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سياسة
في الواجهة

انتخابات بقانون  2008او الفراغ

ً
شأن مفاضلتي  2013و 2014تقترب منهما انتخابات  .2017ال احد يريد قانون  ،2008وال احد يتوقع آخر بديال .ال
احد يريد تمديد والية البرلمان للمرة الثالثة ،وال احد ال يريد االنتخابات النيابية .مآل ذلك انها واقعة بالقانون النافذ
المرذول في الظاهر
نقوال ناصيف
بني من شاركوا في تسوية الدوحة
ع ـ ـ ـ ــام  2008ي ـ ـ ـ ـ ــروي ان الـ ــزع ـ ـمـ ــاء
الحاضرين تفاهموا على ان قانون
االنـ ـتـ ـخ ــاب امل ـن ـب ـث ــق مـ ــن ال ـت ـســويــة
تلك ،هــو النتخابات  2009فحسب.
وه ــو تــالـيــا اسـتـثـنــائــي مل ــرة واح ــدة،
ي ـن ـط ــوي ب ــان ـت ـه ــائ ـه ــا .ل ــم ُي ــدرج ــوا
الصفة االستثنائية هــذه فــي متنه
عـلــى غ ــرار ق ــوان ــن ان ـت ـخــاب سابقة
ُكـ ـق ــان ــون ــي  1992و 1996ح ـي ـن ـمــا
دخ ـ ـ ــل االس ـت ـث ـن ــاء ف ـي ـه ـمــا ،جــزئ ـيــا،
أ ِ
ل ـت ـبــريــر االبـ ـق ــاء ع ـلــى اق ـض ـيــة جبل
لبنان دوائــر انتخابية دون سواها
بــذرائــع الـهــواجــس وامل ـخ ــاوف .فــإذا
االستثناء في هذين القانونني شكل

واالنتقالي دائمًا ومصدر اطمئنان
الك ـث ــر م ــن ف ــري ــق م ــن ب ــن واض ـع ـيــه.
ي ـبــدأون مــن الـشــوف م ــرورًا ببيروت
ً
وصوال الى زغرتا مارين باالطراف.
في واحدة من عناصر االستثناء في
ق ــان ــون ال ــدوح ــة ،م ــن شــأنـهــا اطــاحــة

اجــراء االنتخابات النيابية برمتها،
ان املــادة  12منه حــددت شهرين من
ت ــاري ــخ صـ ــدوره مـهـلــة تــألـيــف هيئة
االشـ ـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،ول ــم
تلحظ فــي بـنــد آخ ــر املـهـلــة الــواجـبــة
على نحو دائم لتأليفها .اال ان املادة

 13تشير الــى اسـتـمــرار والي ــة هيئة
االشـ ـ ـ ــراف س ـت ــة اش ـه ــر ب ـع ــد ان ـت ـهــاء
االنتخابات النيابية .نشر القانون
في  9تشرين االول  ،2008فصار الى
تــأل ـيــف هـيـئــة االشـ ـ ــراف ف ــي غـضــون
الشهرين التاليني ،على مسافة ستة

اشهر من موعد االنتخابات النيابية
التي اجريت في حزيران  .2009بذلك
ي ـحــوط الـغـمــوض بــاملــدة الـقــانــونـيــة
ال ــواجـ ـب ــة ل ـت ــأل ـي ــف ه ـي ـئــة االشـ ـ ــراف
ب ـمــرســوم ف ــي مـجـلــس ال ـ ــوزراء بـنــاء
على اق ـتــراح وزي ــر الــداخـلـيــة .ليست

رئيس المجلس :وحده قانون االنتخاب يطمئن النفوس (هيثم الموسوي)

ثغر قانون  2008وتسارع
المهل يضعان االنتخابات
في مهب الريح
قاعدة صلبة للقانون الذي خلفهما
بـعــد اكـثــر مــن عـقــد مــن الــزمــن .وهــو
القانون نفسه الذي ُر ّجح النتخابات
 2005عشية اغـتـيــال الــرئـيــس رفيق
ُالحريري.
نـظــر الــى قــانــون  2008على غ ــرار ما
عـنـتــه ســائــر ب ـنــود ت ـســويــة الــدوحــة
آن ـ ـ ـ ــذاك ،امل ــرت ـب ـط ــة ايـ ـض ــا بــان ـت ـخــاب
رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة
ّ
وتـ ــوزع الـحـصــص وال ـن ـصــاب فيها:
اجـ ـ ــراءات مــوقـتــة تـمـهــد ف ــي م ــا بعد
الجــراء االنتخابات النيابية العامة
السنة التالية ونـشــوء مــوازيــن قوى
ج ــدي ــدة ،لـتـســويــة سـيــاسـيــة اش ـمــل.
س ــرع ــان م ــا ان ـق ـلــب عـلـيــه واض ـع ــوه،
مـسـيـحـيــن وم ـس ـل ـمــن .ب ــات املــوقــت

المشهد السياسي

اقتراح باسيل :مختلط «نوع ثالث»
ّ
بــات مسلمًا به أن النسبية الكاملة
ف ــي ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ب ــات ــت وراء
ال ـج ـم ـيــع ب ـعــد ال ــرف ــض ال ـقــاطــع لها
م ــن ت ـيــار املـسـتـقـبــل وال ـن ــائ ــب ولـيــد
ج ـن ـب ــاط .ورغـ ـ ــم أن ك ــل امل ــؤش ــرات
ت ـف ـيــد ب ــأن «ك ــل الـ ـ ــدروب ت ـق ــود إلــى
ّ
ال ـس ـتــن» ،أك ــدت م ـصــادر ب ــارزة في
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر ل ـ ـ «األخ ـب ــار»
أن التيار والعهد «يضغطان إلقرار
ق ــان ــون م ــع ش ــيء م ــن الـنـسـبـيــة ،وال
ستني أو تمديد تحت أي ظــرف من
الـ ـ ـظ ـ ــروف» .وأعـ ــربـ ــت ع ــن ت ـفــاؤل ـهــا
بإمكان التوصل إلى صيغة مقبولة
م ــن ال ـج ـم ـي ــع .وأك ـ ـ ــدت أن «ال ـح ـكــي
ج ــدي مــع جـمـيــع األط ـ ــراف .حــارتـنــا
ض ـي ـق ــة ونـ ـ ـع ـ ــرف بـ ـعـ ـضـ ـن ــا .وك ـل ـن ــا
نـ ـع ــرف م ــا الـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن أن يـمـشــي
وم ــا يـسـتـحـيــل ال ـس ـيــر بـ ــه» .ودع ــت
الجميع إلــى اغتنام فــرصــة األعـيــاد
«ال ّ
لنفرط ،بــل لـيــدرس كــل طــرف ما
الذي يمكن السير به ،على أن نعود

ف ــي ب ــداي ــة ال ـس ـنــة وي ـج ـيــب بعضنا
بـعـضــا .ولــديـنــا مــروحــة واسـعــة من
ال ـخ ـيــارات» .وأوض ـحــت امل ـصــادر أن
مــا طــرحــه وزي ــر ال ـخــارج ـيــة جـبــران
بــاسـيــل ،أم ــس ،هــو «اق ـت ــراح قــانــون
م ـخ ـت ـل ــط ب ــالـ ـتـ ـص ــوي ــت» ،أي«رج ـ ـ ــل
واحـ ـ ــد ـ ـ ـ ـ ـ أص ـ ـ ــوات مـ ـتـ ـع ــددة» (one
 ،)person - multiple voteوهو»نوع
ث ــال ــث م ــن امل ـخ ـت ـل ــط ،ب ـع ــد املـخـتـلــط
ب ــاملـ ـق ــاع ــد الـ ـ ـ ــذي قـ ــدمـ ــه امل ـس ـت ـق ـبــل
وال ـ ـقـ ــوات واالشـ ـت ــراك ــي ،واملـخـتـلــط
بــاملــراحــل ال ــذي قــدمــه الــرئـيــس نبيه
ب ـ ـ ــري» .و«فـ ـ ــي ظ ــل رف ـ ــض الـعـلـمـنــة
الـ ـش ــامـ ـل ــة والـ ـنـ ـسـ ـبـ ـي ــة الـ ـك ــامـ ـل ــة»،
وصفت اقتراح باسيل بأنه «متوازن
وعادل ،يسمح لكل مذهب بأن يكون
األقوى في املنطقة التي يتمتع فيها
باألكثرية».
وك ـ ــان ب ــاس ـي ــل أك ـ ــد ،ع ـق ــب اج ـت ـمــاع
ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر واالص ـ ـ ـ ــاح أمـ ــس،
«أنـنــا مـصــرون على رفــض التمديد

والـ ـسـ ـت ــن م ـ ـعـ ــا» ،م ـ ـشـ ــددًا عـ ـل ــى أن
«االصـ ــاحـ ــات أســاس ـيــة ف ــي قــانــون
االنتخاب» ،داعيًا للعودة «الى 108
نــواب ،أو فلنعد إلــى توزيع املقاعد
من جديد» .ولفت الى «أننا وصلنا
إلى قناعة بأن طرحي الرئيس بري
واملستقبل والقوات واالشتراكي لن
يسيرا بسبب غياب وحدة املعايير».
وطرح «فكرة أن ينتخب كل شخص
عددًا محددًا وفق آلية معينة» ،الفتًا
الــى أن «لدينا استعدادًا للتضحية
ألي قانون يحقق املناصفة وعدالة
التمثيل ووحدة املعايير».
ومع أن كالم باسيل كان حاسمًا في
رفض الستني والتمديد و«التصدي
لـ ـهـ ـم ــا» ،رأى بـ ـ ـ ّـري أمـ ـ ــام ّ
زواره أن
بشكل
كــام وزي ــر الـخــارجـيــة يـمـ ّـهــد
ٍ
مــا لـلــوصــول إل ــى االنـتـخــابــات على
أســاس «الستني» كأمر واقــع .ولفت
إل ــى أن ال ـح ــوار الـثـنــائــي ب ــن حــزب
ال ـ ـلـ ــه وتـ ـ ـي ـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ب ـح ـض ــور

ال ــوزي ــر عـلــي حـســن خـلـيــل خـ ّـصــص
ج ـل ـس ـتــن مل ـن ــاق ـش ــة ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،وأن
هناك بحثًا حول «القانون املختلط
أو قـ ــانـ ــون الـ ـت ــأهـ ـي ــل عـ ـل ــى أسـ ــاس
الطائفة» .وكشف «أننا كنا نحاول
إق ـ ـنـ ــاع تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ب ــال ـق ــان ــون
املختلط ( )64-64وحتى اآلن هناك
نقاش ،ونحن نناقش اليوم قانون
التأهيل ،وهو قانون يمكن التفاهم
عليه مع التيار الوطني الحر».
ورأت م ـص ــادر «وس ـط ـي ــة» أن كــام
بــاسـيــل ح ــول تــوزيــع املـقــاعــد ُ
«ي ـعـ ّـد
ط ــرح ــا ت ـص ـع ـي ــدي ــا ،ألن ه ـ ــذا األم ــر
يـحـتــاج إل ــى نـقــاش كـبـيــر ،والــوضــع
الـ ـح ــال ــي ال ي ـس ـم ــح بـ ــذلـ ــك فـ ــي ظــل
ه ــواج ــس ال ـب ـعــض ،وف ــي مـقــدمـتـهــم
الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ول ـ ـي ـ ــد ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط وت ـ ـيـ ــار
امل ـس ـت ـق ـب ــل ،وي ـم ـك ــن أن يـ ـ ــؤدي إل ــى
اشتباك معهما».
الـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ـعـ ـق ــد لـ ـجـ ـن ــة ص ـي ــاغ ــة
ال ـب ـيــان الـ ـ ــوزاري جـلـسـتـهــا الـثــانـيــة

ال ـ ـيـ ــوم مل ـن ــاق ـش ــة م ـ ـسـ ــودة ال ــرئ ـي ــس
سعد الـحــريــري وتعديلها فــي حال
وج ــود مــاحـظــات مــن قـبــل األح ــزاب
والتيارات .قناة «أو تي في» أشارت
أمس الى أن البيان قد ينجز اليوم،
وأن «إش ـك ــال ـي ــة املـ ـق ــاوم ــة ُح ـس ـمــت
ف ـ ــي ص ـي ـغ ــة وسـ ـطـ ـي ــة ب ـ ــن خ ـط ــاب
الـقـســم وب ـيــان الـحـكــومــة الـســابـقــة»،
قانون
فيما اتفق على االشــارة الــى ّ
ان ـت ـخــاب «ع ـص ــري» ،بـعــدمــا تحفظ
ال ــوزي ــر م ــروان ح ـمــاده شكليًا على
مفردة النسبية ،فيما لفتت مصادر
الـ ــى أن م ـلــف ال ـن ــازح ــن ال ـســوريــن
حـظــي بمساحة كـبـيــرة مــن النقاش
فــي الجلسة األول ــى للجنة صياغة
الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ،ف ـ ــي ظ ـ ــل ت ــأكـ ـي ــد ب ــاس ـي ــل
«ضـ ـ ـ ـ ــرورة ع ــودتـ ـه ــم إلـ ـ ــى امل ـن ــاط ــق
اآلمنة في سوريا» .وقالت املصادر
«الوسطية» إن «الحريري لم يوافق
على طريقة الـطــرح التي ّ
عبر عنها
باسيل ،خصوصًا أن مسألة املناطق
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سياسة

مدة االشهر الستة الفاصلة عن موعد
دورات االقـتــراع ملزمة لتأليفها ،اال
ان ال تــوقـيــت واض ـحــا حـيــال صــدور
م ــرس ــوم تــألـيـفـهــا ف ــي وق ــت اضـحــت
هيئة االشراف على االنتخابات جزءًا
ال يـتـجــزأ مــن قــانــونـيــة االنـتـخــابــات
نفسها ،كما من بطالنها.
فـ ــي كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي ت ــدخ ــل ال ـب ــاد
ف ــي دائ ـ ــرة االش ـه ــر ال ـس ـتــة الـســابـقــة
ملــوعــد اج ــراء االنـتـخــابــات النيابية
الـتــي يـفـتــرض انـجــازهــا قـبــل نهاية
والي ــة ال ـبــرملــان الـحــالــي فــي الـســاعــة
الصفر من  20حزيران  ،2017موعد
ب ــدء ال ــوالي ــة ال ـجــديــدة .بــذلــك تـكــون
ح ـكــومــة ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـح ــري ــري،
قـبــل ان تـمـثــل ام ــام مـجـلــس ال ـنــواب
ل ـن ـي ــل ال ـث ـق ــة ف ــي ال ـش ـه ــر االول مــن
ال ـس ـنــة ال ـج ــدي ــدة ،دخ ـلــت ب ــاك ـرًا في
سباق مع الوقت .بعد اربعة اشهر،
ما بني نيسان وحزيران ،تبدأ املهلة
الـقــانــونـيــة الجـ ــراء االن ـت ـخــابــات ،ما
ً
يـجـعـلـهــا ف ـع ــا امـ ــام مـشـكـلــة جــديــة
اج ــرائ ـه ــا ف ــي م ــوع ــده ــا ال ـق ــان ــون ــي،
ال م ـش ـك ـل ــة الـ ـق ــان ــون الـ ـن ــاف ــذ الـ ــذي
س ـت ـجــرى ع ـلــى اس ــاس ــه ،خـصــوصــا
وان مـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض ـ ـ ـ ـ ـ ن ـظ ــري ــا عـلــى
االقــل وهــذا ما لم ّ
يثبته النص ـ ـ ان
يـصـيــر ال ــى تــأل ـيــف هـيـئــة االشـ ــراف
عـلــى االنـتـخــابــات قـبــل ثــاثــة اشهر
مــن ص ــدور مــرســوم دع ــوة الهيئات
الناخبة ،الذي يفترض صدوره هو
اآلخر قبل مدة مماثلة هي  90يومًا
مــن مــوعــد ال ــدورة االول ــى لــاقـتــراع.
ما يعني ايضًا ان شباط وآذار هما
الشهران املرجحان لصدور مرسوم
دعوة الهيئات الناخبة.
على نحو كهذا تختلط املهل بعضها
ببعض لتضع االنتخابات النيابية
ّ
ومشوش.
امام مصير ملتبس
فـ ــي ب ـع ــض اح ــاديـ ـث ــه ام ـ ــام زواره،
يـ ــرى رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب نـبـيــه
ب ــري ان ث ـمــة م ـب ــررًا ل ـت ـمــديــد تقني
م ـحــدود للمجلس ال تـتـعــدى ثالثة
اشهر متى اتفق على قانون جديد
لــانـتـخــاب ،عـلــى ان ُي ــدرج التمديد
التقني القصير في صلبه كي يكون
جزءًا ال ينفصل عنه ،وشرطًا الجراء
االنـتـخــابــات وفــق الـقــانــون الجديد،

اآلمـنــة غير واضـحــة ،وهـنــاك توافق
دولي مع رؤية الحريري».
في غضون ذلك ،أبلغ ّ
بري الحريري
أنــه «فــي حــال قــام بتسليمه البيان
ق ـب ــل ظ ـه ــر الـ ـسـ ـب ــت ،ف ـس ـي ـط ـلــب مــن
مـجـلــس ال ـن ــواب إعـ ــداد  128نسخة
لـتــوزيـعـهــا عـلــى ال ـن ــواب ،وسـيـكــون
فـ ــي اإلمـ ـ ـك ـ ــان عـ ـق ــد جـ ـلـ ـس ــات ال ـث ـقــة
أي ــام الـثــاثــاء واألرب ـعــاء والخميس
املقبلة».
وكــان الفـتــا أمــس استقبال الرئيس
الحريري مستشار وزير الخارجية
اإلي ـ ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة
واألفريقية ،حسني جابر أنـصــاري،
في حضور السفير اإليراني محمد
ف ـتــح ع ـل ــي ،وب ـح ــث م ـعــه ال ـت ـط ــوات.
ً
كذلك تلقى اتصاال هاتفيًا من ولي
السعودي األمير محمد
ولي العهد ّ
بن سلمان ،مهنئًا بتشكيل الحكومة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ،ومـ ـتـ ـمـ ـنـ ـي ــا لـ ـلـ ـح ــري ــري
النجاح والتوفيق في مهماته.

وت ــالـ ـي ــا ال ـت ـق ـي ــد ب ــامل ـه ـل ــة ال ـج ــدي ــدة
الناجمة عن وضع القانون الجديد.
بيد انه يجزم ،مرة تلو اخرى ،بأن ال
تمديد للمجلس على غرار ما حصل
عامي  2013و 2014كهدف في ذاته،
تـ ـ ــارة ب ـس ـبــب رفـ ــض ق ــان ــون ،2008
وطــورًا من جــراء تعذر التوصل الى
قانون جديد.
لكن جزمه برفض تمديد الــواليــة ال
يــوصــد االب ـ ــواب دون ق ــان ــون .2008
م ــا ي ـل ـمــح الـ ـي ــه ب ـ ــري ان ـ ــه ال ي ـتــوقــع
ب ــال ـض ــرورة ف ــي م ــدى قــريــب قــانــونــا
جديدًا لالنتخاب ،رغم تأكيد تفاهمه
مــع رئيس الجمهورية ميشال عون
عـ ـل ــى رزم ـ ـ ــة مـ ــن الـ ـصـ ـي ــغ امل ـق ـت ــرح ــة
ل ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب س ـ ــواء بنسبية
كاملة او نصف نسبية ،ورغم وجود
اك ـث ــر م ــن ت ـح ــرك ف ــي م ــا ب ــن الـكـتــل
يوحي بجديتها للتفاهم على قانون
جديد.
بـيــد ان اص ـغــاء رئ ـيــس املـجـلــس الــى
املوقف االخير للنائب وليد جنبالط
الـ ـ ــرافـ ـ ــض ال ـ ـخ ـ ــوض ف ـ ــي ال ـن ـس ـب ـيــة
لـقــانــون االن ـت ـخــاب ،يجعله يتحدث
م ـ ـ ـجـ ـ ــددًا عـ ـ ــن «ه ـ ـ ــواج ـ ـ ــس» ال ــزعـ ـي ــم
الــدرزي .يقول رئيس املجلس ان من
الواجب طمأنته اليها ،خصوصًا ان
مـقــاربــة جنبالط لـقــانــون االنـتـخــاب،
كما لنتائج االنتخابات التي تترتب
ع ـل ـي ـهــا ،ب ـح ـســب بـ ـ ــري« ،وجـ ــوديـ ــة»
خ ـ ــاف ـ ــا لـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة س ـعــد
الحريري وافرقاء آخرين يتمسكون
بقانون  2008من بــاب الحصة التي
ي ـم ـن ـح ـهــم ايـ ــاهـ ــا« :عـ ـل ــى اه ـم ـي ــة مــا
ح ـص ــل اخـ ـيـ ـرًا م ــن ان ـت ـخ ــاب رئ ـيــس
ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـ ــى ت ــأل ـي ــف ح ـكــومــة
جـ ــديـ ــدة ،ي ـب ـق ــى االه ـ ـ ــم فـ ــي كـ ــل ذل ــك
كـ ـمـ ـص ــدر ح ـق ـي ـق ــي ل ــاسـ ـتـ ـق ــرار هــو
ً
قانون االنتخاب اوال واخيرًا .وحده
ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ وه ـ ــذه مـســألــة
اساسية ـ ـ يطمئن النفوس».
ه ـ ـ ــي اذن ال ـ ــوصـ ـ ـف ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـش ـي ــر
بــاالص ـبــع ،ال ــى اآلن عـلــى االقـ ــل ،الــى
قانون  2008فحسبّ .
براد الهواجس
ً
اوال والقانون النافذ ثانيًا.
املـفــاضـلــة الـثــالـثــة بـعــد عــامــي 2013
و :2014انتخابات بقانون  2008او
الفراغ.
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تقرير

ّ
ّ
سلة بري بالمفرق:
حكومة ثم قانون انتخاب
فيما يسعى الرئيس نبيه
بري الى تحقيق إنجاز ثان
بعد الحكومة ،ويناقش
مع تيار المستقبل وحزب
الله قانون االنتخاب ،ال تزال
األحزاب المسيحية تدور
في حلقة مفرغة حول
القانون العتيد
هيام القصيفي
ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس نـ ـبـ ـي ــه ب ـ ـ ـ ــري أكـ ـث ــر
املــرتــاحــن الــى مــا حققه فــي األسابيع
األخيرة ،بعدما بدا أنه أصيب بنكسة
يوم ّ
تلمس االتجاه الى انتخاب العماد
م ـي ـش ــال ع ـ ــون رئ ـي ـس ــا ل ـل ـج ـم ـهــوريــة،
ّ
ّ
وتـخــطـيــه فــي تــرتـيــب أول ــوي ــات السلة
التي اقترحها.
لكن بري سرعان ما استعاد املبادرة،
ب ـعــد ان ـت ـخــاب عـ ــون ،ل ـي ـفــرض إيـقــاعــه
م ــن دون مـ ـن ــازع ع ـل ــى م ـس ــار تــألـيــف
الحكومة الـتــي تــوســط أعـضــاء هــا في
الـ ـص ــورة الـ ـت ــذك ــاري ــة .ت ـخ ـطــى رئـيــس
امل ـج ـل ــس ل ـح ـظــة اس ـت ـي ـع ــاب ان ـت ـخــاب
عون ،مستفيدًا من تفويض حزب الله
له إدارة التفاوض الحكومي واختيار
ً
ال ــوزارات لقوى  8آذار ،محصال بذلك
حصة وازن ــة ،لها تأثيرها في قــرارات
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،بـ ـع ــدده ــا وأسـ ـم ــاء
شخصياتها وحقائبها.
بعد الحكومة ،يأتي قانون االنتخاب
ال ــذي سـيـكــون عـصــب املــرحـلــة املقبلة
وعمادها األساسي .وهنا ،يعود بري
ليلعب دورًا محوريًا في إعادة تعويم
س ـل ـتــه ال ـت ــي اق ـت ــرح ـه ــا ق ـب ــل ان ـت ـخــاب
الرئيس ،بتقسيط عناوينها ،ليفرض
مجددًا االتجاه الــذي يرتئيه في شأن
قانون االنتخاب.
في هذا املشهد ،يكمن أمران بارزان:
األول أن ب ـ ـ ـ ــري يـ ـ ــرسـ ـ ــم سـ ـيـ ـن ــاري ــو
التفاوض بني حـ ّـدي القانون املختلط
الــذي قدمته كتلته النيابية والقاضي
بانتخاب النواب مناصفة بني األكثري
والنسبي ،واالق ـتــراح الـجــديــد املتعلق
بالتأهيل على مستوى القضاء والفوز
بالنسبية على املحافظة ،وهو االقتراح
ال ــذي سـبــق أن قــدمــه «كــأف ـكــار جــديــدة
ّ
تغير املعادلة» على طاولة الحوار التي

انعقدت في آب الفائت ،وكان محورها
س ـ ـلـ ــة ب ـ ـ ـ ــري واألول ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ــواج ـ ــب
اعتمادها إلخراج البلد من أزمته.
وي ـ ــرج ـ ــح م ـ ــن ي ـ ـعـ ــرف ب ـ ـ ــري أن ي ـق ــدم
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح األخ ـ ـيـ ــر عـ ـل ــى األول ل ــرف ــع
سقف التفاوض ،وخصوصًا أن الكتل
الثالث ،املستقبل والقوات واللبنانية
وال ـح ــزب الـتـقــدمــي االش ـت ــراك ــي ،الـتــي
قــدمــت م ـشــروع املختلط بــن األكـثــري
( 68نائبًا) والنسبي ( 60نائبًا) كانت
تفاوض بري للتوفيق بني املشروعني
وتقليص هامش االختالف بينهما من
دون نتيجة .وبحسب املعلومات ،فإن
رئيس املجلس سيذهب الــى الضغط
أكـثــر فــي ات ـجــاه االق ـت ــراح ال ـثــانــي ،وال
سـيـمــا أن ــه ل ــم يـجــد رف ـضــا م ــن الـتـيــار
الوطني الحر ،بل لقي تجاوبًا متقدمًا
ملناقشته بجدية ،وهــو ما تبني خالل
امل ـف ــاوض ــات ال ـت ــي ج ــرت إبـ ــان تــألـيــف
ال ـح ـك ــوم ــة ،الـ ــى ح ــد اع ـت ـب ــار الـبـعــض
أن ــه ج ــرت مـقــايـضــة بــن تــأيـيــد التيار
ل ـب ــري ،وب ــن س ـيــر األخ ـي ــر ب ـمــا أراده
التيار في الحكومة ،وكذلك من جولة
لـجـنــة الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر النيابية

يخشى معارضو
بري أن يثمر ضغطه
في قانون االنتخاب كما
في الحكومة

األخـيــرة مــع بــري وغـيــره .وه ــذا يعني
أن ـن ــا س ـن ـك ــون م ــع ج ــول ــة ج ــدي ــدة مــن
املواجهات السياسية في شأن القانون
العتيد ،بعدما رفــع حــزب الله السقف
في اتجاه النسبية الكاملة ،ورفضها
امل ـس ـت ـق ـبــل والـ ـن ــائ ــب ولـ ـي ــد ج ـن ـبــاط،
م ــا أدى الـ ــى سـحـبـهــا م ــن ال ـت ـف ــاوض
ملصلحة أفكار بري الجديدة .ويخشى
م ـعــارضــو ب ــري أن يـثـمــر ضـغـطــه في
ال ـقــانــون كـمــا أث ـمــر فــي الـحـكــومــة ،وال
سيما أن ــه ي ـعـ ّـول عـلــى أكـثــر مــن نقطة
في سعيه الى تعويم اقتراحه الجديد،
ومنها حــواره املستجد حــول القانون
م ــع تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل وحـ ـ ــزب الـ ـل ــه فــي
اجـتـمــاع مـشـتــرك .وه ــذا يشكل تطورًا
سياسيًا الفـتــا فــي آل ـيــات الـبـحــث بني

ه ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــوى ،ي ـت ـع ــدى ال ـ ـهـ ــدف الـ ــذي
انطلقت من أجله أساسًا االجتماعات
املشتركة بني األطراف الثالثة ،ما أثار
أسـئـلــة عــن مـغــزى التنسيق بــن هــذه
األط ــراف انتخابيًا ،فــي وقــت يفترض
فـيــه أن ي ــداف ــع املـسـتـقـبــل ع ــن الـقــانــون
الــذي اتفق عليه مع القوات اللبنانية.
إال إذا كانت هناك قطب مخفية تحتاج
الى مزيد من الوقت لتوضيحها.
األمـ ـ ــر الـ ـث ــان ــي هـ ــو م ــوق ــف «املـ ــوارنـ ــة
األقـ ــويـ ــاء» ،بـحـســب االصـ ـط ــاح ال ــذي
اسـ ـتـ ـخ ــدم إبـ ـ ـ ــان اجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـقـ ـي ــادات
املارونية األربع في بكركي بعد انتخاب
البطريرك مــار بشارة بطرس الراعي.
ف ـب ـك ــرك ــي ك ــان ــت أول م ــن ط ـ ــرح ف ـكــرة
الـبـحــث عــن قــانــون جــديــد لــانـتـخــاب،
وب ــدأت اللجان واالجـتـمــاعــات تتكثف
ّ
تحت هــذا الـعـنــوان ،وجــل مــا توصلت
إلـيــه هــو امل ـشــروع األرثــوذك ـســي الــذي
جــوبــه بحملة رفــض واس ـعــة ،وتخلى
عـ ـن ــه الح ـ ـقـ ــا بـ ـع ــض املـ ــداف ـ ـعـ ــن ع ـن ــه.
والقيادات املارونية بحثت بدورها في
القانون العتيد ،لكنها لم تتوصل الى
تصور مشترك .فللكتائب مشروعها،
ولـ ـتـ ـي ــار املـ ـ ـ ــردة مـ ـش ــروع ــه ،وال ـ ـقـ ــوات
وض ـعــت امل ـش ــروع املـخـتـلــط بــالـتــوافــق
م ــع املـسـتـقـبــل واالشـ ـت ــراك ــي ،وال ـت ـيــار
ال ي ـل ـت ـقــي م ــع أي م ـن ـه ــم ،ب ــل ال ي ــزال
على موقفه العلني مــن األرثــوذكـســي
والنسبية الكاملة.
ورغ ـ ــم م ـ ــرور أش ـه ــر وس ـ ـنـ ــوات ،إال أن
القوى املسيحية ظلت على خالف في
رؤيـتـهــا للقانون الـجــديــد .ولــم يسهم
التفاهم بــن التيار الوطني والـقــوات
في االتفاق على قانون واحد ،بعد كل
االج ـت ـمــاعــات الـثـنــائـيــة والتفصيلية
ال ـ ـتـ ــي ع ـ ـقـ ــدت ف ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــراب وال ــرابـ ـي ــة
ّ
وخ ــارج ـه ـم ــا ،ال ب ــل إن ال ـط ــرف ــن ظــا
عـلــى مشروعيهما وتفاهماتهما مع
حلفائهما ،علمًا بــأن هــذه الـقــوى هي
الـتــي تــرفــع دوم ــا شـعــار تغيير قانون
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ال ـ ـ ــذي أصـ ـب ــح أحـ ـ ــد أك ـث ــر
عناوينها حـضــورًا فــي أدبياتها قبل
الدوحة وبعده.
وم ــع اق ـت ــراب اسـتـحـقــاق االنـتـخــابــات،
وح ـت ـم ـيــة ال ـب ـحــث ع ــن ق ــان ــون جــديــد،
يكمن جوهر االختالف في الرؤية ،بني
الـقــوى املسيحية املختلفة حتى اآلن،
بدليل كثرة االقتراحات التي تطرحها
م ـ ــن دون وجـ ـ ـ ــود أي ق ـ ــاع ـ ــدة اتـ ـف ــاق
مشتركة ،وبني بري واملستقبل وحزب
الله الساعني الى توحيد موقفهم حول
ق ــان ــون ج ــدي ــد ،ولـ ــو م ــن دون ضـمــان
اعتماده في االنتخابات املقبلة.
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سياسة
تقرير

ال يستبشر أكثر من طرف
في الفصائل خيرًا بما
تحمله المرحلة المقبلة
(مروان طحطح)

«حرب» عين الحلوة

رسائل ما بعد حلب؟
ّ
لم تكن الحرب المصغرة في عين
عن معارك
الحلوة سوى نسخة ّ
سابقة في المخيم ،لكنها تأتي في
ظرف دقيق ،يحاول فيه المحور
الداعم للجماعات اإلرهابية في سوريا
والعراق توجيه رسائل بالجملة ،في
ّ
مسبوق على المسألة
غير
تآمر
ظل
ّ
الفلسطينية وحق العودة
فراس الشوفي
اغـ ـتـ ـي ـ ٌـال ،فـ ـح ـ ٌ
ـرب ص ـغ ـي ــرة ع ـلــى مــدى
ّ
يــومــن مـتـتــالـيــن ،أعـ ــادت مـخــيــم عني
ال ـح ـلــوة لـلـنــازحــن الفلسطينيني في
مــديـنــة ص ـيــدا الـجـنــوبـيــة إل ــى واجـهــة
األح ـ ــداث األم ـن ـيــة الـلـبـنــانـيــة .وم ــع أن
سامر
اشتباك أمــس ،الــذي تال تشييع ُ
نـجـمــة وم ـح ـمــود صــالــح ال ـلــذيــن قـتــا
ّ
املخيم (بــإطــاق
فــي وضــح النهار فــي
ُ َ َّ
َ
ـار م ـب ــاش ــر ع ـل ـي ـه ـمــا م ــن م ــس ــل ــح ــن
نـ ـ ـ ٍ
أخفيا وجهيهما عن كاميرات املراقبة
ّ
امل ــوزع ــة ف ــي أرج ـ ــاء عــاص ـمــة الـشـ ّتــات
ـف «مــؤقــت»
الفلسطيني) ،انتهى بــوقـ ٍ
إلطــاق الـنــار ،بعد مفاوضات عسيرة
أجرتها الفصائل الفلسطينية والسفير
الفلسطيني أشرف ّ
دبور واستخبارات
ّ
الجيش اللبناني ،إل أن أحــداث األيــام
املاضية ال تبدو كسابقاتها ،من حيث
الـتــوقـيــت واالس ـت ـهــداف ل ــدور «عصبة
األنـصــار» كحالة إسالمية تلعب دور
ّ
التهدئة ،فــي وقــت يتناغم فيه التوتر
املـتـصــاعــد مــع إي ـقــاع ع ــام فــي املنطقة
وفـلـسـطــن ،خـصــوصــا ف ــي مــرحـلــة ّ ما
بعد االنتخابات األميركية ،وما تؤشر
إليه سياسة الرئيس األميركي الجديد
دونالد ترامب تجاه فلسطني واملسألة
الفلسطينية.
فــي عــن الحلوة ألــف لـغــم ولـغــم ّ
معدة
ٍ
ٍ
لـ ــان ـ ـف ـ ـجـ ــار ،وح ـ ـ ـ ـ ــادث االغـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــال قــد
ـادث أم ـن ــي آخ ــر.
ي ـك ــون م ـك ــان ــه أي ح ـ ـ ٍ
ف ــوض ــى ال ـ ـسـ ــاح تـ ـب ــدو مـسـتـعـصـيــة
ع ـلــى امل ـع ــال ـج ــة ،وان ـت ـش ــار املـطـلــوبــن
األم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن وذوي االرت ـ ـ ـب ـ ـ ــاط ـ ـ ــات

بــال ـج ـمــاعــات الـتـكـفـيــريــة مـعـضـلــة من
ّ
ٍّ
ً
دون ح ـ ــل ال ي ـك ــل ــف دم ـ ــا ،فـ ـض ــا عــن
ّ
الفقر والعوز اللذين يسلطان ظلمهما
فـ ــوق رق ـ ــاب الـفـلـسـطـيـنـيــن املـتـعـبــن،
والـنـظــرة األمـنـيــة الـتــي ال تجد الــدولــة
اللبنانية ب ـ ّـدًا منها فــي الـتـعــاطــي مع
الفلسطينيني ،وعــن الحلوة تحديدًا،
ً
ّ
العصبيات
فضال عن ارتفاع منسوب
واإلقليم.
املذهبية والطائفية في لبنان
ّ
َ َ
ومــن أنـ َـســب من الفلسطيني ،ومؤخرًا
الـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــن ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــن ،التـ ـخ ــاذه ــم
«ع ـ ـ ّ
ـدوًا» أو «بـعـبـعــا» ل ــزي ــادة منسوب
العصبيات؟
وليس خافيًا أن إقامة جدار عازل ً حول
ً
عني الحلوة كانت فكرة جنونية غير
قــابـلــة للتطبيق مــن دون ح ــرب أهلية
ّ
ـزل ع ـ ّـم ــن ف ــك ــر فـيـهــا أو
ل ـب ـنــان ـيــة ،ب ـم ـعـ
حــاول تنفيذهاٍ ،فيما تـ ّ
ـردد أنها فكرة
قــديـمــة ت ـعــود إل ــى مــا بـعــد االنـسـحــاب
السوري من لبنان في  .2005حتى إن
الــرئـيــس نبيه ب ـ ّـري ً ال ــذي سمع بفكرة
الجدار العازل بداية من رئيس املكتب
السياسي ً لحركة حماس خالد مشعل،
بقي بــرهــة مــن الــوقــت غير مـصـ ّـدق ّأن
ً
هناك من يطرح هذه الفكرة فعال ،لكنه
الحقًا أبلغ املعنيني أن هــذا األمــر «من
سابع املستحيالت».
ب ـعــد ال ـض ـ ّـجــة ال ـت ــي أث ــاره ــا مــوضــوع
الـجــدار الـعــازل (تقول مصادر متابعة
إن الجيش لــم يكن يـنــوي إقــامــة جــدار
كامل ،بل شبه جــدار لتطويق األماكن
الـ ـ ـت ـ ــي ي ـس ـي ـط ــر ع ـل ـي ـه ــا إسـ ــام ـ ـي ــون
م ـت ـشـ ّـددون فــي غ ــرب املـخـ ّـيــم وجنوبه
وف ـص ـل ـه ــا عـ ــن مـ ـن ــاط ــق الـ ـبـ ـس ــات ــن)،
ات ـف ـق ــت ال ـف ـص ــائ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة مــع
ّ
استخبارات الجيش على إعــداد خطة
أم ـن ـي ــة ـ ـ ـ ع ـس ـكــريــة ـ ـ ـ س ـيــاس ـيــة ت ـكــون
ً
ب ــدي ــا م ــن ال ـح ـلــول األم ـن ـيــة ال ـصــرفــة،
مل ـع ــال ـج ــة أزمـ ـ ـ ــة الـ ـف ــوض ــى وانـ ـتـ ـش ــار
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح فـ ـ ــي املـ ـ ـخ ـ ـ ّـي ـ ــم ،وع ـ ـلـ ــى رأس
ّ
أولــويــات الخطة السعي لتسليم كافة
اللبنانية.
املطلوبني الخطرين للدولة
ّ
ومـنــذ اإلثـنــن املــاضــي ،انهمك ممثلو
ّ
الفصائل للوصول إلى صيغة للخطة،
وك ـ ــان م ــن املـ ـق ـ ّـرر أن تـجـتـمــع الـلـجـنــة
فــي مـقـ ّـر ال ـس ـفــارة الفلسطينية أمــس،
ّ
ّ
لبحث الخطة وتحويلها إلــى مــذكــرة،
ث ـ ّـم عــرضـهــا عـلــى ال ـق ـيــادة السياسية

الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ق ـبــل أن ي ـت ـ ّـم تـقــديـمـهــا
إلــى الجيش اللبناني .غير أن اللهيب
ال ــذي أحــدثــه ح ــادث االغـتـيــال أول من
أم ــس ،ف ــرض عـلــى اج ـت ـمــاع الخميس
في السفارة الفلسطينية أن يكون ً
لقاء
لتطويق األزمــة الحالية ووقــف إطالق
ِّ ً
ّ
مؤجال ّبحث الخطة الشاملة في
النار،
ّ
ّ
انتظار أن تخف حدة التوتر.
ومــع أن أكثر من طــرف يضع االغتيال
ب ــداي ــة ف ــي إطـ ــار ّ االن ـت ـق ــام ق ـبــل ت ـطـ ّـور
ردود الـفـعــل ،لكنه بالنسبة إلــى أكثر
ٌ
م ــن طـ ــرف ،مـحـلــي ودولـ ـ ــي ،اسـتـكـمــال
للمشهد الــذي ظهر مــع «االحـتـفــاالت»
وإط ـ ـ ــاق الـ ــرصـ ــاص والـ ـق ــذائ ــف ال ـتــي
ّ
املخيمُ ،بعيد اغتيال السفير
اجتاحت
ال ــروس ــي ف ــي ت ــرك ـي ــا .ويـ ـق ــول م ـصــدر
دبلوماسي «شــرقــي» إن «االحـتـفــاالت

المعارك
بدت ً
استمكاال لرصاص
االبتهاج باغتيال السفير
الروسي في تركيا

ولـ ــو ك ــان ــت ع ـش ــوائ ـي ــة ،لـكـنـهــا إشـ ــارة
مــن اإلش ـ ــارات عــن الــرســائــل املعاكسة
الـتــي يــريــد امل ـحــور الــداعــم للجماعات
اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا والـ ـ ـع ـ ــراق
ت ــوجـ ـيـ ـهـ ـه ــا لـ ـلـ ـمـ ـح ــور الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـق ــات ــل
الجماعات التكفيرية ،عــن املــدى الــذي
م ــن امل ـم ـكــن أن ت ـت ـط ـ ّـور ع ـب ــره األمـ ــور،
فــي ال ـ ّـرد عـلــى ال ـت ـطـ ّـورات ال ـســوريــة ،ال
سـ ّـيـمــا بـعــد مـعــركــة ح ـلــب ،بــاسـتـخــدام
مـخـ ّـيــم عــن الـحـلــوة كـصـنــدوق بــريــد».
ويربط املصدر بني أحداث عني الحلوة
و«طـ ـف ــرة» الـعـمـلـيــات اإلره ــاب ـي ــة الـتــي
تـ ّ
ـوس ـع ــت ب ـع ــد م ـع ــركــة ح ـل ــب ،لـتـطــال
األردن ومصر وأوروبا.
على املستوى الفلسطيني ،ال يستبشر
أكثر من طــرف في الفصائل خيرًا بما
تـحـمـلــه امل ــرح ـل ــة امل ـق ـب ـلــة م ــن ضـغــوط

أك ـبــر ع ـلــى امل ـســألــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،في
ّ
ظ ــل ال ـت ـحـ ّـول الـتــدريـجــي فــي الـخـطــاب
األميركي ،الذي اعتمد في مرحلة باراك
أوبــامــا على سياسة رفــض استكمال
االس ـت ـي ـطــان االس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي الـضـفــة
الـغــربـيــة ،فــي الـعـلــن طـبـعــا ،وب ــات اآلن
يجاهر بدعم االستيطان مع الرئيس
الـ ـج ــدي ــد .وي ـم ـك ــن الـ ـق ــول إن ال ـطــريــق
لـلــوصــول إل ــى أي تـســويــة فلسطينية
ّ
ـ ـ ـ إســرائـيـلـيــة «م ــذل ــة» ،تـمـ ّـر بـنــزع آخــر
ّ
أوراق قـ ـ ّـوة الـفـلـسـ ّطـيـنـيــن ،ال ســيـمــا
ّ
ملفات الشتات وحق العودة ،التي كان
تهجير الـجـمــاعــات الـتـكـفـيــريــة ّ
ملخيم
اليرموك جنوب دمشق أبرز فصولها،
قلق كبير من أن يكون عني الحلوة
مع ٍ
على الطريق نفسه.
حــل مــن حـلــول؟ يقول مصدر بــارز في
الفصائل الفلسطينية« :نستغرب ملاذا
ل ــم يـنـفـجــر امل ـخ ـ ّـي ــم ح ـتــى اآلن م ــع كل
عــوامــل الضغط امل ــوج ــودة» ،ويضيف
أن «الـ ـع ــاج ــات ب ـت ـبــويــس ال ـل ـح ــى لــم
ّ
تعد تجدي نفعًا؛ في كــل مــرة اجتماع
ّ
ّ
ّ
ث ـ ّـم ب ـيــان ث ـ ّـم خــطــة مــؤجــلــة ،ث ــم دوام ــة
دم مــن جــديــد» .لـكــن هــل يمكن إخ ــراج
املـطـلــوبــن مــن دون دم؟ ي ـ ّ
ـرد امل ـصــدر:
ً
ً
«ع ــاج ــا أو آج ــا سـيـسـقــط الـ ــدم ،لكن
ّ
الكلفة هي التي ستتغير».
وبـحـســب امل ـصــدر ،ف ــإن انـفـجــار ّ
مخيم
ّ
ع ــن ال ـح ـل ــوة ي ـح ــق ــق أك ـث ــر م ــن ه ــدف
إلس ــرائـ ـي ــل وح ـل ـف ــائ ـه ــا« :ال ـ ـحـ ــرب ّفــي
املـخـ ّـيــم ال تنحصر فــي املـخـ ّـيــم ،لكنها
سـتـتـ ّ
ـوســع إل ــى مــديـنــة ص ـي ــدا ،وتثير
ّ
ّ
ف ـت ـنــة س ـنــيــة ـ ـ ـ ش ـي ـعــيــة ،وت ـق ـطــع أحــد
شرايني املقاومة اللبنانية إلى الجنوب.
ثانيًا الحرب ّ
تهجر الفلسطينيني من
امل ـخـ ّـيــم وتـخـلــق مـشـكـلــة ديـمــوغــرافـيــة
ّ
لـبـنــانـيــة ،ف ــي ظ ــل ال ـحــديــث ال ـي ــوم عن
قلق مسيحي ،واألصوات التي ّ
تحرض
على الفلسطينيني والسوريني .وثالثًا
ت ـق ـض ــي عـ ـل ــى آخ ـ ــر مـ ـع ــال ــم ال ـش ـت ــات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،ت ـم ـه ـي ـدًا مل ـ ــا ت ـط ــرح ـ ّـه
إس ــرائـ ـي ــل مـ ــن حـ ـل ــول ل ـت ـص ـف ـيــة ح ــق
ال ـع ــودةّ ،إم ــا عـبــر تـعــويـضــات أو عبر
ت ــرح ـي ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن إل ـ ــى أوروبـ ـ ــا
وكندا وأستراليا ،وهو ما تعمل عليه
أكثر من سفارة غربية» .ويختم املصدر
بالقول إنه «بدا الفتًا في األيام املاضية
ّ
املخيم».
االهتمام الخليجي بأحداث

أخبار

فرعون محتار :ماذا أفعل؟

باق «إلى األبد»
فنيانوس ٍ

رياشي «آخر» وزير إعالم

جريصاتي ال يدفع أثمانًا

حمادة يحمي حقوق الدروز

¶ قال وزير الدولة لشؤون التخطيط
مـيـشــال فــرعــون إن «احـ ـدًا لــم يتصل
ب ــي ح ـتــى اآلن لـيـعـلـمـنــي ع ــن سبب
اسـ ـتـ ـح ــداث وزارة الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
التخطيط وم ــا هــو املـطـلــوب مـنــي»!
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح فـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث ت ـل ـف ــزي ــون ــي
ان ــه ال يستطيع م ـمــارســة عـمـلــه في
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة «اذا لـ ــم ي ـك ــن هـ ـن ــاك قـ ــرار
س ـيــاســي واض ـ ــح او رؤي ـ ــة حـ ــول ما
هــو املـطـلــوب» .واعتبر أنــه «ال يمكن
التقدم فــي بلد ليس لــه مــوازنــة ،وال
رؤية سياسية موحدة أو رقابة فيه»!

¶ قال وزير األشغال يوسف فنيانوس
إنه سيعمل في الوزارة «وكأنها باقية
الى االبد ولو كانت واليتها قصيرة».
وش ـك ــر سـلـفــه وزيـ ــر ال ــزراع ــة الـحــالــي
غ ـ ـ ــازي زع ـي ـت ــر ع ـل ــى «ان ـ ـجـ ــازاتـ ــه فــي
مختلف املناطق» ،الفتًا الى أن األخير
«عانى ونحن سنعاني من عــدم اقــرار
املــوازنــة منذ  11عــامــا» .وشكر زعيتر
الــرئـيــس نـبـيــه ب ــري «ع ـلــى ثـقـتــه التي
اوالني اياها لتولي وزارة الزراعة رغم
الـهـجـمــات ال ـتــي طــاولـتــه وطــاولـتـنــي،
والتاريخ سيشهد من كان على حق».

¶ ّ
تعهد وزيــر االعــام ملحم رياشي
بــأنــه سـيـكــون «آخ ــر وزي ــر لــاعــام»
في لبنان .وأكد خالل تسلمه الوزارة
من سلفه رمزي جريج أنه «لن تكون
هناك وزارة اعــام بعد وصولي ،بل
سترون بداية نهاية الوزارة» ،مشيرًا
الى نيته تغيير وجهة عملها لتكون
«وزارة ال ـح ــوار وال ـت ــواص ــل» .ووعــد
بأن «أدوات العمل في وزارة االعالم
س ـت ـع ـمــل ك ـل ـه ــا اكـ ـث ــر مـ ــن ذي ق ـبــل،
م ــن ال ــدراس ــات ال ــى تـلـفــزيــون لبنان
واالذاعة والوكالة الوطنية لالعالم».

¶ نفى وزيــر العدل سليم جريصاتي
ح ـ ـص ـ ــول رئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة س ـعــد
الحريري على ضمانات من الرئيس
مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون حـ ـ ــول عـ ـم ــل امل ـح ـك ـمــة
ال ــدولـ ـي ــة ال ـخ ــاص ــة ب ـل ـب ـن ــان .وأك ـ ــدأن
«فريقنا السياسي ال يدفع أثمانًا في
املسائل املتعلقة بممارسة قناعاتنا
الــوط ـن ـيــة» ،مـشـيــرا ال ــى «ان مصلحة
لبنان هي بالتزام املواثيق والقرارات
ال ــدول ـي ــة وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى روافـ ـ ــد قــوة
لبنان ومنعته ووحــدتــه الـتــي تسمو
على كل اعتبار آخر».

¶ ّ
شدد وزير التربية مروان حمادة على
ان ــه سيسعى «للعمل لحماية حقوق
ال ــدروز ،هــذه الشريحة االســاسـيــة في
اقــامــة لبنان وحمايته والـحـفــاظ على
اس ـت ـقــالــه وع ــروب ـت ــه ودي ـم ـقــراط ـي ـتــه،
والتي لم تقبل ان تكون مهمشة او ان
تقتطع بعض القوى في مرحلة ما من
تاريخنا الـجــذور واالم ـت ــدادات» .وزار
حمادة مع وزير الدولة لشؤون حقوق
اإلنسان أيمن شقير شيخ العقل نعيم
حسن الذي قال حمادة إنه «استمع الى
توجيهاته».
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سياسة

ّ
هدنة هشة والـ«عصبة»
تسحب فتيل التفجير مؤقتًا
ُ
ملمت ُذيول
هدأت االشتباكات في «عين الحلوة» .ل ِ
جريمة األربعاء بجهود استثنائية ،بعدما كادت تشعل
التفجير
المخيم .هذه المرة َ َسحبت «عصبة األنصار» فتيل ّ
على وعد بتسليم القتلة خالل األيام المقبلة .غير أن الهدنة
مهددة بالسقوط في أي لحظة

اجتاز أهالي مخيم عين الحلوة أمس نهارًا عصيبًا (مروان طحطح)

رضوان مرتضى
ِّ
االشتباك يولد اشتباكًا والدم يستسقي
الدم بني عشائر مخيم عني الحلوة .الثأر
ّ
ه ـنــا ال ي ـم ــوت .ال ـق ــات ــل وامل ــت ـه ــم بــالـقـتــل
ُ
وسيقتالن ولو بعد حني .هذا ما
ســواء،
حـصــل م ــع ف ــادي نـجـمــة ال ــذي دف ــع ثمن
ّ
مـخــلـفــات اال ُش ـت ـبــاك األخ ـيــر قـبــل أشـهــر.
نجمة ال ــذي قـ ِـتــل بـعــد اتـهــامــه بــالـتــورط
في قتل فتحاوي من آل عثمان ،سبق أن
ُنجا من محاولة اغتيال قبل أربعة أشهر
أصـ ـي ــب ع ـلــى إث ــره ــا ف ــي ي ـ ــده .وبـحـســب
القيادي في «عصبة األنصار» الشيخ أبو
ط ــارق الـسـعــدي ،فــإن الـخــاف «عشائري
ب ـح ــت ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة م ـق ـتــل شـ ــاب م ــن آل
عثمان وليس مرتبطًا باقتتال بني حركة
ّ
فتح وعصبة األن ـصــار» .ورأى أن نجمة
ُ
«قتل ظلمًا وعــدوانــا» ،مشيرًا الــى تقديم
ّ
تقارير تؤكد أن ال عالقة له بقتل عثمان
ال ــذي قـضــى بــرصــاص عـنــاصــر مــن فتح
عن طريق الخطأ».
ال ـس ـعــدي ال ــذي ك ــان أول مــن أع ـلــن وقــف
ّ
إطـ ــاق ال ـن ــار وان ـس ـح ــاب امل ـســل ـحــن من

ّ
ح ــي ال ـص ـف ـص ــاف ،قـ ــال لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن
تفجير الوضع
«عصبة األنصار ال تريد ُ
فــي امل ـخ ـيــم» .وأضـ ــاف« :ل ــم نـطـ ِـلــق طلقة
واح ــدة .ورضينا بالهدنة بعد ّ
تعهدات
بتسليم القتلة الــذيــن لــم ُي ـحــددوا بعد».
وعن اللقاء الذي ُعقد في سفارة فلسطني
بـحـضــور فتحي أب ــو ال ـع ــردات وممثلني
ع ــن ال ـف ـصــائــل ،أب ــرزه ــم امل ـت ـحــدث بــاســم
عصبة األنصار الشيخ أبو شريف عقل،
ق ــال ال ـس ـعــدي« :تـعــامـلـنــا ب ـلــن ،رغ ــم أنــه

ُيفترض أن ال
يقتصر تسليم
المطلوبين على
الضعفاء من المرتكبين
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س ـق ــط ل ـن ــا ث ــاث ــة ق ـت ـل ــى .ح ــرك ــة ف ـت ــح لــم
ُ ّ
تسلم القتلة ،لكنهم وعــدوا بذلك .لذلك،
حقنًا لـلــدمــاء ،أعلنت وقــف إطــاق النار.
ُ
ن ـحــن ُح ـك ـمــاء ول ــو اع ــت ــدي ع ـل ـي ـنــا» .من
جهته ،أكــد قائد القوة األمنية املشتركة
فــي مخيمات لـبـنــان ال ـلــواء منير املـقــدح
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» االت ـ ـفـ ــاق «مـ ــع اإلخ ـ ـ ــوة فــي
العصبة على التهدئة .وهناك وفدان من
قيادة اللجنة األمنية العليا ّ
توجها إلى
حـ ّـيــي الـصـفـصــاف وال ـبــراك ـســات لسحب
املسلحني» .وتحدث عن مرحلة ثانية تلي
ّ
سـحــب امل ـســل ـحــن ،ه ــي تــوقـيــف املشتبه
فيهم بارتكاب الجريمة للتحقيق معهم
وتسليمهم إلى الدولة اللبنانية.
ميدانيًا ،اجتاز أهالي مخيم عني الحلوة
أمــس نـهــارًا عصيبًا .وكما كــان متوقعًا،
ان ـف ـجــرت االش ـت ـب ــاك ــات ض ــد ح ــرك ــة فتح
أثناء تشييع الضحايا ،إذ لم تكد الجنازة
ّ
املشيعون من أحياء
تنطلق حتى هاجم
طيطبا وعــرب زبيد منطقة البراكسات،
وبـ ـ ــدأ إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار ع ـش ــوائ ـي ــا بــات ـجــاه
املـنـطـقــة ال ـخــاض ـعــة ل ـن ـفــوذ ح ــرك ــة فـتــح،
فحوصرت عشرات العائالت في املنازل ،
فيما نزح من تمكن من الخروج .حصيلة
اليومني الداميني في عني الحلوة بلغت
أرب ـع ــة قـتـلــى وس ــت إص ــاب ــات ،واح ـت ــراق
منزلني.
م ـصــادر أمـنـيــة تـحــدثــت ال ـ ّـى «األخ ـب ــار»،
ّ
حـ ـ ــذرت م ــن أن ال ـه ــدن ــة ه ــش ــة ومـ ـه ــددة
ّ
بالسقوط في أي لحظة ،وأن «أي ضربة
ُ
قد تعيد إشعال االشتباكات من جديد ،ال
سيما أن أحدًا ال يملك املونة على عشرات
ّ
الـشـبــاب املـتـشــدديــن» .ورأت امل ـصــادر أن
ّ
«عمليات االغتيال التي هزت املخيم من
دون تسليم أي مطلوب والـتــي تزامنت
مــع معمعة تسليم املطلوبني الـعــاديــن،
ّ
ّ
ـواء ملزيد من
عــززت الفلتان وهيأت األجـ ّ
االغـ ـتـ ـي ــال» .ورأت املـ ـص ــادر أنـ ــه «إذا لم
ُيعالج السبب الجذري لهذه اإلشكاالت،
ف ـس ـت ـب ـقــى األوض ـ ـ ـ ــاع ف ــي امل ـخ ـي ــم قــاب ـلــة
ل ــان ـف ـج ــار ف ــي أي ل ـح ـظ ــة» .وب ــال ـت ــال ــي،
ُ
«يفترض أن ال يقتصر تسليم املطلوبني
عـلــى الـضـعـفــاء مــن املــرتـكـبــن ،بــل أولـئــك
الذين تقف خلفهم الفصائل القوية داخل
املخيم».
ّ
تـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن االجـ ـتـ ـم ــاع فــي
سـفــارة فلسطني كــان مخصصًا ملناقشة
املذكرة التي ُيفترض أن ُت ّ
قدمها الفصائل
الفلسطينية للدولة اللبنانية كي تكون
ً
ّ
بــديــا لـلـ ُســور ال ــذي أوق ــف ب ـنــاؤه ،إال أن
االجتماع أرجئ إلى آخر األسبوع.

إلعالناتكم في صفحة ّ
المبوب والوفيات
ً
ّ
الصراف :لن نوفر مقاومة
الدفاع يعقوب الصراف
¶ شدد وزير
ّ
على ّ«انـنــا لــن نــوفــر مقاومة لتحرير
ّ
لبنانية محتلة،
مــا تبقى مــن أراض
وحماية وطننا من ٍ ّ
عدو ما زالت عينه
على أرضنا ومياهنا ونفطنا» .وأكد
لدى تسلمه الوزارة من الوزير السابق
س ـم ـيــر م ـق ـبــل أن «ت ـح ـص ــن الـجـيــش
وت ـط ــوي ــر ق ــدرات ــه س ـي ـكــون هــاجـســي
ّ
وأولويتي ،ليصبح جيشنا قادرًا على
ردع كل أنواع اإلعتداءات على وطننا،
وليكون حارسًا على أرضــه ،وحاميًا
إستقالله وحافظًا سيادته».

خوري يعد
بـ «نهضة ثقافية»!
¶ وع ــد وزي ــر الـثـقــافــة غـطــاس خــوري
ب ـ ـبـ ــذل ك ـ ــل ج ـ ـهـ ــده «إلطـ ـ ـ ـ ــاق ن ـه ـضــة
ثقافية في البلد» .وقال خالل التسلم
وال ـت ـس ـل ـيــم ب ـي ـنــه وبـ ــن س ـل ـفــه رون ــي
عــريـجــي إن ــه «ف ــي الـنـهـضــة الـثـقــافـيــة
ال ـت ــي ن ـن ـجــزهــا ،وب ــاق ـت ـص ــاد امل ـعــرفــة
نستطيع ان نساعد كثيرا على النمو،
وخصوصا ان هدف هذه الحكومة في
الفترة القصيرة التي ستتولى فيها
املهمات هو توفير نمو اقتصادي في
البلد بسبب االزمة املتراكمة».

03/662991
ً
من أي منطقة في لبنان ،يوميًا من  7:30صباحًا لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا في خدمتكم للمتابعة وتحصيل الفاتورة

6

الجمعة  23كانون األول  2016العدد 3065

مجتمع وإقتصاد
قضية

التعذيب في لبنان

ممارسة «طبيعية» متفشية

بعد تأخير  15عامًاّ ،
قدمت
ّ
الدولة ّ
األولي
اللبنانية تقريرها
إلى لجنة مناهضة التعذيب
في األمم المتحدة،
المفترض مناقشته في
خالل الدورة الستين للجنة
بين  17نيسان و 12أيار
المقبل .تذرعت السلطات
اللبنانية طوال هذه الفترة
السياسية ّ
ّ
الحادة
بـ «األسباب
التي يعاني منها البلد» ،لكنها
اضطرت في النهاية إلى أن
تضع تقريرها ّ
لترد على تقرير
صادر عن لجنة مناهضة
التعذيب التابعة لألمم
المتحدة يتضمن أدلة على
وجود التعذيب في لبنان
فيفيان عقيقي
ّ
فــي ع ــام  ،2008تـلــقــت لـجـنــة مناهضة
ّ
التعذيب بــاغــا مــن منظمة «الـكــرامــة»
لـحـقــوق اإلنـ ـس ــان ،يتضمن معلومات
ّ
ع ــن االس ـت ـخ ــدام امل ـنــظــم لـلـتـعــذيــب في
ّ
ّ
مــراكــز ّ
لبنانية ،أغلبها متصلة
أمنية
بــالـتــوقـيـفــات ال ـتــي تـلــت م ـعــارك مخيم
نهر الـبــارد ،التي شهدها شمال لبنان
م ـن ـت ـصــف عـ ـ ــام  .2007تـ ـح ـ ّـول ــت ه ــذه
املعلومات إلى محور بحث في جلسات
خـ ّ
ـاص ــة م ــع ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة ُع ـقــدت
في عــام  ،2011يومها أتــت ال ــردود غير
مــرض ـيــة ،م ـقــارنــة مــع املـعـلــومــات التي
وصفتها لجنة األمم املتحدة بـ»املوثوقة
ّ
ّ
ّ
وقوية»ّ ،
فقررت
حسية
وتتضمن دالئل
ّ
ال ـل ـج ـنــة ب ـم ـ ّـوج ــب ات ـف ــاق ــي ــة مـنــاهـضــة
التعذيب (وقع عليها لبنان عام )2000
ّ
إج ــراء تحقيق س ـ ّ
يتضمن
ـري ،على أن

زيارة ُح ّدد موعدها في نيسان .2013

التعذيب في المراكز ّ
األمنية

ب ــدأ الـتـحـقـيــق ال ـس ــري ف ــي أيـ ــار 2012
وان ـت ـه ــى ف ــي ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي ،2013
ّ
وتخللته زي ــارات ملجموعة من املراكز
ّ
ّ
اللبنانية ،بلغ عددها  20مركز
األمنية
ّ
اح ـت ـجــاز تـتـضــمــن مــركــزي شــرطــة في
بـيــروت والنبطية ،ومــرافــق االحتجاز
التابعة ملحاكم قصر العدل في بيروت
والـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة وط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس ،و 3م ــراف ــق
احتجاز خاضعة لقوى األمن الداخلي
ف ــي بـ ـي ــروت وصـ ـي ــدا وط ــرابـ ـل ــس ،و3
مرافق احتجاز خاضعة لسلطة وزارة
الدفاع في بيروت وصيدا ،و 6سجون
ّ
مدنية في بيروت والنبطية وطرابلس
وص ـ ــور وزحـ ـل ــة ،وم ــرف ـق ــن الح ـت ـجــاز
الـنـســاء فــي طــرابـلــس وب ـي ــروت ،مركز
االح ـت ـج ــاز اإلداري لـلـمـهــاجــريــن غير
ّ
ملديرية األمــن العام
الشرعيني التابع
في بيروت ،حيث اجتمع املحققون مع
ّ
املـحـتـجــزيــن ومــوظ ـفــي إن ـفــاذ الـقــانــون
ّ
واملـ ــوظ ـ ـفـ ــن الـ ـطـ ـبـ ـي ــن .ك ــذل ــك أجـ ــرت
ّ
فردية مع
لجنة التحقيق  216مقابلة
شهود وضحايا تعذيب ،أفاد  99منهم
بتعرضهم للتعذيب ،فيما لــم ُي َ
ّ
سمح
لها باالطالع على سجالت املحتجزين
في مرافق االحتجاز التابعة ملخابرات
ال ـج ـي ــش فـ ــي صـ ـي ــدا (ق ـ ـيـ ــادة مـنـطـقــة
الجنوب) ،وال في املرافق التابعة لفرع
املعلومات في طرابلس (قيادة منطقة
ّ
ال ـش ـمــال) ،ول ــم تـتـســلــم قــائـمــة بجميع
أم ــاك ــن االحـ ـتـ ـج ــاز ...خ ـل ـصــت الـلـجـنــة
إل ــى أن بـعـضــا م ــن ال ـس ـجــات الـطـ ّبـ ّـيــة
والتقارير ّ
ّ
حقيقية ،وإنما
املقدمة غير
ّ
أعدت خصيصًا للزيارة! وأن التعذيب
ممارسة متفشية في لبنان تلجأ إليها
األجهزة املكلفة إنفاذ القانون ألغراض
التحقيق وانتزاع االعترافات ،وأحيانًا
ملعاقبة الـضـحــايــا عـلــى األع ـمــال التي
ُيـعـتـقــد أﻧﻬم قــد ارت ـك ـبــوهــا .وت ـمــارس
هـ ـ ــذه األجـ ـ ـه ـ ــزة الـ ـتـ ـع ــذي ــب ب ـط ــري ـق ــة
مـ ـحـ ـت ــرف ــة ،خـ ـص ــوص ــا أن ال ـف ـح ــوص
ّ
الطبية على أجـســام الضحايا توحي
بــان ـت ـشــار م ـم ــارس ــة ال ـت ـعــذيــب ب ـمــا ال

ّ
يعرض مرتكبها للعقاب ،إضافة إلى
وج ــود نـمــط واض ــح للتعذيب يـطــاول
املوقوفني بجرائم تتصل بأمن الدولة،
واألج ـ ـ ــان ـ ـ ــب وال سـ ـيـ ـم ــا ال ـ ـسـ ــوريـ ــون
والفلسطينون ،وذوي الدخل املنخفض
واملثليني جنسيًا (أي الفئات ّ
املهمشة
ً
ف ــي امل ـج ـت ـمــع ال ـل ـب ـن ــان ــي) .فـ ـض ــا عــن
وحشية أساليب التعذيب املستخدمة
فــي مــراكــز االح ـت ـجــاز ،ووج ــود أدوات
ّ
مصممة
غير عادية ،وحتى تجهيزات
خصيصًا ملمارسة التعذيب.

عنف جنسي وكرسي التعذيب
الكهربائي

ّ
نـ ـش ــرت األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة م ـل ــخ ـص ــا عــن
تحقيقاتها في تقريرها السنوي لعام
ّ
اللبنانية
 ،2014رغــم معارضة الــدولــة
ذل ــك ،وضـ ّـمـنـتــه نـتــائــج ال ــزي ــارات التي
ق ــام ــت ب ـه ــا ملـ ــراكـ ــز االح ـ ـت ـ ـجـ ــاز .ه ـنــاك
رصـ ـ ــدت ان ـت ـه ــاك ــات ج ـس ـي ـمــة لـحـقــوق
اإلن ـ ـس ـ ــان ،مـ ــن ال ـع ـن ــف ال ـج ـن ـس ــي إل ــى
ّ
بالتيار الكهربائي.
التعذيب
ّ
ّ
ّ
في سجن بعبدا ،أكد املوظفون الطبيون
ّ
البدنية التي أجــريــت في
أن الفحوص
مناسبات ّ
عدة ،كشفت عالمات تعذيب
واض ـح ــة ،بـمــا فـيـهــا الـعـنــف الجنسي،
ك ــذل ــك ظـ ـه ــرت ج ـ ــروح س ـط ـحـ ّـيــة عـلــى
الـجـلــد ،قــد ت ـكــون نــاتـجــة مــن تعريض
قدمي السجينة للتيار الكهربائي.
ّأما في خالل زيارة مركز فرع املعلومات
في األشرفيةّ ،
فتبي أن غرف االستجواب
الخمس في الطابق السابع من املبنى
وم ـح ـت ــوي ــاﺗه ــا (م ـ ــن ض ـم ـن ـهــا كــرســي
تحقيق مثبت بــاألرض مع حلقات إلى
جانبه ،وصناديق لتوصيل الكهرباء
مثبتة باألرض ،وعدة ُحفر صغيرة في
األرض والسقف) مطابقة للوصف الذي
تلقته مــن ضحايا تعرضوا للتعذيب
محتجزين في سجن رومية (أغلبهم من
موقوفي مخيم نهر البارد الفلسطيني
في املبنى «بــاء»)ّ ،ادعــوا أﻧﻬم ّ
تعرضوا
للتعذيب في أثناء االحتجاز لدى قوى
األم ــن الــداخـلــي .ووج ــد أعـضــاء البعثة
ف ــي غ ــرف ــة لـلـتـخــزيــن كــرس ـيــا حــديــديــا
م ـن ـخ ـف ـضــا جـ ـ ـ ـدًا ،ولـ ـ ــه م ـس ـن ــد ل ـل ــرأس

ّ
متحرك على شكل الحرف  ،Cورغــم أن
موظفي قــوى األمــن الداخلي املناوبني
قالوا لهم إن الكرسي ُيستخدم اللتقاط
صــور للمحتجزين ،فــإن هــذا النوع من
الـكــراســي يـطــابــق الــوصــف ال ــذي قـ ّـدمــه
أحــد الضحايا املــزعــومــن إلــى البعثة،
وكذلك املعلومات التي ّقدمتها منظمة
«الكرامة» في بالغها األول ،عن كرسي
معدني ُيستخدم ّ
لشد العمود الفقري
ويـ ـس ـ ّـب ــب ض ـغ ـط ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا عـ ـل ــى رق ـب ــة
ُالضحية وساقيهّ .أمــا في الوقت الذي
أج ــري ــت ف ـيــه ال ـ ــزي ـ ــارة ،ف ـك ــان ُيـحـتـجــز
ّ
تعرض
رجــان في الزنزانات ،أحدهما ُ
لسوء املعاملة في أثناء توقيفه وأخــذ
إلى املستشفى ملعالجة إصاباته.
ال ي ـخ ـت ـل ــف األم ـ ـ ـ ــر كـ ـثـ ـيـ ـرًا ف ـ ــي سـجــن
مــديــريــة امل ـخ ــاب ــرات ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة ،أو ما
ُيعرف بسجن وزارة الدفاع في اليرزة،
ّ
فرغم أنه كان فارغًا يوم الزيارة ،إل أن

أجرت لجنة مناهضة
التعذيب  216مقابلة مع
موقوفين أفاد  99منهم
عن ّ
تعرضهم للتعذيب
الطبيب الشرعي املرافق ّأكد عدم ّ
صحة
ُ
ال ـس ـجــل ال ـط ـبــي امل ـ ـبـ ــرز ،فـيـمــا رص ــدت
ّ
ّ
اللجنة داخـلــه بـطــاريــات سـيـ ُـارات عــدة
عـلــى أرض غــرفــة الـتـسـجـيــل املــاصـقــة
لـغــرفــة االس ـت ـج ــواب ف ــي الـقـبــو املــؤلــف
ّ
متحرك
من طبقتني ،إضافة إلى كرسي
ّ
ّ
مطوي وموضوع في أحد ّ
املمرات (برر
العناصر وج ــوده لنقل ذوي اإلعــاقــة)،
كذلك ُوجد مقعدان طويالن منخفضان،
وقضيب خشبي مكسور دون أن ّ
يحدد
أحد طبيعة استخدامهاّ .
وف ـ ــي م ـخ ـفــر ح ـب ـي ــش ،ت ـل ــق ــت الـلـجـنــة
ادع ــاءات عن ممارسة أفــراد قــوى األمن
ال ــداخـ ـل ــي ل ـل ـت ـعــذيــب وسـ ـ ــوء امل ـعــام ـلــة
بـحــق الـسـجـنــاء ،عـنــد الـتــوقـيــف أو في
خـ ــال الـتـحـقـيــق ف ــي م ـك ــان االح ـت ـجــاز
لــدى الشرطةّ .
وأيــد بعض هــذه األقــوال
ّ
أدلـ ـ ـ ــة ال ـ ـطـ ـ ّـب الـ ـش ــرع ــي الـ ـت ــي جـمـعـهــا

ال ـط ـب ـي ــب الـ ـش ــرع ــي امل ـ ــراف ـ ــق ل ـل ـب ـع ـثــة.
وفـ ــي ق ـصــر الـ ـع ــدل ف ــي بـ ـي ــروت ب ــرزت
ح ــاالت تـعــذيــب وس ــوء مـعــامـلــة ّ
بدنية
ّ
حــديـثــة ب ـحــق املـشـتـبــه فيهم مــن أف ــراد
ّ
املخابرات العسكرية ،مورست في خالل
االس ـت ـج ــواب بـغـيــة انـ ـت ــزاع االعـ ـت ــراف.
وف ــي ال ـس ـجــون امل ــدن ـ ّـي ــة ،ب ــرز ع ــدد أقــل
ّ
مــن أع ـمــال الـتـعــذ ّيــب مــارسـهــا موظفو
ال ـس ـج ــون وت ـت ـمــثــل ب ـع ـقــوبــات بــدنـ ّـيــة
وظــروف احتجاز صعبة في الزنزانات
الـتــأديـبـ ّـيــةّ .أم ــا األبـ ــرز ،فـكــان التعذيب
وس ـ ــوء امل ـعــام ـلــة ع ـنــد ال ـتــوق ـيــف وفــي
أثـنــاء االسـتـجــواب فــي مخافر الشرطة
ومراكز االحتجاز التابعة لقوى األمن
ّ
العسكرية .كذلك
الداخلي واملـخــابــرات
تلقت البعثة ادعــاءات عن سوء معاملة
ّ
ـوظ ـفــي امل ــدي ـ ّ
ـري ــة في
املـحـتـجــزيــن م ــن مـ
مــركــز االح ـت ـجــاز اإلداري للمهاجرين
غير الشرعيني التابع لألمن العام في
بيروت ،علمًا بأن السجون فيها كانت
دون ت ـهــويــة وضـ ــوء طـبـيـعــي ،وكــانــت
مليئة بالحشرات.

ّ
اصطناعية
الدولة في كوما

ّ
اللبنانية املواعيد
إن عدم التزام الدولة
ّ
املحددة دوليًا لتقديم التقرير واآلليات
ال ـتــي اعـتـمــدتـهــا ملـنــاهـضــة الـتـعــذيــب،
ي ـب ـقــى ش ـك ـل ـيــا ف ــي م ـع ــرض االن ـت ـق ــاد،
أمـ ـ ــام م ــا ورد ف ــي م ـض ـم ــون ال ـت ـقــريــر
األول ـ ـ ـ ــي .ص ـح ـيــح أنـ ـه ــا (أي ال ــدول ــة)
ّ
ً
مجلدًا من ّ
مقدمة و 16فصال،
عرضت
ّ
لكنه أق ــرب مــا يـكــون إلــى مــرجــع بحث
فــي الــدسـتــور ُ وال ـقــوانــن واالتـفــاقـيــات
ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة املـ ـب ــرم ــة ح ـ ــول م ـنــاه ـضــة
الـتـعــذيــب ،وتـجـمـيــع لـلـجـهــود املعلنة
وال ــواج ــب تـنـفـيــذهــا م ــن أج ــل إلـغــائــه
ّ
اللبنانية.
نهائيًا من ممارسات الدولة
ف ــال ـت ـق ــري ــر األولـ ـ ـ ــي لـ ـل ــدول ــة ي ـت ـجــاهــل
خـ ــاصـ ــات ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـق ـيــق ب ـمــزاعــم
التعذيب وتوصياتها ،على الرغم من
أن الــدولــة سبق أن عبرت عن ذهولها
ّ
منها وشككت في صدقيتها.
غــاصــت ال ــدول ــة فــي تـعــريــف التعذيب
وفــق الـقــوانــن املــرعـ ّـيــة اإلج ــراء ،بهدف
اإلضـ ـ ــاءة ع ـلــى تــركـيـبـتــه الــدس ـتـ ّ
ـوريــة

«أال يكفي أنك الجئ؟ ولوطي أيضًا!»
ّ
ال يتوقف التعذيب
ُ
الممارس في المراكز
األمنية والسجون ّ
ّ
اللبنانية
على المتهمين باإلرهاب
ّ
والتجسس واإلخالل باألمن،
بل يطاول أيضًا الفئات
ّ
المهمشة ،وال سيما
المثليين خصوصًا .ففي
مفهوم األجهزة ّ
األمنية
والقضائيةُّ ،
ّ
تعد ّ
الحريات
ّ
الفردية (ومن ضمنها
ّ
الحرية الجنسية) من الجرائم
التي ّ
تهدد «األخالق
ّ
العامة» وتنتهكها ،ولو
أن القانون ال ّ
يعبر عن ذلك
صراحة

ّ
أصـ ـ ــدرت م ـنــظ ـمــة «ه ـي ــوم ــن راي ـتــس
ووتـ ــش» ت ـقــري ـرًا ،أم ــس ،كـشـفــت فيه
عن ّ
تعرض الجئ ســوري لالحتجاز
وال ـ ـت ـ ـعـ ــذيـ ــب ف ـ ــي ش ـ ـبـ ــاط املـ ــاضـ ــي،
ّ
الجنسية .بحسب
لالشتباه بمثليته
ال ـت ـق ــري ــر ،اح ـت ـج ـص ــز شـ ـ ــادي (اس ــم
مـ ـسـ ـتـ ـع ــار) لـ ـ ـ ّـدى عـ ـن ــاص ــر ال ـج ـيــش
واألمـ ـ ـ ــن ،وع ـ ـ ــذب ع ـل ــى مـ ــدى ّ 5أيـ ــام
ف ـ ــي م ـ ــراك ـ ــز املـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات والـ ـش ــرط ــة
ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة ووزارة الـ ــدفـ ــاع وق ــوى
ّ
األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي .وخــص ـصــت جميع
جلسات االستجواب النتزاع اعتراف
منه بممارسة الجنس مــع رجــال أو
معاقبته ألن ــه مـثـلــي ،ول ــم يسمح له
ـام ،كـمــا لم
خـ ّـالـهــا بــاالت ـصـ ّـال ب ـم ـحـ ٍ
املوجهة إليه ولم يمثل
يبلغ بالتهم
قاض.
أمام
ٍ

رحلة التعذيب
ت ـف ـيــد «ه ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس ووتـ ـ ــش»،
ّ
بــأن عـنــاصــر مـســلـحــن مــن الجيش
اق ـ ّت ـح ـم ــوا خ ـ ــال الـ ـشـ ـت ــاء امل ــاض ــي
شقة يسكنها الجئون سوريون في
جونية ،فاستجوبوهم وضربوهم،
ّ
الجنسية،
واستقصوا عن ميولهم

واحتجز على أثرها شاب (شادي)
مــن دون مـعــرفــة تـهـمـتــه ،ونـقــل إلــى
فرع املخابرات في صربا (جونية)
ح ـي ــث ع ـ ّـص ـب ـ ّـت ع ـي ـن ــاه وجـ ـ ـ ـ ّـرد مــن
مــاب ـســه ُ
وع ـ ــذب وض ــرب بــالـعـصـ ّـي
ُ
ولـ ـ ـك ـ ــم عـ ـل ــى وج ـ ـهـ ــه خـ ـ ــال ج ـل ـســة
اس ـ ـت ـ ـجـ ــواب دام ـ ـ ــت لـ ـس ــاعـ ـت ــن ،ث ـ ّـم
أجـ ـب ــر ع ـل ــى ت ــوق ـي ــع ع ـل ــى ورق ـ ــة لــم
ي ـقــرأ مـضـمــونـهــا ،ون ـقــل إل ــى وزارة
ال ــدف ــاع فــي ال ـي ــرزة .ه ـنــاك ،تـعـ ّـرض
لـجــولــة أخ ــرى مــن الـتـعــذيــب ،اقتيد
إل ـ ــى غ ــرف ــة ت ـح ـق ـي ــق ت ـح ــت األرض
واستجوب ألكثر من  4ساعات عن
ّ
ّ
وتعرض للضرب
الجنسية.
ميوله
ع ـلــى ك ــام ــل ج ـس ــده ،إل ــى أن ان ـتــزع
مـنــه اع ـتــراف بــأنــه يـمــارس الجنس
مع شركائه الذكور في السكن ،من
التحقيق من
دون أن تخلو جلسات
ّ
عنصرية ّ
ّ
رددها املحققون
تعليقات
مثل «أال يكفي أنــك الجــئ؟ ولوطي
أيـضــا! تــأتــون إلــى هنا وتوسخون
بـلــدنــا .ال مجتمعنا وال ال ـلــه يقبل
ذلك».
رحلة شادي مع ُالتحقيق لم تنتهِ في
وزارة الدفاع ،بل نقل بعدها إلى مركز

ّ
ّ
العسكرية.
الريحانية التابع للشرطة
هناك ،أخضع لفحص شرجي قسرًا،
ً
وب ــات ليلته فــي الــزنــزانــة مـكـ ّـبــا إلى
حــائــط .يـشــار إلــى أن هــذه الفحوص
ّ
ّ
إثباتية ،وليست إل
ال تملك أي قيمة
ّ
أحد أشكال املعاملة الوحشية وغير
ّ
اإلنسانية واملهينة والتي ترقى إلى

ترفض وزارة الداخلية
التحقيق في مزاعم
التعذيب من دون شكوى
ّ
شخصية من الضحية
مستوى التعذيب .وفي اليوم التالي،
ت ـج ـ ّـددت جــولــة ال ـضــرب والـشـتــم في
غــرفــة تحقيق تـحــت األرض ،قـبــل أن
يـنـقــل إل ــى ســريــة الـ ــدرك فــي جــونـيــة،
حيث ّ
تعرض ملمارسات مماثلة مثل
«الفلقة» بواسطة العصي والقضبان
وال ـس ـي ــاط ،قـبــل أن ُيـنـقــل ال ــى مخفر
ح ـب ـيــش ف ــي بـ ـي ــروت ومـ ــن ث ــم أطـلــق
سراحه.

تعذيب ُممنهج
امل ـق ــاب ـل ــة أج ــرتـ ـه ــا «هـ ـي ــوم ــن راي ـت ــس
ووت ـ ّـش» مــع ش ــادي فــي آذار املــاضــي،
ّإل أن ـه ــا ّ
أج ـل ــت نـشــرهــا حـتــى انـتـهــاء
مـ ـع ــام ــات إع ـ ـ ـ ــادة ت ــوط ـي ـن ــه فـ ــي بـلــد
أوروبـ ــي .وخ ــال هــذه الـفـتــرةّ ،
وجهت
ّ
املـنــظـمــة رســائــل إل ــى وزارت ـ ــي الــدفــاع
ّ
وال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي ـ ــة وم ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــرات ال ـج ـي ــش
والـ ـش ــرط ــة ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة وقـ ـ ــوى األم ــن
الداخلي ،تسرد فيها مزاعم التعذيب
وتطلب إجراء تحقيق شامل ،وهو ما
ّ
ّ
الداخلية بعد شهر
ردت عليه وزارة
ّ
ون ـص ــف ش ـهــر (ف ــي  13ك ــان ــون األول
الـحــالــي) بــأن لديها إج ــراءات لتقديم
الـشـكــاوى ،فهي ال يمكنها الـبــدء بأي
تـحـقـيــق وم ـعــاق ـبــة أي عـنـصــر لــديـهــا
ّ
شخصية من
مــن دون ُتقديم شـكــوى
الضحية املفترضة.
ي ـ ـكـ ــاد ي ـ ـكـ ــون الـ ـتـ ـع ــذي ــب رائ ـ ـج ـ ــا فــي
الـسـجــون الـلـبـنــانـ ّـيــة ،وه ــو أش ـ ّـد حـ ّـدة
ع ـ ـلـ ــى األش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص املـ ـسـ ـتـ ـضـ ـعـ ـف ــن،
وشــادي (الالجئ السوري املثلي) هو
ّ
أحــد النماذج عــن ذلــك .تشير املنظ ّمة
إل ــى أن م ــا ت ـع ـ ّـرض ل ــه شـ ــادي مــوثــق
ّ
ّ
بموجب تقارير ّ
شرعية ،تؤكد
طبية
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(هيثم
الموسوي)

ّ
والقانونية ،بحسب ما تشير القاضية
ّ
ن ــازك الـخـطـيــب (م ــن م ـعــدي الـتـقــريــر)،
باعتبار أن «اللجنة االممية ال تعرف
ل ـب ـنــان ،وه ــي بـحــاجــة ألخ ــذ ف ـكــرة عن
تركيبته ،قبل أن تــرســل لها التقارير
ال ـ ّ
ـدوري ــة املـفـ ّـصـلــة» .كــذلــك غــاصــت في
ّ
اسـ ـتـ ّـع ــراض إنـ ـ ـج ـ ــازات «وهـ ـم ــي ــة» لــم
تتحقق؛ فهي ع ـ ّـددت مشاريع قوانني
تناهض التعذيب عملت عليها ،دون
أن تـشـيــر إل ــى أن ـه ــا عــال ـقــة ف ــي أدراج
ّ
مجلس الـنــواب .وركــزت على محاكمة
ّ
بـ ـع ــض الـ ـعـ ـ ّن ــاص ــر األمـ ـ ـن ـ ــي ـ ــة (رتـ ـي ــب
وعـمـيــد) وغــضــت الـطــرف عــن األحـكــام
ال ـ ـصـ ــادرة ف ـي ـهــا (فـ ــي ال ـح ــال ــة األولـ ــى
غـ ّـرم رتيب  400ألف ليرة ،وفي الحالة
الثانية أعلنت بــراءة عميد ،رغــم وفاة
ضحية التعذيب ،ورغــم وجــود تقرير
ّ
طبي يؤكد وفاتها نتيجة التعذيب).
ـف بــذلــك ،بــل فــاخــرت بعملها
ولــم تـكـتـ ِ
ع ـل ــى ت ـح ـس ــن س ـج ــن وزارة ال ــدف ــاع
ُ
الذي استحدث تحت األرض في بداية
التسعينيات لسجن املتهمني بتفجير
السعي إلى
كنيسة سيدة النجاة ،بدل ُ
إلغائه ،نظرًا إلى االنتهاكات املمارسة
ّ
الدولية.
فيه ،ولعدم مطابقته املعايير
ق ـ ّـدم املــركــز اللبناني لحقوق اإلنـســان
ّ
مناهضة التعذيب
تقرير ظل إلى لجنة
ّ
التابعة لألمم املتحدة ،يفند فيه فصول
الـتـقــريــر اللبناني ويـنـقــدهــا ّ ،مستندًا
إل ــى إح ـص ــاءات وش ـهــادات وثـقـهــا عن
حــاالت التعذيب منذ عــام  ،1996ومن
امل ـف ـتــرض إدراج ـ ــه عـلــى ج ــدول أعـمــال
املـنــاقـشــة املــرتـقـبــة فــي األم ــم املـتـحــدة.
وتـ ـشـ ـي ــر تـ ـل ــك اإلح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاءات إل ـ ـ ــى أن
 %60م ــن األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن اعـتـقـلــوا
ألك ـث ــر م ــن س ـنــة (بـ ــن  2009و)2015
ّ
تعرضوا لضروب خطيرة من التعذيب
ّ
وسـ ـ ــوء امل ـع ــام ـل ــة ف ــي م ــرح ـل ــة مـعــيـنــة
م ــن اعـتـقــالـهــم ،وخ ـصــوصــا ف ــي خــال
ّ
األولية وفي خالل االعتقال
التحقيقات
اإلداري (لـ ــأجـ ــانـ ــب) ،وأن مـنـظــومــة
ممارسة التعذيب ال تقتصر فقط على
عناصر قــوى األمني الداخلي ،واألمــن
الـعـ ّ
ـام ،ومخابرات الجيش ،والتحري،
بل تصل إلى الجسم القضائي.

وجود سوائل في أذنيه ،وبروز األورام
والكدمات على جسمه جــراء الضرب.
وتـشـيــر ملــى فـقـيــه ،نــائـبــة مــديــرة قسم
ال ـشــرق األوسـ ــط وش ـمــال أفــريـ ّقـيــا في
ّ
املـنــظـمــة إل ــى أن لـبـنــان ال يـحــقــق كما
ّ
يـجــب فــي مــزاعــم ال ـت ـعــرض للتعذيب
ّ
األمنية،
وسوء املعاملة من قبل القوى
وال يبادر إلى اتخاذ أي عقوبة ،رغم أن
ّ
ّ
الدورية الصادرة عن املنظمة
التقارير
ّ
وثـ ـق ــت ان ـت ـش ــار اس ـت ـع ـم ــال ال ـت ـعــذيــب
م ـ ــن عـ ـن ــاص ــر األم ـ ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ضــد
ُ
املجموعات املستضعفة مثل مدمني
املـ ـ ـخ ـ ـ ّـدرات والـ ـع ــامـ ـل ــن فـ ــي ال ـج ـنــس
واملثليني لضمان ان ـتــزاع االعـتــرافــات
ف ــي اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـج ـنــائـ ّـيــة ومل ـعــاق ـبــة
الـضـحــايــا عـلــى األع ـم ــال ال ـتــي ُيعتقد
أنـهــم قــد ارتـكـبــوهــا .ففي تـمــوز ،2013
رص ــدت  7ح ــاالت تـعــذيــب محتجزين
ف ــي س ـج ــون ع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة ،م ــن ضـمـنـهــم
طفالن بعد مواجهات مع أتباع أحمد
األسير في صيدا».

ّ
حمام اآلغا وملهى غوست

ال تـتــوقــف انـتـهــاكــات ح ـقــوق املثليني
وتعريضهم للتعذيب بسبب ميولهم

تمارس األجهزة
ّ
األمنية أعمال
التعذيب بطريقة
ّمحترفة ،بما ال
يعرضها للعقاب
(مروان طحطح)

ّ
الجنسية هنا .فقد شهد لبنان نماذج
ّ
ّ
أخ ــرى لـلــرهــاب مــن املـثـلــيــة ،والـتـعــدي
ـري ــات ال ـف ـ ّ
عـلــى ال ـح ـ ّ
ـردي ــة والـجـنـسـ ّـيــة.
ّ
قــد تكون مداهمة حــمــام اآلغ ــا ،فــي آب
 ،2014ن ـمــوذجــا فــاقـعــا عــن ذل ــك ،بعد
ورود م ـع ـلــومــات ع ــن أع ـم ــال وصـفــت
بــ»املـشـبــوهــة» داخ ـل ــه .يــومـهــا ،اعتقل
مكتب حماية اآلداب في وحدة الشرطة
الـقـضــائـ ّـيــة  28شــابــا فــي حـمــام تركي
فــي فـ ــردان بتهمة «م ـمــارســة الجنس
الجماعي والشذوذ الجنسي»ّ .
تعرض
املوقوفون للتعذيب خالل التحقيقات،
بـحـســب إفــادات ـهــم ال ـتــي ص ـ ّـرح ــوا بها
الحقًا ،ولم ترد في محاضر التحضير،
من الضرب املبرح بالعصي والقساطل
الـ ـح ــدي ـ ّ
ـدي ــة واألسـ ـ ـ ـ ــاك عـ ـل ــى الـ ـ ــرأس
وكامل الجسم والركل ،وما يتبعها من
إذالل عبر إجبار املوقوفني على خلع
مالبسهم والوقوف عراة.
وقبلها في أيــار  ،2013داهمت شرطة
بـ ـل ـ ّ
ـدي ــة ال ــدك ــوان ــة وال ـ ـقـ ــوى األم ـن ـ ّـي ــة،
ّ
مــن دون تنسيق مــع الـنـيــابــة الـعــامــة،
مـلـهــى  Ghostالـ ــذي ي ــرت ــاده مـثـلـيــون
ج ـن ـس ـي ــا ،ف ــاع ـت ـق ــل أرب ـ ـعـ ــة أش ـخ ــاص
واع ـت ــدي عـلـيـهــم داخ ــل امل ـخ ـفــر ،حيث

ّ
صـ ـ ّـوروا عـ ــراة .يــومـهــا ،تـنــطــح رئيس
بلدية الدكوانة أنطوان شختورة عبر
ّ
املثلية»
الـشــاشــات للتباهي ب ــ»رهــاب
ّ
ال ـ ــذي ي ـت ـمــل ـكــه ،وب ــإن ـج ــازات ــه بــإق ـفــال
امل ـل ـهــى م ــن دون أي إش ـع ــار قــانــونــي
بـحـ ّـجــة تــرويـجــه ل ــ»ال ـشــذوذ الجنسي
واالنحالل األخالقي» ،وإلفراغ خطابه
الـعـنـصــري والـتـمـيـيــزي بــاعـتـبــار أنــه
«ل ــن يـسـمــح ب ـح ــدوث ــه ف ــي مـنـطـقـتــه»،
التي وصفها بـ»قلعة الصمود ،والتي
ال يـ ـج ــوز أن تـ ـح ــوي أنـ ـص ــاف رج ــال
وأنصاف نساء».

ّ
المرحلين؟
ماذا عن اللبنانيين غير

ب ـح ـســب امل ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي لـجـمـعـ ّـيــة
 ،Proud Lebanonبـيــرتــو مــاكـســو ،ال
ت ـتــوقــف امل ـض ــاي ـق ــات ال ـت ــي ي ـت ـعـ ّـرض
ل ـهــا امل ـث ـل ـيــون ع ـلــى ذه ـنـ ّـيــة املـجـتـمــع
ّ
اللبناني التي ّ
تميز املثليني وتنفس
عـنـصـ ّ
ـريـتـهــا فـيـهــم ،بــل تشتمل على
ك ـي ـف ـ ّـي ــة ت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـقـ ــوانـ ــن امل ــرع ـي ــة
اإلج ــراء ،ويضيف ماكسو أن «امل ــادة
 534مـ ــن قـ ــانـ ــون الـ ـعـ ـق ــوب ــات ت ـج ـ ّـرم
الـ ـع ــاق ــات الـ ـخ ــارج ــة عـ ــن ال ـط ـب ـي ـعــة
بالسجن من  3أشهر إلى سنة ،وبدفع

غ ــرام ــة م ــال ـ ّـي ــة تـ ـ ــراوح ب ــن  200ألــف
لـيــرة ومـلـيــونــي لـيــرة لـبـنــانـ ّـيــة ،علمًا
بـ ــأن ت ـعــريــف ال ـع ــاق ــة ال ـخ ــارج ــة عن
ّ
ّ
املثلية
الطبيعة مطاطي ،وال يطاول
ّ
الجنسية ،التي أثبت العلم منذ عقود
ّ
أن ـهــا لـيـســت مــرضــا نـفـسـيــا ت ـنــم عنه
ّ
طبيعية».
ممارسات غير
وي ـس ـت ـن ــد م ــاك ـس ــو إلـ ـ ــى اجـ ـتـ ـه ــادات
قضائية ،مــن ضمنها تلك التي ّ
ّ
عبر
ع ـن ـهــا ال ـق ــاض ــي م ـن ـيــر س ـل ـي ـمــان فــي
إحـ ــدى ن ـ ــدوات جـمـعـ ّـيــة  Proudحــول
الـفـئــات املـهـ ّـمـشــة .يفيد سليمان بأن
هــذه امل ــادة صيغت بـعـبــارات واسعة
ً
غـيــر واض ـحــة وشــامـلــة ،تـتــرك مـجــاال
واس ـ ـعـ ــا ل ـل ـت ّـف ـس ـيــر وال ـ ـتـ ــأويـ ــل ب ـقــدر
ّ
ّ
مخيلة املـحــقــق أو مــن يـتــولــى سلطة
ّ
املالحقة .فباتت تطبق في لبنان على
املثلية الـجـنـسـ ّـيــة ،وبـعــض الـعــاقــات
ّ
ً
ّ
الجنسية .أوال لشمولها الكل (العالقة
ّ
ّ
املثلية وغير املثلية) ،وثانيًا لشمولها
ّ
كــل أن ــواع االتـصــال الجنسي ،وثالثًا
لتفسيرها الطبيعي من دون تحديد
مـعــايـيــر ه ــذا الـتـفـسـيــر ،إن ك ــان عبر
اع ـت ـمــاد املـفــاهـيــم الــدي ـنـ ّـيــة ف ــي بقعة
يـتـقــاسـمـهــا ال ـن ـف ــوذ ال ـطــائ ـفــي ال ــذي

ّ
ّ
الحميمية للفرد ،أو
يتدخل بالحياة
ّ
الفلسفية ،وخصوصًا أن
النظريات
ال ـحــديــث عـ ّـمــا يـخــالــف الـطـبـيـعــة هو
ّ
بحد ذاتــه مخالفة للطبيعة باعتبار
أن مـ ــا مـ ــن قـ ــاعـ ــدة ت ـش ـي ــر إل ـ ــى ك ــون
املختلف ّ
عما هو رائج هو حكمًا غير
طبيعي.
ّ
يذكر ماكسو بأن املثليني ليسوا فقط
مــن الــاجـئــن الـســوريــن الــذيــن يلقى
ّ
الجمعيات الــدولـ ّـيــة،
بعضهم عناية
ّ
وإن ـ ـ ـمـ ـ ــا م ـ ــن املـ ــواط ـ ـنـ ــن وامل ـق ـي ـم ــن،
ّ
باعتبار أن هناك حاالت فردية كثيرة
مثل «الـفـتــاة التي اعتقلت فــي مخفر
الــرمـلــة الـبـيـضــاء وبـقـيــت مل ـ ّـدة  3أيــام
موثوقة على كــرســي غــرفــة التحقيق
ل ـعــدم م ـعــرفــة ع ـنــاصــر األمـ ــن إن كــان
عليهم سجنها فــي سجن النساء أو
سـجــن ال ــرج ــال» .ف ـهــؤالء يـتـعـ ّـرضــون
لـلـمـضــايـقــات ولـلـتـمـيـيــز والـتـعــذيــب،
وت ـ ـن ـ ـت ـ ـهـ ــك حـ ــرم ـ ـت ـ ـهـ ــم وكـ ــرام ـ ـت ـ ـهـ ــم،
ويحاكمون بتجريدهم من حقوقهم
ّ
ّ
الجنسية،
املدنية فقط بسبب ميولهم
مـ ــن دون أن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك أي جـهــة
لحمايتهم.
فيفيان...
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مجتمع وإقتصاد
تقرير تبحث بلدية كفرنبرخ ،قضاء الشوف ،في مشروع إقامة «موقف» لركن عوادم النفايات الناجمة عن معمل
السويجانيُ .
«تمويه» إلقامة مطمر لنفايات عدد من
أنه
ويرون
المشروع
طبيعة
في
البيئيين
من
عدد
شكك
ي
ً
ّ
البلدات ُ
المجاورةُ .يثير هؤالء مخاوف تلويث المطمر للمياه الجوفية ،فضال عن إمكان تعرضه لالنهيار نتيجة
عدم ثبات الصخور الرملية نظرًا إلى طبيعة األرض القائم عليها

ّ
ٌ
ُ
«موقف» كفرنبرخ للنفايات :مطمر معرض لالنهيار
هديل فرفور
تقوم بلدية كفرنبرخ (قضاء الشوف)،
حاليًا ،بدراسة اقتراح مشروع يقضي
بإقامة "موقف" لركن عــوادم النفايات
املتأتية من معمل فرز النفايات التابع
التـحــاد بلديات الـشــوف السويجاني
(مـعـمــل الـســويـجــانــي) ،وامل ــوج ــود في
ب ـلــدة بـعـقـلــن .بـحـســب رئـيـســة بلدية
كـفــرنـبــرخ ،وس ــام الـشــامــي نـصــر ،فــإن
االق ـتــراح يقضي بــإشـغــال نحو 4000
متر مربع من األمالك التابعة للبلدية
إلقامة "كــاراج" (موقف) لركن العوادم
املـتــأتـيــة مــن مـعـمــل الـســويـجــانــي ملــدة
 6أش ـه ــر ،عـلــى أن يـتــم تــوسـيــع طــاقــة
املـ ـعـ ـم ــل االس ـت ـي ـع ــاب ـي ــة ل ـي ـش ـم ــل ف ــرز
نـ ـف ــاي ــات ق ـ ـضـ ــاءي ال ـ ـشـ ــوف وع ــال ـي ــه،
وتأهيله عبر إنشاء مطمر مجاور له
لطمر العوادم املتأتية منه.
ت ـقــول نـصــر ل ــ"األخ ـب ــار" إن ـهــا لــم ّ
تبت
موضوع ّ"املوقف" بعدُ ،مشيرة الى أن
البلدية تلقت عرضًا من املقاول جهاد
بمنح البلدية مبلغ مئة
العرب يقضي ُ
أل ــف دوالر لـقــاء امل ـضــي فــي امل ـشــروع.
تعاني كفرنبرخ ،كسائر بلدات الشوف
وعــالـيــه ،مــن أزم ــة تـصــريــف نفاياتها
بـعــد اسـتـثـنــاء ب ـل ــدات ال ـق ـضــاء يــن من
تميل
خطة النفايات الحكومية .لذلك ّ
نصر خالل حديثها الى مسألة "تبني
امل ـش ــروع الـ ــذي سـيـكــون حـتـمــا بيئيًا
أكثر من الواقع الراهن الصعب".
من جهة أخرىُ ،يثير عدد من البيئيني
واملخاطر املترتبة
الكثير من املخاوف
ً
عن إنشاء "املوقف" .بداية ،يرى هؤالء
أن ُمصطلح "موقف" هو تمويه ملا هو
ّ
ُمخطط في املشروع وهو إنشاء مطمر
لنفايات البلدات املجاورة.
يـ ـتـ ـس ــاءل رئـ ـي ــس االئـ ـ ـت ـ ــاف امل ــدن ــي
الــرافــض لخطة الـنـفــايــات الحكومية،
رجـ ــا ن ـج ـي ــم ،ف ــي هـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد" :ملـ ــاذا
يقضي املشروع إذًا بإقامة عــزل طاملا
أن امل ــوق ــف ه ــو لــركــن الـ ـع ــوادم مؤقتًا
فقط ،وبالتالي لن يكون هناك نفايات
ُ
ع ـضــويــة تـن ـتــج عـ ـص ــارة؟" ،الف ـتــا إلــى
ُ
إع ــداد التجهيزات التي تنبئ بإقامة
مطمر لنفايات املنطقة.
ُ
م ــن جـهـتـهــا ،ت ـب ــرز "ال ـحــركــة البيئية
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة" تـ ـق ــريـ ـرًا أع ـ ـ ّـدت ـ ــه إحـ ــدى

زعاطيطي :الموقع خطر
جدًا على المنطقة وعلى
المحيط المباشر القريب
ُ
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـه ـن ــدس ـي ــة املـ ـكـ ـلـ ـف ــة مــن
قـ ـب ــل "مـ ـجـ ـل ــس اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــاء واإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار"
عـ ــن إجـ ـ ـ ــراء دراس ـ ـ ـ ــات األث ـ ـ ــر ال ـب ـي ـئــي
والـ ـفـ ـن ــي لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع ،ل ـ ــإشُ ـ ــارة ال ــى
ج ـ ّـدي ــة امل ـ ـشـ ــروع وإم ـ ـكـ ــان امل ـب ــاش ــرة
ف ـيــه ب ــأس ــرع وقـ ــتُ .يـخـلــص الـتـقــريــر
املذكور الــى إمكان املضي باملشروع،
وي ـع ـت ـبــر أن ط ـب ـي ـعــة األرض تـسـمــح
ب ـع ــزل عـ ـص ــارة ال ـن ـف ــاي ــات ،ب ـش ـكــل ال
ّ
يتسلل ُ الى املياه الجوفية الباطنية،
وهــي خالصة تتناقض واملالحظات
األول ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي وضـ ـعـ ـه ــا م ـس ـت ـشــار
"الـحــركــة البيئية اللبنانية" ،الخبير
الـهـيــدروجـيــولــوجــي الــدك ـتــور سمير
زع ــاط ـي ـط ــي الـ ـ ــذي يـ ـق ــول إن طـبـيـعــة
األرض ت ـس ـم ــح بـ ـتـ ـس ـ ّـرب املـ ـل ــوث ــات
السطحية نحو املخزون الجوفي.

موقع ِّ
ملوث وعرضة لالنهيار

ي ـق ــول زعــاط ـي ـطــي إنـ ــه م ــن الـنــاحـيــة
الهيدروجيولوجيةُ ،يعتبر الصخر
الرملي والجرفيات الحديثة خليطًا
ذا نـفــاذيــة مـتــوسـطــة (ال ـن ـفــاذيــة هي
القدرة على تسريب املياه السطحية

لماذا يقضي المشروع بإقامة عزل طالما أن الموقف هو لركن العوادم؟ (أرشيف)

ال ـ ــى ع ـم ــق الـ ـصـ ـخ ــر) ،ح ـي ــث ي ـجــري
ً
امل ـ ـ ــاء حـ ــامـ ــا امل ـ ـلـ ـ ّـوثـ ــات ال ـس ـط ـح ـيــة
ب ــن ح ـب ـي ـبــات ال ــرم ــل ع ـم ــودي ــا عـبــر
الـ ـكـ ـس ــور األرضـ ـ ـي ـ ــة ن ـح ــو املـ ـخ ــزون

الـجــوفــي الكربوناتي ( .)..ويخلص
زعاطيطي الى القول إن املوقع "خطر
جـ ـ ـدًا ع ـل ــى امل ـن ـط ـق ــة وعـ ـل ــى امل ـح ـيــط
املباشر القريب ،وخطر على املخازن

الجوفية الكربوناتية للجوارسيك
والطبشوري وهــو مــن أســوأ املواقع
املمكن اختيارها لوضع مطمر لعدم
ث ـب ــات ال ـص ـخ ــور الــرم ـل ـيــة امل ـعـ ّـرضــة

www.nascoinsurancegroup.com

ﻧﺎﺳﻜﻮ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ "اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ"
ﻳﴪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺎﺳﻜﻮ ﻟﻠﺘﺄﻣني أن ﺗﻌﻠﻦ أﻧﻬﺎ متﻠﻜﺖ ﺣﺼﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ رأﺳامل اﻟﴩﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣني ﻟﻠﴩق اﻷدىن – اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ش.م.ل) .اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ( .وﻗﺪ اﻧﺠﺰت
اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﻮم اﻻﺛﻨني اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ  ١٢ﻛﺎﻧﻮن اﻷول .٢٠١٦
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﴍﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻨﺔ  ١٩٤٧وﻛﺎﻧﺖ ﴍﻛﺔ ﺗﺄﻣني راﺋﺪة ﰲ اﻟﻌﺎمل اﻟﻌﺮيب.
وﻫﻲ ﺗﻨﺸﻂ اﻟﻴﻮم ﰲ ﻟﺒﻨﺎن وﰲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة .ﺿﻤﻬﺎ اﱃ ﻧﺎﺳﻜﻮ ﻳﻌﺰز
ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ ودﻋﻢ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻻﻛﺘﺘﺎيب ﰲ اﻻﻣﺎرات.
ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﴍﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﴍﻛﺔ ﺑﻨﻜﺮز أﺷﻮرﻧﺲ ش.م.ل،.
ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣني اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻀﻮ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺎﺳﻜﻮ ﻟﻠﺘﺄﻣني .وﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﴩﻛﺘﺎن
اﻟﺸﻘﻴﻘﺘﺎن ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻬام ﻛﻼ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ اﻟﺨﺎص وﺑﻬﻴﻜﻠﻴﺔ إدارﻳﺔ
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ.
ﻳﱰأس ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻴﺪ أوﺟني ﺳﺎﺑﺎ ﻧﺎدر .وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮزف
ﻋﻀﻴﻤﻲ ﰲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻟﻔﺮع ﻟﺒﻨﺎن وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮرج ﺷﺪﻳﺎق ﺑﺼﻔﺔ
ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻋﲆ اﻷﻋامل ﰲ ديب وأﺑﻮ ﻇﺒﻲ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺎﺳﻜﻮ

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺎﺳﻜﻮ ﻟﻠﺘﺄﻣني ﺳﻨﺔ  ١٩٦١ورأت اﻟﻨﻮر ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺘﺄﻣني .واﻟﻴﻮم ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﻟﺒﻨﺎن ،ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻀﻮر ﰲ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وﺗﺮﻛﻴﺎ وﺷامل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻛام ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﰲ اﻟﺪول
اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى .وﺗﻨﺸﻂ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣني ،ﻣﻦ
اﻻﻛﺘﺘﺎب ووﺳﺎﻃﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣني ووﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘﺄﻣني إﱃ إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻐري.
ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺎﺳﻜﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل  ٢١ﴍﻛﺔ ﰲ  ١٣دوﻟﺔ ،وﺗﺘﺪاول أﻗﺴﺎط ﺗﺄﻣني ﺗﺘﺠﺎوز ١٫٥
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣرييك.

لالنهيارات واالنزالقات نتيجة قطع
ُ
األشـجــار التي كانت تمسك التربة".
ُ
وي ـض ـي ــف" :م ـه ـمــا قـمـنــا ب ـم ـحــاوالت
ُ
تــرقـيـعـيــة مـكـلـفــة جـ ـدًا مل ـنــع تـســريــب
امل ـل ــوث ــات ن ـحــو املـ ـخ ــزون ــات املــائ ـيــة
ّ
ال ـج ــوف ـي ــة ،ف ـ ــإن ال ـت ـج ــارب الـســابـقــة
فــي الـســدود والـبــرك الجبلية أثبتت
ّ
أن الطبيعة أق ــوى مــن كــل مـحــاوالت
الوقوف بوجهها".

ّ
معمل السويجاني ُمحتل؟

انتهت األعمال في معمل الفرز القائم
فــي بلدة بعقلني ،واملـعــروف بمعمل
"الـســويـجــانــي" ،نسبة إل ــى أن ــه تابع
التحاد بلديات الشوف السويجاني،
ع ـ ــام  .2008يـ ـق ــول امل ـت ـع ـهــد امل ـل ـتــزم
أعـ ـ ـم ـ ــال املـ ـعـ ـم ــل نـ ــزيـ ــه ب ـ ــري ـ ــدي فــي
ُ
اتـصــال مــع "األخ ـبــار" ،إنــه لــم تباشر
األعمال في املعمل إال عند بداية أزمة
النفايات في عــام  ،2015وتــم تفعيل
العمل الفعلي للفرز فــي عــام ،2016
على أن يستقبل يوميًا نحو  26طنًا
من  7بلديات فقط ،من ضمنها بلدية
كفرنبرخ .في ما بعد ،وبعد اشتداد
أزمة النفايات ،بدأت بعض البلديات
تنضم وتطلب شمول نفاياتها ضمن
الكميات التي يفرزها املعمل ،إلى أن
وص ــل ع ــدد الـبـلــديــات املـشـمــولــة إلــى
 ،20األمــر الــذي ّأدى الى عجز املعمل
ّ
وتحوله الى "مكب للنفايات ،نتيجة
عـ ــدم الـ ـت ــزام االتـ ـح ــاد ب ـتــأمــن أرض
لطمر العوادم ونتيجة اشتداد األزمة
ومضاعفة كميات النفايات" ،وفق ما
يقول بريديُ .
ويضيف األخير إن هذا
الــواقــع (ع ــدم إيـجــاد مطمر للعوادم
ً
ومضاعفة كميات الـنـفــايــات ،فضال
عــن التوقف عــن دفــع الـبــدالت املالية
ّ
للمتهعد)ّ ،أدى الى عجز املعمل عن
تلبية ف ــرز الـكـمـيــات .الــافــت هــو ما
ي ـقــولــه ب ــري ــدي ،وه ــو أن ــه م ــع بــدايــة
إقرار خطة النفايات الحكومية ،ومع
بداية تشغيل املعمل وإعادة تأهيله،
"ه ــاج ـم ــت ب ـع ــض ال ـج ـه ــات امل ـع ـمــل،
وص ــادرت معداته وطــردت املوظفني
ّ
والـعـ ّـمــال وتسلمت إدارت ـ ــه!"ُ ،مشيرًا
الى أنه لم يعد يعرف الواقع الحالي
أقدم على تقديم شكوى
للمعمل وأنه ُ
ّ
ج ــزائ ـي ــة ضـ ـ ّـد "املـ ـحـ ـت ــل ــن" .ل ــم ُي ـسـ ّـم
ّ
بريدي الجهات التي احتلت املعمل،
ّ
لكنه أشار الى أنه بعد "السطو" على
املعمل ،تم تدبير أرض املطمر فورًا،
"وكأن هناك من قرر أن ُيدير نفايات
املنطقة فجأة".
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مصارف

 10مصارف لبنانية على الئحة أكبر  100مصرف عربي

ّ
صنفت  10مـصــارف لبنانية ضمن
أكبر  100مصرف في العالم العربي.
التصنيف جاء في دراســة تحليلية
أج ــراه ــا ات ـح ــاد املـ ـص ــارف الـعــربـيــة
ملـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــودات املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف الـ ـع ــربـ ـي ــة،
وكـ ـش ــف ع ـن ـه ــا أم ـ ــس األمـ ـ ــن ال ـع ــام
ّ
وسـ ــام ّ ف ــت ــوح .املـ ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة
امل ـ ـصـ ــن ـ ـفـ ــة ،ت ـم ـل ــك  %7م ـ ــن م ـج ـمــل
موجودات أكبر  100مصرف عربي،
وتدير ما قيمته  193مليار دوالر.
دراس ــة االت ـحــاد لـبـيــانــات املـصــارف
الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة  ،ت ـ ـش ـ ـيـ ــر إلـ ـ ـ ـ ــى دخـ ـ ـ ــول
10مـ ـ ـص ـ ــارف ل ـب ـنــان ـيــة ض ـم ــن أك ـبــر
 100مـ ـص ــرف ع ــرب ــي ،وهـ ـ ــي« :ب ـنــك
عـ ـ ـ ـ ــوده»« ،بـ ـن ــك لـ ـبـ ـن ــان واملـ ـهـ ـج ــر»،
«بنك بيبلوس»« ،فرنسبنك»« ،بنك
ب ـي ــروت»« ،ســوسـيـتــه ج ـنــرال بـنــك»،
«بـ ـن ــك ال ـب ـح ــر امل ـ ـتـ ــوسـ ــط»« ،ال ـب ـن ــك
ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ـف ــرنـ ـس ــي»« ،االع ـت ـم ــاد

الـلـبـنــانــي» ،و»ب ـنــك ب ـيــروت والـبــاد
العربية».
وق ـ ـ ــد احـ ـتـ ـل ــت اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة امل ـ ــرك ـ ــز األول ب ــال ـن ـس ـب ــة
إلـ ــى عـ ــدد امل ـ ـصـ ــارف املـ ــدرجـ ــة عـلــى
ال ــائـ ـح ــة ( 17مـ ـص ــرف ــا) ،وامل ـم ـل ـكــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة امل ــرك ــز الـثــانــي
( 12م ـصــرفــا) ،وثــالـثــا قـطــر ولـبـنــان
ّ
( 10م ـصــارف لـكــل مـنـهـمــا) ،ورابـعــا
الـ ـك ــوي ــت ( 9م ـ ـص ـ ــارف) ،وخ ــام ـس ــا
م ـصــر ( 8م ـ ـصـ ــارف) ،وس ــادس ــا كــل
من البحرين واملغرب ( 7مصارف)،
وسابعًا كــل مــن ليبيا والـجــزائــر (5
م ـص ــارف) .واح ـت ـلــت سـلـطـنــة عـمــان
املركز الثامن ( 4مصارف) ،والعراق
املركز التاسع ( 3مصارف) ،واألردن
املــركــز الـعــاشــر مــع دخ ــول مصرفني
أردنـ ـ ـي ـ ــن ض ـم ــن ق ــائ ـم ــة أكـ ـب ــر 100
مصرف عربي.

وبحسب بيانات أكبر  100مصرف
عربي لنهاية الفصل الثالث من عام
 ،2016تدير هذه املصارف موجودات
ّ
مجمعة تقدر بنحو  2.93تريليون
دوالر ،أي ن ـح ــو  %90مـ ــن مـجـمــل
موجودات القطاع املصرفي العربي.

إس ــامـ ـي ــا ض ـم ــن ق ــائ ـم ــة أكـ ـب ــر 100
مـ ـص ــرف عـ ــربـ ــي ،ت ــدي ــر مـ ــوجـ ــودات
تقدر بنحو  486مليار دوالر .ورغم
استمرار االضطرابات والضغوطات
السياسية واالقتصادية فــي كــل من
(هيثم الموسوي)

هناك  21مصرفًا اسالميًا
ضمن قائمة أكبر 100
مصرف عربي
وي ـب ـلــغ ح ـجــم م ــوج ــودات امل ـص ــارف
الخليجية الـ ـ  59ضمن قائمة أكبر
100مـصــرف عربي نحو  2تريليون
دوالر ،حيث تــديــر نحو  %68.2من
تلك األصول.
وي ـ ـ ـشـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى وج ـ ـ ـ ــود  21م ـص ــرف ــا

العراق ،وليبيا ،ومصر ،ال يزال عدد
مــن مصارفها يحتل مــراكــز متقدمة
ضمن قائمة أكبر  100مصرف عربي.
ّ
تصدر بنك قطر الوطني مجددًا
وقد
املصارف العربية بالنسبة إلى حجم
امل ــوج ــودات ،واح ـتــل املــرتـبــة األول ــى
عربيًا في نهاية الفصل الثالث من
عام  ،2016بموجودات بلغت 195.9
مليار دوالر .وقد تاله بنك اإلمارات
دبـ ــي ال ــوط ـن ــي ف ــي امل ــرت ـب ــة الـثــانـيــة
ع ــرب ـي ــا ،بـ ـم ــوج ــودات ب ـل ـغــت 121.5
مليار دوالر ،مقابل املرتبة الرابعة
في عام  .2015واحتل البنك األهلي
الـ ـتـ ـج ــاري امل ــرت ـب ــة ال ـث ــال ـث ــة عــرب ـيــا،
حيث بلغت موجوداته  117.0مليار
دوالر ،مقابل املرتبة الثانية في عام
 .2015وجــاء بنك أبــو ظبي الوطني
فـ ــي امل ــرتـ ـب ــة ال ــرابـ ـع ــة بـ ـم ــوج ــودات
بلغت  113.1مليار دوالر.

مرافئ

باخرة حاويات عمالقة ترسو في مرفأ طرابلس
عبد الكافي الصمد
ي ـخ ـطــو م ــرف ــأ ط ــراب ـل ــس م ـس ــاء ال ـيــوم
ال ـج ـم ـعــة خ ـط ــوة ن ــوع ـي ــة ت ـج ـع ـلــه فــي
م ـصــاف امل ــراف ــئ ال ـك ـبــرى والــرئـيـسـيــة
فــي لـبـنــان واملـنـطـقــة ،بــوصــول بــاخــرة
الحاويات العمالقة "،"cielo di Agadir
وهي من أكبر البواخر التي يستقبلها
املرفأ حتى تاريخه ،وهي بطول 184,5
مترًا ،وبعرض  25.5مترًا ،محملة بـ70
حــاويــة ب ــوزن  8672طـنــا مــن مختلف
البضائع.
وال ـ ـبـ ــاخـ ــرة ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـم ــل ال ـج ـن ـس ـيــة
املغربية ،وتملكها واحدة من كبريات
شــركــات الـنـقــل والـشـحــن الـبـحــري في
ال ـعــالــم ،آت ـيــة إل ــى مــرفــأ طــراب ـلــس من
مــال ـطــا ،وس ـت ـغــادر املــرفــأ غ ـدًا السبت
ب ـعــد أن ت ـف ــرغ ح ـمــول ـت ـهــا ،إلـ ــى مــرفــأ
مرسني التركي.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـخ ـطــوة ب ـعــد الـتـطــويــر
الكبير الذي شهده املرفأ في السنوات
ً
األخ ـيــرة ،أوال لجهة عمقه الــذي يبلغ

 15.2مترًا ،ورصيف طويل يبلغ طوله
 600متر بقدرته على استقبال ثالث
بــواخــر مــن ه ــذا ال ـنــوع دف ـعــة واح ــدة،
وم ـســاحــة ت ـنــاهــز ن ـصــف م ـل ـيــون متر
ً
مــربــع ،فـضــا عــن بقية املـنـشــآت التي
نـقـلــت امل ــرف ــأ إل ــى مــرحــة مـتـقــدمــة ،من
تنتشل طرابلس من واقعها
شأنها أن
ّ
ال ـب ــائ ــس ،وضـ ــخ الـ ــدم ف ــي شــرايـيـنـهــا
االقتصادية املتجمدة.
ويشكل وصول بواخر بهذه الضخامة
إلــى املرفأ باكورة نشاط كبير ينتظر
املـ ــرفـ ــأ فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات امل ـق ـب ـل ــة ،حـيــث
يــرتـقــب أن ي ـكــون ملــرفــأ طــراب ـلــس دور
مهم للغاية ،في إعــادة إعمار سوريا،
إذ "ب ـ ـ ــدأت ش ــرك ــات ك ـب ـي ــرة االتـ ـص ــال
ب ــامل ــرف ــأ ،طــال ـبــة اع ـت ـم ــاده م ــركـ ـزًا لها
باملستقبل القريب" ،حسب ما أوضح
لـ"األخبار" مدير املرفأ أحمد تامر.
يلفت تامر إلى أن "أمور املرفأ اختلفت
ب ـن ـح ــو واس ـ ـ ـ ــع عـ ـ ّـمـ ــا ك ـ ـ ــان ع ـل ـي ــه فــي
السابق ،فبعدما كان معتمدًا من قبل
تجار طرابلس والشمال فقط ،أصبح

ال ـ ـيـ ــوم ي ـس ـت ـق ـطــب شـ ــركـ ــات إقـلـيـمـيــة
ودول ـيــة ،ب ــدأت اتصاالتها معنا ومع
جهات رسمية ،من أجــل تطوير املرفأ
بسرعة" ،مشيرًا في هذا اإلطار إلى أن
"البنك اإلســامــي للتنمية قــدم قرضًا
لـتـطــويــر امل ــرف ــأ وت ـج ـه ـيــزه بـمـبـلــغ 63
مليون دوالر بال فوائد ،وربع القرض
هو عبارة عن هبة".

رصيف الحاويات في المرفأ
يمكنه التعامل مع أكبر سفن
الحاويات في العالم
ي ــرى تــامــر أن مــرفــأ طــراب ـلــس "جــاهــز
الستقبال جميع السفن والبواخر ،وأن
م ـع ــدات ج ــدي ــدة وم ـت ـط ــورة وضـخـمــة
س ـت ـص ــل إلـ ـ ــى املـ ــرفـ ــأ ال ـش ـه ــر امل ـق ـب ــل،
بهدف تسهيل العمل فيه وتسريعه"،
وي ــوض ــح أن "الـ ـش ــرك ــة الـ ـت ــي تـمـتـلــك
الـ ـب ــاخ ــرة امل ـ ــذك ـ ــورة س ـت ـع ـت ـمــد مــرفــأ

ط ــراب ـل ــس ،وأن واح ـ ــدة م ــن بــواخــرهــا
الـكـبـيــرة ستنظم رحـلـتــن فــي الشهر
من مرفأ طرابلس وإليه ،كذلك فتحت
مكاتب لها في طرابلس لهذه الغاية".
وي ــرى تــامــر أن "وص ــول هــذه الباخرة
ال ـض ـخ ـم ــة ي ــؤك ــد أن م ــرف ــأ طــراب ـلــس
اسـ ـتـ ـع ــاد دوره ال ـ ــرائ ـ ــد فـ ــي مـنـطـقــة
ش ـ ــرق املـ ـت ــوس ــط والـ ـع ــال ــم كـ ـل ــه ،وأن
حــوض رصـيــف الـحــاويــات ق ــادر على
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال كـ ــل ال ـ ـبـ ــواخـ ــر ،نـ ـظـ ـرًا إل ــى
ُ
التجهيزات املـتـطــورة الـتــي ز ِّود بها،
وبــاكــورة األعـمــال التي قمنا بها منذ
سنني عــدة أثـمــرت الـيــوم ثقة شركات
ال ـن ـقــل ال ـب ـحــريــة ال ـعــامل ـيــة ف ــي امل ــرف ــأ،
وأصـ ـب ــح ل ــدي ـن ــا خ ــط ب ـح ــري مـبــاشــر
بيننا وب ــن ع ــدد كـبـيــر مــن الـشــركــات
العربية والدولية" ،مضيفًا أن "رصيف
ال ـ ـحـ ــاويـ ــات فـ ــي املـ ــرفـ ــأ بــاس ـت ـطــاع ـتــه
ال ـت ـع ــام ــل م ــع أك ـب ــر س ـف ــن ال ـح ــاوي ــات
ف ــي ال ـع ــال ــم ،ألن ش ــرك ــة Gulf Tainer
امل ـخ ــول ــة ب ـت ـفــريــغ حـ ـم ــوالت ال ـبــواخــر
لديها تجهيزات متطورة تمكنها من

التعامل مع البواخر الكبيرة بسرعة
قياسية".
ويشير تــامــر إلــى أن مــرفــأ طرابلس
"الـ ـ ـ ـ ــذي فـ ـت ــح خـ ـط ــوط ــا بـ ـح ــري ــة مــع
مــرافــئ عــديــدة فــي املنطقة والـعــالــم،
أص ـبــح ي ـقــدم خ ــدم ــات مـتـنــوعــة ،من
ن ـق ــل الـ ـ ــركـ ـ ــاب ،إلـ ـ ــى ن ـق ــل ال ـب ـضــائــع
على اختالفها ،إلــى اسـتـخــدام سفن
الدحرجة (أي ّ
العبارات)" ،كاشفًا أنه
"سنطلق الشهر املقبل مزايدة إلنشاء
حوض عائم في مرفأ طرابلس ،وأن
ال ـش ــرك ــة امل ـت ـع ـهــدة إنـ ـش ــاء أهـ ـ ــراءات
فـيــه تـتـســع لـنـحــو  150أل ــف ط ــن من
الـ ـبـ ـض ــائ ــع ،س ـت ـب ــدأ ع ـم ـل ـهــا ال ـش ـهــر
املقبل".
ه ــذه النقلة الـنــوعـيــة فــي عـمــل مرفأ
طــرابـلــس يـ ّ
ـردهــا تــامــر إل ــى "الـخــدمــة
الـ ـس ــريـ ـع ــة واألس ـ ـ ـعـ ـ ــار ال ـت ـنــاف ـس ـيــة
الـ ـت ــي ي ـق ــدم ـه ــا املـ ــرفـ ــأ ،والـ ـ ـ ــذي دف ــع
قسمًا كـبـيـرًا مــن تـجــار ومـسـتــوردي
ومـ ـص ــدري طــراب ـلــس وال ـش ـم ــال إلــى
اعتماده خيارًا رئيسيًا لهم".

قطاع خاص
بطل ديزاين ّ
تضم ماركة ّMontbel

العرض الغنائي السنوي لجوقة SOS

أقامت شركة ألفا ،بــإدارة أوراسـكــوم لالتصاالت ،للسنة العاشرة،
ضمن برنامج "ألفا من أجل الحياة" للمسؤولية املجتمعية ،العرض
الغنائي الـسـنــوي لجوقة قــرى األط ـفــال  SOSلبنان بـعـنــوان "Joy
ً
 "to the Worldفــي قصر األونيسكو ،حيث أنشد  57طفال من
الجمعية أغاني ميالدية وفولكلورية للراحل زكي ناصيف ،وقدموا
استعراضًا مسرحيًا غنائيًا.
في املناسبة ،تمنى رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام
مروان الحايك "أن تتكرر هذه املناسبة ضمن برنامج "ألفا من أجل
الحياة" كي نحتفل مع األطفال".

احتفلت مجموعة بطل ديزاين القابضة بضم ماركة املفروشات
اإليطالية  Montbelإلــى تصاميم بطل فــي عــالــم الــديـكــور ،في
 14كانون األول ،في خالل حفل حضرته رئيسة مجلس إدارة
 Montbelمــانــويــا مونتينا ،وجـمــع مــن املهندسني اللبنانيني
واإليطاليني والعامليني .وشهد الحفل إعــان تخصيص قسم لـ
 Montbelفي صالة عرض بطل.
فــي املناسبة ،قــال رئيس مجلس إدارة بطل ديــزايــن القابضة،
تميزنا في ما ّ
حسني البطل" :منذ انطالقناّ ،
نقدم من مجموعات
ت ــراوح بــن الكالسيكية والحديثة واملـعــاصــرة ،واستحضارنا
تقدمه الشركة
لعالمة  Montbelاإليطالية ينطلق من تناغم ما
ّ
مــع مـفـهــومـنــا لـلـجـمــال واألن ــاق ــة والـتـمـ ّـيــز عـنــدمــا يـتـعــلــق األمــر
باملفروشات".
مــن جهته ،قــال مــديــر مبيعات  Montbelلوتشيو رافـيــدونــي:
"نـحــن عـلــى ثـقــة ب ــأن ه ــذه الـشــراكــة سـتـكــون مـصــدر نـجــاح لنا
ولبطل ديزاين على حد سواء".

مؤتمر مرسيدس ــ بنز
لشركات التأمين

دعــت شــركــة ت .غــرغــور وأوالده شــركــات التأمني الـتــي ّ
تميزت
بأدائها ّ
الجيد ِّللمشاركة في مؤتمر مرسيدس ـ بنز لشركات
ُ
ّ
التأمني الذي نظم ّمن  6إلى  8كانون األول  ،2016في شتوتغارت
أنظمة السالمة
بأملانيا ،حيث تلقى املـشــاركــون معلومات عــن ّ
املباشرة وغير املباشرة ،باإلضافة إلى معلومات تتعلق بإصالح

األض ــرار الناتجة من الـحــوادث وفــق إرش ــادات مرسيدس ـ بنز
ومبادئها التوجيهية.
ُ
علن برنامج املسابقة في العام املاضي ،في خالل املؤتمر
وقد أ ِ
األول إلدارة إصــاح األض ــرار الناجمة عن الـحــوادث الــذي ُعقد
في بيروت وشاركت فيه شركات التأمني على السيارات التي
تعاونت مع ت .غرغور وأوالده في خالل عام .2016
تعقيبًا على الحدث ،أشار املدير العام ملرسيدس ـ بنز وسمارت
لــدى ت .غــرغــور وأوالده سـيــزار عــون إلــى أنــه «بفضل تعاوننا
الوثيق والتزامنا تقديم خدمة ممتازة لنواجه معًا تحديات إدارة
الحوادث ،أصبحت عملية املطالبة أكثر كفاءة ومالئمة بالنسبة
إلى كافة زبائن مرسيدس ـ بنز في لبنان ،مع الحفاظ على أعلى
ّ
مزايا األمن والسالمة التي تتمتع بها سياراتهم».
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حسن حردان*
ّ
مثل تحرير األحياء الشرقية من مدينة حلب
ال ـس ــوري ــة مـنـعـطـفــا اس ـتــرات ـي ـج ـيــا ف ــي مـســار
ال ـح ــرب ال ـتــي تـخــوضـهــا س ــوري ــا وحـلـفــاؤهــا
ضــد ال ـقــوى اإلرهــاب ـيــة الـعــاملـيــة والتكفيرية،
وف ـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،أحـ ـ ــدث ص ــدم ــة ل ـل ــدول
الــراعـيــة والــداع ـمــة لـهــذه ال ـقــوى الـتــي تــآمــرت
على سوريا إلسقاط نظامها الوطني املقاوم،
وك ـس ــر ظ ـه ــر م ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ،ال ـت ــي تـشـكــل
سوريا عموده األساسي.
إن تحرير األحياء الشرقية من حلب وإعــادة
تــوح ـيــد امل ــدي ـن ــة ف ــي ك ـنــف ال ــدول ــة الــوطـنـيــة
الـ ـس ــوري ــة ،أسـ ـق ــط رهـ ــانـ ــات ت ــرك ـي ــا والـ ـ ــدول
الغربية والـعــربـيــة الرجعية على إطــالــة أمد
حرب االستنزاف ضد الدولة السورية وقوى
امل ـقــاومــة ،كـمــا أح ـبــط مـخـطـطــات ه ــذه ال ــدول
ل ـت ـق ـس ـيــم سـ ــوريـ ــا ،واس ـ ـت ـ ــدراج روسـ ـي ــا إل ــى
حرب استنزاف على الطريقة األفغانية التي
تختلف ظروفها اختالفًا جذريًا ّ
عما يجري
في سوريا.
عـلــى أن ه ــذا الـنـصــر الـثـمــن بـتـحــريــر أحـيــاء
حلب الشرقية بسرعة قياسية طرح األسئلة
ب ـشــأن مستقبل ال ـحــرب ضــد ق ــوى اإلرهـ ــاب،
فيما تبقى مــن مناطق تخضع لسيطرتها،
وعما إذا كان بمقدور هذه القوى االستمرار
ف ــي مــواص ـلــة ح ــرب االس ـت ـن ــزاف ض ــد الــدولــة
الـســوريــة ،بــدعــم مــن ال ــدول الغربية الساعية
إلى محاولة ابتزاز سورية بمقايضتها بورقة
مساعدتها في إعــادة إعمار ما دمرته القوى
اإلرهابية ،مقابل حصول الجماعات املوالية
للغرب على حصة وازنــة فــي الحكم ،أي دفع
الدولة السورية إلى التسليم بتقاسم السلطة
مــع ه ــذه ال ـقــوى كـشــرط مسبق لـقـيــام الـغــرب
بتمويل إعادة البناء.
إن من يقرأ املشهد السوري ميدانيًا وسياسيًا
يلحظ بشكل واضح أن إدامة حرب االستنزاف
لم تعد ممكنة وأن قــدرة الــدول الغربية على
اب ـ ـتـ ــزاز س ــوري ــا بـ ـتـ ـن ــازالت س ـيــاس ـيــة بــاتــت
ضعيفة جدًا ،إذا لم تكن معدومة بعد هزيمة
املسلحني في حلب.
فـعـلــى ال ـص ـع ـيــد امل ـي ــدان ــي ،تـظـهــر املـعـطـيــات
والوقائع أن هناك العديد من العوامل املهمة
الـتــي تـ ّ
ـرجــح تسريع عملية تطهير مــا تبقى
مــن مناطق ســوريــة مــن سيطرة اإلرهــابـيــن،
وبــالـتــالــي إع ــان االن ـت ـصــار الـكــامــل لـســوريــا
وحلفائها عـلــى جـيــوش اإلرهــابـيــن وال ــدول
املساندة والداعمة لهم في عام .2017

وهذه العوامل تتجسد باآلتي:
ً
أوال ،ان ـه ـي ــار م ـع ـنــويــات اإلره ــابـ ـي ــن .لـقــد
أدت هزيمة الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة املسلحة
ف ــي ح ـلــب إل ــى ان ـه ـيــار كـبـيــر ف ــي مـعـنــويــات
الـ ـجـ ـم ــاع ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة امل ـس ـل ـح ــة وزي ـ ـ ــادة
الـ ـخ ــاف ــات واالنـ ـقـ ـس ــام ــات فـ ــي مـ ــا بـيـنـهــا،
وهـ ــو م ــا ظ ـهــر م ــن خـ ــال احـ ـت ــدام ال ـص ــراع
بني «جبهة النصرة» و«أح ــرار الـشــام» على
خلفية املــوقــف مــن ات ـفــاق خ ــروج املسلحني
املحاصرين من بعض أحياء حلب الشرقية،
مقابل إخ ــراج الجرحى واملــرضــى واملسنني
من بلدتي كفريا والفوعة املحاصرتني.
ث ــان ـي ــا ،ت ــراج ــع عــزي ـمــة امل ـس ـل ـحــن وضـعــف
قــدرتـهــم عـلــى مــواصـلــة الـقـتــال انـطــاقــا من
أن أملهم فــي تحقيق املكاسب امليدانية قد
تالشى وأنــه لــن يكون بمقدورهم الصمود
أم ــام هـجـمــات الـجـيــش ال ـس ــوري وحـلـفــائــه،
ولهذا فقد فقدوا األمل في تحقيق أهدافهم
التي سعوا إليها منذ بداية حربهم ،ال سيما
ب ـعــد االخـ ـت ــال الـكـبـيــر ف ــي م ــوازي ــن ال ـقــوى
فــي غـيــر مصلحتهم ،وت ــراج ــع ق ــدرة ال ــدول
ال ــداع ـم ــة ل ـهــم ع ـلــى مــواص ـلــة دع ـم ـهــا ،فيما
التداعيات السلبية لفشل الحرب اإلرهابية
فــي تحقيق أهــدافـهــا ب ــدأت تظهر نتائجها
فــي قـلــب ه ــذه الـ ــدول مــن خ ــال الـتـفـجـيــرات
اإلرهابية التي حدثت في العديد من املدن،
الغربية والتركية واملرشحة إلــى التصاعد
مــع ع ــودة الـعـنــاصــر اإلرهــاب ـيــة الـهــاربــة من
ميدان القتال ،في سوريا ،إلى هذه الدول.
ثالثًا ،االرتفاع الكبير في معنويات الجيش
ال ـعــربــي ال ـس ــوري وال ـق ــوى الـحـلـيـفــة ل ــه في
مـقــابــل ان ـه ـيــار مـعـنــويــات اإلره ــاب ـي ــن ،مما
سيكون له أثره الهام على مسار القتال في
امل ـيــدان لتحرير مــا تبقى مــن مناطق تحت
سيطرة اإلرهابيني.
راب ـع ــا ،إن امل ـنــاطــق املـتـبـقـيــة تـحــت سيطرة
امل ـس ـل ـحــن ه ــي أقـ ــل م ـســاحــة وأق ـ ــل وعـ ــورة
وصعوبة من املناطق التي حررها الجيش
الـ ـس ــوري ف ــي املــرح ـلــة ال ـســاب ـقــة ف ــي أع ـقــاب
الـحـضــور الـعـسـكــري الــروســي الـنــوعــي ،في
نهاية أيلول من عام .2015
خامسًا ،إن مــا تبقى مــن مسلحني بــات أقل
ع ــددًا وخـبــرة وق ــدرة على مــواجـهــة الجيش
الـ ـس ــوري وح ـل ـف ــائ ــه ،ذلـ ــك أن امل ـس ـج ـلــن قد
خ ـس ــروا ف ــي م ـعــارك ـهــم ال ـســاب ـق ــة ،ال سيما
األخيرة في حلب ومحيطها ،نخبة قياداتهم
ومقاتليهم ،ومــا تبقى منهم أقــل استعدادًا
وقدرة على القتال.

سادسًا ،عدم قــدرة املسلحني على تعويض
خـســائــرهــم إن لـنــاحـيــة ال ـس ــاح والــذخ ـيــرة
أو لناحية املـقــاتـلــن بسبب إق ـفــال الـحــدود
األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ومـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـحـ ــدود

التركية ،فمن املعروف أن قدرة املسلحني
ّ
فــي الـســابــق على مــواصـلــة الـقـتــال وشــن
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات املـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــة واسـ ـتـ ـع ــادتـ ـه ــم
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ب ـع ــض املـ ـن ــاط ــق ال ـتــي

مالحظات على هامش اللحظة الدولية الراهنة
غسان ملحم*
م ــن ال ــواض ــح أن ال ـص ــورة الــراه ـنــة لـلــواقــع
الـ ــدولـ ــي ،أو ب ــاألح ــرى امل ـش ـهــد الـسـيــاســي
الدولي ،تشير إلى تفاعل وتداخل مختلف
أنحاء الخريطة العاملية املركبة في الوقت
الـحــاضــر ،وذل ــك على نحو كبير وال مثيل
ل ــه م ــن ق ـب ــل .وه ـ ــذا ل ـيــس ب ــاألم ــر ال ـجــديــد،
ّ
ولكنه يــدل على حالة الترابط أو االعتماد
املتبادل ،العضوي والخطير ،وال سيما بني
املشهد السياسي الغربي من جهة ،واملشهد
السياسي العربي واملشرقي ،وكذلك املشهد
املـيــدانــي واألمـنــي الـعــربــي واإلســامــي ،في
إشارة إلى ما يحصل في العديد من البلدان
العربية واإلســامـيــة ،مــن جهة أخ ــرى .فما
يجري من أحداث أمنية وسياسية في هذا
البلد أو ذلك من العاملني العربي واإلسالمي
لــم ول ــن تقتصر مفاعيله وتــداعـيــاتــه على
املنطقة أو اإلقليم فحسب ،بل إنها تتعداه
إل ـ ــى مـ ــا وراء الـ ـ ـح ـ ــدود ،ف ـت ـص ـيــب ال ـع ــال ــم
الغربي ،بفضاءيه األوروبي واألميركي ،بل
املـجــال الــدولــي للعالم بــأســره ،وهــي الزمــة
ملحوظة وملموسة ،تسود وتطبع الزمن
السياسي الحالي من «صراع الحضارات».
مــن أب ــرز الـتـحــوالت أو الـتـطــورات األخـيــرة
فـ ـ ــي املـ ــرح ـ ـلـ ــة امل ـ ـ ـعـ ـ ــاصـ ـ ــرة ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـع ـكــس
اإلره ــاص ــات األول ــى أو األســاس ـيــة للحظة
السياسية والتاريخية الراهنة ،االتجاه أو
التحول إلى اليمني ،ومنه اليمني املتطرف،
في أرجــاء وأنحاء الغرب كافة ،في أوروبــا
كما فــي أمـيــركــا .هــذا املعطى املستجد في

أك ـث ــر م ــن م ـك ــان ،وف ــي أك ـث ــر م ــن م ـي ــدان أو
ســاحــة سـيــاسـيــة ،إنـمــا ي ــدل عـلــى تـعـثــر أو
حتى فشل تجربة األوروبيني واألميركيني
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة امل ـ ـس ـ ـتـ ــدامـ ــة
والديموقراطية ،طوال السنوات املنصرمة
مـ ــن ح ـق ـب ــة مـ ــا ب ـع ــد الـ ـح ــداث ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
وزمــن العوملة النيوليبرالية ،وفــي مرحلة
مــا أم ـســى ُي ـعــرف ب ـث ــورات الــربـيــع الـعــربــي
وبـ ـع ــض الـ ـصـ ـح ــوة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،أو لـنـقــل
ص ــراح ــة ال ـ ـ ــردة أو ال ــرج ـع ـي ــة اإلس ــام ـي ــة.
فـصـعــود الـيـمــن ،ولـيــس الـيـمــن التقليدي
فحسب ،بل اليمني املتطرف أو الراديكالي
أي ـضــا ،وكــذلــك ف ــوزه وان ـت ـصــاره حـتــى في
ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ك ـمــا ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة األميركية أو ربما فرنسا وأوروبا،
ك ـخ ـيــار س ـيــاســي ي ـعـ ّـبــر ع ــن نـفـســه ويـلـقــى
تــأيـيــد الـنــاس أو استحسانهم ،املــواطـنــن
والـ ـن ــاخـ ـب ــن األمـ ـي ــركـ ـي ــن واألوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن،
يفرض نفسه ويلقي بثقله على السياسة
الدولية املعاصرة .هذه العودة الوازنة أو
الـحــاسـمــة لـلـيـمــن ،أو ب ــاألح ــرى اليمينني
ال ـت ـق ـل ـيــدي وخ ــاص ــة امل ـت ـط ــرف ،إل ــى حلبة
الصراع أو التنافس السياسي في األنظمة
الديموقراطية لـلــدول الغربية ،ورجحانه
ف ــي مـ ـي ــزان ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة والـلـعـبــة
ال ــداخ ـل ـي ــة واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة قــد
ً
يعكسان تبدال في املــزاج السياسي للرأي
الـعــام الـغــربــي ،األوروب ــي واألمـيــركــي ،وقد
يـ ـعـ ـب ــران عـ ــن م ــوق ــف س ـي ــاس ــي لـلـمـكـلـفــن
والـ ـن ــاشـ ـط ــن أو الـ ـف ــاعـ ـل ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن
واملقترعني العاديني فــي أوروب ــا وأميركا؛

ولكنهما يكشفان كــذلــك صـعــود الـتـيــارات
الـشـعـبــويــة الـقــومـيــة ،وال ـتــي ب ــدأت تضرب
أو تكسر الـفـكــرة الكونية ملصلحة النزعة
الـ ـق ــومـ ـي ــة ،ورب ـ ـمـ ــا ال ـع ـص ـب ـي ــات ال ـف ـئ ــوي ــة،
الدينية أو العرقية ،بذريعة وربما بحجة
الــدفــاع عــن املصلحة القومية أو الوطنية
العليا.
هذا التحول نحو اليمني ،كخيار سياسي
ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن أصـ ـق ــاع الـ ـغ ــرب وب ـل ــدان ــه
لـلـمــرحـلــة الـحــالـيــة مــن تــاريـخــه السياسي
الحديث واملعاصر ،قد يكون ،في مكان ما،
إضــافــة إلــى كونه ربما نتيجة أو حصيلة
الـفـشــل أو الـتـعـثــر فــي الـعـمـلـيــة أو الـحـيــاة
السياسية وفــي الخيارات االستراتيجية،
ولـ ـي ــس ال ـت ـك ـت ـي ـك ـيــة ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ظ ـهــور
وانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار بـ ـ ـ ــل ت ـ ـف ـ ـشـ ــي األص ـ ـ ــولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة أو
الراديكالية اإلسالمية في الفكر السياسي،
كما فــي املـمــارســة ،وكــذلــك فــي التشكيل أو
التنظيم الـسـيــاســي .وإن كــانــت األصــولـيــة
تختلف عن الراديكالية ،إن من زاوية اللغة،
أو حتى على صعيد الفكر الـسـيــاســي ،إال
أن ـه ـمــا ت ـت ـف ـقــان أو تـلـتـقـيــان ف ــي تــوصـيــف
نفس الحالة العامة ،السياسية والثقافية
واالجـتـمــاعـيــة ،الـتــي نــرصــدهــا ونقصدها.
ل ـقــد اج ـت ــاح ــت ه ــذه ال ـت ـي ــارات الـسـيــاسـيــة
وال ـ ـف ـ ـكـ ــريـ ــة األص ـ ــولـ ـ ـي ـ ــة والـ ــرادي ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة،
وكــذلــك املنظمات أو املـجـمــوعــات املنظمة،
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـتــي
ت ـج ـســدهــا ،ال ـع ــدي ــد م ــن األقـ ـط ــار الـعــربـيــة
واإلســام ـيــة ،وكــذلــك ال ـب ـلــدان الـغــربـيــة .بل
هي تسربت إلى داخل مختلف املجتمعات

الـحــديـثــة وال ـ ــدول األج ـن ـب ـيــة ،وق ــد شــوهــت
وضــربــت ال ـص ــورة الـحـقـيـقـيــة ملــا ُيصطلح
على تسميته بنظرية اإلســام السياسي،
ونـظــرتــه إل ــى ال ــدول ــة وال ـس ـيــاســة ،ورؤي ـتــه
فــي مـســألــة الـحـكــم والـسـلـطــة ،كـمــا أجـهــزت
عـلــى مـشــروعــه الـحــديــث واملـعــاصــر وفـكــرة
أو مقولة الحداثة على الطريقة اإلسالمية.
لـ ـق ــد أصـ ـبـ ـح ــت األف ـ ـ ـكـ ـ ــار أو ال ـ ـطـ ــروحـ ــات
األصــول ـيــة والــرادي ـكــال ـيــة اإلســام ـيــة مــادة
دس ـم ــة ل ـل ـخــوض والـتـحـلـيــل الـسـيــاسـيــن،
وذلـ ـ ــك ف ــي ال ـج ــام ـع ــات ومـ ــراكـ ــز األبـ ـح ــاث
ومعاهد الدراسات ،ولدى دوائر القرار وفي
ال ـصــالــونــات الـسـيــاسـيــة ،كـمــا بــن النخب
الفكرية واملثقفة ،حيث إنها تمخضت أو
انبثقت من مدرسة أيديولوجية أو فكرية،
ل ـه ــا جـ ــذورهـ ــا وامـ ـت ــداداتـ ـه ــا ال ـتــاري ـخ ـيــة
ومـ ـ ـش ـ ــاربـ ـ ـه ـ ــا وأصـ ـ ــول ـ ـ ـهـ ـ ــا وم ـ ـص ـ ــادره ـ ــا
ومـبــانـيـهــا الـفـكــريــة والـسـيــاسـيــة واملــاديــة،
ولكنها تجسيد أو تظهير التجاه سياسي
وت ــاري ـخ ــي وفـ ـك ــري م ـع ــن ،وهـ ــو تـكـفـيــري
وتخريبي وتــدمـيــري وإرهــابــي وإجــرامــي،
إال أن ـه ــا ت ـط ــرح األس ـئ ـل ــة م ــن ج ــدي ــد حــول
ح ـق ـي ـقــة ان ـ ـقـ ــراض زم ـ ــن ال ـ ـصـ ــراع ال ـف ـك ــري
واأليديولوجي وحتمية الدخول في طور
أو حـقـبــة ال ـص ــراع املـكـشــوف واملـعـلــن على
املصالح أو املكاسب ،وتعيد إحياء أو إذكاء
النقاش حول هذه اإلشكالية والخوض في
هذه املسألة.
كانت لظاهرة تصاعد بل تفاقم األصولية
اإلس ــامـ ـي ــة ،م ـت ــرت ـب ــات أو ت ـب ـع ــات بــال ـغــة
األهمية والخطورة على املدى القريب ،كما
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اإلرهاب؟
خسروها كانت مرتبطة بسرعة تعويض
خسائرهم العسكرية والبشرية.
ســاب ـعــا ،االخـ ـت ــال الـكـبـيــر ف ــي م ــوازي ــن
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـس ـ ــوري

وحـ ـلـ ـف ــائ ــه فـ ــي ظـ ــل عـ ـ ــدم قـ ـ ـ ــدرة الـ ـ ــدول
الــداع ـمــة لــإرهــاب ـيــن عـلــى تـغـيـيــر هــذه
املـ ــوازيـ ــن نـتـيـجــة ال ـح ـض ــور الـعـسـكــري
ال ــروس ــي الـ ــذي ف ــرض ت ــوازن ــا عسكريًا

تظهر
المعطيات
الميدانية أن
هناك العديد
من العوامل
المهمة التي
ّ
ترجح تسريع
عملية تطهير
ما تبقى من
مناطق سورية
من سيطرة
اإلرهابيين

أحبط تحرير حلب
مخططات تركيا
ودول غربية
وعربية لتقسيم
سوريا(أ ف ب)

على املــدى البعيد واالستراتيجي ،إذ أدى
انتشارها الكبير والخطير ،وقد أصبحت
هذه الظاهرة حالة مستشرية ومستفحلة،
إلـ ــى تـ ـص ــدع وت ـف ـك ــك ال ـب ـن ــى وامل ــؤس ـس ــات
واألنظمة في البلدان العربية واإلسالمية،
ورب ـ ـمـ ــا ت ـح ـل ــل أس ـ ــس وبـ ـن ــى ب ـع ــض ه ــذه
الـ ـ ـ ـ ـ ــدول ،وك ـ ــذل ـ ــك ت ــدمـ ـي ــر الـ ـ ـ ـ ــدول ن ـف ـس ـهــا
بالكامل ،وتدمير اقتصاداتها وجيوشها
وقواتها املسلحة ،بمعنى تدمير قدراتها
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة واس ـ ـت ـ ـنـ ــزاف
إمكاناتها املادية واللوجستية .وقد عمدت
ه ــذه ال ـت ـي ــارات أو ه ــذه ال ـح ــرك ــات لـضــرب
الطروحات أو املدارس السياسية األخرى،
الــوطـنـيــة والـقــومـيــة الـعــربـيــة والـلـيـبــرالـيــة
واالش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــة والـ ـيـ ـس ــاري ــة وال ـت ـق ــدم ـي ــة،
وإس ـقــاط ـهــا ،ب ــدل نـقــدهــا ومـنــافـسـتـهــا ،أو
الـ ــدفـ ــع ب ــاتـ ـج ــاه م ــراج ـع ـت ـه ــا أو ت ـصــويــب
خ ـط ــاب ـه ــا وس ـل ــوك ـه ــا ال ـس ـي ــاس ـي ــن .وه ــي
ت ـم ـك ـنــت م ــن ذل ـ ــك ،رب ـم ــا ألسـ ـب ــاب ع ــدي ــدة،
ومـنـهــا ال ـظــروف أو الـعــوامــل املــوضــوعـيــة،
ما أدى إلى االنهيار السريع والدراماتيكي
لتلك ال ـطــروحــات الـسـيــاسـيــة والـفـكــريــة أو
ال ـخ ـي ــارات األي ــدي ــول ــوج ـي ــة ال ـت ــي تـمـثـلـهــا.
واألخ ـ ـطـ ــر واألسـ ـ ـ ــوأ م ــن ك ــل ذل ـ ــك أن ه ــذه
األفكار أو هذه املذاهب الفكرية ،األصولية
والـ ــرادي ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة ،وال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات أو حـتــى
املـ ـجـ ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـح ــة الـ ـت ــي ت ـت ـب ـع ـهــا أو
تلتزمها ،تمكنت أيضًا من تفتيت الهوية
أو الثقافة الوطنية ،وبالتالي إشاعة حالة
م ــن ال ـف ــوض ــى ،ب ـعــد ال ـت ـخــريــب وال ـتــدم ـيــر،
وك ــذل ــك ال ـض ـي ــاع واالض ـ ـطـ ــراب ف ــي إدراك

وتـعــريــف الـهــويــة أو الشخصية الوطنية،
ف ـهــي لـيـســت م ـجــرد م ـ ــدارس أو ات ـجــاهــات
ف ـكــريــة وأي ــدي ــول ــوج ـي ــة ف ـح ـســب ،ب ــل أبـعــد
وأكثر من ذلك ،ذلك أنها من صنع وتدبير
بـعــض األج ـه ــزة األم ـن ـيــة وامل ـخــابــرات ـيــة أو
االس ـت ـخ ـب ــاري ــة ال ـغــرب ـيــة وال ـع ــرب ـي ــة ،األم ــر
الذي يجعل فرضية املؤامرة صحيحة إلى
حــد مــا ،كما فرضيات العجز أو الفشل أو
التقصير.
يبقى أن نـشـيــر ،لــدى مـقــاربــة هــذه املسألة
االسـتــراتـيـجـيــة مــن زاوي ــة الجيوپوليتيك
املـ ـع ــاص ــرة ،ومـ ــن ث ــم م ـح ــاول ــة اس ـت ـش ــراف
أب ـع ــاده ــا ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة ف ــي املـسـتـقـبــل،
س ـ ــواء ف ــي امل ـ ــدى امل ـن ـظ ــور أو غ ـيــر املــرئــي
والبعيد ،إلــى أن اإلرهــاصــات أو املؤشرات
الـ ـج ــدي ــة ل ـف ــرض ـي ــة انـ ـتـ ـق ــال وت ـف ـش ــي ه ــذه
األفـ ـك ــار أو الـ ـتـ ـي ــارات ال ـف ـك ــري ــة امل ـع ـس ـكــرة
وه ــذه املـجـمــوعــات أو املـنـظـمــات العقيدية
املـسـلـحــة ،أيـنـمــا كــان وحيثما ك ــان ،أخــذت
تـتـكــاثــر وتـتـكـثــف ط ــوال ال ـس ـنــوات القليلة
املاضية ،وبخاصة في الفترة األخيرة ،وال
سيما في داخل البلدان أو الــدول الغربية،
األوروب ـ ـي ـ ــة واألمـ ـي ــركـ ـي ــة .ف ـل ـيــس بــإم ـكــان
أحـ ـ ــد ،أي أحـ ـ ــد ،ف ــي خ ـض ــم الـ ـع ــومل ــة ،وف ــي
ظــل نظامها الـعــاملــي املـعــاصــر ،منع حركة
ان ـت ـق ــال األف ـ ـ ــراد وامل ـج ـم ــوع ــات وضـبـطـهــا
ب ــال ـك ــام ــل ،أو ال ـت ـح ـكــم ب ـه ــا وإخ ـض ــاع ـه ــا،
وكذلك ،ومن باب أولــى ،فإنه ليس بإمكان
أح ــد ،أي أح ــد ،ال ـحــد م ــن ان ـس ـيــاب األف ـكــار
واالت ـج ــاه ــات الـفـكــريــة عـبــر ال ـح ــدود وبــن
ال ـب ـلــدان وداخـ ــل املـجـتـمـعــات؛ وه ـنــا تكمن

أدى تفاقم
األصولية
اإلسالمية إلى
تصدع البنى
والمؤسسات
واألنظمة
وتفككها

استراتيجيًا فــي مواجهة الـقــوة األميركية
وحلف «شمالي األطلسي».
وه ـ ــذا ال ـ ـتـ ــوازن وال ـخ ـط ــوط ال ـح ـم ــراء الـتــي
فــرض ـهــا ال ـح ـضــور ال ــروس ــي م ـنــع الـتــدخــل
العسكري الغربي ،ودفع تركيا إلى االعتذار
مــن روسـيــا إثــر إسـقــاط طــائــرة الـســوخــوي،
وأجبر الحكومة التركية على التراجع عن
ق ـي ــام ال ـج ـيــش ال ـت ــرك ــي ب ـت ـج ــاوز الـخـطــوط
الـ ـحـ ـم ــراء فـ ــي م ــدي ـن ــة ال ـ ـبـ ــاب ،إث ـ ــر دخ ــول ــه
األراضــي السورية ملنع القوات الكردية من
إقــامــة كونفدرالية فــي شمال ســوريــة بدعم
أم ـي ــرك ــي ،واض ـط ــر الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رجــب
طيب أردوغــان إلى التراجع عن تصريحات
تصعيدية أطلقها أخيرًا ضد الرئيس بشار
األسد ،إثر التأنيب الروسي له على إخالله
بما اتفق عليه مع الرئيس فالديمير بوتني.
ثــامـنــا ،هــزيـمــة املسلحني فــي حـلــب وغـيــاب
أي أف ــق لـهــم فــي تحقيق أهــدافـهــم وتــراجــع
قــدراتـهــم واخـتــال مــوازيــن الـقــوى ملصلحة
الجيش السوري وحلفائه انعكس وسوف
يـ ـنـ ـعـ ـك ــس فـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــزيـ ــز خـ ـ ــط الـ ـتـ ـس ــوي ــات
وامل ـصــال ـحــات ،وه ــو م ــا تـجـلــى ف ــي انــدفــاع
املسلحني فــي الكثير مــن املـنــاطــق فــي ريف
دمشق إلى سلوك هذا الخيار والعودة إلى
كنف الدولة ،أو الذهاب إلى إدلب.
تاسعًا ،فقدان املسلحني للبيئة الحاضنة،
إمــا نتيجة ممارساتهم املشينة والبعيدة
عــن أي قـيــم ديـنـيــة يـ ّـدعــونـهــا ،وإم ــا نتيجة
ت ـحــول ف ــي مــوقــف ه ــذه الـبـيـئــة ال ـتــي بــاتــت
تضغط عليهم لعدم االستمرار في الحرب
وال ـق ـب ــول بــالـتـســويــة م ــع ال ــدول ــة ال ـســوريــة
بسبب فقدان أي جــدوى من االستمرار في
القتال.
عاشرًا ،لن يكون في مقدور الــدول الغربية
تـبــريــر اس ـت ـمــرار دعـمـهــا لـلـقــوى اإلرهــابـيــة
املتبقية والتي سيواجهها الجيش السوري
وحلفاؤه ،ألن هذه القوى هي تنظيم داعش
وجبهة النصرة (فتح الشام) وأحرار الشام
تــوأم النصرة ،وهــي تنظيمات مصنفة من
قبل مجلس األمن واألمم املتحدة باعتبارها
تنظيمات إرهابية.
أما على املستوى السياسي ،فإن التحول في
امليدان ملصلحة الجيش السوري وحلفائه
وان ـت ـق ــال امل ـ ــأزق إل ــى داخـ ــل ال ـ ــدول الــراع ـيــة
لإلرهابّ ،أديــا إلى إحــداث تبدل في املشهد
السياسي اإلقليمي والدولي.
وتجسد التبدل على الصعيد اإلقليمي في
موقف الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي

في إعالن أن الجيوش الوطنية في سورية
والعراق وليبيا والجزائر هي القادرة على
محاربة اإلرهاب ،ودعم مصر ملشروع القرار
الروسي في مجلس األمن ،األمر الذي شكل
صفعة موجعة للنظام الـسـعــودي ومحور
ً
دول ال ـخ ـل ـيــج ،وأح ـ ــدث ت ـح ــوال ف ــي املـشـهــد
السياسي الـعــربــي ع ــززه التصريح األخير
لــوزيــر الـخــارجـيــة الـجــزائــري ال ــذي أكــد فيه
أن اسـتـعــادة الــدولــة الـســوريــة لحلب يشكل
انتصارًا على اإلرهاب.
أما على الصعيد الدولي ،فقد تجسد التبدل
فــي اض ـطــرار تركيا إلــى التكيف مــع تــوازن
القوى الجديد في سوريا وسلوكها طريق
الـتـفــاهــم مــع روس ـي ــا ،فـيـمــا الـ ــدول الغربية
بـ ـ ــدأت ت ـش ـهــد تـ ـح ــوالت داخ ـل ـي ــة عـكـسـتـهــا
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة واالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
التمهيدية في فرنسا وإيطاليا وغيرها من
الــدول التي أدت إلــى صعود التيار اليمني
املـتـطــرف الــداعــي إل ــى الـتــوقــف عــن سياسة
دع ــم اإلره ـ ـ ــاب .ه ــذا اإلرهـ ـ ــاب الـ ــذي تسبب
دول تعاني من أزمات
بموجات الهجرة إلى ٍ
اقتصادية ومالية واجتماعية على خلفية
اشتداد املنافسة االقتصادية العاملية على
األس ـ ــواق ،وال ـح ــروب األم ـيــرك ـيــة ،وسـيــاســة
الفوضى الهدامة التي اعتمدتها الواليات
املتحدة لتغيير األنظمة الشرعية املناهضة
للهيمنة األميركية.
ف ــي امل ـقــابــل ،إن الـحـكــومــة الـتــركـيــة ل ــم يعد
أمامها من خيار ســوى االتـفــاق مع روسيا
وإي ـ ــران لـلـتــوصــل إل ــى ح ــل يـحـفــظ لـهــا مــاء
ال ــوج ــه ،وبــال ـتــالــي امل ـشــاركــة ف ــي التعجيل
بالحل السياسي لألزمة على األســس التي
تطرحها كــل مــن روس ـيــا وإيـ ــران وســوريــا،
ويبدو أن االجتماع الثالثي لوزراء خارجية
ودفـ ــاع تــركـيــا وإيـ ــران وروس ـي ــا ي ـنــدرج في
هذا السياق الذي بات الفرصة األخيرة أمام
الحكومة التركية لتجنب املزيد من تداعيات
فشل رهاناتها في سوريا.
ان ـطــاقــا م ــن ه ــذه ال ـع ــوام ــل امل ــذك ــورة آن ـفــا،
يمكن القول إن الحديث عن إمكانية إدامــة
الحرب اإلرهابية ملواصلة استنزاف سورية
باتت ضعيفة ،وإن الجيش السوري وبدعم
م ــن ح ـل ـفــائــه س ـي ـك ــون ق ـ ـ ــادرًا ع ـل ــى تـحــريــر
م ــا تـبـقــى م ــن مـنــاطــق بـســرعــة ك ـب ـيــرة ،وإن
عــام  2017سيكون على األرج ــح عــام إعــان
انتصار سوريا وحلف املقاومة على الحرب
اإلرهابية التكفيرية العاملية.
*صحافي لبناني

خـ ـط ــورة م ـث ــل ه ـ ــذا ال ـف ـك ــر ال ـس ـي ــاس ــي ،أو
باألحرى هذا النمط من التفكير السياسي
بـ ـط ــريـ ـق ــة جـ ـ ــذريـ ـ ــة ،مـ ـتـ ـط ــرف ــة ومـ ـتـ ـش ــددة
ومـتـعـصـبــة ،والـ ــذي يـغـلــب عـلـيــه ،بطبيعة
الـحــال ،الطابع أو املظهر اإلســامــي .هكذا
ب ــدأت حــالــة الـفــوضــى والـهـسـتـيــريــا تنتقل
إلـ ــى داخ ـ ــل امل ـج ـت ـم ـعــات ال ـغ ــرب ـي ــة ،وت ـهــدد
الدول أو األنظمة السياسية واالجتماعية
الـغــربـيــة .ومــا ال ـحــوادث األمـنـيــة واألعـمــال
اإلره ــابـ ـي ــة ف ــي الـ ـغ ــرب سـ ــوى دل ـي ــل قــاطــع
على ذلك ،فقد تغلغلت هذه التيارات وهذه
الـتـنـظـيـمــات ف ــي أوروبـ ـ ــا وأم ـي ــرك ــا .ب ــل إن
بـعــض ه ــذه الـعـنــاصــر أو املـجـمــوعــات هــو،
فــي األس ــاس وف ــي األص ــل ،مــوجــود ومقيم
فــي األوس ــاط الشعبية ،الفقيرة والبائسة
واملهمشة ،للمسلمني والـعــرب هـنــاك ،وقد
قدم أو استقدم من حيث هو في الغرب إلى
بعض األماكن الساخنة أو البؤر املتفجرة
في الشرق ،أو لنقل املشرق .على كل حال،
ي ـب ــدو أن وطـ ــأة ه ــذه ال ـظ ــاه ــرة ال ـخ ـط ـيــرة،
وربـمــا املـعــديــة ،بالنظر إلــى وتـيــرة ورقعة
ان ـ ـت ـ ـشـ ــارهـ ــا ع ـ ـلـ ــى خـ ــري ـ ـطـ ــة الـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــا
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ـل ـع ــال ــم امل ـ ـعـ ــاصـ ــر ،والـ ـع ــال ــم
ال ـغــربــي بــال ـط ـبــع ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى صـعــود
وتـصــاعــد أنـشـطــة اإلســامـيــن األصــولـيــن
أو ال ــراديـ ـك ــالـ ـي ــن ،أو ح ـت ــى ال ـت ـك ـف ـيــريــن،
تـشـتــد وت ـتــزايــد ب ــاط ــراد ،وت ـفــرض نفسها
بشدة وبقوة على أجندات وجــداول أعمال
الـحـكــومــات والـنـخــب السياسية والفكرية
ودوائ ــر ال ـقــرار ومــواقــع الـنـفــوذ وجماعات
الـضـغــط وامل ـصــالــح ف ــي أوروب ـ ــا وأم ـيــركــا،

ول ـك ــل ح ـســابــاتــه .ول ـك ــن ت ـنــامــي الـتـعـصــب
والتطرف والحقد والكراهية ،كما الرهاب
اإلس ــام ــي أو اإلس ــام ــوف ــوب ـي ــا ،وب ـص ــورة
م ـش ـت ــرك ــة ،مـ ــن اإلس ـ ـ ـ ــام ،ولـ ـي ــس اإلس ـ ــام
السياسي وحده ،أمسى حالة عامة ،شائعة
ورائجة بني الناس ولدى الرأي العام.
من أبــرز املفارقات التي يمكن أن نسجلها
وأن ن ـقــف ع ـن ــده ــا ،ل ــدى م ـش ــاه ــدة أح ــداث
ومستجدات اللحظة الــراهـنــة مــن التاريخ
أو الـ ــزمـ ــن ال ـس ـي ــاس ــي ومـ ـح ــاول ــة تـفـسـيــر
وإدراك ما يحصل في الحاضر وما يمكن
أن يتبع في املستقبل ،أننا ،في هذه اللحظة
السياسية والتاريخية ،وفي الوقت نفسه
الـ ـ ــذي ي ـت ـجــه ف ـي ــه الـ ـك ــون ال ـس ـي ــاس ــي ك ـلــه،
ال ـش ــرق وال ـغ ــرب ،كـمــا ال ـش ـمــال وال ـج ـنــوب،
ن ـحــو امل ــزي ــد م ــن االن ـف ـت ــاح وال ـت ـح ــري ــر فــي
الـ ـتـ ـج ــارة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد واملـ ـ ـ ــال واألسـ ـ ـ ــواق
وال ـ ـ ـحـ ـ ــدود وال ـ ـ ـ ـ ــدول وال ـ ـقـ ــوم ـ ـيـ ــات ،ت ـحــت
تأثير العوملة النيوليبرالية وفــي زمــن ما
بـعــد الـحــداثــة ،نـجــد أن الـخـطــاب والـسـلــوك
الـسـيــاسـيــن ،وبــالـتــالــي الـسـيــاســة الــدولـيــة
والـفـكــر الـسـيــاســي ،تـتـجــه كـلـهــا ،وذل ــك في
ات ـجــاه مـغــايــر بــل مـعــاكــس لـلـتـيــار ومـســار
األمور ،نحو املزيد من التعصب والتطرف
والتمسك بل التشبث بالعصبيات الفئوية،
األولية وربما البدائية والرجعية التي قد
سبقت الفكرة الوطنية أو القومية ،وكذلك
ال ـف ـك ــرة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،ل ـل ــدول ــة وال ـس ـي ــادة
وال ـح ــداث ــة ،وم ــن ب ـعــدهــا ،بـطـبـيـعــة ال ـحــال،
الديموقراطية والحكم الرشيد!
*أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية
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سوريا

على الغالف

ُ
ّ
فتحت «علبة الحكايا» المخبأة في حلب .في مركز اإليــواء الموقت في قرية
جبرين قرب المطار الدولي ،أخرج المئات من أهالي كفريا والفوعة أوجاعهم
وذكريات الحصار ،قبل أن ترافقهم مجددًا نحو منطقة حسياء في ريف حمص
حيث ّ
مقر إقامتهم قبل تحقيق «حلم العودة» إلى بيوتهم .العجزة واألطفال
والنساء والمصابون افترشوا األرض ،فاتحين أجسادهم لبعض الدفء والطعام
وأحباء ُاستشهد المئات منهم ْ
المحرومين منه .تركوا خلفهم إخوة ّ
كي يمنعوا
َ
بقي ومن ّ
المجزرة الكبرى فوق أرضهم« .نحن عائدون ّ
حرر حلب»،
بهمة من
ّ
ّ
المخيم فوق ادلب؟
يقولون ...لكن من يتغلب على الموت

والفوعة
كفريا
ُ
علبة الحكايا تفتح

الخارجون تركوا
خلفهم إخوة
ّ
وأحباء ُاستشهد
المئات منهم
ليمنعوا المجزرة
الكبرى (أ ف ب)

تقرير

من  4000إلى  ...2500مع وقف التنفيذ
بعد االتـفــاق على خــروج  2500مدني من قريتي
كفريا والفوعة مقابل اآلالف من مسلحي أحياء
ُ ّ
حلب الشرقية وباقي العائالت ،خفض الرقم أخيرًا
إل ــى حــوالــى الـنـصــف .االت ـف ــاق ال ــذي خ ــرق وع ـ ّـدل
مــرات عدة لم يصل إلى مستوى التنفيذ املطلوب
من قبل دمشق وحلفائها .رقم  2500سيستكمل
مع اتفاق رديف يتعلق ببلدتي مضايا والزبداني
في ريف دمشق الغربي ،رغم ّأن هذا االتفاق األولي
كان سيرفع عدد الخارجني من القريتني االدلبيتني
إلى  .4000نصف انجازُ ،حقق بما يخص كفريا
والفوعة حيث ال يزال يقطن حوالى  20000نسمة
دام منذ آذار .2015
في حصار ٍ

حلب ـ إيلي حنا
يـنــزل مــن الـبــاص ودمــوعــه تسابق
ال ـث ـلــج امل ـن ـه ـمــر .يـعـجــز ع ــن إجــابــة
املتطوع في الهالل األحمر إن كان
بحاجة لعناية طبيةَ .يـ ّـمــم وجهه
ن ـح ــو م ــدخ ــل ال ـ ـبـ ــاب ح ـي ــث يـلـفــح
ض ـ ــوء امل ـ ــداف ـ ــئ .ي ــدخ ــل أب ـ ــو مــاهــر
وزوجته ويفترش إلى جانب أقرب
مدفأة غاز صغيرة .يحبس أنفاسه
َ
وع َبراته ،ويقول «الحمدلله».
نسأله عن «باقي العائلة» ،لتخونه
ُمـقـلـتــاه م ـج ــددًا« :ع ـن ــدي اب ـن ـتــان...
رفض املسلحون أن تخرجا معنا».
ابنتا الــرجــل الستيني متزوجتان
مــن شــابــن ينتميان ال ــى «الـلـجــان
الـشـعـبـيــة» امل ــداف ـع ــة ع ــن الـبـلــدتــن
املحاصرتني .جيران كفريا والفوعة
يعرفون بعضهم البعض .من خرج
في الباصات ّ
مدونة أسماؤهم لدى
امل ـس ـل ـح ــن ،واذالل األهـ ــالـ ــي عـمــل
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في ُثالثة
«هنغارات» استقبل
األهالي قبل
نقلهم نحو حسياء
في ريف حمص
(أ ف ب)

طـبـيـعــي ل ــم ي ـتــوانــوا ع ــن فـعـلــه في
سنوات الحرب.
ُ
زوجـتــه تـعـ ّـدد جيرانها «الطيبني»
ف ــي رام حـ ـم ــدان ومـ ـع ــرة م ـصــريــن،
وتــذكــرهــم بــالــدعــاء والـخـيــر« .نــص
ادل ــب مغلوب على أم ــره ــا ...األمير
ي ـح ـك ــم بـ ــس كـ ـم ــان ال ـط ــائ ـف ـي ــة عــم
تكبر» ،تقول لـ»األخبار».
فـ ــي ث ــاث ــة «ه ـ ـن ـ ـغـ ــارات» م ـت ـص ـلــة،
ُجهزت الفرش والبطانيات وعيادة
متنقلة ومطبخ صغير الستقبال
موقت ملئات الخارجني مــن جحيم
الحصار االدلـبــي ،قبل نقلهم نحو
م ـن ـط ـقــة ح ـس ـي ــاء ف ــي ريـ ــف حـمــص
ُ
حيث السكن« ...إلى أن تفرج».
فــي زواي ــا املـسـكــن ل ـ ّـم شـمــل جــزئــي،
ُ
تلملم العائالت حكاياهاُ .معظمها
مــع مــن حــالـفــه ال ـحــظ ول ــم يـكــن في
قريته يــوم سقوط مدينة ادلــب في
آذار  2015واقفال آخر طريق يصل
كـفــريــا وال ـفــوعــة بـمـنــاطــق سيطرة
ال ــدول ــة الـ ـس ــوري ــة ...أو م ــن أهــالــي
البلدتني القاطنني سابقًا خارجها
لدواعي العمل.
ف ــي م ـن ـت ـصــف ال ـغ ــرف ــة وق ـ ــف رج ــل
ّ
وتحلق حوله بعض األطفال ُيعانق
شــابــا بــالـلـبــاس ال ـعـس ـكــري« :هـيــدا
ُصـ ـه ــري ن ـع ـتــز ب ـ ـ ــه ...ون ـف ـخ ــر ب ــه».
املقاتل في أحد التشكيالت الحليفة
للجيش ال ـس ــوري يختفي سريعًا
من املشهد .الخجل على ُم ّ
حياه لم
يمنع وال ــد زوجـتــه مــن رفــع صوته
م ــاح ـق ــا انـ ـسـ ـح ــاب ال ـ ـشـ ــاب« :ال ـل ــه
ي ـح ـم ـي ــك ...ب ـك ــرا انـ ــت بـ ــدك تــوصــل
ْ
برجلك لبيتنا ونعيش كلنا هنيك».

ّ
كنا نبقى على
الحياة
قيد
ّ
من المعلبات
الدواء
وعلب
المرمية جوًاّ
نصف ادلب
مغلوب على أمرها...
األمير يحكم بس
كمان الطائفية
عم تكبر

اتجاه القبلة!
يقترب خمسيني من أحد املتطوعني
ويسأله عن اتجاه القبلة في قرية
ّ
جبرين الحلبية .يدله عامل اإلغاثة
على االت ـجــاه .يضحك الــرجــل أمــام
اس ـت ـغــراب املـتـطــوع ويـ ــروي ل ــه :يا
حبيبي في الضيعة كانت الدعابة
ُ
تـفـضــي إل ــى تــوجـيــه الـقـبـلــة حسب
م ـكــان امل ـس ــاع ــدات امل ـل ـقــاة ّجـ ـ ّـوًا من
ال ـط ــائ ــرات ك ــل أشـ ـه ــر ...ك ــن ــا نبقى
ّ
على قيد الحياة من املعلبات وعلب
الدواء الهابطة .يهمس ابن الفوعة
إلى نازح ّبجانبه «املتطوعني آكلني
ّ
هم أكتر منا ...مزحة كانت مزحة».
ّ
ف ــي غ ــرف ــة أخ ـ ـ ــرى ،جـ ــو ال ــدع ــاب ــات
ي ـن ـك ـســر فـ ــي وج ـ ــه ص ـب ـي ــة تـمـســك
شـ ـطـ ـي ــرة ال ـ ـط ـ ـعـ ــام ،وتـ ـق ــربـ ـه ــا مــن
ث ـ ـغـ ــرهـ ــا وتـ ــرج ـ ـع ـ ـهـ ــا« .شـ ـكـ ـتـ ـه ــا»
والدتها ألحد األطباء :لم تأكل منذ
 30ساعة (وهــو الوقت الــذي بقيت

ف ـيــه ال ــدف ـع ــة ال ـثــان ـيــة م ــن األه ــال ــي
عـلــى مـعـبــر الــراشــديــن قـبــل سماح
املسلحني لهم بالدخول إلى حلب).
ت ـس ـم ــع امل ــراهـ ـق ــة شـ ـك ــوى ّأمـ ـ ـه ـ ــا...
تـقـتــرب مــن الطبيب وت ـقــول «كيف
آكــل ،في آالف جـ ّـوا بال أكــل ومــا رح
يـطـلـعــو .ل ـيــش أن ــا أح ـســن مـنـهــم».
يجمع محدثها أنـفــاســه بحثًا عن
ُ
إجــابــة علمية تـقـنـعـهــا .مــن بعيد،
ي ـقــول لـهــا أح ــد مــرافـقـيـهــا« :بـكــون
فرحان أخوكي اذا عرف إنو بقيتي
ّ
تحمر وجنتاها ،تأخذ
بــا أك ــل؟».
ال ـ ـس ـ ـنـ ــدويـ ــش وت ـ ـج ـ ـلـ ــس س ــري ـع ــا
ً
قاضمة لقمتها األولى.
ف ــي «ع ـل ـب ــة ال ـح ـك ــاي ــا» امل ـف ـت ــوح ــة،

ُيـخــرج حسن الــزيــن كــل طاقته بني
أعمدة الهنغار مع اثنني من أقاربه
الخارجني معه وابن خالته القاطن
في مدينة حلب.
لعبة «اللقيطة» أفرغت ضحكاتهم
وأصواتهم فوق كل بقعة .يركضون
كسجناء علموا ّ
توًا بحكم براءتهم.
ّ
ّ
«كــنــا نـبــرك (نجلس) فــي البيت كل
الــوقــت .ال مدرسة وال شغل» يروي
ال ـط ـف ــل .أح ـم ــد أتـ ــى م ــع والـ ــدتـ ــه .ال
ً
ينتظر اب ــن الـعـشــر س ـنــوات س ــؤاال
ع ــن بــاقــي أفـ ــراد األس ـ ــرة« .اخ ــوات ــي
ب ـت ـع ــرف (ف ـ ــي ال ـ ـل ـ ـجـ ــان) ...وال ـب ــاب ــا
ِبساعد بتوزيع الخبز بس ترميهم
الطائرة» ،يقفل إجابته ويكمل لعبه.

«المدفأة كلها»

ّ
ت ـق ـتــرب ط ـف ـلــة م ــن أب ـي ـهــا وت ــذك ــره
بـ ــوجـ ــوب اش ـ ـعـ ــال «ع ـ ـ ــن» واحـ ـ ــدة
مــن مــدفــأة ال ـغــاز« :تــاتــة بتخلص
الـ ـ ـجـ ـ ـ ّـرة ب ـ ـسـ ــرعـ ــة» .األب املـ ـص ــاب
يجد صعوبة فــي تفسير «الحالة
الـ ـج ــدي ــدة» الب ـن ـت ــه ،وهـ ــو امل ـع ـتــاد
أن ُ
«يـ ـح ــاض ــر» ي ــوم ـي ــا ف ــي كـيـفـيــة
ّ
تحقيق االكتفاء بما تيسر من خبز
وغـ ــاز إن ُوج ـ ــد .ت ـلــك الـ ـج ــرار الـتــي
تتساقط متفجرة فــوق قريته كان
استخدامها للتدفئة أو الطبخ من
الكماليات« .بدها وقــت لتطلع من
حــالــة الضيعة» ي ــروي عــن طفلته.
ولكي ُيثبت لها عدم التبذير ينادي

عــائ ـلــة أخ ـ ــرى ل ــ»ت ـت ـن ـعــم» ب ــال ــدفء
«االك ـس ـت ــرا» إل ــى جــانـبـهــم .يقترب
أبو حسن وزوجته ويجلسان قرب
املدفأة ،ويبدآن بالتخطيط لرحلة
عــاج ظهره ومــا يمكن تأمينه من
دون تكاليف كبيرة .يسأله املسؤول
ع ــن ت ـع ـب ـئــة اسـ ـتـ ـم ــارات ال ـع ــائ ــات
الخارجة عن معلوماته الشخصية
وحالته الطبية وعن أوالده .يجيبه:
«طلعنا كلنا أنا وزوجتي وبناتي».
يــذهــب صــاحــب االسـتـمــارة ،ليقول
له جــاره في ال ــدفء« :ليش ما قلت
عن الصبيان» ،فيجيب« :ايه طلعنا
كـلـنــا ...الصبيان شغلتهم يأمنوا
رجعتنا .هني مو محاصرين .نحن
هلق محاصرين من ّ
برا»!

جرار الغاز التي
تتساقط فوق
المدينتين كان
استخدامها
للتدفئة أو الطبخ
من الكماليات
(أ ف ب)
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قافلة تحمل مسلحي أحياء حلب الشرقية .كل المدينة
خرجت أمس نحو ادلب آخر
ُ
أصبحت بعهدة الجيش السوري .أقفل ملف التسوية مع احراز مكسب اخراج
من كفريا والفوعة .اتفاق قيل فيه الكثير من حيث إدارته
مئات المحاصرين َ
ْ
ونتائجه ،لكن عمليًا أسدلت «الشهباء» رسميًا ستارة «غزوة تموز  .»2012بدءًا من
صباح اليوم ال بندقية في المدينة سوى بندقية الجيش وحلفائه .ومن اليوم

أيضًا ،تبدأ رحلة إعادة شيء من الحياة الى الجزء الشرقي من مدينة اعتادت النبض
بالحياة والحركة .المهمة الصعبة تقضي بعودة الخدمات الحياتية إلى «شوارع
الحرب» ،وفتح طريق عودة األهالي ،كل األهالي ...لتنسى حلب ،عصب سوريا
ّ
واقتصادها ،يوم الصيام ذاك من رمضان  ...2012ولتفطر على مدينة موحدة
من دون معابر وفصائل

تقرير

ّ
مفاوضات «شرق حلب» :مسارات متعددة ...ودوالرات!
صهيب عنجريني
ّ
بخروج آخر دفعة من مسلحي األحياء
ُ
ال ـش ــرق ـ ّـي ــة ف ــي حـ ـل ــب ،تـ ـط ــوى صـفـحــة
ّ
مفاوضات شائكة ومتعددة املسارات
ّ
استمرت قرابة أسبوعني .وعلى الرغم
مــن أن الـفـتــرة ليست طــويـلــة بحساب
األي ـ ــام ،غـيــر أن املــاب ـســات واألح ـ ــداث

كواليس المشهد األخير
ّ
«قياديو جبهة
منذ البداية ،اشترط
بقية املجموعات
النصرة» على
ّ
ّ
املسلحة أن يكون مسلحو «النصرة»
ّأول الخارجني تحت طائلة «عرقلة أي
اتفاق خالف ذلك»ّ .
وبرر هؤالء األمر
ُّ
بـ«الخشية من التعرض لخديعة» .نفذ
الشرط ،واستطاعت «النصرة»
هذا
ّ
إخراج مسلحيها في ّأول فرصة
سمحت بذلك ،وقبل وفود تعقيدات
كفريا والفوعة إلى املشهد .خروج
قياديي «النصرة» شهد تفصيلني
بارزين ،أولهما أن «قياديي الصف
األول» طلبوا قبل بدء التنفيذ بساعتني
أن يخرجوا بـ«سيارتني تابعتني
للجبهة ،ال بالباصات الخضراء» وهو
ما تم .كذلك ،اصطحب «القياديون»
حقائب «دبلوماسية» ّ
تمسكوا بها
ّ
بشدة ،ولم تفارق أيديهم .وتوحي
معظم املؤشرات بأن الحقائب املذكورة
رزم من الدوالرات ،دأب
احتوت على ٍ
«القياديون» على تكديسها خالل فترة
«جهادهم» في حلب

«داعش»
يعدم جنديين
تركيين حرقًا:

أردوغان
«درع الصليب»

ال ـجــان ـب ـيــة والـ ـع ــوائ ــق ال ـك ـث ـي ــرة ال ـتــي
حفلت بها جعلتها حافلة.
وعـ ــاوة عـلــى ك ــل م ــا ت ـ ّـم ت ــداول ــه في
اإلع ــام ،حفلت كواليس مفاوضات
«شـ ـ ـ ــرق ح ـ ـلـ ــب» ب ـت ـف ــاص ـي ــل ك ـث ـي ــرة
بقيت طـ ّـي الكتمان .بــدأ أول مسعى
ت ـف ــاوض ــي ف ــي  12ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري،
بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا ان ـ ـس ـ ـح ـ ـبـ ــت امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات
ّ
امل ـســل ـحــة ت ـبــاعــا م ــن مـعـظــم مـنــاطــق
ـاو درام ــات ـي ـك ــي.
س ـي ـطــرت ـهــا ف ــي تـ ـه ـ ٍ
وإث ـ ـ ــر سـ ـيـ ـط ــرة الـ ـجـ ـي ــش وح ـل ـف ــائ ــه
ّ
على حيي بستان القصر والكلسة
ّ
ّ
تقلصت مناطق سيطرة املسلحني
ّ
لتقتصر على السكري ،تل الزرازير،
املـ ـشـ ـه ــد ،األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاري ،وأجـ ـ ـ ـ ــزاء مــن
صــاح الدين (أرض الناصر وأرض
ّ
الصباغ) .االنكفاء املتتالي أسفر عن
انقسام ّ
حاد في أوساط املجموعات
ّ
املسلحة فــي شــأن الـخـطــوة التالية.
ّ
ك ــان مـســلـحــو «ح ــرك ــة أح ـ ــرار الـشــام
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة» م ـ ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن عـلــى
رأس ال ــراغـ ـب ــن ف ــي إيـ ـج ــاد م ـخــرج
«تفاوضي» .فيما كان «املهاجرون»
ّ
ال ـت ــاب ـع ــون لـ ــ«الـ ـح ــرك ــة» وم ـسـ ّـل ـحــو
«جـ ـبـ ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة  /فـ ـت ــح الـ ــشـ ــام»
م ـت ـمـ ّـس ـكــن ب ـمــواص ـلــة ال ـق ـت ــالّ .أول
مسار تفاوضي كان محليًا ،بوساطة
ٍ
جهات أهلية ،ومشاركة من فريق
من
ٍ
املبعوث الدولي ستيفان ديمستورا،
وبـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة ّ ج ـ ـ ـنـ ـ ــرال روسـ ـ ـ ـ ــي ل ـكــل
ّ
املجموعات املسلحة
التفاصيل .مثل
ّ
القيادي في «أحرار الشام» املعروف
ب ــاس ــم «الـ ـ ـف ـ ــاروق أبـ ــو بـ ـك ــر» .وب ـعــد
حــوالــى  16ســاعــة مــن الـتـفــاوض بدا
أن املسلحني على اسـتـعــداد للقبول
بــالـصـيـغــة ال ـن ـهــائـ ّـيــة ال ـت ــي ُعــرضــت
ّ
عليهم« :خ ــروج آمــن للمسلحني من
دون اصـ ـطـ ـح ــاب أي ق ـط ـع ــة س ــاح
(بما في ذلــك الـفــردي) مع عائالتهم
ّ
والـ ـن ــاشـ ـط ــن وكـ ـ ـ ــل مـ ــن يـ ــرغـ ــب مــن
املــدنـيــن» .مــن بــن النقاط الخالفية
بـ ـ ـ ــرز إص ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـ ـسـ ــوريـ ــة
ـاوض ــة عـلــى أن يـشـمــل «االت ـف ــاق
امل ـف ـ ِ
امل ـس ـل ـحــن الـ ـس ــوري ــن ف ـح ـس ــب ،مــن
عنصر أجنبي».
دون أي
ٍ
ألسباب غير واضحة اختتم الجنرال
ّ
التفاوضية الطويلة
الروسي الساعات
بكالم مفاده أن «فرص موافقة موسكو
على أي صيغة تبدو ضئيلة ،ما لم تكن
الـصـيـغــة إع ــان املـسـلـحــن استسالمًا
ً
كــامــا وغير مـشــروط» .بــدا أن الفرص

نور أيوب
بـعــد فـتــرة مــن «ال ــرك ــود الـفـنــي» ،مع
ت ـقـ ّـدم ال ـقــوى الـعــراقـيــة فــي محافظة
نـيـنــوى ،وتــراجــع مسلحي التنظيم
فـ ــي ري ـ ــف ح ـل ــب الـ ـشـ ـم ــال ــي ،ن ـشــرت
«والي ــة حـلــب» فــي تنظيم «داع ــش»
اإلره ـ ــاب ـ ــي ،أمـ ـ ــس ،إصـ ـ ـ ــدارًا ج ــدي ـدًا
ّ
تضمن عملية إعــدام
فــي  19دقيقة،
جنديني تركيني حرقًا.
وكان الجنديان فقدا في قرية الدنا،
غــربــي مدينة الـبــاب ،فــي ريــف حلب
ال ـش ـم ــال ــي ،ن ـهــايــة ال ـش ـهــر امل ــاض ــي.
وأع ـل ـن ــت وك ــال ــة «أع ـ ـمـ ــاق» الـتــابـعــة
للتنظيم أسر «املجاهدين» لهما.
وتضمن العرض مشاهد للجنديني
امل ـك ـ ّـب ـل ــن الـ ـل ــذي ــن ح ـ ّـم ــا أردوغـ ـ ـ ــان
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة مـ ـصـ ـي ــرهـ ـم ــاَ ،
ودع ـ ـ ـ ــوا
ال ـج ـنــود األت ـ ــراك ال ــى «تـ ــرك أراض ــي
تذوقوا ما
الدولة االسالمية قبل أن ُ
ذق ـنــاه مــن ذل» .بـعــد ذل ــك ،أضــرمــت

مسلحون أثناء مغادرتهم شرق حلب أمس (أ ف ب)

أم ــام الــوصــول إلــى اتـفــاق دخـلــت نفقًا
م ـس ــدودًا ،رغ ــم أن ال ـج ـهــات الــوسـيـطــة
كانت عاكفة على إنجاز اتفاق ّ
مفصل
ّ
ُينظم عملية الخروج املقترحة بموجب
ّ
قوائم اسمية ومواعيد دقيقة .لم يشهد
صباح اليوم التالي ( 13كانون األول)
على هذا الخط ،وسط حملة
أي نشاط ّ
إعــام ـيــة مـكــثـفــة انـطـلـقــت م ـنــذ الليلة
الـســابـقــة عـبــر وســائــل إع ــام رسـمـيــة،
وع ـبــر م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
تـهــاجــم دم ـشــق وح ـل ـفــاء هــا (وروس ـيــا
بشكل خــاص) بسبب «حصار حلب».
ظ ـه ـيــرة ذل ــك الـ ـي ــوم ،أب ـل ــغ «الـ ـف ــاروق»
الوسطاء أن «الفصائل لم تعد مهتمة
ّ
ب ـم ــواص ـل ــة الـ ـتـ ـف ــاوض» ،وأن «ه ـن ــاك
م ـس ــارًا آخّ ــر م ـف ـتــوحــا» .كــانــت «حــركــة
أح ـ ــرار ال ــش ــام» ق ــد طـلـبــت م ــن الـشـيــخ
عـ ـم ــر رح ـ ـمـ ــون بـ ـ ــذل جـ ـه ــود وس ــاط ــة

النار في سالسل كانا مربوطني بها،
وامتدت النار اليهما ،ليقضيا حرقًا
أم ــام عــدســة الـكــامـيــرا الـتــي التقطت
أدق تفاصيل «عملية اإلعدام».
وك ــان الـتـنـظـيــم أع ـلــن مـطـلــع الشهر
ال ـج ــاري عــن مـتـحـ ّـدثــه ال ـجــديــد ،أبــو
ح ـســن امل ـه ــاج ــر ،خ ـل ـفــا ألبـ ــو مـحـمــد
العدناني .وفي كلمةٍ تحريضية ّ
شد
فيها عصب تنظيمه ،أوعــز املهاجر
إلى كل «مناصر» لـ «أمير املؤمنني»،
خ ـ ـ ــارج ح ـ ـ ــدود «ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة» ،ب ـ ـ «ق ـت ــل
األتراك املرتدين ...أينما وجدوا فوق
كل أرض وتحت كل سماء».
اإلص ــدار الـجــديــد جــاء تحت عنوان
«درع الـ ـصـ ـلـ ـي ــب» ،فـ ــي إشـ ـ ـ ــارة ال ــى
ت ـص ـن ـيــف «داعـ ـ ـ ــش» م ــا يـ ـج ــري فــي
الشمال السوري بأنه ضمن «الحرب
الـصـلـيـبـيــة ـ ـ الـعـلـمــانـيــة ـ ـ ال ـكــافــرة»
عـلـيــه .وب ــدا واض ـحــا أن األم ــر ليس
مجرد «عقاب» للجنديني ،بل رسالة
ال ـ ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رج ـ ــب طـيــب

«مستعجلة» ،فعرض األمر على جهات
س ــوري ــة وت ـل ـقــى ردًا إي ـجــاب ـيــا م ـف ـ ُـاده
«الــوســاطــة مقبولة ،ويمكنك أن تكون
مفاوضًا من ِقبلنا» ،فيما كانت
طرفًا
ّ
أن ـقــرة تـكــثــف اتـصــاالتـهــا مــع موسكو

بدا أن دمشق
راضية عن
لم تكن
ُ
الطريقة التي أعلن
فيها االتفاق

ّ
«محبة وود» مع
إردوغان بعد طول
التنظيم.
ف ـم ـنــذ والدة «داع ـ ـ ــش» ف ــي امل ـش ــرق
الـســوري ،كانت تركيا قنطرة عبور
«املـجــاهــديــن» إلــى أرض «الـخــافــة»،
تغاض أمني ـ ـ عسكري .كذلك
وسط
ٍ
ّ
اتخذ «جهاديو» التنظيم من تركيا
ّ
«أمًا حنونًا» ،ومنطلقًا لـ «غزواتهم»

في أوروبا ،فيما جعلت «السلطنة»
منهم ورقــة ضغط وابـتــزاز لالتحاد
األوروبي ،وقناة للتفاوض في أكثر
من ملف ،من الالجئني إلى مكافحة
اإلرهاب.
ورغم إطالق أردوغان عمليات «درع
الفرات» (آب  ،)2016إال أن تسهيالت
«ال ـه ـج ــرة» ال ّتـ ــزال ق ــائ ـم ــة ،ويـمـكــن
وصـفـهــا بـ ـ «غــض الـنـظــر ...اتــركــوهــم
يذهبون إلى املوت» ،بوصف متابع
للتنظيم.
وع ـلــى م ــدى خ ـمــس س ـن ــوات ،ومـنــذ
بــدايــة ال ـحــرب ال ـســوريــة ع ــام ،2011

لضمان نجاح هــذا املسعى .العاصمة
ّ
ّ
مهتمة بالوصول إلى
الروسية كانت
االتـ ـف ــاق ق ـبــل ان ـت ـه ــاء ج ـل ـســة مـجـلــس
األمـ ـ ـ ـ ــن ،ول ـ ـعـ ــب ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر دورًا فــي
ت ـســريــع ت ــواف ــق امل ـف ــاوض ــن املـحـلـيــن
ع ـلــى أرب ـع ــة ب ـنــود عــري ـضــة ال تـحــوي
ت ـف ــاص ـي ــل واف ـ ـي ـ ــة .وخـ ــافـ ــا ل ــات ـف ــاق
األول ال ــذي لــم ي ـ َـر ال ـنــور ن ـ ّـص االتـفــاق
ّ
ع ـل ــى خـ ـ ــروج امل ـس ــل ـح ــن بــأسـلـحـتـهــم
ال ـخ ـف ـي ـفــة .مـ ـس ـ ً
ـاء؛ ك ــان مـجـلــس األم ــن
مـنـعـقـدًا حــن فــاجــأ امل ـن ــدوب الــروســي
فيتالي تـشــوركــن الجميع بالحديث
عــن «الـتــوصــل إلــى اتـفــاق حــول خــروج
ّ
املسلحني مــن املــديـنــة» .أك ــدت مصادر
ُ
م ـع ــارض ــة ح ـ ــدوث االت ـ ـفـ ــاق ،وعـ ـل ــم أن
ال ـح ــدي ــث ي ـ ــدور ع ــن اتـ ـف ــاق ت ـفــاوضــت
ٌّ
ف ــي ش ــأن خ ـطــوطــه ال ـعــري ـضــة ك ـ ّـل من
ّ
مــوسـكــو وأن ـق ــرة ،وأن روس ـيــا فضلت
منح تركيا دورًا (أساسيًا) في إنجاز
ً
«ت ـســويــة ش ــرق ح ـل ــب» بـ ــدال م ــن منح
ّ
فريق ديمستورا دورًا ُ(مـشــاركــا) .حل
صباح يــوم األربـعــاء (املوعد املفترض
ل ـل ـبــدء بــالـتـنـفـيــذ) م ــن دون أي ب ــادرة
ّ
على األرض تشير إ ًلــى ذلــك .اتضح أن
ُدمشق لم تكن راضية عن الطريقة التي
أعلن فيها االتفاق ،والتي أظهرت األمر
وكأنه اتفاق بني موسكو وأنقرة ومن
سببًا
دون علمها (كــان هــذا التفصيل ّ
فــي تسريب صــور االتـفــاق الــذي وقعه
رحمون والفاروق لتوضيح أن دمشق
ّ
كانت في صورة التفاوض وأن رئيس
اللجنة األمنية في حلب وقع االتفاق).
شهد يــوم األرب ـعــاء ( 14كــانــون األول)
عودة إلى امليدان وتعليقًا ّ
تامًا لتنفيذ
االت ـف ــاق ،وقــالــت م ـصــادر املـجـمــوعــات
ّ
ّ
ّ
جهادية ّ
تم
عمليات
املسلحة إن ُ «غرفة
تشكيلها» .أرسلت مفخختان إلى عقدة
جـسـ ّـر ال ـحــج (ف ــي األح ـي ــاء الـشــرقـيــة)،
ّ
وش ــن ــت مـجـمــوعــات مـســلـحــة هـجــومــا
ع ـب ــر مـ ـح ــور م ــدرس ــة ال ـح ـك ـمــة (غ ــرب
األمور ذاهبة نحو مزيد
حلب) وبدا أن ّ
من التصعيد .كثفت أنقرة اتصاالتها
ب ـم ــوس ـك ــو ،وشـ ـه ــد مـ ـح ــور دمـ ـش ــق ـ ـ ـ ـ
ّ
مستمرة،
طـهــران ـ ـ موسكو اتـصــاالت
ّ
ليتوج األمر بدخول ملف بلدتي كفريا
وال ـف ــوع ــة امل ـحــاص ــرتــن (ري ـ ــف إدلـ ــب)
عـلــى ال ـخــط ،مــع مــزيــد مــن الـتــداخــات
ُ ّ
ّ
جذريًا
والتعقيدات التي لم تكن لتحل
لــوال انعقاد اجتماع موسكو الثالثي
َ
الذي ّ
مهد لتنفيذ اتفاق يبدو «أبسط»
ما تم االتفاق عليه.

وإع ــان «دول ــة الـخــافــة» عــام ،2014
كان إصــدار «شفاء الصدور» (حرق
ال ـط ـ ّـي ــار األردنـ ـ ــي م ـع ــاذ الـكـســاسـبــة
فــي شباط  )2015أقسى مــا أنتجته
امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــابـ ـع ــة
ل ـت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ـ ّـش» وأكـ ـث ــره ــا عـنـفــا
ووح ـش ـيــة ،مــوثـقــا بــرؤيــة إخــراجـيــة
وعـ ــن سـيـنـمــائـيــة م ـح ـتــرفــة .إال أن
ع ـم ـل ـيــة أم ـ ــس ك ــان ــت أش ـ ــد وح ـش ـيــة
مــع اس ـت ـخــدام األس ـل ــوب االحـتــرافــي
نفسه.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر لـ ـ ـ ـ «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن
وزي ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ــام فـ ــي ال ـت ـن ـظ ـي ــم «أبـ ــو
محمد فــرقــان» (الــدكـتــور السعودي
وائ ــل ع ــادل سـلـمــان ال ـف ـيــاض) ،كــان
املـســؤول ّ
األول عــن تلك اإلص ــدارات،
وع ــن األسـ ـل ــوب وطــري ـقــة الـتـصــويــر
ـراج .وأضـ ــافـ ــت أن الـتـنـظـيــم
واإلخـ ـ ـ ـ ـ ُ
«عانى من ش ّح في األفكار اإلجرامية
غير التقليدية منذ مقتل فرقان في
تشرين األول املاضي».
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المقابلة

داخل الممرات الضيقة لمخيم مار إلياس الصغير في بيروت ،ينزل نائب األمين العام لـ«الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين» ،أبو أحمد فؤاد ،ضيفًا من مقر إقامته الدائم في سورياّ .
يقدم
أبو أحمد مقاربة هي أكثر جرأة عن فصائل فلسطينية أساسية ،بالنسبة إلى الشأن المحلي
واإلقليمي ،كما ال ُيخفي اصطفاف «الشعبية» الواضح مع محور المقاومة

أبو أحمد
فؤاد
ّ
• نفضل أن يرحل محمود عباس بطريقة ديموقراطية
• تمنينا على «حماس» و«الجهاد» دعمنا بالسالح ...وال نلوم إيران
• أي شيء فيه السعودية وقطر نحن ّ
ضده
¶ كيف تــرى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني»
نفسها في الذكرى التاسعة واألربعني لتأسيسها؟
ن ـس ـت ـغــل ك ــل ذك ـ ــرى س ـن ــوي ــة م ــن أجـ ــل وق ـفــة
ت ـق ـي ـم ـي ــة ،ح ـت ــى ن ـص ـح ــح األخـ ـ ـط ـ ــاء ون ـع ــزز
اإليجابيات .منذ انطالقتنا حتى الـيــوم ،لم
ّ
نقسم فلسطني في برامجنا .لكن مع األسف
ال ـج ــدي ــد ،ت ـعــانــي ال ـق ـض ـيــة أوض ــاع ــا صعبة
وخطيرة ،خاصة داخل منظمة التحرير.
¶ هل أعادت «منظمة التحرير» دفع املوزانة املخصصة لـ«الشعبية»؟
ال يزال ّ هناك حوالى أربعة إلى خمسة شهور اقتطعت من
مستحقات الجبهة على مدار العامني املاضيني .لم تستجب
الجهات املعنية في املنظمة ،خاصة األخ الرئيس محمود
ع ـبــاس ،بـشــأن إع ــادة ه ــذه املـسـتـحـقــات .ه ــذا يمثل مــؤشـرًا
سيئًا على التعامل الداخلي.
ال نخفي أن ما يصرف هو نحو ثمانني ألف دوالر شهريًا،
والسبب في ذلك هو قرار فردي من عباس ،وقبله الرئيس
ال ــراح ــل يــاســر ع ــرف ــات .نـشـعــر ب ــوج ــود اس ـت ـخ ـفــاف داخ ــل
املنظمة بمستحقات الجبهة .نعرف أن هناك فصائل أصغر
منا وعملها محدود لكنها تأخذ ما نأخذه.
¶ ملاذا تلعب «الجبهة» دور املراقب على سياسات محمود عباس من
دون دور ّ
جدي؟
نحن تقريبًا الفصيل األب ــرز ،ولـيــس الــوحـيــد ،فــي توجيه
النقد إلــى الهيئات املعنية ،خاصة الـقـيــادات املتنفذة في
منظمة التحرير ،وهــي انـتـقــادات على أس ــاس سياسي ال
فـئــوي وشـخـصــي .ال يحق ألحــد أن يعاقب الشعبية على
انتقاداتها .يجب أن تكون هناك ديموقراطية في الساحة
ْ
الفلسطينية .ليس أن تـقــول مــا تــريــد هــو الديموقراطية،
بل يتعلق األمر باالنتخابات النزيهة داخل كل مؤسسات
املنظمة.
¶ ملــاذا تغاير بياناتكم التوجه العام لـ«املنظمة» لكنها على األرض
متماهية مع قرارات كثيرة خاصة في الضفة؟
بــالـعـكــس ،الـشـعـبـيــة ت ــواج ــه ،ون ـحــن ف ــي ال ـخ ــارج نـعـ ّـبــر عن
موقف الجبهة ككل .في ما يتعلق بوجودنا في الضفة ،فإنه
يتصف بالسرية .لدينا بصورة مركزية الرفيقة خالدة جرار
وهي عضو في املجلس املركزي واملجلس التشريعي ،وأيضًا
عبد الرحيم ملوح هو عضو اللجنة التنفيذية .ودومًا ّ
نعبر
عن رأينا عبر هذين االسمني داخل االجتماعات الرسمية.
¶ هل اكتفت «الشعبية» باالستنكارات في ما يتعلق بالكشف عن
سبب قتل الشهيد عمر النايف؟
موضوع عمر النايف مقسوم إلى قسمني :األول ّ
نحمل فيه
املـســؤولـيــة الرئيسية عـلــى الـكـيــان الـصـهـيــونــي ،خــاصــة أن
النايف كــان مـطــاردًا ومطلوبًا ألجـهــزة الـعــدو ألكـثــر مــن 25
عامًا .هذه صارت قصة معروفة ومشهورة ...الجبهة ّ
حددت
ّ
وسترد ،إن لم يكن اليوم ،فغدًا.
املسؤولية،
القسم الثاني هو مسؤولية السلطة والسفارة (في بلغاريا)،
وهذا ال يمكن ألحد إنكاره.
عندما ُيطارد شخص ويلجأ إلى بيت الفلسطينيني ،كما كل
ُ
السفارات في العالم ،يجب أن ّ
تؤمن له الحراسة وتستدعى
جهات أمنية تحميه .من الواجب محاسبة املقصرين عبر
الجهات املعنية في منظمة التحرير والسلطة( .لقد) بقي
النايف سبعني يومًا وحده ،وصار لقمة سائغة ألي جهاز

أجراها عبد الرحمن نصار

القوة المشتركة ضمان لوقف أي تدهور أو اشتباكات داخلية في مخيمات لبنان (مروان بو حيدر)

مخابراتي اغتياله .لم نستلم للحظة أي تقرير نهائي في
التحقيق ،ال من البلغار وال السلطة.

ّ
نهنئ فتح على
النجاح في عقد
المؤتمر ،لكننا لم
نشعر أن المؤتمر
خلق حالة استنهاض
لفتح ،وال حتى أحدث
تغييرات جوهرية في
المواقف السياسية.
نحترم خيارات أي
تنظيم ،لكن كنا نريد
أن يكون هذا المؤتمر
خطوة على طريق
توحيد فتح ثم
الفصائل.

¶ ما رؤيتكم إلى انتخابات وجلسة املجلس الوطني؟
ّ
أي انتخابات للمجلس الوطني سنشارك فيها ،بشرط أال
ُ
يعقد داخل الوطن ،وذلك لعدة أسباب ،خاصة أنه ال يعقل
أن يعقد اجتماع ألعلى سلطة لحركة التحرر ُ
سيعقد تحت
الحراب اإلسرائيلية .هذا غير ممكن ،والكل يعترفون بأن
الوطن محتل .في الوقت نفسه ،من غير املسموح محاوالت
البعض كسر الحاجز النفسي عند املناضلني ،و(دفعهم
إل ـ ــى) دخ ـ ــول ال ــوط ــن ب ـمــواف ـقــة إســرائ ـي ـل ـيــة ،وب ـع ــد ذلـ ــك ال
يستطيع أن يقيم في البلد .السلطة لدينا شــيء ومنظمة
التحرير شيء.
¶ م ــاذا ستفعلون فــي الـيــوم ال ــذي يلي رحـيــل محمود عـبــاس عن
رئاسة السلطة؟
ّ
نفضل أن يرحل محمود عباس بطريقة ديموقراطية ،أو
بقرار فلسطيني موحد عندما يكون األمر قد وصل إلى الحد
الذي من املمكن أن تتخذ فيه هذه اإلجــراءات ،وما بعد ذلك
تكون املعالجة عبر منظمة التحرير .بغض النظر عما يقال
عن سيناريوهات هنا وهناك ،األصــول القانونية معروفة
بشأن خليفته في رئاسة السلطة أو منظمة التحرير.
¶ أين «كتائب أبو علي مصطفى» مما يحدث في الضفة اآلن؟
نحاول أن تكون الكتائب فعالة ضمن اإلمكانات املتوافرة.
لدينا قرار باملشاركة في االنتفاضة الجارية ،وال نسميها
هبة شعبية ،بل هي االنتفاضة الثالثة .لألسف ،الفصائل
كلها مقصرة بال استثناء ،من داخل املنظمة وخارجها ،بل
تعط لهذه االنتفاضة حقها.
لم
ِ
¶ هل اتفقتم مع «كتائب القسام» على غرفة عمليات مشتركة في
أي مواجهة مقبلة؟
فــي املــواج ـهــات الـســابـقــة ك ــان ه ــذا أول بـنــد طــرحـنــاه على
ً
اإلخوة في حماس والجهاد اإلسالمي ،وتم فعال في حرب
 .2014كان رأينا أن تبقى الغرفة مستمرة ،فال قيمة لها في
حال كان إنشاؤها مقتصرًا على الحرب.
¶ ما هي حدود املشاركة املتوقعة للشعبية في أي حرب؟
بصراحة ،ال نبالغ في قدراتنا بسبب فقدان اإلمكانات .رغم
ذلــكّ ،
يقر البعض بأن القوى التي كانت موجودة وقاتلت
بصورة فعلية طوال السنوات املاضية هي حماس والجهاد

لم نستلم أي تقرير
نهائي بشأن التحقيق في
اغتيال عمر النايف
والشعبية ،وهذا ال يعني أننا ننتقص مساهمات اآلخرين.
¶ هل تحدث بعض التضييقات على عملكم املقاوم في غزة؟
يــوجــد ح ـ ّـد أدن ــى مــن الـتـفــاهــم بيننا .رغ ــم ذل ــك ُيعتقل لنا
رف ــاق يـكــونــون فــي عـمـلـيــات اسـتـطــاع ح ــدودي ــة ،ويبقون
مسجونني عــدة أي ــام حتى تعالج األم ــور بـصــورة ثنائية
بيننا وبني حماس.

¶ هل بدأت إيران تزويدكم بالسالح مباشرة أم ال يزال ذلك يجري
عبر «كتائب القسام»؟
الجهد الرئيسي إليــران (في الدعم العسكري) هو لحماس
ّ
إلينا أي شيء
وللجهاد فقط .لألسف ،هذه الفصائل ال تقدم ّ
رغم أننا على عالقات جيدة مع الجهتني ،وقد تمنينا عليهم
عـشــرات امل ــرات أن يـقــدمــوا لدينا ج ــزءًا مما لــديـهــم .ال نلوم
إيــران ،ألنها على عالقة جيدة بالجميع ،بل نشكرها على
كل شيء تقدمه إلينا وغيرنا ،ونبارك كل ما يدعم املقاومة.
¶ كيف تصفون عالقتكم بإيران؟
عــاقـتـنــا ب ــإي ــران ج ـي ــدة ،ول ـن ــا زيـ ـ ــارات مـنـتـظـمــة إل ـي ـهــا .ال
يستطيع أحد أن يزايد على إيران ألن لها موقفًا من القضية
وتـحــريــر فلسطني ،فــي الــوقــت ال ــذي تخلت فيه الكثير من
األحزاب والدول العربية عن فلسطني.
¶ ما تعقيبكم على اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري؟
لألسف الشديد تمكنوا منه في مكان يجب أال يكونوا قد
تمكنوا مـنــه فـيــه .مــا ح ــدث خ ـســارة كـبـيــرة ،وك ــان يـجــب أن
تتخذ إجراءات لحماية الزواري.
¶ كنتم ،تقريبًا ،الفصيل الوحيد أو األب ــرز الــذي أشــاد باستعادة
الــدولــة الـســوريــة مدينة حـلــب ،هــل تلقيتم رد فعل عربيًا أو محليًا
رافضًا ملوقفكم؟
ك ــل الـفـصــائــل الفلسطينية قــاعــدتـهــا فــي س ــوري ــا .حـمــاس
وحــدهــا أخــذت موقفًا معينًا ال نــوافــق عليه على اإلطــاق،
ألنـهــا حــركــة مـقــاومــة وك ــان يـجــب عليها ـ ـ وف ــق رأي ـنــا ـ ـ أال
تنفذ ما تريده جماعة اإلخــوان املسلمون .نعم ،موقفنا أنه
يجب أن تنتهي الظاهرة اإلرهابية ونحن ضد أي مشروع
تقسيم ألي بلد عربي .لم تصلنا أي انتقادات بالنسبة إلى
موقفنا .نستغرب كيف ّ
أجلت حماس احتفاالت لها بذكرى
انطالقتها حدادًا على حلب! جماعة اإلخوان هم حزب أممي
وأح ــرار فــي قــرارهــم ،لكن ملــاذا على املـقــاوم الفلسطيني أن
يفعل ذلك؟
موقفنا ـ نحن الفلسطينيني ـ أن نكون على الحياد عمليًا
في جميع الــدول ،وإذا كان ال بد من تأييد ،فيجب أن يكون
مــع املــوقــف ال ـســوري واملــوقــف اليمني الـشـعـبــي ...ال موقف
السعودية .أي شيء فيه السعودية وقطر نحن في الجبهة
الشعبية ضده ،وإن كانت حماس معه.
¶ ما هو وضع املخيمات الفلسطينية في سوريا حاليًا؟
املخيمات الفلسطينية فــي ســوريــا عانت كما عانت البلد
نفسها .توجد مخيمات كثيرة ال تزال قائمة وبخير ،ولكن
مخيم حـنــدرات في حلب ومخيم درعــا ّ
دمــرا كليًا ،مع أننا
ال نجد مبررًا في تدميرهما حتى لو كان فيهما مسلحون.
¶ ما تعقيبكم على الوضع في املخيمات الفلسطينية في لبنان؟
يجب أن تتوحد الـجـهــود إليـجــاد قــوة مشتركة مــن جميع
الفصائل بال استثناء من أجل وقف أي تدهور أو اشتباكات
داخلية في هذا املخيم أو ذاك ،وأيضا مواجهة أي تهديدات
مل ـح ــاول ــة ص ـنــع مـخـيــم ف ــي م ــواج ـه ــة ال ــدول ــة (ال ـل ـب ـنــان ـيــة).
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،ال يـجــب أن نـسـتـسـلــم ل ـلــواقــع املعيشي
لفلسطينيي لبنان؛ على الدولة أن توجد حلول للمشكالت
املدنية حتى نتغلب على حاالت التطرف الناتجة من الفقر.
لم نستلم أي تقرير نهائي بشأن التحقيق في اغتيال عمر
النايف
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العالم

العراق

«الحشد» يعرض حسم معركة الموصل:

اطردوا األميركيين
من «القيارة»
عكست دعــوة أكــرم الكعبي لبغداد،
أمس ،إلى ضرورة دخول قوات «الحشد
ال ـش ـع ـبــي» مــدي ـنــة ال ـمــوصــل وحـســم
معركتها ،ما يــدور في أروقــة قيادة
تأكيده أن سيطرة
«الحشد» ،في ظل
ّ
األميركيين على الجو أخــرت استعادة
المدينة
بـ ــات م ـح ـســومــا لـ ــدى بـ ـغ ــداد وق ـي ــادة
«التحالف الدولي» أن استعادة مدينة
امل ــوص ــل م ــن قـبـضــة تـنـظـيــم «داعـ ــش»
لــن تـحـصــل مــع نـهــايــة ال ـعــام الـحــالــي.
الـعـمـلـيــة الـعـسـكــريــة ال ـتــي بـ ــدأت قبل
الرئيس
نحو ثــاثــة أشـهــر ،سينقلها
َ َ
األم ـي ــرك ــي ب ـ ــاراك أوب ــام ــا إلـ ــى خــل ـفــه
دونالد ترامب الذي يبدو إلى اآلن أنه
مــن سيشهد «انـتـصــار املــوصــل» .وإن
ك ــان الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي املـنـتـخــب لم
يــوضــح ،هــو وفــريـقــه ،رؤيـتــه للميدان
الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا عـ ـل ــى ص ـع ـيــد
الحدث األبرز ،أي معركة املوصل ،فإن
«التدخل األميركي» أدى إلــى «تأخير
العملية وإطــالــة أمــدهــا» ،وفــق األمــن
العام لـ«حركة النجباء» أكرم الكعبي.
وقـ ــال ال ـك ـع ـبــي ،أمـ ــس ،إن «املـعـطـيــات
الـعـسـكــريــة عـلــى األرض ت ــدل عـلــى أن
املعركة ستطول» ،معتبرًا أن «السماح
لـ ـلـ ـحـ ـش ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ب ـ ــال ـ ــدخ ـ ــول إلـ ــى
مــركــز املــوصــل ،وط ــرد األمـيــركـيــن من
(غــرفــة عـمـلـيــات) ال ـق ـيــارة ،وإبـعــادهــم
عــن الـعـمـلـيــات الـجــويــة سـيـســاهــم في
اإلسراع بالحسم».
ووفق معلومات «األخبار» ،فإن دعوة
الـكـعـبــي إل ــى دخـ ــول قـ ــوات «ال ـحـشــد»
ّ
ع ـلــى خ ــط ع ـم ـل ـيــات امل ــوص ــل ،م ــا هي
إال انـعـكــاس ملــا ي ــدور فــي أروق ــة غرفة
ع ـم ـل ـيــات «تـ ـل ــول ال ـ ـبـ ــاج» ،ال ـت ــي ت ــرى

ضـ ـ ــرورة دخ ـ ــول الـ ـق ــوات إلـ ــى املــدي ـنــة
واملساهمة في حسم املعركة في أقرب
وقت ممكن.
وأض ـ ــاف الـكـعـبــي أن «ال ـع ـم ـل ـيــات في
املوصل كانت تسير بانسيابية كبيرة،
لكن ال ــدور السلبي للتحالف الــدولــي
عرقل مسير عمليات التحرير» ،الفتًا
إل ـ ــى أن «الـ ـ ـق ـ ــوات األمـ ـنـ ـي ــة ال ـع ــراق ـي ــة
استطاعت حتى اآلن تحرير  %50من
املقطع الشرقي للمدينة» .وأوضح أنه
ّ
كــان مخططًا إنهاء عمليات «قادمون
يا نينوى» مع نهاية عام ّ ،2016إال أن
«سيطرة األميركيني على الجو أخرت
ذلك» ،إلى جانب «الضغوط األميركية
والتركية التي ّأدت إلى تحديد حركة
ق ـ ــوات ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي ف ــي مـنــاطــق
مسؤولياتها غربي املوصل فقط».
ومع انتهاء األسبوع ّ
األول من الشهر
ّ
ال ـث ــال ــث ل ـع ـم ـل ـيــات املـ ــوصـ ــل ،تـمــكـنــت
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات م ـ ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ح ـ ــوال ـ ــى 40
ّ
ـت تستعيد فـيــه ال ـقــوات
ح ــيــا ،ف ــي وق ـ ٍ

ستسحب تركيا
قواتها من شرقي
الموصل قريبًا

«أنـ ـف ــاسـ ـه ــا» بـ ـه ــدف إعـ ـ ــادة «تــرت ـيــب
ّ
ال ـص ـفــوف» .وعــلــق املـحـلــل السياسي
هشام الهاشمي على ذلــك بالقول إن
«كــل ساعة تمر على املواطن واملقاتل
امل ـح ـ ّـرر فــي م ـعــارك امل ــدن املـغـلـقــة ،فــإن
ّ
يصب في مصلحة تنظيم داعش،
ذلك
ألن فيها اسـتـنــزاف وإن ـهــاك للمدينة
ّ
املحرر».
وسكانها واملقاتل

وتزامنت «استراحة املقاتل» مع إعالن
الـسـفـيــر ال ـتــركــي ف ــي الـ ـع ــراق ،ف ــاروق
قايماقجي ،أمس ،أن بالده «ستسحب
قواتها من معسكر قرب املوصل شمال
ال ـ ـعـ ــراق ق ــريـ ـب ــا» ،م ــن دون أن ي ـح ـ ّـدد
موعدًا لذلك.
ّ
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،حـ ـ ـ ــذرت ق ـ ـيـ ــادة تـنـظـيــم
ّ
«داعش» مسلحيها من مغادرة املقطع
الشرقي ملدينة املوصل باتجاه غربها،
بالتزامن مع استعداد القوات العراقية
السـ ـتـ ـئـ ـن ــاف هـ ـجـ ـم ــاتـ ـه ــا ،ف ـ ــي إط ـ ــار
عمليات «قادمون يا نينوى» .وأفادت
وك ــال ــة «األن ـ ــاض ـ ــول» بـ ــأن «الـتـنـظـيــم
أنشأ نقطة تفتيش كبيرة عند مدخل
ال ـج ـس ــر ال ـع ـت ـيــق (الـ ـق ــدي ــم) م ــن جـهــة
منطقة الـفـيـصـلـيــة ،شــرقــي املــوصــل»،
ً
مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ــى أن «الـ ـجـ ـس ــر ال ـع ـت ـيــق
هـ ــو ال ــوحـ ـي ــد الـ ـص ــال ــح ل ـل ـع ـب ــور بــن
ضفتي النهر» ،بعدما دمــرت طائرات
«ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ــدولـ ــي» أربـ ـع ــة ج ـســور
أخرى على مدى األسابيع املاضية.
وعمد «داع ــش» ،أمــس ،إلــى استهداف
امل ـن ــاط ــق الـ ـت ــي اس ـت ـع ــادت ـه ــا الـ ـق ــوات
ال ـعــراق ـيــة ،مــع بــدا ّيــة عـمـلـيــات تحرير
امل ــوص ــل .ف ـق ــد ت ـبــنــى ال ـت ـن ـظ ـيــم ث ــاث
ه ـج ـم ــات بـ ـث ــاث س ـ ـيـ ــارات مـفـخـخــة،
استهدفت سوقًا في منطقة كوكجلي،
شرقي مدينة املوصل ،وأدت إلى مقتل
وقت
 23شخصًا ،وإصابة آخرين ،في ٍ
نعت فيه ّ
منسقة الـشــؤون ً اإلنسانية
ّ
في العراق ،ليز غراند ،أربعة من عمال
اإلغاثة ،وسبعة مدنيني آخرين ،أثناء
تـسـلـيـمـهــم ل ـل ـم ـســاعــدات اإلن ـســان ـيــة،
شرقي املــوصــل« ،إثــر سقوط عــدد من
قذائف الهاون بشكل عشوائي».
وف ـي ـمــا ت ـ ــزداد م ـعــانــاة ال ـن ــازح ــن عن
املوصل تعقيدًا ،وارتفاعًا في عددهم
ال ــذي بـلــغ حـتــى األيـ ــام املــاض ـيــة أكـثــر
ّ
م ــن  110آالف ن ـ ــازح ،أك ـ ــدت «مـنـظـمــة
العفو الدولية» ،في تقريرها أمس ،أن
«األط ـفــال الــذيــن حــوصــروا فــي معركة

يعاني األطفال الذين حوصروا في معركة الموصل من إصابات مرعبة (أ ف ب)

املوصل يعانون من إصــابــات مرعبة،
بعدما رأوا أشـ ًيــاء ال ينبغي ألحــد أن
يراها» ،مضيفة أن «بنات لم تتجاوز
أعـ ـم ــاره ــن  11س ـ ُن ــة لـ ــم ي ـس ـل ـمــن مــن
االغتصاب ،بينما أكره الصبيان ّعلى
ُ
االلتحاق بالتدريب العسكري ،ولقنوا
كيف يقطعون رؤوس البشر».
ّ
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،حـ ــل ن ــائ ــب رئـ ـي ــس «هـيـئــة

الحشد الشعبي» ،أبو مهدي املهندس،
ضيفًا على زعيم «التحالف الوطني»،
ع ـ ّـم ــار ال ـح ـك ـيــم ،الـ ــذي دع ــا إل ــى «دع ــم
ورع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة الـ ـحـ ـش ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي م ــادي ــا
ومـعـنــويــا بــاع ـت ـبــاره ال ـق ـ ّـوة الـضــاربــة
ل ـ ـل ـ ـعـ ــراق» .واسـ ـتـ ـغ ــل ال ـح ـك ـي ــم زي ـ ــارة
املهندس للتسويق ملشروعه «التسوية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «املـ ـش ــروع

تقرير

أزمة الدوالر تفاقم معاناة المصريين ...والحكومة تكتفي بـ«االبتسام»!
ال رؤي ــة حـكــومـيــة للتعامل مــع أزمــة
ال ــدوالر .الشركات تعاني ،واألسـعــار تــزداد،
وعـمـلـيــات االس ـت ـيــراد تـتـعـثـر ،ومحافظ
يكتفي بـعـّبــارات عامة
البنك الـمــركــزي ّ
و«ابتسامات» استفزت المصنعين خالل
لقائه عددًا من المستثمرين
القاهرة ــ جالل خيرت
ّ
مر نحو  50يومًا على إصــدار البنك
امل ـ ــرك ـ ــزي املـ ـ ـص ـ ــري ق ـ ـ ـ ــرارًا ب ـت ـعــويــم
الجنيه وترك حرية التسعير للبنوك
وان ـخ ـف ــاض قـيـمــة الـعـمـلــة الــوطـنـيــة
أكثر من  ،%100بعدما كــان يصرف
م ـقــابــل  8.89ج ـن ـي ـهــات ،فـيـمــا صــار
س ـعــره ي ـت ــراوح ف ــي ال ـب ـنــوك ب ــن 19
و 20جنيهًا خالل اليومني املاضيني.
وسـ ـ ّـجـ ــل ال ـج ـن ـي ــه ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا مـ ـط ــردًا
مـصـحــوبــا بـعـمـلـيــات شـ ــراء وع ــودة

إلى السوق املوازية بفارق طفيف عن
سعر البنك ،وخصوصًا أن البنوك ال
تــزال تضع قــواعــد ّ
مقيدة للحصول
ع ـلــى ال ـع ـم ـلــة األج ـن ـب ـي ــة ،ال ـت ــي رغــم
ّ
تضيق على
تخفيفها نسبيًا ال تزال
األفـ ــراد وال ـشــركــات ب ـصــورة كـبـيــرة،
ســواء في املبالغ التي يتم توفيرها
أو في عمليات تحويل العملة.
ظ ـ ـه ـ ــرت أزم ـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة م ــرتـ ـبـ ـط ــة
ب ـ ــالـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــز عـ ـ ـ ــن ت ـ ـح ـ ــدي ـ ــد أس ـ ـع ـ ــار
امل ـن ـت ـج ــات ل ـط ــرح ـه ــا ف ــي األسـ ـ ــواق
والـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــادة ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة ف ـ ــي أس ـ ـعـ ــار
املـنـتـجــات وال ـس ـلــع ،فـيـمــا تــراجـعــت
الـ ـ ـص ـ ــادرات بـ ـص ــورة ك ـب ـي ــرة خ ــال
الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ــع اضـ ـ ـط ـ ــراب
أسـعــار ال ــدوالر الجمركي .ويطالب
املستوردون بضرورة تثبيت سعر
الـ ـ ـ ــدوالر ال ـج ـم ــرك ــي ل ـف ـت ــرة مـعـيـنــة
حـ ـت ــى ي ـم ـك ـن ـه ــم ق ـ ـيـ ــاس الـ ـجـ ـم ــارك
وتثبيت أسعار املنتجات ،لكن هذا
املطلب لم يجد استجابة حتى اآلن
من وزارة املالية.
أم ــا م ـحــافــظ ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي ،ط ــارق

عامر ،فال يزال يكتفي بـ«االبتسامة»،
والــرد بأن القرارات املقبلة «ستكون
فــي مصلحتهم» ،وذلــك خــال لقائه
عددًا من كبار املستثمرين .لم يسفر
االج ـت ـمــاع عــن أي نـتــائــج إيـجــابـيــة،
وسط تراجع في األعداد التي يجري
استيرادها من السيارات واألجهزة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة وت ـغ ـ ّـي ــر أس ـع ــاره ــا في

املـعــارض بـصــورة يومية ،علمًا بأن
بعضها زاد سـعــره ث ــاث م ــرات في
أقل من عام بسبب تضاعف الدوالر
الـجـمــركــي ،وزيـ ــادة نـسـبــة الـجـمــارك
ال ـتــي حــركـهــا الــرئ ـيــس عـبــد الـفـتــاح
السيسي مرتني خالل العام الجاري.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،تــرفــض الحكومة
حـتــى اآلن حـســم أزم ــة األدويـ ــة التي

ظهرت أزمة جديدة مرتبطة بالعجز عن تحديد أسعار المنتجات (أ ف ب)

ت ـعــانــي الـ ـس ــوق امل ـص ــري ــة ف ـي ـهــا من
نقص شديد بــأدويــة متعددة مهمة
ل ـل ـم ــرض ــى ،ك ـم ــا ت ــرف ــض أي زي ـ ــادة
ل ـل ـش ــرك ــات األج ـن ـب ـي ــة ال ـت ــي طــالـبــت
بـ ــزيـ ــادة ت ـم ــاث ــل ق ـي ـمــة فـ ــرق الـعـمـلــة
للمرة الثانية.
في أقل من ستة أشهر على الزيادة التي
تــراوحــت بــن  20و %50على األدويــة،
تواجه الحكومة مأزقًا في عجزها عن
تحمل ردود الفعل الشعبية على القرار
الـ ــذي س ـي ـمـ ّـس ق ـطــاعــات عــري ـضــة من
املواطنني ،وسط اعتراض من نقابتي
األطباء والصيادلة على طريقة إدارة
الحكومة لألزمة.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ق ــدم ــت ن ـقــابــة األط ـب ــاء
اس ـت ـغــاثــة لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة من
أج ــل ال ـتــدخــل لـحـمــايــة امل ــرض ــى من
ال ـقــرار املــرتـقــب ،بــاملــوافـقــة عـلــى رفــع
أس ـعــار الـ ــدواء لـلـشــركــات األجـنـبـيــة،
بعدما تضاعفت أسعار مستلزمات
الدواء التي تستورد من الخارج.
وطالبت النقابة بضرورة تصحيح
سياسات التسعير لرفع سعر املنتج
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بريد
المحروسة
ّ
«تكح» التراب .في وطن
الطبقة الوسطى في مصر تلفظ أنفاسها ،والطبقة الفقيرة
 ،2016ما الذي انتظره المصريون من هذا العام
القصب يرتفع سعر السكر .في نهاية
ُ
الكئيب ولن يحضره بابا نويل

َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ٌ َ َّ ِّ ْ
كار2016 ...
و ِإذا ما التأم جرح جد ِبالتذ ِ

رضوان آدم

ال ـع ـس ـك ــري وح ـ ــده ال ي ـك ـفــي لـلـقـضــاء
على زمــر اإلره ــاب وإع ــادة االسـتـقــرار
لـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــاد» ،خـ ـص ــوص ــا أن «م ـ ـشـ ــروع
ال ـت ـس ــوي ــة ي ـت ــزام ــن م ــع االنـ ـتـ ـص ــارات
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،ويـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف إل ـ ـ ـ ــى ح ـف ــظ
دمـ ــاء ال ـعــراق ـيــن ،وي ـن ـشــد االس ـت ـقــرار
السياسي واالجتماعي للبالد».
(األخبار)

مأزق الحكومة
سيكون عجزها عن
تحمل ردود الفعل
الشعبية

ً
املصري بــدال من املستورد واملسعر
بسعر شديد التدني حتى تستطيع
الشركة املنتجة التوسع في إنتاجه،
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي س ـي ـن ـجــم ع ـن ــه تـغـطـيــة
احتياجات املواطن بالبديل املصري
األرخص.
أم ـ ــا األزم ـ ـ ــة األكـ ـب ــر الـ ـت ــي س ـتــواجــه
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ف ـت ـب ـق ــى فـ ــي غ ـ ـيـ ــاب أي
ً
م ـشــاريــع أو م ـص ــادر تـضـمــن دخ ــا
ب ــال ـع ـم ـل ــة األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـق ــري ــب
الـعــاجــل ،بـعــدمــا بــات الـتـعــويــل على
ان ـت ـع ــاش ال ـح ــرك ــة ال ـس ـيــاح ـيــة أمـ ـرًا
صعب املـنــال ،بعد األح ــداث األمنية
األخيرة.

ونحن نقرأ هــذه السطور ،يكون قــرار تحريك
أسـ ـع ــار الـ ـ ـ ــدواء ف ــي م ـص ــر ق ــد وصـ ــل مـحـطــة
اإلحباط الشعبي .سنة  2016سرقت حافظة
الـنـقــود ،فــي أوتــوبـيــس وع ــود السلطة الـتــي لم
ُ
تنفذ .الطبقة الوسطى تلفظ أنفاسها ،والطبقة
الفقيرة «تـكـ ّـح» الـتــراب .ونحن نشرب قهوتنا
اآلن ،سيكون علينا أن نعرف أن مصر ،التي
ُ
تعرف بوطن قصب السكر ،رفعت سعره إلى
 10.5جـنـيــه (ن ـصــف دوالر أم ـيــركــي) ُوي ـبــاع
الكيلو منه بقرابة ال ــدوالر فــي بعض املتاجر.
ّ
سيكون عليك عزيزي القارئ أن تفكر وتسأل:
ما الذي انتظره املصريون من هذا العام الكئيب
ولن ُيحضره بابا نويل؟
ّ
عندما كنا نمشي في شوارع القاهرة ،ونسأل
ال ـن ــاس ّأي ـ ــام االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة املــاضـيــة
ع ــن خـ ـي ــاره ــم ،وكـ ـ ــان امل ــرشـ ـح ــان ال ــوح ـي ــدان
فيها :الفريق عبد الفتاح السيسي ،وحمدين
ََ
صباحي ،كانوا يقولون بنفس واحد« :السيسي
طـبـعــا .عــايــزيــن نـحـ ّـس بــاألمــن واألمـ ــان يــا أبــو
الـ ُـعـ ّـريــف» .قــالــوا إن الــرجــل العسكري« ،يعرف
شعابها» ،وهذا ُش ْغلهّ .
مر عامان ونصف على
حكم املرشح الفائز ،ولم يتحقق األمن .الجديد،
هــذا الـعــام ،أن املدنيني دخـلــوا املــواجـهــة ،وباتوا
جــزءًا من أهــداف التفجيرات اإلرهابية .حادث
الكنيسة البطرسية خير دلـيــل ،وهـنــاك وقائع
ّ
أخرى :التوتر في سيناء والوادي.
جرحَّ ،
جد بالتذكار ُ
«إذا ما التأم ُ
جرح» .في آب
املــاضــي ،قــال السيسي إنــه لن يرفع الدعم عن
املصريني إال بشرط؛ «قسمًا بالله مش هرفعه
غير ملــا أخليهم أغنياء وبعدها هشيل الدعم
عـنـهــم ألن ـهــم ب ـكــده م ــش هـيـكــونــوا محتاجني
دعم» .على العكس ،قررت الدولة رفع الدعم عن
الفقراء ،ولم تتخذ إجراءات حمائية للمطحونني
كما وع ــدت الـحـكــومــة .اقـتــرضــت مــن صندوق
الـنـقــد ال ــدول ــي ،وقـ ــررت تـعــويــم الـجـنـيــه (مطلع
الشهر املــاضــي) ،فارتفعت األسـعــار بجنون.
ها هي ترفع أسعار األدوية ( %50للدواء األقل
مــن  50جنيهًا ،و %30ل ـلــدواء ملــا بــن  50إلى
 100جنيه ،و %25ملا بني  100إلى  150جنيهًا،
وزيادة  %30على كل صنف دواء مستورد).
ّ
وعـ ٌـد بألف وعــد طــار في الـهــواء .بشرت ّالدولة
(كـ ــانـ ــون األول  )2015امل ــواطـ ـن ــن بـتـحـ ُّـســن
أحــوال ـهــم فــي ال ـعــام ال ـتــالــي .ق ــال آنـ ــذاك أشــرف
العربي من موقعه في وزارة التخطيط ،ملناسبة
تجديد الثقة في حكومة رئيس الوزراء شريف
إسماعيل ،إن «برنامج عمل الحكومة يركز على
العدالة االجتماعية وضبط األسعار ،ومكافحة
اإلرهـ ـ ــاب وتــوف ـيــر االح ـت ـيــاجــات األس ــاس ـي ــة...
بــرنــامــج الـحـكــومــة سيعالج الـقـيــود األســاسـيــة
الراهنة التي تــواجــه البلد كالعجز فــي املــوازنــة
العامة للدولة والدين العام».
ٌ
كالم حكومي تكذبه كل املؤشرات؛ املشروعات
ّ
الـقــومــيــة بــاتــت عــوائــدهــا فــي خـبــر ك ــان .البنك
امل ــرك ــزي ي ـق ــول ف ــي آخ ــر ت ـقــريــر إن م ـعــدالت
التضخم زادت فــي تشرين الثاني وح ــده إلى
( ٪20.73م ـق ــاب ــل  ٪15.72خـ ــال تـشــريــن

األول) .ارتـفــع معدل التضخم الشهري خالل
الـشـهــر املــاضــي إل ــى  %5نتيجة رف ــع أسـعــار
السلع الغذائية واملواصالت واملالبس ،واقتربت
نـسـبــة الـفـقــر امل ــدق ــع م ــن ( %7ك ــان ــت  %4في
 ،)2012فيما تقترب نسبة من يعيشون تحت
خــط الفقر مــن  .%30رفعت الحكومة شرائح
استهالك الكهرباء تمهيدًا لرفع الدعم نهائيًا
عنها خالل  ،2017ثم ُرفعت شرائح الكهرباء
والغاز.
لــم تـعــالــج الـحـكــومــة الـعـجــز فــي امل ــوازن ــة؛ تقول
وكالة «فيتش» ّالدولية إن عجز املوازنة املصرية
 %11.6في العام املالي الجاري (،)2017/2016
رغــم تطبيق اإلصــاحــات التي شملت تطبيق
ضريبة القيمة املضافة وخفض دعــم الوقود.
الــوكــالــة تتوقع أن يرتفع الــديــن الحكومي إلى
 %99من الناتج املحلي اإلجمالي في العام املالي
الجاري نتيجة ارتفاع الدين الخارجي وانهيار
الجنيه أمام الدوالر.
ّ
ّ
فــي الــوقــت نفسه ،مــر  2016ولــم تتخذ الــدولــة
قرارات لتخفيف العبء عن املواطنني .لم تفرض
ّ
االستراتيجية،
التسعيرة اإلجبارية على السلع

ّ
مر عامان ونصف
على حكم السيسي ولم
يتحقق األمن
ّ
التصاعدية على األغنياء
ولم تفرض الضريبة
ورجال األعمال الذين ينافسون مشايخ النفط
ّ
العائلية .الفقراء وحدهم يدفعون
في احتفاالتهم
ّ
و«يــأخــذون على قـفــاهــم» .لــم تنجح الــدولــة في
الـقـضــاء على رج ــال أعـمــال نـظــام م ـبــارك ،ولم
تسحب منهم األراض ــي وث ــروات الشعب التي
نهبوها برعاية األب الروحي املخلوع في .2011
على العكس ،شهد العام الجاري ازدياد نفوذهم
فــي الـبــرملــان ووســائــل اإلعـ ــام ،وعــودتـهــم إلــى
مناصب سياسية رسمية ،وتربعهم على ّ
سدة
ّ
ّ
امللكية في ّ
شعبية وشركات
منصات إعالمية
ّ
تجارية مؤثرة.
لم تحاول السلطة الحاكمة في  2016تجميل
صورتها والحفاظ على شعبيتها التي باتت
ّ
اقتصادية
في أدنى مستوياتها .اتخذت قرارات
قاسيةّ :
عومت الجنيه ،ورفعت أعباء املعيشة
ً
املرتفعة أصــا ،فارتفعت معدالت البطالة .بدأ
الناس يفكرون في الضربة املوجعة التالية .لم
ينجح مؤتمر الشباب األخير في شرم الشيخ
(تشرين الثاني املــاضــي) في تلميع الشعبية.
لــم ينجح لـقــاء سائقة «الـتــروسـكــل» املسكينة
فــي تـبــديــد امل ـخ ــاوف وج ـ ّـر تـعــاطــف املــواطـنــن،
ّ
ب ــل ال ـن ــاس «بـتـكــلــم نـفـسـهــا م ــن ال ـغ ــا» .تبقى
الشعبية مرشحة لالنخفاض في العام الجديد،
خصوصًا أن املاليني يقعون اآلن من البطاقات
الـتـمــويـنـيــة ،وأس ـع ــار ال ــوق ــود سـتــرتـفــع بنسبة
كبيرة في شباط املقبل ،طبقًا ملصادر مطلعة.
سياسيًا ،هناك أكثر من نافذة كانت السلطة في
غنى عن فتحها هذا العام ،ورغم ذلك فتحتها،

فدخلت عليها ريــاح الغضب الشعبي .قضية
توقيع ترسيم الـحــدود البحرية مــع السعودية
ُ
ّ
استفزت الناس ،وتثير حتى
(نيسان املاضي)
هذه اللحظة االحتقان ضد السلطة ،واألخيرة ال
تنفي رأيها الرسمي بسعودية الجزيرتني حتى
أمــام القضاء الــوطـنــي ،وتشاكسه بطعن وراء
ّ
بمصرية تيران وصنافير
اآلخر رغم أنه أفتى
ّ
(املحكمة اإلدارية العليا تحسم هويتهما في 16
ُ
كانون الثاني املقبل).
ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري وعـ ـ ــد ،ف ــي أك ـث ــر م ــن ل ـقــاء
ّ
أجنبية ،بتحسني
تلفزيوني مع وسائل إعــام
مـنــاخ الــديـمــوقــراطـيــة فــي مـصــر أوائـ ــل ،2016
ول ــم يـتـحـقــق شـ ــيء .الـسـيـســي ق ــال أك ـث ــر من
مــرة إن «التنمية أولــويــة ،وشــرط مهم لتحقيق
الديموقراطية» .لــم تتحقق التنمية وتراجعت
الديموقراطية ،بل اقتحمت وزارة الداخلية نقابة
الـصـحــافـيــن ُ
وح ـك ــم بــالـسـجــن عـلــى نقيبهم.
ي ـق ــول ت ـقــريــر ح ــدي ــث ،صـ ــادر ع ــن «مــؤسـســة
مــؤشــر الــدي ـمــوقــراط ـيــة ال ـح ـقــوقـ ّـيــة» ،إن قــرابــة
 1126انتهاكًا وقــع لحرية التعبير وال ــرأي في
.2016
أكثر من ذلك ،أصدرت الدولة قانون الجمعيات
األه ـل ـ ّـي ــة ،وم ــن ش ــأن ــه تـجـمـيــد ع ـمــل مـنـظـمــات
امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي ال ـت ــي ت ــرص ــد ف ــي ت ـقــاريــرهــا
أوضـ ـ ــاع ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة والـ ـح ـ ّ
ـري ــات وح ـقــوق
اإلنسان .هناك أكثر من  63صحافيًا يقبعون
ف ــي الـ ـسـ ـج ــون ،ف ـي ـمــا ت ــراج ــع وجـ ـ ــود أح ـ ــزاب
املعارضة والتيارات األخرى التي كانت نشطة
أيام الرئيس اإلسالمي املعزول محمد مرسي.
قوانني الصحافة واإلعــام ،التي أقرها البرملان
قـبــل أيـ ــام ،تــزيــد قبضة ال ـ ّـدول ــة عـلــى الصحف
والفضائيات ،وتجعل الهيئة الوطنية لإلعالم
(الــرئـيــس يختار رئيسها) ،جهة رقابية على
حرية الصحافة والتعبير ،ألنها ستمثل رأي
السلطة.
في العام ُاملقبلُ ،
سيحاكم املدنيون أمام القضاء
ال ـع ـس ـكــري م ــع أن املـ ـ ــادة  204م ــن الــدس ـتــور
املصري تمنع «محاكمة املدنيني أمــام املحاكم
العسكرية طاملا لم يكن اعتداء على مؤسسات
ّ
ّ
البطرسية دفعت
الكاتدرائية
عسكرية» .حادثة
الحكومة إلى التسريع بالخطوة داخل البرملان،
وهي ستعقد مؤتمرًا في كانون الثاني املقبل،
من أجل تحديد مواعيد تعديل الدستور بدعوى
مواجهة اإلره ــاب .املــراقـبــون يتخوفون مــن أن
املصطلح الفضفاض (إرهــاب) سوف يتوسع
ّ
ليضم معارضني سياسيني ينتقدون
ويتغول،
السلطة ويكتبون فــي سكة مــا تسميه مصر
ّ
الرسمية ،هذه األيام« ،نشر املناخ التشاؤمي في
البالد».
أيــام قليلة ويدخل عــام  2017املحروسة .أيام
ُ
قليلة وتعلن الحكومة مفاجآتها التالية قراراتها
ال ـتــي الـتــزمـتـهــا أم ــام ج ـهــات الـتـمــويــل الـ ّـدولـ ّـيــة.
ُ
ســاعــات قليلة وت ـخ ــرج الـسـلـطــة مــن جعبتها
قــرارات وتتخذ خطوات تضرب شعبيتها في
ُ
مقتل ،وتدخل الحياة السياسية في «فريزر»
ال ـثــاجــة .ه ــو ع ــام جــديــد ق ــد يــدفــع املـصــريــن
ّ
الترحم على أيام  2016الصعبة ،أو الزمن
إلى
الجميل!
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ألمانيا

انتقادات لألداء األمني بعد اعتداء برلين
تستمر الشرطة األملانية بالبحث عن
امل ـش ـت ـبــه ف ـيــه بـعـمـلـيــة ال ــده ــس ،الـتــي
جرت االثنني في برلني ،فيما تضع كل
املعطيات التي تلت االعتداء املسؤولني
في موقف حرج ،من الناحيتني األمنية
والـسـيــاسـيــة ،وخـصــوصــا املستشارة
األملانية ،أنجيال ميركل.
وب ـ ــدأت ال ـشــرطــة األمل ــان ـي ــة ،أمـ ــس ،أي

عامري كان معروفًا لدى
السلطات األميركية بسبب اتصاله
بتنظيم «داعش»
بعد يــومــن على االع ـتــداء ال ــذي أوقــع
ً
ّ 12قتيال في سوق للميالد في برلني،
وتبناه تنظيم «داعــش» ،عملية بحث
على املستوى األوروبــي عن التونسي
أن ـيــس ع ــام ــري ( 24ع ــام ــا) الـ ــذي عثر
عـلــى هــويـتــه فــي الـشــاحـنــة .وق ــد أفيد
بــأن عــامــري ال ــذي لجأ إلـ ّـى أملانيا في
ح ــزي ــران  ،2015ك ــان مـصــنـفــا مــن قبل
املعنيني بأنه «إســامــي خطر» .ومنذ
دخ ــول ــه إل ــى ال ـب ــاد ،اس ـت ـخــدم أسـمــاء
وهـ ــويـ ــات عـ ـ ــدة ،وت ـن ـق ــل ب ــن مـنــاطــق
مختلفة .ووفــق وسائل إعــام أملانية،

نتائج اللوتو اللبناني
42 40 18 14 7 4 3
ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1468وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 3 :ـ ـ  4ـ ـ  7ـ ـ  14ـ ـ  18ـ ـ 40
الرقم اإلضافي42 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة:
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
ـ ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
 119,797,625ل .ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة1 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة119,797,625 :
ل .ل.
¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـ ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
 64,865,250ل .ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 22 :شبكة.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2,948,420 :ل.
ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 64,865,250ل .ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 1,460 :ل.ل.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 44,735 :ل .ل.
¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـ ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
 172,095,000ل .ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 21,512 :شبكة.
ـ ـ الجائزة لكل شبكة 8,000:ل .ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولة
للسحب املقبل 2,612,835,785 :ل .ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد الرقم 1468
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح36946 :
¶ الجائزة األولى
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل .ل.
ـ ـ عدد األوراق الرابحة4 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 18,750,000 :ل.
ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم6946 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل .ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم 946 :ل .ل.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل .ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم46 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل .ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل .ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب"يومية "رقم 236
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة129 :
• يومية أربعة0082 :
• يومية خمسة 65669:

فــإن اســم عــامــري يــرد ،على األقــل منذ
ش ـهــر آذار ،ف ــي الئ ـح ــة تـتـضـمــن 550
شخصًا مصنفني على أنهم «خطرون»
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ـس ـل ـط ــات .وأشـ ـ ــارت
صحيفة «ســودوت ـشــي زي ـتــونــغ» إلــى
أن نـيــة عــامــري ارت ـكــاب عـمــل إرهــابــي
كانت مكشوفة لدى السلطات ،إضافة
إل ــى أن ــه ك ــان عـلــى صـلــة بــأحــد األئـمــة
الـسـلـفـيــن ،الـ ــذي ك ــان ي ـقــوم بتجنيد
أشخاص لضمهم إلى تنظيم «داعش»
وإرسالهم إلى سوريا والعراق.
دفـ ـع ــت هـ ـ ــذه املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـص ـح ــاف ــة
األملانية إلى انتقاد األداء األمني ،وال
سيما أن عــامــري كــان قــد رفــض طلب
لجوئه إلى أملانيا في حزيران املاضي،
ّ
وتـمــكــن مــن الـبـقــاء فــي ال ـبــاد كــل تلك
امل ـ ــدة .وق ــد ع ـنــونــت صـحـيـفــة «بـيـلــد»
بـ ــ«فـ ـش ــل إج ـ ـ ـ ـ ــراءات إب ـ ـ ـعـ ـ ــاد» ،بـيـنـمــا
تحدثت صحيفة «دي فيلت» املحافظة
ع ــن «أخـ ـ ـط ـ ــاء» .وعـ ـ ّـبـ ــرت م ـج ـلــة «دي ــر
شـبـيـغــل» عــن دهـشـتـهــا ،وكـتـبــت على
مــوقـعـهــا اإلل ـك ـت ــرونــي أن «الـسـلـطــات
كـ ــانـ ــت ت ــراقـ ـب ــه ون ـ ـجـ ــح مـ ــع ذلـ ـ ــك فــي
االختفاء».
وقالت الصحيفة املحلية «دارمشتيتر
إي ـكــو» إن إح ــدى املـشـكــات هــي تعدد

بسبب اتصاله مــرة واحــدة على األقل
بتنظيم «داعـ ــش» ،وقـيــامــه بعمليات
ب ـح ــث ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت بـ ـه ــدف صـنــع
متفجرات.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة «ال ـ ـغ ـ ــاردي ـ ــان»
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة أن أوروب ـ ـ ـ ـ ــا أص ـب ـحــت
«هـ ـ ـش ـ ــة» ت ـ ـج ـ ــاه اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،ب ـس ـب ــب
املشكالت التي تعانيها ،وهي الضعف
االقتصادي وعــدم وجــود قيادة قوية
فــي ال ـق ــارة .ولـعــل أكـثــر املـحــرجــن من
هذا االعتداء األخير هي أنجيال ميركل
«غير املحصنة من ردة فعل سياسية
ض ــده ــا» ،ب ـعــد تــروي ـج ـهــا وتـنـفـيــذهــا
لسياسة «الباب املفتوح».
ومــع زيــادة الشك في كفاءة السلطات
ل ـ ــدى ال ـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام األمل ـ ــان ـ ــي ،ت ـتــابــع
الشرطة عملية البحث عن عامري في
أملانيا .وخــال عملية دهــم في مدينة
دورت ـمــونــد ،قــامــت الـشــرطــة بتفتيش
شقتني «وتــوقـيــف أرب ـعــة أش ـخــاص»،
بحسب ما أفادت به شبكتا التلفزيون
«ف ـ ـ ــي دي آر» و«أن ت ـ ــي ف ـ ـ ــي» ع ـلــى
موقعيهما اإللكترونيني .وذكــرت «أن
ت ــي فـ ــي» أن األشـ ـخ ــاص األربـ ـع ــة هم
أقرباء للمشتبه فيه التونسي.
(األخبار ،أ ف ب)

أعادت السلطات األلمانية أمس فتح السوق حيث حصل االعتداء (أ ف ب)

ال ـص ــاح ـي ــات وال ـس ـل ـط ــات ف ــي دول ــة
فـ ــدرال ـ ـيـ ــة .وت ـ ـسـ ــاء لـ ــت« :مل ـ ـ ـ ــاذا تـمـكــن
شخص مثل املشتبه فـيــه ،التونسي،
من لعب لعبة القط والفأر مع السلطات
ّ
املكلفة إبعاده؟» .وأجابت« :ألن النظام

الـفــدرالــي يمثل خـطـرًا على األم ــن ،إذا
كان ال يعي مشكالته».
كـ ــذلـ ــك ،ذك ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «نـ ـي ــوي ــورك
ت ــايـ ـم ــز» األم ـي ــرك ـي ــة أن ع ــام ــري ك ــان
معروفًا من قبل السلطات األميركية،

استراحة
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أفقيا

 -1إعالمي لبناني شهير –  -2خط دفاع أقامته أملانيا على حدودها الغربية قبل
انــدالع الحرب العاملية الثانية – ماركة صابون –  -3تحسر وحــزن على ما فاته –
سكاكني يستعملها الـجــزار –  -4قطار تحت األرض – خــوف شديد –  -5مقياس
ُ
مساحة – من األسماك – تقال على الهاتف –  -6منخفض مائي من األرض – بلدة
لبنانية بقضاء زحلة –  -7أعيش على فتات الخبز – سهل ونهر إيطالي – عيب –
 -8يستعملها الطالب في املدارس – شتموا ولعنوا –  -9ماركة غاالت عاملية شهيرة
ّ
الخاتونية في
– لنب خائر – فور –  -10أخت صالح الدين األيوبي أنشأت املدرسة
صالحية دمشق وال تزال الى اليوم عامرة

عموديًا

ّ
 -1مطرب وملحن لبناني –  -2عائلة ّ
املعقم
جراح إنكليزي أول من إستعمل التضميد
ُ
في الجراحة – جردة يقوم بها التاجر في عملة من شهر الى آخر –  -3يسامح من
ّ
ّ
وظلي –  -4آلة موسيقية ايقاعية – طائر ليلي ُيعرف
طيفي
جراء أغالط إرتكبت –
بالخفاش –  -5زفــاف – ورك – لطف ونعومة –  -6اإلســم األول لالعب كرة مضرب
ّ
سجية ُجبل
عاملي سابق – طائر وهمي كبير –  -7تشييع املسافر – دولة عظمى – -8
عليها اإلنسان –  -9حرف جر – مملكة في داخل اتحاد جنوب أفريقيا حيث تحيط
بها من جميع الجهات –  -10مدينة كندية عاصمة جزيرة برانس ادوارد

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1عمر الخيام –  -2ينتمي – مليخ –  -3نسيم – هول –  -4زحل – ميسوري –  -5حرامي –
منقل –  -6فهد – اس –  -7تب – كوز –  -8الذوق – ّبراك –  -9أكل – عكا –  -10الياس سركيس

عموديًا
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مشاهير 2469

حلول الشبكة السابقة

 -1عني زحلتا – ُ -2منسحر – بالل –  -3رتيالء – ذكي –  -4أمم – كوال –  -5لي – ميفوق – -6
ّ
عس –  -7يم – ّ
هز – ّ
سمد – بكر –  -8الهون – عراك –  -9ميورقا –  -10خليل سركيس
هي –

حل الشبكة 2468

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

عالم إنكليزي ( )1940-1856متخصص في الفيزياء ّ
تفوق في دراسته
منذ الصغر .حصل على جائزة نوبل عام  1906إلكتشافه اإللكترون وقد
إشتهر بلقب «أبو األلكترون»
 = 11+7+3+2+5+4يربحون ويظفرون ■  = 10+11+2+1عاصمة أالسكا
■  = 9+8+6أزال األثر

حل الشبكة الماضية :انطوان كرباج

الجمعة  23كانون األول  2016العدد 3065

إعالنات

19

◄ إعالنات رسمية ►
◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
ّ
األثيوبية
غادرت العاملة
NEJAT MOHAMMED NEGEWO
الرجاء ممن يعرف عنها شيئًا االتصال
على الرقم03/016367 :
70/975700
ّ
األثيوبية
غادرت العاملة
ABENET GETU
الرجاء ممن يعرف عنها شيئًا االتصال
على الرقم03/705174 :
غادر العمال البنغالدشيون
SAYED NASIR UDDIN
ABU SAYED
JAHANGIR
من عند مخدومهم ،الرجاء ممن يعرف
عنهم شيئًا اإلتصال على الرقم:
07/687825
غادر العامل البنغالدشي
MOHAMMAD KALAM
من عند مخدومهم ،الرجاء ممن
يعرف عنه شيئًا اإلتصال على الرقم:
71/279193
غادر العامالن البنغالدشيان
JAMAL HOSSAIN
MASUD BHULIAN
RIPON
ISMAIL
من عند مخدومهما ،الرجاء ممن يعرف
عنهما شيئًا اإلتصال على الرقم:
70/604967
غادر العمال البنغالدشيون
mohamad ibrahim miah
harun nowab miah
shafi gazi
nazmul md abdul makek
hamed othman
وجابر حجازي موسى وشاويش
ابراهيم علي وحامد عثمان من
الجنسية السودانية ،من عند مخدومهم،
الرجاء ممن يعرف عنهم شيئًا اإلتصال
على الرقم70/766733 :
غادرت العاملة األثيوبية
MESERET GEBRE SHAMA
من عند مخدومهما ،الرجاء ممن
يعرف عنها شيئًا اإلتصال على الرقم
76/869669
غادرت العاملة األثيوبية
HIRUT TEKA BELAY
من عند مخدومهما ،الرجاء ممن
يعرف عنها شيئًا اإلتصال على الرقم
03/829240

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد لتنفيذ هندسة مدنية
في محطة النبطية الرئيسية ،موضوع
اس ـت ـق ـص ــاء االس ـ ـعـ ــار رقـ ــم ث4د9368/
تاريخ  ،2016/9/28قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2017/1/13عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االس ـع ــار امل ــذك ــور اع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي 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 االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/12/21
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2542
تبليغ مجهول مقام
محكمة بــدايــة جـبــل لـبـنــان الـثــالـثــة في
بـعـبــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد وس ــام
امل ــرت ـض ــى ت ــدع ــو امل ــدع ــى ع ـل ـيــه حـســن
قــازان لتبلغ اوراق الدعوى 2014/5563
املـقــدمــة مــن املــدعـيــن عـبــد املـجـيــد ضيا
ول ـب ـنــى ادريـ ـ ــس وال ــرامـ ـي ــة الـ ــى ال ــزام ــك
بالتكافل والـتـضــامــن مــع بــاقــي املــدعــى
عليهم بتسجيل القسم  17مــن البلوك
 Eف ــي ال ـع ـقــار /4327ال ـ ـحـ ــدث عـلــى اســم
املدعيان.
يـجــب ح ـض ــورك ال ــى قـلــم ه ــذه املحكمة
لتبلغ االوراق خالل مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر واال فكل تبليغ لك في
قلم املحكمة ولصقًا على بــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن دعوة الى جلسة
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الى املعترض عليه محمود احمد
قانصو
ت ــدع ــوك دائـ ــرة تـنـفـيــذ بـعـبــدا للحضور
أمامها الستالم الدعوى املقدمة بوجهك
م ــن ق ـبــل امل ـع ـتــرض مـصـطـفــى ب ــو زكـلــي
ت ـح ــت رقـ ــم اسـ ـ ــاس  2016/103ت ــاري ــخ
 2016/5/11م ــوض ــوع ـه ــا رج ـ ـ ــوع عــن
ق ــرار مـتــابـعــة التنفيذ وذل ــك بمهلة 23
يــومــا مــن تــاريــخ النشر وقــد عــن موعد
جـلـســة ت ــاري ــخ  2017/1/30وف ــي حــال
عــدم حـضــورك تـجــري محاكمتكم وفقًا
لالصول القانونية.
مأمور التنفيذ
برناديت صوما

دعوة صادرة عن محكمة صور املدنية
تدعو هذه املحكمة محمد خليل حدرج
لـلـحـضــور الـيـهــا لـتـبـلــغ اوراق الــدعــوى
رقم  2016/809املقامة من حسني خليل
سرور بمادة عقارية وذلك ضمن اوقات
الدوام الرسمي وخالل عشرين يومًا من
تاريخ نشر هــذا االعــان واال يعتبر كل
تبليغ له بواسطة رئيس القلم قانونيًا.
رئيس القلم
إبراهيم حمود
املوضوع :تبليغ مجهول محل االقامة
املـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــع :مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ج ـ ـب ـ ــاع الـ ـش ــرعـ ـي ــة
الجعفرية
تدعو محكمة جباع الشرعية الجعفرية
امل ــدع ــو ف ـضــل ي ــوس ــف س ـل ــوم امل ـج ـهــول
مـحــل االق ــام ــة ال ـح ـضــور ب ــال ــذات أو من
يـمـثـلــك ق ــان ــون ــا الـ ــى ق ـلــم هـ ــذه املـحـكـمــة
الس ـت ــام اوراق ال ــدع ــوى امل ـقــامــه ضــدك
مــن املــدعـيــة هبة محمد خــالــد بواسطة
وكـيـلـهــا امل ـحــامــي ام ـيــل رزوق بـمــادتــي
حضانة ونفقة اطـفــال واملسجلة تحت
رق ـ ــم اس ـ ـ ــاس  45ورود 2016/12/13
وامل ـ ـعـ ــن م ــوع ــد ال ـن ـظ ــر ف ـي ـه ــا ب ـت ــاري ــخ
 2017/2/18واذا لم تحضر او ترسل من
يمثلك قانونًا خــال عشرين يومًا يلي
النشر يعتبر كــل تبليغ لــك على لوحة
االعالنات في املحكمة صحيحًا بما فيه
الحكم النهائي.
رئيس القلم
أحمد فرحات
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طلب مارون عبدالله شاهني بالوكاله عن
جان ساسني بصفته مفوض بالتوقيع
عــن املـلــح الــوطـنــي ش.م.ل .سلونا سند
بدل ضائع للعقار  1073الحريشه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طـ ـل ــب امل ـ ـحـ ــامـ ــي س ـي ـل ـف ـي ــو ال ـ ـعـ ــربـ ــاوي
بــالــوكــالــه عــن نــاديــا تــابــت س ـنــدات بــدل
ضائع للعقارات  16و 18و 23و 12التله
و 558و 561و 566كفرحورا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إنذار
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
ّ
حكيم تيروليوم ش.م.م.
مــوجــه لشركة
وشربل مــارون الحيكم محل اقامتهما:
ذوق مـصـبــح ج ـســر امل ــارش ـي ــه دي بــون
وحاليًا مجهولي محل االقامة.
تدعوكما هــذه الــدائــرة للحضور اليها
ب ــال ــذات أو بــواس ـطــة امل ـم ـثــل الـقــانــونــي
لتبلغ االنذار مع طلب التنفيذ واملرفقات
ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة رق ـ ـ ــم  2016/938املـ ـق ــام ــة

ّ
بوجهكما مــن شــركــة مــلــوح تـيــرولـيــوم
كــومـبــانــي (مــابـكــو) ش.م.ل .بموضوع
تنفيذ سند بقيمة /63357/د.أ .اضافة
الى الفوائد والرسوم واملصاريف.
عليكما الحضور ضمن املهلة القانونية
واال سيقط حقكما باالعتراض ويتابع
التنفيذ بوجهكما حتى آخــر الــدرجــات
كـمــا عليكما ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة واال عـ ـ ّـد ق ـل ـم ـهــا مـقــامــا
مختارًا لكما.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

مطلوب ممرضني
وممرضات مجازين من
حاميل شهادات
 BSأو TS ،LT
للعمل يف مستشفى الساحل
لالستعالم:
ext: 2246 - 01/858333

اعالن مزايدة عن دائرة تنفيذ بشري
رئيس دائرة التنفيذ القاضي جو خليل
باالستنابة من دائرة تنفيذ طرابلس رقم /26و2013 /
باملعاملة لديها رقم 2011/873
طالب التنفيذ :أنطونيو العنداري ومارك أنطونيو العنداري وكيلهما املحامي ايلي
ضاهر
املنفذ عليهم :ورثة املرحوم يعقوب يوسف العنداري وجليل يوسف لحود العنداري
وجوليا وسيالنة عبد االحــد العنداري وسوسان الياس العنداري وجــوزف عبده
الفغالي وشارل جورج الحاج وكارول البرت الخوري وأنطونيو ريمون العنداري.
السند التنفيذي :الحكم الصادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في لبنان الشمالي
الــذي قضى باعتبار العقار رقــم  /750/منطقة قنيور العقارية غير قابل للقسمة
عينًا بني الشركاء وازالة الشيوع فيه عن طريق بيعه باملزاد العلني للعموم لصالح
الشركاء ...الخ.
املطروح للبيع :العقار رقم  /750/منطقة قنيور العقارية ،بناء من حجر مؤلف من
طابقني :الطابق االرضي يحتوي على أربع غرف للسكن وايوان ودرج حجري وارض
بعل مشجرة تــوت وعنب وصنوبر وسنديان وملول والطابق االول يحتوي على
اربــع غــرف للسكن واي ــوان ،اثناء الكشف تبني ان البناء املــذكــور بحالة مذرية غير
صــالــح للسكن ألن سقفه تــرابــي قسم منه منهار وهــو بحالة خ ــراب أمــا االرض ال
يوجد فيها سوى اشجار سنديان وملول وشوك وبالن ،مساحة هذا العقار 17712
متر مربع.
الحقوق املترتبة للعقار واالعباء املترتبة عليه :استحضار دعوى من محكمة بداية
الشمال رقم  748من مارك انطونيو العنداري ضد شركاه يطلب قسمة هذا العقار،
محضر وصف صادر عن دائرة تنفيذ بشري رقم /26و،2013 /
تاريخ محضر الوصف ،2014/1/10 :تاريخ تسجيله،2014/2/22 :
رقم العقار
750

التخمني
 462474000ل.ل.

املنطقة
قنيور

بدل الطرح
 462474000ل.ل.

محل انعقاد املــزايــدة وتاريخها :امــام دائــرة تنفيذ بشري يــوم االربـعــاء الواقع فيه
 2017/3/1الساعة  9:30صباحًا،
شــروط البيع :على راغــب الدخول باملزايدة اتخاذ مقام بنطاق دائــرة تنفيذ بشري
وتعجيل بدل الطرح بصندوق مالية بشري او تقديم شك مصرفي باسم رئيس دائرة
تنفيذ بشري مسحوب على مصرف لبنان ،على املشتري رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
كابي مراد
اعالن
تدعو لجنة االستمالك االبتدائية في النبطية أصحاب العقارات الــواردة أسماؤهم
ادناه لحضور جلسة استمالك هذه العقارات او جزء منهاً ،
بناء للمرسوم رقم 10357
تاريخ  ،2013/5/23واملتضمن تعديل طريق النبطيه ـ ـ مرجعيون ،وذلك نهار الجمعة
الواقع فيه  2017/01/27الساعة العاشرة صباحًا في مبنى قصر عدل النبطية.
والعقارات هي:
املنطقة ورقم العقار

اسم أو اسماء املالكني

 1ـ ـ كفررمان 1147

-

 2ـ ـ كفررمان 1148

-

 3ـ ـ كفررمان 622

 1ـ ـ ورثة أمني حسن أبو زيد  1200سهم
 2ـ ـ نائلة عبد اللطيف بك الزين  1200سهم

 4ـ ـ كفررمان 624

 1ـ ـ محمد نمر حوماني  600سهم
 2ـ ـ أحمد نمر حوماني  600سهم
 3ـ ـ علي نمر حوماني  600سهم
 4ـ ـ محمود نمر حوماني  600سهم

 5ـ ـ كفررمان 639

 1ـ ـ أحمد عزت يوسف بك الزين  240سهم
 2ـ ـ محمد يوسف سالمه 1037.813
 3ـ ـ زينب محمود سالمه 28.125
 4ـ ـ فاطمة محمود سالمه 28.125
 5ـ ـ خديجه محمود سالمه 28.125
 6ـ ـ أحمد علي سالمه 1037.812

 6ـ ـ كفررمان 641

 1ـ ـ أحمد محمد بندر  2400سهم

 7ـ ـ كفررمان 642

 1ـ ـ خليل قاسم بشروش  2400سهم

 8ـ ـ كفررمان 643

 1ـ ـ فيليب نقوال الخوري  2400سهم

 9ـ ـ الجرمق 34

 1ـ ـ محمد محمود شكرجي  2400سهم

 10ـ ـ الجرمق 18

 1ـ ـ عدنان وفيق القصار  2400سهم
رئيس لجنة االستمالك االبتدائيه في النبطية
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رياضة

مدد ريال مدريد ألبرز نجومه ومثله فعل برشلونة (أرشيف)

الكرة األوروبية

التمديدات تجتاح األندية األوروبية الكبرى
العديد من األندية األوروبية الكبرى قامت في الفترة األخيرة بتمديد
عقود أبــرز نجومها .أسباب عديدة تقف وراء هــذه الموجة من
التمديدات التي بدت الفتة في التوقيت والعدد الــذي وصل في
توتنهام اإلنكليزي على سبيل المثال إلى  7العبين
حسن زين الدين
قـ ـب ــل ثـ ــاثـ ــة أي ـ ـ ـ ـ ــام ،م ـ ـ ـ ـ ّـدد ب ــوروسـ ـي ــا
دورتـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد األملـ ـ ــانـ ـ ــي ع ـ ـقـ ــد العـ ـب ــه
املوهوب جوليان فيغيل ،وقبله بيوم
ّ
مدد يوفنتوس اإليطالي عقد مدافعه
ّ
ليوناردو بونوتشي ،وقبل أيــام مدد
الفريق األملــانــي اآلخــر بايرن ميونيخ
عـ ـق ــد مـ ـه ــاجـ ـم ــه الـ ـب ــول ــون ــي روب ـ ـ ــرت
لـيـفــانــدوفـسـكــي ،لـ ُـي ـضــاف إل ــى زميله
الـفــرنـســي فــرانــك ري ـب ـيــري ،كــذلــك مـ ّـدد
ب ــرش ـلــون ــة اإلس ـب ــان ــي ع ـق ــد مـهــاجـمــه
األوروغ ـ ـ ــواي ـ ـ ــان ـ ـ ــي لـ ــويـ ــس س ـ ــواري ـ ــز،
ليضاف إلــى زميليه البرازيلي نيمار
واألرج ـن ـت ـي ـنــي خــافـيـيــر مــاسـكـيــرانــو،
فيما يخوض الفريق "حربًا ضروسًا"
إلقـفــال ملف تمديد عقد نجمه األول
األرج ـن ـت ـي ـنــي ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي ،وه ــذا
ما هو متوقع أن ُي َ
حسم مطلع السنة

الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة .أمـ ـ ــا فـ ــي ص ـ ـفـ ــوف غ ــري ــم
ب ــرش ـل ــون ــة ،ريـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،فـشـمـلــت
ً
موجة التمديدات كال من البرتغالي
كــري ـس ـت ـيــانــو رون ـ ــال ـ ــدو ،وال ــوي ـل ــزي
غاريث بايل ،واألملاني طوني كروس،
والكرواتي لوكا مودريتش.
ولفتت التمديدات املتتالية التي أقدم
عليها توتنهام اإلنكليزي لالعبيه:
هــاري كــايــن ،ديلي ألــي ،إيــريــك دايــر،
دانــي روز ،والــدانـمــاركــي كريستيان
إيريكسن والبلجيكي يان فيرتونغن.
أما الجديد ،فكان أمس عبر التمديد
ل ـل ـحــارس الـفــرنـســي هــوغــو لــوريــس
حتى عــام  ،2022لتصل التمديدات
في الفريق اللندني إلى  7العبني.
إذًا ،إنـ ــه عـ ــام ال ـت ـم ــدي ــدات بــام ـت ـيــاز
للفرق األوروبية الكبرى ،واألهم أنها
للنجوم.
مـســألــة الـتـمــديــد لـلـنـجــوم ت ـقــود إلــى

أن هـ ــذه األن ــدي ــة ب ــات ــت ت ـ ــدرك جـيـدًا
أن ال ـق ـي ــود ان ـك ـس ــرت ف ــي ال ـس ـنــوات
األخ ـيــرة فــي ســوق االنـتـقــاالت حيث
بـ ـ ــات املـ ـن ــافـ ـس ــون ي ــدفـ ـع ــون م ـبــالــغ
ضـخـمــة لـخـطــف الـنـجــوم مــن فرقهم
كما حصل مع الفرنسي بول بوغبا
الـ ـ ـ ــذي انـ ـتـ ـق ــل ب ـم ـب ـل ــغ  120م ـل ـيــون
ي ــورو ـ ـ مـضــافــا إلـيـهــا الـحــوافــز ـ ـ في
الصيف املــاضــي مــن يوفنتوس إلى
مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد اإلن ـك ـل ـيــزي ،ما
أحدث هزة في الكرة األوروبية ،ودفع
األندية إلى حماية نفسها واملبادرة
ال ـس ــري ـع ــة إلـ ـ ــى إط ـ ـ ــاق م ـف ــاوض ــات
الـتـمــديــد مــع نجومها األبـ ــرز ،وذلــك
ل ـهــدف أس ــاس ــي طـبـعــا ،ه ــو الـحـفــاظ
عـلــى االس ـت ـق ــرار الـفـنــي واالن ـس ـجــام
ً
داخل املجموعة ،كما الحال مثال مع
الثالثي "أم أس أن" ميسي ،سواريز
ونيمار في "البرسا".
وهنا يمكننا أخذ أرسنال اإلنكليزي
ً
م ـ ـثـ ــاال ،ح ـي ــث يـ ـخ ــوض م ـف ــاوض ــات
َ
نجميه ،األملاني
شاقة للحفاظ على
م ـ ـس ـ ـعـ ــود أوزيـ ـ ـ ـ ـ ــل والـ ـتـ ـشـ ـيـ ـلـ ـي ــان ــي
ألكسيس سانشيز ،الـلــذيــن يـهــددان
بـ ــالـ ــرح ـ ـيـ ــل فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــدم ت ـل ـب ـيــة
م ـطــال ـب ـه ـمــا املـ ــاديـ ــة امل ــرت ـف ـع ــة ،ذل ــك
أن ـه ـمــا ي ـش ـكــان ثـنــائـيــا ُي ـ َـع ـ ّـد نقطة

عدد ال يحصى من
التمديدات ألبرز النجوم
في الفترة األخيرة

القوة في الفريق هذا املوسم.
لـكــن ه ــذا ال يـمـنــع أن ه ــذه "الـهـجـمــة"
تنظر إليها بعض األندية من ناحية
أخـ ـ ــرى ،ه ــي تـحـصـيــل امل ـك ــاس ــب قــدر
اإلم ـك ــان عـبــر الـتـمــديــد لـلـنـجــم لفترة
أطول ،وبالتالي الحصول على مقابل
مــادي أكبر عند االنـتـقــال ،بعكس في
مــا لــو أن هــذه الخطوة ستجري قبل
عــام مــن رحيل الــاعــب ،مــا يــؤدي إلى
انخفاض قيمة الصفقة.
وي ــأت ــي كــذلــك ن ــوع آخ ــر م ــن الـتـمــديــد
يمكن أن ُيطلق عليه تسمية "التمديد
التكريمي" الذي تقوم به األندية عادة
تجاه نجومها الذين تقدموا في السن
وم ـضــى عـلــى وج ــوده ــم م ــدة طــويـلــة،
كذلك فإنهم يكونون قــد أسهموا في

تحقيق اإلن ـج ــازات ،وغــالـبــا مــا يكون
التمديد عامًا واحدًا كما حصل أخيرًا
مع ريبيري في بايرن ،وما يتجه إليه
مع نجمه اآلخر الهولندي أريني روبن،
ح ـيــث أك ــد أم ــس الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
للنادي ،كارل  -هاينتس رومينيغيه،
أن ال ــاعــب سـيـبـقــى ف ــي ال ـفــريــق ،هــذا
دون التقليل طبعًا من اإلضــافــة التي
ما زال النجمان قادرين على تقديمها.
ويـ ـق ــول م ـ ــدرب الـ ـب ــاف ــاري ،اإلي ـطــالــي
ك ــارل ــو أن ـش ـي ـلــوتــي ،ف ــي ه ــذا ال ـصــدد:
"إنـهــم العـبــون صنعوا تــاريـخــا ،ومن
املـ ـه ــم أن ي ـب ـق ــوا ويـ ــواص ـ ـلـ ــوا ك ـتــابــة
التاريخ في النادي".
وفــي هــذا اإلط ــار ،يمكن وضــع تمديد
باريس سان جيرمان الفرنسي أمس
عـقــد قــائــده الـبــرازيـلــي ثـيــاغــو سيلفا
حتى .2020
هذه التمديدات لن تمنع من أن سوق
االنتقاالت الشتوية املقبلة من املتوقع
أن تـشـهــد صـفـقــات ك ـبــرى ،والـحــديــث
هـنــا بالتحديد عــن األملــانــي جوليان
دراكـسـلــر ال ــذي قــرر تــرك فولسبورغ،
والكولومبي خاميس رودريغيز الذي
يــرغــب فــي الــرح ـيــل عــن ري ــال مــدريــد.
أما غير ذلك ،فإن أكثر األندية الكبرى
مكتفية بتمديدات نجومها.
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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

ناد
دراكسلر يتفاوض مع أكثر من ٍ
ي ـس ـت ـع ــد الـ ـنـ ـج ــم األملـ ـ ــانـ ـ ــي ج ــول ـي ــان
دراكـ ـسـ ـل ــر لـ ـح ــزم ح ـق ــائ ـب ــه ومـ ـغ ــادرة
ف ــولـ ـسـ ـب ــورغ فـ ــي سـ ـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت
الشتوية املقبلة ،حيث تتجه األنظار
ّ
إلى الفريق الذي سيحط فيه رحاله.
وبـعــد أن ذك ــرت تـقــاريــر أول مــن أمس
أن ال ــاع ــب ال ـب ــال ــغ  23ع ــام ــا تــوصــل
إل ــى ات ـفــاق مــع بــاريــس س ــان جيرمان
الفرنسي لالنتقال إلى صفوفه ،حيث
يبقى فقط تــوصــل األخـيــر إلــى اتفاق
مماثل مع فولسبورغ ،كشف دراكسلر
أم ــس لـصـحـيـفــة "ب ـي ـلــد" األمل ــان ـي ــة أنــه
ً
ـاد ،ق ــائ ــا:
ي ـت ـف ــاوض م ــع أك ـث ــر م ــن ن ـ ـ ـ ٍ
ـاد .لم
ـ
ن
ـن
"أن ـ َـا على اتـصــال مــع أكـثــر مـ
ٍ
َّ
ُيتخذ أي قــرار .سنفكر ونتخذ القرار
األفضل".
من جهتها ،أوردت صحيفة "ذا تايمز"
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة أن ال ـ ـنـ ــادي ال ـبــاري ـســي
ليس الــوحـيــد املهتم بالحصول على
خ ــدم ــات دراكـ ـسـ ـل ــر ،ب ــل ه ـن ــاك أي ـضــا
أرسنال وليفربول.
فــي املـقــابــل ،قــرر مهاجم بــاريــس سان
جيرمان ،اإلسباني خيسي رودريغيز،
مـ ـغ ــادرة ن ـ ــادي ال ـعــاص ـمــة الـفــرنـسـيــة
واالن ـت ـقــال عـلــى سـبـيــل اإلعـ ــارة لــاس
باملاس في بالده.
وذك ــرت إذاع ــة "كادينا سـيــر" ،أنــه رغم
وجــود العديد من العروض للمهاجم
الـ ـس ــاب ــق ل ــري ــال م ــدري ــد ( 23ع ــام ــا)،

قرر خيسي العودة إلى إسبانيا معارًا إلى الس بالماس (أ ف ب)

وأبــرزهــا مــن مـيــان اإليـطــالــي ،إال أنه
يــرغــب فــي اللعب بموطنه ،لــذا اختار
الس باملاس ،مسقط رأسه.
وأضافت أن سان جيرمان ال يمانع في
رحيل خيسي ،الذي لم يحجز له مكانًا

أساسيًا في تشكيلة بطل فرنسا ،على
سبيل اإلعارة.
ول ــم يسجل الـجـنــاح اإلس ـبــانــي ،الــذي
ان ـت ـقــل إل ــى ال ـفــريــق ال ـفــرن ـســي مـقــابــل
 25مليون ي ــورو الصيف املــاضــي من

"السوبر كوبا" اإليطالية اليوم في
الدوحة

ريــال مدريد ،ســوى هــدف واحــد طوال
املوسم.
وعلى صعيد املدربني ،أعلن بوروسيا
مونشنغالدباخ األملــانــي تعيني ديتر
هيكينغ مدربًا لفريقه بعد يوم واحد
من ّ إقالة أندريه شوبرت.
ُ
ووق ــع هيكينغ الــذي كــان قــد أقـيــل من
مـنـصـبــه م ــدرب ــا ل ـفــول ـس ـبــورغ ف ــي 17
تشرين األول ،عقدًا حتى .2019
ويحتل مونشنغالدباخ ،بطل أملانيا
 5م ـ ـ ــرات فـ ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ع ـنــدمــا
ك ــان أب ــرز املـنــافـســن للعمالق بــايــرن
م ـي ــون ـي ــخ ،املـ ــركـ ــز ال ـ ــراب ـ ــع ع ـش ــر فــي
"ال ـبــونــدس ـل ـي ـغــا" بــرص ـيــد  16نـقـطــة،
وله فوز واحد في آخر  11مباراة في
الـبـطــولــة ،ويبتعد بـثــاث نـقــاط فقط
عن هامبورغ أول املهددين بالهبوط
للدرجة الثانية.
وس ـبــق لهيكينغ أن داف ــع ع ــن أل ــوان
مــون ـش ـن ـغــادبــاخ ع ـنــدمــا كـ ــان العـبــا
شــابــا ،حـيــث خ ــاض مـعــه  6مـبــاريــات
في الفترة بني  1983و.1985
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن شــوبــرت (45
ع ــام ــا) ب ــات س ــاب ــع مـ ــدرب ُي ـق ــال هــذا
امل ــوس ــم ،عـلـمــا ب ــأن ــه ت ــول ــى اإلشـ ــراف
على مونشنغالدباخ في أيلول ،2015
ونـ ـج ــح ب ـق ـي ــادت ــه إلـ ــى املـ ـش ــارك ــة فــي
دوري أبطال أوروبا بحلوله رابعًا في
الدوري املحلي املوسم املاضي.

الدوري األميركي للمحترفين

وستبروك يواصل التحليق في سمائه الخاصة
ب ــات ــت ال ـك ـل ـم ــات ت ـع ـجــز ع ــن وص ــف
إب ـ ـ ــداع ـ ـ ــات راس ـ ـ ـ ــل وس ـ ـت ـ ـبـ ــروك ه ــذا
املــوســم ،حـيــث ق ـ ّـدم عــرضــا هجوميًا
ج ــدي ـدًا س ـجــل ف ــي خــالــه  42نـقـطــة،
ل ـي ـق ــود ف ــري ـق ــه أوكـ ــاهـ ــومـ ــا سـيـتــي
ثــانــدر إلــى الـفــوز على نيو أورليانز
ب ـي ـل ـي ـكــانــز  ،110-121فـ ــي ال ـ ــدوري
األمـيــركــي الـشـمــالــي للمحترفني في
كرة السلة.
ون ـج ــح وس ـت ـب ــروك ف ــي تـحـقـيــق 10
متابعات و 7تـمــريــرات حاسمة ،في
املـ ـب ــاراة ال ـتــي ق ــدم فـيـهــا احتياطيو
أوكـ ــاهـ ــومـ ــا ً
أداء جـ ـيـ ـدًا فـ ــي ال ــرب ــع
األخـيــر وسجلوا  11نقطة مــن أصل
 16لفريقهم.
وأدى العــب االرتـكــاز البديل أليكس
ابــريـنـيــس دورًا م ـحــوريــا ف ــي الــربــع
األخـ ـي ــر ،وال س ـي ـمــا ب ـعــد ت ـق ــدم نيو
أورل ـ ـيـ ــانـ ــز  ،87-89إال أن ال ــاع ــب
اإلس ـبــانــي ال ـشــاب ( 23عــامــا) سجل
فــي الــربــع الــرابــع  12نقطة مــن أصل
 18لــه فــي كــامــل امل ـبــاراة ،وأسـهــم في
ّ
تفوق فريقه.
وقـ ــال ابــري ـن ـيــس" :ف ــي ب ـعــض األي ــام
ت ـش ـع ــر بـ ـ ــأن ال ـس ـل ــة أكـ ـب ــر وي ـم ـك ـنــك

التسجيل من كل رمية".
ً
وأشاد وستبروك بزميله قائال" :لديه
قـ ــدرة هــائ ـلــة ع ـلــى ال ـت ـســديــد ،يعمل
ك ـث ـي ـرًا ي ــوم ـي ــا ع ـل ــى ت ـح ـســن أدائـ ـ ــه.
هو يخوض عامه األول ،وسيختبر
ال ـص ـعــود وال ـه ـب ــوط طـ ــوال امل ــوس ــم،
لكنه قام بعمل كبير الليلة".
وبعد يومني من فوزه على ميلووكي
باكس بعد التمديد ،نجح كليفالند
كــافــالـيـيــرز حــامــل الـلـقــب فــي تجديد
فوزه على املنافس ذاته .102-113
ولــم يظهر كايري ايفرينغ وليبرون
جيمس الـلــذان خاضا معظم فترات
مــواجـهــة الـثــاثــاء ،أي مظاهر تعب،
فسجل األول  31نقطة و 13تمريرة
ح ــاس ـم ــة (رق ـ ـ ــم ق ـي ــاس ــي ش ـخ ـصــي)
وأضاف الثاني  29نقطة.
وفي فينيكس ،سجل جيمس هاردن
 27ن ـق ـط ــة ونـ ـج ــح فـ ــي  14ت ـم ــري ــرة
حــاس ـمــة لـ ُـيـسـهــم ف ــي ف ــوز هـيــوســن
روك ـتــس عـلــى فينيكس صـنــز -125
 111في مباراة سجل فيها الفائز 18
رمية ثالثية.
وفـ ـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــات األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ــاز
مينيسوتا تمبروولفز على أتالنتا

هوكس  ،84-92وممفيس غريزليس
ع ـلــى دي ـت ــروي ــت ب ـي ـس ـتــونــز ،86-98
وداالس مــافــريـكــس عـلــى بــورتــانــد
ترايل بــايــزرز  ،95-96وساكرامنتو
ك ـي ـن ـغ ــز عـ ـل ــى يـ ــوتـ ــا ج ـ ـ ــاز ،93-94
وواش ـن ـطــن ويـ ـ ــزاردز عـلــى شيكاغو
بولز .97-107

وهنا برنامج مباريات اليوم :إنديانا
بـ ــاي ـ ـسـ ــرز × ب ــوسـ ـط ــن س ـل ـت ـي ـك ــس،
نيويورك نيكس × أورالندو ماجيك،
ب ــروك ـل ــن ن ـت ــس × غ ــول ــدن سـتــايــت
ووريرز ،ميامي هيت × لوس أنجلس
اليكرز ،لوس أنجلس كليبرز × سان
أنطونيو سبرز.

واصل وستبروك تألقه بـ  42نقطة (إنترنت)

األرجنتين أولى في نهاية 2016

تصدر املنتخب األرجنتيني التصنيف الشهري
للمنتخبات الصادر عن االتحاد الدولي لكرة القدم
األخير لعام .2016
وتمتلك األرجنتني  1634نقطة متقدمة ،على
البرازيل ( )1544وأملانيا ( )1433وتشيلي
( )1404وبلجيكا (.)1368
ّ
وعربيًا ،حلت تونس أولى ( 35عامليًا 738 ،نقطة)
أمام مصر ( 36عامليًا 719 ،نقطة) والجزائر
( 38عامليًا 692 ،نقطة) ،بينما تقدم لبنان مرتبة
ليصبح في املركز  147بـ  186نقطة.

شتيمة ...فإقالة

أقال االتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم مدرب
املنتخب الوطني أفرايم ماشابا من منصبه لشتمه
مسؤولني في االتحاد.
واتهم االتحاد املدرب بسوء السلوك والتمرد
وخرق قواعد التواصل ،وأضاف في بيان" :نظرًا
إلى فداحة ما حصل ،وجدنا أنفسنا مضطرين
إلى االستغناء عن املدرب" ،على أن يدخل القرار
ّ
حيز التنفيذ "فورًا".

فوز كبير للرياضي على التضامن

ثالث مباريات في الفوتسال اليوم
ولن يبخل صاحب األرض ّ
بأي جهد
ّ
من أجل انتزاع نقطة واحدة على األقل
ّ
املتصدر في هــذه املواجهة ،وهو
من
ما لن يسمح به بنك بيروت صاحب
أقــوى هجوم ( 88هدفًا) وأقــوى دفاع
( 17ه ــدف ــا) ف ــي ال ـب ـطــولــة .وفـ ــاز بنك
بيروت ذهابًا بنتيجة كبيرة .1-6
ّ
وفـ ــي م ـ ـبـ ــاراة ث ــان ـي ــة ال ت ـق ــل أه ـم ـيــة،
يلتقي فريقا الجيش والحرية صيدا
على ملعب إميل لحود عند الساعة
 .21.00ويحتل الجيش املركز الثاني
بــرص ـيــد  22نـقـطــة م ــن  7ان ـت ـصــارات
وتعادل واحد ،وهو يملك ثاني أفضل
هجوم في البطولة ( 50هــدفــا) ،فيما
ت ـل ـقــى م ــرم ــاه  42ه ــدف ــا (رابـ ـ ــع أس ــوأ

تستضيف الدوحة ،اليوم الساعة  18,30بتوقيت
بيروت ،مباراة الكأس السوبر اإليطالية بني
يوفنتوس بطل الدوري والكأس ،وميالن وصيفه
في املسابقة الثانية.
واستضافت الدوحة الكأس للمرة األولى في
 ،2014وأحرزها نابولي بفوزه على يوفنتوس
بركالت الترجيح  5-6بعد تعادلهما .2-2
ويتنافس الفريقان للمرة الثانية على "السوبر
كوبا" بعد لقاء أول عام  2003في نيوجيرسي
بالواليات املتحدة ،فاز به يوفنتوس بركالت
الترجيح بعد انتهاء الوقتني األصلي واإلضافي
.1-1
ويحمل فريق "السيدة العجوز" الرقم القياسي في
عدد املرات التي أحرز فيها الكأس السوبر (،)7
آخرها املوسم املاضي بعد فوزه على التسيو
 2ـ صفر في املباراة التي أقيمت في شنغهاي
الصينية.
من جانبه ،أحرز ميالن اللقب ست مرات ،كان
آخرها في  2011عندما هزم إنتر ميالنو ،1-2
علمًا بأنها كانت آخر مرة ينافس فيها على
الكأس.

السلة اللبنانية

كرة الصاالت
يـفـتـتــح الـ ـي ــوم ال ـج ـم ـعــة األسـ ـب ــوع الـ ـ
 14مـ ــن ب ـط ــول ــة ل ـب ـن ــان لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
لـلـصــاالت ب ـ  3مـبــاريــات ،أبــرزهــا تلك
ال ـتــي سيستقبل فـيـهــا فــريــق شـبــاب
األش ــرف ـي ــة ضـيـفــه ب ـنــك ب ـي ــروت على
ملعب إميل لحود عند الساعة .19.00
وال ي ـبــدو ال ـفــريــق امل ـصــرفــي املـتـ ّ
ـربــع
على عرش الصدارة مستعدًا للتخلي
عن ّأيــة نقطة هذا املوسم ،وهو الذي
يواصل حصد االنتصارات املتتالية
( 12مــن أصــل  )12رافـعــا رصـيــده إلى
 36ن ـق ـط ــة ،م ـق ــاب ــل  21ن ـق ـطــة لـفــريــق
األشــرفـيــة صــاحــب املــركــز الـثــالــث في
ّ
ال ـتــرت ـيــب الـ ـع ــام (ل ـع ــب مـ ـب ــاراة أقـ ــل)
أحرزها من  6انتصارات و 3تعادالت.
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دف ــاع) ،وهــو أمــر مقلق بالنسبة إلى
فريق منافس بشراسة على اللقب .أما
الفريق الجنوبي فتتأرجح عروضه
بني مباراة وأخرى ،وهو يحتل راهنًا
امل ــرك ــز ال ـخ ــام ــس بــرص ـيــد  15نـقـطــة
( 4ان ـت ـص ــارات و 3ت ـ ـعـ ــادالت) .وك ــان
الحرية قد فاز ذهابًا .4-7
وفـ ــي ال ـث ــال ـث ــة يـسـتـضـيــف طــراب ـلــس
الفيحاء على ملعبه في جامعة املنار
فريق الجنوب الرياضي في الثامنة
مـسـ ً
ـاء .ولــن يــرضــى الفريق الشمالي
ّ
الـ ــذي ي ـح ـتــل املــرت ـبــة ال ـســاب ـعــة ب ـ ـ 14
نـقـطــة بــأقــل م ــن ال ـف ــوز ب ــن جـمـهــوره
على ضيفه املتواضع صاحب املركز
م ـ ــا قـ ـب ــل األخـ ـ ـي ـ ــر ب ــرصـ ـي ــد  6ن ـق ــاط

لالبتعاد أكثر فأكثر عن دائرة الخطر.
وكان سفير الشمال قد فاز بصعوبة
ذهابًا .4-5
وتختتم املــرحـلــة غ ـدًا الـسـبــت ،حيث
ّ
يـحــل الـشــويـفــات ال ــراب ــع ( 17نقطة)
ضـيـفــا ع ـلــى ف ــري ــق " "USJال ـس ــادس
( 14نـ ـقـ ـط ــة) عـ ـل ــى م ـل ـع ــب ج ــام ـع ــة
القديس يوسف عند الساعة .14.00
ّ
وسيسعى صاحب األرض بكل قوته
إل ــى ح ـســم ال ـل ـقــاء ملـصـلـحـتــه لـبـلــوغ
نـفــس ع ــدد الـنـقــاط مــع مـنــافـســه .أمــا
ف ــوز ال ـشــوي ـفــات ،فـيـعــزز مــوقـعــه في
امل ــرب ــع ال ــذه ـب ــي ُ
وي ـب ـق ـيــه ف ــي دائـ ــرة
املنافسة على اللقب .وفاز الشويفات
ذهابًا .2-4

حقق فريق الرياضي فوزه الثاني
بقيادة مدربه الجديد أحمد ّ
فران وكان
ّ
مضيفه التضامن الزوق بفارق
على
 22نقطة -76 ،46 49 ،26-26( 82-104
 )82-104 ،60على ملعب قاعة مجمع
نهاد نوفل ضمن املرحلة الخامسة
من الدوري اللبناني لكرة السلة.
وكان العب التضامن ايرفن موريس
افضل مسجل في اللقاء برصيد 27
نقطة منها  5ثالثيات و 4متابعات،
وأضاف موريس كيمب  19نقطة و5
متابعات ،وعلي فخر الدين  14نقطة
و 6متابعات.
وفي الرياضي ،كان برانكو األفضل
بـ 25نقطة ،وأضاف االدي امينو
 23نقطة و 9متابعات و 4تمريرات
حاسمة ،وجان عبدالنور  17نقطة و14
متابعة ،وعلي حيدر ووائل عرقجي 13
نقطة لكل منهما.
وهذا هو الفوز الثالث للرياضي
مقابل خسارتني ،فيما مني التضامن
بخسارته الثانية مقابل ثالثة
انتصارات.
وتختتم املرحلة اليوم عند الساعة
 17.30بلقاء الحكمة وضيفه الشانفيل
على ملعب غزير.
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ثقافة وناس

في زمن السبايا وانتهاك الجسد يوسف عبدلكي
فنون بصرية

إيروس
ضد ثاناتوس
بيار أبي صعب
ّ
ّ
فحمياته على مناخات قاتمة ،تحكي معاناة
عودنا يوسف عبدلكي في
ّ
سياسية ووجودية مريرة ،في مواجهة االستبداد ،والقهر ،والظلم،
ّ
السريالية في مرحلة سابقة ،تكاد
وغياب العدالة .وصلت لوحته ذروة
ترمز إليها أيقونة الساعد املفتول والقبضة املشدودة ،أو العصفور
ّ
جنائزية
امليت قرب سكني مغروسة في لوح الخشب .ثم أخذ لوحته إلى
ّ
وتجسد الواقع املحترق
حزينة ،خرساء ،تستوحي القصص الشعبي،
من حوله ،الواقع العربي ،وتحديدًا السوري في قلب انتفاضة شعبيةّ
استحالت حربًا ّ
أهلية مؤملة ،وكابوسًا فظيعًا ،وانهيارًا عظيمًا .من هذه
ّ
املرحلة التي تلت أحداث العام  ،2011تبقى في الذاكرة أعمال قوية مثل
ّ
الرأس املقطوع في «يا نجمة الصبح فوق الشام عليتي…» ،وأمهات
الشهداء مع صور أبنائهن ،وخصوصًا تحفة «مار يوحنا فم الذهب
ّ
مسجى في جامع الحسن حي امليدان بدمشق» .وإذا به في معرضه
ّ
ّ
الجديد (حاليًا في «غاليري كامل») يفاجئنا بسردية جديدة ،قوامها
الجسد األنثوي العاري.
«العري» وسط هذا الخراب ،في قلب املذبحة ،أمام حقول املوت التي
ّ
تحجب األفق؟ نعم! إنها طريقة يوسف عبدلكي كي يكون راهنًا،
كي يخاطب زمنه ومعاصريه ،كي يعيد االعتبار إلى الفن التشكيلي
والهمجية .يوسف ّ
ّ
ّ
يمد لسانه
الظالمية
ـ ـ أي إلى الحضارة ـ ـ في وجه
ّ
للهمجية على اختالف تجلياتها ،ويرسل إلينا جميعًا من دمشقه
إشارات أمل ومقاومة ّ
وتمسك بالحياة .هذا الفنان الشاهدّ ،
مؤرخ
املأساة إذا جاز التعبير ،عاد إلى دمشق العام  2005من منفاه
الباريسي الطويل بسبب نشاطه السياسي املعارض ،ولم يغادرها
بعد ذلك .بقي هنا بعدما دخلت بالده أتون املوت والجنون ،واختار أن
ّ
يعيش داخل اللوحة ،شاهدًا على امللحمة من قلبها .الفنان الذي يناضل
مع رفاقه منذ عقود ،من أجل مشروع تغيير ّ
تقدمي ديمقراطي ،ومن
ّ
ّ
ووطنية أساسها العدالة والتنوير ،بقي أمينًا
سياسية
أجل نهضة
لفكره وأخالقه .إستقر مجددًا في مدينته ،منذ أكثر من عقد ،من
دون أدنى مهادنة مع السلطة طبعًا ،إنما ـ ـ وهذا هو ّ
األهم ـ ـ بعيدًا عن
ّ
ّ
الفاوستية القاتلة التي وقعها لألسف بعض أقرانه «املعارضني»،
العقود
ّ
ّ
ّ
مع شيطان االنحطاط والرجعية والطائفية والظالمية والوصاية
ّ
االستعمارية ،على حساب بلدهم وشعبهم.
نأتي على ذكر هذه األمور املعروفة التي ّ
ترصع سيرة فنان مبدع
وشجاع ،ألن بعض النقاش الذي أثارته ،أو قد تثيره ،أعمال يوسف
عبدلكي الجديدة ،يهدد بإعادتنا إلى نقطة الصفر .نقاش عقيم من
ّ
شأنه أن يسلط الضوء على الردة الهائلة التي شهدتها دمشق وبيروت
ّ
ّ
مضطرين إلى الدفاع
العربية .هل سنجد أنفسنا
وكل حواضر النهضة
ً
عن لوحات العري كرافد أساسي ،أكاديمي أصال ،من روافد الفن؟
ّ
أرأيتم ماذا فعل بنا «الربيع العربي» األعور الذي شكل قفزة هائلة
ً
ّ
الحرية والعدالة لشعوبنا ،بطاعون
إلى الوراء ،ونكبنا ،بدال من تحقيق
ّ
الظالمية واالنحطاط؟ لقد عرفت الحركة التشكيلية العربية ،مغربًا
ومشرقًا ،منذ اآلباء املؤسسني ـ ـ يكفي أن نذكر في لبنان عاريات
عمر األنسي ومصطفى ّفروخ ـ ـ بعض الروائع في مجال العري .كانت
ّ
ّ
القومية» ،كما يذكر املعرض الذي نظمته
أعمالهم «طريقًا إلى النهضة
كيرسنت شايد خالل الربيع املاضي في الجامعة األميركية في بيروت،
وهي املتخصصة في تاريخ الفن وعاملة األنثروبولوجيا («األخبار»،
 28أيار /مايو  .)2016النعيق الذي سمعناه أو سنسمعه عن «خيانة»،
أو «فضيحة» ،أو «ترف» ،أو «تعال على الواقع» ،يصب في خانة خطاب
الفكرية ّ
ّ
ناشز هو نتاج ّ
ّ
ّ
سياسية أو بهوس
بانتهازية
املطعمة
األمية
ظالمي.
عبدلكي راوي الفجيعة ،هو نفسه ملتقط جسد املرأة في كل أحواله
وتحوالته .ما زال يرسم ضد املوت ،وضد االستبداد ،ومن أجل الحياة.
العري ليس خنوعًا كما ّ
تهيأ لـ «الشاعر االنغماسي» في أحد مواقع
الربيع القطري ،بل صرخة حياة! معرض عبدلكي الحالي ليس تبريرًا
للسلطة ،بل ّ
تمسك بالدولة في مواجهة الجراد األسود .في سوريا
ّ
لطاملا اندرجت لوحات العري في سياق الحركة الفنية ،أما في زمن
الربيع القطري… فقد باتت تصدم وتحمل رائحة الفضيحة .العري
ليس خنوعًا .إيروس ،إله الحب والرغبة والجنس عند اإلغريق ،ينتصب
هنا في مواجهة ثاناتوس ،إله املوت ،وقاطعي الرؤوس .في لوحات
ّ
بتقنيته املعهودة (فحم على ورق)،
يوسف عبدلكي الجديدة ،املرسومة
نجد األسلوب نفسه ،وهاجس التفاصيل والظالل ،وأضغاث الحكاية
املخنوقة في الحلق .من هذه اللوحات تنبعث إيروسية حزينة ،يمكن أن
غنائية مكتومةّ .إنها سوريا العريقةّ ،
ّ
ّ
الظالمية وتشهر
تتحدى
نقول
في وجه رسل االنحطاط والتكفير ،راية الرغبة والحب والجسد .من
قلب السواد الدامس ،يبزغ جسد املرأة ،من عمق املأساة ،بصمت ،تنبعث
ّ
الحرية.
نغمة خافتة :إنه نداء

أجساد تتأرجح
بين الحميمية والطهرانية
المدينة العريقة لم تعد
تحتمل أن ترى صورتها
القديمة في المرآة،
فاستبدلتها بمجاز الحشمة
الكاذبة ،كمحصلة لمزاج
شعبي محافظ أخذ يقتحم
الشارع الدمشقي ،وأدى إلى
منع تعليم حصة الرسم
العاري في كليات الفنون.
لكن ها هو التشكيلي
ّ
السوري ًالمعروف يقدم
 28عمال تستعيد الجسد من
قفص األعراف والفتاوى
في معرض جديد تحتضنه
«غاليري كامل»
دمشق ــ خليل صويلح
هذه ّ
املرة ،سيفاجئنا يوسف عبدلكي
تشكيلية
( )1951بالذهاب إلى منطقة ّ
م ـح ـظــورة ،وغ ـيــر مـتــوقـعــة ،كــنــا نظن
أنـ ـه ــا ط ــوي ــت م ـن ــذ س ـت ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
امل ـن ـصــرم .ف ــي ذل ــك الـتــوقـيــت الـبـعـيــد،
انـتـهــت حـقـبــة «امل ــودي ــل الـ ـع ــاري» من
ك ـل ـيــة ال ـف ـن ــون ال ـج ـم ـي ـلــة ف ــي دم ـش ــق،
وتاليًا مــن املحترف الـســوري بأكمله.
ّ
بـ ــدا أن ري ـح ــا أخ ـ ــرى ع ـص ـفــت ب ـمــزاج
املــديـنــة العريقة الـتــي لــم تعد تحتمل
صــورتـهــا الـقــديـمــة فــي امل ــرآة،
أن ت ــرى ً
م ـس ـت ـب ــدل ــة إيـ ــاهـ ــا ب ـم ـج ــاز ال ـح ـش ـمــة
الـ ـك ــاذب ــة ،وك ـم ـح ـص ـلــة ملـ ـ ــزاج شـعـبــي
محافظ أخذ يقتحم الشارع الدمشقي
ت ــدري ـج ــا ب ــأف ــول ط ـب ـقــة ب ــورج ــوازي ــة،
وص ـعــود طـبـقــة أخ ــرى مـحـمــولــة على
أهــواء االنقالبات العسكرية والهزائم
والـهـتــاف .اآلن فــي هــذه اللحظة التي
تزداد سوادًا وعنفًا واضطهادًا للجسد
األنـثــوي خصوصًا ،يطلع علينا هذا
التشكيلي الـســوري الـبــارز بمجموعة
من األعمال التي تنتمي إلى «العاري».

من دون
فحم
عنوان (
ورق  50 -لـ ــن ن ـج ــد ت ـف ـس ـي ـرًا لـ ـه ــذه االسـ ـ ـت ـ ــدارة
على
×  70سنتم ـــ امل ـبــاغ ـتــة ف ــي س ـجــل ع ـبــدل ـكــي إال أنــه
)2015
ذه ــب إل ــى ال ـخ ـطــوط األمــام ـيــة بكامل

عـتــاده السـتـعــادة الجسد املنتهك من
قفص األع ــراف والـفـتــاوى ،وإزاح ــة ما
لحق به من أثقال فائضة عن حاجته
كي يتنفس أوكسجينًا لطاملا ُحرم من
استنشاقه.
ل ــم يـمـنــع ال ـط ـقــس ال ـش ـتــائــي ال ـق ــارس

انتشال الجمال النائم في
التفاصيل المخبوءة
والهوامش

من دون عنوان (فحم على ورق  64.5 × 50 -سنتم ــ )2015

م ــن أن ي ــزح ــف املـ ـئ ــات إلـ ــى «غــال ـيــري
ك ــام ــل» ف ــي دم ـش ــق ل ـح ـضــور مـعــرض
عـبــدلـكــي ال ـجــديــد .كــانــت امل ـفــاجــأة من
ال ـع ـيــار الـثـقـيــل .بــال ـكــاد نـجــد شظايا
مــن مناخاته القديمة لجهة اعتنائه
بالطبيعة الصامتة .ال أسماك مربوطة
بحبال متينة .جمجمة واحــدة ،زهور

محاطة بسور مــن املسامير الصلدة،
ص ـ ــدف ـ ــة ب ـ ـحـ ــريـ ــة تـ ـ ـض ـ ــيء مـ ـن ــاخ ــات
الراحل نذير نبعة ،أرادهــا ّ
رسامنا أن
َ
ت ـكــون تـحـيــة ملـعـلـمــه .ع ــدا ذل ــك ،أعـمــل
عبدلكي قلمه الفحم بالتقاط تفاصيل
م ــودي ــات ــه ال ـع ــاري ــة .ل ـكــن ال ـع ــري هنا
يذهب إلى مقاصد إيروتيكية شفيفة
أك ـثــر م ــن اعـتـنــائــه ب ــإغ ــواءات الجسد
األنثوي ،ذلك أن تناسق الجسد يأتي
في املقام األول ،كما لو أننا إزاء رسم
زه ـ ــرة ،أو صــدفــة ب ـحــريــة ،ف ــي أح ــوال
النور
والظلّ .
ً
 28عـمــا تـمــثــل الـجـســد بــانـحـنــاءاتــه
وحركة أطرافه وتمرده على سكونية
محيطه ،بما يتيح بناء عمارة سردية
م ـ ـض ـ ـمـ ــرة تـ ـطـ ـي ــح مـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـشـ ـه ــوة
ّ
الخطية وتناغم
ملصلحة التكوينات
ال ـك ـت ـلــة ف ــي ال ـ ـفـ ــراغ .ت ــال ـي ــا ،فـ ــإن ه ــذه
األعـمــال ال تخرج عمليًا عن أسلوبية
ع ـب ــدل ـك ــي فـ ــي ال ـح ـف ــر والـ ـ ـغ ـ ــوص فــي
انتشال الجمال النائم في التفاصيل
املـ ـخـ ـب ــوءة وال ـ ـهـ ــوامـ ــش واإلحـ ـ ـ ـ ــاالت.
على أن املــأثــرة الكبرى لهذا املنعطف
التشكيلي تتجسد فــي التوقيت ،بما
ً
يقع في باب املغامرة التشكيلية أوال،
ّ
املحرمة ثانيًا ،وذلك
واقتحام األرض
بنبذ الفتاوى والقيم القروسطية التي
تدعو إلى احتجاب الجسد والتنكيل
به وسبيه واغتصابه بوصفه غنيمة
ح ــرب ذك ــوري ــة ،وقـبــل ذل ــك إش ــارة إلــى
مواجهة البشاعة باللجوء إلى منابع
الجمال ،وترميم املسافة التي أعطبت
صبوات الجسد األنثوي بتابوهات ال
تـحـصــى .وإذا بــالـتـحــريــم هــو السائد
ك ــدم ـغ ــة مـ ـتـ ـك ـ ّـررة ح ـي ــال أي م ـحــاولــة
ََ
م ـضــادة .فــي «املـقــتــلــة» الـســوريــة التي
ســرقــت ك ــل م ــا ع ــداه ــا ،ك ــان ال ب ــد من
تعزيز حضور الجسد بقصد تخفيف
وطـ ـ ــأة ال ـق ـب ــح املـ ـت ــراك ــم .ل ـس ـنــا ح ـيــال
حــوريــات ،بــل أجـســاد عــاريــة تتأرجح
بـ ــن ال ـح ـم ـي ـم ـيــة والـ ـطـ ـه ــرانـ ـي ــة .أج ــل
ل ـقــد ت ـعــب ي ــوس ــف عـبــدلـكــي م ــن رســم
األح ـص ـن ــة والـ ـجـ ـن ــراالت وال ـس ـكــاكــن
والعصافير املقتولة ،من دون أن يصل
تطيح طبقات
إلى نسمة هواء نظيفة
ّ
الـعـفــن .ف ـكــان عـلـيــه أن يـتــوغــل عميقًا
ّ
في اكتشاف ما يعزز الجمال كسالح
ّ
فتاك في مقاومة البذاءة التي تحاصر
حياتنا من كل الجهات .وإذا به يميط
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ثقافة وناس

23

يطلق «عارياته» في دمشق
من دون
عنوان (فحم
على ورق 50 -
×  69سنتم ـــ
)2015

الطمأنينة
بالجمال

ّ
طلع *
أكسم

آن .رهـ ــان
أكـ ـث ــر ألـ ـف ــة وده ـ ـشـ ــة فـ ــي ٍ
ن ـشــأ م ــن إعـ ــاء ش ــأن م ــا ه ــو م ـتــروك
جانبًا ،فالعنصر الــذي يسيطر على
ّ
فضاء اللوحة بمفرده ،يشكل إحالة
ب ـصــريــة ص ــري ـح ــة ،إلـ ــى ح ـي ــاة كــانــت
تـنـبــض قـبــل قـلـيــل ف ــي ه ــذه املـســاحــة
الـ ـص ــامـ ـت ــة ،فـ ـهـ ـن ــاك م ـ ــا ه ـ ــو م ــؤج ــل
عـلــى الـ ــدوام ،تقترحه ظ ــال األبـيـ ّـض
واألس ــود بــأطـيــاف ال مــرئـيــة ،تتكثف
بــإيـمــاءة صـغـيــرة ،تــذهــب باتجاهني
متناقضني ،هما الحضور والغياب.
وف ــي ال ـس ـي ــاق الـ ـس ــردي ذات ـ ــه ،يمكن
ّ
محرضات أخــرى تنطوي على
رصــد
صوغ حيا ٍة أخــرى لكائناته ،لكن من
زاويـ ــة نـظــر شـعــريــة صــرفــة ،بشحنة
مـبــاغـتــة تـتـسـلــل بـمـهــابــة م ــن منطقة
ال ـظ ــل .ذل ــك أن ره ــاف ــة ق ـلــم ال ـف ـحــم ،ال
تتوقف عند بهجة االكتشاف والرصد
ّ
واملعاينة ،إنما تحلق عاليًا في إعادة
االعـتـبــار إلــى ال ـفــراغ ،واملــراهـنــة على
إضـ ـ ـ ــاءة ال ـك ـت ـل ــة امل ــرك ــزي ــة ب ـخ ـطــوط

من دون عنوان (فحم على ورق  76 × 54 -ــ )2016

كنوز مخبوءة قسرًا.
اللثام عن
ل ـك ــن م ـ ـ ــاذا ي ـف ـ ٍع ــل ّ
رسـ ـ ـ ــام س ـ ـ ــوري فــي
غـ ـ ـي ـ ــاب م ـ ــودي ـ ـل ـ ــه؟ ي ـ ــوض ـ ــح ي ــوس ــف
ّ
عـبــدلـكــي ب ــأن املــوجــة املـحــافـظــة الـتــي
اجتاحت املجتمع العربي ،منذ نهاية
سـبـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ـن ـص ــرم ،منعت
ً
سواء
املوديل في أروقة كليات الفنون
فــي بـغــداد أو دمـشــق أو الـقــاهــرة ،مما
أدى إلـ ــى غ ـي ــاب امل ـن ـه ـج ـيــة ف ــي رس ــم
املــوديــل «ال ـع ــاري» ،إذ لــم يـعــد متاحًا
للتشكيلي الـعــربــي أن يــرســم الجسد
تشريحيًا ،وفي املقابل ال يمكن الركون
ـث مـضـ ٍـن
إلـ ــى هـ ــذا ال ـغ ـي ــاب .ب ـعــد ب ـح ـ ٍ
ويأس طويلني ،وجد عبدلكي مبتغاه،
لكن معظم ممن وافقن على رسمهن لم
يواصلن جلسات الرسم بسبب السفر
أو الـهـجــرة أو الـخـشـيــة مــن فضيحة.
ّ
يــذكــر أن إح ــداه ــن اع ـت ــذرت ف ـجــأة عن
عــدم الجلوس عــاريــة فــي مشغلهّ ،إثر
غضب شقيقها الكتشافه بأنها تدخن
السجائر فــي غرفتها سـ ّـرًا «فما بالك
لــو عـلــم أنـهــا مــوديــل ع ــار ،سيذبحها
بــال ـتــأك ـيــد» .س ـبــع م ــودي ــات تـعــاقــن

على الحضور والغياب إلى أن اكتمل
ه ــذا امل ـش ــروع ال ـح ـيــوي ب ـج ـســارة قلم
فحم لطاملا انتظر هذه اللحظة ،إلعادة
ال ـف ــن إل ــى م ـج ــراه الـطـبـيـعــي م ــن دون
دالالتــه التي كان يلجأ إليها اآلخرون
مجبرين تحت ضــربــات مـعــاول املنع
والتحريم واحتضار القيم الباسلة.
هـكــذا تــراكـمــت ،عـقـدًا وراء عـقــد ،أوراق
ن ـع ــي ال ـف ــن ال ـط ـل ـيــق ون ــزه ــات ال ـع ــري
املمنوعة .لم َ
ينس تشكيليو املحترف
السوري ضجة االستنكار التي واكبت
لــوحــة رسمها الــرائــد نــاظــم الجعفري
ق ـب ــل عـ ـق ــود ل ـش ـق ـي ـق ـتــه وه ـ ــي ت ــرت ــدي
«ديـكــولـتـيــه» يـبــرز ج ــزءًا مــن صــدرهــا،
ع ـبــورًا إل ــى اخ ـت ـفــاء مـنـحــوتــة تــدمــريــة
من مدخل املتحف الوطني في دمشق،
وإشاعة تسمية قسم النحت في كلية
الفنون الجميلة بقسم «األصنام» ،إلى
عار ألحد اآللهة القديمة
تغطية تمثال ٍ
ً
بوشاح بقصد إخفاء «عورته» ،وصوال
إلى محاكمة أحد أساتذة كلية الفنون
بتهمة تدريس فن العاري لطالبه تحت
بـنــد «م ــراع ــاة ال ــذوق ال ـع ــام» .ستعجز

ه ــال ــة ال ـف ـي ـصــل ع ــن عـ ــرض لــوحــات ـهــا
ال ـع ــاري ــة ف ــي ص ـ ــاالت دم ـش ــق ب ــذرائ ــع
مختلفة ،كأن اإلنسان يحمل خطيئته
وآث ــام ــه ف ــي ج ـس ــده الـ ــذاتـ ــي ،وف ـق ــا ملا
يقوله أسعد عرابي الــذي واجــه محنة
مشابهة فــي تلقي أعـمــالــه ،واصـفــا ما
يحدث بعبارة لألملاني جورج بازيلتز
«إن امل ـت ـف ـ ّـرج غ ـيــر املـ ـ ـ َّ
ـدرب ال ي ــرى في
اللوحة العارية إال فضيحة أخالقية».
س ـن ـخ ـت ــزن أطـ ـي ــاف عـ ــاريـ ــات يــوســف
ً
عبدلكي في الذاكرة طويال ،إذ ستحط
هـ ــذه األعـ ـم ــال ف ــي ال ــرب ـي ــع امل ـق ـبــل في
غــال ـيــري «ك ـل ــود ل ــوم ــان» الـبــاريـسـيــة،
ول ــن ًت ـعــود غــالـبــا إل ــى مـسـقــط رأسـهــا
ثــان ـيــة ،ف ــي احـتـفــالـيــة ك ـبــرى يــرافـقـهــا
كــاتــالــوغ شــامــل ألعـمــال وتـجــربــة هذا
التشكيلي الــذي طاملا كانت معارضه
حـ ــدثـ ــا اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــا ف ـ ــي م ـ ـ ــدن اإلث ـ ــم
واألقنعة والنعاس.
ع ـل ــى ال ـض ـف ــة األخ ـ ـ ــرى م ــن امل ـع ــرض،
سنجد رهانًا إضافيًا على مقترحاته
فــي شـحــن الـطـبـيـعــة املـيـتــة بعناصر
ـام آخ ــر
وت ـق ـن ـي ــات ت ـض ـع ـهــا فـ ــي م ـ ـقـ ـ ٍ

إحداهن اعتذرت فجأة عن عدم
الجلوس عارية في مشغله،
خوفًا من غضب شقيقها
ص ــارم ــة ومـتـقـشـفــة ،تـمـنـحـهــا بــريـقــا
إضــافـيــا ،كـمــا تكشف عــن إيقاعاتها
الداخلية .ووفقًا ملا يقوله التشكيلي
امل ـ ـصـ ــري ع ـ ــادل الـ ـسـ ـي ــوي ،ف ـ ــإن ه ــذا
ال ـف ـن ــان «ط ـ ّـب ــاخ ظ ــال م ــاه ــر ،يـعــرف
ً
أوال ،تلك املنطقة التي تشعل الظالل
فيها العواطف وتخطف العني ،ولكنه
يدرك أيضًا ،أين تقع تلك النقاط التي
يشتبك عندها النور بالظلمة ،بعيدًا
من تصادم األضداد».
هـ ـك ــذا ي ـ ـ ــزاوج ع ـبــدل ـكــي ب ـم ـه ــارة بــن
بالغة الزهرة املتفتحة للتو والجسد
ال ـعــاري فــي ارتـبــاكــاتــه ،وذل ــك بضربة
فحم واح ــدة مكتفيًا ببالغة األبيض
واألسـ ـ ـ ــود فـ ـق ــط ،ف ــي ت ـب ــري ــر ضـ ــرورة
«حـمــايــة الـجـمــال مــن الـتـلــف واإلهــانــة
والالمباالة والنسيان».
* معرض يوسف عبدلكي :حتى  15كانون
الـثــانــي (ي ـنــايــر)  2017ـ ـ ـ «غــال ـيــري كــامــل»
دمشق ـ ـ لالستعالم00963116112965 :

هيأت نفسي ملساء دمشقي بارد
حيث وجبة الوخزات الجميلة التي
أتوقعها في معرض يوسف عبدلكي
الذي أقيم في «غاليري كامل» .هذا
الفنان الذي تسبق حضوره التوقعات
بمالقاة لوحات كبيرة مشغولة
بالفحم تتناول املفارقات املؤملة بني
العصفور والسكني وهياكل األسماك
العظمية ووجبات البؤس التي تفعل
فعل الحزن العميق والغربة املوحشة
في الروح اإلنسانية ،ربما وجد واحة
جديرة بأن تحمل بعض خالص
الفنان أال وهي األنثى وتجليات
الجسد اإلنساني في روعة الخلق
وروعة الفنون التي تذهب في دالالت
انثناءات الخطوط وتناهي الضوء
ً
وصوال إلى عتمة يلج الرائي فيها
فوارق الحياة ودرجات األثر الشفيف.
طبيعة صامتة باإلضافة إلى أعمال
أخرى ،تتغنى باألنوثة والجسد هي
موضوعات املعرض الجديد الذي
أعادها الفنان إلى دائرة الحضور
واأللق .ربما لم يعد من املجدي
زج الجمال في السياسة وخرائط
األحزاب واألوطان التي ضاقت
بمشاريع آالمها .يكفي الجمال بذاته
أن يكون مقاومًا .ولربما دوره يكمن
في محاولة تدعيم النفس اإلنسانية
وتعزيز الحياة في مالمح أنهكتها
الحرب وأفزعت محبيها وأحبطتهم،
فلم يعد هناك من خالص إال بالجمال
واملرأة والفن.
ّ
عبدلكي فنان تميزه أشياء كبيرة
أولها إمكانياته الفنية العالية
الثراء والشجاعة في طرح األفكار
وإخراجها ومعالجتها باألبيض
واألسود« .يكفي قلم الرصاص لرسم
أي فكرة» هكذا هو الفنان املتمكن من
أدواته القادرة على فعل التأثير وبناء
الوعي عند املتلقي .ليست املتعة هي
غاية العمل بقدر الوصول باملتلقي
إلى فضاءات الفنان الذهنية ومراميه
الهادفة لتأليف وعي جديد للحياة
ووخز بالدة الكائنات.

* تشكيلي سوري
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ّ
السف ُ
اح في شيخوخته

ّ
سلوم ّ
حداد في دور «عاصم»

ّ
ّ
«وردة شامية» تورط «الزير»!

دمشق ــ محمد األزن
ق ــد ُي ـخ ـطــئ س ـل ــوم ح ـ ـ ّـداد ال ــره ــان أحـيــانــا
ّ
فــي اخـتـيــاراتــه ،لكنه يعود سريعًا ملغازلة
ّ
ات تعرف
املشاهدين عبر تقديم شخصي ٍ
الطريق ّ
جيدًا لقلوبهم وذاكرتهم ،بما يملكه
مــن كــاريــزمــا طــاغـيــة تـسـتــأثــر بــالـكــامـيــرا،
ّ
شخصياته،
وحــرفــة فــي االش ـت ـغــال عـلــى
وتلوينها ،وطبعها بطابعه الخاص.
النجم ال ـســوري ،اخـتــار أن يفتتح موسمه
ّ
بشخصية «عــاصــم»،
ال ــدرام ــي ه ــذا ال ـعــام
ّ
أحد أبطال مسلسل «وردة شامية» (إنتاج
شركة «غولدن الين» ،عن نص كتبه مروان
ق ــاووق مــن فكرة وإخ ــراج تامر إسـحــاق).
الـعـمــل ال ــذي يـقـتـبــس الـعـنــاويــن الـعــريـضــة
لشخوص إحدى حكايات الدراما املصرية
الـخــالــدة ّ
«ري ــا وسـكـيـنــة» ،ويـقـ ّ
ـدمـهــا ضمن
مقترح فني جديد ،وشــرط بيئي مختلف،
ّ
شامية افتراضية.
كحكاية
ّ ً
يعمل «عــاصــم» زب ــاال ،االستكانة وبؤس
الـحــال تغلبان على مالمحه وتصرفاته،
لـكــن عينيه الـحــاضــرتــن ب ـقــوة ،تخفيان

وراءه ـ ـمـ ــا م ــاض ـي ــا مـ ــؤرقـ ــا ،ي ـه ــرب م ـنــه،
ّ
و«شامية»
ليصبح جزءًا من عالم «وردة»
الذي ال ندري فيما إذا كان ّ
تورط فيه دون
ّ
قـصــد ،أم أن ــه يجيد استغالله ،وتجييره
لصالحه؟!
يبدو «أبــو أمير» واثقًا من رهانه الجديد
عـلــى مسلسل «وردة شــامـ ّـيــة» للموسم
املقبل ،واعتبر في دردشـ ٍـة مع «األخبار»
خ ـ ـ ــال زيـ ــارت ـ ـنـ ــا ملـ ــوقـ ــع الـ ـتـ ـص ــوي ــر ّأن
ّ
ّ
الشامية
املشوقة» ،والبيئة
«أحــداث العمل
«املـحـ ّـبـبــة لـلـنــاس» الـتــي تحتضن أحــداثــه
«سيساهمان بنجاحه» ،وذلك بعد النجاح
الكبير الذي حققه النجم السوري املوسم
الفائت بدور «أبو عبدو الغول» في «الندم»
(تــأل ـيــف ح ـســن ســامــي ي ــوس ــف ،إخ ــراج
الليث حجو ،إنتاج شركة «سما الفن»).
ّ
ّ
«الشامية» في
يقدم حـ ّـداد ســادس أدواره
مسلسل «وردة شــامـ ّـيــة» ال ــذي ُ
سيعرض
فــي مــوســم درام ــا رمـضــان  ،2017ويقف
فيه ّ
للمرة الرابعة أمام كاميرا تامر إسحاق،
وسيشهد املوسم املقبل ذاتــه عــودة النجم
الـســوري للعمل تحت إدارة املـخــرج حاتم

ع ـل ــي ،ب ـعــد م ـضــي ق ــراب ــة ال ـث ـمــان ـيــة عشر
عامًا على بطولته ملسلسل «الــزيــر سالم»
الشهير.
«ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــر» سـ ـيـ ـع ــود ك ـ ــواح ـ ــد م ـ ــن أبـ ـط ــال
«أوركـ ـي ــدي ــا»؛ ال ـفــان ـتــازيــا الـتــاريـخـيــة الـتــي
ّ
يحضر حاتم النطالقة تصويرها قريبًا،
مــن تأليف الـكــاتــب عــدنــان ال ـعــودة ،وإنـتــاج
شركة «إيبال» وتلفزيون أبوظبي.
رجح العودة لـ «األخبار» ّأن ّ
ّ
سلوم سيؤدي
ف ــي ال ـع ـم ــل دور «ب ـ ـ ــراء ال ـح ـك ـي ــم» ،وه ــو:
«ص ــاح ــب ق ـلــم (م ـم ـل ـكــة آشـ ــوريـ ــا) ،حيث
يــدخــل ب ـص ــراع م ــع صــاحــب ال ـخ ـبــر فيها
(سيف العز) ،ليتمكن من هزيمته في عدة
جـ ــوالت ،غـيــر أن امل ـكــائــد بينهما تستمر
حتى نهاية العمل.»...
ّ
سلوم ّ
حداد استبق اإلعالن عن مشاركته
بمسلسلي «وردة شــامـيــة» و«أوركـ ـي ــدا»،
بــاالعـتــذار عــن مسلسل «أس ــوار دمشق»،
ـاق مـبــدئــي مــع «املــؤس ـســة الـعـ ّـامــة
بـعــد ات ـف ـ ٍ
لإلنتاج التلفزيوني واإلذاعــي» (سوريانا)،
على أداء الدور الرئيسي في العمل (األخبار
.)2016/11/19

رصد

غيرة على «الدين» ...أم احتقار لالعالم؟

حملة صليبية على «الجديد» وريما كركي

نادين كنعان
ت ـق ـ ّـدم امل ـحــامــي مـحـمــد زيـ ــاد جعفيل
أخ ـي ـرًا بــإخ ـبــار أمـ ــام الـنـيــابــة الـعــامــة
ال ـت ـم ـي ـي ــزي ــة بـ ـح ــق قـ ـن ــاة «الـ ـج ــدي ــد»
ومديرها العام تحسني الخياط وكل
مــن برنامج «للنشر» ومقدمته ريما
ك ــرك ــي واملـ ـص ــري ــة أمـ ــانـ ــي مـصـطـفــى
ً
وكـ ـ ــل مـ ــن يـ ـظـ ـه ــره ال ـت ـح ـق ـي ــق ف ــاع ــا
ً
أو م ـت ــدخ ــا أو م ـحــرضــا ف ــي مـســألــة
«اإلســاءة» إلى رسول اإلسالم محمد.
هذه إحدى نتائج الضجة التي أثيرت
بـعــد ع ــرض أح ــدث حـلـقــات «لـلـنـشــر»
االث ـنــن املــاضــي ( .)21:30فــي إحــدى
ّ
الفقرات ،سلط البرنامج الضوء على
قـ ّنــاة «الـحـيــاة» املسيحية الـتــي تزعم
أنـ ـه ــا ت ـه ــدف إلـ ــى «ت ـن ــوي ــر املـسـلـمــن
ّ
تـجــاه الــديــانــة املـسـيـحـيــة» .كــذلــك ،إن
العاملني فيها هم مجموعة «عابرين»
(م ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــون اع ـ ـت ـ ـن ـ ـقـ ــوا امل ـس ـي ـح ـي ــة)
يعملون على «كشف كــذب اإلس ــام».
لكن أسلوب «التبشير» الذي تعتمده
ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـط ــة ي ــرتـ ـك ــز ح ـ ـص ـ ـرًا ع ـلــى
اإله ـ ــان ـ ــات والـ ـتـ ـح ــري ــض ،ب ـع ـي ـدًا عــن
املحاججة العلمية واملنهجية .أكثر
الـ ــوجـ ــوه نـ ـف ــورًا ع ـب ــر «الـ ـحـ ـي ــاة» هــو
أماني مصطفىّ ،
مقدمة برنامج «املرأة
املسلمة» ،التي قـ ّـرر برنامج «للنشر»
استضافتها عبر برنامج «سكايب»،
بينما جلس في االستوديو للتصدي

الدعاءاتها األب هاني طوق والشيخ
ص ـه ـي ــب ح ـب ـل ــي .ومل ـ ــن لـ ــم ت ـس ـب ــق لــه
مـشــاهــدة «الـحـيــاة» أو متابعة حلقة
ّ
«للنشر» ،فإن أرشيف أماني مصطفى
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي ي ـ ـضـ ـ ّـج ب ــال ـت ـح ــري ــض
والتجريح ،من دون االستناد إلى أدلة
مــوثــوقــةّ ،بــل إلــى آي ــات وأحــاديــث من
الواضح أنها مجتزأة ،لتخرج بعدها
باستنتاجات سطحية ،على شاكلة
ّ
أن «م ـح ـم ــد ب ـ ــاع ن ـف ـس ــه ل ـل ـش ـي ـطــان،
ّ
ومـغـتـصــب وي ــرك ــز ف ـقــط ع ـلــى املـتـعــة
ّ
واللذة الجنسية» ،وأن «اإلســام كان
بداية عهد إبليس»...
سـ ـ ـب ـ ــق هـ ـ ـ ـ ــذا اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـق ـ ـضـ ــائـ ــي،
حـمـلــة ك ـب ـيــرة ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي تـنـتـقــد «الـ ـج ــدي ــد» على
خـلـفـيــة ف ـتــح م ـن ـبــرهــا ل ـش ـخــص مثل
م ـص ـط ـفــى والـ ـسـ ـم ــاح ل ـه ــا بــالـتـهـ ّـجــم
ّ
ونبيه .فرصة
على اإلسالم وتعاليمه
ل ــم تـفـ ّـوتـهــا ق ـنــاة  mtvال ـتــي تـخــوض
حـ ــربـ ــا «ضـ ـ ــروسـ ـ ــا» مـ ــع «ال ـ ـجـ ــديـ ــد»،
بلغت ـ ّ
بهمة الطرفني ـ أعلى درجات
السماجة واإلسفاف.
ه ـك ــذا ،ف ــي ن ـشــرة أخ ـبــارهــا املـســائـيــة
ّأول مــن أمــس ،استندت قناة املـ ّـر إلى
ح ـل ـق ــة «ل ـل ـن ـش ــر» األخـ ـ ـي ـ ــرة ل ـل ـه ـجــوم
على املحطة واتهامها بإهانة النبي
م ـح ـم ــد .وم ـ ــا ك ـ ــان مـ ــن الـ ـقـ ـن ــاة ال ـتــي
تعرضت للهجوم إال أن ّ
ّ
هبت للدفاع
عن نفسها في نشرة أخبار الحادية

ً
مساء عبر نص مليء
عشرة والنصف
بــالـتـهــديــد والــوع ـيــد قــرأتــه كريستني
حبيب بلهجة ٍّ
تحد ،قبل عرض تقرير
يـ ـص ـ ّـب فـ ــي الـ ـخ ــان ــة ن ـف ـس ـهــا وي ـضــم
مقتطفات من الحلقة موضع الجدال.
بــال ـعــودة إل ــى مـضـمــون ال ـف ـقــرة الـتــي
أثـ ـ ــارت حـفـيـظــة ك ـث ـيــريــن ،ن ـحــن أم ــام
تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاؤالت م ـه ـن ـي ــة ت ـ ـطـ ــرح ن ـف ـس ـهــا
م ـج ــددًا .ه ــل ك ــان يـجــب تـجــاهــل هــذه
املحطة وأمــانــي مصطفى؟ وهــل ُي َع ّد
اس ـت ـق ـبــال ـهــا والـ ـح ــدي ــث ع ـ ّـم ــا ي ـجــري
ترويجًا؟
ّ
ال ـ ــواض ـ ــح أن ري ـ ـمـ ــا كـ ــركـ ــي ح ــاول ــت
ب ـقــدر اإلم ـك ــان (وب ـت ـهــذيــب) مــواجـهــة
ضـ ـيـ ـفـ ـتـ ـه ــا ،مـ ـفـ ـسـ ـح ــة امل ـ ـ ـجـ ـ ــال أمـ ـ ــام
ّ
الضيفني اآلخرين للحديث والــرد كل
مــن وجـهــة نـظــره وبـنـ ً
ـاء على عقيدته
الــديـنـيــة .وب ــرز ح ــرص مــن اإلعــامـيــة
ورجلي الدين على تحجيم
اللبنانية ّ
مــزاعــم «امل ـبــشــرة» وعـلــى نـبــذ خطاب
ّ
الـكــراهـيــة ،والـتـشــديــد عـلــى أن إثـبــات
فكرة ّ
معينة ال يكون من خالل الهجوم
على اآلخرين والتحريض عليهم.
سـ ـ ــواء أن ـج ـح ــت ك ــرك ــي ف ــي مـهـ ّـمـتـهــا
عـلــى أك ـمــل وج ــه أم ل ــم تـفـعــل ،األكـيــد
ّ
أن م ــن ح ــق ال ـص ـحــافــي مـ ـح ــاورة من
ّ
يـ ـش ــاء ،م ـح ــرض ــا كـ ــان أو م ـج ــرم ــا أو
خ ــارج ــا ع ــن ال ـق ــان ــون .فـبـغــض النظر
عن األشخاص ،تبقى العبرة في األداء
اإلعالمي وطريقة إدارة الحديث.

َ َّ َ َ ُ
عجل املوت؟!
لـكأنك تست
َ ّ
َِ
أنت الذي جعلتني خائفًا منك كل هذه السنني...
ها َ
أنت اآلن،
ُ
َ
َْ
َ
إخافة أحد،
وقد أدركتك الشيخوخة ،ولم تعد قادرًا على
ِ
ها َ
أنت اآلن
َ َ ُ
َ
وضعفك،
خوفك
ِ
تأت ِمنني على ِ
ُ
َ ْ
حارس غف َو ِت ْك.
وتجعلني
اآلن؟...
املسكني الذي لم َي ْ
ُ
عد إال مسكينًا:
أيها
َّ َ َ ُ َ
عجل موتك!
لكأنك تست ِ
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قبرنا َ
ُ
األبيض

ُم َ ٌ
الحبر!
بارك ِ
ُ
ُّ
ُ
ُم َ
الحبر ،وما َي ِع ُد به الحبر!
بار ٌك كل ما يفعل ُه
ّ ً
ْ
لكن أيضًا ,أيضًا وأوال:
ٌ
ُّ
الكتابة:
ورقة
قعة
ِ
بياض صغير ٍة في ِ
ُمباركة كل ُر ِ
ٍ
ٌ ُّ
(مبارك كل ما هو أبيض!)
ُ
ُ
َ
ّ
املآل األخير ,هو بيتنا وكنيستنا
ِألن هذا األبيض ,في ِ
ُ
هو ماؤنا ،وهواؤنا ،ولقمة خبزنا التي -إذا َ
األرض ـ
وقع ْت على
ِ
ِ
َ
َ
قبيلها.
ال ّبد ِم ْن ل ِّـمها وت
ِ
ُ
ََ ُ
عذابنا التي تتألأل فيها).
هو سماؤنا (هو صيحة
ََ ّ
ِ َ ُ
َ
ّ
سيتلقى استغاثا ِتنا ،ويلت ِقط دموعنا وغصا ِتنا.
هو َمن
ُ َ
ُ
ُ
عرسنا و ...تابوت غفو ِتنا األخيرة.
األبيض
سرير ِ
ُ
األبيض :موطننا َ
ومنفانا.
:
ُ
ُ
أرواحنا وجثامي ِـننا.
 :األبيض مسقط
ِ
ُ
األبيضَ ...مأوانا.
:
.. ..
ٌ
ُم َ
بارك هو:
ٌ
مبارك األبيض!
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