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الحدث

دعت الفصائل
الفلسطينية
إلى تصعيد
المواجهات
خالل زيارة بنس
(أ ف ب)

على الغالف

واشنطن لتل أبيب :القدس والحائط الغربي ومستوطنات الضفة لكم

نار أميركية على «شرارة االنتفاضة»
قراري
يمضي األميركيون ،دون أدنى اعتبار للسلطة الفلسطينية ،و«حلفاؤهم» في خطواتهم وتصريحاتهم .فبجانب َ
يلمح هؤالء إلى خطوات إضافية؛ منها أن أسرلة حائط البراق لن تؤثر في عملية «السالم».
دونالد ترامب وزيارة نائبهّ ،
خطوات من المتوقع أن تزيد الغضب الفلسطيني ،وخاصة أن واشنطن ال تزال ُتغلق كل األبواب في وجه أي نوع من
«سلطة» لم توقف «التنسيق األمني» ،وتبحث عن مخرج يقيها ردة الفعل الشعبية...
«الحلول» ،حتى إن كانت على قياس ُ
الماضية في ِحراكها المتواصل
ت ــؤك ــد الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة
َ
يومًا بعد يوم َملكيتها أكثر من امللك
بالنسبة إلى إسرائيل وداعميها ،حتى
لو أدى ذلك إلى «إحراج» حلفائها من
دول «االع ـتــدال الـعــربــي» ،لكن أولوية
واش ـن ـطــن ه ــي ت ــل أب ـي ــب .ول ــو أرادت
األخـيــرة حائط الـبــراق (حائط املبكى
وف ــق الـتـسـمـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة) ،ترسل
اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس
لـ ـ ـل ـ ــوق ـ ــوف أمـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ّح ـ ــائ ـ ــط ب ـص ـف ـتــه
الــرس ـم ـيــة ،وت ــؤك ــد أنـ ــه ف ــي أي ات ـفــاق
تسوية سيكون الحائط الغربي تحت
السيادة اإلسرائيلية .وإذا أرادت تل
أبيب ضم مستوطنات الضفة وبسط
سيادتها عليها ،تساعدها واشنطن
في ذلك ،بل تؤكد على لسان سفيرها

في إسرائيل أن «املستوطنات ال تشكل
عائقًا أمام عملية السالم».
ب ـب ـســاطــة ،ك ــل م ــا ت ـت ـم ـنــاه إس ــرائ ـي ــل،
فإن واشنطن مستعدة لتقديمه .هذه
الحقيقة الـتــي دوم ــا تتغاضى عنها
دول «االعـ ـ ـت ـ ــدال» ال ـع ــرب ــي والـسـلـطــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،لـكـنـهــا ص ـ ــارت ال ـيــوم
ً
واقعًا ثقيال تحرجهم أمــام شعوبهم.
ورغـ ـ ـ ــم مـ ـح ــاوالتـ ـه ــم رد بـ ـع ــض م ــاء
وجوههم عبر مشاريع قــوانــن تقدم
إلــى مجلس األمــن الــدولــي تدين قــرار
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب،
فـ ــإن ب ـ ــاده تـنـتـظــرهــم ب ـحــق الـنـقــض
«الـفـيـتــو» الـجــاهــز دائـمــا ملنع أي كان
من اتخاذ أي خطوة ضد إسرائيل.
ه ـك ــذا ،ال تـ ــزال الـصـفـعــات األمـيــركـيــة

تـ ـت ــوال ــى واحـ ـ ـ ــدة ت ـل ــو أخـ ـ ـ ــرى ،فـبـعــد
اع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراف ت ـ ــرام ـ ــب م ـ ـنـ ــذ أسـ ـب ــوع ــن
بالقدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي،
ق ــال م ـس ــؤول ف ــي اإلدارة األم ـيــرك ـيــة،
الـ ـجـ ـمـ ـع ــة املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،إن ـ ـ ــه «ال ي ـم ـكــن
ت ـص ــور س ـي ـنــاريــو الت ـف ــاق س ــام بني
اإلسرائيليني والفلسطينيني دون أن
يكون الحائط الغربي (حائط البراق)
في القدس تابعًا إلسرائيل» .وأضاف
ذلــك امل ـســؤول أن ب ــاده «ت ــرى وجــوب
أن يبقى حائط املبكى تحت السيادة
اإلســرائـيـلـيــة فــي أي تسوية للصراع
مع الفلسطينيني».
بعد هــاتــن الصفعتني ،قــالــت مصادر
أميركية ،كما نقلت صحيفة «إسرائيل
الـ ـ ـي ـ ــوم» ،أن «ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس مــاي ـكــل

«مواجهة» ديبلوماسية ضعيفة في مجلس األمن
ّقدمت مصر ،بالنيابة عن السلطة ّالفلسطينية ،مشروع قرار
فــي مجلس األم ــن الــدولــي يطالب ب ــأل يـكــون «ألي تغيير في
وضــع القدس أي مفعول قانوني ،و(أنــه) يجب إبطاله» ،وذلك
ردًا على القرار األميركي .وطرحت مصر مشروع القرار أول
من أمس ،فيما قال ديبلوماسيون إن املجلس يمكن أن يصوت
عليه اعتبارًا من االثنني (اليوم).
ويــؤكــد م ـشــروع ال ـقــرار أن ال ـقــدس قضية «يـجــب حلها عبر
امل ـف ــاوض ــات» ،كــذلــك عـ ّـبــر ال ـطــرح امل ـصــري «ع ــن أس ــف شديد
لـلـقــرارات األخ ـيــرة بـخـصــوص وضــع ال ـقــدس» ،مــن دون ذكــر
إعــان تــرامــب تحديدًا .ويـشـ ّـدد املـشــروع على أن «أي قــرارات
وأعمال تبدو كأنها ّ
تغير طابع القدس أو وضعها أو تركيبتها
الـسـكــانـيــة لـيــس لـهــا أي مـفـعــول قــانــونــي ،وه ــي بــاطـلــة ويجب
إلغاؤها» ،في وقت أكد فيه ديبلوماسيون أن الواليات املتحدة
ستستخدم حق النقض (الفيتو).
فــي املقابل ،قــال السفير اإلسرائيلي فــي األمــم املتحدة ،دانــي
دان ــون ،إنــه «يدين بشدة» مشروع الـقــرار ،معتبرًا أنــه محاولة

من «الفلسطينيني إلعادة اختراع التاريخ» ،ومضيفًا أنه «ليس
هناك أي تصويت أو نقاش يمكن أن ّ
يغير واقع أن القدس كانت
وستظل عاصمة إسرائيل».
ويدعو مشروع القرار كل الدول إلى االمتناع عن فتح سفارات
لها في القدس وعــدم االعـتــراف بــأي إج ــراءات تخالف قــرارات
األمم املتحدة حول وضع املدينة .وسعت السلطة إلى أن ينص
م ـشــروع ال ـق ــرار عـلــى الـطـلــب مـبــاشــرة مــن اإلدارة األمـيــركـيــة
التراجع عــن قــرارهــا ،لكن بعض حلفاء الــواليــات املتحدة في
مـجـلــس األمـ ــن ،بـيـنـهــم بــريـطــانـيــا وفــرن ـســا وم ـصــر وال ـيــابــان
ـاس جدًا وأصــروا على
وأوكرانيا ،تحفظوا عن إصــدار نص قـ ٍ
َّ
املسودة املقترحة يجب أن تؤكد مجددًا املوقف الــوارد في
أن
ً
الـقــرارات املــوجــودة أصــا .ومــن املتوقع أن تلجأ رام الله بدعم
من الــدول اإلسالمية إلى الجمعية العامة لألمم املتحدة لتبني
قرار يرفض القرار األميركي ،إذا استخدمت الواليات املتحدة
«الفيتو» في مجلس األمن.
(األخبار)

دعت «فتح» إلى
يوم غضب ،و«حماس»
للتصدي للزيارة
ّ
بكل الطرق

بنس ،الذي سيصل إلى تل أبيب (ليل
الثالثاء ـ األربعاء) سيقدم على خطوة
عملية ّ
تكرس اعتراف واشنطن بحائط
امل ـب ـكــى ك ـج ــزء م ــن إس ــرائـ ـي ــل ،بــإعــان
زيــارتــه للمكان زي ــارة رسمية بصفته
ن ــائ ـب ــا ل ـل ــرئ ـي ــس» .وق ــال ــت الـصـحـيـفــة
إن «خ ـطــوة بـنــس ســابـقــة مــن نــوعـهــا،
فالواليات املتحدة قالت (قبل ذلك) إن
زي ــارة تــرامــب وأف ــراد عائلته للحائط
خ ـ ــال وجـ ـ ـ ـ ــوده ف ـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل (ق ـب ــل
شهور) كانت بمنزلة زيارة خاصة».
أم ــا ع ــن الـتـقـيـيــم األم ـي ــرك ــي ل ــرد فعل
الـ ـشـ ـع ــوب ال ـع ــرب ـي ــة والـ ـع ــاملـ ـي ــة عـلــى
ال ـخ ـط ــوات االس ـت ـف ــزازي ــة ،ف ــذل ــك غير
م ـهــم ،وف ــق سـفـيــر واش ـن ـطــن ل ــدى تل
ّ
أبـيــب ،ديفيد فــريــدمــان ،الــذي قلل في
مقابلة أجرتها معه صحيفة «ميكور
ريـ ـش ــون» ،م ــن أه ـم ـيــة االح ـت ـجــاجــات
ال ـعــامل ـيــة ع ـلــى ق ـ ــرار ت ــرام ــب ،م ـش ـ ّـددًا
على أن «اإلدارة األميركية لن تتراجع
عـ ـ ــن م ــوقـ ـفـ ـه ــا بـ ـسـ ـب ــب ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات
واالح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات الـ ـت ــي ت ـف ـج ــرت فــي
أعـ ـق ــاب ال ـخ ـط ــوة الـ ـت ــي أقـ ـ ــدم عـلـيـهــا
ترامب».
ويـ ـتـ ـص ــرف األمـ ـي ــركـ ـي ــون بـمـقـتـضــى
أن مـ ــا يـ ـج ــري فـ ــي ف ـل ـس ـط ــن م ـج ــرد
ف ـ ــورة غ ـضــب س ـت ـهــدأ ب ـعــد أســاب ـيــع،

وأن عملية التسوية مستمرة .وقــال
م ـســؤول كـبـيــر فــي اإلدارة األمـيــركـيــة
إن مبعوث ترامب للسالم في الشرق
األوســط ،جيسون غرينبالت ،سيزور
غ ـ ـ ـدًا تـ ــل أبـ ـي ــب «إلجـ ـ ـ ـ ــراء مـ ـح ــادث ــات
متعلقة بـمـســاعــي ال ـس ــام» .وأوض ــح
أن غــريـنـبــات سيجتمع مــع مبعوث
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ــاص إل ــى
الشرق األوســط ،فرناندو جنتيليني،
وسيبقى حتى زيــارة مايك بنس .أما
األخـيــر ،فستشمل جولته فــي الشرق
األوسـ ـ ـ ـ ــط م ـ ـصـ ــر .وقـ ـ ـ ــال مـ ـس ــؤول ــون
أميركيون إن بنس «سيناقش خالل
زيــارتــه اضـطـهــاد املسيحيني وكــذلــك
القرار بشأن القدس والتصدي إليران
وه ــزيـ ـم ــة ت ـن ـظ ـيــم داعـ ـ ــش وم ـكــاف ـحــة
الفكر املتطرف».

ترحيب إسرائيلي واستنكار
فلسطيني
ف ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي ل ــوص ــول ــه الـ ــى تل
أب ـ ـيـ ــب ،مـ ــن امل ـ ـقـ ــرر أن ي ـل ـت ـقــي نــائــب
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي رئ ـيــس الـحـكــومــة
بنيامني نتنياهو فــي مكتب األخير
فــي الـقــدس ،وأن يلقي كلمة فــي وقت
الحق من اليوم نفسه أمام الكنيست،
حيث أعلن النواب العرب مقاطعتهم
ال ـك ـل ـم ــة «م ـ ــن أج ـ ــل إيـ ـ ـص ـ ــال رس ــال ــة
واضحة إلى اإلدارة األميركية وللعالم
ب ــأن هـنــاك مــواطـنــن هـنــا يـعــارضــون
بشدة إعــان تــرامــب» ،قبل أن يتناول
ال ـغــداء مــع نتنياهو وزوج ـتــه س ــارة.
ومن املقرر أن يزور بنس يوم الجمعة
املـقـبــل مـتـحــف «ي ــد فــاش ـيــم» لتخليد
ذكــرى املـحــرقــة ،وكــذلــك رئيس الدولة
رؤوف ـ ــن ريـفـلــن ف ــي مـقــر إقــام ـتــه في
املدينة املحتلة أيضًا.
وألـغـيــت زي ــارة بنس للضفة املحتلة
ب ـع ــد إع ـ ـ ــان ال ـس ـل ـط ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
رف ـض ـه ــا اس ـت ـق ـب ــال ــه ،ك ـم ــا أع ـل ــن ذل ــك
فــي وق ــت ســابــق كــل مــن شـيــخ األزه ــر
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الحدث
اإلم ــام أحـمــد الـطـيــب وبــابــا الكنيسة
ال ـق ـب ـط ـي ــة ال ـ ـب ـ ـطـ ــريـ ــرك ت ـ ــواض ـ ــروس
الـ ـث ــان ــي .وف ـ ــي م ـقــاب ـلــة م ــع صـحـيـفــة
«تايمز أوف إسرائيل» ،قال مستشار
عباس للشؤون الدبلوماسية مجدي
ال ـ ـخـ ــالـ ــدي« ،ل ـ ــن ي ـت ــم االجـ ـتـ ـم ــاع مــع
أي مـ ـس ــؤول م ــن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة
مل ـنــاق ـشــة ال ـس ــام ب ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن
واإلســرائ ـي ـل ـيــن ،ألن رئ ـيــس السلطة
كـ ــان واض ـح ــا ج ـ ـدًا ف ــي هـ ــذا ال ـش ــأن»،
كـمــا أفـ ــاد ب ــأن غــريـنـبــات «ل ــم يطلب
االجتماع بالفلسطينيني».
وبينما دع ــت حــركــة «ف ـتــح» إل ــى يــوم
غـ ـض ــب م ـ ــع م ـ ـجـ ــيء نـ ــائـ ــب ال ــرئ ـي ــس
األميركي ،قالت «حماس» في بيان ،إن
هذه الزيارة «تأتي لفرض واقع جديد
ف ــي الـ ـق ــدس» ،م ـش ــددة عـلــى أن «ه ــذه
الــزيــارة ستمثل تحديًا أمــام شعبنا،
وع ـ ـلـ ــى الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ش ـع ـب ـي ــا ورس ـم ـي ــا
رفضها والــوقــوف في وجهها بشتى
السبل».
كـ ــذلـ ــك ،ق ـ ــال م ـ ـسـ ــؤول «ح ـ ـمـ ــاس» فــي
الـ ـخ ــارج ،مــاهــر صـ ــاح ،إن «اع ـت ــراف
ت ــرام ــب ...لــن ُيـغـ ّـيــر شـيـئــا مــن حقائق
األمور ،منبهًا إلى أن «من أشعل النار،
عـلـيــه أن يتحمل لـهـيـبـهــا» .وأض ــاف:
«م ــا ت ــرون ــه الـ ـش ــرارة األولـ ـ ــى ،وال ـنــار
قادمة لتحرقكم».
ثان ،اجتمع أمس محمود
على صعيد ٍ
عباس في العاصمة القطرية مع األمير
تميم بن حمد ،قبيل عودة عباس إلى
الضفة .ووفــق البيان الرسمي ،بحث
االج ـت ـمــاع «آخ ــر ال ـت ـط ــورات املتعلقة
بالقضية الفلسطينية» ،فيما حضره
عن الجانب الفلسطيني رئيس «هيئة
الـ ـ ـش ـ ــؤون املـ ــدن ـ ـيـ ــة» ح ـس ــن ال ـش ـي ــخ،
ورئـيــس االسـتـخـبــارات العامة الـلــواء
ماجد فرج.

استعدادات أمنية ومواجهات
مستمرة
على الصعيد امليداني ،بدأت األجهزة
األمـ ـنـ ـي ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة االسـ ـتـ ـع ــداد
لزيارة بنس ،وذلــك بعد دعــوة «فتح»
إلـ ــى «إغ ـ ـ ــاق الـ ـط ــرق االل ـت ـف ــاف ـي ــة فــي
وجـ ــه امل ـس ـتــوط ـنــن االثـ ـن ــن (الـ ـي ــوم)
والخميس املـقـبــل» .وأعلنت الشرطة
اإلسرائيلية أن قــائــد منطقة الـقــدس،
ي ـ ـ ــورام ه ـل ـي ـفــي ،س ـي ـتــولــى اإلشـ ـ ــراف
على عمليات التأمني ،وهــو أمــر نادر
الـحــدوث ،كما ستجهز الشرطة غرفة
عمليات في فندق «امللك داود» حيث
سيقيم بنس وزوجته.
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ـعـ ــدو
أن عـ ـن ــاص ــر مـ ــن «حـ ـ ـ ــرس ال ـ ـحـ ــدود»
اإلسرائيلية أوقفوا شابًا عند مدخل
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة ف ــي الـضـفــة بعد
«االشـ ـتـ ـب ــاه ب ــوج ــود قـنـبـلــة مــربــوطــة
بجسده» .وقــالــت الشرطة إن «خبراء
املتفجرات عملوا على تفكيك القنبلة
املشبوهة ،كما عثر على جسم مشبوه
آخر في معطف املشتبه فيه ...وهو من
سكان مخيم جنني».
ميدانيًا ،يستمر اقتحام املستوطنني
لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـج ــد األق ـ ـ ـصـ ـ ــى فـ ـ ــي ظـ ـ ــل ع ـيــد
«األنـ ـ ـ ـ ــوار» الـ ـيـ ـه ــودي ،إذ اق ـت ـح ــم 91
م ـس ـت ــوط ـن ــا املـ ـسـ ـج ــد مـ ــن جـ ـه ــة ب ــاب
املـغــاربــة بـحــراســة مـشــددة مــن شرطة
االحـ ـ ـت ـ ــال ال ـ ـخـ ــاصـ ــة .وفـ ـ ــي ال ـض ـف ــة،
أص ـي ــب ع ـش ــرات ال ـط ـل ـبــة وامل ــواط ـن ــن
بـ ــاالخ ـ ـت ـ ـنـ ــاق ف ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات أم ــس
داخــل ومحيط حــرم جامعة فلسطني
ال ـت ـق ـن ـيــة «خ ـ ـضـ ــوري» ف ــي ط ــول ـك ــرم،
شمال الضفة .كــذلــك ،أصيب عــدد من
امل ــواط ـن ــن ف ــي م ــواج ـه ــات ف ــي مخيم
ال ـ ـ ـفـ ـ ــوار ج ـ ـنـ ــوب مـ ـح ــافـ ـظ ــة ال ـخ ـل ـيــل
(جنوب).
أم ــا فــي غ ــزة ،فــأعـلـنــت وزارة الصحة
إص ــاب ــة خ ـم ـســة م ــواط ـن ــن بــرصــاص
جـ ـي ــش االح ـ ـت ـ ــال خـ ـ ــال م ــواجـ ـه ــات
ع ـل ــى أطـ ـ ـ ــراف ش ـ ــرق الـ ـقـ ـط ــاع ،مـنـهــم
حالة خطيرة .ووفــق ال ــوزارة ،وصلت
الـحـصـيـلــة ف ــي غـ ــزة ح ـتــى أمـ ــس إلــى
استشهاد ستة مواطنني وإصابة 535
آخرين بجروح ،منهم سبعة بحاالت
خطيرة.
إلى ذلك ،قالت وسائل إعالم إسرائيلية
إن صـفــارات اإلن ــذار ّ
دوت فــي مجلس
م ـس ـتــوط ـنــات س ــاح ــل ع ـس ـق ــان ،بعد
إطالق صواريخ من غزة.
(األخبار)
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زيارة أميركية بمفاعيل تصعيدية

تجسد الزيارة طموحات نتنياهو الذي رحب بها خالل جلسة الحكومة أمس (أ ف ب)
ّ

علي حيدر
ّ
تــتـســم زيـ ــارة نــائــب الــرئـيــس األمـيــركــي،
مايك بنس ،املرتقبة للكيان اإلسرائيلي،
خـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ب ـخ ـص ــوص ـي ــة
تـ ـتـ ـج ــاوز فـ ــي أبـ ـع ــاده ــا مـ ـج ــرد كــون ـهــا
امتدادًا لزيارات مشابهة لها في مراحل
ّ
ســابـقــة .ومـمــا يـعــزز هــذه الخصوصية،
أن بـنــس يعتبر فــي واشـنـطــن مهندس
االع ـت ــراف بــالـقــدس عــاصـمــة إلســرائـيــل،

وم ــن هـنــا لــم يـكــن صــدفــة ظ ـهــوره خلف
الرئيس تــرامــب لــدى إعــانــه بخصوص
القدس .وتعكس زيارته في ظل املواقف
األمـيــركـيــة املـتــوالـيــة (املــوقــف مــن حائط
ال ـ ـبـ ــراق ف ــي ك ــون ــه جـ ـ ــزءًا م ــن إس ــرائ ـي ــل
ب ـعــد إع ـ ــان الـ ـق ــدس) إص ـ ـ ــرارًا أمـيــركـيــا
عـلــى تـجــاهــل ردود الـفـعــل الفلسطينية
وال ـع ــرب ـي ــة واإلس ــامـ ـي ــة ،إزاء ال ـق ــدس،
وم ـحــاولــة لـتـكــريــس الـسـقــف الـسـيــاســي
الذي تسعى إدارة ترامب إلى فرضه في

كان يفترض أن تكون
الزيارة تتويجًا لمسار
بدأ مع إعالن ترامب

أي مفاوضات الحقة.
ّ
وس ـت ـش ــكــل الـ ــزيـ ــارة م ـنــاس ـبــة إضــاف ـيــة
ل ـت ـع ـب ـيــر إدارة تـ ــرامـ ــب عـ ــن «تـمـسـكـهــا
بـ ــال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــا إزاء الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدس ع ــاصـ ـم ــة
إلس ــرائ ـي ــل» ،وت ـحــدي ـدًا بـعــد سـيــل ردود
ال ـف ـع ــل ال ــدولـ ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـي ــة .وم ـ ــع أن
مـثــول بنس أمــام الكنيست إللـقــاء كلمة
ّ
مفترضة ،سيشكل منصة إلطالق مواقف
داعـ ـم ــة إلس ــرائـ ـي ــل ف ــي م ـق ــاب ــل الـ ـح ــراك
ال ـش ـع ـبــي الـفـلـسـطـيـنــي واملـ ــواقـ ــف الـتــي
تــوالــت بـعــد إع ــان ال ـقــدس .لـكــن زيــارتــه
لحائط البراق ،في هذا التوقيت بالذات،
ستختلف فــي رسائلها عــن كــل زي ــارات
املسؤولني األميركيني لهذا املكان ،وهو
ّ
م ــا س ـي ـشــكــل ت ـح ــدي ــا إض ــاف ـي ــا لـ ـ ــإرادة
الفلسطينية ،تـحــديـدًا ،على املستويني
الرسمي والشعبي .مع ذلــك ،ال يستبعد
مـ ــراق ـ ـبـ ــون إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــون ،ب ــاالس ـت ـن ــاد
إل ــى ت ـجــارب سـيــاسـيــة ســاب ـقــة« ،وج ــود
اتصاالت أميركية مع الفلسطينيني من
وراء الكواليس ،انطالقًا من أن السلطة
ت ـ ــدرك أن ال ب ــدي ــل لـ ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة
كوسيط في عملية التسوية»!
ّ
تجسد هــذه الــزيــارة طـمــوحــات حكومة
بنيامني نتنياهو ،خاصة أنها تتناغم
ف ــي دالالت ـه ــا م ــع سـيــاســاتـهــا املـتـشــددة
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـس ـ ــار ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــة مـ ـ ــع ال ـس ـل ـط ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة .عـلــى ه ــذه الـخـلـفـيــة ،أتــى
ترحيب نتنياهو ،أمام جلسة الحكومة،
لـ ـق ــدوم ال ـض ـي ــف األمـ ـي ــرك ــي« ،ب ـح ـف ــاوة
ب ــال ـغ ــة» .ووص ـف ــه بــأنــه «ص ــدي ــق عظيم
لــدولــة إســرائـيــل وصــديــق عظيم ملدينة
الـقــدس» .وإدراك ــا منه للرسائل الكامنة
في هذه الزيارة وما سبقها من خطوات
وم ــواق ــف ،عـ ّـبــر نـتـنـيــاهــو ع ــن «ت ـقــديــره
ال ـخــاص لـلــرئـيــس تــرامــب وإدارت ـ ــه على
عــزم ـه ـمــا وزع ــام ـت ـه ـم ــا ف ــي الـ ــدفـ ــاع عــن
ال ـح ـق ـي ـقــة ال ـخ ــاص ــة ب ــإس ــرائ ـي ــل ،وع ـلــى
حزم تصديهم للمحاوالت الهادفة نحو
اسـتـخــدام األمــم املتحدة منبرًا ملجابهة
إسرائيل وعلى تأييدهم العام لنا».
بـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب ره ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــات األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
واإلســرائـيـلـيــن ،وآمــالـهــم ،كــان يفترض
أن ت ـك ــون الـ ــزيـ ــارة ت ـتــوي ـجــا احـتـفــائـيــا
ً
مل ـس ــار ب ــدأ م ــع إعـ ــان ت ــرام ــب ،وم ــدخ ــا
لـ ـت ــرتـ ـي ــب م ـف ــاع ـي ـل ــه الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ب ـمــا
ينسجم مــع مــا كــان مخططًا .لكن ردود
الفعل الفلسطينية والعربية ،ومعهما
االسـ ـتـ ـي ــاء الـ ــدولـ ــي م ــن ه ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة،
حالت دون هذه اآلمــال ،وهو ما انعكس
أي ـض ــا ف ــي تـ ـق ــدي ــرات األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة
اإلسرائيلية الـتــي بــاتــت «تـجــد صعوبة
فــي الـقــول إلــى أيــن يتجه مـســار العنف،
إلى خمود أو إلى تجديد نحو تصعيد»،
كما نقلت صحيفة «معاريف» .ومع أنهم
في املؤسسة األمنية ما زالوا يتمسكون
ًّ
بفرضية أن كل من حماس والسلطة غير
معنيتني بمواجهة واسعة مع إسرائيل،
ّ
وهــو مــا يشكل أســاس تقديراتهم التي
تـسـتـبـعــد مــواج ـهــة واسـ ـع ــة .لـكـنـهــم في
الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،ي ـخ ـش ــون مـ ــا ي ـس ـمــونــه
«حـســابــات خاطئة» لــدى حــركــة حماس
وفصائل املـقــاومــة ،وهــو مــا يعني أنهم
ب ــات ــوا يـ ـ ــرون أن مـ ـس ــار االح ـت ـج ــاج ــات
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،بـمـخـتـلــف مـسـتــويــاتـهــا،
ت ـت ــواص ــل ت ـص ــاع ــدي ــا ،وال ي ـ ــرون حـتــى
اآلن إمكانية انكفائها .رغــم ذلــك ،تجدر
اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن ه ـن ــاك ره ــان ــات ُي ـعـ َّـبــر
عنها ،هنا وهناك ،حول إمكانية حصول
ض ـغ ــوط إق ـل ـي ـم ـيــة ت ـه ــدف إلـ ــى اح ـت ــواء
االحـتـجــاجــات الـشـعـبـيــة ،وكـبــح املــوقــف
الفلسطيني املعارض.
ف ــي ه ــذه األجـ ـ ــواء ،ل ــم ت ـعــد زي ـ ــارة نــائــب
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي مـحـطــة تـقـلـيــديــة في
سياق العالقات العامة بني الطرفني ،بل
محطة فــي سـيــاق تصعيدي أمـيــركــي ،ال
يقتصر فيها طابع التحدي على زيــارة
حائط ال ـبــراق ،بــل إن الحديث املتواصل
عــن مـســاعــي دف ــع الـتـســويــة ان ـطــاقــا من
ّ
ال ــوق ــائ ــع امل ـف ــروض ــة ف ــي الـ ـق ــدس ،يشكل
إصـ ـ ـ ـ ـ ــرارًا عـ ـل ــى مـ ـح ــاول ــة كـ ـس ــر اإلرادة
الفلسطينية والعربية ،بمن فيها السلطة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وزرع ال ـي ــأس ف ــي نـفــوس
الشعب الفلسطيني من إمكانية تحقيق
أي نتائج مرجوة على هذا الصعيد.
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يقفز إلى الواجهة كتاب رشيد الخالدي األخير «عرابو الخداع» عن الرعاية األميركية المخادعة لعملية التسوية منذ نصف
قرن .وجاهة العودة تكمن في التأتأة التي أصابت الكالم العربي الرسمي الذي ال يجد ما يقوله في خديعة الوسيط
تبخر «نزاهته» .ورشيد الخالدي نموذج معاصر للمثقف العضوي ،أي المثقف الملتزم
األميركي ،سوى إبداء األسى على ّ
قضية تحرر شعبه من االستعمار االستيطاني الصهيوني ،مع االحتفاظ بالمسافة النقدية الضرورية عند تحليل وتقييم
التطورات المرتبطة بالقضية أو أداء القوى الناطقة باسمها أو المدافعة عنها .الخالدي الذي لم يولد في مدينة أجداده
كرس كل عمله األكاديمي ومحاضراته في الجامعات ومراكز
القدس ،بل في نيويورك وفي عام النكبة (ّ ،)١٩٤٨

رشيد الخالدي
● ترامب ّيلبي رغبات حلفائه وقاعدته االنتخابية
ضم ربع الضفة
● القرار األميركي يتيح إلسرائيل ّ
● التقاطع بين السعودية وإسرائيل ليس جديدًا
ّ
من العنوان الذي يحتله رشيد الخالدي
في واشنطن ،يعاين الرجل عن قريب
النقاش الدائر اليوم ،بعد اعتراف دونالد
ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل .هل
اتخذ الرئيس األميركي قــراره وحيدًا،
أم أنــه جــزء من سياسة جديدة إلدارة
بالده ،لها عالقة ببناء تحالف إقليمي
ف ــي وجـ ــه إيـ ـ ـ ــران .ي ـس ـت ـعــن ال ـخ ــال ــدي
بـمـصـطـلـحــات عـلــم الـنـفــس ل ـشــرح ما
جرى في سياق اتخاذ هذا القرار« :هناك
نــوع مــن االنفصام داخــل هــذه اإلدارة،
ألن الرئيس منقطع كليًا ّ
عما يسمى
الدولة العميقة ،أي الجيش واملخابرات
الخارجية ،وبرأي هذا الفريق إن القرار
لم يكن ضروريًا .ال يعني ذلك ّأنه اتخذ
قراره منفردًا .بالعكس ،فهو يمثل تيارًا
قــويــا جــديـدًا فــي السياسة األميركية،
وهــو تـيــار صهيوني متشددّ ،
يتكون
م ــن ج ـن ــاح ــن :األول ي ـضــم املـتـمــولــن
الكبار ،أمثال شلدون إدلسون وحاييم
سابان ،والعديد من األثرياء الصهاينة
ال ــذي ــن ي ــدع ـم ــون الـ ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري
بشكل خ ــاص .أمــا الـتـيــار اآلخ ــر ،فهو

املسيحي اإلنجيلي الصهيوني الذي ال
تعوزه القوة وال الحضور في الواليات
الجنوبية .لعب هذان التياران دورًا مهمًا
ج ـدًا فــي تـكــويــن الـسـيــاســة األمـيــركـيــة
وتــوجـيـهـهــا مـنــذ ب ــداي ــة عـهــد الــرئـيــس
ّ
استردا حيويتهما
دونالد ترامب ،وقد
مع وصوله إلى البيت األبيض».
ي ـخ ـتــرق ه ـ ــذان الـ ـتـ ـي ــاران املــؤس ـســات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة مـ ـن ــذ زم ـ ـ ـ ــن ،وال ي ـم ـثــل
ح ـضــوره ـمــا ف ــي ع ـهــد ت ــرام ــب حــدثــا
ج ــدي ـدًا« ،ن ـعــم ،لـكــن ال ــدول ــة الـعـمـيـقــة ال
توافق على هذا القرار ،ألنها إذا كانت
تــريــد مــواجـهــة إي ــران مثلهما ،إال أنها
تــريــد أن تفعل ذلــك بطريقة مسؤولة،
وبــرأي ـهــا يـخــاطــر ق ــرار دون ــال ــد تــرامــب
وبنيامني نتنياهو ّ
بجر الواليات املتحدة
إلى مواجهة غير مسؤولة .لكن القرار
فــي النهاية يـعــود إلــى الــرئـيــس وحــده،
والدولة العميقة تخضع لسلطته».
ـأت هـ ــذا الـ ـق ــرار بـ ـن ـ ًـاء ع ـلــى طلب
ل ــم ي ـ ـ ِ
حكومة نتنياهو على ما يقوله جمهور
ك ـب ـي ــر مـ ــن امل ـح ـل ـل ــن ،بـ ــل جـ ـ ــاء ب ـن ـ ًـاء
عـلــى طـلــب مــؤيــدي ه ــذه الـحـكــومــة في

الــواليــات املتحدة ،وتـبــدو خلفيات هذا
القرار وأسبابه داخلية محضة .يقول
الخالدي« :صحيح ،وبعضها شخصي
بتأثير من جــارد كوشنير ،زوج ابنته
إيفانكا ،وديـفـيــد فــريــدمــان مستشار
حـمـلـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة وس ـف ـيــره ف ــي تل
أب ـي ــب ،وج ـي ـســون غــريـنـبــات مبعوثه
إلى الشرق األوســط ،وهم أقــرب الناس
إليه ،وهناك امللياردير شلتون إدلسون
الذي دفع للحزب الجمهوري  ١٥مليون
دوالر ،وت ـ ـبـ ـ ّـرع بـ ـ ــ ١٠م ــاي ــن دوالر
لـتـمــويــل الـحـمـلــة االن ـت ـخــاب ـيــة لــدونــالــد
ت ــرام ــب .ت ــرام ــب ج ــاه ــز ،وه ــو ال يفقه
شيئًا من أمور العالم ،كوشنير جاهل،
محام اختصاصه إفالس
وغرينبالت
ٍ
الـشــركــات ،وفــريــدمــان ال يعرف شيئًا
عن العالم ،ومعظمهم يتبرع باملاليني
ل ـب ـن ــاء م ـس ـت ــوط ـن ــات .وهـ ــم مـجـمــوعــة
م ــن ال ـج ـهــاء بــال ـعــرب وب ـعــامل ـهــم ،هــذا
ُّ
الـقــرار اتخذ ألسباب داخلية فحسب،
وتنحصر دوافع ترامب بضمان إعادة
انتخابه وتعبئة قاعدته االنتخابيةّ ال
غير .وهناك من يقول إن الرجل توقف

ع ــن ك ــون ــه رئ ـي ـســا ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة
لـيـصـبــح رئـيـســا لـقــاعــدتــه االنـتـخــابـيــة
فـحـســب ،الـتــي يلبي كــل طلباتها ،وال
يستمع ألي آراء مخالفة له».
وحتى لو كان البعد الشخصي قويًا في
قــرار ترامب ،لكن سيكون لهذا القرار
تـبـعــات كـبـيــرة عـلــى مستقبل الـقــدس
وعلى مصالح الواليات املتحدة والدولة
العميقة ،من أجهزة مخابرات ووزارة
دف ــاع ،والــدبـلــومــاسـيــون املـخـضــرمــون
في وزارة الخارجية يدركون مخاطره،
يـجـيــب ال ـخــالــدي ب ـ ّ
ـأن «ل ـل ـقــرار عــواقــب
خطرة ّ
تمس بالدرجة األولــى تحالفات
الــواليــات املتحدة فــي الـشــرق األوســط.
ال يوجد حليف عربي واحــد للواليات
املتحدة يرتاح لهذا الـقــرار .هــذا القرار
يحرج دول الخليج وملوكها وأمرائها،
ح ـتــى ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ليست
مرتاحة تمامًا لهذا القرار .هم سعداء به
ولكنه سيخلق لهم الكثير من املشاكل
فــي الــداخــل .هـ ّـبــة شعبية أو انتفاضة
ثالثة سيكون ذلك مشكلة كبيرة لهم.
الـتــأيـيــد الـشـعـبــي الـعــربــي واإلســامــي
مل ــواج ـه ــة قـ ـ ــرار تـ ــرامـ ــب ،ه ــو مـشـكـلــة
أي ـضــا .كــانــت جـهــودهــم الدبلوماسية
قبل اتـخــاذ ال ـقــرار تسير على أفضل

حول الرئيس ترامب
مجموعة من الجهالء
بالعرب وبعالمهم
ما يرام نحو تطبيع عالقاتهم مع الدول
العربية واإلســامـيــة ،وكانت العالقات
تتقدم مــع الـصــن والـهـنــد ّ
ودول آسيا
الــوسـطــى ،ومــن املــؤكــد أنـهــا ستصاب
اآلن بنكسة .املوقف األوروبي الرافض
للقرار يؤكد أن أوروبا لم تعد تنظر إلى
الواليات املتحدة كحليف يمكن الوثوق
به .هذا كان مهمًا لو وجد هناك عرب،
أي حكومات عربية تمثل آراء شعوبها

ً
بـ ــدال م ــن أن ت ـك ــون ع ــون ــا لــواشـنـطــن،
بوسعها أن تستغل هــذه الفجوة التي
فـتـحــت ب ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وأق ــرب
حلفائها».
فــي ق ــرار تــرامــب هـنــاك فــرصــة للشعب
الفلسطيني ،وللقضية الفلسطينية،
ومــؤيــدي هــذه القضية في العالم .ليس
ج ــديـ ـدًا أن ت ـق ــف أم ـي ــرك ــا إل ـ ــى جــانــب
إسرائيل ،لكن تتماهى معها في املوقف
م ــن الـقـضـيــة األهّ ـ ــم ،أي الـ ـق ــدس ،فـهــذا
جديد .الخالدي اطلع في أرشيف وزارة
الخارجية األميركية على وثائق كثيرة:
أميركية
«ك ــان ــت ه ـنــاك م ــذك ــرة تـفــاهــم
ّ
إســرائـيـلـيــة عـمــرهــا نـصــف ق ــرن ،وقــع
عليها هنري كيسنجر تتعهد بموجبها
ال ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة إطـ ـ ـ ــاع حـلـيـفـهــا
اإلسرائيلي على كــل موقف أو اقتراح
قبل تقديمه إلــى الـعــرب .أمــا فــي العلن،
فهناك الـكــام ال ـفــارغ عــن دور أميركا
كــوسـيــط ال ــذي لــم يقبضه لــأســف إال
بعض البسطاء من العرب في السلطة
الفلسطينية والحكومات العربية».
األخـ ـ ـط ـ ــر ف ـ ــي االعـ ـ ـت ـ ــراف األمـ ـي ــرك ــي
بــالـقــدس لـيــس ضــم املــديـنــة ،بــل شطر
الـ ـضـ ـف ــة وف ـل ـس ـط ــن ك ـل ـه ــا ش ـطــريــن
واب ـت ــاع ـه ــا ،وف ــي ه ــذا امل ـج ــال يشير
امل ـ ــؤرخ الـفـلـسـطـيـنــي إل ــى ّأن «ال ـقــدس
ال ت ـت ـصــل ب ــامل ـق ــدس ــات ف ـح ـســب ،وال
بالرمزية التاريخية وحدها ،بل تتصل
في تصورات اإلسرائيليني وخرائطهم
لـضـ ّـم كــل املنطقة الـتــي تفصل املدينة
عـ ــن غ ـ ــور األردن .وه ـ ــي ت ـت ـع ـلــق إذًا
بالسيادة على الضفة الغربية ،وعلى
ال ـ ـح ـ ــدود .ف ـع ـن ــدم ــا ي ـع ـت ــرف دون ــال ــد
ت ــرام ــب بــال ـقــدس عــاصـمــة إلســرائ ـيــل،
ال يكتفي بإعطائها تأييدًا علنيًا في
القضية األهم ،بل ّ
يتفرع من ذلك أيضًا
االع ـتــراف بحق إســرائـيــل فــي التوسع
بــالـقــدس الـكـبــرى ،وض ــم مستوطنات
معاليه أدوميم ،وخان األحمر ،واملنطقة
«أ» ،أي كل تلك املنطقة املمتدة ما بني
الـلــد وأري ـحــا .نحن نتحدث عــن وسط
فلسطني ،وهذا يضع الواليات املتحدة

سفارة تركية في فلسطين قريبًا ...ونهاية أسبوع حاشدة شعبيًا
بعد أسبوع من اجتماعها «الطارئ» في القاهرة،
على خلفية إع ــان الــرئـيــس األمـيــركــي ،دونــالــد
ت ــرام ــب ،مــديـنــة ال ـق ــدس «عــاص ـمــة إلســرائ ـيــل»،
أعلنت جامعة ال ــدول العربية عــن تشكيل وفد
وزاري عــربــي مصغر معني بــالـتـصــدي للقرار
بيان أمس ،إن الوفد يتشكل
األميركي .وقالت في ٍ
مــن وزراء خــارجـيــة كــل مــن «األردن وفلسطني
ومصر والسعودية واملغرب واإلمــارات واألمني
ال ـع ــام لـلـجــامـعــة ال ـع ــرب ـي ــة» ،مــوض ـحــة أن دور
الوفد هو «التحرك على األصعدة الدبلوماسية
واإلع ــام ـي ــة م ــن أج ــل مــواج ـهــة اآلثـ ــار الـنــاشـئــة
والتبعات السلبية لقرار ترامب» .وأشار البيان
إلى أن أول اجتماع للوفد سيكون في العاصمة
األردنية ّ
عمان ،مطلع األسبوع املقبل.
مــن جــانـبــه ،أعـلــن الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طيب
أردوغــان أن بالده ستفتح قريبًا سفارة لها في
مؤتمر
«الـقــدس الـشــرقـيــة» .وقــال فــي كلمة ،فــي
ّ
لـ«حزب العدالة والتنمية» ،إنه «سبق أن أعلنا
أن ال ـق ــدس الـشــرقـيــة عــاصـمــة ل ــدول ــة فلسطني،
وحــالـيــا يمثل قنصليتنا الـعــامــة فيها سفير،
ولـكــن اق ـتــرب ال ـيــوم ال ــذي سنفتتح فـيــه بشكل
رسمي سفارة إلى جانب القنصلية».
على الصعيد الشعبي ،استمر األتراك بالتظاهر

تـنــديـدًا بــالـقــرار األمـيــركــي ،إذ ش ــارك اآلالف في
وقفة في العاصمة أنقرة ،نظمتها مجموعة من
هيئات املجتمع املدني والنقابات التركية.
أم ــا الــرئ ـيــس ال ـس ــودان ــي ،عـمــر الـبـشـيــر ،فأعلن
«استعداد شباب السودان للدفاع عن فلسطني»،
مـ ـج ــددًا ال ـتــأك ـي ــد ع ـلــى ع ــروب ــة م ــدي ـن ــة ال ـق ــدس
وإس ــامـ ـيـ ـتـ ـه ــا .وق ـ ـ ــال فـ ــي خـ ـط ــاب فـ ــي مــدي ـنــة
القولد (شمال) أمس ،إن «كل الشباب والفتيات
ف ــي ال ـ ـسـ ــودان ج ــاه ــزون ل ـل ــدف ــاع ع ــن الـقـضـيــة
الفلسطينية».
وفــي مصر ،وكــأول موقف داخــل املقر البرملاني
بعد أيــام مــن بيانات وانـتـقــادات مكتوبة لقرار
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ،ارت ـ ـ ــدى ن ـ ــواب م ـصــريــون
أوش ـحــة كـتــب عـلـيـهــا «ال ـق ــدس عــرب ـيــة» ،بينما
وص ــف رئـيــس املـجـلــس عـلــي عـبــد ال ـعــال الـقــرار
بأنه «أرعن».
ع ـ ــامل ـ ـي ـ ــا ،ت ـ ــواص ـ ـل ـ ــت امل ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــرات وال ـ ــوق ـ ـف ـ ــات
االحـتـجــاجـيــة أم ــام ال ـس ـفــارات األم ـيــرك ـيــة .ففي
عاصمة الواليات املتحدة نفسها ،تظاهر اآلالف
املنددين بقرار ترامب قرب البيت األبيض .ورفع
املـتـظــاهــرون علمًا فلسطينيًا ضخمًا وهتفوا
ّ
ضد الرئيس األميركي.
أم ــا فــي أنــدونـيـسـيــا ،فــاحـتـشــد حــوالــى  80ألــف

مــواطــن فــي العاصمة جــاكــرتــا ،احتجاجًا على
قــرار ترامب .ولليوم العاشر على التوالي ،دعا
املـتـظــاهــرون خــال االحـتـجــاجــات إلــى مقاطعة
املنتجات األميركية ،ردًا على القرار ،كما رفعوا
الف ـتــات ضــد أمـيــركــا وإســرائ ـيــل .وق ــال متحدث
ب ــاس ــم ش ــرط ــة ج ــاك ــرت ــا إن «امل ـح ـت ـجــن زح ـفــوا
م ـســافــة  3ك ـي ـلــوم ـتــرات م ــن ال ـحــدي ـقــة الــوطـنـيــة
ب ــاتـ ـج ــاه الـ ـسـ ـف ــارة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة» ،ك ـم ــا ن ـشــرت
ال ـس ـل ـط ــات ن ـح ــو  20أل ـف ــا م ــن ال ـ ـقـ ــوات لـتــأمــن
التظاهرة.

أيضًا ،باكستان واصلت احتجاجها ،إذ تظاهر
آالف األشخاص أمس ،في مدينة كراتشي ،رفضًا
ل ـق ــرار الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي .وف ــي ال ـه ـنــد ،تجمع
اآلالف مــن املـتـظــاهــريــن فــي نـيــودلـهــي ،ورددوا
شعارات مناهضة للقرار األميركي وإلسرائيل.
وأول م ــن أم ــس ،ش ـهــدت الـعــاصـمــة الـنـمـســويــة
فيينا وقفة أمــام السفارة األميركية ،احتجاجًا
ع ـل ــى اع ـ ـتـ ــراف واشـ ـنـ ـط ــن ب ــالـ ـق ــدس «ع ــاص ـم ــة
إلســرائـيــل» .ورفــع املحتجون الفـتــات مناهضة
للقرار األميركي ،مؤكدين أن هذا القرار يخالف
ال ـقــوانــن الــدول ـيــة ،واص ـفــن ال ــوالي ــات املتحدة
بـ«حارس إسرائيل».
ك ــذل ــك ،ت ـظــاهــر ال ـع ـش ــرات ف ــي مــدي ـنــة روت ـ ــردام
ال ـه ــول ـن ــدي ــة اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ق ـ ــرار ت ــرام ــب مــن
مختلف منظمات املجتمع املــدنــي .وفــي مدينة
س ـت ــراس ـب ــورغ ال ـفــرن ـس ـيــة ،ن ـظــم ح ــوال ــى 2000
شـخــص ت ـظــاهــرة لـلـتـنــديــد بــال ـقــرار األم ـيــركــي.
وأع ـ ــرب امل ـت ـظــاهــرون ع ــن اس ـت ـن ـكــارهــم ل ـل ـقــرار،
ووج ـ ـهـ ــوا دع ـ ــوة ل ــرئ ـي ــس بـ ــادهـ ــم ،إي ـمــانــويــل
مــاكــرون ،لــرفــض ق ــرار واشـنـطــن .الـحــال نفسها
ش ـهــدت ـهــا ف ــران ـك ـف ــورت األمل ــانـ ـي ــة ،وال ـعــاص ـمــة
املكسيكية نيو مكسيكو.
(األخبار ،األناضول)
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األبحاث ،وحتى في األكاديميات العسكرية األميركية ومداخالته اإلعالمية لدحض السرديات الصهيونية والسياسات األميركية
تجاه الشعب الفلسطيني وجميع شعوب المنطقة .هو مؤرخ ويحتل مقعد إدوارد سعيد كأستاذ للدراسات العربية المعاصرة
في جامعة جورج تاون ،ورئيس تحرير مجلة الدراسات الفلسطينية الصادرة في الواليات المتحدة .له العديد من المؤلفات
المهمة ،ومنها «تحت الحصار» عن االجتياح اإلسرائيلي للبنان وتداعياته على المقاومة الفلسطينية .وبحث في كتابه «الهوية
وتحولها .وعاين في «بذر األزمات» نصف قرن من السياسة األميركية
تشكل الهوية الوطنية الفلسطينية
الفلسطينية» مسار ّ
ّ
في الشرق األوسط ونضال الشعب الفلسطيني لتقرير المصير
في خانة إسرائيل بشكل مفضوح ،لن
تستطيع مــن بعدها أن تزعم وساطة
م ــا م ــع ال ـ ـعـ ــرب ،أو أن تـ ـح ــدد أص ــول
اللعبة ،ولتتفضل للجلوس إلــى جانب
إسرائيل في قاعة أي مفاوضات ،ألنها
أصبحت طرفًا ،ولم تعد وسيطًا».
قبل قرار ترامبُ ،يظهر كتاب الخالدي
«عـ ـ ــرابـ ـ ــو الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــداع» أن ك ـ ــل ال ــرع ــاي ــة
األميركية لعملية الـســام كانت روايــة
مـخــادعــة ،وأن املــوقــف األمـيــركــي كــان
مـنـحــازًا بكليته إل ــى إسـ ّـرائ ـيــل ،ويثير
االس ـ ـت ـ ـغـ ــراب أن ـ ــه لـ ــو ش ــق ــت الـع ـم ـل ـيــة
السلمية منذ مؤتمر مــدريــد طريقها،
ّ
ألدت إلــى تحقيق تسوية على قاعدة
األرض م ـقــابــل ال ـس ــام وإلـ ــى تثبيت
هيمنة ال ــوالي ــات املـتـحــدة عـلــى الـشــرق
العربي.
ّ
يلفت الـخــالــدي إل ــى أن ــه «ف ــي الحقيقة
لــم يـكــن األرض مـقــابــل ال ـســام واردًا
ل ــدى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة عـلــى اإلط ــاق.
مــا ك ــان واردًا هــو الـقـلـيــل مــن األرض
دون الـ ـسـ ـي ــادة ،م ـقــابــل االس ـت ـس ــام.
ملــاذا؟ يسود لــدى الكثير من األوســاط
القيادية األميركية ّ
تصور للعالم يزعم
أن الـنــزاع السني الشيعي ،أو الخالف
اإليــرانــي السعودي بــاألحــرى ،أضحى
الـنــزاع األهــم فــي املنطقة ،وهــي فرصة
إلســرائ ـيــل لتفعل مــا تــريــدّ ،
وأن أح ـدًا
ال يستطيع ردع القوة اإلسرائيلية في
فـلـسـطــن ،وأن ال ـش ــروط اإلســرائـيـلـيــة
س ـت ـف ــرض ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــرب ،خ ـصــوصــا
أن الـكـثـيــر مــن دول ـه ــم ،وال سـيـمــا في
الخليج تنازلت عن خطة السالم مقابل
األرض ،وأنها ستقبل بأي شيء ،وهذا
دليل برأي األوساط القيادية األميركية
ع ـلــى ّأن الـ ـع ــرب ق ــد ق ـب ـلــوا بــالـهـيـمـنــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة .ه ــذا صـحـيــح بــالـنـسـبــة
إل ــى بـعــض األس ــر الـحــاكـمــة فــي بعض
الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،إذ مــن املـمـنــوع إب ــداء
الــرأي ،لكنه غير صحيح بالنسبة إلى
الشعوب العربية .انظر إلــى الصحافة
الكويتية التي ترفض القرار األميركي.
الـكــويــت بلد خليجي يتمتع بالحرية،
وفـيــه صـحــافــة تـعـ ّـبــر عــن ال ــرأي الـعــام،
وفـيــه انـتـخــابــات وبــرملــان ومــؤسـســات
وه ـن ــاك شـعــب ح ــر عــربــي أص ـي ــل ،قد
نختلف معه فــي الكثير مــن القضايا،
لكن ال خــاف معه في أولوية القضية
الفلسطينية ،وهــذا أمــر ينسحب على
كل الشعوب العربية».
يقودنا ذلــك إلــى القول إن قــرار ترامب
يحرج األسر الحاكمة في دول الخليج
الـعــربــي والـكـثـيــر مــن األنـظـمــة العربية
الحليفة للواليات املتحدة ،وهناك رأي
يـقــول إنــه مــا كــان لـتــرامــب ليتخذ هذا
الـقــرار لــوال مــا ملسه مــن تــراجــع هــؤالء
وتـنــازلـهــم عــن الـقـضـيــة الفلسطينية،
مـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ّـززًا ب ــالـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي
اإلســرائ ـي ـلــي .ال ـس ــؤال :إل ــى أي ــن يمكن
أن ت ــذه ــب ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي عــاقــات ـهــا
م ــع إس ــرائ ـي ــل ،وه ــل يـمـكــن أن نشهد
فــي املــرحـلــة ال ـقــادمــة تـفــاهـمــات علنية
إسرائيلية سعودية؟
«فـ ـ ــي املـ ـق ــابـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي أج ـ ــراه ـ ــا وزيـ ــر
االسـتـخـبــارات اإلســرائـيـلـيــة يسرائيل
كــاتــس ،مــع موقع «إي ــاف» السعودي،
يـتـحــدث فيها عــن مـشــروع خــط سكة
ال ـح ــدي ــد ب ــن ح ـي ـفــا وال ـخ ـل ـي ــج ،يـقـطــع
ال ـطــريــق ع ـلــى إي ـ ــران وم ـض ـيــق هــرمــز
ألن ـ ـ ــه ي ـن ـق ــل الـ ـبـ ـض ــائ ــع ب ـ ــن ال ـخ ـل ـيــج
وامل ـح ـيــط ال ـه ـنــدي وال ـب ـحــر امل ـتــوســط.

يشير المؤرخ الفلسطيني إلى ّأن القدس تتصل أيضًا في تصورات اإلسرائيليين وخرائطهم (األخبار)

وزي ـ ــارة ال ــوف ــد ال ـب ـحــري ـنــي إلســرائ ـيــل
ّ
تعبر عــن اسـتـعــدادهــم للمضي بعيدًا
ف ــي الـتـطـبـيــع م ـع ـهــا .ال ـب ـحــريــن ليست
دول ــة مـسـتـقـلــة ،وه ــي تـخـضــع للنفوذ
السعودي باملطلق ،وال يمكن أن تجري
مـثــل ه ــذه ال ــزي ــارة دون ـمــا مــواف ـقــة ،بل
ودونـ ـم ــا إرش ـ ــاد سـ ـع ــودي .الـتـنـسـيــق
ال ـس ـع ــودي اإلســرائ ـي ـلــي وامل ـ ــدى ال ــذي
يمكن أن يصل إليه يعود إلــى الوضع
الــداخ ـلــي ال ـس ـعــودي ،وإل ــى الـتـحــركــات
الشعبية العربية .الهاجس اإليراني لدى
املـلــك سلمان وابـنــه يحكم الكثير من
قراراتهما .في عام  ١٩٤٨كان املوقف
الـسـعــودي معارضًا ملــوقــف ومـشــروع
عبدالله ملك األردن الذي كان متفاهمًا
آنذاك مع الحركة الصهيونية وبريطانيا
عـ ـل ــى ن ـ ـ ــوع م ـ ــن الـ ـتـ ـقـ ـسـ ـي ــم .ع ـ ــارض
اللبنانيون والـســوريــون ذلــك املـشــروع
مــن منطلقات وطـنـيــة عــروب ـيــة ،بينما
ع ــارض ـه ـ ُـا ال ـس ـع ــودي ــون وامل ـص ــري ــون
ألسـبــاب أســريــة ملكية ،وضغط الــرأي
ال ـعــام واألح ـ ــزاب املـصــريــة ال ـتــي كانت
تؤيد الفلسطينيني ،وال سيما االخوان
املسلمون والحزب االشتراكي ومصر
الفتاة وغيرهم».
بعث وزير الخارجية األميركي جورج
م ــارش ــال ف ــي ك ــان ــون األول م ــن عــام
 ١٩٤٨بــرســالــة إل ــى املـلــك عـبــد العزيز
آل سعود يشكره فيها على دوره في
تهدئة العرب ،وعلى مساعدته للواليات
املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي س ـع ـي ـهــا إلن ـ ـشـ ــاء دولـ ــة
إسرائيل .وهناك الكثير من الرسائل

املشابهة في أرشيف وزارة الخارجية
ّ
األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي ت ـمــكــن ال ـخ ــال ــدي من
االط ـ ــاع عـلـيـهــا ،ل ــذا يـفـيــد بــأنــه «مـنــذ
البداية لم يكن لدى السعودية مشكلة
ف ــي إق ــام ــة دولـ ــة إس ــرائ ـي ــل .والـتـعــامــل
ال ـس ـعــودي مــع إســرائ ـيــل نـشــط خــال
حرب اليمن في الستينيات.
فبعد الثورة اليمنية ضد على اإلمامة،
وق ـبــل انـضـمــام ال ــوالي ــات املـتـحــدة إلــى
الحلف ضد عبد الناصر والجمهوريني
ف ــي ال ـي ـم ــن ،ك ــان ــت بــري ـطــان ـيــا ال ــداع ــم
األس ـ ــاس ـ ــي ل ـل ـس ـع ــودي ــة فـ ــي حــرب ـهــا
اليمنية .كانت األسلحة التي تصل إلى

أوروبا لم تعد تنظر إلى
الواليات المتحدة كحليف
يمكن الوثوق به
اإلمــام ـيــن عـبــر ال ـس ـعــوديــة بــريـطــانـيــة
املصدر ،وكانت املخابرات البريطانية
ت ـع ـمــل ف ــي ال ـي ـمــن وت ــدع ــم ال ـس ـعــوديــة
واإلماميني بتأثير من مجموعة عرفت
بمجموعة «السويس» ،ألنها ّ
حرضت
بريطانيا على شـ ّـن حــرب على جمال
عبد الناصر بعد تأميمه للقناة .هذا
امل ـج ـم ــوع ــة ق ــاده ــا ج ــول ـي ــان إي ـم ــوري
عضو البرملان ،واملسؤول السابق في
«االم آي  ،»٦وكــان يتمتع بنفوذ هائل
في أوســاط حكومة هارولد ماكميالن

امل ـح ــاف ـظ ــة .إي ـ ـمـ ــوري ه ــو م ــن صــالــح
إسرائيل قبل عام  ١٩٥٦مع البريطانيني
الذين كانوا يكنون العداء لها بسبب ما
قامت به من عمليات ضدهم عصابات
«شـ ـتـ ـي ــرن» و«األرغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون» اإلره ــابـ ـي ــة
الـصـهـيــونـيــة خ ــال س ـن ــوات انـتــدابـهــم
األخيرة في فلسطني .إيموري هو من
أقنع البريطانيني أيـضــا ،بإيكال جزء
من تلك الحرب في اليمن إلى إسرائيل.
جرى االتفاق بني إسرائيل والسعودية
وبريطانيا على تقديم السالح والدعم
إلـ ـ ــى اإلمـ ــام ـ ـيـ ـ ّـن ،وكـ ــانـ ــت الـ ـط ــائ ــرات
تحلق فوق البحر األحمر
اإلسرائيلية ّ
وإثيوبيا وتحط في القاعدة الفرنسية
ف ــي جـيـبــوتــي ث ــم تـنـقــل األس ـل ـحــة إلــى
القوات اإلمامية في اليمن .البريطانيون
ل ــم ي ـن ـشــروا ك ـعــادت ـهــم أي وث ـي ـقــة عن
هــذا املــوضــوع .التسريبات ج ــاءت من
املخابرات األميركية».
وق ـ ــف األمـ ـي ــركـ ـي ــون ،ف ــي ع ـه ــد ج ــون
كينيدي على الحياد ،الذي كان ال يزال
يــأمــل آنـ ــذاك ال ـت ـقــارب م ــع ج ـمــال عبد
الناصر ،وهــو موقف ّ
تغير بعد موته،
مــع وص ــول نــائـبــه ل ـي ـنــدون جــونـســون
إلى السلطة الذي راح يدعم السعودية،
ألسباب كثيرة .املهم إذًا أن جزءًا كبيرًا
من األسلحة التي أرسلها السعوديون
إلى اليمن خالل الحرب من  ١٩٦٢إلى
 ١٩٦٧حملتها الطائرات من إسرائيل،
ولكن لم يكن السعوديون على تنسيق
دائم مع إسرائيل.
ي ـقــول ال ـخــالــدي« :اس ـت ــاء الـسـعــوديــون
كـثـيـرًا م ــن ال ــرف ــض اإلســرائ ـي ـلــي ،قبل
حــرب تشرين  ،١٩٧٣لعرض تقدم به
الــرئـيــس أن ــور ال ـس ــادات إلج ــراء صلح
مـنـفــرد مـعـهــم مـقــابــل االن ـس ـحــاب من
س ـي ـنــاء م ــن دون أي ــة م ـطــالــب أخ ــرى،
بــالـشــروط نفسها الـتــي تــوصــل إليها
ات ـ ـفـ ــاق ك ــام ــب دايـ ـفـ ـي ــد عـ ـ ــام .١٩٧٩
الــرســائــل والــوثــائــق حــول هــذا العرض
الساداتي متوافرة في وزارة الخارجية
األم ـي ــرك ـي ــة .ن ـع ــم ،ه ــذا ال ـع ــرض نملك
كــل الوثائق عنه مــن  ١٩٧٠إلــى ١٩٧٣
ف ــي أرشـ ـي ــف ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة.
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــون غـ ـضـ ـب ــوا م ـ ــن رف ــض
كـيـسـنـجــر وإس ــرائـ ـي ــل ل ـه ــذا ال ـعــرض
املصري الذي كان يقدم تنازالت هائلة
جدًا ،على إثر ذلك أيدوا سوريا ومصر
خالل حرب تشرين ،وقطعوا النفط عن
الغرب بعد  ١٩٧٣بسبب انزعاجهم من
ال ـغ ـبــاء األم ـي ــرك ــي .ي ــا ج ـمــاعــة ،الـعــرب
يــريــدون تقديم اسـتـســام فــي صيغة
سالم منفرد وأنتم ترفضون ،السادات
ّ
يقسم ال ـعــرب ،يـقــوم بعملكم وأنـتــم ال
تقبلون؟».
إذا نظرنا إلى هذا السياسة السعودية
مـنــذ  ،١٩٤٨وجــدنــا إلــى جــانــب املعلن
منها السياسة الخفية ،وهــي الفعلية
الـ ـت ــي ت ـس ـت ـحــق الـ ـثـ ـن ــاء والـ ـشـ ـك ــر مــن
األميركيني .اليوم ،ما كان خفيًا أصبح
هو العلني ،فمع ما نشهده من مواقف
عربية وسعودية وإسرائيلية وأميركية
ت ـت ـضــافــر ملــواج ـهــة إي ـ ــران ،ومــواج ـهــة
ال ـن ـفــوذ اإلي ــران ــي ك ـمــا ي ـقــول ــون ،وأن ــت
حــدثـتـنــي ع ــن تـحـفــظ ال ــدول ــة العميقة
عــن ق ــرار تــرامــب بــاالع ـتــراف بالقدس
عــاصـمــة إلس ــرائ ـي ــل ،م ــع تــأيـيــدهــا في
املضي مثله ملواجهة إي ــران ،هــل نحن
إزاء أول ــوي ــة أم ـيــرك ـيــة ج ــدي ــة م ــن هــذا
النوع؟
«أعتقد أن ما حاول أن يقوم به الرئيس

السابق بــاراك أوبــامــا من اتفاق نووي
م ــع إي ـ ــران ح ـظ ـ َـي ب ـتــأي ـيــد ال ـكـث ـيــر من
ّ
يصب
الدولة العميقة ،ليس ألن االتفاق
فــي مصلحة الـطــرفــن ،ولـيــس للقناعة
بأن أي حرب أميركية إسرائيلية ضد
إيــران ستلقى الفشل فحسب ،بل ألن
كــل تقييم عسكري أميركي يستنتج
أن األمـ ــر ف ــي غــايــة ال ـص ـعــوبــة .الــدولــة
العميقة بأكثرها كــانــت تــؤيــد مهادنة
إيران ،واآلن جاء دونالد ترامب ونصب
أنــاســا كجيمس كيلي رئيسًا ألركــان
البيت األبيض ،وجيمس ماتيس وزيرًا
للدفاع .وجــاء ريكس تيلرسون ،الذي
سيترك اإلدارة قريبًا ،ألن الرجل كان
مدير «اكسون» أكبر الشركات النفطية
األمـيــركـيــة ،الـتــي تملك مـصــالــح مهمة
ف ــي ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ع ــاق ــات طـيـبــة مع
إيـ ــران ،ألن حصتها كـبـيــرة فــي حقل
الـغــاز الـقـطــري وســط الخليج ،املتصل
بالحقل اإليراني ،وأي مواجهة مع إيران
سـتـخـ ّـرب مصالحها .لــذلـ ًـك ،يتصرف
تيلرسون بعقالنية مقارنة باآلخرين.
أم ــا اآلخ ـ ـ ــرون ،كـمــاتـيــس وك ـي ـلــي ،فال
يـ ـنـ ـس ــون املـ ـ ــاضـ ـ ــي .ه ـ ـنـ ــاك األح ـ ـقـ ــاد
املـتــراكـمــة مـنــذ أزم ــة رهــائــن الـسـفــارة
األميركية في طهران ،وما حصل بعد
االح ـتــال األمـيــركــي لـلـعــراق ،وتفجير
السفارة األميركية ،ومقر املارينز في
بيروت ،وماتيس وكيلي كانا جنرالني
فــي ال ـع ــراق ،وهـمــا ُي ـع ـ ّـدان ملــواجـهــة مع
إي ـ ــران .ال ـح ــرس ال ـث ــوري هــو أي ـضــا لم
َ
ينس أن الغاز السام العراقي جــاء من
الغرب ،وأن الصور الجوية ملواقعه على
جبهات القتال كانت تصل إلــى قيادة
األركان العراقية من الغرب .مع ذلك ،إن
هذا االستعداد هو لتصعيد املواجهة،
وليس ّ
لشن حــرب أميركية مــع إيــران،
من طريق حلفاء عرب وإسرائيل ،وهم
في الحقيقة ال يعرفون كيف يواجهون
إي ـ ــران ،ألن األمـ ــور تـ ــزداد تـعـقـيـدًا مع
دخول روسيا إلى سوريا ،والخالف مع
األتراك ،والتقارب بني إيران وتركيا».

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمته تعالى
املرحوم
الحاج فايز محمود مغنية
(أبو عماد)
وال ـ ـ ــد ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء :ال ـح ــاج
عماد ،فؤاد ،جهاد
ح ـف ـي ــده ال ـش ـه ـيــد ج ـهــاد
عماد مغنية
ت ـ ـق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــازي ي ـ ــوم
الثالثاء  19كانون األول
 2017م ــن ال ـســاعــة 2.00
حـتــى الـســاعــة  4:30بعد
الظهر
في مجمع املجتبى (ع) –
الحدث ،السان تريز.
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سياسة
المشهد السياسي

رئيسا الجمهورية والحكومة وقعا مرسوم أقدمية ضباط من دون وزير المال

عون وبري :أزمة جديدة

فتح توقيع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري مرسوم منح أقدمية سنة لضباط «دورة عون» خالفًا جديدًا بين رئيس
تخطى توقيع وزير المال علي حسن خليل ،ما ينذر بأزمة سياسية
الجمهورية والرئيس نبيه ّبري ،خصوصًا أن المرسوم ّ
جديدة بعد أسابيع على طي أزمة استقالة الحريري
ل ــم ُي ـك ـتــب لـشـهــر ال ـع ـســل الـسـيــاســي
منذ تجديد التسوية وعودة الرئيس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ع ــن اس ـت ـقــال ـتــه أن
ً
ي ـس ـت ـم ــر ط ـ ــوي ـ ــا .ومـ ـ ــع أن مــرح ـلــة
االس ـت ـقــرار الـقـصـيــرة أنـتـجــت اتفاقًا
حـ ــول ال ـن ـف ــط ،وث ـب ـتــت االن ـت ـخــابــات
ّ
النيابية فــي موعدها ،إل أن توقيع
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ــون
والحريري ،قبل يومني ،مرسوم منح
لعدد من ضباط
أقدمية سنة خدمة
ٍ
الـجـيــش مـمــا يـسـ ّـمــى «دورة ع ــون»،
ي ـن ــذر ب ــأزم ــة س ـيــاس ـيــة ج ــدي ــدة بني
رئيس الجمهورية ورئيس املجلس
النيابي نبيه ّ
بري.
وب ـع ــدم ــا بـ ــدا أن ال ـت ـنــاغــم ب ــن عــون
وب ـ ــري أثـ ـن ــاء أزم ـ ــة ال ـح ــري ــري طــوى
صفحة التوتر بينهما ،إال أن توقيع
رئـ ـيـ ـس ــي الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة وال ـح ـك ــوم ــة
املرسوم ينذر بعودة التوتر مجددًا،

عين التينة :المرسوم
لن يمر مرور الكرام ولو أدى
الى شلل حكومي
ـوة ،مــع إص ــرار بــري على رفضه
وبـقـ ً
ً
ج ـم ـل ــة وتـ ـفـ ـصـ ـي ــا ،وخـ ـص ــوص ــا أن
املرسوم الذي من املفترض أن ينشر
اليوم ال يحمل توقيع وزير املال علي
حسن خليل.
ومـ ـن ــذ وصـ ــولـ ــه إل ـ ــى بـ ـعـ ـب ــدا ،ي ـصـ ّـر
رئيس الجمهورية على منح ضباط
«دورة ع ـ ــون» أق ــدم ـي ــة س ـن ــة خــدمــة
عـ ـل ــى زم ـ ــائـ ـ ـه ـ ــم .وألشـ ـ ـه ـ ــر م ـض ــت،
بـقــي امل ـش ــروع ي ـتــأرجــح ف ــي الـلـجــان
الـنـيــابـيــة م ــع إصـ ــرار ب ـ ّـري والـنــائــب
ّ
ول ـي ــد ج ـن ـبــاط ع ـلــى رفـ ـض ــه .إل أن
ّ
أصر عليه أخيرًا.
رئيس الجمهورية
وب ـح ـ ّســب م ـص ــادر وزاريـ ـ ــة مـتــابـعــة،
فقد وق ــع الـحــريــري ا ّملــرســوم السبت
امل ـ ــاض ـ ــي ،وب ـ ـع ـ ــده وق ـ ـع ـ ــه عـ ـ ــون فــي
غ ـضــون ســاعــة واح ـ ــدة ،لـيـكــون أم ـرًا
واقعًا في بداية األسبوع.
وت ـعــود حـكــايــة ه ــؤالء الـضـبــاط إلــى
نهاية الثمانينيات ،عندما ّ
طوعت
املــدرســة الـحــربـيــة الـتــي كــانــت تحت
س ـي ـط ــرة ح ـك ــوم ــة ع ـ ــون ال ـع ـس ـكــريــة
دورت ــي ضـبــاط عــامــي  1989و.1990

تخطي توقيع وزير المال مخالفة دستورية صريحة (هيثم الموسوي)
بريّ :

ولـ ـ ــدى خـ ـ ــروج ع ـ ــون م ــن ب ـع ـب ــدا فــي
 13تشرين األول  1990إلــى فرنسا،
وحـ ـس ــم املـ ـع ــرك ــة مل ـص ـل ـحــة الـ ـق ــوات
الـ ـس ــوري ــة وجـ ـي ــش ال ـش ــرع ـي ــة ال ــذي
ك ــان ي ـقــوده الـعـمــاد إمـيــل ل ـ ّـح ــود ،لم
ي ـسـ ّـرحــوا مــن الـجـيــش ول ــم يتابعوا
دورات ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم ،واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــروا ف ـ ــي ت ـل ـقــي
ال ـ ــروات ـ ــب مـ ــن الـ ـجـ ـي ــش ،ب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى الـضـمــائــم الـحــربـيــة .وف ــي بــدايــة
كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي  ،1993ج ـ ــرى ض ـ ّـم
الــدورتــن بمبادرة من ّ
لحود إلعــادة
ّ
لم شمل الجيش واحتضان الضباط
ال ـع ــون ـي ــن ،وأع ـ ـيـ ــد هـ ـ ــؤالء ملـتــابـعــة
ال ــدراس ــة ف ــي امل ــدرس ــة ال ـحــرب ـيــة في
ّ
ويقدر عددهم بـ 190
السنة الثانية،
ضابطًا «فئة أولى» (من املسيحيني،

بحسب تسمية األسالك العسكرية)،
و 15ضــاب ـطــا «ف ـئــة ثــان ـيــة» (أي ُ من
املـسـلـمــن) .وف ــي الــوقــت نـفـســه ،قبل
طلب  346تلميذًا للدخول إلى الكلية
ال ـح ــرب ـي ــة ف ــي ك ــان ــون األول ،1990
ّ
الكلية حتى
يجر إدخالهم إلــى
ولــم
ِ
 4كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي  1993ك ـتــام ـيــذ
سنة أول ــى ،أي بعد أيــام على إعــادة
«دورة ع ــون» إل ــى الـكـلـ ّـيــة الـحــربـيــة.
ت ـخـ ّـرج ط ــاب «دورة ع ــون» فــي أول
نـيـســان  ،1994وب ــذل ــك ي ـكــون ه ــؤالء
ق ــد أمـ ـض ــوا ف ــي املـ ــدرسـ ــة ال ـحــرب ـيــة
حوالى  14شهرًا ،أي أقل من سنتني
دراسيتني في الكلية الحربية (السنة
الدراسية  11شهرًا) ،بينما ّ
تخرجت
ال ـ ـ ــدورة ال ـتــال ـيــة ف ــي أول آب .1995

وبــذلــك يـكــون ضـبــاط «دورة ع ــون»،
الذين ّ
تعرضوا للتأخير نفسه الذي
تـعــرض لــه زم ــاء لـهــم (ل ــم يحصلوا
عـلــى روات ـب ـهــم والـضـمــائــم الحربية
م ـث ـل ـهــم) ،ق ــد ح ـص ـلــوا تـلـقــائـيــا على
ّ
أقدمية ستة أشهر بالترقيات على
ّ
زمــائ ـهــم (ب ـف ـعــل امل ــواع ـي ــد امل ـح ــددة
للترقيات في بداية كانون الثاني أو
بــدايــة تـمــوز) ،بحيث تمت ترقيتهم
إلى رتبة مالزم أول في بداية نيسان
 ،1997بينما تأجلت ترقية زمالئهم
حتى أول آب  ،1998وهكذا دواليك.
مصادر عني التينة أكدت لـ«األخبار»
أن بـ ّـري شديد االنزعاج ّ
مما حصل،
وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي مـ ــا خ ـ ـ ّـص تـخـطــي
ت ــوق ـي ــع وزي ـ ــر امل ـ ـ ــال ،وي ـع ـت ـبــر األم ــر

مخالفة دستورية صريحة .وبحسب
املصادر ،فإن عون والحريري استندا
إل ــى حـ ــاالت ســابـقــة ألقــدم ـيــات على
خ ـل ـف ـيــة م ـ ـعـ ــارك عـ ــرسـ ــال وال ـ ـجـ ــرود
جرى تجاوز توقيع وزير املال فيها،
ّ
إل أن األخـيــر لــم يكن على علم بها،
واكتشف ّاألمــر أخيرًا .وسبق لوزير
امل ــال أن وق ــع األس ـبــوع املــاضــي على
ت ــرق ـي ــات ف ــي ق ـ ــوى األمـ ـ ــن ال ــداخ ـل ــي
وف ــي األم ــن ال ـعــام وف ــي أم ــن الــدولــة،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ف ـ ـ ــإن ت ــوقـ ـيـ ـع ــه ب ـح ـســب
امل ـص ــادر «ض ـ ــروري دس ـت ــوري ــا ،كما
ّ
أن الـ ـت ــرقـ ـي ــات واألقـ ــدم ـ ـيـ ــات ت ــرت ــب
أعباء مالية ،ووزير املال معني بهذا
األمــر» .وقالت إن «ما حصل سيترك
تــداعـيــات كـبـيــرة .والــرئـيــس ب ـ ّـري لن

تقرير

استراتيجية الدفاع عن زياد عيتاني :عميل مسلوب اإلرادة!
رضوان مرتضى
م ـ ّـر  25يــومــا عـلــى تــوقـيــف املـمـثــل
ّ
امل ـس ــرح ــي زي ـ ــاد ع ـي ـت ــان ــي ،املــت ـهــم
بــالـتــواصــل والـعـمــل السـتـخـبــارات
ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي ،لكنه سيمثل
الس ـت ـجــوابــه ل ـل ـمــرة األولـ ــى ال ـيــوم
أم ــام قــاضــي الـتـحـقـيــق الـعـسـكــري
األول ريـ ــاض أب ــو غ ـي ــدا .األن ـظ ــار

تتجه إلــى عيتاني ال ــذي سيروي
ل ـ ـل ـ ـقـ ــاضـ ــي ،ب ـ ـح ـ ـضـ ــور م ـح ــام ـي ــه
صـلـيـبــا ال ـح ــاج ،مـ ــاذا ح ـصــل معه
ً
فـعــا مــع «امل ـح ـ ّـرك األم ـنــي كوليت
فيانفي» التي تعمل الستخبارات
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدو اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي ،ب ـح ـس ــب
الـتـســريـبــات األمـنـيــة والـقـضــائـيــة.
قــد يــؤكــد املـشـتـبــه فـيــه وق ــد ينفي
اعـتــرافــاتــه الـتــي وردت فــي إفــادتــه

األولـ ـي ــة أمـ ــام مـحـقـقــي ج ـه ــاز أمــن
ال ــدول ــة .وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،تنقل
املـ ـص ــادر أن واق ـع ــة ال ـت ــواص ــل مع
ّ
اس ـت ـخ ـب ــارات الـ ـع ــدو ث ــاب ـت ــة ،ل ـكــن
َم ـخــرج ال ــدف ــاع سـيـكــون مــن خــال
ً
التركيز على كون عيتاني «عميال
مـ ـسـ ـل ــوب اإلرادة» .وس ـ ُـي ـس ـت ـن ــد
فــي ذل ــك إل ــى أن املـشـتـبــه فـيــه كــان
ي ـ ـت ـ ـعـ ــرض لـ ـ ــاب ـ ـ ـتـ ـ ــزاز ل ـ ـلـ ــرضـ ــوخ

لطلبات مشغله .لكن قبل الخوض
فـ ـ ــي غـ ـ ـم ـ ــار الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ،ت ـت ـح ــدث
مـ ـ ـص ـ ــادر ال ـ ــدف ـ ــاع ع ـ ــن تـ ـ ـج ـ ــاوزات
قــانــونـيــة تحصل فــي الـتـعــامــل مع
امل ــوق ــوف .إذ ل ــم ُي ـس ـمــح ألح ــد من
أف ــراد عــائـلــة عـيـتــانــي بـمــواجـهـتــه.
ك ـ ــذل ـ ــك ُمـ ـ ـن ـ ــع وك ـ ـي ـ ـلـ ــه الـ ـق ــان ــون ــي
املحامي من رؤيته أيضًا .لم ُي َّ
برر
سبب منع املواجهة ،وهذا ما خلق

ارتيابًا لــدى ذويــه وفــريــق الــدفــاع.
ّ
وبـحـســب امل ـع ـلــومــات ،ف ــإن قــاضــي
التحقيق العسكري أبو غيدا ،كان
قــد أعـطــى أم ــره بمنع أي مواجهة
مــع عـيـتــانــي ،رغــم إص ــداره مــذكــرة
ّتوقيف بحقه .وتقول املصادر هنا
إنه جرت مخالفة نص املادة  83من
قانون أصول املحاكمات الجزائية،
ّ
كاشفة أن مذكرة التوقيف صدرت
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وجه آخر ألزمة النزوح:
اندماج السوريين في المجتمع اللبناني
هيام القصيفي
يقبل باألمر حتى لو تطور إلى أزمة
سـيــاسـيــة وش ـلــل ح ـكــومــي» .ونقلت
عن رئيس املجلس قوله إن «األمــور
ال تمشي في البلد بالعناد وبإكراه
اآلخــريــن على القبول باألمر الواقع.
هــذا املــرســوم لــن يـمـ ّـر م ــرور ال ـكــرام».
واع ـت ـب ــرت املـ ـص ــادر أن ال ـح ــاض ــر ال
يلغي التاريخ ،و«هــو أنــه كــان هناك
ّ
تمرد في ذلك الحني على الشرعية»،
ّ
وأن «ج ـ ـيـ ــش ع ـ ـ ــون ك ـ ـ ــان ف ـ ـئـ ــويـ ــا».
وبالتالي ،فإن «هذا اإلجــراء ،إذا كان
مطلوبًا منه تغيير وقائع تاريخية،
فــإنــه يـعـيــدنــا إل ــى زم ــن االنـقـســامــات
ال ـ ـحـ ـ ّ
ـادة م ــن دون س ـب ــب ،وس ـي ـتــرك
ّ
توترًا في البلد نحن في غنى عنه».
وأعــربــت عــن خشيتها مــن أن يكون
هـ ــذا اإلجـ ـ ـ ــراء «ج ـ ـ ــزءًا م ــن ت ـغ ـي ـيــرات
ّ
زمن مضى،
تعد
للجيش تعيده إلى ٍ
ّ
بـعــدمــا ت ـحــول إل ــى مــؤسـســة جامعة
لكل اللبنانيني».
ول ـف ـت ــت امل ـ ـصـ ــادر الـ ــى أن امل ــرس ــوم
سـ ـيـ ـثـ ـي ــر بـ ـلـ ـبـ ـل ــة داخـ ـ ـ ـ ــل امل ــؤسـ ـس ــة
العسكرية« ،إذ يشعر  346ضابطًا
ب ــالـ ـظـ ـل ــم ن ـت ـي ـج ــة نـ ـي ــل زمـ ـ ـ ــاء ل ـهــم
ّ
أق ــدم ـي ــة ال يـسـتـحـقــونـهــا ،تــؤهـلـهــم
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى تــرق ـيــات إل ــى رتـبــة
ع ـم ـيــد ف ــي غ ـض ــون س ـن ـتــن ،بـيـنـمــا
ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــداء اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون إلـ ــى
أرب ــع س ـنــوات لـلــوصــول إل ــى الــرتـبــة
نـفـسـهــا .وبـسـبــب غـلـبــة املسيحيني
على ضباط «دورة ع ــون» ،فــإن هذا
ً
امل ــرس ــوم س ـي ـحــدث خ ـل ــا ف ــي بـنـيــة
الـ ـجـ ـي ــش الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـع ــام ــن
املـقـبـلــن .فــالـعـمــداء فــي دورة 1986
ّ
معدلهم مــن يــوم إلــى ثــاث سنوات
لـلـتـقــاعــد ،وض ـب ــاط دورة  1993لن
يحصلوا على ترقية عميد قبل أربع
سـ ـن ــوات ،وب ــذل ــك س ـي ـك ــون الـجـيــش
بعد عــامــن أم ــام مـئــات الـعـمــداء من
املسيحيني ،في مقابل عدد قليل من
العمداء املسلمني ،مع ما تعنيه رتبة
ع ـم ـيــد م ــن أه ـم ـي ــة داخ ـ ــل املــؤس ـســة
العسكرية.
وفيما استغربت مصادر عني التينة
ت ــوق ـي ــع الـ ـح ــري ــري ع ـل ــى املـ ــرسـ ــوم،
ّ
معنية إن حــزب الله
قــالــت م ـصــادر
مـعــارض لـهــذه الـخـطــوة ،وهــو يقف
خلف موقف الرئيس بــري ،من دون
أن يقوم حتى اآلن بمبادرة للتدخل
ّ
وحل األزمة .فيما أكدت مصادر عني
ال ـت ـي ـنــة أن م ــوق ــف ج ـ ّن ـبــاط حــاســم
إل ــى جــانــب ب ـ ّـري ،لـكــنــه حـتــى مساء
أمس لم يكن قد اطلع على حيثيات
التطورات التي حصلت في اليومني
َّ
األخيرين ،ولم يتسن لـ «األخبار» أن
ّ
تطلع على موقفه من التطورات.

ب ـحــق ع ـي ـتــانــي م ــن دون اس ـت ـجــوابــه
ب ـن ـحــو م ـخــالــف ل ــأص ــول .وان ـطــاقــا
من هذه الواقعةّ ،
تقدم الحاج بطلبني
خطيني عن مخالفة قاضي التحقيق
ل ـ ـل ـ ـمـ ــادة  83الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـجـ ـي ــز ل ـق ــاض ــي
التحقيق منع املــوقــوف مــن مواجهة
ذوي ــه مل ــدة خـمـســة أي ــام كـحــد أقـصــى،
علمًا أن هــذه املــدة ال تشمل املحامي.
ّ
وكان االعتراض على عدم تمكن ذوي

ل ــم تـحـجــب األزم ـ ــة الـحـكــومـيــة خ ـطــورة
م ــا ي ـت ـعــرض ل ــه ل ـب ـنــان م ــن مـضــاعـفــات
فــي ملف الـنــازحــن الـســوريــن ،ال بــل إن
اإلطـ ــاالت الــدولـيــة الـتــي واك ـبــت األزم ــة
وض ـع ــت ه ــذا امل ـل ــف ك ــأول ــوي ــة م ــن دون
أن تتضح خريطة الطريق إليـجــاد حل
نهائي ّ
يمهد لعودتهم الى بالدهم ،علمًا
ب ــأن امل ـفــاوضــات الـجــاريــة ح ــول ســوريــا
ي ـف ـتــرض أن ت ـســاهــم ف ــي ب ـل ــورة بعض
االقتراحات حول هذه القضية ،بوصفها
مـشـكـلــة دول ـي ــة وأوروب ـ ـيـ ــة ت ـمــامــا ،كما
تعني دول الجوار ومنها لبنان.
قبل أسابيع قليلة ،طرح تقرير لبناني
رس ـ ـمـ ــي ،أم ـ ـ ــام مـ ــراجـ ــع غ ــربـ ـي ــة ،أع ـ ــداد
ال ـن ــازح ــن ال ـس ــوري ــن ف ــي ل ـب ـنــان الـتــي
ب ــات ــت ت ــؤث ــر دي ـمــوغــراف ـيــا واجـتـمــاعـيــا
واقـ ـتـ ـص ــادي ــا ع ـل ــى الـ ــوضـ ــع ال ـل ـب ـنــانــي
ال ــداخ ـل ــي .ي ـتـحــدث ال ـتـقــريــر ع ــن كيفية
ازدي ـ ــاد أعـ ــداد ال ـنــازحــن والـصـعــوبــات
التي يعانيها لبنان في تحمل أعبائهم،
وأضــاء على جانب آخــر من املشكلة ،إذ
أش ــار ال ــى ال ـ ــوالدات الـسـنــويــة املرتفعة
التي ال تسجل في لبنان وال في القيود
السورية الرسمية ،مــا يترك التباسات
عـلــى وض ــع املــوال ـيــد ال ـســوريــن الـجــدد،
ومستقبلهم في لبنان.
وطـ ــرح ال ـت ـقــريــر ع ـلــى امل ــراج ــع الـغــربـيــة
الـ ـس ــؤال اآلت ـ ــي :مـ ــاذا ل ــو أص ـب ــح نصف
سكان دولكم من غير السكان األصليني؟
اتخذ الـســؤال أهميته عند املقارنة بني
الهواجس التي تحكم الواليات املتحدة
حاليًا فــي ظــل إدارة الــرئـيــس األميركي
دونالد ترامب في معالجة الهجرة غير
الـشــرعـيــة أو فــي عـجــز دول أوروبـ ــا عن
احتواء موجات اللجوء إليها .وقد القى
الـتـقــريــر مــع األمـثـلــة الـتــي طــرحــت حــول
املصاعب واألعباء االقتصادية واألمنية
واالجتماعية اهتمامًا في ضوء مثابرة
لبنان على طرح هذا امللف كأولوية ،إذ
إنه ضاعف في األشهر األخيرة تحركه
إليجاد مخارج ليس للتمويل فحسب،
وإن ـ ـم ـ ــا لـ ــوضـ ــع أس ـ ـ ــس الـ ـ ـع ـ ــودة ع ـلــى
الـطــاولــة ،وخصوصًا فــي ظــل استتباب
األوضاع في عدد من املناطق السورية.
وقد استفاد من أزمة الحكومة واهتمام
ال ــدول األوروب ـي ــة بـلـبـنــان منعًا لتفاقم
أزم ــة الـنــازحــن وخــروجـهــم مـنــه إليها،
للنفاذ مــن هــذه النقطة والـتــركـيــز على
إنهاء هذا امللف.
وبحسب مصادر سياسية ،فإن التسوية
السياسية «الثانية» التي انطلقت بعد
أزم ــة استقالة الــرئـيــس سعد الحريري
يـفـتــرض أن ت ـصـ ّـب ف ــي تــوحـيــد الــرؤيــة
والخطاب حول النازحني ،بعد سنوات
مــن الـتـجــاذبــات بــن تـيــاريــن سياسيني
(امل ـس ـت ـق ـب ــل وال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر) صـ ــارت
مقاربتهما مللفات حساسة تكاد تكون
واح ـ ـ ــدة .وه ـ ــذا م ــا ي ـف ـتــرض اس ـت ـث ـمــاره

ع ـي ـتــانــي وم ـح ــام ـي ــه م ــن رؤي ـ ــه حـتــى
اليوم.
وبـحـســب م ـصــادر ال ــدف ــاع ،فـقــد تقدم
وك ـيــل عـيـتــانــي بـطـلــب خـطــي ملـفــوض
ال ـح ـكــومــة لـ ــدى امل ـح ـك ـمــة الـعـسـكــريــة
بـيـتــر ج ــرم ــان ــوس ي ـطــالــب بــالـسـمــاح
لــه بمواجهة وكيله ،فـ ّ
ـرد األخـيــر بأن
امللف بات أمام قاضي التحقيق الذي
ّ
البت في هذه املسألة.
يملك أمر

ل ــوض ــع خ ـط ــة ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ـن ـف ـيــذ تـحـســم
الجدل العقيم حول الترتيبات املفترضة
لتأمني العودة.
م ـش ـك ـلــة ال ـ ـنـ ــزوح ال ت ـق ــف ع ـن ــد حـ ــدود
األع ـ ـ ـ ـ ــداد وحـ ـ ـس ـ ــب ،وال عـ ـن ــد األزمـ ـ ـ ــات
املـتـصـلــة ب ـهــا ،ب ــل ت ـت ـعــداهــا ال ــى م ــا قد
ينتج من تأخر الحلول .بحسب الخبراء
املعنيني فــي متابعة قـضــايــا الـنــازحــن
فــي ال ـعــالــم ،أن مــا بــن  17إل ــى عشرين
ف ــي امل ـئــة م ــن مـجـمــوع أعـ ــداد الـنــازحــن
في العالم ،ال يـعــودون الــى بالدهم ولو
ّ
ح ــل ــت األزم ـ ـ ــة الـ ـت ــي ك ــان ــت ال ـس ـب ــب فــي
نزوحهم ،بل يبقون في الــدول املضيفة
في صــورة غير شرعية ،كما حصل في
دول أوروبية عدة.
اندماج تدريجي من دون هوية
من الصعب تمامًا قراءة وضع النازحني
في لبنان من دون التعامل بواقعية مع
أحداث مماثلة ،ولو كانت تبدو للوهلة
األولى بديهية .فقضايا النزوح تصبح
ف ــي ن ـه ــاي ــة املـ ـط ــاف م ـت ـشــاب ـهــة .فـكـيــف
الحال في دول متجاورة تتشابك فيها
القضايا املشتركة وامللفات السياسية
واألمـ ـنـ ـي ــة ،وفـ ــي م ـج ـت ـم ـعــات م ـت ـقــاربــة
ل ـغ ــوي ــا وديـ ـنـ ـي ــا واج ـت ـم ــاع ـي ــا ك ـل ـب ـنــان
وسوريا؟
ي ـ ـن ـ ـصـ ـ ّـب االه ـ ـت ـ ـم ـ ــام الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ع ـلــى
الــواقــع األمـنــي املتعلق بـخـطــورة وضع
الـنــازحــن ،ربـطــا بالعمليات اإلرهــابـيــة
أو الجرائم التي ارتكبها نــازحــون .لكن
ال يمكن حصر املشكلة بخريطة تــوزع
املخيمات من جنوب لبنان الــى شماله
ً
وك ـثــاف ـت ـهــا ف ــي ال ـب ـق ــاع مـ ـث ــا .يـتـعــاظــم
االحـتـجــاج على انـخــراط الـســوريــن في
دورة الحياة اليومية ،كونه يمثل عصبًا
سياسيًا لــه تداعياته املستقبلية ،ألنه
يـتـعـلــق بــرغ ـبــة االن ــدم ــاج الـ ــذي يسعى
إليه النازح السوري مهما كان انتماؤه
وه ــوي ـت ــه وطــائ ـف ـتــه ،لـيـصـبــح ف ـ ــردًا في
املجتمع اللبناني ،من دون هوية تثبت
انتسابه ،علمًا بأن هذا االندماج ينطلق
َ
املجتم َعني
من وقائع يومية ،تتعدى أن

ّ
ويضمان
يتحدثان لغة عربية واح ــدة
الطوائف نفسها.
هناك أمثلة كثيرة يعيشها اللبنانيون
ف ــي ت ـعــام ـل ـهــم ال ـي ــوم ــي م ــع ال ـس ــوري ــن
ال ـن ــازح ــن خـ ــارج امل ـخ ـي ـمــات ،وه ــي في
ظــاهــرهــا ت ـبــدو مـشــاهــد ع ــادي ــة ،لكنها
تحمل في طياتها ركيزة أساسية لهذا
االندماج التدريجي ،وهو ما لفت قلة من
السياسيني الذين يتحدثون عن مراكز
نفوذ ســوريــة تجارية أو اقتصادية أو
اجتماعية في بعض املناطق .ورغــم أن
غالبية النازحني يتوزعون حاليًا على
امل ـخ ـي ـمــات امل ـك ـت ـظــة ،ه ـن ــاك أي ـض ــا دفــع
ّ
م ــط ــرد نـحــو اإلق ــام ــة ف ــي شـقــق سكنية
وتـحـضـيــر بـنـيــة الف ـتــة ألع ـم ــال حــرفـيــة
وتجارية .ثمة مناطق باتت معروفة في
كل املحافظات ،يتحول فيها السوريون،
ّ
من خالل فتح محال تجارية وصناعية،
إل ـ ـ ـ ــى ع ـ ـن ـ ـصـ ــر أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة
االق ـت ـصــاديــة امل ـح ـل ـيــة .وال ـق ـض ـيــة أبـعــد
مــن مـجــرد منافسة تـجــاريــة ،أو مقاربة
تتعلق بسوق العمل واملضاربة فحسب.
يـقــول وائ ــل وه ــو عــامــل س ــوري مــراهــق
من حماة ويقيم في منطقة جبلية ،إنه
يـتـعـلــم أن ي ـت ـحــدث بـلـهـجــة لـبـنــانـيــة ال
سورية ،ألنه يريد أن يبقى في لبنان وال
يريد ألصدقائه أن يعرفوا أنــه ســوري.
ً
ت ـش ـك ــل ال ـل ـه ـج ــة س ـب ـي ــا ال ـ ــى م ـح ــاول ــة
ال ـت ـك ـيــف م ــع واقـ ــع ج ــدي ــد ،وخـصــوصــا
أن رفــاقــا لــه ال ي ــزال ــون يـعـيـشــون وطــأة

تسوية ما بعد أزمة
استقالة الحريري يفترض
توحد الرؤية والخطاب
أن ّ
حول النازحين

ينصب االهتمام على الجانب األمني للنزوح ويغفل
ّ
رغبات االندماج في المجتمع اللبناني (مروان بوحيدر)

ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أنـ ــه إثـ ــر تــوكـيــل
ال ـ ـحـ ــاج لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن ع ـي ـت ــان ــي ،ت ـقــدم
بــدفــع شـكـلــي أم ــام الـهـيـئــة االتـهــامـيــة
فــي بـيــروت ،طالبًا إبـطــال التحقيقات
األول ـيــة الـتــي جــرت مــع موكله بسبب
ع ـيــوب ت ـشــوب ـهــا ،مـعـتـبـرًا أن ـهــا جــرت
خ ــاف ــا لـ ــأصـ ــول سـ ـنـ ـدًا لـ ـلـ ـم ــادة ،73
ال ـف ـق ــرة ال ـس ــاب ـع ــة م ــن أص ـ ــول ق ــان ــون
امل ـح ــاك ـم ــات ال ـج ــزائ ـي ــة .وان ـط ـل ــق مــن

مسألة تسريب التحقيقات في وسائل
اإلعالم .وخالفًا للقاعدة املعمول بها،
ف ــإن الـهـيـئــة االت ـهــام ـيــة لــم ت ـ ّ
ـرد الــدفــع
ً
شكال ،بل ّ
ردتــه في األســاس.
الشكلي
وهذه الخطوة تشكل سابقة ،وال سيما
أن الهيئة قررت في ملف موجود أمام
قاضي التحقيق ،وعقدت صالحيتها
باالستناد إلــى املــادة  43مــن املرسوم
االشـ ـت ــراع ــي  71/1460الـ ـت ــي تـعـطــي

الـتـمـيـيــز ف ــي امل ــدرس ــة ب ــن الـلـبـنــانـيــن
والـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن .وال ت ـن ـح ـص ــر م ـح ــاول ــة
االنتقال من سوريا الــى لبنان باملعنى
امل ـ ـ ـجـ ـ ــازي ،عـ ـل ــى فـ ـئ ــة م ـع ـي ـن ــة أو عـلــى
نازحني من طبقات فقيرة .فالسوريون
املسيحيون اآلت ــون مــن مناطق انحسر
فيها الخطر األمني ،قياسًا الى مناطق
الحرب األخرى ،يحاولون عبر الكنائس
ّ
يسجلون فيها
واملــدارس الخاصة التي
أوالدهــم الــذوبــان في مجتمع يتماهون
فيه طائفيًا.
ورغبة االندماج عند األهل في الطبقات
امل ـي ـس ــورة ت ـع ــادل رغ ـبــة ال ـط ــاب الــذيــن
يسجلون نسبة نجاح عالية .واملفارقة
أن ال ـ ـن ـ ــزوح ال ـ ـس ـ ــوري لـ ــم ي ـخ ـف ــف مــن
محاولة الحفاظ على الحواجز الطبقية
ب ـ ــن أثـ ـ ــريـ ـ ــاء يـ ـتـ ـع ــامـ ـل ــون م ـ ــع الـ ــواقـ ــع
ال ـل ـب ـن ــان ــي ع ـل ــى أن ـ ــه ق ــد يـ ـك ــون مـحـطــة
ً
عــابــرة ،أو سبيال الــى العيش برفاهية
تضاهي تلك التي كانوا يعيشون فيها
في ســوريــا ،وبــن طبقات فقيرة تسعى
فــي ال ـحــد األدنـ ــى ال ــى الـبـقــاء فــي لبنان
ً
أمال بمستقبل أفضل.
ال يريد وائل العودة الى سوريا ،بسبب
م ــا يـ ـ ــراه ف ــي ل ـب ـن ــان م ــن حـ ـي ــاة يــوم ـيــة
ل ــم يـعــرفـهــا ف ــي بـ ــاده ال ـتــي ل ــم يشاهد
فـيـهــا س ــوى الـ ـح ــرب .مـثـلــه م ـثــل أحـمــد
الـ ــذي يـعـمــل ف ــي مـحــل ت ـج ــاري ،رافـضــا
فــي أي شـكــل ال ـع ــودة ال ــى ســوريــا التي
ع ــاد أه ـلــه إل ـي ـهــا .ي ـنــدمــج ال ـش ــاب ــان في
الحياة اللبنانية اليومية ،خــارج إطــار
املـخـيـمــات وال ـح ــدود املـفــروضــة عليها،
وهما يخرجان من إطار العامل اليومي
الضيق ،ليتحوال إلى موظفني باملعنى
الشرعي للكلمة ،مــع كــل مــا تحمل هذه
الصفة من إطــار اجتماعي مختلف عن
إطـ ــار ال ـع ـمــال ال ـيــوم ـيــن .مـثـلـهـمــا مثل
ع ـش ــرات الـصـبــايــا ال ـس ــوري ــات الـلــواتــي
يعملن فــي صــالــونــات الـتــزيــن واملـحــال
النسائية والـســوبــر مــاركــت ،وال يرغنب
فـ ــي مـ ـ ـغ ـ ــادرة لـ ـبـ ـن ــان ،ل ـي ـي ــس ألس ـب ــاب
ّ
سياسية ،ومنهن مــن تــوالــي عائالتهن
النظام السوري.
م ـئ ــات األم ـث ـل ــة ع ــن الـ ـح ــاالت ال ـســوريــة
فـ ـ ــي إقـ ـ ــامـ ـ ــة أطـ ـ ـ ــر حـ ـي ــاتـ ـي ــة م ـت ـك ــام ـل ــة
ومـجـتـمـعــات تـسـعــى ال ــى االخ ـت ــاط مع
امل ـح ـي ــط ال ـل ـب ـنــانــي ولـ ــو ح ــاف ـظ ــت عـلــى
روابــط اجتماعية وعائلية مع موطنها
األص ـلــي .وه ــذا لـيــس تبسيطًا ألن ــه في
الـتـفــاصـيــل الـيــومـيــة ،ال ـتــي تـحـتــاج الــى
دراس ــات مفصلة ،تكمن الحلقة التي ال
تلحظها امل ـفــاوضــات الـسـيــاسـيــة ،رغــم
أنـهــا عنصر حـيــوي فــي ق ــراءة التحول
ف ــي ال ــوج ــود الـ ـس ــوري ف ــي ل ـب ـنــان .ومــا
ك ـت ـبــه ال ـب ــاح ـث ــون وال ـس ـي ــاس ـي ــون حــول
بــدايــات انــدمــاج املهاجرين األوروبـيــن
ي ـش ـبــه ت ـمــامــا م ــا ي ـح ـصــل ع ـن ــدن ــا .وقــد
يـكــون التمثل بتجربتهم ومعالجتهم
أقـ ـص ــر ط ــري ــق إليـ ـج ــاد حـ ـل ــول ســريـعــة
ألزمة النازحني.

صالحية للهيئة االتهامية استئناف
ق ـ ــرار ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيــق .وه ـ ــذا يـفـتــح
بابًا واسعًا أمــام املحامني الستئناف
قـ ـ ـ ــرارات قـ ـض ــاة ال ـت ـح ـق ـيــق أمـ ـ ــام ه ــذه
ال ـه ـي ـئــة .ورغـ ــم أن امل ـحــامــي اسـتــأنــف
قـ ــرار ال ـتــوق ـيــف أي ـض ــا ب ـح ـســب امل ــادة
 107مــن أص ــول مـحــاكـمــات الـجــزائـيــة،
لكن سقطت سـهـوًا منها اإلجــابــة عن
هذه النقطة.
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سياسة
تقرير

صراع «الحلفاء»
في جبل محسن
من الطبيعي» في لبنان أن يحصل«
إشكال بين حزبين متخاصمين ،على
ٌ
خلفية أنشطة حزبية ميدانية .لكن
المستغرب أن ينشب خالف بين حليفين،
كالحزب العربي الديمقراطي والتيار
الوطني الحر .األول يتهم العونيين
باستفزازه في «عقر داره» عبر تنظيم
العمل الحزبي في جبل محسن« ،من
دون تنسيق» .فيما العونيون يرون ّأن
من «حقهم» العمل على انتشارهم
دون التواصل مع أحد
ليا القزي
دهـ ـم ــت قـ ـ ـ ّـوة م ــن ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـنــانــي
مـ ـن ــازل ف ــي ج ـبــل م ـح ـســن ،ب ـح ـثــا عن
«مطلوبني» .جريمة هؤالء أنهم نزعوا
الفتات ُمرحبة بزيارة الوزير جبران
بــاسـيــل (أم ــس) للمنطقة ،وص ــورًا له
وأعــامــا للتيار الوطني الـحــر .أوقــف
الجيش «املطلوبني» ،ثــم أعــاد إطــاق
س ــراح ـه ــم .وهـ ــم ،بــامل ـنــاس ـبــة ،لـيـســوا
«طابورًا خامسًا» ،وال خصومًا للتيار،
بل مناصرون لحليف التيار الوطني
الحر ،الحزب العربي الديمقراطي.
ّ
رد الفعل على نــزع الـصــور واألع ــام
مبالغ به ،ال شك .ففي أيلول املاضي،
حـصـلــت ح ــادث ــة م ـمــاث ـلــة ف ــي مــديـنــة
ب ـش ـ ّـري «ال ـخ ُـص ـمــة» لـلـتـيــار الــوطـنــي
الـ ُحـ ّـر ،حيث أحــرقــت صــورة لباسيل،
وشـ ـ ـ ـ ِّـوه ح ــائ ــط م ـك ـتــب «الـ ـتـ ـي ــار» فــي
املــديـنــة بـكـتــابــات مسيئة ،وم ـ ّـر األمــر

العونيني ما حصل «ولدنات
باعتبار
ُ
ف ـ ــردي ـ ــة» .ل ـك ــن امل ـس ـت ـغ ــرب أيـ ـض ــا أن
يجري التعامل مع املناطق بوصفها
«غ ـ ـي ـ ـت ـ ــوات» ألح ـ ـ ـ ـ ــزاب أو طـ ــوائـ ــف،
ّ
ُ
ويعتبر أن دخــول أي «غــريــب» إليها
ُ
إذن مسبق
يستوجب
الحصول على ٍ
ّ
ب ــذل ــك .وال سـ ّـيـمــا أن ال ـت ـيــار الـعــونــي
ليس ُمعاديًا للعربي الديمقراطي.

اإلشـ ـك ــال ف ــي ج ـبــل مـحـســن ل ــم يــدفــع
وزير الخارجية إلى تعديل برنامجه.
أص ـ ّـر عـلــى زيـ ــارة «ال ـج ـبــل» وافـتـتــاح
ّ
املكتب ،حيث قال إن «التيار مسؤول
عـ ــن اس ـ ـتـ ــرجـ ــاع الـ ـحـ ـق ــوق امل ـ ـهـ ــدورة
لـكــل لـبـنــانــي .ع ــاد لـلـطــائـفــة الـعـلــويــة
سفير فــي املــاك وعضو فــي املجلس
االقتصادي واالجتماعي ،وال ننسى
أي ـض ــا امل ـحــافــظ بـشـيــر خ ـض ــر» .لكن
في املقابل ،انطلقت حملة إلكترونية
ّ
تؤكد أن «الجبل ليس مزرعة ...وليس
ُ
مكسر عـصــا» .وعـقــد اجـتـمــاع طــارئ
على أثره
للعربي الديمقراطي ،كشف ّ
ّ
علي فضة أن
عضو املكتب السياسي
ّ
نقاشًا حصل «مع التيار بأننا معكم
بــالـجـمـلــة ملـ ــاذا تــأخــذون ـنــا بــامل ـفــرق؟
ف ــأت ــى الـ ـج ــواب م ــن أحـ ــد امل ـســؤولــن
ّ
الـعــونـيــن ب ــأن علينا أن نـخـتــار بني
التيار العوني أو تيار امل ــردة» .ورأى
ّ
أن «قـ ــرار ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر فتح
ّ
مكتب له في جبل محسن كـُـان محط
ٍ
ّ
ً
بناء
ترحيب ،خاصة أن املكتب فتح
عـ ـل ــى وعـ ـ ـ ــود ب ــوظ ــائ ــف كـ ـم ــا يـظـهــر
بطلبات االنتساب» .فنضال العربي
الديمقراطي «باألساس هو السترداد
حقوقنا وتوظيف أبنائنا» .فيما كتب
األمني العام للحزب رفعت عيد ،على
صفحته على «فــايـسـبــوك»« :بالقوة
وبالظلم ممكن أن تدخلوا إلــى جبل
محسن ،ولكن لــن تدخلوا إلــى قلوب

أه ــال ــي ج ـبــل م ـح ـســن .ع ـمــاد الــزي ـبــار
ُ
(أحد املوقوفني) أنت تمثلني».
الـقـصــة لــم تـبــدأ ي ــوم األح ــد مــع زي ــارة
باسيل ،بل تعود إلى قرابة ستة أشهر
ّ
الحر إطالق
حني قـ ّـرر التيار الوطني
محسنُ .يخبر
عمله رسميًا في جبل ّ ّ
أح ــد الــذيــن تــابـعــوا امل ـلــف أن ــه «جــرى
الـ ـت ــواص ــل مـ ــع أح ـ ــد املـ ـس ــؤول ــن فــي
التيار ،وسألناه ملاذا ال ُي ّ
نسق حليفنا
ُ
معنا ونناقش وإيــاه العمل في جبل
مـ ـحـ ـس ــن؟» .ن ـف ــى املـ ـ ـس ـ ــؤول ال ـع ــون ــي
علمه «بطريقة العمل التي انتهجها
مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــو الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ف ـ ــي طـ ــراب ـ ـلـ ــس،
كاستغالل حــاجــات الـنــاس والنقص
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـعـ ــانـ ــون مـ ـن ــه عـ ـل ــى ص ـع ـيــد
الوظائف والخدمات ،وإغداق الوعود
عـلـيـهــم .ووع ــد بـمـتــابـعــة امل ــوض ــوع»،
بعد تسليمه رسالة رسمية ليوصلها
إلــى باسيل «تتضمن عتبًا على ّقدر
الحلف الذي يجمعنا» .بعدها ،تلقى
ِ
باسيل رســالــة أخــرى مــن رفعت عيد:
ّ
باملفرق،
تدخل إلى جبل محسن
«ملاذا
ّ
ف ــي ح ــن أنـ ـ ــه ُي ـم ـك ــن أن نـ ـك ــون مـعــك
بالجملة؟» ،وقد عنى بذلك التنسيق
سويًا .طلب باسيل ،بحسب املصادر،
أن «تـصــل تحياته إلــى رفـعــت ،ووعــد

رفعت عيد :لن تدخلوا
إلى قلوب أهالي جبل
محسن بالقوة!

اعتذر نائب رئيس
المجلس العلوي
عن عدم استقبال
باسيل (هيثم
الموسوي)

ُ
ّ
بأن األمور ستعالج» .أكمل العونيون
عملهم ،فيما لــم يـتــوقــف املـســؤولــون
ف ــي ال ـعــربــي الــدي ـم ـقــراطــي ع ــن تقديم
ال ـش ـك ــاوى إلـ ــى حـلـفــائـهــم ف ــي  8آذار
بحق العونيني.
فــي تشرين األول ،صــدر عــن مسؤول
«ال ـ ـت ـ ـي ـ ــار» ف ـ ــي جـ ـب ــل مـ ـحـ ـس ــن ع ـلــي
سليمان ،بيان ُيعلن استقالته والـ560
ُمنتسبة ومنتسبًا« ،بعد أن شعرنا
بالغنب الكبير» .على الــرغــم مــن هذه
«االنـ ـتـ ـك ــاس ــة» ،اس ـت ــأج ــر ال ـعــون ـيــون
ّ
م ـك ـت ـبــا ف ــي ج ـب ــل م ـح ـس ــن ،وش ــك ـل ــوا
هيئة حزبية جــديــدة .حــاول املجلس
اإلسالمي العلوي التدخل ،عبر نائب
الــرئـيــس محمد عـصـفــور ال ــذي طلب
يلتق الرجالن
مـ ّـوعـدًا مــن باسيل .لــم
ِ
ألن ــه حــن اتـصــل مكتب بــاسـيــل ،بعد
موعد له كان
فترة ،بعصفور لتحديد
ٍ
األخير ُمسافرًا .قبل قرابة أسبوعني
ّ
ً
«تـلــقــى عـصـفــور ات ـصــاال مــن باسيل،
ُيخبره فيه أنه سيزور األحــد (أمس)
ج ـب ــل م ـح ـســن واملـ ـجـ ـل ــس الـ ـعـ ـل ــوي».
ّ
وال ــاف ــت أن ب ــاس ـي ــل ،ال ـ ــذي يـحــرص
ّ
عـلــى ل ـقــاء ك ــل الـحـلـفــاء واملــرجـعـيــات
السياسية في املناطق التي يزورها،
لم يطلب لقاء «العربي الديمقراطي».
ّ
على
تـضــاعـفــتُ االت ـ ـصـ ــاالت ،وتـ ـق ــرر ّ
األثــر أن «يبلغ عصفور باسيل بأنه
ُمــرحــب بــه إذا ك ــان فـقــط يــريــد زي ــارة
املنطقة ،ويتم تأجيل افتتاح املكتب
ـروف أخ ــرى .وإال فهو يعتذر عن
ل ـظـ ٍ
ّ
عــدم لقائه ،ألن العربي الديمقراطي
أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة وال ن ـق ـب ــل
ُ
بتخطيه» .استكمل ذلــك بــإقــدام عدد
تمزيق
مــن الـشـبــان فـجــر األح ــد عـلــى
ّ
ال ـص ــور وأعـ ـ ــام «الـ ـتـ ـي ــار» ،لـيـتــدخــل
بعدها الجيش.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ت ـس ــأل مـ ـص ــادر ال ـت ـيــار

ّ
الــوطـنـ ُـي ال ـحـ ّـر« :هــل ُيـفـتــرض فــي كل
مدينة نريد أن نفتتح فيها هيئة أن
يـكــون هـنــاك أح ــد نـتــواصــل مـعــه؟ إذا
نعم ،نكون أخطأنا في جبل محسن
ون ـع ـتــذر م ــن ال ـعــربــي الــديـمـقــراطــي».
ول ـكــن ،فــي صـيــدا ـ ـ الــزهــرانــي ،وبنت
جبيل ،والبقاع الشمالي ،والنبطية،
«لــدي ـنــا حـلـفــاء أي ـض ــا ،فـلـيـقــولــوا لنا
إن كنا قــد ّ
نسقنا معهم قبل افتتاح
م ـكــاتــب ح ــزب ـي ــة» .وال ـ ـسـ ــؤال ال ـثــانــي
الــذي يطرحه العونيون على العربي
َ َْ
الديمقراطي« :كيف استفززناهم؟ في
ُ ّ
زغرتا ولدينا مكتب!» .تقلل املصادر

تقرير

التيار
الحريري في الض ّنية الحتواء فتفت وانتشال ّ
عبد الكافي الصمد

لمس الحريري وضع تياره الصعب من خالل ضعف االستقبال (هيثم الموسوي)

لـ ــم ت ـخ ـت ـلــف ال ـ ــزي ـ ــارة الـ ـت ــي ق ـ ــام بـهــا
األمـ ــن ال ـع ــام ل ـت ـيــار املـسـتـقـبــل أحـمــد
ال ـح ــري ــري لـلـضـنـيــة ن ـهــايــة األس ـب ــوع
املــاضــي ،فــي الشكل ،عــن الــزيــارة التي
قام بها للمنطقة في  26تشرين األول
املاضي .لكن مضمون الزيارة األخيرة
مقارنة بالزيارة األولــى كــان الفتًا في
أكثر من محطة ،أبرزها غياب النائب
أحـمــد فتفت فــي املــرتــن عــن استقبال
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ل ـ ــوج ـ ــوده خـ ـ ــارج ل ـب ـنــان
ف ــي زيـ ـ ــارة خ ــاص ــة ،وه ــو ك ـلــف نجله
ســامــي املـهـمــة ،مــا طــرح ت ـســاؤالت عن
حقيقة الخالف بني فتفت ومرجعيته،
خصوصًا بعدما أعلن فتفت الصمت
مـنــذ ف ـتــرة ،عـلــى غـيــر ع ــادت ــه ،حـتــى ال
يثير حفيظة الرئيس سعد الحريري
بسبب مواقفه املتحفظة على التسوية
السياسية التي أتــت بالعماد ميشال
ع ـ ــون رئ ـي ـس ــا ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ،ووسـ ــط
تسريبات وجهت فيها أصابع االتهام
إلى فتفت بأنه كان أحد الذين طعنوا
الـحــريــري فــي الـظـهــر خ ــال أزم ـتــه في
الـسـعــوديــة ،وأن األخ ـيــر وضـعــه على
سـ ـي ــذك ــره مــن
الئ ـح ـت ــه «الـ ـ ـس ـ ــوداء» و ّ
ضمن من سيذكرهم إذا بق البحصة.

لكن هــذا الخالف نفاه الطرفان خالل
تــوقــف ال ـحــريــري فــي إح ــدى محطات
جولته في الضنية .إذ أكد سامي نجل
النائب فتفت في لقاء شارك فيه األمني
العام لتيار املستقبل في منزل املقاول
أحمد شحادة فتفت ،أنه «مهما حصل
فـ ــإن ال ـع ــائ ـل ــة م ـس ـت ـمــرة م ــع الــرئ ـيــس
سعد الحريري» .وبرغم اعترافه بأنه
«مــررنــا بــأزمــة كـبـيــرة» ،فقد اعتبر أن
«وج ــود خــاف بيننا وبــن الحريري
فكرة خلقها البعض ،وهم موهومون.
عالقة عمرها  17سنة ال يستطيع أحد
الدخول إليها».
هــذا املــوقــف القــاه األمــن الـعــام للتيار
األزرق فــي منتصف الـطــريــق ،عندما
دعا من ّ
سماهم «املصطادين في املاء
العكر إلــى أن ال يــدخـلــوا بــن البصلة
وقـشــرتـهــا» ،مــوضـحــا أن الـعــاقــة بني
الـحــريــري وفـتـفــت «مـتـجــذرة قـبــل عــام
 ،2005وأن ال ــذي ــن آم ـن ــوا بـخــط رفـيــق
ال ـ ـحـ ــريـ ــري وعـ ـمـ ـل ــوا مـ ـع ــه بـ ــرغـ ــم كــل
املضايقات ،وناضلوا معنا ،مزروعون
في القلب».
غـيــر أن ه ــذا ال ـكــام فــي الـشـكــل وأم ــام
جمهور فتفت من أجل احتواء الخالف
وتــأج ـيــل ان ـف ـجــاره ،ال يـعـكــس حقيقة
مــا ي ـجــري فــي ال ـغــرف املـغـلـقــة وخلف

الكواليس بني الطرفني ،خصوصًا أن
ال ـح ــريــري أرسـ ــل إش ـ ــارة حـمـلــت أكـثــر
مــن معنى الفــت ،بقوله إنــه «ال تهمنا
املناصب وال املراكز ،وال نائب أو وزير
بالناقص أو بالزائد ،بل تهمنا حماية
لبنان واس ـت ـقــراره» ،وهــي أول إشــارة
مـ ــن ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع ي ــرس ـل ـه ــا ال ـح ــري ــري
ويـعـلــن فـيـهــا «زهـ ــد» ت ـي ــاره بــاملـقــاعــد
النيابية ّوالوزارية.
غير أن عفة النفس لدى الحريري هذه
تأت من فراغ ،إذ يدرك التيار األزرق
لم ِ
أن أحـ ــد م ـق ـعــدي ال ـض ـن ـيــة الـنـيــابـيــن
سـ ـيـ ـخـ ـس ــرهـ ـم ــا نـ ـتـ ـيـ ـج ــة الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون
االنتخابي الجديد ،وأن األزمــة داخــل

كمية الزفت التي
جلبها الصمد في عام
واحد تزيد على ما جلبه
النائبان منذ عام 2009
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سياسة

عن «حرية التعبير» ،ولبنان
عامر محسن

مــن أهمية االعـتـقــاالت التي حصلت،
«ع ــادي .هـنــاك شـ ّـبــان مــزقــوا الـصــور،
فقام الجيش بدوره .نحن ال دخل لنا
بــذلــك ،ولــم نعمد إلــى استفزاز أحــد».
ّ
وتقول إن التنظيم الحزبي في جبل
مـحـســن «ال عــاقــة ل ــه بــاالنـتـخــابــات،
فالعمل بــدأ قبل قــرابــة سنة ونصف
سـنــة ،وعقدنا أكـثــر مــن  100اجتماع
فـ ــي ال ـ ـج ـ ـبـ ــل» .م ـ ـ ــاذا عـ ــن االس ـت ـق ــال ــة
الـجـمــاعـيــة؟ «ش ـخــص اسـتـقــال وكــان
م ـعــه عـ ــدد ق ـل ـيــل م ــن األش ـ ـخـ ــاص .ما
بـ ــأثـ ــر .مـ ــا ي ـه ـم ـن ــا هـ ــو الـ ـعـ ـم ــل عـلــى
انتشارنا».

تيار املستقبل في الضنية أكبر من أن
تحتويها كلمات عاطفية ،ألن الخالف
بــن جـنــاحــي فتفت وال ـحــريــري داخــل
منسقية التيار األزرق في املنطقة يكاد
يـعـطــل دورهـ ـ ــا ،وألن ت ــراج ــع شعبية
ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ف ــي ال ـض ـن ـيــة بسبب
تقاعس نائبي املنطقة ،فتفت وقاسم
عـبــد ال ـعــزيــز ،ع ــن ال ـق ـيــام بــواجـبـهـمــا،
يـ ــدفـ ــع ال ـ ـحـ ــريـ ــري إلـ ـ ــى سـ ـ ـ ّـد ال ـن ـقــص
عوضًا عنهما .وهو لهذه الغاية بات
يـخـصــص ف ــي ك ــل زي ـ ــارة ل ــه للضنية
وقـتــا للقيام بــواجـبــات التعزية ،التي
ت ــأخ ــذ وق ـت ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى ن ـص ــف وق ــت
جولته.
وكـمــا فــي زيــارتــه الـســابـقــة ،لــم يحمل
الحريري معه إلى الضنية أي مشروع
إنمائي أو خدماتي ،وهــو ملس وضع
تياره الصعب فيها من خــال الحشد
ال ـش ـع ـب ــي ال ـض ـع ـي ــف الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان فــي
استقباله ،وبعدما وصلت إلى أسماعه
تعليقات من كوادر التيار ومناصريه
فــي املنطقة على أداء النائبني .ولفته
ب ـع ـض ـهــم إلـ ــى أن ك ـم ـيــة ال ــزف ــت ال ـتــي
جلبها النائب السابق جهاد الصمد
للمنطقة ه ــذه ال ـس ـنــة ،تــزيــد عـلــى ما
جلبه النائبان فتفت وعبد العزيز منذ
عام .2009

ّ
ّ
ظل في ّ
السجن ولم
مصطفى سبيتي
قد ال يعرف الكثيرون ّأن الشاعر
ّ
ّ
على
يخرج منه حتى
األسبوع املاضي ،وذلك كله بسبب سطرين كتبهما ّ
ٌ
ٌّ
مسن في عمر والدي ،ال عالقة له بعالم السياسة وكل
«فايسبوك» .رجل
ّ
ّ
ُ
سطور مرسلة .وسبيتي
الش ّر الذي يحيط بنا ،يزج به في االعتقال بسبب
ٍ
ّ
هنا ،حتى تفهموا ّ
السياق ،لم يكن يحاول لعب دور كوبرنيكوس الذي
ّ
ّ
يتحدى بعنف ،ويصر على استفزاز السلطات الدينية وإغضابها ،بل
ّ
ّ
وأعلن ندمه والتوبة؛ ومع ذلك تم اعتقاله،
هو اعتذر فورًا وسحب كالمه،
ُ
ّ
ّ
ّ
كنوع من التشفي والعقاب ال أكثر ،وأبقي في السجن طوال هذه املدة .هذا
ّ ٍ
حملة من ّ
الصمت والتواطؤ ،وتهليل الكثيرين .فأسوأ
كله جرى وسط
ٍ
ّ
مــا تفعله الـ ّـسـلـطــة حــن تـمــارس مـثــل هــذه األف ـعــال هــو أنـهــا تفتح الـبــاب
ّ
ليطالب أي كان بسجن من ال يعجبه رأيه ،ويصبح تقرير مصير الناس
والرعاع («الـ ّـرعــاع» هنا تأتي كما ّ
وحر ّيتهم في يد الكهنة ّ
ّ
عرفها هادي
ّ
ّ ّ
منظمة غالبًا ،مستعدةّ
ّ
العلوي ،وهم ليسوا عامة الناس ،بل فئة محددة،
ٍّ
وقمع
شغب
أداة
غالبًا
وتكون
عنفي أو شعبوي،
طرح
ٍ
لالنسياق خلف أي ٍ
ٍ
وتحريض في يد سلطات املجتمع).
يبدو ّأن العديد ّ
ممن تناولوا قضية سبيتي أو تجاهلوها ،ال يفهمون
ً
الفارق (ولــو باملعنى الليبرالي أو الحقوقي البدائي) بني أن تكره قوال
مــا ،أو تعتبره مهينًا ،وبــن ًأن تضع األصـفــاد في يد انسان وتحتجز
حر ّيته؛ ّ
ّ
ملواطن أن يقوم
وأن هذه ليست عتبة بسيطة ،وليس من النبيل
ٍ ّ
ّ
ٍّ
ّ
بـتــوزيــع أحـكــام ا ّلــسـجــن على الــنــاس بسبب نــص أو تجديف وأن ـنــا ،لو
سرنا في هذا الطريق ،فال أحد يعرف نهايته :هل اعتقال سبيتي ّ
مبرر
ألن مــا قــالــه تجديف على الـ ّـديــن؟ هــل يجب اذًا اعتقال كـ ّـل مــن ّ
ّ
يجدف
ٌ
على فايسبوك؟ هل هناك «حدود» تجعل بعض التجديف «مغاليًا» أو
ً
ّ
مثالٌ ،
«بذيئًا» يستدعي االعتقال؟ ومن ّ
بالنسبة ّ
كثير مما
الي،
يقررها؟
ً
ترونه على «فايسبوك» في لبنان أكثر سوءًا وانحطاطًا وقذارة بمراحل
ـيء يمكن أن يقوله سبيتي يومًا ومــن ّأي زاويــة (سياسية،
مــن ّأي شـ ٍ
ّ
ّ
انسانية ،جمالية) ويكون ألصحابها شعبية ويصبحون قادة
أخالقية،
رأي .وه ــذا كـ ّـلــه ال ــى جــانــب مــن اسـتـخــدم قـضـ ّـيــة احـتـجــاز رج ــل مسنّ
ٍ
«تقييم» املستوى
للسخرية أو اطالق النكات او استعراض السماجة (أو
ّ
ً
الشعري لسبيتيّ ،
كأن لذوقكم األدبي دخال في املسألة ،وكل ما أتمناه
من هؤالء يومًا ،لو دخلت السجن ،هو أن يصمتوا أو أن يؤيدوا اعتقالي
ً
باقتضاب ـ ـ بــدال مــن «تقييم» املستوى األدبــي فــي املـقــال ومــا ان كان
يستدعي ّ
السجن).
ّ
فهو يشرح لنا في حديثه عن مقتل الحلج ّأن
عودة الى هادي العلويّ ،
قضايا «ال ــرأي» والعقيدة قلما تكون كذلك فــي العمق ،ومــن الـنــادر في
تــاريـخـنــا أن تقتل شخصية أو تعتقل بسبب «الـتـجــديــف» أو ألسـبــاب
عـقـ ّ
ـديــة بـحــت (ول ــو زعـمــت ذلــك الـسـلـطــات وكـتــب ال ـتــاريــخ) ،فـهـنــاك دومــا
ٌ
ّ
ـوذ ومصالح ،تشرح هــذه األفـعــال ودوافعها.
سـيــاق سياسي ،ولعبة نـفـ ٍ
ّ
قبل فتر ٍة قصيرةّ ،تم استدعاء الزميل ايلي حنا لـ ً«االستجواب» ،وسط
ّ
تحريض من اليمني اللبناني ،ألنه أجرى مقابلة صحافية مع حبيب
حملة
ٍ
ّ
الشرتوني (حاولوا أن تبحثوا عن «الجناية» هنا) .وقبل ايام ،وجه وزير
العدل القضاء اللبناني لكي يالحق أسعد ابو خليل بسبب تغريد ٍة على
تويتر ،طالب فيها بنزع ســاح الجيش اللبناني (وهــو اقـتـ ٌ
ـراح ال يخلو
وسنعود اليه في األسفل) .السياسة ليست فقط ما يسمح
من وجاهة،
ّ
بـحــدوث هــذه الـتـعــقـبــات ،بـ ّـل مــا يسمح بـمــرورهــا فــي صـمـ ٍـت ،ومــن دون
إعالمية كالتي تقيمها الشلل في لبنان ،دوريًاّ ،
ّ
ألن أحدًا
تضامن
«حفلة»
ٍ
ٌ
ـراض
ـ
ت
ـ
ع
ا
موجة
لهم
ـل
ـ
ي
ـ
م
ز
ـه
ـ
ج
وا
أو
«فايسبوك»،
على
زميلهم
شتم
قــد
ٍ
واحتجاج ،أو حصلت مشكلة بينه وبني رؤسائه ،وهــذه الحمالت دومًا
تجري ـ ـ للمفارقة ـ ـ تحت شعار «حرية الرأي» .لهذه األسباب ،الى هؤالء،
والــى مــن ّأيــد سجن سبيتي أو تــواطــأ او سخر ،فأنا ـ ـ مــع أنــي ال أعــرف
سبيتي مطلقًا ولم أسمع به حتى الحادثة ـ أنحاز الى الشاعر السجني
ّ
ضدكم جميعًا ،ولو كان هناك ما يجب أن ُيقال حول «حرية التعبير»،
ّ
فإن هذه القضايا هي الشيء الوحيد الذي يستحق الكتابة عنه ،ال دفاعًا
ّ
ّ
عن حرية التعبير بل ألن هذه الحاالت تكشف ،اكثر من أي شيء آخر،
حقيقة لبنان ومجتمعه.
لبنان وصناعة المعايير
ّ
ال أحــد ينطلق مــن ّادع ــاءات حــول حــريــة التعبير بــاعـتـبــار أنـهــا مطلقة
ّ
(حــتــى باملعنى الـ ّـســالــب ل ـ «الـحــريــة» ،أي أن تـســاوي حرية التعبير عدم
ً
القمع فحسب ،وال نلتفت الــى اآلراء التي ال تجد منبرًا أصــا ،أو تلك
ً
التي ّ
تهمش بوسائل أخرى ،الخ) .في أميركا مثال ،حيث حرية التعبير
ّ
كحق دستوري ،توجد استثناءات .كما
نظريًا ـ مطلقة ،ومضمونة
هي ـ
ٍ
تشرح الفيلسوفة جوديث بتلر في نقاشها ملوضوع مجيء اليميني
ّ
يانوبولس الى جامعة بيركلي ،وما إن كان يجب ّ
ّ
السماح
املتطرف ميلو
ً
ّ
مختلفة من
باملحاضرة أو منعها ،فإن القانون األميركي يعتبر أشكاال
ً
ّ
التعبير ،كالتهديد الشخصي أو التحريض على العنف ،ممنوعة وغير
محمية دسـتــوريــا .كما تقول بتلر ،فـ ّ
ّ
ـإن هــذه االستثناءات ال يعتبرها
ً
ً
ال ـق ــان ــون «أفـ ـع ــاال ت ـع ـب ـيــريــة» ب ــل ف ـع ــا جــرم ـيــا ال ي ــدخ ــل ت ـحــت حـمــايــة
دول أخ ــرى ،تعلي ايـضــا مــن شأن
«الـتـعــديــل األول» ّفــي الــدسـتــور .فــي ٍ
أشكال
منع
الى
أدى
والسياسي
حرية التعبير ،فإن السياق التاريخي
ً ٍ
مختلفة مــن الـخـطــاب تحت حـجـ ٍـج مـتـعـ ّـددة (خـطــاب الـكــراهـيــة مـثــا ،أو
الكالم العنصري ،أو مراجعة الهولوكست في بعض دول اوروبا؛ وفي
بالدنا ،نظرًا الى التجربة التاريخية ،من الطبيعي أن يمتد هذا املنع الى

ً
خطاب التحريض الطائفي ،مثال).
الفكرة ّأن هناك مقاييس وإمكانات متعددة ملقاربة ٌاملوضوع واملحاججة
ولكن الفريد في لبنان هو ّأنه ٌ
ّ
بلد تقوم فيه نخبة صغيرة باستمرار
فيه،
بخلق املعايير على هــواهــا؛ بمعنى آخــر« ،حرية التعبير» عند اللبناني
ّ
هي غالبًا تساوي رأيه والرأي الذي يتوافق معه .هم ّ
يقررون ما يستحق
ّ
الحماية ومــا ال يستحق ،ومــا هــو «فضيحة» ومــا هــو مقبول ،و«حــريــة
التعبير» عندهم ،غالبًا ،تعني أن ال يتعرضوا الى االنتقاد أو يخالفهم أحد
(جــديــا ،راقـبــوا مقابالت نجوم اإلعــام مــؤخـرًا ،هم يشتكون باستمرار
ومـظـلــومـيــة حقيقية مــن أن «أح ـ ـدًا م ــا» قــد شـتـمـهــم عـلــى «فــايـسـبــوك»،
ويعتبرون أن ذلك يجعلهم ضحايا وأحرارًا يواجهون قمعًا ـ ما معنى أن
تكون نجمًا تلفزيونيًا أو شخصية ّ
عامة وال يجري شتمك من البعض،
حتى لو كنت نزيهًا ومخلصًا ،والـحــال غالبًا غير ذلــك؟) .عملية «خلق
املـعــايـيــر» ه ــذه ،وبـنــاء الـتــوافــق حــولـهــا ،ال تنتهي وال تـعــرف ح ــدودًا في
مجتمع ّ
بلد
ضيق تحكمه الهيمنة واملـصــالــح .ال تستغربوا ،فنحن فــي ّ ٍ
ٍ
يشعر فيه الـكــاتــب بالثقة الــى درجــة أن يـبــوح فــي مقابلة ،ببساطة ،أنــه
يختار أن يصمت ويخفي رأيه في مواضيع كثيرة بسبب ّ
مموليه (ماذا
ّ
ّ
ّ
يتبقى من املثقف حني يعترف بأنه ال يقول كــل ما يؤمن به وال يملك
الـنــزاهــة الفكرية؛ وكيف يمكن لنا أن نـعــرف ،حــن نـقــرأه ،إن كــان يقول
ّ
ّ
«املحرم» ،الذي يبقيه «في
الصدق هنا ،أو هو يخوض مواضيع تالمس
الدرج»؟).
أن تحمي نفسك من األقوياء
ّأمــا تغريدة أسعد ابــو خليل ،فهي الحالة األكثر طــرافــة ،وانــت ال تحتاج
ـام لـكــي تـعــرف ّأن ال شــيء فــي مــا قـ ّـالــه أسـعــد يمكن أن يوضع
الــى مـحـ ٍ
خانة التحريض أو التحقير أو الفتنة ،ال ّ
ألن اإلعــام اليميني قد
تحت
ّ
ٌ
ّ
قرر ذلك ،وانساق وزيــر خلفه .احتج ابو خليل على اجتماع ضباط من
ّ
يحتج أيّ
الجيش مع ضباط اسرائيليني فيما قضية القدس تشتعل (كما
بفعل خاطئ ،أو تتجاوز ،أو تضرب
ناشط على القوى األمنية حني تقوم
ٍ
ٍ
ّ
متظاهرين) ودعا الى املطالبة بنزع سالح الجيش وترك املقاومة وحدها
للدفاع عن لبنان .هذا ما أغضب اإلعالم (الذي يطالب بسجن االعالميني
ويالحق كالمهم على وسائل التواصل) على ما يبدو ،وهو ما ال أفهمه.
ّ
نزع سالح الجيش هو ّ
شخصيًا
مجرد اقتراح ،ال شيء يعيب نقاشه ،وأنا
ال ّمشكلة لدي في اإلبقاء على سالح الجيش ،فحواماته وطائراته حني
ـات ،بـخـ ّ
ـاصــة قبيل ال ـعــروض العسكرية واملـنــاسـبــات
تـحــلــق فــي تـشـكـيـ ٍ
ّ
ـاع منخفض فــوق منزلي تمامًا ،حيث تنعطف
ـ
ف
ـ
ت
ار
الوطنية ،تـمــر على ّ ٍ
ّ
ّ
جهة أخــرى ،فــإن عمر بعض
وتغير مسارها ،فتؤلف منظرًا بديعًا .من ٍ
ً
هــذه الحوامات يزيد على أربعني سنة وهــي ّ
تمر ،كما أسلفت ،مباشرة
فوق منزلي .الخالصة هي أنني على الحياد ،ال مانع لدي في أن تطالب
بنزع ســاح الجيش وتحويله الــى قــوى أمــن داخلي وخدمة مدنية ،وبني
ً
ّ
ّ
تصر على الحفاظ على سالحه كامال ،من الرشاش الى الـ «سيسنا»،
أن
ولكني ال أفهم اين الجريمة هنا.
بادعاء ّ
القصد هو ّأن الحملة هنا ال عالقة لها بما قاله أسعد أو ّ
الدفاع
ٌ
عــن الـجـيــش وال ـحــرص عـلـيــه ،بــل لـهــا س ـيــاق سـيــاســي ،هــي مــا يجمعها
بالحملة ضــد سبيتي أو ايلي حنا .هــؤالء األف ــراد ،ببساطة ،لــم يربطوا
وسلطة ومــال ،وال طوائف تدافع عنهم وتعتبرهم من
ـزاب
ٍ
أنفسهم بــأحـ ٍ
أبنائها ،وليسوا جزءًا من شبكات الشللية والترويج املتبادل والصداقات
ّ
املصطنعة في لبنان .في الحقيقة ،كنت دائمًا أحذر أسعد من ّأن سياسته
ً
في الكتابة ٍّســوف توصله الــى هنا .ال يمكنك أن تكتب مقاال اسبوعيًا،
تنتقد فــي كــل مـنــه أو تـهــاجــم أو تسخر مــن ثــاث أو أرب ــع شخصيات
سياسية واعــامـيــة .وه ــذا فــي بلد صغير ،يـعــرف الجميع فيه الجميع،
وأناس غير معتادين على النقد والتسمية ،والعالقات الشخصية فيه ّ
أهم
من السياسة واملبادىء (واملادة والوظائف ّ
الشخصية،
أهم من العالقات
ّ
التراتبية واضـحــة للجميع) .هـكــذا ،انــت ستجمع فــي فـتــرة قصيرة كل
ّ
الــنــاس ضـ ّـدك ،يمينًا ويـســارًا ،وسيتكتلون عليك ويتحينون ّسقطاتك،
ّ
وبـخــاصــة أولـئــك الــذيــن يـتـجــرأون عـلــى أمـثــال ابــو خليل ويـتــزلـفــون ألي
شخص تفوح منه رائحة سلطة أو مصلحة أو انتماء حزبي ـ ولو على
ٍ
«فايسبوك» .هذه ليست مشكلة في الحقيقة ،بل مديح؛ فتعريفي للكاتب
يروج فيها له وال يقرأه ٌ
الجيد هو أن يسعى للوصول الى مرحلة ال ّ
أحد
ّ
من الصحافيني والسياسيني والكوادر ،أو من يتصل معه بعالقة مهنة
ّ
أو مصلحة أو تنافس ،بل املفضل أن يكرهوه ويخافوه ،ويكون جمهوره
ّ
الضيق (أي بعكس الصورة
حصرًا من «الناس العاديني» خارج الوسط
املعتادة للصحافي في لبنان).
ّ ّ
ّ
ولكن ّ ،يا معالي الوزير ،ما كل الناس تهاب السلطة ويحركها الطموح
والـ ـت ــزل ــف .ن ـحــن ال ي ـم ـكــن ل ـنــا أن ن ـل ــوم اإلع ـ ــام ال ـظــام ــي وم ــن خـلـفــه
حــن يـحـ ّـرض ،فـهــذه وظيفته ،ولـكـ ّـن مشكلتنا هــي مــع السياسي حني
يـنـســاق خـلـفـهــم ،وه ــذا ت ـحــدي ـدًا مــا ي ـنــزع عــن ال ـخ ــادم ال ـعــام شــرعـ ّـيـتــه.
هـنــاك الكثيرون مثلنا ممن ال يملكون طموحًا وال ي ـ ّ
ـودون االنضمام
ٌ
ّ
سياسية طويلة وطموح ،وفـ ٌ
ـرص كثيرة
الى النادي ،وانــت أمامك حياة
ّ
لـكــي نـعـ ّـدل الـحـســاب (قــاعــدتــي فــي الـحـيــاة فــي هــذه األم ــور هــي أن ــه ّ ،لو
اعتدى أحدهم عليك وأجبرك على ّاملواجهة ،عليك أن تضمن أن تكلفه
ـ بطريقة أو بأخرى ـ أضعاف ما كلفك ّ في عــدوانــه ،ومــن دون ذلــك ال
ـدالــة» ولــو حكمت لصالحك كــل محاكم األرض) .نحن قــد ال
تـكــون «عـ ً
نملك سلطة ونـفــوذًا ،ولكننا نعرف كيف ندافع عن أنفسنا ،وأقالمنا
مسنونة ،ولدينا ذاكرة ال تنسى من كان خسيسًا معنا ،وانحاز ّ
ضدنا
مع دعاة القمع والفاشية.
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مجتمع وإقتصاد

قضية

اعترض
أعضاء
بلديون على
«مبالغة»
االستشاري
في تقدير
كلفة
المشروع
بنحو 42.8
مليار ليرة
(هيثم
الموسوي)

منذ تلزيم الدراسات واالشراف على التنفيذ بالتراضي ،بدأ المسار الملتوي لملف تلزيم مشروع إنشاء سوق الخضار والفاكهة
حط
بالمفرق في بيروت ،لينتهي بمناقصة جوبهت باعتراضات على دفتر شروطها
«المفصل على القياس» .أخيرًا ّ
ّ
يتردد أن الموافقة المسبقة جاهزة ،ضمن المسار الملتوي نفسه!
المشروع في ديوان المحاسبة حيث ّ

اعتراضات بـ«الجملة والمفرق» على «مسار مريب» في بلدية بيروت

تلزيم سوق الخضر :شبهات حول دفتر الشروط
محمد وهبة
فـ ــي  26شـ ـب ــاط  ،2016أق ـ ـ ـ ّـر امل ـج ـلــس
البلدي ملدينة بيروت عقدًا بالتراضي
مع مكتب املهندس عبد الواحد شهاب،
للقيام بأعمال الدراسات والتصاميم
وإع ـ ـ ــداد م ـلــف ت ـلــزيــم م ـش ــروع إن ـشــاء
سـ ــوق ال ـخ ـض ــار وال ـف ــاك ـه ــة ب ــامل ـف ــرق،
واإلشـ ــراف على أعـمــال التنفيذ .وألن
التلزيم بــالـتــراضــي هــو أكـثــر األعـمــال
إث ــارة للشبهات ،فقد ّأدى إلــى إنتاج
دفـ ـت ــر ش ـ ــروط «مـ ـشـ ـب ــوه» ت ـح ـيــط بــه
عــامــات اسـتـفـهــام كـثـيــرة .إذ اشـتــرط
عـلــى ال ـشــركــات الــراغ ـبــة بــالـتـقــدم الــى
املناقصة تقديم «إف ــادة خـبــرة» تثبت
ً
مبان)
تنفيذها أعماال مماثلة (إنشاء
ٍ
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ــام بـقـيـمــة  20مـلـيــون
ٌ
دوالر« .وه ــو ش ــرط واض ـحــة أهــدافــه.
ُ
إذ ل ـ ــم ي ـس ـب ــق أن حـ ـ ـص ـ ــرت ال ـخ ـب ــرة

باألعمال املنفذة في القطاع العام ،كما
أن مشاريع املباني فــي القطاع العام
بقيمة  20مليون دوالر محدودة جدًا.
بـكــام أوض ــح :ه ــذا ال ـشــرط ال ينطبق
إال على شركات ّ
معينة» ،بحسب أحد
املـتـعـهــديــن .وأوضـ ــح أن «الـتـلــزيـمــات
فــي بلدية بـيــروت تعتريها الشوائب.
والنتائج ،في معظمها ،تكون ملصلحة
ً
فريق واحد ممثال بمتعهد معروف».
أدى «ش ــرط الـخـبــرة» الــى خــرق نقابة
املقاولني والشركات املعترضة سلوك
ّ
التحفظ وااللـتــزام بــاألعــراف السوقية
ب ـع ــدم ال ـط ـعــن ف ــي ش ــرك ــات مـنــافـســة.
وبحسب نقيب املقاولني مارون الحلو
«ق ـ ّـدم ــت ســت ش ــرك ــات ،مــن األك ـبــر في

ل ـب ـنــان ،ك ـت ــاب اعـ ـت ــراض إل ــى مـحــافــظ
بيروت زياد شبيب على الشروط غير
املوضوعية الواردة في دفتر الشروط،
وال ـ ـتـ ــي ّأدت إلـ ـ ــى حـ ـص ــر امل ـن ــاق ـص ــة
ببعض الشركات ،واستبعدت شركات
لديها ال ـقــدرة على املنافسة ألنـهـّـا لم
ً
تنفذ أعماال في القطاع العام» .ووقعت
االع ـت ــراض شــرك ــات« :أب ـن ـيــة» (م ــروان
ال ـح ـلــو)« ،مـ ــان» (م ـي ـشــال أب ــي نـ ــادر)،
«مـ ـع ـ ّـوض ـ ـ ـ ّإدة» (جـ ـ ــورج م ـع ــوض)،
«شــركــة اإلن ـش ــاءات الـعــربـيــة» (/ACC
غ ـس ــان امل ــرعـ ـب ــي)« ،حـ ــوريـ ــة» (رمـ ــزي
ّ
س ـل ـم ــان)« ،م ــت ــى ل ــانـ ـش ــاءات» (ج ــاك
ّ
متى).
وبعد إطالعه من نقابة املقاولني على
«فضيحة» دفتر الشروطّ ،
تحول وزير
شــؤون مكافحة الفساد نقوال تويني
إل ــى ط ــرف فــي الـقـضـيــة ،وقـ ـ ّـدم ب ــدوره
اعـتــراضــا أم ــام محافظ بـيــروت طالبًا
وق ــف الـتـلــزيــم إلجـ ــراء ت ـعــديــات على
دفتر الشروط بهدف توسيع املنافسة
التي تفيد في خفض األسعار.
االعـ ـت ــراض ع ـلــى «شـ ــرط ال ـخ ـب ــرة» لم
ينحصر فــي الشركات وحــدهــا .فلدى
عـ ــرض دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ع ـل ــى مـجـلــس
بـلــديــة ب ـي ــروت ،أب ــدى خـمـســة أعـضــاء
(غابي فرنيني ،مغير سنجابي ،إيلي
يحشوش ،راغــب ح ـ ّـداد ،إيلي أنــدريــا)
اعتراضهم أيضًا «ألن اشـتــراط إفــادة
خبرة بقيمة  20مليون دوالر ألشغال
مبان منفذة فــي القطاع الـعــام حصرًا
أمر مريب» بحسب أحدهم .أضف الى
ذل ــك أن ه ـن ــاك «م ـش ـك ـلــة واض ـح ــة في
تـقــديــرات الـشــركــة االسـتـشــاريــة لكلفة

هــذا املـشــروع بنحو  42.8مليار ليرة.
إذ ي ـبــدو أن ه ـنــاك مـبــالـغــة فــي تقدير
كـلـفــة األعـ ـم ــال مل ـش ــروع بـحـجــم ســوق
للخضر والفاكهة ،يتضمن إنشاءات
متواضعة».
نجحت االعتراضات في تجميد امللف
ّ
وع ــدم بــتــه فــي املجلس الـبـلــدي .إال أن
ً
تــدخــا مـبــاشـرًا مــن رئ ـيــس الحكومة
سـ ـع ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،بـ ـع ــد ع ـ ــودت ـ ــه مــن
الـسـعــوديــة مـبــاشــرة ،فتح الـبــاب أمــام
إق ـ ـ ــراره وإج ـ ـ ــراء امل ـنــاق ـصــة .وبـحـســب
م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة ،أج ـ ـ ــرى ال ـح ــري ــري
ً
ات ـصــاال برئيس بلدية بـيــروت جمال

شرط «الخبرة»
للتقدم إلى المزايدة
ينطبق على عدد
محدود من الشركات

عـيـتــانــي وأب ـل ـغــه رغ ـب ـتــه بــالـسـيــر في
امللف بسرعة.
وي ـت ـبـ ّـن م ــن مـحـضــر ال ـت ـلــزيــم املــؤقــت
الـ ـص ــادر ع ــن ل ـج ـنــة ال ـت ـلــزيــم الـبـلــديــة
بــرئــاســة عـيـتــانــي ،أن ثــاثــة عــارضــن
اشتركوا في املناقصة هم« :هايكون»
(ع ـمــاد الـخـطـيــب)« ،مــؤسـســة حـمــود»

(قــاســم ح ـمــود) ،و«الـجـهــاد للتجارة»
(جـهــاد ال ـعــرب) .األول ــى قـ ّـدمــت عرضًا
بـقـيـمــة  46.5م ـل ـيــار لـ ـي ــرة ،وال ـثــان ـيــة
بقيمة  51.3مـلـيــار ل ـيــرة ،فيما بلغت
قيمة عــرض الثالثة  44.1مليار ليرة.
وقد أرست لجنة التلزيم املناقصة على
«شركة الجهاد» مؤقتًا ،على أن تكون
املوافقة نهائية بعد االستحصال على
املحاسبة املسبقة على
موافقة ديــوان ّ
امللف .علمًا أن تدخل رئيس الحكومة
كــان له وقعه على املحافظ الــذي ّ
مهد
ملــواف ـقــة ديـ ــوان املـحــاسـبــة عـلــى املـلــف
باالستناد إلى «العجلة الطارئة».
الالفت في العروض الثالثة أنها كلها
جاءت أعلى من تقديرات االستشاري.
«لــذلــك ق ـ ّـرر دي ــوان املحاسبة أن يدقق
في األسـعــار ،وقــد كلفنا أحــد املدققني
ب ــاألم ــر ف ـي ـمــا ن ـق ــوم ب ــاالس ـت ـم ــاع إلــى
اعـتــراضــات ثــاثــة أعـضــاء فــي مجلس
ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة» بـ ـحـ ـس ــب رئـ ـ ـي ـ ــس ديـ ـ ـ ــوان
امل ـح ــاس ـب ــة أحـ ـم ــد ح ـ ـمـ ــدان ،ن ــاف ـي ــا أن
ت ـك ــون ه ـن ــاك ض ـغ ــوط ع ـل ــى ال ــدي ــوان
لتمرير الصفقة« ،فـقــد استمعنا إلى
وجـ ـه ــة ن ـظ ــر رئـ ـي ــس ال ـب ـل ــدي ــة ج ـمــال
عيتاني ومـسـتـعــدون أن نستمع إلــى
كــل املعترضني ،علمًا بــأنــه لــم تصلنا
إال اعتراضات أعضاء البلدية».
الى ذلك ،تشير مصادر إلى اعتراضات
سياسية أيضًا على امللف .وتلفت الى
أن اعـ ـت ــراض ب ـعــض أع ـض ــاء املـجـلــس
البلدي املحسوبني على النائب ميشال
ف ــرع ــون سـبـبـهــا رغ ـبــة األخ ـي ــر ف ــي أن
«يكون للمسيحيني سوق للخضر في
منطقة سن الفيل مماثلة للسوق التي

تبنيها الـبـلــديــة عـلــى سـبـعــة ع ـقــارات
ضخمة»!
ّ
مــن جـهـتــه ،أك ــد امل ـق ــاول جـهــاد الـعــرب
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن ال ع ــاق ــة ل ــه بــوضــع
دفتر الشروط ،الفتًا الى أنه نفذ قصر
ّ
أعمال قصر عدل طرابلس وتمكن من
االستحصال على «إفادة خبرة» تلبي
الـشــروط املطلوبة فــي مناقصة سوق
الخضر فــي ب ـيــروت .واعـتـبــر أن «بند
الخبرة أمر ضروري للتثبت من القيام
باألعمال ،وتقديم إفــادة خبرة بقيمة
 20مليون دوالر ألشـغــال مماثلة في
القطاع العام ليس أم ـرًا غير طبيعي.
فاملتعارف عليه ،في القطاع الخاص،
أن ـ ــه ل ـي ــس هـ ـن ــاك أي ج ـه ــة ي ـم ـكــن أن
ت ـقـ ّـدم إفـ ــادات خـبــرة دقـيـقــة وواضـحــة
وحـقـيـقـيــة .وق ــد شـهــد ال ـســوق إف ــادات
خبرة صادرة عن جهات غير معروفة
وبـ ـعـ ـضـ ـه ــا ع ـ ــن أشـ ـ ـغ ـ ــال مـ ـنـ ـف ــذة فــي
أفريقيا وفــي مناطق ال يمكن الــدولــة
التثبت من صحتها».
ل ـك ــن مـ ـص ــادر املـ ـق ــاول ــن امل ـع ـتــرضــن
تــرد بــاإلشــارة إلــى أن مناقصة سجن
مجدليا التي أطلقها مجلس اإلنماء
واإلعـ ـم ــار ،وش ــارك ــت فـيـهــا مجموعة
واسعة من الشركات الكبرى ،لم ينص
دفـتــر شــروطـهــا عـلــى تنفيذ مشاريع
مـ ـحـ ـص ــورة فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام .كـمــا
أن املـجـلــس يـطـلــق مـنــاقـصــات كبيرة
غــال ـب ـي ـت ـهــا ت ـح ــت إش ـ ـ ـ ــراف امل ــان ـح ــن
والـ ـصـ ـن ــادي ــق الـ ـت ــي تـ ـف ــرض ش ــروط ــا
مماثلة« ،لـكــن هــذه الـشــروط لــم تصل
أب ـ ـ ـدًا إل ـ ــى ح ــد ح ـص ــر إفـ ـ ــادة ال ـخ ـبــرة
بالقطاع العام».
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مقال

«كيف ُننقذ شاطئ بيروت؟»

«المقاومة» ضد محتلي الملك العام!
هديل فرفور
أك ـثــر م ــن  90أل ــف مـتــر مــربــع مجموع
مساحة التعديات على واجهة بيروت
ال ـب ـح ــري ــة ،ب ـح ـســب ج ـم ـع ـيــة «نـ ـح ــن».
نموذج التعدي على شاطئ العاصمة
ُم َّ
عمم على باقي الـشــواطــئ اللبنانية
ّ
منذ زمــن ،إذ إن أقــل من  %20فقط من
طول الشاطئ اللبناني ال يزال مفتوحًا
أمام العموم.
هــذا الــواقــع هو نتاج تواطؤ «ثالثية»
الـتـشــريــع وال ـق ـضــاء واإلدارة ،بحسب
الــوزيــر الـســابــق شــربــل نـ ّـحــاس ،وهــذا
ّ
ّ
ُيحتم نقل النقاش املتعلق بالشاطئ
ع ـمــومــا ،وش ــاط ــئ ب ـي ــروت خـصــوصــا،
مـ ــن خ ــان ــة ت ــوص ـي ــف ال ـت ـع ــدي ــات إل ــى
خانة البحث في ُسبل إنقاذ امللك العام
البحري.
من هنا ،كان نقاش «كيف ننقذ شاطئ
ّ
بيروت؟» ،الذي نظمته «نحن» أول من
أمس في فندق كراون بالزا في بيروت،
وه ــدف إل ــى «اس ـت ـخــاص» اقـتــراحــات
ّ
التعدي
عملية تساهم في وقف مسار
على شاطئ العاصمة وترسي مساعي
لحماية بقية الشواطئ اللبنانية.
بيروت كانت غائبة عن النقاش
بلدية
ُ
ال ــذي أث ــار «شـبـهــة» تــآمــرهــا ومحافظ
امل ــدي ـن ــة ال ـق ــاض ــي زيـ ـ ــاد ش ـب ـيــب عـلــى
شــاطــئ الـ ُعــاصـمــة عـبــر االن ـح ـيــاز إلــى
مصلحة املستثمرين ضـ ّـد حق الناس
في ملكهم .وبحسب نقيب املهندسني
ّ
ف ــي ب ـي ــروت ج ــاد ت ــاب ــت ،فـ ــإن م ـشــروع
ال ـ ــ«ايـ ــدن بـ ــاي» ع ـلــى الــرم ـلــة الـبـيـضــا
ي ـص ـل ــح ألن يـ ـك ــون نـ ـم ــوذج ــا لـكـشــف
«س ـلــوك» الـبـلــديــة إزاء املـشــاريــع التي
ت ـس ـت ـهــدف ال ـش ــاط ــئ .ول ـف ــت إلـ ــى أن ــه،
بـ ـخ ــاف مـ ــا يـ ـن ـ ّـص مـ ــرسـ ــوم تـنـظـيــم
ال ـش ــواط ــئ (رقـ ــم  )4809الـ ــذي يـفــرض
اب ـت ـع ــاد ال ـب ـن ــاء ع ـلــى ال ـع ـق ــار ال ـخــاص
املـتــاخــم للملك ال ـعــام الـبـحــري مسافة
ّ
عشرين مترًا تقريبًا ،فإن املسافة التي
تـفـصــل مـبـنــى املـ ـش ــروع ع ــن الـشــاطــئ

ال تـت ـعـ ّـدى امل ـتــريــن« ،وذلـ ــك ألن بلدية
بـ ـ ـي ـ ــروت قـ ـ ـ ـ ـ ّـررت أن م ـ ــرس ـ ــوم تـنـظـيــم
الشواطئ ال ينطبق على شاطئها!».
ف ــي  13ت ـمــوز امل ــاض ــي ،قـ ـ ّـرر املـجـلــس
البلدي وضع قسم من شاطئ بيروت
قيد الــدرس ّ
ملدة سنتني بهدف وضع
مـخـطــط تــوجـيـهــي شــامــل للمنطقة.
حينها ،لـ ُـم يشمل الـقــرار موقع دالية
ال ــروش ــة املـ ـه ـ ّـدد ،وال م ـش ــروع «إي ــدن
ب ـ ـ ــاي» ألن ت ــراخ ـي ـص ــه ص ـ ـ ــدرت قـبــل
الـقــرار الـبـلــدي .هــذه الصيغة طرحت
ش ـكــوكــا ح ــول نـ ّـيــة ال ـب ـلــديــة م ــن ق ــرار
التجميد .وبمعزل ّ عن النيات البلدية
خ ـلــف ال ـ ـقـ ــرار ،ف ــإن ــه ل ــم ُي ـط ـ ّـب ــق حتى
اآلن ،وفــق ُ تابت الــذي أكــد أن مديرية
ّ
التنظيم املدني لم تتبلغ به بعد.
ُ
كيف ننقذ ما بقي من شاطئ املدينة،
ّ
فــي ظــل تخلي املـســؤولــن وتــواطــؤهــم
إذًا؟ ُي ـج ـي ــب ت ــاب ــت ب ـ ــأن ال ـس ـع ــي إل ــى
إعداد مخطط توجيهي جديد للمدينة
يمنع الـبـنــاء عـلــى ال ـع ـقــارات الخاصة
املـتــاخـمــة للملك الـبـحــري مــن جـهــة أو

صياغة مخطط يقضي بخفض نسب
االّس ـت ـث ـمــار ف ــي املـنـطـقــة م ــن شــأنـهـمــا
كــف أي ــدي املعتدين الطامعني ببقايا
الشاطئ.
من جهتهّ ،
شدد املحامي إيلي خطار
ع ـل ــى أن واق ـ ـ ــع األم ـ ـ ـ ــاك ال ـع ـمــوم ـيــة
ال ـب ـحــريــة ل ــم ي ـعــد يـحـتـمــل «أن ـصــاف
حـ ـل ــول» ،الف ـت ــا إل ــى ال ـحــاجــة إلع ــان
«حالة طوارئ تنسف كل املخالفات».
ّ
وأك ــد أنــه ال يمكن إنـقــاذ الشاطئ إال
من خالل القوانني وتعديل األنظمة،
م ـن ـت ـق ـدًا ق ــان ــون ت ـس ــوي ــة امل ـخــال ـفــات
ال ـ ــذي جـ ــاء ت ـح ــت عـ ـن ــوان «م ـعــال ـجــة
اإلشغال غير القانوني للملك العام»،
وال ـ ــذي اع ـت ـمــد ك ـب ـنــود ضــريـبـيــة في
م ـش ــروع ت ـمــويــل ال ـس ـل ـس ـلــة ،بــالــرغــم
ـراع
مــن الـغــرامــات الــزهـيــدة التي لــم تـ ِ
سعر العقارات حاليًا .ولفت في هذا
ال ـص ــدد إل ــى اق ـت ــراح ق ــان ــون لحماية
الـ ـش ــاط ــئ وق ـ ـمـ ــع الـ ـتـ ـع ــدي ــات ج ــرت
ّ
صياغته عام  2006واطلع عليه عدد
م ــن الـ ـن ــواب ال ــذي ــن وع ـ ــدوا بــاعـتـمــاد

بنوده «لكنهم لم يأخذوا من االقتراح
أي بند» .واقترح ،إن لم تلجأ السلطة
إل ــى ات ـخ ــاذ قـ ــرار حــاســم ب ـشــأن منع
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات ال ـخ ــاص ــة
املـتــاخـمــة لـلـمـلــك ال ـع ــام ال ـب ـحــري ،أن
تتخذ قرارًا باستمالك هذه العقارات
وفـتـحـهــا أم ــام ال ـع ـمــوم .كــذلــك اقـتــرح
اعـتـمــاد مـبــدأ تحديد املهلة الزمنية
لـلـمـشــاريــع الـضـخـمــة عـلــى الـشــاطــئ
من أجل إخالئها بعد عدد محدد من
السنوات.
هـ ــذه االقـ ـت ــراح ــات تـخـتـلــف م ــن حيث
طبيعتها عن تلك التي ُي ّ
قدمها الوزير
نـ ـ ّـحـ ــاس ،إذ يـ ــرى أن م ـع ــرك ــة األمـ ــاك
الـعــامــة البحرية «كبقية املـلـفــات التي
ت ـ ـمـ ــارس ف ـي ـه ــا ال ـس ـل ـط ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
العنف والسطو واالعتداء على حقوق
الناس»ُ ،مقترحًا ما سماه السعي إلى
إنشاء نواة لـ «مقاومة» سلطة االحتالل
عـبــر تــوحـيــد الـصـفــوف بــن املــواطـنــن
للقيام بعمل سياسي ضاغط يسعى
إلى تغيير هذه الطبقة ومواجهتها.

أكثر من  90ألف متر مربع مجموع التعديات على واجهة بيروت البحرية (هيثم الموسوي)

مقال

متأخرات صندوقي التعويضات والضمان

المدارس تأكل الحصرم واألهالي يضرسون!
نعمه نعمه *
ب ــات واض ـح ــا أن لـلـضـمــان االج ـت ـمــاعــي ولـصـنــدوق
تـعــويـضــات أفـ ــراد الـهـيـئــات الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي املـ ــدارس
الـخــاصــة مـتــأخــرات لــم تـســددهــا م ــدارس كـثـيــرة في
ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،إم ــا لـتـعـثــرهــا امل ــال ــي أو لـتـجــاوز
بعضها الـقــانــون وع ــدم س ــداد مستحقاتها لهاتني
املؤسستني بحسب األصول.
األرق ـ ــام ال ـتــي عــرفـنــاهــا («األخ ـ ـبـ ــار»)2017/12/4 /
ليست قليلة .فهناك نحو  16مليار ليرة متأخرات
ع ـلــى م ـ ــدارس امل ـقــاصــد واملـ ـب ــرات وم ــؤس ـس ــات أمــل
التربوية والعرفان ،عدا عن تأخر كل املدارس الخاصة
في تسديد اشتراكاتها لعام  ،2017/2016ناهيك عن
تلك التي لم تسدد اشتراكاتها للضمان الصحي عن
املعلمني.
وال ـقــول ّإن «املـ ــدارس لــم ت ـس ــدد »...يخفف مــن وطــأة
املخالفة .إذ أن املدارس الخاصة ،كمؤسسات ال تبغي
الربح ،تخضع لقانون مختلف عن قانون الشركات
ال ـت ـجــاريــة .ومــوازن ـت ـهــا الـسـنــويــة يـجــب أال تتضمن
أرباحًا أو خسائر في نهاية العام املالي ،وعليها أن
تسدد كل ما لها وعليها قبل إقفال املوازنة السنوية.
وأي متأخرات أو تسديد ملتأخرات في األعوام الالحقة
يـجــب ّأن تتضمنه امل ــوازن ــة الـسـنــويــة بحسب تــاريــخ
التسديد.
ع ـنــدمــا ي ــدف ــع األهـ ــل األقـ ـس ــاط ،ت ـك ــون م ــن ضمنها

اش ـتــراكــات املـعـلـمــن/ات فــي صـنــدوقــي التعويضات
وال ـض ـمــان ،كـمــا هــو مـحــدد فــي امل ــوازن ــات املــدرسـيــة.
إذ ُيـق ـت ـطــع  6%م ــن راتـ ــب امل ـع ـلــم ل ـل ـص ـنــدوق و2%
للضمان الصحي ،ويغطي األهــل  6%مما تبقى من
االشتراكات عبر األقساط و 7%للضمان الصحي.
هــذا يعني أن األهــل ،فعليًا ،هم من يدفع كل الحصة
ومن ضمنها رواتب املعلمني/ات ،فيما يقتصر عمل
اإلدارة املدرسية ماليًا على إدارة اإليرادات والنفقات،
وليس حجبها أو عــدم تسديدها ملستحقيها .لذلك،
وف ــي ح ــال ع ــدم سـ ــداد االشـ ـت ــراك ــات ل ـل ـص ـنــدوق أو
الضمان ،يكون ذلــك بمثابة إس ــاءة لألمانة .فاألهل،
بناء لطلب اإلدارة املدرسية ،ســددوا القسط السنوي
وم ــن ضمنه اش ـتــراكــات الـصـنــدوق وال ـض ـمــان .لكن
هــذه اإلدارة لم تحول هــذه األمانة (االشـتــراكــات) إلى
الصناديق املختصة.
املـبــالــغ الـتــي نـتـحــدث عنها ليست قليلة .فـهــي ،على
سبيل املثال ،توازي  21%من مجموع أساس الرواتب
للمعلمني وال ـتــي تـصــل إل ــى  2.5مـلـيــار لـيــرة سنويًا
في مدرسة تضم  100معلم/ة ،أي ما يتجاوز 500
مليون ليرة متأخرات عن كل سنة لهذه املدرسة .وفي
ترجمتها على األقساط املدرسية املتوجبة على األهل،
فهم يـســددون مــا يـقــارب  500الــف ليرة سنويًا عن
كل تلميذ/ة لسداد اشتراكات لم تدفعها املدرسة الى
الصناديق املعنية على الوقت ،وبالتالي ستتحملها
م ــوازن ــات الـسـنــوات الــاحـقــة وت ـضــاف إل ــى األقـســاط

مجددًا ،كون العام املالي للمدرسة يقفل سنويًا عند
نهاية العام.
فــي الــواقــع ال توجد آلية رقــابــة واضـحــة وال اج ــراءات
عقابية فعالة تجاه هذا التأخر في السداد .لكن تراكم
ً
املتأخرات إلى  9مليارات ليرة ،كحال املقاصد مثال،
أو مؤسسات أمل التربوية ( 6مليارات) ،وعدم قدرة
املؤسسة على سدادها من موازناتها ،تطرح تساؤالت
ُ
عدة ،منها التسويات التي قد تطرح لحل هذه األزمة
وماذا ستكون التسوية؟ فهل يقبل املعلمون التنازل
عن جــزء من حقوقهم إلجــراء التسوية؟ وهــل يقبل
األهــل املشاركة ّفي التسوية للحفاظ على املؤسسة
التعليمية التي تعلم أوالده ــم؟ وهــل يقوم املتبرعون
وأصحاب األيادي الخيرة بسداد هذه الديون؟
األســاس ،برأينا ،هو اإلخــال بالعهد الذي التزمت به
اإلدارة املــدرسـيــة تـجــاه األه ــل .فهي أس ــاءت األمــانــة.
وحتى املبررات األساسية ،كامتناع الدولة عن سداد
مـسـتـحـقــاتـهــا ل ـل ـم ــدارس امل ـجــان ـيــة ،ال ت ـب ــرر إس ــاءة
استخدام أمــوال األهــل واملعلمني في غير مكانها .أن
تتحجج املــدارس بالتعثر املالي واملتكرر ،فهذا يعني
ســوء إدارة ورؤي ــة وتنظيم وعــدم أهلية ،وليس على
األه ــل أو امل ـع ـل ـمــن/ات تـحـ ّـمــل ع ــبء ال ـع ـيــب .وحقهم
امل ـطــال ـبــة ب ــه ع ـبــر ال ـق ـن ــوات ال ـق ـضــائ ـيــة ،ول ـي ــس عبر
التسويات التي تخرج دائمًا بأنصاف حلول يدفعها
املعلمون/ات واألهالي.
*باحث في التربية والفنون

مؤسسة «أديان»:
الصهيونية وجهة نظر!
علي خليفة *
ف ــي دلـ ـي ــل ل ـل ـم ــدرب صـ ـ ــادر ع ــن مـعـهــد
املــواطـنــة وإدارة الـتـنــوع الـتــابــع ملؤسسة
ٌ
«أديان» ،يرد نشاط تحت عنوان «مكتوب
ّ
النمطية»،
عالجبني» ،موضوعه «الصور
ّ
املتدربون «أوراقــا مكتبية
يستعمل فيه
الصقة صغيرة مكتوبة عليها صفات
م ـس ـب ـقــة» .ه ـك ــذا ي ـتــم ت ـعــريــف الـنـشــاط
الـ ــذي م ــن ب ــن أه ــداف ــه امل ـعــرف ـيــة املـعـلـنــة:
ّ
«إدراك املشارك أننا نقوم جميعًا برمي
ّ
وكلنا ّ
منمط
صور نمطية على اآلخرين،
ً
مــن اآلخ ــري ــن أي ـض ــا» ،فـضــا عــن «فهم
املـشــارك األثــر السلبي للصور النمطية
وم ــدى ّ
أذي ـت ـهــا لـلـمـتـلـقــي» .أم ــا األه ــداف
املهاراتية ،فمنها «تعاطف املـشــارك مع
نـفـســه وم ــع اآلخـ ــريـ ــن» .فـيـمــا تتضمن
األهـ ــداف القيمية والـعـمـلـيــة لـلـنـشــاط أن
«يلتزم املـشــارك تقزيم صــوره النمطية
وإعادتها إلى ما هي عليهّ :
مجرد وجهة
نظر مبنية على خبرة صغيرة ،ال تشكل
الحقيقة.»...
جيد .لكن مــا هــي الصفات التي يقترح
ً
ّ
ّ
النشاط أنها تشكل مادة للتنميط؟ يقترح
ّ
النشاط الصفات اآلتيةّ :
وصولي ـ ـ
غبي ـ ـ
ّ
ّ
ّ
ّ
أيزيدي ـ ـ ميليشياوي ـ ـ كذاب
صابئي ـ ـ
ــ ّ
مثلي ـ ـ راقصة ـ ـ فاجر ـ ـ سارق ـ ـ قاتل
ّ
ّ
ـ ـ ابن شارع ـ ـ إرهابي ـ ـ سنية ـ ـ شيعية ـ ـ
ّ
كردي ـ ـ صهيوني ـ ـ أميركي ـ ـ مسيحية
ـ ـ سافرة ـ ـ رجل دين ـ ـ ملحد.
ه ــا سـمـحـتــم ب ــإع ــادة قـ ـ ــراءة ال ـص ـفــات
املــذكــورة أع ــاه؟ نعم ،الصهيوني صفة
ّتم ّ
دسها بشكل مريب ،كالسم في دسم
ّ
الطبق الذي يقدمه النشاط .املطلوب ،وفقًا
ألهداف النشاط ،التعاطف مع من ّ
نحمله
ه ــذه الـصـفــة ،وتـقــزيــم ال ـصــورة النمطية
الـتــي تستدعيها .والـصـهـيــونـيــة مـجـ ّـرد
ٌّ
«وجهة نظر» بني الناس الذين ّيدعي كل
منهم امتالك كامل الحقيقة!
هذا أحد األنشطة التي ّ
تروج لها مؤسسة
ّ
«أديان» من خالل أدلة للتدريب تصدرها
بـتـمــويــل خــارجــي ،بــريـطــانــي وأمـيــركــي،
ومــن جهات ذات صبغة دينية محافظة
كالهيئة الكاثوليكية لــإغــاثــة .و«أدي ــان»
جـمـعـيــة غـيــر حـكــومـيــة سـعــت وتسعى
إل ـ ــى ف ـ ــرض أج ـ ـنـ ــدة خ ــاص ــة ب ـه ــا عـلــى
وزارة التربية واملركز التربوي للبحوث
ّ
ّ
واإلنماء ،وتمكنت من التسلل إلى ورش
التطوير التربوي والسياسات التربوية
ّ
ّ
مــن خــال تبني مفهوم ملتبس ومحط
جدل كمفهوم «املواطنة الحاضنة للتنوع
الثقافي والديني ...إلخ».
ال نعرف هل يقرأ املسؤولون التربويون
وأصحاب القرار التربوي باألساس ما
ّ
يوقعون عليه ،وإن ق ــرأوه هــل يـقـ ّـدرون
تقديرًا حسنًا أبـعــاد مــا يقدمون عليه،
فــا تبقى مناهجنا سليبة ،والتزامنا
ُم ـصــادرًا ،وأوالدن ــا أبـنــاء طــوائــف ،فيما
عـ ّ
ـدون ــا األوحـ ـ ــد ،الـصـهـيــونـيــة« ،وج ـهــة
نظر».
* أستاذ المواطنية
في الجامعة اللبنانية
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دراسة

هل العربية لغة صعبة؟
قاعة
الصف في
هذا العصر
هي غرفة
بال جدران
(مروان
بو حيدر)

في اليوم العالمي للغة العربية ،ذكرى اعتماد
العربية بين لغات العمل في األمم المتحدة ،ثمة حاجة
تعلم اللغة وتعليمها ،من مثل
لرفع الصوت لتيسير ّ
لتبني
تهذيب
العامي القابل للتفصيح أو إفساح الفصحى ِّ
ّ
فضال عن تطوير
أصل فصيح،
ً
عامية ترجع إلى ٍ
مفردات َّ
استراتيجيات هذا التعليم وتقنياته
بهية بعلبكي*
«ال ـل ـغ ــة م ـظ ـهــر م ــن م ـظ ــاه ــر االب ـت ـك ــار
ف ــي م ـجـمــوع األم ـ ــة ،فـ ــإذا هـجـعــت قــوة
االب ـت ـكــار تــوقـفــت الـلـغــة ع ــن مـســارهــا؛
وف ــي الــوقــوف التقهقر ،وف ــي التقهقر
امل ــوت واالن ــدث ــار ،فمستقبلها يتوقف
ع ـل ــى مـسـتـقـبــل ال ـف ـك ــر املـ ـب ــدع ال ـكــائــن
فـ ــي م ـج ـم ــوع األم ـ ـ ــم الـ ـت ــي ت ـت ـك ـلـم ـهــا،
فــإن كــان مــوجــودًا كــان مستقبل اللغة
ع ـظ ـي ـم ــا ك ـم ــاض ـي ـه ــا ،وإن كـ ـ ــان غـيــر
موجود فمستقبلها سيكون كحاضر
السريانية والـعـبــرانـيــة» .هــذا مــا قاله
األديـ ـ ــب جـ ـب ــران خ ـل ـيــل جـ ـب ــران ،ت ــرى،
هل كــان يتصور أن العبرية ستتجدد
وتـقــوم مــن بــن الــركــام بينما العربية
تتراجع إلى الصفوف الخلفية؟
غــال ـبــا م ــا يـحـتــج ك ـث ـي ــرون ب ــأن الـلـغــة
ال ـعــرب ـيــة ل ـغــة ص ـع ـبــة ،ب ــل يجعلونها
اللغة األصـعــب فــي الـعــالــم ،إذ يصنف
امل ـت ـحــدثــون بــاإلنـجـلـيــزيــة كـلـغــة أول ــى
اللغات األخــرى إلــى سهلة ومتوسطة
وص ـع ـب ــة؛ أمـ ــا ال ـس ـه ـلــة ف ـه ــي ال ـل ـغــات
املشابهة لإلنجليزية والقريبة منها،
مثل اإلسبانية والبرتغالية والفرنسية
واإلي ـطــال ـيــة ،واملـتــوسـطــة هــي الـلـغــات
ذات الـفــوارق الكبيرة عــن اإلنجليزية،
م ـث ــل ال ـه ـن ــدي ــة وال ــروسـ ـي ــة وال ـتــرك ـيــة
وغـيــرهــا؛ فــي حــن تبدأ قائمة أصعب
الـلـغــات باللغة الـعــربـيــة ثــم اليابانية
والـصـيـنـيــة وال ـك ــوري ــة ،رغ ــم أن هـنــاك
نحو  450مليون شخص حول العالم
يتكلمون اللغة العربية اليوم.

إالم ُتعزى صعوبة اللغة
ً
أوالَ :
العربية؟

ُ
تـ ـع ــزى ص ـع ــوب ــة ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة إل ــى
بعض ما تختص به:
أ -عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــروف :م ــدخ ــل
ّ
ك ــل ل ـغــةٍ ه ــو ح ــروف ـه ــا ،وعـ ــدد ح ــروف
ٌ
ضئيل جــدًاّ
اللغة العربية ( 27حــرفــا)
بالنسبة آلالف الحروف في الصينية
ّ
واليابانية! لكن صعوبة تعلم حروف
اللغة العربية تكمن في:
ً
تعدد أشكالها ما بني الحرف منفصال
ً
وال ـ ـح ـ ــرف مـ ـتـ ـص ــا ،وتـ ـ ـع ـ ــدد أشـ ـك ــال
الحرف بحسب موضعه في الكلمة :في
أولها وفي وسطها وفي آخرها؛ قبول
بعضها لالتصال من الجهتني ،بينما
نـجــد أخ ــرى قــابـلــة لــاتـصــال مــن جهة
اليمني (ر -د...-الخ)؛ إعجامها بالنقاط،
ُ ُ
ـروف فــي كتابتها
ـض ال ـح ـ ِ
ت ـشــابــه ب ـعـ ِ
ُ
ُ
بعض
والحاء
كالجيم
ِ
ِ
والخاء ،تشابه ُّ ِ
ُ ِ
ـروف املتقاربة املـخــرج فــي النطق
ِ
الــحـَّ
ُ ْ َُ
كالضاد وال ـ َّـدال ،وجـ ُ
ـروف تكتب
حـ
ـود
ٍ
ِ
ِ ٌ ُْ َُ
َُْ
ْ َ
ـوات تنطق وال تكت ْب،
وال تنطق ،وأصـ
وج ــود األص ـ ــوات الـقـصـيــرة (الـفـتـحــة،
والـ ـ ـض ـ ـ ّـم ـ ــة ،وال ـ ـك ـ ـس ـ ــرة) ،واألصـ ـ ـ ـ ــوات
ال ـ ـطـ ــوي ـ ـلـ ــة (األلـ ـ ـ ـ ـ ــف والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواو والـ ـ ـي ـ ــاء
ّ
ّ
ال ـســاك ـنــة) ،وض ـ ــرورة تـعــلــم كـتــابــة كــل
حرف من حروف اللغة العربية مع كل
ٍ
ح ــرف مــن ح ــروف امل ـ ّـد الـثــاثــة ،وجـ ُ
ـود
ٍ
ُ
الحروف ُامل َض َّعفة أي ُامل َّ
ُ
شددة ،صعوبة
ُّ
في
ت ـم ـي ـيـ ِـز ال ــن ـط ـ ِـق َّب ـ ـ (ال) ال ـ َّت ـعــريــف ُ
والقمرية ،صعوبة
ُالحروف الشمسية
ْ
الفعل لبعض األفعال...إلخ
نط ِق عني ِ
ب  -على صعيد اإلعراب :اللغة العربية
معربة ،وعلم النحو وهــو علم يبحث

فــي مــا يـطــرأ عـلــى أواخ ــر الـكـلـمــات من
تغيرات وفــق تغير موضع الكلمة في
ال ـنــص؛ وتـكـمــن صـعــوبــة تعلم النحو
في الحشو واالهتمام بما ال ُيستخدم
وال ُينتفع بــه ،وعــدم تــدريــس القواعد
الوظيفية كما ينبغي.
ج ـ على صعيد املـفــردات :العربية هي
أغـنــى لـغــات الـعــالــم بـمــا اصـطـلــح على
تسميته باملترادفات (وإن كنت أوافق
الدكتور محمد شحرور حني يقول أن
ال مترادفات في العربية ،إذ لكل كلمة
معناها الـخــاص) .مثال هناك عشرات
َ
س ـمــاء للحب ومـقــامــاتــه :مــن تـ ْـيـمــم،
َاألَ ُّ
َ ُّ
َ َ ُّ َ َ ُّ
َ
ـق ،تـ َـلـ ٌـطــف ،ت ـ َـول ــه ،ج ــوى،
ـ
ـل
ـ
ـع
ـ
ت
ـق،
ـ
ـش
َ
تُــعـ ّ َ
شـغــف ،شــغــفَ ،صـبــابــةَ ،صـ ْـبــو،
ح ــب َ ،
ََ
َ
َص ْب َوة ،غ َرام ،كلف ،العج ،ل ْو َعةَ ،م َح َّبة،
َ
َ
ُ
َ
َم َو َّدة ،هوى ،ه َيامَ ،و ْجدَ ،ولعَ ،ولهُ ،و ّد،
ُ
ً
ّ
ُولوعِ ،ودادِ ،ودِ ،و َصال؛ هذا فضال عن
املتضادات...
د  -عـلــى صعيد الثنائية الـلـغــويـ ْـة ما
ُ َ
ب ـ ُـن الـفـصـحــى وال ـع ــام ـي ــة :ت ـسَــت ــخ ـ َـد ُم
ْ
ـس فــي املـحــافـ ِـل
الــفــصـحـ َّـى بـشـكـ َّ ٍـل رئ ـيـ َّ ٍ
ْ
َّ
اإلعـ ــامـ ــيـ ــةِ والـ ــتـ ــربـ ــويـ ــةِ وال ـ ِـع ــل ـ ِـم ــي ــةِ

تدريس العلوم املختلفة يتم بالعامية،
ُ
ْ
فتهان على يد َمن ُيفترض فيهم إعالء
شــأن ـهــا ،وإعـ ـ ــادة م ـجــدهــا .إن طــابـنــا
ف ــي امل ـ ــدارس وال ـجــام ـعــات ال يـعــرفــون
الفصحى إال مكتوبة فقط ،أما العامية
 التي تحاصرهم في كل مكان  -فتقرعآذانـهــم داخــل الـصـفــوف ،واملـحــاضــرات
ال ـع ــام ــة ،وال ـ ـنـ ــدوات ،وال ـخ ـط ــب؛ حتى
امل ـنــاق ـشــات األكــادي ـم ـيــة تـخـتـلــط فيها
العامية بالفصحى في معظم األحيان،
مما يذهب برونق الفصحى وجمالها.
ه ـ ـ  -االزدواجـ ـ ـي ـ ــة ال ـل ـغــويــة ومــزاح ـمــة
اللغات األجنبية للغة العربية في عدة
ميادين :الحوار اليومي بني املثقفني،
اإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة والـ ـتـ ـج ــاري ــة،
التدريس في كليات الطب والصيدلة
وال ـه ـنــدســة بــال ـل ـغــات األج ـن ـب ـيــة فـقــط،
السماح بتدريس الرياضيات والعلوم
باللغة األجنبية في التعليم األساسي.
ولـسـنــا ض ـ ّـد تعليم الـلـغــات األجنبية
وتعلمها ،إنما املؤسف أن يحصل ذلك
قبل تمكن التالميذ من لغتهم األصلية.
و -إفراد املناهج الدراسية ّ
حيزًا واسعًا
ّ
لـلـغــات األجـنـبـيــة واملـ ــواد الـتــي ت ــدرس
بها.

ثانيًا :إجراءات عالجية

ما قيس على
كالم العرب هو
من كالم العرب

ُ
َ
َّ
َ ْ
َواأل َد ِب ـ ـ ـ ـ َُّـي ـ ـ ـ ــةِ  ،ب ـي ـن ـمــا ت ــطـ ـغ ــى ال ــل ـ ْـه ـ َـج ــة
ْ
ّ
على معظم جــوانــب حياتنا.
املـُـحـ ِـكـ َّـيـ ُـة ُ
َّ
ـرف
وتـ ـ َّح ــدد الــف ـص ـحــى ب ــأ
ـام ال ــص ـ ِ
ح ـك ـ ُ ِ
ُ َ
طلق َ
ّ
للعامية.
العنان
حو بينما ي
والن ِ
وأدى ذلــك الــى مــزاحـمــة العامية للغة
الفصحى في ميادين ينبغي أن تكون
ـات
لـلـفـصـحــى دون غ ـيــرهــا ،م ـثــل ُقــاعـ َ
الـتــدريـ َـس حيث تــزاحــم العامية اللغة
العربية الفصحى فــي قــاعــات الــدرس،
داخـ ـ ـ ــل امل ـ ــدرس ـ ــة وال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ،فـنـجــد

ّ
أ -حبذا لو ُيعتمد حل الشيخ العالمة
عبد الـلــه العاليلي إلشكالية العامية
ّ
العامي القابل للتفصيح
عبر «تهذيب
وإجـ ــرائـ ــه ع ـل ــى مـ ــوازيـ ــن ا ِّل ـف ـص ـحــى»،
أو «إف ـســاح الفصحى لتبني مـفــردات
َّ
التي ترجع إلــى أصـ ٍـل فصيح
العامية َّ ً
ولــو مـحــرفــا .»...وتجربة مــارون عبود
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا املـ ـ ـج ـ ــال نـ ـ ـم ـ ــوذج ُيـ ـحـ ـت ـ َّـذى.
َّ ُّ
كـمــا ي ــرى الـعــايـلــي أن الــلـغــة املـهــذبــة
وي ـسـ ِّـم ـي ـهــا «امل ـع ـط ـ َّـي ــة» (ل ـغ ــة ال ـح ـيــاة
ع ـنــد ج ـب ــران خـلـيــل جـ ـب ــران) ،تـحـتــاج
«لتستقيم وتنتشر الــى اعتمادها في
َّ
مراحل التعليم املختلفة ،وبذلك تقترب
ُّ
َّ
َّ
األدبية الرفيعة وتتصل بها
من ًاللغة
صلة متينة».
ب  -ض ــرورة قيام التفتيش التربوي
واإلرش ـ ـ ــاد وال ـتــوج ـيــه وامل ـن ـس ـقــن في
املـ ــدارس ،وكــذلــك اإلع ــام والجمعيات
الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة واألدب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات

التربوية والجامعية بتوعية الجمهور
العربي على خطر تدهور اللغة العربية
ومــا ينتج عــن االلـتــزام بالفصحى من
تفاهم بني أبناء الوطن العربي وحفاظ
على التراث العربي األصيل.
ج  -تشجيع امل ـســؤولــن واإلعــامـيــن
كــي ي ـكــونــوا ق ــدوة صــالـحــة بالتمسك
بالفصحى.
د  -إعادة النظر في فرض تعليم املواد
املختلفة باللغات األجنبية في التعليم
األساسي.
ه -تشريع القوانني الالزمة  -أو تفعليها
ف ــي حـ ــال وج ــوده ــا  -مل ـنــع اسـتـعـمــال
ال ـ ـل ـ ـغـ ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ف ـ ــي اإلع ـ ــان ـ ــات
الرسمية والتجارية ،وأسماء الشركات
وامل ـ ـص ـ ــان ـ ــع ،واملـ ـ ـح ـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة،
وامل ـن ـت ـجــات ،الـ ــخ .ع ـلــى غـ ــرار م ـشــروع
«إلــزامـيــة اللغة الفرنسية» املـشــرع في
فرنسا سنة ّ ،1994
فنرد للغة العربية
كيانها وعزتها التي كادت تفقدها بني
أهلها.
و -العمل على تكوين قاعدة علمية في
الــوطــن العربي ،تكون نقطة االنطالق
للمشاركة فــي الـتـقــدم الـتـقـنـ ّـي ،ليكون
الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي مـ ـش ــارك ــا فـ ــي صـنــع
التكنولوجيا ،ال مجرد مستهلك لها.
ز ـ العمل على تعريب التعليم الجامعي
ما أمكن .لكن ال ينبغي أن تمأل لغتنا
َّ
أجنبية َّ
معربة من دون رادع،
بكلمات
ون ــذك ــر ه ـنــا ب ـم ــا ق ــال ــه ال ـع ــاي ـل ــي عــن
ض ــرورة إح ـيــاء مــا دع ــت إلـيــه مــدرســة
الكوفة ،وإباحته للمستعمل والواضح:
ف ـم ــا «قـ ـي ــس ع ـل ــى ك ـ ــام ال ـ ـعـ ــرب فـهــو
مــن ك ــام ال ـع ــرب» .واش ـتــرط أن ُ«ينقل
املصطلح على مقتضى نطق الحروف
َّ
العربية البحتة ،وأن يراعى في املنقول
محفوظ ال يزيد على سبعة
وزن عربي
ُ
ُّ
بشكل ال يخل
ـص
ـ
ق
ـ
ن
أ
زاد
ـإذا
أح ــرف ،فـ
ٍ
بالعلم».
ح  -م ــواك ـب ــة ال ـت ـق ــدم ال ـع ـل ـمــي بــوضــع
م ـص ـط ـل ـحــات ع ـل ـم ـيــة مـ ــوحـ ـ ّـدة ،وه ـنــا
دور مجامع اللغة العربية في توحيد
املصطلحات بني العرب ونشرها كي ال
تظل رهينة املـعــاجــم .واألفـضــل وضع
ً
املصطلحات بدال من تعريبها.
ط -ت ـس ـه ـيــل ت ـع ـل ــم ال ـع ــرب ـي ــة وإتـ ـق ــان
تعليمها :اذا أردنــا النهوض بالعربية
نـحــو مجتمع امل ـعــرفــة ،فــا مـنــاص من
العمل على إتقان املعلمني لها وتيسير
ّ
تعلمها وتعليمها وتطوير مناهجها
بــاس ـت ـمــرار ،وت ـحــديــث اسـتــراتـيـجـيــات
التعليم وتطويرها باستعمال أحــدث
التقنيات ،واستخدام أدوات االنترنت
ف ــي الـتـعـلـيــم .ل ــذا امل ـط ـلــوب ه ــو إع ــداد
معلمي العربية وإع ــادة تأهيلهم على
نحو مستدام ،ومحو األمية املعلوماتية
عندهم ألن غرفة الصف في هذا العصر
هي غرفة بال ج ــدران .وكذلك تدريبهم
ع ـل ــى الـ ـت ــواص ــل الـ ـفـ ـع ــال مـ ــع طــاب ـهــم
ك ــي ي ـن ـظــروا ال ــى مــاضــي تــراث ـنــا بعني
الناقد ،ويروا املاضي بعيون الحاضر.
ف ـل ـن ـت ــواص ــل مـ ــع ال ـ ـت ـ ــراث :ال اح ـت ـم ـ ً
ـاء
باملاضي أو نكوصًا إلى الوراء في آلية
دفاعية ،بل بآلية نهضوية هي العودة
إلى أصول نحييها بما يتجاوز املاضي
إلــى الـحــاضــر واملستقبل دون انقطاع
عن تراثنا ،وبما يتناسب مع قدراتنا
وتـطـلـعــاتـنــا .ل ــذا مــن ال ـض ــروري إع ــادة
النظر بمحتوى منهاج اللغة العربية
كي يلقي الضوء على املحطات الكبرى
في تراثنا األدبي واللغوي ،مع التركيز
على مهارات التفكير العليا من تحليل
وتــرك ـيــب وتـقـيـيــم ألن ـن ــا ن ــري ــد ش ـعــراء
وأدبـ ــاء وروائ ـي ــن ومفكرين ومبدعني
من َيتابع مسيرة
باللغة ُ
العربية .نريد َ
الـعــربـيــة ق ـ ُـدم ــا ،كــي ال ن ــق ـ َّـر فــي كهوف
التاريخ.
*خبيرة تربوية
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إعداد فاتن الحاج

إضاءة

رأي

سماح ادريس:
العامي الفصيح

العربيّة لغة حياة
علي شرارة *
حسن ّ

ُ
إذا أردنا في بادئ األمر أن نحصي ما زرعناه من
ّ
ّ
العربية ،لوجدنا أسبابًا تقطع
أسباب تهديم اللغة
ّ
من أرضنا أشجار الفصاحة والبالغة ،منها أننا
خلعنا أردي ــة الـحـ ّـب ّللغة ّ
األم ،كما نزعنا جلباب
ُ
ّ
ّ
وألننا أردنا أن ّ
نخبئ
الفخر ألننا فقدنا املنجزات،
ّ
ّ
ّ
شخصيتنا ّ
أجنبية ،وألننا فقدنا االنتماء،
بقبعة
ّ ّ
وأضعنا التجذر ،بتنا نعاني انفصامًا بني عمالق
املاضي وقزم الحاضر.
ً
حلوال ،وإن كانت ّ
نظرية ،فال
وإذا أردنــا أن نضع
َ
العربي بتفكير عربيّ،
ّ
مناص من العودة إلى عقلنا
ّ
ّ
ّ
ومنجز عربي ،وتسمية عربية ،ومن دون أي عقد.
ّ
ّ
ّ
العاملي نطرح بعض األسئلة:
العربية
ففي يوم اللغة
ـ ـ هل يكفي أن يكون لهذه ّاللغة املاضي ّالث ّ
قافي
العريق ّالــذي كــان لها لتكون حــاضــرة فــي ّ
الزمن
ّالراهن؟
ّ
ّ
ـ ـ هــل يكفي أن تـكــون الــلـغــة الـعــربــيــة واح ــدة من
ّ
الر ّ
ّاللغات ّ
سمية الـ ّـسـ ّـت في األمــم املتحدة لتكون
ّ
ّ
لغة فاعلة ،وإحدى اللغات ّ
الحية واملؤثرة في العالم
املعاصر؟
ـ ـ أال يدفعها ّالنظر إليها بصفتها لغة ّ
مقدسة نحو
ّ
الـجـمــود ،ويجعل الــتـعــاطــي معها مسألة صعبة
ّ
ومعقدة؟
ّ
ّ
العربية على
ـ ـ فــي الــوقــت الـ ّـراهــن ،تحضر اللغة
اإلنترنت ّ
بقوة إلى جانب لغات أخرى ،لكن بماذا
ّ
ّ
يتميز حضورها ،ومــا اإلضــافــات التي يشكلها
هذا الحضور؟
ّ
ّ
ال ــت ـط ـ ّـور ي ـف ــرض ت ـغ ـي ـيـ ًـرا ف ــي الــن ـظــر إل ــى تعليم
ّ
ّ
الــلـغــة الـعــربـ ّـيــة وتعلمها .لــذلــك مــن واجـبـنــا ،نحن
ّ
ّ
املتخصصني في اللغة وتعليمها ،أن نعمل على
ّ
ّ
العربية ،ووقف
تطبيق ما تعلمناه من أجل إطالق
ّ
ّ
مسار الــتــراجــع ال ــذي تعانيه فــي مــدارسـنــا ،وبني
ّ
متعلمينا.
ّ
فاللغة ليست مـجــرد وسيلة تعبير تنقل اآلراء
ّ
ً
واألفكار فقط ،وإنما هي أيضا طريقة في التفكير.
هناك عمل كبير ينبغي القيام به ،ويبدأ باالعتماد
ّ
ّ
العقالني
تربوية حديثة تؤمن بالفكر
على مناهج
ّ
والـحـ ّـس الـ ّـنـقـ ّ
لغوي جديد
ـدي ،وبتأسيس مجمع

ً ّ
ّ
ّ
قبرا للغة والثقافة
تحركه قـ ّـوة اإلبــداع ،وال يكون
ّ
ّ
ّ
ال ـع ــرب ــي ـت ــن ،وب ــإنـ ـش ــاء أك ــاديـ ـم ــي ــات ن ـمــوذجــيــة
ّ
للترجمة ،كما هي الحال في أوروبا ،تساعد على
ُ
ّ
صطلحي واملــوســوعـ ّـي القادر
تكوين املترجم امل
ّ
ّ
ع ـلــى تـحـســن االس ـت ـع ـم ــاالت ال ــل ـغ ـ ّ
ـوي ــة؛ لتتمكن
ُ
من احتضان املـعــارف املستحدثة .كذلك ينبغي
ّ
ال ـ ّـتــرك ـي ــز ع ـلــى ت ـكــويــن امل ـن ــاح ــي ال ــت ــرب ـ ّ
ـوي ــة عند
ّ
ّ
ّ
العربية ً
بدءا من الجامعة؛
املتخصصني في اللغة
َّ
َّ
وضرورة الغوص في خصائص املتعلم واملتعل ِم،
ُ ّ
َع ُ
ّ
العربية ،وخصائص املتعلمني؛
نيت خصائص
ّ
ّ
ّ
تربوياً
ّ
ّ
ألننا بأمس الحاجة إلى معلمني متمكنني
ولغويا .يتقنون لغة ُتصغي إلى ّ
ًّ
التحوالت الجارية
في العالم ،وتتفاعل معها؛ لتكون ابنة هذا العصر.
ّ
ّ
العربية ،فهو
لذلك علينا العمل على تشكيل معلم
ّ ّ ّ
ّ
عملية التعلم ،واملحفز لها .أكثر من ذلك،
مهندس

معلم
ضرورة امتالك ّ
العربية معرفة خصائص
ّ
المتعلمين
العربية وخصائص
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
فإن للغة ثالثة أدوار في التعليم هي :نقل املعرفة،
ونقد املعرفة ،وإنتاج املعرفة ،فنقل ّ
املادة ّالت ّ
علمية،
ّ
ّ
أي حمل مضمون ّ
املاد ًة وتعليمها بالطريقة التي
ّ
ّ
ّ
واصلية.
يشاؤها املعلم ،إضــافــة إلــى الوظيفة الت
ّ
َّ ّ
وهذه ال يمكن أن تتم إال من خالل اللغة الفصحى
ّ
ّ
ّ
ول ـيــس ال ـعــامـ ّـيــة .لــذلــك أرى أنـ ــه ال ي ـحــق للمعلم
ـوصــا أنّ
اسـتـعـمــال ال ـعــامـ ّـيــة م ــع تــامــذتــه ،خ ـصـ ً
ّ
الـ ّـدراســات الـجـ ّـادة تشير إلــى ّأن املعلم يستعمل
ّ
والعامية بنسبة ٥٥
الفصحى بنسبة  ٤٥باملئة،
ّ
العامية هي الغالبة بينما
باملئة ،ما يعني ّأن نسبة
ّ
تقتصر الفصحى على ق ــراءة الــنـصــوص .وأحــد
ّ
ّ
ُ
الش ّ
فهي أضعف
عناصر املشكلة هو ّأن التعليم
نشاط إذا ّ
ُ
نمارس ُه ،بينما هو ُّ
أهم
نشاط
فعلناه،
ٍ
ٍ

ّ
ّ
فعندها ُيجيد املتعلم الفصحى والتعبير بها،
ً
ّ
العربية.
فال نلحظ ضعفا في مستوى أدائنا في
وخ ــاص ــة ال ـق ــول ه ــو ّأن م ــدارس ـن ــا بــاعـتـمــادهــا
ّ
ّ
العربية
الــطــرائــق العقيمة تـســاهــم فــي إض ـعــاف
ّ
وتـهـمـيـشـهــاّ ،
ألن تـعـلـيــم الــل ـغــة م ـمــارســة ولـيــس
مدارسة فقط.
ويـنـبـغــي أي ـ ًـض ــا أال ُنـهـمــل م ــا تـ ـ ّ
ـؤدي إل ـيــه الكتب
ّ
ّ
املدرسية من تنفير للمتعلمني ،فعلينا استخدام
ّ
ّ
الفصحى املـبــسـطــة والــنـصــوص املــرتـبـطــة بــواقــع
ّ
امل ـت ـعــلــم ،وال ـب ـع ـيــدة ع ــن ال ـت ـقـ ّـعــر .ك ـمــا نــدعــو إلــى
ّ ّ
ّ
التركيز على القواعد الوظيفية التي تعتمد على
ّ
مــا هــو مستعمل ،واالبـتـعــاد عــن كــل مــا هــو غير
ّ ّ
ّ
ّ
الوظيفية للغة،
مستعمل .وأن نؤكد على النواحي
ّ
ّ
ّ
وعندها سيمارس املتعلم ما تعلمه ،وتخف الوطأة
عنه .عندما نعتمد هــذا املبدأ نستطيع أن نجعل
ّ
العربية سهلة ومتداولة ،وبذلك تزول الفجوة
لغتنا
ّ
بني ما لدينا من قواعد وما نطبقه.
ّ ّ
ّ
كاملي والترابطي في
وعلينا أن ننحو املنحى الت
ّ
تعليم لغتنا ،وأن نمحو مــن ذهــن املتعلم ّأن ما
يدرسه هو ميادين منفصلة عن األخ ــرى ،وهذا
سببه األساتذة ّالذين ّ
تعودوا تعليم تالمذتهم ّأن
ّ
كل مـ ّـادة يدرسونها هي وحــدة قائمة ومنفصلة
ّ
عن سواها .فاملنحى التكاملي في ربط فروع ّ
مادة
ّ
ً
ّ
سماعا ومحادثة وق ــراءة وكتابة،
العربية،
اللغة
وق ــواع ــد ،وإم ـ ـ ً
ـاء ،وإنـ ـش ـ ًـاء ،ومـطــالـعــة ،وتـعـبـيـ ًـرا،
ّ
ً
وتفكيرا من أجل إجادة اللغة وإتقانها.
ّ
ّ
ّإن تعليم العربية وحدة متكاملة تبدأ من الشفهي
لتصل إلــى املـكـتــوب .وإذا كــان محتوى املناهج:
ً
ّ
ّ
ّ
املدرسية ،وغيرها مترابطا ،ونفذها املعلم
الكتب
ّ
وامل ـت ـعــلــم ،وأت ـق ـنــاهــا نـسـتـطـيــع ال ــوص ــول إل ــى ما
هو أكثر من اإلجــادة إلــى اإلب ــداع ،فترابط مناهج
ًّ
ّ
اجتماعيا
العربية مع منظومة حياتنا بشكل عام:
ُ ّ ّ
ّ
ً
ُ
ّ
ً
وسياسيا وتجاريا يفسح املجال لتعبر اللغة عن
شؤوننا وشجوننا بشكل أيسر.
ُ
ّ
العربية من القوقعة ونربط
يجب أن نخرج تعليم
ّ ّ
ّ
ّ
مسؤولية املعلم ال ــذي إذا
التعلم بالحياة ،وهــذه
ّ
غادر جموده ّ
تحرك املتعلمون ،وأفادوا من لغتهم
ّ
وطاقاتها الخالقة.
ّ
تربوي
*خبير

ّ
بعض املعلمني واملعلمات.
العربية من أزمة
أزمة اللغة
ِ
هــذا مــا يـقــولــه سـمــاح ادري ــس ،رئـيــس تـحــريــر مجلة
«اآلداب» وكاتب لألطفال .بحسب ادريــس ،ليس لدى
جــزء كبير من معلمي العربية ثقافة لغوية واسعة.
ّ
ّ
العامية
فهؤالء يؤنبون التالمذة بتهمة اقتراف «جرم»
ّ
(كاستخدامهم حــط وكـ ّـب وغيرها) قبل أن يتحقق
املـعـلـمــون مــن أص ــل الـكـلـمــة فــي الـفـصـحــى نفسها،
فمراجعة أي قاموس قديم أو معجم حديث ستظهر
لهم بالحد األدنى ّ
بأن ما توهموه عاميًا هو فصيح.
برأيه ،التفاصح بترسيخ املباينة املطلقة بني الفصيحة
ّ
والعامية ينفراألطفال من اللغة ويجعلهم منفصمني
الوقت بأنهم يسيرون
عن واقعهم ،وهم يشعرون كل
ً
ّ
ّ
بالعربية.
حقل من األلغام كلما كتبوا كلمة
في ٍ
ُّ
والتأنيب ُ
ُ
نفسه يلقاهِ ،مــن املعلم أو املعلمة ،مؤلف
ّ
ّ
ّ
كتب األطـفــال إن أدخ ــل كلمة أجنبية أو عــامــيــة في
ْ
اعترضت
أحد كتبه .يذكر إدريس ّأن إحدى املعلمات
ْ
رسة لبنانيةّ
بإدخال كتبه إلى
على السماح
مكتبة مد ٍ
ِ
َ
طفل صغير،
لسان
على
«أوكي»
كلمة
استخدم
ألنه
ٍ
ّ ُ
في ّ
قصة الكوسى .املعلمة ،كما يقول
قص ٍة له ،هي
ّ
ادريس ،كانت تمارس َ
اللغوية» من دون
دور «السلطة
َ
تستمع إلى مقوالت ّفنيةّ
أدنى نقاش ،ومن دون أن
ٍ ُ
ّ
أسلوبي ٍة مــن قبيل ّأن «الــواقـعـ ّـيــة» فــي الـفـ ّـن قــد تلزم
َ
بعض الكلمات والتعابير من خارج
الكاتب بــإدراج
ِ
ّ
ً
اللغة العربية ،وخصوصا فــي الـحــوار ،مــن دون أن
ّ
انهيار
يتسب َب ذلــك فــي تشويه أخ ــاق األطـفــال أو
ِ
ّ
صرح اللغة العربية!
ِ
بــالـنـسـبــة إل ــى ادري ـ ــس ال ـه ــدف األوح ـ ــد ه ــو تـطــويــر
املخزون اللغوي للطفل ،وبالتالي ال يمكن أن نحشر
ف ــي صـفـحـتــن ف ــي ك ـتــاب م ــدرس ــي مـعـتـمــد لتلميذ
عمره  12سنة كلمات عويصة ال يفقه منها شيئًا
ـاب ،ه ــراء ،أقـحــاح ،الـجــزيــة ،املضامير،
مثل :أسـبــغ ،ن ـ ٍ
همجيتها ،دياجير ،وربـقــة ،وهنا يمكن أن نقدم له
كلمة جديدة واحدة في الصفحة.
يـعــرب ادري ــس عــن اعـتـقــاده ب ـ ّ
ـأن مــن يمتلك فرصة
ال ـ ـقـ ــراءة ب ـل ـغــة أج ـن ـب ـيــة س ـي ــذه ــب إل ـي ـه ــا ح ـت ـمــا ألن
مستخدمها أك ـثــر رشــاقــة وأق ــل تـشـنـجــا .مــن هنا
املطلوب ،كما يقول ،تقريب الطفل إلى العمل األدبي
ال أن يـصـبــح األخ ـي ــر مـسـطــرة ي ـضــرب ب ـهــا ،وه ــذا
يستوجب املزيد من املرونة واالنفتاح ،فاللغة وسيلة
وليست هــدفــا فــي ذات ــه ،واإلن ـســان لــم يخلق ليخدم
اللغة.

وجهة نظر

التبسيط ال التسطيح
فاضل فياض سكرية *
ســأحــاول ،فــي هــذه الـسـطــور ،التعبير عــن تجربتي
الطويلة في تعليم لغتنا األم التي ّ
نحبها .فلغة الضاد
تستحق اإلهتمام الدائم ألنها لغة جميلة يستعملها
مئات املاليني من البشر.
ترتبط اللغة ،دائـمــا ،على مر العصور والحضارات
واألمم ،بما تقدمه للحضارة واملجتمع واالنسان من
نتاج علمي وفكري وأدبــي وفلسفي .فاللغة صورة
واقعية وم ــرآة واضـحــة عــن كــل أمــة ومجتمع تنشأ
فيه .وهــي كالكائن الحي تستمر وتـقــوى بقوة من
يرعاها ويتبناها ،وتضعف وتمرض حتى املوت إذا
افتقدت ذلك الراعي واملسؤول عنها ،واللغات القديمة
البائدة خير دليل على ذلك.
وال شــك أن لغتنا الـعــربـيــة ،فــي هــذا الـعـصــر ،تواجه
وان مــا ّ
الكثير مــن الـصـعــوبــات والـتـحــديــاتّ ،
تقدمه
ل ـل ـح ـضــارة اإلن ـس ــان ـ ّـي ــة ال ي ـت ـنــاســب م ــع تــاريـخـهــا
وعراقتها وعدد الناطقني بها! لذلك ّ
أود استعراض
بـعــض االف ـكــار وال ـت ـصــورات والـحـلــول املمكنة التي

استنتجتها من تجربتي في تعليم هذه اللغة ،والتي
يمكن توزيعها على مستويني:
ّأوال :على مستوى الوطن العربي:
ّ
العربية على
ـ ـ ّإن أولى الخطوات التي يمكن أن تضع
طريق التحديث والتطوير هي مبادرة مجامع اللغة
الـعــربـيــة املـتـعــددة لــأســف ،فــي وض ــع استراتيجية
لتوحيد املناهج واملفاهيم واملصطلحات األساسية،
م ــع م ــراع ــاة ال ـخ ـصــوص ـيــات امل ـح ـل ـيــة لـلـمـجـتـمـعــات
العربية ،وخصوصًا معالجة االستثناءات الكثيرة،
ً
وتبسيط بعض قواعد كتابة الهمزة مثل ،أو توحيد
ـدايــة ووســط ونهاية الكلمات أو
كتابة الـحــرف ّفــي بـ ّ
يصعب تعلم القراءة أو الكتابة بهذه اللغة.
غيرها ،ما
ـ ـ انشاء مراكز ثقافية عربية خــارج منظومة الدول
العربية ،وتأمني االمكانات املادية والكوادر البشرية
امل ــؤه ـل ــة ل ـل ـق ـيــام ب ـن ـشــر وت ــوس ـي ــع دائـ ـ ــرة اإله ـت ـمــام
بـهــذه اللغة :كترجمة االعـمــال الفكرية واالدب ـيــة الى
تـلــك الـلـغــات ،وإقــامــة دورات مجانية ومــدعــومــة في
تـلــك ال ـب ـلــدان ،وإع ـط ــاء ال ـجــوائــز بمختلف أشكالها
للمشاركني والدارسني في تلك املراكز.

ـ ـ العمل الـجــاد واملـســؤول فــي ال ــدول العربية لوضع
الـفـلـسـفــات ال ـتــربــويــة والـتـعـلـيـمـيــة املـنــاسـبــة ملناهج
تعليم اللغة العربية بوسائل حديثة تواكب متطلبات
ّ
منهجية ّوأســال ـيــب تعليم لـغــة ما
الـعـصــر .إذ تـعـ ّـد
ّ
لتسهيل تعلمها ،وبعض الصعوبات
وسيلة أساسية ّ
التي يواجهها املتعلمون لهذه اللغة تعود إلــى طرق
تدريسها وليس للغة نفسها.
ثانيًا :ومــن اإلج ــراءات التي يمكن اعتمادها محليا
وفق ظروف وحاجات كل بلد عربي:
ـ ـ إغناء مواد القراءة والقواعد واألدب والبالغة ،وفي
كل الصفوف واملراحل التعليمية ،بنصوص وشواهد
غنية املـعــانــي وعميقة الـ ــدالالت ونــوعـيــة ومـخـتــارة،
وأســالـيــب جميلة ،وبـعـيــدة عــن السطحية والـبــداهــة
املـغـطــاة بلباس التبسيط والتسهيل على التالمذة
والـ ــدارسـ ــن .ك ـمــا اخ ـت ـ ّيــار م ــوض ــوع ــات ون ـصــوص
ت ـج ـتــذب اه ـت ـم ــام امل ـت ـعــل ـمــن ف ــي مـخـتـلــف امل ــراح ــل
واألعمار.
ـ ـ إعتماد دوائ ــر اإلمـتـحــانــات ،املــدرسـيــة والجامعية
وفـ ــي ال ـص ـف ــوف والـ ـشـ ـه ــادات وال ـق ـب ــول ال ـجــام ـعــي،

لـلـعــامــة الــاغ ـيــة ف ــي مـ ــادة ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة كـشــرط
أساسي للنجاح النهائي .وهذه العملية معتمدة في
معظم ال ــدول الناطقة بغير اللغة العربية 20/10( .
عشر عالمات من عشرين).
ّ
ـ ـ عدم تقديم مادة األدب العربي عند تعليمها وكأنها
مادة للحفظ  ،بل تقديم األدب كمادة ّ
محببة وجميلة
حــام ـلــة ألع ـم ــاق ال ـط ــاب ووج ــدان ـه ــم وإن ـف ـعــاالت ـهــم
ووعـيـهــم وأحــامـهــم ،وتــاريـخـهــم الـعــريــق وثقافتهم
ّ
الغنية.
ـ ـ ـ ـ إلـ ــزام مـكــاتــب وم ــراك ــز نـشــر وت ــوزي ــع اإلع ــان ــات
والــدعــايــات باستعمال لغة عربية سليمة وفــي كل
وسائل اإلعالنات املكتوبة واملرئية واملسموعة.
ً
أخيرًا ،يبقى علينا جميعًا ُّ(دوال ،جامعات ،مدارس،
أساتذة ومربني) أن يقوم كل من موقعه ومسؤوليته
العربية
بدوره للحفاظ على وجود وقيمة ودور لغتنا
ً
الجميلة ،مع التأكيد على أن هذه اللغة ستبقى حية
وم ـس ـت ـمــرة ب ـج ـهــود ك ــل امل ـخ ـل ـصــن وال ـحــري ـصــن
والعاملني واملحبني لها.
* أستاذ تعليم ثانوي.
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سوريا بعد انتهاء جولة جنيف بضغوط غربية على المعارضة
للتخلي عن مطلب «رحيل األســد» ،عاد الرئيس الفرنسي ليؤكد
أن أولوية بالده هي القضاء على «داعش» ،معربًا عن أمل بالده
بالحديث إلى الرئيس السوري وممثليه ،إلى جانب كل المعارضات،
مطلع العام المقبل

يصد هجومًا في ريف حماة
الجيش ّ

ماكرون :سنتحدث إلى األسد
بعد هزيمة «داعش»
تدرب وحدات
موسكو :واشنطن ّ
«إرهابية» لقتال الجيش السوري
ات ـه ـمــت وزارة ال ــدف ــاع ال ــروس ـي ــة ،ف ــي بـيــان
أول مــن أم ــس ،ال ــوالي ــات املـتـحــدة األميركية
بتشكيل «وحدات عسكرية» جديدة ،قوامها
عـنــاصــر فــي منظمات إرهــاب ـيــة ،بغية قتال
الجيش السوري .وقال البيان إن «التحالف»
يستخدم مخيمًا لـلـنــازحــن ،يقع على بعد

 20ك ـي ـلــوم ـت ـرًا ش ـم ــال ــي ش ــرق ــي الـ ـش ــدادي
التابعة ملحافظة الحسكة ،منذ أكـثــر مــن 6
أش ـهــر ،ك ـقــاعــدة تــدريــب لـلـمـسـلـحــن ،الــذيــن
أتــوا مــن مناطق مختلفة مــن ســوريــا .ونقل
ع ــن ن ــازح ــن عـ ـ ــادوا م ــن امل ـخ ـيــم ن ـف ـســه أن
معظم املسلحني الخاضعني للتدريب «كانوا
أعضاء في منظمات إرهابية ،هزمها الجيش
السوري ،مثل داعش وجبهة النصرة».
ولـفــت إلــى أن املخيم «يـضــم اآلن نحو 750
مسلحًا ،أتوا من الرقة ودير الزور والبوكمال
ومـنــاطــق شــرق ال ـفــرات .وقــوامـهــم الرئيسي
أك ـث ــر م ــن  400ع ـن ـصــر م ــن داع ـ ــش ،مـمــن
غ ــادروا مدينة الــرقــة عبر قافلة فــي تشرين
األول املـ ــاضـ ــي ،ب ـم ـس ــاع ــدة مـ ــن الـ ــواليـ ــات
املتحدة».
وأض ـ ــاف أن «م ــدرب ــن م ــن قـ ــوات الـعـمـلـيــات
الـخــاصــة األمـيــركـيــة ،يشكلون اآلن وحــدات
ع ـس ـكــريــة ج ــدي ــدة ت ــدع ــى (ج ـي ــش س ــوري ــا
الجديد) ،في مركز تدريب ضمن املخيم ،كما
سيتم نقل املدربني ـ بعد انتهاء التدريب ـ إلى
الجنوب ملحاربة الجيش السوري».

شكلت الجولة املاضية من محادثات
ّ
ج ـن ـيــف م ـح ـطــة ج ــدي ــدة م ــن مـحـطــات
الفشل املـتــراكــم على مسار «التسوية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة» فـ ــي سـ ــوريـ ــا ،ووص ـل ــت
إلى طريق مسدود ،حـ ّـول األنظار إلى
مؤتمر «الحوار الوطني» املرتقب في
سوتشي .ولم ينجح التنسيق الروسي
ـ األميركي املتنامي في فرض تفاهمات
ش ــامـ ـل ــة عـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــرفـ ــن الـ ـس ــوري ــن
ال ـح ـكــومــي وامل ـ ـعـ ــارض ـ ـ ـ ح ـتــى اآلن ـ
تــدفــع امل ـحــادثــات إل ــى مــرحـلــة جــديــدة
م ـب ــاش ــرة ،ت ـنــاقــش ق ـضــايــا الــدس ـتــور
واالنتخابات .وفي كواليس «جنيف»،
بــرز اجتماع لعدد من الدبلوماسيني
الغربيني ،بــدعــوة مــن فرنسا ،لنقاش
مبادرتها املستمرة إلنشاء «مجموعة
اتـ ـص ــال» ت ــدع ــم م ـس ــار ال ـح ــل املـغـطــى
مــن األم ــم املـتـحــدة .امل ـبــادرة الفرنسية
التي تأتي مشابهة ملحاوالت سابقة،
لكسر االحتكار الروسي ـ األميركي في
رعاية الحل السياسي الـســوري ،بدت
أمــس خــال حديث الرئيس الفرنسي
ايمانويل مــاكــرون ،خــال مقابلة عبر
ق ـن ــاة «ف ــران ــس  ،»2أن ـه ــا ت ـط ـمــح إلــى
جمع األطــراف السورية ،كلها ،مجددًا
فــي مطلع الـعــام املقبل .وتتسق رؤيــة
ب ــاري ــس م ــع امل ـت ـغ ـيــرات ال ـتــي أحــاطــت
بـجــولــة «ج ـن ـيــف» املــاض ـيــة ،وأب ــرزه ــا
الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــوفـ ـ ــد املـ ـ ـع ـ ــارض
لتحييد فكرة «رحيل (الرئيس بشار)
األسـ ــد» عــن الـسـلـطــة .إذ ق ــال مــاكــرون

قتل الجيش القائد السابق لـ«جيش المهاجرين واألنصار» صالح الدين الشيشاني (أ ف ب)

أم ــس ،إن «ب ـشــار األس ــد ع ــدو الشعب
السوري ،وأنا عدوي داعــش .األولوية
هــي إن ـهــاء ت ـطــرف داعـ ــش ،قـبــل بـشــار
األس ــد» ،مشيرًا إلــى أنــه «فــي العملية
(ال ـس ـي ــاس ـي ــة) ال ـت ــي ت ــري ــد فــرن ـســا أن
تـنـطـلــق مـطـلــع ال ـع ــام امل ـق ـبــل ،سيكون
ه ـنــاك مـمـثـلــون ع ــن ب ـش ــار ،لـكـنــي آمــل
أي ـض ــا أن ي ـك ــون ه ـن ــاك م ـم ـث ـلــون عــن
جميع امل ـع ــارض ــات» .وح ــول رأي ــه عن
م ـص ـي ــر ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،أوضـ ــح
أن ــه بـعــد هــزيـمــة «داع ـ ــش»« :سـيـكــون
بشار األســد مــوجــودًا ...سيكون هناك

هدد أردوغان
بـ«تطهير» عدد من
مناطق الشمال
السوري

ّ
محمي مــن الــذيــن ف ــازوا بالحرب
ألنــه
على األرض ،ســواء إيــران أو روسيا»،
نتحدث
مضيفًا القول« :لذلك يجب أن
ّ
إل ــى ب ـشــار وم ـم ـث ـل ـيــه ...لـكــن سيتعي
عليه ال ــرد عـلــى جــرائـمــه أم ــام شعبه،
وأم ـ ـ ــام الـ ـع ــدال ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة» .وقـ ـ ــال إن
«خـطــة فرنسا هــي بـنــاء حــل سياسي
يسمح بسالم دائم ،بما يضمن حماية
جميع األقليات ،إلى جانب املسيحيني
والسنة».
والشيعة
ّ
الـحــديــث الـفــرنـســي املـسـتـجــد ج ــاء في
وقـ ــت ع ـ ــادت ف ـي ــه أخـ ـب ــار املـ ـي ــدان إل ــى
ت ـ ـصـ ــدر واج ـ ـهـ ــة املـ ـشـ ـه ــد .وت ــوج ـه ــت
األنظار إلى ريف حماة الشمالي ،الذي
يـشـهــد عـمـلـيــات عـسـكــريــة مـنـسـقــة مع
محاور ريــف حلب الجنوبي الشرقي.
ف ـم ــع اق ـ ـتـ ــراب ال ـج ـي ــش م ــن اس ـت ـع ــادة
السيطرة على قرية أبو دالي ،في ريف
إدلب الجنوبي الشرقي ،ووصوله إلى
أط ـ ــراف ال ــره ـج ــان ،ح ــاول ــت الـفـصــائــل
املسلحة إشغاله في محور قتال جديد،
شمالي بلدتي حلفايا ومحردة .وبدأ
فصيل «جـيــش ال ـعــز» ال ــذي يعمل في
ري ــف ح ـمــاة ال ـش ـمــالــي ،بــال ـت ـعــاون مع
«ج ـي ــش ال ـن ـص ــر» و«جـ ـي ــش األحـ ـ ــرار»

تقرير

مصر وروسيا :عودة ناقصة للطيران
البروتوكول األمني بين مصر
وروسيا لن يعيد الرحالت كاملة .االتفاق
الحذر بين الجانبين سيجعل وجهة
الرحالت الروسية مقتصرة على مطار
القاهرة ،ما يفقد قيمته بالنسبة إلى
قطاع السياحة المصري
القاهرة ــ جالل خيرت
ّ
ً
وق ـع ــت م ـصــر وروسـ ـي ــا ب ــروت ــوك ــوال
أمنيًا مــن شأنه أن يمهد الستئناف
رحـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـط ـ ـي ـ ــران امل ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة بــن
الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،واملـ ـت ــوقـ ـف ــة م ـن ــذ ت ـشــريــن
الثاني عام  ،2015على خلفية سقوط
ال ـط ــائ ــرة ال ــروس ـي ــة ال ـتــي اق ـل ـعــت من
ش ــرم الـشـيــخ بـعــد تـفـجـيــرهــا بعبوة
نــاسـفــة ُوض ـ َـع ــت عـلــى األرجـ ــح خــال
فـ ـت ــرة ت ــوق ــف الـ ـط ــائ ــرة فـ ــي املـ ـط ــار،
بحسب مــا أف ــادت التحقيقات التي
ج ــرت ف ــي ال ــواق ـع ــة ،وال ـت ــي ل ــم تفض
إلى التعرف إلى هوية الشخص الذي
استطاع التسلل إليها.
تــوق ـيــع الـ ـب ــروت ــوك ــول يـ ــوم الـجـمـعــة
امل ــاض ــي ف ــي م ــوس ـك ــو ،ب ـعــد مــواف ـقــة

الـ ـق ــاه ــرة ع ـل ــى ب ـع ــض االشـ ـت ــراط ــات
الــروس ـيــة ال ـتــي تـمـ ّـســك بـهــا الـجــانــب
الــروســي ،وعقب تدخل الرئيس عبد
الـفـتــاح السيسي ،بإعطائه موافقته
شخصيًا على ما ورد في البروتوكول،
لم يضمن عودة الرحالت إلى جميع
امل ـط ــارات امل ـصــريــة ،بــل اقـتـصــر على
إع ــادة الــرحــات املـبــاشــرة إل ــى مطار
القاهرة فحسب ،بانتظار مباحثات
ُ
أخــرى ستجرى خــال نيسان املقبل
لبحث استئناف الــرحــات إلــى باقي
املطارات.
ويشمل الـبــروتــوكــول األمـنــي وجــود
رجــال أمــن روس على مــن الطائرات
اآلت ـ ـ ـيـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــارات امل ـ ـصـ ــريـ ــة،
بــاإلضــافــة إل ــى وج ــود تفتيش زائــد
للمسافرين إلى موسكو ،وتخصيص
ص ـ ــاالت س ـف ــر ل ـه ــم ،وقـ ـض ــاء ف ـت ــرات
ت ـ ــدري ـ ــب أط ـ ـ ـ ـ ــول لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـع ــامـ ـل ــن مــع
امل ـســافــريــن ال ـ ــروس وت ـحــديــد أمــاكــن
لكل فــرد وح ــدود وج ــوده فــي املطار،
بحيث ال يسمح بالوصول للطائرات
إال مل ــن تـتـطـلــب طـبـيـعــة عـمـلــه ،وذل ــك
بعد تلقي التدريبات الالزمة.
الرحالت التي ُح ِّدد موعدها املبدئي
في بداية أو منتصف شباط ،سيكون
هدفها األول خدمة وتسهيل الحركة
بـ ــن رج ـ ـ ــال األعـ ـ ـم ـ ــال فـ ــي ال ـب ـل ــدي ــن،

خــاصــة أن الـعــامــن املــاضـيــن شهدا
زي ــارات متبادلة لــوفــود تـجــاريــة في
وق ــت أط ــول لـلــرحــات ،فيما ستعيد
شـ ــركـ ــة مـ ـص ــر لـ ـلـ ـطـ ـي ــران رح ــاتـ ـه ــا
الـثــاث األسـبــوعـيــة إلــى موسكو من
م ـط ــار الـ ـق ــاه ــرة ،وس ـت ـط ـلــب تشغيل
رح ــات إضــافـيــة لتلبية احتياجات
املـ ـس ــاف ــري ــن امل ـ ـصـ ــريـ ــن ،س ـ ـ ــواء إل ــى
مباريات كأس العالم أو املستثمرين
فــي الـبـلــديــن ،إذ تـصــل نـســب أشـغــال
الرحالت إلى  90في املئة قبل توقفها،
فيما تـجــري دراس ــة تنسيق رحــات
س ـيــاح ـيــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـش ــرك ــات
الـ ــروس ـ ـيـ ــة تـ ـت ــوق ــف ل ـ ـعـ ــدة س ــاع ــات
فــي مـطــار ال ـقــاهــرة ليقضي السياح
يومهم في زيارة األهرام وغيرها من
معالم القاهرة لعدة ساعات قبل أن
يستأنفوا سفرهم إلــى شــرم الشيخ،
وهــي رحــات ستكون تكلفتها أعلى
ً
قـلـيــا مــن ال ــرح ــات ال ـتــي تــأتــي عبر
مطارات أخرى بخالف القاهرة.
مـ ـص ــادر م ـص ــري ــة ت ـت ـح ــدث ع ــن رب ــط
موسكو عودة السياحة بكامل قوتها
إل ـ ــى الـ ـق ــاه ــرة الس ـت ـق ـب ــال ال ـشــري ـحــة
األولــى مــن قــرض املفاعل الـنــووي في
«ال ـض ـب ـعــة» ،الـ ــذي يـتــوقــع أن يفضي
قـ ـب ــل نـ ـيـ ـس ــان املـ ـقـ ـب ــل وف ـ ــق االت ـ ـفـ ــاق
ب ــن ال ـب ـلــديــن إل ــى ب ــدء الـتـنـفـيــذ عبر
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ش ــرك ــة «روي أتـ ـ ــوم» ال ــروس ـي ــة ،بعد
ت ـج ــاوز بـعــض ال ـن ـقــاط الـعــالـقــة الـتــي
لــم تحسمها الـقــاهــرة ،وأجـلــت بعض
الخطوات النهائية ،علمًا بأن املشروع
تـ ـ ّ
ـأجـ ــل أيـ ـض ــا ل ـن ـح ــو ع ــام ــن بـسـبــب
صياغة العقود.
العاملون فــي قطاع السياحة تراجع
ت ـفــاؤل ـهــم امل ـف ــرط بــاسـتـقـبــال الــوفــود
الــروسـيــة فــي ش ــرم الـشـيــخ والـغــردقــة
خـ ـ ــال ش ـ ـبـ ــاط املـ ـقـ ـب ــل ،بـ ـع ــد ت ــراج ــع
ال ـت ــوق ـع ــات بـ ـع ــودة الـ ــرحـ ــات كــامـلــة
حتى أيــار أو حزيران املقبلني في أقل
تـقــديــر ،مــا يعني اسـتـمــرار الخسائر
للعام الثالث.
وبالرغم من أن ثمة رحــات تأتي من
أوك ــرانـ ـي ــا وع ــواص ــم أخ ـ ــرى وتـحـمــل
الكثير من السياح الروس عبر رحالت
تــرانــزيــت ،إال أن اسـتـئـنــاف الــرحــات
املـ ـب ــاش ــرة ك ـ ــان ي ـ ـعـ ـ َّـول ع ـل ـي ــه ل ـجــذب
شريحة أكبر ،خاصة أن الرحالت بني
املـطــارات الروسية املختلفة ومطاري
الغردقة وشرم الشيخ كانت تصل إلى
أكـثــر مــن  400رحـلــة أسـبــوعـيــة ،وهــو
رقــم يستحيل تعويضه ،ولــو بنسبة
 10فــي املـئــة مــن خــال الــرحــات التي
تصل إلى مطار القاهرة.
وأرجـ ـ ـ ـ ــأت ه ـي ـئ ــة ت ـن ـش ـيــط ال ـس ـيــاحــة
إط ــاق الحملة الترويجية الـتــي كان
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و«الـ ـح ــزب اإلس ــام ــي الـتــركـسـتــانــي»،
أمــس ،هجومًا على منطقة الزالقيات،
الواقعة على بعد أقل من كيلومترين،
شمالي حلفايا.
وخالل ساعات من بدء الهجوم ،وبدعم
م ــن سـ ــاح الـ ـج ــو ،ت ـم ـكــن ال ـج ـيــش من
احتوائه وتثبيت السيطرة على كامل
النقاط التي طاولتها الهجمات األولى.
وترافقت االشتباكات بتكثيف سالح
ال ـج ــو غ ــارات ــه ع ـلــى ب ـل ــدات الـلـطــامـنــة
وك ـفــرزي ـتــا ف ــي ري ــف ح ـمــاة الـشـمــالــي،
وع ـل ــى خ ــان ش ـي ـخــون ف ــي ري ــف إدل ــب
الـجـنــوبــي .وأف ـ ــادت م ـصــادر عسكرية
ع ــن م ـق ـتــل ال ـق ــائ ــد ال ـس ــاب ــق ل ــ«ج ـيــش
امل ـهــاجــريــن واألنـ ـص ــار» ص ــاح الــديــن
الشيشاني ،خــال املـعــارك على محور
ال ــزالقـ ـي ــات .وي ــأت ــي ال ـه ـج ــوم لـ ُـيــدخــل
فصائلَ ،سبق لها أن وافقت على اتفاق
وقــف إطــاق النار املتضمن في وثيقة
«منطقة تخفيف التصعيد» ّ
املقرة في
أس ـتــانــا ،إل ــى امل ـعــركــة بـجــانــب «هيئة
تحرير ال ـشــام» .كما أنــه تــزامــن مــع ما
نقلته م ـصــادر مـعــارضــة عــن انـشـقــاق
قــادة «هيئة تحرير الشام» في «قاطع
ال ـب ــادي ــة ال ـشــرق ـيــة» (ي ـض ــم أج ـ ــزاء من

أرياف حلب وإدلب وحماة) وعودتهم
إلــى «بيعة» تنظيم «القاعدة» األولــى،
مــن دون أن يـخــرج أي تعليق رسمي
مــن جــانــب «تـحــريــر ال ـشــام» حــول هذه
ال ـن ـق ـط ــة .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ــاب ــع ال ـج ـيــش
عملياته العسكرية على محاور أخرى
ضمن ريفي حماة وإدلب ،حيث اقترب
م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ب ـل ــدات الــره ـجــان
والشاكوسية وأم ميال في ريف حماة
ال ـشــرقــي ،وت ـقــدم نـحــو قــريــة أب ــو دالــي
في ريــف إدلــب ،انطالقًا من محيط تل
خنزير وبليل والطليسية .وفي الوقت
شماال
نفسه ،يتوسع تنظيم «داعش»
ً
ع ـلــى ح ـســاب «ه ـي ـئــة ت ـحــريــر ال ـش ــام»،
بــاتـجــاه منطقة ح ــواي ــس ،املـحـصــورة
بني الرهجان وأبو دالي.
على محور آخر ،في أقصى ريف دمشق
الجنوبي الغربي ،اقترب الجيش أكثر
مــن تقسيم منطقة سيطرة املسلحني
املحاصرين في عــدد من قــرى الغوطة
ال ـغ ــرب ـي ــة وسـ ـف ــح ج ـب ــل الـ ـشـ ـي ــخ ،إل ــى
جيبني محاصرين .وذلك بعد سيطرته
وحلفائه ،أمس ،على تل الظهر األسود
ومــزارع النجار ،في محيط مغر املير.
وبــدأت الوحدات بتنظيف املنطقة من
ال ـع ـبــوات الـنــاسـفــة واأللـ ـغ ــام ،تمهيدًا
لـتـثـبـيــت م ــواق ــع ج ــدي ــدة ف ـي ـهــا ،تـعــزل
بـيــت جــن ومحيطها عــن بـلــدتــي بيت
سابر وكفر حور .في موازاة ذلك ،أعلن
الـجـيــش ضـبــط نـفــق حـفــرتــه الفصائل
املسلحة فــي الـغــوطــة الـشــرقـيــة ،بطول
نـحــو  300مـتــر وع ـمــق  8أم ـت ــار ،حيث
كانت تـحــاول عبره استهداف النقاط
العسكرية في محيط سجن النساء في
منطقة تل كردي ،إلى الشمال الشرقي
من دوما في ريف دمشق.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،وبـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن مــع
الـ ـتـ ـط ــورات الـ ـت ــي ت ـش ـهــدهــا «مـنـطـقــة
ت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــف الـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد» فـ ـ ـ ــي إدلـ ـ ـ ــب
ومحيطها ،أكــد الرئيس التركي رجب
طـيــب أردوغ ـ ــان أن ب ــاده عــازمــة على
«تطهير» مناطق «عفرين ومنبج وتل
أبيض ورأس العني والقامشلي ...من
اإلره ــاب ـي ــن» .الـتـصــريـحــات الـتــركـيــة،
غ ـيــر ال ـج ــدي ــدة ،جـ ــاءت رب ـطــا بـمــوقــف
ه ـج ــوم ــي تـ ـج ــاه واشـ ـنـ ـط ــن وقـ ــرارهـ ــا
األخـ ـ ـي ـ ــر ب ـ ـش ـ ــأن ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس .وي ـت ـض ــح
تــوجــه ت ـلــك «ال ـت ـه ــدي ــدات» ت ـجــاه عــدد
م ــن امل ـن ــاط ــق الـ ـح ــدودي ــة ف ــي ال ـش ـمــال
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،وال ـ ـت ـ ــي يـ ـشـ ـه ــد ب ـع ـض ـهــا
وج ــودًا عسكريًا أمـيــركـيــا ،عبر تأكيد
أردوغان أن تركيا ستحول دون تحقق
سلحتهم
أهـ ّـداف «اإلرهــابـيــن ...الذين ّ
تدعي أنها حليفة».
وحرضتهم أطراف ّ
(األخبار)

يـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـ ـقـ ــوم بـ ـه ــا ل ـل ـم ـقــاصــد
املصرية في السوق الروسية ،فيما بدأ
بعض الــوكــاء السياحيني فــي مصر
بـمـطــالـبــة الـحـكــومــة ب ــإط ــاق الحملة
ّ
للحد من
وتشجيع طيران الترانزيت
الـخـســائــر الـتــي يـعــانــي منها القطاع
السياحي ،وال سيما أن نسبة السياح
ال ــروس وصلت إلــى نحو نصف عدد
السياح الوافدين في عام  2014بنحو
 4.5ماليني سائح انخفضت إلــى 3.2
ماليني سائح في عام  2015بعد قرار
حظر الرحالت بني البلدين.
وبـحـســب م ـصــدر م ـس ــؤول ف ــي وزارة
ال ـس ـي ــاح ــة املـ ـص ــري ــة ،فـ ــإن اس ـت ـئ ـنــاف
الرحالت الروسية املباشرة إلى مطار
القاهرة وحده لن ينعكس على حركة
الـسـيــاحــة بشكل كبير لـعــدة أسـبــاب،
أه ـم ـه ــا أن الـ ــرحـ ــات املـ ـب ــاش ــرة إل ــى
القاهرة ال تتضمن أفــواجــا سياحية،
وه ــي رح ــات أس ـعــارهــا أعـلــى بكثير
م ـ ــن الـ ـ ــرحـ ـ ــات املـ ــوج ـ ـهـ ــة إل ـ ـ ــى ش ــرم
وال ـغ ــردق ــة بــاإلضــافــة إل ــى مـحــدوديــة
املقاعد وعــدد الرحالت التي لن تزيد
في أفضل األحــوال على سبع رحالت
أسبوعيًا تنقل أقل من ألفي مسافر.
ّ
وأض ــاف أن وزارة ال ـط ـيــران املصرية
تسهيالت للطيران الــروســي،
ستقدم
ّ
لـكـنـهــا ل ــم ت ـت ـلــق ط ـل ـبــات م ــن شــركــات

طـ ـ ـي ـ ــران خ ـ ــاص ـ ــة لـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم رح ـ ــات
«تشارتر» بني القاهرة وموسكو ً
بناء
ع ـلــى ال ـحــركــة ال ـس ـيــاح ـيــة ،م ــؤك ـدًا أن
حركة السياح الــروس تكون أكبر إلى
شرم الشيخ والغردقة ،وهي املقاصد
الـتــي يصل إليها الـسـيــاح س ــواء عبر
ال ـ ــرح ـ ــات ال ـ ــ«ت ـ ـشـ ــارتـ ــر» اآلت ـ ـيـ ــة مــن
أوكرانيا أو من املطارات اإلماراتية.
وأشــار إلى أنه بالرغم من أن السائح
الــروســي أق ــل إنـفــاقــا مــن غ ـيــره ،إال أن
هناك فـنــادق فــي شــرم الشيخ تعتمد
بشكل كامل على السياحة الروسية،
وس ـت ـعــود لـهــا ال ـح ـيــاة مــع استئناف
ال ـ ــرح ـ ــات ،وب ـع ـض ـه ــا أغـ ـل ــق أب ــواب ــه
خالل العامني املاضيني ،وينتظر قرار
استئناف الرحالت لتجديده وإعــادة
افتتاحه.
وتتوقع مصر وصول السياح الروس
إلــى نـحــو  3مــايــن خــال عــام ،2018
وهــو رقــم تـعـ ِّـول عليه كثيرًا لتحسني
الـ ـع ــائ ــد االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي مـ ــن ال ـس ـيــاحــة
ب ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـع ـ ــدالت
املــرتـفـعــة لـلـسـيــاحــة مــن ع ــدة أس ــواق،
وخاصة أملانيا والــدول العربية التي
زادت نسبة ّ
سياحها بأكثر مــن 300
في املئة بفضل التسهيالت املمنوحة
ب ــال ــدخ ــول واألسـ ـع ــار املـخـفـضــة بعد
قرار تعويم الجنيه.
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العراق

نيجرفان البرزاني إلى ألمانيا ...من تركيا

محاولة إجراء «صفقة» برسم «الوساطة»
أوروبي ٍة ثانية،
زيارة
في ٍ
ّ
يسافر نيجرفان البرزاني إلى
محطة
متخذًا من تركيا ّ
برلين ّ
إقالع له ،مع استمرار الحظر
ٍ
الجوي على مطارات «إقليم
ّ
زيارة هدفها
كردستان»ٌ .
البحث عن «وسيط» جديد
بين أربيل وبغداد ،بعدما
فشلت باريس في إقناع
حيدر العبادي بالعدول عن
موقفه إزاء «اإلقليم»
بغداد ــ محمد شفيق
سيكون مرغمًا رئـيــس حكومة «إقليم
ك ــردس ـت ــان» نـجـيــرفــان ال ـب ــرزان ــي ،على
الــذهــاب بـ ّـرًا إلــى تركيا ،قبل أن يستقل
ً ّ
ط ــائ ــرة ت ـقــلــه إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة األملــان ـيــة
برلني ،في زيار ٍة رسمية هي الثانية من
نوعها بعد زيــارتــه األخـيــرة للعاصمة
الفرنسية باريس ،إثر نشوب األزمة مع
ّ
املتمسكة بموقفها إزاء إجــراء
ب ـغــداد،
أربـيــل استفتاء لالنفصال عــن الـعــراق،
في  25أيلول املاضي.
تـ ـجـ ـم ــع امل ـ ـ ـص ـ ـ ــادر الـ ـ ـك ـ ــردي ـ ــة امل ــوالـ ـي ــة
واملـ ـع ــارض ــة ،ع ـلــى أن زي ـ ــارة ال ـبــرزانــي
تأتي في إطار بحثه عن وساطة أملانية،
بعد تلك الفرنسية ،للدفع باتجاه حل
األزمــة وإمكانية إقناع بغداد بالتنازل
عـ ــن ب ـع ــض ش ــروطـ ـه ــا ،وال ـت ـخ ـل ــي عــن
«ع ـن ــاده ــا» ،كـمــا ي ــراه األك ـ ــراد ،إال أن ــه ـ
ـف رسمي
كــالـعــادة ـ ـ لــم يـصــدر أي مــوقـ ٍ
بـشــأنـهــا ،وخـصــوصــا أنـهــا تـتــزامــن مع
اسـتـمــرار الـحـظــر ال ـجــوي ،ال ــذي يـ ّ
ـرجــح
أن ُيــرفــع قـبــل بــدايــة ال ـعــام املـقـبــل ،وفــق
معلومات «األخبار».
ال ـق ـيــاديــة ف ــي «الـ ـح ــزب الــدي ـمــوقــراطــي
ّ
ال ـك ــردس ـت ــان ــي» نـجـيـبــة ن ـج ـيــب ،أكـ ــدت
فــي حديثها إلــى «األخ ـب ــار» ،أن «هــدف
ال ــزي ــارة األســاســي هــو تــوسـيــط أملانيا

للبحث عن مخرج لألزمة ،في ظل إصرار
بغداد على شروطها التعجيزية» ،في
وقت يرى فيه معارضو «الديموقراطي»
ٍ ّ
أن الـحــل يجب أن يـكــون «داخـلـيــا» ،مع
تحذيرهم من أن «االستعانة بالخارج
ق ــد ت ـع ـ ّـم ــق األزم ـ ـ ـ ــة» ،وفـ ــق ال ـن ــائ ــب فــي
البرملان العراقي ،عن «حركة التغيير»
امل ـعــارضــة ،تــافـكــة أح ـمــد .وتـضـيــف في
حــديـثـهــا إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،أن «تعميق
ـروب
الـ ـخ ــاف ــات قـ ــد ي ـج ـع ـل ـنــا أم ـ ـ ــام ح ـ ـ ّ ٍ ً
متمسكة
داخـلـيــة بــن أربـيــل وب ـغ ــداد»،
بـ ـ ــرأي ك ـت ـل ـت ـهــا الـ ــداعـ ــي إل ـ ــى «ج ـل ــوس
جميع األطـ ــراف عـلــى طــاولــة ال ـح ــوار»،
فـ ــي حـ ــن ي ـع ـت ـب ــر «االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ــوط ـن ــي
الـكــردسـتــانــي» أن الـحــل يـبــدأ باعتراف
زع ـ ـ ـيـ ـ ــم «ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ــي» مـ ـسـ ـع ــود
البرزاني ،بـ«الفشل» في تنفيذ وعــوده
ب ـ ــاالسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ،واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ــن «ف ـش ــل
االس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء» ،وف ـ ـ ــق امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
«االتحاد» سعدي بيرة.
وعــن أجـنــدات زي ــارة الـبــرزانــي لبرلني،
ف ـقــد ذكـ ــرت وس ــائ ــل إعـ ــام ع ــراق ـي ــة أن
الـ ـ ـب ـ ــرزان ـ ــي سـ ـيـ ـن ــاق ــش االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ع ـلــى
صفقات تسليح األكراد ،والتي تتضمن
ص ـ ــواري ـ ــخ م ـت ـن ــوع ــة وأسـ ـلـ ـح ــة ثـقـيـلــة
أخــرى .إذ نقلت وكالة «املعلومة» ،عن
«مصدر كردي رفيع» قوله إن «السفير
األملــانــي فــي بـغــداد هــو مــن بعث دعــوة
الزيارة للبرزاني بعد سفره إلى أربيل،
إال أن ال ـخــارج ـيــة ال ـعــراق ـيــة اعـتــرضــت
ع ـل ـي ـه ــا بـ ـع ــد إطـ ــاع ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى ج ـ ــدول
أعمالها».
ّ
بشكل
ول ــم تـعــلــق الـحـكــومــة االتـحــاديــة
ٍ
«رسمي» على زيارة البرزاني ،إذ أشار
مـصـ ٌ
ـدر مـقـ ّـر ٌب مــن فريق رئيس ال ــوزراء
حـ ـي ــدر ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،إلـ ـ ــى «ع ـ ـ ــدم صـ ــدور
أي مــوقــف م ــن ب ـغ ــداد ب ـشــأن ال ــزي ــارة»،
الفتًا في حديثه إلــى «األخـبــار» إلــى أن
«ال ـح ـكــومــة سـتـنـتـظــر م ــا س ـيــردهــا من
السفارة العراقية في أملانيا من تقارير
ب ـه ــذا الـ ـص ــدد إلص ـ ـ ــدار م ــوق ـف ـه ــا» .أم ــا
ّ
م ـص ـ ٌ
ـان ،ف ــأك ــد أن «ب ـغ ــداد ال ت ــزال
ـدر ث ـ ـ ٍ
ّ ً
مـ ـص ــرة ع ـلــى مــوق ـف ـهــا ب ـش ــأن خـضــوع
األك ـ ــراد لـلــدسـتــور وال ـق ــان ــون» ،م ـشـ ّـددًا
على أن «ال ـكــرة اآلن فــي ملعبهم ...وما
يـ ّ
ـوج ــه لـلـمــركــز (بـ ـغ ــداد) م ــن ات ـهــامــات

بأنها ّ
تعول على عامل الوقت هو ٌ
أمر
مرفوض».
ً
وإل ـ ـ ـ ــى أن ي ـ ـعـ ــود ال ـ ـ ـبـ ـ ــرزانـ ـ ــي ،ح ــام ــا
«مـخــرجــات» زيــارتــه ،تبقى «املــراوحــة»
سـيــدة املــوقــف ،فــي ظــل «ع ــدم ب ــروز أي
خ ــرق لــأزمــة يمكن أن ي ـعـ ّـول عليه من
الـجــانـبــن» .إذ تحتفظ بعض املـصــادر
بـ«تشاؤمها» ،لعدم وجــود «فــرص حل
ـاوضــات خــال الفترة
أو استنئاف املـفـ ً
املـ ـق ـب ـل ــة» ،م ــرجـ ـع ــة ذل ـ ــك إل ـ ــى ان ـش ـغــال
الـجـمـيــع بــاالسـتـحـقــاق االنـتـخــابــي في
ّأيار املقبل.
ٌ
وكــان من املفترض أن يصل وفــد كردي
إل ــى ب ـغــداد األس ـب ــوع ال ـج ــاري ملناقشة
األزم ــة مــع املـســؤولــن العراقيني ،إال أن
النائب عن «التحالف الوطني» جاسم
مـحـمــد جـعـفــر (املـ ـق ـ ّـرب م ــن ال ـع ـب ــادي)،
اسـتـبـعــد قـ ــدوم وف ــد ت ـفــاوضــي ك ــردي،
م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ّـددًا أربـ ـ ـع ـ ــة ش ـ ـ ـ ـ ــروط ل ـل ـح ـك ــوم ــة
االتحادية للقاء الوفد.
 -1إق ــرار حكومة كــردسـتــان بــأن نتائج
االستفتاء باطلة ،وأن اإلقليم لن يلجأ
إلى االنفصال من جديد.
 -2إف ـ ـ ـسـ ـ ــاح امل ـ ـ ـجـ ـ ــال أم ـ ـ ـ ــام ال ـح ـك ــوم ــة
االتحادية لحل بعض األمور ،والقضايا
االتـحــاديــة داخــل «كــردسـتــان» كاملنافذ
الحدودية ،واملطارات ،وملف النفط ،عن
طريق الرقابة املالية االتحادية.
 -3ع ـ ــودة نـ ـ ـ ّـواب «ب ــرمل ــان ك ــردس ـت ــان»،
وكذلك الــوزراء إلى عملهم من أجل حل
املشاكل العالقة مع بغداد.
 -4أن يكون أعضاء الوفد من جميع الكتل
ـور
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـك ــردي ــة ،وغ ـي ــر مـحـصـ ٍ
بـ«قيادات الحزب الديموقراطي».
ه ـن ــا ،ي ــرى م ـص ــدر كـ ــردي ب ـ ــارز« ،دائ ــم
الـتــردد إلــى بـغــداد» أن «املــدة املقبلة لن
تشهد أي تغيير في إجــراء املفاوضات
بـسـبــب شـ ــروط ال ـع ـب ــادي غ ـيــر الـقــابـلــة
للتفاوض» ،متهمًا ّإياه في حديثه إلى
«األخـبــار» بـ«استخدام ورقــة أربيل في
قضية االنتخابات» ...فالقضية الكردية
«قد تنقلب على العبادي عكسيًا ،بحيث
دعم كردي الحقًا
سيفقد أي
ٍ
تحالف أو ٍ
(ب ـع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات)» .خــات ـمــا حــديـثــه
«نحن األكراد من أوصلنا نوري املالكي
إلى رئاسة الحكومة».

تقرير

حلقة «الفساد» الضائعة بين «الريتز» و«قصر لويس»
لم تمنع «حملة مكافحة الفساد» ُمطلقها ،ولــي العهد محمد بن
سلمان ،من شراء القصور واليخوت واللوحات الفنية ،األغلى في
العالم ،آخرها «قصر لويس الرابع عشر» في فرنسا ،فيما تحتجز
السلطات السعودية نحو  200أمير سعودي ووزير سابق ورجل
أعمال منذ بداية الشهر املــاضــي ،في فندق «ريتز كارلتون» في
الرياض ،ضمن «حملة مكافحة الفساد».
صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية ،في تقرير ّ
مفصل أول من
أمــس ،أكــدت ما سبق أن ذكــره موقع «ميديابارت» الفرنسي ،في
تموز املاضيّ ،أن ولي العهد هو من اشترى «قصر لويس الرابع
عشر» قرب باريس َفي أيلول عام  ،2015في صفقة بلغت ُ300
مليون دوالر ،ولم ُيكشف في حينها عن اسم املشتري ،واكتفي
باإلشارة إلى أنه «من الشرق األوسط».
الصحيفة األميركية إلــى ّأن الـشــركــات الفرنسية التي
وأش ــارت
ُ
تملك الـقـصــر ،تــديــرهــا شــركــة «برستيج سـتــايــت» الشهيرة في

لوكسمبورغ ،التي تتبع بدورها لشركة «آيــت إنفستمنت» ،التي
«تملكها األســرة املالكة السعودية» ،بحسب وثائق اطلعت عليها
«نـيــويــورك تــايـمــز» ،ويشغل مدير األعـمــال الخاصة لولي العهد،
ثامر ناصيف ،أحد مديريها إلى جانب شركة «برستيج ستايت».
والشركة ذاتها ،كانت وراء شراء يخت بقيمة  500مليون دوالر
في عام  ،2015ولوحة «مخلص العالم» لليوناردو دا فينشي التي
بيعت أخيرًا في مزاد علني بـ 450مليون دوالر ،وفق الصحيفة.
ـورك تــاي ـمــز» ،قــد أشـ ــارت قـبــل ع ــام ،بــالـتــزامــن مع
وكــانــت «ن ـيــويـ ُ
إجراءات تقشفية ألغي بموجبها ما كلفته ربع تريليون دوالر من
املشاريع داخل اململكة ،كجزء من برنامج التقشف املالي ،إلى ّأن
«العائلة املالكة السعودية تنفق بإسراف والبالد تتقشف».
ال تدخل املاليني التي يصرفها محمد بن سلمان على القصور
وامل ـق ـت ـن ـيــات ال ـخ ــاص ــة ،ض ـمــن «األمـ ـ ـ ــوال املـكـتـسـبــة ب ـط ــرق غير
مشروعة» وفق قاموس الحكومة السعودية ،التي على أساسها
تحتجز «أم ــراء الـفـســاد» ،كما درجــت الصحافة السعودية على
التعريف باملحتجزين في الفندق الشهير.
وبخالف العديد من األمراء ،ما زال الوليد بن طالل ،يسبب «ورطة»
البــن سـلـمــان ،إلص ــراره على عــدم التسوية املــالـيــة مــع السلطات
السعودية مقابل إطالق سراحه ،وهو ما أكدته صحيفة «فايننشال
تايمز» البريطانية ،في وقت أعلنت فيه السلطات السعودية مطلع
الشهر الحالي ،أن معظم املوقوفني وافقوا على التسوية ،وأنه يجري
اآلن استكمال اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن ،متوقعة «االنتهاء
من مرحلة التفاوض وإجراءات التسوية خالل أسابيع».
(األخبار)
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كورتز يتس ّلم اليوم منصبه

المتطرف يحكم في النمسا
اليمين
ّ
يتس ّلم سيباستيان كورتز ( 31عامًا)،
اليوم ،منصب المستشارية في النمسا،
رئيس
ليكون أصغر ِ
قادة العالم س ّنًاّ ،
وأول ٍ
لحكومة أوروبية غربية يشارك فيها
ٍ
المشكك
الحكم،
في
ف
المتطر
اليمين
ِّ
ّ
بأوروبا والمعادي للمهاجرين
ب ـ ــات ـ ــت الـ ـنـ ـمـ ـس ــا الـ ـبـ ـلـ ــد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي
ال ـغــربــي الــوح ـيــد الـ ــذي ي ـش ــارك فيه
ال ـي ـم ــن امل ـت ـط ــرف ف ــي ال ـح ـك ــم ،بـعــد
موافقة رئيس الجمهورية ،ألكسندر
ف ـ ــان ج ـي ــر ب ـي ـل ـل ــن ،ع ـل ــى االئـ ـت ــاف
الحكومي الجديد بقيادة املستشار
س ـي ـب ــاس ـت ـي ــان ك ـ ــورت ـ ــز ( 31ع ــام ــا)
امل ـحــافــظ الـ ــذي أط ـلــق الـتـحــالــف بني
«ح ـ ـ ــزب الـ ـشـ ـع ــب» (ي ـ ـمـ ــن) و«ح ـ ــزب
الحرية» (يمني متطرف) في البالد.

يتوج «التحالف» في
ّ
حافال لليمين
النمسا عامًا
ً
المتطرف في أوروبا
ي ــأت ــي ذلـ ــك ب ـعــدمــا انـ ـه ــار الـتـحــالــف
بني «الـحــزب الديموقراطي» بقيادة
املستشار السابق كريستيان كيرن
و«حـ ــزب الـشـعــب» فــي أي ــار املــاضــي،
نتج منه إجراء انتخابات مبكرة فاز
املحافظون من دون أن يحققوا
ً
فيها ً
أغلبية مطلقة.
ورغــم حصول اليمني املتطرف على
ـات لـ ــم ي ـس ـب ــق أن ح ــازه ــا
صـ ــاح ـ ـيـ ـ َّ ٍ
ب ـعــدمــا حـ ــل ثــال ـثــا ف ــي االن ـت ـخــابــات
تشرين
الـتـشــريـعـيــة امل ـب ـكــرة ف ــي 15
ً
ّ ّ
األول ،إل أن القضايا األكثر أهمية،
مثل السياسة األوروب ـيــة بقيت بيد
املحافظني .ويحتفظ كورتز بالكلمة
الفصل فــي امللفات األوروب ـيــة ،فيما
ت ـس ـت ـعــد ال ـن ـم ـســا لـ ـت ــرؤس االتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ــي ف ــي ال ـن ـصــف ال ـث ــان ــي من
 .2018وقــال كورتز خــال عرضه في
فيينا االت ـفــاق الـحـكــومــي ال ــذي أق ـ ّـر،
م ـســاء األول م ــن أم ــس ،إن الغالبية
الـ ـج ــدي ــدة «ل ــدي ـه ــا ال ـ ـتـ ــزام أوروبـ ـ ــي

يعد كورتز أصغر قادةِ العالم سنًّا (أ ف ب)

واضح هدفه تعزيز السلطات» داخل
االتـ ـح ــاد .وع ـ ّـب ــر ع ــن أم ـلــه «ب ـت ـعــاون
أوروب ـ ـ ـ ــي أكـ ـب ــر فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ي ـبــدو
فـيـهــا األم ـ ــر م ـب ــررًا م ـثــل ال ــدف ــاع عن
الحدود» ،ولكن مع تأكيده في الوقت
نفسه أنه «ينبغي منح الــدول مزيدًا
مــن السلطات فــي كــل مــرة يبدو ذلك
ممكنًا».
ويتسلم كــورتــز رسميًا منصبه في
حفل اليوم ،ليصبح بذلك أصغر قاد ِة
ٍ
العالم ،فيما سيتولى رئيس «حزب
الحرية» ،هاينز كريسيتيان شتراخه،
م ـن ـصــب ن ــائ ــب امل ـس ـت ـش ــار .وأوضـ ــح
شتراخه أنــه بـنـ ً
ـاء على طلب كورتز،
ُ
«ش َ
طبت قضية الخروج من االتحاد

األوروبـ ـ ـ ــي» م ــن ال ـب ـنــود ال ـت ــي يمكن
إخضاعها الستفتاءات شعبية ،وهو
ّ
يحبذه اليمني املتطرف .وقامت
أمــر
حملة شتراخه أساسًا على التشديد
و«حرب
على خطر «اجتياح جماعي»
ٍ
أهـلـيــة» إذا لــم يـجـ ِـر اح ـتــواء الهجرة،
«ال مكان لإلسالم في
ورأى كذلك أن ّ
ال ـن ـم ـس ــا» .وي ـف ــض ــل ش ـت ــراخ ــه ال ــذي
هـنــدس تحالفًا بــن «ح ــزب الحرية»
و«ح ـ ــزب روس ـي ــا امل ــوح ــدة» بــزعــامــة
الــرئـيــس فــاديـمـيــر بــوتــن ،الـتـقــارب
بني النمسا ومجموعة «فيشيغراد»
ً
ّ
ال ـتــي ت ـضـ ّـم دوال تـشــكــك فــي أوروب ــا
عـلـنــا م ـثــل بــول ـنــدا وامل ـج ــر .ويـتــولــى
وزارات
الـ ـيـ ـم ــن امل ـ ـت ـ ـطـ ــرف ك ـ ــذل ـ ــك
ٍ

أســاس ـيــة ف ــي ال ـح ـكــومــة ،عـلــى الــرغــم
م ــن ت ـجــرب ـتــه امل ـض ـطــربــة ف ــي الـحـكــم
فــي العقد األول مــن األلـفـيــة .وحصل
وزارات
«ح ــزب ال ـحــريــة» عـلــى ث ــاث
ٍ
سـ ـي ــادي ــة هـ ــي الـ ــدفـ ــاع وال ـخ ــارج ـي ــة
والــداخ ـل ـيــة ،فيما ك ــان قــد ح ــرم على
الدوام الحقيبتني األخيرتني سابقًا.
عـلــى الـصـعـيــد االج ـت ـمــاعــي ،تضمن
برنامج الحكومة سلسلة تخفيضات
ضريبية وإجــراءات ملكافحة الهجرة
غ ـي ــر ال ـش ــرع ـي ــة وال ـ ـحـ ــد مـ ــن ف ــوائ ــد
امل ـس ــاع ــدات االج ـت ـمــاع ـيــة لــأجــانــب.
ّ
وعـ ـ ــلـ ـ ــق كـ ـ ــورتـ ـ ــز ع ـ ـلـ ــى سـ ـي ــاس ــات ــه،
ً
قــائــا إن حكومته تــريــد «التخفيف
م ــن ال ـض ـغ ــط الـ ـض ــريـ ـب ــي ...وت ـعــزيــز

اقـ ـتـ ـص ــادن ــا ،م ــا م ــن ش ــأن ــه تـحـســن
ن ـظــام ـنــا االجـ ـتـ ـم ــاع ــي» ،ول ـك ــن «ف ــي
املقام األول ،نريد تحسني األمــن في
ّ
التصدي
بالدنا ،على أن يشمل ذلك
للهجرة غير الشرعية».
وكانت قضيتا الهجرة واإلســام قد
هيمنتا على حملة كوترز البرملانية
في تشرين األول املاضي ،إذ تقاربت
مـ ــواقـ ــف زعـ ـي ــم امل ـح ــاف ـظ ــن ال ـش ــاب
ال ــذي يتباهى بــأنــه أحــد املهندسني
الــرئـيـسـيــن إلغـ ــاق ط ــري ــق الـبـلـقــان
بــوجــه املـهــاجــريــن ع ــام  2016عندما
وثيق
بشكل
كــان وزي ـرًا للخارجية،
ٍ
ٍ
من «حزب الحرية» في هذه املسألة.
وع ـ ـ ــرض ـ ـ ــت الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة

رأي

مناهضة العولمة :صعود الثقافوية
أطوار
َ
ورد كاسوحة *
االنقسامات التي تحدث في العالم على خلفية صعود
ُّ
وتحو ِله إلى قوة ِّ
مقررة في املجتمعات
اليمني املتطرف
الغربية َّ
عززت من الوجهة الثقافوية التي كان اليسار
ُّ
قد بدأ بالتحول إليها غداة «اكتشافه منافع العوملة».
ُّ
ُ
فــي هــذه املــرحـلــة كــان تـمــركــز ال ـثــروة ي ــزداد على كل
الـ ّـصـعــد ،ومـعــه الـتـفــاوت الطبقي الـشــديــد داخ ــل دول
املــركــز وخــارجـهــا أيـضــا ،إلــى درج ــة سمحت ببروز
تيارات جديدة على أنقاض األحزاب الشيوعية القديمة
تنادي بمجابهة العوملة الرأسمالية ،عبر الــدعــوة إلى
عوملة بديلة ُ
قوامها النقابات والتكتالت البيئية وروابط
الفالحني التي كــان «جوزيه بوفيه» رمـزًا مطلقًا لها.
ّ
وجوبهت نشاطاتها
تستمر هذه املجابهة كثيرًا،
لم
ِ
ّ
بعنف شديد (فــي سياتل وغـيــرهــا) أدى الحقًا إلى
ٍ
جانب عوامل أخرى داخلية إلى انفراطها ،ليبدأ اليسار
ّ
(أو ت ـي ــارات أســاسـيــة مـنــه أق ــل ــه) عـلــى األث ــر وبسبب
إدراكه لصعوبة املجابهة الطبقية في إحداث مراجعة
ّ
تبني أشكال متفاوتة ّ
الحدة من
ستقوده الحقًا إلى
املــواجـهــة .أحــد أه ـ ّـم هــذه األش ـكــال والـتــي ت ـطـ َّـورت مع

الوقت وأصبح خطابها محوريًا في حركة مناهضة
ال ـعــوملــة ه ــي ال ـن ـضــال ال ـث ـقــافــوي الـ ــذي ي ـع ـ ِّـرف نفسه
بالهوية الثقافية والبيئية والـجـنــدريــة بــدل التعريف
الطبقي الذي اعتمدته الحركات البديلة سابقًا ،وعلى
رأسها منتدى البدائل في بورتو اليغري.

اليسار األيكولوجي
مع بداية األلفية الثالثة وبــروز مشكلة ُّ
التلوث الشديد
ال ـنــاجــم ع ــن ال ـن ـشــاط ال ـص ـنــاعــي الـكـثـيــف ف ــي ال ــدول
الرأسمالية الكبرى (الواليات املتحدة ،الصني ،أملانيا...
الخ) ازداد نفوذ األحزاب البيئية داخل اليسار الدولي،
ُّ
بالتحول إلــى الجسم األساسي
وب ــدأت هــذه األح ــزاب
للمعارضة السياسية داخل الدول الصناعية .ساعدها
فــي ذلــك خطابها املناهض بـشـ ّـدة للنمو االقتصادي
ال ــذي تعتمده ال ــدول ّالــرأسـمــالـيــة فــي إح ــداث تراكمها
وينجم عنه بالطبع كل هذا التلوث ،باإلضافة إلى عدم
مشاركتها في السلطة إال بشكل رم ـ ّ
ـزي ،وفــي إطار
ائتالفات حكومية تسمح لها بنقل معارضتها لهذا
الشكل من ّ
النمو إلى الداخل .وغالبًا ما كانت حقائب
ُ َ
البيئة تسند إليها عندما يفوز االئتالف الذي تشارك
ً
ب ــه ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ،ف ـضــا ع ــن وج ــوده ــا املـسـتـمـ ّـر

والفاعل داخل األطر الحكومية القاعدية في البلديات
واألريـ ــاف وال ـقــرى و ...ال ــخ .هــذا الـتــواجــد على قاعدة
ّ
ّ
بالنمو جعل
الخاصة
معارضة السياسات الرأسمالية
منها محورًا ِّ
ألي ُّ
تحرك جديد مناهض للعوملة ،على
ّ
اعتبار ّأن اإلط ــار السابق الــذي تشكل فــي مؤتمرات
بــورتــو الـيـغــري وســواهــا كــان قــد انتهى عمليًاّ .
وألن
املرحلة كانت تفتقر إلى وجود «تنظيم» يقود املجابهة
ّ
َّ
ـزاب
ضــد الرأسمالية على الصعيد الدولي تحولت أحـ َّ
الخضر في أوروبــا والعالم إلى املكان الذي يجمع كل
ه ــذه الـتـنــاقـضــات وي ـقــود انـطــاقــا مــن وج ــوده الـقـ ّ
ـوي
داخل املعارضات السياسية والبرملانات واملجتمعات
ّ
املحلية املوجة الجديدة من مناهضة العوملة.

تقاطع النضاالت
ُ

ً
ـرورة لحصر النضال ّ
ضد
لم يـ َـر اإلطــار الجديد ضـ
الــرأسـمــالـيــة فــي الـبـعــد الـطـبـقــي ،ونـظــر إلـيــه عـلــى أنــه
أحد أسباب هزيمة الطور السابق من املواجهة ،وهو
ما قــاده إلى توسيع مروحة النضال ،بحيث تشمل
ً
أشكاال أخرى لم يكن ُيسمح لها سابقًا بالبروز كما
يجب .هكذا ،شهدنا في هذه املرحلة صعودًا للحركات
النسوية التي تــرى ّأن الرأسمالية تستهدفها بقدر

استهدافها للطبقات العاملة والشعبية إن لــم يكن
ـر ،وهــي بــذلــك تـضــع للمواجهة تعريفًا جندريًا
أك ـثـ ُّ
ً
ال يقل خطورة في ُ رأيها عن التعريف الطبقي الذي
ً
ترتديه عادة .التقاطع في النضال يضع الجندر هنا
إلى جانب الطبقة وليس في مواجهتها ،وهو ما قاد
الحقًا إلــى ّتغيير فــي أشـكــال النضال ذاتـهــا بحيث
تستوعب كل التعريفات املمكنة بدءًا بالطبقة مرورًا
ً
انتهاء بالحقوق الجنسية.
بالبيئة والجندر وليس
التغيير في الحركة لم يقتصر على توسيع مروحة
املــواج ـهــة وإحـ ــداث تـقــاطـعــات بــن أطــراف ـهــا بــل طــال
أيضًا بنية الحركة نفسها ،حيث تراجع مع صعود
الـثـقــافــويــة كــوجـهــة رئيسية للنضال نـفــوذ اليسار
املـطــالــب بــأولــويــة ال ـصــراع الطبقي داخـلـهــا ملصلحة
ـارات األخ ــرى املـنــاديــة بحقوق الـنـســاء واملثليني
الـتـيـ ّ
واألق ــلـ ـي ــات ال ـعــرق ـيــة وال ــاج ـئ ــن و ...الـ ــخ .ف ـصــارت
ال ـحــركــة عـلــى ض ــوء ه ــذا ال ـت ـحـ ُّـول أق ــرب إل ــى يـســار
املناهضة
الوسط ،وبدأ التداخل يحصل بني أجندتها
ِ
للعوملة شكليًا ونمط صراعها ُ الذي كان يقود بسبب
تمحوره حول الهوية إلى تقاطعات مع أحزاب وقوى
رأسمالية ال َتر ضيرًا في مناهضة العنف الجنسي
أو العنصرية أو ّ
التغير املناخي طاملا ّأن ذلك ال ّ
يمس

اإلثنين  18كانون األول  2017العدد 3351

العالم

17

تقرير

واشنطن تعرقل المحادثات مع بيونغ يانغ:

ال حوار من دون شروط مسبقة
ب ــرن ــام ـج ـه ــا فـ ــي ج ـب ــل ك ــاه ـل ـن ـب ــرغ،
وهــو مـكــان لــه أهمية رمــزيــة كبرى،
إذ فيه بدأت عملية استعادة أوروبا
الوسطى من القوات العثمانية عام
 ،1683واختيار هذا املكان له أهمية
بالنسبة إل ــى الـيـمــن املـتـطــرف ،مع
ـاب
ال ـع ـلــم أن أبـ ــرز امل ـن ـت ـقــديــن لـخـطـ ِ
الـ ـحـ ـك ــوم ــةِ الـ ـنـ ـمـ ـس ــاوي ــة الـ ـج ــدي ــدة
كــانــت تــرك ـيــا ،إذ ي ـع ــارض بــرنــامــج
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ان ـ ـض ـ ـمـ ــام تـ ــرك ـ ـيـ ــا إلـ ــى
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي .ورأت وزارة
الخارجية التركية في بيان أن «هذا
اإلعالن الذي ال أساس له والقصير
ال ـ ـن ـ ـظـ ــر ف ـ ـ ــي ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ال ـجــديــدة يــؤكــد ،لــأســف ،امل ـخــاوف
مـ ـ ــن ت ـ ــوج ـ ــه س ـ ـيـ ــاسـ ــي ق ـ ــائ ّـ ــم ع ـلــى
التمييز والـتـهـمـيــش» .وح ــذرت من
أن تحقيق هذا البرنامج ،من شأنه
أن يـعـ ّـرض النمسا لخطر «خـســارة
ص ــداق ــة ت ــركـ ـي ــا» .م ــن ج ــان ـب ــه ،رأى
وزي ــر ال ـش ــؤون األوروبـ ـي ــة الـتــركــي،
عمر جيليك ،أن الحكومة الجديدة
فــي النمسا «ب ــدأت الـتـعــرض للقيم
الديموقراطية األســاسـيــة» .وانتقد
أيضًا االتحاد األوروبي بسبب عدم
إدانته برنامج الحكومة في النمسا.
من جهة ثانيةّ ،
يتوج التحالف بني
ح ــزب كــروتــز وح ــزب شـتــراخــه عامًا
ً
حــافــا لليمني املـتـطــرف فــي أوروب ــا
ّ
م ــع ص ـع ــود م ـل ـحــوظ ل ــه ف ــي كـ ــل من
هــولـنــدا وفــرنـســا وأملــانـيــا ،ولـكــن من
ّ
ّ
دون أن ي ـت ـمــكــن م ــن ت ــول ــي ال ـح ـكــم.
ّ
ّ
ورحــب قــادة أحــزاب يمينية متطرفة
أوروب ـ ـيـ ــة ،بـيـنـهــم الـفــرنـسـيــة مــاريــن
لوبن والهولندي غيرت فيلدرز ،أول
من أمس ،خالل مؤتمر في براغ ،بما
وص ـفــوه بــأنــه «ح ــدث تــاري ـخــي» في
النمسا .وق ــال فـيـلــدرز ،زعـيــم «حــزب
الحرية» الهولندي ،أمام الصحافيني
إنه «يجب الترحيب بأنه ّ
مرة أخرى
فــي النمسا الـيــوم ،أخــذ حــزب عضو
في كتلتنا في البرملان األوروبي على
محمل الجد ،إلى ّ
حد أنه نال فرصته
ف ــي االن ـض ـم ــام إلـ ــى ال ـح ـك ــوم ــة» .من
جـهـتـهــاّ ،
رح ـبــت لــوبــن بـمــا اعتبرته
«ح ـ ــدث ت ــاري ـخ ــي ف ـع ـل ـيــا» .ورأت أن
«آخ ــرون سيتبعون هــذا النهج ألنه
في عــدد من الــدول تتنظم املعارضة
لالتحاد األوروبي».
(األخبار ،أ ف ب)

عادت المشاحنات في ما
يتعلق بأزمة شبه الجزيرة
الكورية ،بعد جلسة مجلس
األمن التي ُعقدت الجمعة
في هذا السياق .وبينما
جددت واشنطن تمسكها
بشروط الحوار مع بيونغ يانغ،
عبرت موسكو عن أسفها
ّ
حيال التخلي عن طرح وزير
محذرة
الخارجية األميركي،
ً
من العواقب

(ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد) ت ــرام ــب واملـجـتـمــع
ال ـ ــدول ـ ــي س ـ ـيـ ــواصـ ــان الـ ـضـ ـغ ــط عـلــى
ّ
بـيــونــغ ي ــان ــغ» .وركـ ــز تـيـلــرســون خــال
حديثه مع الصحفيني على أن بلده «لن
يقبل بشروط مسبقة».
وتعقيبًا على ّتصريح وزير الخارجية
األمـيــركــي ،حــذر نائب وزيــر الخارجية
الــروســي سيرغي ريــابـكــوف ،مــن خطر
ت ـص ـع ـيــد ف ــي ش ـب ــه الـ ـج ــزي ــرة ال ـك ــوري ــة
ب ـع ــد «تـ ــراجـ ــع ريـ ـك ــس ت ـي ـل ــرس ــون عــن
ط ــرح ــه لـبـيــونــغ ي ــان ــغ» .ون ـق ـلــت وكــالــة
«نــوفــوس ـتــي» الــروس ـيــة عــن ريــابـكــوف
قـ ــولـ ــه« :مـ ـ ــن امل ـ ـحـ ــزن أن نـ ـ ــرى امل ــوق ــف
األميركي يستخدم مجددًا هذه الشروط
وأن ت ــدع ــو ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة روس ـيــا
والصني إلى تعزيز الضغط على كوريا
الشمالية» ،مضيفًا« :حان الوقت لوقف
ح ــرب ال ـت ـهــديــدات والـضـغــط واالب ـت ــزاز
وطرح الشروط املسبقة وللمضي نحو
بـحــث فعلي عــن حــل سـيــاســي» .وتــابــع
ريــاب ـكــوف« :بـعــد جلسة مجلس األمــن
ال ــدول ــي وم ــداخ ــات ال ـع ــديــد م ــن كـبــار
امل ـســؤولــن ف ــي الـ ــدول ال ـغــرب ـيــة ،لدينا
املنطق
انطباع بأن منطق الضغط هو
ّ
الـســائــد فــي مـقــاربـتـهــم» ،الفـتــا إل ــى أنــه
«وضع خطير جدًا».

عـلــى ه ــذا الـصـعـيــد ،ق ــال وزي ــر الــدفــاع
ّ
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ج ـي ــم م ــاتـ ـي ــس ،إن ـ ـ ــه رغ ــم
اسـ ـتـ ـم ــرار ت ـق ـي ـيــم ت ـج ــرب ــة ال ـ ـصـ ــاروخ
األخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية،
إال أن ـ ـ ـ ــه ال يـ ـعـ ـتـ ـق ــد أن الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاروخ
ّ
ال ـبــال ـي ـس ـتــي ال ـع ــاب ــر لـ ـلـ ـق ــارات يـشــكــل
ت ـهــدي ـدًا ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة .وأض ــاف
ماتيس أول من أمس ،أنه «لم يثبت أنه
قادر على تهديدنا اآلن ...ونحن ال نزال
نـجــري الـتـحـلـيــات» .ويـتـنــاقــض كــام
مــاتـيــس م ــع ال ـك ــام ال ــذي قــالــه خـبــراء
فــي الــواليــات املتحدة الشهر املاضي،
ومـفــاده أن «البيانات والـصــور تؤكد،

اختتم وفــد من وزارة الــدفــاع الروسية
شارك في أول اجتماع للجنة العسكرية
املشتركة بني روسيا وكوريا الشمالية
زي ــارت ــه لـبـيــونــغ ي ــان ــغ ،ب ـعــدمــا نــاقــش
«حـظــر األنـشـطــة العسكرية الـخـطــرة».
وأعـلـنــت سـفــارة كــوريــا الشمالية لدى
روسيا أن «وفد وزارة الدفاع الروسية
بــرئــاســة نــائــب رئ ـيــس امل ــرك ــز الــوطـنــي
إلدارة الدفاع ،فيكتور كالغانوف ،غادر
إلى موسكو يوم  16كانون األول (أول
من أمــس) ،بعد أن شارك في االجتماع تيلرسون« :إدارة ترامب والمجتمع الدولي سيواصالن الضغط على بيونغ يانغ» (أ ف ب)
األول للجنة العسكرية املشتركة بني
البلدين».
وبحسب وسائل إعــام روسية ،ناقش
الجانبان في االجتماع تنفيذ «االتفاق
الحكومي الثنائي بشأن منع ّاألنشطة
الـعـسـكــريــة الـخـطـيــرة ،ال ــذي وق ـعــه في
 12تشرين الثاني  2015النائب األول
لرئيس األركان العامة للقوات املسلحة
ال ــروس ـي ــة ،ن ـي ـكــوالي بــوغــدانــوفـسـكــي،
ونـ ــائـ ــب رئـ ـي ــس األركـ ـ ـ ـ ــان الـ ـع ــام ــة فــي
ج ـم ـهــوريــة ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ،أو غيم
شخوليم».
م ــن ج ــان ـب ــه ،ت ــراج ــع وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األميركي ،ريكس تيلرسون ،عن طرحه
الـ ـ ـح ـ ــوار مـ ــع ب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ «م ـ ــن دون
شـ ــروط م ـس ـب ـقــة» ،إذ ق ــال ب ـعــد جلسة
مجلس األمــن التي ُعقدت حــول األزمــة
في شبه الجزيرة الكورية ،إن «الواليات
املـتـحــدة لــن تقبل ب ــأي ش ــروط مسبقة
إلج ـ ــراء م ـح ــادث ــات دي ـب ـلــومــاس ـيــة مــع
كــوريــا الـشـمــالـيــة» ،مضيفًا أن «إدارة

ناقشت موسكو
وبيونغ يانغ «االتفاق
الحكومي بشأن منع
األنشطة العسكرية»

في ما يبدو ،أن كوريا الشمالية طورت
صاروخًا يمكنه أن يحمل رأسًا نوويًا
إلى أي مكان في الواليات املتحدة».
وأعـلــن مـســؤوالن أميركيان كبيران أن
ترامب سيطرح «استراتيجية جديدة
لألمن القومي األميركي اليوم تستند
ً
إلى سياسة (أميركا أوال) وسيوضح أن
الصني منافس» .وأضاف املسؤوالن أن
«االستراتيجية التي سيطرحها ترامب
فــي خطابه ال يجب النظر إليها على
أنها محاولة الحتواء الصني ،بل على
أن ـهــا ت ـقــدم ن ـظــرة فــاحـصــة للتحديات
التي تفرضها الصني» .وكان ترامب قد
أشاد خالل جولته اآلسيوية ،بالرئيس
الصيني ،شي جني بينغ ،وطالبه أيضًا
ب ــأن تـكـثــف بـكــن الـضـغــط عـلــى كــوريــا
الـشـمــالـيــة ب ـشــأن بــرنــامـجـهــا ال ـنــووي،
وتغيير ممارساتها التجارية لتكون
مناسبة أكثر للواليات املتحدة.
فــي شــأن آخــر ،قــالــت وزارة الخارجية
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوريـ ـ ــة ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة إن «وزيـ ـ ـ ـ ــرة
الـخــارجـيــة كــانــج كـيــونــغ وهــا سـتــزور
الـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ل ـل ـق ــاء
ن ـظ ـي ــره ــا ال ـ ـيـ ــابـ ــانـ ــي» ،وذلـ ـ ـ ــك س ـع ـيــا
لـ ـتـ ـع ــزي ــز الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون فـ ـ ــي مـ ـ ــا ي ـت ـع ـلــق
بالتعامل مــع بــرامــج كــوريــا الشمالية
ال ـن ــووي ــة وال ـص ــاروخ ـي ــة ب ــن طــوكـيــو
وس ـ ـيـ ــول .وأضـ ــافـ ــت الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،فــي
ـان ،أن ك ـي ــون ــغ وه ـ ــا س ـت ـصــل إل ــى
ب ـ ـيـ ـ ٍ
طــوك ـيــو يـ ــوم غ ــد وس ـت ـج ـت ـمــع بــوزيــر
الخارجية الياباني ،تارو كونو ،خالل
زيارتها التي تستمر يومني.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ن ـش ــرت صـحـيـفــة «ن ـي ـكــاي»
اليابانية ،أن طوكيو تنوي تخصيص
مـبـلــغ ق ـيــاســي قـ ــدره  46م ـل ـيــار دوالر
في امليزانية املقبلة لتعزيز دفاعاتها
املـ ـ ـض ـ ــادة لـ ـلـ ـص ــواري ــخ فـ ــي م ــواج ـه ــة
ت ـهــديــد ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة .وأوض ـحــت
أن ه ــذا الـتـمــويــل اإلض ــاف ــي مخصص
لـتـغـطـيــة نـفـقــات إقــامــة ال ـن ـظــام الـبــري
العتراض الصواريخ «ايجيس أشور»
ال ــذي يملكه الجيش األمـيــركــي .وكــان
وزيـ ــر ال ــدف ــاع ال ـيــابــانــي اي ـت ـســونــوري
اوديـ ـ ـ ــرا ،ق ــد صـ ــرح األسـ ـب ــوع املــاضــي
بأن بالده تنوي شراء صواريخ عابرة
ل ـل ـق ــارات ب ـع ـيــدة امل ـ ــدى م ــن ال ــوالي ــات
املتحدة.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

جمال تر�ست بنك
�أطلق ّ

�ش.م.ل.

يف بد�ية �لعام �حلايل برنامج توفريي جديد يحمل �إ�سم

بمصالحها األساسية ،أو بنمط التراكم الذي تقوده.

معارضة للعولمة
أي
ُّ
َ

ً
ّ
لــم يشكل هــذا الـتـحـ ُّـول أزم ــة للحركة قبل عــام ،2008
ول ـكــن بـعــد وق ــوع األزمـ ــة املــالـيــة فــي ذل ــك ال ـعــام وب ــروز
العامل الطبقي كسبب أساسي في حدوثها استعادت
ّ
القطاعات الراديكالية نفوذها داخلها ،وشهدنا بعد ذلك
بثالث سنوات حراك امليادين الذي ّ
عم العالم على ضوء
ُّ
التحركات املناهضة للرأسمالية التي شهدتها الواليات
املتحدة في عام  .2011ثمة ُّ
تحول أساسي حدث حينها
على ّ الرغم من انقطاعه الحقًا بسبب انحسار موجة
«احتلوا» بعد أشهر وهو معاودة اليسار التركيز على
مناهضة التراكم الرأسمالي كوجهة أساسية للصراع
ض ـ ّـد ال ـعــوملــةّ ،
ألن ه ــذا ال ـتــراكــم هــو امل ـح ـ ِّـرك الرئيسي
لـلــرأسـمــالـيــة ،وه ــو ال ــذي ي ـقــود تـ ُّ
ـوسـعـهــا عـبـ ّـر الـعــالــم،
ويضعها بسبب هــذا ُّ
التوسع في مواجهة كــل الفئات
والهويات َّ
املهمشة األخرى إلى جانب الطبقات العاملة
والـفـقـيــرة .وأك ـبــر دلـيــل عـلــى ذل ــك هــو صـعــود «اليمني
الـبــديــل» فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة عـلــى خلفية الـشـعــارات
ال ـتــي أطـلـقـهــا تــرامــب فــي جــولــة ّاالن ـت ـخــابــات املــاضـيــة،
ّ
والتي ركــزت بشكل أساسي -أقله من جهة الخطاب-

على مسؤولية العوملة بشكلها الحالي عن إفقار فئات
واس ـعــة مــن الـطـبـقــة الـعــامـلــة األم ـيــرك ـيــة .وه ــو مــا دفــع
ّ
بهذه الفئات التي تــأثــرت بخطابه إلــى انتخابه رئيسًا
ِّ
لكي ينفذ وعــوده لها بجعل القيادة األميركية للعوملة
أكثر عــدالــة وإنـصــافــا لها .ليس ّثمة مـعـ َـارضــة للعوملة
هنا كما يدعو اليسار ،ولكن هذه الفئات التي خسرت
وظائفها وأعمالها شعرت بسبب نمط التراكم السابق
مهمشة ،وبدا َّأن تهميشها يتقاطع إلى ٍّ
بأنها َّ
حد ما مع
فحوى الخطاب التقليدي املناهض للعوملة .واملشكلة أنّ
ِ
القطاعات ِّاليسارية التي تقود النضال التقاطعي في
العالم وتنظر له هي األعلى صوتًا في رفض هذا الشكل
من التقاطع ،على الرغم من ّأن له أسبابه املوضوعية
وح ــدوده الـتــي تنتهي بانتهاء ظــاهــرة اليمني الجديد،
سواء كانت بقيادة ترامب أو سواه .وعلى األرجح ّ
ً
فإن
ّ
رفض التعامل مع هذه الظاهرة -أقله لناحية معرفتها
وفهم أسبابها -من جانب اليسار الثقافوي يعود إلى
طبيعته التي كانت سببًا أساسيًا ليس فقط لشيوع
َ
محتمل وممكن ،بل أيضًا
«سياسات الهوية» كبديل
ً
لتعريف الـصــراع مــع الرأسمالية بها بــدال مــن تعريفه
بالطبقات االجتماعية وصراعها.
* كاتب سوري

�سمد و �إربح» «and Win
«
ّ

.»Save

ميين �أهييم مز�يييا هييذ� �ملنتييج �أنييه يخييول �أ�سحيياب �ملدخيير�ت �ل�سغييرية
�الن�سمييام �ىل عييامل �مل�سييارف ،خا�سيية و�أنييه ال يوجييد مبلييغ حمييدد
مطلييوب لفتييح �حل�سيياب �خلا�ييص بهييذ� �ملنتييج ،كمييا و�أنييه غييري خا�سييع
الأييية عمييوالت �سييهرية كالتييي تقيييد علييى باقييي �حل�سييابات �إ�سافيية �إىل
�إمكانييية ربييح �لهد�يييا �لقيميية ميين خييال �لدخييول يف �سييحب �لقرعيية،
بحيييث �أن كل �إيييد�ع نقييدي بقيميية  50،000لييرية لبنانييية يف �حل�سيياب يخييول
�ساحبييه �مل�سيياركة يف �ل�سييحب لربييح جو�ئييز قيميية وهد�يييا عديييدة و �إن
كل �إيييد�ع �إ�سييايف مببلييغ  50،000ل.ل ي�ساعييف �إمكانييية �لربييح ل�ساحبييه.
مت �إجيير�ء �ل�سييحب �لتا�سييع بتاريييخ  2017/12/06باإ�يير�ف مديرييية
�ليان�سيييب �لوطنييي �للبنيياين حيييث ربييح خم�سيية عميياء ح�سلييو� علييى
بطاقييات م�سييريات وهييم:
– �ل�سيدة �ص � .أ ،بطاقة م�سريات بقيمة  1،000،000لرية لبنانية
– �ل�سيد ع  .ع ،بطاقة م�سريات بقيمة  400،000لرية لبنانية
– �ل�سيدة ن � .أ ،بطاقة م�سريات بقيمة  200،000لرية لبنانية
– �ل�سيد �أ � .ص ،بطاقة م�سريات بقيمة  100،000لرية لبنانية
– �ل�سيد ع � .ص ،بطاقة م�سريات بقيمة  100،000لرية لبنانية
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إعالنات
◄ وفيات ►

زوجـ ـ ـ ــة ال ـف ـق ـي ــد م ـ ــارس ـ ــال تــوف ـيــق
موراني
أوالده امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس نـ ــديـ ــم زوجـ ـت ــه
دوريس قسطا وأوالده:
ال ــدك ـت ــورة سـتـيـفــانــي زوجـ ــة دان ــي
نخول
ساندرا ومايكل
نـ ـ ـ ـ ــدى زوجـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـق ـ ـس ـ ـيـ ــس إدكـ ـ ـ ـ ــار
طرابلسي وأوالدها:
املـ ـهـ ـن ــدس ج ـ ــوزف زوج ـ ـتـ ــه ســالــي
الحداد
املهندس أندرو
امل ـه ـنــدس ك ـمــال زوج ـت ــه الــدك ـتــورة
دوللي الحلو وأوالده:
بيرال ،ستيفن ،جوناثان
زوجة شقيقه املرحوم عزيز عطوي
وأوالدها وعائالتهم
أوالد شقيقه املــرحــوم فــؤاد عطوي
وعائالتهم
ش ـق ـي ـق ـتــه سـ ـل ــوى أرم ـ ـلـ ــة امل ــرح ــوم
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزف سـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــان وأوالدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وعائالتهم
وع ـمــوم عــائــات ع ـطــوي ،مــورانــي،
غنطوس ،طرابلسي ،قسطا ،الحلو،
ن ـخ ــول ،الـ ـح ــداد ،س ـم ـعــان ،خ ــوري،
شـ ـ ـ ــاروق ،أبـ ــو ج ـ ـ ــوده ،أبـ ــي صـعــب
وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن واملـهـجــر
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن ال ــرج ــاء
املسيحي فقيدهم الغالي املرحوم
املهندس
ميشال جرجي عطوي
املنتقل إلــى دار الخلود يــوم األحــد
الواقع فيه  17كانون األول .2017
ت ـ ـقـ ــام م ـ ــراس ـ ــم ال ـ ـج ـ ـنـ ــازة ال ـس ــاع ــة
الرابعة مــن بعد ظهر يــوم الثالثاء
 19الجاري في الكنيسة اإلنجيلية
– الـ ـنـ ـق ــاش الـ ـج ــدي ــد – ش ـ ـ ــارع 34
الــراب ـيــة ويـ ــوارى ال ـثــرى فــي مــدافــن
الكنيسة اإلنجيلية في الفنار.
لكم من بعده طول البقاء
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ق ـب ــل ال ـ ـصـ ــاة فــي
ً
ابتداء من الساعة
صالون الكنيسة
الثالثة بعد الظهر ويومي األربعاء
وال ـخ ـم ـيــس  20و  21الـ ـج ــاري في
صـ ــالـ ــون ال ـك ـن ـي ـس ــة اإلن ـج ـي ـل ـي ــة –
النقاش الجديد – شارع  34الرابية
ً
ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر
ولغاية الساعة الثامنة مساءً.
الـ ــرجـ ــاء إب ـ ـ ــدال األك ــالـ ـي ــل بــال ـت ـبــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

انتقل إلى رحمة ربه تعالى
املغفور له
الدكتور عفيف فخر الدين
وقد تم دفنه في «فرنسا»
والده :املرحوم علي فخر الدين
والـ ــدتـ ــه :امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة مــريــم
ياسني
زوجته :الحاجة هيام ابراهيم غدار
أب ـ ـنـ ــاؤه :ال ــدك ـت ــور ك ــري ــم ،الــدك ـتــور
علي ،الدكتور ابراهيم
ابنته :مارنيا
أشقاؤه :املرحوم الدكتور أحمد
املرحوم الحاج طالل
املرحوم فؤاد
شقيقتاه :املرحومة ليلى وبلقيس
تقبل التعازي في الحسينية
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ف ـخــر ال ــدي ــن ،يــاســن
وعموم أهالي النبطية
بمزيد من الحزن والتسليم بقضاء
ال ـلــه وق ـ ــدره نـنـعــى الـيـكــم فقيدتنا
املأسوف على صباها املرحومة
األستاذة فاطمة محمد علي طعان
علوية
(رئيسة دائرة في الجامعة اللبنانية -
كلية العلوم)
حرم االستاذ عاطف ّ
رحال
بناتها :املهندسة مــاك ،املهندسة
ندى ،االستاذة سنابل ،زهراء ،آية
والــدتـهــا :املــرحــومــة الـحــاجــة سكنة
ّ
حبيب بزي
أش ـق ــاؤه ــا :امل ــرح ــوم ال ـح ــاج رف ـيــق،
الـ ـح ــاج إح ـ ـسـ ــان ،ال ـن ــائ ــب ال ـســابــق
حسن ،االستاذ عبد الرؤوف علوية
شقيقتها :مريم علوية
تـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــازي ف ـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة
االســام ـيــة للتخصص والـتــوجـيــه
ال ـع ـل ـمــي ـ ـ ـ ـ ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء ،قــرب
أمن الدولة يوم الثالثاء الواقع فيه
 2017/12/19مــن الـســاعــة الثالثة
حتى الساعة السادسة.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
اآلسـ ـف ــون :آل ع ـلــويــة ،آل ّ
رح ـ ــال ،آل
ب ــزي ,الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة ُ
وع ـمــوم
أهــالــي م ــارون ال ــراس وخــربــة سلم
وبنت جبيل

انـ ـتـ ـق ــل ال ـ ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـ ـلـ ــه ت ـع ــال ــى
املأسوف عليه املرحوم
محمد أحمد حسني املولى
(أبو أحمد)
أوالده :الــدك ـتــور أح ـمــد ،الــدك ـتــورة
زينة ومصطفى
إخـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــه :ع ـ ـل ـ ــي ،ف ـ ـي ـ ـصـ ــل ،حـ ـي ــدر
ومصطفى
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت ال ـيــوم
االثـ ـن ــن  18ال ـ ـجـ ــاري م ــن ال ـســاعــة
الثالثة بعد الظهر حتى السادسة
مـسـ ً
ـاء فــي مقر جمعية التخصص
والتوجيه العلمي في بئر حسن.
اآلسفون :آل املولى وآل ناصر الدين
وعموم أهالي بلدة حربتا

◄ شكر على تعزية ►

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

آل شحرور وأنسباؤهم
يشكرون كل من واساهم
في مصابهم األليم بفقدان املرحوم
خليل أسعد شحرور
وي ـخ ـص ــون بــال ـش ـكــر دول ـ ــة رئ ـيــس
مجلس النواب األستاذ نبيه بري،
ودولـ ـ ـ ـ ــة رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
الشيخ سعد الحريري،
أصحاب املعالي من وزراء حاليني
وسابقني ،أصحاب السعادة
م ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ــواب حـ ــال ـ ـيـ ــن وسـ ــاب ـ ـقـ ــن،
الفعاليات الحزبية ،الروحية،
االجتماعية ،العسكرية ،القضائية،
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الـ ـثـ ـق ــاف ـ ّـي ــة ،الـ ـت ــرب ـ ّ
ـوي ــة
والبلدية،
ك ـم ــا ي ـش ـك ــرون األهـ ـ ــل واألصـ ــدقـ ــاء
وعائالت هونني كافة.

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 182/2016
املـ ـنـ ـف ــذ :بـ ـن ــك الـ ـتـ ـم ــوي ــل ش.م.ل .وكـ ـي ــاه
املحاميان حسني زبيب وفكتور ضو
املـنـفــذ عليهم :ـ ـ ـ الـشــركــة املـتـحــدة للتجارة
واملقاوالت العامة ش.م.م .بشخص مفوضي
التوقيع محمد اسماعيل حويال وابراهيم
تنال بيطار/برج الشمالي.
ـ ـ تنال ابراهيم بيطار/برج الشمالي
ـ ـ امال وجمال وعشير واحمد ومالك ومريم
وزينة ومصطفى ابراهيم بيطار ،ابراهيم
وزيـنــة ومــريــم خليل بيطار /وكـيـهــم تنال
ابراهيم بيطار/برج الشمالي
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ق ــرض مـقــابــل عقد
تأمني عقاري بقيمة  1.337.916/د.أ /.عدا
اللواحق والفوائد القانونية.
تاريخ التنفيذ.13/6/2016 :
تاريخ قــرار الحجز التنفيذي21/9/2016 :
و.2/11/2016
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه فـ ــي ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري:
 24/9/2016و.3/11/2016
ت ـ ــاري ـ ــخ وض ـ ـ ــع مـ ـحـ ـض ــر وص ـ ـ ــف الـ ـعـ ـق ــار:
.7/12/2016
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه فـ ــي ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري:
.8/12/2016
املطروح للبيع:
ال ـع ـق ــار رق ـ ــم  370م ـن ـط ـقــة ب ـ ــرج ال ـش ـمــالــي
ال ـع ـق ــاري ــة ،ه ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض ال
يوجد عليها انشاءات وغير مغروسة بأي
ن ــوع م ــن انـ ــواع االشـ ـج ــار ،م ـصــان بشريط
حديدي وفي زاويته الشرقية لجهة الشمال
ي ــوج ــد ب ــرك ــة مـ ـي ــاه وه ـ ــو م ـص ـنــف زراع ـ ــي
مساحته  8046م.2
التخمني 1.367.820 :د.أ.
بدل الطرح املخفض 633.278 :د.أ.
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ي ــوم الخميس
الــواقــع فـيــه  11/1/2018الـســاعــة الــواحــدة
ظـ ـهـ ـرًا ام ـ ـ ــام رئـ ـي ــس دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ صـ ــور.
ل ـل ــراغ ــب ب ــالـ ـش ــراء اي ـ ـ ــداع بـ ــدل الـ ـط ــرح فــي
صندوق الخزينة أو بموجب شيك او كفالة
مصرفيني باسم رئيس دائرة تنفيذ صور،
وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق هذه
ال ــدائ ــرة واال عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه،
وبخالل ثالثة ايــام تلي قــرار االحــالــة عليه
اي ـ ــداع ال ـث ـمــن ت ـحــت طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة
بالعشر على مسؤوليته وبـخــال عشرين
يومًا دفع رسم الداللة  5%والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
تبليغ قضائي
مـ ــن رئ ـ ـيـ ــس م ـح ـك ـم ــة بـ ــدايـ ــة جـ ـب ــل ل ـب ـنــان
الــراب ـعــة فــي بـعـبــدا ال ـقــاضــي لـبـيــب سلهب
ت ـق ــدم امل ـس ـتــدعــون ان ـي ـســة ع ـبــدال ـلــه غـشــام
وط ــارق وعـلــي وحـســان وســرحــان ولطيفة
مـحـمــود الــرضــا بــاالسـتــدعــاء 7978/2017
ي ـط ـل ـب ــون ف ـي ــه ش ـط ــب اشـ ـ ـ ــارة ي ــوم ــي 185
تـ ــاريـ ــخ  28/2/1991اس ـت ـح ـض ــار دعـ ــوة
مـقــدمــة للقاضي املـنـفــرد املــدنــي فــي بعبدا
رقــم  64/982املدعي جــورج فهد القصيفي
املــدعــى عليهم محمود ومحمد علي رضا
ومحمد عبد الحسني ضاهر جهة الدعوى
ابـ ـط ــال ع ـق ــد ايـ ـج ــار وت ــأك ـي ــد ح ــق امل ــدع ــي
بــاي ـجــاره امل ـحــل ع ــن االق ـس ــام  4و 5و 6و7
و 8و 21و 22و 23و 25مــن الـعـقــار /5008
الشياح.
كل من له اعتراض يستطيع التقدم به أمام
قلم هــذه املحكمة خــال مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى املطلوب ابالغه ربيع عباس محمد
مجهول محل االقامة
ً
ع ـم ــا بــأح ـكــام امل ـ ــادة /409/أ.م.م .تنبئكم
دائــرة تنفيذ بيروت بــأن لديها في املعاملة
التنفيذية رقــم  1210/2017ان ــذارًا تنفيذيًا
م ــوجـ ـه ــا الـ ـيـ ـك ــم مـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـنــك
سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل .وناتجًا
عــن طلب تنفيذ عقد قــرض وكـشــف حساب
وس ـنــد تـمـثـيــل بـقـيـمــة /7.797.78/د.أ .عــدا
الفوائد والرسوم واملصاريف.
وعليه تدعوكم هذه الدائرة للحضور اليها
شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني الستالم
االن ــذار التنفيذي واالوراق املرفقة بــه علمًا
ب ــأن الـتـبـلـيــغ ي ـتــم ق ــان ــون ــا بــان ـق ـضــاء مهلة
عشرين يــومــا على نشر هــذا االع ــان وعلى
تعليق نسخة عنه وعن االنذار املذكور على
لــوحــة االع ــان ــات ل ــدى دائ ــرة تنفيذ بـيــروت
ويـ ـص ــار ب ـعــد ان ـق ـض ــاء هـ ــذه امل ـه ـلــة ومـهـلــة

االن ـ ــذار الـتـنـفـيــذي الـبــالـغــة ع ـشــرة اي ــام الــى
ً
متابعة التنفيذ بحقكم اصوال حتى الدرجة
االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـن ـف ــذ بـ ـن ــك االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد املـ ـص ــرف ــي ش.م.ل.
ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة  254/2017بـ ــوجـ ــه ان ـ ـطـ ــوان
ً
م ـس ـعــد ص ـف ـيــر س ـنــد ديـ ــن ت ـح ـص ـيــا ملـبـلــغ
/29548.8/د.أ .عدا الفوائد واللواحق.
ويجري التنفيذ على العقار  2316كفردبيان
م ـســاح ـتــه  330م.م .ت ـقــري ـبــا وهـ ــو بـمــوجــب
االفــادة العقارية :قطعة ارض مغروسة كرم
عـنــب وبــالـكـشــف تـبــن ان ــه يقتضي العبور
ع ـلــى ط ــري ــق ت ــراب ــي م ـت ـفــرع م ــن ط ــري ــق عــام
كفردبيان فقرا ويبعد عــن الطريق الترابي
ح ــوال ــي  50م ـت ـرًا وال يـمـكــن ال ــوص ــول الـيــه
بسيارة .طبيعته شبه منحدرة وال يحتوي
على اي اشجار.
ت ــاري ــخ قـ ــرار ال ـح ـجــز  24/1/2017وتــاريــخ
تسجيله .31/1/2017
ـ ـ بدل التخمني/41250/ :د.أ.
ـ ـ بدل طرحه/24750/ :د.أ.
يـجــري البيع الـثــاثــاء  23/1/2018الساعة
 11قـبــل الـظـهــر ف ــي قــاعــة مـحـكـمــة ك ـســروان
لـلــراغــب بــالـشــراء دف ــع ب ــدل ال ـطــرح بموجب
شك مصرفي منظم ألمر حضرة رئيس دائرة
تنفيذ كسروان أو تقديم كفالة وافية من احد
املصارف املقبولة من الدولة ويتحمل رسوم
التسجيل والداللة وعليه اتخاذ محل اقامة
له ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا
م ـخ ـت ــارًا ل ــه ك ـمــا عـلـيــه االطـ ـ ــاع ع ـلــى قـيــود
الصحيفة العينية العائدة للعقار موضوع
املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
تعلن كـهــربــاء لبنان عــن رغبتها فــي إجــراء
اسـ ـ ـت ـ ــدراج ع ـ ــروض لـ ـش ــراء مـ ـع ــدات وق ــاي ــة
وحماية.
يـمـكــن ل ـلــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على نسخة
م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان ـ ـ
امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر وذلك لقاء مبلغ
قدره /50 000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى امانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي (غرفة .)1223
عـلـمــا إن آخ ــر مــوعــد لـتـقــديــم ال ـع ــروض هو
نـهــار الجمعة الــواقــع فــي  26/1/2018عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 14/12/2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2508
إعالن
تـ ـل ــزي ــم حـ ـج ــز ودف ـ ـ ـ ــع األرض ل ـل ـم ـع ــارض
الخمسة،
باالضافة الى تجهيز ،بناء وفك جناح وزارة
السياحة في املعارض الخمسة في الخارج
لسنة 2018
الـســاعــة الـتــاسـعــة مــن ي ــوم االرب ـع ــاء الــواقــع
ف ـيــه ال ـس ــاب ــع وال ـع ـش ــرون م ــن ش ـهــر كــانــون
االول  ،2017تـجــري ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ في
مــركــزهــا الـكــائــن فــي بناية بيضون ـ ـ شــارع
بــوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ بـيــروت ،لحساب وزارة
السياحة ،مناقصة تلزيم حجز ودفع األرض
للمعارض الخمسة ،باالضافة الــى تجهيز،
بناء وفك جناح وزارة السياحة في املعارض
الخمسة في الخارج لسنة .2018
ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت /30.000.000/ :ل.ل .فقط
ثالثون مليون ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
تقدم العروض ،وفق نصوص دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـصــول
عليه من ادارة وزارة السياحة.
يجب ان تصل العروض الى ادارة املناقصات،
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2512
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنـهــا وضعت
قـيــد التحصيل الـفــواتـيــر املـتــأخــرة الـتــي لم
تسدد للجباة والعائدة الــى دائــرة عشقوت
وذلــك لغاية اص ــدار شهر تموز  2017توتر

منخفض.
فعلى املشتركني الذين لم يسددوا فواتيرهم
املذكورة ،املبادرة الى تسديدها في الدائرة
املـعـنـيــة خ ــال مـهـلــة اسـبــوعــن مــن تــاريـخــه
تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عنهم،
وات ـخــاذ الـتــدابـيــر النظامية بحقهم والـتــي
تصل الى الغاء اشتراكاتهم.
مل ــزي ــد م ــن ال ـت ـف ــاص ـي ــل ي ـم ـكــن لـلـمـشـتــركــن
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي.
بيروت في 14/12/2017
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 2507
إعالن
صــادر عن دائــرة تنفيذ في صيدا باملعاملة
رقم  711/2017غرفة الرئيس القاضي راني
ص ـ ــادق .البـ ــاغ امل ـن ـفــذ عـلـيــه مـحـمــد حسني
غدار مجهول محل االقامة الحضور بالذات
أو بواسطة وكيله القانوني الى هذه الدائرة
الستالم االنــذار التنفيذي باملعاملة املقدمة
من حسان نمر خليفة وكيله املحامي علي
غــدار بموضوع تنفيذ شطب اش ــارة تأمني
وعليه اتخاذ محل اقامة مختار ضمن نطاق
ال ــدائ ــرة اذا لــم يـكــن لــه مـقــامــا فـيــه واال فكل
تبليغ له بعد انقضاء مهلة النشر واالنــذار
بــواسـطــة رئـيــس قـلــم والتعليق عـلــى لوحة
اعالنات الدائرة تعتبر قانونية.
رئيس القلم
أحمد عبدالله
إعالن
ص ــادر عــن الـقــاضــي املـنـفــرد املــدنــي فــي ديــر
القمر
الناظرة في قضايا االحوال الشخصية
الرئيس كريستيان سالمه
بتاريخ  8/2/2017تقدمت املستدعية نورا
امـ ــن ح ـس ــن ب ــواس ـط ــة وك ـي ـل ـت ـهــا امل ـحــام ـيــة
نانسي الحركة باستدعاء من هذه املحكمة،
تسجل برقم  ،90/2017تلتمس فيه اصــدار
القرار املؤكد ان املستدعية نــورا امني حسن
هي نفسها نورا لوسيا اميليو بشير شبلي،
االرج ـن ـت ـي ـن ـي ــة ال ـج ـن ـس ـيــة زوج ـ ـ ــة امل ــرح ــوم
عــارف سعيد حسن ،ولها منه ولــدان وهما
نـجــوى ونــاجــي اللبنانيي الجنسية ،وذلــك
بغية استفادة هذين االخيرين من جنسية
والــدتـهـمــا االرجـنـتـيـنـيــة ،وك ــل ذي مصلحة
باالعتراض التقدم به ضمن مهلة شهر من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
جريس أبو رجيلي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 222/2017
املنفذ :علي محمود درويش.
املنفذ عليها :زينب عزات وهبي ـ ـ عيتيت.
ب ـت ــاري ــخ  14/12/2017ت ـق ــرر اب ـ ــاغ املـنـفــذ
ع ـل ـي ـه ــا زي ـ ـنـ ــب عـ ـ ـ ــزات وه ـ ـبـ ــي امل ـق ـي ـم ــة فــي
ع ـي ـت ـيــت وم ـج ـه ــول ــة م ـح ــل االقـ ــامـ ــة حــال ـيــا
ب ــوج ــوب ال ـح ـض ــور الـ ــى ق ـلــم دائـ ـ ــرة تنفيذ
صــور لتبلغ االن ــذار التنفيذي واملستندات
املرفقة باملعاملة التنفيذية رقــم 222/2017
بموضوع تنفيذ حكم اثبات طالق واال اعتبر
كل تبليغ لك ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلبت سيلفا عبد الـلــه انـطــونـيــوس وكيلة
حليم سليم مغامس سند ملكيه بدل ضائع
للعقار  565دير دوريت.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في الشوف
محمد طراف
اعالن تبليغ سندًا الحكام املادة  409أ.م.م.
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
م ــوج ــه الـ ــى امل ـن ـف ــذ ضـ ــده ع ـم ــر ع ـب ــدال ـق ــادر
عبدالله ـ ـ مجهول املقام.
بمقتضى املعاملة التنفيذية رقم 432/2017
املـنـفــذة بــوجـهــك مــن مــع املـنـفــذ عليه محمد
ع ـمــر الـ ـح ــزوري م ــن امل ـن ـفــذ فـتـحــي إبــراه ـيــم
بوكالة املحامي حيدر حمدان.
بموجب الحكم الصادر عن محكمة البداية
في لبنان الشمالي رقم  ،1690/2014املصدق
استئنافًا بالقرار .243/2016
يـقـتـضــي حـ ـض ــورك ب ــال ــذات او بــالــواس ـطــة
ال ـقــانــون ـيــة ال ــى ق ـلــم ه ــذه ال ــدائ ــرة الس ـتــام
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◄ مبوب ►
عدا الفوائد واللواحق.
يجري التنفيذ:
 على  960سهم حصة مارون جوزف زغيبفي العقار  /818حراجل .مساحة العقار 200
م.م .وهو بموجب االفادة العقارية ارض بعل
سليخ ضمنها نبع ماء .وبالكشف تبني انه
يقع في حي محلة اللزاق وهو على الطريق
الـقــديـمــة ال ـتــي تــربــط ســاحــة حــراجــل ببلدة
فاريا مقابل محطة بنزين موبيل ويحتوي
على بعض االشجار ونبع ماء.
 وعـلــى  1200سـهــم حـصــة حبيب حبشيفي العقار  /791الصفرا مساحته  223م.م.
وهــو بموجب االف ــادة العقارية قطعة ارض
م ـش ـجــرة ل ـي ـمــون ومـخـتـلــف ضـمـنـهــا خــربــة
بيت وخزان يعلوه غرفة للموتور باملحضر
الفني رقم 29/12/970 /537
وبــال ـك ـشــف ت ـبــن ان ال ـع ـقــار ي ـقــع ف ــي محلة
الوادي غير صالح للبناء تفصل بينه وبني
العقار  /790الصفرا قناة مياه.
 وعـلــى  1200سـهــم حـصــة حبيب حبشيفي العقار  /790الصفرا مساحته  5185م.م.
وهــو بموجب االف ــادة العقارية قطعة ارض
مغروسة موز ومختلف.
وبــال ـك ـشــف ت ـبــن ان ال ـع ـقــار ي ـقــع ف ــي محلة
الـ ـ ـ ــوادي وت ـب ــن وج ـ ــود ب ـن ــاء ق ـي ــد االن ـش ــاء
يحتوي على خمس بلوكات موزعة ومرقمة
يمر بينها طرقات قسم منفذ ومزفت وقسم
غير منفذ.
كل بلوك مؤلف من سفلي ثاني وسفلي اول
وارضي واول اي من اربع طوابق.
* البلوك :A
 سفلي ثاني معد مواقف. سفلي اول مؤلف مــن  4شقق بمساحاتمختلفة مبلطة مع وجود تغيير عن خرائط

اإلنـ ــذار الـتـنـفـيــذي ومــرفـقــاتــه وات ـخ ــاذ مقام
لــك ضـمــن نطاقها وال ـج ــواب بمهلة خمسة
َ
أيــام مهلة اإلنــذار وعشرين يوما من تاريخ
النشر.
وبانقضائها يعتبر كل تبليغ لك في قلمها
صحيحًا ويصار بعدها الى متابعة التنفيذ
حتى اخر املراحل والدرجات.
مأمور التنفيذ
خالد ديب
تبليغ مجهول املقام
محكمة اي ـجــارات بـيــروت بــرئــاســة القاضي
رين أبي خليل تدعو صيرو جعنا لحضور
جلسة  21/2/2018واستالم اوراق الدعوى
 314/2016امل ـق ــام ــة م ــن م ـح ـم ــود ومـحـمــد
فايد وموضوعها إسـتــرداد املــأجــور الكائن
ب ــال ـط ــاب ــق االرضـ ـ ـ ــي ب ــال ـع ـق ــار /2268رأس
بيروت للهدم واعادة البناء.
رئيس القلم بالتكليف
محمد ابراهيم
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل .بوجه
حبيب حبشي وجــان زغيب وم ــارون زغيب
وسيمون زغيب وشركة اغرولوكس ش.م.ل.
بــاملـعــامـلــة  455/2014عـقــد ق ــرض وك ـفــاالت
وش ـهــادة قـيــد تــأمــن واتـفــاقـيــة فـتــح حساب
ومحضر عقد تأمني وبيان تفصيلي لقرض
مــدعــوم تحصيال ملـبـلــغ /1.031.245.721/
ل.ل .و /1.628.064.83/د.أ .عـ ــدا ال ـفــوائــد
وال ــرس ــوم ولــديــن امل ـقــرر اشــراكــه دان ــي سكر
ال ـبــالــغ  /500.000/د.أ .ول ـطــالــب االش ـتــراك
سرادار بنك ش.م.ل .البالغ  /2.128.278/د.أ.

الترخيص.
 ط ــاب ــق ارضـ ـ ــي ت ـح ــت م ـس ـت ــوى ال ـطــريــقيحتوي على  4شقق البالط منفذ.
 طابق اول بمستوى الطريق يحتوي على 3شقق مبلطة.
* البلوك :B
 سفلي ثاني معد موقف للسيارات س ـف ـلــي اول ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ش ـق ـتــن قـيــداالنجاز
 طــابــق ارض ــي فــي املــدخــل مـبـلــط غــرانـيــتيحتوي على شقتني مقفلتني وهــذه الشقق
مباعة.
 طابق اول يوجد شقتني مقفلتني.* البلوك :C
 سفلي ثاني معد مواقف للسيارات ما زالعلى الباطون والدرج ما زال على الباطون.
 طابق سفلي اول وطابق ارضي كل طابقيحتوي على شقتني غير مبلطتني.
 طابق اول قيد االنجاز.* البلوك :D
 سفلي ثاني معد موقف للسيارات سفلي اول مؤلف من شقتني تم تبليطهما ارضي يحتوي على شقتني واحدة مقفلةواخرى مبلطة سيراميك
 طابق اول فــوق مستوى الطريق يحتويعلى شقتني احدهما مقفلة والثانية مبلطة.
* البلوك :E
 سفلي ثاني معد موقف للسيارات ما زالعلى الباطون
 سفلي اول مردوم يحتوي على شقتني قيداالنجاز غير مبلطة.
 ارض ــي م ــردوم يـحـتــوي عـلــى شقتني قيداالنجاز احدها مبلطة.
 -طابق اول بمستوى الطريق يحتوي على

شقتني االعمال غير مكتملة جزء مبلط.
والبلوكني  Dو Eمتالصقني.
كما تجدر االشارة الى وجود عدة مخالفات.
 ي ــوج ــد ت ــأم ــن درجـ ــة اولـ ــى ل ـصــالــح بنكالصناعة والعمل على العقارين  790و/791
الصفرا بقيمة  /1.900.000/د.أ .كما يوجد
ع ـلــى ال ـع ـقــار  /818ح ــراج ــل رسـ ــوم شــرفـيــة
تحسني للخزينة بضريبة التحسني تاريخ
ق ــرار الـحـجــز  2/6/2014وت ــاري ــخ تسجيله
.6/6/2014
 بــدل تخمني حصة م ــارون ج ــوزف زغيبالبالغة  960سهم في العقار  /818حراجل:
 /3200/د.أ .وبدل طرحها  /1920/د.أ.
 بـ ــدل ت ـخ ـمــن  1200س ـهــم ح ـصــة حبيبحبشي في العقار  /791الصفرا /5575/ :د.أ.
وبدل طرحها /3345/ :د.أ.
بدل تخمني  1200سهم حصة حبيب حبشي
في العقار  / 790الصفرا /1.285.320/ :د.أ.
وبدل طرحها /771.192/ :د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـي ــع ب ـي ــوم الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع فـيــه
 6/3/2018ال ـســاعــة  11.00قـبــل الـظـهــر في
قاعة محكمة كسروان.
لـلــراغــب بــالـشــراء دف ــع ب ــدل ال ـطــرح بموجب
شك مصرفي منظم ألمر حضرة رئيس دائرة
تنفيذ ك ـس ــروان او تـقــديــم كـفــالــة واف ـيــة من
احــد املـصــارف املقبولة من الــدولــة ويتحمل
رسوم التسجيل والداللة وعليه اتخاذ محل
اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها
مـقــامــا م ـخ ـتــارا ل ــه كـمــا عـلـيــه االطـ ــاع على
قيود الصحيفة العينية العائدة للعقارات
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
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غادر العامالن البنغالدشيان
Md sujan
Mohammed abu nasir
من عند مخدومهما ,الرجاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 70/306262
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غادر العامالن البنغالدشيان
Farhad joynal abedin
Giyash uddin
من عند مخدومهما ,الرجاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 03/859485
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غادرت العاملة االثيوبية
hanan kedir ahmed
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ,الــرجــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 70/587717
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أفقيا

 -1من كبار شعراء لبنان الراحلني – من ال أخمص لقدميه –  -2دكتاتور عسكري
راحل ورئيس أوغندا السابق –  -3حرف نصب – وشى – نسبة الى املادة –  -4لعبة
شبيهة بالشطرنج – إنتفاخات بسبب مــرض –  -5وحــدة لقياس الطول – شجر
خالد رمز لبنان – حرف نفي –  -6حبلى – مدينة فرنسية –  -7رئيس وزراء فرنسي
راحل زمن الرئيس جيسكار ديستان –  -8يجري في العروق – أهم مدن الكوت دازور
مر – ّ -9
الفرنسية – خالف ّ
هر – مادة قاتلة –  -10نائب في البرملان اللبناني

عموديًا

 -1مطربة لبنانية راحلة رشحتها كوكب الشرق أم كلثوم لخالفة عرشها الغنائي
بعد أن آمنت بموهبتها –  -2بلدة لبنانية تحمل نفس اإلسم في الجنوب والبقاع
– أزال األث ــر عــن الـشــيء –  -3فــي الجسم – نــوع مــن الــرخــام الـصــافــي – وشــى – -4
راقـصــة مصرية – ًديلكو مبعثرة –  -5سنة وحــول – مــن وجــوه الـثــورة الفرنسية
ّ
ومنظريها مات قتال –  -6مدينة إيرانية مركز ثقافي وديني شيعي – بلدة لبنانية
بقضاء النبطية –  -7من أنواع السيارات الفخمة – سارق –  -8من عناصر الطبيعة
األساسية – عام في املاء –  -9من حروف األبجدية – البحيرة أو الحاجز بني الشيئني
–  -10موسيقار وملحن لبناني راحل عمل على تطوير وازدهار اإلذاعة اللبنانية

أفقيا

برج حمود
 ٥أقسام
( ٢محل  ٣ -شقق)
مساحة  ٢٣٠مرت
لإلتصال70/842628 :

2754 sudoku

كلمات متقاطعة 2 7 5 4
1

عقار للبيع

فقد جواز سفر عراقي بإسم زينب
حـســن جـصــان عـلــي ن ــور ,الــرجــاء
م ـمــن ي ـج ــده اإلتـ ـص ــال ع ـلــى الــرقــم
70/882579

استراحة
2

شاليه فقرا للبيع
 76م 10 + 10 +
Parking
+ cheminee
+parquet
+ chauffage
Tel: 03-329234

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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غــادر العامل املصري سيد محمد
ه ــارون السيد مــن عند مخدومه,
الـ ــرجـ ــاء م ـم ــن يـ ـع ــرف ع ـن ــه شـيـئــا
اإلتصال على الرقم 71/661303

مشاهير 2754

حلول الشبكة السابقة

1

 -1بوذا – اليسا –  -2البرازيل –  -3روتانا – عدم –  -4اف – دابوق –  -5سالومة – قنص
–  -6هال – ال – ّ -7
أتمه – برم –  -8نية – الغاب –  -9لت – دنبو – را –  -10يوسف الثاني

عموديًا

 -1بورت ستانلي –  -2تيتو –  -3ذات ّ
الهمة –  -4األفواه – دف –  -5بن – مل – أنا – -6
إرادة – بلبل –  -7ال – برغوث –  -8يزعبق – ما –  -9سيدونا – برن –  -10املقصلة – اي

حل الشبكة 2753

غادر العمال البنغالدشيون
Mohammad jowel mia
Md shakil sheikh
Sahidullah
Shakil chowdhury
Md akttar sheikh
Mohammad ashraful islam
مــن عند مـخــدومـهــم ,الــرجــاء ممن
يعرف عنهم شيئا اإلتـصــال على
الرقم 70/820965

إعداد
نعوم
مسعود
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ممثل مصري خريج قسم التمثيل واإلخــراج في املعهد العالي للفنون
املسرحية عام  .1999أول ظهور سينمائي له كان عام  2005في فيلم «
مالكي اسكندرية «
 = 6+5+2+1+4+3الكفاح ■  = 7+9+10أثاث بيت ■  = 8+11للنداء

حل الشبكة الماضية :لوثار ماتيوس

غادر العمال البنغالدشيون
KHOKAN
MOHAMMAD JIBAN MINA
ROBIUL ALAM
مــن عند مـخــدومـهــم ,الــرجــاء ممن
يعرف عنهم شيئا اإلتـصــال على
الرقم 70/866320
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اإلثنين  18كانون األول  2017العدد 3351

رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

زفين أولريتش من الظل إلى األضواء
أظهر الحارس البديل لبايرن ميونيخ زفن
أولريتش ،كفاءة في تعويض مانويل
نوير الغائب منذ بداية الموسم بسبب
اإلصابة ،رغم أن المهمة لم تكن سهلة
بالحلول مكان الحارس األفضل في العالم،
ليكسب البافاري بالتالي حارسًا مميزًا
حسن زين الدين
لم يكن بايرن ميونيخ ليحقق الفوز
أول من أمس على شتوتغارت  0-1في
املــرحـلــة السابعة عـشــرة مــن ال ــدوري
األمل ـ ــان ـ ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم لـ ــو لـ ــم ي ـصـ ّـد
ح ــارس ــه زف ــن أول ــري ـت ــش ،رك ـلــة ج ــزاء
في الدقيقة  94ببراعة .مجددًا ُيثبت
أولريتش كفاءته وجدارته بتعويض
مــانــويــل نــويــر ال ــذي تـعـ ّـرض إلصابة
فــي بــدايــة املــوســم ،إذ ليس عــاديــا أن
ّ
يحل هــذا الحارس البديل الــذي الزم

يتميز أولريتش بتصديه لركالت
ّ
الجزاء ،وآخرها أمام شتوتغارت
أولريتش خالل إبعاده ركلة الجزاء لشتوتغارت في الدقيقة ( 94أ ف ب)

مقعد الـبــدالء منذ قدومه إلــى بايرن
م ـكــان ال ـح ــارس األف ـضــل فــي الـعــالــم،
لكن أولريتش نجح في املهمة حتى
اآلن ،ح ـتــى إنـ ــه ل ــم ُي ـش ـعــر جـمــاهـيــر
البافاري بــأن حارسهم األول غائب،
إذ إنه تمكن من أن يحمل املسؤولية
ع ـلــى أك ـم ــل وج ــه ويـ ـق ـ ّـدم مـسـتــويــات
مميزة ،مظهرًا ثقة في النفس وثباتًا
في املستوى.
ركـلــة ال ـجــزاء الـتــي أنـقــذهــا أولريتش
ل ـ ــم تـ ـك ــن األول ـ ـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذا املـ ـ ــوسـ ـ ــم ،إذ

سبق أن تـصــدى لركلة مماثلة أمــام
هانوفر .كذلك قاد بايرن إلى تخطي
الي ـبــزيــغ ف ــي ك ــأس أملــان ـيــا ،بــإب ـعــاده
ركلة الترجيح األخيرة التي سددها
املـهــاجــم الـصــاعــد فــي الـكــرة األملانية
تـيـمــو ف ـيــرنــر .ولـلـتــذكـيــر أي ـضــا ،فــإن
أول ــري ـت ــش ت ـص ــدى لــركـلـتــي تــرجـيــح
ف ــي ال ـك ــأس ال ـســوبــر أم ــام بــوروسـيــا
دورتموند قبل انطالق املوسم ليقود
فريقه إلى الفوز .إذًا ،أولريتش أظهر

بــراعــة فــي الـتـصــدي لــركــات الـجــزاء،
وهـ ــذه م ـي ــزة ال ت ـتــوافــر ع ـنــد ح ــراس
كثر.
لـكــن ق ــوة أولــريـتــش ليست هـنــا فقط،
إذ إنــه قــام بتصديات مميزة فــي هذا
املــوســم ،لعل أبــرزهــا فــي امل ـبــاراة أمــام
باريس سان جيرمان الفرنسي عندما
ت ـ ـصـ ــدى ألك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ه ـ ـ ــدف ل ـل ـثــاث ــي
ك ـي ـل ـي ــان مـ ـب ــاب ــي ،الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ن ـي ـمــار
واألوروغــوايــانــي إيدينسون كافاني.

كفاءته ،إذ إنه
أما أرقامه فتحكي عن
َّ
ف ــي الـ ـ ــدوري األمل ــان ــي ل ــم ي ـت ـلــق ســوى
 7أه ــداف فــي  14م ـبــاراة ،وه ــذه نسبة
ممتازة.
الــافــت أن أولــري ـتــش ال ــذي ي ــذود عن
م ــرم ــى ف ــري ــق ب ـح ـجــم ب ــاي ــرن حــال ـيــا،
وصل إلى بافاريا في عام  2015مقابل
مبلغ  3,5ماليني يورو فقط ،قادمًا من
شتوتغارت هناك ،حيث كان أساسيًا
طوال  5سنوات ،وخاض  220مباراة.

ه ـ ـكـ ــذا ،فـ ـ ــإن ال ـ ـكـ ــرة األملـ ــان ـ ـيـ ــة ق ـ ّـدم ــت
حــارســا ج ــدي ـدًا ،مـظـهــرة ريــادت ـهــا في
هذا املجال .إذ رغم أن أولريتش ليس
صغيرًا في السن ،ويبلغ  29عامًا ،وال
يمكن مقارنته طبعًا بنوير أو أوليفر
كان أو سيب ماير أو أندرياس كوبكه
أو طــونــي شــومــاخــر وغ ـيــرهــم ،إال أن
مـ ـج ــرد أن يـ ـق ـ ّـدم حـ ـ ــارس ب ــدي ــل مـثــل
هــذا املـسـتــوى ،فــإن هــذا تأكيد لــريــادة
املــدرســة األملــانـيــة فــي حــراســة املــرمــى،
ً
إذ إن بلدانًا أخرى ،مثل إنكلترا مثال،
تبحث عن حارس بمستوى أولريتش
ليذود عن مرمى منتخبها ،فيما هذا
األخـيــر ال يمكنه طبعًا أن يجد مكانًا
في منتخب بالده.
وال شك هنا في أن أولريتش استفاد
مـ ــن وجـ ـ ـ ــوده إل ـ ــى ج ــان ــب ن ــوي ــر مـنــذ
ّ
قدومه إلــى بايرن ليتعلم من األخير،
إذ إن ــه ت ـطــور كـثـيـرًا م ــن خ ــال تــدربــه
مــع ال ـحــارس األفـضــل فــي الـعــالــم ومع
الكادر الفني للبافاري ّ
عما كان عليه
م ــع شـ ـت ــوتـ ـغ ــارت ،وه ـ ــو ك ـ ــان يـنـتـظــر
الفرصة فقط ُليظهر كفاءته ،وهذا ما
حصل بإصابة نوير وابتعاده لفترة
طويلة.
ول ـع ــل هـ ــذه ال ـف ــرص ــة ال ـت ــي اسـتـغـلـهــا
أولريتش أتــت فــي التوقيت املناسب،
إذ إن عـقــده ينتهي فــي خـتــام املــوســم
الـحــالــي ،وق ــد ك ــان م ــدرب بــايــرن يــوب
هاينكس واض ـحــا بتقديمه نصيحة
لـلـبــافــاري بتمديد عقد هــذا الـحــارس
ب ـق ــول ــه« :أت ـم ـن ــى اسـ ـتـ ـع ــادة مــانــويــل
نوير بعد العطلة الشتوية ،ولكن هذا
ال يمنع مــن أن زفــن قــام بعمل كبير،
أنـصــح إدارة بــايــرن بـتـجــديــد عـقــده»،
وهذا طبعًا ما يبدو متوقعًا ومنطقيًا
ح ـصــولــه ،خـصــوصــا أن بــايــرن كسب
حــارســا مـمـيـزًا يمكنه االعـتـمــاد عليه
في أي وقت يغيب فيه نوير.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )18
مانشستر سيتي  -توتنهام هوتسبر 1-4
األملاني إيلكاي غوندوغان ( )14والبلجيكي
كيفن دي بروين ( )70ورحيم سترلينغ
( 80و )90لسيتي ،والدنماركي كريستيان
إريكسن ( )90لتوتنهام.

إسبانيا (المرحلة )16

إيطاليا (المرحلة )17

ألمانيا (المرحلة )17

فرنسا (المرحلة )18

برشلونة  -ديبورتيفو ال كورونيا 0-4
األوروغوياني لويس سواريز ( 29و)47
والبرازيلي باولينيو ( 41و.)75

تورينو – نابولي 3-1
أندريا بيلوتي ( )63لتورينو ،والسنغالي
كاليدو كوليبالي ( )4والبولوني بيوتر
زيلنسكي ( )25والسلوفاكي ماريك
هامشيك ( )30لنابولي.

شتوتغارت  -بايرن ميونيخ 1-0
توماس مولر (.)79

رين  -باريس سان جيرمان 4-1
الكونغولي فيرمني ندومبي ( )53لرين،
والبرازيلي نيمار ( 4و )76وكيليان مبابي
( )17واألوروغوياني إيدينسون كافاني
( )75لسان جيرمان.

إيبار – فالنسيا 1-2
الياباني تاكاشي إينوي ( )49وخوان
جوردان ( )87إليبار ،وسانتي مينا ()57
لفالنسيا.

وست بروميتش ألبيون  -مانشستر
يونايتد 2-1
غاريث باري ( )77لوست بروميتش،
والبلجيكي روميلو لوكاكو ( )27وجيسي
لينغارد ( )35ليونايتد.

أتلتيكو مدريد – أالفيس 0-1
فرناندو توريس (.)74

تشلسي – ساوثمبتون 0-1
اإلسباني ماركوس ألونسو (.)45

سلتا فيغو – فياريال 1-0
بابلو فورناليس (.)34

أرسنال – نيوكاسل 0-1
األملاني مسعود أوزيل (.)23

إشبيلية – ليفانتي 0-0
أتلتيك بلباو  -ريال سوسييداد 0-0
جيرونا – خيتافي 0-1
الس باملاس – إسبانيول 2-2
ليغانيس  -ريال مدريد (تأجلت)

بورنموث – ليفربول 4-0
ليستر سيتي  -كريستال باالس 3-0
ستوك سيتي  -وست هام 3-0
برايتون – بيرنلي 0-0
واتفورد – هادرسفيلد 4-1
 االثنني:إفرتون  -سوانسي سيتي ()22,00
 الترتيب: -1مانشستر سيتي  52نقطة من  18مباراة
 -2مانشستر يونايتد  41من 18
 -3تشلسي  38من 18
 -4ليفربول  34من 18
 -5أرسنال  33من 18

 االثنني:ملقة  -ريال بيتيس ()22,00
الترتيب: -1برشلونة  42نقطة من  16مباراة
 -2أتلتيكو مدريد  36من 16
 -3فالنسيا  34من 16
 -4ريال مدريد  31من 15
 -5إشبيلية  29من 16

بولونيا – يوفنتوس 3-0
البوسني ميراليم بيانيتش ( )27والكرواتي
ماريو ماندزوكيتش ( )36والفرنسي باليز
ماتويدي (.)64
إنتر ميالنو – أودينيزي 3-1
األرجنتيني ماورو إيكاردي ( )15إلنتر
ميالنو ،وكيفن الساغنا ( )14واألرجنتيني
رودريغو دي بول ( )61والتشيكي أنتونني
باراك ( )77ألودينيزي.
روما – كالياري 0-1
األرجنتيني فيديريكو فازيو (.)90

أينتراخت فرانكفورت – شالكه 2-2
الصربي لوكا يوفيتش ( )1والفرنسي
سيباستيان هالير ( )65لفرانكفورت،
والسويسري بريل إيمبولو ( )82والبرازيلي
نالدو ( )90لشالكه.
بوروسيا دورتموند – هوفنهايم 1-2
الغابوني بيار – إيميريك أوباميانغ (63
من ركلة جزاء) واألميركي كريستيان
بوليسيتش ( )89لدورتموند ،ومارك أوث
( )21لهوفنهايم.
اليبزيغ  -هيرتا برلني 3-2
ويلي أوربان ( )68ومارسيل هالتسنبرغ
( )90لاليبزيغ ،ودافي سيلكه ( 5و)51
والعاجي سالومون كالو ( )31لهيرتا برلني.

فيرونا – ميالن 0-3
فيورنتينا – جنوى 0-0
سمبدوريا – ساسوولو 1-0
كروتوني – كييفو 0-1
بينيفينتو – سبال 2-1
أتاالنتا – التسيو 3-3

هانوفر  -باير ليفركوزن 4-4
كولن – فولسبورغ 0-1
فيردر بريمن – ماينتس 2-2
بوروسيا مونشنغالدباخ – هامبورغ
1-3
أوغسبورغ – فرايبورغ 3-3

الترتيب: -1نابولي  42نقطة من  17مباراة
 -2يوفنتوس  41من 17
 -3إنتر ميالنو  40من 17
 -4روما  38من 16
 -5التسيو  33من 16

الترتيب: -1بايرن ميونيخ  41نقطة من  17مباراة
 -2شالكه  30من 17
 -3دورتموند  28من 17
 -4ليفركوزن  28من 17
 -5اليبزيغ  28من 17

سانت إتيان – موناكو 0-4
جبريل سيديبي ( )3وتوماس ليمار ()32
والبرازيلي فابينيو ( )53والسنغالي بالدي
كيتا (.)60
ليون – مرسيليا 0-2
نبيل فقير ( )6وماريانو دياز (.)51
نانت – أنجيه 0-1
األرجنتيني إيميليانو ساال ( 24من ركلة
جزاء).
ستراسبور – تولوز 1-2
كاين – غانغان 0-0
ديجون – ليل 0-3
مونبلييه – متز 3-1
تروا – أميان 0-1
نيس – بوردو 0-1
الترتيب: -1باريس سان جيرمان  47نقطة من 18
مباراة
 -2موناكو  38من 18
 -3ليون  38من 18
 -4مرسيليا  35من 18
 -5نانت  30من 18

اإلثنين  18كانون األول  2017العدد 3351

رياضة
مونديال األندية

أصداء عالمية

ريال مدريد ورونالدو تاريخيّان
ُ
ت ِّوج ريال مدريد اإلسباني بطل أوروبا
عام  2017الرائع بأفضل طريقة ممكنة،
باحتفاظه بلقب مونديال األندية الذي
أقيم في أبوظبي بفوزه على غريميو
البرازيلي بطل ليبرتادوريس  0-1في
املباراة النهائية.
وسجل النجم البرتغالي كريستيانو
رون ــال ــدو ه ــدف املـ ـب ــاراة الــوح ـيــد من
ركلة حرة مباشرة في الدقيقة .53
وب ــات ري ــال مــدريــد أول فــريــق ينجح
في االحتفاظ بلقبه في هــذه البطولة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـجـ ـم ــع ب ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف أبـ ـط ــال
القارات باإلضافة الى ممثل عن الدولة
املضيفة .وهي املرة الثالثة التي يتوج
فيها النادي اإلسباني بهذا اللقب بعد
عــامــي  2014و ،2016ف ـعــادل بالتالي
ال ــرق ــم ال ـق ـي ــاس ــي ل ـغــري ـمــه الـتـقـلـيــدي
ب ــرش ـل ــون ــة مـ ــن ح ـي ــث ع ـ ــدد األل ـ ـقـ ــاب،
وسـ ـب ــق ل ــه أن تـ ـ ـ ّـوج ب ـه ــا بـصـيـغـتـهــا
الـقــديـمــة (اإلنـتــركــونـتـيـنـنـتــال) أع ــوام
 1960و 1988و.2002
وح ـق ــق ريـ ــال م ــدري ــد ك ــذلــك خـمــاسـيــة
غير مسبوقة في  2017بعدما سبق له
التتويج بألقاب دوري أبطال أوروبــا
والدوري اإلسباني والسوبر األوروبي

أول فريق يحتفظ بلقب مونديال األندية محققًا خماسية غير مسبوقة (أ ف ب)

وال ـســوبــر اإلس ـبــانــي ،لـيـتـجــاوز رقمه
ال ـق ـي ــاس ــي ال ـس ــاب ــق ب ـع ــدم ــا كـ ــان ن ــال
رباعية في .2014
وح ـق ــق رونـ ــالـ ــدو إن ـ ـجـ ــازًا شـخـصـيــا،
حيث أصبح الهداف التاريخي لكأس
ً
ال ـع ــال ــم ل ــأن ــدي ــة ،مـ ـع ــادال األسـ ـط ــورة

ب ـي ـل ـي ــه بـ ـ ـ ـ  7أه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ،ل ـ ـكـ ــن األخ ـ ـيـ ــر
أحـ ــرزهـ ــا مـ ــع س ــانـ ـت ــوس فـ ــي ب ـطــولــة
اإلنتركونتيننتال.
وق ــال «الـ ــدون» بـعــد امل ـب ــاراة« :األرق ــام
تتحدث عن نفسها .أنــا دائمًا ّ
أرد في
أرض امللعب» .وتابع« :كنا نعرف أننا

غريزمان كاتالوني
في الموسم المقبل؟

سنواجه فريقًا مميزًا ،وقد لعبنا بقوة
وفزنا باللقب ،وحققنا خمسة ألقاب
ألول مرة في تاريخ ريــال مدريد ،وقد
حـ ّـدث ـنــا زيـ ــدان قـبــل ال ـل ـقــاء عــن أهمية
ذلك».
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال ري ـنــاتــو بــورتــالــوبــي
«غ ــاوتـ ـش ــو» م ـ ــدرب غــري ـم ـي ــو« :ريـ ــال
مدريد فريق كبير ،هو منتخب يضم
أبـ ـ ــرز العـ ـب ــي الـ ـع ــال ــم ،وف ــريـ ـق ــي لـعــب
مباراة جيدة ولم نخسر إال بهدف عبر
ركلة حرة».
ونال العب ريال مدريد الكرواتي لوكا
م ــودري ـت ــش ج ــائ ــزة أف ـض ــل العـ ــب في
البطولة.
وأح ـ ـ ـ ــرز ب ــاتـ ـش ــوك ــا امل ـك ـس ـي ـك ــي بـطــل
الكونكاكاف املركز الثالث ألول مرة في
تاريخه بعد فوزه الكبير على الجزيرة
بطل اإلمارات .1-4
وأصـبــح باتشوكا ال ــذي سبق أن نال
املــركــز الــرابــع فــي نسخة  ،2008ثالث
فــريــق مكسيكي ي ـحــرز املــركــز الـثــالــث
ب ـع ــد ن ـي ـكــاك ـســا ( 2000ع ـل ــى ح ـســاب
ري ــال م ــدري ــد ب ــرك ــات الـتــرجـيــح )3-4
ومونتيري ( 2012على حساب األهلي
املصري .)0-2

السلة اللبنانية

بطولة السلة تستعيد نشاطها بعودة الحكام
عـ ـ ــادت الـ ـحـ ـي ــاة إل ـ ــى ب ـط ــول ــة ل ـب ـنــان
لكرة السلة بعد توقف قسري ألربع
وعشرين ساعة على خلفية اعتكاف
الـحـكــام عــن ق ـيــادة امل ـبــاريــات ،فأقيم
لـ ـق ــاءان ي ــوم ال ـس ـبــت ض ـمــن املــرحـلــة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن م ــرح ـل ــة اإلي ـ ـ ـ ــاب ،حـيــث
فـ ــاز ال ــري ــاض ــي ع ـلــى ض ـي ـفــه املـعـهــد
األنطوني  ،72-83على ملعب املنارة.
وكان أفضل مسجل في املباراة العبا
الــريــاضــي وائ ــل عرقجي وكوينسي
دوبــي برصيد  18نقطة لكل منهما،
وأض ــاف ج ــان عـبــد ال ـنــور  16نقطة،

وعلي حيدر  15نقطة .ومن الخاسر،
كان راشيم رايت األفضل بـ 17نقطة.
وفــي املـبــاراة الثانية ،خسر اللويزة
أمـ ـ ـ ــام ض ـي ـف ــه ال ـش ــان ـف ـي ــل ب ـ ـفـ ــارق 3
نـقــاط  .82 - 79وك ــان أفـضــل مسجل
ف ــي املـ ـب ــاراة الع ــب الـشــانـفـيــل ف ــادي
ال ـخ ـط ـي ــب ب ــرص ـي ــد  31ن ـق ـط ــة و10
م ـت ــاب ـع ــات و 4تـ ـم ــري ــرات ح ــاس ـم ــة،
وأضـ ـ ــاف روبـ ـ ــرت اب ـش ــاو  22نـقـطــة،
فيما سجل أحمد إبراهيم وجاسنت
هاوكينز  10نقاط لكل منهما.
ومــن الـخــاســر ،كــان مــارفـيــل هاريس

األفضل بـ  28نقطة ،وأضاف ترافيس
فــرانـكـلــن  15نـقـطــة و 10مـتــابـعــات،
فـيـمــا سـجــل جـيـمــي ســالــم  10نـقــاط
و 11متابعة.
أمــس انطلقت املرحلة الثانية بفوز
مثير لهومنتمن على ضيفه الحكمة
،68 - 78 ،41 - 47 ،15 - 19( 97 - 105
 ،)97 - 105على ملعب سنتر مزهر،
ف ــي مـ ـب ــاراة مـتـشـنـجــة ش ـه ــدت طــرد
العــب الحكمة دواي ــن جاكسون بعد
ع ـش ــر دقـ ــائـ ــق ونـ ـص ــف ع ـل ــى ب ــداي ــة
املباراة ،لضربه العبًا من هومنتمن.

وك ــان لـقــاء ي ــوم أم ــس م ـب ــاراة العمر
ل ــاع ــب الـحـكـمــة غ ـس ــان نـعـمــة ال ــذي
سـ ّـجــل  31نـقـطــة م ــن ت ـســع ثــاثـيــات
بـ ـع ــد  11مـ ـحـ ــاولـ ــة ق ـ ـ ــام بـ ـه ــا الع ــب
«األخ ـضــر» .وسـ ّـجــل جــاي يونغبالد
 28نقطة ،وآتر ماجوك  16نقطة و14
متابعة.
ومــن هومنتمن كــان الــاعــب العائد
ً
وال ـت ــر هـ ــودج األف ـض ــل تـسـجـيــا مع
 30نقطة و 8تمريرات حاسمة ،كذلك
ّ
سجل إسماعيل أحمد  17نقطة و10
متابعات.

ذكرت صحيفة «إل موندو ديبورتيفو»
اإلسبانية أن رئيس برشلونة جوسيب ماريا
بارتوميو ،عقد وأفرادًا من عائلة الفرنسي
ً
أنطوان غريزمانً ،
وغداء في الفترة
لقاء
املاضية ،تمهيدًا النتقال املهاجم الدولي من
أتلتيكو مدريد إلى النادي الكاتالوني الصيف
املقبل .وأشارت الصحيفة إلى أن «بارتوميو
التقى في الفترة املاضية مع عائلة غريزمان
حول مأدبة غداء في برشلونة» ،موضحة
أن والدي غريزمان وشقيقته مود املكلفة
العالقات الصحافية ،حضروا عن العائلة.
وبحسب «إل موندو ديبورتيفو» ،فإن الهدف
من هذا اللقاء كان «وضع اللمسة النهائية
على اتفاق» يحظى بموافقة املهاجم الدولي
الفرنسي البالغ من العمر  26عامًا النتقاله
إلى «البرسا» في الصيف .وأضافت الصحيفة
أن الخطوة املقبلة ستكون «إبالغ أتلتيكو
أن برشلونة يرغب في ضم غريزمان عبر
دفع قيمة البند الجزائي (في عقده) البالغة
 100مليون يورو ،ال من طريق اتفاق بنتيجة
مفاوضات».

إنجاز لهامسيك
بمعادلته مارادونا

حقق العب الوسط الدولي السلوفاكي
ماريك هامسيك ،إنجازًا شخصيًا ،بمعادلته
«األسطورة» األرجنتيني دييغو أرماندو
مارادونا في عدد األهداف بألوان نابولي في
مختلف املسابقات عندما سجل الهدف الثالث
في مرمى مضيفه تورينو في افتتاح املرحلة
السابعة عشرة من الدوري اإليطالي لكرة
القدم.
وهذا هو الهدف الـ  115لهامسيك مع نابولي،
وهو العدد ذاته الذي سجله مارادونا في 259
مباراة في الفترة بني  1984و 1991التي قاده
خاللها إلى لقبيه الوحيدين في «السيري أ»
عامي  1987و.1990

أخبار رياضية

الكرة اللبنانية

موعد مع مواجهة نارية في ربع نهائي الكأس
ٌ
عبد القادر سعد
ان ـت ـه ــى دور الـ ـ ـ ــ 16م ــن ك ـ ــأس ل ـب ـنــان
ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم عـ ـل ــى عـ ـ ـن ـ ــوان ع ــري ــض
للربع النهائي ،هو مواجهة النجمة
واألنصار .أيضًا كان لدور الــ 16أكثر
من نقطة يمكن التوقف عندها ،أولها
غ ـي ــاب املـ ـف ــاج ــآت ،ح ـت ــى م ــع إق ـص ــاء
ال ـت ـض ــام ــن ص ـ ــور ل ـل ـص ـف ــاء .فـسـفـيــر
ال ـج ـن ــوب ك ـ ــان ق ــد ف ـ ــاز ق ـب ــل أس ـب ــوع
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـف ــاء  ،1 - 3وهـ ـ ــو ال يـقــل
ش ــأن ــا ع ـن ــه .وغ ـي ــاب امل ـف ــاج ــآت م ـ ّ
ـرده
إل ــى ض ـعــف م ـس ـتــوى أن ــدي ــة ال ــدرج ــة
الـثــانـيــة ،مــع خ ــروج األه ـلــي النبطية
والـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب م ـ ـجـ ــدل عـ ـنـ ـج ــر وامل ـ ـبـ ــرة
وشباب الساحل .لكن خــروج األخير
كان مدويًا مع الخسارة الثقيلة التي
لقيها الساحليون من اإلخــاء األهلي
عاليه  ،6 - 1رغــم أنــه يتصدر ترتيب
دوري الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــان ـي ــة ،وي ـس ـت ـعـ ّـد
ل ـل ـص ـع ــود إل ـ ــى األول ـ ـ ـ ــى ،ك ــذل ــك فــإنــه
يملك العبًا أجنبيًا ،ومن غير املقبول
تحت أي عذر أن يتلقى هذه الخسارة
الثقيلة من اإلخاء.
نقطة أخــرى شهدها الــدور ال ــ ،16هي
وقـ ــوف ال ـن ـقــص الـ ـع ــددي إل ــى جــانــب
ال ـف ــري ــق ال ـن ــاق ــص ،ذلـ ــك أن األن ـص ــار
والنجمة لعبا بصفوف ناقصة ،مع
طرد العب األنصار بالل نجدي أمام
الــراسـيـنــغ فــي الــدقـيـقــة  ،57وح ــارس
ال ـن ـج ـمــة ع ـلــي ال ـس ـبــع أم ـ ــام ال ـش ـبــاب
العربي في الدقيقة .16
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رغم ذلك ،فاز األنصار بثالثية نظيفة
ب ـع ــد ت ـم ــدي ــد الـ ــوقـ ــت مـ ــع ال ــراس ـي ـن ــغ
على ملعب صيدا بعد انتهاء الوقت
األصلي بالتعادل السلبي .وكان نجم
املـبــاراة السنغالي الـحــاج مالك الــذي
ّ
سجل هدفني في الدقيقتني  99و114
بعد أن كــان خالد تكه جي قد افتتح
التسجيل في الدقيقة .94
النجمة ،من جهته ،نجح في الخروج
ف ــائ ـزًا م ــن مــواج ـهــة ال ـش ـبــاب الـعــربــي
على ملعب صيدا بهدفني نظيفني من
ركلتي جــزاء سجلهما حسن معتوق
في الدقيقة  34والسوري عبد الرزاق

الحسني ( .)85وخــاض النجمة فترة
ســاعــة وربــع بعشرة العـبــن مــع طرد
حــارســه عـلــي الـسـبــع ،لـكــن األه ــم هو
عودة الحارس عباس حسن وتقديمه
ً
أداء ج ـي ـدًا اس ـت ـعــاد م ـعــه ال ـث ـقــة بعد
األخ ـ ـطـ ــاء الـ ـت ــي ارت ـك ـب ــت س ــاب ـق ــا فــي
مرحلة الــذهــاب .السبع لن يغيب عن
مــواجـهــة النجمة واألن ـص ــار فــي ربــع
النهائي ،ذلــك أن القانون ينص على
أن الالعب الــذي يتلقى بطاقة حمراء
فــي أي لـقــاء يغيب عــن م ـبــاراة فريقه
املـقـبـلــة ،ولـيــس بــال ـضــرورة أن تكون
ف ــي امل ـس ــاب ـق ــة ع ـي ـن ـهــا ،م ــا ي ـع ـنــي أن

الـسـبــع سيغيب عــن م ـب ــاراة النجمة
االف ـت ـتــاح ـيــة ف ــي مــرح ـلــة اإليـ ـ ــاب من
الدوري.
ي ــوم ال ـس ـبــت ش ـهــد ت ــأه ــل مــاراثــونــي
ل ـل ـس ــام زغ ــرت ــا ب ـع ــد فـ ـ ــوزه ب ــرك ــات
الترجيح  3 - 4على اإلص ــاح البرج
الـ ـشـ ـم ــال ــي امل ـ ـكـ ــافـ ــح وب ــال ـت ـش ـك ـي ـل ــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة لـ ـلـ ـص ــوري ــن ،وق ـ ــد ت ـقــدم
بهدفني ملــوســى زي ــات فــي الدقيقتني
 16م ــن رك ـلــة جـ ــزاء و 20ع ـلــى ملعب
العهد .لكن السالم أدرك التعادل قبل
نهاية الشوط األول عبر هدفي نيكوال
كــومــازيـتــش فــي الــدقـيـقـتــن  23و،41
لـتـصـبــح الـنـتـيـجــة  ،2 - 2وه ــي الـتــي
انـتـهــى عليها الــوقــت األص ـلــي للقاء
مع عدم تسجيل أي هدف في الشوط
ال ـثــانــي ،وك ــذل ــك األمـ ــر ف ــي الـشــوطــن
اإلضافيني.
وع ـل ــى م ـل ـعــب ال ـص ـف ــاء ،كـ ــان اإلخـ ــاء
األهلي عاليه يحقق فــوزًا كبيرًا على
الساحل ّ ،1 - 6
سجلها مدافع الساحل
محمد عاصي (خطأ في مرمى فريقه)
ومحمد أبو عتيق ،العراقي فالح عبد
الكريم ،وأحمد حجازي ثالثية ،فيما
ّ
سجل هدف الساحل جهاد أيوب.
ويلعب في الدور ربع النهائي :العهد
مع طرابلس ،النبي شيت مع اإلخــاء
األه ـل ــي عــال ـيــه ،ال ـت ـضــامــن ص ــور مع
السالم زغرتا ،والنجمة مع األنصار.
وس ـي ـقــام الـ ــدور ف ــي شـهــر ش ـب ــاط ،إذ
ّ
يرجح أن يكون بعد املرحلة الخامسة
من إياب الدوري.

زوق مصبح بطل ذهاب
رباعية السيدات
ّ

تصدر فريق زوق مرحلة الذهاب في «الدورة
الرباعية» لبطولة السيدات بكرة القدم ،بفوزه
على بيريتوس ( 1-3الشوط األول  )0-0على
ملعب الصفاء ضمن املرحلة الثالثة واألخيرة.
سجلت أهداف الفريق الكسرواني الغانية
إليس كوسي ( )49ومواطنتها ساندرا إنسا
( 70و 81من ركلة جزاء) ،ولبيريتوس ريان
صادق ( .)80ويتصدر الزوق الترتيب بتسع
نقاط .وعلى امللعب عينه ،اكتسح ستارز
أكاديمي غريمه اإلخاء األهلي عاليه  0-12في
«ديربي عاليه» (الشوط األول  .)0-7سجلت
األهداف التونسية غادة العيادي ( ،)5جنى
عاصي ( 11و 17و ،)80أسيل طفيلي (،)26
آية الجردي ( ،)32املصرية هيام عبد اللطيف
( 23و ،)37حنني تميم ( ،)48سارية الصايغ
( 58و )89وسالي املجركش (.)67

لقب التنس لـ ATCL

أحرز النادي اللبناني للسيارات والسياحة
لقب بطولة لبنان لألندية في التنس لعام 2017
قياسية
التي نظمها اتحاد اللعبة بمشاركة ُ
لألندية املنضمة إلى عائلة االتحاد .وأقيم
النهائي األخير لفردي الرجال على امللعب
األول للنادي اللبناني للسيارات والسياحة.
الترتيب النهائي العام لكافة الفئات
وفي
ّ
العمرية ،حل نادي املون السال في املركز
الثاني ،يليه نادي الغولف في املركز الثالث.
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ثقافة وناس نجوم

أفالم
العيد

«سكرودج» نكهة الميالد ...و

يحل موسم األعياد هذه السنة في ظل زحمة أفالم تعيشها الصاالت اللبنانية .شرائط أجنبية ولبنانية مناسبة لكل أفراد
ّ
ومنوعة لجهة الطبيعة واألجواء والمواضيع .هنا ،مجموعة من األعمال التي ننصحكم بعدم تفويتها في
العائلةّ ،
عطلتي الميالد ورأس السنة.
إعداد نادين كنعان
◄ The Man who Invented Christmas

◄ Christmas & Co

◄ Better Watch Out

ّ
َمــن منا ال يعرف شخصية «إبـيـنــزر س ـكــرودج» الرئيسية فــي روايــة
تشارلز ديكينز ( 1812ـ  )1870الشهيرة «أنشودة امليالد» (A Christmas
 )Carolالصادرة في عام 1843؟ في The Man who Invented Christmas
(الرجل الذي ابتكر امليالد ـ  104د) ،يأخذنا املخرج البريطاني من أصل
هندي بـهــارات نــالــوري في الرحلة التي ّأدت إلــى ابتكار «سـكــرودج»
(كريستوفر بالمر) ،وباقي الشخصيات الكالسيكية من A Christmas
ّ
 ،Carolإذ يستعرض العمل كيف تمكن الــروائــي والناقد االجتماعي
البريطاني من استحضار حكايته الخالدة .يشارك في البطولة :دان
ستيفنز ،جــونــاثــان بــرايــس ،وسيمون كــالــو ،ومـيــريــام مارغولييس،
ودونالد سومبتر.

في ليلة امليالد ّ ،يحدث أمر لم يكن في الحسبان إطالقًا .األقزام الـ 92
ّ
يتعرضون لوعكة صحية في
ألفًا الــذيــن يـحــضــرون هــدايــا األطـفــال
ً
الوقت نفسه! فال يبقى أمام بابا نويل إال حال واحدًا ،وهو أن يقصد
كــوكــب األرض على وجــه السرعة مــع غ ــزالن الــرنــة الـتــي تـجـ ّـر عربته
بحثًا عــن دواء للمرض .ولــدى وصــولــه ،سيجد سانتا كلوز حلفاء
سيساعدونه في إنقاذ سحر عيد امليالد .هــذه هي باختصار ّ
قصة
الفيلم الفرنسي ( 92د) الــذي كــان اسمه األســاســي  ،Santa&Cieوقد
كتبه وأخرجه آالن شابات وشارك في بطولته إلى جانب غولشيفته
فرحاني ،وبيو مارماي ،وبرونو سانشس ،ولويز شابات ،وأودري
توتر ،وغيرهم.

تجري أحداث ( Better Watch Outمن األفضل أن تحترس ـ  94د) في
شارع هادئ في إحدى الضواحي .هناك ،تحاول جليسة أطفال الدفاع
عن صبي في الثانية عشرة من عمره ضد أشخاص يحاولون دخول
املـنــزل عـنــوة ،قبل أن تكتشف مــع الــوقــت أن األم ــر أبـعــد مــا يـكــون عن
ّ
اقتحام منزلي عــادي! تولى إخــراج العمل األسترالي كريس بيكوفر
الذي شارك زاك خان في كتابة السيناريو والحوار .أما الئحة األبطال،
فتضم :أوليفيا ديجونج ،وليفي ميلر ،فيرجينيا مادسن ،وباتريك
واربورتون ،وإد أوكسنبولد...
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◄ Ferdinand

«حبة كراميل»
◄ ّ

◄ «بالغلط»

فيؤسر ُ
َ
وينفى من
«فيرديناند» هو ثور ُيخطئ بحق حيوان خطير،
ّ
ُ
ّ
وطنه .إال أن الثور الضخم صاحب القلب الكبير ،يصر على العودة
ّ
فيكون فريقًا غير كفوء وينطلق به في مغامرة مجنونة.
إلى عائلته،
ّ
ُرشـ ــح فـيـلــم األنـيـمـيـشــن ه ــذا الـفـيـلــم ( 106د ـ ـ كـتــابــة ي ــان س ــاوث ــوود،
وإخــراج كارلوس سالدانها) ،أخيرًا لنيل جائزة «غولدن غلوب» عن
فئة «أفضل فيلم تحريك» ،فيما ّ
يجسد أدوار البطولة فيه كل من :جينا
رودريغيز ،وبوبي كانافال ،وجون سينا ،وديفيد تينانت ،ودانييال
بوباديا ،وكيت ماكينون...

ضمن الكثير من املواقف الكوميدية واملشاهد الخيالية ،يعود أبطال
«كراميل» الستكمال أحداث املسلسل الذي ُعرض في رمضان املاضي
ضمن فيلم بـعـنــوان «حـ ّـبــة كــرامـيــل» (كـتــابــة م ــازن طــه ،وإخ ــراج إيلي
ف .حبيب ،وإنـتــاج «إيـغــل فيلم») مــن بطولة النجم التونسي ظافر
العابدين وماغي بوغصن وطالل الجردي وهشام حداد وجيسي عبدو
تمحورت
ومي سحاب وآخرين .وكانت أحدث العمل التلفزيوني قد
ّ
حول قطعة من الكراميل التي ّ
تغير حياة «مايا» بعد تناولها ،ألنها
ّ
ستمكنها من قراءة أفكار الناس ،لتتوالى األحداث.
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«بالغلط» (كتابة رافــي وهبي ،وإخــراج سيف الشيخ نجيب ،وإنتاج
«فالكون فيلمز» ،هو عنوان الفيلم الجديد الذي ُ
سيطل عبره الفنان
اللبناني زياد برجي على الجمهور مع دانا حلبي ،وساندي حكيم،
ووس ــام سـعــد ،وعـبــاس جعفر ،ومــاهــر ح ــداد ،ومـيــرنــا م ـكــرزل ،وعلي
منيمنه ،وسلطان ديب .تدور األحداث حول أربعة يجمعهم «غروب»
على تطبيق «واتسآب» ،ليجدوا أنفسهم ّ
متورطني عن طريق الخطأ
في تجارة غريبة .هناُ ،ينشئ هؤالء موقعًا إلكترونيًا خاصًا لتقديم
خ ــدم ــات ت ـجـ ّـســس ع ـلــى ال ـش ــرك ــاء ،وي ـط ـلــب زع ـيــم ال ـع ـصــابــة م ــن أحــد
األصدقاء وضع خطيبته تحت االختبار ملعرفة ما إذا كانت محط ثقة.
ّ
يذكر أن برجي سيؤدي في الشريط ثالث أغنيات خاصة.

«غراند سينما» (« ،)209109/01أمبير» ()1269
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المنافسة حامية على شاشات العيد
زكية الديراني
يفتتح
طارق سويد
برنامجه
«مطرحك»

ت ــول ــي الـ ـقـ ـن ــوات امل ـح ـل ـي ــة اه ـت ـمــامــا
واضـحــا بسهرة رأس الـسـنــة ،لكنها
فــي الــوقــت نفسه تعطي حـ ّـيـزًا أيضًا
لـسـهــرة عـيــد امل ـي ــاد .إذ تعتبر ليلة
امل ـيــاد تكملة لـبــرمـجــة وداع السنة
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــال عـ ـ ــام جـ ــديـ ــد ،وتـ ـتـ ـن ـ ّـوع
الـ ـب ــرام ــج بـ ــن اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة وال ـف ـن ـيــة
واالجـتـمــاعـيــة .تـحــاول كــل شــاشــة أن
تفرد للميالد ســاعــات مــن برمجتها
تتخللها مساعدات إنسانية صعبة،

وم ـس ــاء ت ـت ـغـ ّـيــر ال ـبــرم ـجــة وت ـت ـحـ ّـول
غالبيتها إلى فنية .في هذا السياق،
ّ
تستعد قـنــاة  mtvلحلقة مميزة من
ّ
برنامج «ديو املشاهير» الذي تقدمه
أنابيال هالل مساء األحد (بعد نشرة
األخبار املسائية) ،وتتزامن مع ليلة
عيد املـيــاد .حلقة تحمل الكثير من
املفاجآت ســواء من الضيوف أو أداء
املشتركني في العمل التلفزيوني الذي
يلقي الضوء على مواهب النجوم في
الـغـنــاء ،أو مــن ناحية الــديـكــور الــذي
سيطغى عـلــى الـعـمــل ال ــذي انطلقت

ح ـل ـق ــات ــه ق ـب ــل أكـ ـث ــر مـ ــن شـ ـه ــر .ه ــذا
العام ،يحتفل فريق «ديــو املشاهير»
بــاملـيــاد بطريقته ال ـخــاصــة ،وب ــدأت
التحضيرات لليلة ميالدية بامتياز،
ّ
بخاصة أن الـبــرنــامــج يـبــث مباشرة
على الهواء ،وهذا ما ّ
يميزه عن باقي
األع ـم ــال ال ـتــي ت ـعــرض ف ــي الـتــوقـيــت
نفسه .أمــا بالنسبة إلــى تحضيرات
 .otvأما بالنسبة إلى تحضيرات ،otv
ف ـت ـعــرض ال ـق ـنــاة حـلـقــة م ــن بــرنــامــج
«سـطــوح بـيــروت» الــذي ّ
تقدمه داليا
داغ ـ ــر ،وس ـي ـكــون طــابـعـهــا إنـســانـيــا.

اإلثنين  18كانون األول  2017العدد 3351

ثقافة وناس نجوم

23

وسانتا في مأزق!
◄ Le Petit Spirou

◄ Animal Crackers

◄ Jumanji: Welcome to the Jungle

استنادًا إلــى قصة الكوميكس البلجيكية الشهيرة Le Petit Spirou
(سبيرو الصغير ـ  86د) ،أنجز املخرج نيكوال بــاري فيلمًا فرنسيًا ـ
قبله ،مصير
بلجيكيًا يحمل االسم نفسه .كما باقي
أعضاء عائلته من ّ
ُ
«سبيرو» الصغير املهني مرسوم مسبقًا .تخبره والدته بأنه سيعود
ّ ّ
فيقرر أن يستغل
 l’Ecole des Groomsمع أصدقائه،
ّقريبًا إلى مدرسة ّ
صفه الحالي ُليفصح لـ «سوزيت» عن ّ
حبه .يشارك
أيامه األخيرة في
فــي بـطــولــة الـشــريــط كــل م ــن :ســاشــا بـيـنــو ،وب ـيــار ري ـشــار ،وفــرانـســوا
داميان.

مــازجــا بــن الكوميديا واملـغــامــرة والـخـيــال ،يغوص فيلم األنيميشن
( Animal Crackersكتابة ديــن لــوري وسكوت كريستيان سافا الذي
تشارك اإلخــراج مع طوني بانكروفت ـ  94د) في قصة عائلة تحاول
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى س ـيــرك ـهــا م ــن خـ ــال اس ـت ـخ ــدام صـ ـن ــدوق س ـح ــري من
البسكويت ال ـخــاص بــالـحـيــوانــات .ويـتـ ّ
ـوجــب عـلــى الـعــائـلــة مواجهة
العم الشرير وسعيه املتكرر للسيطرة على السيرك .قائمة املمثلني
املـعــروفــن ال ــذي يـشــاركــون بــأصــواتـهــم فــي ه ــذا الـشــريــط طــويـلــة ،من
ضمنها :إيميلي بالنت ،وباتريك واربــورتــون ،وسيلفستر ستالون،
وجون كراسينسكي ،وتارا سترونغ ،وإيان ماكلني.

لدى إطالقة ّ
للمرة األولى عام  ،1995حصد فيلم «جومانجي» شعبية
ـان بعنوان Jumanji:
ـ
ث
بجزء
د)
(119
العمل
يعود
اليوم
واسعة جـدًا.
ٍ
( Welcome to the Jungleجومانجي :مرحبًا بكم في الغابة ـ سيناريو
وحوار إريك سومرز استنادًا إلى كاتب األطفال «جومانجي» لكريس
ف ــان آل ـس ـبــورغ ،وإخ ـ ــراج ج ــاك ك ــاس ــدان) .أرب ـع ــة ط ــاب فــي الـثــانــويــة
ُ
يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم في الغابة املرتبطة بإعدادات اللعبة
ّ
ّ
تتجسد اللعبة حرفيًا في اختياراتهم ،قبل أن يدركوا
ووحدة تحكمها.
ّ
ٍّ
مــع الــوقــت أن «جومانجي» ليست مـجـ ّـرد لعبة ،بــل تحد للبقاء على
ّ
ّ
يتوجب على الالعب إكمالها حتى النهاية ليتمكن من
قيد الحياة ،إذ
العودة إلى حياته الطبيعية .الفيلم من بطولة :كارين جيالن ،ودواين
جونسون ،وبوبي كانافال ،وميس بايل ،وكيفن هارت ،وجاك بالك.
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◄ The Elephant King

◄ The Breadwinner

«الـفـيــل املـلــك» (كـتــابــة عـبــاس ش ــرارة ،وإخ ــراج ه ــادي مـحـمــديــان) هو
الفيلم الثاني الــذي تتشرك فيه شركة «ميم» اللبنانية و«هنر بويا»
اإليرانية بعد «أميرة الروم» قبل عامني .يحاكي شريط األنيميشن هذا
الرحلة التاريخية ـ الدينية لفيلة «أبرهة» الحبشي ،من غابات إريتريا
ّ
إلى مكة .القصة التاريخية الــواردة في القرآن ،ستشكل النقطة التي
تتقاطع فيها قصص أخــرى تلتقي عند شخصية الفيل «شادفيل»
(رودي قـلـيـعــانــي) ال ــذي ُيـقـتــل أب ــوه امل ـلــك ،وي ــأس ــره جـيــش «أب ــره ــة».
يخوض «شادفيل» صراعًا بني رغبته في العودة إلى وطنه أو التمتع
باملكاسب التي َّ
وفرها له «أبرهة» .نجوم لبنانيون كثيرون انضموا
عبر أصواتهم إلــى هــذه التجربة الـفــريــدة ،على رأسـهــم جــورج ّ
خباز
(فــرفــور) ،وخــالــد السيد (أسـفــل) ،ونسرين مسعود (مــريــم) ،وجمانة
الزنجي (مافيل) ،ومحمد شمص (غافيل)...

نال فيلم ( The Breadwinnerاملعيل ـ كتابة ديبورا إليز وأنيتا دورون،
وإخراج نورا تواماي ،وإنتاج أنجلينا جولي ـ  94د) ،األسبوع املاضي
ترشيحًا لجائزة «غــولــدن غـلــوب» ضمن فئة «أفـضــل فيلم تحريك».
تجري األح ــداث في أفغانستان ،حيث نتابع الطفلة «بــارفــانــا» التي
تعيش مع عائلتها في كابول تحت سطوة وبطش «طالبان» ورعب
ال ـحــرب والـقـصــف األم ـيــركــي .بـعــد اعـتـقــال وال ــده ــا ،تتنكر الصغيرة
فــي هيئة صبي مــن أجــل توفير ال ــرزق لعائلتها وإنـقــاذهــا مــن املــوت
جوعًا .يؤدي بطولة الشريط :سارا تشودري ،وسوما باتيا ،ونورين
غوملغوس ،والرا ص ــادق ،وعلي بــادشــاه ،وكــانــزا فيريس ،وشايستا
لطيف ،وكاوا أدا.

«غـ ــرانـ ــد س ـي ـن ـمــا» (« ،)01/209109أمـ ـبـ ـي ــر» (« ،)1269س ـي ـن ـمــا س ـي ـتــي»
(« ،)01/995195فوكس» ()01/285582

«غـ ــرانـ ــد س ـي ـن ـمــا» (« ،)01/209109أمـ ـبـ ـي ــر» (« ،)1269س ـي ـن ـمــا س ـي ـتــي»
(« ،)01/995195فوكس» (« ،)01/285582بالنيت» ()01/292192

◄ Coco

«غـ ــرانـ ــد س ـي ـن ـمــا» (« ،)01/209109أمـ ـبـ ـي ــر» (« ،)1269س ـي ـن ـمــا س ـي ـتــي»
(« ،)01/995195فوكس» ()01/285582

ّ
حــل فيلم «كــوكــو» ( 109د ـ ـ قصة وسيناريو وح ــوار أدري ــان مولينا
ً
بـنــاء على القصة األصلية للي أونكريتش ،وإخ ــراج الثنائي) أيضًا
ضمن ترشيحات الـ «غولدن غلوب» عن فئة «أفضل فيلم أنيميشن».
«ميغيل» هو فتى في الـ  12من عمره ،ولديه شغف كبير باملوسيقى
رغــم حظر عائلته لها على مــدار أجـيــال طويلة .يـقـ ّـرر الفتى األسمر
زيــارة املكان الــذي يرقد فيه موسيقاره املفضل إرنستو دي ال كروز
فــي «ي ــوم املــوتــى» ال ــذي يـقــام سنويًا فــي املكسيك ،لينتهي بــه األمــر
فــي أرض املــوتــى حيث يقابل أقــربــاءه املـتــوفــن ويـتـعـ ّـرف إلــى أســرار
عائلته .يـشــارك فــي بطولة العمل :غــايــل غارسيا بــرنــال ،وبنجامني
برات ،ورينيه فيكتور ،وأنطوني غونزاليز ،وإدوارد جيمس أوملوس،
وجيمي كيميل.
«غــرانــد سينما» (« ،)01/209109أمبير» (« ،)1269بالنيت» (،)01/292192
«فوكس» ()01/285582

هدايا ومفاجآت وبرامج إنسانية
تبدأ الحلقة بعد ظهر السبت ()18:45
ّ
التبرعات
مباشرة على الهواء لجمع
لحالة إنسانية محددة .هذه الحلقة
تكملة لسلسلة حلقات سبق أن أطلت
ب ـهــا دالـ ـي ــا ،وح ــاول ــت م ـســاعــدة عــدد
من املحتاجني .على الضفة األخــرى،
ص ـ ـ ّـورت دان ـي ــا الـحـسـيـنــي حـلـقــة من
برنامج «عل املكشوف» الذي يعرض
كــل اثـنــن ( ،)20:30واستقبلت فيها
ّ
أيضًا
املغنية شيراز .تتخلل ّالحلقة ّ
ج ـ ــوان ـ ــب إنـ ـس ــانـ ـي ــة عـ ـ ـ ـ ــدة ،وت ـح ــق ــق
الـحـسـيـنــي أمـنـيــة طـفــل يـحـلــم بـلـقــاء

شخصية هــامــة .كـمــا ت ـتــرافــق حلقة
«ع ـ ـ ــل املـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــوف» م ـ ــع ت ـح ـض ـي ــرات
ال ـح ـس ـي ـنــي ل ـ ـحـ ــوار مـ ــع م ــاغ ــي ف ــرح
يـعــرض فــي األول مــن كــانــون الثاني
امل ـق ـبــل .م ــن جــانـبـهــا ،صـ ـ ّـورت رابـعــة
الــزيــات حلقة مـمـ ّـيــزة مــن برنامجها
«أحلى نــاس» (الجمعة  )21:30الذي
ّ
يبث على قناة «الجديد» مع املمثلة
نادين نجيم .لقاء من أجــواء امليالد،
ّ
ي ـت ـخــل ـلــه حـ ـض ــور مل ـج ـمــوعــة أط ـف ــال
ق ـ ّـدم ــوا أع ـمــال ـهــم ع ـلــى املـ ـس ــرح .كما
ّ
سيتم توزيع الهدايا على الضيوف

وإدخ ـ ـ ـ ــال الـ ـف ــرح ــة ل ـق ـل ــوب األطـ ـف ــال.
مقابلة بطلة «الهيبة» (كتابة هوزان
عكو وإخ ــراج ســامــر بــرقــاوي) كانت

تعرض رابعة الزيات حلقة مع
نادين نجيم
مليئة بالنهفات اإلنسانية والفنية
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه .ي ـك ـس ــر «أحـ ـل ــى
نـ ــاس» روتـ ــن األم ـس ـي ــات امل ـيــاديــة،
وت ـطـ ّـعــم «ال ـج ــدي ــد» لـيـلـتـهــا بــأجــواء

فنية .صحيح أن جميع تلك املحطات
ّ
تتحضر لسهرة املـيــاد وكــل واحــدة
مـنـهــا عـلــى طــريـقـتـهــا ال ـخــاصــة ،لكن
يـبــدو أن قـنــاة  lbciستكون مختلفة
ُ
هـ ــذا الـ ـع ــام .إذ ت ـط ـلــق امل ـح ـطــة الـتــي
يديرها بيار الضاهر الحلقة األولى
من برنامج «مطرحك» (مساء األحد)
الذي ّ
يقدمه طارق سويد .العمل الذي
ت ـقــوم فـكــرتــه عـلــى تـلـفــزيــون ال ــواق ــع،
يستقبل في كل حلقة فنانًا ويعيش
حـ ــالـ ــة صـ ـعـ ـب ــة .ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ي ـح ـمــل
معاني إنسانية واجتماعية ،بعيدًا

ع ــن «ال ـت ـب ـخ ـيــر» ل ـل ـن ـجــوم وال ـتــرك ـيــز
ع ـل ــى إط ــال ـت ـه ــم م ــن ن ــاح ـي ــة الـشـكــل
ّ
ف ـق ــط .ف ــاملـ ـش ــروع امل ـن ـت ـظــر سـيـشــكــل
ّ
ويتضمن مشاهد
مفاجأة للمتابع،
قــويــة وم ــؤث ــرة لــم يـسـبــق أن عاشها
الفنان .لــم ُيـعــرف عما إذا كانت lbci
سـتـتــابــع حـلـقــات «م ـطــرحــك» الحـقــا،
حـســب الـبــرمـجــة الـتــي وضـعـتـهــا في
أولوياتها .باختصار ،مروحة برامج
ّ
ّ
متنوعة تتحضر لها الشاشات لبثها
لـيـلــة الـعـيــد والـلـيــالــي الــاح ـقــة ،فــأيّ
برنامج سيترك أثره عند املشاهد؟

اإلثنين  18كانون األول  2017العدد 3351

دبس الخروب الجنوبي ...نسوي الجودة

آمال خليل
طعم الدبس في املنطقة الحدودية الجنوبية
ليس مـرًا «مثل قــرن الـخــروب» .فأياد ناعمة
تحيل الـثـمــرة ال ـســوداء إلــى دبــس ليس حلو
امل ــذاق فقط ،بــل حائز على معايير السالمة
الغذائية .في عني إبل الحدودية (قضاء بنت
جبيل) ،تولت  11سيدة ـ ـ منذ ما بعد تحرير
الجنوب ـ ـ عصر الخروب في إطار «الجمعية
التعاونية الزراعية لإلنتاج والتصنيع الغذائي
ف ــي ع ــن إب ـ ــل» .الـجـمـعـيــة ال ـتــي تـ ــدار بشكل
جماعي ،تنفرد بامتالك معصرة للدبس في
املنطقة ،جعلتها مــركـزًا معتمدًا للمزارعني
والـبـلــديــات والـجـمـعـيــات الــذيــن انـخــرطــوا في
زراعـ ــة ال ـخ ــروب فــي الـحـقــول وع ـلــى مــداخــل
القرى بهدف التجميل من جهة ،واالستثمار
االقتصادي من جهة أخــرى .تقول املشرفة
ع ـل ــى ال ـج ـم ـع ـيــة ت ـم ــام م ـ ـ ــارون ّإن «ن ـســويــة
التعاونية شكلت ضمانة لكثيرين للتعاون

مـعـنــا .ال ـن ـســاء م ـك ـفــوالت بــالـنـظــافــة وج ــودة
امل ـن ـت ــج وال ـت ـف ــان ــي ف ــي ال ـع ـم ــل وعـ ـ ــدم ال ـغــش
واستغالل األسعار».
ح ــال ـي ــا ،تـحـتـفــل سـ ـي ــدات الـ ـخ ــروب بــانـتـهــاء
املوسم .كما في كل عام ،يــوازي فرح الجني
التعب ال ــذي بــذلـنــه .بحسب عضو الجمعية
س ــوزي ف ــرح ،ف ــإن املنطلق ك ــان مــع برنامج
تدريب مهني للنساء نفذته «جمعية الشبان
املـسـيـحـيــة» فــي املـنـطـقــة امل ـح ــررة .الـسـيــدات
الـ ـ ـ ـ  11وصـ ـل ــن إلـ ـ ــى ال ـت ـصـ ـف ـي ــات .بـفـضــل
مثابرتهن ،تأسست «الجمعية التعاونية» عام
 2002بنسخة مشابهة لعشرات التعاونيات
الـتــي تــأسـســت فــي الــوقــت ذات ــه فــي املنطقة:
صناعة املربيات واملونة البلدية .لكن «جمعية
ال ـش ـب ــان» اق ـت ــرح ــت عـلـيـهــن ال ـت ـم ـيــز بــدبــس
الـخــروب .حينذاك ،لم يكن الـخــروب معروفًا
في املنطقة إال في بلدة علما الشعب القريبة
من البحر وفــق روز حصروني ( 73عامًا).
حتى إن طريقة تحضيره كانت تقتصر على

دقــه ونقعه فــي امل ــاء .وبـعــد ذوبــانــه فــي املــاء،
يستخدم السائل في صناعة الحلويات.
الــدبــس فــي عــن إب ــل ك ــان دب ــس ال ـتــن .الـبـلــدة
كانت مشهورة بتحضير البسكويت املحشو
بالتمر وقــد أعــادت الجمعية إحياءه والترويج
له كماركة «عينبلية» مسجلة .البسكويت ّ
طور
ليستبدل السكر بالدبس.
بــإمـكــانـيــات م ـح ــدودة مــدعــومــة مــن «جمعية
الشبان» ،تأسست املعصرة في بيت صغير
قدمته «مدرسة مار يوسف لآلباء اليسوعيني»
ف ــي ال ـب ـل ــدة .ك ــان ــت ال ـن ـس ــوة يـحـمـلــن أك ـيــاس
الـخــروب إلــى املعصرة .يفصلن القشور عن
البذور في ثمرة الخروب .يغسلن القشور ثم
يكبسنها في مكبس تقليدي يــدوي .يوضع
املــزيــج فــي طـنـجــرة ضـخـمــة ،يـحــرك بــاأليــدي
فــوق موقدة تشعل بــاملــازوت والحطب .طوال
ّ
يتحملن حــرارة القدر املرتفعة.
ســاعــات ،كـ ّـن
وبعد ،تفيض «الطبخة» إلــى خــارج القدر وال
يتبقى منها سوى القليل! «جمعية الشبان»
زودتهن بقدر يحتوي على خفاقات داخلية
تقلب املــزيــج عـلــى نـحــو تـلـقــائــي .أم ــا برنامج
األم ــم املـتـحــدة اإلنـمــائــي ،فــزودهــن بشفاطات
هــواء وآلــة لفصل القشور عــن الـبــذور وقــدرة
إضافية (.)...
كسبت السيدات الرهان على االستمرارية .تقر
تــريــز عتمة ( 71عــامــا) بــأن التعاونية غيرت
حياتهن .امل ــردود املــادي ليس عاليًا .األهــم أن
مــروحــة الـتــواصــل والـحــركــة لــم تعد مـحــدودة.
تمددت شبكة عالقاتهن في املنطقة من جهة،
وبالتعاونيات من لبنان والعالم من جهة أخرى
عندما يجتمعن في معرض محلي أو خارج
لـبـنــان .الـسـيــدات األصـغــر سـنــا ،يــدركــن قيمة
إضافية للعمل في التعاونية .تؤكد مارون أن
معظم السيدات كن سيضطررن للنزوح إلى
بيروت أو الهجرة بسبب ضيق سبل العيش
في املنطقة التي تضررت مــواردهــا الطبيعية
بسبب ع ــدوان تـمــوز  .2006تضيف م ــارون
« 11بيتًا أنقذ من اإلقفال والهجر».
ص ـيــت الـ ـخ ــروب ال ـج ـنــوبــي وص ــل إل ــى قـطــاع
تصنيع األدوية في إيطاليا .شركة متخصصة
ت ـش ـت ــري ب ـ ــذور ال ـ ـخـ ــروب الس ـت ـخ ــدام ـه ــا فــي
صناعة األدوي ــة ،فيما جمعية إيطالية تجري
أبحاثًا لإلفادة من بقايا الخروب الستخدامه
ً
ٍّ
كمقو زراعي (كومبوست) بدال من رميه.

زوجان عالقان
في «المدينة»

باتريك باز:
«مسيحيي لبنان»
طقوس
ّ

اعتصام في الحمرا:
المقاطعة ...مقاومة!

«زوجني عم بكافحو تيصير الن
معنى بعالم سريالي متل قصصن
وزواجن» .هكذا جاء تعريف
املسرحية التي أخرجها جوليان
بطرس عن ّ
نص للبريطاني مارتن
كريمب ( )1956املشهور بنظرته
املتشائمة إلى العالقات االنسانية.
ّ
لكن مسرحية «املدينة» ربما تكتمل
حني تعرض في
معانيها أكثر ّ
مدينة كبيروت .إنها قصة زوجني
عالقني في «املدينة» التي تزداد
إطباقًا على أحالمهما .لدينا كلير
كريس اللذين يكافحان واقعهما،
مع فقدان الزوج عمله .تزداد
األمور سوءًا مع الجارة التي تأتي
لتشكو ضجيج أوالدهما .العرض
الذي يقدم من على خشبة «دوار
الشمس» ،يشارك في تأديته كل من:
عبده النوار ،مريم الرامي ،هبة نجم،
وهبة سالمة.

الحس الساخر واللقطة الذكية
والتوثيق ...كلها عناصر موجودة
في صور باتريك باز (،)1963
خصوصًا «مسيحيو لبنان :طقوس
وعادات» (دار تاميراس) .الكتاب
الذي يوقعه بدءًا من الخامسة من
بعد ظهر اليوم في Platform 39
جاء بعد عمل استغرق سنتني
لم يترك خاللهما بقعة لبنانية
لم يزرها من أجل توثيق عادات
إيمانية وممارسات شعبية خاصة
ّ
باملسيحيني .يذكر أن باز من
املصورين الصحافيني املخضرمني،
ّ
وثق الحرب االهلية بعدسته إلى
جانب الحروب واألحداث في العراق
ّ
وإيران وفلسطني ،علمًا أنه شغل
منصب مدير التصوير ملنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا في «وكالة
الصحافة الفرنسية».

يوم الجمعة املقبل ،يشهد شارع
الحمرا الرئيسي في بيروت،
اعتصامًا صامتًا «ملقاطعة البضائع
الداعمة للكيان الصهيوني في
لبنان» أمام محال تجارية تدعم
بشكل ما الكيان الصهيوني .النشاط
الذي أعلنت عنه مجموعة شبان
وشابات لبنانيني وفلسطينيني
عبر الفايسبوك ،يهدف الى «تعريف
الناس» بالشركات الداعمة للعدو
اإلسرائيلي .وقفة صامتة سينفذها
هؤالء ،بمشاركة طالب يحملون
العلمني الفلسطيني واللبناني.
سيتخلل النشاط توزيع منشورات
حول املقاطعة التجارية للكيان
الصهيوني ،ودعوة الى «محاربة»
هذه الشركات «بكل ما أتيح من
سبل وقوة» ،كي «ال تسهم في سفك
الدماء».

«املدينة» :من  28حتى  30كانون األول ـ
«دوار الشمس» (الطيونة) ـ لالستعالم:
01/381290

توقيع «مسيحيو لبنان :طقوس وعــادات»:
 17:00بـعــد ظـهــر ال ـي ــوم ـ ـ ـ Platform 39
(األشرفية) ـ لالستعالم01/605093 :

اعتصام صامت «ملقاطعة البضائع
الداعمة للكيان الصهيوني في لبنان»:
 15:00بعد ظهر يوم الجمعة املقبل ـ
شارع الحمرا الرئيسي

نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
حدث ...دائمًا
َ
ّ
ُ
ذلك ما أراه ،...ذلك ما رأيت ُه في كل حني:
َ
ُ َ ّ
َ َ
ستح َ
َ
ني ِمن نتان ِة
األموات غضوا
أبصارهم ُم ِ
أشالئهم،
ُ
ُ
ّ
العاطفيون)
والقتلة (القتلة
ْ
َ
ميدان املذبحة
عن
بعيدا
انسحبوا
ِ
وراحوا َينتحبون.
ُ َ
َ
عليك الرحمة يا «أبتاه»!
2017/2/4

رجاء
ّ
ُ
ّ
بلوغ الحاف ِة األخير ِة
 ...أما وقد أوشكت على ِ
للحياة
َ
فلم يبق أمامي غير ْأن أخترع لنفسي إلـهًا صالحًا
وعطوفًا
َ
ُ
أرفع إليه هذه األمنية الغالية:
َ
أرجوك ،يا َمن َ
أنت صاحبي ،أرجوك
العافية والوقت
اِ منحني ما يكفي ِمن
ِ
بناء هذا القبر
ريثما أنتهي ِمن ِ
َ ُ
آخ ِر الرسائل.
وأفرغ من
ِ
كتابة ِ
2017/2/24

