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سياسة
على الغالف

حزب الله

أما آن موعد المراجعة بشأن السياسة الداخلية؟
إبراهيم األمين
اق ـ ـتـ ــربـ ــت الـ ـ ـح ـ ــرب ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا مــن
م ــراح ـل ـه ــا ال ـخ ـت ــام ـي ــة .وم ـ ــا ي ـجــري
اإلع ـ ـ ـ ــداد ل ــه م ــن ع ـم ـل ـي ــات عـسـكــريــة
وأمنية ،في الشهور القليلة املقبلة،
سـ ـي ـ ّ
ـوس ــع الـ ـ ــى حـ ـ ـ ّـد ك ـب ـي ــر م ـســاحــة
ان ـت ـش ــار ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وعـ ــودة
سلطات الحكومة الــى هــذه املناطق.
وكــذلــك هــي الـحــال فــي الـعــراق ،حيث
لم تعد الواليات املتحدة وحلفاؤها
قـ ـ ــادريـ ـ ــن عـ ـل ــى حـ ـم ــاي ــة وجـ ـ ـ ــود أي
مجموعات مسلحة تنتمي الى الفكر
التكفيري في كل العراق.
الـ ــورشـ ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة واالمـ ـنـ ـي ــة فــي
ه ـ ــذي ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـح ـ ــدود
بينهما ،وع ـلــى ط ــول الـطــريــق الــذي
يـ ـق ــود ال ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان ،س ـت ـس ـت ـه ـلــك مــن
ق ـ ــوى مـ ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ال ـك ـث ـي ــر مــن
ال ـج ـه ــد .وهـ ـ ــذا ي ـت ـع ـلــق بـ ـح ــزب ال ـلــه
عـلــى وج ــه الـخـصــوص .لـيــس لكونه
القوة الشعبية االكثر نفوذًا وتأثيرًا
وفعالية في هذا املحور ،بل ملا باتت
ق ـيــادتــه تـمـثــل بــالـنـسـبــة ال ــى أرك ــان
امل ـ ـحـ ــور ،ح ـي ــث االت ـ ـكـ ــال ع ـل ـي ـهــا فــي
ملفات كثيرة خارج العمل العسكري
واألمني ،وهو ما يفرض على قيادة
الـ ـح ــزب االنـ ـشـ ـغ ــال ب ـم ـل ـفــات كـثـيــرة
خارج إطار لبنان.
وألن االم ـ ـ ـ ــر ك ـ ــذل ـ ــك ،وألن ارت ـ ـفـ ــاع
مستوى تهديدات العدو االسرائيلي
بـ ــات مـقـلـقــا أيـ ـض ــا ،فـ ــإن االس ـت ـن ـفــار
وال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــد ملـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات
التقليدية في وجه املقاومة يفرضان
استنزافًا لطاقات هائلة عند الحزب
على هذه الجبهة .وهو ما قد يشغل
كـ ـ ــوادر ال ـح ــزب وقـ ـي ــادات ــه ،ال سيما
الـعــامـلــة ف ــي الـجـســم ال ـج ـه ــادي ،عن
ّ
تخص حياتهم
متابعة ملفات أخرى
الـيــومـيــة ال ـعــاديــة ،أي خ ــارج العمل
الحزبي أو الجهادي ،علمًا بأن هؤالء
عـنــدمــا يـمـضــون أوقــات ـهــم الـخــاصــة
مع عائالتهم وفي أحيائهم وقراهم
ومــدن ـهــم ،يـسـمـعــون قـصـصــا كثيرة
عن املآسي التي ّ
تكدر حياة جمهور
املقاومة ،ليس في لبنان فقط ،بل في
سوريا والعراق أيضًا.
ذات مـ ــرة ،أعـ ـ ّـد ش ــاب م ــن الـضــاحـيــة
تصورًا لفيلم قصير يختصر عالقة
املقاومني باإلنماء .يقول السيناريو
ً
إن رج ــا فــي االربـعـيـنــات مــن عـمــره،
ي ـس ـيــر ب ــرف ـق ــه اب ـن ــه ال ـع ـشــري ـنــي فــي

ال تقع المسؤولية على
المقاومة ،وإنما على حزب الله
بوصفه اكبر احزاب لبنان واقواها
يعرف الحزب ان هناك مشكلة
جدية اسمها البقاع ال تزال خارج
اهتمامات الدولة
شـ ـ ــوارع ال ـضــاح ـيــة ال ـج ـنــوب ـيــة ،في
طــريـقـهـمــا ال ــى مـنــزلـهـمــا .عـلــى طــول
الـطــريــق ،يـحـ ّـدث األب االب ــن عــن أيــام
العمليات ضد االحتالل االسرائيلي
وعـ ــن سـ ـن ــوات االعـ ـتـ ـق ــال ،وي ــذك ــر له
أس ـم ــاء ال ـش ـه ــداء م ــن رف ــاق ــه وأب ـن ــاء
قريته ،ليأخذ االبن الحديث عارضًا
ك ـي ــف اس ـت ـف ــاد ورفـ ــاقـ ــه م ــن تـجــربــة
الذين سبقوا وهــم يواجهون العدو
التكفيري في لبنان وسوريا والعراق.

حزب الله بعد كل ما انجزه صار لزاما عليه ابتداع آلية تتيح لجمهوره الوصول الى حقوقه المدنية (هيثم الموسوي)

خالل دقائق ،يتجاوز االثنان شوارع
كـثـيــرة ،يلتفتان بــن الـحــن واآلخ ــر
ال ــى أك ـ ــوام ال ـن ـفــايــات امل ـجـ ّـم ـعــة عند
زوايــا الـشــوارع ،ويواصالن الحديث
عن أمجاد املقاومة ،قبل أن يصال الى
مــدخــل املـبـنــى حـيــث يـقـيـمــان .يقفان
أم ــام املـصـعــد ،ليكتشفا أن ــه معطل:
الكهرباء مقطوعة!
املسألة هنا إذن .وهي مسألة صارت
ت ـم ـثــل أولـ ــويـ ــة ،ل ـي ــس ب ـق ـصــد إدارة
سجال وطني حولها ،وهو السجال
الذي يغرق املقاومة في وحول لبنان
ال ـطــائ ـف ـيــة وال ـف ـس ــاد وال ـخ ـي ــان ــة .بل
هــو الـسـجــال ال ــذي يجعل الـخــدمــات
الـ ـع ــام ــة أم ـ ـ ـ ـرًا ع ـ ــادي ـ ــا ،ال عـ ــاقـ ــة لــه
بــال ـس ـجــال الــوط ـنــي ال ـك ـب ـيــر ،وال ــذي
يجعل حـيــاة الـنــاس أفـضــل مــن دون
ربــط مصير وزارة الصحة بمصير
الصراع العربي – االسرائيلي .وهنا،
ال تقع املسؤولية على املـقــاومــة ،بل
على حزب الله ،بوصفه أكبر أحزاب
لـبـنــان وأق ــواه ــا عـلــى االط ـ ــاق .وفــي
بيئة املقاومة اليوم ،بات هذا التمييز
بــن املـقــاومــة ،والـحــزب ومؤسساته،
بينًا ،ال بل إن كثيرين باتوا ّ
ّ
يميزون
ب ــن ال ـح ــزب وأم ـي ـنــه ال ـع ــام ،فتسمع
ّ
يصوتون كرمى
كثيرين يقترعون أو
للسيد حسن نصرالله!
استقالة الحزب من املسألة الداخلية
دف ـع ــت ب ـب ـعــض أبـ ـن ــاء ب ـي ـئ ـتــه ،مـمــن
يعملون في مختلف القطاعات ،الى
التسلح بهذه االستقالة للتشابه مع
اآلخــريــن فــي طريقة إدارة أعمالهم.

االس ــواق
ه ـكــذا «ان ـف ـجــرت» فـضــائــح ُ
ال ـع ـق ــاري ــة واالس ـت ـه ــاك ـي ــة وف ـ ّـرخ ــت
املـ ـنـ ـش ــآت ال ـس ـي ــاح ـي ــة وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
وال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن دون دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة أو
تخطيط .وهكذا صــار االعـتــداء على
الحق العام واالمالك العامة في هذه
البيئة كأنه أمر عادي .وهكذا تعززت
فوضى االنخراط في البناء الداخلي،
وصـ ـ ـ ــار ال ـ ــرك ـ ــض خـ ـل ــف ت ــوظ ـي ـف ــات
املحاسيب واألزالم واعـتـمــاد طريق
ال ــوس ــاط ــات غ ـيــر ال ـنــزي ـهــة لتسهيل
أم ـ ــور ف ـي ـهــا ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـخــال ـفــات
للقوانني العامة .وهؤالء لم يتوقفوا
يومًا عن ّ
حبهم ودعمهم للمقاومة.
وب ـي ـن ـهــم م ــن ي ــرف ــع س ـق ــف ش ـعــائــره
وط ـق ــوس ــه ال ــدي ـن ـي ــة ،ظ ـنــا م ـنــه أنـهــا
تـمـثــل الـحـصــانــة ل ــه ،وهـ ــذا م ــا خلق
قاعدة ال محاسبة فيها ،ال من دولة
غائبة وال من بيئة متساهلة .وهذا
م ــا خـلــق بـعــض امل ـهــن ال ـتــي تحتاج
الــى تنظيم ،من مقرئي العزاء الذين
صـ ـ ـ ـ ــاروا يـ ـن ــافـ ـس ــون امل ـ ـطـ ــربـ ــن فــي
النشاط واالسعار وخلق املناسبات،
ال ــى الـحــريـصــن عـلــى أزي ــاء مجتمع
املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة ،ف ـ ـصـ ــار الـ ـنـ ـه ــب وس ـي ـل ــة
لتحقيق تـمــايــز ب ــن ه ــذه وت ـلــك من
خ ــال أنـ ــواع م ــن ال ـث ـيــاب ال ـتــي ظلت
موحدة عند الغالبية .وهو االمر الذي
خلق منافسة مع «بيئات اآلخرين»
المست ّ
حد التطابق في شكل البناء
وشكل السيارات وأحجامها ونوعية
امل ـط ــاع ــم واملـ ـق ــاه ــي .وهـ ـك ــذا ص ــارت
شــركــات السياحة الدينية فــي حالة

تــواطــؤ علني مــع مــرجـعـيــات دينية
واجتماعية وحتى سياسية ،العتبار
ً
زيــارة االماكن املقدسة فعال إلزاميًا.
وف ــي ه ــذه ت ـجــارة ت ـ ّ
ـدر االرب ـ ــاح غير
املسبوقة ،والـتــي يـعــود بعض كبار
املستفيدين منها آخــر الـعــام للقول
ّ
إن ـه ــم ن ــف ــذوا ال ـتــزامــات ـهــم الـشــرعـيــة
مــن خ ــال الـخـمــس وال ـصــدقــات على
ال ـف ـق ــراء ،بـيـنـمــا ه ــم تـعـلـمــوا أص ــول
التهرب الضريبي ،تمامًا كما تفعل
ال ـشــركــات ال ـت ـجــاريــة الـعــامـلــة بـقــرار
عند أرباب السلطات في البالد.
ربما هناك مشكلة أصلية في عالقة
ح ــزب ال ـلــه بــالــدولــة .ذل ــك أن غالبية
ك ــوادره الناشطني ،سبق أن تفرغوا
فــي الـعـمــل الـحــزبــي فــي الـعـقــد االول
مـ ــن عـ ـم ــر الـ ـ ـح ـ ــزب ،مـ ــا أدى عـمـلـيــا
ال ــى جـعــل غالبية قـيــاداتــه وك ــوادره
م ـت ـفــرغــن ف ــي ال ـع ـمــل ال ـح ــزب ــي منذ
أوائل التسعينيات ،أي تاريخ نهاية
الحرب االهلية .وابتعاد الحزب عن
الوظيفة العامة ،بقرار منه أو بقرار
مــن خـصــومــه ،جـعــل غالبية ك ــوادره
ال ـفــاع ـلــن غ ـيــر م ـج ـ ّ
ـرب ــن ف ــي الـعـمــل
العام .ثم جاءت األولويات السياسية
لتمنع مساهمة عــدد كبير ج ـدًا من
أعـضــائــه ومـنــاصــريــه مــن وظيفتهم
املـ ـهـ ـنـ ـي ــة كـ ـم ــا ي ـ ـجـ ــب .املـ ـهـ ـن ــدس ــون
واملـ ـح ــام ــون واالط ـ ـبـ ــاء واالسـ ــاتـ ــذة،
يخوضون العمل العام وفقًا ألجندة
س ـي ــاس ـي ــة فـ ـق ــط .ذلـ ـ ــك أن ال ـت ـص ــور
الحزبي العام يمنعهم من النظر الى
هموم وهواجس القطاعات املعنيني

بـهــا .وم ــع ال ــوق ــت ،يـتــراجــع نفوذهم
خ ـ ـ ــارج ال ـ ــدائ ـ ــرة ال ــزم ـن ـي ــة امل ـت ـص ـلــة
باملعارك االنتخابية على إدارة هذه
الـنـقــابــة أو ت ـلــك ،أو ه ــذا ال ـق ـطــاع أو
ذاك .ال ب ــل إن ـهــم ان ـخ ــرط ــوا ،راغـبــن
أو مــرغـمــن (م ــن دون م ـقــاومــة) في
لعبة املحاصصة الـقــائـمــة .فـصــاروا
يـهـتـمــون بـمــوقـعـهــم ض ـمــن الـحـصــة
الشيعية في نظام طائفي ال يستفيد
حزب الله منه بشيء ،باإلضافة الى
كـ ــون هـ ــذا ال ـن ـظ ــام ال ـطــائ ـفــي يـتــآمــر
ً
ليل نهار على املـقــاومــة ،وهــو أصــا
ً
نقيض لها بوصفها فـعــا مــن أجل
الحق والعدالة!
ّ
تخص
فــي حــزب الـلــه مجالس عمل
ال ـح ـي ــاة ال ـي ــوم ـي ــة ل ـل ـن ــاس .مـجـلــس
عمل نيابي وبـلــدي ووزاري ومركز
دراس ـ ـ ــات م ـح ـتــرم ب ـ ـكـ ــوادره وعـقـلــه،
وف ـ ــي ح ـ ــزب الـ ـل ــه ع ـ ـشـ ــرات ال ـ ـكـ ــوادر
الــذيــن تسلموا إدارة بـلــديــات كبرى
ومـ ـت ــوسـ ـط ــة وصـ ـغـ ـي ــرة مـ ـن ــذ نـحــو
عشرين سنة .لكن ،هل القرار املتخذ
ب ـش ــأن هـ ــذا امل ـن ـصــب أو هـ ــذا الـ ــدور
م ــرتـ ـب ــط ح ـ ـص ـ ـرًا بـ ـم ــا ي ــوجـ ـب ــه ه ــذا
املنصب وه ــذا ال ــدور مــن مواصفات
وكـ ـ ـف ـ ــاءات ،أم أن الـ ـح ــزب دخ ـ ــل فــي
ّ
تخص
لعبة االختيار وفق أولويات
الـتـنـظـيــم وتـ ــوازنـ ــات ال ـق ــوى داخ ـلــه
وح ـس ــاب ــات ال ـع ــائ ــات والـتـجـمـعــات
خ ـ ــارج ـ ــه ،مـ ــا يـ ـ ـ ــؤدي فـ ــي ك ـث ـي ــر مــن
االحيان الى تركيبات بلدية وقطاعية
تجانس فيها ،وما يجعل الحزب،
ال ّ
ّ
املتعفف عن تولي مناصب رئيسية
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سياسة
في الــدولــة ،واملتنازل عنها ملصلحة
حلفاء أو أصدقاء ،ال يفعل األمر نفسه
ف ــي ه ــذه امل ــواق ــع ،ف ـت ــراه ي ـخ ـتــار في
ً
بعض املناطق شخصيات ،متجاهال
كفاءات وقدرات موجودة عند آخرين
م ــن أب ـن ــاء ه ــذه املـنـطـقــة؟ وبــالـتــالــي،
ب ــدل أن يـصـبــح دور ه ــذه املـجــالــس
استشاريًا معاونًا للبلديات والنواب
وال ـ ــوزراء فــي عملهم ال ـعــام ،يتحول
االم ــر الــى سلطة وصــايــة تـقــرر وفق
أولويات ال تأخذ ـ ـ تمامًا ـ ـ مصلحة
وحـ ــاجـ ــات ال ـق ـط ــاع ن ـف ـس ــه ،فـيـصـيــر
الحزب عندها يشبه كل اآلخرين في
إدارة الشان العام.
ال حاجة لنا ،وال للحزب ،ملن يشرح
ل ـ ـنـ ــا خـ ـلـ ـفـ ـي ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة م ـح ـل ـيــة
وخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـب ـ ـعـ ــض ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات
الـشـعـبـيــة ال ـت ــي ح ـص ـلــت ف ــي لـبـنــان
ت ـ ـحـ ــت عـ ـ ـن ـ ــاوي ـ ــن تـ ـ ـخ ـ ـ ّـص حـ ــاجـ ــات
الناس .لكن إعــان الحزب استقالته
العلنية (قالها السيد حسن نصرالله
بلسانه) مــن مهمة مواجهة الفساد
في لبنان ،ال يحاصر هذه التحركات
فـ ـ ـق ـ ــط ،بـ ـ ــل هـ ـ ــو يـ ـمـ ـن ــح الـ ـحـ ـص ــان ــة
للفاسدين الذين يعرفون أن صرخة
حقيقية تصدر عن الحزب وجمهوره
ّ
كافية لهز األوضــاع كافة .واملشكلة،
هنا ،أن الحزب ال يخالف املتحركني
ف ــي م ـط ــال ـب ـه ــم ،ال ب ــل إن ج ـم ـهــوره
م ـت ـعــاطــف الـ ــى أب ـع ــد ال ـ ـحـ ــدود .لكن
الحزب مانع لتفعيل هذه التحركات،
وعائق أمام مشاركة جمهوره فيها،
مــا يعني عمليًا تعطيل واح ــدة من
أك ـبــر ح ـيــويــات املـجـتـمــع عـنــدنــا من
املساهمة ،أقله في وقــف الفساد ،إن
لم يكن باإلمكان املحاسبة.
وفي تفصيل إضافي ،يعرف الحزب
أن ال ـ ـبـ ــاد ال ت ـن ـق ـســم بـ ــن ط ــوائ ــف
ومــذاهــب فقط ،بل بني مناطق وبني
عاصمة وأط ــراف .وفــي هــذه الحالة،
يعرف الحزب أن هناك مشكلة جدية
اسـمـهــا ال ـب ـقــاع .حـيــث يـمـكــن ملــراقــب
ع ــادي أن يـقــوم بـجــولــة ليكتشف أن
غالبية مناطق هذه املحافظة ال تزال
خارج اهتمامات الدولة .حتى عندما
ي ـقـ ّـر ق ــان ــون إن ـش ــاء مـحــافـظــة ،وف ــرع
لـتـعــاونـيــة مــوظـفــي ال ــدول ــة أو مركز
ل ـل ـس ـجــل ال ـع ــدل ــي أو فـ ــرع لـلـضـمــان
الصحي ،فــذلــك ال يعني أنـهــا مراكز
عاملة حقيقية ،وأنها توفر الخدمة
املطلوبة كبقية املناطق .ورغم الفقر
الـ ـع ــام ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،ي ـم ـكــن ل ـل ـمــراقــب
اك ـت ـش ــاف ال ـغ ـي ــاب الـ ـت ــام ألي صــرح
ث ـقــافــي أو ف ـنــي أو تــرفـيـهــي ف ــي كل
هذه املحافظة .وفي كل مرة يحصل
فـيـهــا ن ـقــاش مــن ه ــذا ال ـن ــوع ،يخرج
نـ ـ ـ ــواب أو وزراء الـ ـ ـح ـ ــزب أو أب ـ ــرز
فعالياته للحديث عن معالجة هذه
املشكلة هـنــا ،وتــزفـيــت ه ــذا الطريق
ه ـنــاك ،وتــوف ـيــر وظـيـفــة ل ـهــذا املعتر
أو ذاك .صار هؤالء يريدون منافسة
النواب التقليديني الذين كانوا وما
زالـ ـ ــوا واحـ ـ ــدة م ــن م ـش ـكــات ال ـب ــاد.
حتى أرشيف إعــام الحزب ال يظهر
فعالياته إال وهم يشاركون في حفل
عزاء أو تأبني أو احتفال سياسي.
املشكلة ،الـيــوم ،أن حــزب الـلــه ،وبعد
كل ما أنجزه ،وما يمكن له أن ينجزه
ويــراكـمــه كقوة مقاومة لها نفوذها
االقليمي والدولي ،صار معنيًا ليس
بــالـتـشـخـيــص وال ـتــوج ـيــه ح ـي ــال ما
يجب أن تقوم به الدولة .صار لزامًا
عـلـيــه اب ـت ــداع آل ـيــة تـتـيــح لـجـمـهــوره
الى حقوقه املدنية الخاصة
الوصول ّ
م ــن دون م ــن ــة م ــن أحـ ـ ــد ،وم ـ ــن دون
تــزلــف ألحـ ــد .وب ــات ــت ق ـي ــادة ال ـحــزب
ملزمة بمراجعة شاملة ،تدفعها الى
اب ـت ــداع هـيـكـلـيــات تنظيمية ،وبـنــاء
ت ـح ــال ـف ــات اج ـت ـمــاع ـيــة – س ـيــاسـيــة،
تسمح بتحقيق تغييرات جوهرية.
أمـ ــا الـ ــدعـ ــوة الـ ــى ال ـص ـب ــر وان ـت ـظ ــار
الفرج اإللهي فلن تحقق شيئًا .وعلى
الـحــزب االسـتـمــاع الــى اآلخــريــن ،من
ال ــذي ــن ل ــم ي ـخ ــذل ــوا ي ــوم ــا م ـقــاوم ـتــه،
وال ـت ـث ـب ــت مـ ــن أن ت ـ ـجـ ــارب امل ــاض ــي
تسمح بــدروس أفضل .واأله ــم ،عدم
ال ـ ـت ـ ــذرع ب ــالـ ـظ ــروف االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة،
ألنـهــا ظ ــروف دائـمــة ،وتجاهل األمــر
سيضغط الناس أكثر ،ويدفعهم الى
تضييع البوصلة عند أول انفجار
أهلي!
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مقالة

المقاومة إذ تهاب «العيش»
محمد نزال
ّ
ُ
هل حقًا ّأن حركات املقاومة ،في عاملنا ،تجيد الهدم
ُ
وال تجيد البناء؟
ُ َ
هدم ما يجب هدمه ُهنا ،كاالحتالل .رحل املحتل،
فرضًا ،واآلن ماذا؟ املقاوم في حيرةّ .
تخبط .سؤال
ّ
نتصوره
املصير .عصف وجوديُ .يمكن لنا أن
ّ
كذلك .أن تقاوم ليس كأن تحكم .نبالغ ّ
ربما إذ نتخيله
ّ
هامسًا في نفسه :ليته لم يرحل .مشهدية لئيمة .لم
ُيقاوم أحد كما فعل حزب الله ،على مساحة العالم،
ّ
ّ
عسكريًا؟
إلى حد أنه أصبح «املقاومة»َ .من ُيبارزه
ال أحد .حقيقة ال أحد .لقد أنجز وأصبح في ّ
سجله
ما يدعوه ،لو أراد ،ألن يستعلي على اآلخرين .لكن
ُ
ّ
ماذا عن البناء؟ ماذا بنى؟ هل تراه ُيفكر في األمر
ّ
ّ
حياتية ملجتمع أبعد ِمن
تصورات
أساسًا؟ هي لديه
ّ
شريحة محازبيه؟ األجساد تتحرك بفعل األيض.
مج ّ
هذا الغذاء وقوده .هذا ليس ّ
انيًا .املقاوم نفسه ال
ّ
ّ
يعمل جسده إال باأليضّ .أما نفسيًا ،معنويًا ،أمنًا
ّ
اجتماعيًا ،فحكاية تطول .الحياة ليست رصاصًا
فقط ،ال أحد يجوع فيأكل صاروخًا ،هذه قالها خبثاء
سابقًا ،لكن دعونا ِمنهم ،ولنسأل بطيب خاطر .إن
ّ
ُ
ّ
كنا ،بيقني ،ندرك أنه ليس باإلمكان أفضل مما كان،
ّ
ّ
معيشيًا ،لوجب الصمت ولو أدى بنا أن نلوك الحجر
صبرًا .لكن ِمن املرعب ،ما فوق املرعب ،أن تلوح في
ّ
وم ّما
الرأس فكرة أنه كان باإلمكان أفضل ِم ّما كانِ ،
هو كائن ،ومع ذلك ّ ال يحصل هذا األفضل .هذه فكرة
ُ
قاتلة .هل فعلنا كل شيءِ ،من بني املمكنات ،لتصبح
حياتنا أفضل؟ ال «يوتوبيا» في هذا الكوكب .غاية
األمر في «األفضل» وحسب.
ّ
ّ
ّ
معنيًا إال
لبنانيًا ،أنا لست
ربما يقول حزب الله،
باملقاومة .قالها سابقًا ومارسهاّ .
تغيرت ّ
األيام
ّ
وانخرط في الحكومة .كان واضحًا أنه فعلها،
ّ
حكوميًاِ ،من أجل حماية املقاومة .هذه قدس أقداسه.
ّ
هو محق في هذا .لكن هل ال يزال له الخيار ،بعدما
ّ
اجتماعية شاملة،
عليه ،كرافعة
أصبح ما أصبح ّ
يظل يقول أنا مقاومة عسكريةّ
كأمل للناس ،أن
فقط؟ بعد مقتل عثمان ،الخليفة الثالث ،لم يدع
علي بن أبي طالب الناس لبيعته ،بل الناس هم َمن
راعني
ّهرولوا نحوه ،فبايعوه استغاثة بعدله« :فما
ّ
إلي َينثالون ّ
كعرف الضبع ّ
علي ِمن كل
إل والناس
ِ
حزب الله يعرف هذا أكثر ِمن سواه .ويعرف
جانب»ُ .
ّ
أيضًا ّأن «امللك قد يدوم على الكفر ولكنه ال يدوم مع

الظلم»َ .من يعرف أبا ذر الغفاري أكثر ِمن «املقاومة»؟
ّ
ّ
إمبراطورية،
تحدى خالفة ،وحده ،كانت قد أصبحت
ّ
ِمن أجل العدالة االجتماعية ،وعلى هذا عاش ورحل
وحيدًا غريبًا .ترك لنا تلك املقولة« :عجبت ِم ّمن ال
يجد قوت يومه كيف ّ ال يخرج على الناس شاهرًا
سيفه» .على الناس ..كل الناس! ّإنها ّ
هزة للجميع .ألم
سحق العدل يوصل إلى هنا وأبعد.
ّ
النيابية
يوم خسر تحالف حزب الله في االنتخابات
األخيرة ،قبل أكثر ِمن ثماني سنوات ،خطب ّ
السيد
ّ ّ
كنا ّ
متهيبني ِمن
حسن نصر الله وقال« :ال أخفي أننا
ّ
ّ
ألنه يعني ّ
مسؤوليات كبيرة ومواجهة
تحمل
الفوز،
ّ
ّ
تحديات كبيرة ،ألننا سنكون معنيني بتنفيذ
ّ
وعودنا»َ .من أصرح ِمنه؟ هذا اعتراف هائل .إنه
ّ
الحرية» على طريقة الفيلسوف
أشبه بـ«الهروب ِمن
ّ
ّ
إريك فرومُ .يدرك حزب الله أنه غير جاهز للمهمة .قد
ُيقال ّإن هذا بسبب انشغاله في ّ املقاومة ،وفي هذا
ّ
الصحة ،ولكن هل هذا كل شيء؟ لنفترض،
وجه ِمن ُ
ّ
ّ
وفرض املحال ليس بمحال ،أن إسرائيل تبخرت
ّ
الوهابية
اآلن فجأة ،وانهارت أميركا،
وماتت لوثة ّ ّ
ّ
نظرية أقله،
تصورات،
وأخواتها ،فهل لدى الحزب
ّ
تصورات اقتصاديةّ
لجعل معيشة الناس أفضل؟
واجتماعية إلخ؟ هل كل مشاكل مجتمعنا ّ
ّ
مردها إلى
ُ
َ
العدو الخارجي؟ من يجازف بهذا القول؟ ما عالقة
ّ
باملتعهد الذي يحفر طريقًاّ ،
مرة تلو أخرىِ ،من
العدو
أجل حصد مزيد ِمن األرباح ،بينما هي ال تحتاج
مرة واحدة؟ رئيس ّ
إال ّ
بلديات الضاحية يعرف هذه
ّ
ّ
ُ
َ
التفاصيل جيدًا .هو أخبرنا عنها .هناك من يردد:
ّ
«ال ُيكلف الله نفسًا إال وسعها» .هل يفعل الوزراء
ّ
ّ
البلديات ،وقبل
كل وسعهم؟ ماذا عن وسع النواب،
ّ
كل هؤالء :القائمون على التخطيط لجعل حياة الناس
َ
أفقهم املعرفي وكيف
أفضل؟ من هم هؤالءً وما هو ّ
يفهمون الحياة أصال؟ هل نتكلم عن نمط العيش
ً
ً
في الضاحية مثال؟ أصبح األمر ممال .باختصار،
وبتكرار ،العيش هناك مغامرة .الحديث ليس عن
الضواحي األنيقة (نوعًا ما) التي استجدت داخل
ّ
البرجوازيات الصاعدة على
الضاحية ،التي غزتها
ّ
ّ
ظهر ّ
ّ
القوة ...بل عن ضاحية الضاحية في حي السلم
والرمل العالي وما شاكل .العيش هناك مجازفة .ملاذا
ُي َ
ضحك على الناس بإيهامهم أن ذاك البناء ،الذي
ُي ّ
شيد ،هو معمل كهرباء للمنطقة ،بينما هو ّ
مجرد
ّ
مناطق
«ترانس» كبير؟ ملاذا تحل ّ أزمة الكهرباء في
ّ
ّ
جذريًا ،وال تحل في مناطق أخرى؟ كل
ِمن لبنان،

ُ
عن «حياتنا» ك ِتب وقيل سابقًا .أصبح التكرار
شيء ُ
مقرفًا .املترفونِ ،من هنا وهناك ،بات يزعجهم هذا
«النق» .هذا طبيعي.
َمن دفع فاتورة الدم ،فلذات األكباد ،أغلى ما عند
اإلنسان ،أكثر ِمن «ناس املقاومة»؟ هذه ليست دعوة
ّ
للتفرقة ،ولكنها مفارقة أن تكون هذه البيئة كذلك،
ّ
التصورات والتصاميم لبلد
وهي ما هي ،فما بالك ّعن
فيه مجتمعات؟ في كل موسم انتخابي نسمع عن
املال السياسي .ما ِمن جهة إال وتدفع هذا املال ويدور
شراء الذمم .ليس مدحًا لحزب الله ،ولكنَ ،من يعرف
ّ
أنصاره ،يعرف أنهم يقترعون ملصلحتهِ ،من غير أن
يتقاضوا ليرة واحدة ،ثم وبعد خروجهم يضعون
مبلغًا ِمن جيبهم في صندوق «هيئة دعم املقاومة».
ومن
ُيساهمون بـ«ثمن رصاصة» .هؤالء
يقترعون ِ
ّ
ّ
مالهم يدفعون ملن يقترعونّ له .إنه هم وإنهم هو.
ُ
هكذا هي القاعدة .ذوبان كلي .هؤالء ال يمكن أن
تكون مكافأة أحدهم أن يعيش حياة «كان ُيمكن أن
تكون أفضل» .ال تكون مكافأة أحدهم أن ُيقتل على
«أزعر» ُويصبح الحدث عابرًا مستساغًا .هؤالء
يد
ّ
ّ
عشوائيات .وما أدراك ما
ال يستحقون العيش في
ّ
العشوائيات وما في «عاملها السفلي» .مشتبه من
ّ
يعتقد أن أزمات اجتماعية ،كما هي ّقائمة ،لن تجعل
منظومة األخالق الحميدة تنهار .الكل ُيريد أن ينهب
ّ
ّ
الغش أسلوب حياة .نزعات ّ
التنمر في
ِمن الكل.
تصاعد .هذا نعيشه .سيتفاقم .مشتبه َمن يظن أن
هذا ُيمكن أن يستمر ِم ّن غير انفجارت ،على كافة
الصعد ،ستطال حتمًا كل ما هو ّ
«مقدس».
أن تنتصر ثم تعجز عن البناء ،هكذا ،أصبحت
تجربة عاشها جيلنا ،وحولها اآلن ألف سؤال .إن
لم يكن الحزب يريد ،أو لم يكن بإمكانه ،املضي في
ّ
(الحياتية)ِ ...فل َم ال ُيعمل على حركات
هذه املعارك
ّ
ُ
يقودها الذين ال يعادون املقاومة ،يتولون
اجتماعية
ّ
املهمة ،وفيهم كل الزخم؟ ِمن الذين يعتقدون أن الطعام
والشراب والطبابة والتعليم واألمن االجتماعي أشياء
ليست ِمن قبيل الترف .هذه ثقافة ليست نامية في
ربما ،وهذه ورطة .هل ُي ّ
بيئة املقاومة؟ ّ
شجع على ذلك؟
قبل أكثر ِمن عشرين عامًا ،وأمام جثامني شهداء
ّ
««الوطنية»
عائدة ِمن األسر ،وفيما لم يحضر املناسبة
ّأي مسؤول ِمن الدولة ،قال نصر الله بأعلى صوته:
«نحن نفتخر ّ
بأن شهداءنا وأسرانا هم أبناء الفقراء
ُواملستضعفني واملساكني ،وليسوا ِمن هذه الطبقة
ً
املترفة والساقطة» .إلى متى؟ ولو قليال ،ولو «أفضل».

«واجبات» حزب الله تجاه «بيئته» :أبعد من النصر
ليا القزي
العالقة بني حزب الله وقاعدته الشعبية
ال ُتقارن مع ّ
أي من التنظيمات السياسية
القصة أبعد من ّ
األخرىّ .
تبعية سياسية
أو طــائـفـيــة أو مـنــاطـقـيــة .ه ــو «إي ـم ــان»
بعقيدة ،وانتماء إلى قضية ،املناضلون
في سبيلها ُمستعدون لتقديم الغالي.
ً
ّ
«القوة» التي يتمتع بها حزب
فضال عن
الله ،ووجــوده «شريكًا» في قلب محور
ُيحقق ّ
تقدمًا منذ فترة ،ما ُيعطي شعورًا
بــال ـث ـقــة واالطـ ـمـ ـئـ ـن ــان إل ـ ــى م ـنــاصــريــه.
ّ
شعبية حزب الله ،والتزام قاعدته
قياس
ب ـخ ـيــاراتــه ،دائ ـمــا مــا كــانــت تـشـغــل بــال
أع ــدائ ــه ،وال سـ ّـيـمــا فــي ف ـتــرات الـحــروب
التي ُيـشــارك فيها الـحــزب ،إن كــان ّ
ضد
ال ـع ـ ّـدو اإلســرائ ـي ـلــي أو داخ ــل األراض ــي
ّ
شعبية
السورية .النتيجة هي نفسها:
املقاومة ال تتأثر .بل على العكس ،تشتد
ال ــرواب ــط ب ــن ال ـطــرفــن خ ــال ال ـظــروف
ال ـص ـع ـبــة .ح ـتــى زي ـ ــادة ال ـض ـغــوط على
حـ ــزب الـ ـل ــه ،وح ـ ـصـ ــاره اق ـت ـص ــادي ــا ،لــم
تدفع «البيئة الحاضنة» للمقاومة إلى
ال ـت ـش ـبــه ب ـي ـه ــوذا االس ـخ ــري ــوط ــي .على
ّ
الرغم من أن أحد أهــداف الضغوط ،هو
ُمــراه ـن ــة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وإســرائ ـيــل
وحـلـفــائـهـمــا عـلــى أن ُي ـحـ ّـمــل الـجـمـهــور
حزب الله مسؤولية «تجويعه» ،ويبتعد
ّ
عملية انهيار وانتهاء
عن قيادته ،فتبدأ
«حالة» املقاومة.

الـ ـتـ ـف ــاف ّال ـج ـم ـه ــور ح ـ ــول املـ ـق ــاوم ــة ال
ي ـع ـن ــي أنـ ـ ـ ــه ال يـ ــرفـ ــع صـ ــوتـ ــه ُم ـط ــال ـب ــا
بتأمني حاجاته اليومية« .نحن معكم.
ّ
ُمستعدون لتقديم كل ما تريدون ألننا
ن ــؤم ــن ب ـه ــذا امل ـ ـشـ ــروع .ول ـك ــن م ـ ــاذا عن
ّ
امل ـ ــاء ،وال ـك ـه ــرب ــاء ،و… م ــا ال ـح ــل لـهــذه
القضايا؟» .هــذه صرخة جــزء كبير من

هناك كالم في
حزب الله عن ضرورة تعزيز
االقتصاد واالجتماع بعد
تراجع الخطر األمني
الـ ـن ــاس ُي ــدرك ـه ــا م ـس ــؤول ــون ف ــي حــزب
الله ،وقد بدأوا بتناقلها .خالل الندوات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وال ـ ـتـ ــواصـ ــل الـ ـي ــوم ــي مــع
ـدة ،يـسـمــع امل ـســؤولــون مــن ال ــرأي
ال ـقــاعـ
ال ـع ــام ّأن ــه ُ
«م ـس ـت ـعـ ّـد لـتـحـ ّـمــل ك ــل ش ــيء.
ول ـك ــن أن ـت ــم (ح ـ ــزب الـ ـل ــه) م ــن واج ـب ـكــم
تحسني أوضــاعـنــا االقـتـصــاديــة» ،علمًا
ّ
بـ ــأن ح ـق ــوق أي م ــواط ــن ،ف ــي الـكـهــربــاء
واملاء والضمان والبنى التحتية وغيره،

ُمـ ـفـ ـت ــرض أن ّت ـ ـكـ ــون مـ ــن م ـس ــؤول ـي ــات
الــدولــة دون منة من أحــد .ولكن ُيصبح
ال ـل ـجــوء إل ــى «دويـ ـل ــة» ح ــزب ال ـل ــه لــدى
ّ
هذا الجمهور ضروريًا ،طاملا أن الدولة
اللبنانية ّتتعامل مــع «بـيـئــة» املقاومة
ك ـم ــا ل ــو أنـ ـه ــا «وح ـ ـ ـ ــدة» ُم ـن ـف ـص ـلــة عــن
الـكـيــان اللبنانيُ .ج ــزء مــن ذلــك ُمرتبط
بتقصير الــدولــة عـلــى مـسـتــوى الــوطــن
ّ
ككل .والجزء الثاني هدفه إحراج قيادة
حـ ــارة حــريــك أمـ ــام م ـنــاصــري ـهــا ،ودف ــع
هــؤالء إلــى رفــع الـصــوت اعتراضًا على
غياب الخدمات.
الـ ـ ـح ـ ــروب وال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات اإلق ـل ـي ـم ـ ّي ــة
ال ـك ـب ـيــرة ت ــدف ــع بــالـجـمـهــور إل ــى غــض
النظر عــن حــاجــاتــه الـيــومـيــةُ .
فيصبح
الـتـفــاف الـبـيـئــة الـحــاضـنــة ح ــول حــزب
الـلــه غـيــر خــاضــع ألي ُ
«مـحــاسـبــة» في
ُ
م ــا خ ـ ّـص امل ـســائــل األخـ ـ ــرى .ي ـن ـ ّقــل عن
مسؤولني في «الحزب» قولهم إنه بعد
تـحــريــر ال ـج ــرود اللبنانية والـســوريــة
املـ ـت ــاخـ ـم ــة لـ ـلـ ـح ــدود مـ ــن ال ـج ـم ــاع ــات
اإلره ــابـ ـي ــة ،وتـ ــراجـ ــع ال ـخ ـط ــر األم ـن ــي،
«بــات هناك نــوع مــن الـفــراغ السياسي.
تـعـبـئــة هـ ــذا الـ ـف ــراغ بـ ـص ــورة طبيعية
تـكــون فــي الـبـحــث فــي تـعــزيــز الــواقـعــن
االقـ ـتـ ـص ــادي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي» .فـحـمــايــة
ّ
األمــن الداخلي ال تقل أهمية عــن األمــن
الـخــارجــي .واملــواجـهــة لــن تـكــون سهلة،
ّ
ف ــي ظ ــل «اس ـت ـم ــرار مـ ـح ــاوالت إس ـقــاط
ب ـي ـئ ــة املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة ،أمـ ـنـ ـي ــا واج ـت ـم ــاع ـي ــا

واقـ ـتـ ـص ــادي ــا ،م ــن خ ـ ــال دف ـع ـه ــا نـحــو
شفير الهاوية وإيصالها إلــى مستوى
الـتــذمــر مــن نـقــص ال ـخــدمــات .وخـصــوم
ال ـحــزب وأع ـ ــداؤه يـحــاولــون الــربــط بني
موقف حزب الله وبيئته ،وبني النقص
ف ــي الـ ـخ ــدم ــات الـ ـع ــام ــة» .ل ـك ــن «ت ــأم ــن
ً
الكهرباء ،مثال ،وخدمة كل اللبنانيني،
ّ
ما عالقته بوالية الفقيه التي يهولون
بها؟ أو بالحصار االقتصادي العاملي
على حزب الله؟».
ال خطر من ّ
تبدل مزاج البيئة الحاضنة
ل ـح ــزب الـ ـل ــه .ف ــأخ ـي ـرًا ،وخ ــاف ــا مل ــا قيل
ّ
عــن أن سـقــوط الشباب فــي ســوريــا دفع
ّ
أهــالـيـهــم إل ــى االعـ ـت ــراض« ،كــلـمــا كانت
ت ـن ـت ـشــر امل ـع ـل ــوم ــات ع ــن إنـ ـش ــاء إمـ ــارة
ت ــرب ــط ط ــراب ـل ــس بــال ـق ـل ـمــون الـ ـس ــوري،
وتعلو التهديدات ،كــان الناس يشدون
ّ
أكثر فأكثر» .إال أن
رباطهم مع املقاومة ُ
ُذلك ال ُيلغي واجب «أن نالقيهم .وإذا لم
ن ّ
حسن أوضاعهم ،ال نكون نعمل بشكل
ص ـح ـي ــح» .ال ـب ـح ــث ف ــي هـ ــذه ال ـق ـضــايــا
ال ي ـ ــزال ف ــي ب ــداي ـت ــه داخ ـ ــل الـ ـح ــزب ،إال
ّ
أن «امل ـنــاخ أصـبــح مــؤاتـيــا أكـثــر مــن ذي
قبل لالقتناع بـضــرورة تأمني مقومات
ّ
االسـ ـتـ ـم ــرار ح ــت ــى ي ـت ـم ـكــن الـ ـن ــاس مــن
إك ـم ــال امل ـس ـي ــرة» .ف ــاأله ــل ،وامل ــؤي ــدون،
واملـقــاومــون« ،الــذيــن صـبــروا طيلة هذه
امل ــدة ،إذا لــم يـنــالــوا حقوقهم ،نـكــون قد
فشلنا .هذه البيئة متجانسة مع حزب
ُ
الله ،وال يجب أن تكافأ بالنصر فقط».
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سياسة
تقرير

القوات تهاجم باسيل:
لم يحترم االتفاق وخرق ورقة التفاهم
ألن فصول قصة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ال تنتهي رغم محاولة أقنية الحوار بينهما التخفيف من شأنها ،اال أن
الكالم األخير لرئيس التيار الوطني جبران باسيل ال يزال يشغل القوات ،سائلة عن خلفياته وتوقيته وأدائه العام
هيام القصيفي
ال تـ ـحـ ـت ــاج الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ال ــى
مجلس الوزراء وقراره حول الكهرباء
وإدارة املـنــاقـصــات لـتــؤكــد «صــوابـيــة
خيارها في ما يتعلق بإعادة تفعيل
إدارات ال ــدول ــة وح ـســن ان ـت ـظــام عمل
امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات» .ل ـك ـن ـه ــا كـ ــانـ ــت حـكـمــا
ب ـح ــاج ــة ال ـ ــى خـ ـط ــاب رئـ ـي ــس ال ـت ـيــار
الــوطـنــي الـحــر ج ـبــران بــاسـيــل ،االحــد
املـ ــاضـ ــي ،ل ـت ــؤك ــد «م ـخ ــاوف ـه ــا م ــن أن
ّ
يصب
ثمة مـســارًا ينتهجه االخـيــر ال
ف ــي ص ــال ــح ورقـ ـ ــة ال ـت ـف ــاه ــم بـيـنـهـمــا
واملـ ـص ــالـ ـح ــة امل ـس ـي ـح ـي ــة والـ ـش ــراك ــة
الوطنية».
فـتـتـمــة ال ـق ـصــة ب ــن ال ـت ـي ــار وال ـق ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ب ـح ـســب ال ـ ـقـ ــوات ،ه ــي أن
األزمـ ــة الـحــالـيــة بــن الـطــرفــن الـلــذيــن
ّ
وقعا ورقــة التفاهم باتت تحتاج الى
توضيحات ولقاءات مباشرة لتبيان
حقيقة ما يحصل ،وإظهار االمور على
حقيقتها ،لكن أي مـحــاوالت لــم تجر
حتى الـســاعــة على هــذا الـخــط .فكالم
بــاسـيــل ،األح ــد امل ــاض ــي ،ك ــان النقطة
التي أفاضت كأس التباينات ،وال تزال
ال ـقــوات تـتــوقــف ع ـنــده ،ألن ــه بالنسبة
الـيـهــا مـعـيــار أســاســي فــي ظــل ســؤال

هل بدأ التيار يخرج
القوات:
ّ
من وسطيته في اتجاه مزيد من
االلتصاق بحزب الله؟
تطرحه« :هــل هــذا الكالم هو القاعدة
أم االستثناء؟» .إذا كان االولى فهناك
ورقة تفاهم بني الطرفني فيها الكثير
من البنود املكتوبة والتفاهمات على
ملفات وبنود أساسية ،وإذا اقتضى
االمر «فستكشف القوات مضمونها».
ً
استثناء ،فإن
أما إذا كان كالم باسيل
الحوار بني الطرفني يمكن أن يوضح
االمور ،فتعود االمور الى مجاريها.
لــم يـعــد س ـرًا أن ال ـقــوات تـحـ ّـيــد تمامًا
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ،ف ــ«ال ـعــاقــة معه
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة» ،ك ـم ــا تـ ـح ــرص عـلــى

القوات :قنوات الحوار المعتادة لم تعد كافية لعالج خروقات باسيل لورقة التفاهم (هيثم الموسوي)

تحييد قواعد التيار «والعالقة معها
ب ـع ـي ــدة ع ــن أي صـ ـ ــدام وال تـشــوبـهــا
ّ
تصب انتقادها الحاد
شائبة» .وهي
عـلــى أداء بــاسـيــل وخـطــابــه وتصرفه
حـتــى فــي إقــامــة حـفـلــن ،أحــدهـمــا في
بشري حيث ال يوجد «عرين» للتيار
الوطني بل بضعة أشخاص يؤيدونه،
وال ـثــانــي فــي مـلـعــب ف ــؤاد ش ـهــاب في
جونية ،وكــل ذلــك تزامنًا مــع احتفال
القوات وكلمة رئيسها الدكتور سمير
جعجع الــذي كــان يتحدث عــن أهمية
ورق ــة الـتـفــاهــم وال ـشــراكــة ،فيما ذهــب
بــاسـيــل فــي خـطــابــه نـحــو ات ـجــاه آخــر
مغاير تمامًا.
وألن م ـض ـم ــون كـ ـ ــام ب ــاس ـي ــل شـكــل
عــامــة ف ــارق ــة ف ــي م ـســار ال ـعــاقــة بني
الطرفني ،فــإن قنوات الـحــوار املعتادة
ل ــم ت ـعــد تـكـفــي ملـعــالـجــة ه ــذا ال ـخــرق،
بدليل أن أي مـســاع جــديــة لعقد لقاء
م ـكــاش ـفــة وم ـص ــارح ــة ع ـلــى مـسـتــوى

رفـيــع لــم تحصل حـتــى ال ـســاعــة ،رغــم
كل ما يقال في الصالونات السياسية
وأوسـ ـ ـ ــاط الـ ـط ــرف ــن .ت ـح ـ ّـم ــل الـ ـق ــوات
باسيل مسؤولية «التدهور األخير»،
ً
وهي ترى أنه ال يبدي حرصًا مماثال
ل ـلــذي ت ـبــديــه ال ـق ــوات ف ــي مـحــاولـتـهــا
منذ مــدة تـجــاوز الـتــوتــرات الصغيرة
لصالح العنوان االساسي الذي ّ
أقرته
ورقة التفاهم الذي تخشى القوات أن
يصبح آخــر اهـتـمــامــات الـتـيــار .وهي
ال تـ ـع ــرف ،ب ـح ـســب مـ ـص ــادره ــا ،س ـ ّـر
تــوق ـيــت ه ــذا االنـ ـق ــاب ف ــي ال ـخ ـطــاب،
وال سيما الشق املتعلق بدور القوات
في انتخاب عون وسحب هذا الفضل
عنها ،وتصويرها كأنها مأزومة .فإذا
ك ــان ال ـتــوق ـيــت ل ــه عــاقــة بــاملـتـغـيــرات
اإلقليمية ومــواقــف حــزب الـلــه« ،فهذا
مؤشر خطر ،ألن معنى ذلــك أن حزب
الله بــدأ يضغط داخليًا ،وبــدأ التيار
يخرج من وسطيته التي أتــت به الى

رئــاســة الـجـمـهــوريــة فــي ات ـجــاه مزيد
م ــن االل ـت ـصــاق بــال ـحــزب .وهـ ــذا يثير
القلق من أن يكبر الخالف مع الوقت
إذا كـ ـ ــان االم ـ ـ ــر لـ ــه ع ــاق ــة ب ــال ــوض ــع
االستراتيجي».
أمـ ـ ـ ـ ــا إذا كـ ـ ـ ـ ــان ألس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب داخ ـ ـل ـ ـيـ ــة
كاالنتخابات النيابية املقبلة «التي لم
تعمل الـقــوات على استهداف باسيل
ف ـي ـهــا ال م ــن ب ـع ـيــد أو م ــن ق ــري ــب ،أو
ملف الكهرباء ،فيمكن حينها معالجة
االمور بني الطرفني بالحوار املباشر،
علمًا ب ــأن ال ـقــوات حــن صــاغــت ورقــة
التفاهم مــع الـتـيــار إنـمــا كــانــت تعمل
ع ـل ــى أمـ ــريـ ــن :امل ـص ــال ـح ــة املـسـيـحـيــة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـ ـشـ ــراكـ ــة امل ـس ـي ـح ـي ــة ـ ـ ـ
االسـ ــام ـ ـيـ ــة ع ـب ــر ال ـت ـف ــاه ـم ــات ال ـتــي
أدت الــى انـتـخــاب عــون وأسـهـمــت في
االستقرار الحالي وتشكيل الحكومة
ال ـتــي ك ــان عـنــوانـهــا اس ـت ـعــادة الـثـقــة.
ّ
ف ـهــل امل ـط ـلــوب ال ـي ــوم ه ــز ه ــذه الـثـقــة

ّ
وه ــز املـصــالـحــة املسيحية والـشــراكــة
الوطنية؟».
ل ــم «ي ـح ـتــرم» بــاسـيــل ورق ــة الـتـفــاهــم
و«خـ ـ ـ ـ ــرق» االتـ ـ ـف ـ ــاق ب ـي ـن ـه ـمــا بـشـقــه
ال ـع ــام ،بحسب ال ـق ــوات الـتــي ترفض
ال ـت ـق ـل ـي ــل مـ ــن دوره ـ ـ ـ ــا فـ ــي ان ـت ـخ ــاب
ع ــون« ،ألن بــاسـيــل ي ـعــرف تـمــامــا أن
ان ـت ـخــاب ال ـن ــائ ــب س ـل ـي ـمــان فــرنـجـيــة
بترشيح من الرئيس سعد الحريري
ك ـ ـ ــان ق ـ ـ ــاب ق ـ ـ ــوس ول ـ ـيـ ــس ق ــوس ــن؛
فــالـسـعــوديــة ّأيـ ــدت وب ــاري ــس بــاركــت
وواش ـن ـط ــن ك ــذل ــك ،ل ـكــن الـ ـق ــوات هي
ال ـت ــي أوق ـف ــت ه ــذا امل ـس ــار وأح ــرج ــت
حزب الله من خالل تأييد عــون ،وإال
ملـ ــاذا ل ــم ُيـنـتـخــب ع ــون خ ــال عــامــن
ونصف عــام من الـفــراغ» ،إضافة الى
أن الـقــوات تستغرب تصنيفها على
أنها «مأزومة وهي التي كانت تقيم
عالقات تحالف مع املستقبل وتفاهم
مع التقدمي االشـتــراكــي ،إضافة الى

ً
إسرائيل تشكك في مناوراتها :هل فعال سننتصر؟
تقرير

يحيى دبوق
أنهت إسرائيل أمس املناورة الفيلقية
الكبرى ،التي ُع ّدت أهم وأوسع مناورة
عسكرية إسرائيلية منذ  19عامًا ،في
محاكاة لحرب واسعة و«طاحنة» في
مواجهة حزب الله ،مع نتيجة مقررة
ومسبقة :الحسم وهزيمة الحزب.
ُ
وأريــد للمناورة ،على مستوى القرار
الـعـسـكــري والـسـيــاســي فــي إســرائـيــل،
أن تـحـقــق ه ــدف ــن :تـحـســن جــاهــزيــة
ال ـج ـيــش مل ــواج ـه ــة حـ ــرب ق ــد تـخــاض
الحـقــا ضــد حــزب الـلــه ،ربـطــا بتعاظم
قــدراتــه الـعـسـكــريــة وخـبــرتــه القتالية
ال ـتــي تـسـتــدعــي اس ـت ـعــدادًا وجــاهــزيــة
مــرت ـف ـعــة جـ ـ ـدًا؛ ف ـي ـمــا الـ ـه ــدف ال ـثــانــي

م ــوج ــه إلـ ــى ال ـج ـم ـهــور اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
وكـ ــذلـ ــك إل ـ ــى ال ـ ـعـ ــدو وجـ ـمـ ـه ــوره فــي
الجانب الثاني من الحدود ،لكنه جاء
زائ ـ ـدًا ع ـلــى حـ ـ ّـده وم ـف ــرط ــا ،ومـشـبـعــا
بمفردات الحرب النفسية والتوظيف
ال ـت ـه ــوي ـل ــي ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ووج ـ ــه ب ـ ّ
ـرد
ف ـعــل إســرائ ـي ـلــي م ـش ـكــك ،ل ــم يقتصر
على الخبراء واملــراسـلــن العسكريني
فحسب ،بل امتد إلى الجمهور نفسه،
ال ـج ـهــة األك ـث ــر ع ـن ـ ً
ـاء بـتـلـقــي ال ــرواي ــة
اإلســرائـيـلـيــة لـغــرض االطـمـئـنــان إلــى
قدرة الجيش اإلسرائيلي على الدفاع
في مواجهة الحزب.
ُرواية إسرائيل العلنية حيال املناورة
أص ـي ـب ــت بـ ــأضـ ــرار ط ــاول ــت أه ــداف ـه ــا
كلها ،وتحديدًا الثقة بمقدرات الجيش

اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي وقـ ـي ــادت ــه ال ـس ـيــاس ـيــة،
بعدما تجاهل وزراء املجلس الوزاري
امل ـص ـغ ــر دعـ ـ ــوة الـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ـس ـكــريــة
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ف ـع ــال ـي ــات ـه ــا وت ـل ـقــي
خـ ــاصـ ــة ع ـ ــن نـ ـت ــائـ ـجـ ـه ــا .وإذا ك ــان
ـال،
املجلس الـ ــوزاري املصغر غير مـبـ ٍ
كما اتضح من االمتناع عن املشاركة،
وهــو الجهة الـتــي تشكل رأس الـقــرار
األم ـ ـنـ ــي وال ـس ـي ــاس ــي فـ ــي إس ــرائـ ـي ــل،
فسيصغر معه عدم مباالة ،وتشكيك،
ً
ما هو أدنى منه ،وصوال إلى الجمهور
اإلسرائيلي نفسه.
وكشفت وسائل اإلعالم العبرية أمس
«ت ـخ ــاذل» الـ ـ ــوزاري امل ـص ـغــر ،بحسب
أحـ ــد ال ـت ـع ـب ـي ــرات ال ـع ـب ــري ــة ،بـتـخـلــف
أعـضــائــه عــن تلبية الــدعــوة لحضور

اسـتـعــراض خــاص فــي قـيــادة املنطقة
ال ـش ـمــال ـيــة ف ــي ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
(ف ـ ــي م ــدي ـن ــة ص ـف ــد امل ـح ـت ـل ــة) ،وك ــان
ب ــان ـت ـظ ــاره ــم كـ ــل مـ ــن رئـ ـي ــس أرك ـ ــان
الـ ـجـ ـي ــش غـ ـ ـ ــادي أي ـ ــزنـ ـ ـك ـ ــوت ،وق ــائ ــد
املـنـطـقــة الـشـمــالـيــة يــوئ ـيــل س ـتــرايــك،
وقائد الفيلق الشمالي تامير هايمن،
وج ـم ـي ــع ق ـ ــادة ال ـ ـفـ ــرق املـ ـش ــارك ــة فــي
املناورة.
مـصــادر عسكرية رفيعة فــي الجيش
اإلســرائ ـي ـلــي ع ـ ّـب ــرت ع ــن «دهـشـتـهــا»،
بعد أن لبى وزير واحد الدعوة ،فيما
تـخـلــف اآلخ ـ ـ ــرون ،وأشـ ـ ــارت امل ـصــادر
ن ـف ـس ـهــا مل ــوق ــع ص ـح ـي ـفــة «ي ــدي ـع ــوت
أحرونوت» إلى أنه «مظهر من مظاهر
غياب الجدية واملسؤولية لدى أعضاء

املجلس الوزاري املصغر ،رغم أنه كان
يـفـتــرض أن يـتـلـقــوا فــي االسـتـعــراض
املقرر عرضًا عن أحد أهم التهديدات
املركزية التي تواجهها إسرائيل».
وكــانــت امل ـنــاورة ،وتـحــديـدًا نتيجتها
املـ ـ ـح ـ ــددة م ـس ـب ـقــا فـ ــي ه ــزي ـم ــة ح ــزب
ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــه ،مـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــاة ت ـ ـش ـ ـك ـ ـيـ ــك مـ ـ ـ ــن ق ـب ــل
املـ ــراس ـ ـلـ ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن والـ ـخـ ـب ــراء
اإلســرائـيـلـيــن ،مــن الـيــوم األول .وهي
ظ ــاه ــرة ،اسـتـثـنــائـيــة ج ـ ـدًا ،أن يشكك
اإلسرائيليون في ما يرد عن الجيش
اإلسرائيلي.
املـ ـ ـ ــراسـ ـ ـ ــل ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ف ـ ـ ــي الـ ـقـ ـن ــاة
ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة ،أور ه ـي ـل ــر ،ن ـق ــل روايـ ـ ــة
ال ـج ـي ــش عـ ــن ال ـح ـس ــم فـ ــي مــواج ـهــة
حـ ــزب ال ـل ــه ،م ــع تـعـلـيــق واب ـت ـســامــة:
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المشهد السياسي

أميركا وكندا وبريطانيا تضرب السياحة:
ال تقصدوا كازينو لبنان!
ع ــاق ــات عــربـيــة واس ـع ــة ،وه ــي ا ّلـتــي
ّ
فكت عزلة التيار حني ّ
سهلت وجندت
ع ــاق ــاتـ ـه ــا لـ ـص ــال ــح ت ــأيـ ـي ــد داخـ ـل ــي
وخارجي ملجيء عون».
في الشق اإلداري ثمة أسئلة تتوقف
عـنــدهــا ال ـق ــوات ،ســائـلــة عـ ّـمــا إذا كــان
هـ ــدف م ــا ي ـقــولــه بــاس ـيــل ه ــو مــوقــف
ال ـ ـقـ ــوات ف ــي م ـل ــف الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،وع ـ ّـم ــا
إذا كـ ــان امل ـط ـل ــوب أن ت ـم ـشــي خ ــارج
اق ـت ـنــاع ـهــا؛ ف ــال ـق ــوات ع ـق ــدت سلسلة
اج ـت ـم ــاع ــات مـغـلـقــة حـ ــول ال ـك ـهــربــاء،
وت ـبــن لـهــا وجـ ــود سـلـسـلــة ثـغــر أدت
الى اتخاذها هذا املوقف الــذي ّ
عبرت
عـنــه فــي مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ول ــم تخفه،
ولم يكن ّ
موجهًا ضد باسيل ،والدليل
على صحة موقفها هــو قــرار مجلس
الـ ــوزراء االخ ـيــر .فــالـقــوات لــن تتخلى
عن موقفها في تصويب طريقة إدارة
الدولة أيًا كان الطرف املقصود ،حلفاء
أو خصومًا ،سواء كان التيار الوطني
أو امل ـس ـت ـق ـبــل .هـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــة يـجــب
أن تـسـتـعـيــد ال ـث ـقــة م ــن خ ــال أدائ ـه ــا
وشفافية عمل وزاراته ا».
أكـثــر مــن م ــرة خ ــال الـفـتــرة االخـيــرة
ّ
«تـخــطــت ال ـقــوات ت ـج ــاوزات فــي أداء
التيار تجاهها كالتعيينات .فحتى
وزي ــر االع ــام ملحم الــريــاشــي الــذي
صاغ عالقة مع التيار ورئيس تكتل
ال ـت ـغ ـي ـيــر واالص ـ ـ ــاح آنـ ـ ــذاك ال ـع ـمــاد
م ـي ـشــال عـ ــون ،م ــا أوصـ ــل ال ــى ورق ــة
التفاهم ،لم يعط بعد تعيني مدير عام
ملجلس إدارة تلفزيون لبنان .ورغم
ذلك تجاوزت القوات كل ذلك حتى ال
ترتقي الــى إشـكــاالت وللحفاظ على
ال ــوح ــدة املـسـيـحـيــة وال ـح ـكــومــة» .لم
ّ
تغير القوات اقتناعها االستراتيجي
والنظرة الى سالح حزب الله ،وهذا
أمر يعرفه التيار ،ولن تبدل موقفها
م ــن أداء ال ـح ـك ــوم ــة ك ـم ــا ح ـص ــل فــي
مهرجان النصر ،والـسـمــاح بخروج
عـنــاصــر «داع ـ ــش» م ــن ل ـب ـنــان ،وه ــذا
أمر يعرفه تيار املستقبل ،ولم ّتبدل
حرصها على ورقة التفاهم بشقيها
امل ـس ـي ـحــي وال ــوطـ ـن ــي« ،ل ـك ــن عـنــدمــا
نصل الى وقت ينسف فيه االتفاق أو
يحرف أو ّ
يحور ،فعند ذلك ال بد من
تصويب األمور ،ألن تراكم هذا الكالم
وع ـ ـ ــدم ت ـص ــوي ـب ــه ي ـ ــؤش ـ ــران ال ـ ــى أن
التسوية التي تمت بدأت تهتز ،وهذا
أمر ترفضه القوات وترفض املساس
به ،ألنه ليس في صالح أحد».

َس َّع َر نقاش مناقصة الكهرباء
في مجلس الوزراء أمس،
الخالفات العونية ـ القواتية
المتراكمة ،ووصل األمر
بالوزير جبران باسيل ّ
حد اتهام
القوات بعرقلة المشروع
ألنه مشروع التيار الوطني
الحر .وفيما ّ
ّ
أقرت الحكومة
بند لجنة اإلشراف على
االنتخابات ،شغلت تحذيرات
السفارات األميركية والكندية
والبريطانية اللبنانيين وأعادت
إلى أذهانهم الهاجس األمني

حالة البلبلة قوبلت بصمت من الجانب
اللبناني ،خصوصًا من الجهات األمنية
امل ـع ـن ـيــة ،ال سـ ّـي ـمــا وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة أو
الجيش اللبناني .وفيما لــم يتضح ما
إذا كانت السفارة األميركية قد أصدرت
ّ
تـحــذيــرهــا ب ـنـ ً
ـاء عـلــى مـعـلــومــات مــؤكــدة
عــن عـمــل إره ــاب ــي مــا ي ـجــري اإلع ـ ــداد له
الس ـت ـه ــداف كــازي ـنــو ل ـب ـنــان ،وإن كــانــت
ق ــد وض ـع ــت االجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ب ـصــورة
ّ
ه ــذه املـعـلــومــات أو الـعـكــس ،إل أن أكثر
ّ
م ــن م ـص ــدر أم ـن ــي أك ـ ــد ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
ً
«األمـيــركـيــن ع ــادة ال يطلقون مثل هذه
ّ
ً
ال ـت ـحــذيــرات إل ب ـن ــاء عـلــى مـعـلــومــات»،
بينما قــالــت مـصــادر أخ ــرى إن «تحذير
ّ
ّ
مبنيًا على معلومات مؤكدة،
أمس ليس
بل على معطيات يجري تداولها منذ أيام
حول ّنية تنظيم داعش استهداف لبنان
ودول املنطقة ،في محاولة لالنتقام من
هزائمه املتالحقة».

صدام قواتي ــ عوني حاد

أثــارت التحذيرات األمنية التي أطلقتها
السفارة األميركية لرعاياها في بيروت
حــالــة مــن البلبلة فــي ال ـش ــارع اللبناني
البريد
ط ــوال ي ــوم أم ــسّ .فـمــا إن انـتـشــر ّ
اإللكتروني الذي وزعته السفارة ،محذرة
رعاياها من زي ــارة كازينو لبنان ،حتى
ً
أل ـغــت ال ـس ـفــارة املـكـسـيـكـيــة ح ـفــا كــانــت
ستنظمه ليل أمس في الكازينو ،خشية
ّ
املدعوين للخطر ّ ،خصوصًا أن
تعريض
بالغ السفارة األميركية حذر من مخاطر
أمنية قد ّ
يتعرض لها هذا املرفق الحيوي
تحديدًا.
ون ـ ـ ــزل ال ـخ ـب ــر ك ــال ـص ــاع ـق ــة ع ـل ــى إدارة
ّ
الكازينو الذي أكدت مصادره لـ«األخبار»
ّ
ّ
بالقطاع
تضر
أن «هكذا تحذيرات علنية
ّ
السياحي اللبناني من دون وجــه حــق»،
ّ
منتقدة التعميم األميركي .غير ًأن بيان
السفارة الكندية بــدا أكثر فجاجة ،حني
ّ
األميركي،
تضمنه التحذير
أعاد نقل ما
ّ
وت ـ ّ
ـوجــه إل ــى الــرعــايــا الـكـنــديــن بتجنب
زيــارة الكازينو ومحيطه يــوم  14أيلول
ّ
(أم ـ ــس) ،وك ــأن حــدثــا أمـنـيــا م ــؤك ـدًا على
وشـ ــك ال ـ ـحـ ــدوث .ثـ ـ ّـم أص ـ ـ ــدرت ال ـس ـفــارة
الـبــريـطــانـيــة تـحــذيـرًا تــالـيــا للتحذيرين
الـســابـقــن ،كـ ـ ّـررت فـيــه الـتـعـلـيـمــات التي
ك ــان ــت قـ ــد أص ـ ّـدرتـ ـه ــا الـ ـسـ ـف ــارة ســاب ـقــا
ّ
التجمعات واملقاهي
لرعاياها بتجنب
والفنادق واملرافق التي يرتادها االجانب
بشكل دائم ،من دون تحديد كازينو لبنان
ً
باالسم ،معتبرة أن تحديد مكان بعينه
قــد يــرفــع مــن نـسـبــة الـخـطــر بــاسـتـهــداف
أماكن أخرى.

ّ
مـ ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،أع ـ ـ ـ ــادت إث ـ ـ ـ ــارة م ـلــف
الكهرباء في مجلس ال ــوزراء ،أمــس ،رفع
ّ
الحر
سقف الـصــدام بــن التيار الوطني ّ
وحزب القوات اللبنانية حول هذا امللف.
وسـ ـ ـ ّـادت م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء أمـ ــس أجـ ــواء
متشنجة على خلفية الكتاب الذي ّ
وجهه
رئيس دائ ــرة املناقصات جــان ّ
علية إلى
وزارة الـطــاقــة ح ــول مناقصة الـكـهــربــاء،
ّ
م ــا رف ـ ــع م ــن س ـق ــف الـ ـت ــوت ــر ب ــن وزراء
ال ـت ـيــار والـ ـق ــوات ت ـحــدي ـدًا ،ف ــي انـعـ ّكــاس
ل ـخــافــات م ـتــراك ـمــة ح ــول عـ ـ ّـدة م ـلــفــات،
أبرزها اختالف وجهات النظر في معركة
الـجــرود األخـيــرة واملــوقــف مــن الحكومة
السورية ،وأزمة التحالف االنتخابي في
ّ
ظــل قــانــون االنـتـخــاب الـجــديــد ،وتقاسم
الـحـصــص املـسـيـحـيــة ب ــن الـفــريـقــن في
التعيينات.
وبـحـســب أك ـثــر م ــن م ـصــدر وزاري ،فــإن
جلسة أمس حملت السقف األعلى لجهة
تــراشــق التهم بــن وزراء الـقــوات ووزراء
ال ـت ـي ــار ،ال سـ ّـي ـمــا كـ ــام ال ــوزي ــر ج ـبــران
بــاس ـيــل ع ــن الـ ـق ــوات ف ــي ال ـج ـل ـســةّ ،
ورد
الوزير سيزار أبــي خليل على الوزيرين
غسان حاصباني وبيار أبي عاصي.
وذك ـ ـ ــر رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة فـ ــي ب ــدا ّي ــة
ّ
سيتحدث عن ملف
الجلسة أن أبي خليل
ال ـك ـهــربــاء وك ـت ــاب ع ـلـ ّـيــة ،لـيـقــوم بعدها
الوزير بشرح ما تضمنته رسالة ّ
علية.
ّ
م ـص ــادر وزاري ـ ــة أك ـ ــدت لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
«وزير الطاقة حرص في الجلسة على أن
ال يـقـ ّـدم ملجلس ال ــوزراء املــراســات التي
تـحـصــل بـيـنــه وب ــن إدارة امل ـنــاق ـصــات.

وبـعــد إص ــرار وزراء ال ـقــوات ،تـنــازل أبي
خليل وقرأ الفقرة األخيرة من  33صفحة
مــن الـتـقــريــر ال ــذي قـ ّـدمــه ع ـلـ ّـيــة» .وتـقــول
املـصــادر« :أبــي خليل كــان يقول إن إدارة
املناقصات ال تريد أن تجري املناقصة،
ثم ّ
ّ
تبي أن اإلدارة حرصًا ّمنها على املال
ال ـع ــام ،طـلـبــت إعـ ــادة امل ـل ــف إل ــى مجلس
الوزراء التخاذ ما يراه مناسبًا ،وال تريد
ّ
تتحمل املسؤولية».
أن
ّ
ّ
أبــي خليل حمل علية مسؤولية عرقلة
املـنــاقـصــة ،مـشـيـرًا إل ــى أن هـنــاك جهات
سياسية تــدفـعــه إل ــى الـقـيــام بــذلــك ،وأن
ه ـ ـنـ ــاك مـ ــن ي ـ ـسـ ـ ّـرب الـ ـكـ ـت ــب ل ـج ــري ــدت ــي
ًّ
«األخـبــار» و«الجمهورية» ،طارحًا حل
من اثننيّ ،إما طلب رئيس الحكومة سعد
الحريري من ّ
علية إجراء املناقصة ،وفي
حــال رفــض ذل ــك ،إعــادتـهــا إلــى مؤسسة
ّ
كهرباء لبنان .فما كان من حاصباني إل
أن اعترض على هذا الطرح ،وجاراه بذلك
ال ــوزي ــر عـلــي حـسـ ّـن خـلـيــل ،ال ــذي رفــض
أيضًا أن يعود امللف إلى كهرباء لبنان،
م ـص ـ ّـرًا ع ـلــى إش ـ ــراف إدارة املـنــاقـصــات
ع ـلــى امل ـن ــاق ـص ــةّ .
ورد ب ــاس ـي ــل بغضب
ً
على حاصباني ،قــائــا« :شــو مــا عملنا
رح ت ـض ـلــوا ت ـق ــول ــوا ال ،إن ـت ــو م ــا بــدكــم
الـكـهــربــاء ومــا بــدكــم تنجحوا املـشــروع،
ألنه مشروع التيار الوطني ّ
الحر» .وبدا

ملف بواخر الكهرباء يثبت
تحالف المستقبل  -التيار
ضد امل والقوات والمردة

الحريري متناغمًا مع موقف باسيل ،إذ
انتقد ب ــدوره مــوقــف ال ـقــوات اللبنانية.
وأدلى الوزير يوسف فنيانوس بموقفه
ّ
مؤكدًا خشيته من أن يقوم ٌ
أحد ما
أيضًا،
بالطعن في هذه املناقصة أمــام مجلس
ش ـ ـ ــورى الـ ــدولـ ــة وي ـت ـخ ــذ قـ ـ ـ ــرارًا بــوقــف
التنفيذ.
وانفرد وزراء حركة أمل وحزب الله خالل
الجلسة ،قبل أن يخرجوا بموقف ّ
موحد
ّ
يــرفــض ع ــودة املـلــف إلــى كـهــربــاء لبنان،
وض ـ ـ ــرورة إجـ ـ ــراء امل ـنــاق ـصــة ع ـبــر إدارة
املناقصات.
وأع ـ ــاد خـلـيــل وف ـن ـيــانــوس ط ــرح مسألة
إقــامــة مـعــامــل كـهــربــاء عـلــى األرض بــدل

كانت المناورة مدعاة
تشكيك المراسلين
العسكريين والخبراء
(أ ف ب)

«هــذا إن كانت هزيمة حــزب الله في
األســاس معقولة وممكنة» .وأضاف
أن ــه «عـنــدمــا ســألــت كـبــار املـســؤولــن
الـ ــذيـ ــن ي ـ ـقـ ــودون امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورة ،وج ـ ــدوا
صعوبة فــي الـشــرح لــي ،كيف يمكن
الحسم في مواجهة الحزب» ،فيجيبه
آخر في االستوديو نفسه« :تذكرني
ع ـبــارة الـحـســم واالن ـت ـصــار باملقولة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة :ل ـ ـنـ ـ َّـد ِع أنـ ـن ــا ان ـت ـصــرنــا،
ولنهرب من هناك».
فــي الـسـيــاق نـفـســه ،أكــد كبير معلقي
ال ـ ـشـ ــؤون ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي «ي ــدي ـع ــوت
أح ـ ـ ــرون ـ ـ ــوت» ألـ ـيـ ـك ــس ف ـي ـش ـم ــان أن ــه
«ع ـنــدمــا يـنـفــخ ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
ع ـض ــات ــه ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود ال ـش ـمــال ـيــة،
ويـتـحــدث عــن هــزيـمــة ح ــزب ال ـلــه ،من

األفضل له العودة إلى عام  ،2006كي
ً
ي ـنــاســب ق ـل ـيــا ب ــن خ ـطــابــه وق ــدرت ــه
التنفيذية ،نعم مــن الصحيح إرســال
رســائــل ق ــوة واق ـت ــدار إل ــى ح ــزب الـلــه،
لـكــن ال ي ـجــوز أن نـسـيــر أس ــرى خلف
مناورة عقيمة للجيش».
ُ
وردًا على نتيجة املناورة كما أعلنت،
أي ال ـح ـســم ف ــي مــواج ـهــة ح ــزب ال ـلــه،
ك ـت ـب ــت م ـع ـل ـقــة ال ـ ـشـ ــؤون ال ـع ـس ـكــريــة
ّ
ف ــي «ه ــآرت ــس» ،غـيـلــي ك ــوه ــن ،تــذكــر
ب ـم ــواق ــف وت ـص ــري ـح ــات إســرائ ـي ـل ـيــة
سابقة خلصت إلــى استحالة هزيمة
ح ــزب ال ـلــه .وتــؤكــد أن ه ــذا هــو ال ــرأي
ال ـ ـسـ ــائـ ــد ل ـ ـ ــدى الـ ـنـ ـخ ــب ال ـع ـس ـك ــري ــة
واألم ـن ـي ــة ف ــي إس ــرائ ـي ــل :وزيـ ــر األم ــن
الـ ـس ــاب ــق ،م ــوش ـي ــه يـ ـعـ ـل ــون ،قـ ـ ــال إن

الحسم غير ذي صلة ج ــراء مواجهة
ب ــن دول ـ ــة وع ـ ــدو غ ـيــر دولـ ـ ــة؛ رئـيــس
األركـ ــان ال ـســابــق ،دان حــالــوتــس ،أكــد
أن الـ ـج ــان ــب املـ ـ ـ ــادي مـ ــن ال ـح ـس ــم لــم
ي ـع ــد ق ــائ ـم ــا؛ رئـ ـي ــس أرك ـ ـ ــان الـجـيــش
اإلســرائ ـي ـلــي غـ ــادي أي ــزن ـك ــوت ،خــال
توليه مسؤولية شعبة العمليات ،قال
إن سـحــق ح ــزب الـلــه نتيجة ال يمكن
أن تتحقق؛ قائد سالح الجو السابق
أمير ايشل ،لدى توليه رئاسة شعبة
ال ـت ـخ ـط ـيــط ،ق ــال إن ــه ال يـمـكــن سحق
مـنـظـمــة م ـغ ــروس ــة بـشـكــل عـمـيــق في
قلب شعبها ،وفقط يمكن ردعها؛ أما
رئيس األرك ــان السابق بني غانتس،
فأكد أيضًا أن «سحق» حزب الله غير
ممكن.

التشكيك انسحب أيـضــا على مواقع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،وإن ك ــان من
بــن اإلســرائـيـلـيــن مــن أعـجـبـتــه فكرة
«ال ـ ـح ـ ـسـ ــم» .ومـ ـ ــن ال ـ ـكـ ـ ّـم الـ ـه ــائ ــل مــن
التعليقات ،نكتفي بــإيــراد تغريدتني
َ
ُرب ــطـ ـتـ ـت ــا ب ـ ـكـ ــام ع ـ ــن ه ــزيـ ـم ــة ح ــزب
ال ـل ــه .األول ـ ـ ــى« :أن ـ ــا مـقـتـنــع بــأن ـكــم لم
ت ـس ـت ـط ـي ـعــوا الـ ـن ــوم هـ ــذه ال ـل ـي ـل ــة ،إال
بعد أن وصلتكم أخـبــار املـنــاورة بأن
الجيش انتقل من مرحلة الــدفــاع إلى
مرحلة الهجوم على حزب الله».
فيما جاءت الثانية ،بعد اعالن انتهاء
امل ـ ـن ـ ــاورة واعـ ـ ـ ــان االنـ ـتـ ـص ــار ف ـي ـهــا:
«انتصار؟ هذا مجرد حلم .تدركون أن
حزب الله لن يتأثر ،بل وتدركون ذلك
جيدًا».

استئجار بواخر ،مع الحفاظ على دفتر
الشروط نفسه ،أي تأمني كفالة خمسني
مليون دوالر واالل ـتــزام بمهل ال ــ 3أشهر
والـ 6أشهر التي حددت في الدفتر .وبعد
أن ف ـتــح ال ـح ــري ــري ال ـحــديــث ع ــن مـســألــة
األرض ،قـ ــال أبـ ــي خ ـل ـيــل إنـ ــه ال تــوجــد
أرض مناسبةّ ،
فرد علي خليل بالقول إن
ّ
هناك  5ماليني متر مربع في الزهراني
ي ـم ـك ــن اس ـت ـع ـم ــال ـه ــا ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي أثـ ــار
حفيظة باسيل ،فـ ّ
ـرد بشكل مباشر على
خليل بالقول« :هلق صار في أرض؟ في
ّ
املاضي قلنا خلينا نصلح الخزانات في
الزهراني ببالش ولم تقبلوا ،هلق صار
فــي أرض؟»ّ .
ورد خليل« :كـنــت مختلف
معك بالسياسة في املاضي ما كان بدي
خليك ،هلق للكهرباء بدي خليك» .فسأل
باسيل« :بلكي اختلفنا بكرا؟».
ّ
ّ
وعــلــق الـحــريــري مــؤكـدًا أنــه
مستعد ألن
يستمع ملــن لــديــه ع ــرض ح ــول مــوضــوع
ّ
يتحمل ه ــذا األمــر
األراضـ ــي ،مــؤك ـدًا أن ــه
عـلــى مـســؤولـيـتــه إذا ك ــان ه ـنــاك توفير
ّ
على الدولة ،فاعترض باسيل مؤكدًا أنه
وبعد أن
«ال
نستطيع فتح هذا الفتوح»ّ .
ّ
التوصل إلــى صيغة عــودة امللف إلى
تـ ّـم
كـهــربــاء لـبـنــان فــي ح ــال لـ ّـم تـطـلــق إدارة
املناقصات املناقصة ،تحفظ فنيانوس
وخليل ووزراء الـقـ ّـواتّ ،
ثم تراجع خليل
ّ
عن تحفظه بعد أن وعد الحريري بأخذ
اقـ ـت ــراح األرض ف ــي االع ـت ـب ــار ،م ــع طــرح
الـحــريــري تشكيل لجنة وزاري ــة لنقاش
األمر في حال لم تطلقه اإلدارة.
في املقابلّ ،ردت مصادر التيار الوطني
الـ ـح ـ ّـر ع ـل ــى ح ــدي ــث امل ـ ـصـ ــادر الـ ــوزاريـ ــة
ّ
األخ ـ ــرى ،م ــؤك ــدة ل ــ«األخ ـب ــار» أن «عـلـ ّـيــة
ّ
يتمرد على مجلس الوزراء ويطلب إعادة
ً
بنود كــان قد سبق أن رفضها» ،مشيرة
ّ
إلــى أن «هناك ثالثة كتاب يكتبون معه
التقارير ،وهناك جهات سياسية معروفة
ت ـعــرقــل م ـشــروع ـنــا» .وأشـ ـ ــارت امل ـصــادر
إلــى أن «هـنــاك تقاطعًا بــن مــا حــدث في
مجلس الوزراء وبني ما يقوم به أصحاب
املولدات الذين يرفضون أن يستخدموا
عـ ـ ــدادات ،وف ــي ح ــال ل ـج ــأوا إل ــى مجلس
شــورى الدولة فإن القضاء سيكون أمام
ً
حيرة ،ألنهم ليسوا شرعيني أصال».
وف ـي ـمــا ل ــم تـسـتـطــع ال ـح ـكــومــة ال ـخــوض
فــي جــدول األعـمــال بعد استمرار نقاش
ال ـك ـه ــرب ــاء لـ ـس ــاع ــات ،وتـ ـح ــدي ــد جـلـســة
استثنائية مـســاء األح ــد املـقـبــل ملتابعة
جــدول األعـمــال ،أقـ ّـر مجلس ال ــوزراء بند
تشكيل هيئة اإلشــراف على االنتخابات
الـنـيــابـيــة ،قـبــل يــومــن مــن انـتـهــاء املهلة
ّ
املحددة لتشكيلها.
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مجتمع وإقتصاد
تقرير تقمع إدارات المدارس الخاصة أي مبادرة ،مهما كانت متواضعة ،لتصويب مسارها وفضح أرباحها .تستخدم تالمذتها وقودًا للحرب المفتوحة مع
أهاليهم ،تتعمد أساليب اإلذالل والعقاب النفسي والمعنوي لفرض الصمت ،ضاربة بعرض الحائط القرارات القضائية والوزارية واالتفاقيات الدولية ،ومن
دون إعارة أي اعتبار لتدمير نفسية الطفل ـ اإلنسان والمواطن وألمانه الفردي واالجتماعي

إجراءات المدارس الخاصة ضد التالميذ:

تدمير نفسية الطفل وشخصيته
فاتن الحاج
«احتجاز» األطفال في بعض املــدارس
وعزلهم في قاعات مغلقة لم يثر نقاشًا
اجـتـمــاعـيــا حـتــى اآلن .ب ــرأي تــربــويــن
واخـتـصــاصـيــن نفسيني وحقوقيني،
هذه املسألة غير قابلة «للقيل والقال».
م ـث ــل ه ـ ــذا ال ـت ــدب ـي ــر انـ ـتـ ـه ــاك م ـبــاشــر
التفاقية حقوق الطفل التي قاربت أن
تطوي ثالثني عامًا من عمرها ،والتي
صــادقــت عليها الــدولــة الـلـبـنــانـيــة .ما
يـحـصــل ه ـنــا وه ـن ــاك ُي ـف ـقــد الـتـلـمـيــذ،
حتمًا ،اإلحساس باألمان الذي سينتج
عنه اإلحـســاس بالحب واالنـتـمــاء إلى
امل ـكــان وتـقــديــر ال ــذات وتحقيق ال ــذات
والتكامل العالي وتكوين الشخصية.
ي ـت ـج ــاه ــل ت ـم ــام ــا أن ال ـط ـف ــل إنـ ـس ــان،
وم ــواط ــن الـ ـي ــوم والـ ـغ ــد ،ل ــه اح ـتــرامــه
واسـ ـتـ ـق ــالـ ـيـ ـت ــه واسـ ـ ـم ـ ــه واع ـ ـت ـ ـبـ ــاره،
وليس بعيدًا أن يسبب مثل هذا الفعل
ً
االكـ ـتـ ـئ ــاب وص ـ ـ ــوال إلـ ــى ال ـت ـس ــرب مــن
املدرسة.

األوالد وقود المواجهة
التالمذة ،املحميون بــاملــادة  10الفقرة
ب من القانون  ،1996/515ال يسلمون
من استخدام مدارسهم لهم باستمرار
خ ــال مــواج ـهــات ب ــدأت تـنـشــأ ،أخ ـي ـرًا،
ب ــن أصـ ـح ــاب املـ ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة مــن
جهة ولـجــان األه ــل أو األهــالــي بشكل
ف ــردي مــن جهة ثانية ،بـهــدف قمع أي
م ـح ــاول ــة ل ـت ـصــويــب م ـس ــار ع ـمــل هــذه
املـ ــدارس ال ـتــي لــم ت ـتــوان وال ت ــزال عن
فــرض زي ــادات عشوائية وغـيــر مبررة
على األقساط املدرسية.
ه ــذا م ــا ح ـصــل ف ــي ال ـس ـن ــوات القليلة
املاضية مع تالمذة الليسيه الفرنسية
اللبنانية الكبرى فــي بـيــروت التابعة
للبعثة العلمانية الفرنسية ،وتالمذة
املــدرســة املـعـمــدانـيــة االنـجـيـلـيــة ،وهــذا
ما يتكرر اليوم مع الليسيه الفرنسية
اللبنانية ـ فردان التابعة أيضًا للبعثة
الفرنسية ،وثانوية روضة الفيحاء في
طرابلس ،وغـدًا ستكون هناك مــدارس
أخرى.
أول من أمس ،لم يكن أحمد عبد الله في
موقف يحسد عليه ،فاألب كان ضائعًا،
وخائفًا على مصير أبنائه املفصولني
م ــن ث ــان ــوي ــة روض ـ ــة ال ـف ـي ـحــاء بـحـ ّـجــة
«تـ ـح ــري ــض» وال ـ ــده ـ ــم ع ـل ــى امل ــدرس ــة
ب ـس ـبــب رف ـع ـهــا ألق ـســاط ـهــا ال ـس ـنــويــة،

تسبب هذه اإلجراءات االكتئاب
قد ً
وصوال إلى التسرب من المدرسة
ً
مـتــوســا ط ــرق الـتــواصــل االجـتـمــاعــي.
الوالد املتعب حضر إلى وزارة التربية
ب ــرفـ ـق ــة زوج ـ ـتـ ــه وأوالده ل ـل ـم ـطــال ـبــة
ً
بـعــودتـهــم إل ــى مـقــاعــدهــم ،عـمــا بـقــرار
الــوزيــر مــروان حـمــادة ،الـصــادر في 31
آب امل ــاض ــي ،وال ـق ــاض ــي بـتـسـجـيـلـهــم
تحت طائلة اتخاذ املوقف املالئم حال
إخــالـهــا بـهــذا املــوجــب ،وص ــدور قــرار
عــن قاضي األم ــور املستعجلة بإعادة
تـسـجـيـلـهــم ف ــي ق ـي ــود امل ــدرس ــة تحت
طائلة غرامة إكراهية قدرها  500ألف
ليرة عن كل يوم تأخير .واستند حمادة
إلـ ــى «حـ ــق ال ـط ـفــل بــالـتـعـلــم ومـتــابـعــة
ت ـح ـص ـي ـلــه الـ ـ ــدراسـ ـ ــي مـ ــا لـ ــم يــرت ـكــب
ً
ب ــال ــذات إخ ـ ــاال مـسـلـكـيــا ي ـبــرر فصله
عنها ،وال يجوز بأي حال االرتكاز على
أي تـصــرف ص ــادر عــن ولــي أمــر تجاه
امل ــدرس ــة لـحــرمــانــه مــن الـحــق فــي هــذه
املتابعة» .مــع ذلــك ،تعنتت اإلدارة في
تطبيق القرارين و«حجزت» حرية ابن

ّ
ال يجب أن يغيب عن األذهان بأن الطفل إنسان يجب أن يحترم (أرشيف)

السادسة عشرة من السابعة والنصف
صباحًا وحتى الثانية عشرة والنصف
فــي غــرفــة الـنــاظــر مــن دون الـسـمــاح له
بالعودة إلى املنزل أو االتصال بأبيه.
«األخبار» علمت من مصادر مطلعة أن
املــدرســة لم تستقبل حتى اليوم أبناء
عبد الله رغم تسلمها كتاب الوزير.
الوضع في الليسيه الفرنسية ـ فردان
ً
ل ــم يـكــن أش ـفــى حـ ــاال ،فــأب ـنــاء األهــالــي
املعترضني على الــزيــادة على القسط
املدرسي في العام املاضي «احتجزوا»
فــي بــدايــة هــذا الـعــام فــي قــاعــة واح ــدة،
فـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار أن ي ــدفـ ـع ــوا ق ـي ـم ــة ه ــذه
ال ــزي ــادة .ال ـيــوم ،ال ي ــزال هـنــاك تــامــذة
كثر خارج صفوفهم رغم مرور أسبوع
على بداية العام الدراسي ،ورغم تدخل
ك ــل م ــن ال ــوزي ــر والـ ـقـ ـض ــاء .ف ـقــد طلب
ح ـم ــادة ،ورب ـم ــا ت ـكــون ســابـقــة شكلت
غـ ـط ـ ً
ـاء ل ــأه ــال ــي ،ب ـم ــاح ـق ــة امل ــدرس ــة
أمــام املجلس التحكيمي التربوي في
ب ـي ــروت إلص ـ ــدار الـ ـق ــرار ال ـ ــازم بـشــأن
ال ـ ـنـ ــزاع الـ ـق ــائ ــم مـ ــع ق ـس ــم مـ ــن أولـ ـي ــاء
األم ــور ولـيــس مــع لجنة األه ــل ،وأبلغ
ل ـج ـنــة األهـ ـ ــل ب ــاإلح ــال ــة إلـ ــى املـجـلــس
التحكيمي ،ونظرًا لتعذر ابالغ املجلس
لـعــدم اكـتـمــالــه ،فـقــد ق ــرر الــوزيــر ابــاغ
اللجنة امكانية مراجعة قاضي األمور
املستعجلة .وك ــان القضاء املستعجل
قد أصدر من جهته قرارًا بإلزام البعثة
الـعـلـمــانـيــة بـصـفـتـهــا صــاح ـبــة إج ــازة

الليسيه بتمكني بعض األوالد الذين
تقدم أهاليهم بشكوى من الدخول إلى
امل ــدرس ــة تـحــت طــائـلــة غــرامــة اكــراهـيــة
قيمتها  5ماليني ليرة لبنانية.

فقدان اإلحساس باألمان
«هــل ما يـقــال؟» ،كانت هــذه ردة الفعل
األولـ ـي ــة ال ـت ــي أبــدت ـهــا ف ــادي ــا حـطـيــط،
أسـتــاذة الطفولة املبكرة فــي الجامعة
الـلـبـنــانـيــة ،عـلــى تــدابـيــر امل ـ ــدارس ،في
اش ـ ــارة إل ــى أن اس ـت ـق ـبــال األطـ ـف ــال في
صفوفهم حق بديهي مكفول باألعراف
والـقــوانــن واالتـفــاقـيــات الــدولـيــة« ،فال
ّ
يجب أن يغيب عن األذهــان بأن الطفل
إنسان له كيانه الخاص ومواطن يجب
أن يكون مــوجــودًا ،وأن يحترم بمعزل
عــن أي شــيء آخــر وال يجوز بــأي حال
م ــن األحـ ـ ــوال ات ـهــامــه أو وص ـم ــه بــأنــه
ضعيف وغـيــر ق ــادر وأخ ــذه رهينة أو
ضحية» .تستدرك حطيط أن املــدارس
تـعـلـ ّـم ه ــذه ال ـح ـقــوق نـظــريــا وتـنــاقــض
نفسها فال تجد لها تطبيقًا على أرض
الــواقــع .بــرأيـهــا« ،لجنة األه ــل تتحمل
م ـس ــؤول ـي ــة رفـ ـ ــع ال ـ ـصـ ــوت ل ـل ـت ـعــريــف
بــاملـشـكـلــة ومـحــاس ـبــة إدارة امل ــدرس ــة،
فيما الدولة ،رأس الهرم ،هي املسؤول
األول بسياساتها لكونها قد ّ
صدقت
اتفاقية حـقــوق الـطـفــل ،وال ينبغي أن
ت ـك ــون امل ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة ف ــي جــزيــرة
مستقلة خــارج سلطتها ،ونحن اليوم

ن ـش ـع ــر أن ح ــري ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـخ ــاص
مطاطة وال نعرف حــدودهــا رغــم أنها
مصانة بالدستور».
تحيلنا أسـتــاذة علم النفس التربوي
ف ــي ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة ري ـم ــاز حــرز
إلى هرم ماسلو للحاجات (Maslow's
 ،)hierarchy of needsوهـ ــي نـظــريــة
نفسية قدمها العالم األميركي أبراهام
مـ ــاس ـ ـلـ ــو ت ـ ـنـ ــاقـ ــش تـ ــرت ـ ـيـ ــب حـ ــاجـ ــات
اإلنسان ووصف الدوافع التي ُت ّ
حركه؛
وت ـت ـل ـخ ــص هـ ـ ــذه االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ف ــي:
االحتياجات الفسيولوجية ،وحاجات
األمـ ـ ــان ،واالح ـت ـي ــاج ــات االجـتـمــاعـيــة،
والحاجة للتقدير ،والحاجة لتحقيق
الذات.
ت ـشــرح ح ــرز أن اإلج ـ ـ ــراءات الـحــاصـلــة
فــي املـ ــدارس تفتقد لـلـحــس الـتــربــوي،
فـ ــال ـ ـط ـ ـفـ ــل «املـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوز» الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ف ـق ــد
اإلحـ ـس ــاس ب ــاألم ــان وش ـعــر بــاإلهــانــة
واالح ـت ـقــار فــي مــدرسـتــه وع ـلــى مــرأى
مــن أت ــراب ــه ي ـكــون ال ـهــرم لــديــه م ـهــزوزًا
وال يستطيع أن ينتقل إلــى الحاجات
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى وهـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـش ـ ـ ـعـ ـ ــور ب ــالـ ـح ــب
واالنتماء وتكوين الشخصية ،ويكون
ال ـت ـس ــرب أح ــد ال ـخ ـي ــارات ال ـت ــي يلجأ
إليها للهروب من املكان.

الشعور بالخجل االجتماعي
رائ ــد محسن ،عميد ش ــؤون الطالب
ف ــي ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة األمـيــركـيــة

واملـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـص ـ ـ ــص فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل
اإلنـ ـس ــان ــي ،ي ـق ــول إن هـ ــذا ال ـتــدب ـيــر
ُيـ ـشـ ـع ــر األطـ ـ ـف ـ ــال ب ــال ـع ـي ــب والـ ـعـ ــار
وال ـ ـخ ـ ـجـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ،وب ــأنـ ـه ــم
«ع ــاط ـل ــن» ودون املـ ـسـ ـت ــوى ...بـكــل
ش ــيء ولـيــس املـسـتــوى امل ــادي فقط،
ويـخـشــون بــأن يعيرهم رفــاقـهــم في
امللعب بنغمة التمريك «شــو أهلكم
ما معهن مصاري؟» .مثل هذا الكالم
يـ ـهـ ــز ،ب ـح ـس ــب مـ ـحـ ـس ــن ،شـخـصـيــة
الطفل ويصيبه باالكتئاب.
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب األم ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ال ـ ـسـ ــابـ ــق
ل ـل ـم ـج ـلــس األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـط ـف ــول ــة اي ـلــي
م ـخــايــل ،ال ي ـضــرب «ح ـج ــز» األوالد
فـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ــاع ـ ـ ــة م ـ ـق ـ ـف ـ ـلـ ــة حـ ـ ـ ــق الـ ـتـ ـعـ ـل ــم
فحسب بــل يـضــرب مصلحة الطفل
الفضلى ونموه النفسي والعاطفي
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وأي ـ ـضـ ــا مـ ـب ــدأ ع ــدم
الـتـمـيـيــز ،إذ كـثـيـرًا مــا نـجــد م ــدارس
ت ـط ـلــب مـ ــن الـ ـت ــام ــذة أن ي ـخ ـت ــاروا
مــدرســة أخ ــرى أقــل كلفة ،وه ــذا غير
مقبول من منطق الحقوق ،فالدولة
هي طــرف في اتفاقية حقوق الطفل
وم ـع ـن ـيــة ب ــاحـ ـت ــرام م ــوج ـب ــات ه ــذه
االت ـف ــاق ـي ــة وت ـق ــع عـلـيـهــا مـســؤولـيــة
رســم سياسات اجتماعية مستندة
إلــى هــذا املـبــدأ وال يـجــوز تــرك األمــر
على الغارب لجشع بعض أصحاب
امل ــدارس الــذيــن تـخـلــوا عــن مهمتهم
الرسالية لصالح االنتفاع.
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ماركس ضد سبنسر

السلسلة والضرائب :العاصفة تهب مرتين
غسان ديبة
«عـنــدمــا ت ــدرك أن ال انـسـيــاب للمنافع مــن األعـلــى،
فسيتبين لــك أن الخفض الـمـفــرط للضرائب على
األغنياء ما ًهو إال إعادة توزيع للدخل من األسفل إلى
األعلى ،بدال من كونه وسيلة لجعلنا كلنا أكثر غنى
كما يقولون لنا دومًا»
ها جون شانغ
رش ــح ع ــن اج ـت ـمــاع مـجـلــس الـ ـ ــوزراء األس ـب ــوع املــاضــي
مــا يمكن تسميته شـعــار املرحلة "ال سلسلة مــن دون
ضــرائــب" ،وعلى إثــر ذلــك عــاد النقاش ،الــذي لــم يتوقف
ً
ً
أص ــا ،بـحـ ّـدة أكـبــر حــول السلسلة والـضــرائــب وصــوال
الــى البحث في ايقاف العمل بالسلسلة عبر العودة الى
مـجـلــس ال ـن ــواب .إن ه ــذه الـجــولــة ال ـجــديــدة ،وال ـتــي تنذر
باستفحالها ،مــا هــي إال مــؤشــر آخ ــر عـلــى استفحال
الـصــراع االجتماعي الــذي يعكس بشكل أســاســي أزمــة
الرأسمالية اللبنانية.
ي ـســأل الـبـعــض مل ــاذا ه ــذا االن ـف ـجــار ال ـي ــوم؟ كـمــا ُيـســأل
الـيــوم :مــاذا حصل؟ ومل ــاذا ال ّ
تمر السلسلة والضرائب
بسالسة وبالتحكم التلقائي ( )cruise controlكما
مرت أكثر السياسات االقتصادية واالجتماعية منذ عام
 1992وحتى اآلن؟ وكيف فجأة أصبح بعض اللبنانيني
دس ـتــوريــن مـتـطــرفــن عـنــدمــا أت ــى األم ــر إل ــى أس ـطــورة
"االزدواج الضريبي"؟ إن األجوبة على هذه األسئلة يمكن
أن تكون مباشرة ولكنها في العمق ناتجة عن نواح ّ
عدة
بدأت تترسخ مؤخرًا في االقتصاد اللبناني.
ً
أوال ،إن املعضلة األساسية التي تقف عقبة أمام التغيير
أو حـتــى اإلص ــاح ب ـحــدوده الــدنـيــا هــي تـجــذر املصالح
الريعية وقـيــام مــا يمكن تسميته بطبقة ال ـ  ،%1والتي
ترفض التخلي ولو عن جزء بسيط من مكاسبها التي
حققتها في العقود املاضية .وهذا يفسر هذه الهستيريا
غير املـبــررة للهيئات االقتصادية تجاه زي ــادات طفيفة
على الـضــرائــب على ان ــواع األرب ــاح ،والـتــي يبلغ معدلها
الفعلي حوالى الـ  4باملئة ،أي إن هذه الـ  %1وغيرها من
أطراف الراسمال ،التي ال يتأتى دخلها من العمل ،متفلتة
فعليًا من الضرائب ،أو كما يقول املثل األميركي (getting
 .)away with murderواألن ـكــى مــن كــل ذل ــك ،أن هــذه
الطبقة تفتقر حتى الى ظهور مجموعات أو حتى أفراد
من صفوفها تطالب هي بالتصحيح وزيــادة الضرائب
على نفسها كما يحدث في أميركا اليوم .إن هذا ّ
التزمت
من قبل هــذه الطبقة جعل من السهل التصويب عليها
سـيــاسـيــا .بــل أكـثــر مــن ذلــك فــإن أي متتبع موضوعي
ملــا جــرى ويـجــري ال يمكنه إال أن يــرى انحاللها وعــدم
أهليتها حتى على البناء الرأسمالي.
في هــذا اإلطــار ،أصبح من السهل التفكير وحتى طرح
ً
مشروع اقتصادي إنقاذي يعتمد على تحويل وصوال

الى  10باملئة من الناتج املحلي من مداخيل هذه الطبقة
سنويًا ،اي من التخزين واالستهالك غير املجديني ،نحو
بناء البنى التحتية وخفض الدين العام والى األجور ،مما
سيؤدي إلى رفع اإلنتاجية في االقتصاد (التي تتغنى
فيه فقط الهيئات عندما تتكلم عن القطاع العام وكأن
إنتاجية القطاع الخاص تنقلنا اآلن الــى كوريا جنوبية
ثانية أو تايوان ثانية!) ،وتــؤدي الى زيــادة الطلب الكلي،
وبالتالي الى خروجنا من الركود الطويل األمد الذي يقبع
فيه االقتصاد اللبناني.
ثانيًا ،استشراء أزمة نظام الطائف ،وهذا التأزم املتسارع
ي ــؤدي أي ـضــا ال ــى انـعـكــاســه فــي االق ـت ـصــاد الـسـيــاســي.
فــات ـفــاق ال ـطــائــف اعـتـمــد عـلــى ال ـتــوافــق بــن الــرأسـمــالـيــة
اللبنانية والـنـظــام الطائفي فـكــان مــن نتيجته أن الدين
العام كان يلعب دور تشحيم آلية نظام الطائف التوزيعية،
واألهـ ــم إض ـف ــاء الـشــرعـيــة عـلــى ال ـن ـظــام ال ـجــديــد .فـكــان
تقسيم العمل واضحًا منذ البداية بني الراسمال والنظام
السياسي الجديد ،وكانت فترة من "شهر العسل" امتدت
مــن  1992الــى  .2000ولـكــن كما قــال ابــو الراسمالية،
آدم سميث ،فإن تقسيم العمل يحده مدى األســواق ،أي
إن توسع االس ــواق يــؤدي الــى املــزيــد مــن تقسيم العمل
وهكذا دواليك .ومن هنا عندما دخل االقتصاد اللبناني
فــي األزمــة انطلقت هــذه األزمــة الــى الــدولــة فتم تدميرها
ألن ال مكان لالثنني (الــدولــة والرأسمال) في ظل جشع
الرأسماليني .قيل لي إنه في احدى املقابالت التلفزيونية
ق ــال أح ــد هـ ــؤالء الــرأس ـمــال ـيــن إن ـنــا ب ـحــاجــة إل ــى ثــاثــة
اقـتـصــادات مثل االقـتـصــاد اللبناني لتحمل السلسلة.
بالطبع ،هذا صحيح ،ألن االقتصاد الوحيد الذي نملكه
ابتلعه كله الرأسمال! وهنا فإن أجزاء من السلطة بدأت
تنظر إلــى طبقة الـ ـ  %1على أنـهــا تـهــدد تقسيم العمل
هــذا وب ــدأت بـطــرح إمــا بعض الـبــرامــج االقـتـصــاديــة وإن
بــدائـيــة (خـطــط وزي ــر االق ـت ـصــاد وال ـت ـيــار الــوطـنــي الحر
وغيرها) تحاول الذهاب الى ما بعد االقتصاد الريعي ،أو
باإلصرار على فرض الضرائب اإلضافية على املصارف
والراسمال املالي والعقاري من قبل وزارة املالية .إذًا ،إن
بعض األحــزاب الحاكمة بــدأت تعي أن هذه الطبقة ال بد
أن تدفع ثمنًا أكبر للحفاظ على النظام ككل ،وهنا تكمن
بــوادر إمكانية قيام مشروع سياسي في وجه منظري
"االقتصادات الثالثة".
ثالثًا ،دخول الطبقة املتوسطة معترك الصراع االجتماعي.
ُ
فــي الفترة املمتدة بــن  1993و 1996ضــربــت النقابات
وتمت تصفية الطبقة العاملة املنظمة تدريجيًا .في نفس
الوقت راود الحلم الراسمالي الجديد الكثير من اللبنانيني
الذين اعتبروا أنفسهم خارج هذه املعركة .لكن ما حصل
أعاد إدخالهم الى معترك الصراع االجتماعي .فتجميد
األج ـ ــور م ـنــذ  1996ل ـف ـتــرة طــوي ـلــة وان ـخ ـف ــاض حصة
األج ــور الــى  %25مــن الناتج املحلي وارتـفــاع الضرائب
االسـتـهــاكـيــة وزح ــف الـضــريـبــة امل ـبــاشــرة عـلــى زي ــادة

مداخيلها (ان ـظــر "ألخ ـب ــار" http://www.al-akhbar.
 )247263/com/nodeوتكاليف املعيشة وبشكل مطرد
خـصــوصــا فــي الـتـعـلـيــم والـصـحــة وال ـس ـك ــن ...أدت إلــى
احـســاس مــا يمكن تسميته "الطبقة املـتــوسـطــة" بأنها
ُ
تعصر مــن كــل الـجــوانــب ،مما اخــرجـهــا مــن هــذا الحلم
وأدخلها الــى معركة االقتصاد السياسي ،وإن بشكل
عشوائي ومشتت ،وتمظهر هــذا الــدخــول والتشتت في
رفض "الضرائب" من جهة وفي التمسك بالسلسلة من
جهة أخرى في الوقت عينه.
ما دفــع الطبقة املتوسطة الــى هــذه املعركة أيضًا انتهاء
مرحلة "الحل املالي" للفجوة املتراكمة بني األجــور وبني
أكـ ــاف امل ـع ـي ـشــة ،فــارت ـفــع ال ــدي ــن ال ـخ ــاص م ــن ق ــروض
شخصية لشراء السلع املعمرة واإلنـفــاق الجاري حتى
وتصفية بعض األصول املوروثة (مثل األراضي) ولكن
ّ
هذا األمر وصل إلى حده األقصى .فإذا قارنا بني وضع
األسـ ــرة الـنـمــوذجـيــة فــي ع ــام  1992ال ـتــي كــانــت تمتلك
إيجارًا قديمًا ولديها قــروض قليلة وال بطاقات اعتماد
وال غيرها .أما اليوم فوضع األســرة املتوسطة هو أنها
مثقلة بالديون وتعيش حالة من انسداد األفق في زيادة
مستوى معيشتها وحتى ولو اصطناعيًا.
رابعًا ،لعب سعر الصرف دورًا في كبح جماح الصراع

ستضمحل الدولة ويضمحل
االقتصاد إذا لم يخسر
الرأسمال هذه المعركة

التوزيعي .فالتثبيت الذي حصل بدءًا من  1992أدى إلى
تخفيف الضغط على سياسات إعادة التوزيع النابعة من
مجموعات املصالح في املجتمع .وهذا األمر حصل أيضًا
في بلدان عديدة .فقد ّأدى ّ
توسع الديموقراطية في أوروبا
فــي عشرينيات وثالثينيات الـقــرن املــاضــي إلــى خفض
قدرة الحكومات على الدفاع عن قيمة عملتها مهما كانت
الكلفة .أما في لبنان فقد استطاعت الحكومات املتعاقبة
ال ــدف ــاع ع ــن ق ـيــم الـعـمـلــة ع ـبــر ك ـبــح الـ ـص ــراع الـتــوزيـعــي
خصوصًا بني الراسمال والعمل .كما أدى ارتفاع القيمة
الحقيقية لليرة اللبنانية إلى زيادة األجور الحقيقية في
ّ
املرحلة االولــى بني  1992و 1997ما وفــر دعمًا واسعًا
للنظام الجديد أيضًا .وهذا أيضًا حصل في بلدان عديدة.
في هذا السياق يقول االقتصادي روديجر دورنبوش:
"إن ارتفاع قيمة العملة ترفع بسرعة األجــور الحقيقية
على صعيد السلع القابلة للتداول ،كما تؤدي إلى خفض

ّ
التضخم بسرعة .ومــن غير املستغرب أن املبالغة في
رفع قيمة العملة سياسة تحظى بإقبال كبيرّ .
وأدى ذلك
إلى ظهور دعم سياسي واسع قصير األمد في تشيلي
إبــان حكم بينوشيه ،كما لحكومة تاتشر وللسياسات
االقـتـصــاديــة الـتــي اعـتـمــدهــا الــرئـيــس األمـيــركــي رونــالــد
ريغان".
أما اآلن ،وفي لبنان ،فإن إقرار السلسلة وما قد يتبعه من
انتقال الحمى إلى األجور في القطاع الخاص ،باإلضافة
الى التهديد الذي يشكله استمرار عجز ميزان املدفوعات
على سعر الصرف وذهــاب املصرف املركزي الى خيار
ما سمي بـ "الهندسات املالية" املكلفة جدًا ،قد يضع نهاية
الستعمال سعر الصرف ككابح للصراع التوزيعي بني
الراسمال والعمل ،مما يؤشر الى دخول البالد في مرحلة
جديدة على هذا الصعيد.
ً
نشرت اخيرًا مجلة البوليتيكو األميركية مقاال تحت
عـنــوان "فـلــوريــدا :الجنة الـتــي لــم يكن عليها أن تكون"
بمناسبة إعصار ايرما ،قالت فيه إنــه في أوائــل القرن
التاسع عشر مع وصــول طالئع من الجيش االميركي
الـ ــى الـ ــواليـ ــة اع ـت ـب ــر ه ـ ــؤالء أن ـه ــا غ ـي ــر ق ــاب ـل ــة لـلـسـكــن
ُ
و"مـنـفــرة على كــل الـصـعــد" و"شـيـطــانـيــة" ،ألنـهــا كانت
منطقة مستنقعات تغمرها املياه .واستمر نمو الوالية
متأرجحًا إلى أن أتت القوة الهندسية للجيش األميركي
بـعــد ال ـح ــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة وق ــام ــت بعملية ضخمة
جـدًا لتفريغ وإدارة مياه جنوب الــواليــة؛ وهــذا ما جعل
فــي النهاية فـلــوريــدا مــن أكثر الــواليــات غنى ومقصدًا
للمتقاعدين وال ـس ــواح ،وانتقلت مــن كونها الــواليــة الـ
 27من حيث عدد السكان إلى الوالية رقم  .3إذًا اليوم
تستطيع فلوريدا أن تتحمل االعاصير وتبقى ،ليس
ألنها بنيت بواسطة املضاربات العقارية (وهذا ذكرته
الـبــولـيـتـيـكــو) وال بسبب تـطــور مــديـنــة مـيــامــي بسبب
تجارة املخدرات في ثمانينيات القرن املاضي (وهذا لم
تذكره) ،ولكن ألن الدولة األميركية ،من خارج االقتصاد
الحر ،قررت أن تحول هذه البالد "الشيطانية" الى مكان
يـعـيــش فـيــه ع ـشــرات املــايــن مــن ال ـن ــاس .وه ـنــا درس
آخــر للبنانيني أن الــدولــة ليست "رج ــل أعـمــال فــاشــل"
كما يصورونها لنا الذين يبدو أنه ال يكفيهم اقتصاد
واحد؛ بل هي أساس للتقدم والتطور .اليوم نحن وفي
داخل هذه املعركة االقتصادية السياسية نرى الحاجة،
باالضافة الى كسر طغيان الراسمال على العمل ،الى
اع ــادة قيام الــدولــة اللبنانية التي دمــرهــا الــراسـمــال في
سعيه هــذا للسيطرة على االقتصاد مــن دون منازع.
نحن بحاجة الى ذلك من اجل بناء اقتصاد يتحمل كل
العواصف التي تلوح في األفق .ولكن لتحقيق هذا ،على
الــراسـمــال أن يخسر هــذه املعركة الـيــوم بــل يخسرها
بــأشــواط وأمـيــال ألنــه مــن دون ذلــك ستضمحل الدولة
ويضمحل االقتصاد وينتهي أمل اللبنانيني بالتغيير
وبالعدالة االجتماعية.

تقرير

 :IMFعلى مصرف لبنان االستعداد لزيادة أسعار الفائدة
على طريقتهّ ،
عبر فريق بعثة خبراء
ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ع ــن املـخــاطــر
املـحــدقــة بلبنان .يـقــول رئـيــس البعثة
كــريــس جــارف ـيــس ،إن ــه «ال ي ــزال نظام
ربط سعر الصرف يشكل ركيزة اسمية
م ــائ ـم ــة .وي ـت ـع ــن أن ي ـك ــون م ـصــرف
لـبـنــان عـلــى اس ـت ـعــداد ل ــزي ــادة أسـعــار
الفائدة في حالة تباطؤ وتيرة تدفقات
الـ ــودائـ ــع ال ــداخـ ـل ــة ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء آخ ــر
جوالت عمليات الهندسة املالية .ومن
ال ـض ــروري كــذلــك أن يــواصــل مصرف
لـبـنــان رص ــد املـخــاطــر وتخفيفها في
القطاع املصرفي».
هـ ــذه الـ ـعـ ـب ــارة ت ـع ـ ّـد أهـ ــم م ــا ورد فــي
ال ـ ـب ـ ـيـ ــان الـ ـصـ ـح ــاف ــي ل ــرئـ ـي ــس ب ـع ـثــة
خـ ـب ــراء صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد إل ـ ــى ل ـب ـنــان،
كريس جارفيس ،وهي أكثر من كافية
ل ـل ـت ـحــذيــر م ــن االسـ ـتـ ـم ــرار بـعـمـلـيــات
شراء الوقت من خالل تنفيذ هندسات

مالية لتأمني التدفقات املــالـيــة ،ال بل
إن ال ـص ـنــدوق يــذهــب أب ـعــد بــاإلشــارة
إلــى االسـتـعــداد لرفع الـفــائــدة ،إذ إنها
س ـتــرتــب ع ـلــى ال ــدول ــة كـلـفــة أك ـب ــر في
االقـتــراض ،بما يعنيه ذلــك من ارتفاع
فــي الــديــن ال ـعــام وزيـ ــادة فــي خــدمـتــه،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى زيـ ـ ــادة األكـ ـ ــاف على
الـقـطــاع ال ـخــاص ...مــا يقوله صندوق
الـنـقــد ال ــدول ــي ،بـهــذا ال ــوض ــوح ،ينبئ
بأن املخاطر بدأت تصبح أكبر وأعمق
وال تجاريها أي إصــاحــات فــي بنية
النظام املالي واالقتصادي.
ه ــذا الـتـحــذيــر ّ
وج ـهــه جــارف ـيــس علنًا
ب ـعــد سـلـسـلــة لـ ـق ــاءات أج ــراه ــا فــريـقــه
فــي لـبـنــان ،ضمن مــا يـعــرف بـ«ببعثة
امل ـ ــادة ال ــرابـ ـع ــة» .مـكـثــت ه ــذه الـبـعـثــة
فــي لـبـنــان مــن  7أيـلــول حـتــى  13منه،
وزارت رؤسـ ـ ــاء ال ـج ـم ـهــوريــة مـيـشــال
ع ـ ــون ،والـ ـحـ ـك ــوم ــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري،

وحاكم مصرف لبنان ريــاض سالمة،
واملدير العام لوزارة املال أالن بيفاني،
ووزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـن ــازح ــن
معني املرعبي ،ووزيــر الدولة ملكافحة
الـفـســاد نـقــوال تــويـنــي ،بــاإلضــافــة إلى
اجتماعات ُعـ ِقــدت مع أعضاء مجلس
الـ ـن ــواب وم ـس ــؤول ــن ف ــي وزارة امل ــال
ومـصــرف لبنان وممثلني عــن القطاع
الخاص.
وبحسب جــارفـيــس ،تشير التوقعات
إلـ ــى بـ ـق ــاء ال ـن ـم ــو ال ـح ـق ـي ـقــي ضـعـيـفــا
فــي  ،2017فــي ظــل اخـتــاالت خارجية
ك ـب ـيــرة ل ـل ـغــايــة ،الف ـت ــا إل ــى أن الـعـجــز
الكبير في املوازنة هو مصدر املخاطر،
إذ أدى إلــى بـلــوغ الــديــن الـعــام %148
مــن إجمالي الناتج املحلي فــي .2016
كذلك أشار إلى أن نفقات املالية العامة
س ـتــزداد كـثـيـرًا ،فــي ظــل ال ــزي ــادات في
سـلـسـلــة رواتـ ـ ــب ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام الـتــي

صــدرت املوافقة بشأنها أخـيـرًا ،علمًا
ب ـ ــأن ال ـت ــداب ـي ــر الـ ـت ــي أقـ ـ ّـرهـ ــا مـجـلــس
وإع ـ ـ ــادة
ال ـ ـنـ ــواب لـ ــزيـ ــادة اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ِّ َ
الـتــوازن إلــى املالية العامةُ ،علقت في
الوقت الحالي.
يــأتــي ه ــذا امل ـش ـهــد رغ ــم أن «اق ـت ـصــاد
ل ـب ـن ــان م ـ ـعـ ــروف ب ـص ــاب ـت ــه ،وت ـم ـكــن
مــرارًا من تجاوز صدمات كبيرة» ،إال
أن الـحـفــاظ على الثقة بحاجة ماسة
إل ـ ــى «وض ـ ــع االقـ ـتـ ـص ــاد ع ـل ــى م ـســار
قابل لالستمرار ووقــف ارتـفــاع الدين
الـعــام .كــذلــك يتعني تصحيح أوضــاع
املــالـيــة الـعــامــة فــي ال ـبــدايــة بــاالرتـكــاز
على تدابير زيادة اإليرادات ،وتحسني
م ـس ـتــوى االم ـت ـث ــال ال ـضــري ـبــي ،ورف ــع
ال ـض ــرائ ــب ع ـلــى الـ ــوقـ ــود ،واس ـت ـع ــادة
تـ ــوازن اإلن ـف ــاق بــوســائــل ،مـنـهــا الـحـ ّـد
م ــن ال ـت ـح ــوي ــات امل ـك ـل ـفــة إلـ ــى شــركــة
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء» .أم ـ ــا االق ـ ـتـ ــراحـ ــات ال ـتــي

ّ
يقدمها جارفيس وفريقه إلــى لبنان،
فـهــي تـكـمــن ف ــي ق ــدرة الـسـلـطــات على
تعزيز النمو الـقــابــل لــاسـتـمــرار «من
خ ــال تـنـفـيــذ اإلص ــاح ــات الـهـيـكـلـيــة
بــوســائــل ،منها ات ـخــاذ خ ـطــوات نحو
ت ـح ـس ــن ب ـي ـئ ــة األع ـ ـ ـمـ ـ ــال» .وي ـض ـيــف
أن «ه ـ ـنـ ــاك ح ــاج ــة ل ـت ـح ـســن اإلط ـ ــار
امل ــؤسـ ـس ــي قـ ـب ــل ت ـن ـف ـي ــذ مـ ـش ــروع ــات
اسـتـثـمــاريــة كـبـيــرة ،وتـقـيـيــم املخاطر
والتكاليف املحتملة على املالية العامة
ُ
مــن أي م ـشــروعــات تـبـنــى عـلــى عالقة
شراكة بني القطاعني العام والخاص.
وصــدور قانون املوازنة العامة ـ وهو
األول منذ مــا يــزيــد على  10سـنــوات ـ
م ــع ات ـخ ــاذ تــداب ـيــر ف ـعــالــة لتصحيح
أوضاع املالية العامة من شأنه إرسال
إشــارة قوية على التزام خفض الدين
ً
العام ،فضال عن تعزيز الثقة».
(األخبار)
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على الحافة

موسم العيوب
حبيب معلوف
"فتح موسم الصيد" (اليوم) اعتداء وتطاول على حقوق الغير.
كيف نسمح ألنفسنا أن نتحدث عــن "مــوســم" الصيد البري
ألجـمــل مخلوقات األرض كــالـطـيــور ،كما نتحدث عــن موسم
العنب والـتـفــاح؟! فهل نحن زرعـنــا وتعبنا فــي تربية الطيور
البرية حتى يأتي يوم نجني ثمار ما زرعنا؟!
مــن الــذي ابـتــدع هــذه املفاهيم املتعالية واملضللة ،مثل الصيد
ومواسمه ،املفرطة في استغاللها للكائنات الحية؟
ّ
"التطور البشري" وانقضت
مرحلة الصيد" ،مرحلة" من تاريخ
م ــع اك ـت ـشــاف ال ــزراع ــة .مــرحـلــة ك ــان فـيـهــا اإلن ـس ــان يصطاد
(ويقتل) لكي يعيش .وإذ لم يعد هناك من حاجة للصيد من
أجل البقاء ،كيف نقبل اليوم أن يصبح القتل هواية؟!
كتبنا الكثير فترة مناقشة التعديالت في قانون الصيد البري
(ب ــن عــامــي  2003و ،)2005ال سيما ي ــوم ك ــان وزي ــر البيئة
فارس بويز (الصياد) .استفاد يومها هذا األخير من موقفنا،
بأن الطيور البرية ليست من صالحية وزارة الزراعة ،ليطالب
بنقل صالحية "تنظيم" الصيد وفتح املوسم له (لــوزارة البيئة
بعد أن كــان فــي وزارة الــزراعــة) .إال أن خلفية موقفنا آنــذاك،
كــانــت تنطلق مــن حقيقة أن الطيور البرية كما كــل الكائنات
ّ
البرية ،ليست ملكًا ألحد وال يحق ألحد التصرف بها وقتلها أو
اإلتجار بها ...مطالبني بمادة في القانون تمنع اإلتجار بها حية
أو ميتة( ،إذ كانت في تلك الفترة ال تــزال أعدادها أكبر ،وكان
هناك من يصطادها ويبيعها للمطاعم أو على الطرقات ،أو من
يحبسها في أقفاص ويبيعها حية).
كما طالبنا ،كتسوية تاريخية ومرحلية ،أن يسمح بالصيد
باألدوات البدائية فقط كقوس النشاب أو "النقيفة" (التي تعتمد
على الحجارة) ،وذلك انطالقًا من معادلة علمية وطبيعية تقول،
إن الطيور لم تطور تقنيات عيشها وآليات حماية نفسها ،وهي
ال تزال تصنع أعشاشها بنفس الطريقة ،بينما ّ
"طور" اإلنسان
أدوات الصيد والقتل واالحتيال (بآالت تصدر أصواتًا شبيهة
بأصوات الطيور الستجالبها وقتلها أو حبسها) بشكل غير
عادل ،مما سيحتم فناء الطيور بعد فترة!
ً
ضـمــن ه ــذه ال ـشــروط فـقــط ك ــان مـقـبــوال الـحــديــث عــن "تنظيم
الصيد" مع أن فكرتنا األصلية آنذاك كانت تقضي باملنع الكلي
بالصيد واملطالبة بتحوير الهوايات والترويج لتعابير أقرب إلى
البيئة مثل مراقبة وتصوير الطيور بدل صيدها .وكانت هذه
هي املهمة األصلية لوزارة البيئة ،كما كنا نعتقد.
أثناء مناقشة تعديل قانون الصيد البري في مجلس النواب
آنــذاك ،كــان النائب سامي الخطيب قد استعان بخبير أجنبي
بقضايا "التنظيم" ،الذي غير رأيه في االجتماع وأيد موقفنا…
وقد نجحنا يومها في جلسة إحدى اللجان النيابية بوضع هذه
األفكار في مادتني في القانون املعدل ،ولكنها عــادت وطــارت
في اللجان املشتركة والهيئة العامة وصــدر القانون بصيغته
الحالية.
كنا نعتقد أن تدخل ابنة رئيس الجمهورية سيكون باتجاه
إعــادة طلب تعديل القانون بهذا االتـجــاه ،بــدل املطالبة بإعادة
فـتــح مــوســم الـصـيــد وتطبيق الـقــانــون ومــراسـيـمــه الـشــائـنــة...
واالستماع ألصوات الطيور ال ألصوات تجارها وتجار أسلحة
وأداوت صيدها والصيادين.
كنا نعتقد ان التدخل سيكون للمطالبة بالتشدد في تطبيق
قــرار املنع الكلي للصيد ،لحني القيام بالدراسات الالزمة على
األقــل واستكمال البيانات حــول حالة الطيور والـحـيــاة البرية
عامة في لبنان ،مؤكدين أن أحدًا ال يستطيع أن ّيدعي أنه درس
ورصد حالتها بشكل مقبول ،وأن أحدًا من "الخبراء" يمكن أن
يسمح لنفسه بالقول أو اإلفتاء بما هو مسموح وما هو ممنوع
صيده (وعـلــى أي أس ــاس) ،وأن هناك مــن يستطيع أن يحدد
األعداد املسموح صيدها أيضًا! وهذه الفضيحة العلمية األكبر.
ً
وإذا أردنا العودة إلى قانون البيئة ،والذي ناضلنا طويال لكي
تمنح األولوية فيه ملبدأ االحتراس على "مبدأ امللوث يدفع" ،كان
حريًا أن يترجم بقانون الصيد البري ،بمنع الصيد احتراسًا،
لعدم معرفتنا ما هي حال الطيور عامة وما الــذي انقرض أو
في طــور االنـقــراض منها ،بــدل تطبيق مبدأ ،ادفــع واقتل .ادفع
مئة ألــف ليرة ثمن رخصة صيد واقتل أجمل الطيور التي ال
تقدر بثمن!
فهل ال زال باإلمكان التراجع عن فتح موسم الصيد ،أم نكون
قد دخلنا في تكريس موسم العيوب؟

ّ
تنوع بيولوجي

العجز عن ّمنع «قتل»
الطيور ال يبرر تنظيمه!
تعطي وزارة البيئة (ومن
خلفها وقبلها وحواليها)
انطباعًا بأن افتتاح موسم
الصيد اليوم هو أحد نجاحات
بينما
الوزارة التي يعتد بهاً ،
هو ال يتعدى كونه فشال
ينضم إلى قائمة طويلة
من حكايات الفشل في كل
مرافق الدولة البيئية
د .رياض صادق
يـنـضــم م ـلــف ال ـص ـيــد ال ـب ــري ال ـفــاشــل في
ح ـم ــاي ــة األنـ ـ ـ ــواع إل ـ ــى ال ـف ـش ــل وال ـض ـي ــاع
وتدمير األمالك البحرية والنهرية وسلب
هذه األمــاك .وشح وتلوث املــوارد املائية
ومـحــاولــة إيـجــاد حـلــول غير ناجعة عبر
مـشــاريــع س ــدود مـثـيــرة لـلــريـبــة وال ـجــدل.
والعجز املستمر في حل مشكلة النفايات
الصلبة.
صيغة «افـتـتــاح» مــوســم الصيد ال تليق
بـ ــوزارة الـبـيـئــة (ب ــدل ال ـقــول بـ ـ «الـسـمــاح»
بــافـتـتــاح امل ــوس ــم) ألن ـهــا تـسـتـحـضــر الــى
الــذهــن ص ــورة ســوريــالـيــة «يفتتح» فيها
وزيـ ــر «ال ـب ـي ـئــة» ،وه ــو ال ـص ـيــاد الـعـتـيــق،
مــوســم الـصـيــد ه ــذا الـصـبــاح مطلقًا أول
طلقة ليردي فيها أول طريدة ويقوم على
م ـ ــرأى م ــن ال ـص ـحــافــة ووس ــائ ــل اإلع ـ ــام،
وت ـص ـف ـيــق وت ـش ـج ـيــع ج ـم ـع ـيــات بـيـئـيــة،
بقتل الكوتا املسموحة له يوميًا ،فيرينا
الدقة في حساب أعــداد وأن ــواع ما سوف
يقتل فــي هــذا الـيــوم املجيد .وتـصــدح في
أروقــة وزارة البيئة أنشودة «طللو طللو
الصيادين وسالحهن يلمع» على أن يكون
هـنــاك ع ــزاء للقيمني على حماية التنوع

الحيوي في الوزارة واطمئنان على بعض
األنــواع ألنها «من وادي لــوادي ،ما قدروا
عليها الصيادي».
يخرس أمثالنا وينضمون الى هذا العرس
ال ــوط ـن ــي ال ـ ــذي ت ــرع ــاه الـ ـ ـ ــوزارة وال ــدول ــة
ون ـت ـل ـقــن ث ـق ــاف ــة ال ـص ـي ــد م ــن الـجـمـعـيــات
البيئية املتمرسة في تلقني ثقافة الصيد
«النبيلة»!
ولكننا بكل حرقة لن نستطيع أن نأخذ
ال ـص ــور ال ـت ــذك ــاري ــة ن ـحــن وط ــرائ ــدن ــا ألن
قانون الصيد يمنع ذلك .هل هناك مشهد
أكثر سوريالية من هذا؟

الصيد «واقع» على من؟
ي ـ ـجـ ــادل كـ ـثـ ـي ــرون وم ـن ـه ــم وزي ـ ــر الـبـيـئــة
ومستشاروه ،أن الصيد أمــر واقــع واملنع
ال ـ ــذي فـ ــرض م ـنــذ ح ــوال ــى ع ـشــريــن سنة
لــم يـحــد م ـنــه ،ول ـكــن أدى ال ــى فـلـتــان غير
م ـس ـب ــوق .وهـ ــي ح ـج ــة غ ـي ــر م ـق ـبــولــة ألن
املنع وقتها أدى بالفعل الــى الحد بشكل
كبير مــن نـشــاط الصيد الــى أن قــام وزيــر
الداخلية سيئ الــذكــر وقتها (وال ننسى
س ـخــري ـتــه م ــن ال ـح ــري ـص ــن ع ـل ــى حـمــايــة
الطبيعة) بــإعــان عجز الــدولــة عــن ضبط
املوضوع بحجة نقص العناصر األمنية،
فــأفـلــت ال ـع ـنــان ف ــي ص ـبــاح ال ـي ــوم الـتــالــي
للبنادق على أنــواعـهــا ،فيكون عمليًا قد
أوعــز للجميع بــأن «افعلوا ما يطيب لكم
وسنغض الطرف» .وهذا هو األمر الواقع

تم تدريب  400عنصر
لتطبيق قانون الصيد
بمعدل عنصرين لكل
160كلم2

تلوث
بالغ اإلنسان الحديث كثيرًا في
التوسع باستخدام األضواء
االصطناعية في الليل بصورة
سريعة وشاملة في جميع
أنحاء العالم ،إال أن أحدًا لم يكن
يتوقع أن يكون لهذه األضواء
آثار سلبية وضارة على الكثير
من الكائنات الحية ،ال سيما على
المحاصيل والتنوع البيولوجي
عامة .موضوع التلوث الضوئي
سيكون على أجندة اجتماع
جمعية األمم المتحدة للبيئة
نهاية هذا العام باإلضافة إلى
مشكلة التلوث بجميع أشكاله

الضوء اإلصطناعي
يقتل أيضًا

الذي استدعى برأي البعض قانون الصيد
الجديد وتنظيمه!
اذا ك ـ ــان ه ـ ــذا هـ ــو املـ ـ ـب ـ ــدأ ،أي اذا كــانــت
الجرائم في املجتمع أمرًا واقعًا ،فما رأيكم
بتطبيق مبدأ «الجريمة املنظمة»؟ العجز
عن تطبيق قرار منع قتل الطيور ،ال يبرر
التنظيم!

أين الجمعيات؟!
أيــن مساهمة الجمعيات خــال العشرين
سـنــة املــاض ـيــة ف ــي مـكــافـحــة ثـقــافــة القتل
ال ـع ـب ـثــي ع ـل ــى امل ـس ـت ــوي ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة وهـ ـ ــي م ـش ـغ ــول ــة ب ـت ـقــديــم
م ـشــاريــع «ال ـص ـيــد امل ـن ـظــم» أو «امل ـث ـقــف»
أو «امل ـس ــؤول» ...بحجة خبراتها املميزة
فــي ه ــذا ال ـح ـقــل!؟ مل ــاذا لــم يـقــومــوا وقتها
بحمالت ملنع إعالنات الصيد (وهي كانت
ّ
غير قانونية في ظل املنع).
يدعي البعض أن قــانــون الصيد الجديد
وت ـط ـب ـي ـقــاتــه ال ـح ــال ـي ــة ت ــراع ــي امل ـعــاي ـيــر
األوروبـيــة كــأن األمــن واإلدارة والسياسة
وال ـث ـقــافــة وال ـف ـس ــاد امل ـس ـت ـشــري ع ـلــى كل
املـ ـسـ ـت ــوي ــات وك ـ ــل ش ـ ــيء فـ ــي ه ـ ــذا ال ـب ـلــد
يضاهي املقاييس األوروبية وال ينقصنا
إال ق ــان ــون ص ـيــد يــرقــى ال ــى مـسـتــويــاتـنــا
الحضارية.

وفرة األنواع!
يفكر البعض ويتصرف كأن هذا البلد في
وضع بيئي مرتاح ومتفوق مع وفرة في
األن ــواع واملــواطــن البيئية السليمة وكــأن
املناخ ال يتغير وكــأن األنهار تتدفق كما
فــي األيـ ــام ال ـخــوالــي وال تـجــف فــي أوائ ــل
الصيف .تعقد ال ــوزارة ن ــدوات ثــم تصيغ
وتدشن استراتيجيات مستقبلية للتنوع
ال ـح ـيــوي ث ــم «ت ـف ـت ـتــح» ه ــي نـفـسـهــا بعد
أش ـه ــر (ض ـم ــن هـ ــذه االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات؟!)
موسمًا لصيد الحيوانات على أنواعها.
يـتـسـتــر ال ــوزي ــر خ ـلــف ق ـ ــرارات «املـجـلــس
األعلى للصيد الـبــري» ،كــأن هــذا املجلس
م ـن ــزه ف ــي ع ـل ـيــائــه .ال ــوزي ــر نـفـســه صـيــاد
ورب ـم ــا ب ــاق ــي أع ـضــائــه صـ ـي ــادون أي ـضــا!
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إعداد حبيب معلوف

للمشاركة في صفحة «بيئة» التواصل عبر البريد اإللكترونيhmaalouf@al-akhbar.com :

تقديرات
متشائلة
تقدر مصادر وزارة البيئة،
الـ ـت ــي ت ـش ـك ــو مـ ــن ان ـه ـم ــار
طلبات رخص الصيد اليها
كــانـهـمــار امل ـطــر ه ــذه األي ــام
(ب ـم ـعــدل ي ـت ــراوح ب ــن 150
و 200طلب رخصة يوميًا)،
ان يصل عددها الى عشرة
آالف رخـصــة .وهــي تعتبر
ان هـ ــذه الـنـتـيـجــة سـتـكــون
إيجابية ج ـدًا ،ألن إج ــراءات
تنظيم الصيد ستحرم ما
يـقــارب تسعني ألــف صياد
م ـ ــن الـ ـصـ ـي ــد الـ ـعـ ـش ــوائ ــي،
اذ كـ ـ ــان عـ ـ ــدد ال ـص ـي ــادي ــن
ف ــي لـبـنــان ي ـقــدر بـمـئــة ألــف
صياد!

هل نقول وداعا الخر حجل؟

وماذا يفعل تجار اسلحة الصيد ونوادي
ال ـص ـيــد ف ــي هـ ــذا امل ـج ـل ــس؟ واي ـ ــن نــزاهــة
األعضاء البيئيني العلمية وغير العلمية
م ــن ه ــذا امل ـج ـلــس وم ــع مـمـثـلـيــه؟ ه ــل كل
هـ ـ ــؤالء ال ي ـن ــام ــون ح ــرص ــا ع ـل ــى ســامــة
مكونات محيطنا الحيوي؟

عن أي ضبط تتحدثون؟

َّ
يتعد
يـنـطـلــق مــوســم الـصـيــد ال ـي ــوم ول ــم
الـ ـح ــاصـ ـل ــون عـ ـل ــى رخـ ـ ــص صـ ـي ــد 6000

صـ ـي ــاد .ه ــل نـ ـص ــدق أن عـ ـش ــرات اآلالف
الـ ـب ــاق ــن س ـ ــوف ي ـت ـع ـف ـفــون عـ ــن ال ـص ـيــد،
أو أن ال ـس ـل ـطــة سـتـقـمـعـهــم ع ـلــى أس ــاس
أن ــه تــم تــدريــب  400عـنـصــر عـلــى تطبيق
قــانــون ال ـص ـيــد؟! وإذا قسمنا ه ــؤالء الــى
دوريـ ــات ،سـيـكــون نـطــاق عـمــل كــل دوري ــة
م ــن عـنـصــريــن أك ـث ــر م ــن  160ك ـلــم مــربــع،
وهــي أكبر من املساحة التي كــان يسيطر
عليها تنظيم داعش في الجرود الشمالية
ال ـشــرق ـيــة .ه ــل س ـي ـقــوم ال ـشــرطــي بضبط

مخالفات العناصر األمـنـيــة والعسكرية
التي لن تلتزم بالقانون ومدرجاته؟ وملاذا
لم يتم ضبط من ابتدأوا املوسم «ديجاه»
غ ـيــر ع ــاب ـئــن ب ـق ــان ــون وم ــوس ــم؟ ع ــن أي
ضبط وتنظيم تتحدثون؟

موسم صيد أم انتخابات؟
هل ما تفعله السلطة والــوزارة ال يتعدى
كـ ــونـ ــه افـ ـتـ ـت ــاح ــا لـ ـلـ ـم ــوس ــم االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي
وارتـ ـه ــان ــا ل ـل ـم ـصــالــح االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ك ــون

«ال ـص ـي ــادي ــن» ع ـلــى مـخـتـلــف تسمياتهم
جــزءًا ال يستهان بــه مــن ناخبيهم وليس
من الحكمة االنتخابية استعداؤهم اآلن.
اذا كان املواطن اللبناني يستمر ويتمادى
في تدمير بيئته من خالل الصيد وسائر
نـشــاطــاتــه املــدمــرة وال تـجــد عـنــد زعمائه
وق ـيــاداتــه ال ـج ــرأة فــي إرش ـ ــاده وتــوعـيـتــه
وردع ـ ـ ـ ــه ...ف ـب ـئــس ه ـك ــذا دي ـم ــوق ــراط ـي ــة ال
يمكن وصفها اال بتانغو فساد يتراقص
فيها مواطن مع سلطة فال تنتج اال الفشل

والـ ـخ ــراب وال ـف ــوض ــى الـ ــذي نـ ــراه ف ــي كل
مكان من بلدنا.
كـمــا يغيب عــن ذه ــن الـبـعــض املـحـلــق في
سـ ـك ــرات ال ـق ـت ــل ال ـع ـب ـثــي ان الـ ـ ــذي ي ـنــأى
بنفسه عن مشاكل البلد البيئية ويمعن
فــي تــدمـيــر البيئة الطبيعية ،ال يـحــق له
أن يـتـطـلــب بـيـئــة سـلـيـمــة وأن ي ـتــوقــع أن
ال يغرق فــي النفايات واملـجــاريــر .ومــن ال
يستوعب الــرابــط بني الناحيتني ال يحق
له أن يكون قيمًا على شؤوننا البيئية.

التلوث الضوئي يضرب المحاصيل
جلبت اخـتــراعــات املصابيح فــي القرن
التاسع عشر ،واالنتشار السريع ألنظمة
اإلضاء ة في القرن العشرين ،ومصابيح
الــ»لـيــد» املــوفــرة للطاقة فــوائــد ال تقدر
بثمن للناس واالقتصادات .ولكن هذه
ً
الـبـهـجــة فــي األض ــواء لــن ت ــدوم طــويــا.
فـقــد أش ــارت دراس ــة جــديــدة نـشــرت في
مجلة «ناتشر» العلمية ،إلى أن الضوء
االصـطـنــاعــي لــه أيـضــا جــوانــب سلبية.
ً
فهو يؤثر على امللقحات لـيــا ،ويعمل
ع ـلــى ال ـح ــد م ــن تــأث ـيــر امل ـل ـق ـحــات عـلــى
الــزهــور ،مما يسبب فــي نهاية املطاف
انخفاضًا في إنتاج الثمار والفاكهة.
ت ـ ـقـ ــول م ــاريـ ـيـ ـت ــا سـ ــاكـ ــال ـ ـيـ ــان خ ـب ـي ــرة
النظم اإليكولوجية في «األمــم املتحدة
لـلـبـيـئــة» إن ــه ت ـمــت مــاح ـظــة انـخـفــاض
كـبـيــر ف ــي امل ـل ـق ـحــات ف ــي جـمـيــع أن ـحــاء
العالم ،وقد أثار هذا التهديد اإلضافي

الضوء الصناعي
ّ
يعطل شبكات التلقيح
ما يقلل من إنتاج
الفاكهة

ال ــذي تــم اكـتـشــافــه مــؤخ ـرًا قـلـقــا عميقًا
عند العلماء ،بعد أن كانت التهديدات
تـقـتـصــر عـلــى اس ـت ـخــدام الـكـيـمـيــائـيــات
وعلى النشاطات الحضارية عامة.
ووجـ ـ ـ ــد الـ ـب ــاحـ ـث ــون فـ ــي س ــويـ ـس ــرا أن

ً
ال ـضــوء االصـطـنــاعــي ال ــذي ُيـضــاء ليال
يـعـطــل ش ـب ـكــات الـتـلـقـيــح ،م ــا يـقـلــل من
زيـ ــارات املـلـقـحــات الليلية إل ــى الــزهــور
بنسبة  .%62وقــد أدى هــذا االضـطــراب
إل ــى ان ـخ ـفــاض إن ـت ــاج ال ـفــاك ـهــة بنسبة
 ،%13على الرغم من تعرض النباتات
أيضًا عدة مرات للملقحات في النهار.
وقــال الدكتور إيفا نــوب« :خــال فترات
ال ـل ـي ــل ،غ ــال ـب ــا م ــا تـ ـك ــون ال ــرائـ ـح ــة هــي
مـ ــا يـ ـج ــذب امل ـل ـق ـح ــات ال ـل ـي ـل ـي ــة ،ول ـكــن
ه ـن ــاك أي ـض ــا إشـ ـ ــارات أخـ ــرى يـمـكــن أن
تـكــون مـهـمــة ،مـثــل اإلشـ ــارات البصرية
ألن املـلـقـحــات الـلـيـلـيــة غــالـبــا م ــا تـكــون
حساسة جدًا».
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ال ـت ـل ـق ـيــح ال ـن ـبــاتــي
ض ــروري لـكــل مــن الـنـظــم اإليـكــولــوجـيــة
الطبيعية وإنـتــاج املـحــاصـيــل .كما أنه
يدعم اإلمدادات الغذائية العاملية.

ووف ـقــا ل ـلــدراســات الـســابـقــة ،ف ــإن أع ــداد
املـلـقـحــات فــي جميع أن ـحــاء الـعــالــم في
تناقص مستمر بسبب فـقــدان املــوائــل،
الزراعة املكثفة ،األنواع الغازية ،اآلفات،
مـ ـسـ ـبـ ـب ــات األم ـ ـ ـ ـ ــراض وتـ ـغـ ـي ــر امل ـ ـنـ ــاخ.
وي ـم ـكــن أن تـ ـ ــزداد امل ـش ـك ـلــة سـ ـ ــوءًا ،مــع
الــزيــادة املتوقعة فــي استخدام الضوء
االص ـط ـن ــاع ــي ف ــي ال ـل ـيــل ال ـ ــذي يـنـتـشــر
ويــزداد بمعدل يقدر بنحو  %6سنويًا
على املستوى العاملي.
وي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن تـ ـنـ ـظ ــر ج ـم ـع ـي ــة األم ـ ــم
املتحدة للبيئة ،وهي أعلى هيئة لصنع
ال ـقــرار عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم فــي مجال
ال ـب ـي ـئ ــة ،ف ــي م ـش ـك ـلــة ال ـت ـل ــوث بـجـمـيــع
أش ـك ــال ــه ع ـن ــدم ــا ت ـج ـت ـمــع ف ــي ن ـيــروبــي
(كينيا) ،في الفترة من  4إلى  6ديسمبر
 ،2017وأن تزيد هذا النوع من التلوث
على أجندتها للمرة األولى.

10

الجمعة  15أيلول  2017العدد 3275

رأي

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

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

أسامة خليل *

تــأسـســت قـبــل مــا ي ـقــارب  150عــامــا الكلية
البروتستانتية السورية فــي بـيــروت على
ي ــد م ـج ـمــوعــة م ــن امل ـب ـشــريــن األم ـيــرك ـيــن.
هــذه الكلية الصغيرة والـتــي تغير اسمها
الحـقــا الــى الجامعة االميركية فــي بيروت
تأسست قبل عهد الهيمنة األميركية في
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط .وم ــع ذلـ ــك ،ف ــإن ب ــروزه ــا
املتزايد عكس مصالح واشنطن املتزايدة
وشواغلها في املنطقة.
لــم تـكــن الـجــامـعــة األمـيــركـيــة هــي املؤسسة
التعليمية الوحيدة التي أسسها املبشرون
األميركيون في املنطقة ،بل ساهموا أيضًا
فـ ــي ت ــأس ـي ــس ك ـل ـي ــة «روبـ ـ ـ ـ ــرت» و«ال ـك ـل ـي ــة
األم ـيــرك ـيــة ل ـل ـب ـنــات» وال ـت ــي ت ـعــرف حــالـيــا
بــاســم جــامـعــة بــوجــازيـتــي ،وكـلـيــة «إزمـيــر
الدولية» في إسطنبول ،وكلية «حلب» في
سوريا .وأسسوا أيضًا الكلية «األميركية»
في صوفيا في بلغاريا ،وكلية «أثينا» في
الـيــونــان .هــذه الكليات ،والـتــي كانت جــزءًا
من رابطة كليات الشرق األدنى في الواليات
املتحدة (Near East College Association-
 ،)NECAانضم اليها في ستينيات القرن
امل ــاض ــي الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي الـقــاهــرة
( )AUCالتي تأسست بعد الحرب العاملية
األولى.
قـ ـب ــل الـ ـ ـح ـ ــرب الـ ـع ــاملـ ـي ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ،ك ــان ــت
مـصــالــح ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة في
الشرق األوســط مـحــدودة نوعًا مــا .وكانت
املؤسسات التعليمية التي أسسها وأشرف
عليها املبشرون األميركيون هي الشواغل
الرئيسية لواشنطن فــي املنطقة ،بالطبع
بعد شواغلها النفطية .انعكس هــذا االمر
على رؤيــة رابطة كليات الشرق األدنــى في
ال ــوالي ــات املـتـحــدة لـلـهــدف مــن وج ــود تلك
الكليات والجامعات .وفي عام  1931كتب
م ــدي ــر راب ـط ــة كـلـيــة ال ـش ــرق األدن ـ ــى أل ـبــرت
س ـت ــوب ( )Albert W. Staubالـ ــى وي ـل ـيــام
براون ( ،)William A. Brownعضو املنظمة
ورئ ـي ــس مـجـلــس إدارتـ ـه ــا الح ـق ــا ،يــوضــح
ال ـهــدف مــن تــأسـيــس تـلــك الـكـلـيــات وهــدف
الرابطة فــي مساعدة شعوب هــذه البلدان
ولـ ـي ــس ن ـش ــر أو إدامـ ـ ـ ــة ن ـه ــج امل ــؤس ـس ــات
األميركية.
رؤي ـ ــة واش ـن ـط ــن ل ـل ـمــؤس ـســات الـتـعـلـيـمـيــة
األميركية في املنطقة تغيرت خالل الحرب
ال ـعــامل ـيــة ال ـثــان ـيــة .ف ـفــي أوائ ـ ــل ع ــام ،1942
ضغطت ال ـقــوات األملــانـيــة عـلــى هـجــوم في
ش ـم ــال أف ــري ـق ـي ــا ،وك ـ ــان الـ ـه ــدف األس ــاس ــي
لتلك القوات قناة السويس والقضاء على
ال ــوج ــود ال ـب ــري ـط ــان ــي ف ــي م ـص ــر وال ـش ــرق
األوس ـ ــط .ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت اع ـت ـبــر ال ـج ـنــرال
وي ـل ـي ــام دون ــوف ــان (،)William Donovan
رئـيــس «مكتب الـخــدمــات االستراتيجية -

 »Office of Strategic Servicesفي الواليات
املـتـحــدة ال ــذي تـحــول بعد الـحــرب العاملية
الثانية الى «وكالة االستخبارات املركزية
األمـيــركـيــة CIA) Central Intelligence( -
 ،»Agencyأنه بإمكان الطالب والخريجني
فــي املــؤسـســات التعليمية األميركية لعب
دورًا مهمًا ضــد النازيني وفــي دعــم جهود
الحلفاء والقيام بأعمال عدائية وشن حرب
عصابات ضــد الـنــازيــن .ولكن بالرغم من
فشل الهجوم األملــانــي وعــدم اختبار خطة
دونـ ــوفـ ــان ع ـم ـل ـيــا ،إال أن أفـ ـك ــار واش ـن ـطــن
حول االستفادة من املؤسسات التعليمية
األميركية أخذت اهتمامًا أكبر في فترة ما
بعد الحرب.
س ـعــت ال ـك ـل ـيــات وال ـج ــام ـع ــات ف ــي املـنـطـقــة
إلـ ــى ل ـع ــب دور أك ـب ــر ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ــدول ــي
الجديد بقيادة الواليات املتحدة ،وخاصة
الجامعة األميركية فــي بـيــروت .وفــي عدد
من الرسائل التي وجهها رئيس الجامعة
األميركية في بيروت بيار دودج (Bayard
 )Dodgeإلــى وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة،
أشـ ـ ــار دودج ال ـ ــى أن ال ـج ــام ـع ــة ي ـم ـكــن أن
ت ـس ـت ـف ـيــد م ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وال ـ ــدول
ال ـعــرب ـيــة املـسـتـقـلــة حــدي ـثــا ،وأن الـجــامـعــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت ه ـ ــي امل ــؤسـ ـس ــة
الوحيدة في املنطقة التي يمكنها تدريب
وب ـش ـك ــل ن ــاج ــح ج ـي ــل ج ــدي ــد م ــن الـ ـع ــرب.

رؤية واشنطن للمؤسسات
التعليمية األميركية في
المنطقة تغيرت خالل
الحرب العالمية الثانية

وح ــذر دودج م ــن ان ال ـعــالــم ال ـعــربــي يقف
عند مفترق ط ــرق ،وس ــواء تعاطف العرب
مع الحضارة األميركية االنجلوسكسونية
او حكمتهم ثـقــافــات اخ ــرى كالتنظيمات
االس ــامـ ـي ــة او ال ـش ـي ــوع ـي ــة ،إال أنـ ــه يـجــب
التركيز واالهتمام بشكل كبير على الجيل
الـقــادم .وخلص دودج في رسالته الــى انه
إذا لم تقم اميركا بــدورهــا في هــذا الوقت،
فإنه ال يمكن تحقيق االسـتـقــرار التجاري
أو السالم السياسي في العالم العربي.
ومـ ــع ذلـ ــك ظ ــل ال ــدع ــم امل ــال ــي ال ـ ــذي قــدمـتــه
واشنطن للمؤسسات التعليمية األميركية
في املنطقة في أوائــل فترة ما بعد الحرب

ً
ض ـئ ـيــا .وبـيـنـمــا آث ــرت بـعــض الـجــامـعــات
والكليات على الظهور بمظهر املستقل عن
الواليات املتحدة بسبب النزاع في فلسطني
ودعم واشنطن للحركة الصهيونية ،سعى
البعض اآلخر منها إلى االستفادة من الدعم
السياسي من وزارة الخارجية األميركية.
وكــان مــن املــاحــظ ان بعض موظفي إدارة
شؤون الشرق األدنــى في وزارة الخارجية
االميركية كانوا اساسًا مبشرين سابقني
أو كــان أبناؤهم من الداعمني للمؤسسات
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،وال س ـي ـم ــا فــي
الجامعة األميركية فــي بـيــروت والجامعة
األميركية بالقاهرة.
ومع بدايات الحرب الباردة ،تطلعت وزارة
الـخــارجـيــة االمـيــركـيــة إل ــى تـلــك الـجــامـعــات
ك ـم ــرك ــز ل ـن ـش ــر ال ـق ـي ــم األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي تـلــك
امل ـن ـط ـق ــة ال ـح ـي ــوي ــة واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة فــي
الـشــرق االوس ــط .وفــي رســالــة إلــى مؤسسة
ف ـ ـ ــورد ك ـت ـب ـه ــا مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
«ج ـ ــورج مــاك ـغــي» ( )George McGheeفي
فبراير/شباط  1951أشــار الــى أن خريجي
تـلــك الـكـلـيــات يـتـحــدثــون الـلـغــة االنـكـلـيــزيــة
ويفكرون بشكل مشابه للتفكير الغربي .وان
البعض منهم يضطلع بمناصب هامة في
الــدوائــر الحكومية والقانونية والتجارية
واملالية في املجتمعات التي يعيشون فيها.
ماكغي الــذي شغل أيضًا بالسابق منصب
مـســؤول تنفيذي فــي شــركــة نفط اميركية،
حــث مؤسسة «ف ــورد» ()Ford Foundation
على توفير التمويل للجامعة األميركية في
بيروت والجامعة األميركية بالقاهرة وكلية
ً
روبرت ،ورأى في تلك الجامعات حقال مهمًا
أكثر من غيره ويحتاج إلى الدعم األميركي
الـ ـخ ــاص .وع ـل ــى مـ ــدى ع ـق ــدي الـسـتـيـنـيــات
والسبعينيات اللذين تليا ،قدمت مؤسسة
فورد الدعم األساسي للجامعات األميركية
في الشرق األوسط ،ودعم رئيسي للجامعة
األميركية في بيروت والجامعة األميركية
بالقاهرة.
واج ـه ــت املــؤس ـســات التعليمية األمـيــركـيــة
فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق االوسـ ـ ـ ــط ب ـع ــد س ـ ـنـ ــوات قـلـيـلــة
ع ـج ـزًا ك ـب ـي ـرًا ف ــي امل ـي ــزان ـي ــة هـ ــدد وج ــوده ــا
واستمراريتها .هذا العجز أدى الى تحويل
بعضها الى جامعات تابعة للدولة وإغالق
جامعات اخرى .وملواجهة هذا العجز اتصل
جـ ــون ك ـيــس ( )John Caseرئ ـي ــس مجلس
أمناء الجامعة األميركية في بيروت آنــذاك
ونائب رئيس شركة سوكوني موبيل للنفط
( )Socony Mobil Oil Companyبوزير الدولة
جــون فوستر داالس ()John Foster Dulles
وشـقـيـقــه آل ــن داالس ( )Allen Dullesمدير
وكالة االستخبارات املركزية ( )CIAاللذين
كانت تربطهما عالقات قوية مع املنظمات
ال ـت ـب ـش ـيــريــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ومـ ــراكـ ــز الـسـلـطــة
السياسية واملالية في واشنطن ونيويورك.

سعى آلن داالس الذي كان لديه اهتمام بتلك
الجامعات الى املحافظة على إبقاء العالقة
مع الجامعات األميركية في الشرق األوسط.
بعد الحرب العاملية األولىُ ،عني آلن رئيس
لــدائــرة الـشــرق األدن ــى فــي وزارة الخارجية
األميركية ،وكان قد شغل بالسابق منصب
رئيس رابطة كليات الشرق األدنــى قبل أن
يـصـبــح نــائــب مــديــر وك ــال ــة االس ـت ـخ ـبــارات
األميركية ومن ثم مدير الوكالة .طلب جون

مئة عام على وعد بلفور :النزعة االنحدارية لإلمبريالـــ
طيب المستاري *
دع ــت رئـيـســة الـ ـ ــوزراء الـبــريـطــانـيــة ،تـيــريــزا
ماي ،نظيرها اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو
إلـ ــى إح ـي ــاء ال ــذك ــرى امل ـئ ــوي ــة األولـ ـ ــى لــوعــد
بلفور ،بتاريخ الثاني مــن تشرين الثاني/
نــوف ـم ـبــر  .2017ورفـ ـض ــت ت ـقــديــم االعـ ـت ــذار
عن هذا اإلعــان ،الــذي ُي َع ّد الحجر األساس
فـ ــي ت ــأس ـي ــس دولـ ـ ــة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء عـلــى
طلبات تقدم بها القادة الفلسطينيون .في
ال ــواق ــع ،وق ـب ــل بـضـعــة أســاب ـيــع م ــن انـتـهــاء
الحرب العاملية األولــى ،أعلن وزير خارجية
بــري ـطــان ـيــا ال ـع ـظ ـمــى ،آرث ـ ــر ب ـل ـف ــور ،رسـمـيــا
تــأي ـيــده إق ــام ــة وط ــن ي ـه ــودي ف ــي فلسطني.
وجــاء فــي إعــانــه« :إن حكومة جــالــة امللكة
تنظر بعني العطف إلــى إقــامــة وط ـ ٍـن قومي
لـلـشـعــب ال ـي ـه ــودي ف ــي فـلـسـطــن ،وسـتـبــذل
غاية جهدها لتسهيل تحقيق هــذه الغاية،
ع ـل ــى أن ي ـف ـهــم ج ـل ـيــا أنـ ــه ل ــن ي ــؤت ــى بـعـمــل
مــن شــأنــه أن ينتقص مــن الـحـقــوق املــدنـيــة
والــدي ـن ـيــة ال ـتــي تـتـمـتــع بـهــا ال ـطــوائــف غير
اليهودية املقيمة في فلسطني ،وال الحقوق
اليهود
أو الوضع السياسي الذي يتمتع به
ّ
في أي بلد آخر» .إن استيطان فلسطني مثل
الشرق
الــرهــان املــركــزي فــي مـشــروع تقاسم ُ
األوسط بني بريطانيا العظمى وفرنسا .ق ِّدم

هذا الوعد لليهود في إطار مشروع «تجزئة»
الشرق األوســط الذي جرى التباحث بشأنه
ب ــن ال ــدولـ ـت ــن خـ ــال االتـ ـف ــاقـ ـي ــات ال ـســريــة
الـتــي أطـلــق عليها اس ــم اتـفــاقـيــات سايكس
ـ بـيـكــو ( ،)1916وه ــو امل ـش ــروع ال ــذي اتخذ
صـيـغـتــه الـنـهــائـيــة ف ــي مــؤت ـمــر س ــان ريـمــو
( ،)1920وحـظــي بتأييد عصبة األم ــم سنة
 .1922كانت الـحــرب العاملية األول ــى «حربًا
للسلب والنهب» بني القوى العظمى آنــذاك:
ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط حـصـلــت فــرن ـســا على
ح ــق االن ـ ـتـ ــداب ع ـل ــى س ــوري ــا ولـ ـبـ ـن ــان ،أم ــا
بــريـطــانـيــا فـ ُقـ ِّـد وض ـعــت يــدهــا عـلــى ال ـعــراق
وفـلـسـطــن .نــفــذ الــوعــد ال ــذي قـطــع لليهود،
أم ــا الــوعــد لـلـعــرب (أي دول ــة عــربـيــة مقابل

إن االنهيار الشامل قد أصبح
اليوم فرضية واقعية

الوقوف ضد اإلمبراطورية العثمانية) فلم
يجر تجسيده .في كتابه «اإلمبريالية ،أعلى
ِ
مراحل الرأسمالية» ،كتب لينني أن الحرب
ال ـعــامل ـيــة األولـ ـ ــى م ـث ـلــت ال ـ ـ ــذروة ف ــي ص ــراع
الـبـلــدان الرأسمالية على غــزو األراض ــي .لم
يفلت أي بلد مــن السيطرة ،واألم ــر الوحيد
ال ــذي يمكن أن يتغير ـ ـ بحسب لينني ـ ـ هو
«السيد» الذي «يمتلك» تلك البلدان .لقد بني
املسار التاريخي أن لينني كان على حق في
هــذه الـنـقـطــة ،إذ تـحــولــت الــواليــات املتحدة
ب ـعــد ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـثــان ـيــة إل ــى «س ـيــد»
الـكــون .ولكن هــل يمثل احتقار تيريزا ماي
للفلسطينيني انـعـكــاســا للهيمنة الشاملة
التي لم تتغير للغرب على هذه املنطقة منذ
 100ع ــام؟ يتفق الـعــديــد مــن املــراق ـبــن على
ً
التأكيد أن اإلمبريالية شهدت تحوال عميقًا.
إن اإلمـبــريــالـيــة تشهد مــرحـلــة مــن الضعف
بسبب عوامل عدة ،بشكل خاص بروز قوى
مثل إيــران وتركيا ،واملقاومة الشعبية كما
حصل فــي فلسطني .خــال تحليله ألسباب
ض ـعــف ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،بــاع ـت ـبــارهــا امـ ـت ــدادًا
لإلمبريالية فــي املنطقة ،يــرى املفكر منير
شفيق أن «الـقـيــادة اإلسرائيلية الحالية ال
تمتلك الرؤية ،وقد فقدت مصداقيتها ،وهي
ضعيفة وال يمكن مقارنتها بالقيادة التي
كــانــت م ــوج ــودة خ ــال تــأسـيــس اســرائ ـيــل...

كما أن الجيش اإلسرائيلي لم يعد يحارب،
وقـ ــد ت ـع ــرض لـلـهــزيـمــة خـ ــال أرب ـ ــع ح ــروب
خــاض ـهــا ،وق ــد ت ـحــول بـشـكــل تــدري ـجــي إلــى
قــوة شــرطــة» .من أجــل توضيح هــذا التطور
في عمق املجتمع االستيطاني ،يضرب منير
شفيق هذا املثل ّ
املعبر« :قام شاب فلسطيني
مــن مناطق  48بقتل إسرائيليني اثـنــن في
عملية في تل أبيب .تمكن الشاب من الهرب
وب ـق ــي مـخـتـبـئــا ملـ ــدة أسـ ـب ــوع ،وطـ ـ ــوال هــذا
األسبوع توقفت الحياة في تل أبيب .لم يعد
اإلسرائيليون يـجــرؤون على ال ـخــروج ،إلى
أن عـثــرت عليه ق ــوات االح ـتــال وقتلته في
قريته» .أبعد من هــذا التطور الـبــارز ،يمكن
تفسير االتجاه االنـحــداري لإلمبريالية من
خالل اآلليات الداخلية للرأسمالية.
ف ــي كـتــابــه امل ــذك ــور ســاب ـقــا ،يـبــن لـيـنــن أن
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة غـ ــزو األراضـ ـ ـ ــي ،م ـنــذ نـهــايــة
ال ـقــرن الـتــاســع ع ـشــر ،ارت ـك ــزت عـلــى الـفـكــرة
الـتــي صــاغـهــا مـصــرفــي إنـكـلـيــزي ث ــري« :إن
اإلم ـب ــراط ــوري ــة ،كـمــا كـنــت أق ــول دومـ ــا ،هي
مسألة تتعلق بالبطون .إذا كنتم ترغبون
ب ـت ـفــادي ال ـح ــرب األه ـل ـيــة ،يـجــب عـلـيـكــم أن
تـتـحــولــوا إل ــى إم ـبــريــال ـيــن» .بـمـعـنــى آخ ــر،
لقد أوجــد اإلمبرياليون ببراعة توافقًا بني
الطبقات ،من طريق توزيع جزء صغير من
األسالب التي ينهبونها من املستعمرات إلى
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من غير الواضح كيف ستوازن تلك الجامعات بين هويتها وضمان الحرية األكاديمية

كيس مباشرة املساعدة من االشقاء داالس
لتخطي االزمــة .وفي غضون سنوات قليلة
س ــاع ــد ال ـت ـم ــوي ــل املـ ـب ــاش ــر وغـ ـي ــر امل ـبــاشــر
م ـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وم ــؤسـ ـس ــات
«ف ــورد و روكـفـلــر» (Ford and Rockefeller
 )Foundationsع ـل ــى ت ـخ ـف ـيــف ال ـع ـج ــز فــي
ميزانية الجامعة.
وف ـ ــي حـ ــن س ـع ــت الـ ـقـ ـي ــادة فـ ــي ال ـجــام ـعــة
األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت إل ــى الـحـصــول على

مـ ـس ــاع ــدة م ــال ـي ــة مـ ــن واشـ ـنـ ـط ــن ،ح ــاول ــت
أيضًا الــواليــات املتحدة مــواء مــة سياسات
الـجــامـعــة مــع أهـ ــداف أم ـيــركــا فــي املـنـطـقــة.
وبـعــد ح ــرب الـســويــس ع ــام  ،1956حــاولــت
إدارة أي ــزنـ ـه ــاور احـ ـت ــواء تــأث ـيــر الــرئ ـيــس
امل ـ ـص ـ ــري ج ـ ـمـ ــال عـ ـب ــد الـ ـن ــاص ــر إق ـل ـي ـم ـيــا
ودولـيــا ،وحــذر جــون كيس رئيس مجلس
أمناء الجامعة األميركية في بيروت وزارة
ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة م ــن الـ ــدور الـقـيــادي

ال ـ ــذي تـلـعـبــه م ـصــر ف ــي تــوع ـيــة االس ــات ــذة
ف ــي الـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة .واقـ ـت ــرح ك ـي ــس عـلــى
ال ـخــارج ـيــة االم ـيــرك ـيــة أن ت ـق ــوم الـجــامـعــة
األم ـيــرك ـيــة فــي ب ـيــروت ب ـتــدريــب األســاتــذة
فــي الـجــامـعــة االمـيــركـيــة بــأسـلــوب يضمن
إظهار مواقف أكثر إيجابية تجاه الواليات
امل ـت ـحــدة وح ـل ـفــائ ـهــا .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن
وزارة الـخــارجـيــة لــم تعتمد اق ـتــراح كيس،
إال أنها أظهرت رغبة في وجــود قيادة في
الجامعة األميركية تدعم مصالح السياسة
الخارجية االميركية.
وبحلول ستينيات القرن العشرين املاضي،
بـ ـ ـ ــدأت الـ ـج ــامـ ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي بـ ـي ــروت
وال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة ب ــال ـق ــاه ــرة تـتـلـقــى
م ـســاعــدات مــالـيــة أك ـبــر م ــن واش ـن ـطــن .كما
سعت كلتا الجامعتني إلى الحصول أيضًا
على الــدعــم املحلي واإلقـلـيـمــي مــع الحفاظ
ع ـلــى ال ـع ــاق ــات م ــع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة في
الوقت نفسه .وخالل أواخر الحقبة األخيرة
مـ ــن ال ـ ـحـ ــرب ال ـ ـ ـبـ ـ ــاردة ،رأت واشـ ـنـ ـط ــن فــي
الـجــامـعــات االمـيــركـيــة فــي ال ـشــرق االوس ــط
مــراكــز مهمة لـتــدريــب ال ـطــاب واملـســؤولــن
ال ـح ـك ــوم ـي ــن فـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة .وفـ ـ ــي حـ ــن أن
الجامعة األميركية في بيروت عانت لوقت
طــويــل فــي تلك الحقبة مــن الـحــرب االهلية
ف ــي ل ـب ـنــان ،اال ان ـهــا اس ـت ـف ــادت م ــن تحسن
العالقات بني مصر والــواليــات املتحدة في
ظــل نـظــامــي حـكــم أن ــور ال ـس ــادات وحسني
مبارك.
ُ
ع ـلــى م ــدى ال ـع ـقــد امل ــاض ــي ،أن ـش ــأت بعض
الجامعات األميركية الرائدة فروع جديدة
في جميع أنحاء الخليج .يعود بعض من
ت ـلــك امل ـســاعــي ف ــي ان ـش ــاء ت ـلــك ال ـجــام ـعــات
فــي الخليج لــزيــادة مـشــاركــة واشـنـطــن في
املنطقة بعد الـحــرب الـبــاردة وهجمات 11
س ـب ـت ـم ـبــر/اي ـلــول  ،2001ف ــي ح ــن تـعـكــس
مساعي واشنطن أيضًا االستفادة من ثروة
تلك البلدان املضيفة ورغبتها في التدخل
أكثر في الشؤون اإلقليمية والدولية لتلك
الدول.
مــا زال مــن غـيــر امل ـعــروف حـتــى اآلن مــا إذا
كــانــت ه ــذه ال ـجــام ـعــات ال ـجــديــدة سيكتب
لـهــا االس ـت ـمــراريــة وال ـن ـفــوذ كـمــا الـجــامـعــة
األميركية في بيروت والجامعة األميركية
بالقاهرة .ومثل اقرانها من الجامعات في
مصر ولبنان ،من غير الواضح أيضًا كيف
س ـت ــوازن تـلــك الـجــامـعــات مــا بــن هويتها
ع ـب ــر ال ــوط ـن ـي ــة وم ـ ــا بـ ــن ت ــأم ــن وض ـم ــان
الحرية األكاديمية.
* أستاذ مشارك في التاريخ ـ جامعة
سيراكيوز /نيويورك ،ومؤلف كتاب «قصر
األحالم األميركي :خبرات الشرق األوسط
وصعود دولة األمن القومي» الذي هو أساس
هذه املادة

ــية الغربية
الـطـبـقــات االجـتـمــاعـيــة املستغلة والـفـقـيــرة.
إن عـبــارة املـصــرفــي اإلنكليزي مـبـتــورة من
الــوجــه اآلخ ــر للديالكتيك اإلم ـبــريــالــي :من
أج ــل تـمـتــن اإلم ـب ــراط ــوري ــة ،ي ـجــب تحييد
التناقضات الداخلية من طريق فبركة نوع
م ــن الـتـضــامــن الـطـبـقــي مـخــالــف للطبيعة.
لكن هــذا الـتــوافــق يتعرض الـيــوم للتصدع
بسبب عودة املسألة االجتماعية إلى أوروبا
والــواليــات املتحدة ،إذ أظهرت االنتخابات
الرئاسية والتشريعية في فرنسا التي جرت
هذا العام التوترات االجتماعية والسياسية
ال ـ ـتـ ــي ُع ـ ـ ِّـب ـ ــر عـ ـنـ ـه ــا ب ــاملـ ـق ــاطـ ـع ــة ال ـك ـث ـي ـف ــة
و ُبــالـتـصــويــت الـطـبـقــي «امل ـع ــادي لـلـنـظــام».
وأرغمت إنكلترا ،نتيجة التصويت الشعبي
وجزء من البرجوازية ،على مغادرة االتحاد
ّ
األوروبـ ـ ـ ــي .وف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،شــكــل
إف ـق ــار «األبـ ـي ــض ال ـص ـغ ـيــر» وال ـت ـنــاق ـضــات
داخـ ـ ــل ال ـط ـب ـق ــات امل ـه ـي ـم ـنــة ذاتـ ـه ــا ال ـعــامــل
ال ـح ــاس ــم ف ــي وص ـ ــول دون ــال ــد ت ــرام ــب إلــى
السلطة .إن التوترات في أعلى هــرم الدولة
األم ـي ــرك ـي ــة ت ـظ ـهــر أن ال ـط ـب ـق ــات ال ـحــاك ـمــة
ت ـ ــواج ـ ــه صـ ـع ــوب ــات ف ـ ــي إيـ ـ ـج ـ ــاد الـ ـت ــواف ــق
واتباع استراتيجية واضحة .في كل مكان،
يستفيد رأس املال من الظروف غير املالئمة
لـلـعــامـلــن بــأجــر لـكــي ي ـمــارس الـضـغــط من
أجــل خفض األج ــور .إن «سياسة البطون»
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والتفاهم التاريخي بني الطبقات قد وصلت
إل ــى ح ــدوده ــا ال ـق ـص ــوى م ـنــذ س ـنــة .1970
هذا الوضع الداخلي في الــدول الرأسمالية
ل ــه آثـ ــار سـيــاسـيــة ،ق ــد تـفـضــي ،ح ــن يحني
الوقت ،إلى أزمــة في شرعية هذه الــدول .إن
األزمة املالية التي حصلت سنة  2008تعيد
التذكير بأن القواعد التي تقوم عليها بنية
النموذج الغربي هشة .إن االنهيار الشامل
قد أصبح اليوم فرضية واقعية .إن اإلنسان
الغربي الشبعان واملتراخي ،الــذي ال يملك
الـحـيــويــة ال ـهــدامــة ،وال ــذي ك ــان الفيلسوف
هربرت ماركوز قد شجبه في سنوات ،1960
لم يعد واقعًا ملموسًا .هنالك قوى جديدة
للتسبب بــالـصــدع ،وهــي تضع الطمأنينة
البرجوازية للديمقراطيات الغربية موضع
التساؤل.
في الحقيقة ،إن الدول الرأسمالية املهيمنة
تــواجــه ال ـيــوم تـحــديــا م ــزدوج ــا :االنـحـطــاط
السياسي الداخلي وحتمية غــزو األســواق
الـجــديــدة كــل ي ــوم ،وه ــو األم ــر ال ــذي يشعل
ح ــرب ــا اق ـت ـصــاديــة ض ــروس ــا ف ــي م ــا بـيـنـهــا.
إن بلوغ الرأسمالية هــذه املرحلة الجديدة
يفسر التدخل الغربي الـفــظ ،فــي كــل مكان،
ب ــرغ ــم جـمـيــع امل ـخ ــاط ــر .ل ـه ــذا ال ـس ـبــب حلل
املفكر املـلـتــزم نـعــوم تشومسكي الوحشية
اإلمـبــريــالـيــة ،أي االسـتـخــدام املـفــرط للقوة،

ب ــأن ـه ــا اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة غ ـي ــر م ـن ـت ـجــة وغ ـيــر
عقالنية ،كان أوضح مثال عليها هو السلوك
اإلســرائ ـي ـلــي ضــد أس ـطــول الـحــريــة الـتــركــي
املــؤيــد لغزة سنة  .2012يقول تشومسكي:
«إن ال ــدول ال تتصرف بــالـضــرورة بصورة
عقالنية ،وإســرائـيــل أضـحــت غير عقالنية
بشكل كبير ،ومصابة بالهذيان ومتعصبة
قــومـيــا .خ ــذوا م ـثــال الـهـجــوم عـلــى أسـطــول
الحرية .إنــه تصرف ال عقالني بشكل كلي.
كــان بإمكانهم توقيف ال ـقــوارب لــو أرادوا.
إن مهاجمة ق ــارب تــركــي وقـتــل األت ــراك هو
األمــر األكـثــر جنونًا الــذي يمكن أن ترتكبه
إســرائـيــل مــن وجـهــة النظر االستراتيجية.
ألن ت ــرك ـي ــا ه ــي ح ـل ـي ـفــة إس ــرائـ ـي ــل األول ـ ــى
ف ــي املـنـطـقــة مـنــذ سـنــة  .1958إن مهاجمة
أفـضــل حليف لــك فــي املنطقة ومــن دون أي
سبب هــو الـجـنــون بشكل كـلــي» .هــل يعني
ذلــك أن اإلمـبــريــالـيــة على ســريــر امل ــوت؟ من
املبكر جدًا قول ذلك ،لكن املقاومة الشعبية
ومسار االستقالل الذي تنتهجه دول الشرق
األوسـ ــط تــرخــي بـثـقـلـهــا عـلــى الـتـنــاقـضــات
التي ال يعتبر ضعفها
الداخلية لإلمبريالية َ
البنيوي بالتأكيد نهاية للتاريخ ،بل نهاية
لتاريخ بعينه ،تــاريــخ الـغــرب املستكبر .إن
ٍ
غرور تيريزا ماي خداع بصري.
*كاتب جزائري

عن خرافة البوذية
المسالمة
زياد منى
ثمة رأي عــام ســائــد يـقــول إن الـبــوذيــة ليست بدين
وإنـ ـم ــا ف ـل ـس ـفــة ،م ـســاملــة وم ـت ـســام ـحــة إلـ ــى أقـصــى
الحدود .هذا الــرأي سائد في بالدنا كما في الغرب.
فــالــدراســات االستشراقية عن البوذية ،التي قدمها
مجموعة من املستشرقني املتخصصني ّ
صورتها
ع ـلــى أن ـهــا «فـلـسـفــة س ــرم ــدي ــة» ،أو «ديـ ــن طبيعي/
الـ ـفـ ـط ــرة» .وذه ـ ــب بـعـضـهــم إلـ ــى الـ ـق ــول إن مــوقــف
البوذية من األديان األخرى حيادي ومتسامح تجاه
أتباعها ،وسهلة االنقياد تجاه التقدم العلمي .بل إن
األكاديمي األملاني كـ ُـارس دافــع عن رأيــه في سلمية
الـبــوذيــة وانـفـتــاحـهــا ّ
ووب ــخ الـبــوذيــن عـنــدمــا أطلقوا
نقاشًا جدليًا مع اإلرساليات املسيحية ،وذهب إلى
القول إن بوذا نفسه ما كان ليقبل بذلك!
العالم السويدي فترلنغ ذهب أبعد من ذلك عندما أكد
أن البوذية دين التسامح ،واألخوية األممية ،والعدالة
واالستقامة ،بل إن البوذية لم تتسبب في هدر قطرة
دم واحدة عندما كانت تنمو إقليميًا وعامليًا.
كما تعزز هذا الــرأي في نهايات القرن املاضي عن
سلمية البوذية وتسامحها من خالل فيلم برناردو
برتلوتشي (بوذا الصغير .)1993 -
هنا يكمن خطأ االعتماد على املـصــادر الشعبوية
وال ــدراس ــات شبه العلمية أو على مـصــدر واح ــد أو
رأي واحد إذ إن التاريخ يعطينا صورة مختلفة عن
البوذية.
بــاسـتـشــارة امل ــراج ــع ذات الـعــاقــة ومـنـهــا نصوص
«الـجــايـنـيــة »Jainism /والـبــراهـمـيــة امل ـقــدســة ،فهي
تتحدث عن اضطهاد البوذيني الهنود ،والنصوص
الـبــوذيــة ذات الـعــاقــة تتحدث عــن اضـطـهــاد الهنود
للبوذيني.
أما البوذية ،وفق النصوص التاريخية ،لم تكن يومًا
م ـســاملــة وال مـنـفـتـحــة .فــال ـكــاهــن الـ ـب ــوذي الصيني
فاكينغ ،الذي عاش في القرن السادس ،وعد أتباعه
(عددهم كان على ما يقال خمسني ألفًا) بأن كل من
يقتل فردًا من أعدائهم سينال مرتبة أعلى في درب
«البوديسفاتا».
وفــي الـعـصــور الـحــديـثــة ،دعــم الكنهة الـبــوذيــون من
فرقة ِّ
«الرنزاي» ،حملة اليابان العسكرية على روسيا
في عام  .1904كما أيد الكهنة البوذيون غزو اليابان
لألراضي الصينية والكورية وسنغافورة في الحرب
العاملية الثانية .بل إنهم وضعوا أرضية فكرية للجوء
إل ــى الـعـنــف وال ـق ـتــل بــال ـقــول إن ال ـبــوذيــة ف ــي حــاجــة
إلــى اسـتـخــدام العنف كــي تطهر نفسها وتستعيد
هويتها!
ّ
لنتذكر أن البوذية شنت حمالت عنيفة تجاه اآلخر
غير الـبــوذيــن ،فــي سيام وسريالنكا وبــوتــان ،قبل
انتشارها إلى بورما /ميانمار في هذه األيام.
واآلن ،يـقــوم ال ـبــوذيــون فــي مـيــانـمــار بقتل الــرجــال
وال ـن ـس ــاء واألط ـ ـفـ ــال امل ـس ـل ـمــن .ي ـح ــرق ــون بـيــوتـهــم
وقراهم ،ويرتكبون بحقهم مختلف الجرائم البشعة،
ويطردونهم من قراهم ويمارسون بحقهم وحشية
التطهير العرقي.
ما موقف العالم الغربي؟ ال شيء ،بيان خجول هنا،
ً
ومقال أكثر خجال هناك .فرأي حضارة املركزية -
األوروبـيــة ،املسلمون ليسوا ببشر ،وال يستحقون
أي اهتمام .ترى ماذا كان موقفهم لو أن هذه املذابح
الوحشية ارتكبت بحق مسيحيني أو يـهــود! نعلم
موقفهم عندما ثاروا لتدمير طالبان تمثال بوذا؛ وال
ننسى لهاث مفتي الناتو الذين شاركوا في الصراخ.
أم ــا «ح ـم ــاة» ال ــدي ــار امل ـقــدســة وامل ـس ـل ـمــون فــاهــون
بتكديس األم ــوال والـحــريــم والغلمان ،والـتــآمــر على
بعضهم سرًا وعالنية ،وصراع األشقاء على عروش
قصبية واألخ ــوة على مــن يحتل املرتبة األول ــى في
العمالة لواشنطن.
أمر مؤسف أن كافة تصرفات الغرب االستعماري
تؤكد أن ال مكان للوثوق به وأن ال مكان للضعيف
في هذا العالم.
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العالم
سوريا

ّ
الجيش يوسع سيطرته شرق دير الزور وغربها

تفاهم حول إدلب
في «أستانا»
فيما يتجه المشاركون في
محادثات أستانا ّإلى التوافق
على وثائق تقنن مناطق
«تخفيف التصعيد» ،ومن
بينها إدلب ،وسط محاوالت
متكررة من واشنطن لتحييد
دور إيران الضامن ،يتابع
الجيش عملياته في محيط
دير الزور الشرقي والغربي،
مسيطرًا على عدة نقاط
مهمة على مدخلها الغربي
على الرغم من املعارك السريعة التي
شهدتها محافظة دي ــر ال ــزور مطلع
األسبوع الجاري ،تبدو مئات األمتار
ً
األخيرة التي تفصل كــا من الجيش
وحـ ـلـ ـف ــائ ــه م ـ ــن ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب و«ق ـ ـ ـ ــوات
ســوريــا الديموقراطية» مــن الشمال،
ع ــن ن ـه ــر ال ـ ـفـ ــرات ،وك ــأن ـه ــا خــاضـعــة
ل ـقــواعــد مـخـتـلـفــة .وبـيـنـمــا ل ــم تــوقــف
قــوات الجيش وحلفائه تحركها في
م ـح ـيــط امل ــدي ـن ــة ال ـش ــرق ــي وال ـغ ــرب ــي،
اكتفت «قوات سوريا الديموقراطية»
بــالــدفــاع ع ــن ال ـن ـقــاط ال ـتــي وصلتها

مبادرة
مبادرة بدأت بمجرد حلم جمع
فريقًا من «المغامرين» للحفاظ
على الهوية البصرية السورية
من الضياع ،خالل الحرب،
سرعان ما أثمرت عن حفظ 12
ّ
مسودة.
ألف صورة و 10آالف
هدف المبادرة الضغط على
«اليونسكو» والمؤسسات
الرسمية ،الستصدار قوانين
تحمي التراث البصري
دمشق ــ مرح ماشي
لــم يتوقع عـصــام ال ـنــوري (مــديــر بنك
ســاب ــق) أن يـعـثــر عـلــى ص ــورة قديمة
له ضمن مجموعة الكشافة تعود إلى
عــام  ،1950على ج ــدار جـنــاح للصور
فـ ــي مـ ـع ــرض كـ ـت ــاب دمـ ـش ــق ال ـف ــائ ــت.
كانت مشاعر الــرجــل الدمشقي تفوق
ال ـ ــوص ـ ــف ،فـ ـق ــد عـ ـث ــر عـ ـل ــى ج ـ ــزء مــن
ذكــريــاتــه فــي م ـكــان مــا ك ــان ليتوقعه.
هـ ــذا امل ـش ـهــد جـ ــزء م ــن س ـب ــاق ص ــارخ
م ـ ــع ال ـ ــزم ـ ــن يـ ـخ ــوض ــه  3أش ـ ـخـ ــاص،
ه ــم امل ـخ ــرج امل ـص ــري م ـح ـمــود ع ــدوي
وال ـف ـن ــان الـتـشـكـيـلــي م ـ ــازن الـ ـ ــرواس،

قبل أيــام ،والتي تمتد ما بني منطقة
املعامل في الشرق إلى أطراف محطة
ال ـس ـك ــك الـ ـح ــدي ــدي ــة غـ ــربـ ــا ،مـ ــن دون
التحرك جنوبًا.
الجيش الذي تمركز في القسم األكبر
من بلدة الجفرة املحاذية للمطار من
ال ـش ـمــال ،ل ــم يـكـمــل ـ ـ بـ ــدوره ـ ـ تحركه
نـحــو الـنـهــر لـعـبــوره ،رغ ــم معلومات
ت ـقــول إن ق ــرار ال ـع ـبــور مــوجــود على
الـ ـط ــاول ــة .وع ـ ــزز ت ـلــك امل ـع ـل ــوم ــات ما
تحدثت عنه مصادر عن وجود تفاهم
روس ــي ـ ـ أمـيــركــي ملـنــع ت ـصــادم قــوات
الجيش و«قسد» ،غير أن خط الفصل
ّ
تـ ـح ــدده ت ـح ــرك ــات كـ ــل م ــن ال ـطــرفــن،
وليس محددًا على خط النهر.
ول ـ ــم ي ـن ـع ـكــس ه ـ ــذا «ال ـ ـ ـتـ ـ ــردد» ح ــول
باقي
ضفتي الـنـهــر الـقــريـبـتــن ،عـلــى ّ
ال ـج ـب ـه ــات ،ب ــل ع ـل ــى ال ـع ـك ــس ،كــثــف
ال ـج ـي ــش وحـ ـلـ ـف ــاؤه ع ـم ـل ـيــات ـهــم فــي
م ـح ـيــط امل ــدي ـن ــة ال ـغ ــرب ــي وال ـش ــرق ــي،
وح ـ ـقـ ــق تـ ـق ــدم ــا الف ـ ـتـ ــا عـ ـل ــى ال ـج ـه ــة
ال ـغ ــرب ـي ــة ،إث ـ ــر س ـي ـطــرتــه ع ـل ــى ب ـلــدة
البغيلية وجــامـعــة الـجــزيــرة القريبة
منها ،قبل الـتـقــدم نحو مستودعات
عـ ـي ــاش وم ـح ـط ــة الـ ـ ـ ـ ــرادار ومـعـسـكــر
الـصــاعـقــة .ووص ــل الـجـيــش عـبــر هــذا
ال ـت ـح ــرك إل ـ ــى أط ـ ـ ــراف بـ ـل ــدة ع ـي ــاش،
ليصبح على بعد نحو  8كيلومترات
عــن مــدخــل دي ــر الـ ــزور ال ـغــربــي .وفــي
مـ ــوازاة ذل ــك ،اسـتـكـمــل الـجـيــش أمــس
سـ ـيـ ـط ــرت ــه عـ ـل ــى كـ ــامـ ــل ن ـ ـقـ ــاط ج ـبــل
الثردة في الجهة الشرقية ،إلى جانب
اس ـت ـعــادة تــل ك ــروم وكـتـيـبــة ضــامــن،
ً
وص ـ ــوال إل ــى كـتـيـبــة ال ــدف ــاع ال ـجــوي

وم ـح ـطــة غ ــاز ن ـي ـشــان وم ـح ـطــة ضخ
املـ ـي ــاه .ال ـت ـحــرك ن ـحــو ال ـش ــرق تــرافــق
مع مشاركة واسعة لسالح الجو في
تــأمــن التغطية الـجــويــة ،إل ــى جانب
اس ـت ـهــداف ق ــوات الـبـحــريــة الــروسـيــة
لنقاط التنظيم في بلدة سلو جنوب
شرق دير الزور بصواريخ «كاليبر»،
أط ـل ـق ـت ـه ــا ال ـ ـغـ ــواص ـ ـتـ ــان «ف ـي ـل ـي ـكــي
نــوفـغــورود» و«كولبينو» من شرقي
امل ـتــوســط .وأوض ـح ــت وزارة الــدفــاع
الروسية أن هــذا االستهداف يساعد
في «تسريع وتيرة» عمليات الجيش
فــي ريــف ديــر ال ــزور .الــزخــم لتوسيع
الـعـمـلـيــات شــرقــي دي ــر ال ـ ــزور حضر
خالل زيارة رئيس األركان العامة علي
أيـ ــوب ،أم ــس ،إل ــى جـبـهــات املحافظة
ول ـق ــائ ــه ق ـ ــادة ال ـع ـم ـل ـيــات الـعـسـكــريــة
واملقاتلني في املطار العسكري ،وفي
مــواقــع الجيش املتقدمة شرقي جبل
الـثــردة .وبالتوازي مع العمليات في
دير الزور ،شهدت جبهات ريف حماة

رفضت موسكو
طلبًا إسرائيليًا بإنشاء
«منطقة عازلة» قرب
حدود الجوالن

الشرقي اشتباكات عنيفة أمــس ،بني
ال ـج ـي ــش وت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ــش» ،خ ــال
هجوم نفذه األخير على بلدة حمادة
عمر جنوب غرب عقيربات.
وبينما تتوسع العمليات في الشرق
مقابل هــدوء تشهده بــاقــي الجبهات
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،ان ـت ـه ــى ال ـ ـيـ ــوم األول مــن
مـ ـح ــادث ــات أسـ ـت ــان ــا ع ـل ــى ت ــأك ـي ــدات
روسية بتفاهم حول النقاط الرئيسة
املتوقع إقرارها في نهاية اجتماعات
ال ـي ــوم .ورأى رئ ـيــس ال ــوف ــد الــروســي
إلــى أستانا ،ألكسندر الفرينتيف ،أن
ه ــذا االج ـت ـمــاع يـمـكــن ع ـ ّـده «الـنـهــائــي
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ــى مـ ـن ــاط ــق «ت ـخ ـف ـي ــف
ال ـت ـص ـع ـي ــد» ...ول ـك ــن عـمـلـيــة أس ـتــانــا
سـ ــوف تـسـتـمــر مل ـعــال ـجــة ال ـع ــدي ــد من
القضايا املتعلقة بالتسوية السورية».
وأوضـ ــح أن ــه سـيـتــم ال ـي ــوم اسـتـكـمــال
«الوثائق التي ستحدد بشكل رئيس
عـمــل ق ــوات مــراقـبــة مـنــاطــق «تخفيف
الـتـصـعـيــد»» ،مــوضـحــا أنـهــا «مسألة
ً
تـتـطـلــب ع ـمــا دق ـي ـقــا ،ول ــذل ــك ف ــإن كل
الـقـضــايــا الفنية قــد يـتــم بحثها بعد
انـتـهــاء هــذه الـجــولــة مــن املـحــادثــات».
وك ــان الفـتــا أن رئـيــس الــوفــد الــروســي
تطرق إلى عدم وجود أي نقاش حول
«القضية الكردية» في سوريا ،مضيفًا
أن «من املهم طرح هذه املسألة املؤثرة
في عملية التسوية ...ويجب أن تدرج
ضمن االجتماعات املقبلة».
ولفت إلى أن الدول الضامنة «توافقت
على تشكيل لجنة ثالثية من شأنها
اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــراف عـ ـل ــى مـ ـن ــاط ــق «ت ـخ ـف ـيــف
ال ـت ـص ـع ـي ــد» األربـ ـ ـ ـ ـ ــع» ،م ــوضـ ـح ــا أن

الجولة املقبلة مــن محادثات أستانا
ق ــد تـعـقــد أواخ ـ ــر ت ـشــريــن األول ،وقــد
تـشـهــد ان ـض ـمــام دول ج ــدي ــدة بصفة
مراقبني .وحــول ما ّإذا كان هناك نية
ل ـطــرح الـنـتــائــج لتبنيها فــي مجلس
األمــن الدولي ،أشــار إلى أن «كل شيء
سيتوقف على رغبة املجتمع الدولي
ف ــي دع ــم تـلــك ال ـت ـع ـهــدات ال ـتــي ســوف
ت ـض ـع ـهــا الـ ـ ـ ــدول ال ـض ــام ـن ــة ،روس ـي ــا
وتــركـيــا واي ـ ــران» ،مضيفًا أن «بعض
أع ـض ــاء املـجـتـمــع ال ــدول ــي ال يــريــدون
رؤي ــة إي ــران فــي هــذه العملية» .وقــال
إن «على تلك األطراف االعتراف بحق
إي ـ ــران ف ــي امل ـش ــارك ــة ض ـمــن الـتـســويــة
ال ـس ـل ـم ـيــة ف ــى سـ ــوريـ ــا ،وف ـ ــي عـمـلـيــة
إعــادة اإلعمار ،بما في ذلك االقتصاد
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إل ــى ج ــان ــب ع ــاء أب ــو ف ـ ــراج ،م ـســؤول
املوقع االلكتروني الذي يضم أرشيف
املبادرة املسماة «املغامرة».
خالل  5أشهر تحرك الثالثة ،على أمل
أن ال تضيع ص ــورة جــديــدة أو يتلف
ألبوم ثمني .ومع استعار الحرب ،كان
ه ـن ــاك أرش ـي ــف ب ـص ــري ض ـخــم يتلف
فــي املـنــاطــق امل ـتــأزمــة ،مــا شـكــل دافـعــا
لهؤالء املغامرين من «حراس ذكريات
السوريني» إلى املضي في رحلة بحث
عن الصور في سوق الحرامية وأماكن
ع ـ ــرض أغ ـ ـ ـ ُـراض «ال ـت ـع ـف ـي ــش» .ص ــور
ّ
مسودات وأخرى براويز قديمة لصور
بــاألبـيــض واألسـ ــود ،هــذه هــي أهــداف
ه ــؤالء ال ـش ـبــان ،إذ إن ـهــم ي ـعــون جـيـدًا
حقيقة م ـحــاوالت إه ــدار مــا لــه عالقة
بالهوية البصرية للمجتمع السوري.
بــدأ الـعـمــل ،وفــق محمود ع ــدوي أحد
مؤسسي املبادرة ،باألرشيف املتوافر
لــدى الناس بــدءًا من الــدائــرة الضيقة،
ً
وص ــوال إل ــى ال ــزم ــاء وامل ـع ــارف ،ليتم
ال ـت ـخ ـط ـيــط الحـ ـق ــا وف ـ ــق آلـ ـي ــات أك ـثــر
تنظيمًا .الـصــدفــة ق ــادت أح ــد أعـضــاء
ال ـف ــري ــق ،م ـ ــازن ،إل ــى ال ـع ـثــور ع ـلــى 10
آالف شريحة من مسودات الصور في
مـكــب لـلـبــاسـتـيــك ،ك ــان م ــن املـفـتــرض
أن تذهب إلى مصانع إعــادة التدوير.
وكان التوجه بعدم االحتفاظ باألصل
بل إعادته إلــى أصحابه األصليني إن
وج ــدوا ،بعد سحب الـصــور لعرضها
مـ ـ ــع م ـ ـ ــراع ـ ـ ــاة خـ ـص ــوصـ ـي ــة امل ـ ــراح ـ ــل
الزمنية السابقة .وكــان هــذا جــزءًا من
مسؤولية أعضاء فريق املبادرة تجاه
ال ـصــور .يـقــول ع ــدوي« :نـحــن بحاجة

إلى قوانني تساعدنا .جربنا التواصل
مع أعضاء مجلس الشعب ،بهدف سن
قوانني ّ
تجرم كل من يتلف ويتاجر في
الصورة .البعض امتهن بيع أرشيفات
ال ـص ــور م ــن اس ـت ــودي ــوه ــات قــدي ـمــة».
وبحسب عدوي« ،ال قانون يمنعك من
بـيــع ص ــور ج ــدك أو أه ـلــك ،حـتــى ولــو
كــان عـمــر ال ـصــورة أكـثــر مــن  50عــامــا،

م ــا ي ـن ـب ـغــي أن ي ـس ـقــط ع ـن ـهــا املـلـكـيــة
الخاصة ،لتتحول إلــى جــزء مــن تــراث
املجتمع» .ويرى عدوي أن من حق أي
كان االحتفاظ بصور قديمة ألجداده،
شرط أال يتاجر بها .ومن خالل زيارة
بـ ـع ــض الـ ـ ـن ـ ــواب ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ل ـج ـنــاح
امل ـ ـبـ ــادرة ف ــي م ـع ــرض ك ـت ــاب دم ـش ــق،
فقد تجاوبوا مع الخطوة بعد نقاش

المشاركة في معرض الكتاب كانت نقطة تحول في وجود المبادرة (األخبار)

األعضاء ،وطلبوا تقديم مذكرة وفكرة
قــانــون بــاســم امل ـبــادرة بـهــدف تقديمه
إلــى اللجنة التشريعية ،ملعرفة مدى
إمكانية سن قوانني كهذه.
يـ ـع ــرف أع ـ ـضـ ــاء املـ ـ ـب ـ ــادرة أن ال ـف ـك ــرة
تبقى فكرة من غير ضغط مجتمعي،
مــا يـعـنــي ضـ ــرورة أن ي ـكــون املجتمع
ش ــريـ ـك ــا فـ ــي الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــراث.
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فلسطين

«الجهاد اإلسالمي»:
نستطيع المواجهة وحدنا...
ودحالن جزء من المصالحة
أعلنت «الجهاد اإلسالمي» أنها صارت
قادرة على خوض مواجهة بصورة منفردة مع
العدو اإلسرائيلي ،مهددة بأن استمرار حالة الحصار
وعرقلة اإلعمار سيوصالن إلى عملية «كسر
صمت» جديدة

سيطر الجيش على البغيلية وجامعة الجزيرة قبل التقدم نحو مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة (أ ف ب)

والبنية التحتية».
وأتــى الحديث الروسي عن محاوالت
إقـصــاء إي ــران بــالـتــوازي مــع مواصلة
وس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـع ـ ـبـ ــريـ ــة ،أم ـ ــس،
الـحــديــث عــن الـفـشــل اإلســرائ ـي ـلــي في
الـســاحــة ال ـســوريــة ،إذ ذك ــرت «الـقـنــاة
العاشرة» العبرية أن إسرائيل فشلت
في دفع الجانب الروسي إلى تضمني
االت ـف ــاق ــات امل ـبــرمــة م ــع واش ـن ـطــن في
الـجـنــوب ال ـس ــوري ب ـنــودًا تـنــص على
إبعاد القوات اإليرانية وحلفائها عن
حدود الجوالن املحتل مسافة تتراوح
ما بني  60و 80كيلومترًا ،مضيفة أن
الروس أكدوا عدم استعدادهم لتلبية
هـ ــذا امل ـط ـل ــب ،وعـ ــرضـ ــوا ف ــي امل ـقــابــل
إبعاد تلك القوات لخمسة كيلومترات

عن خط املواجهة في الجوالن.
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة «نـ ــوفـ ــوس ـ ـتـ ــي» عــن
مـصــدر فــي أحــد الــوفــود املـشــاركــة في
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ق ــول ــه إن هـ ـن ــاك «س ــت
وث ــائ ــق م ـن ـجــزة ،بـيـنـهــا أرب ــع جــاهــزة
للتوقيع ،فيما يبقى العائق الوحيد
هـ ــو ح ـ ــول ورق ـ ـتـ ــن ت ـش ـم ــان قـضـيــة
تبادل املحتجزين ،وإنـشــاء مجموعة
عـ ـ ـم ـ ــل مـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــة» ب ـ ـ ــن املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة
والـ ـحـ ـك ــوم ــة ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ال ــوف ــد
الحكومي أبــدى تحفظات حــول ملف
«تبادل املحتجزين» ،وهو ما قد ّ
يؤجل
تــوقـيـعـهــا إل ــى اج ـت ـمــاع الح ــق .ولـفــت
املصدر إلى أن الدول الضامنة الثالث
س ـ ــوف ت ـ ـشـ ــارك فـ ــي م ــراقـ ـب ــة مـنـطـقــة
«ت ـخ ـف ـيــف ال ـت ـص ـع ـي ــد» الـ ـت ــي ي ـجــري

االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ـي ـهــا ف ــي م ـحــاف ـظــة إدل ــب
وجوارها ،مشيرًا إلى أن «قوات تركية
سـ ــوف ت ـك ــون ف ــي ج ــان ــب امل ـع ــارض ــة،
وقـ ــوات روس ـي ــة وإي ــران ـي ــة م ــن جــانــب
الحكومة» .ونقلت الوكالة عن مصدر
آخر قوله إن «مسألة إشراك تركيا (في
املراقبة) هي من أصعب املسائل التي
تخللتها امل ـف ــاوض ــات» .وبــال ـتــوازي،
أشـ ــار وف ــد امل ـع ــارض ــة امل ـس ـل ـحــة ،عبر
حسابه الرسمي على «تويتر» ،إلى أن
الوفد التركي أكــد له «عــدم وجــود ّ
أي
اتفاق بينهم مع الروس أو اإليرانيني
على مقايضة وتهجير أهالي جنوب
ّ
لضمها إلى
دمشق» ،وأن العمل جار
مناطق «تخفيف التصعيد».
(األخبار)

مرة» حفظ التراث البصري السوري
امل ـش ــارك ــة ف ــي م ـع ــرض ال ـك ـتــاب كــانــت
نـقـطــة ت ـحــول ف ــي وجـ ــود املـ ـب ــادرة .إذ
ك ــان مـهـمــا بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـف ــري ــق أن
يستمع إلــى آراء الـنــاس فــي املوضوع
ّ
الـ ــذي يـمـنـحــونــه ج ــل وق ـت ـهــم بــإيـمــان
مطلق .وإذ دخلوا املعرض منتظرين
ب ـت ـف ــاؤل ال ـح ـص ــول م ــن الـ ـن ــاس عـلــى
ص ــورة واح ــدة ،فانتهى املـعــرض وقد
جمعوا  800صــورة .الرقم ليس كبيرًا
بــاملـقــارنــة مــع أرشـيــف الـفــريــق الكامل
الــذي تجاوز  12ألــف صــورة ،في حني
وصلت املسودات وحدها إلى نحو 10
آالف.
ضمن مساحة ال تـتـجــاوز مترين في
م ـت ــر ت ــواج ــد م ـج ـمــوعــة م ــن األطـ ـف ــال
ضـ ـم ــن زي ـ ـ ـ ــارة م ــدرسـ ـي ــة إلـ ـ ــى ج ـن ــاح
الـ ـص ــور ف ــي امل ـ ـعـ ــرض .م ـع ـظ ـم ـهــم مــن
«مــوالـيــد ال ـحــرب» أو مــا قبلها بفترة
قصيرة .بدأ األطفال التأمل في صور
مجتمع ســابــق لــم ي ــروه مــن قـبــل ،ولم
ي ـقــع ف ــي ص ـلــب اه ـت ـمــامــات أهــالـيـهــم،
ب ـح ـك ــم أول ـ ــوي ـ ــات م ـج ـت ـم ــع ال ـ ـحـ ــرب.
يتلمسون تاريخ األج ــداد ومالمحهم
بــأيــديـهــم وي ـت ـفــرجــون عـلــى م ـســودات
تحمل ذكــريــاتـهــم ،محاولني فهم آلية
الحصول على الصور منها ،وهــو ما
شـكــل لحظة مــؤثــرة ألع ـضــاء الـفــريــق.
إج ــاب ــات م ــا ك ــان املـ ـب ــادرون يـمـكــن أن
يحصلوا عليها ردًا على أسئلة صعبة،
أن هذه الصور ضد مشروع الجماعات
املتطرفة ،والتي من مصلحتها إخفاء
مــامــح املـجـتـمــع ال ـســابــق لــوجــودهــا،
كـجــزء مــن الـسـيــاق ال ـعــام لتشويه أي
م ـش ــروع ت ـنــويــري ف ــي أي ب ـلــد .ووف ــق

أكبر الصعوبات التي
تواجه المشروع هي
التواصل مع الناس في
المناطق الساخنة

عــدوي ،فمن املمكن أن ُيكتشف الحقًا
أن أل ـب ــوم ــات بــأكـمـلـهــا اح ـتــرقــت على
أيـ ـ ــدي الـ ـجـ ـم ــاع ــات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،إذ إن
م ـشــروع ه ــذه املـجـمــوعــات خـلــق شكل
جديد ملجتمع يناسبها.
وفيما ُينتظر أن تكون املبادرة رسمية
وبرعاية وزارة الـشــؤون االجتماعية،
فإن هدف الفريق إنشاء متحف يتبنى
أن ـش ـطــة مـتـعـلـقــة ب ــال ـت ــدري ـب ــات ورف ــع
ال ــوع ــي «ف ــي ظ ــل ع ــدم وجـ ــود متحف
صـ ــور ف ــي الـ ـع ــال ــم ،ب ــاع ـت ـب ــار ال ـص ــور
أحــدث أثــر إنساني ما يلغي االهتمام
ب ـه ــا» ،وف ــق تـعـبـيــر ع ـ ــدوي .ويـضـيــف
األخـ ـي ــر ب ـح ـمــاســة« :ه ــدف ـن ــا الـضـغــط
على (اليونسكو) لالعتراف بالصورة
ك ـج ــزء م ــن الـ ـت ــراث ال ـب ـص ــري ال ـعــاملــي
امل ـع ــرض لـلـخـطــر ،م ــا يـعـنــي ض ــرورة
الضغط على الحكومات من أجل وضع
ه ــذا الـ ـت ــراث ق ـيــد ال ـح ـفــظ وال ـح ـمــايــة.
األرش ـ ـي ـ ــف الـ ـبـ ـص ــري ف ـ ــي دول م ـثــل
ليبيا والـعــراق واليمن أيضًا معرض

للخطر كـجــزء مــن الـتــراث اإلنـســانــي».
ً
ويتابع قائال« :لدينا صور لدير الزور
قــدي ـمــا .ال نـعـتـقــد أن ـن ــا س ـن ــرى الحـقــا
دير الزور ذاتها التي رأيناها في هذه
ال ـصــور» .ويعتبر ع ــدوي أن املقاومة
داخـ ــل ال ــوط ــن لـيـســت بــال ـســاح فـقــط،
بل إن املقاومة االجتماعية والثقافية
مهمة أيضًا ،بما أنها ّ
ترسخ الشعور
باالنتماء.
م ــن أكـ ـب ــر ال ـص ـع ــوب ــات الـ ـت ــي ت ــواج ــه
املشروع التنقل والتواصل مع الناس
ق ـ ــرب امل ـن ــاط ــق املـ ـت ــأزم ــة ،م ــا يـتـطـلــب
إنـ ـش ــاء مـ ـع ــارض ق ــري ـب ــة م ـن ـه ــم .كـمــا
أن بـعــض املـهــاجــريــن والــاج ـئــن إلــى
أوروبـ ــا حـمـلــوا معهم بـعــض الـصــور،
ما يعني أن عليهم حفظها إلكترونيًا
كــي ال تـتـلــف ،وف ــق مــا ينصح ع ــدوي.
ويضيف أن بعض الصور ال أصحاب
ل ـهــا ،م ــا يـتـطـلــب م ــن ال ـفــريــق عرضها
ّ
عـلــى مــوقــع امل ـب ــادرة االل ـك ـتــرونــي ،عــل
أصحابها يعثرون عليها..
حــافــظ املـجـتـمــع عـلــى نمطية تفكيره
باالهتمام بصور األماكن عبر التاريخ،
إنما يهتم الفريق باملكون البشري في
الصورة ،باعتبار املكان يمكن أن يعاد
ب ـنــاؤه ،إنـمــا مــن املستحيل الحصول
عـلــى اإلن ـســان ذات ــه ،بــل مـجــرد ذك ــراه.
وي ـقــول عـ ــدوي« :نـنـتـظــر مــن املجتمع
أن ي ـك ــون إي ـج ــاب ـي ــا .ال ـب ـع ــض يـسـخــر
م ــن م ـب ــادرت ـن ــا .إن ـم ــا ك ـنــا ن ــرى الــذيــن
ي ــدخ ـل ــون إلـ ــى ج ـنــاح ـنــا ف ــي امل ـعــرض
م ـب ـت ـس ـمــن ك ـم ــا لـ ــو ك ــان ــت اب ـت ـســامــة
امل ـف ــاج ــأة ال ـس ـع ـيــدة .واالب ـت ـســامــة في
زمن الحرب غالية».

موقف جديد أطلقته حركة «الجهاد اإلسالمي في فلسطني» ،بإعالنها
أنها باتت تستطيع أن تخوض مواجهة عسكرية مع العدو اإلسرائيلي
ّ
ترحيبها
«بمفردها ...وبكل ما أوتيت من قــوة» ،في وقت عبرت فيه عن ّ
بالجهود املصرية إلنـهــاء االنقسام الفلسطيني الداخلي الــذي «مــل منه
الشعب الفلسطيني» .هــذا املــوقــف جــاء على لسان الـقـيــادي فــي الحركة
خالد البطش ،الذي قال أمس إن قرار «الجهاد مستقل وال يلتصق بحركة
حـمــاس ...ولــو تطلب األمــر أن ننفذ عملية كسر الصمت ،لنفذناها» ،في
إش ــارة إلــى الحملة الصاروخية التي نفذتها الحركة قبيل حــرب 2014
األخيرة.
وأضاف البطش« :منظمة التحرير الفلسطينية بالنسبة إلى الجهاد كالبيت
العتيق فــي ال ـقــدس ،ومــا يعانيه الشعب الفلسطيني مــن انـقـســام سببه
اتفاق أوسلو ،واالعتراف بإسرائيل» ،متابعًا« :الجهاد اإلسالمي تدعم كل
الجهود التي تبذلها مصر الشقيقة من أجــل إنهاء االنقسام ،والرئيس
(محمود) عباس قادر على إنهاء االنقسام خالل  48ساعة ،وإذا قرر ذلك
فسنكون سندًا وظهيرًا له».
وفــي موقف الفــت ،صــرح القيادي في «الجهاد» بــأن «املصالحة بني فتح
وحماس ال يمكن أن تتم من دون تيار النائب (الفتحاوي) محمد دحالن،
لتكون مصالحة شاملة وحقيقية ،ولو حملنا مسؤولية األخطاء باملرحلة
السابقة ،لتحملها ّالرئيس ياسر ّعرفات ،والرئيس محمود عباس ،والنائب
محمد دحالن» ،معقبًا« :الشعب مل من فتح وحماس ...ننتظر نتائج اللقاء
بني الحركتني ،ويمكن بعدها الحديث عن لقاءات معهما ومع الفصائل».
في سياق متصل ،أكد ممثل حركة «حماس» في لبنان ،علي بركة ،وجود
«ت ـطــور مـهــم» فــي الـعــاقــة بــن الـحــركــة وال ـقــاهــرة ،مضيفًا أن «حـمــاس»
ستلتقي وفــد «فـتــح» فــي مصر «لــاسـتـمــاع إلـيــه ،وأخ ــذ ج ــواب حــول ما
طرحته حماس» ،في إشارة إلى بيان الحركة األخير .وذكر بركة أن «وفد
قيادة حماس ّ
مدد زيارته للقاهرة بطلب مصري ملا قد يترتب في اللقاءات
املقبلة مع وفد فتح من نتائج».
أما على صعيد ملف األسرى ،فأوردت القناة الثانية العبرية ،أمس ،أن رئيس
جهاز «املخابرات العامة» املصرية ،خالد فوزي ،عرض على اإلسرائيليني،
وعلى «حـمــاس»ّ ،
مسودة صفقة لتبادل األســرى بني الجانبني ،تتضمن
عدة مراحل .ووفق املسودة ،تعيد إسرائيل في املرحلة األولى جثامني 39
شهيدًا من «حماس» وجهات فلسطينية أخرى إلى قطاع غزة ،فيما تبادر
الحركة في املرحلة الثانية إلى كشف معلومات حول مصير األسرى لديها
من الجنود اإلسرائيليني .أما املرحلة الثالثة ،فتتضمن إطالق سراح أسرى
محررين كــانــت إســرائـيــل قــد ع ــاودت اعتقالهم بعدما تـحــرروا بموجب
«صفقة شاليط» .وفي حال تنفيذ الجانبني املراحل الثالث ،تبدأ مفاوضات
حول صفقة تبادل أسرى برعاية مصرية ،كما تنص ّ
املسودة.
ويــأتــي هــذا فــي وقــت كــانــت فيه إســرائـيــل قــد رفـضــت مقترحات أخــرى
تقدمت بها «حماس» سابقًا إلى املصريني ،وخاصة أن الحركة تتشدد في
وجوب إطالق سراح األســرى املحررين من الصفقة املاضية قبل كشف
أي معلومات.
غضون ذلك ،قال املتحدث باسم «حماس» في الخارج ،حسام بدران،
في ًَ
إن وفدا برئاسة القيادي موسى أبو مرزوق سيتوجه في الثامن عشر من
الشهر الجاري إلى العاصمة الروسية موسكو لبحث «آخــر املستجدات
الـسـيــاسـيــة عـلــى الـســاحــة الفلسطينية» .وأض ــاف بـ ــدران« :ه ــذه الــزيــارة
ّ
معد لها منذ فترة ،وتهدف الــى مناقشة الوضع الفلسطيني وإج ــراءات
االحتالل ...والوضع في قطاع غزة ،والحصار املفروض عليه للعام الحادي
ً
عشر على التوالي» ،مكمال« :سنتطرق إلى كل ما يمكن أن تقدمه روسيا
عبر موقعها كدولة كبرى في هذا اإلطار».
كذلك ،أعلن السفير الفلسطيني في روسيا ،عبد الحفيظ نوفل ،أن الرئيس
عباس سيلتقي وزير الخارجية الروسي ،سيرغي الفروف ،في العشرين
من الشهر الجاري ،وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية
العامة لألمم املتحدة في نيويورك.
وفــي شــأن ذي عالقة ،عقدت «لجنة املصالحة االجتماعية» لقاء «صلح
وطني» في غزة أمس ،وذلك لتعويض نحو  14من أهالي ضحايا االنقسام
الفلسطيني (2006ــ ،)2007حيث سلمت العائالت شيكات بقيمة خمسني
ألــف دوالر أميركي بدعم إمــاراتــي تعويضًا عــن الـضــرر الــذي لحق بهم.
وحضر اللقاء قادة من مختلف الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية ،في
استكمال للمشروع الذي بدأته اللجنة التي يوفر لها محمد دحالن التمويل
الالزم من أبو ظبي.
(األخبار)
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األزمة الخليجية

قطر مطمئنة إلى «الجبهة الداخلية»:

تميم يجول خارجيًا

انعقد أمس ،في لندن ،مؤتمر لما توصف،
سعوديًا وإماراتيًا ،بـ«المعارضة القطرية»
التي تسعى دول المقاطعة ،بقوة،
إلى تشكيل كيان باسمها يؤرق حكام
الدوحة .جاء ذلك في وقت بدأ فيه أمير
قطر جولة خارجية ،أنبأت باطمئنانه ،ومن
ورائه مهندسو النظام ،إلى صالبة «الجبهة
الداخلية» إزاء محاوالت االختراق
في أول تحرك خارجي له منذ انــدالع
األزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ف ـ ــي  5حـ ــزيـ ــران
املــاضــي ،بــدأ أمير قطر تميم بن حمد
آل ث ــان ــي ،ي ــوم أمـ ــس ،جــولــة إقليمية
ودولية تشمل تركيا وأملانيا وفرنسا.
واسـتـهــل زيــارتــه بالعاصمة التركية
أنقرة التي ال تزال على موقفها الداعم

للدوحة في مواجهة عواصم املقاطعة.
ومن أنقرة حيث التقى الرئيس التركي
رجب طيب أردوغــان ،ينتقل تميم إلى
ّ
برلني التي يتسم موقفها من احتراب
«األش ـ ـقـ ــاء» ب ــرم ــزي ــة خ ــاص ــة؛ ذلـ ــك أن
املسؤولني األملــان أبــدوا مبكرًا تعاطفًا
مــع ق ـطــر ،وان ـت ـق ــدوا تـعــاطــي الــرئـيــس
األميركي دونالد ترامب مع النزاع .أما
فرنسا ،آخر املحطات في جولته ،فلم
َ
ت ِحد هي األخرى ،إلى اآلن ،عن املوقف
ال ــداع ــي إلـ ــى ح ــل الـ ـخ ــاف ب ــال ـح ــوار،
واملائل إلى التضامن مع الدوحة منه
املقاطع.
إلى مساندة الرباعي
ِ
وفيما حاولت بعض املنابر املحسوبة
ع ـلــى ق ـطــر اإليـ ـح ــاء ب ــأن زيـ ـ ــارة تميم
ألنـقــرة تـنــدرج فــي إط ــار الـتــوســط بني
تــركـيــا وأمل ــان ـي ــا ،ك ــان امل ـت ـحــدث بــاســم
ال ــرئ ــاس ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة ،إب ــراهـ ـي ــم ق ــال ــن،
واضحًا في تجلية الغرض من الزيارة،
إذ إنه ربطها بـ«الحركة الدبلوماسية

عبدالله بن علي آل ثاني :بديل السعودية لقطر!
انعقد في لندن ،أمس ،مؤتمر تحت عنوان «قطر في منظور األمن واالستقرار الدولي»
دعت إليه ما ّ
سمتها وسائل إعالم دول املقاطعة «املعارضة القطرية» .ورأى املتحدث باسم
تلك املعارضة املفترضة ،خالد الهيل ،أن «النظام الذي يدعم التطرف واإلرهاب يتوجب
ً
علينا النظر في تغييره» ،معتبرًا أن «هذا املؤتمر ُي ّ
عد تاريخًا فاصال في مستقبل قطر».
ودعا املؤتمرون إلى تسمية الشيخ القطري عبدالله بن علي آل ثاني ،الذي برز نجمه خالل
ً
أزمة الحج بني الرياض والدوحة ،حاكمًا بديال لقطر .وناقش املؤتمر الذي شارك فيه
ساسة وأكاديميون عامليون ،وصفتهم وسائل اإلعالم القطرية بـ«داعمي خيار الفوضى
واإلرهاب» ،خمسة محاور ،أبرزها« :قطر :اإلسالم السياسي ودعم اإلرهاب» ،و«العالقة بني
قطر وإيران :مصدر رئيسي لعدم االستقرار اإلقليمي» ،و«الجزيرة :صوت اإلعالم الحر أم
بوق اإلرهاب؟» .كذلك نشر املؤتمر وثيقة حول األزمة الخليجية بعنوان «األزمة القطرية:
النهايات املرتقبة ـ تحليل النتائج املحتملة ألزمة القيادة القطرية» ،رأت أن «عزلة القيادة
القطرية ستؤدي إلى نتائج سلبية ...مما قد يؤدي إلى تغيير النظام» ،متحدثة عن «إمكانية
شروع عنصر معتدل من النخبة القطرية في اتخاذ خطوة ّ
لتحدي الوضع الحالي».

املـ ـكـ ـثـ ـف ــة» ال ـ ـتـ ــي يـ ـق ــوده ــا أردوغـ ـ ـ ـ ــان
م ـنــذ أي ـ ــام ف ــي س ـب ـيــل حـلـحـلــة األزمـ ــة
ُ
«ت ّ
عد
الخليجية ،معتبرًا أن زيارة تميم
رســالــة مـهـمــة عــن الـ ــدور ال ــذي تلعبه
تــركـيــا فــي ه ــذه املــرح ـلــة» ،فــي إش ــارة،
على ما يبدو ،إلى ثبات املوقف التركي
وصالبته في دعم الحليف الخليجي
املتمثل في إمارة الغاز ،على الرغم من
أن قــالــن أع ــاد الـتـشــديــد عـلــى ض ــرورة
حل الخالف بالحوار« ،ألن هذا التوتر
ّ
يصب إال في صالح أعــداء املنطقة،
ال
ويبعث السرور في نفوسهم».
وتتزامن زيارة تميم لتركيا مع زيارة
ل ــرئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـكــوي ـتــي،
جابر املبارك الحمد الصباح ،تستمر
حتى يوم غد السبت .والتقى الصباح
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،و«بـ ـحـ ـث ــا بـشـكــل
تفصيلي األزم ــة الخليجية» ،بحسب
ّ
م ــا أع ـل ــن ق ــال ــن .ك ــذل ــك س ــل ــم امل ـس ــؤول
الـكــويـتــي أردوغـ ــان رســالــة خطية من
أمـيــر الـكــويــت صـبــاح األح ـمــد الجابر
الصباح ،وفقًا ملا ذكرته وكالة األنباء
الكويتية الــرسـمـيــة .وتــأتــي الـلـقــاءات
ال ـتــرك ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ه ــذه ع ـقــب زي ــارة
ق ــام بـهــا أمـيــر الـكــويــت إل ــى واشـنـطــن،
في محاولة الستدراج تدخل أميركي
أكـثــر فــاعـلـيــة فــي مـســار الـتـقــريــب بني
«األشقاء» ،إال أن تلك املحاولة لم ّ
تؤد،
على ما يبدو ،إلى ّ
أي نتائج إيجابية.
وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى ج ــول ــة ت ـم ـيــم ،الـتــي
يتوسطها لقاؤه املستشارة األملانية
ُ
أنـ ـجـ ـي ــا م ـ ـيـ ــركـ ــل ،فـ ـه ــي ســت ـخ ـت ـتــم
ف ــي فــرن ـســا ح ـيــث ي ـع ـقــد أم ـي ــر قطر
م ـب ــاح ـث ــات م ــع ال ــرئـ ـي ــس ال ـفــرن ـســي
إيمانويل ماكرون ،تهدف إلى «بحث
أزم ــة الخليج الـتــي تحظى باهتمام
خ ـ ـ ــاص مـ ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة،
ال ــذي يــدعــو بشكل دائ ــم إلــى الـحــوار
واالستقرار في املنطقة» ،بحسب ما
أعلنت الرئاسة الفرنسية .وأشــارت
ال ــرئ ــاس ــة ،ف ــي ب ـي ــان ،إل ــى أن «ق ـطــر ـ
كما جميع دول الخليج ـ بلد صديق
وحـ ـلـ ـي ــف ،وي ــول ــي ال ــرئـ ـي ــس أه ـم ـيــة
كـبــرى للتمسك بــال ـحــوار مــع جميع
شركائه دعمًا للوساطة الكويتية».
واس ـت ـب ـقــت وزارة ال ــدف ــاع الـقـطــريــة

بدأ األمير القطري جولة تشمل تركيا وألمانيا وفرنسا (أ ف ب)

وصــول تميم إلــى باريس بإعالنها،
أمـ ــس ،وصـ ــول ال ـفــرقــاطــة الـفــرنـسـيــة
«ج ـ ـ ــان ب ـ ـ ــار» إلـ ـ ــى ال ـ ــدوح ـ ــة إلجـ ـ ــراء
مناورات بحرية مشتركة مع القوات
البحرية القطرية ،الفتة إلــى أن هذه
التمرينات «تأتي في إطــار التعاون
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري املـ ـشـ ـت ــرك فـ ــي م ـكــاف ـحــة
اإلرهاب والتطرف».
وت ــأت ــي ج ــول ــة ت ـم ـيــم ال ـخ ــارج ـي ــة فــي
وقت يتكثف فيه سعي دول املقاطعة
إل ــى تـصــديــر مــا تسميها «املـعــارضــة
الـ ـقـ ـط ــري ــة» ،مـ ــا ي ــؤش ــر إلـ ـ ــى ارتـ ـف ــاع
م ـن ـس ــوب ث ـق ــة املـ ـس ــؤول ــن ال ـق ـطــريــن
ب ـ ـت ـ ـمـ ــاسـ ــك «ال ـ ـج ـ ـب ـ ـهـ ــة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة»
واس ـ ـت ـ ـع ـ ـصـ ــائ ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت
االختراق ،إلى اآلن .ولعل ما يعزز هذا
االعـتـقــاد الــرسـمــي هـشــاشــة املـشــاركــة
ال ـق ـطــريــة ف ــي امل ــؤت ـم ــر ال ـ ــذي شـهــدتــه
ال ـع ــاص ـم ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة لـ ـن ــدن ي ــوم
أمس ،والذي اجتهدت وسائل اإلعالم
امل ــوالـ ـي ــة ل ـل ـس ـعــوديــة واإلمـ ـ ـ ـ ــارات فــي
تصويره على أنه مؤتمر لـ«املعارضة
الـ ـقـ ـط ــري ــة» ،ذلـ ـ ــك الـ ـكـ ـي ــان ال ـ ـ ــذي ب ــدأ
ال ـت ـس ـل ـي ــم ب ـ ــوج ـ ــوده وال ـ ـحـ ــديـ ــث عــن
خطواته على الــرغــم مــن عــدم اتضاح
ماهيته ومعامله.
وشـ ـك ــل م ــؤت ـم ــر لـ ـن ــدن م ـ ـ ــادة دس ـمــة
ل ـل ـتــراشــق اإلع ــام ــي ،خ ــال الـيــومــن
امل ــاضـ ـي ــن ،بـ ــن ال ـ ــدوح ـ ــة مـ ــن ج ـهــة،
وع ــواص ــم املـقــاطـعــة مــن جـهــة أخ ــرى.
وسائل اإلعالم السعودية واإلماراتية

ّ
كثفت وسائل اإلعالم
السعودية واإلماراتية
من تغطيتها لبيانات
«المعارضة القطرية»

ك ـث ـفــت م ــن تـغـطـيـتـهــا مل ــا ق ــال ــت إنـهــا
بـ ـي ــان ــات ل ـ ــ«امل ـ ـعـ ــارضـ ــة الـ ـقـ ـط ــري ــة»،
وت ـص ــري ـح ــات ل ـل ـم ـت ـحــدث بــاس ـم ـهــا،
املدعو خالد الهيل ،تحدد األهداف من
مــؤتـمــر ل ـنــدن ،وتـسـتـشــرف األوض ــاع
املـسـتـقـبـلـيــة عـلــى ض ــوء م ــا آل ــت إلـيــه
األزم ـ ــة راه ـن ــا .وال ــاف ــت ف ــي الــوثـيـقــة
الـ ـت ــي ّ
روج ل ـه ـ ّـا اإلعـ ـ ـ ــام ال ـس ـع ــودي
واإلم ــارات ــي توقعها اسـتـمــرار األزمــة
في سنة « ،2018مع وجود احتمالني
آخرين أقل ترجيحًا ،بحدوث انقالب
أو تدخل أجنبي» ،ما ينبئ بإمكانية
إق ـ ـ ــدام دول امل ـق ــاط ـع ــة ع ـل ــى ال ـل ـجــوء
إلــى خ ـيــارات مــن هــذا ال ـنــوع ،فــي ظل
إص ــراره ــا عـلــى تـشـكـيــل ك ـيــان بــاســم
«املعارضة القطرية».
عـ ـ ـل ـ ــى املـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــب الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــري ،ت ــزخـ ـم ــت

العراق

رسائل بغداد ألربيل :ال لـ«االستفتاء» ...وإقالة محافظ
يبدو أن «تهويل» أربيل بإجراء استفتاء
االنفصال ،والذهاب إلى «أبعد الحدود»
ليس سوى استغاثة إلخراجها من مأزق
إجرائه ،بالتوازي مع تهديدات أنقرة
وطهران المستمرة في حال تنفيذه.
وفيما تستعر معركة تصفية الحساب
بين بغداد وأربيل ،قضى اليوم حوالى 74
مواطنًا في تفجير مزدوج ،تبناه تنظيم
«داعش» ،جنوب البالد
مع دخول العراق األيام األخيرة ،قبيل
إجـ ـ ــراء «إق ـل ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان» اسـتـفـتــاء
االنفصال في  25أيلول الجاريّ ،
وجهت
ً
بـ ـغ ــداد رسـ ــالـ ــة واضـ ـح ــة إل ـ ــى أرب ـي ــل
ّ
تــؤكــد رفضها ألي خـطــو ٍة انفصالية،

بالتوازي مع اجتماع رئيس «اإلقليم»
مسعود البرزاني بوفد عن «التحالف
الـ ــدولـ ــي» ،وتـلـمـيـحــه إل ــى أن «ال ـقــوى
ال ـك ــردي ــة سـتـقـ ّـيــم ال ـبــديــل األم ـي ــرك ــي ـ
األممي ّ
املقدم لتأجيل االستفتاء.
وص ـ ـ ـ ـ ّـوت ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،أمـ ــس،
بإجماع الحاضرين في جلسته ،على
إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم،
ّ
املؤيد إلجراء االستفتاء ،وذلك بعدما
ّ
تـســلــم مـكـتــب رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
سليم الجبوري طلبًا من مكتب رئيس
مجلس الوزراء حيدر العبادي ،يطلب
ف ـيــه ال ـت ـصــويــت ع ـلــى إق ــال ــة امل ـحــافــظ،
استنادًا إلى املادة السابعة من قانون
املحافظات.
وتنص املادة على «أن ملجلس النواب
إقالة املحافظ باألغلبية املطلقة بناء
على اق ـتــراح رئـيــس الـ ــوزراء ،فــي حال
ع ـ ــدم نـ ــزاهـ ــة املـ ـح ــاف ــظ أو اس ـت ـغــالــه
مل ـن ـص ـبــه ال ــوظ ـي ـف ــي ،أو ال ـت ـس ـبــب فــي

ه ـ ـ ــدر امل ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــام ،أو ف ـ ـق ـ ــدان أح ــد
ش ـ ـ ــروط الـ ـعـ ـض ــوي ــة ،أو اإلهـ ـ ـم ـ ــال أو
التقصير املتعمدين فــي أداء الواجب
واملسؤولية».
اعـ ـتـ ـب ــار ال ـب ـع ــض أن ك ــري ــم «ال ـح ـل ـقــة
األضـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــف» فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة ت ـص ـف ـي ــة
الـحـســابــات بــن ب ـغــداد وأرب ـي ــل ،ليس
م ــن ب ــاب «ال ـف ـس ــاد امل ــال ــي واإلداري»،
وإن ك ـ ـ ــان ذل ـ ـ ــك ص ـح ـي ـح ــا م ــدع ــوم ــا
بــالــوثــائــق الــرس ـم ـيــة وال ـت ــي نشرتها
املــواقــع اإلخ ـبــاريــة الـعــراقـيــة ،وال ألنــه
ع ـض ــو «املـ ـكـ ـت ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي» ل ـحــزب
«االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــوط ـن ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي»،
ب ـ ــل النـ ـتـ ـه ــاج ــه سـ ـل ــوك ــا اسـ ـتـ ـف ــزازي ــا
تـ ـج ــاه ب ـ ـغـ ــداد ،وإسـ ـه ــام ــه ف ــي زي ـ ــادة
االحـ ـتـ ـق ــان ب ــن املـ ـك ـ ّـون ــات ال ـع ــراق ـي ــة،
وخ ـص ــوص ــا ب ـعــد رف ـع ــه ع ـلــم اإلق ـل ـيــم
إلــى جانب العلم العراقي على جميع
الــدوائــر الحكومية والشركات العامة
التابعة ل ـلــوزارات فــي املحافظة ،وفي

املـنــاسـبــات الــرسـمـيــة ،ن ـظ ـرًا إل ــى كــون
كــركــوك مــن املـنــاطــق امل ـت ـنــازع عليها،
واملشمولة بـ«املادة  »140من الدستور
ٌ
ُ
ال ـع ــراق ــي .خ ـط ــوة أخـ ــرى ت ـض ــاف إلــى
سـجــل كــريــم «االس ـت ـف ــزازي» للعبادي
وفريقه ،إثر تصويت مجلس املحافظة
عـلــى إجـ ــراء االس ـت ـف ـتــاء ف ــي الـنــواحــي
واألقضية التابعة لها ،بالرغم من أن
كــركــوك منطقة مـتـنــازع عليها ،تريد
أربيل ّ
ضمها إلى اإلقليم «بــأي ثمن»،
بــوصـفـهــا ج ــزءًا مــن «ال ــدول ــة الـكــرديــة
الكبرى».
راض عــن أداء كــريــم ،لم
الـعـبــادي غير
ٍ
يرد أن تكون إقالته في سياق «محاربة
ال ـف ـســاد ،ومـحــاسـبــة ال ـف ــاســدي ــن» ،بل
أرادهـ ـ ـ ــا رس ــال ــة س ـيــاس ـيــة نـ ـظـ ـرًا إل ــى
ً
توقيتها من جهة ،وعمال بمضمونها
بأن املرحلة املقبلة ـ أي ما بعد تأجيل
أو إلـغــاء االسـتـفـتــاء ـ ـ ستكون إقـصـ ً
ـاء
ملؤيدي االستفتاء واملتحمسني له.

بـ ــدورهـ ــا ،ف ـه ـمــت أربـ ـي ــل «ال ــرس ــال ــة»،
فأعلنت رئــاســة اإلقليم رفضها لقرار
مجلس الـنــواب بإقالة املحافظ .وقــال
ّ
املـتـحــدث بــاسـمـهــا أوم ـيــد ص ـبــاح ،إن
«رئــاســة اإلقليم تدين بـشـ ّـدة وترفض
ق ـ ــرار م ـج ـلــس الـ ـن ــواب إق ــال ــة مـحــافــظ

ّ
واشنطن
قدمت ً
خيارًا بديال من
ّ
«االستفتاء» رحبت
به أربيل
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الحوثي يعلن بدء مرحلة «ما بعد الرياض»:
اإلمارات في مرمى صواريخنا أيضًا
في وقت كان فيه تحالف
العدوان يراهن على سقوط
العاصمة اليمنية في فخ
الفتنة ،خرج زعيم حركة
«أنصار الله» ليؤكد وحدة
الجبهة الداخلية والعسكرية،
معلنًا أن اإلمارات ،إلى جانب
السعودية« ،باتت تحت
مرمى صواريخنا»

ال ـح ـس ــاس ـي ــة ال ـع ــال ـي ــة الـ ـت ــي تـبــديـهــا
الـ ــدوحـ ــة إزاء أي ح ــدي ــث ع ــن وج ــود
م ـ ـعـ ــارضـ ــة ،وال ـ ـتـ ــي ظ ـ ـهـ ــرت ،أول مــا
ظ ـ ـهـ ــرت ،مـ ــع زيـ ـ ـ ــارة األم ـ ـيـ ــر ال ـق ـط ــري
عبدالله بــن علي آل ثاني للسعودية،
ولـ ـق ــائ ــه ول ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ه ـ ـنـ ــاك مـحـمــد
ب ــن س ـل ـمــان .ورك ـ ــزت وس ــائ ــل اإلع ــام
الـقـطــريــة ف ــي تغطيتها املــؤت ـمــر على
ما قالت إنه الدفع املصري واإلماراتي
بــاتـجــاه عـقــده ،متحدثة عــن قـيــام أبو
ظـبــي بمنح الـهـيــل مــايــن الـ ــدوالرات
لتنظيم هذه الفعاليةّ ،
مدعية أن معظم
املشاركني فيها «يمينيون متطرفون»
و«مناصرون إلسرائيل» ،التي يشارك
منها جنرال متقاعد هو شلومو بروم.
ووصـ ـ ــف إع ــامـ ـي ــون ق ـط ــري ــون خــالــد
ـن» ،مـعـتـبــريــن أن ما
ال ـه ـيــل ب ــ«ال ـخ ــائ ـ ّ
يقوم به «مجرد ضخ إعالمي كاذب».
ّ
ع ـل ــى خ ـ ــط مـ ـ ـ ــواز ،أع ـل ـن ــت م ـص ــر عــن
اجتماع لــدول املقاطعة في نيويورك،
عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـ ــ72
للجمعية العامة لألمم املتحدة .وقالت
ال ـخ ــارج ـي ــة امل ـص ــري ــة ،ف ــي بـ ـي ــان ،إنــه
«فــي ظل تواجد وزراء خارجية مصر
والسعودية واإلم ــارات والبحرين في
نيويورك ،سيتم عقد اجتماع لــوزراء
خــارج ـيــة ال ـ ــدول األرب ـ ــع ع ـلــى هــامــش
أع ـ ـمـ ــال ال ـج ـم ـع ـيــة الـ ـع ــام ــة ،مـ ــن أج ــل
اس ـت ـم ــرار ال ـت ـش ــاور والـتـنـسـيــق فيما
بينهم».
(األخبار)

تـصــدرت أبــو ظـبــي ،فــي األي ــام القليلة
املاضية ،املشهد السياسي والعسكري
فــي الـيـمــن ،متخطية بــذلــك شريكتها
األســاس ـيــة وق ــائ ــدة تـحــالــف ال ـع ــدوان،
الـ ــريـ ــاض ،ال ـت ــي ت ــواص ــل ال ـب ـح ــث عــن
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة لـ ـلـ ـخ ــروج مـ ــن األزمـ ـ ــة
تحفظ لها ماء الوجه.
ف ـ ـفـ ــي ح ـ ـ ــن كـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ف ــي
ال ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة مـ ـن ــذ ب ـ ـ ــدء الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان ق ـبــل
عامني ونصف عــام ،يبدو أن األطماع
اإلماراتية املتزايدة في اليمن وسعي
أبــو ظـبــي إلــى الـتــوســع وام ـتــاك زمــام
ّ
امل ـب ــادرة بــاتــا يـشــكــان تـهــديـدًا ال يقل
خطورة وجدية بالنسبة إلى صنعاء.
وانعكس هــذا األمــر بشكل واضــح في
خـ ـط ــاب زعـ ـي ــم ح ــرك ــة «أن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه»
ّ
عبد املـلــك الـحــوثــي ،أم ــس ،أك ــد فيه أن
اإلمـ ـ ــارات ،بــاإلضــافــة إل ــى الـسـعــوديــة،
«باتت في مرمى صواريخنا» ،معلنًا
بذلك بدء مرحلة ما بعد الرياض.
وك ـشــف ال ـح ــوث ــي ،الـ ــذي ظ ـهــر وخـلـفــه
شـعــار الــذكــرى الـ ـ  55لـثــورة الـ ـ  26من
س ـب ـت ـم ـبــر  ،1962عـ ــن نـ ـج ــاح ت ـجــربــة
ص ـ ــاروخـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـصـ ــل إلـ ـ ـ ــى الـ ـع ــاصـ ـم ــة
اإلماراتية ،مؤكدًا أن ما قامت به القوة
الصاروخية التابعة للجيش واللجان
الشعبية «إنجاز كبير ،وهناك أعمال
حـثـيـثــة ل ـل ــوص ــول إلـ ــى أهـ ـ ــداف داخ ــل
اإلمارات في سياق الرد على جرائمها
بحق أبناء الشعب اليمني».
التي
والشركات
ومتوجهًا إلى «الدول
ّ
لديها استثمارات في اإلمــارات» ،حذر
ال ــزع ـي ــم ال ـي ـم ـنــي م ــن أنـ ــه إلـ ــى جــانــب
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،فـ ـ ــإن «أي هـ ـ ــدف داخ ـ ــل
اإلمــارات بات في مرمى صواريخنا»،
داع ـيــا إيــاهــا إل ــى أن «ال تـنـظــر للبالد
كأنها آمنة ،ألنها اليوم هدف للقصف
الصاروخي اليمني».

ّ
أمــا في ما يخص السعودية ،فأكد أن
«لدينا طــائــرات مــن دون طيار دخلت
الـخــدمــة ،واخـتــرقــت أج ــواء السعودية
بعشرات الكيلومترات ،وفي املستقبل
س ـي ـت ــم الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى تـ ــدشـ ــن أعـ ـم ــال
ال ـق ـص ــف ،واسـ ـتـ ـه ــداف م ــواق ــع ال ـع ــدو
مــن خــال هــذه الـطــائــرات التي ال تــزال
تـخـضــع لـلـتـطــويــر امل ـس ـت ـمــر» ،مـشـيـرًا
إل ــى أن «صــواريـخـنــا بــاتــت تـصــل إلــى
املنشآت النفطية السعودية» ،ومعلنًا
أن «ال ـص ــاروخ ال ــذي وص ــل إل ــى ينبع
ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ل ــم ت ـت ـم ـكــن ص ــواري ــخ
الباتريوت األميركية من اعتراضه».
ك ـمــا اس ـت ـعــرض زع ـي ــم «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
عـنــاصــر الـقــوة الـبـحــريــة الـتــي تملكها
الحركة ،الفتًا إلــى أنــه «على الصعيد
البحري ،باتت البحرية اليمنية تمتلك
قدرات ال يملكها العديد من الدول في
امل ـن ـط ـقــة ،وت ـس ـت ـط ـيــع ضـ ــرب الـ ـب ــوارج
الحربية والعتاد البحري للعدو بكل
أش ـك ــال ــه وأنـ ـ ــواعـ ـ ــه» ،م ـتــاب ـعــا أن «أي
تهديد للنشاط الـتـجــاري الـعــاملــي في
ال ـب ـح ــر األحـ ـم ــر ت ـت ـح ـمــل م ـســؤول ـي ـتــه
قــوى الـعــدوان التي تحتل بــاب املندب
وج ــزي ــرة م ـي ــون» .وح ــذر ال ـحــوثــي من
اسـتـهــداف تـحــالــف ال ـع ــدوان محافظة
ال ـحــديــدة ،مـعـتـبـرًا أن «ه ـنــاك مــؤامــرة
كـبـيــرة عـلــى الـحــديــدة وعـلــى مــا تبقى
من الساحل اليمني ،وإذا اتجهت دول
ال ـع ــدوان بـحـمــاقــة إل ــى غ ــزو الـحــديــدة
وامليناء والساحل فإن القوة البحرية
اليمنية ستستهدف الـسـفــن النفطية
ال ـس ـ ّعــوديــة» .وأشـ ــار إل ــى أن ال ـعــدوان
«يـحــضــر لتصعيد عـسـكــري» ،معتبرًا
أن ال ـس ـعــوديــة تــريــد «ال ـت ـعــويــض عن
ه ــزائ ـم ـه ــا فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق وس ـ ــوري ـ ــا فــي
اليمن».
وفي هذا السياق ،قال إن «هناك أكثر
من أربعني جبهة ،تمتد من البحر إلى
ت ـعــز وإب وال ـض ــال ــع وش ـب ــوة وم ــأرب
ونهم والجوف ،ومن ّ
ثم إلى الحدود مع
السعودية في نجران وعسير وجيزان
وم ـيــدي وح ــرض وســاحــل ال ـحــديــدة»،
كاشفًا عن وجــود «عـشــرات اآلالف من
أبـنــاء الشعب الـيـمـنــي ...مــن شافعيني
وزيدية وسلفيني وإسماعيلية» على
هذه الجبهات.
وت ـس ـعــى «أن ـص ــار ال ـل ــه» إل ــى الـحـفــاظ
عـ ـل ــى وحـ ـ ـ ــدة ال ـ ـصـ ــف ف ـ ــي ال ـج ـب ـه ــات
ّ
وكـ ــذلـ ــك فـ ــي الـ ـ ــداخـ ـ ــل ،إذ أكـ ـ ـ ــد زع ـي ــم
ال ـحــركــة أن «ال ـت ـفــاه ـمــات م ــع املــؤتـمــر
الـشـعـبــي ال ـع ــام وال ـح ـل ـفــاء أث ـم ــرت في
االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي واالج ـت ـمــاعــي...

وأي طــرف يتجه نحو تقسيم الداخل
يـ ــرت ـ ـكـ ــب ح ـ ـمـ ــاقـ ــة وخ ـ ـيـ ــانـ ــة وخـ ــدمـ ــة
مـجــانـيــة ل ـل ـع ــدوان» ،مـعـلـنــا مـبــاركـتــه
«لكل املساعي التي تسعى إلى وحدة
الصف والتفاهم».
وكانت وكالة األنباء الرسمية «سبأ»
ق ــد ك ـش ـف ــت ،أم ـ ــس ،ع ــن اتـ ـص ــال ج ــرى
بــن الـحــوثــي ورئ ـيــس «املــؤتـمــر» علي
عبدالله صالح ،ناقشا فيه املستجدات
على الساحة الوطنية وعالقة الشراكة
ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة بـ ـ ــن ال ـ ـط ـ ــرف ـ ــن ،م ــؤك ــدي ــن
حــرص ـه ـمــا «ع ـل ــى م ــواج ـه ــة الـ ـع ــدوان
والـ ــدفـ ــاع ع ــن ال ــوط ــن وإدارة ش ــؤون
الـ ــدولـ ــة ط ـب ـقــا ل ـل ــدس ـت ــور والـ ـق ــوان ـ ّـن،
وكـ ــذلـ ــك االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـسـ ـي ــاس ــي املـ ــوقـ ــع
ب ـي ـن ـه ـمــا فـ ــي  28تـ ـم ــوز ع ـ ــام ،»2016
وال ــذي بموجبه تـ ّـم تشكيل «املجلس
السياسي األعلى».

استعرض زعيم
«أنصار الله» عناصر قوة
«الحركة» البحرية

وأشارت الوكالة إلى أن وجهات النظر
بــن الزعيمني «مـتـطــابـقــة» ،وال سيما
فــي مــا يـخــص «الـحـفــاظ عـلــى تماسك
ال ـج ـب ـه ــة ال ــداخ ـل ـي ــة ووح ـ ـ ــدة ال ـص ــف،
وتـ ــوج ـ ـيـ ــه ك ـ ــل ال ـ ـج ـ ـهـ ــود وال ـ ـطـ ــاقـ ــات
ّ
الوطنية
للتصدي للعدوان».
ّ
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،أك ـ ـ ــد لـ ـق ــاء جـمــع
رئ ـيــس «امل ـج ـلــس ال ـس ـيــاســي األع ـلــى»
صالح الصماد ،بالقيادات اإلعالمية
ل ـ ـ «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» و«املـ ــؤت ـ ـمـ ــر» ،أم ــس،
ب ـ ــدء «م ــرحـ ـل ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن ال ـت ـ ًع ــاون
والـتـنـسـيــق وال ـت ـكــامــل ،وخ ــاص ــة على
ص ـع ـيــد اإلع ـ ــام ال ــرس ـم ــي» ،الـ ــذي من
واجـ ـب ــه «الـ ـحـ ـف ــاظ ب ـش ـكــل ك ــام ــل عـلــى
الـجـبـهــة الــداخ ـل ـيــة ،وتـعــزيــز الـصـمــود
على جبهات القتال».
ّ
وتشكل وحــدة الداخل اليمني هزيمة
سـيــاسـيــة إضــاف ـيــة ل ـل ـس ـعــوديــة ،الـتــي
اعترفت ،أمــس ،بسقوط طائرة تابعة
لها في محافظة أبني ومصرع ّ
طيارها.
وأعلن املتحدث الرسمي باسم تحالف
الـعــدوان تركي املــالـكــي ،أنــه «فــي تمام
الـســاعــة السابعة والـنـصــف مــن مساء
األربعاء ،سقطت طائرة تابعة للقوات
الجوية امللكية السعودية ،ما ّأدى إلى
اسـتـشـهــاد امل ـقــدم الـطـيــار الــركــن مهنا
بن سعد البيز» ،مشيرًا إلى أن السبب
يعود إلى «عطل فني».
ّ
وأك ــدت املــواقــع اإلخ ـبــاريــة املحلية أن
سـبــب الـسـقــوط هــو «ارت ـط ــام الـطــائــرة
بـ ـ ــأحـ ـ ــد ج ـ ـ ـبـ ـ ــال مـ ـنـ ـطـ ـق ــة جـ ـ ـح ـ ــن ف ــي
املحافظة» ،مشيرة إلى أنه ّ
«تم العثور
على حطامها في جبال آل كشميم».
ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه
هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،إذ أع ـل ـن ــت اإلم ـ ـ ــارات،
االثـنــن املــاضــي ،سقوط طــائــرة تابعة
ل ـهــا أث ـن ــاء م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي الـعـمـلـيــات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ومـ ـقـ ـت ــل ط ـ ـ ّـي ـ ــاره ـ ــا .ك ـمــا
ّ
تحطمت ،الشهر املاضي في محافظة
شبوة ،طائرة عسكرية إماراتية ،وقتل
ّ
طيارها وعدد من مساعديه.
وأيـ ـ ـض ـ ــا عـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد ال ـع ـس ـك ــري،
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت قـ ـ ـن ـ ــاة «امل ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــرة» الـ ـت ــابـ ـع ــة
ل ـ «أنـصــار ال ـلــه» ،أم ــس ،إط ــاق «الـقــوة
الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ص ـ ــاروخ ـ ــن مـ ــن طـ ــراز
أوراغـ ـ ـ ـ ــان وعـ ـ ـ ــددًا مـ ــن الـ ـق ــذائ ــف عـلــى
تجمعات الجيش السعودي واملرتزقة
في معسكر الجربة» في منطقة عسير،
وذلك بعد يوم من قصفها «رقابة الزج
واملواقع املجاورة وتجمعات للجنود
السعوديني قبالة منطقة مجازة» في
املنطقة نفسها.
(األخبار)

كركوك

استشهد أكثر من  74شخصًا في عملية مزدوجة لتنظيم «داعش» قرب مدينة الناصرية جنوب العراق (أ ف ب)

ك ــرك ــوك» ،مـضـيـفــا أن «هـ ــذه الـخـطــوة
فشل آخــر للشراكة ،وخــرق للدستور،
وتجاوز ملبادئ التوافق ،والعودة إلى
ّ
مبدأ األكثرية واألقلية» .ولفت إلى أن
«شعب اإلقليم الكردي ،بصورة عامة،
وج ـم ــاه ـي ــر ك ـ ــرك ـ ــوك ،ب ـش ـك ــل خـ ــاص،
ل ــن يـلـتــزمــوا ب ـق ــرار مـجـلــس ال ـن ــواب»،
مـعـتـبـرًا أن امل ـحــافــظ «ل ــم يـمـنــح الثقة
من مجلس النواب حتى يقوم املجلس
بسحبها منه ،بل تم انتخابه من قبل
مجلس املـحــافـظــة ومــواطـنــي كــركــوك،
والقرار يعود إليهم وليس إلى مجلس
النواب».
أم ـ ــا اإلش ـ ـ ـ ــارة األخ ـ ـ ـ ــرى ،والـ ـت ــي تـشــي
ب ــإم ـك ــان ـي ــة ت ــأج ـي ــل االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء فـهــي
رسـ ــالـ ــة ح ـم ـل ـهــا املـ ـبـ ـع ــوث ال ــرئ ــاس ــي
األم ـ ـيـ ــركـ ــي إلـ ـ ــى «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ب ــري ــت
مـ ــاك ـ ـغـ ــورك ،ومـ ـمـ ـث ــل األمـ ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة
ف ــي الـ ـع ــراق ج ــان كــوب ـيــس ،والـسـفـيــر
الـبــريـطــانــي ل ــدى ب ـغــداد فــرانــك بيكر،

إل ــى ال ـب ــرزان ــي ،ال ــذي ــن ق ــدم ــوا «خ ـيــارًا
ً
ب ــدي ــا ل ـتــأج ـيــل االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء» ،وس ــط
تجاوب من قبل األخير لتفعيل حوار
ّ ٍ
تقييم للخيار
بــنــاء ،وتــأكـيــده إج ــراء
ٍ
املـقــدم مــع ممثلي األح ــزاب السياسية
الـكــرديــة ،الــذيــن سيعلنون عــن رأيـهــم
فــي هــذا الـصــدد فــي أق ــرب وق ــت .وبني
إمـكــانـيــة إج ــراء االسـتـفـتــاء مــن عــدمــه،
ّ
يصوت برملان كردستان العراق على
م ـس ــأل ــة االس ـت ـف ـت ــاء امل ــرتـ ـق ــب ،بـعــدمــا
رف ــض بــرملــان ب ـغــداد مـنـحــه الشرعية
الـقــانــونـيــة .ويـعـتـبــر الـتـصــويــت أولــى
مـ ـحـ ـط ــات اخـ ـتـ ـب ــار الـ ـ ـب ـ ــرزان ـ ــي ،الـ ــذي
ّ
تعهد لألحزاب والقوى الكردية بفتح
ال ـب ــرمل ــان ف ــي م ـقــابــل مــواف ـق ـت ـهــم على
إجـ ـ ــراء االس ـت ـف ـت ــاء .وأشـ ـ ــار امل ـت ـحــدث
بـ ــاسـ ــم ال ـ ـبـ ــرملـ ــان إل ـ ـ ــى أن «املـ ـجـ ـل ــس
سيجتمع اليوم ملنح االستفتاء إطارًا
شرعيًا».
ع ـلــى ص ـع ـيـ ٍـد آخـ ــر ،أع ـل ـنــت الـسـلـطــات

العراقية ،أمس ،استشهاد  74شخصًا
وإصابة  94آخرين ،إثر هجوم مسلح
وت ـف ـج ـي ــر س ـ ـيـ ــارة م ـف ـخ ـخــة ب ــال ـق ــرب
مــن مـطـعــم عـلــى ال ـطــريــق ال ـســريــع في
مدينة الناصرية ،في محافظة ذي قار
جنوب العراق .ونقلت وكالة «فرانس
برس» عن معاون املدير العام للصحة
ف ــي م ـحــاف ـظــة ذي قـ ــار ع ـبــد الـحـســن
الجابري ،أن «حصيلة الضحايا بلغت
ً
حتى اآلن  74قتيال ،و 93جريحًا ،بينهم
سـبـعــة إيــران ـيــن» فــي الـهـجــوم األكـثــر
دموية لتنظيم «داعش» منذ استعادة
القوات العراقية كامل سيطرتها على
مـحــافـظــة نـيـنــوى ،فــي ت ـمــوز املــاضــي.
وت ـب ـنــى «داع ـ ـ ــش» ال ـه ـج ــوم ف ــي بـيــان
نشرته «وكالة أعماق لألنباء» ،إحدى
ً
أذرع التنظيم اإلعــامـيــة ،مشيرة إلى
أن «الـهـجــومــن استهدفا الشيعة في
الناصرية».
(األخبار)
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«هستيريا» في «الحلف األطلسي»:

مناورات «زاباد »2017
الروسية تقلق الغرب

بدأت روسيا ،أمس ،تدريبات عسكرية دورية بمشاركة بيالروسيا،
ينظر إليها «حلف شمالي األطلسي» على أنها تحتوي على تهديد
«عدواني» ويرى أنها اختبار لقدراته الدفاعية من قبل موسكو التي
ّ
تحول جيشها إلى «قوة فعالة» في السنوات الماضية تحت قيادة
فالديمير بوتين
يــراقــب الـغــربـيــون عــن كـثــب تــدريـبــات
«زابـ ـ ـ ـ ـ ــاد  »2017أي «غ ـ ـ ـ ــرب »2017
ال ـع ـس ـكــريــة ال ــروس ـي ــة ال ـت ــي انـطـلـقــت،
أمـ ــس ،وتـسـتـمــر حـتــى  20أي ـل ــول ،في
مـ ـن ــاط ــق ع ـس ـك ــري ــة فـ ــي ب ـي ــاروس ـي ــا
وغـ ــرب روس ـي ــا وج ـيــب كــالـيـنـيـنـغــراد
ال ــروس ــي وب ـحــر الـبـلـطـيــق ،وصفتها
صحيفة «ذي غ ــاردي ــان» البريطانية
بأنها التدريبات األكبر ملوسكو منذ

تتزامن «زاباد» مع
إطالق كييف لتدريب عسكري
مشترك مع واشنطن
الـحــرب ال ـب ــاردة ،وهــي تــأتــي فــي وقت
تشهد فيه العالقات الروسية ـ الغربية
توترًا شديدًا.
وي ـش ـعــر الـ ـغ ــرب ب ـق ـلــق ب ــال ــغ م ــن تلك
امل ـن ــاورات الـتــي تـقــوم بـهــا روس ـيــا كل
أرب ــع س ـن ــوات ،ف ــي ّ
ردة فـعــل وصفها
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـك ــرم ـل ــن ،دي ـم ـتــري
بـيـسـكــوف ،أم ــس ،بــأنـهــا «إثـ ــارة حالة
من الهستيريا» ،نافيًا ما يـتــداول في
الـغــرب عــن أن امل ـنــاورات تجرى وسط
أجواء تفتقر إلى «الشفافية».
وي ـت ـح ــدث ال ـغ ــرب ـي ــون ع ــن ت ــدري ـب ــات
«ضـ ـخـ ـم ــة» تـ ـض ــم  100أل ـ ــف ج ـن ــدي
وتشمل «إط ــاق صــواريــخ باليستية
قادرة على حمل رؤوس نووية» ،فيما
تؤكد موسكو أنها مؤلفة من  12ألفًا
و 700جـنــدي و 250دبــابــة و 10سفن
حربية تقوم باختبار قوتها النارية
ضــد عــدو افـتــراضــي قــرب الـحــدود مع
بــول ـنــدا ودول الـبـلـطـيــق .ووف ــق بـيــان
لـ ــوزارة ال ــدف ــاع الــروس ـيــة ،ف ــإن «زاب ــاد
 »2017هـ ــي «دف ــاعـ ـي ــة ب ـح ـت ــة وغ ـيــر
مــوج ـهــة ض ــد أي دول ـ ــة أو مـجـمــوعــة
دول».
وبــاإلضــافــة إل ــى التشكيك فــي وجــود
«خـ ـط ــط سـ ــريـ ــة» روس ـ ـيـ ــة خ ـل ــف تـلــك
امل ـ ـنـ ــاورة ،ت ـصــر الـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء في
«حلف شمالي األطلسي» على النظر
إلـ ــى «زاب ـ ـ ـ ــاد» ع ـل ــى أن ـه ــا اس ـت ـع ــراض
روس ـ ـيـ ــا ل ـق ــوت ـه ــا ،وخـ ـص ــوص ــا أن ـهــا
ت ـجــرى عـلــى مـقــربــة مــن دول االت ـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي .وقـ ـ ـ ــال بـ ـع ــض امل ــراقـ ـب ــن
الغربيني إن املناورات الرسمية بدأت
أمس ،لكن «االنتشار بدأ قبل أسابيع»،
وفـ ــق م ـق ــال ف ــي ص ـح ـي ـفــة «واش ـن ـط ــن
بوست» األميركية ،أمس .مع ذلك ،رأت
الـصـحـيـفــة أن ــه لـيــس مـفــاجـئــا أن يتم
التعامل مع التدريب على أنه «خطوة
جيوبوليتيكية أساسية» لروسيا ،إذ
إن «زاباد  »2017تظهر «جيشًا ّ
تحول
تحت قيادة الرئيس فالديمير بوتني
إل ــى ق ــوة فـعــالــة ان ـت ـشــرت ف ــي ســوريــا
وأوكرانيا في األعوام املاضية».
وب ـ ـش ـ ـكـ ــل عـ ـ ـ ـ ــام ،عـ ـكـ ـس ــت الـ ـصـ ـح ــاف ــة
ووســائــل اإلعــام الغربية حالة الهلع
ال ـق ــائ ـم ــة لـ ــدى الـ ـغ ــرب م ــن امل ـ ـنـ ــاورات
ال ــروسـ ـي ــة ،إذ اع ـت ـبــرت ـهــا «واش ـن ـط ــن

ب ـ ــوس ـ ــت» ب ــأنـ ـه ــا بـ ـمـ ـث ــاب ــة اخـ ـتـ ـب ــار
ل ـ ـ ـ ــدول «ح ـ ـلـ ــف شـ ـم ــال ــي األطـ ـلـ ـس ــي»
إلظ ـهــار «الـضـعــف فــي ق ــدرة الـحـلــف»
ع ـل ــى إنـ ـق ــاذ دول أوروبـ ـ ـ ــا ال ـشــرق ـيــة،
مفترضة سيناريو «ع ــدوان روســي»
عليها .وتــابـعــت أنـهــا «تشكل تحديًا
استراتيجيًا للواليات املتحدة ولقادة
األطلسي عبر إظهار الكلفة املرتفعة
ل ـل ــدف ــاع ع ــن دول ال ـب ـل ـط ـي ــق» .وق ـبــل
أيـ ــام ،دع ــا وزي ــر ال ــدف ــاع الـبــريـطــانــي،
مــاي ـكــل ف ــال ــون ،إل ــى الـتـحـلــي بــالـقــوة
ف ــي م ــواج ـه ــة ت ـل ــك ال ـت ــدري ـب ــات ال ـتــي
«أعــدت الستفزازنا واختبار قدراتنا
الدفاعية».
في املقابل ،طمأنت مجلة «بوليتيكو»
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــى أن «ش ـ ـفـ ــاف ـ ـيـ ــة»
بيالروسيا بشأن املناورات ودعوتها
ال ـص ـح ــاف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة إل ـ ــى تـغـطـيـتـهــا
تمنح «األطلسي» نافذة لـ«دراستها».

تقوم موسكو
باختبار قوتها
النارية ضد عدو
افتراضي قرب
الحدود مع
بولندا ودول
البلطيق (أ ف ب)

وانـ ـتـ ـق ــدت امل ـج ـل ــة ت ـه ــوي ــل ال ـص ـحــافــة
الغربية بشأن املناورات ،معتبرة أنها
بذلك تقدم ملوسكو الدعاية التي ترغب
فـيـهــا .ورأت املـجـلــة فــي الــوقــت نفسه
أن «خ ـطــورة» امل ـنــاورات بالنسبة إلى
الغرب ،في هذا الوقت بالتحديد ،تكمن
فــي أن مــوسـكــو بــاتــت تـمـثــل «تـهــديـدًا
أك ـ ـبـ ــر» ع ـل ــى «األمـ ـ ـ ــن األوروب ـ ـ ـ ـ ــي بـعــد

دخــولـهــا إلــى الـقــرم وش ــرق أوكــرانـيــا»
في ربيع عام .2014
من جهة ثانية ،فإن السيناريو األكثر
«قلقًا» بالنسبة الى صحيفة «واشنطن
بوست» يكمن في إبقاء روسيا بعض
ج ـن ــوده ــا امل ـش ــارك ــن ف ــي ال ـتــدري ـبــات
داخل األراضــي البيالروسية ،معتبرة
أن «زاب ـ ـ ــاد  »2017ق ــد ت ـك ــون بـمـثــابــة

«ح ـصــان طـ ــروادة» الــروســي ،أي أنها
تـعـطــي روس ـي ــا غ ـط ـ ً
ـاء لـتـبـقــي خلفها
بـعــض ال ـج ـنــود واملـ ـع ــدات الـعـسـكــريــة
التي استخدمتها في املناورة.
ووصـ ـ ـ ـ ــف وزيـ ـ ـ ـ ــر خ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة التـ ـفـ ـي ــا،
إدغـ ــار ريـنـكـيـفـيـكــس ،ف ــي حــديــث إلــى
الصحيفة األميركية الحالة في بالده
بأنها «ح ــذر» وليست «خــوفــا» ،إذ إن

تقرير

ّ
بيونغ يانغ :سنحول واشنطن إلى رماد وظالم
ّ
هددت بيونغ يانغ،
أخيرًا ،باستخدام األسلحة
النووية إلغراق اليابان
وتحويل الواليات
المتحدة إلى رماد ،في
وقت ّ
هددت فيه
بأنه
واشنطن بكين ّ
ُ َ
ستتخذ إجراءات بحقها إن
لم تقم بالمزيد من أجل
عزل جارتها

وصل التهديد الكوري ُالشمالي في
مواجهة العقوبات التي فرضت على
بيونغ يــانــغ ،أخ ـي ـرًا ،إلــى استخدام
األسلحة النووية «إلغــراق» اليابان
وتـ ـح ــوي ــل ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة إل ــى
«رم ــاد وظـ ــام» ،األم ــر ال ــذي ن ـ ّـدد به
وزير ّ الدفاع إيتسونوري أونوديرا،
مـ ـح ــذرًا م ــن مـغـبــة وقـ ــوع م ــزي ــد من
االستفزازات.
الـتـهــديــد ال ـك ــوري الـشـمــالــي األخـيــر
ج ـ ــاء ع ـب ــر ل ـج ـنــة الـ ـس ــام ال ـك ــوري ــة
الشمالية آلسـيــا واملـحـيــط الـهــادي،
املـ ـعـ ـنـ ـي ــة ب ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ـي ــون ــغ ي ــان ــغ
الـخــارجـيــة ودعــايـتـهــا ،وال ـتــي دعــت
ّ
إلــى حــل مجلس األمــن ،واصفة إياه
ّ
بــأنــه «أداة لـلـشــر» تـتـكــون مــن دول
«مرتشية» تتصرف بأوامر الواليات
املتحدة.
وي ــأت ــي ذل ــك ف ــي وق ــت م ــارس ــت فيه

شاحنة تعبر «جسر الصداقة» الذي يربط الصين بكوريا الشمالية (أ ف ب)

واشنطن :سنمنع
الصينيين من
الوصول إلى نظام
الدوالر العالمي

وزارة الخزانة األميركية تهديدًا من
ن ــوع آخ ــر بـحــق بـ ّكــن ،وم ــن ورائـهــا
بيونغ يــانــغ ،م ـحــذرة ّإيــاهــا مــن أنه
ُ َّ َ
ستتخذ إجــراءات بحقها إن لم تقم
باملزيد من أجل عزل جارتها .وذكرت
صحيفة «وول ستريت جورنال» أن
إدارة تــرامــب ه ــددت ب ـفــرض املــزيــد
م ــن ال ـع ـقــوبــات ع ـلــى ال ـص ــن ،إن لم
تقم باملزيد من أجل إقفال املصارف
وغيرها من الشركات الصينية التي
كوريا الشمالية.
تساعد ّ
إذا لم تنفذ الصني نظام العقوبات
الــذي ّ
أقرته األمــم املتحدة« ،سنضع
املـ ــزيـ ــد مـ ــن الـ ـعـ ـق ــوب ــات ون ـم ـن ـع ـهــم
(ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــن) مـ ـ ــن ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول إلـ ــى
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة وال ــوص ــول إلــى
ن ـظــام ال ـ ــدوالر ال ـع ــامل ــي» ،ق ــال وزي ــر
الخزانة األميركي ستيفن مانوشن.
وفي السياق ،أشارت الصحيفة إلى
أن املسؤولني األميركيني واملحققني
التابعني لألمم املتحدة أف ــادوا بأن
ال ـصــن لــم ت ـت ـحـ ّـرك بــال ـقــوة الكافية
إلق ـفــال الـشـبـكــات ،ال ـتــي قــالــوا إنها
تساهم فــي تمويل الـنـظــام الـكــوري
الـشـمــالــي ،وأنـظـمــة األسـلـحــة هناك،

بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا الـ ـنـ ـش ــاط ــات امل ـم ـن ــوع ــة
مـ ــن قـ ـب ــل األمـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة .وذكـ ـ ــرت
ً
الـصـحـيـفــة ن ـقــا ع ــن م ـســاعــد وزي ــر
ال ـخ ــزان ــة ل ـش ــؤون ت ـمــويــل اإلرهـ ــاب
مــارشــال بيليغسليا ،أن «واشنطن
تنوي تجريد بيونغ يانغ من كافة
مصادر دخلها ،حتى ولو عنى ذلك
استهداف الشركات في الصني ،على
نحو فردي».
وف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،عـ ــارض الــرئـيــس
األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،أم ــس،
قـ ـي ــام م ـج ـم ــوع ــة ص ـي ـن ـيــة يـمـلـكـهــا
مساهمون ،بـشــراء شركة «التيس»
األميركية إلنتاج شبه املواصالت ،إذ
رأى أن األمــر ينطوي على «مخاطر
على مستوى األمن القومي» ،ما أثار
انتقادًا شديدًا من بكني الساعية إلى
تـعــزيــز ه ــذا ال ـق ـطــاع األس ــاس ــي ،من
خالل ّاكتساب تكنولوجيا جديدة.
وت ـصــنــع «الت ـي ــس» م ـكــونــات يمكن
ب ــرم ـج ـت ـه ــا ،ت ـس ـت ـخ ــدم ف ــي أس ـ ــواق
االتـ ـ ـص ـ ــاالت وأيـ ـض ــا ف ــي مـنـتـجــات
صناعية ولالستهالك العام .وأكدت
ّ
بعيد ذلك التخلي عن العملية.
وكـ ــان ص ـن ــدوق «ك ــان ـي ــون ب ــري ــدج»
لـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات ،الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ت ــدعـ ـم ــه
مجموعة حكومية صينية ،يخوض
مفاوضات من أجــل شــراء «التيس»
لقاء  1,3مليار دوالر ،إال أن ترامب
رأى أن «الـ ـصـ ـفـ ـق ــة تـ ـنـ ـط ــوي عـلــى
مخاطر على صعيد األم ــن القومي
للواليات املتحدة» .وأمهلت اإلدارة
األمـيــركـيــة بموجب ال ـقــرار« ،الجهة
ال ـت ــي ت ــري ــد شـ ـ ــراء التـ ـي ــس ،ثــاثــن
يومًا التخاذ كل اإلج ــراءات الالزمة
ّ
مــن أجــل التخلي نهائيًا عــن عرض
الشراء».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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«م ــا نـشـهــده هــو ع ـبــارة عــن تــدريـبــات
ذات طبيعة عــدوانـيــة ،إنـهــا تدريبات
تـ ـح ــاك ــي عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــل مـ ــواج ـ ـهـ ــة ضــد
أربـ ــع دول م ــن األط ـل ـســي ت ـحــت حجة
محاربتها لالنفصاليني».
بـ ـ ــدوره ،رأى األمـ ــن ال ـع ــام لــ«الـحـلــف
األطلسي» ،ينس ستولتنبرغ ،أنه «مع
مــزيــد م ــن الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة قــرب

حــدودنــا الـجــويــة والـبـحــريــة والـبــريــة،
ف ــإن خ ـطــر وقـ ــوع ح ـ ــوادث وخ ـط ــأ في
الحسابات مرتفع» .وتابع في حديثه
مــع «واشـنـطــن بــوســت» أن «الشفافية
هي أفضل وسيلة لتفادي هــذا النوع
من الحوادث» ،في إشارة إلى «رفض»
روس ـ ـ ـيـ ـ ــا وجـ ـ ـ ـ ــود مـ ــراق ـ ـبـ ــن دول ـ ـيـ ــن
ل ـل ـت ــدري ـب ــات .ي ــذك ــر أنـ ــه م ـن ــذ ت ــده ــور
عــاق ـت ـهــا م ــع الـ ـغ ــرب ف ــي عـ ــام ،2014
أج ـ ــرت مــوس ـكــو ع ـ ــددًا م ــن املـ ـن ــاورات
شـ ــارك ف ــي بـعـضـهــا  100أل ــف جـنــدي
تقريبًا.
وتتزامن املناورات الروسية مع إطالق
أوكرانيا تدريبات عسكرية مشتركة
مــع الــواليــات املـتـحــدة وع ــدد مــن دول
األطلسي تحت اسم «رابيد ترايدينت».
وتجرى «رابيد ترايدينت» في مدينة
يافوريف في الغرب األوكــرانــي ،وهي
تستمر حتى  23أيلول ويشارك فيها
عدد «لم يسبق له مثيل» من الجنود
يصل إلى ألفني و 300من  15بلدًا ،وفق
بيان للجيش األوكراني.
يــأتــي ذلــك فــي وقــت مــدد فيه االتـحــاد
األوروبــي ،أمــس ،لستة أشهر إضافية
عقوباته الفردية املفروضة على نحو
ً
 150مسؤوال روسيًا وأوكرانيًا بسبب
«تــدخ ـل ـهــم» امل ـف ـت ــرض ف ــي األزم ـ ــة في
شـ ــرق أوك ــرانـ ـي ــا ،وفـ ــق ب ـي ــان مجلس
االتحاد األوروبي الذي يمثل الدول الـ
 28األعضاء في االتحاد .وأعلن البيان
أن «تقييم الوضع أتاح االستنتاج بأنه
ال مجال لتعديل مجموعة العقوبات»،
مضيفًا أن «الالئحة السوداء» لالتحاد
األوروب ـ ــي ت ـضــم ،بـعــد تحديثها عبر
سحب أربعة أشخاص متوفني منها،
 149ش ـخ ـص ـيــة روسـ ـي ــة وأوك ــرانـ ـي ــة،
مـنـهــا ع ــدد كـبـيــر مــن ق ــادة املـتـمــرديــن
و« 38كيانًا» أي مؤسسات ومنظمات
أو أحـ ـ ــزاب س ـيــاس ـيــة« ،ي ـع ــرض ــون أو
يـ ـ ـه ـ ــددون وح ـ ـ ــدة أراض ـ ـ ـ ــي أوك ــرانـ ـي ــا
وس ـي ــادت ـه ــا واس ـت ـق ــال ـه ــا» .وج ـمــدت
ممتلكات هؤالء في االتحاد وال يمكن
منحهم تــأشـيــرة دخ ــول إل ــى االتـحــاد
األوروبي.
(األخبار)

ما قل
ودل
طلبت الرئاسة السودانية
مشاركة ودعم المجتمع الدولي
والمنظمات اإلقليمية والدولية
في حملة جمع السالح في
البالد ،وذلك في مناشدة قدمها
نائب الرئيس السوداني ،حسبو
محمد عبد الرحمن ،خالل لقائه
أمس سفراء وأعضاء البعثات
الديبلوماسية المعتمدين لدى
الخرطوم .ونقلت «وكالة األنباء

مصر

السفير اإليطالي يعود إلى القاهرة:
سنتابع تطورات قضية ريجيني
وصـ ـ ـ ــل الـ ـسـ ـفـ ـي ــر اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي الـ ـج ــدي ــد،
جيامباولو كانتيني ،إلى القاهرة وسط
حـفــاوة استقبال رسمية ،بعد نحو 16
شهرًا على سحب إيطاليا سفيرها من
ال ـق ــاه ــرة ب ـس ـبــب امل ــاب ـس ــات الـغــامـضــة
ملقتل الباحث اإليطالي جوليو ريجيني.
وحتى اآلن لم يتم كشف غموض حادث
م ـق ـتــل ري ـج ـي ـنــي ب ـش ـكــل رسـ ـم ــي ،وســط
اس ـت ـمــرار املـنــاقـشــات بــن الـنــائــب الـعــام
املـصــري ونظيره اإليـطــالــي ،الــذي يقول
إن رج ــال أم ــن مـصــريــن م ـتــورطــون في
مقتل الباحث بعد تعذيبه في أحد املقار
األمنية.
ّ
وسلم كانتيني في القاهرة ،أمس ،أوراق
اع ـت ـم ــاده ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ،حيث
التقى عددًا من املسؤولني املصريني ،من
بينهم السفير امل ـصــري فــي روم ــا الــذي
غـ ــادر ال ـقــاهــرة بـعــدهــا ب ـســاعــات ليقدم
أوراق اعتماده سفيرًا ملصر في إيطاليا.
ويـ ـب ــدأ ب ـم ـب ــاش ــرة م ـه ـم ــات ــه ،ع ـل ـمــا ب ــأن
سفير روما الجديد شارك في جلسة في
مجلس الشيوخ اإليـطــالــي حــول قضية
ريجيني قـبــل ســاعــات مــن وصــولــه إلــى
القاهرة.
املـ ـتـ ـح ــدث ال ــرسـ ـم ــي ب ــاس ــم ال ـخ ــارج ـي ــة
املـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ،أح ـ ـمـ ــد أب ـ ـ ــو زي ـ ـ ـ ــد ،ق ـ ـ ــال فــي
تصريحات لوكالة األنباء اإليطالية إن
«التحقيقات ال تزال جارية وإن إيطاليا
وم ـصــر لــديـهـمــا االه ـت ـم ــام نـفـســه حتى
تتوصل التحقيقات إلى نتائج كاملة»،
م ــوض ـح ــا أن «إح ـ ـ ــدى م ـه ـم ــات الـسـفـيــر
اإليـطــالــي فــي الـقــاهــرة سـتـكــون متابعة
تـ ـط ــورات ق ـض ـيــة ري ـج ـي ـنــي ع ــن ك ـث ــب...
فهناك مصلحة مشتركة للوصول إلى
حقيقة مقتل ريجيني».
وب ـعــد إخـ ــاء سـبـيــل ال ـســائــح اإليـطــالــي
املتهم بقتل مهندس مصري في مدينة

مرسى علم ،عقب منعه مــن الـنــزول إلى
ال ـب ـحــر ف ــي قــريــة سـيــاحـيــة يـعـمــل فيها
تـحــت اإلن ـش ــاء ،ت ــردد أن الـســائــح املتهم
غــادر القاهرة ،عائدًا إلى بــاده من دون
أن يستكمل إجراءات املحاكمة في أعقاب
قـ ــرار إخـ ــاء سـبـيـلــه م ــن دون مـنـعــه من
السفر .ولم يصدر تعقيب مصري من أي
جهة حــول ع ــودة الـســائــح إلــى إيطاليا،
ف ــي وق ــت طــال ـبــت ف ـيــه عــائ ـلــة املـهـنــدس
املصري النائب العام بإصدار قرار منع

غادر السفير
المصري إلى روما في
وقت متزامن مع
بدء مهماته

السفر للمتهم والتحقيق بشكل جدي
في القضية التي تابعتها سفارة روما
ف ــي ال ـقــاه ــرة وتــدخ ـلــت فـيـهــا م ــن ال ـيــوم
األول.
يـ ــأتـ ــي ذلـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت ي ـ ـتـ ــواصـ ــل ف ـيــه
ال ـت ـن ـس ـيــق امل ـ ـصـ ــري ـ ـ ـ اإليـ ـط ــال ــي لـعـقــد
لقاءات ثنائية وتنشيط حركة السياحة
بني البلدين خالل األسابيع املقبلة ،علمًا
ب ــأن تــرتـيـبــات ل ــزي ــارات وزراء مصريني
إليـطــالـيــا ت ـجــرى عـبــر ال ـج ـهــات املعنية
خالل الفترة الحالية.
وب ـعــد س ــاع ــات م ــن اح ـت ـجــازه ف ــي مـطــار
القاهرة خــال توجهه إلــى سويسرا من
أجـ ــل عـ ــرض ق ـض ــايــا امل ـخ ـت ـفــن ق ـســريــا،
ق ــررت نـيــابــة أم ــن ال ــدول ــة الـعـلـيــا حبس
م ـح ــام ــي ري ـج ـي ـن ــي إب ــراهـ ـي ــم امل ـت ــول ــي،
 15ي ــوم ــا ع ـلــى ذم ــة الـتـحـقـيـقــات املـتـهــم
فيها بـ«تأسيس جماعة خــافــا ألحكام
القانون ،الغرض منها تعطيل مؤسسات
الدولة ومنعها من ممارسة عملها ونشر
أخ ـب ــار ك ــاذب ــة» ،وامل ـق ـص ــود ب ـهــا راب ـطــة
أس ــرة املختفني قـســريــا املعنية بــالــدفــاع
عن حقوق املواطنني املختفني وذويهم.
(األخبار)

سلم كانتيني أوراق اعتماده بعد شغور منصب السفير اإليطالي  16شهرًا

ً
العلم اإلسرائيلي بدال من الفلسطيني على غالف أحد الكتب!
القاهرة ــ األخبار
«كــارثــة» تعليمية جــديــدة كانت على
وشــك الـحــدوث فــي مصر ،وهــذه املــرة
فـ ــي كـ ـت ــاب الـ ـ ــدراسـ ـ ــات االج ـت ـم ــاع ـيــة
للصف الثاني اإلع ــدادي .فالتصميم
ال ـج ــدي ــد ل ـل ـك ـتــاب الـ ـ ــذي ي ـف ـت ــرض أن
ي ـب ــدأ ت ــدري ــس م ـح ـتــواه ب ـعــد أق ــل من
ً
ّ
تضمن علم إســرائـيــل بــدال
أسبوعني
م ــن ال ـع ـلــم الـفـلـسـطـيـنــي ع ـلــى غــافــه.
ٌ
صحيح أن الكتاب ص ــادر عــن إحــدى
دور النشر الخاصة ويشتريه الطالب
ً
ليكون عامال مساعدًا بجانب الكتب
املــدرس ـيــة الــرس ـم ـيــة ،إال أن الـقــوانــن
تـ ـشـ ـت ــرط مـ ــواف ـ ـقـ ــة وزارة ال ـت ــرب ـي ــة
ً
والتعليم على محتواه وغالفه أوال.
وجرى تــداول الكتاب ،قبل أن تسحب

تقرير
(سونا) عن عبد الرحمن
السودانية»
ّ
(الصورة) قوله إن «قضية جمع
السالح لها أبعاد دولية ،خصوصًا أن
ّ
مهدد لألمن القومي
السالح أكبر
السوداني ،وعنصر أساسي في
جرائم المخدرات وتهريب البشر،
ّ
ويؤجج الصراع القبلي» .وتطالب
السلطات السودانية منذ أشهر
المدنيين الذين يملكون أسلحة
وذخائر وسيارات غير مرخصة
بتسليمها فورًا إلى أقرب نقطة
لقوات الجيش أو الشرطة.
(األناضول)
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نسخ كثيرة منه ،الــذي يحمل عنوان
«وط ـن ـن ــا ال ـع ــرب ــي ظ ــواه ــر ج ـغــراف ـيــة
وحـ ـ ـض ـ ــارة إسـ ــام ـ ـيـ ــة» .وك ـ ـ ــان الف ـتــا
االه ـت ـم ــام امل ـص ــري الــرس ـمــي بـتــأكـيــد
ت ـبــرؤ وزارة ال ـتــرب ـيــة والـتـعـلـيــم منه
بـشـكــل ك ــام ــل ب ـعــدمــا اع ـت ـبــر الـبـعــض
أن لـلـصــورة دالالت سياسية فــي ظل
ال ـت ـق ــارب امل ـص ــري ـ ـ ـ اإلس ــرائ ـي ـل ــي في
الفترة األخيرة.
رئيس قطاع التعليم العام في وزارة
التربية والتعليم ،رضا حجازي ،أكد
أنه تم تشكيل لجنة فنية من مختلف
الجهات املختصة في الوزارة لدراسة
املوضوع والوقوف على مدى صحته،
مشيرًا إلــى أن «الكتاب الخارجي» لم
ُيمنح صالحية التداول حتى تاريخه
م ــن قـبــل مـكـتــب امل ــدي ــر ال ـع ــام لتنمية

مادة الدراسات االجتماعية في ديوان
عـ ــام ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ط ـب ـقــا ل ـل ـت ـقــريــر الـفـنــي
املعد في هذا الشأن والذي انتهى إلى
«وج ــود أخ ـطــاء فــي الـكـتــاب ،ب ــدءًا من
الغالف».
ّ
من جهتها ،علقت السفارة اإلسرائيلية
فـ ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع ،إذ
وصفته
أصدرت بيانًا انتقدت فيه ما ً
بـ«التحقيق في الواقعة» ،معربة عن
«أسفها فــي أن تــرى مثل هــذا الجدل،
بعد  40عامًا من زيارة الرئيس الراحل
أنـ ـ ــور ال ـ ـسـ ــادات ال ـت ــي ت ـم ـخ ـضــت عــن
توقيع معاهدة السالم».
وق ــال حـجــازي إن املـحـتــوى الــدراســي
ل ـل ـك ـت ــاب امل ـ ــذك ـ ــور يـ ـتـ ـن ــاول م ـنــاق ـشــة
املــواضـيــع املتعلقة بــالــوطــن الـعــربــي،
ك ـ ـمـ ــا أن مـ ـجـ ـم ــوع ــة صـ ـ ـ ــور األعـ ـ ـ ــام

امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة ف ـ ــي داخـ ـ ـ ــل ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب هــي
أع ــام ال ــدول الـعــربـيــة ،مـشـيـرًا إل ــى أن
الـلـجـنــة انـتـهــت إل ــى إحــالــة املــوضــوع
إلى اإلدارة العامة للشؤون القانونية
التخاذ اإلج ــراءات القانونية الالزمة
ف ــى ض ــوء ق ـيــام دار الـنـشــر املـســؤولــة
بتداول الكتاب من دون الحصول على
ترخيص بصالحية التداول.
وأكـ ـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ـجـ ـ ــازي أن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـكــل
قطاعاتها وأجهزتها الفنية حريصة
«عـلــى الـحـفــاظ عـلــى الـهــويــة املصرية
وال ـب ـع ــد اإلق ـل ـي ـمــي والـ ـع ــرب ــي ،ودع ــم
ومـ ـس ــان ــدة ك ــل ال ـق ـض ــاي ــا اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والـ ـع ــربـ ـي ــة ،وت ــوخ ــي ال ــدق ــة ال ــازم ــة
ف ــى ك ــل م ــا ي ـتــم إدراج ـ ـ ــه ف ــي املـنــاهــج
الــدراسـيــة فــي جميع مــراحــل التعليم
قبل الجامعي».

عقوبات أميركية جديدة على إيران

أعلنت الواليات املتحدة ،أمس ،فرض
عقوبات جديدة على إيران تستهدف
 11كيانًا وشخصًا «يدعمون الحرس
الـ ـ ـث ـ ــوري أو ض ــالـ ـع ــن فـ ــي ه ـج ـمــات
مـ ـعـ ـل ــوم ــاتـ ـي ــة عـ ـل ــى ال ـ ـن ـ ـظـ ــام امل ــال ــي
األمـ ـي ــرك ــي» .وق ــال ــت وزارة ال ـخــزانــة
فــي ب ـيــان «ت ــم تـجـمـيــد كــل املمتلكات
واملـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح الـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــدة لـ ـلـ ـكـ ـي ــان ــات
واألش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص املـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ــن ومـ ـن ــع
األم ـيــرك ـيــن م ــن م ـم ــارس ــة أي ت ـبــادل
م ـع ـهــم» ،مــوضـحــة أن أح ــد الـكـيــانــات
امل ـس ـت ـهــدفــة «يـ ـق ــدم دع ـم ــا لـلـبــرنــامــج
اإليراني للصواريخ البالستية».
ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن
منوتشني قوله إن الــوزارة «ستواصل
ف ــرض عـقــوبــات صــارمــة فــي مــواجـهــة
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــزازات إيـ ـ ـ ـ ـ ــران ،وبـ ـيـ ـنـ ـه ــا دع ــم

الـحــرس الـثــوري اإليــرانــي واملتطرفني
اإلره ــابـ ـي ــن» .وأوض ـ ــح مـنــوتـشــن أن
الـعـقــوبــات تستهدف «شــركــة إيــرانـيــة
تقدم معدات دعم لبرنامج الصواريخ
ال ـبــال ـس ـت ـيــة ،وش ــرك ــات ج ــوي ــة تــؤمــن
ن ـقــل م ـقــات ـلــن ّ وأس ـل ـح ــة إلـ ــى ســوريــا
وقــراصـنــة شــنــوا هـجـمــات إلكترونية
على مؤسسات مالية أميركية» .وفي
ت ـمــوز امل ــاض ــي ،ق ــرر الــرئ ـيــس دونــالــد
تــرامــب إب ـقــاء االت ـفــاق مــع إي ــران حــول
برنامجها الـنــووي مع االستمرار في
رفــع العقوبات .لكن اإلدارة األميركية
فــرضــت نهاية الشهر نفسه عقوبات
قــانــون ـيــة ومــال ـيــة ج ــدي ــدة ع ـلــى أف ــراد
وكيانات إيرانيني مرتبطني بالبرنامج
البالستي والحرس الثوري.
(أ ف ب)

وزير الخزانة :سنواصل فرض عقوبات صارمة في مواجهة استفزازات إيران
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إعالنات
◄ وفيات ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
نتائج اللوتو اللبناني
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كلمات متقاطعة 2 6 7 8
1

2

3

4

5

6

7

8

9

6 34 31 26 19 12 11

10

8

1

1
5

2

7

7

3

6
4

1
7

4
5

3

6

9

9

4

8

7

6

3

9

5
1

8

7

9

2

8

8

8

9

2

9

3

10

7

5

6

4

أفقيا
 -1ملحن مغني وممثل لبناني مــن أغانيه « مــا بيستحوا « –  -2ممثلة مصرية
– نبات تنتشر زراعته في جميع أنحاء العالم له رائحة مميزة ُيستخدم ألهداف
الطهي والعالج –  -3قبيح بشع – فتات الذهب أو الفضة –  -4رائحة طيبة ّ
زكية –
 -5حرف تحقيق – أحد أبرز القادة األملان خالل الحرب العاملية الثانية – للتفسير
–  -6قناعة ورضا أو إسم مالك حارس الجنة – استهان به ونظر إليه نظرة ازدراء
–  -7ضد شجاع – وريــف مبعثرة –  -8لــدغ العقرب – بــؤرة الرذيلة والفساد – -9
ترحيلهما عن البالد بسبب أعمال غير مشروعة –  -10يجري في العروق – أسرة
قياصرة روسيا

عموديًا
 -1ملحد أو من يظهر اإليمان ويخفي الكفر في صميم قلبه – منفذ حكم اإلعدام –
 -2نهار وليل – طريق وسبيل – أغلظ أوتار العود –  -3رائحة طيبة أو عبير األزهار
– شريك في ارتكاب جريمة –  -4فاجأه بغتة أو دخل البيت دون سابق انذار – شاعر
فرنسي من رواد النهضة األدبية له « أناشيد غنائية « –  -5منخفض باألجنبية
– نوع حيات ضخم جدًا – خصم لدود –  -6دقت الجرس – مدينة أثرية في مصر
بمحافظة الجيزة عاصمة الفراعنة في عهد الدولة القديمة – ضمير منفصل – -7
إله الخصب عند الفينيقيني – أصلحا البناء –  -8اإلســم السابق للمدينة املنورة
– مضطرب متردد –  -9من الجواهر –  -10شدة البرد – أكل الدواب

حل الشبكة 2677

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2678

حلول الشبكة السابقة
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أفقيا

 -1غاري غرانت –  -2يوناني – رنا –  -3تر – بافوس –  -4اوالء – ايلي –  -5ربان – فرس
–  -6اديسون – اح –  -7از – اسد –  -8ود – كر – خرما –  -9ابن سيرين –  -10الفسطاط

عموديًا
 -1غيتار – حواء –  -2اوروبا – دب –  -3رن – الدا – نا –  -4ياباني – كسل –  -5غناء – ساريف
–  -6ريف – فوز – رس –  -7وارن – خيط –  -8نرسيس – ارنا –  -9تن – اسم –  -10اديب حداد

إعداد
نعوم
مسعود

مخرج إيراني معاصر ولد في العاصمة طهران .أنتج عــددًا من األفالم
السينمائية والتي قد تكون بعضها افالم ممنوعة .له فيلم « السحلية
« املثير للجدل
 = 8+9+10+4+3تحمل حـبــوب القمح ■  = 8+1+6+5نسيج لــه وبــر ■
 = 7+2+11يستعمل في الشواء

حل الشبكة الماضية :جيرالدين موك

جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني
ل ــإص ــدار الــرقــم  1544وجـ ــاءت النتيجة
على الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة- 31 - 26 - 19 - 12 - 11 :
 34الرقم اإلضافي6 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ املرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:0
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 58.440.980ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 25 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة2.337.638 :ل .ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة:
 58.440.980ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 991 :شبكة. الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل شبكة58.972 :ل .ل.
¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 134.424.000ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16.803 :شبكات الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املـ ـب ــال ــغ املـ ـت ــراكـ ـم ــة ل ـل ـم ــرت ـب ــة األولـ ـ ــىواملنقولة للسحب املقبل2.250.615.782 :
ل .ل.
نتائج زيد
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب زي ــد رق ــم 1544
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح95263 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية75.000.000 :ل .ل.
 عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة75.000.000 :ل .ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم5263 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل .ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم263 :
 الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل .ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم63 :
 -الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل .ل.
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◄ إعالنات رسمية ►
بـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـ ـحـ ــزن ن ـن ـع ــى إل ـي ـكــم
فقيدنا الغالي املرحوم
عبد الهادي سهيل الجمل
(املتوفى في كندا)
تقبل التعازي للرجال والنساء أيام
األحد واالثنني والثالثاء املوافق في
 17و 18و 19أيلول  2017في أوتيل
بريستول ـ فردان ـ شارع مدام كوري
ـ من الساعة الرابعة وحتى السابعة
ً
مساء.
والنصف
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون :آل ال ـ ـج ـ ـمـ ــل ،م ـي ـق ــات ــي،
الـ ـهـ ـب ــري ،ال ـ ـتـ ــرك ،عـ ـش ــي ،غ ــزي ــري،
شهاب وأنسباؤهم.
ب ـمــزيــد م ــن األسـ ــى والـ ـح ــزن ننعى
إليكم فقيدتنا الغالية املرحومة
سناء نظام العشي (املتوفاة في كندا)
تقبل التعازي للرجال والنساء أيام
األحد واالثنني والثالثاء املوافق في
 17و 18و 19أيلول  2017في أوتيل
بريستول ـ فردان ـ شارع مدام كوري
ـ من الساعة الرابعة وحتى السابعة
ً
مساء.
والنصف
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون :آل ال ـ ـج ـ ـمـ ــل ،الـ ـعـ ـش ــي،
سمهون وأنسباؤهم.
إن ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ـ ــى رح ـ ـم ـ ـتـ ــه تـ ـع ــال ــى
املرحومة
هند محمد مراد
امل ـتــوف ـيــة ن ـه ــار ال ـج ـم ـعــة  8أي ـلــول
 2017في كندا
زوجة املرحوم الحاج أنيس مراد
أوالده ـ ـ ـ ــا  :خ ـل ـيــل زوج ـ ـتـ ــه م ــري ــام
صـ ـفـ ـي ــر وسـ ـ ــامـ ـ ــر زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه اسـ ـي ــا
املوسوي
بناتها  :وفاء زوجة السفير حسن
س ـعــد وأم ـ ــل زوج ـ ــة املـ ـق ــدم فـتـحــي
كمال ورينا زوجة
الحاج نبال سليم
أش ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاؤهـ ـ ـ ــا  :هـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه
م ـ ـلـ ــك قـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــوح وه ـ ـ ـ ـ ــال زوج ـ ـتـ ــه
املرحومةنيومي صليبي والحاج
طالل وعماد زوجته ملياء بحسون
واملرحومان إبراهيم وجميل
شقيقاتها  :ليلى زوجــة علي مراد
وإبـتـســام زوج ــة املـحــامــي محمود
املير ورجاء زوجة
م ـح ـمــد م ـن ـص ــور وف ــاط ـم ــة زوج ــة
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم سـ ـ ـق ـ ــاوي واملـ ــرحـ ــومـ ــة
جميلة زوجة
ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاس فـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــل واملـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة
زي ـن ــب زوج ـ ــة م ـص ـط ـفــى بـحـســون
واملرحومة هنية
زوجة كامل سقسوق
ال ـت ـج ـمــع واإلن ـ ـطـ ــاق م ــن ام ـ ــام بن
معتوق ،خلدة الساعة التاسعة من
صباح يوم السبت  16ايلول 2017
الى بلدتها الرمادية حيث يصلى
ع ـل ــى ج ـث ـمــان ـهــا ال ـط ــاه ــر ال ـســاعــة
الحادية عشرة والنصف ويــوارى
الثرى في جبانة البلدة.
ت ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــازي يـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــي
األحــدواألث ـن ـي ـن ـفــي  17و 18ايـلــول
 2017فـ ـ ــي بـ ـل ــدتـ ـه ــا ال ـ ــرم ـ ــادي ـ ــة،
ويـصــادف يــوم الثالثاء الــواقــع في
 19ايـ ـل ــول  2017ذك ـ ــرى األس ـب ــوع
وبـهــذه املناسبة ستتلى اي ــات من
الــذكــر الـحـكـيــم ومـجـلــس ع ــزاء عن
روحـهــا الطاهرة للرجال والنساء
فــي تـمــام الـســاعــة الخامسةعصرًا
في حسينية بلدتها الرمادية.
كما تقبل التعازي في بيروت يوم
األربعاء الواقع في  20أيلول 2017
للرجال والنساء من الساعة الثالثة
بـعــد الـظـهــر حـتــى الـســابـعــة مـسـ ً
ـاء
في جمعية التخصص والتوجيه
ال ـع ـل ـم ــي ،ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء ،ق ــرب
مركز أمن الدولة.
ل ـل ـف ـق ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب
اآلسـفــون آل م ــراد ،صليبي ،سعد،
كـ ـم ــال ،س ـل ـيــم ،ص ـف ـيــر ،امل ــوس ــوي،
فــاضــل ،س ـق ــاوي ،امل ـيــر ،مـنـصــور،
سـقـســوق ،بحسون وعـمــوم أهالي
بلدة الرمادية.

◄ ذكرى ►
بمناسبة م ــرور اس ـبــوع عـلــى وفــاة
فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة آمنة قاسم منصور
ارم ـلــة امل ــرح ــوم ال ـحــاج مـحـمــد علي
شكرون
اوالده ـ ــا امل ـحــامــي االسـ ـت ــاذ غـســان
شكرون (مستشار وزير التربية)
النقيب الشهيد حسان
الدكتور املهندس وليد
ب ـنــات ـهــا إنـ ـع ــام زوج ـ ــة ال ــرائ ــد علي
ع ـمــار ,غ ــادة زوج ـهــا االس ـتــاذ فــؤاد
نجدي ,ندى زوجها املهندس هاشم
ناصر
ب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة سـتـتـلــى آي ـ ــات من
الــذكــر الحكيم وي ـقــام مجلس عــزاء
عن روحها الطاهرة
ال ــزم ــان :نـهــار االح ــد الــواقــع فــي 17
ايلول  2017عند العاشرة صباحا
امل ـكــان :ال ـنــادي الحسيني لبلدتها
اركي
وي ــوم االث ـنــن الــواقــع فــي  18ايـلــول
في الجمعية االسالمية للتخصص
وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـم ــي ,م ــن ال ـســاعــة
الثالثة ولغاية السادسة مساء
اآلسـفــون آل منصور آل شـكــرون آل
نــاصــر آل ع ـمــار آل ن ـجــدي وعـمــوم
اهالي بلدة اركي

◄ 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 العمال البنغالدشيون
Suruj hossain
Md hiron haolader
Mohammad iman ali
Anowar
Abul kalam azad
Md polash bepari
Sheikh amir hossain
مــن عند مـخــدومـهــم ،الــرجــاء ممن
يعرف عنهم شيئًا االتـصــال على
الرقم 70331175

غادرت العاملة االثيوبية
LOme taju ababor
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ،الــرجــاء ممن
يعرف عنها شيئًا ،االتـصــال على
الرقم 70/962222

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

إنذار عام
الى جميع املكلفني بالرسوم البلدية
ضمن نطاق بلدية الشياح
ً
إن متحسب بلدية الشياح ،وعمال بأحكام
القانون  88/60ال سيما املادة  /112/منه،
ي ـنــذر جـمـيــع املـكـلـفــن ب ــال ــرس ــوم الـبـلــديــة
بـمــوجــب جـ ــداول تـكـلـيــف اســاس ـيــة ضمن
ن ـطــاق بـلــديــة ال ـش ـيــاح ،ب ــوج ــوب امل ـب ــادرة
الــى تسديد مــا يتوجب عليهم مــن رســوم
وغرامات عن سنة  2017والسنني السابقة
خالل مهلة  15يوم (خمسة عشر يومًا) من
تاريخ نشر هذا االنذار العام ،كي ال تضطر
البلدية الــى حجز اموالهم املنقولة وغير
املنقولة وطرحها بــاملــزاد العلني لتأمني
تحصيل هــذه الــرســوم وغــرامــات التأخير
املتوجبة عليها ،على ان يعتبر هذا اإلنذار
ال ـعــام بمثابة ان ــذار شخصي لـكــل مكلف
وقاطعًا ملرور الزمن.
الشياح في 2017/9/5
محتسب بلدية الشياح
رئيس الدائرة املالية
ايليان سامي نعمه
التكليف 1719
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2016/49 :
املـنـفــذ :نعيم أسـعــد ك ــرم ـ ـ ـ املـحــامــي طــال
زخريا
املنفذ عليه :نقوال نخل مرعي ـ ـ حامات
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة دائ ــرة تنفيذ
ط ــراب ـل ــس امل ـن ـفــذ بـمــوجـبـهــا ح ـكــم ب ــازال ــة
الشيوع فــي الـعـقــارات رقــم /906/ /741/
 /331/ /739/و /329/حامات
تاريخ الحكم2015/4/27 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري2015/10/19 :
املطروح للبيع العقار 741 :منطقة حامات
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ارض بعل
مشجرة زيتون.
مساحته 960 :م2
ً
يحده :شماال 743 :ـ ـ  742شرقًا :طريق عام
ـ ـ  740ـ ـ 743
جنوبًا 740 :وطريق عام شغربًا 742 :ـ ـ 743
ـ ـ 740
ال ـت ـخ ـم ــن/144000/ :د.أ .ب ـ ــدل الـ ـط ــرح:
/144000/د.أ.
املطروح للبيع العقار 906 :منطقة حامات
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :ارض ب ـعــل س ـل ـيــخ ضـمـنـهــا
اشجار زيتون وعنب وسنديان
مساحته  2082م2
ً
يحده :شماال :طريق عام  2146ـ ـ  905شرقًا:
 905وطريق عام
جنوبًا 905 :ـ ـ  907غربًا 908 :ـ ـ  907ـ ـ 2146
ال ـت ـخ ـم ــن/208200/ :د.أ .ب ـ ــدل الـ ـط ــرح:
/187380/د.أ.
املطروح للبيع العقار 739 :منطقة حامات
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :ارض ب ـعــل م ـش ـجــرة زي ـتــون
وتني وعنب.
مساحته 960 :م2
ً
يحده :شماال 740 :ـ ـ  736شرقًا :طريق عام
ـ ـ 740
جنوبًا :طريق عام  738ـ ـ  737غربًا330 :
ال ـت ـخ ـم ــن/144000/ :د.أ .ب ـ ــدل الـ ـط ــرح:
/129600/د.أ.
املطروح للبيع العقار 331 :منطقة حامات
العقارية
محتوياته :غرفة للسكن ومطبخ بناؤها
من حجر مقصوب ومأوى للطيور وفسحة
سماوية وأرض بعل ضمنها ست أشجار
توت وشجرة ازدرخت وشجرة جوز
مساحته  189م2
ً
ي ـح ــده :شـ ـم ــاال :طــريــق ع ــام ـ ـ ـ  330شــرقــا:
طريق عام
جنوبًا :طريق عام غربًا330 :
التخمني/58625/ :د.أ .أرض ــا وب ـنـ ً
ـاء بدل
الطرح/52762/ :د.أ.
املطروح للبيع العقار 329 :منطقة حامات
العقارية
محتوياته :انـشــاءات او اضــافــة انـشــاءات
اص ـب ـحــت م ـح ـتــويــات هـ ــذا ال ـع ـق ــار قطعة
ارض ضمنها بناء مؤلف من طابق ارضي
يحتوي على مدخل وممر عدد  2وصالون
وجلوس وسفرة وحمام عدد  2وقسم منه
اعمدة مع درج يؤدي الى الطوابق العليا.
ط ــاب ــق اول :م ــؤل ــف م ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون

وس ـ ـفـ ــرة وم ـط ـب ــخ وغـ ــرفـ ــة م ــون ــة وثـ ــاث
حمامات وغرفة جلوس وثالث غرف نوم
واربع شرفات.
ط ــاب ــق ث ــان ــي وث ــال ــث ب ـن ـفــس م ــواص ـف ــات
الطابق االول.
مساحته 965 :م2
ً
يحده :شماال  325وطريق عام شرقًا325 :
وطريق عام
جنوبًا 328 :و 330غربًا 328 :و327
التخمني/612750/ :د.أ.
بدل الطرح/551475/ :د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة وم ـك ــان ـه ــا :ن ـه ــار االث ـنــن
ال ــواق ــع فــي  2017/10/9الـســاعــة الثانية
عشرة ظهرًا في قاعة محكمة البترون
على الراغب في الشراء ان يدفع بدل الطرح
املـقــرر نقدًا وعليه تقديم كفالة وافـيــة من
امل ـص ــاري ــف امل ـق ـبــولــة كـفــالـتـهــا قــانــونــا أو
شيكًا مصرفيًا بالليرة اللبنانية وعليه
ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة م ـعــروف ضـمــن نطاق
دائـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ الـ ـبـ ـت ــرون واال ع ــد قـلـمـهــا
م ـخ ـتــارًا ل ــه وان يــدفــع زيـ ــادة عـلــى الثمن
رسوم التسجيل والداللة.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2017/29 :
املنفذ :بيار طانيوس منذر ـ ـ املحامي وليد
زعيتر.
املنفذ عليها :ماري منذر ـ ـ بجدرفل
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة دائ ــرة تنفيذ
طرابلس رقم  2016/535املنفذ بموجبها
حـ ـك ــم صـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن ال ـ ـغـ ــرفـ ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة
ف ــي ال ـش ـم ــال ب ــرق ــم  2009/1160ت ــاري ــخ
2019/11/30
تاريخ الحكم2009/11/30 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري2016/12/12 :
امل ـط ــروح للبيع الـعـقــار رق ــم 431 :منطقة
بجدرفل
محتوياته :ارض بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته /1476 :م2
ً
ي ـح ــده :شـ ـم ــاال :طــريــق ع ــام ـ ـ ـ ش ــرق ــا432 :
وطــريــق عــام ـ ـ جـنــوبــا 430 :ـ ـ  432ـ ـ غربًا:
 430و53
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/36900/ :د.أ .بـ ـ ــدل الـ ـط ــرح:
/36900/د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة وم ـك ــان ـه ــا :ن ـه ــار االث ـنــن
الواقع في  2017/10/23الساعة  12ظهرًا
امـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي محكمة
البترون.
شــروط البيع :على الــراغــب فــي الـشــراء ان
يدفع بدل الطرح املقرر نقدًا وعليه تقديم
كفالة وافية من املصاريف املقبولة كفالتها
قانونًا أو شيكًا مصرفيًا بالليرة اللبنانية
وعليه اتـخــاذ محل اقــامــة مـعــروف ضمن
نطاق دائرة تنفيذ البترون واال عد قلمها
م ـخ ـتــارًا ل ــه وان يــدفــع زيـ ــادة عـلــى الثمن
رسوم التسجيل والداللة.
رئيسة القلم
وفاء ضاهر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
يـنـفــذ بـنــك بـيـبـلــوس ش.م.ل .بــوجــه روي
الـ ـ ـي ـ ــاس ك ـ ـسـ ــاب ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة
 2014/921ع ـق ــد ق ـ ــرض م ــال ــي وج ـ ــدول
ً
ت ـ ـ ـسـ ـ ــديـ ـ ــد دفـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــات ت ـ ـح ـ ـص ـ ـي ـ ــا ملـ ـبـ ـل ــغ
/12509943.67/ل.ل .اضــافــة الــى الفوائد
والرسوم.
يجري التنفيذ على سيارة ب ام ف رقمها
/264662ج م ــره ــون ــة ألم ـ ــر ب ـن ــك ل ـب ـنــان
واملهجر ش.م.ل .بدل تخمينها /6500/د.أ.
وبدل طرحها بعد التخفيض /5850/د.أ.
أو ما يعادله بالعملة الوطنية.
ويتوجب عليها رسوم ميكانيك.
ي ـجــري ال ـب ـيــع ب ـيــوم الـجـمـعــة ال ــواق ــع فيه
 2017/9/29الـ ـس ــاع ــة  .15.00ل ـل ــراغ ــب
بــالـشــراء الـحـضــور بــاملــوعــد املـحــدد أعــاه
إل ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــرآب عـ ـط ــالـ ـل ــه ف ـ ــي ذوق م ـص ـبــح
م ـص ـح ــوب ــا ب ــال ـث ـم ــن نـ ـقـ ـدًا وب ــرس ــم دالل ــة
بنسبة  %5وال يـجــوز اتـمــام الـبـيــع مــا لم
يبلغ الثمن املعروض ستة أعشار القيمة
املخمنة وعليه اتـخــاذ محل إقــامــة ضمن
نطاق الدائرة وإال ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا
له.
رئيس قلم التنفيذ

ناديا صليبي
إعالن بيع باملعاملة 2013/1264
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي د .شادي الحجل
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـه ــار الـجـمـعــة في
ً
ابتداء من الساعة  11:30ظهرًا
2017/9/29
س ـي ــارة املـنـفــذ عـلـيــه خــالــد خـضــر يــاســن
دياب ماركة مرسيدس  C320موديل 2003
ً
رقــم  /165326/ز الخصوصية تحصيال
لــديــن طــالــب التنفيذ بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل .وكيله املحامي رامي باسيل البالغ
 $ /4424/عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/2800/واملطروحة بسعر  $ /2250/أو
مــا يعادلها بالعملة الوطنية وان رســوم
امليكانيك قد بلغت حوالي /998000/ل.ل.
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد ال ـ ــى املـ ـ ـ ــرآب الـ ـك ــائ ــن ف ــي ب ـي ــروت
كورنيش النهر مقابل مطاحن التاج قرب
شركة البيجو مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن شطب شركة تجارية
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ب ـنــاء للطلب املـقـيــد بـتــاريــخ 2017/7/27
ومـحـضــري اجـتـمــاع الجمعية العمومية
غ ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــاديـ ـ ــة امل ـ ـن ـ ـع ـ ـقـ ــدتـ ــن ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2017/7/26و 2017/7/27صــدر بتاريخ
 2017/8/31قرارًا قضى بشطب قيد شركة
"دلــي فــروت ش.م.م ".من السجل التجاري
العام ذات الرقم  14711تاريخ ،2001/11/5
رقم التسجيل في وزارة املالية .265769
لـلـمـتـضــرر م ـه ـلــة ع ـش ــرة اي ـ ــام م ــن تــاريــخ
النشر لالعتراض على هذا االجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن قضائي
تــدعــو املحكمة املـنـفــردة املــدنـيــة العقارية
في صيدا برئاسة القاضي حسن سكينة
امل ـ ــدع ـ ــى ع ـل ـي ـه ــم ف ـ ــري ـ ــال بـ ـص ــل وس ـم ـي ــر
الشريف وزاه ــر الشريف املجهولي محل
اإلقامة للحضور الى قلم املحكمة الستالم
نسخة عن أوراق الدعوى رقــم 2017/303
واملـقــامــة مــن املــدعــي فيليب نـقــوال يونس
بوكالة األسـتــاذ اسكندر حــداد بموضوع
ح ــق م ـ ــرور واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة بـنـطــاق
امل ـح ـك ـمــة والـ ـج ــواب خ ــال ع ـشــريــن يــومــا
ّ
مــن تــاريــخ الـنـشــر وإل يـتــم ابــاغـكــم بقية
األوراق والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ب ــإس ـت ـث ـن ــاء ال ـح ـكــم
النهائي بواسطة رئيس القلم والتعليق
على لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
ناديا مرعي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلبت املحامية جورجيت جرجس خضير
بوكالتها عن ارليت وكالريس جورج أبو
سمرا ورثة جورج ابو سمرا شهادات قيد
بدل ضائع في العقارات  397و 415و1212
و 1163و 668و 317و 230و 62و1964
و 1230و 1225و 1968و 2009و2213
و 2214ابل السقي.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
ط ـل ــب ي ـ ــوري م ـن ـيــف ع ـ ــازر ملــوك ـل ـيــه رائ ــد
وصبحي مخائيل الياس توما شهادتي
قيد بدل ضائع للعقار  1568دير ميماس.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب اسامة صيطري ملوكله محمد مبارك
س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 84/52
بساتني امليناء.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
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رياضة

ّ
موجة الفوتبول تعم لبنان
الدوري اللبناني

ٌ
موسم واعد وحساس في
آن واحد سيعرفه الدوري
ٍ
اللبناني لكرة القدم مع
انطالقته مساء اليوم.
ٌ
موسم يتوقع أن يكون
األقوى في العصر الحديث
للعبة التي ستخطو من خالله
إلى مرحلة جديدة لم يعرفها
الفوتبول اللبناني سابقًا

شربل ّ
كريم
املـشـهــد الـ ــذي كـشـفـتــه ك ــرة ال ـق ــدم في
ن ـه ــائ ــي ك ـ ــأس ال ـن ـخ ـبــة ب ــن الـنـجـمــة
وال ـع ـه ــد ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،ال يعكس
س ــوى ثــابـتــة واح ـ ــدة ،ه ــي أن اللعبة
بـ ــاتـ ــت فـ ـ ــي م ــرحـ ـل ــة م ـ ـغـ ــايـ ــرة ك ـل ـ ّـي ــا
ع ــن ت ـل ــك الـ ـت ــي ش ـه ــدن ــاه ــا ،أقـ ـل ــه فــي
األعـ ـ ــوام ال ـع ـشــرة األخـ ـي ــرة .فــاملـشـهــد
ال ـج ـم ــاه ـي ــري ال ـض ـخ ــم ل ـي ــس س ــوى
تـعـبـيــر ع ــن ح ــال ــة شـعـبـيــة ورس ـم ـيــة
تعيشها اللعبة حاليًا ،وهو أمر يمكن
استخالصه من تزايد واضــح والفت
ً
فــي ع ــدد جـمـهــور الـعـهــد م ـثــا ،الــذي
بات يواكب العمل الكبير إلدارة ناديه
طوال املواسم السابقة ،الذي أثمر في

املوسم املاضي استعادة لقب الدوري.
وي ـم ـكــن ال ـق ــول إن م ــوج ــة الـفــوتـبــول
ت ـعـ ّـم لـبـنــان مــن شـمــالــه إل ــى جـنــوبــه،
ً
م ـ ــرورًا بــالــداخــل وال ـج ـبــل ،ووصـ ــوال
إلى العاصمة ،إذ عادت اللعبة لتكون
ّ
اهتمام عام ،وهي مسألة نمت
محط
ٍ
ّ
ب ـف ـعــل ال ـن ـت ــائ ــج ال ـط ــي ـب ــة لـلـمـنـتـخــب
الــوط ـنــي ســاب ـقــا ،وم ــن ث ــم م ــن خــال
الـتـحــدي ال ــذي فــرضــه بعض األنــديــة
على بعضها اآلخر ،إن كان في الشق
اإلداري أو في الشق الجماهيري.
ـن الـنـقـطـتــن ،يمكن
وم ــن خ ــال هــاتـ ّ
الـ ـ ـك ـ ــام عـ ـل ــى ت ـ ــوق ـ ــع أقـ ـ ـ ــوى م ــوس ـ ٍـم
سـ ـنـ ـشـ ـه ــده مـ ـن ــذ س ـ ـن ـ ــوات ط ــويـ ـل ــة،
ف ــامل ـي ــزان ـي ــات ال ـت ــي رص ــدت ـه ــا أنــديــة
امل ـق ــدم ــة ،واألرقـ ـ ـ ــام ال ـت ــي ُدفـ ـع ــت في

بعض الــاعـبــن ،بــدت غير مسبوقة
حـتــى فــي كــل الــريــاضــات اللبنانية.
ً
وم ــوج ــة ض ــخ األمـ ـ ــوال أمـ ــا بنتائج
أفـ ـض ــل ب ـ ـ ــدأت ت ـت ــرس ــخ ك ـث ـق ــاف ــة فــي

المسؤولية على عاتق
موسم ناجح
الكل إلخراج
ٍ
يواكب مرحلة التطور
التي دخلتها اللعبة

الفوتبول اللبناني ،فأصبحت تتنقل
من طاولة إلى أخرى في األندية ،وهي
ً
أص ــا ب ــدأت تــؤتــي ثـمــارهــا ،والدليل
ما حققه العهد في البطولة العربية
ّ
التوجه حاضر بقوة
األخـيــرة .وهــذا
ف ــي األن ـ ـصـ ــار ،وب ــال ــزخ ــم ن ـف ـس ــه ،أو
حتى أق ــوى فــي النجمة هــذا املوسم
م ــع االس ـت ـق ــرار اإلداري الـ ــذي دخـلــه
ينعكس
النادي «النبيذي» .وكل هذا ً
إيجابًا على املستوى الفني عامة ،ما
يجعل اللعبة أكثر جاذبية ،فينجذب
ُ
وتكبر شريحة
إليها جمهور جديد،
م ـت ــاب ـع ـي ـه ــا ،وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي امل ـع ـل ـن ــون
سيدخلون مالعبها ،وكلما ازدادت
العائدات ،تعززت مساحات التطوير
لتجلب معها نتائج خارجية أفضل،

المشهد
الجماهيري
الضخم
ليس سوى
تعبير
عن حالة
شعبية
ورسمية
تعيشها
اللعبة

الموسم الكروي ينطلق بالسيناريو األفضل
عند الساعة التاسعة من مساء اليوم
س ـي ـك ــون م ـل ـع ــب امل ــديـ ـن ــة ال ــري ــاض ـي ــة
مسرحًا الفتتاح الدوري اللبناني لكرة
الـقــدم .مـبــاراة وحيدة ضمن األسبوع
األول ،لكنها مـبــاراة بعشر مباريات.
هـ ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة بـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـب ـط ــل
وال ـن ـج ـمــة امل ـن ــاف ــس األبـ ـ ـ ــرز .ك ـث ـيــرون
يـنـتـظــرون ه ــذه امل ـب ــاراة ،لـكــن كثيرين
أيضًا يسألون :هل تنتهي على خير؟
خــدمــت قــرعــة الـ ــدوري الـلـبـنــانــي لكرة
الـقــدم محبي هــذه اللعبة .قــد ال تجد
شـخـصــا ي ـحــب ك ــرة الـ ـق ــدم ،وت ـحــدي ـدًا
املـحـلـيــة ،ال يـحـلــم ب ــأن ي ـكــون افـتـتــاح
الدوري اللبناني بمباراة قمة .هي تلك
التي ستجمع العهد والنجمة ،وسط
ت ــرق ــب ل ـع ــدد ال ـح ـض ــور ال ـج ـمــاه ـيــري
ون ــوعـ ـيـ ـت ــه .ت ـ ًـرق ــب ل ـط ــري ـق ــة ت ـعــاطــي
الجمهور عامة ،بعد التجربة الناجحة
فــي نهائي كــأس النخبة ،ول ـ ّ
ـرد الفعل
ع ـل ــى م ــوض ــوع رف ـ ــع س ـع ــر ال ـب ـطــاقــة.
لكن هــذا ال ينتقص مــن قيمة املـبــاراة
ثأر
الفنية التي تتصاعد منها رائحة ٍ

عهداوي بعد خسارة النخبة ملصلحة
الـنـجـمــاويــن .ه ــي مــواج ـهــة مـتـجــددة
بــن مــدربــن محليني ،مــوســى حجيج
من العهد ،وجمال الحاج من النجمة.
وك ــوكـ ـب ــة مـ ــن ال ــاعـ ـب ــن س ـت ـت ـصــارع
عـلــى نـقــاط امل ـب ــاراة .لـقــاء ال ــدوري بني
ال ـفــري ـقــن مـخـتـلــف ع ــن أي ل ـق ــاء آخــر
فــي مـســابـقــة أخـ ــرى .فـهـمــا املـنــافـســان
الرئيسيان على اللقب ،وبالتالي الفوز
هو بست نقاط وليس بثالثة.
ّ
مـنــافــس ثــالــث ال يـقــل أهـمـيــة سيكون
متابعًا ملا سيجري على ملعب املدينة
الرياضية .هو األنصار الذي سيلعب
األحد في طرابلس مع صاحب األرض
آت
ع ـنــد ال ـســاعــة « .16.00األخـ ـض ــر» ٍ
إلحـ ـ ــراز ال ـل ـق ــب ف ـق ــط ال غـ ـي ــر .رئ ـيــس
النادي نبيل بدر ،ضرب رقمًا قياسيًا
ف ــي صـ ــرف امل ـ ــال ل ـه ــذا امل ــوس ــم .يــريــد
أن يـصـعــد فــي شـهــر أي ــار إل ــى منصة
التتويج ،رافـعــا كــأس ال ــدوري بعد أن
رفــع كــأس لبنان فــي املــوســم املــاضــي.
بعيدًا عــن تلك الـفــرق واملـنــافـســة على

اللقب ،هناك منافسات مــن نــوع آخــر.
مـنـهــا الـ ـص ــراع ع ـلــى املـنـطـقــة الــداف ـئــة
وس ــط ال ـتــرت ـيــب ،ومـنـهــا ال ـه ــروب من
الـهـبــوط إل ــى الــدرجــة الـثــانـيــة ،ومنها
الدخول إلى النخبة.
امل ـ ـن ـ ـط ـ ــق يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول إن ت ـ ـس ـ ـعـ ــة ف ـ ــرق
سـتـتـنــافــس فــي ه ــذا امل ـج ــال ،أبــرزهــا
نــادي الصفاء الــذي سيتوجه فريقه
إل ــى زغ ــرت ــا غـ ـدًا ضـيـفــا عـلــى ال ـســام

عـلــى مـلـعــب املــرداش ـيــة عـنــد الـســاعــة
 .16.00صــاحــب األرض يـسـعــى إلــى
تكرار تجربة املوسم املاضي املمتازة
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداد ل ـت ـم ـث ـي ــل لـ ـبـ ـن ــان فــي
البطولة العربية.
ال ـ ـص ـ ـفـ ــاء ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة املـ ـ ـ ـ ـ ــدرب م ـح ـمــد
ال ــدق ــة ،ي ـس ـعــى إلـ ــى م ــراض ــاة بعض
جمهوره الثائر على خيارات اإلدارة
واس ـت ـغ ـنــاءات ـهــا ه ــذا امل ــوس ــم ليريح

برنامج المرحلة األولى
اليوم
الجمعة
السبت
السبت
األحد
األحد
األحد

املباراة
العهد × النجمة
اإلخاء األهلي عاليه × الراسينغ
السالم زغرتا × الصفاء
النبي شيت × التضامن صور
اإلصالح × الشباب العربي
طرابلس ×األنصار

الساعة
21.00
15.30
16.00
15.30
15.30
16.00

امللعب
املدينة الرياضية
بحمدون
املرداشية
النبي شيت
صور
بلدية طرابلس

ّ
أعصاب جمهوره ويؤكد له أن رؤية
املـســؤولــن عــن ال ـنــادي فنيًا وإداري ــا
لن تجعل الصفاء ممر عبور لألندية
األخ ـ ـ ـ ــرى ،غـ ـ ـدًا أيـ ـض ــا ي ـل ـعــب اإلخ ـ ــاء
األهـ ـل ــي ع ــال ـي ــه م ــع ال ــراس ـي ـن ــغ عـنــد
الساعة  15.30على ملعب بحمدون.
لقاء بني صاحب أرض يسعى لبداية
تعكس النقلة النوعية في أداء اإلخاء
بقيادة املــدرب العراقي عبد الوهاب
أبو الهيل ،في مواجهة فريق املدرب
الـ ـج ــدي ــد رض ـ ــا ع ـن ـت ــر ال ـ ـ ــذي يـسـعــى
ب ــدوره إلــى أن تكون الــزيــارة الثانية
ملـلـعــب ب ـح ـمــدون ب ـعــد أق ــل م ــن شهر
مثمرة أيـضــا ،حيث أح ــرز الراسينغ
كأس التحدي على هذا امللعب في آب
املاضي.
بعد غـ ٍـد األحــد تختتم املرحلة األولــى
ب ـل ـقــاء يــن :األول يـجـمــع ال ـن ـبــي شيت
وضيفه التضامن صــور عند الساعة
 .15.30صــاحــب األرض مختلف كليًا
ع ــن امل ــوس ــم املـ ــاضـ ــي .خ ـس ــر ال ـعــديــد
مـ ــن ال ــاعـ ـب ــن األسـ ــاس ـ ـيـ ــن ،وح ـ ــاول
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أضواء

موسم جديد!
علي صفا
إن كـ ـ ــان ع ـل ــى ص ـع ـي ــد امل ـن ـت ـخ ــب أو
األندية.
لـكــن ،كـمــا فــي كــل م ـشــروع كـبـيــر ،فــإن
االنتقال إلى مرحلة جديدة يفرز حذرًا
أيضًا ،فالحساسية التي ُ
تكبر أيضًا
بني أندية عدة ،تترك قلقًا حول تشويه
ال ـ ـصـ ــورة ال ـع ـص ــري ــة الـ ـت ــي تــرسـمـهــا
أط ــراف كثيرة حاليًا .فالجمهور هو
ع ـن ـص ــر أس ـ ـ ــاس فـ ــي ت ـظ ـه ـيــر م ــوس ـ ٍـم
نــاجــح فــي كــل املـعــايـيــر ،وه ــي مسألة
ترتبط بعمل األندية بالدرجة األولى
لتطهير مــدرجــاتـهــا وتـنـظـيــم صفها
الـشـعـبــي ،حـتــى ال ت ـكــون شــريـكــة في
أي خ ــراب يـضــرب الـلـعـبــة ،الـتــي يــرى
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون ف ـ ــي م ــرح ـل ـت ـه ــا الـ ـج ــدي ــدة
مساحة استثمارية ،والدليل الصراع
ال ـك ـب ـيــر وغ ـي ــر امل ـس ـب ــوق ع ـل ــى كـســب
حقوق النقل التلفزيوني ،والذي شهد
م ــا شـ ـه ــده م ــن إث ـ ـ ــارة ض ــاه ــت أق ــوى
مباريات البطولة...
أمــا الجانب الثاني الحساس ،والــذي
ي ـج ــب أن ي ــواك ــب امل ــرحـ ـل ــة ال ـج ــدي ــدة
والـ ـ ــواعـ ـ ــدة ،ف ـه ــو الـ ـش ــق الـتـحـكـيـمــي،
ال ــذي ي ـعـ ّـد أســاســا أي ـضــا فــي صناعة
بطولة خالية من الشوائب .والتطرق
إلـ ـ ــى هـ ـ ــذا ال ـ ـشـ ــق هـ ــو ب ـس ـب ــب ظ ـه ــور
التحكيم كمشكلة رئيسية في املوسم
املــاضــي ،حيث شابت غالبية املراحل
ٌ
أخطاء غير مقبولة ،وإن كان بعضها
إنسانيًا .وهــذه املسألة عــرف االتحاد
أهميتها ومدى تأثيرها في املجريات
العامة ،فكانت الخطوة األخيرة التي
تواكب العملية التطويرية الشاملة في
اللعبة عبر استقدام مدير فني للحكام
هو الدانماركي يورن وست الرسن.
إذًا ،يبقى أن ينتقل الفوتبول اللبناني
ّ
إل ــى ك ــل ب ـيــت م ــع  12ن ــادي ــا يـشــكـلــون
عـ ـص ــب ال ـل ـع ـب ــة ويـ ـجـ ـمـ ـع ــون حــول ـهــا
اآلالف فــي كــل املــاعــب وخـلــف شاشة
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ،فـ ــأيـ ــام الـ ــزمـ ــن ال ـج ـم ـيــل
ح ــاض ــرة ف ــي زم ـن ـن ــا الـ ـح ــال ــي ،وال ـك ــل
مل ــس ح ـت ــى ق ـب ــل ب ــداي ــة امل ــوس ــم م ــدى
تزايد شعبية اللعبة األولى في لبنان،
ومدى ترقب الجمهور الكبير النطالق
الـ ـبـ ـط ــول ــة ،وه ـ ـ ــو األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي ي ـت ــرك
مـســؤولـيــة عـلــى كــل األطـ ــراف املعنية،
املـ ـطـ ـل ــوب أن ت ـع ـك ــس مـ ـع ــا ال ـ ـصـ ــورة
الـحـقـيـقـيــة ل ـل ـكــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،بـعــدمــا
وضعت نفسها أخيرًا في مكان مقبول
عـلــى الـســاحـتــن الـعــربـيــة واآلسـيــويــة،
بفضل الخطوات التطويرية لشريحة
بقي إيمانها كبيرًا باللعبة ،رغــم كل
الـ ـظ ــروف ال ـت ــي مـ ـ ّـرت ب ـهــا ف ــي األلـفـيــة
الجديدة.

تعويضهم بتعاقدات يــأمــل أن تكون
ناجحة .يعلم املـســؤولــون فــي النادي
ح ـج ــم ال ـخ ـط ــر الـ ـ ــذي ي ــواج ـه ـه ــم ه ــذا
امل ـ ــوس ـ ــم ،وتـ ـح ــديـ ـدًا خ ـط ــر ال ـه ـب ــوط،
وبــالـتــالــي كــل نقطة تـ َـعـ ّـد مكسبًا هــذا
املوسم.
التضامن ،من جهته ،يسعى إلــى بدء
م ـش ــوار تـجـمـيــع ال ـن ـقــاط ،سـعـيــا وراء
كأس النخبة بقيادة املدرب جمال طه.
مهمة ليست بالسهلة في البقاع ،لكن
التضامن يملك جميع العناصر التي
تسمح لــه بــالـعــودة فــائ ـزًا مــن النبيت
شيت.
ال ـل ـقــاء األخ ـي ــر سـيـكــون ب ــن الــوفــديــن
الجديدين ،الشباب العربي ومضيفه
اإلصــاح البرج الشمالي ،على ملعب
صور عند الساعة .15.30
ه ــو تـ ـك ــرار مل ــواج ـه ــة ن ـهــائــي ال ــدرج ــة
الـثــانـيــة املــوســم املــاضــي ال ــذي انتهى
إل ـ ـ ـ ــى مـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب ال ـ ـعـ ــربـ ــي،
ومل ــواج ـه ــة أخـ ــرى ف ــي ك ــأس الـتـحــدي
أيضًا انتهت شبابية.

تثبيت العقود حماية لالعبين واألندية (هيثم الموسوي)

هل أصبح لدينا دوري محترف؟
عبد القادر سعد
ي ـن ـط ـلــق ال ـ ـيـ ــوم م ــوس ــم ج ــدي ــد مــن
ال ـ ــدوري الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم .من
املـ ـفـ ـت ــرض أن ـ ــه ن ـس ـخــة ج ــدي ــدة مــن
دوري ه ــواة ،لـكــن الـفـتــرة الصيفية
الـســابـقــة ومــا شـهــدتــه مــن تـعــاقــدات
ودخ ـ ـ ـ ـ ــول العـ ـ ـب ـ ــن مـ ـحـ ـت ــرف ــن إلـ ــى
الـ ـبـ ـط ــول ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
ُ
األم ـ ــوال ال ـتــي ُص ــرف ــت وســت ـصــرف،
تـضـعــك أم ــام س ــؤال بـسـيــط :هــل ما
ُّ
َّ
دوري ه ــواة؟ أم أصبح
دوري ـنــا
زال
َّ
دوري ـ ـاَ محترفًا؟ أم نسخة مشوهة
من احتراف بعيد؟
مــن املستحيل اعتبار دوري مــا في
وموجودًا في
بلد ما دوريًا محترفًا
ّ
ّ
نـظــامــه أن الــاع ـبــن ح ــن يــوقـعــون
ـاد يـ ـك ــون تـحــت
عـ ـل ــى كـ ـش ــف أي ن ـ ـ ـ ٍ
ب ـن ــد ي ـف ــرض عـ ــدم ت ـق ــاض ــي أم ـ ــوال،
وف ــي الــوقــت عـيـنــه مــن املـفـتــرض أن
جـمـعـيــات ك ــرة ال ـقــدم هــي جمعيات
ال تخضع لنظام الضرائب .لكن في
ظ ــل ت ـق ــدي ــرات تـشـيــر إل ــى أن حجم
األمــوال التي ستصرف هــذا املوسم
تـ ـق ــارب عـ ـش ــرة م ــاي ــن دوالر ،مــن
الـصـعــب اع ـت ـبــار ال ـ ــدوري اللبناني
دوري هواة.
ٌ
رقم يبدو مخيفًا َّ في لعبة لم تشهد
في تاريخها ضخ هذا ّ
الكم من املال.
هــذا ال ــ« »TURN OVERمن األمــوال
لطاملا كان ميزة في لعبة كرة السلة،
لكن املــوســم ال ـكــروي  2018-2017ال
يبدو أنــه سيكون بعيدًا عن القيمة
املالية لـ «الباسكت».
َ
الالعبني األكثر نجومية
فإذا أخذنا
فــي لعبتي ك ــرة الـسـلــة وك ــرة الـقــدم،
أي القائدين فادي الخطيب وحسن
مـعـتــوق ،نـجــد أن عـقــد مـعـتــوق هــذا
املوسم أكبر من عقد الخطيب .هذا
ل ـي ـ ّـس م ـق ـيــاســا ُي ـب ـن ــى ع ـل ـي ــه ،لـكـنــه
م ــؤشــر عـلــى الـتـغـيـيــر الـكـبـيــر ال ــذي
طرأ على كرة القدم هذا املوسم.
قــد يـجــد الـبـعــض أن ط ــرح مبلغ 10
ماليني دوالر كقيمة مادية للدوري
هذا املوسم أمـ ٌـر مبالغ فيه ،لكن في
نظرة سريعة إلى الفرق الثالثة التي
تتمتع بالحظوظ األكبر للمنافسة
ع ـل ــى ال ـل ـق ــب ،أي ال ـع ـه ــد وال ـن ـج ـمــة
ّ
واألن ـص ــار ،نــاحــظ أن مــوازنــة هذه

الـفــرق هــذا املــوســم تـقــارب ،منطقيًا،
خ ـم ـســة م ــاي ــن دوالر ،ف ــي ظ ــل ما
ُصـ ـ ـ ِـرف وس ـي ـص ــرف خـ ــال امل ــوس ــم.
أم ـ ـ ــا امل ـ ــاي ـ ــن الـ ـخـ ـمـ ـس ــة األخ ـ ـ ـ ــرى،
فـ ـه ــي ل ـي ـس ــت كـ ـثـ ـي ــرة عـ ـل ــى ت ـس ـعــة
أن ــدي ــة ،أي ـض ــا ك ــان ــت ل ـهــا ت ـعــاقــدات
ومصاريف.
مــا يــوحــي أي ـضــا أن دوري ـن ــا أصـبــح
م ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــرفـ ـ ــا ،ه ـ ـ ـ ــو عـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــن
اللبنانيني الذين كانوا محترفني في
الخارج ،وسيكونون حاضرين بدءًا
اللبنانية.
من ليل اليوم على املالعب
ّ
ه ــؤالء أت ــوا بـعـقــود ،وغـيــرهــم وقـعــوا
ع ـقــودًا مــع أنــديـتـهــم .بعضها ّ
مثبت
في االتحاد اللبناني لكرة القدم الذي
يتقاضى نسبة  %5من قيمة العقد،
ّ ّ
على أل تقل عن مليون ليرة لبنانية
إن ك ــان ال ــاع ــب لـبـنــانـيــا ،و %10إن
كان أجنبيًا .ال يجري تثبيت جميع
الـعـقــود ،وه ــذا أمــر لــه مـخــاطــره على
الالعبني في حال حصول خالف مع
النادي .فحينها ال يستطيع الالعب
الــذهــاب إلــى الفيفا وتحصيل حقه.

تقارب قيمة الحركة
المالية في الدوري
هذا الموسم 10
ماليين دوالر
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ع ـي ـن ــه ي ـم ـك ــن الـ ـن ــادي
أن ي ـت ـضــرر إذا قـ ــرر أحـ ــد الــاع ـبــن
االحتراف في الخارج دون حفظ حق
النادي ،حيث يمكن أن يحصل على
بـطــا ّقـتــه الــدول ـيــة مــن الـفـيـفــا ،لكونه
كهاو ،نظرًا إلى عدم تثبيت
مصنفًا
ٍ
العقد.
فــي اتـحــاد كــرة الـقــدم هـنــاك  49عقدًا
م ـثـ ّـبـتــا ،يـمـلــك نـ ــادي الـنـجـمــة حصة
األسد فيه مع  12عقدًا .هذا ال يعني
أن بــاقــي األنــديــة ال تملك ع ـقــودًا مع
العبيه ،وخصوصًا نادي العهد ،لكن
معظمها ليس ّ
مثبتًا لــدى االتـحــاد.

فــالـعـهــد ثـ ّـبــت  3ع ـقــود ،وأألن ـص ــار 4
عقود ،والصفاء  3عقود والراسينغ
 3عقود ،إضافة إلى أندية أخرى.
لـيـســت ه ـن ــاك ف ـت ــرة م ـلــزمــة لتثبيت
العقد في االتحاد اللبناني .املهم أن
َّ
يــوثــق قبل انتهاء مــدتــه .حصل هذا
األمر مع الالعب شادي سكاف الذي
ّثبت عقده مع السالم زغرتا قبل فترة
وج ـي ــزة مــن ان ـت ـهــائــه ،وق ــام بفسخه
م ـســددًا الـبـنــد ال ـجــزائــي لينتقل إلــى
التضامن صور بعدها.
أمــر غير صحي آخــر تشهده مسألة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــود ،ه ـ ــو ت ـث ـب ـي ـت ـه ــا بـ ــأقـ ــل مــن
الحقيقية .هناك الكثير من
قيمتها
ُ َ
الـعـقــود الـتــي ثـ ِّـبــتــت بقيمة مشكوك
فــي صـحـتـهــا ،ومـنـهــا لــاعـبــن كبار
هذا املوسم .الهدف من وراء ذلك هو
التوفير على جيب األنــديــة وخفض
قـيـمــة الـنـسـبــة االت ـح ــادي ــة ،لـكــن هــذا
فيه خسارة لالعب في حال حصول
خــاف مــع ال ـنــادي ،حيث إن املــراجــع
ال ــرس ـم ـي ــة ال ت ـع ـت ــرف إال بــال ـق ـي ـمــة
املعلنة.
ٌ
أمر يمكن تداركه اتحاديًا عبر خفض
النسبة املـفــروضــة على عقد الالعب
ال ـل ـب ـنــانــي لـتـشـجـيـعــه ع ـل ــى تـثـبـيــت
عـقــده بقيمته الـحــالـيــة ،وفــي الوقت
عينه تنبيهه إلــى مـخــاطــر التالعب
بـقـيـمــة ال ـع ـقــد مل ــا ف ـيــه م ــن ان ـع ـكــاس
سلبي عليه.
لـ ـك ــن ه ـ ــل الـ ـعـ ـش ــرة مـ ــايـ ــن دوالر،
ومجيء الالعبني املحترفني ،وتثبيت
َّ
دوري ـ ـن ـ ــا
ال ـ ـع ـ ـقـ ــود ه ـ ــي م ـ ــا تـ ـجـ ـع ــل
محترفًا؟
قطعًا ال ،فكرة القدم اللبنانية بعيدة
كــل البعد عــن االح ـتــراف .فهذا املبدأ
ال ي ـم ـكــن أن يـ ـك ــون م ــن خ ـ ــال امل ــال
أو ال ـع ـق ــود .وف ــي ظ ــل وجـ ــود مـئــات
ال ــاعـ ـب ــن امل ـس ـج ـل ــن فـ ــي س ـج ــات
االتحاد ،مقابل تثبيت  49عقدًا فقط،
ّ
هــذا يــؤكــد أن ال اح ـتــراف فــي لبنان.
ه ــي م ـن ـظــومــة م ـت ـكــام ـلــة م ــن ات ـحــاد
إلــى انــديــة إلــى العبني وحتى إعــام.
ولعل ما تشهده كرة القدم من أخطاء
ّ
إداري ــة ،خصوصًا في األنــديــة ،يؤكد
أن ـنــا مــا زل ـنــا مـحـتــرفــي ه ــواي ــة ،ومــا
تـعـيـشــه ك ــرة ال ـق ــدم الـلـبـنــانـيــة ليس
ّ
لتطور
أكثر من تركيبة غير ناجحة
اللعبة في لبنان.

اليوم ،ينطلق موسم جديد في دوري كرة
لبنان ،بداية بلقاء قمة بني النجمة بطل النخبة
والعهد بطل الدوري.
وعلى باب املوسم شاشة تحمل عناوين
لتحديات عدة :هل يكون هذا املوسم جديدًا أم
مجرد موسم لعب يحفل بأخطاء ملونة مرت
دون إصالح ،وما هو جديد هذا املوسم؟
ّنوادي األولى الـ  12شهدت نفضات واسعة،
لعل أبرزها في العهد والنجمة واألنصار،
ّ
وكلفت مبالغ عالية طامحة لحصد ألقاب
املوسم وتمثيل لبنان في بطولتي العرب
وآسيا ،إضافة إلى إرضاء جماهيرها الكروية
وما وراءها من سياسية وزعامة.
ومع املوسم ،تدور أسئلة املواسم املكررة:
هل ستتوفر مالعب لبنان املناسبة للمباريات
املناسبة ،أم ستخضع مفاتيحها للمراجع
البلدية والسياسية واألمنية؟
هل سيتوفر األمن الكافي لبعض املباريات
ُ
الجماهيرية ،أم تترك ألهواء شلة مشاغبني،
باتت معروفة ،لتحميل املسؤولية لنواديها
وفرض عقوبات وغرامات عليها ظلمًا
كالعادة؟
كيف ستكون صورة نقل املباريات على
شاشة " ،" MTVمع كوادر املقدمني واملعلقني
والضيوف ،بعدما نجحت سابقتها "محطة
الجديد" في إنعاش اللعبة التي كادت
تحتضر؟
وماذا عن زيادة سعر البطاقة من  5آالف الى
 10آالف ،وموقف الجمهور الشعبي منها؟
هل سيكسرها أم يخضع ويقاطع ،ليتحول
الى متابعة املباريات على الشاشة أو أماكن
تجمع أخرى؟
وعلى هذا ،تكون خسارة أكبر للنوادي
واملالعب واللعبة وحتى االتحاد (ينال حصة
 20باملئة من املدخول).
وإذا كان طرح الزيادة ( 10آالف) لغاية إبعاد
شلة املشاغبني عن األوادم ،فهو طرح فارغ،
ألن "الحضور املثقف" وأمن املالعب ال يأتيان
عبر الفارق املالي ،بل عبر الحضور األمني
الواجب والالزم دون التهرب من هذا الواجب!
وهنا تكمن مسؤولية اتحاد اللعبة والنوادي
واإلعالم أيضًا في فرض كل ما يلزم لتدور
كرة لبنان موسمها بأمان ونجاح ،من أوله
حتى ختامه.
كرة لبنان تشكل صورة رياضية وطنية.
كما تشكل متنفسًا لشرائح شعبية واسعة،
في واقعنا املتشنج داخليًا وباتت أيضًا تمثل
صورة ناصعة خارجيًا عبر ما قدمه منتخب
لبنان في تصفيات املونديال حتى اآلن ،وما
ظهر عليه فريق العهد في البطولة العربية
بمستوى أبهر الجمهور العربي وإعالمه.
لهذا نأمل أن ينطلق املوسم الجديد عبر هذه
الصورة ال أقل منها ،ويأمل املخلصون أيضًا
أن تتضافر جهود ومواقف أطراف اللعبة
(االتحاد ،النوادي ،اإلعالم ،األمن واملالعب)
حول عنوان واحد كبير "نجاح اللعبة وأمنها
وحقوقها" وبعيدًا عن املواقف الفردية النافرة
التي ظهرت أخيرًا حول "التشكيك بالحكام
ً
ومذهبية أطرافهم" بدال من تحصني دائرتهم.
كرة لبنان تكلفت لهذا املوسم مزيدًا من
امليزانيات من إدارات وأفراد مشكورين جدًا
ملغامراتهم في غمار هذه اللعبة" لتقويتها
وإنعاشها ،وهذا ما يفرض على أطراف
اللعبة جميعًا واجبات حمايتها وتطويرها
وتحصيل مردود معنوي ومالي ومستوى
أفضل يدفعنا قريبًا الى شكل من "االحتراف"
املناسب لنكون حاضرين في دائرة
املنافسات العربية واآلسيوية" وهي الفرصة
األخيرة لنا!
مساء اليوم ،لقاء قمة االفتتاح بني الكبيرين
العهد والنجمة ،وبحضور جماهيري كبير،
نترقبه اختبارًا لكل أطراف اللعبة ،وناجحًا
بامتياز ،كما نجح لقاء الفريقني في نهائي
"كأس النخبة" قبل أسابيع على ملعب صيدا.
ونخبئ تهنئة من القلب للفريقني
وجمهورهما ًليكونوا حقًا فاكهة افتتاح
املوسم ..ومثاال لكل القمم التالية.
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تلفزيون

ثقافة وناس

ّ
تغييرات إدارية وتحريرية والقبلة إسرائيل «الحرة» تكشف عن وجهـــ
تطبيع

«تحية واجبة للحركة ّ
الصهيونية» .عبارة تلخص
الفكرة التي حاول الباحث
المصري صامويل تادرس،
إيصالها من خالل مقال
بعنوان «الحركة الصهيونية
في ذكرى تأسيسها»،
نشرته قناة ّ
«الحرة» بطلب
خاص من مديرها الجديد
ألبرتو فرنانديز ،ونال إعجاب
العاملين فيها ،ال سيما
بعض اللبنانيين
رنا حربي
م ـنــذ تــأسـيـسـهــا ف ــي ع ــام  2004عقب
الغزو األميركي للعراق ،انتهجت قناة
«ال ـحــرة» ،املمولة مــن قبل الكونغرس
األميركي ،سياسة واضحة ،ترتكز إلى
الترويج للموقف والدور األميركي في
الـشــرق األوس ــط ،بما فــي ذلــك مـعــاداة
حركات املقاومة ودعم جهود التقارب
العربي  -اإلسرائيلي .فالقناة أنشئت
بـهــدف تـكــويــن ص ــورة «مـخـتـلـفــة» عن
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ل ــدى ال ـ ــرأي ال ـعــام
الـعــربــي ،وتـقــديــم إع ــام «مــوضــوعــي»
بـعـيـدًا ع ــن «ت ـحـ ّـيــز ال ـق ـنــوات الـعــربـيــة
الـتــي تسيطر عـلــى ذه ــن املـشــاهــد في
منطقة الشرق األوسط».
ولكن على الرغم من امليزانية الضخمة
التي أنفقت على مدار  13عامًا ،ال تزال
ض ــاء
«الـ ـح ــرة» غ ـيــر ق ـ ــادرة ال ع ـلــى إر ّ
الـ ـل ــوب ــي الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ،الـ ـ ـ ــذي ش ــن ــت
وس ــائ ــل إع ــام ــه وم ـن ـظ ـمــاتــه ون ــواب ــه
ح ـم ــات ع ـل ــى ال ـق ـن ــاة أك ـث ــر م ــن مـ ـ ّـرة،
ال س ـي ـمــا ف ــي عـ ــام  2007ع ـق ــب بـثـهــا
خـ ـط ــاب ــات األمـ ـ ــن الـ ـع ــام لـ ـح ــزب ال ـلــه
الـسـ ّـيــد حـســن نـصــر ال ـلــه ،واحـتـفــاالت
حــركــة «ح ـمــاس» ،وال على استقطاب
املشاهد العربي ،الذي ال يزال ،ولو إلى
ح ـ ٍّـد م ــا ،متمسكًا بـقـضــايــاه القومية،
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
هذا «الفشل» تبلور في األشهر القليلة
املاضية ،مع قرار السلطات األميركية
بتقليص ميزانية القناة بنسبة ّ
تقدر

بـثــاثــن فــي امل ـئــة مـقــارنــة بــالـسـنــوات
السابقة ،وتعيني مدير الدبلوماسية
الـ ـع ــام ــة فـ ــي إدارة ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط
وشـمــال افريقيا فــي وزارة الخارجية
األميركية ألبيرتو فــرنــانــديــز ،رئيسًا
لـ ـ «شـبـكــة ال ـشــرق األوسـ ــط لــارســال»
( )MBNال ـتــي ت ـضــم «ال ـ ـحـ ـ ّـرة» ،وب ــدء
عـمـلـيــة «إع ـ ــادة الـهـيـكـلــة» ال ـتــي كــانــت
أول ـ ـ ـ ــى خـ ـط ــواتـ ـه ــا صـ ـ ـ ــرف نـ ـح ــو 50
شـخـصــا .أم ــا ال ـخ ـطــوة ال ـثــان ـيــة ،فهي
إع ــادة «تصويب البوصلة» وتحديد
م ـ ـسـ ــار سـ ـي ــاس ــي واضـ ـ ـ ــح «م ـ ــن دون
ّ
كـ ـ ــام بـ ــن ال ـ ـس ـ ـطـ ــور» ،وفـ ـ ــق مـ ــا أكـ ــد
املــديــر الـجــديــد فــي تصريح لــ«الـشــرق
األوس ــط» فــي تـمــوز (يــولـيــو) املــاضــي.
وبدأ يتضح ذلك أكثر فأكثر من خالل
مـحـتــوى امل ـق ــاالت امل ـن ـشــورة بـ ـ «طـلــب
خــاص» من فرنانديز ،الــذي قــال عقب
ّ
«الحرة» حاليًا «بال
تسلمه املنصب إن
ّ
ليتبي أن «الــروح»
قلب وبــا روح»...
التي يريد بثها الدبلوماسي الكوبي
األصل ،صهيونية بامتياز.

«تحية واجبة للحركة
الصهيونية»

ّ
فـ ــي ع ـ ــرض س ـ ــاذج ي ـش ــك ــل اسـ ـتـ ـف ــزازًا
صارخًا ملشاعر املاليني من «املتحدثني
ّ
«الحرة»
باللغة العربية» الذين تسعى
ّ
يمجد الباحث املصري
الستقطابهم،
صامويل تادرس« ،الحركة الصهيونية
في ذكرى تأسيسها» ،معتبرًا في مقال
مشبع بالتعاطف أن «نـجــاح الحركة
يحمل دروسًا ظلت غائبة عن الشعوب
املتحدثة بالعربية».
ت ـ ـ ـ ــادرس ،ال ـ ـ ــذي هـ ــو ـ ـ ـ وف ـ ــق الـ ـقـ ـن ــاة ـ ـ
«زم ـ ـيـ ــل م ــرك ــز الـ ـح ــري ــة ال ــدي ـن ـي ــة فــي
معهد هــدســون فــي واشـنـطــن ،وزميل
دراس ـ ــات ال ـش ــرق األوس ـ ــط ف ــي معهد
هــوفــر ،ومحاضر فــي كلية الــدراســات
الــدول ـيــة امل ـت ـقــدمــة ف ــي جــام ـعــة جــونــز
هــوب ـك ـنــز ف ــي م ـي ــري ــان ــد» ،عـ ــرض في
م ـق ــال ــه مـ ــراحـ ــل «االض ـ ـط ـ ـهـ ــاد» الـ ــذي
تـ ـ ـع ـ ـ ّـرض ل ـ ــه ال ـ ـي ـ ـهـ ــود ح ـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم،
وكيف دفعهم ذلك إلى تأسيس حركة
صهيونية «نجحت» ،من خالل العمل
على الصعيد السياسي واالجتماعي
والعقائدي ،في الوصول إلى «الهدف
الــواضــح ال ــذي وضـعـتــه لنفسها منذ
نشأتها :إقامة وطن للشعب اليهودي
في فلسطني».
الباحث ،الذي سبق وساهم بكتاباته

العاملون اللبنانيون في
القناة يتقيدون بالسياسة الصارمة
خوفًا من عمليات الصرف
فـ ــي صـ ـح ــف أمـ ـي ــركـ ـي ــة عـ ـ ـ ــدة ،ي ـجـ ّـمــل
االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي لـفـلـسـطــن ،بل
ي ـس ـت ـط ــرد فـ ــي إبـ ـ ـ ــداء إعـ ـج ــاب ــه ب ـهــذه
«ال ـح ــرك ــة» .فـعـلــى الــرغــم مــن بدايتها
«غ ـيــر امل ـب ـهــرة» عـلــى حــد تـعـبـيــره ،إال
ّ
أنـ ـه ــا ق ــام ــت ب ــإن ـج ــاز ع ـظ ـيــم ،طــارحــا
م ـس ـيــرة «ال ـص ـه ـيــون ـيــة» ك ـم ـثــال على
الـ ـح ــرك ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
الـ ـن ــاجـ ـح ــة ،ومـ ــؤسـ ــس ال ـص ـه ـيــون ـيــة
السياسية املعاصرة ثيودور هرتزل،
كـ ـمـ ـث ــال عـ ـل ــى ال ـ ــرج ـ ــل الـ ـ ـ ــذي تـ ـح ـ ّـدى
«س ـخ ــري ــة ال ـع ــال ــم» ون ـج ــح ف ــي وضــع
الحجر األســاس لدولة أنقذت اليهود
مــن «الـهـجـمــات ال ـبــربــريــة» و«م ـع ــاداة
ال ـســام ـيــة» املـتـفـشـيــة ف ــي املـجـتـمـعــات

األوروبية حينذاك.
يــؤكــد ت ــادرس املـبـهــور بالصهيونية
وإدراك ـ ـ ـهـ ـ ــا واس ـت ـغ ــال ـه ــا ل ـل ـت ـغ ـيــرات
االجـتـمــاعـيــة والـعـقــائــديــة والفلسفية
م ــن حــول ـهــا ،أن «ف ــي ن ـجــاح امل ـشــروع
ال ـص ـه ـيــونــي دروس ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ّـدة» ،واص ـف ــا
االحـتــال بـ «الحلم» الــذي تحقق عبر
وسـ ــائـ ــل س ـل ـم ـيــة بـ ـح ــت ،اخ ـت ـصــرهــا
ف ــي أرب ـع ــة أصـ ـع ــدة« :دعـ ــم اسـتـيـطــان
املــزارعــن ،والصناع ،والتجار اليهود
في فلسطني؛ تنظيم الوجود اليهودي
خ ـ ـ ـ ـ ــارج فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ف ـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــات
وم ـن ـظ ـمــات؛ تـقــويــة ال ـش ـعــور والــوعــي
اليهودي؛ البحث عن الدعم الحكومي
الـ ــدولـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــازم» .الـ ـب ــاح ــث امل ـص ــري
الــذي يصر على الدمج بني اليهودية
والصهيونية رغم ما يحمله املصطلح
األخير من عنصرية ،نسي أو تناسى،
العصابات اإلجرامية واإلرهابية التي
جيشتهم «ال ـحــركــة» الن ـت ــزاع األرض

مـ ــن أصـ ـح ــابـ ـه ــا ب ــال ـق ـت ــل وال ـت ـج ــزي ــر
والتنكيل والتشريد .كما نسي تادرس
أو تـنــاســى ،ال ــدور ال ــذي لعبته الــدول
الغربية في «تحقيق الحلم اليهودي»
وتحويل فلسطني إلى أكبر مستعمرة
غــرب ـيــة ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ـ ــط،
ك ـجــزء رئـيـســي مــن «ال ـن ـظــام الـعــاملــي»
عـقــب ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ،مـقــررًا
ب ـ ــدل ذل ـ ــك أن ي ـض ــع «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» فــي
خانة اإلنجاز الــذي حققته فئة دينية
مضطهدة.
ف ـ ــي الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة ،مـ ــوقـ ــف تـ ـ ـ ـ ــادرس مــن
الـصـهـيــونـيــة لـيــس مـفــاجـئــا ،ال سيما
أن ـ ــه يـ ـن ــال ث ـق ــة دوائ ـ ـ ـ ــر ص ـن ــع الـ ـق ــرار
األميركي ،وكان قد أدلى بشهادته أمام
مجلس الشيوخ األميركي فــي جلسة
اسـ ـتـ ـم ــاع ب ـع ــد ع ــام ــن مـ ــن اإلط ــاح ــة
ب ــال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري ال ـس ــاب ــق مـحـمــد
م ــرس ــي ،إلـ ــى ج ــان ــب امل ـت ـخ ـصــص في
الشؤون املصرية في «معهد واشنطن

على النت

حذار جرثومة أفيخاي
يا عرب الفضاء اإلفتراضيِ ...
أسامة نور الدين
ل ـط ــامل ــا ك ــان ــت هـ ـن ــاك ح ـ ــرب اعــام ـيــة
وتهديد بــن حــزب الله و«إســرائـيــل».
م ـ ـنـ ــذ ت ـس ـع ـي ـن ـي ــات ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن املـ ــاضـ ــي
وت ـل ـف ــزي ــون «امل ـ ـنـ ــار» وخ ـل ـفــه االعـ ــام
الحربي ال يفوتان فرصة من دون بث
فيديوهات في سياق الحرب النفسية
واالعالمية ضد الكيان وجيشه .وقد

ّ
يتملق المسلمين ،ويعايدهم
في يوم الجمعة
برع حزب الله في هذا املجال وللسيد
ن ـص ــرال ـل ــه ح ـص ــة االس ـ ـ ــد فـ ــي ق ـي ــادة
هــذه الـحــرب .حتى بــات املستوطنون
ي ـصــدقــون نـصــرالـلــه ال قــادت ـهــم .لعل
قـ ـم ــة هـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــرب ك ــان ــت فـ ــي ح ــرب
تـ ـم ــوز ،وفـ ــي ل ـح ـظــة ضـ ــرب ال ـب ــارج ــة
حــان ـيــت م ـقــابــل بـ ـي ــروت .ف ــي امل ـقــابــل،
لـ ـط ــامل ــا سـ ـع ــت «اس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل» الظـ ـه ــار
نفسها بــأنـهــا الـضـحـيــة ،وأن الـعــرب
ي ـع ـتــدون عـلـيـهــا وأن ح ـمــاس وح ــزب

الـلــه يقصفان «ال ـب ـلــدات االسرائيلية
ب ــالـ ـص ــواري ــخ» وي ـق ـت ــان «م ــواط ـن ــن
ّ
أب ــري ــاء» وأن «ج ـي ــش ال ــدف ــاع» يـقــوم
بالدفاع عن أرضه ضد االعتداءات.
لعبة الكراتني بــدأت قبل اسبوعني،
ع ـن ــدم ــا وج ـ ــه مـ ـق ــاوم ــون م ــن ح ــزب
ال ـل ــه رس ــائ ــل ع ـبــر ال ـك ــرات ــن لـلـعــدو
ّ
االس ــرائ ـي ـل ــي ،بـ ــأن م ـعــركــة ال ـج ــرود
ّ
ه ــي تـحـضـيــر مل ـعــركــة ال ـج ـل ـيــل ،وأن
م ـعــارك ال ـبــاديــة هــي تـمــريــن ملعركة
ص ـ ـحـ ــراء الـ ـنـ ـق ــبّ .
رد االس ــرائ ـي ـل ــي
ســري ـعــا ،ف ــي أك ـبــر م ـن ــاورة ل ــه ،على
هذه الكراتني ،عبر املتحدث باسمه
لالعالم العربي ،افيخاي ادرعــي .إذ
رفــع األخـيــر كرتونة مكتوب عليها
«إن تـجــرأتــم فــاجــأنــاكــم» .وســرعــان
م ــا ب ــدأت حـمـلــة الـسـخــريــة م ــن هــذه
الـصــورة .قــام أحــد الناشطني ،نبيل
نور الدين ،بوضع عبارات مضحكة
بدل عبارة افيخاي مثل «ال تلحقني
مخطوبة» وغيرها انتشرت كالنار
في الهشيم على وسائل التواصل.
وه ـنــا ك ــان ال ـج ــدال ب ــن كـثـيــريــن :هل
ن ـجــح اف ـي ـخــاي ف ــي ال ــوص ــول ال ــى ما
ّ
يــريــده بنشر صــورتــه؟ أم أن جمهور

لطوف ـ البرازيل

املقاومة نجح في جعله أضحوكة؟
ً
ل ـنـنــس ق ـل ـيــا الـ ـك ــرات ــن ،ون ـن ـظــر الــى
افعال افيخاي أخيرًا .افيخاي ادرعي،
ال ـض ــاب ــط ب ــرت ـب ــة ع ـق ـيــد ف ــي الـجـيــش
االسرائيلي الــذي قتل عشرات اآلالف
وه ـ ّـج ــر امل ــاي ــن ،ي ـع ـمــل ج ــا ّهـ ـدًا منذ
فترة ليصل الينا ويتقرب منا .ينشر

دع ــاء الجمعة ،ويهتم كثيرًا باظهار
عالقته املمتازة بالجنود املسلمني في
الجيش االسرائيلي.
في شهر رمضان  ،2016نشر فيديو له
يتحدث عــن االفـطــار الصحي .تحدث
ع ــن ال ـش ــورب ــة وال ـت ـم ــر ،وي ــا لـلـفــرحــة،
كــان هناك جنود مسلمون يجلسون

معه! ال يفوت فرصة تقربه من الوعي
الـعــربــي اال ويـسـتـغـلـهــا .مـنــذ يــومــن،
نـشــر «الـشـيــخ اف ـي ـخــاي» نـشــر صــورة
لــه عـبــارة عــن هدية مــن أحــد الحجاج
(ال ـلــه ال يـتـقـبــل) وغـيــرهــا مــن الـصــور
والفيديوهات التي ّتتعلق باملناسبات
االسالمية ،حتى إنــه تمنى للمصلني
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ثقافة وناس

ــها الحقيقي
لسياسات الشرق األدنى» إريك تراجر،
ّ
ال ـ ــذي أك ـ ــد ف ــي ش ـه ــادت ــه أن «ع ــاق ــات
م ـصــر ب ــإس ــرائ ـي ــل ه ــي الـ ـي ــوم األقـ ــوى
فــي تــاريــخ البلدين» وأن الـبــاد تحت
حـكــم عـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي «تضيق
الخناق على حـمــاس فــي غــزة مقارنة
بالدعم الذي كانت تحظى به حني كان
اإلخوان في الحكم».
وغالبًا ما يطرح مؤلف كتاب «خريطة
اإلسالميني املصريني» نفسه كمدافع
شـ ـ ــرس عـ ــن ح ـ ـقـ ــوق ا ًمل ـس ـي ـح ـي ــن فــي
في
ال ـشــرق األوسـ ــط ع ــام ــة ،واألق ـب ــاط ً
مـ ـص ــر ،وه ـ ــو واح ـ ــد م ـن ـه ــم ،خ ــاص ــة،
مؤكدًا في أكثر من مقابلة مع صحف
أميركية أن «الهجرة توفر مــاذًا آمنًا
لــأقـبــاط ،للفرار مــن املجتمعات التي
يعانون فيها االضـطـهــاد والتمييز».
ومـ ــن ض ـمــن م ــواق ــف تـ ـ ــادرس امل ـث ـيــرة
للجدل ،مــا كتبه على موقع «تويتر»
عقب قرارات الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب ،املتعلقة بالالجئني مــن جهة،
ومنع دخول املسلمني البالد من جهة
أخ ــرى .فــي مـعــرض ّ
رده على تغريدة
لـلـبــاحــث األم ـيــركــي مــن أص ــل مصري
مايكل وحيد حنا ،قال فيها «كمصري
أميركي وقبطي أرى أن هذه السياسة
مروعة أخالقيًا ...الالجئون جميعهم
يـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــون ح ـ ـ ــق ال ـ ـل ـ ـج ـ ــوء ب ـغ ــض
النظر عــن ديـنـهــم» ،اعتبر ت ــادرس أن
«األولوية يجب أن تمنح ألولئك األكثر
عرضة لالضطهاد».

 2006م ـقــاب ـلــة م ــع ف ــرن ــان ــدي ــز ،ال ــذي
يـشـغــل مـنـصــب مــديــر الــدبـلــومــاسـيــة
الـ ـع ــام ــة فـ ــي إدارة ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية
ّ
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،أكـ ـ ـ ــد ف ـي ـه ــا أن اإلع ـ ــام
ال ـع ــرب ــي ض ـح ـيــة «ال ـن ـف ــاق ال ـع ــرب ــي»،
مـعـتـبـرًا أن «ق ـن ــاة «الـ ـج ــزي ــرة» كــانــت
وس ـي ـلــة ل ـل ـتــرويــج ل ـح ــزب ال ـل ــه ،فيما
كـ ــان م ـس ــؤول ــون م ــن الـ ـ ــدول الـعــربـيــة
يقولون لألميركيني إننا قلقون تجاه
إي ــران فــي الخليج» .وصـ ّـب فرنانديز
ه ـج ــوم ــه ع ـل ــى ح ــرك ــة «ح ـ ـمـ ــاس» فــي
ً
فـلـسـطــن ،ق ــائ ــا« :أع ـت ـقــد أن حـمــاس
ً
كـ ـ ــارثـ ـ ــة ،فـ ـه ــم يـ ـضـ ـع ــون رج ـ ـ ـ ــا ه ـنــا
ً
ورج ــا ه ـنــاك ،ويـعـتـقــدون أن تحرير
فـلـسـطــن ي ـتــم ع ـبــر امل ـق ــاوم ــة ،لكنهم
ال ي ـس ـت ـخ ــدم ــون ق ــوت ـه ــم ال ـع ـس ـكــريــة
ض ــد إس ــرائ ـي ــل» ،م ــؤك ـدًا أن «ح ـمــاس
ليست جــزءًا من معسكر الـســام ،كما
ال يمكن أن تكون جــزءًا من املقاومة».
وحــول ما ُيقال عن تدخله في شؤون
اإلعــام العربي ،وخصوصًا القنوات
الفضائية الـعــربـيــة ،أج ــاب فرنانديز
«مــوق ـفــي م ـع ــروف وم ـع ـلــن إزاء قـنــاة
«الجزيرة» وغيرها ،ولكن ليس لدي
الـسـلـطــة ألن أفـ ــرض شـيـئــا عـلـيـهــا أو
على أي وسيلة إعــام عربية أخــرى»،
مـعـتــرفــا فــي الــوقــت نـفـســه بــأنــه يـقـ ّـدم
شـكــاوى للسلطات األميركية تتعلق
بظهور مــن ينتقدون ويـهــاجـمــون أو
يحرضون على الــواليــات املتحدة في
وسائل اإلعالم العربية.
والجدير بالذكر أنه في عام ّ 2008
سرب
مــوقــع «ويكيليكس» بــرقـيــة للسفارة
األم ـيــرك ـيــة ،نـقـلــت حـ ــوارًا بــن مساعد
الــرئ ـيــس ال ـس ــودان ــي آن ـ ــذاك مصطفى
عـثـمــان إسـمــاعـيــل ،وفــرنــانــديــز ،طلب
ف ـي ـهــا املـ ـس ــؤول الـ ـس ــودان ــي م ـســاعــدة
واشنطن لتسهل التطبيع مع إسرائيل
في حال اكتمال التطبيع مع الواليات
املتحدة نفسها.
وفــرنــانــديــز متهم بالعنصرية تجاه
العرب والنظر إليهم بدونية ،وانعكس
ذل ــك فــي أكـثــر مــن مــوقــف ،ك ــان آخــرهــا
ّ
ّ
رده على من شكك بمهنية ومصداقية
ق ـ ــرارات ال ـصــرف الـتـعـسـفــي للعاملني
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ف ــي «ال ـ ـح ـ ـ ّـرة» ،ح ــن ق ــال
ب ـس ـخ ــري ــة« :أع ـ ـلـ ــم أنـ ـك ــم ج ـم ـي ـعــا مــن
بـلــدان الـشــرق األوس ــط وأنـكــم غارقون
وم ــول ـع ــون ب ـن ـظــريــات املـ ــؤامـ ــرة ول ــذا
ّ
لست مندهشًا ...لكنني أؤكد لكم أن ال
مؤامرة هذه املرة».

فــي االق ـصــى ص ــاة مـقـبــولــة ،بطريقة
تجعل املشاهد ينساق معه ويعتبر
ّ
أن عملية اطالق ًالنار على املحتل في
االقصى كان خطأ!
ل ــم ي ـع ــد اف ـي ـخ ــاي عـ ـ ــدوًا نـ ـخ ــاف مـنــه
ومــن تـهــديــداتــه ،بــل يـبــدو أنــه لــم يعد
ي ـظ ـهــر أنـ ــه ع ـ ــدو .ه ــو ي ـب ــدو شخصًا
ل ـب ـق ــا مـ ـس ــامل ــا ،ال ي ـت ـف ــوه بــال ـش ـتــائــم
ألع ــدائ ــه ،ي ـحــب امل ـس ـل ـمــن ،يـعــايــدهــم
بيوم الجمعة بأعيادهم ،نتابعه على
ّ
تويتر ونتحجج بأن الغرض هو فقط
املتابعة .نبدأ بالتعليق ،أي التخاطب
املباشر معه ،وهو جل ما يريده ،هذا
الـتـخــاطــب امل ـبــاشــر ه ــو «االعـ ـت ــراف»،
ه ـ ــذا ال ـت ـخ ــاط ــب املـ ـب ــاش ــر هـ ــو نـســف
ملقولة السيد نصرالله «تفاوض غير
م ـبــاشــر» ،وه ــو نـســف ملــوقــف الشيخ
راغب حرب «املصافحة اعتراف» .وهو
مــا يــريــده االســرائ ـي ـلــي ،وس ـيــرد بكل
سرور على أي تعليق يختاره اذا كان
يخدم غاياته .هذا هو التطبيع .ليس
فقط باملعامالت التجارية والسفارات.
اسرائيل همها التطبيع مع الشعوب،
ال االنظمة.
اف ـي ـخــاي نــاجــح ف ــي تـلـمـيــع صــورتــه،

بتنا نستلطفه وننتظر مــا سيكتب
لنتفاعل معه .حملة جمهور املقاومة،
التي بدأتها التنسيقية بنشر الصور
كــانــت ج ـي ــدة ،ل ـكــن ف ــي امل ـقــابــل هـنــاك
سقطة كبيرة وهــي التفاعل املباشر
مع أدرعي.
ف ــي ت ـشــريــن األول (أكـ ـت ــوب ــر) ،2000
أسرت املقاومة اإلسالمية ثالثة جنود
اسرائيليني في مزارع شبعا ،وصادف
في اليوم نفسه استشهاد فلسطينيني
قــرب بوابة رامـيــة .بعد فترة قصيرة،
كــان الصحافي فــي جــريــدة «السفير»
خليل حرب يغطي مؤتمرًا عن البحر
امل ـت ــوس ــط ف ــي سـلــوفـيـنـيــا .وك ـ ــان في
املؤتمر صحافيان اسرائيليان ،اسم
سيلينغر .كتب
احــدهـمــا اس ــاف ب ــار ّ
ح ـ ــرب ف ــي «ال ـس ـف ـي ــر» أن ـه ـم ــا ح ــاوال
التقرب منه والحديث املباشر ،وظل
يتجنبهما ال ــى أن م ـ ّـد أحــده ـمــا يــده
م ـص ــاف ـح ــا .ي ـك ـمــل حـ ـ ــرب :نـ ـظ ــرت فــي
وج ـهــه لـعــل يــديــه ق ــد قـتـلــت اح ـ ـدًا من
االحـ ـب ــة ،ث ــم ت ــذك ــرت مـشـهــد الـشــابــن
الـشـهـيــديــن ف ــي رامـ ـي ــة ،ه ــل يـعـقــل أن
ي ـص ـب ــح الـ ـ ـ ــدم رخـ ـيـ ـص ــا وأمـ ـ ـ ــد ي ــدي
مصافحًا؟

اللبنانيون المتملقون للمدير
الجديد
مقال تادرس نال إعجاب العاملني في
ق ـنــاة «الـ ـح ــرة» ،ال سـيـمــا الـلـبـنــانـيــن.
ّ
مديرة البرامج في القناة ليلى البزي،
«أعجبت» باملقال على موقع «تويتر»،
ّ
عـلـمــا أن اب ـنــة بـنــت جـبـيــل الجنوبية
مـ ـت ــزوج ــة مـ ــن ال ـع ـم ـي ــد فـ ــي الـ ـح ــرس
ال ـج ـم ـهــوري ج ــوزي ــف جـ ــروش ،املقيم
ف ــي لـبـنــان وال ي ــزال ف ــي مـنـصـبــه .أمــا
منتج برنامج «الجهات األربع» شربل
أنطون ،الذي سبق أن عمل في «أل بي
سي» و«ام تي فــي» ،فأعاد نشر املقال
ع ـلــى امل ــوق ــع ن ـف ـســه .ووفـ ــق امل ـص ــادر،
ّ
ف ــإن الـعــامـلــن فــي «ال ـح ـ ّـرة» يتقيدون
بــالـسـيــاســة ال ـص ــارم ــة ال ـتــي وضـعـهــا
املدير الجديد ألبيرتو فرنانديز خوفًا
م ــن عـمـلـيــات ال ـص ــرف ال ـتــي شهدتها
القناة.
وكــانــت «األخ ـب ــار» قــد أج ــرت فــي عــام
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«توتة» نادين أبو زكي

شجرة شاهدة على عنفنا وحروبنا
روان عز الدين
أمــس ،انطلق عــرض «يوميات توتة» في «مسرح
املــديـنــة» لـنــاديــن أبــو زكــي بــالـتـعــاون مــع الــراقــص
وال ـك ــوري ـغ ــراف ال ـعــاجــي ج ــان ب ــول ميهانسيو.
تخوض نادين أبو زكي تجربتها املسرحية األولى،
لتضاف إلى املشاريع الفنية والكتابية التي ّقدمتها
في السابق .رئيسة تحرير «مجلة الحسناء» ،التي
كتبت سنة  2015مؤلفًا عن الناقد اللبناني الراحل
نزيه أبــو خاطر بعنوان «رج ــل املدينة الرهيب»،
تعمل فــي الـنـحــت ،كما أنـهــا دخـلــت عــالــم الفنون
التجهيزية واألدائية املعاصرة في عملها التفاعلي
«الرجاء (عدم) اللمس» قبل أعوام.
تـخـتـبــر أسـ ـت ــاذة الـفـلـسـفــة أدوات الـفـنـيــة كــافــة
إليـصــال أفـكــارهــا .وفــي «يوميات تــوتــة» (كتابة
وإخ ـ ـ ـ ــراج :ن ــادي ــن أبـ ــو زكـ ــي ـ ـ م ـس ــاع ــد م ـخــرج
وتصميم مالبس :بشارة عطالله) تجمع النص،
والتمثيل ،والرقص املعاصر (كوريغرافيا :جان
ب ــول مـيـهــانـسـيــو) ،واإلض ـ ــاءة (ع ــاء املـيـنــاوي)
واملــوس ـي ـقــى ال ـح ـيــة ال ـتــي يـعــزفـهــا طــونــي عـلـ ّـيــة
مباشرة على املسرح (مؤثرات صوتية وغيتار).
في النص الذي كتبته ،تتخذ أبو زكي من الحرب

تحضر هالة الشجرة الهندوسية
المليئة باألرواح ،وأبطال الميثولوجيا
اإلغريقية والرومانية
األهلية اللبنانية ـ رغــم غياب هويتها الواضحة
فــي الـعــرض ـ ـ ـ رمــزيــة لـلـمـمــارســات املــؤذيــة التي
تحكم عالقة اإلنسان بالطبيعة ،من وجهة نظر
بطلتها شجرة التوت (ضنا ميخائيل) .تحضر
ه ــال ــة ال ـش ـج ــرة ال ـه ـنــدوس ـيــة امل ـل ـي ـئــة ب ـ ـ ــاألرواح،
ه ــي نـفـسـهــا ش ـجــرة ال ـت ــوت ال ـتــي تـظـلــل أب ـطــال
املـيـثــولــوجـيــا اإلغــري ـق ـيــة وال ــروم ــان ـي ــة (قـصـيــدة
«ال ـ ـت ـ ـحـ ــوالت» ألوف ـ ـيـ ــد) ،ل ـت ـج ـعــل م ــن ال ـش ـجــرة
ال ـشــاهــدة عـلــى ال ـح ــروب ،وع ـلــى الـقـصــص التي
جمعتها أبــو زكــي مــن تـجــارب حقيقية ألنــاس
في عالقتهم مع الشجر .منذ البداية ،تحسم أبو
زكي ثنائية الخير والشر ،وقطبيهما ،ما يحدد
مسار العمل وينتقص من الشحن والتوتر فيه.
على الخشبة جذع شجرة ضخم .أمامه ّ
يتمدد
جسد ميهانسيو قبل أن يقف ويبدأ باملواجهة
بأطرافه .هناك ما يلوي جسده ،وما يدفعه إلى
االرتـ ـم ــاء عـلــى األرض ،ث ــم ال ـق ـيــام م ـج ــددًا عبر
ق ـفــزات أفــريـقـيــة .يــدخــل الـبـشــر مــن كــل صــوب،
ش ـبــاب ورجـ ــال وأط ـف ــال ون ـس ــاء .ت ــذوب حــركــة
الراقص ،قبل أن تختفي نهائيًا من الخشبة ،التي
ما إن وطئها البشر حتى سقطوا عليها مجددًا.

بهذه املشهدية الحركية البصرية ،يبدأ العرض،
بــرفـقــة اإلضـ ــاءة الــافـتــة لـعــاء امل ـي ـنــاوي .يتخذ
العمل خطني زمنيني ومكانيني مختلفني بني ما
هو مكشوف وما هو محجوب .بني عالم الشجر
الالمتناهي وعــالــم البشر ال ــذي تـقــوده سلسلة
محكمة من املــوت ثم الحياة ثم املــوت ثم الحياة
وثــم امل ــوت .شجرة الـتــوت هــي صلة الــوصــل بني
العاملني .تستعيد بالعربية الفصحى قصص من
مروا بجانبها ،بينما تؤدي عالقتها مع شجرة
الزنزلخت .لكن كــام شجرة التوت يقع أحيانًا
ف ــي مـطـبــات خـطــابـيــة بــاغ ـيــة ،ح ــن تـتـكـلــم عن
عناصر املاء والهواء والتراب ،عن مقدراتها التي
تفوق البشر ،عبر نص بقي عالقًا في املكتوب
ولم يصل إلى الشفوي .يستدعي حديث الشجرة
بـعــض املـشــاهــد املتقطعة وال ـفــاش ب ــاك للناس
الذين يتهاوون ،ويحتمون بهاُ ،ويقتلون ولنساء
يرتدين األس ــود ويـنــاديــن أسـمــاء مــن فقدن من
أقــربــائ ـهــن وأح ـب ــائ ـه ــن .أم ــا امل ـشــاهــد األخـ ــرى،
فتخص أم حليم (رويدا الغالي) التي تأتي لتكمل
ال ـســرد بــالـعــامـيــة ،وتـتـحــاور مــع شـجــرة الـتــوت.
مشاهد كهذه ،أسهمت أحيانًا في تشتيت البناء
الدرامي الذي نال منه املنحى املباشر للداللة إلى
ّ
يصحح األب البنه طريقة إمساك
الواقع ،كما حني
امل ـن ـشــار قـبــل أن يـقـطــع ال ـش ـجــرة .انـعـكــس هــذا
بشكل واضح على الرؤية اإلخراجية بشكل عام،
ما ّ
عمق االنفصال بني مناخي العرض بشكل
جذري ،وليس بما يخدم العرض .هكذا استمعنا
إل ــى الـقـصــص الــريـفـيــة ألم حليم مــع أب ــو حليم،
وليلة زواجهما ،وعالقة ابنها حليم مع ليلى قبل
أن «يخطئ معها رجــل آخــر ويتركها» .أطلقت
أم حليم على شجرتي دارهــا ،اسمي بيراموس
وتيسبي ،في داللة على أسطورة العاشقني التي
ألهمت «روميو وجولييت» لشيكسبير .تستثمر
أبو زكي األسطورة في أمكنة ّ
عدة من عرضها،
منها عــاقــة حليم ولـيـلــى تـحــت شـجــرة الـتــوت،
وهي ّ
قصة فرعية ،ثم في العالقة بني الشجرتني
نفسيهما .الرقص جزء أساسي من العرض ،هو
اللغة التي تتواصل فيها الشجرتان ،تعبران فيها
عن الحب واملوت .يرقص الراقصان ،لينتقال بنا
إلى عالم آخر ،العالم املخفي أي الغائب ،لكنه وفق
طرح أبو زكي ،هو العالم األكثر حضورًا وصالبة
واألط ـ ــول ب ـق ــاء .إن ــه األع ـل ــى حـيــث تـعـلــق ج ــذور
الشجرة املنقلبة في السماء ،كما تــردد شجرة
التوت نفسها.
«يوميات توتة» 20:30 :مساء اليوم والغد
ـ ـ «مـ ـس ــرح امل ــديـ ـن ــة» (الـ ـحـ ـم ــرا ـ بـ ـي ــروت).
لالستعالم.01/753010 :
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صورة
وخبر
خالل فعاليات «مهرجان
تورونتو السينمائي
الدولي» المستمر
غد األحد،
حتى بعد ٍ
حضرت الممثلة
األميركية هالي بيري
أخيرًا العرض العالمي
ّ
األول لفيلمها الجديد
( Kingsملوك ــ إخراج
التركية ــ الفرنسية
دينيز غامزي إرغوفن)
الذي يشاركها بطولته
البريطاني دانيال كريغ.
تدور قصة العمل
حول عائلة حاضنة في
جنوب وسط الواليات
المتحدة قبل أسابيع
معدودة من غرق
المدينة التي تسكن
فيها في أعمال عنف
عقب صدور الحكم في
قضية رودني كينغ
سنة  .1992وكينغ هو
سائق تاكسي أسود
اشتهر على صعيد
العالم إثر انتشار شريط
ّ
مصور يظهره وهو
ّ
يتعرض للضرب في آذار
(مارس)  1991على
أيدي ضباط قسم
شرطة في لوس
أنجليس ،الحقوه بسبب
قيادته ّ
السيارة بسرعة
زائدة! (جيوف روبينز ــ
أ ف ب)

لطفي السومي
ّ
يفند الرواية التوراتية
ّ
تنظم «دار النمر للفن والثقافة»
األربعاء املقبل ندوة حول كتاب
«التوراة في مواجهة علم اآلثار
والدراسات التوراتية» للطفي
السومي ،الذي ُي َع ّد املحاولة األجرأ
باللغة العربية لـ «إسقاط الرواية
التوراتية التي هيمنت على تاريخ
املنطقة عامة ،وتاريخ فلسطني
خاصة» .في هذا املوعد الذي يتخلله
ّ
سيحدثنا السومي
توقيع الكتاب،
عن إصداره وعن ّ
تسرب املرويات
التوراتية إلى العقل الديني املسيحي
واإلسالمي ،وكيف أصبحت
األساطير التوراتية «امللفقة هي
العباءة التي ّ
تسرب لنا بها هذه
املرويات».
إطالق كتاب «التوراة في مواجهة علم
اآلثار والدراسات التوراتية» :األربعاء 20
أيلول (سبتمبر) ـ  18:00ـ مسرح «دار
النمر» (كليمنصو ـ الحمرا /ط .)2الدعوة
عامة .لالستعالم01/367013 :

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
َ
راص ُد الموت
م
ِ

ٌ
ُ
ُ
ُ
حادث سير/
سرطان رئة /جلطة دماغية/
سكتة قلب/
انتحاري /حريق بسبب ّ
ّ
ّ
كهربائي في
تماس
تفجير
ِ
َ
ٌ
ُ
َ
ُّ
ٌ
ّ
َ
يقة عشب/
شاحن
هاتف خليوي /تسمم غامض بور ِ
ٍ
ٌ ِ
ٌ
ٌ
َ
ّ
إسالمي
يور
طلقة طائشة في عرس /طعنة من ِيد غ ٍ
ُ
تعجبه طريقتي في ّ
محب ِة املسيح/
مطران ال
خادم
أو
ٍ
ِ
ٌ
رحلة
ليلة سعيدة /سقوط طائرة في
انتحار في
ٍ
نهاية ٍ
ِ
ُم َ
رتج ٍلة لم تكن في الحسبان ..لزيار ِة أحفادي في
ِّ
القار ِة ّ
ّ
طريق
السيدة /متعثرًا بحصا ٍة صغيرة في
ِ
َ
عودتي إلى البيت /...أو حتى ّ
بسبب الخوف ،داخل
ميتًا
ِ
َ ُ
نتشل نفسي ِمنه...
كابوس لم أعرف كيف أ ِ
ُّ ٍ
ُ
َّ
َ
املوت هذه ،حذرتني منها أدمغة
احتماالت
كل
ِ
ِ
خرائط ْ
ّ
والفلكيني ّ
املوت.
وقر ِاء
األصحاب
ِ
ٌ ِ
ٌ
ٌ
احتمال وحيد (احتمال ِّ
ٌ
شائع ،اعتياديٌّ،
هي ،عسيرٌ،
َ
بال
متناو ِل
وفي
ِ
الكائنات ْجميعها) لم يخطر على ِ
َ
ُ
ٌ
ُّ
َ
ّ
َ
قائمة التنبؤات:
أحد؛ أو باألصح لم يشأ أحد إدراجه في
ِ
ْ ّ
أظل ّ
حيًا...
أن
ّ
ملياري وحش ،وخمسني مليار ّ
َ
داب ٍة،
حيًا ،مثلي مثل
وسمكة ودود ٍة
وطائر
وتسعة وثمانني تريليون حشر ٍة
ٍ
ٍ
ٍ
داعية حرب...
وداعية صال ٍة أو
ِ
ِ
َ
َ ّ
ّ
ٍّ
مليارات بشري خائف
سبعة
ْأن أظل حيًا ،مثلي مثل
ِ
ِ
َ
غير
سيواصلون ،إلى ما بعد هذه اللحظة ،وإلى ٍ
أمد ِ
معلوم،
َ
ّ َ َ َّ َ
َ
مسيرة موتهم االعتيادية املظفرة ...داخل الحياة.
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