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فضيحة حكومية ـ نيابية :تجميد اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا

السلطات كافة تمنع تسليح الجيش!
ّ
ّ
تصر القوى السياسية على إبقاء الجيش تحت رحمة مصدر وحيد للتسليح ،هو الواليات المتحدة األميركية .في عام  ،2008تمكنت واشنطن من إجهاض هبة عسكرية
روسية للبنان ،بالتعاون مع السلطة في بيروت .ومنذ عام  ،2012تنام اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين لبنان وروسيا في أدراج لجنة المال والموازنة النيابية ،رغم
أن كل المطلوب هو إضافة أربع كلمات عليها!
ميسم رزق
مــن لجنة الــدفــاع الـنـيــابـيــة ،إل ــى لجنة
الـ ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة ،سـلـكــت اتـفــاقـيــة
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـعـ ـسـ ـك ــري والـ ـتـ ـقـ ـن ــي بــن
لبنان وروسـيــا طريقها واستقرت في
لجنة املــال واملــوازنــة .ومنذ عــام ،2012
ال ت ـ ــزال م ـن ـسـ ّـيــة ف ــي األدراج! رئ ـيــس
اللجنة إبراهيم كنعان أكد أن «ال سبب
س ـيــاس ـيــا خ ـلــف ب ـقــائ ـهــا ف ــي الـلـجـنــة،
وعدم مناقشتها ّ
مرده االنشغال بملف
امل ـ ــوازن ـ ــة» ،عـلـمــا أن «رئ ـي ــس املـجـلــس
يستطيع إدراج ـهــا على ج ــدول أعمال

كنعان :يستطيع الرئيس
بري إدراج االتفاقية على جدول
أعمال الجلسات التشريعية دون
العودة إلينا
الجلسات التشريعية من دون العودة
إلـ ـيـ ـن ــا ،خ ـص ــوص ــا أن ل ـج ـن ــة ال ــدف ــاع
وال ـخــارج ـيــة صـ ّـدق ـتــا ع ـل ـي ـهــا» .تـبــريــر
كنعان يبدو غير مقنع .فهل «لجنته»
لــم تجد الــوقــت الكافي ،طــوال أكثر من
خمس سنوات ،لعقد جلسة للتصديق
على إضافة  4كلمات على االتفاقية ،بما
يتيح للجيش الحصول على مساعدات
روس ـ ـيـ ــة؟ ث ـم ــة قـ ـ ــرار ك ـب ـي ــر ،أم ـي ــرك ــي ـ ـ
بريطاني ـ ـ فرنسي ،يريد إبـقــاء لبنان
وجيشه تحت العباءة الغربية .وطبعًا،
ُيراعي األميركيون وحلفاؤهم في هذا
املـجــال ثــابـتــن :املـصــالــح اإلسرائيلية،

ومنع إدخال روسيا كشريك في تسليح
الجيش اللبناني ،ومساعدته على بناء
سـ ــاح جـ ــو ،أو م ـن ـظــومــة دف ـ ــاع جــوي
ذات تــأث ـيــر ع ـلــى ال ـط ــائ ــرات الـحــربـيــة
اإلسرائيلية ،أو ألوية مدرعات حديثة
نسبيًا .وحـتــى ال ـيــوم ،ال ت ــزال غالبية
الـقــوى السياسية اللبنانية منصاعة
للمشيئة األميركية ،التي تهدد بقطع
املـســاعــدات عــن الجيش اللبناني ،في
ح ــال قـبــول لـبـنــان بـمـســاعــدات روسـيــة
(وهو ما كشفته وثائق ويكيليكس).
عام  2008أعلنت موسكو موافقتها على
منح لبنان طــائــرات ميغ ـ  .29الجانب
اللبناني ابتهج بالهبة ،لكنه ما لبث أن
رفضها ،بسبب الضغط األميركي الذي
اسـتـجــاب لــه آنـ ــذاك الــرئـيـســان ميشال
سليمان وسعد الحريري .عادت روسيا
ّ
وقدمت عرضًا آخر قائمًا على تقديم 6
طــائــرات مــروحـيــة هجومية مـتـطــورة،
وكتيبة دبابات حديثة نسبيًا ،ومدافع
ذات أعيرة مختلفة ،إضافة إلى ذخائر
ومـعــدات عسكرية ،وبقي هــذا العرض
ره ـي ـنــة االن ـص ـي ــاع الـلـبـنــانــي ل ــأوام ــر
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .وال ي ـم ـكــن وض ـ ــع قـضـيــة
«تجميد» اتفاقية الـتـعــاون العسكري
وال ـت ـق ـنــي ب ــن ل ـب ـنــان وروسـ ـي ــا إال في
الـسـيــاق عينه .مــا هــي هــذه االتفاقية؟
وما هي التعديالت التي طرأت عليها؟
ومل ــاذا ال ت ــزال مـجـ ّـمــدة فــي غــرف لجنة
املال منذ عام 2012؟
ُ
ف ــي تـشــريــن ال ـثــانــي ع ــام  ،2011أجـيــز
ل ـل ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة إبـ ـ ـ ـ ــرام اتـ ـف ــاق
العسكري والتقني بني لبنان
التعاون
َّ
وروسيا ،املوقع في موسكو في شباط

(مروان طحطح)

 .2010وتـ ـض ـ ّـم ه ـ ــذه االت ـف ــاق ـي ــة عـشــر
مــواد ،تتحدث فيها عن توريد السالح
وال ـع ـتــاد الـقـتــالــي ،مــع ضـمــان تشغيل
املعدات التي هي قيد االستعمال لدى
القوات املسلحة اللبنانية وتصليحها.
وت ـن ــص االت ـفــاق ـيــة أي ـض ــا ع ـلــى تـقــديــم
خ ــدم ــات ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ب ـن ــاء مـنـشــآت
ع ـس ـكــريــة ،وإيـ ـف ــاد خ ـب ــراء لـلـمـســاعــدة
فــي تنفيذ الـبــرامــج املـشـتــركــة ،وإع ــداد
اخ ـتـصــاصـيــن ف ــي مــؤس ـســات تعليم
وتــدريــب مالئمة ،مــع أخــذ حــاجــات كل
من الطرفني باالعتبار.

عــام  ،2012أحـيــل مـشــروع قــانــون على
مجلس النواب يرمي إلى تعديل املادة
األولى من هذه االتفاقية بإضافة فقرة
ســاب ـعــة عـلـيـهــا ت ـنــص ع ـلــى م ــا يــأتــي:
«تقديم (روسـيــا) املساعدة العسكرية
واألمنية (للبنان)» .وكلما كانت قيادة
الجيش ،في عهد العماد جان قهوجي،
ُ
ت ـس ــأل ع ــن سـبــب ع ــدم ال ـح ـصــول على
مساعدات عسكرية مــن روسـيــا ،كانت
تجيب :ثمة اتفاقية تتيح لنا الحصول
على هــذه الـهـبــات ،لكنها بحاجة إلى
تعديل في مجلس النواب.

لجنة ال ـشــؤون الـخــارجـيــة واملغتربني
النيابية ،برئاسة النائب عبد اللطيف
ال ــزي ــن ،ع ـقــدت جـلـســة اسـتـمـعــت فيها
إلــى شــرح ممثلي الـ ــوزارات املختصة،
وأق ــرت م ـشــروع الـقــانــون كـمــا ورد من
الحكومة (إضافة الفقرة) .كذلك عقدت
لجنة الدفاع الوطني والبلديات جلسة
برئاسة النائب سمير الجسر ،وأقــرت
املشروع في أيار  .2012فلماذا لم يرسل
ً
امل ـشــروع مـعــدال حتى اآلن إلق ــراره في
الـهـيـئــة ال ـع ــام ــة ،وال يـ ــزال مـنـسـيــا في
لجنة املال واملوازنة منذ خمس سنوات

المشهد السياسي

نصر الجرود يكتمل بتحرير األسير معتوق
ـدف جــديــد سـجـلـتــه امل ـق ــاوم ــة في
هـ ـ ٌ
حــرب ـهــا ضـ ـ ّـد تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» في
ال ـ ـ ـجـ ـ ــرود ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وال ـ ـسـ ــوريـ ــة،
ُي ـ ـضـ ــاف إلـ ـ ــى الـ ـه ــدف ــن ال ـس ــاب ـق ــن
الـ ـل ــذي ــن ح ـق ـق ـت ـه ـمــا ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
ال ـج ـي ـش ــن ال ـل ـب ـن ــان ــي وال ـ ـس ـ ــوري:
الكشف عن مصير العسكريني الذين
اخـتـطـفـهــم «داعـ ـ ــش» ف ــي آب ،2014
ودحـ ـ ــر ال ـت ـن ـظ ـيــم اإلره ـ ــاب ـ ــي خ ــارج
لبنان ،وبعيدًا عن املناطق السورية
امل ـح ــاذي ــة ل ـل ـحــدود الـلـبـنــانـيــة .فقد
َّ
المحرر أحمد معتوق
األسير

أعلن اإلعــام الحربي التابع لحزب
ال ـلــه أم ــس ،أن «م ـجــاهــدي املـقــاومــة
ّ
اسـ ـتـ ـع ــادوا ُامل ـ ـقـ ــاوم ُامل ـ ـحـ ـ ّـرر أح ـمــد
معتوق من تنظيم داعش» .وبحسب
املـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـت ــي ح ـص ـل ــت عـلـيـهــا
«األخـ ـب ــار» ،فـقــد لعبت روس ـيــا دور
الــوسـيــط مــع األمـيــركـيــن ،فضمنت
ّ
التعرض للحافالت
االتفاق على عدم
التي تقل مسلحي داعش وعائالتهم
من جرود القلمون السورية إلى دير
الزور .وقبل التدخل الروسي ،منعت

ال ـطــائــرات األمـيــركـيــة الـحــافــات من
الـ ـتـ ـق ـ ّـدم ،م ــا ع ــرق ــل ع ـم ـل ـيــة تـحــريــر
املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاوم األس ـ ـ ـيـ ـ ــر لـ ـ ـ ــدى ال ـت ـن ـظ ـي ــم
اإلرهـ ــابـ ــي .ومـ ـس ــاء أم ـ ــس ،تـحــركــت
ال ـح ــاف ــات ع ـلــى دف ـع ـت ــن ،ودخ ـلــت
جميعها مناطق سيطرة «داعــش»،
واعتمد طريق السخنة ـ الشوالّ ،
ثم
ُ
جنوب دير الزور.
ال ـهــدف ال ـثــالــث مــن امل ـعــركــة تـحـ ّـقــق،
وهـ ـ ــو ُي ـ ـعـ ـ ّـد ن ـ ـص ـ ـرًا بـ ــوجـ ــه تـنـظـيــم
«داع ـ ـ ــش» ،الـ ــذي بــره ـنــت ال ـت ـجــارب
السابقة معه ّأنه لم يعتد املفاوضة
على تبادل األسرى.
وك ــان ع ــدد امل ـغــادريــن مــن «داع ــش»
قد بلغ نحو  650شخصًا .وخرجت
القافلة مــن ج ــرود القلمون الغربي
باتجاه الشرق السوري .وما إن ُأعلن
تسلم ُاملـقــاوم ُاملـحــرر ،حتى انطلقت
ُّ
االح ـت ـف ــاالت أمـ ــام م ـنــزلــه ف ــي صير
الغربية (قـضــاء النبطية) .وعلمت
«األخبار» أن معتوق بصحة جيدة،
ّ
وقد انتقل من ريف حمص الشرقي
ـوال إل ــى الـحــدود
إل ــى الـقـصـيــر ،وص ـ ً
اللبنانية ،على أن يصل إلــى منزله
اليوم.
أم ــا ُامل ـق ــاوم اآلخـ ــر ،الـقــائــد املـيــدانــي
لحزب الله في دير الزور الحاج أبو
م ـص ـط ـفــى ،ف ـع ــاد أي ـض ــا إلـ ــى بـلــدتــه
الـجـنــوبـيــة ط ـيــر ح ــرف ــا ،ح ـيــث أقـيــم
له حفل استقبال شعبي .وكــان أبو

مـصـطـفــى ي ـق ــود قـ ــوة م ــن امل ـقــاومــة
ســانــدت الـجـيــش ال ـس ــوري فــي صـ ّـد
ال ـه ـج ـم ــات عـ ــن م ــدي ـن ــة دي ـ ــر ال ـ ــزور
املحاصرة ،في وجه تنظيم «داعش»
الذي أراد احتالل املدينة التي يقطن
ف ـي ـهــا عـ ـش ــرات آالف امل ــدن ـي ــن .وقــد
ظهر أبــو مصطفى فــي مقابلة على

سبق للبنان أن خضع
للضغوط األميركية
التي حالت دون تطوير
عالقته بروسيا

قناة «امليادين» األسبوع املاضي.
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،ب ــرز أم ــس الـكــام
ال ــذي صــدر مــن العاصمة الــروسـ ّـيــة،
إث ــر ل ـق ــاءات رئ ـيــس الـح ـكــومــة سعد
الحريري في موسكو .كــل املعطيات
ّ
ـال وغـيــر مسبوق
تـشــي بمستوى ع ـ ٍ
م ــن ال ـت ـع ــاون ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن .حــديــث
ع ــن اتـ ـف ــاق ــات ث ـن ــائ ـي ــة ف ــي مـخـتـلــف
امل ـج ــاالت االق ـت ـصــاديــة ،والـتـجــاريــة،
وال ـص ـن ــاع ـي ــة ،وال ـع ـس ـك ــري ــة ،ف ـضـ ًـا

عــن الـعــاقــات السياسية بــن لبنان
وروسيا ،ودفعها إلى األمــام ،ورؤية
كــل مــن الـطــرفــن للحرب الــدائــرة في
ّ
سوريا .ليست هذه الزيارة اللبنانية
الــرسـمـيــة األول ـ ــى لــروس ـيــا .وال ـكــام
عــن «ت ـق ــارب» بــن الـجــانـبــن ،حصل
مهتمة
قبل ذلك .موسكو كانت دائمًا
ّ
بمد يد العون إلى لبنان ،ومساعدة
ّ
مكنه من
الجيش اللبناني بأسلحة ُت ّ
تطوير قدراته .إال أن الدولة اللبنانية
ّ
كــانــت تــرضــخ للضغوط األمـيــركـيــة،
وتـ ـح ــول دون أي تـ ـع ــاون جـ ــدي مع
موسكو .لذلك ،يبقى الكالم اإليجابي
ال ـص ــادر ع ــن الـجـنــابــن م ـج ـ ّـرد حبر
على ورق ،إذا لم ُي َ
ترجم إلى أفعال.
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري اسـ ـتـ ـكـ ـم ــل زي ـ ـ ــارت ـ ـ ــه فــي
م ــوس ـك ــو بـ ـلـ ـق ـ ٍـاء ج ـم ـع ــه بــالــرئ ـيــس
رحب
الروسي فالديمير بوتني ،الذي َّ
بــالــوفــد اللبناني .وص ـ ّـرح الحريري
بـعــد الـلـقــاء بـ ّـأنــه ج ــرى ال ـت ـطـ ّـرق إلــى
«مـ ـس ــاع ــدة ل ـب ـن ــان ع ـس ـكــريــا وس ـبــل
تطوير هــذه الـعــاقــة لتسهيل شــراء
بـ ـع ــض امل ـ ـ ـعـ ـ ــدات الـ ــروس ـ ـيـ ــة ب ـش ـكــل
يكون فيه للبنان خط اعتماد في ما
يتعلق ب ـهــذا امل ــوض ــوع» .فــالـتـعــاون
«مهم ،وهناك
العسكري بني البلدين ُ
ت ـعــاون كبير فــي مــا يتعلق بتبادل
امل ـع ـل ــوم ــات االس ـت ـخ ـبــارات ـي ــة بيننا
وبني املخابرات الروسية .كذلك فإننا
نــواجــه ال ـحــرب ذات ـهــا ضــد اإلره ــاب.
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تقرير

ّ
التيار والقوات :القصة التي ال تنتهي فصولها
الـ ـت ــي لـ ــم ت ـع ـق ــد ج ـل ـس ــة مل ـنــاق ـش ـت ـهــا؟
ومل ــاذا ال يــدفــع ن ــواب فــريــق الـثــامــن من
آذار باتجاه ّ
البت فيها؟ ينفي أعضاء
مــن اللجنة أن يـكــون هـنــاك «أي سبب
س ـ ـيـ ــاسـ ــي يـ ـ ـح ـ ــول دون م ـن ــاق ـش ـت ـه ــا
وإرسالها إلى الهيئة العامة» ،مشيرة
إل ــى أن «ال ـس ـبــب يـمـكــن أن ي ـع ــود إلــى
ع ـ ــدم إدراجـ ـ ـه ـ ــا عـ ـل ــى جـ ـ ـ ــدول أعـ ـم ــال
ال ـل ـج ـنــة» ،فـيـمــا ظ ـهــر أع ـض ــاء آخ ــرون
وق ــد نـســوا كليًا أنـهــا ضـمــن املـشــاريــع
املرسلة إلــى لجنتهم .أمــا رئيس لجنة
املال واملوازنة ،النائب إبراهيم كنعان،
فقد حسم الـجــدل الـحــاصــل حــول هذه
االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن «ال ـل ـج ـنــة
لـ ــم ت ــوق ــف ه ـ ــذه االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ،وه ـ ــي لــم
تدرجها على جدول األعمال ،نظرًا إلى
انشغالها في املــوازنــة وسلسلة الرتب
والرواتب» .وكشف كنعان لـ «األخبار»
أن «رئـيــس مجلس الـنــواب نبيه بـ ّـري،
عــادة ما يرسل مثل هــذه القوانني إلى
ال ـل ـجــان املـخـتـصــة ،وه ــو يستطيع أن
يدرجها على جــدول أعـمــال أي جلسة
تشريعية من دون العودة إلينا ،وهي
ال تـحـتــاج إل ــى مــواف ـقــة م ــن لـجـنـتـنــا»،
مشيرًا إلى أن « 90في املئة من املشاريع
التي تناقش في الهيئة العامة ال ّ
تمر
في اللجان ،أو أنها ترسل إلى اللجان
بحسب مضمونها لــوضــع مالحظات
ع ـل ـي ـهــا» .وأكـ ــد ك ـن ـعــان أن «ال مشكلة
ع ـل ــى االتـ ـف ــاقـ ـي ــة وال س ـب ــب سـيــاسـيــا
يـحــول دون الـبـ ّـت بـهــا» .خــاصــة األمــر
أن اللجان ّ
تحولت إلى مقبرة التفاقية
تتيح للجيش الحصول على مساعدات
عسكرية من روسيا .وهــذه املساعدات
ـزات
هـ ــي ،ب ــا شـ ــك ،أف ـض ــل م ــن ت ـج ـه ـيـ ّ
الـشــرطــة وح ــرس ال ـح ــدود ال ـتــي تمنن
ّ
يصحح
أمـيــركــا اللبنانيني بـهــا .فـهــل
كنعان الخطأ؟ أم يبادر الرئيس نبيه
بــري إلــى وضــع االتـفــاقـيــة على جــدول
أعمال أول جلسة تشريعية؟

وفــي الــوقــت نفسه ،فإننا نـحــاول أن
نبني القوى املسلحة والقوى األمنية
اللبنانية .أعتقد ّأن ــه ستكون هناك
ع ــاق ــات ح ـي ــوي ــة وجـ ـي ــدة جـ ـ ـدًا بــن
البلدين» ،قال الحريري.
محليًا ،ك ـ ّـرر رئـيــس مجلس الـنــواب
نبيه ّ
بري ،أمس ،موقفه عن ضرورة
تقريب موعد االنتخابات النيابية
تعذر تأمني البطاقة املمغنطة».
«إذا ّ
وقــال إن «علينا إج ــراء االنتخابات
ّ
حـ ّـتــى لــو اقتضى ذلــك فــي الـشـتــاء».
وف ـ ـ ــي اإلط ـ ـ ـ ـ ــار االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي ،أع ـل ــن
الــوزيــر نـهــاد املـشـنــوق أن «مـشــروع
ّ
مرسوم هيئة اإلشراف على الحملة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة مـ ــوجـ ــود فـ ــي األم ــان ــة
ال ـعــامــة ملـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء م ـنــذ م ـ ّـدة،
ُ
وسيناقش في جلسة الغد (اليوم)
من خارج جدول األعمال».
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،دهـ ـم ــت ق ـ ــوة مــن
جمعًا
مــديــريــة امل ـخ ــاب ــرات ،أم ــسُ ،م ّ
تجاريًا وصناعيًا في وادي الحصن
ـ عرسال ،يعود ملصطفى الحجيري
(أبــو طاقية) ولكن مــن دون العثور
عليه .وكــانــت اسـتـخـبــارات الجيش
قــد أوقـفــت فــي عــرســال املــدعــو خالد
فياض ،املشتبه في مشاركته بتنفيذ
عمليات تفخيخ سـيــارات واإلع ــداد
لعمليات انتحارية لحساب تنظيم
«داعش».
(األخبار)

بات الكالم عن عودة التباين
بين التيار الوطني والقوات
اللبنانية الزمة يومية .وألنه
أصبح أمرًا واقعًا تكثر ًحوله
القراءات ،يتحول عامال
سياسيًا مؤثرًا ،وال سيما أن
الطرفين يستعدان لخوض
االنتخابات النيابية متحررين
من التفاهم
هيام القصيفي
ك ـ ـ ــان يـ ـمـ ـك ــن أن ي ـن ـت ـه ــي ال ـ ـك ـ ــام عــن
الـ ـع ــاق ــة بـ ــن الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـحــر
والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة م ــع تــوق ـيــع ورق ــة
التفاهم بينهما ،وأن يطوى الحديث
عــن ال ـخــاف الـسـيــاســي بـعــد الـلـقــاءات
الثنائية الـتــي عـقــدهــا الـعـمــاد ميشال
عون والدكتور سمير جعجع ،ومن ثم
انتخاب عون رئيسًا للجمهورية .لكن
ً
ما ظهر منذ تأليف الحكومة وصــوال
ال ــى ف ــورة الـتـصــريـحــات والتلميحات
امل ـت ـب ــادل ــة ف ــي االي ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة ،أع ــاد
الخشية من أن يصبح الشيطان الكامن
فـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ال ـطــرفــن
أقـ ــوى م ــن ع ـن ــوان وط ـنــي أو مسيحي
صـ ـ ـ ــرف ارت ـ ـض ـ ـي ـ ــاه مل ـ ـنـ ــع ّ
أي خـ ــاف
ب ـي ـن ـه ـمــا .ف ــاالك ـت ـف ــاء ب ـ ــاإلص ـ ــرار عـلــى
أنهما متمسكان بورقة التفاهم وبأن
موضوع الشراكة املسيحية في الحكم

وع ــدم التفريط بحقوق املسيحيني ال
ي ــزال هـ ّـمــا جامعًا بينهما ال يتنازالن
عنه ألن اتفاقهما عليه صلب وقــوي،
ّ
ل ــم يـعــد يـغــطــي وح ـ ــده ،عـلــى أهـمـيـتــه،
تـ ـض ــاع ــف ال ـ ــذب ـ ــذب ـ ــات عـ ـل ــى مـخـتـلــف
املستويات.
ثـمــة مــؤشــرات ومــاح ـظــات فــي التيار
الــوط ـنــي ال ـحــر تـخـتـصــر ح ــال الـعــاقــة
الثنائية في أعقاب مالمح توتر ترتفع
حدته وتخفت تبعًا للتطورات والنقاط
العالقة ،من تأليف الحكومة الى ملف
ً
التعيينات العالق ،وصوال الى املوقف
الـسـيــاســي ال ـجــامــع .وامل ـفــارقــة أن هــذا
ال ـت ـب ــاي ــن الـ ـ ــذي ي ـع ـت ــرف ب ــه ال ـط ــرف ــان
لــم يــدفــع بـعــد قــادتـهـمــا ال ــى عـقــد لقاء
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـص ــف االول م ــن أجــل
حـصــر تــداع ـيــاتــه ،فــا يـتـحــول مـجــددًا
صراعًا سياسيًا يوميًا ،وكأن الفريقني
يستفيدان من حالة التباين هذه ،وهما
ي ـس ـت ـع ــدان ل ـح ـشــد قــاعــدت ـي ـه ـمــا عـلــى
أبواب االنتخابات النيابية.
وفي وقت تتشعب فيه خالفات الطرفني
ع ـل ــى أك ـث ــر م ــن خـ ــط ،ت ـن ـط ـلــق م ـقــاربــة
التيار من أن القوات لم تضاعف وتيرة
تـمــايــزهــا وانـتـقــادهــا إال حــن ضمنت
قـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب الـ ـج ــدي ــد وإج ـ ـ ــراء
االنـتـخــابــات النيابية ع ــام  2018على
أســاســه ،ألن هــذا القانون يحررها من
أي تفاهم مع التيار ويجعلها متفلتة
مــن أي تحالف ،ويصبح فــي إمكانها،
وفــق ذلــك ،اللعب على أداء التيار على
أس ــاس مــاحـظــات تبديها فــي صــورة
مستمرة .والقوات في هذا املكان تعتبر
نـفـسـهــا مـتـقــدمــة ع ـلــى ال ـت ـي ــار ،كــونـهــا
أس ـه ـم ــت فـ ــي ص ـي ــاغ ــة هـ ـ ــذا ال ـق ــان ــون

وجعله حقيقة بعد انتظار سنوات.
يـحـكــم عــاقــة ال ـق ــوات بــالـتـيــار الـيــوم
م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــان ،رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
ورئيس التيار الوزير جبران باسيل.
وب ـح ـكــم األم ـ ــر الـ ــواقـ ــع ،وبـ ـن ـ ً
ـاء عـلــى
رغـبــة قــواتـيــة أكـيــدة بتحييد رئيس
الجمهورية عــن أي ت ـجــاذب ،تصبح
العالقة مع باسيل هي األكثر تأثيرًا،
ك ــون ــه «ال ـ ــوزي ـ ــر االول» وال ـح ــاض ــر
الدائم الى جانب رئيس الجمهورية،
وكــوزيــر للخارجية ورئـيــس للتيار،
ي ـغ ــزل تـفــاهـمــا واس ـع ــا م ــع ركـيــزتــن
هـ ـم ــا ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه والـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـعــد
الحريري وتيار املستقبل ،بما يمثل
ه ــذا الـتـفــاهــم م ــن تــأث ـيــرات مـبــاشــرة
ف ـ ــي مـ ـلـ ـف ــات حـ ـك ــومـ ـي ــة وس ـي ــاس ـي ــة
واق ـت ـص ــادي ــة .ي ـض ــاف ال ــى ذل ــك أداء
بــاسـيــل «االس ـت ـف ــزازي» ال ــذي يذهب
دوم ــا ال ــى ال ـح ـ ّـد االق ـص ــى ،مـتـجــاوزًا
الـسـيــاســة التقليدية .وال ـق ــوات التي
تـ ـشـ ـك ــو مـ ـ ــن جـ ـ ـن ـ ــوح بـ ــاس ـ ـيـ ــل ن ـحــو
االس ـت ـئ ـث ــار ب ـك ــل ش ـ ــيء ،ك ـم ــا حـصــل

تجد القوات نفسها في
موقع الهجوم المضاد
دائمًا كي ال تتحول طرفًا
هامشيًا في السلطة

داخ ـ ــل ال ـت ـي ــار ذاتـ ـ ــه ،ت ـجــد نـفـسـهــا في
موقع الهجوم املضاد في صورة دائمة،
كي ال تتحول طرفًا مسيحيًا هامشيًا
فــي السلطة؛ فهي تتصرف على أنها
«ش ــري ــك الـ ـن ــص» ف ــي ال ـس ـل ـط ــة ،وه ــذا
ل ـيــس واقـ ــع الـ ـح ــال ،ألن ه ـن ــاك رئـيـســا
لـلـجـمـهــوريــة وه ـنــاك ال ـت ـيــار الــوطـنــي،
وكـ ــاه ـ ـمـ ــا يـ ـشـ ـك ــان حـ ــالـ ــة م ـت ـق ــدم ــة
س ـي ــاس ـي ــة أولـ ـ ـ ــى .وه ـ ــذا ت ــرج ــم أث ـن ــاء
تشكيل الحكومة ،لكن القوات لم تقتنع
على مــدى االشـهــر املــاضـيــة بــأن هناك
أول وثانيًا في الشارع املسيحي ،وفي
الـحـكــم أي ـضــا .لـعــل هـنــا مـكـمــن إص ــرار
جـعـجــع ف ــي خـطـبــه االخ ـي ــرة وتــركـيــزه
ال ــدائ ــم ع ـلــى أه ـم ـيــة ال ـ ــدور الـ ــذي ّأداه
للمساهمة في وصول عون الى رئاسة
ال ـج ـم ـهــوريــة .ل ـكــن وإن ك ــان ال ـت ـيــار ال
يعترف لجعجع «بكل» هذا الفضل بل
بجزء منه ،فإنه أيضًا ال يجد حراجة
فــي ال ـقــول إن جعجع ك ــان ذكـيــا كفاية
ليقتنص الفرصة ويــدخــل فــي تسوية
رئاسية حكومية ،وهــو االمــر الــذي لم
ً
يفعله مثال حزب الكتائب .لكن هذا ال
يـعـنــي تـسـلـيــم ال ـت ـيــار ل ـل ـقــوات بـكــل ما
يمكن أن تطالب به ،رغم أن مصادر في
التيار ال تنكر أن ثمة ملفات كان يمكن
تجاوزها وعدم استفزاز القوات فيها،
ً
كقضية التعيينات في الكازينو مثال.
أب ـ ـعـ ــد مـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ،وألن الـ ـتـ ـف ــاه ــم عـلــى
الـ ـحـ ـص ــص امل ـس ـي ـح ـي ــة واس ـت ـع ــادت ـه ــا
ف ــي ال ـح ـكــم ص ـل ــب ،فـ ــإن ب ــاق ــي امل ـل ـفــات
تبقى متحركة ،إال أن املشكلة هــي في
انـعـكــاس هــذا التباين يوميًا فــي كثير
من املواضيع الحيوية؛ فالقوات تسلط
الضوء على تمايز أداء وزرائها ،غامزة
م ــن ق ـن ــاة الـ ـ ـ ــوزراء اآلخ ــري ــن ،وت ـص ـ ّـوب
أيضًا على دورها في محطات أساسية،
كقانون االنتخاب ،وعلى ملف الكهرباء
واألداء الـحـكــومــي والـ ـ ــوزاري ،مــن دون
التخلي عن موقفها السياسي .إال أنها
تـبــدو أيـضــا كمن يـحــاول تعويض أمر
أساسي ،وهو أن التيار الوطني استطاع
سحب رئيس الحكومة وتيار املستقبل
مــن الحلف معها ،بحسب مــا ظهر في
مـ ـحـ ـط ــات أس ــاسـ ـي ــة داخـ ـ ـ ــل ال ـح ـك ــوم ــة
وخارجها ،عطفًا على عدم وجود عالقة
ً
أصـ ــا ب ــن الـ ـق ــوات وحـ ــزب ال ـل ــه ،األم ــر
ال ــذي يـجـعــل لـعـبــة ال ـت ــوازن ــات جانحة
نـحــو الـتـيــار فــي ص ــورة طبيعية أكـثــر،
إضافة الى أن التيار نجح في استقطاب
حـيــويــة سـيــاسـيــة واق ـت ـصــاديــة ،وح ـ ّـرك
عجلة االدارة والـحـيــاة الديبلوماسية
والسياسيةّ ،ودعم الجيش في معركته.
وه ــو وإن تـلــقــى ان ـت ـقــادات عـلــى بعض
مــن انـتـقــاهــم ل ـهــذا املـنـصــب أو ذاك ،إال
أن املحصلة بالنسبة الـيــه هــي أنــه في
ال ــدرج ــة االول ـ ــى م ــأ ك ــرس ــي الــرئــاســة
وأعــاد لبنان الــى طــاوالت دوائــر القرار
الــدولــي واهتماماتها وثبت االستقرار
الداخلي.
ال ي ـم ـكــن ال ـق ـف ــز فـ ــوق ال ـت ـب ــاي ـن ــات بــن
ال ـط ــرف ــن ،ل ـكــن إح ـ ــدى ح ـس ـنــات ورق ــة
الـ ـتـ ـف ــاه ــم ب ـي ـن ـه ـم ــا أن ه ـ ــذا الـ ـخ ــاف
سيبقى محصورًا في الشق السياسي
م ـنــه ،كـمــا بــن كــل تـيــاريــن سياسيني،
ول ـ ــن ي ـت ـح ــول ع ـ ـ ـ ً
ـداء س ـي ــاس ـي ــا .وه ـمــا
ّ
يستعدان لالنتخابات كــل مــن موقعه
الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـشـ ـعـ ـب ــي ،مـ ــن دون أن
ت ـ ـكـ ــون ت ـح ـض ـي ــرات ـه ـم ــا ق ــائـ ـم ــة ع ـلــى
أس ـ ــاس شـ ـع ــارات ع ــدائ ـي ــة ،خـصــوصــا
أنـهـمــا م ــوج ــودان فــي حـكــومــة واح ــدة،
ال ي ـق ـت ـنــع ال ـت ـي ــار ل ـح ـظــة واح ـ ـ ــدة ب ــأن
الـقــوات يمكن أن تتخلى عن وجودها
ّ
فيها مهما ّ
وتعددت
تنوعت الخالفات
وج ـه ــات ال ـن ـظــر ،وال سـيـمــا ف ــي الـشــق
االقليمي .فحتى اآلن ،ورغم التمايز في
النظرة االقليمية الى تطورات سوريا
وارت ــداداتـ ـه ــا ،ث ـمــة مـسـلـمــات ال تـبــدو
ّ
متحمسة للقفز فوقها ،بحسب
القوات
ّ
التيار ،وال يتوقع تبعًا لذلك أن تحول
موقفها االقليمي وعالقاتها العربية
ّ
التي لم تتخل عنها ملصلحة أي تدهور
داخلي سلبي ،ال حكوميًا وال سياسيًا.
ما عدا ذلك سيكون من عدة الشغل قبل
االنتخابات النيابية ،وهذا حديث آخر.
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سياسة
تقرير

ّ
ّ
رئيس «العسكرية» السابق «يؤرخ» لإلرهاب في لبنان:

ُ ّ َ
ّ
ٌ
هناك أشخاص لم يدع عليهم رغم تورطهم
ُ
عندما تستحضر ملفات اإلرهاب من
أحداث عرسال إلى عبرا ،مرورًا بـ«إمارة
الشمال» ،تحضر المحكمة العسكرية
الدائمة كـ«رأس حربة» في مواجهة
الموقوفين من
اإلرهاب .مئات
ََ
َح َملة الفكر الجهادي مثلوا أمام
هيئة المحكمة العسكرية منذ
اليوم .من بين هؤالء،
 ٢٠٠٦حتى ِّ
ومفخخون وأمراء شرعيون
انتحاريون
ّ
وعسكريون وذباحون
رضوان مرتضى
ال يـنـســى رئ ـيــس املـحـكـمــة العسكرية
الدائمة السابق َالعميد خليل ابراهيم
َ َ
يوم نظر في عيني بالل ميقاتي (أبو
عمر) ،ذابــح العسكري املخطوف علي
الـسـيــد« .يــومـهــا شـعـ ُ
ـرت بــالـخــوف من
نظرة عينيه .كان ذلك عندما سألته إن
كــان نــادمــا وإن كــان ُ
سي ّ
كرر جريمته،
فـ ّ
ـرد :ما في مشكلة أب ـدًا» .الفتى الذي
لم ينبت شعر لحيته بعد ،دخل قاعة
املحكمة العسكرية ،ومن دون أن يعبأ
بالعسكريني املحيطني به ،قــال« :ماذا
أفعل بينكم يــا ك ـفــرة؟» .يقول العميد
ّ
اب ــراهـ ـي ــم ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»« :اس ـت ـفــزت ـنــي
وقاحته ،رغم صغر سنه ،فسألته :شو
إنــت ذاب ــح دجــاجــة وجايبينك؟» ،فـ ّ
ـرد
ً
ـا« :نحن ّ
نطبق الشريعة .بــدل ما
قــائـ
كون هون ،كان يجب أن أكون في الرقة
اس ـت ـعـ ّـد لـتـنـفـيــذ عـمـلـيــة اسـتـشـهــاديــة
ضــد النظام وحــزب ال ــات» .ال تنتهي
ال ـق ـص ــص الـ ـص ــادم ــة الـ ـت ــي ي ـســردهــا
الـضــابــط املـتـقــاعــد ال ــذي ب ــات مـ ِّ
ـؤرخــا

لـ«حقبة اإلرهاب» في لبنان ،بعد ست
سـنــوات قضاها فــي اسـتـجــواب أمــراء
شــرعـيــن وق ــادة عسكريني ومقاتلني
ّ
وذب ـ ـ ــاح ـ ـ ــن م ـ ــن َحـ ـمـ ـل ــة فـ ـك ــر ت ـن ـظ ـيــم
«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» و«الـ ـ ــدولـ ـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة».
ـزون كبير حول
فترة تكفي لخلق مـخـ ٍ
أسـلــوب عمل الجهاديني واستشراف
اآلفـ ـ ـ ــاق امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة فـ ــي حـ ـي ــاة ه ــذه
التنظيمات.
«أخ ـط ــر املــوقــوفــن ه ــو نـعـيــم عـبــاس،
لكنه حالة استثنائية ال تتكرر»ّ ،
يرد
اب ــن ب ـل ــدة ب ـل ـيــدا ال ـج ـنــوب ـيــة م ــن دون
ّ
يتهرب
تردد .يروي ابراهيم كيف كان
عـبـقــري الـتـفـجـيـ ّـرات «أب ــو اسـمــاعـيــل»
مــن املـحــاكـمــة ،ومل ــا ســألــه ابــراهـيــم عن
ذلــك وعــن استمرار عزله لوكالئهّ ،
رد:
«لشو بدي جيب محامي ،لحتى ُيعمل
إدغ ـ ــام ل ـع ـقــوبــات اإلعـ ـ ــدام ،ك ــي أح ـكــم
إعدامًا واحدًا عوضًا عن خمسة أحكام
إعــدام؟» .بالنسبة إلى رئيس املحكمة
ّ
السابق ،فإن عمر ميقاتي (أبو هريرة)
ـرم خـطـيــر مـحـكـ ٌ
م ـجـ ٌ
ـوم بــال ـثــأر .يسرد
ابراهيم روايات عن إجرام «أبو هريرة
م ـي ـق ــات ــي» فـ ــي اسـ ـتـ ـه ــداف عـسـكــريــي
ّ
الـ ـجـ ـي ــش ،ج ـ ــازم ـ ــا بـ ـ ـ ــأن «ف ـ ــي رق ـب ـتــه
ّ
أكـثــر مــن سبعة عـسـكــريــن» .يـقــول إن
«امل ــوق ــوف ال ـشــاب يعتبر أي شخص
ّ
بمجرد ارتدائه بذلة الجيش».
هدفًا له
ّ
ُ
ميقاتي هذا الذي كان يصحح لرئيس
ً
امل ـح ـك ـم ــة عـ ـن ــد ق ــول ــه داع ـ ـ ـ ــش ،ق ــائ ــا
«ال ــدول ــة اإلســامـيــة ولـيـســت داع ــش»،
ـأر قــديــم ضــد الـجـيــش.
يـعـيــش عـلــى ث ـ ٍ
يحكي العميد عــن شقيقه علي الــذي
قتله الجيش في إحدى عمليات الدهم.
وبــن أبــو عمر وأب ــو هــريــرة ،يستذكر
اإلره ــاب ــي األك ـبــر أحـمــد مـيـقــاتــي (أبــو
ال ـه ــدى) ال ــذي يفتخر بـمــاضـيــه الــذي
يمتد مــن أح ــداث الضنية عــام ،٢٠٠٠
ً
مـ ــرورًا ب ــ«امل ــاك ــدون ــال ــد» ،وصـ ــوال إلــى
ت ــأسـ ـي ــس خـ ــايـ ــا م ـ ـت ـ ـشـ ــددة إلنـ ـش ــاء
ّ
والية إسالمية في عكار .ولدى سؤاله

ُ
وأ ّ
فجر هؤالء الروافض
موقوف لرئيس المحكمة :إذا أخرجتني اليوم فسأذهب إلى الضاحية

ع ــن الـحـكــم ال ــذي يـسـتـحـقــه «ال ـتــريــو»
مـ ـيـ ـق ــات ــي ،ي ـ ـ ــرد« :ال ي ـم ـك ــن أن ت ـن ــزل
العقوبة عن اإلعدام واملؤبد».
هـ ـن ــا تـ ـحـ ـض ــر قـ ـص ــة املـ ـتـ ـه ــم غ ـس ــان
ال ـص ـل ـي ـب ــي الـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان ي ـ ــرت ـ ــدي ّ
زي ـ ــا
إسـ ــام ـ ـيـ ــا ،ف ـ ـن ـ ــاداه رئـ ـي ــس امل ـح ـك ـمــة
ً
بــالـشـيــخ ،لـكــن األخ ـيــر اع ـتــرض قــائــا:
«أنا أهم من شيخ ،أنا داعية لإلسالم».

ومــن دون مناسبة أض ــاف« :أن ــا بكره
ري ـحــة الـشـيـعــة عـلــى ُب ـعــد كـيـلــومـتــر».
وعندما انتهت الجلسة ،سأله العميد
مـ ــاذا تـطـلــب م ــن هـيـئــة املـحـكـمــة ف ـ ّ
ـرد:
«ال أطـلــب مـنــك شـيـئــا ،إنـمــا أطـلــب من
الله» .عندها سأله رئيس املحكمة« :يا
غسان إذا تركتك اليوم شو بتعملّ ،
فرد
ً
قــائــا :إذا أخرجتني الـيــوم فسأذهب

ُ ّ
الروافض.
إلى الضاحية وأفجر هؤالء ُ
ّ
وغدًا سأفجرهم وبعد غد سأفجرهم.
هذا الحد الفاصل بيني وبينكم إلى أن
ّ
تقوم الساعة» .يقول ابراهيم إن غسان
الصليبي ُحكم بالسجن خمسة عشر
عامًا.
يقسم العميد ابراهيم أحــداث عرسال
إل ـ ـ ــى اع ـ ـ ـتـ ـ ــداء يـ ـ ــن .األول ي ـ ـ ــوم م ـق ـتــل

تقرير

ُ
َ
حماس «تضرب» من «البيت اإلسالمي» :ال صلة لنا بمعاركها
آمال خليل
على مــدى األشـهــر املاضية فــي مخيم
ّ
ع ــن الـ ـحـ ـل ــوة ،اه ـ ـتـ ــزت ال ـع ـص ــا ال ـتــي
نجحت حركة حماس في اإلمساك بها
مــن املـنـتـصــف ،لـتـبــدو ك ـطــرف معتدل
ووس ـي ــط ب ــن ف ـتــح م ــن ج ـهــة وال ـقــوى
اإلسالمية وتجمع الشباب املسلم من
جـهــة أخ ــرى .فــي مــوقــف الف ــت ،تـنــاول
ال ـق ـيــادي ف ــي الـتـجـمــع الـشـيــخ أســامــة
الشهابي ،حماس ،في خطبة الجمعة
األخـ ـي ــرة .ق ــال إن ال ـص ــراع ف ــي املخيم
ٌ
ّ
أحقية
«صراع بني فتح وحماس على
تـمـثـيــل ال ــاج ـئ ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن في
ُ
لـبـنــان .فتح تـقــاتــل بسيفها وحماس
(هيثم الموسوي)

ً
ُ
تـقــاتــل بسيف غـيــرهــا ُمـسـتـغـلــة جهل
بعض الشباب في السياسة الشرعية
وحاجة بعض الشباب للمال» .وفيما
ّ
حمل املسؤولية لحماسّ ،برأ الشهابي
الشباب املسلم «الذي ال دور له في هذا
ً
النزاع املوجود أصال قبل والدته .نحن
ال نملك مشروعًا في لبنان ولن نكون
أداة بيد أحــد» .ودعــا الحركتني (فتح
وح ـم ــاس) إل ــى أن تـتـصــارعــا «بـعـيـدًا
عـ ـن ــا ،ونـ ـب ــرأ إل ـ ــى الـ ـل ــه م ــن صــراع ـكــم
الــذي ما جلب ألهل مخيمنا إال القتل
والدمار والتهجير».
قـ ـي ــادي ف ــي ح ـم ــاس ع ـ ّـب ــر ف ــي حــديــث
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ع ــن «ت ـف ــاج ــؤن ــا ب ــاألم ــر
ونحن املتهمون بتغطية اإلسالميني
وم ـن ــاص ــرت ـه ــم» .ك ـيــف تـفـســر حـمــاس
هجوم الشهابي األول من نوعه على
املـ ــأ؟ «إنـ ــه رد ف ـعــل ع ـلــى ع ــدم نـجــاح
عملية إخ ــراج ع ــدد مــن املسلحني من
عــن الحلوة إلــى إدلــب ضمن باصات
ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة ب ـع ــد م ـع ــرك ــة ج ــرود
ع ـ ــرس ـ ــال» قـ ـ ــال ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي .ع ـل ـم ــا ب ــأن
الشهابي والعشرات من إخوانه كانوا
مــوعــوديــن بــاملــوافـقــة عـلــى ترحيلهم.
م ــا ع ــاق ــة ح ـم ــاس ب ــذل ــك؟ «الـشـهــابــي
يـتـهـمـنــا بــأن ـنــا ل ــم ن ـبــذل ج ـه ـدًا كــافـيــا
إلقناع الــدولــة اللبنانية باملوافقة .إال
أن ـنــا ن ــواص ــل مـســاعـيـنــا م ــن الـجـهــات
املعنية من أجل إخراجهم».

بحسب الـقـيــادي ،عرضت حماس في
شـهــر آذار ال ـفــائــت (أي قـبــل الـحــديــث
ع ــن م ـعــرك ـتــي الـ ـج ــرود وق ـب ــل انـ ــدالع
االشـ ـتـ ـب ــاك ض ــد م ــرب ــع بـ ــال بـ ــدر فــي
نـ ـيـ ـس ــان ال ـ ـفـ ــائـ ــت) عـ ـل ــى حـ ـ ــزب الـ ـل ــه،
مقترحًا إلخ ــراج مــن يشكل خـطـرًا من
عني الحلوة إلى سوريا بهدف «إراحة
املخيم من الخضات األمنية املتكررة
وتداعياتها على صيدا وعلى طريق
ال ـج ـنــوب» .طلبت حـمــاس مــن الـحــزب
نـقــل املـقـتــرح إل ــى الــدولـتــن اللبنانية
وال ـســوريــة« .الــرفــض الـقــاطــع جــاء من
دمـشــق» قــال الـقـيــادي .لكن املـحــاوالت
«لم تتوقف حتى اآلن واملقترح بعهدة
الــدولــة اللبنانية برغم تشدد الرفض
السوري ومن بعض الداخل اللبناني
بعد ترحيل عناصر داعش من جرود
رأس بعلبك» .تسعى حماس إلى الفوز
بــذلــك اإلن ـجــاز «ظـنــا منها أنـهــا تقدم
ل ـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة وحـلـيـفـهــا ال ـحــزب
ورق ــة راب ـح ــة» .الـحــركــة الـتــي يتهمها
خصومها بــرعــايــة املـتـشــدديــن انبرت
كما في كل اشتباك إلى الدعوة لوقف
إطــاق الـنــار .ومــن جهة أخ ــرى ،فإنها
تفتش عــن إنـجــازات تسديها للدولة،
على غرار تبنيها اعتقال القيادي في
داع ــش خــالــد الـسـيــد فــي عــن الـحـلــوة
قبل .اإلنجاز الجديد املرتقب ،تحدده
بــرأي البعض ،نتيجة التالقي الالفت

ب ــن ح ـم ــاس وأن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه وت ــوزي ــع
صورة (على غير العادة) للزيارة التي
قــام بها امل ـســؤول السياسي لحماس
أح ـمــد عـبــد ال ـه ــادي عـلــى رأس قـيــادة
صيدا إلــى مـســؤول «األن ـصــار» جمال
س ـل ـي ـمــان ف ــي مـخـيــم امل ـي ــة وم ـي ــة يــوم

قيادة
تجزم ّ
حماس ّبأن المعركة
لن تتجدد في
عين الحلوة
الجمعة الفائت ،بحضور نجله عضو
الـ ـش ــورى ح ـم ــزة س ـل ـي ـمــان (ق ــات ــل في
ســوريــا مــع «ال ـن ـصــرة» ،ومــع أتباعها
في عني الحلوة ضد فتح) .في البيان
ال ـص ــادر عــن ال ـل ـقــاء ،أك ــدت الـحــركـتــان
ضـ ــرورة إط ــاق عـمــل الـلـجـنــة املعنية
بــالـتـعــامــل مــع مـلــف املـطـلــوبــن ونشر
الـ ـ ـق ـ ــوة املـ ـشـ ـت ــرك ــة ف ـ ــي ح ـ ــي ال ـط ـي ــرة
وال ـت ـن ـس ـيــق والـ ـتـ ـع ــاون م ــع ال ــدول ــة».
م ـ ـصـ ــدر م ـ ــواك ـ ــب وج ـ ــد ف ـ ــي ال ـت ــاق ــي

«إشارة إلطالق عمليات أمنية تطاول
ق ـي ــادي ــن ف ــي امل ـج ـم ــوع ــات امل ـت ـش ــددة
تحقق هــدف إراح ــة املـخـيــم بـعــد فشل
الحسم العسكري».
في هذا اإلطار ،جزم القيادي في حماس
لـ«األخبار» بأن املعركة «لن تتجدد في
عــن الـحـلــوة .فتح اسـتـعــادت هيبتها
وط ـ ـ ــردت بـ ــال بـ ــدر وب ـ ــال ال ـع ــرق ــوب
من مربعهما في الطيرة ،فيما معظم
ع ـنــاصــر «ال ـش ـب ــاب امل ـس ـل ــم» ي ـف ـكــرون
ف ــي ال ــرحـ ـي ــل م ــن امل ـخ ـي ــم وال ــوص ــول
إل ــى تــركـيــا ومـنـهــا إل ــى أوروبـ ـ ــا» .هــذا
ً
ف ـض ــا ع ــن أن امل ـ ـعـ ــارك األخ ـ ـيـ ــرة «ل ــم
تجلب سوى الدمار والتشريد لسكان
امل ـ ـخ ـ ـيـ ــم» .أك ـ ـثـ ــر مـ ــن ف ـص ـي ــل ي ـتــرقــب
العمليات األمنية ،إذ قال رئيس التيار
اإلص ــاح ــي فــي فـتــح الـعـمـيــد محمود
عيسى (اللينو) إن «العمل العسكري
ل ــم ي ـعــد يــأتــي بـنـتـيـجــة» .وكـ ــان الفـتــا
إعـ ـ ـ ــان رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ــدائ ـ ــرة ال ـع ـس ـك ــري ــة
واألمـ ـنـ ـي ــة ف ــي «ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ـ ـ
القيادة العامة» ،اللواء خالد جبريل،
إرســال قــوات النخبة إلــى عني الحلوة
لضبط األم ــن ،وتـهــديــده «الـجـمــاعــات
اإلرهابية باإلستسالم وإال فالقضاء
عـلـيـهــا» ،علمًا ب ــأن «ال ـق ـيــادة الـعــامــة»
سحبت مجموعاتها التي شاركت في
االش ـت ـبــاكــن األخ ـيــريــن ض ــد ب ــدر إلــى
جانب قوات فتح.
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مقالة

المجد أليلول الشهداء...
محمد نزال

ال ـن ـق ـي ــب بـ ـي ــار ب ـش ـع ــان ــي وال ــرتـ ـي ــب
خ ــال ــد زه ـ ــرم ـ ــان ،والـ ـث ــان ــي مـ ــا ُع ـ ـ ِـرف
بــ«غــزوة  ٢آب» .يؤكد رئيس املحكمة
ّ
العسكرية أن علي الحجيري املشهور
بـ«أبو عجينة» ومصطفى الحجيري
املشهور بـ«أبو طاقية» متورطان في
هــذااملـلــفُ ،
ويـضـيــف« :أبــو طاقية دعا
إلى الجهاد ضد الجيش من مسجده

ّ
وهذا موثق بالصوت والصورة» .أما
«أبـ ــو عـجـيـنــة م ــع ول ــدي ــه االث ـن ــن فقد
ّ
ّ
كــانــوا يــدلــون املـســلـحــن إل ــى الطريق
الذي سلكه العسكريون».
ّ
ـاز
ـ
ج
ـ
ن
إ
ـرز
ـ
ب
أ
ي ــرى العميد ابــراهـيــم أن
ٍ
ق ــام ــت بـ ــه امل ـح ـك ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ك ــان
عقد مصالحة إلنـهــاء ملف طرابلس.
ّ
ويـعـتـبــر أن مـلـفــات طــرابـلــس األخـطــر
تـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــز ضـ ـ ـم ـ ــن سـ ـ ـب ـ ــع مـ ـجـ ـم ــوع ــات
إرهابيةُ ،يستبعد منها قــادة املحاور
فــي بــاب الـتـبــانــة .ويـعــدد رؤس ــاء هذه
املـ ـجـ ـم ــوع ــات الـ ــذيـ ــن ي ـن ـق ـس ـمــون بــن
«داعش» و«جبهة النصرة»« :ابراهيم
بــركــات وم ـعــن س ـكــاف وطـ ــارق خياط
وخ ـ ــال ـ ــد ح ـب ـل ــص وشـ ـ ـ ـ ــادي املـ ــولـ ــوي
وأس ــام ــة م ـن ـصــور وأح ـم ــد مـيـقــاتــي».
ّ
وردًا عـلــى س ــؤال عـ ّـمــن قـ ّـصــر فــي أداء
ّ
واجبه أو غطى مطلوبني قال« :طلبت
العقيد املتقاعد عميد حـمــود وخالد
األب ــرش م ـ ّـرات ع ــدة ،لكن كــان يأتيني
الـ ــرد ب ـعــدم ال ـع ـثــور دائ ـم ــا .ه ــل ُيـعـقــل
أن األج ـهــزة األمـنـيــة لــم تعثر عليهما
وعنوان سكنهما معروف؟» .ويضيف:
«هـ ـ ـن ـ ــاك أشـ ـ ـخ ـ ــاص ل ـ ــم يـ ـت ــم االدعـ ـ ـ ــاء
ً
ع ـل ـي ـهــم ،وه ـ ــذا أمـ ــر م ـس ـت ـغــرب .م ـثــا،
س ــال ــم ال ــراف ـع ــي ل ــم ت ـس ـتــدعــه الـنـيــابــة
العامة رغم ورود اسمه في كل امللفات
املتعلقة باإلرهاب»ّ .
تجدر اإلشارة إلى أنه بني  ٢٠٠٦و٢٠١١
عالجت املحكمة  ١١٠ملفات في قضايا
إرهـ ـ ــاب ف ـق ــط ،وأص ـ ـ ــدرت هـيـئـتـهــا ٩٠
ُحكمًا .ومنذ اندالع األحداث السورية،
ش ـهــد ع ــدد امل ـل ـفــات ال ـتــي تـنـظــر فيها
املحكمة ارتفاعًا صاروخيًا .إذ نظرت
ف ــي  ٦٨٢مـلـفــا ،وص ــل ع ــدد املــوقــوفــن
املــدعــى عليهم فــي بعضها إل ــى أكثر
ً
من ( ١٠٠فــي ملف أحــداث عبرا ،مثال،
اسـتـمـعــت هـيـئــة املـحـكـمــة إل ــى إف ــادات
 ١١٠م ــدع ــى ع ـل ـي ـهــم دفـ ـع ــة واحـ ـ ـ ــدة).
وأصدرت خالل هذه الفترة ُ ٣٦١حكمًا
في ملفات إرهاب استثنائية.
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«الشيوعي» يدعو إلى المشاركة
في ذكرى ّ
«جمول»:

المقاومة هي السبيل
الوحيد للتحرير

دعا الحزب الشيوعي اللبناني إلى املشاركة في مسيرة الذكرى الـ 35النطالق
ّ
اللبنانية ّ
(جمول) ،عند الخامسة والنصف من بعد ظهر
جبهة املقاومة الوطنية
السبت ،من أمام صيدلية بسترس في اتجاه قصر األونيسكو ،حيث سيقام
احتفال مركزي« ،عهدًا على متابعة املسيرة من أجل التغيير الديمقراطي».
وأصــدر املكتب السياسي لـ«الشيوعي» بيانًا ملناسبة انطالق ّ
«جمول» (16
«جسدت القناعة ّ
أيلول  )1982قال فيه إن تلك االنطالقة ّ
بأن العدوان ال يواجه
ّ
إل بمقاومة شاملة تــرفــض املـهــادنــة واالس ـت ـســام» .الحــق مقاتلو املقاومة
ّ
الوطنية ال ـعـ ّ
ـدو «حــتــى انــدحــاره تباعًا مــن الجبل والـبـقــاع الـغــربــي والجنوب
ً
ُ
وص ــوال إلــى الـشــريــط املـحـتــل ،وال ــذي استكمل تـحــريــره عــام  2000على يد
ّ
ّ
املقاومة االسالمية» .وجــاء في البيان أن املقاومة «أثبتت أنها كانت الطريق
الوحيد آن ــذاك ،وستبقى أيضًا السبيل الوحيد لتحرير ما تبقى من مــزارع
شبعا وتالل كفرشوباّ ،
ولرد األطماع واالعتداءات الصهيونية واإلرهابية على
شعبنا وأرضنا ،والتي شهدناها في  2017بتحرير الجرود من املجموعات
االرهابية على أيدي املقاومني والجيش اللبناني».
ّ
وأض ــاف أنــه ال قيمة لتحرير األرض «مــن دون تحرير اإلنـســان مــن النظام
الطائفي ،ومن دون بناء الوطن الذي استشهد من أجله مقاتلون مناضلون من
كل أرجائه ،في حني كانت الدولة غائبة عن دورها املفترض القيام به».
(األخبار)

لم نعد نقرأ «أحيا حزب الله ذكرى مجزرة
ّ
 13أيـلــول» .كــف عــن فعلها ،منذ أكثر ِمن
عـشــر س ـن ــوات ،ي ــوم ك ــادت ال ـبــاد تنفجر
م ــذه ـب ـ ّـيــا .ل ــم ي ـكــن ل ـت ـلــك ال ـت ـظ ــاه ــرة ،الـتــي
ّ
املذهبية،
انتهت بمجزرة ،عالقة بالخالفات
ّ
لكنها كانت في لبنان .هنا حيث ُي َ
مذهب
ّ
ك ــل ش ــيء ،حـتــى ال ـه ــواء .كــانــت ِ«م ــن أجــل
ال ــدف ــاع عــن األرض ،ال ـس ـيــادةّ ،
األمـ ــة ،وعــن
ّ
م ـص ـيــر األج ـ ـيـ ــال» .ه ـك ــذا تـ ـح ـ ّـدث ال ـســيــد
حسن نصرالله يومها .لم يكن أكمل عامه
الثاني أمينًا عامًا للحزب .الحزب الــذي لم
ي ـكــن أك ـم ــل ش ـه ــره ال ـث ــان ــي ع ـلــى تـكــريــس
مـبــدأ «الـكــاتـيــوشــا مقابل املــدنـيــن» .خــرج،
ك ـم ـق ــاوم ــة ،م ــرف ــوع ال ـ ــرأس أم ـ ــام «عـمـلـ ّـيــة
ّ
اإلسرائيلية (أو عــدوان
تصفية الحساب»
ّ
األي ـ ــام الـسـبـعــة) .حـصــل ذل ــك ع ــام .1993
ّ
فهم إسحق رابــن ،كما سلفه شامير ،أنه
ِ
يواجه «عربًا ِمن نوع آخر» .العرب اآلخرون
ً
كان لهم رأي آخرُ .
السلطة في لبنان ،مثال،
ُ
قـ ّـررت أن تكافئ املقاومة :الجيش اللبناني
ُيـطـلــق ال ـنــار عـلــى تـظــاهــرة شـعـبـ ّـيــة لحزب
الله ،في منطقة الغبيري عند جسر املطار
(الـقــديــم) تـحــديـدًا ،هـكــذا «بــا سـبــب» .كان
ّ
سياسيًا بــامـتـيـ ّـاز .لــم تكن تظاهرة
ق ــرارًّا
ّ
ُم ـســل ـحــة .مــدنــيــون كــل ـهــم .تـسـعــة شـهــداء
وعشرات الجرحى .نساء ورجــال ،خرجوا
لـيـهـتـفــوا ضـ ـ ّـد «ات ـف ّــاق ـ ّـي ــة أوس ـ ـلـ ــو» .كــانــوا
يهتفون فقط .هم ثلة نــادرة كانت ال تزال
تهتف ،آن ــذاك ،ضـ ّـد ّ«الـكـيــان اإلســرائـيـلــي».
ُيريدون فلسطني ،كل فلسطني ،غرباء في
ّ
حكامها املضي في ّ
«مقر ّرات
منطقة قـ ّـرر
ُ
مــدريــد» (لـلـســام) .كانت أرضـهــم محتلة،
ً
جـنــوب لبنان كــان مـحـتــا ،وهــم ُيـقـ ّـاومــون
ّ
إنما ببعد نظر .شيء ما في هذه الثلة كان
ّ
القضية تحديدًا ،ودومــا،
يجعلها في هــذه
تنظر أبعد.
إطـ ــاق ال ـن ــار ل ــم ي ـكــن ت ـح ــذي ـ ّ
ـريــا ،ب ــل نحو
ال ــرؤوس وال ـصــدور مـبــاشــرة ،للقتل .رمي
ب ــأس ـل ــوب ال ـح ـص ــد .ل ــم ي ـع ــرف حـ ــزب الـلــه

جرحًا في وجــدانــه أعمق ِمــن تلك املجزرة.
أناشيد ،على مدى السنوات الالحقة ،أقيمت
ِمن أجلها« :لن ننسى أيلول» .إحياء سنوي
ألكثر ِمــن عشر سـنــوات .دخلت مفرداتها
ّ
الشعبية داخــل تلك البيئةَ .من
في الــذاكــرة
عاش في الضاحية يذكر الالفتات السنويةّ
إلــى جانب صــور الـشـهــداء ...األبـ ّ
ـديــة .تشاء
األقــدار ّأن يستشهد ابن نصر الله ،هادي،
قبل يــوم واح ــد ِمــن حـلــول الــذكــرى الرابعة
للمجزرة .كان الحزب ّ
أعد ما يلزم لإلحياء،
وس ــط «بــاحــة ال ـش ــورى» فــي ح ــارة حــريــك،

ّ
كان الغضب يلف
سماء الضاحية والجماهير
شورى
تهتفُ :يا
ُ
يا أفاضل نريد أن نقاتل
فجاء الـحــدث الثاني .بــدأ ّ
السيد كلمته في
ُ
سهبًا ،قبل
تلك
الليلة عن ذكرى املجزرة ّ ،م ِ
أن ّ
«إن إطالق النار
يتحدث عن شهادة ابنه:
على ال ـعـ ّـزل على طــريــق املـطــار كــان يهدف
ّ
داخلية يعرفون كيف تبدأ
إلى إشعال حرب
وال يعرفون كيف تنتهي» .كانت املجزرة
عميقة فــي وعــي الـحــزب إلــى حـ ّـد وضعها
بندًا أول في الكلمة ،قبل البند الثاني ،الحدث
اآلنّ ،أي استشهاد ابن قائد املقاومة .كانت
إشارة غير عابرةُ .ويتابع كلمته« :لقد كانت
محاولة لخلق شرخ داخلي وقد تخطيناها
ب ـح ـك ـمــة وصـ ـب ــر ،وأخـ ــذنـ ــا أكـ ـث ــر امل ــواق ــف
شجاعة في تاريخ الحزب ،ألن أسهل األمور
كــانــت إع ـطــاء األوامـ ــر ب ــال ـ ّ
ـرد ،ولكننا أبينا
وارتـضـنـيــا حمل ال ـج ــراح» .لــم يكن مضى
ّ
األهلية ،يوم تلك املجزرة،
على انتهاء الحرب
أكثر ِمن ثالث سنوات .الغضب الــذي جال

فــي سماء الضاحية ،يومها ،وســط قواعد
ال ـحــزب ت ـحــدي ـدًا ،ك ــان كــافـيــا كــوقــود ّأول ــي
مغامرة.
لقلب الطاولة على الجميع .كانت
َ
ّ
لــو ُ حـصــل ذل ــك ،فـ ِـهــم ال ـحــزب ،فــإنــه قــد َبــلــع
الــط ـعــم .لــم يـكــن ليحصل الـتـحــريــر بعدها
بسبع س ـنــوات .لــم يـكــن لـيـكــون «صـخــرة»
املعادالت
عام  .2006لم يكن ليصنع ،اليوم،
ّ
ف ــي امل ـن ـط ـقــة .كــانــت لـحـظــة مـفـصـلـ ّـيــة بـكــل
املعنى التاريخاني .كانت الجماهير تهتف
لنصرالله ،ليلة املجزرة ،بتلك الكلمات التي
دخـلــت قــامــوس بيئتها لـسـنــوات تـلــت« :يــا
شــورى يــا أفــاضــلُ ،نــريــد أن ُنـقــاتــل»َ .تـ ّ
ـردد
الح ـقــا ّأن ّشــركــة «كــوكــا ك ــوال» فــي لبنان
ّ
ط ــردت مــوظـفــن لــديـهــا ألنـهــم شــاركــوا في
ّ
ّ
تشييع الشهداء .قيل أيضًا إن الراحل السيد
أفتى بمقاطعة تلك
محمد حسني فضل الله ّ
الشركة .فضل الله الذي صلى على جثامني
الـشـهــداء فــي مسجد الــرضــا ـ ـ بـئــر العبد،
وخلفه نصر الـلــه ،والكثير ِمــن الغاضبني.
ّ
الحزب الغريب ،آنذاك ،حتى داخل بيئته إلى
ّ
حد ماّ ...
تجرع علقم صبرها ومضى.
أرب ـعــة وع ـش ــرون عــامــا عـلــى تـلــك امل ـجــزرة.
تسعة شهداء هذه أسماؤهم :سكنة شمس
الدين ،حسن ّ
عبود ّ
بزي ،سمير وهبّ ،
عبود،
صباح علي حيدر ،علي طويل ،محمد عبد
الكريم ،مصطفى شمص ون ــزار قانصوه.
هـنــاك َمــن شهد على أحــدهــم يــركــض نحو
س ـ ّـي ــدة ه ــوت أرض ـ ــا ،إذ أصـيـبــت بــرأسـهــا،
لنجدتها .فارقت الحياة في اللحظةّ .
هم أن
َيستر ما ظهر ِمن جسدها ...فأصيب هو.
ُ ّ
شهيد جنب شهيدة .تلك مجزرة لم تمثل
فيلمًا بعد .يسخر نصر الله يومها ،غاضبًا:
ّ
الحريات!».
«يحدث هذا في بلد ُيقال عنه بلد
أج ـي ــال ك ـب ــرت ع ـلــى نـشـيــد «امل ـج ــد ألي ـلــول
الشهداء» .النشيد الذي قيل ّإن عماد ّ
مغنية
شارك فيه بصوته .كان نشيدًا تقطر الغربة
ِمــن كلماته ،الكبرياء املـجــروح ،أســى َمــن ال
ي ـنــام عـلــى ض ـيــم« :امل ـجــد ألي ـلــول الـشـهــداء،
ّ
رف ـ ـضـ ــوا ال ـص ـه ـي ــون ـ ّـي ــة ن ـ ـ ـ ــادوا :إن ـ ــا حـتــف
ّ
الصهيونية .املجد أليلول الشهداء ،بدمائهم،
ّ
السلم العربي».
دون مذلة ،غسلوا عار ِ
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الكرسي النيابي يؤرق جزين:
استقالة هيئة التيار الوطني الحر
اجتمع رئيس التيار الوطني الحر
ج ـ ـ ـبـ ـ ــران بـ ــاس ـ ـيـ ــل أمـ ـ ـ ــس ب ـم ـن ـس ـقــي
األقـضـيــة فــي الـتـيــار .الـلـقــاء ال ــدوري
ال ـ ـتـ ــأم عـ ـل ــى وقـ ـ ــع ال ـ ـخـ ــافـ ــات ال ـت ــي
خ ــرج ــت لـلـعـلــن أخ ـي ـرًا ف ــي منسقية
قـضــاء جــزيــن ،بعد استقالة ثمانية
مـ ـ ـ ــن أعـ ـ ـض ـ ــائـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ـثـ ـ ــاثـ ـ ــة ع ـ ـشـ ــر.
التباينات بــن األجنحة البرتقالية
ال ـت ــي ت ـش ـك ــل ،ب ـ ــرأي ال ـب ـع ــض ،م ــرآة
للعالقة بــن ن ــواب املنطقة الـثــاثــة،
ان ـس ـح ـب ــت عـ ـل ــى م ـص ـي ــر اس ـت ـق ــال ــة
منسق القضاء أسعد الهندي .عدد
من زمالئه أكد تقديم استقالته أول
من أمس بنية الترشح لإلنتخابات
النيابية جنبًا إلى جنب مع النائب
زياد أسود .لكن أوساط الهندي نفت
لـ«األخبار» األمر ،مؤكدة أنه «لم ولن
يستقيل» .املصير الضبابي لهيئة
ج ــزي ــن ع ـل ــى ب ـع ــد أش ـه ــر ق ـل ـي ـلــة مــن
اإلنتخابات النيابية ،من املنتظر أن
يحسم في بيان توضيحي تصدره
قيادة التيار بني اليوم والغد ،يشمل
قرار باسيل إعادة تكليف الهندي أو
سواه.
لكن ما الذي فرط عقد املنسقية بعد
تسعة أشهر على انتخابها؟ حسب

(هيثم الموسوي)

مـصــادر مــواكـبــة ،فــإن الهندي نفسه
ك ــان عـلــى رأس الئ ـحــة مــدعــومــة من
باسيل والنائب أمل أبو زيد ورئيس
اتحاد بلديات جزين وبلديتها خليل
حــرفــوش ،فــي مقابل الئحة ترأسها

طانيوس شرفان مدعومًا من النائب
زيــاد أس ــود .الخصومة التي تجلت
تدريجيًا بني أبو زيد وأسود ّ
فجرها
احتمال استبدال األخير باملستشار
اإلعــامــي لرئيس الجمهورية جان
عزيز ،فيما يبقى أبــو زيــد ثابتًا في
أح ــد املـقـعــديــن امل ــارون ـي ــن ،مــن دون
حسم مرشح املقعد الكاثوليكي .لكن
الخصومة تحولت إلــى اصطفافات
تأثرت بها هيئة التيار في القضاء
وفــي بعض البلدات .آخــر التأثيرات
انتقال الهندي من الخندق املحسوب
عـلــى «ال ـس ـل ـطــة» إل ــى خ ـنــدق أس ــود.
ت ـح ــال ـف ـه ـم ــا ف ـ ـ ــرض ال ـ ـتـ ــوافـ ــق ع ـلــى
مختار بلدة جنسنايا هادي يوسف
ب ــالـ ـف ــوز ت ــوافـ ـقـ ـي ــا رئـ ـيـ ـس ــا ل ــراب ـط ــة
مخاتير جــزيــن على حـســاب طوني
عون املدعوم من أبو زيد .تلك كانت
ال ـش ـعــرة ال ـت ــي ف ـ ّـج ــرت الـهـيـئــة الـتــي
استقال منها األسبوع املاضي نائب
مـنـسـقـهــا وأمـ ـ ــن س ــره ــا وس ـت ــة مــن
األعـضــاء .علمًا بــأن التقسيم األولــي
النتماء األعضاء عند انتخابهم كان:
 7من الئحة الهندي ـ ـ أبو زيد ،و 6من
الئحة شرفان ـ ـ أسود.
آ.خ
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مجتمع وإقتصاد
ردود

ّ
رياض سالمة يرد على توفيق كسبار

ّ
مصرف لبنان ال يطبق سياسة فوائد

في خطوة الفتةّ ،رد حاكم مصرف لبنان رياض سالمة على
الورقة التي ّ
أعدها االقتصادي توفيق كسبار تحت عنوان «األزمة
المالية في لبنان» (المنشورة في «األخبار» على حلقتين في  4و5
أيلول  ،2017والتي ستعرض في حلقة مغلقة مع مجموعة
من الخبراء والمعنيين ،في  19الشهر الجاري ،في فندق سوفيتيل
لوغبريال ،األشرفية) .هذا الرد جاء تحت عنوان «تقرير من مصرف
لبنان ّردًا على أخطاء وردت في وثيقة نشرت أخيرًا» ،إال أن المعطيات
التي يوفرها ال تخرج عن األسلوب المعهود في الدفاع ًعن السياسة
الخيار الوحيد« .األخبار» تنشر الرد كامال كما ورد
المعتمدة ،بوصفها ً
من مصرف لبنان استكماال للنقاش المفتوح حول النتائج واألكالف
التي تترتب على المجتمع واالقتصاد من جراء هذه السياسة
نظرًا إلى التغطية اإلعالمية والدعائية
ّ
امل ـض ـ ّـرة ال ـتــي خــلـفـتـهــا وثـيـقــة أعـ ّـدهــا
الــدكـتــور تــوفـيــق كـسـبــار فــي آب 2017
تحت عنوان "األزمــة املالية في لبنان"،
ب ــرع ــاي ــة مــؤس ـســة "كـ ــونـ ــراد أديـ ـن ــاور"
و"بـ ـي ــت امل ـس ـت ـق ـبــل" ،ي ـح ــرص مـصــرف
لـبـنــان عـلــى تـصــويــب ع ــدد مــن النقاط
التي أثارتها تلك الوثيقة:
 -1فــي مقدمة الوثيقة ،ينتقد الكاتب
سياسة سعر الـصــرف التي انتهجها
ً
مصرف لبنان قائال "بصرف النظر عن
صـحــة سـيــاســة تثبيت سـعــر الـصــرف
بالنسبة الى اقتصاد صغير ومفتوح
ّ
م ـثــل االق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي "...ويـعــلــق
الحقًا بقوله "لكن تكلفة هذه السياسة
على االستقرار ....تبقى باهظة" .إن هذه
األق ـ ــوال تـنــاقــض تـمــامــا رأي صـنــدوق
النقد الدولي ،وهو املرجع الذي غالبًا
م ــا يـسـتـنــد إل ـيــه ال ـك ــات ــب .وال ــواق ــع أن
الكاتب تجاهل أن املديرين التنفيذيني
لصندوق النقد الــدولــي ،أثناء اختتام
مـ ـش ــاورات املـ ــادة الــراب ـعــة ل ـعــام 2016
"وافقوا على أن السياسة النقدية يجب
أن تظل موجهة نحو دعــم ربــط سعر
الـصــرف ،وأش ــادوا بمحافظة مصرف
لبنان على احتياطيات دولية كافية".
( http://www.imf.org/en/News/
-PR1720 /24 /01 /2017 /Articles
Lebanon-IMF-Executive-Board)Concludes-Article-IV-Consultation
 -2اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب األس ـ ـب ـ ــاب
الكامنة وراء تــوجــه لبنان نحو أزمــة
مــال ـيــة خ ـط ـيــرة ،وم ـن ـهــا ع ـلــى األخ ــص
سـ ـب ــب رئـ ـيـ ـس ــي ي ـب ـن ــي ع ـل ـي ــه حـ ّـج ـتــه
وه ــو "م ـع ــدالت ال ـفــوائــد الـسـخـيــة غير
ال ـ ـضـ ــروريـ ــة الـ ـت ــي ي ــدف ـع ـه ــا م ـص ــرف
لبنان للمصارف املحلية لقاء ودائعها
لديه بالدوالر األميركي" والتي ال يتم
تحديدها في لبنان بحسب مؤشرات
السوق.
في الواقع ،إن معدالت الفوائد املطبقة
في أي بلد تعكس تصنيفه االئتماني
السيادي .من هنا ،ال يمكن التداول في
األسواق املالية في لبنان وفق املعدالت
املطبقة في بلدان مصنفة  Aمثل أملانيا
أو الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة والـ ـت ــي اسـتـنــد
إليها الكاتب لتبرير رأيه حول "سخاء"
مـعــدالت الـفــوائــد فــي لـبـنــان ،علمًا بأن
تصنيف لبنان مــن قبل ستاندرد أند
بورز هو .-B
الـ ـج ــدول رق ــم  1أدن ـ ــاه ي ـجــري مـقــارنــة
بــن منحنى الـعــائــد الـسـيــادي للعملة
الــوط ـن ـيــة ف ــي ل ـب ـنــان وفـ ــي ب ـل ــدان لها
ً
تصنيف مماثل ( ،)-B, Bوص ــوال إلى
ّ
ويتبي أن املـعــدالت في لبنان
.+BBB
تتراوح بني  %5.35و %7.46على آجال
الـسـنــة وال ـ ـ  10س ـنــوات عـلـ ًـى الـتــوالــي.
وهي معدالت جيدة مقارنة باملعدالت
امل ـط ـب ـق ــة فـ ــي م ـص ــر وامل ـ ـتـ ــراوحـ ــة بــن
 %18.5و %19على اآلجــال املمتدة من

سنة واحــدة إلى  10سنوات ،ومقارنة
أيضًا باملعدالت في تركيا التي تتراوح
بــن  %11.66و .%10.43وإذا نظرنا
إلى بلدان مصنفة  BBBمثل املكسيك
والهند ،نرى أن املعدالت السائدة في
لبنان وفي هذه البلدان متساوية ،بل
أفضل على بعض اآلجال.
أمـ ــا مـ ـع ــدالت ال ـف ــائ ــدة ع ـلــى ال ـع ـمــات
األج ـن ـب ـي ــة ،ف ـت ـح ــدده ــا ق ـ ــوى ال ـس ــوق
ب ــاالسـ ـتـ ـن ــاد إلـ ـ ــى ت ـص ـن ـي ــف م ـخــاطــر
ال ـب ـلــد امل ـع ـ ّـب ــر ع ـنــه م ــن خـ ــال أس ـعــار
مبادلة مخاطر االئتمان والعائد على
سـنــدات الخزينة األمـيــركـيــة .وبـمــا أن
تــداول سندات اليوروبوند في لبنان
يـقــارب سعر اإلص ــدار أي  100دوالر،
فــإن العائد على تــداول هــذه السندات
ف ــي الـ ـس ــوق ال ـث ــان ــوي ــة ي ـع ـكــس بــدقــة
سعر إصدار هذه السندات في السوق
األولية.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـت ـل ـق ــى مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
التوظيفات القصيرة األجل بالعمالت
األجنبية ويدفع عليها معدالت فوائد

ينشرها على صفحاته على رويـتــرز
وبـلــومـبــرغ .إن مـعــدالت الـفــوائــد التي
يــدفـعـهــا عـلــى جـمـيــع اآلجـ ــال مــن مــدة
س ـن ـتــن وم ـ ــا دون ،ه ــي أق ـ ــل ب ــدرج ــة
واح ــدة مــن مـعــدل ليبور على ال ــدوالر
ً
األم ـ ـيـ ــركـ ــي .م ـ ـثـ ــا ،ت ـ ـتـ ــراوح م ـع ــدالت
الفائدة على التوظيفات بالدوالر ملدة
ش ـهــر ب ــن  %1.09375و،%1.18950
وفقًا لحجمها .ويشير الجدول رقم 2
بوضوح إلى أن معدالت الفوائد التي
يدفعها مـصــرف لـبـنــان عـلــى الــودائــع
الـ ـط ــويـ ـل ــة األج ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوالر ت ـع ـت ـبــر
جـيــدة مقارنة بالعوائد على سندات
ال ـي ــوروب ــون ــد وال ـع ــوائ ــد املـ ـح ــددة من
السوق وفق املخاطر السيادية .فعلى
سبيل املثال ،إن املعدالت املطبقة على
التوظيفات ملدة  7سنوات و 10سنوات
ت ـب ـلــغ  %6.0و  %6.5ع ـلــى ال ـت ــوال ــي،
م ـقــابــل م ـعــدل  %6.36و %6.69ال ــذي
يحدده السوق باالستناد إلى املخاطر
الـسـيــاديــة .تشير جميع ه ــذه األمثلة
إل ـ ــى إدارة مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ال ـف ـعــالــة
لعمليات اإليداع.
نستخلص مما ورد أعــاه أن مصرف
لبنان ال يطبق سياسة معدالت فوائد
"س ـخ ـيــة" ،بــاعـتـبــار أن ه ــذه امل ـعــدالت،
ّ
وتتقيد بمخاطر
بكل بساطة ،تواكب
الـبـلــد .وف ــي م ـش ــاورات املـ ــادة الــرابـعــة
لـ ـع ــام  ،2016ي ـش ـيــر صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد
الــدولــي إلــى أن "تثبيت سعر الصرف
هــو الــرك ـيــزة االس ـم ـيــة املـنــاسـبــة وأنــه
يـ ـت ــوج ــب أن ي ـب ـق ــى م ـ ـصـ ــرف ل ـب ـن ــان
مـسـتـعـدًا لــرفــع م ـعــدالت ال ـفــوائــد عند
الضرورة( ".تقرير الصندوق الخاص
بـلـبـنــان رق ــم  – 19/17كــانــون الـثــانــي
. )2017
( http://www.imf.org/
en/Publications/CR/
-Lebanon /24 /01 /2017 /Issues
Article-IV-Consultation-Press--2016
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 -3إن ت ـقــديــرات "الــوثـيـقــة" ملــوجــودات
م ـص ــرف ل ـب ـنــان بــال ـع ـمــات األجـنـبـيــة
غير دقـيـقــة ُ .فــالـجــدول رقــم  1فــي هذه
"الــوث ـي ـقــة" امل ـ َـع ـن ـ َـون "م ــؤش ــرات األزم ــة
املـ ــال ـ ـيـ ــة" ي ـظ ـه ــر احـ ـتـ ـي ــاط ــي م ـص ــرف
لبنان مــن العمالت األجنبية أي فقط
أصـ ــولـ ــه الـ ـس ــائـ ـل ــة الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة األجـ ــل
كـ ـم ــا تـ ـ ـ ّـم تـ ـح ــدي ــده ــا ف ـ ــي امل ــاحـ ـظ ــة
رق ــم  1ل ـل ـجــدول (بــالـتـحــديــد ال ــودائ ــع

مصرف
لبنانيدرّ
كان وال يزال
أرباحًا كبيرة

بــالـعـمــات األجـنـبـيــة زائ ــد تــوظـيـفــات
ســائـلــة قـصـيــرة األج ــل كـتـلــك املــوظـفــة
فــي سـنــدات الخزينة األميركية) .غير
أن ميزانية مـصــرف لبنان العمومية
ً
ت ـت ـض ـمــن أصـ ـ ـ ــوال أخ ـ ـ ــرى بــال ـع ـمــات
األجـنـبـيــة مـتــوسـطــة وطــوي ـلــة األج ــل.
وقد تجاهل الكاتب هذه األصول عمدًا
وذل ــك لتقديم حـ ّـجــة واه ـيــة وخــاطـئــة.
فإذا أدخلنا هذه التصحيحات ،يسجل
صــافــي احـتـيــاطــي مـصــرف لـبـنــان من
ال ـع ـمــات األجـنـبـيــة رص ـي ـدًا إيـجــابـيــا
ملحوظًا ويؤمن تغطية كافية تضمن
استقرار الليرة اللبنانية واالستقرار
املالي عمومًا.
 -4وبـخـصــوص العملية املــالـيــة التي
قام بها مصرف لبنان ،والتي بحسب

الكاتب "يبقى هدفها األكثر ترجيحًا
وغ ـ ـيـ ــر املـ ـعـ ـل ــن هـ ــو تـ ـع ــزي ــز رأس ـ ـمـ ــال
ّ
مصرفني كبيرين على األق ــل ،"...نذكر
بـ ـ ــأن هـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة أجـ ــريـ ــت مـ ــع 38
مصرفًا ومؤسسة مالية .وقد اشتملت
عـ ـل ــى ع ـم ـل ـي ــة م ـ ـبـ ــادلـ ــة ب ـ ــن سـ ـن ــدات
خ ــزي ـن ــة ب ــال ـل ـي ــرة ت ـم ـل ـك ـهــا املـ ـص ــارف
وسندات يوروبوند بالدوالر يملكها
م ـص ــرف ل ـب ـنــان ،بـ ــدون اس ـت ـخ ــدام أي
أم ـ ــوال ع ــام ــة .ســاه ـمــت ه ــذه العملية
م ــن ض ـمــن س ـيــاســة ن ـقــديــة تــوسـعـيــة
ف ــي دعـ ــم األسـ ـع ــار وال ـت ــأث ـي ــر إي ـجــابــا
ع ـلــى ال ـت ــوق ـع ــات ،ح ـيــث ان ـع ـكــس ذلــك
إيجابًا على مؤشر أسعار االستهالك.
وق ـ ــد ت ـ ـ ّـم ت ـم ــوي ــل ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة عـبــر
تــوسـيــع املـيــزانـيــة الـعـمــومـيــة ملصرف
ل ـب ـنــان ،وه ــو إج ـ ــراء تـلـجــأ إل ـيــه ع ــادة
م ـصــارف مــركــزيــة عــاملـيــة ،األم ــر الــذي
ـأت الوثيقة على ذكــره بتاتًا .كما
لم تـ ِ
تغاضت الوثيقة بطريقة غير مهنية
عـ ــن ال ـت ـع ـم ـي ــم ال ــوسـ ـي ــط الـ ــرقـ ــم 440
الـصــادر عــن مصرف لبنان بتاريخ 8
تشرين الـثــانــي  2016واملتعلق بهذه
العمليات ،والــذي يطلب من املصارف
أن ت ـحـت ـفــظ وال ت ـ ــوزع ع ــائ ــدات هــذه
الـعـمـلـيــات ك ــأرب ــاح تـطـبـيـقــا للمعيار
الدولي للتقارير املالية الرقم IFRS( 9
 )9وم ـت ـط ـل ـبــات ن ـس ــب املـ ـ ـ ــاءة .وك ــان
لـهــذه العملية تأثير متعدد األه ــداف
واألبعاد ،كما يظهر من خالل النتائج
اآلتية:
أ -ت ـعــزيــز م ــوج ــودات م ـص ــرف لـبـنــان
ب ــال ـع ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة وال ـ ـتـ ــي بـلـغــت
ً
مستوى قياسيًا تاريخيًا قــارب الـ 43
مليار دوالر بعد تنفيذ العملية املالية.
ب -تـ ـمـ ـت ــن الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة
ل ـل ـم ـص ــارف ،ل ـت ـم ـك ـي ـن ـهــا م ــن ال ـت ـقـ ّـيــد
بمتطلبات الرسملة الدولية وتكوين
مـ ـ ــؤونـ ـ ــات عـ ــامـ ــة إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ت ـط ـب ـي ـقــا
للمعيار الدولي للتقارير املالية الرقم

الجدول رقم  :1التصنيف اإلئتماني لستاندرد أند بورز وفيتش ومعدالت الفوائد على العملة الوطنية
التاريخ

لبنان
()S&P/Fitch

مصر
()S&P/Fitch

تركيا
()S&P/Fitch

نهاية عام 2012

B/N.A

B-/B+

BB/BBB-

نهاية عام 2013

B-/N.A

B-/B-

BB+

نهاية عام 2014

B-/N.A

CCC+/B

BB

 7أيلول 2017

B-/B-

B-/B

BB/BB+

نيجيريا
()S&P/Fitch

B+/B

املكسيك
()S&P/Fitch

BBB+/BBB+

اندونيسيا
()S&P/Fitch

BBB-/BBB-

الهند
()S&P/Fitch

BBB-/BBB-

منحنى العائد السيادي للعملة الوطنية
لبنان
()LBP

مصر
()EGP

تركيا
()TL

نيجيريا
()NGN

املكسيك
()MXN

اندونيسيا
()IDR

الهند
()INR

سنة

%5.35

%19.01

%11.66

%20.60

%7.00

%5.56

%6.07

 5سنوات

%6.74

%19.57

%10.63

%16.82

%6.76

%6.10

%6.50

 10سنوات

%7.46

%18.48

%10.43

%16.51

%6.85

%6.54

%6.51

الجدول رقم  :2مقارنة بني معدالت الفوائد على السندات اللبنانية والودائع لدى مصرف لبنان
وعلى سندات الخزينة األميركية
كما في 5أيلول 2017

 7سنوات

 10سنوات

 12سنة

 15سنة

 20سنة

 30سنة

سندات الخزانة األميركية

%1.98

%2.18

%2.25

%2.36

%2.55

%2.79

مبادلة التعثر اإلئتماني  -لبنان

%4.38

%4.51

%4.57

%4.65

%4.68

%4.74

مبادلة التعثر اإلئتماني– لبنان +سندات الخزانة األميركية

%6.36

%6.69

%6.82

%7.01

%7.23

%7.53

شهادات اإليداع املصدرة من مصرف لبنان والودائع ألجل في مصرف
لبنان بالدوالر األميركي

%6.00

%6.50

%6.70

%6.86

%7.00

%7.48

سندات اليوروبوند اللبنانية

%6.57

%6.83

%6.97

%7.12

%7.24

الوادائع ألجل في مصرف لبنان بالليرة اللبنانية

%7.08

%7.46

%7.56

%7.70

%8.00

%8.40
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تقرير

«مهزلة» دفتر شروط
معامل الكهرباء متواصلة

ّ
«سخية»!
 )9 IFRS( 9ب ـح ـلــول ك ــان ــون ال ـثــانــي
.2018
ج -زيـ ــادة الـسـيــولــة بــالـعـمـلــة املحلية
ل ـت ــأم ــن احـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـت ـم ــوي ــل ل ــدى
ال ـق ـطــاعــن الـ ـع ـ ّـام والـ ـخ ــاص بــالـكـلـفــة
املثلى .بذلك حققت الودائع املصرفية
ن ـم ـوًا س ـن ــوي ــا ب ـن ـحــو  %7.2ف ــي ع ــام
مليار دوالر
 2016وازدادت من 157.3
ّ
إلــى  168.6مليار دوالر .وبتوفر هذه
السيولة الجديدة بالليرة اللبنانية،
ّ
س ــوف تـتـمــكــن امل ـص ــارف م ــن توسيع
نشاطها االئتماني املــوجــه للشركات
الـصـغـيــرة واملـتــوسـطــة بـهــدف تحفيز
النشاط االقتصادي.
د -تحسني األوضاع النقدية للحكومة
ووضعية الدين الحكومي دون اللجوء
إل ــى رف ــع م ـعــدالت ال ـفــوائــد ،ال ــذي كــان
أح ــد اق ـتــراحــات بعثة ص ـنــدوق النقد
ال ــدول ــي لـتـعــزيــز م ــوج ــودات مـصــرف
لبنان بالعمالت االجنبية .ولو اعتمد
هــذا االق ـتــراح مــن قبل مـصــرف لبنان،
لـ ـك ــان أسـ ـف ــر ع ــن زي ـ ـ ــادة ك ـل ـفــة خــدمــة
الدين بحوالى  1.3مليار دوالر سنويًا
مقابل كــل زي ــادة بنسبة واح ــد باملئة
في معدل الفائدة.
ّ ًّ
مرة
ه -إن نجاح اإلصدار األخير يؤكد
أخ ــرى اسـتـمــرار ثقة الـســوق بسندات
الـ ـي ــوروب ــون ــد ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ح ـي ــث بـلــغ
حجم الطلب على االكتتاب  17.8مليار
دوالر ،أي ستة أضـعــاف املبلغ الــذي
تـ ّـم إص ــداره ( 3مـلـيــارات دوالر) .ومن
اإلجراءات التي اتخذها املركزي لدعم
ه ــذا اإلصـ ـ ــدار ،حـســم ش ـه ــادات إي ــداع
أصــدرهــا مـصــرف لبنان خــال تنفيذ
العملية املالية ،شرط إعــادة االكتتاب
ب ــالـ ـقـ ـيـ ـم ــة امل ـ ـح ـ ـسـ ــومـ ــة فـ ـ ــي س ـ ـنـ ــدات
يوروبوند لبنانية.
و -نـتــج م ــن الـعـمـلـيــة املــال ـيــة تــدفـقــات
ّ
فتحول العجز التراكمي
نقدية هامة،
مليزان املدفوعات اللبناني البالغ 3.3
مليارات دوالر عام  2015و 1.76مليار
دوالر في األشهر الخمسة األولــى من
ع ــام  2016إل ــى فــائــض تــراك ـمــي قــدره
 1.24مليار دوالر في عام .2016
ز -ارتفاع معدل التضخم السلبي من
 %-3.75فــي  2015الــى  %-0.8بنهاية
( 2016بـحـســب أرق ــام إدارة اإلحـصــاء
املركزي) ،وهو ما يتماشى مع أهداف
سياسة مصرف لبنان النقدية بتعزيز
ّ
التحول في نسب التضخم
األسعار .إن
م ــن سـلـبــي وص ـف ــر ل ـت ـقــارب أو تـفــوق
بـقـلـيــل ن ـمــو ال ــدخ ــل ال ـح ـقـي ـقــي ،ي ـبـ ّـدل
املستقبلية مــن سلبي إلى
التوقعات ّ
إيجابي ويحفز بالتالي االستثمارات
ف ــي االق ـت ـصــاد الـفـعـلــي وي ـع ــزز نسبة
النمو.
ل ـل ـت ــوض ـي ــح ،ج ـ ــاء ت ـق ـي ـي ــم امل ــدي ــري ــن
الـتـنـفـيــذيــن ل ـص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي
أثناء اختتام مشاورات املــادة الرابعة
لعام  2016على الشكل اآلتي:
"أث ـ ـنـ ــى امل ـ ــدي ـ ــرون ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــون عـلــى
م ـح ــاف ـظ ــة ال ـس ـل ـط ــات ع ـل ــى اس ـت ـق ــرار
االق ـت ـص ــاد ال ـك ـلــي وال ـث ـقــة ف ــي ظ ــروف
صـعـبــة ل ـل ـغــايــة ،وأش ـ ـ ــادوا بمحافظة
مصرف لبنان على احتياطيات دولية
ك ــافـ ـي ــة" .أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى الـعـمـلـيــة
املــالـيــة ال ـتــي ق ــام بـهــا م ـصــرف لـبـنــان،
فأكد املديرون أن "هذه العملية دعمت
بنجاح إجمالي االحتياطيات الدولية
ملصرف لبنان ورأسمال املصارف".
(http://www.imf.org/en/News/
-PR1720 /24 /01 /2017 /Articles
Lebanon-IMF-Executive-Board)Concludes-Article-IV-Consultation
 -5ي ـص ــف ك ــات ــب ال ــوث ـي ـق ــة "ال ــوض ــع
االقـتـصــادي الــراهــن فــي لبنان بوضع
يحمل فــي طياته كــل مـكـ ّـونــات األزمــة
ّ
يتحول إلى أزمة مستفحلة
والذي قد

(هيثم الموسوي)

تنسحب تداعياتها على قيمة الليرة
الـلـبـنــانـيــة وع ـلــى ال ـق ـطــاع امل ـصــرفــي".
إال أن ال ـكــاتــب ت ـغــافــل ع ــن اسـتـضــافــة
لـبـنــان مـلـيــونــا ون ـصــف مـلـيــون الجــئ
س ــوري تـقـ ّـدر كلفتهم بأكثر مــن 14.5
مـ ـلـ ـي ــار دوالر مـ ـن ــذ ان ـ ـ ـ ــدالع الـ ـح ــرب،
ـدوق ال ـن ـقــد
ب ـح ـس ــب ت ـ ـقـ ــديـ ــرات صـ ـ ـن ـ ـ ّ
الــدولــي ،كما يتغافل عــن تــأثــر لبنان
مـ ــن ج ـ ـ ــراء االض ـ ـطـ ــرابـ ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة
وتراجع األسعار والعائدات النفطية،
وعن تأثير خفض قيمة عمالت بلدان
أفــري ـق ـيــة ع ـلــى ال ـل ـب ـنــان ـيــن الـعــامـلــن
ف ــي تـلــك ال ـب ــاد .ويـسـتـفـيــض الـكــاتــب
حـ ــول ال ــوض ــع امل ــال ــي مل ـص ــرف لـبـنــان
"الذي توقف عن نشر تقريره السنوي
ب ـس ـبــب خ ـس ــائ ــر م ـت ــواص ـل ــة" .أ -رغ ــم
هــذه األوض ــاع الصعبة ،إن املــؤشــرات
االقتصادية الحالية في لبنان تشير
الـ ــى وضـ ــع م ــال ــي مـسـتـقــر ك ـمــا تــؤكــد
أرقام االقتصاد الكلي اآلتية:
 من املتوقع أن يسجل الناتج املحليفي عام  2017نسبة نمو قدرها %2.5
مقارنة بنسبة نمو  %2في عام 2016
بحسب تقديرات مصرف لبنان.
 س ـج ــل م ــؤش ــر أس ـ ـعـ ــار االس ـت ـه ــاكفــي ت ـم ــوز 2017ارتـفــاعــا سـنــويــا قــدره
. %3.12
 سجلت الكتلة النقدية  M3نسبة نموسنوية قدرها  %8.09في نيسان 2017
مـقــارنــة بنسبة نمو  %4.48فــي شهر
نيسان  ،2016أي قبل العملية املالية.
 ازدادت ال ــودائ ــع بـنـسـبــة  %8.3فين ـي ـســان  2017م ـقــارنــة بـنـسـبــة %3.8
في نيسان  2016ومــن ضمنها ودائــع
غير املقيمني التي سجلت نموًا نسبته
 %8.9في نيسان  ،2017مقابل %1.52
في نيسان .2016
 ارتفعت املــوجــودات الخارجية لدىمصرف لبنان بنسبة  %7.9في نيسان
 2017بـعــد انـخـفــاض ق ــدره  %3.4في
نيسان .2016
 بـلــغ ال ــدي ــن اإلج ـمــالــي امل ـم ـســوك منالسوق نسبة  %93.7من الناتج املحلي
ف ــي ت ـمــوز ( 2017أي ب ـعــد اس ـت ـخــراج
املـحــافــظ االستثمارية ملـصــرف لبنان
وامل ــؤسـ ـس ــات الـ ـع ــام ــة ،واالك ـت ـت ــاب ــات
ال ـخــارج ـيــة ف ــي إطـ ــار مــؤت ـمــر بــاريــس
 ،2وسـ ـن ــدات ال ـخــزي ـنــة امل ـم ـســوكــة من
مصرف لبنان).
ب -يلزم مصرف لبنان ،بموجب املادة
 117من قانون النقد والتسليف ،بأن
يــرفــع سـنــويــا لــوزيــر املــالـيــة املـيــزانـيــة
العمومية وحساب األرباح والخسائر
وتقريرًا عن عمليات املـصــرف .وعليه
أن ينشر امليزانية العمومية والتقرير

ف ــي الـ ـج ــري ــدة ال ــرس ـم ـي ــة .إن ال ــوض ــع
امل ــال ــي امل ـت ــن مل ـص ــرف ل ـب ـن ــان يــرتـكــز
عـلــى نـمــو أمــوالــه الـخــاصــة مــن 113.9
مليار لـيــرة لبنانية (نـحــو  75مليون
دوالر) ف ــي س ـنــة  1993إلـ ــى 5361.8
مـلـيــار ل ـيــرة ف ــي ( 2016أو م ــا يـعــادل
 3.5مليارات دوالر) .وبموجب قانون
النقد والتسليفّ ،
حول مصرف لبنان
إلــى وزارة املالية مــا بــن عــامــي 1993
و 2016ما مجموعه  6778مليار ليرة
(أي م ــا ي ـع ــادل  4.5م ـل ـيــارات دوالر).
وهذا خير دليل على أن مصرف لبنان
كان وال يزال ّ
يدر أرباحًا كبيرة وبشكل
ّ
مطرد وأن العملية املالية لم تتسبب
بـ"تدهور أوضاعه املالية".
ّ
 -6تفيد الوثيقة بأن املصارف حققت
أرب ــاح ــا ضـخـمــة "ت ـعــزى مـبــاشــرة إلــى
معدالت مصرف لبنان السخية" .بلغت
أرب ــاح القطاع املصرفي  1.727مليار
دوالر فــي سـنــة  2015و 1.827مليار
دوالر سنة  ،2016مــا يشير بوضوح
إل ــى أنـهــا لــم تسجل زي ــادة ملحوظة.
كما تفيد الوثيقة بـ"أن هذه التطورات
أضـ ـ ـعـ ـ ـف ـ ــت أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــارف ف ــي
لبنان" .إال أن املـصــارف حافظت على
مستويات أربــاحـهــا ،وحافظت أيضًا
على نفس مستويات املستحقات على
املصارف غير املقيمة ،أي  11.5مليار
دوالر ع ــام  2015و 11.2مـلـيــار دوالر
عام .2016
 -7بخصوص اسـتـخــدامــات امليزانية
العمومية للمصارف ،كانت املصارف
عــام  2008تمسك ّبأكثر مــن  %55من
الدين املحلي ،ما أثر سلبًا على إنفاق
القطاع الخاص .أما اليوم ،فتقارب هذه
الـنـسـبــة  ،%39م ــع تــوسـيــع امل ـصــارف
قــروضـهــا للقطاع الـخــاص مستفيدة
مــن بــرامــج ال ـقــروض التحفيزية التي
أطلقها مـصــرف لـبـنــان .فبفضل هــذه
ال ــرزم الـتـحـفـيــزيــة ،ت ـ ّـم تــوجـيــه امل ــوارد
امل ــدخ ــرة ن ـحــو اس ـت ـث ـمــارات إنـتــاجـيــة
انعكست بشكل إيجابي للغاية على
نمو الدخل القومي منذ عام .2009
 -8أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ،ي ـ ـقـ ــول ال ـ ـكـ ــاتـ ــب إن ـ ـ ــه فــي
ثـ ـم ــانـ ـيـ ـنـ ـي ــات ال ـ ـق ـ ــرن امل ـ ــاض ـ ــي ،ب ـلــغ
انـكـشــاف امل ـص ــارف عـلــى الــديــن الـعــام
 %17مــن مجموع األص ــول ّاملصرفية،
م ــا س ــاع ــد ل ـب ـن ــان ع ـل ــى ت ـج ــن ــب أزم ــة
مــالـيــة .إنـمــا تـغــاضــى الـكــاتــب عــن أمــر
مهم وهو أن نسبة دولــرة التسليفات
ونـسـبــة دولـ ــرة ال ــودائ ــع ت ـج ــاوزت في
أواخــر الثمانينيات ال ـ  %80وال ـ %77
على التوالي ،وأنــه تـ ّـم توظيف معظم
الودائع بالليرة اللبنانية في سندات
خزينة في وقــت لم يكن فيه لبنان قد
بــاشــر بعد بــإصــدار سـنــدات بــالــدوالر
األميركي.
عـ ـ ـ ـ ــاوة ع ـ ـلـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،وفـ ـ ـ ــي مـ ــوضـ ــوع
انكشاف املصارف على القطاع العام،
ال ّ
يميز الكاتب بني املخاطر املتصلة
باالنكشاف على أدوات الخزينة وعلى
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،ب ــاع ـت ـب ــار أن ال ـبـنــك
امل ــركــزي هــو مـصــدر الـعـمـلــة الوطنية
وأن عائدات التوظيفات التي يتلقاها
م ـص ــرف ل ـب ـنــان بــال ـع ـمــات األجـنـبـيــة
ّ
ت ـ ــوظ ـ ــف ف ـ ــي أدوات ذات ت ـص ـن ـيــف
اس ـت ـث ـم ــاري .ووفـ ـق ــا ل ــروح ـي ــة قــانــون
ال ـن ـق ــد وال ـت ـس ـل ـي ــف ،ي ـن ـت ـهــج م ـصــرف
لبنان سياسة توظيفات متشددة لدى
القيام بخياراته االستثمارية ،تأخذ
بـعــن االع ـت ـبــار مـجـمــوعــة واس ـعــة من
املـخــاطــر كمخاطر ال ـســوق واالئـتـمــان
والطرف املقابل والسيولة والتشغيل.
وبهدف تحقيق إدارة فعالة للمخاطر،
يعتمد مصرف لبنان إطارًا مخصصًا
للقرارات االستثمارية يحدد املعايير
املـقـبــولــة (ح ـ ــدود ق ـصــوى وض ــواب ــط)
وتوزيع األصول (محفظة مرجعية).

يوجد إصرار واضح على مخالفة قانون المحاسبة العمومية
في استدراج عروض استقدام معامل توليد الطاقة الكهربائية،
إذ كلف مجلس الوزراء إدارة المناقصات بوضع مالحظاتها على
دفتر الشروط استنادًا إلى هذا القانون ،فيما ّرد عليها وزير الطاقة
سيزار أبي خليل رافضًا غالبية هذه المالحظاتّ ،
بحجة أنها تخالف
«النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان» أو مخالفة لـ«موافقة
إدارة المناقصات على دفاتر شروط دير عمار والذوق والجية» ،أو
مخالفة لـ«قرارات مجلس الوزراء»
محمد وهبة
ب ـش ـك ــل قـ ــاطـ ــع وصـ ـ ــريـ ـ ــح ،رف ـ ـ ــض وزي ـ ــر
الـطــاقــة س ـيــزار أبــي خليل الـقـســم األكـبــر
م ــن م ــاح ـظ ــات إدارة امل ـن ــاق ـص ــات عـلــى
دفتر الشروط الخاص بصفقة استقدام
معامل توليد كهرباء ،وال سيما الجزء
املـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـت ــوسـ ـي ــع امل ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة وفـ ـت ــح
ال ـخ ـيــارات أم ــام جميع أن ــواع ال ـعــروض،
س ـ ــواء ك ــان ــت م ـع ــام ــل ع ـل ــى ال ـي ــاب ـس ــة أو
ع ــائ ـم ــة ،وسـ ـ ــواء ك ــان ــت ت ـع ـمــل بــواس ـطــة
الـفـيــول أو الــديــزل أو ال ـغــاز بــأنــواعــه أو
الفحم الحجري .لكن الالفت أن ّ
يرد وزير
ال ـطــاقــة ع ـلــى اقـ ـت ــراح إدارة امل ـنــاق ـصــات
االستعانة بخبراء فنيني ملعاونة لجنة
التلزيم بــاآلتــي :ال مـكــان قانونيًا لهكذا
ن ـ ّـص ف ــي دف ـت ــر الـ ـش ــروط ،ل ـخــروجــه عن
إرادة العارضني .يثير هذا ّ
الرد الشبهات
ح ــول ق ـ ــرارات وزي ــر ال ـطــاقــة ال ـتــي تتخذ
بـ ـن ـ ً
ـاء إلرادة ال ـش ــرك ــة امل ـل ـت ــزم ــة ،ول ـيــس
للمصلحة العامة.
وبحسب مصادر وزارية ،فإن ّ
رد الوزير أبي
خليل على مالحظات إدارة املناقصات لم
يأت في موقعه وجاء ملتبسًا ،إذ إنه أثناء
تصنيف ه ــذه املــاح ـظــات ،يـشـيــر إل ــى أنــه
سـيــأخــذ ببعضها ُ
ويـعـلــم مجلس ال ــوزراء
ب ـ ــه ،وأن هـ ـن ــاك م ــاحـ ـظ ــات ت ـت ـع ــدى عـلــى
صالحيات وزارة الـطــاقــة ،وأخ ــرى تخالف
قرارات ملجلس الوزراء .هذا ّ
الرد كان مدعاة
لـلـقـلــق م ــن أن ت ـك ــون ن ـ ّـي ــة أب ــي خـلـيــل عــدم
ع ــرض مــاح ـظــات إدارة امل ـنــاق ـصــات على
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،وبــالـت ّــالــي سـلــب مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ص ــاح ـي ــة ت ـب ــن ــي امل ــاحـ ـظ ــات أو
بعضها .وهنا تبرز املشكلة ،إذ إن بعض
الــوزراء يرون أن قرار مجلس الــوزراء خرج
من األمانة العامة ملجلس الوزراء منقوصًا،
ألنـ ـ ــه لـ ــم ي ـت ـض ـمــن مـ ــا اتـ ـف ــق ع ـل ـي ــه لـجـهــة
تعزيز املنافسة وفتح اسـتــدراج العروض
أمــام املعامل على اليابسة ،باإلضافة إلى
ال ـعــائ ـمــة ،وتــوس ـيــع خ ـي ــارات وق ــود إنـتــاج
الطاقة من الديزل والفيول أويــل إلى الغاز
بأنواعه والفحم حجري أيضًا.
وال ــاف ــت ف ــي ّ
رد ال ــوزي ــر أن ــه ل ــم ي ــراع ق ــرار
مجلس الوزراء األخير الذي يطلب من إدارة
امل ـنــاق ـصــات إع ـ ــداد مــاح ـظــات ـهــا اس ـت ـنــادًا
إل ــى أح ـك ــام ق ــان ــون امل ـحــاس ـبــة الـعـمــومـيــة،
بــل يتجاهل ذلــك رافـضــا القسم األكـبــر من
املــاحـظــات بــاالسـتـنــاد إلــى قــوانــن أخــرى.
ف ـه ــو مـ ــن ج ـه ــة ي ـش ـي ــر إل ـ ــى أن ق ـس ـم ــا مــن
املالحظات يخالف قرارات مجلس الوزراء،
أو مغاير لدفاتر شروط دير عمار والزوق
والجية ،أو مخالف للنظام املالي ملؤسسة
كهرباء لبنان.
مـ ــاذا ج ــاء ف ــي ردود ال ــوزي ــر وك ـيــف يمكن

صرف هذه املالحظات في معرض القوانني
املرعية اإلجراء؟
ـ ـ ـ ط ـل ـبــت إدارة امل ـن ــاق ـص ــات إثـ ـب ــات تــوافــر
االع ـ ـت ـ ـمـ ــادات ل ـل ـص ـف ـقــة ،فـ ـ ـ ّ
ـرد الـ ــوزيـ ــر ب ــأن
تأمني النفقة مــن صلب اختصاص العمل
ال ـح ـك ــوم ــي ،رغ ـ ــم أن امل ـ ـ ــادة  17م ــن ن ـظــام
املـنــاقـصــات تـفــرض على إدارة املناقصات
«الـتــدقـيــق فــي مـحـتــويــات املـلــف والتتثبت
من ّ
خلوه من املخالفات والنواقص ،وتتأكد
بـصــورة خــاصــة مــن وج ــود مــا يثبت توفر
االعتماد للصفقة» .وال تكتفي هــذه املــادة
بـ ــذلـ ــك ،بـ ــل تـ ـف ــرض أيـ ـض ــا انـ ـطـ ـب ــاق دف ـتــر
الـشــروط على الـقــوانــن واألنـظـمــة ،وخـلـ ّـوه
م ــن «ك ــل ّم ــا م ــن شــأنــه تـقـيـيــد املـنــافـســة أو
ترجيح كفة أحد املنافسني».
وفي الواقع ،إن هذه املادة تطيح الكثير من
ردود ال ــوزي ــر عـلــى املــاح ـظــات .فــالـقــوانــن
املــرعـيــة ال يمكن تجاهلها حتى بـقــرار من
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،وه ـ ــذا ال ي ـم ـنــع الـسـلـطــة
ّ
السياسية مــن اتـخــاذ الـقــرار بـشــأن تخطي
ق ــان ــون امل ـح ــاس ـب ــة ال ـع ـمــوم ـيــة أو تـطـبـيــق
أح ـك ــام ــه .وبــال ـتــالــي ف ــإن امل ــاح ـظ ــات على
بـ ـن ــود مـ ـث ــل الـ ـضـ ـم ــان املـ ــؤقـ ــت ب ـق ـي ـم ــة 50
م ـل ـيــون دوالر ل ـكــل م ــوق ــع ،ال ت ــراع ــي هــذه
املـ ــادة ،ورف ــض ال ــوزي ــر تــأمــن امل ــواق ــع على
ال ـي ــاب ـس ــة ل ـل ـع ــارض ــن ال ــراغـ ـب ــن ي ــزي ــد مــن
تقييد املنافسة وال يوسعها ،ورفــض فتح
الخيارات أمام الغاز الطبيعي بشقيه LPG
و LNGهو عامل ّ
مقيد للمنافسة أيضًا...
ـــ ّ
رد ال ــوزي ــر ع ـلــى الـكـثـيــر م ــن املــاح ـظــات
بــذريـعــة أن إدارة املـنــاقـصــات واف ـقــت على
دفــاتــر ش ــروط ديــر عـمــار وال ــذوق والجية،
وأن دفتر الشروط الحالي «استقدام معامل
تــولـيــد ك ـهــربــاء» مـشــابــه ل ـهــا ،فــي مـحــاولــة
إلح ـ ــراج إدارة امل ـنــاق ـصــات ووض ـع ـهــا في
مواجهة مالحظاتها .لكن الواقع أن دفاتر
شــروط الجية وديــر عمار والــذوق مختلفة
ً
بـشـكــل شـبــه كــامــل ،ف ـضــا عــن أن بعضها
ً
ّ
سجل فشال ذريعًا ،وال سيما مناقصة دير
عمار التي أطلقت ولــم تنفذ منذ أكثر من
سبع سنوات ،وأن املتعهد ،بسبب ثغر دفتر
الشروط ،يطالب الدولة بماليني الدوالرات
تعويضًا عن أشغال لم ينفذ منها شيئًا...
أال يوجب هذا األمر تفادي الثغر السابقة؟
أليس ضروريًا االستفادة ّ
مما حصل؟ علمًا
بــأن املوافقة على دفاتر الـشــروط املذكورة
جاءت في عهد املديرة العامة باإلنابة دالل
بركات ،وموضوعها «تلزيم أشغال إلنتاج
الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة» ،أي إنـهــا ال تتضمن
استقدام معامل ،وتتعلق بأشغال تختلف
ن ــوع ــا وك ـ ّـم ــا وم ـ ــدة زم ـن ـيــة أط ـ ــول لـتـقــديــم
العروض.
ـ ـ أمــا الــذرائــع الـتــي ّ
قدمها أبــي خليل من
أجل رفض قسم من املالحظات باالستناد
إلى كونها مخالفة للنظام املالي ملؤسسة
كهرباء لبنان ،فهو أمــر مستغرب ،نظرًا
إل ــى الـسـجــال الـســابــق ح ــول ه ــذه النقطة
ب ــال ــذات ،وال ـتــي استعملت فــي اس ـتــدراج
(امللغى) ،إذ كان الوزير
العروض السابق ّ
يـتــذرع يومها بــأن فــض الـعــروض تنفذه
مــؤسـســة كـهــربــاء لـبـنــان ،فيما ك ــان قــرار
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ملتبسًا ل ـهــذه الـنــاحـيــة
تـ ـح ــديـ ـدًا .أم ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ،ف ــالـ ـق ــرار واض ـ ــح،
ويشير إلى أن مجلس الوزراء كلف وزير
الطاقة ّ
وحدد له شروطًا لتنفيذ استدراج
ّ
ال ـعــروض .فـلـمــاذا تستعمل هــذه الحجة
الـ ـي ــوم م ــا دام ال ـس ـج ــال الـ ـس ــاب ــق ،ال ــذي
كــان جــزء منه يتعلق بالجهة التي تنفذ
الـصـفـقــةّ ،أدى إل ــى وج ــود ع ــارض وحيد
وإلى إلغاء استدراج العروض.
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تقرير
تواجد المهاجمون في
موقع  Equifaxلشهرين
ونصف حصلوا فيها على
بيانات  143مليون أميركي

السطو
على بياناتنا
 3عمليات اختراق
ضخمة في أسبوعين!
إيفا الشوفي
ث ـ ــاث ع ـم ـل ـي ــات اخ ـ ـتـ ــراق ض ـخ ـم ــة تــم
كشفها مــؤخ ـرًا ،Equifax :انـسـتــاغــرام
وأن ـ ـ ــدروي ـ ـ ــد .فـ ــي األولـ ـ ـ ــى تـ ــم اخـ ـت ــراق
بـيــانــات  143مـلـيــون مــواطــن أمـيــركــي،
فــي الـثــانـيــة ســرقــت عـنــاويــن وهــواتــف
 6م ـ ــاي ـ ــن ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب ،وفـ ـ ـ ــي األخـ ـ ـي ـ ــرة
اك ـت ـش ـف ــت ب ــرم ـج ـي ــة خ ـب ـي ـث ــة ج ــدي ــدة
تـسـتـغــل ث ـغ ــرة ف ــي ال ـن ـظ ــام لـلـسـيـطــرة
ع ـلــى ه ــوات ــف املـسـتـخــدمــن بــالـكــامــل.
تؤكد هذه األحــداث خطورة الهجمات
ال ـت ــي ت ـح ـصــل ع ـلــى ش ـب ـكــة اإلن ـتــرنــت
وتـ ـض ــع م ـس ــأل ــة "األمـ ـ ــن ال ـس ـي ـب ــران ــي"
ض ـم ــن أول ـ ــوي ـ ــات الـ ـ ـ ــدول والـ ـش ــرك ــات
وحتى األفــراد الذين ال يعلمون سوى
بعد أكثر من شهر أن أرقــام بطاقاتهم
االئتمانية ُسرقت في هجوم ّ
يعد من
أضخم عمليات الـخــرق التي حصلت.
هذه الهجمات هي ما كشفته الشركات،
ّأمــا ما خفي قد يكون أعظم ،فما الذي
حصل خالل األسبوعني املاضيني؟

 %44 :Equifaxمن األميركيين
تعرضوا لالختراق
ف ــي األس ـب ــوع ال ـفــائــت ،كـشـفــت شــركــة

 ،Equifaxوه ـ ـ ــي واحـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن أك ـب ــر
ث ــاث وك ـ ــاالت ائ ـت ـمــان أم ـيــرك ـيــة ،عن
ت ـعــرض ـهــا لـعـمـلـيــة اخ ـ ـتـ ــراق ضـخـمــة
بــن منتصف شهر أي ــار حتى نهاية
ش ـه ــر تـ ـم ــوز الـ ـف ــائ ــت ،ب ـح ـيــث تـمـكــن
املهاجمون من الوصول غير املصرح
ب ــه إل ــى ب ـيــانــات  143مـلـيــون مــواطــن
أميركي ،الحصول على أرقام بطاقات
االئ ـت ـم ــان ل ـن ـحــو  209آالف أم ـيــركــي
والحصول على "معلومات التعريف
الـشـخـصـيــة" لـ ـ  182أل ــف أم ـيــركــي في
واحـ ـ ــدة م ــن أض ـخ ــم ع ـم ـل ـيــات ال ـخــرق
التي حصلت ،إذ طالت نحو  %44من
مواطني الواليات املتحدة األميركية.
م ـ ــن خ ـ ــال اسـ ـتـ ـغ ــال ن ـق ـط ــة ضـعــف
ف ــي امل ــوق ــع األم ـي ــرك ــي ل ـل ـشــركــة نجح
املهاجمون باختراق املوقع والتواجد
ف ـي ــه م ـ ــدة ش ـه ــري ــن ونـ ـص ــف تـمـكـنــوا
فـيـهــا م ــن ال ـح ـصــول ع ـلــى مـعـلــومــات
شخصية مثل األسماء ،أرقام الضمان
االجتماعي ،تواريخ امليالد ،العناوين،
أرقــام بطاقات االئتمان وأرقــام بعض
ت ــراخ ـي ــص الـ ـقـ ـي ــادة .ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال
تزال جارية ملعرفة من هم املهاجمون
بالتوازي مع ّ
تحرك القضاء األميركي
ف ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات ودعـ ـ ـ ـ ــوة

ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي إلـ ـ ـ ــى ع ـقــد
ج ـل ـس ــات اس ـت ـم ــاع بـ ـش ــأن م ــا حـصــل
نـظـرًا لـخـطــورة اس ـت ـخــدام املـعـلــومــات
املقرصنة من قبل املهاجمني ألغراض
مؤذية.

أندرويد »Toast« :ال يطلب إذنًا
للتخريب
ثـ ـغ ــرة خ ـط ـي ــرة ف ــي نـ ـظ ــام أن ــدروي ــد
ت ـس ـم ــح بـ ــاخ ـ ـتـ ــراق كـ ــافـ ــة األج ـ ـهـ ــزة
العاملة بـهــذا الـنـظــام بــإصــدارات ما
قبل  ،8.0اكتشفها فريق من الباحثني
في شركة "بالو ألتو نتوركس" نهاية
أي ــار الـفــائــت وأعـلـنــت عنها الشركة
مـ ـن ــذ أيـ ـ ـ ــام بـ ـع ــدم ــا قـ ــامـ ــت "غـ ــوغـ ــل"
بتصحيح هذه الثغرة في تحديثها

األخ ـي ــر لـنـظــامـهــا ف ــي ال ـخــامــس من
أيـلــول املــاضــي .فقد اكتشفت وحــدة
األب ـ ـحـ ــاث " "42 unitض ـع ـفــا شــديــد
الخطورة في نظام الطبقة التراكبية
مــا يسمح بهجوم غير تقليدي من
نــوع  ،Toastأكثر خطورة من هجوم
 Toastاملعتاد واملكتشف سابقًا .لكن
بداية ما هو هجوم Toast؟ هو عبارة
عن هجمات الكترونية تعتمد على
الطبقات التراكبية تسمح للمخترق
بـفـتــح نــافــذة جــديــدة  Windowفــوق
النوافذ والتطبيقات التي تعمل في
الجهاز املستهدف غالبًا أثناء تحميل
املستخدم لتطبيق جديد من متجر
غ ــوغ ــل .ل ـكــن م ــا ي ـظ ـهــر ف ــي ال ـنــافــذة
الجديدة مثل "إضغط قبول أو تابع

لـتـحـمـيــل الـتـطـبـيــق" ه ــو ف ــي الــواقــع
مزيف وخادع ،إذ يخفي تحته عبارة
أخـ ــرى تـطـلــب ال ـح ـصــول ع ـلــى اإلذن

الثغرة المكتشفة
في ّأندرويد تتيح
التحكم الكامل
بهواتف الضحايا

تقرير

ّ
أول مبادئ أخالقية في العالم للسيارات الذاتية القيادة :جميع
منذ نحو أسبوعين ّ
أقرت
الحكومة األلمانية المبادئ
التوجيهية األخالقية األولى
في العالم بشأن برمجة
السيارات الذاتية القيادة.
للبشر األولوية القصوى على
الحيوانات والممتلكات في
حاالت الحوادثّ ،أما إذا كان
ال بد من التضحية بأشخاص
فيمنع إطالقًا التمييز بينهم
على أساس الجنس أو العمر أو
غيره ،إذ أن المعيار األساسي
لبرامج القيادة الذاتية في
اتخاذ القرارات الصعبة هو
إلحاق الضرر بأقل عدد من
الناس

ُ
مـنــذ اخ ـت ــراع ال ـس ـيــارات ط ــرح ســؤال
أخــاقــي :فــي حــال وقــوع حــادث أثناء
الـقـيــادة بمن نضحي؟ مــن لــه أولوية
النجاة؟ بقي هــذا الـســؤال مــدار جدل
ُ
وت ــرك ــت اإلج ــاب ــة عـنــه لـلـســائــق ال ــذي
ّ
ّ
عـلـيــه أن ي ـح ــدد ت ـصــرفــه ع ـنــد وق ــوع
ً
ط ــارئ م ــا .لـكــن ال ـيــوم ومـسـتـقـبــا لم
يـعــد بــاإلم ـكــان ال ـه ــروب م ــن اإلجــابــة
ألن ــه ب ــات علينا أن نـقــول لـلـسـيــارات
الذاتية القيادة  -وخصوصًا عندما
نـنـتـقــل إلـ ــى امل ـس ـت ــوى ال ـخ ــام ــس ،أي
ال ـس ـي ــارات ال ــذات ـي ــة بــال ـكــامــل  -كيف
يجب أن تتصرف فــي هــذه الـحــاالت.
س ـت ــؤدي ال ـس ـي ــارات الــذات ـيــة الـقـيــادة
إل ــى تخفيض ع ــدد ال ـح ــوادث بشكل
كـبـيــر لـكــن لــن ي ـكــون مــن املـمـكــن منع
ال ـ ـحـ ــوادث ت ـم ــام ــا ،وه ـ ــذا ي ـج ـعــل مــن
الضروري اتخاذ قــرارات صعبة عند
برمجة أنظمة الـقـيــادة املؤتمتة .هل
هناك من أولوية ألشخاص معينني؟
ً
األوالد مثال؟ هل يجب حماية السائق
ّ
مهما كلف األمر؟ ماذا عن الحيوانات
واملمتلكات؟

نقاشات وأبـحــاث كثيرة ّ
تعمقت في
ه ــذه امل ـســألــة األخــاق ـيــة وبـ ــات ال بد
ّ
م ــن ّتــوجـيـهــات أخــاق ـيــة تـنــظــم عمل
مصنعي الـسـيــارات الــذاتـيــة القيادة،
إذ لــم يـعــد ممكنًا ت ــرك ه ــذا األم ــر من
دون قــوانــن وقـيــود فــي ظــل االقـتــراب
بسرعة مــن دخــول الـسـيــارات الذاتية
الـقـيــادة إلــى الـطــرقــات بشكل تجاري
وإت ــاحـ ـتـ ـه ــا أم ـ ـ ــام ال ـج ـم ـي ــع .ه ـ ــذا مــا
أقدمت عليه الحكومة األملانية مؤخرًا
مع إقرار مجلس الوزراء اعتماد خطة
عمل بـشــأن كيفية برمجة السيارات
الذاتية القيادة بناء على تقرير لجنة
األخالقيات املعنية بالقيادة الذاتية
الـصــادر فــي حــزيــران املــاضــي ،والــذي
قــدمــه وزي ــر النقل األملــانــي ألكساندر
دوبرندت الشهر الفائت ،لتكون بذلك
أول حكومة فــي العالم تضع قوانني
أخــاق ـيــة ب ـشــأن ه ــذه الـتـكـنــولــوجـيــا.
رك ـ ـ ــزت ال ـل ـج ـن ــة فـ ــي تـ ـق ــري ــره ــا عـلــى
املـسـتــويــن الــرابــع (األتـمـتــة العالية)
والـ ـخ ــام ــس (األتـ ـمـ ـت ــة الـ ـك ــامـ ـل ــة) مــن
الـ ـسـ ـي ــارات ال ــذاتـ ـي ــة الـ ـقـ ـي ــادة ،وه ــي

أي سيارة ذاتية
القيادة في ألمانيا
ستختار صدم أي شخص
يمكن أن يشكل أقل
نسبة ضرر
السيارات التي ستتوفر في السنوات
الـقـلـيـلــة املـقـبـلــة ل ـل ـنــاس ،واض ـع ــة 20
قــاعــدة أخالقية يجب على مبرمجي
السيارات اتباعها.
البشر قبل الـحـيــوانــات واملمتلكات.
جـمـيــع ال ـن ــاس م ـت ـســاوون وال يجب
ال ـت ـم ـي ـيــز ب ــن م ــن ُي ـض ـحــى ب ــه ومــن
يتم إنقاذه .هاتان هما أبرز القواعد
الـتــي ُوضـعــت فــي أول دلـيــل أخالقي
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إعداد إيفا الشوفي

ال ـ ــوص ـ ــول ل ـل ـن ـظ ــام ب ـص ــاح ـي ــات ال
مـحــدودة ،أو القيام بأعمال خطيرة
أخـ ـ ـ ــرى" .إذا م ــا ت ــم ال ـح ـص ــول عـلــى
م ـي ــزة ال ــوص ــول ي ـم ـكــن إط ـ ــاق عــدد
من الهجمات التخريبية القوية في
الجهاز املضيف بما فــي ذلــك سرقة
كلمات املرور ،تحميل تطبيقات على
نحو خفي ومنع املستخدم من حذف
ت ـط ـب ـي ـقــات ،ح ــذف جـمـيــع الـبـيــانــات
املوجودة على الجهاز وقفل الجهاز
ك ـل ـي ــا ب ـغ ـي ــة الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ف ــدي ــة
إلع ـ ــادة تـشـغـيـلــه .لــذلــك ع ـلــى جميع
مستخدمي نظام التشغيل أندرويد
أن يثبتوا التحديث األخـيــر للنظام
عـ ـل ــى أجـ ـه ــزتـ ـه ــم م ـ ــن أج ـ ـ ــل ح ـم ــاي ــة
هواتفهم من االختراق.

إنستاغرام :طرح البيانات
الشخصية للبيع

بــاخ ـتــراق ال ـهــواتــف وتـغـيـيــر كلمات
املرور .بمجرد الضغط على "قبول" أو
"تابع" ( )continueيتم إطالق الهجوم
واخ ـتــراق الهاتف وبالتالي تحتاج
ً
ه ـ ــذه ال ـب ــرم ـج ـي ــات ال ـخ ـب ـي ـثــة ع ـ ــادة
إل ــى الـحـصــول عـلــى إذن .هـنــا تكمن
خطورة النوع الجديد املكتشف من
هــذه الهجومات التي ال تحتاج إلى
أي أذونـ ــات أو ش ــروط م ـحــددة ليتم
ّ
تنزيلها
إطــاقـهــا وكــذلــك ال تتطلب
ّ
من متجر غوغل .تشرح الشركة أنه
"يمكن من خــال الهجمات الجديدة
أن ي ـت ــم إغ ـ ـ ــواء امل ـس ـت ـخ ــدم بـتـمـكــن
خــدمــة ال ــوص ــول ألن ــدروي ــد (enable
)Android Accessibility Service
وإع ـطــاء البرمجيات الخبيثة ميزة

بداية هــذا الشهر كشفت "إنستاغرام"
عن تعرضها لهجوم تمكن من خالله
املهاجمني الوصول إلى أرقام الهواتف
وعناوين البريد اإللكتروني لنحو 6
ماليني مستخدم وطرحها للبيع على
شبكة اإلنترنت املظلم  dark webبعد
ً
أن استغل املهاجمون خلال في النظام.
 500حساب تابع ملشاهير تم اختراقها
ضمن الهجوم ومن ضمنها حسابات
لـ ـي ــون ــاردو دي ك ــاب ــري ــو ،ب ـيــون ـس ـيــه،
تـ ــاي ـ ـلـ ــور سـ ــوي ـ ـفـ ــت ،أدي ـ ـ ـ ـ ــل ،ب ــري ـت ـن ــي
سبيرز ،ريهانا… وأعلنت الشركة أن
املهاجمني لــم يتمكنوا مــن الحصول
عـلــى كـلـمــات امل ـ ــرور ،كـمــا أن ـهــا تتابع
م ــع الـسـلـطــات ملـعــرفــة امل ـســؤولــن عن
الـهـجــوم بـعــدمــا تــم تصحيح الـثـغــرة.
ت ــم اك ـت ـش ــاف ال ـخ ـلــل األولـ ـ ــي م ــن قبل
الباحثني األمنيني في "كاسبيرسكي"
الــذيــن وجـ ــدوا أن خ ـيــار إعـ ــادة ضبط
 resetكلمة املرور في التطبيق من شأنه
فتح أرق ــام الهواتف وعناوين البريد
اإللكتروني .وعليه أرســل املهاجمون
طلب إعــادة ضبط كلمة املــرور ملاليني
الحسابات واعترضوا أرقــام الهواتف
والعناوين اإللكترونية املرسلة بالرد.
وقــد اكتشفت هــذه الـثـغــرة فــي نسخة
عـ ــام  2016م ــن ال ـت ـط ـب ـيــق ّأم ـ ــا ال ــذي ــن
يملكون حسابات حديثة فهي آمنة،
على األرجح.

للمشاركة في صفحة تكنولوجيا التواصل عبر البريد اإللكترونيechoufi@al-akhbar.com :

بورتريه

«المجنون» إيلون ماسك :كيف بدأت الحكاية؟
علي عواد

اسمها في مجال الفضاء.

ال يعمل إيلون ماسك في مجال واحد ،وهذه ميزته .ينتقل الرجل
بسالسة بــن الـسـيــارات الكهربائية ،الـخــدمــات املــالـيــة ،استعمار
ُ
املريخ بصواريخ تستعمل عدة مرات ،محاربة االحتباس الحراري،
ّ
حل أزمة ازدحام السير ،دمج دماغ اإلنسان بالذكاء االصطناعي
ّ
وأخيرًا حفر أنفاق لحل أزمة السير .يعد ماسك اليوم من أشهر
األشخاص في عالم التكنولوجيا وأثراهم ،إذ احتل املرتبة  15على
الئحة "فوربس" ألثرى أرباب التكنولوجيا عام  2016وبلغت ثروته
هذه السنة  13.9مليار دوالر.
ولــد إيـلــون ماسك فــي  28حــزيــران  ،1971هــو ابــن مــاي هالدمان
عارضة األزيــاء الكندية وإيــرول ماسك ّ
البحار والطيار ومهندس
الكهرباء امليكانيكية من جنوب أفريقيا .طالق الثنائي عام 1980
جعل إيلون يمضي أغلب وقته مع أبيه في ضواحي مدينة بريتوريا
الجنوب أفريقية .كــان إيلون كثير الـقــراءة ،أكثر من  10ساعات
يوميًا ،وفــي عمر العاشرة بــدأ يهتم ببرمجة الحاسوب وتعلمها
بنفسه ،بعدها بسنتني صنع لعبة فيديو أسماها  Blastarورغم
ُ
كونها بدائية إال أنــه بــاع البرمجة الخاصة بها إلــى مجلة تعنى
بالتكنولوجيا والحواسيب بـ  500دوالر تقريبًا.
ذكــاء إيلون الحاد وعــدم قدرته على التواصل مع من هم بعمره
جـعــاه غــريـبــا بــن زمــائــه وح ـ ّـوال حـيــاتــه فــي فـتــرة ال ــدراس ــة إلــى
جحيم .عانى الكثير من املضايقات من جانب رفاقه في املدرسة
حتى وصــل األم ــر بهم فــي إح ــدى امل ــرات إلــى أن يــرمــوه مــن على
الساللم ويوسعوه ضربًا حتى فقد الوعي.
عام  1992نال شهادة البكالوريوس في الفيزياء والبكالوريوس
فــي االق ـت ـصــاد مــن جــامـعــة وارتـ ــون لــأع ـمــال .بـعــدهــا انـتـقــل إلــى
كاليفورنيا عام  1995ليبدأ رسالة الدكتوراه في الفيزياء التطبيقية
سباق
في جامعة ستانفورد ،لكن في تلك الحقبة كان العالم في
ّ
كبير في مجال اإلنترنت واستكشاف الفضاء فما كــان منه إل

سيارات كهربائية وطاقة شمسية

أن توقف عن الذهاب بعد يومني من بــدء الفصل الــدراســي وذلك
ليحقق طموحاته ومشاريعه .أعمال الرجل تبدو جنونية لكنها
تدفع للتساؤل :ملاذا لم يفكر أحد بهذا من قبل؟

النجاح األول

البشر متساوون
لبرمجة ال ـس ـيــارات الــذاتـيــة الـقـيــادة.
ف ـبــرأي الـلـجـنــة ،ال ـضــرر ال ــذي يلحق
بــاملـمـتـلـكــات أو األذى بــالـحـيــوانــات
ي ـجــب أن ي ـك ــون ل ــه األس ـب ـق ـيــة دائ ـمــا
عـ ـل ــى اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،وه ــو
م ــا ي ــرد ف ــي ال ـقــاعــدة ال ـســاب ـعــة .وفــي
الحاالت "املعضلة" التي ال يمكن فيها
استبعاد إصــابــة األش ـخــاص ،تنص
الـلـجـنــة ع ـلــى أن ــه ال ي ـج ــوز التمييز
على أســاس الخصائص الشخصية
م ـ ـثـ ــل ال ـ ـع ـ ـمـ ــر والـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــس وال ـ ـ ـعـ ـ ــرق
والـحــاالت املرضية إلعـطــاء األولــويــة
ألش ـ ـ ـخـ ـ ــاص مـ ـعـ ـيـ ـن ــن وهـ ـ ـ ـ ــذا شـ ــرط
أســاســي فــي برنامج تقليل املخاطر
فــي حــاالت ال ـحــوادث ،حيث يجب أن
تبرمج جميع السيارات وفــق معيار
ّ
واحد هو أن أرواح الناس متساوية.
ف ــامل ـس ــاواة ب ــن الـجـمـيــع ع ـنــد وق ــوع
ط ـ ــارئ م ــا ه ــي م ــا ي ـت ـيــح لـلـبــرنــامــج
اتخاذ اإلج ــراء الــذي يضر بأقل عدد
مـ ــن ال ـ ـنـ ــاس وهـ ـ ــو املـ ـعـ ـي ــار (إلـ ـح ــاق
الـضــرر بأقل عــدد مــن الـنــاس) املتبع
لتحديد القرارت التي يجب اتخاذها،

وعليه فإن البرمجة املسبقة تقلل من
املـخــاطــر الـتــي يتعرض لها الجميع
بالطريقة نفسها .أي إن سيارة ذاتية
القيادة في أملانيا ستختار صدم أي
شـخــص يـمـكــن أن يـشـكــل أق ــل نسبة
ً
ضرر بغض النظر ّ
عما إذا كان طفال
ً
أو امرأة حامال أو عجوزًا.
ك ــذل ــك أق ـ ـ ــرت ال ـل ـج ـن ــة فـ ــي ت ـقــريــرهــا
أن ـ ــه ي ـج ــب أال يـ ـك ــون هـ ـن ــاك تـحـيـيــد
للضحايا فيما بينهم ،وحسمت في
الـقــاعــدة التاسعة إشكالية أساسية
هي أنه ال يجوز التضحية باألطراف
غـ ـي ــر امل ـع ـن ـي ــة مـ ــن ج ــان ــب األط ـ ـ ــراف
املـشــاركــة فــي توليد مخاطر التنقل.
وبـ ـ ـش ـ ــرط اسـ ـتـ ـيـ ـف ــاء هـ ـ ــذه ال ـ ـشـ ــروط
الـ ـص ــارم ــة ،ي ـم ـكــن ت ـب ــري ــر ال ـبــرم ـجــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـت ـق ـل ـي ــل ع ـ ـ ــدد اإلص ـ ــاب ـ ــات
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ب ـح ـي ــث ي ـص ـب ــح األم ـ ــر
كالتالي :إلـحــاق الـضــرر باملمتلكات
عوض اإلصابة الشخصية ،اإلصابة
الشخصية عــوض امل ــوت ،وأق ــل عدد
مـمـكــن م ــن األشـ ـخ ــاص امل ـصــابــن أو
املقتولني.

ُ
أول أعمال إيلون ماسك كــان شركة  zip2التي تعنى ببرمجيات
الــويــب ،وقــد أسسها مــع أخيه عــام  1995بتكلفة ألفي دوالر كان
قد أخذها من أبيه لتستحوذ عليها الحقًا شركة كومباك بمبلغ
 307ماليني دوالر ،حصل إيلون منها على  22مليون دوالر .كانت
هــذه الخطوة األولــى للرجل الــذي سيصبح الحقًا من أثــرى أربــاب
التكنولوجيا .انتقل مــاســك بعدها إلــى تأسيس شــركــة X.com
للخدمات املالية عبر اإلنترنت التي سرعان ما اندمجت مع شركة
 ،PayPalواستحوذت عليها  eBayبمبلغ  1.5مليار دوالر حصل
منها إيلون على  165مليون دوالر.

حلم الفضاء يتحقق
عام  2002انتقل إيلون إلى الفضاء ،تحديدًا إلى املريخ ،معلنًا أنه
ّ
سيبتكر طريقة تخفف تكلفة الصعود إلى الفضاء لتكون متاحة
أمام الكثيرين ،فكانت  .SpaceXبرأسمال  100مليون دوالر من
الثروة التي جمعها سابقًا ،هدفت الشركة إلى ابتكار تكنولوجيا
ج ــدي ــدة تـخـفــض تـكـلـفــة ال ـص ـعــود ال ــى ال ـف ـضــاء وت ـس ـمــح للبشر
باستعمار كوكب املريخ .قبل ّ SpaceXكانت الصواريخ التي تطلق
الى الفضاء تعود مدمرة بالكامل وتكلف بني  100مليون و200
مليون دوالر .مع ماسك باتت التكلفة  56مليون دوالر والصاروخ
ُ
ُ
وإذا ما امتلكت الصاروخ يكفيك
الذي يطلق يعاد استعماله نفسهّ ،
دفع  200ألف دوالر للوقود مقابل كل عملية إطالق.
بعد عــدة مـحــاوالت فاشلة انفجرت فيها الـصــواريــخ نجحت
الشركة في إطالق الصاروخ "فالكون  "9وإعادته الى األرض،
األمر الذي دفع وكالة الفضاء األميركية ناسا إلى توقيع عقد
قيمته  1.5مليار دوالر ما جعل أسهم الشركة ترتفع وتثبت

بـعــد املــريــخ ع ــاد مــاســك إل ــى األرض مستثمرًا فــي شــركــة Tesla
التي أسسها كل من مارتن إبرهارد ومارك تاربنينغ عام ،2003
لـيـصـبــح رئـيـسـهــا الـتـنـفـيــذي بــالـتــزامــن مــع ب ــدء إن ـتــاج ال ـس ـيــارات
الرياضية الكهربائية األمــر الــذي كــان جــديـدًا على األس ــواق .فقد
كانت الـسـيــارات الكهربائية باهظة وال تصل إلــى ســرعــات عالية
فكانت املفاجأة بسيارة رياضية مــن  Teslaاسمها "رودسـتــر".
بعدها بدأت الشركة إنتاج املوديل  3بسعر  35ألف دوالر وهو ما
كان يطمح إليه إيلون منذ البداية :جعل هذه التكنولوجيا بمتناول
الجميع.
بعد السيارات الكهربائية ارتأى ماسك ضرورة محاربة االحتباس
ال ـحــراري الـعــاملــي فــأســس شــركــة  SolarCityمــع قريبيه ليندون
وبيتر رايــف عــام  2006لتصبح ثاني أكبر م ـ ّ
ـزود ألنظمة الطاقة
الشمسية في الواليات املتحدة األميركية .عام  2012أعلن إيلون
التعاون بني شركتيه  SolarCityو  Teslaلصنع بطاريات جديدة
ذات كفاءة عالية ،إذ يعتبر إيلون أن تكنولوجيا البطاريات املوجودة
حاليًا متأخرة جـدًا وال تناسب حاجاتنا اليومية .باإلضافة إلى
ذلك بدأت الشركة مشروع صنع ألواح شمسية تشبه ألواح القرميد
ً
التي توضع على سطح املنزل والتي ستكون بديال منها في نهاية
املـطــاف لتوفر بالتالي سقفًا وكـهــربــاء بتكلفة أرخ ــص مــن ألــواح
القرميد العادية.

شريحة في الدماغ وأنفاق لحل أزمة السير
الذكاء االصطناعي بدوره لفت انتباه الرجل وبالطبع قرر أن يغامر
فيه ،فأسس عام  2015شركة  OpenAIبهدف محاربة املنظمات
والدول التي من املمكن أن تصبح ذات سلطة فائقة على الشعوب
بفضل امتالكها أنظمة دفاعية فائقة الــذكــاء ،لذلك جعل ماسك
برمجيات الشركة مفتوحة أمام كل الناس وها هو يبني نظام ذكاء
اصطناعي متاح ومفيد للبشرية جمعاء ،حسب قوله.
تابع ماسك اهتمامه في هذا املجال فأعلن تأسيس Neuralink
التي تهدف إلى دمج دمــاغ اإلنسان بالذكاء االصطناعي .ال تزال
هــذه الشركة في بدايتها لكن مع ماسك ال شــيء مستبعدًا ،وإذا
ما قال إنه سيضع شريحة في الدماغ تجعل اإلنسان يتفوق على
الذكاء االصطناعي في املستقبل ...فهو سيفعل.
خوف ماسك من عرقلة مشاريعه "الجنونية" جعله يتخد نهجًا
براغماتيًا في توجهاته السياسية في الواليات املتحدة األميركية
ال ـتــي أص ـبــح مــواط ـنــا فـيـهــا ع ــام  2002إذ يـعـتـبــر نـفـســه نصف
جمهوري ونصف ديمقراطي .فــي الــواقــع ،قــد يحتاج الــرجــل إلى
عالقة جيدة مع حكام الواليات ،خصوصًا إذا ما أراد حفر أنفاق
ّ
أنظمة النقل.
تغير ّ
عندما يمل ماسك أو يغضب يؤسس شركة بفكرة جنونية .عام
 2016كان إيلون عالقًا داخل سيارته في زحمة السير فغرد على
تويتر "سأصنع ماكينة حفر األنـفــاق بورينغ وســأبــدأ بالحفر".
بــدأت شركة  The Boring Companyالحفر في الربع األول من
العام الحالي لصنع نفق في والية لوس أنجلوس األميركية الختبار
هــذه التكنولوجيا الجديدة في أنظمة النقل والتي إذا ما وضعت
قيد االستعمال ستوفر الكثير من الوقت وتخفض نسبة ازدحام
الطرقات.

ماسك  Vsزوكربرغ
وصف إيلون ماسك صاحب شركة فايسبوك مارك زوكربرغ بأن
فهمه للذكاء االصطناعي محدود في تغريدة على تويتر .لم
يعد خافيًا على أحد الصراع بين الرجلين على مستقبل الذكاء
االصطناعي ،إذ في حين يرى إيلون في الذكاء االصطناعي مخاطر
جمة إن لم يتم صنعه ضمن ضوابط صارمة جدًا كي ال يأتي يوم
تثور فيه اآللة على اإلنسان ،ينفي مارك ذلك كله ويتكلم بلسان
شاعري يصف فيه المستقبل الباهر الذي سننعم به من خالل ذكاء
اآللة ،ويرد على إيلون بأن مخاوفه مبالغ بها وال داعي لكل تلك
السودواية .يبقى لنا أن نقارن بين من يقوم بتطوير تكنولوجيات
لتساعد اإلنسان بحق من الصواريخ الفضائية ذات االستعمال المتكرر
إلى األنفاق التي تسرع تنقلنا وبين من باع حسابتنا على فايسبوك
إلى شركات اإلعالنات وجنى مليارات الدوالرات وهو اليوم يريد عالمًا
تحكمه اآللة من دون ضوابط أو قيود ناهيك عن طموحاته
الرئاسية والتي كانت واضحة خالل تسلمه شهادة دكتوراه فخرية
من جامعة هارفرد.
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محمد سيد رصاص *

ف ـ ــي عـ ـ ــام  1927جـ ـ ــرت ب ـ ـحـ ــار م ـ ــن الـ ــدمـ ــاء
ب ـ ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــومـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي ح ـ ــزب
«الـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــومـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــان ـ ــغ» والـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــن .ف ــي
تـ ـ ـم ـ ــوز 1937غـ ــزت الـ ـي ــاب ــان الـ ـص ــن .وض ــع
زع ـي ــم ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي م ــاو ت ـســي تــونــغ
تـلــك ال ــدم ــاء عـلــى الـ ــرف ،ودع ــا إل ــى تشكيل
جبهة وطـنـيــة مـتـحــدة مــع «الكيومنتانغ»
ضــد الـيــابــانـيــن .مــن أج ــل تـقــديــم التسويغ
السياسي لهذا التحول الدراماتيكي ،كتب
م ــاو نـصــا فــي شـهــر آب  1937تـحــت عـنــوان
«ف ــي الـتـنــاقــض» ،يـمـكــن أن ُي ـعــد ،مــع كتاب
مكيافللي «األمير» وكتاب ماركس «الثامن
ع ـشــر م ــن ب ــروم ـي ــرل ــوي ــس ب ــون ــاب ــرت» ،مــن
أفـضــل الـنـصــوص لتعليم الـسـيــاســة .يقول
م ــاو فــي ذل ــك الـنــص مــا يـلــي« :عـنــدمــا تشن
اإلمبريالية حربًا عــدوانـيــة على بـلــد ...فإن
الطبقات املختلفة في هذا البلد ،باستثناء
حفنة من الخونة ،يمكن أن تتحد مؤقتًا كي
تخوض غمار حرب وطنية ضد اإلمبريالية،
وحينئذ يصبح التناقض بني اإلمبريالية
وذلك البلد التناقض الرئيسي ،فيما تصبح
م ــؤق ـت ــا ج ـم ـيــع ال ـت ـن ــاق ـض ــات ب ــن مـخـتـلــف
الطبقات داخــل ذلــك البلد فــي مركز ثانوي
وت ــاب ــع» .ت ـشــارك الـشـيــوعـيــون والـقــومـيــون
لثمان سنوات في مقاومة اليابانيني ،وبعد
هــزيـمــة طــوكـيــو ع ــام  1945ســاهـمــت أج ــواء
الـحــرب ال ـبــاردة ،بما فيها الــدعــم األميركي
لزعيم «الكيومنتانغ» شيانغ كاي شيك في
عــودة املــواجـهــات املسلحة بــن الشيوعيني
والقوميني منذ كانون األول من عــام 1947
حتى استطاع الشيوعيون االنتصار بالربع
األخير من عام  1949ودحر «الكيومنتانغ»
ال ــذي لجأ زعيمه ومـعــه مــايــن مــن أتباعه
إلــى جــزيــرة تــايــوان .فــي ذلــك الـنــص ،يحدد
ماو التناقض الرئيسي بحسب كل مرحلة:
ضد الخارج االمبريالي ثــورة وطنية ،ضد
املرحلة ما قبل رأسمالية ثورة ديموقراطية،
وضد السيطرة الرأسمالية ثورة اشتراكية.
في عامي  1863ـ  1864اعترض ماركس على
سياسات زعيم االشتراكيني األملان فرديناند
السال الذي اتجه إلى التحالف مع املستشار
البروسي بسمارك والجيش واإلقطاعيني
(ال ـي ــون ـك ــرز) ،مـتــوقـعــا أن ه ــذا سـيـقــود إلــى
اسـتـحــالــة قـيــام ث ــورة ديـمــوقــراطـيــة أملــانـيــة
تـضــم الـعـمــال وال ـفــاحــن وال ـبــورجــوازيــن

الليبراليني من أجل ضرب العالقات والبنى
املا قبل رأسمالية في أملانيا وإنهاء سيطرة
اإلق ـطــاع ـيــن وال ـن ـبــاء عـلــى ج ـهــاز ال ــدول ــة،
ورأى أن وقــوف االشتراكيني وراء «اإلقليم
ـ ال ـق ــاع ــدة» ،أي بــروس ـيــا ،مــن أج ــل تحقيق
الــوحــدة األملــانـيــة سـيـقــود إل ــى ان ـســداد أفــق
ال ـثــورة الــديـمــوقــراطـيــة األملــانـيــة عـلــى طــراز
ثورتي 1688و 1789اإلنكليزية والفرنسية،
وبــالـتــالــي ان ـســداد أف ــق ال ـثــورة االشـتــراكـيــة
األملانية التي يعتبرها أنها ال يمكن أن تتم
إال بعد استنفاذ املرحلة الرأسمالية ،وهذا
واضـ ــح ع ـنــده م ـنــذ ع ــام  1848ف ــي «ال ـب ـيــان
الـ ـشـ ـي ــوع ــي» .ص ـح ـي ــح أن مـ ــاركـ ــس رح ــب
بالوحدة األملانية عام  1871واعتبر بسمارك
«يقوم بجزء من عملنا» ،إال أن اعتراضاته
عـ ـل ــى السـ ـ ـ ــال كـ ــانـ ــت ت ـ ـحـ ــوي تـ ـنـ ـب ــؤات عــن
مستقبل أسود أملاني كان تجسيدها األكبر
أدولف هتلر ،أو كما عبر جورج لوكاتش في
«تحطيم العقل»« :العلة املركزية هــي ،بعد
عام  1848كما قبله ،ذهنية الخضوع التي
هي ذهنية األملاني املتوسط ،كما هي ذهنية
أك ـبــر مـثـقـفــي ه ــذا ال ـب ـل ــد ...بـمــا أن الــوحــدة
ال ـقــوم ـيــة ل ــم تـفـتــح بـ ـث ــورة ،ب ــل ف ــرض ــت من
فــوق ،فقد بقي هذا الوجه في سيكولوجيا
وأخــاق األملــان ،إن صح القول ،بال تغيير».
ف ــي ه ــذا ال ـك ـتــاب ي ـح ــاول لــوكــاتــش تفسير
نـشــوء ديـكـتــاتــور وحـشــي عند األمل ــان ،مثل
هتلر ،في بلد أفــرز مفكرين إنسانيني كبار
مثل غوته وفنانني عظام كبتهوفن ،ويرى
أن الـسـيـكــولــوجـيــا وال ـث ـقــافــة كــانــا عــامـلــن
مساعدين على مالقاته ألرضية اجتماعية
قــويــة لـحــزبــه ال ـن ــازي .عـلــى األرج ــح لــو كــان
إدراك السـ ــال م ـثــل م ــارك ــس ف ــي إدراكـ ـ ــه أن
التناقض الرئيس ليس «الوحدة القومية»
بل «الثورة الديموقراطية» ،لكان من املمكن
تحقيق األولى بعد الثانية ولكان باإلمكان
ت ـف ــادي ش ــال دمـ ــاء الـبـشــريــة ف ــي الـحــربــن
الـعــاملـيـتــن .ه ـنــا ،لــم يـكــن عـنــد الشيوعيني
العرب ذلك اإلدراك الذي كان عند ماو تسي
تــونــغ لــ«الـتـنــاقــض الــرئـيـســي» :فــي نيسان
 1948كــان املــراقــب الـعــام لجماعة «اإلخ ــوان
املـسـلـمــن» فــي ســوريــا مصطفى السباعي
ضمن قوات جيش اإلنقاذ التي كانت تقاتل
فــي مـعــركــة الـقـسـطــل ق ــرب ال ـق ــدس م ــع عبد
القادر الحسيني ضد الصهاينة ،بينما كان
الشيوعيون العرب يصدرون بيانًا بتأييد
قــرار تقسيم فلسطني ،وهــو مــا رمــاه ظهير

عبد الصمد عضو املكتب السياسي للحزب
الشيوعي الـســوري عــام  1971بــوجــه خالد
بكداش أثناء مداخلته في املجلس الوطني

للحزب« :ليس صحيحًا ما قيل في التقرير
الـسـيــاســي ال ــذي ألـقــي أم ــام املــؤتـمــر الثالث
للحزب عام  1969من قبل األمني العام أننا
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الحرب على سوريا بدأت من الحدود وتنتهي عند الحدود
رياض رعد *
ال ـح ــرب عـلــى س ــوري ــا ،أك ـبــر م ــن طـمــوحــات
امل ـج ـمــوعــات ال ـس ــوري ــة امل ـع ــارض ــة ،وأب ـعــد
عنها ،على تنوع مشارب هذه املجموعات.
لـبـعـضـهــا ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،م ـطــالــب م ـشــروعــة
بـ ـ ــاإلصـ ـ ــاح ل ـ ــم يـ ـنـ ـك ــره ــا حـ ـت ــى الـ ـنـ ـظ ــام،
وبعضها اآلخر كان يتوق إلى املشاركة في
السلطة.
وألن اللعبة أكبر ،وأكثر خطورة ،فلنذهب
إلى الجد ،ونقرأ في كتاب هذه الحرب ،في
مطالعة ،أعدها الدكتور روبــرت ساتلوف
املـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي ،فـ ــي م ـع ـه ــد واش ـن ـط ــن
ل ـل ـس ـي ــاس ــة فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األدن ـ ـ ـ ــى ـ فـ ــي 23
حزيران لسنة  ،2011وأمــام لجنة الشؤون
ال ـخ ــارج ـي ــة ،ف ــي م ـج ـلــس ن ـ ــواب ال ــوالي ــات
املتحدة يقول:
أشـ ـك ــرك ــم ع ـل ــى إت ــاح ـت ـك ــم ه ـ ــذه ال ـف ــرص ــة،
للمثول أمام هذه اللجنة ،ملناقشة سياسة
الواليات املتحدة ،تجاه دولتني في الشرق
األوسط ،إيران وسوريا.
«إنه من املناسب أن ترسم اللجنة ،سياسة
ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،نـحــو هــاتــن الــدولـتــن،
م ـع ــا ،بــاع ـت ـبــاره ـمــا ال ـق ـط ـبــن امل ـنــاه ـضــن
لـ ـلـ ـغ ــرب ،وأم ـ ـيـ ــركـ ــا ،ومل ـ ـحـ ــور ال ـ ـسـ ــام فــي
املنطقة».
«إزاء الــوضــع الضاغط ،منذ أربـعــة أشهر،
وال ــذي يـتـيــح فــرصــة الـتـغـيـيــر فــي ســوريــا،
تم انتدابي ألقدم إلى هذه اللجنة خالصة
اخـ ـتـ ـب ــار مـ ــا ي ـ ـجـ ــري»« .امل ـ ـسـ ــألـ ــة ،هـ ــي فــي
الـفــرصــة الـســانـحــة لـتــوجـيــه ضــربــة مــؤملــة،
وربـمــا حــاسـمــة ،للمحور املـعــادي للسالم،
والذي ينطلق من إيران ،ويمر عبر دمشق،
ومن ثم إلى بيروت ،وغزة ،مع تطلعات الى

التوسع نحو بغداد ،والخليج ،وما بعده».
ويـقـتــرح ،مــا رأيـنــا مــن تــرجـمــة لـقــولــه على
األرض إن عربيًا ،وإن إقليميًا ،ودوليًا:
 )1رف ــع مـسـتــوى املـ ـش ــاورات الـثـنــائـيــة مع
ال ــاعـ ـب ــن اإلق ـل ـي ـم ـي ــن «ت ــركـ ـي ــا ،ال ـ ـعـ ــراق،
السعودية ،األردن ،وإسرائيل».
 )2إن ـشــاء مجموعة ات ـصــال دول ـيــة معنية
بسوريا ،وعمالنيًا تنظيم دعم الالجئني.
 )3ال ـن ـظ ــر فـ ــي إن ـ ـشـ ــاء «مـ ـن ــاط ــق ل ــإغ ــاث ــة
اإلنسانية» على طول الحدود السورية مع
جيرانها ،للتأكد على أن املجتمع الدولي،
يعترف بــأن التغيير قــد بــدأ فــي األط ــراف،
وأن ــه يـتـحــرك بــا هـ ــوادة فــي ات ـجــاه وســط
البالد».
ه ــذه هــي ال ـخ ـطــوط الـعــريـضــة لـلـخـطــة ،بل
ألمر العمليات.
ما جرى من تنفيذ ،كشفته جريدة األخبار،
األربـعــاء  10آب  ،2017بعرض مــع خريطة
ت ـح ــت عـ ـن ــوان «وق ــائ ــع ل ـي ـســت لـلـنـسـيــان»
ي ـت ـنــاول األح ـ ــداث امل ـيــدان ـيــة ع ـلــى ال ـحــدود
السورية.
الحدود الغربية مع لبنان:
«ف ـع ـل ـيــا بـ ـ ــدأت امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة فــي
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن طـ ــرق ال ـت ـه ــري ــب ،ب ـ ــدءًا مــن
ً
ري ــف ح ـمــص ،وصـ ــوال إل ــى الـسـيـطــرة على
القصير ،وتل كلخ ،وفي نيسان  2012كانت
أجـ ـ ــزاء واسـ ـع ــة م ــن ريـ ــف ح ـم ــص امل ـتــاخــم
للحدود اللبنانية ،قد تحولت إلــى قبضة
املجموعات املسلحة».
الحدود الشرقية مع العراق:
مــن مـحـيــط ال ـبــوك ـمــال ب ــدأت ال ـح ـكــايــة ،في
تموز  ،2011مع ظهور مسلحني على شكل
عـ ـص ــاب ــات ،ف ــي ال ـن ـص ــف ال ـث ــان ــي م ــن ع ــام
 ،2012سيطرت املجموعات املسلحة على

امل ـع ـبــر ،وف ــي  2013خ ــرج مـعـظــم الـشــريــط
الحدودي عن سيطرة الجيش السوري.
وب ـ ــدءًا م ــن آذار  ،2014ت ــم اب ـت ــاع املـنـطـقــة
ً
الحدودية وصوال إلى إعالن «الخالفة».
الحدود الجنوبية مع األردن:
لعبت ال ـحــدود الجنوبية مــع األردن دورًا
مؤثرًا ملصلحة املجموعات املسلحة ،بداية
عن طرقات التهريب ثم مع خروج املناطق
الحدودية في ريف درعا عن سيطرة الدولة
مع أواخر عام .2011
الحدود الشمالية مع تركيا:
ب ــن أي ـل ــول وت ـش ــري ــن األول ،ب ــدأ مـسـلـحــو
الريف اإلدلبي بالظهور ،بشكل جماعات،
مستفيدة من طرق التهريب ،على الحدود
الـتــركـيــة ،وبـ ــدأت هـيـمـنــة ه ــذه الـجـمــوعــات
تتسع فشملت ريف إدلب الشمالي ،وريف
الــاذقـيــة الشمالي ،وريــف حلب الشمالي،
وبعدها معابر باب الهوى ،وباب السالمة
إلخ.
وكـمــا رســم الــدكـتــور ســاتـلــوف ،ب ــدأت هــذه
امل ـج ـم ــوع ــات م ــن األطـ ـ ـ ــراف «الـ ـتـ ـح ــرك بــا
هوادة في اتجاه وسط البالد».
وأخذت مدن وسط البالد تتهاوى ،حمص،
درعـ ــا ،تــدمــر ،ال ــرق ــة ،ودي ــر الـ ــزور ،ونـصــف
ً
حلب ،والغوطة الغربية ،والشرقية وصوال
إلى تهديد العاصمة.
ن ـحــن ه ـنــا أمـ ــام س ـ ــؤال ،وأم ـ ــام جـ ــواب في
الوقت نفسه.
السؤال ،ملاذا طلب ساتلوف بدء الضغوط
مــن األط ــراف مــن أجــل التغيير ،األمــر الــذي
ن ـفــذتــه م ـجـمــوعــات مـسـلـحــة ،مــدعــومــة من
قـ ــوى كـ ـب ــرى ،ودول ن ـف ـط ـيــة ،ل ــم ت ـب ـخــل ال
بــالـســاح ،وال بــاملــال ،وتجنيد أكـبــر حملة
إعالمية ،في عصرنا الحديث؟

الـ ـ ـج ـ ــواب ،فـ ــي غ ــاي ــة الـ ـبـ ـس ــاط ــة ،ل ـق ــد ك ــان
ســات ـلــوف يـ ــدرك ق ــوة ال ـن ـظ ــام ،واسـتـحــالــة
ض ــرب ال ـن ـظــام م ــن ال ــداخ ــل ،ن ـظ ـرًا لتمتعه
بثقة شعبه وجيشه ،وألن الشعب السوري،
وكــذلــك الـجـيــش ،مــدركــان أله ــداف أمـيــركــا،
وإس ــرائ ـي ــل ،واألدوات اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،بـضــرب
ليس محور املقاومة فحسب ،بل إلجهاض
أي ت ــوج ــه مـسـتـقــل ،أو سـ ـي ــادي .وصــدقــت
توقعات ساتلوف حول قوة النظام وخابت
حــن راه ــن عـلــى تـحــرك األطـ ــراف ،والـحــرب
عبر الحدود.
ف ــأث ـب ـت ــت الـ ـقـ ـي ــادة الـ ـس ــوري ــة ص ــاب ــة بــا
حـ ـ ـ ــدود ،وإيـ ـم ــان ــا ب ـق ـض ـي ـت ـهــا ت ـ ـجـ ــاوز كــل
توقع ،وصحة رهانها على شعبها ،وعلى
جيشها.
َ
ولم يتوان الحلفاء عن تقديم كل دعم بدءًا
م ــن ال ـش ــري ــك األق ـ ــرب «حـ ــزب الـ ـل ــه» ،م ــرورًا
ً
بالحليف اإليــرانــي ،وص ــوال الــى الصديق
الروسي.
مع هــذا الدعم تعزز الصمود ،وأخــذ يميل
إل ــى أخ ــذ امل ـب ــادرة الـعـسـكــريــة فــي أكـثــر من
ً
مكان ،وصوال إلى معارك الحدود مجددًا.
ع ـلــى الـ ـح ــدود األردن ـ ـيـ ــة ت ـتــوســع سـيـطــرة
الجيش الـســوري ،وعلى الـحــدود العراقية
تنقلب املشاهد ،أما على الحدود اللبنانية،
حـيــث ُسـجــل أول انـتـصــار حــاســم ،وكــامــل،
ع ـلــى امل ـج ـم ــوع ــات اإلره ــابـ ـي ــة ،وبــال ـتــالــي،
وان ـط ــاق ــا م ــن ان ـت ـص ــار ال ـ ـجـ ــرود ،تــرتـســم
ن ـه ــاي ــة امل ـج ـم ــوع ــات اإلره ــابـ ـي ــة ،وس ـق ــوط
مشروع «ساتلوف» ،وشركائه اإلقليميني،
وأصدقائه الدوليني.
ل ـقــد بـ ــدأوا حــرب ـهــم م ــن الـ ـح ــدود ،وه ــا هي
هزيمتهم تكتمل على الحدود.
* كاتب لبناني
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رأي

يمكن من
خالل «التناقض
الرئيسي»
تحديد من «هو
تقدمي» ومن
«هو رجعي»

لم يكن عند الشيوعيين
العرب ذلك اإلدراك الذي
كان عند ماو تسي تونغ
(مروان طحطح)

لم نؤيد التقسيم ...هناك بيان موقع من أربع
أح ــزاب شيوعية تؤيد التقسيم» («قضايا
ال ـخ ــاف ف ــي ال ـح ــزب الـشـيــوعــي ال ـس ــوري»،

دار اب ــن خ ـل ــدون ،ب ـي ــروت  ،1972ص،)272
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حزيران  1948في نص بعنوان «ضوء على

القضية الفلسطينية» إلى القول «بأن لهذا
الشعب االسرائيلي الجديد الحق في تقرير
مصيره» وإلى وصف منظمتي «اإلرغــون»،
بزعامة مناحيم بيغن ،و«شـتــرن» ،بزعامة
إسـ ـ ـح ـ ــق ش ـ ــامـ ـ ـي ـ ــر ،ب ــأنـ ـهـ ـم ــا «مـ ـنـ ـظـ ـمـ ـت ــان
تقدميتان» (حنا بطاطو« :الـعــراق :الكتاب
ال ـ ـثـ ــانـ ــي...ال ـ ـحـ ــزب الـ ـشـ ـي ــوع ــي» ،مــؤس ـســة
األب ـحــاث الـعــربـيــة ،بـ ـي ــروت ،1992ص -258
 .)259لــم يـكــن سـتــالــن معجبًا بـمــاو تسي
تــونــغ ،وضغط عليه كثيرًا ،ولكن مــاو كان
وطـنـيــا ثــم شـيــوعـيــا ،واسـتـخــدم املاركسية
لـتـحــريــر ب ـلــده مــن األج ـن ـبــي ثــم لتحريرها
مــن التخلف وإنـهــاضـهــا وتحديثها ،لذلك
لم يكن خاضعًا لتوجيهات ستالني ،بينما
كان الشيوعيون العرب حتى عام  1947ضد
الـصـهـيــونـيــة وض ــد ق ــرار تقسيم فلسطني،
وعندما استدار السوفيات وغيروا موقفهم
يـ ــوم ق ـ ــرار تـقـسـيــم فـلـسـطــن ف ــي الـجـمـعـيــة
العامة لألمم املتحدة في  29تشرين الثاني
 1947قـ ــامـ ــوا ب ـ ــاالسـ ـ ـت ـ ــدارة ع ـل ــى اإليـ ـق ــاع
ال ـســوف ـيــاتــي .ل ــم ي ــدرك ــوا م ــا أدرك ـ ــه ال ـيــاس
مرقص وقاله عــام  1970في كتابه «نظرية
الحزب عند لينني واملوقف العربي الراهن»
عندما قام بتحديد إسرائيل ككيان وظيفي
لالمبريالية العاملية للهيمنة على العرب،
وه ــو عـنــدمــا يـقــول بــالــوحــدة الـعــربـيــة فإنه
ال يربطها ال باللغة وال بالثقافة املشتركة،
كـمــا يـفـعــل الـقــومـيــون ال ـع ــرب ،أو يشرطها
ب ــاالق ـت ـص ــاد املـ ـشـ ـت ــرك ،ك ـم ــا ف ـع ــل ب ـك ــداش
مـتــأثـرًا بنظرية سـتــالــن ح ــول «األم ـ ــة» ،بل
يحددها ،كوحدة عربية ،مكتسبة ملضمون
واحــد تــؤدي إن تحققت كهدف إلــى انجازه
وهو «سقوط وضع التجزئة االمبريالي»...
من أجل كسر (مصالح االمبريالية الثالث:
كـيــانــات الـتـجــزئــة ،الهيمنة عـلــى الـبـتــرول،
إس ــرائـ ـيـ ــل)( ،مـ ــرقـ ــص« :املـ ــرجـ ــع املـ ــذكـ ــور»،
دارالـحـقـيـقــة ،ب ـيــروت  ،1970ص .)301هنا
ي ـق ــوم ال ـي ــاس م ــرق ــص ب ـت ـحــديــد الـتـنــاقــض
الرئيسي« :االمبريالية ومظاهرها الثالث».
يمكن من خالل «التناقض الرئيسي» تحديد
مــن هــو «تقدمي» ومــن هــو «رجـعــي» بعيدًا
عن اصطفافات «اليمني» و«اليسار» وبعيدًا
عــن مـعــايـيــر «ال ـحــداثــة» و«ال ـت ـخ ـلــف» :وفــق
َّ
املاركسيني ،ماو تسي تونغ
هذا املعيار عند
والياس مرقص ،فإن مصطفى السباعي هو
أكثر تقدمية في عام  1948من خالد بكداش.
أيضًا ووفق هذا ،فإن الشيوعيني العراقيني

عن االبداع والعالمية و ...التطبيع!
رياض صادق *
مـنــذ زم ــن طــويــل أعـمــل وبـعــض زمــائــي في
مجال التنوع الحيوي والبيئة الحيوانية،
وأن ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـخـ ـصـ ـي ــا أب ـ ـ ـحـ ـ ــث ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــزواح ـ ـ ــف
وال ـبــرمــائ ـيــات .ال تـمــر مـنــاسـبــة مــن مؤتمر
او ن ـ ــدوة عـلـمـيــة ف ــي الـ ـخ ــارج اال وي ـت ـقــرب
منا باحثون اسرائيليون بكل لطف وروح
صــداقــة و«أخــويــة» ليتعرفوا علينا وعلى
أبـحــاثـنــا .واذا ك ــان لــديـنــا بـحــث نـقــدمــه في
املؤتمر يحضره كــل واحــد منهم ،وتجدهم
ي ـصـ ّـورون بوستراتنا ( )postersمظهرين
اهـتـمــامـهــم بـمــا نـبـحــث ف ـيــه .نـحــن ال تغرنا
مــودتـهــم وال يستطيعون اخ ـفــاء دوافـعـهــم
االساسية وأقلها التطبيع والشعور بأنهم
مـقـبــولــون فــي ه ــذه املـنـطـقــة ،بــاالضــافــة الــى
املنفعة العلمية التي قد تكون في بعضها
متبادلة .يبعث بعض نظرائنا في الجامعات
وم ـ ــراك ـ ــز االبـ ـ ـح ـ ــاث االس ــرئ ـي ـل ـي ــة ب ــرس ــائ ــل
الـكـتــرونـيــة وحـتــى مطبوعة يلتمسون من
خــالـهــا ال ـت ـعــاون فــي أب ـحــاث مـشـتــركــة ،وال
يلقون منا جوابًا .من الجدير تذكير من يقرأ
مــا أكتب هنا أنــه ،مــن الناحية العلمية ،قد
يبدو التعاون العلمي طبيعيًا وعاديًا كوننا
نتشارك مع االرض والبيئة الفلسطينية في
ظـ ــروف مـتـشــابـهــة وأنـ ـ ــواع م ــن ال ـح ـيــوانــات
مشتركة أو متقاربة .وقد يرى البعض أن في
ذلك منفعة علمية لبلدنا لبنان ،وما املشكلة
أن يفيد ذلك ما هو ايضًا في االساس ،وفي
البداية والنهاية ،بيئة فلسطينية محتلة؟
فــي نــدوة علمية فــي قبرص الـعــام املاضي
ح ــدث مــا كتبت عـنــه فــي جــريــدة «السفير»
(صفحة «بيئة») وقتها ،عن كيفية أخذ قرار
في الندوة كنا اعترضنا عليه بعقد الندوة

املـقـبـلــة بـعــد سـنـتــن فــي اح ــدى املــؤسـســات
االسرائيلية .وعند اعتراضنا حاول أحدهم
اق ـتــراح أن يــدخـلــونــا اســرائـيــل بطريقة مــا،
أو ع ـل ــى األقـ ـ ــل املـ ـش ــارك ــة ع ـب ــر س ـك ــاي ــب أو
م ــا ش ــاب ــه .ج ــواب ـن ــا ( م ــوج ـه ــا الـ ــى رئ ـيــس
املؤتمر) كان بديهيًا وحاسمًا ،وهو رفض
ال يحمل الـتــأويــل أو ال ـتــردد .وفــي النهاية
اختطفوا الندوة عندما لم يتطوع أحد آخر
باستضافتها في بلد آخر.
في املؤتمر العاملي (يعقد كل أربع سنوات)
لـلــزواحــف والـبــرمــائـيــات فــي الـصــن صيف
الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،وبـ ـع ــد ت ـق ــدي ـم ــي لـبـحـثــي،
اقـ ـت ــرب م ـنــي أح ــده ــم ي ـحــدث ـنــي بــامـكــانـيــة
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ب ـي ـن ـن ــا .وعـ ـن ــدم ــا لـ ـق ــي ج ــواب ــي
الحاسم والرافض بادرني بقوله (حرفيًا):
«مــا الضير في ذلــك؟ فها نحن نتعاون مع
السعوديني الى أقصى مدى».
وال ي ـخ ـفــى ع ـل ــى أحـ ــد أن الـ ـتـ ـع ــاون مـعـهــم
قــد ي ـكــون مـفـيـدًا جـ ـدًا .ف ـلــدى اإلســرائـيـلـيــن
ع ــاقــات ـه ــم امل ـت ـش ـع ـبــة ف ــي ك ــل بـ ــاد ال ـعــالــم
وفـ ـ ــي ال ـب ـي ـئ ــة ال ـع ـل ـم ـي ــة وفـ ـ ــي املـ ـنـ ـش ــورات
البحثية وعـنــد ممولي االب ـحــاث ال ــخ ...من
دون أن ننسى قــدرات مؤسساتهم العلمية
وال ـب ـح ـث ـيــة .يـسـتـطـيــع أح ــدن ــا م ــن خــالـهــم
ومعهم أن يصل الى أكبر درجات «االبداع»
و«ال ـن ـجــاح» واالرت ـق ــاء الــى «الـعــاملـيــة» ،وما
الـضـيــر فــي ذل ــك؟ لــو ان ـنــا لهثنا وراء هــذه
امل ـغ ــري ــات ل ـك ـنــت رب ـم ــا ف ــي حـ ــال آخـ ــر على
الـصـعـيــد امل ـه ـنــي ال ـش ـخ ـصــي ،ول ـك ـنــا ربـمــا
تسللنا من دون أن ترانا أعــن القانون في
بلدنا .وحتى لو طالنا القانون لوجدنا اآلن
من املنافقني الكثير ممن يدافع عنا بحجة
«االب ـ ــداع» و«الـعــاملـيــة» و«ال ـن ـجــاح» ،وكيف
أن ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة تـضـطـهــد عـلـمــاء هــا

لدى
اإلسرائيليين
عالقاتهم
ّ
المتشعبة
في كل
بالد العالم
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في فترة تموز  1958ـ آذار  1959ملا أفشلوا
انضمام العراق للوحدة السورية ـ املصرية،
أو جعل بغداد في حالة اتحادية مع القاهرة
وبـ ـغ ــداد ،ك ــان ــوا رج ـع ـيــن ،وبــالـتــأكـيــد كــان
أيزنهاور في واشنطن وماكميالن في لندن
وش ــاه إيـ ــران وع ــدن ــان م ـنــدريــس ف ــي أنـقــرة
وبن غوريون في تل أبيب يصفقون لهم في
قلوبهم ،وال يكفي هنا وقــوف خروتشوف
مـعـهــم لـنـفــي ذل ــك وال املـنـجــل وامل ـطــرقــة .لو
حصلت عملية التقاء دجلة والفرات والنيل
ملا كانت حصلت عملية انفصال  1961وال
هــزيـمــة  1967وال ح ــرب ال ـعــراق وإيـ ــران في
الثمانينيات وال اجتياح الكويت وال احتالل
العراق ،وملا كان هناك تناميًا لقوى الجوار
الـعــربــي فــي ط ـهــران وأن ـق ــرة وأديـ ــس ابــابــا،
وعلى األرج ــح كانت إسرائيل ستنتهي أو
عـلــى األق ــل ك ــان ظـهــرهــا سـيـكــون لـلـحــائــط،
وكــان األك ــراد العراقيون سيستوعبون في
اإلطــار الجامع .في حــرب انفصال الجنوب
اليمني عام  1994كان علي عبدالله صالح
أكثر تقدمية من زعيم االنفصال املاركسي
علي سالم البيض .هنا أيضًا ال يمكن قياس
«حزب الله» في لبنان من خالل «عدم وجود
ك ــأس ال ـب ـيــرة» أو «ال ـت ـنــورة الـقـصـيــرة» في
الضاحية الجنوبية لبيروت بــل مــن خالل
بوصلة واحدة هي التناقض الرئيسي الذي
اسمه اســرائـيــل .أيضًا ال يمكن فقط قياس
ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــرال ـلــه م ــن خ ــال عــاقـتــه
ب ــإي ــران أو م ــن خـ ــال مــذه ـبــه ال ـش ـي ـعــي بل
أساسًا من خالل كونه أكثر عربي كان مؤملًا
إلسرائيل منذ يوم الجمعة  14أيار  1948ملا
أعـلــن ديفيد بــن غــوريــون قـيــام تلك الــدولــة.
وعمليًا ف ــإن شخصية مـثــل سمير جعجع
هي متفاعلة أكثر مع الثقافة الحديثة من
كـثـيــر م ــن امل ـق ــاوم ــن امل ـتــدي ـنــن ف ــي جـنــوب
لـبـنــان فــي فـتــرة  1982ـ  ،2006إال أن إدراك
ال ـت ـن ــاق ــض ال ــرئ ـي ـس ــي ه ــو الـ ـ ــذي ي ـح ــدد أن
أولئك املتدينني هم أكثر تقدمية من شخص
عـصــري وحــداثــي ك ــان فــي تنظيم «ال ـقــوات
اللبنانية» الذي كانت تربطه خيوط تحركه
من تل أبيب منذ عام  ،1976كما أن علمانيته
ليست ناتجة عن إيمان من قبله بها بل عن
وظيفية يمكن أن يستخدمها فيها لحماية
طائفته أو إلضعاف الطوائف األخرى ،وهو
مــا يـشــاركــه فــي تـلــك الــوظـيـفـيــة الـكـثـيــر من
طارحي العلمانية العرب الراهنني.
* كاتب سوري

كيف يمكنني أن أسهم
في «أنسنة» ذلك الكيان
الغاصب؟ (أ ف ب)

الناجحني الــى آخــر هــذه املـعــزوفــة الهابطة
املنافقة .وربـمــا كنت قلت لهم «حاكموني
بالعلم وليس بالسياسة!».
قبل استقرارنا في لبنان في الخمسينيات،
تنقل املرحوم والدي ،بحكم عمله في احدى
وكاالت االنباء ،بني عدة دول عربية ومنها
فلسطني قبل نكبتها .وقد أقول أني بالفعل
ش ــرب ــت حـلـيـبــا فـلـسـطـيـنـيــا «أص ـل ـي ــا» .وقــد
ال يـعـنــي ه ــذا شـيـئــا ع ـنــدمــا ت ــرى م ــا فعله
ويفعله بعض مــن شــرب مثل هــذا الحليب
بما ال ّ
يمت ملصلحة قضيتهم بصلة .كيف
يمكنني أن أساهم في «أنسنة» ذلك الكيان
الغاصب واملجتمع الذي ينضح بالعنصرية
والتمييز؟ كيف يمكنني أن أتعاون مع عدو
لنا فأكون أقل صالبة في قناعتي االنسانية
(ل ـي ــس ال ـعــرب ـيــة ف ـق ــط) وأن ـ ــا أرى ف ــي بــاد
أجنبية ساهمت فــي خلق هــذا الـكـيــان وال
تزال تدعمه كيف يقاطع علماؤها ومفكروها
ومــؤسـســاتـهــا ،مــؤسـســات فــي ه ــذه الـكـيــان
بسبب عنصريته واضطهاده للبشر الذين
هم في النهاية شعب شقيق لنا وليس لهم؟
ليتذكر البعض ان هؤالء العنصريني الذين
التمسوا وال زالوا يلتمسون التعاون معنا،
ل ـي ـســوا م ـج ــرد ع ـل ـمــاء وم ــدن ـي ــن ،ب ــل كلهم
قتلة محترفون تدربوا في صفوف جيشهم
الـعــدوانــي ،وقــد يكون بعضهم قــد أتــى الى
بلدنا في «زي ــارات» سابقة «يهدينا» فيها
أصناف الخراب والقتل والدمار على مدى
سبعني عامًا .وقد يكون اهلكم وبيوتكم من
ضحاياهم .كيف يمكن أن ّ
أتفهم من تعاون
معهم وال زال يدافع عمن تعاون ويتعاون.
بئس هـكــذا ثقافة وحــريــة ووجـهــة نظر ....
وماسوشية!
* أستاذ جامعي
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سوريا

انفتحت ّ
قضية
شهية السوريين على انتقاد التغييرات التي أجريت
ّ
أخيرًا على بعض المناهج التعليمية ،وتحول االنتقاد إلى «قصف
عشوائي» بتأثير عوامل عدة ،مثل البروباغندا ،واهتزاز الثقة بين الشارع
والحكومة ،واستناد جزء كبير من االنتقادات إلى معطيات خاطئة.

الوزارة المعنية التزمت الصمت حتى اآلن ،مع ما قد يعنيه ذلك من
التعامل مع القضية على مبدأ «أذن من طين وأذن من عجين»
ً
بدال من انتهاز الفرصة وتحويل الزوبعة نقاشًا ّ
وطنيًا يتناول العملية
التعليمية بأكملها

«داعش» والمناهج الجديدة :السوريون «يقصــ
صهيب عنجريني
امل ـنــاهــج الـتـعـلـيـمـ ّـيــة ح ــدي ــث الـســاعــة
ّ
في الشارع السوري .لم يتطلب األمر
أكثر من زوبعة انطلقت عبر وسائل
التواصل االجتماعي وبعض وسائل
اإلع ـ ـ ــام ،ل ـي ـتـ ّ
ـربــع ال ــواق ــع الـتـعـلـيـمــي
عـلــى رأس املــواض ـيــع الـتــي يـتــداولـهــا
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــون واق ـ ـعـ ـ ّـيـ ــا واف ـ ـتـ ــراضـ ـ ّـيـ ــا،
وي ـ ـت ـ ـكـ ـ ّـرر س ـ ـ ــؤال «مـ ـ ــا ال ـ ـ ــذي ي ــدرس ــه
ّ
أب ـنــاؤنــا؟» عـلــى األل ـســن .وم ــن املسلم

مؤتمر صحافي
توضيحي؟
حـتــى اآلن ،لــم ت ـقـ ّـدم وزارة الـتــربـيــة ّأي
إي ـضــاح .وحــاولــت «األخ ـب ــار» التواصل
م ــع وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة ه ـ ــزوان الـ ــوز لكنها
ل ــم ت ـف ـلــح ،وب ـق ـيــت ع ـش ــرات امل ـح ــاوالت
الهاتفية مــن دون ج ــواب ،ال مــن مكتبه
وال امل ـك ـت ــب ال ـص ـح ــاف ــي ف ــي الـ ـ ـ ــوزارة.
وعلمت «األخـبــار» أن هناك ّنيات لعقد
مؤتمر صحافي يشارك فيه الوزير الوز
وعــدد من املشرفني على وضع املناهج
وتطويرها ،بغية تقديم كل اإليضاحات
ّ
ـان رسـمــي لم
ال ــازم ــة .غـيــر أن أي إع ـ ٍ
ي ـصــدر ف ــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص ب ـعــد .في
املقابلُ ،س ّجلت محاولة لتحويل املناهج
إلى موضوع نقاش دعت إليه مؤسسة
«جـ ـن ــاح أزرق» األه ـل ـي ــة ب ــال ـت ـع ــاون مع
الجمعية لسورية للبيئة ،وستعقد أولى
جلساتها يوم السبت املقبل في الحديقة
البيئية مقابل قلعة دمشق.

ب ــه أن ق ـض ـيــة امل ـن ــاه ــج وت ـعــديــات ـهــا
هــي قـضـ ّـيــة بــالـغــة األه ـمـ ّـيــة ،وينبغي
أن ت ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول إل ـ ـ ــى سـ ــاحـ ــة «ن ـ ـقـ ــاش»
وطـنــي مفتوحة بــاسـتـمــرار ،ولــو كان
ّ
القضية قد
االنـخــراط في تــداول هــذه
تحول في خالل األيام األخيرة إلى ما
يشبه ال ـع ــدوى .ال ـش ــرارة انطلقت من
انـتـقــادات ُو ّجـهــت إلــى عــدد مــن أغلفة
ً
الكتب الجديدة ،لتأخذ سريعًا شكال
ّ
أشبه بـ«القصف العشوائي» طاول كل
ّ
ّ
التعليمية .سرت
ما يتعلق باملسألة
أحاديث وراجت منشورات و«مقاالت»
ّ
تؤكد تارة أن املناهج الجديدة حفلت
ً
بفكر ديني متشدد ،وتشير تارة أخرى
ّ
إلى «تحريف في التاريخ» و«تدن في
املحتوى» .ومن غير ّ تدقيق تم تداول
صــور لـفـقــرات قيل إنـهــا مــأخــوذة من
امل ـن ــاه ــج الـ ـج ــدي ــدة كــأم ـث ـلــة ع ـل ــى مــا
ّ
ت ـق ـ ّـدم ،قـبــل أن يــتـضــح أن بـعــض تلك
الفقرات يعود إلى مصادر أخرى ،من
ّ
عربية،
بينها مناهج معتمدة في دول
وأخ ــرى فرضها تنظيم «داع ــش» في
مناطق سيطرته .وعلى نحو مماثل
انخرط
ملــا يحصل فــي ح ــاالت كـهــذه،
ّ
كثيرون في توجيه االنتقادات وتبني
«األمثلة» من دون تدقيق في املصادر،
أو حتى اطالع على املناهج .في مقابل
ذلـ ــك ،ت ـحـ ّـولــت املـعـمـعــة إل ــى مناسبة
ل ـت ـس ـل ـيــط ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى «م ـش ـك ــات»
ً
مــوجــودة فــي املـنــاهــج ف ـعــا .حضرت
فــي الـنـقــاشــات أفـكــار تـبــدو أق ــرب إلى
«أحـ ــام» بــ«عـلـمـنــة امل ـنــاهــج» وحــذف
مادة الديانة منها ،األمر الذي يتجاوز
بطبيعة الـحــال ق ــدرة وزارة التربية،
ّ
تتعلق بــ«هـ ّ
ـويــة
ويــرتـبــط بمعطيات
ّ
إسالمية» تم تكريسها عبر عقود في
معظم ما يتعلق بالقوانني واألحــوال
الشخصية والدستور ...إلخ.

ّ
التعليمية (أ ف ب)
خالفًا لما تم تداوله ،لم يشمل التغيير كل المناهج

الـشـهــادات ،بعد أن تـكــون املناهج قد
ُج ـ ّـرب ــت وت ــم تـطــويــر طــرائــق قياسها
وت ـط ــوي ــر ال ـب ـي ـئــة ال ـص ـف ـيــة ،وت ـم ـ ّـرس
ّ
املـ ــدرسـ ــون» .ك ــذل ــك ي ــؤك ــد أن ال ـهــدف
م ــن الـعـمـلـ ّـيــة «ال ــوص ــول إل ــى مـنــاهــج
م ـطـ ّـورة وف ــق م ـهــارات ال ـقــرن الـحــادي
والعشرين ،مع اعتماد أربعة مبادئ:
ت ـقــديــر ال ـ ـ ــذات ،امل ــواطـ ـن ــة ،ال ـت ــواص ــل،
والتنمية املستدامة».

«م ــادة الـتــربـيــة الــديـنـيــة (اإلســامـ ّـيــة،
ً
ّ
واملسيحية) كانت موجودة أصال في
م ـق ـ ّـررات ال ـصــف األول ،لـكــن مــن دون
كتب .الحظنا أن هذا األمر فتح املجال
أمام بعض املدرسني إلدخال تفاصيل
ال عــاقــة لـهــا بــامل ـن ـهــاج ،ف ـتـ ّـم اعـتـمــاد
كـ ـت ــاب ــي الـ ــديـ ــانـ ــة ل ـت ـن ـظ ـيــم ال ـع ـم ـل ـيــة
ال ـتــربــويــة والـت ـعـل ـي ـمـ ّـيــة وض ـب ـط ـهــا».
وبــاس ـت ـعــراض لـبـعــض كـتــب الـتــربـيــة

ّ
ُ
يتضح ّ
خلوها
اإلســامـ ّـيــة املـعـتـمــدة،
من الفكر التكفيري (خالفًا ملا يشاع)
ع ـ ــاوة ع ـلــى وج ـ ــود دروس ت ـت ـنــاول
أه ـم ـيــة الـ ـح ــوار واألسـ ـ ــرة واملـجـتـمــع
وحـ ـ ـق ـ ــوق االنـ ـ ـس ـ ــان( .ال ي ـع ـن ــي ه ــذا
حكم إيجابي أو سلبي
محاولة تقديم ٍ
ّ
ع ـل ــى امل ـح ـت ــوى ب ـع ـم ــوم ــه ،ألن األم ــر
ّ
متخصصني ونـقــاشــات
يـحـتــاج إل ــى
بطبيعة الحال).

ً
التغيير ليس شامال

 ...و«الديانة» ليست جديدة

أغلفة وقصائد وتاريخ

خـ ــافـ ــا مل ـ ــا ت ـ ــم تـ ـ ــداولـ ـ ــه عـ ـل ــى ن ـط ــاق
واسـ ــع ،لــم يـطــل الـتـغـيـيــر كــل املـنــاهــج
الـتـعـلـيـمـ ّـيــة ،ب ــل «اق ـت ـصــر ه ــذا ال ـعــام
على مناهج الصفوف األول ،والرابع،
والسابع ،والعاشر» ،وفقًا ملدير املركز
الوطني لتطوير املناهج دارم ّ
طباع.
ّ
ي ـقــول ط ـ ّـب ــاع لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «ال ـعــام
ال ـقــادم سيشهد انـتـقــال التغيير إلــى
الصفوف الثاني والخامس والثامن
ً
وال ـحــادي عـشــر ،وص ــوال إلــى مناهج

مــن بــن املـعـلــومــات الـتــي س ــرت حــول
املناهج الجديدةّ ،
تحدث البعض عن
«إدخ ــال التربية الدينية إلــى الصف
األول ،ف ــي م ـق ــاب ــل إلـ ـغ ــاء الـتــربـيـتــن
ّ
ال ـف ـنـ ّـيــة وامل ــوس ـي ـق ـ ّـي ــة» .ي ــؤك ــد طـ ّـبــاع
أن ه ـ ـ ــذه امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات غـ ـي ــر دقـ ـيـ ـق ــة،
ويـقــول «الـتــربـيــة املوسيقية والفنية
لـ ــم ت ـل ـغ ـي ــا مـ ــن ال ـ ـصـ ــف األول ،عـلــى
العكس هما مــوجــودتــان ،وتحظيان
ّ
بــاه ـت ـمــام خ ـ ــاص» .يــوضــح أي ـضــا أن

أخ ـ ــذت أغ ـل ـفــة ب ـعــض ال ـك ـتــب مــوضــع
الـ ـص ــدارة ف ــي ال ـس ـجــال ال ــدائ ــر ،حيث
ع ـ ـ ّـده ـ ــا امل ـ ـن ـ ـت ـ ـقـ ــدون «أغ ـ ـل ـ ـفـ ــة ب ـش ـعــة
وظـ ــامـ ـ ّّـيـ ــة» ،ووصـ ـ ــل األمـ ـ ــر إل ـ ــى ح ـ ّـد
ال ـق ــول إن ـه ــا «داع ـش ـ ّـي ــة وع ــرع ــوري ــة».
وكانت دوافــع املنتقدين وجود غالف
ٌ
ملتح ،وغالف آخر
رسم لتمثال
عليه
ٍ
ّ
يحوي رسمًا لفتاتني محجبتني (قد
يشكل ع ـ ً
ـزاء للمنتقدين إذا عــرفــوا أن

أخذت أغلفة بعض
الكتب موضع الصدارة
في السجال الدائر

غ ــاف أح ــد كـتــب امل ـن ـهــاج عـلـيــه رســم

مقالة تحليلية

إسرائيل والدولة الكردية :قنبلة إقليمية ...وكيان وظيفي
علي حيدر
لــم يـكــن مفاجئًا إع ــان رئـيــس ال ــوزراء
اإلســرائـيـلــي بنيامني نتنياهو ،تأييد
إســرائـيــل العلني النـفـصــال كــردسـتــان
عـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة وإق ـ ــام ـ ــة دولـ ــة
مستقلة .بــل يأتي هــذا املــوقــف امـتــدادًا
تاريخيًا لخيار استراتيجي تبلورت
م ـعــاملــه م ـنــذ م ــا ب ـعــد تــأس ـيــس الـكـيــان
اإلسرائيلي ،وفق استراتيجية «تحالف
األط ــراف /الضواحي» ملواجهة الطوق
الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان مـ ـع ــادي ــا ل ـه ــا فــي
ذل ــك ال ـحــن .لـكــن مــع تــوالــي الـتـطــورات
اإلقـلـيـمـيــة ،ب ــات لـلـمــوقــف اإلســرائـيـلــي
املــؤيــد على ال ــدوام لالنفصال الـكــردي،
أبـ ـع ــادًا ج ــدي ــدة ،لـجـهــة أن الـتـحــالـفــات
أصـبـحــت تـضــم عــربــا أي ـض ــا ،ملــواجـهــة
مـحــور امل ـقــاومــة .ويــأتــي ت ـكــرار املــوقــف
اإلســرائـيـلــي املــؤيــد لالنفصال الـكــردي

في هذه املرحلة ،بمثابة اقتناص فرصة
«ط ـمــوح أحـ ــزاب ك ــردي ــة» ،عـلــى حساب
دول املنطقة وشعوبها ،بـهــدف إنتاج
ودعم مسار تقسيمي بعناوين إضافية.
م ــع ذل ــك ،يــأتــي مــوقــف رئ ـيــس الـ ــوزراء
اإلســرائـيـلــي ،تتويجًا ملسار طويل من
العالقات الثنائية ،كانت في معظمها
غير معلنة رسميًا ،لكنها كانت واسعة
جـ ـدًا وشـمـلــت امل ـج ــاالت االسـتـخـبــاريــة
والعسكرية في العديد من املحطات.
ب ــوج ــه آخ ـ ــر ،ي ــأت ــي م ــوق ــف نـتـنـيــاهــو
بــالـتــزامــن مــع الــدعــوة لالستفتاء على
االنفصال الكردي عن الدولة العراقية،
تـعـبـيـرًا ع ــن تــوجــه رس ـمــي إســرائـيـلــي
يرى في هذا املسار نقطة ضوء اقليمي،
بعدما فشلت الرهانات اإلسرائيلية في
تحقيق ما كان يهدف إليه صانع القرار
فــي تــل أبـيــب عـلــى الـســاحــات العراقية
وال ـس ــوري ــة والـلـبـنــانـيــة .وي ـب ــدو أن تل

أبـيــب بــاتــت أكـثــر تمسكًا بـهــذا الخيار
ب ـعــدمــا رأت أن م ـس ــار الـ ـتـ ـط ــورات في
املنطقة يتجه نحو مزيد مــن التعاظم
ملحور املقاومة ،وهــو ما يشكل تحديًا
وتهديدًا لألمن القومي اإلسرائيلي.
فـ ــي مـ ـق ــاب ــل هـ ـ ــذه الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات ،تـعـمــل
إسرائيل على أكثر من مسار في مسعى
منها لـبـلــورة خـيــاراتـهــا الـبــديـلــة التي
ت ـح ــاول م ــن خــال ـهــا احـ ـت ــواء مـفــاعـيــل
هــذا امل ـســار ،ومـحــاولــة االلـتـفــاف عليه.
ويبدو من الــواضــح أن الــورقــة الكردية
هي إحدى أهم األوراق التي تتحرك في
مــوازاة مسارات أخــرى تعمل عليها تل
أبيب.
ّ
بـغــض الـنـظــر عــن خصوصية الشعب
ال ـ ـك ـ ــردي ،وطـ ـم ــوح ــات ــه وحـ ـق ــوق ــه ،إال
أن إلس ــرائـ ـي ــل رؤيـ ـتـ ـه ــا وت ـق ــدي ــرات ـه ــا
وره ــان ــاتـ ـه ــا عـ ـل ــى مـ ـس ــار االنـ ـفـ ـص ــال
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــردي .فـ ـه ــو ب ـم ـث ــاب ــة زرع قـنـبـلــة

ُ
ّ
إقليمية يمكن أن تشكل أرضية تسهم
ف ــي إع ـ ــادة إرب ـ ــاك ال ـس ــاح ــة اإلقـلـيـمـيــة
وإنـ ـت ــاج ال ـف ــوض ــى األم ـن ـي ــة بـعـنــاويــن
مختلفة ه ــذه املـ ــرة .وم ــا يـعــزز الــرهــان
اإلسرائيلي ،أن الخيار الكردي يختلف
في العديد من املــزايــا عن رهانها على
«داع ـ ــش» ،بــاعـتـبــار أن األخ ـي ــرة تبقى
منظمة إرهابية متوحشة من الصعب
عـلــى أي دولـ ــة أو ك ـيــان ي ــراه ــن عليها
كـكـيــان وظ ـي ـفــي ،أن يـجــاهــر ويـتـفــاخــر
بـمــوقـفــه وخ ـي ــارات ــه .أم ــا فــي املــوضــوع
ال ـ ـكـ ــردي ،فـيـمـكــن إس ــرائ ـي ــل أن تغلف
خيارها بعناوين االستقالل والحرية
وم ــا شــابـهـهــا مــن م ـف ــردات وش ـع ــارات.
أض ــف إل ــى أن إســرائ ـيــل ت ــرى أن إقــامــة
دولــة كردية في شمال الـعــراق سيكون
بــدايــة ديـنــامـيــة لــن تقتصر مفاعيلها
وتــداع ـيــات ـهــا ع ـلــى الـ ـع ــراق وح ـ ــده ،بل
ستشمل كل املحيط اإلقليمي ،وتحديدًا

الجمهورية اإلسالمية في إيران ،إضافة
إل ـ ــى ت ــرك ـي ــا وس ـ ــوري ـ ــا .وم ـ ــا س ـي ـحــدد
ات ـجــاهــات ال ـص ــراع وإي ـقــاعــه وأدوات ـ ــه،
ه ــو األول ـ ــوي ـ ــات ال ــدولـ ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة
وال ـت ـحــوالت الـتــي ستشهدها املنطقة
الح ـق ــا .وه ـك ــذا ي ـبــدو جـلـيــا أن الــدولــة
الـ ـ ـك ـ ــردي ـ ــة املـ ـفـ ـت ــرض ــة – م ـ ــن م ـن ـظ ــور
إسرائيلي – ستؤدي دورًا وظيفيًا على
امل ـس ـتــويــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة واألم ـن ـيــة
والـسـيــاسـيــة ،فــي مــواجـهــة الـتـهــديــدات
ّ
امل ـح ــدق ــة ب ـه ــا .وال ـج ــدي ــد أن إســرائ ـيــل
َّ
ستقدم في هذا السياق كدولة مناصرة
لحرية الشعوب .وهي العناوين نفسها
التي تستخدمها الواليات املتحدة في
م ــواج ـه ــة أي طـ ــرف إق ـل ـي ـمــي أو دول ــي
ت ــري ــد اس ـت ـه ــداف ــه .وال ي ـخ ـفــى أن هــذا
ً
املـســار يــوفــر أيـضــا خـيــارًا بــديــا يمكن
النظام السعودي أن يراهن عليه بعدما
ب ــات يـتـشــارك مــع إســرائـيــل فــي الــرؤيــة
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ـفون» عشوائيًاّ
بعض املالحظات «سعي املنهاج إلى
تكريس معلومة خاطئة عن حضارات
املنطقة ،وال ـقــول إنـهــا ج ــاءت جميعًا
من شبه الجزيرة العربية».

طفولة وحقوق
ل ـ ـ ــدى اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض بـ ـع ــض املـ ـن ــاه ــج،
تـحـضــر ت ـفــاص ـيــل تـسـتـحــق اإلش ـ ــارة
إليها ،مــن بينها عــدم وجــود أي فعل
أمر في األنشطة املطلوبة من التالميذ
فــي كـتــب املــرحـلــة األول ــى (م ــن الصف
صيغ
األول إلــى ال ـســادس) ،واعـتـمــاد
ٍ
ُ
ُ
ً
مـثــل «أرسـ ـ ُـم وأل ـ ـ ّـون» ب ــدال مــن «ارس ــم
ّ
ولون» .كذلك تحضر في بعض الكتب
دروس تتناول حقوق الطفل ،وحقوق
االنـ ـ ـس ـ ــان ،وثـ ـق ــاف ــة الـ ـ ـح ـ ــوار .وي ـق ــول
ّ
ُدارم طـ ّـبــاع ل ــ«األخ ـب ــار» إن األنشطة
املدرجة «تحاول التركيز على التعلم
الـتـعــاونــي مــن خ ــال مـنــاظــرة وح ــوار
وتفعيل ،بغية رفــع م ـهــارات التفكير
بعيدًا عن الببغائية».

«البعث» حاضر

لفتاتني ســافــرتــن) .وت ـجــدر اإلش ــارة
إل ـ ــى أن أغ ـل ـف ــة ال ـك ـت ــب قـ ــد اع ـت ـم ـ َـدت
لــوحــات لـفـنــانــن تشكيليني بــارزيــن:
نــذيــر الـنـبـعــة ،أده ــم إس ـمــاع ـيــل ،لــؤي
كـيــالــي ،وفــاتــح املـ ــدرسّ .أم ــا التمثال
ال ـ ـ ـ ــذي أث ـ ـ ـ ــار ح ـف ـي ـظ ــة الـ ـبـ ـع ــض ف ـهــو
تـمـثــال إي ـكــو ش ــام ــاغ ــدان ،أب ــرز ملوك
مملكة «مــاري» .كذلك ّ
صب املنتقدون
غضبهم على قصيدة «الفيل يستحم»
ال ـتــي قـيــل إن ـهــا م ــوج ــودة فــي منهاج
الـلـغــة الـعــربـيــة للصف الـثــالــث (وق ــال
الـبـعــض ال ــراب ــع) ،وه ــي ف ــي الحقيقة
«ن ـ ـشـ ــاط غـ ـن ــائ ــي» ُمـ ـ ـ ــدرج فـ ــي ك ـتــاب
ّ
املوسيقية للصف األول ،الذي
التربية
يضم أيضًا أنشطة مثل االستماع إلى
موزارت ،وأناشيد لشعراء آخرين على
رأس ـهــم سـلـيـمــان الـعـيـســى الـحــاضــرة
قـ ـص ــائ ــده فـ ــي ك ـت ــب ال ـل ـغ ــة ال ـعــرب ـيــة
ك ـم ــا ف ــي ك ـت ــب ال ـت ــرب ـي ــة املــوس ـي ـقـ ّـيــة،
خالفًا ملــا قــال بعض املنتقدين الذين
«تـ ّ
ـرحـمــوا على ّأيــامــه» .كذلك تناولت

رغ ــم خ ــروج مصطلح «ال ـحــزب القائد
ل ـلــدولــة وامل ـج ـت ـمــع» م ــن الـ ـت ــداول على
ّ
ّ
تجليات فكر
صفحات الكتب ،غير أن
البعث مــا زال ــت حــاضــرة فــي كثير من
ّ
املواد .وعلى سبيل املثال ،تركز املناهج
ع ـلــى «ع ــروب ــة اإلس ـ ـ ــام» ،ك ـمــا تحظى
ّ
بمركزية كتب التربية
«عروبة سوريا»
الوطنية في كل الصفوف ،عالوة على
ق ـض ــاي ــا الـ ــوحـ ــدة واملـ ـصـ ـي ــر امل ـش ـتــرك
ومــا إلــى ذلــك .أيضًا تحظى املنظمات
ال ـتــي اش ـت ـهــرت بــأنـهــا «ردي ـف ــة لـحــزب
البعث» باهتمام خــاص ،مثل منظمة
«اتحاد شبيبة الثورة» ،من دون القول
إن ـهــا «ردي ـف ــة لـلـبـعــث» .كــذلــك تحضر
مفارقات عدة في كتب التربية الوطنية
ً
تحديدًا؛ فمثال يختصر كتاب التربية
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـص ــف الـ ـث ــام ــن م ـش ـكــات
املـجـتـمــع الـ ـس ــوري بــاث ـن ـتــن ،الـبـطــالــة
واملــواصــات! (الــوحــدة األولــى ،الــدرس
الخامس ،طبعة  .)2017 – 2016عالوة
على ما ّ
تقدم ،يبدو الفتًا الحرص على
ّ
حضور «البعث» في الثقافة البصرية
ل ــدى الـطـفــل مــن خ ــال اخـتـيــار صــورة
ل ـص ـح ـي ـفــة ال ـب ـع ــث دون سـ ــواهـ ــا ،فــي
نـشــاط يتناول ق ــراءة الصحف (كتاب
الـلـغــة الـعــربـيــة ،الـصــف الـثــانــي ،طبعة
عام  ،2017 – 2016صفحة .)77

والخيارات واملصالح.
وم ـم ــا يـعـكــس ال ـطــابــع االس ـتــراتـيـجــي
للموقف اإلسرائيلي ،أنها ليست املرة
األولى التي يعلن فيها نتنياهو تأييدًا
لالنفصال الكردي وإقامة دولــة كردية
فــي شـمــال ال ـع ــراق ،بــل سـبــق أن جاهر
َّ
بذلك ونــظــر لــه فــي كلمة لــه أمــام معهد
أبـ ـح ــاث األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي ف ــي ت ــل أب ـيــب
(حـ ــزيـ ــران عـ ــام  ،)2014ودع ـ ــا خــالـهــا
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وأوروب ـ ـ ــا إل ــى دعــم
ّ
ّ
ه ــذا امل ـســار وال ـح ــث عـلـيــه ،مضيفًا أن
ّ
األكراد يستحقون دولة لهم .كذلك عبر
العديد مــن الشخصيات اإلسرائيلية،
ف ــي ال ـســابــق ،بينهم الــرئ ـيــس الـســابــق
شمعون بيريز ،ووزيــر األمــن أفيغدور
ليبرمان ،عن دعمهم الستقالل األكــراد.
وقبل أيــام ،قالت وزيــرة القضاء اييلت
ش ـك ـيــد خ ـ ــال م ــؤت ـم ــر ع ـق ــد ف ــي مــركــز
ّ
«هرتسيليا» املتعدد املجاالت ،إن «من

مصلحة إســرائـيــل وال ــوالي ــات املتحدة
ً
قيام دولة كردية ،أوال في العراق .وحان
الوقت كي تدعم الواليات املتحدة ذلك».
واس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا إلـ ـ ــى ال ـ ـشـ ــرح الـ ـ ـ ــذي قــدمــه
نتنياهو قبل أكـثــر مــن ث ــاث سـنــوات،
م ــن ال ــواض ــح أن ال ــدول ــة ال ـكــرديــة التي
دع ــا إل ــى إقــام ـت ـهــا ،س ـت ـكــون جـ ــزءًا من
تـحــالــف إقـلـيـمــي يـضــم األردن وســائــر
أط ـ ــراف مـعـسـكــر «االع ـ ـتـ ــدال» ال ـعــربــي.
ولـكــن الــافــت أن ه ــذه الــدعــوة تزامنت
في حينه مع تمدد «داعش» في العراق،
التي ّ
شدد نتنياهو في تلك الفترة على
ضــرورة كبحها ،وعــدم القضاء عليها،
بما «ال يــؤدي ذلــك إلــى السماح إليــران
بالسيطرة على العراق كما يحصل في
سوريا ولبنان» (هآرتس.)2014/6/25 ،
وبــدت عقيدة نتنياهو في حينه ،أنها
تستند إل ــى ضـبــط ال ــدور االسـتـنــزافــي
الـ ــذي ت ـقــوم ب ــه «داعـ ـ ــش» ف ــي مــواجـهــة

مشاركة واسعة ...وخالف حول الدور اإليراني

إدلب تهيمن على أجندة «أستانا »6

تنطلق اليوم اجتماعات
الجولة السادسة من
محادثات أستانا ،على وقع
تفاؤل كبير من األطراف
المشاركة فيها ،ووسط
تشكيك أميركي في دور
طهران المرتقب كأحد
الضامنين التفاقات «تخفيف
التصعيد» ،وال سيما االتفاق
المرتقب الخاص بمنطقة إدلب،
والذي سيأخذ الحيز األكبر من
نقاشات «أستانا» الجارية
ّ
مر أكثر من شهرين على انعقاد الجولة
السابقة مــن مـحــادثــات أسـتــانــا ،تغيرت
خــالـهـمــا خــريـطــة الـسـيـطــرة فــي ســوريــا
بنحو كبير ،وتحديدًا الجبهات املشتركة
مــع تنظيم «داع ــش» .وفــي الــوقــت نفسه،
تـكـ ّـرســت ضمن هــذه امل ــدة اتـفــاقــات وقف
إط ـ ــاق الـ ـن ــار ع ـلــى ال ـج ـب ـهــات املـضـمـنــة
فــي اتـفــاقــات «تخفيف التصعيد» ،فيما
بقيت جـبـهــات أخ ــرى مـثــل محيط إدلــب
وري ـف ـهــا ،ره ــن ه ــدوء نـسـبــي ،تــرافــق مع
تـحــوالت كبيرة على املـسـتــوى الداخلي
للمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.
الـتـحــول األب ــرز هـنــاك كــان ت ـغـ ّـول «هيئة
تـ ـح ــري ــر الـ ـ ـش ـ ــام» عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ب ــاق ــي
الـ ـفـ ـص ــائ ــل ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا «ح ـ ــرك ـ ــة أح ـ ــرار
ال ـشــام» .وبــال ـتــوازي ،كــان الـسـيــاق العام
لخطاب الدول الراعية للفصائل املسلحة
يتمحور حول نقطة واحدة ،وهي توجيه
البنادق نحو «داعــش» ووقــف الهجمات
على ال ـقــوات الحكومية .األولــويــة خالل
الـفـتــرة املــاضـيــة تــوحــدت فــي الخطابات
السياسية والتعليمات املـيــدانـيــة ،على
ضـ ــرورة هــزيـمــة اإلره ـ ــاب بــال ـتــوازي مع
ال ـت ـح ـض ـيــر ألي ح ــل س ـي ــاس ــي .وك ــان ــت
اتفاقات «تخفيف التصعيد» هي الصيغة
القانونية التي ســاعــدت فــي تنظيم هذا
التحول فــي األولــويــات .وفــي امل ـيــدان ،لم
توفر موسكو ودمشق وطهران أي وقت
للتحرك ضد «داعش» شرقًا ،فاستعادت
قـ ـ ـ ــوات الـ ـجـ ـي ــش مـ ـس ــاح ــات ه ــائـ ـل ــة مــن
البادية ،وكسرت حصار دير الزور ،فيما
تـتـطـلــع ال ـي ــوم إل ــى تـحــريــر بــاقــي أحـيــاء
املدينة وأريافها.
وم ـ ــع انـ ـعـ ـق ــاد الـ ـج ــول ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة مــن
م ـحــادثــات أس ـتــانــا ال ـيــوم فــي العاصمة

مـحــور املـقــاومــة ،على أن تـكــون ساحة
االستنزاف مطوقة بمجموعة من الدول
هي إسرائيل واألردن ودولــة كردستان
وآخرين.
أم ــا اآلن ،وبـعــد اسـتـنـفــاد الــرهــان على
«داع ــش» على عــدة مـسـتــويــات ،فيأتي
دعم خيار إقامة دولــة كردية كجزء من
استراتيجية أوس ــع تستهدف احتواء
مرحلة ما بعد «داعش» ،وبهدف إنتاج
خط توتر إقليمي جديد يفجر املنطقة
ويؤسس ملسار استنزافي جديد.
امليزة اإلضافية التي يمكن أن توفرها
إقــامــة دول ــة كــرديــة فــي شـمــال ال ـعــراق،
إلســرائ ـيــل ،إي ـجــاد تــواصــل مـبــاشــر مع
الجمهورية اإلسالمية عبر الجغرافيا
الـ ـك ــردي ــة .وت ــراه ــن إس ــرائ ـي ــل ع ـلــى أن
يساهم ذلك في زيــادة قدراتها في الرد
والــردع والدفاع ،عبر تعميق التحالف
م ــع ال ــدول ــة ال ـك ــردي ــة امل ـف ـتــرضــة ،الـتــي

ال ـكــازاخ ـيــة ،تـتــوجــه األن ـظ ــار كـلـهــا نحو
إدل ــب .فاملنطقة الـشـمــالـيــة الـتــي ال تــزال
خ ــارج مـظـلــة الـتـهــدئــة بـشـكــل رس ـمــي ،ال
ت ــزال عــائـقــا أم ــام ج ـهــود دح ــر اإلرهـ ــاب،
ل ـك ــون «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» ـ ـ ـ امل ـت ـفــق حــول
تصنيفها إرهابية ـ هي صاحبة النفوذ
األق ـ ــوى ه ـن ــاك .ه ــذه ال ـت ـع ـق ـيــدات أف ــرزت
حراكًا ديبلوماسيًا واسعًا خالل األشهر
املــاضـيــة بــن ال ــدول الـضــامـنــة واملــراقـبــة
ف ــي أس ـت ــان ــا ،م ــع ال ـ ــدول املـعـنـيــة بــاملـلــف
الـ ـ ـس ـ ــوري ،ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـن ـحــت صـيـغــة
وسطية تــراعــي مصالح الجميع .وبــدت
تــرك ـيــا ،األحـ ــرص عـلــى تـجـنـيــب املنطقة
ً
عمال عسكريًا (من دون مشاركتها) ،من
بــاب عــدم خـســارة جهودها لسنوات في
دعم الفصائل املسلحة هناك.
وبـ ـع ــد إع ـ ـ ــان ت ــرك ــي عـ ــن تـ ــوافـ ــق كــامــل
مــع مــوسـكــو ح ــول آل ـيــة الـعـمــل الـخــاصــة
بمنطقة إدلـ ــب ،ينتظر ال ـيــوم أن تخرج
ال ـت ـفــاه ـمــات ال ـج ــدي ــدة إل ــى ال ـع ـل ــن ،بعد

كشفت «أحرار الشام»
عن خوضها محادثات
سرية لـ«حماية
المناطق المحررة»

دراستها خالل اجتماعات تقنية مطولة
ف ــي طـ ـه ــران .االج ـت ـمــاعــات ال ـتــي تحظى
بـ ـمـ ـش ــارك ــة واس ـ ـع ـ ــة ،س ـ ـتـ ــدرس وث ــائ ــق
حــول آلـيــة الــرقــابــة فــي مناطق «تخفيف
التصعيد» ،إلى جانب تفاصيل الخرائط
ملناطق إدلب وحمص والغوطة الشرقية
وطـ ـ ـ ــوق دم ـ ـشـ ــق الـ ـجـ ـن ــوب ــي وال ـق ـل ـم ــون
أعرب الفروف خالل لقائه ظريف عن تفاؤله
بنجاح جولة «أستانا» (أرشيف ــ األناضول)

تـتــوافــر فيها ـ ـ مــن منظور إسرائيلي ـ
األرضية والتاريخ والعالقات واملصالح
لتحقيق أقـصــى الطموح اإلسرائيلي.
وتهدف إسرائيل بذلك إلى إفقاد إيران
إحدى أهم املزايا التي تتفوق بها ،والتي
تـحـضــر ب ـقــوة ل ــدى املــؤس ـســة األمـنـيــة،
عبر مفهوم مفاده أن «إليران حدودًا مع
إســرائـيــل ،فيما ليس إلســرائـيــل حــدود
مع إيران» .لكن مع إقامة الدولة الكردية،
يصبح لكل منهما ،وفق املفهوم األمني
اإلسرائيلي ،حــدود مع اآلخــر ،وهــو ما
س ـي ـكــون ل ــه تــداع ـيــاتــه االسـتــراتـيـجـيــة
واألمـ ـنـ ـي ــة .ف ــي ضـ ــوء ذل ـ ــك ،م ــن املــؤكــد
أن إســرائ ـيــل ستلعب دورًا بـعـيـدًا عن
اإلع ـ ـ ــام م ــع ع ــواص ــم ال ـ ـقـ ــرار ال ــدول ــي،
وت ـحــدي ـدًا فــي واش ـن ـطــن ،مــن أج ــل دعــم
خيار إقامة دولة كردية في هذه املرحلة.
واسـتـنــادًا إلــى األدب ـيــات الـتــي ع ــادة ما
تستخدمها إسرائيل ،ستغلف األبعاد

الـشــرقــي ،إل ــى جــانــب املنطقة الجنوبية
والـ ـب ــادي ــة امل ـح ــاذي ــة ل ـل ـح ــدود األردنـ ـي ــة
ب ـم ـشــاركــة ع ـم ــان وواش ـن ـط ــن كـمــراقـبــن
في االجتماعات .ومن املنتظر أن تبحث
الدول الضامنة واملراقبة آلية عمل مركز
املــراقـبــة والـتـنـسـيــق ،والـلـجــان املـســؤولــة
ع ــن م ـتــاب ـعــة امل ـل ــف اإلن ـس ــان ــي وقـضــايــا
امل ـخ ـت ـط ـف ــن واملـ ـحـ ـتـ ـج ــزي ــن مـ ــن ط ــرف ــي
الـصــراع .ونقلت وكالة «تــاس» الروسية
ع ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة عـ ـل ــى مـ ـج ــري ــات
املحادثات التقنية التي سبقت اجتماع
أسـتــانــا ،قولها إن العمل على تفاصيل
االتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـخـ ــاص ب ـم ــدي ـن ــة إدل ـ ـ ــب ك ــان
يـسـيــر «ب ـب ــطء ش ــدي ــد» ،بـسـبــب خــافــات
حول الــدور اإليراني املحتمل في مراقبة
وضمان أمن تلك املنطقة ،مشيرًا إلى أن
حل هذه النقطة «يتطلب إرادة سياسية،
تشابه ما جــرى في املنطقة الجنوبية».
وضمن السياق نفسه ،شكك بيان لوزارة
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة فــي طبيعة «دور
إي ــران كـضــامــن فــي م ـحــادثــات أسـتــانــا»،
فــي ضــوء دعمها «غـيــر امل ـشــروط لنظام
(الرئيس بشار) األسد» .وبينما سترسل
واشنطن نائب وزيــر خارجيتها ديفيد
ساترفيلد ،سيشارك األردن بوفد ّ
موسع
يــرأســه مستشار وزيــر الخارجية نــواف
وصفي التل.
وت ـع ـك ــس ال ـت ـص ــري ـح ــات األول ـ ـيـ ــة ال ـتــي
خ ــرج ــت ع ــن م ـســؤولــي ال ـ ــدول امل ـشــاركــة
ً
تفاؤال بتحقيق نتائج مهمة خــال هذه
الجولة ،إذ رأى وزير الخارجية الروسي
س ـ ـيـ ــرغـ ــي الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ،ف ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
صحافية أدل ــى بها عقب محادثاته مع
نـظـيــره اإلي ــران ــي ،مـحـمــد ج ــواد ظــريــف،
أن «مـ ــن امل ـت ــوق ــع أن ن ـن ـجــح خـ ــال ه ــذا
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع» ،م ـ ـجـ ــددًا اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن
أجـنــدة املـحــادثــات تــركــز على «تفاصيل
إنـ ـش ــاء مـنـطـقــة (ت ـخ ـف ـيــف ت ـص ـع ـيــد) في
م ـحــاف ـظــة إدلـ ـ ـ ــب» .وقـ ــد ُيـ ـق ــرأ ال ـح ـضــور
الـكـبـيــر ل ـل ـم ـعــارضــة امل ـس ـل ـحــة ،ع ـلــى أنــه
ي ـم ـثــل رغ ـب ــة إق ـل ـي ـم ـيــة ودولـ ـي ــة لـتـعــزيــز
مسار اتـفــاقــات «تخفيف التصعيد» ،إذ
يـصــل صـبــاح ال ـيــوم وف ــد مــوســع ملمثلي
تلك الفصائل يضم أكـثــر مــن  20عضوًا
مــن مختلف الـجـبـهــات .وأكـ ــدت مـصــادر
م ـع ــارض ــة أن ـه ــا ت ـس ـعــى إلـ ــى أن ُي ـشـ َـمــل
ج ـم ـيــع م ـن ــاط ــق «ت ـخ ـف ـي ــف ال ـت ـص ـع ـيــد»
ضمن اتفاق واحد ،وأن يكون متزامنًا مع
انطالق مسار العملية السياسية .وكان
الفتًا كشف القائد العام الجديد لـ «حركة
أحــرار الشام» حسن صوفان ،عن وجود
مفاوضات غير معلنة تخوضها «أحرار
الشام» بهدف «حماية املناطق املحررة».
(األخبار)

االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة واملـ ـص ــال ــح ال ـك ـب ــرى،
بعناوين أخالقية وإنسانية.
مــع ذل ــك ،لــم تنتظر إســرائ ـيــل ،ومعها
إقليم كــردسـتــان ال ـعــراق ،إقــامــة الــدولــة
الكردية لتعزيز العالقات بينهما ،التي
تـمـتــد ج ــذوره ــا ،كـمــا تـشـيــر إســرائـيــل،
وأخـ ـيـ ـرًا ن ــائ ــب رئ ـي ــس أركـ ـ ــان الـجـيــش
اإلسرائيلي السابق ،يائير غــوالن ،إلى
سـتـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي .فـمـنــذ عــام
 ،2003تقيم إسرائيل وإقليم كردستان
عالقات واسعة ومتشعبة ،تسرب جزء
كـبـيــر مـنـهــا إل ــى وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ،وال
تقتصر فقط على العالقات العسكرية
وال ـس ــاح واالس ـت ـخ ـبــارات ،بـمــا يشمل
محطة خاصة للموساد تمكن إسرائيل
م ــن ن ـقــل م ـعــارك ـهــا االس ـت ـخ ـبــاريــة إلــى
ت ـخــوم إي ـ ــران ،ب ــل تـمـتــد لتشمل أيضًا
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وال ـ ـت ـ ـبـ ــادل
التجاري.
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ّ
تشن السلطات السعودية حملة اعتقاالت ضد شخصيات دينية ُت َ
على الغالف
حسب بغالبيتها على التيار «اإلخواني»،
وذلك عشية موعدالدعوة للتظاهر واالحتجاج ضدالنظام ،التي أطلقهانشطاء على مواقع التواصل االجتماعي.
ّ
توجه الحكومة بدا محاولة إلفشال أي تحرك معارض عبر صبغه بصبغة «إخوانية» واستباقه بحرب مفتوحة مع
«اإلخوان» ،على وقع األزمة مع قطر واألنباء عن اقتراب تنازل الملك عن العرش لنجله

حملة اعتقاالت وحرب مفتوحة ضد «اإلخوان»
ّ

توتر في السعودية عشية « 15سبتمبر»
خليل كوثراني
يــرت ـفــع م ـن ـســوب ال ـتــوتــر ل ــدى أم ــراء
آل سـعــود كلما أش ــار الـتــوقـيــت إلــى
اق ـت ــراب ال ـ ــ 15م ــن أي ـل ــول /سبتمبر.
ّ
هي أول مــرة ال يتعامل معها حكام
قصور جدة والرياض باستراتيجية
التجاهل وعدم االعتراف أمام حراك
احتجاجي شعبي .التوتر املسكون
به ولي العهد محمد بن سلمان هذه
األي ــام ،تـبــرره جملة عــوامــل مسببة،
تدفعه نحو ما يعيثه في البالد من
عمليات بطش وقمع .فما كان ينقص
الــرجــل ،على طريقه صــوب الـعــرش،
س ــوى الـتـعـثــر ب ـح ـمــات االع ـت ــراض
ال ـش ـع ـب ــي ،وه ـ ــو الـ ـ ــذي ل ــم ي ـن ـتــه مــن
االمتعاض غير املعلن
عملية إخماد
ّ
لألمراء داخل العائلة ،وملا تستتب له
بعد األم ــور فــي انقالبه األخـيــر على
سلفه محمد بن نايف ،املـتــواري عن
األنظار.
كــان ابــن سلمان يــرقــب مــن شائعات
اق ـت ــراب مـيـعــاد ت ـن ــازل والـ ــده ل ــه عن
الـ ـع ــرش (الـ ـت ــي ب ـل ـغــت ذروت ـ ـهـ ــا مــع
حضوره مباراة املنتخب السعودي
لكرة القدم قبل أيام) ،انطالق حفالت
الـتـهـلـيــل وال ـتــرح ـيــب ال ـت ــي اف ـتــرض
أنـ ـه ــا س ـت ـج ـت ــاح مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ــي حـ ـي ــث ورث ع ـ ــن اب ــن
ن ــاي ــف ج ـي ـشــا إل ـك ـت ــرون ـي ــا ي ـب ــذل مــا
بوسعه من تغريدات نصرة للنظام
ورم ـ ــوزه وس ـيــاســاتــه ،وص ــار يحلو
للشعب السعودي تسمية عناصره
ب ــ«ال ــذب ــاب اإلل ـك ـت ــرون ــي» ،التسمية
األك ـث ــر رواجـ ــا ه ــذه األيـ ــام بـعــد لقب
«دبابيس الداخلية» الذي يطلق على
مخبري األجهزة األمنية.
صحيح أن املـعــركــة ال ت ــزال تخاض
افـ ـت ــراضـ ـي ــا ضـ ــد ش ــريـ ـح ــة شـعـبـيــة
م ـع ـتــرضــة ،ي ــاح ــظ امل ــراقـ ـب ــون أنـهــا
تتسع يومًا بعد آخــر وتصبح أكثر
جرأة مع الوقت ،لكن األسرة الحاكمة
اع ـت ــادت ع ــدم الـتـســامــح مــع أي قــول
أو فعل أو همس يخدش «هيبتها»،
وهـ ـ ـ ــي ت ـ ـضـ ــع املـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة

ّ
أول مرة ال يتعامل حكام الرياض باستراتيجية التجاهل أمام حراك احتجاجي (أرشيف)

ع ـل ــى رأس أول ــوي ــاتـ ـه ــا ،نـ ـظـ ـرًا إل ــى
حساسيتها املرتفعة إزاء أي نقد قد
يطاولها ،ولو لم يكن نقدًا مؤثرًا.
ف ـف ــي الـ ـس ــاع ــات امل ــاضـ ـي ــة ،أص ـ ــدرت
الحكومة بيانًا نشرته على حساب
تـطـبـيــق «كـلـنــا أمـ ــن» ال ـتــابــع لـ ــوزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ،دعـ ـ ــت فـيــه
امل ــواطـ ـن ــن إل ـ ــى ت ــوخ ــي ال ـ ـحـ ــذر مــن

العودة والمالكي أبرز المعتقلين
ّ
يتصدر قائمة الشخصيات التي أقدمت السلطات على اعتقالها خالل األيام
ّ
الداعية سلمان العودة (الصورة) ،الذي ُيعد من أبرز وجوه
املاضية اسم ّ
«اإلخوان» ومنظريهم في اململكةُ .ويعرف عن العودة ،الذي ُي َع ّد أحد رموز
ما كان ُيعرف بتيار «الصحوة» (برز في تسعينيات القرن املاضي رفضًا
لدخول القوات األميركية إلى السعودية) ،توجيهه
انتقادات إلى األسرة الحاكمة ،كذلك سبق له أن
ُ
اعتقل (آب  )1994لخمس سنوات ضمن حملة
طاولت رموز «اإلخوان» .ومع اندالع األزمة ،حديثًا،
عن العودة موقف صريح
مع قطر ،لم يصدر ّ
بشأنها ،إال أن الرجل عقب على االتصال األخير
وأمير
بني ولي العهد السعودي محمد بن سلمانِّ ،
قطر ،تميم بن حمد آل ثاني ،بالقول« :اللهم ألف
ُ
بني قلوبهم ملا فيه خير شعوبهم» ،في ما فهم على
أنه دعوة إلى التصالح مع الدوحة .أما ثاني أبرز
األسماء في قائمة املعتقلني ،فاسم الداعية حسن
فرحان املالكي ،املناوئ للفكر الوهابي والسلفي
عمومًاُ .ويشتهر بآرائه املثيرة للجدل في غير مسألة دينية ،وكذلك برفضه
السلطات أواخر عام
للتطرف والتكفير واستباحة الدماء .وقد اعتقلته
ّ
 2014ثم أفرجت عنه ،إال أنه ال يزال ممنوعًا من السفر مذاك.

م ـن ـشــورات ت ـحــوي «أف ـك ــارًا متطرفة
أو إره ــابـ ـي ــة» .وأي م ــواط ــن يــاحــظ
مـثــل ه ــذه امل ـن ـش ــورات عـلــى شبكات
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ،ع ـل ـيــه ،وفــق
الداخلية ،أن يبلغ عنها على الفور
ع ـلــى تـطـبـيــق «ك ـل ـنــا أم ـ ــن» لـلـهــاتــف
املـحـمــول ال ــذي أطـلــق ال ـعــام املــاضــي
ل ـت ـم ـك ــن امل ــدنـ ـي ــن مـ ــن اإلب ـ ـ ـ ــاغ عــن
الحوادث املرورية والسرقات.
«ال ـت ـح ــذي ــر» ال ـح ـكــومــي بـ ــدا ت ـهــدي ـدًا
صريحًا في التغريدة التي أوضحت
كـ ـيـ ـفـ ـي ــة اإلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغ ع ـ ـ ــن املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــن
بــوص ـف ـهــم «ي ـح ــرض ــون ع ـلــى الـفـتـنــة
ويغردون ضد الوطن» كأمر مشمول
بــاألعـمــال اإلرهــابـيــة .بمعنى أوضــح:
أي مغرد على «تويتر» ينشر تغريدات
معترضة على امللك أو ولــي عهده أو
جيش األم ــراء والـ ــوزراء يحسب عند
حكومة آل سعود «إرهابيًا».
ح ــراج ــة م ــوق ــف م ـح ـمــد ب ــن سـلـمــان
وحساسيته ساهمت في تعزيزهما
ه ــوي ــة ح ـ ـ ــراك  15س ـب ـت ـم ـب ــر ،إذ لــم
يستطع أحد إعطاءه صبغة مذهبية
ك ـم ــا ك ـ ــان يـ ـح ــدث فـ ــي الـ ـس ــاب ــق ،إال
أن الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ي ـج ـه ــد فــي
تلبيسه لبوسًا «إخوانيًا» ،مستفيدًا
م ــن األزم ـ ــة م ــع ق ـطــر .ل ــذا سـ ــارع إلــى
ح ـم ـلــة تــوق ـي ـفــات ل ــرم ــوز مـحـســوبــة
عـلــى الـتـيــار اإلخ ــوان ــي ،فــي مقدمهم
الــداع ـيــة اإلس ــام ــي سـلـمــان ال ـعــودة،
امل ـن ـظ ــر ل ـل ـف ـكــر اإلسـ ــامـ ــي وتـ ـي ــارات
«الصحوة» و«اإلصالح» في الخليج.
توقيف الـعــودة املتزامن مع تغريدة
مــرح ـبــة ب ــات ـص ــال أم ـي ــر ق ـطــر بــولــي
الـ ـعـ ـه ــد ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،تـ ــوالـ ــت إث ــره ــا
عمليات االعتقال لشخصيات دينية
وفكرية وإعالمية .لم يحدد بعد عدد

املوقوفني ،وسط تضارب املعلومات
بهذا الشأن ،مع تقديرات بلوغ الرقم
إل ـ ــى  20م ــوق ــوف ــا .وأكـ ـ ـ ــدت مـنـظـمــة
«الـقـســط» (مقرها لـنــدن) اعتقال كل
م ــن ع ــوض ال ـقــرنــي وح ـس ــن فــرحــان
املالكي ومصطفى حسن ،إلى جانب
العودة.
يـشــار إلــى أن اعـتـقــال املــالـكــي يجعل
وض ـ ــع املـ ـع ــرك ــة فـ ــي سـ ـي ــاق ال ـح ــرب

دعت الحكومة
المواطنين إلى
التبليغ عن أي
منشورات تحوي «أفكارًا
متطرفة أو إرهابية»

ع ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم «اإلخ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن»
امل ـص ـن ــف إره ــابـ ـي ــا ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة،
روايـ ـ ـ ـ ــة غـ ـي ــر مـ ـتـ ـم ــاسـ ـك ــة .ف ــال ــرج ــل
ب ــرز ف ــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة كــداعـيــة
ت ـ ـجـ ــديـ ــد ديـ ـ ـن ـ ــي ونـ ـ ــاقـ ـ ــد ل ـل ـس ـل ـف ـيــة
ال ــوه ــابـ ـي ــة وال ـ ـت ـ ـيـ ــارات اإلس ــام ـي ــة
عـلــى حــد س ــواء .إال أن رئـيــس لجنة
ش ــؤون الـعــاقــات الـعــامــة السعودية
األمـيــركـيــة سلمان األن ـص ــاري ،أصر
ع ـل ــى ت ــوص ـي ــف ح ـم ـل ــة االعـ ـتـ ـق ــاالت
بــأن ـهــا حـ ــرب الج ـت ـث ــاث «اإلخـ ـ ـ ــوان».
وقال في حديث إعالمي إن «األجيال
ال ـس ـع ــودي ــة ال ـق ــادم ــة س ـت ـتــذكــر هــذه

السنة ( )2017جيدًا .ففيها ستجري
تـنـقـيــة املـجـتـمــع م ــن أك ـثــر ال ـشــوائــب
ضـ ــررًا ع ـلــى تـنـمـيـتـهــا ،وه ــو اق ـتــاع
الفكر املتطرف من جــذوره من خالل
سياسة عدم التسامح مع الجماعات
اإلخوانية ،ســواء من شقها الدعوي
أو الجهادي».
ال ـح ــدي ــث ع ــن م ــواج ـه ــة ش ــام ـل ــة مــع
الـتـيــار اإلخــوانــي يــوضــح أن النظام
الـسـعــودي ذهــب بعيدًا فــي مجابهة
دع ــوات االحـتـجــاج واالعـتـصــام على
مــواقــع الـتــواصــل ،واستغل التوقيت
الستباق معارك أكبر مؤجلة ،مهدت
ل ـهــا حــركــة اب ــن س ـل ـمــان م ـنــذ ب ــروزه
كــرجــل أول فــي املـمـلـكــة ،وس ـيــره مع
ول ـ ــي ال ـع ـه ــد اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي م ـح ـمــد بــن
زايــد فــي تفاهم على تـشــارك النفوذ
وال ــوك ــال ــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة.
وم ـهــد اب ــن سـلـمــان ملـعــركــة ال تعرف
خواتيمها داخليًا مع إعالن مقاطعة
قـطــر وشـيـطـنــة تنظيم اإلخـ ــوان حد
خلق مـنــاخ يساعد على ضــرب هذا
ال ـت ـي ــار ت ـح ــت ح ـج ــة «اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب» أو
ال ـت ـعــارض مــع م ـشــروع «الـسـعــوديــة
الجديدة» األكثر علمانية وليبرالية
وفــق رؤي ــة ابــن سلمان وطموحاته،
وه ـ ـ ـمـ ـ ــا الـ ـ ـحـ ـ ـجـ ـ ـت ـ ــان ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــدت ـ ــان
املقنعتان للراعي األميركي.
أمــام هــذا املشهد ،يكون ابــن سلمان
قــد ّ
ورط النظام الـسـعــودي بإدخاله
ف ــي م ـعــركــة ج ــدي ــدة ال يـمـكــن ال ـجــزم
بـخــواتـيـمـهــا .فبعد عملية اإلقـصــاء
والـ ـتـ ـحـ ـجـ ـي ــم لـ ـلـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ــدي ـن ـي ــة
الـ ـت ــي ت ـف ــاق ـم ــت مـ ــع نـ ـش ــاط «ه ـي ـئــة
ال ـ ـتـ ــرف ـ ـيـ ــه» املـ ــزع ـ ـجـ ــة آلل الـ ـشـ ـي ــخ،
الــذراع الوهابية للنظام وشركاء آل
س ـع ــود ف ــي مـمـلـكـتـهــم ،يـفـتـتــح ولــي
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على «المصالحة»...
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مصر
ّ
و«حماس» ستعين «منسقًا» في القاهرة
#حراك__15
سبتمبر
ال ت ـ ـ ـ ــزال هـ ــويـ ــة ص ــاح ــب
فكرة «حراك  15سبتمبر»
مـجـهــولــة إل ــى اآلن ،إال ّأن
دعوته تمكنت من اجتذاب
م ــؤي ــدي ــن كـ ـث ــر م ـت ـع ــددي
املشارب واالنتماءات ،حتى
إن وسـ ــم «#حـ ـ ـ ـ ــراك__15
سـبـتـمـبــر» ت ـص ـ ّـدر قــائـمــة
ً
ال ـ ــوس ـ ــوم األك ـ ـثـ ــر تـ ـ ـ ــداوال
ع ـلــى م ــوق ــع «ت ــوي ـت ــر» في
السعودية خالل الساعات
املــاض ـيــة .وي ـق ــول ناشطو
ال ـ ـح ـ ــراك إن ت ـح ــرك ــات ـه ــم
امل ـ ــرت ـ ـق ـ ـب ـ ــة تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف إل ـ ــى
«م ـعــال ـجــة ال ـف ـقــر والـبـطــالــة
وأزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــن ،ورف ـ ــع
الظلم عــن امل ــرأة ،وتحسني
مستوى الخدمات ،وإطالق
املـعـتـقـلــن» .وي ـقــول هــؤالء
ال ـن ـش ـط ــاء ع ـل ــى ال ـح ـســاب
نفسه إن «تعيني محمد بن
سلمان وليًا للعهد يدفعنا
إل ـ ـ ـ ــى مـ ـض ــاعـ ـف ــة ال ـج ـه ــد
لـ ـلـ ـح ــراك ال ـ ـق ـ ــادم ،ح ـمــايــة
ل ـبــادنــا م ــن ه ــذا الـطــائــش
الذي يورد بالدنا املهالك».
ول ــم تقتصر دائـ ــرة تأييد
تلك الــدعــوات على الــرمــوز
«اإلخ ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــة» الـ ـت ــي عـ ــادة
م ـ ــا ت ـت ـح ـم ــس ل ـت ـح ــرك ــات
كـهــذه ،بــل اتسعت لتشمل
شـ ـخـ ـصـ ـي ــات م ـس ـت ـق ـل ــة،
م ــن م ـثــل اإلع ــام ــي غــانــم
ال ـ ـ ــدوس ـ ـ ــري ،الـ ـ ـ ــذي ش ـهــد
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاعـ ــل مـ ـ ــع نـ ـت ــاج ــات ــه
املـنــاوئــة للنظام السعودي
قفزة ملحوظة في األشهر
القليلة املاضية ،حتى غدا
أح ــد أب ــرز ال ــوج ــوه املــؤثــرة
ف ـ ـ ــي شـ ــري ـ ـحـ ــة ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب
ورواد مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي.

العهد الـيــوم جبهة ال تقل خـطــورة.
فــال ـت ـيــار اإلخ ــوان ــي ال ـس ـع ــودي بــات
م ـن ــذ سـ ـن ــوات تـ ـي ــارًا أكـ ـث ــر تـنـظـيـمــا
ف ــي ن ـش ــاط ــه ،وه ــو يـمـتـلــك مـنـصــات
إعالمية متنوعة ،وجمعيات حقوقية
وم ــؤسـ ـس ــات م ـت ـخ ـص ـص ــة ،إض ــاف ــة
إلـ ـ ــى ش ــريـ ـح ــة مـ ــن املـ ـن ــاص ــري ــن فــي
الــداخــل ال يمكن تحديد حجمها أو
مدى تأثيرها فيما لو أخذت األمور
ً
منحى تصادميًا أشمل .وما يحاول
اب ـ ــن س ـل ـم ــان ال ـت ـق ـل ـيــل مـ ــن أهـمـيـتــه
هــو أن حــالــة االع ـت ــراض املتصاعدة
سريعًا فــي الـبــاد ال يمكن حصرها
بــالـتـيــار اإلخ ــوان ــي ،بــل بــاتــت الـيــوم
شريحة واس ـعــة ،تسهل مالحظتها
على موقع «تــويـتــر»ّ ،
تعبر عــن حال
االستياء من سياسة الجناح الحاكم
في اململكة منذ وفــاة امللك عبد الله.
ت ـت ـنــوع مـنـطـلـقــات هـ ــؤالء وتـخـتـلــف
مطالبهم ،إال أن الجديد اآلن أن موجة
االعتراض باتت تتغذى على أسباب
ال تقتصر على السياسة ،مــع بلوغ
ت ــأث ـي ــرات إدارة م ـح ـمــد ب ــن سـلـمــان
الـ ــواقـ ــع االقـ ـتـ ـص ــادي واالج ـت ـم ــاع ــي
للمملكة السعودية.

اإلصرار المصري على إتمام
اتفاق «مبدئي» للمصالحة
الفلسطينية الداخلية بدا
واضحًا كشرط تتمسك به
القاهرة حتى ال يبقى الحديث
الحمساوي عن المصالحة
شكليًا ،خاصة أن «فتح» ال تزال
تريد من «حماس» أن تتنازل
قبل الشروع في اللقاءات
بينما كان مقررًا أن يغادر اليوم رئيس
امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ل ـحــركــة «ح ـم ــاس»،
إسـمــاعـيــل هـنـيــة ،الـعــاصـمــة املـصــريــة،
عــائ ـدًا إل ــى قـطــاع غ ــزة ،طلبت الـقــاهــرة
م ـن ــه ال ـب ـق ــاء ح ـت ــى غ ــد أو بـ ـع ــده عـلــى
أقصى تقدير ،من أجل عقد لقاء مع وفد
ّ
من حركة «فتح» من املقرر أن يحط في
مصر غدًا الجمعة على أقصى تقدير.
ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت ،عـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن
املصريني تفاهموا مــع «حـمــاس» على
بقاء منسق من الحركة بصورة دائمة
لديهم في مكتب خــاص بــه ،وأن يكون
برتبة عضو مكتب سـيــاســي ،يتوافق
على تسميته الطرفان ،من أجل متابعة
ال ـت ـفــاه ـمــات ال ـج ــاري ــة ،خ ــاص ــة بـعــدمــا
وصـلــت إل ــى مــرحـلــة مــن تنسيق أمني
عال (راجع عدد أمس).
وسياسي ٍ
ّ
كذلك بلغت الحركة أنها سترفع يدها
عــن معبر رفــح إن كــان الـشــرط املصري
لفتحه متعلقًا بوجود لجنة من حكومة
ُ ّ
شكل ً
بناء على اتفاق
وحــدة وطنية ـ ت
مصالحة ـ ـ تـشــرف على املـعـبــر ،مقابل
وعـ ــد م ـص ــري ب ــوض ــع ج ـ ــدول تشغيل
للمعبر مع انتهاء أعمال الصيانة فيه،
ع ـلــى أن ي ـك ــون ذل ــك م ــع ب ــداي ــة الـشـهــر
األخ ـي ــر م ــن ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،أو مطلع
الـعــام املقبل على أبـعــد تـقــديــر ،إضافة
إلى استكمال تزويد األمن في غزة بما

يلزمه مــن مـعــدات لتأمني ال ـحــدود في
أقرب وقت.
وبينما من املقرر أن يصل رئيس وفد
«فـتــح» ،عــزام األحـمــد ،إلــى الـقــاهــرة في
غ ـضــون ال ـســاعــات ال ـج ــاري ــة ،أع ـلــن أنــه
«لن تكون هناك أي لقاءات أو حوارات
م ــع وفـ ــد ح ـم ــاس إال ب ــإع ــان األخ ـي ــرة
بــوضــوح حــل اللجنة اإلداري ــة وتمكني
حكومة الوفاق من أداء عملها في قطاع
غــزة» .وأضــاف في حديث إذاعــي أمس،
أن ال ـس ـل ـطــة اآلن ت ــرك ــز ع ـل ــى صـيــاغــة
خـطــاب رئيسها مـحـمــود عـبــاس الــذي
سيلقيه أم ــام الجمعية الـعــامــة لألمم
املـ ـتـ ـح ــدة .وس ـ ُـي ـس ــاف ــر م ــع األحـ ـم ــد كــل
مــن وزي ــر ال ـشــؤون املــدنـيــة فــي السلطة
حسني الشيخ ،وعضو «اللجنة املركزية
لفتح» روحي فتوح.
فـ ـ ــي اإلط ـ ـ ـ ـ ــار ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،نـ ـقـ ـل ــت م ـ ـصـ ــادر
فلسطينية أن «املـ ـب ــادرة الـســويـســريــة

هــي املــدخــل الـتــي قدمته الـقــاهــرة لحل
أزم ـ ــة م ــوظ ـف ــي ح ـم ــاس (الـ ـت ــي تـعــرقــل
إت ـم ــام امل ـصــال ـحــة) ،لـكــن ه ــذه امل ـب ــادرة
تـصـطــدم ب ـق ــرار ع ـبــاس الـ ــذي يــريــد أن
ً
يـعــود مــوظـفــوه إلــى الـ ــوزارات أوال ،ثم
أن يمأل الشواغر الباقية ممن عينتهم
ح ـ ـمـ ــاس ...أو إحــال ـت ـهــم ع ـلــى الـتـقــاعــد
امل ـب ـكــر وح ـت ــى م ـســاعــدت ـهــم ف ــي إقــامــة

تحاول «فتح» الحصول
على تنازل حمساوي
قبل بدء اللقاءات

ّ
يرى المصريون أن «الورقة السويسرية» حل مناسب لمشكلة موظفي «حماس» (أ ف ب)

م ـش ــاري ــع صـ ـغـ ـي ــرة!» .وت ـن ــص ال ــورق ــة
السويسرية على «دمج موظفي حماس
وت ـش ـك ـي ــل لـ ـج ــان إداري ـ ـ ـ ــة مـتـخـصـصــة
تعمل على تسكني املوظفني واملديرين
في الوزارات بجانب موظفي فتح».
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن ع ـضــو املـكـتــب
ال ـس ـي ــاس ــي ل ـ ــ«ح ـ ـمـ ــاس» ،م ــوس ــى أب ــو
مـ ــرزوق ،الـتـقــى بــاملـبـعــوث السويسري
في العاصمة القطرية الدوحة ،قبل أيام،
إلعادة البحث في الورقة املقدمة .ويوم
أمس ،التقى أبو مرزوق السفير الروسي
لدى القاهرة ،سيرجي كيربيتشينكو،
للبحث في ملف املصالحة نفسه ،وذلك
بعد أيام على تصريح وزير الخارجية
الروسي ،سيرغي الفروف ،بأن موسكو
تواصلت مع دول عربية ملتابعة االتفاق
الفلسطيني الداخلي.
بــالـتــوازي مــع ذل ــك ،كشف أحــد أعضاء
«لجنة املصالحة املجتمعية» ،املدعومة
ماليًا من اإلم ــارات ،من طريق القيادي
الفتحاوي املفصول محمد دحالن ،عن
ال ـب ــدء ف ــي املــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة لـتـعــويــض
ضحايا االنقسام الفلسطيني الداخلي
ق ــري ـب ــا ،وت ـت ـض ـمــن دفـ ــع م ـب ــال ــغ مــالـيــة
لـ ـخـ ـمـ ـس ــن شـ ـخـ ـص ــا مـ ـ ــن مـ ـح ــافـ ـظ ــات
القطاع كافة .وذكر املصدر أنه رصدت
املبالغ املالية لهذه املرحلة.
وبمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين
لـتــوقـيــع ات ـفــاق أوس ـلــو الــواق ـعــة أمــس،
دعـ ــت ح ــرك ــة «الـ ـجـ ـه ــاد اإلسـ ــامـ ــي فــي
فـ ـلـ ـسـ ـط ــن» إلـ ـ ـ ــى «ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـلـ ــص اآلثـ ـ ـ ــار
الكارثية التفاق أوسلو ،وإلغاء العمل
بــه» .وانتقد القيادي طــارق قعدان ،في
تصريح صحافي« ،إصرار السلطة على
الـحـفــاظ على االل ـتــزامــات الـتــي ترتبت
ع ــن أوس ـ ـلـ ــو ،ف ــي ظ ــل ت ـن ـكــر االح ـت ــال
الواضح للحقوق الفلسطينية وعدوانه
املـسـتـمــر» .كــذلــك اسـتـنـكــرت «الـجـهــاد»
اس ـت ـمــرار ج ـهــاز «األمـ ــن ال ــوق ــائ ــي» في
الحركة فــي مــدن الضفة
اعتقال ك ــوادر
ً
املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ،مـ ـحـ ـمـ ـل ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــة «ك ــام ــل
املسؤولية عن ذلك».
(األخبار)

مقالة

التجاذب بين «أنصار الله» و«المؤتمر» :خشية من الماضي وخوف على المستقبل
لقمان عبدالله
لعل السبب األبرز في عودة التجاذبات بني طرفي
الحكم في صنعاء ،حركة «أنصار الله» وحزب «املؤتمر
الشعبي العام» ،هو قرار رئيس «املجلس السياسي
األعلى» صالح الصماد ،والذي قضى بتغيير رئيس
مجلس القضاء األعلى وتعيني رئيس آخر للمجلس
هو أحمد بن يحيى املتوكل ،الذي أدى اليمني الدستورية
أمام الصماد أول من أمس.
تؤكد مصادر مطلعة أن قرار تعيني املتوكل جاء بعد
اكتشاف إرادة خفية وراء تعطيل القضاء عن ممارسة
دوره الرقابي وإلغاء وظيفته في املحاسبة ،وأن وجود
تلك اإلرادة املعطلة ليس مقتصرًا على الشمال ،بل
في الجنوب كذلك ،ألن الجهات املعطلة تتقاطع مع
دول تحالف العدوان بإبقاء الوضع متدهورًا حتى
ال يتسنى للجنوبيني املطالبة بحقوقهم الوطنية .أما
في الشمال ،فتؤكد املصادر الخشية من فتح ملفات
الفساد الكارثية على البلد في الحقبة السابقة ،وقضايا
ارتكبت من النظام السابق برموزه كافة ،الحالية أو
السابقة في صنعاء أو الرياض ،تمس السيادة الوطنية،
والتنازل عن أراضي الدولة لجهات معادية ،باإلضافة
إلى التورط في الحروب الداخلية ملصلحة جهات
خارجية ،ألن هذه امللفات في حال ثبوتها تمثل «خيانة
عظمى للوطن».
«أنصار الله» ،التي تخوض الدفاع عن البلد ،رأت نفسها
مضطرة إلى تفعيل دور القضاء بعدما اتهمها العديد

من قيادات «املؤتمر الشعبي العام» بهدر املال العام،
ّ
واملفارقة أن الحركة تتهم بأنها تصرف بعض املوارد
خدمة لجبهات القتال ،واملجهود الحربي ،وفي تعزيز
ً
الجبهة الداخلية .وبدال من أن تنخرط القيادات املؤتمرية
في املشاركة في امليدان العسكري ،سواء بالحضور
املباشر أو بإيجاد الوسائل لتعزيز اإليرادات التي هي
باألصل شحيحة ،سارعت إلى كيل التهم وانساقت مع
املوجة املضللة التي تطال «أنصار الله».
وقد جاءت الخالفات ،أو كما ّ
سماها الرئيس السابق
علي عبد الله صالح االختالالت ،بعدما صار املشهد
السياسي والعسكري اليمني على حاله من املراوحة
وانسداد األفق وجمود املسار السياسي والتفاوضي.
وإذ ال يبدو أن أيًا من الدول املؤثرة في قرار العدوان
على اليمن ،وعلى رأسها السعودية ،بدعم من الواليات
املتحدة األميركية ،في وارد القبول بأي تسوية تخرج
عن األهداف التي رسمتها منذ اليوم األول للعدوان،
وذلك ألسباب استراتيجية ،وإن كان بعض املتابعني
يربطون استمرار الحرب بعقدة استعالء األسرة
السعودية الحاكمة تجاه اليمنيني ،إال أن الجانب
الشخصي والنفسي واملعنوي ال يمكن إغفاله وتأثيره
في استمرار العدوان.
تكرار الفشل في الخيار العسكري وغياب جدوى
املسار السياسي املرتبط باألصل بالتطورات امليدانية،
والنية في التوجه الستمرار الحرب بأي شكل لتحقيق
أهدافها ،دفعت «التحالف» بقيادة السعودية إلى البحث
عن خيارات غير تلك التي ّ
جربت منذ بداية العدوان.

وكاد التحالف ينجح في فتح ثغرة في جدار الجبهة
الداخلية ،فأسرع إلى تغذية الخالفات بني ّ
املكونني
املشكلني لحكومة «اإلنقاذ» في صنعاء ،والنفخ في
األبواق اإلعالمية للتجييش وحشد الناشطني للصراع
وإثارة الفتنة .ولم يكن بريئًا التسريب عبر وسائل
إعالم متنوعة عن مبادرة إماراتية تحافظ على إرث
صالح في مستقبل اليمن .وفي حقيقة األمر ،إن ما
ّ
سمي مبادرة إنما هو أفكار غير مكتملة أو مبوبة ولم
ّ
تصل إلى التبني الرسمي حتى من مطلقيها .وظهر
متناغمًا ألول مرة منذ  2014مع
املوقف السعودي ّ
ّ
الرئيس السابق ،وقد ملح بعض الكتاب السعوديني إلى
إمكان أن تصفح الرياض عن صالح إذا استمر في
إحداث الصدع مع شركائه في الجبهة الداخلية .وظهر
اإلعالم السعودي في تغطية التشنج في صنعاء أقرب
ّ
إلى تبني موقف «املؤتمر العام».
كل من حركة «أنصار الله» وحزب «املؤتمر» يلعب على
حافة الهاوية ،ويتجاذب ّ
شد الحبال بينهما ،لكنهما
ّ
يحرصان حتى اآلن على تجنب الوقوع في الهاوية،
لعلمهما بالضرر على تماسك الجبهة الداخلية .ولئن
كانت التقديرات تشير إلى أن «املؤتمر» لم يعد يملك
القدرة العسكرية في مواجهة «أنصار الله» ،لكن
التقديرات تشير أيضًا إلى أن االنفراد السياسي
في حكم صنعاء من الحركة سيكون محرجًا،
ّ
وسيعرضها أكثر للضغوط السياسية على املستويني
الداخلي ،في ظل تفاقم الوضع االقتصادي ،والخارجي
لخروج ّ
مكون أساسي من السلطة.
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بيونغ يانغ ردًا على العقوبات :تسريع البرامج «المحظورة»
تواصل ُ كوريا الشمالية التأكيد
أنها لن تذعن للعقوبات المتتالية
التي تزيد عليها الحصار من كل حدب
وصوب ،وهي في هذا اإلطار أكدت
أخيرًا تسريع العمل في برامجها
العسكرية «المحظورة»
قـبــل يــومــن ،وع ــدت كــوريــا الشمالية
الواليات املتحدة بمواجهة «أفظع ألم»
ّ
ردًا على العقوبات األخـيــرة املقترحة
م ــن واش ـن ـط ــن ،وال ـت ــي أق ـ ّـره ــا مجلس
األمــن ،أول من أمــس .وتمهيدًا لتنفيذ
هذا التهديد ،وعدت بيونغ يانغ أمس
ب ـت ـســريــع بــرام ـج ـهــا ال ـع ـس ـكــريــة الـتــي
ّ
تعدها واشنطن وحلفاؤها محظورة،
فــي وقــت أعــاد فيه املــوقــع اإللكتروني
ّ
املتخصص « 38ن ــورث» فــي الــواليــات
املتحدة النظر فــي تقديراته السابقة
لقوة التفجير الذي أجرته قبل حوالى
أسـ ـ ـب ـ ــوع ،وقـ ـ ــال إنـ ـه ــا أطـ ـلـ ـق ــت ط ــاق ــة
قــدرتـهــا  250كليو ط ــن ،أي أكـبــر ب ــ16
م ــرة م ــن الـقـنـبـلــة ال ــذري ــة ال ـتــي ألقيت
على هيروشيما .وكانت بيونغ يانغ

ق ــد ذك ـ ــرت أن االخـ ـتـ ـب ــار كـ ــان لـقـنـبـلــة
ه ـي ــدروج ـي ـن ـي ــة ص ـغ ـي ــرة إل ـ ــى درجـ ــة
تسمح بوضعها على صاروخ.
تعقيبًا على قــرار مجلس األمــن الــذي
جرى تمريره ،بموافقة كل من الصني
وروسـ ـ ـي ـ ــا ،ن ـ ـ ـ ّـددت وزارة ال ـخــارج ـيــة
الكورية الشمالية بالعقوبات «بأشد
الـ ـعـ ـب ــارات» ،ووص ـف ـت ـهــا ب ــ«ال ـح ـصــار
االقـ ـتـ ـص ــادي الـ ـش ــام ــل» الـ ـ ــذي ق ــادت ــه
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،وي ـ ـ ـهـ ـ ــدف إل ــى
«خ ـ ـنـ ــق» ال ـ ــدول ـ ــة وال ـ ـش ـ ـعـ ــب .وق ــال ــت
الوزارة ،في بيان نشرته وكالة األنباء
الـكــوريــة املــركــزيــة ،إنــه «ق ــرار عقوبات
آخ ـ ـ ــر غـ ـي ــر شـ ــرعـ ــي وشـ ـ ــريـ ـ ــر ،ق ــادت ــه
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة» .وأضـ ــاف الـبـيــان
أن «جـمـهــوريــة كــوريــا الديموقراطية
الشعبية ستضاعف جهودها لزيادة
قــوت ـهــا لـلـحـفــاظ ع ـلــى س ـي ــادة ال ـبــاد
وحقها في الوجود».
م ــن ج ـه ـتــه ،أع ـل ــن الــرئ ـيــس األم ـيــركــي
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب أن ال ـع ـق ــوب ــات ال ـتــي
فــرض ـهــا مـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي على
ك ــوري ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة «خـ ـط ــوة ص ـغ ـيــرة
ً
ج ـ ـدًا ،ول ـي ـســت ع ـمــا ذا ق ـي ـمــة» .وق ــال
تـ ــرامـ ــب فـ ــي م ـس ـت ـه ــل اجـ ـتـ ـم ــاع ــه مــع
رئـيــس ال ــوزراء املــالـيــزي نجيب رزاق،
فــي الـبـيــت األب ـي ــض« :ال أع ــرف مــا إذا

ً
ترامب :عقوبات مجلس األمن خطوة صغيرة وليست عمال ذا قيمة (أ ف ب)

أجرت سيول ّأول تمرين
بالذخيرة الحية لصاروخ
جديد بعيد المدى

كان ذلك سيعطي ّ
أي زخم جديد ،لكن
ال ـج ـيــد أن ـن ــا حـصـلـنــا ع ـلــى األصـ ــوات
ال ــ 15جميعًا (فــي مجلس األمــن) ،غير
أن هذه العقوبات هي ال شيء مقارنة
ً
مع ما يجب أن يتخذ مستقبال».
أمـ ـ ـ ــا «وزارة ال ـ ـتـ ــوح ـ ـيـ ــد» الـ ـك ــوري ــة
الـجـنــوبـيــة ال ـتــي وص ـفــت ب ـيــان وزارة
ال ـخــارج ـيــة ال ـك ــوري ــة ال ـش ـمــال ـيــة بــأنــه
«أك ـثــر ال ـ ــردود املـتــواضـعــة مــن كــوريــا
الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات م ـج ـلــس
األمــن» ،فقد أجــرت ،أمــس ،أول تمارين

بالذخيرة الحية لصاروخ «تاوروس»
الجديد البعيد املدى ،ردًا على التجربة
ال ـن ــووي ــة ل ـكــوريــا ال ـش ـمــال ـيــة ،بحسب
سالح الجو الكوري الجنوبي .وأشار
سالح الجو إلى أن الصاروخ األملاني
الصنع جو ـ أرض ،قــادر على تسديد
ض ــرب ــات دق ـي ـقــة ع ـلــى م ـن ـشــآت مهمة
كورية شمالية ،حتى في حال إطالقه
من وسط كوريا الجنوبية.
فــي غضون ذلــك ،أكــدت املمثلة العليا
لـ ـلـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة
فـ ــي االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ف ـيــديــري ـكــا
مــوغـيــريـنــي ،أن ن ــزع ال ـســاح الـنــووي
من شبه الجزيرة الكورية ممكن فقط
عبر الطرق الدبلوماسية والسياسية.
وقـ ــالـ ــت م ــوغ ـي ــري ـن ــي ،أم ـ ـ ــام ال ـب ــرمل ــان
األوروب ـ ــي ف ــي س ـت ــراس ـب ــورغ ،إن ــه «ال
ي ــوج ــد ط ــري ــق ع ـس ـكــري ل ـل ـخ ــروج من
تلك األزم ــة» ،مـحــذرة مــن أن «الهجوم
الـعـسـكــري عـلــى ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة لن
يكون مفيدًا ،بل على العكس سيكون
ضـ ـ ـ ــارًا ،ورب ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـح ـ ّـول إل ـ ــى صـ ــراع
واسـ ـ ــع الـ ـنـ ـط ــاق» .وقـ ــالـ ــت« :ال يـمـكــن
ال ـت ـنـ ّـبــؤ بـتـبـعــات ذلـ ــك ،لـكـنــه سـيـكــون
أمـرًا دراماتيكيًا على الناس في شبه
الجزيرة الكورية وفي العالم برمته».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

مقالة

ّ
ّ
أوضاع سياسية هشة
عبدالله السناوي *
األجواء العامة ال تنبئ بانتخابات رئاسية تنافسية تتوافر فيها
ضمانات الجدية والنزاهة ـ كأن كل شيء عاد إلى املربع األول.
فكرة التنافس تكاد تكون ألغيت من القاموس ،فكل مرشح محتمل
موضوع تشهير مسبق ،وكل تحرك سياسي يبحث في من هو
قادر على منافسة الرئيس الحالي مؤامرة على الدولة.
ُ
ناقض ما سعت إليه مصر في ثورتني ،جرى اختطافهما
تلك لغة ت ِ
على التوالي ،كما تناقض القيم اإلنسانية الحديثة ،فالديموقراطية
ليست مؤامرة والتنوع السياسي ليس وصفًا مشينًا والتغيير
بالوسائل الديموقراطية ليس مستهجنًا.
في غياب املقومات الضرورية للتنافس ،يصعب أن يأخذ أحد في
العالم األمر على محمل الجد ،والبلد نفسه يوضع أمام معضلة
مستحكمة ال سبيل للخروج منها.
إذا ما أجريت االنتخابات بال قواعد تضمن جديتها ونزاهتها
وحيدة أجهزة الدولة ،يستحيل تمامًا أن تقترن بنتائجها أي
شرعية تجدد الدماء في شرايني الحكم.
بنص الدستور على أن «نظام الحكم يقوم على التعددية السياسية
والحزبية وتداول السلطة».
املعنى أن مصادرة التنوع السياسي الطبيعي في املجتمع جريمة
دستورية متكاملة األركان.
وإذا ما أجريت االنتخابات بال منافسني جديني ،فإنها تتحول إلى
ّ
استفتاء مقنع يعود بالبلد إلى ما قبل ثورة «يناير».
في مثل هذه الحالة ،يصعب توقع أي إقبال على صناديق االقتراع،
كالتي شهدتها مصر في جميع االنتخابات واالستفتاءات التي
تلت الثورة.
بقدر جدية التنافس ،يدخل املواطنون العاديون حلبة املشاركة
السياسية كأطراف مباشرة في تحمل املسؤولية.
في اآلونة األخيرة ،كان الفتًا ذلك اإلقبال الكثيف من أعضاء عدد
كبير من األندية الرياضية املصرية على التصويت ضد «الالئحة
االسترشادية» ،التي تقدمت بها اللجنة األوملبية ،خشية النيل من
استقالل أنديتهم ووضع يد الحكومة عليها.
ال أحد ّ
يعبئ جمهور الناخبني بال قضية تثير اهتمامهم ،أو
تنافس له صفة الجدية.
لكل شيء أصوله ،وطلب اإلقبال بال تنافس هو الوهم بعينه.
األخطر من ذلك كله كراهية االحتكام إلى صناديق االقتراع وفق
القواعد الديموقراطية الحديثة.
فهناك من اقترح داخل أروقة البرملان تمديد الوالية الرئاسية إلى
ً
ست سنوات بدال من أربع حتى يمكن تأجيل االنتخابات لعامني.
وهناك من تصور أن اغتيال شخصية املرشحني املحتملني كفيل
بإخالء امليدان من أي منافسة بني برامج ورجال.
بعد نحو أربع سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ،هناك

ضرورة ملراجعة تجربته ،وملاذا تراجعت شعبيته على هذا النحو
الذي ال يمكن إنكاره؟
كأي مراجعة من مثل هذا النوع ،فإنها تلفت االنتباه العام إلى
مواطن الخلل في املشروعات واألولويات وضرورات التصويب
والتصحيح حتى تستقيم السياسات مع احتياجات املواطنني.
إذا غابت املنافسة الحقيقية فال مراجعة ممكنة ،واألزمات مرشحة
للتفاقم.
وإذا غلب الصراخ اإلعالمي فال أمل في أي إصالح ممكن ،والنتائج
سوف تكون وخيمة.
بصياغة أخرى ،فإن كل ما هو قانوني ودستوري مشروع وأي
اعتراض على فكرة التنافس خروج عن قواعد الشرعية.
تلك بديهيات ال تحتاج إلى تأكيد ،لكنها تنتهك على نحو غير
مسبوق.
في حدة االنتهاك يتبدى الضعف ال القوة ،الخشية مما قد تسفر
عنه االنتخابات ال التأكد من حصد نتائجها.
النقد غير االنتهاك.
األول ،فعل حرية ...والثاني ،فعل ترهيب.
الترهيب يسحب من رصيد الشرعية ويغلق أبواب األمل في
التغيير من داخل النظام وتجنيب البالد اضطرابات واسعة لم تعد
تتحملها.
إنه الوجه اآلخر لالنكشاف السياسي الذي تعانيه مصر اآلن،
وتلك أوضاع هشة ال تستقيم وال تستمر.
في غضون فترة زمنية وجيزة تبدى ذلك االنكشاف بثالث أزمات
دولية تضمنت انتقادات حادة للسجل املصري في الحريات العامة
وحقوق اإلنسان واملجتمع األهلي.
لم تكن هناك ردود على شيء من التماسك واإلقناع ،وال كان
هناك استعداد لالعتراف بأي وجه للخلل ـ برغم أن مصر قدمت
ملرات عديدة تعهدات بعضها موثق بإصالح سجلها الحقوقي
واالستجابة للمالحظات األممية عليه.
في البداية ،جرى حجب نحو  ٣٠٠مليون دوالر من املعونة
األميركية بشقيها االقتصادي والعسكري على خلفية قانون
الجمعيات األهلية.
حتى اآلن ،لم تصدر الالئحة التنفيذية لذلك القانون ،ومستقبله
يرتهن بحجم الضغوط الدولية ،أميركا بدأت واالتحاد األوروبي
في الطريق.
األفضل ملصر أن يكون قرارها في عصمتها وملصلحة شعبها،
ولن يتأتى ذلك إال بصياغة قانون آخر يضمن حرية العمل األهلي
وسالمة التصرف في التمويالت األجنبية في الوقت نفسه.
وكانت األزمة الثانية ،االتهامات التي أطلقتها اللجنة األممية لحقوق
اإلنسان ،بنسبة ممارسة التعذيب املنهجي للسلطات املصرية من
دون أن يكون هناك رد من أي جهة مسؤولة على تلك االتهامات
الخطيرة ،كأنه نوع من اإلقرار بها.

باستثناء ما أشار إليه «املجلس القومي لحقوق اإلنسان» من
أنه ليس هناك تعذيب ممنهج ،من دون أن ينفي اتساع نطاقه في
السجون وأقسام الشرطة ،لم يكن هناك ما يلفت االنتباه ويستحق
النظر.
لم يعد من املجدي إنكار التجاوزات واالنتهاكات ،فامللف متخم
واملظالم ال يمكن إنكارها.
الرئيس نفسه ّ
أقر في مناسبات عديدة بأن هناك مظاليم في
السجون من دون أن يترجم ذلك في إجراءات حاسمة.
ثم جاءت األزمة الثالثة محمولة على تقرير منظمة «هيومن رايتس
ووتش» لتثير حمالت إعالمية صاخبة توقفت عند املنظمة
وعداوتها للتحوالت التي تلت  ٣٠يونيو من دون النظر في حقيقة
االتهامات ،التي تضمنها وتشاركه الرؤية نفسها منظمات مماثلة
أخرى وامليديا الغربية والوسط الجامعي والبحثي في العالم.
الصراخ اإلعالمي ال يقنع أحدًا في العالم ،فهو يؤكد التهمة وال
ينفيها.
أما الكالم العام عن التدخل في الشؤون الداخلية فال أحد مستعد
ألن يلتفت إليه.
حقوق اإلنسان والحريات العامة قضية عاملية ،وأي كالم آخر أقرب
إلى الهراء.
في بعض الحاالت تستخدم أنبل القضايا ملقتضيات التوظيف
السياسي ،هذا صحيح لكنه ال ينفي قداسة القضية نفسها في
الضمير اإلنساني املعاصر.
ً
فضال عن ذلك ،القضية مصرية بنص الدستور الذي يتضمن
حريات وحقوقًا عامة واسعة لم يجر االلتزام بها ،كما أن التعذيب
فيه جريمة ال تسقط بالتقادم.
من الصحيح تمامًا أن الحرب على اإلرهاب أصبحت قضية عاملية
لها ذات أولوية حقوق اإلنسان ،فلماذا لم تحظ مصر بدرجة
تضامن دولي تتسق مع حجم تضحياتها وما تتعرض له من
أخطار.
أحد األسباب الجوهرية أن صورها السياسية تكاد تكون هشمت
بالكامل.
ننسى ـ أحيانًا ـ أن العالم يرى ويتابع ما يكتب هنا في صحف
وما يبث على فضائيات وأغلبه يؤكد تلك الصور السلبية ،كما في
حمالت التحريض على أي مرشح محتمل لالنتخابات الرئاسية
املقبلة.
هكذا اكتسبت األوضاع السياسية الحالية هشاشتها.
نصف السياسة كالم ،تبادل للرأي واختالف في زوايا النظر.
إذا قمع الكالم السياسي فإن البيئة العامة تفسد.
والنصف اآلخر تلخصه القواعد الحاكمة في إدارة الخالفات.
عندما تغيب القواعد تسود لغة الكراهية وينفتح املستقبل على
املجهول.
*كاتب وصحافي مصري
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إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إنتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
محمد خليل رشيدي
(أبو ابراهيم)

متقاعد في سلك الجمارك
زوجـ ـت ــه :امل ــرح ــوم ــة ال ـحــاجــة زيـنــب
محمد حسن عواضة
أبناؤه :الدكتور إبراهيم ،املرحومة
الــدكـتــورة سميرة ،املهندس أحمد،
امل ـه ـن ــدس أسـ ـع ــد ،ال ــدكـ ـت ــور أديـ ــب،
الدكتورة هدى زوجة الدكتور أحمد
ف ــرح ــات ،ال ــدك ـت ــور أم ـ ــن ،امل ــرح ــوم
الــدكـتــور مصطفى ،الــدكـتــورة سمر
زوج ـ ـ ـ ــة ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور خـ ــالـ ــد مـ ـش ــرف،
الــدكـتــورة هــا زوجــة الــدكـتــور زيــاد
الكوسا ،الدكتور غسان و املهندس
حسن.
أشقاؤه :املرحوم علي (أبو حسني)،
ال ـح ــاج ك ــام ــل (أبـ ــو ع ـ ـ ــزات) ،املــربــي
األستاذ عبدالحسني (أبو عماد)
شقيقته :املرحومة الحاجة فاطمة
(أم حسن إبراهيم)
ووري ج ـث ـمــانــه ال ـط ــاه ــر ف ــي ث ــرى
ّ
جبانة بلدته الخيام يــوم األربـعــاء
 13الجاري.
ُ
تقبل التعازي في الخيام في دارته
فــي الـحــي الـجـنــوبــي و تـقــام ذكــرى
األس ـبــوع عند الـعــاشــرة مــن صباح
يوم األحد  17الجاري في حسينية
البلدة.
ُ
تقبل التعازي في بيروت في مركز
ج ـم ـع ـي ــة الـ ـتـ ـخ ـ ّـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي بمحلة الجناح قــرب مركز
أمن الدولة نهار الثالثاء  19الجاري
مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة عـ ـصـ ـرًا إل ــى
ً
مساء.
السابعة
اآلس ـفــون آل رش ـيــدي ،آل عــواضــة و
عموم أهالي الخيام.
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أفقيا
 -1ممثل أميركي راحل من أصول انكليزية –  -2نسبة الى مواطن من بلد أوروبي
– أدام النظر اليه –  -3أصل – مدينة قبرصية –  -4إسم إشارة للجمع القريب املذكر
ّ
ويصب في بحيرة بلخش –
واملؤنث – نهر في آسيا الوسطى يروي كازاخستان
 -5قائد السفينة – انثى الحصان –  -6مخترع أميركي شهير اخترع العديد من
األجهزة كان لها أثر كبير على البشرية حول العالم – سعل – ّ -7
صوت الرصاص –
ملك الغابة – ُ -8حب – رجع وعطف – من الفاكهة معروفة لدى قدماء اليونان بثمرة
اآللهة –  -9فقيه من أهل البصرة إشتهر بتفسير األحالم –  -10أول مدينة أسسها
العرب في مصر بناها عمرو بن العاص

عموديًا
 -1آل ــة مــوسـيـقـيــة وت ــري ــة غــربـيــة – أم الـبـشــريــة جـمـعــاء –  -2إح ــدى الـ ـق ــارات – من
ضمير متصل –  -4نسبة الى مواطن
الحيوانات –  -3دق الجرس – ماركة سيارات – ّ
من بلد آسيوي – ضد اجتهاد –  -5تطريب وترنم بالكالم املوزون يكون مصحوبًا
باملوسيقى – عائلة روائية ومخرجة أفالم بريطانية تعود أصولها الى جنوب آسيا
وجنوب أفريقيا –  -6أرض فيها زرع وخصب في قرية – نجاح وظفر بجائزة – حفر
البئر –  -7مدينة أميركية فــي ضاحية دتــرويــت – سلك ُيلف على بكرة –  -8فتى
أسطوري يوناني فائق الجمال عشق صورته املنعكسة في املاء – وكالة أنباء إيرانية
–  -9عشرة باألجنبية – يحمله كل إنسان –  -10ممثل لبناني راحل ُعرف بأبو ملحم

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 2677
1

أفقيا
ّ
يكل – سمير – ّ -6
شمر
 -1عيد – صح –  -2ماناغوا – فج –  -3إال – مكرر –  -4رونسار – رج – -5
– ضار – لو –  -7لم – غاليا –  -8هرب – دف – رهف –  -9واحد – أبسيل –  -10بحر الظلمات
 -1عمارة شلهوب –  -2يالو – ممراح –  -3دنانير – بحر – ّ -4
سك – دا –  -5لغة الضاد –
سري – بل –  -8كرم – أرسم –  -9فرجيل – ّ
 -6ألفاظ –  -7صام – ّ
هيا –  -10فجر  -روزفلت

حل الشبكة 2676

شروط اللعبة

حلول الشبكة السابقة

عموديًا
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إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

سيدة أميركية راحلة قامت برحلة طويلة حول العالم على منت طائرة
مــزودة بمحرك واحــد من طــراز سيسنا  180وذلــك عــام  .1964إشتهرت
بلقب « سيدة املنزل الطائرة «
 = 3+10+1+2+6+5+4الظلمة ■  = 8+7عملة آسـيــويــة ■  = 9+11في
القميص

حل الشبكة الماضية :أليسار كركال

انتقلت الى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة
آمنة قاسم منصور
زوجة املرحوم محمد علي شكرون
أوالدهـ ـ ــا امل ـحــامــي غ ـســان ش ـكــرون
(مستشار وزيــر التربية والتعليم
الـعــالــي) ،املــرحــوم النقيب الشهيد
حسان ،الدكتور وليد
بـنــاتـهــا إن ـع ــام زوجـ ــة ال ــرائ ــد علي
ع ـم ــار ،غـ ــادة زوجـ ــة االس ـت ــاذ ف ــؤاد
نجدي ،ندى زوجة املهندس هاشم
ناصر
توارى الثرى اليوم الخميس في 14
ايلول  2017في جبانة بلدتها اركي
الساعة الثانية عشرة ظهرًا
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في
منزل ولدها غسان في اركي
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون آل شـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرون وع ـ ـمـ ــار
ومنصور وناصر ونجدي وعموم
أهالي بلدتها

يتقدم رئيس مجلس إدارة و مدير
ع ــام كــازيـنــو لـبـنــان الـسـيــد روالن
خـ ـ ــوري وج ـم ـي ــع أعـ ـض ــاء مـجـلــس
االدارة من األستاذ غسان شكرون
عضو مجلس إدارة الكازينو ّ
بأحر
التعازي بوفاة والدته
السيدة آمنة قاسم منصور
ســائ ـلــن ال ـل ــه ان يـتـغـمــد الـفـقـيــدة
بـ ــواسـ ــع رح ـم ـت ــه ُ
ويـ ـل ـ ِـه ــم عــائ ـل ـتــه
الصبر والسلوان.
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
صادر عن محكمة األحوال الشخصية
في النبطية بتاريخ  2014/8/14تقدم
املستدعي حسن محمد محيدلي من
ج ــرج ــوع ب ــاس ـت ــدع ــاء س ـج ــل بــالــرقــم
 2014/234ط ـل ــب ب ـم ــوج ـب ــه تـنـفـيــذ
ط ــاق والـ ــده مـحـمــد ح ـســن مـحـيــدلــي
م ـ ــن املـ ـ ــدعـ ـ ــوة أم ـ ـ ـ ــال غـ ــريـ ــب م ــرج ــان
عـبــدالـلــه وإع ـت ـبــارهــا مطلقة بـتــاريــخ
 2000/3/30أي ق ـبــل وف ــات ــه ف ـمــن له
أو ل ــدي ــه م ـع ـل ــوم ــات ع ـل ـيــه تـقــديـمـهــا
للمحكمة ضـمــن مهلة عـشــريــن يومًا
من تاريخ النشر.
2017/9/13
رئيس القلم
محمد عاصي
إعالن قضائي
إلـ ـ ــى مـ ـجـ ـه ــول مـ ـح ــل اإلق ـ ــام ـ ــة طـ ــارق
أدي ــب فــاحــة س ــوري الجنسية يجب
حضورك إلى محكمة بعلبك الشرعية
السنية الستالم أوراق الدعوى املقامة
ضدك من شذا عبد العزيز الحزواني
بـمــادة رفــع قــرار منع سفر أوالد ذات
األساس  2017/430ولحضور جلسة
يـ ـ ــوم االس ـ ـتـ ــدعـ ــاء فـ ــي 2017/10/3
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ـحـ ــاديـ ــة ع ـ ـشـ ــرة وإذا لــم
ً
تحضر أو ترسل وكيال عنك أو تتخذ
مـقــامــا مـخـتــارًا ضـمــن نـطــاق املحكمة
ً
تعتبر مبلغًا أصوال ويعتبر قلم هذه
املحكمة بمثابة املقام املختار لك تبلغ
عليه كافة األوراق بما في ذلك الحكم
النهائي.
رئيس القلم
الشيخ قاسم قبرصلي
إعالن شطب
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2017/8/24
صــدر بـتــاريــخ  2017/8/31ق ــرارًا عن
ح ـضــرة ال ـقــاضــي قـضــى بـشـطــب قيد
الـسـيــده ب ــرن ــارد يــوســف الجعيتاني
م ـ ــن الـ ـسـ ـج ــل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري الـ ـ ـع ـ ــام ذات
الرقم  5173تاريخ  ،1990/11/13رقم
التسجيل في وزارة املاليه .3103977
للمتضرر مهلة عشرة أيام من تاريخ
النشر لتقديم إعتراضه الخطي على
هذا اإلجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
أنطوان معوض
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ناجي فريد معوض وادال سبع
بــوســابــا املــال ـكــن ف ــي ال ـع ـقــار /149/
املجذوب وكــادس فريد نمر معوض
بــوكــال ـت ـهــا ع ــن ك ــاب ــي ف ــري ــد م ـعــوض
املالك ايضا في نفس العقار سندات
ت ـم ـل ـي ــك ب ـ ـ ــدل ع ـ ــن ضـ ــائـ ــع ب ـح ـصــص
املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جورج جوزف نجم مزهر وكيل
س ـل ـي ــم ت ــوف ـي ــق س ـل ـي ـم ــان اح ـ ــد ورثـ ــة
جوزيف ناصر لبوس الذي هو بدوره
أحـ ــد ورث ـ ــة ه ـنــد ن ــاص ــر ل ـبــس مــالـكــة
ال ـع ـقــاريــن  /245/و /862/بـصــالـيــم
سـنــدي تمليك ب ــدل عــن ضــائــع باسم
املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب وســام سامي الــرمــوز أحــد ورثة
ريـمــا لــويــس أبــوجــوده مــالـكــة العقار
 /622/قنابة برمانا سند تمليك بدل
عن ضائع باسم املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب مـ ــارون حـنــا الـحــايــك اح ــد ورثــة
حنا منصور أبو شاهني الحايك املالك
فــي العقار  /1417/بيت شـبــاب سند
تمليك بدل عن ضائع بحصة املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب بيار شربل القدوم وكيل حبيب
ان ـ ـ ـطـ ـ ــوان ال ـ ـحـ ــايـ ــك وك ـ ـيـ ــل ري ـ ـك ـ ــاردو
سانتوس نجار احد ورثة نعيم ابريوه
نجار الذي هو احد ورثة علي محمود
نجار احد ورثة محمود سلمان حسن
النجار مالك العقار  /453/عني سعادة
سند تمليك بدل عن ضائع باسم ورثة
محمود سلمان حسن النجار.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ح ـب ـيــب غـ ـس ــان ح ـم ـن ــدي وك ـيــل
الشيخة مريم خليفة حمد آل خليفة
مالكة القسم  /B 9/مــن العقار /22/
ض ـب ـيــه س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ضــائــع
باسم املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جلبير رامــز رشيد بوكالته عن
ريـ ـم ــون ي ـع ـق ــوب اغ ـن ــاط ـي ــوس وك ـيــل
طــونــي مــارس ـيــل بــرنــس مــالــك الـقـســم
 /5/من العقار  /1727/قرنة شهوان
س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع بــاســم
املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت س ـلــوى يــوســف صليبا مالكة
ال ـع ـقــار  /568/بـتـغــريــن سـنــد تمليك
بدل عن ضائع باسمها.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت كارين جان يوسف وكيلة جان
تمي يوسف املالك في القسم /B 14/
من العقار  /716/الفنار سند تمليك
بدل عن ضائع بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب اسعد سليم دعبول مالك القسم
 /A 17/من العقار  /1224/البوشرية
سند تمليك بدل عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت فــاديــا حــب الـلــه عيد بوكالتها
ع ــن س ـع ــد الـ ـل ــه ح ــب الـ ـل ــه ع ـي ــد مــالــك
الـعـقــار  /515/عــن ع ــار سـنــد تمليك
بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب جـ ــاك ام ـي ــل كـ ــرم وك ـي ــل جــرجــي
ال ـيــاس جــرجــي مــالــك الـعـقــار /1229/
ال ـف ـن ــار س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ضــائــع
باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

مرجعيون وحاصبيا
طلبت ريـمــا عــاطــف سكينه بصفتها
وكيلة عن غالب مخايل ايــوب شهادة
قـ ـي ــد بـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع ل ـل ـع ـق ــار  401دي ــر
ميماس.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ب ـي ــار ج ــوزي ــف م ـت ــري مـنـصــور
مالك القسم  /22/من العقار /1622/
الــدكــوانــة سند تمليك بــدل عــن ضائع
باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
مــن أمــانــة السجل العقاري فــي البقاع
الغربي
ط ـل ــب م ـي ـش ــال ي ــوس ــف مـ ـ ـ ــارون سـنــد
تمليك بــدل عــن ضــائــع بالعقار 1899
صغبني،
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ربى الدغيدي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب بـيــار يــوســف ع ــون بــوكــالـتــه عن
ش ــري ــف ال ـب ـيــر ال ـش ـه ـيــر ب ــأم ــن بـ ــدران
بصفته مــالــك وبـصـفـتــه وك ـيــل وسيم
البير الشهير بأمني بدران املالك ايضًا
في االقسام  /4/و /5/و /6/من العقار
 /1838/سن الفيل سندات تمليك بدل
عن ضائع بحصص املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
مــن أمــانــة السجل العقاري فــي البقاع
الغربي
طلب سعيد ابراهيم شرانق بوكالته
عن عبد الرحمن حسني عميري سند
تمليك بــدل عــن ضائع بحصة موكله
ب ــال ـع ـق ــار رقـ ــم  3351الال وبـحـصــص
مـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـورث م ــوكـ ـل ــه حـ ـس ــن عـ ـب ــد امل ـن ـع ــم
عميري سندات تمليك بدل عن ضائع
بــالـعـقــارات رق ــم  1402و 3771و5000
الال.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ربى الدغيدي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـ ـلـ ــب االب ال ـ ـ ـيـ ـ ــاس ي ـ ــوس ـ ــف خ ـل ـيــل
امل ـ ـسـ ــؤول ال ـش ــرع ــي ع ــن ادارة أمـ ــوال
دير مار يوسف البرج مالك العقارات
 /76/و /920/و /921/و /922/زوق
الخراب سندات تمليك بدل عن ضائع
باسم املالك دير مار يوسف البرج.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب طــونــي نسيب بــو عبسي وكيل
ماري جوزي ادوار طعمه مالكة القسم
 /11/من العقار  /658/املطيلب سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت ندا ابراهيم شكر وكيلة شريفه
عـلــي شـكــر املــال ـكــة ف ــي ال ـع ـقــار /282/
برج حمود سند تمليك بدل عن ضائع
بحصة املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
مـ ـ ــن أمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري فــي
مرجعيون وحاصبيا
طلب احمد موسى نعمه ملوكلته عليا
نعيم حجازي احــد ورثــة نعيم محمد
حـ ـج ــازي ش ـ ـهـ ــادات ق ـي ــد ب ـ ــدل ضــائــع
لحصة امل ــورث فــي ال ـع ـقــارات التاليه:
 480و 481و 482و 483و 490و541
و 555و 557و 1076و 1080و1133
و 1149و 1154و 1176و 1191و1192
و 1196و 1197و 1479و 1642و1202
و 1226و 1227و 1236و 1237و1376
و 1389و 1470و 1975مـنـطـقــة بــاط
العقاريه.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
مـ ـ ــن أمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري فــي

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
ينفذ دالل عبده اللحام وجهاد جوزيف
غـصــن بــاملـعــامـلــة  2015/1125بــوجــه
الياس وبيار حنا غصن وبــول وجان
بـيــار غصن ق ــرار محكمة االستئناف
املدنية في جبل لبنان الغرفة  13قرار
 2015/174بموضوع ازالة الشيوع.
وي ـج ــري الـتـنـفـيــذ ع ـلــى ال ـع ـقــار /726
س ـه ـي ـل ــه مـ ـس ــاحـ ـت ــه  981م.م .وه ــو
بموجب االفــادة العقارية قطعة ارض
مشتملة على اشجار سنديان وتوت
ومـخـتـلــف وبــالـكـشــف تـبــن ان العقار
ي ـت ـض ـمــن اش ـ ـجـ ــار سـ ـن ــدي ــان وف ــواك ــه
العقار /127سهيله مساحته  1168م.م.
وهــو بموجب االف ــادة العقارية قطعة
ارض ضمنها قبو عقد مهمل وارض
مشجرة سنديان ومختلف.
وبالكشف تبني ان بناء يقوم عليه من
ارضي وثالث طوابق وروف دوبلكس.
االرض ـ ــي م ــؤل ــف م ــن م ـخ ــزن م ــن جهة
ومن الجهة الثانية كاراج للسيارات.
االول مـ ــؤلـ ــف م ـ ــن شـ ـقـ ـت ــن :االول ـ ـ ــى
مشغولة من بول البير غصن وعائلته
والـ ـث ــانـ ـي ــة مـ ــن والـ ـ ـ ــدة ال ـ ـيـ ــاس غـصــن
وشقيقتيه.
ـ ـ ـ ـ ال ـث ــان ــي م ــؤل ــف م ــن ش ـق ـتــن :االول ــى
م ــأه ــول ــة مـ ــن بـ ـي ــار غـ ـص ــن وع ــائ ـل ـت ــه
والثانية الياس غصن
ـ ـ ـ ال ـطــابــق ال ـثــالــث مــؤلــف م ــن شقتني:
االولـ ــى مــأهــولــة مــن ج ــان ب ـيــار غصن
والثانية من السي خوري ابنة شقيقة
الياس غصن.
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـط ــاب ــق ال ـ ــراب ـ ــع وال ـ ـخـ ــامـ ــس هـمــا
دوب ـل ـكــس ع ــدد 2م ــا زاال قـيــد االن ـشــاء
ارضهما باطون.
ـ ـ ـ الـشـقــق مـنـجــزة فـكــل واح ـ ــدة مؤلفة
مــن مدخل وصالونني وسـفــرة وثــاث
غرف نوم وممر وحمامني بني الغرف
وحمام ضيوف ومطبخ وغرفة مونة
البالط سيراميك.
ـ ـ تــاريــخ محضر الــوصــف 2016/7/1
وتاريخ تسجيله .2016/7/5
ـ ـ ـ ـ بـ ــدل ت ـخ ـمــن وطـ ـ ــرح ال ـع ـق ــار /726
سهيله /981000000/ل.ل.
ـ ـ ـ ـ بـ ــدل ت ـخ ـمــن وطـ ـ ــرح ال ـع ـق ــار /127
سهيله  /2200000 /د.أ .او ما يعادله
بالليرة اللبنانية.
يجري البيع يــوم الثالثاء الــواقــع فيه
 2017/10/10الساعة الحادية عشرة

قبل الظهر في قاعة محكمة كسروان
لـ ـل ــراغ ــب ب ــالـ ـش ــراء دف ـ ــع ب ـ ــدل ال ـط ــرح
ب ـم ــوج ــب شـ ــك م ـص ــرف ــي م ـن ـظ ــم الم ــر
حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان او
تقديم كفالة وافـيــة مــن احــد املصارف
املـقـبــولــة م ــن ال ــدول ــة ويـتـحـمــل رس ــوم
التسجيل والداللة وعليه اتخاذ محل
اقامة له ضمن نطاق الــدائــرة واال ّ
عد
قـلـمـهــا م ـقــامــا م ـخ ـت ــارًا ل ــه ك ـمــا عـلـيــه
االطــاع على قيود الصحيفة العينية
العائدة للعقارين موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
بالغ رقم2/9 :
تـ ـعـ ـل ــن وزارة االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت ب ــانـ ـه ــا
سـتـضــع قـيــد الـتـحـصـيــل اع ـت ـبــارًا من
 2017/09/15الكشوفات التالية:
كـ ـش ــوف ــات ف ــواتـ ـي ــر الـ ـه ــات ــف ال ـث ــاب ــت
والتلكس عن شهر آب عام 2017
ب ــاإلض ــاف ــة ال ـ ــى ك ـش ــوف ــات ال ـف ــوات ـي ــر
املـتــأخــرة غـيــر امل ـس ــددة ،ولـقــد حــددت
مهلة اقصاها  2017/10/16لتسديد
هذه الكشوفات.
وت ــذك ــر املـشـتــركــن ال ـك ــرام بــالـتــدابـيــر
التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عن الدفع باتجاه واحــد «لالستقبال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2017/10/17
 2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ـق ـ ـطـ ــع خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوط امل ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــن
امل ـت ـخ ـل ـف ــن عـ ــن الـ ــدفـ ــع ب ــاالت ـج ــاه ــن
اعـ ـتـ ـب ــارًا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ 2017/11/01
وتـسـتــوفــى الـغــرامــة عــن إع ــادة وصــل
الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا من هذا
التاريخ.
 3ـ ـ ـ ـ ـ تـ ـلـ ـغ ــى اش ـ ـتـ ــراكـ ــات ـ ـهـ ــم بـ ـص ــورة
مــؤق ـتــة ب ـعــد مـ ــرور ش ـهــر واحـ ــد على
ت ــاري ــخ ق ـط ــع االش ـ ـتـ ــراك اعـ ـتـ ـب ــارًا مــن
 2017/12/01وي ـ ـعـ ــاد وصـ ـل ــه بـعــد
تـســديــد املـتــأخــرات املستحقة إضــافــة
الى رسم اعــادة وصل الخط (11.000
ل.ل ).وذلـ ـ ـ ــك حـ ـت ــى ت ـ ــاري ـ ــخ اإلل ـ ـغـ ــاء
النهائي (.)2018/02/01
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية
ب ـ ـعـ ــد م ـ ـ ـ ــرور ش ـ ـهـ ــريـ ــن ع ـ ـلـ ــى تـ ــاريـ ــخ
اإلل ـ ـغـ ــاء امل ــؤق ــت اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ
 2018/02/01وتـ ـسـ ـت ــوف ــى غ ــرام ــة
قــدرهــا ( )%2شـهــريــا وت ـحــرر االرق ــام
املـلـغــاة وتـحـصــل امل ـتــأخــرات بالطرق
القانونية املعمول بها.
اسـ ـتـ ـن ــادًا ال ـ ــى امل ـ ـ ــادة  45م ــن ق ــان ــون
املحاسبة العمومية.
 5ـ ـ ـ ي ـحــرم امل ـش ـتــرك املـلـغــى رق ـمــه من
ال ـح ـص ــول ع ـلــى إشـ ـت ــراك ج ــدي ــد قـبــل
ت ـســديــد ج ـم ـيــع ال ـف ــوات ـي ــر املـسـتـحـقــة
عليه.
مالحظة :أ ـ ـ تقطع خطوط املشتركني
امل ـت ـخ ـل ـفــن ع ــن دف ـ ــع فـ ــاتـ ــورة هــاتــف
شهر تـمــوز عــام  2017بــاتـجــاه واحــد
«لالستقبال فقط» اعتبارًا من تاريخ
.2017/09/15
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والذين لم يسددوا فواتيرهم املتأخرة
املـ ـب ــادرة ال ــى تـقـسـيــط امل ـت ــأخ ــرات في
صـ ـن ــادي ــق املـ ـن ــاط ــق ال ـه ــات ـف ـي ــة وف ــي
مصلحة الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة
االت ـ ـص ـ ــاالت ،شـ ـ ــارع ريـ ـ ــاض ال ـص ـلــح
وإم ـك ــان ـي ــة ال ـح ـص ــول ع ـل ــى إشـ ـت ــراك
جديد.
إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ت ـ ـسـ ــديـ ــد ال ـ ـفـ ــوات ـ ـيـ ــر ع ـبــر
الوسائل التالية:
ـ ـ لدى اي صندوق من صناديق قبض
الـفــواتـيــر الـتــابـعــة ل ــوزارة االتـصــاالت
على كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لدى أي مصرف عبر توطني الفاتورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الــواحــدة
أو أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ مكاتب  :LibanPostمقابل  2.000ل.ل.
ل ـل ـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو بـكـلـفــة 1.500
ل.ل .للفاتورة الواحدة عبر االشتراك
ب ـ ـخـ ــدمـ ــة «جـ ـ ـب ـ ــاي ـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان»
(ل ـ ــاشـ ـ ـت ـ ــراك ب ـ ـهـ ــذه ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ي ـم ـكــن
االتصال بالرقم  01/629629ـ ـ مقسم
.)333
ـ ـ ـ ـ م ـك ــات ــب ش ــرك ــة وي ـس ـت ــرن يــون ـيــون
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إعالنات

 OMTب ـكـل ـفــة  2.000ل.ل .ل ـل ـفــاتــورة
الواحدة.
ـ ـ ـ ـ م ـك ــات ــب ش ــرك ــة وي ـس ـت ــرن يــون ـيــون
 BOB FINANCEبـكـلـفــة  2.000ل.ل.
للفاتورة الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير:
عبر االت ـصــال على املجيب الصوتي
رقــم  1515أو عبر صفحات االنترنت
الـ ـخ ــاص ــة بـ ـ ــالـ ـ ــوزارة ()mpt.gov.lb
وهيئة أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم
رق ــم ( 93/4565املـ ـ ــادة ال ـثــال ـثــة مـنــه)
وت ـع ــدي ـل ــه ب ــامل ــرس ــوم  11682ت ــاري ــخ
 1998/01/30ل ـج ـهــة ت ـح ــدي ــد مـهـلــة
أربـعــة أشـهــر لــإعـتــراض بعد إنتهاء
املهلة املحددة للدفع واملذكورة اعاله،
ووج ــوب تـقــديــم طـلــب االع ـت ــراض في
امل ـن ـط ـق ــة ال ـه ــات ـف ـي ــة ال ـت ــاب ــع ل ـه ــا رق ــم
املشترك.
ُيطلب من املشتركني الكرام التجاوب
الـ ـس ــري ــع مـ ــع م ـض ـم ــون ه ـ ــذا الـ ـب ــاغ،
شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 29 :آب 2017
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 1699
إعالن
تعلن شــركــة كـهــربــاء لبنان الشمالي
املـغـفـلــة ـ ـ ـ الـقــاديـشــا عــن تـمــديــد مهلة
اسـتــدراج الـعــروض العائد لـشــراء 15
فــاصــل ثــاثــي االق ـطــاب ن ــوع خــارجــي
 36ك.ف .ـ ـ ـ ـ  400أم ـب ـي ــر ،وذل ـ ــك وف ــق
املواصفات الفنية والشروط االداريــة
املحددة في دفتر الشروط الذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ
مـئـتــي وخ ـم ـســون ال ــف ل ـيــرة لبنانية
(ت ـضــاف  )TVAمــن قـســم ال ـش ــراء في
املـصـلـحــة االداري ـ ــة فــي مــركــز الـشــركــة
ف ــي ال ـب ـح ـص ــاص م ــا ب ــن ال ـس ــاع ــة 8
صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت ـق ــدم الـ ـع ــروض ف ــي أم ــان ــة ال ـس ــر في
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـهــي م ـ ــدة ت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض ي ــوم
االث ـن ــن ال ــواق ــع ف ـيــه  2ت ـشــريــن االول
 2017الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1690
إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تعلن املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ،عن إعــادة إجــراء تلزيم
بطريقة استدراج عروض على اساس
ت ـن ــزي ــل مـ ـئ ــوي ع ـل ــى اسـ ـع ــار االدارة
ح ــده االق ـص ــى  %20ع ـش ــرون بــاملـئــة،
مع تخفيض مدة االعــان الى خمسة
ايــام بناء إلحالة معالي وزيــر الطاقة
وامل ـي ــاه ب ـتــاريــخ  ،2017/9/7لتنفيذ
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع اش ـ ـ ـغـ ـ ــال ت ـ ـعـ ــزيـ ــل وانـ ـ ـش ـ ــاء
ح ـي ـط ــان ح ـم ــاي ــة ع ـل ــى مـ ـج ــرى م ـيــاه
شتوي في بلدة بمريم ـ ـ قضاء بعبدا.
ت ـج ــري ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـلــزي ــم ف ــي ال ـســاعــة
التاسعة من يوم الخميس الواقع في
.2017/10/5
ف ـع ـل ــى امل ـت ـع ـه ــدي ــن امل ـص ـن ـف ــن وف ـق ــا
الحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام املـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــوم  3688ت ـ ــاري ـ ــخ
 1966/1/25في الدرجة الرابعة فقط
ل ــاش ـغ ــال امل ــائ ـي ــة والـ ــذيـ ــن ال يــوجــد
بعهدتهم اكثر من اربع صفقات مائية
ل ــم يـجــر اسـتــامـهــا مــؤق ـتــا ،الــراغـبــن
ب ـ ــاالشـ ـ ـت ـ ــراك ب ـ ـهـ ــذا الـ ـتـ ـل ــزي ــم ت ـق ــدي ــم
عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
من آخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد
لجلسة فض العروض ـ ـ وفق نصوص
دف ـتــر ال ـش ــروط ال ـخ ــاص الـ ــذي يمكن
االطــاع والحصول عليه في املديرية
العامة للموارد املائية والكهربائية ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  7ايلول 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1717

إعالن تلزيم
تعلن املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ،عن إجراء تلزيم بطريقة
اس ـتــدراج ع ــروض على اس ــاس تنزيل
م ـ ـئـ ــوي عـ ـل ــى اس ـ ـع ـ ــار االدارة ح ــده
االقصى  %19تسعة عشرة باملئة ،مع
تخفيض مدة االعالن الى خمسة ايام
بناء إلحالة معالي وزير الطاقة واملياه
بـتــاريــخ  ،2017/9/7لتنفيذ مـشــروع
اشغال تعزيل وانشاء حيطان حماية
ع ـل ــى م ـج ــرى ش ـت ــوي ف ــي ب ـل ــدة ب ــاط
جبيل ـ ـ قضاء جبيل.
تـ ـج ــري ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـل ــزي ــم ف ــي ال ـســاعــة
الـعــاشــرة مــن يــوم الـثــاثــاء الــواقــع في
.2017/10/3
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
املرسوم  3688تاريخ  1966/1/25في
الــدرجــة الرابعة فقط لالشغال املائية
وال ــذي ــن ال يــوجــد بـعـهــدتـهــم اك ـثــر من
اربع صفقات مائية لم يجر استالمها
م ــؤقـ ـت ــا ،ال ــراغـ ـب ــن بـ ــاالش ـ ـتـ ــراك ب ـهــذا
التلزيم تقديم عروضهم قبل الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق
اليوم املحدد لجلسة فض العروض ـ ـ
وفــق نصوص دفتر الشروط الخاص
ال ــذي يمكن االط ــاع والـحـصــول عليه
ف ــي املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ـ ـ ـ ـ مـصـلـحــة الـ ــديـ ــوان ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  7ايلول 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1714
إعالن تلزيم
تعلن املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ،عن إجراء تلزيم بطريقة
اس ـتــدراج ع ــروض على اس ــاس تنزيل
م ـ ـئـ ــوي عـ ـل ــى اس ـ ـع ـ ــار االدارة ح ــده
االقـ ـص ــى  %20عـ ـش ــرون بــامل ـئــة فـقــط،
لتنفيذ مشروع اشغال انشاء أقنية ري
فــي منطقة عــروبــة ـ ـ النعصة ـ ـ قضاء
الهرمل.
تـ ـج ــري ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـل ــزي ــم ف ــي ال ـســاعــة
الـعــاشــرة مــن يــوم الـثــاثــاء الــواقــع في
.2017/10/10
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688ت ــاري ــخ 1966/1/25
ف ــي ال ــدرج ــة ال ــراب ـع ــة ح ـص ـرًا لتنفيذ
ص ـف ـقــات االشـ ـغ ــال امل ــائ ـي ــة املـسـجـلــن
ال ــذي ــن ال ي ــوج ــد ب ـع ـهــدت ـهــم اك ـث ــر من
أربع صفقات مائية لم يجر استالمها
مؤقتًا بعد ،الراغبني باالشتراك بهذا
التلزيم تقديم عروضهم قبل الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق
اليوم املحدد لجلسة فض العروض ـ ـ
وفــق نصوص دفتر الشروط الخاص
ال ــذي يمكن االط ــاع والـحـصــول عليه
ف ــي املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة

وال ـك ـهــربــائ ـيــة ـ ـ ـ ـ مـصـلـحــة الـ ــديـ ــوان ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  7ايلول 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1712
إعالن تلزيم مشروع
إن ـش ــاء خـ ــزان س ـعــة  300م 3ف ــي بـلــدة
كفريا ـ ـ قضاء البقاع الغربي
ال ـســاعــة ال ـتــاس ـعــة م ــن ي ــوم الخميس
الواقع فيه الثامن والعشرون من شهر
أيلول  ،2017تجري ادارة املناقصات ـ ـ
في مركزها الكائن في بناية بيضون
ـ ـ ـ ش ــارع ب ــوردو ـ ـ ـ الـصـنــايــع ـ ـ ـ بـيــروت،
لحساب وزارة الطاقة واملياه ـ ـ املديرية
العامة للموارد املائية والكهربائية ـ ـ
مناقصة تلزيم مـشــروع إنـشــاء خــزان
سعة  300م 3فــي بـلــدة كفريا ـ ـ قضاء
البقاع الغربي.
ـ ـ ـ ال ـتــأمــن امل ــؤق ــت/5.000.000/ :ل.ل.
فـقــط خـمـســة مــايــن ل ـيــرة لـبـنــانـيــة ال
غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ال ـع ــارض ــون امل ـق ـبــولــون :املـتـعـهــدون
املصنفون فــي الــدرجــة االول ــى لتنفيذ
صـفـقــات االش ـغ ــال املــائ ـيــة املـسـجـلــون
وال ــذي ــن ال يــوجــد بـعـهــدتـهــم اك ـثــر من
اربع صفقات مائية لم يجر استالمها
مؤقتًا بعد.
ت ـقــدم ال ـع ــروض ،وف ــق ن ـصــوص دفتر
الشروط الخاص ،الذي يمكن االطالع
والـحـصــول عليه مــن املــديــريــة العامة
للموارد املائية والكهربائية.
ي ـجــب ان ت ـصــل الـ ـع ــروض الـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
من آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1722
إعالن
تـعـلــن بـلــديــة ال ـجــديــدة ـ ـ ـ ال ـبــوشــريــة ـ ـ
ال ـس ــد ع ــن إجـ ـ ــراء م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة في
مركز البلدية في تمام الساعة الثانية
عـشــرة ظـهـرًا مــن يــوم االرب ـعــاء الــواقــع
ف ـ ــي  2017/10/18وذلـ ـ ـ ــك ب ـطــري ـقــة
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة (تـقــديــم اسـعــار)
ل ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم UItrasound System
Multi Purpose With Color Dopplr
لزوم مستوصف البلدية (مركز رعاية
ُصحية أولية).
ت ـقــدم ال ـع ــروض بــال ـظــرف امل ـخ ـتــوم أو
باليد الى بلدية الجديدة ـ ـ البوشرية ـ ـ
السد وفقًا لدفتر الشروط على ان تصل
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم
عـمــل يـسـبــق مــوعــد االلـ ـت ــزام ويــرفــض
كل عرض يقدم بغير هذه الطريقة إال
أنــه يستحسن اي ــداع الـعــروض شباك

ال ـبــريــد قـبــل امل ــوع ــد امل ـح ــدد لقبولها،
علمًا بــأن كــل عــرض يــرد إلــى البلدية
يجب ان يتضمن صراحة:
ـ ـ ـ ـ ـ ق ـي ـم ــة الـ ـصـ ـفـ ـق ــة م ـف ـق ـط ــة ب ــال ـل ـي ــرة
اللبنانية.
ـ ـ قيمة الضريبة على القيمة املضافة
 %10عـ ـش ــرة ب ــامل ــاي ــة م ـف ـق ـطــة أي ـضــا
بالليرة اللبنانية.
ك ــل عـ ــرض ي ـق ــدم خ ــاف ــا ل ــذل ــك يعتبر
متضمن ضمنًا الضريبة على القيمة
املضافة.
ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
وم ـل ـح ـق ــات ــه ،املـ ــوضـ ــوع ل ـه ــذه ال ـغــايــة
وذلــك طيلة اوقــات الــدوام الرسمي في
مركز البلدية حسب االصول.
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رئيس البلدية
انطوان جباره
التكليف 1710
إنذار عام
الى جميع املكلفني بالرسوم البلدية
ضمن نطاق بلدية الشياح
ً
إن مـتـحـســب ب ـلــديــة ال ـش ـي ــاح ،وع ـمــا
بأحكام القانون  88/60ال سيما املادة
 /112/مـ ـن ــه ،يـ ـن ــذر ج ـم ـيــع املـكـلـفــن
ب ــال ــرس ــوم ال ـب ـل ــدي ــة ب ـم ــوج ــب جـ ــداول
تكليف اســاس ـيــة ضـمــن ن ـطــاق بلدية
الشياح ،بوجوب املبادرة الى تسديد
ما يتوجب عليهم من رسوم وغرامات
عن سنة  2017والسنني السابقة خالل
مهلة  15يــوم (خمسة عشر يومًا) من
تــاريــخ نشر هــذا االن ــذار ال ـعــام ،كــي ال
ت ـض ـطــر ال ـب ـلــديــة الـ ــى ح ـجــز امــوال ـهــم
امل ـن ـق ــول ــة وغـ ـي ــر امل ـن ـق ــول ــة وط ــرح ـه ــا
بــاملــزاد العلني لتأمني تحصيل هذه
الــرســوم وغــرامــات التأخير املتوجبة
عليها ،على ان يعتبر هذا اإلنذار العام
ب ـم ـثــابــة ان ـ ـ ــذار ش ـخ ـصــي ل ـك ــل مـكـلــف
وقاطعًا ملرور الزمن.
الشياح في 2017/9/5
محتسب بلدية الشياح
رئيس الدائرة املالية
ايليان سامي نعمه
التكليف 1719
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بــه أمــام قلم هــذه املحكمة خــال مهلة
عشرون يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
HASAN ALI
MAIN UDDIN
ALAMIN
ROBIULLAH
JAHID HASAN
HAZRAT ALI
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
يعرف عنهم شيئا
اإلتصال على الرقم 76/760000

غادر العامالن البنغالدشيان
MOHAMMAD SOHAG
SHOHIDUL ISLAM
مــن عـنــد مـخــدومـهـمــا ،الــرجــاء ممن
يـعــرف عنهما شيئا اإلتـصــال على
الرقم 70/866320

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

تبليغ قضائي
مــن رئـيــس محكمة بــدايــة جبل لبنان
الــرابـعــة فــي بعبدا القاضي ريــن مطر
تـقــدم املستدعي أحـمــد سميح الحاج
علي بــاالسـتــدعــاء  2017/7769يطلب
فيه شطب اش ــارة يومي  1679تاريخ
 1999/8/17دعـ ـ ـ ـ ــوى اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار
(دعـ ـ ـ ــوى) م ـق ــدم لـلـمـحـكـمــة ال ـع ـقــاريــة
ال ـق ــاض ــي امل ـن ـف ــرد امل ــدن ــي ف ــي بـعـبــدا
تحت رقم  99/250تاريخ  99/8/17من
املــدعــي اك ــرم ال ـحــاج عـلــي ضــد املــدعــى
عليه علي ابراهيم الزين جهة الدعوة
ال ــزام بتسجيل هــذا القسم عــن القسم
/158/23برج البراجنة.
كــل مــن لــه اع ـت ــراض يستطيع الـتـقــدم

إعادة إعالن
تعيد مصلحة األبـحــاث العلمية الزراعية اجــراء مناقصات عامة وبواسطة الظرف املختوم حسب التواريخ واملواعيد
املحددة تجاه اسم كل منها وذلك في محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق ـ ـ البقاع:
املوعد
التاريخ
اسم املناقصة
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة ظـ ـهـ ـرًا مـ ــن ي ــوم
 .1ت ـلــزيــم ت ـقــديــم وتــرك ـيــب وتـشـغـيــل م ـحــرك لـ ــزوم س ـيــارة
 2017/10/10الثالثاء.
فولسفاكن طراز  TIGUANلزوم املصلحة
الساعة العاشرة من صباح يوم األربعاء.
 .2ت ـلــزيــم ت ـحــديــث بــرنــامــج ال ــرص ــد ال ـج ــوي ال ــزراع ــي DACOM
 )(UPDATE of the agrometeological Software DACOMلــزوم 2017/10/11
املصلحة.
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة ظـ ـهـ ـرًا مـ ــن ي ــوم
 .3تـلــزيــم تـقــديــم م ــواد كيميائية وكــواشــف مخبرية لــزوم
 2017/10/11األربعاء.
مختبر الجراثيم في محطة الفنار التابعة للمصلحة.
فعلى من يهمه االمر الحصول على دفتر الشروط الخاص املودع نسخًا عنه في محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع لدى قسم
املناقصات وفي محطة الفنار ـ ـ جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن اوقات الدوام الرسمي علمًا بأن ثمن كل نسخة عن
دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل الـعــروض مباشرة باليد الــى ادارة مصلحة االبـحــاث العلمية في محطة تل العمارة ـ ـ ريــاق ـ ـ البقاع خــال الــدوام
الرسمي على ان تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجــراء هذه املناقصة وتهمل
العروض التي تصل بعد هذا املوعد.
تل العمارة في  11أيلول 2017
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1724

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

20

الخميس  14أيلول  2017العدد 3274

رياضة

دوري أبطال أوروبا

عاد رونالدو فاستفاق مدريد
عاد ريال مدريد إلى مستواه مع
عودة نجمه البرتغالي كريستيانو
رونالدو ،وتغلب على ضيفه ابويل
نيقوسيا القبرصي  .0-3أما مانشستر
سيتي ،فسحق مضيفه فيينورد روتردام
الهولندي  ،0-4كذلك اكتفى ليفربول
بالتعادل اإليجابي مع إشبيلية 2-2
ج ــاءت نـتــائــج ال ـيــوم الـثــانــي مــن دور
امل ـج ـمــوعــات ل ـ ــدوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا،
مـ ـ ـت ـ ــوازن ـ ــة بـ ـ ــن ال ـ ـ ـفـ ـ ــرق املـ ـتـ ـن ــافـ ـس ــة.
وتـ ـق ــاسـ ـم ــت الـ ـ ـف ـ ــرق ت ـح ـق ـي ــق الـ ـف ــوز
وال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوط ف ـ ـ ـ ــي ف ــخ
ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــادل ،وط ـ ـب ـ ـعـ ــا
الخسارة.
ً
بـ ــدايـ ــة م ــع ح ــام ــل لـقــب
الـبـطــولــة ريـ ــال مــدريــد،
َّ
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ــر أول
انتصاراته ضمن حملة
الــدفــاع عــن لـقـبــه ،حيث
ق ــاده نجمه البرتغالي
كــري ـس ـت ـيــانــو رون ــال ــدو
إل ــى ال ـفــوز عـلــى ضيفه
اب ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــل ن ـ ـي ـ ـقـ ــوس ـ ـيـ ــا
ال ـق ـب ــرص ــي  0-3ضـمــن
فتح االتحاد األوروبي
م ـن ــاف ـس ــات امل ـج ـمــوعــة
ً
تأديبيًا
إجراء
لكرة القدم
ال ـ ـ ـثـ ـ ــام ـ ـ ـنـ ـ ــة .وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة
االسكوتلندي
سلتيك
بحق
رونــالــدو ،بعدما أوقــف
بعد دخول مشجع إلى
ل ـ ـ ـخ ـ ـ ـمـ ـ ــس مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ــات
بـ ـسـ ـب ــب دف ـ ـعـ ــه ال ـح ـك ــم
أرض امللعب في مباراته
خالل لقاء ذهاب الكأس
مع باريس سان جيرمان
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوبـ ـ ــر اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي
الفرنسي .ودخل املشجع
ض ــد ب ــرش ـل ــون ــة ،نـجــح
أرض ملعب سلتيك في
ال ـف ــري ــق ف ــي اس ـت ـع ــادة
الشوط األول ،وكان متجهًا م ـس ـت ــواه ،وت ـعــوي ـضــه ـ
نحو نجم سان جيرمان
ول ــو م ـع ـنــويــا ـ ـ ـ بــدايـتــه
الشاب كيليان مبابي ،حيث ال ـب ـط ـي ـئــة فـ ــي ال ـ ــدوري
املـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــي خ ـس ــر
كان يريد ركله قبل أن
فـيـهــا أرب ــع ن ـقــاط فــي 3
يبعده رجال األمن .وجاء
في بيان االتحاد األوروبي مباريات.
ل ـ ــم يـ ـت ــأخ ــر رون ـ ــال ـ ــدو
أنه ّ
وجه تهمة إلى سلتيك
ب ــافـ ـتـ ـت ــاح ال ـت ـس ـج ـيــل
بـ"غزو امللعب" ،وأنه سيكون
ب ـع ــد ان ـط ــاق ــة جـمـيـلــة
هناك جلسة استماع مع
من ايسكو ثم عرضية
اللجنة األخالقية والتأديبية بـ ـعـ ـي ــدة مـ ــن ال ــويـ ـل ــزي
في  19تشرين األول.
غ ـ ـ ــاري ـ ـ ــث بـ ـ ــايـ ـ ــل ن ـح ــو
القائم البعيد ،تابعها
رون ـ ــال ـ ــدو مـ ــن م ـســافــة
قريبة في الدقيقة .12
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ف ـح ـصــل
ري ــال على ركـلــة ج ــزاء بعد ملسة على
اإلسـ ـب ــان ــي روبـ ــرتـ ــو الغـ ـ ــو ،تــرجـمـهــا

غزوة مشجع

سجل رونالدو هدفه الرقم  92في آخر  89في دوري األبطال (أ ف ب)

رونالدو إلى يمني الحارس الهولندي
ً
بوي فاترمان في الدقيقة  ،51مسجال
هــدفــه الــرقــم  92فــي آخ ــر  89مــع ريــال
في دوري األبطال ،ورفــع رصيده إلى
 107أهداف كرقم قياسي ،في  141في
املسابقة القارية األولى.
وفـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،عـ ــزز ري ـ ــال الـنـتـيـجــة
بـهــدف ثــالــث لقائد دفــاعــه سيرجيو
رامـ ـ ــوس ب ـك ــرة مـقـصـيــة م ــن مـســافــة
ق ــريـ ـب ــة بـ ـع ــد انـ ـط ــاق ــة س ــريـ ـع ــة مــع

لعب كوتينيو مباراته
األولى هذا الموسم
مع ليفربول

الـبــرازيـلــي مــارسـيـلــو ( ،)61ليحسم
املباراة من دون عناء كبير.
وضـ ـ ـم ـ ــن ن ـ ـفـ ــس امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ،ت ـغ ـلــب
تــوتـنـهــام عـلــى بــوروسـيــا دورتـمــونــد
 ،1-3ح ـي ــث ف ـ ـ ّـك ال ـ ـنـ ــادي اإلن ـك ـل ـي ــزي
الـ ـنـ ـح ــس ال ـ ـ ـ ــذي الزم ـ ـ ـ ــه عـ ـل ــى م ـل ـعــب
وي ـم ـب ـل ــي .وسـ ـج ــل ل ـل ـف ــائ ــز الـ ـك ــوري
الـجـنــوبــي س ــون هـيــونــغ ( )4وه ــاري
كاين ( 15و ،)60وللخاسر األوكراني
أندريه يارمولنكو (.)11

وف ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ال ـخ ــام ـس ــة ،ت ـع ــادل
ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي مـ ـ ــع ض ـي ـفــه
إشبيلية اإلسباني .2-2
واستمر غياب صانع العاب ليفربول
ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ف ـي ـل ـي ـب ــي ك ــوت ـي ـن ـي ــوع ــن
الـتـشـكـيـلــة األس ــاس ـي ــة ل ـع ــدم اك ـت ـمــال
جاهزيته البدنية ،لكنه كان هذه املرة
ع ـلــى م ـقــاعــد الــاع ـبــن االحـتـيــاطـيــن
خــافــا لـلـمـبــاراة األخ ـي ــرة ال ـتــي تكبد
فـ ـيـ ـه ــا ف ــريـ ـق ــه خ ـ ـس ـ ــارة مـ ــذلـ ــة أم ـ ــام
مانشستر سيتي بخماسية نظيفة
فــي ال ـ ــدوري املـحـلــي نـهــايــة األس ـبــوع
املـ ــاضـ ــي ،ق ـب ــل أن يـ ـش ــارك مـنـتـصــف
الشوط الثاني.
وسجل لليفربول البرازيلي فيرمينو
( )21وامل ـص ــري مـحـمــد ص ــاح (،)37
وإلشـبـيـلـيــة الـفــرنـســي وس ــام بــن يــدر
( )5واألرجنتيني يواكيم كوريا (.)72
وف ــي م ـبــاراة ثــانـيــة ،ضـمــن املجموعة
ذات ـه ــا ،ت ـعــادل مــاري ـبــور السلوفيني
مــع سـبــارتــاك مــوسـكــو الــروســي .1-1
سجل لألول داميان بوهار ( ،)85بعد
أن تـقــدم الـثــانــي عــن طــريــق ألكسندر
ساميدوف (.)59
أمــا فــي املجموعة الـســادســة ،فسحق
مانشستر سيتي اإلنكليزي مضيفه
ف ـي ـي ـنــورد روتـ ـ ـ ــردام ال ـه ــول ـن ــدي ،0-4
ملحقًا به أقسى خسارة له على ملعبه
فــي دوري األبـ ـط ــال .وجـ ــاءت امل ـبــاراة
باتجاه واحد ،إذ سيطر الـ «سيتيزنز»
عـلــى كــامــل املـ ـب ــاراة .أم ــا عـلــى صعيد
األه ـ ـ ـ ــداف ،ف ـت ـن ــاوب ع ـل ــى تـسـجـيـلـهــا
جــون ستونز ( 2و )63واألرجنتيني
سـيــرجـيــو أغ ــوي ــرو ( )10والـبــرازيـلــي
غابريل خيسوس (.)25
وف ــي م ـب ــاراة ثــانـيــة ضـمــن املجموعة
ذات ـ ـهـ ــا ،ت ـغ ـلــب ش ــاخـ ـت ــار دون ـي ـت ـســك
األوك ـ ــران ـ ــي ع ـل ــى ن ــاب ــول ــي اإلي ـط ــال ــي
 .1-2سجل للفائز البرازيلي تايسون
( )15واألرجنتيني فاسوندو فيريرا
( ،)58وللخاسر البولوني أركاديوش
ميليك ( 72من ركلة جزاء).
وفـ ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة ،ان ـت ـهــت
م ــواج ـه ــة م ــون ــاك ــو ب ـط ــل ف ــرن ـس ــا مــع
ض ـي ـفــه الي ـب ــزي ــغ األملـ ــانـ ــي بــال ـت ـعــادل
 .1-1وسجل ملوناكو البلجيكي يوري
تيليمانز ( ،)34ولاليبزيغ السويدي
إميل فورسبرغ (.)33
أمــا بشيكطاش الـتــركــي ،فحقق فــوزًا
مهمًا على مضيفه بورتو البرتغالي
 .1-3سجل للفائز البرازيلي أندرسون
ت ــالـ ـيـ ـسـ ـك ــا وج ـ ـن ـ ــك ت ـ ـ ــوس ـ ـ ــون ()28
والهولندي راين بابل ( ،)86وللخاسر
س ـجــل ال ـصــرب ــي دوس ـك ــو تــوسـيـتــش
بــرأسـيــة مــن طــريــق الخطأ فــي مرماه
(.)21

الكرة األلمانية

ّ
ريبيري يصب الزيت على النار في ميونيخ
ريبيري خالل
خروجه غاضبًا
عقب استبداله
(غونتر شيفمان
ــ أ ف ب)

بـعــد تـصــريـحــات الـبــولــونــي روبــرت
ً
ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي ال ـت ــي أث ـ ــارت ج ــدال
واس ـعــا فــي بــايــرن مـيــونـيــخ ،كشفت
حــادثــة أخ ــرى خــال م ـبــاراة الفريق
االملــانــي عـلــى أرض ــه أم ــام أنــدرلـخــت
البلجيكي ،في دوري أبطال أوروبا،
عن توتر األجواء في البيت البافاري
بعد أن قام الفرنسي فرانك ريبيري
بسلوك وصف بـ"الصبياني".
وقـ ـ ــد ي ـ ـقـ ــول الـ ـبـ ـع ــض إن هـ ـ ــذا أم ــر
معهود مــن قبل الفرنسي املـعــروف
بسلوكه املثير للجدل أحـيــانــا ،لكن
وبوجود تقارير تكشف عن العالقة
التي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم بني
امل ــدرب اإليـطــالــي كــارلــو أنشيلوتي
ُ
اعتبر ّ
رد فعل ريبيري هذا
والعبيه،
تأكيدًا ملا يتم تناقله من شائعات؛

ف ــاألخ ـي ــر ،ع ـنــد اس ـت ـب ــدال ــه ،تـجــاهــل
مدربه ولم يلتفت إليه مطلقًا ،ثم قام
برمي قميصه على مقعد البدالء.
بـ ــدوره ،أع ــرب أنـشـيـلــوتــي عــن "عــدم
ّ
تفهمه ملا يـجــري" ،موضحًا أنــه قام
ب ــاس ـت ـب ــدال ري ـب ـي ــري ل ـكــونــه حـصــل
ع ـلــى ال ـب ـطــاقــة الـ ـصـ ـف ــراء ،وألن ـ ــه لــم
ي ـ ـ ـشـ ـ ــارك األح ـ ـ ـ ــد فـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات،
مختتمًا كالمه بأنه "سوف يتحدث
إلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــه" .هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـصـ ــريـ ــح اعـ ـتـ ـب ــره
املـتــابـعــون لـلـشــأن ال ـبــافــاري تأكيدًا
لغياب الحوار بني املدرب والالعبني
في الوقت الراهن.
تقييم مباراة أول من أمس كان أيضًا
مــوضــوع خ ــاف؛ فــالـهــولـنــدي أريــن
روبــن انتقد طريقة الفوز ضد فريق
ل ـعــب مـنـقــوصــا م ـنــذ الــدق ـي ـقــة ال ـ ــ،11

ّ
وملح إلى وجود توتر يجب تجاوزه،
ف ــي ح ــن أن امل ــداف ــع نـيـكــاس شــولــه
الــذي شــارك أساسيًا بشكل مفاجئ
مكان ماتس هاملس ،رأى أن املباراة
كانت جيدة .وفــي تعقيب على ذلك،
قال روبن" :لكل الحق في إبداء رأيه".
في هذا الوقت ،خرج نجوم سابقون
ّ
تصرف ريبيري،
في بايرن لينتقدوا
إذ ق ــال ل ــوث ــار مــات ـيــوس" :ال يمكنك
رم ــي قـمـيــص ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ على
مـقــاعــد الـ ـب ــدالء .ه ــذه لـيـســت إش ــارة
جيدة في النادي".
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال مـيـكــايــل بـ ــاالك" :مــا
حـ ــدث ي ـع ـ ّـد م ــن األشـ ـي ــاء الـصـغـيــرة
وغـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـج ـ ـيـ ــدة الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـ ـق ـ ــوم ب ـهــا
ال ــاعـ ـب ــون ،وع ـل ــى اإلدارة وامل ـ ــدرب
الحذر منها".
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رياضة
يوروبا ليغ

ّ
«يوروبا ليغ» بمذاق مر ألرسنال وحلو لميالن
شـ ـع ــور م ـخ ـت ـلــف س ـي ـع ـي ـشــه ك ــل مــن
أرسنال اإلنكليزي وميالن اإليطالي
عـنــدمــا ينطلق مـشــوارهـمــا فــي دور
امل ـج ـمــوعــات ملـســابـقــة "ي ــوروب ــا لـيــغ"
الليلة.
فـ ـ ـ ــاألول ،الـ ـ ــذي ي ــواج ــه ع ـل ــى مـلـعـبــه
كولن األملــانــي ،لــم يعتد إال املشاركة
في دوري األبـطــال .أمــا الثاني ،الذي
ي ـح ــل ض ـي ـفــا ع ـل ــى أوس ـت ــري ــا فـيـيـنــا
الـ ـنـ ـمـ ـس ــوي ،ف ـي ـع ــود إل ـ ــى امل ـش ــارك ــة
الـ ـق ــاري ــة ب ـع ــد ان ـق ـط ــاع م ـن ــذ مــوســم
.2014-2013
وإذا ك ــان ــت مـ ـش ــارك ــة أرسـ ـ ـن ـ ــال فــي
املسابقة القارية الرديفة خطوة الى
الـ ـ ــوراء بــالـنـسـبــة إل ــى ف ــري ــق امل ــدرب
ال ـفــرن ـســي أرسـ ــن فـيـنـغــر الـ ــذي كــان
م ــوج ــودًا ف ــي دوري األبـ ـط ــال خــال
 19موسمًا على الـتــوالــي ،وتحديدًا
م ـنــذ  ،1999-1998ف ــإن م ـي ــان غــاب
ع ــن املـ ـش ــارك ــة الـ ـق ــاري ــة م ـن ــذ مــوســم
 2014-2013حني انتهى مشواره في
الدور الثاني لدوري األبطال على يد
اتلتيكو مدريد اإلسباني.
وتـبــدو الـطــريــق ممهدة أم ــام عمالق
ميالنو لبلوغ الــدور الثاني في أول
مشاركه له في املسابقة منذ موسم
( 2009-2008ك ــان ــت كـ ــأس االت ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ــي حـ ـيـ ـنـ ـه ــا) ،اذ تـضــم
مجموعته الــرابـعــة اوسـتــريــا فيينا
ال ـن ـم ـس ــوي الـ ـ ــذي س ـي ـك ــون الـخـصــم
األول له ،ورييكا الكرواتي وايك اثينا
اليوناني.
مــن جهته ،يــأمــل ارس ـنــال على األقــل
ت ـكــرار سـيـنــاريــو مـشــاركـتــه األخـيــرة
في هذه املسابقة موسم 2000-1999
حــن انتقل اليها مــن دوري األبطال
ن ـت ـي ـج ــة إنـ ـه ــائ ــه دور امل ـج ـم ــوع ــات
ف ــي امل ــرك ــز ال ـث ــال ــث خ ـلــف بــرشـلــونــة
اإلس ـب ــان ــي وف ـيــورن ـت ـي ـنــا اإلي ـط ــال ــي،
وواصـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـشـ ـ ــواره حـ ـت ــى املـ ـ ـب ـ ــاراة
النهائية.
لكن النادي اللندني يتمنى بطبيعة
ال ـح ــال أن ي ــرى الـتـتــويــج ف ــي نهاية
الـ ـط ــري ــق ،خ ــاف ــا لـ ـع ــام  2000حــن
خـســر بــركــات الـتــرجـيــح ام ــام غلطة
س ــراي التركي بعد تعادلهما سلبًا
فـ ــي ال ــوقـ ـت ــن األص ـ ـلـ ــي واإلضـ ــافـ ــي.
وي ـخ ــوض "املــدف ـع ـج ـيــة" اول م ـبــاراة
على أرضـهــم ضــد كــولــن األملــانــي في

اط ــار املـجـمــوعــة الـثــامـنــة الـتــي تضم
باتي باريسوف البيالروسي وريــد
ستار بلغراد الصربي.
وه ـنــا بــرنــامــج امل ـب ــاري ــات (بـتــوقـيــت
بيروت):
 املجموعة األولى:ف ـ ـ ـيـ ـ ــاريـ ـ ــال اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي  -أس ـ ـتـ ــانـ ــا
الكازاخستاني ()20,00
سالفيا بــراغ التشيكي  -ماكابي تل
أبيب اإلسرائيلي ()20,00
 املجموعة الثانية:دينامو كييف األوكراني  -سكندربو
األلباني ()20,00
يــانــغ بــويــز الـســويـســري  -بــارتـيــزان
بلغراد الصربي ()20,00
 املجموعة الثالثة:هــوف ـن ـهــايــم األملـ ــانـ ــي  -سـبــورتـيـنــغ
براغا البرتغالي ()20,00
باشاك شهير التركي  -لودوغوريتس
البلغاري ()20,00
 املجموعة الرابعة:أوس ـتــريــا فيينا الـنـمـســوي  -ميالن

اإليطالي ()20,00
رييكا الكرواتي  -أيك أثينا اليوناني
()20,00
 املجموعة الخامسة:أتاالنتا اإليطالي  -إفرتون اإلنكليزي
()20,00
أبــولــون ليماسول القبرصي  -ليون
الفرنسي ()20,00
 املجموعة السادسة:كوبنهاغن الدنماركي  -لوكوموتيف
موسكو الروسي ()20,00
زلني التشيكي  -شيريف تيراسبول
املولدافي ()20,00
 املجموعة السابعة:شـ ـتـ ـي ــوا بـ ــوخـ ــارسـ ــت ال ـ ــروم ـ ــان ـ ــي -
فيكتوريا بلزن التشيكي ()22,05
هـبــوعـيــل بـئــر الـسـبــع اإلســرائ ـي ـلــي -
لوغانو السويسري ()22,05
 املجموعة الثامنة:أرس ـنــال اإلنـكـلـيــزي  -كــولــن األملــانــي
()22,05
ري ــد سـتــار بـلـغــراد الـصــربــي  -باتي

بوريسوف البيالروسي ()22,05
 املجموعة التاسعة:مرسيليا الـفــرنـســي  -كــونـيــا سبور
التركي ()22,05
فيتوريا غيمارايش البرتغالي  -ريد
ُبل سالزبورغ النمسوي ()22,05
 املجموعة العاشرة:هيرتا برلني األملاني  -أتلتيك بلباو
اإلسباني ()22,05
زوريـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ــوهـ ــان ـ ـسـ ــك األوك ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي -
أوسترسوند السويدي ()22,05
 املجموعة الحادية عشرة:فيتيس أرنهايم الهولندي  -التسيو
اإليطالي ()22,05
زولـ ــت فــاري ـغ ـيــم الـبـلـجـيـكــي  -نيس
الفرنسي ()22,05
 املجموعة الثانية عشرة:ريـ ـ ـ ـ ــال س ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــداد اإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي -
روزنبورغ النروجي ()22,05
فـ ـ ـ ـ ــاردار امل ـ ـقـ ــدونـ ــي  -زيـ ـنـ ـي ــت س ــان
بطرسبرغ الروسي (.)22,05

أصداء عالمية

احتمال غياب بوغبا ألسابيع

يحتمل أن يغيب الفرنسي بول بوغبا ألسابيع
جراء اإلصابة التي تعرض لها في مباراة
مانشستر يونايتد أمام بازل السويسري
في دوري أبطال أوروبا ،بحسب ما ملح مدربه
البرتغالي جوزيه مورينيو .واضطر مورينيو
إلى اخراج بوغبا في الدقيقة  18لتعرضه
إلصابة في الفخذ ،وهو قال ان اإلصابة على
ما يبدو في العضلة الخلفية.

«البوندسليغا» يلحق
بـ «البريميير ليغ»

أكد رئيس رابطة الدوري األملاني لكرة القدم
رينهارد راوبال ،خالل مقابلة مع صحيفة
"بيلد" األملانية ،أن الرابطة تعتزم إجراء
تصويت لألندية من أجل تقصير مدة سوق
االنتقاالت الصيفية على غرار نظيرتها
ّ
وستصوت األندية األملانية
اإلنكليزية.
املحترفة البالغ عددها  36ناديًا على هذا
االقتراح في جمعيتها العمومية املقررة في
كانون األول املقبل إلقفال باب االنتقاالت قبل
انطالق البطولة.

المعجزة»
«الفتى
ّ
موكوكو يحير ألمانيا

اعتاد أرسنال المشاركة في دوري األبطال (إيان كينغتون ــ أ ف ب)

سجل اليافع األملاني يوسوفا موكوكو (12
َ
عامًا) هدفي بالده خالل الفوز على النمسا
 1-2أمس ،في مباراته الدولية الثانية مع
منتخب تحت  16عامًا.
وموكوكو الذي يلعب لبوروسيا دورتموند،
هو هداف بطولة أملانيا تحت  17عامًا (13
هدفًا في  5مباريات) ،وقد ولد في العاصمة
الكاميرونية ياوندي ،وال يزال الكثير من
املراقبني يشككون بعمره الحقيقي ،لكن
االتحاد األملاني أكد تاريخ ميالده بموجب
وثيقة صادرة عن القنصلية األملانية في
ياوندي عام .2004
وخصصت صحيفة بيلد الواسعة االنتشار
تقريرًا في ملحقها الرياضي األحد عن
املوهبة الباكرة تحت عنوان "هل يبلغ هذا
الطفل املوهوب فقط  12عامًا؟".
ّ
ويصر والد الالعب على أنه سجل ولده
مباشرة بعد الوالدة في السفارة األملانية في
ياوندي ،ولديه شهادة والدة أملانية ،فيما أشار
االتحاد األملاني الى انه يعتمد في هذه املسألة
على التفاصيل املقدمة من النادي الذي ينتمي
اليه الالعب.

موسم إضافي لبوتاس
مع مرسيدس

السلة اللبنانية

هومنتمن وبيروت إلى نصف نهائي «الحريري»
حـ ـس ــم فـ ــريـ ــق ه ــوم ـن ـت ـم ــن ،ح ــام ــل
الـلـقــب ،ص ــدارة املـجـمــوعــة الثانية
لـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـ ـ ــراح ـ ـ ــل حـ ـ ـس ـ ــام الـ ــديـ ــن
الحريري املقامة على ملعب قاعة
ص ــائ ــب س ــام ف ــي املـ ـن ــارة ،ب ـفــوزه
ع ـل ــى اي ـ ــك الرنـ ـك ــا ال ـق ـب ــرص ــي -71
 ،65وتــأهــل بالعالمة الكاملة إلى
الــدور نصف النهائي برفقة فريق
بيروت ،ثاني املجموعة ،الــذي فاز
عـلــى املـجـمــع الـبـتــرولــي الـجــزائــري
.83-96
فـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة األول ـ ـ ـ ــى ،ك ـ ــان وال ـت ــر
ه ـ ـ ـ ــودج األف ـ ـض ـ ــل م ـ ــع  19ن ـق ـط ــة،
وأضاف مايك فرايزر  14نقطة و14
متابعة ،وإيـلــي شمعون  13نقطة
وه ــاي ــك قـيــومـجـيــان  11نـقـطــة و5
متابعات.
وم ـ ـ ــن ال ـ ـفـ ــريـ ــق الـ ـقـ ـب ــرص ــي س ـجــل
ديمترو تاسيتش  14نقطة.
وفــي املـبــاراة الثانية ،تألق فيتيل
ســول ـس ـك ـيــس م ــن بـ ـي ــروت وسـجــل
 26نقطة مع  5متابعات ،وأضــاف
ب ـ ــاس ـ ــل ب ـ ــوج ـ ــي  22نـ ـقـ ـط ــة مـ ـ ــع 8
مـتــابـعــات ،كـيــون بــوســت  15نقطة
و 7متابعات وكريس كراوفورد 21
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نقطة مع  6متابعات و 4تمريرات
حاسمة.
ومن الفريق الجزائري سجل محمد
ح ــارات  23نقطة مــع  4مـتــابـعــات،
وأض ـ ـ ــاف ع ـب ــد الـ ـل ــه ح ـمــدي ـنــي 14
نقطة و 4متابعات منير بن زغالة
صراع على الكرة تحت سلة هومنتمن

 10ن ـق ــاط و 7م ـتــاب ـعــات ويــانـيــس
مصطافي  11نقطة.
ويلعب اليوم في املباراة األولى من
الـ ــدور نـصــف الـنـهــائــي هومنتمن
ب ـمــواج ـهــة ش ـيــركــاســي األوك ــران ــي
( ،)17:30وف ـ ـ ــي الـ ـث ــانـ ـي ــة ي ـل ـعــب

ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي أم ـ ـ ـ ــام فـ ــريـ ــق بـ ـي ــروت
( )20:30وال ـفــائــزان يلتقيان على
اللقب يوم الجمعة.
م ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أع ـ ـل ـ ــن ن ـ ـ ــادي
الشانفيل رسميًا عن جهازه الفني
وتشكيلة فريق كرة السلة للرجال
الذي سيدافع عن ألوانه في موسم
 2018-2017خالل حفل حاشد أقيم
في مقر النادي اللبناني للسيارات
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــة ،وهـ ـ ــي عـ ـل ــى ال ـن ـح ــو
اآلت ـ ــي :غ ـس ــان ســرك ـيــس (م ـ ــدرب)،
رالـ ــف ســرك ـيــس (م ـ ــدرب م ـســاعــد)،
إيـلــي حـجــار (لـيــاقــة بــدنـيــة) ،إيلي
رعد (معالج فيزيائي) ،إيلي رستم
(ق ــائ ــد ال ـف ــري ــق) ،ف ـ ــادي الـخـطـيــب،
أح ـم ــد إب ــراه ـي ــم (ن ـج ــم ك ــرة الـسـلــة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ال ـ ـ ـ ــذي غ ـي ـب ـت ــه ل ـج ـنــة
املـنـتـخـبــات الــوطـنـيــة عــن منتخب
لـ ـبـ ـن ــان ح ـس ـب ـم ــا قـ ـ ــال أمـ ـ ــن ال ـس ــر
خالد مجاعص) ،سيمون ضرغام،
دان ـيــال ف ــارس ،نــديــم ح ــاوي ،علي
ف ـ ـ ــرح ـ ـ ــات ،جـ ـ ـ ــون عـ ـ ــاصـ ـ ــي ،أح ـم ــد
سبيتي ،ألبير زينون ،مايك حداد،
باتريك رامبرت ،جاسنت هاوكينز
وجوندري جيفيرسون (العبون).

مدد فريق مرسيدس املنافس في بطولة العالم
لسباقات الفورموال  ،1عقد سائقه الفنلندي
فالتيري بوتاس حتى نهاية موسم ،2018
ّ
املشجع الذي قدمه حتى اآلن
وذلك بعد األداء
في موسمه األول مع مرسيدس ،حيث فاز
بسباقني وصعد إلى منصة التتويج في 7
سباقات أخرى من أصل .13

اليكرز ّ
يكرم براينت

اتخذ لوس أنجلس اليكرز قرارًا بتكريم
األسطورة كوبي براينت من خالل سحب
الرقمني اللذين حملهما على قميصه خالل
األعوام الطويلة مع الفريق ،وذلك في  18كانون
األول خالل املباراة املقررة ضد الجار غولدن
ستايت ووريرز ،بحسب ما أعلن النادي.
من جهة أخرى ،انضم غولدن ستايت
إلى نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم
بتوقيعه عقد رعاية مع شركة "راكوتن"
اليابانية ،الرائدة عامليًا في مجال التجارة
اإللكترونية واالتصاالت واملحتويات الرقمية
وتكنولوجيا املعلومات للخدمات املالية
للمستهلكني والشركات ،حيث سيكون اسم
الشركة على قميصه بعدما سمحت رابطة
الدوري أخيرًا للفرق بوضع أسماء رعاتها
على قمصانها.
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ثقافة وناس

سينما

«قضية رقم »23
أمام محكمة الجمهور

زياد دويري يعيـ

إنعزالية وركاكة
بيار أبي صعب
ّ
«قضية رقم  »23بمعزل عن الخناقة التي أثيرت حول صاحبه
يصعب الكالم عن
زياد دويري .بالدرجة األولى بسبب صخب املعركة التي ما زال غبارها يتصاعد.
للمرة األولى نواة ما يمكن أن ّ
لقد أفرزت ّ
نسميه «لوبي التطبيع» في لبنان .لوبي،
ّ
غير معلن طبعًا ،يختبئ غالبًا خلف خـطــاب «ال ـحــريــة» .وتـلــك ال ـنــواة مجبولة
ّ
بعصبيات وأجندات ومصالح وأنـجــي_أوزات مختلفة ،مغلفة بكتلة كبيرة ،غير
متجانسة ،تدافع عن حق «الفنان» في ممارسة االبداع «بمعزل عن السياسة» ،أي
تصوير محايد… ّأما الذين اعتبروا
التعامل مع اسرائيل كدولة جوار ،أو أستديو
ّ
أننا ،بنقاشنا االستباقي ،عكرنا األجواء على عمل فني بريء تجشم املشقات للقاء
جمهوره ،ففاتهم أن عودة السينمائي ّ
ّ
الثقافية ،في بلد يحترم
املطبع إلى الساحة
ّ
نفسه ،كانت يفترض أن تكون مشروطة بتصفية حساب (ولو رمزية) مع املاضي
َ
اآلثم .لكن النظام السياسي البائس ،امللزم بحماية مختلف أشكال املتعاونني ،أحاط
ّ
«فناننا العاملي» بحصانة منعت النقاش من الذهاب إلــى نهاياته .علمًا أن هذا
النقاش هو الشرط األساسي ألي «مصالحة» حقيقية ،إذا صدقنا أن فيلم دويري
الجديد عن املصالحة .أما الذين عابوا علينا أننا ّ
«روجـنــا» للفيلم عبر مساءلة
صاحبه ،فيجهلون ّربما أن النقاش الفكري ال يقوم على حسابات السوق ،بل على
أخالقية .وهنيئًا للفيلم إذا ّ
ّ
أحبه الجمهور ،وهو يقوم لألمانة
مبادئ وضرورات
ّ
على الحضور املمتاز لحفنة من املمثالت واملمثلني الذين يستحقون التحية (عادل
كــرم ،كامل الباشا ،ريتا حايك ،كميل سالمة ،ديــامــان أبــو عبود ،طــال الجردي،
شويري…) .بل هنيئًا له جائزة «أوسكار
جوليا قصار ،رفعت طربيه ،كريستني
ّ
الفيلم األجنبي» إذا كان سيفوز به ،رغم هزاله الفني ،نكاية بـ«محور الشر».
لكن هناك سبب آخــر ،جــوهــري ،يجعل من الصعب تناول فيلم دوي ــري الجديد،
بمعزل عن الجدل املثار ّحول املخرج وخطابه وممارساته .يوجد رابط عضوي، ،
ّ
ّ
الوعظية
متجسدان في السذاجة
بني الفيلم وصاحبه .خفة دويري وعدم نضجه
ّ
واألسلوبية للعمل ،وهي تثقل كاهله وتأخذنا إلى ذروات هاذية( .مشهد استدعاء
رئيس الجمهورية للفلسطيني والـقــواتــي وفشله فــي حــل الـنــزاع الــذي سيشعل
ّ
البلد ،مذهل بهبله) .أما السردية التي يتلطى خلفها دويري (رضعت حب فلسطني
في البيت مع حليب ّأمي ثم ابتعدت كي أكتشف اآلخر) ،فتأخذه من «االسرائيلي
الطيب» الذي «اكتشفه» في تل أبيب  2010إلى «املسيحي» ّاملذعور الذي سيكتشفه
ّ
ّ
في ّ
الفلسطينية
القضية
فسوح  .2016دويري ذهب إلى إسرائيل وأنسن العدو ،ولف
ّ
بشراشف «نظيفة» ،في فيلمه السابق .،وفي «قضية رقم  »23يمجد «بشير» ويلبس
ّ
الجميل الــذي تعامل
قفازين أبيضني ليقدم صــورة سلبية للفلسطيني .بشير
مثل دويري مع إسرائيل ،هو البطل املضمر لهذا الفيلم ،مع وريثه سمير جعجع
طبعًا .واملقاربة امللتبسة للشعب الفلسطيني في «الصدمة» («الشعب االسرائيلي»
ّ
ضحية بقدر ما أنتم ضحايا) ،تجد امتدادها في فيلمه الجديد الــذي كتبه مع
ّ
جويل توما .في الظاهر يحاول أن «يفهم» الفلسطيني ويدافع عنه ،بل يخصه
بنهاية سعيدة لن نفصح عنها هنا .فيما الخطاب الضمني الرابض الذي يعشش
في الالوعي ،ليس إال استنساخًا للخطاب االنعزالي اللبناني ،إذ يربط بني صورة
ّ
االهلية أخرج لنا دويري «الدامور»
«الفلسطيني» واملجزرة .من كل مجازر الحرب
ّ
في الربع ساعة األخيرة وبنى عليها الفرز الحقيقي بني الطيب والشرير (لو اختار
ً
مجزرة إهدن مثال لتغيرت الوجهة الدرامية وصار القاتل بشير وسمير ،لو أخذ
ّ
مجازر صبرا وشاتيال لصار بطله «طوني» هو ذابح العزل مع جماعة حبيقة).
ّ
املتفرج يخرج مسكونًا بصور مجزرة الدامور .ال رابط
البنية الدرامية للفيلم تجعل
ّ
بني مرتكبيها ،و «ياسر» الفلسطيني اآلتي من الكويت الى مخيم مار إلياس .تلك
ّ
الفلسطينية .لن يبقى في ذهننا
هي الزعبرة ،والتالعب السياسي ألبلسة القضية
ّ
إال كلمات محامي عادل كرم «القواتي» :املسيحيون هم الضحية التي ال يحق لها أن
فيما الفلسطيني يشكو معاناته ليل نهار ثم… يذبح «املسيحيني»
تصرخ آالمهاّ ،
في وقت فراغه .إنها فلسفة الفيلم التي ال تبتعد كثيرًا عن أفكار منتجه أنطون
صحناوي ،وال تصدم طبعًا مشاعر منتجته جولي غاييه.
ّ
نتذكر فجأة كل ارتكابات الرقابة (املرفوضة أساسًا) بحق أفالم رين متري وسيمون
ّ
بحجة «اث ـ ّـارة النعرات األهلية» .فيما أجيز ّفيلم
الهبر ودانـيــال عربيد وغيرهم،
دويــري ،وهو تجسيد لـ«الفتنة األهلية» .لكنه فيلم ولد وفي فمه ملعقة من فضة.
ّ
البندقية ،وجائزة أفضل ممثل،
منتجه ّأمن له كل شيء :اجازة العرض ،واملشاركة في
والترشح لألوسكار ّ
بهمة وزيــر الثقافة الدكتور غطاس خــوري .بل أن «حزقيال»
ّ
ّ
صحناوي ،شحن الوزير في طائرته الخاصة ،كهدية لطفله املعجزة .مهمة معاليه
ّ
الجمهورية ،وذلك من قدس
كانت أن يغسل دويري من «خطاياه» ،ويمنحه بركات
أقداس السينما وعلى مرأى من الكاميرات… ثم أقفل الوزير عائدًا على منت الطائرة
نفسها ،من دون أن يكترث لألفالم اللبنانية األخرى املشاركة في املهرجان!
ّ
الغربية» ،يواصل
الصبي الشقي الذي أدهشنا ذات يوم بعيد بباكورته «بيروت
ّ
ارتـقــاء سلم املـجــد .لكن فيلمه الجديد الــذي تــدور مشاهده الحاسمة فــي «قاعة
ّ
محكمة» (هذا الفخ السينمائي القاتل) ،مخيب قياسًا إلى االعمال السابقة .ويشكو
ّ
تلفزيونية أحـيــانــا .يبالغ دوي ــري فــي اعـطــاء الـ ــدروس ،ون ــرى الحبال
مــن ركــاكــة
الغليظة التي ّ
يحرك بها أحــداثــه ،وقلم الحبر الصيني الــذي يكتب فيه حواراته
ّ
ّ
أخالقية .ما يجعل فضل املمثلني مضاعفًا في ّ
تقمص
الوعظية لخدمة أطروحة
ّ
الشخصيات وعيش املواقف الذهنية .زياد دويــري لم يتجاوز نزق املراهقة ،ولم
ّ
والعاملية ،أفضى إلى
ينضج تمامًا على املستوى اإلبداعي ،لكن طموحه للنجاح
ّ
ّ
سياسية مقلقة وخطيرة .ما ّ
يفسر هذا الفصام بني ما يدعيه ،وما يصوره
خيارات
ّ
ّ
حقًا .أكاذيب دويري حني يشرح أعماله ويبرر ممارساته ،توازيها زعبراته الفنية
ّ
ّ
واختزاالته الدرامية .في «بيروت الغربية» يدفعه جموحه الوطني الى مقاطعة
النشيد الوطني الفرنسي في الليسيه الفرنسي لتأدية النشيد الوطني اللبناني.
لكن منذ متى ينشدون «املارسييز» قبل الصفوف في الليسيه؟ في «الصدمة»
استدرجه كاتب الــروايــة ياسمينا خضرا إلــى تــزويــرات صغيرة تنسف القصة:
ّ
ّ
مسيحية من الطبقة الوسطى ينصحها الكاهن باختيار طريق
«االنتحارية» هي
الفداء! وها هو في فيلمه الجديد ينقل القصر الجمهوري من بعبدا ،إلى… «قصر
الصنوبر» ،مقر السفير الفرنسي في بيروت .في هذا التماهي امللتبس يكمن ّربما
ّ
ّ
مستقبله،
مرجعيته الحقيقية عند «الخواجه»… هنا
«سر» الظاهرة .زياد دويري
ّ
وهنا مصدر تمويله ،وآفاق نجاحه .مهما كلفه ذلك ،الوقوع في االسفاف الفني،
واالبتعاد عن «فلسطني» التي «رضعها في بيته» .يا ضيعان املوهبة ،يا ضيعان
الحليب!

من «بيروت الغربية» إلى «مخيم مار الياس» ...أين أص ـ
بانة بيضون
عـ ـش ــرون س ـن ــة ت ـقــري ـبــا ت ـف ـصــل بــن
فيلمي زياد دويري «بيروت الغربية»
و«ق ـض ـي ــة رق ـ ــم ( »23أو اإلهـ ــانـ ــة»)
الــذي يطرح الـيــوم فــي الـصــاالت .في
«بـ ـي ــروت ال ـغــرب ـيــة» ( ،)1998ي ــروي
دوي ـ ــري جــان ـبــا م ــن ال ـح ــرب األهـلـيــة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال م ـ ـغـ ــامـ ــرات
أبـ ـط ــال ــه املـ ــراه ـ ـقـ ــن .حـ ـ ــاز ال ـش ــري ــط
ح ـي ـن ـهــا «جـ ــائـ ــزة ف ــرن ـس ــوا شــال ـيــه»
ف ــي «مـ ـه ــرج ــان كـ ــان ال ـس ـي ـن ـمــائــي»،
ّ
وك ـ ـ ــان أول أفـ ــامـ ــه وشـ ــكـ ــل ت ـجــربــة
اسـتـثـنــائـيــة ،طـبـعــت ذاكـ ــرة املـشــاهــد

التفصيل الذي ينطلق منه لبناء
فيلمه ،وكيفية تطور األزمة
الفتان من حيث الطرافة الذكية
اللبناني ،بــاألخــص جيل الـحــرب أو
ما بعد الحرب .ذلك الجيل الذي نشأ
تقريبًا في الال -مكان على غرار بطل
الدويري الذي كان يستكشف في ما
تبقى من بيروت ،ذاكرة مدينة أخرى،
يحاول إعادة تشكيلها في مخيلته.
م ـن ــذ ف ـي ـل ـمــه األول ،ت ـت ـضــح م ـه ــارة
دوي ـ ـ ـ ــري فـ ــي ال ـ ـسـ ــرد ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي،
بموهبة قصاص يجيد إخفاء نفسه
أو تــدخـلــه فــي الـعـمــل ،وه ــذا مــا ميز
«ويـ ـس ــت بـ ـي ــروت» ع ــن أف ـ ــام أخ ــرى
تناولت الـحــرب اللبنانية .استطاع
دوي ـ ـ ـ ــري ح ـي ـن ـه ــا تـ ـ ـج ـ ــاوز ال ـف ـق ــاع ــة
ال ـض ـخ ـم ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـك ـل ـه ــا الـ ـح ــرب
وضبابية الخطاب السياسي ،ليقدم
فـيـلـمــا روائ ـي ــا ب ـحــق .بـمـعـنــى أن ــه لم
يقع في فخ مسرحتها أو تلخيصها
ضمن إطار روائي .شخصية املراهق
أو املراهقة بدت املفضلة لدويري في
بداياته ،بالزخم والتكثيف الدرامي
الذي يتيحه بناء هذه الشخصيات،
ك ــالـ ـت ــوق ل ـل ـح ــري ــة واالسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف،

وال ـت ـبــاس ال ـت ـجــارب األولـ ــى كـمــا في
ش ـخ ـص ـي ــة لـ ـي ــا ف ـ ــي ف ـي ـل ـم ــه «ل ـي ــا
تقول» ( ،)2004املراهقة التي تختلق
لنفسها شخصية أخــرى أكثر إثــارة
لتهرب من بؤس حياتها.
ب ـع ــده ــا ،ان ـت ـقــل دويـ ـ ــري إلـ ــى ال ـطــرح
الـسـيــاســي ،حـيــث الـبـطــل فلسطيني
ابتداء من «الصدمة» ومن ثم «قضية
رقم « .»23الصدمة» ( )2012املقتبس
ع ـ ــن رواي ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ي ــاس ـم ـي ـن ــا
خ ـ ـض ـ ــرا الـ ـ ـشـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــرة ،ي ـ ـ ـ ـ ــروي ق ـص ــة
طبيب مــن فلسطينيي ال ـ  48يعيش
بتجانس هــو و زوجـتــه مــع املجتمع
اإلس ــرائ ـي ـل ــي الـ ــذي ي ـق ــدر إن ـج ــازات ــه،
إل ــى أن يكتشف بـعــد تفجير يحدث
ف ــي ت ــل أب ـيــب أن زوج ـت ــه ه ــي منفذة
العملية .ورغ ــم اخ ـتــاف ه ــذا الفيلم
الـجــذري عــن أعـمــال دوي ــري السابقة
مــن حـيــث الحبكة واالل ـت ـبــاســات ،إال
ّ
أن امل ـخ ــرج حــافــظ عـلــى أس ـلــوبــه في
الـســرد فــي تـصــوره لــروايــة ياسمينا
خ ـ ـضـ ــرا .رغ ـ ــم أنـ ـه ــا م ـس ـت ّــوح ــاة مــن
الواقع الفلسطسيني ،إال أنه ال يمكن
تـحـمـيـلـهــا فـعـلـيــا ث ـقــل تـمـثـيـلــه .هي
توظف عناصر من ذلك الواقع لخلق
م ــا ن ـس ـت ـط ـيــع ت ـس ـم ـي ـتــه بــال ـتــرك ـي ـبــة
ال ــروائ ـي ــة ال ـنــاج ـحــة والـجـمــاهـيــريــة.
وفـ ـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ربـ ـ ـم ـ ــا ال ـ ـت ـ ـقـ ــى امل ـ ـخـ ــرج
وال ــروائ ــي فــي ال ــرؤي ــة ،وخصوصية
املعالجة السينمائية التي اعتمدها
دوي ـ ـ ــري تـ ـع ــود إل ـ ــى ج ـم ــال ـي ــة ال ـل ـغــة
السينمائية ال ـتــي ت ـغــرق الـفـيـلــم في
حــالــة مــن املـيــانـكــولـيــا والـضـبــابـيــة،
بخاصة اللقطات التي تصور املدينة
وط ــرق ــاتـ ـه ــا أو فـ ــي ه ـن ــدس ــة امل ـك ــان
الـتــي تـعـ ّـبــر عــن الـعــاقــة املـتــأزمــة مع
املـكــان وأزم ــة االنتماء التي يعانيها
البطل .بخالف الروائي ،يمكن القول
إن الـخـطــاب السياسي ال ــذي يتبناه
الفيلم ال يخلو مــن االلـتـبــاس .يعود
ذلك االلتباس إلى أسلوب املخرج في
تـصــويــر تــل أب ـيــب ،وسـيــاســة الــدولــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة عـمــومــا ون ــزع ــة الفيلم

إلى اتخاذ ما يمكن تسميته باملوقف
الــروائــي -الـحـيــادي فــي السجال كما
يظهر من خالل الحوار والسيناريو.
لـ ـك ــن هـ ــل ي ـم ـك ــن الـ ـحـ ـك ــم عـ ـل ــى عـمــل
حصرًا من خــال الخطاب السياسي
الـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـبـ ـن ــاه؟ ب ــال ـط ـب ــع ال ،ك ــذل ــك
ه ــل ي ـم ـكــن ت ـجــاهــل ت ـمــامــا ال ـخ ـطــاب
السياسي الذي يتبناه العمل؟ أيضًا
ال .لكن الحكم على وجهة نظر املخرج
يـجــب أن يـتــأتــى مــن مـشــاهــدة العمل
نفسه .وإذا مــا كــان يــدخــل فــي خانة
م ـع ـي ـنــة ،ف ـهــو ال ـش ــق امل ـت ـع ـلــق بـمــدى
مصداقية الـطــرح ،ويـعــود للمشاهد
تقييم ذل ــك .نـعــود إلــى فيلم «قضية
رق ـ ــم  .»23ف ــي ه ـ ــذا ال ـع ـم ــل ،يـسـتـنــد
دويـ ــري إل ــى ن ــزاع ف ــردي ي ـحــدث بني
رجـ ـل ــن ،أح ــده ـم ــا الجـ ــئ فلسطيني
ف ــي لـبـنــان (ك ــام ــل ال ـبــاشــا الـ ــذي نــال
جائزة أفضل ممثل لدوره في الفيلم
في «مهرجان البندقية السينمائي»)
واآلخر لبناني من الطائفة املسيحية
(ع ــادل ك ــرم) .يـتـطــور ال ـنــزاع ليشغل
الرأي العام ويصل إلى املحكمة التي
يوظفها دويري ،ليقوم بما هو أشبه
بـمــراجـعــة لسجل ال ـحــرب اللبنانية.
يـ ـض ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ف ـ ــي م ــواج ـه ــة
«ال ـق ــوت ـج ــي» ،بــاح ـثــا ف ــي أح ـق ـيــة كل
م ـن ـه ـمــا ف ــي ت ـم ـث ـيــل دور ال ـض ـح ـيــة.
الـتـفـصـيــل الـ ــذي يـنـطـلــق م ـنــه لـبـنــاء
فيلمه ،وكيفية تـطــور األزم ــة الفتان
من حيث الطرافة الذكية .لكن إحدى
مشاكل الفيلم ،قد تكون قاعة املحكمة
الــذي تغرق الشريط في مساحة هي
بعيدة عن الجمالية السينمائية التي
اعـتــدنــاهــا فــي سينما دوي ــري .األمــر
اآلخر الذي يميز سينما دويري ،هو
العالم الداخلي الذي يتمثل من خالل
لغته السينمائية بصريًا .عالم يبنيه
ل ـش ـخ ـص ـيــاتــه ،وهـ ــو ي ـب ــدو ه ـنــا أقــل
تبلورًا ،إذ يركز على املحاكمة .ورغم
بـعــض الـلـقـطــات الــذكـيــة فــي ال ـحــوار،
ّ
إال أن الخطاب السياسي فــي الفيلم
على األقــل ليس نقطة قوته الفعلية.
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ــد إشعال «الحرب األهلية»

عادل كرم وكامل الباشا في الفيلم

ــبحت الدهشة؟
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،نـ ـ ــرى ملـ ـح ــات ج ـم ـي ـل ــة مــن
العالم السينمائي الخاص بدويري،
صــوب النهاية ،في عــودة البطل إلى
ً
الــدامــور التي هجر منها طفال اثناء
ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة ،واس ـت ـل ـق ــائ ــه بــن
ب ـســاتــن امل ـ ــوز فـيـمــا ال ـش ـمــس تلفح
جبينه .مشكلة الـخـطــاب السياسي
فـعـلـيــا ت ـك ـمــن ف ــي تـبـسـيـطــه لــأمــور
أو م ـحــدودي ـتــه ف ــي ت ـن ــاول مــوضــوع
الحرب األهلية اللبنانية .وقد يعود
ذل ــك لـلـخـيــار ال ــروائ ــي الـ ــذي ينطلق
منه املخرج لتطوير حبكته ،وحصر
الـصــراع واملــواجـهــة بــن الفلسطيني
والـقــوتـجــي .لـكــن اعـتـبــار أن الـصــراع
بني االثنني يختصر الحرب اللبنانية،
يتناسى أن تلك األخيرة كانت حربًا
أهلية وطائفية فــي الــدرجــة األول ــى،
ولـ ـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــن حـ ـ ـصـ ـ ـرًا بـ ـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ــي
املـسـيـحــي والـفـلـسـطـيـنــي الـ ـق ــادم .إن
ك ــان لــأخ ـيــر دور ف ــاع ــل ف ـي ـهــا ،فهو
ً
تظهير االنقسام الحاصل فعال بني
اللبنانيني أنـفـسـهــم .ه ــذا بــاإلضــافــة
إلى املرافعة األخيرة في املحكمة التي
تتحول فجأة إلى خطاب إنشائي عن
ضــرورة املسامحة واالع ـتــذار .إحدى
الـ ـنـ ـق ــاط ال ــافـ ـت ــة أيـ ـض ــا هـ ــي كـيـفـيــة
تمثيل الطبقة السياسية الحاكمة،
فـ ـ ـس ـ ــواء س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع أو رئ ـي ــس
الـجـمـهــوريــة ي ـب ــدوان لـلـطــرافــة أقــرب
إل ـ ــى صـ ـ ــورة غ ــان ــدي ف ــي دعــوت ـه ـمــا
ّ
للتسامح وحــل الـنــزاع .ولـعــل موقف
املـ ـش ــاه ــد ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـ ــدى م ـشــاهــدة
الفيلم ،سيختلف عــن رؤي ــة الغريب
له ،فمن الصعب أن يفصل بينه وبني
الــواقــع الـسـيــاســي الـحــالــي .مــن جهة
الـتـمـثـيــل ،ي ـق ـ ّـدم املـمـثــل الفلسطيني
كامل الباشا أداء متينًا ،وهو األكثر
عـفــويــة بــن املـمـثـلــن .أم ــا مــا لــم يكن
متوقعًا ،فهو ريتا حايك الــذي يبرز
أداؤها بني املمثلني.
«ق ـض ـي ــة رقـ ــم  :»23ب ـ ــدءًا م ــن الـ ـي ــوم فــي
الصاالت اللبنانية

عادل كرم وريتا حايك في العمل

هكذا إذًا :الفلسطينيون بال أصل واللبناني «غفور رحيم»
عبدالرحمن جاسم
هـ ــي حـ ـك ــاي ــة «إهـ ـ ــانـ ـ ــة» ت ـج ـم ــع بــن
اث ـن ــن :ل ـب ـنــانــي م ــن ح ــزب «ال ـق ــوات
اللبنانية» ،وفلسطيني -لبناني من
«مـخـ ّـيــم مــار ال ـيــاس» .تكبر اإلهــانــة
ل ـت ـت ـح ـ ّـول صـ ــراعـ ــا قـ ــد ي ـف ـض ــي إل ــى
ـرب أهـلـيــة .هــذه هــي حـكــايــة فيلم
حـ ٍ
«اإلهانة» لزياد دويري.
«يا ريتني فلسطيني» يكرر طوني
ّ
حــنــا (ع ــادل كــرم) هــذه الــازمــة أكثر
م ــن م ـ ـ ّـرة .إن ـه ــا الـجـمـلــة «الـخـلـبـيــة»
التي يداعب بها زياد دويري خيال
بـعــض الشوفينيني فــي لـبـنــان (وال

تميزت ريتا حايك بأداء متقن..
وكميل سالمة إحدى نقاط
القوة في الشريط
ن ـق ـصــد ط ــائ ـف ــة أو ج ـم ــاع ــة مـعـيـنــة
ف ـ ـقـ ــط) .دائ ـ ـمـ ــا ك ـ ــان «ال ـ ـغـ ــريـ ــب» هــو
ال ــازم ــة .إن ــه «ال ـغــريــب» ال ــذي يــريــد
أن يسرق الـجـ ّـرة .الغريب «شماعة»
املشكالت الكبرى فــي لبنان .لطاملا
كــان اللبنانيون أحبابًا وأصحابًا،
وجاء الغريب ليكسر هذا التعايش
امل ـ ــذه ـ ــل ،ويـ ــوقـ ــع ال ـج ـم ـي ــع فـ ــي فــخ
ال ـصــراعــات ،حـتــى ليصبح الغريب
مثل «الـلــورد بايليش» في مسلسل
«صراع العروش».
يرتفع دويري في فيلمه على جميع
ّ
مــن سـبـقــوه« :ي ـعــلــي» .الفلسطيني
لــم يـعــد الـغــريــب الـضـعـيــف ،بــل هو
ال ـغ ــري ــب ال ــوق ــح ال ـ ــذي ي ــداف ــع عـنــه
الجميع« :منظمات حقوق اإلنسان،
الـ «أن جي أوز» (املنظمات املدنية)،
كـثـيـ ٌـر مــن ال ــدول امل ـجــاورة» يقولها
امل ـ ـحـ ــامـ ــي وج ـ ـ ـ ــدي وهـ ـ ـب ـ ــة (ك ـم ـي ــل
س ــام ــة) ب ـســاســة ب ــال ـغ ــة ،مـضـيـفــا
ّ
أن ال أحـ ـ ــد يـ ــدافـ ــع عـ ــن امل ـس ـي ـحــي
«املـهـ ّـجــر داخ ــل وط ـنــه» ،ثــم إنــه «مــا

حــدا بيحقله يحتكر امل ـعــانــاة» في
رسالة تذكير واضحة بأن الجميع
«ت ـع ــاط ـف ــوا م ــع ق ـض ـي ـت ـكــن (ي ـق ـصــد
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن) ،ل ـح ــد م ــا ن ـس ـيــوا
كــل الـقـضــايــا الـبــاقـيــة» فــي مـعــرض
كــامــه ل ـيــاســر الـفـلـسـطـيـنــي (كــامــل
الباشا).
ً
ل ـك ــن األش ـ ــد ن ـك ــأ ل ـل ـج ــرح ال ي ـحــدث
ه ـ ـنـ ــا .ي ـ ـحـ ــدث حـ ـ ــال عـ ـ ــرض ف ـيــديــو
وص ــور عــن مـجــزرة «ال ــدام ــور» .هنا
حتى املحامية التي تدافع عن ياسر
(ديامان بو عبود) تصمت أمام هول
وفظائع املجزرة (وهو ٌ
أمر منطقي)،
لكنها تتجاهل أو تتناسى بحسب
أوامــر املخرج مجازر قــام بها حزبا
«الـ ـ ـق ـ ــوات» و«األحـ ـ ـ ـ ــرار» وس ــواه ـم ــا
كتل الزعتر وصبرا وشاتيال ....إنها
فكرة الشعب الذي يوسم بأنه «إنتوا
ب ــا أص ـ ــل» ب ـح ـســب م ــا قـ ــال طــونــي
حنا لياسر ،مما حــدا باألخير إلى
ضربه.

ي ـتــم ن ـس ـيــان هـ ــذه ال ـج ـم ـلــة لـصــالــح
جملة «استعراضية» أكبر« :يا ريت
ش ـ ـ ــارون أبـ ــادكـ ــم ك ـل ـك ــم» .تـ ـب ــدو إذًا
الجملة األولــى «توصيفًا» حقيقيًا،
ال ت ـس ـت ـحــق ح ـت ــى أن ي ـق ــف عـنــدهــا
أحد.
مـ ــا يـ ـج ــب أن نـ ـق ــف ع ـ ـنـ ــده ج ـم ـي ـعــا
ـ ـ ـ ب ـح ـس ــب مـ ــا يـ ــريـ ــده دوي ـ ـ ـ ــري -هــو
أن «ي ـب ـي ــدن ــا شـ ـ ـ ــارون مـ ــن ع ــدم ــه».
أم ـ ــا م ـس ــأل ــة أن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي «ب ــا
أصـ ــل» ،فـتـلــك الزم ــة ت ـعــود للظهور
ف ــي خ ـطــابــات بـشـيــر الـجـمـيــل الـتــي
اس ـت ـع ـم ـل ــت ل ـل ـت ــأك ـي ــد عـ ـل ــى الـ ـ ــدور
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي «ال ـ ـ ــدن ـ ـ ــيء» م ـح ـل ـيــا،
وك ــذل ــك ع ـن ــد ال ـح ــدي ــث ع ــن أح ـ ــداث
«أي ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــول األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود» ف ـ ـ ــي األردن،
واملشاركة الفلسطينية فيه.
إذًا الفلسطينيون بال أصل ،لكن مع
هــذا يظل اللبناني «الـطـيــب» غافرًا
لكل شيء.
ّ
حتى إنه حال تعطل سيارة ياسر ـ ـ

أسئلة على الهامش
◄ خالل الحديث في املحكمةّ ،
مر ذكر لحرب أكتوبر ،فجاءت الترجمة
باإلنكليزية  ،yom kippurوه ــي التسمية الـتــي يعطيها جـيــش الـعــدو
الصهيوني لتلك الحرب .فهل كان هذا األمر اعتباطيًا أم خطأ في الترجمة؟
يستحق األمر السؤال.
◄ هناك بعض األخطاء التقنية «تهريجية» إلى حد كبيرّ حتى لتجعل
الفيلم يبدو خياليًا :يدخل الفلسطينيون بــاألعــام والـحــطــات إلــى قاعة
املحكمة ،كما إلى مبنى العدلية .لكن من املعروف للجميع بأن ذلك غير
مسموح تحت أي بند.
ّ
«مخيم مار الياس» حيث يسكن البطل،
◄ حني أخذ املخرج مشهدًا من
صور مشهد مدخل ّ
ّ
املخيم وعليه ّ
حراس مسلحون وبراميل (تبدو كأنها
َّ
ّ
«مخيم مار الياس» الذي يقول البطل أنه منه،
دشمة مسلحة) مع العلم بأن
ال توجد به هذه املظاهر نهائيًا ،فهل هذه هي «توابل» درامية؟

رغم الخالف الشاسع بينهما ـ ـ يعود
وي ـص ـل ـح ـهــا ،ك ــي ي ـع ــود ي ــاس ــر إل ــى
منزله ،مع العلم أنه يريد أن يسجنه
ب ـح ـس ــب امل ـح ـك ـم ــة وال ـ ـق ـ ـضـ ــاء؛ لـكــن
هــذه حــرفــة «الـلـعـبــة الــدرام ـيــة» .ذلــك
كله يحتم علينا أيضًا أن ال ننسى
الـحـكـمــة ال ـتــي يـطـلـقـهــا مــديــر يــاســر
املباشر في العمل (طــال الـجــردي):
«ف ــي ن ــاس م ــا ب ـت ـعــرف ت ـع ـتــذر ،لكن
ه ـي ــدا ال ـش ــي م ــا بـيـعـنــي أبـ ـ ـدًا إنـهــن
مـ ـ ــش عـ ـ ــارفـ ـ ــن إنـ ـ ـه ـ ــن غـ ـلـ ـط ــان ــن»،
إنـهــا الــرســالــة املـطـلـقــة :الفلسطيني
مسكون بالخطيئة ،وهو حتى إن لم
يـعـتــذر ،فــإنــه ببساطة يـعــرف تمامًا
أنه خاطئ .يبدو هذا النقاش دينيًا
 ثيوقراطيًا بــامـتـيــاز؛ وهـنــا مكمنالخطر قبل أي شيء.
ً
ق ــد ي ـن ـجــح زي ـ ــاد دويـ ـ ــري مـ ـث ــاال فــي
ـرج ،لـكـنــه حتى
ت ـقــديــم نـفـســه ك ـم ـخ ـ ٍ
اللحظة لــم ينجح فــي تـقــديــم نفسه
للمجتمع اللبناني على أســاس أنه
يشبهه.
أدائـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا؛ أدى ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع تـ ـق ــريـ ـب ــا
بـطــريـقــةٍ حـسـنــة ،فـشــاهــدنــا املمثلني
الرئيسيني عــادل كــرم وأفـضــل فنان
ف ـل ـس ـط ـي ـن ــي حـ ــالـ ــي كـ ــامـ ــل ال ـب ــاش ــا
يــؤديــان بحرفة جميلة ،ومـيــزة أداء
ك ــرم ه ــذه امل ـ ـ ّـرة أن ــه اب ـت ـعــد كـلـيــا عن
الكوميديا وهي نقطة تعد لصالحه.
ب ـ ــدوره ـ ــا ،أدت كــري ـس ـتــن ش ــوي ــري
باحتراف على عادتها ،فجاء أداؤها
سلسًا وطبيعيًا .وينطبق األمر على
طالل الجردي.
ريـ ـ ـت ـ ــا ح ـ ــاي ـ ــك مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا أعـ ـط ــت
ً
أداء م ـت ـق ـن ــا ،ل ـك ـنــه ال يـ ـ ــزال عـلـيـهــا
«نفض» بعض «الثقل» التلفزيوني
عنها.
كـمـيــل ســامــة ي ـعــرف مــن أي ــن تــؤكــل
الـ ـكـ ـت ــف ،ل ــذل ــك ك ـ ــان مـ ــن نـ ـق ــاط ق ــوة
الـفـيـلــم؛ فيما بــدا أداء عـبـيــدو باشا
م ـت ـك ـل ـف ــا نـ ــوعـ ــا مـ ـ ــا ،خـ ـص ــوص ــا فــي
إصـ ــراره عـلــى امل ــزج بــن الـكــومـيــديــا
وإطالق الحكم.
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ّ
َ
أولمبيـادي 2024
عقـدت «اللجنـة األولمبيـة الدوليـة» أول مـن أمـس اجتماعهـا العـام الرقـم  131فـي ليمـا ،معلنـة رسـميًا فـوز باريـس ولوس أنجلـوس بتنظيـم
ّ
ً
و .2028وقـد اسـتهل هـذا النهـار بعـرض فنـي افتتاحـي جمـع خمسـين راقصًا وممثال وموسـيقيًا من البيـرو ،تولـت إخراجه فاينا ماسـياس .تمحـور العرض حول
ً
ّ
والتنـوع ،والدمـج( .مارتين بيرنيتي ـــ أ ف ب)
فتـاة تسـعى إلـى تحقيـق أكبـر أحالمهـا :أن تصبـح بطلـة أولمبية ،متنـاوال ثيمات االحتـرام،

منصور الرحباني:
تحية من بعبدا

التصميم
بيروت تحتضن ّ
في معرضها األول

«رواق بيروت» يستدعي
«الشعراء الموتى»

تفتتح «األوركسترا الوطنية
للموسيقى الشرق عربية»
موسمها الجديد بتحية للراحل
منصور الرحباني ( 1925ـ
 /2009الصورة) .في الحفلة التي
ستجري في  29أيلول (سبتمبر)
الحالي في «سرايا بعبدا
الحكومي» (جبل لبنان) ،سيقود
األوركسترا املايسترو أندريه
الحاج ،فيما سيتولى الفنان
جيلبير جلخ ّ
مهمة الغناء.
كالعادة ،سيكون الريبيرتوار
ً
ّ
منوعًا ويضم أعماال ،من بينها
ّ
«زينوا الساحة» ،و«غريبني
ّ
وليل» ،و«كتبولي حبك»،
و«إذا راح امللك» ،و«ملعت أبواق
الثورة» ،و«وحياة اللي راحوا»...
إضافة إلى أغنيتني ألسامة
الرحباني إحداهما «وطني
بيعرفني».

بني  20و 24أيلول (سبتمبر)
َّ
الحالي ،تنظم الدورة األولى من
معرض «بيروت ديزاين فير»
في «بيال» بمشاركة  44عارضًا
ّ
يقدمون أكثر من مئة مصمم من
لبنان والعالم .يهدف الحدث
إلى جمع صاالت العرض
ّ
مني البارزين ،واملبدعني
واملصم ّ
ً
الذين يمثلون جيال صاعدًا.
وتكشف صاالت العرض التي
تم اختيارها لهذا املعرض ،على
الصعيدين الوطني والدولي،
«عن الحماس الذي ّ
يميز
ّ
مشهدًا خلقًا عامليًا وراسخًا
على حد سواء ،ويشكل اليوم
نقطة التقاء رائعة بني الطاقات
املحلية والدولية» ،حسب تعبير
املنظمني في بيان صادر عنهم.

يحتضن «رواق بيروت» (مار
مخايل) يوم السبت املقبل عرضًا
لفيلم Dead Poets Society
(عام  1989ـ تأليف توم شوملان
وإخراج بيتر وير ـ  170د ،).يليه
نقاش حول العمل ّ
ملدة  20دقيقة.
يلتحق الطالب الخجول «تود
أندرسون» بمدرسة كان شقيقه
ذائع الصيت فيها ،ويقيم مع
زميله ّ«نيل بيري» الذي يعاني
ّ
يتعرف الشابان
من تسلط والده.
إلى ّ
مدرس اللغة اإلنكليزية
الجديد «جون كيتينغ» (روبني
وليامز ـ الصورة) الذي يحببهما
ّ
ويكون معهما «جمعية
بالشعر
ً
الشعراء املوتى» ،محاوال
مساعدة طالبه على استعادة
التوازن في حياتهم من خالل
أسلوب تعليمي غير تقليدي.

تحية إلى منصور الرحباني :الجمعة
 29أيلول ـ  20:00ـ «سرايا بعبدا
الحكومي» (جبل لبنان) .الدعوة عامة.

الدورة األولى من «بيروت ديزاين
فير» :بني  20و 24أيلول ـ «مركز
بيروت للمعارض والترفيه» (واجهة
بيروت البحرية) .لالستعالم:
01/497494

عرض فيلم :Dead Poets Society
السبت  16أيلول (سبتمبر) ـ 18:00
ـ «رواق بيروت» (مار مخايل).
لالستعالم78/889497 :

