد وال ـ ـت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم اخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــا ع ــن
اإلح ـت ـفــاالت ال ـتــي نظمها الـعــونـيــون
سابقًا .لم يكن املنظمون بحاجة إلى
ّ
الكثير مــن الـجـهــد لـحــث ال ـنــاس على
الـتــوجــه إلــى الـســاحــات .فمحبو عون

آمال الجمهور على ظاهرة ميشال عون كبيرة جدًا .المطلب الوحيد هو بناء الدولة (هيثم الموسوي)

أرادوا ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى الـ ـب ــاح ــات ال ـتــي
عرفتهم واستعادة فخرا ُسلب منهم
على وقع هدير الطائرات.
ّ
ك ــل املـنـسـقـيــات حــرصــت ع ـلــى تــأمــن
وص ــول أك ـبــر ق ــدر مـمـكــن م ــن ال ـنــاس.
ّ
التعبئة األكبر كانت لكسروان
بيد أن
ّ
الفتوح التي مثلها عون نائبًا لدورتني
ُمتتالتني .جرس إحدى بلداتها ،داريا،
ُق ــرع أم ــس فــي الـقـصــر ال فــي الــرعـيــة.
ثـ ـ ّـبـ ــت عـ ـل ــى ظـ ـه ــر ش ــاحـ ـن ــة ض ـخ ـمــة،
وانطلق أهــل داري ــا بــه إلــى بعبدا في
اس ـت ـعــاد ٍة ملــا كــانــوا ي ـقــومــون بــه عــام
 1989يــوم تـحــدوا نـيــران امليليشيات
الـحــاكـمــة فــي املـنـطـقــة .حــراجــل رفعت
ّ
عينك
ال ـن ــداء إل ــى شـفـيـعـتـهــا« :خ ــل ــي ِ
عا العماد يا ّ
سيدة الــورديــة» .أما من
فــاريــا ،فـ«تفضلو عــا التفاح» يصرخ

رض ــا س ــام ــة .لـ ًـأخـيــر حـكــايــة أخ ــرى
ي ـح ـم ـل ـهــا أمـ ــانـ ــة م ـ َّـن وال ـ ـ ــده ال ـشــاعــر
يوسف سالمة املتوفى .كان األب يملك
«بيك آب» ،عمل رضا طيلة يومني من
ّ
أجل إعادة تزييته .علق عليه قصائد
ُ
تظاهرات الـ« ،89وعدت
الوالد وصور
ّ
ألنني رجل مقهور تمكنت من تحقيق
تميز
حـلـمــي» .وفــد كفرمتى (عــالـيــه)
ُ ّ
بالقمصان السود والوشاح الذي خط
عـلـيــه« :كـفــرمـتــى م ـع ــك» .ي ـصــرخ بهم
املنسق ليبقوا جبهة واح ــدة ،قبل أن
ينفصلوا أمــام حاجز التفتيش األول
بني رجال ونساء.
غالبية الـحـشــود سلكت الـطــريــق الى
ال ـق ـصــر س ـي ـرًا ع ـلــى األقـ ـ ـ ــدام .وم ــن لم
ُ
تـسـعـفــه رجـ ــاه ك ــان بــإم ـكــانــه رك ــوب
ال ـحــافــات .فــي ظــل إح ــدى الـشـجــرات

ُ
رئيس الجمهورية :الفساد سيستأصل
للحظة ،كاد أن يغيب عن بال رئيس
الـجـمـهــوريــة ال ـع ـمــاد مـيـشــال عــون
أنــه لــم يعد زعيمًا للتيار الوطني
ال ـ ـحـ ـ ّـر .هـ ـ ّـم ب ــرف ــع ش ـ ــارة «الـ ـص ـ ّـح»
بيديه ،قبل أن يتنبه لــذلــك ويرفع
عــوضــا عنها ش ــارة الـنـصــر .أمامه
فـ ــي س ــاح ــة ال ـق ـص ــر ال ـج ـم ـه ــوري،
ك ــان يـقــف «ش ـعــب لـبـنــان الـعـظـيــم.
ك ـن ـتــم ش ـع ـبــا ع ـظ ـي ـمــا وأص ـب ـح ـتــم
ش ـع ـب ــا أعـ ـ ـظ ـ ــم» .ع ــرفـ ـه ــم فـ ــي ه ــذه
ال ـس ــاح ــة «ع ـل ــى مـ ــدى سـنـتــن ولــم
تتركوها أب ـدًا فــي أح ــرج الـظــروف.
ولكن مــع األس ــف ،فــإن لعبة دولية
كـب ـيــرة ه ــي ال ـتــي ان ـت ـصــرت علينا
وسمحت للجنود غير اللبنانيني
بأن يقتحموا بلدنا» .أوضــح عون
أنه أمام لبنان الذي كان ُمقسمًا إلى
 20قطعة« ،لم يكن هدفنا الوصول
إلــى السلطة ،بــل أن نعطي الحرب
مـعـنــاهــا الـحـقـيـقــي .كــانــت ال ـحــرب
من أجــل حرية وسـيــادة واستقالل
لـبـنــان» .لــذلــك« ،ل ــم ن ـحــاول م ــرة أن
نـتـجــاوز خـطــوط الـتـمــاس ،ألن ــه لم
ي ـكــن ع ـلــى أرضـ ـن ــا غ ـيــر لـبـنــانـيــن

( )...ألنـنــا كنا ن ــدرك أن القضية ال
تنتهي إال بالحوار».
«ال أذكـ ـ ـ ــر إال الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات ت ـح ـمــي
بعضها طبقة ف ــوق طـبـقــة ،طـيــران
غ ــري ــب ال أريـ ــد أن أس ـم ـيــه ألن ــه لم
يعد ّ
لدي اآلن من سبب للتسمية»،
ّ
ي ـقــول عـ ــون ،م ــؤك ـدًا أن «خــروج ـنــا
ً
من هذا املكان لم يكن مــذال» .ولكن
«ان ـت ـه ــت حـيـنـهــا مــرح ـلــة الـنـضــال
املسلح وب ــدأ الـنـضــال السلمي مع
الطالب واللبنانيني ( )...لقد كنتم
ً
بذلك األكثر تمثيال ألكثر الشعوب
تحضرًا وليس تخلفًا».
بـ ـع ــد ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ــرحـ ـل ــة الـ ـنـ ـض ــال،
ستبدأ «مرحلة بناء الوطن» ُ،الذي
ي ـح ـت ــاج إلـ ــى «دول ـ ـ ــة ق ــوي ــة ت ـب ـنــى
على دستور يحترمه السياسيون
جميعًا» .وسيكون هناك الوحدة
الــوطـنـيــة «ال ـتــي ستعطينا الـقــوة
في الوطن والتزامنا تجاه أرضنا
واس ـت ـق ــال ـن ــا» .ال ـش ـعــب الـلـبـنــانــي
«س ـي ـح ـتــرم ال ـق ــوان ــن ال ـتــي تشكل
ال ـع ـقــد ب ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن الـحــافـظــة
ل ـح ـقــوق ـهــم ،وس ـت ـظ ـهــر لـلـبـنــانـيــن

ّ
مسيسة
عــدالــة وق ــوى أمـنـيــة غـيــر
وغـيــر تــابـعــة لـلـقــوى الـسـيــاسـيــة».
ّ
وعـ ـ ــد عـ ـ ــون أن مـ ــن األم ـ ـ ـ ــور ال ـت ــي
س ـ ـت ـ ـتـ ــم املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة بـ ـ ـه ـ ــا تـ ــأمـ ــن
حاجات الكهرباء واملياه وتحسني
أوضـ ـ ـ ــاع الـ ـط ــرق ــات فـ ــي امل ـن ــاط ــق،
بـ ـع ــدم ــا تـ ـ ـ ّـم «الـ ـتـ ـع ــاط ــي ب ـك ـيــديــة
سياسية لعرقلة عملنا» .إضافة
إلـ ــى ض ـ ـ ــرورة «اس ـت ـث ـم ــار املـ ـ ــوارد
الطبيعية التي ستجعلنا نتخلى
عن االستدانة بعدما وقعنا بعجز
مادي».
م ـش ــاري ــع ال ـع ـه ــد ال ـج ــدي ــد ع ــدي ــدة
«ولكن عليكم أنتم أيضًا مسؤولية
ك ـب ـيــرة ،فـنـظــافــة ال ـكــف والـسـيــاســة
هي من الثقافة ،وال يجب أن تبقى
سياستنا قائمة على الشائعات ،أو
على الفساد وفــق مبدأ االستفادة
كما غيرنا .إن الفساد ُ
سيستأصل،
وستعود البيئة نظيفة مهما كلف
األمـ ــر» .وأك ــد «ل ــن نـكــون مرهونني
ألي بـ ـل ــد آخـ ـ ــر ( )...فــاس ـت ـقــال ـنــا
وسيادتنا ليسا عداوة وال يشكالن
خصومة مع دول أخرى».

اس ـ ـ ـتـ ـ ــراح ش ــاهـ ـي ــه كـ ــري ـ ـكـ ــوريـ ــان مــع
عائلته .هو صاحب الخيمة الرقم 88
قـبــل  26سـنــة .اصـطـحــب أوالده أمــس
«لـيـحـســوا ب ــاألم ــل الـحـلــو بــالـحـيــاة».
أمور كثيرة ّ
تبدلت على طريق القصر
«يللي حفيت إجرينا عليها» ،بحسب
ُ
ليلى مغبغب .ه ّجر األهــل منه ،فبات
ّ
عبارة عن حجارة بــاردة« ،هلق صار
الو معنى» تقول السيدة سالمة التي
تشرين.
هربت منه في 13
ّ
الـ ـت ــدابـ ـي ــر األمـ ـنـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرت ال ــدخ ــول
ال ــى الـســاحــة .تــدافـعــوا وكــأنـهــم بذلك
ُيـ ـق ـ ّـرب ــون ل ـح ـظــة وص ــول ـه ــم .بـمــامــح
تجمع بــن الـقـســوة والـطـيـبــة .يحمل
جان سعادة كتاب «العودة» ،وداخله
صــور «هــذا الشعب العظيم» .عنصر
«أنصار الجيش» السابق عاد بعد 26
سنة «ألننا أوفياء لهذا الوطن» .كان
عــون قــائـدًا لـلــواء الثامن «وكــان ينزل
يرتاح عنا ،اليوم نحنا جايني نرتاح
عندو».
من تململ من أشعة الشمس ،عاجلته
إحــدى السيدات ُمخففة عنه« :نطرنا
 26س ـنــة فـيـنــا نـنـطــر  5دق ــائ ــق» .أمــا
ال ــوال ــد ،فـيـعــد أط ـفــالــه ب ــأن اإلن ـت ـظــار
سببه أننا «سندخل لنزور الجنرال».
وب ـ ــن الـ ـن ــاس ال ـع ــاط ـف ـي ــن« ،ت ـس ـلــل»
ش ــاع ــر أت ـ ــى مـ ــن صـ ـي ــدا وب ـ ـ ــدأ يـ ــوزع

استعاد بعض الحاضرين
هتافات ضد سوريا قبل أن
يتم «قمعهم»
قصائده على الناس «من ميل بصير
معروف ،ومن ميل في محبة عون».
عـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن م ـ ـسـ ــؤولـ ــي الـ ـتـ ـي ــار
وال ـ ـنـ ــواب حـ ـض ــروا أم ـ ــس ،وت ــوزع ــوا
ّ
تصرف الوزير
بني الجماهير .مثلهم
جبران باسيل .لحظات قبل أن يظهر
ف ــي ال ـس ــاح ــة األب س ـي ـم ــون ع ـس ــاف،

الــذي كان ُيجيش جماهير الـ  89عبر
األنظار.
قصائده ،فشخصت إليه ُ
ال ـشــاشــة ال ـع ـمــاقــة ال ـتــي نـص ـبــت في
الساحة لم تكن كافية لألعداد الكبيرة.
ُ ّ
«جــن»
مــا إن نقلت صــورة عــون حتى
ّ
ال ـج ـم ـه ــور .ال ــرئ ـي ــس ي ـت ـكــلــم وع ـم ــاد
يذرف الدموع .ملــاذا؟ «ما بعرف .كنت
ص ـغ ـيــر حــام ـل ـنــي ع ــا ك ـت ــاف ــو وقـلـلــي
بــدك تطلع تـحــب الـبــدلــة العسكرية».
ح ــن ذكـ ــر عـ ــون «الـ ـطـ ـي ــران ال ـغــريــب»
ّ
الــذي حــلــق فــوق بعبدا قبل  26عامًا،
متمنعًا عن تسميته ،استعاد بعض
الـحــاضــريــن هـتــافــات لـطــاملــا ّ
رددوه ــا
ضــد س ــوري ــا ،قـبــل أن ُيـقـمــع هتافهم.
مــن املـفــارقــات الغريبة أن يـقــول عون
ّ
ّ
إن البيئة ستعود نظيفة مهما كلف
األم ـ ـ ـ ــر ،فـ ـي ــؤك ــد ال ـ ـنـ ــاس عـ ـل ــى ك ــام ــه
بالهتاف ،إال أنهم ُي ـغــادرون الساحة
تاركني على األرض الكثير من عبوات
املياه الفارغة وأكياس األكل.
ٌ
ب ـع ـي ـدًا عـ ــن هـ ـ ــذه امل ــاحـ ـظ ــة ،م ـث ـي ــرة
ّ
يتصرف بها
لإلعجاب الطريقة التي
الـعــونـيــون مــع ظــاهــرة مـيـشــال عــون،
قبل الرئاسة وبعدها .لم يكن الجنرال
ي ــوم ــا مـ ـص ــدرًا ل ـل ـخــدمــات لـجـمـهــوره
وفق الطريقة اللبنانية .على العكس،
ف ــي ال ـ ـحـ ــرب ،كـ ــان ال ـج ـم ـه ــور ي ـت ـبـ ّـرع
لـلـجـيــش .ل ــم ي ـطــال ـبــوه ب ـب ـنــاء دوي ـلــة
لـهــم فــي مـنــاطـقـهــم ،ول ــم يـطـلـبــوا منه
السالح .خالفًا لذلكّ ،
تطوعوا ليكونوا
انـ ـص ــاره .حـ ّـبــا ب ــه ن ــام ــوا ف ــي الـقـصــر،
مـطــالـبــن بــالـحــريــة .ان ـت ـظــروه ليعود
عـ ــام  ،2005ومـ ــن ح ـي ـن ـهــا ل ــم ي ـ ـ ّ
ـردوه
خ ــائ ـب ــا م ـ ـ ـ ّـرة .وأم ـ ـ ــس ،ك ــان ــوا م ـج ــددًا
بـ ــاآلالف تـثـيــر حـمــاسـتـهــم جـمـلــة «يــا
ش ـع ــب ل ـب ـن ــان ال ـع ـظ ـي ــم» ال ـس ـح ــري ــة.
ميشال عون ظاهرة ،وآمــال الجمهور
امل ـع ـل ـقــة عـلـيـهــا ك ـب ـيــرة جـ ـ ـدًا .املـطـلــب
الــوحـيــد هــو بـنــاء الــدولــة الـتــي لطاملا
انتظروها ،وأولــى خطواتها ستكون
مع اعتماد قانون جديد لإلنتخابات
النيابية.
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سياسة
المشهد السياسي

عقدة الحكومة :حصص الرؤساء
حتى يوم امس ،لم تظهر بوادر إيجابية على قرب تأليف الحكومة .اندلعت معارك الحصص والحقائب ،على ان تبدأ الحقًا
معارك األسماء .وأبرز العقد التي تواجه «التشكيلة» الحكومية« ،حصص الرؤساء» الثالثة .ورغم ذلك ،يؤكد الرئيس سعد
الحريري أن الحكومة ستبصر النور قبل عيد االستقالل
يــؤكــد الــرئ ـيــس سـعــد ال ـحــريــري أن
حكومته ستبصر ال ـنــور قـبــل عيد
االستقالل 15 .يومًا يراهن الرئيس
امل ـك ـلــف تــأل ـيــف ح ـكــومــة ع ـلــى أنـهــا
ستكون كافية لتذليل كل العقبات
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــه ،وعـ ـ ـل ـ ــى رأسـ ـ ـه ـ ــا،
«املـعــركــة» الــدائــرة بـشــأن «حصص
ال ـ ــرؤس ـ ــاء» .امل ـق ــرب ــون م ــن الــرئـيــس
ميشال عون يؤكدون أن حصته هي
غير حصة تكتل التغيير واإلصالح،
وأن ــه فــي مـقــابــل كــل وزي ــر مسيحي
تحصل عليه القوى األخرى (كمقعد
للحزب السوري القومي االجتماعي
يطالب به تحالف حركة أمل ـ حزب
الـلــه ،أو مقعدان مسيحيان يطالب
بهما تـيــار املـسـتـقـبــل) ،يــريــد وزي ـرًا
مسلمًا .في املقابل ،يرفض الرئيس
الحريري التخلي عن أكثر من مقعد
سـ ـن ــي واح ـ ـ ــد فـ ــي حـ ـك ــوم ــة مـ ــن 30

بري :المالية خارج
المداورة ،وليراجعوا
الطائف بشأنها
وزيـ ـرًا ،ويـصـ ّـر على الـحـصــول على
مـقـعــديــن مـسـيـحـيــن م ــن أ ّص ــل .15
أمــا الرئيس نبيه ب ــري ،فعلق أمــام
زواره عـلــى مــا يـحـكــى عــن مطالبة
الــرئ ـيــس ع ــون بـحـصــة وزاري ـ ــة إلــى
ّ
الحر،
جانب حصة التيار الوطني
أسوة بالحصة التي نالها الرئيس
م ـي ـش ــال س ـل ـي ـم ــان ف ــي ع ـ ــام ،2008
ّ
بـ ــال ـ ـقـ ــول« :إن مـ ــا أخ ـ ـ ــذه ال ــرئ ـي ــس
سليمان في ذلــك الوقت هو ألنــه لم
يكن لديه تمثيل نيابي»ّ ،
وعبر بري
ً
ُ
ِّ
عــن «استهجانه» ســائــا« :إذا عمم
هذا املنطق على الرئاسات الباقية،
فـلـمــاذا ال يـطــالــب رئـيــس الحكومة
بحصة وزاري ــة منفصلة عن حصة
تـيــاره السياسي أو يطالب رئيس
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي بـحـصــة مـنـعــزلــة
عــن حـصــة حــركــة أمـ ــل؟» .أم ــا بشأن

بري عن «حصة رئيس الجمهورية» :لماذا ال يحصل كل رئيس على حصة غير حصة حزبه؟ (هيثم الموسوي)

ما ُيحكى عن املــداورة في الــوزارات
السيادية ،فرأى بري أنه مبدأ جيد،
ّ
ً
لكنه علق قائال« :هــم يقولون إنهم
يــريــدون التمسك بــاتـفــاق الـطــائــف.
وفي اتفاق الطائف ،موضوع وزارة
املالية محسوم» ،أي أنها من حصة
ال ـطــائ ـفــة الـشـيـعـيــة ع ـلــى ق ــاع ــدة أن
تــوقـيــع وزي ــر املــالـيــة عـلــى املــراسـيــم

ه ــو «ال ـت ــوق ـي ــع ال ـش ـي ـعــي» الــوح ـيــد
ف ــي ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة .وت ـس ــاءل
بــري« :ملــاذا ال تنطبق امل ــداورة على
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات الـ ـسـ ـي ــادي ــة األخـ ـ ـ ـ ــرى؟»،
مؤكدًا أنه ليس من يعارض إعطاء
القوات حصة سيادية في الحكومة.
وأض ــاف« :لــم تكن وزارة املالية مع
القوات وأنــا طالبت بها» .كما علق

رئـيــس املجلس النيابي على مبدأ
مطالبة ال ـقــوات بــأربـعــة وزراء وما
ّ
فـ ـ ــوق ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «الـ ـ ـق ـ ــوات بــذلــك
تطالب بنصف عدد نوابها وزراء»،
وعلى هذه القاعدة« ،كوني أفاوض
عن حركة أمــل وعــن حــزب الله وعن
س ـل ـي ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة وقـ ـ ــوى أخ ـ ــرى،
ف ـه ــل أطـ ــالـ ــب ب ـن ـص ــف ع ـ ــدد هـ ــؤالء

الـ ـن ــواب أي أك ـثــر م ــن ن ـصــف وزراء
الحكومة؟!» .بري أمام زواره عرض
ً
هــذه التعقيدات قــائــا« :بسبب كل
ذل ـ ــك ...قـلــت لـهــم ت ـعــالــوا نـتـفــق قبل
الرئاسة».
وإض ــاف ــة إل ــى «ح ـصــص ال ــرؤس ــاء»،
بـ ــدأت ال ـق ــوى ت ـضــع مـطــالـبـهــا على
ال ـ ـط ـ ــاول ـ ــة .الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ال

تقرير

نقابة المحامين تفصل  ٣محامين «ال يوحون بالثقة
رضوان مرتضى

)مروان طحطح(

ُسـ ِّـجـلــت  ٢٠٥ش ـكــاوى جــزائـيــة ضد
مـ ـح ــام ــن خـ ـ ــال أحـ ـ ــد عـ ـش ــر ش ـه ـرًا
ب ـ ـجـ ــرائـ ــم مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،مـ ـ ــن ال ـن ـص ــب
واالحتيال والتزوير ،مرورًا بتحرير
ش ـي ـك ــات م ــن دون رصـ ـي ــد والـ ـق ــدح
ً
والـ ـ ــذم ،وص ـ ــوال إل ــى ان ـت ـحــال صفة
أمنية أو قضائية .وإلــى الشكاوى،
أصــدرت نقابة املحامني في بيروت
«الشطب اإلداري» بحق ثالثة
قــرار
ّ
مـحــامــن ألن ـهــم «ال يــوحــون بالثقة

واالحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرام» .ت ـع ـب ـي ـ ٌـر يـ ـك ــاد ي ـكــون
مخففًا ،رغم أنه ضمنيًا يعني الطرد
من سلك املحاماة مع الحذف الفوري
ألسـ ـم ــائـ ـه ــم م ـ ــن جـ ـ ـ ـ ــداول ال ـن ـق ــاب ــة
وح ــرم ــانـ ـه ــم مـ ــن مـ ـم ــارس ــة امل ـه ـنــة
نهائيًا .وكشفت مـصــادر فــي نقابة
ّ
امل ـحــامــن ل ــ«األخ ـب ــار» أن املـحــامــن
املـشـطــوبــن ه ــم :رائ ــد ع .وشـ ــارل د.
ّ
وم ـن ــى خ .وأوضـ ـح ــت املـ ـص ــادر أن
املحامني املذكورين أغرقوا أنفسهم
ب ــال ــدي ــون ،م ــا دف ــع ب ـهــم إل ــى الـقـيــام
بأفعال وتصرفات ال تليق باملهنة.

قرارات الشطب لم تقف عند املحامني
ال ـثــاثــة .فبحسب امل ـع ـلــومــاتّ ،
يعد
مجلس نقابة املحامني الئحة من ١٥
محاميًا ،تمهيدًا لشطبهم إداريًا من
جــدول النقابة .والسبب أيضًا أنهم
«ال يوحون بالثقة واالحترام».
ّ
وت ــرى امل ـص ــادر الـحـقــوقـيــة أن هــذه
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات تـ ـس ــاع ــد الـ ـنـ ـق ــاب ــة ع ـلــى
«ت ـن ـظ ـيــف» جـسـمـهــا ال ـح ـقــوقــي من
مـ ـح ــام ــن ُيـ ـسـ ـيـ ـئ ــون إل ـ ـ ــى املـ ـهـ ـن ــة،
ّ
معتبرة أن «بقاء نوعية معينة من
ّ
املحامني يساهم فــي الـحــط مــن قدر

املهنة ويسيء إلى باقي الزمالء».
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،اع ـت ـبــرت مـصــادر
ّ
النقابة أن «جناحي العدالة :القضاء
واملـ ـح ــام ــاة ،ل ـي ـ ُســا ّ ب ـخ ـي ــر .وإذا لــم
ي ـت ـكــامــا ،ف ـلــن ت ـح ــل ــق ال ـع ــدال ــة فــي
بالدنا» .وكشفت أن العالقة متوترة
م ــع ال ـق ـض ــاء وال ـض ــاب ـط ــة ال ـعــدل ـيــة،
ّ
مشيرة إلــى أن هناك جملة مسائل
ّ
خالفية لــم يتفق الـقـضــاء والنقابة
بشأنها بعد .واستحضرت املصادر
ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال :قـضـيــة تــوقـيــف
املـحــامــي بــالـجــرم املـشـهــود ومسألة
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تقرير

مصروفو صحيفة «المستقبل» للحريري:

إدفع بالتي هي أحسن!
ت ـ ـ ــزال ت ـس ـع ــى إل ـ ــى الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
وزارة امل ــال ـي ــة .وج ــدي ــده ــا الـحــديــث
ع ــن ض ـ ـ ــرورة ت ـط ـب ـيــق املـ ـ ـ ـ ــداورة فــي
ال ـح ـق ــائ ــب الـ ـسـ ـي ــادي ــة ،ل ـك ــي ت ـكــون
وزارت ــا الداخلية واملــالـيــة مــن حصة
املسيحيني ،فيحصل أحــد وزرائـهــا
على «املــالـيــة» .لكن هــذا األم ــر يبدو
أق ــرب إل ــى املـسـتـحـيــل ،فــي ظــل رســم
الرئيس بري خطًا أحمر حول املالية،
ف ـي ـمــا ال ــرئ ـي ــس الـ ـح ــري ــري مـتـمـســك
ب ــال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،ربـ ـط ــا ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات
النيابية املقبلة .وفــي هــذا السياق،
اس ـت ـق ـب ــل ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،مـ ـس ــاء أمـ ــس،
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير
ج ـع ـج ــع ،ب ـح ـض ــور كـ ــل مـ ــن رئ ـيــس
جهاز اإلعــام والتواصل في القوات
م ـل ـح ــم ريـ ــاشـ ــي والـ ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق
غطاس خوري ونادر الحريري.
وإض ــاف ــة إل ــى ال ـح ـصــص ،ثـمــة أزم ــة
ُيرجح أن تندلع على أسماء الوزراء،
مكون من ّ
تمسك كل ّ
لناحية ّ
مكونات
االئ ـتــاف الحكومي املقبل بـ»حقه»
بـتـسـمـيــة وزرائـ ـ ـ ــه ،فـيـمــا الــرئ ـي ـســان
ع ــون وال ـح ــري ــري ي ــري ــان أن تسمية
الوزراء حق دستوري لهما.
خــاصــة األم ــر أن ــه حـتــى لـيــل أم ــس،
ّ
ّ
ل ــم ُيــت ـفــق س ــوى ع ـلــى أن الـحـكــومــة
املـنـتـظــرة سـتـضــم ثــاثــن وزيـ ـ ـرًا .لم
ّ
ُي ــت ـف ــق ع ـلــى ال ـح ـصــص أو األس ـم ــاء
أو امل ـ ــداورة أو أي تفصيل حقيقي.
وابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـي ــوم ،سـيـبــدأ البحث
الجدي في حصص القوى السياسية
واألسماء.
في ظل هذا الغموض الحاصل في
ملفات التفاوض حتى اآلن ،تحضر
جملة تساؤالت ال أجوبة عنها بعد.
ه ــل س ـي ـك ــون رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
فــي الـحـكــومــة حليفًا لـفــريــق حــزب
الله وحركة أمــل ،أم أنــه فريق قائم
ب ـحــد ذاتـ ـ ــه؟ ه ــل ت ـك ــون الـ ــوزارتـ ــان
املسيحيتان السياديتان من حصة
الـتـيــار وح ــده؟ رغــم عــدم الــوضــوح
حتى اآلن في ما إذا هما ستكونان
من حصة املوارنة فقط أم من حصة
امل ــوارن ــة واألرثـ ــوذكـ ــس؟ وإذا كــان
حزب الله وحركة أمل يريدان وزيرًا
سنيًا ،فهل سيتبادالن مع الرئيس
سعد الحريري وزيرًا شيعيًا؟ وهل
ح ـس ــم الـ ـح ــري ــري م ـس ــأل ــة ال ـق ـب ــول
بــوزيــر سـنــي مــن خ ــارج حصته أم
أنه لم يقبل بعد؟

ميسم رزق
ُ ّ
يأمل كل من في تيار «املستقبل» أن
تحمل عودة النائب سعد الحريري
ِ
إلــى رئاسة الحكومة ،إعــادة تعويم
إمـبــراطــوريـتــه الـسـيــاسـيــة واملــالـيــة،
ل ـكــن ح ـتــى ل ـح ـظــة الـ ـف ــرج ،ي ـب ــدو أن
اإلحتجاجات على عملية التشحيل
ال ـت ــي ط ــاول ــت م ـئ ــات امل ــوظ ـف ــن فــي
دون صــرف
م ــؤس ـس ــات ال ـت ـي ــار م ــن ّ
الـ ـتـ ـع ــويـ ـض ــات ل ـ ــن ت ـ ـتـ ــوقـ ــف .وم ــن
ينطلق قـطــار التصعيد
املـتــوقــع أن
ِ
ب ـ ــدءًا م ــن األسـ ـب ــوع امل ـق ـب ــل ،بــاألطــر
ً
ً
القانونية أوال ،وصوال إلى املواجهة
املباشرة مع الرئيس سعد الحريري
إذا لم َّ
تؤمن الرواتب املستحقة منذ
أك ـثــر مــن ع ــام لـلـمـصــروفــن ،وكــذلــك
تعويضاتهم.
ّ
ف ـب ـع ــدم ــا ن ــف ــذ مـ ـص ــروف ــو صـحـيـفــة
ّ
ومحررين
«املستقبل» من صحافيني
وإداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــا س ـ ـل ـ ـس ـ ـلـ ــة م ــن
الـتـحــركــات ،إحتجاجًا على طردهم
مــن دون س ــداد مـسـتـحـقــاتـهــم ألكـثــر
من  14شهرًا ،والتعويضات الالحقة
عن الصرف التعسفي ،ونتيجة عدم
ّ
وص ــول ـه ــم إلـ ــى أي ح ـ ــل ،ح ـتــى بـعــد
الـتــواصــل مــع وزي ــر الـعـمــل سجعان
قزي ونقابة املحررين ،كان مقررًا أن
يعتصم هؤالء يوم الجمعة املاضي
أم ـ ــام م ـن ــزل ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري فــي
وادي أبــو جـمـيــل ،للمطالبة بـســداد
امل ـس ـت ـح ـق ــات مـ ــن رواتـ ـ ـ ــب م ـتــراك ـمــة
وتـعــويـضــات قــانــونـيــة ،إال أن لجنة
م ـتــاب ـعــة ح ـق ــوق امل ـص ــروف ــن عـقــدت
اجـتـمــاعــا ت ـنــاولــت فـيــه مــا آل ــت إلـيــه
األوضــاع ،وقــررت تأجيل اإلعتصام
إلى يوم الجمعة املقبل ،إفساحا في
املجال أمام تكليف الرئيس الحريري
تأليف الحكومة وعــدم اإلسـهــام في
ّ
التشويش على إستشاراته في ظل
األجــواء التفاؤلية التي عمت البلد.
وبـحـســب مـعـلــومــات «األخ ـب ــار» فقد
«اشـتــرى هــؤالء «عــدة الـشـغــل» التي
ُ
س ــت ـس ـت ـخ ــدم خ ـ ــال اإلعـ ـتـ ـص ــام مــن
كـ ــراتـ ــن والفـ ـ ـت ـ ــات ولـ ـ ـ ـ ــوازم تـخـيـيــم
ت ـح ـس ـبــا ل ــأس ــوأ» اذا ل ــم ُي ـس ـتـ َـجــب
ملـ ـط ــالـ ـبـ ـه ــم ،أو لـ ـ ــم يـ ـ ـخ ـ ــرج إل ـي ـه ــم
م ـ ــن يـ ـت ــول ــى أم ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ع ـلــى
ن ـح ــو ج ـ ـ ـ ّـدي ،أو أقـ ـل ــه ت ـن ـظ ـيــم ل ـقــاء
م ـب ــاش ــر م ــع الـ ـح ــري ــري .وس ـي ـطــالــب

ً
املـ ـص ــروف ــون أوال ب ـ ـ «الـ ـت ــراج ــع عــن
ال ـ ـقـ ــرارات ال ـج ــائ ــرة ال ـت ــي اتـخــذتـهــا
اإلدارة أخـ ـيـ ـرًا ،أو تــأج ـيــل عـمـلـيــات
الـ ـص ــرف أس ـ ــوة ب ـ ـ ــادارة ال ـت ـل ـفــزيــون
الـتــي رفـضــت الـصــرف ريثما تتأمن
املستحقات الالزمة لذلك» ،مؤكدين
أن «ع ـم ـل ـيــات الـ ـص ــرف ج ـ ــاء ت عـلــى
خلفيات كيدية وتصفية لحسابات
شخصية» .وعلمت «األخبار» أيضا
أن «نهار األربعاء املقبل ُ
سيستدعى
املدير العام للجريدة سعد العاليلي
إل ــى وزارة ال ـع ـمــل ألخ ــذ أق ــوال ــه في
مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ــالـ ــدعـ ــوى ال ـج ـم ــاع ـي ــة
ال ـ ـت ـ ــي وج ـ ـه ـ ـهـ ــا املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــروف ـ ـ ــون م ــن
خ ــال الـ ـ ــوزارة» .وي ــرى امل ـصــروفــون
أن «أغ ـل ـب ـي ـت ـه ــم م ـ ــن أنـ ـ ـص ـ ــار ت ـي ــار
املستقبل ،ومــن املــدافـعــن الشرسني
عــن نهج الــرئـيــس رفـيــق الـحــريــري»،
مـطــالـبــن فــي ه ــذا اإلطـ ــار «بــإقـصــاء
مــديــر التحرير مــن منصبه ملــا أقــدم
عليه من إجحاف بحق املصروفني».
وسيودع املصروفون تعسفًا «رئيس

الحكومة املكلف معاناتهم من جراء
عدم دفع املستحقات» .يشار في هذا
الـ ـص ــدد إل ــى أن «ع ـم ـل ـيــات ال ـصــرف
طـ ــاولـ ــت زم ـ ـيـ ــات وزمـ ـ ـ ــاء ب ـح ــاالت
مــرض ـيــة ش ــدي ــدة وه ــو أم ــر مـخــالــف
للقوانني بحسسب مراجع قانونية.
وأحــد الزمالء املصروفني من القسم
الــريــاضــي ،ال ــذي يـعــد مــن مؤسسي
ه ــذا ال ـق ـس ــم ،أص ـي ــب بــذب ـحــة قـلـبـيــة
ب ـع ــد ص ــرف ــه ال ـت ـع ـس ـف ــي» .وبـحـســب
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات س ـ ـي ـ ـصـ ــدر عـ ـ ــن ل ـج ـنــة

سيبدأ التصعيد األسبوع
المقبل من أمام منزل
الرئيس سعد الحريري

م ـت ــاب ـع ــة شـ ـ ــؤون املـ ـص ــروف ــن ب ـيــان
يطالب الــرئـيــس الـحــريــري «بصرف
مـسـتـحـقــات الـصـحــافـيــن والـفـنـيــن
واإلداري ـ ـ ــن امل ـص ــروف ــن تـعـسـفــا من
جريدة املستقبل فورًا ،ألن أوضاعهم
اإلق ـت ـصــاديــة واإلج ـت ـمــاع ـيــة لــم تعد
تـحـتـمــل ،وال تـمـكـنـهــم م ــن اإلنـتـظــار
والـ ـصـ ـب ــر أكـ ـ ـث ـ ــر» .وث ــانـ ـي ــا «ال ـن ـظ ــر
فــي إمـكــانـيــة إعـ ــادة الـنـظــر ب ـقــرارات
الـصــرف ،وفتح تحقيق في املعايير
ال ـتــي اتـبـعــت ف ـ ّـي عـمـلـيــات ال ـصــرف،
ومحاسبة املخلني واملرتكبني وذوي
الـ ـغ ــاي ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة فـ ــي إخ ـت ـي ــار
امل ـصــروفــن» .ثــالـثــا «وب ـنــاء عـلــى ما
ورد في الفقرة الثانية ،فتح املجال
أمــام من يرغب باإلستقالة ،كإجراء
إنـســانــي ،ولـيــس الـصــرف التعسفي
مل ــن وضـ ـع ــوا دم ـه ــم ع ـل ــى ك ـف ـهــم فــي
خــدمــة ال ـج ــري ــدة ،حـفـظــا لـكــرامـتـهــم،
ً
وعـ ـم ــا ب ــوع ــد دولـ ـت ــه ب ــال ــوف ــاء ملــن
كــان وفيًا للرئيس الشهيد ولحامل
الراية بعده».

ال يريد الزمالء أن توضع تحركاتهم في إطار التشويش على استشارات تأليف الحكومة (هيثم الموسوي)

واالحترام»
االستماع الى املحامي .في القضية
األولـ ـ ـ ـ ــى ،ب ـح ـس ــب امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،تـفـهــم
الـضــابـطــة الـعــدلـيــة ال ـجــرم املشهود
بأنه الفعل الذي وقع خالل  ٢٤ساعة،
ّ
ف ـي ـمــا يـ ــرى ال ـح ـقــوق ـيــون أن ال ـجــرم
امل ـش ـهــود ه ــو لـحـظــة وقـ ــوع الـفـعــل.
وه ــذا مــن شــأنــه أن ُي ـحــدث التباسًا
وخ ــاف ــا ب ــن الـ ـط ــرف ــن .أم ـ ــا ب ـشــأن
القضية الثانية املتعلقة باالستماع
ّ
فتصر نقابة املحامني
إلى املحامي،
على أن ُيستمع إلى املحامي من قبل
املحامي العام أو املدعي العام نفسه،

ّ
أعد مجلس النقابة
الئحة مؤلفة من
١٥محاميًا لشطبهم
األسبوع المقبل

ال أي رتـيــب تحقيق فــي فصيلة أو
مخفر ،أســوة بأسلوب التعامل مع
ّ
القاضي .وترى املصادر أن التعاطي
مع هاتني املسألتني لم ُيحسم بعد،
رغم وجود لجنة تتداعى لالجتماع
دوريـ ــا مــؤلـفــة مــن ق ـضــاة ومـحــامــن
للوقوف على هــذه املسائل وإيجاد
حلول لها .ال تقف املسألة عند هذا
ال ـ ـحـ ــد .تـ ـق ــول امل ـ ـصـ ــادر ال ـح ـقــوق ـيــة
ّ
إن «وض ـ ــع ال ـن ـق ــاب ــة ل ـي ــس ب ـخ ـيــر».
وت ـ ـت ـ ـحـ ــدث عـ ـ ــن جـ ـمـ ـل ــة مـ ـشـ ـك ــات.
ّ
ومنها ،على سبيل املثال ،أن مشكلة

التأمني الصحي للمحامني لم تحل
بـعــد .وتـحــدثــت امل ـصــادر عــن خــاف
ّ
مع الكتاب العدل ال يزال عالقًا ،رغم
ّ
ّ
أن ال ـق ـضــاء بــتــه ملـصـلـحــة الـنـقــابــة،
ّ
عـلـمــا بـ ــأن ال ـخ ــاف ي ـعــود إل ــى عــام
ّ
 ،٢٠١٠ت ــاري ــخ بـ ــدء ال ـك ــت ــاب ال ـعــدل
باملطالبة بنسبة عشرة في املئة من
نـسـبــة ال ــواح ــد ب ــاألل ــف املـتــأتـيــة من
ّ
عقود الكتاب العدلّ .
ُ
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أنـ ــه ع ـقــد أمــس
اجـتـمــاع الـجـمـعـيــة الـعــامــة الـعــاديــة
لـلـمـحــامــن امل ـق ــررة دورت ـه ــا األول ــى

الن ـت ـخ ــاب أربـ ـع ــة أعـ ـض ــاء جـ ــدد في
م ـج ـلــس ال ـن ـق ــاب ــة ،ب ـح ـض ــور نـقـيــب
امل ـ ـحـ ــامـ ــن ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت أن ـط ــون ـي ــو
ال ـ ـ ـهـ ـ ــاشـ ـ ــم ،إال أن ـ ـ ـ ــه ب ـ ـعـ ــد انـ ـتـ ـظ ــار
املجتمعني حتى الـســاعــة الـعــاشــرة،
تبني أن عدد املحامني الذين حضروا
إل ـ ــى االجـ ـتـ ـم ــاع ب ـل ــغ  40مـ ــن أص ــل
ـام .وبالتالي،
أكـثــر مــن  10آالف مـحـ ٍ
ُلــم يـتــوفــر الـنـصــاب الـقــانــونــي .وقــد
أرج ــئ االجـتـمــاع إل ــى الـعـشــريــن من
الـشـهــر ال ـجــاري ال ــذي سـتـجــرى فيه
االنتخابات بمن حضر.
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مجتمع وإقتصاد
ّ
متابعة تنتهي اليوم المهلة التي منحتها «حملة رفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية» إلطالق سراح فاطمة
توسيع نطاق القضية
خمسة أيام بسبب رفضها التخلي عن ابنها .الحملة تسعى إلى ّ
حمزة ،األم المسجونة منذ ّ
عبر التركيز على مطلب رفع سن الحضانة ،وهي استقطبت الكثير من النساء في اعتصام نفذته السبت الماضي،
بما في ذلك ناشطات علمانيات يناضلن من أجل قانون مدني لألحوال الشخصية يساوي بالفعل بين النساء والرجال

قضية فاطمة حمزة:
ّ
حراك من أجل رفع سن الحضانة
هديل فرفور
ع ـنــدمــا ُس ـئ ــل ال ـق ــاض ــي ف ــي املـحـكـمــة
الـ ـجـ ـعـ ـف ــري ــة ،ج ـع ـف ــر كـ ــوثـ ــرانـ ــي ،عــن
الـ ُـحـكــم ال ــذي قـضــى بــإعـطــاء حضانة
طـفــل فــاطـمــة ح ـمــزة لــزوج ـهــا ،أج ــاب:
"قـ ــدرهـ ــا أنـ ـه ــا ج ـع ـف ــري ــة ،ولـ ـي ــس كــل
األحكام حلوة ،فهناك أيضًا األحكام
ّ
املرة" .أول من أمس ،وقفت الكثير من
األم ـهــات "الـجـعـفــريــات" أم ــام ُاملجلس
الشيعي األعلى رفضًا َ
للقدر املجحف
ُ
الذي يفرضه قضاة الشرع .بعضهن،
وجدن أنفسهن ُمجبرات على ُّ
الصراخ
والـ ـق ــول إن ـه ــن م ــؤم ـن ــات ُ
وم ـل ـتــزمــات
بـ ــديـ ـ ٍـن ُ"يـ ـ ـق ـ ـ ّـر ل ـن ــا ب ـ ــأن ال ـج ـن ــة تـحــت
قــدم ـي ـنــا" ،عـلــى ح ـ ّـد تـعـبـيــر إح ـ ّـداه ــن.
أردن ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد عـ ـل ــى كـ ــل مـ ــن ُي ـك ــف ــره ــن
ّ
وي ـت ـه ـم ـه ــن ب ــال ـت ـظ ــاه ــر "ض ـ ــد الـ ـل ــه"،
فــاس ـت ـج ـم ـعــن ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـع ـب ــارات
والنصوص الدينية التي تعترف لهن
ُ
بــواقــع ُم ـغــايــر عــن ذاك ال ــذي تــرسـيــه
امل ـح ــاك ــم ال ـش ــرع ـي ــة" ،امل ـل ـي ـئ ــة ف ـس ــادًا
ّ
ومحسوبية" ،وفق ما ّ
رددت بعضهن
باكيات.
االعـتـصــام التضامني ال ــذي شاركن
فيه تلبية لــدعــوة "الحملة الوطنية
ّ
ل ــرف ــع س ــن ال ـح ـضــانــة ع ـنــد الـطــائـفــة
الشيعية" ،فضح الكثير مــن املآسي
والـ ـ ـح ـ ــاالت املـ ــؤملـ ــة .ات ـج ـه ــت إحـ ــدى
األم ـ ـهـ ــات ال ـي ــاف ـع ــات م ـنــدف ـ ًعــة نـحــو
املجلس ،كانت تصرخ باكية ،تشكو

كان «انصهار»
النسويات العلمانيات مع الناشطات
ُ
المتدينات الفتًا
مـ ــن ت ـع ــرض ـه ــا ل ـل ـس ـج ــن ملـ ـ ــدة شـهــر
ّ
ون ـصــف ألن ـهــا رف ـضــت الـتـخــلــي عن
حضانة ابنها أيضًا .لم تكن وحدها
ُّ
مــن شـكــا الــظ ـلــم ،امـ ــرأة أخ ــرى كانت
ّ
تتكلم مع "اإلعالم" وتروي كيف أنها
ُحرمت رؤية أوالدها خمس سنوات،
ّ
بعدما تمكن األب مــن االستحصال
على ق ــرار قضائي سمح لــه بالسفر
"التصويب" على املجلس،
مع األوالد.
ُ
ّ
كان هدفه واضحًا :املطالبة برفع سن
ال ـح ـضــانــة ل ــدى ال ـطــائ ـفــة الـشـيـعـيــة،

كسر اعتصام السبت حاجز الخوف من السلطات الدينية (هادي العسل)
ُ ّ
ووضــع اجتهادات تجنب استخدام
ُ
ال ـن ـصــوص ال ـحــرف ـيــة كـمـطـ ّـيــة لــظـلــم
املرأة.
تـ ـق ــول س ـ ـ ــارة ،إحـ ـ ــدى امل ـع ـت ـص ـمــات:
"امل ـج ـل ــس ُال ـ ــذي يـجـتـهــد ف ــي ح ــاالت
التزويج املبكر والعقود التي تسمح
لـلــذكــر بــإقــامــة ال ـعــاقــات الجنسية،
ليس قــاصـرًا على وضــع اجـتـهــادات
تحفظ حضانة األم".
م ـنــذ ن ـحــو ث ــاث سـ ـن ــوات ،زار وف ـ ٌـد
م ــن ال ـح ـم ـلــة ن ــائ ــب رئ ـي ــس املـجـلــس

اإلســامــي الشيعي األع ـلــى ،الشيخ
ع ـب ــد األم ـ ـيـ ــر ق ـ ـبـ ــان .ش ـك ــت إحـ ــدى
ُ
ال ـن ـســاء لـلـشـيــخ ظ ـلــم زوج ـه ــا ال ــذي
منعها من رؤية ابنها ،ومنعها حتى
من إمكانية السؤال عنه في املدرسة
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ــرت ـ ــاده ـ ــا ،ف ـ ـكـ ــان ت ــوص ـي ــف
ّ
الـشـيــخ أن ال ــزوج "ب ــا أخـ ــاق" .لكن
ّ
"قــلــة األخ ــاق" هــذه ُ"مـشـ ّـرعــة" بحكم
ّ
التصرف على هذا النحو،
سمح له
وإذا كــان عمل املـحــاكــم يــراهــن على
"أخ ـ ــاق األزواج" ،ف ـمــا ه ــي ج ــدوى

التشريعات والوحي إذًا؟
أه ـم ـيــة االع ـت ـص ــام ال ـ ــذي جـ ــرى يــوم
الـسـبــت ،تكمن فــي أن ــه "كـســر حاجز
الخوف من السلطات الدينية" ،وفق
مــا تـقــول الناشطة فــي الحملة زينة
إبــراه ـيــمُ ،مـشـيــرة إل ــى أن الناشطني
والناشطات املتحررين/ات يخشون
انـ ـتـ ـق ــاد ال ـُس ـل ـط ــات ال ــديـ ـنـ ـي ــة" ،ف ـمــا
ب ــالـ ـن ــا بـ ــامل ـ ـل ـ ـتـ ــزمـ ــات؟" .الـ ــافـ ــت فــي
النسويات
االعتصام ،كان "انصهار" ُ
ّ
املتحررات مع الناشطات املتدينات.

ف ــي ك ــل م ــرة ك ـ ُـان يـعـلــو فـيـهــا هـتــاف
"يـسـقــط حـكـ ُـم امل ـف ـتــي" ،ك ــان ع ــدد من
النسويات املـتـحــررات "يـتـ ّ
ـريـثــن" في
ّ
"تـبــنــي" الـهـتــاف ،ليجدن فــيُ مــا بعد
أن من "يقود" الهتاف هن امللتزمات
ّ ً
ـوحــدة.
أنفسهن ،فتعلو األص ــوات مـ
ّ
ولـ ـع ــل امل ـش ـهــد األكـ ـث ــر ت ـع ـب ـي ـرًا ،كــان
ـي
وقـ ـ ــوف ت ـل ــك ال ـف ـت ــاة ال ـي ــاف ـع ــة ،ال ـتـ ً
ت ـ ــرت ـ ــدي ع ـ ـبـ ــاءة س ـ ـ ـ ـ ـ ُـوداءُ ،م ـع ـت ـل ـي ــة
ب ـل ــوك ــات الـ ـب ــاط ــون امل ـم ـت ــرس ــة أم ــام
مخفر الغبيري ،حيث انتقلت بعدها

متابعة

المحاصصة في مستشفى «البوار» :الخازن يزيح البون

ّ
بعد ُ
استمرت ألكثر من
ماطلة
م
ّ
أربعة أشهر ،تسلمت اللجنة المؤقتة
إلدارة مستشفى «فتوح كسروان
الحكومي» في البوار مهماتها،
بـحـضــور م ـنــدوبــي وزارة الـصـ ّـحــة
وغـ ـي ــاب ك ــام ــل أعـ ـض ــاء مجلس
اإلدارة السابق باستثناء عضو واحد
أعيد تعيينه في اللجنة الجديدة
ّ
مفوضًا للحكومة

فيفيان عقيقي
حركة الوافدين إلى مستشفى «فتوح
ك ـ ـ ـسـ ـ ــروان الـ ـحـ ـك ــوم ــي» ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــوار،
ا ُل ـج ـم ـع ــة امل ـ ــاضـ ـ ــي ،ك ـ ـسـ ــرت ال ـ ـهـ ــدوء
ّ
امل ّ
ّ
العامة منذ
املؤسسة
خيم على هذه
ّ
سـنــوات ،نتيجة فقدان سكان املنطقة
ال ـث ـق ــة بـ ـه ــا ،وتـ ــراجـ ــع خ ــدم ــات ـه ــا مــع
الوقت ،حتى باتت تستقبل  30مريضًا
ّ
ّ
كحد أقصى في ّ
أسرتها التي تتخطى
ّ
امل ـ ـئـ ــة .ه ـ ــذه الـ ـح ــرك ــة واك ـ ـبـ ــت ع ـم ـلــيــة
ّ
التسليم والتسلم بني مجلس اإلدارة
ّ
ّ
ال ـ ّـس ــاب ــق وال ــل ـج ـن ــة ال ـج ــدي ــدة املـكــلـفــة
تسيير أعـمــال املستشفى ،فــي خطوة
ّ
يعول عليها أبناء كـســروان ،الذين لم
يـسـتـفـيـ ُـدوا كـثـيـرًا مــن ال ـخــدمــات التي
كان من املفترض أن ّ
يقدمها املستشفى

لهم بعد ّافتتاحه منذ خمس سنوات،
فكانوا يفضلون اللجوء إلى مستشفى
تـ ـن ــوري ــن ال ـح ـك ــوم ــي أو ت ـح ـ ّـم ــل وزر
ال ـفــاتــورة االسـتـشـفــائـ ّـيــة املــرتـفـعــة في
ّ
الخاصة.
املستشفيات
ّ
تسلم اللجنة مهماتها يأتي في سياق
إعادة ترتيب وضعية هذا املرفق العامّ
بعد انـتـهــاء صالحية مجلس اإلدارة
السابق املعني منذ عام .2008
ف ــي ت ـمــوز امل ــاض ــي ،ص ــدر ال ـق ــرار رقــم
 1338عــن وزي ــر الـصـ ّـحــة الـعـ ّ
ـامــة وائــل
أب ــو ف ــاع ــور ،ال ـقــاضــي بـتـعـيــن لجنة
مؤقتة لتسيير إدارة املستشفى إلى
حـ ــن ت ـع ـي ــن م ـج ـل ــس إدارة وم ــدي ــر
وم ـفـ ّـوض حـكــومــة وف ــق األصـ ــول .لكن
ل ــم ي ـت ـ ّ
ـوج ــه أحـ ــد م ــن وزارة ال ـصـ ّـحــة
ّ
ّ
إلتمام عملية التسليم والتسلم ،كما

ّ
ً
يفرض الـقــانــون ،أوال بسبب تمنيات
البطريرك بشارة الراعي باإلبقاء على
املجلس السابق برئاسة شربل عازار،
وثانيًا نتيجة ضغوط مارسها النائب
الـســابــق فــريــد هيكل ال ـخــازن ال ــذي لم
يـحـصــل عـلــى حـ ّـصــة ف ــي الـلـجـنــة كما

غاب عازار وكل أعضاء
مجلس اإلدارة ّعن
التسليم والتسلم

زميله النائب السابق منصور البون.
استمرت املماطلة حتى بــدايــة الشهر
املــاضــي ،إذ صــدر عــن مجلس شــورى
الدولة قرار بـ»وقف تنفيذ» قرار وزير
الصحة بتعيني اللجنة ،استنادًا إلى
اع ـت ــراض قـ ّـدمــه عـ ــازار بـحـجــة الـضــرر
امل ـع ـن ــوي ال ـ ــذي أل ـح ــق ب ــه .ط ـ ــوال تلك
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ،كـ ـ ــان أن ـ ـ ـ ــدره ق ــزيـ ـل ــي رئ ـي ــس
الـلـجـنــة ،وجـ ــورج دغ ـفــل مــديــر مكتب
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون فــي ك ـس ــروان ،ال
يـبــارحــان الـ ــوزارة للمطالبة بتطبيق
ال ـ ـق ـ ــرار ،واسـ ـتـ ـم ـ ّـر األم ـ ـ ــر ع ـل ــى حــالــه
حـتــى ي ــوم الـجـمـعــة ،م ــع ت ـ ّ
ـوج ــه مــديــر
الـعـنــايــة الـطـبـ ّـيــة ف ــي الـ ـ ــوزارة ج ــوزف
حـ ـل ــو ،ورئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة املـسـتـشـفـيــات
ال ـح ـكــومـ ّـيــة أنـ ـط ــوان روم ــان ــوس ،إلــى
املـسـتـشـفــى لـتـنـفـيــذ الـ ـق ــرار ،بتكليف

اإلثنين  7تشرين الثاني  2016العدد 3027

مجتمع وإقتصاد

7

اضاءة

ّ
َ
الكائن «الحديث» في وجه المحاكم الدينية
محمد نزال

الـنــاشـطــات لـ ًـاعـتـصــام أمــامــه ،وهــي
تصرخ منفعلة" :الفساد الفسادّ ،
جوا
ّ
جوا العمامات".
يـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذا "االنـ ـ ـصـ ـ ـه ـ ــار" ف ـ ــي وق ــت
ي ـج ـه ــد فـ ـي ــه بـ ـع ــض املـ ـش ــاي ــخ عـلــى
تصوير القضية بأنها ٌ
نزاع قائم بني
ُمتدينني ُيطبقون الشرع وعلمانيني
إلغائيني ،وهو ما ُيترجمه فعل أحد
املشايخ الشرعيني عندما طلب من
إحـ ـ ــدى ال ـص ـح ــاف ـي ــات "أن ت ـق ــف مــع
مذهبها" وهي تتناول القضية!
ُم ـ ــن يـ ـت ــأم ــل ف ـ ــي "طـ ـبـ ـيـ ـع ــة" ال ـف ـئ ــات
املـ ـش ــارك ــةُ ،يـ ـ ــدرك أن األم ـ ــر حـقــوقــي
ب ـح ــت ،وهـ ــو ب ـخ ــاف ك ــلُ م ــا يجهد
عليه القضاة الشرعيون املستفيدون
م ــن تــركـيـبــة ه ــذا ال ـن ـظــام ال ــذك ــوري.
آب ـ ــاء وأم ـ ـهـ ــات ،ي ــاف ـع ــون وكـ ـب ــار في
ّ
الـســن كــانــوا ُ ُمنفعلني وهــم ُي ــرددون
ّ
ال ـش ـعــارات امل ـن ــددة بــأحـكــام املحاكم
الشرعية .وعلى الرغم من أن الهدف
مــن "التجمهر" أمــام مخفر الغبيري
ه ــو ال ـت ـض ــام ــن وامل ـط ــال ـب ــة ب ــإط ــاق
سـ ـ ــراح ف ــاط ـم ــة ،إال أن امل ـط ـل ــب ك ــان
أوس ـ ـ ـ ــع ،وهـ ـ ــو ي ـش ـم ــل الـ ـسـ ـع ــي إل ــى
ّ
رفــع ســن الـحـضــانــة وإل ــى كــف أيــدي
ال ـق ـضــاة ال ــذك ــوري ــن ع ــن رس ــم أق ــدار
النساء باسم الشرع والنصوص.
ت ـق ــول إب ــراه ـي ــم إن ال ـح ـم ـلــة أطـلـقــت
هـ ــاش ـ ـتـ ــاغ جـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا يـ ـحـ ـم ــل شـ ـع ــار:
"حضانتي ّ
ضد املحكمة الجعفرية"،
ّ
في خطوة تشجع على فضح الكثير
مــن قصص األم ـهــات املـظـلــومــات من
قبل املحكمةّ .أما بالنسبة إلى فاطمة،
فـقــد أمـهـلــت الـحـمـلــة املـعـنـيــن حتى
مساء اليوم كي ُيطلق سراحها ،وإال
فستستأنف تحركاتها االحتجاجية.
يـ ـق ــول الـ ـب ــاح ــث دوم ـي ـن ـي ــك أورف ـ ـ ــوا
فـ ــي ك ـت ــاب ــه "تـ ــاريـ ــخ ال ـف ـك ــر ال ـع ــربــي
واإلسـ ـ ــامـ ـ ــي" ،ف ــي مـ ـع ــرض ت ـنــاولــه
ألولى التشكيالت القدرية ،أن تبرير
عـمــل أي سلطة بــارتـبــاطـهــا املباشر
بـ ـ ــاإلرادة اإلل ـه ـيــة ك ــان م ــن املـفـتــرض
أن يــؤدي إلـ ُـى احتجاج تلقائي على
امل ـع ــاص ــي امل ــرت ـك ـب ــة ،ل ـي ـســرد ف ــي ما
ب ـع ــد نـ ـش ــوء املـ ــوقـ ــف الـ ـتـ ـم ــردي مــن
ُه ــذا ال ــواق ــع .ي ـق ــول أورفـ ـ ــوا إن أب ــرز
امل ّ
تمردين كانوا يحتجون على فكرة
أن يـكــون الـلــه هــو مــن يـسـ ّـبــب أفـعــال
هذه السلطة السيئة.

(مروان بو حيدر)

"ص َ
ّ
قبل عامني ،في جلسة ُ
زوجية،
لحة"
بـمـعـ ّـيــة رج ـ ّـل ديـ ــن ،كــانــت إي ـم ــان على
موعد مع تلقي إحدى َ
"أهول" صدمات
ُ ّ
حياتهاُ .يمكن الزوج أن يطلق زوجته،
ّ
وألي سبب
ِبـ ُـحـكــم ال ـشــرع ،متى ش ــاء،
كـ ــان ...ول ــو مــزاجــا .رض ــى الــزوجــة ِمــن
عدمه ،هنا ،ال ُي ّ
قدم في األمــر شيئًا أو
ّ
يــؤخــر .لــم تكن ابنة ا ّل ـ  32عامًا تعرف
ذلـ ــك .ك ــان ــت ت ـع ــرف أنـ ــه ي ــوج ــد ط ــاق،
ّ
لـكــن لــم تـكــن تـتـصـ ّـور أن ه ــذا َيحصل
إال ب ـم ــواف ـق ــة الـ ـط ــرف ــن .هـ ـ ــي ،كــأك ـثــر
ال ـن ــاس ،لـيـســت خـبـيــرة ف ــي الـشــريـعــة،
َ
ّ
وخــاصــة مــا تـعــرفــه أن "اإلسـ ــام كـ ّـرم
ّ
امل ـ ــرأة" .فــي تـلــك الـجـلـســة ،الـتــي غــيــرت
فهمها للعالم ال ــذي تعيش فـيــه ،كــان
"الشيخ" مصدومًا لكونها مصدومة،
َ
ـدور.
لكونها ال تـعــرف! أجــاد
تمثيل الـ ّ
َ
ت ـ ـ ــراه وت ـس ـم ـع ــه ،ف ـت ـك ــاد ت ـع ـت ـق ــد أنـ ــه
َ
ـوق والــواجـبــات"
يحمل ّ منشور "الـحـقـ ّ
َ
الزوجية في جيبه ،وأنــه يعرضه على
كـ ّـل زوج ــن ،أو َمــن ُ
سيصبحان كذلك
بعد لحظات ،أثناء عقد قرانهما .هذا
ال َيـحـصــل .ك ـ ّـل َم ــن ت ـ ّ
ـزوج "عـنــد شيخ"
ّ
َيـعــرف ذلــك .هــا هـ ّـي إيـمــان تكتشف أن
الدين ليس في صف ُ طموحها ،ومعه،
ّ
وربما أقوى ،أعراف املجتمع وتقاليده.
ّ
إنـهــا أضـعــف مما خــالــت يــومــا .كــان ال
ّ
ُبد لها ،وفق ما وصلت إليه ِمن قناعة،
أن تـنـقـلــب ِم ــن دور "ال ـل ـب ــوة" إل ــى دور
سي ّ
"النعجة"ُ .
مدها مجتمعها ،والحال
كذلك ،بمثل شعبي شهير" :اإليــد إللي
ما بتقدر عليها ،بوسها وادعي عليها
بــال ـك ـســر" .سـتــدخــل ف ــي ح ـيــاة زوجـ ّـيــة
فيها الكثير ِمــن "الـنـفــاق الـقـهــري" .في
النهاية ،ها هي اآلن تعيش مع أهلها
ّ
ب ــا طـ ــاق .ال ـ ــزوج رف ــض أن ُيـطــلـقـهــا،
وذلك "لتكسير رأسها" .زواريب الشرع
تـتـيــح ل ــه ذل ــك .أطـفــالـهــا َيـعـيـشــون مع
وال ــده ــم اآلن .ل ـيــس ل ـهــا حـضــانـتـهــم،
ّ
ف ـك ــل ـه ــم َيـ ــزيـ ــد ع ـم ــره ــم ع ـل ــى س ـن ـتــن.
امل ـح ـك ـمــة ال ـش ــرع ـ ّـي ــة ال ـج ـع ـفـ ّ
ـريــة ،الـتــي
ّ
تتبع لـهــا ،ال تمنحها حــق الحضانة،
ّ
كـ ـ ّ
قضيتها ال تــزال
ـأم ،بـعــد الـسـنـتــن.
عالقة إلى الساعة أمام املحكمة.
َ
إيـ ـ ـم ـ ــان ،ال ـ ـتـ ــي لـ ــم ت ـ ـعـ ــرف عـ ـل ــى مـ ــاذا
وق ـ ـ ّـع ـ ــت يـ ـ ــوم عـ ـق ــد قـ ــران ـ ـهـ ــا ،واضـ ـع ــة
ث ـق ـت ـه ــا ب ـ ــ"س ـ ـمـ ــاحـ ــة" الـ ـشـ ـي ــخ ،وق ـب ـلــه
وب ـع ــده ب ـك ــون "اإلسـ ـ ــام كـ ـ ّـرم امل ـ ـ ــرأة"...
ه ــي نـ ـم ــوذج مل ــاي ــن ِم ـ ــن اإلنـ ـ ـ ــاث ،بــل
َ
ّ
يتزوجون بهذه
والذكور أيضا ،الذين
ّ
الطريقة التقليدية .فاطمة حمزة ،التي
دخلت السجن أخـيـرًا مقابل أال تسير
عكس غريزة األمومة لديها ،احتفظت
ُ
وم ــن
بـطـفـلـهــا ،أخ ـف ـتــه ،مـتـحــديــة األب ِ
َ
ّ
خلفه ُحكم املحكمة الجعفرية .ال يبعد
َ
أن تكون فاطمة مثل إيمان" :ال تعرف"
أيضًا .الفارق في معرفة ما هو "الزواج

م ــن وزي ـ ــر ال ـص ـ ّـح ــة .ع ـم ـلـ ّـيــة الـتـسـلـيــم
والـتـسـ ّـلــم املـ ّ
ـؤج ـلــة مـنــذ أرب ـعــة أشـهــر،
أع ـيــد تـنـفـيــذهــا ب ـمــوجــب قـ ــرار جــديــد
حمل الرقم  1990أصدره أبو فاعور في
 ،2016/11/2وقـضــى بتعديل الـقــرار
القديم القاضي بتشكيل لجنة لتسيير
أعمال املستشفى ،عبر إضافة عضوية
الــدكـتــور ريـمــون قــزي (محسوب على
ّ
اللبنانية) إلى اللجنة ،وإبقاء
القوات
الــدك ـتــور أن ـ ــدره قــزي ـلــي (ت ـي ــار وطـنــي
ّ
حر) رئيسًا لها مع  5أعضاء آخرين (4
ّ
الحر ،وآخــر مستقل)،
للتيار الوطني
وبيار عطالله (محسوب على منصور
البون) ّ
مفوض حكومة .قبل أن ُيلحق
ـان ف ـ ّـي ال ـي ــوم ال ـتــالــي حمل
بـتـعــديــل ث ـ ٍ
ّ
الــرقــم ( 2026أخ ــر التسليم ُوالتسلم
يومًا واح ـدًا بعد أن كــان من املفترض

الــدي ـنــي" نـسـبـ ّـي فـقــط بــن امل ـتـ ّ
ـزوجــن.
اآلن الـحــديــث عــن تفصيل الـحـضــانــة.
َ
هذا هو شرعها ،الشرع الذي تعمل به
ّ
املحكمة التي ذهبت إليها طائعة ،أقله
في الظاهر ،واآلن هل ّ
ثم ُة َ ّمن سيقول:
"الدين ،أيضًا ،ال يحمي املغفلني؟" .ماذا
يبقى هنا ِمن الدين؟
ّ
إيـمــان ،كفاطمة ،ككل الـلــواتــي ُص ِدمن
ّ
الحـقــا ،هــن ضحايا "صــدمــة الـحــداثــة".
هـ ــذه ّال ـص ــدم ــة ال ـت ــي أس ـه ــب فــاسـفــة
ومـ ـث ــقـ ـف ــون وعـ ـلـ ـم ــاء اجـ ـتـ ـم ــاع ،شــرقــا
وغـ ــربـ ــا ،ف ــي ال ـح ــدي ــث ع ـن ـه ــا .ل ــم تـكــن
ل ـت ـف ـعــل ف ــاط ـم ــة م ــا ف ـع ـل ـتــه ،م ـت ـحـ ّ
ـديــة
الـ ـش ــرع و"ال ـق ـب ـي ـل ــة" ومـ ــا ب ـي ـن ـه ـمــا ،لو
عــاشــت قـبــل مـئـتــي ع ــام عـلــى األرج ــح.
املــرأة في املجتمع القبلي ليست كيانًا
قــائـمــا ب ــذات ــه .ه ــي دخـيـلــة عـلــى قبيلة
"بعلها" .اآلن اختلف الـحــال .تولد في
ّ
متمدن ،تدخل املدرسة،
مدينة ،أو ريف
ُ
ت ـش ــاه ــد ال ـع ــال ــم ِمـ ــن ش ــاش ــة صـغـيــرة،
تـعـتــد بـنـفـسـهــا ،ت ـق ــرأ وت ـ ــرى وتـسـمــع
ـرأة .نحن أمــام
عــن حقوق اإلنـســان وامل ـ ّ
كائن "حديث" في وعيه ...إنما محكوم
لقالب "قديم" .لم يعد ُيرضيها "القانون
القديم" .القانون املحكوم للنص الديني
األق ــدم .ل ــذا ،حـ ّـتــى عندما يـكــون ّ
حمال
ّ
متذرعًا" :ال
أوجه ،ستجد الشيخ يقول
ّ
ّ
ُاجتهاد ُمقابل نص" (علمًا أن القضية
املثارة ّ
ثمة َمن اجتهد فيها .في إيران
ً
ّ
مـ ـث ــاَ ،ي ــرت ـف ــع ِس ـ ــن ال ـح ـض ــان ــة إلـ ــى 7
ّس ـنــوات لـلـصـبـ ّـي) .إذًا ،تكتشف امل ــرأة
َ
أنها ُملزمة ،قد ألزمت نفسهاِ ،من حيث
ُ
ّ
ال تدري ،بما ربما لم تكن لتلزم نفسها
به لو كانت َت ــدريّ .
القصة في املعرفة
املـسـبـقــة .بــاملـنــاسـبــة ،فــاطـمــة ُم ّ
حجبة،
وهي ،بحسب بعض عارفيهاُ ،ملتزمة
ً
ّ
دينيًا .هذا ليس تفصيال.

َ
ل ـن ـح ــاول أن ن ـف ـهــم م ــا َي ـح ـصــل أك ـثــر.
امل ـح ـك ـم ــة الـ ـش ــرع ـ ّـي ــة الـ ـجـ ـعـ ـف ـ ّ
ـري ــة فــي
َ
ل ـب ـنــان ت ـع ـت ـمــد ،بـشـكــل أولـ ـ ـ ّـي ،ف ـتــاوى
ّ
ّ
املرجعية الشيعية العليا فــي النجف
 ال ـعــراق .املــرجــع األعـلــى هـنــاك حاليًاّّ
السيد علي السيستانيَ .يـ ِـرد إليه
هو
س ــؤال" :هــل تستحق األم األج ــرة على
ح ـضــانــة ول ـ ــده ـ ــا؟"ُ .ي ـج ـي ــب" :ال ـظــاهــر
ّ
أن األم ت ـس ـت ـحــق أخ ـ ــذ األجـ ـ ـ ــرة عـلــى
ّ
حضانة ولــدهــا ،إال إذا كانت متبرعة
بـهــا أو وج ــد ُم ـت ـب ـ ّـرع بـحـضــانـتــه" .ما
ال ـ ــذي َي ـع ـن ـيــه ه ـ ــذا؟ ال ـط ـفــل ه ــو ُ"م ـل ــك"
لألب (بالدرجة األولــى) .مسألة النسل
األب ـ ــوي م ـعــروفــة ع ـنــد ال ـع ــرب قــديـمــا،
وق ــد أق ـ ّـره ــا اإلسـ ــام ،وبــالـتــالــي ُيمكن

هل ّ
ثمة َمن
«الدين ،أيضًا ،ال
سيقولّ ُ :
يحمي المغفلين»؟
ّ
أن ُيـفـهــم ِم ــن ه ــذا أن األم "أداة حـمــل"
ب ـل ـحــاظ م ــا .أك ـثــر ِم ــن هـ ــذا ،ع ـلــى األب
أن َي ــدف ــع لـ ـ ــأم ،إن ط ـل ـبــت ذلـ ـ ــك ،ثـمــن
ُ
الحليب الــذي ترضعه للطفل ،طفلها.
َي ـ ـ ـ ِـرد ل ـل ـمــرجــع ال ـس ـي ـس ـتــانــي الـ ـس ــؤال
اآلتـ ـ ـ ــي" :ه ـ ــل لـ ـلـ ـم ــرأة الـ ـح ــق فـ ــي طـلــب
أطفالها
مبلغ ِم ــن امل ــال مـقــابــل رعــايــة
ّ
وإرضــاعـهــم؟" .يأتي جــوابــه" :األم أحق
ب ــإرض ــاع ول ــده ــا ِمـ ــن غ ـي ــره ــا ،فليس
لــأب تعيني غيرها إلرض ــاع الــولــد إال

نحن أمام كائن «حديث» في وعيهّ ...إنما محكوم لقالب «قديم» (هادي العسل)

إت ـمــام ـهــا ص ـب ــاح ال ـخ ـم ـيــس) وقـضــى
بتعيني الدكتور توفيق مرعب (عضو
فــي مجلس اإلدارة القديم ومحسوب
على فريد الـخــازن) ّ
مفوض للحكومة
ً
فــي املستشفى بــدال مــن الدكتور بيار
ع ـط ــال ـل ــه (م ـ ـح ـ ـسـ ــوب عـ ـل ــى م ـن ـص ــور
البون).
ت ـش ـي ــر م ـ ـصـ ــادر «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ُ إلـ ـ ــى أن
ّ
ـرض
الـتـســلــم والـتـسـلـيــم ك ــان مــن املـفـتـ ّ
أن ي ـن ـج ــز صـ ـبـ ــاح الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،ل ـكــنــه
تـ ّ
ـأج ــل ح ـت ــى ص ـب ــاح أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة،
ّ
ّ
بسبب عــدمُ جاهزية البيانات املالية
ّ
واإلداري ــة املفترض أن يسلمها عــازار
ّ
للجنة الجديدة ،وفــق ما تؤكد وزارة
الـ ـص ـ ّـح ــة .ف ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،ت ـ ّ
ـوج ــه ع ـ ــازار
إل ــى وزارة الـصـحــة الخميس لتقديم
اس ـت ـقــال ـتــه م ـقــابــل تـعـيـيـنــه ف ــي مــركــز

آخ ــر ،يـبـ ّـرر مــن خــالــه أسـبـ ّـاب إزاحـتــه
ع ــن إدارة امل ـس ـت ـش ـفــى .ي ـم ــن ــي عـ ــازار
نفسه بمنصب رئيس طبابة كسروان
الـ ــذي يـشـغـلــه راه ـن ــا الــدك ـتــور ج ــورج
الـحــاج ،وتنتهي واليـتــه فــي األول من
كانون ّ
األول املقبل .لكن البازار لم ّ
يتم
ّ
وعـ ــازار لــم ي ـقــدم اسـتـقــالـتــه ،فــالــوزارة
وافقت على تعيينه في منصب طبيب
مراقب ،بعد أن قبل البون بالحصول
عـلــى مـنـصــب رئ ـيــس طـبــابــة ك ـســروان
ملصلحة الدكتور نــادر الـحــاج ،مقابل
ّ
تخليه عــن منصب مـفـ ّـوض الحكومة
ف ــي مـسـتـشـفــى ال ـب ــوار ملـصـلـحــة فــريــد
الخازن.
ّ
ل ــم تـ ـج ـ ِـر ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـس ـل ـيــم وال ـت ـســلــم
بـحـضــور عـ ــازار وك ــل أع ـضــاء مجلس
اإلدارة ال ـس ــاب ــق ،بــاس ـت ـث ـنــاء تــوفـيــق

إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل
اإلرضـ ــاع بــأجــرة أق ــل ،أو ب ــدون أج ــرة،
ف ـ ــإن ل ـ ــأب ح ـي ـن ـئ ـ ٍـذ أن َي ـس ـت ــرض ــع لــه
أخــرى .وفــي هــذه الـصــورة إذا لم تقبل
األم بــإرضــاع الغير ولــدهــا وأرضعته
َ
ه ـ ــي ب ـن ـف ـس ـه ــا ،ل ـ ــم ت ـس ـت ـح ــق بـ ــإزائـ ــه
شـيـئــا ِم ــن األج ـ ـ ــرة"( .امل ــوق ــع الــرسـمــي
ل ـل ـمــرجــع) .ه ـك ــذا ،لـكــي نـفـهــم األح ـكــام
ُ
الـتــي ت ـصــدرهــا املـحــاكــم الـشــرعـ ّـيــة في
ّ
الزوجية،
لبنان ،في قضايا الخالفات
ً
م ـ ـثـ ــا ،ع ـل ـي ـن ــا الـ ـ ـ ُع ـ ــودة إلـ ـ ــى امل ــراج ــع
ّ
الــديـنــيــة الـعـلـيــا .امل ـفـ ّـســرونِ ،مــن رجــال
الدين املسلمني ،قديمًا َ
ومــن سار على
ّ
"أفهامهم" حديثًا ،استخلصوا هذا ِمما
ورد فــي اآلي ــة ال ـقــرآنـ ّـيــة" :ف ــإن أرضـعــن
ستجد
لكم فآتوهن أجورهن" .بال شكّ ُ ،
السنة
ومن أحاديث
الكثير ِمن اآلياتِ ،
الـنـبـ ّ
ـويــة ،مــا يــدعــو إلــى "رح ـمــة" امل ــرأة.
َ
ّ
ه ــذه سـيــأخــذ ب ـهــا ،ك ــأول ــوي ــة ،م ــن هو
"لطيف" النفس بطبعه .أمــا األحاديث
األخ ـ ـ ــرىِ ،مـ ــن املـ ـص ــادر ن ـف ـس ـهــا ،الـتــي
ُيمكن أن ُيستفاد ِمنها لـ"تكسير رأس
ّ
كأولويةَ ،من هو
املرأة" ...فسيأخذ بها،
"جلف" النفس .الناس ضحايا طبائع
ِ
نفوس "املشايخ" .بذلك ُيمكننا أن نفهم
الصراع الدائر بني "مشايخ" جاؤوا ِمن
مدرسة واحدة .الصنف األول ستجده
َيـنـقــل حــديــث "امل ـ ــرأة ري ـحــانــة" بـكـثــرة.
الثاني ستجده ينقل حديث أن "املــرأة
ّ
"تخيروا
ناقصة عقل ودين" أو حديث
لنطفكم أوعية" .وخذ على ما ُيمكن أن
يفعله حــديــث ك ـهــذا ،ن ـبـ ّ
ـوي ،بصاحب
ّ
ً
ن ـفــس ه ــي أص ـ ــا م ـس ـت ـعـ ّـدة ل ـك ــل شــر.
ّ
نمطية
ِمــن هنا ،أيضًاُ ،يمكن أن نفهم
"ال ـش ـيــخ الـ ـ ــوردي" (ال ـك ـيــوت) الـســائــدة
هذه ّ
األيام .هذا الذي َي ّ
دس الصلف ِمن
ُّ
ُّ
الــتــراث تحت اّلــتــراب ،مكتفيًا بالقول:
ُ
"هـ ـ ــؤالء ال ي ـم ــث ـل ــون اإلسـ ـ ـ ــام" .طـبـعــا،
س ـت ـت ـهــافــت وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ،خــاصــة
تـلــك "الـكـيــوتـ ّـيــة" الـنــز ّعــة ،الستضافته
وتقديمه للناس على أنه "حبل النجاة".
ّ
قبل ثالث سنوات ،وإثر إقرار رفع ِسن
ال ـح ـضــانــة ع ـنــد ال ـطــائ ـفــة الـ ُـس ـنـ ّـيــة في
لبنان ،اعتصمت بعض النسوة ،أمام
امل ـج ـلــس اإلس ــام ــي الـشـيـعــي األع ـلــى،
للحصول إلى إقرار ُمماثل .يومها كان
ّ
رد مدير التبليغ الديني في املجلس،
ّ
الـشـيــخ عـبــد الـحـلـيــم ش ـ ــرارة ،أن "ه ــذا
ال ـت ـحـ ّـرك مضيعة لـلــوقــت .إن األح ـكــام
الـشــرعـ ّـيــة فــي ه ــذا املــوضــوع واضـحــة،
وال ُيمكن تغييرها إال ِمن خالل بحث
فقهي ُيمكن أن يـ ّـدوم ألجـيــال عــديــدة".
ك ــان الـشـيــخ ُم ـحــقــا ه ـنــا .لـكــن فــاتــه أن
ه ــذا ك ــان ينطبق عـلــى حـقـبــة "م ــا قبل
اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت" .امل ـس ــأل ــة اآلن ،ح ـت ـم ــا ،لــن
يحصل فيها تغيير غ ـدًا ،إنـمــا ،وهــذا
حتمًا أيـضــا ،لــن يــدوم ألجـيــال عديدة.
ّ
على األرجح أن الشيخ سيعيش ليراه
بنفسه.

ُ ّ
م ــرع ــب الـ ـ ــذي ك ــل ــف ت ـم ـث ـيــل امل ـج ـلــس
ال ـق ــدي ــم ،م ــا ح ــال دون تـسـلـيــم ج ــدول
ب ـ ـ ــامل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودات والـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــردة ال ـ ـعـ ـ ّ
ـامـ ــة
للمستشفى ،وجــدول املستخدمني مع
صفاتهم ورواتـبـهــم ،وج ــدول األطـبــاء
واخ ـت ـصــاصــات ـهــم ودوام ـ ـ ــات عـمـلـهــم،
ّ
وال ـب ـيــانــات املــالـ ّـيــة املـتـعــلـقــة بــالـفـتــرة
ال ـســاب ـقــة حـ ــول مـسـتـحـقــات ال ـج ـهــات
الضامنة والديون املترتبة للموردين
وسواهم ،على أن ُت ّ
عده اإلدارة القديمة
في مهلة أقصاها أسبوع واحــد ،ومن
املـفـتــرض أن تـصـ ّـدق ال ــوزارة املحضر
خ ــال أس ـب ــوع ،بــالـتــزامــن مــع تحويل
تواقيع اللجنة الجديدة إلــى مصرف
لبنان لتعديل «تحريك الحساب» الذي
يـتـيــح ل ـهــا ص ــرف األمـ ـ ــوال والـتــوقـيــع
عليها.
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مصرف لبنان يلملم نتائج هندساته

أزمة سيولة
في المصارف
ال يزال مصرف لبنان يعمل على لملمة
األث ــر السلبي ال ــذي أنتجته الهندسات
الـمــالـيــة الـتــي ب ــدأ تنفيذها مـنــذ نحو
ش ـهــريــن .فـقــد ب ــدأ يـمـتـ ّـص السيولة
الناتجة من هذه الهندسات ،من خالل
السماح للمصارف بإيداعها لديه على
فترات تراوح بين  5سنوات و 10سنوات،
وبفوائد تصل إلى %5.5
محمد وهبة
مـنــذ ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،ب ــدأ مـصــرف
لـبـنــان بتنفيذ هـنــدســة مــالـيــة كانت
لها نتائج واسعة في السوق املالية
ّ
والنقدية .ففيما تمكن مصرف لبنان
مــن جمع مبلغ يقترب مــن  12مليار
دوالر لتعزيز احتياطاته بالعمالت
األجنبية ،تـبـ ّـن أن املـصــارف حققت
أربـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــا اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي خـ ــال
األســابـيــع املــاضـيــة ،بقيمة تبلغ 4.2
مـ ـلـ ـي ــارات دوالر .وهـ ـ ـ ــذان ال ــرق ـم ــان
مرشحان لــارتـفــاع أكـثــر ،وال سيما
أن هذه الهندسة الجارية بال سقف،
بــل هــي مستمرة مــا دامــت املصارف
قـ ــادرة عـلــى اج ـت ــذاب ال ـ ـ ــدوالرات من
الخارج ودفع فوائد مرتفعة تسميها
عـ ـم ــوالت ت ـصــل نـسـبـتـهــا إلـ ــى %20
و.%30
املشكلة في هذه الهندسات ال تكمن
فقط في تمكني املصارف من تحقيق
أربــاح هائلة ّ
ممولة من املــال العام،

ب ــل أي ـض ــا ف ــي أن ـه ــا خ ـل ـقــت سـيــولــة
إض ــاف ـي ــة ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ــدى
املـصــارف بقيمة تــزيــد على  18ألف
مليار لـيــرة ،بــاإلضــافــة إلــى األرب ــاح
البالغة نحو  6300مليار ليرة .كيف؟
األمــر بسيط جـدًا ،فاملصارف باعت
ملصرف لبنان سندات الخزينة التي
تـحـمـلـهــا بــال ـل ـيــرة الـل ـب ـنــان ـيــة ،وهــو
دفـ ــع ل ـه ــا ف ـ ــورًا ث ـم ــن ال ـس ـن ــد بـسـعــر
إص ـ ـ ــداره ،م ــع ن ـصــف األربـ ـ ــاح الـتــي
ك ــان ــت املـ ـ ـص ـ ــارف س ـت ـح ـق ـق ـهــا ي ــوم
اسـتـحـقــاق ال ـس ـنــدات .وف ــي املـقــابــل،
اش ـت ــرط م ـصــرف لـبـنــان أن تـشـتــري
املصارف منه ،بنفس قيمة السندات
ال ـتــي بــاعـتـهــا ل ــه ،س ـنــدات بــالــدوالر
(ي ــوروب ــون ــدز) ،أو شـ ـه ــادات إي ــداع
بــالــدوالر يـصــدرهــا خصيصًا .هــذه
اآللـ ـي ــة ّأدت إلـ ــى ن ـت ـي ـجــة أس ــاس ـي ــة:
م ـصــرف لـبـنــان دف ــع ثـمــن الـسـنــدات
من ميزانيته وأصبحت املبالغ بني
يــدي املصارف التي تريد توظيفها
ح ـت ــى ال تـ ـك ــون ع ـب ـئ ــا ع ـل ـي ـه ــا .ه ــذا
ّ
يـعـنــي أن عـلــى امل ـص ــارف اسـتـثـمــار
هذه األمــوال وفق الخيارات املتاحة

ّ
قرر مصرف لبنان أن يتيح
للمصارف إيداع مبالغ
لديه بالليرة اللبنانية

المصارف باعت السندات لمصرف لبنان ثم اشترتها من السوق وباعتها مجددًا له لتحقيق المزيد من األرباح (مروان طحطح)

لها على النحو اآلتي:
ـ الخيار االول :إقراضها في السوق.
ول ـ ــذل ـ ــك ب ـ ـ ــدت ل ـ ــوح ـ ــات اإلع ـ ــان ـ ــات
املنتشرة على طــرقــات لبنان وعلى
صفحات اإلنـتــرنــت« ،منتشية» بما
ّ
تقدمه املصارف عن قروض بالليرة
الـلـبـنــانـيــة .إح ــدى اإلع ــان ــات تـقــول:
 1100مليار ليرة مخصصة إلقراض
امل ــؤس ـس ــات ال ـص ـغ ـيــرة ب ـف ــائ ــدة %7
للسنة األولى.
ـ الخيار الثاني :شراء سندات خزينة
ّ
بالليرة .هذا يعني أن على املصارف
أن تكتتب فــي إص ــدارات وزارة املــال
لسندات الخزينة بالليرة ،علمًا بأن
حـ ـس ــاب وزارة املـ ـ ــال ل ـ ــدى م ـصــرف
ّ
يسجل فائضًا يبلغ  11ألف
لبنان
م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة ،أي إن إصـ ـ ـ ــدارًا ك ـهــذا

م ـخ ـص ـص ــا الم ـ ـت ـ ـصـ ــاص ال ـس ـي ــول ــة
امل ـص ــرف ـي ــة س ـي ـك ــون م ـح ــرج ــا ج ـ ـدًا،
ألن ال تفسير له ســوى أنــه مساعدة
ل ـل ـم ـص ــارف ع ـل ــى ت ـع ـق ـيــم ال ـس ـيــولــة
وتمويل كلفتها باألموال العامة.
ال ـخ ـيــار ال ـثــالــث :إيـ ــداع ه ــذه املـبــالــغ
ل ــدى م ـصــرف ل ـب ـنــان .ال ــودائ ــع الـتــي
يستقبلها مصرف لبنان ،سواء تلك
ال ـت ــي ب ــال ــدوالر أو بــال ـل ـيــرة ،عليها
فــوائــد ال تتجاوز  ،%2وبالتالي إن
هذا الخيار ليس مطروحًا بالنسبة
إلى املصارف.
ّ
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات الـ ـث ــاث ــة ل ـي ـس ــت الـ ـح ــل
املـنـشــود فــي ظــل أس ــوأ أزم ــة سيولة
ب ــال ـل ـي ــرة لـ ــدى امل ـ ـصـ ــارف .فــال ـق ـطــاع
الـ ـ ـخ ـ ــاص يـ ـعـ ـي ــش أزمـ ـ ـ ــة م ــدي ــون ـي ــة
هائلة تبلغ  %105من الناتج املحلي

اإلجـمــالــي ،وحـجــم نـمـ ّـو التسليفات
خــال الـسـنــوات الخمس
تقلص فــي ّ
املاضية متأثرًا بالنمو االقتصادي
الضعيف الذي ال يصل إلى  %1.5في
أحسن أحــوالــه .أمــا وزارة امل ــال ،فقد
أحجمت عــن إصــدار سـنــدات خزينة
إضــاف ـيــة ت ـفــاديــا مل ــزي ــد م ــن ال ـح ــرج،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن ح ـ ـجـ ــم ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات
املـطـلــوبــة كـبـيــر جـ ـدًا وس ـي ــؤدي إلــى
زيــادة كبيرة في حساب وزارة املال
لدى مصرف لبنان من دون أي حاجة
فعلية ّ
تبي أن غالبية املصارف التي
شاركت في عملية تسييل السندات،
ق ـ ّـررت أن تــزيــد استفادتها مــن هذه
العملية مــن خــال استعمال املبالغ
ال ـن ــات ـج ــة م ــن ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـس ـي ـيــل فــي
ش ـ ــراء امل ــزي ــد م ــن سـ ـن ــدات الـخــزيـنــة

مؤشر

ميزان المدفوعات في أيلول:

النتيجة لميزان المدفوعات
الشهرين بين  2015و2016
(مليون دوالر أميركي)

فائض بقيمة  554.9مليون دوالر
في نهاية أيلول ّ ،2015
سجل ميزان املدفوعات فائضًا بقيمة
 554.9مليون دوالر .يأتي هذا الفائض بعد عجز متواصل منذ
عام  2011إذ بلغت قيمته التراكمية في نهاية  2015نحو 9423.2
مليون دوالر .وكان هذا العجز مستمرًا في خالل النصف األول
من عام  ،2016إلى أن بدأ مصرف لبنان بتنفيذ هندساته املالية
األخيرة في نهاية حزيران املاضي .يومها بدأت النتائج تنقلب
تدريجًا وعلى فترة قصيرة جدًا .وبحسب إحصاءات مصرف
لبنان ،فإنه في نهاية آبّ ،
سجل ميزان املدفوعات فائضًا لدى
ّ
مصرف لبنان بقيمة  3960.7مليون دوالر ،فيما سجل عجزًا
لدى املصارف واملؤسسات املالية بقيمة  2172.9مليون دوالر،
أي إن النتيجة اإلجمالية هي فائض بقيمة  1787.8مليون دوالر.
ثــم ّ
سجلت النتيجة اإلجمالية فــي نهاية أيـلــول فائضًا بقيمة
 188.7مليون دوالر ،لتصبح النتيجة التراكمية لألشهر التسعة
األولى من السنة الجارية ،فائضًا بقيمة  554.9مليون دوالر.
تحقق هذا الفائض من خالل العمليات التي قام بها مصرف
لبنان مع املـصــارف ،إذ عــرض تسييل محافظ بالليرة مقابل

امـتـصــاص مبالغ مــوازيــة بــالــدوالر تستقطبها امل ـصــارف من
ّ
الخارج .هذا األمر حفز تدفق مبالغ كبيرة بالدوالر من الخارج
إلى لبنان ،ما انعكس على نتائج ميزان املدفوعات الذي انقلبت
نتائجه مــن العجز إلــى الفائض خــال شـهــري آب وأي ـلــول ،أي
الفترة التي تلت تنفيذ الهندسات ،علمًا بــأن تنفيذها ال يزال
مستمرًا إلى اليوم.

نتيجة ميزان المدفوعات ( 2009ـ )2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014

7899.1
3324.5
-1996.2
-1536.9
-1128.2
-1407.6

كانون الثاني
شباط
آذار
نيسان
ايار
حزيران
تموز
آب
أيلول
تشرين االول
تشرين الثاني
كانون االول
املجموع

2015
-280.2
-152.6
-417.4
-136
-189.2
-794.3
-2.4
-332
-121.8
-395.5
-815.7
-372.4
-3354.4

2016
-718.9
-362.6
-287.6
-254.9
-861.6
-13
-352.1
-1787.8
-188.7
554.9
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قضاء

قنوات الهدر
دأب مصرف لبنان على تنفيذ ما
يسمى «هندسات» مالية ونقدية
منذ فترة طويلة متزامنة مع بدء
تثبيت سعر صرف الليرة .ليس
هناك هدف واحد من هذه العملية،
بــل هـنــاك أه ــداف عــديــدة ،إذ إنها
أداة يستعملها م ـصــرف لبنان
ل ـت ـغــذيــة ال ـن ـظ ــام امل ــال ــي وال ـن ـقــدي
والدفاع عن سياساته .الهدف من
هذه األدوات ،جمع ال ــدوالرات من
السوق ووضعها في احتياطات
م ـصــرف لـبـنــان حـيــث تستعمل
لـلــدفــاع عــن تثبيت سعر صرف
ال ـل ـي ــرة ،م ــع فـ ــرق واح ـ ــد ،ه ــو أن
مـصــرف لبنان استهلك األدوات
ال ـس ــاب ـق ــة ح ـت ــى ب ــات ــت ج ــدواه ــا
ال ـس ــوق ـي ــة ض ـح ـل ــة جـ ـ ـ ـدًا .فـعـلــى
هــامــش تـنـفـيــذ ه ــذه الـهـنــدســات،
بقديمها وجديدهاّ ،
تبي أن الرابح
األكبر هو القنوات التي ّ
تمر فيها
ال ـع ـم ـل ـيــات امل ــال ـي ــة وال ـن ـق ــدي ــة ،أي
املـ ـص ــارف ال ـت ــي راك ـم ــت رؤوس
أموال ضخمة ،واستقبلت قاعدة
واس ـ ـعـ ــة مـ ــن الـ ـ ــودائـ ـ ــع وح ـق ـقــت
أرباحًا هائلة على ّ
مر السنوات.

املطروحة فــي األس ــواق ،أو تلك التي
تصدرها وزارة املــال بصورة دوريــة.
املـ ـص ــارف ب ــاع ــت ال ـس ـن ــدات مل ـصــرف
لبنان ثم اشترت السندات من السوق
وباعتها بعد يــوم أو اثـنــن ملصرف
ل ـب ـنــان لـتـحـقـيــق امل ــزي ــد م ــن األرب ـ ــاح.
وبــالـنـسـبــة إل ــى ال ـخ ـيــار ال ـث ــال ــث ،أي
اإلي ـ ـ ـ ــداع ل ـ ــدى مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان ،ف ــإن
هــذا األم ــر ليس خـيــارًا بالنسبة إلى
املصارف الساعية إلى تحقيق املزيد
من األرباح.
إزاء هــذا الــواقــع ،ق ـ ّـرر مـصــرف لبنان
أن ي ـض ـيــف إلـ ــى «بـ ــدعـ ــة» ال ـه ـنــدســة
التي خلقت كل هذه السيولة ،منتجًا
للودائع املصرفية لديهّ .
قرر مصرف
لبنان أن يتيح للمصارف إيداع مبالغ
لديه بالليرة اللبنانية في حسابات

ّ
مجمدة على فترات استحقاق من 5
س ـنــوات إل ــى  7س ـنــوات و 9سـنــوات
و 10س ـ ـنـ ــوات .الـ ـف ــوائ ــد ع ـل ــى ه ــذه
اإليـ ـ ــداعـ ـ ــات امل ـت ــوس ـط ــة وال ـط ــوي ـل ــة

القطاع الخاص يعيش
أزمة مديونية هائلة
تبلغ  105%من الناتج
المحلي اإلجمالي

األمد ،تراوح بني  %4.5و.%5.5
ه ــذا امل ـن ـتــج ،أو ه ــذا ال ـت ـعــديــل على
الهندسة املالية ،يتيح ملصرف لبنان
امتصاص القسم األكـبــر مــن املبالغ
ّ
ال ـتــي ضــخـهــا فــي ال ـســوق مــن خــال
عملية تسييل السندات بالليرة .لكن
قيامه بهذه العملية ،يأتي في إطار
ام ـت ـص ــاص أي م ـفــاع ـيــل تـضـخـمـيــة
لهذه السيولة ،وهــو بمثابة مرحلة
انـتـقــالـيــة قـبــل أن تـعـيــد وزارة امل ــال
إصـ ـ ـ ــدار س ـ ـنـ ــدات خ ــزي ـن ــة ب ــأح ـج ــام
كـبـيــرة ت ـتــاءم مــع حــاجــات الـســوق.
أمـ ــا ال ــراب ــح األكـ ـب ــر ،ف ـهــو امل ـص ــارف
دائمًا ،التي ستحقق أرباحًا إضافية
مــن هــذه العمليات ،بما يــوازي 850
مـلـيــار ل ـيــرة سـنــويــا ك ـحـ ّـد أدنـ ــى ،أو
 990مليار ليرة ّ
كحد أقصى.

العبرة في النتائج

ّ
ُ
التحقيق مستمر مع
«سوكلين» وأخواتها
هديل فرفور

واصـ ـ ـ ـ ــل ق ـ ــاض ـ ــي الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق األول فــي
بـ ـي ــروت ال ـق ــاض ــي غ ـس ــان عـ ــويـ ــدات ،فــي
ً
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،اس ـت ـجــوابــه ك ــا مــن:
شــركــة "س ــوك ـل ــن"" ،س ــوك ــوم ــي" ،الـشــركــة
االس ـ ـت ـ ـش ـ ــاري ـ ــة "الس ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــو" وال ـ ـشـ ــركـ ــة
االستشارية "دي جاي جونز"ُ ،مستكمال
بذلك التحقيقات التي افتتحت في شهر
نيسان املاضي.
هذه التحقيقات جاءت على خلفية ادعاء
النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم
ع ـل ــى هـ ــذه الـ ـش ــرك ــات ،ف ــي ُش ـه ــر ش ـبــاط
املــاضــي ،نتيجة الــدعــوى امل ّ
قدمة ضدها
من قبل بعض البلديات والنائب سامي
الـجـمـ ّـيــل وال ــوزي ــر الـســابــق وئ ــام وه ــاب.
وكـ ــان ال ـقــاضــي ابــراه ـيــم ق ــد ّ
ادع ـ ــى على
ال ـشــركــات األرب ــع بــالـجــريـمــة املنصوص
عليها في املادة  363من قانون العقوبات
ّ
واملادتني  359و( 219تتعلق باالختالس
واسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ــوظـ ـيـ ـف ــة) ،ط ــالـ ـب ــا إجـ ـ ــراء
التحقيقات االسـتـنـطــاقـيــة ،وإصـ ــدار كل
مذكرة يقتضيها التحقيق.
في ختام الجلسة ،أمهل القاضي عويدات
ال ـفــرقــاء مـهـلــة  15يــومــا لـتـقــديــم الــدفــوع
ال ـش ـك ـل ـيــة ولـتـعـلـيـقـهــم ع ـلــى اس ـت ـجــواب
املــدعــى عليهم ،على أن يتم الـتـبــادل في
الـقـلــم وتـعـيــن مــوعــد للجلسة فــي وقــت
الحـ ــق .ي ـقــول امل ـحــامــي ال ـنــا ُشــط واص ــف
حــركــة إن مـحــامــي الـجـهــة املــدع ـيــة زي ــاد
بيطار ّ
قدم طعنًا في صحة تمثيل شركة
" ُســوكــومــي" ،الفتًا الــى أن بقية الشركات
امل ّدعى عليها تم استجوابها.
يــوضــح املـحــامــي بـيـطـ ُـار فــي ات ـصــال مع
"األخ ـ ـبـ ــار" ،أن الـجـهــة املــدع ـيــة أرادت أن
ُيستجوب ُممثل عن مجلس إدارة شركتي
ســوكـلــن وســوكــومــي أو رئ ـيــس مجلس
اإلدارة م ـي ـســرة س ـك ــرة" ،أي األش ـخــاص
ال ــذي ــن ت ــول ــوا إدارة ال ـش ــرك ــة ،وذلـ ــك كي
ن ـت ـم ـكــن م ــن ال ـح ـص ــول ع ـل ــى م ـع ـلــومــات
دقـيـقــة"ُ .يضيف بيطار فــي هــذا الـصــدد:
"ح ـضــر االس ـت ـج ــواب مـمـثــل ع ــن مجلس
اإلدارة ُع ّي خالل الفترة التي أقمنا فيها

الــدعــوى ،ما يعني أن اإلجــابــات التي قد
ّ
ُيعطيها ربما تكون ُمــركـبــة"ُ ،مستطردًا:
"القاضي يأخذ األقوال من ميسرة سكرة
مش متل ملا يستجوب حدا تعني من كم
شهر".
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،يـ ـق ــول ح ــرك ــة إن إحـ ــالـ ــة مـلــف
ال ـق ـض ـي ــة ال ـ ــى ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة امل ــال ـي ــة
تـمـهـيـدًا ل ـصــدور ال ـق ــرار الـظـنــي متوقف
عـلــى ب ـ ّـت صـحــة الـتـمـثـيــل .يـصــف حــركــة
هــذه التحقيقات بــ"الـجــديــة"ُ ،مشيرًا الى
أن ــه ،ب ـخــاف بـقـيــة الـتـحـقـيـقــات ،لــم تجر
م ـ ـحـ ــاوالت ل ـتــأج ـيــل ال ـت ـح ـق ـي ـقــات بـغـيــة
"تـنــويـمـهــا" ،لـكـنــه ســرعــان مــا يستطرد:
"ال ـع ـب ــرة ف ــي ال ـن ـت ــائ ــج" ،ف ــي إشـ ـ ــارة الــى
التحدي الذي يواجهه القاضي عويدات
في مسألة إدانــة الشركات بشكل واضح
وصــريــح "انسجامًا مــع مــا ورد فــي قــرار
القاضي ابراهيم".
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـك ـت ـف ــي املـ ـكـ ـت ــب اإلع ــام ــي
لـشــركـتــي ســوك ـلــن وس ــوك ــوم ــي بــالـقــول
إن الـشــركـتــن مـلـتــزمـتــان سـقــف الـقـضــاء
اللبناني ولديهما كامل الثقة في األحكام
التي يصدرها.
وك ــان نـ ّـص اإلحــالــة ال ــذي قـ ّـدمــه القاضي
اب ــراه ـي ــم ق ــد ل ـفــت الـ ــى "حـ ـص ــول تــاعــب
وأخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء ومـ ـم ــاطـ ـل ــة ف ـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ ع ـقــد
الجمع والكنس من قبل شركة سوكلني
وتقاضي أمــوال عن أعمال لم تنجز ،في
ظل غياب الرقابة الفاعلة والتقصير في
إتـمــامـهــا وف ـقــا لـلـعـقــد" .كــذلــك ذك ــر نص
اإلح ــال ــة "ح ـص ــول م ـخــال ـفــات ف ــي تنفيذ
أعـ ـم ــال امل ـع ــال ـج ــة وال ـط ـم ــر الـ ـت ــي ُيـثـبــت
ع ــدم إن ـجــازهــا وف ـقــا ل ـش ــروط الـعـقــد مع
شركة سوكومي واستنادًا إلى الكميات
امل ـت ـفــق ع ـل ـي ـهــا ،م ــع امل ـطــال ـبــة واإلصـ ـ ــرار
عـلــى تـقــديــم فــواتـيــر وقـبــض مـبــالــغ غير
ً
مستحقة" ،فضال عن "عــدم تنفيذ طريق
ال ـنــاع ـمــة ـ ـ ـ ع ــن درافـ ـي ــل ـ ـ ـ ب ـعــورتــه وفـقــا
ل ـل ـشــروط الـفـنـيــة امل ـن ـصــوص عـلـيـهــا في
ال ـع ـقــد" .واعـتـبــر نــص اإلح ــال ــة أن كــل ما
تـ ـق ـ ّـدم "ي ــؤل ــف ش ـب ـهــة ب ـح ـصــول ض ــروب
الحيلة املقصودة في تنفيذ هذه العقود
واإلشراف على تنفيذها".

تقرير

أزمة موز تلوح في األفق
ّ
بعد التفاح ،تلوح في األفق أزمة جديدة:
ّ
إنها أزمة تصدير املوز .أما السبب املباشر
لها ،فهو إغــاق الـحــدود الـسـ ّ
ـوريــة بوجه
اللبنانية ،كـ ّ
ّ
ـرد فعل على قرار
الـصــادرات
وزير الزراعة أكرم شهيب الذي اتخذه في
نـيـســان املــاضــي وال ـقــاضــي بـمـنــع إدخ ــال
شــاح ـنــات ال ـخ ـضــار وال ـفــاك ـهــة مــن منشأ
سوري إلى لبنان لغاية شباط .2017
ت ـس ـت ـق ـطــب ال ـ ـسـ ــوق الـ ـس ــوري ــة  %90مــن
ص ــادرات املــوز اللبناني ،التي بلغت عام
 ،2010قـبــل ب ــدء ال ـح ــرب ال ـس ـ ّ
ـوري ــة ،نحو
ّ
 95أل ــف ط ــن .تــراجـعــت ه ــذه الـكــمـيــة بعد
عــام  2010نتيجة انخفاض سعر العملة
وتـ ـن ــام ــي الـ ـهـ ـج ــرة ال ـ ـسـ ـ ّ
ـوريـ ــة ،ف ـحــاولــت
ال ـح ـكــومــة ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة إيـ ـج ــاد أو تـطــويــر
ّ
املحلي ،من ضمنها
أسواق جديدة للموز
السوق األردنـ ّـيــة التي استوردت نحو 10
آالف طن سنويًا فقط ،فلم ّ
تعوض السوق
ّ
الـسـ ّ
جمعية املــزارعــن
ـوريــة .يقول رئيس
اللبنانني أنـطــوان الحويك لــ"األخـبــار" إن
"ق ــرار شـهـ ّـيــب بمنع ال ـص ــادرات الـسـ ّ
ـوريــة
الـلـبـنــانـ ّـيــة سـيــف ذو ح ـ ّـدي ــن ،يــدفــع ثمنه
ال ـي ــوم م ــزارع ــو املـ ــوز ف ــي ل ـب ـنــان ،نتيجة
س ـي ــاس ــة ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ب ــامل ـث ــل الـ ـت ــي تـنـتـهـجـهــا
ّ
الحكومة السورية بامتناعها عن إعطاء
إجازات الستيراد املوز اللبناني".

ّ
ب
شهي
الحويك :قرار
ّ
بمنع ّ الصادرات السورية
اللبنانية يدفع ثمنه اليوم
مزارعو الموز في لبنان

في املقابل ،ال تجد وزارة الزارعة أن هناك
ّ
أزمة ما في األفــق ،وتعلل مصادرها قرار
الوزير بأنه "أتى نتيجة مطالبات ّ
عدة من
نقابات مختلفة للمزارعني ،بهدف حماية
ّ
اللبنانية
مصالحهم ،ومنع إغراق السوق
َ
ّ
ّ
خلفية
السورية ،وهو ليس ذا
باملنتجات
ّ
سياسية".
وتشير مصادر الوزارة إلى "اجتماع عقد
مـنــذ يــومــن م ــع م ــزارع ــي امل ــوز وال ــوزي ــر،
ُّ
حـيــث ّ ات ـفــق عـلــى املـضــي بـحـلــول واقـعـ ّـيــة
ل ـت ـجــنــب أي ك ــارث ــة ع ـل ـي ـهــم ،وذلـ ـ ــك عـبــر
ال ـتــواصــل م ــن خ ــال ال ـج ـهــات الـلـبـنــانـ ّـيــة
ّ
ّ
السورية (حزب الله)
املقربة من الحكومة

لفتح الحدود للموز اللبناني" ،وتضيف
امل ـصــادر" :االت ـص ــاالت جــاريــة والـتـجــاوب
وارد من الجانب السوري".
يـ ـع ـ ّـد ه ـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع امل ـت ـن ــام ــي س ــر ّي ـع ــا،
حديثًا نسبيًا ،وبحسب حويك "بشرنا
ّ
كارثية له منذ عام  ،2007لكونه
بنهاية
ُب ـن ــي ع ـلــى رس ــم وض ـع ـتــه س ــوري ــا على
املــوز األجنبي املـصـ ّـدر إليها باستثناء
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ن ـت ـي ـجــة ات ـف ــاق ـي ــة الـتـيـسـيــر
العربية التي ّ
ّ
ميزته بتعامل تفاضلي،
ّ
أتاحت له املنافسة في السوق السورية.
اليوم ُينتج لبنان سنويًا نحو  250ألف
طــن مــن امل ــوز %60 ،لالستهالك املحلي
و %40للتصدير .يباع الكيلو راهنًا مع
ّ
املرجح
بدء املوسم بنحو  350ليرة ،من
أن ينخفض إلى  200ليرة إذا ُ
كسد ،وهو
ّ
األم ــر امل ـتــوقــع ،خـصــوصــا أن الحكومة
ال ـس ـ ّ
ـوري ــة فـتـحــت اع ـت ـم ــادات السـتـيــراد
املوز من دول أخرى غير لبنان" .ويتابع
الـ ـح ــوي ــك" :ت ـك ـم ــن الـ ـحـ ـل ــول اآلن ـ ـيـ ــة فــي
السوري
تكثيف االتصاالت مع الجانب ُ
أو التعويض على مــزارعــي املــوز أســوة
ّ
الجذرية
بمزارعي التفاح"ّ .أمــا الحلول
الـتــي تستلزم جـ ّ
ـديــة لتنفيذها فتكمن
ّ
عضوية
"فــي تحويل هــذه الــزراعــة إلــى
كما سبق لنا أن اقترحنا منذ أكثر من

عشر س ـنــوات ،واالسـتـفــادة مــن اتفاقية
الـشــراكــة مــع االتـحــاد األوروب ــي لتنويع
وجهات تصدير املوز".

اليوم ُينتج لبنان
سنويًا نحو 250
ألف طن من الموز
(مروان طحطح)
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ورد كاسوحة *
ّ
ال يمكن فهم الظاهرة التي يمثلها ميشال
ع ـ ـ ــون بـ ــاالع ـ ـت ـ ـمـ ــاد فـ ـق ــط عـ ـل ــى ت ـح ـل ـي ــات
ّ
املتغيرة تجاه سوريا ،أو موقعه
لسياساته
مــن امل ـعــادلــة الــداخـلـيــة ال ـتــي ك ــان يحكمها
حـتــى ف ـتــرة قــريـبــة ال ـص ــراع ب ــن معسكري
 8و 14آذار .ثـ ّـمــة أهـمـيــة طبعًا لـهــذا البعد
ف ــي ص ـع ــوده ولـكـنـهــا مـقـتــرنــة بــاملـسـ ّـبـبــات
األخــرى له والتي ُيعتبر التمثيل الشعبي
ال ــواس ــع أح ــد أه ـ ّـم أركــان ـهــا .ف ـلــوال امـتــاكــه
لهذه القاعدة الشعبية الواسعة ملــا أمكنه
أن ي ـن ـتــزع ح ـ ّـص ــة وازن ـ ــة ف ــي الـسـلـطــة بعد
توقيع اتفاق الدوحة ،وال أن يعقد تحالفات
ً
م ــع أطـ ــراف تـمـتـلــك ب ــدوره ــا تـمـثـيــا كبيرًا
وتستطيع مــن موقعها الــداخـلــي  -والحقًا
اإلق ـل ـي ـمــي -ال ــدف ــاع بــاسـتـمــاتــة ع ــن وص ــول
الرجل إلى الرئاسة ،حتى لو اضطرها األمر
إلــى "االشـتـبــاك" مــع حلفاء ُيعتبرون أقــرب
إلـيـ ّهــا بكثير مــن ع ــون .فــي نـظــام سياسي
م ـعــقــد وق ــائ ــم ع ـلــى امل ـحــاص ـصــة كــالـنـظــام
اللبناني يستحيل استبعاد األطــراف التي
ّ
تمثل حاالت شعبية من التمثيل السياسي،
ُ
وفي حال استبعدت من املعادلة كما حصل
مع عــون عقب توقيع اتفاق الطائف فإنها
ســرعــان مــا ت ـعــود إل ــى حجمها وتمثيلها
الطبيعيني بمجرد زوال العامل املوضوعي
ال ــذي ّ
تسبب فــي إبـعــادهــا .وه ــذا مــا حصل
بعد الخروج السوري العسكري من لبنان،
ّ
غير أن العوامل املوضوعية التي أتــى بها
الخروج كانت "أقــوى" من تلك التي انتهت
بزواله ،فكان التحالف الرباعي الــذي قطع
ال ـط ــري ــق مـ ـج ــددًا ع ـلــى ان ـت ـخ ــاب ــات نـيــابـيــة
ـاو" للكتل الشعبية
تـسـمــح "بتمثيل م ـت ـسـ ٍ
الـكـبــرى ّ .هـكــذا ،اسـتـمـ ّـرت حــالــة منع الرجل
وم ــا يـمــثــل مــن الـحـصــول عـلــى نصيبه في
ال ـح ـك ــم ،واح ـ ـتـ ــاج األمـ ـ ــر إلـ ــى حـ ــرب ك ـبــرى
وجـ ــولـ ــة ع ـن ــف أهـ ـل ــي ح ـت ــى ُي ـ ـعـ ــاد إن ـت ــاج

ّ
تغيرات المشهد اإلقليمي

ومع انشغال النظام هنا بأزمته الداخلية
ّ
اخـتــلــت م ـ ُجــددًا ال ـتــوازنــات الـسـيــاسـيــة في
لبنان ،واضطرت الكتل النيابية املتحالفة
مــع ســوريــا إلــى تدبير أمــورهــا بمعزل عن
املــرجـعـيــة اإلقـلـيـمـيــة ال ـتــي كــانــت تـتـشــارك
مــع الـسـعــوديــة فــي إدارة الـشــأن اللبناني.
فــي ه ــذه املــرح ـلــة س ــاد وه ـ ٌـم ل ــدى األفــرقــاء
ال ــداخ ـل ـي ــن امل ـن ــاوئ ــن ل ـس ــوري ــا بــإمـكــانـيــة
ّ
ال ـت ـحــكــم بــالـلـعـبــة ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـبــر ّ املــزيــد
م ــن إض ـع ــاف ال ـن ـظــام ه ـنــا ،وف ــي ظــنـهــم أن
إضـعــافــه عـبــر دع ــم االحـت ـجــاجــات والـعـمــل
املـسـلــح امل ـن ــاوئ ل ــه سـيـنـعـكــس عـلــى نـفــوذ
حلفائه في الداخل ،وعلى رأسهم حزب الله
وعون .ولكن سرعان ما ّ
الوهم مع
تبدد هذا
ّ
ّ
ـدخــات
تعقد املـســألــة الـســوريــة وتــزايــد الـتـ ّ
اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة فـيـهــا ،وه ــي تــدخــات
تجعل حتى من الحضور الكبير لحزب الله
على الساحة السورية أمرًا غير حاسم على

أولويات مصر والسعودية :جسر الملك سلمان أم
ناصر الحسيني *

/alakhbarnewspaper

املعادلة الداخلية ّ على قاعدة إعطاء عون -
وســواه طبعًا -حقه في التمثيل السياسي.
قاد ذلك البالد إلى إبرام تسوية في الدوحة
تجب الطائف ولكنها تسمح ملن ّ
ّ
همشته
ال
تــوازنــاتــه بـمـعــاودة الـحـضــور فــي العملية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ب ـح ـي ــث ي ـح ـص ــل ال ـت ـص ـح ـيــح
مــن دون املـســاس بحصص الـكـتــل األخــرى
التي أنصفها الطائف ،وأتــاح لها الدخول
ُف ــي مـ ـع ــادالت اإلق ـل ـي ــم .ع ـلــى ه ــذا األس ــاس
أجريت االنتخابات النيابية ّفي عام 2009
الذي يمثله عون على
وحصل فيها التيار ّ
كتلة نيابية كبيرة تمثل أغلبية حقيقية
بــالـنـسـبــة إل ــى بـيـئـتــه االج ـت ـمــاع ـيــة .ونـظـرًا
لـحـجــم ه ــذه الـكـتـلــة فــإنـهــا اسـتـطــاعــت عبر
التحالفات التي عقدتها مع الكتل األخرى
املـمــاثـلــة لـهــا مــن حـيــث الـحـجــم الـتــأثـيــر في
املعادالت الداخلية قبل وبعد وقوع األزمة
السورية.

ه ـ ـنـ ــاك تـ ــوتـ ــر ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات امل ـ ـصـ ــريـ ــة ـ ـ
السعودية بحاجة إلى أن نراقب تفاعالته
كــي ن ـعــرف إذا كــانــت ه ــذه الـعــاقــة ســائــرة
باتجاه مزيد من الشحن والحقًا االنفجار،
أو ق ــاب ـل ــة ل ـل ـه ـم ــود واالسـ ـتـ ـك ــان ــة .م ــؤخ ـرًا
ظهر إلى العلن ما اعتمل على مدى أشهر
ف ــي ج ـ ــرح الـ ـع ــاق ــات ب ـي ـن ـه ـمــا ،وال ـ ـ ــذي لــم
ينجح خـ ّـيــاطــوه منذ أيــام حــرب اليمن في
ستينيات القرن املاضي بني الرئيس جمال
ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر والـ ـسـ ـع ــودي ــن ف ــي إب ــرائ ــه،
وت ـ ـ ّـم نـ ــزع ف ـت ـيــل االح ـت ـق ــان وإغ ــاق ــه عـلــى
تناقضات قومية ودينية وسياسية على
األدوار واملواقع.
لسان حال مصر اليوم يتلخص في "تزاحم
سحب مثيرة للريبة والشكوك فــي وجــود
رغبة لفرض حصار اقتصادي على مصر
ألسـ ـب ــاب ب ــات ــت م ـع ـلــومــة ،ف ــاالخ ـت ــاف مــع
مصر في بعض القضايا اإلقليمية ال يعني
إش ـه ــار س ـيــف ال ـخ ـصــومــة أو ال ـش ــروع في
ّ
ممارسات هدفها هز كيان الدولة املصرية
ومـحــاولــة تصدير ص ــورة أنـنــا يمكننا أن
نذل هذا البلد ألنه يخالف توجهاتنا"(.)1
فيما لسان حــال السعودية يقول" :إشكال
مـصــر ال ـي ــوم أن ـهــا م ــا زال ــت تـعـيــش أوه ــام
قيادة العالم العربي ،وأنه ال أحد يستحق
ه ــذه ال ـق ـي ــادة س ــواه ــا ،وامل ـع ـض ـلــة الـكـبــرى
هـنــا أن مـصــر ال ت ـبــدو مـهـيــأة ال سياسيًا
وال اقـتـصــاديــا لـلـقـيــادة ،وخ ــاف ذل ــك فــإن
تركيبتها الداخلية لم تتمكن من مواء مة
متطلبات شعبها ،لذلك فهي غير موجودة
ً
أصال في القضايا العربية ،حتى في الدول
ال ـت ــي ت ـقــع ع ـلــى ح ــدوده ــا ت ـجــدهــا مغيبة
بالكامل ،فكيف بالدول األبعد؟!" (.)2
السؤال اآلن :ملــاذا هــذا التوتر بني البلدين
ف ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ،وقـ ــد كـ ــان ن ـظ ــام حـسـنــي
مـبــارك لقرابة  30عــامــا على ال ــدوام ينسق
السعودية؟ قبل اإلجابة،
مواقف مصر مع
ّ
ّ
ال ب ـ ّـد م ــن ال ـق ــول إن ال ـت ـمــنــع امل ـص ــري عــن
االن ـ ـخـ ــراط ف ــي ق ـض ــاي ــا امل ـن ـط ـقــة ملـصـلـحــة
ال ـت ـي ــار ال ـس ـع ــودي امل ــواج ــه إلي ـ ــران وت ـيــار

تعجب
املقاومة واملمانعة في املنطقة ،مثار
ٍ
سـعـ ٍّ
ـودي ،فمن يرغب بعالقات "دافـئــة" مع
تل أبيب وهو الرئيس املصري عبد الفتاح
ال ـس ـي ـســي ال تـ ــراه ي ـس ـعــى مل ــواء م ــة رغـبـتــه
ت ـل ــك ف ــي س ــوري ــا أو ال ـي ـم ــن وم ـ ــع ال ـح ـلــف
الـجــديــد الـسـعــودي اإلســرائـيـلــي األمـيــركــي.
ّ
بل إن النظام املصري يترك الحبل ممدودًا
ّ
وم ــرخ ــى م ــن جــان ـبــه م ــع ال ـس ـع ــودي ــة ،ف ــإن
ّ
شـ ّـدتــه الــريــاض شـ ّـدتــه القاهرة وإن أرخته
ال ــري ــاض ان ـصــرفــت ال ـق ــاه ــرة إل ــى أم ــوره ــا
ّ ّ
ليتبي أن مصر
الـخــاصــة مــديــرة ظـهــرهــا،
لديها حسابات أخرى:
فـ ــال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ت ـح ـس ـب ــت م ـس ـب ـق ــا الحـ ـتـ ـم ــال
تــوقــف الــريــاض عــن تــزويــدهــا ب ــاإلم ــدادات
ال ـن ـف ـط ـيــة ،وأجـ ـ ــرت عـ ـق ــودًا اح ـت ـيــاط ـيــة مــع
عدة موردين تزامنًا مع توقيع االتفاق مع
آرام ـكــو الـسـعــوديــة أوائ ــل نـيـســان املــاضــي،
ّ
وبعد وقفها ّ
هددت بأن إيران والكويت قد
تكون في عــداد قائمة املوردين للمشتقات
ً
النفطية إلــى مصر ،ومــا لبثت قليال حتى
ّ
وق ـع ــت م ــع اإلمـ ـ ــارات ع ـق ــودًا شـبـيـهــة بتلك
امل ــوقـ ـع ــة مـ ــع ش ــرك ــة آرامـ ـ ـك ـ ــو ل ـل ـم ـش ـت ـقــات
النفطية من حيث التسهيالت...
"قصة" جزيرتي تيران وصنافير أيضًا لم
تنتهِ في تمثيلية املحاكم.
قناة املنار التي أنزلت من على "القمر" قبل
زيارة امللك سلمان التاريخية إلى القاهرة
التي أرســت "التحالف املصري السعودي"
في إبريل /نيسان املاضي يمكن أن تصعد
عليه ثاني.
ج ـ ـسـ ــر املـ ـ ـل ـ ــك س ـ ـل ـ ـمـ ــان بـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن لــم
ً
ي ـت ـح ـق ــق مـ ـن ــه شـ ـ ــيء وأص ـ ـ ـ ــا املـ ـص ــري ــون
سيحرصون على عــدم تمركز السعوديني
في الجزيرتني التي يعتزمون ،وفق ضابط
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات الـ ـسـ ـع ــودي ال ـس ــاب ــق أن ــور
عشقي ومنسق االتصاالت مع الصهاينة،
إشراك اإلسرائيليني في عمرانها وجعلها
مـنـطـقــة م ـف ـتــوحــة أمــام ـهــم ت ـحــت ال ـس ـيــادة
ال ـس ـع ــودي ــة… ول ـع ــل الـتـمـهــل امل ـص ــري في
بـنــاء الـجـســر م ــرده ،إضــافــة إل ــى استكمال
حسم هوية الجزيرتني ،الخوف من سهولة
سيالن "املد الدعوي" السلفي إلى الصعيد

املصري وناسه الطيبني املتقبلني بالفطرة
ال ـحــديــث ال ــدي ـن ــي ،ح ـيــث الـقـبـضــة األمـنـيــة
املصرية تخف عــن مثيلتها فــي العاصمة
وامل ـ ـ ــدن الـ ـكـ ـب ــرى ،وه ـ ــو أم ـ ــر يـ ـ ــراه ال ـن ـظــام
املصري وجع رأس إضافي بالغنى عنه.
ه ــذا ب ـخ ـصــوص "ال ـح ـب ــل"ّ ،أمـ ــا إذا نـظــرنــا
ً
إلى "العصا" فنرى مثال عدم لقاء الرئيس
السيسي مع ولــي العهد السعودي األمير
م ـح ـمــد ب ــن ن ــاي ــف أثـ ـن ــاء ت ــواج ــده ـم ــا عـلــى
رأس وفديهما في اجتماعات األمم املتحدة
الشهر املاضي ،فيما التقى وزير خارجيته
ســامــح ش ـكــري مــع نـظـيــره اإلي ــران ــي جــواد
ظــريــف .وقــد عـ ّـبــر مـســؤول سـعــودي سابق
ع ــن امل ــواق ــف امل ـص ــري ــة وم ـي ـل ـهــا لـلـمــواقــف
اإلي ــران ـي ــة وال ــروس ـي ــة ف ــي س ــوري ــا بــالـقــول
ّ
إن الـقـيــادة السعودية ُ
"صـعـقــت باالنفتاح
املصري املتسارع تجاه خصمها اإليراني"،
وب ــأنـ ـه ــا "طـ ـعـ ـن ــة فـ ــي الـ ـظـ ـه ــر بـ ـع ــد ح ــزم ــة
املساعدات املالية الضخمة التي ضختها
في الخزانة املصرية املفلسة" (.)3
وقبل أيــام ّ
صوتت مصر في مجلس األمن
ل ـصــالــح م ـش ــروع قـ ــرار تــدع ـمــه الـسـعــوديــة
بخصوص حلب السورية وبعدها بساعة
صـ ّـوتــت مل ـشــروع ق ــرار روس ــي ب ـشــأن حلب
ّ
أي ـض ــا ب ــاإليـ ـج ــاب ،ب ـح ـجــة أن امل ـش ــروع ــن
ك ـل ـي ـه ـمــا ي ـت ـض ـم ـنــان ح ــرص ــا ع ـل ــى أرواح
امل ــدنـ ـي ــن وي ـط ـل ـب ــان وقـ ـف ــا إلط ـ ـ ــاق ال ـن ــار
ّ
َوي ــت ـف ـق ــان م ــع ال ـت ــوج ـه ــات امل ـص ــري ــة .وقــد
قـ ــرأ املـ ـن ــدوب ال ـس ـع ــودي امل ــوق ــف امل ـصــري
ّ
ووص ـف ــه ب ــ"امل ــؤل ــم" م ـت ـحـ ّـس ـرًا أن الـسـنـغــال
أقرب إلى املوقف العربي من موقف مصر.
ّ
إن مـحــاولــة تفسير االزدواج امل ـصــري في
ّ
تصويتها تشير إلــى أن الـتـصــويــت األول
ّ
غ ـي ــر ح ـق ـي ـقــي ل ـي ـقــن الـ ـق ــاه ــرة أن روس ـي ــا
س ـ ــوف ت ـج ـه ـضــه ب ــال ـف ـي ـت ــو ،وال ـت ـص ــوي ــت
الـثــانــي هــو املــوقــف الحقيقي لـلـقــاهــرة من
األزمة السورية "الداعم" بالنتيجة للموقف
الــروســي واإلي ــران ــي والـنـظــام ال ـس ــوري ،إذ
ك ـ ــان ب ــإمـ ـك ــان مـ ـن ــدوب م ـص ــر ف ــي مـجـلــس
األم ــن ـ وهــي عضو فيه ـ عـمــرو أبــو العطا
االمتناع عــن التصويت بحجة تصويتها
على مشروع القرار األول.

ل ـق ــد ش ــارك ــت م ـص ــر ف ــي م ــؤت ـم ــر غ ــروزن ــي
الـ ــذي رع ـتــه بــاألصــالــة روس ـي ــا االت ـحــاديــة
وع ـ ـقـ ــد فـ ــي الـ ـشـ ـيـ ـش ــان ل ـت ـح ــدي ــد "مـ ـ ــن هــم
أهـ ــل ال ـس ـن ــة والـ ـجـ ـم ــاع ــة" ،ب ــوف ــد م ــن أرب ــع
ش ـخ ـص ـي ــات دي ـن ـي ــة رس ـم ـي ــة ث ـق ـي ـلــة عـلــى
رأسها شيخ األزهــر أحمد الطيب واملقرب
جدًا من الرئيس السيسي واملكلف بترتيب
االتصال بالجماعات والفصائل اإلسالمية
الشيخ أسامة األزهــري ،وقد أخــرج الطيب
الــوهــابـيــة والسلفية مــن دائ ــرة أهــل السنة
والجماعة.
ال ـك ــوال ـي ــس أيـ ـض ــا ت ـش ـه ــد ع ـل ــى "وذم ـ ـ ــات"
م ـص ــري ــة ـ سـ ـع ــودي ــة ت ـض ـغ ــط ع ـل ــى ج ــرح
ال ـع ــاق ــة ،ح ـيــث ت ـن ـقــل أح ــادي ــث ع ــن تـعـ ّـمــد
ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ـي ـس ــي اصـ ـطـ ـح ــاب ال ــرئ ـي ــس
عمر حسن البشير إلــى العرض العسكري
بمناسبة احـتـفــاالت أكـتــوبــر ملــدة ســاعــات،
واستعراض أسلحة مصرية جديدة للمرة
األول ــى وتـحـلـيــق ال ـطــائــرات الـحــربـيــة فــوق
رأس ـي ـه ـمــا ،ب ـهــدف الـتـخـفـيــف م ــن ان ـج ــراره
وراء الـ ـطـ ـلـ ـب ــات ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ومـ ـح ــاول ــة
الضغط في قضية مثلث حاليب وشالتني
ّ
ال ـح ــدودي ،والـتــأكـيــد أن الـلـعــب فــي الـشــأن
ّ
املـ ـص ــري م ـم ـن ــوع وأن م ـص ــر ج ــاه ــزة ألي
احتكاك عسكري في حاليب وغير حاليب.
ّ
وال يـسـتـبـعــد ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أن تـكــون
ال ـس ـعــوديــة وراء االت ـهــامــات الــرسـمـيــة من
ال ــرئ ـي ــس وال ـح ـك ــوم ــة األث ـي ــوب ـي ــة بـضـلــوع
مـ ـجـ ـم ــوع ــات مـ ـص ــري ــة بـ ـت ــدري ــب وت ـم ــوي ــل
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة عـ ـ ــن م ـ ــوج ـ ــة م ــن
االحتجاجات والعنف في مناطق محيطة
بالعاصمة أديس أبابا.
ويـ ـمـ ـك ــن تـ ـ ـع ـ ــداد ال ـ ـع ـ ـشـ ــرات م ـ ــن املـ ــواقـ ــف
املـ ـص ــري ــة تـ ـج ــاه الـ ـسـ ـع ــودي ــة الـ ـت ــي ت ــرب ــك
الـ ــريـ ــاض وت ـج ـع ـل ـه ــا حـ ــائـ ــرة ،مـ ــا ح ــداه ــا
بــاس ـتــدعــاء سـفـيــرهــا امل ـم ـتــاز ف ــي ال ـقــاهــرة
أحـمــد الـقـطــان ملناقشة الـعــاقــات املصرية
الـسـعــوديــة والـتــرتـيــب لــزيــارة وفــد مصري
ّ
الثنائية
رفـيــع املـسـتــوى لبحث الـعــاقــات
و"توحيد املوقف العربي حول مشروع قرار
تـتـبـنــاه ال ـس ـعــوديــة ح ــول األزمـ ــة الـســوريــة
سيتم عرضه على مجلس األمن خالل أيام"
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رأي

مع انشغال
النظام
السوري بأزمته
ّ
اختلت مجددًا
التوازنات
السياسية
في لبنان

مـسـتــوى تـقــريــر وج ـهــة امل ـعــركــة .بـعــد هــذه
ّ
املحطة تــأكــد للفريق السعودي فــي لبنان
ّ
ّ
ـاق ب ــإرادة دول ـيــة ،وان ضعفه
أن الـنـظــام ب ـ ٍ
لن ينعكس بالضرورة على نفوذ حلفائه
فــي ال ــداخ ــل ،وه ــو مــا يـجـعــل مــن التسوية
أمـ ـ ـرًا م ـح ـتــومــا ع ـلــى ق ــاع ــدة فـ ـ ّـك االرتـ ـب ــاط
مــع صــراعــات اإلقـلـيــم وااللـتـفــات إلــى مللمة
الــوضــع الداخلي بعدما استفحلت أزمــات
الـنـظــام اللبناني ،وآخــرهــا أزم ــة النفايات
وم ـ ـ ــا تـ ـس ـ ّـبـ ـب ــت ب ـ ــه م ـ ــن اح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات فــي
ال ـشــارع .واتـضـحــت هــذه الــوجـهــة أكـثــر مع
تــراجــع الـنـفــوذ الـسـعــودي فــي لـبـنــان ربطًا
باألزمة االقتصادية التي ّ
يمر بها اقتصاد
"اململكة" ،والتي تجعل من ّ
أي دعم إضافي
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى امل ــال ــي م ـش ــروط ــا بـفــاعـلـيــة
كبيرة فــي مواجهة النفوذ املتزايد لحزب
ً
الـلــه فــي الــداخــل .وهــو مــا يـبــدو مستحيال
َ
حضور
أوسع
في هذه املرحلة التي تشهد
ٍ
ً
للحزب على مستوى اإلقليم ،فضال عن دور
داخلي يزداد اقترابه بسبب هذا الحضور
بـ ــالـ ــذات م ــن ص ـف ــة امل ــرج ـع ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
ّ
لـهــذه ال ـقــوة املـحــلـيــة أو تـلــك .مـعــرفــة سعد
ال ـح ــري ــري ب ــذل ــك ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى مـشـكـلـتــه
املالية مع السعودية جعلته يقبل بتسوية
يكون فيها لحلفاء سوريا وحزب الله دور
أساسي في صياغة املعادلة الداخلية ،أما
ه ــو فـيـحـضــر فـيـهــا ع ـلــى خـلـفـيــة اب ـت ـعــاده
الجزئي عن السعودية ،وقبوله بسبب هذا
االب ـت ـعــاد بـتـقــاســم الـسـلـطــة مــع خصومها
الداخليني.

انتهاء التحالفات السابقة
لوال امتالك عون
لقاعدة شعبية
واسعة لماّ أمكنه
أن ينتزع حصة وازنة
في السلطة (هيثم
الموسوي)

ّ
قبل تبني الحريري ترشيح عون للرئاسة
ب ــادر إلــى تــرشـيــح سليمان فرنجية زعيم
تـ ـي ــار املـ ـ ـ ــردة ،وه ـ ــي خـ ـط ــوة ك ـ ــان ال ـغ ــرض
م ـن ـهــا جـ ـ ّـس ن ـب ــض ال ـف ــري ــق ّاآلخ ـ ــر وت ـب ـ ُّـن
م ــدى اس ـت ـع ــداده لـقـبــول م ــرشــح ال يحظى
بتمثيل واسع ويبدو في الوقت ذاته أقرب
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َ
مــن عــون إلــى ســوريــا وحــزب الـلــه .لــم تحظ
ً
ُ
املبادرة بمباركة الحزب واعتبرت مناورة
ل ـت ــأج ـي ــل الـ ـتـ ـس ــوي ــة الـ ـت ــي ت ـق ـض ــي حـكـمــا
ً
بوصول الطرف األوسع تمثيال لبيئته إلى
الــرئــاســة ،حـتــى لــو ك ــان أبـعــد مــن فرنجية
عــن ســوريــا وال ـحــزب .لـكــن فــي املـقــابــل كــان
ٌ
إسهام كبير في خلط األوراق الجاري
لها
ّ
مـنــذ بــدايــة ف ــك االرت ـب ــاط مــع اإلق ـل ـيــم ،فمع
دخولها ّ
حيز التنفيذ انتهت عمليًا فاعلية
التحالفات الـســابـقــة ،وازداد الـتــداخــل بني
اآلفل
األفرقاء املنتمني إلى
طرفي االنقسام ّ
ّ
ف ــي ل ـب ـنــان .وه ــو م ــا ت ــأك ــد أك ـثــر م ــع تـبــنــي
َّ
تحول األمر
الحريري ترشيح عــون ،حيث
م ــن ان ـت ـه ــاء ل ــاص ـط ـف ــاف ــات ال ـس ــاب ـق ــة إل ــى
بروز مالمح اعتراض على الترشيح داخل
الكتل املتحالفة نفسها ،فظهر إلــى العلن
ُ
تململ بعض قواعد تيار املستقبل وقوى
 14آذار من قرار الحريري ،في مقابل فيتو
واضـ ــح م ــن نـبـيــه ب ــري ع ـلــى وصـ ــول عــون
ّ
تسبب ذلــك بفوضى عارمة
إلــى الــرئــاســة.
صعيد التحالفات القائمة ،واستدعى
على
ّ ً
األم ـ ــر تـ ــدخـ ــا م ــن الـ ـح ــري ــري وح ـ ــزب ال ـلــه
ّ
باملضي
لطمأنة املعترضني بغية إقناعهم
فــي التسوية مقابل ضـمــانــات بحصولهم
ع ـلــى ح ـ ّـص ــة م ـســاويــة لـحـجـمـهــم ودورهـ ــم
ّ
ف ــي امل ـع ــادل ــة الــداخ ـل ـيــة .وهـ ــذا ي ــؤك ــد على
ّ
أن وصــول ميشال عــون إلــى الــرئــاســة بعد
ّ
تذليل االعتراضات عليه لن يمر بسهولة،
فــالـتـســويــة ال ـتــي أوصـلـتــه اقـتـضــت تفكيك
الـتـحــالـفــات الـســابـقــة ،وه ــو تـغـ ّـيــر رئيسي
من شأنه أن يفضي إلــى "تعديالت كبيرة"
ف ــي ع ـم ــل الـ ـنـ ـظ ــام .وحـ ـت ــى ل ــو ل ــم تـحـصــل
ّ
هــذه الـتـعــديــات ف ــإن مـجـ ّـرد انـتـهــاء العمل
ّ
بالتحالفات السابقة يعني أن ّثمة جديدًا
قــد ط ــرأ ،وه ــذا الـجــديــد يـسـتـحــق فــي حالة
االسـتـعـصــاء ال ـتــي يـعــانــي مـنـهــا لـبـنــان أن
يكون في صدارة املشهد حاليًا.
* كاتب سوري

االستجابة للحاجة الليبية؟
( )4مـخــافــة أن تـتـكــرر "مـهــزلــة" التصويت
امل ـ ـ ـ ــزدوج ك ـم ــا ع ـ ّـب ــر امل ـ ـنـ ــدوب الـ ـسـ ـع ــودي،
والتي وصفتها جريدة الحياة السعودية
متهكمة على القاهرة بـ"مدرسة جديدة في
السياسة".
ولــإجــابــة عــن س ــؤال تــوقـيــت الـتــوتــر اآلن،
يمكن ِلـحــاظ أولــويــات مصرية وسعودية
غ ـ ـيـ ــر مـ ـتـ ـفـ ـقـ ـت ــان ،وس ـ ـ ـلـ ـ ــوك دبـ ـل ــوم ــاس ــي
وس ـيــاســي يـتـســم بــالـتـكـتـيــك ،وغ ـيــر نــاظــر
الش ـتــراك الـبـلــديــن فــي مـصــالــح واح ــدة في
اإلقليم:
1ـ الحكم املصري الجديد بقيادة الرئيس
عبد الـفـتــاح السيسي كــان يجامل النظام
الـسـعــودي لالستفادة القصوى مــن الدعم
ال ـ ــذي ي ـقــدمــه مل ـصــر م ــن م ـش ـت ـقــات نـفـطـيــة
وودائ ـ ــع مــال ـيــة واس ـت ـث ـم ــارات مـتــواضـعــة،
االقتصاد املصري بأمس الحاجة إليها...
2ـ الـت ـقــاط ـعــات ال ـتــي حـصـلــت مـنــذ الــربـيــع
العربي عام  2011بني البلدين في مصالح
مصر والسعودية لم تكن حقيقية فلكل بلد

وجـهــة نـظــره فــي أح ــداث وقـضــايــا املنطقة
في سوريا وليبيا واليمن ولبنان والعراق
وتـ ـ ــونـ ـ ــس ،وح ـ ـتـ ــى بـ ـع ــض دول ال ـخ ـل ـي ــج
املـحـســوبــة تــاريـخـيــا عـلــى ال ـس ـعــوديــة لها
مصالح خارجية متقاطعة مع مصر توجع
رأس اململكة مــن حــن آلخــر مـثــل اإلم ــارات
العربية املتحدة.
 3ـ ج ــدي ــة ال ـح ـك ــم امل ـ ـصـ ــري فـ ــي م ـح ــارب ــة
ال ـت ـط ــرف واإلرهـ ـ ـ ــاب ورف ـ ــع امل ــوض ــوع إلــى
م ـنــزلــة ال ـق ـض ـيــة ع ـلــى امل ـس ـت ــوى اإلقـلـيـمــي
والعاملي .فال يخلو لقاء للرئيس السيسي
م ــع م ـس ــؤول عــربــي أو أج ـن ـبــي إال وكــانــت
قـضـيــة مـكــافـحــة اإلره ـ ــاب عـلــى املـسـتــويــن
الـ ـفـ ـك ــري واملـ ـي ــدان ــي حـ ــاضـ ــرة ،وال يـخـلــو
تـصــريــح لــوزيــر الـخــارجـيــة ســامــح شكري
من التطرق إلى دور مصر في دعم شعوب
امل ـن ـط ـقــة وس ـع ـي ـهــا لـتـخـلـيـصـهــا م ــن وب ــاء
التطرف .وهــو دور حقيقي تقوم به مصر
وت ـت ــرج ـم ــه م ــواق ــف س ـي ــاس ـي ــة وع ـس ـكــريــة
تجاه أزمات املنطقة.

القاهرة
تحسبت
الحتمال
توقف الرياض
عن تزويدها
باإلمدادات
النفطية

يمكن تعداد العشرات من المواقف المصرية تجاه السعودية التي تربك الرياض (أ ف ب)

ّ
4ـ إن األولوية لدى مصر تتجه إلى الشأن
ال ـل ـي ـبــي ب ـع ـي ـدًا ع ــن أولـ ــويـ ــات ال ـس ـعــوديــة
املـتـمـثـلــة ب ـمــواج ـهــة إي ـ ــران وال ـت ـحــالــف مع
ّ
إس ــرائ ـي ــل .وي ـم ـكــن أن ت ـك ــون "االس ـت ـفــاقــة"
امل ـ ـصـ ــريـ ــة ت ـ ـجـ ــاه ل ـي ـب ـي ــا م ـ ــرده ـ ــا امل ـن ــاف ــع
وامل ـص ـيــر امل ـش ـتــرك وال ـح ــدود الـكـبـيــرة بني
ال ـب ـلــديــن واألص ـ ـ ــول األف ــري ـق ـي ــة وال ـعــرب ـيــة
املـتــداخـلــة بــن الـقـبــائــل املـصــريــة والليبية
(أكثر من عشرة ماليني مصري من أصول
ل ـي ـب ـيــة) ،وامل ـ ـ ــوارد الـنـفـطـيــة ال ـهــائ ـلــة الـتــي
ً
تشكل بديال من النفط السعودي املجبول
بالشبهة السياسية.
ّ
ّ
إن من دواعي اإلعجاب تمكن الحكم املصري
مــن تــأمــن بــديــل عــن الـنـفــط ال ـس ـعــودي في
نفس الوقت الــذي كــان فيه يفاوض شركة
آرام ـك ــو الـسـعــوديّــة عـلــى بيعها املشتقات
ّ
وتبي أنها قامت بإجراء "اتفاق
النفطية،
غير معلن مع موردين دوليني للمشتقات
البترولية ،بتكليف من الحكومة ،بالتزامن
مع توقيع االتفاقية مع السعودية في ّأيار
املاضي" (.)5
وقــد صـ ّـرح رئيس األرك ــان العامة للجيش
الليبي الـلــواء عبد ال ــرازق الـنــاظــوري بعد
عـمـلـيــة "الـ ـب ــرق ال ـخ ــاط ــف" ل ـت ـحــريــر أرب ـعــة
مـ ــوانـ ــئ ن ـف ـط ـيــة واس ـت ـع ــادت ـه ــا مـ ــن قـ ــوات
حــرس املنشآت بقيادة ابراهيم الجضران
ّ
أن "ب ـتــرول ـنــا تـحــت أم ــر مـصــر وسنضخه
ل ـل ـقــاهــرة ي ــوم ـي ــا… ول ـن ــا ال ـف ـخــر أن نسلم
ليبيا ملـصــر" ( .)6وألهـمـيــة الـنـفــط الليبي
ملصر شارك سالح الجو املصري في تأمني
ّ
الـتـغـطـيــة للعملية ال ـتــي مــكـنــت الح ـقــا من
استئناف شحنات النفط وبيعه.
ّ
ولـنــا أن نتكهن ب ـقــدرات الـجـيــش املـصــري
امل ــال ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة وت ـم ـك ـنــه م ــن ش ــراء
"ال ـن ـف ــط املـ ـتـ ـس ـ ّـرب" غ ـي ــر ال ـش ــرع ــي نـتـيـجــة
الصراعات في املنطقة ،عبر املافيا النفطية،
كما حصل إبان الحرب العراقية ـ اإليرانية.
ل ـقــد طــال ـبــت ال ـقــاهــرة وم ــا زالـ ــت ،املـجـتـمــع
ال ــدول ــي ق ـبــل غ ــزو ال ـنــاتــو لـلـيـبـيــا وب ـعــده،
ب ـض ــرورة وج ــود سـلـطــات ليبية انتقالية
تــديــر الــوضــع ،وبــرفــع حظر تــوريــد العتاد

إل ـ ـ ــى الـ ـجـ ـي ــش الـ ـلـ ـيـ ـب ــي ،وب ـ ــوض ـ ــع اتـ ـف ــاق
الصخيرات موضع التنفيذ .وقد كانت في
األش ـهــر املــاضـيــة مـحــط اجـتـمــاعــات مكثفة
ول ـع ــدة مـ ــرات ،أج ــراه ــا الــرئ ـيــس الـسـيـســي
ووزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة م ــع األط ـ ـ ــراف الـلـيـبـيــة
ابتداء من رئيس املجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الوطني فائز السراج ،وأعضاء من
املـجـلــس ،م ــرورًا بــرئـيــس املـجـلــس النيابي
عقيلة صــالــح ،إلــى أكـثــر مــن أربـعــن نائبًا
ح ـض ــروا ل ـل ـقــاهــرة بــرئــاســة ال ـنــائــب األول
لــرئ ـيــس امل ـج ـلــس م ـح ـمــد ش ـع ـيــب ،وطـبـعــا
قــائــد الـجـيــش الـلـيـبــي خليفة حـفـتــر األداة
الفعلية للنظام املصري في ليبيا.
فهل تـكــون الحاجة املصرية إلــى استقرار
ليبيا وانـتـظــام شحن نفطه وغ ــازه ،سببًا
فــي انـفـجــار الـعــاقــة الـسـعــوديــة املـصــريــة؟
وه ـ ـ ــل امل ـ ـغـ ــامـ ــرة امل ـ ـصـ ــريـ ــة ف ـ ــي االنـ ـفـ ـك ــاك
مـ ــن ق ـب ـض ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي مـ ــع مـ ــا ل ــذل ــك مــن
ت ــأثـ ـي ــرات س ـل ـب ـيــة ع ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـهــش
ٌ
ٌ
واملـجـتـمــع امل ـص ــري ،مـ ــأذون بـهــا ومـخـطــط
لها ملحاصرة السعودية واستباق عزمها
ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى م ـص ــر ان ـت ـق ــام ــا م ــن ق ــان ــون
"جاستا" األمـيــركــي؟ هــذا مــا قــد يجيب عن
سؤال توقيت االحتقان اآلن بني الجارين.
* كاتب لبناني
هوامش:
1ـ ج ـ ــري ـ ــدة األه ـ ـ ـ ـ ــرام الـ ـن ــاطـ ـق ــة بـ ــاسـ ــم ال ـن ـظ ــام
املـ ـص ــري ،م ـقــالــة لــرئ ـيــس ال ـت ـحــريــر مـحـمــد عبد
ال ـهــادي ع ــام بـعـنــوان :ق ــراءة فــي أح ــداث أسـبــوع
«صادمة» املصلحة املصرية ...ومصالح الخارج،
2016/10/13
2ـ ج ــري ــدة ال ـح ـي ــاة ال ـس ـع ــودي ــة ،م ـق ــال ــة ملـســاعــد
رئيس التحرير سعود الريس بعنوان" :التناقض
املصري… بني الغاية والوسيلة"2016/10/11 ،
3ـ جـ ــريـ ــدة رأي الـ ـ ـي ـ ــوم ،االفـ ـتـ ـت ــاحـ ـي ــة ب ـت ــاري ــخ
2016/10/12
4ـ جــريــدة امل ـصــري ال ـيــوم" :خـطــة ط ــوارئ أنـقــذت
مصر من أزمة بترول السعودية"2016/10/13 ،
5ـ املصدر السابق
 6ـ جــريــدة الـيــوم الـســابــع :رئـيــس أرك ــان الجيش
الليبى لـلـيــوم الـســابــع :بـتــرولـنــا تـحــت أم ــر مصر
وسنضخه للقاهرة يوميًا2016/10/15 ،
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سوريا

إطالق «معركة تحرير
الحدث برعاية أميركية ،أعلنت «قسد» أمس
ّ
أقرب إلى
الرقة» .التوقيت والمعطيات المتوافرة تشي بأن اإلعالن
ّ
انتخابية» ّ
ّ
ّ
األميركي ّة للمرشحة
اإلدارة
مها
تقد
كونه «ورقة دعم
ّ
ّ
الديموقراطية هيالري كلينتون .فيما تؤكد «قسد» أن المعركة
ستستمر على األرض حتى «تحرير الرقة» ومن دون «مشاركة أنقرة
أو مرتزقتها»

«غضب الفرات» في الرقة:

ّ
معركة «تحرير» أم ورقة انتخابية؟
صهيب عنجريني
َ
ّ
انتخابي بامتياز ،أعطت
توقيت
في
ٍ
ّ
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــركــيــة ش ــارة
ان ـط ــاق «م ـعــركــة تـحــريــر ال ــرق ــة» من
تـنـظـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» .اإلسـ ـن ــاد ال ـجــوي
ّ
سيتصدى
واملهمات «االسـتـشــاريــة»
لـ ـه ــا «الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي» ب ـق ـي ــادة
أم ـي ــرك ـي ــة ،أم ـ ــا الـ ـ ـ ــذراع ال ـب ــري ــة فـهــي

«ق ــوات ســوريــا الديموقراطية» التي
اح ـت ـف ـظ ــت ب ـم ــوق ـع ـه ــا ح ـل ـي ـف ــا ب ـ ّ
ـري ــا
ّ ً
مفضال لألميركيني في شمال سوريا.
وف ـي ـمــا ل ــم ي ـصــدر ح ـتــى م ـســاء أمــس
أي تعليق روس ــي أو س ــوري رسمي
ّ
املستجدات ،بــدا الفتًا ما أثارته
على
ّ
ص ـح ـي ـفــة «ل ـ ــو فـ ـيـ ـغ ــارو» ال ـفــرن ـســيــة
عــن احـتـمــال «وج ــود تــوافــق أميركي
روس ـ ــي» ع ـلــى ق ــاع ــدة «ال ــرق ــة مـقــابــل

«قسد» لن نقاتل الجيش السوري
«لـ ــن ي ـح ــدث صـ ـ ـ ٌ
ـدام بـيـنـنــا وبـ ــن الـجـيــش
ّ
ال ـســوري» ،هــذا مــا أك ــده لــ«األخـبــار» طالل
ّ
املتحدث الرسمي باسم ّ
«قوات سوريا
سلو
ّ
ّ
ّ
الديموقراطية» .سلو رأى أن «أي معركة
بني قواتنا وبني الجيش السوري ستكون
معركة ّ
عبثية ،وستؤدي إلى تدمير البنى
ّ
التحتية وزي ــادة مـعــانــاة الشعب الـســوري
بــا طــائــل ،قـبــل أن يـجــد الجميع أنفسهم
يـجـلـســون إل ــى ط ــاول ــة ت ـف ــاوض واح ـ ــدة».
وأضــاف «بعد خمس سنوات من املعارك
املـسـتـمـ ّـرة بــن مختلف املـجـمــوعــات وبــن
الجيش ،نجد املجتمع الدولي يضغط على
ّ
تفاوضية.
الجميع لالنخراط في مسارات
نـحــن لــن ن ـكـ ّـرر ه ــذا الـخـطــأ» .وق ــال إن أي
«ت ـحــرك للجيش ال ـس ــوري نـحــو ال ـبــاب لن
يواجه من قبلنا بــأي ّ
َ
رد سلبي» ،واختتم
ِ
ً
ّ
ق ــائ ــا «لـلـجـيــش ال ـح ــق ف ــي أن ي ـح ــرر أي
منطقة يشاء من تنظيم داعش».

حـلــب» .الصحيفة نقلت عــن مسؤول
ّ
سوري (لم ّ
تسمه) قوله إن «األميركان
ي ـت ــرك ــون لـ ـل ــروس حـ ـل ــب ،وبــامل ـقــابــل
ي ـت ــرك ال ـ ــروس لــأم ـيــركــان اس ـت ـعــادة
ّ
الرقة» .وبرغم أن تصريحات أميركية
وفرنسية كــانــت قــد أظـهـ َـرت اهتمامًا
خ ــاص ــا ب ـم ـعــركــة ال ــرق ــة خـ ــال األيـ ــام
ّ
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،غـ ـي ــر أن ظـ ـ ـ ــروف إط ـ ــاق
ّ
العملية التي ُس ّميت «غضب الفرات»
ّ
ت ــوح ــي (حـ ـت ــى اآلن) بـ ـ ــأن االه ـت ـم ــام
ّ
منصب على إعالن املعركة في الدرجة
األولى ،من دون توفير التربة الالزمة
ل ـض ـمــان س ـيــرهــا ب ــال ـص ــورة األم ـث ــل.
وإذا كــان انخراط «قسد» (وعمودها
ال ـف ـق ــري «وحـ ـ ـ ــدات ح ـم ــاي ــة ال ـش ـعــب»
ال ـ ـكـ ــرديـ ــة) فـ ــي م ـ ـعـ ــارك ضـ ــد تـنـظـيــم
«داع ـ ــش» بـغـطــاء أم ـيــركــي وم ــن دون
ّ
تركي أمرًا غير جديد ،فالجديد
رضى
ُ
ّ ّ
هــذه امل ــرة أن معركة الــرقــة تطلق في
خضم معارك تخوضها قــوات الغزو
ال ـتــركــي ومـجـمــوعــات «درع ال ـفــرات»
ّ
ضد «قسد» في ريف حلب الشمالي،
ف ـي ـمــا ي ــرت ـب ــط الـ ـط ــرف ــان ب ـت ـحــال ـفــات
ـوي ــة م ــع األم ـيــرك ـيــن .وي ـب ــدو ّ
قـ ّ
جليًا
أن االسـتـثـمــار فــي ال ـع ــداء املستحكم
ّ
أساسيًا
بني األكراد وأنقرة بات ركنًا
فــي السياسة األمـيــركـ ّـيــة فــي الشمال
الـســوري منذ إعــان أنـقــرة بــدء «درع
ال ـفــرات» فــي آب املــاضــي («األخ ـب ــار»،
ّ
ّ
العدد  .)2971ومــن املسلم به أن لقاء
رئ ـي ــس األركـ ـ ـ ــان األمـ ـي ــرك ــي جــوزي ــف
دانـ ـف ــورد بـنـظـيــره ال ـتــركــي خلوصي
أك ــار أمــس فــي أنـقــرة يرتبط ارتباطًا
وث ـي ـقــا ب ــإع ــان «قـ ـس ــد» رس ـم ـ ّـي ــا بــدء
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ع ـلــى األرض.
ول ــم تــرشــح تفاصيل واف ـيــة عـمــا دار
في االجتماع املذكور ،ما يترك الباب

تضاربت األنباء بشأن حقيقة ّ
تقدم «قسد» في محيط عين عيسى (أ ف ب)

م ـف ـت ــوح ــا أم ـ ــام احـ ـتـ ـم ــال ــنّ :أول ـه ـم ــا
وج ــود ق ــرار أمـيــركــي ج ــدي بتطويع
أنقرة ودفعها إلى ّ
تجرع األمر الواقع
واالكـ ـتـ ـف ــاء ب ـل ـعــب دور املـ ـتـ ـف ـ ّـرج فــي
ٌ
شرح أميركي
عملية الرقة ،وثانيهما
ّ
(وإن
مماثلة
ة
عملي
ً
لضرورات إطالق ً
لــم تـكــن مستوفية شــروطـهــا) خــدمــة
للديموقراطيني فــي سـبــاق الــرئــاســة
الـ ــذي يـنـطـلــق ي ــوم غ ــد ،ع ـلــى أن تـتـ ّـم

ّ
منصب على
االهتمام
إعالن المعركة في
الدرجة األولى

م ـعــال ـجــة املـ ـخـ ــاوف ال ـت ــرك ـ ّـي ــة الح ـقــا.
ّ
مرجحًا وال
ويبدو االحتمال الثاني
ّ
سـ ّـيـمــا فــي ظــل املـعـطـيــات الـتــي تــؤكــد
ّ
ّ
أميركيًا منذ
أن «قسد» أخذت إشعارًا
ّ
ّأي ـ ــام ٌ بـ ــأن «امل ـع ــرك ــة س ـت ـط ــول» ،وهــو
مــوقــف نقله إلــى الـعـلــن وزي ــر الــدفــاع
األميركي آشتون كارتر الذي أكد في
بـيــان لــه م ـســاء أم ــس أن «امل ـعــركــة لن
تكون سهلة» .وقبل البيان بساعات،
كــان املتحدث الرسمي باسم «قسد»
ّ
ّ
طـ ــال س ـلــو ق ــد أك ـ ــد لـ ــ«األ ًخـ ـب ــار» أن
«املـ ـ ـع ـ ــارك س ـت ـك ــون ص ـع ـب ــة ح ـت ـمـ ّـا».
سلو ربــط بــن املــدى الزمني املتوقع
و«م ـ ـتـ ــانـ ــة ت ـح ـص ـي ـن ــات داعـ ـ ـ ــش فــي
ّ
الــرقــة» ،وق ــال إن «داع ــش ح ـ ّـول الرقة
إل ــى عــاصـمــة إلره ــاب ــه ،وبــالـتــالــي من
املـ ـت ــوق ــع أن تـ ـك ــون املـ ـع ــرك ــة صـعـبــة
ّ
وط ــوي ـل ــة» .وذك ـ ــر ال ـنــاطــق بــ«عـمـلـيــة
تحرير منبج» (التي استغرقت قرابة
ّ
شهرين ونصف شهر) ،ورأى أن «من

العراق

العبادي والبرزاني يشيدان بالمنجزات الميدانية :لمعركة
يبدو أن بغداد مرتاحة لسير عملياتها
العسكريةّ في محافظة نينوى .ترى
في ما ُحقق إنجازًا كبيرًا ،وهي عازمة
ع ـلــى مــواص ـلــة ت ـقـ ّـدم ـهــا بــالـتـعــاون
مع مختلف القوى العراقية .وفي
الـسـيــاق ،ج ــاءت زي ــارة الـعـبــادي ألربيل
لـتــأكـيــد ال ـت ـعــاون وإط ـ ــاق معركة
استعادة الحويجة
ّ
حطت طائرة رئيس الوزراء العراقي،
ّ
ح ـيــدر ال ـع ـب ــادي ،أول م ــن أم ــس ،في
مـطــار أرب ـيــل ،حيث استقبله رئيس
إقـلـيــم «كــردس ـتــان ال ـع ــراق» مسعود
الـ ـب ــرزان ــي ،لـلـبـحــث ف ــي مـسـتـجــدات
عـمـلـيــة اس ـت ـعــادة مـحــافـظــة نـيـنــوى.
وذكـ ـ ـ ــرت رئـ ــاسـ ــة اإلقـ ـلـ ـي ــم فـ ــي ب ـيــان
أن ــه «ت ــم خ ــال الـلـقــاء بـحــث خـطــوات
ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة الس ـت ـع ــادة

املوصل التي بدأت منذ نحو عشرين
ي ــوم ــا ،وال ــوض ــع امل ـي ــدان ــي لـجـبـهــات
الـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــال ضـ ـ ـ ًـد مـ ـ ــا يـ ـسـ ـم ــى ت ـن ـظ ـيــم
إلى أنه «تم البحث في
داعش» ،الفتة ّ
االنتصارات املحققة من قبل القوات
ال ـع ــراق ـي ــة وق ـ ـ ــوات ال ـب ـي ـش ـمــركــة فــي
محاور الشمال ،والشرق ،والجنوب
ملدينة املوصل».
وأوضـ ـ ــح ال ـب ـي ــان أن ال ـط ــرف ــن عـ ّـبــرا
عــن ارتياحهما لـ«التنسيق املتميز
والعمل املشترك بني قوات البيشمركة
وق ـط ـع ــات ال ـج ـي ــش الـ ـع ــراق ــي» ،كـمــا
ناقشا مسألة النازحني عــن مناطق
العمليات العسكرية باتجاه املناطق
اآلمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة ،م ـ ـشـ ــدديـ ــن عـ ـل ــى ض ـ ـ ــرورة
الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى املـ ـك ــون ــات ال ـقــوم ـيــة
والدينية في محافظة نينوى.
وفيما اكتفى الطرفان ببيان أربيل،
تلفت مصادر بغداد إلى أن «الجميع
ات ـف ـق ــوا ع ـلــى ت ـقــديــم ال ــدع ــم ال ـكــامــل
لحكومة ب ـغــداد ،والـجـيــش الـعــراقــي
وقوات البيشمركة والحشد الشعبي
ف ــي ج ـب ـهــات ال ـق ـت ــال» ،مـ ـش ـ ّـددة على
ضرورة «قتال جميع القوات األمنية،

من دون تمييز ،بشرف وبسالة».
وت ـ ـض ـ ـيـ ــف املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن الـ ـط ــرف ــن
اسـ ـتـ ـنـ ـك ــرا مـ ــا حـ ـص ــل فـ ــي ك ــرك ــوك،
الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر امل ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــي ،حـ ـ ـ ــن ّ
رحـ ـ ـل ـ ــت
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ع ـ ـ ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا
م ــن ال ـن ــازح ــن الـ ـع ــرب ،إذ تـتـهـمـهــم
«سـ ـلـ ـط ــات امل ــديـ ـن ــة ب ـت ـق ــدي ــم ال ــدع ــم
لـعـنــاصــر داعـ ــش» .وت ـب ـ ّـرأ الـبــرزانــي
مـ ــن م ـ ـمـ ــارسـ ــات سـ ـلـ ـط ــات ك ــرك ــوك،
واص ـف ــا إي ــاه ــا بـ ـ «ت ـص ــرف ــات فــرديــة
ال تـحـســب عـلــى ال ـق ـيــادة ال ـكــرديــة»،
متعهدًا بـ «تسليم جميع املمتلكات
ال ـع ــائ ــدة ل ـل ـنــازحــن امل ـح ـج ــوزة فــي
دوائ ـ ــر األس ــاي ــش ع ــن ط ــري ــق لجنة
مـ ـشـ ـت ــرك ــة مـ ـ ــع بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداد ،ورؤسـ ـ ـ ـ ــاء
ّ
الـعـشــائــر فــي املـنـطـقــة» .ب ــدوره ،أكــد
الـعـبــادي ض ــرورة «إي ـقــاف عمليات
التهديم والترحيل ...وعــودة أهالي
الـ ـ ـق ـ ــرى املـ ــرح ـ ـلـ ــة ،وفـ ـ ــق م ـ ــا ت ـ ـقـ ـ ّـرره
اللجنة املشكلة حديثًا» .كذلك ،أشاد
ال ـط ــرف ــان ب ـت ـص ـ ّـدي ال ـق ــوى األم ـن ـيــة
امل ـت ـن ــوع ــة ل ـه ـج ــوم «داع ـ ـ ـ ــش» عـلــى
ّ
ـؤكـدًا أن «جميع ّ
مكونات
املــديـنــة ،مـ
كركوك رفضت التعاون مع داعش».

بلغ عدد النازحين
منذ بداية عمليات
الموصل  31ألفًا

وبـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع مـ ـ ـع ـ ــارك امل ــوص ــل
ّ
وت ـل ـع ـف ــر ،تـ ــؤكـ ــد مـ ـص ــار ب ـ ـغـ ــداد أن
الـطــرفــن ق ـ ّـررا خــوض معركة ثالثة،
مـ ـ ــوازيـ ـ ــة ل ـل ـم ـع ــرك ـت ــن ال ـق ــائ ـم ـت ــن،
هــدفـهــا اس ـت ـعــادة مــديـنــة الـحــويـجــة
( 60كلم جنوبي غــربــي كــركــوك) ،إذ
واف ــق الـبــرزانــي على دخ ــول الجيش
ال ـعــراقــي لـلـمــديـنــة ،وت ـقــديــم اإلقـلـيــم
ً
دعمًا كامال له.
وك ـ ــان ال ـع ـب ــادي ق ــد وص ـ ــل ،أول من
أمــس ،إلى منطقة عمليات «قادمون
يـ ــا ن ـ ـي ـ ـنـ ــوى» ،لـ ــاطـ ــاع عـ ـل ــى سـيــر

ّ
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،مـ ـتـ ـف ــقـ ـدًا
ال ـق ـط ـعــات الـعـسـكــريــة ف ــي الـخـطــوط
األمامية.
م ـيــدان ـيــا ،ت ــواص ــل ال ـق ــوى الـعــراقـيــة
املختلفة عملياتها العسكرية ،حيث
تـمـكـنــت م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى طــريــق
امل ــوص ــل ـ ـ ـ ك ــرك ــوك ،ج ـنــوبــي شــرقــي
ـت تستمر
مـحــافـظــة نـيـنــوى ،فــي وق ـ ٍ
فيه قــوات «الفرقة املدرعة التاسعة»
و«الـ ـل ــواء ال ـثــالــث ـ ـ ال ـفــرقــة األول ـ ــى»،
فـ ــي الـ ـتـ ـق ـ ّـدم فـ ــي األح ـ ـيـ ــاء ال ـشــرق ـيــة
لنهر دجلة ،حيث توغلت داخل حي
االنتصار ،وجديدة املفتي.
بــدوره ،أعلن قائد عمليات استعادة
املوصل الفريق الركن رشيد يارالله،
ّ
أن «القوات العراقية تمكنت من قتل
ـان لـت ـن ـظـيــم داع ــش
قـ ـي ــادي ك ـب ـيــر ثـ ـ ـ ٍ
داخ ــل املــدي ـنــة» ،الف ـتــا فــي ب ـيــان إلــى
أن «ق ــوة م ــن ال ـفــرقــة  15تـمـكـنــت من
قتل أبــو حمزة األنـصــاري (جــزائــري
الـجـنـسـيــة) ف ــي امل ـح ــور ال ـج ـنــوبــي».
وس ـبــق لـلـقــوات الـعــراقـيــة أن أعلنت
م ـق ـت ــل مـ ـ ـس ـ ــؤول «هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ـح ـ ــرب»،
فــي الـتـنـظـيــم ،مـهـنــد حــامــد إبــراهـيــم
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الـطـبـيـعــي أن ت ـك ــون م ـعــركــة تـحــريــر
ّ
ال ــرق ــة أص ـع ــب ألن داع ـ ــش حـ ّـصـنـهــا
بـشـكـّـل أك ـب ــر» .وال تقتصر الـعــراقـيــل
املتوقعة على العداء التركي الكردي،
ب ـ ــل ت ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـداه إل ـ ـ ــى مـ ـخ ــاط ــر ح ـ ــدوث
«ت ـص ـ ّـدع داخـ ــل ت ـحــالــف ق ـســد» وفـقــا
ّ
ميدانية معارضة
ملا كشفته مصادر
لـ ــ«األخـ ـب ــار» .املـ ـص ــادر أش ـ ــارت على
ـوص إل ـ ــى «لـ ـ ـ ــواء ث ـ ـ ّـوار
وج ـّــه الـ ـخـ ـ
صـ ّ
ّ
ال ــرق ــة» ،م ــؤك ــدة أن ــه «ل ــن ي ـش ــارك في
ّ
العملية ،وهو على وشك إصدار بيان
بـهــذا الـخـصــوص» .مـصــادر «ال ـلــواء»
امتنعت عن التعليق على هذه األنباء
بشكل رسمي ،وقال مصدر من داخله
ّ
ل ــ«األخ ـب ــار» إن «أي مــوقــف م ــن هــذا
ال ـن ــوع سـيـتــم إع ــان ــه ع ـبــر ب ـي ــان مع
شــرح األس ـبــاب» .وعلى نحو مماثل،
امتنع الناطق الرسمي باسم «قسد»
سـلــو عــن تـقــديــم أي إي ـضــاح فــي هــذا
الـسـيــاق .وك ـ ّـرر شــرح املـســار املــرســوم

للعملية «تـحــريــر ري ــف الــرقــة ،وعــزل
املدينة ،ومن ّ
ثم تحريرها» ،وأوضح
ّ
أن «ق ـ ـ ــوات س ــوري ــا ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة
تخوض املعركة على األرض وحدها،
وبــدعــم مــن الـتـ ّحــالــف ال ــدول ــي» .وبــدا
ّ
املتحدث مطمئنًا إلى الدور األميركي
ّ
فــي تـطــويــع األتـ ــراك .وق ــال إن «أنـقــرة
ّ
استغلت ّ دعــم التحالف بشكل سيئ،
زع ـم ــوا أن ـه ــم سـيـهــاجـمــون «داعـ ــش»
ّ
ّ
معلوماتنا
ثم
هاجموا قواتنا .وآخر ّ
ّ
ت ـف ـيــد ب ـ ــأن ال ـت ـحــالــف ق ــد ت ــوق ــف عن
تقديم أي دعــم لــأتــراك ورفــع الغطاء
عنهم» .كما أشار إلى وجود «ضغوط
س ـيــاس ـيــة ق ــوي ــة ل ــوق ــف االع ـ ـتـ ــداءات
التركية املتتالية ّ
ّ
قواتنا» ،وربط
ضد
ّ
ّ
بني هذه املستجدات و«تعثر عمليات
«درع الفرات» في ّ
األيام األخيرة».
بـ ــدوره؛ ريـ ــزان ح ـ ّـدو «ع ـضــو مجلس
سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ـ ّـي ـ ــة» ق ـ ــال
ّ
ل ــ«األخ ـب ــار» إن «الـتـعــويــل الحقيقي

ثالثة في الحويجة
ّ
ال ـ ـع ـ ـكـ ــات ،املـ ـل ــق ــب بـ ـ ــ«أب ـ ــي عــائ ـشــة
البيالوي» ،إلــى جانب مجموعة من
معاونيه في قصف جـ ّـوي استهدف
منطقة يارمجة ،شرقي املوصل .وفي
الـسـيــاق ،اسـتـعــادت الـقــوى العراقية
ث ـ ـ ــاث ق ـ ـ ـ ـ ً
ـرى ج ـ ــدي ـ ــدة عـ ـن ــد أط ـ ـ ــراف
املوصل ،وهي قرى :الرزاقية ،جنوبي
غ ــرب ــي املـ ــوصـ ــل ،ت ــل ال ـه ـش ـيــم وأب ــو
ملجم.
ونـ ـقـ ـل ــت «ال ـ ـسـ ــومـ ــريـ ــة ن ـ ـ ـيـ ـ ــوز» ،عــن
ـدر ف ــي مـحــافـظــة ن ـي ـنــوى ،ف ــرار
م ـص ـ ٍ
خ ـم ـس ــةٍ مـ ــن كـ ـب ــار ق ـ ـ ــادة «داعـ ـ ـ ــش»،
فـ ــي املـ ــوصـ ــل ،ب ـع ــد ن ـه ـب ـهــم مــايــن
الــدوالرات من «ديــوان ا ًملــال» ورواتب
عناصر التنظيم ،الفـتــة إلــى أن «من
بني هؤالء القادة ،مسؤول ديوان مال
التنظيم ،أبو البراء القحطاني ،الذي
اختفى تزامنًا مع اختفاء أموال ّ
تقدر
بماليني الدوالرات».
وع ـل ــى ال ـصـع ـيــد اإلن ـس ــان ــي ،أعـلـنــت
وزارة الهجرة واملهجرين العراقية،
أمس ،نزوح أكثر من ألف وخمسمئة
م ــدن ــي م ــن م ـح ــاور مــدي ـنــة امل ــوص ــل،
خالل الساعات الـ  24املاضية .وبذلك،

يتجاوز إجمالي عدد النازحني ،منذ
انطالق العمليات العسكرية 31 ،ألفًا.
وفـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،انـ ـتـ ـق ــدت م ــوس ـك ــو،
ع ـلــى ل ـس ــان امل ـت ـحــدثــة ب ــاس ــم وزارة
الخارجية ماريا زاخاروفا ،عمليات
«التحالف الدولي» بقيادة واشنطن،
ً
في املوصل ،مشيرة إلى «عدم وجود
خ ـطــة مـنـظـمــة ع ـنــد قـ ــوات الـتـحــالــف
ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ــإج ــاء املــدن ـيــن من
امل ـ ــوص ـ ــل امل ـ ـح ـ ــاص ـ ــرة ،وبـ ــالـ ــدرجـ ــة
األولــى ،غياب ممرات إنسانية تتيح
الخروج اآلمن للسكان» .واستغربت
زاخــاروفــا «الحصار اإلعــامــي الــذي
يـ ـم ــارس ــه ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي ح ــول
عملياته فــي املــوصــل ،إذ ال يقدم ّ
أي
مـ ـعـ ـل ــوم ــات ص ـ ًح ـي ـح ــة عـ ـم ــا ي ـج ــري
هناك» ،موضحة أنه «ليس هناك أي
وضوح عما إذا كانت قوات التحالف
ال ــدول ــي ت ـت ـقــدم أو ت ـت ــراج ــع ،وح ــول
مــدى فعالية التكتيك املطبق هناك،
ومـ ــا ه ــي ال ـخ ـســائــر ال ـت ــي يـتـكـبــدهــا
الـ ـ ـط ـ ــرف ـ ــان وح ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ــدد ال ـط ـل ـع ــات
الجوية العسكرية ومن نفذها».
(األخبار)

ليس على ضمانات التحالف ،بل على
صـمــودنــا ومـقــاومـتـنــا وهـمــا كفيالن
ب ُـ ــردع االعـ ـ ـت ـ ــداءات ال ـت ــرك ـ ّـي ــة» .ح ـ ّـدو
ّ
املستمرة فــي ريف
املــواكــب للمعارك
حلب الشمالي بني «قسد» من جهة،
ّ
وك ـ ــل م ــن «درع ال ـ ـفـ ــرات» و«داعـ ـ ــش»
ّ
ّ ّ
(ك ــل على ح ــدة) أك ــد أن «أي محاولة
ت ــرك ـ ّـي ــة ل ــاع ـت ــداء ع ـلــى م ـن ـبــج (ري ــف
ح ـلــب ال ـش ــرق ــي) س ـت ــؤدي حـتـمــا إلــى
وض ــع ال ّـعــراقـيــل أم ــام عملية تحرير
الــرقــة ألن ـنــا حـتـمــا لــن نـقــف مكتوفي
األيدي ،وستكون أولوية ّ
قواتنا لصد
االعتداء التركي على منبج .الكرة في
مـلـعــب ال ـت ـحــالــف ومـ ــدى جـ ّ
ـدي ـتــه في
ردع األتـ ــراك» .ويــأتــي هــذا الـكــام في
ّ
ظل ترويج مصادر سورية معارضة
ّ
لسيناريو مفاده أن تركيا قد ّ
ترد على
استثنائها من «معركة تحرير الرقة»
بكسر الـخـطــوط األمـيــركـ ّـيــة الـحـمــراء
ّ
في ما يتعلق بتوسيع «درع الفرات»
ل ـت ـش ـمــل م ـن ـط ـقــة م ـن ـب ــج .فـ ــي ال ــوق ــت
نفسه ،حافظت «معركة الـبــاب» على
ّ
ّ
أهميتها لدى «قسد» .وأكدت مصادر
ّ
ع ـ ّـدة ،تــواصـلــت معها «األخـ ـب ــار» ،أن
«املــوقــف ثــابــت مــن معركة ال ـبــاب ،إذا
واص ــل ال ـغــزو ال ـتــركــي اق ـتــرابــه منها
فـلــن نـقــف مـكـتــوفــي األيـ ـ ــدي» .وفيما
ّ
أوضح طالل سلو أن «التحالف رفض
دعــم «املجلس العسكري للباب» في
م ـعــركــة ت ـحــريــرهــا ،امل ــوق ــف الـنـهــائــي
للتحالف ّأن دعم ّ
قواتنا مقتصر على
مناطق شرق الفرات .لديهم اعتبارات
خـ ّ
ـاص ــة ت ــراع ــي ت ــرك ـي ــا ال ـع ـض ــو فــي
الناتو» .وأشــار في الوقت نفسه إلى
ّ
أن «قـ ّـواتـنــا والفصائل املتحالفة في
غ ــرب ال ـف ــرات تــواصــل مـعــاركـهــا ضد
«داعــش» ومرتزقة «درع الفرات» رغم
ٌ ّ
أمر أكده ريزان حدو الذي
ذلك» ،وهو
ّ
جدد املوقف اإليجابي من «أي تحرك
للجيش الـســوري نحو الـبــاب» .حدو
ّ
تمنى أيـضــا بوصفه «رئـيــس املكتب
ال ـس ـيــاســي ل ـل ـم ـقــاومــة ال ـس ــوري ــة» أن
ّ
«تتوج عملية تحرير الرقة بتنسيق
ّ
مــع الـجـيــش ّ ال ـســوري وت ـحــرك لــه من
جـ ـن ــوب ال ـ ــرق ـ ــة ،ل ـي ـك ــون ال ـس ـي ـنــاريــو
م ـشــاب ـهــا ل ـع ـم ـل ـيــة ت ـح ــري ــر امل ــوص ــل،
يتحرك الجيش العراقي ّ
ّ
وقوات
حيث
ّ
البيشمركة معًا» .ميدانيًا ،تضاربت
األنـ ـب ــاء حـ ــول حـقـيـقــة تـ ـق ـ ّـدم «ق ـســد»
فــي مـحـيــط عــن عـيـســى بــريــف الــرقــة
ال ـش ـمــالــي .فـيـمــا اس ـت ـهــدف «داعـ ــش»
ب ـس ـيــارة مفخخة حــاج ـزًا ل ــ«وح ــدات
ح ـم ــاي ــة ال ـش ـع ــب» الـ ـك ـ ّ
ـردي ــة  ypgفــي
ق ــري ــة ل ـق ـطــة ب ــري ــف ال ــرق ــة ال ـش ـمــالــي
(ج ـنــوب الـكـنـطــري عـلــى طــريــق حلب
الـقــامـشـلــي) ،مــا أسـفــر عــن مقتل ّعدد
مــن عـنــاصــر  ypgق ــال «داعـ ــش» إنـهــم
أربعة عشر عنصرًا.
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أخبار

الجيش يبادر جنوبي حلب
بعدما ّ
عزز الجيش السوري نقاطه على محاور مدينة حلب الغربية ،وأفشل املرحلتني
األولى والثانية من هجوم مجموعات «جيش الفتح» ،عاد ليبادر جنوب املدينة على املحور
املحاذي ملنطقة الكليات ،إذ عمل أمس على التقدم نحو تل مؤتة جنوب غرب الكليات
بالتوازي مع قصف مدفعي وجــوي على مشروع  1070شقة وضاحية األســد ونقاط
أخرى .كذلك ،شهد الريف الشمالي لحماة ،اشتباكات بني الجيش والجماعات املسلحة،
شمال بلدة ص ــوران ،على حــواجــز السيرياتل واملــداجــن ومـفــرق لحايا .وفــي الجنوب،
تصدى الجيش لهجوم نفته مجموعة مسلحة بالقرب من جسر خربة غزالة على الطريق
الدولي دمشق ـ درعا .وبالتوازي ،استشهد أمس ،شخصان وأصيب  7آخرون بجراح،
إثر سقوط قذائف صاروخية على أحياء الحمدانية وحلب الجديدة واألشرفية في حلب،
وفق ما نقلت وكالة «سانا» عن مصدر في قيادة شرطة املدينة .كذلك ،استشهد شخص
وأصـيــب  12آخ ــرون بـجــراح ،إثــر سـقــوط قذيفتني صاروخيتني على مشفى تشرين
العسكري في منطقة برزة بريف دمشق.

األسد :الغرب أضعف ...وروسيا ال تريد رئيسًا دمية
رأى الرئيس السوري بشار األسد أن السياسة التي تتبعها روسيا في سوريا تستند
إلى الجانب األخالقي والقانون الدولي ،مؤكدًا خالل مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز»
البريطانية ،في معرض ّ
رده على ســؤال حول مصدر القرارات العسكرية ،أن القرارات
تصدر عن دمشق .وأضــاف أنــه «حتى في
حال وجود وجهة نظر مختلفة لديهم ،فهم
يقولون :إنه بلدك ،أنت تعرفه بشكل أفضل»،
مشيرًا إلــى أنهم «ال يــريــدون منا أن نكون
رئيسًا دمية» .ولفت إلى أن «الروس يعرفون
أن خ ـســارة ســوريــا لـلـحــرب ضــد اإلره ــاب،
تعني أن ــه سيجتاح أوروبـ ــا وسـيــؤثــر على
روسيا والعالم كله».
واعتبر األســد أن «الغرب يصبح أضعف...
فهم اليملكون ما يقولونه للناس» ،موضحًا
أن «داعش كان ّ
يهرب النفط من الحقول النفطية العراقية إلى تركيا ،تحت أعني طائرات
التجسس األميركية ،ولم يقل أي شيء عنها».
(األخبار ،تاس)

موسكو :ال اتفاق حول مفهوم «الهدنة المفيدة»
رأى املتحدث باسم وزارة الــدفــاع الروسية إيغور كوناشينكوف ،أن موقف واشنطن
السلبي من «الهدنة» التي أعلنتها بالده في مدينة حلب يظهر «الخالف بيننا في فهم
جــدوى التهدئة اإلنسانية» .وقــال إن «األولوية بالنسبة إلينا هي مساعدة الناس ،لذلك
خــال الـحــرب على اإلره ــاب فــي ســوريــا نولي اهتمامًا كبيرًا باملصالحات بــن أطــراف
الـصــراع ،وإيـصــال املـســاعــدات اإلنسانية للسوريني» .وأوض ــح أن بــاده أرسـلـ ّـت خالل
األشهر األخيرة فقط ،ما يزيد على « 100طن من املواد الغذائية واإلغاثية التي ُسلمت ّإلى
مشيرًا إلى أن واشنطن من جهتها «لم تنفذ
سكان حلب في الجزء الغربي والشرقي»ّ ،
حتى التزامها باتفاقياتها مع روسيا ،ولم تسلمنا خرائط ومعلومات حول املجموعات
اإلرهابية» .ورأى أن «الهدنة املفيدة» في املفهوم األميركي هي «عبور قافلة شاحنات من
دون تفتيش ،محملة بأسلحة وقذائف ثقيلة ،صوب الجزء الشرقي من حلب».
(األخبار ،تاس)

تمكنت القوى العراقية
من السيطرة على طريق
الموصل ــ كركوك (أ ف ب)
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العالم

قضية

التأثيرات في السلطة

رغم أن عمر الحديث عن مرحلة «ما بعد (محمود) عباس» ،يزيد فلسطينيًا وإسرائيليًا وإقليميًا
عن ثالث سنوات ،فإنه عاد اليوم ليكون حديث الساعة ،بعد خضوع «أبو مازن» لجراحة القلب
المفتوح ،وتخصيص الجيش اإلسرائيلي وحدة لمتابعة اليوم الذي يلي «رحيل» الرجل ،وسط
ّ
حملة يشنها محمد دحالن بدعم من «رباعية ّ
مستجدة ،واالشتباكات المتواصلة في
عربية»
مخيمات الضفة .تبحث الحلقة األولى من هذه القضية تأثيرات «ما بعد أبو مازن» في كل من
السلطة وحركة «فتح»

«ما بعد عباس» [:]1

ّ
احتماالت انهيار السلطة وتفكك «فتح»
عبد الرحمن نصار
ال تـعــود املخاطر املتوقعة ملرحلة ما
ب ـع ــد رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
محمود عباس ،إلى كاريزما يمتلكها
وشـخـصـيــة ق ـيــاديــة س ـي ـتــرك غيابها
أثرًا كبيرًا ،بالنظر إلى غياب االلتفاف
الشعبي حوله مقارنة بما كان يحيط
بسلفه ياسر عرفات ،بل توجد أسباب
م ــوض ــوع ـي ــة ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـن ـه ــج الـ ــذي
سـ ّـيــر ب ــه ع ـبــاس الـس ـلـطــة ،وه ــو نهج
سـ ّـبــب ت ـحــوالت جــذريــة كـبـيــرة فيها،
ب ـعــدمــا أم ـس ــك ب ــزم ــام األمـ ـ ــور واح ـ ـدًا
واح ـدًا ّ
ونحى أدوار شخصيات عدة،
ليحصل على حكم الرجل األوحد.
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــون ،ب ـص ـف ـت ـهــم الـ ـط ــرف
األقـ ــوى ـ ـ ق ــوة االح ـت ــال ،ال يخجلون
مــن التصريح علنًا بمرحلة «مــا بعد

يعيش عباس حالة شك
جعلته يحارب حتى حلفاءه
ويفصل بعضهم
عباس» ووضــع السيناريوهات التي
يمكن العمل بها بعدما تنتهي «نعمة
الوضع القائم» التي استفادوا منها
ك ـث ـي ـرًا .وع ـب ــاس نـفـســه يـعـيــش حــالــة
كبيرة من الشك في من حوله جعلته
يحارب ويفصل عددًا منهم.
أمـ ـ ــا «حـ ـ ـم ـ ــاس» ـ ـ ـ ـ ال ـ ـق ـ ــوة امل ـن ــاف ـس ــة
وال ـص ــاع ــدة ،فــإن ـهــا ال تـظـهــر أمـ ــارات
ان ـت ـظ ــاره ــا لـتـحـقــق هـ ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو
العتبارات شعبية ودينية .لكنها هي
األخــرى ،كما خصم عباس اللدود من
داخــل «فتح» محمد دحــان ،بانتظار
التغيير الالحق لـ«رحيل» عباس .وقد
ي ـض ـعــان (م ـع ــا أو ب ـص ــورة منفصلة

ومتالقية املصالح) رهانًا كبيرًا على
الربح في هــذه املرحلة املقبلة ،ما دام
عـبــاس لــن يغير نفسه أو نهجه ،كما
فعل عرفات ،الذي واجه أيامه األخيرة
ب ــالـ ـحـ ـص ــار وب ـ ــالـ ـ ـح ـ ــرب داخ ـ ـ ـ ــل م ـقــر
ُاملقاطعة في رام الله.
املـ ـجـ ـم ــع ع ـل ـي ــه فـ ــي كـ ــل األح ـ ـ ـ ـ ــوال ،أن
«الوضع القائم» (ستاتيكو نتنياهو)،
ال ـ ـ ـ ـ ــذي رب ـ ـ ـ ــح م ـ ـنـ ــه رئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،ألعوام
ط ــوي ـل ــة ،ل ــن يـبـقــى ق ــائ ـم ــا ،خ ــاص ــة أن
إخ ــراج م ــروان الـبــرغــوثــي مــن السجن
ليصير في يوم وليلة رئيسًا للسلطة
أو لــ«فـتــح» ،أو إسـقــاط محمد دحــان
بـ«الباراشوت العربي» ،وحتى فرض
أحــد من رجــاالت السلطة السياسيني
ّ
أو األمنيني ،في موقع الرئاسة ،كلها
ل ـ ــن ت ـ ـكـ ــون مـ ـح ــل رض ـ ـ ــا ف ـل ـس ـط ـي ـنــي.
ومرحلة مــا بعد عـبــاس ،ليست بحثًا
ُ
إسرائيليًا فحسب ،باملناسبة ،بل طرح
ُ
وي ـط ــرح األمـ ــر ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ودول أوروبية وأخرى عربية.
على املـسـتــوى الفلسطيني الــداخـلــي،
أو الـصـعـيــد ال ـخ ــارج ــي ،ك ــان الــرهــان
منذ ثالث سنوات بالضبط موضوعًا
على صحة عباس ومــدى قــدرتــه على
ُّ
تحمل تبعات العمل السياسي ،ولكن
ـراض لــم يسر وفــق مــا توقع
هــذا االف ـتـ
ُ
ال ـبــاح ـثــون ،وق ـ ـ ّـدر لـلــرجــل أن يعيش.
وم ــن الـنــاحـيــة الـشـخـصـيــة ،ك ــان «أبــو
ّ
مـ ــازن» يـسـتـخــدم الـتـهــديــد بــالــتـنـحــي
كـســاح أخـيــر ،أو حتى استباقي ألي
تـغـيـيــر س ـيــاســي مـمـكــن ف ــي املـنـطـقــة،
ّ
لكنه اليوم لم يعد يستخدمه البتة.
وال ـ ــاف ـ ــت أن ـ ــه رغ ـ ــم ن ـت ــائ ــج «ال ــرب ـي ــع
ال ـ ـع ـ ــرب ـ ــي» فـ ـ ــي تـ ـغـ ـيـ ـي ــر مـ ـنـ ـظ ــوم ــات
سياسية بكاملها ،بقي الرجل راسخًا
عـ ـل ــى رأس الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،بـ ــرغـ ــم وج ـ ــود
دواع داخ ـل ـي ــة ك ـث ـيــرة تـحـفــز الـشـعــب
ٍ

الفلسطيني ضــد حكم السلطة ،األمــر
ال ـ ــذي يـ ــدل ع ـلــى أن االسـ ـتـ ـق ــرار ال ــذي
ّ
فرضه عباس في مناطق نفوذه أهله
للبقاء في لعبة الحكم.

م ــن ال ـل ـح ـظــة األول ـ ـ ــى ،أوض ـ ــح عـبــاس
لنفسه وملــن حوله أنــه لــن يعيد خطأ
من سبقه ،ولن يلعب بأكثر من ورقة،
ول ـ ــن ي ــدع ــم ش ـي ـئــا ف ــي الـ ـس ــر وي ـق ــول
غـيــره فــي الـعـلــن ،ليتخذ بــذلــك مسارًا
واح ـدًا فــي التعامل مــع إســرائـيــل ،هو
املفاوضات .بالتوازي مع ذلــك ،صنع
«أبـ ـ ــو م ـ ـ ــازن» م ــن «ح ـ ـمـ ــاس» خـصـمــا
يــرقــى إل ــى م ـس ـتــوى «ال ـك ـي ــان الـبــديــل
ـص ـم ــام
ل ـل ـس ـل ـط ــة» ،ووض ـ ـ ــع ن ـف ـس ــه ك ـ ِ
أمــان لبقاء السلطة مقابل «حماس»،
واستنفر كل طاقاته لشرح أمر واحد
لعناصر األمــن الجدد في الضفة (من
ب ـعــد عـمـلـيــة الـ ـس ــور ال ــواق ــي ،)2002
هــو أن إه ـمــال مـحــاربــة «ح ـمــاس» في
الضفة ـ حتى لو كانت تقاوم إسرائيل
ـ ـ يعني تـكــرار تجربة غــزة (السيطرة
الـعـسـكــريــة)؛ مــع أن ــه هــو نـفـســه الــذي
أعلن حالة الطوارئ في القطاع ،بعدما
تأكد من سقوط كل املواقع العسكرية
في القطاع صيف !2007
بــالـطــريـقــة نـفـسـهــا ،أت ـقــن لـعـبــة صنع
األعــداء داخــل السلطة نفسها ،وثانيًا
م ــع الـفـصــائــل امل ـشــاركــة ف ــي «منظمة

التحرير» ،ليقول للجميع إن مفاتيح
ال ـق ــرار ب ـيــده ،وبـغـيــابــه س ــوف تنشب
مـ ـع ــرك ــة ح ــامـ ـي ــة عـ ـل ــى ت ـ ـن ـ ــازع ه ــذه
املـفــاتـيــح :رئــاســة الـسـلـطــة ،و«منظمة
الـتـحــريــر» ،وحــركــة «ف ـت ــح» ،والـقـيــادة
العليا لقوات األمن ،وغيرها.
أما وسائل اإلعالم ومراكز الدراسات،
فانشغلت في خالل السنوات املاضية،
فـ ــي بـ ـح ــث الـ ـسـ ـي ــر الـ ــذات ـ ـيـ ــة ألسـ ـم ــاء
ً
ـا أو ع ـ ّ
ـدوًا منافسًا لرئيس
تمثل بــديـ
ال ـس ـل ـطــة ،ع ــارض ــة عــاقــات ـهــم بــالــدول
التي تدعمهم .لكن ،من ناحية عملية،
ي ـت ـب ــن أن كـ ــل تـ ـل ــك ال ـ ـ ـ ــدول ال يـمـكــن
أن ت ـق ــرر ف ــي ه ــذا األمـ ــر وح ــده ــا ،ألن
التأثير األســاســي يخضع إلسرائيل،
التي تصوغ بقراراتها شكل السلطة
ودوره ــا ،ومــا تفعله تلك ال ــدول ليس
إال تحفيزًا إلسرائيل على تبني خيار
مــا ،أو لعبًا بالوقت مــن أجــل مصالح
معينة تريدها مــن السلطة كأسلوب
ً
ابتزازي مثال.

لتأثيرات في «فتح»
بذلك ،ستكون السلطة أولى «ضحايا»
غ ـيــاب ع ـبــاس ،ول ــن يـحـفــظ تماسكها
ً
سـ ــوى ت ـمــاســك «فـ ـت ــح» أوال ،وثــان ـيــا

كل الدول ال يمكن أن تقرر في خليفة ّ
عباس وحدها ألن التأثير األساسي يخضع إلسرائيل (آي بي ايه)

القضاء يمنح أبو مازن رفع الحصانة ...ومعبر رفح مفتوح لـمؤتمر
أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت املـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوريـ ـ ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ي ــوم أمـ ــس ،أن رئـيــس
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة م ـ ـح ـ ـمـ ــود ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس ،ي ـم ـلــك
الصالحية لرفع الحصانة البرملانية
عن أي عضو في املجلس التشريعي،
وذلــك في غير أدوار انعقاد املجلس.
وب ـهــذا الـحـكــم يـكــون مــا فعله عباس
ع ـ ــام  2012مـ ــن رف ـ ــع ال ـح ـص ــان ــة عــن
القيادي الفتحاوي املفصول وعضو
امل ـج ـلــس الـتـشــريـعــي مـحـمــد دح ــان،
قــانــون ـيــا .وأوضـ ـح ــت امل ـح ـك ـمــة ،كما
نقلت عنها وكالة األنباء الفلسطينية
الرسمية «وف ــا» ،أن «ال ـقــرار الـصــادر
بتاريخ  3يناير/كانون الثاني ،2012
املـتـضـمــن رف ــع ال ـح ـصــانــة ع ــن عضو
امل ـج ـل ــس م ـح ـم ــد دحـ ـ ـ ــان ،قـ ــد ص ــدر
وفقًا لألصول والصالحيات املخولة
للرئيس ،بموجب القانون» ،أي بأثر
رجعي!
ج ـ ـ ـ ّـراء ذلـ ـ ــك ،اعـ ـت ــرض ال ـن ــائ ــب األول
لـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس امل ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــي
الفلسطيني (ع ــن حــركــة «ح ـمــاس»)،
أح ـ ـمـ ــد ب ـ ـحـ ــر ،عـ ـل ــى ق ـ ـ ـ ــرار امل ـح ـك ـم ــة

الــدس ـتــوريــة ب ـشــأن حـصــانــة ال ـنــواب،
ً
قــائــا إن ــه «مـخــالــف ألب ـســط الـقــواعــد
الدستورية ،وهو باطل لصدوره عن
ُ
محكمة شـكـلــت ب ـقــرار ب ــاط ــل» .ورأى
بحر أن «ق ــرار املحكمة الالدستورية
فــي رام الـلــه يـحـتــاج إل ــى وقـفــة جــادة
مــن كــافــة الـكـتــل وال ـقــوائــم الـبــرملــانـيــة
لــوضــع حــد لنهج الــدكـتــاتــوريــة الــذي
يمارسه محمود عباس بحق شعبنا
ومجلسه التشريعي».
فــي سـيــاق مـتـصــل ،فتحت السلطات
املصرية ،أمــس ،معبر رفح الحدودي
«اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــا» ل ـ ـيـ ــوم واح ـ ـ ـ ــد ف ـق ــط،
ل ـس ـفــر وفـ ــد م ـك ــون م ــن رج ـ ــال أع ـمــال
واقتصاديني ،سيشاركون في مؤتمر
ينظمه مركز أبحاث مصري.
والـ ـ ــوفـ ـ ــد االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي امل ـ ـ ـكـ ـ ـ ّـون مــن
 110أشـ ـخ ــاص ،س ـي ـعــود م ــن املـعـبــر
نفسه ،الــذي سيفتح الخميس املقبل
خصيصًا لــه ،بعدما يـكــون أعـضــاؤه
ق ــد ش ــارك ــوا ف ــي ث ــان ــي مــؤت ـمــر كبير
يـعـقــده دح ــان فــي م ـصــر ،رغ ــم دفــاع
األخ ـيــر وم ــن حــولــه عــن طبيعة هــذه

تدريبات لمقاومين فلسطينيين في إحدى المناورات في غزة (آي بي ايه)

املـ ــؤت ـ ـمـ ــرات ب ــأنـ ـه ــا لـ ـنـ ـق ــاش ال ــواق ــع
الفلسطيني عمومًا.
مــن جهة أخ ــرى (غ ــزة ،مـعــاذ العمور)

أثار ّ
توصل «كتائب الشهيد عز الدين
ال ـق ـس ــام» ،ال ـج ـنــاح الـعـسـكــري لحركة
ـراض
«ح ـم ــاس» ،إل ــى ات ـفــاق صـلــح وت ـ
ٍ

ّ
ينص على «دفع الدية لعائلة الشهيد
صقر إسماعيل عنبر» ،تساؤل الشارع
الفلسطيني ،عن هذا االتفاق ،وهل هو
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العالم
قدرتها (ق ــدرة الرئيس الجديد) على
املــواء مــة بني االستحقاقات الجديدة،
وما تريده إسرائيل والواليات املتحدة
واالت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،وم ــا يـمـيــل إليه
ال ـعــرب ،ومــواقــف «ح ـمــاس» ،ومــواقــف
ال ـشــركــاء (فـصــائــل ال ـي ـســار) ،ومــوقــف
«ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي» ،وق ـبــل ك ــل ذلــك
م ــوق ــف ال ـج ـم ـه ــور ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فــي
الضفة ،والقدس املحتلة.
أمــا «ف ـتــح» ،فـخــال مرحلة خسارتها
السيطرة على غزة وسنوات املراجعة
الــذات ـيــة ،تــرســخ ل ــدى ك ــوادره ــا قناعة
تـ ـق ــول إن «حـ ـ ـم ـ ــاس» ت ـم ـي ــزت عـنـهــم
بنقطة قوة ال تــزال تحتفظ بها ،وهي
أنـ ـه ــا ح ــاف ـظ ــت ع ـل ــى ال ـت ـن ـظ ـيــم أق ــوى
مــن السلطة الـتــي بنتها ،فــي حــن أن
«فتح» هدمت التنظيم ّ
وقوت السلطة،
ً
وص ــوال إل ــى مــرحـلــة واج ـهــت السلطة
فيها مصيرها من دون أن يدافع فيها
ً
الـتـنـظـيــم عـنـهــا كـمــا يـجــب (م ـثــا كــان
يمكن أن يعمل عنصر وزارة الداخلية
في «كتائب القسام» براتب «الداخلية»
ول ـك ــن ال يـمـكــن ع ـض ـ َـو ال ـك ـتــائــب فعل
العكس).
هذه القناعة ،إلى جانب تعزيز عباس
ل ـهــا ع ـبــر ت ـعــزيــز ال ـس ـل ـطــات ف ــي ي ــده،
دفعت وتدفع فتحاويني كثيرين إلى
الطلب منه استحداث منصب نائب له،
حتى يحسم أمر خليفته ـ ـ ولو بصورة
مبدئية ـ ـ ويحفظ الحركة على األقــل،
وفـ ــي أح ـس ــن األحـ ـ ـ ــوال ،سـيـقـطــع ذلــك
الطريق على سيناريوهات الفوضى
املتوقعة .لعل هذا التقدير هو األقرب
ً
إل ـ ــى ال ـت ـص ــدي ــق ب ـ ـ ــدال مـ ــن ال ـ ـقـ ــول إن
مطلب استحداث هذا املنصب منبعه
الخوف من تهديدات إسرائيلية بحق
عباس ،علمًا بأن القانون الفلسطيني
(هجني من قوانني بريطانية وأردنية
ومـ ـص ــري ــة) يـ ـن ـ ّـص ع ـل ــى أن ي ـت ــرأس
السلطة بعد «رحيل» رئيسها ،رئيس
امل ـج ـلــس ال ـت ـشــري ـعــي (حــال ـيــا ه ــو من
«ح ـم ــاس») ل ـ  60يــومــا تـجــري بعدها
انتخابات مبكرة.
ع ـم ــوم ــا ،ال ي ـم ـكــن إنـ ـك ــار أن مـنـصــب
نائب الرئيس سيحمي مــا تستحوذ
عـلـيــه «ف ـت ــح» ف ــي الـسـلـطــة حــال ـيــا إذا
ّ
تسلم نائب عباس دوره فــي السلطة
والـحــركــة ،ولكن األخـيــر يخاف مــن أن
يـكــرر نــائـبــه مــا فعله هــو مــع عــرفــات،
ّ
وظل يؤجل ّ
بت هذه القضية إلى «قرار
جماعي» يتخذه من بقي من الحركة
ــ ّ
فصلها ُعـلــى مــزاجــه ـ ـ فــي مؤتمرها
الالحق ،املؤجل أيضًا مرة تلو أخرى.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا تـ ـعـ ـي ــش «ف ـ ـت ـ ــح» ان ـق ـس ــام ــا
ثنائيًا في الظاهر بني تياري محمود
عباس ومحمد دحالن ،ينتظرها بعد
«رح ـ ـيـ ــل» األول ان ـق ـس ــام ــات مـتـفــرعــة
ت ـه ــدد وج ــوده ــا ،وت ــرش ــح «ح ـم ــاس»
أن تـكــون الـحــركــة األول ــى عـلــى جميع
الصعد في فلسطني ،وهو ما سيبحث
في الحلقة املقبلة.

مصر

ْ
َ
ُ
«ثورة الغالبة» يعلمها «نوفمبر» وحده
«تعويم مصر» كان
المحطة التالية لقرار
تعويم الجنيه :ارتفعت
أسعار الوقود ،فارتفعت
أسعار بقية السلع ،كما نبرة
الغضب واالحتجاج .هناك
دعوة إلى «ثورة غالبة»
يوم الجمعة ،بالتوازي مع
وقوف قرض صندوق
النقد الدولي على األبواب
التي قد تخفي بعض
المفاجآت

رضوان آدم
وع ُلمها عند 11
ثــورة الغالبة تــراقــبِ ،
نوفمبر الجاري وحده .أسعار ُالبنزين
والـ ـس ــوالر وغـ ــاز ال ـس ـي ــارات ،وأن ـبــوبــة
الـبــوتــاغــاز ،زادت ،فيما الغضب يفوح
مــن ص ــدور امل ـصــريــن .تـعــويــم الجنيه
(الـخـمـيــس امل ــاض ــي) ،زل ــزال ُمتسلسل،
وال ـ ـ ـ ــدواء امل ـ ـ ّـر (ق ـ ــرض صـ ـن ــدوق الـنـقــد
الـ ـ ـ ّـدولـ ـ ــي) ق ـت ــل املـ ــريـ ــض الـ ـع ــزي ــز .فــا
ّ
ـاء ،صلوا
تنسوا أخــاكــم الجنيه بــالــد ُعـ َّ
مــن أج ــل أن تستقر روح ــه امل ـعــذبــة في
س ـمــاء ال ـن ـس ـيــان .ص ــار مـ ُـرحــومــا ،وقــد
دخل التابوت الفرعوني املعتبر ،وسط
صــرخــات املــايــن املـكـلــومــن ...صاحوا
َ
فلم تسمع الـ ُـجـثــة" :ح تسيبنا ملــن من
بعدك يا جنيه؟".
تـ ـبـ ـق ــى ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة إلـ ـ ـ ــى تـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات 11
نــوف ـم ـبــر ف ــي خ ـل ـفـ ّـيــة وس ــائ ــل اإلعـ ــام
ّ
ّ
تصور قرار التعويم
الرسمية ،إذ راحت
بــاالن ـت ـصــار ال ــوط ـن ــي :اق ـت ـص ــاد مصر
ف ــي "الـ ـع ــال ــي" ،م ـل ـي ــارات الـ ـق ــرض فــي
ال ـط ــري ــق ،واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ف ــي ال ـعــربــة
الـ ـت ــالـ ـي ــة .ل ـك ــن ال ـح ـق ـي ـق ــة ع ـك ــس ذلـ ــك:
األسعار ارتفعت بالفعل ،بمقدار %40
فــي س ــاع ــات ،وقــابـلــة ل ـلــزيــادة؛ الــركــود
التضخمي سيرتفع؛ االستثمارات في
البلد ضعيفة ( %14من الناتج املحلي
اإلج ـم ــال ــي) وامل ـن ــاخ ال ـج ــاذب أضـعــف؛
ت ــراج ــع قـيـمــة األجـ ــر الـحـقـيـقــي مـقــابــل
الـتـضـخــم ،س ـي ــؤدي قـطـعــا إل ــى تــراجــع

دحالن
هذا هو المؤتمر الثاني
الكبير الذي يعقده
دحالن في مصر

مقدمة لفتح املصالحة املجتمعية بني
حركتي «فتح» و«حماس» ،وتعويض
عائالت ضحايا االنقسام الفلسطيني.
ويقضي االتفاق بدفع «القسام» الدية
ال ـش ــرع ـي ــة ل ـع ــائ ـل ــة ع ـن ـبــر ومـ ـق ــداره ــا
سبعون ألــف ديـنــار أردنــي (نحو مئة
ألف دوالر) ،على أن يتنازل أولياء الدم
بـقـبــول االت ـف ــاق ،عـلـمــا ب ــأن عـنـبــر قتل
فــي الثاني مــن آب  2006وســط مدينة
خانيونس.
وقالت العائلة ،على لسان نجل الفقيد
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رام ـ ــز ع ـن ـبــر ،إن «االت ـ ـفـ ــاق كـ ــان ثـمــرة
جهود وساطة قام بها األسير املحرر
ي ــاس ــر ع ـبــد ال ـع ــال ب ــن ال ـعــائ ـلــة وبــن
كتائب القسام» ،مشيرًا إلى أن الكتائب
ستصدر بيانًا الـيــوم االثـنــن توضح
فيه التفاصيل وستقيم مهرجانًا على
شرف اتفاق الصلح.
ّ
ي ـعــلــق امل ـح ـلــل ف ــاي ــز أبـ ــو ش ـمــالــة بــأن
االتـفــاق «استثنائي ومرتبط ببعض
الظروف الخاصة ويهدف إلى وأد نار
الحقد بني العائالت الفلسطينية في
غزة ،وهو غير مرتبط بملف املصالحة
امل ـج ـت ـم ـع ـيــة ب ــن ف ـت ــح وح ـ ـمـ ــاس ،ألن
الـ ـكـ ـت ــائ ــب سـ ـت ــدف ــع ه ـ ـ ــذه ال ـ ــدي ـ ــة مــن
مـيــزانـيـتـهــا ال ـخ ــاص ــة» .وأض ـ ــاف أبــو
شمالة أن موازنة املصالحة املجتمعية
كــان املفترض أن تدفعها دول عربية،
ل ـكــن «م ـح ـم ــود ع ـب ــاس ال ي ــري ــد لـهــذه
املصالحة أن تحصل ،بــل يسعى إلى
رب ـ ــط امل ـص ــال ـح ــة امل ـج ـت ـم ـع ـيــة بـبـقـيــة
املـلـفــات املتعلقة كالحكومة وتسليم
معبر رفح البري».
(األخبار)

في مدينة راس غارب المصرية التي اجتاحتها السيول واألمطار (أ ف ب)

الـ ـطـ ـل ــب ،ل ـي ـت ـق ــدم ال ـ ــرك ـ ــود؛ ال ـس ـيــاحــة
مـ ـت ــوقـ ـف ــة ،ف ـي ـم ــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـع ــامل ــي
ً
متباطئ أصال.
يـقــول كهنة الـبـنــك امل ــرك ــزي ،إن هدفنا
ه ــو ض ـبــط م ـن ـظــومــة أسـ ـع ــار ال ـصــرف
الـ ـج ــدي ــدة ،ل ـخ ـفــض مـ ـع ــدل ال ـت ـض ـخــم،
وضـ ـ ـب ـ ــط األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار الـ ـ ـت ـ ــي زادت فــي
األســاب ـيــع املــاضـيــة  %16مــن تسعيرة
امل ـس ـت ــودري ــن ل ـل ـس ـلــع ،وب ــال ـت ــال ــي فـلــن
تــزيــد م ـجــددًا ،لكنها أيـضــا رواي ــة غير
دقـيـقــة .فتحرير أس ـعــار ال ــوق ــود ،وهــو
شــرط آخــر للصندوق الـ ّـدولــي ،سيرفع
مجددًا معدل التضخم .وعجز املوازنة
سيرتفع ،وكذا خدمة الدين الحكومي،
وقرار رفع سعر الفائدة  %3األخير ،زاد
عبء تكلفة اقتراض الحكومة ...لينزل
بــاملـحـصـلــة م ــاي ــن م ــن أب ـن ــاء الـطـبـقــة
الوسطى إلى الطابق األرضي.
ال ـتــوابــع الـسـيــاسـ ّـيــة ل ــزل ــزال الـتـعــويــم،
ترتطم بنوافذ البيوت .هناك غرافيتي
ُ
وملصقات تدعو الناس إلى التظاهر.
ّ
ه ـ ــو م ـ ــوع ـ ــد ج ـ ــدي ـ ــد ل ـ ـج ـ ــس ال ـن ـب ــض
ال ـج ـمــاه ـيــري ،بـيـنـمــا ال ـتــوق ـعــات حــول
قدرة هكذا دعوة على الحشد ،ضعيفة،
ّ
حتى اآلن ،رغم إعالن وفاة الجنيه.
عبارة "غالبة" جذابة ،لكنها ُم ّ
كررة .في
 ّ 9أيـلــول/سـبـتـمـبــر  ،2014دع ــت حركة
"ضنك" املحسوبة على جماعة اإلخوان،
إل ــى "ث ـ ــورة غ ــاب ــة"" :ع ـل ـشــان بـقـيـنــا ع
الـ ـح ــدي ــدة ،اغـ ـض ــب .احـ ـش ــد .ان ـ ـ ــزل" .لم
تنجح الدعوة في الحشدّ ،
ومرت ُكطائر
ّ
عــابــر ،خــاصــة أن ال ــرأي الـعــام املحتقن
والـ ـغ ــاض ــب م ــن ف ـت ــرة ح ـك ــم اإلخ ـ ـ ــوان،
مشى على طــول خــط االسـتـغــراب ،ولم
ي ـع ـبــأ ل ـل ــدع ــوة" :اإلخـ ـ ـ ــوان م ــع ال ـف ـقــرا؟
اشمعنى الـنـهــاردة؟ ِمــش الغالبة دول
كانوا مخربنيُ ،
ومتآمرين على الرئيس
مرسي ،السنة إللي ّفاتت؟".
ه ـن ــاك غ ـم ــوض ي ـل ــف دع ـ ــوات ال ـن ــزول
 11نــوفـمـبــر :الـجـمـهــور ال ــذي خ ــرج في
ثــورة ينايرُ ،محبط ،واملـفــاجــآت دائمًا
كــانــت ف ــي غ ـيــر صــالــح ال ـفــريــق األك ـثــر
وعيًا وخيبة أمل .وبخالف املناخ غير
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ال ـح ــال ــي ،فـ ــإن ال ـشــرط
الــذاتــي لالحتجاج املنظم غير متوفر:
ال ـي ـنــايــريــون ي ـع ــان ــون كـ ـس ــورًا عميقة
ف ــي ال ـع ـظ ــم ،ف ــا يـ ـق ــوون ع ـل ــى امل ـش ــي،
ولــم ُي ّ
مرنوا منذ عامني ،تقريبًا ،لياقة
ال ـح ـشــد وال ـت ـع ـب ـئــة .ت ـظ ــاه ــرات "ت ـي ــران

وص ـن ــاف ـي ــر" ،ك ــان ــت ت ــدري ـب ــا ج ـي ـدًا من
ناحية قوة الدعاية والتأثير املعنوي،
لكنها كانت ضعيفة تنظيميًا (شمعة
ّ
املصرية ،ثم
أضاءت في ظالم املعارضة
ّ
انطفأت) .زد أن السلطة الحالية ،كانت
ّ
ت ــدك ــن ف ــي جـيـبـهــا ،سـيـنــاريــو اإلخ ــاء
ال ـق ـســري لـلـجـمـيــع ب ـعــد ت ـظ ــاه ــرات 30
يونيو.
دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ُـ ـتـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــر ،ت ـ ـتـ ــأمـ ــل ج ـس ــد
املعارضة املنهك .الكل غير مهيأ ّ
لجو

برغم توافر
شروط الغضب ّ
الجماهيري ،فإن قوى
المعارضة مرهقة

املـيــاديــن .هناك حالة إره ــاق .مصادرة
الفضاء العام ،وخنق حرية الصحافة،
وال ـت ـع ـب ـي ــر ،وسـ ـج ــن رمـ ـ ــوز ال ـح ــرك ــات
الـ ـشـ ـب ــاب ـ ّـي ــة ،وق ـ ـمـ ــع ال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرات فــي
ال ـشــوارع بــاآللــة األمـنـ ّـيــة ،كلها أحجار
ك ـب ـي ــرة ت ـق ــف أم ـ ـ ــام قـ ـط ــار االح ـت ـج ــاج
املنظم .لكن الصخرة األكبر (آفــة ثورة
ي ـنــايــر) ،غ ـيــاب التنظيم الـجـمــاهـيــري،
ّ
الــذي يحشد من أسفل وينظم الحركة
ويشاور على الخطوة التالية.
الدعوة إلى تظاهرة الغالبة في ،11/11
ُ
ال تنطق بمطالب واضـحــة ،وال تظهر
ق ـيــادة جـمــاهـيــريــة ،وال تـحـمــل رســائــل
ج ـ ــدي ـ ــدة .صـ ـي ــاغ ــة الـ ـبـ ـي ــان امل ـن ـس ــوب
لـ ـح ــرك ــة "غ ـ ــاب ـ ــة" غ ــريـ ـب ــة ،خ ـصــوصــا
هـ ــذه الـ ـفـ ـق ــرة" :ن ـ ـ ــداء هـ ــام وع ــاج ــل مــن
حركة غالبة إلى كل املصريني األحــرار
بـ ــال ـ ـخـ ــارج :ن ــرج ــو مـ ــن كـ ــل امل ـص ــري ــن
األح ـ ـ ــرار ب ــال ـخ ــارج وامل ـت ـضــام ـنــن مع
حــركــة غــابــة ودعــوتـهــا لـثــورة الغالبة
فــي  11/11ال ـقــادم أن تـقــومــوا مــن اآلن
ب ــالـ ـت ــواص ــل مـ ــع كـ ــل وكـ ـ ـ ــاالت األنـ ـب ــاء
العاملية واملنظمات الحقوقية الدولية
ومنظمة األمم املتحدة ومنظمة العفو
ال ــدول ـي ــة وم ـن ـظ ـمــات ح ـمــايــة الـحـقــوق

والحريات ،والطلب منهم رسميًا على
ل ـســان ال ـحــركــة ب ــإرس ــال م ـنــدوبــن لهم
إلــى مصر قبل  ،11/11وذل ــك للوقوف
عـلــى أي ت ـجــاوز واع ـت ــداء مـحـتـمــل من
السلطة الغاشمة بمصر فــي تعاملها
مع الشعب املصري الثائر الذي سينزل
إلـ ــى شـ ـ ــوارع م ـصــر م ـطــال ـبــا بــالـعـيــش
والحرية والعدالة االجتماعية".
املـنـســق ال ـعــام لـلـحــركــة ،كـمــا يظهر في
مقاطع فيديو على "يوتيوب" ،وصفحة
الحركة على "فايسبوك" ،ياسر العمدة،
ش ـخ ـص ـيــة م ـغ ـم ــورة س ـي ــاس ـي ــا ،وه ــذا
يرفع نسبة العازفني عــن املشاركة في
فـعــالـيــات ي ــوم  11نــوفـمـبــر ،مــن شباب
ّ
السياسية.
األحزاب والحركات
اليوم املذكور ،يفسره البعض بطريقة
أخ ــرى .قـطــاع مــن ال ــرأي ال ـعــام ،يعتقد
أن ث ــورة الـغــابــة تـلــك ،مـجــرد فرقعات
من ُصنع أجهزة ّ
الدولة ،لصرف انتباه
ُ
الـ ـ ـن ـ ــاس ،وت ــوصـ ـي ــل رسـ ــائـ ــل م ـج ـه ــزة
سلفًا ،تقول إن "الـنــاس لــم يستجيبوا
ّ
لدعوات التخريب والفوضى ،وأن البلد
انتصر على قوى الشر التي تقف وراء
امل ــؤام ــرة" .ي ــردد إع ــام الـسـلـطــة ،دائـمــا
هـكــذا فــوائــض لـغـ ّ
ـويــةّ ،
يلمع الـعـبــارات
ال ــرت ـي ـب ــةُ ،
ويـ ـص ـ ّـر ع ـلــى إض ــاف ــة نـقــاط
ّ
ّ
معنوية ،في سلة الــدولــة العميقة ،في
ّ
وردية الليل.
آخر
هـ ـن ــاك ت ــرت ـي ــب مـ ــن ج ــان ــب ال ـح ـكــومــة
لـلـتـعــامــل م ــع الـ ـي ــوم .ه ـن ــاك م ــا ُيـشـبــه
ّ
الشفوية ،ألحزاب،
التعليمات الرسمية
وهيئات رسمية ،ومحافظي األقاليم،
بـ ــامل ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي فـ ـع ــالـ ـي ــات ش ـع ـب ـ ّـي ــة
ت ــدع ــم ال ــرئ ـي ــس ال ـس ـي ـس ــي ،وال ـ ـ ّـدول ـ ــة.
خــرجــت م ـبــادرة "هـنـبـنــي ون ـعـ ّـمــر" ،من
األدراج .دعــوة للتبرع لصندوق تحيا
م ـص ــر ،ع ــن ط ــري ــق رس ــائ ــل امل ـح ـم ــول..
وزارة الــداخـلـيــة ،مــن ناحيتها أعلنت
ج ـهــوزي ـت ـهــا "مل ــواجـ ـه ــة أي مـ ـح ــاوالت
إلعادة البالد إلى دائرة الفوضى وعدم
االستقرار".
ّ
هـ ـن ــاك م ـس ـ ُّـك ــن آخ ـ ـ ــر ،ق ـ ـ ــررت ال ــرئ ــاس ــة
طرحه لتجنب صداع بعض اإلعالميني
ورؤس ـ ـ ــاء األحـ ـ ـ ــزاب ،ال ــذي ــن يـخـتـلـفــون
ُمـعـهــا فــي بـعــض الـتـفــاصـيــل الـفــرعـ ّـيــة.
شكلت لجنة مــن الـشـبــاب ال ــذي شــارك
فـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر شـ ـ ـ ــرم الـ ـشـ ـي ــخ األخ ـ ـيـ ــر،
إلع ـ ـ ــداد ق ــوائ ــم ب ـم ــن ي ـم ـكــن أن ي ـصــدر
لـصــالـحـهــم ق ــرار عـفــو رئ ــاس ــي .خطوة
ّ
تشكك املنظمات الحقوقية املستقلة،
ف ــي جــديـتـهــا ،ب ــدع ــوى أن ـهــا ل ــن تشمل
من صدر بحقهم حكم قضائي نهائي.
ُ
القصة ستأخذ بعض الوقت ،وتنسى،
وقــد ال ُيعفى عن أحــد (عايز ّ
تبوظ أي
حاجة في مصر ،اعمل لجنة).
الحكومة على الـخــط .هـنــاك تعليمات
بامتصاص غضب الجماهير .تعريفة
جـبـ ّ
ـريــة عـلــى ســائـقــي س ـيــارات األج ــرة.
قرار التعويم ،خطير ،واألسعار ترتفع
من تلقاء نفسها .رئيس الوزراء شريف
إسـمــاعـيــل ج ـمــع ال ـصـحــاف ـيــن ،لـيـقــول
إن الـخـطــوة ال م ـفـ ّـر مـنـهــا .سـتــزيــد من
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات األجـ ـنـ ـب ـ ّـي ــة فـ ــي م ـصــر،
وس ـت ــرف ــع م ـع ــدل ال ـن ـم ــو ،وت ــوف ــر آالف
فرص العمل للشباب .ال تقلقوا .مصر
كتب الصحافيون عبارات رئيس
بخيرُ .
الوزراء املنمقة ،وراح الناس يتشابكون
ّ
ب ـ ــاألي ـ ــدي أمـ ـ ـ ــام امل ـ ـتـ ــاجـ ــر ،ومـ ـح ــط ــات
البنزين ،وداخل "امليكروباص".
ك ـ ــل شـ ـ ـ ــروط الـ ـغـ ـض ــب الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري،
متوفرة ،لكن الشرط الذاتي يهرب من
املواجهة .الكل يتبرأ من "ثورة الغالبة".
ه ــذا ال يـعـنــي أن "ال ـغــابــة" لــن ي ـثــوروا
ف ــي ُمـق ـبــل األيـ ـ ــامُ .ي ـخ ـب ـئــون الـتــوقـيــت.
الناس يكلمون أنفسهم .الوضع يزداد
س ــوءًا ،وهـنــاك تــوابــع اقتصادية أكبر.
كرة الثلج (قرض الصندوق) ّ
تتدحرج.
ّ
النوم في الكسل ،يقتل قوى املعارضة،
املحسوبة على التيار املدني الواسع .ال
ُّ
التجمع ،وتدريب
بديل أمامها ســوى
الـخـيــال ،لخلق بــديــل (تنظيم ـ ـ حــزب)
جماهيري حقيقيُ ،يبنى من أسفل ،من
حواري وقرى الغالبة الذين لم يعودوا
قادرين على اليأس أكثر مما يئسوا.
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العالم

على الغالف

َ
دونالد ترامب ...لم ال؟

ُيحسن اإلع ــام الـغــربــي صناعة صــورة
الديكتاتور ،إلى درجــة ّ
يسيرنا خلفه بما
يقول .لكن حقيقة ،برغم ما تكتنفه
ظــاهــرة تــرامــب مــن مــؤشــرات «تناهض
الـقـيــم الــدي ـمــوقــراط ـيــة» ،يبقى أنها
ظاهرة أميركية بحتة ،يصعب اختزالها
محمود مروة

ّ
لعل أكثر األسئلة أهمية ،ومتعة ،بشأن
االنتخابات الرئاسية األميركية ،تلك
ُ
التي تطرح راهنًا في بعض الصحف
الغربية« :ما هي الصورة التي ستكون
عليها الواليات املتحدة غداة انتخاب
دونالد ترامب رئيسًا؟».
أه ـم ـيــة الـ ـس ــؤال م ـعــروفــة وال تـحـتــاج
إلى تبرير .أما املتعة ،فهي في حيوية
ال ـس ـي ــاس ــة حـ ــن ي ـح ــاك ـي ـه ــا اح ـت ـم ــال
ان ـت ـص ــار ظ ــاه ــرة م ـثــل ت ــرام ــب .وهــي
تكمن أســاســا فــي ق ــدرة ظــاهــرة كهذه
عـلــى إث ــارة الـخـيــال (ال ـس ـيــاســي) ،إلــى
درج ــة ك ــان مــن الطبيعي أن يستذكر
ّ
بعض الكتاب (كما فعلت إيريس ديرو
ف ــي صـحـيـفــة م ـيــديــابــار اإللـكـتــرونـيــة
الفرنسية) رواية فيليب روث« ،مؤامرة
ضـ ــد أم ـ ـيـ ــركـ ــا» ،الـ ـت ــي ي ـت ـخ ـ ّـي ــل فـيـهــا
الروائي فوز مرشح رئاسي قريب من
معسكر هتلر في األربعينيات ،لينقل
ف ــي م ــا ب ـعــد ال ــرع ــب الـ ــذي سـيــواجـهــه
«ي ـهــود أم ـيــركــا» إث ــر ذل ــك .ه ــذا الـنــوع
األدبي الذي بنيت استنادًا إليه رواية
روث (نشرت قبل نحو عشرة أعــوام)،
أثـ ــار شـبـيـهــه ف ــي فــرن ـســا ض ـجــة حني
نشر الــروائــي ،ميشال ويلبيك ،روايــة
«خ ـض ــوع» ال ـتــي ت ـت ـســاءل عـمـلـيــا عن
اليوم الذي سيحكم فيه مسلم فرنسا
(وهو ليس بعيدًا بنظره ـ عام .)2022
هذا الخيال السياسي الذي يعود إلى
امل ــاض ــي ،أو يـعـبــر بــات ـجــاه املستقبل
الـقــريــب ،بــات يحتل حـيـزًا واسـعــا في
الصحف واإلعــام منذ ّ
تحول دونالد
تــرامــب إل ــى مــرشــح رئــاســي ج ــدي في
مواجهة هيالري كلينتون ،وبــات من
الـطـبـيـعــي أن يـحـتــل ال ـس ــؤال ع ــن «مــا
ب ـعــد فـ ــوز ت ــرام ــب» ح ـي ـزًا واسـ ـع ــا من
النقاشات.
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ت ـع ـت ــرف ال ـكــات ـبــة
ّ
مــاشــا جيسن ،ب ــأن مؤسسة الرئاسة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة «م ـ ـحـ ــددة األطـ ـ ـ ــر ،بـحـيــث

قد يبدو المناخ الذي تدخل من خالله الواليات المتحدة إلى هذا االستحقاق مثيرًا للقلق (أ ف ب)
ال ت ـع ـط ــي لـ ــدونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب أدوات
ك ـث ـي ــرة ل ـل ـتــأث ـيــر ج ــذري ــا ع ـل ــى ح ـيــاة
األميركيني» ،لكنها تستدرك بالقول:
«ه ــذه هــي تـحــديـدًا املـشـكـلــة ،إذ ال بد
أن يـشــرع الــرئـيــس تــرامــب فــي تدمير
الديموقراطية األميركية،
املؤسسات ّ
ليس ألنها تمثل عائقًا أمــام األهــداف
الـتــي يسعى إلــى تحقيقها ،بــل ألنها
ّ
تشكل عائقًا أمــام الطريقة التي يريد
من خاللها أن يحقق أهدافه ...وخاصة
أن بــطء عملية امل ــداوالت البرملانية ال
يساعد».
قــد يـبــدو ه ــذا امل ـنــاخ ال ــذي تــدخــل من

أخطأت وسائل
اإلعالم حين قرأت
ظاهرة دونالد ترامب
بعيون الماضي

خ ــال ــه ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة إل ـ ــى ه ــذا
االسـتـحـقــاق «غـيــر االع ـت ـيــادي» مثيرًا
لـلـقـلــق ،إل ــى درجـ ــة تـجـعــل ّ
أي مـتــابــع
يتساءل عن املسارات التي ستعرفها
«اإلمـ ـ ـب ـ ــراط ـ ــوري ـ ــة» ف ـ ــور ف ـ ــوز ت ــرام ــب
بالرئاسة ،وعن االنعكاسات .لكن من
ّ
نافل القول ربما إن كبرى املؤسسات
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة،
وغيرها في الدول الغربية ـ ـ كما رأس
املـ ـ ــال الـ ـ ــذي ي ـق ــف ع ـم ـل ـيــا إل ـ ــى جــانــب
«مرشحة املنظومة» ،هيالري كلينتون
ـ ـ ـ ل ـع ـب ــت دورًا م ـه ـم ــا فـ ــي رس ـ ــم ه ــذه
الـصــورة املرعبة ،فــي محاولة إلجبار

االنتخابات الرئاسية في الدستور األميركي
وسام اللحام
َ
يخال البعض أن رئيس الواليات املتحدة األميركية ُينتخب كسائر الرؤساء
في النظم الرئاسية مباشرة من الشعب عبر االقتراع العام .وإذا كان هذا
األمر قد بات في الغالب حقيقة من الناحية السياسية والتجربة املعاينة،
لكنه يفتقر إلى الدقة من املنظار الدستوري الصرف .فاالنتخابات الرئاسية
األميركية تمر بمراحل متعددة بالغة التعقيد ،وهي تعكس الطبيعة الفدرالية
للنظام بحيث يجب التوفيق بني مبدأ حكم األغلبية من جهة ،وتأمني مشاركة
جميع الواليات التي يتشكل منها االتحاد من جهة ثانية.
تتعلق املرحلة األولى باختيار املرشحني ،وهي مرحلة داخلية في كل حزب،
لذلك ال يوجد في الدستور أحكام ترعاها ،بل يترك تنظيمها للتشريعات
التي تختلف من والية إلى أخرى .أما املرحلة الثانية ،فهي تلك التي ينظمها
الدستور وتتعلق بانتخاب الرئيس.
تجري االنتخابات نهار الثالثاء الذي يلي أول اثنني من شهر تشرين الثاني.
ُ
وقد اعتمد هذا التاريخ سنة  ،1845وذلك كي يتوافق في دولة زراعية كبيرة
كالواليات املتحدة بني آخر موسم الحصاد وقبل مشقات فصل الشتاء
كي يتمكن الناخبون من التنقل للتصويت .ال ُينتخب الرئيس عبر االقتراع
املباشر بل بواسطة الناخبني الرئاسيني ( ،)Grand electorsإذ ينتخب
ً
الناخبون في كل والية عددًا من الناخبني الرئاسيني مماثال لعدد الشيوخ
ً
والنواب في تلك الوالية .فوالية فلوريدا مثال لديها  25نائبًا في مجلس
النواب األميركي (أو مجلس املمثلني) وشيخني في مجلس الشيوخ ،لذلك

تحصل على  27صوتًا انتخابيًا .وهكذا في كل الواليات ،بحيث يوجد ما
مجموعه  538صوتًا للناخبني الرئاسيني ( 535للواليات وثالثة أصوات
ملقاطعة كولوبيا حيث العاصمة التي ال يوجد ممثلون لها في الكونغرس
األميركي) .بغية الفوز باالنتخابات ،على املرشح أن ينال الغالبية املطلقة من
األصوات االنتخابية ،أي أن يقترع له  270ناخبًا رئاسيًا على األقل .ويترك
الدستور األميركي الحرية لكل والية في تحديد طريقة انتقاء الناخبني
الرئاسيني.
وإذا باتت االنتخابات الطريقة الشائعة اليوم ،لكنها في املاضي كانت
مختلفة ،إذ كانت املجالس التشريعية في كل والية تتولى بنفسها انتخاب
الناخبني الرئاسيني .وحتى مع انتخاب الناخبني الرئاسيني مباشرة من
الشعب ،يختلف النظام االنتخابي من والية إلى أخرى ،لكن مع أرجحية
كبيرة للنظام األكثري بحيث يفوز من يحصل على الغالبية في والية ما
بكل األصوات االنتخابية املخصصة لتلك الوالية .وهذا ما يفسر إمكانية
فوز مرشح ما رغم حصول منافسه على أصوات شعبية أكثر .وقد حصلت
هذه الظاهرة ثالث مرات ،سنة  ،1876وسنة  ،1888وأخيرًا سنة 2000
عندما فاز جورج بوش االبن على آل غور.
يعلن الناخبون الرئاسيون قبل االنتخابات نيتهم بالتصويت لهذا املرشح
أو ذاك ،لذلك يعلم الجميع نتيجة االنتخابات بعيد إقفال صناديق االقتراع،
إذ بات من شبه املستحيل سياسيًا قيام ناخب رئاسي بالتصويت ملرشح
مختلف عن ذاك الذي التزم التصويت له عالنية ،ما يجعل االنتخابات
ً
الرئاسية تجري من الناحية العملية مباشرة ،وعلى درجة واحدة ،بينما

أي ناخب على اختيار كلينتون ...وإال
عليه أن يــواجــه «صـعــود الشعبوية»،
بــل حـتــى «الـفــاشـيــة ال ـج ــدي ــدة» ،وهــي
تـعــابـيــر أس ـق ـطــت ،ل ـل ـم ـفــارقــة ،غالبية
وس ــائ ــل اإلعـ ــام ال ـغــرب ـيــة ،ح ــن ق ــرأت
األحـ ــداث بـعـيــون املــاضــي (أوروبـ ــا ما
ب ــن ال ـح ــرب ــن ال ـع ــامل ـي ـت ــن ،أو حـقـبــة
ّ
الحرب ال ـبــاردة) .وربما سبب ذلــك أن
الخيوط رفيعة بني الخيال السياسي
وبني إحياء املاضي بصورة فوضوية
وعـشــوائـيــةّ ،وك ــان مــن األج ــدى التنبه
أيـ ـض ــا إل ـ ــى أن ـ ـ ــه خ ـ ــال فـ ـت ــرة مـ ــا بــن
الحربني العامليتني ،كانت وجوه رأس
امل ــال تتقرب مــن الـخـطــابــات القومية،
والـفــاشـيــة ،وتتبناها ،بعكس مــا هو
حاصل مع «الشعبوي ترامب» اليوم.
ولـيــس مــن بــاب تبني ظــاهــرة تــرامــب،
لكن تلك الكتابات تقفز فوق ما يشير
إلـيــه األكــاديـمــي والـبــاحــث فرانسيس
فوكوياما (فــي مقال أخير في فورين
ّ
أفيرز) ،حني يقول إن «القصة الحقيقية
ل ـهــذه االن ـت ـخــابــات ه ــو أن ــه ب ـعــد عــدة
عـ ـ ـق ـ ــود ،ت ـس ـت ـج ـي ــب ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة
األم ـيــرك ـيــة إل ــى (م ـس ــأل ــة) ت ــزاي ــد عــدم
امل ـس ــاواة وال ــرك ــود االق ـت ـصــادي الــذي
يعيشه أغلب السكان .عــادت الطبقية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة إل ـ ـ ــى قـ ـل ــب ال ـس ـي ــاس ــة
األم ـي ــرك ـي ــة لـتـغـطــي ع ـلــى ان ـق ـســامــات
ّ
أخ ـ ـ ّـرى» ،م ــا يـعـنــي أن ظ ــاه ــرة تــرامــب
تـمــثــل اسـتـجــابــة ،ال بــد مــن دراسـتـهــا
بصورة ترتقي فوق «الكاريكاتورية».
ّ
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ـ ــإن تـ ـخ ــوي ــف أي
متابع يتبنى قيم العدالة االجتماعية
واملـ ـس ــاواة ،وخــاصــة هـنــا فــي املـشــرق
الـعــربــي ،مــن انـتـصــار ظــاهــرة تــرامــب،
ال ي ـ ـجـ ــدي (ه ـ ـ ـ ــذه ظـ ـ ــواهـ ـ ــر ت ـت ـش ـعــب
ال ـي ــوم ف ــي ال ـعــالــم ال ـغــربــي ،وبــالـتــالــي
ّ
ف ــإن مواجهتها يجب أن يـكــون بداية
ّ
ه ـنــاك) .كـمــا أن تبني أح ــد الخيارين
(ك ـل ـي ـن ـت ــون أو ت ـ ــرام ـ ــب) ي ـب ـق ــى غـيــر
مفهوم وغير مبرر ،وخاصة أنــه على
صعيد السياسة الخارجية ،إذا كانت
كلينتون «محبوبة» املحافظني الجدد
ّ
(ب ــرغ ــم ك ــون ـه ــا ديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة) ،ف ــإن
ترجمة «عظمة أميركا» التي يريدها
تـ ــرامـ ــب فـ ــي هـ ـ ــذا املـ ـضـ ـم ــار ال يـمـكــن
تكهنها ألسباب عدة.
ّ
لـكــن بــالـعـمــوم ،ف ــإن الـنـظــرة الـســاخــرة
ت ـغ ـلــب ل ـت ـح ــدي ــد أي م ــوق ــف هـ ـن ــا ،إذ
ّ
م ــن أف ـت ــى ب ـ ــأن ال ـس ـخــريــة ل ـي ـســت من
ال ـس ـيــاســة ف ــي ش ـ ــيء؟ ول ـي ـكــن تــرامــب
بـصـفـتــه أزمـ ــة أمـيــركـيــة داخ ـل ـيــة ،بــدل
خيار «عجرفة اإلمبراطورية» على ما
تبقى من «العالم الثالث».

ً
تظل شكال فقط على درجتني.
وال شك في أن هذا النظام الفريد ّ
مرده إلى الخالف الذي وقع عند صياغة
الدستور سنة  1787بني من دافع على انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب،
ومن أراد انتخابه في الكونغرس .وقد جرى تبني هذه الطريقة كحل وسط
َ
يرضي الجميع ،إذ ُرفضت فكرة االنتخاب الشعبي ،نظرًا إلى التشكيك
السائد وقتها بقدرة الشعب على تحمل تلك املسؤولية.
املرحلة الثالثة ،وهي تتعلق باالختيار الفعلي للرئيس .في أول اثنني يلي
ثاني أربعاء من شهر كانون األول ،يجتمع الناخبون الرئاسيون في عاصمة
واليتهم ،وينتخبون الرئيس ونائب الرئيس ،ومن ثم ترسل كل والية
أصواتها في صندوق مختوم إلى مجلس الشيوخ .وفي السادس من كانون
الثاني ،وعند الساعة الواحدة بعد الظهر ،يجتمع مجلسا الشيوخ والنواب
في جلسة مشتركة تجري خاللها عملية فرز األصوات واحتساب مجموع
ما ناله كل مرشح بغية إعالن الفائز .وإن لم ينل ٌّأي من املرشحني الغالبية
املطلقة (أي  270صوتًا) ،يوكل الدستور األميركي مهمة انتخاب الرئيس إلى
مجلس املمثلني الذي عليه أن يختار بني املرشحني الثالثة الذين نالوا أكبر
عدد من األصوات االنتخابية ،وقد حدث ذلك أكثر من مرة في املاضي (سنة
 1800مع انتخاب توماس جفرسون ،وسنة  1824مع انتخاب جون أدامز).
يتولى الرئيس سلطاته حسب الدستور في  20كانون الثاني ،وتدوم واليته
أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ،علمًا أن الدستور يشترط فقط
في املرشح أن يكون مواطنًا أميركيًا بالوالدة أتم الـ  35من العمر وأقام في
الواليات املتحدة لفترة  14سنة.
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مقال

عشية انتخابات مجنونة
عامر محسن
أثار سالفوي جيجك ثورة غضب ّ
ضده،
ٍ
مــن مختلف أوس ـ ّـاط الـيـســار األمـيــركــي،
بـعــد أن صـ ـ ّـرح ب ــأن ــه ،ل ــو ك ــان امـيــركـيــا،
ل ـص ـ ّـوت ل ـصــالــح دون ــال ــد ت ــرام ــب .على
الـ ّـرغــم من أن كــام جيجك لم يكن ّ
جديًا
ب ــالـ ـك ــام ــل ،وه ـ ــو قـ ـص ــده ع ـل ــى األرج ـ ــح
ب ـ ـهـ ــدف االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــزاز (قـ ـ ـ ـ ـ ّـدم ّم ــاح ـظ ـت ــه
بالقول ان ترامب «يرعبه» وانه سيكون
رئيسًا فظيعًا) ،ولـيــس كــدعـ ٍـم سياسي
ّ
ٍ
مل ــرش ــح ودع ـ ـ ــو ٍة فـعـلـ ّـيــة لـلـتـصــويــت لــه،
ف ــإن الـكــاتــب الـسـلــوفـيـنــي قــد اص ـطــدم ـ ـ
ّ
عن غير قصد ّ
ربما ـ ـ بواقع أن مستوى
ٍ
ال ـج ـ ّـد ّي ــة وال ـح ـســاس ـيــة يــرت ـف ـعــان ،لــدى
ّ
ـول فــي كل
اليسار األمـيــركــي،
ٍ
بشكل مـهـ ٍ
انتخابي ،وال يعودون يحتملون
موسم
ٍ
ّ
التشكيك والنقاش ،أو حتى امل ــزاح ،في
ّ
دعم مرشح الحزب ّالديمقراطي.
هــذا ّ
السلوك املتشنج كنت تالقيه لدى
ّ ّ
دنـ ــو ك ــل ان ـت ـخــابــات رئ ــاس ـي ــة؛ ف ـي ــروج،
ب ــن الـ ـيـ ـس ــاري ــن ،ل ـ ــوم وتـ ـق ــري ــع ّأم ـث ــال
رال ـ ــف ن ـ ــادر وج ـي ــل س ـت ــاي ــن ،مــرش ـحــي
ّ
ّاألحـ ـ ــزاب املـسـتـقــلــة ال ـي ـســاريــة ،بـ ّـدعــوى
حهم
أنهم «يسرقون األصوات» من مرش ّ
بشكل غير مباشر ،مرشح
ويساعدون،
ٍ
اليمني الجمهوري (هل هناك سلوك غير
ّ
سياسي
ديمقراطي ّأكثر من أن تطلب من
أن ال يـ ـت ــرش ــح ،وأن ال ي ـت ـي ــح ل ـل ـنــاس
التعبير عن تفضيالتها؟) .الغريب في
ّ
ّ
األم ــر هــو أن ه ــذا ال ـجـ ّـو ك ــان يـعـ ّـم حتى
فــي مناطق ووالي ــات كـنـيــويــورك (التي
يراسل مثقفوها ،اليوم ،جيجك بغضب)
وكاليفورنياٌ ،تكون نتيجة االنتخابات
ّ
ّ
والجو حولك كله
فيها محسومة سلفًا،
ٌ
دي ـم ـق ــراط ــي ،وال ي ــوج ــد س ـب ــب حقيقي
للمناصرة السياسية واق ـنــاع جيرانك
ب ــال ـت ـص ــوي ــت ،أو ع ـ ــدم أخ ـ ــذ امل ــوض ــوع
باسترخاء ونقاشه من دون حساسية.
ً
ً
ذات مـ ـ ّـرة ،م ـثــا« ،لـقـيـنــا» رج ــا اعـتــرف
ّ
ّ
سيصوت لجورج بــوش ،فتحلقنا
بأنه
ّ
حوله وأخذنا نرقبه بفضول ونتحسسه
ونـسـتـجــوبــه ،فــأنــت ل ــن تـجــد بـسـهــولــة،
في شعاع خمسني كيلومترًا من شارع
«تيليغراف» فــي بيركلي ،مــؤيـدًا علنيًا
واحدًا للجمهوريني (ومع ذلك فاز بوش
في االنتخابات تلك السنة).
ـدي ن ـ ـظـ ـ ّ
ك ـ ــان ـ ــت لـ ـ ـ ـ ـ ّ
س ـي ــة
ـا
ـ
س
ـ
ح
ـن
ـريـ ــة عـ ـ ـ
ّ
ـح
ال ـي ـســاريــن وح ـمــاس ـهــم ال ـبــالــغ ملــرشـ ٍ
ل ـي ــس لـ ـه ــم ،وه ـ ــم آخ ـ ــر مـ ــن ي ــؤث ــر عـلــى
ان ـت ـخ ــاب ــه ،وه ـ ــي أن أسـ ـ ــاس امل ــوض ــوع
نفساني .الـيـســاري يـضـطـ ّـر ،فــي موسم
االنتخابات ،الى اقناع نفسه بالتصويت
ل ـل ـس ـيــاســات وامل ــؤسـ ـس ــة واألشـ ـخ ــاص
سنوات وهو ينتقدهم
الذين قضى أربع
ٍ
وي ـطــالــب بـتـغـيـيــرهــم والـ ـث ــورة عـلـيـهــم.
عملية «االبـتــاع» هــذه تجعله ّ
حساسًا
وتجبره على إخــراج
للنقد والتشكيك،
ّ
خيار التصويت على أنــه واج ـ ٌـب كوني
وم ـ ـهـ ـ ّـمـ ــة إجـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــة ،ولـ ـيـ ـس ــت خ ـ ـيـ ــارًا،
إلن ـ ّقــاذ املجتمع مــن خـطـ ٍـر مـحــدق ـ ـ هو
املــرشــح اآلخ ــر .باملقابل ،كــان أصدقائي
اإلحصائيون الذين يدرسون السياسة
األميركية (وهم ليسوا يساريني ّ
باملرة)،
ّ
يـتـنــفـســون االن ـت ـخــابــات وأرقـ ّـام ـهــا قبل
ـام م ــن بــدئ ـهــا ،ول ـكــنّ م ــن ال ــن ــادر ج ـ ّـدًا
عـ ـ
ّ
أن ٍ ّ
يحولوا
يتحمسوا أو يتشنجوا أو
ـاف ايــديــولــوجــي ـ ـ بل
ا ّملــوضــوع الــى خ ـ ٍ
إن الكثير منهم ،بعد سنةٍ من املتابعة
ّ
الحثيثة ،لم يكن يكلف نفسه الذهاب الى
(وذلك
مركز التصويت في يوم االقتراع
ّ
ّ
ألنهم إحصائيون ،وألنهم يفهمون أنه،

األرقام بدأت تميل
الى التقارب أخيرًا،
وترامب صار يمتلك
«فرصة حسابية»
(أ ف ب)

ّ
باملعنى الحسابي ،فــإن صوتك الفردي
وحـ ـم ــاس ــك ورأي ـ ـ ـ ــك ال م ـع ـن ــى لـ ـه ــم فــي
االنتخابات األميركية).

السالح ّ
السري

ّ
امل ـس ــأل ــة ه ــي أنّ «ل ـع ـب ــة» االن ـت ـخ ــاب ــات،
كـمــا يــراهــا املــرش ـحــون ومـسـتـشــاروهــم
ومــديــرو الـحـمــات ،تـجــري عـلــى النحو
الـ ـت ــال ــي :أكـ ـث ــر م ــن  %85م ــن ال ـ ٌـوالي ــات
األم ـيــرك ـيــة نتيجتها مـحـســومــة سلفًا،
وال ي ـجــري عـلـيـهــا ّ
ّ
حقيقي
أي تـنــافــس
وه ــي خـ ــارج ال ـل ـع ـبــة .والي ـ ــات الـســاحــل
ّ
ستصوت
الـغــربــي والـشـمــالــي الـشــرقــي
لـ ـل ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــن دومـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ّــات
ّ
ستصوت للمرشح
الجنوبية والوسطى
ّ
الجمهوري مهما حصل .بل إن ماكينة
الحزبني تستنكف عــن شــراء الدعايات
وإنـفــاق املــال في هــذه املناطق ،للتركيز
على الواليات «املتأرجحة» ،التي تحسم
ّ
النتيجة فــي ك ــل س ـنــة .ه ــذه «ال ــوالي ــات
الحاسمة» ،التي يمكن أن تذهب الى ٍّ
أي
ّ
من املرش َحني ،ال تزيد على السبع ،حتى
ـف مـتـســاهــل لـلــواليــة
م ــع اع ـت ـمــاد ت ـعــريـ ٍ
ّ
«املتأرجحة»ّ ،وال يزيد سكانها عن %15
ّ
مــن مجمل الناخبني ،وفيها تجري كل
ّ
املنافسة .بل إن التركيز ليس منحصرًا
في هذه الواليات القليلة فحسب ،بل في
فئةٍ صغيرة من ناخبي هــذه الــواليــات،
هــم أول ـئــك الــذيــن ال ي ـق ــررون حـتــى يــوم
االن ـت ـخ ــاب م ــن س ـي ــدع ـم ــون ،وصــوت ـهــم
ي ـ ـحـ ـ ّـدد مـ ــن س ـي ـف ــوز ب ـت ـم ـث ـيــل الـ ــواليـ ــة.
الـغــالـبـيــة الـســاحـقــة مــن الـنــاخـبــن ،كما
ّ
ف ــي كـ ــل ان ـت ـخ ــاب ــات ف ــي الـ ـع ــال ــم ،ق ــررت
مسبقًا وجهة تصويتها والتزمت ،ولن
ّ
يغير رأيها شيء (وهــم أساسًا قد بنوا
موقفهم االنـتـخــابــي ،كــأكـثــر األم ــور في
الحياة ،على معايير النكاية والخوف
ايمان
وكراهية الطرف اآلخر ،وليس عن
ٍ
بحزب وزعيم).
ٍ
الحالة اليوم ،كما تقول االستطالعات،
ّ
ّ
ّ
غير أن
هي أن هيالري متقدمة بوضوحّ ،
األرقــام بدأت تميل الى التقارب مؤخرًا،
وترامب صار يمتلك «فرصة حسابية».
بحسب املقاييس العادية لالنتخابات،
ّ
ّ
ً
فإن انتصار ترامب يظل احتماال بعيدًا،
ّ
إذ عليه أن يفوز بكل الواليات الحاسمة

ال ـتـ ّـي تـمـيــل لـصــالـحــه أو ي ـت ـقــارب فيها
امل ــرشـ ـح ــان ،ثـ ـ ّـم أن ي ـس ــرق واليـ ـ ــة عـلــى
األقل من تلك التي تميل حاليًا ملصلحة
ّ
هيالري (وأن تتعامد كل هذه الظروف
ّ
يتحدى علم األرجحية).
في آن هو أمـ ٌـر
ّ ّ
ّ
ال أن ه ــذه لـيـســت ان ـت ـخــابــات ع ــادي ــة،
وهناك ايضًا ســاح سـ ّـري قد يلعب في
صالح ترامب« :مفعول بريكزيت».
على نسق استفتاء بريطانيا ،يحاجج
ّ
بـ ـع ــض ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء بـ ـ ـ ــأن االسـ ـتـ ـط ــاع ــات
هــذه السنة قــد ال تظهر الحجم الكامل
لـ ـلـ ـت ــأيـ ـي ــد ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـظ ــى بـ ـ ــه دون ـ ــال ـ ــد
ت ــرام ــب (م ـث ـل ـمــا ف ـش ـلــت االس ـت ـطــاعــات
ال ـبــري ـطــان ـيــة ف ــي تـسـجـيــل كـ ـ ّـم الـتــأيـيــد
الشعبي لخروج ّبريطانيا من االتحاد
األوروبـ ـ ــي) .فــاملــرشــح ال ــذي يـقــف ضـ ّـده
ّ
ويقرعه باستمرار ويسخر من
اإلعــام،
مناصريه ،قد يستنكف املؤيدون له عن
االعتراف حني يسألهم اإلحصائي بأنهم
سيصوتون لترامب «الكريه»ّ ،
ّ
فيدعون

أكثر من  %85من
األميركية
الواليات
ٌ
نتيجتها محسومة سلفًا
ً
مثال بأنهم لم ّ
يقرروا ّوجهة تصويتهم
بعد .هــذا العامل ،لو أنـ ّـه يخفي بالفعل
نسبة من التأييد للمرشح الجمهوري،
ق ــد ي ـغـ ّـيــر املـ ــوازيـ ــن ،فـتـصـبــح ال ــوالي ــات
ترامب
التي تبدو كأنها تميل باتجاه ً
(كـ ـفـ ـل ــوري ــدا واوه ـ ــاي ـ ــو) م ـض ـم ــون ــة ل ــه،
ّ
تتقدم
ـات
وتـتــاح لــه املنافسة على والي ـ ٍ
ّ
فـيـهــا ه ـي ــاري حــال ـيــا .مـهـمـ ّـا ي ـكــن ،ف ــإن
األمر الوحيد الواضح هو أنــه ،حتى لو
ٌ
ف ــازت ه ـي ــاري ،فـلــن ي ـكــون ه ـنــاك «ف ــوز
كاسح» ( )landslideفي هذه االنتخابات
وهذا في ّ
حد ذاته مفاجأة.
ّ
ح ــت ــى ن ـف ـهــم ح ـجــم اإلجـ ـم ــاع اإلع ــام ــي
حـ ــول كـلـيـنـتــون وح ـ ــول رفـ ــض ت ــرام ــب،

ـاع نـشــرتــه
يـكـفــي أن نـنـظــر ال ــى اس ـ ّت ـط ـ ٍ
«ايكونوميست»ُ ،يظهر أنه من بني 100
ّ
صحيفة رئيسية في أميركا ،لم تعلن ال
واحــدة تأييدها لترامب ،وهــذا ال مثيل
لــه فــي ال ـتـ ّـاريــخ األم ـيــركــي ،حـيــث حظي
ّ
اسـ ــوأ امل ــرش ـح ــن ،ف ــي أقـ ــل االنـتـخــابــات
تــوازنــا ،بتأييد ثلث هــذه الصحف على
األقل.

فضائح وسجون

ح ــن ُس ـئ ــل ت ــرام ــب خـ ــال م ـن ــاظ ــرة عن
ّأول م ــا س ـي ـف ـع ـلــه ل ــو ان ـت ـخ ــب رئ ـي ـســا،
ـاب ـ ـ ـ ـ ع ـلــى األرجـ ـ ــح م ــن غ ـيــر تفكير
أج ـ ـ ّ
ـ ـ ـ ـ ـ ب ــأن ــه س ـي ــاح ــق هـ ـي ــاري كـلـيـنـتــون
ّ
ويطلب سجنها .لم يكن يعلم بــأن هذه
الـ ـعـ ـب ــارة س ـت ـل ـهــب حـ ـم ــاس امل ـح ــازب ــن
ال ــذي ــن أغــرت ـهــم ـ ـ ـ ـ ق ـبــل أي ش ــيء آخ ــر ـ ـ
فـ ـك ــرة أن ت ــوض ــع ش ـخ ـص ـيــة ك ـه ـيــاري
ك ـل ـي ـن ـت ــون خ ـل ــف الـ ـقـ ـضـ ـب ــان؛ وأص ـب ــح
املـ ـن ــاص ــرون ال ـج ـم ـه ــوري ــون ي ـل ـ ّـوح ــون
بــاألصـفــاد فــي املـهــرجــانــات االنتخابية
ويصرخون بالسجن لهيالري .لم تصل
أي انتخابات أميركية سابقة الــى هذا
امل ـس ـت ــوى وهـ ــو م ــا ع ـ ّـب ــر ع ـن ــه ،ب ـبــراعــة،
املسلسل الكوميدي األمـيــركــي «ســاوث
ب ــارك» (بــاملـنــاسـبــة« ،س ــاوث ب ــارك» في
موسمه العشرين هو أفضلّ ما ُيعرض
على التلفزيون حاليًا ،ويمثل املعالجة
ال ـن ـقــديــة ال ــوح ـي ــدة لــان ـت ـخــابــات الـتــي
يـمـكــن أن ت ـجــدهــا ف ــي اإلع ـ ــام ال ـســائــد.
والـبــرنــامــج قــد وص ــل ،فـنـ ّـيــا اي ـضــا ،الــى
ً
مستوى فائق هذه السنة).
ّ
غير أن الجمهوريني قد ينالون طلبهم
ّ
أق ــل ــه ف ــي ح ــال ــة ه ــوم ــا ع ــاب ــدي ــن ،اح ــدى
أهم الشخصيات في معسكر كلينتون،
والتي اختفت من الحملة وتواجه جديًا
احـتـمــال الـسـجــن .حــن وقـعــت فضيحة
الرسائل االلكترونية الشهيرة ،حصلت
مقابل
عابدين على
حصانة من املالحقة ّ
ّ
االعتراف الكامل بكل ما له عالقة بامللف.
ّ ّ
ال أن هــذه الحصانة قــد انتفت الـيــوم،
ّ
طويلة،
سـجــن مل ــدة
وق ــد تــدخــل هــومــا الـ ّ
ّ
املحققني ّ
وادعــت أنها
ألنها كذبت على
لم تستخدم حساب هيالري االلكتروني
ّ
ّ
فتبي
ال مــن أجـهــزة وزارة الـخــارجـيــة،
ّ
أنها قد خزنت أكثر من  10آالف رسالة

على حاسوبها الشخصي في املنزل.
م ــن ك ـش ــف ه ــوم ــا ،ع ـل ــى م ــا يـ ـب ــدو ،هــو
زوج ـه ــا ال ـســابــق ،ان ـ ُتــونــي وي ـن ــر .حـيــاة
ويـ ـن ــر ال ـس ـي ــاس ـي ــة (أن ـ ـتـ ــج ه ـ ــذه ال ـس ـنــة
ّ
وثائقي طريف عن صعوده وسقوطه)
هــي سلسلة مــن الـفـضــائــح .ك ــان عضو
ك ــونـ ـغ ــرس ش ـ ّ
ـاب ــا وش ـع ـب ـ ّـي ــا ع ــن والي ــة
نيويوركّ ،
ّ
ثم اضطر لالستقالة ،وخسر
سمعته ،بسبب فضيحة جنسية .كان
وينر يتبادل الصور املشينة مع النساء،
وق ـ ــد ك ـش ــف ع ــن ن ـف ـســه ب ــأس ــوأ طــريـقــة
ّ
يتقصد إرس ــال صــورة
ممكنة ،إذ ك ــان
اباحية لنفسه الى إحدى املعجبات على
البريد الخاص ،فقام بوضعها بالخطأ
على صفحته العلنية على «تويتر» التي
يتابعها املاليني (حاول في البداية ،كما
ّ
يفعل أقاربنا الكبار في السن ـ ـ وبعض
املـثـقـفــن ال ـع ــرب ـ ـ ـ ـ ح ــن يــرس ـلــون م ــواد
ّ
اباحية بالخطأّ ،
االدعاء بأن حسابه قد
ٌ
ّ
ّ
تمر).
تم اختراقهّ ،ولكنها حجج لم تعد ّ
املثير في قصة وينر ليس هنا ،بل أنه
بعد الفضيحة قام بلملمة نفسه ،وطلب
دعم زوجته ،وخاض االنتخابات مجددًا
مطالبًا الجمهور بفرصة ثانية .وكــان
ّ
يتقدم في االستطالعات وينافس
وينر
ع ـلــى مـنـصــب ع ـم ــدة مــدي ـنــة ن ـيــويــورك،
والـ ـ ـنـ ـ ــاس س ــام ـح ـت ــه وع ـ ـ ـ ــادت ل ــدع ـم ــه،
فانفجرت ـ ـ قبل أسابيع من التصويت
ٌ
ـ ـ ّ فضيحة أكـبــر مــن األول ــى وأخـطــر (اذ
ّ ّ
ّ
فتيات دون الــســن) .هنا،
أنـهــا تتضمن
ٍ
لم تحتمل هوما اإلذالل وتركته ،ولكن
ان ـت ــون ــي ويـ ـن ــر ك ـ ــان ي ـح ـت ـفــظ لــزوج ـتــه
السابقة بمفاجأ ٍة أخيرة ،فحمى نفسه
مـ ــن ال ـ ّـسـ ـج ــن ع ـب ــر إب ـ ـ ــاغ االف بـ ــي اي
بـمــوضــوع الــرســائــل االلـكـتــرونـيــة التي
أخفتها عابدين.

خاتمة

ً
ّ
ّ
ع ــودة ال ــى جـيـجــك ً .ف ــإن فــي ك ــام املفكر
ّ
السلوفيني ،حقيقة ،حجتني ،أوالهـمــا
اشكالية (فكرة أن اليسار يجب أن يدعم
ّ
«مــرشــح الفوضى» ألن ذلــك «قــد» ينتج
ديناميات جديدة وايجابية ـ ـ ال نعرف
ك ـيــف) ،ول ـكــن الـثــانـيــة فـيـهــا ّالـكـثـيــر من
الــوجــاهــة .نـ ّـبــه جيجك الــى أن ــه ال يمكن
لـلـيـســار أن يـسـتـمـ ّـر بـتـجــاهــل واحـتـقــار
ال ـج ـمــاه ـيــر ال ـب ـي ـضــاء ال ـغ ــاض ـب ــة ،الـتــي
تـصـ ّـوت لترامب وأمـثــالــه ،بــدعــوى أنهم
ي ـم ـي ـن ـيــون وعـ ـنـ ـص ــري ــون وأع ـ ـ ـ ــداء ل ـنــا.
«هؤالء هم أملك الوحيد» ،يقول جيجك.
ً
بالفعل ،لو أننا اعتمدنا نظرة ماركسية
ّ
بــدائـيــة ال ــى امـيــركــا وانـتـخــابــاتـهــا ،فــإن
حلم النخبة املستحكمة سيكون بفصل
ال ـ ـف ـ ـقـ ــراء الـ ــذيـ ــن ي ـق ـه ــره ــم الـ ـنـ ـظ ــام وال
يستفيدون مـنــه ،وه ــم أكـثــريــة واضـحــة
سود والتينيني
باملعنى اإلحصائي ،الى
ٍ
وأقـلـيــات مــن جـهــة ،يــواجـهــون جمهورًا
أبيض فقيرًا مــن جهةٍ أخ ــرى ،والنخبة
ال ـحــاك ـمــة تـنـقـســم ب ــن امل ـع ـس ـكــريــن وال
ّ
يهمها من يفوز.
ّ
وقد يكون جيجك محقًا في نقطةٍ أخرى،
حــن يـقــول إن انـتـخــاب تــرامــب سيجبر
املؤسسة السياسية على إع ــادة النظر
بـنـفـسـهــا وب ـق ــواع ــده ــا .ف ـمــن يـعـتـبــر أن
ّ
ف ـ ــوزًا م ـفــاج ـئــا ل ـت ــرام ــب س ـي ـهــز أم ـيــركــا
ّ
ويضعفها قــد ال يـكــون مصيبًا ،بــل إن
م ــن ي ــراق ــب مـعـسـكــر ه ـي ــاري كلينتون
واملــؤسـســة األمـيــركـيــة هــذه األي ــام يفهم
ّ
أن اإلن ـح ــال الحقيقي لــإمـبــراطــوريــة،
و»الـخـيــار التخريبي» فــي االنتخابات،
ق ــد يـ ـك ــون ،ت ـح ــدي ـدًا ،ف ــي فـ ــوز ه ـيــاري
ومتابعة املسار القائم.
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االستحقاق األميركي في بريطانيا :كأنه «بريكست» جديد
ينسحب بالضرورة االنقسام في الشارع
البريطاني حول العالقة باالتحاداألوروبي
ع ـلــى ال ـمــوقــف ال ـع ــام م ــن مــرشـ َـحــي
االنتخابات األميركية ،كأنه فالق زلزالي
بين أمتين في مملكة متحدة
لندن ــ سعيد محمد
ب ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــال ،ال يـ ـ ـص ـ ـ ّـوت
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــون فـ ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
استقلت عــن ال ـتــاج الـبــريـطــانــي منذ
أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  ٢٣٠عـ ــامـ ــا ،وس ـي ـق ـت ـصــر
ت ـص ــوي ــت األم ـي ــرك ـي ــن امل ـق ـي ـمــن فــي
اململكة املتحدة على آالف قليلة من
األصـ ــوات يــدلــون بـهــا فــي سفارتهم
أو بالبريد .وحتى هــؤالء لن يمثلوا
أي ثقل نوعي مــن شأنه التأثير في
نتيجة االستحقاق األميركي املرتقب
غدًا الثالثاء.
ل ـكــن ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي ال ـ ـسـ ــؤال ال ـن ـظــري
عـ ّـمــن ك ــان يـمـكــن أن ي ـفــوز بــأصــوات
البريطانيني لو أتيح لهم التصويت
لـ ــاخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ب ـ ـ ــن دونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد تـ ــرامـ ــب
وه ـ ـيـ ــاري ك ـل ـي ـن ـتــون ،يـ ـق ـ ّـدم فــرصــة
ّ
مثالية للنفاذ إلى العقل البريطاني
ّ
املـعــاصــر ،وفهم ميكانيزمات كيفية
ّ
ّ
"اإلمبراطورية
تكون الــرأي العام في
املتقاعدة".
تــاريـخـيــا ،اهـتــم الـبــريـطــانـيــون دومــا
بـ ـم ــا ي ـ ـحـ ــدث عـ ـل ــى ال ـ ـجـ ــانـ ــب اآلخ ـ ــر
م ــن األط ـل ـس ــي ،وبـ ــالـ ــذات م ـنــذ فـتــرة
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات الـ ـت ــي ب ـ ـ ــدأت تـشـهــد
مــوجــة أم ــرك ــة عــاملـ ّـيــة غ ـيــر مـسـبــوقــة
ن ـت ـي ـج ــة تـ ــولـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
دور اإلمـ ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة ال ـع ــامل ـ ّـي ــة .وق ــد
مثلت الـثـقــافــة األمـيــركـ ّـيــة لكثير من
الـشـبــان البريطانيني قــوة تـحــرر من
ّ
القناعات الــرمـ ّ
اليومية
ـاديــة للحياة
ال ـبــري ـطــانـ ّـيــة ،وم ـن ـف ـذًا آم ـن ــا ملـقــاومــة
ال ـث ـق ــاف ــة االرسـ ـتـ ـق ــراط ـ ّـي ــة ال ـق ــدي ـم ــة.
وقــد أسـهــم ذل ــك ،إلــى جــوانــب عوامل
ّ
ّ
ّ
محلية أيضًا،
واجتماعية
اقتصادية
ّ
في نشوء نوع من الثقافة الشعبوية
مـ ــوازيـ ــة ل ـث ـقــافــة ال ـط ـب ـقــة امل ـس ـي ـطــرة
ـ ـ ـ ث ـق ــاف ــة س ــوق ـ ّـي ــة ووحـ ـش ـ ّـي ــة وش ـبــه
ّ
عـفـ ّ
الهامشية من
ـويــة لقاطني امل ــدن
ّ
غ ـيــر املـنـتـمــن وامل ـح ــروم ــن ثـقــافــيــا،
والذين ابتدعوا ،وما زالوا يبتدعون،
خرافات ّ
ّ
عنصرية
تفوق وانحيازات

السياسيون الشعبويون هم أفضل من يقرأ االنقسامات (أ ف ب)

ي ــواجـ ـه ــون ب ـه ــا ال ـت ـه ــدي ــد امل ـس ـت ـمــر
الذين يعيشون في ظله (خطر فقدان
ً
الــوظــائــف امل ـحــدودة والسيئة أصــا،
تـهــديــد الـعـلــم ال ـحــديــث بـعــدمــا صــار
أداة طيعة فــي يــد السلطة الحاكمة،
وك ـ ــذل ـ ــك الـ ـفـ ـس ــاد غـ ـي ــر امل ـ ــرئ ـ ــي بـيــد
املهيمنني على اقتصاد البالد).
في املقابل ،بقيت طبقة من املتفوقني
اجتماعيًا ـ من متخرجي الجامعات
املرموقة وأبناء ارستقراطيي مرحلة
اإلمبراطورية التي انتهت ،و"شعب"
مــديـنــة األع ـمــال فــي ل ـنــدن ،ومصالح
الــرأسـمــال وطبقة الـيــاقــات البيضاء
املــرتـبـطــة بـهــا فــي ل ـنــدن وع ــدد قليل
من املدن الكبرى األخرى ،واملهاجرين
األث ــري ــاء ـ ـ تعيش فــي أج ــواء تشبيك
مــع مـنـظــومــة ال ـعــوملــة ،تـقــدم خــدمــات
ّ
ّ
ّ
وثقافية لسوق
واستثمارية
بنكية
امل ــال ال ــدول ــي ،وتـشـتــرك فــي ثقافتها
ّ
اليومية مع نيويورك وهونغ كونغ
ودب ـ ــي وب ــاري ــس أك ـث ــر م ـمــا تـشـتــرك
بــه مــع سـكــان كــوفـنـتــري أو ي ــورك أو
نورثهامبتون.
ه ــذا االن ـق ـســام األيــديــولــوجــي الـحــاد

ب ــن أم ـت ــن (ط ـب ـق ـتــن س ــاف ــرت ــن فــي
امل ـ ـن ـ ـظـ ــور امل ـ ــاركـ ـ ـس ـ ــي) ف ـ ــي امل ـم ـل ـك ــة
املتحدة بدا واضحًا خالل االستفتاء
ّ
الشعبي الــذي نظم في  ٢٣حزيران/

اهتم البريطانيون
دومًا بما يحدث على
الجانب اآلخر من
األطلسي
يونيو املــاضــي (البريكست) :نصف
البريطانيني تقريبًا صوتوا للخروج
م ــن االتـ ـح ــاد ،بـيـنـمــا نـصـفـهــم اآلخ ــر
أراد البقاء ّ
بشدة .في الواقع ،لم يكن
االتحاد األوروبي بحد ذاته موضوع
التصويت .فبريطانيو املدن املهمشة
صوتوا ضد موقف الطبقة املهيمنة

دون كبير اهـتـمــام فعلي بتفاصيل
الـعــاقــة مــع أوروبـ ــا ،أي ضــد الطبقة
الـ ـت ــي اص ـط ـف ــت م ــوض ــوع ـي ــا لـلـبـقــاء
ض ـمــن م ـن ــاخ ال ـت ـش ـب ـيــك امل ـع ــول ــم من
خــال العالقة مــع االتـحــاد األوروب ــي
ّ
(ل ـل ـم ـف ــارق ــة ف ـ ـ ــإن ال ـط ـب ـق ــة امل ـه ـي ـم ـنــة
تـحــالـفــت ،دون تخطيط مـسـبــق ،مع
الشعوب الساعية إلى االستقالل عن
حـكــم اإلنـكـلـيــز فــي اسـكـتـلـنــدا وجبل
ّ
الشمالية ،وإلــى حد
طــارق وأيــرلـنــدا
ما ويلز).
الـسـيــاسـيــون الـشـعـبــويــون هــم دائـمــا
أفضل من يقرأ مثل هذه االنقسامات،
ويـتـفـنـنــون ف ــي تــوظـيـفـهــا للصعود
إل ــى حـيــث السلطة وال ـن ـفــوذ .وهـكــذا
نشأت في بريطانيا منذ بداية القرن
الـحــادي والعشرين أحــزاب شعبوية
ج ــدي ــدة ،ب ــل وتـ ـي ــارات داخ ــل الـحــزب
الحاكم نفسه ،تخطب ّ
ود هذه الكتلة
ال ـش ـع ـب ـيــة امل ـ ـضـ ــادة ل ـل ـه ـي ـم ـنــة ،دون
تقديم بديل أيديولوجي أو اقتصادي
مقنع سوى االنعزال وبناء الجدران
الــوه ـمـ ّـيــة (أو الـحـقـيـقـيــة) ،وتحميل
هـ ـم ــوم االقـ ـتـ ـص ــاد وال ـف ـق ــر ل ـق ـلــة مــن

املهاجرين االقتصاديني القادمني من
شرق أوروبا ومستعمرات بريطانيا
السابقة .هــذه الكتلة (البيضاء) من
ال ـن ــاخ ـب ــن هـ ــي الـ ـت ــي ج ـع ـلــت حــزبــا
أيديولوجيًا مثل "ح ــزب االستقالل"
ّ
يتحول بني يوم وليلة إلى قوة ثالثة
(بـعــد الـحــزب الحاكم وح ــزب العمال
املـ ـع ــارض) .وه ــي نـفــس الـكـتـلــة التي
تغازلها رئيسة الوزراء ،تيريزا ماي،
اليوم ،سعيًا منها إلى الحصول على
شعبية تضمن بقاءها وحزبها في
السلطة لعقد قادم.
ّ
سيصوت
لفهم كيف
ذلك كله أساسي
ّ
البريطانيون لو تسنت لهم املشاركة
فــي االنـتـخــابــات األمـيــركـيــة .فأنصار
الـبــريـكـســت ،جميعًا ودون استثناء
ت ـق ــري ـب ــا ،سـ ـيـ ـخـ ـت ــارون ب ــالـ ـض ــرورة
دون ــال ــد ت ــرام ــب (ال ـش ـع ـبــوي الـعــالــي
الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوت ،بـ ـ ـط ـ ــل بـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــج الـ ـ ــواقـ ـ ــع
التلفزيونية ،الشديد النقد للسلطة
ال ـح ــاك ـم ــة ول ـل ـب ـي ــروق ــراط ـي ــن ،ع ــدو
امل ـه ــاج ــري ــن األول ،امل ـت ــدث ــر ب ـع ـبــاءة
اإلسالموفوبيا وكل املختلفني ،ونبي
بناء الجدران العازلة) .ترامب نفسه،
كـ ــان ق ــد ص ـ ـ ّـوت رم ــزي ــا ف ــي ح ــزي ــران
املــاضــي ملصلحة الـبــريـكـســت ،ودعــم
ق ــرار خ ــروج بــريـطــانـيــا م ــن االت ـحــاد
األوروبي.
أمــا أنصار معسكر البقاء ،فال بد أن
ي ـخ ـت ــاروا ه ـي ــاري ك ـل ـي ـن ـتــون ،وهــي
ّ
اإلمبراطورية املعوملة ،وخادمة
ابنة
ّ
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـل ـي ـب ــرال ــيــة ،وبــال ـتــالــي
هــي األقـ ــدر ،ب ــرأي ه ــؤالء ،عـلــى إدارة
البيروقراطية األميركية في مواجهة
ال ـت ـح ــدي ــات ال ـع ــامل ـ ّـي ــة ،ال ـت ــي ت ـت ــواءم
سياساتها مع االنفتاح االقتصادي،
ّ
ّ
العاملية،
الدولية للتجارة
واالتفاقات
ّ
والتقبل (الفارغ من املضمون) لآلخر.
ّ
قـ ّـراء "ذا غــارديــان" و"تايمز" يصلون
من أجل فوز كلينتون.
يقول مايكل كيوليناني ،البروفيسور
ّ
البريطاني في التاريخ األميركي ،إن
"ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي بــريـطــانـيــا
ت ــرى ه ـي ــاري كـلـيـنـتــون خ ـي ــارًا آمـنــا
يضمن االستمرارية أكثر من ترامب".
لكنه في الوقت نفسه ال ينفي وجود
سـ ـي ــاسـ ـي ــن شـ ـعـ ـب ــوي ــن ي ــدعـ ـم ــون
وصول دونالد ترامب إلى السلطة.
ّ
إذن ،ل ـ ـ ـعـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت الـ ـنـ ـظ ــري
لـ ـلـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــن ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
األمـيــركـ ّـيــة سيكون بمثابة تصويت
على "بريكست" آخــر :انقسام شديد،
وح ـ ـ ـ ـ ــرب ط ـ ـب ـ ـقـ ـ ّـيـ ــة يـ ـتـ ـسـ ـل ــق ع ـل ـي ـه ــا
الشعبويون.

الفارق ال يزال بسيطًا ...وتزايد تصويت ذوي األصول الالتينية
تتسارع وتيرة الحملة االنتخابية قبل يوم
مــن الــرئــاس ـيــات األم ـيــرك ـيــة ،ففيما يجوب
املــرشــح الـجـمـهــوري دونــالــد تــرامــب خمس
ّ
والي ـ ــات ف ــي ي ــوم واح ـ ــد ،ت ـكــثــف مـنــافـسـتــه
الديموقراطية هـيــاري كلينتون زيــاراتـهــا
ملعاقل ديموقراطيني يجب ضمان ربحها.
ووفــق الـتـقــديــرات ،وصــل تــرامــب إلــى موقع
يخوله إث ــارة صــدمــة عاملية فــي حــال فــوزه
على منافسته التي ال تزال ،رغم كل شيء،
ّ
تتصدر نتائج استطالعات ال ــرأي .وأظهر
آخر استطالع  ،أجرته شبكة «ان بي سي»
وص ـح ـي ـفــة «وول س ـتــريــت جـ ــورنـ ــال» ،أن
كلينتون تـتـقــدم بـفــارق أرب ــع نـقــاط (%44
مـ ـق ــاب ــل  %40ل ـ ـتـ ــرامـ ــب) عـ ـل ــى امل ـس ـت ــوى
الوطنيّ .
لكن معدل مختلف االستطالعات

يـشـيــر إل ــى ف ــارق أق ــل مــن ذل ــك .كـمــا نقلت
«ســي بــي اس» ،أمــس ،أن املرشحني صــارا
متعادلني في أوهايو وفلوريدا ،وهي الوالية
ال ـتــي يـمـكــن أن ت ـقــرر مـصـيــر االنـتـخــابــات
الرئاسية إذا خسرها ترامب .بالنسبة إلى
األخ ـيــر ،الـتـحــدي واض ــح وه ــو ال ـفــوز بعدد
مــن ال ــوالي ــات امل ـتــأرج ـحــة ال ـحــاس ـمــة ،وذلــك
عـبــر حـشــد تــأيـيــد الـنــاخـبــن م ــن ال ــوالي ــات
الريفية خاصة ،أو حتى التمكن من الفوز
بـ ــواليـ ــة ت ـع ـت ـبــر ت ـق ـل ـيــديــا م ـح ـس ــوب ــة عـلــى
الديموقراطيني.
من هنا ،يمكن فهم رغبة املرشحني في أن
يجوبا البالد حتى النهاية بوتيرة مكثفة،
ويعقدا تجمعات عامة عبر تنقالت بالطائرة
ومـ ــواكـ ــب س ـ ـيـ ــارات .لـ ـك ـ ْـن ،ال ي ــري ــد رج ــل

األعـمــال األمـيــركــي ( 70عــامــا) وال السيدة
األمـيــركـيــة األول ــى الـســابـقــة ( 69عــامــا) أن
يظهرا كأنهما استنفدا كل طاقاتهما ،فيما
يؤكد املرشحان وفريقا حملتيهما أنهما
ضمنا الفوز الثالثاء.
وفـ ــي إش ـ ـ ــارة جـ ـي ــدة ل ـه ـي ــاري ك ـل ـي ـن ـتــون،
سـ ّـجـلــت م ـشــاركــة األم ـيــرك ـيــن املـنـحــدريــن
مــن أص ــول التينية ،وهــي الـقــاعــدة الناخبة
املؤيدة للديموقراطية ،تقدمًا كبيرًا مقارنة
مــع االنـتـخــابــات الـســابـقــة ،وخـصــوصــا في
فلوريدا ونيفادا ،الواليتني اللتني يمكن أن
تقضيا على آم ــال تــرامــب بخالفة أوبــامــا.
ووفق تحليالت الخبراء السياسيني وشركة
متخصصة تـسـتـخــدم مـعـطـيــات الناخبني
«كــاتــالـيـســت» ،ف ــإن املـنـحــدريــن مــن أصــول

التينية ّ
صوتوا بأعداد أعلى بمعدل مرتني
مقارنة مع التصويت في فلوريدا في هذه
املرحلة عام  ،2012كما أوردت «سي ان ان».
ّ
لكن هــذا التوجه اإليجابي للديموقراطيني
يقابله تــراجــع ملحوظ فــي نسبة مشاركة
السود في التصويت ،مقارنة مع االنتخابات
التي كان فيها أوباما مرشحًا ،وخصوصًا
فــي كــارواليـنــا الشمالية ،وهــو مــا يعني ّأن
البيض املــؤيــديــن أكـثــر لـتــرامــب الــذيــن أدلــوا
بأصواتهم حتى اآلن ،يعتبر عددهم نسبيًا
أعـلــى .كما أن هــذا أحــد األسـبــاب الــذي دفع
كـلـيـنـتــون إل ــى أن ت ـقــرر ال ـع ــودة األح ــد إلــى
كليفالند في والية أوهايو للمرة الرابعة في
 17يومًا.
(أ ف ب)
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إعالنات
◄ وفيات ►

◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ كبار خدمات  38ــــ 39
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات ـ ـ دائرة كبار املكلفني ـ ـ
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ ـ كورنيش النهر ـ ـ مبنى وزارة املالية
الطابق األول لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،وإال يعتبر التبليغ
ــ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني
التابع لوزارة املالية.http://www.finance.gov.lb :

بمناسبة وفاة املرحوم
عصام عبد الرضى الضيقة
ابو عبدو
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــازي ف ـ ـ ــي ج ـم ـع ـي ــة
ال ـت ـخ ـص ــص ال ـع ـل ـم ــي فـ ــي ب ـي ــروت
يوم الثالثاء املوافق في الثامن من
تشرين الثاني مــن الساعة الثالثة
حتى السادسة مساءا
االس ـفــون الـحــزب ال ـســوري القومي
االجتماعي
آل الضيقة واهالي بلدة حزين

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

االتحاد الوطني شركة الضمان العامة للشرق
االدنى ش.م.ل.
شركة كامل بكداش واوالده ش.م.ل.
اي اند جي انجينيريغ اند كونتركتينغ ش.م.ل.

5280

RR161953652LB

2016/10/05

2016/10/17

2458
1582924

RR161953745LB
RR161953706LB

2016/10/10
2016/10/10

2016/10/17
2016/10/17

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2128
إعالم تبليغ رواتب خدمات 69
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات ـ ـ دائرة الضريبة على الرواتب واالجور ـ ـ
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ ـ كورنيش النهر ـ ـ مبنى وزارة املالية ـ ـ
الطابقً األرضي لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،وإال يعتبر التبليغ
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني
التابع لوزارة املالية.http://www.finance.gov.lb :

إلعالناتكم
ّ
في صفحة المبوب
والوفيات

اسم املكلف
قاسم احمد هزيمه

رقم املكلف
1695446

رقم البريد املضمون
RR160127602LB

تاريخ اللصق
2016/10/17

تاريخ الزيارة الثانية
2016/10/11

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2125

03/662991

استراحة
2431 sudoku
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أفقيا

 -1الشقيق – اعتراف بالجميل وشكر صاحبه –  -2عائلة مستشرق فرنسي رافق
ّ
بونابرت الى مصر وكتب تاريخ حملته – أدام النظر اليه بسكون الطرف –  -3يحل
املسألة أو العقدة – بلدة لبنانية بقضاء البترون –  -4ممثلة وفنانة إستعراضية
مخضرمة من افالمها «معالي الــوزيــر» – نراقب املكان بواسطة عناصر
مصرية
ّ
حماية –  -5للتمني – من املنبهات –  -6موت – الحصني واملتعذر الوصول اليه –
ّ
ّ -7
وتلهب –  -8آللىء عظام – ابن
طيب من املآكل – إسم بوذا في الصني – اضطرم
آوى – دولة افريقية –  -9نافذته – عتاب –  -10دولة أفريقية كانت مستعمرة فرنسية
واستقلت عام 1960

عموديًا

 -1رئيس جمهورية لبناني –  -2مسلسل أميركي أخــذ شهرة واسـعــة عــن باخرة
الحب – ّ
فرقا املاء –  -3أضرب برجل واحدة – ثغر – خشن صوته –  -4من الخضر
– إحسان – شهر هجري –  -5عشبة للزينة من فصيلة الزنبقيات تحمل ساقها
اوراقًا بشكل السيف ازهارها بيضاء او وردية – مدينة في فلسطني على املتوسط
ّ
لنموه
إشتهرت بمقاومة حصار نابليون بونابرت –  -6ما ُيعطى للحيوان من غذاء
– قضيب من حديد – لإلستفهام –  -7يرقدون –  -8من الخضر تنبت بكثرة حول
املزروعات املنزلية – أوتوماتيكي معكوسة –  -9أضاء الشارع – رفيق ماجوج كما
جاء في الكتب املقدسة –  -10فنانة لبنانية شهيرة

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

 -1كرم ملحم كرم –  -2فهرنهايت –  -3رطب – الغمام –  -4يبثه – ّ
ألد –  -5أب – ما – مخ – -6
ّ
ّ
ّ
حومال – التل –  -7وراء – هاواي –  -8منف – ريا – رف –  -9يير – نية –  -10دوار الشمس

عموديًا
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مشاهير 2431

حلول الشبكة السابقة

 -1كفرناحوم –  -2رهط – بورنيو – ّ -3
مربي – مافيا –  -4من – بكاء – ر ر –  -5لهاث –
ّ
 -6حالهم – هيغل –  -7ميغ – ا ا ا ا –  -8كتما – لو – نم –  -9املتاريس –  -10محمد خليفة

حل الشبكة 2430

شروط اللعبة

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

بطل مالكمة فرنسي ( )1949-1916لقي حتفه في حــادث طائرة بعدما
كــان يستعد إلح ــدى مـبــاراة الـثــأر .نـشــأت بينه وبــن املغنية الفرنسية
إديث بياف عالقة حب
 = 7+9+5+4+3+1ماركة سيارات ■  = 4+8+11نحفر البئر ■ 1+10+6+2
= الوالدة

حل الشبكة الماضية :فوزية الدريع

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـت ـج ـه ـيــز وت ــرك ـي ــب
خاليا  66ك.ف .في محطتي الشويفات
والـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة ،مـ ــوضـ ــوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د9499/
تاريخ  ،2016/9/30قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2016/12/2عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /300.000/ل.ل.
علمًا ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق األحــوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/11/3
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2168
إعالن بيع باملعاملة 2016/662
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االث ـنــن في
 2016/11/21الساعة  1:30ظهرًا سيارة
املـنـفــذ عـلـيــه ع ـبــدو ال ـيــاس الـشــويـفــاتــي
ماركة مرسيدس  500 Coupe Sموديل
 2015رق ــم /556611/ج الـخـصــوصـيــة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
واملـهـجــر ش.م.ل .وكـيـلــه املـحــامــي رامــي
باسيل البالغ  $/271837/عدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/143333/واملطروحة
ب ـس ـعــر  $/160.000/او م ــا ي ـعــادل ـهــا
بالعملة الوطنية وان رســوم امليكانيك
قد بلغت /2.500.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـحــدد إل ــى قـصــر ال ـعــدل ـ ـ قـلــم محكمة
تـنـفـيــذ ع ـق ــود ال ـس ـي ــارات واآللـ ـي ــات في
بيروت مصحوبًا بالثمن بموجب شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد لتأمني آليات املؤسسة
ضد الغير واملسؤولية املدنية ،موضوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د6956/
تاريخ  ،2016/7/20قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2016/11/25عند نهاية الدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20.000/ل.ل.
علمًا ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق األحــوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/11/2
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2142
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

كونتي يأكل العسل ليطرد الملل
لم يلفت ٌ
احد االنظار اكثر من تشلسي
فــي نهاية االس ـبــوع« .الـبـلــوز» ّ
قدموا
عــرضــا كبيرًا ام ــام إفــرتــون ( )0-5من
خــال اداء هندسه مدربهم االيطالي
انطونيو كونتي الــذي جعل الجميع
يشعر بــأن الفريق اللندني قــادر على
احراز اللقب هذا الموسم
شربل ّ
كريم
ـن ال ـ ـهـ ــدف ال ـش ـخ ـص ــي ال ـث ــان ــي
لـ ــم ي ـك ـ ّ
ال ــذي وق ـعــه الـنـجــم البلجيكي إيــديــن
هــازار في مرمى إفــرتــون بعد سلسلة
مل ـســات رائ ـع ــة ولـعـبــة جـمــاعـيــة أروع،
الدليل الوحيد على ان بصمات املدرب
االيـ ـط ــال ــي ان ـط ــون ـي ــو ك ــون ـت ــي بــاتــت
واضحة بقوة في اداء تشلسي .الفريق
ال ـل ـن ــدن ــي ال ـ ــذي س ـ ّـج ــل ان ـط ــاق ــة غـيــر
مقنعة فــي بــدايــة الـ ــدوري االنـكـلـيــزي
املـمـتــاز لـكــرة ال ـقــدم ،لــم يعد باالمكان

استورد كونتي العسل من
ايطاليا لمعالجة صوته الذي
اختفى مرات عدة بفعل الصراخ
اسـ ـق ــاط ــه م ـ ــن حـ ـس ــاب ــات امل ـن ــاف ـس ــن
االساسيني على اللقب الذي قد يكون
من نصيبه في نهاية املشوار.
الواقع ان تشلسي ومن خالل مباراته
ام ــام خ ـصـ ٍـم عـنـيــد مـثــل إف ــرت ــون ،تــرك
دالالت عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ال ـ ــذي
أداه كــون ـتــي ف ــي اع ــادت ــه الـ ــى الـسـكــة
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـحـ ــة ،ل ـ ـي ـ ـق ـ ـ ّـدم اف ـ ـ ـضـ ـ ــل كـ ــرة
لـعـبـهــا م ـنــذ الـحـقـبــة االول ـ ــى لـلـمــدرب

ال ـبــرت ـغــالــي ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو ،الـتــي
اعقبها عدم قناعة دائمة من قبل مالك
الـ ـن ــادي امل ـل ـي ــاردي ــر ال ــروس ــي رومـ ــان
أب ــرام ــوفـ ـيـ ـت ــش ،ب ـم ـت ـعــة االداء الـ ــذي
يـقـ ّـدمــه فريقه مــع املــدربــن املتعاقبني
ع ـلــى تــدري ـبــه وبـيـنـهــم مــوري ـن ـيــو في
حقبته الثانية.
تشلسي فاز مع ايطالي آخر هو العب
وس ـطــه ال ـســابــق روب ــرت ــو دي مــاتـيــو،
بلقب مـســابـقــة دوري اب ـطــال اوروب ــا،
لـكـنــه لــم يـكــن ذاك ال ـفــريــق ال ــذي ّ
يشد
م ـح ـبــي ك ـ ــرة الـ ـق ــدم الـ ـي ــه ،ح ـت ــى ج ــاء
كونتي .مع مــدرب يوفنتوس السابق
بات لـ «البلوز» روحًا مختلفة ومقاربة
جديدة ال تخرج عن اطار املتعة.
ل ـكــن ك ـيــف ح ـ ـ ّـول كــون ـتــي ال ـف ــري ــق من
فــريـ ٍـق يلعب كــرة قــدم انكليزية وشبه
تـقـلـيــديــة ال ــى مـنـظــومــة ت ـعــزف اجـمــل
االلحان الكروية على ارض امللعب؟
ص ــاح ــب ال ـع ـي ـن ــن الـ ــزرقـ ــاويـ ــن اب ــدى
ش ـ ـجـ ــاعـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة فـ ـ ــي تـ ــراج ـ ـعـ ــه عــن
الفلسفة الـتــي اعتمدها فــور وصوله
الـ ــى «س ـت ــام ـف ــورد بـ ــريـ ــدج» ،ف ـج ــاءت
انتصاراته الالفته اخيرًا بفعل ّ
تحوله
ال ــى اسـتــراتـيـجـيــة  .3-4-3تـلــك الخطة
التي ال يهضمها الكثير مــن املدربني
في «البريميير ليغ» بدت هي االنسب
بالنسبة الى مجموعة الالعبني الذين
يملكهم كونتي .وهــذه املسألة ظهرت
فــي شـقــن :االول هــو الـشــق الــدفــاعــي،
َ
الالعبني اللذين يشغالن طرفي
اذ ان
امللعب في خط الوسط ،اي النيجيري
فيكتور موزس من امليمنة ،واالسباني
ماركوس الونسو من امليسرة ،يملكان
نــزعــة دفــاعـيــة مـمـتــازة ،ولـيــاقــة بدنية
الفتة تجعل منهما قــادريــن على اداء
ال ــدوري ــن ال ــدف ــاع ــي وال ـه ـجــومــي مـعــا.
وم ــع مــؤازرت ـه ـمــا لـثــاثــي خــط الظهر
ت ـ ــزداد ال ـك ـثــافــة ال ــدف ــاع ـي ــة ،وبــالـتــالــي
تـكــون الغلبة فــي الـصــراعــات القريبة

مــن منطقة «ال ـب ـلــوز» شـبــه محسومة
لرجالها.
امـ ــا ال ـش ــق ال ـث ــان ــي ،ف ـهــو ال ـه ـجــومــي،
اذ ان وج ــود الــاعـ َـبــن املــذكــوريــن الى
َّ
جانب «عتالني» مثل الصربي نيمانيا
مــاتـيـتــش وال ـفــرن ـســي نـغــولــو كــانـتــي،
اعطى حرية كبيرة لثالثي املقدمة ،اي
ه ــازار واالسـبــانـيــن ب ــدرو رودريـغـيــز
ودي ـي ـغــو كــوس ـتــا ،وخ ـصــوصــا االول
ال ــذي ت ـحـ ّّـرر تـمــامــا مــن مـهـمــاتــه التي
كــانــت مـعــقــدة فــي املــوســم املــاضــي مع
مــوريـنـيــو ت ـحــدي ـدًا ،فـعــاد ال ــى تفجير
موهبته الفردية التي تجعل منه اليوم
احد افضل العبي «البيرميير ليغ» اذا
لم يكن افضلهم.
وك ــل ه ــذه االس ـم ــاء امل ــذك ــورة (م ــا عــدا
كــانـتــي ال ــواف ــد ال ـجــديــد ال ــى ال ـفــريــق)،
ك ــان ــت مـ ـ َّ
ـدمـ ــرة ن ـف ـس ـيــا ،ل ـك ــن كــون ـتــي
ّ
ب ــث فـيـهــا روح ال ـح ـمــاســة م ــن جــديــد
مــن خ ــال تـحـفـيــزهــا واعـطــائـهــا دورًا
كـبـيـرًا عـلــى ارض امل ـل ـعــب ،حـتــى بــات
ُي ـح ـســب ال ــف ح ـس ــاب ألل ــون ـس ــو ،ولــم
ي ـع ــد مـ ــوزيـ ــس العـ ـب ــا لـ ــاعـ ــارة ف ـقــط،
وعاد هــازار ليؤدي دور امللهم ،ومثله
ب ـ ــدرو ال ـ ــذي وجـ ــد ن ـف ـســه م ــن ج ــدي ــد،
تمامًا كمواطنه كوستا الــذي انتفض
ّ
ّ
ويعوض ما
ليتصدر هدافي الــدوري
فاته وليعيد طــرح اسمه كأحد اخطر
الهدافني في العالم.
فــي احــدى لقطات املـبــاراة وحيث كان
تـشـلـســي م ـت ـقـ ّـدمــا بــال ـخ ـمــاس ـيــة ،كــان
ك ــون ـت ــي ي ـص ــرخ ع ـل ــى الع ـب ـي ــه طــالـبــا
مـنـهــم الـضـًغــط عـلــى حــامــل ال ـك ــرة ،ما
يترك قناعة بأن الرجل لن يشبع قبل
ان يــرى الكأس في خزائن الـنــادي في
ايـ ــار امل ـق ـبــل ،ل ـكــن ح ـتــى ذل ــك ال ـتــاريــخ
سيكتفي بأكل العسل الــذي استورده
اخـ ـيـ ـرًا م ــن اي ـطــال ـيــا مل ـعــال ـجــة صــوتــه
الذي اختفى مرات عدة بفعل الصراخ
املتواصل طوال الدقائق التسعني.

ّبدل كونتي من صورة تشلسي ّ
فريق ممتع وفعال في ٍآن واحد (أ ف ب)
وحوله الى
ٍ

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة )11
ليفربول  -واتفورد 1-6
السنغالي ساديو ماني ( 27و )60والبرازيلي
فيليب كوتينيو ( )30واألملاني إيمري كان ()43
والبرازيلي روبــرتــو فيرمينو ( )57والهولندي
جورجينيو فينالدوم ( )90لليفربول ،والهولندي
داريل يانمات ( )75لواتفورد.
مانشستر سيتي  -ميدلسبره 1-1
األرجنتيني سيرجيو أغــويــرو ( )43لسيتي،
والهولندي مارتن دي رون ( )90مليدلسبره.
تشلسي  -إفرتون 0-5
البلجيكي إيدين هازار ( 19و )56واالسبانيون
مــاركــوس الونسو ( )20ودييغو كوستا ()42
وبدرو رودريغيز (.)65
أرسنال  -توتنهام 1-1
كيفن فيمر ( 45خـطــأ فــي مــرمــاه) ألرس ـنــال،
وهاري كاين ( )50لتوتنهام.
سوانسي سيتي  -مانشستر يونايتد 3-1
الهولندي مايك فان دير هورن ( )69لسوانسي،
والفرنسي بول بوغبا ( )15والسويدي زالتان
ابراهيموفيتش ( 21و )33ليونايتد.
ليستر سيتي  -وست بروميتش 1-2
هال سيتي  -ساوثمبتون 1-2
بورنموث  -سندرالند 2-1
بيرنلي  -كريستال باالس 2-3
وست هام يونايتد  -ستوك سيتي 1-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1ليفربول  26نقطة من  11مباراة
 -2تشلسي  25من 11
 -3مانشستر سيتي  24من 11
 -4أرسنال  24من 11
 -5توتنهام  21من 11

إسبانيا (المرحلة )11
ريال مدريد  -ليغانيس 0-3
الويلزي غاريث بايل ( 38و )45وألفارو موراتا
(.)77
إشبيلية  -برشلونة 2-1
فيكتور فيتولو ( )16الشبيلية ،واألرجنتيني
لـيــونـيــل مـيـســي ( )43واألوروغ ــوي ــان ــي لــويــس
سواريز ( )61لبرشلونة.
ريال سوسييداد  -أتلتيكو مدريد 0-2
املكسيكي كــارلــوس فيال ( 55من ركلة جــزاء)
والبرازيلي ويليان جوزيه ( 75من ركلة جزاء).
ملقة  -سبورتينغ خيخون 2-3
بابلو فورنالس ( )45وساندرو راميريز ()65
واألوروغــويــانــي ميشال سانتوس ( )78مللقة،
وبــورخــا فيغيرا ( )13وال ـكــرواتــي دوي ــي كوب
( )49لخيخون.
اسبانيول  -اتلتيك بلباو 0-0
سلتا فيغو  -فالنسيا 1-2
فياريال  -ريال بيتيس 0-2
غرناطة  -ديبورتيفو ال كورونيا 1-1
اوساسونا  -االفيس 1-0
الس باملاس  -ايبار 0-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1ريال مدريد  27نقطة من  11مباراة
 -2برشلونة  25من 11
 -3فياريال  22من 11
 -4اتلتيكو  21من 11
 -5اشبيلية  21من 11

إيطاليا (المرحلة )12
كييفو  -يوفنتوس 2-1
س ـيــرج ـيــو بـيـلـيـسـيـيــه ( 66م ــن رك ـل ــة جـ ــزاء)
لكييفو ،والكرواتي ماريو ماندزوكيتش ()53
والبوسني ميراليم بيانيتش ( )75ليوفنتوس.
نابولي  -التسيو 1-1
السلوفاكي ماريك هامسيك ( ،)52والسنغالي
بالدي كيتا ( )54لالتسيو.
باليرمو  -ميالن 2-1
ليا نيستوروفسكي ( )71لباليرمو ،واإلسباني
خيسوس فرنانديز ( )15وجيانلوكا البــادوال
( )82مليالن.
روما  -بولونيا 0-3
املصري محمد صالح ( 13و 63و.)71
انتر ميالنو  -كروتوني 0-3
فيورنتينا  -سمبدوريا 1-1
تورينو  -كالياري 1-5
بيسكارا  -امبولي 4-0
جنوى  -اودينيزي 1-1
ساسوولو  -اتاالنتا 3-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  30نقطة من  12مباراة
 -2روما  26من 12
 -3ميالن  25من 12
 -4التسيو  22من 12
 -5اتالنتا  22من 12

ألمانيا (المرحلة )10
باير ليفركوزن  -دارمشتات 2-3
ال ـتــركــي ه ــاك ــان كــالـهــانــوغـلــو ( )32وجــولـيــان
بــرانــدت ( )56والتشيلياني تشارلز ارانغويز
( )69لليفركوزن ،والـكــرواتــي انطونيو كــوالك
( )47وال ـب ــوس ـن ــي م ــاري ــو فــران ـس ـي ـتــش ()85
لدارمشتات.
بايرن ميونيخ  -هوفنهايم 1-1
البولوني روبــرت ليفاندوفسكي ( )34لبايرن،
والتركي كريم ديمربي ( )16لهوفنهايم.
هامبورغ  -بوروسيا دورتموند 5-2
نيكوالي مولر ( 55و )81لهامبورغ ،والغابوني
ب ـيــار ايـمـيــريــك اوبــام ـيــانــغ ( 4و 23و 27و)48
والفرنسي عثمان ديمبيلي ( )76لدورتموند.
هيرتا برلني  -بوروسيا مونشنغالدباخ
0-3
العاجي سالومون كالو ( 18و 33و.)84
فرايبورغ  -فولسبورغ 3-0
اينغولشتات  -اوغسبورغ 2-0
اينتراخت فرانكفورت  -كولن 0-1
اليبزيغ  -ماينتس 1-3
شالكه  -فيردر بريمن 1-3
 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  24نقطة من  10مباريات
 -2اليبزيغ  24من 10
 -3هوفنهايم  20من 10
 -4هيرتا برلني  20من 10
 -5بوروسيا دورتموند  18من 10

فرنسا (المرحلة )12
باريس سان جيرمان  -رين 0-4
السويسري غيلسون فرنانديز ( ،31هدف في
مرماه) واألوروغوياني إدينسون كافاني ()42
والفرنسي أدريان رابيو ( )67واإليطالي ماركو
فيراتي (.)79
موناكو  -نانسي 0-6
الكولومبي رادامـيــل فالكاو ( 25و 30من ركلة
جزاء) وكيليان مبابي ( )66واألرجنتيني غيدو
مارسيل كاريو ( 87و )90والبرازيلي فابينيو
( 90من ركلة جزاء).
كاين  -نيس 0-1
الكرواتي ايفان سانتيني (.)42
ليون  -باستيا 1-2
أل ـك ـس ـن ــدر الغ ـ ــازي ـ ــت ( 37مـ ــن ركـ ـل ــة ج ـ ــزاء)
والسويدي بيار بنغتسون ( 86خطأ في مرماه)
لليون ،وانزو كريفيلي ( )90لباستيا.
مونبلييه  -مرسيليا 1-3
الـجــزائــري ري ــاض بــودبــوز ( 4و )36والبنيني
ستيف مونيه ( )57ملونبلييه ،وفـلــوران توفان
( )52ملرسيليا.
متز  -سانت اتيان 0-0
بوردو  -لوريان 1-2
نانت  -تولوز 1-1
ديجون  -غانغان 3-3
انجيه  -ليل 0-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1نيس  29نقطة من  12مباراة
 -2موناكو  26من 12
 -3سان جرمان  26من 12
 -4غانغان  21من 12
 -5رين  20من 12
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الكرة اللبنانية

نهاية أسبوع رائعة لألنصار :عرض وفوز وصدارة

ً
فرض األنصار نفسه «بطال»
لألسبوع السابع من الدوري
اللبناني لكرة القدم بانتزاعه
الصدارة من المتصدر
السابق العهد وإسقاطه
إياه بقوة  ،2 - 4في وقت
استعاد فيه الراسينغ أنفاسه
ليفوز على االجتماعي،
وعاد اإلخاء األهلي عاليه
بثالث نقاط غالية من النبي
شيت ،فيما عاد طرابلس
بنقطة من النجمة
عبد القادر سعد

أمتع فريقا األنصار والعهد جمهور
كرة القدم اللبنانية حني ّ
قدما وجبة
ك ــروي ــة دس ـم ــة ،ك ــان بـطـلـهــا األن ـصــار
الذي فاز على العهد  ،2 - 4على ملعب
املــدي ـنــة ال ــري ــاض ـي ــة ،ض ـمــن األس ـب ــوع
السابع من الدوري اللبناني .األمسية
الـ ـك ــروي ــة ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت ك ــان ــت عــالـيــة
امل ـس ـت ــوى ف ـن ـيــا وت ـح ـك ـي ـم ـيــا ب ـق ـيــادة
الحكم محمد درويش ومعاونة حسن
ق ــان ـص ــوه وت ـي ـس ـيــر بـ ــدر ومـصـطـفــى
سـعـيـفــان راب ـعــا الــذيــن ق ــادوا امل ـبــاراة
بنجاح كبير.
ويـكـفـيــك أن يـتـقـ ّـدم األن ـص ــار بـعــد 14
دقيقة  0 - 2بهدفني مباغتني ،ويرفض
العهد إال أن يكون شريكًا في صناعة
اإلث ـ ـ ـ ــارة فـ ـيـ ـع ــادل س ــري ـع ــا  2 - 2فــي
ّ
الدقيقة  33بعد أن قــلــص الـفــارق في
الدقيقة  ،18حتى يمكن تكوين فكرة
عن حالوة اللقاء.
وال يمكن املــرور مــرور الـكــرام أمــام ما
حـقـقــه األنـ ـص ــار م ـس ــاء ال ـس ـبــت .فهو
ل ــم ي ـفــز ع ـلــى ال ـع ـهــد ف ـق ــط ،ب ــل ان ـتــزع
ال ـصــدارة منه وألـحــق بــه أول خسارة
هذا املوسم .ولم يتصدر فقط الترتيب
ال ـ ـعـ ــام ،ب ــل تـ ـص ـ ّـدر ت ــرت ـي ــب تـسـجـيــل
األهـ ــداف ب ـ  18هــدفــا ،وت ـصـ ّـدر نجمه
ّ
املـتــألــق وأف ـضــل العـبــي امل ـب ــاراة ربيع
عطايا ترتيب الهدافني بستة أهداف.
ال ـع ـه ــد مـ ــن ج ـه ـت ــه خ ـس ــر ك ـث ـي ـرًا فــي
ه ــذا ال ـل ـق ــاء ،إذ "ف ـق ــد" س ــت ن ـقــاط من
األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار ،ل ـ ـكـ ــون األخـ ـ ـي ـ ــر م ـنــاف ـســه
الرئيسي على اللقب ،وخسر الصدارة
وظ ـهــر ب ـص ــورة مـتــواضـعــة ق ــد تـكــون
الفائدة الوحيدة منها إعــادة العبيه،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا امل ـ ــدافـ ـ ـع ـ ــن إل ـ ـ ــى أرض

ّ
الواقع ،علهم يعلمون أن إحراز اللقب
ال يكون باألسماء ،بل بالنقاط .ورغم
ال ـت ــرس ــان ــة ال ـت ــي يـمـلـكـهــا ال ـع ـه ــد ،إال
أن غ ـي ــاب ال ـقــائــد ع ـب ــاس ع ـط ــوي بــدا
واض ـحــا ،ولـعــل عــودتــه إلــى التمارين
بـعــد تعافيه مــن اإلص ــاب ــة ،وبالتالي
عــودتــه إل ــى امل ـبــاريــات تـســاعــد العهد
ّ
في تلميع صورته التي تشظت كثيرًا
يوم السبت.
الـ ـب ــداي ــة ال ـص ــاع ـق ــة األنـ ـص ــاري ــة ك ــان
بـطــاهــا مـعـتــز بــالـلــه الـجـنـيــدي الــذي
سـ ـ ّـجـ ــل هـ ــدفـ ــا رائ ـ ـعـ ــا أتـ ـبـ ـع ــه ع ـطــايــا
بــآخــر ص ــدم فـيــه ال ـع ـهــداويــن ،الــذيــن
اس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــوا اس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب الـ ـص ــدم ــة

استعاد الراسينغ الروح
وانتزع اإلخاء فوزًا من
النبي شيت والنجمة
عادل طرابلس
وأع ـ ـ ــادوا فــريـقـهــم إل ــى اج ـ ــواء الـلـقــاء
بهدفني ملوسى كبيرو وحسني دقيق
ف ــي الــدق ـي ـق ـتــن  18و  .33ل ـك ــن نـجــم
األن ـصــار عـطــايــا أع ــاد الـتـقـ ّـدم لفريقه
في الدقيقة  38لينتهي الشوط األول
بتقدم األنصار .2 - 3
ف ــي ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،ع ــزز ال ـبــرازي ـلــي
ب ــرون ــو س ـم ـيــث ال ـن ـت ـي ـجــة  2 - 4فــي
الــدقـيـقــة  63لـتـتــوالــى مـصــائــب العهد
ال ـ ــذي ف ـقــد الع ـب ــه ح ـســن دق ـي ــق بعد
خ ـم ــس دقـ ــائـ ــق إث ـ ــر ط ـ ـ ــرده بـ ــاإلنـ ــذار
األص ـ ـف ـ ــر ال ـ ـثـ ــانـ ــي .وت ـ ـم ـ ـ ّـر ال ــدق ــائ ــق
وسـ ــط إصـ ـ ــرار أنـ ـص ــاري ع ـلــى ال ـفــوز
واستسالم العهداويني الذين خسروا
قـبــل أن تنتهي امل ـب ــاراة الـتــي شهدت
دقائقها األخيرة طــرد العــب األنصار
عمر عويضة في الدقيقة  86باإلنذار
األصفر الثاني.
قبل املوقعة األنصارية  -العهداوية،
ك ـ ــان م ـل ـعــب ط ــرابـ ـل ــس ي ـش ـهــد ع ــودة
ال ــروح إل ــى الــراسـيـنــغ ال ــذي ف ــاز على
االجتماعي ّ 0 - 1
سجله محمد جعفر
في الدقيقة  53من كرة محمود كجك.
ّ
وسجل االجتماعي هدفًا لم يحتسبه
الحكم حسني أبو يحيى بداعي وجود
تـسـلــل بـعــد راي ــة م ــن الـحـكــم املـســاعــد
أحمد السباعي الــذي ّرأى أن مهاجم
االجـتـمــاعــي املـتـسـلــل أث ــر فــي حــارس
الراسينغ .وبعد املباراة اعتدى بعض

إه ــدار النجمة لنقطتني بعد تعادله
مع طرابلس  ،1 - 1وهي عبارة يمكن
أن تنطبق على طرابلس أيضًا الــذي
كــان متقدمًا  0 - 1على مضيفه حتى

إداريـ ــي االجـتـمــاعــي عـلــى الـحـكــام من
دون وجــه حــق ،إذ إن تصوير املباراة
أثبت أن قرار الحكم السباعي صحيح.
وأمــس شهد ملعب املدينة الرياضية

الترتيب العام بعد المرحلة 7
الفريق
 - 1األنصار
 2ـ العهد
 3ـ الصفاء
 4ـ السالم زغرتا
 5ـ اإلخاء األهلي
 6ـ النبي شيت
 7ـ النجمة
 8ـ الراسينغ
 9ـ التضامن صور
 10ـ اإلجتماعي
 11ـ طرابلس
 12ـ شباب الساحل

لعب
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6

فاز تعادل
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1

2
1
1
1
1
1
3
2
1
3
2

خسر

نقاطه

1
1
2
2
3
3
2
3
4
5
3
3

14
13
13
13
10
10
9
8
7
6
6
5

السلة اللبنانية

كرة الصاالت

الشانفيل والتضامن الى نصف نهائي دورة شلهوب

بشارة من اللويزة يلتقط متابعة امام
العب بيبلوس تاكر (سركيس يرتسيان)

الدقيقة  80بهدف رائع للغاني ديفيد
أوب ــوك ــو ف ــي الــدق ـي ـقــة  .27ل ـكــن العــب
النجمة السوري عبد الرزاق الحسني،
نجح فــي تعديل النتيجة قبل نهاية
امل ـ ـب ـ ــاراة ب ـع ـش ــر دق ـ ــائ ـ ــق .وغ ـ ـ ــاب عــن
صاحب األرض العباه محمد شمص
وخ ــال ــد ت ـك ــه ج ــي بـ ـق ــرار م ــن امل ـ ــدرب
جمال الحاج كإجراء داخلي .ولم ّ
يقدم
النجماويون العرض الذي قدموه في
األسبوعني املاضيني ّ
ليفرط مدربهم
جـ ـم ــال ال ـ ـحـ ــاج بـ ــأولـ ــى نـ ـق ــاط فــري ـقــه
الجديد.
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــم كـ ـ ـ ــان الـ ـط ــرابـ ـلـ ـسـ ـي ــون
حـ ــاضـ ــريـ ــن بـ ـ ـق ـ ــوة ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا فــي
الشوط األول بأداء مميز لالعبهم أبو
بـكــر امل ــل ،حـيــث نـجــح مــدرب ـهــم ف ــادي
العمري في الخروج متقدمًا ،لكن في
الـشــوط الـثــانــي لــم يستطع الضيوف
الوقوف في وجه ّ
املد النجماوي ،رغم
قــدرت ـهــم ع ـلــى ت ـهــديــد م ــرم ــى ح ــارس
النجمة أحمد تكتوك.
بقاعًا ،كان فريق اإلخاء األهلي عاليه
ي ـع ــود ب ـف ــوز مـسـتـحــق ع ـلــى مضيفه
ال ـن ـبــي ش ـيــت  .0 - 2ان ـت ـصــار صنعه
ال ـث ـن ــائ ــي ال ـب ــرت ـغ ــال ــي إلـ ـي ــو وزم ـي ـلــه
سـعـيــد ع ــواض ــة ح ـيــث ص ـنــع الـثــانــي
الـ ـه ــدف األول إلي ـل ـي ــو ق ـب ــل أن ي ـقــوم
األخـ ـي ــر ب ــإم ــرار كـ ــرة الـ ـه ــدف ال ـثــانــي
لعواضة في الدقيقة .90

العب األنصار
معتز بالله
الجنيدي
يحتفل
مع زمالئه
بالهدف
األول (مروان
بوحيدر)

ن ـه ــض ب ـي ـب ـل ــوس ح ــام ــل ال ـل ـق ــب مــن
ه ــزي ـم ـت ــه فـ ــي امل ـ ـب ـ ــاراة االولـ ـ ـ ــى امـ ــام
الشانفيل بفوزه على اللويزة بفارق
 13نقطة  ،60 – 73فــي الـيــوم الثالث
لــدورة الراحل هنري شلهوب ،ليبقى
ض ـمــن ح ـســابــات ال ـتــأهــل ال ــى ال ــدور
نصف النهائي عن املجموعة الثانية،
بينما اصبح اللويزة خارج املنافسة.
ن ــدودي ايـبــي سجل  19نقطة مــع 12
م ـتــاب ـعــة ل ـب ـي ـب ـلــوس ،واض ـ ــاف ط ــارق
ع ـمــوري  14نـقـطــة ،وك ــل مــن رودري ــغ
عـقــل وداريـ ــوس ه ــارغ ــروف  10نقاط
مـ ــع  5ت ـ ـمـ ــريـ ــرات ح ــاسـ ـم ــة ل ـل ـث ــان ــي،
وم ــن ال ـلــويــزة سـجــل ك ــل م ــن جـيــرون
جونسون وجاد بيطار  15نقطة مع 8
متابعات و 5تمريرات حاسمة لألول،
واض ــاف ويـنــدل لــويــس  14نقطة و6
متابعات.
ب ـ ــدوره ،لــم ي ـفـ ّـرط الـشــانـفـيــل بفرصة
ال ـتــأهــل ال ــى ال ـ ــدور ن ـصــف الـنـهــائــي،
فـفــاز على هــوبــس بصعوبة وبـفــارق

نقطتني فقط  ،66-68فــي مـبــاراة كان
اف ـض ــل م ـس ـجــل ف ـي ـهــا نــاح ـيــة ال ـفــائــز
باتريك رامبرت بـ  31نقطة ،واضــاف
بــرانــدون تــومــاس  15نقطة .امــا لدى
الخاسر فسجل علي مزهر  22نقطة
مع  6متابعات و 7تمريرات حاسمة.
وكــان التضامن الــزوق قد حقق فوزه
الـثــانــي تــوالـيــا فــي املـجـمــوعــة االول ــى
وجــاء على حساب هومنتمن بفارق
 5ن ـقــاط  92 – 97لـيـتــأهــل ال ــى ال ــدور
نصف النهائي.
وتـصــدر التضامن ترتيب املجموعة
ب ـه ــذا الـ ـف ــوز ،الـ ــذي ج ــاء ب ـعــدمــا كــان
م ـتــأخ ـرًا ب ـف ــارق  13نـقـطــة ف ــي نـهــايــة
الشوط ،حيث ّ
ّ
الزوقي في
قدم الفريق
الــدقــائــق الـعـشــر األخ ـي ــرة اداء كبيرًا
ليقلب النتيجة في مصلحته.
مــوريــس كامب ّ
سجل  29نقطة مــع 9
متابعات للتضامن ،واضــاف ايرفني
موريس  20نقطة مع  5متابعات و5
تمريرات حاسمة ،وجوناثان هولتون

 14ن ـق ـطــة و 13م ـتــاب ـعــة .امـ ــا نــاحـيــة
هومنتمن ،فقد سجل ماجوك أتر 22
نقطة مــع  11متابعة ،وأض ــاف مايك
تــايـلــور  19نـقـطــة ودوايـ ــن جــاكـســون
 15ن ـق ـط ــة و 10مـ ـت ــابـ ـع ــات ،وه ــاي ــك
قيوكجيان  18نقطة و 9متابعات.
وضـ ـم ــن امل ـج ـم ــوع ــة ع ـي ـن ـه ــا ،ع ـ ّـوض
املتحد خسارته االولى امام التضامن
وف ــاز عـلــى ات ـحــاد مـيــروبــا ب ـفــارق 11
نقطة .59 – 70
وسـ ّـجــل رامـيــل ك ــوري  20نقطة مــع 6
مـتــابـعــات لـلـمـتـحــد ،واض ـ ــاف مــارفــل
واي ـ ـ ــت  19ن ـق ـط ــة و 9م ـت ــاب ـع ــات و6
تمريرات حاسمة ،فيما سجل مليرويا
كل من دانيال اورتــون وروجيه كيفن
 13ن ـق ـطــة م ــع  13م ـتــاب ـعــة ل ـل ـثــانــي،
واضـ ـ ـ ــاف ط ـ ــوم عـ ـم ــار  12ن ـق ـط ــة و7
متابعات.
ويـلـعــب ال ـيــوم الـتـضــامــن مــع ميروبا
الساعة  ،16.00وهومنتمن مع املتحد
الساعة .18.30

الشويفات ينتزع المركز الثاني
في الصاالت
فاز فريق بنك بيروت املتصدر على فريق
الجنوب  6ـ  ،2ضمن األسبوع السابع
لبطولة لبنان بكرة القدم للصاالت في
قاعة الرئيس نبيه بريّ .
سجل للفائز
أحمد خير الدين ،مصطفى سرحان،
علي طنيش ( ،)2محمد حمود وعلي
الحمصي ،وللجنوب علي رميتي (.)2
وفرض الشويفات نفسه نجمًا لألسبوع
السابع بجدارة ،واستعاد املركز الثاني
بعد تغلبه على فريق الجيش  2ـ  ،1في
قاعة حاتم عاشورّ .
سجل للشويفات
محمود دقيق ونجاد الخشن ،وللجيش
محمد عثمان.
وفي مباراة ثالثة ،تعادل شباب األشرفية
مع مضيفه نادي  3 - 3 1875على ملعب
جامعة القديس يوسفّ ،
سجل لألشرفية
كامل الياس ( ،)3وللمضيف باتريك الحاج
( )2وطوني سليم.
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ثقافة وناس

سينما

ّ
علوية ،ومارون بغدادي ،ورندا الشهالّ ،وجان شمعون،
مع كوكبة من مخرجي جيلها ،أمثال برهان
أوجدت لسينما المؤلف مكانتها في التربة اللبنانية .صاحبة «بيروت مدينتي» ( )1982تشكل محور كتاب
الباحثة ماتيلد روكسيل الذي صدر باللغة الفرنسية

جوسلين صعب ...السينمائية الجامحة

جمال جبران
ُ
لـ ــم ي ـك ــن اس ـ ــم املـ ـخ ــرج ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
جوسلني صعب ( )1948حاضرًا في
قــائـمــة الـشـخـصـيــات الـتــي وضعتها
الباحثة الفرنسية ماتيلد روكسيل
وهــي تسعى إلكمال دراســة جامعية
ك ــان ــت ت ـع ـمــل ع ـل ـي ـهــا ح ـ ــول سـيـنـمــا
السبعينيات من القرن
املرأة في زمن
ُ
املــاضــي .سـتـكــون امل ـصــادفــة وحــدهــا
س ـب ـب ــا ف ـ ــي ح ـ ـصـ ــول ال ـ ـت ـ ـعـ ــارف بــن
االثـنـتــن ،مما ُ
سيجبر تلك الباحثة
على إعــادة تدوير شغلها على نحو
ُّ
كــلــي لتصبح جــوسـلــن وسينماها
م ـح ــوره وف ـكــرتــه ال ــوح ـي ــدة .وس ــوف
يـظـهــر كــل ه ــذا فــي ك ـتــاب «جــوسـلــن
صعب ،الذاكرة الجامحة» (دار النهار
 -2015ب ـي ــروت) Jocelyne Saab : la
ُ .mémoire indomptéeج ـ ــاءت تلك
املصادفة حني عثرت تلك الطالبة في
"مــدرســة املعلمني العليا" ُفــي مدينة
صحافي أجــري مع
ليون على حــوار
ُ
صعب فــي عــام  1975ونـشــر فــي ذلك
الــوقــت بالتزامن مــع افتتاح عــروض
فيلمها األول «ل ـب ـنــان فــي ال ـ ّ
ـدوام ــة»
ُ
( )1975في فرنسا .هكذا فتحت أمام
روك ـس ـي ــل ف ـ ـضـ ــاءات وآف ـ ـ ــاق ل ــم تـكــن
ح ــاض ــرة أثـ ـن ــاء الـتـخـطـيــط لبحثها
ال ـس ــاب ــق ع ـبــر اك ـت ـشــاف ـهــا شخصية
ُمخرجة ُمختلفة ،نجحت في تصوير
الـ ـح ــرب األه ـل ـ ّـي ــة ع ـلــى ن ـحــو ُم ـغــايــر
لـتـلــك األشـ ـك ــال وامل ـ ـفـ ــردات الـنـمـطـيــة
ال ـتــي تـنــاوبــت عـلــى مـقــاعــد الـحــديــث
حول تلك الحرب ،لتظهر على صورة
تكاد أن تكون متطابقة مع بعضها
البعض.
كانت هــذه الخطوة األولــى في رحلة
ال ـس ـيــر ب ــات ـج ــاه «س ـي ـن ـمــا جــوسـلــن
صـ ـ ـع ـ ــب» ،لـ ـك ــن الـ ـنـ ـقـ ـط ــة امل ـف ـص ـل ـيــة
والـ ـح ــاسـ ـم ــة ك ــان ــت حـ ــن ق ـ ـ ــررت فــي
عــام  2013إقامة مهرجان سينمائي
السينمائية
أش ــرف ــت عـلـيــه ال ـنــاقــدة
ّ
الـفــرنـسـيــة نـيـكــول بــرونــي وضمنته

منذ بداياتها
التلفزيونية ،نأت الصورة
عندها عن اإلطار
ُالتقليدي الذي
سجنت فيه

برمجة ألف ــام صـعــب« :لـقــد شاهدت
أفالمها ،ولفتتني تلك الطريقة التي
تـتـعــامــل بـهــا مــع ص ــورة ال ـحــرب من
دون االعتماد على الصورة الدموية
االعتيادية لها ،قلت حينها :سأسافر
إلــى بـيــروت وسـتـكــون هــذه املخرجة
موضوع بحثي».
ه ـ ـكـ ــذا ،ك ـ ــان ق ــدومـ ـه ــا إل ـ ــى بـ ـي ــروت،
ح ـيــث ص ـ ــارت ق ـ ــادرة ع ـلــى مــامـســة
ش ـغ ــل ج ــوس ـل ــن ع ـل ــى األرض .لـكــن
ّ
حصل أن ُمخرجتنا كــانــت منهمكة
بتحضير مهرجان «الثقافة تقاوم».
خـيـبــة أص ــاب ــت الـبــاحـثــة ال ـتــي كــانــت
ترغب في أن يكون كل وقت جوسلني
صعب لصالحها خالل ثالثة أشهر،
أي ط ــوال ف ـتــرة إقــامـتـهــا الـبـيــروتـيــة.
إش ـكــال ـيــة ت ــروي ـه ــا صــاح ـبــة «دن ـي ــا»
( )2005في املقدمة التي خصصتها
ل ـل ـك ـتــاب .ي ــرد تــوضـيـحـهــا للمقترح
الـ ـ ـ ــذي ق ـ ّـدمـ ـت ــه ك ـ ــي ال ي ـض ـي ــع وق ــت
روكـ ـسـ ـي ــل« :ط ـل ـب ــت م ـن ـهــا مــراف ـق ـتــي
طوال الوقت ،وقد ُيعطيها هذا فرصة
لفهم هذا البلد وإدراك أسبابي التي
جـع ـل ـت ـنــي أتـ ـن ــاول ــه بــال ـك ـي ـف ـيــة ال ـتــي
سرت عليها» وهو ما كان.
مـنــذ ال ـبــدايــة أو م ــن ال ـغ ــاف األخـيــر
للكتاب ،تبدو صاحبته وقد أمسكت
ب ــال ـق ــواع ــد ال ـت ــي سـتـعـتـمــدهــا أث ـنــاء
ف ـتــرة الـبـحــث مــن خ ــال االسـتـشـهــاد

ّ
بما ّ
دونـتــه الفنانة والـشــاعــرة إيتيل
عــدنــان بخصوص صاحبة «بيروت
م ــدي ـن ـت ــي» ( .)1982ت ـش ـيــر إلـ ــى أن ــه
انطالقًا من أفالم صعب كما حياتها
ال ـحــاضــرة إل ــى ال ـي ــوم ،رأت ف ــي هــذه
السينمائية «واحدة من الشخصيات
ّ
وحرية من بني
األكثر ذكاء وشجاعة
أولئك الذين عرفتهم ،طريقة تفكيرها
ّ
امل ـت ـح ـ ّـررة كــلـفـتـهــا كـثـيـرًا ف ــي أوق ــات
كانت القضية فيها عبارة عن مسألة
حياة أو موت».

ّ
ت ــؤك ــد مــاتـيـلــد روك ـس ـيــل أن كـتــابـهــا
لـ ـي ــس بـ ـحـ ـث ــا ف ـ ــي س ـ ـيـ ــرة ج ــوس ـل ــن
ص ـعــب أو ت ــدوي ـن ــا مل ــراح ــل حـيــاتـهــا
على الرغم من كونها تستفيد من كل
ذلك على نحو ُيظهر تلك التحديات
التي خاضتها هــذه امل ــرأة خــال تلك
ال ـح ـي ــاة ،وهـ ــي ت ــرف ــض ب ـش ـكــل دائ ــم
فـ ـك ــرة اإلذع ـ ـ ـ ــان ألي إم ـ ـ ـ ــاءات تــأتــي
ب ـس ـبــب ال ـت ــزام ـه ــا ال ـس ـي ــاس ــي الـ ــذي
كــانــت مخلصة ل ــه .ول ــم يحصل هــذا
ال ــرف ــض ف ــي ف ـت ــرة م ـتــأخــرة أو ظهر

نـتـيـجــة ل ــوق ــوف عـ ــارض م ــا أمــامـهــا،
بل كان رفضًا مؤسسًا منذ سنواتها
التمهيدية األول ــى حــن أص ـ ّـرت على
مــواج ـهــة أه ـل ـهــا ح ــن أخ ـبــرت ـهــم عن
رغ ـب ـت ـه ــا فـ ــي الـ ـعـ ـم ــل ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي:
«منعوني ورفضوا على نحو قطعي،
قالوا لي إنها ليست مهنة للفتيات».
لكن تلك «السينما» لم تحضر دفعة
واح ــدة وفــي وقــت ُمـبـكــر .لقد درســت
ص ـع ــب االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،واش ـت ـغ ـل ــت فــي
ال ـص ـحــافــة وال ـف ــوت ــوغ ــراف ـي ــا وإذاعـ ــة
لبنان ،وتواجدت في أكثر من جبهة
ً
حـ ــرب ب ـ ــدءًا م ــن ال ـي ـمــن وصـ ـ ــوال إلــى
ليبيا ومـصــر .كــل هــذا قبل أن تصل
خـ ـط ــواتـ ـه ــا إلـ ـ ــى ب ـ ــاري ـ ــس ،لـتـنـطـلــق
عالقتها مع الصورة السينمائية.
أثـ ـ ـن ـ ــاء شـ ـغـ ـلـ ـه ــا ،سـ ـيـ ـك ــون واضـ ـح ــا
تقديمها لاللتزام الفني السينمائي
على ّ
أي التزام سياسي أو ايديولوجي
آخ ـ ــر .ل ـق ــد كـ ــان هـ ــذا أم ـ ـرًا مـحـســومــا
لديها ،يتطابق مــع جملة الخيارات
ال ـت ــي حـسـمـتـهــا ف ــي وق ــت ُم ـب ـكــر من
مسيرتها ،وأنقذها ذلــك مــن الوقوع
فـُـي فــخ الـطــائـفـيــة وااليــديــولــوجـيــات
امللحقة بها.
كـ ــل ه ـ ــذا س ـي ـك ــون ت ـم ـه ـي ـدًا ل ــدراس ــة
سينما جوسلني صعب التي جاءت
في «الــذاكــرة الجامحة» موزعة على
ث ــاث ــة م ـف ــاص ــل :ال ـ ـصـ ــورة وال ـج ـســد
وفضاء املدينة ،بيروت فترة الحرب
ً
ّ
األهلية وما بعدها مثاال.
مـنــذ بــدايــاتـهــا التلفزيونية األول ــى،
ظـ ـ ـه ـ ــرت الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة لـ ـ ـ ــدى ج ــوس ـل ــن
صـعــب نــائـيــة ع ــن اإلط ـ ــار الـتـقـلـيــدي
الـ ـ ــذي ُس ـج ـن ــت فـ ـي ــه .ت ـت ـعـ ّـمــد وض ــع
كــام ـيــرت ـهــا ف ــي م ـن ــاط ــق ل ــم تـصـلـهــا
ُ
ع ــدس ــة م ــن قـ ـب ــل ،وتـ ـك ــاد أن تـنـطــق
املـ ـ ــوت الـ ـظ ــاه ــر فـ ــي كـ ــل مـ ـك ــان عـلــى
نحو يشير بــاتـجــاه أكـثــر مــن حياة.
وف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه ،ك ــان ال ب ــد من
إجــراء عملية إنطاق مماثلة للجسد
بـطــريـقــة تـجـعـلــه قـ ــادرًا عـلــى الحكي
والتعبير الواضح في مواجهة حالة
الصمت ُالتي ُحكم عليه بها .وهنا،
في ما يخص الجسد أيضًا ،تتجاوز
ص ـع ــب ال ـف ـض ــاء ال ـل ـب ـن ــان ــي امل ـح ـلـ ّـي
لتضع عدستها في الفضاء العربي،
املصري تحديدًا وتخوض في عملية
أخــرى مشابهة هدفت إلــى استثمار
ذل ـ ــك ال ـج ـس ــد والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى إع ـ ــادة
تأهيله ،ليعود قادرًا على قول شيء
والـتـعـبـيــر بـلـغـتــه ال ـخــاصــة الـنــائـيــة
ع ــن ل ـغ ــة ال ــوص ــاي ــة وع ـ ــن ال ــرق ـي ــب.
لقد اشتغلت على كــل هــذا فــي فيلم
«دنيا» (ّ ،)2005
وقدمت فيه متابعة
ّ
للتحوالت التي تحصل في
متتالية
ج ـســد أن ـث ــى ح ـتــى ب ـلــوغ ـهــا مــرحـلــة
الـ ـنـ ـض ــوج .خ ـ ــال ك ــل هـ ـ ــذا ،تــوغ ـلــت
ف ــي تـحـلـيــل ه ــوي ــة ال ـف ـت ــاة امل ـصــريــة
وتبيان الصعوبات الـتــي تواجهها
ملجرد التعبير عن حالها في مجتمع
ذكوري محكوم بضوابطه الصارمة
التي تمنعها حتى مــن متعة النظر
أو ال ـبــوح بـمــراحــل نـضــوج جسدها
الخاص.
ت ـت ـع ـ ّـم ــد صـ ـع ــب هـ ـن ــا مـ ـن ــح «دنـ ـي ــا»
خ ـي ــاره ــا الـ ـخ ــاص ب ــات ـخ ــاذ ق ــراره ــا
الـسـيــر خـلــف خ ـطــوات والــدتـهــا التي
ك ــان ــت ت ـح ـتــرف ال ــرق ــص ،وبــال ـتــالــي
إن ـق ــاذ ذل ــك ال ـج ـســد م ـ ُـن ال ـب ـقــاء على
وضعية الجمود التي فرضت عليه.
وف ــي م ــا يـخــص ف ـضــاء املــدي ـنــة ـ ـ أي
بـ ـي ــروت ـ ـ ـ ـ الـ ـ ــذي أه ـل ـك ــت تـفــاصـيـلــه
جوسلني في تتبع
الحروب ،نجحت
ُ
سـ ـي ــرة ذلـ ـ ــك ال ـ ــدم ـ ــار امل ـن ـت ـش ــر حــن
انطلقت من حديقة منزلهم الــذي ّ
تم
تدميره في عام  1982وجعلته قادرًا
عـلــى الـنـطــق بـلـســان قــائــل بإمكانية
خلق حياة ما من قلب كل ذلك الدمار.
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ثقافة وناس
قيد التحضير

كوميديا سياسية وتطرف وإرهاب

مصر :عودة الروح إلى السينما التجارية

أحمد آدم في «القرموطي في قلب النار»

القاهرة ـ عال الشافعي
أخ ـي ـرًا ب ــدأ ص ـنــاع الـسـيـنـمــا املـصــريــة
يـ ـتـ ـنـ ـفـ ـس ــون ال ـ ـ ـص ـ ـ ـعـ ـ ــداء ،خ ـص ــوص ــا
ب ـع ــدم ــا أح ـ ـ ــرزت ب ـع ــض أف ـ ــام مــوســم
ع ـ ـيـ ــد األضـ ـ ـح ـ ــى إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات كـ ـبـ ـي ــرة،
وت ـح ــدي ـدًا فـيـلــم ال ـن ـجــم أح ـم ــد حلمي
«ل ــف ودوران» (إخ ـ ــراج خــالــد مــرعــي،
ك ـتــابــة م ـنــة ف ـ ــوزي) الـ ــذي ح ـقــق رقـمــا
قياسيًا في شباك التذاكر ،إذ اقتربت
إيراداته من الـ 39مليون جنيه مصري
( 4.5مـلـيــون دوالر) .أض ــف إل ــى ذلــك
حــدوث تغييرات فــي خريطة النجوم
املصريني ،إذ تأكدت نجومية بعضهم
في حني تراجع آخرون.
ّ
كـ ــل ت ـل ــك ال ـت ـف ــاص ـي ــل ج ـع ـل ــت ص ــن ــاع
السينما املصرية يعيدون حساباتهم،
وي ـع ـم ـلــون ع ـلــى تــرت ـيــب أوراقـ ـه ــم من
جــديــد والـبـحــث عــن تــركـيـبــات درامـيــة
وفنية من دون االكتفاء بفكرة النجم
األوحد مثلما يحدث مع النجم الشاب
محمد ع ــادل إم ــام ال ــذي يتم الــدفــع به
عــادة إلــى الــواجـهــة ،وإلــى ج ــواره عدد
كبير من الشباب مثل نجوم «مسرح
م ـ ـص ـ ــر» .م ـ ـعـ ــادلـ ــة ج ـع ـل ـت ــه ي ـت ـص ــدر
اإليـ ـ ــرادات أي ـض ــا ،ك ـمــا ت ـ ــوارى الـنـجــم
الكوميدي محمد سعد الذي لم يصمد
ف ـي ـل ـمــه «تـ ـح ــت الـ ـت ــرابـ ـي ــزة» (ﺇﺧﺮاﺝ
سميح النقاش ،ﺗﺄﻟﻴﻒ وليد يوسف)
في الصاالت سوى أيام قليلة.
وف ـ ــي م ـح ــاول ــة ل ـت ـعــويــض ال ـس ـن ــوات
ال ـ ـع ـ ـجـ ــاف ،بـ ـ ـ ــدأت حـ ــركـ ــة ن ـ ـشـ ــاط فــي
اسـ ـت ــودي ــوه ــات ال ـت ـص ــوي ــر وم ــواق ــع
تـ ـص ــوي ــر األف ـ ـ ـ ـ ـ ــام .ه ـ ـنـ ــاك أك ـ ـثـ ــر مــن
مـ ـ ـش ـ ــروع تـ ـ ـج ـ ــاري ت ـ ــم االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مــن
تصويرها ،وأخــرى يتم العمل عليها
لـتـكــون ج ــاه ــزة لـلـعــرض ف ــي املــواســم
السينمائية املقرر طرحها فيها.
هكذا ،تحمل أفالم موسم الكريسماس
وم ـن ـت ـصــف الـ ـع ــام ،ع ـ ــددًا م ــن املــامــح
ّ
املشتركة .رغم أن الكوميديا هي األعلى
ّ
صوتًا في شباك التذاكر ،إال أن األفالم
ال ـتــي ُي ـف ـتــرض طــرحـهــا ف ــي ال ـصــاالت
فــي املــوســم املــذكــور ،تشهد تنوعًا في
املواضيع بــن الكوميديا السياسية،
وق ـضــايــا ال ـت ـطــرف واإلرهـ ـ ــاب وع ــودة
عدد من الغائبني أبرزهم النجم أحمد
آدم ال ــذي لــم يـنـجــح فــي آخ ــر تـجــاربــه
السينمائية «شعبان الفارس» (إخراج
شريف عابدين ،تأليف أحمد البيه).
لــذلــك ،ع ــاد إل ــى شخصية الـقــرمــوطــي
الـ ـت ــي س ـب ــق أن أط ـل ـق ــت ش ـه ــرت ــه فــي
البدايات ،كما يعود املطرب مصطفى
قـمــر (ف ــن قـلـبــي) إل ــى السينما بفيلم
رومانسي بعد غياب دام أربع سنوات.
وي ـبــدأ املــوســم ب ـطــرح فـيـلــم «مــوالنــا»
(إخراج وسيناريو مجدي أحمد علي)
من بطولة النجم عمرو سعد في أواخر
شهر كــانــون األول (ديـسـمـبــر) املقبل،
ب ـعــد م ـش ــارك ــة ال ـف ـي ـلــم ف ــي «م ـهــرجــان
دبي السينمائي» .الفيلم مقتبس عن

رواية بالعنوان نفسه للكاتب إبراهيم
عيسى ،وسبق أن ترشحت في القائمة
القصيرة لجائزة «بوكر» .ويشارك في
بـطــولــة الـفـيـلــم كــل م ــن :درة ،وبيومي
فــؤاد ،وأحمد مجدي ،وريهام حجاج،
وصـبــري فــواز ،ولطفي لبيب ،وأحمد
راتب.
وفـ ـ ــي ت ـك ـت ــم شـ ــديـ ــد ،ان ـت ـه ــى امل ـخ ــرج
مـ ـ ـ ـ ـ ــروان ح ـ ــام ـ ــد مـ ـ ــن ت ـ ـصـ ــويـ ــر ف ـي ـلــم
بـ ـعـ ـن ــوان «األص ـ ـل ـ ـيـ ــن» امل ـق ـت ـب ــس عــن
رواي ـ ــة لـلـمــؤلــف أح ـمــد مـ ــراد وبـطــولــة
خــالــد ال ـص ــاوي ،ومـنــة شـلـبــي ،وكـنــدة
عـ ـل ــوش وم ـح ـم ــد م ـ ـمـ ــدوح .ي ـع ــد ه ــذا
الفيلم التعاون الثالث بني املمثل خالد
الصاوي واملخرج مروان حامد ،بعدما
قدما معًا «عمارة يعقوبيان» و«الفيل
األزرق» .شهد الفيلم تغييرًا في اسمه،
إذ بـ ــدأ ب ـع ـن ــوان «مـ ــا ال تـ ـع ــرف ــه ...عن
بهية» ،لكن مـخــرج العمل غـ ّـيــر االســم
إلى« ...األصليني».
ويعود املمثل الكوميدي أحمد آدم إلى
الـسـيـنـمــا بـعــد غ ـيــاب ثـمــانــي سـنــوات
منذ تقديمه فيلم «شـعـبــان الـفــارس»
الــذي لــم يلق نجاحًا يــذكــر .ويـبــدو أن
هذا السبب هو ما جعل آدم يعود إلى
شـخـصـيـتــه م ـض ـمــونــة ال ـن ـج ــاح الـتــي
ش ـهــدت انـطــاقـتــه الـفـنـيــة األول ـ ــى ،أي
شـخـصـيــة ال ـقــرمــوطــي .إذ ي ـعــرض له
«الـقــرمــوطــى فــي أرض ال ـنــار» (إخ ــراج

أح ـمــد الـ ـب ــدري ،كـتــابــة مـحـمــد نـبــوي،
إنتاج أحمد السبكي) الذي ينتمي إلى
الكوميديا السياسية .ويشارك مع آدم
ّ
في الفيلم الجديد كل من :بيومي فؤاد،
وعفاف رشــاد ،وبدرية طلبة ،ومحمد
عادل.
وب ـع ــد غ ـي ــاب أرب ـ ــع سـ ـن ــوات ،يـنــافــس
املـ ـ ـط ـ ــرب م ـص ـط ـف ــى قـ ـم ــر ف ـ ــي م ــوس ــم
«ال ـكــري ـس ـمــاس» بفيلمه الــرومــانـســي

انتهى مروان
حامد من تصوير
«األصليين» المقتبس
عن رواية أحمد مراد
الـجــديــد «فــن قلبي» ال ــذي انتهى من
تـصــويــره مـنــذ ف ـتــرة ،وأص ـبــح جــاهـزًا
ل ـل ـع ــرض .وي ـ ـشـ ــارك ف ــي ب ـطــول ـتــه كــل
مـ ــن يـ ـس ــرا الـ ـ ـل ـ ــوزي ،وش ـ ـيـ ــري ع ـ ــادل،
إدوارد ،وإي ـ ـمـ ــان ال ـس ـي ــد ،وعـ ـ ــدد مــن
الفنانني كضيوف شــرف وهــم حميد
الـشــاعــري ،وح ـمــادة ه ــال ،وع ــزت أبو

عوف ،وشيرين ومحمد لطفي ،وهاني
رمزي ،ولطفي لبيب .وكتب السيناريو
مصطفى قمر وإيهاب راضــي ،وأنجز
ال ـح ــوار رض ــا زايـ ــد ،وي ـخــرجــه إيـهــاب
راضي.
أما فيلم «القرد بيتكلم» (إخراج بيتر
ميمي) من بطولة عمرو واكــد وأحمد
الـفـيـشــاوي ،فمن املفترض أن يعرض
م ـبــدئ ـيــا ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي (ي ـنــايــر)
امل ـق ـبــل ،ويـ ـش ــارك ف ــي بـطــولـتــه ري ـهــام
حجاج وسيد رجب.
مــن جــانـبــه ،يعكف املـمـثــل أحـمــد رزق
ع ـلــى ت ـصــويــر امل ـش ــاه ــد األخـ ـي ــرة من
فيلمه الجديد «يجعله عامر» (تأليف
سـيــد الـسـبـكــي ،وإخـ ــراج ش ــادي علي)
الـ ـ ـ ــذي ي ـح ـم ــل ال ـ ـطـ ــابـ ــع الـ ـك ــومـ ـي ــدي،
لينافس به في موسم إجازة منتصف
ال ـعــام ال ــدراس ــي ،وي ـش ــارك فــي بطولة
الفيلم ،كل من بيومي فــؤاد ،واملطربة
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة بـ ـ ــوسـ ـ ــي ،ورامـ ـ ـ ـ ـ ــي غـ ـي ــط،
وشـيـمــاء سـيــف .وتـتــواجــد ايــن عامر
أيضًا في هذا املوسم بأولى بطوالتها
السينمائية املطلقة ،إذ تــؤدي بطولة
فيلم كــومـيــدي يحمل اســم «يــا تهدى
يــا ت ـعــدى» (إخـ ــراج خــالــد الـحـلـفــاوي،
تأليف أحمد ع ــزت )،بمشاركة محمد
ش ــاه ــن ،وسـ ـل ــوى خـ ـط ــاب ،وادوارد،
وب ــدري ــة طـلـبــة ،والء ال ـشــريــف ،محمد
عادل.
ويـعـمــل الـنـجــم مـحـمــود حـمـيــدة على
ت ـصــويــر امل ـش ــاه ــد األخـ ـي ــرة م ــن فيلم
«يوم من األيام» (تأليف وليد يوسف،
وإخـ ـ ـ ـ ــراج م ـح ـم ــد م ـص ـط ـفــى وإنـ ـت ــاج
ح ـس ــن ال ـ ـقـ ــا) املـ ــرشـ ــح ل ـل ـع ــرض فــي
موسم إجازة منتصف العام الدراسي،
إذ م ــن امل ـق ــرر االن ـت ـه ــاء م ــن تـصــويــره
قــري ـبــا ،وي ـش ــارك ف ــي بـطــولـتــه ك ــل من
ه ـبــة م ـج ــدي ،ورامـ ـ ــز أم ـي ــر ،ومـشـيــرة
اسماعيل ،وعدد آخر من الفنانني.
وخ ـ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ـ ــام املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،امـ ـت ــأت
أمــاكــن الـتـصــويــر ب ــاألف ــام الـجــديــدة
الـتــي يعكف صناعها عـلــى تصوير
مـ ـش ــاه ــده ــا لـ ـلـ ـتـ ـف ــرغ مل ـس ـل ـســات ـهــم
الرمضانية ،مــن دون تحديد موسم
لطرحها فــي ال ـصــاالت .مــن بــن هذه
األف ـ ـ ــام ،ن ــذك ــر «هـ ـ ــروب اضـ ـط ــراري»
(ﺇﺧﺮاﺝ أحـمــد خــالــد مــوســى ،ﺗﺄﻟﻴﻒ
محمد سيد بشير) من بطولة أحمد
ال ـس ـقــا ،وغـ ــادة عـ ــادل ،وأم ـي ــر ك ــرارة،
ومصطفى خاطر ،وأحمد العوضي،
ومحمد علي رزق ،وضيوف الشرف
ديـنــا الـشــربـيـنــي ،ومـحـمــود حميدة،
وع ــزت أب ــو ع ــوف .ول ــم ي ـحــدد منتج
العمل محمد السبكي موعد عرضه
فــي ال ـص ــاالت وإن ك ــان ه ـنــاك اتـجــاه
لـ ـع ــرض ــه ف ـ ــي عـ ـي ــد الـ ـفـ ـط ــر املـ ـقـ ـب ــل.
وتصور أســرة فيلم «أخــاق العبيد»
(إخ ـ ــراج أي ـمــن م ـك ــرم ،تــألـيــف حسني
م ــاه ــر) م ـشــاهــد ال ـع ـمــل ال ـ ــذي ق ــارب
على االنـتـهــاء مــن تـصــويــره مــن دون
املناسب لعرضه في
تحديد املــوســم ّ
الـصــاالت ،علمًا أنــه من بطولة خالد
الـ ـص ــاوي ،وي ـس ــرا الـ ـل ــوزي ،ولـطـفــي
ل ـب ـي ــب ،وسـ ـ ـ ــارة سـ ــامـ ــة ،وكـ ــارولـ ــن
خليل ،ورام ــي غـيــط ،ومحمد شــرف،
ومراد مكرم ،وشادي أسعد ،ومحمد
جمعة.
كما بــدأ النجم هاني رمــزي تصوير
م ـش ــاه ــد ف ـي ـل ـمــه الـ ـج ــدي ــد «ق ـس ـطــى
بيوجعني» (تأليف وإخ ــراج إيهاب
ملـعــي) فــي إح ــدى الـشـقــق فــي املنيل،
ويـ ـش ــارك ف ــي بـطــولـتــه ك ــل م ــن مــايــا
نـ ـ ـص ـ ــري ،وك ـ ـلـ ــوديـ ــا ح ـ ـنـ ــا ،وح ـس ــن
حـسـنــي ،وب ـيــومــى ف ـ ــؤاد ،بــاإلضــافــة
إل ــى ع ــدد كـبـيــر مــن ال ــوج ــوه الـشــابــة
وال ـج ــدي ــدة .م ــن جــان ـبــه ب ــدأ امل ـخــرج
طارق العريان تصوير فيلمه املؤجل
منذ فـتــرة «الـخـلـيــة» (تــألـيــف صالح
الجهيني) الذي يلعب بطولته أحمد
عز ،ومحمد ممدوح ،وأحمد صفوت،
وأم ـي ـنــة خـلـيــل ،وعــائ ـشــة ب ــن أحـمــد،
ليطرحه في عيد الفطر العام املقبل.
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محمد ملص
مكرمًا في قرطاج
خليل صويلح
ّ
ال نـعـلــم ب ـم ــاذا ك ــان يـفــكــر مـحـمــد ملص
( )1945لحظة تكريمه بالوسام الوطني
ل ــاس ـت ـح ـق ــاق مـ ــن «م ـ ـهـ ــرجـ ــان ق ــرط ــاج
ُ
السينمائي» الذي اختتم أمس في تونس
عــن فيلمه «أح ــام املــدي ـنــة» .الفيلم الــذي
ح ـص ــد ج ــائ ــزة «ال ـت ــان ـي ــت ال ــذهـ ـب ــي» مــن
امل ـهــرجــان  ،1984ك ــان أح ــد أه ــم عـشــرة
أفالم في تاريخ السينما العربية ،وإحدى
عــامــات سينما املــؤلــف الـتــي أس ــس لها
صاحب «الليل» في السينما السورية .قبل
ذهــابــه إلــى قــرطــاج ،كــان املـخــرج السوري
ّ
دمشق
امل ـح ــزون يـمـضــغ الــوقــت امل ــر فــي ّ
على دفعات ،كأن عجلة سينماه تعطلت
إلــى األب ــد .ال أفــق ملشاريع سيناريوهاته
األدراج .خمسة سيناريوهات
املؤجلة في ً
ت ـ ّـراك ـم ــت سـ ـن ــة وراء األخـ ـ ـ ــرى ،م ـن ــذ أن
عطلت الرقابة وضغينة أصدقاء األمس،
سيناريو فيلمه «سينما الدنيا» (،)1992
م ـ ـ ــرورًا ب ـم ـش ــاري ــع أخـ ـ ــرى ك ـ ــان آخ ــره ــا
«نــارنــج» ،من دون أن يجد جهة إنتاجية
ما ،تتبنى واحدًا من هذه املشاريع املهمة،
فيما اقتنص بعضهم فرصًا سينمائية،
كانت بالنسبة إليهم بمثابة «غنيمة حرب»
ً
مقابل إنشاء تلفزيوني عابر محموال على
خطاب لفظي هجني ،وميزانيات ضخمة،
وذاك ــرة مـضــادة للسينما .غ ـدًا سنلتقي

فــي «مقهى الــروضــة» فــي مـبــارزة أخــرى
ً
لقتل الضجر ،كأننا لم نطعنه قبال ،طوال
خـمــس س ـنــوات مــن «السينما املـ ــوءودة»
ـاب مـضــاد على هيئة جــرعــات أمل
بـخـطـ ٍ
ّ
تـشـتـعــل وتـنـطـفــئ وف ـقــا ل ــذه ــاب املـخــيـلــة
وإي ــاب ـه ــا .فـمــا ك ــان «م ـنــامــا» سينمائيًا،
ت ـحـ ّـول إل ــى كــوابـيــس مــرئـيــة تعبر شــارع
الـعــابــد مــع ك ــؤوس ال ـشــاي والـقـهــوة امل ـ ّـرة
وسـحــابــات التبغ وضجيج ّ
رواد املقهى.
ّ
ورغم ّتمكن اليأس منه ،إال أن محمد ملص
مهن جانبية لطاملا
لم يتوقف عن اختراع ٍ
كــانــت بالنسبة إلـيــه نــوعــا مــن ال ـعــزاء في
استعادة الزمن املنهوب ،بكتابة يومياته،
ّ
ون ـفــض الـغـبــار عــن م ـفــكــرات سينمائية
كــان أنجزها فــي زمــن الحماسة ،وإعــادة
إحياء سيناريوهات مجهضة بطباعتها
فــي كتب ،أقله كشهادة على بسالة أيــام
ذهبت مع الرياح ،من دون أن ترتطم بعني
العدسة« .وحشة األبيض واألســود» آخر
كـتـبــه امل ـط ـبــوعــة ،فــاتـحــة مل ـشــاريــع أخ ــرى
تنطوي على حساسية رهيفة في تربية
األسـ ـ ــى ع ــن أفـ ـك ــار وتـ ــأمـ ــات وخ ـي ـبــات
تعتمل بــالـفـقــدان وال ـخ ـســارة والـلـحـظــات
الوجدانية املؤثرة لترميم املشهد بصورة
ّ
همجية
مـغــايــرة ومـشـتـهــاة ،انـتـقــامــا مــن
م ـح ــو ال ـ ــذاك ـ ــرة« :أشـ ـع ــر أنـ ــي ف ــي قـفــص
ُّ
ي ـل ـتــف م ــن ح ــول ــي .وأنـ ــي أح ـم ــل قفصي
ّ
وأتـ ـج ــول ف ــي الـ ـش ــوارع ،وأتـ ـش ـ ّـرب صــور
الصمت والتوجس والـحــذر ّ
املغمسة في
هكذا سيبقى دماغه
التفاصيل» يـقــولّ .
«ب ـك ــرة ف ـي ـلــم» ل ــن ت ـتــوقــف ع ــن الـ ـ ــدوران،
كــآخــر سينمائي يــؤجــل لحظة انـتـحــاره
بسيف اآلخرين .غدًا سيعود إلى دمشق
كي يــروي تربة أزهــاره الذابلة ،وسيروي
لنا حول طاولة في «مقهى الروضة» فكرة
سيناريو آخر ،كانت تطارده طوال الرحلة
في الطائرة.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ٌ
َ
ْ
عجوز على حبل

رجل عتيق»
«إلى
ٍ

ْ
يستعيد َ
ُ
بعض العافية
ربما
َ ْ ُ َ
ُ
ْ
ُ
َ
لو أمكن أن تنشر عظامه في الشمس
ْ
َ
منشور على حبل)
عتيق
ثوب
(هكذا,
مثل ٍَ
ٍ
ٍ
ْ
َ
ُ
 :لو أمكن أن ينشر!...
ْ
العجوز
ُ
العجوز البالي
ََْ
َ
ُ
أدوات حيا ِت ِه املستهلكة
العجوز الذي لم َيبق ِمن
ِ
ُ
املهدود ِمن ْ
ّإل ُ
اليأس
قلب ُه
ُ
ّ
املحشوتان بالبلغم
ورئتاه
وعيناه املترعتان بحثاالت الدموع والذكرياتْ
ِ
ِ
ّ
لعل ُه يستعيد...
ّ
ولعل ُه يتعافى.
2015/11/1

كائن

صورة
وخبر

خلال عطلـة نهايـة األسـبوع ،أحيـت المغنيـة األميركيـة الشـابة كيتـي بيـري ( 32عامـا) حفلة في
لفنـون األداء» فـي مدينـة فيالدلفيـا فـي واليـة بنسـيلفانيا األميركيـة ،ضمـن الحملـة
«مركـز مـان
ّ
سـتجري
التي
الرئاسـية
االنتخابات
فـي
كلينتـون
هيلاري
لصالـح
للتصويـت
النـاس
حـث
إلـى
الهادفـة
ً
ً
حاضـرة طبعًا ،وقـد ّ
ّ
توجهت بيـري إلى الحاضريـن قائلة:
كانـت
الديمقراطيـة
ة
المرشـح
الثالثـاء.
غـدًا
ّ
ّ
«كل الحملات االنتخابيـة ال تعنـي شـيئًا إذا لـم يصـوت النـاس» .يذكـر أنـه يـوم الجمعة الماضي شـارك
الثنائـي بيوسـيه وجـاي زي فـي حفلـة لدعـم وزيـرة الخارجيـة األميركيـة السـابقة فـي مدينـة
كليفالنـد فـي واليـة أوهايـو( .جاسـتن سـولفيان ـــ أ ف ب)

)Ticketing: 76-309363 (Mon-Sat 10am-9pm | Sun 2-9pm
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«متروفون» ّ
يقدم «منى مرعشلي» 15 :و22
تشرين الثاني ــ 21:30ـ «مترو املدينة» (الحمرا
ـ بيروت) .لالستعالم76/309363 :
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منى مرعشلي
ليكي شوقة عندنا
البداية كانت مع وداد ،ثم طروب وجمال،
فسمير يزبك .أما املحطة املقبلة لـ
«متروفون» في «مترو املدينة» (الحمرا)
ُ
فستخصص للفنانة منى مرعشلي
(الصورة) .في  15و 22تشرين الثاني
(نوفمبر) الحالي ،ستؤدي املغنية
اللبنانية الشابة ساندي شمعون باقة
من أغنيات مرعشلي ،يرافقها العازفون:
عماد حشيشو (عود) ،وفراس عنداري
(كمنجة) ،وسماح أبي املنى (أكورديون)،
وعلي الحوت (إيقاع) ،على أن ّ
يقدم
الحفلتني هاشم جابر .يرمي هذا املشروع
إلى استحضار التاريخ الغنائي اللبناني
املنسي واملهمل.
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َ
َ َ
ما أهنأ عيشت ُه ،وما أتف َهها!
منفيًا ،وال مهاجرًا ،وال َ
هو ليس ّ
فاقد وطن.
ْ
َ
ْ
عرق في معركة ،ولم
لم
يخسر ولدًا في حرب ،وال نقطة ٍ
َُ
ُ
ِّ
ُ
تلوعه آالم الخوف.
هو ّ
كائن ٍّ
حي ...ال أكثر.
مجر ُد
ٍ
مجر ُد ...كائنْ.
هوَّ ...
ّ
ضف ِة نهرْ:
ُ ٍ
كساكن ُعلى ُ
ال تبهجه رؤية املاء
ُُّ ََُّ
آالم العطش.
وال ٌيؤرقه تذكر ِ
كائن ٌّ
حي ...ال أكثر.
ٌ
ٌ
كائن موعود باملوت ...ال أكثر.
ٌ
كائن ...ال أكثر.
2015/11/2

