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َّ
ُ
هل يعين عباس إبراهيم «موفدًا رئاسيًا» إلى سوريا لبحث أزمة النازحين؟

دمشق :نرفض الوساطة مع لبنان

[]2

ّ
«المحمدان» لقطر:

بيت الدين

جوردي
سافال

االستسالم...
أو حرب مفتوحة
[ 12ـ ]13

على خطى
ابن بطوطة
ال مجال للتفاوض مع قطر إذًا .هذا ما أعلنه ،أمس ،البيان الختامي الصادر عن االجتماع الرباعي في القاهرة (أ ف ب)

جوردي سافال عاد
إلى «مهرجانات بيت
الدين الدولية» .على
خطى ابن بطوطة
( .)١٣٧٧ - ١٣٠٤ليس
مفاجئًا أن يقع ربيب
التروبادور ،في غرام
الرحالة المغربي.
سافال أخذته آلة
الفيوال إلى القرون
الوسطى ،صار مسافرًا
بين األزمنة .أما بطله،
الرحالة األمازيغي ــ
العربي ،فانطلق من
طنجةً ليطوف العالم،
وصوال إلى الهند
والصين وبالد فارس.
من هذا الترحالّ ،
جمع
الموسيقي الكاتالوني
مقطوعات وأغنيات
متعددة الثقافات.
عمله الملحمي يؤديه
فنانون من  16جنسية،
بينهم السورية وعد
بو حسون ،ودليلنا
في هذه الرحلة
الممثل اللبناني بديع
أبو شقرا .إنه «حوار
األرواح» قال سافال،
عبر الموسيقى «آخر
الجسور بين الشرق
والغرب».

رياضة

سوريا

واشنطن تفاوض
على الجنوب
أنقرة« :أستانا»
مقابل دخول إدلب

بطل القارات
أمين يونس
المونديال
ينتظرني
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سياسة
قضية اليوم

ّ
عباس ابراهيم «موفدًا رئاسيًا» إلى دمشق؟
وفيق قانصوه
رغم أن التباين الحاد داخــل الحكومة،
أمـ ـ ــس ،حـ ـ ــول ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ــع دم ـش ــق
للبحث في ملف إعادة بعض النازحني
الـ ـس ــوري ــن إلـ ــى ب ـل ــده ــم ،دفـ ــع رئ ـيــس
الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون إلــى
إنهاء النقاش ووضع امللف في عهدته،
علمت «األخبار» أن اتفاقًا بني مختلف
األطــراف السياسية بــات «شبه ناجز»
على حتمية الحوار مع الجانب السوري
وعلى شكل هذا الحوار وقناته.
وفي املعلومات أن هناك توجهًا لتكليف
املــديــر الـعــام لألمن الـعــام الـلــواء عباس

ابــراه ـيــم بـتــولــي الـتـنـسـيــق الـسـيــاســي
م ـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ف ـ ــي م ـلــف
النازحني ،ليس بصفته األمنية ،وإنما
ً
بصفته موفدًا رئاسيًا ممثال لرئيس
الجمهورية ،فيما تستمر الحكومة في
سياسة النأي بالنفس ،على أن توافق
الحقًا على الحلول التي يتوصل اليها
«املوفد الرئاسي» الذي يتمتع بعالقات
ج ـي ــدة م ــع مـخـتـلــف األطـ ـ ــراف املـحـلـيــة
والخارجية املعنية باألزمة.
وفـ ـيـ ـم ــا قـ ــالـ ــت م ـ ـص ـ ــادر إن رئ ـي ــس
ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ل ــم ي ـعـ ِـط
موافقته بعد على هذا املخرج الذي قد
يعفيه من الحرج أمام الرياض الرافضة

أي تواصل سياسي مع دمشق ،أكدت
امل ـع ـل ــوم ــات أن ه ـ ــذه ال ـص ـي ـغــة «ن ــال ــت
ّ
موافقة كل القوى السياسية» .وذكرت
ب ـت ـص ــري ـح ــات رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة فــي
الـشـهــريــن املــاض ـيــن عــن أن لـبـنــان لم
يعد في وسعه ّ
تحمل عــبء النازحني،
مشيرة إلى تصاعد التوتر االجتماعي
أخـيـرًا فــي مناطق ال ـنــزوح ،خصوصًا
تلك الخاضعة لنفوذ تيار «املستقبل»
فــي عـكــار واالقـلـيــم وعــرســال والـبـقــاع
األوس ـ ــط وغ ـي ــره ــا ،م ــا يـجـعــل م ــن أي
حــل لـهــذا املـلــف ،ولــو جــزئـيــا ،مصلحة
«مستقبلية» .ولفتت فــي هــذا السياق
ّ
ال ــى أن الـعـمـلـيــة األم ـن ـيــة ال ـت ــي نــفــذهــا

الـجـيــش األس ـب ــوع املــاضــي فــي جــرود
عرسال لم تلق أي ردود فعل شعبية
م ـ ـعـ ــارضـ ــة ،سـ ـ ـ ــواء ف ـ ــي ع ـ ــرس ـ ــال أو
فـ ــي م ـن ــاط ــق أخ ـ ــرى م ـح ـس ــوب ــة عـلــى
«املستقبل» ،على نحو ما كان يحصل
س ــاب ـق ــا .وش ـ ـ ـ ّـددت املـ ـص ــادر ع ـلــى أن
فــي حــل هــذا املـلــف «مصلحة للجميع
خـصــوصــا فــي ظــل األوض ـ ــاع األمـنـيــة
واالجتماعية واالقتصادية الضاغطة»،
مشيرة الى أن الحلول غير مستحيلة.
إذ إن املناطق الحدودية مع لبنان التي
أت ــت مـنـهــا غــالـبـيــة ال ـن ــازح ــن ،وكــذلــك
املدن الرئيسية ،باتت آمنة مع استعادة
الدولة السورية سيطرتها عليها ،ومع

ب ــدء م ـح ــادث ــات م ــع ش ــرك ــات صينية
ل ـل ـم ـبــاشــرة ف ــي إع ـ ــادة اعـ ـم ــار بـعــض
املـنــاطــق ،وم ــع تــراجــع مــوجــات الـنــزوح
الداخلي بني املناطق السورية نفسها.
بــل إن األم ــم املـتـحــدة أعـلـنــت األسـبــوع
امل ــاض ــي عـ ــودة ن ـحــو  500أل ــف ن ــازح
إلى منازلهم ،حوالى  90في املئة منهم
كانوا َّ
مهجرين داخل سوريا.
املـ ـص ــادر امل ـح ـســوبــة ع ـلــى ح ــزب الـلــه
وال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر وح ــرك ــة أمــل
وحـلـفــائـهــم ش ـ ّـددت عـلــى أن الـتــواصــل
ال ـس ـيــاســي م ــع دم ـش ــق «أمـ ــر حـتـمــي،
خ ـص ــوص ــا أن الـ ـت ــواص ــل ق ــائ ــم بــن
الـ ـبـ ـل ــدي ــن عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوي ــن األمـ ـن ــي

ّ
السفير السوري لـ«األخبار» :نرفض الوساطة مع لبنان لحل أزمة
فراس الشوفي
ّ
َ
ُيخ َّيل إلى من استمع إلى النقاش في
جـلـســة مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء أ َم ــس حـيــال
َّ
أزمة النازحني السوريني ،أن تمترس
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن خ ـ ـلـ ــف االص ـ ـط ـ ـفـ ــافـ ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ال يـ ــزال ع ـلــى ح ــالــه منذ
انـ ـ ـ ــدالع األزمـ ـ ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،مـ ــن دون
مــراعــاة ألي واقعية ،وملصلحة لبنان
ّ
املهدد بفعل أزمة النزوح السوري.
وعلى الرغم من عبور الــدول الداعمة
ّ
لـ ـلـ ـجـ ـم ــاع ــات املـ ـس ــلـ ـح ــة ف ـ ــي س ــوري ــا

أولويات الدولة السورية
النازحين ً إلى منازلهم في
عودة
ّ
داخل سوريا أوال
ف ـ ّـوق إمـكــانـيــة إس ـقــاط نـظــام الرئيس
ب ــش ــار األس ـ ــد ،وان ـش ـغــال ـهــا بــالـتـقــاتــل
فيما بينها ومللمة أزماتها الداخلية
املـ ـتـ ـف ــاقـ ـم ــة ،ال ي ـ ـ ــزال فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان َم ــن
يــرهــن خ ـيــاراتــه الـسـيــاسـيــة ملصلحة
اصـ ـطـ ـف ــاف ــات خـ ــارج ـ ـيـ ــة ،أثـ ـبـ ـت ــت أن
بعضها يملك أجندات ّ
هدامة للواقع
اللبناني ،وتحديدًا باستخدام ورقــة
النزوح السوري.
وزيـ ـ ـ ـ ـ ٌـر مـ ـث ــل وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـش ــؤون
ال ـنــازحــن مـعــن املــرع ـبــي ،ال يحتاج
مــن يـشــرح لــه األزم ــات الـتــي يعانيها
ال ـنــازحــون ال ـســوريــون ،وال تـلــك التي
يعكسها النزوح على الواقع اللبناني،
اجتماعيًا واقـتـصــاديــا وأمنيًا وعلى
ً
ّ
التحتية الضعيفة أص ــا .في
البنية
جلسة مجلس ال ــوزراء أمــس ،لم يجد

املــرع ـبــي ّ
ردًا عـلــى وزي ــر ال ــدول ــة علي
ّ
قانصو ،الذي قدم مداخلة حول رؤية
الـحــزب الـســوري القومي االجتماعي
ّ
وح ـل ـفــائــه ل ـحــل أزمـ ــة الـ ـن ــزوح ،ســوى
الـ ـق ــول إن «ال ـح ـك ــوم ــة ال ت ــري ــد مـنــح
الشرعية لألسد» .القاه الوزير مروان
ح ـمــادة ال ــذي ق ــال« :إن ـنــا ال نستطيع
ال ـ ـحـ ــوار م ــع الـ ـنـ ـظ ــام» ،ب ـع ــد أن ك ــان
الحكومة سعد الـحــريــري ،قد
رئـيــس ّ
افـتـتــح الــنـقــاش فــي الـجـلـســة ،بــإشــارة
إلـ ــى ضـ ـ ــرورة ط ـلــب ل ـب ـنــان امل ـســاعــدة
ّ
من الــدول املانحة ومــن األمــم املتحدة
ّ
ّ
لدعمه في حــل أزمــة اللجوء .والطرح
ليس حكرًا على الحريري وح ــده ،بل
على أط ــراف مــا كــان ّ
يسمى فــريــق 14
ّ
آذار ،بالطلب مــن األم ــم املــتـحــدة لعب
دور الــوسـيــط مــع ســوريــا واملـســاعــدة
ّ
ع ـلــى ح ــل األزمـ ـ ــة ،وه ــو مــوقــف حــزب
القوات اللبنانية أيضًا ،الذي ّ
عبر عنه
وزي ــر الـشــؤون االجتماعية بـيــار أبي
عاصيّ ،
وكرره الوزير ميشال فرعون
في جلسة أمس.
ثـ ـ ّـمـ ــة مـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ب ـ ـ ّـد م ـ ــن ذك ــره ــا
لـلـحــرصــاء عـلــى «لـبـنــان ال ـك ـيــان» ،في
م ـق ــارن ــة م ــوق ــف دول أخ ـ ــرى م ـعــاديــة
للحكومة السورية مع موقف لبنان،
ج ـ ــار س ـ ــوري ـ ــا ،ال ـ ـ ــذي ي ـش ـت ــرك مـعـهــا
بــأطــول ح ــدود بـ ّ
ـريــة ،ويــرتـبــط أهلها
بأهله بالقربى وال ـع ــادات والتقاليد
واملـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــر امل ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــرك ،واقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاده
باقتصادها وأمنه بأمنها.
منذ أكثر من سنتني ،باتت ّ
ثمة قناعة
ّ
لدى دول أوروبية عديدة ،تعاني أقل
بـكـثـيــر مـ ّـمــا يـعــانـيــه ل ـب ـنــان م ــن أزم ــة
ال ـ ـنـ ــزوح ،بـ ــأن ال ــواق ـع ـي ــة وامل ـص ـل ـحــة
ال ــوط ـن ـي ــة لـ ـه ــذه الـ ـ ـ ــدول ،ت ـغ ـلــب عـلــى

مليون و 752ألف نازح
مليون و 752ألفًا و 468نازحًا هو عدد النازحني
ّ
ّ
املفوضية السامية لألمم
املسجلني لدى
السوريني
ّ
املتحدة لشؤون الالجئني في لبنان ( )UNHCRحتى
آذار  .2017رقم مخيف ،إذا ما قورن بأعداد اللبنانيني
القاطنني في لبنان ،والذي ال يتجاوز أربعة ماليني
ونصف مليون مواطن لبناني .كذلك ،ال تشمل أرقام
ّ
املفوضية جميع النازحني املوجودين في لبنان ،وفي
أحسن األحوال تطاول اإلحصائيات  %80منهم ،أي إن
الرقم يناهز املليونني .وعدد ّ
املخيمات «غير الشرعية»،
أراض تعود ملكيتها
أو تلك القائمة على مشاعات أو
للدولة أو البلديات ،يبلغ نحو ّ ٍ 6300
مخيم ،يراوح عدد
الخيام فيها ما بني خيمة واحدة و 56خيمة ،ويراوح
عدد قاطني الخيمة الواحدة ما بني أربعة أفراد إلى .10

علي :بعض رافضي التواصل مع دمشق ّ
شجعوا النازحين على مغادرة بالدهم (هيثم الموسوي)

املـ ــوقـ ــف الـ ـسـ ـي ــاس ــي .وم ـ ــن بـ ــن ه ــذه
الـ ــدول ،غــالـبـيــة دول أوروبـ ــا الغربية
والـ ــدول اإلسـكـنــدنــافـيــة ودول عــديــدة
عـلــى ســاحــل امل ـتـ ّ
ـوســط .وه ــذه ال ــدول،
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن امل ـ ــواق ـ ــف ال ـع ـل ـن ـيــة
ّ
املعادية لدمشق ،إل أن بعضها فتح
خطوط تــواصــل دبلوماسية وأخــرى
ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى فـ ـت ــح خ ـ ـطـ ــوط ت ــواص ــل
دبـلــومــاسـيــة مــع الـحـكــومــة الـســوريــة،
إلى جانب خطوط التواصل األمنية،
ُ
والتي لم تقطع بغالبيتها .ومــن يزر
الـعــاصـمــة دم ـش ــق ،ي ـ َـر ال ـح ـيــاة ع ــادت
ّ
دول ال تــزال تقول
لـتــدب فــي سـفــارات ٍ
شيئًا فــي الـعـلــن ،وتـفـعــل عكسه على
أرض ال ــواق ــع .وفـيـمــا ال ت ــزال ســوريــا
ّ
ّ
ممثلة في األمم املتحدة وفي املنظمات
الدولية كافة ،ال تزال املنظومة الدولية
ت ـت ـعــامــل م ــع «ح ـك ــوم ــة األس ـ ــد» عـلــى
أن ـه ــا ال ـح ـكــومــة ال ـش ــرع ـي ــة ،ل ـيــس في
السياسة والـقــانــون الــدولــي فحسب،
بل في الشهادات التعليمية ووثائق

ال ـس ـكــن وال ـس ـف ــر والـ ـ ــوالدة وال ـ ــزواج،
وح ـتــى فــي إف ـ ــادات «ح ـســن الـسـلــوك»
لـلـمــواطـنــن ال ـســوريــن .وبــالـتــالــي ،ال
تنتظر الحكومة الـســوريــة ،الشرعية
مــن املــرعـبــي وال مــن ح ـم ــادة ،بحسب
رد قانصو عليهما في مجلس الوزراء
أمس.
الـتـحـ ّـول الــدولــي ليس نتيجة لثبات
ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة وح ـس ــب ،ب ــل أيـضــا
بسبب حــاجــة تلك ال ــدول إلــى حماية
نـفـسـهــا م ــن أزمـ ــة ال ـن ــزوح بـمــا يـ ّ
ـؤمــن
م ـص ــال ـح ـه ــا الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ،بـ ـعـ ـيـ ـدًا عــن
املواقف السياسية.
ول ـي ــس ب ـع ـي ـدًا ع ــن ل ـب ـن ــان ،ث ـ ّـم ــة دول
عربية ،بينها مصر وتونس ُ
وعمان،
أع ــادت وصــل مــا انقطع مــع الحكومة
ال ـسـ ّ
ـوريــة .وإذا أمـعــن تـيــار املستقبل
وغـ ـ ـي ـ ــره ف ـ ــي م ـ ــواق ـ ــف بـ ـع ــض ال ـ ـ ــدول
العربية الـتــي تناصب األس ــد الـعــداء،
يرى أن هذه الدول ال تزال تتعامل مع
مؤسسات الدولة السورية على أنها

الشرعية الوحيدة املوجودة.
وبــال ـحــديــث ع ــن ط ـلــب وس ــاط ــة األم ــم
ّ
املــت ـحــدة ،ال ب ـ ّـد مــن اإلش ـ ــارة ،بحسب
مصادر سورية رفيعة املستوى ،إلى
أن «ل ـ ــدى م ــؤس ـس ــات األم ـ ــم امل ـت ـحــدة
أي ـ ـضـ ــا أول ـ ــوي ـ ــات أخـ ـ ـ ـ ــرى ،لـ ـي ــس مــن
بينها إعــادة النازحني السوريني من
ّ
ـؤكــد ّ
نية
لـبـنــان ،كـمــا أن املـعـلــومــات تـ
الدول املانحة خفض قيمة املساعدات
ّ
للنازحني
املقدمة في العديد من الدول
ّ
ّ
السوريني ،ما يصعب املشكلة ويعقد
األزمات».
ّ
وف ـي ـمــا أك ـ ــد الـ ـ ـ ــوزراء قــان ـصــو وعـلــي
حسن خليل ومحمد فنيش وحسني
الحاج حسن ويوسف فنيانوس في
ّ
جلسة أمس أن من الصعوبة أن يعود
النازحون من دون تنسيق مع دمشق،
قــال السفير الـســوري فــي لبنان علي
ع ـب ــد الـ ـك ــري ــم ع ـل ــي لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» إن
«س ــوري ــا ل ــن تـقـبــل بــالــوســاطــات ،بل
ّ
بالتواصل الرسمي لحل هــذه األزمــة
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ّ
االنتخاب الفرعي :مقعد الرئيس ال المرشح
والـعـسـكــري» ،مشيرة الــى أن املطالبة
ب ـح ـص ــر م ـه ـم ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق فـ ــي ه ــذه
العملية باألمم املتحدة كما دعت كتلة
املستقبل النيابية يعني تعقيد األمور
ال حلها ،ألن هذه املنظمة الدولية معنية
أســاســا بالضغط على دمـشــق بورقة
النازحني ،عبر تشجيعهم على البقاء
في املناطق التي لجأوا اليها ،استباقًا
ألي حل سياسي الحق يتضمن إجراء
ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ـي ــة .إذ ت ـ ــدرك األم ــم
املتحدة وال ــدول الفاعلة فيها أن إبقاء
خـمـســة م ــاي ــن نـ ــازح خـ ــارج ســوريــا
«ث ــروة» ال ينبغي التفريط بها فــي أي
انتخابات رئاسية سورية مقبلة.

النزوح
ّ
ال ـتــي ت ـهـ ّـدد ل ـب ـنــان» .وذكـ ــر عـلــي بــأن
«بـ ـع ــض األطـ ـ ـ ـ ــراف ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ال ـتــي
تــرفــض التنسيق مــع ســوريــا الـيــوم،
هي مسؤولة إلى ٍّ
حد كبير عن التغرير
بــال ـنــازحــن ال ـســوريــن ودف ـع ـهــم إلــى
تـ ــرك س ــوري ــا ،الس ـت ـخــدام ـهــم كــورقــة
ضغط ضد الحكومة السورية».
كـ ــذلـ ــك ف ـ ـ ــإن أطـ ـ ــرافـ ـ ــا ف ـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،سـ ـب ــق لـ ـه ــم أن ات ـه ـم ــوا
ّ
منظمات األمم املتحدة وبعض الدول
الداعمة ،بالرغبة في إبقاء النازحني
ال ـس ــوري ــن ف ــي ل ـب ـنــان ،وال ـع ـمــل على
م ـش ــاري ــع اق ـت ـص ــادي ــة طــوي ـلــة األمـ ــد،
بـ ـ ــدل الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى إعـ ــادت ـ ـهـ ــم ،وبـ ــأن
ّ
ب ـع ـض ـه ــم يـ ـمـ ـل ــك أجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدات ت ـت ـع ــل ــق
ب ـت ــوط ــن الـ ـن ــازح ــن الـ ـس ــوري ــن فــي
لبنان ،وهو ما أشار إليه مرارًا الوزير
جبران باسيل .وبالتالي ،كيف يمكن
ّ
التعويل على وســاطــة األمــم املتحدة
إذا كــانــت ل ــدى أطـ ــراف فــي الحكومة
هذه الشكوك؟
وفيما تطرح القوات اللبنانية نظرية
سجالية حــول أن «الـنــازحــن املوالني
ـوري ي ـم ـكــن أن ي ـع ــودوا
ل ـل ـن ـظــام الـ ـس ـ ّ
إل ـ ــى م ـن ــاط ــق ال ــنـ ـظ ــام ،واملـ ـع ــارض ــن
ّ
متحدثة عن
إلــى مناطق املـعــارضــة»،
إق ــام ــة م ـنــاطــق آمـ ـن ــة ،م ــن دون طــرح
آل ـيــة ل ــذل ــك ،تـشـيــر اإلح ـصــائ ـيــات إلــى
أن غالبية الـنــازحــن أتــوا مــن مناطق
ان ـت ـهــت فـيـهــا املـ ـع ــارك أو ع ـلــى وشــك
الـنـهــايــة ،وحـصـلــت فيها مصالحات
واس ـعــة ،وب ــدأت فــي بعضها ورشــات
إع ـ ـ ـ ـ ــادة اإلع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــار .وت ـ ـ ـقـ ـ ــول مـ ـص ــادر
ّ
سورية لـ«األخبار» إن «على األطراف
ّ ً
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة املـ ـع ــادي ــة لـ ـس ــوري ــا أوال
التخفيف مــن تخويف الـنــازحــن من
دول ـت ـهــم ،فــالــدولــة عـقــدت مصالحات
مع أفــراد حملوا السالح ّ
ضد الجيش
وق ـب ـلــت ب ـت ـســويــة أوض ــاع ـه ــم إلن ـهــاء
ال ـق ـت ــال ف ــي م ـن ــاط ــق واسـ ـع ــة ش ـهــدت
املـعــارك ،وبالتالي الدولة تقبل عودة
جميع مواطنيها وتسوية أوضاعهم.
ك ــذل ــك ف ـ ــإن الـ ــدولـ ــة الـ ـس ــوري ــة لــديـهــا
ّ
أول ــوي ــات ـه ــا ف ــي ال ـ ـحـ ــل ،وهـ ــي إعـ ــادة
النازحني داخــل ســوريــا إلــى بيوتهم،
والحقًا عودة السوريني من الخارج».
وأم ــام االنـقـســام ،لــم يكن أم ــام رئيس
الجمهورية ميشال عون سوى تأجيل
ّ
ّ
النقاش في الحكومة ،علمًا بأن تكتل
ّ
الـتـغـيـيــر واإلص ـ ــاح ك ــان ق ــد أكـ ــد في
ب ـيــانــه ق ـبــل ي ــوم ــن ،أنـ ــه ال م ــان ــع من
ّ
ال ـتــواصــل م ــع ال ــدول ــة ال ـســوريــة لـحــل
أزمة النازحني.
ّ
فهل يعطل االنـقـســام اللبناني عــودة
الـنــازحــن الـســوريــن إلــى بــادهــم؟ أم
يـنـتـظــر امل ـع ـتــرضــون ع ـلــى ال ـتــواصــل
م ــع ال ــدول ــة الـ ـس ــوري ــة ،ت ـغ ـيــر املــوقــف
الـ ـسـ ـع ــودي ل ـي ـت ـســاب ـقــوا ع ـل ــى زيـ ــارة
دمشق كما حصل في السابق؟

مدد القانون الجديد
لالنتخاب في عمر الحكومة
الحالية سنة اضافية .اال ان ما
ينتظر الرئيسين ميشال عون
وسعد الحريري في االنتخاب
الفرعي الوشيك ،قبل الوصول
الى انتخابات  2018بكثير ،اختبار
صدقية الزعامة في الشارع
مع تلك في السلطة
نقوال ناصيف
اذا صـ ّـح ان البالد ذاهبة الــى انتخاب
فرعي في دائرتي كسروان وطرابلس
ملـ ــلء ث ــاث ــة م ـقــاعــد ف ـق ــدت اع ـضــاء هــا
السباب متباينة ،بالشغور واالستقالة
والــوفــاة ،اال ان التوقعات امل ـقـ ّـدرة لها
باكرًا ،قبل بلوغ نتائج االقتراع ،ليست
قليلة االهمية:
اوالها ،ان االنتخاب الفرعي لن يختبر
الـ ـق ــان ــون الـ ـج ــدي ــد ل ــان ـت ـخ ــاب ن ـظ ـرًا
الــى ان االق ـتــراع سيعتمد احـكــامــا في
ال ـقــانــون املـلـغــى ،قــانــون  ،2008ســواء
بنظام التصويت االكـثــري او الــدائــرة
القضاء في كل من كسروان وطرابلس.
بذلك سيكون االقتراع املقبل اقرب الى
جس نبض سياسي منه الــى تجريب
الـقــانــون الـجــديــد واكـتـشــاف ثـغــره ،ما
دامت قاعدتاه الرئيسيتان مختلفتني
تمامًا ،وهما نظام التصويت وتقسيم
ال ـ ـ ـ ــدائ ـ ـ ـ ــرة .بـ ـ ــل س ـ ـيـ ــرسـ ــل االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب
الـ ـف ــرع ــي ،ق ـب ــل االق ـ ـت ـ ــراع وب ـ ـعـ ــده فــي
م ـع ــزل ع ــن نـتـيـجـتــه ،اك ـث ــر م ــن اش ــارة
الى طبيعة تحالفات انتخابات ،2018
اذ تـشـكــل ه ــذه قــاعــدتـهــا الـصـلـبــة .في
كـلــي الــدائــرتــن م ــوال ــون ومـعــارضــون
مـتـقــاربــو الـتــأثـيــر وال ـفــاع ـل ـيــة .ف ــي كل
منهما ذات الغالبية املذهبية املرجحة
ما ينبىء ايضًا بأن املواجهة ستكون
م ـ ــن داخـ ـ ـ ــل الـ ـط ــائـ ـف ــة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة عـلــى
زعامتها.
ثانيها ،اذا تأكد ان االنتخاب الفرعي
مرجح في ايلول ،لن تزيد املدة الفاصلة
عن موعد انتخابات  2018عن ثمانية
اشهر ،ما يشير الــى ما يماثل اقــل من
ربع واليــة طبيعية للنواب الثالثة .لن
تكون االشهر القليلة هذه ذات جدوى
اي ـض ــا ،ول ــن يـخـتـبــرهــا ال ـن ــواب الـجــدد
عن قرب مع دخول البالد في موسمها
االنتخابي والحمالت املــازمــة له منذ
رأس السنة الجديدة .لن تثقل املقاعد
الثالثة في اي كتلة ،او تخل بموازين
ق ــوى وتـحــالـفــات مـسـتـقــرة .عـلــى نحو
كـ ـه ــذا ي ـص ـبــح املـ ـقـ ـص ــود ب ــاالن ـت ـخ ــاب
ال ـفــرعــي الـتـيـقــن م ــن م ـق ــدرة الـسـلـطــات
ع ـل ــى خ ـ ــوض االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة
العامة في موعدها املقبل بال هواجس
مسبقة او ذرائ ــع واه ـيــة ،فــي ظروفها
السياسية واالمنية ،ورصد ردود الفعل
املــرتـبـطــة بــالـتـحــالـفــات .فـكـيــف عندما
تكون القوتان الرئيسيتان املعنيتان
باالنتخاب الفرعي ،وباملقاعد الثالثة
الـ ـش ــاغ ــرة ،ه ـمــا ب ــال ــذات ـ ـ ـ ووحــده ـمــا
مــن داخ ــل الحكم ـ ـ رئـيــس الجمهورية
مـيـشــال ع ــون ورئ ـيــس الـحـكــومــة سعد
الحريري؟
ثالثها ،ألن االنـتـخــاب الفرعي يرتبط
مباشرة بعون والـحــريــري ،وهما اآلن
ع ـل ــى رأس ال ـس ـل ـطــة ول ـي ـس ــا زعـيـمــن
سياسيني او قــائــدي حــزبــن فحسب،
ي ـم ـس ــي ل ــاس ـت ـح ـق ــاق م ـ ـغـ ــزى م ـف ـيــد.
لـ ـيـ ـس ــت امل ـ ـ ـ ــرة االول ـ ـ ـ ـ ــى يـ ـشـ ـغ ــر م ـق ـعــد
بانتخاب صاحبه رئيسًا للجمهورية
بـعــد ح ــاالت مـمــاثـلــة خـبــرهــا الــرؤســاء
ك ـم ـي ــل ش ـم ـع ــون وس ـل ـي ـم ــان فــرن ـج ـيــه
وامني الجميل ورينه معوض والياس
ً
هــراوي وصــوال الى عون .ليست ايضًا
املـ ـ ـ ــرة االول ـ ـ ـ ــى ي ـش ـغ ــر م ـق ـع ــد يـسـتـمــد
سمعته ومكانته من صاحبه الرئيس
املـنـتـخــب امل ـع ـنــي بـتـسـمـيــة خـلـفــه فيه

انتخاب فرعي بطاله رئيسان يقتضي ان ال يخسرا (داالتي ونهرا)

كفرنجيه عندما اراد فيه نجله طوني،
وهــراوي عندما ّ
سمى له ـ وإن تعيينًا
ـ نجله روي ،وها هو الرئيس الحالي
يريد له صهره العميد املتقاعد شامل
روكـ ـ ــز .ه ــو م ـق ـعــد ال ــرئ ـي ــس اك ـث ــر منه
مقعد شاغر ،وفوزه به ال ُيعد انتصارًا
حــرزانــا ـ وذلــك ما يفترض ان يحدث ـ
مقدار ما يمكن او ُت ّ
عد خسارته هزيمة
مؤملة وقاسية للرئيس بالذات وتهمل
املرشح ايًا يكن.
حينما خسر الشهابيون في انتخابات
 1968املقاعد االربـعــة في كـســروان ُع ّد
املهزوم االول فيها قبل اي آخر سواه،
ب ـم ــن ف ـي ـهــم امل ــرشـ ـح ــون الـ ـخ ــاس ــرون،
الرئيس فؤاد شهاب ،وكان خارج الحكم
ّ
وال يرئس كتلة وال يتنكب مرشحني.
اال ان مقاعد كسروان تلك كانت مقاعد
ال ــرئ ـي ــس ف ــي دائ ـ ـ ــرة م ـس ـق ـطــه .لـيـســت
الحال هذه ،في استنتاجها وتأويلها،
مختلفة كثيرًا عن تجربة شهاب :اتى

استحقاقا كسروان
وطرابلس جس نبض
وإنقاذ سمعة سياسية

عون من حــارة حريك الى كسروان كي
يحصد املقاعد الخمسة فيها بصفتها
الـتــاريـخـيــة ارض الــزعــامــة املــارون ـيــة،
وت ـك ـ ّـرس ــه زع ـيــم امل ــوارن ــة م ـت ـم ـ ّـددًا الــى
جبيل واملنت وبعبدا وجزين .مذ صار
رئيسًا بدأ الكالم عن خطر يحوم حول
مصير املقاعد الخمسة مــن دون ــه .مع
ذلك ال يزال الى اآلن مقعد الرئيس .في
االنتخاب الفرعي في املنت عام  2007لم
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الحاج حسن هزيمة هزيمة

زوجته :الحاجة مريم محمد علي حجيج
شقيقة رئيس بلدية دير انطار قاسم حجيج
أبناؤه :هشام ،علي ،فاطمة ،ليليان وندى
أشقاؤه :نزار ،محمد ،املرحوم ابراهيم ،حسني ومصطفى
أصهرته :املرحوم علي محمد ّ
عباني ،املرحوم عباس
ّ
صالح ،علي قدوح ،محمد علي شعيتلي
يوارى جثمانه الطاهر الثرى في بلدته السلطانية وذلك
نهار الخميس الواقع في  ٠٦/٠٧/٢٠١٧بعد صالة الظهر
َ ّ
للفقيد َّ
األجر والثواب
الرحمة ولكم عظيم
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلســفــون آل هزيمة وآل حجيج وعموم أهالي بلدتي
السلطانية ودير انطار.

يكن ثمة فائز التفت اليه احــد .لم يكن
كميل خ ــوري مــرشــح عــون هــو الفائز،
بل الرئيس امني الجميل هو الخاسر،
ألن َم ــن ك ــان فــي املـقـعــد نجله الشهيد
بـيــار ولــم يصل الـيــه كــي يخلف والــده
بعد انتخابه رئيسًا اال بانقضاء اقل
م ــن ع ـقــديــن م ــن ال ــزم ــن .حـيـنـمــا خسر
روي ه ــراوي مقعد وال ــده الرئيس في
انـتـخــابــات  1992قـيــل ان اب ــن الرئيس
خسر وليس املرشح .بذلك تكمن اهمية
ما ينتظر كسروان .ليس مرشح التيار
الــوط ـن ــي ال ـح ــر ،ول ـي ــس حـتـمــا مــرشــح
رئـيــس الـتـيــارَ ،مــن يـخــوض االنتخاب
ال ـفــرعــي ،بــل صـهــر الــرئـيــس فــي مقعد
الرئيس .اذذاك فإن الرئيس َمن يقتضي
ان يربح.
رابـ ـعـ ـه ــا ،ان الـ ـح ــري ــري يـ ـخ ــوض فــي
مختلف.
طــرابـلــس امـتـحــانــا مــن ط ــراز ّ
ل ـيــس م ـنــاف ـســة ع ـلــى مـقـعــد س ــن ــي ذي
تأثير ،بل مواجهة على سمعة سياسية
من خالل مقعدين ،ارثوذكسي وعلوي،
مرشحيهما
من غير املمكن فوز اي من
ّ
فيهما مــا لــم يـحــوزا الغالبية السنية
الـطــرابـلـسـيــة .مــذ وج ــد املـقـعــد العلوي
في طرابلس عام ُ 1992وضع بني ايدي
الـســوريــن حـتــى انـتـخــابــات  2005كي
يــرثــه م ــن ورائ ـه ــم ال ـح ــري ــري ،ف ــي حني
ارتبط املقعد االرثوذكسي منذ ما قبل
اتفاق الطائف بزعيم طرابلس الرئيس
رش ـي ــد ك ــرام ــي ال ـ ــذي ي ـن ـيــب مــرش ـحــه.
منذ تداعيات ما حدث عام  2005صار
املقعدان ـ الــى املقعد املــارونــي املحدث
ـ ـ بــن اي ــدي الـحــريــري خـصــوصــا .على
ان ما نجم عن عصيان الوزير السابق
اش ـ ــرف ري ـف ــي ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـحــالــي
للحكومة ،مشفوعًا بفراغ نجم بدوره
عن غياب الزعامة التقليدية مع رحيل
ال ــرئ ـي ــس ع ـمــر ك ــرام ــي ،احـ ــال م ــوازي ــن
ال ـقــوى الـجــديــدة فــي املــديـنــة بــن قــوى
متقاربة االحجام .فيها الرئيس نجيب
ميقاتي والــوزيــر محمد الصفدي ،الى
التناحر املستجد بني الحريري وريفي
الى النائب خالد ضاهر.
ومـ ـق ــدار م ــا ي ـح ـتــاج ري ـف ــي الـ ــى اقـ ــران
برهانه االول فــي االنتخابات البلدية
واالخـتـيــاريــة عــام  2016بآخر ثــان في
االنتخاب الفرعي ،وإن بمقعدين غير
ّ
سنيني يحياله زعيمًا جديدًا للمدينة،
يحتاج الحريري الى ّما يجنبه خسارة
اي مقعد ـ وإن غير سني ـ في طرابلس
بعد الكثير الذي يقال عما ينتظره من
القانون الجديد لالنتخاب ،املرجح ان
يفقده املقعد الصيداوي الثاني ،مقعد
الرئيس فؤاد السنيورة ،ناهيك بمقعد
ّ
سني فــي البقاع الغربي ـ ـ راشـيــا ،الى
مفاجآت متوقعة من طرابلس .خسارة
م ـع ــرك ــة ص ـغ ـي ــرة فـ ــي امل ــديـ ـن ــة ت ـ ــوازن
فقدانه حربها كلها.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
تلميع الستين
باسم النسبية
تـ ـ ــوالـ ـ ــى ،مـ ـن ــذ ايـ ـ ـ ـ ــام ،م ـس ـل ـســل
التمييع والـتـمــديــد املــاراتــونــي
الطويل الذي انتهى منه جزءان
مـمــان مل ــدة أرب ــع س ـنــوات ،وهــا
ّ
قـ ــد بـ ـ ــدأ ال ـ ـجـ ــزء امل ـ ـمـ ــل ال ـث ــال ــث
للسنة الخامسة بقانون إحياء
وتلميع الستني باسم النسبية
التي أشــاعــوهــا لتضليل الــرأي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ...أم ـ ــا امل ـض ـح ــك امل ـب ـكــي
ت ـف ـص ـيــل الـ ــدوائـ ــر االن ـت ـخــاب ـيــة
ع ـلــى م ـق ــاس املـ ـم ـ ّـددي ــن ،وعـلــى
مقاس املذهبية والطائفية التي
تـ ـتـ ـك ــرس وتـ ـت ــرس ــخ مـ ــن خ ــال
تقسيماتها ...وما زاد عبثًا في
الطني ابتداع البطاقة املمغنطة
ل ـت ـبــريــر إط ــال ــة ال ـت ـمــديــد ال ــذي
أص ـبــح أش ـبــه ب ـعــرف ل ــدى هــذه
ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة .وال ـجــديــر
ب ــال ــذك ــر أن هـ ــذه ال ـط ـب ـقــة الـتــي
عجزت عن ايجاد حل للنفايات
أو إقرار سلسلة رتب ورواتب أو
وض ــع حــل للبطالة أو للوضع
االقتصادي واالجتماعي املزري
أو ل ـل ـت ـف ـل ــت االمـ ـ ـن ـ ــي وجـ ــرائـ ــم
الـقـتــل أو مـعــالـجــة تـلــوث املـيــاه
باملجارير وغير هذه املواضيع
الكثير ...إنما هي أعجز من أن
تـنـجــز ه ــذه الـبـطــاقــة املمغنطة
الـتــي نحن فــي غنى عنها على
أقل تقدير في هذه املرحلة ،وإنه
م ــن املـمـكــن إجـ ــراء االنـتـخــابــات
في غضون أربعة أشهر من دون
هذه البطاقة التي من املرشح أن
ال تثمر ،فضال عن ان الكثيرين
لن يسعوا للحصول عليها...
وب ــالـ ـع ــودة ال ـ ــى ه ـ ــذا ال ـق ــان ــون
السيئ ،فإن الصوت التفضيلي
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــاء إنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ي ـ ـكـ ــرس
ال ــرش ــوات االنـتـخــابـيــة ،ويـحــرم
الـ ـن ــاخ ــب مـ ــن اخـ ـتـ ـي ــار األكـ ـف ــأ،
أق ـل ــه ف ــي دائـ ــرتـ ــه االن ـت ـخــاب ـيــة.
أم ــا ال ـلــوائــح االنـتـخــابـيــة فكان
االج ـ ـ ـ ـ ــدى أن تـ ـمـ ـن ــح الـ ـن ــاخ ــب
الـ ـ ـح ـ ــق بـ ــاخ ـ ـت ـ ـيـ ــار امل ــرشـ ـح ــن
م ــن ك ــاف ــة ال ـ ـلـ ــوائـ ــح ...وم ـ ــا زاد
م ــن سـ ــوء هـ ــذا ال ـق ــان ــون أنـ ــه لم
يلحظ خـفــض ســن االق ـت ــراع أو
اق ـتــراع املغتربني والعسكريني
وتـبـخــر وع ــد الـكــوتــا النسائية
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـفـ ـض ــل أن تـ ـ ـك ـ ــون مــن
خ ــال تــرشـيـحـهــن وك ـفــاءات ـهـ ّـن
وقدراتهن الذاتية من دون منة
من واعدي «الكوتا»...
من املؤسف أن معظم اللبنانني
أص ـ ـب ـ ـحـ ــوا مـ ــرهـ ــونـ ــن أله ـ ـ ــواء
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن وأص ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــت
ال ـ ـ ــديـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة مـ ـ ـش ـ ــوه ـ ــة
بتجاوزاتهم.
عباس حيوك ـــ عيتا الشعب

تقرير

«غراندايزر» يظهر
في سماء عكار
االنتخابات في عكار
تستحق المتابعة هذه
المرة؛ ليس فقط ألن
النظام االنتخابي يسمح
بكسر األحادية الحريرية التي
ورثت األحادية السورية،
وقبلها أحادية البكوات
التي تحكمت بهذه الدائرة
لعقود ،إنما ألن هناك
تموضعًا سياسيًا واضحًا
ومرشحين جدد وأكثر من
مرشح يعتقد أنه غراندايزر
غسان سعود
ال ش ـ ـ ــيء أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن املـ ــرش ـ ـحـ ــن إل ــى
االنتخابات النيابية فــي دائ ــرة عكار
ه ــذه األي ـ ــام ،ول ــوائ ــح؛ ل ــوائ ــح تــذهــب
ّ
ّ
بـ ـ ــركـ ـ ــاب وت ـ ـج ـ ــيء بـ ـ ــركـ ـ ــاب آخـ ــريـ ــن،
وسجاالت تنتقل من املنطقة والحزب
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــائ ـ ـلـ ــة الـ ـ ـ ــواحـ ـ ـ ــدة ف ـت ـج ـت ـمــع
ال ـ ـب ـ ـصـ ــارات مل ـع ــرف ــة إذا ك ـ ــان ال ــوال ــد
سيترشح أو اب ـنــه .واألك ـيــد أن هناك
من يتاجر بعيدًا عن األنظار بحبوب
ال ـه ـل ــوس ــة الـ ـت ــي ال يـ ـك ــاد ي ـت ـنــاول ـهــا
أح ــد املــرش ـحــن ح ـتــى يـتـخـيــل نفسه
«غ ــران ــدي ــزر» وي ـب ــدأ الـ ـق ــول ،م ــن دون
ح ـ ـيـ ــاء ،إن ـ ــه ق ـ ـ ــادر ع ـل ــى ت ــأم ــن آالف
األصــوات التفضيلية .أبــرز غرانديزر
على مستوى لبنان وعكار تحديدًا هو
وزير العدل السابق أشرف ريفي الذي
يعتقد أن ــه ال ـقــوة االنـتـخــابـيــة األول ــى
وسط الناخبني السنة في عكار ،فيما
تعجز املاكينات التقليدية عــن رصد
ثالثة مخاتير ـ ثالثة ال أربعة ـ يدورون
ف ــي ف ـلــك مــاك ـي ـن ـتــه ،ع ـل ـمــا بـ ــأن أرقـ ــام
ال ـنــاخ ـبــن وف ــق آخ ــر ت ـحــديــث أجــرتــه
وزارة الداخلية يبني أن عدد الناخبني
ّ
ال ـســنــة يـبـلــغ  186541نــاخ ـبــا ،مقابل
 30617مــارون ـيــا 37541 ،أرثــوذكـسـيــا
و 3414كاثوليكي ،مــا يعني أن عدد
املقترعني املسيحيني لــن يتجاوز 35
ألـفــا فــي أفـضــل األحـ ــوال ،مقابل نحو
مئة ألــف مقترع من الطائفة السنية،
ووســط هــؤالء ال ناقة للتيار الوطني

الحر والـقــوات وغيرهما من األحــزاب
املسيحية وال جـمــل ،وإن كــان رئيس
حزب الكتائب سامي الجميل يواصل
«م ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة» اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ك ـت ــائ ـب ـ ّـي ــي
وادي خــالــد بـ ّـن شـهــر وآخ ــر .فوسط
الناخبني السنة في عكار ،هناك أربعة
الع ـبــن :أول ـه ــم ،تـيــار املستقبل الــذي
تراجع نفوذه كثيرًا وال يمكن الشعور
بحجمه الكبير كما كــان الوضع قبل
س ـنــوات ،لكنه ال ي ــزال قــوة انتخابية
كـبـيــرة ال يستهان أب ـدًا بـهــا .ثانيهم،
النائب السابق وجيه البعريني الذي
لديه كتلة انتخابية واضـحــة املعالم
أث ـب ـتــت ث ـبــات ـهــا وال ـت ــزام ـه ــا م ـعــه فــي
أصـعــب األي ــام .ثالثهم ،ال ـلــواء أشــرف
ري ـفــي الـ ــذي يـجــد خـطــابــه الـسـيــاســي
ص ــدى وس ــط الـنــاخـبــن ،لـكـنــه صــدى
ّ
م ـت ـفــلــت ال يـمـكــن ت ـق ــدي ــره أو وضـعــه
فـ ـ ــي ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق أو الـ ـتـ ـيـ ـق ــن مـ ـ ــن أنـ ــه
سيقترع ي ــوم االنـتـخــابــات كـمــا يريد
ريـ ـف ــي ،وهـ ـ ــذه ن ـق ـطــة ض ـع ــف ت ـفــرض
عـلــى الــائـحــة املــدعــومــة مــن ريـفــي أن
تبقي يــدهــا على قلبها حتى انتهاء
ال ـف ــرز .راب ـع ـهــم ،مــن يـ ــدورون فــي فلك
املـسـتـقـبــل ،لكنهم سينتخبون ضــده
ّ
ه ـ ــذه املـ ـ ــرة إذا ل ــم يـ ـت ــن تــرشـيـحـهــم
أو ي ـع ـمــل ع ـل ــى اس ـت ـي ـعــاب ـهــم .ه ــؤالء
يبدأون عند النائب خالد ضاهر وال
ي ـن ـت ـهــون ع ـن ــد ع ـش ــائ ــر وادي خ ــال ــد.
وبـنــاء على مــا سبق ،يمكن الـقــول إن
ه ـن ــاك الئ ـح ــة ي ـم ـثــل ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
حـجــر زاوي ـت ـهــا ،والئ ـحــة ثــانـيــة يمثل
ال ـب ـعــري ـنــي ح ـجــر زاويـ ـتـ ـه ــا ،والئ ـحــة
ثالثة يمثل ريفي حجر زاويتها ،فيما
سيجد املستقبليون ال ـجــديــون ،لكن
غير املنضبطني ،مكانًا بسرعة على

كل من المستقبل
والبعريني وريفي
يمثل حجر زاوية أساسيًا
لالئحة ،رغم التفاوت
في أحجامهم

أي الئحة من هذه اللوائح الثالث .وال
شــك أن تفاهم املستقبل مــع ريـفــي أو
املستقبل مــع البعريني أو البعريني
مع ريفي سيؤدي إلى انعطافة كبيرة
في العملية االنتخابية في عكار .األمر
املؤثر الثاني هو موقف نائب رئيس
الحكومة السابق عصام فــارس الذي
سيعطي دفعًا مسيحيًا كبيرًا لالئحة
املستقبل ويمكنها من معالجة بعض
الثغر املالية فــي حــال تحالفه معها،
ع ـل ـمــا بـ ــأن خ ــوض ــه االن ـت ـخ ــاب ــات مــن
دون تفاهم مع املستقبل غير مطروح.
أم ــا ال ـســؤال ال ـجـ ّ
ـدي الـثــالــث ،فيتعلق
بموقف التيار الوطني الحر .ففي حال
تحالف التيار مع املستقبل ،سيكون
هناك الئحة ثانية قوية جـدًا .أمــا في
حــال عــدم تحالف الـتـيــار واملستقبل،
وبالتالي تحالف التيار والبعريني،
فسيكون هناك الئحتان متوازنتان،
والئحة ثالثة يمكن أن تؤمن الحاصل
االنـتـخــابــي .وهـنــا يمكن االستفاضة
أكثر:
ف ــي حـ ــال ت ـح ــال ــف تـ ـي ــاري املـسـتـقـبــل
وال ــوط ـن ــي ال ـح ــر ف ــي الئ ـح ــة واح ـ ــدة،
ستتألف الالئحة الثانية من النائب
ال ـســابــق وج ـي ــه ال ـب ـعــري ـنــي ،ومــرشــح
قوي من منطقة وادي خالد ،ومرشح
ّ
سني ثالث من ساحل القيطع .وال شك
ّ
العلوي
أن األصوات العلوية واملرشح
األك ـ ـثـ ــر ج ــدي ــة س ـي ـك ــون ض ـم ــن ه ــذه
الــائـحــة .أمــا أرثــوذكـسـيــا ،فــأمــام هذه
الالئحة مجموعة كبيرة من الخيارات
في حال كان العونيون ونائب رئيس
ال ـح ـكــومــة ال ـســابــق ع ـص ــام فـ ــارس أو
م ــن ي ـم ـث ـلــه م ــرش ـح ــن ع ـل ــى الــائ ـحــة
ً
ال ـح ــري ــري ــة ،ف ـه ـنــاك أوال إم ـي ــل عـبــود
شقيق رئـيــس اتـحــاد بلديات الشفت
أن ـ ـطـ ــون ع ـ ـبـ ــود ،ومـ ـي ــزت ــه ت ـك ـم ــن فــي
امتالك عائلته ماكينة قوية تعمل دون
انقطاع على مــدار العام وعالقة أكثر
مــن جـيــدة مــع رؤس ــاء بـلــديــات الـقــرى
امل ـج ــاورة لـهــم .وه ــؤالء ينشطون في
منطقة عونية بشكل عام ،لكن ماكينة
الـتـيــار الضعيفة مـقــارنــة بماكينتهم
وامل ـش ــاك ــل الـشـخـصـيــة وحـ ــرد بعض
العونيني وضعف التواصل تجعلهم
أقــرب إلــى الناخبني بكثير ،علمًا بأن
عبود لن يكون مرشح الحزب السوري
ال ـق ــوم ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ل ـك ـنــه سـيـجــد
جميع القوميني بقربه .وال ّ
بد هنا من
القول إن آل البعريني كانوا يفضلون

عدم ترشيح عبود ألن ماكينته كانت
ستجير الصوت التفضيلي للبعريني
إذا لم يكن هو شخصيًا مرشحًا .ثانيًا
النائب السابق عبدالله حنا الــذي ال
يـنـطـلــق م ــن مــؤيــديــه الـتـقـلـيــديــن في
ب ـل ــدت ــه رح ـ ـبـ ــة ،إنـ ـم ــا يـ ـض ــاف إل ـي ـهــم
رئيس اتحاد بلديات الجومة وبلدية
رح ـبــة ف ــادي بــربــر ُ
وي ـف ـتــرض انـتـظــار
املـفــاوضــات السياسية لــرؤيــة إن كان
الـشـيــوعـيــون س ـيــواص ـلــون تحالفهم
ال ـب ـل ـ ّ
ـدي م ــع ح ـنــا ف ــي ال ـن ـيــابــة أي ـضــا،
علمًا بأن الحزب الشيوعي حاسم في
ق ــراره خــوض االنـتـخــابــات فــي جميع
املناطق اللبنانية ضد لوائح السلطة،
وه ـ ـ ـ ــذه الـ ــائ ـ ـحـ ــة ت ـع ـت ـب ــر ف ـ ــي ع ـك ــار
ال ــائ ـح ــة امل ـن ــاوئ ــة لــائ ـحــة الـسـلـطــة.
والجدير ذكره في موضوع حنا أيضًا
أنــه كــان نائبًا فــي كتلة املستقبل بني
عامي  2005و ،2009لكنه اليوم واضح
وحــاســم ونـهــائــي فــي تــأيـيــده للنظام
الـ ـس ــوري ف ــي م ــواج ـه ــة الـتـكـفـيــريــن.
ثــالـثــا الـنــائــب ال ـســابــق كــريــم الــراســي
ال ــذي ينتظر نتيجة الـتـفــاهـمــات بني
ال ــرئ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري وال ـن ــائ ــب
س ـل ـي ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة ل ـي ـت ـبــن إن ك ــان
هـنــاك مـكــان لــه على الئـحــة املستقبل
أو ال ،علمًا بــأن الـحـســابــات املنطقية
تبني أن ترشحه على الئحة املستقبل
ال يـفـيــده أب ـ ـدًا ألن ــه يـحـتــاج إل ــى عــدد

المشهد السياسي

الحريري :لفتح تحقيق حول وفاة السوريين المـ ـ
من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

ما زالت الحملة على الجيش نتيجة
وفـ ــاة أرب ـع ــة مــوقــوفــن م ــن العملية
العسكرية الـتــي نفذها فــي عــرســال،
تتفاعل وس ــط ع ــدم إص ــدار الجيش
ألي توضيح رسمي ،سوى ما نقل عن
م ـصــادره خــال الـنـشــرات اإلخـبــاريــة
يوم أمس .فإثر إعالن مفوضية األمم
املـتـحــدة لحقوق اإلن ـســان عــن قلقها
«إزاء خـبــر وف ــاة ع ــدد مــن املــوقــوفــن
ل ــدى األج ـه ــزة األمـنـيــة أث ـنــاء عملية
التحقيق مـعـهــم» ،داع ـيــة السلطات
اللبنانية إلى «إجراء تحقيق قضائي
ش ـف ــاف وسـ ــريـ ــع» ،ن ـش ــرت ق ـن ــاة «أل
بــي ســي» خـبـرًا نسبته إلــى مصادر
فـ ــي الـ ـجـ ـي ــش ،ق ــائ ـل ــة إن ـ ــه «م ـس ـت ـعــد
للرد على استفسار أي جهة دولية
تـســأل عــن مــوضــوع وف ــاة املــوقــوفــن

ّ
مصادر الجيش أكدت
اتخاذ إجراءات مسلكية
ّ
بحق عسكريين

الـ ـس ــوري ــن» .وأض ــاف ــت املـ ـص ــادر أن
«املــوقــوفــن زاره ــم الصليب األحـمــر
وقــدم لهم مـســاعــدات» ،الفتة إلــى أن
«الجيش اتخذ تدابير مسلكية بحق
ً
الـعـسـكــريــن ال ــذي ــن ارت ـك ـب ــوا أع ـمــاال

تتعارض مع الشرعة الدولية لحقوق
اإلن ـس ــان» .فيما تــداولــت محطة «أو
ت ــي ف ــي» مـعـلــومــات وصـلـتـهــا تــؤكــد
«وفـ ـ ــاة ث ــاث ــة م ــن م ــوق ــوف ــي عــرســال
نتيجة تــوقــف عمل القلب ،أمــا وفــاة
ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع فـ ـحـ ـصـ ـل ــت بـ ـسـ ـب ــب ج ـل ـطــة
دمــاغـيــة أدت ال ــى ن ــزف ح ــاد ب ــاألذن
اليسرى».
وك ـ ــان رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة مـيـشــال
عــون ،قد نـ ّـوه بعمل الجيش والقوى
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي تـ ــوق ـ ـيـ ــف املـ ـخ ــالـ ـف ــن
واملـ ـ ــرت ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــن ،وح ـ ـ ـ ـ ــذر م ـ ـ ــن تـ ـح ــول
مـخـيـمــات ال ـنــازحــن ال ـســوريــن إلــى
ب ـي ـئــة حــاض ـنــة ل ــإره ــاب ـي ــن ،داع ـيــا
ال ـج ـيــش والـ ـق ــوى األم ـن ـيــة والـشـعــب
إل ــى «ال ـت ـعــاون مــن أج ــل مواجهتهم
وم ـن ـع ـهــم م ــن ارت ـ ـكـ ــاب ج ــرائ ـم ـه ــم».

بــدوره ،تطرق رئيس الحكومة سعد
الحريري إلى حادثة وفاة املوقوفني
السوريني في املستشفى ،مشيرًا إلى
«عــامــات استفهام أثيرت حــول ذلك
ال بــد مــن توضيحها مــن خــال فتح
تحقيق يكشف مالبسات مــا حصل
ويضع حـدًا للتساؤالت املطروحة».
فـيـمــا أكـ ــد مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء تـقــديــره
«لدور الجيش وما قام به من عملية
اسـتـبــاقـيــة ف ــي مــاح ـقــة اإلرهــاب ـيــن
وع ـ ـ ـ ـ ــدم تـ ـمـ ـكـ ـيـ ـنـ ـه ــم م ـ ـ ــن اسـ ـتـ ـغ ــال
مخيمات الـنــازحــن للقيام بأعمال
إرهــاب ـيــة تـسـتـهــدف أم ــن اللبنانيني
وت ـ ـهـ ــدد أمـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــن» ،مـضـيـفــا
أن «كـ ــل صـ ــوت ي ـش ـكــك ف ــي صــدقـيــة
ُ
دور ال ـج ـيــش م ــرف ــوض .وســت ـجــرى
التحقيقات لتثبت أن الجيش ملتزم
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ّ
ّ
عنصريًا»
اللبنانيون ليسوا «شعبًا
ال،
وســواه ،بدل أن ّ
يتعرض للسوري نفسهُ .سلطة كانت
أف ـشــل فــي كـنــس نـفــايــات الـ ـش ــوارع .الـحــديــث هـنــا عن
لـبـنــانــي م ـت ـضــرر ،ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ـش ـخـصــي ،ال عن
ّ
ّ
تضرر أو
عنصرية متأصلة ،سواء
شخص لديه نزعة
ّ
ثقافية سافلة .هذا غير ذاك .التمييز
ال ،وذلك ألسباب
ُ
بــن النوعني ليس تــرفــا .ليس خـيــارًا .هناك سلطة في
لـبـنــان تـسـ ّـبـبــت فــي تـفــاقــم الـبـطــالــة ،وه ــذا ال عــاقــة له
باللجوء ،فأصبح الشاب اللبناني البسيط َيسمع ّ
يوميًا
عن مليوني الجئ سوري في بلده ،وعن مئات آالف ِمن
ّ
جنسيات أخــرى ،فلم يستطع إال أن يربط بني بطالته
ّ
والــاجـئــن .هــذا نفسه ضحية .هــل كــان هنالك توعية
ُ
ّ
ّ
الشبان؟ هل خ ّصصت دعايات
علمية ألمثال هــؤالء
ّ
ّ
ّ
إعالنية ِمن قبل الوزارات ،أو حتى الجمعيات ،إليضاح
ّ
هذه املسألة؟ كل.
ً
ليس تفصيال الحديث عن مليوني الجئ في بلد ُيقال إن
عدد أبنائه القاطنني ال يتجاوز األربعة ماليني .الحديث
ّ
عــن الـنـصــف (األم ــم املــتـحــدة نفسها أصـبـحــت تشفق
على لبنان) .الرقم نفسه تقريبًا وجدناه في تركيا ،مع
ّ
القارية هناك ،وعدد القاطنني ِمن أبنائها
فارق املساحة
الــذي يصل إلى نحو  80مليونًا .املقارنة رهيبة .هناك
في اسطنبول حيث سمعنا عن رفــض األت ــراك تأجير
ً
منازلهم للسوريني ،فضال عن حاالت االعتداء املباشر،
ّ
ّ
إعالمية» تتحدث عن
ومع ذلك لم نسمع عن «موجات
ّ
ّ
ّ
«عنصرية الشعب التركي» .الدولة التركية التي ابتزت
أوروبــا بالالجئني السوريني على أراضيها ،طالبة ،في
ّ
مقابل عــدم تحريكهم كــورقــة ضـغــط ،أن َيحصل كل
مواطن تركي على تأشيرة دخول إلى االتحاد األوروبي.
هذا لم َيحصل في لبنانّ .أما دول الخليج ،ما فوق ّ
الغنية،
التي لم تفتح أبوابها ولو لالجئ سوري واحد ،فال نجد
ّ ّ
َمن ُي ّ
إعالميًا .إنها ال ترد ضمن لوائح «الدول
شهر بها
ّ
عنصرية» .غريب!
األكثر
ِم ــن جــانــب آخـ ــر ،أظ ـه ــرت ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة ضـحــالــة
ّ
معرفيًا ،وإلى جانبها بعض «الناشطني
وسائل اإلعالم
ُ
الحقوقيني» ِمن املراهقني ،إذ راحوا يسقطون توصيف
ّ
الـعـنـصـ ّ
ـريــة اعـتـبــاطــا عـلــى ك ــل حــالــة .ال ُيـمـ ّـيــزونـهــا عن
ً
ّ
الطبقية مثالَ .مــن ِمنهم قــرأ تعريفها ...أو تعريفاتها.
ّ
أصبحت العنصرية كلفظة ،على خطورتها ،أسهل ِمن
ّ
الحقوقية .مئات القرى
شربة املاء عند راكبي املوجات
ً
في لبنان ،فضال عن املدن ،التي تضم الجئني سوريني،
ّ
ّ
عنصرية ضــد السوريني فيها .ماذا
لم نسمع عن ّأي
ّ
عن هــؤالء؟ العنصريون موجودون في لبنان ،كما في
ّ
ّ
لبنانيون
كل العالم ،وهــذا ليس حدثًا فريدًا ،وقد خرج
ّ
ّ
عنصريًا.
وتصدوا لهم .ليس «الشعب اللبناني»
كثيرون
ّ
ّ
ال للتعميم (ســاف ـرًا أو مـقــنـعــا) .ال ـســوريــون كــانــوا وال
يزالون في قلوب كثيرين ِمن اللبنانيني .هذا ما ُيجب أن
ُيحفظ للتاريخ.

محمد نزال

تحالف َ
تياري
المستقبل
والوطني
الحر يفتح
الباب أمام
تشكيل
الئحة ثانية
قوية
(مروان
بوحيدر)

أصــوات تفضيلية كبير جـدًا ليضمن
فوزه على هذه الالئحة ،فيما سيكون
منافسًا جديًا في حال الحصول على
ع ــدد أص ــوات تفضيلية مـقـبــول على
ّ
املاروني
الالئحة الثانية .أما املرشح
ع ـلــى ه ــذه الــائ ـحــة فـيـمـكــن أن يـكــون
النائب السابق مخايل الضاهر الذي
يمكن أن يجير لالئحة عددًا مهمًا من
األص ــوات ،أو املرشح جــوزف مخايل،
أو املــرشــح زي ــاد بـيـطــار ال ــذي توحي
حــرك ـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة ب ــأن ــه ل ــن يتقيد
بـ ـق ــرار ح ـ ــزب الـ ـت ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـحــر
ويـ ـن ــوي م ــواص ـل ــة ال ـت ــرش ــح ،م ـسـ ّـوقــا
ل ـن ـف ـســه ع ـل ــى «ف ــايـ ـسـ ـب ــوك» بـطــريـقــة
توحي بأنه مرشح «املجتمع املدني»
فــي ع ـكــار ،عـلـمــا بــأنــه ن ــدد بالتمديد
التقني األخير الذي شارك نواب حزبه
فيه واعتبر في مواقفه أن «تمديدكم
احتالل» .واألكيد هنا أن هذه الخيارات
كلها ستبقى قائمة فــي حــال تحالف
تـ ـي ــاري امل ـس ـت ـق ـبــل وال ــوطـ ـن ــي ال ـح ــر،
أمــا فــي حــال انضمام التيار الوطني
الـحــر إلــى الـبـعــريـنــي ،فسيقفل الـبــاب
أمــام جميع هــؤالء املرشحني ليسمي
الـتـيــار وح ــده املــرشـحــن املسيحيني.
ولن يكون بوسع هؤالء جميعًا تأمني
الحاصل االنتخابي لالئحة أخرى من
دون البعريني طبعًا.
أما الالئحة الثالثة ،التي يقول اللواء

أشـ ـ ــرف ريـ ـف ــي إن ـ ــه ي ــدع ـم ـه ــا ،فـتـضــم
ث ــاب ـت ــن أس ــاسـ ـي ــن ح ـت ــى اآلن هـمــا
الـعـمـيــد امل ـت ـقــاعــد جـ ــورج نـ ــادر ال ــذي
ي ـق ــول إنـ ــه ي ـم ـثــل ج ـم ـيــع مـجـمــوعــات
ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك املـ ـ ــدنـ ـ ـ ّـي ال ـ ـتـ ــي ن ـش ـط ــت فــي
ب ـي ــروت ،ورئ ـي ــس الـجــامـعــة املــرعـبـيــة
غسان املرعبي الــذي ثمة هالة كبيرة
بـشــأن حـجـمــه ،لكنه لــم يختبر جديًا
بعد .ويمكن القول في هذا السياق إن
حالة كل من املرعبي ونــادر مشابهة:
يـمـكــن أن ي ـك ــون حـجـمـهـمــا م ـئــة ألــف
صوت ويمكن أن يكون صوتًا واحدًا؛
ال أح ــد يـعـلــم .ويــرجــح أن ينضم إلــى
هذه الالئحة النائب خالد ضاهر .وال
ُيستبعد أيضًا أن تشارك فيها القوات
الـلـبـنــانـيــة ،إذ ال م ـكــان ملــرشـحـهــا عن
املقعد األرثــوذك ـســي ،وهـبــة قاطيشا،
سواء على الالئحة األولى أو الثانية.
وح ـ ــال الـ ـق ــوات ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق من
ح ــال ضــاهــر ال ــذي يصعب أن يــوافــق
الحريري على استيعابه مجددًا ،كما
يستحيل مــوافـقــة الـبـعــريـنــي وعـبــود
والعلويني على ترشحه معهم ،فيما
سيمثل انـضـمــامــه إل ــى ه ــذه الالئحة
ضــربــة مــوج ـعــة ل ـن ــادر الـ ــذي اكـتـســب
ش ـع ـب ـي ـتــه مـ ــن رفـ ـض ــه امل ـ ــس ب ـك ــرام ــة
ً
ال ـج ـيــش ،فـيـمــا سـيـجــد نـفـســه حــامــا
ً
رايــة ريفي ومتوسطًا كــا من القوات
اللبنانية وخالد ضاهر.

ذات يــوم ،ستنتهي األزمــة في ســوريــا .طــال موعد ذلك
اليوم أو قصر ،في النهاية سيأتيّ .
ربما تعود تلك البالد
ّ
ّ
أقوى ِم ّما كانت .ستكون هنالك ذاكرة جمعية عن كل ما
حصل ،ستتوارثها األجيال ،وسيكون فيهاِ ،من جملة
ّ
عنصريًا معناُ .م ٌ
رعب
املأساة ،أن «الشعب اللبناني» كان
هذا التعميم الذي ّ
يؤصل له بعض إعالم اليوم .سيكون
الثمن قاسيًا غ ـدًا .سيكون ِمــن الصعب على لبناني،
ّ
ُ
خبر السوريني أنــه لم يكن ِمن العنصريني،
كفرد ،أن ي ِ
ّ
ّ
وأن عائلته لم تكن كذلك أيضًا ،وأنه واجه أعباء اللجوء
ّ
ّ
الطبيعية ،التي فاقمتها ُسلطة بالده بتخلفهاِ ،من غير
ّ
أن َيعبس مـ ّـرة في وجه ســوري ،وأنــه تقاسم اللقمة مع
ّ ّ
كل هذا ّ
ربما لن يعفيه ِمن االنتقام.
السوري بال ِمنة.
ّ ّ
ه ــل «ال ـش ـعــب الـلـبـنــانــي» ع ـن ـصــري ح ــق ــا؟ كـيــف سمح
ُ
الـبـعــض لـنـفـســه ب ـهــذا الـتـعـمـيــم اإلج ــرام ــي! كـيــف ت ـ ِـرك
لبعض الصبيةِ ،من الناشطني والناشطات ،اللعب بهذه
املفاهيم االسـتــراتـيـجـ ّـيــة! ومــع َم ــن؟ مــع الــدولــة الكبيرة
ّ
ّ
جغرافيًا ِمــن كــل جانب ،باستثناء
التي تحيط بلبنان
ّ
الجنوب ،حيث ينتظرنا عدو يتحي لحظة ثأره .يومذاك
ّ
أين ّ
عنصريون بيننا؟ حتمًا ،ال نقاش ،ولكن
املفر؟ هناك
ّ
عنصريًا .هذا ما يجب أن ُيقال اليوم
ال ،لسنا «شعبًا»
عال .أكثر َمن واجه العنصريني ِمن اللبنانيني
وبصوت ٍ
ّ
ُ
َ
لبنانيني .هذا يجب أن يحفظِ .من بني اللبنانيني
كانوا
َمن خرج ،وعلى صفحات الجرائد ،داعيًا هذا الوزير أو
ذاك النائب ،هــذه القناة أو تلك الجهة ،إلــى االعـتــذار ِمن
الـســوريــن .هناك ِمــن بــن اللبنانيني َمــن خــرب عالقته
بهذا أو ذاكِ ،من األصدقاء أو النافذين ،ودفع ثمن ذلك،
ِمن أجل حفظ كرامة السوريني.
ً
ّ
َيجب أن ي ـ ّ
لبنانية ،مـثــا ،ذهب
ـدون أن صاحب أســرة
إلى حديقة الصنائعِ ،من أجل فسحة أطفاله ،فلم يجد
لهم مساحة للوقوف .تلك الحديقة الصغيرة ،التي تكاد
تـكــون الــوحـيــدة فــي ب ـيــروت ،تمتلئ عــن آخــرهــا نهاية
ّ
كل أسبوع بغير اللبنانيني .أكثرهم ِمن السوريني .لم
يكن لصاحب تلك األسرة مشكلة في نوعية الوافدين،
ّ ّ ُ ّ ّ
حب كل كائنات كوكب
ليس لديه نزعة عنصرية ،إنه ي
ّ
األرض ،لكن هذا ال يعني أنه لم ينزعج ِمن عدم وجود
ّ
مكان لفسحة أطفاله .املشكلة في الزحمة نفسها ،حتى
ّ
وإن كان كل الحاضرين لبنانيني .السوريون اعتادوا
في دولتهم ،قبل األزمة ،الذهاب إلى الحدائق العامة في
ّ
كل ّ
تجمع
بالدهم ،إذ تحرص الدولة على إنشائها في
ّ
عمرانية» غير موجودة في لبنان.
سكني .هذه «ثقافة
ُ
ُ
أن ترى شجرة في بيروت ،فهذه تكاد تصبح معجزة.
هل على اللبناني أال يشكو مختلف أشكال املزاحمة؟
هذا ظلم .الفارق ّأن عليه أن يكيل اللعنات على ُسلطات
فشلت فــي تنظيم ملف الـلـجــوء الـســوري
ب ــاده ،الـتــي ِ

ـوقوفين
ً
الـتــزامــا كــامــا بــواجـبــاتــه القانونية
واإلنسانية».
االل ـت ـفــاف ح ــول الـجـيــش ل ــم يقتصر
على رئيس الجمهورية والحكومة،
ب ـ ــل ك ـ ـ ــان م ـ ـحـ ــور اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـج ـلــس
املـطــارنــة امل ــوارن ــة ،حيث وجــه اآلبــاء
تحية إل ــى الـجـيــش وال ـقــوى األمنية
ع ـلــى «م ــا ي ـقــومــون ب ــه ع ـلــى صعيد
مكافحة اإلرهــاب والجريمة» .وثمن
الـبـطــاركــة «عملية الـجـيــش األخـيــرة
فــي منطقة عــرســال ،وم ــا ات ـخــذه من
ت ــدابـ ـي ــر ح ــاس ـم ــة وج ــريـ ـئ ــة لـكـشــف
الخاليا اإلرهابية» ،كذلك حثوا «كل
املرجعيات على االلتفاف حــول هذا
ال ـج ـي ــش ،وت ــأم ــن ك ــل ال ــدع ــم الـ ــازم
ل ــه ع ـلــى ال ـص ـعــد امل ــادي ــة واملـعـنــويــة
والسياسية كافة».

(داالتي
ونهرا)

م ــن نــاح ـيــة ث ــان ـي ــة ،ل ــم ت ـكــن جـلـســة
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء امل ـ ـن ـ ـع ـ ـقـ ــدة ف ــي
قـصــر بـعـبــدا مـثـقـلــة ب ــامل ـق ــررات ،بل
اقـ ـتـ ـص ــرت عـ ـل ــى الـ ـنـ ـق ــاش ــات .ف ـفــي
مـ ــوضـ ــوع ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات ،دع ـ ــا ع ــون
إل ــى اسـتـكـمــالـهــا إداري ـ ــا وقـضــائـيــا
وديبلوماسيًا ،فيما رأى الحريري
«ضرورة ملء الشواغر بعد االتفاق
ع ـ ـلـ ــى أح ـ ـ ـ ــد أمـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن :إم ـ ـ ـ ــا املـ ـض ــي
باعتماد اآللية املطبقة منذ أعــوام،
وإم ـ ــا ت ـع ـل ـيــق ال ـع ـمــل وال ـط ـل ــب إلــى
الوزراء املعنيني تقديم اقتراحاتهم
لدرسها في مجلس الــوزراء» .وعن
الـ ـفـ ـلـ ـت ــان األمـ ـ ـن ـ ــي وإخ ـ ـ ـ ــاء س ـب ـيــل
مطلقي النار العشوائيُ ،سئل وزير
اإلع ــام ملحم ريــاشــي بـعــد تــاوتــه
ملقررات مجلس الــوزراء ما إذا كان

ُ
قـ ــد طـ ـل ــب مـ ــن وزيـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــدل سـلـيــم
جــري ـصــاتــي ت ـقــديــم م ـلــف األس ـبــوع
املـ ـقـ ـب ــل إلـ ـ ــى املـ ـجـ ـل ــس عـ ـنـ ـه ــم ،فـ ـ ّ
ـرد
بالقول« :أكد الوزير جريصاتي أنه
سـيـقــدم مـلـفــا عــن املـســألــة خ ــال 15
يومًا ،ألن التحقيقات تأخذ وقتًا».
من جهة أخــرى ،حــاول وزراء القوات
اللبنانية خــال الجلسة فتح نقاش
ب ـش ــأن خ ـط ــاب األم ـ ــن الـ ـع ــام لـحــزب
الله السيد حسن نصر الله األخير،
فثناهم الـحــريــري عــن ذل ــك ،متمنيًا
ع ــدم إق ـحــام املـجـلــس فــي مــا يحصل
خ ـ ــارج ـ ــه ،وال س ـي ـم ــا أن ال ـح ــري ــري
ورئيس حزب القوات سمير جعجع
كــانــا ق ــد ّ
ردا عـلــى نـصــر ال ـل ــه .وذل ــك
ً
ح ـت ــم ت ــدخ ــا م ــن أحـ ــد وزراء ح ــزب
ال ـلــه ،مــوضـحــا أن ك ــام الـسـيــد نصر

الله ُحـ ّـور بطريقة خاطئة ،فيما كان
امل ـق ـصــد م ــن اس ـت ـق ــدام م ـقــات ـلــن من
الخارج القول إنه في حال قيام العدو
ّ
اإلسرائيلي بشن حــرب على لبنان،
فال يتوقع أحد أال يتدخل متطوعون
من العراق وغيره ملساندة لبنان.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،ص ـ ّـح ــح مـجـلــس
ال ـ ـ ــوزراء ن ــص ق ـ ــراره ال ـســابــق بـشــأن
إحالة ملف استئجار بواخر إلنتاج
ال ـك ـه ــرب ــاء ع ـلــى دائـ ـ ــرة امل ـنــاق ـصــات،
ليحسم الجدل الذي دار حول طبيعة
هذا القرار.
وأعلن وزير الداخلية أن القرار بشأن
مــوعــد إج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات الـفــرعـيــة
ُ ّ
سيتخذ في
فــي كـســروان وطرابلس
غضون أسبوع.
(األخبار)
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مجتمع وإقتصاد
تحقيق أصدر مصرف لبنان تعميمًا يتيح للمصارف تمديد آجال القروض الممنوحة لعمالئها في القطاعات الصناعية
والسياحية والزراعية إلى  19سنة .وهذا التمديد الثالث من نوعه ،بعدما كانت ّ
المدة األصلية للقروض تبلغ سبع
حدًا أقصى ،ما ّ
سنوات ّ
يعد مؤشرًا على الصعوبات التي تواجهها الشركات ،وضعف مناعتها تجاه أي أزمات

تمديد آجال القروض اإلنتاجية إلى  19سنة

الحلول الترقيعية مستمرة
محمد وهبة
تـعـمـيــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان الـ ــذي يتيح
ل ـل ـم ـصــارف ت ـمــديــد آج ـ ــال ال ـق ــروض
ـات اإلنـتــاجـيــة
املــدعــومــة فــي الـقـطــاعـ ّ
إل ـ ـ ــى  19سـ ـن ــة ال يـ ـص ــن ــف م ــؤشـ ـرًا
ّ
محلية
إيجابيًا .بل ينبئ بأن مخاطر
وإقـلـيـمـيــة واس ـع ــة ت ـت ـهـ ّـدد قـطــاعــات
الصناعة والــزراعــة والسياحة التي
«حـ ـقـ ـنـ ـه ــا» م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ب ـث ــاث
ج ـ ــرع ـ ــات «ت ـ ـمـ ــديـ ــد» ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
ال ـثــاث املــاض ـيــة .وه ــي حـقــن تعالج
النتائج وال تؤثر على أصل املشكلة،

بين عام  2013و2017
ُم ّددت مهلة تسديد القروض
للقطاعات اإلنتاجية ثالث مرات
وب ــال ـت ــال ــي ال ت ـع ـفــي الـ ـش ــرك ــات مــن
احتمال عــودة عــوارض «املــرض» ،أو
حتى ظهور عــوارض جديدة .وأصل
املشكلة يكمن في السياسة القائمة
عـلــى «خ ـنــق» االق ـت ـصــاد عـبــر تركيز
مـ ـ ــوارد ل ـب ـنــان ن ـحــو أهـ ـ ــداف نـقــديــة،
تـقـتـضــي ب ــدوره ــا ت ـق ـنــن اإلق ـ ــراض
والـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــف وتـ ـقـ ـلـ ـي ــص ت ـنــاف ـس ـيــة
الـشــركــات« ...تمنني القطاع الخاص
بـ ـق ــروض م ــدع ــوم ــة ال مـعـنــى ل ــه في
ظــل خنق االقـتـصــاد» ،يقول الخبير
االقتصادي إيلي يشوعي.
وأصــدر مصرف لبنان في  6حزيران
امل ــاض ــي الـتـعـمـيــم  465الـ ــذي يـجــري
تعديالت على القرار األساسي 7743
املـتـعـلــق بــدعــم ال ـفــوائــد املــديـنــة على
ال ـت ـس ـل ـي ـفــات امل ـم ـن ــوح ــة ل ـل ـق ـطــاعــات
الصناعية أو السياحية أو الزراعية.
وفي التعديل أنه «يمكن تمديد مهلة
تسديد ال ـقــروض املمنوحة للعمالء
الـتــي تمت املــوافـقــة على استفادتها
من دعم الدولة للفوائد املدينة بحيث
ال تتجاوز ّ
مدة القرض بعد التمديد
ّ
 19سنة ،ومن دون أي تغيير في كلفة
الدعم املقدرة ّ
ملدة القرض األساسية».
وه ــذا هــو الـتـمــديــد ال ـثــالــث م ــن نــوعــه
ب ـعــدمــا ك ــان ــت مـ ـ ّـدة ال ـق ــرض األصـلـيــة
تـ ـت ــراوح ب ــن  5وس ـب ــع س ـن ــوات كـحـ ّـد
أقـ ـص ــى .ف ـف ــي  7أيـ ـل ــول  2013أص ــدر
«امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي» ت ـع ـم ـي ـم ــا ي ـت ـي ــح ت ـمــديــد
مـهـلــة ت ـســديــد ه ــذه الـ ـق ــروض بحيث
ال ت ـت ـج ــاوز م ـ ـ ّـدة الـ ـق ــرض األســاس ـيــة
ً
 10س ـنــوات .وأص ــدر تعميمًا مماثال
ع ــام  2015يتيح تـمــديــد مهلة تمديد
ال ـقــرض إل ــى  12سـنــة ح ـ ّـدًا أق ـصــى ،ثم
جـ ــاء الـتـعـمـيــم  465ال ـ ــذي ي ـف ـســح في
املجال أمام التمديد ّ
ملدة  19عامًا.
التمديد ليس وحــده األمــر الالفت ،بل
حجم القروض القائمة حاليًا في هذه
املحفظة والذي يبلغ  7مليارات دوالر
وفـ ــق إح ـ ـصـ ــاءات جـمـعـيــة املـ ـص ــارف.
وي ـش ـيــر ال ـت ـقــريــر ال ـس ـنــوي للجمعية
إلــى أن إجمالي التسليفات املدعومة
الفوائد املــوافــق عليها ،ارتـفــع بنسبة
 %8.1ع ـ ــام  2016مـ ـق ــارن ــة مـ ــع ن ـمـ ّـو
ّ
ب ـن ـس ـبــة  %8.3ع ـ ــام  .2015وشــك ـلــت
ّ
ّ
حصة قطاع الصناعة  ،%59.1وحصة
ّ
قطاع السياحة  ،%29.4وحصة قطاع
الزراعة .%11.5
إذًا ،امل ـش ـك ـلــة ت ـش ـمــل ق ــروض ــا لـثــاثــة
قـ ـط ــاع ــات ب ـق ـي ـمــة  7مـ ـلـ ـي ــارات دوالر
لــديـهــا صـعــوبــات فــي تـســديــد أقـســاط
قروضها منذ ما قبل  .2013فهل يعني
ذل ــك أن ه ــذه املشكلة ظــرفـيــة وناتجة
عـ ــن ت ــداعـ ـي ــات األزمـ ـ ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،أم

أنها مشكلة بنيوية ناتجة عــن سوء
ال ـخ ـي ــارات االق ـت ـصــاديــة املـتـبـعــة منذ
عقود ،قبل أن ّ
تعريها األزمة السورية
أك ـ ـث ـ ــر وت ـ ـك ـ ـشـ ــف ض ـ ـعـ ــف م ـن ــاع ـت ـه ــا
وقــاب ـل ـي ـت ـهــا ل ـل ـتــداعــي ب ـش ـكــل درامـ ــي
ت ــزام ـن ــا م ــع تـ ـط ـ ّـور األح ـ ـ ــداث األم ـن ـيــة
والسياسية في املنطقة؟
في الواقع ،ال يمكن التعاطي مع مسألة
كهذه من خالل قراءة ردود الفعل تجاه
التطورات السياسية واألمنية املحلية
واإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة .ال ـ ـ ـقـ ـ ــراءة امل ــوض ــوع ـي ــة
تستلزم قـيــاس مستوى املـنــاعــة التي
يتمتع بها االقتصاد تجاه أحداث من
هــذا الـنــوع .وقــد تكون هناك تأثيرات
موضعية وظرفية للمشكلة السورية
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،إن ـم ــا ال ي ـم ـكــن تـجــاهــل
حقيقة ضـعــف املـنــاعــة فــي القطاعات
اإلنتاجية اللبنانية .فبحسب رئيس
ّ
تجمع رجــال األعمال فــؤاد زمكحل ،ال
يمكن إخفاء حقيقة أن «لدينا عوامل
ضعف بنيوية تستوجب إعادة هيكلة
االقتصاد وتطوير طبيعته التقليدية.
لكننا رأيـنــا مـحــاوالت مصرف لبنان
في سياق دعم اقتصاد املعرفة وإنشاء
شركات جديدة خالفًا لوجهات النظر

الـتــي تشير إل ــى أن املـشـكـلــة أساسها
ال ـس ـيــاســة ال ـن ـقــديــة» .وهـ ــذا التفسير
ال ي ـل ـغ ــي أيـ ـض ــا أن اقـ ـتـ ـص ــاد ل ـب ـنــان
«ت ــراج ــع مـنــذ  ،2011أي مـنــذ انـفـجــار
ال ـس ــوري ــة ،وظ ـه ــرت م ــؤش ــرات عــديــدة
أبرزها تراجع االستثمارات الخارجية
إل ــى الـنـصــف وان ـخ ـفــاض الـتـحــويــات
بنسبة  %20تراكميًا .اقتصاد لبنان
ازداد صعوبة كل يوم خالل السنوات
الخمس املاضية» .وبالتالي ،بحسب
زمـ ـكـ ـح ــل ،فـ ـ ــإن اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـ ــذي أخـ ــذه
مـصــرف لبنان «يـبــرهــن أن االقتصاد
متعب ،وهو كناية عن ضخ أوكسيجني
ف ـ ــي ش ـ ــراي ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات امل ـت ــوس ـط ــة
والصغيرة التي يفوق دينها املصرفي
 55مليار دوالر ،أي ما يساوي %110
م ــن ال ـن ــات ــج امل ـح ـل ــي .وهـ ـ ــذه الـنـسـبــة
تعني أن السيولة ضعيفة في السوق،
وأن ه ــدف تعميم مـصــرف لـبـنــان هو
تخفيف الضغط على الـشــركــات التي
يــواجــه القسم األكـبــر منها صعوبات
في التسديد».
في املقابل ،يلفت يشوعي إلى أن بنية
الـنـظــام االق ـت ـصــادي فــي لـبـنــان كانت
ق ــائ ـم ــة خـ ــال ال ـع ـق ــود األخ ـ ـيـ ــرة عـلــى
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ق ــاع ــدة االن ـف ـتــاح م ــن دون ّ
أي اعـتـبــار
ً
للكلفة املـتــرتـبــة عـلــى ذل ــك ،فـضــا عن
استغالل م ــوارد لبنان املالية لتلبية
حــاجــات غير اقـتـصــاديــة .ويشير إلى
أن «التخطيط للسياسة االقتصادية
لـيــس وظـيـفــة م ـصــرف لـبـنــان .لـكــن ما
يـحـصــل ال ـيــوم هــو أن ه ــذه السياسة
تـنـبـثــق م ــن ال ـس ـيــاســة ال ـن ـقــديــة الـتــي
يتوالها املصرف .فقد ّ
عرينا القطاعات
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة وق ـ ـل ـ ـص ـ ـنـ ــا قـ ــدرت ـ ـهـ ــا
التنافسية وفتحنا الحدود واألجــواء
وخفضنا الرسوم الجمركية وألغينا
عنها الـحـمــايــة ،مــا ّأدى إلــى إقـفــال أو
تصغير أحجام املصانع ،قبل أن نعود
اليوم إلى محاولة إنقاذ ما تبقى منها
من خالل التمويل ،وتمنينها بتمديد
مهلة تسديد القروض».
وف ـ ـ ــي رأي ي ـ ـشـ ــوعـ ــي ،ف ـ ـ ــإن خـ ـط ــوات
م ــن قـبـيــل ت ـمــديــد آجـ ــال اسـتـحـقــاقــات
الـ ـق ــروض «ب ــا م ـع ـنــى» ،وه ــي ع ـبــارة
ّ
عــن «ح ـلــول تــرقـيـعـيــة» و«مـســكـنــات»،
و«ال تشبه شيئًا مما يتعلق باألسس
الـسـلـيـمــة الق ـت ـصــاد الـ ـش ــرك ــات» .ومــا
يحصل اليوم في القطاعات اإلنتاجية
أن ـه ــا «أص ـب ـح ــت أسـ ـي ــرة لـلـسـيــاســات

النقدية الـتــي يختنق بها االقتصاد،
فيما يـجــب خـفــض أك ــاف االقـتـصــاد،
وهـ ــذا يـتـطـلــب ت ـحــريــر س ـعــر ال ـصــرف
أو زي ــادة مــرونـتــه بــالـحـ ّـد األدن ــى ،ألن
السياسة النقدية الحالية قائمة على
استقطاب املــال وتقتيره بيد مصرف
لبنان لحماية سعر الـصــرف ،رغــم أن
االقتصاد يحتاج إلى خطوات مختلفة
جذريًا».
إذًا ،امل ـش ـك ـل ــة ال ـب ـن ـي ــوي ــة ك ـم ــا ي ــراه ــا
الـجـمـيــع ،هــي واق ــع ال يـمـكــن ال ـهــروب
ـان هـ ـن ــاك اخـ ـت ــاف ح ــول
م ـن ــه وإن ك ـ ـ ّ
تصنيفها بدقة .لكن ما ال خالف عليه
هــو أن األزم ــة ال ـســوريــة ك ــان لـهــا دور
كبير خ ــال ال ـس ـنــوات الـســت األخـيــرة
فـ ــي الـ ـكـ ـش ــف أكـ ـث ــر عـ ــن هـ ـ ــذا ال ـخ ـل ــل.
ف ـب ـح ـســب زمـ ـكـ ـح ــل ،ل ـب ـن ــان «م ــرب ــوط
أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا بسوريا
حيث ت ــدور حــرب واسـعــة منذ ،2011
ثـ ــم بـ ـ ـ ــرزت م ـش ـك ـل ــة األزم ـ ـ ـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة
وانخفاض أسعار النفط ،فيما ّ
تعرض
لبنان للمقاطعة ثالث مرات ،بخلفيات
ً
أمنية وسياسية ومالية ،فضال عن أن
االقـتـصــاد الـعــاملــي لـيــس بـخـيــر ،فيما
لبنان هو الحلقة الضعيفة».
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في «كهرباء لبنان»:
إضراب
ّ
أبعدوا عنا كأس الخصخصة
فيفيان عقيقي
ن ـ ّـف ــذ ع ـ ّـم ــال وم ـس ـت ـخــدمــو مـ ّ
ـؤسـســة
«كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان» إضـ ــرابـ ــا ،أم ــس،
وتــوق ـفــوا ع ــن الـعـمــل بــال ـتــزامــن مع
انـ ـعـ ـق ــاد ج ـل ـس ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء،
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ال ـت ـع ــدي ــات ال ـتــي
أدخـلــت عـلــى قــانــون «تنظيم قطاع
الكهرباء» الرقم  ،2002/462والتي
أدرج ـ ــت ض ـمــن مـلـحــق ع ـلــى ج ــدول
أعمال الجلسة ،من دون البحث بها.
وعـ ّـبــرت نـقــابــة عـ ّـمــال ومستخدمي
امل ـ ـ ّ
ـؤسـ ـ ـس ـ ــة عـ ـ ــن «رف ـ ـض ـ ـهـ ــا إدراج
ت ـع ــدي ــات ع ـل ــى الـ ـق ــان ــون الـ ـص ــادر
فــي ع ــام  ،2002وإغ ـفــال الـتـعــديــات
امل ـط ـل ــوب إدراج ـ ـهـ ــا ع ـلــى املـ ـ ــادة 45
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـن ــى ب ـ ـح ـ ـقـ ــوق وأوضـ ـ ـ ـ ــاع
العمال واملستخدمني».
عمليًا ،يعني تـعــديــل الـقــانــون 462
ّ
ووض ـ ـع ـ ــه عـ ـل ــى سـ ــكـ ــة ال ـت ـص ــدي ــق
ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب الـ ـسـ ـي ــر فــي
خصخصة قطاع الكهرباء ،وإنشاء
شركات لإلنتاج والتوزيع والنقل،
ّ
والعمال
وتاليًا وضع املستخدمني
فــي مـ ّ
ـؤسـســة «كـهــربــاء لـبـنــان» أمــام
ثالثة خيارات -1 :تقديم استقالتهم
وت ـق ــاض ــي ت ـع ــوي ـض ــات ع ــن ثــاثــن
شـ ـهـ ـرًا -2 .االنـ ـتـ ـق ــال ل ـل ـع ـمــل ضـمــن
الـ ـش ــرك ــات الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة -3 .إحــال ـت ـهــم
ّ
إلـ ـ ــى الـ ـف ــائ ــض ب ـح ـس ــب م ـ ــا ي ـن ــص
عليه الـقــانــون ،إضــافــة إلــى تحويل
ص ــاح ـ ّـي ــات ال ـه ـي ـئــة ال ـن ــاظ ـم ــة إل ــى
وزيــر الطاقة واملياه لناحية إعطاء
ال ـت ــراخ ـي ــص واالم ـ ـت ـ ـيـ ــازات وإب ـ ــرام
االت ـفــاقـ ّـيــات ،وجـعـلـهــا م ـجـ ّـرد هيئة
ّ
ّ
استشارية.
متخصصة
يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ن ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال
واملـسـتـخــدمــن شــربــل صــالــح «هــذه
ّ
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء ات مـ ــا هـ ــي إل مـ ـح ــاوالت
ّ
ّ
مستمرة لهضم حـقــوق الـعــمــال في
م ــؤس ـس ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ،والـ ـي ــوم
نـ ـح ــن أمـ ـ ـ ــام مـ ـفـ ـص ــل مـ ـ ـح ـ ــوري فــي

حــال خصخصة هــذا الـقـطــاع ،وهو
خـيــار مــرفــوض مــن قبلنا كنقابة»،
ويـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع ص ـ ــال ـ ــح «نـ ـ ـح ـ ــن ن ـط ــال ــب
بـتـعــديــل ه ــذه املـ ــادة مـنــذ  15عــامــا،
مـ ــن دون ن ـت ـي ـج ــة ،وخـ ـص ــوص ــا أن
الخيارات الثالثة التي ّ
ينص عليها
ّ
القانون تشكل خطورة على وضع
ال ـع ـ ّـم ــال وامل ـ ّس ـت ـخــدمــن وتـضـعـهــم
فــي مــوقــع ه ــش ،كــونـهــا فــي الـحــالــة
األول ـ ـ ــى ت ـح ــرم ـه ــم مـ ــن ت ـعــوي ـضــات
نهاية الخدمة ،وفي الحالة الثانية
ت ـض ـع ـه ــم تـ ـح ــت رح ـ ـمـ ــة الـ ـش ــرك ــات
م ــن دون ضـ ـم ــان ــات ،وف ـ ــي ال ـحــالــة
الثالثة تفقدهم الكثير من حقوقهم
وت ـض ـع ـهــم أمـ ـ ــام واقـ ـ ــع ن ـق ـل ـهــم إل ــى
وظـ ــائـ ــف فـ ــي م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات مـخـتـلـفــة
قـ ــد ال ت ـت ـن ــاس ــب مـ ــع م ـك ـت ـس ـبــات ـهــم
املــال ـيــة وال ـح ـقــوقـ ّـيــة»ّ .أم ــا املـطـلــوب
ّ
العمال الراغبني
فهو «التعامل مع
ّ
ف ــي االس ـت ـقــالــة ك ــامل ــوظ ــف املـنـتـهـيــة
خدمته لناحية التعويضات التي
ّ
الخاصة
سينالها ،وإلزام الشركات
ب ـعــدم ص ــرف أي عــامــل ق ـبــل مضي
 10س ـ ـنـ ــوات ع ـل ــى ان ـت ـق ــال ــه إل ـي ـه ــا،
كـمــا تــرك الـحـ ّ
ـريــة للموضوعني في
ّ
الفائض في اختيار املؤسسة التي
قد ينقلون إليها».
أن أزمة ّ
عمال ومستخدمي ّ
مؤسسة
ّ
الـكـهــربــاء م ـت ـجــذرة وتـتـفــاقــم بحكم
«كـ ـي ـ ّ
ـدي ــة ال ـس ـل ـط ــة ،م ـم ـث ـلــة بـ ـ ــوزارة
الـ ـط ــاق ــة وم ـج ـل ــس إدارة مــؤس ـســة
كهرباء لبنان واألحزاب النافذة ،في
ّ
العمال واملستخدمني
التعاطي مــع
وإم ـ ـعـ ــان ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي ق ـ ـضـ ــم حـ ـق ــوقـ ـه ــم،
ون ـظ ــام ت ـقــاســم ال ـح ـصــص املـعـمــول
ب ـ ــه عـ ـب ــر تـ ــوريـ ــدهـ ــم إل ـ ـ ــى ش ــرك ــات
ّ
ّ
خاصة تتحكم بلقمة عيشهم» وفق
رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ال ــوط ـن ــي لـنـقــابــات
ال ـع ـم ــال وامل ـس ـت ـخــدمــن ف ــي ل ـب ـنــان،
كــاسـتــرو عـبــدالـلــه ،ال ــذي يـشـيــر إلــى
ّ
أن «ما يخطط للقطاع ،والسياسات
املعمول بها ،والصفقات التي تبرم

عمال ومستخدمي ّ
أزمة ّ
مؤسسة الكهرباء
تتفاقم بحكم ّ
كيدية السلطة وإمعانها في
قضم حقوقهم (هيثم الموسوي)

تهدف إلى تفريغ القطاع من ّ
عماله،
م ــن خ ــال ف ــرض س ـيــاســة ال ــدع ــم له
واالم ـت ـن ــاع ع ــن االس ـت ـث ـمــار ف ــي هــذا
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع وإن ـ ـ ـشـ ـ ــاء مـ ـع ــام ــل وخ ـل ــق
ّ
فرص عمل ،وكذلك التحكم بمصير
الـعـ ّـمــال وحــرمــانـهــم مــن ترفيعاتهم
والـتـقــديـمــات ال ـتــي مــن حـقـهــم نـظـرًا
إلــى خـطــورة األعـمــال التي يقومون
ب ـهــا ،تـمـهـيـدًا لـخـصـخـصــة الـقـطــاع،
ض ـ ـمـ ــن س ـ ـيـ ــاسـ ــة ت ـ ـقـ ــاسـ ــم املـ ـغ ــان ــم
املعمول بها».
ح ــاول ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» الـ ـت ــواص ــل مــع
وزارة الـطــاقــة مــن دون نـتـيـجــة .في
املـ ـق ــاب ــل ،ال ـت ـص ـع ـيــد ق ــائ ــم ،بـحـســب
صــالــح ،فــي ح ــال إدراج الـتـعــديــات

الهدف من إغفال مطالب
ّ
العمال هو التمهيد
لخصخصة قطاع الكهرباء
عـلــى ج ــدول أع ـمــال مجلس ال ــوزراء
ّ
فــي جـلـسـتــه املـقـبـلــة ،ول ـل ـحــث أيـضــا
على ّ
بت مطالبهم القديمة بـ «ترفيع
الـفـئــات الـخــامـســة ،وتنفيذ األحـكــام
ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ب ـب ــدل ال ـط ـعــام والـجـعــالــة
ّ
والــرســوم والـســاعــات اإلضــافــيــة عن
األعوام  2005حتى  ،2008والضمان
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وإن ـ ـصـ ــاف ال ـعــام ـلــن
بـطـبـيـعــة ال ـع ـمــل وال ـط ــاب ــع امل ــال ــي»،
بـعــدمــا أرس ــل وزي ــر ال ـطــاقــة وامل ـيــاه
سيزار أبي خليل كتابني إلى أمانة
مجلس ال ــوزراء لوضع بند «إجــراء
م ـب ــاراة مـحـصــورة لـتــرفـيــع الـفـئــات،
وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن هـ ـ ـن ـ ــاك م ــوظـ ـف ــن
ّ
املؤسسة منذ 34
يعملون في مالك
ّ
عــامــا ،وترفيعاتهم معلقة منذ عام
ّ
املؤسسة
 ،2008في وقت تعمل فيه
والــوزارة على التعاقد مع مياومني
ومتعاقدين برتب أعلى منا».

تقرير

مؤشر  :PMIتراجع التصدير والتوظيف
ّ
في حزيران ّ 2017
سجل مؤشر مدراء
املشتريات  PMIأدنى مستوى له منذ
ثمانية أشهر ،ما يعكس تراجعًا في
ثقة املستهلك وتشاؤمًا بني الشركات،
كاشفًا عن انكماش ّ
حاد لدى القطاع
الـخــاص مرتبط بــالـتــراجــع الحاصل
عـلــى أك ـثــر مــن م ـكـ ّـون أب ــرزه ــا تــراجــع
الطلبيات الواردة وتراجع الصادرات
وم ـ ـ ـعـ ـ ــدل ال ـ ـتـ ــوظ ـ ـيـ ــف .وتـ ـ ــأتـ ـ ــي ه ــذه
الـنـتـيـجــة ف ــي ح ــزي ــران ب ـعــد تسجيل
امل ــؤش ــر «تـ ـس ــارع ــا ف ــي ت ــده ــور أداء
ال ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص» ف ــي أي ـ ــار عــاكـســا
تراجع اإلنتاج وضعف الطلب املحلي
وتراجع التصدير ومواصلة الشركات
سياسة تقليص أعمالها ...مسار أيار
ّ
استمر في حزيران بما يشير إلى أن
قـ ــراءة ال ـشــركــات وتـصــريـحــاتـهــا عن
أعـمــالـهــا ال تــرتـبــط ح ـص ـرًا بــالــوضــع
املـحـلــي ،بــل هــي تـقــرأ مــا يحصل في
املـنـطـقــة وتـبـنــي تــوجـهــاتـهــا بحسب
القناعات التي توصلت إليها.
وبحسب نتائج املؤشر ،فإن مستوى
ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ل ـ ـ ــدى الـ ـقـ ـط ــاع
الخاص ،هبط في نهاية الربع الثاني
مــن الـعــام بــأســرع مـعـ ّـدل مسجل منذ
شهر تشرين األول املاضي .هذا يعني
أن "االنكماش حاد ،وهو ناتج بشكل
ج ــزئ ــي ع ــن ت ــراج ــع آخ ـ ــر ج ــدي ــد ّفــي
األعـمــال الـجــديــدة" .ويضيف املؤشر

أن ال ـ ـشـ ــركـ ــات "رب ـ ـطـ ــت م ـشــارك ـت ـهــا
ف ـ ـ ــي االسـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ب ـ ـحـ ــالـ ــة ان ـ ـع ـ ــدام
االسـتـقــرار السياسي واالقـتـصــادي،
ف ـي ـم ــا كـ ـ ــان هـ ـن ــاك تـ ــراجـ ــع آخـ ـ ــر فــي
مستوى الطلبيات الجديدة الــواردة
مـ ــن ال ـ ـخ ـ ــارج .وك ـ ـ ــان مـ ـع ــدل ت ــراج ــع
الـ ـ ـص ـ ــادرات أب ـط ــأ بـكـثـيــر م ــن مـعــدل
تراجع إجمالي األعمال الجديدة".
وفــي التفاصيل ،يظهر مــؤشــر شهر
حـ ــزيـ ــران ،ت ــراج ــع م ـع ــدل ال ـتــوظ ـيــف
للشهر ال ـســادس عشر على التوالي
ف ــي م ـحــاولــة م ــن ال ـشــرك ــات للتكيف
مــع انخفاض مستوى الطلب .وكــان
م ـعــدل ف ـق ــدان الــوظــائــف ه ــو األس ــرع
منذ شهر آذار ،رغم أنه كان متواضعًا
فــي مـجـمـلــه .أم ــا حـجــم األع ـم ــال غير
املنجزة فقد تراجع بما ينبئ بوجود
ف ــائ ــض فـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة.
وسجل أيضًا انخفاض فــي النشاط
ال ـش ــرائ ــي ل ـل ـشــركــات ع ـل ـمــا بـ ــأن هــذا
ال ـتــراجــع هــو األك ـثــر ح ـ ّـدة مـنــذ شهر
تـشــريــن األول ال ـعــام املــاضــي" ،إال أن
م ـس ـتــويــات ال ـتــوظ ـيــف اس ـت ـمــرت في
الزيادة ،ولو بشكل طفيف".
ك ــذل ــك أظ ـ ـهـ ــرت م ـ ــؤش ـ ــرات األسـ ـع ــار
وجود تراجعات طفيفة في متوسط
تكاليف مستلزمات اإلنتاج وأسعار
السلع والـخــدمــات ،فيما جــاء تراجع
أع ـ ـبـ ــاء ال ـك ـل ـف ــة ل ـي ـع ـك ــس ان ـخ ـف ــاض

مـتــوســط أج ــور املــوظـفــن بــاإلضــافــة
إل ــى ت ــراج ــع طـفـيــف جـ ـدًا ف ــي أس ـعــار
املـشـتــريــات .وبالنسبة إلــى متوسط
مواعيد تسليم املشريات ،فقد ّ
سجل
تراجعًا في شهر حزيران ،وهي املرة
الثالثة خالل األشهر األربعة األخيرة
التي تشهد تدهورًا في أداء ّ
املوردين.
يقرأ املــديــر الـعــام لبنك بلوم انفست
ف ــادي ع ـس ـيــران بــن س ـطــور املــؤشــر،

انخفاض المؤشر إلى هذا
المستوى يعكس «تراجعًا
في ثقة المستهلك
مشيرًا إلــى أن انخفاض املــؤشــر إلى
هـ ــذا امل ـس ـت ــوى يـعـكــس "ت ــراج ـع ــا في
ث ـقــة امل ـس ـت ـه ـلــك وت ـش ــاؤم ــا سـ ــاد بني
ش ــرك ــات ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص .وفـ ــي ما
يتعلق بالفترة املقبلة ،فمن املتوقع
أن تتضح نتائج التوافق السياسي
ال ــذي تــم فــي منتصف حــزيــران على
قــانــون انـتـخــابــي جــديــد ،خــاصــة مع
إع ـط ــاء األولـ ـي ــة اآلن إلق ـ ــرار م ـشــروع
م ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة  2017وسـ ـلـ ـسـ ـل ــة الـ ــرتـ ــب
والرواتب".
وق ـ ـ ــد أشـ ـ ـ ـ ــارت نـ ـت ــائ ــج امل ـ ــؤش ـ ــر إل ــى

ت ـس ـج ـيــل ن ـح ــو  %19م ــن ال ـش ــرك ــات
تراجعًا في النشاط التجاري ،مقابل
 %3س ـج ـل ــت زي ـ ـ ـ ـ ــادة .وش ـ ـهـ ــد شـهــر
حزيران تراجعًا في متوسط أسعار
ال ـس ـل ــع وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ع ـل ــى م ـس ـتــوى
اقـتـصــاد الـقـطــاع ال ـخــاص اللبناني.
وفي الحاالت التي شهدت انخفاضًا،
ك ــان األم ــر مــرتـبـطــا بنقص األع ـمــال،
باإلضافة إلــى الضغوط التنافسية،
إال أن مـعــدل تــراجــع متوسط أسعار
املنتجات والخدمات كان متواضعًا،
وأبطأ من السابق.
ولـ ـلـ ـم ـ ّـرة األول ـ ـ ــى م ـن ــذ ش ـه ــر ك ــان ــون
الـثــانــي ،يسجل تــراجــع فــي متوسط
أس ـ ـعـ ــار أج ـ ــور امل ــوظـ ـف ــن .ل ـك ــن ه ــذا
التراجع كان هامشيًا بعدما صرحت
ال ـغ ــال ـب ـي ــة ال ـع ـظ ـم ــى مـ ــن الـ ـش ــرك ــات
املشاركة في االستبيان عن عدم تغير
مـتــوســط تـكــالـيــف الـتــوظـيــف لــديـهــا.
وانخفض حجم مشتريات الشركات
الـلـبـنــانـيــة ب ـحــدة م ــع ارت ـف ــاع وتـيــرة
انكماش مستويات الشراء ،إذ شهدت
 %8من الشركات تراجعًا في النشاط
ال ـش ــرائ ــي ،وربـ ــط ال ـعــديــد مـنـهــا بني
ذلــك وبــن تراجع مستوى الطلبيات
الجديدة.
وف ــي الـنـتـيـجــة ،ي ـتـبـ ّـن أن الـشــركــات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة «ح ــافـ ـظ ــت عـ ـل ــى وج ـه ــة
نـظــر سلبية تـجــاه تــوقـعــات اإلنـتــاج

املـسـتـقـبـلـيــة ف ــي ش ـهــر حـ ــزيـ ــران ،مع
توقع العديد منها استمرار املشاكل
السياسية واالقتصادية .ورغــم ذلك،
فقد كانت درجة التشاؤم أقل قوة من
املستوى القياسي املسجل في شهر
أيــار ،لتنتهي بذلك فترة ستة أشهر
م ــن ال ـت ــده ــور ف ــي م ـس ـتــوى ال ـت ـفــاؤل
التجاري».
وت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن إص ــدار هــذا
خالل
املــؤشــر بــدأ فــي أي ــار  2013مــن ّ
مسح شهري مصمم إلعـطــاء مؤشر
مـبـكــر ع ــن الـ ـظ ــروف الـتـشـغـيـلـيــة في
لبنان ُيحتسب على أساس متوسط
خمسة مكونات أساسية فــي نشاط
ال ـشــركــات ه ــي :الـطـلـبـيــات ال ـجــديــدة
لديها ( %30مــن املــؤشــر) ،ومستوى
اإلنتاج ( ،)%25ومستوى التوظيف
( ،)%20ومــواع ـيــد تـسـلـيــم امل ــوردي ــن
( ،)%15ومخزون املشتريات (.)%10
وت ـش ـي ــر الـ ـ ـق ـ ــراءة األع ـ ـلـ ــى مـ ــن 50.0
نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في
الـنـشــاط االق ـت ـصــادي لـلـشــركــات عما
كان عليه في الشهر السابق ،في حني
تشير الـقــراءة األدنــى من  50.0نقطة
إلى وجود تراجع .أما نتيحة املؤشر
لشهر حزيران فقد بلغت  46.1نقطة
ف ــي شـهــر ح ــزي ــران م ـقــارنــة م ــع 46.6
نقطة في أيار.
(األخبار)
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الذكاء االصطناعي يتنبأ بـ «أعمال الشغب»

وسيلة قمع
جديدة في
يد الشرطة
نجح باحثون بريطانيون في استخدام
خوارزميات التعلم اآللي للكشف عن
أحداث صغيرة يمكن أن تؤدي إلى
اندالع أعمال شغب قبل دقائق ،وأحيانًا
قبل أكثر من ساعة ،من إبالغ الشرطة
عنها .وكذلك على التنبؤ بأماكن وقوع
ُأعمال شغب استنادًا إلى التغريدات التي
تنشر على «تويتر» .هكذا ّ
يحول هؤالء
الذكاء االصطناعي من وسيلة لتحسين
حياة الناس إلى وسيلة لقمع حرياتهم...
ّ
حتى قبل أن يمارسوها!
إيفا الشوفي
يمكن لـخــوارزمـيــات التعلم اآلل ــي ،من
خالل تحليل التغريدات على «تويتر»،
أن ت ـ ـحـ ــدد أم ـ ــاك ـ ــن وق ـ ـ ـ ــوع «ح ـ ـ ـ ــوادث
خطيرة» تـقــود إلــى أعـمــال شغب قبل
أن يصل الخبر إلى الشرطة ،ويمكنها

أيضًا التنبؤ باألماكن التي ستنتقل
إليها أعمال الشغب ،وذلك وفق دراسة
حديثة ملجموعة باحثني فــي جامعة
كارديف البريطانية .فقد طـ ّـور هؤالء
ً
نظامًا متكامال أثبت أنه يمكن أن يقوم
بعمل أفضل من عمل مخبري الشرطة
ٍ
املوجودين على األرض ،في ظل تزايد
نشر األح ــداث على شبكات التواصل
االجتماعي قبل اإلبالغ عنها.
ع ــام  2011انــدلـعــت احـتـجــاجــات في
ّ
تحولت إلــى أعمال
لندن سرعان ما
شـ ـغ ــب عـ ـنـ ـيـ ـف ــة .ب ـ ـ ــدأ األمـ ـ ـ ــر ب ـح ــدث
م ـع ــزول ف ــي ح ــي تــوتـنـهــام الـلـنــدنــي
ق ـب ــل أن ي ـم ـتــد ب ـس ــرع ــة إل ـ ــى أن ـح ــاء
ال ـعــاص ـمــة .والخ ـت ـب ــار ن ـظــام الــذكــاء
االص ـط ـنــاعــيُ ،درس الـبــاحـثــون 1.6
مليون تغريدة نشرت آنذاك ،وحللت
خوارزميات التعلم اآللي التغريدات
تلقائيًا ،وتمكنت استنادًا إلى موقع
نشرها وتوقيتها وتواتر مجموعة
م ـ ــن الـ ـكـ ـلـ ـم ــات م ـ ــن تـ ـح ــدي ــد م ــواق ــع
«ال ـت ـهــديــد» املـحـتـمـلــة قـبــل الـشــرطــة.
ّ
وم ــكـ ـن ــت ال ـب ـي ــان ــات الـ ـنـ ـظ ــام مـ ــن أن
يتبني أيـضــا مـعـلــومــات عــن األمــاكــن
التي يحتمل أن تحدث فيها عمليات
شغب وأماكن تجمع املتظاهرين.

«األحداث التخريبية» كان يجري التغريد عنها بنحو مستمر قبل مدة تراوح بين  4دقائق إلى ساعة من إبالغ شرطة لندن

واك ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــف ال ـ ـ ـبـ ـ ــاح ـ ـ ـثـ ـ ــون (ن ـ ــاص ـ ــر
السعيدي وبيتر بورناب وعمر رنا)
أن «األح ــداث التخريبية» مثل كسر
الـنــوافــذ وح ــرق ال ـس ـيــارات وانـتـشــار
ال ـج ـم ــاع ــات «غ ـي ــر امل ـن ـض ـب ـطــة» كــان
يجري التغريد عنها بنحو مستمر
قبل مدة تراوح بني  4دقائق وساعة
من إبالغ شرطة لندن .وكشف الذكاء
االص ـط ـنــاعــي م ــن خ ــال ال ـت ـغــريــدات
م ـع ـل ــوم ــات ع ــن ت ــوج ــه امل ـج ـمــوعــات
إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة أن ـف ـي ـل ــد ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة
ال ــراب ـع ــة ق ـبــل س ــاع ــة و 4دق ــائ ــق من
م ـع ــرف ــة ش ــرط ــة لـ ـن ــدن ،ك ــذل ــك كـشــف
ان ـ ـ ــدالع ع ـم ـل ـيــات ش ـغ ــب ه ـن ــاك قـبــل
ساعة و 12دقيقة من إبالغ الشرطة.
وقبل  28دقيقة من معرفة الشرطة،
كشف الذكاء االصطناعي معلومات

ع ــن مـنــاقـشــة أع ـض ــاء م ـع ــروف ــن في
«ال ـ ـع ـ ـصـ ــابـ ــات» االن ـ ـت ـ ـقـ ــال إلـ ـ ــى حــي
إدمنتون للقيام بأعمال شغب.
ويـ ـ ـق ـ ــول الـ ـب ــاحـ ـث ــون إن ـ ـ ــه ف ـ ــي «ه ـ ــذه

بإمكان
اليوم بات ّ
السلطات توقّع أعمال
الشغب والتعرف إلى
«المشاغبين»

الـنـظــم التفاعلية (شـبـكــات الـتــواصــل
االجتماعي) ،يمكن للجمهور العام أن
ينشر ردود فعل في الوقت الحقيقي
على أح ــداث العالم الحقيقي ،وبذلك
ي ـ ـكـ ــون ب ـمـ ـث ــاب ــة أجـ ـ ـه ـ ــزة اس ـت ـش ـع ــار
اج ـت ـم ــاع ـي ــة مل ــا ي ـح ـص ــل .وب ــال ـت ــال ــي،
فــإن الكشف عــن األح ــداث وتصنيفها
تلقائيًا ،وال سيما الحوادث الصغيرة
الحجم ،باستخدام البيانات املتدفقة،
مـ ـهـ ـم ــة سـ ـتـ ـك ــون ذات قـ ـيـ ـم ــة ع ــال ـي ــة
ملنظمات السالمة العامة ،مثل الشرطة
املحلية التي تحتاج إلــى االستجابة
وفقًا لذلك».
يـعـتـمــد ن ـظ ــام ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي
على خمسة عناصر رئيسية للكشف
ع ــن األحـ ـ ــداث ،ه ــي :جـمــع الـبـيــانــات،
املعالجة املسبقة ،التصنيف ،التكتل

ّ
ّ
طائرات من دون طيار تحلق من دون تدخل بشري
طائرات من دون طيار
يمكنها أن تؤدي مهمات
عدة من دون تدخل
بشري ومن دون االستعانة
بنظام تحديد المواقع
العالمي ّ ،GPS
طورتها
«داربا» ،الذراع البحثية لوزارة
الدفاع األميركية ،يمكنها
إيجاد مسارات بديلة بنفسها
ألداء المهام ،مثل فحص
المباني قبل دخول الفرق
العسكرية والبحث عن
أشخاص في غابات كثيفة

يسمح البرنامج للطائرات من دون طيار بالتحليق والبحث عن
األهداف من دون تدخل بشري

ت ـم ـك ـن ــت وك ـ ــال ـ ــة م ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـب ـح ــوث
امل ـت ـطـ ّـورة الــدفــاعـيــة «دارب ـ ــا» ،التابعة
لـ ــوزارة ال ــدف ــاع األمـيــركـيــة واملـســؤولــة
عــن تـطــويــر الـتـكـنــولــوجـيــات الناشئة
الس ـت ـخ ــدام ـه ــا م ــن ق ـب ــل ال ـج ـي ــش ،مــن
تطوير خــوارزمـيــات تسمح للطائرات
م ــن دون ط ـي ــار بــال ـت ـح ـل ـيــق وال ـب ـحــث

ع ــن األه ـ ـ ــداف م ــن دون ت ــدخ ــل بـشــري
وم ـ ــن دون اسـ ـتـ ـخ ــدام نـ ـظ ــام ت ـحــديــد
امل ــواق ــع  .GPSوأع ـل ـن ــت ال ــوك ــال ــة بعد
ن ـ ـجـ ــاح م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب أن
ّ
ه ـ ــذه امل ــروحـ ـي ــات ال ــرب ــاع ـي ــة تـمــكـنــت
مـ ــن ال ـت ـح ـل ـي ــق وحـ ــدهـ ــا بـ ــن امل ـب ــان ــي
الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــة والـ ـ ـح ـ ــواج ـ ــز امل ـت ـن ــاث ــرة
بسرعات عالية تصل إلى  20مترًا في
الثانية ،باستخدام كاميرات وأجهزة
ّ
استشعار وخوارزميات ذكية تمكنها
مــن تـجــاوز العقبات وإيـجــاد مسارات
بــديـ ّلــة بنفسها م ــن دون ال ـع ــودة إلــى
مشغلها ،في تطور تكنولوجي كبير.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ــوك ــال ــة ع ـل ــى مــوقـعـهــا
أن الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــات املـ ـحـ ـتـ ـمـ ـل ــة لـ ـه ــذه
التكنولوجيا تشمل «الفحص اآلمن
وال ـســريــع لـلـتـهــديــدات داخ ــل املـبــانــي
قبل دخــول الفرق العسكرية ،البحث
ع ــن ط ـي ــار ه ـبــط ف ــي مـنـطـقــة غــابــات
كثيفة أو البحث في غابة في منطقة
معادية أو تحديد مكان الناجني عقب
كوارث طبيعية ،عندما يكون الدخول
إل ــى ه ــذه امل ـنــاطــق غ ـيــر آم ـ ــن» .إال أن
البعض رأى أن هذا التطور العسكري
الخطير يفتح بــابــا واسـعــا لألسئلة
ح ــول مستقبل ه ــذه ال ـط ــائ ــرات .فــإذا
ك ــان ــت هـ ــذه الـ ـط ــائ ــرات ت ـ ــؤدي امل ـهــام

التطبيقات المحتملة
لهذه التكنولوجيا
تشمل فحص المباني
قبل دخول الفرق
العسكرية
امل ـط ـلــوبــة م ـن ـهــا م ــن دون ّ
أي وح ــدة
تـحـكــم ب ـشــريــة ،ف ـهــل ت ـكــون الـخـطــوة
املقبلة تعليمها قــول« :أنــزل سالحك،
لــديــك  15ثــانـيــة لــامـتـثــال»؟ وف ــق ما
ذكر بعض مستخدمي «فايسبوك».
ت ـش ــرح ال ــوك ــال ــة أن ال ـف ــري ــق امل ـط ــور
أجــرى سلسلة اختبارات جمع فيها
عـنــاصــر مختلفة م ــن ث ــاث تـجــارب
سابقة الختبار قدرات الخوارزميات
وقــوت ـهــا ف ــي ت ـج ــاوز ظـ ــروف الـعــالــم
ال ـح ـق ـي ـق ــي ،م ـث ــل ال ـت ـع ــدي ــل ســري ـعــا
م ــن أشـ ـع ــة ال ـش ـم ــس ال ـس ــاط ـع ــة إل ــى
ال ـت ـص ـم ـي ـم ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة لـلـمـبــانــي

ّ
الـ ـ ــداك ـ ـ ـنـ ـ ــة ،االس ـ ـت ـ ـش ـ ـعـ ــار وتـ ـج ــن ــب
األشـ ـ ـ ـج ـ ـ ــار والـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــل امل ـ ـتـ ــدل ـ ـيـ ــة مــن
الطحالب ،التنقل في متاهة بسيطة
أو اجـ ـتـ ـي ــاز مـ ـس ــاف ــات ط ــويـ ـل ــة فــي
املناطق املحرمة .وفي اليوم األخير،
كان على الطائرة أن تطير في منطقة
ذات غابات كثيفة من ثم عبور ساحة
مشرقة والعثور على الباب املفتوح
ل ـح ـظ ـي ــرة م ـظ ـل ـم ــة ،امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورة ح ــول
الجدران والعقبات التي أقيمت داخل
حـظـيــرة ،تـحــديــد بــرامـيــل كيميائية
ح ـم ــراء ك ـهــدف والـ ـع ــودة أخ ـي ـرًا إلــى
ن ـق ـط ــة ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،تـ ـم ــام ــا مـ ــن ت ـل ـقــاء
نفسها… وقد نجحت.
ّ
يـقــول مــديــر الـبــرنــامــج إن الـطــائــرات
ال ـص ـغ ـي ــرة مـ ــن دون طـ ـي ــار تـعـتـمــد
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل ك ـ ـب ـ ـيـ ــر ع ـ ـل ـ ــى ع ـ ـن ـ ـصـ ــريـ ــن:
مشغلو االت ـصــاالت عــن بعد ونظام
تحديد املــواقــع الـعــاملــي  GPSملعرفة
مــوقــع املــرك ـبــة عـلــى وج ــه الـتـحــديــد،
وت ـص ـح ـيــح األخ ـ ـطـ ــاء ف ــي االرتـ ـف ــاع
ّ
املقدر والسرعة التي ال يمكن بدونها
للمركبة أن تــدرك أنها تحلق بشكل
مستقيم أو في دوران حاد .لكن ماذا
ل ــو دخ ـلــت ه ــذه ال ـط ــائ ــرات م ــواق ــع ال
يـتــوفــر فـيـهــا ن ـظــام تـحــديــد املــواقــع؟
مـ ـ ــاذا ت ـف ـع ــل؟ لـ ــذلـ ــك ،فـ ــي ال ـب ــرن ــام ــج
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إعداد إيفا الشوفي

وال ـت ـل ـخ ـيــص .وت ـش ـيــر ال ــدراس ــة إلــى
أن «التكامل بني التصنيف والتكتل
ً
ّ
يمكن من الكشف عن األحداث ،فضال
ع ــن األحـ ـ ـ ــداث األصـ ـغ ــر ذات الـصـلــة
(مثل حــرق السيارات ،تدمير املحال
ال ـت ـج ــاري ــة…) ،وه ــي ح ـ ــوادث تـهــدد
ال ـس ــام ــة واألم ـ ـ ــن االج ـت ـم ــاع ـي ــن أو
يمكن أن تعطل النظام االجتماعي».
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ،ي ـ ــوج ـ ــد ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الخوارزميات التي ترصد األحــداث،
إال أن غالبيتها تقوم برصد األحداث
على نـطــاق واس ــع مثل االنـفـجــارات،
الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوارث الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا،
ف ـي ـمــا ي ـت ـعــذر ال ـك ـشــف ع ــن األح ـ ــداث
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة مـ ـث ــل ح ـ ـ ــرق ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
وت ـح ـط ـي ــم ال ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات… وهـ ـ ــو مــا
ت ـم ـكــن ال ـب ــاح ـث ــون ف ــي ك ــاردي ــف من
معالجته بهدف مساعدة الشرطة ،إذ
ّ
يعتقدون أن عملهم يمكن أن يمكن
الـشــرطــة مــن إدارة أفـضــل وتحضير
أق ــوى لــأحــداث التخريبية الكبيرة
والصغيرة على حد سواء.
لكن ماذا تعني إمكانية توقع الشرطة
أم ــاك ــن الـتـجـمــع واالح ـت ـجــاجــات قبل
حصولها؟ ترفع هذه املسألة إشكالية
كبرى متمثلة بحق الناس في التجمع
وال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن رأي ـه ــم ب ـحــريــة ،إذ إن
الـشــرطــة سـتـكــون مستعدة للتصدي
ألي مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت ت ـ ـجـ ـ ّـمـ ــع تـ ـتـ ـع ــارض
م ــع م ـصــالــح األن ـظ ـم ــة ال ـحــاك ـمــة قبل
ح ـصــول ـهــا .أضـ ــف إلـ ــى ذلـ ــك تـقـنـيــات
عدة نتجت من التطور التكنولوجي،
وت ـحــدي ـدًا ال ـت ـقـ ّـدم الـســريــع فــي مجال
ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي ،قــد تستعملها
ّ
التعرف
األنظمة للقمع مثل تقنيات
ُ
على الــوجــوه الـتــي تـطــرح إشكاليات
أخ ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة حـ ــول ـ ـهـ ــا ت ـت ـع ـلــق
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــرف إل ـ ـ ـ ــى امل ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــريـ ــن فــي
االحتجاجات ومراقبة تحركاتهم.
ال ـ ـ ـ ـيـّـ ـ ــوم بـ ـ ـ ـ ــات بـ ـ ــإم ـ ـ ـكـ ـ ــان الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
تـ ـ ــوقـ ـ ــع أع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ـغـ ــب وال ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرف
إلـ ــى «املـ ـش ــاغـ ـب ــن» ...ك ــل ذلـ ــك بـفـضــل
االستغالل البشع للذكاء االصطناعي
فــي قـمــع ال ـحــريــات ،ع ــوض استغالله
فــي تحسني البشرية .فما الــذي يجب
أن نهابه أكثر :الذكاء االصطناعي أم
األنظمة الحاكمة؟

تصميم رامي ّ
عليان

أﺻﺪرت ﺷﺮﻛﺔ }إرﻳﻜﺴﻮن{
ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﻌﺎم 2017
اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮﴽ ﺿﺨﻤﴼ
ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺒﺮ
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل
اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﻨﻄﺎق ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ازدﻳﺎد ﻓﻲ أﻋﺪاد
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ.
وﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ارﺗﻔﺎع
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﴼ إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺿﻌﺎف
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺤﻠﻮل
ﻋﺎم  2022وﺗﻌﺎدل
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه:

ﻃﻮﻓﺎن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت:

 66أﻟﻒ ﺑﻴﺘﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻋﺎم 2022

*ﻛﻞ  1ﺑﻴﺘﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﻳﺴﺎوي أﻟﻒ ﺗﻴﺮاﺑﺎﻳﺖ

ﻣﺸﺎﻫﺪة
ﺳﻜﺎن إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﻟﻤﻘﺎﻃﻊ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗﺔ
ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﴼ
ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮ

24

3.55

2017

31

ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻨﺔ

ﻣﻠﻴﺎر ﺳﺎﻋﺔ

اﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻤﺤﻤﻮل اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﻨﻄﺎق

5.2

 250ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻠﻴﺎرات ﻣﺸﺘﺮك

اﺷﺘﺮاك ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ
 LTEﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم

 8.3ﻣﻠﻴﺎرات

ﺗﻮﻗﻌﺎت
}إرﻳﻜﺴﻮن{

ﻣﺸﺎﻫﺪة
ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﺑﺪﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪة

 4.6ﻣﻠﻴﺎرات

ﻣﻠﻴﺎرات اﺷﺘﺮاك

ﻟﻌﺎم

ال ـجــديــد عـلــى ال ـطــائــرة أن تـعـلــم من
نفسها كــل ه ــذه األمـ ــور بدقة
تـلـقــاء
ّ
كــافـيــة لتجنب الـعـقـبــات واستكمال
مهمتها.
يــركــز بــرنــامــج الــوكــالــة عـلــى «تـطــويــر
ف ـئــة ج ــدي ــدة م ــن ال ـخ ــوارزم ـي ــات الـتــي
ّ
ت ـمــكــن الـ ـط ــائ ــرات م ــن دون ط ـي ــار من
العمل في بيئات ال يتوفر فيها نظام
ت ـحــديــد امل ــواق ــع ال ـعــاملــي م ـثــل املـبــانــي
الداخلية ،تحت األرض أو التي يوجد
ّ
متعمد ،من دون مشغل
فيها تشويش
بشري عن بعد» .وتضيف الوكالة أن
«التدخل البشري الوحيد املطلوب في
إطار البرنامج ،هو تحديد الهدف الذي
يجب على هــذه الطائرات البحث عنه
والذي يمكن أن يكون على شكل صورة
رقمية يتم تحميلها على الكمبيوتر
املـ ــوجـ ــود ف ــي الـ ـط ــائ ــرة ق ـب ــل ال ــرح ـل ــة،
وك ــذل ــك االتـ ـج ــاه املـ ـق ـ ّـدر وامل ـس ــاف ــة عن
الـهــدف .ويمكن أيضًا تحميل خريطة
أو صورة للمنطقة ،إن وجدت .بعد أن
يعطي املشغل أمر اإلطالق ،يجب على
املركبة أن تسير في طريقها إلى الهدف
مــن دون معرفة التضاريس والبيئة،
ويجب أن تناور بنفسها وتبتعد عن
ال ـع ـق ـبــات ال ـت ــي تـظـهــر أمــام ـهــا وتـجــد
مسارات بديلة حسب الحاجة».

ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﺸﺘﺮك واﺣﺪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗﺔ ﻟﻤﺪة

7.6

ﻋﺎم

*

اﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻤﺤﻤﻮل اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﻨﻄﺎق:

 5ﻣﻠﻴﺎرات
اﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ )(5G
 0.5ﻣﻠﻴﺎر أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 15%ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﺸﺘﺮك إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺒﺮ
 2.6ﻣﻠﻴﺎر ﺷﺒﻜﺎت  ،4Gأي ﺑﻤﻌﺪل ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺘﺮك ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮﻣﻴﴼ
اﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ LTE

2022

 2.1ﻣﻠﻴﺎر

 300ﻣﻠﻴﻮن
ﺷﺨﺺ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺷﺒﻜﺘﻲ  3Gو4G
 1.5ﻣﻠﻴﺎر إﻧﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﺷﺨﺺ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺷﺒﻜﺔ 2G
 300ﻣﻠﻴﻮن إﻧﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ

اﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮي

ﻋﺪد اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪﺛﻬﺎ
ُ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ:

2016

ﺷﺨﺺ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﺗﺼﺎل ﺑﺸﺒﻜﺎت
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﻨﻄﺎق:

ﺷﺨﺺ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ

 9ﻣﻠﻴﺎرات

اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﺒﺮ
اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ:

27.000

ﻣﻠﻴﺎر دﻗﻴﻘﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ

2022

31.000

ﻣﻠﻴﺎر دﻗﻴﻘﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ

ﻧﻤﻮ ﺿﺨﻢ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل
اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ:

90%

ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺳﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺳﻴﺼﻞ ﺣﺠﻢ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
أﻟﻒ ﺑﻴﺘﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑـ  7آﻻف ﺑﻴﺘﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻋﺎم 2016

66

ﺳﺘﻤﺜﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻧﺤﻮ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

75%

 29ﻣﻠﻴﺎر
 18ﻣﻠﻴﺎر

ﺟﻬﺎز ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﺎ

ﺟﻬﺎز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـ إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻻﺷﻴﺎء

10

الخميس  6تموز  2017العدد 3217

رأي

تحررت الموصل عسكريًا :كيف تتحرر فكريًا؟
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق السادس
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

علي مزيد *

أخ ـي ـرًا سـقــط تـنـظـيــم داع ــش ف ــي بـلــد املـنـشــأ،
ُ
وحـ ــررت مــديـنــة املــوصــل (عــاصـمــة الـخــافــة)
من تنظيم داعــش املهجن واملــركــب في أماكن
شتى .بظرف تسعة أشهر فقط قـ ِـدم األبطال
وحرروا نينوى من براثن الوحش الذي تمنى
له اليانكي عمرًا مديدًا .فسقطت هالة داعش
اإلعالمية وتهاوت استراتيجيته في الحرب
النفسية تحت أقــدام الجيش وقــوى مكافحة
اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب وال ـ ـشـ ــرطـ ــة االت ـ ـحـ ــاديـ ــة وال ـح ـش ــد
الشعبي.
إنجاز ُيشعر بالثقة ،وباملقدرة على التخلص
م ــن داعـ ــش وأم ـث ــال ـ ّـه ،ب ــال ــدم ال ـع ــراق ــي بـعــرق
الـجـبــن ،مــن دون مــنــة ال مــن أمـيــركــا وال من
ســواهــا مــن الــذيــن كــانــوا أول املـتــواطـئــن مع
الـتـنـظـيــم ومـسـهـلــي دخــولــه بـتــاريــخ الـتــاســع
م ــن ح ــزي ــران إل ــى امل ــوص ــل ،فـهـلـلــوا وصـفـقــوا
لــه وقــدمــوا لــه الـغــالــي والـنـفـيــس .ال شــك بــأن
اإلنـجــاز هائل ،ويحق للعراق شعبًا وجيشًا
وح ـك ــوم ــة ،ول ـكــل عــربــي ول ـكــل م ــن عــانــى من
اإلره ـ ـ ــاب أن يـحـتـفــي بــال ـن ـصــر ،ول ـك ــن يجب
االلـتـفــات ســريـعــا إلــى تـحــديــات إع ــادة البناء
(بمختلف أنــواعــه وأشـكــالــه) التي ال تحتمل
أي تأخير.

إعادة البناء النفسي والتربوي
لن نتحدث هنا عن إعادة إعمار الحجر وسبل
إي ــواء الـسـكــان ،وتصليحات امل ــاء والكهرباء
وامل ـشــافــي وتـنـظـيــف ش ــوارع املــدي ـنــة ،بــل عن
االستراتيجية اإلعالمية ـ التربوية ـ الثقافية
ال ـت ــي ي ـن ـب ـغــي أن ت ـك ــون الـ ــدولـ ــة وال ـ ـ ـ ــوزارات
الـعــراقـيــة قــد وضـعــوهــا مسبقًا وقـبــل تسعة
أشهر من اليوم.
فتنظيم «داعـ ــش» ك ــان قــد أع ــد ف ــور احتالله
ل ـل ـم ــوص ــل اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة إع ــامـ ـي ــة وأخ ـ ــرى
ت ــرب ــوي ــة بـ ـه ــدف ت ـج ـي ـيــش األهـ ــالـ ــي وجـ ــذب
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب إل ـ ـ ــى صـ ـف ــوف ــه وت ـع ـب ـئ ـت ـه ــم وف ـق ــا
أليديولوجيته معتمدًا على وســائــل إعالمه
ً
املختلفة املرئية واملسموعة واملقروءة فضال
عــن االن ـتــرنــت .وع ـلــى أف ـكــار ال ــزرق ــاوي وأبــي
بكر البغدادي ،وعلى آراء الشيخ أبو عبد الله
املـهــاجــر فــي «فـقــه ال ــدم ــاء» .وعـمــد إل ــى وضــع
مناهج تربوية خاصة تتناسب مع عقيدته
السلفية الـجـهــاديــة ،فغير امل ــواد التدريسية
ً
بشكل شامل من املــدارس االبتدائية ،وصوال
إلى املعاهد والجامعات .وضع تاريخًا جديدًا
«تربية جهادية» للمرحلة االبتدائية سعيًا
منه لبذر عقيدته القتالية في عقول التالمذة
منذ صغرهم.
مــن يـقــرأ فــي الكتب الـتــي يعتمدها «داع ــش»
ك ــرواف ــد أســاس ـيــة أليــديــولــوج ـي ـتــه وتــربـيـتــه
السياسية يعرف إلى أي مدى يركز التنظيم
عـلــى الـتــربـيــة فــي م ـيــدان ال ـق ـتــال ،فـفــي كـتــاب

«إدارة ال ـت ــوح ــش» ألبـ ــي ب ـكــر ن ــاج ــي ،ن ـقــرأ:
ّ
«إن ت ـخ ــري ــج األج ـ ـيـ ــال الـ ـج ــدي ــدة وان ـت ـخ ــاب
ق ــادة الـحــركــة الـجـهــاديــة هــو الـهــدف النهائي
ّ
للعملية التربوية ،إن هــذا النوع من التربية
هــو ال ــذي سـيـخـ ّـرج الـجـيــل ال ـقــادر عـلــى حمل
أمانة هذا الدين وينقل األمة لاللتحاق بدرب
الجهاد ،وهو الذي سيخرج من خالله القادة
الحقيقيون لألمة وذلك ألن الكالم على املنبر
ُ
س ـه ــل ...أم ــا أن ُي ـهــدم الـبـيــت وت ـش ـ ّـرد األس ــرة
ُ ّ
وتـ ـ ـم ـ ــزق األم واألخـ ـ ـ ــت إل ـ ــى أش ـ ــاء ف ــذل ــك ال
يقدر عليه إال األفــذاذ من الــرجــال ،والقيادات
العظيمة والجنود األشداء ال يخرجون إال من
مثل هذا الجو» (إدارة التوحش ،ص .)58
هذا الصنف من التربية وإن تحدثت عنه كتب
«داعــش» إال أنــه ال ُيقرأ بالكتب ،بل بالدمار،
ب ـم ـظ ــاه ــر األش ـ ـ ـ ــاء ،ب ــال ـق ـس ــوة ،ب ــال ـح ــرم ــان،
بمشاهد الدماء وربما بصور الظلم والسحق
وامـتـهــان ال ـكــرامــات والـيـتــم .لــذلــك ينبغي أن
تعمل املؤسسات التربوية الحكومية وحتى
ال ـع ـس ـك ــري ــة ع ـل ــى ب ــث ن ـق ـي ـض ــه ،ع ـب ــر تــافــي
مظاهر الشماتة واالزدراء تـجــاه أي شرائح
مــدنـيــة أو دي ـن ـيــة .وامل ـس ــارع ــة إل ــى احـتـضــان
الجيل الـجــديــد مــن األطـفــال واالق ـتــراب منهم
وت ـب ــدي ــد م ـخ ــاوف ـه ــم .وه ـن ــا ض ـ ــرورة وج ــود
طواقم مختصة في مجاالت الصحة النفسية
والجسدية والتواصل األكثر أهمية وجدوى
هــو ذلــك الــذي يحصل مــع الـسـيــدات وخاصة
األمهات والنساء بشكل عام .لبث االطمئنان
بــدل الـخــوف ،والـســام مكان الـحــرب ،والبناء
ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـه ــدم وال ـ ـخـ ــراب .وامل ـح ـبــة في
ً
مــواجـهــة الضغينة والـحـقــد ،واالح ـت ــرام بــدال
من اإلذالل.

على الدولة العراقية
أن تضع في أولوياتها
إعادة التأهيل لجيل
الشباب الموصلي

عـنــاصــره واملنتمني الـجــدد لـفـتــرات تدريبية
ّ
ملدة سنة كاملة ،وإلى عملية تصنيف ،وتحكم
باملعارف .ووفــر ظــروف التهيئة النفسية من
قبل مدربني مختصني ،كانوا يتكفلون بإزالة

ّأية رواسب فكرية علمانية أو مغايرة للقراءة
السلفية للدين .ولطاملا ّ
ظهر التنظيم أعمال
الرؤوس والسحل والصلب وبتر
الذبح وقطع ّ
األعضاء على أنها تجسيد وترجمة لألحكام
اإلسالمية بصيغتها األصلية.
كثيرة هــي التقارير الـتــي تحدثت عــن تزايد
عــدد املراهقني الذين يجبرهم «داع ــش» على
االنخراط في صفوفه ويخضعهم لتدريبات
ق ــاس ـي ــة ف ــي م ـع ـس ـكــراتــه ف ــي م ـح ـيــط مــديـنــة
املوصل .إن حصول عملية غسل األدمغة هذه
أكدتها مجموعة من الشخصيات والجهات
ّ
املــطـلـعــة .فـفــي  16آذار  2016كـشـفــت الـنــائــب
عــن التحالف الـكــردسـتــانــي فــي ال ـعــراق فيان
دخ ـي ــل ،ع ــن «وج ـ ــود  1000ط ـفــل أي ــزي ــدي قد
تــم احـتـجــازهــم فــي مـعـسـكــرات تــدريـبـيــة لــدى
«داعــش» ،وتم إجبارهم على تغيير ديانتهم
وحمل السالح واستخدامهم كــدروع بشرية
أو من أجــل تنفيذ العمليات االنتحارية .في

تحرير الموصل عسكريًا لن يكتمل إال بتحريرها فكريًا وثقافيًا من دعاية «التوحش» الغريبة عن تاريخها (أ ف ب)

األطفال ماذا تعلموا ،ماذا قرأوا وعلى
ماذا تدربوا؟
تــدلــل مـحـتــويــات مكتبة أب ــي بـكــر ال ـب ـغــدادي
زعـيــم التنظيم واملـثــال األعـلــى ألطـفــال (دولــة
الـخــافــة) عـلــى العقلية ّالتكفيرية األحــاديــة
فــي الـنـظــر إل ــى امل ـعــرفــة ،إذ ي ــورد يــاســر عبد
الحسني الئحة بالكتب التي تحتويها هذه
املكتبة فيذكر  60كتابًا يغلب عليها الطابع
السلفي الــوهــابــي ،أبــرزهــا ألحـمــد بــن حنبل،
اب ــن الـقـيــم ال ـج ــوزي ــة ،اب ــن عـبــد ال ــوه ــاب ،ابــن
عثيمني ،ابن تيمية ،ابن باز ،صالح الفوزان،
من دون أن ننسى كتاب في ظالل القرآن لسيد
قـطــب ...يعلق عبد الحسني على هــذه الكتب
بالقول «إنها تمثل خط السلفية الوهابية من
حيث اإلعداد واألفكار ...إنها مكتبة لشخص
يريد بناء تيار فكري خاص به ...وتهدف الى
التجنيد» (ال ـحــرب العاملية الثالثة  -داعــش
والـعــراق وادارة التوحش ،شركة املطبوعات
لـلـتــوزيــع وال ـن ـشــر ،ب ـي ــروت ،2015 ،ص -276
.)282
لطاملا حــرص تنظيم «داع ــش» على إخضاع

المصالحات في سوريا :حدود وآفاق
معتز حيسو *
نـ ـشـ ـي ــر ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى أن الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ال ـ ـعـ ــام
ل ـل ـم ـصــال ـحــات وك ــذل ــك أه ــداف ـه ــا ومــآالت ـهــا
يجب أن يكون تعبيرًا عن مصالح السوريني
ال ـع ـل ـيــا .ويـنـطـبــق ذل ــك ع ـلــى آل ـي ــات تمكني
السالم ،وأيضًا على آليات ومخارج ومآالت
الحل السياسي.
حـتــى اللحظة ينحصر مـســار املصالحات
وكــذلــك الـتـســويــات عـلــى ال ـهــدن العسكرية
وتـ ـب ــادل امل ـخ ـطــوفــن واملـعـتـقـلــن وتــرحـيــل
املسلحني الرافضني للتسوية .ويشمل ذلك
بعض املــدنـيــن وبــاألخــص أســر املسلحني.
ون ـش ـيــر ف ــي ال ـس ـيــاق امل ــذك ــور إل ــى ض ــرورة
االستفادة من أسلوب املصالحات لتمكني
الـ ـثـ ـق ــة بـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـ ــدول ـ ــة واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة
م ــن إم ـكــانــات ـهــا امل ـت ــواف ــرة ،وإت ــاح ــة امل ـجــال
للمنظمات اإلنسانية الدولية لدعم وإنشاء
املشاريع االقتصادية املتوسطة والصغيرة
الـتــي يمكن أن تـســاهــم فــي تنشيط ال ــدورة
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة .وم ـ ــن امل ـف ـي ــد أن ي ـت ــزام ــن ذل ــك
م ــع تـظـهـيــر ال ـق ـي ــادات املـجـتـمـعـيــة املــدن ـيــة،
وإف ـس ــاح امل ـجــال مل ـب ــادرات املـجـتـمــع املــدنــي
املـحـلــي ،واملـشــاريــع الثقافية واالجتماعية
والتعليمية التي تسهم في تدعيم الترابط
املجتمعي ،وتمكني السلم األهـلــي ،وترميم

الـتـصــدعــات الـطــارئــة عـلــى مفاهيم الهوية
ال ــوط ـن ـي ــة والـ ـثـ ـق ــاف ــة واالنـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاء .ون ـش ـيــر
فــي الـسـيــاق ذات ــه إل ــى أن فـتــح امل ـجــال أمــام
الـســوريــن إلط ــاق م ـب ــادرات تـخــص أهــالــي
ال ـش ـه ــداء وامل ـخ ـطــوفــن وامل ـف ـق ــودي ــن يـعــزز
الترابط املجتمعي ،ويقلص مــن الخالفات
الـسـيــاسـيــة ،وأي ـضــا يـســاعــدهــم فــي تـجــاوز
الـحــواجــز واملعيقات التي ساهمت الحرب
فـ ـ ــي ت ـم ـك ـي ـن ـه ــا بـ ـ ــن واألط ـ ـ ـ ـ ــر وامل ـ ـكـ ــونـ ــات
والهويات املجتمعية.
انطالقًا مما سبق نرى أنه من األهمية بمكان
ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى تـعـمـيــق م ـس ــار امل ـصــال ـحــات
ُليصار إلى وضعها في سياق وطني شامل
يـعـيــد ال ـت ــواص ــل ب ــن ع ـم ــوم أب ـن ــاء ســوريــا
ع ـل ــى اخـ ـت ــاف تــوج ـهــات ـهــم وان ـت ـم ــاءات ـه ــم
ال ـس ـيــاس ـيــة وغـ ـي ــر ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ولـ ـع ــل مــن
امل ـف ـيــد ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ضـ ـ ــرورة ف ـتــح أبـ ــواب
املصارحة واملكاشفة عن الهموم واملشاكل
وال ـغــن ال ــذي يـتـعــرض لــه ال ـســوريــون .فمن
الـ ـن ــادر أن ت ـجــد أسـ ــرة ل ـيــس لــدي ـهــا شهيد
أو مـعـتـقــل أو مـخـطــوف أو مـفـقــود إضــافــة
إلـ ــى ال ـق ـم ــع أو ال ـت ـع ــذي ــب أو ال ـع ـن ــف ال ــذي
ي ـت ـع ــرض لـ ــه ال ـ ـسـ ــوريـ ــون .وت ـك ـم ــن أه ـم ـيــة
املكاشفة كونها تساهم في تخفيف أوجاع
الـســوريــن وهمومهم ومـعــانــاتـهــم ،ويمكن
االس ـت ـف ــادة مـنـهــا لــدفــع ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة

ُّ
لتحمل مسؤولياتها .فــالـســوريــون أثبتوا
ً
ألنفسهم أوال ،وللتاريخ والعالم ثانيًا أنهم
يتمتعون بأعلى درجــات التحمل والتكيف
مع أقسى الظروف وأشدها صعوبة .ولذلك
دالل ــة مـفــادهــا تمسكهم بوطنهم ،وارتـفــاع
م ـس ـت ــوى إدراك ـ ـهـ ــم ال ــوطـ ـن ــي .أيـ ـض ــا يـجــب
التنويه لضرورة انفتاح الجهات الرسمية
على السوريني بغض النظر عن انتماءاتهم
اإلث ـن ـيــة وم ـيــول ـهــم ال ـس ـيــاس ـيــة .فجميعهم
ينتظر نهاية ال ـصــراع لـلـعــودة إلــى حياته
الطبيعة .لـكــن ذل ــك ال يعني باملطلق إنهم
يقبلون اسـتـمــرار أسـبــاب معاناتهم ســواء
املرتبطة منها باألزمة أو التي كانت سائدة

مخاطر الحرب السورية
وتداعياتها التقسيمية ما
ً
زالت مجاال للمساومة

قبل األزمة .وذلك يشير إلى ضرورة اشتغال
الجهات الرسمية وأيضًا األطراف السياسية
امل ـعــارضــة بـمــا فــي ذل ــك مـنـظـمــات املجتمع
املدني على وضــع األســس الــازمــة لتجاوز
أسباب األزمة السياسية واالقتصادية التي
شـكـلــت أح ــد ال ـع ــوام ــل األس ــاس ـي ــة لــوصــول
السوريني إلى حالتهم الراهنة.
نؤكد مجددًا أن وضع آليات وضوابط تحد
م ــن ت ــأث ـي ــرات الـ ـح ــرب وتـ ـج ــاوز تــداع ـيــات ـهــا
وت ـع ـي ــد الـ ـ ـس ـ ــام ،ال ي ـع ـن ــي ب ــامل ـط ـل ــق ق ـبــول
ال ـس ــوري ــن ب ـع ــودة األوض ـ ـ ــاع إل ــى م ــا كــانــت
عليها قبل األزم ــة .كما أنــه ال يعني قبولهم
بـم ـصــالــح األط ـ ــراف امل ـت ـصــارعــة املـتـنــاقـضــة
مع مصالحهم وأهدافهم االستراتيجية .ما
يدفعنا لإلشارة إلى ضرورة الربط بني العمل
على قضايا الهدن املحلية وتسوية أوضاع
املخطوفني واملفقودين والالجئني والنازحني
واملـ ـق ــاتـ ـل ــن والـ ـتـ ـع ــوي ــض عـ ــن امل ـت ـض ــرري ــن،
وب ــن االش ـت ـغ ــال ع ـلــى وض ــع آل ـي ــات نــاجـعــة
ً
ملعالجة ومكافحة التشدد والتطرف وصوال
إل ــى تجفيف مـنــابـعــه وحــوام ـلــه كــافــة .وكما
ب ــات واض ـحــا ف ــإن ذل ــك يـحـتــاج إل ــى تكريس
ثـقــافــة االع ـت ــراف بــاآلخــر املـخـتـلــف سياسيًا
وأيــديــولــوج ـيــا ،وإطـ ــاق حــريــة الـتـعـبـيــر عن
ال ـ ـ ــرأي ،وت ــدع ـي ــم ث ـقــافــة امل ــواط ـن ــة وتــرس ـيــخ
أس ــس الـنـشــاط الـسـيــاســي وامل ــدن ــي .بمعنى
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رأي

 8آذار  2016قام التنظيم باستخدام األطفال
االي ــزي ــدي ــن املـخـتـطـفــن إلع ـ ــدام  20شخصًا
مــن أهــالــي املــوصــل فــي ش ــوارع املــديـنــة وذلــك
بتهمة التخابر مع الجهات األمنية ،عمليات
اإلع ــدام هــذه نفذها أطـفــال تـتــراوح أعمارهم
بني 10و  15سنة بهدف التأثير عليهم نفسيًا
وتعويدهم على القتل وإراقة الدماء.

وال ــذب ــح .ث ــاث س ـن ــوات ف ــي س ـجــن «داعـ ــش»
الكبير ،أال تكفي الحتالل عقول جيل كامل من
الناشئة ومسخه وحشوه باألفكار الهدامة؟
ّ
ل ــذل ــك ن ـق ــول إن عـمـلـيــة ت ـحــريــر امل ــوص ــل من
الفكر الداعشي هي أكثر صعوبة بمرات من
ّ
التحرير العسكري ،ألن أفكار العنف والتكفير
غير مرئية ،تبقى كامنة لتظهر بعد سنوات
وربما عقود وتنتقل من جيل إلى جيل ومن
مدينة الــى أخــرى على امـتــداد الوطن وأيضًا
عبر الحدود.
ّ
إن الــوقــائــع الـتــي تـقــدمــت تـحــتــم عـلــى الــدولــة
ال ـعــراق ـيــة أن تـضــع إعـ ــادة الـتــأهـيــل النفسي
وال ـ ـتـ ــربـ ــوي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ل ـج ـي ــل ال ـش ـب ــاب
املــوصـلــي ولـلـنـســاء واألط ـف ــال فــي أعـلــى سلم
أول ــوي ــات ـه ــا .م ــع اإلقـ ـ ــرار ب ــأن امل ـه ـمــة ضخمة
ج ـدًا فــي هـكــذا مــديـنــة كـبـيــرة تتسم بالتنوع
ال ـطــائ ـفــي وال ــدي ـن ــي ،ع ــان ــت خـ ــال ال ـس ـنــوات
املــاض ـيــة عـمـلـيــة تــدم ـيــر مـمـنـهـجــة لهويتها
الثقافية والدينية الثرية والعريقة .إذ نذكر
إع ــان منظمة اليونسكو عــن هواجسها من
وقوع عملية «تطهير ثقافي» في نينوى غير
مسبوق ،بل قل نظيره على األرض .كذلك ال بد
من العمل على استعادة التنوع في التركيبة
االجتماعية الذي هشمه «داعش» عبر تهجير
ش ــرائ ــح س ـكــان ـيــة ل ـه ــا وجـ ـ ــود ت ــاري ـخ ــي فــي
املدينة.
هــزي ـمــة «داع ـ ــش» ف ــي امل ــوص ــل ه ــي م ــن دون
أدنــى شك ماحقة وشديدة الرمزية ،وبمثابة
سقوط مدو لكل طروحاته ومعاركه اإلعالمية
والـنـفـسـيــة ،ول ـكــن يـجــب أن نـقــر ب ــأن تحرير
امل ــوص ــل عـسـكــريــا ل ــن يـكـتـمــل إال بـتـحــريــرهــا
فكريًا وثقافيًا من دعاية «التوحش» الغريبة
ع ــن ت ــاري ـخ ـه ــا .وذل ـ ــك يـتـطـلــب أي ـض ــا جيشًا
م ــن االخ ـت ـص ــاص ـي ــن وامل ـ ــدرب ـ ــن الـنـفـسـيــن
واالجـتـمــاعـيــن وطــواقــم تــربــويــة متخصصة
ت ـ ـع ـ ـمـ ــل وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـ ـخ ـ ـطـ ــة ش ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة ومـ ـحـ ـكـ ـم ــة
وموضوعية تحترم خصوصية هذه املدينة
«املـ ـخـ ـتـ ـب ــر» ل ـل ـت ـع ــاي ــش وال ـ ـت ـ ـنـ ــوع ال ـث ـق ــاف ــي
والديني في املشرق ،أي تهاون أو إهمال لهذه
املـشـكـلــة يـعـنــي تــأمــن بـيـئــة مـثــالـيــة لتفريخ
املــزيــد مــن األفـكــار وال ـكــوادر واألج ـيــال األكثر
عنفًا وتوحشًا من نسخة «داعش» األخيرة.
أول ــى املـنــاشــدات الـتــي أطلقها قــائــد الشرطة
االتحادية رائد شاكر جودت من أرض املعركة
ك ــان ــت «ح ــاج ــة أطـ ـف ــال ونـ ـس ــاء امل ــوص ــل إلــى
عـمـلـيــة تــأهـيــل لــدمـجـهــم ف ــي املـجـتـمــع» كــأنــه
ي ـقــول« :ن ـحــن ال ـق ــادة الـعـسـكــريــن واألمـنـيــن
قمنا بواجبنا ،فلتتفضل القيادة السياسية
والـ ــوزارات وبــالـتـعــاون مــع مرجعيات دينية
وعشائرية محلية وتقوم بواجباتها ،وتواجه
التحديات التربوية والنفسية والثقافية في
املدينة التي قدمناها لكم محررة على طبق
من أغلى التضحيات».
* كاتب سياسي وأكاديمي لبناني

آخ ــر إط ـ ــاق ح ــري ــة ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي وردم
الفجوة بني السلطة واملجتمع .ويتقاطع مع
ذلك ضمان األمن املعاشي والغذائي وتوفير
فرص عمل تضمن كرامة اإلنسان.
إن ان ـف ـتــاح ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة عـلــى املجتمع
واش ـت ـغــال ـهــا ع ـلــى تـلـبـيــة أهـ ـ ــداف ال ـســوريــن
ال ـس ـيــاس ـيــة م ـن ـهــا واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،واإلق ـ ـ ــرار
بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة إطـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـح ـ ــري ـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واملدنية ،ومحاسبة املتورطني في نهب وقمع
الـســوريــن وإذالل ـهــم ،يشكل املــدخــل الحقيقي
َّ
لتجاوز تداعيات األزمــة وأسبابها .لكن ذلك
أيـضــا يحتاج مــن قــوى املـعــارضــة السياسية
وتحديدًا التي تستمد مشروعيتها السياسية
ووج ـ ــوده ـ ــا م ــن دول وحـ ـك ــوم ــات خ ــارج ـي ــة.
أن تعيد تـحــديــد أهــدافـهــا وآل ـيــات اشتغالها
السياسية بما يتناسب مع مصالح السوريني.
وذلك بالضرورة يستوجب منها العودة إلى
حاضنتها الشعبية .وإذا كانت مالمح نهاية
الحرب السورية تلوح في األفق ،فإن مخاطرها
وتـ ــداع ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
وب ــاألخ ــص الـجـيــو سـيــاسـيــة الـتـقـسـيـمـيــة ما
ً
زال ــت م ـجــاال للمساومة وامل ـكــاســرة .ويتعلق
ذلك بتباين مصالح وأهــداف أطــراف متعددة
ً
دولية وإقليمية حولت سوريا مجاال لحرب
ك ــون ـي ــة .وي ــدل ــل ع ـل ــى ذل ـ ــك مـ ــزاوجـ ــة أط ـ ــراف
الـ ـص ــراع ب ــن ال ـق ــوة الـعـسـكــريــة وال ـت ـســويــات

الـسـيــاسـيــة ل ـفــرض أوضـ ــاع مـيــدانـيــة وأخ ــرى
سـيــاسـيــة ،م ــا زالـ ــت حـتــى الـلـحـظــة تتناقض
مع مصالحنا نحن السوريني .ويقودنا ذلك
للتأكيد على أن القضاء على منابع اإلرهــاب
وت ـج ـل ـي ــات ــه ي ـج ــب أن ي ـت ـح ــدد انـ ـط ــاق ــا مــن
املـحــافـظــة عـلــى وح ــدة الـجـغــرافـيــة السياسية
الـ ـس ــوري ــة ووح ـ ـ ــدة الـ ـس ــوري ــن ،وف ـ ــي س ـيــاق
تـمـكــن ن ـم ــوذج ح ـكــم س ـيــاســي دي ـمــوقــراطــي
يحقق العدالة االجتماعية ويضمن الحريات
السياسية .وجميعها أهداف يحتاج تحقيقها
إلى توافق السوريني على ميثاق وطني يكفل
وحــدت ـهــم واس ـت ـق ــراره ــم وي ـض ـمــن انـفـتــاحـهــم
على العالم .وذلــك لن يحققه أي من األطــراف
املتصارعة على سوريا .ما يعني التركيز على
ض ــرورة أن يمتلك الـســوريــون ناصية الـقــرار،
والــدخــول فــي ح ــوار وطـنــي شــامــل وعـمـيــق ال
ُيستثنى منه أي من السوريني .في ذات الوقت
فإن تدويل الصراع في سوريا ،وإخراج القرار
الـ ـس ــوري م ــن حــاض ـن ـتــه ال ـس ــوري ــة الـشـعـبـيــة
والرسمية ،يستدعي من الهيئات واملؤسسات
األم ـم ـي ــة «امل ـس ـت ـق ـلــة ع ــن الـ ـ ــدول امل ـت ـصــارعــة»
فــي ســوريــا وعـلـيـهــا .الـقـيــام بـمــا يـلــزم إلعــادة
االستقرار .وال يقلل ذلك من إدراكنا إلشكالية
الــدور الذي تقوم به تلك املؤسسات نظرًا إلى
طبيعة عالقتها مع الدول الكبرى.
* كاتب سوري

ضرورة إعادة التأهيل النفسي للجيل
الجديد
أكثر من ثالث سنوات من التربية العملية على
جبهات القتال في مدينة املوصل وأريافها،
جهود حثيثة بذلها خبراء الحرب النفسية
لـ«داعش» لغسل أدمغة الفتية املوصليني في
معسكرات الـتــدريــب ،وتعمد تعويدهم على
مشاهد اإلعدامات في شوارع املدينة ،يضاف
إل ــى ذل ــك ك ـ ّـم هــائــل م ــن الـتـس ّـجـيــات املــرئـيــة
والخطب والدروس التي تحض على التكفير
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تأمالت في معركة األسرى
الفلسطينيين األخيرة
يزن زريق *
بـ ـ ـ ــدأت مـ ـع ــرك ــة األس ـ ـ ـ ــرى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
األخ ـي ــرة ف ــي  17نـيـســان امل ــاض ــي املــوافــق
ل ـ ـيـ ــوم األسـ ـ ـي ـ ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،ل ـت ـح ـق ـيــق
م ـط ــال ــب ت ـت ـع ـلــق ب ـت ـح ـس ـي ـنــات م ـتــواض ـعــة
على ظــروف اعتقالهم وشروطه .شعارات
ك ـب ــرى وب ـط ــول ـي ــة رف ـع ـه ــا أولـ ـئ ــك األبـ ـط ــال
املـجـهــولــون .فـقــد بــدأ حــوالــى  1300أسير
داخـ ـ ــل سـ ـج ــون االح ـ ـتـ ــال اإلضـ ـ ـ ــراب عــن
ال ـط ـعــام تـحــت ش ـعــار مـهـيــب :إن ــه إض ــراب
الحرية والكرامة« .جائعون للحرية» هكذا
كــان نــداء األســرى من بني القضبان .إنها
«معركة أمعاء خاوية» النتزاع حقوق طال
أمــد اغتصابها واالسـتـهـتــار بـهــا .بحسب
امل ـت ـحــدث الــرس ـمــي ب ــاس ــم جـمـعـيــة «واع ــد
لألسرى واملـحــرريــن» عبدالله قنديل ،فإن
ه ــذه الـخـطــوة أخـطــر وأق ـســى مــا يـمـكــن أن
يلجأ إليه األسير واملعتقل عادة للدفاع عن
نفسه والس ـت ــرداد أدن ــى حـقــوقــه كمعتقل
وكسجني .إنها أداة ووسيلة أخيرة يضطر
إليها األسير ليحاور عبرها إدارة سجون
غاشمة وفاشية لم تتورع حتى عن اللجوء
إلـ ــى «ال ـت ـغ ــذي ــة ال ـق ـس ــري ــة» لـلـمـعـتـقـلــن فــي
مـحــاولــة منها لفك إضــرابـهــم عــن الطعام.
أم ــا عــن املـطــالــب وال ـح ـقــوق ال ـتــي اضـطــرت
األســرى إلــى هــذا اإلج ــراء املتطرف ،فتثير
كثيرًا من األسى واإلحساس بالذل والظلم
واملهانة الــذي ال يطال األسير وحــده بقدر
مــا يـطــال أمـتــه بأكملها .الـهــاتــف العمومي
للتواصل مع األهل ،انتظام الزيارات مرتني
فــي الـشـهــر ،الـسـمــاح بــالـتـصــور مــع األهــل
ك ــل ثــاثــة أش ـهــر مـ ــرة ،وال ـس ـم ــاح بــوجــود
َم ــراف ــق ت ـح ـقــق ال ـح ــد األدنـ ـ ــى م ــن ال ــراح ــة
ل ــأه ــل ع ـنــد ب ــاب ال ـس ـج ــن .أمـ ــور الـطـبــابــة
والصحة العامة واملعاملة اإلنسانية والحق
بــاملـحــاكـمــات ال ـعــادلــة وال ـط ـعــام امل ـنــاســب...
ه ـ ــذه «الـ ــرفـ ــاه ـ ـيـ ــات» غ ــائ ـب ــة عـ ــن س ـجــون
االحـتــال .فالدولة العنصرية الصهيونية
بالكاد تعترف بــأســراهــا كبشر .وكبديل
منها ،هناك تلك السياسات الوحشية التي
تمارسها سلطات االحـتــال ضــد األسير
األعـ ـ ـ ــزل املـ ـسـ ـل ــوب الـ ـحـ ـق ــوق م ـث ــل ال ـع ــزل
االن ـفــرادي واالعـتـقــال اإلداري الـتــي تــؤدي
األسرى إلى حافة املوت.
بالكثير من ّ
في  27أيار ،علق املعتقلون الفلسطينيون
إضــراب ـهــم امل ـف ـتــوح عــن ال ـط ـعــام بـعــدمــا تم
التوصل إلى «اتفاق» مع الجانب االسرائيلي.
مـفــاوضــات استمرت  20ساعة مــع قيادة
اإلض ــراب ،على رأسـهــم م ــروان البرغوثي،
أن ـه ــت ب ـص ـعــوبــة وع ـل ــى م ـضــض إض ــراب ــا
صعبًا قاسيًا ومــؤملــا كــان قــد استمر 40
يــومــا .مــن الجدير بــالــذكــر ،أن ذلــك االتفاق
لــم يتم إال بعدما كــانــت حكومة االحـتــال
ق ــد تـلـقــت ت ـح ــذي ــرات دول ـي ــة ع ــن «ح ــراج ــة
وضـ ــع األسـ ـ ـ ــرى» وعـ ــن دخ ـ ــول مـعـظـمـهــم
م ــرح ـل ــة ب ــال ـغ ــة الـ ـخـ ـط ــورة وذات ع ــواق ــب
طـب ـيــة وص ـح ـيــة ال رج ـع ــة ع ـن ـهــا ،لتنتهي
امل ـعــركــة ال ـب ـطــول ـيــة ب ـت ـصــري ـحــات غــامـضــة
عن التزامات إسرائيلية «مبدئية» و«أولية»
حــول «معايير جــديــدة» تتعلق بــالــزيــارات
وتحسني وضع األســرى ،وخاصة النساء
واألطفال وكثير من املطالب األخرى ستتم
«دراسـ ـتـ ـه ــا» إثـ ــر إيـ ـق ــاف اإلضـ ـ ـ ــراب .وأن
املحادثات ستستمر بعد تعليق اإلضراب
وإنهائه ،وخاصة بعدما تم نقل حوالى 18
أسيرًا إلى املستشفيات نتيجة تدهور حاد
فــي أوضاعهم الصحية بسبب معركتهم

األخـ ـ ـي ـ ــرة املـ ـضـ ـنـ ـي ــة ،ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن األسـ ـي ــر
املحامي محمد عالن ال يزال مستمرًا في
إضرابه عن الطعام ،بحسب بيان مؤسسة
ال ـق ــدس ل ـل ـش ـهــداء واألس ـ ـ ــرى ،رف ـض ــا منه
لالئحة االتهامات التي وجهت له ،رغم كل
م ـحــاوالت كـســر إرادتـ ــه وف ــك إض ــراب ــه ،ما
يعني أن املعركة لم تنته بعد ،إنما ُجمدت
إلى حني.
لـ ـ ــم أجـ ـ ـ ــد مـ ـ ــا يـ ـعـ ـب ــر عـ ـ ــن حـ ـ ـ ــال أسـ ـي ــرن ــا
الفلسطيني كـمــا فـعــل ال ــرس ــام اإلسـبــانــي
الـعـبـقــري فــرانـسـيـسـكــو دي غــويــا (1746
  )1828فــي لــوحـتــه الـشـهـيــرة «اإلع ـ ــدام».فـفــي ه ــذه ال ـلــوحــة ،رس ــم الـفـنــان اإلسـبــانــي
مشهدًا من إعدامات ليل الثالث من أيار التي
شكلت الخاتمة املأسوية النتفاضة املقاومة
الــوطـنـيــة اإلسـبــانـيــة ضــد ال ـغــزو الفرنسي
الــذي قــاده نابليون عام  .1808اللوحة التي
ّ
تصور مشهد مــوت رهيب في ليل وظالم
دام ــس وعـلــى أفــق مــامــح كنسية المبالية،
تكشف هول جالد الإنساني يمارس املوت
باعتيادية مفزعة .لكن انتباهنا ال يستمر
ً
طويال على أولئك الجالدين وال على القتلى
وال عـلــى أول ـئــك الـخــائـفــن وال عـلــى الـظــام
الدامس في األفق ،بل يوجه الرسام العبقري
انتباهنا وبقوة تأثيرية سحرية إلــى بقعة
الضوء .إنه ذلك املتمرد ذو القميص األبيض
وقــد دفــع بـصــدره إلــى األم ــام ،أم ــام الفوهة
راف ـعــا يــديــه إل ــى الـسـمــاء بــإيـمــاءة فيها من
ال ـت ـحــدي أك ـثــر م ــا فـيـهــا م ــن األلـ ــم .إن ــه ذلــك
املناضل واملقاوم الذي لم يذعن ولم يخضع
بــرغــم أس ــره ،أدرك أن هـنــاك اعـتـبــارات أهم
من املــوت نفسه .هــذه الـصــورة التصعيدية
البطولية هي التي تبقى في وعينا وهي التي
يوجهنا إليها الفنان بقوة إيحائية جبارة،
تعتبر مركزًا للوحة ومحورًا لها .رغم املوت
ورغم الهزيمة ورغم عبثية التحدي ،ينهض
ً
مقاومًا ومقاتال كأنه يصرخ بأنه أكبر من
سجانه وأكبر من جالده.
أل ـيــس تـلــك ه ــي ح ــال األس ـي ــر الفلسطيني
ال ـيــوم فــي معركته األخ ـي ــرة ،وف ــي معاركه
التي يخوضها أعــزل ضــد كيان عنصري
مـحـتــل ال ي ـم ـ ّـت لــإن ـســان ـيــة ب ـص ـلــة؟ يقف
األس ـيــر الفلسطيني فــي معركته األخـيــرة
برغم الضعف ورغم االنكسار واالنحسار
العربي الـعــام ،وبــرغــم الـتــردي الــذي تعيشه
األمة في مجموعها ليقرع جرسًا وليرسل
نـ ً
ـداء .تمامًا كمناضل غــويــا .لــم يعد هناك
ما هو أسوأ ،ولن أقف خائفًا أمام بنادقكم،
هكذا يقول األسير عبر إضرابه ،وهذه هي
رسالته التي يطلقها .النتائج؟ لعلها لن تكون
على ذلك القدر من القيمة ،فالعدو والغازي
هو املنتصر اآلن .لكن وقفة الشرف والكرامة
تلك تتجاوز في قيمها ومعانيها كل النتائج
التي يمكن أن تحققها .إنها إش ــارة تنبيه
إلى ضمير أمة نائمة ،ونداء استغاثة إليقاظ
شعوب عربية غفلت عن حقوقها وكرامتها
ورض ـيــت بــاح ـتــال م ــذل وم ـهــن وغــاصــب
ً
ال ي ــزال مستمرًا ويـكــاد يكمل قــرنــا كامال
قضاه في اإلجــرام واالغتصاب والتهجير.
ذلــك وضــع لــم يستطع األسـيــر الفلسطيني
إال أن يـصــرخ ضــده عبر إضــرابــه ال ــذي لن
يـكــون األخـيــر يقينًا .إن كــل حــدث مــن هذا
النوع يستدعي الكثير من التأمالت ويضع
وجــدانـنــا الـقــومــي واإلن ـســانــي أم ــام حقيقة
واق ـع ـنــا امل ــؤل ــم .حـقـيـقــة تــأخــرنــا وتخلفنا
وانهزامنا كأمة قيل فيها يومًا إنها خير أمة
أخرجت للناس.
*كاتب سوري
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تحدث المجتمعون عن
عدم استيعاب قطر لحجم
وخطورة الموقف (أ ف ب)

ّ
«المحمدان» لقطر :االستسالم
أغلقت دول مقاطعة قطر ،يوم أمس ،الباب على أي مفاوضات بشأن قائمة المطالب
مختصر ّما نقلته تلك الدول عن «المحمدين» ،ابن سلمان وابن
التي تقدمت بها إلى الدوحة.
ُ
ٌ
زايد ،في ختام اجتماعها الرباعي :إما تنفذ قطر المطالب كاملة ،وإما الحرب المفتوحة« .حرب»
ُيتوقع أن تبدأ أولى خطواتها المقبلة عقب االجتماع المنتظر لوزراء خارجية السعودية
واإلمارات والبحرين ومصر في المنامة .وفي انتظار ما ستعلنه عواصم المقاطعة في األيام
المقبلة ،يبقى الموقف األميركي محور تكهنات وافتراضات

ال مجال للتفاوض إذًا .هذا ما أعلنه،
يــوم أم ــس ،الـبـيــان الختامي الـصــادر
عــن االجـتـمــاع الــربــاعــي فــي الـقــاهــرة.
ك ــل ال ـت ـك ـه ـنــات ال ـت ــي جـ ــرى ال ـحــديــث
عنها بـشــأن «تـلـيــن» قــائـمــة املطالب
ال ـس ـعــوديــة اإلم ــاراتـ ـي ــة ،واالق ـت ـص ــار
م ـن ـهــا ع ـل ــى م ــا ي ـم ـكــن ت ـن ـف ـيــذه دون
أن يـظـهــر كـعـمـلـيــة «ت ـه ـش ـيــم» لـقـطــر،
ج ـ ــاء بـ ـي ــان وزراء خ ــارجـ ـي ــة ال ـ ــدول
ـاط ـ ـعـ ــة ل ـي ـن ـس ـف ــه ،راف ـ ـض ـ ــا ال ـ ــرد
امل ـ ـقـ ـ ِ
ً
ال ـق ـط ــري ج ـم ـلــة وت ـف ـص ـي ــا ،م ـتــوع ـدًا
بـمــزيــد مــن اإلج ـ ــراءات العقابية ضد
ال ـ ــدوح ـ ــة .إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ُي ـس ـت ـب ـعــد أن
ي ـكــون االج ـت ـمــاع ال ــذي ُع ـقــد الـثــاثــاء
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة امل ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــة ،ع ـش ـي ــة
اجتماع وزراء الخارجية ،بني رؤساء
اس ـت ـخ ـب ــارات ع ــواص ــم امل ـقــاط ـعــة ،قد
بحثها .وهــو ما ينذر بــأن الخطوات
املقبلة قد تنصب على «إثارة القالقل»
في الداخل القطري ،توطئة لتغييرات
في تركيبة الحكم ،تتالءم وما تطمح
إليه الرياض وأبوظبي .كذلك ،يبعث
االجتماع االستخباري برسائل «غير
ن ــاع ـم ــة» إلـ ــى ق ـط ــر ،ت ـنـ ّـب ـه ـهــا إلـ ــى أن
املقاطعة بــاتــت على استعداد
ال ــدول
ِ
لقطع شعرة معاوية ،وخــوض غمار
نزاع ال ُيعلم إلى أين سيفضي.
فـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل الـ ـبـ ـي ــان ،ب ـ ــدت الف ـتــة
اللهجة التصعيدية التي لــم تفارق
م ــا ص ـي ـغــت ب ــه ق ــائ ـم ــة املـ ـط ــال ــب .إذ
أعادت التشديد على ضرورة مبادرة
قطر في تنفيذ «بنود الفرمان» من
ألفها إلــى يائها ،وذلــك بإيراد نقاط
لــن ت ــرى فـيـهــا ال ــدوح ــة ،م ــرة أخ ــرى،
إال س ــوق ــا ل ـهــا إل ــى ال ــرض ــوخ ورف ــع

ُ َّ ُ
أبواب الخليج تشرع لصراع «عنقودي»
خليل كوثراني
«املعركة بــدأت» ،هذا مختصر بيان القاهرة الصادر عن اجتماع الرباعي.
أصــرت الــدوحــة حتى الساعات األخـيــرة على عــدم اإلفـصــاح عن مضمون
ردهــا الــذي سلمته أمير الكويت .التكتم القطري على كامل مضمون الرد
حافظ على مساحة تمكن السعودية واإلمارات ،ومعهما مصر والبحرين،
َ
من صياغة رد على الرد بصورة أقل حدة ،في حال كون هذا الرباعي في
وارد أخــذ مسار التهدئة والـحــل ،وهــو ما لم يحدث في القاهرة أمــس .في
قراءة مغايرة ملا يتداول فإن الحملة الشرسة على الدوحة ،من جانب تحالف
«املحمدان» ،وما نجم عنها من مقاطعة فإصدار الئحة شروط مغلظة تأخر
وضعها حتى مجيء الضغوط األميركية ،كــان كــل ذلــك مــن األســاس في
سياق معركة فتحت ال لتغلق.
أما وأن الرباعي تفاعل مع الرد القطري بسلبية مطلقة ،بدت واضحة في
البيان الذي تاله وزير الخارجية املصري سامح شكري ،فإن األسئلة تفتح
على احـتـمــاالت املرحلة الـجــديــدة ومــآالتـهــا ،ويستعاد حديث عــن السياق
املعد مسبقًا للمعركة في منطقة الخليج يحتاج «املحمدان» للذهاب بها إلى
النهاية ،إلى حد أنه يصعب عليهما التراجع إلى خطوط خلفية عبر الحلول
الوسط.
سياق املعركة ،الــذي تسمح مراجعته في استشراف مــآالت التطورات،
تعيدها مصادر إلــى بداية دخــول الرئيس األميركي دونــالــد ترامب إلى
الـبـيــت األب ـيــض .جملة مــؤشــرات ومـعـطـيــات ،تـضــاف إلــى طبيعة بعض
الفريق العامل في اإلدارة الجديدة ،جعلت تيار «اإلخــوان املسلمني» في
ً
املنطقة يتحسس خـطـرًا مـقـبــا ،ب ــدأ ال ـت ــداول فــي سـيـنــاريــوهــاتــه داخــل
صفوف األحــزاب «اإلخوانية» في املنطقة ،قبيل األزمــة الخليجية .وعلى
مقلب أبوظبي والرياض ،تلقف بن زايد وبن سلمان اللحظة التي طويت
فيها صفحة بــاراك أوباما ،التي عانى فيها حلفاء واشنطن من تجميد
كثير من امللفات .املرحلة الجديدة للمنطقة ،يــراد لها أميركيًا أن تكون
نهاية ،أو طــورًا مختلفًا ،ملا سمي «الربيع العربي» .نهاية هــذه النسخة
مــن «الــربـيــع» ،ال ــذي يدشنه القضاء على «داع ــش» ،ومــن ثــم إف ــراز قوى
«مهزومة» تتمثل في القوى اإلسالمية من التيار اإلخواني التي انتهت
صالحية استخدامها ،وأخرى «منتصرة» يوكل إليها ترتيب نظام جديد
للمنطقة تستتب له زمام األمور وتعهد إليه الوكالة األميركية ،في مقدمها

اإلمارات والسعودية ،وبالتحديد :محمد بن زايد ومحمد بن سلمان.
فإلى أين سيذهب حلف «املحمدان» بعد إصــرار القطريني على «التمرد»؟
وهل بإمكان قطر االحتفاظ بهامش للمناورة؟ حتى اليوم ،باإلمكان للمراقب
أن يرصد ربحًا ،بالنقاط ،لكل من بن سلمان وبن زايد في حملتهما على
ً
الدوحة .فالقطريون ،مثال ،خرجوا عسكريًا من منطقة القرن األفريقي بعد
اندالع األزمة الخليجية ،حيث كان ينتشر الجيش القطري تحت ستار قوات
فصل نزاع بني إريتريا وجيبوتي التي آثرت الوقوف إلى جانب اإلمارات في
مقاطعة قطر ،وهو وجود أراد القطريون أن يحجزوا عبره دورًا في منطقة
شرق أفريقيا االستراتيجية .وخرج القطريون عسكريًا كذلك من اليمن بعد
طردهم من «التحالف العربي» هناك .يضاف إلى ما تقدم ،نجاعة الهجمة
اإلعالمية الشرسة على قطر في توفير غطاء للتحرك ضد حلفاء الدوحة
في املنطقة ،مع إبقاء هذه الوتيرة من االستنفار.
ويـبــدو أن اإلمــاراتـيــن والسعوديني غير مكتفني بخطوة تجميد عضوية
قطر في الحملة العسكرية ضد اليمن .ففي املعلومات ،ثمة خطة يسوقها
اإلماراتيون بمساعدة الفرنسيني تقضي بترتيبات للوضع اليمني ،ترسخ
عـبــرهــا تـســويــة سياسية شــامـلــة يقصى منها كــل مــن «الـتـجـمــع اليمني
ل ــإص ــاح» اإلخ ــوان ــي وحــركــة «أن ـص ــار ال ـل ــه» ،ويـشـتــرط فـيـهــا عـلــى نائب
الرئيس ،علي محسن األحمر ،االبتعاد عن «اإلصــاح» إذا ما اختار البقاء
في الحياة السياسية .وما يجري جنوبي اليمني من خلط لألوراق وتعويم
للقوى املــوالـيــة لــإمــارات على حساب «اإلص ــاح» يصب فــي هــذه الخانة.
ويتضح يومًا بعد آخر أن ثمة ساحات أخرى مرشحة ألن تشهد تطويقًا
للدور القطري و«أذرع ــه» من التيارات اإلخــوانـيــة ،من بينها ما يتردد عن
ترتيبات إماراتية مصرية إسرائيلية لقطاع غزة ،وضغوط أبوظبي إلفشال
ّ
مؤتمر ّ
املكون السني في العراق املزمع عقده بعد أيام ،بحجة انتماء بعض
شخصياته إلى التيار اإلخواني .وفي سوريا ،لم يعد مستبعدًا وصول كرة
النار الخليجية املتدحرجة إلى حيث الساحة املؤهلة ألن يأخذ النزاع فيها
بعدًا دمويًا مع وجود الفصائل املتوزعة الوالءات.
إنها إذًا حرب ساحات النفوذ اإلقليمية ،املطلوب فيها سعوديًا وإماراتيًا
إخراج قطر من اللعبة في املنطقة نهائيًا .توجه يشي بتسخني ّ
عما قريب،
بــن حلفاء األم ــس ،على أكثر مــن جبهة خــارج حــدود الخليج .أمــا داخله،
فيبقى السؤال ّ
امللح عن إمكانية سماح األميركي بتطور األمور نحو صدام
ّ
عسكري الطابع .حقبة «التسيد» في املنطقة املوعود بها أميركيًا ولي العهد

ُ
طمع الرجلني برفض أي
السعودي الجديد ،ومعه حليفه ولي عهد أبوظبي ،ت ِ
تمرد ،خصوصًا داخل البيت الخليجي .إال أن التدخل األميركي في اليومني
املاضيني قد يفهم منه طلب ضبط اللعبة وعدم الذهاب بالنزاع إلى حدود
االنفجار ،وفي نفس الوقت إبقاء األزمة وتفاعالتها ضمن حدود مضبوطة
وعلى إيـقــاع محدد مــع عــدم إص ــرار واشنطن على إنهائها سريعًا .لكن
إذا اكتفى «املحمدان» بمعركة مفتوحة تجمع فيها نقاط الربح «باملفرق»،
من جهة ،وفي الجهة املقابلة أصرت الدوحة على موقفها في التحدي ،فإن
القطريني يكونون بذلك قد أحبطوا اندفاعة بن زايد وبن سلمان إلخضاع
الجميع أمــام احتكار األدوار في مستقبل املنطقة ،وأسهموا في «تجرؤ»
آخرين على التمرد ،ولذلك فإن الخيارات «الجنونية» قد تبقى على طاولة
بن زايد وبن سلمان.
فــي املـحـصـلــة ،تــدخــل دول الخليج ال ـيــوم مــرحـلــة جــديــدة عـنــوانـهــا صــراع
«عنقودي» الطابع ،ال يضمن أحد إلى أين قد تصل تفريخاته .صراع أقل ما
ينذر به سقوط الخيمة املسماة «مجلس التعاون الخليجي» ،وبداية تفاعل
عناصر متناقضة في هذه املنطقة ،قد تنتج مزيدًا من التشظي وتستدرج
قوى متعددة إلى مستنقعه ،على نحو يدخل معه الخليج إلى قائمة املناطق
العربية الساخنة كما تنبأت «فاينانشال تايمز» قبل أيام .وفي ظل غموض
املوقف األميركي وتناقض آراء مؤسسات القرار في واشنطن كما أكدت
صحيفة «نيويورك تايمز» أول من أمس ،تستشعر القوى التي ليست طرفًا
مباشرًا في الـنــزاع الخليجي خطرًا يتهدد اإلقليم ،من بني هــؤالء سلطنة
عمان ،التي تعاني مع شقيقتها الكويت من ضغوط االصطفافات والتخوف
من أن تطاولها حرب «اإلخضاع» ،إذ كثفت مسقط اتصاالتها في الساعات
األخيرة بكل من إيران والكويت ،وأرسلت وزير خارجيتها على عجل للقاء
املسؤولني الكويتيني .االنفجار الذي يلوح في األفق ،حذرت منه تركيا قبل
يومني على لسان املتحدث باسم الحكومة نعمان قورتوملوش ،الذي قال إنه
«في حال تفاقم األزمة ،فإن فاتورة ذلك لن تقتصر على بلد واحد ،بل على
كافة بلدان املنطقة» .وفي طهران ،ال تزال األوساط تردد قراءة مفادها أن ما
يجري في املنطقة هدفه إشعال فتيل صراع كبير ،يكون مقدمة للتحشيد
العسكري مقابل طهران ومحورها ،ضمن التحضير لعمل ما ضدها ،ما
يجعل اإليرانيني معنيني بتكثيف التواصل مع القطريني واألتــراك كما هو
قائم اليوم ،وهو ما يؤكد أن التصريحات اإليرانية املطالبة بالتهدئة ال تأتي
من باب املناورات.
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 ...أو حرب مفتوحة
الراية البيضاء ،من قبيل «االمتناع
عــن ال ـتــدخــل فــي ال ـش ــؤون الــداخـلـيــة
للدول ،ودعم الكيانات الخارجة عن
القانون» في إشــارة إلــى عالقة قطر
بـ«اإلخوان املسلمني» ،و«إيقاف كافة
أع ـمــال الـتـحــريــض وخ ـطــاب الحض
على الكراهية أو العنف» في إشارة
إلــى قناة «الـجــزيــرة» ،و«الـتــزام كافة
مخرجات القمة العربية اإلسالمية
األمـيــركـيــة الـتــي عـقــدت فــي الــريــاض
ف ــي (أي ـ ـ ــار)  ،»2017ف ــي إشـ ـ ــارة إلــى
عالقة الدوحة بإيران.
ال ــاف ــت أي ـض ــا ،أن تــوصـيــف الـبـيــان
ل ـل ــرد ال ـق ـط ــري جـ ــاء ح ـ ــادًا وقــاط ـعــا
وغ ـي ــر ق ــاب ــل ل ـل ـتــأويــل ،ح ـيــث دمـغــه
بـ ـ «ال ـس ـل ـب ـيــة» و«الـ ـتـ ـه ــاون» و«ع ــدم
الـ ـج ــدي ــة فـ ــي ال ـت ـع ــاط ــي مـ ــع جـ ــذور
املشكلة» ،وهذا ما يغلق الباب أمام
م ــراهـ ـن ــات الـ ــدوحـ ــة ع ـل ــى إم ـكــان ـيــة
ف ـت ــح قـ ـن ــاة تـ ـف ــاوض ح ـ ــول «الـ ـج ــزء
الـجــاد» من قائمة املطالب ،من مثل
اس ـت ـض ــاف ــة رمـ ـ ــوز م ــن «اإلخ ـ ـ ـ ــوان»،
وخطاب قناة «الجزيرة» ،ومستوى
ال ـعــاقــات م ــع إي ـ ــران ،وال ـت ـحــويــات
املالية ُ
(حكي عن تباحث في صيغة
توافقية تقوم قطر بموجبها بطرد
ال ـق ـيــادات اإلخــوان ـيــة مــن أراضـيـهــا،
وت ـ ـل ـ ـط ـ ـيـ ــف خ ـ ـط ـ ــاب «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزي ـ ـ ــرة»،
وخـفــض مـسـتــوى الـعــاقــة بـطـهــران،
وإرس ـ ـ ــاء آل ـي ــة مل ــراق ـب ــة ال ـت ـحــويــات
امل ــال ـي ــة) .ي ـع ــزز وجـ ــود ت ـلــك الـنـيــات
لدى واضعي البيان التصريح الذي
ص ـ ــدر عـ ــن وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـل ـش ــؤون
الخارجية اإلمــاراتــي ،أنــور قرقاش،
عقب االجتماع ،عندما قال إن «أهم

ما حققه املؤتمر الصحافي هو عدم
ال ــوق ــوع فــي فــخ ال ـت ـفــاوض ،وإع ــادة
ت ــوج ـي ــه األم ـ ـ ــور ل ـل ـه ــدف الــرئ ـي ـســي
الـ ـ ــذي حـ ــاولـ ــت ق ـط ــر إبـ ـع ــادن ــا عـنــه
وهو الحرب على اإلرهــاب» ،معتبرًا
أن «الـ ـ ــدوحـ ـ ــة راه ـ ـنـ ــت عـ ـل ــى بـ ـ ــازار
الـ ــوسـ ــاطـ ــة وت ـف ـك ـي ــك الـ ـنـ ـص ــوص»،

بدت الفتة اللهجة
التصعيدية التي لم
تفارق ما صيغت به
قائمة المطالب
عادل الجبير :نأمل
ونتمنى أن تستمر
تركيا على الحياد
ّ
مقدرًا أن «األزمــة ستطول وستضر
قطر وموقعها وسمعتها».
ُي ـ ـضـ ــاف إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك حـ ــديـ ــث ال ـب ـي ــان
ع ــن «ع ــدم اسـتـيـعــاب (ق ـط ــر) لحجم
وخ ـ ـ ـطـ ـ ــورة امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــف» ،وع ـ ـ ــن «ع ـ ــدم
إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ال ـ ـت ـ ـسـ ــامـ ــح م ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ــدور
ال ـت ـخ ــري ـب ــي الـ ـ ــذي ت ـم ــارس ــه ق ـط ــر»،
فــي تـلــويــح مبطن بــإمـكــانـيــة اتـخــاذ
إجـ ـ ـ ـ ــراء ات أكـ ـث ــر قـ ـس ــوة ضـ ــد ق ـطــر.
تلويح ظهر أكثر وضوحًا في كلمات

وزراء خــارجـيــة ال ــدول األرب ــع ،التي
أعـقـبــت ت ــاوة الـبـيــان مــن قـبــل وزيــر
الـخــارجـيــة املـصــري ،ســامــح شكري.
إذ تحدث وزير الخارجية السعودي،
عـ ـ ـ ـ ــادل ال ـ ـج ـ ـب ـ ـيـ ــر ،عـ ـ ــن «إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
قــادمــة» سيجري التشاور بشأنها،
و«سنتخذها فــي الــوقــت املناسب»،
فيما أكد نظيره اإلماراتي ،عبد الله
بــن زيــاد آل نهيان(« ،أنـنــا) سنبقى
فــي حــالــة انـفـصــال عــن قـطــر ،إلــى أن
ت ـق ــرر ق ـطــر تـغـيـيــر ه ــذا املـ ـس ــار ،من
م ـســار ال ــدم ــار إل ــى م ـســار اإلع ـم ــار».
وج ــزم وزي ــر الـخــارجـيــة البحريني،
خالد بن أحمد آل خليفة ،من جهته،
«(أنـ ـن ــا) سـنـتـخــذ ق ـ ــرارات مــدروســة
وواضـ ـ ـح ـ ــة» .وردًا ع ـل ــى س ـ ــؤال عــن
إم ـكــان ـيــة تـعـلـيــق ع ـضــويــة ق ـطــر في
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــيّ ،
رد آل
خ ـل ـي ـفــة ب ـ ــأن ق ـ ـ ــرارًا م ــن ه ـ ــذا ال ـن ــوع
«ي ـص ــدر م ــن امل ـج ـلــس وحـ ـ ــده» .لكن
صـحـيـفــة «ال ــوط ــن» امل ـصــريــة نقلت،
م ـ ـسـ ـ ً
ـاء ،ع ــن الـ ــوزيـ ــر ال ـب ـحــري ـنــي أن
مـجـلــس ال ـت ـعــاون سـيـنــاقــش تعليق
عضوية قطر في أول جلسة له ،دون
تحديد موعد لذلك.
ومـ ـم ــا ب ـ ـ ــرز ،أي ـ ـضـ ــا ،خ ـ ــال امل ــؤت ـم ــر
الصحافي للوزراء األربعة ،قول وزير
الخارجية السعودية ،ردًا على سؤال
ب ـش ــأن امل ــوق ــف ال ـت ــرك ــي م ــن األزم ـ ــة:
«ن ــأم ــل ون ـت ـم ـنــى أن تـسـتـمــر تــركـيــا
ع ـلــى الـ ـحـ ـي ــاد .»...تــوص ـيــف يـنــافــي،
بـ ــوضـ ــوح ،م ــا أع ـل ـن ـتــه ت ــرك ـي ــا ،مـنــذ
انــدالع الـنــزاع ،من تضامن مع قطر،
س ــرع ــان م ــا ات ـخــذ م ـس ــارًا عملياتيًا
بإرسال أنقرة تعزيزات إضافية إلى

قاعدتها العسكرية في الدوحة .كما
أن تــوصـيــف الجبير يـبــدو غـيــر ذي
معنى ،بالنظر إلى أن قائمة املطالب
تضمنت إغالق قاعدة الريان التركية
فــي ق ـطــر ،وه ــو مــا يـعـنــي اسـتـهــدافــا
م ـبــاش ـرًا ل ـل ــدور ال ـتــركــي ف ــي منطقة
الخليج .إال أن السعودية تريد ،على
مــا ي ـبــدو ،تــأجـيــل ال ـنــزاع مــع تركيا،
والسعي فــي تحييدها عما يجري،
ً
أم ـ ــا ف ــي االسـ ـتـ ـف ــراد ب ــال ــدوح ــة فــي
املرحلة املقبلة.
عـلــى املـقـلــب األم ـي ــرك ــي ،ظ ــل املــوقــف
ـراوغ» لجهود
م ــراوح ــا بــن دع ــم «م ـ ـ ِ
ّ
الـ ـ ـح ـ ــل ،وب ـ ـ ــن تـ ـح ــري ــض «مـ ـب ــط ــن»
ع ـل ــى قـ ـط ــر .ولـ ــم ت ـك ــد تـ ـم ـ ّـر س ــاع ــات
على اختتام االجتماع الرباعي في
الـقــاهــرة حـتــى أعـلــن الـبـيــت األبـيــض
والرئاسة املصرية أن الرئيس دونالد
ً
ترامب أجرى اتصاال هاتفيًا بنظيره
املصري ،عبد الفتاح السيسي ،شدد
خـ ــالـ ــه الـ ـج ــانـ ـب ــان «عـ ـلـ ــى ضـ ـ ــرورة
مواصلة جهود التصدي لــإرهــاب،
ووق ــف تمويله ،وتـقــويــض األســاس
األي ــدي ــول ــوج ــي ل ـل ـف ـكــر ل ــإره ــاب ــي»،
فــي ت ـســاوق واض ــح مــع مــا ت ـ ّ
ـروج له
املقاطعة في حربها على قطر.
الدول
ِ
فــي امل ـقــابــل ،ج ــدد وزي ــر الـخــارجـيــة،
ريـ ـك ــس تـ ـلـ ـي ــرس ــون ،خـ ـ ــال ات ـص ــال
هاتفي أجراه بأمير الكويت ،صباح
األحمد الجابر الصباح ،دعــم بالده
للوساطة الكويتية لحل األزمــة ،في
مــوقــف لــم يـتـجــاوز ،حـتــى اآلن ،أقله
بحسب مــا هــو معلن ،ح ــدود الفعل
الكالمي.
«األخبار»

فيلتمان في الكويت...
وجونسون يزورها السبت

أعلنت األم ــم املـتـحــدة ،مـســاء أم ــس ،أن مــديــر الـشــؤون
السياسية في املنظمة الدولية ،جيفري فيلتمان ،يزور
الكويت حاليًا ،إلجراء محادثات حول األزمة الخليجية.
وقال املتحدث باسم األمم املتحدة ،ستيفان دوجاريك،
إن فيلتمان «موجود في الكويت حاليًا ملناقشة األزمة
املستمرة في املنطقة ،وأزمات أخرى مع مجموعة واسعة
مــن امل ـحــاوريــن» .ووص ــل فيلتمان إلــى الـكــويــت قادمًا
من اإلم ــارات ،على أن يتوجه إلــى قطر في وقــت الحق
مــن هــذا األس ـبــوع .فــي غـضــون ذل ــك ،أعـلــن نــائــب وزيــر
الخارجية الكويتي ،خالد الجار الله ،أن وزير الخارجية
البريطاني ،بوريس جونسون ،سيزور الكويت ،السبت
املقبل ،لبحث تطورات الخالف الخليجي .ونقلت وكالة
األنباء الكويتية الرسمية عن الجار الله تشديده ،خالل
لقائه وزيــر الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوســط،
أليستر بيرت ،على أهمية احتواء األزمــة الخليجية ملا
لها من «تداعيات كبيرة وخطيرة جـدًا» ،منبهًا إلى أن
«هذا الخالف قد تكون له تداعيات على وحدة وصالبة
ً
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون» ،وه ــو «يـمـثــل زلـ ــزاال فــي ك ـيــان هــذا
املجلس».

فلسطين

هنية في خطابه األول :غابت سوريا ...وحضرت إيران
بعد أسابيع على توليه رئاسة املكتب
ال ـس ـي ــاس ــي ل ـح ــرك ــة «حـ ـ ـم ـ ــاس» ،أل ـقــى
إس ـم ــاع ـي ــل ه ـن ـيــة خ ـط ــاب ــا يـ ــوم أم ــس،
شــرح فيه تــوجــه حركته خــال واليته
األول ــى .لــم يحمل الـخـطــاب أي جديد،
إذ شـهــدت ال ـل ـقــاءات ومــواقــف قـيــادات
«ح ـ ـم ـ ــاس» وإع ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـم ــوض ـع ـه ــا فــي
املــرحـلــة املــاضـيــة ،ترجمة ملــا قيل قبل
إعالنه .وصــار من املعروف أن الحركة
ستسعى في األيــام املقبلة إلى «إعــادة
الـتــوازن» لعالقتها مع إي ــران ،ومصر،
وعــدم التطرق ال سلبًا وال إيجابًا إلى
دمشق كما جــرت عــادة أبــرز قياداتها
سابقًا ،باإلضافة إلى التقرب من تيار
ال ـق ـيــادي الـفـتـحــاوي املـفـصــول محمد
دحــان واالسـتـفــادة منه بهدف تأمني
«ح ـ ـيـ ــاة ك ــري ـم ــة ل ـس ـك ــان غ ـ ـ ــزة» .وم ــن
امل ـع ــروف أي ـضــا أن «ح ـم ــاس» ملتزمة
أال تـنـفـطــئ ان ـت ـفــاضــة ال ـس ـ ّكــاكــن فــي
الضفة والقدس ،حتى لو خفت وتيرة
العمليات.
هنية أكــد استمرار االنتفاضة وجعل
بقاء االحـتــال اإلسرائيلي فــي الضفة
أمرًا مكلفًا .أما عن أبرز ما أعلنه «أبو
ال ـع ـبــد» ،فـهــو ال ـقــرب مــن إت ـمــام صفقة
لتبادل األسرى مع العدو اإلسرائيلي،
وت ـ ـكـ ــراره م ــرت ــن ال ـ ـقـ ــول« :ت ـحــريــرهــم
ب ــات أقـ ــرب م ــن أي وق ــت م ـض ــى» .ومــا
يؤكد احتمال قرب إتمام عملية تبادل
لألسرى هو ما ذكــره إعــام العدو عن
ت ـق ــدم ف ــي املـ ـف ــاوض ــات ب ــن ال ـطــرفــن،
إضافة إلى توجه القيادي في «حماس»
ومسؤول ملف األسرى روحي مشتهى
إل ــى ال ـق ــاه ــرة ل ـل ـقــاء م ـس ــؤولــن فـيـهــا.
كــذلــك ،ق ــال هـنـيــة فــي كـلـمـتــه إن «ظـلــم

الـسـجــان لــن ي ـطــول ،ول ــن يـكـســر إرادة
أس ــران ــا األحـ ـ ــرار ،وإن تـحــريــرهــم بــات
أقرب من أي وقت مضى».
فــي الــوقــت نـفـســه ،رك ــز رئ ـيــس املكتب
ال ـس ـيــاســي ل ــ«ح ـم ــاس» ع ـلــى الــوضــع
الــداخ ـلــي الـفـلـسـطـيـنــي ،والـصـعــوبــات
واملـ ـخ ــاط ــر الـ ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــا الـقـضـيــة
الفلسطينية .ورأى أن وثيقة حركته
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ت ــؤك ــد نـيـتـهــم
«العمل مع الجميع ضمن استراتيجية
وط ـ ـن ـ ـي ـ ــة ج ـ ــام ـ ـع ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة
واملقاومة» .وذكر أن ما ّ
تمر به املنطقة
الـعــربـيــة م ــن ص ــراع ــات داخ ـل ـيــة هــدفــه
«إضعافها وتركيعها وفرض خيارات
ال ـقــوى امل ـعــاديــة عـلـيـهــا ،وت ـعــزيــز قــوة

ال ـ ـعـ ــدو ال ـص ـه ـي ــون ــي وض ـ ـمـ ــان أم ـن ــه
وتفوقه وبقائه».
ّ
ك ــذل ــك ،أع ـل ــن هـنـيــة أن «أي ح ـل ــول أو
ت ـســويــات ت ـت ـع ــارض م ــع ح ــق شعبنا
في الحرية واالستقالل وإقامة الدولة
الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها
القدس لن يكتب لها النجاح» ،مؤكدًا
«وقوف حماس سدًا منيعًا في وجهها،
مهما كلفنا ذلك من ثمن» .وشدد على
أن «ال ـض ـف ــة سـتـبـقــى م ــركـ ـزًا ل ـل ـصــراع
وعـنــوانــا لالنتفاضة وامل ـقــاومــة» ،وأن
الـحــركــة ستعمل «لـجـعــل ال ـعــدو يدفع
غ ــال ـي ــا ث ـم ــن اح ـ ـتـ ــالـ ــه» .ك ــذل ــك طــالــب
السلطة الفلسطينية بوقف «التنسيق
والتعاون األمني».

ّ
حذر ّ
هنية من التورط في مشروع «السالم اإلقليمي» مع إسرائيل (األناضول)

على الصعيد الداخلي ،استنكر هنية
«اإلجراءات التصعيدية» التي اتخذتها
حـكــومــة الــوفــاق الــوطـنــي الفلسطيني
ضــد غــزة ،وقــال إن «ال ـقــرارات األخيرة
ال ـت ــي ات ـخ ــذت ـه ــا ال ـس ـل ـطــة ق ــد أسـ ــاءت
َّ
لـلـنـسـيــج الــوط ـنــي الـفـلـسـطـيـنــي ،وإن
على السلطة أن ّ
تغير سياستها تجاه
غــزة ...إج ــراءات السلطة أجبرت قيادة
ال ـحــركــة ع ـلــى أن ت ـت ـحــرك إلن ـق ــاذ غــزة
وتوفير مقومات الحياة الكريمة» ،في
إشارة إلى التواصل مع دحالن.
وأضاف« :وفد الحركة الذي زار مصر...
عقد لـقــاءات فلسطينية ـ ـ فلسطينية
أسـفــرت عــن تفاهمات ســوف تنعكس
إي ـجــابــا عـلــى أهـلـنــا ف ــي ال ـق ـطــاع ،كما
س ـ ـ ــوف تـ ـمـ ـث ــل ت ــوطـ ـئ ــة ل ـل ـم ـصــال ـحــة
ال ــوط ـن ـي ــة الـ ـش ــامـ ـل ــة» .ل ـك ـنــه أعـ ـل ــن أن
حركته مستعدة لحل اللجنة اإلداريــة
الـتــي شكلتها فــي حــال «الـتــراجــع عن
ج ـم ـي ــع اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـع ـق ــاب ـي ــة بـحــق
غــزة وأهـلـهــا ،وقـيــام حكومة التوافق
بواجبها تجاه أهلنا في غزة».
عربيًا ،دعــا هنية ال ــدول الـتــي تشهد
خ ــاف ــات ف ــي م ــا ب ـي ـن ـهــا وص ــراع ــات
داخ ـل ـيــة إل ــى «ح ـقــن ال ــدم ــاء وتـعــزيــز
منهجية الحوار للتوافق على حلول
مـنــاسـبــة لـلـقـضــايــا مــوضــع ال ـخــاف
وال ـن ــزاع س ــواء داخ ــل األق ـط ــار أو في
مــا بــن ال ــدول العربية واإلســامـيــة».
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـت ــوج ــه ال ـج ــدي ــد ل ــدى
حــركـتــه هــو «تـمـتــن عــاقــاتـنــا ...على
أس ــاس مــن االح ـت ــرام امل ـت ـبــادل وعــدم
التدخل في الشؤون الداخلية» .كذلك
أعرب عن تبني الحركة «استراتيجية
االنفتاح والعمل مع الجميع».

وقال« :نستذكر املوقف األصيل لدولة
قطر في دعــم شعبنا إلــى جانب غزة
ف ــي سـ ـن ــوات ال ـح ـص ــار وال ـ ـحـ ــروب»،
م ـش ـي ـدًا ب ـج ـهــود «ج ـم ـه ــوري ــة تــركـيــا
وامل ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة فــي
دعـ ـمـ ـهـ ـم ــا غـ ـ ـ ــزة سـ ـي ــاسـ ـي ــا وم ــالـ ـي ــا
وإنـ ـس ــانـ ـي ــا» ،وم ـض ـي ـف ــا« :ال نـنـســى
جمهورية إيران التي دعمت وساندت
ال ـش ـع ــب وامل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،وأسـ ـهـ ـم ــت فــي
تطوير وبناء املقاومة في غزة».
مــع ذل ــك ،أعـلــن رفـضــه وصــف حركته
بــاإلرهــاب ،وقــال« :املقاومة املشروعة
ليست إرهابًا ،بل هي تحارب اإلرهاب
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي املـ ـتـ ـمـ ـث ــل ف ـ ــي االح ـ ـتـ ــال
الصهيوني ،ونتبنى وننتمي فكريًا
إل ــى امل ــدرس ــة الــوسـطـيــة واالعـ ـت ــدال».
ك ــذل ــك شـ ــرح أن «حـ ـم ــاس س ـتــواصــل
العمل وتطور البرامج واآلليات التي
تــزيــد مــن عــزلــة االح ـتــال ومقاطعته
ف ــي ك ــل امل ـح ــاف ــل وم ــاح ـق ــة مـجــرمــي
الـحــرب ومحاكمتهم محاكمة عادلة
ومنعهم من التحرك بحرية».
وأع ــاد هنية تــأكـيــد رفـضــه «ال ـتــورط
في املشروع الرامي لتصفية القضية
تحت مــا يسمى الـســام اإلقليمي أو
ال ـســام االق ـت ـصــادي» ،مــؤك ـدًا مـجــددًا
أن «حـ ـم ــاس ل ــن ت ـس ـمــح ب ـت ـمــريــر أي
م ـشــاريــع تـتـجــاهــل مـصــالــح وحـقــوق
ش ـع ـب ـن ــا الـ ـث ــابـ ـت ــة تـ ـح ــت أي ذريـ ـع ــة
كانت ،ونؤكد أن شعبنا الفلسطيني
ال ـص ــام ــد األبـ ـ ــي ف ــي أم ــاك ــن وج ـ ــوده
كافة لم ولن يفوض أيًا كان من أبناء
الـشـعــب واألمـ ــة بــال ـت ـنــازل ع ــن أرض ــه
وحقوقه ومكتسباته».
(األخبار)
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األميركيون يفاوضون ...على الجنوب

أنقرة« :أستانا» مقابل دخولنا إدلب
شهدت جولة محادثات «أستانا ـ »5
في يومها الثاني واألخير أمس،
محاوالت ابتزاز تركية واضحة تهدف
إلى ضمان دخول وحدات من قواتها
العسكرية إلى مناطق من إدلب
وريف حلب .وبالتوازي ،طرح نقل ملف
المنطقة الجنوبية إلى إطار تفاوض
أميركي ـ روسي ،احتماالت جديدة حول
إمكانية تعزيز النفوذ األميركي هناك
بـ ـع ــد شـ ـه ــري ــن عـ ـل ــى خ ـ ـ ــروج امل ـق ـت ــرح
الـ ــروسـ ــي ب ــإن ـش ــاء «م ـن ــاط ــق تـخـفـيــف
الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد» إل ـ ـ ــى الـ ـعـ ـل ــن وت ـح ـق ـي ـقــه
لـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات مـ ـلـ ـح ــوظ ــة فـ ـ ــي املـ ـ ـي ـ ــدان
الـ ـس ــوري ،وص ــل أم ــس خ ــال الـجــولــة
املـنـتـهـيــة م ــن م ـح ــادث ــات أس ـتــانــا إلــى
ن ـق ـط ــة ت ـ ـحـ ــول م ـف ـص ـل ـي ــة ،سـيـتـطـلــب

بشار الجعفري:
أنقرة تمارس االبتزاز ...إلدخال
قواتها إلى إدلب
ص ـمــوده بـعــدهــا جـهـدًا روس ـيــا مكثفًا
مـ ــع ك ــام ــل األط ـ ـ ـ ــراف امل ـع ـن ـي ــة بــامل ـلــف
ال ـس ــوري .فــالـبـلــدان الـثــاثــة الضامنة
لــم تــوقــع أيــة وثــائــق إضــافـيــة تتضمن
تفاصيل وآليات عمل مناطق «تخفيف
ال ـت ـص ـع ـي ــد» ،م ـك ـت ـف ـيــة بـ ـت ــواف ــق عـلــى
استكمال جوالت نقاش تقنية حولها
في طهران ،مطلع آب املقبل.
وتشير املعطيات الــواردة من كواليس
املـ ـح ــادث ــات إل ـ ــى أن الـ ـخ ــاف ــات ال ـتــي
ش ـهــدهــا ال ـي ــوم األول ح ــول منطقتي

«ت ـخ ـف ـي ــف ال ـت ـص ـع ـي ــد» امل ــاص ـق ـت ــن
ل ـ ـل ـ ـحـ ــدود الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة والـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة،
ّ
تكرست أمس ،وسط أنباء عن تحييد
ً
منطقة الجنوب (تضم أجزاء من درعا
وال ـق ـن ـي ـطــرة والـ ـس ــوي ــداء) ع ــن أج ـنــدة
الـ ـبـ ـح ــث فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة الـ ـك ــازاخـ ـي ــة،
وتحويلها إلــى ملف تبحثه موسكو
م ــع ك ــل م ــن واشـ ـنـ ـط ــن وع ـ ـ ّـم ـ ــان .وف ــي
املـ ـق ــاب ــل ،ب ـ ــدت أن ـ ـقـ ــرة ح ــري ـص ــة عـلــى
تحصيل اتفاق يشرعن دخــول قواتها
إل ــى املـنـطـقــة الـشـمــالـيــة (ت ـضــم أج ــزاء
من إدلب وريف حلب) ،بعدما تحدثت
م ـص ــادر ع ــدي ــدة ع ــن ان ـت ـشــار وح ــدات
ً
ع ـس ـكــريــة تــرك ـيــة أصـ ـ ــا ،ف ــي عـ ــدد من
املواقع ضمن تلك املنطقة ،في محاذاة
منطقة عفرين.
ّ
ويـطــرح املشهد الـجــديــد ال ــذي تكشف
خ ــال ي ــوم ــن م ــن املـ ـح ــادث ــات ،أسـئـلــة
إض ــافـ ـي ــة عـ ــن مـ ـ ـ ــآالت االت ـ ـف ـ ــاق الـ ــذي
أنـتـجـتــه «أس ـت ــان ــا» ســاب ـقــا ،ف ــي ضــوء
تلك التوجهات الجديدة .إذ إن اإلصرار
ال ـتــركــي ع ـلــى ع ــدم تــوق ـيــع أي وثــائــق
ُّ
ات ـ ـفـ ــق ع ـل ـي ـه ــا (بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا ت ـفــاص ـيــل
م ـن ـط ـق ـتــي الـ ـغ ــوط ــة ال ـش ــرق ـي ــة وريـ ــف
ح ـم ــص ال ـش ـم ــال ــي) م ــن دون اك ـت ـمــال
باقي الوثائق ،يشير إلــى نيات أنقرة
بتحويل وجودها «الطارئ» في ريفي
حـلــب وإدل ــب إل ــى قــواعــد دائ ـمــة داخــل
ال ـع ـمــق الـ ـس ــوري ،ف ــي س ـي ــاق مـتـنــاغــم
ومتماثل مع ما قامت به خالل عملية
«درع ال ـفــرات» ،ولكن مــن دون معارك،
وهو ما يلقى رفضًا معلنًا من الجانب
السوري .ويتقاطع التوجه التركي مع
صـعـيــد امل ـيــدانــي واإلع ــام ــي ال ــذي
الـتـ ّ
ت ـش ــن ــه أنـ ـق ــرة ع ـل ــى «وحـ ـ ـ ــدات حـمــايــة
الشعب» الكردية في عفرين.
وف ــي تـصــريــح الف ــت مــن رئ ـيــس الــوفــد
الـ ـحـ ـك ــوم ــي إل ـ ــى امل ـ ـح ـ ــادث ـ ــات ،ب ـش ــار
الجعفري ،أشار األخير إلى أن «الطرف
ال ـتــركــي عـ ــارض ال ـتــوصــل ًإل ــى ات ـفــاق
حول تفاصيل املناطق (كافة) ،ومارس

ّ
يتقاطع التوجه التركي مع التصعيد الذي تشنه أنقرة في منطقة عفرين (أ ف ب)

سـيــاســة االب ـت ــزاز فــي ذل ــك» ،الفـتــا إلــى
أن الـ ـج ــان ــب الـ ـت ــرك ــي رب ـ ــط مــواف ـق ـتــه
على الوثائق التي تحوي التفاصيل،
بدخول قواته إلى إدلب.
ّ
من جهة أخــرى ،فــإن ما جرى الحديث
عنه بخصوص املنطقة الجنوبية ،فهو
يـعـكــس مــا ج ــرى ه ـنــاك خ ــال األشـهــر
امل ــاض ـي ــة م ــن جـ ـه ــود أردن ـ ـيـ ــة حـثـيـثــة
ل ـل ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق وقـ ـ ــف إلطـ ــاق
النار ،بالتنسيق مع الجانب الروسي،
أفضت إلى مفاوضات متقطعة شملت
لقاءات بني ممثلني عن فصائل الجبهة
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة وعـ ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن
الـ ــروس ،املـعـنـيــن بـتـفــاصـيــل االت ـفــاق.
وي ـ ـبـ ــرز ت ـح ـي ـي ــد املـ ـل ــف عـ ــن أسـ ـت ــان ــا،

وحـ ـض ــور واش ـن ـط ــن ك ـط ــرف رئـيـســي
في أي اتفاق خاص بتلك املنطقة ،إلى
أن األمـيــركــي قــد يـكــون غـيــر مـعـنـ ّـي أو
ّ
مؤهل لفرض نفسه على كامل املشهد
الـســوري كما يفعل الجانب الــروســي،
بل يصب اهتمامه على منطقة الحدود
املـحــاذيــة لحلفائه ،األردن وإســرائـيــل،
مع هــدف استراتيجي يتمثل بإقصاء
نفوذ ّ إيران عن تلك املنطقة.
وت ــوف ــر ح ـي ـث ـيــات امل ـن ـط ـقــة الـجـنــوبـيــة
ً
م ـ ـجـ ــاال واس ـ ـعـ ــا ل ــواش ـن ـط ــن ل ـل ـتــأث ـيــر
بمجريات األمــور في املـيــدان ،وهــو ما
بــدا واضـحــا مــن خــال خــرق املسلحني
املباشر للهدنة املعلنة من قبل الجيش
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ،ومـ ـق ــاطـ ـعـ ـتـ ـه ــم ل ـح ـض ــور

أس ـتــانــا ،فــي مــا ب ــدا أن ــه تـمـهـيــد لـعــزل
امللف عن مسار تلك املـحــادثــات .كذلك
ً
إن ح ـض ــور ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» مـمـثــا
ب ـف ـص ـيــل «جـ ـي ــش خ ــال ــد» ف ــي ح ــوض
اليرموك ،يشكل ّ
حجة مناسبة لنشاط
األم ـي ــرك ـي ــن ض ـم ــن إطـ ـ ــار «ال ـت ـحــالــف
ال ــدول ــي» ،وه ــذا يـتـقــاطــع مــع الـنـشــاط
الــذي شهدته األشهر القليلة املاضية
لطائرات أميركية من دون طيار فوق
تلك املنطقة ،إلى جانب غــارات أردنية
على مواقع في حوض اليرموك.
ك ــذل ــك ،يـمـكــن قـ ــراءة تـمـســك األمـيــركــي
بـ ــوجـ ــوده ف ــي ال ـت ـن ــف وت ـع ــزي ــز قــوتــه
الـ ـص ــاروخـ ـي ــة هـ ـن ــاك ـ ـ ـ ب ــرغ ــم إعــاق ـتــه
ع ــن ال ـت ـقــدم ن ـحــو دي ــر ال ـ ــزور م ــن قبل

تقرير

َ
حزب «العمل» اإلسرائيلي يطيح رئيسه
علي حيدر
أدت نتائج االنتخابات التمهيدية في
حزب «العمل» اإلسرائيلي إلى إطاحة
رئـيـســه يتسحاق هــرتـســوغ ،مــن دون
أن تحسم هــويــة الرئيس املقبل الــذي
مــن املـفـتــرض أن يـتـحــدد ي ــوم االثـنــن
املقبل .ومــع أنــه ليس مفاجئًا سقوط

تراجعت مكانة «العمل»
بعد اندالع انتفاضة
األقصى عام 2000
هرتسوغ في االنتخابات التمهيدية،
فإنه هزيمته كانت قاسية جدًا ،بعدما
حرمته النتائج املنافسة على املنصب
ف ــي جــولــة ثــان ـيــة ،وذلـ ــك ع ـلــى خلفية
ح ـل ــول ــه ف ــي امل ــرت ـب ــة ال ـث ــال ـث ــة ،ونـي ـلــه
أق ــل مــن  %17مــن أصـ ــوات املـقـتــرعــن.
وب ــات ــت امل ـن ــاف ـس ــة اآلن ع ـل ــى مـنـصــب
رئ ـ ــاس ـ ــة «الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل» ،م ـ ـح ـ ـصـ ــورة بــن
رئـيـســه الـســابــق عمير بـيــرتــس ،الــذي
اح ـت ــل امل ــرت ـب ــة األولـ ـ ــى بـنـيـلــه %32.7
من األصــوات ،وآفــي غباي الــذي احتل
الثانية بـ.%27
مع أن املقترعني في «العمل» واصلوا

ت ـق ـل ـيــدهــم امل ـع ـت ـم ــد خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
األخـ ـي ــرة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الــداخ ـل ـيــة،
عبر إسقاط رئيسهم ،كما حدث لسلفه
س ــاب ـق ــا (بـ ـي ــرت ــس) ،وب ـع ــدم ــا أم ـضــى
هرتسوغ نحو ثــاث سنوات ونصف
فــي رئــاســة هــذا ال ـحــزب ،فــإن التراجع
ال ـ ـ ـ ــذي أص ـ ـ ـ ــاب م ـج ـم ـل ــه مـ ـن ــذ س ـب ـعــة
عشر عــامــا ،وفـقــدان أي مــن املرشحني
ملنصب الرئاسة الكاريزما التي تمكنه
م ــن ج ــذب ال ـنــاخ ـبــن وت ـع ــزي ــز مـكــانــة
«ال ـع ـم ــل» وس ــط ال ـج ـم ـه ــور ...ك ــل ذلــك
أسـهــم فــي إض ـفــاء ق ــدر مــن الضبابية
ح ــول نـتــائــج االن ـت ـخــابــات ،وجـعــل كل
ال ـس ـي ـنــاريــوات مـحـتـمـلــة مـنــذ م ــا قبل
إجـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ،وهـ ــو م ــا أدركـ ــه
ه ــرتـ ـس ــوغ فـ ــي األسـ ــاب ـ ـيـ ــع األخ ـ ـيـ ــرة.
ون ـت ـي ـجــة ذلـ ـ ــك ،ب ــات ــت ك ــل ال ـخ ـي ــارات
قائمة لــديــه بما فيها فرضية رحيله
من الرئاسة.
ومـ ــع أن ان ـت ـخ ــاب ــات حـ ــزب «ال ـع ـم ــل»،
حظيت بقدر مــن التغطية واالهتمام
فــي الــوســط االع ــام ــي ،فــإنـهــا لــم تلق
اهـ ـتـ ـم ــام ــا اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــا فـ ــي ال ـس ــاح ــة
الـسـيــاسـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة .وأيـ ــا كــانــت
الـ ـع ــوام ــل ال ـظ ــرف ـي ــة الـ ـت ــي قـ ــد تـفـســر
ال ـس ـق ــوط امل ـ ـ ــدوي ل ـه ــرت ـس ــوغ ،فــإنـهــا
تعود في جذورها إلى التراجع الحاد
ال ــذي ش ـهــده ال ـحــزب عـلــى املستويني
السياسي والشعبي .وبدأ هذا املسار

االنحداري منذ فشل مفاوضات كامب
ديفيد وانطالقة «انتفاضة األقصى»
نهاية عــام  ،2000الـتــي عكست وأدت
فــي آن ،إلــى فشل مشروعه السياسي
وأسـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــت رهـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور

اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـلــى ق ـي ــادت ــه «ال ــدول ــة»
ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والداخلية.
مـ ـن ــذ ذلـ ـ ــك ال ـ ـحـ ــن ،ت ــراجـ ـع ــت م ـكــانــة
«العمل» من حزب منافس على رئاسة

في مرحلة هرتسوغ انحدرت مكانة «العمل»
إلى الحضيض على المستويين السياسي والمعنوي

الحكومة في مواجهة «الليكود» ،إلى
حزب رديف لحزب السلطة ،سواء أكان
«ال ـل ـي ـكــود» ،أم «ك ــادي ـم ــا» ف ــي مرحلة
س ــاب ـق ــة .هـ ــذا ال ــواق ــع ال ـس ـيــاســي أدى
أي ـضــا إل ــى تـقـلــص امـ ـت ــداده الـشـعـبــي.
ل ـكــن ف ــي مــرح ـلــة ه ــرت ـس ــوغ ان ـح ــدرت
مكانة «الـعـمــل» إلــى الحضيض على
املـ ـسـ ـت ــوي ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــي واملـ ـعـ ـن ــوي،
خاصة بعدما بدا كمن يتوسل السبل
ل ــانـ ـضـ ـم ــام إل ـ ـ ــى حـ ـك ــوم ــة ب ـن ـيــامــن
نتنياهو ،وذل ــك مــن بــوابــة مساعدته
عـلــى مــواجـهــة شــركــائــه األك ـثــر تطرفًا
في معسكر اليمني.
لــم يقتصر األم ــر على هــذه امل ـيــزة ،بل
حــرصــت قـيــادتــه الحالية على إظهار
الـتـقــرب إلــى معسكر الـيـمــن .وهــو ما
تجلى فــي الـبــرنــامــج الـسـيــاســي الــذي
ق ــدم ــه الـ ـح ــزب م ـط ـلــع الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
وكــان أقــرب إلــى خطة معسكر اليمني.
إذ دع ــا فـيــه إل ــى «ان ـف ـصــال مــن جانب
واحد» عن الضفة ،وذلك على أن يكون
ج ــدار االح ـت ــال هــو ال ـح ــدود .وتمنح
املدن الفلسطينية الكبرى إدارة ذاتية،
دون أي ت ــواص ــل م ـبــاشــر م ــع الـعــالــم
ال ـخــارجــي ،ملــرحـلــة تستمر إل ــى مــا ال
يـقــل عــن عـشــر س ـنــوات ،إل ــى حــن بــدء
الـحــديــث عــن م ـفــاوضــات عـلــى أســاس
حل الدولتني.
يشار إلى أن عدد األعضاء املنتسبني
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العراق

ّ
إعادة إعمار الموصل :واشنطن تدمر ...وال تبني!
الجيش الـســوري ـ ضمن إطــار خططه
فــي تـلــك املـنـطـقــة ،خــاصــة أن ــه لــم َ
يسع
إلى سحب فصائل البادية من أطراف
بادية السويداء وريف دمشق املالصقة
لحدود األردن ،برغم حاجته للمقاتلني
خــال دفــاعــه عــن محيط قــاعــدة التنف
الغربي ،أمام تقدم الجيش السوري.
وفي انتظار ما قد تقود إليه املحادثات
األم ـي ــرك ـي ــة ـ ـ ال ــروسـ ـي ــة ب ـش ــأن ات ـف ــاق
هدنة في الجنوب ومنطقة لـ«تخفيف
ال ـت ـص ـع ـيــد» ،ت ـب ــدو روس ـي ــا مـسـتـعــدة
لنشر قواتها لضمان أمن تلك املنطقة.
إذ ن ـق ـلــت مـ ـص ــادر م ـيــدان ـيــة أن ق ــوات
روسـ ـي ــة (وح ـ ـ ـ ــدات ش ــرط ــة ع ـس ـكــريــة)
وص ـل ــت بــال ـف ـعــل إل ــى س ــوري ــا ،بـهــدف
تغطية تلك املهمة ،حال إتمام االتفاق.
وف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ن ـق ـل ــت وك ــال ــة
«األناضول» عن مصادر في املعارضة
السورية ،تعبيرها عن «خيبة أملها»
م ــن «ت ـفــاهــم أم ـيــركــي ـ ـ روس ـ ــي» حــول
إنشاء املنطقة في الجنوب .وأوضحت
تلك املصادر أن مساعد وزير الخارجية
األميركي ستيوارت جونز ،قـ ّـدم أمس
«معلومات صادمة» عن هذا التفاهم،
مضيفة أن «اجتماعات استمرت عدة
أي ـ ــام ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة األردن ـ ـيـ ــة ع ـم ــان،
خــرجــت ب ـهــذا ال ـت ـفــاهــم ...ال ــذي ُيسهم
ف ــي ان ـق ـســام املـ ـع ــارض ــة» .ول ـف ـتــت إلــى
أن واشنطن كانت «مستاءة من تقدم
مـ ـس ــار أسـ ـت ــان ــا ،خ ــاص ــة أن ال ـج ـب ـهــة
ال ـش ـمــال ـيــة ش ـه ــدت ه ـ ــدوءًا م ـل ـحــوظــا،
فــي ظــل نـشــاط (عـسـكــري) فــي الجبهة
الجنوبية».
في غضون ذلك ،اعتبر املبعوث األممي
س ـت ـي ـفــان دي م ـي ـس ـت ــورا ،أن «اتـ ـف ــاق
م ـن ــاط ــق ت ـخ ـف ـيــف ال ـت ــوت ــر ه ــو إجـ ــراء
انتقالي ،يتطلب استمراره إحراز تقدم
على الصعيد السياسي» ،مضيفًا أنه
«ال ي ـج ــب رفـ ــع س ـق ــف ال ـت ــوق ـع ــات فــي
مـحــادثــات جنيف املـقـبـلــة ،كــي نتمكن
من التعليق على التقدم فور حدوثه».

ينتظر العراقيون لحظة
النهائي في
«إعالن النصر»
ٌ
الموصل ُ
جديد
ملف
فتح
لي
ٌ
هو إعادة اإلعمار .تكلفة
باهظة على الحكومة
العراقية ّ
مردها الدمار ّنتيجة
الغطاء الجوي الذي وفره
«التحالف الدولي» ،فيما
ّ
«ستتبرع» واشنطن بـ150
مليون دوالر ...فقط

الـكـبـيــر ،األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،خصوصًا
أن ال ــرج ــل أراد ق ـطــف «اإلن ـ ـجـ ــاز» قبل
غيره من القوى السياسية (داخلية أو
ّ
إقليمية أو حتى دولية).
لـكــن مــا ك ــان الف ـتــا هــو حــديــث السفير
األميركي في العراق دوغالس سليمان،
ع ــن ب ـعــض م ـج ــري ــات امل ـع ــرك ــة ،إذ قــال
إنــه «بقي على تحرير املوصل أقــل من
كيلومتر واحـ ــد» ،م ـجـ ّـددًا «دع ــم بــاده
ٍ
ل ـل ـقــوات ال ـعــراق ـيــة» .وب ـمــا أن «م ــا بعد
املــوصــل» ،هــو «ال ـحــدث» ،فــإن سليمان
ّ
تطرق إلى ذلك ،موضحًا رؤية واشنطن
«الرافضة المتالك امليليشيات املسلحة
األس ـل ـحــة» ،وداع ـي ــا إل ــى أن ي ـكــون ذلــك
«م ـح ـص ــورًا ب ـيــد الـ ــدولـ ــة» ،ف ــي إش ـ ــار ٍة
ّ
مـنــه إل ــى الـفـصــائــل املـشــكـلــة لـ«الحشد
الشعبي» ،التي تصفها واشنطن بذلك.
ّ
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ي ـش ــك ــل اس ـت ـح ـقــاق
«إعـ ـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار» رك ـن ــا أس ــاس ـي ــا فــي
تـبـيــان املــرح ـلــة املـقـبـلــة ،لـكــن الــواليــات

امل ـت ـح ــدة ،ال ـتــي لـعـبــت دورًا ك ـب ـي ـرًا في
تـ ّ
ـوس ــع س ـي ـط ــرة «داعـ ـ ـ ــش» ث ــم تــدمـيــر
املـ ـ ــدن الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا امل ــوص ــل،
ّ
«ستقدم إلى العراق  150مليون دوالر
إلعــادة إعمار املناطق املحررة ،وعودة
النازحني ،وتوفير الخدمات للمناطق
التي تدمرت» ،وفق سليمان.

ّ
حذر إردوغان
أكراد كردستان من
إجراء «اإلستفتاء» في
أيلول المقبل

خ ــاب ــت «تـ ــوق ـ ـعـ ــات» إع ـ ـ ــان اس ـت ـع ــادة
مــدي ـنــة امل ــوص ــل ،ش ـمــالــي الـ ـع ــراق ،من
مـسـلـحــي تـنـظـيــم «داع ـ ــش» ف ــي الــرابــع
م ــن ت ـمــوز (ال ــذك ــرى ال ـس ـنــويــة الـثــالـثــة
لـلـظـهــور الــوحـيــد لــزعـيــم التنظيم أبــو
بكر البغدادي) ،في وقت نفت فيه قيادة
ّ
قدرت األمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار الموصل بمليار دوالر (أ ف ب)
«العمليات املشتركة» أمس ،ما يتداول
ع ــن «ت ـحــديــد م ــوع ــد إلعـ ــان ال ـن ـصــر»،
ّ ً
مؤكدة أن «قطعاتنا مستمرة بالتقدم
حـ ـت ــى تـ ـح ــري ــر م ـ ــا بـ ـق ــي م ـ ــن امل ــوص ــل
َ
ال ـقــدي ـمــة ...وسـ ُـيـعــلــن الـتـحــريــر الـكــامــل
من السيد القائد العام للقوات املسلحة
(رئيس الوزراء حيدر العبادي)».
وفيما تواصل القوات العراقية ّ
تقدمها
في األحياء األخيرة من املدينة القديمة،
قال القائد في «جهاز مكافحة اإلرهاب»
عبد الــوهــاب الساعدي ،أمــس ،إن «أقل
من  150مترًا هو كل ما بقي من املدينة
الـقــديـمــة إلع ــان تـحــريــرهــا بــالـكــامــل»،
مشيرًا إلى أن «نحو  100انتحاري هم
من بقوا من مسلحي داعش» .وأضاف
ال ـســاعــدي أن مـهـمــة ق ــوات ــه حــالـيــا هي
«إن ـق ــاذ املــدن ـيــن وت ـحــريــرهــم ،بـعــد أن
احتجزهم داعش منذ أشهر ّ
عدة ،داخل
ٍ
سراديب املنازل في املوصل القديمة».
ّ
تــرقــب إعــان «النصر النهائي» يطرح
ً
ت ـ ـسـ ــاؤال ع ــن س ـب ــب اس ـت ـع ـج ــال ح ـيــدر
العبادي إعالنه «انتهاء دويلة الباطل
ال ــداع ـش ـي ــة» ،وذل ـ ــك ب ـعــد أن اس ـت ـعــادة
القوات سيطرتها على مسجد النوري

املـبـلــغ «ال ــزه ـي ــد» امل ـق ـ ّـدم م ــن واشـنـطــن
ال ي ـص ــل إل ـ ــى ح ـ ـ ــدود  %10مـ ــن قـيـمــة
«فاتورة» اإلعمار ،وذلك وفق تقديرات
أمـ ـمـ ـي ــة .ف ـق ــد ك ـش ـف ــت م ـن ـ ّـس ـق ــة «األمـ ـ ــم
املتحدة للشؤون اإلنسانية في العراق»
لـ ـي ــزا غـ ــرانـ ــد ،أمـ ـ ــس ،عـ ــن أن «إص ـ ــاح
ّ
البنية التحتية للموصل سيكلف ما
يزيد على مليار دوالر» ،مشيرة إلى أن
«تقييمًا مبدئيًا إلصالح شبكات البنية
التحتية للمياه والكهرباء وإعادة فتح
ّ
املــدارس واملستشفيات ...ستكلف أكثر
من ضعفي التقديرات األولية».
وأضــافــت غــرانــد فــي حديث إلــى وكالة
«رويترز» ،أن األضرار «أكبر بكثير مما
كان متوقعًا ،وأســوأ كثيرًا في النصف
ّ ً
الغربي مــن املــديـنــة» ،مــؤكــدة أن «ستة
أحياء موصلية ،دمرت تقريبًا بالكامل،
وسيستغرق األمر سنوات حتى تعود
إلى الحياة الطبيعية».
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة ثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أوضـ ـ ـ ـ ـ ــح رئـ ـي ــس
«ال ـت ـح ــال ــف ال ــوط ـن ــي» ع ـم ــار الـحـكـيــم،
ّ
سيفعل مشروع
أمــس ،أن «التحالف»
«الـتـســويــة الــوطـنـيــة فــي ال ـع ــراق» بعد
م ـع ــرك ــة املـ ــوصـ ــل ،م ـ ـحـ ـ ّـددًا األولـ ــويـ ــات
ب ــ«ت ــأم ــن ال ـخ ــدم ــات وإعـ ـم ــار املـنــاطــق
املحررة ،وإعادة إعمار العراق» .وأشاد
على هامش زيارته إليــران ،بالتنسيق
الــربــاعــي بــن ال ـعــراق وروس ـيــا وإي ــران
وسوريا ،إلى جانب التنسيق الثنائي
ب ـ ــن طـ ـ ـه ـ ــران ودمـ ـ ـش ـ ــق ال ـ ـ ـهـ ـ ــادف إل ــى
م ـس ــك ال ـ ـحـ ــدود ب ــن بـ ـ ــاده وس ــوري ــا،
ومنع انتقال املجموعات املسلحة بني
البلدين.
ّ
في سياق آخر ،حذر الحكيم من مضي
كردستان بـ«االستفتاء» على االستقالل
ألنـ ــه س ـي ـع ـ ّـرض الـ ـع ــراق ل ـخ ـطـ ٍـر كـبـيــر،
بــالـتــوازي مــع تهديد الــرئـيــس التركي
رجب طيب إردوغــان ألربيل ،إذ وصف
«االستفتاء» بأنه «أمــر غير صحيح...
وأن الكرد سيندمون إن أجروه» .وتأتي
تـحــذيــرات مختلف الـقــوى السياسية،
الــداخ ـل ـيــة وال ـخــارج ـيــة ،عـقــب تصاعد
دعــوات تشكيل األقاليم في البالد ،في
األيام القليلة املاضية ،في األنبار غربًا،
ً
وفي نينوى شماال.
(األخبار)

تقرير

مصير «داعش مصر» بعد الموصل :ثالثة مسارات محتملة
إلى «العمل» يصل إلى  52.504ناخبني.
وج ــرت االن ـت ـخــابــات فــي  80صـنــدوق
اق ـ ـتـ ــراع م ــوزع ــة ف ــي م ـخ ـت ـلــف أن ـح ــاء
فلسطني املحتلة .وبدأت املنافسة على
م ـن ـصــب رئ ــاس ــة الـ ـح ــزب ،ب ــن تـسـعــة
مرشحني ،استقال منهم عميرام ليفني
الــذي أعلن دعمه لغباي ،وديـنــا ديــان
التي أعلنت دعمها لهرتسوغ.
وتعليقًا على نتائج االنتخاباتّ ،
عبر
بيرتس ،عن تفاخره بـ«اإلنجاز» الذي
ح ـق ـقــه ،م ــؤك ـدًا أن ال ـف ــوز س ـي ـكــون من
نصيبه في الجولة الثانية ،ومتعهدًا
ب ــأن يـبــدأ بـعــد ف ــوزه مـعــركــة اسـتـبــدال
سلطة نتنياهو .أما هرتسوغ ،فأعرب
عن احترامه قرار الناخبنيّ ،
معبرًا في
الــوقــت نفسه عــن أسفه على املستوى
ال ـش ـخ ـص ــي والـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـفـ ـك ــري.
وفــي مــا يتعلق بمستقبله السياسي
والتنظيمي ،أوضح أنه سيتشاور مع
أصــدقــائــه حــول دعـمــه أحــد املرشحني
في الجولة الثانية.
ع ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،طــرحــت
نتائج هذه االنتخابات تساؤالت عن
مستقبل التكتل مــع ح ــزب «الـحــركــة»
الــذي تـ ُ
ـرأســه تسيبي ليفني ،في إطار
كـتـلــة «امل ـع ـس ـكــر ال ـص ـه ـيــونــي» ،الـتــي
ت ـت ـم ـثــل بـ ـ ــ 24م ـق ـع ـدًا فـ ــي ال ـك ـن ـي ـســت،
م ـ ــوزع ـ ــة ب ـ ــن  19ع ـ ـض ـ ـوًا مل ـص ـل ـحــة
«العمل» ،وخمسة أعضاء لـ«الحركة».

القاهرة ــ أحمد فوزي
ّ
بعد تقلص نفوذ تنظيم «داع ــش» واملـســاحــات التي
يسيطر عليها عقب تحرير مدينة املوصل في العراق،
ُي ـطــرح س ــؤال عــن مصير ف ــروع التنظيم فــي ال ــدول
العربية واإلسالمية ،حيث «بايعت» التنظيم جماعات
عدة ،خصوصًا في مصر التي لم تسلم من العمليات
اإلرهابية في السنوات األربــع املاضية ،تحت «رايــة»
هذا التنظيم.
وشهدت مصر ما يقارب  1329عملية إرهابية منذ
الثالث مــن تـمــوز /يوليو  2013وحتى  30حــزيــران/
يونيو  .2017لـكـ ّـن املـسـتـجــدات املـتـســارعــة األخـيــرة
التي سددت ضربات إلى التنظيم في العراق وسوريا
وح ـ ـ َّـدت م ــن رق ـعــة ان ـت ـش ــاره ،ت ـطــرح تـ ـس ــاؤالت عــدة
عما يمكن أن يحدث للتنظيمات اإلرهابية املرتبطة
بـ«داعش» في محافظة سيناء.
جماعة «أنصار بيت املقدس» التي يسميها «داعش»
«والية سيناء» ،هي الجماعة األبرز في مصر منذ عام
 .2011أعلنت مسؤوليتها عن الكثير من العمليات
اإلرهابية التي استهدفت قوات الجيش والشرطة ،بل
وهي املسؤولة عن محاولة اغتيال وزير الداخلية في
أيلول  .2013وقد أعلنت الجماعة مبايعتها ألبي بكر
البغدادي وأطلقت على نفسها اسم «والية سيناء» في
تشرين الثاني  ،2014عبر استعراض لقواتها على

منت سيارات بأعالم «داعشية».
وت ـن ـق ـســم «أنـ ـص ــار ب ـيــت املـ ـق ــدس» ب ـح ـســب أمــاكــن
ت ـم ــرك ــزه ــا الـ ـجـ ـغ ــراف ــي ،ف ـه ـن ــاك م ـج ـمــوعــة ال ـ ـ ــوادي،
م ـج ـمــوعــة امل ـن ـط ـقــة امل ــرك ــزي ــة ،م ـج ـمــوعــة ال ـص ـحــراء
الغربية ،ومجموعة منطقة الشرقية واإلسماعيلية،
باإلضافة إلــى مجموعة أخــرى من الخاليا .وظهرت
أخيرًا مجموعة «جند الخالفة» التي أكد أميرها في
حوار صحافي ،أنهم غير «أنصار بيت املقدس» وأنهم
بايعوا «داعش» أيضًا ،ما ُع ّد تمددًا آخر للتنظيم في
مصر.
يرى الباحث في مركز األهــرام للدراسات السياسية
واالستراتيجية ،أحمد كامل البحيري ،أن هناك ثالثة
مـســارات تسلكها التنظيمات التي بايعت «داعــش»،
وال سيما «أنصار بيت املقدس» في مصر و«أنصار
الشريعة» في ليبيا ،وهي تنظيمات كانت تابعة لتنظيم
«القاعدة» من قبل .ومن هنا يأتي املسار األول ،إذ إن
بإمكان البعض أن يعود إلى مبايعة «القاعدة» مثلما
يفعل حاليًا «بــوكــو حــرام» فــي نيجيريا .أمــا املسار
ّ
الثاني ،فهو أن تقوم هذه التنظيمات بحل نفسها ،مثل
«ثــوار بنغازي وســرت» وتــرك الحرية ألعضائها في
اختيار التنظيم الذي ينضمون إليه.
لـكــن امل ـســار األقـ ــوى ال ــذي يـ ّ
ـرجــح الـبـحـيــري حــدوثــه
ّ
خصوصًا ملن بايعوا «داعش» في مصر ،هو التحول
ّ
ُ
الــقـطــري ،أي أن يصبح هناك تنظيمات محلية غير

تابعة للتنظيم الرئيس .من املمكن أن تلجأ التنظيمات
ال ـص ـغ ـيــرة ف ــي م ـصــر إل ــى ه ــذ األم ـ ــر ،م ـثــل «ح ـســم»
و«لواء الثورة» و«العقاب الثوري» والعناصر السلفية
الجهادية األخــرى ،والتي قد تندمج مع «أنصار بيت
ٌ
ٌ
جديد في مصر عقب انهيار
تنظيم
املقدس» ليتكون
«داعش».
لكن كيف يؤثر هذا بحالة اإلرهاب في مصر؟ يجيب
البحيري بأنه حني ينفصل اإلرهابيون في سيناء عن
«داعــش» ،لن تنقطع صالتهم بالتنظيمات اإلرهابية
األخــرى في الـخــارج ،حيث سيظل التنسيق وتبادل
األفكار قائمًا ،كذلك إن الهيكل الجديد بعد االنضمام
واالتحاد «لن ينتج منه سوى تأكيد الستهداف األقباط
وبنية الدولة وممثليها من الجيش والشرطة» .ويرى
البحيري أنــه قــد ينتج مــن انضمام هــذه املجموعات
الصغيرة تبني خطاب مختلف عن خطابها الحالي
بعضه يتعارض مع «الحاكمية».
وكانت القوات املسلحة املصرية قد أعلنت في السابق،
مقتل خمسة من قيادات تنظيم «أنصار بيت املقدس»
في غارة جوية استهدفت معاقل التنظيم في سيناء.
وفي  2016أعلن الجيش املصري أيضًا مقتل زعيم
بيت املقدس وقتها ،أبو دعاء األنصاري ،لكن العمليات
اإلرهابية بعدها التي تبناها التنظيم أكدت أنه لم يتأثر
عمليًا ،وال يزال قادرًا على الوجود في سيناء والقيام
بعمليات إرهابية بعيدًا عنها.
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إدارة ترامب وإسرائيل:
سمنة على عسل
تأثير اللوبي اإلسرائيلي ــ
الصهيوني على السياسة
الخارجية األميركية ليس
باألمر الجديد ،لكن ّما يحدث
في عهد ترامب يبشر بشهر
عسل إسرائيلي ــ أميركي
طويل على جميع الصعد
اإلســرائ ـي ـل ـيــون راضـ ــون ع ــن دونــالــد
ت ـ ــرام ـ ــب ،بـ ــل أك ـ ـثـ ــر ،هـ ــم م ـ ـسـ ــرورون
بــأنــه يثبت يــومــا بعد يــوم "انحيازه
لهم" .هــذا ما يظهره ّ
جليًا استطالع
ال ــرأي األخـيــر ال ــذي نشرته صحيفة
"جيروزاليم بوست" ،قبل أيام ،والذي
ب ـ ّـن أن  ٪٦١م ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــن في
ال ــدول ــة ال ـع ـبــريــة ي ـ ــرون أن الــرئ ـيــس
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي وح ـ ـكـ ــوم ـ ـتـ ــه "م ـ ــوال ـ ــون
إلسرائيل" وقد ازداد التأييد ،حسب
ن ـ ـتـ ــائـ ــج االس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاع ،ب ـ ـعـ ــد زيـ ـ ـ ــارة
ت ــرام ــب لـلـكـيــان ال ـص ـه ـيــونــي .رضــى
شـعـبــي وح ـكــومــي إســرائ ـي ـلــي يـبــدو
أن ــه م ـتــن "ل ــم ي ـت ــأث ــر" ب ـتــأج ـيــل ق ــرار
ن ـق ــل الـ ـسـ ـف ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة امل ــوع ــود
ّ
إلــى الـقــدس املحتلة عـ ّـدة أشـهــر ،كما
ّ
يشير محللون إسرائيليون .أمــا في
ال ــداخ ــل األمـ ـي ــرك ــي ،ف ــاألم ــور تسير

ّ
وفــق مــا ّيتمناه اللوبي اإلسرائيلي
ّ
ال ــذي يـحــقــق ،ب ـهــدوء ،إن ـج ــازات عــدة
ّ
وخصوصًا في َســن مشاريع قوانني
طــر َحــت ف ــي ال ـكــون ـغــرس و"معظمها
ُ
سيق ّر من دون عقبات".
إع ــامـ ـي ــا ،وك ـم ــا ه ــي ال ـ ـعـ ــادة ،ي ـكــاد
ي ـغ ـيــب أي ح ــدي ــث ع ــن "الـ ـخ ــدم ــات"
ال ـ ـت ـ ــي ي ـ ـقـ ـ ّـدم ـ ـهـ ــا رئ ـ ـي ـ ــس أمـ ـي ــرك ــي
وف ــريـ ـق ــه إلس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل .فـ ـخ ــا ب ـعــض
الكتب التوثيقية وبعض األصــوات
املـ ـتـ ـف ـ ّـرق ــة ،ال أح ـ ــد ي ــأت ــي ع ـل ــى ذك ــر
سـ ـط ــوة الـ ـل ــوب ــي ال ـص ـه ـي ــون ــي عـلــى
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة،
وخصوصًا أن معظم وسائل اإلعالم
األميركية اإلخبارية منها والنقدية
وال ـت ـح ـل ـي ـل ـيــة ،س ـيــاس ـيــة وث ـقــاف ـيــة،
ت ـمـ ّـول ـهــا ج ـه ــات م ــوال ـي ــة إلســرائ ـيــل
معظمها صهيونية.
أداء هــذا اإلعــام بعد ظهور املخرج
األميركي أوليفر ستون في برنامج
"ذي لييت شو" مع ستيفن كولبرت،
قـبــل أســابـيــع ،عـلــى محطة "س ــي بي
إس" يــؤكــد ،مـ ّـرة جــديــدة ،أن ال مكان
ل ــرأي آخــر غـيــر الـســائــد عـلــى املنابر
اإلعــام ـيــة األمـيــركـيــة .س ـتــون ،الــذي
يـ ـسـ ـتـ ـع ـ ّـد إلطـ ـ ـ ــاق بـ ــرنـ ــامـ ــج خ ــاص
يتضمن سلسلة مقابالت مع الرئيس
ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتــن ّ
سجلها
مـ ـع ــه خـ ـ ــال س ـن ـت ــن ف ـ ــي م ــوس ـك ــو،
ق ــال خ ــال ظ ـه ــوره م ــع كــول ـبــرت إنــه
"ال ي ـف ـهــم ال ـع ـق ـل ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة الـتــي
تعارض سياسة الرخاء مع روسيا"،
وأجاب ان ما فاجأه خالل التصوير

مع بوتني هو "مدى تكريس الرئيس
الروسي نفسه لبالده ومدى هدوئه
ول ـب ــاق ـت ــه… رغـ ــم ت ـع ـ ّـرض ــه لـحـمــات
إعــام ـيــة م ــؤذي ــة" .ك ــام س ـتــون غير
املــألــوف عــن شـخــص سـعــت املاكينة
اإلع ــامـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى تـشــويــه
صورته على مدى سنوات ،ودعوته
إلــى اعتماد سياسة إيجابية تجاه
روس ـي ــا ،تـلـتــه مــوجــة م ــن الـسـخــريــة
ب ـ ــدأت ف ــي االسـ ـت ــودي ــو م ـن ــذ لـحـظــة
إب ـ ـ ـ ـ ــداء سـ ـ ـت ـ ــون رأي ـ ـ ـ ــه أم ـ ـ ـ ــام املـ ــذيـ ــع
ً
وال ـج ـم ـه ــور ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى ع ـنــاويــن
أبـ ـ ــرز ال ـص ـح ــف ف ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي.
مـعـظــم الـصـحــف جـعـلــت مــن املـخــرج
الـحــائــز جــائــزة أوس ـكــار "أضـحــوكــة"
ّ
ملجرد إطــاق أفكار مغايرة عن تلك
ّ
َّ
املعلبة املعممة في الشارع األميركي
وف ــي الـ ــدول املـتـلـقـيــة ل ـهــا .أس ــوأ من
ذل ــك ،فـقــد تـجــاهــل اإلعـ ــام مــا سـ ّـرب
عن قيام "سي بي إس" باقتطاع جزء
م ــن ك ــام س ـتــون ي ـقــول فـيــه ملضيفه
ال ـش ـه ـيــر إن "إس ــرائـ ـي ــل ت ـتــدخــل فــي
االنـتـخــابــات األمـيــركـيــة أكـثــر بكثير
من روسيا… فلماذا ال تسألني عن
الـتــدخــل اإلســرائـيـلــي أي ـضــا؟" .لــم يـ َـر
اإلعـ ــام األم ـيــركــي فــي اق ـت ـطــاع كــام
امل ـخ ــرج أي ت ـع ـ ّـد ع ـلــى ح ــري ــة ال ــرأي
واإلعالم ،فاكتفت مواقع قليلة بنقل
مــا ُس ـ ّـرب مــن بعض الـحــاضــريــن في
االستوديو عن الفقرة املحذوفة.
ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـي ــة ،انـهـمـكــت
معظم وســائــل اإلع ــام أخـيـرًا بــإبــراز
اإلن ـجــازات السياسية واالقتصادية

ل ـ ــزي ـ ــارة تـ ــرامـ ــب وف ــريـ ـق ــه لـلـمـمـلـكــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة والـ ـكـ ـي ــان اإلس ــرائ ـي ـل ــي
الشهر املاضي ،من دون اإلشــارة إلى
بعض الجوانب األخرى لتلك الزيارة.
ف ــإنـ ـج ــاز ص ـف ـق ــات ال ـ ـسـ ــاح امل ـب ـ َـرم ــة
ّ
مــع دول ال ـشــرق األوسـ ــط ،الـتــي هلل
لها اإلع ــام الـســائــد ،رافقها مشروع
قــانــون ط ــرح فــي الـكــونـغــرس الشهر
املــاضــي ُي ـلــزم واشـنـطــن بــ"اسـتـشــارة
إس ــرائ ـي ــل ق ـبــل ال ـس ـم ــاح ب ــإت ـم ــام أي
صـ ـفـ ـق ــة س ـ ـ ـ ــاح إل ـ ـ ـ ــى دول ال ـ ـشـ ــرق
األوسـ ـ ـ ـ ــط" .م ـ ـشـ ــروع الـ ـق ــان ــون الـ ــذي
أشــاد به اإلعــام اإلسرائيلي ،أضاف
بند "استشارة إسرائيل مسبقًا" إلى
الـ ـت ــزام واش ـن ـطــن م ـنــذ ع ـهــد دون ــال ــد
ري ـ ـغـ ــن" ،ب ـ ـمـ ــراعـ ــاة ت ـ ـفـ ـ ّـوق إس ــرائ ـي ــل
بنوعية الـســاح ،مقارنة مع السالح
الذي يمكن أن ّ
تزود به واشنطن دول
املـنـطـقــة" .م ـشــروع قــانــون آخ ــر وافــق
عليه مجلس النواب باإلجماع ورفع
إلــى مجلس الشيوخ الشهر املاضي
أيـ ـض ــا ،ي ـل ــزم ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـيــرك ـيــة
ب ــرص ــد "الـ ـتـ ـح ــدي ــات األمـ ـنـ ـي ــة ال ـتــي
تواجه املجتمع اليهودي في أوروبــا
والقوى األمنية في مناطق سكنهم"
ومراقبة "الجهود األوروبية املبذولة
لـلـتـثـقـيــف حـ ــول مـ ـع ــاداة ال ـســام ـيــة"،
كما يطالب الدول األوروبية "بوضع
ت ـع ــري ــف م ـ ّ
ـوح ــد مل ـ ـعـ ــاداة ال ـس ــام ـي ــة".
أمـ ــا املـ ـش ــروع األبـ ـ ـ ــرز ،ف ـهــو م ـشــروع
"م ـجــاب ـهــة ن ـش ــاط ــات إيـ ـ ــران لــزعــزعــة
االسـتـقــرار  ،"٢٠١٧وال ــذي يــرمــي إلى
زيادة العقوبات على إيران" .التهديد

اإليــرا ُنــي ّلـلــواليــات املتحدة محدود،
وقـ ــد ض ــخ ــم ح ـج ـمــه م ــن ق ـبــل الـ ــدول
امل ـ ـجـ ــاورة ل ـهــا كــاملـمـلـكــة ال ـس ـعــوديــة
التي تتشارك وإسرائيل العداء لها"،
قال أحد العاملني السابقني في وكالة
االستخبارات املركزية.
إح ـ ــدى ن ـتــائــج ال ـت ـمــاهــي الـسـيــاســي
األمـيــركــي ـ ـ اإلسرائيلي خــال العهد
الـحــالــي أي ـضــا ،م ـشــروع استيطاني
إســرائ ـي ـلــي ت ــراف ــق م ــع زيـ ــارة تــرامــب
لفلسطني املحتلة ،ويقضي بإنشاء

تقرير

كيم جونغ أون:
هداياي لـ«أوالد الزنا» ستتواصل
اختارت اإلدارة األميركية
«ضبط النفس» ومناورات
مع كوريا الجنوبية ،ردًا على
التجربة الصاروخية األخيرة
التي أجرتها كوريا الشمالية.
عما ّ
يعبر هذا الخيار ّ
وال ّ
صرح
به دونالد ترامب قبل أشهر
قليلة ،عندما ّ
هدد بيونغ يانغ
بضربة عسكرية
ب ـعــد أق ــل م ــن  24س ــاع ــة ع ـلــى تـجــربــة
ال ـص ــاروخ البالستي الـعــابــر لـلـقــارات
التي أجرتها كــوريــا الشمالية ،قامت
القوات األميركية والكورية الجنوبية
بــإطــاق ع ـ ّـدة صــواريــخ قصيرة املــدى
سقطت فــي بحر الـيــابــان ،فــي مناورة
تحاكي هجومًا على كوريا الشمالية.
وعلى الرغم ّ
مما تمثله هذه املناورات
مــن «رســالــة تـحــذيــر قــويــة» ،عـلــى حــدّ
ت ـع ـب ـيــر وك ــال ــة «ي ــونـ ـه ــاب» ال ـك ــوري ــة
الجنوبية ،إال أن املفارقة التي فرضتها
كــوريــا الشمالية بتجربتها األخـيــرة،

ّ
تـمــثـلــت فــي تسجيل ه ــدف جــديــد في
شـ ـب ــاك ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ترامب ،بإثبات عدم قدرته على مالءمة
ّ
خطابه مــع الــواقــع ،بعدما ظــن العالم
قبل ثالثة أشهر أنه أمام حرب عاملية
ستعقب تهديداته بقصف بيونغ يانغ
ردًا على أي تجارب صاروخية جديدة.
انـكـفــأت تـهــديــدات تــرامــب إل ــى «خـيــار
بضبط النفس» ومناورات ،وتحذيرات
لبكني ،ومطالبة بجلسة طارئة ملجلس
األم ــن .وإذا مــا ظفر بـشــيء ،فبـ«هدية
ألوالد ال ــزن ــا األمـ ـي ــركـ ـي ــن» ف ــي عـيــد
اسـتـقــالـهــم ،بـحـســب م ــا نـقـلــت وكــالــة
األن ـبــاء الــرسـمـيــة عــن الــزعـيــم الـكــوري
ً
الـشـمــالــي كـيــم جــونــغ أون ،فـضــا عن
دعوات من دول ّ
عدة من بينها الصني،
ّ
تـحــث بـيــونــغ يــانــغ عـلــى ع ــدم انتهاك
ق ــرارات األمــم املتحدة ،في مقابل نداء
مــن وزيــر خارجيته ريكس تيلرسون
ّ
لتحرك عاملي ،على اعتبار أن تجربة
الصاروخ البالستي تشكل «تصعيدًا
النووي».
للتهديد
ّ
تـيـلــرســون ح ــذر ،فــي ب ـيــان ،مــن أن أي
دول ـ ــة تـسـتـضـيــف ال ـع ـم ــال ال ـك ــوري ــن
الشماليني ،أو ّ
تقدم دعمًا اقتصاديًا أو
عسكريًا لبيونغ يانغ أو تتقاعس عن
تنفيذ عقوبات األمم املتحدة« ،تساعد
بذلك وتعني نظامًا خطيرًا» .وامتدادًا
لـهــذا الـتـحــذيــر ،ولــابـتــزاز ال ــذي عــادة
ما يعتمده ،اتهم ترامب الصني ،أمس،

بنسف جهود الــواليــات املتحدة على
ص ـع ـيــد م ــواج ـه ــة ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة،
مــن خــال تعزيز مبادالتها التجارية
معها .وكتب على صفحته على موقع
«ت ــوي ـت ــر» ،قـبــل ب ــدء رحـلـتــه الــرسـمـيــة
الثانية إلى الخارج للمشاركة في قمة
العشرين في هامبورغ في أملانيا ،أن
«التجارة بني الصني وكوريا الشمالية
ازدادت  %40على األقل في الربع األول.
ثــم يـقــال إن الـصــن تـعـمــل مـعـنــا .لكن
كان علينا أن نحاول».
ث ـ ـ ـ ّـم اسـ ـتـ ـكـ ـم ــل «ال ـ ـس ـ ـلـ ــك ّ الـ ـعـ ـسـ ـك ــري»
الخطاب األميركي املتشنج ،بالترويج
إلب ـ ـق ـ ــاء األم ـ ـ ـ ـ ــور مـ ـفـ ـت ــوح ــة عـ ـل ــى كــل
االح ـت ـمــاالت .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،صـ ّـرح
ق ــائ ــد ال ـ ـقـ ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ك ــوري ــا
الجنوبية الجنرال األميركي فينسنت
ب ــروك ــس ،ب ــأن «ض ـبــط الـنـفــس خـيــار،

التجربة البالستية
«هدية ألوالد الزنا
األميركيين» في عيد
استقاللهم

ص ــل ب ـ ــن الـ ـه ــدن ــة وإطـ ـ ــاق
وهـ ـ ــو ي ـف ـ ّ
النار» .وحذر من أن «إطالق صواريخ
بــالــذخ ـيــرة الـحـيــة دل ـيــل عـلــى قــدرتـنــا
عـلــى تـعــديــل خ ـيــارنــا ،بـحـســب أوام ــر
ال ـ ـقـ ــادة امل ـح ـل ـيــن ل ـل ـت ـح ــال ــف» ،وذل ــك
ف ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت أوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت فـ ـ ـي ـ ــه رئ ـ ــاس ـ ــة
أرك ــان ال ـق ــوات ال ـكــوريــة الـجـنــوبـيــة أن
التدريبات «أثبتت القدرة على توجيه
ضربة ّ
محددة بدقة إلى القيادة العامة
للعدو في حال الطوارئ».
مع ذلك ،أبدى الرئيس الكوري الجنوبي
مــون جــاي ان ،عــدم رض ــاه عــن أسلوب
التعاطي الحالي مع بيونغ يانغ ،وقال
«االستفزاز الخطير من قبل الشمال
إن
ّ
ّ
منا ّردًا أكثر من ّ
مجرد بيان».
يتطلب
وي ــأت ــي ذل ــك ف ــي وق ــت ش ــدد فـيــه وزي ــر
الـخــارجـيــة الــروســي سـيــرغــي الف ــروف
عـلــى أن ب ــاده وال ـصــن تـعــارضــان أي
م ـحــاولــة لـحــل أزمـ ــة ك ــوري ــا الشمالية
بالقوة أو من خالل خنقها اقتصاديًا.
وق ــال الف ــروف فــي مؤتمر صحافي إن
«مهمة نــزع الـســاح ال ـنــووي مــن شبه
الجزيرة الكورية بأكملها ،ال يمكن وال
يجب أن يستخدم كذريعة
ملـ ـح ــاوالت تـغـيـيــر ال ـن ـظ ــام ف ــي كــوريــا
الشمالية» ،مؤكدًا أن «هذا هو موقفنا
املشترك».
ّ
روسـ ـي ــا أيـ ـض ــا ،ح ـ ــذر امل ـت ـح ــدث بــاســم
ال ـكــرم ـلــن دم ـي ـتــري بـيـسـكــوف جميع
األطـ ـ ــراف املـعـنـيــة م ــن ات ـخ ــاذ خـطــوات

تـفــاقــم التصعيد فــي ح ــدة الـتــوتــر في
شبه الجزيرة الكورية .وقال إن «الخطة
املشتركة التي توصلت إليها موسكو
وبكني الثالثاء ،تعكس ّ
تمسك الدولتني
ب ـمــوق ـف ـه ـمــا الـ ـث ــاب ــت وامل ـ ـ ـتـ ـ ــوازن إزاء
التسوية فــي شبه الـجــزيــرة الـكــوريــة»،
مـ ـش ــددًا ع ـل ــى أن روسـ ـي ــا والـ ـص ــن ال
تـخـفـيــان قلقهما ح ـيــال آخ ــر ت ـطــورات
األوضاع في املنطقة.
ويـ ـشـ ـك ــل امـ ـ ـت ـ ــاك ك ـ ــوري ـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة
صـ ــاروخـ ــا بــال ـس ـت ـيــا عـ ــاب ـ ـرًا ل ـل ـق ــارات
يمكن ت ــزوي ــده ب ــرأس نــوويــة منعطفًا
مهمًا .وكــان ترامب ّ
تعهد بأن ذلك «لن
ي ـح ـصــل» ،إال أن ال ـعــديــد م ــن الـخـبــراء
ق ــال ــوا إن ص ـ ــاروخ «ه ــواس ــون ــغ ـ ـ ـ »14
يمكنه بلوغ آالسكا .وفي هذا السياق،
نـقـلــت شـبـكــة «س ــي ان ان» ع ــن خـبــراء
ف ــي ال ـب ـن ـتــاغــون قــول ـهــم إن ال ـص ــاروخ
ّ
الكوري الشمالي الجديد شكل مفاجأة
ل ــواشـ ـنـ ـط ــن ،وه ـ ــو ي ـن ـت ـم ــي ،بـحـســب
الـتـقـيـيـمــات ،لـفـئــة ج ــدي ــدة نــوع ـيــا من
الـصــواريــخ الكورية الشمالية .ونقلت
ال ـق ـنــاة ع ــن م ـس ــؤول أم ـيــركــي قــولــه إن
واشـ ـنـ ـط ــن واثـ ـق ــة بـ ـق ــدر ك ـب ـيــر م ــن أن
الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ كان
ً
عابرًا للقارات فعال .وأوضـحــت القناة
أن الخبراء العسكريني األميركيني لم
ي ـكــونــوا ع ـلــى ع ـلــم بـتـطــويــر م ـثــل هــذا
الصاروخ في كوريا الشمالية.
(األخبار)
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العالم

◄ وفيات ►

يكاد يغيب أي حديث عن الخدمات التي ّ
يقدمها رئيس أميركي وفريقه إلسرائيل (عن الويب)

◄ ذكرى ►

هناك ُمشروع
قانون يلزم واشنطن
باستشارة إسرائيل بأي
صفقة سالح

بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة
لوفاة فقيدنا الغالي املرحوم
الشيخ محمد رؤوف مرتضى الحر
فــإن زوجته عائدة يونس وأوالده
املحامي حسني ووسيم ودياال
يدعون األهل واألصدقاء واملعارف ،
أن يذكروه في أدعيتهم وصلواتهم،
ويهدوه ثواب سورة الفاتحة

 ١٨٠٠وحـ ـ ــدة اس ـت ـي ـطــان ـيــة ج ــدي ــدة
وه ــو امل ـش ــروع األك ـب ــر مـنــذ س ـنــوات،
"ال ـج ــرأة اإلســرائـيـلـيــة االستيطانية
هـ ــذه سـبـبـهــا م ــواق ــف إدارة تــرامــب
املوالية إلسرائيل وصمت املسؤولني
األمـ ـي ــركـ ـي ــن ال ـح ــال ـي ــن تـ ـج ــاه ب ـنــاء
املستوطنات" يــرى الـبـعــض .السعي
إلرض ـ ـ ـ ـ ــاء إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل أنـ ـت ــج
ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــم ّ
أي ـض ــا ت ـع ــث ـرًا ف ــي م ـلــف امل ـف ــاوض ــات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ـ ـ ـ الـفـلـسـطـيـنـيــة ،حيث
ابـتـعــدت ت ـصـ ّـرفــات مـبـعــوثــي تــرامــب
وامل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ــن املـ ـ ـ ـل ـ ـ ــف جـ ـ ـ ــارد
ك ــوش ـن ــر وج ـي ـس ــون غ ــري ـن ـب ــات عــن
الدبلوماسية والحياد ،وبدا واضحًا
انحيازهما ملصلحة إسرائيل ،األمر
ّ
أك ــده وانتقده مفاوضون أميركيون
س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــون .ف ـب ـي ـن ـم ــا سـ ـ ـ ــاد الـ ـت ــوت ــر
واالستياء في الجانب الفلسطيني،
ش ـهــد ال ـج ــان ــب اإلس ــرائ ـي ـل ــي ســامــا
حارًا وعناقًا وزيارة ّ
ّ
حج.
(األخبار)

يصادف نهار األحد  9تموز 2017
ذكرى مرور أربعني يومًا على وفاة
فقيدنا الغالي

أسد الله علي شراره
مدير عام إدارة األبحاث والتوجيه
ورئيس التفتيش املركزي باإلنابة
سابقًا
زوجته :نهدية مراد
أب ـن ــاؤه :املـهـنــدس ج ـهــاد ،املهندس
هشام ،األستاذ معن واألستاذ فؤاد
أش ـق ــاؤه :املـحــامــي ط ــال ،األسـتــاذ
رجاء ،األستاذ وائل ،حسن وأسامه
شقيقاته :آمال ،إحسان وهادية
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـمــة ستتلى
ايـ ــات م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم ومـجـلــس
عزاء عن روحه الطاهرة من الساعة
ال ـخ ــام ـس ــة ح ـت ــى ال ـس ــاب ـع ــة م ـس ـ ً
ـاء
فــي جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،الرملة البيضاء ،تجاه امن
الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون آل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراره ،آل مـ ـ ــراد
وأنسباؤهم.

استراحة
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أفقيا

 -1ممثل لبناني من ّ
رواد املسرح العربي أسس فرقة للتمثيل سنة  -2 – 1912شجرة
ّ
الـســام – مــن أدوات متسلقي الجبال –  -3مــن مستلزمات البناء – حـيــوان يمتاز
بالبدن الطويل واألطراف القصيرة طويل الذيل وجوده شائع في أوروبا ومعروف
فــي لبنان بــإســم الـغـ ْ
ـريــر –  -4وال ــد – مــن الفاكهة – مرتفع مــن األرض –  -5أحــرف
متشابهة – صــوت اإلنفجار –  -6مــاركــة سجائر – الجاهل الــذي ال دراي ــة لــه – -7
ّ
وتلهب –
كوكب زحــل هو أكبر ثاني كوكب في املجموعة الشمسية –  -8إضطرم
ّ
خفي وغير ظاهر –  -9خالف خسارة – ضمير منفصل – سقي النبات
عبودية –
–  -10رفيق املحدلة أصبح اليوم يشكل جزءًا من التراث اللبناني

عموديًا

 -1أرخبيل إسباني في املحيط األطلسي أهــم مدنه الس باملاس –  -2من ضواحي
لندن – بئر عميقة –  -3كتلة عربات أو صف سـ ّـيــارات – مـ ّـس الشيء – زار األماكن
املقدسة –  -4فضاء واســع – أشــار بإصبعه الى مكان معني – مقياس مساحة – -5
أض ــاء – كـمــال وخـلــو مــن العيب أو معرفة كاملة باللغة –  -6اإلس ــم األول للرسام
اإلسباني الراحل بيكاسو – ضمير متصل –  -7يغضب ويغتاظ – ُيستعمل لنخل
الطحني –  -8من الحيوانات املفترسة تتواجد في لبنان – مدينة مصرية بمحافظة
قنا على النيل –  -9أشبع من شرب املاء – غناء وجمال الصوت –  -10مدينة عراقية
على حدود إيران

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2620
1

حلول الشبكة السابقة

 -1الفايسبوك –  -2اكواريوم –  -3أكروم – أسفي –  -4خوار – الكرش –  -5طرد – ي ي ي ي –
 -6بيانو – تل –  -7يم – رسب –  -8طب – رحم – أخي –  -9الوس – صباح –  -10أحمد بن بلال

عموديًا

 -1األخطبوط –  -2كوري – بلح –  -3فاراداي – أم – ّ -4
أكور – نمرود –  -5يوم – يو – حسب – -6
سا – اي – رم –  -7بر الياس – ّ
صب –  -8ويسكي – بابل –  -9كوفر – خال –  -10ميشال شيحا

حل الشبكة 2619

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أديــب وناقد ومترجم ودبلوماسي ســوري ( .)1976-1921عمل ّ
مدرسًا
ً
للفلسفة ثم عميدًا لكلية التربية فوزيرًا للمعارف وسفيرًا ممثال لبالده
في الخارج
 = 3+1+8+6+5التصوير ■  = 9+6+2+4نهر بــن منشوريا وكــوريــا ■
 = 11+10+7إمارة عربية

حل الشبكة الماضية :ميلوش فورمان

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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الخميس  6تموز  2017العدد 3217

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

بالغ رقم6/2 :
تـعـلــن وزارة االتـ ـص ــاالت بــان ـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا مــن 2017/07/15
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس
عن شهر حزيران عام 2017
باإلضافة الى كشوفات الفواتير املتأخرة
غير املـســددة ،ولقد حــددت مهلة اقصاها
 2017/08/14لتسديد هذه الكشوفات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني عن
الــدفــع بــات ـجــاه واح ــد «لــاسـتـقـبــال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2017/08/16
 2ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املـشـتــركــن املتخلفني
عــن الــدفــع باالتجاهني اعتبارًا مــن تاريخ
 2017/09/01وتستوفى الغرامة عن إعادة
وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا من هذا
التاريخ.
 3ـ ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة مــؤقـتــة
بـعــد م ــرور شـهــر واح ــد عـلــى تــاريــخ قطع
االشتراك اعتبارًا من  2017/10/02ويعاد
وصـلــه بعد تسديد املـتــأخــرات املستحقة
إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى رسـ ـ ــم اع ـ ـ ـ ــادة وصـ ـ ــل ال ـخ ــط
( 11.000ل.ل ).وذل ــك حتى تــاريــخ اإللـغــاء
النهائي (.)2017/12/01
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد
مــرور شهرين على تــاريــخ اإللـغــاء املؤقت
اعتبارًا من تاريخ  2017/12/01وتستوفى
غرامة قدرها ( )%2شهريًا وتحرر االرقام
املـ ـلـ ـغ ــاة وتـ ـحـ ـص ــل امل ـ ـتـ ــأخـ ــرات ب ــال ـط ــرق
القانونية املعمول بها.
استنادًا الى املادة  45من قانون املحاسبة
العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ي ـ ـحـ ــرم املـ ـشـ ـت ــرك املـ ـلـ ـغ ــى رق ـ ـمـ ــه مــن
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد
جميع الفواتير املستحقة عليه.
م ــاح ـظ ــة :أ ـ ـ ـ ـ ت ـق ـطــع خ ـط ــوط املـشـتــركــن
املتخلفني عن دفع فاتورة هاتف شهر ايار
عام  2017باتجاه واحد «لالستقبال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2017/07/15
ب ـ ـ يمكن للمشتركني املـلـغــاة خطوطهم
وال ــذي ــن ل ــم ي ـس ــددوا فــوات ـيــرهــم املـتــأخــرة
املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـ ــى ت ـق ـس ـي ــط املـ ـ ـت ـ ــأخ ـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شــارع ريــاض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمـكــانـيــة تـســديــد الـفــواتـيــر عـبــر الــوســائــل
التالية:
ـ ـ ـ ل ــدى اي ص ـن ــدوق م ــن ص ـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة ل ــوزارة االتـصــاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ ـ ل ــدى أي م ـصــرف عـبــر تــوطــن الـفــاتــورة
مـقــابــل  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ مـكــاتــب  :LibanPostمـقــابــل  2.000ل.ل.
لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو بكلفة  1.500ل.ل.
للفاتورة الــواحــدة عبر االش ـتــراك بخدمة
«ج ـبــايــة م ــن ال ـع ـن ــوان» (ل ــاش ـت ــراك بـهــذه
الخدمة يمكن االتصال بالرقم 01/629629
ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ ـ مـكــاتــب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ ـ مـكــاتــب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون BOB
 FINANCEبـكـلـفــة  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة
الواحدة.
إمـكــانـيــة ال ـح ـصــول عـلــى قـيـمــة الـفــواتـيــر:
عبر االت ـصــال على املجيب الـصــوتــي رقم
 1515أو عبر صفحات االنترنت الخاصة
ب ــال ــوزارة ( )mpt.gov.lbوهـيـئــة أوج ـيــرو
(.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم رقم
( 93/4565املـ ــادة الـثــالـثــة م ـنــه) وتعديله
ب ــامل ــرس ــوم  11682ت ــاري ــخ 1998/01/30
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر لإلعتراض
بعد إنتهاء املهلة املحددة للدفع واملذكورة
اعاله ،ووجوب تقديم طلب االعتراض في
املنطقة الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُي ـط ـلــب م ــن امل ـش ـتــركــن الـ ـك ــرام ال ـت ـجــاوب
السريع مع مضمون هذا البالغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  28حزيران 2017
املدير العام إلستثمار وصيانة املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 1278
إعالن مناقصة عمومية
تـعـلــن بـلــديــة ب ـيــروت عــن إجـ ــراء مناقصة

عمومية الـعــائــدة لتلزيم اش ـغــال صيانة
وتأهيل عــام ضمن حديقة مــار نقوال في
بيروت.
وذلــك في تمام الساعة الثانية عشرة من
ظهر يــوم الثالثاء الــواقــع فــي ،2017/8/8
في مقر املجلس البلدي ـ ـ الكائن في مركز
الـقـصــر الـبـلــدي فــي وس ــط مــديـنــة بـيــروت
التجاري ـ ـ شارع ويغان ـ ـ الطابق الثاني،
وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
وي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
امل ـن ــاق ـص ــة االط ـ ــاع ع ـل ــى دف ـت ــر ال ـش ــروط
ال ـعــائــد ل ـهــا ف ــي مـصـلـحــة أم ــان ــة املـجـلــس
البلدي (الغرفة  )203على العنوان أعاله،
وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
تـ ـ ـ ــودع ال ـ ـع ـ ــروض خـ ـ ــال أوق ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــدوام
الرسمي فــي الـصـنــدوق الـخــاص املوجود
في مصلحة أمانة املجلس البلدي ،وذلك
قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة مــن آخ ــر يــوم
عمل يسبق اليوم املحدد إلجراء الصفقة.
بيروت في  3تموز 2017
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 1282
مناقصة عامة
رقم /3057م ع إ/م م3/
الساعة التاسعة من نهار الخميس الواقع
ف ــي  2017/7/20تـ ـج ــري وزارة ال ــدف ــاع
الوطني ـ ـ املديرية العامة لإلدارة ـ ـ مصلحة
الـعـتــاد فــي قــاعــة املـنــاقـصــات الـكــائـنــة في
مبنى عفيف معيقل ـ ـ أول طــريــق الحدت
م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة ل ـت ـلــزيــم :تـحـقـيــق ركــائــم
لصالح الجيش لعام .2017
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /2م ع
إ/م ع 1/تاريخ 2017/2/1
يـمـكــن ملــن يــرغــب االش ـت ــراك فــي املناقصة
الـعــامــة ه ــذه االط ــاع عـلــى دفـتــر الـشــروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ـ ــإدارة ـ ـ
مصلحة الـعـتــاد فــي مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة ال ــدفــاع الــوطـنــي ـ ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـ ــإدارة ـ ـ ـ مـصـلـحــة املــال ـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
ي ـجــب ان ت ـصــل عـ ــروض امل ـت ـع ـهــديــن قبل
الـســاعــة الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/7/4
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 1287
إعالن
يعلن رئيس مجلس بلدية الحازمية عن
اجــراء مناقصة عامة لتلزيم تنفيذ مركز
الرعاية الصحية في الحازمية.
وفقًا لقرار املجلس البلدي رقم  154تاريخ
 2017/6/6املصدق برقم /1141ب2017/
تاريخ  2017/6/23ولدفتر الشروط املرفق.
الـ ــزمـ ــان :الـ ـث ــاث ــاء  2017/7/25ال ـســاعــة
الحادية عشرة صباحًا.
املكان :مركز بلدية الحازمية.
يمكن االط ــاع عـلــى دفـتــر ال ـشــروط خــال
ال ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ت ـق ـبــل الـ ـع ــروض لـغــايــة
الـســاعــة الثانية عـشــرة مــن اخــر يــوم عمل
يسبق تاريخ اجراء املناقصة.
رئيس بلدية الحازمية
جان الياس األسمر
التكليف 1238
إعالن
ّ
ت ـع ـل ــن بـ ـل ــدي ــة املـ ـنـ ـص ــوري ــة ـ ـ ـ ـ ـ املـ ـك ــل ــس ـ ـ ـ
الديشونية ،أنها وضعت قيد التحصيل
جداول الرسوم البلدية على أبنية السكن
وغـيــر السكن وصيانة املـجــاري واإلعــان
لعام .2017
ّ
فـعـلــى امل ـكــل ـفــن وجـ ــوب ت ـســديــد ال ــرس ــوم
امل ـت ــوج ـب ــة ع ـل ـي ـهــم ب ـم ــا ف ـي ـه ــا ال ـس ـن ــوات
السابقة خالل مدة شهرين من تاريخ نشر
ه ــذا االعـ ــان فــي ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة وكــل
تأخير عن الدفع ضمن هذه املهلة يخضع
لغرامة تأخير قدرها  %2شهريًا.
ويعتبر هذا االعالن بمثابة انذار شخصي
عن جميع الرسوم املتوجبة وقاطعًا ملرور
الزمن.
تاريخ2017/6/28 :
ّ
رئيس بلدية املنصورية ـ ـ املكلس ـ ـ
الديشونية
وليم فريد الخوري
التكليف 1242

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
طـلــب بـســام بـيـضــون ملوكلته يـمــان عبده
سند تمليك بدل ضائع  B 6838/4منطقة
زيتون طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
طـلــب اح ـمــد جـمـعــة ال ـف ـتــال بــاالصــالــة عن
نـفـســه وملــوك ـل ـتــه عــرب ـيــة االح ـ ــدب لـلـعـقــار
 1278بساتني امليناء وطالب احمد جمعة
ال ـف ـتــال واح ـمــد جـمـعــة ال ـف ـتــال ملوكليهما
رام ــي عـبــدو شــاهــن للعقار A 3568 /12
و  B 3568/9و 3198/47بساتني طرابلس
سندات تمليك بدل ضائع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن بيع سيارة
صــادرة عن دائــرة تنفيذ النبطية برئاسة
القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2015/132
تباع باملزاد العلني الجمعة 2017/7/14
الـســاعــة  11.30ظـهـرًا س ـيــارة املـنـفــذ عليه
ح ـس ــن م ـح ـمــد ع ـل ــوش اوبـ ـ ــل VECTRA
ً
صنع  1996رقم 142396ن تحصيال لدين
املنفذ بنك االعتماد البالغ  4.627.395ل.ل.
عــدا الـفــوائــد والـلــواحــق ،واملخمنة بمبلغ
 2500د.أ .وامل ـط ــروح ــة بـمـبـلــغ  1500د.أ.
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب رعد ـ ـ كفرجوز مصحوبًا
بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو ش ــك م ـق ـبــول و %5رســم
بلدي.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
تبليغ فقرة حكمية
تبلغ الى :سعد ومخايل بن سعيد متى
نبلغكما ان ــه بـتــاريــخ  2017/2/16صــدر
قرار برقم  2017/31عن محكمة استئناف
بعبدا عـقــاري فــي االستئناف رقــم اســاس
 2016/82املـ ـق ــدم م ــن ن ــاص ـي ــف وجـ ــورج
متى وبوجهكما قضى بتصديق الحكم
املستأنف وبعد قبول االستئناف جزئيًا
تعديله لجهة قيمة ب ــدل ال ـطــرح املـحــددة
كأساس للبيع في املزايدة االولى فتصبح
ً
 144980دوالر بدال من  164740دوالر ورد
كل ما زاد وخالف.
رئيسة القلم
تانيا زخور
تبليغ فقرة حكمية
محكمة بداية جبل لبنان الثالثة في بعبدا
بــرئــاســة الـقــاضــي محمد وس ــام املرتضى
تــدعــو املــدعــى عليه محمد محمود سليم
واملـطـلــوب ادخالهما علي وحـســن حسن
زي ـت ــون لـتـبـلــغ الـ ـق ــرار  2017/108تــاريــخ
 2017/4/6الصادر بالدعوى 2009/1719
املقدمة مــن املــدعــي سلمان كامل شحرور
والرامي الى رد الدعوى الرامية الى الزامكم
بتسجيل الشقة الكائنة في الطابق الثالث
ال ـج ـنــوبــي ال ـب ـلــوك ال ـشــرقــي أ م ــن الـعـقــار
 /6935الشياح على إسم املدعي.
م ـه ـلــة االس ـت ـئ ـن ــاف  30ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ
النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
تبليغ مجهول مقام
محكمة بداية جبل لبنان الثالثة في بعبدا
بــرئــاســة الـقــاضــي محمد وس ــام املرتضى
تدعو املدعى عليها شركة قازان للهندسة
واملقاوالت بواسطة من يلزم لتبلغ اوراق
الــدعــوى  2011/3293املـقــدمــة مــن املــدعــي
محمد صفوة ابراهيم باشا والرامية الى
الزامك بالتضامن مع باقي املدعى عليهما
بـتـسـجـيــل امل ـس ـتــودع ال ـكــائــن ف ــي الـطــابــق
السفلي الجهة الجنوبية من العقار /892
األمراء على اسم املدعي.
يـجــب حـضــور مــن يمثل الـشــركــة ال ــى قلم
ه ــذه املـحـكـمــة لتبلغ االوراق خ ــال مهلة
عشرون يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
تبليغ فقرة حكمية
محكمة بداية جبل لبنان الثالثة في بعبدا

بــرئــاســة الـقــاضــي محمد وس ــام املرتضى
تــدعــو املـسـتــدعــى بــوجـهـهــم ف ــؤاد وف ــوزي
وأدمـ ـ ــا ون ـت ـلــي وام ـي ـل ـيــا ول ـي ـن ــدا وأول ـغ ــا
اسبر شقير وسلوى جورج نحاس وإدي
ج ـ ــورج وه ـب ــه لـتـبـلــغ الـ ـق ــرار 2017/232
تــاريــخ  2017/6/15الـصــادر باالستدعاء
 2016/1099امل ـق ــدم م ــن املـسـتــدعــي أدي ــب
شكيب الجردي والرامي الى ازالة الشيوع
في العقار  1/63العمروسية وبيعه باملزاد
العلني بمبلغ وقدره  10800دوالر أميركي
او مــا يـعــادلــه بــالـلـيــرة اللبنانية بتاريخ
البيع وتــوزيــع الحاصل بــن الـشــركــاء كل
بنسبة حصته في امللك.
م ـه ـلــة االس ـت ـئ ـن ــاف  30ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ
النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن عن وضع
جداول التكليف األساسية قيد التحصيل
ي ـع ـلــن رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة امل ــري ـج ــة تـحــويـطــة
الـ ـغ ــدي ــر والـ ـلـ ـيـ ـلـ ـك ــي ع ـ ــن وض ـ ــع ج ـ ــداول
التكليف االساسية لكافة الرسوم البلدية
ً
عن عــام  2017قيد التحصيل عمال بنص
املــادة  104من قانون الرسوم البلدية رقم
 88/60ويلفت النظر الى ما يلي:
ً
ً
أوال :ع ـمــا ب ـنــص امل ـ ــادة  106م ــن قــانــون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فــورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خــال مهلة شهرين من
تاريخ االعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثــانـيــا :عـمــا بـنــص امل ــادة  109مــن قــانــون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60تفرض غرامة
تأخير وقدرها ( %2إثنان باملائة) عن كل
شهر تأخير عن املبالغ التي ال تسدد خالل
املهلة املبينة في البند األول اعاله ،ويعتبر
ً
كسر الشهر شهرًا كامال.
رئيس
بلدية املريجة تحويطة الغدير والليلكي
األستاذ سمير وديع بوخليل
نشر خالصة استدعاء
بتاريخ  2017/5/4صدر عن رئيس الغرفة
االبـتــدائـيــة فــي بعلبك ق ــرارًا قـضــى بنشر
خالصة االستدعاء املقدم من زينة وفيق
ن ــاص ــر ب ــوك ــال ــة إ .م ـل ـحــم ح ـي ــدر ب ـتــاريــخ
 2017/4/19واملسجل تحت رقم 2017/457
بـمــوضــوع شطب إش ــارة الــدعــوى املقدمة
من محمد حسن جواد مرتضى واملسجلة
ب ــرق ــم ي ــوم ــي  /94/ت ــاري ــخ 1935/2/20
وإشــارة الدعوى االستئنافية املقدمة من
ع ـلــي ح ـســن جـ ــواد مــرت ـضــى ض ــد نــديـمــة
مرتضى ورفــاقـهــا واملسجلة بــرقــم يومي
 /660/تــاريــخ  1957/4/1عــن العقار رقم
 /131/من منطقة تمنني الفوقا العقارية
سندًا للمادة  125أصول محاكمات مدنية.
فـ ـعـ ـل ــى م ـ ــن لـ ــديـ ــه إعـ ـ ـت ـ ــراض أن ي ـت ـق ــدم
بـمــاحـظــاتــه خـطـيــا خ ــال مـهـلــة عـشــريــن
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
وفاء الرفاعي
إعالن
تـعـلــن مـصـلـحــة اسـتـثـمــار مــرفــأ طــرابـلــس
عــن رغبتها فــي إج ــراء مناقصة عمومية
لتلزيم أعمال الحراسة في مرفأ طرابلس
وذلك على الشكل التالي:
 1ـ ـ ـ ـ ت ـن ـف ـيــذ ال ـص ـف ـقــة ب ـطــري ـقــة امل ـنــاق ـصــة
العمومية.
 2ـ ـ تسلم دفاتر الـشــروط اعتبارًا من يوم
الـجـمـعــة ال ــواق ــع فـيــه  2017/7/7م ــن قلم
املصلحة.
 3ـ ـ ـ ـ ـ آخ ـ ــر م ـه ـل ــة ل ـت ـق ــدي ــم الـ ـ ـع ـ ــروض ي ــوم
ال ـخ ـم ـيــس ال ــواق ــع ف ـيــه  2017/7/27قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
 4ـ ـ تفض العروض يوم الجمعة الواقع فيه
 2017/7/28عند الساعة التاسعة صباحًا
في مبنى االدارة.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر
إعالن
تـعـلــن مـصـلـحــة اسـتـثـمــار مــرفــأ طــرابـلــس
عــن رغبتها فــي إج ــراء مناقصة عمومية
ملشروع ترميم العنابر رقم  9ـ ـ  13و 15في
مرفأ طرابلس وذلك على الشكل التالي:
 1ـ ـ ـ ـ ت ـن ـف ـيــذ ال ـص ـف ـقــة ب ـطــري ـقــة امل ـنــاق ـصــة
العمومية.
 2ـ ـ تسلم دفاتر الـشــروط اعتبارًا من يوم
الـجـمـعــة ال ــواق ــع فـيــه  2017/7/7م ــن قلم

املصلحة.
 3ـ ـ آخر مهلة لتقديم العروض يوم األربعاء
الواقع فيه  2017/8/9قبل الساعة الثانية
عشرة ظهرًا.
 4ـ ـ تفض الـعــروض يــوم الخميس الواقع
فـيــه  2017/8/10عـنــد ال ـســاعــة الـتــاسـعــة
صباحًا في مبنى االدارة.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر
إعالن
تـ ــدعـ ــو شـ ــركـ ــة ج ـي ــوف ـل ـن ــت ال ـ ــى ح ـض ــور
اجـتـمــاع مـشــاركــة لـلـعــامــة مل ـشــروع إنـشــاء
معمل معالجة اإلطارات والبالستيك عبر
االنحالل الحراري في منطقة برج حمود ـ ـ
املنت وذلك يوم االثنني  2017/7/10الساعة
 10:30صباحًا في مبنى بلدية برج حمود.
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت جومانه ناجي الـخــوري سند بدل
ضائع للعقار  2284كفور العربي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت نهاد يوسف نافعه سند بدل ضائع
للعقار  1752شكا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
اعالن
ف ـ ــي  ،٢٠١٧/٦/٢٠ان ـ ـع ـ ـقـ ــدت ال ـج ـم ـع ـيــة
ال ـع ـمــوم ـيــة غ ـي ــر الـ ـع ــادي ــة ل ـش ــرك ــة حــاكــم
تــرايــدنــغ ش.م.م .وق ــررت حــل الشركة قبل
أوان ـ ـهـ ــا ،وب ــال ـت ــال ــي ت ـص ـف ـي ـت ـهــا ،وتـعـيــن
املحامية يمنى زيــن مصفيًا وتفويضها
بـ ـجـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـصـ ــاح ـ ـيـ ــات إلت ـ ـ ـمـ ـ ــام س ــائ ــر
امل ـ ـعـ ــامـ ــات الـ ـ ــازمـ ـ ــة لـ ـتـ ـس ــدي ــد الـ ــديـ ــون
واإلل ـ ـتـ ــزامـ ــات ب ـعــد تـحـصـيــل امل ـط ـلــوبــات
وبيع املوجودات.
بـ ـن ــاء عـ ـلـ ـي ــه ،عـ ـل ــى الـ ــدائ ـ ـنـ ــن وأصـ ـح ــاب
الحقوق الذين لهم أي مطلب بذمة الشركة
ق ـيــد الـتـصـفـيــة ال ــذات ـي ــة ،أن ي ـت ـقــدمــوا من
امل ـص ـفــي بــإس ـتــدعــاء يـتـضـمــن م ــا يــدعــون
تــوجـبــه لـهــم عـلــى ان تــرفــق بــه املستندات
املؤيدة ملطالبهم ،وذلك خالل مهلة تنتهي
فـ ــي  ٢٠تـ ـم ــوز  ٢٠١٧ب ــأق ـص ــى حـ ــد عـلــى
الـعـنــوان الـتــالــي :األشــرفـيــة  -ج ــادة شــارل
مــالــك  -بـنــايــة ال سـيـكــال ســابـقــا  -الطابق
التاسع  -ص.ب ٨٨٥٥-١١ .بيروت
املصفي
املحامية يمنى زين

◄ مبوب ►
خرج ولم يعد
غادر العمال البنغالدشيون
mehdi hasan
babul reza
jewel mirdha
md mahfuz miah
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــم ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــم ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 71/551553
غادرت العاملة االثيوبية
meskeren edoto herano
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال عـلــى
الرقم 71/158141
فرت العاملة البنغالدشية:
KHATUN JASNA MAGURA
م ــن م ـك ــان عـمـلـهــا لـ ــدى م ـح ـمــد علي
علوية
م ـ ـ ــن ي ـ ـعـ ــرف ـ ـهـ ــا االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــال بـ ــالـ ــرقـ ــم:
717847/03
غادر العامالن البنغالدشيان
MD JUBBAR
MOHAMMAD NAZIRUL ISLAM
مــن مــؤسـســة فينو بــاســت للتجارة
والـصـنــاعــة ،نـحــذر مــن استخدامهم،
ت07/995421 :
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إعالنات

إعالم تبليغ
ماتيلدا ريكاردو اريكوني
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات ـ ـ دائرة تحصيل بيروت املكلفني الواردة أسماؤهم
ناديا فضل الله حصني
في الجدول املرفق للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في بيروت ـ ـ شــارع بشارة الخوري ـ ـ مبنى فيعاني ـ ـ
انترانيك بوغوص نرسيسيان
الطابق الثاني ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم،
ً
انترانيك بوغوص خاجيكيان
واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر
هذ االعالم على املوقع االلكتروني لوزارة املالية.
ايفي جرجي متري جرجي شحادة
http://www.finance.gov.lb
هيلدا حليم الزهار
هيالنة فؤاد مالك
رقم املكلف
رقم البريد املضمون رقم االنذار
اسم املكلف
هيثم عمر كامل
621851
2017 /2500 RT000111206LB
عمرو مأمون بن محمد خيري القباني
ريتا مخايل معلوف
2844028
2017 /2359 RT000112098LB
زينب سمير ناصر
هدى محمد موسى
76798
2017 /2713 RT000113225LB
يوناتيد بوبلي صالون انترناشونال ش.م.م
هدى منير املامون
555085
2017 /3671 RT000113434LB
مي يوسف رزق
اولغا جرجس البدوي
555168
2017 /3672 RT000113435LB
سرحان طانيوس غاريوس
اولغا جرجس البدوي
555981
2017 /3675 RT000113438LB
روبير اميل يارد
نعمان انطانيوس باسيل
556126
2017 /3682 RT000113439LB
كريستيان فريد نجم
هدى دياب الخوري
556211
2017 /3684 RT000113441LB
سهيل منير املأمون
راشد عبد العزيز الراشد
560255
2017 /3694 RT000113451LB
زياده طانيوس البيروتي
وضحة عبد العزيز عبد املحسن الراشد
54485 2014 /10459
RT00044534LB
ايلي انطون منير
روهيفاء مصطفى غالييني
84232
2017 /2748 RT000113534LB
نبيل حسن صيداني
خضر حسني الحقاني
85755
2017
/2751
RT000113537LB
فؤاد يوسف كامل
جورج خليل خلوف
85988
2017 /2753 RT000113540LB
مجموعة كحالة
عليه سليم دبوس
86141
2017 /2755 RT000113541LB
محمد يوسف النقاش
مريم عبد الكريم العوضي
152193
2017
/2967
RT000110856LB
علي محمد سالمي
مها سعد الدين النصولي
357222
2017 /3715 RT000113208LB
موسى محمد نعمه
عبد الرضى زين العابدين مروة
359972
2017
/3722
RT000113214LB
حالق
عيزراني
الني ميشال
ريما وجيه الخطيب
360700
2017 /3724 RT000113217LB
فؤاد عبد الكريم عياش
سميرة منير سمهون
362553
2017
/3728
RT000113221LB
ماهر سامي الالدقي
احمد علي عزو
155757
2017 /2981 RT000110870LB
شفيق محمد عمر غندور
نهلة عطا رزق عطية
634797
2017 /3586 RT000113138LB
ايمان محمد رضا
كامل محمود قبيسي
86511
2017
/4513
RT000115066LB
النعماني
طالل مختار
فريحة صدقي اتيان اريوغ
636737
2017 /3590 RT000113142LB
يسار محمود عالء الدين الخالدي
امنة الصبور بنت علي بن يحيى
637847
2017
/3594
RT000113146LB
سالم علي مكارم
زهور سعد الدين دمشقية
637763
2017 /3593 RT000113145LB
خديجة محمد عيسى
محمد علي خليل الطبش
637155
2017
/3592
RT000113144LB
محمد امني الفيل
ادوار ديب شرفان
632158
2017 /3584 RT000113128LB
عبد القادر ابراهيم شوقي
ناديا عبد الله الساعاتي
1770536
2017 /902 RT000108010LB
غسان وجيه بكري
نعمة ابراهيم الخضر
1749560
2017 /895 RT000108003LB
محمد مرتضى عليان
مايا محمد ربيع عماش
محمد ايمن عادل شرف
1685439
2017 /888 RT000107997LB
اديب ناصر جروس
ليلى يوسف املؤيد
1669731
2017 /884 RT000107993LB
منيه يوسف سوبره
سركيس رومانوس دغيم
1610392
2017 /874 RT000107983LB
عمر محمد كنيعو
حليمه درويش غنام
1535953
2017 /870 RT000107979LB
عرين اوف شور ش.م.ل
سالمي عزات ابو املنى
672283
2017 /4282 RT000114426LB
ميساء عوني بن صالح شبيب
محمد حسني خير الدين
672666
2017 /4283 RT000114427LB
محمد منصور الرميح
عامر مصطفى سمهون
671448
2017 /4279 RT000114423LB
سامي عبد الله عبد املحسن الخضري
 1544الباشورة ش.م.ل
671401
2017 /4278 RT000114422LB
هيام عبد املحسن صالح الرشيد
محمد هاني غبريس
671389
2017 /4277 RT000114421LB
ملك يحي حسني الساعاتي
احمد محمد عيسى
671269
2017 /4276 RT000114420LB
ليلى هولو حيدر
فتحية حمود سليمان السميط
671112
2017 /4274 RT000114418LB
هدى مصطفى الكوش
دانيال جورج انجا
669861
2017 /4269 RT000114413LB
فاتن توفيق بو ملحم
عدنان عبد الرحمن شهاب
669844
2017 /4267 RT000114412LB
عدنان زكريا البابا
بارعه وسيم الخطيب
669213
2017 /4265 RT000114409LB
نور امجد النابلسي
بدر عبد الرحمن طقوش
669211
2017 /4264 RT000114408LB
عبد الرحمن خالد ال خاطر
هاال زهير بركات
سلوى فيليب جدع
587996
2017 /4492 RT000115040LB
نرسيس بوغوص سناسيان
683006
2017 /4498 RT000115045LB
ندى عفيف الحص
انعام خليل الحاج بدر الدين
674183
2017 /4321 RT000114464LB
ُحسن خليل بغدادي
نخلة فارس حنا
673545
2017 /4319 RT000114462LB
ريما يوسف النقاش
ديري ماري شكري دياب
673386
2017 /4318 RT000114461LB
فوزي محمد عبد الحي
ويرجني بنيامني ميكيكيان
673117
2017 /4317 RT000114460LB
نواره محمد فؤاد صالحية
اصادور كرياكوس كشيشيان
672980
2017 /4316 RT000114459LB
فؤاد محسن الحاج سليمان حيدر
وارتكس ميساك كلشيان
672957
2017 /4315 RT000114458LB
حسن العبد رحال
ناصيف خليل عبود
672954
2017 /4314 RT000114457LB
صموئيل شمعون ميرزا
اربينه اويدس كلشيان
1728355
2017 /3112 RT000111143.LB
دمترروال بنديس زخريادو
بنون بوغوص نرسيسيان
662110
2017 /4226 RT000114373LB
سلوى جميل رنو
مؤنس ابراهيم شرارة
659811
2017 /4220 RT000114366LB
عائشة زكريا طقوش
دانيال روجيه شيخاني
659972
2017 /4221 RT000114367LB
داني مصطفى حوا
صالح ابراهيم الناطور
660017
2017 /4222 RT000114368LB
عمر محمد الجمال
محي الدين مصباح يموت
659648
2017 /4218 RT000114364LB
سميره عبد الرحمن طقوش
حسن محمد حاجعلي
656935
2017 /4211 RT000114356LB
ليلى جودت قزعون
بدرية محمد علي الشامي
657129
2017 /4212 RT000114357LB
عفيفة حنا الحايك
علي محمد عكر
657940
2017
/4213
RT000114358LB
طقوش
الرحمن
عفاف عبد
عبد الكريم محمد الحموي
			656589
2017 /4209 RT000114354LB
محمد رفيق عليوان
فؤاد نجيب الزهيري
سلوى ابراهيم الحوت

RT000114353LB
RT000114352LB

2017 /4208
2017 /4207

656362
656314

RT000114351LB
RT000110147LB
RT000115059LB
RT000112896LB
RT000112895LB
RT000112894LB
RT000112893LB
RT000112891LB
RT000112890LB
RT000110398LB
RT000110399LB
RT000110400.LB
RT000110400LB
RT000110401LB
RT000110397LB
RT000114577LB
RT000114576LB
RT000114573LB
RT000114571LB
RT000114568LB
RT000114564LB
RT000114561LB
RT000114558LB
RT000114415LB
RT000114481LB
RT000114479LB
RT000114478LB
RT000114477LB
RT000114476LB
RT000114475LB
RT000114474LB
RT000114470LB
RT000114466.LB
RT000110141LB
RT000110144LB
RT000112888LB
RT000115752LB
RT000115790LB
RT000115783LB
RT000115773LB
RT000115767LB
RT000115763LB
RT000115761LB
RT000115806LB
RT000115805LB
RT000115802LB
RT000115808LB
RT000115815LB
RT000115827LB
RT000115825LB
RT000115822LB
RT000110389LB
RT000110391LB
RT000110393LB
RT000110395LB
RT000110388LB
RT000110385LB
RT000110384LB
RT000110383LB
RT000110377LB
RT000110151LB
RT000110154LB
RT000110158LB
RT000109835LB
RT000109833LB
RT000109831LB
RT000116329LB
RT000107433LB
RT000107542LB
RT000107551LB
RT000107691LB

2017 /4206
2017 /2738
2017 /4506
2017 /3481
2017 /3480
2017 /3478
2017 /3477
2017 /3475
2017 /3474
2017 /2835
2017 /2836
2017 /-2838
2017 /2838
2017 /2839
2017 /2834
2017 /4350
2017 /4351
2017 /4347
2017 /4346
2017 /4345
2017 /4344
2017 /4343
2017 /4342
2017 /4271
2017 /4338
2017 /4336
2017 /4335
2017 /4334
2017 /4333
2017 /4332
2017 /4331
2017 /4327
2017 /4323
2017 /2731
2017 /2736
2017 /3472
2017 /5468
2017 /3895
2017 /3892
2017 /2616
2017 /2615
2017 /2614
2017 /3613
2017 /3908
2017 /3907
2017 /3904
2017 /3910
2017 /3916
2017 /3925
2017 /3924
2017 /3921
2017 /2826
2017 /2827
2017 /2830
2017 /2832
2017 /2825
2017 /2822
2017 /2821
2017 /2820
2017 /2814
2017 /2788
2017 /2791
2017 /2793
2017 /2556
2017 /2554
2017 /2552
2017 /1153
2017/185
2017/208
2017/217
2017 /257

19
656202
497362
515466
515462
515417
515099
514796
514456
514057
509964
509970
512640
512640
512659
509401
680328
680339
679979
679699
679564
679308
679131
678816
670705
678785
678620
678618
678511
677705
677602
677530
676114
674882
497178
497205
512802
656371
1261955
1259508
1258918
1258715
1258323
1257517
1267686
1267505
1266309
1269230
1273807
1281792
1281099
1278087
506456
507246
509073
509141
505999
504566
504459
504443
501262
499366
500181
500461
488629
486657
483125
681127
297833
327552
388340
537438

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1200
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رياضة

مقابلة

بطل القارات في لبنان

أمين يونس :المونديال ينتظرني
استقبل ملعب العهد
زائرًا استثنائيًا ،أمس ،مع وصول
العب منتخب ألمانيا اللبناني األصل
أمين يونس الذي يزور لبنان لحوالى
أسبوعين ،وهو يحضر هذه المرة
كبطل لكأس القارات التي أحرزها
قبل أيام.
مع المنتخب األلماني ً
تجربة يتحدث عنها طويال الالعب
اللبناني ـ األلماني والتي قد تؤسس
لظهور جديد في مونديال
روسيا 2018
عبد القادر سعد
هي ليست الزيارة األولى مللعب العهد .قليلون
يعرفون أن النجم اللبناني ـ األملاني أمني يونس
سبق أن ّ
تدرب مع فريق العهد .عالقته بالنادي
تأتي امـتــدادًا لعالقة عمه رئيس نــادي املحبة
عباس يونس ووال ــده ذو الفقار يونس بأمني
سر نــادي العهد محمد عاصي الــذي ال يزال
يحتفظ بصورة ليونس في مكتبه ،موقعة منه

ّ
يتمسك يونس بلبنانيته
ومدينته طرابلس التي يحرص
على زيارتها مرارًا
قبل سنوات ،حني لم يكن أحد قد سمع باسم
هذا الالعب بعد.
حضور يونس الــى ملعب العهد ومصافحته
العبي الفريق ،اضافة الى العبي فريق الشباب
العربي الذين كانوا موجودين في امللعب كان
الحدث أمــس .كثيرون يريدون التقاط صورة
معه وهــو يـ ّ
ـرحــب بــذلــك بكل تــواضــع ورحــابــة
ص ــدر .ال تشعر ب ــأن الـشـهــرة خطفت عقله،
فتراه يتحدث بنفحة إيمانية عما وصل اليه.
أحــد الحاضرين مــن الجمهور يقول لزميله:
ه ــذا أم ــن يــونــس بـطــل ك ــأس الـ ـق ــارات .عـبــارة

ت ـمـ ّـهــد ل ـل ـس ــؤال األول لـ ــ»األخـ ـب ــار»م ــع الـنـجــم
الشاب :هل كنت تتوقع أن تصل الى ما وصلت
اليه حتى اآلن؟
«لم أكن أتوقع يومًا أن أحقق ما حققته حتى
اآلن ،لـكــن ه ــذه هــي ك ــرة ال ـق ــدم .فـحــن تعمل
بـجـهــد وت ـك ــون مــؤم ـنــا بــال ـلــه ،ف ــا ش ــك بــأنــك
ستصل .وهــذا ما أعمل عليه يومًا .ولعائلتي
ٌ
فضل كبير أيضًا ،فنحن عائلة مؤمنة بالله
وهم يدعمونني كثيرًا ،ونعلم أن هناك صعودًا
وهبوطًا في أي حياة ،وبالتالي الحمد لله على
كل شيء».
 12يــومــا سيقضيها يــونــس فــي لـبـنــان وهــو
يشدد على أنــه يحب بلده األصـلــي ،وتحديدًا
مدينته طرابلس ويحرص على الحضور كلما
سنحت له الفرصة ،حتى ولو كانت أليام قليلة،
«لــرؤيــة عائلتي الــذيــن يحتلون مكانة كبيرة
في قلبي ،وأنــا سعيد لتمكني من إسعادهم
ّ
ورد الجميل لهم عبر نجاحي فــي مسيرتي
الكروية».
ال يـمـكــن ل ـقــاء يــونــس م ــن دون ال ـحــديــث عن
االسـتـحـقــاق األه ــم ،وه ــو ك ــأس ال ـق ــارات التي
ّ
أح ــرز لقبها قـبــل أي ــام وال ــذي شــكــل مفاجأة
لكثيرين فــي ظــل مـشــاركــة أملــانـيــا باملنتخب
ال ـ ــردي ـ ــف« .كـ ـن ــت ل ـف ـت ــرة أربـ ـع ــة أس ــاب ـي ــع مــع
ّ
وصدقني أن الالعبني الشباب كانوا
املنتخب،
كذلك على الــورق أو في جــوازات السفر فقط.
لكن في التدريبات وعلى أرض امللعب ،كانوا
ً
رج ــاال بكل معنى الكلمة ،فقد عملنا بجهد
يوميًا وبطريقة احترافية ،وهذا ما أوصلنا الى
احراز الكأس».
وال شك في أن كأس القارات ستكون املحطة
األولى ليونس مع املنتخب األملاني ،وخصوصًا
بعد بــروزه بشكل الفت وتسجيله هدفًا أمام
املـكـسـيــك فــي نـصــف الـنـهــائــي ،بـعــدمــا سبقه
ال ـه ــدف األول ل ـيــونــس م ــع «امل ــان ـش ــاف ــت» في
تصفيات كأس العالم ضد سان مارينو ،فهل
سيكون ضمن حسابات املــدرب يواكيم لوف
في مونديال 2018؟
«ال أعلم بالنسبة الى كأس العالم ولم أتحدث
بــاملــوضــوع مــع مــدربــي ل ــوف ،لـكــن مــا أعلمه
أن لــوف كــان سعيدًا جـدًا بأدائي وأعــرب عن
فـخــره بــي وس ـعــادتــه بــوجــودي مــع املنتخب

نظرًا إلــى حاجته لالعب يمكنه اللعب واحد
على واح ــد ،وه ــذا مهم لــه فــي املنتخب لعدم
وج ــود العـبــن يتمتعون بـهــذه املـيــزة بكثرة.
فبالنسبة إليه يعلم أن مشاركتي في اللقاء
ولو لفترة وجيزة سيكون لها تأثير إيجابي
وأن دخ ــول ــي ال ــى املـلـعــب سـيـغـ ّـيــر شـيـئــا في
مكان ما».
وعن املرحلة املقبلة ،وتحديدًا كأس العالم في
روس ـيــا ،يـقــول يــونــس« :ال أفـكــر بــذلــك حاليًا.
عليك ان تكون جاهزًا بدنيًا وفي صحة جيدة
ّ
وتقدم ً
أداء جيدًا مع فريقك لكي تحجز مكانًا
فــي املـنـتـخــب .ول ــوال أدائـ ــي الـجـيــد مــع أيــاكــس
أمستردام ملا كنت قد استدعيت الى منتخب
أملانيا .وعليه ،فإن تركيزي سيكون على فريق

كان أمين
سر العهد
محمد
عاصي في
استقبال
يونس في
المطار

العبو الشباب
العربي
يلتقطون
ً
صورة
تذكارية مع
بطل كأس
القارات

أمين يونس
في حديثه
إلى «األخبار»
(مروان بو
حيدر)

أياكس وتقديم موسم جيد ومباريات جيدة،
وكل ما يأتي الحقًا سيكون نتاج هذا الجهد».
خ ـتــام ال ـحــديــث ي ـكــون ف ــي وق ـفــة م ــع منتخب
لـبـنــان ،واالح ـت ـم ــاالت ال ـتــي كــانــت بانضمامه
اليه قبل أن يلتحق باملنتخب األملــانــي« .أفهم
أن يـكــون بعض الجمهور حزينًا أو غاضبًا
لعدم انضمامي الــى منتخب لبنان ،لكن هذا
ك ــان قـ ــراري ،علمًا بــأنـنــي فتحت ال ـبــاب أمــام
املـســؤولــن فــي املنتخب وتحدثت مــع يوسف
محمد ،لكن كنت مؤمنًا بأنني سألعب ملنتخب
أملانيا ،رغم أن كثيرين لم يصدقوني .وأتمنى
أن ينظر الجمهور اللبناني الى املوضوع على
أنه فخر للبنان أن يلعب شخص من طرابلس
مع منتخب أملانيا ،فهذا أمر جيد».
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رياضة
سوق االنتقاالت

الكرة اللبنانية

برشلونة تنعم بسحر ميسي حتى 2021
ل ــم ت ــذه ــب األشـ ـه ــر ،ال ـت ــي انـتـظــرهــا
برشلونة ومشجعوه على أحـ ّـر من
ً
هباء منثورًا .أمس ،انفرجت
الجمر،
األسارير في إقليم كاتالونيا وسمع
البرشلونيون النبأ األحلى :ميسي
يـ ـم ــدد عـ ـق ــده مـ ــع «ال ـ ـب ّـ ــرسـ ــا» حـتــى
عـ ــام  .2021هـ ـك ــذا ،ت ـنــف ـســت مــديـنــة
برشلونة الصعداء لتأكد استمرار
األيـ ـق ــون ــة ف ــي م ـل ـع ـب ـهــا ال ـت ــاري ـخ ــي
«كــامــب ن ــو» بـعــدمــا تـسـبــب الـتــأخــر
ف ــي إعـ ـ ــان ه ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ب ــإدخ ــال
الشك إلى نفوسهم.
وأعلن «البرسا» أنه توصل إلى اتفاق
م ــع م ـي ـســي ي ـق ـضــي ب ـت ـمــديــد ع ـقــده
حتى نهاية حــزيــران  ،2021لكنه لم
يكشف أي تفاصيل عن قيمة العقد،
ف ــي ح ــن أش ـ ــارت صـحـيـفــة «م ــارك ــا»
إلــى أن البند الـجــزائــي سيكون 300
مليون ي ــورو ،وصحيفة «آس» 200
مليون يورو.
وأكد النادي الكاتالوني أن «االتفاق
ُ
سينجز رسميًا في األسابيع القليلة
امل ـق ـب ـل ــة ع ـن ــدم ــا يـ ـع ــود ال ــاع ــب إل ــى
تدريبات الفريق».
وسيبقى ميسي ( 30عامًا) الذي انضم
إلى أكاديمية برشلونة عندما كان في
الـثــالـثــة عـشــرة مــن عـمــره فــي صفوف
الفريق حتى بلوغه الرابعة والثالثني،

أي ربما حتى نهاية مسيرته.
ً
وكـ ـ ـ ــان أمـ ـ ــس ح ـ ــاف ـ ــا ب ــاالنـ ـتـ ـق ــاالت
امل ـه ـم ــة ،ب ـ ــدءًا م ــن ح ـص ــول أرس ـن ــال
اإلن ـك ـل ـي ــزي ع ـل ــى خ ــدم ــات امل ـهــاجــم

الفرنسي ألكسندر الكــازيــت مقابل
 60مليون يورو.
وي ّ
ُ
عد الرقم قياسيًا لالعب ينتقل من
ليون ،وقياسيًا أيضًا لالعب يضمه

لم يكشف «البرسا» أي تفاصيل عن قيمة العقد الجديد (أرشيف)

«الغانرز» ،الغيًا الرقم السابق للنجم
األمل ــان ــي م ـس ـعــود أوزيـ ـ ــل ال ـب ــال ــغ 50
مليون يورو.
وحمل الكــازيــت البالغ من العمر 26
عامًا ألوان ليون بني  2010و.2017
وف ــي إس ـبــان ـيــا ،تـعــاقــد ريـ ــال مــدريــد
م ــع ال ـظ ـه ـيــر األيـ ـس ــر ال ـفــرن ـســي تيو
هــرنــانــديــز ( 19عــامــا) لستة مــواســم
من جاره أتلتيكو مدريد.
وكان هرنانديز معارًا املوسم املاضي
من أتلتيكو إلى مواطنه أالفيس.
وذك ــر ري ــال مــدريــد فــي بـيــان رسمي:
«س ـي ـت ــم ت ـق ــدي ــم ال ــاع ــب االثـ ـن ــن 10
ت ـم ــوز ال ـس ــاع ــة ال ـس ــاب ـع ــة وال ـن ـصــف
مساء في ملعب سانتياغو برنابيو
بعد خضوعه للفحوص الطبية».
ف ــي امل ـقــابــل ،أع ـلــن بـشـيـكـطــاش بطل
الـ ـ ــدوري ال ـتــركــي أن امل ــداف ــع الــدولــي
انتهى عقده
البرتغالي بيبي ال ــذي
ّ
مع ريــال مدريد اإلسباني ،وقــع على
عقد انضمام إلى صفوفه ملدة عامني.
وأوضح بشيكطاش في بيان أن بيبي
( 34عامًا) سيتقاضى  9,5ماليني يورو
عن املوسمني ،يضاف إليها املكافآت.
إل ــى ذلـ ــك ،ض ــم سـبــورتـيـنــغ لشبونة
البرتغالي مواطنه فابيو كوينتراو
مــن ري ــال مــدريــد على سبيل اإلع ــارة
في املوسم املقبل.

الدوري األميركي للمحترفين

ميامي يتخلى عن بوش ويلغي رقمه
تنشط في هذه الفترة سوق انتقاالت
الـ ــاع ـ ـبـ ــن ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدوري األمـ ـي ــرك ــي
الشمالي للمحترفني في كــرة السلة
ب ـعــد ان ـت ـهــاء امل ــوس ــمُ .
وس ـ ِّـج ــل أمــس
إعالن ميامي هيت تخليه رسميًا عن
خــدمــات العـبــه كــريــس ب ــوش بسبب
مشاكل صحية كبيرة أبعدته طوال
املوسم املاضي عن املالعب.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـي ــام ــي ب ـ ــات رايـ ـل ــي:
ُ
«يعتبر كريس أحــد أفضل الالعبني
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـ ـ ـ ــدوري األمـ ـي ــرك ــي .لــن
ي ـح ـمــل أي العـ ــب م ــن اآلن وص ــاع ـدًا
ال ـق ـم ـيــص ال ــرق ــم واح ـ ــد ال ـ ــذي حمله
كريس».
وجاء قرار التخلي عن خدمات بوش
بالتراضي بني الطرفني بعد الوصول

إلــى اتـفــاق يقضي بــأن يــدفــع ميامي
هيت مبلغًا مقداره  52مليون دوالر
على مدى عامني.
وخالل فحص طبي خضع له الالعب
فــي أيـلــول املــاضــي ،تـبـ ّـن أنــه يعاني
م ــن م ـش ــاك ــل ف ــي ال ـ ـ ــدم ،ولـ ــم يـمـنـحــه
األطباء الضوء األخضر ملمارسة كرة
السلة.
وأمضى بوش ( 33عامًا)  13موسمًا
ً
في ال ــدوري األميركي ،ويملك معدال
وسطيًا مقداره  19,2نقطة في املباراة
الواحدة ،باإلضافة إلى  8,5متابعات
في  893مباراة خالل مسيرته.
ّ
وشكل بــوش إلــى جانب دوايــن وايد
وليبرون جيمس ثالثيًا مرعبًا ساهم
في بلوغ ميامي هيت نهائي البطولة

أربع مرات وإحراز اللقب مرتني.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،أك ـ ــد غ ـ ـ ـ ــوردون ه ـ ــاورد
أفـضــل ه ــداف فــي صـفــوف يــوتــا جاز
املوسم املاضي انتقاله إلى بوسطن
سـلـتـيـكــس ،ب ـطــل اّملـنـطـقــة الـشــرقـيــة،
على الــرغــم مــن تلقيه عــروضــا مهمة
من أندية عدة أخرى.
وفي مقابلة ُبثت على موقع «باليرز
ت ــري ـب ـي ــون» ب ـع ـن ــوان «شـ ـكـ ـرًا ي ــوت ــا»،
وص ــف ال ـج ـن ــاح امل ـم ـيــز قـ ـ ــراره بـتــرك
ال ـنــادي ال ــذي انـضــم إلـيــه عــام ،2010
ب ــأن ــه «األص ـ ـعـ ــب الـ ـ ــذي ات ـخ ــذت ــه فــي
أطول نهاية أسبوع في حياتي».
وفــي بــوسـطــن ،سينضم ه ــاورد إلى
براد ستيفنز الذي كان مدربه عندما
كان يدافع عن ألوان جامعة باتلر في

إنــديــانــابــولـيــس والـ ــذي يـشــرف على
تــدريــب بــوسـطــن مـنــذ مــوســم -2013
.2014
وق ــال ه ــاورد ال ــذي ش ــارك فــي مـبــاراة
كـ ــل الـ ـنـ ـج ــوم «أول س ـ ـتـ ــارز» ل ـل ـمــرة
األولى هذا املوسم« :إذا كانت ذاكرتي
ال ت ـخ ــون ـن ــي ،ف ــإن ـن ــا ت ــواع ــدن ــا عـلــى
إحراز اللقب في أحد األيام».
وب ـح ـس ــب ش ـب ـكــة «إي أس ب ــي أن»،
سيوقع هاورد عقدًا ملدة أربع سنوات
مقابل  128مليون دوالر.
وك ــان مــوســم  2017 - 2016األفـضــل
لـ ـه ــاورد ف ــي م ـس ـيــرتــه ،ح ـيــث سجل
ً
م ـع ــدال وس ـط ـيــا مـ ـق ــداره  21,9نقطة
فــي امل ـبــاراة الــواحــدة ،ونـجــح فــي 5,4
متابعات أيضًا.

موراي يواصل نزهته في ويمبلدون

ً
موراي محتفال بتأهله إلى الدور الثالث (أدريان دينيس ــ أ ف ب)

ولدى السيدات ،حققت البيالروسية
ف ـي ـك ـت ــوري ــا أزارن ـ ـ ـكـ ـ ــا الـ ـع ــائ ــدة إل ــى
امل ـ ــاع ـ ــب بـ ـع ــد غ ـ ـيـ ــاب طـ ــويـ ــل ف ـ ــوزًا

الفتًا على الروسية إيلينا فيسنينا
الخامسة عشرة  3-6و ،3-6في الدور
الثاني.

السعدي عهداوي في أهم
صفقات الموسم
انتهت املفاوضات املاراثونية بني نادي العهد
والصفاء الى انضمام املدافع علي السعدي الى
صفوف بطل لبنان ،العهد ،في صفقة حكي
عنها الكثير قبل أن تتحقق .كثيرة هي العقبات
التي واجهتها ،سواء صفاويًا أو عهداويًا ،قبل أن
يصبح السعدي العبًا في العهد في واحدة من
ّ
أكبر صفقات هذا املوسم ،علمًا بأن تأخر بت
الصفقة وخصوصًا في ظل الحديث عن وجود
رأي عهداوي ال يوافق على مجيء السعدي الى
ناد على التعاقد معه
العهد فتح شهية أكثر من ٍ
من األنصار الى النجمة الى غيرهما من األندية.
ويأتي انتقال السعدي بعد وصول زميله في
الفريق الحارس مهدي خليل الذي انتقل أيضًا من
الصفاء الى العهد.
انتقال السعدي جاء ضمن صفقة تضمنت شقًا
ماديًا وآخر العبني مع إعارة قلب الدفاع جمال
خليفة ( 18عامًا) ملوسمني واالستغناء بشكل
نهائي عن املهاجم حسني عواضة ملصلحة
الصفاء ،بعدما خاض معه املوسم املاضي
باإلعارة.
ويشغل عواضة ( 27عامًا) مركزي الجناحني
وقلب الهجوم ،وهو بدأ مسيرته في نادي هدى
الرسالة ،ثم لعب لفريق النهضة بر الياس ،قبل
أن ينتقل إلى املبرة موسم  2008 – 2007ثم إلى
السالم صور موسم  2012 – 2011ثم إلى العهد
موسم  ،2013 – 2012ودافع عن ألوانه حتى
املوسم قبل املاضي ،كما مثل منتخب لبنان في
أكثر من مناسبة.
وكانت تدريبات الصفاء قد انطلقت األسبوع
املاضي ،بإشراف املدير الفني الجديد محمد الدقة،
ومساعده املدرب غسان أبو دياب.

أصداء عالمية

كرة المضرب

م ــرة ج ــدي ــدة ،لــم يــواجــه البريطاني
أنــدي مــوراي ،املصنف أول ،صعوبة
وب ـ ـلـ ــغ الـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـث ــال ــث ف ـ ــي ب ـطــول ــة
وي ـم ـب ـل ــدون لـ ـك ــرة امل ـ ـضـ ــرب ،ثــال ـثــة
البطوالت األربع الكبرى ،بفوزه على
األملاني داسنت براون  3-6و 2-6و.2-6
وف ــي أب ــرز امل ـبــاريــات األخـ ــرى ،تأهل
ال ـف ــرن ـس ــي ج ــو وي ـل ـف ــري ــد تـســونـغــا
الـثــانــي عـشــر ب ـفــوزه عـلــى اإليـطــالــي
سيموني بوليلي  1-6و 5-7و.2-6
وصـعــد جيل مــولــر مــن لوكسمبور،
ال ـس ــادس ع ـشــر ،إل ــى الـ ــدور الـثــالــث،
ب ـ ـ ـفـ ـ ــوزه ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـشـ ـيـ ـك ــي لـ ــوك ــاس
روسول  5-7و 7-6و 6-4و 3-6و.7-9
ك ـمــا تـغـلــب األم ـي ــرك ــي س ــام كــويــري
ال ــراب ــع وال ـع ـشــريــن عـلــى الـجــورجــي
نـيـكــولــوز باسيالشفيلي  4-6و6-4
و 3-6و.3-6
وح ـ ـ ــذا ح ـ ـ ــذوه اإلسـ ـب ــان ــي روب ــرت ــو
بــاوت ـي ـس ـتــا أغـ ـ ــوت ب ـت ـخ ـط ـيــه عـقـبــة
األملاني بيتر غوغوفيتسك  2-6و1-6
و 6-3و.3-6
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وغــابــت أزارن ـك ــا ،املـصـنـفــة أول ــى في
ال ـع ــال ــم س ــاب ـق ــا وب ـط ـل ــة أوس ـت ــرال ـي ــا
امل ـف ـت ــوح ــة فـ ــي  2012و ،2013عــن
املالعب ألكثر من عام بعدما وضعت
مــولــودًا ،وعــادت قبل أسبوعني فقط
من خالل املشاركة في دورة مايوركا،
ل ـكــن م ـش ــواره ــا ان ـت ـهــى ع ـنــد الـ ــدور
الثاني.
وسبق أن بلغت البيالروسية نصف
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ف ـ ــي ويـ ـمـ ـبـ ـل ــدون م ــرت ــن
عامي  2011و ،2012فــي حــن بلغت
فيسنينا نصف النهائي في النسخة
املاضية.
وف ـ ــي الـ ـ ـ ــدور الـ ـث ــان ــي أي ـ ـضـ ــا ،فـ ــازت
البريطانية جوانا كونتا السادسة
عـلــى الـكــرواتـيــة دون ــا فيكيتش 6-7
و 6-4و ،8-10والسلوفاكية دومينيكا
تشيبولكوفا الثامنة على األميركية
جنيفر برادي  4-6و ،4-6والكرواتية
آنا كونيوه السابعة والعشرين على
الــرومــان ـيــة إيــري ـنــا بـيـغــو  6-7و6-2
و.3-6

مارادونا مواطنًا في نابولي

منحت مدينة نابولي اإليطالية ،أمس ،أسطورة كرة
القدم األرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا املواطنة
الفخرية في نابولي ،حيث احترف بني عامي 1984
و.1991
وقررت بلدية نابولي منح مارادونا املواطنة
الفخرية بسبب« :مشاعر الصداقة ،التقدير،
االمتنان ،اإلعجاب واملودة من مدينة نابولي».
وأثار هذا القرار بعض االنتقادات في نابولي ،لكن
العمدة لويجي دي ماجيستريس برره بحجة أن
«مارادونا كان قادرًا على توحيد أهالي نابولي،
وجعلهم يحلمون وتحول الحلم الى واقع».

مودريتش لم يترك المحكمة

أدلى العب ريال مدريد اإلسباني ،الكرواتي لوكا
مودريتش ،بشهادته مرة جديدة بعد اتهامه
بشهادة زور في قضية محاكمة زدرافكو
ماميتش ،الرئيس السابق لنادي دينامو زغرب.
ونقلت الوكالة الوطنية لألنباء «هينا» عن
مودريتش قوله« :جئت للدفاع عن نفسي وقول
الحقيقة كما هي الحال في كل مرة حتى اآلن»،
مضيفًا« :ضميري مرتاح».
ووجهت ملاميتش تهمة اختالس أموال قدرت
بـ  15.6مليون يورو ،وتحديدًا خالل عمليات
انتقاالت مزورة متهربًا من دفع ضرائب بقيمة
 1,6مليون يورو.
وبحسب الصحف الكرواتية ،فإن مودريتش
اعترف خالل الشهادة التي أدلى بها بأنه سدد
نقدًا مبلغًا مقداره  7ماليني يورو إلى عائلة
ماميتش من أصل  9ماليني دخلت حسابه خالل
عملية االنتقال هذه.

مونديال  2034في جنوب شرق
آسيا؟

أكد االتحاد األندونيسي لكرة القدم أن بالده
ستقترح قيادة «اتحاد» من دول جنوب شرق
آسيا بهدف استضافة كأس العالم عام  2034في
هذه املنطقة.
ّ
وصرح نائب رئيس االتحاد األندونيسي جوكو
درييونو بأن بالده اقترحت خالل اجتماع التحاد
جنوب شرق آسيا للعبة في فييتنام ،أن تقود
«اتحاد» من دول املنطقة الستضافة العرس
الكروي العاملي عام .2034
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ثقافة وناس

فوتوغرافيا يحل الفنان األميركي الراحل ضيفًا على
العاصمة اللبنانية في معرض استعادي شامل بعنوان «الفوتوغرافيا

استعادي
معرض
ّ
ّ
للمصور والمنظر األميركي

من
«حكاية
سمكة»
()1995

روان عزالدين
حـ ـ ــن كـ ـ ـ ــان ال ـ ـفـ ــوتـ ــوغـ ــراف ـ ـيـ ــون األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون
يــدشـنــون طوبوغرافياتهم الـجــديــدة (معرض
«ط ــوب ــوغ ــراف ـي ــات ج ــدي ــدة») ف ــي كــالـيـفــورنـيــا،
َ
لــم يجد ألــن ِسـكــوال ( 1951ـ ـ  )2013غير عبارة
«ال ـق ـن ـب ـلــة ال ـه ـيــدروج ـي ـن ـيــة» ل ـتــوص ـيــف صــور
مــا اعتبر حينها معرضًا تحوليًا فــي املشهد
ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي األمـ ـي ــرك ــي والـ ـع ــامل ــي .تـلـبـســت
الوثائق البصرية للمشاركني مثل لويس بالتز
وروبرت آدمز والثنائي األملاني بيكر ،برصانة
وجــافــة امل ـصــانــع ،واألب ـن ـيــة وص ـهــاريــج الـغــاز
وغيرها مــن الـصــروح التاريخية .أفنى هــؤالء
ال ــوج ــود ال ـب ـشــري م ــن ص ــوره ــم ،ك ـمــا تفنيها
الـقـنـبـلــة الـهـيــدروجـيـنـيــة .قــد تلتقي رؤي ــة ألــن

وسط التجارب الحديثة ،عاد إلى
التوثيق البصري للجماعات المهمشة
الذي ظهر بداية القرن العشرين
سكوال الفوتوغرافية الخارجية مع ما فعلته
ج ـم ــاع ــة ال ـط ــوب ــوغ ــراف ـي ــا ،ل ـنــاح ـيــة االش ـت ـغ ــال
امل ـفــاه ـي ـمــي .صـحـيــح أن ال ـفــوتــوغــراف ـيــا عـنــده
تـنـهــل مــن الـسـيــاســة واالج ـت ـم ــاع ،إال أن ــه أحيا
س ـم ــات ك ـث ـيــرة ل ـه ــذا ال ــوس ـي ــط ،ع ـلــى الـنـقـيــض
مـمــا فـعـلـتــه ال ـت ـي ــارات ال ـحــديـثــة ال ـتــي أخـمــدت
عناصره ملصلحة التجريد واملينيمالية .هكذا
اس ـت ـعــار م ــن الـسـيـنـمــا واملـ ـس ــرح حــوارات ـه ـمــا،
لـحـصــر تــوجــه سـيــاســي ق ــد يـفـلــت م ــن الـصــور
الفوتوغرافية التي مساحتها الـتــأويــل .إذا لم
يكن الوسيط الفوتوغرافي شاهدًا يقظًا على
تبدل عالقات القوى االقتصادية واالجتماعية،
مــاذا سيكون إذًا غير وسيلة الجـتــرار الوقائع
واألحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـتـ ــي جـ ـ ــرت م ـس ـب ـق ــا؟ ت ـ ـسـ ــاؤالت
ّ
ّ
واملصور
سياسية وظيفية كثيرة رافقت املنظر
األميركي منذ أوائــل السبعينيات ،حني أشهر
م ــآخ ــذه وان ـت ـقــاداتــه ل ـل ـمــدارس الـفــوتــوغــرافـيــة
الحديثة الــذاتـيــة ،منطلقًا مــن النقد املاركسي
ّ
املجردة» في األلسنيات،
املبكر لـ «املوضوعية
فــي أعـمــال باختني ودائــرتــه األدب ـيــة .باللجوء
إلـ ــى م ــرج ـع ـي ــات اق ـت ـص ــادي ــة ون ـف ـس ـيــة وفـنـيــة

في المعمل» يحتضنه «مركز بيروت للفن» .يتتبع الحدث الممارسة
الفنية ِلسكوال ،مستعيدًا مجموعة من مشاريعه األولى والالحقة

الرفيق ألن ِسكوال

وسـ ـي ــاسـ ـي ــة مـ ـث ــل آدم سـ ـمـ ـي ــث ،وس ـي ـغ ـمــونــد
فــرويــد ووال ـتــر بـنـجــامــن ،بـحــث عــن محركات
ودواف ــع ومـعــانــي الـفــن الـفــوتــوغــرافــي املحكوم
بــدوره بالتغيرات التاريخية والتكنولوجية.
ح ــل ِسـ ـك ــوال أخـ ـيـ ـرًا ع ـلــى بـ ـي ــروت ف ــي مـعــرض
اسـتـعــادي شــامــل بـعـنــوان «الـفــوتــوغــرافـيــا في
املعمل» في «مركز بيروت للفن» (جسر الواطي
ّ
متعمقة في هذه
ـ بيروت) .يعطي املعرض نبذة
ّ
املتفردة ،من خــال حوالى
التجربة األميركية
ً
 50عمال فوتوغرافيًا ونصوص وأفالم من تلك
التي صنعت تـ ّ
ـوجــه سكوال الفني ،إلــى جانب
الجهد الالفت الذي قام به املركز لتقديم الفنان
املــارك ـســي إل ــى الـجـمـهــور الـلـبـنــانــي ،بتعريبه
ّ
النصوص التي تشكل عنصرًا أساسيًا في عمله
ً
الفني .يضم املعرض أعـمــاال أساسية لسكوال
ً
فــي السبعينيات والـثـمــانـيـنـيــات وص ــوال إلــى
بدايات القرن الحادي والعشرين مثل «حكايا
كـلـيـفــورنـيــا» ،و«امل ــدرس ــة م ـص ـنــع» ،و«حـكــايــة
سمكة» ،و«فــي انتظار الغاز املسيل للدموع»،
و«أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا» ،و«حـ ـك ــاي ــا ش ـع ـب ـيــة م ــن مـصــانــع
ال ـف ـضــاء» ،وفـيـلــم «ي ــا نصيب الـبـحــر» وبعض
املـ ـنـ ـش ــورات والـ ـكـ ـت ــب .م ــا ل ــم ي ـس ـت ـطــع س ـكــوال
تـحــاشـيــه ه ــو ال ـت ـحــوالت الـفـنـيــة والـسـيــاسـيــة
الـ ـت ــي ش ـه ــدت ـه ــا فـ ـت ــرة ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات .ظ ـهــور
ت ـيــارات فــوتــوغــرافـيــة مــا بـعــد حــداثـيــة أسست
للمدارس املعاصرة ،وحرب الفيتنام ،واألزمات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـكـ ـب ــرى .وسـ ــط ت ـل ــك ال ـت ـج ــارب
الفنية الجديدة ،عاد سكوال إلى الفوتوغرافيا
الـتــوثـيـقـيــة لـلـجـمــاعــات املـهـمـشــة ال ـتــي ظـهــرت
بداية القرن العشرين ،لكنه أضاف ّإلى صوره
اللغة كعنصر فني .ليس علينا تــوقــع واحــدة
م ــن ت ـل ــك ال ـل ـق ـط ــات ال ـج ـم ـي ـلــة والـ ـص ــادم ــة فــي
أعماله .تخلى سكوال عن الهواجس الجمالية
الـبـحــت .انـصــرف إلــى الـصــراعــات البشرية من
مـنـطـلــق م ــارك ـس ــي ح ــاس ــم .ص ـ ــوره ت ـع ـيــد إلــى
العمل والعمال صوتهم ّ
األول في وقت أطاحت
فيه اآللــة الـقــوة البشرية فــي عالم الرأسمالية
ّ
تجر العمال
العقيمة .الخطوات اليومية التي
إل ــى م ـكــان الـعـمــل ،وال ـخ ـطــوات ال ـتــي ترجعهم
م ـن ــه .هـ ــذا ال ـف ـعــل ال ـس ـيــزي ـفــي أل ـه ــم مـجـمــوعــة
«سلسلة شرائح بال عنوان» ( .)1972في نهاية
دوام ال ـع ـم ــل ،وقـ ــف س ـك ــوال م ــع كــام ـيــرتــه في
أعلى ال ــدرج امل ــؤدي إلــى مــرآب شركة «كونفير

«محاولة لربط الطبقة اإلجتماعية باالرتفاع فوق قناة الميناء الرئيسية» ( 1973ــ )1977

ديفيجني» (تابعة لشركة «جنرال ديناميكس»
ل ـص ـن ــاع ــات ال ـف ـض ــاء ف ــي س ـ ــان ديـ ـيـ ـغ ــو) .إل ــى
جانب الدالالت االجتماعية اليومية ،فإن رصد
سكوال لم يكن بريئًا إطالقًا ،إذ تزامن مع إنتاج
صــاروخــي «أطـلــس» و«سـنـتــور» ،ومــع الــركــود
االقتصادي بعد حرب فيتنام .أزمــات ومراحل
ّ
كهذه تشكل خلفية ومحركًا أساسيًا ألبحاث
سكوال وإشكالياته البصرية /الفلسفية .أما

مشاهد الفيلم ،فنراها في املعرض وقد ّ
تحولت
إلى صور مستقلة باألبيض واألســود لوجوه
العمال وامل ــدراء الخارجني بعد انتهاء الــدوام.
الـصــور املتسلسلة الـتــي تلتقط الـنــاس وجهًا
لوجه وتعابير الوجه الوجسد ،تجمعها حركة
مكررة تحاكي الفعل اليومي الـعــادي للذهاب
إل ــى ال ـع ـمــل .ع ــادي ــة ،تـسـكــن مـعـظــم أع ـم ــال ألــن
سكوال ،وهــي التي تدعو إلــى إعــادة النظر في
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ثقافة وناس
ً
وصوال إلى القرن الحادي والعشرينّ .
التوجه السياسي
منذ السبعينيات
الراديكالي جعل من صوره وفيديوهاته المفاهيمية وثائق
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معاصرة عن ظروف العمال في أميركا السبعينيات ،وحرب الفيتنام،
والسيستم التعليمي الرأسمالي ،وعولمة الشواطئ والبحار

يالحق العولمة حتى بيروت

من «سلسلة شرائح بال عنوان» ()1972

من «في انتظار الغاز المسيل للدموع» ( 1999ــ )2000

من «صحوة التايتانيك» ( 1998ــ )2000

هذه األفعال مجددًا ،ضمن السياق االجتماعي
األشمل الذي يستحضره الفنان في نصوصه.
فـ ــي غ ــرف ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـق ـب ــع س ـل ـس ـل ـتــه «ح ـك ــاي ــا
ك ـل ـي ـفــورن ـيــا» ( 1973ـ ـ ـ  )1977ال ـت ــي رد فيها
على معرض «طوبوغرافيات جــديــدة» .حــاول
سكوال إعطاء األمكنة طعمًا أكثر قتامة ضمن
نقده الراديكالي لــذاكــرة املساحات األميركية.
يتضمن العمل نصوصًا ومجموعة ألواح يضم
كل منها عــددًا من الـصــور .وكما الحــق سكوال
معنى الــرســائــل الـتــي تحويها الفوتوغرافيا
في مقاالته التنظيرية ،فــإن املعنى في صوره
يتكاثف تدريجًا وينجلي مــع آخــر صــورة من
السلسلة .هنا فقط سنعلم لم أن هذا املشروع
الذي أنجزه الفنان في السبعينيات لم يعرض
إال عام .2012
نـشــاهــد ثــاثــة أق ـســام مــن حـكــايــا الـســاحــل في
كــال ـي ـفــورن ـيــا« :ال ـق ــري ــة الـفـيـتـنــامـيــة» و«ح ــاف ــة
املنحدر» و«محاولة لربط الطبقة االجتماعية
باالرتفاع فوق قناة امليناء الرئيسية» .الصور

ّ
باألبيض واألســود ،مقلة في التفاصيل .هناك
أسـ ـ ـ ــاك ،وح ـ ـيـ ــوانـ ــات وس ـ ـ ـيـ ـ ــارات ،وش ـخ ــوص
أم ــام خـلـفـيــة م ـســاحــات شــاسـعــة وط ــرق ــات .ما
يـفـتــرض أن يـكــون رح ــات طــريــق عـلــى ساحل
كاليفورنيا وطــرقــاتــه السريعة الطويلة بكل
دالالتــه ،سيتحول إلى طوبوغرافيا اجتماعية
كابوسية تعكس أيديولوجيا أميركا العرقية
والعسكرية والطبقية .املشاهد السردية املرفقة
مع الصور ستكمل املشهد؛ قصص عن الطفل
األس ــود الــذي كــان يختبئ مــن سـيــارة الشرطة
قبل قدومها ،وتدريبات الجيش األميركي في
امل ـســاحــات الطبيعية .فــي كــالـيـفــورنـيــا أيـضــا،
يجري سكوال اختباراته الساخرة في «محاولة
لربط الطبقة االجتماعية باالرتفاع فوق قناة
امل ـي ـن ــاء الــرئ ـي ـس ـيــة» .ف ــي ص ـ ــوره الـ ـس ــت ،يقف
س ـكــوال أم ــام ن ـم ــاذج مختلفة م ــن ب ـيــوت ســان
بيدرو ،يقيس بيده الطبقات االجتماعية العليا
والدنيا التي تمثلها القصور وأكواخ الشاطئ
البائسة .في «املدرسة مصنع» ( 1978ـ ،)1980

ّ
يطبق الشفافية الفوتوغرافية بحرفيتها ،مع
ّ
تدخالت تمثيلية تجريبية تتمثل في مجسم
مدرسي بالسيتيكي مع أنبوب زجاجي مليء
باملجسمات الـصـغـيــرة ،تحمله يــد أحــد رجــال
األع ـم ــال وتـظـهــر ف ــي ع ــدد م ــن ال ـص ــور .يتتبع

ً
حوالي  50عمال فوتوغرافيًا ونصوص
وأفالم مثل «حكايا كليفورنيا»
و«المدرسة مصنع» و«حكاية سمكة»
س ـكــوال ف ــي ه ــذا املـ ـش ــروع الــرح ـلــة ال ـتــي تـقــود
العمال من املدرسة إلــى املصانع ،ومــا تنطوي
عليه من تدخالت وسيطرة السيستم التعليمي
وال ـف ـن ــي والـ ـتـ ـج ــاري وال ـ ــذك ـ ــوري وال ـع ـن ـصــري
ال ـ ـعـ ــرقـ ــي .الـ ـلـ ـقـ ـط ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة
تـظـهــر أشـخــاصــا يـجـلـســون فــي أمـكـنــة عملهم
ومؤسساتهم التعليمية؛ فنانني وعمال حديد،

وعمال مصانع وصروح تعليمية ومؤسسات
ّ
املتحركة،
تجارية وآالت كبيرة .كما الـصــورة
ّ
يــوزع سكوال املعنى على لقطاته مرفقًا إياها
بتعليقات صغيرة وقـصــص فــرديــة عــن املــرأة
ال ـه ـس ـبــان ـيــة الـ ـت ــي تـ ـج ــري م ـق ــاب ـل ــة وظ ـي ـف ـيــة،
س ـن ـع ــرف أنـ ـه ــا ف ـش ـلــت ف ــي ن ـي ـل ـهــا ،وال ـف ـنــانــة
الـثــاثـيـنـيــة ال ـت ــي اخ ـت ـفــى اس ـم ـهــا م ــن ال ـســوق
الفنية بعد أشهر على معرضها األول ...شيئًا
فشيئًا ،تتبدى السلسلة املحكمة التي تحبس
أرواح ومصائر كل هؤالء في املسرح التعليمي
والـ ـتـ ـج ــاري األمـ ـي ــرك ــي .ت ـظ ـهــر الـ ـص ــور بــدايــة
دخ ــول الـكــومـبـيــوتــر واآلالت ،يقابلها إص ــرار
سكوال بالتركيز على العنصر البشري الــذي
ً
يظهره في حياته اليومية العادية ،محوال هذه
املـهـمــات الـيــومـيــة إل ــى ح ــاالت قـصــوى بــذاتـهــا.
في املعرض أيضًا «صحوة التايتانيك» (1998
ـ ـ  )2000ال ـتــي تـكـشــف وج ــه الــرحــالــة لـسـكــوال،
بتنقله على ضفاف البحار .السخرية حاضرة
في العمل الذي يفتتح بصورة من ثالثة أجزاء
ل ـس ـكــوال وه ــو يـسـبــح أمـ ــام م ـنــزل ب ـيــل غيتس
عـلــى شــاطــئ سـيــاتــل ع ــام  1999بــالـتــزامــن مع
التظاهرات االحتجاجية ضد منظمة التجارة
العاملية املجتمعة فــي املــديـنــة ذات ـهــا .مــع هذه
الـصــورة ،كتب سكوال رسالة إلــى بيل غيتس،
ّ
يـتـســاءل فيها بتهكم عــن ش ــراء رجــل األعـمــال
األم ـي ــرك ــي ل ــوح ــة ون ـس ـلــو هــوم ـيــر لـصـيــاديــن
فقيرين على ظهر مركب يغرق .الرحلة تنطلق
مــن سياتل لتجوب شــواطــئ روسـيــا وقبرص
ولـشـبــونــة واس ـط ـن ـبــول ...لــرصــد أوج ــه العوملة
ً
ال ـت ــي تـشـهــدهــا ال ـب ـحــار ن ـ ــزوال ع ـنــد تــوصـيــف
االق ـت ـص ــادي االس ـك ـت ـل ـنــدي آدم سـمـيــث لـعــالــم
البحار بأنه أكبر لعبة يانصيب .هذه العبارة
دفعته مجددًا إلى التعمق في عالم البحار في
أحد أبرز مشاريعه :كتابه ومجموعته «حكاية
سمكة» التي نشاهد فصلني منها في املعرض
بسبب ضخامة العمل الذي يحاول استكشاف
ت ــاري ــخ الـ ـس ــوق ال ـت ـج ــاري ــة وال ـص ـن ــاع ـي ــة عـبــر
البحار .يقتطع البحار والشواطئ من صورتها
النوستالجية ،ويـظـهــرهــا كــوجــه أســاســي من
وجوه العوملة حيث العمال والسفن والحموالت
الثقيلة .وبعيدًا عن البحار ،نشاهد أيضًا «في
ان ـت ـظــار ال ـغ ــاز املـسـيــل ل ـل ــدم ــوع» ،بــورتــريـهــات
املتظاهرين ضد منظمة التجارة العاملية عام
 .1999في بورتريهاته الجمالية ( 35مم) التي
تعرض على الشاشة ّ
يقدم الفنان نقدًا للصور
الصحافية الالهثة خلف األح ــداث الصاخبة،
إذ ال نــرى لقطة واح ــدة للعنف ال ــذي تمارسه
الشرطة على املتظاهرين .املعركة ال لبس فيها،
وعليها تــرتـكــز ص ــور املـتـظــاهــريــن الـتــي تبدو
كأيقونات للصراع العاملي ضد الرأسمالية.
َ
«الفوتوغرافيا في املعمل» أللن ِسكوال :حتى  29أيلول
(سبتمبر) املقبل ـ «مركز بيروت للفن» (جسر الواطي
ـ بيروت) .لالستعالم01/397018 :

الخميس  6تموز  2017العدد 3217

صورة
وخبر

انطلقـت فـي جنـوب فرنسـا أخيـرًا فعاليـات مهرجـان  Aix en Provenceالـذي ّ
يقـدم هـذا العـام أيضًا مروحـة ّ
منوعة من العـروض الغنائية السـاحرة.
ّ
المهمـة التـي سيسـتمتع بهـا الجمهور حتـى  22تموز (يوليـو) الحالـي ،أوبـرا  Erismenaلإليطالي فرانشيسـكو كافالـي ( 1602ــ
ومـن بيـن األعمـال
 )1676مـن تأليـف ليونـاردو غارسـيا أالركـون وإخـراج جـان بيلورينـي .هـذا المشـروع مـن بطولـة عدد مـن األصوات البـارزة ،على رأسـها الميزو سـوبرانو
الفرنسـية ـــ اإليطاليـة ليـا ديسـاندر (الصـورة) التي ّ
تجسـد شـخصية ( .Fiedridaبرتران النغـوا ــ أ ف ب)

نقابة لـ(كل) المحررين

ّ
«دار النمر» تتذكر
ّ
غسان كنفاني
إحياء للذكرى الـ  45الستشهاد
الكاتب واملناضل الفلسطيني
غسان كنفاني ( 1936ـ /1972
الصورة) وابنة شقيقته مليس
نجم ،تدعو «مؤسسة غسان
كنفاني الثقافية» و«دار النمر
للفن والثقافة» للقاء يوم االثنني
ّ
املقبل .يتخلل املوعد عرض
مقتطقات من مقابلة ّ
مهمة
أجراها الصحافي األسترالي
ريتشارد كارلتون مع كنفاني
في عام  ،1970والفيلم القصير
«الكلمة بندقية» ( 15د ـ إخراج
ْ
قاسم َح َول) ،وتقرأ املمثلة
ً
رائدة طه مقاال كتبه غسان عن
«عملية مطار اللد» ( )1972التي
شارك فيها والدها علي طه.
االثنني  10تموز (يوليو) الحالي
ـ  19:00ـ مسرح «دار النمر للفن
والثقافة» (شارع أميركا ـ كليمنصو
ـ بيروت /ط .)2الدعوة عامة.
لالستعالم01/367013 :

بعد شهرين فقط على إعالن وزير
اإلعالم اللبناني ملحم رياشي
(الصورة) عن مشروع تعديل
قانون «نقابة املحررين» وفتح باب
االنتساب لكل الجسم الصحافي
خصوصًا الشباب الذين ُحرموا
لسنوات من الدخول إلى النقابة،
ّ
أقر مجلس الوزراء أمس األربعاء
البند رقم  60على جدول أعماله
ّ
املتعلق بالنقابة ،ووضعه قيد
التنفيذ .يتيح هذا البند لكل
الصحافيني واإلعالميني االنضمام
إلى النقابة ،فيما يتضمن املشروع
ثالث نقاط أساسية.
إلى جانب فتح باب االنتساب
لجميع العاملني في قطاع اإلعالم،
سواء كان مرئيًا أو مسموعًا أو
مطبوعًا أو إلكترونيًا ،يندرج

ضمن املشروع تأمني الحصانة
النقابية لهؤالء ،بمعنى منع أي
جهة قضائية أو أمنية من استدعاء
أي صحافي من دون العودة إلى
ً
النقابة ،فضال عن إنشاء صندوق
للتعاضد املهني وآخر للتقاعد،
إذ بات للمتعاقدين في املؤسسات
اإلعالمية حقوق ،وصاروا يحظون
بالحماية الالزمة من أي استغالل
وظيفي.
هكذا ،يكون رياشي قد حقق أهم
ّ
طرح في مشاريعه الوزارية ،وحطم
هيكل «نقابة املحررين» الذي أقفل
لسنوات بوجه آالف العاملني في
الحقل الصحافي ،في ظل الظروف
العصيبة التي كان ّ
يمر بها،
وخصوصًا حمالت الطرد التعسفي
التي راجت في اآلونة األخيرة.

(هيثم
الموسوي)

