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سياسة
خطاب
حزب الله يدعم التسوية
الداخلية السورية
أكد السيد حسن نصرالله أن «االنتصار
ال ـك ـب ـيــر ف ــي ح ـل ــب ك ــان ــت ل ــه ت ــداع ـي ــات
س ـيــاس ـيــة وأم ـن ـي ــة ك ـب ـي ــرة جـ ـ ـدًا ،وب ــات
واض ـح ــا أن امل ـس ــار ال ـع ــام ف ــي ســوريــا
أصبح مختلفًا عن السنوات التي سبقت
بعدما كــانــت ســوريــا فــي خطر سقوط
ال ــدول ــة» .ورأى أن «مــوقــف تــركـيــا الـيــوم
ت ـج ــاه داع ـ ــش ،ي ــؤك ــد نــدم ـهــا ل ــدع ــم هــذا
التنظيم الــذي ّ
رد لها الجميل بعمليات
إرهابية داخل الحدود التركية ،وها هي
تــركـيــا ال ـيــوم تـقــاتــل التنظيم فــي مدينة
ً
الـبــاب وستقاتله فــي الــرقــة مستقبال».
وأك ــد أن ال ـح ــزب «ي ــؤي ــد ُوي ـســانــد بـقــوة
أي وقـ ــف إلط ـ ــاق الـ ـن ــار ،ألن ـن ــا م ــع كل
إجـ ـ ـ ــراء ي ــوق ــف نـ ـ ــزف ال ـ ــدم ـ ــاء وي ـع ـطــي
فرصة للحلول السياسية ،ومن يتهمنا
بالعكس هــو ال ــذي يعطل» .وأض ــاف إن
«هذا هو املوقف األكيد إليــران» ،مشددًا
على «دعــم الحزب املصالحات السورية
والـتـســويــات الــداخـلـيــة الـتــي تحصل في
الداخل السوري في كل املناطق» .ولفت
إلــى أننا «نبحث مــع اإلخ ــوة فــي سوريا
والدول اإلقليمية مساعدة الفوعا وكفريا
وم ـض ــاي ــا» .واع ـت ـب ــر أن «االن ـت ـص ــارات
ال ـع ـس ـكــريــة ح ـ ّـول ــت ب ـعــض امل ـنــاطــق في
سوريا الى مناطق آمنة ،وهذه مشاهدات
وليست أخـبــارًا نقلت ل ــي» .وفــي لبنان،
ك ـ ــل ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن مـ ـضـ ـغ ــوط ــون بـمـلــف
النازحني ،لذا من واجبانا التعاطي معه
بإنسانية بمعزل عن املـخــاوف ،وبعيدًا
ع ــن ال ـس ـي ــاس ــة ،واسـ ـتـ ـغ ــال ال ـن ــازح ــن
ً
واستخدامهم مستقبال في أي توترات
سياسية ،والصحيح أن نتعاطى معهم
بـطــريـقــة إنـســانـيــة وأخ ــاق ـي ــة» ،معتبرًا
أن «الــوضــع املناسب هــو أن يعود أغلب
الـنــازحــن إلــى مدنهم وقــراهــم وبيوتهم
وأن ال ي ـب ـقــوا ن ــازح ــن» .ول ـف ــت ال ــى أن
«اتهامنا بإحداث تغييرات ديموغرافية
ه ــو مـ ـج ـ ّـرد أكـ ــاذيـ ــب م ــن ال ـف ـضــائ ـيــات
العربية الداعمة للتكفيريني ،وال يوجد
ـأت
تغيير ديـمــوغــرافــي فــي ســوريــا ،ولـتـ ِ
البعثات وت ـ َـر أن ال تغيير ديموغرافيًا.
والحقيقة أن بعض املسلحني ُيصرون
عـلــى م ـغ ــادرة املــدي ـنــة ،وم ــع ذل ــك الــدولــة
السورية تسهل هذا االنتقال وتوصلهم
إل ــى مــأمـنـهــم ،وه ــذه امل ـغ ــادرة ال تسمى
تغييرًا ديموغرافيًا».

نصرالله لتعطيل المحادل االنتخابية بالنسبية:

ال لفرض ضرائب جديدة

كرر األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تمسكه
باعتماد النسبية في قانون االنتخابات .وفي احتفال تأبيني
في البقاع ،لمح نصرالله الى قيامه بزيارة لسوريا ،وأكد
رفض فرض ضرائب جديدة في الموازنة المقترحة .وشدد
على أن مجيء الرئيس ُاألميركي دونالد ترامب ال يخيف
حزب الله ،و«عندما يسكن في البيت األبيض أحمق ُيجاهر
بحماقته ،فهذه بداية الفرج للمستضعفين في العالم»
ج ـ ّـدد األم ــن الـعــام لـحــزب الـلــه السيد
حسن نصرالله موقف الحزب الداعم
لـقــانــون انتخابي جــديــد على أســاس
النسبية ،الفتًا إلى أنه «قانون انتخاب
ع ــادل ُيـتـيــح للجميع أن ُيـمـثـلــوا في
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي وال ي ـل ـغــي أحـ ـ ـدًا».
واع ـت ـب ــر خـ ــال االحـ ـتـ ـف ــال ال ـتــأب ـي ـنــي
ل ـع ـضــو امل ـج ـل ــس املـ ــركـ ــزي ف ــي ح ــزب
ال ـل ــه ال ـش ـيــخ ح ـســن ع ـب ـيــد ف ــي ب ـلــدة
أنصار البقاعية أن «القانون النسبي
ُيـعـطــي لـكــل ذي حــق ح ـقــه» .وأض ــاف
«نـحــن حــريـصــون عـلــى بـقــاء وتمثيل
كــل األحـ ــزاب والـجـمــاعــات والـعــائــات
والبيوتات السياسية» .وقــال «نحن
ف ــي ح ــزب ال ـل ــه واضـ ـح ــون م ــع حــركــة
أم ــل وم ــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر وكــل
حلفائنا أن ـنــا مــع الـنـسـبـيــة» ،مشيرًا
الــى أن «القانون األكـثــري هو إلغائي
وإقـصــائــي .وهـنــاك شخصيات وازنــة
في البلد ،لكنها ملغاة بسبب القانون
الذي مهما قسمتموه سيبقى إلغائيًا
ّ
«أتعجب ممن يقول
بطبيعته» .وقــال
إن النسبية تقصيه وتلغيه .النسبية
ال تلغي الـحــزب التقدمي االشتراكي
وال تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ب ــل ت ـع ـطــي كــل
ص ــاح ــب ح ـج ــم حـ ـجـ ـم ــه» ،الفـ ـت ــا إل ــى
أنـنــا «حــري ـصــون عـلــى ع ــدم إل ـغــاء أي
بـيــت سـيــاســي أو ح ــزب ،ون ــدع ــو الــى
العدالة في التمثيل ،رغم أنها ال تخدم
مـصــالـحـنــا ،ونـحــن مــن امل ـحــادل التي
ً
ي ـج ــب ت ـع ـط ـي ـل ـهــا ،بـ ـ ــدال م ــن تـضـيـيــع
ال ــوق ــت وعـ ــدم ال ـن ـقــاش ال ـج ــدي وب ــدل
ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى ل ـح ـظ ــة االس ـت ـح ـق ــاق
وال ـ ــذه ـ ــاب ال ـ ــى املـ ـجـ ـه ــول وت ـعــريــض
ا ُلــوطــن لـلـخـطــر» .ورأى أن «ال ـقــانــون
امل ـق ـتــرح مــن حـكــومــة الــرئـيــس نجيب
ميقاتي هــو األف ـضــل للبحث ،ونحن

ذكرى ثالث

(يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية فادخيل يف عبادي وادخيل جنتي)
صدق الله العظيم

آل بديع وآل الصباغ

ينعون فقيدتهم الغالية املغفور لها بإذن الله املرحومة

الحاجة مزين محرم بديع
(زوجة الحاج عبد الغني الصباغ)

أوالدها :املهندس مازن ،نارص ،الصحايف نادر
أشقاؤها :املهندس خرض واملرحومون محمد ومختار وحبيب
صهراها :نزيه آغا واملهندس بشري القصاب
توفاها الله تعاىل مساء يوم الجمعة املوافق يف  10/2/2017م
املوافق  13جامدى األوىل  1438هـ
ُصيل عىل جثامنها الطاهر ظهر يوم السبت املوافق يف  11/2/2017م
يف مسجد الشهداء
ووريت يف الرثى يف مقربة صيدا الجديدة

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

تُق َبل التعازي للنساء يف منزل الفقيدة ــ صيدا ــ شارع الست نفيسة بناية العرجا ،مقابل مقر
جمعية الكشاف العريب (ط )5
وللرجال يف قاعة مسجد الحاج بهاء الدين الحريري من صالة العرص حتى صالة العشاء اليوم
الثالث املوافق يف  2017/2/13م

منفتحون عـلــى أي نـقــاش أو اقـتــراح
يـ ـ ــؤدي الـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات وفـ ــق ق ــان ــون
جديد».
وفي امللف اللبنانيّ ،
تطرق أيضًا إلى
مــوضــوع امل ــوازن ــة ال ـعــامــة ،الف ـتــا إلــى
أن «الـ ـ ــوزراء سـيـنــاقـشــون تـفــاصـيــل»،
مؤكدًا «رفض مبدأ أي فرض لضرائب
جـ ـ ــديـ ـ ــدة أو رس ـ ـ ـ ــوم جـ ـ ــديـ ـ ــدة ت ـط ــال
العائالت الفقيرة في لبنان ،أي أغلب
الشعب اللبناني» .واعتبر أنه «يجب
ال ـب ـح ــث ع ــن م ــداخ ـي ــل م ـع ــروف ــة عـبــر
وقف التلزيمات املشبوهة والسرقات
واإلنـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ــذي ال م ـع ـنــى لـ ـ ــه» .كـمــا
«يحتاج الــى قرار
اعتبر أن ُهــذا األمــر ّ
سـيــاســي ش ـجــاع نــوفــر ع ـبــره الكثير
مــن الـنـفـقــات وال ـهــدر ونـمـنــع الـفـســاد،
ويجب البحث عن أي مكان آخر لدعم
املوازنة ،إال جيوب املواطنني».
كما ّ
تطرق السيد نصرالله إلى الشق
األمني ،حيث ّ
جدد الدعوة إلى الدولة
اللبنانية كــي «تـتـحـ ّـمــل مسؤوليتها
بشكل فـ ّـعــال وخصوصًا فــي البقاع».
ودعــا الجيش واألج ـهــزة األمنية إلى
ال ـت ـع ــاط ــي م ــع امل ـش ــاك ــل األم ـن ـي ــة فــي
البقاع ضمن حدود القانون» ،مشيرًا
إل ــى أن «األمـ ــن لـيــس فـقــط مـســؤولـيــة
الدولة ،إنما هو مسؤولية اجتماعية
وشرعية عامة» .واعتبر أن ما يحصل
مــن عمليات خـطــف وقـتــل فــي البقاع
لــدي ـهــا مـثـيــل ف ــي ب ــاق ــي امل ـن ــاط ــق ،إال
أنـهــا «عـنــدمــا تحصل فــي الـبـقــاع يتم
التركيز عليها نظرًا إلــى الخط الــذي
يدعمه أهل املنطقة» ،موضحًا أن «أي
ّ
خطف وقتل هو عمل مدان ،لكن هناك
استهدافًا لهذه املنطقة ،وهذا يتطلب
وع ـي ــا م ــن نـ ــاس ال ـب ـق ــاع وف ـعــال ـيــاتــه،
واملــوضــوع ليس فقط أمنيًا بل يمس

نصرالله :االنتصارات العسكرية ّ
حولت بعض المناطق إلى أماكن آمنة وهذه مشاهدات
وليست أخبارًا نقلت لي (هيثم الموسوي)

ُ
النسبية ال تلغي أحدًا،
ُ
بل تعطي كل صاحب
حجم حجمه

كرامة أهل البقاع».
وع ــن ال ـن ــازح ــن ال ـ ّـس ــوري ــن ،أك ــد أنــه
«ال يـجــب أن تـتــم مـقــاربـتــه فــي لبنان
كـمـلــف طــائـفــي أو مــذه ـبــي» ،معتبرًا
ّ
أن «حله يكون بالتعاون معًا لعودة
أغلب النازحني إلى بلدهم ومنازلهم».
وط ــال ــب الـسـيــد نـصــرالـلــه «الـحـكــومــة

ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ب ــالـ ـخ ــروج مـ ــن امل ـك ــاب ــرة
والـ ـتـ ـح ـ ّـدث إلـ ــى ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــوري ــة
بخصوص هــذا امل ـلــف» ،الفـتــا إلــى أن
«ال ـ ـحـ ــزب ح ــاض ــر ل ـي ـك ــون ف ــي خــدمــة
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة إذا ق ـ ـ ــررت أن
تتصرف إنسانيًا ووطنيًا وجديًا».
وتعليقًا على االنتخابات األميركية،
تـنــاول نصرالله «مــا ُي ــروج لــه بعض
اإلع ـ ــام م ــن م ــزاع ــم ب ـشــأن ق ـلــق حــزب
الله من مجيء ترامب» .واعتبر أن «ما
حصل أخيرًا لم يحمل جديدًا بالنسبة
إلى الحزب ،سوى أنه كشف عن الوجه
الحقيقي لإلدارة األميركية العنصرية
امل ـج ــرم ــة س ـف ــاك ــة الـ ــدمـ ــاء وامل ـت ــآم ــرة
ع ـل ــى ش ـع ــوب ـن ــا» .وأكـ ـ ــد أنـ ـن ــا «لـسـنــا
قلقني ،بل متفائلون جدًا ،ألنه عندما
ُ
ي ـس ــك ــن فـ ــي ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض أح ـمــق
ُيجاهر بحماقته ،فـهــذه بــدايــة الفرج

المشهد السياسي

ّ
عون والفروف يثبتان دور حزب الله
ي ـ ــوم ـ ــا ب ـ ـعـ ــد آخـ ـ ـ ـ ــرُ ،ي ـ ـث ـ ـبـ ــت رئـ ـي ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال عــون
خ ـ ـي ـ ـبـ ــة امل ـ ـ ــراهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى ت ـغ ـي ـي ــر
سـ ـي ــاسـ ـت ــه بـ ـع ــد انـ ـتـ ـخ ــاب ــه رئ ـي ـس ــا
لـ ـ ـل ـ ــدول ـ ــة ،وت ـ ـفـ ــاه ـ ـمـ ــه مـ ـ ــع الـ ـ ـق ـ ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وتـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل .فـفــي
م ـقــابــاتــه وخ ـط ــاب ــات ــه ،ي ــؤك ــد عــون
تمسكه بخياراته الـتــي لطاملا ّ
ّ
عبر
عنها في السنوات العشر األخيرة.
ف ــي ق ـ ــراره بـ ـض ــرورة ال ـت ــوص ــل إلــى
قانون جديد لالنتخابات النيابية،
ذه ــب ـ ـ عـمـلـيــا ـ ـ إل ــى أب ـعــد مـمــا كــان
ي ـت ـصـ ّـور اآلخ ـ ــرون .أم ــا مــوقـفــه مما
يـ ـح ــدث فـ ــي اإلقـ ـلـ ـي ــم ،وخـ ــاصـ ــة فــي
ـوري ــا ،وم ــن س ــاح امل ـق ــاوم ــة ،فلم
سـ ّ
ي ـت ــأث ــر ال ـب ـتــة ب ـمــا كـ ــان ُي ـع ـت ـقــد أنــه
س ـي ـم ـل ـيــه ع ـل ـي ــه م ــوق ـع ــه ال ــرس ـم ــي.
وب ـع ــد أس ـب ــوع ــن ع ـلــى حــدي ـثــه عــن
أن ســوريــا مــن دون ن ـظــام الــرئـيــس
بشار األسد ستكون «ليبيا ثانية»،

وتــأك ـيــده أن األس ــد ال ي ــزال «ال ـقــوة
ال ــوحـ ـي ــدة ح ــال ـي ــا الـ ـت ــي بــإم ـكــان ـهــا
ف ــرض ال ـن ـظ ــام» ،وض ــع ع ــون أمــس
سـ ـ ــاح امل ـ ـقـ ــاومـ ــة خ ـ ـ ــارج الـ ـنـ ـق ــاش،
ب ـت ـش ــدي ــده ع ـل ــى أنـ ــه «ط ــامل ــا ه ـنــاك
أرض محتلة مــن إســرائ ـيــل ،وطــاملــا
الجيش ليس قــويــا كفاية ليحارب
إس ــرائ ـي ــل ،ف ـن ـحــن ن ـش ـعــر ب ـض ــرورة
وجود سالح املقاومة ليكمل سالح
الـ ـجـ ـي ــش» .وف ـ ــي ح ــدي ــث إل ـ ــى ق ـنــاة
« »CBCاملـ ـص ــري ــة ع ـش ـي ــة زي ــارت ــه
م ـصــر ،أوضـ ــح رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
أن م ـقــات ـلــي «حـ ــزب ال ـل ــه ه ــم سـكــان
الجنوب وهــم من اللبنانيني الذين
احتلت أرضهم وال يــزال قسم منها
ً
محتال» ،مؤكدًا أن «سالح حزب الله
ل ـي ــس م ـنــاق ـضــا ل ـل ــدول ــة وهـ ــو ج ــزء
أساسي من عدة الدفاع عن لبنان».
وتكتسب مفاعيل كــام عــون أهمية
إضــافـيــة ،كــونـهــا تــزامـنــت مــع دعــوة

وزي ــر الـخــارجـيــة ال ــروس ــي سيرغي
الفـ ـ ـ ـ ــروف إل ـ ـ ــى اع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ال ـ ــوالي ـ ــات
امل ـت ـحــدة ب ــأن ح ــزب ال ـل ــه ـ ـ ـ مــدعــومــا
مــن إيـ ــران ـ ـ ي ـحــارب تـنـظـيــم داع ــش.
وتــابــع الفـ ــروف« :إذا كــانــت أولــويــة
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب
م ـحــاربــة اإلرهـ ـ ــاب ،فـمــن ال ـض ــروري
االعـتــراف بــأن الجيش الـســوري هو
من يحارب اإلرهاب بالدرجة األولى
بمساندة القوات الجوية الروسية،
وكذلك فصائل أخرى تدعمها إيران،
بما فيها حزب الله ،ولذلك سيكون
مــن ال ـضــرورى تحديد األولــويــات».
وعـ ــن مـ ـخ ــاوف الـ ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي
مــن حـصــول حــزب الـلــه على أسلحة
روس ـ ـيـ ــة مـ ــن سـ ــوريـ ــا ،ق ـ ــال ال ــوزي ــر
الفروف إن بالده تريد أن تحصل من
إســرائـيــل على دلـيــل حــول مزاعمها
ب ـه ــذا الـ ـش ــأن .وأضـ ـ ــاف« :ن ـق ــول في
كــل م ــرة ،نـحــن نــرفــض بشكل قاطع
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سياسة

ابراهيم األمين

َ
جنبالط ...ماذا فعلت بنا؟

ألنه تصعب مخاطبة «جماعة» لبنانية من دون أن ُي َّ
فسر األمر بأنه
ُ ّ
رسائل من «جماعة» أخرى ،أفضل ،في حالتي هذه ،أن يحسبني
القارئ على الجماعة املنكوبة بالطائفيني والقائمني على أرواح الناس،
َ
يشتغل
وهي الجماعة التي لم ُيتح
لها الوجود الشرعي بعد .وعندما ّ
العقل ،ليس من الضروري ّأن كل كلمة في نقد «جماعة» ما تتطلب
كلمة نقد لـ»جماعة» أخرى .علمًا ّأن االنحياز ،من ناحية علمية
وسياسية ،أمر متاح كلما كان العقل حاضرًا.
يروي خبيث من سياسيي لبنان ّأن وليد جنبالط سأل نبيه بري،
منتصف تسعينيات القرن املاضي :ما بالك منهمك في أمور محلية
صغيرة؟ اخرج من هذه العباءة .لقد صرت زعيم طائفة كبيرة،
ورئيس مجلس نواب ،والطريق مفتوح أمامك للعب دور يتجاوز
حدود البالد .اذهب ّ
وتعرف أكثر إلى العالم في الخارج ،ودع األمور
ّ
األخرى ملساعديك .ويضيف الخبيث نفسه أن بري نظر إلى صديقه
مبتسمًا ،ثم أجابه ّ
بحدة :اسمع يا وليد ،أنت ،وأنت فقط ،من يقدر أن
يغيب مئة عام ،وعندما تعود ،تجد «جماعتك» في انتظارك .أما من
هم مثلي ،فال يمكنهم أن يتغيبوا ألسبوع ،إذ ليس من ضامن لبقاء
هذا الكرسي!

لم يبق لـ «الجماعة» حيل في االقتصاد والسياسة ،أما
حديث الديموغرافيا والقوة ...فصار من التاريخ
ّ
منذ زمن بعيد ،شكلت «جماعة الدروز» في لبنان قوة رئيسية في
إدارة لبنان الصغير ،ثم لبنان الكبير .واحتلت ،لعقود طويلة ،مركز
القرار الفعلي .بل ونجحت في أن تجمع حولها «جماعات لبنانية»
أخرى ،في سياق البحث عن مصالح إضافية ومواقع أفضل .ورغم
كل التطورات ،حافظت هذه الجماعة على موقعها الدائم في «مجلس
األمن» اللبناني ،ممسكة بحق الفيتو الذي أتاح للعائلة الجنبالطية
حصاد غالبية الحصة املفترضة لهذه الجماعة داخل الدولة ،ومن
خاللها ،كان النفوذ األكبر داخل القطاع الخاص أيضًا .وكلما كان
متاحًا لبيت املختارة أن يضعف البيوتات األخرى ،لم يكن ّ
يقصر.
ولوال الحماية املباشرة التي وفرها آل األسد آلل أرسالن والداوود ،ثم
ّ
تكفل حزب الله باألمر في خالل العقد األخير ،لكانت األمور على غير
ما هي عليه اليوم.
لكن واقع الحال ،أن موقع الزعامة الجنبالطية في «مجلس األمن»
اللبناني تعرض الهتزاز قوي في العقد األخير .وبدل أن تعمد
الجنبالطية إلى إدخال تغييرات حقيقية ،صار حديث الزعيم
بتوقع انقراض «الجماعة» من أصلها.
محصورًا َّ
اليوم ،يمكن كل فرد من أبناء هذه «الجماعة» أن يخاطب الزعامة
ً
الجنبالطية أوال ،وبقية الزعامات الدرزية ،التقليدية منها واملحدثة،
ليسأل الجميع ّ
عما حل به ،وإلى أين وصل به املطاف:
كل من يحمل بطاقة انتساب إلى هذه «الجماعة» ،يمكنه الدخول في
منتدياتها كافة .من بيت الضيعة إلى بيت الحزب إلى بيت الزعيم،
شرط إعالن الوالء .لكن األطر املتصلة ببيت الزعيم لم يعد فيها ما
ً
ينفع .وليس في الهيكلية والشعارات واألدوار ما يحفز عاقال على

للمستضعفني في العالم» .كما أكد أن
«النصر الــذي تحقق فـ ّـي أع ــوام 1985
و 2000و ،2006ويـتـحــقــق ال ـي ــوم في
سوريا والعراق وسيتحقق في اليمن،
ال يستطيع ال ترامب وال جورج بوش
وال كــل هــؤالء العنصريني أن ّ
يمسوا
ب ــه أو ب ـش ـجــاعــة أو إرادة أو إي ـمــان
ً
طفل مــن أطـفــالـنــا ،فـضــا عــن رجالنا
وشيوخنا».
وك ــان نـصــرالـلــه قــد ت ـحـ ّـدث فــي بــدايــة
كلمته عن مزايا الشيخ عبيد ،كاشفًا
أن ــه «ك ــان مــن املـشــاركــن فــي تأسيس
ّ
وتحمل
حزب الله وجاهد في صفوفه
فيه مسؤوليات كثيرة حتى قضى في
ه ــذا ال ـطــريــق» .كـمــا أن ــه ك ــان ُ
«مــدافـعــا
ص ـل ـب ــا عـ ــن ال ـ ـحـ ــزب وخـ ـط ــه ون ـه ـجــه
وم ـش ــروع ــه ،حـتــى ال ــرم ــق األخ ـي ــر من
عمره».

االقتراب .اللهم ما عدا العادة ،وليس أقوى من العادة.
ومع الوقت ،صارت كل األطر تعمل بوحي من العقل الجمعي لهذه
«الجماعة» .فال الحزب وسيلة يمكن استخدامها للوصول إلى
اآلخرين .وال أندية الحوار أو جمعيات الشباب والصبايا أيضًا .وليس
بني مبايعي الزعيم ،اليوم ،شخصية واحدة يمكنها ادعاء حيثية
كاف لكي تفقد «الجماعة» املثقفني
مستقلة ،ولو جزئيًا .وهذا سبب ٍ
واألدباء والفنانني ،وحتى الناشطني الذي يسعون إلى تغيير حقيقي
في البالد.
أما فئة املوظفني ،من مديرين وضباط وقضاة وأساتذة ،ومعهم رجال
األعمال ،فهؤالء يحملون بطاقة االنتساب هذه كورقة لتسهيل املهمة
عند الزعيم أو أزالمه في الدولة ،أو حيث يتطلب األمر .وخيار التحرر
متاح أمام أي فرد من هذه «الجماعة» يريد التخلي عن رغبة في دور
بالسلطة ،أو ترك مسامرة الطائفيني من أبناء «الجماعات» األخرى.
لكنه خيار مرهون بالهجرة الكاملة .وهي هجرة تتطلب مغادرة البيئة
اجتماعيًا وثقافيًا وجغرافيًا واقتصاديًا أيضًا .إنه نوع من النفي
االختياري.
أما شرط النجاح املهني خارج قيود «الجماعة» ،فهو أمر ممكن،
لألفراد فقط ،شرط أن يذهبوا إلى الصيد بعيدًا جدًا عن البيت ،حيث
ال مطاوع ينتظرهم ،وال قاطع طريق يريد الخوة ،وحيث عقوبة الحرم
تفقد معناها .وهو حال قليلني تحملوا وزر هذا الخيار ،بينهم من
غرباء بني
انتسبوا إلى عقائد عابرة للطوائف واملناطق ،فصاروا
ّ
أهلهم ،وبينهم من غادر البالد كلها ،فصار غريبًا حيث حط الرحال.
واألصعب ما ّ
مرت به «الجماعة» في العقد األخير .حتى خسرت
الكثير من عناصر قوتها .لم يعد عندها إغراء يجذب الخارج .وليس
لديها قوة تخشاها الجماعات املنافسة ،ولم تعد تملك قدرة على
تعطيل الدولة وحياة الناس .لم يبق لـ «الجماعة» َحيل في االقتصاد
والسياسة ،أما حديث الديموغرافيا والقوة ...فصار من التاريخ.
وحتى البطاقة الحمراء ،ليس من سوق تصرف فيها ،إال بدعم
ووصاية من آخرين .وهؤالء ،اآلخرون ،هم شركاء من «الجماعات
اللبنانية» األخرى ،وباتوا كلهم ،في نظر الزعيم ،من «الجنس العاطل»
الذي ال يؤتمن على عرض وال على مال ،فما العمل؟
األزمة ،اليوم ،لها عنوان ونص واسم واحد ،وهو عجز الزعيم عن
تغيير بديهي حتى داخل «الجماعة» .ربما ،سيكون صادمًا القول إن
مبدأ التوريث لم يعد ممكنًا ،حتى عند «الجماعات» الصغيرة .وهو
حال بيت املختارة .حيث مركز األزمة ،ومكمن الخلل.
يرد أن يسمع صوت العقل ،فعليه مغادرة كل مربعات التوتر،
ومن ِ
وترك كل األوهام بالقدرة على قلب الطاولة.
صحيح ّأن الزعيم ال يخضع للمساءلة من أبناء «الجماعة» .وصحيح
أنه أعطى نفسه الحق الحصري بنقد ذاته .لكن الصحيح ،أكثر ،هو
ثاني وال َ
أننا اليوم أمام خيار وحيد ،ال َ
ثالث له :اإلقرار بالفشل التام،
واالستقالة!
غادر دون انتظار الجماهير تستجديك البقاء ،واترك للناس نصف
ما أخذته باسمهم ،ودعهم ،ملرة واحدة ،يبحثون بوسائل جديدة عن
سبل عيش مستدام خارج دائرة تضيق على من فيها يومًا بعد يوم.

)هيثم الموسوي(

ضد إسرائيل واالرهاب
ان ـت ـهــاك شـ ــروط االت ـف ــاق ــات ال ـت ــي ال
ت ـس ـمــح ل ـل ـب ـلــد املـ ـسـ ـت ــورد (ل ـل ـســاح
الــروســي) بــأن يسلم أسلحتنا ألي
ج ـه ــة أخ ـ ــرى م ــن دون مــواف ـق ـت ـنــا».
واسـ ـتـ ـغ ــرب رئـ ـي ــس ال ــدب ـل ــومــاس ـيــة
الروسية منع إيران من املشاركة في
ال ـح ــرب ض ــد اإلرهـ ـ ــاب ،واص ـف ــا ذلــك
بأنه «غير براغماتي».
وك ـم ــا ق ـبــل أس ـب ــوع ــن ،ك ــذل ــك أم ــس،
كـتــم ت ـيــار املـسـتـقـبــل ورئـيـســه سعد
من مواقف رئيس
الحريري الغضب ّ
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة ،مـ ـف ــضـ ـل ــن ت ــوج ـي ــه
الهجوم العلني (على لسان النائب
عـقــاب صـقــر) صــوب حــزب الـلــه ،ردًا
ع ـل ــى دع ــوت ــه إلـ ــى اع ـت ـم ــاد ال ـن ـظــام
ال ـن ـس ـبــي ف ــي ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات،
وت ـحــذيــره م ــن خ ـط ــورة ال ــوض ــع في
حال عدم التوصل إلى قانون جديد
لالنتخاباتّ .أمــا بعيدًا عن وسائل
اإلع ـ ــام ،ف ــا «ي ـب ـلــع» م ــواق ــف ع ــون.

ّ
يعبر مسؤولون
مستبقليون عن
سخطهم من مواقف
رئيس الجمهورية

مسؤولون فيه ّ
يعبرون عن سخطهم
مـ ـم ــا يـ ـق ــول ــه رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة،
وي ـ ـصـ ــل ب ـع ـض ـه ــم إلـ ـ ــى ح ـ ــد إع ـ ــان
الندم على انتخابه رئيسًا .ويخشى
املستقبليون وجود تفاهم بني عون
وح ــزب الـلــه عـلــى قــانــون االنـتـخــاب،
يؤدي إلى فرض النسبية ،في تكرار

لـتـجــربــة الـتـعـطـيــل الــرئــاس ـيــة الـتــي
ّأدت إلـ ــى وصـ ـ ــول «ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال» إل ــى
بعبدا.

باسيل :إما مساواة وإما
علمنة شاملة

ّ
وفــي هــذا اإلط ــار ،أكــد رئيس التيار
الوطني الحر الوزير جبران باسيل
أن «ه ــذا األس ـبــوع حــاســم كــي يضع
ك ـ ــل االف ـ ـ ــرق ـ ـ ــاء خ ـ ـيـ ــارات ـ ـهـ ــم (بـ ـش ــأن
قــانــون االن ـت ـخــاب) الـسـيــاسـيــة على
الطاولة ،ألنه بعد أسبوع سنصبح
أم ـ ـ ــام املـ ـه ــل ال ـق ــات ـل ــة فـ ــي م ــوض ــوع
ق ــان ــون االن ـت ـخــاب وع ـنــدهــا تصبح
املسؤولية في يد رئيس الجمهورية
ميشال عــون» .وتابع باسيل« :بعد
 21شباط ،أرى األمور بني اتجاهني:
إمـ ــا اتـ ـف ــاق ال ــرئ ـي ــس عـ ــون ورئ ـيــس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري ع ـلــى
وضـ ــع األم ـ ــر ع ـن ــد م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء

ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـق ــد جـ ـلـ ـس ــات م ـت ــاح ـق ــة،
وإم ــا أن يــدعــو رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
ال ـ ـ ــى حـ ـ ـ ــوار ثـ ــاثـ ــي أو رب ـ ــاع ـ ــي أو
خ ـم ــاس ــي ج ــام ــع مـ ـت ــواص ــل» .وق ــال
ب ــاس ـي ــل« :إم ـ ــا امل ـ ـسـ ــاواة ال ـطــائ ـف ـيــة
وإما العلمنة الشاملة التي يمكننا
اعـتـمــادهــا كخيار سياسي واضــح،
ال نعود فيها ال للعدد وال للنسبة
وال لـلــديـمــوغــرافـيــا .نـحــن جــاهــزون
لـ ـك ــل ط ـ ـ ــرح ،حـ ـت ــى م ـج ـل ــس ش ـي ــوخ
ي ـحــافــظ ع ـلــى امل ـك ــون ــات األســاس ـيــة
ل ـل ـب ـلــد وي ـن ـت ـخــب ب ـح ـســب ال ـق ــان ــون
األرث ــوذك ـس ــي ،فـلـيـكــن ،وهـنــا تطبق
امل ـ ـ ـنـ ـ ــاص ـ ـ ـفـ ـ ــة ب ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــوخ
ومـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ،واح ـ ـ ــد رئ ـي ـســه
م ـس ـل ــم واآلخـ ـ ـ ــر رئـ ـيـ ـس ــه م ـس ـي ـحــي،
وتتوزع الصالحيات بني املجلسني
ب ــال ـط ــري ـق ــة املـ ـن ــاسـ ـب ــة ،واح ـ ــد عـلــى
أس ــاس طائفي واآلخ ــر على أســاس
علماني».
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سياسة
تقرير

القوات تريد «مصالحة» سكاف قبل االنتخابات
تشغل االنتخابات النيابية في زحلة بال القوات اللبنانية .فوفق معلومات «األخبار» ،بدأت القوات ،بنحو غير رسمي ،توجيه
رسائل إلى ميريام سكاف للتحالف انتخابيًا وعدم تكرار تجربة «البلدية» .رئيسة الكتلة الشعبية ّ
تمد يدها إلى الجميع ،شرط
أن ال يدفعها أحد إلى التنازل ّ
عما تراه حقها بثالثة مقاعد نيابية ...على األقل!
ليا القزي
تـ ـق ــدي ــم رئـ ـيـ ـس ــة ال ـك ـت ـل ــة ال ـش ـع ـب ـيــة
ميريام سكاف واجــب الـعــزاء بوفاة
والدة رئيس حزب القوات اللبنانية
س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع ،الق ـ ــى اس ـت ـح ـســان
الـقـيــادة الـقــواتـيــة .لــم يكن غريبًا أن
تقوم سكاف بهذه الخطوة ،فهي في
ّ
بشري وتربطها
األصل ابنة مدينة
عالقة عائلية بجعجع ،لكونها ابنة
عـ ـ ّـم ال ـن ــائ ـب ــة س ـت ــري ــدا ط ـ ــوق .كــذلــك
ّ
فـ ـ ــإن ال ـ ـقـ ــوات ش ــارك ــت ب ــوف ــد كـبـيــر
ف ــي ج ـن ــازة ال ـنــائــب ال ــراح ــل ال ـيــاس
س ـكــاف قـبــل أك ـثــر مــن س ـنــة .الــافــت
ك ــان االسـتـقـبــال ال ــذي القـتــه سكاف
واالهـتـمــام الـقــواتــي بـهــا ،وال ّ
سيما
م ــن قـبــل رئ ـيــس ال ـح ــزب .ف ــي إح ــدى
الـصــور الـتــي انـتـشــرت على وسائل
التواصل االجتماعي ،تظهر سكاف
ُ
ج ـن ـبــا إلـ ــى ج ـن ــب ج ـع ـجــع ت ـش ــارك ــه
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ب ــوال ــدت ــه .ول ـك ــن ،ال
ُي ـم ـك ــن ع ـ ــزل ال ـخ ـط ــوة ع ــن ال ـس ـيــاق
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،أي ب ـ ـ ــدء االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد

حاولت القوات إقناع التيار
بتبديل مقعد سليم عون الماروني
بمقعد كاثوليكي
لالنتخابات النيابية.
دائـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـب ـ ـقـ ــاع األوس ـ ـ ـ ـ ــط ،وزحـ ـل ــة
تحديدًا ،تتداخل فيها كل املكونات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــد .س ـت ـك ــون
م ـخ ـت ـب ـرًا أس ــاس ـي ــا ل ـت ـحــديــد مـتــانــة
ّ
املستجدين،
التحالفات بني الحلفاء
ّ
وق ـ ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات املـ ـسـ ـتـ ـق ــل ــة
ُ
والبيوتات السياسية التي تحاول
ال ـت ـحــال ـفــات االن ـت ـخــاب ـيــة الـثـنــائـيــة
إقـصــاء هــا .فــي االنـتـخــابــات البلدية
األخ ـيــرة ،تـبـ ّـن أن مدينة زحـلــة هي
ً
ف ـع ــا «م ـق ـب ــرة األحـ ـ ـ ـ ــزاب» .صـحـيــح
ّ
أن الئحتي كــل مــن الكتلة الشعبية
وال ــوزي ــر ال ـســابــق ن ـقــوال ف ـتــوش لم
تتمكنا من الربح ،ولكنهما أظهرتا
الشعبية لألحزاب التي
ضعف القوة ّ
اضـطــرت إلــى دق أج ــراس الكنائس

ُ
ّ ّ
تبين أن نسبة المترددين بلغت قرابة  ،%40وسكاف األولى كاثوليكيًا (هيثم الموسوي)
في آخر استطالع أجري في زحلة،

ل ـ ــدف ـ ــع ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـبـ ــن إلـ ـ ـ ــى االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع.
ورغ ــم ف ــوزه ــا ،ف ــإن الئ ـحــة األح ــزاب
ح ـص ـل ــت عـ ـل ــى عـ ـ ــدد أص ـ ـ ـ ــوات ي ـقــل
ع ــن مـجـمــوع م ــا ح ــازه مـنــافـســوهــا.
ال ت ــري ــد ال ـق ـي ــادات ال ـحــزب ـيــة ت ـ ّ
ـذوق
هـ ــذه امل ـ ـ ــرارة مـ ـج ــددًا ،ل ــذل ــك تـسـعــى

ُ ّ
إل ــى الئ ـح ــة تــواف ـق ـيــة ت ـج ــن ــب زحـلــة
امل ـع ــرك ــة .ت ـب ــدو الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة،
بحسب مصادر «حيادية» ومطلعة
على الجو االنتخابي في «الكرمة»،
أكثر املتحمسني لهذا الخيار ّ
لعدة
ّ
أس ـبــاب .تـشــرح امل ـصــادر بــأنــه «بــن

ّ
الحر نقزة
الـقــوات والتيار الوطني
م ـت ـبــادلــة ب ــأن يـتـحــالــف األخ ـي ــر مع
س ـك ــاف .ال ـعــون ـيــون ي ــري ــدون حـ ّـصــة
فــي املـقــاعــد مــوازيــة لحصة الـقــوات،
رغـ ــم أن ـه ــم أض ـع ــف ش ـع ـب ـيــا .كــذلــك،
حاولت القوات إقناع التيار بتبديل

مـقـعــد ال ـنــائــب ال ـســابــق سـلـيــم عــون
املاروني بمقعد كاثوليكي .النتيجة
ُ
ل ــم ت ـح ـســم وي ـب ـقــى ه ــذا األمـ ــر رهـنــا
بالقانون وبالتطورات االنتخابية».
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،وعـ ـ ــد تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل
سي ِّ
«سكاف بأنه ُ
جير لها أصواته،

تقرير

ريفي يربك «المستقبل» في البقاع الغربي
أسامة القادري

(هيثم الموسوي)

َ
قضاء ي
بدأت املاكينات االنتخابية في
الـ ـبـ ـق ــاع الـ ـغ ــرب ــي وراشـ ـ ـي ـ ــا «ت ــزي ـي ــت»
ع ـج ــات ـه ــا .وتـ ـ ـ ــدور املـ ـع ــرك ــة فـ ــي ه ــذه
الــدائــرة الـتــي يعتبرها تـيــار املستقبل
عرينه ،على ستة مقاعد :اثنان للسنة،
وواحـ ـ ــد ل ـك ــل م ـ ــن :امل ـ ــوارن ـ ــة ،ال ـش ـي ـعــة،
الــدروز واألرثــوذكــس .حــرارة «الحركة»
ال تـقـتـصــر ع ـلــى ف ــري ــق س ـيــاســي دون
آخــر .إذ يعمل الجميع على استجماع
قواهم ،وإجراء اتصاالت مكثفة لتحديد
األسماء املمكن السير بها في املعركة.
االتصاالت تشير ،حتى اآلن ،إلى معركة
سيكون لها طعم مختلف عن السابق،
ف ــي ظ ــل خ ـفــوت الـتـجـيـيــش الـطــائـفــي،
وال ـشــح املــالــي ل ــدى االف ــرق ــاء ،وذه ــاب
األضداد نحو إنشاء محدلة تطحن كل
من يواجهها .وبدأ يطفو على السطح

حديث عن تحالف رباعي يضم :التيار
الوطني الحر ،القوات اللبنانية ،تيار
املستقبل والحزب التقدمي االشتراكي.
ُ
وت ـض ــاف إل ــى ه ــذه ال ـق ــوى حــركــة أمــل
أي ـضــا ،رغ ــم «اس ـت ـحــالــة» دخــول ـهــا في
تحالف ال يكون حزب الله جزءًا منه.
«تحالف األض ــداد» يدفع أنـصــار وزيــر
العدل السابق أشرف ريفي إلى محاولة
جــذب مؤيدين ج ــدد ،مراهنني على أن
«التحالف» سيرفع من منسوب مؤيدي
ّ
ويعول
ريفي في الشارع «املستقبلي».
«الــري ـف ـيــون» عـلــى «اق ـت ـنــاع» الجمهور
بــأن حركة وزيــر العدل السابق تحظى
بدعم من بهاء الدين الحريري ،ما ُيربك
تيار املستقبل .وتضاعف هــذا اإلربــاك
شائعات عن أن مشايخ بعض العشائر
العربية في البقاع الغربي بصدد زيارة
ريـ ـف ــي .ويـ ـج ــري ال ـ ـتـ ــداول بـمـعـلــومــات
تـفـيــد ب ــأن ال ـل ــواء املـتـقــاعــد سيخوض

«الريفيون» على
يعول
ّ
ّ
«اقتناع» الجمهور بأن
حركتهم تحظى بدعم
بهاء الدين الحريري
االنتخابات في البقاع الغربي عبر دعم
ترشيح اإلعالمي بسام القادري .ويؤكد
ـاض في
مصدر مقرب من ريفي أنــه «مـ ٍ
املعركة» ،وهــو ما يمكن أن يؤثر سلبًا
على مرشح املستقبل املحتمل النائب
زيــاد الـقــادري الــذي ُيـقـ ّـدر عــدد أصــوات
عائلته في الدائرة بنحو ثالثة آالف.

وعدا عن غرف بسام القادري من صحن
املستقبل ،وإمكان تحالفه مع التيارات
اإلس ــام ـي ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ل ــم يستبعد
م ـتــاب ـعــون أن ي ـن ـحــو امل ـش ـهــد الــري ـفــي
ن ـحــو تـشـكـيــل الئ ـح ــة م ــن املـسـتـقـلــن؛
أب ـ ـ ــرز امل ــرشـ ـح ــن ف ـي ـه ــا ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
القادري ،رجل األعمال علي الجاروش.
وفي حال تحقق هذا السيناريو ،فإنه
س ـي ـصـ ّـب ح ـت ـمــا ف ــي م ـص ـل ـحــة رئ ـيــس
حزب االتحاد عبد الرحيم مراد.
التيار األزرق يبدو متحسبًا ملا يجري
فــي هــذه ال ــدائ ــرة .فـيــوم أول مــن أمــس،
اف ـت ـتــح األمـ ــن ال ـع ــام ل ـت ـيــار املستقبل
أحـمــد الـحــريــري الـجــوالت االنتخابية
م ــن خ ـي ـمــة ش ـي ــخ ال ـع ـش ــائ ــر ال ـعــرب ـيــة
ج ــاس ــم ال ـع ـس ـكــر ف ــي بـ ـل ــدة ال ـخ ـي ــارة،
والتي تبعد أمتارًا عن «اإلمبراطورية
الـتـعـلـيـمـيــة» ال ـع ــائ ــدة ملـ ـ ــراد ،الـخـصــم
األول لـ»املستقبل» في البقاع الغربي.
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الحريري وميركل ومحادثة الـ 30دقيقة
غسان سعود
ً
السيدة أنجيال ميركل هــي :أوال عاملة أبحاث كيميائية.
ثانيًا نائبة عــن واليــة مكلنبورغ ـ ـ فــوربــومــرن منذ عام
 .1990ثــالـثــا أول زعـيـمــة لـحــزب االت ـحــاد الــديـمــوقــراطــي
املسيحي مـنــذ عــام  .2000رابـعــا مـسـتـشــارة لالئتالف
الـحــاكــم فــي أملــانـيــا مـنــذ عــام  .2005وهــي ق ــادت حزبها
خامسًا إلــى االنـتـصــار فــي ســت مــن أصــل سبع واليــات
أملــانـيــة ع ــام  1999قـبــل أن تحقق االنـتـصــار األك ـبــر في
تــاريــخ أملــانـيــا الـحــديــث فــي انـتـخــابــات  2013االت ـحــاديــة.
وكانت شعبيتها قد ارتفعت إلى نسبة تأييد بلغت %77
وفق االستطالعات األملانية عام  2014نتيجة معالجتها
ألزمة اليورو ،قبل أن تنخفض إلى  %47نتيجة ترحيبها
امل ـتــواصــل بــاملـهــاجــريــن .وم ــع ذل ــك ق ــال  56فــي املـئــة من
املـسـتـطـلـعــن األمل ـ ــان ب ـعــد أيـ ــام قـلـيـلــة م ــن ه ـج ــوم بــرلــن
ّ
السياسية
 2016إنهم يثقون بــأن ميركل هــي الزعيمة
القادرة على حل مشاكل بلدهم .وهي سادسًا السياسية
الوحيدة التي حضرت كل اجتماعات مجموعة العشرين
منذ االجتماع األول عام .2008
آخ ــر املــدافـعــن عــن ال ـغــرب الـلـيـبــرالــي بحسب «نـيــويــورك
تايمز» وزعيمة العالم الحر بحسب الكثير من املعلقني
ال ـغــرب ـيــن ،وص ـفــت أي ـضــا بــأنـهــا «صــاح ـبــة الـ ـق ــرار» في
السياسة الداخلية لالتحاد األوروب ــي مــن إصــاح نظام
الرعاية الصحية إلى أزمة املهاجرين .علمًا أن «مستشارة
العالم الـحــر» وفــق غــاف مجلة الـتــايــم ،تتزعم مجموعة
السبع ،وسمتها «فــوربــس» عشر مــرات أقــوى امــرأة في
العالم .وهي فوق هذا كله امــرأة تقود حزبًا يهيمن عليه
الــرجــال ،بروتستانتية تـقــود حــزبــا مسيحيًا اجتماعيًا
محافظًا ذا جــذور كاثوليكية عميقة .وهــي انطلقت في
مسيرتها مــن الــدعــوة إلــى تغيير قــانــون الـعـمــل األملــانــي
وفسح املجال أمــام تسريح الشركات للموظفني وزيــادة
ساعات العمل ،وفي الوقت نفسه مكافحة البطالة .وهي

مــن دون أن يـظـهــر عـلــى ح ـســاب أي
طـ ـ ــرف آخـ ـ ــر سـ ـيـ ـك ــون هـ ـ ــذا الـ ـخ ــرق،
هـ ــل س ـ ُـي ـف ـض ــل الـ ـع ــاق ــة مـ ــع رئ ـيــس
الجمهورية أم التحالف القديم مع
ّ
القوات ،رغم أن القلوب ُبينهما على
الـصـعـيــد ال ـعــام لــم ت ـصــف تـمــامــا؟».
أمـ ـ ــا حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه« ،ف ـ ــواض ـ ــح أنـ ـ ــه ال
ي ــرغ ــب ف ــي إقـ ـف ــال ب ـي ــت آل س ـك ــاف،
واألك ـي ــد أن أي ت ـق ــارب إع ــام ــي مع
ال ـق ــوات لــن ُيـتــرجــم بـســرعــة تحالفًا
انتخابيًا»ُ .يضاف ُإلــى ذلــك ،نتائج
آخــر استطالع رأي أجــري في زحلة
ّ ّ
«بي أن نسبة املترددين بلغت قرابة
 ،%40ما ُيشكل عامل قلق لألحزاب.
ّ
وكاثوليكيًا ،حــلــت سـكــاف باملرتبة
األولى بفارق شاسع عن منافسيها،
ّ
رغ ــم أن ال ـق ــدرة الـتـجـيـيــريــة للكتلة
ال ـش ـع ـب ـيــة ك ـح ــزب ت ــراج ـع ــت نـقــاطــا
قليلة» .أمام هذه الوقائع «املعطوفة
عـ ـل ــى ضـ ـع ــف األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء الـ ـق ــواتـ ـي ــة
املطروحة للترشح والتوجه لتغيير
ال ـن ــواب ال ـحــال ـيــن» ،ت ـقــول امل ـصــادر
ّ
ّ
إن س ـكــاف «تــل ـقــت رس ــائ ــل ع ـ ّـدة من
ال ـ ـقـ ــوات ،ت ـع ــرض عـل ـي ـهــا ال ـت ـحــالــف
مـ ـعـ ـه ــا .وت ـ ـ ـحـ ـ ــاول ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات إقـ ـن ــاع
ّ
سـ ـك ــاف بـ ـ ــأن ه ـ ــذا امل ـق ـع ــد س ـتــورثــه
ّ
الب ـن ـهــا ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل» .رد رئ ـيــس
الكتلة الـشـعـبـيــة ،بحسب امل ـصــادر،
كــان نفس املــوقــف ال ــذي ُت ـ ّ
ـردده منذ
ّ
ف ـتــرة .أخـ َـبـ َـرت ـهــم أن «حـســابــاتـهــا ال
تقوم على أســاس ضمان مقعد لها
أو البنها وأنـهــا تسعى إلــى تمثيل
الكتلة الشعبية ،ولـيــس شخصها.
ل ـ ــذل ـ ــك ،ل ـ ــن ت ـ ـت ـ ـنـ ــازل ع ـ ــن م ـط ـل ـب ـهــا
بثالثة مقاعد على األق ــل» .تتحدث
املـ ـص ــادر ع ــن س ـك ــاف ق ـبــل ال ـب ـلــديــة
«الـتــي لــم تكن خبيرة فــي السياسة
ووجـ ــدت نـفـسـهــا ف ـجــأة ف ــي منطقة
صـ ـعـ ـب ــة» ،وسـ ـ ـك ـ ــاف بـ ـع ــد ال ـب ـل ــدي ــة
ُ
«الـ ـت ــي تـ ـح ــاول أن ت ـف ـكــر بـعـقــانـيــة
ّ
تتصرف
أكـثــر وت ــدرس خـطــواتـهــا».
من موقع القوة «ألنها مرتاحة على
وضـعـهــا ،فمقعدها مـ ّ
ـؤمــن أي ــا يكن
الـقــانــون الــذي ُ
سيعتمد ،ملــاذا إذًا ال
تتمسك بخيار املواجهة إذا لم ُتلبّ
شــروطـهــا؟» .ليست الـقــوات وحدها
من تحاول إقناع سكاف بالتوافق،
«أحـ ـ ـ ـ ــد امل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــن
الرفيعي املستوى في تيار املستقبل
طلب من أصدقاء مشتركني إقناعها
ب ـ ــاالكـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاء بـ ـمـ ـقـ ـع ــد واح ـ ـ ـ ـ ــد ع ـل ــى
الالئحة التوافقية» .طلب املسؤول
املستقبلي سقط قبل الــوصــول إلى
م ـســامــع ال ـس ـ ّـي ــدة «ألن مــوقـفـهــا من
هذا املوضوع ثابت».

من جهتها ،تؤكد مصادر مقربة من
ّ
الكتلة الشعبية أن رئيستها تلقت
رس ــال ــة م ــن ص ــدي ــق م ـش ـتــرك بينها
ّ
وبـ ــن الـ ـق ــوات م ـف ــاده ــا أن «سـمـيــر
جعجع يبحث عــن طــريـقــة للتفاهم
ّ
م ــع س ـك ــاف .إال أن أي ع ــرض جــدي
ّ
ُ
م ــن ج ــان ــب مـ ـع ــراب ل ــم ي ـ ـقـ ــدم حـتــى
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة» .سـ ـك ــاف تـ ـتـ ـص ـ ّـرف عـلــى
ّ
قــاعــدة أن «ال ـيــد م ـم ــدودة للجميع،
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء آل فـ ـ ـت ـ ــوش الـ ـ ــذيـ ـ ــن ال
ي ــوج ــد ت ــواص ــل مـ ـعـ ـه ــم» .م ــن ه ـنــا،
تـ ـب ــرز ال ـع ــاق ــة ال ـج ـي ــدة م ــع رئ ـيــس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون« ،فتتكل
سـ ـ ـك ـ ــاف ع ـ ـلـ ــى نـ ـهـ ـج ــه اإلص ـ ــاح ـ ــي
وعمله مــن أجــل إق ــرار قــانــون جديد
يضمن صحة التمثيل» .ولكن« ،لن
تتنازل عن حقها بثالثة نواب ألنها
ّ
تـعـتـبــر أن األحـ ـ ــزاب ل ــم تـتـمـكــن من
تقديم شيء لزحلة».

والــافــت أن الحريري الــذي ّلبى دعوة
العسكر للغداء ،لم يرافقه ّ
أي من نواب
تياره ،فيما حضر املأدبة مفتي زحلة
وال ـب ـق ــاع ال ـش ـيــخ خـلـيــل امل ـي ــس وع ــدد
مــن مسؤولي الـتـيــار .وأع ــاد الحريري
ـاب أل ـق ــاه ف ــي خـيـمــة العسكر
ف ــي خ ـط ـ ٍ
الـتــذكـيــر بـمــوقــف ت ـي ــاره م ــن األحـ ــداث
فــي س ــوري ــا ،واع ـ ـدًا بــ»ان ـتـصــار الـثــوار
ً
ً
عاجال أو آجال» ،قبل أن يحث العشائر
على «أن يكونوا يدًا واحــدة والوقوف
الـ ـ ــى ج ــان ــب م ـس ـي ــرة ال ـش ـه ـي ــد رف ـي ــق
التي يمثلها الرئيس سعد
الحريريُ ،
الحريري» .وف ّسر خطابه كرسالة إلى
ُ
ريـفــي وم ــراد مـعــا ،فيما اعــتـ ِـبــر غياب
النواب املستقبليني عن اللقاء مؤشرًا
على عدم حسم أسماء مرشحي التيار
لالنتخابات املقبلة.
وتـشـيــر م ـصــادر ق ـيــادة املستقبل إلــى
أن «الــرئ ـيــس ال ـحــريــري أب ـلــغ الجميع

أن م ــرشـ ـح ــي ال ـ ـت ـ ـيـ ــار س ـي ـخ ـض ـعــون
ملـشــاورات دقيقة من محيطه الشعبي
والـحــزبــي ،وبـنـ ً
ـاء عليه يؤخذ الـقــرار».
هذا «البالغ» أتى بعد نتائج انتخابات
الـتـيــار الــداخـلـيــة ،ودور الــوزيــر جمال
الجراح والنائب زيــاد الـقــادري اللذين
ترجما خالفهما بمحاولة كــل منهما
«شد اللحاف نحوه» ،ما خلق انقسامًا
داخل التيار.
فــي املقلب اآلخ ــر ،الــوضــع ليس أفضل
ً
ح ــاال ،بعدما فقد م ــراد حليفه محمد
الـقــرعــاوي ،إثــر زي ــارة األول للحريري
مـ ــن دون إطـ ـ ــاع حـ ـلـ ـف ــائ ــه .ك ــذل ــك لــم
تصطلح الحال بعد بني مراد والنائب
الـســابــق لرئيس مجلس ال ـنــواب إيلي
الفرزلي .ولفت مصدر مقرب من مراد
إلـ ــى أن «أي ت ـح ــال ــف ل ــن يـثـنـيـنــا عــن
خوض املعركة .لدينا حلفاؤنا ولدينا
جمهورنا».

ت ـعــارض انـضـمــام تــركـيــا إل ــى االت ـحــاد األوروبـ ــي ،لكنها
تفتح ح ــدود بــادهــا أم ــام الــاجـئــن ال ـســوريــن .وتخلط
فــي مـنــاظــرة تـلـفــزيــونـيــة بــن الــدخــل اإلج ـمــالــي وصــافــي
ً
الدخل ،ثم تقدم حلوال ناجعة لضمان استقرار االتحاد
األوروبــي االقتصادي .تلتقي الــداالي الما ثم تقود سبع
وفود تجارية إلى الصني وتقوم بكل ما يلزم الستضافة
الرئيس الصيني شي جني بينغ ستة أيام في بالدها.
املـهــم أن املـسـتـشــارة بـكــل مــا تحمله مــن أل ـقــاب وهـمــوم
وج ـ ــداول مــواع ـيــد وق ـضــايــا ك ـبــرى وك ـي ـم ـيــاء وصـلـبــان
ش ــرف أوروب ـي ــة ون ـيــاشــن إن ـســان ـيــة ،فــوجـئــت بهاتفها
يــ ّ
ـرن يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ،فــوض ـعــت ك ــل م ــا تـحـمـلــه
جانبًا ،وفتحت الحقيبة الجلدية الحمراء التي تحملها
عــادة لتجد رقمًا غريبًا قال لها الـ»ترو كولر» إنه سعد
الـحــريــري .فـكــرت لثانيتني مــن يـكــون «سـعــد الحريري»
فـتــذكــرت رســالــة التهنئة الـتــي وردت ـهــا مـنــه ع ــام 2013
لـفــوزهــا باملستشارية لـلـمــرة الـثــالـثــة عـلــى الـتــوالــي فيما
هــو يعجز عــن الـبـقــاء فــي رئــاســة مجلس ال ــوزراء ثالثة
متتالية .وعليه ،قررت أن ترد عليه .والدة ميركل
أشهر ّ
كــانــت مـعــلـمــة ل ـغــة إنـكـلـيــزيــة ف ــي إحـ ــدى املـ ـ ــدارس ،لكن
الثابت أنها تتقن الروسية إلــى جانب األملــانـيــة ،فــي ظل
ان ـق ـســام املـحـلـلــن ال ـغــرب ـيــن وع ـجــزهــم ع ــن ال ـح ـســم إذا
كانت تتقن اإلنكليزية أو ال ،نتيجة تمسكها كسياسية
أملانية محافظة باللغة األملانية في جميع تصريحاتها.
وعليه ،يقول الخبر الذي عممه مكتب رئيس الوزراء إنه
ً
أجــرى اتـصــاال باملستشارة دام نصف ســاعــة ،لكنه لم
يـقــل بــأي لـغــة تـحــدثــا .أمــا مـضـمــون الـخـبــر فيشير إلــى
تطرق ميركل والحريري إلى العالقات الثنائية والوضع
اإلقليمي والدعم املطلوب من املجتمع الدولي ملخططات
النهوض االقتصادي للحكومة اللبنانية واملقاربة التي
تعتمدها ملواجهة أعباء النزوح السوري .ويمكن في هذا
السياق تخيل الحريري يقول مليركل بعد السالم عليكم:
«بــدنــا يــاكــي تــوقـفــي حــدنــا تنظبط االقـتـصــاد ،وتوقفي
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حــدنــا ت ـنــواجــه أع ـب ــاء ال ـن ــازح ــن» .وه ــي تـجـيـبــه« :أوك ــي
أوكي» ،لكن املكاملة تنتهي هنا في أقل من ثالثة دقائق.
م ــاذا حصل فــي الــدقــائــق السبع والـعـشــريــن الـبــاقـيــة؟ ال
أحد يعلمّ .
مر على تعميم رئاسة مجلس الوزراء الخبر
يــومــان ،لـكــن يـعـجــز الـخـيــال عــن تـخـيــل مـحــادثــة واح ــدة
ً
يمكن أن تجمع الحريري وميركل أوال وتدوم  30دقيقة
ً
ثانيًا .أخبرها إحدى نكات نائبه عقاب صقر مثال؟ قال
لها إنه يشبهها بشيء واحد فقط هو الخلط بني الدخل
اإلجمالي وصــافــي الــدخــل؟ أعلمها أنــه يـعــارض اعتماد
النظام النسبي في االنتخابات .صارحها بعدم امتالك
بـلــده خـطــة للتعامل مــع ال ـنــزوح ال ـســوري غـيــر تشجيع
املجالس البلدية على التضييق عليهم ليغادروا صوب
بــادهــا على عجل؟ أم أنــه رجــاهــا التوسط لــدى القيادة
ال ـس ـعــوديــة ال ـتــي سـبــق أن مـنـحـتـهــا ال ــوس ــام ال ـس ـعـ ّ
ـودي
األرفع لترتيب لقاء صغير له مع املسؤولني هناك الذين
يواصلون تجاهله ألسباب مجهولة؟ هل عــرض تقديم
دروس خـصــوصـيــة لـلـمـسـتـشــارة فــي كيفية اسـتـغــال
موقعه لالستدانة من املصارف أم عرض عليها تمليك
وســط برلني لشركة خاصة إلقــامــة مــا يشبه سوليدير
فــي أملــان ـيــا ،أم أن ــه اق ـت ــرح عـلـيـهــا وض ــع ال ـيــد عـلــى طــول
شاطئ بحر الشمال ليتقاعد شقيقاها من عملهما في
األب ـحــاث الكيميائية وينشئا منتجعات سياحية على
غرار منتجعات أشقائه التي ستقوم فوق شاطئ الدالية
املقابل للروشة؟ أو لعله نصحها بإغالق التسعة آالف
محطة ملعالجة النفايات وتكليف أحــد املـقــاولــن إنشاء
مطمر بمحاذاة أحــد املـطــارات األملانية« .الله أعلم» ماذا
جرى في تلك املكاملة الهاتفية ،لكن ال شك في أن رئيس
الحكومة اللبنانية فــاجــأ املـسـتـشــارة بنباهته وأفـكــاره
الـنـ ّـيــرة وجعلها تحلم لــو كــان فــي الـقــارة الـعـجــوز شاب
بـهــذا الـقــدر مــن الــذكــاء ليساعدها فــي حماية الليبرالية
في الغرب ويسهم معها في توفير الحلول االستثنائية
ّ
األوروبي.
العظيمة لكل التحديات التي تواجه االقتصاد

1

AB17_AlAkhbar_130 x 190 mm_ar_2nd.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

6

االثنين  13شباط  2017العدد 3103

مجتمع وإقتصاد

ّ
ّ
ّ
ّ
الالمركزية لالنتهاء من
جديدة إلدارة أزمة النفايات ،وهي تتجه نحو إقرار
البحث في خطة
على الغالف أطلقت وزارة ُالبيئة ورشة ّ
ُ
ورطة المطامر التي فرضت كخيار مؤقت ،وذلك بعد صدور قرار قاضي األمور المستعجلة بإقفال ُمطمر الـ»كوستابرافا».
«بالمفرق» ،وهذا ما تثبته ّ
ّ
توجهات ّ
ّ
ّ
بلديات
للبلديات العتماد خيار المحارق ولكن
العملي لذلك ،فهو إعطاء إذن
ّأما ّالمعنى
تتحضر إلعداد مشاريع وخطط ّ
تصب في هذا اإلطار في مناطق مختلفة (صور والنبطية والمتن والشوف وعاليه)

ّ
ّ
ّ
الحل «الالمركزي» :محارق بـ«الجملة» و«المفرق»
فيفيان عقيقي ،هديل فرفور
ّ
«ل ـي ــس لـ ــدى وزارة ال ـب ـي ـئــة أي خــطــة
ّ
وط ـنـ ّـيــة جــاهــزة ل ـحــل أزم ــة الـنـفــايــات
ب ـ ـعـ ــد» ،كـ ـم ــا ي ــؤك ــد م ـس ـت ـش ــار وزيـ ــر
البيئة ورئيس لجنة البيئة في التيار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ال ــدكـ ـت ــور ل ـط ــف ال ـلــه
الـحــاج ،مــؤكـدًا أن هناك ّ
توجهًا عامًا
ّ
بــاعـتـمــاد الــامــركـ ّ
ـزيــة بـمــا ُيـفــعــل دور
ّ
ـديــات ُ
الـبـلـ ّ
ويـعـيــد لـهــا مسؤولياتها.
ّ
ُ
وأن الخطة التي يعمل عليها «ترتكز
إلـ ــى امل ــرس ــوم  2009/2366ال ـخ ـ ّ
ـاص
ب ـتــرت ـيــب األراضـ ـ ــي ،وق ــان ــون حـمــايــة
ال ـب ـي ـئ ــة رقـ ـ ــم  ،2002/444وت ـق ـضــي
ّ
الالمركزية وإعطاء توجيهات
بتعزيز
ّ
لـ ـلـ ـبـ ـل ـ ّ
ـدي ــات ح ـ ـ ــول كـ ـيـ ـف ــي ــة م ـعــال ـجــة
نفاياتها وامل ــواق ــع املـخـ ّـصـصــة لــذلــك،
عـلــى أن ُيـخـضــع أي م ـشــروع ملــوافـقــة
الوزارة املسبقة وإشرافها الالحق»ّ .أما
ّ
ّ
التصور أو الخطة التي عرضت على
الـ ــوزارة ،بحسب ال ـحــاج ،فهي تتركز
حول «إنتاج الطاقة من النفايات ،من
خ ــال ح ــرق حــوالــى  2000طــن يوميًا
إلن ـتــاج نـحــو  80-70م ـي ـغــاواط ،وذلــك
ع ـبــر إن ـش ــاء مـعـمــل ح ـ ـ ـ ّ
ـراري ملـعــالـجــة
النفايات فــي بـيــروت الكبرى (والـتــي
ت ـش ـم ــل ات ـ ـحـ ــاد بـ ـل ـ ّ
ـدي ــات ال ـض ــاح ـ ّـي ــة
ُ
والضواحي املباشرة لبيروت) ،على
ّ
البلديات أو ّ
تجمع
أن يعمل اتحادات
ال ـب ـلــديــات ف ــي امل ـنــاطــق األخـ ــرى وفــق
ّ
امل ـخــطــط ال ـتــوج ـي ـهــي ال ـش ــام ــل ،ال ــذي
نـعـمــل عـلـيــه ملـعــالـجــة نـفــايــاتـهــا ،بــدءًا
مــن اع ـت ـمــاد ال ـفــزر وال ـتــدويــر وإع ــادة
ً
التصنيع والتسبيخ وصوال إلى طمر

سيخضع أي مشروع لمعالجة
النفايات لموافقة الوزارة ُ
المسبقة
وإشرافها الالحق
أو ح ــرق م ــا يـتـبـقــى م ــن ن ـفــايــات غير
قابلة للفرز».

بيروت وضواحيها
فــي بـيــروت ،أنهت البلدية دراساتها
في هذا الصدد وأعـ ّـدت دفتر الشروط
ال ـخ ـ ّ
ـاص ب ـم ـشــروع الـتـفـ ّـكــك ال ـح ـ ّ
ـراري
مل ـع ــال ـج ــة ن ـف ــاي ــات ـه ــا ،ب ـع ــدم ــا طـلـبــت
االنـ ـفـ ـص ــال عـ ــن م ـن ــاق ـص ــة امل ـعــال ـجــة
املــركـ ّ
ـزيــة ،وتنتظر إطــاق مناقصتها
ّ
قريبًا ،وفــق مــا صــرح رئيسها جمال
ع ـي ـتــانــي م ـن ــذ فـ ـت ــرة .تـ ـق ــول م ـص ــادر
متابعة للملف إن «نفايات العاصمة
ّ
ال ت ـك ـف ــي ُل ـت ـش ـغ ـي ــل م ـع ـم ــل ال ـت ـف ــك ــك
ّ
الحراري املزمع إنشاؤه والتي تطمح
ال ـب ـل ـ ّ
ـدي ــة أن يـ ـك ــون مـ ـش ــروع ــا يـبـغــي
ً
ُ
ال ــرب ــح» ،م ـش ـي ــرة إل ــى ح ــاج ــة املـعـمــل
إلى ّ
كميات كبيرة من النفايات ،وهو
ّ
ّ
ّ
ما ّ
يبرر توجه الخطة الــوزاريــة نحو
ّ
معمل مركزي لبيروت الكبرى يشمل
ّ
القريبة منها ،مثل اتحاد
الضواحي
بلديات الضاحية الـتــي تنتج يوميًا
ن ُـحــو  800ط ــن ،وال ـع ــاج ــز راه ـن ــا عن
ّ
ٍّ
امل ـب ــاش ــرة بـتـنـفـيــذ ح ــل ُم ـسـتـقــل كــون
اإلمـكــانـ ّـيــات املـ ّ
ـاديــة ال تسمح بــإعــداد
ّ
ّ
م ـش ــاري ــع م ـس ـت ـقــلــة ،وهـ ــو م ــا ت ــؤك ــده
مـ ـ ـص ـ ــادر االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد بـ ــإشـ ــارت ـ ـهـ ــا إل ــى
«اعتماد املـحــارق كخيار أمثل للمدن
الكبرى ،والسعي لاللتحاق بمشروع
بيروت».
ُ
بالنسبة إلــى الشويفات ،التي تنتج
نحو  100طــن يوميًا ،تبحث البلدية
ّ
خاصة
أيضًا بخيار محرقة صغيرة
بـ ـه ــا ،وفـ ـ ــق مـ ــا يـ ـق ــول رئـ ـي ــس لـجـنــة

األشغال في البلدية هشام الريشاني،
ّ
الذي يلفت إلى «حاجة البلدة إلى حل
ســريــع» .ويـقـصــد هـنــا ،أن االجـ ــراءات
ّ
البلدية تبحث فيها غير
التي كانت
ق ـبــالــة لـلـتـطـبـيــق ق ـبــل س ـن ـتــن ،فـتــرة
فتح مطمر الـكــوسـتــابــرافــا ،مــا يعني
أن خـيــار املـحــرقــة بالنسبة إليها هو

ّ
«الحل األمثل» ،لكن البلدية ال تزال في
مرحلة دراسة العروض.

كسروان والمتن

ّ
الحل املطروح في املنت ّ
عما
ال يتمايز
ـروت ،ب ـح ـســب امل ـص ــادر
ـ
ي
ـ
ـ
ب
ي ـع ـ ُّـد ف ــي
ّ
ّ
امل ـتــاب ـعــة ل ـل ـم ـلــف ،ه ـن ــاك ت ــوج ــه لــدى

ُ
اتحاد ّ
بلديات املنت التي تنتج يوميًا
نـحــو  900طــن مــن ال ـن ـفــايــات ،للعمل
ّ
ـطــة مـعــالـجــة مــركـ ّ
ـزيــة تقضي
وف ــق خـ
ّ
ب ــإن ـشــاء مـعـمــل وف ــق ت ـق ـنـ ّـيــة الـتـفــكــك
ال ـ ـحـ ــراري ،وال يـعـتـمــد الـ ـف ــرز ،بكلفة
ال ت ـت ـج ــاوز ال ـع ـش ــرة دوالرات للطن
ّ
االستيعابية
ال ــواح ــد ،وتـبـلــغ قــدرتــه

ّ
ّ
حراري في بيروت الكبرى يحرق  2000طن يوميًا (مروان طحطح)
تتجه وزارة البيئة القتراح إنشاء معمل

«التفكك الحراري» في صور والنبطية أيضًا
آمال خليل
أق ـ ّـر ات ـح ــاد ب ـلــديــات ص ــور أخ ـي ـرًا ،اع ـت ـمــاد تقنية
ّ
التفكك الحراري للعوادم الناتجة من فرز النفايات
ُ
فــي مـعـمــل عــن ب ـعــال .تـفـيــد املـعـطـيــات ب ــأن الـبــدء
بتشغيلها مرهون بعدة خـطــوات ،أبــرزهــا انتظار
نـتـيـجــة األثـ ــر الـبـيـئــي الـ ــذي ت ـجــريــه وزارة الـبـيـئــة
لتحديد نوعية املحرقة املناسبة العـتـمــادهــا .في
هذا الوقتُ ،يجري مجلس اإلنماء واإلعمار دراسة
استشارية بتمويل من البنك الدولي لتطوير معمل
ف ــرز الـنـفــايــات وزيـ ــادة قــدرتــه االسـتـيـعــابـيــة حتى
ال ــوص ــول إل ــى املـكـنـنــة فــي ف ــرز الـنـفــايــات وتــوفـيــر
الهنغارات املقفلة للتسبيخ ،تجنبًا النبعاث الروائح
الكريهة منها إلــى محيط املعمل كما حصل في
األشهر املاضية.
أمــا بلدية النبطية ،فهي ال تــزال تستكمل تجهيز
مـعـمــل ف ــرز الـنـفــايــات ال ـخــاص ب ـهــا .ي ـقــول رئيس
البلدية أحمد كحيل لـ»األخبار» إن تشغيل املعمل
ب ــات قــري ـبــاُ ،مـلـ ّـمـحــا إل ــى إمـكــانـيــة اع ـت ـمــاد تقنية
التفكك الـحــراريُ .يضيف كحيل في هــذا الصدد:
«يــدرس أعضاء املجلس البلدي الـعــروض املقدمة
مــن شــركــات وخـبــراء فــي معالجة النفايات ،منها
التخمير الـهــوائــي والــاهــوائــي والتفكك الـحــراري،
مــع الـتــركـيــز عـلــى تـصــريــف مــا ينتج مــن تخمير
الـنـفــايــات» .إال أن اإلشـكــالـيــة تـكـمــن ،وف ــق كحيل،
بـ»التشغيل الــذي تلزمه تكنولوجيا معقدة» .في
ُ
املبدأ ،ستشرف بلدية النبطية على تشغيل املعمل.
هل تحظى البلدية بكفاءات متخصصة لتشغيله؟
».طـبـعــا» ،يجيب كحيل الفـتــا إلــى أن األه ــم توافر

النية الجدية للتعاطي مع امللف وعدم إهماله.
ُ
تفيد املعطيات بأن بعض رجال األعمال ونافذين
ّقدموا عروضًا عــدة إلــى االتحاد لفرض املحارق.
قبل أشـهــر ،استنفر بعض النشطاء فــي املنطقة
رفضًا لسياسة املحارق بعد تقديم رجل األعمال
أيـمــن جمعة (صـهــر الــرئـيــس نبيه ب ــري) محرقة
التـحــاد بلديات صــور .إال أن رئـيــس بلدية صور
حسن دب ــوق ،ركنها فــي الحديقة العامة ،رافضًا
تشغيلها بــانـتـظــار نـيــل الـتــراخـيــص ال ــازم ــة من
وزارة البيئة ،بعدما تبني أن نوعها مماثل ملحرقة
ضهور الشوير .بالنسبة إلى بلدات قضاء النبطية،
فقد استؤنفت محاوالت البحث عن حلول لألزمة
منذ تولي الــوزيــرة عناية عز الدين وزارة التنمية
اإلداري ــة .وتمكنت عــز الــديــن ،بالتعاون مــع اتحاد
بلديات الشقيف (املشرف على املعمل) ،من إقناع
بلدية الشرقية باستقبال مطمر للعوادم الناتجة
ً
وبناء عليه ،وبـ»رعاية» املسؤول املالي
من املعمل.
فــي االت ـح ــاد عـبــد الــرضــا شـعـيــب ،وق ـعــت البلدية
واالتـحــاد عقد إيـجــار لعقار يقع عند الـحــدود مع
واد ال يبتعد أكثر من
النطاق العقاري للكفور ،في ٍ
كيلومترين عــن معمل ومـكــب الـكـفــور القائمني،
الستخدامه كمكب للعوادم لقاء بدل سنوي يبلغ
 600مـلـيــون ل ـيــرة لـبـنــانـيــة .عـقــد الـشــرقـيــة يعيد
التذكير بالعقد املوقع بني االتحاد وبلدية الكفور
قبل سنوات للغاية نفسها .لكن العقار الذي وافقت
الكفور على تأجيره قبل سنوات ،تحول من مطمر
ص ـح ــي ،ك ـمــا ي ـنــص ال ـع ـق ــد ،إل ــى م ـكــب عـشــوائــي
أدخلت إليه نفايات املنطقة ،وأحيانًا نفايات إقليم
التفاح وجزين والزهراني.

ن ـحــو  1000ط ــن يــوم ـيــا .وه ــو نفسه
امل ـش ــروع ال ــذي ت ـق ـ ّـدم ب ــه مـيـشــال امل ـ ّـر
م ـن ــذ فـ ـت ــرة وبـ ـق ــي ع ــال ـق ــا فـ ــي وزارة
الــداخـلـ ّـيــة دون إحــالـتــه عـلــى مجلس
ّ
دراس ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ
ـوزراء ،ح ـي ــث يـ ـت ــم راه ـ ـنـ ــا ّ
ُ
املــواقــع املقترحة لبنائه ،ويـتــوقــع أن
ي ـس ـت ـقـ ّـر ف ــي بـ ــرج ح ـم ــود ع ـلــى أرض
يشغلها اتحاد البلديات على األمالك
العمومية الـبـحـ ّ
ّ
ـريــة تبلغ مساحتها
ّ
نحو  100ألف متر مربع.
ّأمـ ــا ف ــي ق ـضــاء كـ ـس ــروان الـ ــذي تنتج
بـلــداتــه نـحــو  300طــن يــومـيــا ،فتكثر
امل ـش ــاري ــع ال ـت ــي ب ــوش ــر اإلع ـ ـ ــداد لـهــا.
ّ
البلديات،
املشروع األول أطلقه اتحاد
ويقضي بإنشاء معمل فرز ومعالجة،
مـسـتـبـعـدًا ال ـح ــرق لـصــالــح التسبيخ
والتدوير وإعادة التصنيع .وذلك في
أرض يملكها رئـيــس االت ـح ــاد جــوان
ّ
استيعابية
حبيش ،في جونية ،بقدرة
ّ
ّ
تقدر بـ 500طن يوميًا ،حيث من املتوقع
إنهاء العقود في غضون أسابيع لبدء
تنفيذ امل ـش ــروع ال ــذي يـقــوم بموجب
ّ
ّ
والخاص.
العام
شراكة بني القطاعني
ـان،
ـ
ث
ـة
ـ
ج
ـ
ل
ـا
ـ
ع
ـ
م
و
ـرز
وي ـقــاب ـلــه مـعـمــل ف ـ
ٍ
ي ـع ـت ـمــد ال ـط ـم ــر الـ ـصـ ـح ـ ّـي لـ ـلـ ـع ــوادم،
ومـمـ ّـول مــن االتـحــاد األوروب ــي بكلفة

مـلـيــونــي دوالر ،ب ــدأ اإلع ـ ــداد ل ــه منذ
أيـلــول  2015مــن الـنــائــب فــريــد الياس
ّ
للبطريركية
الخازن ،في أرض تابعة
املــارونـ ّـيــة فــي وادي عجلتون ،ويضمّ
ّ
نـحــو  15ب ـلـ ّ
ـديــة م ـتــوزعــة ب ــن الـجــرد
ّ
وال ــوس ــط .تبلغ قــدرتــه االستيعابية
توقيع عقود
نحو  150طنًا ،وينتظر
ّ
إيجار األرض في بكركي وشق طريق
للوصول إلى املوقع لبدء تنفيذهّ .أما
املشروع الثالث ّ
فموله نعمة أفرام في
أعمال إنشائه منذ
غوسطا ،وانطلقت
ّ
أكثر من سنة ،ومن املتوقع بدء العمل
ف ـي ــه خـ ــال ش ـه ــري ــن .ي ـض ـ ّـم ن ـح ــو 12
استيعابية ّ
ّ
ّ
تقدر
بلدية مجاورة بقدرة
ّ
بـ 150طنًا ،ويعمل وفق تقنية التفكك
ّ
وتقدر تكلفة معالجة الطن
الحراري،
الواحد بـ 60دوالرًا.

الشوف وعاليه
الـحــال بالنسبة إلــى الـشــوف وعاليه
ُ
ُمختلفة .املنطقتان اللتان استثنيتا
ّ
ّ
الحكومية الطارئة األخيرة
من الخطة
ت ـقــومــان م ـنــذ أك ـث ــر م ــن س ـنــة بــالـفــرز
وت ـض ـع ــان ال ـ ـعـ ــوادم وال ـن ـف ــاي ــات غير
القابلة للفرز على مــواقــع تابعة لها.
وه ـم ــا ال ت ـ ــزاالن ت ـن ـت ـظــران إرش ـ ــادات
الحكومة كي تستكمال خططهما التي
ّ
تتضمن إنشاء محارق أيضًا.
ّ
يـ ـق ــول رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ـب ـي ـئ ــي ــة فــي
ّ
شهيب إن «البلدية تفرز
عاليه فــادي
ّ
ن ـفــايــات ـهــا بـنـسـبــة ت ـت ـخــطــى ال ـ ـ ــ،%40
وتـمـلــك رؤي ــة واضـحــة حــول املـشــروع
الــذي تحتاج إلـيــه لتصريف الـعــوادم
ويقصد
وامل ــواد غير القابلة لـلـفــرز»،
ّ
ّ
ّ
الحراري« ،لكنها
هنا مشروع التفكك
ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى ال ـت ـم ــوي ــل وت ـن ـت ـظــر مــا
ُ
ست ّ
قرره الحكومة في هذا املجال».
ّ
ُ
هذا الواقع ،يشبه واقع اتحاد بلديات
ال ـشــوف األع ـلــى ال ــذي ي ـضـ ّـم نـحــو 15
بلدة ،والــذي يقوم منذ أكثر من سنة
بحلول فـ ّ
ـرديــة .يـقــول رئـيــس االتـحــاد
روجيه العشي إن «معمل الفرز التابع
ّ
لالتحاد ّ
فعال بنسبة تتخطى الـ،%60
وإنـ ـ ــه ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى م ــوافـ ـق ــة مـجـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء ل ـي ـس ـتــورد م ـحــرقــة صـغـيــرة
ُ
تعالج أطـنــان النفايات املتبقية بعد
الفرز والـتــدويــر» ،الفتًا إلــى استعداد
ّ
يتحمل مسألة التمويل،
االتـحــاد ألن
«ولكن لتسمح لنا الحكومة».
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فوضى خطط النفايات تضرب من جديد
حبيب معلوف
ال يمكن أن يكون الحديث عن اقتراب
الوصول وإعالن وضع خطة مستدامة
لحل قضية النفايات صحيحًا .على
األرجـ ـ ـ ــح ،ن ـح ــن ـ ـ ف ــي أف ـض ــل ت ـق ــدي ــر ـ ـ
أمـ ـ ــام خـ ـط ــة ط ـ ـ ـ ــوارئ ج ـ ــدي ـ ــدة .ك ــذل ــك
ال ن ـتــوقــع اس ـت ـب ــدال ال ـخ ـطــة ال ـطــارئــة
الحالية قبل عمرها االفتراضي (أربع
سنوات) ،مع العلم بأن من أهم صفات
خ ـط ــط الـ ـ ـط ـ ــوارئ أن تـ ـك ــون ســري ـعــة،
وم ـت ـســرعــة ف ــي ال ـغ ــال ــب ،ف ــي ح ــن أن
الـحـلــول املـسـتــدامــة تـحـتــاج إل ــى وقــت
إلن ـضــاج ـهــا .بـعــض ال ـخ ـبــراء ي ــرى أن
املــوضــوع ،أو الـحــل ،هــو مـجــرد خيار
تقني ،ويقيسون اسـتــدامــة الخيارات
بعمر التقنيات .كمثل الـقــول إن عمر
م ـط ـم ــر ل ـل ـن ـف ــاي ــات يـ ـ ـ ــراوح بـ ــن عـشــر
وخ ـم ــس ع ـش ــرة س ـن ــة ،ب ـي ـن ـمــا الـعـمــر
االفـ ـت ــراض ــي ل ـل ـم ـحــرقــة ب ــن  20و25
سنة! بينما يذهب آخ ــرون إلــى خيار
تحويل النفايات إلى طاقة ،أو تحويل
بعضها إلى وقود بديل ألفران شركات
ال ـ ـتـ ــرابـ ــة ...إل ـ ــخ .ص ـح ـيــح أن ك ــل هــذه
ال ـخ ـيــارات وغـيــرهــا الـكـثـيــر ،مــوجــودة
في الكثير من بلدان العالم ،ولكن في
مـعـظــم ه ــذه ال ـب ـل ــدان اسـتــراتـيـجـيــات
أيضًا تبرر كل خيار وتحدد املعايير
والشروط واألولويات .ولعل أهم هذه
املعايير هو االستدامة .لكن االستدامة
فـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ال ت ـع ـن ــي اس ـت ــدام ــة
تقنيات معالجة النفايات ،بل استدامة
امل ـ ـ ــوارد وامل ـ ـ ــواد ال ـت ــي ت ـص ـنــع الـسـلــع
والبضائع التي تتحول إلــى نفايات،

ودراس ــة دورة حياتها مــن املنبع إلى
املصب (عندما تتحول إلــى نفايات)،
قـبــل الـتـصـنـيــع وف ــي أث ـن ــاء التصنيع
وفي أثناء االستهالك (وبعده) وكلفة
املعالجة ...وإدخال كل ذلك في تحديد
ً
س ـع ــر ال ـس ـل ــع أوال ،وك ـل ـف ــة امل ـعــال ـجــة
بعد تحولها إلى نفايات ثانيًا .كذلك
تشمل معايير االستدامة مدى تناغم
التقنيات والخيارات مع دورة الحياة
الطبيعية الــدائــريــة ،ال الخطية (كما
فــي األنـظـمــة التصنيعية املـسـيـطــرة).
لــذلــك ،كــل مــا يحكى ال ـيــوم عــن خطط
ملـعــالـجــة ال ـن ـفــايــات ،مــا هــو إال صــراع
ب ــن أصـ ـح ــاب م ـص ــال ــح ،ب ــن شــركــات
تتبنى تقنيات معينة وتتحالف مع
خبراء وسياسيني وجمعيات تسمى
«بـ ـيـ ـئـ ـي ــة» ،وت ـ ـت ـ ـنـ ــازع عـ ـل ــى «سـ ـ ــوق»
مـعــالـجــة ال ـن ـفــايــات ف ــي ل ـب ـنــان .وهــي
نفسها التي تتحرك بني الوزارات ومع
النواب والبلديات واتحادات البلديات
وت ـ ــوزع األرقـ ـ ــام واإلغ ـ ـ ـ ــراءات التقنية
طمعًا بالتزامات هنا وهناك ،مستغلة
ضعف الــدولــة عمومًا ،وضعف وزارة
ال ـب ـي ـئ ــة الـ ـت ــاريـ ـخ ــي خـ ـص ــوص ــا .وق ــد
اسـتـفــاد أص ـحــاب املـصــالــح كـثـيـرًا من
ح ــال ــة ال ـف ــوض ــى ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن تـعـثــر
الدولة في إيجاد بديل ملطمر الناعمة
منذ عام  2006والـ  2010والـ  2015من
ج ـه ــة ،وع ـل ــى ض ـع ــف وت ـ ـ ــورط بـعــض
ال ـح ــراك «ال ـب ـي ـئــي» م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى...
وخ ـي ـض ــت ح ـ ــروب اس ـت ـخ ــدم ــت فـيـهــا
كــل األسـلـحــة ،بينها الجمعيات ومن
ُيـ ـس ـ َّـم ــون «ال ـ ـنـ ــاش ـ ـطـ ــن» ،والـ ـقـ ـض ــاء،
بطرق غير مباشرة ،واإلعــام املفتوح

وامل ـ ـت ـ ـنـ ــافـ ــس ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـغـ ــال ال ـ ـفـ ــراغ
والـ ـفـ ـس ــاد الـ ـسـ ـي ــاس ــي ...ح ـت ــى أض ــاع
الجميع البوصلة ،وانتقلنا من خطة
طـ ـ ـ ــوارئ ك ـ ــان ل ـه ــا ش ــروطـ ـه ــا ال ـف ـن ـيــة
املـقـبــولــة (مـطـمــر الـنــاعـمــة) ،إل ــى خطة
طــوارئ جديدة (بــرج حمود وكوستا
ب ــراف ــا) بــال ـغــة ال ـس ــوء ،وال ت ــراع ــي أي
مــن املعايير الفنية وال معايير إدارة
حاالت الطوارئ أو الكوارث!
يحكى الـيــوم عــن ال ـعــودة إلــى البحث
في خطة عــام  2010لحكومة الرئيس
الـ ـح ــري ــري ،ال ـت ــي ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى خـطــة
معامل عــام  2006فــي املـنــاطــق ،وعلى
محرقة (التفكك الحراري) في العاصمة

علينا أن نعيد ربط قيمة المنتجات
والبضائع ،ليس مع العمل البشري
وقوته فقط ،بل مع «عمل
الطبيعة» أيضًا
وضواحيها ،بينما ّ
تدب الفوضى مع
كـثــرة الـسـمــاســرة واملـشــاريــع العتماد
املحارق الصغيرة في أكثر من منطقة!
وإذ ال حــاجــة إلــى البرهنة أن الـعــودة
إل ـ ـ ــى الـ ـخـ ـط ــط الـ ـس ــابـ ـق ــة ال ت ـت ـصــف
ب ــاالس ـت ــدام ــة ،يـمـكــن ال ـق ــول أي ـض ــا إن
امل ـعــاي ـيــر وال ـح ـجــج امل ـع ـت ـمــدة لتبرير
هــذه الخيارات ،غير كافية إذا لم تكن
من ضمن استراتيجية متكاملة ،تأخذ
ً
باالعتبار مـبــادئ التخفيف أوال .فال

يكفي اليوم أن نقول إن مشكلة املكان
هي املشكلة الرئيسية إليجاد الحلول،
وأن ال أمكنة للمعالجة في العاصمة
وضواحيها ،وال في القسم األكبر من
جبل لبنان ...إلــخ .فهذا املنطق املتبع
منذ عام  2010لم يكن كافيًا لكي نتقدم
بالحلول ،فما الذي تغير اليوم؟!
ثــم أي ــن مـبــدأ وح ــدة املـعــايـيــر املطالب
ب ــه ف ــي ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ،وال ـ ـ ــذي ال
ت ـجــري مـقــاربـتــه ف ــي مـلــف الـنـفــايــات؟
وأين املبررات االستراتيجية واملبدئية
ل ـخ ـيــارات خ ـطــرة ك ـهــذه ت ــدور حولها
الـكـثـيــر مــن عــامــات االسـتـفـهــام التي
تـطــاول أكـثــر مــن جــانــب تقني وبيئي
واقتصادي؟
ان ـطــاقــا م ــن ذلـ ــك ،يـمـكــن ال ـج ــزم بــأنــه
ل ــن تـصـبــح مـعــالـجــة امل ــوض ــوع جــديــة
وت ـت ـصــف ب ـطــابــع االسـ ـت ــدام ــة ،إال إذا
ج ـ ـ ــرى تـ ـن ــاولـ ـه ــا م ـ ــن خ ـ ـ ــال رب ـط ـه ــا
ب ــالـ ـنـ ـظ ــام االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي واإلنـ ـت ــاج ــي
وال ـ ـت ـ ـجـ ــاري والـ ـتـ ـس ــويـ ـق ــي امل ـس ـي ـطــر
واملـ ـنـ ـت ــج ل ـك ــل ه ـ ــذا ال ـح ـج ــم ال ـض ـخــم
م ــن ال ـن ـف ــاي ــات .وه ـ ــذا يـتـطـلــب إعـ ــادة
تقويمنا لقيمة املنتجات والبضائع
التي تتحول إلى نفايات بعد إنتاجها
وتـســويـقـهــا واس ـت ـهــاك ـهــا .ف ـمــع هــذه
األزم ـ ــات املـتـتــالـيــة واملـسـتـعـصـيــة في
إدارة الـنـفــايــات ،يـفـتــرض الـبـحــث في
الـ ـج ــذور .عـلـيـنــا أن نـعـيــد رب ــط قيمة
املنتجات والبضائع ،ليس مع العمل
ال ـب ـش ــري وق ــوت ــه ف ـق ــط ،ب ــل م ــع «عـمــل
الطبيعة» أيـضــا .بعد أزمــة النفايات،
لــم تـعــد قـيـمــة الـبـضــائــع تـتـحــدد فقط
بـمـقــدار الـعـمــل الـبـشــري وزم ــن العمل

الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــروري لـ ــإن ـ ـتـ ــاج (ال ـ ـب ـ ـضـ ــائـ ــع).
ولـ ــم ي ـع ــد ك ــاف ـي ــا ال ـت ــرك ـي ــز ف ـق ــط عـلــى
الـ ــذات الـعــامـلــة واس ـت ـب ـعــاد املــوضــوع
(الطبيعة ومــواردهــا) .وكــأن الطبيعة
م ــورد ال يـنـضــب وال قـيـمــة ل ـهــا .فكما
ّ
يـجــب أن نـســلــم بــأن هـنــاك قيمة لقوة
الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ول ـ ـقـ ــوة الـ ـعـ ـم ــل ال ـب ـش ــري
َ
فــي إن ـتــاج الـبـضــاعــة ،يـجــب أن نسلم
أيـضــا ب ــأن هـنــاك ق ــوة لعمل الطبيعة
أي ـ ـض ـ ــا .ويـ ـصـ ـب ــح ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال عـ ـن ــدئ ــذ،
ك ـيــف ن ـح ــدد زمـ ــن ال ـع ـمــل الـ ـض ــروري
إي ـكــولــوج ـيــا ل ـل ـم ـن ـت ـجــات؟ أي الــزمــن
الالزم لتكوين املادة الخام الداخلة في
جسد البضاعة (الــزمــن الجيولوجي
وال ـ ـح ـ ـيـ ــوي) ،والـ ــزمـ ــن ال ـ ـ ــازم ل ـع ــودة
املـ ـ ــادة الـ ـخ ــام امل ـص ـن ـعــة إلـ ــى حــالـتـهــا
األصلية بفعل العوامل اإليكولوجية
(زم ــن الـتــدويــر أو التحلل أو الـتـلــف).
وانطالقًا من تحديد الزمن الضروري
إي ـك ــول ــوج ـي ــا ،ي ـم ـكــن اح ـت ـس ــاب قـيـمــة
البضائع .وهذا يتطلب تغييرًا جذريًا
فــي كــافــة املـفــاهـيــم املـتـصـلــة بالقيمة،
أي ال ـت ـغ ـي ـيــر ف ــي ال ـق ـي ـم ــة ال ـت ـبــادل ـيــة
وعمليات العرض والطلب وتحليالت
الكلفة واملنفعة وتـقــديــرات الضرائب
واملؤشرات االقتصادية ...إلخ.
لحل مشكلة النفايات إذًا ،يجب تغيير
ب ـن ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـت ـق ـل ـي ــدي وأغ ـل ــب
الـ ـنـ ـظ ــري ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة امل ـن ـت ـصــرة
وامل ـس ـي ـط ــرة ال ـت ــي ل ــم ت ــدخ ــل املـ ـ ــوارد
الطبيعية وندرتها وإمكانية نضوبها
أو تلفها أو تلويثها في حساباتها...
وذلك قبل أن تبنى خيارات مثل حرق
املشكلة أو طمرها .وللحديث صلة.

سجال المحارق :أين نذهب بالرماد؟
زياد أبي شاكر *
يحتدم النقاش مــؤخـرًا حــول اعتماد
امل ـح ــارق كـحــل ألزمـ ــة ال ـن ـفــايــات الـتــي
اسـ ـتـ ـفـ ـحـ ـل ــت فـ ـ ــي  17تـ ـ ـم ـ ــوز .2015
ه ــذا ال ـن ـقــاش يـفـتـقــر إل ــى الـكـثـيــر من
املعطيات العلمية التي لم يوضحها
أح ـ ــد ب ـش ـك ــل م ـب ـســط وواض ـ ـ ـ ــح؛ ه ــذه
املعطيات ال بد من عرضها.
لـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــدأ بـ ـ ــامل ـ ـ ـقـ ـ ــارنـ ـ ــة بـ ـ ـ ــن امل ـ ـحـ ــرقـ ــة
ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة وبـ ـ ــن امل ـ ـح ـ ــارق ال ـت ــي
تـعـتـمــد تـقـنـيــة الـتـفـكــك الـ ـح ــراري ،في
األولـ ــى يـتــم ح ــرق الـنـفــايــات مـبــاشــرة
في غرفة نار ،بينما في الثانية تكون
غرفة النار عبارة عن غرفتني واحــدة
ضـمــن األخـ ــرى يـتــم إدخـ ــال الـنـفــايــات
إل ــى ال ـغــرفــة الــداخ ـل ـيــة وي ـت ــم إش ـعــال
الـنــار فــي الغرفة الخارجية (هــذا هو
املـ ـب ــدأ الـ ـ ُع ــام ،ق ــد تـخـتـلــف الـتـقـنـيــات
بحسب املصمم) فتعلو الـحــرارة جدًا
في الغرفة الداخلية وبفعلها «تتفكك»
املـ ـ ــواد املـ ــوجـ ــودة وت ـت ـح ــول إلـ ــى غــاز
يمكن االستفادة من شق منه إلشعال
الـ ـن ــار ف ــي ال ـغ ــرف ــة ال ـخ ــارج ـي ــة .ولـكــن
قـسـمــا ال ب ــأس ب ــه يـتـطــايــر م ــن خــال
داخــون يجب أن يكون مجهزًا بفيلتر
متطور لضبط أكبر كمية ممكنة من
االنـبـعــاثــات الـغــازيــة ال ـضــارة .وهناك
م ــا ال ي ـق ــل ع ــن  30ب ــامل ـئ ــة م ــن املـ ــواد
«املفككة» التي تبقى فــي أسفل غرفة
التفكك كــرمــاد .هــذا الــرمــاد ســام جدًا
ويجب التعامل معه على أنه نفايات
خطرة (عودة إلى هذه النقطة الحقًا).
إن تقنية التفكك الـحــراري هي عالية
الكلفة مــن حيث كلفة املصنع وكلفة
التشغيل ،أي لن تكون كلفة حرق طن
النفايات بتقنية التفكك الحراري أقل
مــن مئة دوالر أميركي للطن الــواحــد

أضف إليه كلفة إدارة الرماد والفالتر
التي يجب تغييرها كل ثالثة إلى ستة
أش ـهــر حـســب نــوعـيــة ال ـن ـفــايــات الـتــي
يتم تفكيكها .م ــاذا يفعل مــن سبقنا
بتقنيات الحرق والتفكك؟ في ميونخ
ً
م ـثــا ،ي ـفــرض ال ـقــانــون عـلــى القيمني
على املـحــرقــة تعبئة الــرمــاد والفالتر
التي يتم تغييرها في مستوعبات من
الباطون ُيحكم إقفالها ويتم إنزالها
إلـ ــى م ـنــاجــم امل ـل ــح ح ــوال ــى  700متر
تحت األرض ليتم حفظها هناك بعيدًا
عــن ال ـنــاس .الــافــت أن القيمني هناك
يقولون إنه ال يجوز مزج هذا الرماد
مــع األسـفـلــت لــاسـتـعـمــال فــي تعبيد
الطرقات أو مع األسمنت لالستعمال
ّ
فـ ــي الـ ـبـ ـن ــاء« ،إل إذا أردنـ ـ ـ ــا ت ـمــديــد
الـسـمــوم عـلــى أكـبــر مـســاحــة ممكنة».
كــذلــك ،فــي هــولـنــدا ،حـيــث ُيـمـنــع حفر
املـنــاجــم ،يـقــوم املـســؤولــون فــي مدينة
ّ
 ALKMAARبالتخلص مــن الــرمــاد
وال ـف ــات ــر امل ـن ـت ـه ـيــة ال ـصــاح ـيــة عبر
تـعـبـئـتـهــا ف ــي م ـس ـتــوع ـبــات مـحـمـكــة
اإلقـ ـ ـف ـ ــال وي ـ ـتـ ــم ش ـح ـن ـه ــا ب ــال ـق ـط ــار
ُ
لتدفن في مناجم أملانيا مقابل رسم
ُي ــدف ــع لـ ــأملـ ــان! االن ـ ـطـ ــاق م ــن هــذيــن
ال ـن ـمــوذجــن ُي ـعــد أســاس ـيــا لـلـتـســاؤل
ح ــول آل ـيــة «ت ـصــريــف» ال ــرم ــاد الـســام
والفالتر املنتهية الصالحية ،وما هي
كلفة «إيوائها»؟
وإذا ك ـ ــان م ــوض ــوع إدارة املـ ـح ــارق
الكبيرة الـتــي تتبع التفكك الـحــراري
بـ ـ ـه ـ ــذا الـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــد وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــورة ف ـكــم
ب ــاألح ــرى ب ــامل ـح ــارق ال ـص ـغ ـيــرة الـتــي
يخطط لــزرعـهــا فــي أكـبــر ع ــدد ممكن
مـ ــن ال ـ ـقـ ــرى وه ـ ــي م ـ ـحـ ــارق م ـت ـع ــارف
عليها علميًا وتقنيًا بأنها ال تتحلى
بـمـسـتــوى ع ــال م ــن الـفـلـتــرة لـلـغــازات
املنبعثة ...علمًا أنه ال يوجد في لبنان

(هيثم
الموسوي)

وال مـخـتـبــر واحـ ــد قـ ــادر ع ـلــى قـيــاس
مستوى غ ــازات الديوكسني املنبعثة
جـ ــراء ح ــرق بــاسـتـيــك ال ـ ـ  PVCال ــذي
ص ــار م ــوج ــودًا بـك ـثــرة ف ــي نـفــايــاتـنــا.
الـ ـج ــدي ــر ذك ـ ـ ــره أن ال ـك ـل ـف ــة املـ ـب ــدأي ــة
التقديرية لتجهيز املختبر البيئي في
الجامعة األميركية بتقنيات فحص
الديوكسني ال تقل عن مليوني دوالر

لن تكون كلفة حرق طن النفايات
أقل من مئة دوالر للطن الواحد
أم ـي ــرك ــي .وب ــال ـت ــال ــي ،إن ــه م ــن الـخـطــر
الداهم اعتماد محارق صغيرة في ظل
عــدم الـقــدرة على قياس انبعاثات قد
تكون مسرطنة.
وبالتالي ،فإن خيار املحارق املطروح
ّ
حاليًا سيحتم كلفة عالية من دون أي
استرجاع للقيمة ،إذ إن الحديث عن
تــولـيــد ال ـطــاقــة م ــن ن ـفــايــات كـنـفــايــات

لبنان (فيها ما ال يقل عن  %65مواد
عـضــويــة غنية ج ـدًا بــاملـيــاه) هــو غير
مدروس .ومن يدعو له ،يجب أن يعي
أن كــل مـحــارق أوروب ــا وأمـيــركــا تلجأ
إلى فصل املــواد العضوية عن مجمل
الـنـفــايــات ،ذلــك أن هــذه امل ــواد بحاجة
إلـ ــى ط ــاق ــة ل ـت ـح ـتــرق ولـ ــن ت ـع ـطــي أي
قيمة حــراريــة لعملية الـحــرق .وخيار
الـفـصــل ه ــذا هــو بــامل ـبــدأ خ ـيــار بيئي
واق ـت ـصــادي ب ــدأت كـبــرى م ــدن العالم
بــاع ـت ـمــاده ،وه ــو م ـبــدأ ال ـفــرز وإع ــادة
التصنيع .وقد وضعت مدن متل سان
فرنسيسكو (وهي مدينة أكبر بقليل
من مدينة بيروت) هدف الوصول إلى
مبدأ صفر نفايات بحلول عام .2020
وم ـ ــا ال ي ـع ــرف ــه كـ ـثـ ـي ــرون أن ال ـب ـن ـيــة
الصناعية التحتية موجودة اآلن في
لـبـنــان .هــذه البنية تعمل منذ سنني
على «تحويل» أكبر كمية ممكنة من
ُ
النفايات املفروزة إلى مواد تستخدم
ف ـ ــي االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــال املـ ـحـ ـل ــي كـ ــالـ ــورق
ً
وال ـكــرتــون ،فـضــا عــن مــا ُي ـصـ ّـدر إلــى

ال ـ ـخـ ــارج ،وهـ ــي األلـ ـي ــاف امل ــؤل ـف ــة من
تـحــويــل م ــادة الـ ـ ــ PETاملـسـتـعـمـلــة في
عبوات املياه والكوال.
كذلك ،هناك مئات املصانع الصغيرة
ال ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـول أنـ ـ ـ ــواعـ ـ ـ ــا أخ ـ ـ ـ ـ ــرى م ــن
ال ـب ــاس ـت ـي ــك إل ـ ــى أق ـ ـفـ ــاص لـلـخـضــار
تستعمل فــي ال ـت ـبــادل ال ــزراع ــي وفــي
ت ـصــديــر امل ـن ـت ــوج ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة إلــى
ال ـخ ــارج .مــن ه ـنــا ،يـجــب عـلــى صناع
القرار العمل على تكبير وتفعيل هذه
الـصـنــاعــات ،فيتم خلق وظــائــف أكثر
وزيــادة اإلنتاج املحلي جــراء العملية
الـصـنــاعـيــة لـتـحــويــل ه ــذه املـ ــواد بــدل
حرقها.
وأيضًا ما ال يعرفه كثيرون أن مصرف
لبنان وضع تعميمًا بتمويل املشاريع
ذات ال ـ ـطـ ــابـ ــع الـ ـبـ ـيـ ـئ ــي «»GREEN
بقروض طويلة األمد بفوائد متدنية
جدًا وكل مشاريع لها عالقة بموضوع
معالجة أو إعادة تدوير النفايات هي
قــابـلــة للتمويل ضـمــن ه ــذا التعميم.
ً
مـثــا خسر لبنان مــؤخـرًا آخــر معمل
لـصـنــاعــة ال ــزج ــاج  SOLIVERوك ــان
هـ ــذا امل ـص ـنــع ي ـلـ ّـبــي ح ــاج ــة  %40من
الـصـنــاعــات الـغــذائـيــة اللبنانية التي
ستضطر اآلن إلــى استيراد عبواتها
ال ــزج ــاج ـي ــة ،وك ـ ــان ف ــي ال ــوق ــت نفسه
يستوعب كل الزجاج الشفاف املفروز
من النفايات ويعيد تصنيعه ويحقق
وف ــر  %30مــن الـطــاقــة املستهلكة في
تصنيع زجاج جديد .إن لبنان اليوم
بـحــاجــة إل ــى ثــاثــة مـصــانــع لتصنيع
ال ـ ــزج ـ ــاج ل ـت ـك ـف ــي اإلنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـغ ــذائ ــي
املحلي وه ــذه املـصــانــع كلها يمكنها
االستفادة من تعميم مصرف لبنان.
* مـهـنــدس بـيـئــي متخصص فــي تقنيات
معالجة النفايات الصلبة
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استطالع
أزمة التعليم في لبنان ال تحتاج إلى تشخيص بقدر ما األمر يتعلق بغياب رؤية
واضحة لدى صناع القرار التربوي .يتوافق الكثير من التربويين على أن إصالح
التعليم ال يحتاج إلى كلفة مالية إضافية ،بل إلى استخدام أمثل للموارد المتاحة،
سواء في الموازنة العامة أو عبر المشاريع التي تمولها الجهات المانحة .السياسة
التربوية هي المظلة التي يندرج في إطارها كل الحكي اآلخر عن إصالح التعليم
والتسرب وإعداد المعلمين ومعايير توظيفهم وتعليم
والمناهج واالمتحانات
ّ
الفئات المهمشة من الفقراء اللبنانيين والالجئين وذوي االحتياجات الخاصة.
سؤاال محددًا على عدد من التربويين :ما هي
انطالقًا من ذلك ،طرحت «األخبار» ً
أخطر قضية تقترحون أن تكون لها األولوية في سياسة الدولة التعليمية؟ وقد
جاءت األجوبة كاآلتي

سوزان بو رجيلي

باحثة وأستاذة في الجامعة اللبنانية
أعتقد أن اإلصالح التربوي يأتي في رأس
سلم األولويات ،فنناقش ماذا حل بالتعليم
في السنوات العشر األخيرة ونطرح األسئلة
برسم صانعي القرار من مثل ماذا تريد
الدولة اللبنانية من التعليم الرسمي تحديدًا
في السنوات العشر املقبلة؟ هل ستقيم
شراكة بني القطاع الرسمي والخاص؟ هل
ستلزم التعليم الرسمي للمؤسسات الخاصة
على خلفية أن تالمذة التعليم الرسمي ال
يتجاوزون % 30؟ ال أتكلم هنا عن الفساد
ألنني أرى ّأن هناك بعض النوايا الطيبة ،لكن
الجهود مبعثرة رغم األموال الكثيرة التي
ً
تصرف يمينًا وشماال .ليس هناك استمرارية
في املشاريع التي تمولها املنظمات الدولية
لدعم التعليم الرسمي .في كل مرة يبدأ العمل
من الصفر .بقلب هذا القطاع هناك مبادرات
ناجحة لكن ليس هناك تواصل بني أبنائه.

قضايا التعليم:
أموال كثيرة بال رؤية واضحة
منير أبو عسلي

محمود ناتوت

الرئيس السابق للمركز التربوي للبحوث واإلنماء
إعادة العمل بطرائق التعليم التي وضعناها في عام 1998
حيث تسقط السلطة األحادية املوجهة من املعلم للتلميذ،
ويكون املتعلم هو مركز التعلم ،واملطلوب أن نبني إنسانًا
يفكر ،ال يتقبل األشياء كما هي بل يعرف كيف يقول ال
ويبحث عن املعلومة في مواقع االنترنت ويأتي بالحجة
التي تثبت صحة ما يقول ،ويتشاركها مع رفاقه ويقبلهم
ويحترم آراءهم .وهناك قضية أخرى غير منفصلة
عن األولى وهي االنتقال إلى التقويم التكويني بحيث ال
يقتصر التقويم على االمتحانات الفصلية والنهائية بل هو
عملية مستمرة تحدث في كل وقت وفي كل ساعة لقياس
إنتاج التالمذة من جميع الزوايا ( 360درجة) ،أي كيف
يدرسون وكيف يفكرون وكيف يتفاعلون مع رفاقهم في
الصف ومع أهاليهم في املنزل وكيف يربطون ويحللون
ويستنتجون ويأخذون القرار .القضيتان متالزمتان:
تعليم ناشط وتقويم ناشط ومستمر.

أستاذ محاضر في كلية التربية
في الجامعة اللبنانية األميركية
ما من نظام تربوي يتخطى املعلمني ،فاملعلم
هو السقف ألي تطور تربوي وبالتالي املطلوب
تحسني وضعه االجتماعي واملادي وتدريبه
في آن .املعركة األولى في صناعة معلم ّ
جيد
هي استقطاب كليات التربية في الجامعات
لنخبة من طالب يتمتعون بصفة أساسية هي
حب التعلم املستمر ،وأن ال تكون هذه الكليات
خيارًا أخيرًا يلجأ إليه الطالب ،على قاعدة أن
التعليم «مهنة النساء» أو «مهنة من ال مهنة
له» ،فيما يجب أن تكون هي «مهنة كل املهن».
وال يجب أن ننسى أن النظم االقتصادية هي
التي تفرض السياسات التربوية ،فإذا كان
اتجاه الدولة هو نحو الخصخصة فسينعكس
ذلك على التعليم الرسمي حتمًا.

تكريم

بهية بعلبكي :الوطن هو أال يحدث ذلك كله

(مروان طحطح)

ال ت ـ ـم ـ ـلـ ــك ب ـ ـه ـ ـيـ ــة بـ ـعـ ـلـ ـبـ ـك ــي ط ـ ــرف
ال ـيــأس .ابـنــة الـ ــ 64عــامــا ت ـ ّ
ـردد دائـمــا:
«م ـح ـكــومــون ب ــاألم ــل» .األسـ ـت ــاذة في
التعليم الثانوي الرسمي والنقابية
على مــدى 37عامًا عايشت النكسات
كما االنتصارات ،وفــي كل مــرة كانت
ت ـ ـقـ ــول« :م ـ ــا يـ ـح ــدث ال ـ ـيـ ــوم ال يـمـكــن
أن ي ـك ــون ن ـهــايــة الـ ـت ــاري ــخ» .فنكسة
ح ــزي ــران  1967واس ـت ـق ــال ــة الــرئ ـيــس
جمال عبد الناصر ّ
كونت لدى تلميذة
املـقــاصــد بــدايــة وع ــي وطـنــي وقــومــي
عربي ورفض للواقع الذي كان يبدو
ً
مـسـتـحـيــا ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت .يــومـهــا،
ش ــارك ــت ت ـل ـم ـيــذة ال ـبــري ـف ـيــه ف ــي أول
تظاهرة رفضًا الستقالة عبد الناصر،
وأس ـس ــت م ــع زم ــائ ـه ــا ات ـح ــاد طلبة
املقاصد ،فكانت بداية انخراطها في
العمل الـطــابــي والــوطـنــي .لــم تحمل
ّ
ب ـع ـل ـب ـكــي ي ــوم ــا ب ـط ــاق ــة ح ــزبـ ـي ــة ،إل
أنها بنت أحالمًا كبيرة على األفكار
العروبية الناصرية.
فــي ع ــام  ،1977دخ ـلــت كـلـيــة التربية

فــي الـجــامـعــة اللبنانية حـيــث حــازت
إج ـ ــازة تـعـلـيـمـيــة ف ــي ال ـل ـغــة الـعــربـيــة
وآدابـهــا وماجستير في تعليم اللغة
العربية .وكانت الطالبة املتفوقة قد
فـ ــازت بـمـنـحــة دكـ ـت ــوراه إل ــى جــامـعــة
ك ـم ـب ــري ــدج ،ل ـك ـن ـهــا اعـ ـت ــذرت حـيـنـهــا
عــن قـبــولـهــا ألس ـبــاب عــائـلـيــة .تـقــول:
«عشقت اللغة العربية منذ صغري،
ووق ـ ـعـ ــت فـ ــي الـ ـح ــب م ـن ــذ أول صــف
تعليم حيث حــاولــت أن أنـقــل شغفي
إل ــى ت ــام ــذت ــي» .تـتــذكــر هـنــا م ــا قــالــه
لها أحــدهــم «نحنا التالميذ منطلع
م ـ ــن ص ـ ــف لـ ـص ــف وانـ ـ ـت ـ ــو امل ـع ـل ـم ــن
بـتـضـلــوا بـنـفــس ال ـص ــف» .فــأجــابـتــه:
«حتى لــو ّ
درسـنــا الصف نفسه ،فكل
سنة نعطيه بطريقة مختلفة وإذا لم
نتجدد سنصدأ حتمًا».
لـ ــم ي ـك ــن مـ ـ ــرور ب ـع ـل ـب ـكــي ع ـل ــى كـلـيــة
ال ـت ــرب ـي ــة عـ ــاب ـ ـرًا ،ف ـق ــد ان ـخ ــرط ــت فــي
ك ــل الـ ـح ــراك ال ـط ــاب ــي ال ــدائ ــر ه ـنــاك.
ت ـس ـت ـع ـيــد ب ـش ـغــف ذكـ ــريـ ــات ل ـه ــا فــي
«معمل الثوار ومصنع الشعراء» ،أو

هكذا تسمي الكلية التي «تحولت إلى
منتدى مفتوح للعصف الذهني بني
جميع مـكــونــات املجتمع اللبناني».
ي ــأخ ــذه ــا ال ـح ـنــن إلـ ــى أول ت ـظــاهــرة
ّ
الكليات
شاركت فيها للمطالبة بفتح
التطبيقية فــي الـجــامـعــة اللبنانية.
يــوم ـهــا ،أك ـلــت نـصـيـبـهــا م ــن الـضــرب
بكعب ال ـب ــارودة وثـمــانــي غ ــرزات ّفي
ال ــرأس .لكن يعزيها أن الحلم تحقق
وافتتحت الكليات.
لــم تكد الـحــرب األهـلـيــة تـنــدلــع ،حتى
تـطــوعــت ف ــي اإلدارة وال ـت ــدري ــس في
املـ ــدارس وال ـثــانــويــات ال ـتــي فتحتها
ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـبـيــة آنـ ـ ــذاك ع ـلــى مــدى
عامني.
ل ـت ـجــربــة بـعـلـبـكــي ال ـن ـقــاب ـيــة حـكــايــة
أخ ــرى ،فقد انتخبت مندوبة لرابطة
أس ــات ــذة الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي مـنــذ عــام
 1979وحـ ـت ــى ت ـق ــاع ــده ــا ف ــي ،2016
وفازت مرارًا بعضوية الهيئة اإلدارية
ل ـلــراب ـطــة ،وظ ـلــت لــوقــت طــويــل امل ــرأة
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة الـ ـت ــي ت ـ ـشـ ــارك فـ ــي صـنــع
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هنري العويط

علي خليفة *

المستشار التربوي في جامعة القديس يوسف
كلها قضايا هامة ،لكن ملف التالمذة السوريني طارئ
وال يتحمل تأجيل ومن ثم إعادة النظر باملناهج التربوية
وتوسيع املشاركة في هذا التطوير نظرًا إلى أنها قضية
وطنية عامة ،وذلك لقطع الطريق على كل القرارات
املتسرعة واملجتزأة من مثل تقصير أيام الدراسة
وتقليص املحتوى كما حصل في مادة الفلسفة وحذف
بعض املحاور التعليمية.

مهى شعيب

مديرة مركز الدراسات اللبنانية ومحاضرة في الجامعة اللبنانية األميركية
االهتمام بالفئات املهمشة من الفقراء اللبنانيني والالجئني.
ليس لألزمة السورية الطارئة ،وتدفق أعداد التالمذة الالجئني
إلى املدرسة الرسمية ،ناقة أو جمل في أزمة التعليم الرسمي،
ّ
سوى أنهما سبب إضافي لتفاقمها .فإحصاءات املركز
التربوي للبحوث واإلنماء تشير بوضوح إلى أن التراجع في
األعداد بدأ في عام  2003أي قبل األزمة بـ 9سنوات .والقضية
أيضًا ليست مسألة أموال بل رؤية لدعم تعليم هذه الفئات.
ليس صدفة أن يكون التحصيل التعليمي األدنى في صفوف
أبناء عكار والبقاع.

عدنان األمين

باحث تربوي ومؤسس الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية
أول شيء يخطر في بالي هو السياسة التربوية املبنية
على ضعف التشريع والقوانني وعدم تطويرها ،إضافة
إلى سوء استخدام القوانني املوجودة واالستنساب
بتطبيقها وإخضاع كل القرارات ملنطق القيادات
السياسية الخاص .هذا يؤدي إلى نتائج كارثية أهمها
أن املدارس لم تعد للتالمذة بل أماكن نفوذ للسياسيني
ليعينوا املعلمني ،تمامًا كما املستشفيات الحكومية هي
لألطباء واملمرضات وليست للمرضى .هذه السياسة
تنسحب على كل مكونات النظام التعليمي من مناهج
وامتحانات .إذا لم يصر إلى وضع سياسة جدية ،يصبح
كل الحكي اآلخر جانبيًا.

القرار النقابي .تصف بعلبكي رابطة
الثانويني بأكثر رابطة ديموقراطية
لجهة النقاش الداخلي بني مكوناتها
«حيث كان رأينا مسموعًا دائمًا ،وإن
ـي كثير
ك ــان ص ــوت ال ــرج ــال يـعـلــو فـ ً
م ــن األح ـ ـي ـ ــان» ،تـ ـق ــول م ـ ــازح ـ ــة .رغ ــم
ذلــك ،استطاعت بعلبكي أن تضغط
ب ــاتـ ـج ــاه ت ـم ـث ـيــل املـ ـ ـ ــرأة فـ ــي ال ـه ـي ـئــة
اإلداريــة والــذي وصل خالل وجودها
في الهيئة إلى  .% 33في االنتخابات
األخيرة ،تراجع التمثيل فقد انتخبت
امرأة واحدة هي مرتا دحدح من أصل
 18عضوًا.
عـمـلــت بـعـلـبـكــي م ــع ال ـل ـق ــاء الــوطـنــي
للقضاء على جميع أشـكــال التمييز
ض ــد املـ ــرأة حـيــث نـجـحــت ف ــي إنـجــاز
ال ـ ـقـ ــانـ ــون امل ـت ـع ـل ــق ب ـ ــاملـ ـ ـس ـ ــاواة بــن
امل ـ ــوظ ـ ــف واملـ ــوظ ـ ـفـ ــة ف ـ ــي ت ـق ــدي ـم ــات
وحق توريث
تعاونية موظفي الدولة ّ
الـتـعــويــض وال ــرات ــب ،وحـ ــق املــوظـفــة
في التعويض العائلي ،واملساواة في
التنزيل الضريبي وغيرها.

وفي أثناء توليها الشؤون التربوية
فـ ــي ال ــرابـ ـط ــة مل ـ ــدة  12عـ ــامـ ــا ،رف ـعــت
بعلبكي الصوت عاليًا لتكون الرابطة
م ـشــاركــة فــي صـنــع ال ـق ــرار ال ـتــربــوي،
«فـكــان رأي الرابطة ينتظر ويحترم،
وملـ ـ ــا كـ ـ ــان امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون ال يـ ــأخـ ــذون
ب ــرأي ـن ــا ك ـن ــا ن ـن ـشــر مــوق ـف ـنــا م ــن كــل
قضية تــربــويــة فــي اإلعـ ــام» .أشرفت

ّلم تحمل بعلبكي بطاقة حزبية،
إل أنها بنت أحالمًا على األفكار
العروبية الناصرية
على تحضير خمسة مؤتمرات حول
املناهج التعليمية والتقويم التربوي
وتعزيز املالك الرسمي واالمتحانات
الرسمية ،وساهمت في نشر خمسة
كتب عنها للرابطة .وقدمت دراســات
ف ــي نـ ـ ــدوات ف ــي مـنـظـمــة األون ـي ـس ـكــو
ب ـ ــاري ـ ــس وف ـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر م ــونـ ـت ــري ــال

لـلــدولـيــة للتربية ح ــول امل ـس ــاواة في
الـتـعـلـيــم .عـمـلــت بعلبكي مـنــذ 2004
مـ ّ
ـدرب ــة ف ــي إط ـ ــار مـ ـش ــروع ال ـتــدريــب
املستمر للمعلمني واملعلمات التابع
للمركز الـتــربــوي للبحوث واإلن ـمــاء.
وفـ ـ ــي ج ـع ـب ـت ـه ــا ،نـ ـح ــو  107دورات
ت ــدري ـب ـي ــة .ك ــذل ــك ال ـت ـح ـقــت بـمــديــريــة
اإلرشاد والتوجيه في عام .2012
لـ ــن ت ـت ـق ــاع ــد ب ـع ـل ـب ـكــي مـ ــن ال ـت ــرب ـي ــة
والـتـعـلـيــم ،فـهــي بـصــدد إع ــداد موقع
الـ ـكـ ـت ــرون ــي «ث ـ ـ ــري ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة»
ي ـت ـنــاول الـتـعـلـيــم وال ـت ــدري ــب ويـكــون
م ـن ـتــدى ل ـت ـب ــادل األفـ ـك ــار وال ـخ ـب ــرات
والـ ـتـ ـث ــاق ــف بـ ــن امل ـع ـل ـم ــن لـتـعـمـيــم
الفائدة.
أم ــا بالنسبة إل ــى املستقبل النقابي
لـ ـل ــرابـ ـط ــة ،ت ـ ـعـ ــود وتـ ـ ـ ـ ــردد جـمـلـتـهــا
«م ــا فــي شــي ب ـي ــدوم ،سـيـعــود ال ـقــرار
ال ـن ـقــابــي املـسـتـقــل إل ــى ال ــراب ـط ــة ولــن
نسمح بتحويلها إلــى اتحاد عمالي
ع ــام ث ــان» .ت ــردد مــع غـســان كنفاني:
«الوطن هو أال يحدث ذلك كله».

املسألة املطروحة :حلول لبنان في مراتب متدنية جدًا في اختبارات
برنامج التقويم الدولي ألداء املتعلمني  PISAلعام  .2015قبل محاولة
فهم األسباب الكامنة وراء هذا األداء السيئ للنظام التعليمي في لبنان،
ّ
فلنحسم في أمر :هل هذا االختبار يشكل حالة عارضة وغير ذات داللة،
وبالتالي ال تستدعي القلق إزاءهــا؟ أم أن ثمة ثباتًا في أداء املتعلمني
اللبنانيني الضعيف ،وبالتالي تعكس هذه االختبارات وغيرها واقع
ّ
املتردي اليوم في لبنان؟ إن جميع املعطيات تشير
التربية والتعليم
إلى أن التعليم في لبنان مــأزوم ،ويحتاج إلى تطوير شامل ،ونفضة
ّ
تهزه في الصميم ،وجــرأة في رؤيــة التطوير ،وإقــدام في التنفيذ بدل
الترقيعات التي يقوم بها أصحاب الـقــرار التربوي ورهنهم قضايا
التربية والتعليم العتبارات املحاصصة السياسية وتقديم الزبائنية
واملحسوبية في إدارة املشاريع التربوية وتنفيذها على دواعي الكفاية
ٌ
دراسات بالجملة بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
والفعالية.
ً
أو البنك الدولي أو الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية وغيرها ،تظهر مثال
ضعف مستوى املـعــارف واملـهــارات املدنية للتالمذة في لبنان وذلك
باملقارنة مع  28بلدًا ،حيث جــاء لبنان في طليعة البلدان ذات األداء
الضعيف فــي املحتوى املـعــرفــي ،مــا يعني أن تالمذتنا فــي امل ــدارس،
يـعــرفــون بشكل ضعيف املفاهيم املــدنـيــة وهــم بغاية الضعف على
ّ
األدائية ( .)2008وحصل لبنان على املرتبة
مستوى امتالك مهاراتها
الخامسة والعشرين بني اثنتني وأربعني دولة شاركت في امتحانات الـ
( )TIMSSالعاملية ( ،)2012/2011وكان أداء املتعلمني اللبنانيني دون
املعدل الوسطي .في الرياضيات :حصل لبنان على املركز الخامس
والـعـشــريــن ،بينما كــانــت فــي املــراتــب الـثــاث األول ــى بالتتابع :كوريا
الجنوبية ،وسنغافورة ،والصني الوطنية .وإسرائيل حلت سابعة .أما
ّ
فــي العلوم ،فحل لبنان فــي أحــد املــواقــع األخـيــرة تــاركــا وراءه دولتني
فقط ،بينما تقدمت عليه كل الدول العربية املشاركة باستثناء املغرب،
وحلت سوريا قبل لبنان بست مراتب .وقد أفرد رئيس املركز التربوي
ً
سابقًا د .نمر فريحه المتحانات الـ ( )TIMSSقراءة متأنية في النتائج
ومدلوالتها (يمكن مراجعة مقالته في النهار بتاريخ .)2013/3/18
ونتائج الـ  PISAاليوم ،كما نتائج الـ  PISAمنذ ثالث سنوات ،تصب
في نفس املنحى :تالمذتنا ال يمتلكون املهارات املطلوبة لزمانهم ،حيث
أنهم ال يحسنون استخدام األفكار واملفاهيم العلمية واستثمارها في
ّ
وضعيات التعلم ،وال هم مكتسبون مهارات املنطق والتحليل ،وفي
القراءة ،يقرأون وال يعرفون استرجاع عناصر النص الذي يقرأونه أو
ً
معطيات الرسم البياني الذي ينظرون إليه .فضال عن ذلك ،فالخلفية
االجتماعية تؤثر فــي الـفــرص املمنوحة للتالمذة اللبنانيني .وحتى
التالمذة الوافدين إلــى املــدارس اللبنانية التي استنفرت الستقبالهم
ولتأمني متطلبات التعليم في ظل النزوح ،فقد جاء األداء في املستوى
ّ
األدنى باملقارنة مع باقي الدول ،بالرغم من كل األموال املصروفة ...لكن
ملــاذا يحصل ذلــك؟ وأيــن مكمن الخلل؟ ربما أسئلة بسيطة ستكون
ّ
كفيلة فــي اإلض ــاءة على رداءة مخرجات نظامنا التعليمي ،وتدني
جودته مع الوقت ،وبؤس السياسات التربوية ّ
املتبعة وعدم ارتقائها
إلى مستوى التحديات املطلوبة واملسؤولية املعقودة على املشتغلني
بالتربية وأصـحــاب الـقــرار الـتــربــوي على حــد س ــواء :فــي أيــة مــدارس
ي ــدرس أب ـنــاؤنــا؟  %70منهم تهبهم الــدولــة بــالــدسـتــور إل ــى م ــدارس
الطوائف الدينية التي ال تزال عقلية القائمني عليها سجينة زمن آفل
ً
وعــاجــزة عــن ّ
التكيف مــع متطلبات العصر ،فضال عــن عــدم مالءمة
العديد من املهارات املطلوب تحصيلها في التربية الحديثة مع أنماط
في ّ
ٌ
مطلوب تحصينها في مدارس الطوائف الدينية .في
التدين والعيش
ّ
ّ
أية مناهج يتعلم أبناؤنا؟ مناهجنا رثة وتطويرها بطيء وغير مهني،
ً
فضال عــن أن تطوير هــذه املناهج ال يـنــدرج فــي إطــار خطة واضحة
املعالم ،مكتملة الرؤية ،بل هو غب الطلب يحدث ظرفيًا ووفقًا ألجندات
الجهات املانحة .أية كتب مدرسية يستعمل أبناؤنا؟ الكتب املدرسية
ّ
غارقة في الحشو وأحيانًا ممتلئة باملفاهيم الخاطئة .من يعلم أبناءنا؟
ّ
معلمون ّ
مجردون من حقوقهم ،والعديد منهم بال كفاءة للتعليم ،يتم
توظيفهم عن طريق املباريات في مجلس الخدمة املدنية ويفتقدون
لــإعــداد الـتــربــوي ال ـضــروري .مــن يـقــوم بــإرشــاد معلمينا وتحسني
كفاءاتهم وهدايتهم إلى طرائق التعلم الناشط وتحفيز مهارات التفكير
والتحليل واألداء؟ مرشدون ال يملكون شيئًا من كل ما سبق ،جاء
نقلهم إلى جهاز اإلرشــاد كترضية أو منفعة وطفقوا يقتلون الوقت
ً
ـا بشرعيته .من ّ
يقرر في قضايا التربية
في الجهاز املشكوك أصـ
والتعليم في لبنان؟ موظفون مترددون في دوائــر القرار ،بال مالمح
وال إرادة ،ال يملكون وضــوح الرؤية وال اكتمال النظرة إلى التطوير،
ومنتفعون معهم يستحوذون على املشاريع التربوية املختلفة التي
يتقاسمون ريعها امل ــادي مــع املحظيني واملـقـ ّـربــن ،دون أدنــى دراســة
جدية لألثر املرتجى وللمنفعة املتوخاة .ومع كل هذه النتائج ّ
املخيبة
والواقع املــزري الذي انقلب إليه نظامنا التعليمي ،يبقى وزير التربية
في لبنان ،على اختالف الحقب ،غير آبه بكل ذلك ،غير منشغل بأي
عمل تربوي ّ
جدي ومن خالل رؤية تربوية واضحة املعالم لتحسني
فعالية نظام التعليم.
* أستاذ في كلية التربية في الجامعة اللبنانية
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ربط حلقات الثورة ببعضها

ً
م ـ ّـرت قـبــل أسـبــوعــن أو أك ـثــر قـلـيــا الــذكــرى
ال ـســادســة ملــوجــة يـنــايــر ،وه ــي ذك ــرى تحمل
ً
ً
فــي طـ ّـيــاتـهــا مــدلــوال رمــزيــا هــائــا ،إن لجهة
ّ
ارتـبــاطـهــا بحجم اإلن ـجــاز ال ــذي تـبــدد الحقًا
املستمرة ّ
ّ
ضد اإلخوان
في معارك االستنزاف
وال ـج ـي ــش ،أو ل ـنــاح ـيــة اق ـتــران ـهــا بــاألس ـمــاء
وال ـع ـنــاويــن ال ـتــي م ـ ّـي ــزت ال ـت ـجــربــة املـصــريــة
عن سواها ،قبل أن تندثر هي األخــرى تحت
ط ـب ـق ــات ال ـت ــاع ــب األمـ ـن ــي وال ـب ـي ــروق ــراط ــي
بالرموز .في الحالتني ّ
ثمة رغبة في إحــداث
قطيعة مع هذه املرحلة ،وقد ظهر ذلك ّجليًا
من خالل طمس الحالة الرمزية التي مثلتها
رسوم الغرافيتي ،بحيث ال يعود ممكنًا بعد
ّ
محوها الربط بني الرسم والحدث الذي يدل
عليه أو يؤرشف له .هذا ال ّ
يعبر عن القطيعة
ِ
ال ـتــي ي ـقــودهــا ال ـن ـظــام م ــع املــرج ـع ـيــات الـتــي
أت ــت ب ــه ف ـح ـســب ،ب ــل ي ـن ــزع ال ـشــرع ـيــة أيـضــا
عــن القطيعة األول ــى والتأسيسية مــع نظام
م ـبــارك ،ويـعـيــد االعـتـبــار إل ــى سلسلة كاملة
من املمارسات ّ
ضد املجهود الذي ُبذل لربط
حلقات الثورة املختلفة.

عبر هــذه املـمــارســات يـحــاول الـنـظــام تدمير
السياق ،ومنع التراكم الذي أحدثته النضاالت
املختلفة الستعادة الحقوق واملكتسبات على
مرحلتني .هنا تلعب الــرمــوز واألمـكـنــة دورًا
أساسيًا في استعادة املشهدية التي اندثرت
أو تكاد ،فهي الرابط الفعلي واملوضوعي بني
أحداث ال يجمع بينها إال وقوعها في سياق
ّ
تطور الفعل االحتجاجي ،وانتقاله من مرحلة
إلى أخرى .هكذا تصبح إسهامات رموز مثل
عــاء عبد الـفـتــاح ،ن ــوارة نـجــم ،سـنــاء سيف،
م ـح ـمــود بـ ــدر ،أح ـم ــد دومـ ـ ــة ...إل ــخ أســاسـيــة
فــي فـهــم الـعــاقــة ال ـتــي تــربـطـهــم بــالـحــدث أو
ّ
بــامل ـكــان ،جــاعـلــة مـنــه مـحــطــة أســاس ـيــة على
طريق «نضوج الثورة» و«تعافيها» .ويمكن
إي ــراد أمثلة عــديــدة فــي هــذا الـسـيــاقّ ،
أهمها
أح ــداث شــارع محمد محمود بــن املحتجني
ووزارة ال ــداخ ـل ـي ــة فـ ــي ع ـ ــام  ،2011وال ـت ــي
كــانــت بـمـثــابــة اخـتـبــار لطبيعة الـعــاقــة بني
«ال ـث ــوري ــن» وال ـن ـظــام االن ـت ـقــالــي ال ــذي ق ــاده
املجلس العسكري بعد ّ
تنحي مبارك .في هذه
املعركة اتضحت للمحتجني نــوايــا اإلخــوان

ّ
ال ــذي ــن ف ــض ـل ــوا ع ـقــد ت ـس ــوي ــات م ــع الـسـلـطــة
جانب حلفائهم
العسكرية على الوقوف
إلى ّ
في الثورة ،وهو خروج ّ
عجل بفض التحالف
معهم ،وبإيجاد صيغة تسمح ّبمواجهتهم
ميدانيًا في حــال انتقلوا إلــى صــف السلطة.
لم يكن ممكنًا فعل ذلــك بــدون وضــع العالقة
معهم على املـحـ ّـك واخـتـبــارهــا ميدانيًا على
مرحلتني (في أحداث محمد محمود ومجلس
َ
املكتسبة من هاتني
الوزراء) ،وبفضل الخبرة
املحطتني استطاعت «الثورة» نقل املواجهة

تلعب الرموز
واألمكنة دورًا أساسيًا
في استعادة المشهدية
التي اندثرت أو تكاد

بـ ــأدوات مختلفة إل ــى قـصــر االت ـحــاديــة (فــي
أواخــر عام  )2012حني نزلت قواعد اإلخــوان
الشعبية ملــواجـهــة املحتجني عـلــى «اإلع ــان
الدستوري» الــذي أصــدره محمد مرسي .في
هــذه املــواجـهــة سقط أكـثــر مــن شهيد بينهم
الـصـحــافــي ال ـش ـجــاع الـحـسـيـنــي أب ــو ضيف،
وبسقوطهم ش ـهــداء إل ــى جــانــب مــن سبقهم
فــي أح ــداث يناير ومحمد محمود ومجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء أعـ ـ ـ ــادت الـ ـ ـث ـ ــورة رب ـ ــط امل ــواجـ ـه ــات
املختلفة مــع السلطة س ــواء كــانــت عسكرية
ّ
أو دينية ،وبالتالي عجلت بصياغة سردية
تربط بني ّ
تطورات الثورة املتالحقة ،بحيث ال
يكون هنالك تعارض بينها حتى لو اختلفت
ه ــوي ــة ال ـفــاع ـلــن فـيـهــا ب ــن مــرح ـلــة وأخـ ــرى.
اس ـت ـمـ ّـر ذل ــك حـتــى ت ــاري ــخ  30يــونـيــو 2013
حــن خرجت القواعد الشعبية التي قادتها
ّ
حركة تمرد (وجلها من الطبقتني ّ الوسطى
والفقيرة) لتطالب الجيش بالتدخل إلنهاء
حكم اإلخوان.

دور الجيش في الداخل

هـنــا تـغـ ّـيــرت طبيعة «الـفـعــل االحـتـجــاجــي»،
وانتقلت بفعل املوقف املشترك تجاه اإلخوان

ّ
من الصعب قيادة اعتراض ّ
جدي على أداء السلطة التي يتولها السيسي (أيه بي أيه)
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ماهو مصير السلطة االشتراعية إذا لم يتم االتفاق على
سعيد َّ
الصباح *
يدور هذا السؤال في أذهان الغالبية الساحقة
م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ب ـس ـبــب قـ ــرب ان ـت ـه ــاء والي ــة
املجلس النيابي الحالي املمد له ،وقرب موعد
االسـتـحـقــاق اإلنـتـخــابــي .وإن املـتـتـبــع ملسار
ال ـحــوار حــول مـشــاريــع الـقــوانــن االنتخابية
يالحظ بأن هناك فريقني يرفضان «النسبية»
وهما «الحزب التقدمي االشتراكي» و»تيار
ُ
ظهر الفريق الثاني هذا األمر
املستقبل» ،وال ي ٍ
صراحة ،بل إنه يداور ويناور ويتلطى خلف
الرفض الصريح لوليد جنبالط! وفي املقابل،
ف ــإن «ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر» و»حـ ــزب الـلــه»
و»حركة أمــل» يطرحون «النسيبة الكاملة»،

لـكـنـهــم أبـ ـ ــدوا االسـ ـتـ ـع ــداد ل ـل ـق ـبــول ب ـقــانــون
«مـخـتـلــط» يجمع مــابــن النسبي واألك ـثــري
مــراعــاة لخاطر «اإلش ـتــراكــي» و»املستقبل».
أمــا «ال ـقــوات» ،فإنها فــي الخفاء تريد إجــراء
االن ـت ـخــابــات وف ـقــا لـلـنـظــام األكـ ـث ــري ،لكنها
م ـض ـطــرة مل ـســايــرة «ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي» حيث
تبدي االستعداد للسير بالنظام «املختلط».
في ظل هذا الوضع امللتبس ،ماهو مآل هذا
االستحقاق؟ هناك عدة احتماالت وهي:
ً
أوال ،وص ـ ـ ـ ــول األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ع ـلــى
م ـش ــروع ق ــان ــون يـعـتـمــد «ال ـن ـظ ــام املـخـتـلــط»
ما بني النسبي واألكـثــري ،وهــذا احتمال من
ال ـص ـعــوبــة ب ـم ـكــان عـلــى ض ــوء ه ــذه املــواقــف
املتعارضة إلى حد كبير.

ثالث سوابق عمدت فيها
المجالس النيابية إلى
تفويض إصدار المراسيم
االشتراعية إلى الحكومة

ث ــان ـي ــا ،عـ ــدم االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى مـ ـش ــروع ق ــان ــون
ان ـت ـخ ــاب ــي جـ ــديـ ــد ،وه ـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي اس ـت ـم ــرار
ً
سريان قانون الـ 60معدال ،وهذا يؤدي إلى 3
احتماالت:
ً
 -1إجراء اإلنتخابات وفقًا لقانون الـ 60معدال
ضمن املهلة القانونية.
 -2الـتـمــديــد ملـجـلــس ال ـن ــواب ال ـحــالــي للمرة
الثالثة.
 -3رفــض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم
الــدعــوة إلــى االنتخابات وهــذا يعني انتهاء
أجل مجلس النواب الحالي.
فهل ي ــؤدي إنـتـهــاء أجــل مجلس ال ـنــواب إلى
ت ـعــذر االشـ ـت ــراع؟ الـ ـج ــواب :يـمـكــن اس ـت ـمــرار
التشريع عن طريق إعطاء الحكومة الحق من
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رأي

من مرحلة املواجهة مع األجهزة في الجيش
ّ
واألم ــن إلــى مساندتها .عـ ّـجــل ذلــك فــي تفكك
التحالفات التي قادت املواجهات السابقة مع
نظام مـبــارك واملجلس العسكري واإلخ ــوان،
لـتـبــدأ مــرحـلــة االنـقـســامــات الـتــي ّأدت عمليًا
ّ
لتسيد الجيش الكامل للمشهد تحت عنوان
ق ـيــادة املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة الـجــديــدة وإنـجــاز
االس ـت ـح ـقــاقــات الــدس ـتــوريــة ال ـثــاثــة (كـتــابــة
الدستور واالستفتاء عليه ،انتخاب الرئيس
ّ
وبعده البرملان) .والحال أن هذا التطور أتى
ليؤكد عــدم فهم الـثــوريــن ل ــدور الجيش في
ّ
مستمر معه
الـثــورة ،وليوصلهم إلــى صــدام
وم ــع الـقـطــاعــات الشعبية الــداعـمــة ل ــه ،وهــي
ّ
بالفعل كبيرة ،وال تــزال على األرج ــح تشكل
غالبية ضمن املجتمع املصري على الرغم من
تـضـ ّـررهــا مــن سياسات النظام االقتصادية
ـرة .امل ـعــارضــة لــم تـلـمــس ه ــذا الـتـحـ ّـول
األخ ـي ـ ّ
جيدًا وفضلت االستمرار في سياسة االعتماد
ع ـلــى الـج ـيــش كـظـهـيــر مل ـعــارك ـ ّهــا الـسـيــاسـيــة
بـيـنـمــا كـ ــان ّهـ ــذا األخ ـي ــر ي ـحــضــر «ال ـب ــدي ــل»
ال ـجــاهــز لـتـلــقــف فـشــل امل ـعــارضــة فــي تكوين
جسم سياسي ّ
موحد قادر على الحلول بدل
ً
اإلخ ــوان واملجلس العسكري السابق .أصــا
ُ
ّ
الـثــورة كانت تضمر في محطاتها املختلفة
ً
ً
اح ـت ـمــاال م ـمــاثــا ،وإذا نـظــرنــا إل ــى مـســارهــا
ّ
بــأثــر رجـعــي فسنجد أن تـحــرك الـجـيــش في
 30يــونـيــو والح ـقــا فــي  3يـّـولـيــو ك ــان حتميًا
ب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى دوره الـ ـت ــدخـ ـل ــي الـ ـف ــاع ــل فــي
ّ
املؤسسة
يناير ،وال ــذي تـ ّـم بموجبه تحييد
ّ
املستمرة مع األمن
العسكرية عن املواجهات
ووزارة الداخلية ووضـعــه عمليًا فــي مرتبة
الـنــاظــم إلي ـقــاع ال ـث ــورة .حـصــل ذل ــك بتواطؤ
كامل مع الثوريني من التيارات املختلفة ،ولم
ّ
تشذ عن هذا السياق إال املواجهة التي قادت
ّ
إلى مذبحة ماسبيرو ،والتي لم يترتب عليها
ف ــي الـحـقـيـقــة ّ
أي أث ــر جـ ـ ّـدي لـجـهــة مـســاء لــة
الجيش أو التشكيك بدوره السياسي .كل ذلك
ّ
يؤكد استحالة إخراجه -أقله حاليًا -من دوره
الفاعل في صياغة املعادلة السياسية التي
أعقبت ّ
تنحي مـبــارك ،فــالـثــورة التي قادتها
طليعة من الطبقة الوسطى املصرية قبل أن
ّ
تنضم إليها قطاعات شعبية أخــرى لم تكن
ّ
تستهدفه .وحصول استهدافات معينة له في
مراحل مفصلية من ّ
تطور الفعل االحتجاجي
لم تأت في سياق القطيعة معه سياسيًا ،بل
الستيعاب فائض ّ
القوة العسكري الذي نتج
عــن انـخــراطــه املـبــاشــر فــي العمل السياسي.
ّ
واألرجح أن من كان يقوم بهذا الفعل أو يدعو
إل ـيــه ي ـعــرف ت ـمــامــا حـ ــدود ف ـع ـلــه ،وبــالـتــالــي
ي ــدرك استحالة إخ ــراج الجيش مــن املعادلة
السياسية بعدما أدخـلـتــه إليها ال ـثــورة من
ّ
ال ـبــاب الـعــريــض .ولــذلــك ظ ــل املـسـعــى لفرض
رقــابــة على أدائ ــه (املطالبة بمنع املحاكمات
ال ـع ـس ـكــريــة لـلـمــدنـيــن وإخـ ـض ــاع مـيــزانـيـتــه
املالية لرقابة برملانية وشعبية) مصحوبًا
ب ـ ــإدراك مل ـح ــدودي ــة األدوات املـسـتـعـمـلــة في
ّ
مــواج ـه ـتــه ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل احـتـضــانــه
شعبيًا وع ــدم الـتـفــريــق كـمــا يـجــب بــن دوره
ّ
كمؤسسة لحماية الـبــاد والشعب والــدولــة
وقيادته السياسية املباشرة ملرحلة ما بعد
ّ
يسهل هــذا اإلدراك حصول
اإلخ ــوان .وربـمــا
مراجعات في صفوف «رموز يناير» لطبيعة
العالقة بني الجيش وأجهزة الدولة من جهة
وبينه وبــن حركات االحتجاج املختلفة من
جـهــة أخـ ــرى ،بـحـيــث ُيـفـهــم دوره ف ــي سـيــاق
ً
تـطـ ّـوره التاريخي ،أي بوصفه أداة أساسية

لقيادة الــدولــة املصرية .واملقصود بالقيادة
َ
املباشرة للسلطة فحسب،
املمارسة
هنا ليس
ِ
بــل أيـضــا استيعاب هــذا الجسم فــي مراحل
ت ـط ـ ُّـو ِره املـخـتـلـفــة ملـجـمــل ال ـح ــراك السياسي
واالجتماعي الــذي ّ
تمر به البالد ،ليس فقط
منذ قـيــام ث ــورة يوليو واسـتـيــاء «الضباط
األحرار» على السلطة ،بل منذ إعادة تأسيسه
عـلــى يــد مـحـمــد عـلــي بــاشــا فــي أوائـ ــل الـقــرن
التاسع عشر.

استحالة التغيير في مواجهته

ّ
إذا حصل ذلك ُ
فسيقرأ تدخله في الثورة من
ُ
منظور أكـثــر موضوعية ،وســيـعــاد االعتبار
إل ـي ــه ل ـيــس ك ــدول ــة داخ ـ ــل ال ــدول ــة ك ـمــا يـقــول
البعض وإنما كناظم رئيسي إليقاع الحياة
الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة في
الـبــاد .فــي ضــوء هــذا املنظور يصبح ممكنًا
فـهــم إدارتـ ــه املـسـتـمـ ّـرة لـلـتـغـيـيــرات فــي مصر
ع ـل ــى قـ ــاعـ ــدة املـ ـش ــارك ــة ال ـف ــاع ـل ــة فـ ــي إع ـ ــادة
صـيــاغــة ال ـن ـظــام ،سـ ـ ً
ـواء بــاالت ـفــاق مــع الـقــوى
ال ـت ــي ت ـق ــود امل ــرح ـل ــة جــزئ ـيــا أو بــاالخ ـتــاف
معها ومجابهتها .هكذا ،يصبح هو «محور
ً
ا َل ـح ــراك ال ـس ـيــاســي» ب ــدال م ــن األح ـ ــزاب الـتــي
ّ
وتهمشت منذ زمن ،بحيث ال يحصل
ض ُعفت
ّ
أي تـغـيـيــر أو ثـ ــورة أو ان ـق ــاب إال بــاالتـفــاق
معه ،وحني يجرى «تـجــاوزه» كما حصل في
َ
ّ
بعض محطات يناير ُ«يعزل» «املتجاوزون»
ّ
مــن ال ـنــاس قـبــل مــؤسـســات الـنـظــام والــدولــة،
ّ
ويجرى إفهامهم أن وزنهم السياسي مرتبط
بالفاعلية التي تتيحها املرحلة ،وهي حتمًا
ل ـي ـس ــت ولـ ـ ــن ت ـ ـكـ ــون فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـج ـيــش
ومـ ّ
ـؤس ـســاتــه .سـيـصـ ّـعــب ذل ــك بــالـطـبــع قـيــادة
ّ
ّ
اعتراض جدي على أداء السلطة التي يتولها
السيسي ،ولكنه في املقابل سيضع املعارضة
ّ
أمــام خـيــارات أكثر واقعية ،في ظــل افتقادها
مل ـع ـظــم أدوات ال ـع ـمــل ضـ ـ ّـد ال ـس ـل ـطــة ،وع ـلــى
مماثلة لقاعدة
رأسها امتالك قاعدة شعبية
ِ
ال ـن ـظ ــام .الـفــاعـلـيــة ه ـنــا مــرتـبـطــة بــاسـتـعــادة
املـبــادرة من الجيش عبر تحييده من جديد،
وإق ـ ـنـ ــاع ال ـف ـئ ــات الـ ـت ــي تـ ـ ّ
ـؤيـ ــده ب ـم ـشــروع ـيــة
ّ
االحتجاج الجزئي واملـتـ ّ
ـدرج ضــد انحيازات
السلطة االقتصادية واالجتماعية .لن يحصل
حملة من هنا أو من هناك وال حتى
ذلك عبر
م ــن خ ــال ت ـبـ ّـنــي الـ ـق ــرار ال ـق ـضــائــي ال ـخ ـ ّ
ـاص
بتيران وصنافير (عـلــى أهميته البالغة في
إطالق مسار يكون فيه للقواعد الشعبية دور
أســاســي) .هــذه االنـتـصــارات ستبقى جزئية
ُ
وغير مترابطة مــا لــم تــوضــع فــي سياق عام
يـقــود «االح ـت ـجــاج» ،وال يـكــون هــذه امل ـ ّـرة في
مــواجـهــة قــواعــد الـجـيــش الشعبية بــل «إلــى
جــانـبـهــا» .ثـ ّـمــة صعوبة بالغة فــي فهم هذه
املـ ـع ــادل ــة ،ك ــون ـه ــا ت ـض ــع ال ـج ـي ــش وق ــاع ــدت ـ ًـه
فــي صـلــب ّ
أي عملية تغيير آت ـيــة ،مشترطة
ل ـح ـصــول ـهــا عـ ــدم املـ ـس ــاس ب ــه وبـمــرجـعـيـتـ ًـه
ال ـتــي تـعـتـبــر ف ــي ال ـحــالــة امل ـصــريــة مــرجـعـيــة
للدولة والشعب معًا .ولكن تجارب السنوات
ّ
املاضية تؤكد أن عــدم فهم هــذه املعادلة هو
ّ
الذي أضعف الحركة االحتجاجية ،وعزز من
م ــواق ــع خـصــومـهــا داخ ــل مـ ّ
ـؤس ـســات الــدولــة
املـخـتـلـفــة ،وه ــو ع ـلــى األرج ـ ــح م ــا سيحصل
م ـجــددًا مــع ال ـح ــراك ال ــذي ي ـقــوده خــالــد علي
مــا لــم يـسـتــدرك أخـطــاء املــرحـلــة الـســابـقــة في
ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـج ـيــش ومـ ــن ورائـ ـ ــه ال ـقــاعــدة
ّ
الشعبية العريضة الـتــي تشكلت حــولــه إثر
استعادته السلطة من اإلخوان.
* كاتب سوري

قانون انتخاب جديد؟
قبل مجلس النواب (قبل انتهاء مدة واليته)
بإصدار املراسيم االشتراعية.
في لبنان ثالث سوابق عمدت فيها املجالس
ال ـن ـيــاب ـيــة إل ـ ــى ت ـف ــوي ــض ال ـح ـك ــوم ــة إص ـ ــدار
املــراسـيــم االشـتــراعـيــة ط ــوال فـتــرة ال ـفــراغ في
السلطة االشتراعية بعد حل املجلس النيابي
وهي:
أ -ف ــي ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس كـمـيــل كـمـيــل شـمـعــون
أقــدمــت حـكــومــة الــرئـيــس صــائــب س ــام على
حــل مجلس ال ـنــواب املنتخب فــي ع ــام 1951
ب ـتــاريــخ  3أي ــار ( 1953ق ـبــل ان ـت ـهــاء والي ـتــه)
واستمر الفراغ في السلطة االشتراعية حتى
بــدء دورة املجلس املنتخب الجديد بتاريخ
 12آب .1953

ب -ف ــي ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس ف ـ ــؤاد ش ـه ــاب أقــدمــت
ّ
ح ـك ــوم ــة ال ــرئ ـي ــس رشـ ـي ــد ك ــرام ــي ع ـل ــى ح ــل
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي امل ـن ـت ـخــب ف ــي عـ ــام 1957
ب ـت ــاري ــخ  4أيـ ــار(1960ق ـ ـبـ ــل ان ـت ـه ــاء والي ـت ــه)
واسـتـمــر ال ـفــراغ فــي السلطة املشترعة حتى
ب ــدء دورة املـجـلــس املنتخب الـجــديــد فــي 18
تموز .1960
ج -وف ــي عـهــد الــرئ ـيــس ف ــؤاد ش ـهــاب أقــدمــت
ح ـك ــوم ــة ال ــرئ ـي ــس رشـ ـي ـ َـد ك ــرام ــي ع ـل ــى حــل
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي امل ـن ـتــخــب ف ــي عـ ــام 1960
بتاريخ  20شباط  1964واستمر الـفــراغ في
السلطة االشتراعية حتى بدء دورة املجلس
َ
املنتخب في  8أيار .1964
*كاتب لبناني
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في التعاطي
مع المثلية
اياد المقداد *
ف ــي ســاب ـقــة م ـث ـيــرة ل ـل ـجــدل أصـ ــدر الـقــاضــي
امل ـن ـفــرد ال ـج ــزائ ـ ّـي ف ــي امل ـ ّـن رب ـي ــع ّمـعـلــوف،
حكمًا قضى بإبطال التعقبات بحق مثليني
وم ـت ـح ــول ــن ج ـن ـس ـيــا ُادع ـ ـ ــي ع ـل ـي ـهــم س ـن ـدًا
للمادة  534من قانون العقوبات ،وهي املادة
ً
ُ
التي تستخدم عادة ملالحقة املثليني جزائيًا.
م ــؤك ـدًا ع ـلــى «ح ــق مـثـلـيــي ال ـج ـنــس بــإقــامــة
عالقات إنسانية أو حميمة مع من يريدونه
من الناس ،دون أي تمييز لجهة ميولهم ،إذ
ذلك من أبسط الحقوق الطبيعية اللصيقة
بهم كبشر».
مشيرًا إلى أن «منظمة الصحة العاملية» قد
ّ
ّ
الجنسية ليست اضطرابًا
املثلية
اعتبرت أن
أو مــرضــا ،وبــالـتــالــي ال تتطلب عــاجــا« ،ال
س ـي ـمــا م ــا ي ـس ـمــى بـ ـع ــاج ــات اإلص ـ ـ ــاح أو
ال ـت ـح ــوي ــل ال ـج ـن ـس ــي» ،م ــؤكـ ـدًا ف ــي امل ـقــابــل
أن «م ــن ش ــأن ح ــرم ــان مـثـلـيــي ال ـج ـنــس من
حقهم الطبيعي في إقامة عالقات حميمية
فيما بينهم دون تمييز أو تدخل مــن أحــد،
أن يـ ـ ــؤدي إل ـ ــى إل ــزامـ ـه ــم ب ـم ــا ه ــو م ـخــالــف
لطبيعتهم ليتناسب مــع طبيعة األكـثــريــة،
وب ــال ـت ــال ــي م ـن ـع ـهــم م ــن ال ـت ـم ـتــع بـحـقــوقـهــم
اللصيقة بشخصهم واستباحتها ،ما يشكل
خــرقــا ألب ـســط ح ـقــوق اإلن ـس ــان املـكــرســة في
الدستور اللبناني وشرائع حقوق اإلنسان
العاملية» .وقد أدى هذا الحكم وما استتبعه
من تفسيرات قانونية إلى سلسلة من ردود
الفعل التي يبدو أنها ستفتح الباب واسعًا
ّ
الحدة.
لجدل قد ال يخلو من
أول امل ـت ـصــديــن ل ـه ــذا ال ـح ـكــم ك ــان ــت «هـيـئــة
علماء املسلمني» في لبنان ،إذ أصدرت بيانًا
مشتركًا مع «اتحاد الحقوقيني اإلسالميني»
والـتـجـمــع الـلـبـنــانــي لـلـحـفــاظ عـلــى األس ــرة،
قالت فيه إن القرار «ضــرب بعرض الحائط
م ـ ــا قـ ـ ـ ّـررتـ ـ ــه ج ـم ـي ــع ال ـ ـشـ ــرائـ ــع الـ ـسـ ـم ــاوي ــة،
وال ـع ـقــول ال ـسـ ّ
ـويــة ،واألع ـ ــراف املــرعـ ّـيــة ،ومــا
ّ
نص عليه القانون اللبناني من تجريم هذه
الفعلة النكراء ،وهــذا السلوك املشني ،الذي
حــدد عقوبتها ّ
بنص امل ــادة  534مــن قانون
ال ـع ـقــوبــات الـلـبـنــانــي ب ـقــولــه« :ك ــل مجامعة
على خالف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس
سنة واحدة».
إن بـحـثــا ع ــن امل ـث ـل ـيــة وال ـت ــي ه ــي بـتـعــريــف

النزعات المثلية يزداد تفاقمها
في مجتمعات يسودها االضطراب
والتغييرات السريعة
ب ـس ـيــط ان ـ ـجـ ــذاب ال ـش ـخ ــص إلـ ــى أش ـخ ــاص
مـ ــن ن ـف ــس ال ـج ـن ــس روم ــانـ ـسـ ـي ــا وعــاط ـف ـيــا
وم ــا يـسـتـتـبـعــه ذل ــك م ــن م ـمــارســة جنسية
لـ ـي ــس أمـ ـ ـ ـرًا م ـس ـت ـح ــدث ــا بـ ــل هـ ــو غ ـ ـ ــارق فــي
الـقــدم وتحفل بــه كتب ال ـتــراث الـعــاملــي على
تنوعها بما ذلك التراث العربي اإلسالمي،
الرغم من أن منظمة الصحة العاملية
وعلى ّ
ل ــم ت ـصــنــف ال ـحــالــة امل ـث ـل ـيــة ك ـم ــرض ،إال أن
التفسير الـطـبــي الـشــائــع هــو مـجـمــوعــة من
األس ـب ــاب الـبـيــولــوجـيــة والـبـيـئـيــة هــي الـتــي
تؤدي إلى ظهور حاالت مماثلة وبعيدًا عن
التفسير البيولوجي الــذي يــرى فــي املثلية
ً
خـلــا هرمونيًا وفــي التركيبة الجسمانية
ذاتـ ـه ــا ،ف ـقــد أج ـم ــع ع ـل ـمــاء ال ـن ـفــس ع ـلــى أن
امليول الجنسية نحو الجنس املماثل تعود
إلى عوامل معقدة ومتداخلة ،ويرجع علماء
النفس ال ـشــذوذ الجنسي لـعــدة أسـبــاب في
العقل الــاواعــي لإلنسان إن أمـكــن عالجها
تخلص املـثـلــي مــن حــالــة ال ـشــذوذ الجنسي
وأهم هذه األسباب:
ق ـســوة األب :وال ـت ــي ت ـكــون سـبـبــا ف ــي ن ــزوع
ال ـش ـخ ــص امل ـث ـل ــي إل ـ ــى ت ـع ــوي ــض ال ـعــاط ـفــة
املـفـتـقــدة عــن طــريــق وســائــل إش ـبــاع ش ــاذة،
وهي االنحراف لنفس جنسه.
االعتداء على املثلي وهو طفل :وهنا يحدث
للطفل أمران ،إما حالة انطواء عن املجتمع.
أو حـ ــالـ ــة تـ ــوحـ ــد م ـ ــع الـ ـشـ ـخ ــص امل ـع ـت ــدي
ويتحول إلى مثلي.

البحث عن لــذة بديلة :وهــي حالة قد يصل
إلـيـهــا مــن ال يستطيع إش ـبــاع رغـبــاتــه بعد
ملله من الجنس الطبيعي
وال شك أن النزعات املثلية يزداد تفاقمها في
مجتمعات يسودها االضطراب والتغييرات
السريعة ،إضافة إلى حيرة االنتماء في زمن
التقلبات االجتماعية والسياسية العنيفة،
وقد تكون في بعضها ناجمة عن حاالت من
الـغـضــب واإلح ـبــاط مــن واق ــع مـعــن ،وبـهــذه
الحالة تكون املثلية كتعبير ردة فعل عنيفة
وصادمة في مواجهة قيم املجتمع.
يستنكر األخــاقـيــون والتقليديون وأغلب
املـ ـت ــديـ ـن ــن فـ ــي الـ ـع ــال ــم امل ـ ـمـ ــارسـ ــة امل ـث ـل ـيــة
ً
بــاع ـت ـبــارهــا ف ـع ــا ش ـ ــاذًا ي ـنــاقــض ال ـقــانــون
الـطـبـيـعــي ويـسـتـفــز الـ ــذوق ال ـع ــام ،ب ــل إنـهــا
م ـم ــارس ــة ت ـت ـح ــدى ال ـس ـم ــاء وفـ ــق امل ـفــاه ـيــم
اإلســامـيــة .وعـلــى الــرغــم مــن أن املجتمعات
الغربية قد تجاوزت األمــر باعتباره خيارًا
ف ــردي ــا ي ــدخ ــل ض ـمــن ال ـح ــري ــات الـشـخـصـيــة
ّ
الـتــي يحميها الـقــانــون ،إال أن التشريعات
اإلســامـيــة تــرى ض ــرورة قتل املـثـلــي( .اتفق
ال ـف ـق ـهــاء ع ـلــى أن ح ــد الـ ـل ــواط ع ـلــى الـفــاعــل
وامل ـ ـف ـ ـعـ ــول الـ ـقـ ـت ــل ،وكـ ـ ـ ــان كـ ــل مـ ــن ال ـف ــاع ــل
ً
واملفعول عاقال بالغًا مختارًا ،وال فرق بني
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
أن يكون كل منهما محصنًا أو غير محصن،
أو مسلمًا أو غير مسلم) .وينبغي اإلشــارة
أن ج ـم ـيــع الـ ـ ــدول اإلس ــام ـي ــة ال ـت ــي تـعـتـمــد
الـتـشــريــع اإلس ــام ــي كــدسـتــور تـتـشــارك في
الـنـظــرة ذاتـهــا وال ف ــرق .أمــا بــابــا الفاتيكان
فله نظرة مختلفة فهو ال يشجع وال يدين
املـ ـم ــارس ــة امل ـث ـل ـي ــة ،ل ـك ـن ــه ي ــدع ــو إل ـ ــى ع ــدم
تهميش املثليني وإلى االعتناء بهم.
فـ ــي ل ـب ـن ــان ت ـل ـح ــظ امل ـ ـ ــادة  534مـ ــن ق ــان ــون
ال ـع ـقــوبــات ال ـل ـب ـنــانــي ح ـظــر إق ــام ــة عــاقــات
جنسية مــع مــا «يـخــالــف قــوانــن الطبيعة»
ويـ ـع ــاق ــب م ـخ ــال ـف ـه ــا ب ــال ـس ـج ــن مل ـ ــدة س ـنــة.
مــن الـنــاحـيــة الـعـمـلـيــة .وم ــن نــافــل ال ـقــول إن
امل ـج ـت ـمــع ال ـل ـب ـنــانــي ع ـل ــى اخـ ـت ــاف تـنــوعــه
املــذهـبــي هــو فــي أغـلـبـيـتــه مـجـتـمــع محافظ
ويعتبر املثلية أمرًا يتجاوز الشذوذ ليصل
إلى تهديد األمن االجتماعي والبنية ذاتها
ّ
ال ـت ــي ت ـق ــوم عـلـيـهــا ال ـعــائ ـلــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة .إل
أنــه فــي  11يــولـيــو  2013أص ــدرت الجمعية
الـلـبـنــانـيــة لـلـطــب الـنـفـســي بـيــانــا قــالــت فيه
إن امل ـث ـل ـي ــة ال ت ـش ـكــل ف ــي أي م ــن أوج ـه ـهــا
اضطرابًا أو مرضًا ،وهي بالتالي ال تتطلب
ّ
أي ع ــاج ،إذ أن «املـثـلـيــة الـجـنـسـيــة ليست
الدينامية العائلية أو
نتيجة اضطراب في
ً
نمو نفسي غير متزن» مضيفة بأن «املثلية
الـجـنـسـيــة ف ــي ذات ـه ــا ال تـتـسـبــب ب ــأي خلل
فــي الـقــدرة على الحكم أو االسـتـقــرار أو في
املــوثــوق ـيــة أو ف ــي الـ ـق ــدرات االجـتـمــاعـيــة أو
املهنية».
معتبرة أن «تغيير التوجه الجنسي ليس
هدفًا مالئمًا يصبو إليه العالج النفسي»،
ودعت الجمعية «الخبراء في مجال الصحة
فــي لـبـنــان إلــى االعـتـمــاد حـصـرًا عـلــى العلم
ع ـن ــدم ــا يـ ـعـ ـب ــرون عـ ــن آرائ ـ ـهـ ــم أو ي ـص ـفــون
العالج لهذه الحالة» .وهذا جعل من لبنان
أول دولــة عربية تتوقف عن اعتبار املثلية
الجنسية «مرضًا».
غير أن بيانًا كهذا ال يمكن أن يقنع الجمهور
في لبنان بمنطق تساهلي تجاه األمــر ،بل
إن التشدد في النظرة إلى املثليني تجعلهم
فــي درج ــة «دون ـي ــة» وتــؤثــر حـتــى فــي كامل
محيطهم العائلي ،وهو ما يستدعي إقرارًا
بصعوبة التظاهر باملثلية كخيار وهو ما
ينبغي على املثليني مراعاته.
مـ ــع ق ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـ ــذي أصـ ـ ـ ــدره ال ـق ــاض ــي
م ـع ـلــوف دخ ـلــت األم ـ ــور ف ــي ط ــور املــواج ـهــة
املـ ـب ــاش ــرة ب ــن ال ـج ـم ـع ـيــات األه ـل ـي ــة وع ـلــى
ّ
يسوق لحرية
رأسها جمعية «حلم» كطرف
ال ـخ ـي ــارات الـجـنـسـيــة وامل ـج ـت ـمــع الـتـقـلـيــدي
وع ـل ــى رأس الـ ـه ــرم ال ـج ـم ــاع ــات اإلســام ـيــة
املـمـثـلــة آن ـيــا بـهـيـئــة عـلـمــاء املـسـلـمــن .وهــو
ص ــدام ســوف ينسحب عـلــى سلسلة كبيرة
م ــن ن ـق ــاط خــاف ـيــة ف ــي زم ــن ال ـع ــومل ــة .وهــي
ٍّ
نقاط تنبغي معالجتها بتأن وببحث علمي
رصـ ــن وب ـ ـ ــدون أي ردود وردود م ـض ــادة
انفعالية .إنها العوملة وال مفر من املواجهة.
* كاتب لبناني
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ّ
إردوغان يطلب ود ترامب سوريًا ...والجيش
الحدث

تعويل كبير على سياسة إدارة دونالد ترامب في سوريا ،سنح ألنقرة إعادة
رفع سقف طموحاتها السورية العالية .الغزو التركي قاب قوسين من
السيطرة على مدينة الباب ،فيما تعمل دمشق على ّ
الرد في الميدان
عبر إغالق طريق الرقة أمام «درع الفرات» .في الشمال السوري ،ال تبدو
والمتغيرات أضحت واقعًا ّ
ّ
يبدل
تفاهمات األمــس صالحة لكل يــوم،
سياسات ومعادالت
إيلي حنا
يوم ّ
مدت أنقرة ذراعها العسكرية في
س ــوري ــا ،غ ــازي ــة ري ــف حـلــب الـشـمــالــي
انطالقًا من جرابلس الحدودية نهاية
شهر آب املاضي ،كانت قوات الجيش
الـ ـس ــوري وح ـل ـف ــاؤه ــا ت ـج ـهــد إلغ ــاق
ثغرة الراموسة التي كسرت الحصار
عن األحياء الشرقية لحلب.
ف ــي ّ س ـب ــاق ل ـك ـســب ال ــوق ــت وامل ـ ـيـ ــدان،
تــوغـلــت ق ــوات «درع ال ـف ــرات» سريعًا
ن ـحــو أع ـت ــاب مــدي ـنــة ال ـب ــاب منتصف

مشروع
لدى إردوغان ّ
قابل للترميم كلما سنحت
الفرصة
تشرين الثاني املاضيُ .عقد عسكرية
وسياسية حالت دون البدء بالسيطرة
الـفـعـلـيــة عـلــى الـع ـقــدة الـجـغــرافـيــة في
ريف حلب الشرقي.
كانت عني إردوغان على معركة حلب،
وأخ ـ ـ ـ ــرى تـ ــراقـ ــب تـ ـحـ ـضـ ـي ــرات ق ــوات ــه
ملتابعة غزوها شرقًا .سقط مشروعه
فــي حـلــب املــدي ـنــة ،إث ــر حـســم الجيش
الـســوري للمعركة فيها ،ليأتي اتفاق
إخراج آخر مسلحي األحياء الشرقية،
ً
ث ــم الـ ـه ــدن ــة امل ـس ـت ـم ــرة ،وصـ ـ ـ ــوال إل ــى
مؤتمر األستانة.
وضعت موسكو ،حينها ،كرسيًا إلى
جــانــب ممثليها فــي «ال ـحــل الــدولــي»،
ّ
لتحل أنقرة ضيفًا أساسيًا في غياب
ّ
واشنطن الـتــي تنتظر تسلم زعيمها
الجديد.
مـ ـ ّـر «األسـ ـت ــان ــة» ب ـم ـنـ ّـص ـتــه ال ـثــاث ـيــة
(روسيا ـ تركيا ـ إيــران) ،وفي انتظار
«جنيف» جديد ،كانت أنقرة وموسكو
تواصالن بناء التفاهمات السياسية
وامليدانية.

ف ــي ال ـب ــاب ،أرادت تــركـيــا تـثـبـيــت أمــر
واق ـ ــع بـ ـغ ــزوه ــا امل ــديـ ـن ــة .هـ ــي عـمـلـيــا
ت ـقــاتــل «داعـ ـ ــش» اإلره ــاب ــي بــاع ـتــراف
ّ
وتصرح يوميًا بعدم رغبتها
الجميع،
ف ــي االش ـت ـب ــاك م ــع ال ـج ـيــش ال ـس ــوري،
وك ــل حــركــة «بــالـتـنـسـيــق م ــع الـجــانــب
الروسي».
وبيان وزارة الدفاع الروسية ،أول من
أمـ ــس ،ج ــاء ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق« :خ ــال
الهجوم في شمال شرق حلب ،وبدعم
م ــن الـ ـق ــوات ال ـج ــوي ــة ،حـ ــررت ال ـق ــوات
الـ ـس ــوري ــة ب ـل ــدة ت ـ ـ ــادف ،قـ ــرب ال ـب ــاب،
ووصلت إلى خط التماس ّ
املنسق مع
الجانب التركي».
تــرسـيــم ال ـح ــدود واض ــح وصــريــح في
الـ ـبـ ـي ــان ال ـ ـصـ ــادر مـ ــن م ــوسـ ـك ــو ،لـكــن
ّ
التغيرات سريعة في الشمال السوري.
وع ــود األم ــس قــد تـمـحــوهــا مــؤشــرات
دول ـيــة ومـيــدانـيــة مـسـتـجــدة .فــالـيــوم،
يـبـحــث إردوغ ـ ــان ع ــن إع ـ ــادة ال ـح ــرارة
مــع اإلدارة األمـيــركـيــة« .حـصــان حلف
األطـ ـلـ ـس ــي» ف ــي امل ـن ـط ـقــة يـ ـع ـ ّـول عـلــى
عودته إلى الحلبة من بوابة واشنطن
بتكليف وتـنـسـيــق م ــع إدارة دونــالــد
ترامب .هو اتفق مع نظيره األميركي
على «التحرك بشكل مشترك في الباب
والرقة» .وعاد أمس ليتكلم عن «إقامة
م ـنــاطــق ح ـظــر ل ـل ـط ـيــران ،إض ــاف ــة إلــى
إن ـش ــاء م ـنــاطــق خــال ـيــة م ــن املـنـظـمــات
اإلره ـ ــاب ـ ـي ـ ــة»« .ال ـع ـم ـل ـي ــة س ـت ـس ـت ـمــر،
والسيطرة على الـبــاب ليست الهدف
ال ـن ـهــائــي بــالـنـسـبــة إل ــى تــرك ـيــا ،إنـمــا
ال ـه ــدف الــرئـيـســي يـتـمـثــل ف ــي تطهير
الـشـمــال ال ـســوري مــن عناصر داعــش،
وال ـبــاب ليست املعقل األســاســي لهم،
بل محافظة الرقة» ،أضاف إردوغان.
ك ــل م ــا ج ــرى نـقـلــه لـلـجــانــب الــروســي
ح ـ ــول ت ـف ــاه ـم ــات وحـ ـ ـ ــدود ج ـغــراف ـيــة
ل ـت ـغ ـل ـغ ـلــه فـ ــي ري ـ ــف حـ ـل ــب ،ورس ــائ ــل
التطمني إلى دمشق ظهرت تركيًا في
تـصــريـحــات الــوقــت ال ـضــائــع :انـتـظــار

ت ـب ـل ــور س ـي ــاس ــة ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض فــي
سوريا.
والعالقة مع واشنطن تبدو بالنسبة
إلى أنقرة اليوم أكثر من ّ
ملحة .الكالم
عن التنسيق والتعاون يحضر يوميًا
ف ــي ت ـصــري ـحــات امل ـس ــؤول ــن األتـ ـ ــراك.
ك ــان إردوغ ـ ــان ي ـهـ ّـب ض ــد أي قـ ــرار أو
ً
ت ـصــري ـحــات ت ـضـ ّـر بــاملـسـلـمــن ،م ـثــا.
لكن فــاتــه قــرار حظر السفر األميركي
األخير تجاه مسلمي  7دول.
«اآلن ل ــدي ـن ــا ك ــل آفـ ـ ــاق ل ـخ ـلــق ب ــداي ــة
جــديــدة (مــع الــواليــات املـتـحــدة)» ،قال
ألنار شفيق ،مستشار الرئيس التركي
خالل مقابلة في القصر الرئاسي.
اجتماع األسبوع املاضي بني إردوغان
االستخبارات
والرئيس الجديد لوكالة
ُ
امل ــرك ــزي ــة  C.I.Aم ــاي ــك ب ــوم ـي ــو ،فـ ِّـســر

في تركيا بأنه «مؤشر جـ ّـيــد» ،حسب
صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية.
ك ــذل ــك امل ـك ــامل ــة ال ـهــات ـف ـيــة ب ــن رئ ـيــس
الوزراء بن علي يلدريم ونائب الرئيس
األميركي مايك بنس قد تبشر بـ«يوم
جديد» في العالقات ،حسب املسؤول
التركي.

في المقلب اآلخر
ع ـلــى ال ـج ــان ــب ال ـ ـسـ ــوري ،ك ــان ــت قـنــاة
مـ ـ ُـوس ـ ـكـ ــو مـ ـ ــع أن ـ ـ ـقـ ـ ــرة هـ ـ ــي الـ ـج ــان ــب
ِّ
«امل ـ ـسـ ــكـ ــن» ال ــوح ـي ــد ألطـ ـم ــاع تــرك ـيــا.
ّ
الرئيس بشار األســد لم يفوت مقابلة
ص ـحــاف ـيــة ل ـي ـهــاجــم إردوغ ـ ـ ـ ــان وغ ــزو
ق ــوات ــه ل ـب ــاده .ف ــي مـقــابـلـتــه م ــع قـنــاة
«ت ــي بــي اس» الـيــابــانـيــة ،رأى أن ــه «ال
نستطيع أن نتوقع حربًا صادقة ضد

(داعـ ــش) مــن قـبــل تــركـيــا أو الــواليــات
املـتـحــدة» ،مضيفًا إنــه «بالنسبة إلى
ت ــرك ـي ــا ،إردوغ ـ ـ ـ ــان م ـت ـعــاطــف داخ ـل ـيــا
وغــريــزيــا ومرتبط وملتزم بــ(داعــش)
والـ ـق ــاع ــدة ،وال يـسـتـطـيــع أن يـبـتـعــد
عنهم» .االرتـيــاب من املشروع التركي
لم تطفئه «القناة» الروسية.
ي ـ ـ ــروي مـ ـص ــدر دبـ ـل ــوم ــاس ــي سـ ــوري
ّ
أن لـ ــدى إردوغـ ـ ـ ــان م ـش ــروع ــا« ،وهـ ــذا
املشروع لم يمت ،بل انكسر في أماكن
ّ
عـ ــديـ ــدة ،وه ـ ــو ق ــاب ــل ل ـل ـتــرم ـيــم كــل ـمــا
ّ
التغيرات الدولية
سنحت الفرصة عبر
واألالع ـ ـيـ ــب امل ـي ــدان ـي ــة» .ل ــذل ــك ،تعمل
دم ـش ــق ســري ـعــا لـقـضــم أك ـب ــر مـســاحــة
ممكنة على محور شرق مطار كويرس
في ريف حلب الشرقي.
فــال ـج ـيــش ال ـ ـسـ ــوري ،ح ـس ــب م ـص ــادر

ّ
خطة إسرائيلية لسوريا :الجوالن و«صد» إيران ...مقابل اإلعمار
كشفت صحيفة
«يديعوت
أحرونوت» أمس
عن «خطة سياسية
استراتيجية» عرضت
على نتنياهو
«تحقيقًا للمصالح
اإلسرائيلية في
الساحة السورية»،
قبيل زيارته
لواشنطن

يحيى دبوق
عرض عضو املجلس الوزاري املصغر
لـلـشــؤون األمـنـيــة والـسـيــاسـيــة فــي تل
أبـيــب ،يــؤاف غالنت ،مــا سـ ّـمــاه «خطة
س ـيــاس ـيــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة» ،لـتـحـقـيــق
امل ـص ــال ــح اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي ال ـســاحــة
الـســوريــة ،وانطالقًا منها ،فــي مرحلة
بلورة الحل السياسي املرتقب .الخطة،
التي تأتي في سياق سلسلة نقاشات
إســرائـيـلـيــة اس ـت ـعــدادًا ل ــزي ــارة رئـيــس
الحكومة بنيامني نتنياهو لواشنطن،
ت ـه ــدف إل ــى «م ـن ــع إق ــام ــة م ـح ــور شــر،
إيراني ـ سوري ـ لبناني» ،وممر بري
بــن مـكــونــات هــذا املـحــور مــن الـعــراق،
وأيضًا تأتي اعترافًا سوريًا ،بالسيادة
اإلسرائيلية على الجوالن املحتل.
ص ـح ـي ـف ــة «ي ـ ــديـ ـ ـع ـ ــوت أح ـ ـ ــرون ـ ـ ــوت»،
الـتــي ســربــت مضمون وثيقة غالنت،
أشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أنـ ـه ــا ت ــأت ــي فـ ــي س ـيــاق
ال ـن ـق ــاش ــات ال ـت ــي ت ــرأس ـه ــا نـتـنـيــاهــو
فــي اليومني املــاضـيــن ،ومنها جلسة
ال ـ ـ ــوزاري امل ـص ـغــر أمـ ــس ،إض ــاف ــة إلــى
جلسات جمعته بكبار املسؤولني في
املــؤسـسـتــن الـعـسـكــريــة والـسـيــاسـيــة،
التي «خلصت إلى أن موقف إسرائيل

ومـصـلـحـتـهــا ،ه ــي ف ــي اإلع ـ ــراب أم ــام
ترامب عن معارضة أي وجود إيراني
في سوريا ،في أي تسوية مستقبلية».
وثيقة غالنت ،كما عرضت أمس أمام
الوزاري املصغر ،تتعلق بشقني اثنني:
األول كاشف لكل املصالح اإلسرائيلية
الثابتة تجاه الساحة السورية ،حتى
في مرحلة ما بعد إخفاق الحلفاء في
تحقيقها عسكريًا ،والثانية طموحة
جدًا ،تتعلق بخطة تنفيذ ،هي موضع
شك من ناحية فعلية ،وجــاءت كأنها
ترجمة سياسية النتصار إسرائيلي
وح ـل ـفــائ ـهــا م ـي ــدان ـي ــا ،األم ـ ــر ال ـ ــذي لم
ي ـت ـح ـقــق ع ـل ــى أرض الـ ــواقـ ــع ،وي ــذك ــر
بمرحلة ما بعد الهزيمة اإلسرائيلية
عام  2006في مواجهة حزب الله ،حني
«اشترط» وزيــر األمــن في حينه عمير
بيرتس ،تحقيق املصلحة اإلسرائيلية
بـ«منع» إيــران من املشاركة في إعمار
لبنان.
ت ـه ــدف ال ـخ ـطــة ،ك ـمــا ورد ،إل ــى «صــد
ال ـت ـهــديــد اإليـ ــرانـ ــي ال ـ ــذي ي ـن ـشــأ على
الـ ـح ــدود ال ـش ـمــال ـيــة إلس ــرائـ ـي ــل» ،مــن
خ ــال «فـ ــرض م ـصــاعــب» أمـ ــام إقــامــة
مـمــر ب ــري ب ــن إيـ ــران وحـ ــزب ال ـلــه في
لبنان عبر سوريا ،على أن يشمل الحل

السياسي املستقبلي ،وكجزء ال يتجزأ
مـنــه ،اع ـتــراف بــالـسـيــادة اإلسرائيلية
ع ـلــى الـ ـج ــوالن .وت ـش ــدد ال ـخ ـطــة على
أنها في تطبيقها ،كما ترد ،تصب في
مصلحة ال ــوالي ــات املـتـحــدة وروس ـيــا
وأوروب ـ ــا و«ال ـعــالــم الـسـنــي املـعـتــدل»،
وك ــل ه ــؤالء يـجــب أن ي ـكــون ج ــزءًا من
مكونات وأطراف تنفيذها.
بحسب الخطة ،على الواليات املتحدة
أن تـقــود ائـتــافــا دولـيــا إلع ــادة إعمار
ســوريــا ،مــن خ ــال اسـتـثـمــارات مالية
بقيمة عشرات املليارات من الدوالرات،
فيما تلتزم موسكو السماح بتشكيل
عـمـلـيــة إع ـم ــار ك ـه ــذه ،مـقــابــل اع ـتــراف
دولـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة م ـ ــوسـ ـ ـك ـ ــو ف ـي ـه ــا
وب ـح ـق ـه ــا ف ــي إق ــام ــة ق ــاع ــدة ل ـه ــا فــي
ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،ت ـتــركــز ف ــي ســوريــا.
إال أن الخطة تشترط كــذلــك ،أن يكون
التمويل الدولي لإلعمار ،مبنيًا على
شرط متبادل للدولة السورية نفسها،
واعترافها بالسيادة اإلسرائيلية على
الجوالن.
فــي م ــوازاة الـشــرط امللقى على الدولة
السورية ،تشترط الخطة أن تدفع إدارة
الرئيس األميركي دونالد ترامب ،قدمًا
التزامًا روسيًا بكبح التدخل اإليراني
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ميدانية ،يريد اآلن «تثبيت حدوده مع
ً
حدود تركيا ،والتوسع شرقًا وصوال
إل ــى س ــد ال ـ ـفـ ــرات» .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار،
َ
سـيـطــر أم ــس عـلــى قــريــتــي املـنـصــورة
وخربة الجحاش ،ليعمل على التمدد
نحو مطار الجراح على الضفة الغربية
ً
لنهر الفرات ،محاوال قطع طريق الرقة
أم ــام «درع ال ـفــرات» لتكون منبج هي
ّ
«ال ـحــل الــوحـيــد» لـلـغــزو اإلردوغ ــان ــي،
وهذا ما يعني مواجهة مع «الوحدات»
الكردية أو انتظار تفاهم ثالثي صعب
مع واشنطن إلطالق معركة الرقة.
إن لــم يـحــدث تـحـ ّـول كبير ،فــإن تأكيد
ّ
إردوغ ـ ـ ـ ــان ب ـ ــأن س ـي ـط ــرة ق ـ ــوات «درع
ال ـ ـفـ ــرات» ع ـل ــى م ــدي ـن ــة الـ ـب ــاب «ب ــات ــت
وشيكة» أصبح مسألة وقت .والقوات
ال ـغ ــازي ــة ع ـ ّـب ــرت أي ـض ــا ع ــن اسـتـحــالــة

منع إقامة
محور شر ،إيراني ــ
سوري ــ لبناني
فـ ــي سـ ــوريـ ــا ف ـي ـم ــا تـ ــوافـ ــق إس ــرائ ـي ــل
وال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة ع ـل ــى اس ـت ـب ــدال
الرئيس بشار األسد ،وبما يتوافق مع
مصالح روس ـيــا .وبحسب «يديعوت
اح ـ ـ ــرون ـ ـ ــوت» ،ي ـس ـي ـطــر اإليـ ــران ـ ـيـ ــون،
اآلن ،سـيـطــرة كــامـلــة أو جــزئـيــة على
ثــاث عواصم في املنطقة إضافة إلى
ط ـ ـهـ ــران :بـ ـي ــروت وب ـ ـغـ ــداد وص ـن ـع ــاء.
ولدى اإليرانيني ،ايضًا ،تأثير متزايد
في سوريا بواسطة حليفهم (الرئيس
الـ ـس ــوري ب ـش ــار) األس ـ ــد ،وبـمـســاعــدة
مــن حــزب الله و«ميليشيات شيعية»
أخ ــرى ،و«ه ــذه الـسـيـطــرة تــأتــي تحت
مظلة دفاعية روسية ،وهو سيناريو
خطير».
وك ــان رئـيــس الـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي قد

وص ــول الـجـيــش ال ـســوري إل ــى تماس
م ـبــاشــر م ــع مــدي ـنــة الـ ـب ــاب ،بــإقـفــالـهــا
الطريق بني تادف (حيث ترابط القوات
السورية على تخومها) واملدينة.
«س ـل ـط ــان» ت ــرك ـي ــا ،ق ـبــل ان ـط ــاق ــه في
زيارة للبحرين في جولة خليجية ،أكد
ّ
أيضًا أن هدف عمليات قواته «تشكيل
م ـن ـط ـق ــة آم ـ ـنـ ــة خ ــالـ ـي ــة م ـ ــن اإلرهـ ـ ـ ــاب
تـبـلــغ مـســاحـتـهــا بــن أرب ـعــة وخمسة
كيلومترات مربعة ،ما سيوقف تدفق
النازحني».
ّ
مشاريع إردوغان عادت بحلة جديدة،
وق ــد يـتـمـظـهــر ذل ــك بـتــأجـيــل أو فشل
جــديــد فــي مــؤتـمــر «جـنـيــف» املــرتـقــب.
امل ـي ــدان ـ ـ كـمــا ج ــرت ال ـع ــادة ـ ـ سيحكم
ً
أوال ،ومـفــاعـيـلــه ستحكم التفاهمات
السياسية من جديد.

أش ـ ــار ف ــي مـ ّسـتـهــل ج ـل ـســة الـحـكــومــة
أم ــس ،إل ــى أن ــه ت ــرأس جـلـســات نقاش
مـ ـ ــع عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــي األجـ ـ ـه ـ ــزة
األمنية وهيئة األمــن القومي ووزارة
الـخــارجـيــة ،اسـتـعــدادًا للقائه املرتقب
بـتــرامــب ،و«ه ـنــاك انـفـعــال كبير حــول
ه ــذا ال ـل ـق ــاء ل ـكــن اع ـت ـب ــاري الــرئـيـســي
هــو االهتمام قبل أي شــيء آخــر بأمن
إسرائيل وتعزيز التحالف املتني مع
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وت ـعــزيــز املـصــالــح
الــوط ـن ـيــة األخ ـ ـ ــرى ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يـلــزم
بــانـتـهــاج سـيــاســة مـســؤولــة وراش ــدة،
وهكذا أنوي أن أتصرف».
ّ
وأش ـ ــارت الـصـحـيـفــة إل ــى أن ل ـق ــاءات
ن ـت ـن ـيــاهــو ،ت ـح ـض ـي ـرًا لـلـمـلـفــات ال ــذي
سـ ـتـ ـط ــرح عـ ـل ــى طـ ــاولـ ــة الـ ـنـ ـق ــاش مــع
ت ـ ــرام ـ ــب ،ش ـم ـل ــت أيـ ـض ــا وزي ـ ـ ــر األمـ ــن
اف ـي ـغ ــدور ل ـي ـبــرمــان ورئ ـي ــس األركـ ــان
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـج ـي ــش غ ـ ـ ــادي اي ــزنـ ـك ــوت،
ورئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ش ـ ـع ـ ـبـ ــة االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات
الـعـسـكــريــة هــرتـســي هـلـيـفــي ،ورئـيــس
املوساد يوسي كوهني ،ورئيس لجنة
الـطــاقــة الــذريــة زئـيــف شـنـيــر ،والـلـقــاء
مـ ــع األخ ـ ـيـ ــر وغ ـ ـيـ ــره ،ي ـظ ـهــر ح ـضــور
املوضوع النووي اإليراني بقوة ،على
رأس مباحثات نتنياهو وترامب.
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قاعدة عسكرية لإلمارات
في «أرض الصومال»
أق ـ ـ ّـر الـ ـب ــرمل ــان ف ــي «أرض ال ـص ــوم ــال»
بأغلبية ســاحـقــة ،أم ــس ،إقــامــة قــاعــدة
عـسـكــريــة إم ــارات ـي ــة ف ــي مــدي ـنــة بــربــرة
شمال غرب البالد .وفي جلسة مشتركة
ملجلس ال ـنــواب ومجلس الـشـيــوخ في
«أرض الصومال» ،وهو كيان انفصالي
ي ـط ــال ــب ب ــاالس ـت ـق ــال ع ــن ال ـص ــوم ــال،
ص ـ ّـوت  144نائبًا إلقــامــة الـقــاعــدة ،في
م ـق ــاب ــل رف ـ ــض خ ـم ـســة م ــن أص ـ ــل 151
نائبًا حضروا الجلسة.
وت ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ب ـ ـ ــرب ـ ـ ــرة بـ ـمـ ـيـ ـن ــاء
اس ـتــرات ـي ـجــي م ـهــم ف ــي مـنـطـقــة ال ـقــرن
األفريقي املتوترة ،يقع على ممر بحري
يــربــط مــا بــن قـنــاة الـســويــس والبحر
األحمر واملحيط الهندي (بحر العرب
خ ـ ــاص ـ ــة) .وت ـ ـح ـ ــاول حـ ـك ــوم ــة «أرض
ال ـصــومــال» تـحــويــل املـيـنــاء إل ــى مركز
تجاري إقليمي ومرفأ محوري لحركة
املالحة البحرية في تلك املنطقة (وفق
م ــا ق ــال مــديــر امل ـي ـنــاء ال ـع ــام امل ــاض ــي)،
م ــا ق ــد ُي ـس ـهــم ف ــي االعـ ـت ــراف الــرسـمــي
بهذه «الدولة» الصغيرة .ووفق بعض
الـخـبــراء ،فــإن تحويل هــذه املدينة إلى
ممر لوجستي بديل ،يصلها بإثيوبيا،
س ـي ـك ـس ــر احـ ـتـ ـك ــار مـ ـيـ ـن ــاء ج ـي ـبــوتــي
لحركة السفن ،ما سيشكل نقطة ّ
تحول
اقتصادية وسياسية وعسكرية مهمة
في القرن األفريقي.
ويأتي هذا القرار بعدما أعلنت شركة
«موانئ دبــي» العاملية ،العام املاضي،
أن ـ ـهـ ــا ح ـص ـل ــت عـ ـل ــى امـ ـتـ ـي ــاز «إدارة
وتطوير» مرفأ بربرة ملدة ثالثني عامًا،
وبــاسـتـثـمــارات تصل إلــى  442مليون
ُ
االستثمارات
دوالر .وستستخدم هذه
ً
ف ــي تــأهـيــل الـبـنــى الـتـحـتـيــة ،وخــاصــة
الطريق الــذي يربط بــن مدينة بربرة
وال ـح ــدود اإلث ـيــوب ـيــة ،لتسهيل حركة
م ـ ـ ــرور الـ ـش ــاحـ ـن ــات ونـ ـق ــل ال ـب ـض ــائ ــع.
وقالت الشركة حينها إن ميناء بربرة،
وهـ ــو ال ــوح ـي ــد الـ ــواقـ ــع ع ـل ــى ال ـســاحــل
الجنوبي لخليج عدن ،يوفر لها «نقطة
نـ ـف ــاذ جـ ــديـ ــدة إل ـ ــى ال ـب ـح ــر األح ـ ـمـ ــر»،
م ـش ـيــرة إل ــى أن االس ـت ـث ـمــار سـيـجــذب
امل ــزي ــد م ــن خ ـطــوط الـشـحــن إل ــى شــرق
أفــري ـق ـيــا وي ـع ــزز ن ـمــوهــا ف ــي األسـ ــواق
املحيطة في خالل السنوات املقبلة.
ولكن خالفًا لالتفاق مع «موانئ دبي»،
ف ــإن تـصــويــت األمـ ــس واجـ ــه مـعــارضــة
من قبل «الحزب الوطني» ()Waddani
ّ
املـعــارض ،الــذي شكك فــي شرعية هذا
ّ
االت ـف ــاق .وأكـ ــد رئـيــس مجلس الـنــواب
ومـ ــؤسـ ــس «الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ،عـبــد
الــرح ـمــن مـحـمــد ع ـبــد ال ـل ــه ،أن ــه «أل ـقــي
القبض على ثالثة ّ
نواب بعدما رفضوا
ُ
ِّ
امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى االتـ ـ ـف ـ ــاقُ ،ب ـي ـن ـمــا ه ـ ــدد
ع ــدد كـبـيــر مــن ال ـن ـ ّـواب وأجـ ـب ــروا على
املوافقة» .وأضاف« :نحن نقول للشعب
إنــه جــرى إمــرار هــذا االتفاق من طريق
القوة».
وتـمـنــح امل ـ ــادة  53م ــن دس ـت ــور «أرض
ال ـصــومــال» مـجـلــس ال ـن ــواب صالحية
املصادقة على االتفاقيات واملعاهدات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،بـ ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك االتـ ـف ــاقـ ـي ــات
األم ـن ـي ــة« ،ال ـت ــي ت ـف ــرض أعـ ـب ـ ً
ـاء مــالـيــة
ُ َّ
جــديــدة لــم ت ـغــط فــي امل ــوازن ــة ،أو التي
ستشمل إصدار أو تعديل أي تشريع».
وأع ـلــن ال ـنــائــب ،هـيــرســي عـلــي حاجي
ح ـ ـ ـسـ ـ ــن ،وه ـ ـ ـ ــو ع ـ ـضـ ــو ف ـ ـ ــي «ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب
ال ــوطـ ـن ــي» ،أن م ـنــح ح ـكــومــة أجـنـبـيــة
ح ــق ب ـنــاء ق ــاع ــدة عـسـكــريــة ف ــي «أرض
الصومال» هو «بمثابة انتهاك لسيادة
الدولة» ،محذرًا من أن «السماح بدخول
ق ـ ــوات أج ـن ـب ـيــة مـسـلـحــة ال ن ـع ــرف إذا

كان بن زايد قد كشف
أمام قادة عسكريين
عن رغبته في تعزيز
دور البحرية اإلماراتية
(أرشيف)

بــإمـكــانـنــا أن ن ـت ـحــداهــا أو ن ــداف ــع عن
هيمنتها ،ي ـعـ ّـرض أمتنا
أنـفـسـنــا مــن
ً
ل ـل ـخ ـط ــر ،وخ ـ ــاص ـ ــة ألنـ ـن ــا دول ـ ـ ــة غـيــر
معترف بها دوليًا».

الــنــفــوذ اإلمـــاراتـــي فــي الــقــرن
األفريقي
وتـنــدرج هــذه الخطوة (إقــامــة القاعدة
ال ـع ـس ـك ــري ــة) ض ـم ــن م ــا وص ـف ــه مــوقــع
«وور أون ذا روكس» في تقرير طويل،
نشره في أيلول املاضي ،بـ«نهج جديد
تـتـبـنــاه اإلمـ ـ ــارات ،ي ـقــوم عـلــى توسيع
قــاعــدتـهــا ف ــي ال ـق ــرن األفــري ـقــي وش ــرق
أفــري ـق ـيــا وم ـن ـط ـقــة امل ـح ـيــط ال ـه ـن ــدي»،
وذلك من خالل االستثمارات «السخية
جـ ـ ـ ـ ّـدًا» مـ ــن جـ ـه ــة ،و«ت ــوثـ ـي ــق ع ــاق ــات
الـ ـتـ ـع ــاون األمـ ـن ــي م ــع م ـج ـمــوعــة دول
القرن األفريقي» من جهة أخرى .وأشار
التقرير إلــى أن اإلمـ ــارات «تسعى إلى
الحصول على ميناء بربرة (لتحويله)

تندرج الخطوة
ضمن نهج تتبناه
االمارات ،يقوم على
توسيع قواعدها
إلــى مهبط للطائرات يدعم عملياتها
ف ـ ــي ال ـ ـي ـ ـمـ ــن» ،وذلـ ـ ـ ــك بـ ـع ــدم ــا بـسـطــت
نفوذها في إريتريا.
ووفــق ما ورد في تقرير استخباراتي
نـ ـش ــره م ــوق ــع «ت ــاك ـت ـي ـك ــال ري ـ ـبـ ــورت»
املـ ـتـ ـخـ ـص ــص ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم م ـع ـل ــوم ــات
اس ـت ـخ ـب ــاري ــة ح ـ ــول ال ـط ــاق ــة وال ــدف ــاع
ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط ،فـ ــإن ولـ ــي عـهــد
اإلم ـ ــارات مـحـمــد بــن زايـ ــد ،كـشــف أمــام
ق ـ ـ ــادة ع ـس ـك ــري ــن إمـ ــارات ـ ـيـ ــن رف ـي ـعــي
املـسـتــوى عــن رغـبـتــه فــي «تـعــزيــز دور
البحرية اإلماراتية» في تأمني ساحل
اليمن حتى مضيق باب املندب ،ضمن
خطة استراتيجية لتوسيع االنتشار
الـعـسـكــري فــي مضيق هــرمــز وســاحــل
ال ـي ـمــن وبـ ــاب امل ـن ــدب وح ـت ــى ســواحــل
القرن األفريقي.
تعليقًا على ذلك ،ذكر موقع «العربي»
الشهر املــاضــي ،أن «النفوذ اإلمــاراتــي
املـ ــدعـ ــوم أم ـي ــرك ـي ــا ي ـت ـم ــدد م ــن خ ــال

اس ـت ـئ ـج ــار قـ ــواعـ ــد ع ـس ـك ــري ــة فـ ــي كــل
م ــن إري ـت ــري ــا وج ـب ـيــوتــي وال ـص ــوم ــال
وجــزيــرة سقطرى اليمنية ،باإلضافة
إلــى استئجارها للعديد مــن املــوانــئ،
إمـ ــا الس ـت ـخــدام ـهــا ب ـمــا ي ـخ ــدم حــركــة
الـتـصــديــر واالس ـت ـيــراد ألب ــو ظـبــي ،أو
تعطيلها خــوفــا مــن تــأثـيــرهــا بميناء
جبل علي اإلمــاراتــي ،كما يحصل في
جـيـبــوتــي وعـ ــدن» .وأش ــار املــوقــع إلــى
ً
أن اإلمـ ـ ــارات ،ف ـضــا ّعــن فــوزهــا بحق
إدارة ميناء بربرة ،وقعت عقد إيجار
مل ــدة  30عــامــا لــاس ـت ـخــدام الـعـسـكــري
مليناء عصب في إريتريا ،إضافة إلى
م ـطــارُ ،يـمـكــن ط ــائ ــرات الـنـقــل الكبيرة
الـهـبــوط عـلـيــه .كــذلــك قــامــت بــاالتـفــاق
مع جيبوتي مجددًا على إدارة ميناء
جيبوتي وفــق االتـفــاق الــذي عقد بني
ال ـجــان ـبــن ع ــام  ،2005وال ـ ــذي تــوقــف
ف ــي أواخ ـ ـ ــر ش ـه ــر ن ـي ـس ــان عـ ــام 2015
نتيجة خالف أدى إلى قطع العالقات
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ب ــن ال ـج ــان ـب ــن حـتــى
اتفقا من جديد على إعادتها والعمل
باالتفاق السابق.
ووف ـ ـ ــق «وور أون ذا روكـ ـ ـ ـ ــس» ،ف ــإن
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاف تـ ـص ــاع ــد بـ ـس ــرع ــة ح ـي ـن ـهــا
ً
«بسبب التوترات القائمة أصــا حول
ع ـقــد ملـحـطــة ح ــاوي ــات دورالـ ـي ــه ،وهــي
أكبر ميناء للحاويات في أفريقيا ،ومن
أهم مصادر القوة الناعمة لإلمارات».
وخـتــم الـتـقــريــر بــالـقــول إن االستثمار
اإلماراتي في «أرض الصومال» ،جنبًا
إل ــى جـنــب مــع تـطــويــر عــاقــة عسكرية
أوثق مع مصر والسودان ،وبناء قاعدة
نفوذ في إريتريا« ،سيعطي اإلمــارات
دورًا رائـ ـدًا فــي حـمــايــة قـنــاة السويس
وب ــاب امل ـن ــدب» ،وسيفتح امل ـجــال أمــام
ه ــذه ال ــدول ــة الـعــربـيــة «لـتـظـهــر كالعب
قوي في منطقة القرن األفريقي وشرق
أف ــريـ ـقـ ـي ــا وغـ ـ ـ ــرب املـ ـحـ ـي ــط الـ ـهـ ـن ــدي».
وأضاف املوقع أن «تطوير ميناء عصب
ُيسهم في تقوية العمق االستراتيجي
لــإمــارات لــو حــدث اشـتـبــاك فــي نهاية
املـطــاف مــع إي ــران» ،مــؤكـدًا أن «مرحلة
التوسع العسكري اإلمــاراتــي في غرب
السويس قد بدأت».
وفــي سياق متصل ،قــال «العربي» إنه
م ــن ض ـمــن ال ـت ـط ــورات ال ـخ ـط ـيــرة الـتــي
شهدتها املنطقة تتمثل فــي استيالء
اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــن عـ ـل ــى جـ ــزيـ ــرة س ـق ـطــرى
اليمنية .فوفق املوقع ،تناقلت وسائل
اإلعــام في شباط املاضي خبر تأجير
ال ــرئ ـي ــس ال ـي ـم ـنــي ،ع ـبــد ربـ ــه مـنـصــور
ه ــادي ،جــزيــرة سقطرى لــإمــارات ملدة
 99سنة ،في خطوة «تندرج في سياق
ثـمــن م ـشــاركــة أب ــو ظـبــي ف ــي ال ـح ــرب».
وأضـ ـ ــاف أن «اإلم ـ ـ ـ ــارات تـسـيـطــر على
سـقـطــرى عـسـكــريــا» ،وأن ــه «ج ــرى قبل
م ـ ــدة ن ـق ــل مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب  300مـ ــن أب ـن ــاء
سـقـطــرى إل ــى اإلمـ ــارات لـلـتــدريــب ،قبل
إعادتهم للعب أدوراهــم في الجزيرة».
أمـ ــا االج ـ ـ ــراء ال ـ ــذي وص ـف ــه «ال ـع ــرب ــي»
بـ«األكثر خطورة» ،فهو إعداد اإلمارات
ملشروع منح الجنسية اإلماراتية لكل
سـكــان الـجــزيــرة ،والــذيــن يـقـ ّـدر عددهم
بنحو أربعني ألف شخص .ورأى املوقع
أنه من خالل سيطرة اإلماراتيني على
الـجــزيــرة «يمكن الـقــول إن األميركيني
أكملوا سيطرتهم على املحيط الهندي،
بعد  45سنة من سيطرتهم على جزيرة
دييغو غارسيا ،التي تبعد ثالثة آالف
كيلومتر عن سقطرى .وبذلك أصبحت
طــرق املالحة الرئيسة ،من وإلــى شرق
العالم ،تحت املراقبة األميركية».
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المقابلة
القاهرة ــ جوي سليم
ّ
خالد علي  ،2017ليس خالد علي  .2012هذا ما يؤكده المحامي المصري بنفسه ،أثناء حديثه عن احتماالت ترشحه القوية إلى االنتخابات الرئاسية في
مايو /أيار  .2018ما يقصده المحامي الشاب بهذه المقارنة ،هو تعديل الخطاب الذي أصبح أكثر «واقعية» ،من ذلك الذي اعتمده في استحقاق
«التغيير اآلمن» الذي يمكن أن يأتي بنظره عبر صناديق
 ،2012حين كان مناخ ميدان التحرير ،بأحالمه ومثالياته ،ال يزال مهيمنًا.
الرجل يؤكد أن الشارع يريد َ
ّ
االقتراع .الناشط الذي بلغت شهرته ذروتها في العام األخير ،بعدما تصدر قضية إثبات مصرية جزيرتي تيران وصنافير ،يرى أن األهم هو العمل على
تكوين كتلة تعيد التوازن إلى الشارع .هو ّ
جاد ويعمل على بلورة ًخطابه مع بعض القوى المدنية ،لكن التحدي األكبر أمامه يبقى في كيفية استمالة
ّ
ولعل أكثر المطلوب لتحقيق هذه الغاية ،هو ّ
التنبه فعال إلى أنه ليس بالطوباوية وحدها تحيا الحياة السياسية...
الشارع.

خالد علي

ما دام الناس غير
قادرين على فرض
تغيير من الشارع،
ربما تتغير الموازين
من خالل صناديق
االقتراع
(إي بي إي)

• فلينافسنا السيسي في االنتخابات
ّ
• فضل اإلخوان ترميم دولة مبارك
• يجب إعادة الزخم للقضية الفلسطينية
¶ ل ـقــد أع ـل ـنــت أخ ـي ـرًا إم ـكــان ـيــة تــرشـحــك
الن ـت ـخ ــاب ــات  ،2018إذا ت ــواف ـق ــت حــولــك
القوى الثورية واملدنية .ما الذي اختلف عن
انـتـخــابــات  2014الـتــي رفـضــت املشاركة
فيها بعد ترشحك عام 2012؟
انـتـخــابــات  2014ج ــاءت فــي ظــروف
تـ ـه ـ ّـي ــئ وص ـ ـ ــول وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع إل ــى
الترشح ،بعدما كــان متحكمًا باملرحلة االنتقالية
ومـسـيـطـرًا عـلـيـهــا .حـتــى طــريـقــة إع ــان ــه للترشح
كــانــت بــالـبــزة الـعـسـكــريــة .ذل ــك ك ــان كــافـيــا كرسالة
ـان.
بـعــدم تكافؤ الـفــرص مـعــي ،أو مــع أي مــرشــح ثـ ٍ
املشكلة مــع السيسي لــم تكن الخلفية العسكرية،
فأحمد شفيق وسامي عنان ،املرشحان النتخابات
 ،2012كــانــا مــن خلفية عـسـكــريــة ،لكنهما أمضيا
ً
ف ـت ــرة ف ــي ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي ق ـبــل أن يـتـقــدمــا إلــى
االنـتـخــابــات ،مــا يعني أن الـنــاس تعاملت معهما
باعتبار أنهما بشر وسياسيان خاضعان للتقويم
والنقد .عزوفي عن تلك الدورة ،كان تعبيرًا عن تيار
عام في املجتمع ،ولم يكن موقفًا شخصيًا ،والدليل
أن حجم اإلقبال على تلك االنتخابات كان ضعيفًا
جدًا ،حتى إنه جرى زيادة يوم إضافي لالقتراع.
هذه املرة ،يختلف الوضع من زوايا عدة .فالشارع
ف ــي ح ــال ــة رع ــب ك ـب ـيــرة .رعـ ـ ٌـب بـسـبــب الـسـيــاســات
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـفــاش ـلــة ،رع ـ ـ ٌـب بـسـبــب ال ـص ــراع ــات
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة فـ ــي ل ـي ـب ـيــا وس ـ ــوري ـ ــا والـ ـيـ ـم ــن .يــريــد
ـار بـحــدود آمنة،
املصريون التغيير ولكن فــي مـسـ ٍ
ال يوصلهم إلــى ما تشهده هــذه ال ــدول ،باإلضافة
إلى التغيرات الدولية الكبرى وال سيما مع صعود
اليمني إلى السلطة في الغرب.
¶ لكن الرعب الذي تتحدث عنه من املفترض أن يجعلهم
متمسكني بــاالس ـت ـقــرار أك ـثــر مــن ق ـبــل .مل ــاذا سيذهبون
ـس آخ ــر ،وم ــن خ ــارج املــؤس ـســة الـعـسـكــريــة،
بــات ـجــاه رئ ـيـ ٍ
ضمان االستقرار برأي كثيرين؟
لـهــذا الـسـبــب ،االنـتـخــابــات حــالـيــا هــي أفـضــل آلية
للتغيير .فآلية التظاهر غير آمنة .من يتظاهر قد
يموت أو يدخل السجن ،كذلك بالنسبة إلى إبداء
الــرأي عبر وسائل التواصل االجتماعي وغيرها.
لــذلــك ،قــد تـكــون االنـتـخــابــات هــي اآلل ـيــة الــوحـيــدة
املـتــاحــة اآلن ،بــرغــم أن قــانــون االنـتـخــابــات سـ ّـيــئ،
لكنها الطريقة الوحيدة.

مــن يـخــوض االنـتـخــابــات املـقـبـلــة ،هــدفــه فــي املـقــام
األول تشكيل كتلة تصويتية تعيد ال ـتــوازن إلــى
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ف ــي الـ ـش ــارع ،وت ـع ـبــر ع ــن تـيــار
موجود فيه .في الدورة املاضية ،مع ترشح حمدين
صباحي ،اتضح أنه ليس هناك كتلة حقيقية في
مــواج ـهــة الـسـيـســي .االن ـت ـخــابــات املـقـبـلــة هــي آلية
إلح ــداث ت ــوازن فــي الـشــارع ،حتى لــو لــم نصل إلى
ً
وحاليًا يبدو أن هناك مجاال لهذا األمر ،هذا
الفوزّ ،
ما أستشفه من لغة الناس.
ـ¶ أنت ترى أن اللحظة مؤاتية الستعادة العمل السياسي
الـجــاد وفتح املـجــال الـعــام ،بعدما كــان هناك شبه تسليم
بالوضع الراهن؟
املجال السياسي ينفتح نتيجة الصراع السياسي
واالجـتـمــاعــي .لــو قلنا حــن ج ــرى تــوقـيــع اتفاقية
التنازل عن الجزر إن الناس خائفة ،ملا كنا وصلنا
إلــى الحكم ال ــذي أكــد مصرية الـجــزيــرتــن وال إلى
اللحظة السياسية التي نحن فيها اآلن.
ُ
في  15أبريل /نيسان  ،2016فتح
منذ أول
تظاهرة ّ
ُ
املجال العام ،وضخت دورة جديدة من الدماء في
الحياة السياسية .اآلن يمكن رؤية حزب «الدستور»
ي ـحــاول إج ــراء انـتـخــابــات ،كـمــا أن هـنــاك أكـثــر من
ُ
مبادرة طرحت حول االنتخابات الرئاسية .هناك
بيئة خصبة حاليًا ،لكن فتح املجال ينفتح بحساب
وبثمن ،حتى ولــو أن استعادة الحياة السياسية
سـتـتــم ع ـلــى ش ـكــل م ــوج ــات ،يـعـنــي مـمـكــن نـشــوف
خطوة إلى األمام وخطوة إلى الوراء ،لكن املقاومة
موجودة ومحاوالت فصائل من املعارضة الوطنية
واالجتماعية لتوسعة املجال العام ظاهرة.
وأنا اشترطت توافق القوى الثورية واملدنية ،طبعًا
ليس كلها ،ولكن قــدرًا من القوى التي أستهدفها،
بــالـحــد ال ــذي ي ـقـ ّـدم كتلة تضمن تـكــافــؤ ف ــرص في
االنتخابات املقبلة ،حتى ال نصل الى دورة تفتقر
إلى أي شرط من شروط التنافسية .وفي حال كان
ً
الـسـيـســي ف ـعــا لــديــه شـعـبـيــة ك ـب ـيــرة ،فلنتنافس
ضـمــن قــواعــد عــادلــة ومـنـصـفــة ،ون ــرى مــا ستكون
النتيجة!
ّ
التحول في
¶ تعني ّأن قضية تيران وصنافير هي نقطة
هذا العهد؟
بــال ـتــأك ـيــد .ل ـقــد ج ـ ــاءت ق ـض ـيــة تـ ـي ــران وصـنــافـيــر

لتجعل مصريني كثرًا يضعون عالمات استفهام،
فأصبحت املعادلة على الشكل اآلتي« :هذا النظام
يتنازل عن الجزر ،وهؤالء الشباب ،الذين يقولون
عنهم خــونــة وع ـمــاء ،يــدافـعــون عــن ه ــذه ال ـجــزر».
لذا ،تمثل هذه القضية مفترق طرق في عالقة هذا
العهد مع الناس ،وكذلك في نظرة الناس إلى ثورة
يناير وشبابها.
* لكن هناك وجهة نظر تؤمن بأن السيسي يحمي الدولة
ويضمن اسـتـمــرارهــا ،وهـنــاك مــن سيقول إن املعارضة
تريد الفوضى ولقد «جربناها سابقًا» .مــا هــو الخطاب
الذي ستواجه به هذه القناعة؟
في تقديري إنه ليس أنا فقط ،بل أي أحد سيشارك
فــي االنـتـخــابــات ال يـهــدف فقط إلــى أن يـكــون رقمًا
ً
في املعادلة ،بل يتطلع فعال للفوز .إال أن خطابي
أنــا أو أي أحــد يمثل هــذه الـقــوى ،سيحاول حشد

أزعم أن الشارع يبحث
هذا الظالم،
عن بديل للخروج من ّ
وقضية الجزيرتين مثلت
مفترق طرق

القوى الديموقراطية واالجتماعية ،وليس املدنية
في مواجهة العسكرية ،وال العلمانية في مواجهة
ال ــدي ـن ـي ــة .وعـ ـل ــى ال ـخ ـط ــاب أن ي ــراع ــي ال ـت ـغ ـيــرات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة املـ ــوجـ ــودة ،ي ـع ـنــي أن ي ـت ـســم بــواقـعـيــة
وبعقالنية.
وأنا توقعت أن يغضب الناس من خطابي الحالي،
أو أن ي ــزاي ــد الـبـعــض عـلـيــه طــالـبــا أن ي ـكــون أكـثــر
ص ــدام ـي ــة ،وخ ـص ــوص ــا أن ـن ــا ش ــاه ــدن ــا دمـ ــا كـثـيـرًا
وأن رف ــاق ــا عــديــديــن لـنــا ال ي ــزال ــون ف ــي املـعـتـقــات

والـ ـسـ ـج ــون ،إال أنـ ــه ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ه ـن ــاك ق ـطــاعــات
عريضة تصف الـثــورة وشبابها بأنهم مجموعة
من البلطجية أو في أحسن األحــوال هم مجموعة
عالية ً الـصــوت مــن دون أن يكون لديها مــا تقدمه
حقيقة .لــذلــك ،الخطاب الجديد ،إن جــاز التعبير،
ليس موجهًا إلى مجموعتي أو املؤيدين املعتادين
لهذا الخطاب ،بل إلــى الناس الذين ال يعرفونني
ً
والذين أتمنى أن يشاهدونا ويسمعونا فعال.
¶ ماذا ستقول للناس؟
ّ
مضر .نحن في وضع
اإلكثار من الكالم مع الناس
ّ
اقتصادي واجتماعي يئن كل بيت منه .ولقد سبق
ه ــذا الــوضــع ك ـ ٌ
ـام كـبـيــر (م ــن قـبــل الـسـيـســي) منذ
ّ
«هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه» ،لحد «إنتم
نور عينينا» ،مرورًا بـ«مفيش أسعار رح تتحرك»،
ً
وصــوال إلــى سياسة الـقــروض وقوله «نحن فقراء
قــوي» ،على الرغم من أن هناك بذخًا حكوميًا في
اإلنـفــاق .يمكننا الحديث عن العدالة االجتماعية
وع ــن ال ـف ـســاد ومـكــافـحـتــه إل ــى مــا ال ن ـهــايــة ،ولكن
الـ ـس ــؤال ه ــو ك ـي ــف .وك ـي ــف يـتـحـقــق ذلـ ــك م ــن دون
الناس.
وما دام الناس غير قادرين على فرض ذلــك ،ربما
تتغير املوازين من خالل صناديق االقتراع ،حتى
ل ــو ل ــم يـحـصــل ن ـج ــاح .ل ـكــن بــالـتــأكـيــد ه ـن ــاك فــرق
بــن الكتلة التصويتية التي تتشكل مــن مئة ألف
صوت ،وبني تلك التي تبلغ خمسة أو ستة ماليني.
يبقى الرهان على كيفية إدارة العملية االنتخابية
مــن قبل الـنـظــام .هــل الـنـظــام سيفتح املـجــال بزعم
أنه قوي وألنــه مطمئن إلى النتيجة؟ الرجل حقق
إنـ ـج ــازات ب ــرأي ــه ك ـب ـيــرة وعـظـيـمــة ج ـ ـدًا ،ول ـكــن أنــا
أزعم أن الشارع املصري يبحث عن بديل للخروج
مــن هــذا ال ـظــام ،والـقـفــز عليه إلــى مـســاحــات أكثر
وضوحًا.
فــي الــوقــت نـفـســه ،عـلــى الـخـطــاب أن يـحــافــظ على
س ـق ــف واق ـ ـعـ ــي .ف ـع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ف ــي ت ـجــربــة
الـيــونــان ،لقد طــرح حــزب «سـيــريــزا» خطابًا عاليًا
جدًا ،وحني صعد إلى السلطة لم يستطع أن ينفذه،
فاضطر إلى أن يتخذ خطوة إلى الوراء .فهل يمكن
اآلن أن تحقق عدالة اجتماعية في مصر في املرحلة
املقبلة؟ أنا أزعم أن املرحلة اآلتية يمكنها أن تشهد
تأسيسًا للوصول إلــى العدالة االجتماعية ،ولكن
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عدن ضحية معارك «الشرعية»
ه ــذا الـتــأسـيــس يـحـتــاج إل ــى إرادة سياسية وهــي
ليست موجودة لدى النظام الحالي.
¶ املصريون مدركون لتركيبة املصالح املعقدة بني أحهزة
معينة ،مثل الجيش والشرطة والقضاء .ما هو تصورك
للتعاطي مع هــذا التعقيد في حــال وصولك إلــى الرئاسة،
لئال تتكرر تجربة مرسي الذي كان رئيسًا منفصال عن
أجهزة الحكم؟
ش ـب ـكــة امل ـص ــال ــح مـ ــوجـ ــودة ف ــي م ـص ــر تــاري ـخ ـيــا،
ويتم تفكيكها وتركيبها حسب تــوازن القوى في
الـشــارع .املوضوع ال يتم بالضغط على ّ
زر مــا .لو
ً
حصل نجاح فعال في هذا االستحقاق ،هذا يعني
أنه قد تم تغير في موازين القوى في الشارع ،وأن
هناك كتلة تصويتية أدت إلى هذا اإلنجاز .لو كان
«اإلخــوان» عملوا على حكم ائتالفي وتجمعوا مع
قــوى الـثــورة وقــدمــوا تجربة ديـمــوقــراطـيــة ،مثلما
ممكن أن يحصل حــراك
كــانــوا قــد وع ــدوا ،هــل كــان ّ
في الشارع ضدهم؟ لكنهم فضلوا االستحواذ على
السلطة وتــرمـيــم دول ــة م ـبــارك .هــذا هــو الـفــرق بني
كيفية استخدام الكتلة التصويتية في حالة الفوز،
باعتبارها تعبيرًا عن تيار متنوع ،وليس وجهة
نظر أحادية للذي نجح فقط.
¶ بــال ـعــودة إل ــى ش ــرط تــوافــق ق ــوى ثــوريــة ومــدنـيــة قبل
الـتــرشــح الــرسـمــي .فــي امل ـســار العملي مــا ال ــذي تفعلونه
حاليًا؟ هل هناك لقاءات أو مبادرات؟
هـنــاك ل ـقــاءات مـسـتـمــرة بــن ه ــذه ال ـقــوى ،ولـكــن ال
أس ـت ـط ـيــع أن أف ـص ــح ع ــن ه ــوي ــة ال ـج ـه ــات وال عن
م ـض ـم ــون ه ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات .ل ـك ــن األكـ ـي ــد أن ه ـنــاك
تـنـشـيـطــا ل ـل ـم ـجــال ال ـس ـي ــاس ــي ،والـ ـك ــل يـ ـح ــاول أن
يجيب عن سؤال كيف يمكن الخروج من هذا األمر،
وكيف يمكن خوض معركة انتخابية ناجحة.
¶ ماذا عن دور «اإلخوان» في هذا املسار؟
هذا سؤال ُيطرح عليهم .يبدو أنهم اتخذوا خطوة
ً
إلى الوراء ،بغرض التفاوض مع الدولة .يعني مثال
هم لم يشاركوا في انتخابات اتحادات الطلبة ،وال
الـنـقــابــات املـهـنـيــة ،أو انـتـخــابــات مجلس الشعب.
وهــذا كان قــرارًا منهم .بالتأكيد ،هناك مفاوضات
غ ـي ــر م ـع ـل ـنــة ب ـي ـن ـهــم وبـ ــن الـ ــدولـ ــة ،وقـ ــد ي ـكــونــوا
يجهزون ملرشح أيـضــا ،وقــد يتحالفون مــع أنــاس
ً
من املحسوبني على الــدولــة بهدف أن يكون رجال
تابعًا للنظام في مواجهة رجل تابع للنظام.
¶ في برنامجك االنتخابي هذه املرة ،ماذا سيكون موقفك
من «كامب ديفيد» ومن الصراع العربي ـ اإلسرائيلي؟
املــوقــف مــن مـعــاهــدة «كــامــب ديـفـيــد» لــن يختلف عن
املــوقــف منها فــي برنامجي عــام  ،2012أي استمرار
االلـتــزام بها مع إعــادة النظر بمضمونها ،بالتزامن
مع إعادة الزخم للقضية الفلسطينية والوصول إلى
تسوية عادلة يرضاها الشعب الفلسطيني والشعوب
العربية ،بعدما توارت هذه القضية بفعل الصراعات
العربية .اآلن ،نحن في نقطة أسوأ من تلك التي وصلنا
إليها في  1996أو  ،2000ويجب إعطاء هذا امللف حقه
وإيضاح الصورة ،وخصوصًا أنه في اإلعالم أصبح
خــاضـعــا لــوجـهــات الـنـظــر وفـقــا لـلـصــراعــات األخ ــرى،
حـيــث يـتــم ال ـه ـجــوم عـلــى الفلسطينيني .ول ـقــد قمت
سابقًا بحملة شعبية ألشقائنا الفلسطينيني خالل
الحرب األخيرة على غزةّ ،
ملدهم باألدوية.
األزمة السورية؟
¶  ...وبالنسبة إلى
ّ
األزم ــة ال ـســوريــة مـعــقــدة وق ــد تـحــولــت إل ــى مسرح
لـلـقــوى السياسية عـلــى مـســاحــة ال ـشــرق األوس ــط،
لــدرجــة أن امل ـفــاوضــات أصـبـحــت تـتــم بــن روسـيــا
وتــركـيــا وأم ـيــركــا .حـتــى إن الـسـعــوديــة وإيـ ــران ،لم
ت ـعــودا أرقــامــا حــاسـمــة فــي امل ـعــادلــة .أن ــا أعـتـقــد أن
أي ن ـجــاح فــي امل ـلــف ال ـس ــوري ،هــو ره ــن بالشعب
ال ـس ــوري عـبــر ط ــرح ح ــل ف ــي سـبـيــل ال ـح ـفــاظ على
الدولة والحؤول دون تفتيتها.

أزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ت ـ ـق ـ ـت ـ ـحـ ــم ح ـ ـيـ ــاة
ال ـي ـم ـن ـيــن ف ــي ال ـج ـن ــوب ،ت ـحــدي ـدًا
مدينة عــدن ،حيث العاصمة التي
أعلنها الرئيس املستقيل عبد ربه
منصور هادي ،واحة لألمان .هذه
املرة كان عنوان االشتباكات مطار
ع ــدن ال ــدول ــي الـ ــذي هـ ـ ّـدد املــؤتـمــن
عليه وقائد قوات حمايته ،العميد
صــالــح ال ـع ـم ــري ،امل ـع ــروف ب ــ«أبــو
ق ـح ـطــان» ،بــوقــف املــاحــة الـجــويــة
ف ـي ــه إذا لـ ــم تـ ـص ــرف «ال ـش ــرع ـي ــة»
مرتبات قواته.
جراء هذا التهديد ،أمر هادي ألوية
الحماية الــرئــاسـيــة ،الـتــي يقودها
مهران القباطي وبسام املحضار،
باستالم حماية املطار من العمري،
لكن األخير رفــض التسليم .ورغم
دخ ـ ــول وسـ ـط ــاء ع ــدي ــدي ــن ،ت ـحـ ّـول
ال ـخــاف كــال ـعــادة ،إل ــى اشتباكات

أظـهــرت بــوضــوح كــل مــا كــان يقال
عن الصراع الخفي بني السعودية
مــن جـهــة ،وب ــن اإلمـ ــارات العربية
من جهة أخرى ،وحلفاء الطرفني.
اإلمارات ،كما تنقل مصادر محلية،
ط ــالـ ـب ــت ق ــواتـ ـه ــا إب ـ ـقـ ــاء ال ـع ـم ــري
وقـ ــوات فــي إدارة امل ـط ــار ،وه ــو ما

إيران تعزز حضورها
في خليج عدن
بتمديد عمل مدمرة
وبارجة

رأت فيه قــوات هــادي ونائبه علي
محسن األحمر ،املدعومة سعوديا،
ّ
«تمردًا» على «القرارت الرئاسية»،
وهـ ـ ــو مـ ــا دفـ ـعـ ـه ــا إلـ ـ ــى م ـح ــاص ــرة
املطار ،األمر الذي تسبب في اندالع
معارك وقطع طرق .لم ّ تصمت أبو
ظـبــي عـلــى ذل ــك ،فـتــدخــل طيرانها
املـ ــروحـ ــي وق ـص ــف م ــواق ــع ل ـق ــوات
الحماية الرئاسية التابعة لهادي،
ف ـي ـم ــا أعـ ـل ــن مـ ــا ي ـس ـم ــى «ائـ ـت ــاف
املقاومة الجنوبية» تأييده لهادي،
وطــالـ ّـب فــي بـيــان اإلم ـ ــارات بوقف
«التدخل العسكري في عدن».
وفي حال رضخ هادي وبقي «أبو
ق ـح ـط ــان» مـحـكـمــا س ـي ـطــرتــه على
مطار عدن ،سيجد األول نفسه في
تراجع مستمر وضعف كبير أمام
القيادات التابعة لإلمارات.
فـ ـ ــي الـ ـجـ ـبـ ـه ــة امل ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة ،أع ـل ـن ــت

وزارة ال ــدف ــاع ،ال ـتــاب ـعــة لـحـكــومــة
«اإلن ـ ـقـ ــاذ ال ــوطـ ـن ــي» ف ــي ص ـن ـعــاء،
التمكن مــن السيطرة على مواقع
فــي مــديــريــة نـهــم ،ش ــرق العاصمة
صنعاء .ونقلت وكالة «سبوتنيك»
الــروسـيــة عــن مـصــدر عـسـكــري في
ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ق ــول ــه إن «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
ّ
والقوات املتحالفة معها «سيطروا
على  12موقعًا في جبال املدفون،
واملنارة ،والقتب ،واملريحات ،ويام،
كانت تتمركز فيها ّ
قوات هادي».
إلــى ذلــك ،قــال قائد الـقــوة البحرية
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،األم ـ ـيـ ــرال ح ـب ـيــب ال ـلــه
سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاري ،إن «امل ـ ـ ــدم ـ ـ ــرة ال ـ ــون ـ ــد»
و«بارجة بوشهر» في خليج عدن
سـتـبـقـيــان لـخـمـســة أش ـه ــر ،معلنًا
التمكن للمرة األولى من عبور رأس
الرجاء الصالح جنوب أفريقيا.
(األخبار)

مقالة تحليلية

مشاريع عراقية تسابق التحالفات االنتخابية
نور أيوب
بانتظار إق ــرار دمــج انتخابات مجالس املحافظات
بــاالنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة امل ـق ــررة فــي نـيـســان ،2018
لم تتبلور صيغة التحالفات السياسية في العراق
بعد ،حتى ّأن القانون االنتخابي لم ُيبت به .ويطغى
النقاش الــدائــر حــول شكل القانون االنتخابي على
املشهد السياسي واألروقــة السياسية الداخلية ،إذ
سيحدد هذا القانون شكل التحالفات وطبيعتها.
ويــأتــي ح ــراك «الـتـيــار ال ـص ــدري» األخ ـيــر للمطالبة
بتشكيل «مفوضية انـتـخــابــات وتغيير أعضائها
وقانونها» ،وهو ما وافق عليه رئيس الوزراء حيدر
العبادي .وإلى أن تبصر «املفوضية» الجديدة النور،
ومعها القانون االنتخابي الجديد ،ليس واضحًا ـ إلى
اآلن ـ سوى املشاريع السياسية لبعض القوى.
ً
ّ
مثالّ ،إن مشروع «التسوية السياسية» الذي يروجه
رئ ـيــس املـجـلــس اإلس ــام ــي األع ـلــى ع ـمــار الحكيم،
يـصـ ّـب مباشرة فــي سـيــاق حملته االنتخابية ،ألن
مـشــروع الحكيم السياسي هــو «تحقيق مصالحة
تاريخية بني ّ
مكونات الشعب العراقي من أجل إعادة
بـنــاء الــدولــة ومــؤسـســاتـهــا ،وتــرمـيــم الـثـقــة املـفـقــودة
بني مختلف الشرائح االجتماعية» ،وذلــك في إطار
اإلعداد ملرحلة «ما بعد داعش».
م ــع ذل ـ ــك ،ي ـب ـقــى مـ ـش ــروع ال ـح ـك ـيــم ،امل ـت ــأرج ــح بني
الدعم الخارجي والصد الداخلي ،في إطــار الحراك
ّ
يستمر العمل على إجـهــاض ما
الـسـيــاســي ،فيما
ـاب تـعــود إلــى الــرؤيــة الّـخــاصــة بمجمل
سـبــق ألس ـبـ ٍ
القوى السياسية ،وإلى صعوبة تحقق مصالحة في
ّ
للمكون السني.
ظل غياب تمثيل حقيقي
ٌ
مطروح ّ
بقوة يقوده الجناح اآلخر في
مشروع آخر
«التحالف الوطني» ،املتمثل في «كتلة دولة القانون»
بزعامة نــوري املالكي ،وهــو «األغلبية السياسية»،
أي الـسـعــي إل ــى حـصــر اللعبة ضـمــن دائ ــرة الـقــوى
«الـكــاسـيـكـيــة» ،وإع ــادة إنـتــاج أغلبية نيابية ّ
تعبد
الطريق للمالكي للعودة إلى قلب املشهد السياسي
و«صناعة دولة رئيس الحكومة املقبل».
في مقابل املالكي ،يتوافق مشروع زعيم «التيار
ال ـصــدري» مقتدى ال ـصــدر ،مــع املطلب الرئيسي
ل ـل ـش ــارع ،وه ــو «اإلصـ ـ ــاح ال ـس ـيــاســي وم ـحــاربــة
الـفـســاد» .ويــأتــي املـشــروع فــي سياق الـصــراع مع
املالكي ،إذ أعلن الصدر أكثر من ّ
مرة رفضه عودة
نــوري املالكي إلــى رئــاســة ال ــوزراء .ويــرى الصدر
فــي ال ـحــراك الـقــائــم واملـطــالــب بـ«تغيير املفوضية
والـقــانــون االنتخابي» بابًا ِّ
للحد ـ ـ قــدر املستطاع
ـ ـ مــن عــدد مقاعد املــالـكــي وحلفائه فــي الـبــرملــان.
كذلك ،يتقاطع مشروع الصدر مع مشروع رئيس
ّ
كتلة «الوطنية» إياد علوي ،الداعي إلى «اإلصالح
وبـنــاء الــدولــة املدنية وتحقيق العدالة االجتماعية
وتغيير نمط السياسة الحالية» ،وذلك باالستبدال
ب ــال ــوج ــوه ال ـس ـيــاس ـيــة أخ ـ ــرى «ن ـظ ـي ـفــة» شبيهة

بحكومة «التكنوقراط» الحالية.
أما العبادي ،فله مشروعه الخاص بالبقاء في رئاسة
تحالف ّ
يخوله لذلك ،لكنه
الحكومة لوالية ثانية وبناء
ٍ
ّ
يصطدم إلى اآلن بأمرين :األول مقبولية البقاء في
املنصب لدى القوى املختلفة ،والثاني الطرف الداعم
ّ
واملؤيد لذلك .فالعبادي ،بإجماع الفرقاء العراقيني،
ه ــو «خ ـي ــار امل ــرح ـل ــة» ،أو «خ ـي ــار ال ــاخ ـي ــار» ،فيما
يـعـ ّـول ّهــو على «االن ـت ـصــارات على تنظيم داعــش»
التي ُحققت في عهده ،والدعم الخارجي له ـ تحديدًا
األميركي والبريطاني على ما يبدو ـ لكن ذلــك كله
ّ
مــرهـ ٌ
زك ــاه مــن خلف الكواليس .هنا ّ
تعبر
ـون بمن
مصادر سياسية رفيعة ،في حديث إلى «األخبار»،
عــن «التململ مــن االرت ـهــان الـخــارجــي» ،األمــر الــذي
ّأدى إلى سحب الدعم عن العبادي وتركه في ساحة
الصراع والبحث عن حليف.
ّ
على جهة مقابلة ،لــم تـطــرح أط ــراف املـكـ ّـون السني
حتى اآلن أي مـشــروع واضــح فــي ظــل غياب قياد ٍة
حقيقية تعكس تـطـلـعــات شــرائ ـحــه ،لـكــن مــا يــدور
في الكواليس يشي ّ
بنية لــوالدة قيادة جديدة ،وهو
مسعى رجــل األعـمــال خميس الخنجر ،إلــى إعــادة
تــرتـيــب «ال ـب ـيــت الـسـنــي ال ــداخ ـل ــي» ،وملـلـمــة وجــوهــه
امل ـت ـنــاثــرة ف ــي مـحـيــط الـ ـع ــراق ،مــدعــومــا م ــن بعض
قيادات «البعث» والعشائرية.
بــال ـتــوازي مــع ذل ــك ،لــم يتضح املــوقــف ال ـك ــردي من
اإلقليم
االنتخابات بعد ،خصوصًا مع رفض زعيم
ً
مسعود البرزاني ،خوض الغمار االنتخابي ،إضافة
إلى خالفاته ّ
ّ
الكردية ،والنقمة
الحادة مع باقي القوى
الـشـعـبـيــة ع ـلــى أدائ ـ ـ ــه ،ف ــي ظ ــل ح ــدي ـ ٍـث ع ــن فـســاد
قتل سبعة أشخاص وأصيب اكثر من مئتين في
بغداد أول من أمس (أ ف ب)

مستشر في دوائ ــره الضيقة وصــل إلــى حـ ّـد مئات
ٍ
ماليني من الدوالرات.
وت ـخ ـلــص املـ ـص ــادر امل ـت ـقــاط ـعــة ،ال ـت ــي ق ـ ّـدمّــت هــذه
املطالعة للمشهد السياسي الـعــراقــي املـتـقــلــب ،إلى
أنه إلى اآلن «الحراك غير فعلي بسبب افتقاد البالد
الـقــانــون االنـتـخــابــيً ...فالتحالفات لــن تحسم قبل
إقــرار القانون» ،مضيفة أن «القانون الجديد ،الذي
سيعرض للتصويت على البرملان ،قد ّ
يقدم الكتل
ّ
الكبيرة على الصغيرة ،أو العكس ،وسيكون مقدمًا
للبحث بشكل التحالفات وتركيبها».
وفي ظل صراع املشاريع الحالية ،فإن حراك مختلف
القوى يهدف إلى «رفع السقف التفاوضي للتحالفات
املقبلة» .وتستشهد املـصــادر بــأن «العبادي يناور
حاليًا ويـطــرح أمــام ّ
مقربيه إنـشــاء حــزب جــديــد ،أو
قائمة جديدة ليرفع سقف املفاوضات داخــل دولة
ّ
وقت يحاول فيه الصدر وعلوي
القانون» ،وذلك في ٍ
تحالف «عابر
إنتاج
ومحاولة
تقريب وجهات النظر،
ٍ
للطوائف».
ّ
وترى مصادر مطلعة أن حراك الصدر هدفه «إثارة
انتباه معظم الكتل النيابية بشعار اإلصــاحّ ،
وقوة
القاعدة الشعبية ،لتجييرها ملصلحته في مواجهة
املالكي» ،فيما تصف مصادر منشقة عن «التيار
الصدري» أن «شتاتًا كبيرًا يسود التيار ،األمر الذي
يعني أن مقتدى لن يجازف أكثر ،خصوصًا أنه في
أحسن الظن لن يتجاوز عدد مقاعده  25مقعدًا».
ّ
لـ ــذا ،ت ـبــدو خ ـي ــارات ال ـص ــدر م ـح ــدودة ب ــن ع ــاوي
والعباديّ :
األول لتقاطع الرؤية السياسية «الحالية»،
ّ
ورغبة علوي في العودة رئيسًا للوزراء ،إلى جانب
ّقوته املالية في تمويل الحملة االنتخابية ،أما الثاني،
فلرغبة العبادي في البقاء رئيسًا للوزراء والبحث
حليف ذي شعبي ٍة قــويــة ،وهــو بــذلــك يستطيع
عــن
ٍ
تجيير األص ــوات لــه ،خصوصًا أن الـصــدر ال يــزال
ع ـلــى ات ـص ــال غ ـيــر م ـبــاشـ ٍـر بــاملــرج ـع ـيــات الــديـنـيــة،
ومـحــافـظــا عـلــى عــاقـتــه مـعـهــا ،عـلــى عـكــس جميع
أمر يدركه العبادي ّ
السياسيني .هذا ٌ
جيدًا للبقاء في
منصبه ،لكن ما هو مستبعد تركيب تحالف ثالثي
ّ
َ
األخيرين في
بني الصدر ـ علوي ـ العبادي ،لرغبة
رئاسة الــوزراء ،ما قد يدفع العبادي إلى العودة إلى
«بـيــت ال ــدع ــوة» حـيــث تشتعل راه ـنــا منافسته مع
املالكي.
األمني العام للحزب ،نوري ّ
هنا تحديدًا تلفت مصادر مطلعة إلــى أن مصلحة
الـصــدر تقتضي التحالف مــع الـعـبــادي ،والـعــودة به
رئـيـســا ل ـلــوزراء إلمـكــانـيــة الـضـغــط عـلـيــه ،وهــو أمـ ٌـر
ّ
قــد يـفـشــل بــه مــع ع ـ ــاوي .أم ــا الـحـكـيــم ،فسيكون
حليفًا مع املالكي ،إلى جانب بعض قيادات «الحشد
الشعبي» وفصائل ّ«املقاومة العراقية».
أمام هذا املشهد املعقدّ ،
يقر الجميع بضعف الدولة
وهـشــاشــة الـحـكــومــة ،مــا يـشـيــر إل ــى الـنـيــة بــابـتــزاز
ّ
سيؤدي الحقًا إلى تهديد
الشارع بمختلف ألوانه ،ما
سالمة العملية االنتخابية نفسها.
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ُ
«أنصار الله» تشهر سيرة رجلها األمني األول :أبو حسن
اليمن

كل عام يحيي الشعب اليمني الذكرى
السنوية ليوم الشهيد ،لكن هذه السنة
حفلت بإشهار رحيل قائد عرفته مواطن
ِ
النزال قائدًا ّعسكريًا وأمنيًا فذًا ،وحاولت
الشائعات النيل منه على أكثر من صعيد
علي شرف َ
المحطوري
ُ
ك ـش ــف ال ـل ـث ــام أخـ ـيـ ـرًا ع ــن شخصية
ّ
مهمة فــي «حــركــة أنـصــار ال ـلــه» ،هي
األولــى على الصعيد األمني .إنه طه
ح ـســن إسـمــاع ـيــل امل ــدان ــي ،امل ـســؤول
األمني األول لـ«أنصار الله» ،والحقًا
«اللجان الشعبية األمنية» املنثبقة
م ـ ــن ث ـ ـ ـ ــورة  21س ـب ـت ـم ـب ــر (أيـ ـ ـل ـ ــول)
 ،2014وق ـ ــد ت ـق ـلــد م ـن ـصــب «ع ـضــو
اللجنة األمنية العليا» عقب اإلعالن
الدستوري في  7شباط  2015عندما
تـسـلـمــت «ال ـل ـج ـنــة ال ـث ــوري ــة الـعـلـيــا»
قيادة البالد.
طــه امل ــدان ــي ،وكنيته الـشـهـيــرة «أبــو
ح ـس ــن» ،امل ــول ــود ع ــام  1979ينتمي
إل ــى أسـ ــرة عــري ـقــة .ه ــو ال ــرج ــل ال ــذي
ع ــرف ـت ــه امل ـس ــاج ــد والـ ـسـ ـج ــون ث ــائ ـرًا
ب ـه ـت ــاف ال ـص ــرخ ــة ال ـش ـه ـيــر «امل ـ ــوت
ألمــري ـكــا» ،كــأبـســط مــوقــف حـيـنــذاك،
عندما تحركت ثلة قليلة في مواجهة
الهجمة األميركية على املنطقة في
عهد جورج بوش االبن.
ح ــن والدت ـ ـ ــه ،ك ــان وال ـ ــده ح ـســن بن
إس ـم ــاع ـي ــل ي ـش ـغ ــل م ـن ـص ــب «ع ــام ــل
ق ـض ــاء مـ ـي ــدي» ،وهـ ــو راب ـ ــع أقـضـيــة
محافظة حجة وفق التقسيم اإلداري
ف ـ ــي ذل ـ ــك الـ ـ ـح ـ ــن .كـ ــذلـ ــك ك ـ ــان ج ــده
إسماعيل املــدانــي مــن كـبــار موظفي
الــدولــة في عهد اإلمــام يحيى حميد

محنة السجن في تبلور شخصيته
امل ـج ـب ــول ــة م ــن أس ــاس ـه ــا ع ـل ــى طـبــع
هادئ وأعصاب باردة ،وهي خصال
ذات ـي ــة ال ب ــد م ــن تــوافــرهــا لـكــل رجــل
أمن يمر بظروف عادية ،فكيف حني
تـكــون ال ـظ ــروف اسـتـثـنــائـيــة :حــروب
وث ـ ــورة وك ـف ــاح مـسـلــح ف ــي مــواجـهــة
غزو.
أواخ ـ ــر  ،2006ب ـعــد ان ـت ـه ــاء ال ـحــرب
الـثــالـثــة ،ك ــان ال ـخ ــروج مــن الـسـجــن.
انـ ـطـ ـل ــق أبـ ـ ــو حـ ـس ــن م ـ ـبـ ــاشـ ــرة إل ــى
امل ـيــدان ،ولـحــاجــة «ال ـثــوار األح ــرار»
إل ـ ـ ــى ج ـ ـهـ ــاز أم ـ ـنـ ــي ي ـس ـت ـط ـل ــع ل ـهــم
ويحميهم ويـكــون لهم ظهيرًا ،جاء
الرجل املناسب في الوقت املناسب،

ُ
لـيـكــون املــدانــي خـيـ َـر مــن تـلـقــى على
عاتقه هذه املسؤولية.
م ــا ب ــن ال ـحــربــن ال ـثــال ـثــة والــراب ـعــة
م ـ ــدة ق ـص ـي ــرة لـ ــك ت ـس ــاع ــد ع ـل ــى أن
ٌّ
يتفرغ الـثــوار كــل فــي مجاله ،فظهر
أب ــو ح ـســن ع ــام ّ 2007إبـ ــان ال ـحــرب
ً
الرابعة رجال ال ُيشق له غبار ،وفيها
ُج ــرح ث ــاث م ــرات كــانــت لــه بمنزلة
أول ـ ــى ال ـن ـي ــاش ــن .ه ـنــا بـ ــدأ امل ــدان ــي
تظهر شخصيته كقائد يجمع بني
األمن والعسكر.
ع ــام ّ ،2008إب ــان ال ـحــرب الـخــامـســة،
ُ
تأكدت عسكريته إلى جانب موقعه
األمني حينما أدار املواجهة باقتدار
فــي منطقة آل حـمـيــدان فــي مديرية
س ـح ــار ب ـص ـع ــدة ،ل ـت ـقــع ع ـل ــى يــديــه
ورفـ ــاقـ ــه مـ ــا ع ـ ــرف آنـ ـ ـ ــذاك ب ـم ـج ــزرة
ال ــدب ــاب ــات .وحـيـنـمــا شـنــت السلطة
ال ـحــرب ال ـســادســة (،)2009/08/10
أوكلت إليه مهمة الدفاع عن منطقة
الـصـعـيــد فــي ص ـعــدة ،ف ــأدار معركة
م ـن ـط ـقــة املـ ـق ــاش امل ـح ــاذي ــة لـصـعــدة
ب ـك ـفــاء ة ح ـتــى ال ـن ـصــر ف ــي مــواجـهــة
الـفــرقــة األول ــى م ــدرع الـتــابـعــة للفار
ع ـل ــي م ـح ـســن األحـ ـم ــر وم ـجــام ـي ـعــه
التي عرفت بالبشمرقة.
رغم وقائعه العسكرية ،فإن األخطار

ثمة تعتيم يقابل الشائعات عن كيفية وتاريخ استشهاد المداني
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الدين ،وشارك في معارك نجران في
مواجهة جيش عبد العزيز آل سعود.
تلقى أب ــو حـســن تعليمه االبـتــدائــي
ف ــي مـ ـي ــدي ،وعـ ـق ــب ذل ـ ــك ان ـت ـق ــل مــع
والـ ـ ــده وأس ــرت ــه إلـ ــى مــدي ـنــة صـعــدة
حـيــث أكـمــل االبـتــدائ ـيــة واإلع ــدادي ــة،
وتوافرت له ظروف أفضل لالحتكاك
بالنشاط الثقافي والبيئة ُ
العلمائية
ُ
امل ـش ـهــورة بـهــا «م ـحــاف ـظــة ال ـس ــام».
كـ ــان ت ـخــرجــه م ــن ال ـث ــان ــوي ــة ال ـعــامــة
مــن مــدرســة جـمــال عـبــد الـنــاصــر في
صنعاء ،ثم التحق بجامعة صنعاء
ف ــي كـلـيــة الـشــريـعــة وال ـق ــان ــون حتى
عام .2003
ّ
م ــث ــل وجـ ـ ـ ــوده فـ ــي صـ ـع ــدة «ف ــرص ــة
العمر» كي يطلع عن كثب على حركة
الـسـيــد حـســن ب ــدر ال ــدي ــن الـحــوثــي،
فــانـطـلــق م ــع ث ـلــة م ــن رف ــاق ــه بـهـتــاف
ال ـصــرخــة ف ــي جــامــع اإلم ـ ــام ال ـهــادي
فــي ص ـعــدة ( ،)2003/3فـيـمــا تــزامــن
ذلك مع زيــارة للرئيس السابق علي
عبد الله صالح وكان في طريقه إلى
السفر ألداء فريضة الحج .آنذاك نجا
املداني من االعتقال ليقع فيه الحقًا
عقب رفع الهتاف في الجامع الكبير
ف ــي ص ـن ـعــاء ّإب ـ ــان أدائ ـ ــه امـتـحــانــات
الـسـنــة الــراب ـعــة فــي جــامـعــة صنعاء
عام .2003
ُعـ ـ ـ ــرف أبـ ـ ــو حـ ـس ــن ب ـح ـس ــه األمـ ـن ــي،
وف ـ ــق ق ــري ـب ــن مـ ـن ــه ،ف ـي ـم ــا أس ـه ـمــت
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أفقيا

ّ
السويسري مــن الـقــرن الــرابــع عشر – كتاب بملكية ارض – -2
 -1بطل اإلستقالل
فنانة لبنانية اكتشفها األخوين رحباني – طيور السالم –  -3بحر – عاصمة والية
األميركية وأكبر مدنها –  -4خليج ليبي في املتوسط – نوتة موسيقية
جورجيا
ّ
–  -5أوعـيــة – مــدقــة كبيرة –  -6حـيــوان خــرافــي – قطع األم ــر – نهر فــي سويسرا
وفرنسا ومن أغزر أنهر فرنسا –  -7والدة – ّ
حمام بخاري – قلب اإلناء على رأسه
– ُ -8يستخرج من الشمندر – قصة للصحافي الراحل جورج ابراهيم الخوري – -9
وقاض ونقيب محامني
إسم مدينة ونهر أوسترالي غرب سيدني –  -10وزير راحل
ٍ
أسبق

عموديًا

ّ
سويدية راحلة ومن كبار نجوم السينما في الثالثينات من
 -1ممثلة سينمائية
ُ
القرن املاضي ّ
لقبت باملعبودة واشتهرت بعد أن لعبت دورا في فيلم صامت – -2
ّ
عتاب – رقاد – إضطرم وتلهب –  -3عملة آسيوية – ماء كثير – قرأ الكتاب بسرعة
–  -4مكتب ومركز حكومي – سماء باألجنبية –  -5فارقت الحياة – دولة آسيوية
ُ
ّ
الشتوي
تعرف اليوم بإسم ميانمار –  -6ظهر الطائرة – للتعريف –  -7غطاء سريره
– ّمن أسماء الفأس –  -8أمكنة يرتقيها الخطباء – ماركة مفاتيح وغاالت عاملية – -9
نق الضفدع – نهر في أواسط روسيا ومن ّ
أهم روافد فولغا –  -10زعيم لبناني راحل

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
مقسم إلى
كبيرة وكل مربع كبير ّ
 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

 -1ألكسندروف –  -2برلني – ما –  -3سبي – جم – تيس –  -4كارل – وأد –  -5اب – جبل – وجد –
 -6راسني – خيبر –  -7دون – برن –  -8شرم – سوط – قد –  -9بيوت – كوبرا –  -10حس – الرمس
 -1أوسكار – شبح –  -2باب ادريس –  -3كبير – سومو –  -4سر – لجني – تا –  -5نلج – بن –
 -6ديمول – بوكر –  -7رن – خرطوم –  -8تدوين – بس –  -9فمي – جب – قر –  -10اسعد رشدان
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مشاهير 2507

حلول الشبكة السابقة

عموديًا

حل الشبكة 2506
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رئيس دولة فرنسي ( )1974-1911ورئيس جمهورية حتى وفاته .تولى
رئاسة الوزارة في بالده في عهد الزعيم الفرنسي شارل ديغول
إعداد
نعوم
مسعود

 = 9+10+9+5+3+1نوع من األسماك ■  = 7+6+4+2صمت مطبق ■ 8+11
= ّ
تهيأ للحملة في الحرب

حل الشبكة الماضية :إقبال األحمد

االثنين  13شباط  2017العدد 3103

العالم

◄ وفيات ►

المداني
ً
األم ـن ـي ــة ك ــان ــت ت ـس ـتــدعــي رج ـ ــا ذا
نـبــاهــة .هـكــذا ،مــا إن تنتهي معركة
عسكرية كبيرة أو صغيرة ،إال وتبدأ
معاركه الخاصة به في تأمني كامل
املناطق التي تستلزم انتشارًا أمنيًا
ل ـع ــدد كـبـيــر م ــن ال ــرج ــال ،وه ــو إلــى
جــانـبـهــم يـتـفـقــدهــم مــوص ـيــا إيــاهــم
ب ــأن يـكــونــوا عـلــى أخ ــاق عــالـيــة مع
املجتمع ،وأن َّيسهروا لتأمني حركة
الناس دون ِمنةٍ على أحد ،أو انتظار
الشكر ،كما يقول املقربون منه.
ّ
األمني ،سهر طه املداني
من موقعه
عـ ـل ــى تـ ـح ــدي ــث وت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـجـ ـه ــاز
األم ـ ـنـ ــي لـ ـ ـ «أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ،وج ـع ـلــه
ً
م ـن ـف ـص ــا ع ــن «الـ ـعـ ـسـ ـك ــري» ،حـتــى
اس ـت ـحــق بـ ـج ــدارة أن ي ـق ــدم خـبــرتــه
الـطــويـلــة إل ــى «ثـ ــورة  21سبتمبر»
س ـنــة  ،2014لـتـنـبـثـ ّـق مـنـهــا «ل ـجــان
أم ـن ـيــة شـعـبـيــة» مــث ـلــت ق ــوة إس ـنــاد
ألجهزة الدولة ،األمر الذي مكنه من
بسط األم ــن على أوس ــع نـطــاق ،كما
تـحـقــق تـحــت إش ــراف ــه تـفـكـيــك مـئــات
الخاليا املتصلة بتنظيم «القاعدة»
واألخ ـ ـط ـ ـب ـ ــوط ـ ـ ـ ـ األحـ ـ ـم ـ ــر ،م ـل ـح ـقــا
ب ــأج ـه ــزة االس ـت ـخ ـب ــارات األج ـن ـب ـيــة
هزائم كبرى.
ح ـي ـن ـمــا اض ـ ـطـ ــره ال ـ ــواج ـ ــب إل ـ ــى أن

ي ـ ـت ـ ـصـ ــدى لـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــدوان األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ـ ـ
الـسـعــودي ،بــادر بنفسه إلــى إسناد
رفاقه حتى فاقهم صمودًا ،وسبقهم
إل ــى ال ـش ـه ــادة ف ــي س ــاح ــات ال ــدف ــاع
ال ــوط ـن ــي (ث ـ ّـم ــة ت ـك ـتــم م ـت ـع ـمــد عـلــى
م ـك ــان وت ــاري ــخ ووق ـ ــت اس ـت ـش ـهــاده
رغ ـ ــم ك ـ ـ ّـم ال ـش ــائ ـع ــات ال ـك ـب ـي ــر ح ــول
ذلك) محققًا بذلك منتهى ما يتمناه
ك ـث ـيــرون ع ـلــى الـصـعـيــد الـشـخـصــي
ب ـعــد رح ـل ــة ك ـفــاح ـيــة ك ــان ــت عظيمة
األثــر ،بما تــرك خلفه من إرث ثوري
زاخر بعطاء .وقد وصفه السيد عبد
املـلــك ب ــدر الــديــن الـحــوثــي بــأنــه كــان
«كثير املعونة ،قليل املؤونة».
ّ
تبقى اإلش ــارة إلــى أن مــن املفارقات
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــرة املـ ـ ــدانـ ـ ــي – وه ـ ـ ــو أح ــد
رج ــاالت الصف األول ـ ـ أنها صــارت
ذات اتـ ـص ــال ع ـم ـيــق ب ـت ــاري ــخ وط ــن
وش ـع ــب ،أن ـه ــا صـ ــارت ذات ات ـصــال
عميق بـتــاريــخ وط ــن وش ـعــب ،حتى
إن مـ ـسـ ـق ــط رأس ـ ـ ـ ــه مـ ــدي ـ ـنـ ــة مـ ـي ــدي
الساحلية املطلة على البحر األحمر
هي اليوم إحدى أهم وأخطر املنافذ
الشمالية الغربية للبالد التي تكبد
قوى الغزو والعدوان خسائر كبيرة
دون أن تتمكن هــذه مــن تحقيق أي
تقدم ُيذكر.

تقرير

تتوسط لدى
قطر
ّ
إسرائيل :غزة جيرانكم!
تلعب قطر دور الوسيط
بين إسرائيل و«حماس»
عبر التسويق لمجموع
اقتراحات تنطوي
على حلول لتحديات
ولمشكالت اقتصادية
واجتماعية يواجهها
قطاع غزة ،لكن هذه
العروض تتعامل معها
تل أبيب كفرصة لمزيد
من االبتزاز الذي يهدف
إلى انتزاع تنازالت مقابلة
أعلن الوسيط القطري بني إسرائيل
وحــركــة «ح ـم ــاس» ،الـسـفـيــر الـقـطــري
ل ـ ـلـ ــدوحـ ــة إل ـ ـ ــى ق ـ ـطـ ــاع غـ ـ ـ ــزة ،م ـح ـمــد
ال ـع ـم ــادي ،أن ــه اق ـت ــرح عـلــى ت ــل أبـيــب
إنشاء ميناء بحري جديد في القطاع
مع مطار ،واتخاذ اإلجــراءات الالزمة
لحل أزمة الطاقة «املستفحلة» هناك
إضــافــة إلــى «إقــامــة منطقة صناعية
ع ـل ــى ح ـ ـ ــدود الـ ـقـ ـط ــاع ل ـح ــل مـشـكـلــة
البطالة» ،من دون أن يوضح ما هو
املطلب اإلسرائيلي املقابل.
ونـ ـق ــل م ــوق ــع «والـ ـ ـ ــا» الـ ـعـ ـب ــري ،عــن
ال ـ ـع ـ ـمـ ــادي ،ق ــول ــه إن مـ ــا س ـب ــق ك ــان
اقـتــراحــا ق ـ ِّـدم إل ــى إســرائـيــل يتضمن
تـ ـشـ ـكـ ـي ــل لـ ـجـ ـن ــة تـ ـقـ ـنـ ـي ــة ،مـ ـ ــن دون
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن ،تـ ـ ـك ـ ــون م ـ ـسـ ــؤولـ ــة عــن
مـعــالـجــة م ـش ـكــات ال ـطــاقــة ف ــي غ ــزة.
ع ـل ــى أن ت ـش ـكــل ال ـل ـج ـنــة م ــن خ ـب ــراء
فـ ـ ــي غـ ـ ـ ــزة وقـ ـ ـط ـ ــر واألمـ ـ ـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة
و«األون ـ ـ ـ ـ ــروا» .وه ـ ــؤالء ت ــوك ــل إلـيـهــم
مهمة إدارة شؤون الطاقة في القطاع.
أيضا ،أكد العمادي أن هذا املوضوع
«جـ ـ ـ ـ ــدي ج ـ ـ ـ ـ ـدًا ،ومـ ـ ـ ــن املـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرض أن
ي ـس ــاع ــدك ــم فـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ل ـكــون ـهــم
جيرانكم وليس لديهم كهرباء ومياه
في املنازل» ،فيما كان الفتًا تشديده
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عـ ـل ــى أن «اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ي ـف ـه ـمــون
ذلــك ويـتـعــاونــون ،لكن جـهــات أخــرى
مسؤولة ال تتعاون ،خاصة السلطة
الفلسطينية».
ووص ـ ــف ال ـس ـف ـيــر امل ـن ـت ــدب إلـ ــى غــزة
عــاق ـتــه ب ــامل ـس ــؤول ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــن
ب ــ«امل ـم ـت ــازة» ،وذلـ ــك ف ــي أول مقابلة
مل ـ ـسـ ــؤول قـ ـط ــري رفـ ـي ــع مـ ــع اإلعـ ـ ــام
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أنـ ــه عـلــى
اتـصــال دائ ــم بنظرائه اإلسرائيليني،
وم ــن بينهم منسق أع ـمــال الحكومة
في املناطق الفلسطينية اللواء يوآف
مردخاي ،إضافة إلى آخرين.
ووف ـ ــق م ـع ـلــق الـ ـش ــؤون ال ـعــرب ـيــة في
«والال» ،آفي يسسخروف ،الذي أجرى
املـقــابـلــة ،لـيــس واض ـحــا مــا إذا كانت
خ ـطــوة ال ـع ـمــادي تـعـكــس تـغـيـيـرًا في
نـهــج ال ــدوح ــة ،أو هــي مـجــرد مـبــادرة
م ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة ،خ ـ ــاص ـ ــة أن ش ـخ ـص ـي ــات
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة رف ـي ـع ــة امل ـس ـت ــوى ت ــزور
الدوحة ،لكنها زيارات تبقى في إطار
السرية.
الــوسـيــط الـقـطــري ،ال ــذي أكــد للموقع

وصف العمادي
قضية الجنود األسرى
بالحساسة جدًا للجانب
اإلسرائيلي
ال ـع ـب ــري أنـ ــه «وسـ ـي ــط ف ــي م ــوض ــوع
األسـ ــرى» ،رفــض الـتـطــرق إلــى قضية
الجنديني اإلسرائيليني فــي القطاع،
معتبرًا أن «القضية حساسة ومعقدة
للغاية» .كــذلــك فضل تــرك املــوضــوع،
بالقول« :أفضل عدم اإلجابة عن هذا
ال ـس ــؤال ...ال أنـفــي وال أؤك ــد مــا يقال.
يتعلق األم ــر بقضية حـســاســة ج ـدًا،
وال سيما للجانب اإلسرائيلي».
(األخبار)

بسم الله الرحمن الرحيم
(يــا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
إل ــى رب ــك راض ـيــة مــرضـيــة فادخلي
فــي عـبــادي وادخـلــي جنتي) صدق
الله العظيم.
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى
ننعى إليكم فقيدتنا الغالية املغفور
لها بإذن الله تعالى
املرحومة
الحاجة فاطمة التامر
زوج ــة امل ــرح ــوم الـقــاضــي مصطفى
نصار بك األسعد
والدها :املرحوم رياض بك التامر
والدتها :املرحومة الحاجة ملكناز
األسعد
أوالده ـ ــا :امل ــرح ــوم املـه ـنــدس طــال،
املـهـنــدس عـلــي ،املـهـنــدس ناصيف،
رجل األعمال حمد واملحامي وجدي
ابنتاها :منى ونجال زوجــة السيد
علي خاتون
أش ـق ــاؤه ــا :ع ـلــي ،عـبــد ال ـل ــه ،حـســن،
سلمان ،حسني وعباس التامر
شقيقاتها :سـعــاد ،سهيلة ،سهام،
امل ــرح ــوم ــة خ ــدي ـج ــة ،م ـه ــى ،يـســرى
وناديا
سـ ُـيـصـلــى ع ـلــى جـثـمــانـهــا الـطــاهــر
بعد صالة ظهر يوم االثنني الواقع
فيه  13شباط  2017الساعة الثانية
ُ
عشرة والنصف ،وتوارى الثرى في
جبانة بئر حسن
تقبل التعازي يــوم الثالثاء الواقع
ف ـيــه  14ش ـب ــاط  2017م ف ــي مـنــزل
ص ـهــرهــا ع ـلــي خ ــات ــون ال ـكــائــن في
الرملة البيضاء ـ بناية برج الرمال
الطابق الثامن
ويوم األربعاء الواقع فيه  15شباط
 2017م
للرجال والنساء من الساعة الثالثة
ً
مساء
عصرًا حتى السابعة
فـ ــي فـ ـن ــدق ه ــولـ ـي ــداي إن ـ ـ ـ ف ـ ــردان
()Dunes
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وقـ ـ ــدره :آل
األسـعــد ،الـتــامــر ،خــاتــون ،عسيران،
سـل ـمــى ،ه ــاش ــم ،األم ـ ــن ،ف ـ ــواز ،بــدر
ال ـ ــدي ـ ــن ،حـ ــب ال ـ ـلـ ــه وع ـ ـمـ ــوم األهـ ــل
واألقارب واألنسباء.

◄ ذكرى ►
بسم الله الرحمن الرحيم
يــا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
إل ــى رب ــك راض ـيــة مــرضـيــة فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي
ذكرى أربعني
تـصــادف الـيــوم االثـنــن الــواقــع فيه
 13شباط  2017ذكرى مرور أربعني
يــومــا عـلــى وف ــاة فـقـيــدتـنــا الـغــالـيــة
املرحومة
مها أحمد سليم
زوجة محمد قانصو
مدير مكتب املفتي الجعفري املمتاز
أوالده ـ ـ ـ ــا :أحـ ـم ــد ،إب ــراهـ ـي ــم وع ـلــي
قانصو
زوجـ ـ ــة الـ ـح ــاج ع ـل ــي ج ــاب ــر ،ران ـي ــا
السيد رشاد قاسم ،سالم
ش ـق ـي ـق ــات ـه ــا :سـ ـن ــاء زوج ـ ـ ــة ال ــزي ــن
مصطفى
ُ
وي ـ ـقـ ــام ب ــامل ـن ــاس ـب ــة م ـج ـل ــس عـ ــزاء
عــن روحـهــا الـطــاهــرة فــي حسينية
املـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـح ـ ــاج أب ـ ـ ـ ــو مـ ـشـ ـه ــور
الخنساء ـ ـ ش ــارع حسينية الحاج
مـشـهــور الخنسا ـ ـ الـبــريــد ســابـقــا ـ
الـغـبـيــري (ال ـضــاح ـيــة الـجـنــوبـيــة)،
وذلــك عند الساعة الرابعة من بعد
الظهر
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون

سبحان الحي الذي ال يموت
انتقلت بالوفاة الى رحمته تعالى
فقيدتنا وعزيزتنا الغالية
الحاجة سرهذار الحاج زين ضاهر
السباعي
أب ـنــاؤهــا :املـخـتــار ف ــاروق ـ ـ ـ النائب
الحاج علي ـ ـ فيصل والحاج حسني
عمار
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء 14
ش ـ ـبـ ــاط ف ـ ــي ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـصــص
والـتــوجـيــه الـعـلـمــي الـسـبـنــس قــرب
أم ــن ال ــدول ــة مــن ال ـســاعــة  2حـتــى 5
عصرًا.
اآلسفون :آل السباعي ـ ـ آل عمار ـ ـ آل
الحركة
وعـ ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي ب ـ ـ ــرج الـ ـب ــراجـ ـن ــة
وساحل املنت الجنوبي
أوالد الفقيد :يوسف
غادة
وليد زوجته ندين غنوم وعائلتهما
أشـ ـق ــاؤه :روج ـي ــه زوج ـت ــه ميشلني
صغبيني وأوالدهما وعائالتهم
سارة الحاج أرملة شقيقه املرحوم
ادغار وولداها
أنـ ـي ــس زوج ـ ـتـ ــه م ــارسـ ـي ــل عــويــس
وأوالدهما وعائالتهم
ش ـق ـي ـقــاتــه :م ـي ـمــي أرمـ ـل ــة امل ــرح ــوم
انـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوان الـ ـبـ ـسـ ـت ــان ــي واوالدهـ ـ ـ ـ ـ ــا
وعائالتهم
غيتا
سميرة زوجة ايلي حنا واوالدهما
وعائالتهم
وع ـ ـمـ ــوم ع ـ ــائ ـ ــات :الـ ـ ـح ـ ــاج ،ايـ ــوب
بـ ــدران ،غ ـنــوم ،صغبيني ،عــويــس،
ال ـب ـس ـتــانــي ،ح ـنــا وع ـم ــوم عــائــات
ق ـي ـتــولــي وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي الــوطــن
واملهجر ينعون فقيدهم الغالي
املهندس
سمير جوزيف الحاج
زوج ـ ـتـ ــه املـ ــرحـ ــومـ ــة مـ ـ ـ ــاري سـلـيــم
الحاج
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي الـ ـي ــوم االثـ ـن ــن 13
ش ـبــاط  2017ف ــي ص ــال ــون كنيسة
س ـ ـيـ ــدة الـ ـعـ ـط ــاي ــا ،االشـ ــرف ـ ـيـ ــة مــن
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
حتى السادسة مساء.

إلعالناتكم
في صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

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

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت الى رحمة ربها تعالى املرحومة الحاجة
سهجنان موسى بدران (أم عدنان)
حرم املرحوم الحاج عبد العادل الطفيلي
أبناؤها :عدنان ،العميد ماهر ،العميد غسان (قائد منطقة
بيروت) ،املهندس محمد.
بناتها :فاطمة ،جولييت زوجة العميد املتقاعد زكريا جمعه،
صفيه زوجة الدكتور علي سلوم ،رأفت زوجة العميد املتقاعد
الياس فرحات ،املحامية نضال زوجة علي قاسم خليفة ،سناء
زوجة الحاج أحمد خليفة.
أشقاؤها :املرحوم الحاج عبد الرسول بدران ،محمد ،الحاج
حسن ،الدكتور حسني (أمني عام الجامعة اإلسالمية).
صلي على جثمانها الطاهر وووريت الثرى الساعة الثالثة من
بعد ظهر يوم أمس األحد في  2017/02/12في جبانة بلدتها
دير الزهراني.
تقبل التعازي اليوم االثنني وغدًا الثالثاء في منزلها في دير
الزهراني ،وفي بيروت يوم الخميس الواقع فيه  2017/02/16في
الجمعية اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي جانب مديرية
أمن الدولة من الساعة  2لغاية الساعة  6مساء.
وتصادف يوم السبت في  2017/12/18ذكرى مرور أسبوع
على وفاتها .سيقام مجلس عزاء عن روحها الطاهرة في
حسينية البلدة الساعة الرابعة بعد الظهر.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل الطفيلي ،بدران ،جمعه ،فرحات ،سلوم ،علوش،
خليفة ،فياض وعموم أهالي بلدة دير الزهراني.
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◄ إعالنات رسمية ►

تقرير

نال شتاينماير دعم الحكومة االئتالفية التي تقودها أنجيال ميركل (أ ف ب)

صعوبات ميركل تزداد

شتاينماير رئيسًا أللمانيا
ان ـت ـخ ـب ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة االت ـ ـحـ ــاديـ ــة فــي
أملانيا ،أمس ،وزير الخارجية السابق
والـ ـسـ ـي ــاس ــي «األك ـ ـ ـثـ ـ ــر ش ـع ـب ـي ــة» فــي
«ال ـح ــزب االش ـتــراكــي الــدي ـمــوقــراطــي»،
فــرانــك فــالـتــر شـتــايـنـمــايــر ( 61عــامــا)،
رئيسًا للبالد ،في خطوة ّ
صورت على
أنـهــا تـضــع أملــانـيــا فــي مـقــدمــة الـبـلــدان
ال ـت ــي «س ـت ـت ـم ـســك بــالــدي ـمــوقــراط ـيــة»
فــي مــواجـهــة الهجمة الشعبوية التي
تشهدها أوروبا.
وج ــاء انـتـخــاب الــرئـيــس الـثــانــي عشر
ألملــانـيــا مـنــذ ال ـحــرب الـعــاملـيــة الثانية
بعدما نــال شتاينماير دعــم الحكومة
االئ ـتــاف ـيــة ال ـتــي ت ـقــودهــا املـسـتـشــارة
األمل ــانـ ـي ــة أن ـج ـي ــا م ـي ــرك ــل ،والـ ـت ــي لــم
تجد مرشحًا مــن فريقها لديه القدرة
والشعبية ليشغل هذا املنصب .وبعيد
انتخابه ،أش ــار شتاينماير ،املـعــروف
ب ـت ـصــري ـحــاتــه املـ ـع ــارض ــة ل ـس ـيــاســات
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب،
والذي وصفه بـ«مبشر الكراهية» ،إلى
ض ـ ــرورة «ال ــدف ــاع ع ــن الــديـمــوقــراطـيــة
والحرية أكثر من أي وقت مضى».
ووفق صحيفة «برلينر مورغنبوست»
ال ـيــوم ـيــة ،ف ــإن «شـتــايـنـمــايــر يــريــد أن
ي ـكــون رئـيـســا مـعــارضــا ل ـتــرامــب» ،في
حــن يـقــول مـصــدر مـقــرب مــن الرئيس
الـ ـج ــدي ــد إن األخ ـ ـيـ ــر «س ـي ـخ ـف ــف مــن
حـ ـ ـ ـ ّـدة انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات ـ ــه» .وق ـ ــد ي ـ ـعـ ــزز ه ــذا
االنتخاب فرص نجاح مرشح «الحزب
االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي» ،م ـ ــارت ـ ــن شـ ــول ـ ـتـ ــز ،فــي
مساعيه إلطاحة زعيمة «حزب االتحاد

ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي املـ ـسـ ـيـ ـح ــي» أن ـج ـيــا
م ـيــركــل ،ف ــي االن ـت ـخــابــات التشريعية
الـ ـت ــي س ـت ـج ــرى ب ـع ــد أق ـ ــل مـ ــن سـبـعــة
أشهر.
ويرى الخبير السياسي في «مؤسسة
ف ـ ــري ـ ــدري ـ ــش إي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرت» امل ـ ـ ـقـ ـ ــربـ ـ ــة م ــن
«االشتراكي» أن «انتخاب شتاينماير
م ـ ـ ـ ــن وج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــة ن ـ ـ ـظـ ـ ــر االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك ـ ـ ـيـ ـ ــن
الديموقراطيني هو مقدمة لشيء أكثر
أهمية ،وهــو الـفــوز بانتخابات أيلول
ضد ميركل».
وم ــن ضـمــن أب ــرز املـهـنـئــن ،أم ــس ،كــان
ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوتــن،
ّ
الـ ـ ــذي أكـ ـ ــد أن ان ـت ـخ ــاب ش ـتــاي ـن ـمــايــر،
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـم ـت ــع ب ـش ـع ـب ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة فــي
أوروبا الغربية« ،سيساهم في تطوير
الـعــاقــات الــروسـيــة ـ ـ األملــان ـيــة» .وكــان
شتاينماير قد انتقد قرار حلف شمالي
األطلسي بتعزيز وجوده على الحدود
مع روسيا ،واصفًا التدبير بأنه «قرع
ال طائل منه لطبول الـحــرب» .كما أنه
يرفض العقوبات ضد روسيا ويرى أن
ذلك سيجعل موقفها أكثر تشددًا.
ب ــدوره ،قــال وزيــر الخارجية الفرنسي
ج ـ ــان مـ ـ ــارك اي ـ ــرول ـ ــت ،إن ـ ــه واثـ ـ ــق ب ــأن
الرئيس الجديد «سيساهم في وحدة
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي» ،وال س ـي ـمــا أن ــه
يلعب دورًا قويًا في «تقريب» وجهات
النظر ،كما حصل في مفاوضات امللف
ال ـن ــووي اإلي ــران ــي وم ـحــادثــات جنيف
بشأن سوريا.
(األخبار ،أ ف ب)

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـتـقـصــاء االس ـعــار السـتـحــداث مساحة
كـمــوقــف لـلـسـيــارات فــي مـخــزن الـكــابــات
واملعدات على مستوى الطابق .E3
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االسـ ـع ــار امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
تسلم الـعــروض باليد إلــى امــانــة كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2017/2/24عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/2/6
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 191
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
املعاملة التنفيذية 2015/48 :استنابة
املنفذ :البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.
وكيله املحامي مروان الجميل
املنفذ عليه :مصطفى عبدالله مرتضى ـ ـ
دورس ـ ـ مقيم في عرمون

السند التنفيذي وقيمة الــديــن :اتفاقية
ق ــرض اس ـكــانــي بـمـبـلــغ /204.976.93/
دوالر أميركي موثقة بعقد تأمني عقاري
من الدرجة االولى عدا الفوائد وامللحقات.
تــاريــخ التنفيذ فــي دائ ــرة تنفيذ بيروت:
2014/2/28
تــاريــخ التنفيذ فــي دائ ــرة تنفيذ بعلبك:
2015/7/22
تاريخ تبليغ االنذار والحجز2014/4/17 :
و2015/6/15
تاريخ قرار الحجز2014/4/22 :
تاريخ تسجيله2015/5/7 :
تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار:
2015/12/21
تاريخ تسجيله2016/2/15 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتهم:
 2400سهم بالعقار رقــم  2229دورس ـ ـ
أميري ـ ـ محلة تحت البيادر .يوجد على
العقار بناء مؤلف من طابقني عبارة عن
فيال سكنية يعلوها سقف مــن القرميد
مساحة كل طابق حوالي  200م .2نوافذه
مـ ـغـ ـط ــاة ب ـ ــأب ـ ــاج ـ ــورات خ ـش ـب ـي ــة لــون ـهــا
ق ــرم ـي ــدي .وال ـع ـق ــار م ـح ــاط بـتـصــويـنــة ـ ـ
وللفيال ثالثة مداخل.
وال ـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــق ال ـ ـس ـ ـف ـ ـلـ ــي ي ـ ـح ـ ـتـ ــوي غ ــرف ــة
محروقات ومستودع شوفاج ،واألرضي
مؤلف مــن مــوزع وصــالــون واربـعــة غرف
ومطبخ وحمامني وثالث شرفات واخرى
سـ ـم ــاوي ــة وال ـ ـطـ ــابـ ــق االول مـ ــؤلـ ــف مــن
غــرفــة جـلــوس وث ــاث غــرف نــوم ومطبخ
وحمامني وغرفة مالبس واربــع شرفات

تعلن عن حاجتها ملندوبي مبيعات
في كافة املناطق اللبنانية.
التحصيل العلمي :شهادة جامعية في إدارة
األعمال أو التسويق.
خبرة :سنتني أو أكثر في هذا املجال.
للراغبني ,يرجى إرسال السيرة الذاتية على
البريد االلكتروني
jobs@al-akhbar.com
أو اإلتصال على 01/759500

وسطح سماوي ومطلع درج.
ـ ـ مساحته 1025 :متر مربع
ـ ـ ـ ح ــدوده :يـحــده غــربــا الـعـقــار رقــم 2231
ط ــري ــق خـ ــاص وش ــرق ــا ال ـع ـق ــار رقـ ــم 162
ً
وش ـمــاال الـعـقــار رقــم  2231طــريــق خاص
وجنوبًا طريق عام.
ـ ـ الحقوق العينية :حــق انتفاع وارتـفــاق
يشترك بملكية الحديقة والطريق ،2230
 2231،2232اشتراك في امللكية.
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي 4048 :ت ــاري ــخ 2012/12/11
تأمني درجة أولى الدائن البنك اللبناني
السويسري ش.م.ل.
ـ ـ املدين :مصطفى عبدالله مرتضى 2400
سهم.
ـ ـ قيمة التأمني /350.000/ :دوالر أميركي.
مرتفق تنفيذ شبكة الطرق وشبكة مياه
الشرب وشبكة كهرباء على نفقة الفارز
على ان يتم تنفيذ خالل عشر سنوات من
تاريخ املوافقة على الفرز.
تعهد املــديــن بـعــدم الـبـيــع أو الـتــأمــن أو
ال ـت ــأج ـي ــر او ت ــرت ـي ــب أي ح ــق ع ـي ـنــي اال
بـمــوافـقــة الـفــريــق ال ــدائ ــن .مـصــدر الحجز
دائرة تنفيذ بيروت.
ـ ـ ـ ال ـحــاجــز :الـبـنــك الـلـبـنــانــي الـســويـســري
ش.م.ل.
ـ ـ ـ ـ ـ املـ ـحـ ـج ــوز ع ـل ـي ــه :م ـص ـط ـفــى ع ـبــدال ـلــه
مرتضى
ـ ـ يومي  492تاريخ  2016/2/15محضر
وقف العقار
ورد محضر وص ــف لـهــذا الـعـقــار صــادر
ع ــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ بـعـلـبــك رق ــم 2015/48
ملصلحة البنك اللبناني السويسري على
حـصــة مصطفى عـبــدالـلــه مــرتـضــى عــدد
االسهم .2400
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ب ـ ــالـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــرة ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة:
/675.750.000/
ـ ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـطـ ـ ــرح بـ ــال ـ ـل ـ ـيـ ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة:
/405.450.000/
مــوعــد جـلـســة امل ــزاي ــدة وم ـكــان إجــرائـهــا:
ن ـه ــار االرب ـ ـعـ ــاء ال ــواق ــع ف ــي 2017/3/1
الساعة الثانية عشرة ظهرًا امام حضرة
رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ق ـص ــر ع ــدل
بعلبك.
ـ ـ شروط البيع:
ـ ـ ـ ـ ال ـن ـف ـقــات امل ـت ــوج ــب دف ـع ـهــا عـ ــاوة عن
ال ـث ـم ــن ط ــواب ــع االحـ ــالـ ــة ورسـ ـ ــم ال ــدالل ــة
للبلدية  %5وعلى راغب الشراء الحضور
بــاملــوعــد امل ـعــن وان ي ــودع بــاســم رئيس
دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لــدى صندوق الخزينة أو احــد املصارف
امل ـق ـب ــول ــة م ـب ـل ـغــا مـ ــوازيـ ــا لـ ـب ــدل ال ـط ــرح
أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة تـضـمــن هــذا
املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة حق الدخول
ً
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال عد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه خالل ثالثة ايام
من صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
ال ــزي ــادة وعـلـيــه خ ــال عـشــريــن يــومــا من
ت ــاري ــخ ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة دف ــع املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن بيع سيارة عدد 2016/915
صادر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع باملزاد العلني االثنني 2017/2/27
ابتداء من الساعة الثالثة والنصف سيارة
املـنـفــذ عـلـيـهــا انــاه ـيــد خ ــوري ــن كــوبـلـيــان
ماركة ميني كوبر لون اسود موديل 2004
ً
رق ــم /321254/ب امل ـح ـج ــوزة تحصيال
لدين فرنسبنك ش.م.ل .وكيلتها املحامية
مــاري شهوان البالغ /14.355.432/ل.ل.
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ /4930/د.أ.
واملـ ـط ــروح ــة بـم ـب ـلــغ /3750/د.أ .او مــا
ي ـ ـعـ ــادلـ ــه ب ــال ـع ـم ـل ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ورس ـ ـ ــوم
امل ـي ـك ــان ـي ــك هـ ــي /257000/ل.ل .فـعـلــى
الراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد
الــى م ــرآب فرنسبنك الـحـمــراء مصحوبًا
بالثمن نـقـدًا أو شيك مقبول و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2016/585
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
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إعالنات

ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
ً
ابتداء من الساعة  2:00بعد
2017/2/27
الظهر سيارة املنفذ عليه نجيب ابراهيم
ابراهيم ماركة كيا بيكانتو موديل 2014
ً
رق ــم /270128/و تـحـصـيــا لــديــن طالب
ال ـت ـن ـف ـيــذ ب ـن ــك ل ـب ـن ــان وامل ـه ـج ــر ش.م.ل.
وك ـي ـل ــه املـ ـح ــام ــي رام ـ ــي ب ــاس ـي ــل ال ـبــالــغ
 $/15416/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/4951/واملطروحة بسعر  $/4000/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
امليكانيك قد بلغت /823000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى امل ـ ـ ــرآب ال ـك ــائ ــن ف ــي ب ـي ــروت
كورنيش النهر مقابل مطاحن التاج قرب
شركة البيجو مصحوبًا بالثمن نقدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2016/593
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
ً
ابتداء من الساعة  2:00بعد
2017/2/27
الظهر سـيــارة املنفذ عليه جـمــال محمد
نصوح مــراد مــاركــة كيا سيراتو موديل
ً
 2014رق ــم /545617/ب تـحـصـيــا لدين
طالب التنفيذ بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
وك ـي ـل ــه املـ ـح ــام ــي رام ـ ــي ب ــاس ـي ــل ال ـبــالــغ
 $/11970/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/5537/واملطروحة بسعر  $/6000/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
امليكانيك قد بلغت /1400000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى امل ـ ـ ــرآب ال ـك ــائ ــن ف ــي ب ـي ــروت
كورنيش النهر مقابل مطاحن التاج قرب
شركة البيجو مصحوبًا بالثمن نقدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ال ـش ـمــالــي
املغفلة ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لتزويد آلـيــات القاديشا بـمــادة البنزين،
وذلــك وفــق املــواصـفــات الفنية والـشــروط
االداري ــة املـحــددة في دفتر الـشــروط الذي
يـمـكــن ال ـح ـصــول ع ـلــى نـسـخــة ع ـنــه لـقــاء
مبلغ خمسون الف ليرة لبنانية (تضاف
 )TVAم ــن ق ـس ــم ال ـ ـشـ ــراء ف ــي املـصـلـحــة
االدارية في مركز الشركة في البحصاص
مــا بــن الساعة  8صباحًا و 12ظـهـرًا من
كل يوم عمل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
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تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  9آذار  2017الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 200

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات ـ ـ دائرة تحصيل بيروت املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ ـ شارع بشارة الخوري ـ ـ مبنى فيعاني ـ ـ الطابق الثاني ،لتبلغ البريد املذكور تجاه
ً
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة
.املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذ االعالم على املوقع االلكتروني لوزارة املالية
http://www.finance.gov.lb

إعالن
ي ـ ــدع ـ ــوك ـ ــم مـ ـجـ ـل ــس ادارة ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
ال ـت ـعــاضــدي لـنـقــابــة ع ـمــال ومستخدمي
الجامعة االميركية في بيروت الجتماع
يوم الثالثاء بتاريخ  2017/3/21في قاعة
عصام فــارس عند الساعة الــواحــدة بعد
الـظـهــر ،وف ــي ح ــال ع ــدم اكـتـمــال النصاب
تعقد الجلسة الثانية بمن حضر وذلــك
ن ـهــار االرب ـع ــاء فــي  2017/4/5فــي نفس
التوقيت واملكان ،جدول اعمالها ما يلي:
 .1التصديق واق ــرار ميزانية الصندوق
للعام .2016
 .2الـتـصــديــق وإقـ ــرار م ــوازن ــة الـصـنــدوق
للعام .2017
 .3انتخاب مجلس ادارة ومالزمني ولجنة
مراقبة.
رئيس الصندوق
وفيق كعور

اسم املكلف

رقم البريد املضمون

رقم االنذار

رقم املكلف

محمود فوزي الحاج

RT000106659LB

2016 /6703

2127164

مارينا جورج مصمانيان

RT000106749LB

2016 /6718

2519770

فيكي جورج مصمانيان

RT000106746LB

2016 /6717

2519768

لينا جورج مصمانيان

RT000106744LB

2016 /6716

2519766

بالل خضر مالح

RT000106737LB

2016 /6714

2426095

راوية صالح محمد عبد الله التويم

RT000106734LB

2016 /6713

2377802

طارق صالح محمد عبد الله التويم

RT000106730LB

2016 /6712

2377800

سعدية بشير مخالتي

RT000106776LB

2016 /6722

2648734

فلك عبد السالم السالخ

RT000106768LB

2016 /6721

2648007

ناهية علي بلوط

RT000106780LB

2016 /6677

1018743

مامون ناظم الخليل

RT000106782LB

2016 /6695

1394263

محمود زكريا عيتاني

RT000106576LB

2016 /6672

792458

محمد علي بشير مخالتي

RT000106777LB

2016 /6723

2649036

عصام احمد جميل الشمعه

RT000106703LB

2016 /6701

2036141

محمد صالح محمد عبد الله التويم

RT000106715LB

2016 /6711

2377796

مي خليل حمصي

RT000106616LB

2016 /6690

1366757

مصباح عثمان شركس

RT000106645LB

2016 /6698

1622923

اميرة حسني العلي

RT000106638LB

2016 /6696

1394267

فرح ناظم الخليل

RT000106631LB

2016 /6694

1394262

هشام ناظم الخليل

RT000106625LB

2016 /6693

1394240

فدوى ابراهيم جرجور

RT000106622LB

2016 /6692

1385706

نعمت محمد العيطه

RT000106647LB

2016 /6699

2036063

جمال رافع فارس

RT000106581LB

2016 /6678

1133010

رشيد عبد السالم السالخ

RT000106610LB

2016 /6689

1356597

ساريه السيد يحي صفي الدين

RT000106607LB

2016 /6688

1312800

ياسمينا ناظم خليل

RT000106601LB

2016 /6686

1271811

هال شريف نعماني

RT000106573LB

2016 /6669

150110

خالد محمد السعيد

RT000106741LB

2016 /6715

2487873

كريستني يوسف طوق

RT000106779LB

2016 /6676

990621

جمانه بشير منيمنه

RT000106600LB

2016 /6687

1280457

ندى ابراهيم جرجور

RT000106781LB

2016 /6691

1385689

فادي فؤاد سليت

RT000106642LB

2016 /6697

1503743

الزعيم فؤاد احمد جميل الشمعه

RT000106648LB

2016 /6700

2036118

محمد جمال احمد جميل الشمعه

RT000106656LB

2016 /6702

2036191

ماري جورج سكر

RT000106580LB

2016 /6675

982534

هادية جورج خبصا

RT000106757LB

2016 /6720

2590602

ميشال اميل قزما

RT000106676LB

2016 /6708

2287859

ريما عدنان القاضي

RT000106597LB

2016 /6685

1250158

ريا عدنان القاضي

RT000106588LB

2016 /6684

1250119

ميشل اكوب جدريان

RT000106586LB

2016 /6683

1207340

جوليات يوسف مرعي

RT000106585LB

2016 /6682

1181936

ندى توفيق بجاني

RT000106583LB

2016 /6680

1145614

منتهى نمر ايوب ايوب

RT000106582LB

2016 /6679

1137980

اكرام انيس السوقي

RT000106579LB

2016 /6674

951111

غسان عمر الرفاعي

RT000106578LB

2016 /6673

796511

زهير محي الدين مشلي

RT000106576LB

2016 /6671

755587

نهلة احمد داعوق

RT000106574LB

2016 /6670

751245

بيير جورج مصمانيان

RT000106756LB

2016 /6719

2519774

شريفه جاسم محمد العماني

RT000106679LB

2016 /6709

2370452

طالل صالح محمد عبد الله التويم

RT000106683LB

2016 /6710

2370458

عمر زكريا العيتاني

RT000106673LB

2016 /6707

2286469

اميل جورج سكر

RT000106670LB

2016 /6706

2286398

هادي فؤاد سليت

RT000106666LB

2016 /6705

2160780

RT000106662LB

2016 /6704

2160767

◄مبوب ►

غادر ولم يعد
غادر العامل البنغالدشي
MD SHOMON HOSSAIN
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،االتصال على الرقم 01/850870
غادر العمال البنغالدشيون
Amin mdal
Khaja hossain
Hossain nazir
Jahangir
Bdudhu miah
Liton
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
71/279193
غادر العامل البنغالدشي
MD SHAHJAHAN
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،االتصال على الرقم 03/952271

داني بالل علوان
			

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 184
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

ً
اإلنكليز يتنفسون هواء أفريقيًا
التألق الــرائــع للنجم السنغالي ساديو
مانيه في نهاية األسبوع ،يعيد فتح
ال ـحــديــث ع ــن مـ ــدى تــأث ـيــر الــاعـبـيــن
األفارقة بالفرق اإلنكليزية ،وهم الذين
لطالما برزوا منذ العصر الحديث للدوري
اإلنكليزي الممتاز ،ليتركوا بصمة كبيرة
في الفرق المختلفة
شربل ّ
كريم
هناك أمر متعارف عليه في إنكلترا،
ول ـ ــو أن ـ ــه ال ي ـش ـك ــل ق ـ ــاع ـ ــدة ،ي ـق ــول:
األفريقي أفضل من البرازيلي.
وق ــد يـكــون ه ــذا األم ــر صحيحًا إلــى
ح ـ ٍّـد بـعـيــد إذا ذه ـب ـنــا إل ــى إح ـصــاء
تــأثـيــر الــاع ـبــن الـبــرازيـلـيــن الــذيــن

يمنح الالعب األفريقي َ
الجانب البدني القوي والنفس
الطويل لكل فريق إنكليزي
َ
ق ِدموا إلى الدوري اإلنكليزي املمتاز
م ـنــذ مـطـلــع الـتـسـعـيـنـيــات ،بـفــرقـهــم
مقارنة بأولئك األفارقة الذين تركوا
بصمة أكبر بعد بروزهم بنحو الفت
ـرق مـخـتـلـفــة ،مـنـهــا حـتــى تلك
م ــع فـ ـ ٍ
التي لم ّتكن منافسة على اللقب.
ً
فـعــا ،قــلــة مــن الــاعـبــن البرازيليني
تمكنوا من صناعة الفارق في دوري
إن ـك ـل ـت ــرا ،وقـ ــد ال ي ـت ـخ ـطــى ع ــدده ــم
ـدد
أصــابــع الـيــد ال ــواح ــدة ،بعكس عـ ٍ
كـبـيــر م ــن الــاع ـبــن األف ــارق ــة الــذيــن
كــانــوا رأس حــربــة فــي رف ــع مستوى

فرقهم أو قيادتها إلى رفع الكؤوس.
وهـ ـن ــا ي ـع ـي ــدن ــا ال ـ ـكـ ــام إل ـ ــى ب ــداي ــة
املــوســم عندما خرجت لــوائــح الفرق
الـ  20املتنافسة في "البريميير ليغ"
حيث ّ
تبي وجــود  47العبًا أفريقيًا،
ما يعني أن  %9من الالعبني الـ 500
ي ــأت ــون م ــن الـ ـق ــارة الـ ـسـ ـم ــراء ،فـكــان
بـيــرنـلــي الــوح ـيــد ال ــذي لــم يـضــم أي
العـ ــب أف ــري ـق ــي ،م ــا أفـ ـق ــده ع ـ ــددًا من
النواحي التي ّ
ميزت الفرق األخــرى
ّ
ـدد م ـن ـهــا أن من
ال ـت ــي ظ ـهــر لـ ــدى ع ـ ـ ٍ
املستحيل بالنسبة إليها اللعب من
دون أولئك السمر املميزين.
وت ـس ـت ـك ـمــل املـ ـق ــارن ــة ال ـب ــرازي ـل ـي ــة -
األفــري ـق ـيــة ال ـتــي نـسـتـخــدمـهــا عـ ّـيـنــة
ف ـق ــط م ــن أجـ ــل إظـ ـه ــار س ـب ــب ب ــروز
ال ــاع ــب األف ــري ـق ــي ف ــي أقـ ــوى دوري
ف ــي ال ـع ــال ــم .ف ـه ـنــاك تـصـعــب األم ــور
على البرازيليني املهاريني الــذيــن ال
يـعـتـمــدون عـلــى ال ـق ــوة ال ـبــدن ـيــة ،بل
على مـهــاراتـهــم الـفــرديــة الـتــي غالبًا
م ــا ت ـص ـطــدم بــال ـع ـنــف املـ ـف ــرط أو ال
يمكنها مجاراة سرعة اللعب املعتمد
أو ال تفيد الفريق ،إذ إن العبي فرق
إنـكـلـتــرا كـلـهــم ي ـع ـمــدون إل ــى العمل
كمنظومة دفاعية وهجومية واحدة،
ما يترك لدى كل العب مهمة مزدوجة
على املستطيل األخضر.
وهـ ـ ــذه املـ ـي ــزة ن ـج ــده ــا ت ـح ــدي ـدًا فــي
العـ ٍـب مثل ساديو مانيه الــذي يبذل
ً
م ـج ـهــودًا هــائــا عـلــى أرض املـلـعــب،
يـعـكــس م ـيــزة الــاعــب األس ـمــر الــذي
يحتاجه كل فريق إنكليزي .فالالعب
األفــري ـقــي يـمـنــح ال ـقــوة الجسمانية
الـتــي ال غـنــى عنها فــي ذاك ال ــدوري
املـ ـل ــيء ب ــااللـ ـتـ ـح ــام ــات ،ك ــذل ــك فــإنــه
ي ـت ـم ـ َيــز ب ـل ـيــاق ـتــه ال ـب ــدن ـي ــة ال ـعــال ـيــة
وبـنــفـســه الـطــويــل الـلــذيــن يسمحان

حسم مانيه فوز ليفربول على توتنهام في قمة نهاية األسبوع (أولي سكارف  -أ ف ب)

له بتأدية واجبه على أعلى مستوى
ط ــوال الــدقــائــق الـتـسـعــن .وكـمــا هو
الهجومي
مـعـلــوم ،إن ســرعــة اللعب ُ
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ت ـج ـب ــر
الالعبني على بذل مجهود مضاعف

في جهتي امللعب ،واألفارقة يؤدون
ه ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر م ـ ــن دون أي م ـش ـك ـلــة،
مستفيدين من طبيعتهم الجسدية
وقوتهم الفطرية التي اكتسبوها من
الظروف الصعبة التي عاشوها في

مالعب القارة السمراء لدى نشأتهم
ه ـ ـنـ ــاك ،وقـ ـب ــل ان ـت ـق ــال ـه ــم إل ـ ــى قـ ــارة
األضواء ،أي أوروبا.
اليوم ،وقبل مانيه ،سحر الجزائري
ري ـ ـ ــاض مـ ـح ــرز الـ ـك ــل فـ ــي إن ـك ـل ـت ــرا،
عـنــدمــا ق ــاد ليستر سيتي إل ــى لقب
خــرافــي فــي املــوســم املــاضــي ،ليحرز
بـ ـع ــده ــا ج ـ ــائ ـ ــزة أف ـ ـضـ ــل الع ـ ـ ــب فــي
إن ـك ـل ـتــرا .إن ـج ــاز م ـهــم والفـ ــت يــؤكــد
ق ــدرة األف ــارق ــة فــي الـتــأثـيــر بفرقهم،
تـ ـم ــام ــا كـ ـم ــا ك ـ ــان ع ـل ـي ــه األمـ ـ ـ ــر فــي
املـ ــاضـ ــي ال ـب ـع ـي ــد ع ـن ــدم ــا اع ـ ـتـ ــادوا
توجيه فرقهم نحو منصة التتويج.
فمن ال يذكر قيادة العاجي ديدييه
دروغبا لتشلسي إلى اللقبني املحلي
واألوروب ــي؟ ومــن ساحل العاج أطل
أيضًا الشقيقان كولو ويــايــا توريه
ال ـلــذان حمال كــأس "البريميير ليغ"
مـ ــع م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي .ك ــذل ــك م ـ ّـر
بتميز ّ
عاجي آخر ّ
ليتوج في إنكلترا،
هــو ســالــومــون كــالــو الع ــب تشلسي
ً
ال ـس ــاب ــق .و"الـ ـبـ ـل ــوز" أص ـ ــا ش ـ ّـرع ــوا
الـ ـب ــاب أمـ ـ ــام األف ـ ــارق ـ ــة ل ـي ـف ـع ـلــوا مــا
يبرعون به في "ستامفورد بريدج"،
ح ـيــث ت ــرك ال ـغــانــي مــاي ـكــل إيـسـيــان
والـ ـنـ ـيـ ـجـ ـي ــري جـ ـ ــون أوب ـ ـ ــي مـيـكـيــل
أيضًا تأثيرًا ّ
طيبًا في ألقاب الفريق
اللندني .تطول الالئحة وتعيدنا إلى
أي ــام عـشــق أرس ـنــال لــأفــارقــة الــذيــن
ب ــرزوا معه كثيرًا ،أمـثــال النيجيري
نــوانـكــو كــانــو والـكــامـيــرونــي لــوريــن
وال ـت ــوغ ــول ــي إي ـم ــان ــوي ــل ادي ـب ــاي ــور.
ً
ه ــم أصـ ــا ج ــزء بـسـيــط ع ـلــى الئـحــة
ً
ت ـض ــم أس ـ ـمـ ــاء ال ي ـن ـســاهــا جـمـهــور
إنكلترا ،أمثال الليبيري جورج وياه
والنيجيري جــاي  -جــاي أوكوتشا
واألفريقي الجنوبي لوكاس راديبي
والغاني طوني إيبواه.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة )25
أرسنال  -هال سيتي 0-2
التشيلياني ألكسيس سانشيز ( 34و.)90
مانشستر يونايتد  -واتفورد 0-2
اإلسباني خوان ماتا ( )32والفرنسي أنطوني
مارسيال (.)60
ليفربول  -توتنهام 0-2
السنغالي ساديو مانيه ( 16و.)18
بيرنلي  -تشلسي 1-1
اإليـ ــرل ـ ـنـ ــدي روب ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــرادي ( )24ل ـب ـيــرن ـلــي،
واإلسباني بدرو رودريغيز ( )7لتشلسي.
ميدلسبره  -إفرتون 0-0
سندرالند  -ساوثمبتون 4-0
وست هام  -وست بروميتش ألبيون 2-2
ستوك سيتي  -كريستال باالس 0-1
سوانسي  -ليستر سيتي 0-2
ب ــورن ـم ــوث  -مــانـشـسـتــر سـيـتــي (الـلـيـلــة
)22.00
 ترتيب فرق الصدارة: -1تشلسي  60نقطة من  25مباراة
 -2توتنهام  50من 24
 -3أرسنال  50من 25
 -4ليفربول  49من 25
 -5مانشستر سيتي  49من 24

إسبانيا (المرحلة )22
أالفيس  -برشلونة 6-0
األوروغـ ــويـ ــانـ ــي ل ــوي ــس س ــواري ــز ( 37و)67
والبرازيلي نيمار ( )40واألرجنتيني ليونيل
ميسي ( )59وأليكسيس ( 63خطأ في مرماه)
والكرواتي ايفان راكيتيتش (.)65
أوساسونا  -ريال مدريد 3-1
سيرجيو ليون ( )33ألوساسونا ،والبرتغالي
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ( )24وإي ـس ـكــو ()62
ولوكاس فاسكيز ( )90لريال.
إسبانيول  -ريال سوسيداد 2-1
األوروغوياني هيرنان بيريز ( )35إلسبانيول،
وامل ـك ـس ـي ـكــي كـ ــارلـ ــوس ال ـب ـي ــرت ــو ف ـي ــا ()26
وآسيير إياراماندي ( )61لسوسيداد.
اتلتيكو مدريد  -سلتا فيغو 2-3
ف ــرن ــان ــدو ت ــوري ــس ( )11والـبـلـجـيـكــي يــانـيــك
كاراسكو ( )86والفرنسي انـطــوان غريزمان
( )88التلتيكو ،واألرجنتيني غوستافو كابرال
( )5وال ـســويــدي ج ــون غــوديـتــي ( )76لسلتا
فيغو.
الس باملاس  -اشبيلية 1-0
أتلتيك بلباو  -ديبورتيفو ال كورونيا 1-2
اشبيلية  -فالنسيا 0-0
فياريال  -ملقة 1-1
ليغانيس  -سبورتينغ خيخون 2-0
ايبار  -غرناطة (الليلة )21.45
 ترتيب فرق الصدارة: -1ريال مدريد  49نقطة من  20مباراة
 -2برشلونة  48من 22
 -3اشبيلية  46من 22
 -4اتلتيكو مدريد  42من 22
 -5ريال سوسييداد  41من 21

إيطاليا (المرحلة )24
نابولي  -جنوى 0-2
البولوني بيوتر زيلينسكي ( )51وايمانويل
جاكيريني (.)68
إنتر ميالنو  -إمبولي 0-2
ايـ ـ ــدر س ـي ـت ــادي ــن م ــارت ـي ـن ــز ( )14وأن ـطــون ـيــو
كاندريفا (.)54
كالياري  -يوفنتوس 2-0
األرجنتيني غونزالو هيغواين ( 37و.)47
كروتوني  -روما 2-0
البلجيكي رادجــا ناينغوالن ( )40والبوسني
إدين دزيكو (.)77
فيورنتينا  -أودينيزي 0-3
باليرمو  -اتاالنتا برغامو 3-1
ساسوولو  -كييفو فيرونا 3-1
تورينو  -بيسكارا 3-5
سمبدوريا  -بولونيا 1-3
التسيو  -ميالن ()21.45
 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  60نقطة من  24مباراة
 -2روما  53من 24
 -3نابولي  51من 24
 -4انتر ميالنو  45من 24
 -5اتاالنتا  45من 24

ألمانيا (المرحلة )20

فرنسا (المرحلة )25

باير ليفركوزن  -أينتراخت فرانكفورت
0-3
املكسيكي خافيير هرنانديز ( 5و )63وكيفن
فوالند (.)78

بوردو  -باريس سان جيرمان 3-0
األوروغ ــوي ــان ــي إيــديـنـســون كــافــانــي ( 6و)47
واألرجنتيني أنخل دي ماريا (.)40

اينغولشتات  -بايرن ميونيخ 2-0
التشيلياني أرتـ ــورو ف ـيــدال ( )89والـهــولـنــدي
أريني روبن (.)90
اليبزيغ  -هامبورغ 3-0
كـيــريــاكــوس بــابــادوبــولــوس ( )18والـبــرازيـلــي
واالس سوزا سيلفا ( )24وآرون هانت (.)90
دارمشتات  -بوروسيا دورتموند 1-2
األميركي تيرنس بويد ( )21وأنطونيو ميركو
تشوالك ( )67لدارمشتات ،والبرتغالي رافاييل
غيريرو ( )44لدورتموند.
فيردر بريمن  -بوروسيا مونشنغالباخ
1-0
ماينتس  -اوغسبورغ 0-2
شالكه  -هرتا برلني 0-2
فولسبورغ  -هوفنهايم 1-2
فرايبورغ  -كولن 1-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  49نقطة من  20مباراة
 -2اليبزيغ  42من 20
 -3اينتراخت فرانكفورت  35من 20
 -4دورتموند  34من 20
 -5هوفنهايم  34من 20

غانغان  -ليون 1-2
مصطفى ديــالــو ( )31ونيكوال بينيزيه ()34
لغانغان ،وألكسندر الكازيت ( )10لليون.
موناكو  -متز 0-5
كيليان كبابي لوتان ( 8و 20و )50والكولومبي
راداميل فالكاو ( 11و.)55
رين  -نيس 2-2
مــورغــان امالفيتانو ( )7والـعــاجــي جيوفاني
س ـيــو ( )21ل ــري ــن ،وال ـي ــون ــان ــي انــاس ـتــاس ـيــو
دونيس ( )59وفالنتان ايسيريك ( )81لنيس.
نانت  -مرسيليا 2-3
سانت اتيان  -لوريان 0-4
ديجون  -كاين 0-2
ليل  -انجيه 2-1
نانسي -مونبلييه 3-0
تولوز  -باستيا 1-4
 ترتيب فرق الصدارة: -1موناكو  58نقطة من  25مباراة
 -2باريس سان جيرمان  55من 25
 -3نيس  53من 25
 -4ليون  40من 24
 -5سانت اتيان  39من 25
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الكرة اللبنانية

العهد يعود إلى القواعد المحلية بفوز صعب
شهد األسبوع السادس عشر
من الدوري اللبناني لكرة
القدم عودة عهداوية
موفقة ،لكن صعبة،
واستفاقة أنصارية بقيادة
المدرب الجديد ـ القديم
سامي الشوم ،على حساب
التضامن صور ،مع عرض
الفت في الشوط األول،
فيما كان ملعب المرداشية
يشهد سقوطًا كبيرًا وغريبًا
للسالم زغرتا أمام ضيفه
اإلخاء األهلي عاليه ،في
وقت كان النبي شيت
يحقق فيه فوزه الثاني
على التوالي
عبد القادر سعد
اح ـت ـب ـســت األن ـ ـفـ ــاس ح ـت ــى الــدق ـي ـقــة
 83عـلــى مـلـعــب ص ـيــدا ال ـب ـلــدي ،قبل
أن يـسـ ّـجــل أحـمــد زري ــق ه ــدف الـفــوز
ل ـل ـع ـهــد ع ـل ــى ض ـي ـفــه ال ــراس ـي ـن ــغ فــي
خـ ـ ـت ـ ــام األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس ع ـشــر
م ــن ال ـ ـ ــدوري ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم.
فـمـتـصــدر الـتــرتـيــب ال ـع ــام ،والـعــائــد
إل ــى ال ـقــواعــد املـحـلـ ّـيــة بـعــد اإلن ـجــاز
ّ
العربي بالتأهل إلــى الــدور النهائي
م ــن كـ ــأس ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي لــأنــديــة،
ً
عانى طويال أمام فريق قرر االعتماد
ع ـل ــى الـ ــدفـ ــاع وال ـه ـج ـم ــات املـ ــرتـ ــدة،
ّ
فطبق العبو امل ــدرب موسى حجيج
خطة دفاعية محكمة بأداء متماسك
أره ــق الـعـهــداويــن حـتــى جــاء الـفــرج
عبر زري ــق املنقذ ،ال ــذي سـ ّـجــل هدف
الـنـقــاط الـثــاثــة الـتــي ع ــززت ص ــدارة
العهد وأبعدته عن النجمة الذي كان
أكبر الفائزين في األسبوع السادس
ع ـ ـشـ ــر ب ـ ـعـ ــد احـ ـ ـت ـ ــال ـ ــه ال ـ ــوص ـ ــاف ـ ــة،
مـسـتـفـيـدًا م ــن خ ـس ــارة ال ـس ــام .لكن
النقاط الخمس بني العهد املتصدر
والنجمة الوصيف قد تصبح ثمانية
فــي ح ــال ف ــوز الـعـهــد عـلــى التضامن

ص ــور فــي  21ال ـج ــاري ،وه ــي مـبــاراة
مــؤجـلــة مــن األس ـبــوع  ،15وبالتالي
ستصبح األمــور أكثر صعوبة أكثر
ّ
على أي فريق يفكر في إحــراز اللقب
غير العهد.
ً
شماال ،كان فريق النبي شيت يدفع
بمضيفه طرابلس إلى دائرة الخطر،
بـعــد أن ف ــاز عـلـيــه  0 - 2عـلــى ملعب
طرابلس بهدفني سجلهما التوغولي
غناما أكاتي في الدقيقة  18والبديل
الـسـنـغــالــي بــابــا س ــال سـيــريـنــي في
الدقيقة الثانية من الوقت املحتسب
بـ ــدل ال ـض ــائ ــع ل ـل ـم ـب ــاراة .فـ ــوز أراح
البقاعيني وعزز مكانهم في املنطقة
الدافئة ،فيما جعل طرابلس مهددًا،
خصوصًا مع فوز اإلخاء السبت.
ي ــوم الـسـبــت ك ــان أنـصــاريــا ـ ـ إخائيًا
بــام ـت ـيــاز .ف ـ ــاألول ت ـ ّ
ـوج ــه إل ــى ملعب
بـحـمــدون بـقـيــادة فـنـيــة ج ــدي ــدة ،مع
ُّ
ت ـســلــم امل ـ ــدرب س ــام ــي ال ـش ــوم مهمة
ً
ال ـت ــدري ــب ب ـ ــدال م ــن س ـل ـفــه ال ـصــربــي
زوران بيسيتيش ال ــذي كــان الشوم
مـســاعــده فــي الـفـتــرة األخ ـي ــرة .وكــان
كـ ـثـ ـي ــرون ي ـن ـت ـظ ــرون م ـ ـ ــاذا س ـي ـقــدم
األن ـ ـصـ ــار امل ــره ــق م ــن نـ ــزف ال ـن ـقــاط
املـسـتـمــر عـلــى م ــدى ثــاثــة أســابـيــع،
فكانت املفاجأة على ملعب بحمدون

كان النجمة الفائز األكبر
في األسبوع السادس
عشر مع وصافة دائمة
بعد سقوط السالم

حــن ظهر األنـصــار بـصــورة مغايرة
ت ـ ـمـ ــامـ ــا عـ ـ ــن األس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع املـ ــاض ـ ـيـ ــة،
وخـصــوصــا فــي الـشــوط األول .وبــدا
أن الـصــدمــة اإليجابية الـتــي شكلها
ت ـغ ـي ـي ــر املـ ـ ـ ـ ــدرب ف ـع ـل ــت ف ـع ـل ـه ــا مــع
بـعــض الـتـعــديــات مــن ال ـشــوم ،فكان
العبه حسن شعيتو "شبريكو" بطل
امل ـبــاراة بعد أن سـ ّـجــل هــدفــي فريقه
ّ
متقدم
في الدقيقتني  12و 30مع أداء
لألنصاريني وسط غياب الضيوف،
في ظل وجود رضا عنتر على مقاعد
االحتياط.

فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ومـ ـ ــع دخـ ــول
ّ
تحسن أداء التضامن
القائد عنتر،
مــع تــراجــع أنـصــاري كــاد يدفع ثمنه
صاحب األرض مع الفورة الصورية
التي أثمرت هدفًا متأخرًا في الدقيقة
 86عبر عنتر نفسه.
في الوقت عينه ،كان صاحب األرض
األساسي فريق اإلخاء األهلي عاليه
ي ـت ــوج ــه إلـ ــى زغ ــرت ــا ل ـي ـع ــود ب ـثــاث
نقاط غالية جدًا من مضيفه السالم
ملعب املرداشية.
 1 - 3على ّ
قـلـيـلــون ت ــوق ـع ــوا ف ــوز اإلخ ـ ــاء ال ــذي
يحتل وصــافــة أسـفــل الـتــرتـيــب على
وصـ ـي ــف أع ـ ـ ـ ــاه ،لـ ـك ــن كـ ـ ــان مل ـهــاجــم
اإلخــاء أحمد حجازي رأي آخــر حني
س ـ ّـج ــل ه ــدف ــن األول فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة
األول ــى مــن ال ـشــوط الـثــانــي والـثــانــي
فــي الــدقـيـقــة  .63وسـجــل البرتغالي
إيليو الهدف الثالث في الدقيقة 70
وسط صدمة صاحب األرض .وقلص
إدمون شحادة الفارق ( )83من ركلة
ج ــزاء سـ ّـبـبـهــا نـيـنــاد نوفاكوفيتش
بلمسه الكرة إثر تسديدة من إبراهيم
سويدان.
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أخبار رياضية

فوز مجنون لهوبس بعد التمديد

علي ّحيدر في طريقه لتسجيل «دانك»
في سلة اللويزة (سركيس يريتيسيان)

فاز تعادل

خسر

نقاطه

العب األنصار
محمد
قرحاني
يحتفل مع
زميله حسن
شعيتو
ّ
مسجل
الهدفين
في مرمى
التضامن
صور (هيثم
الموسوي)

ّ
اس ـت ـغــل هــوبــس وض ــع الـحـكـمــة غير
امل ـس ـت ـقــر ف ـن ـيــا ،وح ـق ــق ع ـلــى حـســابــه
ف ـ ــوزه ال ـث ــان ــي هـ ــذا امل ــوس ــم ف ــي ل ـقــاء
دراماتيكي احتاج وقتًا اضافيًا بعد
ت ـع ــادل الـفــريـقــن  78 - 78ف ــي الــوقــت
األصلي قبل أن يفوز هوبس 88 - 93
(،78 - 78 ،48 - 67 ،26 - 46 ،13 - 26
 )88 - 93عـلــى مـلـعــب مـجـمــع امل ــر في
املرحلة الثالثة من إياب بطولة لبنان
ّ
مسجل في
لـكــرة الـسـلــة .وك ــان أفـضــل
صفوف هوبس طوماس عمر برصيد
 27نـقـطــة و 13مـتــابـعــة ،كــذلــك سـ ّـجــل
ف ــادان فوكسايفيتش  20نقطة و14
متابعة ،فيما سـ ّـجــل عــزت قيسي 17
نقطة ،منها أربع ثالثيات.
ّ
فسجل تيريل
أما في صفوف الحكمة،
ستوغلني  34نقطة ومايكل إيفنبيرا
 31نقطة وتود أوبراين  13نقطة و11
متابعة .وتشير األرق ــام إلــى أن اللقاء
بالنسبة إلى الحكمة كان لقاء أجانب،
ح ـي ــث س ـ ّـج ــل الـ ـث ــاث ــي األجـ ـنـ ـب ــي 78
نقطة من أصل  ،88فيما سجل باتريك
بوعبود  8نقاط وجــورج إيف دعبول
ّ
ويسجل ألجانب الحكمة أنهم
نقطتني.

حملوا الفريق مــن بعيد ،وخصوصًا
في الربع األخير ،بعد أن كــان هوبس
م ـت ـقــدمــا ب ـف ــارق  19ن ـق ـطــة م ــع نـهــايــة
الربع الثالث  48 - 67واعتقد العبوه أن
املباراة منتهية ،لكن الحكمة ّ
سجل 30
نقطة في ربع واحد لتتعادل النتيجة
 78 - 78في عشر دقائق مجنونة أمام
مــدرج ــات مشتعلة بـحـضــور جمهور
الحكمة الذي سمحت له إدارة هوبس
بالحضور رغم أن املباراة على أرضها.
وكــانــت املــرح ـلــة الـثــالـثــة قــد افتتحت
يـ ــوم ال ـس ـبــت ب ـف ــوز ك ـب ـيــر لـلــريــاضــي
على ضيفه الـلــويــزة بـفــارق  49نقطة
،54 - 83 ،36 - 50 ،19 - 28( 69-118
 ،)69 - 118ف ــي ق ــاع ــة ص ــائ ــب ســام
في املـنــارة ،ليثأر صاحب األرض من
ضـيـفــه ال ــذي ف ــاز فــي م ـب ــاراة الــذهــاب
 71-77في قاعة املركزية .وكان أفضل
مسجل في املباراة العب الفائز االدي
امينو برصيد  23نقطة و 6متابعات،
وأضـ ـ ـ ــاف ع ـل ــي حـ ـي ــدر  19ن ـق ـط ــة و7
متابعات.
وم ـ ــن الـ ـخ ــاس ــر ،ك ـ ــان ويـ ـن ــدل لــويــس
وت ــراف ـي ــس األف ـض ــل ب ـ ـ  18نـقـطــة لكل

م ـن ـه ـمــا مـ ــع  5م ـت ــاب ـع ــات ل ـ ـ ــأول و6
للثاني.
ومع إقامة مباراتني من هذه املرحلة،
ما زال هومنتمن يتصدر برصيد 31
نـقـطــة م ــن  10ان ـت ـص ــارات وخ ـس ــارة،
يليه الرياضي مؤقتًا بـ  30نقطة من
ت ـس ــع انـ ـتـ ـص ــارات وث ـ ــاث خـ ـس ــارات،
ث ــم بـيـبـلــوس ال ـثــالــث بـ ـ  29نـقـطــة من
تـسـعــة ان ـت ـص ــارات وخ ـس ــارت ــن ،لكن
ب ـم ـبــاراة أق ــل م ــن ال ــري ــاض ــي .ويـحـتــل
الـلــويــزة املــركــز الــرابــع ب ـ  24نقطة من
سـتــة ان ـت ـص ــارات وس ــت ه ــزائ ــم ،يليه
املتحد بـ  23نقطة من ست انتصارات
وس ــت ه ــزائ ــم ،ل ـكــن ب ـم ـب ــاراة أق ــل عن
ال ـل ــوي ــزة .وي ـقــع الـتـضــامــن ف ــي املــركــز
الـ ـس ــادس ب ــرص ـي ــد 21نـقـطــة (خـمـســة
انتصارات وست خسائر) ،ثم الحكمة
ب ـع ـشــريــن ن ـق ـطــة ف ــي امل ــرك ــز ال ـســابــع
بخمسة ان ـت ـصــارات وس ـبــع خـســائــر،
ثــم الـشــانـفـيــل ال ـثــامــن بـ ــ 17نـقـطــة من
ث ــاث ــة ان ـت ـص ــارات وث ـمــانــي خـســائــر،
أمــام ميروبا بفارق املــواجـهــات ،فيما
يحتل هــوبــس املــركــز األخـيــر برصيد
 16نقطة.

لقب الشباب للنجمة

ضمن شباب النجمة لقب بطولة لبنان لكرة
القدم لفئتهم بعد فوزهم الكبير على العهد
 1 - 4على ملعب بحمدون ضمن الجولة الثانية
ّ
من املربع النهائي للبطولة .وأكد شباب النجمة
إحرازهم اللقب بعد خسارة التضامن صور
أمام الشباب طرابلس  2 - 0ليصبح رصيد
النجمة ست نقاط وبالتالي يضمن اللقب بفارق
املواجهات عن الفرق األخرى حتى لو خسر في
اللقاء األخير أمام التضامن صور الذي لقي
خسارته الثانية في حني فاز النجمة في الجولة
األولى على الشباب طرابلس.

فوز مار الياس والصداقة

فاز فريق الشباب مار الياس على الجمهور 34
  25على ملعب الصداقة ضمن املرحلة الثانيةمن بطولة لبنان لكرة اليد .وكان أفضل مسجل
في املباراة العب الفائز فيليب تامر بـ  8أهداف،
فيما كان تيو كلترشيان األفضل من الجمهور
بـ 6أهداف.
وفاز الصداقة على هوليداي بيتش ،10 - 35
وكان أفضل مسجل العب الفائز عمر طرابلسي
بـ  6أهداف ،بينما كان جيمي طنوس األفضل
من الخاسر بـ 3أهداف.
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ثقافة وناس

عن إنسانيتنا
المهدورة
بيار أبي صعب
ليس ماهر أبي سمرا ّأول من يطرح ،على الشاشة،
ّ
قضية عامالت املنازل في لبنان .هناك أفالم ّ
مهمة فتحت
الطريق ،نشير بينها إلى «الخادمات في لبنان» (Maid in
 )Lebanonلكارول منصور بجزءيه ( 2007ثم ،)2011
و«خادمات للبيع» لديما الجندي ( .)2008لكن الزاوية
ّ
ّ
والسياسية التي اختارها صاحب «شيوعيني
السينمائية
ّ
ّ
كنا» ( )2010لتناول مسألة العبودية في وطن العسل
والبخور ،تصنع فرادة شريطه الجديد «مخدومني» الذي
يعرض ّ
حاليًا في بيروت .فيلم خاص وحميم كما ّهي كل
أفالم ماهر أبي سمرا التي يحتل فيها ضمير املتكلم مكانًا
ّ
محوريًا من العمل االبداعي .فـ «أنا» السينمائي الشاهد،
ّ
الحامل معيوشه ونظرته الجدلية وأسئلته ،والذي يروي
ّ
ويعلق بصوته غالبًا في الفيلم ،هي أساس تجربته النقديةّ
ّ
أساسية ،بني التجربة الذاتية من
التي تقيم عالقة وطيدة،
ّ
ّ
ّ
االنسانية واالجتماعية والسياسية الكبرى
جهة ،والقضايا
من جهة ثانية.
ّ
لتصور تجارب
كارول منصور ذهبت الى سريالنكا
ّ
استغاللهن .ومثلها فعلت ديما الجندي
«الخادمات» وآليات
ّ
اليومية
التي التقطت الشهادات وحاالت االنسحاق واملعاناة
ّ
ّ
منهجية الفيلم الوثائقي .أما
الال-إنسانية ،بلغة تفرضها
ّ
ليصور الخواء ،بكاميرا
سمرا ،فبقي في بيروت
ماهر أبي
ّ
ثابتة ولغة متقشفة .زرع كاميراه في مكتب «الوسيط» أو
عبودية ّ
ّ
عادية ال نريد
«املستورد» ،ليفكك ميكانيسمات
أن نراها ،مع انها تحاصرنا .الباقي في الفيلم يقوم على
ّ
شعرية الغياب :كادرات فارغة لحيوات ال نراها ،وظالل
ً
من خلف النوافذ ،وواجهات بنايات وشقق مضاءة ليال
ّ
الضحية ال تظهر على الشاشة
في مدينة الشقاء العادي.
أبدًا ،فهي ّ
مجردة ،مدفونة في وعينا الشقي مع وجوه
«السيرالنكيات» و«الحبشيات» و«الفيلبينيات»… اللواتي
ّ
اليومية« .الخادمة» مستترة على
يحاصرن حياتنا
الشاشة ،ال نرى إال طيفها العابر ،كما «الهامة» الشهيرة
ّ
عند العرب القدماءّ .
الرمزية ،فراشها،
نتفرج على زنزانتها
ّ
بصمات تعبها وغربتها .نتلمس صمتها ،نسترق السمع
الى صراخها املكبوت .نرصد قهرها ،ضياعها ،عجزها
عن التعبير ،استسالمها ،توقها الخافت لإلفالت من فخ
عظيم أطبق عليها بعدما تساقطت وعود وردية قطعها
تاجر رقيق في املقلب اآلخر من العالم.
إن خطاب «مخدومني» هو خطاب القسوة الباردة ،الطالعة
من سرد بطيء لحكايات في منتهى الرتابةّ ،
تجسد
ّ
ّ
طفيليةً .لذلك ،ال تحوم
االستغالل في ظل أنماط انتاج
ّ
الضحية ،متاجرة بالشفقة
الكاميرا كالغراب حول
واللوعة واألنني ،وما إلى ذلك من توابل العظة «االنسانوية»
املعهودة .بل تجعلنا ّ
نتأمل املأساة في مرآة «الجالد»
التي ترمي بوجهنا بشاعتنا .هنا تكمن إضافة ماهر
أبي سمرا ،وخطابه االتهامي الذي يفضح انحطاطنا
وبؤسنا .لقد صنع فيلمًا عن وهم االرتقاء الطبقي لدى
ّ
اجتماعية مسحوقة في النهاية ،تستعبد من هو
فئات
ّ
أضعف وأفقر منها .هكذا نتعرف إلى معاناة «الخادمة»،
عبر نظرة «األسياد» وتوصيفهم ومفرداتهم ولغتهم
ّ
طون بها مع «ماكينات
وحاجاتهمّ ،واملشاكل التي يتخب ّ
ّ
بشرية» معطلة أو غير مطابقة« .املعلمة» هي التي تحكي
ّ
ّ
عن «الصانعة» ،كأنها مسرحية جان جينيه (الخادمتان)
معكوسة .ماهر أبي سمرا يروي مأساة الرقيق املعاصر،
من وجهة نظر مستغليه وتجاره وأسياده .ولعل ذروة
الفيلم هي ذلك ّاملشهد العبثي ،حيث الوسيط الودود يرسم
لنا ،ببساطة ودقة ،الخرائط والجداول على واجهة مكتبه
ّ
الزجاجية الشاسعة ،لنفهم مصدر البضاعة ،وأصنافها،
وأسعارها ،وكمياتها في األسواق ،وآليات الترانزيت ،وكلفة
االستيراد…
فيلم «مخدومني» عن «عبدات» األزمنة الحديثة ،من وجهة
ّ
السجان والجالد وتاجر الرقيق ،في بلد ّيدعي
نظر
ّ ّ
الحضارة والرقي ،حتى أن أرباب عمل املخدومني يشعرون
ّ
بالحرج من تناول املوضوع أمام الكاميرا .لكنه أيضًا فيلم
عن بشر عاديني تائهني ،عالقني في ّ
الفخ الطبقي .يقف
«جدلية ّ
ّ
السيد
ماهر أبي سمرا في مكان غير بعيد عن
ّ
ّ
انسانيتنا املهدورة في
ليصور
والعبد» حسب هيغل،
ّ
الطفيلية .وليروي
مجتمع يتفكك تحت وطأة أنماط االنتاج
ّ
على طريقتهّ ،
ضحية جريمته،
قصة الجالد الذي أصبح
والسيد الذي بات عبدًا لعبده .قل لي َ
مم تهرب…

سينما

فيلمه «مخدومين» يعرض في بيروت

ّ
ماهر أبي سمرا يصور بؤسنا

برناديت حديب في مشهد من «مخدومين»

علي وجيه
ل ـلــوه ـلــة األول ـ ـ ــى ،ي ـب ــدو ج ــدي ــد مــاهــر
أب ــي س ـمــرا «م ـخــدومــن» (2016ـ ـ ـ ـ ـ 67
د ـ «ج ــائ ــزة الـ ـس ــام» ف ــي «بــرلـيـنــالــه
 ،»2016وأف ـ ـضـ ــل ف ـي ـلــم غ ـي ــر روائ ـ ــي
ف ـ ــي «مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان دب ـ ـ ــي ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي
ً
الدولي»  )2016انتقاال من السياسي
إلـ ــى االج ـت ـم ــاع ــي ،ف ــي فـيـلـمــوغــرافـيــا
السينمائي اللبناني ( ،)1965بتناوله
ملف الخادمات األجنبيات في بلده،
بعد عــدد مــن الوثائقيات السجالية.
ّ
صحيح أن ابن شبعا الجنوبية ،درس
في املعهد الوطني للصورة والصوت
في باريس ،بعد الفنون ّاملسرحية في
يصنع
الجامعة اللبنانية ،إال أنــه لم ّ
أفالمًا عن املهاجرين (التيمة املفضلة
ل ــدى ال ــدارس ــن ال ـع ــرب ف ــي أوروبـ ـ ــا)،
كمساعد مـخــرج ومـصـ ّـور
رغ ــم عمله
ّ
فـ ــي ب ـع ـض ـه ــا .ف ــض ــل االشـ ـتـ ـغ ــال فــي
وطنه وعنه« .عوارض عودة» (،)1995
و«إعمار على املوج» (( )1995مع ألدو
بنكاري ،وجيروم أالمــارغــو ،وجمانة
بعلبكي) ،و«نساء حزب الله» (،)2000
ّ
و«دوار شــات ـيــا» ( ،)2004و«م ـج ـ ّـرد
رائحة» ( - 2007أفضل وثائقي قصير
ف ــي م ـه ــرج ــان  DOKالي ـب ــزي ــغ ،2007
ومـ ـه ــرج ــان  It’s All Trueال ــدول ــي
الوثائقية في البرازيل ،)2008
لألفالم
ّ
و«شيوعيني كــنــا» (« - 2010اللؤلؤة
ال ـس ــوداء» ألفـضــل وثــائـقــي عــربــي في
«مـ ـه ــرج ــان أب ــوظ ـب ــي ال ـس ـي ـن ـمــائــي»)
عناوين ّ
حساسة ،متفاوتة ،محمولة
ّ
على الكتف والهواجس امللحة (زعماء
ّ
األهلية الــذيــن ّ
سمموا الهواء
الـحــرب
ّ
وحكموا البلد ،بؤس مخيمات اللجوء،
تفكيك الطوائف ،معاينة أضرار حرب
ت ـ ّـم ــوز ،ال ـش ـيــوعـ ّـيــون املـ ـه ــزوم ــون.)...
خـ ــرج بـعـضـهــا م ــن ب ـي ـئــة أبـ ــي سـمــرا
ّ
والتحوالت (القرية،
الزاخرة باألسئلة
ث ــم ال ـضــاح ـيــة ف ــي بـ ـي ــروت) .بعضها
اآلخـ ـ ـ ــر ص ـ ـ ــدر ع ـ ــن م ــوقـ ـع ــه ال ـح ــزب ــي
الشيوعي سابقًا ،وخياراته امللتبسة،
ومــاض ـيــه امل ـن ـســول م ــن ت ــاري ــخ دول ــة
وحــرب .النموذج ينسحب على كامل
ّ
بتلونات مغايرة .الخاص
الجغرافيا
ي ـق ــود إل ــى الـ ـع ــام ،والـسـيـنـمــائــي إلــى
السياسي ،وبالعكس.
ه ـكــذا ،يـمـكــن وض ــع ال ـيــد عـلــى مكمن
الـ ــذكـ ــاء وال ـخ ـب ــث ف ــي «مـ ـخ ــدوم ــن»،
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــارب «الـ ـعـ ـق ــد االج ـت ـم ــاع ــي
ً
اللبناني» متسلال عبر الباب الخلفي.
أك ـثــر م ــن  200أل ــف عــام ـلــة ،ف ــي مـكــان
ال يتجاوز مجموع سكانه  5ماليني
ن ـس ـم ــة .م ـف ــارق ــة م ـض ـح ـكــة ف ــي دول ــة
غ ــارق ــة ب ــال ــدي ــون وال ـ ـكـ ــوارث األزل ـي ــة.
سايكولوجيا مجتمع ّ
يمجد املظاهر
على حـســاب أســاسـيــات غائبة .نظام

عـبــوديــة مـحـكــم ،يـحـيــل عـلــى سلسلة
اف ـ ـت ـ ــراس ك ــامـ ـل ــة .ال ـ ـخـ ــادمـ ــة ره ـي ـنــة
عـنــد «أس ـي ــاد» .ه ــؤالء عبيد بــدورهــم
لـنـظــام اسـتـهــاكــي ب ـ ّـراق مــن ال ـخــارج،
مهترئ مــن أســاســه .توسيع املروحة
يـحـيــل عـلــى مـسـتـنـقـعــات أك ـب ــر .نـظــام
طائفي عنصري .ال عدالة اجتماعية.
تواطؤ الجميع ،بما في ذلــك القانون
وال ـش ــرط ــةّ .ادع ـ ــاء الـتـعــاطــف م ــن قبل
البعض ،ليس أكثر من ّ
رد فعل آني على
انـتـحــار عاملة أو ّ
تعرضها للضرب.
لنمأل وقـ ّـت ال ـفــراغ بـهــوايــة االك ـتــراث،
كما لــو أنـنــا نفعل عــن سابق إصــرار.
«إس ـت ــاب ـل ـش ـم ـن ــت» مـ ـش ــروخ ي ـت ـنــازع
املــوارد واالمتيازات وال ــوالءات اآلنية
ّ
ّ
الضيقة .يختلف على كــل مــا يتعلق
ب ــال ـس ـي ــر ال ـج ـم ـع ــي ن ـح ــو امل ـس ـت ـق ـبــل.
االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ــوح ـ ـيـ ــد ه ـ ــو االس ـ ـت ـ ـقـ ــواء
عـ ـل ــى امل ـس ـت ـض ـع ـف ــن (الـ ـ ـخ ـ ــادم ـ ــات)،
وت ـ ـفـ ــريـ ــغ عـ ـق ــد الـ ـنـ ـق ــص وال ـت ـح ـق ــق
ف ـي ـه ــم .أل ـي ـس ــت هـ ــذه ع ـق ـل ـيــة املـنـطـقــة
ّ
كــلـهــا؟ الـســوسـيــولــوجــي يــأخــذنــا إلــى
مظاهر /أمراض مماثلة ،مع اختالف
ّ
ال ـح ـل ـقــة األض ـع ــف ف ــي ك ــل ج ـغــراف ـيــا.

نظام عبودية محكم حيث العاملة
رهينة عند «أسياد» ،وهؤالء عبيد
بدورهم لالستهالك والمظاهر
ّ
الطبقة
املسحوقون في مصر .امحاء ّ
ال ــوسـ ـط ــى فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،مـ ــع ت ـفــشــي
ث ـنــائ ـيــة أم ـ ـ ــراء الـ ـح ــرب (مـ ـس ــؤول ــون،
زعران ،مجرمون / )...ضحايا .مبدعو
مواويل الحزن في العراق .املكفولون
وامل ـهـ ّـددون بالترحيل وعـ ّـمــال مالعب
ك ــرةّ ال ـق ــدم ف ــي ب ـعــض دول الـخـلـيــج.
م ـن ــش ـط ــات ال ـس ـي ــاح ــة ال ـج ـن ـسـ ّـيــة فــي
املغرب .املشترك اإلنساني هو البؤس
ّ
امل ـت ـف ـشــي ،وال ـف ـس ــاد ال ـ ــذي يـنـخــر كــل
ّ
ً
ش ــيء .قــد ال يـكــون ك ــل ذل ــك مــاثــا في
ذه ــن ّ مــاهــر أب ــي سـمــرا عـنــد التنفيذ،
ول ـكــنــه ح ــاض ــر ف ــي ط ـب ـقــات الـشــريــط
وشيطان إحاالته.
بــالـعــودة إلــى الفيلم نفسه .الوسيط
امل ـنــاســب ه ــو «زي ـ ــن» ،صــاحــب وكــالــة
استقدام للعمالة من آسيا وأفريقيا.
يـســاعــد زبــائـنــه فــي اخـتـيــار الـخــادمــة
امل ــائ ـم ــة ،ض ـمــن ك ـت ــال ــوغ أعـ ـ ـ ّـده لـهــذا
ّ
الـغــرض .تـحــط كاميرا أبــي سـمــرا في
مـكـتــب الـسـمـســار ،لـتـتـحـ ّـول إل ــى جــزء
ّ
تسجل طبيعة عمله وأسـلــوبــه.
مـنــه.
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ال ي ـب ـخ ــل الـ ــرجـ ــل فــي
ّ
ال ـش ــرح واإلي ـ ـضـ ــاح .ي ـس ــرد ك ــل شــيء
عــن املهنة .يبدأ بالتطور التاريخي،
ً
وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى ط ـ ــرق ج ـل ــب ال ـع ــام ــات

وت ـك ــال ـي ـف ـه ــن ،ومـ ـ ـ ـ ــرورًا ب ـم ـشــاك ـل ـهــن
ووسائل التعامل معهن ،أو باألحرى
ضـمــان استعبادهن بالشكل ّاألمـثــل.
عــالــم مـ ـ ـ ّ
ـروعُ ،ي ـحـ َـســب ملــاهــر أنـ ــه ّأول
من يفتح أبــواب جحيمه في السينما
ّ
بـهــذا الـشـكــل .نـتــذكــر امل ــرور عليه في
ّ
ري ـب ــورت ــاج ــات ت ـل ـفــزيــونــيــة ،وب ــرام ــج
ّ
فرعية في بعض
«توك شو» ،وخطوط
األفالم.
مشكلة الشريط في املعادل البصري.
االس ـ ـت ـ ـعـ ــراض األف ـ ـقـ ــي وال ـ ـعـ ــامـ ــودي
ال ـث ـق ـيــل ل ـط ــواب ــق س ـك ـنـ ّـيــة (ت ـصــويــر
ك ـل ـي ــر مـ ـ ــاتـ ـ ــون) ،ت ــرافـ ـق ــا مـ ــع تـعـلـيــق
املـخــرج الـهــادئ ،ال ينتشل الفيلم من
شبح املونوتون (توليف رنا ّ
صباغة
وروب ــن كــورنـفـيـلــد) .طبعًا ،ال بـ ّـد من
ال ـت ـن ــوي ــه ب ـج ـمــال ـي ـتــه وق ـ ـ ـ ّـوة ت ــأث ـي ــره.
االلـ ـتـ ـص ــاق بــامل ـك ـتــب ي ـض ـفــي صـبـغــة
بعض مفاصل الفيلم.
تقريرية على
ّ
ّ
األدهى أن بوح املمثلة برناديت حديب
حـ ـ ــول ط ـف ــول ـت ـه ــا ،وب ــدي ـه ـي ــة وجـ ــود
الخادمة ،وتشكيالت االفتتاح ،جاءت
ك ـم ـش ـهـ ّ
ـديــات م ـب ـت ــورة .خ ــال مــرحـلــة
ّ
التمويل ،تحدث ملخص «مخدومني»
(«كـ ـ ـ ــل واحـ ـ ـ ــد وخ ـ ـ ّـادمـ ـ ـت ـ ــو» ك ـع ـن ــوان
م ـب ــدئ ــي) ع ــن امل ـم ــث ـل ــة «ري ـ ـمـ ــا» ال ـتــي
تلعب دور خادمة في عرض مسرحي،
ولديها عاملة سريالنكية في البيت،
مــا يضعها وجهًا لوجه أمــام الــواقــع.
ذك ـ ــر الـ ـخ ــادم ــة «الت ـ ـ ــي» الـ ـت ــي تـشـعــر
باالستياء والغضب على ال ــدوام .في
الفيلم ،حصل تغيير في زاوية الرؤية.
ل ــم تـظـهــر ّ
أي عــام ـلــة ،لـتـعــزيــز معنى
التسليع والتهميش ،وعــدم جــرح أيّ
ّ
ّ
منهن .ذلــك أن ماهر أبــي سمرا يعمل
بــأسـلــوب «ال ــا صــدمــة» عـلــى ال ــدوام.
يستعمل الـتـحــريــض ال ـجـ ّـوانــي على
االسـتـمــاع وتــدويــر املــخ .يحافظ على
تعاطف،
مسافة أمان وتقييم ،وأحيانًا
ّ
م ــع املـ ــوضـ ــوع أو ال ـش ـخ ــص ،ب ـغــض
النظر عــن رأيــه النقدي تجاهه .ليس
مستغربًا الحديث عن الضحية طوال
ً
الوقت ،من دون عرضها مباشرة.
في املقابلّ ،يبقى عدم االشتغال على
ّ
مستوى املمثلة واملسرح محل تساؤل.
نكاد نشهق بحسرة« :ليته تابع هنا»،
ليحقق موازيًا بصريًا وفكريًا دسمًا
(ح ــاول فـعــل ذل ــك مــن خ ــال تعليقه).
ّ
ـاس عن
بـيــد ّ أن «م ـخــدومــن» ب ـيــان ق ـ ٍ
قضية إنسان ،وعدالة مفقودة .مبضع
ت ـش ــري ــح مل ـن ـط ـقــة م ـت ـه ـت ـكــة ،مــاف ـيــويــة
التركيب .كالم هادئ في وجه تحالف
من الطرشان .خطاب عقل وسط حفل
من الجنون والسعار.
* «مخدومني» :حتى  22شباط (فبراير) ـ ـ
«متروبوليس أمبير صوفيل» (األشرفية) ـ
لالستعالم01/204080 :
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شاشات العالم

أنغ لي :أوديسة «أكاذيب الدولة» األميركية
في الوقت الذي
تتزايد فيه المخاوف
من تناقضات
دونالد ترامب،
وشخصيته المتقلبة
واإلشكالية ،يأتي
فيلم «الشوط األول
الطويل في مسيرة
بيلي لين» في
التوقيت المالئم
لدق ّناقوس الخطر.
إذ يذكر بالفظائع
التي أفرزتها
«األكاذيب الرسمية»
إلدارة جورج بوش
االبن...

مشهد من
«الشوط األول
الطويل في
مسيرة بيلي لين»

باريس ــ عثمان تزغارت
ينتمي السينمائي الـتــايــوانــي املقيم
في الواليات املتحدة أنغ لي (،)1954
إلـ ــى ص ـن ــف ن ـ ــادر م ــن الـسـيـنـمــائـيــن
(سـ ـبـ ـيـ ـلـ ـب ــرغ ،س ـ ـ ــودرب ـ ـ ــرغ ،األخـ ـ ـ ــوان
ك ــوه ــن ،)...الــذيــن يـضـعــون قــدمــا في
ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـه ــول ـي ــودي ــة وأخ ـ ـ ــرى فــي
سينما املــؤلــف املـسـتـقـلــة عــن هيمنة
االس ـ ـتـ ــوديـ ــوهـ ــات ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى .فـ ــي كــا
ال ـص ـن ـف ــن ،أبـ ـ ــدع امل ـع ـل ــم ال ـت ــاي ــوان ــي
وتألق .فقد نال أوسكار أفضل مخرج
عـ ــن ف ـي ـل ـمــن م ـت ـب ــاع ــدي ــن ت ـم ــام ــا فــي
موضوعيهما وسماتهما اإلخراجية
واألس ـ ـل ـ ــوب ـ ـي ـ ــة :رائ ـ ـع ـ ـتـ ــه ال ـح ـم ـي ـم ــة
والـجــريـئــة «جـبــل بــروكـبــاك» (،)2005
ال ـتــي ح ــازت أي ـضــا «األسـ ــد الــذهـبــي»
في «مهرجان البندقية» ،و«حياة بي»
(أو «أوديـســة بــي»  )2012املــوجــه إلى
الـجـمـهــور ال ـعــريــض ،وق ــد ن ــال أيـضــا
أربـ ـع ــة أوس ـ ـكـ ــارات أخ ـ ــرى ب ـمــا فيها
أفضل إخراج.
ش ـك ـلــت هـ ــذه االزدواج ـ ـ ـيـ ـ ــة الزمـ ـ ــة فــي
م ـ ـس ـ ــاره .بـ ـع ــد رائـ ـعـ ـت ــه اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة
ال ـح ـم ـي ـم ـي ــة «ال ـ ـع ـ ـقـ ــل والـ ـ ـع ـ ــواط ـ ــف»
(ّ ،)1995
قدم «النمر والتنني» (،)2000
وه ــو فـيـلــم حــركــة م ــن صـنــف الـكــونــغ
فــو ّ
نصبه على عــرش شـبــاك التذاكر
الـعــاملــي .ثــم ارت ـمــى أكـثــر فــي أحـضــان
هوليوود ،بفيلم مقتبس من املسلسل
الـتـلـفــزيــونــي «ه ــال ــك .)2003( »Hulk
لكنه سرعان ما عاد الى سينما املؤلف
بــرائ ـع ـتــه األشـ ـه ــر «ج ـب ــل ب ــروك ـب ــاك»
( .)2005وبـعــد تحفة حميمية أخــرى
هي «شهوة وحذر» ( ،)2007عاد ّ
وقدم
«ح ـي ــاة ب ــي» ،وه ـك ــذا دوالـ ـي ــك ...حتى
أن البعض لقبه بـ «براهما السينما»
(راج ـ ــع الـ ـك ــادر أدن ـ ـ ــاه) ،أسـ ــوة بــاإللــه
الهندي الذي شطر روحه الى نصفني،
ّ
ل ـيــولــد مـنـهــا «ف ـي ـش ـنــو» ،إل ــه ال ـب ـنــاء،
و«شيفا» إله الهدم!
وإذا بــامل ـع ـلــم ال ـت ــاي ــوان ــي ي ـح ـقــق في
فيلمه الجديد «الشوط األول الطويل
في مسيرة بيلي لني» ( 113د ـ )2016
معجزة تـكــاد تـكــون إلـهـيــة! فقد التأم
شـ ـط ــرا روحـ ـ ــه ه ـن ــا ف ــي ع ـم ــل يـحـمــل
بصماته األسلوبية كواحد من أقطاب
سـيـنـمــا امل ــؤل ــف ،وي ــداع ــب ف ــي الــوقــت
ذاتــه أوت ــار االسـتـعــراض الهوليودي،

بما يؤهله الكتساح شباك التذاكر.
يأتي هذا الفيلم ،الذي بدأت عروضه
فـ ــي الـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـع ــامل ـي ــة أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،فــي
توقيت مــوات للغاية .توقيت لم يكن
لـيـخـطــر ف ــي ب ــال امل ـخ ــرج ح ــن ش ــرع،
قبل ثالث سنوات ،في اقتباس قصته
مـ ــن رواي ـ ـ ـ ــة ل ـل ـك ــات ــب األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،بــن
فــاونــن ،كــانــت قــد ص ــدرت عــام .2012
في الوقت الــذي تتزايد املخاوف عبر
ال ـعــالــم م ــن الـشـطــط والـتـقـلــب الـلــذيــن
ي ـت ـســم ب ـه ـمــا أسـ ـل ــوب ح ـكــم الــرئ ـيــس
االم ـي ــرك ــي ال ـج ــدي ــد ،دون ــال ــد ت ــرام ــب،
يعيد هذا الفيلم إلى األذهان «أكاذيب
ال ــدول ــة» ال ـتــي شـكـلــت ح ـجــر ال ــزاوي ــة
في السياسة األميركية في ظل إدارة
جورج بوش االبن.
يروي الفيلم قصة الجندي األميركي
بيلي لــن ،ورفــاقــه الخمسة فــي فرقة
الـنـخـبــة «بـ ــرافـ ــو» ،ال ــذي ــن وق ـع ــوا في
ك ـمــن نـصـبــه «م ـت ـط ــرف ــون» ف ــي بـلــدة
معزولة قرب ديالي ،في العراق ،أثناء

االح ـ ـتـ ــال ُاألمـ ـي ــرك ــي .وكـ ـ ــاد أع ـض ــاء
الفرقة أن يقتلوا ،على غــرار قائدهم،
لوال بسالة بيلي الذي لم يتردد ـ كما
تزعم الدعاية الرسمية  -في االلتحام
جسديًا مع «متطرف» هاجمه بسكني،
فقلبها بيلي على رقبته ونحره!

يروي العمل قصة وقوع جنود
أميركيين في كمين في العراق
ت ـت ـصــدر ق ـصــة ب ـســالــة بـيـلــي ورف ــاق ــه
ف ــي ف ــرق ــة «ب ـ ــراف ـ ــو» وس ــائ ــل اإلع ـ ــام
األم ـيــرك ـيــة ،ال ـتــي ت ـصــورهــم كــأبـطــال
قوميني .تغتنم قيادة الجيش الفرصة
ل ـت ـن ـظ ـي ــم جـ ـ ـ ــوالت دعـ ــائ ـ ـيـ ــة م ـط ـ ّـول ــة
لـهــم عـبــر املـ ــدن األم ـيــرك ـيــة ،لـلـتــرويــج
ً
لبطوالته املزعومة ،أمال في أن تغطي
بذلك على فضائح وبشائع االحتالل
األميركي للعراق ،التي كانت روائحها
املقيتة قــد ب ــدأت تــزكــم األن ــوف ،آنــذاك

في مطلع عام .2005
ي ــرص ــد ال ـفـي ـلــم وق ــائ ــع  24س ــاع ــة في
حياة بيلي ورفــاقــه ،خــال إحــدى تلك
ال ـج ــوالت الــدعــائ ـيــة ،حـيــث يـنـتــدبــون
للتحدث أمام الجمهور ،أثناء الفاصل
اإلعالني بني شوطي مباراة هامة في
كرة القدم األميركية تجري في داالس.
ش ـي ـئ ــا ف ـش ـي ـئ ــا ،ت ـن ـف ـض ــح «أك ـ ــاذي ـ ــب
ال ـ ــدول ـ ــة» امل ـح ـي ـطــة ب ـت ـلــك ال ـب ـط ــوالت
ّ
الــوهـمـيــة .يكتشف املـشــاهــد أن بيلي
ورفاقه اضطروا للتطوع في الجيش،
ل ـي ــس ل ـل ــدف ــاع ع ــن ال ـق ـي ــم األم ـيــرك ـيــة
ونشر الديموقراطية في العالم ،كما
ت ــروج الــدعــايــة الــرسـمـيــة ،بــل لكونهم
يـتـحــدرون مــن عــائــات فقيرة يعاني
جـمـيـعـهــا م ــن مـشــاكــل مــالـيــة خــانـقــة،
بـ ـحـ ـي ــث ال يـ ـج ــد أبـ ـ ـن ـ ــاؤه ـ ــا وس ـي ـل ــة
ملواجهتها سوى التجنيد.
مــن خ ــال الــومـضــات «الفالشباكية»
ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـخ ـل ــل االس ـ ـت ـ ـع ـ ــراض ال ـ ــذي
ُ
اس ــت ــدرج إل ـي ــه بـيـلــي ورف ــاق ــه ،للعب

«براهما» التايواني
أنــغ لــي ،الــذي ولــد فــي تــايــوان عــام  ،1954عــرف الشهرة دفعة
واحــدة .باكورته «تدافع باأليدي» ( )1992نالت جائزة أفضل
فيلم في مهرجان السينما اآلسيوية ،وفيلمه الثاني «شاهد
العرس» ( )1993افتك «الدب الذهبي» في مهرجان برلني ،مما
فتح له أبــواب العاملية ،فانتقل ،بــدايــة ،إلــى إنكلترا ،حيث أنجز
رائـعــة وضعته فــي مـصــاف كـبــار صـنــاع سينما املــؤلــف عبر
الـعــالــم ،وهــي «العقل واملـشــاعــر» ( )1995التي خولته الـفــوز بـ
«الدب الذهبي» ثانية في برلني عام .1996
ثم لم تلبث أن اجتذبته هوليود ،ليقدم عبرها فيلم الكونغ فو
الشهير «النمر والـتـنــن» الــذي تـصــدر شـبــاك الـتــذاكــر العاملي،
وحاز أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية ،عام ّ .2001منذ تلك
الفترة ،انشطرت روح «براهما السينما» ،كما يلقب ،إلى نصفني:
أحدهما انغمس بنجاح في االستعراض التجاري الهوليوودي،
بينما بقي النصف اآلخــر وفيًا لسينما املؤلف التي خرج من
معطفها.
في كال الصنفني ،عرف أنغ نجاحًا ملفتًا ،حيث حاز «األسد
ال ــذه ـب ــي» ف ــي «م ـه ــرج ــان ال ـب ـنــدق ـيــة» م ــرت ــن ،وف ـ ــاز بـثـمــانـيــة
أوسكارات .وبالرغم عن االزواجية الناجمة عن تقلبه باستمرار

بني األفــام الحميمية واالستعراضات التجارية ،إال أن تيمته
األثـ ـي ــرة ،املـتـمـثـلــة ف ــي ع ـقــدة ال ــذن ــب امل ـتــولــدة ع ــن ال ـص ــراع بني
العصرنة والتقاليد ،حافظت على مكانة مركزية في كل أعماله.
هذه التيمة ّ
عبر عنها أنغ لي في قالب سوسيولوجي متشابه
في فيلميه «النمر والتنني» و«العقل والعواطف» بالرغم من أنّ
األول تدور أحداثه في الصني خالل القرن الثامن عشر ،بينما
تندرج قصة الثاني في إنكلترا خالل العهد الفيكتوري .ثم ّ
عبر
عــن االنـشـغــال ذات ــه مــن خــال قصص حــب إشكالية محاطة
بالكثير من التمزق وعقدة الذنب في ثالثية شهيرة بدأها بـ
«شاهد الـعــرس» الــذي يــروي قصة شــاب تايواني مغترب في
نـيــويــورك يضطر لــارتـبــاط ظــاهــريــا بفنانة صينية إلخـفــاء
مثليته عن والديه املقيمني في تايوان .ثم عاد لطرق التابو ذاته
في «جبل بروكباك» ،من خالل قصة حب مثلية بني اثنني من
رعــاة البقر في بيئة محافظة في الغرب األميركي .واستكمل
هذه الثالثية بـ «شهوة وحذر» الذي ّ
صور وقوع طالبة صينية
مناهضة لالحتالل الياباني لبالدها ،عام  ،1938في قصة حب
مع ضابط ياباني تم تكليفها باغتياله!
عثمان...

دور ال ـ ـكـ ــوم ـ ـبـ ــارس عـ ـل ــى ال ـخ ـش ـب ــة،
خــال وصلة غنائية لبيونسي ،على
هــامــش م ـب ــاراة ك ــرة ال ـق ــدم امل ــذك ــورة،
تتكشف للمشاهد تــدريـجــا البشائع
التي اقترفها االحـتــال األميركي في
ً
العراق .نشاهد مثال إعــدام رب عائلة
ووال ـ ــده بـتـهـمــة ال ـتــآمــر ض ــد الـجـيــش
األم ـيــركــي ،ملـجــرد الـعـثــور عـلــى كتاب
يحمل صورة صدام حسني في بيتهم
رغ ــم اح ـت ـجــاجــات الـعــائـلــة ب ــأن األم ــر
يتعلق بكتاب مدرسي ،وأن كل الكتب
املدرسية العراقية ال تخلو من صور
صـ ـ ــدام! إل ــى ج ــان ــب ب ـشــائــع ال ـح ــرب،
ي ــرص ــد ال ـف ـي ـل ــم فـ ــي ق ــال ــب تـ ــراجـ ــي -
كوميدي األكاذيب الرسمية األميركية
بدءًا بقائد الجيش الذي يوهم جنوده
الشباب ،الذين كانوا قد وصلوا للتو
إلى ساحة املعركة ،بأن رشق الشبان
الـعــراقـيــن لهم بــالـحـجــارة ال ينم عن
ّ
م ـع ــادات ـه ــم ل ــاح ـت ــال ،ب ــل س ـب ـبــه أن
الجيش األميركي أعــاد بناء املــدارس
ال ـعــراق ـيــة ال ـتــي هــدمـتـهــا ال ـح ــرب .لــذا
ي ـت ـعــرض امل ــراهـ ـق ــون ل ــدوري ــات ــه ،ألن
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ف ـ ــي تـ ـل ــك ال ـ ـسـ ــن ي ـك ــره ــون
املـ ــدارس بطبعهم! م ــرورًا بــاألسـلــوب
الفج الــذي تفاوض به االستديوهات
ال ـه ــول ـي ــودي ــة ب ـي ـلــي ورفـ ــاقـ ــه لـلـظـفــر
بــامـتـيــاز اقـتـبــاس قصتهم البطولية
س ـي ـن ـم ــائ ـي ــا ،مـ ـشـ ـت ــرط ــة م ــواق ـف ـت ـه ــم
لتعديل وقائع القصة بما يوافق هوى
ال ـج ـم ـهــور .ي ـفــاجــأ بـيـلــي الح ـقــا بــأنــه
سـ ُـيـصـ ِـبــح فــي االقـتـبــاس السينمائي
جندية تلعب دورها هيالري سوانك،
فــي حــن ك ــان يــأمــل أن يتقمص مــات
ديمون أو ليوناردو دي كابريو دوره
ً
ع ـلــى ال ـش ــاش ــة! وص ـ ــوال إل ــى اع ـتــراف
حــاكــم تـك ـســاس ل ـل ـج ـنــود ،ف ــي جلسة
خ ــاص ــة ،ع ـل ــى ه ــام ــش االس ـت ـع ــراض
الـ ـ ـك ـ ــروي فـ ــي داالس ،بـ ـ ــأن س ـمــاحــه
بالتنقيب عــن ال ـغــاز الـصـخــري ـ رغــم
عــواقـبــه الــوخـيـمــة عـلــى البيئة ـ ليس
داف ـعــه الـجـشــع املــالــي ،بــل الــرغـبــة في
إع ـفــاء الـشـبــان األمـيــركـيــن مــن أمـثــال
ً
بيلي وراف ـقــه ،مستقبال ،مــن مخاطر
حـ ـ ــروب ك ـت ـل ــك الـ ـت ــي خ ــاض ــوه ــا فــي
أحد الجنود للتعليق
العراق .ما يدفع ّ
ّ
ســاخ ـرًا« :لكننا كــنــا نعتقد أن هــدف
الحرب السيطرة على أسلحة الدمار
الشامل ال على النفط العراقي!».

االثنين  13شباط  2017العدد 3103

جائزة باسمها وذكراها العاشرة في «سرسق»
بيروت اشتاقت إلى مي غصوب

قـبــل عـشــرة أعـ ــوام ،رحـلــت مــي غـصــوب ( 1952ـ ـ /2007
ً
ً
الـصــورة) فجأة في أحــد مستشفيات لندن ،تاركة صدمة
ً
ّ ّ
واملحبني .إنها الكاتبة والناشرة
كبيرة في نفوس األصدقاء
والفنانة اللبنانية الطليعية ،املؤمنة بالحياة الثقافية في
بلدها األم ،واملدافعة الشرسة عن حقوق املــرأة ،والرافضة
األشرس لكل أشكال الرقابة .من النشر إلى الكتابة والبحث،
ومن النحت إلى املسرح ،تركت مي غصوب بصمة كبيرة
رغــم مسيرتها القصيرة نسبيًا .فــي رصـيــدهــا معارض
تشكيلية عـ ّـدة بني بيروت وبــاريــس ولـنــدن ،ومجموعة من
املؤلفات أبرزها «الرجولة املتخيلة ـ الهوية الذكرية والثقافة
في الشرق األوسط» ّ
(أعدته مع إيما سنكلير ويب« ،الساقي»
ـ  )2002و«امل ــرأة العربية وذكــوريــة األصــالــة» («الـســاقــي» ـ
 ،)1990وغيرها من األعمال الفنية ّ
املنوعة.
ً
تكريمًا لهذه الشخصية التي تجمع نساء في امرأة واحدة،
يدعو أصدقاؤها إلى حضور احتفال يقام في  18شباط
(فبراير) الحالي في قاعة «متحف نقوال سرسق» (األشرفية
ّ
ـ بيروت) .تتخلل هذا املوعد مداخالت حول إنتاج غصوب
َ
األدبي والفني لألكاديميت ْي روزان خلف وميشكا موراني
مــن «الجامعة األميركية فــي ب ـيــروت» ،وق ــراءات لنصوص
مــرتـبـطــة بــاملـنــاسـبــة لـكــل م ــن :ال ـشــاعــر وال ــروائ ــي والـنــاقــد
عـبــاس بيضون ،والـكــاتــب والــروائــي حسن داود ،والكاتب

الغار»
«زهرة
ّ
لمايسة عواد؟
ضمن احتفال توزيع جوائز
«أزهار الغار التلفزيونية»
الفرنسية الذي ُيقام في مسرح
الشاتليه الباريسي العريق،
تنافس اإلعالمية اللبنانية
مايسة ّ
عواد (الصورة) الليلة
على فئة التحقيق التوثيقي
بفيلم «في واجهة الرعب» الذي
أخرجته مع روميو النغلوا.
ُص ّور العمل في الربيع املاضي
على خطوط النار في الحرب
ضد «داعش» في شمال شرق
سوريا ،خصوصًا خالل املعارك
التي ّأدت إلى تحرير منطقة
«الشدادي» االستراتيجية.
وكان الشريط قد نال جائزة
في مهرجان «بايو» الفرنسي
املخصص ملراسلي الحروب في
تشرين ّ
األول (أكتوبر) املاضي.
جوائز «أزهار الغار التلفزيونية»:
الليلة ـ  22:00بتوقيت بيروت ـ
مسرح الشاتليه (باريس).

والصحافي حــازم صاغية ،زوج غصوب .بــدوره ،سيلقي
الشاعر أنطوان بوالد أبياتًا اختارها لهذه األمسية.
ّ
وس ـي ـك ــون ال ـح ـض ــور ع ـلــى م ــوع ــد م ــع ف ـي ــدي ــوات مـتـعــلـقــة
بالراحلة ،إضــافــة إلــى إمكانية رؤيــة تجهيز يحمل توقيع
مي ّ
ّ
سيفسرها النحات
ويقدم رؤيتها إلى الهجرة والهوية،
اللبناني املقيم في العاصمة البريطانية سهيل سليمان.
النشاط لن ينتهي هنا ،إذ سيتم اإلعــان عن جائزة أدبية
تحمل اســم مــي غصوب ل ـ «أفـضــل رواي ــة»ُ ،ويشترط على
امل ـشــاركــن /ات فـيـهــا أال ي ـكــون ل ـهــم/ن إص ـ ــدارات ســابـقــة،
وأن يكون كتابهم/ن غير منشور سابقًا .لجنة التحكيم
التي ستختار الفائز بعد عام تقريبًا ،ستتألف من ّ
جبور
الدويهي ،وحسن داود ،إضافة إلى ممثل عن «دار الساقي»
الـتــي شــاركــت مــي فــي تأسيسها إلــى جــانــب كنعان ّ
مكية
ّ
وأنــدريــه غاسبار وآخــريــن .أمــا الـجــائــزة ،فعبارة عــن تولي
الـ ــدار نفسها نـشــر الـنــص ال ــراب ــح ،عـلـمــا ب ـ ّ
ـأن اإلعـ ــان عن
تفاصيل وطريقة املشاركة ،سيتم خالل االحتفال املرتقب.
* تكريم مي غصوب وإطالق جائزة أدبية باسمها:
ً
مساء
السبت  18شباط ـ بدءًا من الساعة السادسة
ـ قاعة «متحف نقوال سرسق» (األشرفية ـ بيروت).
لالستعالم01/202001 :

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ َُ
ِّ
َ
الكراهية الـمنجيـة...
ُ
ُ
ُ
الوحيد
اإلثبات
الكراهية ...هي دليل
«القدرة على
ِ
ِ
ّ
لياقتنا
على أننا ال نزال نتمت ُع
بكامل ِ
ِ
امتحانات ّ
الحب»...
لخوض
ِ
ِ
... ...
ْ
لوال الكراهية...
ْ
ُ
لوال فضيلة الكراهية
ْ ُ َ
طيق هذه ْ
كيف َ
األرض
كان بمقدوري أن أ
ّ
َ
هذه َ
األرض عاثرة الحظ ،التي
َ َ
َ َ
أنتم أقذ ُر نفايا ِتها ،وأبغ ُض خطاياها؟!...
كيف؟...
ْ
لوال الكراهية
ُ
ُ
َ
ِّ
َ
نواميسها
الكراهية التي تلعنونها وال ت َصدقون
ُ ُّ َ ُ
كيف ُ
ومن أ ِح ّْب،
كنت سأجرؤ ،حني أرى ما أ ِحب
ُ
ُ ُ
ُ
كلمة «أ ِح ُّب» ...وأ َص ّدق نفسي،
على ن
طق ِ
ِ
َ َ
ُ
«كراهية نفسي»؟!...
وأموت ُمت َس ِّـممًا بـ
الحياء،
بدون ْأن َيصعقني
ِ
ِ
ْ
كيف!...
ُ َ ُ
ُ
ُ
ُ
ِّ
لوالها (الكراهية الحكيمة ،الشجاعة ،العفيفة ،املن َّزهة عن كل سوء)
ْ
(ليقل لي ٌ
أحد منكم!)
لوالها
ُ ُ َ ِّ ْ
لوال هذه الكراهية الـمنـجـية
يائس
حنون،
حالم،
كيف كان
ٍ
ٍ
ٍ
ملعتوهٍ ،
الحصانة مثلي...
ضعيف وعديم
ِ
ٍ
ِ ِّ
ُ
ََْ
ُ
َ
ْأن َيصفح عن كل ما اقترفتـه الحياة
َ َ َّ
ُ
صنعتموه
َويحتمل كل ما
َ
وجرائم هذا العالم؟!...
فاالت
ِمن َس ِ
ِ
12/11/2016

