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قضية اليوم

ويتوعد العدو «إذا وقعت الحرب الكبرى»:
نصراهلل يلتقي كل الفصائل الفلسطينية...
ّ

القدس هدفنا ...ال الجليل

السيد حسن نصراهلل لـ«الميادين» أمس هي كشفه عن اجتماعات ُتعقد مع فصائل المقاومة
النقطة األهم في حديث ّ
كل أنواع الدعم الالزم.
الفلسطينية ،بهدف تنظيم التواصل والتنسيق ،والدفع النطالق االنتفاضة الثالثة ،مع تقديم ّ
الكبرى» ،التي قد تصل إلى تحرير القدس ال الجليل وحسب
وال ُيفصل ذلك عن مسار التحضير لـ«الحرب ُ
ال ـت ـح ـض ـيــر لـ ــ«الـ ـح ــرب الـ ـكـ ـب ــرى» مــع
العدو اإلسرائيلي ،عبر تجميع قوى
محور املقاومة ،انطلق .هــذا ما أعلنه
األمــن الـعــام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ،في مقابلته مع قناة امليادين
ّ
أم ـ ــس .ال ي ـج ــزم ال ـس ـ ّـي ــد ب ـ ــأن ال ـح ـ ّـرب
ُ ّ
ُ
ســت ـشــن .ول ـكــن« ،ه ـنــاك ش ــيء يحضر
لـلـمـنـطـقــة( .الــرئ ـيــس دون ــال ــد) تــرامــب
ح ــن ي ــذه ــب ف ــي ات ـج ــاه ض ــرب مـســار
الـتـســويــة وامل ـف ــاوض ــات فــي الصميم،
يعني إمــا االسـتـســام وإم ــا املواجهة
الـكـبــرى» .والـشـعــب الفلسطيني ،كما

السعودية كانت ُتناقش
في كيفية إيصال السالح إلى
لبنان واندالع الحرب األهلية
أصبح
يعرفه نصرالله« ،لن يستسلم.
ّ
لـ ّ
ـدي يـقــن ،ال يــوجــد فلسطيني يوقع
عـ ـل ــى تـ ـس ــوي ــة ال ـ ـقـ ــدس ل ـي ـس ــت فـيـهــا
ّ
عاصمة لفلسطني .ورغم كل الحراك في
املنطقة ،من دون توقيع الفلسطيني ال
تنتهي القضية» .واملقاومة «لن تتردد
ف ــي اغ ـت ـنــام أي فــرصــة لـتـقــديــم الــدعــم
والسالح للمقاومة في فلسطني ،وهذا
الدعم واجب وليس رد فعل».
إع ــان تــرامــب ال ـقــدس عــاصـمــة لكيان
االح ـ ـتـ ــال ،امل ــوض ــوع ال ـ ــذي «يـسـتـفــز
ّ
م ـ ـشـ ــاعـ ــر ك ـ ـ ـ ــل األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة»ّ ،أدى خـ ــال
األسبوعني املاضيني إلى عقد لقاءات
مــع كـ ّـل فصائل املـقــاومــة «مــن أجــل ّ
لم
الشمل وإعــادة التواصل .وقد التقيت
حـ ـس ــب الـ ـت ــرتـ ـي ــب الـ ــزم ـ ـنـ ــي :ال ـج ـب ـهــة
الـشـعـبـيــة لـتـحــريــر فـلـسـطــن ،الجبهة
الشعبية للقيادة الـعــامــة ،حــركــة فتح
االنـتـفــاضــة ،منظمة الـصــاعـقــة ،حركة
الـ ـنـ ـض ــال ال ــوطـ ـن ــي ال ـش ـع ـب ــي ،حــركــة
حماس ،الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطني ،الـجـهــاد اإلســامــي ،وحركة
فتح وفدها كان برئاسة عضو اللجنة
املركزية عزام األحمد» .الجميع اعتبر
ّ
أن هناك «استهدافًا لجوهر القضية.
ثـ ّـب ـت ـنــا م ـب ــدأ ال ـت ـن ـس ـيــق ف ــي مـخـتـلــف
ال ـس ــاح ــات م ــن أج ــل دع ــم االن ـت ـفــاضــة
داخل فلسطني ،عبر الحضور املباشر،
ّ
ومواكبتها من الخارج عبر كل اشكال

املـســانــدة املطلوبة ،إن كــان باملواقف،
أو الدعم اإلعالمي والسياسي واملالي.
وإيران تعتز بأنها تقوم بواجبها عبر
ّتقديم الدعم املــادي» .أوضح نصرالله
أنه «ال نتحدث عن قتال وحرب ،ولكن
ان ـت ـفــاضــة ش ـع ـب ـيــة ،ي ـجــب أن تنطلق
وتتواصل ،وعن تضامن عربي معها».
وردًا على ســؤال ّ
عما إذا كانت حركة
فتح موافقة على هــذا الـتــوجــه ،أجــاب
ّ
ن ـّصــرال ـلــه بـ ــأن «ف ـت ــح مــواف ـقــة وقــالــت
إنها أساسية في انطالق االنتفاضة.
ُ ّ
ّ
وكـ ـ ــل ال ـف ـص ــائ ــل ت ـس ــل ــم بـ ـ ــدور حــركــة
ّ
فـ ـت ــح» ،ك ــاش ـف ــا ع ــن أن االت ـ ـصـ ــال مــع
«ف ـتــح لــم يـكــن مـقـطــوعــا ي ــوم ــا» .حتى
مع حركة حماس« ،العالقة لم تنقطع.
ّ
ُيـمـكــن ال ـقــول إن دفـئـهــا ت ــراج ــع ،وكنا
مختلفني حول بعض القضايا ،ولكن
ال ـي ــوم األمـ ــور أح ـســن وإل ــى مــزيــد من
تطويرها».
ّ
ك ـ ـ ـ ـ ّـرر نـ ـص ــرالـ ـل ــه أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ّـرة أن
«مشروعنا ليس الحرب ،ولكن ترامب
ونتنياهو قــد يدفعان املنطقة إليها،
وق ـ ــد ت ـح ـص ــل كـ ـح ــرب ع ـل ــى غ ـ ـ ــزة ،أو
لبنان ،أو سوريا ،الهدف منها ضرب
مـحــور امل ـقــاومــة» .إذا حصلت الحرب
ً
املقبلة ،وكانت مثال تستهدف لبنان،
ُ
«سـ ـيـ ـك ــون هـ ـن ــاك اآلالف يـ ـش ــارك ــون
فيها .السيد عبد امللك الحوثي أعلن
اسـ ـتـ ـع ــداده ل ـي ـكــون ج ـ ــزءًا م ـن ـهــا .وقــد
وص ـل ــت رس ــائ ــل م ـب ــاش ــرة م ــن الـسـيــد
ال ـح ــوث ــي ،أن ـ ُه ــم ج ــاه ــزون إذا وقـعــت
ال ـ ـحـ ــرب ألن نـ ــرسـ ــل ق ـ ــوات ب ـع ـشــرات
اآلالف من املقاتلني حتى لو لم تتوقف
الـحــرب السعودية األميركية علينا».
ُ
الـنــواة التي تحضر وتعمل الحتمال
ال ـح ــرب ،تـتــألــف مــن فـصــائــل املـقــاومــة
ف ــي إي ـ ـ ــران ،ال ـ ـعـ ــراق ،س ــوري ــا ،ل ـب ـنــان،
على هذا
واليمن .املسؤولية التي تقع ُ
املحور هي «التحضير حتى ال نفاجأ
بالحرب ،والعمل على تحويل التهديد
إلى فرصة تاريخية يعني ما هو أبعد
من الجليل .فإذا حصلت حرب كبرى،
ّ
ّ
كــل شــيء وارد» ،الفـتــا إلــى أن الهدف
ح ـي ـنــذاك س ـي ـكــون ت ـحــريــر الـ ـق ــدس ،ال
الجليل وحسب .وكما احتمال الحرب
وارد ،ه ـ ـنـ ــاك «ي ـ ـقـ ــن ب ــاالنـ ـتـ ـص ــار».
فاملعركة الكبرى ،يوجد فيها «اآلالف
من املقاتلني املستعدين لخوضها من

ّ
دون ح ـســاب ،وهــم ُعــشــاق الـشـهــادة».
ّ
وق ــال نصرالله إن مــن «ألـحــق هزيمة
ب ــداع ــش ،قـ ــادر ع ـلــى إل ـح ــاق الـهــزيـمــة
بــال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،الـ ـخ ــارج من
مجموعة هزائم ،وميزته الوحيدة في
ســاح الـجــو ال ــذي ال يحسم مـعــركــة».
أم ـ ــا عـ ــن ع ـ ــدم الـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ع ـل ــى اس ـت ـه ــداف
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ألهـ ـ ــداف حـ ــزب ال ـل ــه في
س ــوري ــا« ،ف ـي ـخــدم الـتـحـضـيــر للحرب
ّ
ّالكبرى .علمًا أن اإلسرائيليني يعرفون
أنهم لم ولن يتمكنوا من منع وصول
السالح إلى حزب الله».
ان ـط ـل ـق ــت ال ـح ـل ـق ــة ع ـل ــى «امل ـ ـيـ ــاديـ ــن»،
بحديث نصرالله عــن التظاهرات في
ّ
إيران ،وتأكيده أن «األمور انتهت ،وما
جرى ّ
تم استيعابه بشكل جيد» .قارن
بــن األح ــداث فــي األي ــام األخ ـيــرة ،وما
حـصــل غ ــداة االن ـت ـخــابــات ع ــام ،2009
ّ
«الـ ـي ــوم ك ــل تـ ـي ــارات ال ـن ـظــام م ــوح ــدة.
ب ــدأت الـقـصــة بـخـلـفـيــة مــال ـيــة ،ودخ ــل
ّ
على الخط جهات سياسية متربصة:
كجماعة الشاه السابق رضــا بهلوي،
مجاهدي خلق ،ومجموعات أخــرى...
ّ
اس ـت ـغــلــت األمـ ـ ــور وأخ ــذت ـه ــا بــات ـجــاه

سياسي ،وطرحت شعارات سياسية.
النظام واملسؤولون تعاطوا بهدوء».
ما أعطى ضخامة «هي أعمال الشغب،
والتدخل الخارجي إن كان من ترامب
ون ــائ ـب ــه ،أو ن ـت ـن ـيــاهــو ،وال ـس ـعــوديــة
ّ
ً
التي اعتبرتها معركتها وعلقت آماال
ّ
ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى م ــا ي ـح ـص ــل» .الـ ـك ــل فــي
إيــران «يعترف بالتحدي االقتصادي
ويـ ـتـ ـفـ ـه ــم االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات .سـ ُـي ـش ـكــل
ه ــذا حــاف ـزًا لـلـمـســؤولــن واملــؤسـســات
ُ
لتعالج املوضوع بجدية» .أما إن كانت
االحتجاجات ستؤثر في دعم املقاومة
في فلسطني أو لبنان أو سوريا ،فنفى
ّ
نصرالله ذلــك ألن «النسبة األكبر بني
اإليرانيني تؤيد السياسة الخارجية.
قضية فلسطني ،وامل ـقــاومــة ،ج ــزء من
عـقـيــدة الـشـعــب وم ــن ال ـتــزامــه الــديـنــي
ال ـ ُـث ـ ــوري ،وج ـ ـ ــزء مـ ــن أمـ ـن ـ ُـه ال ـق ــوم ــي.
وشــرح للشعب ،أنــه إذا لم نساعد في
سوريا والعراق واللبنانيني ليقاتلوا
التكفير ،املعركة ستكون على حــدود
وداخلها».
إيران ّ
فــي امل ـلــف الـلـبـنــانــي ،كـشــف نـصــرالـلــه
ع ــن مـسـعــى ي ـقــوم ب ــه ح ــزب ال ـلــه لحل

أزمة مرسوم ضباط «دورة عون» بني
الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس
النواب نبيه بري ،من دون أن ُي ّ
عبر عن
ّ
ثم ّ
حلّ .
تحدث عن
إيجابية في إيجاد
تـفــاصـيــل إضــافـيــة فــي مــا خ ـ ّـص أزمــة
رئيس الحكومة سعد الحريريّ .وفق
ُ
ّ
املعلومات ،إن السعودية كانت تحضر
ُ
ألن «تقبل االستقالة ،يبقى الحريري
ن ـهــائ ـيــا ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،ون ـص ــل إلــى
تسمية رئيس حكومة جديد .إذا ُسمي
ش ـخ ــص م ــن خـ ـ ــارج ت ـي ــار املـسـتـقـبــل،
سـيـتــم تـحــريــض األخ ـيــر وإن ــزال ــه إلــى
ـارع وأخـ ــذ ل ـب ـنــان إل ــى ال ـفــوضــى.
الـ ـش ـ ّ
وإذا ُرش ـ ــح أح ــد م ــن ت ـيــار املـسـتـقـبــل،
ُ
سيمنع من قبول التسمية .يؤدي ذلك
إلــى فــراغ ،ودفــع األمــور إلــى التصعيد
والـفــوضــى وال ـحــرب األهـلـيــة .وحصل
ن ـق ــاش بـطــريـقــة إي ـص ــال ال ـس ــاح إلــى
لبنان» .أمــا فــي مــا خـ ّـص االنتخابات
ال ـن ـيــاب ـيــة« ،ف ـم ــا ُي ـح ـكــى ع ــن تـحــالــف
خ ـمــاســي ،ي ـع ــزل أط ـ ــراف أخ ـ ــرى ،غير
مـ ـط ــروح وال أس ـ ــاس ل ــه م ــن ال ـص ـحــة.
األص ـ ــل ه ــو ال ـت ـح ــال ــف م ــع حـلـفــائـنــا.
مــن خ ــارج الـتـحــالـفــات الطبيعية ،في

نصراهلل :الحرب في سوريا في مراحلها األخيرة ،قد تنتهي بحدود سنة أو سنتين (هيثم الموسوي)
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الجيش اإلسرائيلي :ترسانة حزب اهلل الصاروخية من األفضل في العالم!
يحيى دبوق
ّ
تحول الحديث عن تطور قدرات حزب
ال ـل ــه ال ـص ــاروخ ـي ــة إل ــى م ـف ــردة ثــابـتــة
ف ــي امل ـق ــارب ــة الـعـسـكــريــة والـسـيــاسـيــة
واإلعــام ـيــة اإلســرائـيـلـيــة .وبـلــغ األمــر
أن قــادة العدو لم يعودوا يستبعدون
وجـ ــود أي ن ــوع أو مـسـتــوى م ــن هــذه
القدرات املتطورة التي يمكن حزب الله
االستفادة منها في أي معركة الحقة.
وتـ ـتـ ـس ــع مـ ــروحـ ــة هـ ـ ــذه ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ،
بحسب املواقف اإلسرائيلية الرسمية
واإلعالمية ،ومعهم الخبراء واملعلقون،
إل ـ ــى ك ــاف ــة امل ـ ـج ـ ــاالت ،وم ـ ــن ضـمـنـهــا
املجال البحري ،حيث ّ
يقر جيش العدو

بأن صواريخ حزب الله قادرة على أن
تشكل تهديدًا استراتيجيًا لألسطول
البحري اإلســرائـيـلــي ،ومنشآت الغاز
املوجودة على مرمى هذه الصواريخ.
امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة
ع ـ ـ ــادت أم ـ ـ ــس ،ومـ ـ ــن جـ ــديـ ــد ،ل ـتــأك ـيــد
ام ـت ــاك ح ــزب ال ـلــه ال ـق ــدرة العسكرية
الصاروخية على استهداف املنشآت
الـنـفـطـيــة وال ـغ ــازي ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة في
عــرض املـتــوســط ،وه ــددت بــأن تطورًا
خطيرًا كهذا ،إن أقدم عليه حزب الله،
فـمــن شــأنــه أن يـسـ ّـبــب ن ـشــوب «ح ــرب
لبنان ثــالـثــة» .تحذير إســرائـيــل ،عبر
تسريبات مصادر عسكرية إسرائيلية
وصفت بالرفيعة جـدًا ،تثير أكثر من

عالمة استفهام في هذه املرحلة ،وهي
فــي حــد أدن ــى مــدعــاة ل ـل ـحــذر ،خاصة
أن ت ــل أب ـي ــب تـ ــدرك مـسـبـقــا أن ســاح
حزب الله مخصص للموقف الدفاعي
ـ ـ ـ ال ـ ـنـ ــدي ،ف ــي م ــواج ـه ــة وصـ ـ ـ ّـد ن ـيــات
وأفعال إسرائيل العدائية.
ض ــاب ــط رف ـي ــع امل ـس ـت ــوى ف ــي الـجـيــش
اإلسرائيلي قال لهآرتس إن «تقديراتنا
االستخبارية تشير إلــى أن حــزب الله
لــن يـقــدم على هــذه الـخـطــوة املتطرفة
ملجرد استفزاز إسرائيل ،إذ إنه يدرك
أن خـطــوة كـهــذه مــن شأنها أن تــؤدي
إل ــى نـشــوب حـ ــرب» .وبـحـســب ضابط
آخ ــر« ،ب ــدأ ح ــزب ال ـلــه ب ـنــاء تـهــديــداتــه
(البحرية) في عام  ،2010وهي تشمل

قـ ــدرات عـلــى مـهــاجـمــة مـنـصــات الـغــاز
اإلسرائيلية».
وأقر قائد سالح البحرية اإلسرائيلي،

بدأ حزب اهلل بناء
«تهديداته» البحرية
عام 2010

ال ـل ــواء إي ـلــي شــرب ـيــت ،ب ــأن ح ــزب الـلــه
«عـمــل على بـنــاء منظومة صاروخية
ه ـج ــوم ـي ــة ،وهـ ــي ت ــرس ــان ــة ص ــواري ــخ
األف ـ ـضـ ــل فـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم» ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ــى
«مروحة قــدرات حزب الله على ضرب
املـنـشــآت االسـتــراتـيـجـيــة اإلسرائيلية
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــر ،مـ ـ ـ ــا ي ـ ـع ـ ـنـ ــي ضـ ـ ـ ـ ــرورة
الـعـمــل عـلــى ب ـنــاء مـنـظــومــة اع ـتــراض
صاروخية ،رغم اإلدراك املسبق أنها ال
ً
تشكل حال جذريًا» للتهديدات .وعلى
ه ــذه الخلفية ،تــابــع يـقــول إن «ســاح
ال ـب ـح ــر ع ـم ــد إلـ ــى ت ـن ـص ـيــب مـنـظــومــة
القبة الحديدية على سفينة ساعر 5
لحماية منصات الغاز».
ل ـج ـه ــة مـ ــروحـ ــة ال ــوسـ ــائـ ــل ال ـق ـتــال ـيــة
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وتتمدد...
أزمة المرسوم سياسية
ّ
وتحرك منتظر للحريري
ّ
مناطق مــا ،املــو ّضــوع ُقابل للنقاش».
وقال نصرالله إنه «لم نناقش بعد في
األسماء».
من لبنان إلى سورياّ ،
تحدث نصرالله
ع ــن وج ـ ــود ل ـل ـم ـقــاومــة الـ ـس ــوري ــة فــي
الـ ـجـ ـن ــوب ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،وس ـت ـع ـم ــل إم ــا
بعنوان «الــدفــاع ،أو اذا أخــذت سوريا
ق ـ ـ ــرارًا ب ــامل ـق ــاوم ــة ال ـش ـع ـب ـيــة لـتـحــريــر
الجوالن .هذا خيار تخشاه إسرائيل».
ن ـص ــرال ـل ــه الـ ـ ــذي ال ـت ـق ــى األسـ ـ ــد «ق ـبــل
ّ
أســاب ـيــع» ،ق ــال إن ال ـحــرب فــي ســوريــا
«في مراحلها األخيرة ،تنتهي بحدود
سنة أو سنتني ،إذا بقي مسار األمور
ك ـم ــا ه ــو ح ــالـ ـي ــا» .وشـ ـ ــرح ن ـصــرال ـلــه
ّ
مــا قاله أمــام ك ــوادر فــي حــزب الـلــه ،أن
العامل األول لالنتصار هو «شخص
بشار األســد ،والفريق معه ،والجيش
السوري ،والحاضنة الشعبية .الباقي
ّ
ك ــان ــوا ع ــوام ــل مـ ـس ــاع ــدة» .وقـ ـ ــال إن
وجـ ــود ح ــزب ال ـل ــه ف ــي س ــوري ــا «ق ــرار
يرتبط بــالـقـيــادة الـســوريــة ،ال نفرض
نفسنا وال نبحث عن شيء .قد ُيصبح
وجودنا كما كان قبل عام .»2011
في ما خص العدوان على اليمن ،أسف
ّ
نصرالله ألن «ال ـحــرب ستستمر ،وال
يــوجــد أف ــق لـلـحــل ال ـس ـيــاســي ،بسبب
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة .ه ـ ـنـ ــاك م ـ ـجـ ــازر يــوم ـيــة
ّ
ُ
ترتكب والعالم كله ساكت .اليمنيون
ي ـط ــال ـب ــون ب ـح ـك ــوم ــة وح ـ ـ ــدة وط ـن ـيــة
يـشــارك فيها الجميع وتعيد توحيد
الجيش».
ّ
ّ
على صعيد آخــر ،ذكــر نصرالله بأنه
بعد أحــداث  11أيلول ،وصلته رسالة
م ــن ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
ال ـســابــق دي ــك تـشـيـنــي ،ي ـعــرض فيها
ّ
عـلــى ح ــزب ال ـلــه «إع ـ ــادة ك ــل األسـ ــرى،
ورفع الفيتو عن وجودنا في الحكومة،
وش ـطــب ال ـح ــزب ع ــن ل ــوائ ــح اإلرهـ ــاب،
وإزال ــة القيود ،وتقديم مبلغ ملياري
دوالر إلع ـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار ،واالح ـت ـف ــاظ
بـ ـس ــاحـ ـن ــا ،م ـ ــن دون الـ ـك ــاتـ ـي ــوش ــا.
وي ـم ـك ـن ـنــا أن ال ن ـع ـت ــرف ب ــإس ــرائ ـي ــل،
ونخطب ضـ ّـدهــا .ولكن املطلوب ،عدم
إطالق نار في مواجهة إسرائيل ،عدم
ت ـقــديــم أي م ـس ــاع ــدة لـلـفـلـسـطـيـنـيــن،
والتعاون في موضوع القاعدة» .حزب
الله رفــض أي تـعــاون مــع األميركيني،
«وآخ ــر محاولة مــن قبلهم كانت بعد
ّ
ان ـت ـخ ــاب ت ــرام ــب ،ول ـك ــن ق ـبــل تـســلـمــه
الــرئــاســة» .أمــا األوروب ـي ــون« ،فحصل
ل ـ ـقـ ــاء ب ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــؤول أم ـ ـنـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــي
ومسؤولني من الجناح العسكري في
حــزب الـلــه ،طلبوا تعاونًا معلوماتيًا
معنا في مجال مكافحة اإلرهــاب ،وال
مانع لدينا».
(األخبار)

املتصلة بتهديدات حزب الله البحرية،
أوض ـ ــح ق ــائ ــد ق ــاع ــدة اشـ ـ ــدود الـعـقـيــد
ي ــوف ــال اي ـ ـلـ ــون ،أن «قـ ـ ــوس ال ــوس ــائ ــل
وال ـ ـقـ ــدرات واسـ ــع وم ـت ـن ــوع ،بـ ــدءًا من
غطاسني انتحاريني ،مرورًا باستخدام
زوارق م ـت ـف ـج ــرة ،وحـ ـت ــى غ ـطــاســن
م ـت ـمــرســن ف ــي أعـ ـم ــاق الـ ـبـ ـح ــار ،بـمــا
فــي ذلــك اسـتـخــدام غــواصــات صغيرة
وم ـن ـظــومــات زرع أل ـغ ــام وتـفـجـيــر من
إن ـتــاج ذاتـ ــي» .وش ــدد اي ـلــون عـلــى أنــه
انطالقًا مــن هــذه املعطيات املــوجــودة
ل ــدى إســرائ ـيــل «يـمـكــن االف ـت ــراض أنــه
سي ّ
فــي املــواجـهــات املقبلة ُ
هدد املجال
الـبـحــري بـشـكــل جــوهــري عـبــر جهات
معنية بضرب مناعة إسرائيل».

تكاد أزمة المرسوم
تختصر األزمة السياسية
العميقة في البالد ،والتي
تطاول اتفاق الطائف
وصالحيات الرئاستين األولى
والثالثة والتوازنات التي أرساها
اتفاق الطائف
فراس الشوفي
مـ ـن ــذ أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن أس ـ ـبـ ــوعـ ــن ،وال ـ ـبـ ــاد
عالقة في أزمــة مرسوم األقدمية الذي
ّ
وق ـعــه الــرئـيـســان مـيـشــال ع ــون وسعد
ّ
ّ
الحريري لضباط ما يسمى دورة عون
 ،1994أو دورة االنصهار الوطني .ومع
ً
أن الكباش يأخذ شكال دستوريًا بني
ع ــون ورئ ـيــس املـجـلــس الـنـيــابــي نبيه
بريّ ،إل أن ّ
ّ
تمسك الطرفني بمواقفهما
ّ
بات يعكس أزمة سياسية في العمق،
إن نجحت وســاطــة مــا (لــم تـبــدأ حتى
ّ
ال ـســاعــة) بـحــلـهــا ،ف ــإن األزم ــة ستبقى
قائمة ،وتنتظر فرصة مناسبة أخرى
ّ
لتعبر عن وجودها.
ويبدو الغرق في النقاش الدستوري
على طرفي املواجهة ،هروبًا من حقيقة
ّ
املتغيرات التي تطرأ
الصراع في ضوء
تباعًا على مــوازيــن الـقــوى فــي النظام
السياسي اللبناني ،والتحوالت التي
أصابت اتفاق الطائف ،على األقل منذ
وصول الرئيس ميشال عون إلى ّ
سدة
الــرئــاســة واألزمـ ــة الـتــي طــاولــت أخـيـرًا
الرئيس سعد الحريري.
ف ـع ــون ،وإن ك ــان ال يـ ــزال ي ـحــافــظ في
والشكل على اتفاق الطائف،
الخطاب
ّ
ّ
إل أنـ ـ ــه ال يـ ــوفـ ــر جـ ـهـ ـدًا السـ ـت ــرج ــاع
صـ ـ ــاحـ ـ ـيـ ـ ــات رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة

الـقــوي فــي مــا قبل الطائف ،لتحصيل
مـ ـ ــا ال ي ـ ًم ـن ـح ــه الـ ـ ـن ـ ــص الـ ــدس ـ ـتـ ــوري
ص ــراح ــة .ويـسـتـفـيــد ع ــون م ــن عــوامــل
داخ ـل ـي ــة ودولـ ـي ــة لـتـحـقـيــق اس ـت ـعــادة
مـ ــوقـ ــع الـ ــرئـ ــاسـ ــة امل ـس ـي ـح ــي ال ـ ـقـ ــوي،
ّأول ـهــا داخـلـيــا عـبــر اح ـتــواء الـحــريــري
واحـ ـتـ ـض ــان ــه ومـ ـس ــاع ــدت ــه ل ـل ـح ــد مــن
خ ـس ــائ ــره ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
املقبلة ،وبالتالي ضمان توقيعه إلى
ج ــان ــب ت ــوق ـي ــع رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة.
ويستفيد عون أيضًا من الضعف الذي
أصــاب النائب وليد جنبالط لناحية
انحسار تأثيره على اللعبة الداخلية
ّ
بفعل تقلباته السياسية طــوال العقد
امل ــاض ــي .كــذلــك يـ ــدرك ع ــون أن مــوقــف
حـ ــزب الـ ـل ــه ،م ـه ـمــا ت ـعــاظ ـمــت امل ـل ـفــات
الخالفية الداخلية ،ال يمكن أن يكون
ص ــدام ـي ــا م ـع ــه ،ع ـلــى أس ـ ــاس ال ـعــاقــة
االسـتــراتـيـجـيــة الـتــي تجمع الـطــرفــن،
وال سـ ّـيـمــا مــواقــف ع ــون فــي مــا خـ ّـص
ال ـص ــراع مــع إســرائ ـيــل واملــواج ـهــة مع
ّ
ال ـس ـعــوديــة .ك ــل ه ــذا داخ ـل ـي ــا ،يــدعـمــه
ش ـب ــه ت ــأي ـي ــد دول ـ ـ ــي ل ـ ـعـ ــون ،أوروب ـ ـ ــي
تحديدًا ،تحت عنوان تقوية مؤسسات
الدولة اللبنانية وعزلها عن التأثيرات
اإلقليمية .ويـبــدو عــون بالنسبة إلى
كثيرين ،منهم نــواب ووزراء في قوى
 8آذار وتـيــار املستقبل ،كمن يحرص
ّ
ع ـنــد كـ ــل ف ــرص ــة ،ع ـلــى اس ـت ــرج ــاع ما
يمكن استرجاعه من مرحلة ما قبل 13
تـشــريــن األول  1990بتصفية حساب
غير معلنة مع الحقبة السورية.
ّأمــا على مقلب ب ـ ّـري ،فرئيس املجلس
ال ـن ـي ــاب ــي الـ ـ ــذي ل ــم ي ـخ ــف م ــوق ـف ــه مــن
انتخاب عون ،بسبب عدم االتفاق على
ما ُس ِّمي يومها «السلة» ،وهي خريطة
طريق كان املبتغى منها إعادة تثبيت
اتفاق الطائف ،ليس في وارد التنازل
عما يعتبره ّ
ّ
تحوالت في لبنان ما بعد
ّ
الطائف ،حققت جزءًا من التوازن الذي

يرد على اتهامات القوات
التيار ّ
ّ
يكاد الخالف بني التيار الوطني ّ
الحر والقوات اللبنانية يطاول كل امليادين
ّ
ليتوسع في األيــام املاضية ويطاول نقابة املعلمني
املشتركة بني الطرفني،
ّ
وصندوق التعاضد للمعلمني في املــدارس الخاصة .ورد املكتب ّالتربوي
في التيار على ما ّ
سماه «البيان التضليلي الصادر عن قطاع املعلمني في
ً
القوات اللبنانية» ،قائال« :في ما خص عالقة الوزير الياس بو صعب في
إرســاء التحالف ،فقد صرح بو صعب بأن االتفاق االنتخابي حصل مع
تيار املستقبل بعد عدم رد القوات اللبنانية على طرحه ،ثم عادوا ووافقوا
على التحالف تبعًا ملوافقة تيار املستقبل عليه» .وأضاف البيان أنه «قبل
ّ
التمام من انتخابات املرحلة األول ــى ،اتصل رمزي بطيش،
يوم واحد على ّ
التيار
رئيس مصلحة املعلمني في الـقــوات ّبمسؤول املكتب التربوي في ُ
تقصده بطيش ظاهريًا إلخفاء ما طبخ
روك مهنا ،وذلك رفعًا للعتب الذي
سـ ّـرًا ،بعد نسجه لتحالفات تحت الطاولة ،وواعـــدًا ،في الظاهر ،بالحفاظ
ّ
على االتفاق والتصويت ملرشح التيارطوني نصر .ويوم االنتخاب ،عمدت
ّ
القوات إلى تشطيب مرشح التيار الذي وعدت بدعمه ،بدليل نيله  8أصوات
ّ
من أصل  ،12فيما قام التيار بالتصويت ملرشح القوات رفيق فهد بدليل
نيله  11صوتًا مــن أصــل  ،12هــذا وتعلم الـقــوات بهوية الـصــوت الــذي لم
يصوت لهم» .وأشار البيان إلى أن «السؤال الذي يطرح نفسه :لو كان التيار
ّ
يريد إسـقــاط مــرشــح الـقــوات كما زعــم بيانهم بــاألمــس ،فهل كــان ممثلو
التيار الثالثة لينتخبوا فهد الــذي نــال  11صوتًا من 12؟» .ولفت املكتب
إلى أنه «بعيد إعالن فوز األعضاء الثمانية في الــدورة األو ّلــى في املجلس
التنفيذي ،عمدت القوات إلى االتصال ببعض األطراف املتمثلة بالصندوق،
عارضة عليهم توزيع املناصب اإلدارية دون التواصل مع التيار في محاولة
مكشوفة إلقـصــاء التيار عــن أي منصب .بعد كــل ذلــك يسأل السائلون:
من أراد إلغاء اآلخر؟» .وأعرب املكتب التربوي في التيار عن استغرابه أن
«يغفل بيان القوات نتيجة االنتخابات في املرحلة الثانية ،إذ نال مرشحهم
صوتًا واحدًا ،فيما نال الدكتور كريستيان الخوري  7أصوات من أصل ،»8
ً
تعن هذه النتيجة شيئًا للقوات؟».
متسائال« :ألم ِ

اقتراح في قوى األمن «إلنصاف دورة الحقوقيين» خوفًا من نتائج األقدميات (مروان طحطح)

ك ــان مـفـقــودًا بــن ال ـطــوائــف فــي لبنان
ّ
ما قبل الطائف ،وهــو ما زكــى الحرب
األهلية اللبنانية.
م ــن ه ـنــا ،ت ـبــدو أزم ــة ب ـ ّـري م ــع مسألة
تــوق ـيــع وزيـ ــر امل ـ ــال ،أب ـع ــد م ـ ّـن تــوقـيــع
ّ
مختص على مرسوم ،إنما داللة
وزير
ّ
على اهتزاز مبدأ التوافق الذي ترسخ
بعد الحرب .إذ إن ّ
بري ،الذي وإن كان
دائ ـم ــا يـتـمـ ّـســك ب ـمــواق ـفــه ،ف ــإن ــه يـتــرك

عون يجري جردة
حساب للحقبة السورية
بمفعول رجعي

هــام ـشــا واس ـع ــا ل ـل ـت ـفــاوض وال ـح ـلــول
الوسط ،بــات اليوم أمــام مفترق طرق:
ّ
التشبث بحقوق تكفلها ديباجة
ّإمــا
دسـتــوريــة (ح ــول األع ـبــاء املــالـيــة التي
ّ
يـكــلـفـهــا م ــرس ــوم األق ــدم ـي ــة) وتـعـكــس
ّ
تــواف ـقــا ف ــي ال ـب ــاد ،وإمـ ــا ال ـت ـنــازل عن
املـبــدأ ألجــل االسـتـقــرار السياسي ،مع
ال ـخ ــوف م ــن ت ـح ـ ّـول ه ــذا ال ـت ـنــازل إلــى
عــرفّ ،
يهدد الصيغة القديمة القائمة
ّ
برمتها ،من دون اتضاح األفق لصيغة
جديدة.
غـيــر أن ت ـخـ ّـوف ب ـ ّـري مــن املـفـتــرض أن
ي ـكــون هــاجـســا عـنــد ال ـح ــري ــري .إذ إن
بـ ـ ـ ّـري ،ال ـ ــذي ي ـت ـعـ ّـامــل م ـعــه حـ ــزب الـلــه
كحليف ّأول وممثل «حقوق الشيعة»
في النظام السياسي اللبناني ،يدرك
كيفية «تثبيت الحقوق» عند البحث
ال ـجـ ّـدي فــي إع ــادة تــوزيــع محاصصة
اللبناني .فيما يبدو الحريري،
النظام ّ
ومـ ـ ــا ي ـم ــث ــل ط ــائـ ـف ـ ّـي ــا ،وهـ ـ ــو الـ ـخ ــارج
م ــن أزمـ ــة ك ـب ــرى م ــع املـمـلـكــة الـعــربـيــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،أم ـ ـ ــام تـ ـ ـح ـ ـ ّـوالت ت ـط ــاول
صالحيات رئيس الحكومة ّ
«السني»،
الـ ـت ــي م ـن ـح ـه ــا الـ ـط ــائ ــف فـ ــي جــزئ ـهــا
األكـبــر مــن ّ
حصة رئــاســة الجمهورية.
وإن أي تعديل فــي صالحيات رئاسة
ال ـج ـم ـه ــوري ـ ّـة ،وإن ك ــان ــت ف ــي ال ـن ـفــوذ
وليس في النص ،فإنها ستكون على
حـســاب صــاحـيــات رئــاســة الحكومة،
ف ـ ــي عـ ـص ــر يـ ـصـ ـع ــب مـ ـع ــه اسـ ـتـ ـع ــادة
ه ــذه ال ـص ــاح ـي ــات ،م ــع أفـ ــول الـنـفــوذ
الـ ـس ـع ــودي ف ــي املـ ـش ــرق ع ـم ــوم ــا وف ــي
لبنان على وجه الخصوص.
ّ
تقنيًا ،وبعد أن ُجـ ّـمــدت مـبــادرة املدير
ّ
ال ـ ـعـ ــام لـ ــأمـ ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـ ـل ـ ــواء ع ــب ــاس
ّ
إبــراهـيــم لـحــل األزم ــة بــن ب ـ ّـري وعــون،
أعـلــن إبــراهـيــم مــن الـســرايــا الحكومية

بعد لقاء الحريري أن رئيس الحكومة
اآلن سيلعب دوره بالوساطة ،و«هــو
أولى» .فيما انحصر لقاء ّ
بري بقيادة
الجيش اللبناني أمس بتلقي التهاني
ب ــاألعـ ـي ــاد واالسـ ـتـ ـم ــاع م ــن بـ ــري إل ــى
املسار الــذي سلكه املرسوم بني بعبدا
وعني التينة ،وتأكيد بري حرصه على
املؤسسة العسكرية.
وحتى ليل أمس ،لم يكن قد ّ
سجل أي
ّ
ّ
ّ
تطور الفت على طريق حل األزمــة ،إل
ّ
أن الــس ـجــال اسـتـمــر أمـ ــس ،م ــع إع ــادة
الـ ـت ــراش ــق ب ـ ــامل ـ ــواد ال ــدسـ ـت ــوري ــة بــن
ّ
ال ـط ــرف ــن ،ل ـتــأك ـيــد أح ـق ـ ّـي ــة م ــوق ــف كــل
منهما.
ّ
وحـتــى اآلن ،لــم يــوقــع وزي ــر امل ــال علي
خليل مــرســوم الـتــرقـيــات فــي الجيش
ب ـس ـب ــب ورود أسـ ـ ـم ـ ــاء ض ـ ـبـ ــاط عـلــى
جـ ـ ـ ــداول الـ ـت ــرقـ ـي ــات مـ ــن امل ـس ـت ـف ـيــديــن
مــن مــرســوم األقــدم ـيــة ،فيما لــم ينشر
املرسوم بعد في الجريدة الرسمية ،ما
ّ ّ
يهدد كل الترقيات
يجعله غير نافذ ،ما
فــي األج ـهــزة األمـنـيــة والعسكرية ،في
ّ
ظل إصرار بعبدا على إصدار مرسوم
واحد للترقيات.
وف ـي ـم ــا كـ ـ ــان قـ ــد طـ ـ ــرح س ــابـ ـق ــا خ ــال
وســاطــة ال ـلــواء إبــراهـيــم ،منح أقدمية
لضباط دورة  1995الــذيــن عــانــوا من
ظ ـ ــروف م ـشــاب ـهــة لـتـلــك ال ـت ــي عــانــاهــا
ضباط دورة عون ،بدا االقتراح شديد
التأثير في املديرية العامة لقوى األمن
الداخلي .وعلمت «األخبار» أن اقتراحًا
رفــع مــن عــدد مــن ضـ ّـبــاط املــديــريــة إلى
وزير الداخلية نهاد املشنوق وأطراف
أخـ ـ ــرى ل ـ ـتـ ــدارك ان ـع ـك ــاس األق ــدم ـي ــات
عـلــى ق ــوى األمـ ــن .ويــذكــر االق ـت ــراح أن
تسوية منح األقدمية لضباط الــ1995
ّ
تـ ـح ــل امل ـش ـك ـل ــة ف ــي ال ـج ـي ــش لـنــاحـيــة
الطائفي ومن ناحية التراتبية
التوازن
ّ
العسكرية ،إنما ستخلق مشكلة كبيرة
في قــوى األمــن .إذ إن األمــر سينعكس
عـ ـل ــى ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط الـ ـحـ ـق ــوقـ ـي ــن ال ــذي ــن
تخرجوا عام  ،1994وهم حاليًا رؤساء
ضـبــاط دورة  .1995ويـشـيــر االق ـتــراح
إل ــى أن الـضـبــاط الـحـقــوقـيــن أن ـهــوا 4
سـ ـن ــوات دراسـ ـ ــة جــام ـع ـيــة وخ ـض ـعــوا
ل ـ ــدورة ف ــي كـلـيــة ال ـض ـبــاط ملـ ـ ّـدة سـنــة،
وتخرجوا برتبة مــازم (مــا مجموعه
ّ
خمس سنوات) .ويشمل الحل املقترح
ُ
بـ ــأن ت ـم ـنــح دورة ال ـح ـقــوق ـيــن ،1994
نـفــس ال ـقــدم لـلـتــرقـيــة ،أس ــوة بــدورتــي
 1994و 1995للمحافظة على التراتبية
في مؤسسة قوى األمن الداخلي .علمًا
ب ــأن ض ـبــاط ه ــذه ال ـ ــدورة ت ــأخ ــروا عن
الترقية إلى رتبة عقيد مدة ستة أشهر
عن املادة املنصوص عنها في القانون
مــن دون م ـبــرر ،فـيـمــا أع ـيــدت الترقية
ه ــذا ال ـع ــام لـلـضـبــاط املـسـتـحـقــن إلــى
الحد األدنى املنصوص عنه قانونًا.
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تقرير حسمت وزارة المال الخالف بين المستأجرين القدامى ومالكي األبنية القديمة المؤجرة حول موعد بدء سريان
يصر المالكون
مهل الزيادات على االيجارات بموجب القانون الجديد .رأي الوزارة ّ
صب في مصلحة المستأجرين ،فيما ّ
على أن القرار يعني من أصدره فقط! جولة جديدة في الحرب المستعرة بين الطرفين منذ أكثر من ثالث سنوات

«المالية» تحسم الخالف حول بدالت اإليجارات القديمة :الزيادات بدءًا من شباط 2017

جولة جديدة في حرب المستأجرين والمالكين
هديل فرفور
ٌ
ُخ ـ ـ ــاف ج ــدي ــد ي ــدخ ــل فـ ــي ال ـن ـق ــاش
املـسـتـ ِـعــر مـنــذ أكـثــر مــن ثــاثــة أع ــوام
بني مالكي األبنية املــؤجــرة القديمة
ُ
واملستأجرين الـقــدامــى ،على خلفية
ُقــانــون اإلي ـج ــارات الـجــديــد .القانون
أق ُـ ـ ّـر ل ـل ـم ــرة األول ـ ــى ف ــي 2014/5/9
ون ـ ِـش ــر ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة في
 .2014/6/26تـ ِـب ـعــت هـ ــذا ال ـتــاريــخ
محطات خالفية كبيرة بني الطرفني
ّ
حـ ــول قــانــون ـيــة نـ ـف ــاذه ب ـعــدمــا عــلــق
امل ـج ـلــس ال ــدس ـت ــوري ب ـعــض مـ ــواده.
بـ ـع ــد أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ثـ ـ ــاث سـ ـ ـن ـ ــوات مــن
«الحرب»ّ ،
أقر مجلس النواب في 19
كانون الثاني  2017القانون ُ مجددًا
بعد إدخال تعديالت عليه ،ونشر في
الجريدة الرسمية في .2017/2/28
آخـ ــر ف ـص ــول الـ ـخ ــاف ي ـ ــدور حــالـيــا
حول تحديد ُمهل احتساب الزيادات
ُعلى بــدالت اإليجار .فمن جهة ،يرى
املـسـتــأجــرون أن احـتـســاب الــزيــادات
يـ ـب ــدأ ب ـع ــد إقـ ـ ـ ــرار الـ ـتـ ـع ــدي ــات عـلــى
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،وبـ ـع ــد نـ ـش ــره (فـ ـ ــي املـ ــرة
الـثــانـيــة) فــي الـجــريــدة الــرسـمـيــة ،أي
ب ـ ـ ــدءًا مـ ــن  .2017/12/28فـ ــي حــن
يعتبر املــالـكــون أن الــزيــادات سارية
امل ـف ـع ــول م ـن ــذ  ،2014/12/28بـعــد

ج ـع ــارة ،اع ـت ـبــرت ان ال ـق ــرار «ي ـحـ ّـدد
ب ـش ـكــل واض ـ ــح ال ل ـبــس ف ـيــه تــاريــخ
 ٢٠١٧/٢/٢٨كمنطلق لبدء احتساب
ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــادات عـ ـل ــى ب ـ ـ ــدالت االيـ ـ ـج ـ ــار».
ورأت أن ال ـق ــرار مـ ّ
ـوجــه ال ــى الــدوائــر
واإلدارات ال ـت ــاب ـع ــة لـ ـ ـل ـ ــوزارة وه ــو
«أتــى بعد استشارة مجلس شــورى
الــدولــة» ،ما يعني أنــه «رأي قانوني
وصائب ومن املفترض أن ُيعتمد من
قبل محاكم اإليجارات» .لكنها لفتت

ّ
إلــى أن اللجنة املوكلة مهمة تحديد
بـ ــدل املـ ـث ــل ع ـن ـ ُـد اخـ ـت ــاف ال ـت ـقــاريــر
ُ ّ
بني املالكني واملستأجرين لم تشكل
ب ـع ــد ب ـم ــوج ــب مـ ــرسـ ــوم ص ـ ـ ــادر عــن
مجلس ال ـّـوزراء« ،كما أن القانون ال
ي ــزال معلقًا بـمــوجــب امل ـ ُـادة  ٥٨على
املستفيدين من صندوق املساعدات»،
ُ
ّ
«التريث» وعدم
لتخلص الى ضرورة
ُحسم مسألة نفاذ القانون وسريان
املهل بشكل حاسم.

م ــن ج ـه ـتــه ،رئ ـي ــس ت ـجـ ّـمــع املــال ـكــن
بــاتــريــك رزق ال ـلــه اعـتـبــر أن «ال ـقــرار
يعني وزارة املالية فقط» ،الفتا الى
أن املالكني «يحتكمون الــى القضاء
ويلتزمون أحكامه» .وأشــار في هذا
الصدد الى وجود كثير من القرارات
القضائية التي حكمت بنفاذ القانون
مـ ـن ــذ صـ ـ ـ ـ ــدوره لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى فــي
حزيران « 2014ألن القضاء ال يعترف
بــالـفــراغ التشريعي» ،وبالتالي فإن

ُ
سريان املهل «بــدأ منذ كانون االول
م ــن الـ ـع ــام ن ـف ـس ــه» .وأكـ ـ ــد «أنـ ـن ــا لــن
نتنازل عن دوالر واحــد من حقوقنا
التي هدرت على ّ
مر سنوات».
تجدر اإلشــارة الى أن القانون يبقى
ُ ّ
علقًا بالنسبة ُ
للمستأجرين الذين
م
يستفيدون من ُمساعدات الصندوق
امل ـخ ـص ــص ل ـلـ ُـم ـس ـتــأجــريــن ال ـف ـق ــراء
ال ــذي ــن ال ي ـت ـج ــاوز دخ ـل ـه ــم خـمـســة
ّ
الحد األدنى لألجور.
أضعاف

صب في مصلحة المستأجرين القدامى (مروان طحطح)
قرار وزارة المال ّ

استند قرار وزارة المال إلى
رأي مجلس شورى الدولة
والمالكون «غير معنيين»
سـتــة أش ـهــر عـلــى نـشــر ال ـقــانــون في
ّ
الجريدة الرسمية في املرة األولى .إل
أن ق ــرار وزارة املالية الــرقــم 1503/1
امل ـ ـن ـ ـشـ ــور فـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــدد األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر فــي
الـ ُجــريــدة الرسمية (،)2017/12/28
ّ
واملتعلق بـ«تحديد تاريخ بدء العمل
بـ ــالـ ــزيـ ــادة ع ـل ــى بـ ـ ــدالت اإلي ـ ـجـ ــارات
( ،»)...والذي استند الى رأي مجلس
ش ـ ــورى الـ ـ ُـدولـ ــة ،ح ـس ــم هـ ُــذا ال ـج ــدل
ملـصـلـحــة امل ـس ـتــأجــريــن ال ــق ــدام ــى .إذ
ّ
نصت امل ــادة الثانية مــن الـقــرار على
ُ
ّ
أنه «اعتبارًا من  ،2017/2/28تطبق
ع ـلــى ب ـ ــدالت ع ـق ــود إيـ ـج ــار األم ــاك ــن
السكنية ( )...ال ــزي ــادات املـنـصــوص
عليها في البندين ب و ج من املــادة
 15من قانون اإليجارات رقم  2تاريخ
.»1017/2/28
عضو ّ
تجمع املحامني املولج الطعن
ب ـقــانــون اإليـ ـج ــارات ،املـحــامـيــة مايا

تقرير

حاصباني :أدوية السرطان ستتوفر خالل أيام
أعلن وزير الصحة ّ
غسان حاصباني،
أم ـ ــس ،أن األدوي ـ ـ ــة ال ـســرطــان ـيــة الـتــي
كـ ــانـ ــت م ـق ـط ــوع ــة ف ـ ــي مـ ــركـ ــز ت ــوزي ــع
األدوي ــة التابع لـلــوزارة في الكرنتينا
سـتـتــوفــر «خـ ــال أي ـ ــام» ،ال ُف ـتــا ال ــى أن
ُ
ـاع األدويـ ــة املستعصية
مشكلة انـقـطـ ُ
ُ ّ
أواخ ــر ال ـعــام امل ـن ـصــرم حــلــت مــع فتح
موازنة .2018
ك ـ ــام ح ــاصـ ـب ــان ــي ج ـ ــاء ف ـ ــي مــؤت ـمــر
صحافي في مكتبه في الوزارة أوضح
فيه أن بعض األدوي ــة كانت مقطوعة

بـشـكــل ك ـلــي ف ــي مــركــز الـكــرنـتـيـنــا في
ّ
ك ــان ــون األول  ،2016ت ــاري ــخ تـســلـمــه
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة« ،وم ـ ـ ـ ــا حـ ـص ــل خ ـ ـ ــال ع ــام
ّ
 2017هــو بـعــض الـتـقــطــع الــزمـنــي في
تــأمــن األدوي ـ ــة» .وع ــزا اح ـتــواء األزم ــة
ال ـ ــى إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ق ــام ــت ب ـه ــا الـ ـ ـ ـ ــوزارة،
م ــن ب ـي ـن ـهــا :اص ـ ــدار تـعـمـيــم لــأط ـبــاء
بـضــرورة احـتــرام بــروتــوكــوالت وزارة
ال ـص ـحــة ال ـت ــي ت ـح ــرص ع ـلــى مـعــادلــة
ت ـكــام ـل ـيــة ب ــن م ـن ــاف ــع امل ــري ــض وب ــن
كلفته واملبالغ املتاحة له في املوازنة،

مـ ـن ــع االف ـ ـ ـ ـ ـ ــراط ف ـ ــي وص ـ ـ ــف األدوي ـ ـ ـ ــة
الباهظة الثمن ( ،)...توجيه إن ــذارات
لبعض األط ـب ــاء فــي ح ــال لــم يلتزموا
بالبروتوكوالت ،خفض اإلستثناءات
املــوقـعــة مــن الــوزيــر فــي  2017بنسبة
 %63م ـق ــارن ــة ب ــال ـع ــام  ،2016خفض
كلفة االدوي ــة على وزارة الصحة عام
 2017بنحو  6مليارات ليرة ( .)...وكان
الف ـتــا إع ــان حــاصـبــانــي نـيــة الـ ــوزارة
لتلزيم وكالء
طرح مناقصات جديدة
ّ
األدويــة االستيراد بشكل ُيخفض من

ُ
فاتورة األدوية املستعصية .ولفت الى
أن موازنة األدويــة لم ترتفع منذ أكثر
من  10سنوات ،مشيرًا الى أنه ينضم
سـنــويــا نـحــو  7آالف مــريــض إ ُضــافــي
يستفيدون من أدوية األمراض املزمنة،
فيما يبلغ الـعــدد االجمالي للمرضى
ال ــذي ــن ُي ـعــال ـجــون ع ـلــى نـفـقــة ال ـ ــوزارة
نـحــو  25أل ـفــا .انـطـلــق حــاصـبــانــي من
ه ــذا ال ــواق ــع لـ ُـيـشـيــر ال ــى أن «امل ــوازن ــة
لـ ــم ت ـت ـط ــور مـ ــع ت ـ ـطـ ـ ّـور ال ـط ـل ــب عـلــى
ال ـ ــدواء»ُ ،مـشـيــرا ال ــى أهـمـيــة أن يكون

ه ــذا امل ـلــف أول ــوي ــة اجـتـمــاعـيــة .ودع ــا
الى اإلســراع في إطالق خطة التغطية
ال ـص ـح ـي ــة ال ـش ــام ـل ــة الـ ـت ــي وضـعـتـهــا
وزارة الصحة الـعــامــة ووضـعـهــا قيد
الـتـنـفـيــذ .ت ـجــدر اإلش ـ ــارة ال ــى أن هــذا
املــؤت ـمــر يــأتــي عـقــب نـشــر «األخـ ـب ــار»،
أمس ،تقريرًا بعنوان «أزمة الــدواء في
الصحة :إسراف ومحسوبيات وتلزيم
بــا مـنــاقـصــات» ،تـنــاول أزم ــة انقطاع
األدوية السرطانية.
(األخبار)
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مقال

مشاركة الدولة عند توقيع االتفاق النفطي ال بعده
نقوال سركيس

كيف ُتحتسب
الزيادات؟
ي ـن ـ ّـص ق ــان ــون اإليـ ـج ــارات
الجديد على تمديد عقود
اإليـجــار ملــدة تسع سنوات
قبل تحريرها .وحـ ّـدد بدل
امل ـث ــل ال ـس ـن ــوي ل ـل ـمــأجــور
(اإليـ ـ ـج ـ ــار الـ ـج ــدي ــد) عـلــى
أسـ ـ ـ ــاس  %4م ـ ــن ق ـي ـم ـتــه
الـبـيـعـيــة .ف ــإذا كــانــت قيمة
ً
ال ـش ـق ــة ،مـ ـث ــا 200 ،أل ــف
دوالرُ ،ي ـص ـبــح إي ـجــارهــا
الـ ـسـ ـن ــوي  8000دوالر.
ُ
وت ـ ــرف ـ ــع الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــادات ع ـلــى
ً
ال ـبــدالت الـتــي كــان معموال
ب ـه ــا ق ـب ــل الـ ـق ــان ــون (ع ـلــى
اس ــاس ق ــان ــون االي ـج ــارات
ال ـق ــدي ــم) بـشـكــل تــدريـجــي
على الشكل التالي:
ـ ـ ـ ـ ـ ف ــي أول أربـ ـ ــع س ـن ــوات
تمديدية بعد نفاذ القانون،
ُ
تـ ـض ــاف  %15م ــن قـيـمــة
ف ـ ــارق الـ ــزيـ ــادة ب ــن ال ـب ــدل
امل ـع ـمــول ب ــه حــالـيــا وال ـبــدل
ال ــذي كــان مـعـمــوال بــه قبل
الـ ـق ــان ــون( .م ـث ــا إذا كــان
اإليـ ـج ــار ال ـق ــدي ــم الـسـنــوي
للشقة نفسها ألــف دوالر،
يكون الفارق  7000دوالر،
والـ  %15من الفارق تكون
نحو ألف دوالر).
ـ ـ خالل السنتني الخامسة
والـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة م ـ ــن ال ـف ـت ــرة
ُ
الـتـمــديــديــة ،ت ـضـ ُـاف %20
من قيمة الفارق املشار اليه
أع ــاه (إذا اعـتـمــدنــا املـثــال
نفسه ،تكون الــزيــادة نحو
 1400دوالر).
ـ ـ خــال السنوات السابعة
والثامنة والتاسعة ،يكون
بدل اإليجار ُمساويًا لقيمة
ال ـ ـبـ ــدل الـ ـج ــدي ــد ( 8آالف
دوالر).

أعلن حاصباني إطالق مناقصات لتوفير
كلفة فاتورة األدوية (داالتي ونهرا)

عالمات استفهام وتناقضات ومغالطات ّ
عدة| ،ال تزال
ّ
تلف شقًا أساسيًا من االتفاق الذي اعلن عن نية عقده
ّ
قريبا مع ائتالف الشركات الثالث« ،توتال» (مشغل ـ ـ
 )%40و«إيني» ( )%40و«نوفاتيك» ( ،)%20للتنقيب
عن البترول والغاز وانتاجهما في الرقعتني  4و 9في
املنطقة االقـتـصــاديــة الـخــالـصــة .ه ــذا الـشــق االســاســي
وال ـب ــال ــغ االه ـم ـيــة يـتـعـلــق ب ـح ـقــوق ال ــدول ــة ودورهـ ـ ــا في
األنشطة البترولية املزمع القيام بها.
 )1السبب االول لذلك يعود الى ان كل ما تم رسميًا حول
هــذا املــوضــوع (بـمــا فــي ذلــك محاضر املـفــاوضــات مع
الشركات ،وتقرير وزير الطاقة ،والتقرير «السري» الذي
وضعته هيئة ادارة قطاع البترول بتاريخ  25تشرين
االول  2017حول تقويم العروض ،باالضافة الى موافقة
ال ـح ـكــومــة ع ـلــى م ـش ــروع م ــا س ـمــي خ ـطــأ «رخـصـتــن
بتروليتني حصريتني بموجب اتفاقيتي استكشاف
وانتاج في الرقعتني  4و  ،)»9ال تشير ،ال من قريب وال
من بعيد ،الى امكانية دخول الدولة كشريك عبر شركة
نفط وطنية أو شروط ذلك .فيما وزير الطاقة الحالي ما
فتئ يكرر ان نظام االستثمار هو نظام تقاسم االنتاج،
ً
متجاهال ان هذا التعبير ليس له اي معنى اال في حال
مشاركة الدولة ،وانــه ال يوجد بني مئات عقود تقاسم
االن ـتــاج املـعـمــول بـهــا فــي الـعــالــم عـقــد واح ــد تـجــرأ احــد
على تسميته كذلك ،على رغم تغييب الدولة وشركتها
الوطنية.
ع ـ ــاوة ع ـل ــى ذل ـ ــك ،ي ــوج ــد ت ـن ــاق ــض ف ــي ال ـح ــدي ــث عــن
«رخصتني بتروليتني» من جهة و«اتفاقيتي استكشاف
وانتاج» من جهة ثانية .هذا التناقض هو نتيجة انحراف
اس ــاس ــي ف ــي امل ــرس ــوم  2017/43الـ ــذي دم ــج مــراحــل
االستكشاف والتنقيب واالنتاج في نموذج استكشاف
وإنـتــاج واحــد ،وفــي اتـفــاق واحــد ،يوقع سلفًا لكل هذه
املــراحــل ومل ــدة تناهز االرب ـعــن عــامــا .مــا يتم ع ــادة هو
منح رخصة استكشاف حصرية ولبضع سنوات فقط
للشركة املعنية ،يصار بعدها ،في حال حصول اكتشاف
او نتائج واعدة ،الى عقد اتفاقية انتاج تغطي جزءًا فقط
من مساحة رخصة االستكشاف .بهذا الشكل ،تكون
الدولة على ّبينة من أمرها ،وفي وضع تفاوضي افضل
لتحديد شروط اتفاقية االنتاج مع الطرف االجنبي .اال
ان االم ــور فــي لبنان ،فــي هــذا املــوضــوع كما فــي غيره،
تسير بعكس ما يحصل في البلدان االخــرى وبعكس
املنطق وبعكس املصلحة الوطنية.
 )2السبب الثاني ،واالهــم بكثير ،لعالمات االستفهام
وللمغالطات هــو التلويح بامكانية انـشــاء شركة نفط
وطنية ،وربما دخولها كشريك في حال توصل الطرف
االجنبي الى اكتشاف تجاري ،بحجة ان مشاركة الدولة
فــي كلفة االسـتـكـشــاف ،كـمــا ي ــردد بـعــض املـســؤولــن،

تؤدي الى خسائر في حال عدم التوصل الى اكتشافات.
هذه النظرية العجيبة اوجزها رئيس هيئة ادارة قطاع
البترول آنــذاك ،في مقابلة نشرت في جريدة «النهار»
( 20نيسان  ،)2017عندما سئل عن سب عدم دخول
ال ــدول ــة كـشــريــك عـنــد تــوقـيــع ال ـع ـقــد .وق ــد ج ــاء جــوابــه
حرفيًا ان «هذا االمر ليس ألبد اآلبدين ،فمرسوم تلزيم
البلوكات يمكن ان يعدل بمرسوم آخر ،اذ عندما نتأكد
ان هناك اكتشافات واعــدة في البحر ،يمكن ان ندخل
بنسب معينة وتكون النتيجة مضمونة أكثر».
الظاهر ان مدير الهيئة املــذكــورة لــم يكن يعلم ،عندما
تـفـ ّـوه بـهــذا ال ـجــواب ،ان الــدولــة ال تخسر دوالرًا واح ـدًا
جراء نفقات االستكشاف في حال عدم التوصل الى اي
اكتشاف ،نظرًا الى أن نظام تقاسم االنتاج املعروف في
الـقــارات الخمس يقتضي ان يتحمل الشريك االجنبي
وحـ ــده نـفـقــات االس ـت ـك ـشــاف وم ـخ ــاط ــره ،ف ــي ح ــن ان
الطرف الوطني يدخل كشريك عند حصول اكتشاف
ّ
وبحصة تـتــراوح عــادة بني  %40و .%60في
تـجــاري،

هناك تناقض في الحديث
عن «رخصتين بتروليتين» من
جهة و«اتفاقيتي استكشاف
وانتاج» من جهة أخرى

هذه الحالة فقطّ ،
يسدد الطرف الوطني للشريك االجنبي
تــدريـجـيــا حـصـتــه مــن نـفـقــات االس ـت ـك ـشــاف ،وف ــق ما
يسمى " ."Carried interestكما يبدو ان اكبر مسؤول
في هيئة ادارة قطاع البترول حينذاك لم يكن مدركًا ان
ُ
اتفاقيات مــن هــذا الـنــوع تعقد مــع شــركــات عاملية ملدة
تناهز االربعني عامًا ،هي اقرب ما تكون الى معاهدات
دولية ال يمكن الغاؤها او تعديلها وفق مزاج هذا املدير
او ذاك الوزير! مما يطرح التساؤل عند سماع مثل هذا
التصريح املذهل :اين يقف الجهل ،واين يبدأ التضليل؟.
وال يقل غرابة عن ذلــك انــه لم يبادر اي من املسؤولني
عن هذا القطاع ،بعد ،بتصحيح ما جاء فيه ،ناهيك عن
االع ـت ــذار عـمــا يـحــدثــه مــن بلبلة وتـضـلـيــل ،خصوصًا
أنها ليست املرة االولى في محاوالت تشويه الحقيقة.،
فقد سبقتها محاوالت اخــرى ،منها التغني باالقتداء
بالنموذج النروجي املعاكس كليًا ملا نراه عندنا ،او اليد
الخفية التي امتدت لتزوير الترجمة العربية ملقال نشرته
اناليزا فيديلينو ،رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الى

لبنان ،في  27كانون الثاني  2017في جريدة «الحياة»
( يمكن مراجعة مقال «سياسة نفط وطنية أم تضليل
بال حدود؟» ـ ـ ـ «االخبار» ،الجمعة  ٢١نيسان .)٢٠١٧
لـقــد اخ ـط ــأت بـعــض الـصـحــف عـنــدمــا اس ـت ـن ـكــرت ،في
م ـنــاس ـبــات عـ ــدة ،م ـس ـتــوى ال ــروات ــب ال ـتــي يـتـقــاضــاهــا
اعـضــاء مجلس ادارة هيئة الـبـتــرول ،مشيرة الــى انها
تضاهي ضعف معدل مخصصات رؤســاء ال ــوزارات
في اوروبــا الغربية .وهــي أخطأت ألن األهــم ،واألخطر،
فــي املــوضــوع ليس مستوى الــرواتــب مهما كــانــت ،بل
كـفــاءة اشـخــاص ُسـلـمــوا مسؤوليات بـهــذا الحجم من
دون ان تكون ملعظمهم عالقة بها ،مع كامل التقدير لكل
مؤهالتهم وتجاربهم في مجاالت اخرى.
 )3السبب الثالث للمغالطات املشار اليها هو محاولة
تبرير عدم مشاركة الدولة بعذر اقبح من ذنب ،كما تبني
خــال «ورش ــة العمل» التي نظمتها هيئة البترول في
 21كانون االول املاضي ،عندما تكرم احــد املسؤولني
عن اليئة باالشارة املذهلة الى «امكانية مشاركة الدولة
ً
تـجــاريــا مــع ائ ـتــاف الـشــركــات مستقبال عـبــر شركة
وطنية او غيرها من الوسائل» .اال ان هذا املسؤول لم
يوضح ما يعنيه بكلمة «تجاريًا» ،وملــاذا تجاريًا فقط.
هل املقصود عقود الخدمات التي بادر البعض لتأسيس
شركات خاصة بها تحت اسماء مستعارة؟ او تسويق
االت ــاوة وحصة الــدولــة من االرب ــاح والـتــي يحق للدولة،
وفق املادتني  23و 24من املرسوم  ،2017/43تقاضيها
نقدًا او عينيًا ،بقيمة قد تبلغ املليارات من ال ــدوالرات،
كـمــا يـحــق ل ــوزي ــر ال ـطــاقــة ،وف ــق املـ ــادة  8م ــن املــرســوم
 ،2013/10289التدخل مباشرة في طريقة تسويقها؟
هل هذا أفضل وأضمن اسلوب للتصرف بثروة تعود
ملكيتها لكل اللبنانيني؟
الـجــواب على ذلــك بالعربية الفصحى هــو ان مشاركة
الدولة الفعلية يتم تثبيتها عند توقيع االتفاق ال بعده،
وان ه ــذه امل ـشــاركــة تـتــم عـبــر شــركــة نـفــط وطـنـيــة ،من
االفضل ان يكون رأسمالها مفتوحا لكل مواطن ضمن
الشروط والضمانات الالزمة .هذا ما حصل ويحصل
في اكثر من  70دولــة في العالم تمارس نظام تقاسم
االن ـتــاج .وال بــد مــن االف ــادة مــن اهـتـمــام شــركــة بحجم
«ت ــوت ــال» وخـبــرتـهــا لـتــولــي مـســؤولـيــة املـشـغــل بحصة
ت ـتــراوح مــن  %40الــى ( %60ربـمــا الــى جــانــب شركة
كبرى او اكثر) ،مقابل حصة ال تقل عن  %40للشركة
الوطنية.
كل ما عــدا ذلــك من كــام حــول ضــرورة انتظار انشاء
شــركــة وط ـن ـيــة ،او ح ـصــول اك ـت ـشــاف ت ـج ــاري واع ــد،
ً
او امكانية تـعــاون تـجــاري «مستقبال» مــع الشركات
االجنبية العاملة ،كالم هراء غايته االسراع في التوقيع
على عقد مع مجموعة شركات ال مكان لشركة وطنية
بينها ،وغ ــدر اللبنانيني بــأمــر واق ــع جــديــد ،والـتـمــادي
باستباحة ثروتهم النفطية وحقوقهم وآمالهم.

تقرير

ميزانية «المركزي»
األصول األجنبية تراجعت  1.6مليار دوالر منذ أيلول
ّ
تكبد مصرف لبنان خسائر في أصوله
األجنبية بقيمة  1.08مليار دوالر بني 15
تشرين الثاني و 15كــانــون األول .2017
وال ـس ـبــب ،كـمــا ب ــات م ـعــروفــا ،يـعــود إلــى
التصعيد الـسـعــودي فــي مطلع تشرين
ال ـثــانــي امل ــاض ــي وال ـض ـغــوط الخليجية
التي مورست على املودعني في املصارف
اللبنانية.
وأشارت النشرة نصف الشهرية مليزانية
«امل ـ ـ ــركـ ـ ـ ــزي» إلـ ـ ــى ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض األصـ ـ ــول
األجنبية ملصرف لبنان من  64340مليار
لـيــرة فــي  15تشرين الـثــانــي إلــى 63000
مـلـيــار فــي  15كــانــون األول ،بانخفاض
يعادل  1.08مليار دوالر .وكانت األصول
األجـنـبـيــة قــد بـلـغــت أع ـلــى مـسـتــوى لها
هذه السنة في أيلول حني ّ
سجلت 65538
مليارًا ،ما يعني أن التراجع خالل تشرين
األول وت ـشــريــن ال ـثــانــي حـتــى منتصف

كانون األول بلغ  2538مليار ليرة أو ما
يعادل  1.68مليار دوالر.
ّ
ويعبر هذا التراجع في األصول األجنبية
عــن ه ــروب رؤوس أم ــوال مــن لـبـنــان إثــر
محاوالت السعودية إثارة الهلع وضرب
«الثقة» وتخويف املودعني بعد احتجاز
الرياض رئيس الحكومة سعد الحريري
وإجـبــاره على االستقالة ،مــا خلق طلبًا
ع ـلــى ال ـت ـحــويــل م ــن ال ـل ـيــرة إل ــى الـ ــدوالر
وسـحــب قـســم مــن ه ــذه الـتـحــويــات إلــى
الخارج.
التصعيد السعودي ونتائجه السلبية
زادت من ّهشاشة بنية النظام املالي الذي
ك ــان يـتـغــذى خ ــال الـسـنـتــن املاضيتني
ع ـلــى «ه ـن ــدس ــات» م ـصــرف ل ـب ـنــان الـتــي
منحت املـصــارف أربــاحــا طائلة تفوق 5
مـلـيــارات دوالر ،ولكنها خلقت مشاكل
ك ـب ـي ــرة ف ــي ت ـع ـق ـيــم ال ـس ـي ــول ــة ،لـيـنـتـهــي

األمــر برفع أسعار الفوائد على الودائع
وال ـ ـقـ ــروض .وق ــد وص ـل ــت ال ـف ــوائ ــد على
الودائع بالدوالر إلى  %7وعلى الودائع
بالليرة إلــى أكـثــر مــن  .%11أمــا الفوائد
عـلــى ال ـق ــروض والـتـسـهـيــات املصرفية

التصعيد السعودي زاد
من هشاشة بنية النظام
يتغذى على
المالي الذي ّ
«هندسات» مصرف لبنان

ّ
فــارتـفـعــت كـثـيـرًا وبــاتــت تـشــكــل عنصرًا
مـخـيـفــا ف ــي ال ـن ـظ ــام امل ــال ــي ،إذ ارتـفـعــت
فوائد القروض على الليرة إلى أكثر من
 ،%15فيما بلغت فــوائــد ال ـقــروض على
الدوالر .%10
ّ
خطورة هذا األمر تكمن في ما يرتبه من
كلفة على الدين العام ،إذ ارتفعت الفوائد
ع ـلــى أس ـع ــار س ـن ــدات ال ــ«ي ــوروب ــون ــدز»
ن ـق ـط ــة م ـئ ــوي ــة فـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــامل ـي ــة،
م ـ ــا ي ـع ـن ــي أن ـ ـ ــه لـ ـي ــس ه ـ ـنـ ــاك إم ـك ــان ـي ــة
لخفض هــذه الفائدة ،علمًا بــأن محفظة
الـ«يوروبوندز» تبلغ  25مليار دوالر ،أي
ارتفعت بقيمة 250
أن كلفة هذه املحفظة ّ
مـلـيــون دوالر ،وه ــي مــرشـحــة لــارتـفــاع
أكـثــر فــي الـفـتــرة املـقـبـلــة ربـطــا بــالــزيــادة
املرتقبة من الفدرالي األميركي للفوائد
على الدوالر األميركي.
(األخبار)
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محمد عبد الشفيع عيسى *
مــن املـفـيــد كـثـيـرًا تـ ّ
ـأمــل الـتـجــربــة التنموية
الـيــابــانـيــة ،س ــواء مــن مــوقــع الـبــاحــث املهتم
بالشأن الياباني وخاصة في مجال التطور
التكنولوجي ،أم من موقع «شاهد العيان»
امل ـب ــاش ــر م ــن خ ـ ــال ت ـج ــرب ــة ل ـل ـع ـيــش .وق ــد
ُ
ّ
شخصيًا األمرين معًا عبر الزمن في
خبرت
ّ
الخلوص
ما تيسر لنا من فرص .وأمكن لنا ّ
إلى عدد من الحقائق الرئيسية تمثل نوعًا
من التلخيص لخالصات التجربة اليابانية
املعاصرة والتي يمكن أن نوجز أهمها في
ما يأتي.
ً
أوال :ال ـت ـغ ـ ّـرب ش ـبــه ال ـكــامــل لـلـمـجـتـمــع من
خالل تجربة التحديث التنموي على النمط
الغربي ،وخاصة لدى ألجيال الجديدة ،من
حـيــث «تـمـيـيــع» الـهــويــة الـيــابــانـيــة إل ــى حد
كبير .وكما قال لي أحد الشباب في بعض
ضــواحــي مــديـنــة «كــامــا كـ ــورا» :إن ــه لــم يعد
هـنــاك يــابــانــي فــي الـيــابــان س ــوى املـطـبــخ –
نحن فقط نطبخ بالطريقة اليابانية وما
عـ ــدا ذلـ ــك ف ـهــو أم ـي ــرك ــي وغ ــرب ــي .وتـتـمـثــل
الظاهرة املذكورة في:
 1ـ تضاؤل مركز القيم الجماعية التقليدية
فــي العالقات االجتماعية اليومية ،وإن لم
يحدث التدهور بالقدر نفسه في منظومة
األعـ ـم ــال  business systemرب ـم ــا الرت ـب ــاط
ذل ــك بـنـظــام الـعـمــل ال ـصــارم فــي املــؤسـســات
اإلنتاجية.
 2ـ انحدار مكانة العائلة نسبيًا في منظومة
الـتـنـشـئــة االجـتـمــاعـيــة لــأج ـيــال ال ـجــديــدة،
وكوحدة اجتماعية مركزية.
 3ـ بروز ظاهرة «مجتمع االستهالك» للجيل
الجديد ،ولكن هذا اإلنفاق ال يزيد باملعدالت
ال ـتــي تــأمـلـهــا أمـيــركــا لتحفيز الـطـلــب على
االستيراد.
ثانيًا :إن العالقة بأميركا سالح ذو حدين:
فــإن احتالل أميركا لليابان عقب هزيمتها
ّ
ف ــي الـ ـح ــرب وف ـ ــرض م ـع ــاه ــدة سـ ــام مــذلــة
ع ـل ـي ـهــا ،ق ــد س ـم ــح ل ـل ـي ــاب ــان ب ـب ـن ــاء ق ــاع ــدة
اق ـت ـصــاديــة قــويــة ان ـطــاقــا م ــن تـكــريــس كل
امل ـ ـ ـ ــوارد ل ـل ـص ـن ــاع ــات امل ــدنـ ـي ــة و«تـ ــاشـ ــي»
اإلنـفــاق العسكري خــال ربــع الـقــرن التالي
للحرب.
ولكن من جهة ثانية فإن تجربة اليابان في
العالقة الخاصة بأميركا أسفرت  -كما يقال
– عن «عمالق اقتصادي وقزم سياسي» .إن
الخضوع الزائد ألميركا سياسيًا وعسكريًا،
ولـ ـ ــو تـ ـح ــت م ـظ ـل ــة اإلن ـ ـج ـ ــاز االقـ ـتـ ـص ــادي
ومظلة فتح الـســوق األميركية أم ــام السلع
واالس ـت ـث ـم ــارات ال ـيــابــان ـيــة – أفـ ــرز ش ـعــورًا
يــابــانـيــا بـنــوع مــن املـهــانــة الـقــومـيــة .شعور
غير ظاهر ولكنه يعتمل تحت السطح وبني
ثنايا الصدور ،وربما يؤدي إلى ّ
رد فعل ما
في املستقبل.
ثالثًا :إن في التجربة اليابانية ميزة هامة،
من وجهة النظر االجتماعية ،باملقارنة مع
أميركا وأوروب ــا الغربية ،فالدولة مــا تــزال
تلعب دورًا هــامــا فــي الـحـيــاة االجتماعية،
حيث هناك نــوع مــن االستمرارية لنموذج
دولــة الرفاه املنقرضة في أميركا وأوروبــا،
خ ــاص ــة م ــن خـ ــال خ ــدم ــات ص ـح ـيــة عــالـيــة
امل ـس ـتــوى ون ـظ ــام ف ـعــال لـلـتــأمــن الـصـحــي،
وأش ـ ـغـ ــال ع ــام ــة مــرت ـف ـعــة ال ــوتـ ـي ــرة public
.works
ول ـك ــن ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ج ـه ــاز ال ــدول ــة ذو وزن
ث ـق ـيــل ف ــي االق ـت ـص ــاد واإلدارة م ــع تـبــاطــؤ
إيقاع الحركة لدى جهاز اإلدارة العامة مما
يفرض ض ــرورة «إع ــادة الهيكلة» مــن قبيل
تقليص عــدد الـ ــوزارات ،ودمـجـهــا ،وتفعيل
التنسيق بينها.
هذا من جهة ،ومن جهة ثانية فإن عالمات
الركود النسبي التي ألقت بظاللها في عقد
التسعينيات ومـطـلــع األلـفـيــة الـجــديــدة قد
أدت إلى نتائج ما تزال بعض آثارها باقية
بدرجات متفاوتة ومنها:
ـ ـ تباطؤ ّ
نمو (وربـمــا فــي بعض القطاعات
واألح ـيــان «خ ـفــض») النفقات االجتماعية
ال ـع ــام ــة وخ ــاص ــة م ـســاه ـمــة ال ـح ـكــوم ــة فــي
النظام الصحي القومي.
ُ
ـ ـ ارت ـفــاع مـعــدل الـبـطــالــة ،وتـ ــوازن الحكومة
ذلـ ــك االرت ـ ـفـ ــاع ع ــن ط ــري ــق دفـ ــع «األشـ ـغ ــال
العامة ،كما أشرنا.
ورغ ــم أن مـعــدل البطالة مــا ي ــزال منخفضًا
بــامل ـعــايـيــر ال ـعــامل ـيــة وب ــامل ـق ــارن ــة م ــع ال ــدول
الصناعية األخرى ،إال أن آثاره االجتماعية
– وخــاصــة فــي ف ـتــرة ذروة ال ــرك ــود  -كانت

من خالل العمل االبتكاري وبذل الجهد تَحقّق التطور على مقياس «دورة حياة الصناعة» (أ ف ب)

ش ـ ــدي ـ ــدة الـ ـ ـ ـ ـ ــوطء ،ن ـ ـظ ـ ـرًا الرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع وتـ ـي ــرة
االسـتـغـنــاء عــن العمالة فــي األج ــل القصير
واملتوسط ،ونظرًا لتركز عملية االستغناء
(تـحــت مظلة «إعـ ــادة الـهـيـكـلــة») عـلــى كبار
السن من أرباب العائالت ،لتقليل مخصص
األجور في موازنات األعمال.
ً
رابعًا« :النظام بدال من املجتمع» ،ولتفسير
ذلك نشير إلى بعدين:
أ ـ تقدم وتفوق «النظام الياباني» Japanese
 ،systemوالذي وضع في مجال العمل عقب
الـحــرب العاملية الـثــانـيــة ،وأصـبــح نموذجًا
يحتذى للدقة واملوثوقية مما جعل األفراد
يـعـتـمــدون عـلـيــه اع ـت ـمــادًا تــامــا ف ــي تسيير
حياتهم الشخصية والعائلية وعالقاتهم
االجتماعية .ولكن ذلــك أدى تدريجيًا ،إلى
نــوع مــن إح ــال «الـنـظــام» محل «املجتمع»
ّ
أي محل قيم املجتمع األصلية ذات الطابع
الجماعي والقائمة على التشارك والتراحم...
إلخ.
ب ـ ـ ـ ـ ال ـ ـت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــر االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ذو الـ ـط ــاب ــع
«ال ــدرام ــات ـي ـك ــي» ال ـعــاصــف الـ ــذي ألـ ـ ّـم ويـلـ ّـم
بــاملـجـتـمــع الـيــابــانــي بـســرعــة شــديــدة تأكل
األخـضــر واليابس فــي املنظومة التقليدية
للمجتمع.
خــامـســا :تظهر فــي الـيــابــان ،كما فــي سائر
ال ــدول الصناعية لـكــن ربـمــا بــدرجــة أعـلــى،
تلك الظاهرة املعروفة في علم الديموغرافيا
بـهــرم أو شيخوخة الـسـكــان ،حـيــث تتزايد
ّ
و«املعمرين» إلى إجمالي
نسبة كبار السن
حجم السكان .وهــذه فئة تستقطع نصيبًا
عاليًا من اإلنـفــاق الـعــام ،وتستهلك نصيبًا
مرتفعًا نسبيًا مما تم ادخاره سواء االدخار
الشخصي أو االدخار العام (من خالل نظام
التأمني القومي) بينما ال تساهم بطبيعة

الهوية القومية اليابانية
فرضت نفسها على نظام
األعمال واإلدارة

ال ـح ــال ف ــي ق ــوة ال ـع ـمــل .وق ــد بـ ــدأت ال ــدول ــة
ب ــال ـف ـع ــل م ـن ــذ ع ـق ــدي ــن ت ـق ــري ـب ــا ف ــي خـفــض
مساهماتها ولــو بنسب طفيفة فــي بعض
األنظمة املوجهة لرعاية كبار السن.
س ـ ــادس ـ ــا :إن عـ ـ ــدم الـ ـتـ ـك ــاف ــؤ ف ـ ــي ال ـع ــاق ــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ــن الـ ـي ــاب ــان وأمـ ـي ــرك ــا سـمــح
لــأم ـيــرك ـيــن ب ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى م ـع ـلــومــات
وفيرة عن االقتصاد الياباني وخاصة من
حيث أسرار نظام االبتكار الياباني ،ونظام
العمل في الشركات أكثر مما يحصل عليه
اليابانيون مــن أمـيــركــا ،مــن خــال البحوث
املشتركة بني أفراد الهيئة العلمية والبحثية
بني الطرفني منذ الثمانينيات .وقــد أسهم
ذلك في إحــداث «ثغرة انكشاف» لالقتصاد
الياباني ،وأسهم بالتالي في إحداث التفوق
التدريجي لألميركيني على اليابانيني في
س ـب ــاق امل ـي ــزة ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ،م ــع ح ـل ــول عقد
الـتـسـعـيـنـيــات ،أو تــآكــل امل ـي ــزة الـتـنــافـسـيــة
اليابانية تدريجيًا.
سابعًا :مــن السمات املتأصلة فــي التجربة
ال ـيــابــان ـيــة ب ـعــد الـ ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـثــان ـيــة،
ال ـت ــي أس ـف ــرت ع ــن نـفـسـهــا ف ــي مــرح ـلــة «مــا
بـعــد االق ـت ـصــاد ال ـ ـف ـقــاعــي» ،أي مـنــذ أوائ ــل
التسعينيات ،هي الهشاشة املالية financial
 fragilityوخاصة ضعف النظام املصرفي،
والتوسع في القروض السهلة التي تحولت
إل ـ ــى ق ـ ــروض ردي ـ ـئـ ــة ،وخـ ــاصـ ــة مـ ــع ات ـب ــاع
«سياسة خفض سعر الفائدة».

في التطور التكنولوجي واالبتكاري
نلخص أبرز معالم هذه التجربة في النقاط
اآلتية )1( :فهمت اليابان ،منذ بدء التنمية
ال ـس ــري ـع ــة ف ــي ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات سـ ـ ّـر ال ـت ـقــدم
االق ـت ـصــادي الــرأسـمــالــي ،وه ــو الـعـمــل على
كسب ميزة اضافية ضد املنافسني اآلخرين
 Rivalsأي تحقيق ميزة إضافية في سباق
املنافسة بني املنشآت املنتمية لعدة دول –
وهذه هي «امليزة التنافسية».
ولــذلــك فـهــم الـتـطــور االق ـت ـصــادي الـيــابــانــي
على أنه تطور  evolutionعلى مدارج النمو
الصناعي ،بركوب موجة التطور الصناعي
درجـ ــة درج ـ ــة ،واالرتـ ـف ــاع عـلـيـهــا م ــن خــال
تحقيق «ابتكارات» متواصلة .ولذلك تفوقت
الـيــابــان فــي املـنـســوجــات وآالت تصنيعها
ف ــي الـخـمـسـيـنـيــات ،ث ــم ف ــي االل ـك ـتــرون ـيــات
االس ـت ـه ــاك ـي ــة (ف ـ ــي ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات) ثـ ــم فــي
أش ـب ــاه امل ــوص ــات وال ــدوائ ــر املـتـكــامـلــة في

السبعينيات وأوائل الثمانينيات – ومعها
السيارات ،والهندسة الكهربائية (صناعة
األجهزة الكهربائية) والصلب وبناء السفن
– وصناعة آالت الورش.
إن ت ــأس ـي ــس مـ ـي ــزة ت ـن ــاف ـس ـي ــة وم ــواص ـل ــة
تنميتها ،باالبتكار املتصل ،هو سر التقدم
االقتصادي الياباني.
( )2ع ــرف ــت الـ ـي ــاب ــان أن ت ـح ـق ـيــق ال ـت ـف ــوق
االقتصادي املـقــارن على املنافسني يتطلب
بناء استراتيجية للصمود ثم النجاح في
التنافس (استراتيجية تنافسية) ،ومن أهم
أدوات ـ ـهـ ــا :س ـيــاســة أو مـجـمــوعــة سـيــاســات
خ ــاص ــة م ــرت ـب ـط ــة لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة،
واعتمد ذلك ،كما أشرنا آنفًا ،على جناحني:
أ ـ ـ ـ ال ـس ـيــاســة ال ـع ــام ــة  Public Policyالـتــي
تولت صياغتها واالش ــراف على تطبيقها
واملـســاهـمــة فــي تنفيذها عــدد مــن األجـهــزة
الحكومية الرئيسية فــي مقدمتها :وزارة
التجارة والصناعة الدولية (ميتي )MITI
والـ ـت ــي ل ـع ـبــت دورًا ارشـ ــاديـ ــا رئ ـي ـس ـيــا في
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات،
مـ ــن خ ـ ــال مـ ـم ــارس ــة االرشـ ـ ـ ـ ــاد  -ال ـق ـي ــادي
(إذ صـ ــح ه ـ ــذا ال ـت ـع ـب ـي ــر)  guidanceإزاء
بـقـيــة أج ـهــزة ال ــدول ــة وإزاء ق ـطــاع األع ـمــال،
وخاصة من خــال توجهات تطوير املنتج
وتطوير العمليات االنتاجية ،والدعم املالي
ال ـح ـكــومــي ،وال ـت ــوزي ــع ال ـق ـطــاعــي للتمويل
املصرفي ،وفتح قنوات التصدير والتسويق،
والـتـفــاوض مــع الحكومات االجنبية حول
التجارة واالستثمار وخاصة في أميركا.
ويــاحــظ أن دور «مـيـتــي» حــالـيــا ينحصر
بدرجة عالية في كونها «مجمع املعلومات»
ح ـ ـ ــول الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة ال ـي ــاب ــانـ ـي ــة
والدولية – وتمارس تأثيرها على الحكومة
والشركات اعتمادًا على هذه امليزة.
وه ـنــاك أيـضــا وكــالــة الـعـلــم والتكنولوجيا
 STAووزارة الـتـعـلـيــم والـثـقــافــة والـشـبــاب
والــريــاضــة ،مــن خــال عالقتها التشريعية
بالجامعات ،إلى غير ذلك.
وهـنــاك أداة أخ ــرى ملـمــارســة نـفــوذ «ميتى»
(باملشاركة أحيانًا مع  )STAوهي إقامة – ثم
االشراف على – مراكز للتفوق التكنولوجي.
ف ـه ـن ــاك «وكـ ــالـ ــة ال ـع ـل ــم وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا –
الصناعية» التابعة لــ«ميتي» والتي تشرف
ع ـلــى م ــراك ــز أو م ـعــامــل ال ـب ـح ــوث الـقــومـيــة
 ،National Research Laboratoriesوخاصة
فــي مــديـنــة الـعـلــوم – تـســوكــوبــا  -أم ــا STA
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ف ـت ـشــرف ع ـلــى م ــراك ــز ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي في
قـطــاعــات الـعـلــم األســاس ـيــة Basic Science
وخاصة الطاقة النووية والشمسية ...إلخ.
إن صياغة السياسة الـعــامــة ،بتوجهاتها،
وأدوات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق
االسـتــراتـيـجـيــة الـتـنــافـسـيــة بــاملـعـنــى ال ــذي
ذكرناه – هو الجناح األول.
ب ـ ـ ـ ب ـن ــاء ق ـ ــدرات تـكـنــولــوجـيــة ل ــدى قـطــاع
األعمال ،من خالل :مرافق للبحث والتطوير
في الشركات  ،Corporate R & Dوتشجيع
التعلم من خالل املمارسة وطريقة املحاولة
والخطأ  Trial & Errorوتشجيع املنشآت
الصغيرة كثيفة البحث والـتـطــويــر ،وذات
النشاط في االختراع  inventionوالتي تقوم
بترخيص اخـتــراعــاتـهــا للمنشآت الكبيرة
لـ ـق ــاء ج ـن ــي ثـ ـم ــرة اخ ـت ــراع ـه ــا ب ـف ـعــل ن ـظــام
الـتـمـلــك  ،appropriationوت ـق ــوم ال ـشــركــات
الكبيرة بتحويل االختراع إلى ابتكارات من
خــال تجيير االخـتــراع واالبتكار ونقله أو
نشره إلى املستخدم النهائي .Diffusion
وبناء على هذين الجناحني ،قــام ما سماه
فريق من الباحثني في التكنولوجيا ببناء
تصور مفهومي لنظام وطني لالبتكار أو
ربما بتعبير أعــم ولعله أحسن :املنظومةالوطنية لالبتكار.
إن منظومة االبتكار الوطنية بهذا املعنى
ه ــي ت ـج ـس ـيــد مل ـق ــول ــة امل ـف ـك ــر االقـ ـتـ ـص ــادي،
وأش ـه ــر م ــن نـظــر لـلـمـيــزة الـتـنــافـسـيــة (وإن
لــم يـكــن أقــدرهــم أو أهـمـهــم) مــايـكــل بــورتــر،
صــاحــب ك ـتــاب Comparative Advantage
 .of Nationsوفـحــوى هــذه املقولة أن كسب
املـ ـنـ ـش ــآت ملـ ـي ــزة ت ـنــاف ـس ـيــة ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
ال ــدول ــي يـعـتـمــد ع ـلــى ب ـن ــاء ق ــاع ــدة قــومـيــة
تسمح بتطوير قطاعات فــي الــداخــل تملك

أميركا فهمت قواعد
اللعبة التي سبق أن
طبّقتها اليابان
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شذرات
الدولة فيها ميزة تنافسية باملعنى الكامل
ملـصــادر هــذه املـيــزة والـتــي لــم تعد تقتصر
– كـمــا ك ــان عـلـيــه ال ـح ــال ف ــي نـظــريــة املـيــزة
املقارنة – على معطيات عوامل االنتاج ،بل
تشمل عوامل أخرى :الطلب وهيكل السوق
وسياسة الحكومة والبيئة الدولية بها.
إن النقطتني الـســابـقـتــن (ف ـهــم ســر الـتـقــدم
االقـ ـتـ ـص ــادي ك ـت ـطــور ع ـلــى م ـق ـيــاس Scale
الـتـنــافــس بــن املـنـشــآت فــي مختلف ال ــدول
 +بناء قــاعــدة قومية للتقدم التكنولوجي
من خالل السـياسة العامة ومرافق ونشاط
الشركات) تمثالن أهمية «دور الدولة» في
التجربة اليابانية؛ وهــذا أمر بالغ األهمية
يـضــع تـجــربــة ال ـيــابــان عـلــى امل ـحــك ،ويبطل
بعض املزاعم حول امكانية التقدم من دون
دور فعال ،قومي وقوي ،للدولة .وباملناسبة
فقد تكرر ذلــك (أي دور الــدولــة) في تجارب
دول شـ ــرق آس ـي ــا ال ـت ــي ت ـلــت ال ـي ــاب ــان late
 comersوخــاصــة الـصــن ودول فــي الـشــرق
األقصى ثم جنوب شرق آسيا.
( )3إن الـهــويــة الـقــومـيــة الـيــابــانـيــة فرضت
نفسها على نظام األعمال واالدارة في فترة
تـقــدم املـيــزة التنافسية (مــن الخمسينيات
إلـ ـ ــى نـ ـه ــاي ــة ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات) ب ـح ـي ــث نـشــأ
م ــا أسـ ـم ــاه ب ـع ــض ال ـب ــاح ـث ــن «فـ ــن االدارة
اليابانية» .وانتشر هــوس تمجيد اليابان
 ،Japano Phobiaكما تمثل فــي كـتــاب «إزرا
باوند» (اليابان – الدولة رقم  )1في مطلع
ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات .وذلـ ـ ــك رغـ ــم م ــا ي ـح ــدث مــن
تـمـيـيــع وط ـم ــس لـلـهــويــة ال ـيــابــان ـيــة حــالـيــا
بفعل تسارع عملية «التغريب» واألمركة.
( )4تتمثل العبقرية اليابانية في اكتساب
املـصــدر الـكــامــن الرئيسي مـيــزة التنافسية
وهـ ـ ــو ال ـع ـم ــل ثـ ــم الـ ـعـ ـم ــل ،س ـ ـ ــواء بــامل ـع ـنــى
االقتصادي العام  laborأو باملعنى التقني
الضيق( :الشغل)  workأي بذل الجهد.
إنـ ـ ــه مـ ــن خـ ـ ــال الـ ـعـ ـم ــل االب ـ ـت ـ ـكـ ــاري وبـ ــذل
ال ـج ـه ــد (ب ـ ــذل ال ـج ـه ــد ب ــوت ـي ــرة م ـت ـســارعــة
ولوقت ممتد على مستوى حياة الشخص
وامل ـن ـش ــأة) تـحـقــق ال ـت ـطــور ال ـيــابــانــي على
مقياس «دورة حياة الصناعة» حيث ركبت
في بــادئ األمــر صناعات ناضجة Mature
ف ــي الـخـمـسـيـنـيــات ،وخ ــاص ــة املـنـســوجــات
واملــابــس ،ولـكــن طــورت فيها وفــي آالتـهــا،
انـطــاقــا مــن عملية الـتـقـلـيــد حـتــى وصلت
ال ــى وض ــع بـصـمـتـهــا ال ـخــاصــة بــالـتـجــديــد
وح ـق ـق ــت مــوق ـع ـهــا الـ ـخ ــاص ف ــي امل ـنــاف ـســة
ال ــدولـ ـي ــة – ثـ ــم ان ـت ـق ـل ــت فـ ــي ال ـس ـت ـي ـن ـيــات
والسبعينيات الى صناعات بازغة ونامية
وخ ــاص ــة الـ ـسـ ـي ــارات والـ ــدوائـ ــر املـتـكــامـلــة
واألجهزة الكهربائية – ومن خالل االبتكار
تمكنت مــن تحقيق مـكــاســب عــالـيــة ،وذلــك
مـ ــن بـ ــاطـ ــن «ج ـ ـنـ ــي ث ـ ـمـ ــرة ريـ ـ ـ ــوع اح ـت ـك ــار
الـقـلــة» ،كما يـقــول دعــاة «نظرية السياسة
االستراتيجية في التجارة».
( )5يتبقى من إيجابيات التقدم االقتصادي
الياباني أمران:
أـ ـ ارتفاع امليل لــادخــار :إذ يدخر الفرد من
دخله الشخصي في قنوات متعددة (ودائع
مصرفية ،ودائع توفير البريد ،مشاركة في
محافظ شركات استثمار األموال ...الخ).
ب ـ ـ املــوازنــة بــن الشغل  workوبــن قضاء
وق ــت ال ـفــراغ  leisureأو ال ـتــرويــح ،وخــاصــة
فــي السنوات األخـيــرة .فبقدر مــا أن الشغل
مـ ـ ـق ـ ــدس ،ف ـ ـ ــإن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــازة مـ ـق ــدس ــة أحـ ـي ــان ــا
ب ـق ـض ــائ ـه ــا إمـ ـ ــا فـ ــي داخ ـ ـ ــل الـ ـي ــاب ــان وإمـ ــا
خارجها.

من االزدهار إلى األزمة

ّ
أملـ ـ ــت ب ــاالق ـت ـص ــاد ال ـي ــاب ــان ــي فـ ــي ال ـن ـصــف
ال ـثــانــي م ــن الـتـسـعـيـنـيــات وأوائ ـ ــل األلـفـيــة،
أزمــة ركــوديــة مع انتشار وتغلغل الظواهر
املصاحبة ملــا يسمى باالقتصاد الفقاعي،
بفعل تعلظم األنشطة الهامشية بعيدًا عن
عـمـلـيــة الـتـعـمـيــق الـتـكـنــولــوجــي املـتــواصــل
وامـ ـت ــداد ظـلــه االب ـت ـك ــاري واإلبـ ــداعـ ــي .وقــد
بقيت بعض عالمات هذه األزمة باقية حتى
اآلن.
وأم ـ ـ ــا عـ ــن أس ـ ـبـ ــاب األزم ـ ـ ـ ــة ف ـت ـت ـف ــق مـعـظــم
التحليالت على أنها تتمثل فــي انخفاض
مستوى الطلب االستهالكي واالستثماري.
ويميل بعض الباحثني إلــى التركيز على
نقص اإلنفاق االستثماري بالذات.
وق ــد ات ـج ـهــت ال ـح ـكــومــة بــال ـف ـعــل آن ـئ ــذ إلــى
ترجيح املدخل املركب للطلب (االستهالكي
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري) .امل ــدخ ــل «ال ـك ـي ـن ــزي» ومــا
ب ـ ـعـ ــد «ال ـ ـك ـ ـي ـ ـن ـ ــزي» ،ولـ ـ ــذلـ ـ ــك ركـ ـ ـ ـ ــزت ع ـلــى

ح ـقــن ال ـق ـطــاعــن االن ـت ــاج ــي واالس ـت ـهــاكــي
بــاإلنـفــاق الحكومي مــن خــال الـتــوســع في
مـشــروعــات األشـغــال الـعــامــة ،ودع ــم البنوك
ذات «الـقــروض الــرديـئــة» ،ومواصلة تعزيز
ال ـن ـف ـقــات االج ـت ـمــاع ـيــة وخ ــاص ــة ف ــي مـجــال
التعليم.
وإنـنــا فــي الحقيقة ال نستبعد هــذا السبب
(أي انخفاض مستوى الطلب) ولكنا نــراه
السبب الظاهر فقط ،أما السبب الكامن فهو
تآكل التنافسية اليابانية التي قــام عليها
الـتـقــدم االقـتـصــادي – التكنولوجي ،وذلــك
في مواجهة الشركات األميركية بالتحديد.
إن تــآكــل الـتـنــافـسـيــة يـ ــؤدي إل ــى مــزيــج من
األث ــر املــوضــوعــي واألث ــر الـنـفـســي .ويتمثل
األثر املوضوعي في نقص مستوى الربحية
الـتــي تجنيها الـشــركــات – أو الـتــي تعودت
أن تجنيها – مــن ري ــوع اح ـت ـكــار الـقـلــة في
الـصـنــاعــات الـتــي أخ ــذت تمر ب ــدورة املنتج
في السبعينيات الــى الثمانينيات ومطلع
التسعينيات (إذا استعرنا تعبيرات نموذج
دورة حياة الصناعة واملنتج industry life
.)–cycle Model
وأمـ ـ ـ ـ ــا األثـ ـ ـ ـ ــر اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،األثـ ـ ـ ـ ــر الـ ـنـ ـفـ ـس ــي (=
السيكولوجي) فيتمثل في نوع من الشعور
بنقص «الــدافـعـيــة» وم ــن ثــم الـحــركـيــة على
مستوى إدارات الشركات وقيادات أو رؤساء
العمال وقيادات العمل مما يؤدي إلى نقص
مستوى الطاقة االنتاجية املستغلة.
ويــرجــع تــآكــل التنافسية – إذا استخدمنا
أيـ ـض ــا ت ـع ـب ـي ــرات «دورة الـ ـحـ ـي ــاة» – إل ــى
ّ
أن ال ـص ـنــاعــات الــرئـيـسـيــة وال ـت ــي اعـتـمــدت
عليها اليابان في بناء ميزتها التنافسية،
أصبحت منذ أوائل التسعينيات تمر بدورة
ال ـن ـضــج أو ال ـك ـهــولــة ح ـيــث ت ـض ـيــق فــرص
تمييز املـنـتـجــات أو ال ـت ـنــوع  diversityأي
تضيق فــرص االبتكار التكنولوجي ،ويقل
الـطـلــب عـلـيـهــا وتــرت ـفــع ال ـت ـك ـل ـفــة ...وم ــن ثم
ينخفض مستوى الربحية.
أما أميركا ففهمت قواعد اللعبة التي سبق
أن طـبـقـتـهــا الـ ـي ــاب ــان ،فــرك ـبــت – وخــاصــة
ف ــي ع ـه ــد ك ـل ـي ـن ـتــون – م ــوج ــة ال ـص ـنــاعــات
ال ـ ـنـ ــام ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،وه ـ ـ ـ ــي ص ـ ـنـ ــاعـ ــات
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـعــال ـيــة أو «ال ـه ــاي ت ــك» –
وخاصة تكنولوجيا املعلومات (االنترنت،
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة االل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ،واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
الـتـكـنــولــوجـيــا امل ـع ـلــومــات ـيــة ف ــي قـطــاعــات
الخدمات خاصة االتصاالت والتعليم وفي
قطاعات االنتاج أيضًا خاصة الحاسبات)
ثـ ــم ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـح ـي ــوي ــة – وخ ــاص ــة
ت ـط ـب ـي ـق ــات ـه ــا ال ـ ــدوائـ ـ ـي ـ ــة ،بـ ــاالضـ ــافـ ــة إل ــى
التكنولوجيا الخضراء.
وق ــد ت ــأخ ــرت ال ـيــابــان فـتـخـلـفــت ع ــن الــركــب
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ـم ـس ــاف ــة يـ ـق ــدره ــا ال ـب ــاح ـث ــون
ت ـ ـقـ ــديـ ــرات ش ـ ـتـ ــى ،ولـ ـ ـ ــذا ت ـ ـحـ ــاول الـ ـي ــاب ــان
بمختلف الـسـبــل اآلن أن تحقق «الـلـحــاق»
– الـلـحــاق بــآفــاق الـصـنــاعــات الـنــامـيــة ذات
االمكانية التنافسية األعلى ،وهو ما يمكن
أن ن ـس ـم ـيــه ب ــال ـل ـح ــاق الـ ـث ــال ــث ،إذ يـسـبـقــه
لـ ـح ــاق ــان :ل ـح ــاق «املـ ـيـ ـج ــي» ،أواخ ـ ـ ــر ال ـق ــرن
املــاضــي وأوائـ ــل ال ـقــرن الـحــالــي ،ول ـحــاق ما
بعد الحرب العاملية الثانية (مرحلة التنمية
السريعة حتى مطلع السبعينيات).
إن أزم ـ ـ ــة ال ـ ــرك ـ ــود وم ـ ـحـ ــاولـ ــة م ـعــال ـج ـت ـهــا
بــاإلنـفــاق ال ـعــام ،تلخصها مقولة يمكن أن
أصــوغـهــا عـلــى الـنـحــو الـتــالــي :حـلــول كينز
محل شومبيتر.
لـقــد ك ــان شومبيتر (رائ ــد نـظــريــة االبـتـكــار
ف ــي ال ـن ـمــوذج ال ـن ـظــري لـلـتـقــدم الــرأسـمــالــي
ف ــي ال ـث ــاث ـي ـن ـي ــات واألربـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات) يـمـثــل
َ
َعلم الفكر االقتصادي الياباني الـبــارز في
ُ
السبعينيات والثمانينيات؛ ولكن مذ أخذ
شـبــح ال ــرك ــود يـخـ ّـيــم عـلــى ال ـيــابــان ،أصـبــح
كينز (داع ـيــة اإلن ـفــاق ال ـعــام لـعــاج الــركــود
والبطالة) هو سيد املوقف .وأصبح تحفيز
االس ـت ـث ـم ــار الـ ـخ ــاص بـ ــالـ ــذات ه ــو املـطـلــب
الحقيقي لتحفيز االق ـت ـصــاد كـكــل (اقـتـفـ ً
ـاء
ْ
ألثـ ــر أتـ ـب ــاع كـيـنــز  Post-Keynesiansمثل
هارود – دومار).
 ...من االزده ــار إلــى األزمــة إذن ،ثم معاودة
الـتـعــافــي خ ــال الـسـنــوات األخ ـي ــرة .مسيرة
ثـ ــريـ ــة ب ــالـ ـخـ ـب ــرات ال ـث ـم ـي ـن ــة وبـ ـ ــالـ ـ ــدروس
املـ ـسـ ـتـ ـف ــادة ،ف ـك ـيــف ي ـم ـكــن أن ي ـف ـيــد مـنـهــا
العرب؟ هذا ما سنعالجه في الجزء الثاني
من هذه الدراسة املوجزة.
* أستاذ في معهد التخطيط القومي ـ القاهرة

عن أمل ديبو
زياد منى
ّ
صيتهن ،الطيب الجميل ،يصلك
صيتهم ،أو
هناك أناس ِ
من أصدقاء فتتمنى لقاءهم ولقاءهن .وإذا كنت محظوظًا
حقًا ،فــإن حياتك ت ــزداد ث ـ ً
ـراء بلقائهم .وعندما تلقاهم
ّ
وتـتـعــرف إليهم على نحو أق ــرب ،يتبي لــك أن الكلمات
الطيبة التي سمعتها عنهن وعنهم ،على كثرتها ،هي
دون الحقيقة .الحقيقة املادية واملعنوية ،حقيقة الحضور،
دومًا أجمل.
وهكذا الحال مع أمــل ديبو الصديقة العزيزة ،والسيدة
املتواضعة والناشطة في مجاالت حقوق
الفاضلة والعاملة
ّ
املرأة [والرجل] التي ال تكل وال تتعب والتي لم تتوان يومًا
ُ
ّ
بالتعرف
حظيت
عن مساعدة من يحتاج إليها ،والتي
ُ
حضرت إلــى بــاد الشام قبل نحو عقدين
إليها عندما
من الزمن.
كــل مــن ع ــرف الــراحـلــة الـعــزيــزة يعلم أن مــركــز حياتها
مساعدة الغير ،والــدفــاع عن املظلومني ،ســواء من خالل
املؤتمرات الكثيرة التي كانت تحضرها في مختلف أنحاء
الـعــالــم ،أو مــن خــال عالقاتها الشخصية واملجتمعية
واالجتماعية.
هاتفها الشخصي لــم تغلقه يــومــا ،حتى عندما كانت
تقيم خارج لبنان ،لعلمها بأن ثمة محتاجًا لنصيحة أو
لــرأي سيتصل بها .املكاملات اآلتية إليها كانت تتدافع
على خــط هاتفها الشخصي ،حتى كــان مــن الصعوبة
أن تنهي جملة واحدة عندما تكون في رفقتها؛ هذا دفع
الصديقة العزيزة الفاضلة ،ديانا منصور ،التي عرفتني
مشكورة على أمل ديبو ،إلى القول ،ممازحة ،عندما كنا
نسير ثالثتنا فــي مـعــرض بـيــروت الــدولــي للكتاب :إن
أردت التكلم مع أمل ديبو عليك أن تتصل بها!
تــواصـلــي مــع الـعــزيــزة أمــل ديـبــو كــان مــن دون انقطاع،
ولـقــاءاتـنــا اسـتـمــرت مــا سمح لنا الــوقــت .الحـظـ ُـت دومــا
أنــي لم أسمعها تشكو أمــورًا شخصية .حياتها كانت
موقوفة للصديقات والزميالت والزمالء ،كلما كانوا في
حاجة إلى رأيها أو مساعدة منها .فكلما التقينا كانت
تخبرني عــن مـشــاكــل ه ــذه الـسـيــدة أو تـلــك ،وأحــوالـهــا،
وقلقها عليها.
شكواها وقلقها الدائم كان أيضًا على لبنان وعلى العرب،
وفي القلب منهم فلسطني وأهلها املظلومني الشجعان.
كثيرًا ما كانت تتحدث عن إقامتها الوظيفية القصيرة
فــي ال ـع ــراقّ ،
فتعبر عــن مـشــاعــرهــا الـخــاصــة تـجــاه أهــل
تلك البالد املنكوبة .كانت تقول دومــا :إنهم شعب طيب
وخلوق وشهم .حنينها إلى تلك البالد واأليام كان دائمًا.
وكانت ّ
تكن ملدينة طرابلس محبة خاصة .رافقتها أكثر
مــن م ــرة فــي جــولــة داخ ــل املــديـنــة ،فـكــانــت تعرفني على
مـعــاملـهــا الـحـضــاريــة والـتــاريـخـيــة .كــانــت ت ـقــول ف ـخــورة:
شايف ،الجامع حد الكنيسة ،الحيط بالحيط!
وكانت تتحدث دومًا عن طالبها في الجامعة األميركية،
فيشعر السامع بأنها ال ّ
تدرس في الجامعة فقط وإنما
تـعـيــش الــوظـيـفــة .كــانــت مـنــدمـجــة فــي عملها التعليمي
األكــادي ـمــي وال ـتــربــوي إل ــى درج ــة ت ـج ــاوزت مهمة إلـقــاء
املـ ـح ــاض ــرات أو إدارة «ال ـس ـي ـم ـي ـن ــارات» والـ ـ ـح ـ ــوارات
والنقاشات األكاديمية.
ع ــادة مــا كـنــت أستقبلها وه ــي خــارجــة مــن عملها في
الجامعة األميركية ،متأخرة عن موعدنا ألن هذا الطالب
أو تـلــك الـطــالـبــة اسـتــوقـفـتـهــا ل ـطــرح أسـئـلــة إضــاف ـيــة أو
الستشارة خاصة .وقت أمل ديبو لم يكن ملكها ،وإنما
ملك من أحبوها وأحبتهم .وقلب أمل ديبو كان متسعًا
لكل من سعى إليه .محبتها كانت غامرة ،وكانت تنشرها
دومــا ،كما حديثها العذب ولغتها الراقية ،مثلها ،ومثل
جمالها.
ال أكـتــب عــن أم ــل ديـبــو مــرثـيــة ألنـهــا حــاضــرة أب ـ ـدًا ،في
ذك ــري ــات األح ـبــة واألص ــدق ــاء .ال ـعــزيــزة ال ـتــي رح ـلــت ،لم
ترحل ،بل باقية وال تزال ،نحن محبوها .إنها باقية بيننا
ومعنا ،ما دمنا...
أمل ديبو انتقلت من شكل حياة إلى حيوات كثيرة أخرى،
منها واح ــدة مــع الـصــالـحــات والـصــالـحــن ،والـقــديـســات
والقديسني.
سالم عليك أيتها الصديقة العزيزة ،وسالم منك وسالم
لك.
وإلى لقاء.
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دراسة

رهف الجندي تعلّم اآللة ما
المتناه
يحتوي العالم على عدد
ٍ
من المعارف والبيانات المهمة وغير
المهمة ،لكن البشر يمتلكون مساحة
محدودة في ذاكرتهم لتخزين هذه
المعارف .لمواكبة هذه األحداث،
كان ال بد لنظامنا التعليمي البيولوجي
من أن يتطور ،فالبشر يملكون
قدرة مهمة جدًا على تحديث
معارفهم وذكرياتهم بشكل يومي
بمعلومات وبيانات جديدة ،وتحديد
المعارف األكثر أهمية لالحتفاظ بها
في الدماغ واستبدال المعارف غير
المهمة بمعلومات جديدة؛ نتحدث
التذكر والنسيان .ميزة
هنا عن ميزة ّ
ستنتقل إلى اآلالت وبرامج الذكاء
االصطناعي ،ما سيساهم بشكل كبير
في تحسين تفاعل هذه اآلالت مع
البشر ويزيد من فعاليتها ،إذ نجحت
طالبة الدكتوراه في مجال الرؤية
الحاسوبية وتع ّلم اآللة في جامعة
لوفين في بلجيكا ،السورية ابنة الـ 29
عامًا ،رهف الجندي ،في تعليم اآللة ما
(ال) يجب أن ُينسى

اآلل ـ ــة م ـثــل اإلنـ ـس ــان لــدي ـهــا مـســاحــة
م ـح ــدودة ف ــي ال ــذاك ــرة ،لـكـنـهــا ،على
ع ـكــس اإلنـ ـس ــان ،تـتـعــامــل مـعـهــا من
خ ــال اس ـت ـبــدال املـعـلــومــات القديمة
ب ــأخ ــرى ج ــدي ــدة ،ب ـغــض ال ـن ـظــر عن
أهـمـيــة املـعـلــومــات املـسـتـبــدلــة ،إذ لم

ي ـك ــن هـ ـن ــاك ت ـق ـن ـيــة م ــوث ــوق ــة يـمـكــن
اع ـت ـم ــاده ــا ل ـج ـعــل اآلالت ت ـح ــدد ما
تنسى وما تتذكر .وعليه ،فإن النهج
ّ
ّ
الذي يتبعه البشر ليتعلموا وينسوا
ّ
وي ـ ـتـ ــذكـ ــروا ي ـم ـك ــن أن يـ ـط ــب ــق عـلــى
ال ـش ـب ـكــات الـعـصـبـيــة االصـطـنــاعـيــة

أيـضــا وهــو مــا أثبتته ومــا قــامــت به
الجندي في ورقتها البحثية.

كيف ننسى؟
ت ــرتـ ـك ــز ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة الـ ـح ــديـ ـث ــة ال ـت ــي
أعــدتـهــا الـجـنــدي بـمـشــاركــة باحثني

فــي فــريــق فايسبوك ألبـحــاث الــذكــاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي وفـ ــريـ ــق مـ ــن جــام ـعــة
ل ـ ــوف ـ ــن ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان "الـ ـتـ ـش ــاب ــك
العصبي إلدراك الذاكرة :تعلم ما (ال)
ُي ـن ـس ــى"Memory Aware Synapses:
 ،Learning what (not) to forgetعلى

ما (ال) ُينسى قد يختلف من
شخص الى آخر اعتمادًا على
السياق الذي يتم استخدامه

أمن

شبكة  :Torبعيدًا عن أعين الرقابة
كل شيء نقوم به على شبكة اإلنترنت
م ــراق ــب .ك ــل ال ـص ـف ـحــات ال ـتــي زرنــاهــا
ونــزورهــا يمكن تتبعها .بياناتنا قد
ُ
تستخدم لبيعنا منتجًا مــا مــن خالل
رصــد مــا نحب ومــا نــزور ومــا نشارك
وم ـ ـ ــا ن ـك ـت ــب وم ـ ـ ــا ن ـب ـح ــث عـ ـن ــه ع ـلــى
ُ
شبكة اإلنترنت ،وقد تستخدم ملعرفة
أس ــرار مــن نتواصل معهم ومراقبتنا
وال ـت ـن ـصــت عـلـيـنــا وت ـح ــدي ــد مــوقـعـنــا
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى امل ـع ـل ــوم ــات وح ـتــى
اب ـتــزازنــا .لــذلــك الـحـفــاظ عـلــى الـحــريــة
الشخصية والحقوق املدنية األساسية
عـ ـ ـب ـ ــر ش ـ ـب ـ ـكـ ــة اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت وح ـ ـمـ ــايـ ــة
الـخـصــوصـيــة وك ـبــح ال ــرق ــاب ــة ،تعتبر
حـقــوقــا أســاسـيــة لجميع مستخدمي
الشبكة وهو ما يمكن تحقيق جزء منه
مع شبكة  ،Torمجانًا.

ما هي شبكة Tor؟

ّ
تعرف منظمة  ،The Tor Projectوهي
املـنـظـمــة امل ـس ــؤول ــة ع ــن ال ـح ـفــاظ على

بــرمـجـيــات الـشـبـكــة ،شبكة  Torبأنها
مـجـمــوعــة مــن ال ـخ ــوادم ال ـتــي يــديــرهــا
مـتـطــوعــون وتـسـمــح لـلـنــاس بتحسني
خصوصيتهم وأمنهم على اإلنترنت.
يستخدم مستخدمو  Torهذه الشبكة
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ب ـس ـل ـس ـل ــة مــن
ً
ال ــرواب ــط االف ـتــراض ـيــة ب ــدال مــن إج ــراء
اتصال مباشر ،مما يسمح للمنظمات
واألفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد عـ ـل ــى ح ـ ــد س ـ ـ ـ ــواء ب ـت ـب ــادل
املـعـلــومــات عـبــر الـشـبـكــات الـعــامــة من
دون امل ـســاس بخصوصيتهم .وعلى
نـفــس املـ ـن ــوال ،يـعـتـبــر  Torكــذلــك أداة
فعالة إلبطال الرقابة على املعلومات
إذ يسمح للمستخدمني بالوصول إلى
وجهات أو محتويات محجوبة.

لماذا يجب أن نستخدم Tor؟
استخدام  Torيحمي املستخدمني ضد
شكل مشترك من الرقابة على اإلنترنت
املعروفة باسم "تحليل حركة املــرور".
ويمكن استخدام تحليل حركة املــرور

لالستدالل على من يتكلم مع من عبر
شبكة عامة .إن معرفة مصدر ووجهة
ح ــرك ــة املـ ـ ـ ــرور ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت تـتـيــح
لــآخــريــن تتبع سلوكك واهتماماتك،
كـيــف؟ تـحـتــوي رزم بـيــانــات اإلنـتــرنــت
على جــزأيــن :حمولة بـيــانــات وعـنــوان
( )headerيستخدم لتوجيه الــرســالــة.

حمولة البيانات هــي مــا يتم إرســالــه،
ســواء كانت رسالة بريد إلكتروني أو
صـفـحــة وي ــب أو م ـلــف ص ــوت ــي .حتى
لو قمت بتشفير حمولة البيانات في
االت ـص ــاالت ال ـخــاصــة ب ــك ،ف ــإن تحليل
حركة املــرور ال يزال يكشف عن الكثير
مــن مــا يـقــوم بــه املـسـتـخــدم ،ورب ـمــا ،ما

تـقــولــه وذل ــك ألن ــه يــركــز عـلــى الـعـنــوان
الذي يكشف املصدر والوجهة والحجم
والتوقيت والبروتوكول....
يستخدم األف ــراد  Torللتأكد مــن عدم
ت ـت ـب ـع ـهــم بـ ــن امل ـ ــواق ـ ــع أو ل ــات ـص ــال
بـمــواقــع األخ ـبــار أو خــدمــات املــراسـلــة
ال ـفــوريــة عـنــدمــا يـتــم حـظــرهــا مــن قبل
م ـ ـ ــزودي خ ــدم ــة اإلنـ ـت ــرن ــت امل ـح ـل ـيــن.
وتتيح شبكة  Torللمستخدمني نشر
مواقع الكترونية وغيرها من الخدمات
من دون الحاجة إلــى كشف املستخدم
عن موقعه.

كيف تعمل؟
ت ـس ــاع ــد ش ـب ـك ــة  Torع ـل ــى الـ ـح ــد مــن
مـخــاطــر ك ــل م ــن تـحـلـيــل حــركــة امل ــرور
البسيطة واملـتـطــورة مــن خــال توزيع
امل ـعــامــات الـخــاصــة بــاملـسـتـخــدم على
ع ـ ــدة أمـ ــاكـ ــن ع ـل ــى ش ـب ـك ــة اإلنـ ـت ــرن ــت،
ُ
بـحـيــث ال يـمـكــن ان تــربــط أي معاملة
ب ـم ـك ــان املـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم .الـ ـفـ ـك ــرة م ـمــاث ـلــة
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إعداد إيفا الشوفي

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

(ال) يجب أن يُنسى
نظرية "هـيــب" الـتــي تـشــرح كيف يتعلم
البشر من خالل الخاليا العصبية.
عـنــدمــا يتعلم الـشـخــص شيئًا جــديـدًا،
فإن الخاليا العصبية داخل الدماغ تبدأ
بالتكيف مع العمليات املطلوبة .كيفية
ع ـم ــل ال ـخ ــاي ــا ال ـع ـص ـب ـيــة وارت ـب ــاط ـه ــا

ببعضها يخلق االتـجــاه الــذي يبدأ
عملية بناء املـهــارات داخــل الــدمــاغ.
ع ـنــدمــا تـنـشــط ال ـخــايــا الـعـصـبـيــة،
تـ ـمـ ـي ــل ال ـ ـ ــى أن تـ ـتـ ـص ــل ب ـب ـع ـض ـهــا
لتشكل حلقة مـحــددة .خــال عملية
ال ـت ـع ـل ـيــم ،ي ـتــم تـنـشـيــط ال ـعــديــد من
الخاليا العصبية في الوقت نفسه،
فتتصل هــذه الخاليا ببعضها ،ما
يخلق حلقة تــواصــل أق ــوى يصعب
كـســرهــا .تصبح هــذه الحلقة نمطًا
تعليميًا يتحول الى معرفة عملية.
وبــال ـتــالــي ،كـلـمــا ت ــم تـنـشـيــط حلقة
الـ ـخ ــاي ــا ال ـع ـص ـب ـي ــة ،ب ــات ــت أقـ ــوى
وص ـ ـ ـعـ ـ ــب مـ ـ ـح ـ ــوه ـ ــا الس ـ ـت ـ ـبـ ــدال ـ ـهـ ــا
ب ـم ـع ـلــومــات ج ــدي ــدة .بـمـعـنــى آخ ــر،
ن ـح ــن ن ـت ـع ـلــم مـ ــن خ ـ ــال ال ـت ـن ـش ـيــط
املستمر للخاليا العصبية ،فكلما
ّ
تــم تنشيطها تــذكــرنــاهــا ،وكلما قل
تنشيطها باتت عرضة للنسيان.
ّ
لـكــن ف ــي حــالــة تـعــلــم اآللـ ــة ،يختلف
األمر .تشرح الجندي في حديث مع
"األخ ـب ــار" ،أن ــه "إذا أردن ــا الحصول
عـلــى عـمـيــل آل ــي (رج ــل آل ــي) يمكنه
ال ـت ـع ـل ــم ب ـش ـك ــل م ـس ـت ـمــر وال ـت ـك ـيــف
م ــع الـبـيـئــة امل ـح ـي ـطــة .ف ـهــذا يتطلب
مساحة تخزين غير منتهية ووقتًا
غ ـيـ َـر م ـن ـتــهٍ لـتـنـفـيــذ امل ـه ـم ــات .كــذلــك
ف ــإن ط ــرق الـتـعـلـيــم ال ـحــال ـيــة تمكن
اآلل ـ ـ ـ ــة م ـ ــن الـ ـتـ ـعـ ـل ــم ضـ ـم ــن م ــرح ـل ــة
واح ـ ـ ــدة ف ـق ــط وت ـع ــان ــي م ــن مـشـكـلــة
نـسـيــان مــا تعلمته ســابـقــا فــي حــال
تـعـلـمـهــا مـهـمــة ج ــدي ــدة" .وتـضـيــف:
"لـ ــذلـ ــك ن ـح ــن ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى ت ـطــويــر
أنـظـمــة ق ــادرة عـلــى أن تـحــافــظ على
املـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة املـ ـهـ ـم ــة وأن
تنسى املـعـلــومــات غـيــر املـهـمــة التي
ت ـع ـل ـم ـت ـهــا ول ـ ــم ت ـس ـت ـخــدم ـهــا أو ال
تـحـتــاج إلـيـهــا ف ــي بـيـئـتـهــا الــراهـنــة
وأن تستبدلها بمعلومات جــديــدة
يحتاج إليها النظام (الرجل اآللي)
لـتـنـفـيــذ م ـه ـمــات ج ــدي ــدة .م ــن هـنــا،
قمنا بتطوير طريقة تحاكي الدماغ
في قدرته على استبدال املعلومات
القديمة بأخرى جديدة ،ما سيشكل
نـقـلــة نــوع ـيــة ف ــي م ـجــال تـعـلــم اآلل ــة

ملتو ،يصعب متابعته
الستخدام مسار
ٍ
من أجل التخلص من شخص يتبعك ثم
ً
محو آثــار أقــدامــك .بــدال من اتخاذ مسار
مـبــاشــر مــن امل ـصــدر إل ــى الــوجـهــة ،تأخذ
ح ــزم ال ـب ـيــانــات عـلــى شـبـكــة  Torمـســارًا
عشوائيًا من خالل عدة تبديالت تغطي
امل ـس ــارات الـخــاصــة بــاملـسـتـخــدم لــذلــك ال
يمكن ألي مــراقــب معرفة مــن أيــن جــاءت
البيانات أو أين تذهب.

مع تلك املنظمة .تستخدم الشركات Tor
كوسيلة آمـنــة إلج ــراء تحليل تنافسي،
وح ـمــايــة أن ـم ــاط امل ـش ـتــريــات الـحـســاســة
من املتنصتني .كما أنها تستخدم لتحل
م ـحــل ال ـش ـب ـكــات االف ـت ــراض ـي ــة ال ـخــاصــة
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،والـ ـت ــي ت ـك ـشــف ع ــن تــوقـيــت
االت ـص ــاالت ،مــا هــي املــواقــع الـتــي لديها
مــوظـفــون يعملون فــي وق ــت مـتــأخــر؟ ما
هي املواقع التي يستشير فيها املوظفون
م ــواق ــع ال ـب ـحــث ع ــن ال ــوظ ــائ ــف؟ م ــا هــي
أقسام البحث التي تتواصل مع محامي
براءات االختراع في الشركة؟
ه ـ ــذه امل ـج ـم ــوع ــة امل ـت ـن ــوع ــة مـ ــن ال ـن ــاس
الــذيــن يـسـتـخــدمــون  Torهــي فــي الــواقــع
جزء مما يجعلها آمنة جدًا Tor .تخفيك
ب ــن مـسـتـخــدمــن آخ ــري ــن ع ـلــى الـشـبـكــة،
وبالتالي كلما ازداد عدد مستخدمي Tor
كلما تم إخفاء هويتك بشكل أكبر.
يمكن تحميل متصفح  Torعبر موقع
.www.torproject.org
*املصدر :منظمة The Tor Project

تـ ـس ــاه ــم فـ ــي تـ ـط ــوي ــر آل ـ ـيـ ــات ذك ـي ــة
ومتكيفة".

كيف تقرر اآللة أن تنسى؟
ل ـح ـم ــاي ــة الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـح ــاس ـم ــة مــن
امل ـع ـل ــوم ــات ال ـت ــي ت ـك ــون دائـ ـم ــا قيد
االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام مـ ــن مـ ـح ــوه ــا ب ــأخ ــرى
ج ــدي ــدة ،ن ـحــن ب ـحــاجــة إلـ ــى طــريـقــة
ت ـع ـلــم مـسـتـمــر مـ ــدى ال ـح ـي ــاة تتخذ
الـحــل األفـضــل فــي مختلف املهمات.
وهنا تظهر إشكالية أخــرى :ما (ال)
يـنـســى قــد يختلف مــن شـخــص إلــى
آخــر اعتمادًا على السياق الــذي يتم
اس ـت ـخ ــدام ــه ،ل ــذل ــك ال ب ــد م ــن إي ـجــاد
ن ـم ــوذج يـتـكـيــف م ــع الـ ـظ ــروف الـتــي
ينشط فيها ضمن النظام ويستخدم
ه ــذا الـتـكـيــف ب ـيــانــات غـيــر مصنفة.
"ه ــذا التكيف وتنظيم ال ــذاك ــرة هما

الهدف جعل اآلالت
وبرامج الذكاء االصطناعي
أقرب إلى اإلنسان وأكثر
تلبيه الحتياجاته
ً
كلما تم تنشيط
نتذكرها،
الخالياالعصبية ّ
قل تنشيطها
وكلما ّ
باتت عرضة للنسيان
م ــا ن ــاح ـظ ــه ف ــي ال ـن ـظ ــام الـعـصـبــي
البيولوجي .وقــدرتـنــا على الحفاظ
على ما تعلمناه من قبل تعتمد إلى
حد كبير على مدى تكرار استخدامنا
لــه .يبدو أن املـهــارات التي نمارسها
في كثير من األحيان ال تنسى ،على
عكس تلك التي لم نستخدمها لفترة
طويلة .ومن املالحظ أن هذه املرونة
والتكيف تحدثان في غياب أي شكل
مــن أش ـكــال اإلشـ ـ ــراف .وف ـقــا لنظرية

ه ـ ـيـ ــب ،فـ ـ ــإن ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـشـكــل
أسـ ـ ــاس ه ـ ــذه الـ ـظ ــاه ــرة ه ــي تـعــزيــز
نقاط االشتباك العصبي التي تربط
الخاليا العصبية التي تنشط بشكل
م ـت ــزام ــن ،م ـقــارنــة بـتـلــك ال ـتــي تــربــط
الخاليا العصبية بسلوك نشط غير
متصل".
لـ ـ ــذا ،ف ـ ــإن الـ ـجـ ـن ــدي طـ ـ ــورت طــري ـقــة
لـ ـتـ ـتـ ـص ــرف ال ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــات ال ـع ـص ـب ـي ــة
االصطناعية بالطريقة نفسها من
خ ــال ق ـي ــاس ال ـن ــوات ــج م ــن الـشـبـكــة
ال ـع ـص ـب ـيــة ورص ـ ــد مـ ــدى حـســاسـيــة
ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات ف ـ ــي الـ ـ ــوصـ ـ ــات داخ ـ ــل
ال ـش ـب ـكــة ،م ــا ي ـع ـطــي إش ـ ــارة ع ــن أي
معايير تـعـ ّـد األكـثــر أهمية للشبكة
وي ـجــب ال ـح ـفــاظ عـلـيـهــا .وبــالـتــالــي،
ف ــإن الـطــريـقــة املـقـتــرحــة قـ ــادرة على
م ـع ــرف ــة أه ـم ـي ــة الـ ـع ــوام ــل امل ـت ـغ ـيــرة
فــي الـشـبـكــة الـنــاتـجــة مــن الـبـيــانــات
ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ت ــدخ ــل ال ــى ال ـن ـظــام
ب ـط ــري ـق ــة غـ ـي ــر خ ــاضـ ـع ــة ل ـل ــرق ــاب ــة.
وأظـ ـه ــرت ال ــورق ــة أن ه ــذه الـطــريـقــة
ي ـم ـكــن أن ي ـن ـظــر إل ـي ـهــا بــاعـتـبــارهــا
ت ـط ـب ـيــق ن ـظ ــري ــة "ه ـ ـيـ ــب" فـ ــي تـعـلــم
أهـمـيــة ال ـعــوامــل امل ـت ـغ ـيــرة .فـقــد قــام
الـفــريــق بــدايــة بــإجــراء اخـتـبــار على
سـلـسـلــة م ــن م ـشــاكــل ال ـت ـع ــرف على
األشياء في تقنية التعليم املستمر
م ــدى ال ـح ـيــاة الـتـقـلـيــديــة .ث ــم انـتـقــل
إل ـ ــى ح ــال ــة اخـ ـتـ ـب ــار أكـ ـث ــر ص ـعــوبــة
حيث يتم تعليم اآللــة الحقائق من
الـصــور بطريقة مستمرة ،مــا أظهر
ق ــدرة عـلــى إدراك أهـمـيــة املـتـغـيــرات
ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـب ـي ــان ــات ال ـتــدري ـب ـيــة
وب ـ ـيـ ــانـ ــات االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار وق ـ ـ ـ ــدرة عـلــى
تكييف هذه األولويات مع البيانات
املتدفقة.
تــأتــي أهـمـيــة ه ــذه ال ــورق ــة فــي أنـهــا
سـ ـتـ ـك ــون خ ـ ـطـ ــوة إل ـ ـ ــى األمـ ـ ـ ـ ــام فــي
تطوير النظم التي يمكن أن تتعلم
دائـ ـ ـم ـ ــا والـ ـتـ ـكـ ـي ــف بـ ـط ــريـ ـق ــة م ــرن ــة
م ــع ال ـب ـي ـئــة امل ـح ـي ـطــة ،م ــا سـيـجـعــل
اآلالت وبــرامــج الــذكــاء االصطناعي
أق ـ ــرب إلـ ــى اإلن ـ ـسـ ــان وأكـ ـث ــر تـلـبـيــة
الحتياجاته.

من مدينة السلمية في محافظة
حماة ،إلى دمشق وتحديدًا كلية
املعلوماتية في جامعة
الهندسة
ً
دمشق ،وصوال إلى جامعة لوفني
في بلجيكاّ ،
تدرجت الطالبة رهف
طموحاتها بتطوير
الجندي في ً
آلـيــات ذكية بــدال مــن برمجة كل
عملية بسيطة على اآللة أن تقوم
ب ـه ــا .ع ـنــدمــا أن ـه ــت تخصصها
في هندسة الكمبيوتر ،وتحديدًا
الــذكــاء االصطناعي فــي دمشق،
انـتـقـلــت إل ــى أوروب ـ ــا فــي خــريــف
ع ــام  2013ح ـيــث ان ـض ـمــت الــى
بــرنــامــج دراسـ ــات عليا مشترك
بـ ــن ج ــامـ ـع ــة جـ ـ ــان م ــونـ ـي ــه فــي
فــرن ـســا وجــام ـعــة الـيـكــانـتــي في
إسـبــانـيــا متخصص فــي التعلم
اآللي وتنقيب البيانات ،لتحصل
بـعــدهــا عـلــى منحة دك ـت ــوراه في
جــامـعــة لــوفــن فــي بلجيكا التي
تـمـلــك فــريــق بـحــث مـهـمــا عــاملـيــا
ف ــي ال ــذك ــاء ال ـص ـنــاعــي وال ــرؤي ــة
الحاسوبية .ستحصل الجندي
على درجة الدكتوراه السنة ًاملقبلة
وهي تطمح إلى العمل باحثة في
مجال الذكاء الصناعي لتكمل ما
بدأت به من أبحاث شغوفة بها.

عالسريع

من يجب أن يستخدمها؟
كل من يهتم بالحفاظ على خصوصيته
عليه االنتقال إلى استخدام  Torوهناك
بعض الفئات التي يجب أن تستخدم Tor
ألسباب عــدة .يستخدم الصحفيون Tor
للتواصل بشكل أكثر أمــانــا مــع املبلغني
وامل ـ ـع ـ ــارض ـ ــن .وتـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم امل ـن ـظ ـم ــات
غـيــر الـحـكــومـيــة  Torلـلـسـمــاح لعمالها
باالتصال بموقعهم على شبكة اإلنترنت
أثناء وجودهم في بلد أجنبي ،من دون
إخطار الجميع بالجوار بأنهم يعملون

إذ ّأن نظام املعلومات الذي ّ
تحدث عنه بيرنرز لي في
اقتراحه هو ما نعرفه اليوم بشبكة الويب العاملية أو
.WWW
■ في  6آب عام  1991لم يكن هناك على شبكة
اإلنترنت سوى موقع إلكتروني واحد وذلك عندما
قام بيرنرز لي بنشر أول موقع إلكتروني في التاريخ
ّ
حمل عنوان  info.cern.chما شكل أول ظهور
للمواقع االلكترونية كخدمة متاحة للجميع على شبكة
اإلنترنت .وكان بيرنرز لي قد أنشأ املوقع اإللكتروني
في  20كانون األول من عام  1990إنما بقي آنذاك
داخل املنظمة.
■ في  12آذار من العام ّ 1989قدم مهندس
الكومبيوتر البريطاني تيم برنرز لي ،الذي كان يعمل
في املنظمة األوروبية للبحوث النووية ( ،)cernاقتراحا
لتطوير نظام معلومات موزع للمختبر« .غامض،
ولكن مثير» ،كان التعليق الذي كتبه املشرف عليه
مايك سندال على غالف االقتراح ،وبهذه الكلمات،
ّ
ستغير العالم،
أعطى الضوء األخضر لثورة معلومات

■ خصص املوقع لتعريف الزوار بمشروع شبكة
الويب العاملية وكيفية إنشاء مواقع إلكترونية والبحث
على الشبكة للحصول على املعلومات .وفي 30
نيسان من العام  1993أعلنت منظمة «سيرن» أن
شبكة الويب العاملية ملك للجميع ناشرة الشيفرة
األصلية للمشروع وعليه بات البرنامج مجانيا
ومتاحا للكل.
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العالم

على الغالف

احتفالية أفول «داعش» سوريًا وعراقيًا تنطوي على عنصر خديعة ،إن لناحية القراءة
المبتورة لمسرح عمليات التنظيم ،أو لناحية استراتيجية عمله الكوني .ال ريب أن مصيدة
يفرقها عن «القاعدة» التي أوصى
«الدولة» تكمن في تصنيمها للجغرافيا ،وهذا ما ّ
زعيمها السابق أسامة بن الدن أنصاره في «بوكو حرام» النيجيرية ،قبل أن ينقلبوا الحقًا

مهال...
ً

«داعش» باقية!
فؤاد ابراهيم
ح ـســم تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة» ف ــي مــرحـلــة
م ـ ـب ـ ـك ـ ــرة دي ـ ــالـ ـ ـكـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــك ال ـ ـج ـ ـغـ ــراف ـ ـيـ ــا
واأليديولوجيا ،فتصالح مع مشروعه
الكوني بتحديد هوية خصومهّ ،أمــا
وقــد خسر «داع ــش» الجغرافيا فكان
ع ـل ـيــه أن ي ـع ـيــد صـ ــوغ أيــديــولــوج ـيــة
تنسجم مــع مــرحـلــة إع ــادة االنـتـشــار،
والتحرر من حرفية التسلسل املتعاقب
(النكاية ـ التوحش ـ التمكني).
ال ـت ـنــاقــص ال ـح ــاد والــدرامــات ـي ـكــي في

املـ ـ ــوارد ال ـب ـشــريــة وامل ــال ـي ــة لـلـتـنـظـيــم
ّ
تبعًا لتقلص النطاق الجغرافي ،أفقده
الشروط الضرورية ملرحلة «التمكني»،
وف ـ ـ ــرض ع ـ ـ ــودة ع ــاج ـل ــة إلـ ـ ــى مــرح ـلــة
«النكاية» ،ال يكون فيها التنظيم أسير
«اإلقليم» ،برغم من هوسه الدائم بها
كيما يقيم عليها أحكام شريعته.
ومع تآكل األرض من تحت أقدام جند
الـخــافــة فــي ال ـعــراق وال ـشــام ،بــات في
حكم املؤكد أن مرحلة التمكني قد أفلت،
وأصبح من املنطقي التخلي عن شعار
ّ
ّ
بالتقدم امليداني
«تتمدد» ذات الصلة

وب ـم ــرح ـل ــة ال ـت ـم ـك ــن ،واالكـ ـتـ ـف ــاء ،فــي
نهاية املطاف ،بمجرد إثبات الوجود
«ب ــاق ـي ــة» .م ـس ــار الـ ـع ــودة ال ــى مــرحـلــة
«النكاية» بات إلزاميًا ،وفرض تراجعًا
ع ــن دوغ ـم ــائ ـي ــة «ال ـ ــدول ـ ــة /ال ـخ ــافــة»
امل ـش ــروط ــة بـمــرحـلــة «ال ـت ـم ـكــن» ،وإن
كانت أدبيات «الدولة» ّ
مدججة بقناعة
راس ـخ ــة ب ــأن ك ــل أرض مـهـمــا صـغــرت
م ـس ــاح ـت ـه ــا وأم ـ ـكـ ــن إقـ ــامـ ــة الـ ـح ــدود
وأحـ ـ ـك ـ ــام ال ـش ــري ـع ــة ع ـل ـي ـهــا تـكـتـســب
سمات مرحلة «التمكني» وتكون هي
أرض «الــدولــة /الـخــافــة» ،وإن بعدت

«دولة» الفيليبين
في الفيليبني ذات السبعة آالف ومائة جزيرة،
يـقـطــن مـعـظــم مـسـلـمـيـهــا ف ــي ج ــزي ــرة مـنــدنــاو
األقـ ــرب ال ــى مــالـيــزيــا ،وه ــي ثــانــي أك ـبــر الـجــزر
ويـقـطـنـهــا م ــا ب ــن  10إل ــى  12م ـل ـيــون نسمة
م ــن أص ــل  92م ـل ـيــون نـسـمــة إج ـمــالــي سـكــان
الفيليبني .وتعد جماعة أبو سياف ،عبد الرزاق
أبـ ــو ب ـكــر ج ـن ـجــانــي (ق ـت ــل ف ــي ك ــان ــون األول
 ،)1998وهــي جماعة سلفية جهادية ،انشقت
ع ــن جـبـهــة ال ـت ـحــريــر الــوط ـن ـيــة «ج ـب ـهــة م ــورو»
وتدعو إلى إقامة «دولة إسالمية» غربي جزيرة
مندناو ،جنوبي الفيليبني .وقد درس أبو سياف
الـعـلــم الـشــرعــي فــي جــامـعــة أم ال ـقــرى فــي مكة
ّ
وتخرج فيها وعاد بعد تلقيه تدريبات
املكرمة،
عسكرية في ليبيا إلى منطقته جزيرة باسيالن
فــي جـنــوب جــزيــرة مـنــدنــاو جـنــوب الفيليبني،
وح ـ ّـرض على «كــراهـيــة الـنـصــارى» بــدعــوى أن
املسلمني في الفيليبني يعانون من االضطهاد
على خلفية دينية فــي الـشـمــال ،وأن الحكومة
املركزية ّ
حرضتهم على قتل املسلمني وسلب
أراضيهم.
ب ـع ــد م ـق ـت ــل أب ـ ــو سـ ـي ــاف ض ـع ـف ــت ال ـج ـم ــاع ــة،
وانقسمت الــى مجموعتني :مجموعة يقودها
راودالن وهــي األكـبــر ع ــددًا ،واألخ ــرى يقودها
ق ــذاف ــي ج ـن ـجــانــي ،وه ــي األقـ ــل ع ـ ــددًا .وكــانــت
األخيرة خاضت مواجهات شرسة مع الجيش
الـفـيـلـيـبـيـنــي وال ـه ـج ــوم ع ـلــى ك ـنــائــس ،وال ـق ـيــام
بعمليات خطف لألجانب .وفي نيسان ،2016
قتل مسلحون من جنوب الفيليبني مرتبطون
بـتـنـظـيــم «ال ــدول ــة»  18ج ـنــديــا م ــن ال ـج ـيــش في
ّ
استمرت يومًا واحدًا على أرض
معركة ضارية
وع ــرة ،فيما تـحـ ّـدث الـنــاطــق بــاســم الجيش عن
قطع رؤوس عدد من الجنود.
وق ــد أع ـل ـنــت أربـ ــع م ـج ـمــوعــات تــاب ـعــة لـجـمــاعــة
ّ
«أب ــو س ـيــاف» فــي فـيــديــو م ـصـ ّـور بــثـتــه إحــدى
املواقع التابعة لـ«داعش» في  20حزيران 2016
مبايعتها لـلـبـغــدادي .وج ــاء فــي الفيديو تعيني
إسنيلون هابيلون املـعــروف باسم أبــو عبدالله
الـفـيـلـيـبـيـنــي «أمـ ـيـ ـرًا» عـلــى م ــا أسـمـتـهــا «والي ــة

الفيليبني» .وظهر في الشريط ثالثة أشخاص:
إندونيسي ،ومــالـيــزي ،وفيليبيني مقيمني في
ّ
مدينة الــرقــة معقل «داع ــش» فــي ســوريــا ،وهم
يؤكدون قبول البغدادي بيعة هذه املجموعات.
وفي نيسان من العام نفسه ،أعلنت مجموعتان
من جماعة أبو سياف مبايعتهما للبغدادي.
ّ
وتكشفت حقائق جديدة عن املشاركة القتالية
للتنظيم في الفيليبني .ففي مواجهات أيار 2017
شــارك العشرات من ّ
املقربني من «الــدولــة» ضد
ق ــوات األم ــن فــي جـنــوب الفيليبني ،فــي مؤشر
واضح على أن منطقة جنوب الفيليبني ّ
تحولت،
وب ـســرعــة قـيــاسـيــة ،ال ــى مــركــز ح ـيــوي لنشاط
إرهابي تقوده تنظيمات السلفية الجهادية.
وبحسب املـخــابــرات الفيليبينية فــإن نحو 40
ً
مـقــاتــا ج ــاؤوا فــي الـفـتــرة األخـيــرة مــن الـخــارج
وبعضهم جاء من دول في الشرق األوسط كانوا
ضمن مــا بــن  400إلــى  500مقاتل اجتاحوا
مدينة ماراوي في جزيرة منداناو ،من جنسيات
إندونيسية ،وماليزية ،وباكستانية ،وسعودية،
وشيشانية ،ويمنية ،وهندية ،ومغربية ،وتركية،
ّ
بمتغير
حسب املصدر نفسه .يشي هذا املعطى
اسـتــراتـيـجــي كـبـيــر وه ــو م ــا لـفــت إل ـيــه الخبير
األم ـنــي فــي كلية «إس .راجــارات ـنــا» لـلــدراســات
الدولية في سنغافورة ،روحــان جوناراتنا في
نشرت في  30أيار املاضي ،بأن
تصريحات له
ّ
«تـنـظـيــم داع ــش يـتـقــلــص ف ــي ال ـع ــراق وســوريــا
ويتناثر في مناطق من آسيا والشرق األوسط»،
مشيرًا إلــى أنــه مــن املـنــاطــق الـتــي يـتـ ّ
ـوســع فيها
هي جنوب آسيا والفيليبني التي تعتبر مركز
االستقطاب.
وبعد نجاح تنظيم «الــدولــة» في حصار مدينة
م ـ ـ ــراوي ف ــي  22أي ـ ــار املـ ــاضـ ــي ،دعـ ــا الــرئ ـيــس
الفيليبيني رودري ـغ ــو دوت ـيــرتــي ،فــي  26أيــار
ً
تنظــيم «داع ــش» للحوار قــائــا« :إن الفرصة ال
تــزال سانحة إلحــال الـســام» .وج ــاءت الدعوة
بعد محاوالت فاشلة لفك الحصار بالزج بقوات
م ــدع ــوم ــة ب ــال ـط ــائ ــرات ال ـه ـجــوم ـيــة ،ح ـيــث أب ــدى
املـتـحـ ّـصـنــون م ــن جـمــاعــة م ــاوت ــي ال ـتــي أعلنت

مبايعتها لتنظيم «داعش» مقاومة شديدة.
وفــي  30أي ــار املــاضــي نـشــرت وكــالــة «رويـتــرز»
تقريرًا عــن املـعــارك الــدائــرة فــي مدينة م ــاراوي،
وذكــرت بــأن عشرات من املقاتلني األجــانــب إلى
جانب املتعاطفني مع تنظيم «الدولة» قاتلوا ضد
قوات األمن في جنوب البالد التي أصبحت مركز
استقطاب لتنظيم «الدولة» بعد طرد مقاتليها من
العراق وسوريا .وكان عناصر من جنوب شرق
آسيا يقاتلون في صفوف «داعش» في سوريا
قــد أصـ ــدروا ال ـعــام امل ــاض ــي ،2016 ،توجيهات
ّ
ملواطنيهم يحثونهم على االنضمام إلخوانهم
في جنوب الفيليبني أو شن هجمات في الداخل
ً
بدال من محاولة السفر إلى سوريا.
وب ـح ـســب ج ــون ــارات ـن ــا« :إن امل ـقــات ـلــن األج ــان ــب
ّ
يشكلون ّ
مكونًا كبيرًا بشكل غير معتاد من
مقاتلي تنظيم الــدولــة اإلســامـيــة ومــن الــوجــود
الجاري تشكيله للتنظيم في جنوب شرق آسيا».
وفــي  22تشرين األول املاضي خاضت القوات
الـفـيـلـبـيـنـيــة مــواج ـهــات شــرســة م ــع مـجـمــوعــات
موالية لتنظيم «داعــش» في مدينة مــاراوي التي
حاصروها منذ  22مايو /أيار من العام نفسه،
ولــم تنجح ال ـقــوات الفيلبينية فــي فــك الحصار
عنها برغم من دعوات االستسالم التي يطلقها
الجنود الفيليبنيون عبر ّ
مكبرات الصوت ،فيما
كــانــت تتصاعد امل ـخــاوف مــن أن يـكــون تنظيم
«داع ــش» قــد نجح فــي ابـتـكــار تكتيكات قتالية
تؤدي الى استنزاف القوات النظامية فيما يعزز
التنظيم وج ــوده فــي الغابات والجبال واملناطق
الـنــائـيــة فــي ج ـنــوب الـفـيـلـيـبــن ،وإذ يـتــم تجنيد
الشباب للقتال ،ويجمع السالح بكميات كبيرة.
ّ
وق ــد تـمــكــن الـجـيــش الفيليبيني مــن قـتــل أمير
«داعش» فيها إسنيلون هابيلون ،كما قتل عمر
الخيام ماوتي زعيم جماعة ماوتي.
إن نوعية القتال والنتائج التي يحققها تنظيم
ً
«ال ــدول ــة» تـجـعــل مـنــه الع ـبــا فــاعــا فــي الـســاحــة
الفيلبينية ،بل وفي عموم شرق آسيا ،بما يطيل
أمد بقاءه ويفتح أفق مناورته بعيدًا عن هاجسي
الجغرافيا واإليديولوجيا.

املسافة بينها وبني مركزها.

خط بداية جدبد
ال ري ــب ،أن مـشــروع «الـخــافــة» سوف
يبقي على نوستالجيا يراود عناصر
«الدولة» ،ممن كانوا معها أو انقلبوا
ع ـل ـي ـه ــا ،وق ـ ــد ت ـت ـح ــول هـ ــي ال ـ ــى خــط
بداية لجماعة أخــرى جديدة تستلهم
تـجــاربـهــا ،وتــراجــع مــواطــن إخفاقها،
وتـ ـبـ ـن ــي عـ ـل ــى مـ ـك ــاسـ ـبـ ـه ــا .وال ري ــب
أي ـض ــا أن ال ـج ـم ــاع ــة ال ـن ــاش ـئ ــة س ــوف
ت ـع ـيــد تــوظ ـيــف أدوات «الـ ــدولـ ــة» في

جذب وتجنيد العناصر الجديدة .إن
العوامل التي ألهمت وألهبت مشاعر
اآلالف كي يجدوا في «القاعدة» ،وتاليًا
«داعش» مأوى لتوقعاتهم وأحالمهم
قد تكون هي ذاتها بالنسبة لجماعات
أخــرى من قبيل :فشل مشروع الدولة،
وف ـ ـق ـ ــدان الـ ـثـ ـق ــة فـ ــي أنـ ـظـ ـم ــة ال ـح ـك ــم،
وع ـطــب س ـيــاســات إدمـ ــاج املـهــاجــريــن
ف ــي امل ـج ـت ـم ـعــات املـح ـلـيــة ف ــي ال ـغ ــرب،
وأزمة الهوية واالنتماء ،والضغوطات
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ،الـعــوملــة
املتوحشة.
ب ـ ـن ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى تـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات م ـج ـم ــوع ــة
«س ــوف ــان» امل ـع ـلــن عـنـهــا ف ــي حــزيــران
 ،2014أح ـ ـص ـ ـيـ ــت مـ ـ ــا بـ ـ ــن  27ـ 31
أل ـ ــف ش ـخ ـص ــا س ـ ــاف ـ ــروا ال ـ ــى الـ ـع ــراق
وســوريــا لاللتحاق بتنظيم «الــدولــة»
ومـجـمــوعــات عنفية مـتـطـ ّـرفــة أخ ــرى،
م ــن  86ب ـل ـدًا ف ــي ال ـع ــال ــم .وف ــي أي ـلــول
 2015ق ـ ّـدرت االسـتـخـبــارات األميركية
عـ ــدد امل ـقــات ـلــن األج ــان ــب ف ــي ســوريــا
نحو  30ألــف مقاتل مــن أكثر مــن 100
بلد .وفق تقديرات أخرى من مصادرة
مـتـعـ ّـددة ،كــان هـنــاك أكـثــر مــن  40ألف
ع ـن ـص ــر أج ـن ـب ــي ال ـت ـح ـق ــوا ب ـص ـفــوف
تنظيم «ال ــدول ــة» ،يـنـتـمــون ألك ـثــر من
 110دول ــة فــي أرجـ ــاء ال ـعــالــم مــن قبل
وب ـعــد إع ــان «ال ـخــافــة» فــي يــونـيــو/
حــزيــران  .2014فاليري غيراسيموف
رئيس األركان العامة الروسية ّ
قدر في
 27كانون األول الجاري عــدد مقاتلي
«داعــش» في سوريا وحدها بـ 59ألف
م ـقــاتــل ،وأن ال ـق ــوات الــروس ـيــة قضت

خاضت القوات الفيلبينية
مواجهات شرسة مع
مجموعات «داعش» في مدينة
ماراوي (أ ف ب)
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ويبايعوا «البغدادي» ،بالنأي عن مجرد التفكير في طوبى «الخالفة» ،وتكثيف الجهد في إثخان
العدو (األميركي على وجه حصري) .شرنقة الجغرافيا ،كتظهير جيوسياسي لمرحلة «التمكين»،
المدماك الثالث في استراتيجية عمل «داعش» ،بقدر االختناق المكاني واأليديولوجي الذي
تسببته ،فإ ّنها ّنبهت الى ضرورة إعادة المراجعة الفورية للحد من الخسائر المفضية الى الفناء التام
ّ
على  60ألف من أصل  70ألف إرهابي
في سوريا.
بعد سنوات من املواجهات املفتوحة
ب ـ ــن ت ـن ـظ ـي ــم «الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة» وال ـج ـي ــش
الـ ـس ــوري وح ـل ـف ــائ ــه ،بـ ــات الـتـنـظـيــم
يصارع من أجل البقاء .في  4كانون
األول الـجــاري قـ ّـدر التحالف الدولي
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـق ـ ــوده ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
ع ــدد مـقــاتـلــي «داع ـ ــش» املـتـبـقــن في
الـ ـ ـع ـ ــراق وس ـ ــوري ـ ــا ب ــأق ــل مـ ــن ثــاثــة
ّ
آالف ،بحسب ما أكــد املتحدث باسم
الـتـحــالــف الـكــولــونـيــل رايـ ــن دي ـلــون.
املـلـفــت أن الـتـحــالــف ع ــاد وأع ـلــن في
 28ك ــان ــون األول بــأنــه ل ــم يـتـبــق في
ال ـعــراق وســوريــا ســوى أقــل مــن ألف
م ــن م ـقــات ـلــي ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» ،أي
ث ـلــث ال ـع ــدد ال ـت ـقــديــري ال ـســابــق في
أقـ ــل م ــن ش ـه ــر .وب ــرغ ــم م ــن تـنــاقــص
أعــداد مقاتلي «داع ــش» بعد تحرير
املــوصــل (تـمــوز  ،)2017وتلعفر (آب
 )2017والرقة (تشرين األول ،)2017
ودي ــر ال ــزور (تـشــريــن الـثــانــي )2017
وعودة  %30من املقاتلني األوروبيني
الى بلدانهم ،وحتى شباط من العام
 2017فـ ـ ــإن  %20فـ ـق ــط ع ـ ـ ـ ــادوا ال ــى
بلدانهم.
الـتـقــديــرات االسـتـخـبــاريــة تفيد بــأن
الـ ـه ــارب ــن مـ ــن «الـ ـ ــدولـ ـ ــة» ط ــوع ــا أو
ّ
يتحولوا الــى عناصر أشد
كرهًا قد
وح ـش ـي ــة ،وقـ ــد ي ـح ـم ـلــون إحـبــاطـهــم
مـعـهــم إل ــى أوط ــان ـه ــم أو إل ــى أراض
ل ــم تـطــأهــا أقــدام ـهــم م ــن ق ـبــل .تـجــدر
اإلش ــارة إلــى أنــه منذ إعــان الخالفة
فـ ــي حـ ـ ّـزيـ ــران  2014وحـ ـت ــى ش ـبــاط
 2017نــفــذ تنظيم «ال ــدول ــة» أو َ
ألهم
حوالي  143هجومًا إرهابيًا في 29
بلدًاّ ،
وأدى الــى مقتل أكثر من 2000
شـ ـخ ــص وإصـ ـ ــابـ ـ ــة ع ـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مــن
األشخاص.
وألولـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــك الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرؤون واقـ ـ ــع
الـتـنـظـيــم م ــن خ ــارج ــه ي ــذه ـل ــون عن
االش ـت ـبــاك األيــديــولــوجــي ال ــذي فتك
ب ــوح ــدة الـتـنـظـيــم وب ـع ـثــرتــه .ج ــذور
ّ
االشـتـبــاك تـعــود ال ــى مــرحـلــة مبكرة
من عمر «الدولة» حني كان التجاذب
الـ ـقـ ـي ــادي ي ـ ـ ــدور ح ـ ــول األقـ ـ ـ ــرب ال ــى
ّ
النقية ،وفي وقت
صميم «السلفية»
بــدأ التطاحن العقدي بــن «الــدولــة»
و«القاعدة» وعموم أطياف السلفية
الـ ـجـ ـه ــادي ــة حـ ـ ــول األج ـ ـ ـ ــدر ب ــأم ــان ــة
التمثيل .لم تسطع «الــدولــة» إخماد
بــؤر السجال العقدي فــي صفوفها،
حتى بلغت مرحلة الصدام الدموي.
كــان بلوغ انشعاب «الــدولــة» ذروتــه
الـ ـصـ ـي ــف املـ ــاضـ ــي وب ـ ـ ـ ــروز ت ـي ــاري ــن
م ـت ـن ــاف ــري ــن هـ ـم ــا :تـ ـي ــار الـبـنـعـلـيــن
«نسبة الى املفتي السابق في داعش
تــركــي البنعلي ،البحريني األص ــل)،
وت ـيــار الـحــازمــي (نـسـبــة ال ــى الشيخ
أح ـم ــد ب ــن ع ـمــر الـ ـح ــازم ــي ،املـعـتـقــل
ح ــال ـي ــا ف ــي ال ـس ـج ــون ال ـس ـع ــودي ــة)،
وهو األشــد تطرفًا في عموم أطياف
السلفية الجهادية قاطبة ،قد ّ
تسبب
في زعزعة القواعد والقناعات وتاليًا
انـ ـف ــراط ع ـقــد الـتـنـظـيــم ،وبـ ــات عليه
ال ــدف ــاع ع ــن وجـ ـ ــوده وم ـشــروع ـي ـتــه.
ق ــراءة فــي أدب ـيــات الـسـجــال العقدي
ب ــن ال ـت ـيــاريــن ت ــوص ــل ال ــى خــاصــة
أنـ ـن ــا أمـ ـ ــام بـ ــروفـ ــة م ـص ـغ ــرة ل ـحــرب
وجودية بني تنظيمن تكفيريني ،مع
ف ــارق أن أحــدهـمــا تكفيري مــع وقف
التنفيذ وآخر تكفيري معطوفة على
اعدامات ميدانية .ومن املفارقات ،أن
حملة التطهير التي قامت بها قيادة
«ال ـ ــدول ـ ــة» ع ـب ــر ت ـص ـف ـيــات ج ـســديــة
طاولت العشرات من شرعيي وكوادر
الـتـنـظـيــم وف ــي الـغــالــب مــن األجــانــب
(م ـ ـ ــن ت ـ ــون ـ ــس ،ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ال ـ ـقـ ــوقـ ــاز،
الـشـيـشــان ،)...ب ــدأت فــي نهاية العام
 ،2014حـ ـي ــث ت ـ ــم إعـ ـ ـ ـ ــدام  100مــن
عناصر التنظيم ،واعـتـقــاالت مئات

يتحولون إلى عناصر أشد وحشية (أرشيف)
التقديرات االستخبارية تفيد بأن الهاربين من «الدولة» قد ّ

آخــريــن .حملة االعــدامــات لــم تتوقف
طيلة السنوات الثالث املاضية ،جنبًا
الى جنب «املناظرات الشرعية» لثني
الـحــازمـيــن عــن تكفير «ال ـب ـغــدادي»
و«ال ــدول ــة» ،حـتــى اض ـطــرت األخـيــرة
إل ــى زيـ ـ ــادة ال ـج ــرع ــة الـتـكـفـيــريــة في
خطابها ،ولكن من دون فائدة.

بنعلي /حازمي
الـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــال ال ـ ـع ـ ـقـ ــد ب ـ ـ ــن ال ـب ـن ـع ـل ـي ــن
وال ـح ــازم ـي ــن كـ ــان ي ـ ــدور ف ــي ظــاهــره
حــول «تكفير مــن يعذر بالجهل» بما
يبطن حكمًا بكفر أبــو بكر البغدادي،
وتـطـ ّـورت الحقًا إلــى نكث بيعته على
أساس قاعدة «ال بيعة ملجهول الحال»،
والتي استعارها التيار الحازمي من
سجال ابن تيمية مع نظيره الشيعي
إب ــن مـطـهــر الـحـلــي ح ــول غـيـبــة اإلم ــام
املهدي.
ّ
شكل املقاتلون األجانب الحصة األكبر
من التيار الحازمي ،وهــم أول من الذ
بــال ـفــرار م ــن «ال ــدول ــة» ال ــى خــارجـهــا،
ليس على سبيل البحث عن مالذ آمن
ب ــال ـض ــرورة ،ب ــل ل ـج ـحــود ب ــ«ال ــدول ــة»
وجدارتها في البقاء في مقابل التيار
ال ـحــازمــي ال ــذي يعتنق استراتيجية
ع ـ ـمـ ــل مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة ،أفـ ـ ـص ـ ــح عـ ـ ــن أولـ ـ ــى
مراحلها ،أي «مرحلة الدعوة».
ف ــي رد ف ـعــل ع ـلــى م ــا س ـل ــف ،ل ــم تجد
ق ـ ـيـ ــادة «ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة» بـ ـ ـ ـ ّـدًا مـ ــن تـقـلـيــص
الـ ـخـ ـس ــائ ــر الـ ـن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن «الـ ـت ــآك ــل
الـ ـس ــري ــع لـ ـلـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــا» ،واالنـ ـقـ ـس ــام
ال ـع ـمــودي واألف ـق ــي بـسـبــب «الـسـجــال
األيــديــولــوجــي» عبر إع ــادة االنـتـشــار.
وعـ ـل ــى الـ ـض ــد مـ ــن «الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» ال ـت ــي
ان ـت ـق ـلــت م ــن األط ـ ــراف (أف ـغــان ـس ـتــان/
بـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان) إل ـ ـ ــى امل ـ ــرك ـ ــز (ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق/
ســوريــا /الـخـلـيــج) بـعــد أن استكملت

شــروط ّ
تمددها ،فــإن تنظيم «الدولة»
ّ
ي ـغــادر ،مـضــطـرًا ،معقله /املــركــز نحو
األط ـ ــراف فــي رح ـلــة طــويـلــة وإن ـقــاذيــة
ي ـع ـي ــد ف ـي ـه ــا ت ـش ـك ـي ــل ذاتـ ـ ـ ـ ــه .وج ـه ــة
«ال ـ ــدول ـ ــة» ،إل ـ ــى ج ــان ــب أف ـغــان ـس ـتــان
وب ــاكـ ـسـ ـت ــان ب ــوص ـف ـه ـم ــا حــاض ـن ـتــن
ن ــاج ــزت ــن ل ـل ـس ـل ـف ـيــة الـ ـجـ ـه ــادي ــة فــي
العقود الثالثة األخيرة ،باتت منطقة
شـ ــرق آسـ ـي ــا ،والس ـي ـم ــا أنــدون ـي ـس ـيــا،
ماليزيا ،بنغالدش ،الفيليبني ،تايلند
بتركيبها الجغرافي شديد التعقيد،
والــديـمـغــرافـيــا األك ـثــف إســام ـيــا ،إلــى
جانب الحدود الرخوة بني هذه الدول
بما يسهل عمليات تنظيم «الــدولــة»
لوجستيًا وبـشــريــا ،تحضيرًا ملسرح
عمليات مفتوحة فــي املرحلة املقبلة.
إن ال ـت ـحــذيــرات ال ـتــي أطـلـقـهــا رئـيــس
أنــدون ـي ـس ـيــا ج ــوك ــو وي ــدي ــدو وقـ ــادة
التنظيمات االســام ـيــة (عـلــى رأسـهــا
«ن ـه ـضــة ال ـع ـل ـم ــاء») ب ـع ـضــويــة تصل
ال ــى  70مـلـيــون ع ـن ـص ـرًا ،و«الـجـمـعـيــة
املـحـمــديــة» ذات ال ـ ــ 40مـلـيــون عـضـوًا،
لـحـمــايــة الـتـســامــح الــديـنــي إزاء خطر
الـتـطـ ّـرف ال بــد مــن حملها على ّ
جدية
عالية على أساس قابلية التسلل عبر
آالف املــدارس الدينية في شبه القارة
الـهـنــديــة ،الـتــي تـحـ ّـولــت فــي الـسـنــوات
األخ ـيــرى ال ــى بيئة نـمــوذجـيــة لغرس
ّ
املتطرفة في أجيال متالحقة،
األفـكــار
وف ــي الــوقــت نـفـســه تجنيد العناصر
ّ
املــؤه ـلــن أيــديــولــوج ـيــا لـتــرجـمــة تلك
األف ـكــار على شكل أعـمــال عنفية ضد
من يصمونهم بالكفر.
وف ــي كــل األحـ ـ ــوال ،ب ــات ل ــدى أجـهــزة
االس ـت ـخ ـبــارات فــي دول شـبــه ال ـقــارة
الهندية وشــرق آسيا عمومًا معرفة
إج ـمــال ـيــة ع ــن خ ــارط ــة ع ـمــل تـنـظـيــم
«الدولة» في هذه الــدول .ومن جهته،

ي ـف ـي ــد ال ـت ـن ـظ ـي ــم ل ـت ـج ـن ـي ــد ع ـنــاصــر
مـحـلـيــة م ــن ال ـت ـنــاق ـضــات الــداخ ـل ـيــة:
االخ ـ ـفـ ــاق ال ـس ـي ــاس ــي ع ـل ــى مـسـتــوى
اإلنــدمــاج الوطني ســواء فــي الفلبني
أو ت ــاي ـل ـن ــد ،أو اإلخـ ـ ـت ـ ــاف ال ــدي ـن ــي
إس ــام ــي /مـسـيـحــي (أنــدون ـي ـس ـيــا)،
والـحــرمــان االقـتـصــادي (بنغالدش).
ب ــدأت مـجـمــوعــات مـحـلـيــة تـعـلــن عن
مبايعة «البغدادي» منذ العام ،2015
مثل «أنصار الخالفة» االندونيسية
ال ـتــي يـتــزعـمـهــا أمـ ــان عـبــد الــرحـمــن.
وفي تشرين الثاني سنة  2015انتشر
م ـق ـط ــع ف ـي ــدي ــو ع ـل ــى االنـ ـت ــرن ــت عــن
جماعة «مجاهدي تيمور الشرقية»
االن ـ ــدونـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة ،أقـ ـ ـ ـ ــوى م ـج ـم ــوع ــة

مشروع «الخالفة»
سيبقي على نوستالجيا
ُ
يراود عناصر «الدولة»
شكل المقاتلون
ّ
األجانب الحصة األكبر
من التيار «الحازمي»
إره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،ت ـ ـه ـ ـ ّـدد ف ـيــه
بالهجوم على القصر الرئاسي ورفع
علم تنظيم «الدولة» على سطحه .لقد
نجح حتى اآلن نظام الالمركزية في
أندونيسيا ،واملنسجم مــع الطبيعة
ّ
ال ـج ـغــراف ـيــة لـلـبـلــد الـ ــذي ي ـتــألــف من
أكثر من  18ألف جزيرة على مساحة
ً
أك ـثــر م ــن  300م ـي ــا ،ف ــي مـنــع نـشــوء
ّ
بـيـئــة مـنــاسـبــة لـلـجـمــاعــات املـتـطــرفــة
على خلفية سياسية .ومع ذلك ،لفت

ال ــرئ ـي ــس األن ــدون ـي ـس ــي ف ــي اف ـت ـتــاح
امل ــؤت ـم ــر ال ــوط ـن ــي ل ـج ـم ـع ـيــة نـهـضــة
العلماء في  23تشرين الثاني املاضي
ّ
إلى أن «داعش» بات يشكل قلقًا لدى
الـسـلـطــات االنــدونـيـسـيــة ال ــذي يدفع
ال ــى رف ــع مـسـتــوى الـحـيـطــة وال ـحــذر
من إمكانية اختراق التنظيم لبعض
املناطق والطبقات االجتماعية.
ف ـ ــي ب ـ ـن ـ ـغـ ــادش ك ـ ـ ــان ال ـ ـح ـ ــال ب ــال ــغ
ال ـس ــوء م ـنــذ حـمـلــة اإلعـ ــدامـ ــات الـتــي
طــاولــت ق ــادة إســامـيــن ب ــارزي ــن في
كانون األول  ،2013مثل الشيخ عبد
الـ ـق ــادر م ــا ،رئ ـي ــس ح ــزب الـجـمــاعــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،وعـ ـل ــي أحـ ـس ــن مـحـمــد
مجاهد ،أمني عام الجماعة ،وصالح
الــديــن ق ــادر ت ـشــودري ،عضو قيادي
فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة ،وعـ ـ ـض ـ ــو ب ــرمل ــان ــي
س ــاب ــق وك ـب ـي ــر م ـس ـت ـش ــاري زع ـي ـمــة
املـ ـع ــارض ــة خ ــال ــدة ضـ ـي ــاء ،ومـحـمــد
ق ـم ــر الـ ــزمـ ــان ،وهـ ــو ال ــزع ـي ــم ال ـثــانــي
للجماعة اإلسالمية ،ومطيع الرحمن
نظامي ،وزير الزراعة األسبق ،وأحد
مؤسسي حــزب الجماعة اإلسالمية،
وت ــول ــى رئ ــاس ـت ـه ــا ل ـب ـعــض ال ــوق ــت،
وم ـي ــر ق ــاس ــم ع ـل ــي ،ع ـض ــو تـنـفـيــذي
ف ــي الـلـجـنــة املــركــزيــة لـلـحــزب وأب ــرز
م ـمــول ـي ـهــا ،وأزه ـ ـ ــر اإلسـ ـ ـ ــام ،األم ــن
الـ ـ ـع ـ ــام امل ـ ـسـ ــاعـ ــد ل ـ ـحـ ــزب ال ـج ـم ــاع ــة
اإلس ــام ـي ــة ،وع ـبــد ال ـس ـب ـحــان ،نــائــب
رئيس حزب الجماعة اإلسالمية .وقد
أدين هؤالء جميعًا بتهم مثل ارتكاب
اإلبــادة الجماعية ،والقتل والتعذيب
واالغتصاب وتدمير املمتلكات خالل
حــرب االسـتـقــال عــن باكستان .وفي
ال ـن ـتــائــج ،أح ــدث ــت اإلعـ ــدامـ ــات ردود
فعل شعبية غاضبة ،وصنعت بيئة
متطرفة بشكل متزايد ،وكــان تنظيم
«الدولة» متأهبًا لقطف ثمارها.
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العالم

على الغالف
ال تكاد تخلو وسائل اإلعالم الغربية في الشهور األخيرة
من تقرير عن «مقاتلي تنظيم داعش» ومصيرهم الغامض .يأتي
الغربية في حصاد عدد من
ذلك فيما تنهمك أجهزة االستخبارات
ّ
أخطر المطلوبين الذين لم ُيقتلوا في الحرب السورية ،وبموجب
نظم انطلق قبل عامين ،وأخــذ على عاتقه اصطياد
عمل ُم ّ
ٍ
«الجهاديين» األجانب ،وإعادة تدوير الجهاديين المحليين لخدمة
مرحلة ما بعد «داعش»

«تركة داعش» في سوريا

«جهاد» الغد ترعاه
أيد أمينة!
ٍ

رحلة انحدار التنظيم لم
تبدأ بشكل فعلي إال مع
توافق جميع الالعبين
مجددًا على ّأن «الساعة
ّ
دقت» (أ ف ب)
ّ

صهيب عنجريني
ق ـبــل ي ــوم ــن اح ـت ـفــت وس ــائ ــل اإلع ــام
ّ
ّ
«الجهادية»
الفرنسية بالقبض على
ّ
الفرنسية إيميلي كونينغ في سوريا

ّ
الديمقراطية».
على يد «قــوات سوريا
ك ــون ـي ـن ــغ ،الـ ـت ــي وص ـف ـت ـه ــا صـحـيـفــة
«ل ــو ف ـي ـغــارو» بــ«الـجـهــاديــة املطلوبة
رقـ ــم  »1ل ــم ت ـكــن ب ــاك ــورة ال ـج ـهــاديــن
ال ـف ــرن ـس ـي ــن امل ـق ـب ــوض ع ـل ـي ـهــم عـقــب

«متاهة» األرقام
كانت متاهة األرقام واحدة من أخطر «األلعاب»
التي مــورســت على امـتــداد الـحــرب السورية،
وال ّ
سيما في ما ّ
يخص أعــداد «الجهاديني».
وحفلت األرقام التي جرى تداولها بمبالغات
هائلة ،سواء على ألسن بعض املسؤولني ،أو
ّ ّ
إعالمية شتى .ولعبت تلك
في سياق تقارير
املبالغات دورًا في تضخيم قــدرات «داعــش»
إلى ٍّ
حد َ
منحه صورة «التنظيم الذي ال ُيقهر».
ومــن بني أكثر املبالغات إثــارة للدهشة تبرز
مــزاعــم ال ــوالي ــات املـتـحــدة أنـهــا قتلت بحلول
تـمــوز  2016مــا ي ـقــارب  45000مـقــاتــل من
ّ
كاريكاتوريًا إذا ما
«داعش» ،ويبدو هذا الرقم
ّ
قورن بتقديرات االستخبارات األميركية في
تموز  2015لعديد مقاتلي التنظيم بـ31500
مقاتل فقط.

انهيار تنظيم «داعــش» .كانت «قسد»
نفسها قد أعلنت في األسبوع األخير
م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي الـقـبــض عـلــى عــدد
مـ ــن الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــن :رومـ ـ ــن غ ــارن ـي ـي ــه،
تــومــاس كــوالنــج ،وتــومــاس بارنوين.
ووص ــف األخ ـيــر بـ ــدوره ب ــ«ال ـج ـهــادي
ّ
خلفية عالقته
املـطـلــوب رق ــم  »1عـلــى
بــالـجـهــادي الـفــرنـســي الشهير محمد
م ـ ــراح (م ـن ـفــذ اعـ ـت ــداء ت ــول ــوز .)2012
ّ
قبلها بـثــاثــة أش ـهــر تـســلـمــت فرنسا
أي ـض ــا واح ـ ـ ـدًا م ــن «م ـج ــاه ــدي ـه ــا» في
سوريا ،وهو جوناثان جيفروي (أبو
ّ
إب ــراه ـيــم ال ـفــرن ـســي) ،ل ـكــن «ق ـس ــد» لم
تـكــن طــرفــا ف ــي عـمـلـيــة الـتـسـلـيــم تـلــك،
ّ
بــل عـ ّ
ـدوت ـهــا ال ــل ــدود أن ـق ــرة .وال تمثل
ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـس ـل ـي ــم امل ـ ــذك ـ ــورة س ــوى
صغيرة في بحر عمليات كثيرة
نقطة ُ ِّ َ
مماثلة نفذت بعيدًا عن األضــواء منذ
ُ
عــام  ،2016وزادت وتيرتها كثيرًا في
أعقاب الغزو التركي للشمال السوري
تحت مسمى «درع ال ـفــرات» .ورغــم أن
مــاكـيـنــة اإلع ـ ــام ال ـغــربـ ّـيــة ق ــد التفتت
أخ ـ ـي ـ ـرًا إلـ ـ ــى ضـ ــخ تـ ـق ــاري ــر م ـت ـتــال ـيــة
ع ــن «مـسـتـقـبــل داعـ ـ ــش» وعـ ــن مصير
م ـقــات ـل ـيــه ال ــذي ــن «اخـ ـتـ ـف ــوا» ،غ ـي ــر أن
االهتمام االستخباري بهذا امللف كان
ّ
أولويات الواليات املتحدة،
على رأس
وشركائها في «التحالف الدولي» منذ
سـنـتــن .وأن ـشــأت واشـنـطــن برنامجًا
ّ
سريًا ّ
ّ
متفرعًا عن برامج «دعم
خاصًا

ّ
املعارضة املعتدلة» ّ
األساسية
مهمته
ال ـع ـم ــل ع ـلــى ت ـش ـج ـيــع «ال ـج ـه ــادي ــن»
األج ـ ـ ــان ـ ـ ــب املـ ـنـ ـض ــوي ــن ف ـ ــي ص ـف ــوف
«داع ــش» على االنـشـقــاق عــن التنظيم
ّ
ـورة م ـنــظ ـمــة ت ـض ـمــن اسـتـقـطــاب
بـ ـص ـ ّ
ّ
ّ
امل ـن ـش ــق ــن ،ال ع ـش ــوائ ــي ــة ت ـ ـ ــؤدي إل ــى
ّ
تسربهم فــي اتـجــاهــات شــتــى .وكانت
«األخـ ـب ــار» ق ــد ن ـشــرت قـبــل ع ــام كــامــل
ت ـح ـق ـي ـقــا عـ ــن «مـ ــراكـ ــز االس ـت ـق ـط ــاب»
الـ ـع ــامـ ـل ــة ف ـ ــي كـ ـن ــف ه ـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج
(«األخ ـبــار» ،العدد  .)3075وبقي عمل
امل ــراك ــز امل ــذك ــورة ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـت ــداول
اإلعالمي ،باستثناء إشارات عابرة في
سياق تقارير مختصرة ،قبل أن تنشر
وكــالــة الـصـحــافــة الفرنسية منتصف
ّ ً
مفصال باللغة
الشهر املاضي تقريرًا
ال ـفــرّن ـسـ ّـيــة ع ــن أح ــد ت ـلــك امل ــراك ــز .وال
ُيـ ـم ــث ــل ال ـق ـب ــض ع ـل ــى «الـ ـجـ ـه ــادي ــن»
األجانب سوى جانب من عمل «مراكز
االستقطاب» ،أما الجانب األخطر فهو
السعي إلى إعادة تدوير «الجهاديني»
املـ ـحـ ـلـ ـي ــن (ف ـ ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا عـ ـل ــى وج ــه
الخصوص) وتجنيدهم تحت رايــات
ـش» .وأت ــاح ــت
أخـ ــرى غ ـيــر رايـ ــة «داع ـ ـ ـ ُ
امل ـ ـعـ ــارك الـ ـكـ ـب ــرى الـ ـت ــي ف ـت ـح ــت ض ـ ّـد
«داع ــش» على غير جبهة املجال أمام
ت ـح ـ ّـول ح ـصــاد عـمـلـيــات االسـتـقـطــاب
م ــن ال ـع ـش ــرات ّأول األم ـ ــر ،إل ــى امل ـئــات
في وقت الحق .وفتحت «درع الفرات»
التركية الباب أمام اتفاقات ّ
ّ
سرية مع

قيادات التنظيم املتطرف لتسليم مدن
وم ـن ــاط ــق ف ــي م ـقــابــل ض ـم ــان «ع ـبــور
آمــن» للراغبني من التنظيم بمواصلة
ال ـق ـتــال عـلــى جـبـهــات أخـ ــرى ،و«م ــاذ
آم ـ ـ ــن» ل ـل ــراغ ـب ــن فـ ــي ن ـق ــل ال ـب ـنــدق ـيــة
إل ــى ك ـتــف أخـ ــرى («األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ال ـعــدد
 .)3112والح ـقــا ح ــذت «ق ــوات ســوريــا
ال ــدي ـم ـق ــراط ـ ّـي ــة» حـ ــذو أنـ ـق ــرة وت ـحــت
إشــراف الواليات املتحدة ّإبــان معركة
مــديـنــة ال ــرق ــة .فـيـمــا كــانــت دم ـشــق قد
ّ
سهلت بدورها اتفاقًا قضى بانسحاب
م ـقــات ـلــي «داع ـ ـ ــش» م ــن م ـعــركــة «فـجــر
ال ـجــرود» إلــى البوكمال فــي ريــف دير
ّ
املرجح
الــزور الجنوبي الغربي .ومــن
أن اتفاقات أخرى قد ُعقدت بعيدًا عن
الضوء بني التنظيم ومختلف الجهات
الـتــي حــاربـتــه فــي خــال الـعــام األخير
ّ
بديهيًا
على وجه الخصوص .ويبدو
أن تلك االتـفــاقــات قــد أتــاحــت الفرصة
أمام ّ
تسرب جزء من مقاتلي «داعش»
ّ
بشكل منظم .فيما أتاحت املعارك التي
طــال ُأمــدهــا في بعض املــدن والبلدات
ال ـف ــرص ــة أمـ ـ ــام املـ ـئ ــات م ــن مـنـتـسـبــي
التنظيم لعقد اتفاقات مع ُمحاصريه
لتهريبهم خــارج نطاقات الحصارات
امل ـ ـضـ ــروبـ ــة .ك ــذل ــك أفـ ـل ــح امل ـ ـئـ ــات مــن
امل ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــن املـ ـحـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي ال ـ ـه ـ ــروب
بفضل تكتيك «ال ــذوب ــان» ال ــذي سبق
لـ«جهاديي القاعدة» أن انتهجوه عقب
اعتداءات  11أيلولّ ،
وفروا بفضله من

عقيدة «الدولة» في العراق ...باقية
نـ ـه ــاي ــة ع ـ ـ ــام  ،2017أع ـ ـلـ ــن رئ ـي ــس
الـ ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــراق ــي ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي
نصر بــاده «النهائي» على تنظيم
«داع ـ ــش» .ه ــذا االن ـت ـصــار ج ــاء بعد
سيطرة الـقــوات العراقية ،بمختلف
صـ ـن ــوفـ ـه ــا ،عـ ـل ـ ًـى ط ـ ـ ــول ج ـغ ــراف ـي ــا
ل ـل ـب ــاد ،خ ـ ّ
ـاص ــة م ــع وص ـ ــول ق ــوات
«الـ ـحـ ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» إل ـ ــى الـ ـح ــدود
ال ـع ــراق ـي ــة ـ ـ ـ ال ـس ــوري ــة ،وسـيـطــرتـهــا
ّ
على معظم الـخــط الـحــدودي هناك،
ً
ك ـ ــاس ـ ــرة ب ــذل ــك «خـ ـط ــوط ــا حـ ـم ــراء»
أميركية رافضة ملثل هذه الخطوة.
ت ــداع ـي ــات وصـ ــول ت ـلــك ال ـق ــوات إلــى
«املـ ـنـ ـطـ ـق ــة املـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــورة» أمـ ـي ــرك ـ ّـي ــا،
ودورهـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـفـ ـ ّـعـ ــال فـ ــي ت ــأم ــن خــط
«م ـح ــور امل ـق ــاوم ــة» م ــن ط ـه ــران إلــى
ً
ب ـغــداد وصـ ــوال إل ــى ب ـي ــروت ،م ــرورًا
بدمشق ،ال يــزال ســاريــا فــي األروقــة

السياسية الـعــراقـيــة ،ذلــك أن بعض
الـ ـق ــوى ت ـض ـغــط ب ــات ـج ــاه ان ـس ـحــاب
ّ
ـاب ع ـ ّـدة ،استنادًا
تلك ال ـقــوات ألسـبـ ٍ
إلى موقف األميركي ـ اإلسرائيلي ـ
الـسـعــودي الــرافــض لــوجــود «حلفاء
إيـ ـ ـ ــران» غ ــرب ــي ال ـ ـبـ ــاد ،إلـ ــى جــانــب
ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـخ ـ ـطـ ــابـ ــات االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة
الــراف ـضــة ملـثــل ه ــذا ال ــوج ــود هـنــاك،
«اقتراع حر».
للحفاظ على
ٍ
سلوك قيادة «الحشد» في التعامل
مــع هــذه املعضلة ،يشي بأنها غير
ـاش سـ ـي ــاس ــي «عـ ـقـ ـي ــم»،
آب ـ ـهـ ّــةٍ لًـ ـنـ ـق ـ ٍ
ـراره ــا ال ـن ـهــائــي م ـ ّ
ـرده
خ ــاص ــة أن ق ـ
العبادي ،وإن كان في بعض جوانبه
مـتــآلـفــا م ــع ال ـتــوج ـهــات األم ـيــرك ـيــة،
قادر على الخروج عن طوعها.
وغير
ٍ
ه ــذا «األخ ـ ــذ وال ـ ـ ــرد» ،الـ ــذي ال ي ــزال
قــائ ـمــا ،ي ـســاهــم ف ــي ب ـعــض جــوانـبــه

ـش لـلـمـسـلـحــن ،يسمح
بـخـلــق ه ــام ـ ٍ
ل ـهــم ب ـم ـن ــاورة ت ـق ــود إلـ ــى مــواج ـهــةٍ
مع القوات العاملة في غرب البالد،
ّ
ضحية للتجاذبات،
فتكون األخيرة
وقت يستدعي استنزاف القوات
في
ٍ
معالجة دقيقة لهذه املعضلة.

بروز «أصحاب الرايات
البيضاء» في محيط
قضاء طوزخورماتو

وب ـ ـ ــن االنـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار عـ ـلـ ــى «داع ـ ـ ـ ــش»
والقضاء عليه ،والـحــذر مــن عودته
م ـج ـ ّـددًا ،ثـ ّـمــة مــن يـقــول إن التنظيم
ق ــد ان ـس ـحــب إل ــى ال ــداخ ــل ال ـس ــوري،
ّ
يصر آخرون على أن املسلحني
فيما
ال يــزالــون ضمن األراض ــي العراقية
ع ـ ـل ـ ــى ش ـ ـك ـ ــل م ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــات «غ ـ ـيـ ــر
م ـتــراب ـطــة» ت ـ ـ ّ
ـؤدي م ـه ـ ّـم ــات أم ـن ـيــة ـ
ع ـس ـك ــري ــة ،ف ــي ع ـ ـ ــود ٍة إلـ ــى أس ـل ــوب
التنظيم قبل حــزيــران  ،2014تاريخ
إعالن «الخالفة».
ّ
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات إره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ال ت ـ ـ ـ ــزال ت ـه ــز
ـال
«بـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ــراف ـ ـ ــدي ـ ـ ــن» ذات أشـ ـ ـك ـ ـ ٍ
مختلفة (تفجير انـتـحــاري ،سيارة
مـفـخـخــة ،اغ ـت ـيــال ،غ ـ ـ ــزوة ،)...تحمل
رس ــائ ــل ع ـ ـ ـ ّـدة ،ذلـ ــك إن ق ــورب ــت مــن
نــاحـيــة مـكــانـهــا وزمــان ـهــا مــن جهة،
وامل ـس ـت ـه ــدف واألس ـ ـلـ ــوب م ــن ج ـهــةٍ

أخ ــرى .وإذا وضعت تلك العمليات
ـ ـ مـنــذ ال ـحــديــث ع ــن اق ـت ــراب سـقــوط
شريط
التنظيم (صيف  )2017ـ على
ٍ
زم ـن ــي ل ـك ــان ًأخ ـط ــر ت ـلــك الـعـمـلـيــات
وأكثرها داللة تفجير «مطعم فدك»،
في محافظة ذي قار جنوبي البالد،
عشرات
الــذي أدى إلــى مقتل وجــرح ٌ
املــدنـيــن والـعـسـكــريــن .رســالــة أراد
مـنـهــا الـتـنـظـيــم ت ـب ـيــان ق ــدرت ــه على
خــرق الـحــواجــز األمـنـيــة ،والــوصــول
إلى أي نقطةٍ يريدها جنوبي البالد،
بوصفها منطقة «آمنة».
وال يمكن قراء ة ذلك التفجير بمعزل
عــن الـعـمـلـيــات األخـ ــرى ،الـتــي باتت
ب ـش ـك ـ ٍـل أس ـب ــوع ــي ت ـض ــرب مـخـتـلــف
أنحاء البالد ،إذ استفاد املسلحون
من أزمــة بغداد ـ أربـيــل ،على سبيل
املثال ،لتنفيذ عمليةٍ في أحد أسواق
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سوريا
«تسن
فرنسا
ّ
أسنانها»
ال ي ـب ــدو ّأن لـلـمـصــادفــات
دورًا فـ ــي تـ ــزامـ ــن إعـ ــان
ال ـق ـب ــض ع ـل ــى ال ـج ـه ــادي ــة
ّ
الفرنسية كونينغ ،وتأكيد
رئ ـ ـيـ ــس أرك ـ ـ ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش
فـ ــران ـ ـسـ ــوا ل ـي ـك ــوان ـت ــر ّأن
«فــرن ـســا تـسـتـعـ ّـد ملــرحـلــة
م ــا ب ـع ــد داع ـ ــش ف ــي بــاد
الشام» .الجنرال الفرنسي
كان قد أوضح للعسكريني
الفرنسيني في قاعدة H5
ّ
الـفــرنـسـ ّـيــة فــي األردن أنــه
بـصــدد «وض ــع مقترحات
عـلــى طــاولــة الــرئ ـيــس» في
ه ـ ــذا الـ ـ ـش ـ ــأن .وي ـك ـت ـســب
إط ــاق ه ــذه التصريحات
م ــن ت ـلــك ال ـق ــاع ــدة ب ــال ــذات
خ ـصــوص ـيــة الف ـت ــة ،نـظـرًا
ل ـك ــون ـه ــا م ـن ـط ـل ـقــا ل ـقــرابــة
ّ
فرنسية
 4500طلعة ّجوية
ُ ِّ َ
نفذت فوق كل من سوريا
والعراق.

فـصــول «ال ـحــرب عـلــى اإلرهـ ــاب» التي
ّ
اشتدت حينها .ويقوم التكتيك املذكور
ُ
على قاعدة بسيطة مفادها االنخراط
ف ــي صـ ـف ــوف ا ّمل ــدنـ ـي ــن الـ ـه ــارب ــن مــن
املعارك ،والتخفي لسنوات في انتظار
الفرصة املناسبة التي تتيح ملن يرغب
الـعــودة لتلبية نــداء «الـجـهــاد» .وبــات
ّ
اإلسالمية»
معروفًا أن تنظيم «الدولة
لــم يولد بفضل الـحــرب الـسـ ّ
ـوريــة ،وال
ّ
ُ
ّ
خضمها.
سيموت في
يبدو أنه

رحلة «الصعود» و«الهبوط»

ّ
ع ـل ــى الـ ـ ّـرغـ ــم مـ ــن أن الـ ـف ــوض ــى ال ـتــي
تـصــاعــدت فــي ســوريــا بـشـكــل تـســارعَ
ك ـث ـي ـ ًرًا م ـنــذ ًأواخـ ـ ــر عـ ــام  2012كــانــت
ُ
استثمر فيها التنظيم
تــربــة ّخـصـبــة َ ّ
امل ـ ـت ـ ـطـ ــرف ،غـ ـي ــر أن ـ ـ ــه ي ــدي ــن ب ـن ـشــأتــه
لـ ـف ــوض ــى س ــابـ ـق ــة ع ــاشـ ـه ــا ال ـ ـعـ ــراق
بـفـضــل ال ـغــزو األم ـيــركــي («األخـ ـب ــار»،
ال ـ ـع ـ ــدد  .)2315ف ـ ــي نـ ـيـ ـس ــان 2013
انفجر الـخــاف الشهير بــن «داعــش»
وربيبته في سوريا «جبهة النصرة»
ّ
ألس ـب ــاب تـتـعــلــق ف ــي ال ــدرج ــة األول ــى
بــال ـس ـبــاق ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة وامل ـك ــاس ــب،
ل ـي ـت ـحـ ّـول ال ـت ـن ـظ ـيــم ســري ـعــا إلـ ــى رقــم
صـعــب ف ــي «امل ـع ــادل ــة ال ـج ـهـ ّ
ـاديــة» في
ّ
وجــه «الـقــاعــدة» الــذي أعـلــن «رسميًا»
ّ
أن «النصرة» هي فرعه السوري .دخل
ّ
«داعـ ــش» فــي سـبــاق مــع ال ــزم ــن ،خــرج
منه منتصرًا ّأول األمر ،وتمكن بفضل

ك ــرك ــوك ،إل ــى جــانــب ظ ـهــور جـمــاعــة
«أص ـح ــاب ال ــراي ــات ال ـب ـي ـضــاء» ،إلــى
جانب العمليات األخــرى في «حزام
ب ـ ـ ـغـ ـ ــداد» ،أو فـ ــي م ـح ـي ــط عــاص ـمــة
«الخالفة» السابقة ،املوصل.
ومـ ــا ي ـث ـيــر ال ـق ـل ــق ،ه ــو «ال ـ ـغـ ــزوات»
التي يقودها «داعــش» على خطوط
ص ـ ـ ّـد «الـ ـحـ ـش ــد» وال ـ ـقـ ــوى األم ـن ـي ــة،
انـطــاقــا ّإم ــا مــن شــرقــي مــديـنــة ديــر
الــزور السورية ،باتجاه الـحــدود أو
مــن بـعــض الـبــؤر واملـنــاطــق الـتــي لم
ّ
تتمكن القوات األمنية من تطهيرها
بـشـكـ ٍـل كــامــل ،لـيــس فــي غــرب الـبــاد
ف ـح ـســب ،ب ــل ف ــي م ـحــاف ـظــات صــاح
الـ ــديـ ــن ،ن ـي ـن ــوى ،األن ـ ـب ـ ــار ،ك ــرك ــوك،
ديــالــى (ذات الـتـنـ ّـوع الـطــائـفــي)؛ أما
أب ــرزه ــا ،فمنطقة الـجــزيــرة الــواقـعــة
على ضفاف نهر الفرات ،في املثلث

«ال ـع ـم ــق ال ـع ــراق ــي» م ــن ب ـســط ن ـفــوذه
ت ــدري ـج ــا ف ــي الـ ـش ــرق الـ ـس ــوري حـيــث
الـنـفــط بـمـثــابــة «ج ــائ ــزة ك ـب ــرى» .ثـ ّـمــة
حـقـيـقــة ي ـح ــاول كـثـيــر م ــن املنغمسني
فـ ــي ال ـ ـشـ ــأن ال ـ ـسـ ــوري ال ـق ـف ــز ف ــوق ـه ــا،
ّ
وتتعلق بتسليم «الفصائل املعارضة»
وع ـل ــى رأسـ ـه ــا «ح ــرك ــة أ ّحـ ـ ــرار ال ـشــام
اإلس ــام ـ ّـي ــة» مــدي ـنــة ال ــرق ــة للتنظيم
ّ
املتطرف (كانون الثاني  .)2014أجاد
ّ
«داعش» استثمار التناقضات املحلية
ّ
ّ
وتقدم سريعًا ليمأل الفراغ
واإلقليمية
ّ
في كل من العراق وسوريا .املفارقة أن
كــل الــاعـبــن املــؤثــريــن فـ ًـي ال ـصــراع لم
ي ـجــدوا وقـتـهــا غـضــاضــة فــي «ت ـمـ ّـدد»
الـتـنـظـيــم ألس ـب ــاب مـتـبـ ُـايـنــة ،م ــا منح
«ال ـ ــوح ـ ــش» الـ ـف ــرص ــة املـ ـثـ ـل ــى لـلـنـمــو
ت ـح ــت س ـم ــع ال ـع ــال ــم وب ـ ـصـ ــره .رح ـلــة

انـحــدار التنظيم لم تبدأ بشكل فعلي
ّ
جميع الالعبني
إال مــع تــوافــق
مجددًا
ّ
ّ
على أن «الساعة دق ــت» .بني الصعود
ّ
واالن ـ ـحـ ــدار ت ـب ــدل ــت م ـع ـط ـيــات كـثـيــرة
فــي املشهد ،دخــل «التحالف الــدولــي»
األج ــواء الـسـ ّ
ـوريــة مــن بــوابــة «محاربة
اإلرهاب» في أيلول  .2014زادت طهران
م ــن عــديــد «امل ـت ـطـ ّـوعــن» عـلــى األرض
بتنسيق مع دمشق ،وبتنسيق مماثل
دخـلــت موسكو الـحــرب «رسـمـ ّـيــا» في
أيلول ( 2015بعد عام كامل من دخول
«ال ـت ـحــالــف») .بـعــد ال ــدخ ــول الــروســي
بشهر واحــد ،خطا «التحالف» خطوة
إلــى األم ــام مــع تشكيل «ق ــوات سوريا
ّ
الديمقراطية» التي باتت بمثابة ذراع
ب ــري ــة ل ــه ت ـس ـي ـطــر ع ـل ــى ن ـحــو 15000
كيلومتر مربع من األراضــي السورية
(لـ ــم ت ـكــن م ـســاحــة س ـي ـطــرة «وح ـ ــدات
ّ
الكردية بعد دحرها
حماية الشعب»
«داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ف ـ ــي مـ ـع ــرك ــة ع ـ ــن الـ ـع ــرب
(كانون الثاني  )2015تتجاوز 12000
كيلومتر مربع) .تدريجًا تنامى حجم
«ال ـت ـعــاون» بــن «ق ـســد» و«الـتـحــالــف»
واس ـت ـق ـب ـلــت األراض ـ ـ ــي ال ـت ــي تسيطر
ّ
عسكرية وقـ ّـوات
عليها األولــى قواعد
ّ
خـ ــاصـ ــة و«مـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّـوع ـ ــن» ،وتـ ـ ـم ـ ــددت
مـ ـس ــاحـ ـتـ ـه ــا الحـ ـ ـق ـ ــا لـ ـتـ ـبـ ـل ــغ 38500
كيلومتر مــربــع فــي مطلع آذار ،2017
بينما قــاربــت أخـيـرًا  60000كيلومتر
مربع.

الواقع بني محافظات صــاح الدين
ونينوى واألنبار ،وهي منطقة ذات
طبيعة جـغــرافـيــة صـعـبــة ،معظمها
مساحات شاسعة.
صحارى ذات
ٍ
ـض الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ع ـلــى
عـ ـمـ ـلـ ـي ــا ،لـ ـ ــم يـ ـ ـق ـ ـ ِ
«داعش» نهائيًا .يصف مصدر أمني
عراقي في حديثه إلى «األخبار» ،أن
ّ
بغداد تمكنت من استعادة املناطق
الخاضعة لسيطرة التنظيم ،لكنها
ـض عـلـيــه نـهــائـيــا ،بــل قضت
«ل ــم ت ـقـ ِ
عـلـيــه ظــاهــريــا» .ف ـ «املـشـكـلـ ّـة تتفاقم
في مسارين :في ّ
األول تجذر أفكار

«الـ ـث ــان ــي ،ف ـح ــاج ــة بـ ـغ ــداد ال ـك ـب ـيــرة
ل ـج ـهـ ٍـد اس ـت ـخ ـبـ ّ
ـاري ض ـخــم ملــاحـقــة
ال ـخ ــاي ــا ال ـن ــائ ـم ــة ،الـ ـت ــي ي ـم ـكــن أن
تـسـتـعـيــد عــافـيـتـهــا وت ـت ـحــد ف ــي أي
ظ ــرف ت ــراه م ـنــاس ـبــا» ،وه ــو أم ــر قد
ُّ
عـ ّـبــر عـنــه ف ــي أك ـثــر م ــن م ـعــرض ك ــل
مــن رئـيــس ال ــوزراء حـيــدر الـعـبــادي،
ووزيـ ـ ــر داخ ـل ـي ـتــه ق ــاس ــم األع ــرج ــي.
ه ـ ــذه الـ ـخ ــاي ــا ال ـن ــائ ـم ــة ع ـل ــى ط ــول
مـســاحــة الـ ـع ــراق ،ال يـمـكــن معالجة
ّ
عملها املــتـســم بطابع أمـنــي ،إال من
خــال «الجهود األمنية وبالتعاون
م ـ ـ ــع امل ـ ـ ــواطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن» ،وف ـ ـ ـ ــق م ـ ـصـ ــادر
الداخلية ،التي تشير في حديثها لـ
«األخ ـبــار» ،إلــى أن «عمليات داعــش
ّ
مستمرة ما لم توضع خطة واضحة
املعالم ملواجهة تلك الخاليا».
(األخبار)

فتحت «درع الفرات»
الباب أمام
سرية مع
اتفاقات ّ
قيادات التنظيم

داعـ ــش ف ــي امل ـنــاطــق ال ـت ــي س ـبــق أن
كان فيها» يضيف .وقد اتضح ذلك
م ــع بـ ـ ــروز اس ـ ــم ج ـم ــاع ــة «أصـ ـح ــاب
الرايات البيضاء» في محيط قضاء
طــوزخــورمــاتــو ،وتشكيلها تهديدًا
ح ـق ـي ـقـ ّـيــا ل ــأه ــال ــي ه ـ ـنـ ــاك .أم ـ ــا فــي

االشتباكات تتواصل
في ريفي حماه وإدلب...
وغوطة دمشق
استعاد الجيش السوري زمام المبادرة على جبهتي الغوطة في
منطقتي المرج وحرستا ،وتابع تقدمه في عمق ريف إدلب
الجنوبي الشرقي ،مسيطرًا على بلدات ومناطق جديدة
يــواصــل الجيش ال ـســوري عملياته ضد
«هيئة تحرير الشام» والفصائل العاملة
م ـع ـهــا ،ف ــي ري ـف ــي ح ـم ــاه وإدل ـ ـ ــب ،ضمن
م ـ ـعـ ــارك ت ـض ــع ه ــدف ـه ــا ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
كامل ريف إدلب الشرقي .وتعمل القوات
على التقدم نحو البلدات الرئيسة التي
تعد نقاط وصــل فــي تلك املنطقة ،لقطع
خ ـط ــوط ال ـت ـحــرك واإلم ـ ـ ــداد للمسلحني،
وإض ـعــاف تحركهم بــن وســط محافظة
إدلب وأطرافها الشرقية ،وامتدادها نحو
ري ـف ــي ح ـم ــاه ال ـش ـمــالــي ال ـش ــرق ــي وري ــف
حلب الجنوبي .وتمكن الجيش أمس من
الـسـيـطــرة عـلــى ع ــدة ق ــرى إضــافـيــة شــرق
قــريــة أب ــو دالـ ــي ،فــي طــريــق تـقــدمــه نحو
بلدة سنجار .وأب ــرز الـقــرى التي دخلها
الجيش أمس ،هي أم صهريج والدريبية،
إلى جانب محطة قطار أم صهريج شمال
ق ــري ــة رج ــم املـ ـش ــرف .ك ــذل ــك سـيـطــر على
ق ــرى الـطــويـبــة ورجـ ــم امل ـش ــرف ومـشــرفــة
الخنزير شمال تلتي الخنزير واملقطع.
وأت ــى ه ــذا الـتـقــدم بــال ـتــوازي مــع تغطية
جــويــة كثيفة استهدفت ع ــددًا كبيرًا من
بلدات ريفي حماه وإدلــب ،وتركزت على
محيط اللطامنة ومعرة النعمان وخان
ش ـي ـخــون ،ف ــي وق ــت بـ ــدأت فـيــه اتـهــامــات
ضمن أوســاط املعارضة لـ«هيئة تحرير
الـشــام» ،بانسحابها أمــام قــوات الجيش
السوري من مناطق جنوب شرق إدلب.
وف ــي غــوطــة دم ـشــق الـشــرقـيــة ،تــواصـلــت
امل ـع ــارك عـلــى جـبـهــات حــرسـتــا وعــربــن،
في محيط إدارة املركبات ،مع انخفاض
وت ـي ــرة ه ـجــوم ال ـف ـصــائــل املـسـلـحــة على
ن ـق ــاط ال ـج ـيــش داخـ ــل اإلدارة .وتـمـكـنــت
وح ــدات الجيش والـشــرطــة مــن التصدي
ل ـه ـج ـم ــات م ـت ـق ـط ـعــة ع ـل ــى مـ ـح ــور قـســم
ال ـش ــرط ــة ،الـ ــذي ي ـعــد نـقـطــة ال ــوص ــل بني
إدارة املركبات والطريق الدولي املوصل
إلــى دمشق .وحــاول املسلحون من خالل

الهجمات ،العمل على عزل قوات الجيش
املـتـمــركــزة داخ ــل مـبــانــي إدارة املــركـبــات
ع ــن مـنـطـقــة ق ـســم ال ـش ــرط ــة .واس ـت ـهــدف
سالحا الجو واملدفعية مناطق سيطرة
املسلحني في حرستا وعربني ،واملتاخمة
ّ
يصعد
لخطوط القتال .ومــن املتوقع أن
ال ـج ـيــش م ــن ت ـحــركــه ع ـلــى هـ ــذا امل ـح ــور،
إلنهاء الخرق األخير الذي أحدثه هجوم
امل ـس ـل ـحــن ،وإعـ ـ ــادة ت ـعــزيــز مــواق ـعــه في
إدارة املركبات.
وب ــال ـت ــوزاي ،تـقــدمــت قـ ــوات الـجـيــش في
بلدة الزريقية ،التابعة ملنطقة املــرج في
شـ ــرق ال ـغ ــوط ــة ال ـشــرق ـيــة ،ع ـلــى الـطــريــق
بني بلدات النشابية وبيت نايم .ونقلت
وس ــائ ــل إعـ ـ ــام م ـع ــارض ــة ع ــن امل ـت ـحــدث
الــرسـمــي بــاســم «جـيــش اإلسـ ــام» حمزة
بيرقدار ،نفيه لتقدم الجيش السوري في
املنطقة .واعتبر أن «األوضاع جيدة على
جبهة النشابية وحزرما» .وقالت مصادر
معارضة إن منطقة املــرج شهدت حركة
نــزوح للمدنيني القاطنني فيها ،باتجاه
م ـنــاطــق م ــا ي ـس ـمــى «ال ـق ـط ــاع األوس ـ ــط»
مــن ال ـغــوطــة ،بـعــد اش ـت ــداد امل ـع ــارك على
محاورها.
وعلى صعيد آخــر ،أعلنت وزارة الدفاع
الــروس ـيــة ،ام ــس ،أن إح ــدى مروحياتها
تـحـطـمــت لـيـلــة رأس الـسـنــة ف ــي ســوريــا،
جـ ـ ــراء ع ـط ــل ت ـق ـن ــي ،م ــا أدى إل ـ ــى مـقـتــل
طيارين كانا على متنها .ونقلت وكاالت
أنـ ـب ــاء روسـ ـي ــة ع ــن ال ـ ـ ـ ــوزارة ق ــول ـه ــا ،إن
املروحية العسكرية من طراز «ام آي ـ »24
كانت متجهة إلى حماه عندما تحطمت،
مؤكدة عدم تعرضها إلطالق نار .وذكرت
ال ــوزارة أن «الطيارين قتال أثـنــاء هبوط
م ـفــاجــئ ع ـلــى ب ـعــد  15ك ـلــم م ــن ال ـقــاعــدة
الجوية» ،مضيفة أن خبيرًا تقنيًا أصيب
ُ
ونقل إلى قاعدة جوية أخرى ملعالجته.
(األخبار)
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إيران أعلن الحرس الثوري اإليراني ،أمس« ،انتهاء الفتنة» التي أثيرت خالل احتجاجات شهدتها إيران على مدى  5أيام .وأبدى ،في استجابة الفتة لدعوة الرئيس
حسن روحاني إلى التعاون ،استعداده لـ«مساعدة الحكومة» .جاء ذلك في وقت خرجت فيه تظاهرات ضخمة مؤيدة للقيادة اإليرانية ،لم تمنع الرئيس
األميركي ،دونالد ترامب ،من مواصلة تغريداته التحريضية ،التي ال تفتأ تثير انتقادات داخل الواليات المتحدة

«الحرس» يعلن «انتهاء الفتنة»:
مستعدون لمساعدة الحكومة

شهدت عدة
مدن ،أمس،
تظاهرات
ضخمة
رافضة لـ«إثارة
الفتنة»
(أ ف ب)

لليوم الثاني على التوالي بعد موجة
احـ ـتـ ـج ــاج ــات ش ـه ــدت ـه ــا إيـ ـ ـ ـ ــران م ـنــذ
الخميس املــاضــي وحـتــى ليل االثنني
 ال ـث ــاث ــاء ،خـ ّـيــم ال ـه ــدوء ع ـلــى معظمامل ــدن اإلي ــران ـي ــة ،بــاسـتـثـنــاء تجمعات
هــزيـلــة انـتـشــرت صــورهــا عـلــى مــواقــع
ّ
التواصل االجتماعي ولم يتسن التأكد
م ــن ص ـح ـت ـهــا .وف ـي ـم ــا أعـ ـل ــن ال ـح ــرس
ال ـ ـثـ ــوري اإلي ـ ــران ـ ــي «انـ ـتـ ـه ــاء ال ـف ـت ـنــة»
بــإل ـقــاء ال ـق ـبــض ع ـلــى «عـ ــدد كـبـيــر من
مثيري االضطرابات» ،واصل الرئيس
األم ـيــركــي ،دون ــال ــد ت ــرام ــب ،تعليقاته
الـتـحــريـضـيــة عـلــى األح ـ ــداث الـجــاريــة
ف ــي «ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة» ،رافـعــا
سقف تهديداته للقيادة اإليرانية ،إثر
تلويح مندوبته باللجوء إلى مجلس
ٌ
تلويح بدا الفتًا أنه لم يثر أكثر
األمن.
م ــن ال ـس ـخــريــة ع ـلــى امل ـق ـلــب ال ــروس ــي،
ف ـي ـمــا أع ـل ــى ال ـج ــان ــب ال ـت ــرك ــي صــوتــه
«التضامني» مع إي ــران ،مؤكدًا رفضه
أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية
لهذا البلد .بالتوازي مع ذلــك ،شهدت
ع ــدة م ــدن إيــران ـيــة ت ـظــاهــرات ضخمة
م ــؤي ــدة لـلـنـظــام وراف ـض ــة ل ــ«ال ـف ـت ـنــة»،
في ما بدا ترجمة لقول الرئيس حسن
روح ـ ــان ـ ــي ،االثـ ـ ـن ـ ــن ،إن «اإلي ــرانـ ـي ــن
سينزلون إلى الشوارع لحماية النظام
اإلســامــي ودعـمــه ،وللرد على مثيري
الشغب إذا لزم األمــر» ،في وقت تجلت

فـيــه أولـ ــى االس ـت ـجــابــات لــدعــوتــه إلــى
ال ـت ـع ــاون ف ــي إبـ ـ ــداء الـ ـح ــرس ال ـث ــوري
اس ـت ـع ــداده ل ــ«م ـســاعــدة الـحـكــومــة في
التغلب على التحديات االقتصادية».
وخـ ـ ــرج عـ ـش ــرات اآلالف ف ــي األحـ ـ ــواز
وأراك وإيـ ـ ــام وك ــرم ـن ـش ــاه وغ ــرغ ــان
وم ــدن أخ ــرى ،لتأكيد دعمهم للقيادة
اإليــرانـيــة ،وإع ــان رفضهم لـ«التدخل
الخارجي» .ورفــع املتظاهرون الفتات
تـ ــديـ ــن «مـ ـثـ ـي ــري ال ـ ـش ـ ـغـ ــب» ،ورددوا
شـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارات ال ـ ـتـ ــأي ـ ـيـ ــد لـ ـلـ ـم ــرش ــد ع ـلــي
خامنئي ،و«امل ــوت ألمـيــركــا» ،و«املــوت
إلســرائ ـيــل» ،و«امل ــوت للمنافقني» ،في
إش ــارة إل ــى جـمــاعــة «مـجــاهــدي خلق»
املـتـهـمــة بــ«الـتـحــريــض عـلــى الـعـنــف».
ُ
تخرج في املقابل تظاهرات تذكر
ولــم ٌ
مناوئة للحكومة ،باستثناء تجمعات
َ
ص ـغ ـي ــرة وم ـت ـف ــرق ــة لـ ــم ت ـث ـب ــت صـحــة
األشرطة املصورة املتداولة بشأنها.
هـ ٌ
ـدوء أرس ــل املــزيــد مــن اإلشـ ــارات إلــى
دخ ــول االحـتـجــاجــات مــرحـلــة ضـمــور،
ف ـ ــي وق ـ ــت أع ـ ـلـ ــن فـ ـي ــه قـ ــائـ ــد الـ ـح ــرس
الثوري ،محمد علي جعفري« ،انتهاء
ال ـف ـت ـنــة» ،م ــؤك ـدًا أن «اس ـت ـع ــداد إي ــران
األمـنــي هــزم األع ــداء مــرة أخ ــرى؛ ألننا
لــو كنا نعيش ظــروف مصر و تونس
وليبيا لـكــانــت الـخـســائــر ال تـعــوض».
وأشار جعفري ،في تصريحات نشرها
املوقع اإللكتروني لـ«الحرس» ،إلى أنه

زاخاروفا ردًا على
هيلي :يمكن أن تشرح
كيف قامت بالدها
باعتقاالت جماعية

«في الفتنة هذه ،لم يتجاوز عدد الذين
تجمعوا في مكان واحد  1500شخص،
ولم يتجاوز عدد مثيري االضطرابات
 15ألف شخص في كل أنحاء البالد».
ولفت إلى أن «آالفــا من هــؤالء يقيمون
فـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،وتـ ـ ــدربـ ـ ــوا عـ ـل ــى أيـ ــدي
الواليات املتحدة» ،متابعًا أن «أنصار
عودة حكم الشاه في الداخل ،ومؤيدي
منظمة خلق متورطون أيـضــا» .وقــال
إن «أعــداء الثورة تدخلوا بشكل كبير
عـلــى وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي».
ٌ
«تــدخــل» أكــدت طـهــران ،أمــس ،أنها لن
تــوقــف عـمـلـيــة تـقـيـيــد أدواتـ ـ ــه إال بعد
«زوال الخطر» .وقال وزير االتصاالت،
محمد جــواد آذري جهرمي ،إن بــاده
ل ــن تــرفــع الـحـجــب ال ــذي فــرضـتــه على

تـطـبـيـ ُـق «ت ـل ـغ ــرام» لـلــرســائــل النصية
إال إذا أزيــل املحتوى «اإلرهــابــي» منه.
وأوض ــح ،فــي تصريحات تلفزيونية،
أن «أجهزة السلطة ترحب بالنقد عبر
وسائل التواصل االجتماعي ...لكن في
املناخ الحالي ،وتحديدًا على (تلغرام)
هناك دعاية من أجل العنف واألعمال
اإلرهابية».
عـلــى املـقـلــب ال ـخــارجــي ،تــابــع الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــيُ ،دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،إطـ ــاق
ت ـغ ــري ــدات ــه املـ ـح ـ ِّـرض ــة ع ـل ــى تـصـعـيــد
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات وأع ـ ـمـ ــال الـ ـعـ ـن ــف ،فــي
ّ
توجهٍ بات يثير الكثير من االنتقادات
حتى داخــل الــواليــات املـتـحــدة .وأعلى
ترامب ،أمس ،من لهجته العدائية ضد
ط ـه ــران ،مـخــاطـبــا املـتـظــاهــريــن بأنكم
«سـتـجــدون دعـمــا كـبـيـرًا مــن الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي الـ ــوقـ ــت امل ـ ـنـ ــاسـ ــب» ،فــي
تهديد مبطن للقيادة اإليرانية ،قبيل
أسـبـ َ
ـوعــن مــن مــوعــد مفترض التخاذ
قرار بشأن استمرار استثناء صادرات
النفط اإليراني من العقوبات األميركية
م ــن ع ــدم ــه .وت ـل ـقــى ت ـغ ــري ــدات تــرامــب
شـبــه الـيــومـيــة ب ـشــأن إيـ ــران انـتـقــادات
مــن ِقـبــل مـســؤولــن ســابـقــن وحاليني
يـصـفــونـهــا ب ــ«غ ـيــر ال ـح ـك ـي ـمــة» .ورأى
م ـس ــؤول أم ـي ــرك ــي ،رف ــض ال ـك ـشــف عن
هويته ،أنــه «ال يمكن صياغة سياسة
متماسكة ردًا عـلــى األح ــداث الـجــاريــة

في إيران إلى أن يصبح لدى واشنطن
فهم أفـضــل لطبيعة الـفـئــات املحتجة،
ومدى اتساع ما يحركها من الشكاوى
االق ـت ـصــاديــة والـسـيــاسـيــة ،والـتـهــديــد
ال ـ ــذي ت ـم ـث ـلــه ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة» ،فـيـمــا
رأى املــديــر الـســابــق لــوكــالــة املـخــابــرات
املــركــزيــة األمـيــركـيــة ،جــون بــريـنــان ،أن
«الــوعـيــد ليس باستراتيجية أو آلية
ملمارسة السلطة والنفوذ األميركيني».
ويحذر خبراء أميركيون ،بدورهم ،في
ه ــذا اإلط ـ ــار ،م ــن أن إح ـي ــاء الـعـقــوبــات
عـلــى سلعة الـتـصــديــر الــرئـيـسـيــة لــدى
إيران (النفط) ،بالتزامن مع التطورات
األخيرة في «الجمهورية اإلسالمية»،
سيتيح لــأخـيــرة تثبيت رؤيـتـهــا بأن
الواليات املتحدة هي التي تقف خلف
مشاكلها االقتصادية .وكانت املتحدثة
باسم البيت األبـيــض ،ســارة ســانــدرز،
ً
قد أجابت ،الثالثاء ،سؤاال بشأن ما إذا
كانت االحتجاجات قد ّ
غيرت حسابات
ت ــرام ــب ع ـل ــى ذلـ ــك ال ـص ـع ـيــد ب ـقــول ـهــا:
«ليس بالضرورة».
وتــرافــق انبعاث حديث العقوبات مع
دع ــوة امل ـنــدوبــة األمـيــركـيــة ل ــدى األمــم
امل ـت ـح ــدة ،نـيـكــي ه ـي ـلــي ،إل ــى اجـتـمــاع
طــارئ ملجلس األمــن الــدولــي ومجلس
حقوق اإلنـســان التابع لألمم املتحدة
بشأن األوضاع في إيران .دعوة أثارت
س ـخــريــة امل ـت ـحــدثــة ب ــاس ــم ال ـخــارج ـيــة
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،مـ ــاريـ ــا زاخ ـ ـ ــاروف ـ ـ ــا ،ال ـتــي
كتبت عـلــى حسابها فــي «فـيـسـبــوك»،
أنـ ــه «لـ ـي ــس هـ ـن ــاك ش ــك ف ــي أن ال ــوف ــد
األميركي لديه شيء ما يقوله للعالم.
على سبيل املـثــال ،يمكن نيكي هيلي
ت ـبــادل الـخـبــرات األمـيــركـيــة حــول قمع
أعمال االحتجاج وتفريقها ،وأن تشرح
ً
بالتفصيل كـيــف قمعت بــادهــا مثال
حــركــة (احـتـلــوا وول سـتــريــت) ،وكيف
قامت باعتقاالت جماعية للمشاركني
ف ـي ـهــا ،أو ك ـيــف ن ـفــذت عـمـلـيــة تطهير
(فيرغسون)».
إقـلـيـمـيــا ،بـ ــرز ،أمـ ــس ،امل ــوق ــف الـتــركــي
الذي أعلى من مستوى التأييد للقيادة
اإليــران ـيــة فــي مــواجـهــة االض ـطــرابــات،
بعدما اقتصر الثالثاء على إبداء القلق
وال ــدع ــوة إل ــى ت ـف ــادي الـعـنــف ورف ــض
أي ت ــدخ ــل أجـ ـنـ ـب ــي .وأي ـ ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس،
رجب طيب أردوغــان ،تعامل الحكومة
اإلي ــران ـي ــة م ــع االح ـت ـج ــاج ــات ،واص ـفــا
إي ــاه بــأنــه كــان «مــائ ـمــا» ،الف ـتــا ،خــال
ات ـص ــال هــات ـفــي م ــع ن ـظ ـيــره اإلي ــران ــي،
إلــى أن «اسـتـقــرار إي ــران مهم لتركيا».
م ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،وف ـ ـ ـ ــي انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاد ص ــري ــح
للتعامل األم ـيــركــي  -اإلســرائـيـلــي مع
الـ ـتـ ـط ــورات ،أش ـ ــار وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة،
مولود تشاووش أوغلو ،إلى أن «هناك
اثنني يؤيدان املظاهرات في إيران ،هما
(رئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي بنيامني)
نتنياهو و(الرئيس األميركي دونالد)
ت ــرام ــب» ،م ـش ــددًا عـلــى أن ــه «إذا كــانــت
القيادة ستتغير في إيران فإن الشعب
اإليراني هو الذي سيقوم بهذا».
(األخبار)

الصحافة اإليرانية :سهام االنتقاد متبادلة بين المحافظين
طهران ــ وحيد صمدي
ال يـ ـص ــدف أن يـ ـم ـ ّـر ح ـ ــدث م ــا عـلــى
الـســاحــة الــداخـلـيــة اإليــران ـيــة ،كبيرًا
كـ ــان أو ص ـغ ـي ـرًا ،إال وي ـت ـح ــول إلــى
نـقــاش سياسي حــاد على الصعيد
اإلعالمي .فالزلزال ،الذي ضرب عدة
مدن وبلدات في محافظة كرمانشاه
غ ــرب ال ـب ــاد قـبــل ش ـهــر ،خـيــر مـثــال
ع ـلــى ذل ـ ــك ،ع ـنــدمــا ت ـحــولــت إشـ ــارة
انتقادية لنائب رئيس الجمهورية،
مبان
إسـحــاق جهانكيري ،ملـشــروع ُ ّ ٍ
سكنية يسمى «مـسـكــن مـهــر» (نــفــذ

خـ ـ ـ ــال رئـ ـ ــاسـ ـ ــة م ـ ـح ـ ـمـ ــود أح ـ ـمـ ــدي
ن ـ ـجـ ــاد) إلـ ـ ــى لـ ـغ ــط سـ ـي ــاس ــي ب ـي ـنــه
وبــن مـســاعــد رئـيــس مكتب املــرشــد
األعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ،وحـ ـ ـي ـ ــد ح ـ ـقـ ــان ـ ـيـ ــان ،ع ـبــر
وسائل اإلع ــام ،وكذلك في شبكات
التواصل االجتماعي.
أما اليوم ،وبعد انطالق التظاهرات
ً
ذات الطابع االقتصادي أوال في عدة
م ــدن ،فتحولت القضية إلــى نقاش
سـ ـي ــاس ــي مـ ـحـ ـم ــوم ب ـ ــن ال ـص ـح ــف
املحافظة واإلصالحية وغيرها ،إذ
وجـهــت صحيفة «كـيـهــان» املنتمية
إلى املحافظني السبت املاضي (بعد

ثــاثــة أي ــام م ــن ب ــدء االح ـت ـجــاجــات)
سهام النقد إلــى جهانكيري ،قائلة
إن نــائــب الــرئـيــس «لـجــأ إلــى الـهــرب
إلـ ــى األمـ ـ ــام ح ـي ـن ـمــا ات ـه ــم مـنـتـقــدي
الـحـكــومــة بــأنـهــم وراء احـتـجــاجــات
الصحيفة
مدينة مشهد» .وأضافت
ّ
أن «أع ـ ـضـ ــاء ح ـك ــوم ــة روحـ ــانـ ــي مل ــا
ي ـت ـبــرؤوا مــن أع ـمــال مـثـيــري الفتنة
عـ ـ ـ ــام  ،2009والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم يـ ــواص ـ ـلـ ــون
السياسة نفسها واملطلوب منهم أن
ينوؤوا بأنفسهم عن خط الفتنة».
ك ــذل ــك ،خــاط ـبــت «ك ـي ـه ــان» حـكــومــة
روحـ ــانـ ــي ،ب ــالـ ـق ــول« :ن ــذك ــرك ــم ب ــأن

االحـتـجــاجــات جــذورهــا اقـتـصــاديــة
وت ـعــود إل ــى مـشـكــات يـعــانــي منها
الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـ ــذي ي ـش ـع ــر ب ــالـ ـخ ــذالن،
واآلن يحاول أعداء النظام استغالل
األوضـ ــاع» .أيـضــا ،وجـهــت صحيفة
«وطــن ام ــروز» املحافظة نقدًا الذعــا
إل ــى ال ـح ـكــومــة ،ون ـش ــرت ف ــي ال ـيــوم
نفسه ص ــورة ضخمة لجهانكيري
ً
مع عنوان« :كن مسؤوال» ،في إشارة
إلى مسؤولية روحاني ووزرائه عن
تردي األوضاع االقتصادية .وكتبت
«وط ــن ام ــروز» فــي افتتاحيتها أنــه
«ب ـع ــد أن وصـ ــف ال ــرئ ـي ــس األس ـب ــق

محمد خاتمي ،وهو من أبرز أنصار
حـ ـ ـس ـ ــن روحـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي اإلصـ ـ ــاح ـ ـي ـ ــن،
االحتجاجات الشعبية بأنها مؤامرة
[املحافظون اآلن ضد الحكومة] جاء
دور إسـحــاق جهانكيري لـيــزعــم أن
امل ـن ــاف ـس ــن ال ـس ـيــاس ـيــن لـلـحـكــومــة
ه ــم وراء ال ـت ـظ ــاه ــرات» ف ــي مـشـهــد،
مضيفة أن «نــائــب روح ــان ــي يتكلم
ك ــأن االح ـت ـجــاجــات لـيـســت شعبية،
في محاولة منه لحرف األنظار عن
عـجــز الـحـكــومــة عــن تحسني ظــروف
املعيشة لـلـنــاس وتحقيق وعــودهــا
االقتصادية».
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في الصحافة األميركية:
محق ...ولكن
ترامب ّ
تتفق الصحف
األميركية ،في قراءتها
األحداث األخيرة في
إيران ،على تأييد موقف
الرئيس دونالد ترامب
الداعم لالحتجاجات ،إال
أنها تفترق في ما يتصل
بطبيعة الدعم الذي
يجب تقديمه لإليرانيين،
جمعة
وإن كانت شبه ُم ِ
على خطورة االنسحاب
من االتفاق النووي ،أو
فرض عقوبات جديدة
على «الجمهورية
اإلسالمية»
ي ـت ـك ـث ــف ال ـ ـحـ ــديـ ــث ف ـ ــي ال ـص ـح ــاف ــة
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ــن مـ ـصـ ـي ــر االتـ ـ ـف ـ ــاق
ُ
ال ـنــووي ،وت ـطــرح ت ـســاؤالت عـ ّـمــا إذا
ك ــان ــت األح ـ ـ ــداث األخـ ـي ــرة ف ــي إيـ ــران
ستمنح الرئيس األمـيــركــي ،دونــالــد
تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،ال ـل ـح ـظ ــة املـ ـن ــاسـ ـب ــة ال ـت ــي
ي ــري ــده ــا ل ــانـ ـسـ ـح ــاب م ـ ـنـ ــه .وتـ ــرى
ص ـح ـي ـفــة «ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ت ــايـ ـم ــز» ،فــي
ت ـقـ ّـريــر ،أن االح ـت ـجــاجــات ف ــي إي ــران
ً
ت ـعــقــد مــوق ـفــا صـعـبــا أصـ ــا يعيشه
الــرئـيــس األم ـيــركــي .وم ــا يــزيــد األمــر
تـ ـعـ ـقـ ـيـ ـدًا ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ـي ـ ــه ،ب ـح ـســب
ال ـص ـح ـي ـفــة ،ضـ ـ ــرورة اتـ ـخ ــاذه قـ ــرارًا
بشأن ما إذا كان سيجدد العقوبات
على إيران خالل أسبوعني فقط ،وهو
ٌ
وقت قصير قد يجعل «صبره ينفد».
غ ـ ـ ـيـ ـ ــر أن مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــة «بـ ــول ـ ـي ـ ـت ـ ـي ـ ـكـ ــو»
ً
تـ ـج ــزم ،ن ـق ــا ع ــن أوسـ ـ ــاط أمـيــركـيــة
محافظة ،أن ترامب سينفذ تهديده
بــاالن ـس ـحــاب م ــن االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي،
الذي جرى التوصل إليه في تموز/
ي ــول ـي ــو  .2015وت ـن ـق ــل امل ـج ـل ــة عــن
ال ـس ـي ـن ــات ــور ال ـج ـم ـه ــوري ال ـس ــاب ــق،
ريـتـشــارد غــولــدبــرغ ،أن «تــرامــب لن
يرفع العقوبات (املرتبطة باالتفاق
النووي) عن إيــران» هذه املرة ،وهو
إجراء ُي َّ
جدد كل  120يومًا .كما تنقل
عن مؤيدين لالتفاق النووي قولهم
بخطوات
إن ترامب قد يقوم ،بالفعل،
ٍ
تــدريـجـيــة لــانـسـحــاب م ـنــه .وتلفت
«بوليتيكو» إلــى أن الكونغرس قد
يدفع باتجاه عقوبات منفصلة عن
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي ،م ـتـعـل ـقــة ح ـص ـرًا
بــاالح ـت ـجــاجــات ،م ــن بـيـنـهــا تـعــزيــز
قـ ــوانـ ــن م ــرت ـب ـط ــة «بـ ـ ــاإلسـ ـ ــاء ة إل ــى
ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان» ،وق ــوان ــن تسمح
بــال ـن ـشــر ال ـع ـل ـنــي ل ــأص ــول املــال ـيــة
لقادة إيرانيني كبار.

أي خطوة قد يقدم عليها ترامب تنقل
«المالمة» إلى واشنطن (أ ف ب)

خشية «نقل المالمة»
من جهتها ،تقول «نيويورك تايمز»،
ً
نقال عن «متابعني للشأن اإليراني»،
إن الخشية اآلن هي من أن أي خطوة
ُ
قــد يـقــدم عليها تــرامــب ستسهم في
نقل «املــامــة» عــن «الـنـظــام اإليــرانــي
الـ ـف ــاس ــد» إل ـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة،
خـصــوصــا أن تــركـيــز ان ـت ـبــاه تــرامــب
على انتقاد إدارة الرئيس السابق،
بــاراك أوبــامــا ،في هــذه املسألة ،وفق
«خـ ـ ـب ـ ــراء» ،يـ ـش ـ ّـوه رس ــالـ ـت ــه .وتـنـقــل
ال ـص ـح ـي ـف ــة ع ـ ــن بـ ـع ــض املـ ـش ـ ّـرع ــن
قولهم إن ترامب قد يرجئ العقوبات،
ويبقي االتفاق على حاله في الوقت
الـحــالــي .وتشير «نـيــويــورك تايمز»
إل ـ ــى أن ـ ـ ــه ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن خــوف ـهــم
عـلــى االت ـفــاق ال ـن ــووي ،إال أن بعض

تحذر «بوليتيكو»
من انسحاب
الواليات المتحدة من
االتفاق النووي

مـ ـن ــاص ــري أوبـ ــامـ ــا دع ـ ـمـ ــوا امل ــوق ــف
ال ــواض ــح لـتــرامــب مــن االحـتـجــاجــات
فــي إي ــران ،وقــارنــوه بموقف أوبــامــا
ً
ّ
األقـ ـ ــل ح ـ ــدة إب ـ ــان اح ـت ـج ــاج ــات عــام
 .2009وال تستبعد الصحيفة أن يرفع
تــرامــب الحظر على سفر اإليرانيني
إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .فــي املـقــابــل،
تـ ـح ــذر م ـج ـل ــة «ب ــولـ ـيـ ـتـ ـيـ ـك ــو» ،عـلــى
ل ـســان «بــاح ـثــن ف ــي شـ ــؤون ال ـشــرق
األوس ــط» ،من أن انسحاب الواليات
املتحدة من االتفاق النووي في هذه
الـ ـظ ــروف ي ـم ـنــح «ال ـن ـظ ــام اإلي ــران ــي
ح ـب ــل ن ـ ـجـ ــاة» .وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذات ـ ــه،
ت ـصــف ال ـبــاح ـثــة أريـ ـ ــان طـبـطـبــائــي،
في «ذي أتالنتيك» ،تغريدات ترامب
ِّ
ع ــن إي ـ ــران بــأن ـهــا «م ـضــل ـلــة» و«ذات
أثـ ــر ع ـك ـس ــي»؛ وذل ـ ــك ألن ف ــي إيـ ــران
مـجـتـمـعــا دي ـنــام ـي ـك ـيــا ،خ ـلــق فــرصــا
عديدة لإلصالح والتطور على مدى
س ـ ـنـ ــوات ،ولـ ــم ي ـسـت ـي ـقــظ ل ـل ـت ـ ّـو كـمــا
ق ــال ت ــرام ــب ف ــي ت ـغــريــدة ل ــه .وتـنـبــه
طـبـطـبــائــي إلـ ــى أن ال ـت ـظ ــا ّه ــرات في
إيــران ،وعلى عكس ما يظنه ترامب،
ليست متعلقة بالسياسة الخارجية،
ب ـ ـ ــل ه ـ ـ ــي مـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــة بـ ــاه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــات
اإليرانيني اليومية مثل غالء املعيشة
والبطالة ،معتبرة أن أفضل وسيلة
لــدعــم اإليــرانـيــن يجب أن تـكــون من
خالل دعم اإلدارة األميركية لوسائل
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،لـتـسـهـيــل
التواصل من إيران وإليها.
ويذهب الكاتب في صحيفة «واشنطن
بــوســت» ،ديفيد إيغناتيوس ،بعيدًا
في تأييده موقف ترامب مما يسميه
«الـثــورة» في إيــران ،معتبرًا أن «هذه
هي الرسالة الصحيحة التي يجب أن
يرسلها ترامب ،وأي قائد عاملي يأبه
ألم ــر الـشـعــب اإلي ــران ــي» .وإذ يرفض
إيغناتيوس وضع األحــداث األخيرة
ف ــي إيـ ـ ــران ف ــي خ ــان ــة «ال ـش ـع ـبــويــة»،
إال أن ي ــرى أن االح ـت ـجــاجــات تحمل
ع ـنــاويــن مــرتـبـطــة بــذلــك الـتــوصـيــف،
ً
من مثل «إيــران أوال» و«لجعل إيــران
عظيمة من جديد».
في
ـن،
ـ
ه
ـو
ـ
ك
ـر
ـ
ج
رو
م ــن جـهـتــهَ ،ي ـع ـ ُّـد
ّ
«ن ـيــويــورك تــايـمــز» ،تــرامــب« ،محقًا
ه ــذه امل ــرة ب ـشــأن إيـ ـ ــران»؛ ألن ــه وقــف
«خ ـل ــف ال ـش ـع ــب اإليـ ــرانـ ــي ال ـش ـجــاع
ال ـ ــذي ي ـطــالــب ب ـت ـغ ـي ـيــرات سـيــاسـيــة
ّ
واق ـت ـص ــادي ــة» .وي ــرك ــز كــوهــن على
انتقاد إدارة الرئيس السابق ،باراك
أوبــامــا ،التي اعتبر أنها أخفقت في
التعامل مــع احتجاجات عــام .2009
مــن هـنــا ،يـعــرب الكاتب عــن اعتقاده
بــأن تــرامــب ،وعلى الــرغــم مــن أنــه «ال
يعرف الكثير عن إيران» ،إال أنه محق
في دعــم االحتجاجات ،وعليه أيضًا
أن يحشد «دعمًا أوروبـيــا» لها .غير
أن كوهني يحذر في الوقت نفسه من
ـات جــديــدة عـلــى إي ــران؛
ف ــرض عـقــوبـ ٍ
ألن «ذل ـ ـ ــك ال ي ـن ـف ــع س ـ ــوى ال ـح ــرس
الثوري».
(األخبار)

مقالة

عن إيران وفلسطين
وليد شرارة
لالحتجاجات الشعبية األخيرة التي جرت في إيران أسباب داخلية أكيدة استفاض
ً
مسعى أميركيًا
الكثيرون في شرحها .لكننا شهدنا منذ بداية هــذه االحتجاجات
ـ إسرائيليًا ـ سعوديًا لتوظيفها في إطــار استراتيجية مشتركة ومعلنة تهدف إلى
زعزعة استقرار نظام الجمهورية اإلسالمية وإضعافه تمهيدًا إلسقاطه إن كان األمر
ً
متاحًا .وقد ّ
تميزت مواقف بقية دول العالم شكال ومضمونًا عن تلك الصادرة عن
املحور الثالثي املشار إليه ،بما فيها مواقف الحلفاء التقليديني للواليات املتحدة.
من غير املبالغة اعتبار أن الخلفيات والحسابات إياها ،األيديولوجية والسياسية/
االنتخابية ،التي حكمت موقف الرئيس األميركي دونــالــد ترامب من القدس تحكم
ً
موقفه الحالي من إيران .صحيح ّأن «النواة العسكرية» في فريقه ،األكثر تمثيال للدولة
العميقة ،أي وزيــر الدفاع جيمس ماتيس وجــون كيللي كبير موظفي البيت األبيض
ومستشار األمــن القومي هــربــرت ريموند ماكماستر ،حــاقــدة على إي ــران ألسباب
تبدو أميركية «مباشرة» مرتبطة باالتهامات املوجهة إليها بدعم مجموعات املقاومة
العراقية التي قاتلت قــوات االحتالل األميركي في هــذا البلد وباملشاركة بالهجمات
التي وقعت ضد القوات واملصالح األميركية في لبنان في بداية عقد الثمانينيات من
القرن املاضي .أما ترامب ،وللخلفيات املذكورة سلفًا ،فلديه سبب إضافي ،هو الرغبة
بالتماهي تمامًا مع املوقف اإلسرائيلي من إيران.
بالنسبة إلى إسرائيل ،فإن إيران آخر دولة في اإلقليم وفي العالم ،معنية ومشاركة
بفعالية في الصراع معها ،ترفض مبدئيًا وعقائديًا االعتراف بحقها في الوجود تحت
أي ظرف من الظروف .هناك بالطبع ،في الوطن العربي والعالم ،أحزاب وحركات كثيرة،
وبعضها لديه قواعد جماهيرية واسعة ،ترفض االعتراف بشرعية الكيان الصهيوني.
لكن إيــران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنفرد بهذا املوقف .عالقات إسرائيل
بــأطــراف النظام الــدولــي متفاوتة ،بينها وبــن الــواليــات املتحدة تحالف عضوي منذ
أكثر من خمسة عقود .العالقات األوروبية ـ اإلسرائيلية تطور باطراد في املجاالت
االقتصادية والسياسية واألمنية /العسكرية على الرغم من بعض الخالفات السياسية
أحيانًا .وقــد تطورت أيضًا عالقاتها مع روسيا والصني والهند كثيرًا في العقدين
املاضيني .دولتان عربيتان اعترفتا بإسرائيل مقابل اتفاقيات سالم ،وكذلك هو حال
السلطة الفلسطينية .بقية الدول العربية ،املوافقة على املبادرة العربية للسالم ،مستعدة
لالعتراف بها على قاعدة تسوية مستندة إلى مبدأ األرض مقابل السالم .والحقيقة
أن بعضها اآلن بات متحالفًا معها ضد «التهديد اإليراني» .حققت إسرائيل اختراقات
كبيرة في دول أفريقية أيضًا .االستثناء الوحيد كان في أميركا الالتينية ،حيث قامت
دول كفنزويال وبوليفيا انطالقًا من مواقف مبدئية بقطع العالقات الدبلوماسية معها.
ترجم موقف إي ــران ،كما يعلن جميع قــادة املقاومة في لبنان وفلسطني ،في الدعم
النوعي واملستمر لها على مــدى أكثر مــن ثالثة عـقــود .وقــد سمح دعــم إي ــران لهذه
الحركات بالصمود في مواجهة مديدة وبالغة الصعوبة مع عدو يحظى بدعم من أعتى
ّ
القوى في العالم وحتى بتحقيق انتصارات من جهة .هو مكن إيران من جهة أخرى
بالتحول إلى قوة إقليمية كسرت الحصار الــذي ضرب عليها منذ انتصار الثورة،
بسبب مشروعها االستقاللي املناهض للهيمنة األميركية ،وأفشلت استراتيجية
االحتواء التي حاولت الواليات املتحدة وحلفاؤها فرضها عليها في ما بعد .فاملوقف
املبدئي من القضية الفلسطينية عاد على إيــران بفوائد استراتيجية كبرى بفضل
تحالفها مع حركات شعبية وازنة أثبتت بعد سلسلة حروب ومواجهات دامية أنها
مجد» أدى إلى تعديالت حقيقية في موازين القوى اإلقليمية .لوال شبكة
«استثمار ٍ
التحالفات اإلقليمية ،وأبرزها مع حركات املقاومة ،ملا كانت اإلدارة األميركية أيام بوش
ً
االبن مثال لتتردد في ضرب إيران بسبب مشروعها النووي السلمي أو مشروعها
الباليستي أو مشاريع تطوير قاعدتها الصناعية والعلمية والتكنولوجية .فمن ثوابت
االستراتيجية األميركية ،خاصة في منطقتنا ،منع تحول أي دولــة ،خاصة نفطية
وذات ثقل بشري واقتصادي ،إلى قطب إقليمي مستقل قادر على التأثير على بقية
دول اإلقليم وعلى بناء تحالفات مع قوى دولية غير الواليات املتحدة .هذا هو حال
إيــران اليوم .واشنطن تعلم أن استهدافها بعدوان عسكري مباشر سيكون باهظ
األثمان ،لذلك هي تلجأ إلى استراتيجية زعزعة االستقرار وأدواتها ،وأولها استغالل
ُّ َ
الــثــغــر والتناقضات الداخلية لتأجيج الـنــزاعــات وإض ـعــاف وح ــدة املجتمع وعالقته
بالدولة .االستراتيجية األميركية واإلسرائيلية تجاه إيران رسمية ،وقد أعلنها ترامب
ّ
مصر على أن ال يرى وأن ال يسمع.
ونتنياهو بوضوح ،لكن البعض

واإلصالحيين
في املقابل ،دعت صحيفة «االعتماد»
اإلصالحية بعد يوم من ذلك (األحد
اليوم الــرابــع للتظاهرات) التيارات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد إل ـ ــى «عـ ــدم
اس ـت ـغ ــال االح ـت ـج ــاج ــات الـشـعـبـيــة
لـ ـتـ ـس ــوي ــة ح ـ ـسـ ــابـ ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة».
ً
وكتبت نـقــا عــن الخبير السياسي
أم ـي ــر م ـح ـب ـيــان ،أن ع ـلــى «األح ـ ــزاب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة أن ت ـع ـل ــم أن الـ ـظ ــروف
االقتصادية املتردية تمهد الطريق
ل ـل ـت ــدخ ــات األج ـن ـب ـي ــة فـ ــي شـ ــؤون
الـ ـب ــاد ...لــأســف سـجـلــت ال ـت ـيــارات
الـسـيــاسـيــة ً
أداء سيئًا فــي مواجهة

النواة الرئيسية
للمحتجين هي من
الشباب وأعمارهم
من  20إلى 25

هــذا األم ــر ،وهــي تــدفــع األم ــور نحو
ً
التصعيد بدال من تهدئة املجتمع».
ّ
ل ـكــن صـحـيـفــة «ش ـ ــرق» اإلصــاح ـيــة
عـ ـ ـن ـ ــون ـ ــت بـ ـ ـ ـ ـ «حـ ـ ـ ــق االحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاج»،
واض ـ ـعـ ــة صـ ـ ـ ــورة ض ـخ ـم ــة لــرئ ـيــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ف ــي ع ــدده ــا الـ ـص ــادر
أول مــن أم ــس ،وان ـت ـقــدت فــي مقالة
على صفحتها األولى كال التيارين،
املحافظ واإلصالحي ،بسبب كيفية
تعاملهما مع االحتجاجات .وقالت
إن «الـ ـتـ ـي ــار اإلصـ ــاحـ ــي ف ــي وض ــع
حـ ـ ــرج ،إذ ال ي ـم ـك ـنــه ت ـ ــرك ال ــرئ ـي ــس
وال ـ ــوق ـ ــوف إل ـ ــى ج ــان ــب امل ـح ـت ـجــن،
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ولو انحاز إلى الحكومة ،فسيواجه
لــوم فئة كبيرة من املجتمع ينطلق
منها معظم املتظاهرين ...ولــو قرر
االنـ ـحـ ـي ــاز إلـ ــى امل ـح ـت ـج ــن ،ف ـســوف
ي ـ ــواج ـ ــه ب ـ ـلـ ــوم ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،ولـ ـه ــذا
ق ـ ــرر الـ ـلـ ـج ــوء إل ـ ــى ص ـم ــت م ـط ـبــق».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت امل ـ ـقـ ــالـ ــة« :ف ـ ـ ــي املـ ـق ــاب ــل،
اتـجــه التيار املحافظ نحو سياسة
ب ــن ـ ـ ـ ب ــن ع ـن ــدم ــا قـ ــرر ال ـت ـل ـفــزيــون
الرسمي للبالد أن يعترف بوجود
م ـطــالــب اق ـت ـصــاديــة م ـش ــروع ــة لــدى
املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ،وأن يـ ـن ــدد ب ــأع ـم ــال
الشغب في الوقت نفسه».

ك ــذل ــك ،ق ــال ــت «ش ـ ـ ـ ــرق» ،إن «الـ ـن ــواة
الرئيسية للمحتجني هم من الشباب
وتراوح أعمارهم بني  20و  ،25ويبدو
أنهم يشعرون بخيبة األمــل مــن كال
التيارين ،إذ تمكن مشاهدة هذا األمر
مــن ش ـع ــارات يـطـلـقــونـهــا ...شـعــارات
جديدة تخبرنا بخيبة أملهم وتؤكد
غضبهم من الوضع الراهن من جهة
أخــرى» ،مستدركة« :فــيً كل األحــوال
هم اختاروا طريقًا خطأ وال يمكننا
تأييدهم ،لكن أين الطريق الصحيح
الذي ندلهم عليه ...هذا ال يدل إال على
هشاشة الديموقراطية في بالدنا».
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العالم
فلسطين

شهيد في الضفة...
والفصائل ترفض «االبتزاز األميركي»
ال تزال المواجهات
متواصلة في الضفة ،وإن لم
تكن بالوتيرة التي بدأت بها،
وبينما استشهد شاب في
الضفة أمس ،يواصل العدو
اإلسرائيلي «حفلة القوانين»
األخيرة ،ومنها إعدام
منفذي العمليات ،وذلك
في وقت لم تخفض فيه
واشنطن ضغوطها على
الفلسطينيين
اس ـت ـش ـهــد ش ـ ــاب ف ـل ـس ـط ـي ـنــي يــدعــى
مـصـعــب ف ــراس التميمي ( 17عــامــا)
ظهر أمس ،متأثرًا بجراحه الخطيرة
جراء إطالق قوات العدو اإلسرائيلي
النار عليه خالل مواجهات في قرية

دير نظام غرب مدينة رام الله ،وسط
الـضـفــة املـحـتـلــة ،ال ـتــي ف ــرض عليها
حـ ـص ــارًا ب ـعــد ق ـتــل ال ـت ـم ـي ـمــي ،حيث
انــدل ـع ــت م ــواج ـه ــات ف ــي ال ـقــري ــة بني
ال ـش ـب ــان وق ـ ـ ــوات االح ـ ـتـ ــال تـخـلـلـهــا
إط ـ ــاق ل ـل ــرص ــاص الـ ـح ـ ّـي وال ـق ـنــابــل
الغازية.
وبينما تستمر املــواجـهــات بصورة
مـ ـتـ ـقـ ـطـ ـع ــة ف ـ ـ ــي مـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق عـ ـ ـ ـ ــدة ف ــي
الضفة ،صـ ّـدق الكنيست اإلسرائيلي
(الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان) مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس ب ــالـ ـق ــراءة
التمهيدية (األولى) على قانون إعدام
منفذي العمليات بفارق بسيط .وأيد
القانون الــذي قدمته كتلة «إسرائيل
بيتنا»  52عضو كنيست مقابل 49
أع ــرب ــوا ع ــن م ـعــارض ـت ـهــم ،فـيـمــا أيــد
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو
ً
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،قـ ــائـ ــا إنـ ـ ــه س ـي ـف ـ ّـع ــل فــي
«حاالت استثنائية».
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ن ـق ـل ــت صـحـيـفــة
«ه ـ ــآرت ـ ــس» أن جـ ـه ــاز األم ـ ـ ــن ال ـع ــام
«الشاباك» «يعارض القانون بشدة»،
محذرًا من أن يؤدي إقراره إلى موجة
«عمليات خطف» في العاملني العربي
واإلســامــي لشخصيات إسرائيلية
ويهودية بهدف املساومة ،وفي سبيل
ذلـ ــك ،س ـي ـقــدم م ـس ــؤول ــو «ال ـش ــاب ــاك»

م ــوق ـف ـه ــم إل ـ ــى «املـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزاري
املـصـغــر» (الـكــابـيـنــت) عندما يلتئم،
كــذلــك ي ـعــارض املـسـتـشــار القضائي
للحكومة ،أفيحاي مندلبيت ،القانون
بسبب تشكيكه في جــدوى إقــراره أو
قدرته على ردع الفلسطينيني.
عـلــى صعيد مـتـصــل ،أك ــدت «كتائب
الـ ـقـ ـس ــام» ،ال ـج ـن ــاح امل ـس ـل ــح ل ـحــركــة
«ح ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــاس» ،أن «وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـظـ ــل
القسامية (املخصصة ألســر الجنود
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن) ال ت ـ ـ ـ ــزال تـ ـم ــارس
مهمتها األســاسـيــة املـنــوطــة بها من
ال ـق ـيــادة .وقــالــت «ال ـق ـســام» فــي بيان

هدد ترامب بوقف
المساعدات للسلطة
بعد تهديد شبيه
لـ«األونروا»

أم ــس ،إن «االح ـتــال لــن يــرى جنوده
األسرى مهما حاول بكل ما يملك إال
بعقد صفقة تبادل».
من جهة أخرى ،حذرت «حركة الجهاد
اإلس ــام ــي ف ــي ف ـل ـس ـطــن» ،ف ــي بـيــان
أم ــس ،مــن «ن ـيــات صهيونية مبيتة
ل ـت ـص ـع ـيــد ال ـ ـعـ ــدوان ض ــد غـ ـ ــزة ،وإن
الـتـهــديــدات الـتــي تـضـ ّـج بـهــا وســائــل
اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ضـ ـ ــد ال ـ ـج ـ ـهـ ــاد اإلس ـ ــام ـ ــي
محاولة لخلق مبررات لهذا العدوان
املبيت» ،وذلــك في إشــارة إلى تهديد
إس ــرائـ ـيـ ـل ــي صـ ـ ــدر أم ـ ـ ــس ،بــاغ ـت ـيــال
قـيــادة الـحــركــة فــي الــداخــل والـخــارج
واس ـت ـه ــداف بـنـيـتـهــا الـتـحـتـيــة ،بعد
ادعــائ ـهــا أن «ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ...أظـهــرت
أن م ــن أط ـل ــق ال ـص ــواري ــخ ف ــي األي ــام
األخيرة صوب املستوطنات املحاذية
للقطاع هي الجهاد».
ـان ،أعـلــن املـتـحــدث باسم
فــي مـلــف ثـ ـ ٍ
«وكـ ــالـ ــة غ ـ ــوث وت ـش ـغ ـي ــل ال ــاج ـئ ــن
الـفـلـسـطـيـنـيــن» (األون ـ ـ ـ ــروا) ،ســامــي
مشعشع ،أن البيت األبيض «لم يخبر
الــوكــالــة ب ــأي تـغـيـيــرات فــي التمويل
األم ـيــركــي ل ـه ــا» .وقـ ــال مـشـعـشــع في
ب ـي ــان أم ـ ــس ،إن «أكـ ـب ــر  10مــانـحــن
يـقــدمــون إل ــى الــوكــالــة أكـثــر مــن %80
من الدخل الذي نحصل عليه ،ونحن

أفادت القناة « »14العبرية
ف ــي وق ـ ــت م ـت ــأخ ــر م ـســاء
ّ
أم ــس أن ــه «م ــن امل ـتــوقــع أن
يـ ّ
ـرد الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
ب ـ ـقـ ــوة ه ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـيـ ـل ــة ع ـلــى
إطالق القذائف ،ليس فقط
ض ــد أهـ ـ ــداف حـ ـم ــاس ،بــل
ي ـم ـكــن أن ي ــوس ــع الـجـيــش
نطاق أهدافه».
م ــن جـهـتـهــا ،قــالــت الـقـنــاة
«العاشرة» إن «التقدير في
قيادة املنطقة الجنوبية ،أن
حــركــة ال ـج ـهــاد اإلســامــي
ت ـق ــف وراء إطـ ـ ــاق ثــاثــة
صواريخ اليوم (أمس) من
قـطــاع غ ــزة وال ـتــي سقطت
فـ ــي م ـس ـت ــوط ـن ــات غ ــاف
غزة».
(األخبار)

مقالة

الخيار األخير
عبداهلل السناوي*
أخطر ما يحدث اآلن أن القضية الفلسطينية توضع على مذبح التصفية
تنبه حقيقي في العالم العربي ّ
النهائية من دون ّ
يؤسس ملواجهة تحدياته
وتداعياته ونكباته .بتوقيت متزامن أقدمت السلطات اإلسرائيلية على
إجــرائــن خطيرين ينهيا من طــرف واحــد اتفاقية «أوسـلــو» وأي أوهــام
علقت على التسوية السياسية .أولهما قانون من الكنيست يؤكد وحدة
ال ـقــدس تـحــت ال ـس ـيــادة اإلســرائـيـلـيــة الـكــامـلــة وي ـصــادر أي مـفــاوضــات
بشأنها ،أو أي انسحاب منها ما لم يحظ بموافقة ثلثي نوابه .بالنظر إلى
التوازنات الداخلية وطبيعة الدولة العبرية نفسها فهذا شرط مستحيل.
بداللة التوقيت فهو استثمار سياسي واستراتيجي العتراف الرئيس
األميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل والشروع في نقل
سفارة بــاده إليها اعتمادًا على القوة املفرطة عنفًا وتمييزًا عنصريًا
ضد كل حق فلسطيني ـ أيًا كانت حجة القانون الدولي وقــرارات األمم
املتحدة.
وبــإغــواء القوة فــإن تهويد املدينة املقدسة ســوف يمضي إلــى آخــره ّأيًا
كانت حجة القانون الدولي ،أو بالغة بيانات اإلدانــة .من غير املستبعد
في مدى قريب هدم املسجد األقصى ،فالحفريات تحته تهدد بعمق قبة
الصخرة وحائط البراق.
سألني في منتصف تسعينيات القرن املاضي البابا الراحل «شنودة
الثالث»« :حاشا لله أن يحدث ذلك ،لكن لو افترضنا أن املسجد األقصى
قد قصف وتهدمت أركانه ،وقيل أن مجنونًا أقدم على هذا العمل ،فماذا
يفعل العالم العربي؟» .كان السؤال يشغله ،رغم اتفاقية «أوسلو» ،ولم
يكن مقتنعًا بـقــدرة النظم العربية وقتها على الــوفــاء بــواجــب القدس
وواجب األقصى .األمور اآلن أسوأ بفداحة مما كانت عليه ونذر الخطر
تتزايد .وثانيهما ،ما قررته باإلجماع اللجنة املركزية لـ«الليكود» ،الذي
يقود االئتالف الحكومي ،بضم التجمعات االستيطانية إلى الدولة العبرية
واعتبار الضفة الغربية كلها جزء من إسرائيل تخضع لسيادتها .القرار
ـ بنصه وروحه وإلزاميته السياسية ـ استهتار مرعب باملرجعيات الدولية
التي تعتبر الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض تحت االحتالل.
كما أنه استثمار سياسي واستراتيجي آخر في «وعد ترامب» ورهان
متجدد على أن أقصى ما قد تفعله الدول العربية إبداء بعض االحتجاج
بدواعي الحرج.
وقــد بــدت ال ـقــرارات العربية واإلســامـيــة ،التي أعقبت ذلــك الــوعــد ،تحت
األسـقــف املنخفضة .لــم تـجــرؤ دول ــة واح ــدة على سحب سفيرها من

واشنطن ،أو خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي ،أو التلويح بإعادة
النظر في العالقات معها ،بل إن بعض الدول العربية لم تتورع عن املضي
في تطبيع العالقات مع إسرائيل ،رغم مشاهد الغضب التي تجلت داخل
األراضــي املحتلة وباتساع العالم على خلفية رفــض قــرار ترامب .كان
ذلــك مشجعًا للدولة العبرية على تصعيد إجــراءاتـهــا وفــرض الحقائق
على األرض إلنهاء القضية الفلسطينيةّ ،أيًا كانت صرخات الغضب ،أو
درجة التضامن اإلنساني .هكذا انتهت ما تسمى بعملية السالم بقرار
انـفــرادي أميركي إسرائيلي .كانت «أوسـلــو» ،بالطريقة التي جــرت بها
والتنازالت التي انطوت عليها ،جريمة تاريخية متكاملة األركــان بحق
القضية الفلسطينية.
لم تحسم ملفات الحل النهائي كالقدس وعودة الالجئني والحدود واملياه
والسيادة وترك كل شيء معلقًا على أهواء الطرف اآلخر ،الذي استنزف
الوقت من دون حسم أي ملف ،أو تقديم أدنى تنازل .من يوم آلخر توسع
استيطانيًا حتى بات ممكنًا الكالم عن ضم كل األراضــي املحتلة منذ
عام .١٩٦٧
ل ــم تـعــد ه ـنــاك أرض يـنـسـحــب مـنـهــا وال م ــوض ــوع ل ـل ـت ـفــاوض ،ال حق
الالجئني في العودة مطروح ،وال حل الدولتني ممكن .كان املبرر الرئيسي
للذهاب إلى التفاوض السري في «أوسلو» خشية قيادة منظمة التحرير
الفلسطينية أن يسحب الـبـســاط مــن تحت أقــدامـهــا إذا مــا نجح الوفد
التفاوضي في مدريد برئاسة الدكتور «حيدر عبد الشافي» بالتوصل
إلى تسوية برعاية دولية متعددة في ظروف ما بعد انتهاء الحرب الباردة
وعلى خلفية االنتفاضة الفلسطينية األولى ،التي أعادت بصورة ملهمة
عرض القضية أمام العالم .اآلن تتحدث السلطة الفلسطينية املحاصرة
في رام الله عن عدم أهلية الواليات املتحدة للعب دور راعي السالم ،وأن
ً
هذا الدور يمكن أن يسند مستقبال ألطراف دولية متعددة ،وهو خيار
صحيح نظريًا ممتنع عمليًا ،والرهان عليه ال ّ
يغير كثيرًا في معطيات
القوة.
ليست هناك خيارات مفتوحة أمام الفلسطينيني ،فكل الطرق مسدودة،
وال ـح ــرب مـعـلـنــة عـلـيـهــم .إذا ل ــم يـمـسـكــوا ب ــزم ــام امل ــوق ــف وف ــق قــانــون
الرياضيات الشهير« :لكل فعل رد فعل مساو له في القوة مضاد له في
االتجاه» فإن قضيتهم سوف ّ
تتقوض لألبد رغم عدالتها وتضحيات
شعبها .الخطوة األكثر جوهرية إلغاء اتفاقية «أوسلو» بقرار فلسطيني
مضاد يسحب االعـتــراف بإسرائيل حتى تعود القضية إلــى جذورها
بال مساحيق تجمل ،أو ادعاءات تخدع ،كشعب تحت االحتالل والتمييز
العنصري.

املعنى نزع أية شرعية أخالقية وسياسية تسبغ على همجية القوة باسم
السالم والتسوية ووقف أي التزامات أمنية كاحتالل منخفض التكاليف
وفتح املجال لقلب الطاولة بالكامل .ذلك يستدعي مساندة االنتفاضة
الفلسطينية الجديدة بكل ما هو ممكن للحفاظ على زخمها في مواجهة
تصعيد اإلجراءات اإلسرائيلية .لم يعد هناك ما يخسروه الفلسطينيون
سوى القيود والدفاع عما تبقى من حقوق مسألة حياة أو موت .بقدر
طاقة الفلسطيني املعذب على الصمود ألطول فترة ممكنة فإن إسرائيل
ســوف تجد نفسها في الــزاويــة محاصرة بضغوط دولية وإنسانية ال
طــاقــة لها على تحملها مهما كــان حجم الــدعــم األمـيــركــي .االنتفاضة
مفتاح املوقف وال مفتاح غيره.
بضغوطها يمكن توفير بيئة مناسبة ملصالحة حقيقية تعيد بناء
منظمة التحرير الفلسطينية من جديد ممثلة لوحدة الشعب والقضية
وفــق برنامج مرحلي يحدد األولــويــات ويضبط قواعد العمل املشترك
ويعيد طرح قضيته كمسألة تحرير وطني .من ناحية اإلرادة العامة فإن
للشعب الفلسطيني إرث طويل في التضحية واملقاومة ،وهــذه مسألة
ً
تضفي على القضية نبال إضافيًا .وقد كان هتاف الطلبة الفلسطينيون
بأعلى درج ــات الغضب وأس ــوأ الـنـعــوت ضــد زي ــارة مــديــر مــركــز «ابــن
ً
خلدون» الدكتور سعد الدين إبراهيم لجامعة «تــل أبيب» دليال جديدًا
على وحدة املوقف داخل الخط األخضر مع بقية الشعب الفلسطيني في
القدس والضفة وغزة والشتات.
أول عامل فلسطيني يصون القضية من التبديد وحدة املشاعر العامة
وإدراك أن الـعــذاب واحــد واملصير واح ــد .وثــانــي عامل يحفظ للقضية
مستقبلها ال تملك إسرائيل منعه أو صــده .بحسب جهاز اإلحصاء
الفلسطيني فقد تضاعف عدد الفلسطينيني نحو  ٩مــرات منذ مايو/
أيار  ١٩٤٨إلى مايو .٢٠١٦
وبـحـســب ت ـقــديــرات أخ ــرى ف ــإن أع ــداده ــم عـلــى األرض بـكــامــل ال ـتــراب
الفلسطيني التاريخي ربما يكون في حــدود  ٦.٥مليون نسمة .إذا ما
ضمت إسرائيل األراضــي املحتلة فإن معضلتها الديموغرافية ال حل
لها .التمييز العنصري أحد املخارج لكنه ليس بالسهولة التي يتصورها
غالة الصهيونية والتهجير الجماعي القسري شبه مستحيل .كما أن
دمج الفلسطينيني في الدولة العبرية ينهي يهوديتها ويجعل من حكم
األغلبية العربية مسألة وقت .كل االحتماالت والسيناريوهات تؤكد عدم
قــدرة إسرائيل على البقاء بينما نحن نعطيها بالعجز والـتـخــاذل كل
أسباب القوة.
* كاتب وصحافي مصري
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العالم
حذرت «الجهاد
اإلسالمي» من نية
شن حرب بعد
العدو ّ
تهديده قادتها
باالغتيال (أ ف ب)

ّ
ممتنون لهم على دعمهم ،وسنعمل
بال هوادة مع شركائنا كافة لتغطية
املـتـطـلـبــات الـتـمــويـلـيــة ل ـعــام .»2018
وأرفــق مشعشع قائمة بأسماء أكبر
 10دول وم ـس ــاه ـم ــات ـه ــا ال ـس ـن ــوي ــة:
الــواليــات املتحدة  364مليون دوالر،
ثــم االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي  143مليونًا،
ثم أملانيا  76مليونًا ،تليها السويد
وبريطانيا ،ثــم السعودية واليابان
وسـ ــوي ـ ـسـ ــرا وه ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدا .ومـ ـجـ ـم ــوع
م ــا ت ـقــدمــه ه ــذه ال ـ ــدول وف ــق األرقـ ــام
الرسمية  874مليون دوالر سنويًا.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ق ــال ــت ع ـض ــو «ال ـل ـج ـنــة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ف ــي م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر»
ح ـن ــان عـ ـش ــراوي ،إن الفلسطينيني
«لن يخضعوا لالبتزاز بعد التهديد
بقطع املساعدة املالية التي تقدمها
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة إل ـ ــى ال ـس ـل ـط ــة».
وقــالــت ع ـشــراوي فــي بـيــان أم ــس ،إن
«الرئيس دونالد ترامب ّ
خرب سعينا
إلى السالم والحرية والعدالة ،واآلن
يـ ـل ــوم ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ع ـل ــى ع ــواق ــب
أعـ ـم ــال ــه الـ ــام ـ ـسـ ــؤولـ ــة» ،ع ـل ـم ــا ب ــأن
ترامب هدد بوقف املساعدات املالية
عــن السلطة بعد ســاعــات مــن تهديد
مماثل بقطع الدعم عن «األونروا».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي فــي
تـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــدة ع ـ ـلـ ــى «تـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــر»« :نـ ـح ــن
ن ــدف ــع لـلـفـلـسـطـيـنـيــن م ـئ ــات مــايــن
الــدوالرات سنويًا وال ننال أي تقدير
أو اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام .هـ ــم ال ي ـ ــري ـ ــدون حـتــى
ال ـت ـفــاوض عـلــى اتـفــاقـيــة س ــام طــال
تأخرها مع إسرائيل» ،مضيفًا« :بما
أن الفلسطينيني أصبحوا ال يريدون
التفاوض على السالم ،فلماذا ينبغي
ع ـل ـي ـنــا أن ن ــدف ــع ل ـه ــم أي ـ ــا مـ ــن ه ــذه
املدفوعات املستقبلية الضخمة؟».
كـ ــذلـ ــك ،ن ـ ـ ــددت «الـ ـجـ ـبـ ـه ــة ال ـش ـع ـب ـيــة
لتحرير فلسطني» ب ــ«االب ـتــزاز الــذي
تمارسه اإلدارة األميركية بالتهديد
في قطع املساعدات املالية عن السلطة
وعن وكالة الغوث» ،مضيفة في بيان
أمـ ــس أن هـ ــذا «خـ ـط ــوة إض ــاف ـي ــة في
التعبير عن معاداة واشنطن للشعب
الفلسطيني» .أمــا «ح ـمــاس» ،فقالت
إن تهديدات ترامب «ابتزاز سياسي
رخ ـيــص ،يـعـكــس الـسـلــوك األمـيــركــي
ال ـه ـم ـجــي وغ ـي ــر األخـ ــاقـ ــي» .أي ـضــا،
ات ـه ـم ــت «حـ ـ ـم ـ ــاس» (دائـ ـ ـ ـ ــرة شـ ــؤون
الالجئني) الواليات املتحدة بالسعي
إلنهاء عمل «األونروا».
أم ــا ب ـشــأن األوضـ ـ ــاع ف ــي غـ ــزة ،فـقــال
رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء الـفـلـسـطـيـنــي ،رام ــي
ال ـح ـمــد ال ـل ــه ،أمـ ــس ،إن ــه «ب ـن ــاء على
توجيهات الــرئـيــس محمود عباس،
قــرر املجلس إع ــادة  50مـيـغــاواط من
خطوط الكهرباء املغذية لغزة» ،وذلك
على أن «تلتزم شركة توزيع الكهرباء
موجبات هــذا الـقــرار» .وبــذلــك ،تعود
 120ميغاواط من الطاقة لغزة بعدما
خفضتها إســرائـيــل ب ـنـ ً
ـاء عـلــى طلب
السلطة إلى  70في نيسان املاضي.
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،دعـ ـ ـ ــا «امل ـ ــرص ـ ــد
األورومـتــوسـطــي لحقوق اإلن ـســان»،
إل ــى «ع ـقــد ل ـقــاء دول ــي عــاجــل لبحث
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاقـ ــم الـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــد فـ ـ ــي األوضـ ـ ـ ـ ــاع
اإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي غ ـ ـ ــزة» ،م ـض ـي ـفــا أن ــه
وجــه خطابات عاجلة إلــى الــوكــاالت
الدولية لعقد اجتماع من أجل «بحث
سبل وقــف االنهيار على املستويات
كافة» في القطاع.
إلى ذلك ،أعلن جيش االحتالل عصر
أم ـ ــس سـ ـق ــوط صـ ـ ـ ــاروخ فـلـسـطـيـنــي
ف ــي ت ـج ـمــع م ـس ـتــوط ـنــات «أشـ ـك ــول»
ال ــواقـ ـع ــة ،ج ـن ــوب شـ ــرق ق ـط ــاع غ ــزة،
فـ ـيـ ـم ــا تـ ـب ــع ذل ـ ـ ــك ت ـس ـج ـي ــل س ـق ــوط
صاروخني قرب املنطقة نفسها دون
تسجيل إصابات.

استراحة
2765 sudoku

كلمات متقاطعة 2 7 6 5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

3

4

6

1

1

2

9

3

7
7

4
6

4
5

3

9

1

8

8

6

6

5

5

7
1

2

7

2

7

5

4

8

4

9

9
5

10

8

4

2

8

أفقيا

 -1عاصمة آسـيــويــة – شهر هـجــري –  -2عاصمة كــازاخـسـتــان –  -3دولــة عربية
– حفر البئر – حــرف أبـجــدي –  -4ابــن ســام بــن نــوح وأب ــو الـشـعــوب اآلرام ـيــة أو
املطاط – بحيرة أو حاجز بني
السورية –
ماركة سـيــارات –  -5نــوع من القماش ُ ّ
َ
شيئني –  -6عـ ّ
ضاح َك
ـري الـقــدم أو املشي بغير نعل وال خــف – فتل الحبل – -7
َ
وكشف له عن أسنانه –  -8حرف نصب – أمر ال ُيباح به – صفة آنسة طال مكوثها
ّ
في بيت أهلها بعد إدراكها ولم تتزوج –  -9عاصمة أوروغواي – ّ -10
مقر الرئيس
سعد الحريري الحكومي أو قصر أياس

عموديًا

ّ
ْ
 -1كتاب مشهور إلبن حزم هو أدق ما كتب العرب في دراسة الحب وأسبابه ومظاهره
–  -2مدينة في أبو ظبي على الخليج – عاصفة بحرية –  -3عاصمة فنزويلال – صاح
التيس –  -4نعم باألجنبية – إنسان – جدتي باللغة العامية –  -5في العود – جزيرة
ّ
وتحسر – إســم موصول – ماركة صابون أو نوتة
يونانية في املتوسط –  -6نــدم
موسيقية –  -7حرف جر – للندبة – عائلة مطرب كويتي شهير –  -8إمرأة حبلى –
ّ
ّ
إسم متحف مدريد الوطني ّ
املعلم الدرس للطالب
الفنية –  -9يشرح
غني بالروائع
– مدينة فرنسية –  -10ممثل كوميدي لبناني راحل ُعرف بإسم فهمان

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2765

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1جبل الباروك –  -2يونني – حسام –  -3مندل – دس – لي –  -4سان – غم – ّبدل –  -5ب ب –
تايمز –  -6نتصادم –  -7نمرود – يلمع –  -8در – أيار – يو –  -9أبت – بهتان –  -10عسل  -املشط

عموديًا

 -1جيمس بوند –  -2بوناب – مراس –  -3لندن – بر – بل –  -4إيل – وات –  -5لن – غاندي – -6
دميت – إبل – ّ -7
أحس – مصيرهم –  -8رس – ِبزال – تش –  -9والد – دمياط –  -10كميل شمعون

حل الشبكة 2764

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

كاتبة بريطانية معاصرة حصلت على جائزة بوكر األدبية عن روايتني
« قـصــر ال ــذئ ــاب « و « أخ ــرج ــوا الـجـثــث « وت ـت ـنــاول فـيـهـمــا ح ـيــاة أحــد
مستشاري امللك اإلنكليزي هنري الثامن
 = 8+9+4+5+2+10عاصمة ألبانيا ■  = 1+11+6+3خالف نهاره ■ 5+7
= طعم الحنظل

حل الشبكة الماضية :علي أحمد سعيد
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إعالنات
◄ وفيات ►

إن ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ـ ــى رح ـ ـم ـ ـتـ ــه تـ ـع ــال ــى
املرحومة
الحاجة مريم جواد ّ
الحر
زوجـهــا :الحاج حسن حسني عبد
الساتر
أوالدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــور تـ ـحـ ـس ــن،
املـهـنــدس مـحـمــد ،األس ـتــاذ حـمــزة،
الدكتور حارث واملرحوم غسان
ب ـن ــات ـه ــا :زي ـ ـنـ ــب ،س ــوس ــن زوجـ ــة
حـســن الـ ّـحــر وهــالــة زوج ــة عــدنــان
هرمالني
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي غ ـ ـدًا ال ـج ـم ـعــة في
 5ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2018ل ـلــرجــال
والنساء من الساعة الثالثة عصرًا
حـتــى الـســابـعــة م ـسـ ً
ـاء فــي جمعية
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه الـعـلـمــي،
الــرمـلــة الـبـيـضــاء ،ق ــرب مــركــز أمــن
الدولة.
اآلسـ ـ ـف ـ ــون آل الـ ـقـ ـط ــب ،ال ـ ـبـ ــزري،
زراقـ ــط ،سـعــد ،الـ ّـحــر ،عبدالساتر،
كبي ،هرمالني وأنسباؤهم.

◄ذكرى ثالث ►
ذكرى ثالث
تـصــادف نهار السبت 2018/1/6
ذكــرى مــرور ثالثة أيــام على وفــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج حسن سليمان َد ُاو َد رمال
(ابو حسان)
أوالده :الـ ـعـ ـقـ ـي ــد امل ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــد فــي
الجمارك حسان ،املعاون املتقاعد
ف ــي قـ ــوى األم ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ب ـس ــام،
ال ــرق ـي ــب اول ف ــي ال ـج ـم ــارك عـلــي،
اسماعيل ،ومحمد رمال
أصهرته :املرحوم رضا عيساوي,
ال ـش ـي ــخ ص ـ ــاح الـ ـع ــس ،ال ــدك ـت ــور
ابــراهـيــم ابــو ديــة ،الــدكـتــور حسني
سالمي
أشقاؤه :املرحومون احمد ،محمد،
َد ُاو َد وحسني رمال
وبهذه املناسبة تتلى آي من الذكر
الحكيم ومجلس ع ــزاء عــن روحــه
ال ـط ــاه ــرة ف ــي الـ ـن ــادي الـحـسـيـنــي
ل ـب ـلــدتــه ال ـ ــدوي ـ ــر -ال ـن ـب ـط ـي ــة ،عـنــد
الساعة الثانية من بعد الظهر
كـمــا تـقـبــل ال ـت ـعــازي ي ــوم الـثــاثــاء
 9ك ـ ــان ـ ــون ال ـ ـثـ ــانـ ــي ف ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه الـعـلـمــي-
بيروت ،الرملة البيضاء  -قرب مقر
أمن الدولة ،من الساعة الثالثة من
بعد الظهر وحتى السادسة مساء
اآلسـفــون :آل رم ــال ،وعـمــوم أهالي
بلدة الدوير.

ِبسم الله الرحمن الرحيم
ف ـ ــي الـ ـ ــذكـ ـ ــرى الـ ـسـ ـن ــوي ــة األول ـ ـ ــى
عـلــى وف ــاة وف ــاة فقيدتنا الغالية
املرحومة
مهـا أحمد سليم
زوجة محمد قانصو(مدير مكتب
املفتي الجعفري املمتاز )
أوالده ـ ــا :أح ـم ــد ،إبــراه ـيــم وعـلــي
قانصو.
شـقـيـقــاتـهــا :س ـنــاء زوجـ ــة الـسـيــد
رش ــاد قــاســم ،س ــام زوج ــة الـحــاج
ع ـلــي ج ــاب ــر ،ران ـي ــه زوج ـ ــة ال ـحــاج
مصطفى الزين
وبهذه املناسبة املناسبة تدعوكم
الـ ـع ــائـ ـل ــة واألصـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ــاء ل ـح ـض ــور
م ـج ـلــس ف ــات ـح ــة وع ـ ـ ــزاء حـسـيـنــي
عــن روح ـهــا ال ـطــاهــرة ،وذل ــك نهار
ال ـج ـم ـع ــة امل ـ ــواف ـ ــق ف ـي ــه  5ك ــان ــون
الثاني  2018في حسينية املرحوم
ال ـ ـحـ ــاج اب ـ ــو م ـش ـه ــور ال ـخ ـن ـس ــاء-
الغبيري  -شارع البرجاوي.
م ـ ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة الـ ـ ــراب ـ ـ ـعـ ـ ــة وحـ ـت ــى
الساعة الخامسه عصرا (للرجال
وللنساء).
ل ـل ـف ـق ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم االج ـ ــر
والثواب.
األسـ ـ ـف ـ ــون :آل س ـل ـي ــم ،وق ــان ـص ــو
وعموم أهالي بلدة الدوير وساحل
املنت الجنوبي

انتقل الى رحمة الله تعالى
املرحوم الحاج رشيد حسني فياض
أبناؤه  :النائب د .علي – د .حبيب –
محمد – محمود – صقر.
أص ـهــرتــه  :مـحـمــد نـحـلــة – ال ـحــاج
م ــاج ــد م ـن ـصــور – والـ ـح ــاج نــاصــر
حيدر.
ي ـ ـ ــوارى الـ ـث ــرى ف ــي ج ـب ــان ــة ب ـلــدتــه
ال ـط ـي ـب ــة ق ـ ـضـ ــاء م ــرجـ ـعـ ـي ــون عـنــد
الساعة الــواحــدة في يــوم الخميس
الواقع في .2018 - 1 – 4
إن ـط ــاق م ــوك ــب ال ـج ـن ــازة م ــن ام ــام
ب ــن م ـع ـتــوق – خ ـل ــدة ع ـنــد الـســاعــة
التاسعة صباحًا من يوم الخميس.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل الـعــائـلــة
ف ــي بـ ـل ــدة ال ـط ـي ـبــة أيـ ـ ــام الـخـمـيــس
والجمعة والـسـبــت ,ويــوم االربـعــاء
الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  2018-1-10ف ــي مـقــر
الـجـمـعـيــة االس ــام ـي ــة للتخصص
العلمي – بئر حسن قــرب مقر أمن
الــدولــة مــن الـســاعــة الثانية وحتى
الساعة الخامسة بعد الظهر.
ت ـقــام ذك ــرى م ــرور ثــاثــة أي ــام على
وف ــاة املــرحــوم فــي حسينية بلدته
ال ـط ـي ـب ــة عـ ـن ــد الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
صباحًا مــن يــوم االح ــد الــواقــع فيه
2017-1-7
الــراضــون بقضاء الله :آل فياض –
مــدلــج – أبــو زيـنــب – بيضون – آل
ن ـح ـل ــة – آل م ـن ـص ــور – آل ح ـيــدر
وعموم أهالي بلدة الطيبة
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وقـ ـ ــدره ن ـن ـعــى إلـيـكــم
فقيدنا الغالي
املرحوم املربي محمد رياض نجيب
عويدات
زوجته :سميرة إبراهيم عويدات.
أوالده :امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـع ـق ـي ــد غـ ــازي
(زوجته بارعة حمدان)
الدكتور حسان (زوجـتــه الدكتورة
سهيلة الحسيني)
األسـتــاذ رض ــوان (زوجـتــه القاضي
فــاط ـمــة ال ـصــايــغ – رئ ـيــس مجلس
الخدمة املدنية).
بناته :شهناز زوجة األستاذ فاروق
شحادة
نهى أرملة املرحوم الحاج إبراهيم
عويدات
ح ـك ـم ــت أرم ـ ـلـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم األسـ ـت ــاذ
محمد عثمان أمني
نـجــوى زوج ــة السيد محمد بهيج
عويدات.
ش ـق ـي ـقــه :امل ـح ــام ــي م ــال ــك ع ــوي ــدات
وعائلته.
ش ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــاتـ ــه :املـ ـ ــرحـ ـ ــومـ ـ ــة ح ـك ـم ــت،
امل ــرح ــوم ــة ن ـع ـم ــت ،حـ ـي ــاة ،ث ـ ــروت،
املرحومة هالت ،آسيا ،فدوى.
ِّ
ُص ــل ـ َـي عـلــى جـثـمــانــه ال ـطــاهــر بعد
صالة ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه
 2كانون الثاني 2018
وقد ووري الثرى في جبانة بلدته
شحيم – حي البيادر
ن ـســأل ال ـلــه تـعــالــى للفقيد الــرحـمــة
واملغفرة ولكم األجر والثواب
تقبل الـتـعــازي الـيــوم الخميس في
مـنــزل الـفـقـيــد الـكــائــن فــي شـحـيــم –
حي البالط
ونهار الجمعة  5كانون األول 2018
ف ــي م ـس ـجــد ال ـخ ــاش ـق ـج ــي – قــاعــة
البرغوث
مــن الـســاعــة الثانية لغاية الساعة
السادسة بعد الظهر.
الراضون بقضاء الله
آل عويدات – آل شحادة – آل أمني
آل عـ ـب ــدالـ ـل ــه – آل ح ـ ـم ـ ــدان – آل
الحسيني
آل الصايغ
وعموم أهالي شحيم

الـ ـفـ ـن ــان م ـع ــن ش ــري ــف ي ـن ـعــي ال ــى
ج ـم ـي ــع األه ـ ـ ــل واألصـ ـ ــدقـ ـ ــاء وال ـ ــدة
زوجته املرحومة
زينب راجح شريف
حــرم األسـتــاذ الـحــاج غــازي شريف
(املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ال ـش ـي ـع ــي
األعلى)
وري ـ ــت الـ ـث ــرى األح ـ ــد امل ـن ـص ــرم في
مسقط رأسها اليمونة.
تقبل التعازي فــي بـيــروت الجمعة
 ٥كـ ـ ــانـ ـ ــون الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي فـ ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الرملة البيضاء ،قــرب أمــن الــدولــة،
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ب ـع ــد الـظـهــر
وحـتــى الـســادســة م ـسـ ً
ـاء ،مــع تــاوة
آيات قرآنية عن روحها الطاهرة.

بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بقضائه تـعــالــى ننعى الـيـكــم وفــاة
فقيدتنا الغالية
هيام ابراهيم علي أحمد
امل ـن ـت ـق ـلــة ال ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى فــي
الواليات املتحدة االميركية في 30
كانون االول 2017
زوجة :الدكتور زياد نيازي
ابنها :علي زوجته ليندا سمود
ب ـن ــات ـه ــا :ال ــدكـ ـت ــورة سـ ـه ــاد زوج ــة
ال ــدكـ ـت ــور س ـت ـي ــف ف ـي ـل ـيــب ول ـي ـلــى
زوجة ربيع شلهوب
اشقاؤها :املرحوم املهندس محمد
زوجـ ـ ـت ـ ــه مل ـ ـيـ ــا صـ ـ ـب ـ ــاح ,امل ـ ــرح ـ ــوم
املـهـنــدس ح ـيــدر زوج ـتــه املــرحــومــة
كـ ــري ـ ـس ـ ـتـ ــن جـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــان ,املـ ـ ــرحـ ـ ــوم
املهندس كامل زوجته الهام الزين
واملــرحــوم حسني زوجته املرحومة
نجوى سرحان.
شقيقاتها :املرحومة روحية زوجة
املرحوم الحج حسن كامل همداني،
وغـ ـ ـ ـ ــادة زوج ـ ـ ـ ــة ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـس ــاب ــق
االستاذ عماد جابر.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ن ـه ــار الـجـمـعــة في
 5ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2018ف ــي مـنــزل
والدها املرحوم ابراهيم علي احمد،
طــريــق مـيـفــدون  -النبطية للرجال
وال ـ ـن ـ ـسـ ــاء مـ ــن الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
صباحًا حتى الساعة الثالثة بعد
الظهر.
ونـهــار السبت فــي  6كــانــون الثاني
 2018فــي مقر "جمعية التخصص
والتوجيه العلمي" الرملة البيضاء
مـ ــاصـ ــق "أمـ ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة" ب ـ ـيـ ــروت،
للرجال والنساء من الساعة الثالثة
ً
مساء.
بعد الظهر حتى السابعة
اآلس ـ ـف ـ ــون :ع ـ ــائ ـ ــات :ع ـل ــي أح ـم ــد،
نـ ـي ــازي ،ف ـي ـل ـيــب ،ش ـل ـه ــوب ،جــابــر،
هـمــدانــي,سـمــود ,صـبــاح ,جوليان,
الزين وسرحان.

إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى اسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسعار االدارة حده االقصى
 %19تسعة عشرة باملئة ،مــع تخفيض
مدة االعالن الى خمسة ايام ً
بناء إلحالة
م ـعــالــي وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة واملـ ـي ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2017/12/27لتنفيذ م ـشــروع اشـغــال
ت ـع ــزي ــل وانـ ـش ــاء ح ـي ـطــان ح ـم ــاي ــة عـلــى
م ـجــرى م ـيــاه ش ـتــوي فــي ب ـلــدة ال ـب ــوار -
قضاء كسروان.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـع ــاش ــرة م ــن ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع في
.2018/1/23
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
املــرســوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
الدرجة الثالثة والرابعة فقط لالشغال
امل ــائـ ـي ــة وال ـ ــذي ـ ــن ال ي ــوج ــد ب ـع ـهــدت ـهــم
اك ـثــر م ــن اربـ ــع صـفـقــات مــائـيــة ل ــم يجر
استالمها مــؤقـتــا ،الــراغـبــن بــاالشـتــراك
بـ ـه ــذا ال ـت ـل ــزي ــم ت ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــرة م ــن أخـ ــر ي ــوم
عمل يسبق الـيــوم املـحــدد لجلسة فض
العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الذي يمكن االطــاع والحصول
ع ـل ـي ــه فـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  28كانون االول 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 7
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى اسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسعار االدارة حده االقصى
 %19تسعة عشرة باملئة ،مــع تخفيض
مدة االعالن الى خمسة ايام ً
بناء إلحالة
م ـعــالــي وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة واملـ ـي ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2017/12/26لتنفيذ م ـشــروع اشـغــال
ت ـع ــزي ــل وانـ ـش ــاء ح ـي ـطــان ح ـم ــاي ــة عـلــى
مجرى مياه شتوي في بلدة العبادية -
قضاء بعبدا.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـعــاشــرة م ــن ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع في
.2018/1/24
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
املــرســوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
الدرجة الثالثة والرابعة فقط لالشغال
امل ــائـ ـي ــة وال ـ ــذي ـ ــن ال ي ــوج ــد ب ـع ـهــدت ـهــم
اك ـثــر م ــن اربـ ــع صـفـقــات مــائـيــة ل ــم يجر
استالمها مــؤقـتــا ،الــراغـبــن بــاالشـتــراك
بـ ـه ــذا ال ـت ـل ــزي ــم ت ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــرة م ــن أخـ ــر ي ــوم
عمل يسبق الـيــوم املـحــدد لجلسة فض
العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الذي يمكن االطــاع والحصول
ع ـل ـي ــه فـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ
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كورنيش النهر.
بيروت في  28كانون االول 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 3
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى اسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسعار االدارة حده االقصى
 %20عـ ـ ـش ـ ــرون ب ــاملـ ـئ ــة ف ـ ـقـ ــط ،لـتـنـفـيــذ
مشروع اشغال تأهيل محقن للري في
منطقة وطى حوب  -قضاء البترون.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـع ــاش ــرة م ــن ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع في
.2018/1/30
فعلى املتعهدين املصنفني فــي الــدرجــة
الثالثة أو الرابعة حصرًا لتنفيذ صفقات
االشـغــال املائية املسجلني وفقًا الحكام
املرسوم  3688تاريخ  1966/1/25الذين
ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع صفقات
مــائـيــة ل ــم يـجــر اسـتــامـهــا مــؤقـتــا بـعــد،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عــروض ـهــم قـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة
مــن أخــر يــوم عمل يسبق الـيــوم املحدد
لجلسة فــض الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص
دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص ال ـ ـ ــذي يـمـكــن
االطـ ــاع وال ـح ـصــول عـلـيــه فــي املــديــريــة
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  28كانون االول 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1
إعالن
ع ــن مـنــاقـصــة عـمــومـيــة لـتـلــزيــم صيانة
الطابعات عن العام 2018
يـ ـج ــري الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لـلـضـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ ـ ش ــارع ب ـغــداد ـ ـ ـ كــورنـيــش امل ــزرع ــة في
تمام الساعة العاشرة من يــوم الثالثاء
الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  2018/01/23مـنــاقـصــة
عمومية بطريقة الظرف املختوم لتلزيم
صيانة الطابعات عن العام .2018
ي ـم ـك ــن االط ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املـ ـ ــوضـ ـ ــوع ل ـ ـهـ ــذه الـ ـغ ــاي ــة ف ـ ــي م ـكــاتــب
املديرية االدارية للصندوق خالل اوقات
الدوام الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
بــالـيــد ال ــى بــريــد املــديــريــة االداري ـ ــة لقاء
اي ـص ــال بــرقــم وت ــاري ــخ وص ــول الـعــرض
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء املناقصة.
يهمل العرض الذي يقدم بغير الطريقة
امل ـ ــذك ـ ــورة اعـ ـ ـ ــاه ،او ي ـص ــل ب ـع ــد املـ ــدة
املحددة.
بيروت في 29 :كانون االول 2017
املدير العام
د .محمد كركي
التكليف 33
إعالن
ع ــن مـنــاقـصــة عـمــومـيــة لـتـلــزيــم صيانة
أجهزة معدل الكهرباء الساكن UPS
يـ ـج ــري الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لـلـضـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت ـ ـ
شارع بغداد ـ ـ كورنيش املزرعة في تمام
الساعة العاشرة من يوم االثنني الواقع
فـيــه  2018/01/22مـنــاقـصــة عمومية
بطريقة الظرف املختوم لتلزيم صيانة
أجهزة معدل الكهرباء الساكن  UPSعن

العام .2018
ي ـم ـك ــن االط ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املـ ـ ــوضـ ـ ــوع ل ـ ـهـ ــذه الـ ـغ ــاي ــة ف ـ ــي م ـكــاتــب
املديرية االدارية للصندوق خالل اوقات
الدوام الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
بــالـيــد ال ــى بــريــد املــديــريــة االداري ـ ــة لقاء
اي ـص ــال بــرقــم وت ــاري ــخ وص ــول الـعــرض
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء املناقصة.
يهمل العرض الذي يقدم بغير الطريقة
امل ـ ــذك ـ ــورة اعـ ـ ـ ــاه ،او ي ـص ــل ب ـع ــد املـ ــدة
املحددة.
بيروت في 27 :كانون االول 2017
املدير العام
د .محمد كركي
التكليف 32
إعالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دفـتــر الـشــروط
ال ـخ ــاص ل ـ ـ "ت ـقــديــم ي ــد عــام ـلــة مختلفة
الزمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
للعام  ."2018يمكن االط ــاع على ملف
التلزيم وتسلم نسخة عنه ضمن الدوام
ف ــي مـكـتــب مـصـلـحــة الـصـفـقــات ف ــي ش.
بـ ـش ــاره ال ـ ـخـ ــوري ،ب ـنــايــة غ ـن ــاج ــه ،ط،4
لـقــاء مبلغ  /1.000,000/ل.ل .نـقـدًا إلى
صندوق املصلحةَّ .
تقدم العروض باليد
إلى القلم املركزي حتى ظهر يوم االثنني
ف ــي  ،2018/01/22وت ـف ــض ف ــي جلسة
علنية الساعة العاشرة من صباح اليوم
التالي على العنوان اعاله.
رئيس مجلس االدارة
د .سليم كتفاكو
التكليف 31
إعالن
امانة السجل التجاري في البقاع
تنازل عن اسم تجاري
ب ـ ـنـ ــاء ل ـل ـط ـل ــب ت ـ ــاري ـ ــخ 2017/12/27
وبموجب تنازل عن اسم تجاري مسجل
لـ ــدى ك ــات ــب الـ ـع ــدل ب ـع ــدد 2017/9563
تاريخ  2017/12/13تنازل السيد نادي
اسد قماش صاحب املؤسسة عن االسم
الـ ـتـ ـج ــاري ملــؤس ـس ـتــه املـ ـع ــروف ــة ب ــاس ــم:
"مؤسسة البيت بيتك للتجارة العامة"
امل ـس ـج ـلــة ت ـح ــت رقـ ــم 2011/4800336
للسيدة سمر اسد قماش.
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
ايام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
محمد عامر
إعالن
يعلن رئـيــس بـلــديــة ســرعــن الـفــوقــا عن
وضع جداول التكليف االساسية للرسم
البلدي على القيمة التأجيرية وصيانة
االرصفة واملـجــاري عن العام  2018قيد
ً
الـتـحـصـيــل ع ـمــا بـنــص املـ ــادة  104من
قانون البلديات رقم .88/60
يلفت النظر الى ما يلي:
ً
أوال :ان الـبـلــديــة ت ـنــذر جـمـيــع املكلفني
الذين تخلفوا عن دفع الرسوم املتوجبة
عليهم لصندوق البلدية على اختالف
ان ــواع ـه ــا م ــن ال ـع ــام  2013ل ـغــايــة ال ـعــام
 2017ضمنًا بــوجــوب تـســديــدهــا خــال
مهلة شهرين من تاريخ نشر االنذار.
ثانيًا :يعتبر هــذا االعــان بمثابة انــذار
شخصي لكل مكلف .فعلى هــذا االخير
امل ـبــادرة الــى تسديد الــرســوم املتوجبة
عليه خالل مدة شهرين من تاريخ نشر
االعالن في الجريدة الرسمية وفي حال
تخلفه عن التسديد تفرض عليه غرامة
ً
التأخير  %2عــن كــل شهر تأخير عمال

بــاحـكــام املــادتــن  106و 109مــن قــانــون
الرسوم البلدية.
رئيس بلدية سرعني الفوقا
عطريف علي شومان
تبليغ قضائي
من محكمة بداية جبل لبنان الثالثة في
بـعـبــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد وس ــام
املرتضى تقدم املستدعي الياس غسان
باسيل باالستدعاء  2017/7870يطلب
فيه تصحيح الخطأ امل ــادي فــي تاريخ
ميالد جدة املستدعي افلني خليل الحلو
ً
ليصبح  1933بــدال من  1928في جميع
القيود املتعلقة بالعقار /427بعبدا.
لكل ذي مصلحة ابداء مالحظاته امام
قلم هذه املحكمة ضمن مهلة عشرة أيام
تلي النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن تبليغ فقرة حكمية
من املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـقــاريــة ،املــؤلـفــة مــن الــرئـيـســة سيلفر
أب ــو ش ـقــرا وال ـقــاض ـيــن مـحـمــد فــرحــات
وأوج ـي ـنــا نـصـيــر ال ــى املـسـتــدعــى ضــده
م ـ ــارون ع ـجــاج م ـعــوض امل ـج ـهــول محل
االق ــام ــة ،ان ــه بــاس ـتــدعــاء ازال ـ ــة الـشـيــوع
رق ــم  2017/1745امل ـقــدم مــن املستدعي
هشام معوض معوض بواسطة وكيله
املحامي سهيل سعد صــدر الحكم رقم
 2017/404تــاريــخ  2017/12/19قضى
بــازالــة الشيوع فــي العقار  179والقسم
 2من العقار  320العيرون العقارية عن
طــريــق طــرحـهـمــا للبيع ب ــامل ــزاد العلني
للعموم ولصالح الشركاء على ان يعتمد
اساسًا للطرح في املزايدة االولــى املبلغ
املقدر من الخبير والبالغ /32900/د.أ.
للعقار  179ومبلغ /32000/د.أ .للقسم
 2مــن العقار  320وتضمينهم النفقات
والــرســوم بنسبة حصة كل واحــد منهم
في امللك مهلة االستئناف خالل ثالثون
يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن قضائي صادر
عن محكمة االفالس في جبل لبنان
ف ــي تـفـلـيـســة صـ ــاح ع ـبــد الـ ـ ـ ــرؤوف عــز
الدين
بـ ـت ــاري ــخ  2017/12/28قـ ـ ــرر ح ـض ــرة
القاضي املشرف على التفليسة الرئيسة
هـ ــالـ ــة ال ـ ـح ـ ـجـ ــار ط ـ ـ ــرح كـ ــامـ ــل ح ـصــص
ال ـت ـف ـل ـي ـســة ف ــي ش ــرك ــة ب ـل ــوك ــار ش.م.م.
ال ـبــال ـغــة  /990/ح ـصــة لـلـبـيــع ب ـمــا لها
مــن دي ــون وم ــا عليها وفـقــا ملــا ورد في
تـقــريــر الـخـبـيــر سعيد جــابــر عـلــى ان ال
ّ
يقل بــدل الـطــرح عــن مبلغ خمسني الف
دوالر امـيــركــي وتـعـيــن نـهــار الخميس
الــواقــع فـيــه  2017/1/18الـســاعــة /12/
ظ ـه ـرًا م ــوع ـدًا لـجـلـســة ال ـب ـيــع وع ـل ــى ان
ي ـت ـق ــدم الـ ــراغـ ــب ب ــالـ ـش ــراء ب ـع ــرض ــه فــي
ظ ــرف م ـخ ـتــوم بـمـهـلــة اق ـصــاهــا تــاريــخ
 2018/1/15عند انتهاء الدوام الرسمي
مع الترخيص للراغب بالتقدم بالعرض
باالطالع على كافة االوراق املتعلقة بهذا
الخصوص في امللف ،وعلى ان يحضر
ص ــاح ــب ال ـ ـعـ ــرض فـ ــي م ــوع ــد الـجـلـســة
مصحوبًا بشيك مصرفي بقيمة عرضه
وعلى ان ّ
يتم السير في جلسة املزايدة
العلنية في حال ورد عدة عروض.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
بيع مؤسسة تجارية
نشرة اولى
البائع :بوغوص مالجيان ساحل علما
مشروع علمايا بلوك  Eط 3
ال ـش ــاري :آرا بــوغــوص مــالـجـيــان مكتب
املـ ـح ــام ــي ص ـخ ــر ش ـه ـيــد الـ ـه ــاش ــم ف ــرن
الشباك سنتر نخله ط 2
موضوع البيع :مجوهرات بول ملجيان
رقــم  1500544كائنة فــي العقار /2369
رأس ب ـيــروت بـكــافــة عـنــاصــرهــا املــاديــة
واملعنوية
ثمن املبيع :خمسون الف د.أ.
تاريخ العقد2017/11/20 :
تاريخ التسجيل2017/12/27 :
الرقم املالي57908 :
أمني السجل التجاري في بيروت

بالتكليف
مارلني دميان
إعالن عن مناقصة للمرة الثانية
تعلن بلدية شمسطار  -غربي بعلبك عن
اج ــراء مناقصة بطريقة تقديم عــروض
لشراء سيارة جيب  limitedأو
 laredo 4×4 Grand Cherokeeوفـقــا
لدفتر ال ـشــروط املــوضــوع لـهــذه الغاية.
وق ــد تـحــدد مــوعــد اج ــراء املـنــاقـصــة فــي:
.2018/1/9
يـمـكــن الـحـصــول عـلــى نـسـخــة عــن دفتر
ال ـشــروط الـخــاص باملناقصة مــن مركز
البلدية ضمن الدوام الرسمي.
آخ ــر مهلة لـقـبــول طـلـبــات االش ـت ــراك في
املـنــاقـصــة آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق موعد
اجراء املناقصة.
شمسطار في2017/1/18 :
رئيس بلدية شمسطار  -غربي بعلبك
سهيل شبلي الحاج حسن
إعالن شطب تاجر
من أمانة السجل التجاري في الشمال
بناء للطلب املقدم من حسني عمر فتاح
ب ـت ــاري ــخ  2017/12/19صـ ــدر ب ـتــاريــخ
 2017/12/20قــرارًا عن حضرة القاضي
املـشــرف قضى بشطب قيد السيد عمر
احمد فتاح مــن السجل التجاري العام
ذات الرقم  5811تاريخ  1991/5/17رقم
التسجيل في وزارة املالية .247775
للمتضرر مهلة عشرة ايام لالعتراض
على هذا االجراء من تاريخ نشر
االعالن.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن شطب تاجر
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2017/12/19
ص ــدر ب ـتــاريــخ  2017/12/21قـ ــرارًا عن
حضرة القاضي املـشــرف قضى بشطب
قيد التاجر سعيد بــدوي كريمة االســم
التجاري (صيدلية كريمة) من السجل
الـتـجــاري الـعــام ذات الــرقــم  5462تاريخ
 1991/1/31رق ــم الـتـسـجـيــل ف ــي وزارة
املالية .41774
للمتضرر مهلة عشرة ايام من تاريخ
النشر لالعتراض على هذا االجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن
ت ــدع ــو ش ــرك ــة ج ـيــوف ـل ـنــت ش.م.م .ال ــى
حـ ـ ـض ـ ــور اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـ ـشـ ــاركـ ــة ل ـل ـع ــام ــة
ملشروع انشاء منتجع سكني" Pride of
 "louayzehفي منطقة اللويزة العقارية
وذلــك يوم الثالثاء  2018/1/16الساعة
 11صباحًا فــي مبنى الديفا حازمية -
مار تقال لالستفسار05/957357 :
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2014/54 :
املنفذ :شركة ترست كومباس للتأمني
ش.م.ل - .املحامي نجيب االسمر.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :روج ـي ــه تــوف ـيــق بــاس ـيــل -
البترون.
السند التنفيذي :سند ديــن بقيمة مئة
الف دوالر اميركي عدا الفوائد والرسوم
والنفقات.
تاريخ الحجز2014/6/16 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2014/7/3 :
امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع الـ ـعـ ـق ــار :م ـق ـســم  5مــن
العقار  1781منطقة البترون
محتوياته :هو عبارة عن طابق علوي
يحتوي على دار وصالون وطعام وثالث
غ ــرف وغــرفــة ج ـلــوس ومـمـشــى ودرب ـيــة
ومطبخ وحمام وخالء وفرندتني وثالث
ش ــرف ــات واثـ ـن ــاء ال ـك ـشــف ت ـبــن ان هــذا
الـعـقــار مــؤلــف مــن ث ــاث طــوابــق ارضــي
يحتوي على شقة سكنية وطابق علوي
اول موضوع الكشف مطابق للوقوعات
املندرجة في االفادة العقارية.
مساحته 283 :م2
ً
يـحــده :ش ـمــاال1782 :ـ ـ ـ ـ  783وطــريــق عام
جنوبًا 1785 :ـ ـ  1642ـ ـ 1780
غربًا 1779 :شرقًا1784 :
التخمني/268850/ :د.أ.

بدل الطرح/161310/ :د.أ.
املزايدة ومكانها :نهار الخميس الواقع
فــي  2018/1/25الساعة الثانية عشرة
ظ ـه ـرًا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
محكمة البترون.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
وق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة اللبنانية ام ــا نـقـدًا في
صـ ـنـ ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو ت ـق ــدي ــم ش ــك او
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ البترون وعليه اتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق دائ ــرة تنفيذ البترون واال
عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه وعـلـيــه ان
يدفع رســم  %5داللــة اضــافــة الــى رســوم
التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
دعوة صادرة عن محكمة صور املدنية
إلى السادة علي ومحمد وخليل وسناء
وص ـ ـب ـ ــاح م ـ ـنـ ــون لـ ـلـ ـحـ ـض ــور ال ـ ـ ــى ق ـلــم
املحكمة لتبلغ طلب تفسير فقرة حكمية
فــي الــدعــوى رقــم  2004/290املقامة من
محمد وكاظم كاظم بوجه ديبة ونــوال
كاظم وذلك ضمن اوقات الدوام الرسمي
وخ ــال عشرين يــومــا مــن تــاريــخ النشر
واال ي ـع ـت ـبــر ك ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ـك ــم ف ــي الـقـلــم
قانونيًا.
رئيس القلم
إبراهيم حمود
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب دانـ ــي كـمـيــل ه ــرم ــوش اح ــد ورث ــة
كميل بهجت هرموش سندات ملكيه بدل
ضائع عن حصص مورثه في العقارات
 101و 114و 135و 151و 237و 436و448
و 451و 634و 637السمقانيه.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
حنني عبد الصمد

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة السيرلنكية
AYANTHA ANNEST GARTH
Pass #: 144N-5799355
مـ ـن ــزل مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/219122
غادر العامالن البنغالدشيان
Masud rahman rana
Babul hossain
مــن عند مخدومهما ,الــرجــاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتـصــال على
الرقم 03/321794
غادرت العاملة األثيوبية
kedir hanan yasin
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 01/378282
غادت العاملة األثيوبية
RUKYA SHIFA
م ـ ـنـ ــزل مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم  01/345532أو 03/637690
غ ــادر الـعــامــل امل ـصــري رام ــي فهيم
محمد ابو عاصي من عند مخدومه,
ال ـ ــرج ـ ــاء مـ ـم ــن يـ ـع ــرف عـ ـن ــه شـيـئــا
اإلتصال على الرقم 09/946431
غادرت العاملة اإلثيوبية
TAYITU SEYOUM
من مكان عملها في النبطية الفوقا,
يرجى ممن يعرفها اإلتـصــال على
الرقم07/760981 :
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رياضة

رغم أنه وصل إلى
برشلونة وسط
االنتقادات ،وبدأ على
مقعد البدالء ،إال أن
البرازيلي باولينيو
استطاع أن ُيثبت
وجوده الحقًا ويصبح
المؤثرين
من الالعبين
ّ
في تشكيلة إرنستو
فالفيردي .أدوار عدة
يقوم بها البرازيلي
ويؤدّيها بكفاءة

باولينيو هو الهدّاف الثالث في برشلونة حاليًا (أرشيف)

البطوالت األوروبية الوطنية

باولينيو مكسب لبرشلونة
حسن زين الدين
صحيح أن النجم األرجنتيني ليونيل
ميسي بــأهــدافــه الـ ـ  15الـتــي يتصدر
ب ـهــا تــرت ـيــب ال ـه ــداف ــن ف ــي "ال ـل ـي ـغــا"
ومــن بعده الـحــارس األملــانــي مــارك –
أندريه تير شتيغن أخذا ّ
الكم األوفر
م ــن اإلطـ ـ ـ ــراءات ل ــدوره ـم ــا األســاســي
في تصدر برشلونة لترتيب الدوري
اإلسباني ،إال أن هــذا ال يمنع من أن
الع ـب ــا آخ ــر يـسـتـحــق ال ـت ــوق ــف عـنــده
وق ــد ّأدى دورًا مــؤث ـرًا مــع "ال ـبــرســا"،
رغــم أنــه لم يمض ســوى أشهر قليلة
على قدومه إلى ملعب "كامب نو" أال

لم يكتف باولينيو
قدم
بدوره الدفاعي ،بل ّ
اإلضافة هجوميًا
وهو البرازيلي باولينيو ،ال بل يمكن
القول إن ما ّ
قدمه باولينيو في خالل
هذه الفترة فاق كل التوقعات.
إذ كـ ـم ــا ه ـ ــو م ـ ـع ـ ـلـ ــوم ،ف ـ ـ ــإن وص ـ ــول
بــاولـيـنـيــو إل ــى بــرشـلــونــة تــرافــق مع
انتقادات حتى من الكاتالونيني إزاء
التعاقد بمبلغ  40مليون ي ــورو مع
العب يبلغ  29عامًا وقد ترك املالعب
األوروبية قبل عامني إلى الصني في
وقــت رأى فيه البعض أن أسلوبه ال
يـتـنــاســب م ــع طــريـقــة لـعــب "ال ـبــرســا"

الـ ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى الع ـ ـ ــب مـ ـه ــاري
فـ ــي وسـ ـ ــط املـ ـلـ ـع ــب أكـ ـث ــر مـ ــن الع ــب
يـعـتـمــد بــالــدرجــة األولـ ــى عـلــى قــوتــه
الـبــدنـيــة ،وخ ـصــوصــا أن الجماهير
الكاتالونية كانت ال تــزال تحت وقع
خيبة رحيل البرازيلي اآلخــر النجم
ن ـي ـم ــار إلـ ــى ب ــاري ــس سـ ــان ج ـيــرمــان
الفرنسي وكــانــت تتطلع إلــى تعاقد
مع العب على شاكلته .وحــده النجم
السابق لبرشلونة شافي هرنانديز
كـ ـ ــان لـ ــه رأي م ـخ ـت ـل ــف فـ ــي ال ــاع ــب
ال ـب ــرازي ـل ــي ع ـنــدمــا قـ ــال" :ل ـق ــد لعبت
ضــده (بــاولـيـنـيــو) فــي كــأس الـقــارات
وق ــد لـفــت انـتـبــاهــي أن ــا وإينييستا.
إنه قوي .لو أن ريال مدريد ضمه ملا
كانت كل تلك االنتقادات".
ً
وفعال ،فإن باولينيو واجه صعوبات
منذ انطالق مشواره مع "البالوغرانا"،
إذ إن مدربه إرنستو فالفيردي أجلسه
عـلــى مقعد ال ـب ــدالء ،غـيــر أن كــل شــيء
ّ
ّ
بمجرد أن عــاد ومنحه الفرصة
تبدل
ليبرهن البرازيلي عن جدارته باللعب
لبرشلونة ،حيث راح مستواه يتطور
مباراة تلو أخرى مثبتًا أنه من أفضل
الـتـعــاقــدات الـتــي شهدها "الـلـيـغــا" في
الصيف املاضي.
اإلض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ق ـ ّـدمـ ـه ــا ب ــاول ـي ـن ـي ــو
لبرشلونة كانت كبيرة ،إذ إنــه أوجد
التوازن في خط وسط الفريق بحيث
لم يكتف بأداء مهمة التغطية الدفاعية
وق ـطــع ال ـك ــرات إل ــى جــانــب سيرجيو
بوسكيتس ،بل إن تأثيره كان واضحًا
ف ــي ال ـجــانــب الـهـجــومــي لـلـكــاتــالــونــي

ً
حيث أوجد البرازيلي حلوال إضافية
ك ــان يـحـتــاج إلـيـهــا ال ـفــريــق وتنطلق
من وسط امللعب ،وخصوصًا في ظل
اإلصابة املبكرة للقادم الجديد اآلخر
الفرنسي عثمان ديمبيلي الــذي كان
ّ
يعول عليه "البرسا" كثيرًا لتعويض
نـ ـيـ ـم ــار ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى أن جـ ـي ــرار

ديوليفيو لم ينجح في املهمة .يكفي
ال ـقــول إن بــاولـيـنـيــو سـجــل  6أه ــداف
حتى اآلن في "الليغا" للتأكد من ذلك،
وهو رغم مركزه في وسط امللعب ُي ّ
عد
حــالـيــا ال ـه ــداف ال ـثــالــث ف ــي "ال ـبــرســا"
وراء ميسي واألوروغ ــوي ــان ــي لويس
سـ ــواريـ ــز ( 10أهـ ـ ـ ـ ــداف) ،ول ـل ـم ـفــارقــة

نتائج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )22
 أرسنال  -تشلسي 2-2جــاك ويلشير ( )63واإلسباني هكتور
بـيـلـيــريــن ( )90ألرسـ ـن ــال ،والبلجيكي
إيـ ــديـ ــن هـ ـ ـ ــازار ( 67مـ ــن ركـ ـل ــة ج ـ ــزاء)
واإلسـ ـب ــان ــي م ــارك ــوس أل ــون ـس ــو ()84
لتشلسي.
كأس إسبانيا (ذهاب دور الـ )16
¶ األربعاء:
 ليديا إسبورتيو (درجــة ثالثة) -أتلتيكو مدريد 4-0
األوروغـ ــويـ ــانـ ــي دي ـي ـغ ــو غ ــودي ــن ()33
وفرناندو توريس ( )37ودييغو كوستا
( )69والفرنسي أنطوان غريزمان (.)90
 الس باملاس  -فالنسيا 1-1األرج ـن ـت ـي ـنــي ج ــون ــاث ــان كــال ـيــري ()36

لالس باملاس ،ورودريغو ( )85لفالنسيا.
 قــادش (درج ــة ثانية) – إشبيلية2-0
نوليتو ( )9وخيسوس نافاس (.)23
 ف ــورمـ ـيـ ـنـ ـت ــرا (درجـ ـ ـ ـ ــة ثـ ــال ـ ـثـ ــة) -ديبورتيفو أالفيس 3-1
¶ الخميس:
 سلتا فيغو  -برشلونة ()20,00 ليغانيس  -فياريال ()20,00 إسبانيول  -ليفانتي ()22,00 نومانسيا (درجة ثانية)  -ريال مدريد()22,00
كأس إيطاليا (ربع النهائي)
يوفنتوس  -تورينو 0-2
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي دوغ ـ ـ ـ ــاس ك ــوسـ ـت ــا ()15
والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (.)67

فــإنــه سـجــل وح ــده م ــا سـجـلــه ك ــل من
نجمي الغريم ريال مدريد البرتغالي
كــري ـس ـت ـيــانــو رون ـ ــال ـ ــدو ( 4أه ـ ــداف)
وال ـفــرن ـســي ك ــري ــم بـنــزيـمــا (ه ــدف ــان)،
ً
ف ـضــا عــن أن ــه يـجـيــد الـتـسـجـيــل عبر
التسديد واملتابعة للكرات الرئيسية،
أضف إلى أنه أظهر براعة في صناعة
اللعب.
األهم من ذلك هو التناغم الذي أوجده
بــاول ـي ـن ـيــو م ــع خ ــط ه ـج ــوم ال ـف ــري ــق،
وت ـح ــدي ـدًا مـيـســي الـ ــذي ب ــات يستند
إلـيــه فــي كـثـيــر مــن الـهـجـمــات كـمــا في
ه ــدف ــه ف ــي م ــرم ــى إيـ ـب ــار ع ـل ــى سـبـيــل
امل ـث ــال ع ـنــدمــا ان ـط ـلــق ال ـب ــرازي ـل ــي مع
األرجنتيني وتـبــادال الـكــرة ليسددها
ميسي في الشباك.
ع ـل ــى أن املـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـت ــي أث ـب ـت ــت م ــدى
األهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ب ـ ـ ـ ــات يـ ـحـ ـظ ــى ب ـهــا
باولينيو في تشكيلة "البرسا" كانت
ف ــي "ال ـكــاس ـي ـكــو" أمـ ــام ريـ ــال مــدريــد،
حـيــث ق ـ ّـدم ع ـطــاء كـبـيـرًا فــي منتصف
امللعب وكــاد أن يسجل في مناسبتني
من تسديدة وكــرة رأسية ،كما تسبب
بركلة الجزاء التي سجلها ميسي.
باولينيو فــي "ال ـبــرســا" هــو اسـتـمــرار
لقصص النجاح التي سبق أن حققها
نجوم كبار برازيليون في "كامب نو"
أمـثــال رومــاريــو ورونــالــدو وريـفــالــدو
ورون ــال ــدي ـن ـي ــو ون ـي ـم ــار .ص ـح ـيــح أن
باولينيو ال يوازي هؤالء بالنجومية
والـشـهــرة ،لكن يكفيه أنــه يحمل اسم
ال ـب ــرازي ــل اآلن بــأف ـضــل م ــا يـمـكــن في
برشلونة.
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رياضة
سوق االنتقاالت

أخبار رياضية

كوتينيو على أعتاب «كامب نو»
بـ ـ ـ ــات ال ـ ـن ـ ـجـ ــم الـ ـ ـب ـ ــرازيـ ـ ـل ـ ــي ف ـي ـل ـي ـبــي
كوتينيو ،العــب ليفربول اإلنكليزي،
أقرب من أي وقت مضى لالنتقال إلى
برشلونة اإلسباني ،بحسب الصحف
اإلسبانية.
فـقــد تـصــدر كوتينيو غــاف صحيفة
"سبورت" مع عنوان" :كوتينيو يقترب
ج ـدًا ج ـدًا جـ ـدًا" مــن الـلـعــب لبرشلونة
وذل ــك على عكس امل ـحــاوالت السابقة
التي اصطدمت برفض "الريدز" بيعه.
من جهتها ،ذكرت صحيفة "إل موندو
ديبورتيفو" أن كيا جورابشيان الوكيل
الرئيسي وجيوليانو بيرتولوكسي
الــوكـيــل اآلخ ــر عــن الــاعــب الـبــرازيـلــي،
املوجود في لندن ،سوف يشاركان في
املحادثات النهائية مع ليفربول ،الذي
ب ــات مـنـفـتـحــا ع ـلــى ال ـت ـف ــاوض بـشــأن
كوتينيو.
ونقلت الصحيفة عن بعض املصادر
امل ـ ـقـ ــربـ ــة م ـ ــن لـ ـيـ ـف ــرب ــول أن ال ـ ـنـ ــادي
اإلنكليزي ،بــات أكثر ترحيبًا بعرض
"البرسا" الذي تبلغ قيمته  150مليون
يورو ،بما فيها الحوافز اإلضافية ،ما
قد يحرك املفاوضات خــال الساعات
املقبلة.

م ــن جــان ـب ـهــا ،أوردت صـحـيـفــة "أس"
اإلسبانية أن تجديد ليفربول تعاقده
مع كوتينيو احتمال مستبعد ،حيث
إن النادي اإلنكليزي يــدرك أن الالعب
ال ـب ــرازي ـل ــي ي ـس ـعــى إلـ ــى ال ــرح ـي ــل عــن
صفوفه.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ذك ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة

«ف ــان ــاتـ ـي ــك» ال ـت ــرك ـي ــة أن فـنــربـخـشــة
التركي مهتم بالحصول على خدمات
الـ ـف ــرنـ ـس ــي أولـ ـيـ ـفـ ـي ــه جـ ـي ــرو م ـهــاجــم
أرسنال اإلنكليزي.
ويريد جيرو مغادرة ملعب «اإلمارات»
لـلـحـصــول عـلــى فــرصــة أفـضــل ليلعب
أســاس ـيــا ف ــي ظ ــل اس ـت ـب ـعــاده م ــن قبل

كوتينيو في طريقه إلى برشلونة بحسب الصحف اإلسبانية (أ ف ب)

هومنتمن ُيسقط بيروت
على أرضه
مـ ـ ـ ــدرب أر ّس ـ ـ ـنـ ـ ــال ،الـ ـف ــرنـ ـس ــي أرسـ ــن
ً
فينغر ،مفضال عليه مواطنه ألكسندر
الكـ ــازيـ ــت وال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي ألـيـكـسـيــس
سانشيز.
كذلك ،أشارت الصحيفة إلى أن النادي
الـتــركــي سيسعى إل ــى إت ـمــام الـصـفــة،
ً
هــذا الشهر ،ألنــه يريد بديال ملهاجمه
الحالي ،الهولندي روبني فان بيرسي،
الذي سيتركه هذا الصيف.
املقابل ،استعاد تشلسي اإلنكليزي
في
َ
العبيه ُامل َ
عارين كيسي باملر ( 21عامًا)
م ــن ه ــادرس ـف ـي ـل ــد ،وإي ـ ــك أوغـ ـب ــو (19
ع ــام ــا) م ــن بــارن ـس ـلــي ،بـحـســب مــوقــع
«سكاي سبورت».
وك ـ ـ ــان "ال ـ ـب ـ ـلـ ــوز" قـ ــد أع ـ ـ ــار ب ــامل ــر إل ــى
هــادرس ـف ـي ـلــد ،ال ـص ـيــف امل ــاض ــي ،ملــدة
سـ ـن ــة ،ولـ ـك ــن إص ــاب ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي فــي
الـ ــربـ ــاط ال ـص ـل ـي ـبــي ت ـس ـب ـبــت بــإن ـهــاء
الصفقة باكرًا.
أمــا أوغـبــو ،فقد طلب مــدرب تشلسي،
اإليطالي أنطونيو كونتي ،عودته من
فــريــق الــدرجــة األول ــى ،بارنسلي ،قبل
انتهاء املوسم ،بعدما لعب  18مباراة
مع األخيرّ ،
سجل خاللها هدفًا واحدًا
فقط.

الدوري األميركي للمحترفين

توماس يبدأ مشواره مع كليفالند بعد  7أشهر
خاض إيزياه توماس مباراته األولى
مع فريقه الجديد كليفالند كافالييرز
بعد التحاقه به منذ  7أشهر ،وساهم
بقيادته للفوز على ضيفه بورتالند
ترايل باليزرز  110-127في دوري كرة
السلة األميركي الشمالي للمحترفني
بـتـسـجـيـلــه  17نـقـطــة ف ــي  19دقـيـقــة،
بينها  3ثالثيات.
ول ـ ـ ــم ي ـ ـش ـ ــارك ت ـ ــوم ـ ــاس ف ـ ــي أي مــن
املباريات الـ  36التي خاضها كليفالند
هذا املوسم بسبب إصابات في وركه
وكتفه ،كادت أن تلغي صفقة التبادل
ال ـتــي ان ـت ـقــل بـمــوجـبـهــا ال ــى وصـيــف
بـطــل املــوســم املــاضــي بصحبة جــاي
ك ـ ــراودر وال ـك ــروات ــي ان ـتــي زيــزيـتــش،
مـقــابــل تـخـلــي كــافــالـيـيــرز عــن كــايــري
ايرفينغ الى بوسطن سلتيكس.
وس ـج ــل ل ـي ـب ــرون ج ـي ـمــس  24نـقـطــة
وأض ـ ـ ــاف ك ـي ـفــن ل ـ ــوف  19ألص ـح ــاب
األرض الـ ـق ــادم ــن مـ ــن ث ـ ــاث ه ــزائ ــم
مـتـتــالـيــة فــي جــولـتـهــم الـغــربـيــة على

أيــدي غــولــدن ستايت ووري ــزر حامل
ال ـل ـق ــب وج ـ ـ ــاره س ــاك ــرام ـن ـت ــو كـيـنـغــز
ويوتا جاز.
وه ــو ال ـفــوز ال ـ ـ  15لكليفالند فــي 37
مـ ـ ـب ـ ــاراة ،مـ ـع ــززًا م ــرك ــزه الـ ـث ــال ــث فــي
امل ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق ـي ــة ال ـت ــي ي ـت ـصــدرهــا
ب ــوس ـط ــن سـلـتـيـكــس ( 30ف ـ ــوزًا و10
هــزائــم) أم ــام تــورونـتــو راب ـت ــورز (25
فوزًا و 10هزائم).
فــي املـقــابــل ،مني بــورتــانــد بهزيمته
الـ ـ ـ ـ  18فـ ــي  37مـ ـ ـب ـ ــاراة رغـ ـ ــم ج ـهــود
ال ــرب ــاع ــي دامـ ـي ــان ل ـي ــارد ( 25نقطة
مــع  6تـمــريــرات حاسمة) والبوسني
يوسف نوركيتش ( 23مع  7متابعات
و 4ت ـمــريــرات حــاسـمــة) وس ــي دجــاي
م ــاك ــول ــوم ( 19م ــع  5م ـت ــاب ـع ــات و4
تمريرات حاسمة).
وف ــي امل ـب ــاري ــات األخ ـ ــرى ،حـقــق ســان
أن ـطــون ـيــو س ـبــرز فـ ــوزه ال ـثــانــي على
مضيفه نيويورك نيكس في غضون
ستة أيام وجاء بنتيجة .91-100

وتـغـلــب ل ــوس أنـجـلــس كـلـيـبــرز على
ممفيس غريزليس  105-113بفضل
 33نقطة مــن لــو وليامز ،وتشارلوت
هــورن ـتــس ع ـلــى ســاكــرام ـن ـتــو كينغز
 ،111-131وف ـي ـن ـي ـك ــس صـ ـن ــز عـلــى
أتالنتا هوكس .103-104
وه ـ ـنـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
أورالندو ماجيك  -هيوسنت روكتس،
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز  -ســان
أنـطــونـيــو س ـبــرز ،واشـنـطــن وي ــزاردز
 ن ـي ــوي ــورك ن ـي ـكــس ،م ـيــامــي ه ـيــت -ديترويت بيستونز ،بروكلني نتس -
مينيسوتا تمبروولفز ،شيكاغو بولز
 تورونتو رابتورز ،ميلووكي باكس إنديانا بايسرز ،بوسطن سلتيكس كـ ـلـ ـيـ ـف ــان ــد كـ ــافـ ــال ـ ـي ـ ـيـ ــرز ،داالسمافريكس  -غولدن ستايت ووريــرز،
يوتا جــاز  -نيو أورلـيــانــز بيليكانز،
دنفر ناغتس  -فينيكس صنز ،لوس
أنجلس اليـكــرز  -أوكــاهــومــا سيتي
ثاندر.

سجل توماس  17نقطة
في  19دقيقة (أ ف ب)

توالي سقوط المصنفين في دورة بريسباين

محتفال بفوزه
دي ميناور
ً
على راونيتش (أ ف ب)

يـ ـ ــذكـ ـ ــر أن الـ ـتـ ـشـ ـيـ ـكـ ـي ــة كـ ــارول ـ ـي ـ ـنـ ــا
بـلـيـسـكــوفــا ت ــوج ــت ب ـل ـقــب ال ـس ـيــدات
املوسم املاضي ،وهي تبدأ مشوارها
فــي نسخة  2018كمصنفة ثانية من
ال ـ ــدور ال ـثــانــي ب ـمــواج ـهــة األمـيــركـيــة
كاثرين بيليس.
وفي منافسات الرجال ،انتهى مشوار
الـكـنــدي مـلـيــوس راونـيـتــش املصنف
راب ـعــا عـنــد الـ ــدور ال ـثــانــي بـخـســارتــه
أول مباراة له منذ ابتعاده عن املالعب
ف ــي ت ـشــريــن األول بـسـبــب اإلص ــاب ــة،
وذلك على يد األوسترالي أليكس دي
ميناور بخسارته أمــام املصنف 208
عامليًا  6-4و.6-4
وبلغ األوسترالي نيك كيريوس الثالث
الدور ربع النهائي بفوزه على مواطنه
م ــاث ـي ــو إي ـ ـبـ ــدن ب ـص ـع ــوب ــة  7-6و6-7
و ،2-6ل ـي ــواج ــه األوكـ ــرانـ ــي ألـكـسـنــدر
دولغوبولوف الفائز على األرجنتيني
هوراسيو سيبايوس  1-6و.2-6
وخ ـســرت ال ـ ــدورة مـصـنـفــن ،الـثــاثــاء،
بـ ـ ـخ ـ ــروج جـ ـي ــل مـ ــولـ ــر ال ـ ـخـ ــامـ ــس مــن

فاز هومنتمن على مضيفه فريق بيروت
)81-86 ،59-63 ،33-44 ،16-25( 81-86
على ملعب مجمع الشياح في مباراة مؤجلة
من املرحلة العاشرة.
وكان أفضل مسجل من هومنتمن والتر
هودج مع  26نقطة و 7تمريرات حاسمة،
وسام يونغ  23نقطة و 11متابعة.
ومن بيروت كان أفضل مسجل باسل
بوجي مع  22نقطة و 12متابعة ،وكريس
كراوفورد  20نقطة و 10متابعات.

افتتاح بطولة لبنان
للكرة الطائرة غدًا

يفتتح االتحاد اللبناني للكرة الطائرة رسميًا
بطولة لبنان للدرجة األولى ملوسم -2017
 2018خالل حفل سيقام عند الساعة
غد الجمعة
الخامسة والنصف من مساء ٍ
في ّ
مجمع ميشال املر في البوشرية برعاية
وحضور وزير الشباب والرياضة محمد
فنيش .وستجمع املباراة االفتتاحية للبطولة
عند الساعة السادسة ناديي الشبيبة
البوشرية والرياضي حبوب.
تشارك في البطولة أندية :سبيدبول شكا،
الشبيبة تنورين ،الزهراء املينا ،الشبيبة
البوشرية ،فينيقيا جبيل ،الرياضي
عمشيت ،األنوار ،الرسالة الصرفند،
الرياضي حبوب ،الجيش اللبناني ،املتني
الرياضي والرياضي مشمش .ويلعب
في املرحلة األولى السبت  6كانون الثاني
الساعة  17.00تنورين مع املتني (ملعب
غزير) ،الساعة  19.30فينيفيا جبيل مع
الرسالة الصرفند (ملعب الرئيس ميشال
سليمان في جبيل) وعمشيت مع األنوار
(ملعب عمشيت) ،الساعة  20.00سبيدبول
شكا مع مشمش (ملعب حامات) ،والزهراء
مع الجيش اللبناني (ملعب امليناء).

 56حكمًا متدرجًا
في الريشة الطائرة

كرة المضرب

لم تجد األوكرانية ايلينا سفيتولينا،
املصنفة ثالثة ،صعوبة في التأهل إلى
ال ــدور ربــع النهائي ل ــدورة بريسباين
األوس ـت ــرال ـي ــة ف ــي كـ ــرة املـ ـض ــرب ،بعد
ف ــوزه ــا ال ـس ـه ــل ع ـل ــى الـ ـك ــرواتـ ـي ــة آن ــا
كونيوه  3-6و.1-6
وت ــأهـ ـل ــت إلـ ـ ــى ربـ ـ ــع الـ ـنـ ـه ــائ ــي أي ـض ــا
اإلستونية كايا كانيبي ،بطلة ،2012
بفوزها على األوكرانية األخرى ليسيا
تسورنكو  4-6و.3-6
واضـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرت كـ ــان ـ ـي ـ ـبـ ــي إلـ ـ ـ ـ ــى خ ـ ــوض
التصفيات فــي دورة بريسباين ،كما
ك ــان ــت حــال ـهــا ف ــي ب ـطــولــة "فــاش ـي ـنــغ
مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدوز" ال ـ ـص ـ ـيـ ــف امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،وذلـ ـ ــك
البـتـعــادهــا عــن املــاعــب أك ـثــر مــن عــام
ب ـعــد ت ـعــرض ـهــا إلص ــاب ــة ف ــي ح ــزي ــران
.2016
وتـتــواجــه البيالروسية الـصــاعــدة من
التصفيات ألياكسندرا ساسنوفيتش
مــع الفرنسية إليزيه كورنيه فــي ربع
النهائي بعد فــوزهــا على اإلستونية
انيت كونتافيت  6-1و 6-7و.3-6
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لـ ــوك ـ ـس ـ ـم ـ ـبـ ــور وال ـ ـب ـ ــوس ـ ـن ـ ــي دامـ ـ ـي ـ ــر
دجومهور السابع من الدور األول.

دورة شينزين
ضـمـنــت ال ــروم ــان ـي ــة سـيـمــونــا هــالـيــب
خوضها لبطولة أوستراليا املفتوحة،
أول ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــوالت األرب ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـكـ ـب ــرى،
كـمـصـنـفــة أولـ ــى بـبـلــوغـهــا ال ـ ــدور ربــع
النهائي لدورة شينزين الصينية بعد
فــوزهــا عـلــى الصينية دوان يـنــغ ينغ
 6-3و 1-6و.2-6
وتـلـتـقــي هــالـيــب ،الـســاعـيــة إل ــى لقبها
األول في "الغراند سالم" ،في الدور ربع
النهائي الـبـيــاروسـيــة الــواعــدة ارينا
سابالينكا.
كما تأهلت إلــى الــدور ذاتــه الرومانية
األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى اي ـ ــري ـ ـن ـ ــا ب ـ ـي ـ ـغـ ــو ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة
وال ـت ـش ـي ـك ـيــة كــات ـيــري ـنــا سـيـنـيــاكــوفــا
الـ ـس ــادس ــة ب ـف ــوزه ـم ــا ع ـل ــى ال ــروس ـي ــة
ايكاتيرينا ألكسندروفا  6-4و 1-6و-6
 ،2والـصـيـنـيــة ي ــاف ــان وان ــغ  5-7و3-6
على التوالي.

نظم االتحاد اللبناني للريشة الطائرة في
مقره املؤقت في نادي هوبس بيروت دورة
حكم متدرج بإشراف عضوي االتحاد
رئيس لجنة الحكام غالب فقيه وأمني
الصندوق ورئيس لجنة املدربني علي كزما
ومشاركة  56متدرجًا ومتدرجة غالبيتهم
من طالب الجامعات.
وقد خضع املشاركون ملحاضرات نظرية
حول القانون وطريقة تطبيقه ،وأعمال
تطبيقية عن كيفية تصرف الحكم واتخاذ
القرارات على أرض امللعب وطريقة التعامل
مع الالعبني خالل املباراة.
وسيحصل املشاركون على شهادة
مشاركة ،على أن يتدرجوا الحقًا من خالل
مشاركتهم في قيادة املباريات للحصول
على شهادة حكم اتحادي درجة ثالثة،
ً
وصوال إلى حكم دولي.

معسكر تدريبي لفريق هوبس
لناشئي كرة القدم

اختتم فريق هوبس لكرة القدم للناشئني،
حامل لقب بطولة الدوري ملوسم – 2016
 ،2017معسكره التدريبي الذي أقامه في
مدينة صور الجنوبية ملدة ثالثة أيام بمعدل
ثالث حصص تدريبية في اليوم ،تخللتها
محاضرات نظرية وتمارين لياقة بدنية،
تحضيرًا لبطولة الدوري ملوسم – 2017
 2018املقرر انطالقها في  4شباط املقبل.
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ثقافة وناس

مرت على عرض «إلى
تحية
أكثر من  60سنة ّ
أين؟» في المسابقة الرسمية من
كل هذه السنوات ،عاد
«مهرجان كان السينمائي» .بعد ّ

المخرج التسعيني في أيار (مايو) الماضي الى المدينة
الفرنسية الساحلية في مناسبة عرض النسخة المرممة من
الشريط ضمن «كالسيكيات كان» .اليوم ،تعيد «متروبوليس

نسخة مرممة من «إلى أين؟» في «متروبوليس»

جورج نصر ...االب

ساندرا الخوري
لزم األمر ما يزيد عن نصف القرن ليرى جورج
ن ـصــر ( )1927نـفـســه م ـكــرمــا ف ــي امل ـهــرجــانــات
الدولية مجددًا وفي لبنان خصوصًا .هو الذي
اعـتـبــر  2017سـنــة الـتـكــريـمــات ال ـتــي ب ــدأت في
ُ
«مهرجان كان السينمائي الدولي» واستكملت
ب ـصــدور فيلم وثــائـقــي («ن ـصــر»  65 -دقـيـقــة ـ ـ
للمخرجني بديع مسعد وأنطوان واكد) ،وكتاب
حول مسيرته بعنوان «جــورج نصر :السينما
الــداخـلـيــة» (إش ــراف غـســان قطيط ـ ـ منشورات
ّ
جــامـعــة الـ ـ «ال ـب ــا» .علمًا أن نـصــر تــولــى تعليم
مادة اإلخراج هناك على مدى سنوات).
ال ـت ـق ـتــه «األخـ ـ ـب ـ ــار» ف ــي أحـ ــد م ـق ــاه ــي ال ـح ـمــرا
حـيــث اع ـتــاد ال ـج ـلــوس .عــدنــا مـعــه بــالــذكــريــات
الــى خمسينيات الـقــرن املــاضــي والــى مسيرته
الـشــاقــة فــي عــالــم الـسـيـنـمــا ،وال ــى مــا اعتبرها
فترة محاربة له.
في أواخر االربعينيات ،كان جورج نصر طالبًا

يغذي السينما
يحوي تاريخ لبنان ما ّ
لعشرات السنين (ج .ن)
ف ــي ال ـه ـنــدســة امل ـع ـمــاريــة ف ــي إحـ ــدى جــامـعــات
شيكاغو .ابن طرابلس ـ كما يقول ـ كان بحاجة
الى رؤية البحر ،وعندما انتقل إلكمال دراسته
في جامعة كاليفورنيا في لــوس أنجليس ،لم
ُيـعـتــرف بسنتي الــدراســة اللتني قضاهما في
شـيـكــاغــو ،فــاضـطــر لـلـبــدء م ــن ال ـص ـفــر .تـعـ ّـرف
مصادفة الى رجل كان يسكن في املكان نفسه
الذي استأجر فيه غرفة ،فأخبره عن اختصاص
السينما في الجامعة نفسها حيث كان يدرس.
اعتبره نصر بمثابة وحــي مــن الـلــه ،هــو الــذي
كان يشاهد سبعة أو ثمانية أفالم في االسبوع،
فكانت تلك البداية في عالم السينما.
مــع ان ــه عـمــل لثمانية أشـهــر فــي اسـتــديــوهــات
هــول ـيــوود بـعــدمــا ت ـخ ـ ّـرج ،ل ــم يــرغــب نـصــر في

البقاء هناك ،إذ رأى أنه سيحتاج الى أكثر من
ّ
 10سنوات ليعرف درب الشهرة .فضل العودة
ال ــى ب ـي ــروت .وب ـعــد ف ـتــرة ت ــدري ــب ف ــي بــاريــس،
ب ــدأ الـبـحــث ع ــن مـنـتــج لفيلمه ال ــروائ ــي االول
وع ــن مــوضــوع مـنــاســب« :كـنــت قــد ذهـبــت قبل
عــام لـلـبــرازيــل ،ورأي ــت اللبنانيني يـنــامــون في
الـحــدائــق .كما زرت نـيــويــورك الحـقــا والحظت

ان ـت ـش ــار ال ـل ـب ـنــان ـيــن هـ ـن ــاك .ف ــي أح ـ ــد االيـ ـ ــام،
ً
رأي ــت مـنـهــم مــن ينتظر أم ــام ب ــاب مـطـعــم أمــا
بــالـحـصــول عـلــى بـعــض فـتــات الـطـعــام .وهـكــذا
ولـ ــدت ف ـكــرة ال ـحــديــث ع ــن ال ـه ـجــرة ال ـتــي كنت
ض ـ ّـده ــا» .ع ــن ذك ــري ــات الـتـصــويــر وصـعــوبــاتــه
آن ــذاك ،يخبرنا نصر« :اخـتــرت منطقة درعــون
ّ
بالقرب من حريصا وكان الضباب يلفها غالبًا.

رحلة الترميم وسيرة المخرج
ّ
تعرض «متروبوليس أمبير صوفيل» النسخة َ
املرممة من «إلى أين؟» الذي يشكل محطة
مهمة في تاريخ السينما اللبنانية ،إذ َو َض َعها على خريطة الفن السابع العاملية كونه َ
شارك
عــام  1957ضمن املسابقة الرسمية لـ «مهرجان كــان» ،وكــان بذلك أول عمل سينمائي
لبناني ُيـعـ َـرض عامليًا .كذلك ،تقيم «متروبوليس» بالتوازي ُعــروضــا للشريط الوثائقي
«نصر» ( )Un Certain Nasserالذي يتناول سيرة املخرج.
وكان جرى ترميم «إلى أين؟» بمبادرة من شركة «أبوط برودكشنز»( (�Abbout Produc
ُ َ
وع ِرضت النسخة املرممة ضمن
 ،)tionsو«مؤسسة سينما لبنان» و«نادي لكل الناس».
تظاهرة «كالسيكيات كان» ( )Cannes Classicsفي الدورة السبعني من املهرجان ،بعد
 60عامًا على مشاركة الفيلم في املهرجان .وكان جورج نصر حاضرًا شخصيًا خالل
ّ
عرض الفيلم في مشهد مؤثر.
أمــا الوثائقي ،فهو مــن إخ ــراج أنـطــوان واكــد وبــديــع مسعد ،ويتبع مسيرة جــورج نصر
واملـعــارك التي خاضها مــن أجــل إيـجــاد صناعة سينمائية فــي لبنان ،ويــربــط بــن ّ
قصة
ّ
وقصة والدة ّ
حياته ّ
اللبنانية .وقد حصل «نصر» في  30تشرين الثاني
وتطور السينما
(نوفمبر) الفائت على «جائزة صالح أبوسيف» ألحسن إسهام فني من مسابقة «آفاق
السينما العربية» ضمن الدورة  39من «مهرجان القاهرة السينمائي».
ُ
قبل الجمهور على حضور
وأملت ميريام
ساسني من شركة «أبوط برودكشنز» في أن ي ِ
ّ
هذا الفيلم «الذي يشكل محطة مهمة في تاريخ السينما اللبنانية» .وقالت« :نحن فخورون
بأننا ساهمنا مــن خــال ترميم هــذا الكنز الوطني ،فــي توثيق هــذا الـجــزء مــن تاريخنا
وحمايته وتعريف األجيال الجديدة به وبمخرج بالغ األهمية ال يعرف اللبنانيون تفاصيل
مسيرته وقيمتها».

ً
لم يكن التصوير سهال ،خصوصًا في وجود
ث ــاث ــة أجـ ـي ــال ف ــي ال ـف ـي ـلــم .وك ـ ــان م ــن الـصـعــب
إيجاد الوقت املناسب لجمعهم ،إذ إن الصغار
يذهبون الى املدرسة ،أما الكبار فيعملون .كنا
ننتظر أيام الفرص للتصوير ،فاستغرق االمر
ن ـحــو  11ش ـه ـرًا .ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك م ــن مـحـتــرفــن
وت ـق ـن ـيــن ك ـمــا ه ــي الـ ـح ــال الـ ـي ــوم ،فــاجـتـمـعــت
بأصدقاء ،وأسندت الى كل منهم وظيفة ما في
ّ ُ
اقترح ّ
علي في باريس ،حيث أجريت
الفيلم .ثم ُ
املونتاج ،أن أرســل الفيلم الى «مهرجان كان».
لم تكن هذه الفكرة في بالي من قبل ،بل لم أملك
الـجــرأة للتفكير بها أســاســا .فكان بالفيلم ّأن
أعجبهم وهكذا بات «الى أين؟» أول فيلم يمثل
لبنان رسميًا في «كان» ويضعه على الخريطة
السينمائية للعالم .يومها ،كان «مهرجان كان»
في سنته العاشرة».
لـ ــم يـ ـم ـ ّـر ت ـص ــوي ــر ال ـف ـي ـل ــم وإن ـ ـج ـ ــازه مـ ــن دون
صـعــوبــات أخ ــرى عـلــى الصعيد التقني أيـضــا.
اضـ ـط ــر الـ ـط ــاق ــم الـ ـ ــى ال ـت ـص ــوي ــر م ـ ـجـ ــددًا بـعــد
اسـتـخــدام كاميرا غير مالئمة فــي املــرة االولــى،
إذ كــان املـصـ ّـور رودري ــغ دح ــداح اآلتــي مــن عالم
الدعايات ال يملك الخبرة في املجال السينمائي.
ي ـتــذكــر ن ـصــر« :ف ــي مـشـهــد الــدب ـكــة ف ــي الـفـيـلــم،
لجأنا الــى ثــاث كــامـيــرات ،ولــم يكن هــذا االمــر
رائجًا آن ــذاك ،وقــد استغرب املبتدئون في عالم
ّ
صورنا الفيلم من دون تسجيل
السينما األمــر.
صوتي ،وعملنا على الدبلجة الحقًا في لبنان.
ولكننا واجـهـنــا صـعــوبــة فــي ف ــرق الـســرعــة في
الصوت بني لبنان وفرنسا أيضًا!».
بعد العودة من «مهرجان كان» عام  ،1957شعر
نصر بخيبة كبيرة« :توقعت أن ّ
يتم استقبالي
في املطار ،ولكن لم يكن هناك أحد .كما لم تقبل
أي صالة لبنانية عرض الفيلم ،اال في االوبرا.
ولكن جمهور هــذه السينما كــان متعودًا على
االف ــام املـصــريــة« .الــى أي ــن؟» مــوضــوع لبناني
وتمثيله جامد ،لم يتعرف الجمهور إلى نفسه
ف ـي ــه» .ض ـمــن ف ـئــة كــاس ـي ـك ـيــات ال ـت ــي يحتفي
خاللها «مهرجان كــان» سنويًا بأعمال قديمة
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ثقافة وناس
أمبير صوفيل» اكتشاف ذلك السينمائي الذي ظلمته
الظروف التاريخية واالجتماعية ،بعدما وضع الفن السابع
اللبناني على الخريطة العالمية .اشتغل على تأصيل سينما

بتيمات ومواضيع وإطار ومفردات لبنانية ،تحاكي هموم
المجتمع الذي طلعت منه ،على رأسها الهجرة والهوية
والبيئة الريفية

الشرعي للسينما اللبنانية
مشهد
من فيلم
«إلى أين؟"

بـ ـ ــارزةُ ،عـ ــرض «إلـ ــى أي ـ ــن؟» بـنـسـخـتــه املــرمـمــة
(ب ـم ـبــادرة مــن قـبــل شــركــة «أبـ ــوط» و«مــؤسـســة
ّ
سينما لبنان» و«ن ــادي لكل الـنــاس») في أيار
(مايو) املاضي ،بعد مرور  60عامًا على تقديمه
ف ــي امل ـهــرجــان نـفـســه ،بـحـضــور مـخــرجــه ال ــذي
ّ
ً
اعتبره تكريمًا هائال بعد كل هذا الوقت.
م ـشــاركــة ن ـصــر األولـ ــى ف ــي «م ـه ــرج ــان ك ــان»

االغتراب
مذ كان لبنان
الـهـجــرة واالغ ـت ــراب احـتــا كــل بيت
ل ـب ـنــانــي م ـن ــذ أن وجـ ــد هـ ــذا ال ـب ـلــد.
يروي «إلى أين» قصة عائلة فقيرة
تعيش في إحدى القرى اللبنانية في
خمسينيات القرن املنصرم .يقرر
رب ال ـعــائ ـلــة ال ـه ـجــرة إل ــى ال ـبــرازيــل
بحثًا عن حياة أفضل لعائلته ولكن
ل ــن ي ـعــود قـبــل عـشــريــن عــامــا وقــد
ناضلت األم لتربية أوالدها وحدها.
عبر قصة هــذه العائلة ،أراد جورد
ن ـص ــر اس ـت ـك ـش ــاف ت ـي ـمــة ال ـه ـجــرة
والـعـيــش فــي املـنـفــى ورس ــم صــورة
ملجتمع مــا زال يــواجــه الصعوبات
نفسها بعد م ــرور كــل هــذا الــوقــت،
مازجًا بني تقنية الوثائقي والروائي،
وموثقًا للحياة في القرية اللبنانية
وتقاليدها.

تبعتها أخرى العام  1962مع فيلم «الغريب
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــر» .وكـ ـ ـ ــان ل ـ ــه فـ ـيـ ـل ــم روائ ـ ـ ـ ــي ث ــال ــث
«املطلوب رجل واحد» ( )1973الذي
بعنوان
ّ
يــؤكــد نصر أنــه ُعــرض فــي ســوريــا ألكـثــر من
 30عامًا!
ّ
أم ــا فــي مــا يـتـعــلــق بــرحـلـتــه األخ ـي ــرة ال ــى كــان،
فـيـضـيــف« :كـ ــان ش ــرف ــا ك ـب ـي ـرًا أن أم ـث ــل لـبـنــان
رس ـم ـي ــا فـ ــي ك ـ ــان ،مـ ــع كـ ــل الـ ـصـ ـع ــوب ــات ال ـتــي
واجهناها لصنع الفيلم .عرض الفيلم ثمانية
أشـهــر بعد تأميم قـنــاة الـســويــس .وانتقدتني
إحـ ـ ـ ــدى الـ ـصـ ـح ــف ال ـف ــرن ـس ـي ــة ب ـس ـب ــب اس ـم ــي
وأشارت إلي بـ «نصر ما» ()Un Certain Nasser
وكأنني من أقارب عبد الناصر ،إذ كان االسمان
يكتبان بالطريقة نفسها بالفرنسية»« .نصر»
أو  Un Certain Nasserهــو أيـضــا عـنــوان فيلم
وثائقي من إخراج أنطوان واكد وبديع مسعد
تعرضه «متروبوليس» تزامنًا مع عرض «إلى
أيـ ـ ـ ــن؟» .ش ــري ــط ي ـت ــرك ــز ع ـل ــى ش ـخ ـص ـيــة نـصــر
وم ـس ـيــرتــه ال ـت ــي ي ــروي ـه ــا بـنـفـســه ك ــون ــه نجم
الفيلم كما يؤكد بفكاهة.
م ـس ـيــرة جـ ــورج ن ـصــر ف ــي الـسـيـنـمــا والـحـقـبــة
التي انطلق فيها كانت مرتبطة بشكل وثيق
بظروف املنطقة السياسية والتاريخية .يروي
لنا« :آن ــذاك ،كــان عبد الناصر قد ّأمــم السينما
امل ـصــريــة ،وأص ـبــح الـتــركـيــز عـلــى إن ـجــاز أفــام
يمكن عرضها فــي ال ــدور املـصــريــة .كــان هناك
إنـتــاج كثيف لــافــام فــي لبنان ،ولكنها كانت
من دون هوية .في تلك الفترة ،لم أشأ أن أقوم
بما يتعارض مع قناعاتي في السينما ،وعملت
في املقابل على نحو  150فيلمًا دعائيًا وأفالم
وثائقية.
كنت أريــد أن أخلق سينما لبنانية ،ولكن تلك
لــم تـكــن رغـبــة الـجـمـيــع ،وامل ـيــل ك ــان ال ــى إنـتــاج
االفــام التجارية التي تأتي بــاالربــاح .اتصلت
بـعـشــرة وزراء والـكـثـيــر مــن املـســؤولــن يومها
لتأسيس صندوق دعم للسينما ،لكن من دون
جـ ــدوى .كـنــت مقتنعًا أن ــه لــو ســاعــدت الــدولــة
السينما اللبنانية ،كــان بإمكانها أن تصبح
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صناعة مهمة .لم أتوقف عن الكتابة للسينما
طوال هذه الفترة ،وأملك اآلن خمسة نصوص،
أحدها بعنوان «على عيون الناس» .أحتاج الى
التمويل إلنـجــازه ،وأرغ ــب فــي إنتاجه بنفسي
ألنــه مــوضــوع لبناني زغ ــرت ــاوي .كتبته العام
 ،1959وعندما اندلعت الـحــرب ،اكتسب املزيد
ّ
من العمق .من الصعب أن نالحظ بعد كل هذا
ّ
ال ــوق ــت والـ ـح ــروب أن شـ ّيـئــا ل ــم ي ـت ـغـ ّـيــر .هـنــاك
فــي تــاريــخ لبنان مــا يـغــذي السينما لعشرات
السنني».
الـيــوم ،ال يــزال نصر يشعر بأنه حــورب بشدة
آنــذلــك« :الـسـفـيــر امل ـصــري ك ــان يــديــر السياسة
ه ـنــا .هـيـمـنــة الـسـيـنـمــا امل ـصــريــة عـلــى ص ــاالت
السينما كانت تــامــة ،وكــان أصـحــاب الصاالت
يـن ـت ـظــرون االع ـي ــاد ل ـعــرض فـيـلــم م ـص ــري ،من
دون أن يعوا أن السينما هــي فــي الــواقــع مــرآة
البلد الذي تصدر منه .يمكنها أن تكون إحدى
أب ـ ــرز ال ـص ـن ــاع ــات ف ــي ل ـب ـن ــان .أف ـ ــام بــريـجـيــت
باردو كانت تجلب لفرنسا مبالغ طائلة .ولكن
لألسف تلك كانت الظروف التي مررت بها ،ولم
يسعني اال تلقي تلك الضربات».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ي ـت ـحــدث ن ـصــر ع ــن نـظــرتــه
ال ــى الـسـيـنـمــا ف ــي ال ـعــالــم وف ــي ل ـب ـنــان ال ـيــوم:
«أص ـ ـب ـ ـحـ ــت االف ـ ـ ـ ـ ــام االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة م ـت ـش ــاب ـه ــة
وتجارية ،ولم يعد هناك اال القليل من االعمال
الـجـيــدة .ولـكــن السينما االوروب ـيــة أكـثــر غنى
مـ ــن ن ــاح ـي ــة املـ ــواض ـ ـيـ ــع» .أم ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ال ــى
االف ــام الـلـبـنــانـيــة ،فـيـقـ ّـر أن ــه ال يتابعها حقًا:
«التلفزيون قلل من قيمة تكاليف االنتاج .وأي
ّ
يسمي نفسه مخرجًا ،فــي غـيــاب الرقابة
كــان
على املستوى والنتيجة «تخبيص» .لكن أجد
أن أفالم بعض من تالميذي هي االفضل ،على
غــرار مير جــان شعيا وأمــن درة اللذين ّ
قدما
فيلمني جيدين».
«إلــى أي ــن؟» و«نـصــر» :بــدءًا مــن الـيــوم حتى  10كانون
ال ـث ــان ــي (يـ ـن ــاي ــر) ـ ـ ـ ـ «م ـت ــروب ــول ـي ــس أم ـب ـي ــر صــوف ـيــل»
(االشرفية) ـ لالستعالم01/204080 :
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صورة
وخبر

شـارك المئـات فـي عاصمـة جنـوب أفريقيـا ،أخيـرًا فـي فعاليات «كرنفـال كيب تاون» فـي رأس السـنة الثانيـة ( .)Tweede Nuwe Jaarيعتبر هـذا الحدث العام مـن األبرز في
احتفـاال بثقافـة جماعـة
البلاد ،وتتخللـه الكثيـر مـن المسـابقات ،والعـروض الموسـيقية والراقصـة التـي يرتـدي خاللهـا النـاس أزيـاء مختلفـة األشـكال واأللـوان .يأتـي ذلـك
ً
 Cape Malaysفـي محافظـة «كيـب الغربيـة» .بـدأ هـذا الكرنفال حين ألغي الرق في مسـتعمرة كيب ،وسـمح لــ «العبيد» باالسـترخاء في اليوم الذي يلي ليلة رأس السـنة.
وتهـدف الفـرق المشـاركة فيـه أيضاً إلـى خلق تماسـك اجتماعي ،وإقامة أنشـطة للشـباب ،واالتصـال بالثقافة فـي المجتمعات الفقيـرة التي تعانـي من انتشـار الجريمة.
(رودجر بـوش ــ أ ف ب)

تعلم أصول التصوير الصحافي!
ّ

تتجلى
األشرفية ّ
المتصوفة!
مع
ّ
يواظب  NOW Beirutعلى
استضافة األنشطة الفنية
ّ
املنوعة طيلة ّأيام األسبوع.
األحد املقبل ،ستكون األجواء في
هذا الفضاء البيروتي ساحرة
وشرقية مئة في املئةّ ،وأشبه
برحلة تعيد فيها «تجلي
صوفي» (الصورة) الحاضرين
ّ
إلى ّأيام الفن األصيل .تتألف
الفرقة التي تأسست قبل فترة
وجيزة من أربعة موسيقيني
اجتمعوا في بيروت ،وفي
ّ
رصيد كل منهم خبرة ال تقل
عن عشر سنوات في مجال الفن.
وهم :زكريا العمر (عود ـ غناء)،
طارق بشاشة (كالرينيت)،
عبودي جطل (إيقاع) ونذير
سالمة (غيتار).
ّ
حفلة «تجلي صوفي» :األحد 7
كانون الثاني (يناير) الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ NOW Beirut
التاسعة
(شارع سليم بسترس ـ األشرفية ـ
بيروت) .لالستعالم01/211122 :

«راديو بيروت»:
«ع َر ْق»
 mixمع َ

َ ْ
«ع َرق» الشابة،
تضرب فرقة
يوم األحد املقبل موعدًا مع
الجمهور في «راديو بيروت»
(مار مخايل) ،في حفلة ّ
تقدم
خاللها مجموعة من األغنيات
ّ
العربية واإلنكليزية .تتألف
َ ْ
«ع َرق» من زاهر حمادة (غيتار،
وغناء ،و ukuleleـ الصورة)،
وإيلي أبي رعد (غيتار ،وغناء،
و  ،)ukuleleوجاد أبي عكر
(إيقاع ،و .)cajónلن يكون هذا
الثالثي وحيدًا ،بل سينضم
إليه في هذه السهرة كل من
ريم ّ
مروة (غناء) وعلي ّ
صباح
(غيتار) ،من فرقة «رحيل»
التي ّ
تأسست قبل عام وتضم
خمسة أعضاء.
َ ْ
«ع َرق» :األحد  7كانون الثاني
حفلة
(يناير) الحالي ـ الساعة الثامنة
ً
مساء ـ حانة «راديو بيروت»
(شارع أرمينيا ـ مار مخايل ـ
بيروت).
لالستعالم01/570277 :

في  9كانون الثاني (يناير) الحالي،
تنطلق ورشة تدريب على التصوير
ّ
املصور» (الوردية)
الصحافي في «دار
تستمر حتى  22من الشهر نفسه.
تتألف الورشة من ثماني حصص،
تجري يومي الثالثاء والخميس،
ضمن برنامج نظري وعملي ّ
موجه
ّ
للمصورين الباحثني عن اكتساب
معرفة ومهارات في التصوير
ّ
الصحافي والوثائقي .يتولى التدريب
ّ
املصورين املحترفني ،من
فريق من
بينهم مروان نعماني ورمزي حيدر.
أما املواضيع املتناولة ،فتشمل:
ماهية التصوير الصحافي ،واملفهوم
والضوء ،والزوايا وتكوين الصورة،
وأنواع العدسات واستعمالها ،وكيفية
استعمال الفوتوشوب ،وأخالقيات

املهنة ،والوكاالت ،املطبوعات واملواقع
االلكترونية ،ومجاالت التصوير
الصحافي املختلفة ،والتحرير ومعايير
اختيار الصورة ،والصورة في مواقع
التواصل االجتماعي :حقوق النشر
وأخالقياته ...وبعد انتهاء ورشة العمل،
يحصل املشتركون على إفادة تدريب
ّ
ّ
املصورين
املصور» و«اتحاد
من «دار
العرب».
ورشة تدريب على التصوير الصحافي :من
 9حتى  22كانون الثاني ـ يومي الثالثاء
والخميس ـ من الساعة السادسة حتى الثامنة
ّ
ً
املصور» (الوردية ـ الحمرا/
مساء ـ «دار
بيروت) .للتسجيل واالستعالم:
 01/373341أو 71/236627
أو daralmussawir@gmail.com

حب وسالمونيال
… وأغاني في المترو
في  10و 12كانون الثاني (يناير)
الحالي ،يعود عرض «أغاني
سرفيسات» إلى «مترو املدينة»
تحت عنوان «الحب في زمن
الساملونيال» .ستجتمع املصرية
مريم صالح (الصورة) مع
اللبنانيني ياسمينا فايد وساندي
شمعون وروبيرتو قبرصلي
لتأدية أغنيات جديدة ،كتبها
ّ
ولحنها هشام جابر ،وتحاكي
ما عشناه ونعيشه في السنوات
الخمس األخيرة .أما ّ
مهمة العزف،
فسيتوالها املوسيقيون :مارك
أرنست (بيانو) ،وسماح بو املنى
(كيبورد وأكورديون) ،وعماد
حشيشو (عود) ،وخالد عمران
(باص) ،وأحمد الخطيب (إيقاع).
«أغاني سرفيسات :الحب في زمن
الساملونياال» :األربعاء  10والجمعة
 12كانون الثاني ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة»
والنصف
(الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
76/309363

