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سياسة
المشهد السياسي

حزب الله يتضامن مع عون:
سنقاطع مجلس الوزراء
تمام سالمّ ،
برغم استمرار وساطته بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة ّ
قرر حزب الله مقاطعة جلسة الحكومة اليوم
في حال انعقادها تضامنًا مع التيار ،مفسحًا المجال أمام المزيد من التواصل لحل األزمة الحكومية
حـتــى ســاعــة مـتــأخــرة مــن لـيــل أمــس،
لــم تكن مسألة عقد جلسة حكومية
الـيــوم قــد ُحـسـمــت ،فــي ظــل استمرار
ّ
االتصاالت السياسية للحؤول دون
تفجير الحكومة ،والتحاقها بركب
الــرئــاســة األولـ ــى ال ـشــاغــرة ومجلس
املعلق.
النواب
املعطل وهيئة الحوار ّ
ّ
ّ
ولليوم الثالث على انسحاب التيار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر م ــن ج ـل ـســة الـ ـح ــوار
الــوط ـنــي األخ ـي ــرة ،وإعـ ــان الــرئـيــس

سحب الحزب زمام «الفتنة»
من الساعين إليها بينه وبين
جمهور العونيين

نبيه ّ
بري تعليق الجلسات ،قاد حزب
ال ـلــه سلسلة ات ـص ــاالت مــع مختلف
األط ـ ــراف ،مــن الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر
تمام سالم إلى
إلى رئيس الحكومة ّ
ب ـ ّـري وال ـحــزب التقدمي االشـتــراكــي،
بـهــدف تــدويــر الــزوايــا وإق ـنــاع سالم
الحد
بتأجيل جلسة الحكومة ،أو في
ّ
األدنـ ــى ف ــي ح ــال ع ـقــدهــا ،بــالـحــرص
على عدم اتخاذ أية قرارات أو توقيع
مــراسـيــم فـيـهــاّ .إل أن املـفــاجــأة التي
ك ـش ـفــت ع ـن ـهــا م ـ ـصـ ــادر فـ ــي ق ـ ــوى 8
آذار ل ــ«األخ ـب ــار» ،هــي أن ح ــزب الله
أب ـل ــغ رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ب ــأن وزي ــري
الحزب سيقاطعان جلسة اليوم في
حــال انـعـقــادهــا ،تضامنًا مــن التيار
ّ
الحر ،على الرغم من حاجة
الوطني

حزب الله وقناعته بضرورة الحفاظ
شكل كان.
على الحكومة بأي
ٍ
وتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــال ـ ـ ــف خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوة ح ـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ـ ــه،
ب ــالـ ـتـ ـض ــام ــن ال ـ ـكـ ــامـ ــل مـ ـ ــع الـ ـتـ ـي ــار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،م ــا جـ ــرى ال ـحــديــث
عنه في اآلونــة األخـيــرة ،وخصوصًا
مــا ي ـ ّ
ـروج ــه ح ــزب ال ـق ــوات اللبنانية
ورئيسه سمير جعجع ،عن أن حزب
ً
مسعى
الله سيترك التيار وحيدًا ،في
ّ
الحر
لتأليب قــاعــدة التيار الوطني
ضد حزب الله .وبذلك يكون الحزب
قد سحب فتيل «الفتنة» من الساعني
إليها بينه وبني جمهور التيار ،وفي
ذات الوقت ،لم ُيسقط الحكومة ،بما
أن ــه لــن ُتـ َّـتـ َـخــذ ق ـ ــرارات مـصـيــريــة في
ال ـج ـل ـســة أو ح ـتــى تــوق ـيــع مــراس ـيــم

عادية ،في حال حصولها.
وأك ـ ـ ــد أك ـث ــر م ــن م ـص ــدر وزاري فــي
ّ
 8آذار وم ــن امل ـق ـ ّـرب ــن م ــن سـ ــام ،أن
«االت ـج ــاه عـنــد س ــام لعقد الجلسة،
لـ ـك ــن اتـ ـ ـج ـ ــاه الـ ـف ــري ــق اآلخـ ـ ـ ــر ب ـع ــدم
ـوق ــع فــي
ت ــأم ــن ن ـ ـصـ ــاب» .ومـ ــن املـ ـت ـ ّ
ح ــال اس ـت ـمــرار ال ــدع ــوة للجلسة ،أن
يقاطعها وزيرا التيار الوطني الحر
ووزير حزب الطاشناق ووزيرا حزب
ال ـلــه وال ــوزي ــر مـيـشــال ف ــرع ــون ال ــذي
حسم أمر تضامنه مع التيار الوطني
ّ
الحر ،ليصبح نصاب الجلسة مهددًا
احتسب
بـغـيــاب ثمانية وزراء ـ ـ إذا ُ
غـيــاب وزي ــر الـعــدل املستقيل أشــرف
ري ـف ــي ووزيـ ـ ــر ال ـك ـتــائــب آالن حكيم
ـ ـ ـ واح ـ ـت ـ ـمـ ــال غـ ـي ــاب وزي ـ ـ ــر إض ــاف ــي

ّ
تلوح مصادر ّ
مقربة من رئيس الحكومة بإمكانية استقالته (مروان طحطح)

لـسـبـ ٍـب م ــا .لـكــن م ـصــادر وزاريـ ــة في
حــركــة أم ــل حسمت ل ــ«األخ ـبــار» أمــر
مشاركة وزيري أمل في الجلسة .ولم
تتضح ردة الفعل التي سيلجأ إليها
تمام سالم وتيار املستقبل،
الرئيس ّ
في حــال عــدم انعقاد الجلسة اليوم،
علمًا بأن مقربني من سالم يؤكدون
أنه سيستقيل لتتحول الحكومة إلى
حكومة تصريف أعمال.
ولـ ـي ـ ًـا ،ع ـقــد ل ـق ــاء ث ـنــائــي ب ــن حــزب
الـلــه وال ـح ــزب الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي،
بحضور عــدد مــن ال ـنــواب وال ــوزراء.
ووضـ ــع ب ـيــان ص ــدر ع ــن املجتمعني
اللقاء في إطار «في سياق التواصل
الـ ـ ــدائـ ـ ــم ب ـ ــن ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وال ـ ـحـ ــزب
ال ـت ـق ــدم ــي االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي» .وب ـح ـســب
مـصــادر الـلـقــاء ،فــإن «الـبـحــث تناول
ال ـت ـطـ ّـورات الـسـيــاسـيــة األخ ـي ــرة ،وال
سـ ّـي ـمــا ال ــوض ــع ال ـح ـكــومــي وط ــاول ــة
ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار ،وأك ـ ـ ــد ال ـ ـطـ ــرفـ ــان ضـ ـ ــرورة
الحفاظ على الحكومة وعلى الوفاق
ال ــداخ ـل ــي ف ــي ال ـب ـلــد ف ــي ه ــذا الــوقــت
ال ـ ـحـ ــرج» .وب ـح ـســب ال ـب ـي ــان« ،ج ــرى
تــأك ـيــد ضـ ـ ــرورة ح ـمــايــة االس ـت ـق ــرار
األمـ ـن ــي وال ـس ـي ــاس ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ال ـ ـح ـ ــوار ب ـ ــن مـخـتـلــف
األفرقاء».
من جهة ثانية ،علمت «األخـبــار» أن
لقاء عقده رئيس جهاز التواصل في
ً
ال ـقــوات ومــوفــد جعجع إل ــى الــرابـيــة
مـ ـلـ ـح ــم ري ـ ــاش ـ ــي م ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس ت ـك ـتــل
التغيير واإلصـ ــاح الـنــائــب ميشال
ع ـ ـ ــون ،بـ ـحـ ـض ــور الـ ـن ــائ ــب إب ــراهـ ـي ــم
كنعان ،وجــرى خالله إبــاغ رياشي
ب ــآخ ــر االتـ ـص ــاالت الـسـيــاسـيــة الـتــي
يجريها الـتـيــار .وعـلـمــت «األخ ـبــار»
أن الـ ـبـ ـح ــث تـ ـ ـن ـ ــاول أف ـ ـ ــق الـ ـتـ ـع ــاون
املستقبلي ،إذا ق ـ ّـرر الـتـيــار الوطني
ال ـحــر ال ـس ـيــر ب ـخ ـطــوات تـصـعـيــديــة،
فـيـمــا ع ـ ّـب ــر عـ ــون ع ــن ارت ـي ــاح ــه أم ــام
ريــاشــي ،بعد إبــاغــه قــرار حــزب الله
بــال ـت ـضــامــن م ـعــه وم ـقــاط ـعــة جلسة
مجلس الوزراء.
(األخبار)

تقرير

الحريري :عون ...مش عون!
ميسم رزق
م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار إج ـ ـ ــازة ال ــرئ ـي ــس سـعــد
الـ ـح ــري ــري ب ــن س ــردي ـن ـي ــا وب ــاري ــس،
ّ
بني منه بشأن
تتضارب معطيات املقر ّ
م ــوق ــف امل ـس ـت ـق ـبــل م ــن ت ــرش ــح رئ ـيــس
ّ
«ت ـكــتــل الـتـغـيـيــر واإلص ـ ـ ــاح» الـنــائــب
م ـي ـش ــال عـ ــون ل ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة.
فالوزير نهاد املشنوق ،العائد قبل أيام
من زيــارة للحريري في باريس ،يصر
على أن «انـتـخــاب رئـيــس للجمهورية
س ـي ـكــون ق ـبــل ن ـهــايــة ال ـ ـعـ ــام» .وي ـ ـ ّ
ـردد
املـشـنــوق أن ــه «سـنـنــزل إل ــى أي جلسة
رئاسية ،إذا كانت هناك أكثرية نيابية
في املجلس النيابي مستعدة النتخاب
عون ،فنحن سنؤمن ميثاقية الجلسة،
بصرف النظر ّ
عما إذا سميناه أو ال».

المشنوق :المشكلة عند جمهور المستقبل ال في الرياض (مروان بوحيدر)

وأشــار إلى أن املشكلة الكبيرة هي في
«ال ـش ــارع ال ــذي يمثله ت ـيــار املستقبل
انتخاب عــون رئيسًا،
وال ــذي ال يحبذ ً
بل يرى في ذلك خطأ كبيرًا» ،مؤكدًا أنه
«لــم يعد هناك فيتو سعودي على أي
مرشح رئاسي» .أما عن جلسة مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـيـ ــوم ،ف ــأك ــد املـ ـشـ ـن ــوق أن ــه
سـيـشــارك فيها ،مشيرًا إلــى أن تغيبه
عن الجلسة املاضية هو بسبب رفض
«االشتباك مع العونيني» ،وهو قد أبلغ
ذلك إلى رئيس الحكومة ّ
تمام سالم.
فــي املقابل ،تنقل مـصــادر لــ«األخـبــار»
عــن مـقـ ّـربــن مــن ال ـحــريــري ع ــادوا قبل
أيـ ــام م ــن زي ــارت ــه ف ــي ب ــاري ــس ،إل ــى أن
«ت ـي ــار املـسـتـقـبــل م ــن غ ـيــر ال ـ ــوارد في
ال ـ ـظـ ــروف ال ـح ــال ـي ــة أن ي ـس ـيــر ب ـع ــون،
وأج ـ ــواء الــرئ ـيــس ال ـحــريــري عـكــس ما

الخميس  8أيلول  2016العدد 2980

سياسة

3

كالم في السياسة

مفاجأة الحكومة اليوم
وروزنامة انفجار تشرين
جان عزيز

(مروان طحطح)

تقرير

اتفاق على نفايات
المتن وكسروان؟

ّ
ف ــي وق ــت ال تـ ــزال ف ـيــه ال ـن ـفــايــات تـحـتــل
شـ ــوارع ق ــرى امل ــن وكـ ـس ــروان ،اسـتـمــرت
االتـ ـص ــاالت طـ ــوال ي ــوم أم ــس لـلــوصــول
ّ
إلــى صيغة جــديــدة لحل أزمــة النفايات.
وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،ف ـ ـ ــإن الـ ـنـ ـق ــاش
ّ
شهيب والوزير
تواصل بني الوزير أكرم
السابق سليم الصايغ والنائب إبراهيم
كنعان للوصول إلــى الصيغة الجديدة.
وب ـح ـســب وزي ـ ــر الـ ــزراعـ ــة أك ـ ــرم شـهـيــب،
ّ
التوصل إلى اتفاق مع النائب
فقد جرى
ّ
الجميل ،وسينزع حزب الكتائب
سامي
بموجبه الخيم اليوم من أمام مطمر برج
ّ
حمود ،تمهيدًا لعودة العمل في املطمر.
ّ
ّ
وتـنــص الـخــطــة الـجــديــدة على أن «يبدأ
العمل فورًا إلنشاء معامل فرز ومعالجة
ف ــي ق ـ ـضـ ـ َ
ـاء ي املـ ــن وك ـ ـسـ ــروان م ــن قـبــل
ال ـب ـلــديــات واالتـ ـ ـح ـ ــادات .وهـ ــذه املـعــامــل
ت ـكــون ج ــاه ــزة خ ــال ف ـتــرة أق ـصــاهــا 18
تسريعًا لتنفيذ خطة الالمركزية
شهرًا،
ّ
ً
ابتداء من الفرز واملعالجة.
في هذا امللف
ّ
تمول هذه املشاريع من عائدات البلديات
ومن الهبات التي تحصل عليها الدولة
وال ـب ـل ــدي ــات ل ـه ــذا الـ ـغ ــرض ،ع ـبــر وزارة
التنمية اإلدارية أو غيرها» .ويصار بعد
هذه الفترة« ،في حال جاهزية البلديات،
نفايات من هذين
إلى وقف استقبال أية
ّ
الـقـضــاء يــن فــي املـطـمــر امل ــؤق ــت .فــي بــرج
حـمــود/الـجــديــدة .وبــالـتــالــي ،يـصــار إلى
خفض ارتفاع خاليا الطمر ّ
الصحي ،قدر
اإلمكانّ ،
عما هو محدد حاليًا في العقد
م ــع امل ـت ـع ـهــد .وتـسـتـكـمــل مـعــالـجــة جبل
النفايات الحالي وأعمال الردم والحماية
البحرية ُّ وفقًا لخطة الحكومة حتى في
حال توقف استقبال نفايات جديدة من
امل ــن وك ـ ـسـ ــروان» .وفـ ــور ب ــدء الـبـلــديــات

واتـ ـح ــادات ال ـب ـلــديــات بـتـشـغـيــل مـعــامــل
الفرز واملعالجة واالستغناء ّعن خدمات
خطة الحكومة املركزية ،يتوقف اقتطاع
حـصــص ه ــذه ال ـب ـلــديــات م ــن الـصـنــدوق
البلدي املستقل ،بــاإلضــافــة إلــى تشكيل
ل ـج ـن ــة رقـ ــابـ ــة مـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواب وال ـب ـل ــدي ــات
املعنية واملجتمع املــدنــي ملــراقـبــة العمل
ف ــي مـعــالـجــة واس ـت ـص ــاح أرض مطمر
برج حمود/الجديدة ومراكز الفرز ،كما
تم االتفاق عليه في لجنة املال واملوازنة.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا تـ ـ ـق ـ ــول م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ،إن
«م ـن ــدوب ــي ب ـعــض ال ـب ـل ــدي ــات اع ـتــرضــوا
ّ
الجميل على استمرار
خــال لقائهم مع
إغــاق املطمر نظرًا إلــى تــراكــم النفايات
في الـشــوارع واالمتعاض الشعبي الذي
ّ
ّ
الجميل
يسببه األمر» ،وإن اجتماعًا بني
ُ
والبلديات قد يعقد اليوم ،نفت مصادر
كتائبية لــ«األخـبــار» أن يكون قد حصل
ً ّ
االت ـ ـفـ ــاق فـ ـع ــا ،وأك ـ ـ ـ ــدت أن ـ ــه «ل ـ ــن نــزيــل
الخيم اليوم» .وأشارت إلى أن «مندوبي
البلديات عـ ّـبــروا خــال الجلسة عــن عدم
ث ـق ـت ـهــم ب ـش ـهـ ّـيــب وأن وزارة الــداخ ـل ـيــة
ّ
ستسهل عليهم إنـشــاء مطامر ومعامل
ّ
للفرز ،وأعـلـنــوا تخوفهم مــن اإلج ــراءات
الروتينية واملماطلة الرسمية» .وأشارت
ّ
شهيب من إعالن
املصادر إلى أن «موقف
رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة ج ــون ـي ــه ج ـ ـ ــوان حـبـيــش
جاهزيته لبدء العمل ،وســؤالــه ّ
عما إذا
كــانــت األرض مـطــابـقــة يــدف ـعــان رؤس ــاء
البلديات إلى القلق من عرقلة أي اتفاق».
ّ
غ ـي ــر أن امل ـ ـصـ ــادر أكـ ـ ـ ــدت أن «ال ـج ـم ـ ّـي ــل
أبـلــغ الـبـلــديــات بــأنـهــا يمكنها املـبــاشـ ّـرة
بالعمل إلقامة معامل فرز ،وهو سيتكفل
بحمايتها».
(األخبار)

ثالث مــرات حــاول مدير طاولة الحوار ،الرئيس نبيه
بـ ــري ،ح ـ ّـث رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة ت ـمــام سـ ــام ،أو حتى
اس ـتــدراجــه إل ــى ال ـك ــام ،عـنــد انـ ــدالع ال ـس ـجــال حــول
مسألة امليثاقية في جلسة الحوار األخيرة يوم االثنني
املــاضــي ،إذ أدرك بــري منذ الكلمة الخالفية األولــى،
أن إطــار النزاع ليس طاولة الحوار ،بل طاولة مجلس
ّ
املعني بمراجعة جبران باسيل ليس عني
الوزراء ،وأن
التينة إطالقًا ،بل هي السراي .وبالتالي اعتبر بري أن
ليس من مسؤوليته ،وال طبعًا من واجـبــه ،أن يدافع
عن هذه التركيبة الحكومية وعن أدائها ،خصوصًا
أن رئيسها حاضر ونــاصــت .وبـهــذه الخلفية جـ ّـرب
بري مرة واثنتني وثالثًا ،أن يطلب من سالم التدخل
أو التداخل ،من دون جدوى ...حتى أدلى رئيس تيار
املردة سليمان فرنجية بدلوه ،فبطل العجب.
كان موقف باسيل قد الحت بوادره منذ أيام سبقت
الـجـلـســة .حـتــى إن بـعــض اإلعـ ــام امل ـع ــادي لرئيس
«ال ـت ـي ــار» ك ــان ق ــد ت ـن ــاول تـفــاصـيـلــه ب ــدق ــة صــائـبــة.
ً
وبناء على ذلك ،كان فريق السنيورة يراهن على أن
فرنجية لن يسكت حيال مطالعة باسيل ،وأنه قطعًا
سيبادر إلى الرد عليه .تكفي تراكمات ما كان ويكون
ّ
ليصح التوقع .فكانت تعليمات
وسيكون بني الرجلني،
السيد األزرق بالتزام الصمت الكامل ،حتى تنحرف
املواجهة عن محورها األساسي ،من نزاع ميثاقي إلى
اشتباك مسيحي مسيحي .وهكذا حصل ،أو هكذا
بدا أنه تم.
نجحت مناورة السنيورة ـ سالم ،من صباح االثنني
حتى صباح الخميس .اليوم ستكون مفاجأة حكومية
أخ ــرى فــي انـتـظــار مــا تبقى مــن «حـكــومــة املصلحة
الوطنية» ،وسيكتشف الرجالن أن املسألة املطروحة
أكثر عمقًا من تكتيكات التنصل والتهرب واالختباء
خلف الظالل .فعلى طاولة مجلس الــوزراء سيدركان
أن املوازين الحقيقية ليست في عدد الرؤوس ،بل في
حقائق التمثيل ،وأن الديمقراطية ليست واجـهــات،
ّ
ـات تنبثق
بــل إرادات يـعــبــر عنها ال ـنــاس فــي انـتـخــابـ ّ
مـنـهــا س ـل ـطــات ،وأن زم ــن ال ــوص ــاي ــات ق ــد ولـ ــى ،وأن
كــل مــن يهمس فــي آذانـهـمــا بــالـقــدرة على الـبـقــاء في
نـظــام العنجرية السياسية ،مــوهــوم وواه ــم .لكن ما
سيكتشفه ثنائي السنيورة ـ سالم في األيام املقبلة،
سيكون أكثر جسامة وخطورة ،وذلك لسبب بسيط،
اسمه عامل الوقت وضغطه واستحقاقات ما سيلي
من أسابيع بطيئة ثقيلة ،أو متسارعة متفاعلة.
كـيــف سـيـتـجـ ّـســد عــامــل ال ــوق ــت امل ــذك ــور؟ بـبـســاطــة،
فلنفتح روزنامته ولنحسب آجاله ومهله اإلسقاطية:
اليوم ال جلسة ملجلس الــوزراء .هي مسألة محسومة

ونهائية .على األقــل ،لن يخرج أي كــام ذي مفاعيل
إجرائية أو دستورية عن لقاء السراي ال ــوزاري .بعد
فشل جلسة اليوم ،يرفع سالم مواعيد حكومته إلى
أجل لن يكون بعد أسبوع ،بل على األقل حتى عودته
من جولته األميركية ،علمًا بأن جولته هذه لن تكون
وردية زهرية .وهو ما يقتضي فتح الهاللني اآلتيني:
في نيويورك ثمة مؤتمر دولي حول النازحني ،ولبنان
معني بجوهر موضوعه وصلب خلفياته واملقررات.
وفي هذا املؤتمر ،ستكشف أوراق عمل ومراسالت
متبادلة ومسودات ومــواقــف ...ستظهر كلها كم أن
ً
فريق عمل تمام سالم كان متساهال في موضوع
سيادي وجــودي بامتياز ،اسمه عــبء الـنــزوح على
لبنان كوطن ودولــة .بعد صدمة نيويورك ،سيعود
سالم إلى بيروت بمنسوب أعلى من التوتر ،لتتزامن
عودته مع استحقاقات نهايات أيـلــول ،حيث طرفه
بــاألزمــات مبلول .املؤسسة العسكرية ستكون في
انتظاره ،بعد أن يكون نائبه العبقري ،ووزير دفاعه،
قد أضاع ما تبقى من وقت في الهروب من واجباته
الدستورية والقانونية ،فال تكون تعيينات ،بل تماد
فــي ضــرب الجيش الــوطـنــي ،عبر استنساخ إجــراء
غير قانوني وغـيــر دسـتــوري وغـيــر ميثاقي ،أولــى
مخاطره أنه سيستكمل إقصاء نحو  13دورة من
دورات الضباط عن حقهم في الترقي وأداء واجب
قسمهم العسكري والوطني ،أي استبعاد أكثر من
ألــف ضــابــط أمـضــوا نـحــو  40ألــف سـنــة فــي خدمة
الوطن.
سيهرب تمام ســام مــن واجـبــه مــرة أخ ــرى ،غير أنه
ً
هذه املرة سيكون هروبه مثقال باملهل األخيرة ،ليأتي
التمديد في مؤسسة الجيش مع إطاللة تشرين األول،
ً
ولـيـكــون عشية مـســاريــن بــارزيــن اثـنــن :أوال دخــول
البالد في االستعداد للعقد العادي للمجلس النيابي
املمدد لــه ،في  18من الشهر املــذكــور .وثانيًا ،دخول
التيار الوطني الحر فــي مسار اسـتـعــداداتــه لخطوته
املفصلية قبل ذلك بخمسة أيام ،في ذكرى  13تشرين
األول .بني هــذه التطورات املتناقضة ،أي بني إصــرار
ســام عـلــى نـســف الـقــواعــد امليثاقية لعمل مــا تبقى
من حكومته ،وبــن إصــرار التيار الوطني الحر على
التصدي لتلك الحركة االنقالبية ،وبني العمل الطبيعي
واملنتظر من قبل رئيس املجلس النيابي ،على محاولة
إعـ ــادة تشغيل آخ ــر مــؤسـســات ال ـبــاد الــدسـتــوريــة،
سيكتشف مــن أوع ــز إل ــى ت ـمــام س ــام ،ي ــوم االثـنــن
املاضي ،بــأن يلوذ بالصمت املطبق ،أنــه ارتكب خطأ
أو خطيئة أو حتى خيانة ،وأنــه ّ
قصر آخــر املسافات
الـفــاصـلــة بــن الــدولــة والـفــوضــى .هــل مــن سبيل بعد
لــاس ـتــدراك؟ نـظــريــا األم ــر مـمـكــن .عمليًا املسؤولية
كلها على تمام سالم ومن خلفه.

علم
و خبر
«خط ساخن» بين العاقورة واليمونة
يحكى تـمــامــا .فــاألمــر يـتـعـ ّـدى الرغبة
ال ـش ـخ ـص ـيــة إل ـ ــى رأي ج ـم ـه ــور ت ـيــار
ً
املستقبل والكتلة النيابية ،فضال عن
املوقف السعودي ،الذي ال يعير لبنان
اهتمامًا في الوقت الحاضر».
ورأت مـصــادر أخــرى أن األزم ــة ليست
رئاسية ،بل تتعلق بموضوع الحكومة،
مشيرة إلى أن «حزب الله ال ّ
يفرق بني
عـ ــون و(ال ـ ــوزي ـ ــر س ـل ـي ـم ــان) فــرن ـج ـيــة،
وهـمــا بالنسبة إلـيــه شـخــص واح ــد»،
لـكـنــه حـتــى اآلن «يـجـمــد االنـتـخــابــات
الرئاسية ألنــه يريد أن يضمن اتفاقًا
ّ ً
حـكــومـيــا «م ـب ــكــا» مــع الــرئ ـيــس سعد
الـ ـح ــري ــري ،م ــن اسـ ــم ال ــرئ ـي ــس مـ ــرورًا
بـشـكــل الـحـكــومــة واألسـ ـم ــاء املـشــاركــة
فيها وسياستها الخارجية وبيانها
الوزاري».

ُعـ ِقــد اجـتـمــاع فــي مــركــز اسـتـخـبــارات الجيش اللبناني ـ ـ جبل لبنان بني
رئيسي بلديتي الـعــاقــورة والـيـمــونــة ،ملتابعة قضية الـعـقــارات فــي جرد
ّ
ّ
العاقورة .وأكد املجتمعون أن هدف أبناء العاقورة الحفاظ على أمالكهم،
وأن البلدية غير معنية بالبازارات السياسية والطائفية« ،لكونها حريصة
ّعلى العالقات الجيدة مع اليمونة» .وقال متابعون من العاقورة للقضية
إنه «ال خالف مع أبناء اليمونة لكون الحدود مرسومة بني البلدتني منذ
عام  ،1936ولكن أبناء العاقورة هم الذين دفعوا الضرائب عن هذا الجرد،
بعدما تقاعست بقية قرى بالد جبيل ،فهو حقنا» .وقد تقرر في الختام،
إبقاء خط ساخن مفتوحًا بني العاقورة واليمونة ملعالجة أي إشكال في
املستقبل.

«نقزة» المردة من ّ
معوض
ّ
قالت مصادر في تيار املردة إن موضوع التحالفات في االنتخابات النيابية
لم ُيبحث بعد ،فاالتفاق بني تيار املردة وحركة االستقالل في االنتخابات
البلدية ،لم يظهر بعد ما إذا كان سينسحب على االنتخابات النيابية .ورأت
املـصــادر أنــه «لــم يعد هناك مــن شــيء مستحيل ،ولكن قــد ال تكون صــورة

التحالفات النيابية هي نفسها كما البلدية ،وخاصة أنه ال القوات اللبنانية
وال ميشال معوض يريدان أن يفكا الحلف السياسي بينهما» .وقد تأكد
ذلــك ،لكون معوض شــارك فــي قــداس شـهــداء الـقــوات اللبنانية فــي معراب
السبت املاضي ،فيما لم يشارك الوزير بطرس حرب والنائب هادي حبيش!

من «المستقبل» إلى مصرفه
بــدأ الــرئـيــس سعد الـحــريــري الـتــواصــل مــع عــدة رج ــال أعـمــال ومصرفيني
ون ــواب ووزراء ملـحــاولــة اسـتـيـعــاب ع ــدد مــن املــوظـفــن امل ـنــوي طــردهــم من
مؤسساته .وتوقع معنيون بــاالزمــة املالية التي تعصف بـ»املستقبل» أن
يستوعب بنك البحر املتوسط عددًا من هؤالء املوظفني.

«الصدم» تستطلع القاع
قامت مجموعة من الضباط القدامى في «فرقة الصدم» التي كانت تتبع
للقوات اللبنانية ،بتفقد بلدة القاع الحدودية برفقة رئيس البلدية الحالي
بشير مطر .وبحسب مصادر من البلدة ،تهدف الزيارة إلى استطالع البلدة
ومحيطها ،واألمــاكــن التي ستقوم بها البلدية بتركيب كاميرات وأنظمة
مراقبة.
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سياسة
على الغالف

سامي فرسان
ريفي
«المجتمع
جعجع
المدني»
الثالثة
قبل بضعة أشهر ،كان النائب السابق نجاح واكيم يتحدث في مكتبه بإسهاب عن
كيفية اختبار األميركيين لمزاج الرأي العام و«تفقيسهم» ،هنا وهناك ،مجموعات تتناغم
مع «المزاج العام» ،مؤكدًا أن أكثرية الذين حكموا بعد الحرب األهلية اللبنانية هم غير من
خاضوا هذه الحرب .وال شك ،يتابع واكيم ،أن مراكز االستطالع أنبأت المعنيين بالملف اللبناني في
اإلدارة األميركية أن صالحية ثوارهم قد انتهت ،فدفعوا في اتجاه أدوات أخرى .وسواء كان
تحليل واكيم مصيبًا أم ال ،يبدو واضحًا أن هناك ثالثة أفرقاء كانوا يلتصقون بالحريرية السياسية
افترقوا عنها وابتدأوا الهتاف في وجهها« :طلعت ريحتكم طلعت ريحتكم» ،هم :وزير العدل
المستقيل أشرف ريفي ،النائب سامي الجميل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
غسان سعود
ك ـث ـيــرون ال ي ــرون ف ــي ال ـل ــواء أش ــرف
ّ
سياسي متشدد يزايد
ريفي أكثر من
ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري فــي
الـتـصـعـيــد ض ــد ح ــزب ال ـلــه والـنـظــام
الـ ـس ــوري ووالي ـ ــة الـفـقـيــه والــرئ ـيــس
الــروســي فالديمير بــوتــن ،فــي حال
اضطره األمر .إال أن ريفي ،في الواقع
ال ـطــراب ـل ـســي ،أك ـث ــر م ــن ذل ــك بـكـثـيــر:
ه ــو امل ـنــاضــل م ــن أج ــل ح ــري ــة ب ـلــده.
ه ــو م ــن يـقـفــز ع ــن ك ــرس ــي املـنــاصــب
و"يـلـب ـطــه" ب ــدل الـتـمـســك ب ــه .ه ــو من
يتواصل مع نشطاء املجتمع املدني
ويـ ـح ــاول الـتـنـسـيــق م ـع ـهــم .ه ــو من
يقول إن االنتخابات البلدية أهم من
االنـتـخــابــات النيابية بحكم ق ــدرات
ال ـب ـل ــدي ــة اإلنـ ـم ــائـ ـي ــة وال ـخ ــدم ــات ـي ــة.
وهــو القريب من املواطنني ويكاد ال
يمضي يوم من دون أن يوطد عالقته
بعشرين منهم على هامش الواجبات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة .وهـ ــو امل ـت ـش ــدد حـيــث
ي ـس ـتــوجــب األم ـ ــر تـ ـش ــددًا وامل ـن ـف ـتــح
جـ ـدًا حـيــث يـسـتـلــزم األمـ ــر انـفـتــاحــا.
فاملطلوب حــالــة سياسية ّ
تعبر عن
غــال ـب ـيــة أطـ ـي ــاف امل ـج ـت ـمــع ك ـمــا كــان
تيار املستقبل عام  ،2005ال حزبًا أو
زعامة ّ
تعبر عن مجموعة منتفعني
أو م ـت ـشــدديــن أو م ــرت ـش ــن .وه ـكــذا
ً
تــراه متنقال بني حي وآخــر متحدثًا
عن األوضــاع االقتصادية الضاغطة
م ــع م ــن ي ـع ــان ــون م ــن هـ ــذا ال ـض ـغــط،
وع ــن وجـ ــوب إن ـع ــاش س ــوق املــديـنــة
مــع أهــل الـســوق ،وعــن أهمية إيجاد
ً
ف ــرص عـمــل مــع مــن ال ي ـجــدون عمال
وعن تخفيف العوائق البيروقراطية
وغـيــره وغ ـيــره ،مــن دون تفويت أية
مـنــاسـبــة اجـتـمــاعـيــة دون ح ـضــوره
ساعة وساعتني وثالثًا ،فيما يرسل
ً
الـسـيــاسـيــون اآلخـ ــرون مـمـثــا عنهم
يمضي متبرمًا بضع دقائق ويرحل.
علمًا أن ريـفــي يعتبر أن التلفزيون
وس ـي ـلــة مـهـمــة ل ـل ـتــواصــل م ــع ال ــرأي
الـعــام لكن هناك عــدة وســائــل أخــرى
تـعـمــل ب ـم ــوازات ـه ــا جـنـبــا إلـ ــى جنب
م ـثــل م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
واإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ــات والـ ـصـ ـح ــف امل ـنــاط ـق ـيــة
واألهـ ـ ــم م ــن هـ ــذا ك ـلــه ه ــو ال ـتــواصــل
املباشر مع الرأي العام ،فيما يتسمر
آخرون في علبة التلفزيون أو حساب
تويتر.

بدوره ما كاد النائب سامي الجميل
ي ـس ـت ــري ــح فـ ــي م ـك ـت ــب وال ـ ـ ـ ــده الـ ــذي
تــزي ـنــه ص ـ ــورة جـ ــده ف ــي م ـقــر حــزب
ال ـك ـتــائــب ف ــي ال ـص ـي ـفــي ح ـتــى ب ــدأت
ت ـص ـل ــه الـ ـتـ ـق ــاري ــر عـ ــن وج ـ ـ ـ ــوده فــي
مـ ـك ــان ،ف ـي ـمــا امل ــواطـ ـن ــون ف ــي م ـكــان
آخر .وعليه بدأ إعداد ملفات الفساد
فــي ع ــدة قـطــاعــات حـيــويــة فــي البلد
مـعـتـقـدًا أن مـنــاقـشـتـهــا ف ــي الـلـجــان
النيابية سيكون أم ـرًا كافيًا لتبرئة
ذمته أمــام ال ــرأي الـعــام .لكن سرعان
م ـ ــا ب ـي ـن ــت االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة،
بـعــد ال ـح ــراك الـشـعـبــي ،حـجــم الـهــوة
الشعبية بــن ال ــرأي الـعــام وأحــزابــه.
فـمــا ك ــان مـنــه س ــوى الـلـحــاق بريفي
في الطلب من وزرائه االستقالة فورًا
ألن املـ ــزاج الـشـعـبــي مــا ع ــاد يحتمل
وزيـ ـ ـرًا ك ــال ــوزي ــر س ـج ـعــان ق ــزي رغــم
االق ـتــراحــات اإليـجــابـيــة الـتــي يتقدم
بها بني وقت وآخر .وعليه كان الزمًا
الــذهــاب أبعد ،ولــو دون خطة بديلة
وج ـ ـ ــدول أعـ ـم ــال ت ـص ـع ـيــدي واض ــح
وحـمـلــة منظمة ،فـعــاد ســامــي 2016
إل ـ ــى س ــام ــي  2003و 2004و2005
فــي حمل حقيبة التخييم والخيمة
وم ـ ـغـ ــادرة امل ـ ـنـ ــزل .ومـ ــا ح ــدي ـث ــه عــن
سوكلني ومجلس اإلنـمــاء واإلعـمــار
وهـجــومــه عـلــى الــوزيــر أك ــرم شهيب
سـ ـ ــوى مـ ـح ــاول ــة لـ ـلـ ـق ــول إنـ ـ ــه ش ــيء
ّ
والـطـبـقــة السياسية ش ــيء آخ ــر .عــل
الرأي العام في قرفه من السياسيني
ي ـق ــول "ك ـل ـه ــم ي ـع ـنــي ك ـل ـه ــم ،م ــا ع ــدا
سامي الجميل" .ولن يقف األمر هنا
طبعًا فـهــو سـيــزايــد أكـثــر فــأكـثــر في
م ـل ـفــات ح ـيــات ـيــة ف ــي األيـ ـ ــام املـقـبـلــة،
وهو يبحث عن أحمد قعبور ونادين
لبكي متنيني لتكتمل معه الصورة.
ولم يكن ينقص والحال هكذا سوى
لحاق رئيس حزب القوات اللبنانية
سـمـيــر جـعـجــع بــاملــوضــة ال ـجــديــدة.
فبعيد االنتخابات البلدية األخيرة
ال ـ ـتـ ــي اه ـ ـتـ ــز فـ ـيـ ـه ــا مـ ـعـ ـق ــل ال ـ ـقـ ــوات
اللبنانية الرئيسي فــي بشري لكنه
لــم يـقــع ب ــدأ جـعـجــع نـهـجــا سياسيًا
جـ ــدي ـ ـدًا ي ـس ـح ــب ال ـت ـك ـل ـي ــف امل ـط ـلــق
ل ــزوج ـت ــه ال ـن ــائ ــب س ـت ــري ــدا جـعـجــع
ف ــي إدارة م ـل ـف ــات ب ـش ــري ويـحـضــر
هـ ـ ــو أك ـ ـ ـثـ ـ ــر .ف ـ ـ ــاإلع ـ ـ ــام تـ ـ ـح ـ ــدث عــن
مـهــرجــانــات سـتــريــدا أو مهرجانات
األرز الدولية فيما هي كانت عمليًا
م ـنــاس ـبــة ل ـب ـقــاء ج ـع ـجــع ف ــي بـشــري

يسعى ريفي للتعبير
عن هواجس جميع
أطياف المجتمع ال
اإلسالميين فقط
العبر من
استخلص جعجع
ّ
االنتخابات البلدية وبدل خطابه
واهتماماته
عدة أيام وصل خاللها ما انقطع بني
زوجته وكثيرين .وحتى بعد انتهاء
امل ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات فـ ــوجـ ــئ أه ـ ـ ــل ب ـش ــري
بـعــودتــه م ــرارًا وت ـك ــرارًا تـحــت حجج
م ـخ ـت ـل ـفــة .فـسـمـيــر ج ـع ـجــع ال ـجــديــد
ل ــدي ــه ال ــوق ــت لـلـمـشــاركــة ف ــي "وض ــع
حجر األساس" ملشروع مكننة بلدية
بـشــري .فــي ظــل تحويل ال ـقــوات هذا

ال ـحــدث ال ـع ــادي إل ــى اح ـت ـفــال جامع
لـكــل فـعــالـيــاتـهــا ف ــي ب ـشــري تـقــريـبــا.
وق ـ ــد ح ـ ــرص رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة ب ـشــري
ف ــري ــدي ك ـي ــروز ع ـلــى اإلشـ ـ ــارة م ــرارًا
إلــى أن مجلس بلدية بشري يتألف
مــن " 18شــاب وصـبـيــة" .وبـ ــدوره ،لم
يكتف جعجع بالحضور إنما حرص
على إلقاء كلمة بدأها بتوجيه تحية
"ك ـب ـي ــرة ج ـ ـدًا ل ـل ـش ـيــخ م ـن ـيــر ب ــرك ــات
رح ـم ــة ال ـ ــذي ب ـق ـيــت ال ـب ـلــديــة تتنقل
من طابق سكني إلــى آخــر حتى أمن
م ــن مــالــه ال ـخ ــاص ب ـنــاء ه ــذا القصر
ّ
البلدي" ،وهــي إشــارة عرضية ملن ال
يعرف بشري وجعجع لكنها تؤشر
ع ـم ـل ـيــا إل ـ ــى ح ـج ــم اه ـت ـم ــام جـعـجــع
بــاسـتـيـعــاب الـجـمـيــع وال ـت ـفــاتــه إلــى
التفاصيل الصغيرة الـتــي تعانيها
الـفـعــالـيــات املـنــاطـقـيــة .وه ــو تبعها
بتحية مباشرة أيضًا إلــى األخوين
إدك ـ ــار وزي ـ ــاد ط ــوق ال ـلــذيــن يــديــران
ش ــرك ــة م ـك ـن ـنــة ال ـب ـل ــدي ــة .وهـ ــو حــن

ّ
حيا البلدية الحالية ،توقف ليشكر
الـبـلــديــات الـســابـقــة الـتــي أعـطــت قــدر
اس ـت ـطــاع ـت ـهــا .وهـ ــي أي ـض ــا وأي ـض ــا
خ ـط ــوة اسـتـيـعــابـيــة ذك ـي ــة .وسـمـيــر
جـعـجــع الـجــديــد ي ـخــرج مــن احـتـفــال
ف ــي ب ـلــديــة ب ـش ــري ل ـيــدخــل آخـ ــر في
ب ـلــدة بـقــاعـكـفــرا أي ـض ــا ،ح ـيــث يـقــول
من شــارك في احتفال تدشني املبنى
ّ
البلدي أنه صافح املوجودين واحدًا
ً
واح ـدًا ،ســائــا عما يتعبهم ويشغل
بــال ـهــم .وه ـن ــا أي ـض ــا ك ــان ــت ل ــه كلمة
استهلها بـمـقــدمــة عــاطـفـيــة طــويـلــة،
قـ ــال ب ـعــدهــا إن ال ـق ـصــر ال ـب ـل ـ ّ
ـدي ما
كـ ــان ل ـي ـكــون ل ــه ق ـي ـمــة لـ ــوال ال ــورش ــة
اإلن ـم ــائ ـي ــة ال ـك ـب ـي ــرة ال ـح ــاص ـل ــة فــي
الـبـلــدة .وفــي محاولة واضـحــة لــزرع
الشعار في رؤوس املستمعني يقول
جعجع لجمهوره إنهم حني يريدون
إعطاء مثل عن نائب نشيط ،يقولون
ان ـظــروا م ــاذا فعلت سـتــريــدا جعجع
فــي بـشــري .فــي وقــت تنشط ماكينة
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«الئحة اإلنماء» ّـ ـ زغرتا:
لسنا بلدية ظل!
تميزت االنتخابات البلدية
في قضاء زغرتا بـ«دينامية»
سياسية خلقتها «الئحة
اإلنماء» المؤلفة من
أشخاص ناشطين في
المجتمع المدني ،حرموا
ّالئحة التوافق السياسي
لذة الفوز بالتزكيةُ .الرحلة
بالنسبة إلى هؤالء لم تختتم
مع انتهاء «البلدية» .هم
سيواكبون عمل البلدية
إنمائيًا ،مع بحث إمكانية
خوض االنتخابات النيابية
ليا القزي
ّ
الجميل اليوم ناشط في «طلعة ريحتكم» ال رئيس حزب الكتائب (هيثم الموسوي)
سامي

القوات في تعداد ما أنجز واإلشــارة
إل ـ ـ ــى م ـ ـشـ ــروعـ ــن كـ ـبـ ـي ــري ــن م ـق ـب ـلــن
هـمــا املـسـلــخ الـعـمــومــي ومـعـمــل فــرز
الـنـفــايــات ومعالجتها .ن ــزل جعجع
إلى معراب بضعة أيام وعاد مجددًا
ل ـي ـجــول م ــع زوج ـت ــه وف ـعــال ـيــات من
ب ـ ـشـ ــري ف ـ ــي وادي قـ ــادي ـ ـشـ ــا س ـبــع
ساعات ،ملاذا؟ للقول ألهالي القضاء
إنهم يضعون اللمسات األخيرة على
خارطة طريق إلعادة تأهيل الكنائس
وال ـ ـجـ ــداريـ ــات والـ ـط ــري ــق الــرئ ـي ـســي
للوادي .وكانت "الصدفة" قد أوصلت
جعجع وزوجته إلــى تجمع لكشافة
مار يوحنا مارون ـ فرع بشري كانوا
يخيمون في الــوادي فأمضيا معهم
بـعــض ال ــوق ــت .وتـظـنــه تـعــب لكنه ال
يتعب .فعائلة الطفل م ــارون طوني
طوق كانت تحيط به داخل الكنيسة
لتحتفل بـمـعـمــوديـتــه حــن فــاجــأهــا
ً
جعجع بــوصــولــه ،قــائــا" :ب ـ ّـدي كون
الـ ـع ـ ّـراب .م ــا أن ــا صـهــر ال ـع ـي ـلــة" .ومــا
ّ
الكنسي ينتهي حتى
كــاد االحتفال
ً
انـطـلــق جـعـجــع حــامــا الـطـفــل سيرًا
إلــى منزل العائلة الــذي يبعد بضع
دقائق كان جعجع يلوح ملن يحيونه
ويقترب ليسلم عليهم .وفي خطابه
األخـ ـي ــر ف ــي ذكـ ـ ــرى "ش ـ ـهـ ــداء ق ـ ــوات"
بدت واضحة معالم جعجع الجديد
ال ـ ـ ــذي يـ ـظ ــن مـ ــن ي ـس ـم ـع ــه أنـ ـ ــه أمـ ــام
أسعد ذبيان أو لوسيان بو رجيلي،
ف ـي ـق ــول ب ــأس ــى ول ــوع ــة إن "ال ـح ـي ــاة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة املـ ـ ـع ـ ــدوم ـ ــة وس ـل ـس ـل ــة
األزمـ ــات الــامـتـنــاهـيــة مــن الـنـفــايــات
الى االتصاالت وما بينهما من وضع
اقتصادي ومعيشي صعب" جعلوه
ً
يـتــوقــف أوال عـنــد امل ــواط ــن الـصــابــر:
"امل ـح ــروم مــن أب ـســط حـقــوقــه بحياة
ك ــريـ ـم ــة وم ـ ــأك ـ ــل ومـ ـلـ ـب ــس وم ـس ـكــن
وس ــري ــر ف ــي املـسـتـشـفــى إذا م ــرض".
حتى الــوزيــر السابق شربل نحاس
ّ
يـكــاد يـفــكــر بــاالنـتـســاب إل ــى الـقــوات
ح ــن يـسـمــع ه ــذه ال ـلــوعــة العاطفية
ك ـل ـهــا .وع ـل ــى ن ـســق ري ـف ــي وس ــام ــي،
ي ـ ـسـ ــأل جـ ـعـ ـج ــع عـ ـ ــن الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدوى مــن
الرئيس وال ــوزراء والنواب إذا كانت
أصــوات ـهــم مـخـنــوقــة ،تجنبًا ملشكلة
في البلد .ويؤكد أن بعض امللفات ال
تتحمل أنـصــاف حـلــول ،مـشـيـرًا إلــى
اب ـت ــاء ال ــدول ــة بـعـطــب اسـتــراتـيـجــي
يتمثل بـ"فساد ما بعده فساد ينخر
ٍّ
كــل مفاصل الــدولــة" .وفــي تــن كامل

لـخـطــاب "ب ــدن ــا ن ـحــاســب" ه ــذه امل ــرة
يــأســف رئ ـيــس الـ ـق ــوات ألن "أك ـثـ ّ
ـريــة
ّ
ّ
األج ـهــزة الــرقــابـيــة معطلة ،وأكـثــريــة
ّ
ال ـق ـض ــاء مـ ـع ــط ــل" ،واعـ ـ ـ ـدًا ج ـم ـهــوره
بـ ــ"ح ــرب ب ــا هـ ـ ــوادة ع ـلــى ك ــل شــيء
اسمه فساد في لبنان".
ثـ ــاثـ ــي ري ـ ـفـ ــي ـ ـ ـ ـ سـ ــامـ ــي ـ ـ ـ ـ ج ـع ـجــع
يـتـقــاطـعــون ف ــي الـشـكــل م ــع "ب ـيــروت
مدينتي" طبعًا لكنهم فــي مضمون
حركتهم وخطابهم السياسي أقوى
ً
مــن ذل ــك بكثير .فـهــم أوال يسحبون
ب ـس ــاط م ـح ــارب ــة ال ـف ـس ــاد م ــن تـحــت
املـجـتـمــع امل ــدن ــي وب ـعــض املـنـظـمــات
الشبابية وبقايا الحراك .إال أن األهم
يكمن فــي محاصرتهم ثــانـيــا لتيار
املستقبل وتوجيه ضــربــات موجعة
له .فريفي يحصر لعبه حتى اآلن في
ملعب املستقبل؛ ال يعنيه املستائون
من النائب نجيب ميقاتي أو زميله
محمد الصفدي ،كل تركيزه ينصب
على اصطياد من يمكن اصطيادهم
من املؤيدين لتيار املستقبل حصرًا.
ول ـع ــل امل ـش ـهــد ال ـطــراب ـل ـســي مــزدحــم
فيما هــو ه ــادئ فــي الـبـقــاع الغربي
ويـمـكــن ال ـي ــوم رص ــد ري ـفــي يــؤســس
مجموعة تؤيده في كل بلدة تتألف
َ
م ــن نــاشــطــن أو ثــاثــة ســاب ـقــن في
ت ـ ـيـ ــار املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ،ف ـ ــي ظ ـ ــل خ ـش ـيــة
ال ـحــريــري الـكـبـيــرة مــن تــدخــل ريفي
ف ــي ان ـت ـخــابــات املـسـتـقـبــل الــداخـلـيــة
وخـ ــروج املـجـمــوعــات املــدعــومــة منه
ّ
االنتخابي
منتصرة فــي آخــر الـيــوم
بحكم امـتــاكــه امل ــال واملــاكـيـنــة فيما
ال ي ـم ـت ـل ــك م ـن ـس ــق تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل
أحمد الحريري ال هــذه وال تلك .أما
سامي الجميل فيهاجم دون هــوادة
سوكلني ومجلس اإلنـمــاء واإلعـمــار
وهما مؤسستان حريريتان في نظر
الــرأي العام الــذي ال يعلم أن غالبية
ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة تستفيد منهما.
بدوره "يلطش" جعجع حلفاء التيار
الوطني الحر لكنه يحرج الحريري
ً
أوال وأخـ ـيـ ـرًا ف ــي ب ـنــديــن وج ــودي ــن
بالنسبة إل ــى تـيــار املستقبل :األول
ه ــو ان ـت ـخ ــاب ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال عــون
رئ ـي ـســا ،وال ـثــانــي هــو اإلص ـ ــرار على
إقــرار قانون انتخابات جديد ،علمًا
أن قــانــون الستني هــو افـضــل قانون
بــالـنـسـبــة إل ــى ت ـي ــار املـسـتـقـبــل وأي
قانون آخر سينتقص حتمًا من كتلة
املستقبل النيابية.

مفاعيل االنـتـخــابــات الـبـلــديــة لــم تنتهِ
مـ ــع إع ـ ـ ــان ال ـن ـت ــائ ــج فـ ــي امل ـح ــاف ـظ ــات
اللبنانية .هو لم يكن مجرد استحقاق،
بالنسبة إلــى األشـخــاص الــذيــن قــرروا
مواجهة أحــزاب السلطة أو قــوى األمر
الواقع في مناطقهم .في بعض األحيان
ُ
كانت الئحة ،ما اصطلح على تسميته
«م ـج ـت ـم ـع ــا مـ ــدن ـ ـيـ ــا» ،ت ـ ـطـ ــرح نـفـسـهــا
كتجمع إنمائيُ ،
«مترفع» عن السياسة،
ُ
َّ
وكأن الجمع بني الجانبني أمر محرم.
ل ـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن تـ ـشـ ـكـ ـي ــل الئ ـ ـح ـ ــة «ب ـ ـي ـ ــروت
ّ
مدينتي» ،التي تحولت إلى بلدية ظل
للمجلس الـبـلــديــة ال ـحــالــيُ ،مستغربًا
في بيروت ،املدينة والعاصمة .اتساع
كــرة الثلج لتشمل مــدنــا أخ ــرى ،أوحــى
ّ
بـ ــأن ح ــراك ــا م ــن ن ــوع آخ ــر ب ــدأ يتبلور
فــي املجتمع« .الئـحــة اإلن ـمــاء .الالئحة
امل ـس ـت ـق ـل ــة لـ ـخ ــدم ــة زغـ ــرتـ ــا ـ ـ ـ إهـ ـ ـ ــدن»،
ن ـم ــوذج ــا .الئ ـح ــة غ ـيــر مـكـتـمـلــة ،تضم
 17عضوًا ق ــرروا فــي شهر آذار تنظيم
ال ـص ـف ــوف «مـ ــن أجـ ــل ت ـق ــدي ــم م ـش ــروع
إنمائي لزغرتا» ،كما صرحوا سابقًا.
لــم تكن معركتهم سهلة ،وهــم ُيـ َـعـ ّـدون
«خ ـ ــوارج» فــي مجتمع تـقـلـيــدي اعـتــاد
«تــألـيــه» زع ـمــاء الـبـيــوتــات السياسية.
النتيجة كانت أن حصل رئيس «الئحة
اإلن ـم ــاء» مـخــايــل الــدوي ـهــي عـلــى %٢٥
مــن األص ـ ــوات ( ٢٢٢٦صــوتــا مــن أصــل
 ٨٨٣٦مـقـتــرعــا)ُ ،
وم ـع ــدل الــائ ـحــة بلغ
قرابة ال ــ .%20هذا «الخرق» في زغرتا،
دفع أعضاء الالئحة واألشخاص الذين
ي ــدورون فــي فلكها إلــى االسـتـمــرار في
العمل.
تــوضــح عـضـ ًـو الئ ـحــة اإلن ـم ــاء مــاريـنــا
ّ
عريجي ،بداية ،أن «الئحة إنماء زغرتا
لــم تـكــن خ ـيــارًا بـلــديــا فـقــط .هــي هدفت
إلى التغيير على املستويات كافة .هذا
ه ــو خ ـيــار املـجـتـمــع امل ــدن ــي ف ــي زغــرتــا
ولـيــس ُمـجــرد انـقــاب نـفــذنــاه» .وحتى
لو كان األشخاص الحاكمون «جيدين،
ف ــإن الـنـظــام أصـبــح قــديـمــا» .لـيــس هــذا
ب ــال ـض ـب ــط مـ ــا ي ـق ــول ــه ع ـض ــو الــائ ـحــة
أنـطــوان يمني« .نحن كنا ناشطني في
امل ـج ـت ـمــع املـ ــدنـ ــي ،ق ــررن ــا أن ن ـخــوض
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة تـ ـح ــت ش ـع ــار
اإلن ـمــاء» .كــان على أس ــاس أن «تنتهي
مع انتهاء البلدية .ولكن ُبعد أن ُتكونت
املـجـمــوعــة ،أحـبـبـنــا أن نـكـمــل ون ـحــول
الالئحة إلــى جمعية ونـقــوم بمشاريع
إن ـم ــائ ـي ــة» .الـجـمـعـيــة غ ـيــر الـحـكــومـيــة
ستحمل اســم «زغــرتــا  ،»Forwardكما
ُ
تخبر عــريـجــي .أول املـشــاريــع سيكون
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ح ــرك ــة شـ ـب ــاب زغ ــرت ــا
ُ
الزاوية «التي تنظم سوقًا للتفاح ملدة
ثــاثــة أي ــام نـهــايــة األس ـب ــوع ال ـج ــاري».

وي ـ ـك ـ ـشـ ــف رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ــائ ـ ـحـ ــة م ـخ ــاي ــل
ـان سـتـقــوم به
الــدويـهــي عــن م ـشــروع ث ـ ٍ
جمعيته «مــؤس ـســة الـخـيــر واإلن ـم ــاء»
وهو افتتاح بيت ثقافي في زغرتا.
بـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ـل ــدي ــة،
استأنفت «الئحة اإلنماء» اجتماعاتها،
ّ
تتهيأ إلعالن «الهيكلية الجديدة
وهي
التي ستواكب املرحلة املقبلة وستنقسم
إلى ثالثة محاور» ،يقول دويهي .األول
«يـتـعـلـُـق بـمـتــابـعــة ن ـشــاطــات الـبـلــديــة،
ال ـت ــي نـ ـق ــدر أن ـه ــا ت ـضــم أف ـ ـ ــرادًا أفـضــل
مــن الــذيــن كــانــوا فــي الـعـهــود السابقة.
حاليًا سنعطيهم فترة ستة أشهر من
أج ــل أن ُي ـقــد ُمــوا بــرنــامـجــا بـمــا قــامــوا
بــه ،وإال فسنسائلهم» .املحور الثاني،
هــو «تكثيف الـنـشــاط اإلنـمــائــي وعمل
املـجـتـمــع امل ــدن ــي» .أم ــا امل ـح ــور الـثــالــث
فسياسي ،بعد أن «أبدى قرابة  %25من
الزغرتاويني رفضهم لــأداء السياسي
فــي ال ـق ـضــاء .ن ــدرس إمـكــانـيــة الـتـحــرك
على هــذا الصعيد ولــديـنــا اجتماعات
دائمة لهذه الغاية».
ه ــذا «ال ــرق ــم» ال ــذي يــدعــي دوي ـه ــي أنــه
ـاء» ،ينفيه
يتعاطف مــع «الئ ـحــة اإلن ـم ـ ُ
الـ ـف ــري ــق اآلخ ـ ـ ــر فـ ــي زغـ ــرتـ ــا امل ـ ـعـ ــارض
ّ
ل ـ ـهـ ــؤالء .تـ ـق ــول م ـ ـصـ ــادره إن «ه ـ ــؤالء
األشخاص يقومون بنشاطات عادية،
ول ـكــن ال نـشـعــر ب ــوج ــود كـتـلــة شعبية
تتعاطف مـعـهــم» .يـبــدو كــام املـصــادر
مـتــوقـعــا وه ــم يـتـحــدثــون عــن «خـصـ ٍـم»
تجرأ على منافستهم في مجتمع يضع
الزعيم بمرتبة عالية .توضح املصادر
ّ
أن «األسماء التي تشكلت منها الالئحة
ليست المـعــة فــي زغــرتــا ،على العكس
ً
مـثــا مــن حــركــة الــوعــي الـتــي تأسست
ف ـ ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات وض ـ ـمـ ــت أس ـ ـمـ ــاءً
م ـم ـيــزة م ـثــل ج ـبــور دوي ـه ــي وأن ـط ــوان

ستطلب «الئحة اإلنماء»
موعدًا من البلدية في
تشرين الثاني لعرض
ملف المخالفات عليها

ّ
تتهيأ «الئحة اإلنماء» إلعالن الهيكلية
الجديدة التي ستنقسم إلى  3محاور
(مروان طحطح)

ُ
دويـ ـه ــي» .ه ـنــاك نـقـطــة أي ـض ــا ،تسجل
َ
«ض ـ ّـد الـشـبــاب وهــي أنـهــم ال يــوجــدون
دائمًا في املنطقة ،والبعض منهم يدور
فــي فلك  14آذار» .أمــا نسبة األص ــوات
التي حصلوا عليها ،فسببها «وجــود
حـ ُـالــة رفــض للوضع الـقــائــم فــي زغرتا
ال ننكرها وأصوات اليسار التي ّ
صبت
في مصلحة الئحة اإلنماء .ولكن ليس
بسبب حالة خاصة ّ
كونوها».
ّ
يرد أحد الفاعلني في «الئحة اإلنماء»،
ال ــذي رف ــض اإلف ـصــاح عــن اس ـمــه ،على
ُ
«تـ ـهـ ـم ــة» أن ـه ــم م ـج ـمــوعــة م ــن األفـ ـ ــراد
الــذيــن يـ ــدورون فــي فـلــك فــريــق  14آذار
وليسوا ممثلني للمجتمع املدني ،كما
يقولون ،بالنفي« :أب ـدًا! نحن لسنا 14
وفي الوقت عينه لسنا  8آذار» .ولتأكيد
ذلك ،يقولون إنه «في الحقيقة ممثل 14
آذار رئ ـيــس حــركــة االس ـت ـقــال ميشال
مـ ـع ــوض زوجـ ـت ــه ع ـض ــو ف ــي الــائ ـحــة
الرابحة .نحن مجتمع مدني مستقل».
ا ُل ـت ــرش ــح إل ـ ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة
املقبلة لم ُيحسم بعد .ال يبدو املوقف
من هذا االستحقاق موحدًا بني أعضاء
«الئحة اإلنـمــاء» ،فلكل منهم مقاربته.
فيما يوحي كالم دويهي أن ّاألمــر غير
ُمستبعد ،يرى أنطوان يمني أنه «ليس
واضحًا إذا كانت ستجري االنتخابات
أو ال»ُ .يـ ـ ـح ـ ــاول ي ـم ــن ح ـص ــر ت ـحــرك
ه ــذه ال ـج ـمــاعــة بــال ـشــق اإلن ـم ــائ ــي .هل
ه ــذه وسـيـلــة لـعــدم اس ـت ـفــزاز الـعــائــات
التقليدية في زغرتا؟ ّ
يرد بأنه «واجهنا
فـ ــي ال ـب ـل ــدي ــة وال ُم ـش ـك ـل ــة ل ــدي ـن ــا فــي
ً
املواجهة مستقبال .إذا وجدنا أن العمل
الـسـيــاســي ُيـفـيــدنــا فـسـنـقــوم ب ــه .ولكن
ً
فعال األمور غير واضحة».
م ـن ـســق ال ـل ـج ـنــة واألس ـ ـتـ ــاذ ال ـجــام ـعــي
مـ ـيـ ـش ــال دوي ـ ـهـ ــي ُي ـ ـشـ ــدد أيـ ـض ــا عـلــى
الهوية اإلنمائية لالئحة ،دون أن ينفي
«درس الخيارات لالنتخابات النيابية،
إما ترشيح أحد الشبان أو الشابات أو
دعــم ترشيح أحــدهــم» ،قبل أن يوضح
أنهم ليسوا ضد «العائالت ولكن ّ
ضد
ن ـه ــج ع ـم ــل مـ ـع ــن» .هـ ــذا ال ـن ـه ــج ال ــذي
أنتج تركيبة بلدية قائمة على «فريق
غـ ـ ّي ــر م ـت ـج ــان ــس م ـح ـك ــوم ــن ب ـت ــواف ــق
هش ،والدليل على ذلك الخالفات التي
تـحـكــم ت ــوزي ــع ال ـل ـجــان داخـ ــل املـجـلــس
البلدي .هي بلدية تحاصص سياسي
وسيظهر ذلك في النيابة».
فـ ــي ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي ،أي ب ـع ــد مـ ــرور
ستة أشـهــر على االنـتـخــابــات البلدية،
«سنطلب مــوعـدًا مــن البلدية لنعرض
عليها امللفات التي قمنا بجمعها عن
عـمـلـهــا ،وه ــي ك ـث ـي ــرة» ،ي ـق ــول مـيـشــال
دويهي .السبب أنــه «ال نريد أن ننتقد
ملـجــرد االنـتـقــاد» ،اسـتـنــادًا إلــى مارينا
عــريـجــي .كــذلــك «م ــن غـيــر األخــاقــي أن
نرفع صوت االعتراض ولم ّ
تمر  3أشهر
ع ـلــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات» ،ي ــوض ــح أن ـط ــوان
يـ ـم ــن ،م ــؤكـ ـدًا أن «ال ـب ـل ــدي ــة بـلــديـتـنــا
ّ
ون ـح ــن ن ـك ــن ألع ـضــائ ـهــا ك ــل االح ـت ــرام
ونتمنى لهم النجاح ،ولكن لن نسمح
ُ
بأن ترتكب األخطاء مثلما كان يحصل
ســابـقــا» .ولـكــن ،ذلــك ال يمنع أن تكون
«الئـحــة اإلن ـمــاء» قــد تحركت فــي أمــور
بـسـيـطــة ،ك ــأن «ن ــوق ــف م ـش ــروع وضــع
ّ
محمية
م ــول ــدات كـهــربــاء عـلــى أطـ ــراف
حرش إهدن» ،أو االعتراض على تعرفة
ّ
والشح الــذي تعانيه
املولدات املرتفعة
إهدن على صعيد املياه.
ك ــل ذل ــك ال يـعـنــي أن هـ ــؤالء ُيـشـكـلــون
ّ
بـلــديــة ظ ــل ،بــالـنـسـبــة إل ــى ي ـمــن ،الـتــي
ّ
تــرى أن «الشعب هو الــذي اختار وهو
يتحمل ُمسؤولية قراره .نحن بإمكاننا
فقط أن نـقــدم مــاحـظــات ب ـنــاءة» .وفي
ّ
وقــت تقول فيه إن «قــرارنــا أن ال نكون
ّ
ب ـل ــدي ــة ظـ ـ ـ ــل» ،ي ــؤك ــد م ـي ـش ــال دوي ـه ــي
العكس .يبدو أن االنقسامات ال تطاول
الئحة «املحاصصة السياسية» فقط.
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مجتمع وإقتصاد
دراسة سيدخل الى سوق العمل حوالى  23ألف طالب عمل جديد سنويًا ،بينما لم تنتج هذه السوق إال ما بين
ّ
معديها
 12000و 15000وظيفة جديدة .هذه النتائج التي استندت اليها دراسة المركز األلماني  ،GIZدفعت
الى خالصة مفادها :إن الحل في لبنان يجب أن يتعاطى مع المشكلة البنيوية في سوق العمل ،وبالتالي يجب
أال يحصر اهتمامه بمسألة عدم التوافق بين المهارات المطلوبة والمتوافرة التي تطغى على النقاش

ّ
حل بنيويّ
دراسة  GIZعن سوق العمل :المطلوب
ناصر األمين
نـ ـش ــر امل ـ ــرك ـ ــز األملـ ـ ــانـ ـ ــي Deutsche
Gesellschaft für Internationale
 "Zusammenarbeit» GIZدراس ـ ــة
تحليلية حول سوق العمل اللبناني،
ّ
ت ـنــاولــت ال ـع ــوام ــل ال ـتــي ت ـشــكــل هــذا
السوق ً،واملشاكل التي يعاني منها،
إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـن ـتــائــج ال ـت ــي تنبثق
ع ــن بـنـيـتــه .تـشـيــر ال ــدراس ــة إل ــى ما
يتردد عن عدم التوافق بني املهارات
واملـ ــؤهـ ــات املـ ــوجـ ــودة لـ ــدى ال ـق ــوى
ال ـعــام ـلــة وبـ ــن ال ـط ـلــب ف ــي ال ـس ــوق.
واسـتـنــدت إلــى نتائج دراس ــة للبنك
ال ـ ــدول ـ ــي تـ ـب ـ ّـن أن ال ــوظ ــائ ــف ال ـتــي
يحتاج إليها السوق وتوجد صعوبة

ساهم القطاع
التجاري في إنتاج  %61من
الوظائف
في إيجاد من يشغلها في لبنان ،هي
وظائف الفنيني املهرة ،واملهندسني
واإلداري ــن .وذكــرت أن نسبة ّ
العمال
الذين لم يتخطوا التعليم االبتدائي
تبلغ نحو  ،%30بينما تصل نسبة
ّ
العمال الذين لديهم مستوى تعليم
ثانوي أو جامعي إلى  .%43أما بني
ّ
العمال املـهــرة ،فــإن  %43مــن النساء
ي ـح ـم ـلــن ش ـ ـهـ ــادات جــام ـ ًع ـيــة مـقــابــل
 %20مــن ال ــرج ــال .إض ــاف ــة إل ــى ذلــك،
فإن  %41من القوى العاملة يعملون
في وظائف ال تتوافق مع مجاالتهم

استغالل العمالة السورية
قالت دراسة  GIZإن نسبة البطالة
بــن الــاج ـئــن ال ـســوريــن الــرجــال
نحو  ،%30أمــا لــدى النساء فهي
 .%68وأشـ ـ ــارت إل ــى أن الــرجــال
يـحـصـلــون ع ـلــى  %68م ــن الـحــد
األدن ـ ــى ل ــأج ــور ،بـيـنـمــا تحصل
العامالت السوريات على .%42

الدراسية ،إذ يجدون أن التعليم في
ّ
بنيته الحالية قد يشكل عائقًا أمام
إيجاد وظيفة.
ال ت ـب ــدو م ـســألــة عـ ــدم ال ـت ــواف ــق بني
املـهــارات املطلوبة واملتوافرة مقنعة
ملـعـ ّـدي دراس ــة  ،GIZأو أنـهــا ال ّ
تقدم
ال ـشــرح الـكــافــي لـفـهــم ال ـعــوامــل التي
تــؤدي الــى زيــادة البطالة .لذلك ترى
الــدراســة أن املـســألــة تتعلق بنماذج
بـ ـع ــض ال ـ ـشـ ــركـ ــات لـ ـل ــرب ــح ال ـ ـتـ ــي ال
ت ـتــوافــق م ــع أجـ ــور ج ـيــدة لـعـ ّـمــالـهــا،
وتفضيل شــركــات أخــرى االستمرار
في البحث عن يد عاملة أرخص.

قطاعات قابلة للتطوير
ترى الدراسة أن قطاعات معينة في
لـبـنــان تـمـتـلــك قــابـلـيــة لـلـتـطــويــر من
أجل استيعاب نسبة أكبر من القوى
ال ـع ــام ـل ــة ،وهـ ـ ــي :ال ـق ـط ــاع الـ ــزراعـ ــي،
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء والـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارات ،املـ ـ ــواصـ ـ ــات
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـل ــوجـ ـسـ ـتـ ـي ــة ،ق ـط ــاع
املصارف والخدمات املالية ،السياحة
وال ـض ـي ــاف ــة ،ال ـص ـح ــة ،تـكـنــولــوجـيــا
امل ـع ـلــومــات واالت ـ ـصـ ــاالت واإلعـ ـ ــام،
املـ ــوضـ ــة واملـ ـ ـج ـ ــوه ـ ــرات ،ال ـص ـن ــاع ــة
الخضراء والطاقة املتجددة ،وإعادة
ت ــدوي ــر الـ ـنـ ـف ــاي ــات .وت ـش ـي ــر دراس ـ ــة
« »GIZال ـ ـ ــى أن ه ـ ـ ــذه الـ ـقـ ـط ــاع ــات
مسؤولة عن  %50من الناتج املحلي
اإلجـمــالــي ،وتــوظــف حاليًا  %50من
القوى العاملة ،وهي قابلة لتوظيف
نسبة أكبر كونها قطاعات متطلبة.
أهمية الشركات
تـشــدد الــدراســة على
ّ
ال ـص ـغ ـي ــرة ،إذ إن ـه ــا ت ـم ــث ــل  %90مــن
ّ
املسجلة ،وتؤثر على حياة
الشركات
ن ـصــف امل ــوظ ـف ــن املـ ـص ــرح ع ـن ـهــم فــي
لـبـنــان .وأش ــارت إلــى أنــه فــي ظــل عدم
وجـ ــود ح ــواف ــز مـخـصـصــة لـلـشــركــات
ال ـص ـغ ـي ــرة واملـ ـت ــوسـ ـط ــة ،ن ـش ــأ س ــوق
عمل غير نظامي .كذلك ألقت الدراسة
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى أن األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن
يـهــدفــون إل ــى إن ـشــاء شــركــات مــن هــذا
ال ـن ــوع ف ــي ل ـب ـنــان غــال ـبــا م ــا يـكــونــون
أشـخــاصــا لــم يـجــدوا فــي ســوق العمل
وظــائــف تناسبهم ،ولـيـســوا أصحاب
مبادرات مبتكرة أو جديدة ،خاصة أن
هذه املشاريع ليست مربحة جدًا عادة.

فرص العمل المتاحة

ت ـع ــرض ال ــدراس ــة م ــا تــوص ـلــت إلـيــه
م ـصــادرعــدة لـتـقــديــر نـسـبــة البطالة
فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،إال أنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـ ـق ـ ـ ّـر س ـل ـفــا

القطاعات ذات اإلنتاجية الضعيفة تؤمن الوظائف لـ %35من ّ
العمال و %61من العاملين لحسابهم الخاص (هيثم الموسوي)

ب ـع ــدم وجـ ــود أرق ـ ــام دق ـي ـق ــة .تعكس
التقديرات املتاحة ارتفاعًا في ّ
املعدل
من  %6.2بني عامي  2011و 2013الى
 %6.4فــي عــام  ،2014بحسب البنك
الـ ــدولـ ــي ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ن ـس ـبــة الـبـطــالــة
لدى املتخرجني من الجامعات تصل

ّ
متخرجي
إلى  ،%36.1و %21.8لدى
الثانوية.
تذكر الدراسة أن أغلب فرص العمل،
التي أنتجت في العقد املاضي ،كانت
ف ــي ق ـطــاعــات ال ـت ـج ــارة ،وال ـخــدمــات،
وال ـب ـنــاء .فـبــن  2004و ،2009ساهم

ال ـق ـط ــاع ال ـت ـج ــاري ف ــي إنـ ـت ــاج %61
من الوظائف ،أمــا الخدمات والبناء
فــأنـتـجــا  %33و %10م ــن الــوظــائــف
على التوالي .وبحسب البنك الدولي،
ت ــؤم ــن ال ـق ـط ــاع ــات ذات اإلن ـت ــاج ـي ــة
العالية الوظائف ل ــ %14مــن ّ
العمال

تقرير

 50مليون طفل في العالم «اقتلعوا من جذورهم»
ّ
قدرت منظمة األمم املتحدة للطفولة
(يونيسف) أن نحو  50مليون طفل
تم "اقتالعهم من جذورهم" في أنحاء
ال ـع ــال ــم ،ب ـعــدمــا أج ـبــرت ـهــم ال ـح ــروب
والـعـنــف واالض ـط ـهــاد عـلــى مـغــادرة
بيوتهم وحتى أوطانهم .وقالت إنه
فــي نـهــايــة ع ــام  2015ك ــان ه ـنــاك 31
مليونًا مــن ه ــؤالء األط ـفــال الجـئــن،
و 17مليونًا نازحني داخل بلدانهم.
وأشـ ـ ـ ــارت امل ـن ـظ ـمــة إلـ ــى أن "ال ـك ـث ـيــر
مــن ه ــؤالء االطـفــال معرضون لسوء
املـعــامـلــة واالح ـت ـج ــاز بـشـكــل خــاص
ألنهم ال يحملون وثائق ،ووضعهم
ال ـق ــان ــون ــي غ ـي ــر مـ ــؤكـ ــد ،وال يــوجــد
ّ
تتبع ورصــد منظم لحالتهم ـ ـ إنهم
يواجهون مصيرهم وحدهم" .وقالت
إن املزيد من االطفال يعبرون الحدود
بمفردهم ،إذ تقدم أكثر من مئة ألف

قاصر بدون عائالتهم طلبات لجوء
فــي  78بـلـدًا السنة املــاضـيــة ،بــزيــادة
ثالث مرات عن أعداد سنة .2014
ولـفـتــت "يــونـيـســف" إل ــى أن األط ـفــال
باتوا يمثلون نسبة كبيرة من طالبي
اللجوء خارج بلدانهم االصلية .ففي
حني يمثل األطفال نحو ثلث سكان
العالم ،فهم يشكلون ما يقارب نصف
مجموع الالجئني.
فـ ــي عـ ـ ــام  2015كـ ـ ــان نـ ـح ــو  45فــي
امل ـئــة م ــن جـمـيــع األط ـف ــال الــاجـئــن
ت ـحــت ح ـمــايــة امل ـفــوض ـيــة ال ـســامـيــة
ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة ل ـش ــؤون الــاج ـئــن،
من سوريا وأفغانستان .وأمام هذا
ال ــوض ــع ،دع ــت املـنـظـمــة إل ــى حماية
األطـفــال الــاجـئــن واملـهــاجــريــن ،وال
س ـي ـم ــا األط ـ ـفـ ــال غ ـي ــر امل ـص ــاح ـب ــن،
م ــن االسـ ـتـ ـغ ــال والـ ـعـ ـن ــف ،وإنـ ـه ــاء

الكثير من هؤالء
االطفال معرضون
لسوء المعاملة
واالحتجاز

اح ـت ـج ــاز األط ـ ـفـ ــال ال ــذي ــن يـطـلـبــون
اللجوء أو الهجرة مــن خــال تقديم
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـ ـبـ ــدائـ ــل ال ـع ـم ـل ـيــة،
وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى تـ ـم ــاس ــك األس ـ ـ ــرة
بــاعـتـبــارهــا أفـضــل وسـيـلــة لحماية

األط ـفــال ومـنـحـهــم وضـعــا قــانــونـيــا.
وطالبت أيضًا باإلبقاء على جميع
األط ـف ــال الــاجـئــن وامل ـهــاجــريــن في
سـلــك الـتـعـلــم ،وإتــاحــة الـفــرصــة لهم
لـ ـلـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى خ ـ ــدم ـ ــات ن ــوع ـي ــة
ص ـ ـح ـ ـيـ ــة وغ ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا ،إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ــى
ال ـض ـغ ــط الت ـ ـخـ ــاذ الـ ـت ــدابـ ـي ــر ب ـشــأن
األسباب الكامنة وراء موجات تدفق
ال ــاجـ ـئ ــن وامل ـ ـهـ ــاجـ ــريـ ــن ،وت ـع ــزي ــز
الـتــدابـيــر ملكافحة كــراهـيــة األجــانــب
والتمييز ضدهم وتهميشهم.
م ــن امل ـف ـت ــرض أن تـسـتـضـيــف األم ــم
املـ ـتـ ـح ــدة ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة أيـ ـ ـلـ ـ ــول ،عـلــى
هــامــش جمعيتها الـعــامــة السنوية،
َ
اجتماعي قمة حيال مسألة الهجرة.
وقـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب مـ ــديـ ــر م ـن ـظ ـم ــة األم ـ ــم
املتحدة للطفولة ،جاسنت فورسايث،
إن "ي ــون ـي ـس ـي ــف ت ــأم ــل ب ــال ـت ــزام ــات

واضحة وتدابير عملية" ،مثل "بدائل
احتجاز األط ـفــال" ،وحـلــول "للحفاظ
على تماسك األسر" ،وضمان حصول
األط ـ ـفـ ــال امل ـه ــاج ــري ــن ع ـل ــى الـتـعـلـيــم
والـصـحــة .وأش ــار فــورســايــث أيـضــا،
خالل مؤتمر صحافي في نيويورك،
إلى أن "تقاسم العبء" في استضافة
الــاجـئــن واملـهــاجــريــن "غـيــر ع ــادل"،
ألن ــه يعتمد فــي الـغــالــب عـلــى ال ــدول
املـ ـ ـج ـ ــاورة م ـث ــل ل ـب ـن ــان واالردن أو
ت ــركـ ـي ــا ف ـ ــي ال ـ ـحـ ــالـ ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة أو
األكثر فقرًا مثل جمهورية الكونغو
الديموقراطية وباكستان وإثيوبيا.
وقال إن اللقاءات الدولية املقبلة "غير
كافية لحل املشكلة (لكنها) حاسمة.
ّ
إنها فرصة لحث العالم على معالجة
هذه األزمة".
(األخبار)
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مجتمع وإقتصاد

ماركس ضد سبنسر

العمالة السورية لمرة أخيرة
غسان ديبة
«كانت الحقول مليئة والجياع يمشون على الطرقات»
جون ستاينبك في عناقيد الغضب

و %3م ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــن ل ـح ـس ــاب ـه ــم
ال ـخــاص ،فــي حــن تــؤمــن القطاعات
ذات االن ـتــاج ـيــة الـضـعـيـفــة (ت ـج ــارة
الجملة والتجزئة ،تصليح السيارات،
خدمات السكن ،والخدمات الغذائية،
وال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــارات) الـ ـ ــوظـ ـ ــائـ ـ ــف لـ ـ ـ ـ ــ%35
مـ ــن ال ـ ـعـ ـ ّـمـ ــال و %61مـ ــن ال ـع ــام ـل ــن
لحسابهم الخاص .وبحسب منظمة
ال ـت ـع ــاون وال ـت ـن ـم ـيــة ( ،)OECDفــإن
ه ــذه الــوظــائــف ال تقتصر عـلــى غير
امل ـت ـع ـل ـم ــن فـ ـق ــط ،بـ ــل إنـ ـه ــا تــوظــف
مـتـخــرجــن جــامـعـيــن أي ـضــا لغياب
الــوظــائــف فــي م ـجــاالت تخصصهم.
ول ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،ي ـ ـتـ ــأثـ ــر امل ـ ـت ـ ـخـ ــرجـ ــون مــن
الجامعات أيضًا بغياب فرص العمل
الجيدة ،وتدني األج ــور ،وانخفاض
ّ
ال ـعــائــد م ــن االس ـت ـث ـمــار ف ــي الـتـعــلــم.
كــذلــك تـشـيــر دراسـ ــة  GIZإل ــى أن ما
بني  %20و %25من السكان العاملني
ف ــي ل ـب ـنــان ي ـع ـت ـمــدون ع ـلــى الـقـطــاع
الزراعي لتأمني كلفة معيشتهم.

الحاجة الى الوظائف
تـظـهــر االرق ـ ــام ال ـتــي اسـتـنــدت إليها
الدراسة ارتفاعًا في مشاركة املقيمني
ف ــي ل ـب ـنــان ف ــي س ــوق ال ـع ـم ــل ،إال أن
ه ـ ــذا االرتـ ـ ـف ـ ــاع لـ ــم ي ـط ــل م ـت ـخـ ّـرجــي
الـجــامـعــات .وتـتـســاءل الــدراســة ّ
عما
إذا كان ذلك نتيجة نموذج «صناعة
ال ـه ـج ــرة» الـلـبـنــانــي أم نـتـيـجــة عــدم
وج ــود حــوافــز للمشاركة فــي القوى
العاملة .قــد يكون األمــر خليطًا بني
ً
االث ـن ــن ،ف ـضــا عــن أن س ــوق العمل
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ب ـك ــل ب ـس ــاط ــة ،ال تـنـتــج
وظــائــف كــافـيــة؛ فـخــال العقد املقبل
س ـيــدخــل الـ ــى سـ ــوق ال ـع ـمــل حــوالــى
 23أل ــف طــالــب عـمــل جــديــد سـنــويــا،
بينما لــم تـنـتــج س ــوق الـعـمــل إال ما
بــن  12000و 15000وظيفة جديدة
خالل العشر سنوات املاضية .وتلفت
الـ ــدراسـ ــة الـ ــى أن األخـ ـ ــذ بـتـطـلـعــات
النساء للدخول الــى الـقــوى العاملة
يتطلب خلق وظائف أكثر.
ت ـخ ـلــص دراسـ ـ ــة  GIZالـ ــى أن الـحــل
فـ ــي ل ـب ـن ــان ي ـج ــب أن ي ـت ـع ــاط ــى مــع
املشكلة البنيوية فــي س ــوق العمل،
وال ـعــوامــل الـتــي ت ــؤدي إل ــى االتـجــاه
الـقــائــم حــالـيــا فــي خـلــق الـبـطــالــة ،إذ
ال يمكن أن تقتصر الطروحات على
ضـبــط ال ـســوق لتتماشى مــع اتـجــاه
ّ
االقتصاد الكلي.

ثالثًا ،وحسب الهرم العمري لالجئني في لبنان ،فإن األكثرية
هي من فئات عمرية صغيرة أو كبيرة ال تشارك في سوق
ُ
راوح أعمارهم
العمل .فاليد العاملة املحتملة من الرجال (الذين ت ِ
بني  18عامًا و 59عامًا) تشكل  20في املئة من الالجئني أي
نحو  200,000شخص .ونظرًا إلى أن ّ
معدل مشاركتهم في

أمران يدفعان الى إعادة النقاش حول العمالة السورية .األول ،ســوق العمل يبلغ  70فــي املـئــة ،فــإن عــدد الــرجــال السوريني
دعــوة الرابطة املــارونـيــة الــى مؤتمر "الـنــازحــون الـســوريــون ...الناشطني اقتصاديًا يصل إلى  140,000عامل .في الوقت
طريق العودة" ،الذي يعقد هذا األسبوع؛ والثاني ،تظاهرة أول نفسه ،يبلغ مـعـ ّـدل البطالة بينهم  20فــي املـئــة ،مــا يعني أن
أيلول التي دعا إليها اللقاء النقابي التشاوري الشعبي .في  112,000عامل فقط يعملون وهم بشكل رئيسي في القطاع
دعــوة املؤتمر ،هناك تحذير من األخـطــار الــذي يمثلها بقاء غير الرسمي ،إذ يعمل  23في املئة فقط من إجمالي السوريني
النازحني على املستويات الديموغرافية واالقتصادية واألمنية .العاملني في وظيفة براتب شهري ،فيما يعمل  60في املئة
تحمل بأجر يومي أو على الساعة .ويصل ّ
أمــا فــي تظاهرة أول أيـلــول ،فقد علت أص ــوات عــديــدة ّ
معدل املشاركة في اليد
العمال السوريني مسؤولية البطالة واألزمة االقتصادية.
العاملة لدى اإلناث ،الالتي يصل عددهن إلى  250,000امرأة،
كانت الطلقة األولى في هذه الحملة ،تقرير البنك الدولي عام إلى  19في املئة ،وبلغ ّ
معدل البطالة في صفوفهن  68في املئة،
ً
 ،2013وهو كان
استثناء في سوئه ،إذ درج البنك أخيرًا على ما يعني أن العدد اإلجمالي ملجمل السوريني العاملني يصل
إصــدار تقارير ممتازة حــول االقتصاد اللبناني .وكــان هذا إل ــى  130,000شـخــص ،وه ــو أق ــل بكثير مــن مـئــات اآلالف
هو التقرير ،الذي عمم كلفة املليارات الشهيرة التي أصبحت املزعومة التي تصور أنها تجتاح وظائف اللبنانيني! وهنا
تتكرر في كل مناسبة ومقابلة حول الوضع السوري ،كما فقط يمكن التفكير بمقارنة هــذا الـعــدد مــع عــدد السوريني
عمم أساطير ارتفاع البطالة بأرقام خيالية وهبوط  170ألف الذين عملوا خالل الفورة التي شهدها قطاع البناء في الفترة
لبناني جديد الى غياهب الفقر؛ وكأن اللجوء السوري أحدث مــا بــن  2007و 2011أو مــا كــان يـشــاع عــن نصف مليون
"كسادًا عظيمًا" في لبنان .وهذه الحسابات كانت بأكثريتها سوري يعملون في فترة التسعينيات.
ح ـ ـسـ ــاب ـ ـيـ ــة ول ـ ـي ـ ـسـ ــت اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
رابـعــا ،يعمل العمال الـســوريــون في
وتستعمل أكثريتها عمليات الجمع
قطاعات كانوا يعملون فيها تقليديًا
وال ـطــرح و/أو نـمــاذج نيوكالسيكية
في الفترة التي سبقت األزمــة ،وهي
غـ ـي ــر صـ ـحـ ـيـ ـح ــة .ث ـ ــم أت ـ ـ ــت الح ـق ــا
تحديدًا :البناء ( 48في املئة) والزراعة
نـظــريــة "االس ـت ـبــدال" الــرائـجــة
والـتـن ـظـي ـفــات وال ـخ ــدم ــات البسيطة
حاليًا ،العدد اإلجمالي لمجمل
وه ــي أن الـعـمــالــة الـســوريــة تستبدل
األخ ــرى .وهــذه القطاعات ال يسعى
ً
العمالة اللبنانية بشكل كبير .وهذه السوريين العاملين يصل
أصال الكثير من اللبنانيني الى العمل
النظرية تتبع نفس منطق اقتصاد
بها ،وتشهد شحًا في العمالة ،تغطيه
إلى  130,000شخص
جانب العرض من حيث تأثر الكمية
عادة العمالة األجنبية.
بالسعر (السوريني يطلبون أجرًا أقل
خامسًا ،إن تركز الالجئني السوريني
فيتم استبدال اللبنانيني بهم) ،وهي
ف ــي مـنــاطــق ذات حـصــة منخفضة
ت ـبــدو لـلــوهـلــة األولـ ــى مـنـطـقـيــة ج ـدًا،
من النشاط االقتصادي في لبنان،
وهنا في األصــل مقتلها ،والــذي أدى تطبيقها في الواليات يعني أن مركزي الثقل االقتصادي ،أي بيروت وجبل لبنان،
املتحدة فــي أوائ ــل الثمانينيات (عبر خفض الضرائب على لم يجذبا اليد العاملة السورية .أما في مناطق اللجوء ،فقد
ً
األرب ـ ــاح لـكــي يــزيــد االس ـت ـث ـمــار م ــن قـبــل الــرأس ـمــال ـيــن) الــى كان للجوء أثر في تحريك العجلة االقتصادية املتعثرة أصال.
تبيان عــدم صحتها .فالنماذج التي استعملت لدعم
نظرية فظهرت مؤسسات جديدة أسسها لبنانيون وسوريون بغية
ً
االس ـت ـب ــدال أي ـض ــا ه ــي ن ـيــوكــاس ـي ـك ـيــة ،وال تـمـثــل تـمـثـيــا تلبية الطلب الجديد الناجم عن تدفق الالجئني السوريني ،ما
صحيحًا ديـنــامـيـكـيــات االق ـت ـصــاد ومــركــزيــة الـطـلــب الكلي
ّأدى أيضًا إلى استحداث فرص عمل جديدة.
ووجود االقتصاد في حاالت التوازن مع البطالة.
سادسًا ،كان أثر الالجئني السوريني في لبنان إيجابيًا على
باإلضافة الى ذلــك ،سأطرح بعض النقاط التي تلقي بظالل الطلب الكلي ونمو األعمال بسبب النفقات اإلضافية الناجمة
إضافية على ما يستنتج هنا أو هناك حول تأثيرات العمال عن تدفق املعونات األجنبية .وإن ًاألثر املضاعف يراوح بني
السوريني على االقتصاد اللبناني:
 1.6و 2.13وه ــو أث ــر مـهــم مـقــارنــة مــع ت ـجــارب دول أخــرى
ً
أوال ،وقبل تحليل العمالة السورية ال بــد مــن التأكيد للمرة وتـقــديــرات املـضــاعــف عمومًا (املـضــاعــف يقيس بكم يزيد
األلف أن عدد الالجئني السوريني الى لبنان يبلغ فقط مليون الناتج املحلي لكل دوالر من اإلنفاق الزائد).
س ــوري ال مـلـيــونــن وال مـلـيــون ون ـصــف مـلـيــون كـمــا تــردد كال ،لم ينتج اللجوء "كسادًا عظيمًا" ،وإن كان هذا ما يعتقده
ً
ً
األكثرية.
البعض ،وبالتأكيد أيضًا لن ينتج هــذا الكساد عمال نبيال
ثانيًا ،إن تدفق الجئني الــى دولــة معينة ال يعني بالضرورة مثل "عناقيد الغضب"؛ ألن في هذه األوهــام ضحالة فكرية
تأثيرًا سلبيًا .فهناك دراســات أكاديمية علمية حول اللجوء يـسـتـعـمـلـهــا ال ـب ـعــض ف ــي حـمـلـتــه الـعـنـصــريــة وف ــي حــروبــه
السوري أظهرت عــدم وجــود تأثير كبير على ســوق العمل السياسية الـصـغـيــرة ،والـبـعــض اآلخ ــر يــرددهــا للتسلية أو
فــي األردن .وإن تــدفــق الــاجـئــن الــى املـنــاطــق التركية يؤثر إليجاد كبش محرقة .لكن الخطورة أن تمتد هذه األوهام الى
بشكل رئيسي على العمالة غير الرسمية مــن دون تأثير فقراء وعمال لبنان ألن هناك من يريد أن يستعملهم وقودًا
ً
على مستويات األجــور ،باإلضافة إلى خفض أسعار السلع فــي ح ــروب مـتـعــددة ،ب ــدال مــن أن تـكــون حربهم إلنـهــاء هذا
االستهالكية التي يتم إنتاجها في القطاع غير الرسمي في النظام املتخلف الذي يومًا بعد يوم يزداد تخلفًا وعنصرية،
هذه االقتصادات.
وهو ما تفعله األنظمة عادة في طريقها الى الهاوية.
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اخبار

قطاع النقل يضرب في
 21الجاري

أعلنت ات ـحــادات ونـقــابــات قـطــاع النقل البري
اإلض ـ ــراب ف ــي  21أي ـل ــول ،وتـنـفـيــذ مـسـيــرات
س ـ ّـي ــارة م ــن ال ـك ــوال والـ ـ ــدورة بــات ـجــاه ري ــاض
ال ـص ـلــح ،داع ـي ــة االتـ ـح ــاد ال ـع ـمــالــي ال ـع ــام إلــى
قـيــادة هــذا التحرك .وطلب ممثلو االتـحــادات
مــن رئـيــس االت ـحــاد العمالي الـعــام فــي نهاية
اجتماعهم ،في لقاء عقدوه معه أمس ،التفاعل
مــع اإلض ـ ــراب واالع ـت ـصــام وتــوس ـيــع الــدعــوة
لتشمل قطاعات أخرى داخل االتحاد .غصن
ق ــال ل ــ«األخ ـب ــار» إن ق ـيــادة االت ـح ــاد هــي في
صلب التحرك ،في حني أن توسيعه ليشمل
السلة الضريبية املتكاملة ال يزال قيد النقاش.
االت ـح ــادات أك ــدت «موقفها الــداعــي الــى إلغاء
الصفقة املتعلقة بتلزيم املعاينة امليكانيكية،
وإع ــادة هــذا املرفق العام إلــى كنف الــدولــة ،إذ
ال يمكن القبول باستمرار منظومة الفساد
وجني األرب ــاح ملصلحة أشـخــاص وشركات
عـلــى ح ـســاب املـ ــال ال ـع ــام وال ـخــزي ـنــة وف ــرض
الخوات واألتــاوات وتسخير الدولة وأجهزتها
ملصلحة أش ـخ ــاص» .وت ـقــرر عـقــد جمعيات
عمومية فــي املناطق كافة تحضيرًا إلنجاح
التظاهرات.

تصحيح مؤشر بنك بيبلوس

ورد في زاوية "مؤشر" ،في عدد أمسhttp://( ،
،)264427/www.al-akhbar.com/node
تـحــت ع ـن ــوان "م ــؤش ــر بـنــك بـيـبـلــوس للطلب
ً
ال ـع ـق ــاري :أدنـ ــى م ـس ـتــوى م ـنــذ  36ف ـص ــا"،
خطأ غير مقصود ،يفيد بتسجيل املؤشر
ً
أدنــى مستوى لــه منذ  36فـصــا .فــي الــواقــع،
ّ
يسجل املــؤشــر أدنــى مستوى لــه منذ 36
لــم
ً
ّ
فـصــا ،بــل شكلت نتائجه ال ـقــراءة الفصلية
ً
السابعة األدنى له في  36فصال.

سوكلين:
مجلس اإلعمار هو المسؤول

تعليقًا على التقرير املـنـشــور فــي "األخ ـبــار"
ت ـحــت عـ ـن ــوان "عـ ـ ــودة م ـك ـ ّـب ال ـكــرن ـت ـي ـنــا :هل
تفضي املفاوضات إلى حــل؟" ،الذي ورد فيه
أن "شركة سوكلني ُتضع كميات من النفايات
وال ــردم أكـبــر مــن امل ّتفق عليها بحجة الركن
املــؤقــت ،و ُهــو مــا ُيقلص الـقــدرة االستيعابية
ل ـل ـم ـط ـمــر امل ـ ـقـ ـ ّـر ع ـل ــى م ـ ــدى أربـ ـ ــع سـ ـن ــوات"،
أوض ـح ــت شــرك ـتــا ســوك ـلــن وس ــوك ــوم ــي أن
"لـيــس لهما أي صــاحـ ّـيــة فــي تحديد املــواقــع
ّ
وكميات النفايات املنقولة اليها ،فقرار توزيع
النفايات التي تخرج من ّمعامل الفرز واملعالجة
الــى مــواقــع التخزين املــؤقــت املـحــددة مــن قبل
ّ
السلطات اللبنانية ،إنما يعود ملجلس اإلنماء
ّ
واإلعمار ،ووفقًا لتعليماته التي تنفذها شركة
سوكومي تحت إشراف ومراقبة مستشاري
املجلس املذكور".
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تحقيق

عون« :إن طالبي
يد البنت كثر وأيًا
منهم لم يدفع
مهرها بعد» (هيثم
الموسوي)

«السوبر ماركت»
مصابة بعوارض
«كارفور»
منذ عام  ،2013تضرب
سوق السوبر ماركت في لبنان ما
يمكن تسميته عوارض «كارفور».
يتنافس على هذه السوق عدد
محدود من العالمات التجارية.
يسعى «كارفور» ،الذي يمتلك
فرعًا واحدًا في «سيتي سنتر» ،إلى
ّ
التوسع والفوز بحصة أكبر من
السوق ،وهو فاوض ،بالفعل،
لشراء شبكة فروع قائمة ،ما
أطلق العنان للشائعات عن
احتمال التوصل إلى اتفاق،
طالت « ،»TSCثم «سبينس» ،وأخيرًا
«شركوتييه عون»

محمد وهبة
عـ ـن ــدم ــا افـ ـتـ ـتـ ـح ــت شـ ــركـ ــة «م ــاج ــد
الـفـطـيــم هــايـبــر مــارك ـتــس» أول فــرع
لـ «كارفور» في لبنان ،في منتصف
ع ــام  ،2013انـطـلـقــت مـنــافـســة ح ـ ّ
ـادة
ب ـ ــن "ال ـ ـسـ ــوبـ ــر م ـ ــارك ـ ــت" ال ـك ـب ـي ــرة.
ال ـ ـخـ ــوف مـ ــن ق ـ ـ ــدرات ه ـ ــذا "الـ ــوافـ ــد"
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،ذات األصـ ـ ـ ــل ال ـف ــرن ـس ــي
والـ ــرأس ـ ـمـ ــالّ اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي ،ونـ ـم ــوذج
أعـ ـم ــال ــه ،ح ــف ــز ال ـج ـم ـي ــع ع ـل ــى ت ــرك
الـ ـنـ ـم ــاذج "املـ ـح ــافـ ـظ ــة" الـ ـت ــي قــامــت
عليها السوق.
قـبــل «ك ــارف ــور» ،ك ــان الـتـنــافــس بني
ال ـ ـسـ ــوبـ ــر م ـ ــارك ـ ــت ي ـ ـكـ ــاد ي ـن ـح ـصــر
ب ـم ـمــارســة ال ـض ـغــوط ع ـلــى مـ ـ ّ
ـوردي
الـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــع ل ـ ـل ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـ ـل ـ ــى مـ ــوقـ ــع
األف ـض ـل ـيــة بــامل ـقــارنــة م ــع اآلخ ــري ــن،
بـ ـه ــدف ت ـح ـق ـيــق م ـك ــاس ــب يـ ّ
ـؤم ـن ـهــا
هـ ـ ــذا امل ـ ــوق ـ ــع .أب ـ ـ ــرز هـ ـ ــذه امل ـك ــاس ــب
ال ـت ـس ـه ـيــات ب ــدف ــع ث ـم ــن ال ـب ـضــائــع
امل ـ ـ ــوردة ،إذ ك ــان ــت تـتـيــح ألص ـحــاب
ال ـســوبــر م ــارك ــت اس ـت ـع ـمــال سـيــولــة
ً
املـ ــورديـ ــن ف ــي رأس م ــال ـه ــم ،ف ـضــا
عـ ــن إج ـ ـبـ ــار امل ـ ــوردي ـ ــن ع ـل ــى زي ـ ــادة
سـ ـق ــف الـ ــدعـ ــايـ ــة والـ ـتـ ـس ــوي ــق عـلــى
رفــوف الـســوبــر مــاركــت ...أمــا الـيــوم،
وبعد دخــول «كــارفــور» على الخط،
ً
فـقــد تـغـ ّـيــرت ال ـقــواعــد قـلـيــا ،إذ بــدا

املتجر الفرنسي قادرًا على اجتذاب
املوردين ملصلحته ،وبالتالي اعتمد
سياسة تقوم على خفض األسعار
وتـ ـق ــدي ــم الـ ـ ـع ـ ــروض لـ ـج ــذب امل ــزي ــد
م ــن ال ــزب ــائ ــن .بـلـغــت ه ــذه الـسـيــاســة
حـ ّـدًا دفـعــت بعض أصـحــاب وكــاالت
األدوات امل ـن ــزل ـي ــة ال ـح ـص ــري ــة ال ــى
ال ـش ـك ــوى م ــن األس ـ ـعـ ــار امل ـع ــروض ــة
لـ ـلـ ـسـ ـل ــع واألدوات الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة
املـبـيـعــة فــي «ك ــارف ــور» ...يـقــول أحــد
أصحاب السوبر ماركت في لبنان،
إن «س ـي ــاس ــة كـ ــارفـ ــور الـتـســويـقـيــة
تـضــايــق اآلخ ــري ــن .هــو يملك م ــوارد
م ــالـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وي ـ ـبـ ــدو أن ال ــرب ــح
والـ ـخـ ـس ــارة ال ي ـه ـمــانــه ع ـل ــى امل ــدى
القصير ،بل ّ
يهمه خلق والء ات عند

ّ
الــزبــائــن تجعله ق ــادرًا على التحكم
بالسوق».
ب ـل ـغ ــة ال ـ ـسـ ــوق ،يـ ـض ــرب «كـ ــارفـ ــور»
ت ـ ـحـ ــت ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزام ،وال يـ ـهـ ـم ــه س ـعــر

يسعى {سبينيس» منذ
فترة طويلة للخروج
من السوق اللبنانية

ال ـك ـل ـفــة ،ب ــل األهـ ــم يـكـمــن ف ــي ســرعــة
تصريف البضائع واالسـتـفــادة من
مـبـيـعــات سـلــع عـلــى ح ـســاب أخ ــرى.
هـكــذا حفر «ك ــارف ــور» لنفسه مكانًا
أســاس ـيــا ف ــي الـ ـس ــوق ،وس ــرع ــان ما
استحوذ على ّ
حصة سوقية مهمة
م ــن م ـب ـي ـع ــات ال ـس ــوب ــر م ــارك ــت فــي
لبنان قياسًا على فرعه الوحيد في
امل ـجـ ّـمــع ال ـت ـج ــاري «س ـي ـتــي سـنـتــر»
ف ــي ال ـح ــازم ـي ــة .مـشـكـلـتــه الــوح ـيــدة
أنــه كــان محصورًا باملكان .صحيح
أن مــوق ـعــه ي ـع ـ ّـد ج ـ ّـيـ ـدًا السـتـقـطــاب
الــزبــائــن مــن وجـهــات مختلفة ،فهو
ع ـلــى م ـســافــة قــري ـبــة م ــن الـضــاحـيــة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة مل ــديـ ـن ــة ب ـ ـيـ ــروت ح ـيــث
ال ــوزن االسـتـهــاكــي «مـعـتـبــر» ،وهو

مؤشر

الفرز والمعالجة :سعر «سوكلين» أعلى بأربعة أضعاف
هديل فرفور
نحو  72دوالرًا أميركيًا على كل طن نفايات،
هــو ال ـفــارق بــن السعر ال ــذي كــانــت تتقاضاه
والسعر الذي فازت به شركة
شركة "سوكلني" ُ
"الـجـهــاد للتجارة واملـ ـق ــاوالت" ،فــي املناقصة
األخيرة لتلزيم فرز النفايات ومعالجتها في
مناطق بيروت وجبل لبنان (مــا عـ ُـدا جبيل).
بحسب نتائج هذه املناقصةُ ،التي أعلنت يوم
الجمعة املــاضــي ،ف ـ ّ
ـإن السعر امل ـقـ ّـدم مــن قبل
ّ
الشركة الفائزة أقل بأربعة أضعاف من السعر
الــذي كانت تتقاضاه "سوكلني" .هذه املقارنة
ال تهدف الــى تبرير السعر ُ الــذي ستتقاضاه
شركة "الجهاد للتجارة واملقاوالت" واعتباره
ً
عادال ،بل تهدف الى إظهار حجم األرباح غير
املـبــررة التي كانت تجنيها شركة "سوكلني"
على مدى عقدين من الزمن.
بحسب مجلس اإلنـمــاء واإلعـمــار ،فــإن معدل
ك ـم ـيــات ال ـن ـف ــاي ــات ال ـيــوم ـيــة امل ـط ـل ــوب فــرزهــا
ُ
ومعالجتها التي تنتجها مناطق بيروت وجبل
لـبـنــان ،ت ـقـ ّـدر بنحو  2600ط ــن ،مــا يعني أن

الفارق بني السعرين يبلغ نحو  187ألفًا و200
دوالر أم ـيــركــي يــوم ـيــا .وبــاح ـت ـســاب بسيط،
ّ
يتبي أن سوكلني ،على سبيل املثال ،تقاضت
عـلــى م ــدى أرب ــع س ـنــوات مــاضـيــة (وه ــي ُمــدة
تلزيم الـشــركــة الحالية وفـقــا لخطة النفايات
الحكومية) نحو  273مليونًا و 312ألف دوالر
ُ
قارنة بما ستتقاضاه شركة
ربحًا إضافيًا م ُ
"الجهاد للتجارة واملقاوالت" التي طلبت سعرًا
ينطوي على الربح الكبير حتمًا.
ً
م ـ ُثــا ،ستتقاضى شــركــة "ال ـج ـهــاد للتجارة
وامل ـ ـقـ ــاوالت" ل ـقــاء ف ــرز ال ـطــن ال ــواح ــد 15.05
دوالرًا ،فيما كانت تتقاضى "سوكلني" 29.45
دوالرًا ،بفارق يتجاوز  14دوالرًا .بالنسبة للـ
( compostالـتـسـبـيــخ) ف ــإن "ســوكـلــن" كانت
تتقاضى لقاء الطن الــواحــد  28دوالرًا ،فيما
سعر الشركة الجديدة ُم ّ
حدد بـ  9.05دوالرات.
الــافــت أن "ســوكـلــن" كــانــت تتقاضى 38.51
دوالرًا لقاء أعمال التوضيب والنقل الداخلي
والكبس ،فيما اعتبرت شركة "الجهاد للتجارة
ُ
وامل ـق ــاوالت" أن هــذه "ال ـخــدمــات" مشمولة في
سعري الفرز واملعالجة .وتتقاضى"سوكلني"

لقاء األعمال املذكورة على الشكل اآلتي :النقل
الداخلي 6.71 :دوالرات ،الكبس 17.6 :دوالرًا،
التغليف 14.2 :دوالرًا .وبذلك ُيصبح مجموع

س ـعــر الـ ـف ــرز وامل ـع ــال ـج ــة ل ـل ـطــن ال ــواح ــد ال ــذي
تقاضته "سوكلني"  95.96دوالرًا ،فيما السعر
الذي سيتقاضاه العرب يبلغ  24.10دوالرًا.

تكاليف معالجة وفرز الطن الواحد من النفايات بالدوالر
سوكومي
الفرز

$29.45

ائتالف «الجهاد للتجارة
والمقاوالت»  -سوريكو
$15.05

التسبيخ

$28

$9.05

النقل
الداخلي
الكبس

$6.71
$17.6

األس ـ ـعـ ــار الـ ـ ـ ـ ــواردة أعـ ـ ــاه تـشـمــل
تكاليف النقل والكبس والتغليف

التغليف

$14.2

املجموع

$95.96

$24.10
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مبيعات
بـ  2.5مليار دوالر
تبلغ قيمة مبيعات السوبر ماركت
فــي لـبـنــان  2.5مـلـيــار دوالر .هــذا
الرقم يشمل كل مبيعات السوبر
ماركت التي تزيد مساحتها على
 1000متر مــربــع ،وهــي منتشرة
ضمن  150نقطة بيع فــي لبنان.
أم ــا أربـ ــاح ال ـســوبــر م ــارك ــت فهي
تــراوح بني  %3و %11تبعًا لنوع
السلع املبيعة ،أي بمتوسط يصل
إلى .%7

أقرب إلى الضواحي الشرقية ملدينة
ّ
بيروت أيضًا ،ويقع على خط عاليه
ـ ـ ال ـب ـق ــاع ...إال أن مــوقـعــه «امل ـم ـتــاز»
ال يكفي لتعزيز قــدرتــه التنافسية،
ّ
التوسع
وبالتالي كان األمر يتطلب
في مناطق جغرافية أبعد وتكوين
شـبـكــة مـتــرابـطــة مــن ال ـف ــروع ،وهــذا
ك ـ ــان ال ـه ــاج ــس األكـ ـب ــر ل ـ ــدى شــركــة
«ماجد الفطيم».
مـ ــن ي ــومـ ـه ــا ،ب ـ ـ ــدأت ال ـ ـسـ ــوق ت ـضـ ّـج
ّ
تحدثت
بالشائعات .بعض األنـبــاء
عن رغبة سنتر السلطان الكويتية
بيع سلسلة سوبر مــاركــت «،»TSC
التي اشترتها من مجموعة "أدميك"
فــي نهاية آب  .2007ينقل مطلعون
عن إدارة الشركة الكويتية أن عرض
 TSCل ـل ـب ـيــع ه ــو ت ـص ـح ـيــح لـلـخـطــأ
الذي ارتكبته بشرائها ،بعدما ّ
تبي
مختلفة عن
لها أن رؤيتها للسوق ّ
الواقع الفعلي الذي ال يوفر أرباحًا
سهلة وسريعة كما كانت تريد.
اسـ ـتـ ـن ــادًا إل ـ ــى ه ـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــع ،بـ ــدأت
ال ـشــائ ـعــات «ت ـ ـ ـ ّ
ـزوج» رغ ـب ــة الـفـطـيــم
ل ـ ــرغـ ـ ـب ـ ــة س ـ ـل ـ ـط ـ ــان .خ ـ ـل ـ ـصـ ــت ه ـ ــذه
ّ
مجرد
الشائعة إلــى إبـقــاء الــرغـبــات
كــام م ـتــداول لــم يـتــرجــم إلــى تنفيذ
فـعـلــي .رغ ــم ذل ــك ،يـعـتـقــد الـكـثـيــرون
أن املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ب ـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن لــم
ّ
يعتد بها بسبب
تفض إلــى نتائج
االنتشار العشوائي لسلسلة ،TSC
والخالف على السعر.
ال ـ ـقـ ـ ّـصـ ــة تـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ّـررت بـ ـ ــن «ك ـ ـ ــارف ـ ـ ــور»
و«س ـ ـب ـ ـي ـ ـنـ ــس» أيـ ـ ـض ـ ــا .الـ ـش ــائـ ـع ــات

كــانــت منصفة إلــى حـ ّـد مــا بينهما،
ّ
استمرت
فاملفاوضات بني الطرفني
لفترة طويلة ،لكنهما لم يتفقا على
السعر أيضًا .حقيقة هذه املفاوضات
أن الـ ـش ــرك ــة امل ــالـ ـك ــة ل ـس ـب ـي ـنــس فــي
لبنان ،أي «مجموعة أبراج املالية»،
تسعى منذ فترة طويلة للخروج من
السوق اللبنانية ،إال أنها لم توفق
ّ
ح ـت ــى اآلن .ومـ ــا يـ ـع ــزز هـ ــذا األمـ ــر،
أن املـعـطـيــات امل ـت ــداول ــة ف ــي الـســوق
تـشـيــر إل ــى أن إدارة «س ـب ـي ـنــس» ال
ت ــزال ت ــدرس إمـكــانـيــة بـيــع فــروعـهــا
فــي لبنان ملجموعة مــن املساهمني،
وأن ت ـن ـفـيــذ ال ـص ـف ـقــة ي ـتــوقــف عـلــى
إي ـج ــاد تـمــويــل مـصــرفــي ل ـهــا ،لـهــذه
ُ
ال ـغــايــة ك ـلــف مــديــر «س ـب ـي ـنــس» في
لـبـنــان ،مــايـكــل راي ــت ،بــالـتـشــاور مع
املـ ـصـ ــارف ال ـت ــي ت ـ ــدرس امل ــوض ــوع.
ت ـق ــول ش ــرك ــة «س ـب ـي ـنــس» إن حـجــم
مبيعاتها فــي لبنان يبلغ أكـثــر من
ً
 250مليون دوالر ،فضال عن انتشار
واسـ ــع وم ـت ـعــدد ف ــي ب ـي ــروت وجـبــل
لبنان واملـنــاطــق أيـضــا ،بعدد فــروع
يبلغ  11فرعًا.
شائعة «كارفور» وصلت أخيرًا إلى
«لو شركوتييه عون» .قيل إن هناك
مفاوضات جارية بني الطرفني ،وإن
الـصـفـقــة بـيـنـهـمــا بــاتــت ع ـلــى وشــك
ال ـن ـهــايــة ب ـعــد أن ي ـتــم االتـ ـف ــاق على
ال ـس ـعــر ال ـن ـه ــائ ــي ،ال ـ ــذي ي ـتــوقــع أن
ً
يـكــون بقيمة تــزيــد قـلـيــا عـلــى 100
مليون دوالر .إال أن عبود عون قال
لـ «األخبار» إن الشائعة غير دقيقة،
إذ إن «طــالـبــي يــد الـبـنــت كـثــر ،وأيــا
مـنـهــم ل ــم يــدفــع م ـهــرهــا ب ـعــد .حجم
مـبـيـعــاتــي يـبـلــغ ال ـي ــوم  265مـلـيــون
دوالر ،والـصـفـقــة تـتــم إذا دفـعــت أي
ج ـهــة م ــا ي ـع ــادل  10مـ ـ ّـرات األربـ ــاح.
ن ـحــن الـ ـي ــوم نـفـتـتــح ف ــرع ــا إضــاف ـيــا
مساحته  10آالف متر مــربــع ،وهــذا
ي ـع ـنــي أن ـن ــا م ـس ـت ـم ــرون ،وس ـي ـكــون
لدينا  15فرعًا منتشرة على ساحل
جبل لبنان».
الـشــائـعــة مـسـتـمـ ّـرة ،إذ إنـهــا واح ــدة
م ــن أدوات امل ـنــاف ـســة ب ــن أص ـحــاب
الـســوبــر مــاركــت .لكن هــذه املنافسة
ً
ـاال مختلفة إذا ّ
توسع
ستأخذ أشـكـ
ّ
«ك ـ ــارف ـ ــور» وتـ ـ ـم ـ ــدد ،ل ـك ــن األسـ ـم ــاء
الكبيرة في السوق ال ّ
تفوت فرصة
لـلـحـ ّـد مــن طـمــوحــاتــه .فـعـلــى سبيل
امل ـ ـثـ ــال ،ي ـس ـعــى «ه ـي ـب ــرم ــارك ــت أب ــو
خ ـ ـل ـ ـيـ ــل» ،إل ـ ـ ــى تـ ــوس ـ ـيـ ــع ان ـ ـت ـ ـشـ ــاره
ال ـج ـغــرافــي ف ــي مـنــاطــق ل ــم يدخلها
س ــابـ ـق ــا ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت والـ ـض ــاحـ ـي ــة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،وهـ ــو ق ــد يـ ـع ـ ّـدل اس ـمــه
لتحقيق هذا الهدف.

شركات

ّ
ّ
 Appleمتهمة بالتهرب الضريبي

هل يسعفها iPhone 7؟
ت ــراه ــن شــركــة  Appleاألم ـيــركـ ّـيــة على
ه ــات ـف ـه ــا الـ ــذكـ ــي الـ ـج ــدي ــد ،7 iPhone
ال ــذي ت ــم إط ــاق ــه أم ــس (األربـ ـع ــاء) في
األ ّسـ ـ ـ ــواق ،ل ـت ـعــويــض ال ـخ ـســائــر الـتــي
حــق ـق ـت ـهــا نـتـيـجــة ان ـخ ـف ــاض مـبـيـعــات
الهواتف في الربع ّ
األول من عام ،2016
ولــدفــع الـغــرامــات املـفــروضــة عليها من
االتـحــاد األوروب ــي ،إذ تواجه اتهامات
ب ــال ـت ـه ـ ّـرب ال ـض ــري ـب ــي م ــن امل ـف ــوض ـ ّـي ــة
ّ
األوروبية لالتحاد األوروبي ،تطالبها
بتسديد  13مليار يــورو إلــى الخزينة
ال ـعــامــة اإليــرل ـنـ ّ
ـديــة ب ــدل األرب ـ ــاح الـتــي
ّ
حققتها من بيع أجهزة  iPhoneوiPad
في أوروبــا والـشــرق األوســط وأفريقيا
ّ
والـ ـهـ ـن ــد .ف ـق ــد ك ــان ــت ال ـش ــرك ــة تـتـمــتــع
ّ
ضريبية على مــدار عقود،
بامتيازات
ب ـمــوجــب ات ـف ــاق أبــرم ـتــه م ــع الـحـكــومــة
ّ
اإليرلندية عام  ،1991يتيح لها تقسيم
أرباحها بني فرعها في إيرلندا ومكتب
صــوري تابع لها ،فــي تـعــارض واضــح
مــع قــوانــن االتـحــاد األوروب ــي .ويشير
ت ـقــريــر امل ـف ــوض ـ ّـي ــة األوروب ـ ـ ّـي ـ ــة إلـ ــى أن
ّ
 Appleدف ـعــت  50دوالرًا ّفـقــط ع ــن كــل
م ـل ـيــون دوالر أرب ــاح ــا حــق ـق ـتــه ،أي ما
يعادل نسبة  %0.005فقط من األرباح،
إذ دفـعــت م ـعـ ّـدل الـضــرائــب امل ـحـ ّـدد من
ال ـح ـكــومــة اإلي ــرل ـن ـ ّ
ـدي ــة ( %12.5وهــي
ّ
الـنـسـبــة األق ــل بــن الـ ــدول األوروب ــي ــة)،
وأخـفــت فــي مكتبها الوهمي أرباحها
ال ـض ـخ ـمــة ،ال ـ ــذي ي ـع ـ ّـد وف ـق ــا لـلـقــانــون
اإليرلندي مكتبًا لشركة من دون دولة.
ً
عــام  2011مثال حققت الشركة أرباحًا
بقيمة  16مليار يوروّ ،
خصصت منها
نحو  50مليون يورو لفرعها اإليرلندي
والباقي ُح ّول ملكتبها الصوري.
فـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل ،ع ـم ــدت
 Appleال ــى إطـ ــاق إص ــداره ــا الـجــديــد
م ــن ال ـه ــات ــف ال ــذك ــي  ،7 iPhoneوهــي
تــراهــن عليه لتعويض مــا خسرته من
حـصــص ســوقـيــة ملـصـلـحــة منافستها
"سامسونغ".
فـ ـ ــي ت ـص ـم ـي ـم ـه ــا الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ،تـ ـح ــرص
 Appleعلى كسر التقاليد التي طبعت
إصــداراتـهــا السابقة ،فأطلقت الهاتف
الذكي الجديد باللونني األسود الداكن

والفاتح ،وذلك بعد عام من إضافة اللون
الــذهـبــي ال ـ ــوردي ،وضـ ّـمـنـتــه سـمــاعــات
ً
ّ
السلكية ب ــدال مــن منفذ الصوت
رأس
(قياسه  3.5ملم) ،وتكنولوجيا IPX7
ملقاومة املياه حتى عمق متر واحد ّ
ملدة
 30دقيقة ،وطـ ّـورت معالج  A9الحالي
بـمـعــالــج ّ A10ب ـقـ ّـوة  2.45غيغاهرتز،
ال ــذي يــوفــر ســرعــة أكـبــر فــي استعمال
التطبيقات ،بحسب ما ذكرت صحيفة

 50 Appleدوالرًا
دفعت
ّ
فقط عن كل مليون
دوالر من أرباحها

الهدية التي حصلت عليها  Appleهي
الخلل في بطاريات ( Galaxy Note7أ ف ب)

"دي ـلــي م ـيــل" الـبــريـطــانـ ّـيــة ،إضــافــة إلــى
طـ ــرح ن ـس ـخــة  Pro 7 iPhoneامل ـ ـ ـ ّ
ـزودة
ّ
متطورة في مجال التصوير
بتقنيات
ودقة الشاشة وسرعة املعالجة.
ويـ ــأتـ ــي اإلصـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـج ــدي ــد فـ ــي ت ـح ـ ٍـد
لتوقعات املستثمرين الخائفني على
ّ
مستقبل الشركة في ما يتعلق بمبيعات
ّ
الذكية مقارنة مع غيرها من
الهواتف
الشركات املنافسة ،وذلــك بعد التقرير
الــذي أصــدرتــه "وول ستريت جورنال"
Apple
الذي استند إلى تراجع مبيعات ّ
خالل الربع الثاني من السنة ،متوقعًا
تراجع أسعار مبيعات هواتف iPhone
لعام  2016إلــى  203ماليني ّ و 700ألف
دوالر أم ـيــركــي ،بـعــد أن حــقـقــت الـعــام
املــاضــي  231مليونًا و 500ألــف دوالر.
وتـشـيــر ت ـقــاريــر مـبـيـعــات ال ــرب ــع األول
مــن عــام  2016إلــى أن هاتف Samsung
 7S Galaxyحصل على  %16من حجم
ّ
الذكية في الواليات
مبيعات الهواتف
املـ ـتـ ـح ـ ّـدة األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ،م ـق ــاب ــل %14.6
ملصلحة  6S iPhoneمن .Apple
ال ـه ــدي ــة األثـ ـم ــن ال ـت ــي ح ـص ـلــت عليها
 Appleق ـبــل أيـ ــام م ــن إص ـ ــدار هــاتـفـهــا
الــذكــي الـجــديــد ،هــي انـفـجــار بطاريات
 Galaxy Note7فـ ـ ــي أيـ ـ ـ ـ ــدي ب ـعــض
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــن ،واض ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرار ش ــرك ــة
 Samsungالــى سحب نحو  2.5مليون
ج ـ ـهـ ــاز م ـ ــن األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ،بـ ـع ــد أس ــاب ـي ــع
قليلة عـلــى إطــاقــه .ويـشـيــر املــراقـبــون
إل ــى أن "ال ـس ـنــوات الـســت مــن الــدعــاوى
ال ـت ــي قـ ّـدم ـت ـهــا  Appleض ـ ّـد Samsung
ّ
ّ
الفكرية
امللكية
بتهمة انتهاك حـقــوق
واالبـ ـتـ ـك ــار ل ــم تـ ـق ـ ّـدم ل ـهــا م ــا منحتها
إياه هذه الواقعة ،إذ ّ
قدمت السوق لها
ّ
لتحقيق مبيعات مرتفعة تتخطى ما
ّ
تحصله منها في املحاكم" ،علمًا بأن
قد
ّ
اسـتــراتـيـجــيــة  Samsungكــانــت تقضي
ب ـطــرح منتجها ال ـجــديــد فــي األس ــواق
قبل شهر من  ،Appleوهي فترة كافية
إلي ـ ـصـ ــال م ـب ـي ـعــات ـهــا إل ـ ــى م ـس ـتــويــات
ق ـيــاسـ ّـيــة ت ـ ّ
ـؤم ــن ل ـهــا رك ـي ــزة ق ـ ّ
ـوي ــة في
األسـ ـ ـ ــواق ،وح ــرم ــان  Appleم ــن ف ــورة
موجة املبيعات األولى التي تتزامن مع
اإلصدار.

قطاع خاص
شراكة بين شيفروليه وسيلفيو شيحا

أعلنت إيمبكس عن الشراكة بني شركة شيفروليه وبطل التزلج
املائي سيلفيو شيحا .نجاحات سيلفيو على املستويني الوطني
والعاملي ومساهمته في رفــع العلم اللبناني عاليًا في العديد من
املحافل الدولية ،إضافة إلى سعيه الدائم الكتشاف آفــاق جديدة،
تعتبر من أبــرز أســس الشراكة ،خاصة أنها تتوافق مع الشعار
الدولي لشيفروليه "اكتشف آفاقًا جديدة".

المتأهلون إلى المرحلة النهائية
من جائزة بنك بيبلوس للتصوير
الفوتوغرافي

أعلن بنك بيبلوس أسـمــاء املصورين العشرة الــذيــن تأهلوا إلــى املرحلة
النهائية من جائزته للتصوير الفوتوغرافي لعام  ،2016إحــدى الجوائز
الفنية األكثر أهمية في لبنان .وقد تأهل إلى املرحلة النهائية من املسابقة
كــل مــن إس ــراء املــدهــون وت ــام ــارا بــانــش وحـنــن ت ــاي وجــوزيــف خــوري
ونانسي طعمة وسهى غندور ودونــا قزي وإلسن لحود وتريسي نعمة
ونجيب هــال .ومــن املنتظر أن يعرضوا أعمالهم فــي BEIRUT ART
 FAIRمن  15إلى  18أيلول .أما اسم الفائز بجائزة بنك بيبلوس للتصوير
الفوتوغرافي لعام  2016فسيعلن في اليوم األخير ً
بناء ،على قرار لجنة
الحكام املؤلفة من اختصاصيني عامليني في مجال التصوير الفوتوغرافي.
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الموقع اإللكتروني لـ{مرسيدس ــ بنز
الشرق األوسط» يحصل على جائزة
«ستيفي الذهبية»

فاز املوقع اإللكتروني لشركة "مرسيدس ـ بنز الشرق األوسط" بجائزة
ّ
ومعدات
"ستيفي الذهبية" ،عن فئة أفضل موقع إلكتروني "للسيارات
النقل" ،وذلك خالل الحفل السنوي الـ 13لجوائز األعمال الدولية التي ُت ّ
كرم
اإلنجازات الجديرة في مجاالت األعمال .الجدير ذكــره أنها املـ ّـرة الثانية
التي يفوز فيها املوقع بهذه الجائزة .شــارك في الحفل أكثر من 3800
ّ
شركة مرشحة من  60دولة حول العالم.
ُ
تمنح "جــوائــز ستيفي" عــن  15فئة رئيسية ،وتحصل الـشــركــات التي
ّ
تسجل أعلى نقاط عن كل فئة على جائزة ستيفي الذهبية.
ورأت لجنة التحكيم أن "املوقع اإللكتروني لشركة مرسيدس ـ بنز الشرق
األوســط يعكس بامتياز جوهر العالمة التجارية الراقية ،مع استخدام
مميز للمحتوى التفاعلي والفيديو (.")..
يقول رئيس قسم التسويق واالتصال املؤسسي ،لينارت مولرتويت ،إن
ـال من حيث االنتشار الرقمي،
منطقة الشرق األوســط تتمتع بمعدل عـ ٍ

وتحتضن نسبة كبيرة من العمالء املواكبني ألحدث التقنيات ،الفتًا الى أن
الشركة "حرصت على تقديم أداة معلوماتية غنية باملحتوى والتصميم،
ُ
ّ
تتناسب مع العمالء الحاليني واملستقبليني ،وتلهمهم وتحفزهم".

«فوكس سينما» تفتتح أول صالة
«آيماكس» في بيروت

أعلنت مجموعة «مــاجــد الفطيم للسينما» افـتـتــاح أول صــالــة آيماكس
« »IMAXفي لبنان ،وتحديدًا في مركز «سيتي سنتر بـيــروت» ،حتى
ً
ابتداء من عيد األضحى الكريم.
تتمكن العائالت من زيارتها
ّ
تتميز صاالت آيماكس « »IMAXبشاشة تمتد عليها الصورة عموديًا
بنسبة وج ــودة أفـضــل بـ ــ %26مــن ال ـصــورة الـتــي تظهر عـلــى شــاشــات
الصاالت العادية ،لتقدم للمشاهد أفــام هوليود بطريقة غير مسبوقة،
وذلــك من خالل املؤثرات الصوتية الخاطفة والصورة املذهلة التي تدفع
الحاضرين إلى االنغماس في تجربة سينمائية مميزة.
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محمد العبد الله *
اسـ ـتـ ـط ــاع الـ ـشـ ـع ــب الـ ـع ــرب ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
أن ي ـب ـلــور شـخـصـيـتــه الــوط ـن ـيــة والـقــومـيــة
م ــن خ ــال ان ـخــراطــه ف ــي م ـيــاديــن املــواجـهــة
الـ ـبـ ـط ــولـ ـي ــة مـ ـ ــع املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع اإلم ـ ـبـ ــريـ ــالـ ــي-
الـصـهـيــونــي مـنــذ أن بـ ــدأت عــواص ـفــه تهب
ع ـل ــى الـ ــوطـ ــن الـ ـع ــرب ــي م ـن ــذ أواخـ ـ ـ ــر ال ـق ــرن
الـثــامــن ع ـشــر .وق ــد بــذلــت اإلمـبــراطــوريـتــن
االستعماريتني «البريطانية والفرنسية»
جهدًا واضحًا في محاوالت تجزئة الوطن
العربي ،وفي التنظير والعمل على تسهيل
وص ـ ــول كـتـلــة ب ـشــريــة غــري ـبــة ومـسـتـجـلـبــة
لفلسطني ،لتكون حاجز الفصل بني مشرق
الـ ــوطـ ــن الـ ـع ــرب ــي ومـ ـغ ــرب ــه .وق ـ ــد س ــاع ــدت
األوضـ ــاع الـتــي نـشــأت عــن ال ـحــرب العاملية
األولى وانهيار الدولة العثمانية ،باإلسراع
لتنفيذ مخططات الدول االستعمارية التي
عملت عـلــى شــرعـنــة وتــرسـيــم مخططاتها
اإلجرامية بإعالن اتفاق سايكس -بيكو في
عام  ،1916وصدور وعد بلفور في عام 1917
الــذي أســس لقيام «وطــن قومي لليهود في
فلسطني».
ان ـق ـض ــت أكـ ـث ــر مـ ــن م ــائ ــة عـ ـ ــام ع ـل ــى ط ــرح
ت ـلــك امل ـخ ـط ـطــات والـ ـب ــدء ب ـت ـن ـف ـيــذهــا .وفــي
مواجهتها ،بدأ الشعب العربي الفلسطيني
مقاومته الباسلة منذ أن دنست أقدام الغزاة
امل ـس ـت ـع ـمــريــن ت ـ ــراب وطـ ـن ــه .ل ـكــن ال ـتــواطــؤ
االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــاري وال ـ ــدع ـ ــم الـ ـه ــائ ــل ل ـل ـحــركــة
ال ـي ـهــودي ــة-ال ـص ـه ـيــون ـي ــة ب ــامل ــال وال ـس ــاح
والخبرات ،والدور القذر الذي لعبته أنظمة
الـتـبـعـيــة وال ـت ـخ ـلــف والــرج ـع ـيــة املـتــواطـئــة
مـ ــع امل ـس ـت ـع ـمــريــن فـ ــي الـ ـت ــآم ــر ع ـل ــى ك ـفــاح
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،و»وس ـط ـي ــة» بعض
الـ ـقـ ـي ــادات االق ـط ــاع ـي ــة ف ــي ف ـل ـس ـطــن ال ـتــي
صدقت وعــود دولــة االن ـتــداب ،حفاظًا على
موقعها االقتصادي واالجتماعي ،وضعف
البنية التنظيمية وقـلــة ال ـســاح والـخـبــرة
الـعـسـكــريــة -رغ ــم الـتـضـحـيــات األس ـطــوريــة
ل ـل ـم ـق ــات ـل ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن وال ـ ـع ـ ــرب فــي
م ــواج ـه ــة ع ـص ــاب ــات ال ـي ـه ــود ال ـص ـهــاي ـنــة-
أدى إل ــى اح ـتــال ال ـجــزء األك ـبــر مــن الــوطــن
الفلسطيني عام ْ 1948وحدوث النكبة ،مما
َ
تــرتــب عـلــى ذل ــك ،ت ـ َـع ـ ُـرض الـشـعــب الـعــربــي
الـفـلـسـطـيـنــي لـلـتـبــديــد وال ـت ـه ـم ـيــش ،بفعل
عمليات القتل والطرد والتهجير املنهجية.
وقــد أدى كــل ذلــك لـحــرمــان هــذا الشعب من
بناء كيانه الوطني على ما تبقى من أرض
وطنه ،حيث ضمت الضفة الغربية لألردن
ف ــي اعـ ــام  ،1951ووضـ ــع ق ـط ــاع غ ــزة تحت
اإلدارة-الوصاية املصرية.

منظمة التحرير الفلسطينية
ل ــم ي ـت ــأخ ــر ال ـش ـع ــب ال ـع ــرب ــي الـفـلـسـطـيـنــي
ف ــي ام ـت ـصــاص صــدمــة ال ـن ـك ـبــة ،اجـتـمــاعـيــا
واقتصاديًا ،واألهم في دراسة واستخالص
«مـعـنــى الـنـكـبــة» .وجـ ــاءت ث ــورة  23تـمــوز-
يــول ـيــو  1952ف ــي م ـص ــر ،لـتـلـهــب امل ـشــاعــر
ال ـقــوم ـيــة وال ــوط ـن ـي ــة والـ ـث ــوري ــة لـ ــدى جــزء
كبير من الالجئني ،خاصة ،أن نظامًا ملكيًا،
تابعًا ،وفاسدًا ،كما هي أسلحته التي قاتل
بـهــا الـجـيــش املـصــري فــي حــرب عــام ،1948

ق ــد س ـقــط ع ـلــى ي ــد مـجـمــوعــة م ــن الـضـبــاط
املصريني .وقد أدت هذه الثورة  -مع عوامل
أخ ـ ـ ــرى -إلـ ــى دفـ ــع عـ ــدد م ــن أبـ ـن ــاء الـشـعــب
ال ــاج ــئ لــال ـت ـحــاق بـ ــاألحـ ــزاب وال ـح ــرك ــات
السياسية العربية واإلســامـيــة .كما اتجه
ج ــزء آخ ــر مـنـهــم ،لتشكيل أط ـ ٍـر خــاصــة بــه،
ب ـنــاء خــايــا مسلحة ملـمــارســة ال ـع ــودة إلــى
فـلـسـطــن ع ــن ط ــري ــق ال ـك ـف ــاح امل ـس ـل ــح .وتــم
كــل ذل ــك فــي مـحــاولــة ام ـتــاك اإلج ــاب ــة على
ســؤال :ما العمل؟ في تلك األوضــاع املركبة
واملتداخلة ،من قبل النظام الرسمي العربي،
مع املحاوالت الفلسطينية الدؤوبة للعمل
م ــن أجـ ــل «اسـ ـ ـت ـ ــرداد  -ت ـح ــري ــر ف ـل ـس ـطــن»،
جــاء اإلع ــان عــن تأسيس منظمة التحرير
الفلسطينية في اجتماعات املؤتمر العربي
الفلسطيني األول املنعقد في مدينة القدس
 1964/ 5/28ال ــذي أعـلــن «املـيـثــاق القومي
الفلسطيني» كبرنامج عمل جــامــع ألبناء
الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي .عــرب ـيــا ،ج ــاء انـعـقــاد
م ــؤت ـم ــر ال ـق ـم ــة الـ ـع ــرب ــي األول فـ ــي مــدي ـنــة
االسكندرية في شهر أيلول /سبتمبر عام
 1964ليعطي للخطوة الفلسطينية املنطلقة
ق ـب ــل أرب ـ ـعـ ــة أش ـ ـهـ ــر ،شــرع ـي ـت ـهــا مـ ــن خ ــال
املصادقة على امليثاق القومي الفلسطيني.
ج ــاء ال ـت ـحــاق املـنـظـمــات الـفــدائـيــة بــالــدورة
الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني عام
 1968لتعديل امليثاق من قومي إلى وطني،
مع التأكيد على أن الشعب الفلسطيني جزء
من األمــة العربية ،وبإضافة مــادة تحدد أن
«الكفاح املسلح هو الطريق الوحيد لتحرير
فلسطني» ،فكان اإلعالن عن تأسيس جيش
التحرير .وقــد ّ
عبر الشعار «اللوغو» الذي
حــددتــه املـنـظـمــة لـلـتـعــريــف بــذاتـهــا (وح ــدة
وطنية ،تعبئة قومية ،تحرير) عن األفكار
واملبادئ التي تضمنها امليثاق.
انقضت أكثر مــن خمسة عقود على إعــان
قيام املنظمة ،وما يوازيها من بدء تشكيل
الخاليا األولــى للكفاح املسلح .لكن حصاد
تـلــك الـسـنــن وم ــا تضمنته م ــن تضحيات
بطولية -مــا زالــت مستمرة إلــى اآلن -شكل
خيبة أمــل بتلك «الـنـخــب» السياسية التي
ت ـ ـنـ ــازل جـ ـ ــزء ك ـب ـي ــر م ـن ـه ــا عـ ــن امل ـن ـط ـل ـقــات
األسـ ــاسـ ـي ــة ل ـب ــرن ــام ــج وأهـ ـ ـ ـ ــداف امل ـق ــاوم ــة
امل ـس ـل ـحــة ،أم ـ ــام وهـ ــم «االع ـ ـتـ ــراف امل ـت ـبــادل
والسالم والدولتني» وهو ما بدأ عام 1974
بما سمي البرنامج املرحلي ،مرورًا باتفاق
إعالن املبادئ اتفاق أوسلو الكارثي ،وليس
ً
انتهاء باتفاق واشنطن في أيلول /سبتمبر
 .1995وهنا ،ال بد من اإلشارة ملا ترتب على
ان ـع ـقــاد مــؤتـمــر م ــدري ــد ع ــام  1991م ــن بــدء
خـطــوات النظام العربي على طريق تبادل
اآلراء بــال ـج ـلــوس م ــع ال ــوف ــد الـصـهـيــونــي،
مـمــا وف ــر مـظـلــة «أم ـ ــان» لـلـقـيــادة الــرسـمـيــة
الفلسطينية تساعدها على الهرولة باتجاه
الهاوية .إن قيادة املنظمة والسلطة وبعض
ال ـق ــوى ،بــاع ـت ـمــادهــا ات ـف ــاق أوس ـل ــو ،نهجًا
وخ ـطــة ع ـمــل ،بـشـكــل صــريــح أو مـبـطــن من
خ ــال ال ـع ـمــل امل ـش ـتــرك ع ـلــى تــرجـمـتــه على
أرض الـ ــواقـ ــع ،ت ـك ــون ألطـ ــر ق ــد ت ـخ ـلــت عن
برنامج وأهداف حركة التحرر ،قبل تحقيق
االن ـت ـصــار ،وب ـهــذا تـكــون قــد خـســرت ذاتـهــا
ومـبــرر وجــودهــا وأدوات عملها ،وتحولت

ل ـتــابــع ل ـح ـكــومــة وج ـي ــش امل ـح ـت ــل ،م ــا أدى
لتحويل ك ــوادره ــا وأعـضــائـهــا إل ــى رهــائــن
ع ـنــد امل ـح ـت ــل ،أو إلـ ــى مــوظ ـفــن ف ــي دوائـ ــر
ومــؤسـســات وأجـهــزة ،تحمي وجــود العدو
وتسهر على حماية أمنه.

الوحدة واالنقسام

إذا كـ ــان اتـ ـف ــاق أوسـ ـل ــو ق ــد ف ـ ّـج ــر انـقـســامــا
فـلـسـطـيـنـيــا وع ــرب ـي ــا واسـ ـع ــا ،فـ ــإن ال ـحــالــة
ً
الـفـلـسـطـيـنـيــة ق ــد شـ ـه ــدت ت ـص ــدع ــا ه ــائ ــا
أدى إلــى بــروز فالق حــاد ،ليس بــن القوى
الـسـيــاسـيــة ف ـقــط ،ب ــل ،داخـ ــل ع ــدة فـصــائــل،
نــاهـيــك عـمــا أص ــاب املـجـتـمــع الفلسطيني.
لقد أقــرت «القيادة الرسمية الفلسطينية»

بـقـبــولـهــا ذلـ ــك االتـ ـف ــاق ال ـك ــارث ــي بـشــرعـيــة
الـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــان ،أي اع ـ ـتـ ــرفـ ــت بـ ـ ــوجـ ـ ــود ع ــدوه ــا
ال ـت ــاري ـخ ــي ،وب ـس ــردي ـت ــه /روايـ ـت ــه ال ـكــاذبــة
واملختلقة واملزورة عن كونه «صاحب الحق
بفلسطني» ،وبــأن الحركة الصهيونية هي
«حركة تحررية قومية للشعب اليهودي».
إن أم الكبائر التي ارتكبها من وقع وشرعن
االتـفــاق ،كانت بإسقاطه الالجئني وحقهم
في العودة لبيوتهم وممتلكاتهم في مدنهم
وقراهم .وتبرز خطورة الخطوة ،لكون حركة
التحرر الوطني الفلسطينية ،التي يشكل
ال ــاج ـئ ــون أسـ ــاس بـنـيـتـهــا ،وأداة تحقيق
هدفهم :العودة للوطن قد تم التخلي عنها،
خاصة ،بما تشكله الكتلة البشرية الالجئة،

ُ
عشرة أسباب تخرج الوهابية من أهل السنة والجماعة
علي الديري *
ل ـق ــد أخ ـ ـ ــرج م ــؤت ـم ــر (م ـ ــن هـ ــم أه ـ ــل ال ـس ـنــة
والـ ـجـ ـم ــاع ــة؟) ،والـ ـ ــذي ع ـقــد ف ــي الـعــاصـمــة
الشيشانية غــروزنــي ،الــوهــابـيــة مــن قائمة
أهــل السنة والـجـمــاعــة .ومـنــذ ص ــدور بيان
املؤتمر ،والجهاز اإلعالمي للمملكة العربية
ال ـس ـعــوديــة يـشـعــر أن ــه ،وألول مـ ـ ّـرة ،يـجــرع
من ذات كأس السم القاتل ،الــذي يتفنن في
صناعته وإذاقته لغيره ،وهو سم اإلقصاء
وعدم االعتراف ،والتكفير.
ّ
أظ ـ ــن أن ع ـل ــى «ه ـي ـئ ــة كـ ـب ــار ال ـع ـل ـم ــاء فــي
األس ـبــاب التي
اُلـسـعــوديــة» أن تـتــأمــل فــي ُ ّ
السنة والجماعة،
تخرج الوهابية من أهل
ً
لـتـعـيــد إن ـت ــاج نـسـخــة أك ـثــر اعـ ـت ــداال منها
ووس ـط ـي ــة .ف ــاألس ـب ــاب ال ـت ــي ب ـحــاجــة إلــى
مـ ــراج ـ ـعـ ــة ون ـ ـقـ ــد وتـ ـصـ ـحـ ـي ــح ه ـ ــي ذاتـ ـه ــا
األسـبــاب العشرة التي حــددهــا محمد بن

عبدالوهاب للتكفير.
ّ
وقــد تــولــى شــرح هــذه الـنــواقــض وتوضيح
مـ ــدى تـطـبـيـقـهــا ،ع ـضــو «ال ـل ـج ـنــة الــدائ ـمــة
ل ــإفـ ـت ــاء» وعـ ـض ــو «ه ـي ـئ ــة كـ ـب ــار ال ـع ـل ـمــاء
باململكة السعودية» ،الشيخ صالح الفوزان،
ف ـ ــي كـ ـت ــاب ــه «دروس ف ـ ــي ش ـ ـ ــرح ن ــواق ــض
اإلسـ ــام» .ولـقــد عالجتها فــي فصل خاص
ف ــي ك ـتــابــي ،والـ ــذي سـيـصــدر قــري ـبــا ،تحت
ع ـن ــوان «إل ــه ال ـتــوحــش ال ــوه ــاب ــي» ،وبـ ّـيـنــت
التوظيف السياسي لها في تأسيس الدولة
السعودية األولى.
ّ
يعرف الفوزان النواقض على هذا النحو...« :
ونواقض اإلسالم هي مفسداته ومبطالته،
فمن أسلم وشهد أن ال اله اال الله وأن محمدًا
رســول الـلــه ،فقد ينقض إســامــه وتوحيده
بناقض مــن هــذه الـنــواقــض ،وهــو يــدري أو
ال يدري ،فيكون مرتدًا وفي عداد الكافرين».
ال ـن ــواق ــض إذًا ،ه ــي ال ـت ــي ت ـب ـطــل إس ــام ــك،

ف ـت ـخــرجــك م ــن دائ ـ ـ ــرة اإلس ـ ـ ــام إل ـ ــى دائ ـ ــرة
الكفر ،أو هي التي تنقض شهادة توحيدك.
ّ
مركزيًا
ومعلوم أن التوحيد يمثل موضوعًا
ف ــي خ ـط ــاب مـحـمــد ب ــن ع ـبــد ال ــوه ــاب ،فكل
ش ــيء يـنـقــض مـفـهــومــه ال ـخ ــاص للتوحيد
يعتبر ناقضًا لإلسالم.
ه ـ ـنـ ــاك ع ـ ـشـ ــرة ن ـ ــواق ـ ــض (أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب) تـعـمــل
كمقدمات عــامــة ومـطــاطــة إلنـتــاج التكفير،
ينطبق فيها على املسلم حكم الكفر واالرتداد
والخروج من اإلسالم .وقد استخدمت هذه
ّ
متعسف ط ــوال تاريخها،
املـقــدمــات بشكل
ولــم تتعرض ألي نقد داخ ـلــي ،بــل اعتبرت
محددات وتخوم وأصول تفصلها وتميزها
عن بقية املسلمني من أهل السنة والجماعة،
ال ــذي ــن اخ ـت ـل ـف ــوا ف ــي ال ـ ـفـ ــروع (الـ ـفـ ـق ــه) ول ــم
يختلفوا في األصول (العقائد).
إن هـ ــذا االع ـت ـس ــاف ف ــي إنـ ـت ــاج ال ـك ـف ــر ،من
مقدمات عامة ،لن تجده إال عند الوهابية،

وه ــو اع ـت ـســاف وص ــل بـهــا إل ــى ح ــد تكفير
مــن هــم أهــل السنة والـجـمــاعــة ،كــاألشــاعــرة
والصوفية ،وعلماء كثر من الحنابلة ،بلغ
ع ــدده ــم سـتــا وع ـشــريــن ،ب ــن ع ــال ــم ،وفـقـيــه،
وقاض في نجد ،في عصر الدولة السعودية
األولى.
س ــأذك ــر ت ـط ـب ـي ـقــات اع ـت ـب ــرت ف ــي ال ـخ ـطــاب
الوهابي حــاالت للخروج مــن اإلس ــام ،ولم
يعهدها أهل السنة والجماعة كذلك ،أو لم
يبالغوا في اعتساف تطبيق الكفر عليها إال
في حاالت شاذة ألسباب سياسية.
الناقض األول :زيــارة القبور والتبرك بها،
وال ــدع ــاء عـنــدهــا .وق ــد أعـطــى ه ــذا الناقض
حجة شرعية لغزو كــربــاء فــي  ،1802وقد
روت لـنــا الـبـعـثــة الـفــرنـسـيــة فــي تـقــاريــرهــا
فـظــائــع ه ــذا ال ـغ ــزو ،ال ــذي ال ي ـقـ ّـره أح ــد من
أه ــل الـسـنــة وال ـج ـمــاعــة ،ف ــي ح ــن م ــا زال ــت
الوهابية تباركه ،وتعتبره من أعمال األمر
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األك ـب ــر عـ ــددًا واألك ـث ــر ث ــوري ــة ف ــي املـجـتـمــع،
ألنها شكلت – ومــا زالــت  -خــزان الفدائيني
واملناضلني.
سـ ـ ــاد اعـ ـتـ ـق ــاد عـ ـ ــام ل ـب ـض ــع سـ ـ ـن ـ ــوات ،ب ــأن
االنـقـســام قــائــم بــن بــرنــامـجــن فــي الحركة
السياسية الفلسطينية :برنامج التسوية،
واملفاوضات حياة ،ووهم الدولة .وبرنامج
امل ـقــاومــة املـلـتــزم بــالـكـفــاح املـسـلــح لتحرير
فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ،والـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ــض لـ ـنـ ـه ــج الـ ـتـ ـف ــري ــط
والتنازالت .لكن الصراع على وهم السلطة،
ب ــن ال ـقــوتــن األك ـب ــر «ف ـتــح وح ـم ــاس» دفــع
ب ــاألخـ ـي ــرة إلـ ــى ال ـت ـم ـســك ب ــامل ـك ــاس ــب ال ـتــي
حققتها داخل قطاع غزة ،والتفرد بالهيمنة
والـسـيـطــرة فــي ظــل وضــع محلي وإقليمي

يتجه نحو االعتراف بكيان العدو ،باعتباره
ً
«مكونًا فاعال باإلقليم» .لهذا بدأت حماس
بــالـبـحــث ،م ــن خ ــال الــوس ـطــاء اإلقـلـيـمـيــن
والـ ــدول ـ ـيـ ــن ،عـ ــن م ـ ـخـ ــارج ل ــرف ــع ال ـح ـصــار
والـقـبــول بـهــا فــي عـضــويــة ن ــادي الباحثني
ع ــن «االسـ ـتـ ـق ــرار والـ ـ ـس ـ ــام» .هـ ــذا ال ـتــوجــه
تطلب التكيف مع لغة االعتدال التي يسعى
البعض لتسييدها وتعميمها فــي ظــل ما
سمي «الــربـيــع الـعــربــي» ال ــذي انـخــرطــت به
ح ـمــاس م ــن دون ح ـســاب مل ـصــالــح الـشـعــب
واملـ ـق ــاوم ــة ،وبـتـنـكــر س ــاف ــر لـحـلـفــائـهــا .كل
ذلــك تطلب من الحركة تنفيذ سلوك جديد
عـلــى األرض يـعـمــل عـلــى «ض ـبــط البندقية
وال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاروخ وت ــوجـ ـيـ ـهـ ـهـ ـم ــا ب ـ ـمـ ــا ي ـخ ــدم
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لم يتأخر الشعب العربي الفلسطيني في امتصاص صدمة النكبة اجتماعيًا واقتصاديًا (األناضول)

امل ـص ـل ـحــة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـش ـع ــب!» .هـ ــذا ال ـســاح
ال ــذي استعملته حـمــاس بكفاءة عالية مع
الـعــديــد مــن الفصائل ،فــي صــد وإفـشــال كل
االع ـت ــداءات الوحشية الـتــي قــام بها جيش
العدو خالل السنوات األخيرة.
ل ـق ــد أصـ ـ ــاب ت ـع ـب ـيــر /ت ــوص ـي ــف ،ال ــوح ــدة-
ك ـمــا امل ـص ـط ـلــح امل ـ ـتـ ــداول ع ــن امل ـص ــال ـح ــة!!-
واالنـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ،م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـبـ ــريـ ــر والـ ـتـ ـفـ ـسـ ـي ــر
الـتـضـلـيـلــي ،م ــا ل ـحــق بـتـعـبـيــر /مـصـطـلــح:
الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـثـ ــاب ـ ـتـ ــة ل ـل ـش ـع ــب
الفلسطيني .إن أي وحدة وطنية حقيقية ال
تبنى وتـقــام بــن الوطنيني الذين
يمكن أن
ُ َ
ي ـقــات ـلــون امل ـســت ـع ـمــر لــوط ـن ـهــم ،والـ ـح ــراس
األمـنـيــن لـكـيــانــه ومـسـتــوطـنـيــه ،املرتهنني
لحكومة العدو.

برنامج النضال الوطني راهنًا
على الــرغــم مما أحــدثــه «ات ـفــاق أوسـلــو»مــن
ن ـك ـب ــة ج ـ ــدي ـ ــدة لـ ـلـ ـشـ ـع ــب ،انـ ـعـ ـكـ ـس ــت ع ـلــى
ال ـح ـي ــاة ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وف ــي
القلب منها ،النضال الوطني الفلسطيني
ضـ ــد الـ ـ ـغ ـ ــزاة امل ـح ـت ـل ــن .وهـ ـ ــو مـ ــا تــوضــح
فـ ــي نـ ـه ــج وم ـ ـمـ ــارسـ ــات ال ـ ـقـ ــوى امل ـه ـي ـم ـنــة
ب ـم ـحــاوالت ـهــا امل ـس ـت ـمــرة لـتــدمـيــر مـنـظــومــة
قـيــم ال ـت ـحــرر وأخــاق ـهــا وأدوات ـ ـهـ ــا ،فكانت
مـ ـعـ ـسـ ـك ــرات الـ ـت ــأهـ ـي ــل لـ ـ ـ ـ ــأدوات ال ـق ـم ـع ـيــة
ولعناصر التنسيق األمني .أما في الجانب
االقتصادي/االجتماعي ،فقد انهمك حماة
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة وال ـت ـب ـع ـي ــة ،ع ـل ــى تـحــويــل
امل ــواط ــن/ة  ،إلــى رهينة لــدى الـبـنــوك تحت
دع ـ ـ ــاوى وش ـ ـ ــروط «الـ ـحـ ـي ــاة االس ـت ـهــاك ـيــة
والرفاهية» الكاذبة.
في ظل انسداد األفق السياسي والتفاوضي
أمام قيادة السلطة واملنظمة رغم التزاماتها
بكل بنود اتفاق أوسلو ،خاصة ،ضبط األمن
«حـمــايــة ال ـعــدو» وقـمــع ومــاحـقــة واعـتـقــال
امل ـق ــاوم ــن ،امل ـت ــراف ــق م ــع ال ــزي ــادة ف ــي بـنــاء
املستعمرات ووحشية قطعان املستوطنني
وقــوات االحتالل العسكرية ،انفجرت الهبة
ال ـش ـع ـب ـيــة الـ ـت ــي ش ـك ـلــت ان ـت ـف ــاض ــة ش ـبــاب
ال ـقــدس ،ديـنــامـيــاتـهــا الـيــومـيــة ،فــي تطوير
جــديــد ألســال ـيــب املــواج ـهــة واالش ـت ـب ــاك مع
ال ـع ــدو ،وف ــي الـتــأكـيــد عـلــى رف ــض سياسة
«امل ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات حـ ـ ـي ـ ــاة» والـ ـتـ ـمـ ـس ــك ب ـن ـهــج
«امل ـقــاومــة هــي ال ـح ـيــاة» .وإذا كــانــت الكتلة
الـشـبــابـيــة الـكـبــرى الـتــي ق ــادت املــواج ـهــات،
خــارج األطــر التنظيمية للفصائل والقوى،
فإنها في ذات الوقت الذي كانت عابرة لها،
وخارج توجيهاتها ،عجزت عن بناء أطرها
وتنظيمها،على الرغم مما شكتله ووفرته،
شبكات الـتــواصــل االجـتـمــاعــي مــن تواصل
سريع بــن الشباب والـشــابــات فــي ساحات
املواجهة.
إن التراجع الــواضــح في حجم التظاهرات،
وعـ ـ ــدد نـ ـق ــاط االشـ ـتـ ـب ــاك فـ ــي ه ـ ــذه امل ــوج ــة
االنتفاضية ،ال يعود فقط ،لوحشية القمع
العسكري للعدو ،وال لعدم مشاركة قطاعات
واسعة بهذه املوجة ،بل للدور املشبوه الذي
تـقــوم بــه مــؤسـســات السلطة الفلسطينية،
باعتراف قياداتها السياسية واألمنية في
قمع وتهدئة الشارع.
ً
إن ج ـيــا بـكــامـلــه يـتـقــدم ص ـفــوف املــواجـهــة

باملعروف والنهي عن املنكر.
الناقض الثاني :من يؤمن بشفاعة األولياء،
فــي حــن يــذهــب أهــل السنة والجماعة إلى
أن املالئكة والنبيني والصالحني يشفعون
يوم القيامة.
ال ـ ـنـ ــاقـ ــض الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث :م ـ ــن يـ ـصـ ـح ــح م ــذه ــب
املـ ـش ــرك ــن ،وي ـ ـقـ ــول إن م ــذه ـب ـه ــم صـحـيــح
يـكــون كــاف ـرًا ،ويــدخــل ضمن ذلــك مــن يدعو
إلــى التقارب بني األديــان أو الحوار بينها.
فــاملـسـلــم ي ـف ـتــرض أن ُي ـب ـطــل ه ــذه األديـ ــان
ويحاججهم وينقضهم ،بــدل أن يتفهمهم
ويـ ـتـ ـق ــارب م ـع ـه ــم .وال أحـ ــد م ــن املـسـلـمــن
ي ـع ـت ـبــر أن دعـ ـ ــوة ال ـ ـحـ ــوار وال ـ ـت ـ ـقـ ــارب مــع
امل ــذاه ــب واألدي ـ ـ ــان دعـ ــوة دون ـه ــا الـتـكـفـيــر
واالرتداد.
ال ـنــاقــض ال ــراب ــع :اإلعـ ـج ــاب بــالـتـشــريـعــات
الدنيوية والقوانني الوضعية ،وتفضيلها.
بـمـعـنــى أنـ ــك ب ـم ـجــرد أن ت ـك ــون ق ــد دعـيــت

ل ـلــدولــة املــدن ـيــة فــأنــت فـضـلــت غـيــر الـهــدى
الـنـبــوي ،ورف ـضــت الـتـشــريــع اإلل ـهــي ،فأنت
كافر.
ال ـن ــاق ــض الـ ـخ ــام ــس :أن ت ـب ـغــض أو ت ـكــره
أحكامًا شرعية أو معامالت شرعية ،مثل
إع ـفــاء اللحية أو األح ـكــام املتعلقة بــاملــرأة
ً
والـحـجــاب ،أو أن تتبنى مـثــا آراء تتعلق
ب ــأح ـك ــام وض ـع ـي ــة بـ ــاملـ ــرأة ،أو ت ـشــري ـعــات
دول ـي ــة تـخــالــف الـشــريـعــة اإلس ــام ـي ــة .هــذه
كلها تدخل في هذا الناقض.
ال ـ ـنـ ــاقـ ــض الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس :أن ُي ـ ـشـ ــم مـ ـن ــك أن ــك
ت ـس ـت ـه ــزئ ب ــال ـن ـب ــي أو بـ ـش ــيء م ــن س ـن ـتــه،
أو مــن صحابته ،أو مــن أحـكــامــه .فكل ذلك
ُي ّ
عد ناقضًا من نواقض اإلسالم ،ويخرجك
ّ
مـ ــن اإلسـ ـ ـ ــام إل ـ ــى الـ ـكـ ـف ــر .والـ ـتـ ـع ــس ــف فــي
ف ـهــم االس ـت ـه ــزاء ب ــاب واسـ ــع ف ــي األدب ـي ــات
ً
الوهابية ،وال تجد له مثيال عند أهل السنة
والجماعة إال ما شذ.

النواقض هي
التي تبطل
إسالمك،
فتخرجك من
دائرة اإلسالم
إلى دائرة الكفر

ال ـنــاقــض ال ـســابــع :أع ـم ــال ال ـس ـيــرك والـلـهــو
واأللـ ـ ـع ـ ــاب الـ ـسـ ـح ــري ــة ،ألنـ ـه ــا مـ ــن ال ـس ـحــر
والصرف.
الـنــاقــض الـثــامــن :إظ ـهــار امل ــودة لـلـكـفــار ،أو
التشبه بهم ،أو اتباعهم ،أو التقرب منهم
أو االحتفال بمناسباتهم الدينية كأعياد
امليالد.
الـنــاقــض ال ـتــاســع :مــن يعتقد أن الشريعة
ت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،واألحـ ـ ـك ـ ــام م ــرت ـب ـط ــة بــزم ـن ـهــا،
ويمكن التخلي عنها في الحاضر.
ّ
الناقض العاشر :االنصراف عن تعلم الدين
والتفقه فـيــه .وه ــذا ينطبق على الرافضة،
والـصــوفـيــة ،والـقـبــوريــة ،وغـيــرهــم .بحسب
محمد بن عبد الــوهــاب ،ال فــرق بني جميع
هذه النواقض ،بني الهازل والجاد والخائف.
فجميعها أبواب جهنم في اآلخر بقوة الله
وقدرته وفي الدنيا ،بقوة السلطة الوهابية
ّ
وقدرة الدولة التي سجنت عشرات الكتاب
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واالش ـت ـب ــاك ،كـشـهــداء أح ـي ــاء ،يـحـتــاج منا،
اله ـت ـمــام ومـتــابـعــة ودعـ ــم ،م ــن أج ــل خـلــق/
ب ـن ــاء ،ق ـي ــادات م ــن ذات الـكـتـلــة والـشــريـحــة
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة .ألن عـ ـ ـ ـ ــددًا مـ ـ ــن «الـ ـنـ ـخ ــب
وال ـق ـيــادات» لــم تسقط فـقــط فــي انخراطها
ب ـم ـش ــروع ال ـت ـب ـع ـيــة ،م ــن خـ ــال مــؤس ـســات
السلطة ،أو املنظمات غير الحكومية «اإلن
جــي أوز» ق ــوى الـتـخــريــب الـنــاعـمــة ،بــل في
وقــاح ـت ـهــا امل ـك ـشــوفــة الس ـت ــدخ ــال الـهــزيـمــة
عـبــر مـشــاركـتـهــا ف ــي مــؤت ـمــرات ونـشــاطــات
امل ــؤسـ ـس ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
لـ ـلـ ـع ــدو ال ـص ـه ـي ــون ــي (م ــؤتـ ـم ــر هــرت ـس ـل ـيــا
نموذجًا).

المبادئ
ـ فلسطني ،جزء طبيعي وأساسي من الوطن
ال ـعــربــي ،وشـعـبـهــا ينتمي لــأمــة الـعــربـيــة،
وهو أحد مكوناتها ،وقد ساهم مع أشقائه
بـ ــدور بـ ــارز ومـتـمـيــز ف ــي الـنـهـضــة الـفـكــريــة
والعلمية والسياسية التي عرفتها األمــة،
وما زالت تسعى لتطويرها.
ـ الشعب العربي الفلسطيني في كل مناطق
تواجده وانتشاره ،داخل فلسطني املنكوبة
باحتاللي  1948و ،1967واح ـ ٌـد ُمـ َـوحــد في
نـضــالــه ضــد امل ـش ــروع الـصـهـيــونــي وكيانه
االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــاري ال ـ ـفـ ــاشـ ــي وم ـس ـت ـع ـم ــرات ــه،
بالكفاح املسلح والجماهيري ،وكل أشكال
النضال التي يبتدعها شعبنا في مسيرته
ع ـلــى ط ــري ــق تـحـقـيــق أه ــداف ــه ف ــي الـتـحــريــر
وع ــودة الالجئني ملدنهم وقــراهــم وبيوتهم
وممتلكاتهم.
ـ اقتالع وطــرد الشعب العربي الفلسطيني
بــاملـجــازر واملــذابــح مــن أرض ــه ،أدت لتواجد
مــؤقــت ل ـجــزء مـنــه ف ــي ال ـعــديــد م ــن األق ـطــار
ال ـع ــرب ـي ــة ،ي ـع ـمــل م ــن أجـ ــل ع ــودت ــه لــوط ـنــه،
راف ـ ـضـ ــا كـ ــل أش ـ ـكـ ــال الـ ـت ــوط ــن .ل ـ ـهـ ــذا ،ف ــإن
ال ـح ـكــومــات والـجـمــاهـيــر الـعــربـيــة مطالبة
بـتــوفـيــر أف ـضــل ال ـظ ــروف إلقــام ـتــه ،ليعيش
ب ـك ــرام ــة ،داخـ ــل امل ـخ ـي ـمــات وخ ــارج ـه ــا .ألن
ب ـعــض ال ـج ـه ــات امل ـش ـب ــوه ــة ،ت ـع ـمــل بشكل
م ـن ـه ـج ــي عـ ـل ــى «شـ ـيـ ـطـ ـن ــة» ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
ومعاداته ونبذه.
ـ ـ إن ض ــرورة وح ــدة أداة املـقــاومــة فــي إطــار
جـ ـبـ ـه ــوي ت ـت ـط ـل ــب إعـ ـ ـ ـ ــادة ب ـ ـنـ ــاء وه ـي ـك ـلــة
م.ت.ف عـلــى أس ــس ديـمـقــراطـيــة ثــوريــة :في
ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار ،واحـ ـت ــرام امل ــؤس ـس ــات ،وفــي
االعـتـمــاد عـلــى الـشـعــب ،بــإجــراء انتخابات
حقيقية وشفافة توفرها شبكات االتصال
ال ـح ــدي ـث ــة ،وفـ ــي م ـكــاش ـف ـتــه ب ـك ــل م ــا يـمــس
قضيته الوطنية .لكن تحقيق تلك الوحدة
يرتبط بسحب شرعية كل من تنازل وفرط
بــأي مــن الحقوق الوطنية الثابتة للشعب
الفلسطيني ،ومحاكمته.
ـ ـ إن ان ـت ـصــار ن ـهــج امل ـق ــاوم ــة ف ــي فلسطني،
ً
م ــرتـ ـب ــط عـ ـض ــوي ــا ب ـع ـم ـق ــه ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،أوال
واإلسـ ــامـ ــي الـ ـتـ ـح ــرري /ال ـج ـه ــادي ثــانـيــا،
واألممي /اإلنساني املناهض للصهيونية
واإلمبريالية والعنصرية ،ثالثًا.
(ورقة قدمت لورشة عمل حوارية – بحثية
في دمشق ،دعا إليها مركز الصمود العربي
قبل أسبوعني)
* كاتب فلسطيني

والـسـيــاسـيــن واملـفـكــريــن وأص ـح ــاب ال ــرأي
بحجج هــذه الـنــواقــض .فيجعل كــل ناقض
مــن هــذه الـنــواقــض فــي تطبيقاته العملية
الوهابية فرقة شــاذة عن الخط العام ألهل
السنة والجماعة .ولتكون ضمن هذا الخط،
فإنها ال تحتاج إلــى حملة عــاقــات عامة،
وال إل ـ ــى حـ ـم ــات ح ـ ــزم ص ـح ــاف ـي ــة ل ـت ـكــون
مــن أهــل السنة والـجـمــاعــة ،بــل تحتاج إلى
مراجعة ذاتها ودعوتها (دعــوة محمد بن
ع ـبــد ال ــوه ــاب) ال ـت ــي ت ـحــال ـفــت مـعـهــا على
قاعدة «الدم بالدم والهدم بالهدم» ،لتجعل
الـقــاعــدة الـفـكــر بــالـفـكــر ،لتتمكن مــن إنـتــاج
نسخة منقحة من الدم والعنف الذي هدمت
ب ــه عــاق ـت ـهــا م ــع أهـ ــل ال ـس ـن ــة وال ـج ـم ــاع ــة،
وأرادت أن تـنـصــب نـفـسـهــا نــاطـقــا مـتـفــردًا
باسمهم ،يــأتـمــرون بــأمــرهــا ويستجيبون
لغضبها.
* كاتب بحريني
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مشهد سياسي

أنقرة تغازل واشنطن

نحن جنودكم في معركة الرقة
األول للغزو التركي،
منذ اليوم ّ
كان واضحًا أنه ال بد ألنقرة من استغالل
تدخلها المباشر في الميدان السوري
لحجز مقعد رئيسي ومؤثر في أي
مفاوضات مقبلة .لكن اآلن ،فقد بات
تسعى أيضًا إلى لعب دور
يظهر أنها ّ
«وسطي» يمكنها من تمتين عالقاتها
مع واشنطن وموسكو على حد سواء.
فبعد مصالحتها مع روسيا وإعالنها
بدء التنسيق معها حول العمليات في
سوريا ،تعود لتأكيد «والئها األطلسي»،
مؤكدة أنها مستعدة لقيادة قوات
برية تحت غطاء «التحالف» لخوض
معركة الرقة
ّ
بــدا ،أمــس ،أن أنقرة قد رحبت بعرض
أم ـي ــرك ــي «ل ـل ـت ـع ــاون م ـش ـت ــرك» ح ــول
املدينة ،وفــق مــا ذكــر الرئيس التركي
رج ــب ط ـيــب أردوغـ ـ ـ ــان ،أث ـن ــاء عــودتــه
من قمة مجموعة العشرين في مدينة

واشنطن ال تؤكد لقاء
كيري ــ الفروف

بينما أعـلـنــت الـخــارجـيــة الــروس ـيــة ،أم ــسّ ،أن الــوزيــريــن
سيرغي الفــروف ،وجــون كيري ،سيلتقيان في جنيف
اليوم الستكمال مناقشاتهما بشأن سوريا ،قالت وزارة
الخارجية األميركية ،في وقــت متأخر من مساء أمس،
إنه ال يمكنها تأكيد إعالن موسكو .وقال املتحدث باسم
الخارجية األميركية ،مــارك تونر« :بعدما تحدث الوزير
جون كيري ملدة  45دقيقة مع نظيره الروسي ،لم نصل
ً
إلى ذلك بعد» .وأضاف قائال ّإن «الوزير ال يزال ملتزمًا
ّ
الجهود املستمرة ملحاولة حل القضايا العالقة من أجل
الوصول إلى ترتيب بشأن سوريا ...لكننا لن نوافق على
ترتيب ال يفي بأهدافنا األساسية».
وقــال تــونــر« :لــم نتمكن مــن التوصل إلــى تفاهم واضــح
بشأن مسار للسير قدمًا .ال يمكنني أن أقول إنه يوجد
أمل كبير للنجاح ...نحن فقط نواصل العمل».
(رويترز)

هــانـغـتـشــو الـصـيـنـيــة .وأشـ ــار األخـيــر
إلى استعداد بالده للتعاون العسكري
في معركة الرقة ،مضيفًا أن «ال شيء
ي ـم ـنــع م ـث ــل ه ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ...ول ـن ــدع
عـسـكــريــي الـبـلــديــن يـجـتـمـعــون ،وذلــك
كفيل بحل جميع األمور الضرورية».
وب ـ ـق ـ ــدر م ـ ــا ق ـ ــد يـ ـحـ ـم ــل «االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح»
األميركي رسالة واضحة لـ«الوحدات»
ال ـك ــردي ــة (ال ـت ــي ُي ـق ــال إن ـه ــا ق ــد أب ــدت
سابقًا عدم اهتمامها بخوض معركة
الرقة «غير االستراتيجية» لها) ،فإنه
ّ
ي ــدل عـلــى أن ال ـق ــوات الـتــركـيــة بصدد
ت ــوس ـي ــع ع ـم ـل ـيــات ـهــا ض ـم ــن ال ـش ـم ــال
السوري ،وبغطاء من «التحالف».
وض ـم ــن ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أع ــرب ــت وزارة
الخارجية الروسية عن «قلق عميق»
إزاء «ت ــوغ ــل ال ـق ــوات الـتــركـيــة وق ــوات
املعارضة السورية املدعومة من أنقرة
داخـ ــل األراضـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة» ،مضيفة
ف ــي بـ ـي ــان أن «هـ ـ ــذه ال ـت ـح ــرك ــات ثـيــر
الـقـلــق ب ـشــأن س ـيــادة ســوريــا ووح ــدة
أراض ـي ـه ــا ...وس ــوف تــزيــد مــن تعقيد
ال ـ ــوض ـ ــع الـ ـعـ ـسـ ـك ــري والـ ـسـ ـي ــاس ــي».
وطالب بيان الخارجية أنقرة بـ«الكف
عـ ــن أي خ ـ ـطـ ــوات تـ ــزيـ ــد مـ ــن ت ــزع ــزع
الوضع».
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،جـ ـ ـ ـ ــددت اإلدارة
األميركية رفضها دراسة اقتراح تركيا
إقامة «منطقة حظر طيران» في شمال
ســوريــا .وأع ــرب نائب مستشار األمــن
القومي في البيت األبيض ،بن رودس،
عــن اعـتـقــاد ب ــاده ب ــأن «منطقة حظر
ال ـط ـي ــران ال يـمـكــن أن ت ـحــل الـقـضــايــا
األســاسـيــة على األرض ،لـكــون القتال
سـيـتــواصــل ف ــي امل ـي ــادي ــن» .ورأى في
ّ
ال ــوق ــت ن ـف ـســه أن «ت ـط ـه ـي ــر» مـنـطـقــة
ال ـ ـحـ ــدود ال ـت ــرك ـي ــة «سـ ـي ــرس ــي األمـ ــن
ف ــي مـنـطـقــة أوس ـ ــع ،وس ـيــوقــف تــدفــق
ّ
املقاتلني األجانب» ،مشيرًا إلى أن هذا
ُ
الرأي نقل إلى الرئيس التركي.
أنقرة :لنبدأ بالباب ومنبج
عـ ــن الـ ـنـ ـي ــات ال ـت ــرك ـي ــة ض ـم ــن عـمـلـيــة
«درع ال ـ ـفـ ــرات» ،أش ـ ــار أردوغ ـ ـ ـ ــان ،في
حــديــث إل ــى الـصـحــافـيــن أجـ ــراه على
منت الطائرة التي أقلته من الصني ،أن
«الـهــدف املقبل» للعمليات العسكرية
هو مدينة الباب التي يسيطر عليها
تنظيم «داعـ ــش» ،مضيفًا أن «الـهــدف
الثاني هو مدينة منبج ،التي يسيطر
عليها إرهابيو االتحاد الديموقراطي
والعمال الكردستاني».
ّ
ولـفــت الــرئـيــس الـتــركــي إلــى أن بــاده
اقترحت سابقًا على الواليات املتحدة،

أردوغان :اجتماع عسكريي البلدين كفيل بحل جميع األمور الضرورية (األناضول)

أن تتولى القوات التي تتلقى تدريبًا
تركيًا ،واملكونة من «عناصر عربية،
ت ـح ــري ــر م ــدي ـن ــة م ـن ـب ــج وريـ ـفـ ـه ــا مـ َـن
قبضة داع ــش» ،لكن االقـتــراح لم يلق
موافقة واشنطن التي «فضلت إعطاء
الــدور لحزبي االتحاد الديموقراطي
والـ ـعـ ـم ــال الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» .وأوض ـ ــح
أن الحجة األمـيــركـيــة كــانــت تـقــول إن
تنفيذ املقترح سيؤجل تحرير املدينة
«بني شهرين إلى ثالثة أشهر».
وأعــرب أردوغ ــان عن أمله في توصل
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا إل ــى
«هدنة» قبل عيد األضحى ،موضحًا
أن الرئيس الروسي ،فالديمير بوتني،
أوضح له «أن من املمكن أن يتم تأمني
االت ـف ــاق خ ــال أي ـ ــام» .وأشـ ــار إل ــى أن
تــركـيــا تستعد عـنــد إق ــرار «الـهــدنــة»،

إليصال «املساعدات اإلغاثية واألدوية
وأل ـعــاب األط ـف ــال» خ ــال الـعـيــد .على
صعيد آخر ،بالتزامن مع زيارة األمني
ال ـعــام لـحـلــف شـمــال األط ـل ـســي ،ينس
سـتــولـتـنـبــرغ ،إل ــى أن ـقــرة ،ال ـيــوم ،كــان
مــن املـتــوقــع وص ــول وزي ــر الخارجية

أردوغان :مدينتا الباب
ومنبج هدفنا المقبل
في الشمال السوري

ال ـس ـعــودي ،ع ــادل الـجـبـيــر ،إل ــى أنـقــرة
م ـ ـسـ ــاء أمـ ـ ـ ــس ،وفـ ـ ــق مـ ــا أع ـ ـلـ ــن وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة ال ـتــركــي م ــول ــود جــاويــش
أوغلو .ومن املرتقب أن تتضمن زيارة
ً
س ـتــول ـت ـن ـبــرغ ،ت ـح ـل ـيــا م ـش ـتــركــا بني
«ال ـن ــات ــو» وت ــرك ـي ــا ،لـعـمـلـيــة األخ ـي ــرة
العسكرية في سوريا ،ومناقشة طرق
الدعم التي يمكن أن يقدمها حلفاؤها
في إطار تلك العملية.
وكــان الجبير قد أشــار أمــس ،مجددًا،
إلى احتمال التوصل إلى اتفاق روسي
ـ ـ أميركي فــي ســوريــا ،عقب حضوره
أم ـ ـ ــس ،م ــؤت ـم ــر «أص ـ ــدق ـ ــاء س ــوري ــا»
ف ــي لـ ـن ــدن ،ال ـ ــذي أب ـ ــدى ف ـي ــه املـنـســق
العام لـ«الهيئة العليا للمفاوضات»
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ،ري ـ ـ ــاض ح ـ ـجـ ــاب ،رف ــض
األخـ ـي ــرة ألي اتـ ـف ــاق «ت ـت ــوص ــل إلـيــه

اليمن

«اإلعالم الحربي» يخرق الهيمنة السعودية« :الهزيمة» بالصوت والصورة
لقمان عبدالله
ازدادت وتيرة العمليات العسكرية في
الحرب على اليمن بسرعة ،وبالتزامن
ّ
تصدرت الصور التي ينقلها «اإلعالم
الـ ـح ــرب ــي» الـ ـت ــاب ــع ل ـل ـج ـيــش الـيـمـنــي
و«اللجان الشعبية» ،املشهد ،ما جعل
السعودية عاجزة عن إخفاء الحقيقة
امل ـ ّـرة لهزيمة جيشها املسلح بأحدث
أن ـ ــواع األس ـل ـح ــة ،وه ــرب ــه امل ـهــن أم ــام
املقاتلني اليمنيني بأسلحتهم القديمة
والبسيطة.
على املستوى العسكريّ ،
تصدر املشهد
العاملي صورتان متناقضتان ،األولى
م ـن ـه ـمــا ه ــي امل ـش ــاه ــد ال ـت ــي يــوزع ـهــا
«اإلعـ ـ ـ ـ ــام الـ ـح ــرب ــي» ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار عــن

العمليات العسكرية للجنود اليمنيني
وه ــم يـ ـط ــاردون ال ـج ـنــود الـسـعــوديــن
ّ
داخل أراضي اململكة ،ولعل أشهر هذه
املـشــاهــد كــانــت تـلــك ال ـتــي ُس ـمــع فيها
صـ ــوت م ـقــاتــل ي ـم ـنــي يـ ـن ــادي جـنــديــا
سعوديًا محاصرًا في نجران بالقول:
ّ
«سلم نفسك يا سعودي».
كــذلــك ب ــرزت الـحــافــزيــة وإرادة القتال
ل ــدى ال ـج ـيــش ال ـي ـم ـنــي والـ ـق ــدرة على
تــدم ـيــر امل ــواق ــع وال ـخ ـط ــوط الــدفــاعـيــة
ال ـس ـعــوديــة .وأك ـث ــر م ــا لـفــت املــراقـبــن
هو الحضور الــدائــم لكاميرا «اإلعــام
الحربي» الــذي تطور أداؤهــا وثباتها
ونقاوة صورتها.
ولـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـص ـ ـ ـصـ ـ ــون إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
«اإلع ـ ــام ال ـحــربــي» يـتـمــاثــل م ــع بقية

االخ ـت ـص ــاص ــات ال ـع ـس ـكــريــة والـفـنـيــة
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى لـ ـلـ ـجـ ـي ــش الـ ـيـ ـمـ ـن ــي ل ـج ـهــة
الـتـقــدم واالسـتـفــادة مــن الـتـجــارب ،بل
يمكن الـقــول إن تغطيته َّ
تفوقت على
ن ـظ ــرائ ــه ف ــي س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق .كــذلــك
ل ــم ي ـعــد اح ـت ـك ــار ال ـس ـع ــودي ــة األق ـم ــار
االص ـط ـن ــاع ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة وام ـت ــاك ـه ــا
م ـق ــدرات فـنـيــة هــائ ـلــة ،يـمـكـنــانـهــا من
ح ـجــب ح ـقــائــق املـ ـي ــدان ومـ ــا يـشـهــده
جيشها وآلتها العسكرية الضخمة.
اسـ ـتـ ـط ــاع «اإلع ـ ـ ـ ــام الـ ـح ــرب ــي» بـنـقــل
الوقائع من زوايا مختلفة إنتاج مادة
ت ـع ـكــس الـ ــواقـ ــع امل ــري ــر ألكـ ـب ــر جـيــش
خليجي ،وهو يتراجع أمام مجموعات
يمنية صـغـيــرة ،وأحـيــانــا مجموعات
قبلية تــرتــدي ال ــزي املــدنــي املناطقي

ثمة حضور دائم
للكاميرا مع تطور في
ثباتها ونقاوة صورتها
ً
بدال من البدالت العسكرية الرسمية.
لـ ــم ت ـع ــد ص ـ ــورة «اإلع ـ ـ ـ ــام ال ـح ــرب ــي»
أسيرة القيود السعودية ،بل قفزت عن
كــل امل ـعـ ّـوقــات الـتــي وضعتها أمامها
املنظومة اإلعالمية والفنية الخليجية،

التي كانت حتى األمس القريب تتحكم
باإلعالم العربي .ولم يكن أمام وسائل
اإلع ــام العاملية إال التعاطي مــع هذه
املشاهد ونقلها مثلما هي من منطلق
احـ ـت ــراف ــي وك ـس ـب ــق إعـ ــامـ ــي يـحـظــى
باالهتمام واملتابعة والتحليل.
من ذلك ما نشره موقع «»IHS JANES
ال ـب ــري ـط ــان ــي امل ـت ـخ ـص ــص ب ــال ـش ــؤون
الـعـسـكــريــة ،فــي مـعــرض تعليقه على
م ـشــاهــد «اإلع ـ ــام ال ـح ــرب ــي» ،واص ـفــا
إي ــاه ــا بــأن ـهــا «أس ـ ــوأ الـ ـح ــوادث الـتــي
ي ـت ـع ــرض ل ـه ــا ال ـج ـي ــش الـ ـسـ ـع ــودي»،
و«س ـ ـي ـ ـئـ ــة ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى ال ـج ـي ــش
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي» .وخ ـ ـلـ ــص ف ـ ــي م ـع ــرض
تحليله للصور إلــى أن الـعــدد القليل
مـ ــن ال ـق ـت ـل ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــن يـ ـع ــود إل ــى
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األميركيون في «بادية الدير»:
خطوة للهجوم على «عاصمة الخالفة»؟
أيهم مرعي
ل ــم «ت ـه ـضــم» أن ـق ــرة ،وم ــن خلفها
الفصائل املحسوبة على «الجيش
الـ ـ ـح ـ ــر» ،ت ـ ـق ـ ـ ّـدم «ق ـ ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــا
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ف ــي ريـ ــف حـلــب
ّ
الـشـمــالــي ال ـشــرقــي ،خـصــوصــا أن
ّ
التقدم كان قد فتح ّ
شهية قوى
ذلك
ّ
ك ــردي ــة بــال ـس ـعــي ج ــدي ــا لتحقيق
حلم الحكم الذاتي.
ّ
وخالل األيام األخيرةّ ،
سرع توغل
الـ ـجـ ـي ــش الـ ـت ــرك ــي ف ـ ــي األراضـ ـ ـ ــي
الـ ـس ــوري ــة ،ف ــي ت ـش ـك ـيــل فـصـيـلــن
ج ــدي ــدي ــن ،م ــدع ــوم ــن مـ ـن ــه ،هـمــا
«أجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاد ال ـ ـح ـ ـس ـ ـكـ ــة» و«سـ ـ ــرايـ ـ ــا
الـقــادسـيــة» ،وإعالنهما «محاربة
وح ــدات حماية الـشـعــب ،الـكــرديــة،
والـقـضــاء على روج آفــا» (مناطق
س ـ ـي ـ ـطـ ــرة «ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـ ـ ــدات») ،وهـ ــو
ّ
أم ـ ــر ق ــلـ ـل ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ك ـ ــردي ـ ــة مــن
شــأنــه ،مــؤكــدة «أن قــواتـهــا ق ــادرة
ع ـل ــى ح ـم ــاي ــة امل ـن ـط ـقــة م ــن تـسـلــل
املجموعات املدعومة من تركيا».
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــاطـ ــق ب ـ ــاس ـ ــم «أجـ ـ ـن ـ ــاد
ال ـ ـح ـ ـس ـ ـكـ ــة» ،م ـ ـح ـ ـمـ ــود امل ـ ــاض ـ ــي،
ف ــي ت ـصــريــح إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إن
«ق ــواتـ ـن ــا ه ــم م ــن أبـ ـن ــاء الـحـسـكــة
ُ
ال ــذي ــن هـ ـ ِّـجـ ــروا م ــن مـحــافـظـتـهــم،

وهم موجودون في إدلــب» مشيرًا
إل ــى «أن ـهــم يـسـعــون إل ــى تأسيس
ت ـ ـحـ ــالـ ــف ع ـ ـس ـ ـكـ ــري م ـ ـ ــع سـ ــرايـ ــا
الـقــادسـيــة ،وفـصــائــل مــن الجيش
الـحــر ملهاجمة ال ــوح ــدات الـكــرديــة
وط ـ ــرده ـ ــا م ـ ــن الـ ـحـ ـسـ ـك ــة وري ـ ــف
ال ــرق ــة» .وأض ـ ــاف «أن قــوات ـهــم قد
ت ـس ـت ـف ـيــد م ــن األراضـ ـ ـ ــي ال ـتــرك ـيــة
لتنفيذ هجماتها باتجاه املناطق
الـ ـخ ــاضـ ـع ــة ل ـس ـي ـط ــرة الـ ــوحـ ــدات
الكردية»ُ .
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا فـ ـ ـ ّـسـ ـ ــر إعـ ـ ـ ـ ــان ت ـش ـك ـيــل
الـفـصـيـلــن ب ــأن ــه ي ــأت ــي كـمـحــاولــة
ل ـ ـل ـ ـض ـ ـغـ ــط م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــداخ ـ ـ ـ ـ ــل عـ ـل ــى
«الوحدات» ،أكدت مصادر مطلعة
لـ«األخبار» أن «تحضيرات كبيرة
ت ـج ــري داخ ـ ــل األراض ـ ـ ــي الـتــركـيــة
لـ ـفـ ـص ــائ ــل مـ ـسـ ـلـ ـح ــة ع ـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ل ـشــن
هجمات على الوحدات الكردية في
مـنـبــج وت ــل أب ـيــض ،وط ــرد داعــش
من الباب».
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،فـفـيـمــا تـتــوســع
عملية «درع الفرات» التركية ،يبدو
أن «ال ـت ـح ــال ــف» الـ ــدولـ ــي ،بـقـيــادة
ّ
مصر
الواليات املتحدة األميركية،
على املضي بالهجوم على الرقة،
إذ ُي ـجــري اس ـت ـع ــدادات متسارعة
للوصول إلى هذا الهدف.

فبعد فشل تجربة «جيش سوريا
ال ـجــديــد» ،وان ــدث ــاره أم ــام تنظيم
«داع ـ ــش» ف ــي ب ــادي ــة ال ـت ـنــف ،على
ال ـ ـح ـ ــدود ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ـ ـ ـ األردن ـ ـي ـ ــة،
تسعى واشنطن إلى تقوية حلفاء
جدد في املنطقة ،الستخدامهم في
عمليتها التي ستستهدف الرقة.
ويـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــزم األم ـ ـي ـ ــرك ـ ـي ـ ــون وضـ ــع
ـط ملـ ـه ــاجـ ـم ــة ال ـ ـ ــرق ـ ـ ــة ،وهـ ــو
خـ ـ ـط ـ ـ ٍ

ُ
ست َ
رسل فصائل
مسلحة من تركيا للهجوم على
منبج وتل أبيض والباب

أم ـ ــر ك ـش ـفــت ع ـن ــه وزارة ال ــدف ــاع
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،م ــع ب ــداي ــة ال ـه ـجــوم
الـتــركــي عـلــى جــرابـلــس ،فــي ريــف
حلب الشمالي ،حينما طلبت من
«ال ــوح ــدات» الـكــرديــة ،االنسحاب
م ــن غ ـ ــرب الـ ـ ـف ـ ــرات ،واالسـ ـتـ ـع ــداد
ّ
مل ـه ــاج ـم ــة ال ـ ــرق ـ ــة .ب ـي ـن ـم ــا أكـ ـ ــدت
م ـصــادر مـيــدانـيــة إل ــى «األخ ـبــار»
أن «واش ـ ـن ـ ـطـ ــن دف ـ ـعـ ــت ب ـخ ـب ــراء
أميركيني باتجاه منطقة املالحة
فــي بــاديــة ديــر ال ــزور ،بهدف دعم
الـ ـخ ــاص ــرة ال ـق ــري ـب ــة م ــن مـنـطـقــة

مـعــدان ،فــي ريــف الــرقــة الجنوبي
الشرقي».
وي ـش ـيــر ال ـت ـح ــرك األم ـي ــرك ــي نـحــو
املــالـحــة إلــى تحضيرات تستهدف
الــرقــة ،وتـحــديـدًا م ـعــدان ،مــا يعني
قـ ـط ــع ش ـ ــري ـ ــان اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــداد ال ــرئ ـي ــس
ل ــ«داع ــش» بــن الــرقــة ودي ــر ال ــزور،
وتعزيز وجــود حلفائها في بادية
دي ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــزور ،ت ـم ـه ـي ـدًا ألي ت ـحــرك
مـسـتـقـبـلــي ن ـحــو ري ــف دي ــر ال ــزور
الـ ـغـ ـن ــي بـ ـحـ ـق ــول الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز،
وبالتالي وصول النفوذ األميركي
إلى هناك.
ويبدو أن األميركيني يــريــدون من
خالل هذا التحرك ،تعزيز الحضور
ال ـع ــرب ــي ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،واالع ـت ـم ــاد
ع ـلــى «قـ ـ ــوات ال ـن ـخ ـبــة ال ـس ــوري ــة»،
التي إلــى اآلن لم تعلن انضمامها
ّ
إلــى «قـســد» ،رغــم تسلمها منطقة
املالحة منها باالتفاق معها ،وهو
أمر لم يكشف عن تفاصيله حينها،
ً
بــرغــم ظـهــورهــا ف ـجــأة فــي املنطقة
مـنــذ نـحــو سـتــة أش ـه ــر .وبــالـتــالــي
ّ
ّ
فـ ــإن ذل ــك يـعـنــي أن ه ـنــاك تــوجـهــا
أم ـي ــرك ـي ــا ل ـت ـن ــوي ــع ال ـح ـل ـف ــاء ب ـ ّـدل
االعتماد على حليف وحيد يتمثل
في «قـســد» ،خصوصًا أن األخيرة
ّ
التوجه نحو الرقة.
رفضت

مشهد ميداني

عين المسلحين على «الكاستيلو»...
واندماج فصائل الشمال يتجدد
روس ـ ـيـ ــا والـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ...إذا
كـ ـ ــان م ـخ ـت ـل ـف ــا ع ـ ــن رؤيـ ـ ـ ــة ال ـه ـي ـئ ــة».
وتـ ــأتـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ح ـ ـجـ ــاب ،عـقــب
اجتماع «الهيئة» مع وزراء خارجية
«مجموعة أصدقاء سوريا» في لندن،
حـيــث طــرحــت «رؤي ـت ـهــا الـسـيــاسـيــة»
لـلـمــرحـلــة االن ـت ـقــال ـيــة ،ال ـتــي تتضمن
«مـ ـف ــاوض ــات ت ـس ـت ـغــرق س ـت ــة أش ـهــر
من أجل تشكيل هيئة انتقالية تضم
شخصيات من املعارضة والحكومة
واملجتمع املــدنــي» .كذلك أشــارت إلى
ضرورة «تنحي الرئيس بشار األسد
عــن منصبه بـنـهــايــة األش ـهــر الـسـتــة.
وعقب ذلك ستدير الهيئة االنتقالية
ُ
الـبــاد ملــدة  18شـهـرًا ،تـجــرى بعدها
انتخابات».
(األخبار)

ال يزال الهدوء الحذر يسيطر على
معارك جبهات حلب الجنوبية ،في
وقت يستعد فيه الجيش السوري
وحلفاؤه من جهة ،واملسلحون من
جهة أخرى ،لجولة قريبة تلوح في
ّ
األفــق ،خاصة أن ائتالف مسلحي
«ج ـي ــش ال ـف ـت ــح» ي ــواص ــل حـمــات
«الـتـحــريــض والـنـفـيــر» فــي الــريــف
اإلدلبي إلطالق معركة كسر الطوق
ع ــن أحـ ـي ــاء ح ـلــب ال ـشــرق ـيــة حـيــث
ينتشر مسلحو الفصائل.
وقـ ــد تـ ـط ــاول ال ـج ــول ــة امل ـق ـب ـلــة مــن
املـ ـ ـع ـ ــارك شـ ـم ــال ــي حـ ـل ــب بـ ـص ــورة
خ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة ،وت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـدًا «طـ ـ ــريـ ـ ــق
الـ ـك ــاسـ ـتـ ـيـ ـل ــو» م ـ ــن جـ ـه ــة مـنـطـقــة
ح ـنــدرات ،وهــو خـيـ ٌـار قــد ينتهجه

مـسـلـحــو «ال ـف ـت ــح» إذا م ــا واص ــل
الجيش والحلفاء تعزيز نقاطهم
جنوبًا.
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،ي ـســري حــديــث
فـ ــي أوس ـ ـ ـ ــاط امل ـس ـل ـح ــن عـ ــن أن
ال ـط ــوق املـ ـف ــروض ع ـلــى األح ـي ــاء
الـ ـش ــرقـ ـي ــة أع ـ ـ ــاد تـ ـح ــري ــك عـجـلــة
االندماج بني الفصائل الشمالية،
وهو أمر يرمي به القاضي العام
لـ ـ «ال ـف ـتــح» ،ال ـس ـعــودي عـبــد الـلــه
املحيسني ،بكامل ثقله ،لتحقيقه.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت مـ ـ ـص ـ ــادر «جـ ـه ــادي ــة»
إل ــى أن «ج ـم ـيــع ال ـع ـق ـبــات زال ــت،
ُ َّ
ّ
موحد
وسيشكل مجلس شورى
ُ َ
ً
من أكثر من  15فصيال ،سيعلن
ف ــي األس ــاب ـي ــع الـقـلـيـلــة املـقـبـلــة»،

الف ـت ــة إل ــى أن «امل ـج ـلــس سيضم
لجنة شرعية مستقلة مــن طلبة
العلم» ،كتلك املوجودة في إدلب.
وتضيف املـصــادر أن «اجتماعات
طويلة ُعقدت بني قيادات الفصائل،
ج ـم ـعــت ق ــائ ــد ج ـب ـهــة ف ـت ــح ال ـش ــام
(ال ـن ـصــرة) ،أبــو محمد الـجــوالنــي،
وق ـي ــادات مــن حــركــة أح ــرار الـشــام،
وآخرين من الجيش الحر ،لتشكيل
جسم عسكري مــوحــد ،إلــى جانب
مـ ـجـ ـل ــس ش ـ ـ ـ ـ ـ ــورى» .ولـ ـفـ ـت ــت إل ــى
أن ت ـق ــاس ــم «الـ ـحـ ـق ــائ ــب» سـيـكــون
ّ
بحسب «الـثـقــل امل ـيــدانــي» ،مــؤكــدة
أن «الـنـصــرة اكتفت بعضو واحــد
من في مجلس الـشــورى» .واتفقت
ال ـف ـصــائــل ف ــي م ــا بـيـنـهــا ع ـلــى أن

يـكــون الـقــائــد الـعـسـكــري مــن «فتح
الـشــام» ،أمــا القائد العام فسيكون
مـ ـ ــن «أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــام» .وتـ ــذهـ ــب
امل ـص ــادر إل ــى حــد الـحــديــث عــن أن
«الـجـيــش سـيـكــون ن ــواة للحكومة
املقبلة».
(األخبار)

المسلحون:
الطوق
يدفعنا نحو
اإلندماج
(أ ف ب)

من أشهر ما عرضه «اإلعالم
الحربي» كان ّ نداء مقاتل
يمني «سلم نفسك يا
سعودي» في نجران (أ ف ب)

«ت ــراج ــع امل ــداف ـع ــن ال ـس ـعــوديــن قبل
دحرهم».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ـب ــرز الـ ـص ــورة الـثــانـيــة،
وه ــي صـ ــورة امل ـج ــازر ال ـتــي يرتكبها
الطيران السعودي ومالحقته األبرياء
مــن األط ـفــال والـنـســاء والـشـيــوخ على
الطرقات وفي األعراس واملستشفيات
واألس ـ ـ ـ ــواق ،إل ــى ح ـ ّـد ب ــات ف ـيــه األداء
العسكري الـسـعــودي فــي اليمن تحت
نظر وسائل إعالم عاملية كثيرة.
وك ـم ـث ــال ع ـلــى ذل ـ ــك ،م ــا ق ــال ــه ال ـكــاتــب
وامل ــؤل ــف جــونــاثــان م ــارش ــال ،حينما
ات ـه ــم ف ــي م ـق ــال ــة ال ـس ـع ــودي ــة بـشـنـهــا
ح ــرب ــا دمـ ــويـ ــة ،وب ــأن ـه ــا خ ـل ـقــت أزم ــة
إنسانية ودم ــرت ال ـتــراث الثقافي في
ّ
ال ـي ـم ــن .وت ـه ــك ــم مـ ــارشـ ــال ،ف ــي مــوقــع

«كــونـســورتـيــوم نـيــوز» األمـيــركــي ،إنه
ّ
إذا كان هناك «أوملبياد» لشن الحروب
ال ـ ــدامـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ــإن الـ ـسـ ـع ــودي ــة س ـت ـفــوز
بالتأكيد بميدالية لقصفها اليمن بال
هوادة على مدى أكثر من عام ونصف
عام.
لـ ــم ي ـع ــد م ـه ـم ــا ل ـص ــاح ــب ال ـ ـقـ ــرار فــي
الرياض منع مشاهد جنوده الهاربني
فـ ــي ص ـ ـحـ ــراء وت ـ ـضـ ــاريـ ــس ال ـج ـن ــوب
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،ف ــان ـت ـش ــار
الـ ـفـ ـي ــدي ــوه ــات امل ـ ـصـ ــورة فـ ــي ال ـع ــال ــم
ت ـ ـجـ ــاوز إرادتـ ـ ـ ـ ــه وقـ ـ ــدرتـ ـ ــه .مـ ــا يـهـمــه
حــالـيــا هــو مـنــع وص ــول تـلــك املشاهد
إل ـ ــى ال ـ ــداخ ـ ــل خ ــوف ــا مـ ــن ان ـع ـكــاس ـهــا
على الجمهور الـسـعــودي خصوصًا،
والخليجي عمومًا ،وملا لها من تأثير

معنوي ونفسي ،لذلك استطاع نسبيًا
ال ـت ـح ـكــم ب ــوس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام املـخـتـلـفــة
داخــل منظومته والحد من التأثيرات
التي قد تلحق بجمهوره.
ـال النظام
فــي الـجــانــب اآلخ ــر ،لــم ي ـبـ ِ
السعودي بمشاهد األشــاء اليمنية
ج ــراء غــاراتــه الـجــويــة ،وهــو فــي هذا
اإلطار مطمئن إلى تجاوزه الضغوط
الدولية التي تتهمه بالقتل الجماعي
وانـتـهــاكــات حـقــوق اإلن ـســان ،بعدما
نجح بالتفلت مــن اتهامه بعدد من
املجازر ،واضطرار األمني العام لألمم
امل ـت ـحــدة ،ب ــان ك ــي مـ ــون ،إل ــى سحب
السعودية من الالئحة السوداء لقتل
األطـفــال ،وساعده في ذلــك الحضور
القوي في املنظمات الدولية املعنية

بهذا الشأن.
ما ّ
يهم السعودية هو أن تتملص من
ضغوط أصدقائها املحرجني من صور
املجازر في وسائل اإلعالم وتأثير ذلك
في الرأي العام ،خصوصًا في مواسم
االنتخابات ،وذلك بعدما أصبح الدعم
الغربي ،وخصوصًا األميركي للحرب
عـلــى الـيـمــن مــوضــع مـســاء لــة شعبية
وإعالمية وبرملانية.
وإن اسـ ـتـ ـط ــاع ــت الـ ـ ــريـ ـ ــاض ال ـت ـف ـل ــت
ال ـقــانــونــي ّ ،المـتــاكـهــا م ـق ــدرات مالية
هائلة مسخرة لتلميع صورتها ،فمن
املــرجــح أنـهــا ستفشل فــي الـتـهــرب من
تبعات املسؤولية األخالقية واملعنوية،
التي باتت صــور املـجــازر بحق أطفال
اليمن تظهر حقيقتها للعيان.
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فلسطين
يعيش خالد مشعل آخر أيامه في رئاسة المكتب السياسي وفق النظام الداخلي (آي بي ايه)

تستعد «حماس» النتخاب مكتبها السياسي .القياديان إسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق أبرز المرشحين للفوز
ألربع سنوات .الجميع في انتظار نتائج االنتخابات لمعرفة
برئاسة المكتب .أما خالد مشعل ،فسيكون خارج الواجهة ّ
وجهة الحركة اإلقليمية في «العهد» الجديد ،في حال تمكن «الرجل األول الجديد» من تغيير وجهة الدفة

انتخابات «حماس» الداخلية...
نحو مسار سياسي جديد؟
قاسم س .قاسم
في األسابيع املاضية ،عزلت «مصلحة
السجون» اإلسرائيلية أســرى «حركة
املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ حـ ـ ـم ـ ــاس»،
ووض ـعــت رئ ـيــس «هـيـئــة األسـ ــرى في
ال ـض ـف ــة» ،مـحـمــد ع ــرم ــان ،ف ــي زنــزانــة
انـ ـف ــرادي ــة ،ونـقـلـتــه م ــن س ـجــن نـفـحــة،
ج ـن ــوب ال ـض ـف ــة امل ـح ـت ـل ــة ،إلـ ــى سـجــن
«ه ــداري ــم» ش ـمــال فـلـسـطــن .حـيـنــذاك،
أعلنت صحيفة «يديعوت أحرونوت»
العبرية أن قوات خاصة من «مصلحة
الـسـجــون» عــزلــت أس ــرى حـمــاس بعد
الـعـثــور على «رســائــل وبـطــاقــات كتب
عليها أوام ــر وتعليمات مــن األس ــرى
إل ــى خ ــارج الـسـجــن لتنفيذ عمليات،
إض ــاف ــة إلـ ــى م ـع ـلــومــات اسـتـخـبــاريــة
م ـه ـم ــة لـ ـلـ ـغ ــاي ــة» .ل ـك ــن وف ـ ــق م ـص ــادر
ف ــي ال ـحــركــة ،ف ــإن «عـمـلـيــة نـقــل وع ــزل
األسرى جاءت في سياق تحضيراتهم
النتخاب ممثليهم في مجلس شورى
حماس (برملان الحركة)».
خـ ـ ـ ــال األش ـ ـ ـهـ ـ ــر امل ـ ــاض ـ ـي ـ ــة ،ان ـت ـخ ــب
الحمساويون فــي مناطق انتشارهم
ممثليهم مــن «ال ـن ـق ـبــاء» و«ال ــرق ـب ــاء»،
وب ـع ــض أع ـض ــاء «م ـج ـلــس ال ـش ــورى»
الذي يعتبر أكبر هيئة قيادية في جسد
الحركة .في غــزة ،شارفت االنتخابات
عـلــى االن ـت ـهــاء ،أم ــا فــي الـضـفــة ،ورغــم
أعني أجهزة أمن السلطة الفلسطينية
وجـ ـي ــش ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ج ــرت
االنتخابات في أكثر من منطقة .تقول
مـ ـص ــادر ف ــي «ح ـ ـمـ ــاس» إن ـه ــم حــالـيــا
ينتظرون «انتهاء األسرى من انتخاب
ممثليهم فــي ال ـشــورى ،لــانـتـقــال إلــى
املرحلة الثانية ،وهي انتخاب أعضاء
املكتب السياسي (أعلى هيئة قيادية
في الحركة)» .ويتوقع هؤالء االنتهاء
م ــن ان ـت ـخ ــاب ــات ال ـ ـشـ ــورى م ــع ن ـهــايــة
تـشــريــن األول امل ـق ـبــل ،لـكــن «ال يــوجــد
التزام بجدول زمني ،خاصة أن نتائج
انتخابات األسرى تتأخر عادة ،بسبب
ال ـظ ــروف وال ـص ـعــوبــات األم ـن ـيــة التي
يعيشونها».
رغم سير العملية االنتخابية بصمت،
ف ـ ـ ــإن بـ ـع ــض الـ ـصـ ـح ــف ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة،

ت ـح ــدي ـدًا ال ـس ـع ــودي ــة ،س ـعــت إلـ ــى بث
ال ـش ــائ ـع ــات ض ـم ــن «ح ـم ـل ــة مـنـهـجـيــة
تستهدف الحركة ،ابـتـ ً
ـداء من تسريب
تسجيل موسى أبو مــرزوق (صحيفة
الـشــرق األوس ــط)» ،يقول أحــد قيادات
«ح ـم ــاس» ،مـمــن راف ـق ــوا نــائــب رئيس
املـكـتــب الـسـيــاســي للحركة إسماعيل
هنية ،ال ــذي خــرج مــن قـطــاع غــزة منذ
أيـ ـ ـ ــام ،ألداء ف ــري ـض ــة ال ـ ـحـ ــج .وك ــان ــت
«الشرق األوســط» السعودية قد قالت
ّ
إن هنية خرج لتسلم منصبه الجديد
رئيسًا للمكتب السياسي .والالفت أن
«الشرق األوسط» ،اململوكة آلل سعود،
لم تعتد مبدأ تداول السلطة أو إجراء
انتخابات داخلية ،بما أن كل شيء في
ّ
الرياض تسلم وتسليم
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،رأى ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادي ف ــي
«ح ـمــاس» يحيى مــوســى ،فــي حديث
إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن «ح ــال ــة ال ـتــرويــج
اإلع ــامـ ـي ــة ،امل ـق ـص ــود م ـن ـهــا ت ـشــويــه
الـ ـح ــرك ــة وم ــواقـ ـفـ ـه ــا» ،ف ـي ـمــا تـكـشــف
ً
املـ ـص ــادر ال ـت ــي ت ـحــدثــت أوال ،ع ــن أن
«خروج هنية كان مقررًا مسبقًا ،لكننا
ك ـن ــا ف ــي ان ـت ـظ ــار م ــواف ـق ــة ال ـس ـل ـطــات
املصرية على السماح له باملرور فوق
أراضيها».
«أم الـ ــدن ـ ـيـ ــا» رف ـ ـضـ ــت خـ ـ ـ ــروج «أب ـ ــو
ال ـع ـبــد» ،األم ــر ال ــذي رأت فـيــه الحركة
مــؤشـرًا سلبيًا ،خصوصًا بعد وعــود
سابقة بتسهيل م ــروره وجــولـتــه إلى
إي ــران والـسـعــوديــة .حـيـنــذاك ،سمحت
مـصــر فـقــط ب ـمــرور وف ــد الـحــركــة الــذي
ّ
ضم محمود الزهار ونــزار عوض الله
وخليل الحية الذي توجه إلى الدوحة
حيث اجتمع املكتب السياسي بغياب
«أبـ ــو ال ـع ـب ــد» .واآلن ،ه ـن ـيــة ،اسـتـفــاد
مــن فـتــح ال ـقــاهــرة مـعـبــر رف ــح لـخــروج
الـ ـحـ ـج ــاج ،ف ـت ــوج ــه إل ـ ــى امل ـع ـب ــر ،لـكــن
السلطات املصرية لم تسمح له باملرور
فـ ــورًا ،وجـعـلـتــه يـنـتـظــر عـلــى ال ـحــدود
ً
يومًا كامال قبل قبولها خروجه.
وبعد أداء مناسك الحج ،ولقائه امللك
سلمان في مكة ،سيتوجه «أبو العبد»
إلــى إح ــدى ال ــدول العربية للمشاركة
فــي اجـتـمــاع للمكتب السياسي الــذي
ُي ـع ـق ــد ب ـح ـض ــوره ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى ،ثــم

سيقوم جولة إقليمية تتضمن تركيا
وط ـه ــران .ووف ــق امل ـع ـلــومــات ،سيبقى
هنية خارج القطاع إلى حني االنتهاء
من انتخابات املكتب في آذار املقبل.
هذه األمور تعرفها السعودية وأجهزة

هنية وأبو مرزوق
من أبرز المرشحين للفوز
برئاسة المكتب
مخابراتها املنتشرة في املنطقة جيدًا.
وه ــي ت ـعــرف مـتــى سـتـبــدأ انـتـخــابــات
الحركة ،ومتى ستنتهي ،كما تعلم أن
املكتب السياسي الجديد سيسعى إلى
تطوير العالقة مع إيــران وتحسينها،
خصوصًا في ظل التسويات اإلقليمية
التي بدأت تركيا الحديث عنها تجاه
سوريا وإيران ومصر.

ح ــالـ ـي ــا ،ي ـع ـي ــش خـ ــالـ ــد م ـش ـع ــل آخ ــر
أي ــام ــه ف ــي رئ ــاس ــة املـكـتــب الـسـيــاســي،
فــاالنـتـخــابــات املـقـبـلــة ستنتج مكتبًا
ج ـ ــديـ ـ ـدًا ل ـ ــن ي ـ ـك ـ ــون مـ ـشـ ـع ــل عـ ـضـ ـوًا
فـ ـي ــه ،وال ـص ـف ــة الـ ـت ــي سـيـحـمـلـهــا فــي
الـسـنــوات األرب ــع املقبلة هــي عضوية
مجلس شــورى .وقــد راجــت في اآلونــة
األخيرة أفكار حول استحداث منصب
فـخــري جــديــد ليشغله «أب ــو الــولـيــد»،
ل ـكــن ال ـف ـك ــرة ُرفـ ـض ــت داخ ـ ــل ال ـحــركــة،
خصوصًا بعدما رفض مشعل سابقًا
تعديل النظام بما يسمح له أو لغيره
م ــن أع ـض ــاء املـكـتــب بــالـتــرشــح ل ــدورة
ثالثة ،والـتــزام املــدة التي نــص عليها
القانون .رغم ذلك ،تقول بعض مصادر
ف ــي ال ـح ــرك ــة إن «م ـش ـعــل ق ــد يـتــرشــح
مـجــددًا لرئاسة املكتب السياسي في
الدورة الالحقة».
وم ـ ــن امل ـت ــوق ــع أن ت ـش ـهــد ان ـت ـخــابــات
املـكـتــب الـسـيــاســي فــي األش ـهــر املقبلة

قياديون حمساويون :االنتخابات ّ
ّ
للتكهن
سرية وليست
قال القيادي في «حماس» يحيى موسى إن «انتخابات حماس سرية ،وقواعدنا الشعبية تفرز
قيادتها العامة ،التي تعمل على اختيار األشخاص الذين يشغلون عضوية املكتب السياسي.
واألمور أكثر تعقيدًا من التزام جدول زمني ...االنتخابات تجري وفق نظام دقيق».
ً
بناء على ذلك ،رأى القيادي في الحركة أحمد يوسف ،أنه
ّ
«ال يمكن التنبؤ بخليفة مشعل أو التهكن به» ،مشيرًا إلى
أن اختيار قيادة املكتب السياسي «يتم عن طريق األطر
االنتخابية التي يشارك فيها اآلالف من كوادر الحركة في
مناطق وجودها ،ورئيس املكتب السياسي يجري التوافق
عليه من بني تلك القيادات التي تنتخب وتتصدر املجالس
الشورية للحركة» .وأضاف في حديث إلى «األخبار» أن
املرحلة األولى من االنتخابات لم تنته فعليًا كي يجري
الحديث عن اختيار رئيس مكتب.
وأوضح يوسف أن «تناول اإلعالم لألسماء املرشحة
لرئاسة املكتب السياسي تبدو كأنها تهريج إعالمي الهدف
منه تجريح الحركة» ،الفتًا في الوقت نفسه إلى أن «الطريق
سالكة إلعادة ترتيب العالقة بني حماس وإيران ،وليست هناك شروط وال أسماء تعترض عليها
طهران ...إيران دولة إسالمية مركزية في املنطقة ،وهي مدرسة في الدبلوماسية والعالقات
الدولية ،وحريصة على عالقاتها مع حركة حماس ،حتى إن وجدت هناك بعض الصعوبات».

ب ــروز وج ــوه قديمة ـ ـ جــديــدة ،فــي ظل
أن القانون الداخلي للحركة يحظر أن
يشغل الفرد عضوية املكتب السياسي
ملـ ــرتـ ــن م ـت ـت ــال ـي ـت ــن .ووفـ ـ ـ ــق ال ـن ـظ ــام
ن ـف ـســه ،ف ــإن عـ ــددًا م ــن أع ـض ــاء املـكـتــب
س ـي ـغــادرونــه لـشـغـلـهــم املـنـصــب أكـثــر
من دورة ،باستثناء األسرى املحررين
الــذيــن خــرجــوا فــي صفقة شاليط عام
 ،٢٠١٢مــا يعني أنــه يمكنهم الترشح
لعضوية املكتب السياسي مجددًا.
ومـ ــن ب ــن أب ـ ــرز امل ــرش ـح ــن لـعـضــويــة
جديدة في املكتب ،القيادي في «كتائب
الـقـســام» يحيى الـسـنــوار ،ال ــذي قالت
وســائــل إعــام الـعــدو إنــه ينافس على
رئ ــاس ــة امل ـك ـتــب ،وه ــو م ــا نـفـتــه قـيــادة
«ح ـم ــاس» ،ألن طبيعة عـمــل الـسـنــوار
األمنية تتنافى مع طبيعة عمل رئاسة
الحركة املشروطة بالتواصل والظهور
اإلع ـ ٌـام ــي وال ـس ـي ــاس ــي .ك ــذل ــك يــوجــد
ُع ـ ــرف س ـع ــت ال ـح ــرك ــة إلـ ــى تــرسـيـخــه
في السنوات املاضية ،وهــو أن ترأس
املكتب السياسي شخصية من خارج
غـ ــزة ،الع ـت ـب ــارات رم ــزي ــة وس ـيــاس ـيــة،
منها تجسيد قضية الالجئني الذين
يـ ـشـ ـكـ ـل ــون غ ــالـ ـبـ ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن،
إضافة إلى الخوف من اغتيال رئيس
املـكـتــب إذا ك ــان مــوجــودًا فــي الـقـطــاع.
ك ــذل ــك ت ـح ــرص ال ـح ــرك ــة ع ـل ــى إي ـج ــاد
شـخـصـيــة ل ـهــا ع ــاق ــات مـتـشـعـبــة مع
الدول العربية ،وهو ما ال تملكه قيادة
«حـمــاس» في الــداخــل بسبب صعوبة
تحركها.
وم ــع اق ـتــراب مــوعــد االنـتـخــابــات ،فــإن
أبرز األسماء املرشحة لرئاسة املكتب
السياسي اثنان ،هما إسماعيل هنية
وموسى أبو مــرزوق .للرجالن أنصار
يـ ّ
ـروجــون لهما .أنصار األول يقولون
إن ال ــرج ــل رغ ــم بـقــائــه ف ــي غ ــزة ط ــوال
الـسـنــن املــاض ـيــة ،لكنه يملك رصـيـدًا
ّ
يخوله رئاسة املكتب .فهو «سياسي
ّ
تكن له كتائب القسام احترامًا شديدًا،
ألنه على تواصل مباشر معهم ،وهذا
مـ ــا ي ــرف ــع رص ـ ـيـ ــده فـ ــي حـ ـ ــال ت ــرش ــح
ل ــرئ ــاس ــة امل ـك ـت ــب» .ت ـض ـيــف املـ ـص ــادر:
«رئاسة املكتب السياسي في غزة أهم
م ــن خ ــارج ــه ،مل ــا لـلـحــركــة م ــن ثـقــل في
القطاع».
أمــا أنـصــار أبــو م ــرزوق ،فيقولون إنه
«مـ ّ
ـؤســس املكتب الـسـيــاســي ،وتــرأســه
منذ ١٩٩٢حـتــى اعتقاله فــي  ١٩٩٧في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،لــذلــك م ــن املـتــوقــع
إعـ ــادتـ ــه إل ـ ــى املـ ـنـ ـص ــب» .لـ ـك ــن ،يـعـيــد
أنـ ـص ــار ال ــرج ـل ــن ال ـت ــذك ـي ــر بــامل ـل ـفــات
ال ـت ــي ح ـم ــاه ــا؛ ف ــأب ــو م ـ ـ ــرزوق تــولــى
مــؤخ ـرًا جملة مــن املـلـفــات «الــدسـمــة»،
مثل العالقة بني الحركة ومصر ،وهي
أكثر امللفات تعقيدًا ،إضافة إلى ملف
املصالحة مع حركة «فتح».
وعرف عن أبو مرزوق عالقته الجيدة
ب ـ ــإي ـ ــران وح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،قـ ـب ــل ت ـســريــب
ً
«الشرق األوســط» تسجيال ينتقد فيه
إيران .كذلك ،يقولون إنه بالنسبة إلى
اإليــرانـيــن طــويــت هــذه الصفحة بعد
اع ـ ـتـ ــذار أبـ ــو م ـ ـ ــرزوق ع ـب ــر «ف ـضــائ ـيــة
األقصى» .أما أنصار هنية ،فيقولون
إن ــه عـلــى عــاقــة ج ـيــدة ج ـدًا مــع إي ــران
وح ــزب ال ـلــه ،ويـسـتـشـهــدون بــاتـصــال
أب ــو الـعـبــد بــاألمــن ال ـعــام لـحــزب الـلــه،
السيد حسن نصرالله ،معزيًا بشهداء
تفجير عني السكة في بــرج البراجنة،
ّ
كما يــذكــرون بمشاركة هنية أكثر من
مرة في إحياء مراسم انتصار الثورة
في طهران.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،رأى امل ـس ـت ـش ــار
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـس ــاب ــق ل ـه ـن ـيــة ،يــوســف
رزقة ،أن «االهتمام اإلقليمي والدولي
ب ــاالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ل ـح ـمــاس
ي ـع ــود إل ــى ح ـجــم ال ـحــركــة وتــأثـيــرهــا
ف ــي امل ـش ـه ــد ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ــداخ ـل ــي،
وموقفها من عملية التسوية والحرب
م ـ ــع االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال» .ون ـ ـفـ ــى ف ـ ــي ح ــدي ــث
إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار» أن «ت ـن ـع ـكــس نـتــائــج
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــداخ ـل ـي ــة ع ـل ــى امل ـس ــار
السياسي للحركة وتغيير سلوكها،
ألن حماس محكومة برؤية وبقواعد
أســاس ـيــة مـلــزمــة لـجـمـيــع أعـضــائـهــا».
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت أب ـ ـ ـ ــو رزقـ ـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى «ال ـ ـتـ ــوجـ ــه
اإلستراتيجي للحركة املحكوم بتوجه
املـجــالــس ال ـشــوريــة والـسـيــاسـيــة لها،
ف ــا ت ـخ ـضــع مل ــزاج ـي ــة رئ ـي ــس املـكـتــب
الـسـيــاســي ،وف ــي مـقــدمــة ه ــذه املـلـفــات
عالقات حماس السياسية».
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تقرير

تل أبيب تتوسط للخرطوم لدى واشنطن
كل من يعادي إيران
والمقاومة ،أو يبتعد
عنهما ،ويقترب من الفلك
السعودي ،فإنه يدخل في
حظيرة المرضي عنهم
إسرائيليًا ،ويستحق تبعًا
لذلك أن تتوسط له تل أبيب
عند األميركيين لمالقاته
في منتصف الطريق
محمد بدير
طلبت إسرائيل من اإلدارة األميركية،
ودول غ ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـح ـس ــن
ع ــاق ــات ـه ــا ب ــالـ ـس ــودان ،وشـجـعـتـهــا
على «مـبــادرات إيجابية» إزاء البلد
األف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــي ،وذلـ ـ ـ ـ ــك ،وف ـ ـقـ ــا ملـ ـص ــادر
ً
جزاء له على قطع عالقاته
إسرائيلية،
بــإيــران .وذكــرت صحيفة «هــآرتــس»،
ً
ن ـقــا ع ــن ه ــذه «املـ ـص ــادر الــرفـيـعــة»،
ُ
ّ
قــولـهــا إن الـطـلــب اإلســرائ ـي ـلــي وج ــه
إلى نائب وزيــر الخارجية األميركي
ل ـل ـشــؤون الـسـيــاسـيــة ،ت ــوم شــانــون،
خ ـ ــال زي ـ ــارت ـ ــه تـ ــل أبـ ـي ــب األسـ ـب ــوع
املــاضــي إلج ــراء مباحثات مــع وزارة
الخارجية.
وتلك كانت الــزيــارة األول ــى لشانون
ً
إلســرائ ـيــل ،وال ـت ـقــى خــالـهــا ك ــا من
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
ورئـيــس القسم السياسي فــي وزارة
ال ـخــارج ـيــة أل ـ ــون أوش ـب ـي ــز ،وامل ــدي ــر
العام للخارجية دوري غولد .ووفق
«ه ـ ـ ــآرت ـ ـ ــس» ،ف ـ ـ ــإن جـ ـ ـ ــزءًا م ـه ـم ــا مــن
محادثات املسؤول األميركي تمحور
حول القارة األفريقية التي زادت تل
أب ـيــب خ ــال ال ـع ــام األخ ـي ــر نشاطها
الدبلوماسي فيها بنطاق ملحوظ.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة
للصحيفة إن مـســؤولــي الخارجية
شـ ـ ـ ـ ـ ّـددوا أم ـ ـ ــام الـ ـضـ ـي ــف األمـ ـي ــرك ــي
ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة «تـ ـط ــوي ــر ال ـع ــاق ــات
بــن ال ـســودان وال ــوالي ــات املـتـحــدة»،
الفتة إلى أن الخارجية اإلسرائيلية
تعتقد أن السودان قطع عالقاته مع
إيران قبل عام ،وأن عمليات تهريب
السالح منه إلى قطاع غزة توقفت،
وأن «السودانيني اقتربوا من محور

الدول السنية بزعامة السعودية».
امل ـص ــادر نفسها أضــافــت أن إحــدى
الرسائل التي نقلت إلى شانون هي
أن ــه ينبغي ع ــدم تـجــاهــل الـخـطــوات
اإليـجــابـيــة ل ـل ـســودان ،وأن مــن شــأن
امل ـب ــادرات األمـيــركـيــة تـجــاه حكومة
هـ ــذا ال ـب ـل ــد أن ت ـس ــاع ــده ــا .ف ــي ه ــذا
الـ ـسـ ـي ــاق ،أشـ ـ ـ ــارت «ه ـ ــآرت ـ ــس» إل ــى
أن مـ ــن بـ ــن األم ـ ـ ـ ــور ال ـ ـتـ ــي ي ـطــالــب
بـ ـه ــا ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ش ـط ـب ــه مـ ــن الئ ـح ــة
ال ــدول الــداعـمــة لــإرهــاب ،كــذلــك قال
املسؤولون في «الخارجية» لشانون
إنـ ـ ـه ـ ــم «يـ ـتـ ـفـ ـهـ ـم ــون أن الـ ـ ــواليـ ـ ــات
امل ـت ـح ــدة ل ــن ت ـل ـغــي امل ـق ــاط ـع ــة ال ـتــي
فــرضـتـهــا عـلــى الــرئ ـيــس ال ـســودانــي
ع ـم ــر ال ـب ـش ـي ــر ،ل ـك ــن زيـ ـ ــادة ال ـح ــوار
األمـيــركــي مــع مـســؤولــن آخــريــن في
الحكومة السودانية ستكون خطوة
إيجابية».
ي ــذك ــر أن ـ ــه فـ ــي ع ـ ــام  2009صـ ــدرت
مذكرة توقيف دولية بحق البشير،
إثـ ــر ات ـه ــام ــه ف ــي امل ـح ـك ـمــة ال ــدول ـي ــة

تجب مجازاة السودان
لقطع عالقاته
بإيران ووقف إمداد
المقاومة

ب ـ ــاملـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــم ض ــد
اإلنسانية وجرائم حرب في منطقة
دارفــور غــرب الـســودان .ورأى قضاء
املحكمة آنذاك أن الرئيس السوداني
ٌ
مشتبه فيه باملسؤولية عن إصــدار
أوامـ ــر ملـهــاجـمــة أجـ ــزاء مــن املــدنـيــن
ف ــي دارف ـ ــور ،و«بــال ـق ـتــل وبــالـتــدمـيــر
وبـ ـ ـ ــاالغ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاب وب ـ ــال ـ ـت ـ ـع ـ ــذي ـ ــب
وب ـت ـه ـج ـيــر ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر م ــن ال ـن ــاس
وسرقة ممتلكاتهم».
ووف ــق «ه ــآرت ــس» ،فــإنــه فــي م ــوازاة
االت ـ ـصـ ــاالت م ــع األم ـي ــرك ـي ــن بـشــأن
الـ ـ ـس ـ ــودان ،أجـ ـ ــرت إس ــرائـ ـي ــل ال ـع ــام
املــاضــي مـحــادثــات مشابهة مــع كل
من فرنسا وإيطاليا ودول أوروبية

أخ ـ ـ ـ ــرى .وقـ ـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر إس ــرائ ـي ـل ــي
رف ـي ــع لـلـصـحـيـفــة إن دبـلــومــاسـيــن
إس ــرائ ـي ـل ـي ــن ط ـل ـب ــوا م ــن ن ـظــرائ ـهــم
األوروبـيــن مساعدة الـســودان على
مواجهة ديونه الخارجية الضخمة،
التي تبلغ نحو  50مليار دوالر ،بل
أن ي ــدرس ــوا ش ـطــب ج ــزء مـنـهــا كما
فعلوا مع دول أخرى .وأوضحت تل
أبيب أن انهيار الخرطوم اقتصاديًا
من شأنه أن ّ
يقوض أكثر االستقرار
فــي ه ــذا ال ـجــزء مــن أفــريـقـيــا ويـعــزز
«النشاط اإلرهابي».
وال ـســودان فــي القانون اإلسرائيلي
ليس دولــة عــدوة ،رغــم وجــود حالة
ع ـ ـ ـ ـ ــداوة تـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة ب ـ ــن ال ـج ــان ـب ــن
وان ـق ـط ــاع ال ـع ــاق ــات الــدبـلــومــاسـيــة
بينهما .أما في القانون السوداني،
ف ــإن إســرائـيــل هــي الــدولــة الــوحـيــدة
في العالم التي يحظر السفر إليها،
ك ــذل ــك ف ـ ــإن الـ ـخ ــرط ــوم اس ـت ـضــافــت
ع ـل ــى مـ ــدى سـ ـن ــوات قـ ـي ــادة لـحــركــة
«ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ،ونـ ـسـ ـج ــت فـ ــي مــرح ـلــة
ماضية عالقات عسكرية وسياسية
مع كل من إيران وحزب الله.
«ه ــآرت ــس» ذكـ ــرت ف ــي ه ــذا الـسـيــاق
أن اإليــرانـيــن اسـتـخــدمــوا الـســودان
كمحطة لتهريب الـســاح إلــى غــزة،
كما أنشأوا قــرب الخرطوم مصنعًا
ضخمًا إلنـتــاج الـصــواريــخ البعيدة
املــدى ملصلحة «حماس» و«الجهاد
اإلســامــي» .وكــانــت إســرائـيـ ّـل ،وفقًا
ل ـت ـقــاريــر ص ـحــاف ـيــة ،ق ــد ش ــن ــت بــن
عــامــي  2008و 2014سلسلة غــارات
جــويــة ض ـمــن األراض ـ ــي ال ـســودان ـيــة
ضـ ــد م ـص ـن ــع ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ وق ــواف ــل
قيل إنها تنقل أسلحة ،وكذلك ضد
سـفـيـنــة سـ ــاح إي ــران ـي ــة راسـ ـي ــة فــي
بورتسودان.
وبـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان مـ ـن ــذ نـ ـه ــاي ــة ع ــام
 2014تـ ـب ــري ــد ع ــاق ــات ــه مـ ــع إيـ ـ ــران
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ض ـ ـغـ ــوط م ــارس ـت ـه ــا
الـسـعــوديــة ،وط ــرد املـلـحــق الثقافي
اإليـ ــرانـ ــي .وف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي من
الـ ـع ــام ال ـ ـجـ ــاري ،أع ـل ـن ــت ال ـخ ــرط ــوم
قـطــع عــاقــاتـهــا الــدبـلــومــاسـيــة كليًا
مــع ط ـهــران ،ورب ـطــت ذل ــك بالهجوم
الــذي تعرضت له سفارة السعودية
لدى األخيرة.
ووف ـ ـقـ ــا ل ـ ـ ـ «ه ـ ــآرت ـ ــس» ،فـ ــي م ـ ـ ــوازاة
ابتعاد السودان عن إيــران واقترابه
من السعودية« ،تطور في السودان

البشير يستقبل
أمير قطر
أمس قبيل
إعالن إنهاء
 13عامًا من
الصراع في
دارفور (أ ف ب)

خالل األشهر األولى من  2016نقاش
عام حول إمكانية تطبيع العالقات
مـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،حـ ـي ــث حـ ـص ــل ج ــزء
كـبـيــر مــن ه ــذا ال ـن ـقــاش ضـمــن إطــار
مؤتمر الـحــوار الوطني السوداني،
ال ــذي يـضــم كــل األح ــزاب والـتـيــارات
الـسـيــاسـيــة ف ــي ال ـب ـلــد ،بـمــا ف ــي ذلــك
الجيش السوداني».
وأشارت الصحيفة إلى أنه في سياق
املداوالت التي شهدها املؤتمر حول
الـ ـع ــاق ــات ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـل ـب ــادّ ،أي ــد
ع ــدد م ــن رؤسـ ــاء األح ـ ــزاب إمـكــانـيــة
تغيير املوقف من إسرائيل وتطبيع
الـعــاقــات معها ،كجزء مــن محاولة

التقرب من الواليات املتحدة والدفع
باتجاه رفــع العقوبات االقتصادية
ع ــن ال ـب ـلــد ،ب ــل إن وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ال ـســودانــي آنـ ــذاك ،إبــراه ـيــم رن ــدور،
ّ
عــلــق عـلــى األم ــر ف ــي خ ـطــاب عـلـنــي،
ً
ق ــائ ــا إنـ ــه ت ـج ــب إعـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر فــي
تطبيع العالقات مع إسرائيل.
وفــي وقــت الحــق ،نـشــرت الخارجية
ال ـســودان ـيــة تـ ُصــويـبــا قــالــت فـيــه إن
أق ــوال رن ــدور أخــرجــت مــن سياقها،
ثـ ــم ب ـع ــد أي ـ ــام ق ـ ــال ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس
ال ـ ـس ـ ــودان ـ ــي ،ح ـس ـب ــو م ـح ـم ــد ع ـبــد
ال ــرح ـم ــن ،إن تـطـبـيــع ال ـع ــاق ــات مع
إسرائيل ليس مطروحًا.

ِّ
ّ
إسرائيل تصدق على بيع برنامج تجسس لدولة عربية

رغم التطبيع انتقدت «األمن» اإلسرائيلية إذن التصدير لدولة عربية (أ ف ب)

بعد أسبوعني من العاصفة الدولية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ـ ّـبـ ـبـ ـتـ ـه ــا شـ ـ ــركـ ـ ــة «»NSO
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،وهـ ــو م ــا دفـ ــع شــركــة
ّ
«أب ـ ــل» الـضـخـمــة إل ــى ح ــث زبــائـنـهــا
على إجــراء تحديث عاجل لألجهزة
الـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــوي ـ ــة ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ث ـ ـ ـغـ ـ ــرة أمـ ـنـ ـي ــة

خـطـيــرة ،كشفت صحيفة «يديعوت
أحــرونــوت» ،يــوم أمــس ،استنادًا إلى
مسؤولني رفيعي املستوى في وزارة
األمـ ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ع ــن أن «شعبة
الــرقــابــة عـلــى الـتـصــديــر األم ـنــي» في
الـ ـ ـ ــوزارة مـنـحــت تــرخ ـي ـصــا لـلـشــركــة

اإلسرائيلية ببيع برنامج التجسس
ال ـخ ــاص ب ـه ــا« ،ب ـغ ـس ــوس» ،لـشــركــة
خاصة في دول عربية.
ولـ ـفـ ـت ــت «ي ـ ــديـ ـ ـع ـ ــوت» ،فـ ــي تـحـقـيــق
أجــرتــه ،إلــى أن الكشف عــن املحاولة
ال ـفــاش ـلــة لـ ــزرع بــرنــامــج الـتـجـســس،
الشهر املاضي ،في الجهاز الخلوي
ل ـنــاشــط إم ــارات ــي ف ــي م ـجــال حـقــوق
اإلنـســان ،سلط األض ــواء على نشاط
« »NSOمــن وراء ال ـكــوال ـيــس ،وأث ــار
انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات ش ـ ــدي ـ ــدة ب ـ ـشـ ــأن ال ـ ـقـ ــرار
بالسماح لها بــأن تنشط فــي الــدول
العربية.
ون ـق ـلــت الـصـحـيـفــة ع ــن م ـص ــادر في
وزارة األم ــن أنـهــا تنتقد بـشــدة منح
الـشــركــة إذن ــا بالتصدير ،فــي الوقت
ال ــذي ك ــان يـقــول فـيــه مـســؤولــون في
الــوزارة لكبار املسؤولني في «شعبة
الرقابة على التصدير األمـنــي» ،إنه
ي ـجــب م ـنــع ت ـصــديــر ال ـب ــرن ــام ــج إلــى
دولـ ــة عــرب ـيــة الع ـت ـب ــارات ذات صلة
بــاألمــن الـقــومــي .كــذلــك رأت فــي هــذه
ال ـخ ـطــوة «فـضـيـحــة» ،وف ــق مـســؤول
رفيع في وزارة األمن.
وي ـ ـبـ ــدو أن االرت ـ ـ ـبـ ـ ــاك اإلس ــرائ ـي ـل ــي
ي ـعــود إل ــى رب ــط م ـحــاولــة التجسس
اإلسرائيلية بنشاط حقوق اإلنسان،

األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي «سـ ـب ــب ضـ ـ ــررًا لـسـمـعــة
إسرائيل».
أيضًا ،أوضحت «يديعوت» أن شركة
« »NSOأسسها ثــاثــة إسرائيليني،
وي ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـط ــوي ــره ــا مـتـخــرجــو
وحـ ــدات الـنـخـبــة فــي االسـتـخـبــارات،
وهــي تتعهد لزبائنها بــأن برنامج
«بغسوس» سيمنحهم الـقــدرة على
التحكم عــن بعد بالجهاز الخلوي،
عـبــر زرع «ح ـصــان طـ ـ ــروادة» يرسل

أسس شركة «»NSO
 3إسرائيليين ويطورها متخرجو
نخبة االستخبارات
بــالـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي ،مــا يـعـنــي أنــه
مـنــذ لحظة الـسـيـطــرة عـلــى الـجـهــاز،
يمكن التنصت والـحـصــول على كل
مـ ــا ي ـك ـتــب ب ــواس ـط ـت ــه ،وسـ ـح ــب كــل
امل ـع ـل ــوم ــات املـ ــوجـ ــودة داخ ـ ـلـ ــه ،بـمــا
ف ــي ذل ـ ــك الـ ــدخـ ــول إل ـ ــى ال ـح ـســابــات
امل ـص ــرف ـي ــة وال ـ ـبـ ــريـ ــد اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي،
إضافة إلــى السيطرة على البطارية
أيضًا ومراقبتها.
واس ـت ـن ــادًا إل ــى م ــا كـشـفـتــه صحيفة

«نيويورك تايمز» ،ذكرت «يديعوت»
أن الـ ـش ــرك ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ت ـع ــرض
ع ـل ــى زب ــائ ـن ـه ــا م ــا ُي ـس ـم ــى «Room
 ،»Tapالــذي يتيح استخدام سماعة
الـجـهــاز (املـيـكــروفــون) للتنصت في
ال ـغ ــرف ــة ال ـت ــي ي ـك ــون ال ـج ـه ــاز فـيـهــا.
ووف ـ ــق تـحـقـيــق ال ـص ـح ـي ـفــة ،يتضح
ال ـيــوم أن الـبــرنــامــج ال ــذي بـيــع لتلك
الدولة العربية كــان من املفترض أن
يشتمل على تطور يسمح باختراق
البريد اإللكتروني والتحكم به دون
أن ي ـض ـغ ــط ص ــاح ــب الـ ـجـ ـه ــاز عـلــى
الرابط الذي يشير إلى تلقيه رسالة
إلكترونية.
بعد وقت قصير من منح الترخيص،
غ ـ َّـي ــرت «ش ـع ـبــة ال ــرق ــاب ــة» ف ــي وزارة
األمن اإلسرائيلية الشروط ،وأجبرت
الـشــركــة عـلــى بـيــع الـبــرنــامــج بحيث
يـتـطـلــب الـضـغــط عـلــى راب ــط الـبــريــد
اإللكتروني .وتبني أيضًا أن الصفقة
مــع ال ــدول ــة الـعــربـيــة ج ــرت بــوســاطــة
م ـســؤولــن ســابـقــن ك ـبــار ف ــي جـهــاز
األمـ ـ ــن ،وأن عـمـلـيــة ال ـب ـيــع وتــركـيــب
البرنامج وتقديم اإلرشــادات بشأنه
قد نفذت ملصلحة شركة خاصة في
تلك الدولة.
(األخبار)
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َ
خطاب إيراني عنيف ضد السعودية :لم نر من الرياض إال إقفال األبواب!
املرشد األعلى إلى أن "جمیع الدول ما
ع ــدا إیـ ــران الـتــزمــت الـصـمــت ح ـیــال ما
حصل".
بــال ـتــوازي مــع ذل ــك ،ذهـبــت السعودية
ف ــي ت ـس ـي ـيــس م ــوس ــم الـ ـح ــج ال ـحــالــي
إل ــى أب ـعــد حـ ــدود ،مــن خ ــال استقبال
الحجاج الذين يتناسب ّ
توجه دولهم
مع ّ
توجهاتها السياسية ،أو قبول فئة
ّ
معينة تميل إلــى مصلحتها .وهــي لم
تمنع الحجاج اإليرانيني ،وحسب ،من

منذ مجزرة مكة عام  ،1987لم تشهد التصريحات اإليرانية
تـجــاه الـسـعــوديــة تصعيدًا كــالــذي حـصــل فــي اليومين
األسباب التي تدفع
الماضيين .اليوم ،بــات من الواضح أن َ َ
اإليرانيين إلــى التصعيد على خلفية مقتلة ِمنى العام
الماضي ،ال تقل أهمية عن مثيلها قبل نحو  3عقود
نادين شلق
أدارت الجمهورية اإلسالمية
قبل أيامّ ،
اإلي ــران ـي ــة دفـ ــة تـصــريـحــاتـهــا بــاتـجــاه
حــادثــة م ـنــى .وم ــع ب ــدء مــوســم الـحــج،
ح ـس ـم ــت أمـ ــرهـ ــا ع ـل ــى أنـ ـ ــه ال بـ ـ ـ ّـد مــن
ال ـت ــذك ـي ــر ب ـم ــا ح ـص ــل الـ ـع ــام امل ــاض ــي
خــال رمــي الـجـمــرات ،مــن تــدافــع أودى
بحياة آالف الـحـجــاج ،مــن أجــل إعــادة
تــوص ـيــف املـشـكـلــة ع ـلــى اع ـت ـبــار أنـهــا
ل ــم ت ـكــن ح ــدث ــا ع ــابـ ـرًا ي ـم ـكــن تـجــاهـلــه
واملضي قدمًا كأنه لم يكن .وإن كانت
ك ــارث ــة مـنــى غــائـبــة ع ــن اإلعـ ــام ط ــوال
األش ـهــر املــاض ـيــة ،فـقــد كشفت مــواقــف
املسؤولني اإليرانيني أن دماء الضحايا
ل ــم ت ـكــن غــائ ـبــة ع ــن أذه ــانـ ـه ــم ،بينما
اكتست معظم التصريحات الصادرة
عنهم ّ
حدة غير مسبوقة .من هنا ،بدا
م ــن ال ــواض ــح أن ال ـن ـبــرة ال ـعــال ـيــة أتــت
تتويجًا للغضب مــن سـلــوك سعودي
تـ ــواصـ ــل مـ ـن ــذ ال ـ ـعـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي ،بـ ــدءًا
بتجاهل حقوق أهالي ضحايا ،مرورًا
ً
بعدم تقديم أي اعـتــذار ،ووص ــوال إلى
وض ــع الـعــراقـيــل أم ــام تــوجــه الـحـجــاج
اإلي ــرانـ ـي ــن ألداء فــري ـضــة ال ـح ــج هــذا
ال ـعــام .ب ــدأ األم ــر ي ــوم االث ـنــن ،بــإعــان
املرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية
آيــة الله علي خامنئي أن "على العالم
اإلسـ ــامـ ــي إعـ ـ ـ ــادة ال ـت ـف ـك ـيــر ب ـطــري ـقــة
ج ــوه ــري ــة ف ــي إدارة ال ـ ـحـ ــج" ،واص ـف ــا
حكام السعودية بـ"الشجرة امللعونة"،
ل ـت ـك ـ َّـر ب ـع ــده ــا س ـب ـحــة ال ـت ـصــري ـحــات،
وتـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ـ ّـول إلـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ــرب كـ ــام ـ ـيـ ــة بــن
الـ ـج ــانـ ـب ــن اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي.
أع ـ ـقـ ــب ذل ـ ــك تـ ـص ــري ــح ي ـم ـك ــن وص ـف ــه
بالـ"تكفيري" من مفتي السعودية عبد
ال ـعــزيــز آل ش ـيــخ ،ات ـهــم ف ـيــه خامنئي
وعموم اإليرانيني بـ"املجوس املعادين
ل ــإس ــام واملـ ـسـ ـلـ ـم ــن" .أم ـ ــر رد عـلـيــه
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ً
ظريف ،قائال" :لیس هناك أي شبه بنی
إس ــام اإلیــران ـیــن وغــالـبـيــة املسلمنی،
وبنی التطرف العنصري الذي ّ
یروجه
املفتي الوهابي ومؤسسو السعودیة".
وأم ـ ـ ـ ــس ،عـ ـ ــاد املـ ــرشـ ــد األع ـ ـلـ ــى وكـ ـ ـ ّـرر
م ــا صـ ــرح بـ ــه ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن "ح ـكــام
ال ـس ـعــودیــة ل ــم ی ـقــدمــوا ح ـتــی اع ـت ــذارًا
شـفـهـیــا لـلـمـسـلـمــن" ،وم ـج ــددًا دعــوتــه
إلقامة "لجنة إسالمية ـ دولية لتقصي
الحقائق" .أما الرئيس اإليراني حسن
روحاني ،فقد عكس من جهته ما يدور
ف ــي خ ــاط ــر اإلي ــرانـ ـي ــن ع ــن مـ ــآل دم ــاء
ض ـح ــاي ــاه ــم ،م ــؤكـ ـدًا أن "ال ـج ـم ـهــوریــة
اإلســامـیــة اإلیــران ـیــة لــن تغفر قــط ملن
أراقوا دماء شهداء منی املظلومنی".
ب ــااللـ ـتـ ـف ــات إلـ ـ ــى ح ـي ـث ـي ــات مـ ــا ج ــرى
تــداولــه ،فــي الـيــومــن املــاضـيــن ،يمكن
اإلش ــارة إلــى أن مــا صــدر عــن الجانب
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ن ــاب ــع مـ ــن ع ــامـ ـل ــن :تـقـنــي
وسـيــاســي ،وهــو يـصـ ّـب فــي اتجاهني:
داخ ـلــي وخ ــارج ــي .وم ــن املـمـكــن وضــع
العراقيل التي واجهتها طهران ،والتي
ّ
أدت إلــى عــدم تمكن حجاجها من أداء
فريضة الحج هذا العام ،ضمن السياق
ال ـت ـق ـنــي الـ ـ ــذي دف ـ ــع إل ـ ــى رف ـ ــع ال ـن ـبــرة
فــي مــواجـهــة الـسـلــوك ال ـس ـعــودي .فقد
عكست املتابعة اإليرانية مع املسؤولني
الـ ـسـ ـع ــودي ــن ،فـ ــي األش ـ ـهـ ــر امل ــاض ـي ــة،
انـطـبــاعــا عــن ع ــدم جــديــة ال ــري ــاض في
ح ــل امل ـســألــة وتــذل ـيــل ال ـع ـق ـبــات ،وهــو
م ــا أشـ ــار إل ـي ــه م ـس ــؤول ــون إي ــران ـي ــون،
أكـثــر مــن م ــرة ،مــوضـحــن أن "الـجــانــب
ال ـس ـع ــودي ي ـف ــرض م ـطــالــب ع ــدة غير
منصفة ،وال يمكن تطبيقها" .ومن هذه
العراقيل" ،تأشيرات الفيزا عن طريق
دولة ثالثة ،ومنع الطيران اإليراني من

الهبوط فــي املـطــار الـسـعــودي" .إي ــران،
م ــن جـهـتـهــا ،ح ــاول ــت إي ـج ــاد م ـخــارج،
م ــن دون أن ت ـقـ َـابــل ب ــإج ــاب ــات عليها،
فـقــد طــرحــت اف ـت ـتــاح مـمـثـلـيــة إيــرانـيــة
في السفارة السويسرية في الرياض،
ملتابعة شؤون الحجاج ،ولكن تجاهل
الـسـعــوديــة ال ـطــرح ،أكــد عــدم الـنـ ّـيــة في
ّ
ً
الوصول إلى حل .كل ذلك فضال عن أن
الوفود اإليرانية املفاوضة كانت تلتقي
في الرياض مع مسؤولني غير منوط
ب ـه ــم شـ ـ ــؤون الـ ـح ــج ،ول ـي ـس ــت لــدي ـهــم
الصالحية للحل أو الربط في املسألة.
وتــرافــق هــذا املـســار مــع معلومات عن
ّ
ً
ً
أن دوال إقليمية أخرى ،تسلمت أمواال
لـقــاء الـسـكــوت عــن الـكــارثــة الـتــي أودت
بحياة املئات من مواطنيها .لكن هذه
الــ"تـعــويـضــات" ذهـبــت إلــى حـكــام هذه
ال ـ ــدول ،ول ـيــس إل ــى أهــالــي الـضـحــايــا،
وه ــو م ــا يـمـكــن أن ي ـقــف وراء إش ــارة

روحاني :إيران
لن تغفر لمن أراقوا دماء شهداء
ِمنی المظلومین
أداء مـنــاســك ال ـحــج ،بــل حـجــاج اليمن
وس ــوري ــا أيـ ـض ــا ،ف ـي ـمــا خ ـف ـضــت عــدد
اللبنانيني والعراقينيّ ،
عما كان عليه
خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـس ــاب ـق ــة .وي ـتــوافــق
األداء ال ـس ـع ــودي م ــع ال ـس ـيــاســة الـتــي
ّ
تنتهجها ال ــري ــاض ،مـنــذ تـســلــم املـلــك
سـلـمــان ال ـح ـكــم ،وال سـيـمــا أن األخـيــر
ّ
ح ـ ـ ــاول تـ ـخ ــط ــي الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــارات ال ــدي ـن ـي ــة
الـسـعــوديــة ،فــي إب ــراز مـعــاداتــه إلي ــران.
وخــال األيــام املاضية ،عمل الجانبان
ال ـس ـي ــاس ــي وال ــديـ ـن ــي ف ــي ال ـس ـعــوديــة

على توزيع األدوار في ما بينهما ردًا
على التصريحات اإليرانية؛ ومــا قاله
املفتي السعودي آل شيخ يعد انعكاسًا
لـهــذا املـنـهــج ،وال سيما أن التصعيد
اإليراني كان قد سبقه انعقاد "مؤتمر
غ ـ ــروزن ـ ــي" الـ ـ ـ ــذي ص ـ ــدر عـ ـن ــه ش ـجــب
للوهابية ،بحضور شيخ األزهر .وهو
ما دفع آل شيخ إلى وصف اإليرانيني
ب ـ ــ"امل ـ ـجـ ــوس" ،ك ـس ـب ـيــل ل ـل ـتــذك ـيــر ب ــأن
بــاده هي اآلمــر الناهي في ما يتعلق
بـتــوصـيــف املـسـلـمــن وغ ـيــر املسلمني.
من جهة أخرى ،ال يمكن عزل التصعيد
اإليراني ّعن كونه مؤشرًا على التململ
من التعنت السعودي .ويصلح وضع
ال ـت ـصــري ـحــات اإلي ــران ـي ــة األخـ ـي ــرة في
خالصة مفادها أن السعودية لم ّ
تقدم
أي تـنــازالت ،للوصول إلــى التسويات
فــي الـيـمــن أو ســوريــا ،أو فــي غيرهما
مــن املـلـفــات اإلقـلـيـمـيــة .مــن هـنــا يمكن
فهم التصريحات الصادرة عن الجانب
الحكومي اإليــرانــي ،بشكل خــاص ،وال
سيما أن إدارة الرئيس حسن روحاني
طاملا اعتمدت نبرة هادئة في مقابل كل
هجوم سعوديّ ،
مروجة لفتح صفحة
ّ
ج ــدي ــدة م ــع دول الـ ـج ــوار ،بـيـنـمــا عــبــر
وزيــر الخارجية محمد جــواد ظريف،
أكثر من مــرة ،عن ّنيته زيــارة الرياض
إن كانت هناك ّنية حقيقية للتفاوض.

(الموقع الرسمي للمرشد)
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أفقيا

 -1حركة أو عملية صنع القرار التي يقوم بها الشعب بإختيار أفراد من املجتمع ملنصب رسمي
املحول الى قطع ّ
ّ
ّ
متقدة من النار –  -3قبيلة
الهنديات – الخشب او الحطب
–  -2ثوب ترتديه
ّ
تركية سكنت في تركستان وإيران وأفغانستان – مضغ والك الطعام –  -4حيوان ضخم – سخن
املاء –  -5عاصمة ليسوتو – حرف أبجدي –  -6أداة إستثناء – من الثمار إعتبره اإلغريق رمزًا
للنصر واملجد استخدمه العامة في زيارتهم للقبور ويسميه بعضهم بنبتة الريحان – -7
مدينة إيطالية – أمــر خفي ال ُيـشــاع – متشابهان – ُ -8يستخرج من العنب – بلدة لبنانية
بقضاء بعلبك –  -9عاصمة أملانيا اإلتحادية قبل الوحدة – بلدة لبنانية بقضاء البقاع الغربي
–  -10لقب منحه السلطان سليم األول لألمير فخر الدين األول بعد معركة مرج دابق

عموديًا

 -1إسترخاء وطلب الراحة – ّ
سنور –  -2مدينة إيرانية – صفة من تكون عيناه منحرفة عن
مركزها األصلي –  -3إحدى الواليات املتحدة األميركية عاصمتها ليتل روك تشتهر بتربية
الدواجن – قفز –  -4مدينة فرنسية يزورها السياح ملعاملها املهمة ويشاركون في معارضها
ّ
وسب –  -6مدينة في فلسطني – إسم موصول
ومهرجاناتها – شقيق – ّ -5أسر وأسعد – شتم
ّ
–  -7للتعريف – رشوة –  -8من الطيور – من األمــراض – إسم يسمى به اإلنسان سوى اسمه
األول –  -9أغنية معروفة لكوكب الشرق أم كلثوم –  -10جمهورية على بحر قزوين كانت عضوًا
في اإلتحاد السوفياتي عاصمتها عشق اباد

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.

1

أفقيا
ّ
 -1صيدا – الدرع –  -2يعسوب – دل –  -3دينا – كوريا –  -4األندية – ء ء –  -5الر – ين – -6
ّ
أح – ستاندال –  -7سقط – سواريز – ّ -8
فهاد – إد – ل ل – ّ -9
ّ
بجل – اب –  -10جبال – يبطن
 -1صيد اإلسفنج –  -2يالحقه –  -3دينار – طابا –  -4أعان – دجل –  -5ديتس – -6
اوكيناوا –  -7لبوة – ناداب –  -8بدر – بط –  -9رديء – ّايل –  -10عالء زلزلي
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مشاهير 2384

حلول الشبكة السابقة
عموديًا

حل الشبكة 2383

إعداد
نعوم
مسعود

2
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11

الرئيس الرابع للجزائر ( )1978-1932وإسمه الحقيقي محمد ابراهيم
بوخروبة .كان من أبرز رجاالت السياسة في الوطن العربي في النصف
الثاني من القرن العشرين
 =10+4+3+4+1عاصمة زيمبابوي ■  = 11+7+5+9أموال مستحقة الدفع
■  = 8+2+6طائر الشؤم

حل الشبكة الماضية :اشلي سيمبسون

الخميس  8أيلول  2016العدد 2980

العالم

17

◄ وفيات ►
فرنسا

تعديل ميزانية الدفاع:
تمويل حروب الداخل
والخارج
يتفاعل النقاش بشأن إعــادة تحديد
مـيــزانـيــة الــدفــاع الـفــرنـسـيــة ،ال ــذي بــدأ
خ ـ ــال ال ـج ــام ـع ــة ال ـص ـي ـف ـيــة ل ـلــدفــاع
املنعقدة في باريس أول من أمس ،وهو
لقاء تقليدي للقطاع شارك فيه رئيس
الحكومة مانويل فالس ،وأجمع معظم
م ــن ح ـض ــروه عـلــى ض ـ ــرورة «الــرفــع
ال ـســريــع وال ـق ــوي ملـيــزانـيــة الـجـيــش»،
وف ــق م ــا نـقـلــت صـحـيـفــة «ل ــوم ــون ــد»
الـفــرنـسـيــة ،لتصل تـلــك املـيــزانـيــة إلــى
نسبة  2فــي املـئــة مــن الـنــاتــج املحلي
اإلجمالي.
ورأى رئيس األركان ،بيار دو فيليي ،أن
على ميزانية الدفاع أن تتخطى الـ32.7
مليار يــورو املـقــررة لعام  ،2017وأن
تصل إلــى  41مليارًا في عــام ،2020
وإذا ما احتسبت معها الرواتب ،فقد
تصبح األرقام من  40مليارًا في عام
 2017إلى  44مليار يــورو حتى عام
 ،2020أي ما يعادل  1.78في املئة من
الناتج املحلي اإلجمالي ،أو  2في املئة
إذا ما احتسبت الرواتب ،قياسًا بناتج
عام .2015
وب ــدأ اإلعـ ــداد لــرفــع اإلن ـف ــاق الــدفــاعــي
فــي فرنسا منذ عــام  ،2015أي بعد
االع ـتــداءات التي تعرضت لها البالد،
فيما كان قد خفض بني عامي 2009
و 2012إلــى حــوالــى  30مليار يــورو.
وكان من املقرر أن يبقى هذا اإلنفاق
ثابتًا على قيمة تقارب  31مليار يورو
حتى عام .2019
وم ــن امل ـف ـت ــرض زيـ ـ ــادة  418مـلـيــون
ي ــورو إلـيـهــا ف ــي ع ــام  ،2017لتصل
امليزانية إلى حوالى  35مليار يورو.
(األخبار)

رقد على رجاء القيامة
الصحافي لويس سليمان أبو زيد
نـقــابـتــا الـصـحــافــة وامل ـحــرريــن في
لبنان
زوج ـ ـ ــة ال ـف ـق ـي ــد م ــرسـ ـي ــل م ـي ـشــال
ناصيف
ولـ ـ ـ ـ ــداه :م ــاه ــر وزوجـ ـ ـت ـ ــه نــان ـســي
عبدو وعائلتهما
رشــا وزوجـهــا الدكتور إيلي سكر
وعائلتهما
أشقاؤه :الصحافي جوزف زوجته
املرحومة إيفون رحمه وعائلته
الـصـحــافــي حـكـمــة وزوج ـت ــه نهاد
أبو زيد وعائلتهما
ال ـص ـحــافــي فـ ــؤاد وزوجـ ـت ــه م ــاري
نصر الله وعائلتهما
ش ـق ـي ـق ـتــه اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة جـ ـ ــان دارك
وزوجها جان فياض وعائلتهما
ابـ ـ ـ ــن شـ ـقـ ـيـ ـق ــه ال ـ ـنـ ــائـ ــب أمـ ـ ـ ــل أبـ ــو
زي ـ ـ ــد وزوج ـ ـ ـتـ ـ ــه سـ ـلـ ـم ــى م ـع ــوض
وعائلتهما
وعموم عائالت بلدة مليخ (قضاء
جزين) وأنسباؤهم ينعونه إليكم
يـ ـحـ ـتـ ـف ــل ب ـ ــال ـ ـص ـ ــاة ع ـ ـ ــن ن ـف ـس ــه
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم
ال ـخ ـم ـيــس  8الـ ـج ــاري ف ــي كنيسة
مـ ـ ــارت تـ ـق ــا ،ال ـح ــازم ـي ــة ويـ ـ ــوارى
الثرى في مدافن رأس النبع.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل الــدفــن اب ـتــداء
من الحادية عشرة صباحًا ولغاية
م ــوع ــد الـ ــدفـ ــن ،وي ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة 9
الجاري ابتداء من الحادية عشرة
صباحًا ولـغــايــة الـســادســة مساء،
وي ــوم الـسـبــت  10ال ـج ــاري اب ـتــداء
من الحادية عشرة صباحًا ولغاية
الخامسة مساء في صالون كنيسة
مارت تقال ،الحازمية.
وسـيـقــام ق ــداس وجـنــاز عــن روحــه
الساعة الـحــاديــة عشرة والنصف
صباح يــوم األحــد  11الـجــاري في
كنيسة مار إلياس مليخ.
وت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي م ــن ب ـعــدهــا فــي
صالون كنيسة مار الياس مليخ.

سبحان الحي الباقي
الحزب الشيوعي اللبناني
إذاعة صوت الشعب
نقابة العاملني في اإلعــام املرئي
واملسموع
نـقــابــة مـمـثـلــي امل ـس ــرح والسينما
واالذاعة والتلفزيون في لبنان
مجلة النداء
ي ـن ـعــون ال ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن األس ــى
واللوعة وفاة
ال ــرف ـي ــق امل ـن ــاض ــل ع ـض ــو الـلـجـنــة
املـ ـ ــركـ ـ ــزيـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـشـ ـي ــوع ــي
اللبناني
نقيب العاملني في اإلعــام املرئي
واملسموع
م ــدي ــر ال ـب ــرام ــج ف ــي إذاعـ ـ ــة صــوت
الشعب واملخرج املسرحي
رضوان علي حمزة
زوجته املربية ملى عبد الله فواز
ولداه علي ووليم
اخــوتــه ع ــدن ــان ،امل ــرح ــوم الــدكـتــور
شوقي ،والدكتور عماد
تقبل التعازي طوال أيام األسبوع
ف ــي م ـنــزلــه ال ـك ــائ ــن ف ــي كـفــرحـتــى،
كما تتقبل اللجنة املركزية للحزب
وأه ـ ـلـ ــه ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء
الواقع فيه  2014/9/14من الساعة
الثانية إلى الساعة السابعة عصرًا
فـ ــي ج ـم ـع ـيــة خ ــري ـج ــي ال ـجــام ـعــة
األميركية ـ ـ بيروت ـ ـ الوردية
اآلسـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــون :آل حـ ـ ـمـ ـ ــزة ،ال ـ ـحـ ــزب
الشيوعي اللبناني ،إذاع ــة صوت
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ،ن ـ ـقـ ــابـ ــة ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــن فــي
اإلعـ ــام امل ــرئ ــي وامل ـس ـم ــوع ،نقابة
ممثلي املسرح والسينما واإلذاعة
والتلفزيون ،مجلة النداء ،وعموم
أهالي بلدة كفرحتى
ولكم من بعده طول البقاء

أنـ ـتـ ـق ــل ال ـ ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـ ـلـ ــه ت ـع ــال ــى
املأسوف على شبابه املرحوم
املهندس أحمد عارف قبيسي
( أبو باسل)

زوجته :زينب العوطة
أوالده :باسل ،فراس ،وداليا.
شقيقاه :فواز ،وياسر قبيسي.
صهره :محمد شحادة.
ُيصلى على جثمانه الطاهراليوم
ال ـخ ـم ـي ــس املـ ــوافـ ــق ف ـي ــه  8أي ـل ــول
 2016عند الساعة الحادية عشرة
صباحا ،ويوارى الثرى في جبانة
بلدته الدوير -قضاء النبطية.
ُ
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ب ـع ــد الـ ــدفـ ــن فــي
النادي الحسيني – الدوير ويومي
الجمعة والسبت 9و 10ايـلــول من
الـســاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا وحتى
الثانية عشرة ظهرا ،ومن الرابعة
عصرا وحتى السادسة مساء في
قاعة النادي الحسيني.
ُ
وتـ ـص ــادف ن ـهــار االح ــد  11ايـلــول
 2016ذك ـ ــرى م ـ ــرور اسـ ـب ــوع على
ُ
وسيقام باملناسبة مجلس
وفاته
عــزاء حسيني عــن روحــه الطاهرة
ف ــي الـ ـن ــادي الـحـسـيـنــي –ال ــدوي ــر،
عند الساعة العاشرة صباحا.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم االجـ ـ ــر
والثواب.
االس ـفــون :آل قبيسي ،آل العوطة،
آل شـ ـح ــادة ،وع ـم ــوم أه ــال ــي بـلــدة
الدوير

أوالد الفقيدة جبران وعائلته
جودت وعائلته
جهاد وعائلته
وأنـ ـسـ ـب ــاؤه ــم يـ ـنـ ـع ــون ف ـق ـيــدت ـهــم
الغالية املأسوف عليها املرحومة
روزا داوود يوسف
أرملة املرحوم أنيس داغر
يـحـتـفــل ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة نفسها
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم
األربعاء الواقع فيه  7أيلول 2016
فــي كنيسة سيدة االنـتـقــال ،جــون،
قضاء الشوف.
تقبل الـتـعــازي ال ـيــوم الخميس 8
الجاري في صالون كنيسة القلب
األقـ ـ ـ ـ ــدس ،بـ ـ ـ ـ ــدارو ،ش ـ ـ ــارع س ــام ــي
الصلح ابتداء من الساعة الحادية
عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة
ال ـس ــادس ــة م ـســاء ويـ ــوم األحـ ــد 11
الجاري في صالون كنيسة سيدة
االنـتـقــال ،جــون ابـتــداء مــن الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
الساعة السادسة مساء.

من آمن بي وان مات فسيحيا
اللجنة املركزية للحزب الشيوعي
اللبناني
جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية
عائلة الفقيد
املجلس البلدي وأهالي ابل السقي
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم الـ ـق ــائ ــد ال ــوط ـن ــي
الكبير نائب األمــن العام للحزب
ال ـش ـيــوعــي الـلـبـنــانــي وأحـ ــد ق ــادة
جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية
وعضو جمعية الصداقة اللبنانية
ـ ـ الكوبية
كمال يوسف البقاعي
زوجته :اغنار عواضة
ابناه :املهندس مروان
املهندس رامي
ابنته :إلسا
اشـقــاؤه :الدكتور شفيق البقاعي
وعائلته
إبراهيم البقاعي وعائلته
رئ ـيــس بـلــديــة اب ــل الـسـقــي سميح
البقاعي وعائلته
سامي البقاعي وعائلته
شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه :فـ ـ ـ ــدوى زوجـ ـ ـ ــة ن ـه ــرا
معوض وعائلتها
خ ــاي ــق زوج ـ ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم عـيـســى
مخول وعائلتها
والد زوجته :علي يوسف عواضة
وعائلته
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون :ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب الـ ـشـ ـي ــوع ــي
اللبناني ،عائالت البقاعي ،رحال،
جـ ــدع ،ع ــواض ــة ،م ـع ــوض ،مـخــول،
م ـكــروس ،تــومــا ،اللقيس ،فرحات
وعموم أهالي ابل السقي
ي ـح ـت ـفــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
نـهــار الجمعة املــوافــق 2016/9/9
في كنيسة القديس جاورجيوس
ل ـلــروم االرث ــوذك ــس فــي بـلــدتــه ابــل
الـسـقــي ال ـســاعــة الــراب ـعــة م ــن بعد
الظهر
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ي ــوم الـجـمـعــة قبل
الـ ــدفـ ــن وب ـ ـعـ ــده ويـ ــومـ ــي ال ـس ـبــت
واألح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  10و 11أي ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــول م ــن
الـســاعــة الـعــاشــرة وحـتــى الساعة
السادسة مساء في قاعة القديس
جاورجيوس في بلدته ابل السقي
كما ّ
تتقبل اللجنة املركزية للحزب
وأه ـ ـلـ ــه ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء
الواقع فيه  2016/9/14من الساعة
الثانية إلى الساعة السابعة عصرًا
فـ ــي ج ـم ـع ـيــة خ ــري ـج ــي ال ـجــام ـعــة
األميركية ـ ـ بيروت ـ ـ الوردية
ل ــه الــرح ـمــة ول ـكــم م ــن ب ـعــده طــول
البقاء

18

الخميس  8أيلول  2016العدد 2980

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت املحامية امينه علي عبود وكيل
عبد الرحمن محمد الزمريني احد ورثة
ن ــادر احـمــد الــزمــريـنــي سند ملكية بدل
ضائع عن حصته في العقار  801قسم
 4برج البراجنة.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب امل ـحــامــي عـلــي حـســن ب ــري وكيل
فــريــد عـلــي امل ـق ــداد س ـن ــدات مـلـكـيــة بــدل
ضائع للعقار ،16 ،15 ،14 ،7 ،6 /1378
،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17
 27برج البراجنة
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـ ـل ــب مـ ـحـ ـم ــد نـ ــايـ ــف اح ـ ـمـ ــد ه ــوش ـن ــك
قــرك ـجــي وك ـي ــل ش ــرب ــل ج ــرج ــس الـنـمــار
وكـيــل جــرجــس عـبــده الـنـمــار اح ــد ورثــة
ع ـبــده يــوســف ال ـن ـمــار سـنــد ملكية بــدل
ضائع للعقار  2068الشبانية
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت ك ــوزات ج ــوزاف وهـبــه مــن مكتب
املحامي جوزف سامي فرح وكيل شربل
يوسف خير القارح احد ورثة انطوانيت
عبدو شبير سند ملكية بدل ضائع عن
حصتها في العقار  1222وادي شحرور
السفلي
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب رام ـ ــز جـ ـ ــودات ض ــاه ــر وك ـي ــل مي
وب ـي ــار يــوســف ال ـخ ــوري س ـنــدي ملكية
ب ــدل ض ــائ ــع ع ــن حـصـتـهـمــا ف ــي الـعـقــار
 2608فالوغا
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب فيصل نــاجــي فـيــاض وكـيــل داود
ري ــاض الغصيني املـشـتــري مــن وجــدي
ف ـ ـ ــؤاد ع ــام ــه ويـ ــوسـ ــف وجـ ـي ــه شـمـيــط

◄ مبوب ►
خرج ولم يعد
غادرت العاملة اإلثيوبية
ELFNESH MUGORO BEKERO
م ـنــزل م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء م ـمــن يـعــرف
عـ ـنـ ـه ــا شـ ـيـ ـئ ــا ،االت ـ ـ ـصـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
03/026050
غادر العمال البنغالدشيون
JAHANGIR ALAM
و MIZANUR RAHMAN
وANICH MAIH
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــم ,ال ـ ــرج ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنهم شيئًا االتـصــال على الرقم
03/007827

سندي ملكية بدل ضائع للعقار /7182
 A 12عاليه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب ايلي مطانيوس رفول وكيل الياس
يوسف بو سلوان ملورثه يوسف شاهني
اب ـ ــو سـ ـل ــوان س ـن ــد م ـل ـك ـيــة ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  1076رشميا
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـل ــب جـ ـ ــوزف م ـ ـ ــارون ي ــون ــس بـصـفـتــه
الشخصية س ـنــدات ملكية ب ــدل ضائع
لالقسام  2و 6 ،5 ،4 ،3من العقار 3204
مجدلبعنا
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب محمد سـلـمــان عــز الــديــن بصفته
ال ـش ـخ ـص ـيــة س ـن ــد م ـل ـك ـيــة ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  A 11 /3451عرمون
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
ينفذ بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .بوجه
بــوال سليم القاعي عقد قــرض مصرفي
ً
وجدول اقساط وكشف حساب تحصيال
ملـبـلــغ /306748641/ل.ل .ع ــدا الـفــوائــد
وال ـل ــواح ــق بــامل ـعــام ـلــة رقـ ــم 2015/751
بـمــوضــوع اسـتـنــابــة صـ ــادرة عــن دائ ــرة
تنفيذ بـيــروت رقــم  2014/105ويجري
ال ـت ـن ـف ـي ــذ عـ ـل ــى ال ـق ـس ـم ــن  26/545و
 B/7/1661ذوق مكايل.
ـ ـ القسم  26/545ذوق مكايل مساحته
وف ـ ــق بـ ـي ــان املـ ـس ــاح ــة  154م.م .ووفـ ــق
تـقــريــر الـخـبـيــر  171م.م .وه ــو بموجب
االفـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة م ــدخ ــل وثـ ــاث غــرف
ودار وطـعــام ومطبخ وأوف ـيــس وحمام
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وشـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ــات ط ـ ـ ــاب ـ ـ ــق خـ ــامـ ــس
وبالكشف تبني انــه يقع ضمن االحياء
الداخلية لبلدة ذوق مكايل ضمن حي
امل ـي ــر ف ــي ال ـطــابــق ال ـخــامــس م ــن الـبـنــاء
املــؤلــف مــن  3شـقــق والـقـســم مــؤلــف من
مدخل ودار وغــرفــة طعام وممر وثــاث
غ ــرف وأوف ـي ــس وح ـمــام ومـطـبــخ وارب ــع
شرفات وهــي مجددة حديثًا وقــد جرى
بعض التعديالت الداخلية فقد اصبح

هناك حمامني والـخــاء املتاخم لشرفة
امل ـط ـبــخ اص ـبــح تــاب ـعــا لـلـمـطـبــخ ضمنه
خ ــزائ ــن الــوم ـن ـيــوم اب ـي ــض ب ــاب املــدخــل
م ــوغ ــون ــو م ــاسـ ـي ــف وأم ـ ــام ـ ــه بـ ـ ــاب مــن
حديد االبــواب الداخلية خشب ماسيف
واملـنـجــور الـخــارجــي الــومـنـيــوم وزجــاج
وم ــون ــوب ـل ــوك .ال ـب ــاط الــرئ ـي ـســي رخ ــام
مـ ــع وجـ ـ ـ ــود دي ـ ـكـ ــور ج ـف ـص ــن وخ ـش ــب
فــي الـصــالــون بــاط املطبخ والحمامني
سيراميك املجلى غرانيت بني وخزائن
املـ ـطـ ـب ــخ خـ ـش ــب وض ـ ـمـ ــن غ ــرفـ ـت ــي ن ــوم
خزائن حائط.
بدل تخمينه /205200/د.أ .وبدل طرحه
/123120/د.أ.
ـ ـ القسم  B/7/1661ذوق مكايل مساحته
وفق بيان املساحة  155م.م .ووفق تقرير
الخبير  168.5م.م .وهو بموجب االفادة
ال ـع ـق ــاري ــة م ــدخ ــل وص ــال ــون ــن وط ـع ــام
وم ـط ـب ــخ وغ ـس ـي ــل ومـ ـم ــر وثـ ـ ــاث غ ــرف
وثـ ــاث ح ـمــامــات وش ــرف ــات وبــالـكـشــف
تبني انه يقع ضمن حي صنني ومطابق
لــافــادة العقارية وفــي االف ــادة العقارية
ي ـق ــع ال ـط ــاب ــق االرض ـ ـ ــي م ــن ال ـب ـن ــاء ام ــا
واقعيًا فيقع في الطابق العلوي الثاني
ب ـ ــاب امل ــدخ ــل خ ـش ــب م ــاس ـي ــف وام ــام ــه
ب ــاب حــديــد قـســم مــن االبـ ــواب الداخلية
خشب ماسيف والـقـســم االخ ــر معاكس
امل ـن ـجــور ال ـخــارجــي الــوم ـن ـيــوم وزج ــاج
مــع مــونــوبـلــوك ال ـبــاط الــرئـيـســي رخــام
ك ــارارا املطبخ سيراميك ضمنه مجلى
غرانيت مع خزائن الومنيوم الحمامات
س ـي ــرام ـي ــك وف ـ ــي غ ــرف ـت ــي ن ـ ــوم خ ــزائ ــن
حائط.
بدل تخمينه /202200/د.أ .وبدل طرحه
/121320/د.أ.
تاريخ قرار الحجز  2015/6/17وتاريخ
تسجيله 2015/7/2
ي ـجــري الـبـيــع ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2016/10/18الـ ـس ــاع ــة  11فـ ــي قــاعــة
محكمة ك ـســروان لـلــراغــب بــالـشــراء دفع
بدل الطرح بموجب شك مصرفي منظم
المر حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان
او تقديم كفالة وافية من احد املصارف
امل ـق ـب ــول ــة م ــن الـ ــدولـ ــة وت ـح ـم ـيــل رس ــوم
التسجيل والــداللــة وعليه اتـخــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها
م ـق ــام ــا م ـخ ـت ــارًا ل ــه ك ـم ــا ع ـل ـيــه االطـ ــاع
على قـيــود الصحيفة العينية العائدة
للقسمني موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلبت نـهـيــده ن ــوري زكـيــه سـنــد ملكية
بدل ضائع للعقار  2513برجا
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
حنني عبد الصمد

اسرتا اندسرتيز ش.م.ل

إن حرضات مساهمي رشكة اسرتا اندسرتيز (ش.م.ل) مدعوون لحضور الجمعية
العمومية العادية السنوية التي ستنعقد يف مركز الرشكة ،الكائن يف برج حمود،
يف متام الساعة الثالثة من يوم الجمعة الواقع يف  7ترشين االول  2016وذلك
من اجل التداول واتخاذ القرارات الواردة يف جدول االعامل التايل:
 )1االستامع اىل تقريري مجلس االدارة العام والخاص عن اعامل سنة .2015
 )2االستامع اىل تقريري مفويض املراقبة عن حسابات السنة املالية .2015
 )3مناقشة حسابات السنة املالية  ،2015واملصادقة عليها.
 )4ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن االعامل االدارية لسنة .2015
 )5انتخاب مجلس ادارة جديد.
 )6املوافقة عىل االعامل واالتفاقات التي حصلت بني الرشكة وبعض اعضاء
مجلس االدارة خالل سنة  ،2015واعطاء الرتخيص العضاء مجلس االدارة
بالتعامل مع الرشكة خالل عام  2016وفقاً الحكام املادة  /158/من قانون
التجارة ،ومنحهم الرتخيص املنصوص عليه يف املادة  /159/من قانون التجارة.
 )7تعيني مفويض املراقبة للسنة املالية  2016وتحديد بدل اتعابهم.
 )8أمور مختلفة.
مجلس االدارة

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـ ـشـ ــراء زيـ ـ ــت خ ــاص
لـكــابــات الـتــوتــر الـعــالــي  66و 150ك.ف،.
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 6166/تاريخ  ،2016/6/21قد مددت
ل ـغــايــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2016/10/7عـنــد
نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/9/2
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1686
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي الياس ريشا
ينفذ ان ـطــوان يــوســف عــويــس باملعاملة
 2014/157بــوجــه ج ــرو وع ـب ــده يــوســف
عويس قــرار الغرفة االبتدائية التاسعة
ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان ـ ـ ـ ـ امل ــن رق ــم 2012/150
ت ــاري ــخ  2012/3/13الـ ــذي قـضــى بــازالــة
الـ ـشـ ـي ــوع فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار  262ك ـف ــري ــاس ــن
مساحته  59م.م .عن طريق بيعه باملزاد
العلني ،وهــو بموجب االف ــادة العقارية
أرض مـبـنـيــة ب ـئــر م ــاء ج ـمــع وبــالـكـشــف
ع ـل ـيــه ت ـبــن أن ال ــواق ــع م ـطــابــق ل ــإف ــادة
الـعـقــاريــة وه ــو كـنــايــة عــن بـئــر م ــاء جمع
مهمل بحاجة العادة تأهيل.
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف 2014/2/27
وتاريخ تسجيله .2014/3/3
بدل تخمني وطرح العقار  262كفرياسني
/5900/د.أ .أو مـ ــا يـ ـع ــادل ــه بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2016/10/18الساعة  11:00قبل الظهر
فـ ــي قـ ــاعـ ــة م ـح ـك ـم ــة ك ـ ـ ـسـ ـ ــروان .ل ـل ــراغ ــب
بــال ـشــراء دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب شك
مصرفي منظم المر حضرة رئيس دائرة
تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان او ت ـقــديــم ك ـفــالــة واف ـيــة
م ــن اح ــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة م ــن ال ــدول ــة
ويتحمل رسوم التسجيل والداللة وعليه
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة
واال عد قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ي ـب ـلــغ ال ـ ــى املـ ـطـ ـل ــوب اب ــاغ ــه كـ ـم ــال نـمــر
ماروني املجهول محل االقامة
ً
ع ـ ـمـ ــا بـ ــاح ـ ـكـ ــام املـ ـ ـ ـ ــادة  /409/اص ـ ــول
مـحــاكـمــات مــدنـيــة تنبئكم دائـ ــرة تنفيذ
بيروت بأن لديها في املعاملة التنفيذية
رقــم  2008/1293ان ــذارًا اجــرائـيــا موجهًا
اليكم مــن طالب التنفيذ البنك اللبناني
لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة ش.م.ل .ونـ ــات ـ ـجـ ــا ع ـ ــن ط ـلــب
تنفيذ عقد قــرض وكتاب الجدولة بدفع
/1.096.07/د.أ .عدا الفوائد والرسوم.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا االعالن
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه وع ــن االنـ ــذار
املذكور على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بيروت ويصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االن ــذار البالغة عشرة ايــام
ً
إلى متابعة التنفيذ بحقكم اصــوال حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ل ـش ــراء ك ــاب ــات تــوتــر

متوسط لزوم شبكات التوزيع.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول علی
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /750 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــی أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/10/7عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/9/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1701
ّ
قرطاسية لزوم إدارة الجمارك
إعالن تلزيم شراء
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
فيه الثاني عشر مــن شهر تشرين االول
 ،2016ت ـج ــري إدارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ فــي
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،لـحـســاب
املديرية العامة للجمارك ـ ـ مناقصة تلزيم
ّ
قرطاسية لزوم إدارة الجمارك.
شراء
ـ ـ ـ ـ ال ـتــأمــن املــؤقــت  :خـمـســة مــايــن ليرة
لبنانية.
ـ ـ طريقة التلـزيم :تقديم أسعار.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـصــول عـلـيــه م ــن مــديــريــة الـجـمــارك
العامة ـ ـ بيروت ـ ـ رياض الصلح ـ ـ شارع
املصارف ـ ـ بناية البنك العربي.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 1715
إعالن
يعلن رئيس بلدية علمات الصوانة عن
اج ـ ــراء مـ ـب ــاراة لــوظ ـي ـفــة ك ــات ــب  1وأم ــن
صندوق  1وجاب  1وشرطي  2وذلك يوم
الجمعة في  2016/10/7ويمكن االطــاع
واالستحصال على شروط املباراة يوميًا
خــال ال ــدوام الرسمي فــي مركز البلدية،
تـقـبــل ال ـط ـل ـبــات ح ـتــى ال ـس ــاع ــة ال ـحــاديــة
عشرة قبل الظهر من يوم الجمعة املوافق
فيه 2016/9/30
الرئيس
محمد علي كامل ّ
عواد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـل ــب ب ــاس ــم م ـح ـمــد ال ـس ــاع ــات ــي مل ــورث ــه
محمد عبد الله ساعاتي سند تمليك بدل
عــن ضــائــع بالقسم  13مــن الـعـقــار 5710
املزرعة.
للمعترض مراجعة األمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
بالتكليف في بيروت
محمود الالذقي

إلعالناتكم ّ
المبوب
في صفحة
والوفيات

03/662991
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة
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إعالنات

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة التحصيل بيروت – املكلفني الواردة
أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى
فيعاني – الطابق الثاني لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر
ً
هذا االعــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله،
علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكترونيhttp://www.finance.gov.lb .
				
رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
رقم املكلف
اسم املكلف
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سيسكريبت ش.م.ل
اوف شور

780130

2016/9/8 RT000085379LB

2016/16/8

غيبونز غروب ش.م.ل
هولدنغ

918086

2016/9/8 RT000085389LB

2016/16/8

رند عاطف الجبيلي

941531

2016/9/8 RT000085391LB

2016/17/8

شركة تايست اوف
ايتالي ش.م.م

1003120

2016/8/8 RT000085400LB

2016/16/8

جمعية منظمة العفو
الدولية في لبنان

532669

2016/9/8 RT000085477LB

2016/18/8

124005

2016/9/8 RT000085546LB

2016/16/8

2016/12/8 RT000084591LB

2016/23/8

2016/23/8

شركة تاك تيك
للصناعة والتجارة-
مروان بدر وشركاه

252773

2016/8/8 RT000084577LB

2016/16/8

داليا هاني مراد

1510141

2016/4/8 RT000084649LB

2016/16/8

خليل محمود عالمة

شركة فاري-اوف شور
ش.م.ل

259121

2016/9/8 RT000084993LB

2016/16/8

ددا اند بارتنرز اوف
شور

260614

2016/9/8 RT000084995LB

2016/16/8

مكتب تمثيل شركة
نوبل للتجارة ذ.م.م
االردنية

255612

شركة يونيفرسال
ترايدينغ كو ش.م.ل
اوف شور

260801

2016/8/8 RT000084996LB

2016/16/8

شركة سورنتو
هولدنغ ش.م.ل

1711341

2016/12/8 RT000084931LB

شركة ديون ش.م.ل
DOUYOUN SAL

256369

2016/11/8 RT000084992LB

2016/23/8

شركة ملتيميديا
برودكشن اند
تكنولوجي

262518

2016/8/8 RT000084997LB

2016/16/8

شركة هيف ايموبيليه 291475
ش.م.م

2016/11/8 RT000085000LB

2016/23/8

نخله ايلي الحسيني

262975

2016/8/8 RT000084998LB

2016/17/8

صايكوم ش.م.م.
Saycom sarl

522875

2016/10/8 RT000085332LB

2016/23/8

شركة ارزات
لالستشارات
والخدمات

269351

2016/9/8 RT000084999LB

2016/16/8

غلوبال كول
ش.م.ل.هولدنغ Global
Call sal Holding

298775

2016/8/8 RT000085004LB

2016/16/8

سارا ترايدينغ
كومباني ش.م.ل ( اوف
شور)

534509

2016/12/8 RT000085335LB

2016/23/8

جهاد رامز املولى

540102

2016/11/8 RT000085340LB

2016/23/8

جهاد انطون خليفي

588154

2016/12/8 RT000085354LB

2016/24/8

لدي

306351

2016/9/8 RT000085007LB

2016/16/8

روالن نزيه القدوم

306686

2016/8/8 RT000085008LB

2016/16/8

توماس كوك ليبانون
ش.م.ل

592944

2016/11/8 RT000085358LB

2016/23/8

شركة فيجون غروب
ش.م.م VISION
GROUP sarl

307594

2016/9/8 RT000085021LB

2016/16/8

هايف ش.م.ل

604705

2016/10/8 RT000085363LB

2016/23/8

شركة توكاي كاندي
ش.م.ل اوف شور

668382

2016/12/8 RT000085369LB

2016/23/8

جولياز ش.م.ل

308950

2016/9/8 RT000085022LB

2016/16/8

كوكش انتربرايزيز
ش.م.لKocache.
Enterprises SAL

310444

2016/10/8 RT000085023LB

2016/16/8

 NUTRISTARاوف
شور ش.م.ل

783993

2016/12/8 RT000085381LB

2016/23/8

2016/10/8 RT000085385LB

2016/23/8

851245 BLC SERVICES SAL

ستريت سمارت
ستوديوز ش.م.ل

2535761

2016/8/8 RT000085123LB

2016/16/8

كوكش انتربرايزيز
ش.م.ل (اوف شور)

1928

2016/17/8 RT000084670LB

2016/23/8

محمد فايز الحاج

320698

2016/8/8 RT000085156LB

2016/16/8

شركة موبينتس
ش.م.ل( .اوف شور )

322436

2016/8/8 RT000085157LB

2016/16/8

شركة ميداس العقارية 2221
ش.م.ل

2016/17/8 RT000084672LB

2016/23/8

2225

2016/17/8 RT000084674LB

2016/23/8

جورج طانيوس
عقيقي

323214

2016/8/8 RT000085158LB

2016/16/8

الشركة الجديدة
للتجارة والصناعة
ش.م.ل

محمد شادي مصطفى 326054
قصاص

2016/8/8 RT000085159LB

2016/23/8

مجموعة بروتيك
وسطاء تامني واعادة
تامني ش.م.م

3430

2016/16/8 RT000084687LB

2016/23/8

393916

2016/8/8 RT000085324LB

2016/16/8

ليالينا ش.م.ل

307399

2016/17/8 RT000085009LB

2016/23/8

شركة موبايل كونتنت 425803
بروفايدر ش.م.ل اوف
شور

2016/8/8 RT000085327LB

2016/16/8

جورج حنا خباز

310446

2016/16/8 RT000085024LB

2016/23/8

شركة محمد بكار
التجارية وشركاه

508714

2016/9/8 RT000085331LB

2016/16/8

شركة دمر للمقاوالت
الدولية ش.م.ل اوف
شور

878163

2016/17/8 RT000085388LB

2016/23/8

احمد محمود موسى
سعاده

530340

2016/8/8 RT000085334LB

2016/16/8

شركة اتوال
لالستثمارات القابضة
ش.م.ل

965007

2016/16/8 RT000085393LB

2016/23/8

الياس فارس سعد
حرب

548220

2016/8/8 RT000085345LB

2016/16/8

امل كاترين جبور عبد
النور

557859

2016/9/8 RT000085348LB

2016/16/8

شركة االجواء املفتوحة 585301
للطيران ش.م.ل

2016/8/8 RT000085351LB

2016/16/8

شركة اميوزيكانا
ش.م.ل اوف شور

2016/17/8 RT000085405LB

2016/23/8

ديميتريوس
فاروكسيس اوف شور
ش.م.ل

1018794

2016/16/8 RT000085513LB

2016/23/8

فراس منير حمدان

52094

2016/16/8 RT000085516LB

2016/23/8

حسني محمود ابيض

53071

2016/16/8 RT000085517LB

2016/24/8

طربيه الجميل
وشركاهم شركة مدنية

592934

2016/9/8 RT000085357LB

2016/16/8

دار البزوغ للطباعة
والنشر والتوزيع

62268

2016/16/8 RT000085527LB

2016/23/8

شركة كريستيان بو
نجا واوالده

593653

2016/9/8 RT000085359LB

2016/16/8

احمد حسن خاطر

93836

2016/16/8 RT000085741LB

2016/23/8

موييز حسيب القاعي

606633

2016/10/8 RT000085364LB

2016/16/8

روعة حسن خاطر

148627

2016/16/8 RT000085742LB

2016/23/8

جمعية النجدة
الشعبية اللبنانية

676514

2016/8/8 RT000085370LB

2016/16/8

معروف انيس زهر
الدين (اوريون
للصوتيات واملرئيات)

1416647

2016/16/8 RT000085927LB

2016/24/8

فوروارد ميوزيك
ش.م.م

686376

2016/10/8 RT000085372LB

2016/16/8

ميشال رانيه
جريصاتي

740505

2016/10/8 RT000085375LB

2016/16/8

حسام مزيد بو مجاهد 296821

				
تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1665
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رياضة

الكرة األوروبية

جدال ال ينتهي حول الدوري األقوى
ّ
شد الدوري
اإلسباني األنظار
بنتائجه األوروبية
الباهرة (أ ف ب)

جدال ال ينتهي عاد ليكون محور أحاديث
ّ
ويصوب
جماهير كرة القدم أينما كان،
على اســم ال ــدوري األق ــوى فــي العالم،
حيث تــزداد دائــرة المنقسمين حاليًا بين
من يعتبر أن إنكلترا لديها أقوى بطولة
وطنية ،وبين من يقول إن األقوى هناك
في إسبانيا
هادي أحمد
لم يكن رأي نجم مانشستر يونايتد
اإلنكليزي السابق بول سكولز جديدًا
على ال ــرأي الـعـ ًـام اإلنـكـلـيــزي ،بــل كان
األكـ ـث ــر صـ ــدمـ ــة .ل ــم ي ـ ــرد "س ـك ــول ــزي"
م ـج ــام ـل ــة أحـ ـ ــد ،ال االت ـ ـحـ ــاد امل ـح ـلــي،
وال األنـ ــديـ ــة ،وال ح ـتــى ال ــاع ـب ــن أو
الجماهير ،بل كــان حاسمًا في مقاله
الـ ــذي ن ـشــره ف ــي صـحـيـفــة "غ ــاردي ــان"
البريطانية .كتب" :نسمع الناس هنا
يقولون إن إنكلترا تملك أفضل دوري
فــي ال ـعــالــم ،وي ـت ـحــدثــون ع ــن ال ــدوري
اإلي ـطــالــي بــاعـتـبــار أن ــه دوري سيئ،
لـكــن الحقيقة عـكــس ذل ــك .يوفنتوس
ً
مـ ـث ــا ق ـ ـ ــادر ع ـل ــى ه ــزي ـم ــة أي فــريــق
إنكليزي بكل سـهــولــة ،لكنني أعتقد
ب ــأن الـ ـ ــدوري اإلس ـبــانــي ه ــو األف ـضــل
وبفارق كبير".
يخلق سكولز هنا حالة جدلية قديمة
ومتجددة ،تبدأ دائمًا مع كل انطالق
موسم أو مع نهايته ،ودائمًا ما يتغير
ُ
ّ
محب لهذه
الحكم بحسب منظور كل
البطولة أو ألخرى.
السبب األول لوضع الدوري اإلنكليزي
ع ـلــى ص ـ ــدارة الــائ ـحــة ه ــو اس ـت ـمــرار
املـنــافـســة بــن الـفــرق املـتـصــارعــة على
الـ ـلـ ـق ــب حـ ـت ــى األسـ ــاب ـ ـيـ ــع األخـ ـ ـي ـ ــرة،
فيما تحسم الـبـطــوالت األخ ــرى مثل
اإلس ـبــانــي واألمل ــان ــي واإلي ـطــالــي قبل
أس ــاب ـي ــع ،أو اس ـت ـم ــرار امل ـنــاف ـســة بني
فريقني فقط.
ولـعــل أب ــرز مــا يميز الـ"بريميير ليغ"
هـ ــو ت ـ ـعـ ــدد م ـ ـبـ ــاريـ ــات الـ ـقـ ـم ــة ،حـيــث
يـ ـتـ ـف ــرد ب ـ ـهـ ــذه امل ـ ـ ـيـ ـ ــزة ،ح ـ ــن ت ـش ـهــد
البطولة مباريات كبيرة عديدة أثناء
امل ــوس ــم ،كــامل ـنــاف ـســة ب ــن مــانـشـسـتــر
يونايتد ومانشستر سيتي ،تشلسي
ولـ ـيـ ـف ــرب ــول ،أو ت ــوت ـن ـه ــام هــوتـسـبــر
وأرسـ ـن ــال .كـمــا تـتـســم امل ـبــاريــات بني
ال ـف ــرق األص ـغ ــر بــامل ـنــاف ـســة الـشــرســة
لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـ ـلـ ــى م ـ ـقـ ــاعـ ــد م ـس ــاب ـق ــة
ً
"يوروبا ليغ" مثال.
كذلك ،يتميز نجوم الدوري اإلنكليزي

ف ــي مـخـتـلــف ال ـخ ـط ــوط ،إذ ال يـســرق
املـ ـه ــاجـ ـم ــون وحـ ــدهـ ــم األض ـ ـ ـ ـ ــواء ،بــل
يجاريهم في النجومية العبو الوسط
والدفاع ،واألهم أن النجوم يتوزعون
على غالبية الفرق وال ينحصرون في
ً
فريقني فقط مثال.
ّ
في املاضي البعيد ،الذي سمي "الزمن
الجميل" ،عاش كل دوري فترة ذهبية

المنافسة الواسعة
تعطي دوري إنكلترا
أفضلية على غيره

ب ـح ـك ــم اح ـ ـت ـ ـكـ ــاره ألف ـ ـضـ ــل الـ ـنـ ـج ــوم،
فذهبت فرقه الى سحق منافسيهم في
أقوى البطوالت األخرى .وكان الدوري
اإليـطــالــي فــي فـتــرة التسعينيات هو
سيد الكرة ،ثم تراجع نسبيًا موسمًا
تلو آخر ،فتغلب عليه الدوري األملاني
ال ــذي اسـتـطــاع ان ـتــزاع مقعد أوروب ــي
رابع مؤهل لدوري أبطال أوروبا منه.

مع ذلك ،لم ينجح الدوري األملاني ،وال
حتى اإلنكليزي فــي الوصول الــى ما
حققه الــدوري اإلسباني الــذي ال يزال
منذ مواسم األبرز عامليًا وتحديدًا على
صعيد النتائج القارية ألسباب عدة،
أولها وجــود ريــال مدريد وبرشلونة
وم ـع ـه ـم ــا ح ــدي ـث ــا أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد.
والسبب اآلخــر ،هو ضم األول للنجم
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي كــري ـس ـت ـيــانــو رونـ ــالـ ــدو،
والثاني لألرجنتيني ليونيل ميسي،
الــاع ـبــن ال ـلــذيــن سـيـطــرا عـلــى الـكــرة
الذهبية أخيرًا.
نسبيًا ،ومقارنة مع هــذه األسـمــاء ،ال
يوجد في الــدوري اإلنكليزي سوى 3
العـبــن كـبــار بحسب تعبير سكولز،
وه ـ ــم الع ـ ـبـ ــو سـ ـيـ ـت ــي :األرج ـن ـت ـي ـن ــي
سيرجيو أغويرو ،البلجيكي كيفن دي
بــرويــن واإلسـبــانــي دافـيــد سيلفا .أما
باقي الالعبني الكبار الذين انضموا
إل ــى "بريميير ل ـيــغ" ،فـكــل إنـجــازاتـهــم
كانت في البطوالت األخرى.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،إذا م ــا كـ ــان الـحـكــم
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـلـ ـبـ ـط ــوالت األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة،
ف ــإن الـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي ه ــو األف ـضــل
أيـضــا .ففي ربــع نهائي دوري أبطال
أوروب ـ ــا و"ي ــوروب ــا ل ـيــغ" ك ــان ه ـنــاك 6
فــرق إسبانية ،أي مــا يـعــادل النصف
تـقــريـبــا .أم ــا مــن إنـكـلـتــرا ،فـكــان هناك
فــري ـقــان ف ــي ال ـب ـطــول ـتــن .نــاه ـيــك عن
أن ال ـف ــرق اإلن ـك ـل ـيــزيــة تـلـقــت خـســائــر
مـتـتــالـيــة أم ـ ــام نـظـيــرتـهــا اإلس ـبــان ـيــة
فــي الـبـطــوالت األوروب ـيــة .كــذلــك ،على
ال ـســاحــة امل ـح ـل ـيــة ،ت ـبــن أن املـنــافـســة
بني برشلونة وريــال مدريد بالدرجة
األولى ،وبينهما وبني أتلتيكو مدريد
ب ــال ــدرج ــة ال ـث ــان ـي ــة ،ج ـع ـلــت "ال ـل ـي ـغــا"
كــأن ـهــا مـنــافـســة تـشـبــه دوري أب ـطــال
أوروبا.
يـمـكــن ال ـق ــول إن الـ ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي
لـيــس وح ــده أفـضــل دوري فــي العالم
فـ ــي امل ـ ــواس ـ ــم األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،إذ صـحـيــح
أنـ ــه ال ـ ـ ــدوري األكـ ـث ــر إثـ ـ ــارة ب ــن فــرقــه
املتنافسة ،لكن هناك من يجاريه في
ّ
وشدًا لألنظار.
صفة األكثر قوة

تصفيات الكونكاكاف

الواليات المتحدة تحسم تأهلها إلى الدور الحاسم

ً
اريوال محتفال بهدفه (أ ف ب)

تصدرت الواليات املتحدة املجموعة
الـ ـ ـث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــة مـ ـ ـ ــن ت ـ ـص ـ ـف ـ ـيـ ــات م ـن ـط ـق ــة
الـ ـك ــونـ ـك ــاك ــاف (أم ـ ـيـ ــركـ ــا ال ـش ـم ــال ـيــة
ـى
والــوس ـطــى وال ـكــاري ـبــي) املــؤهـلــة الـ ً
م ــون ــدي ــال روس ـ ـيـ ــا  ،2018ح ــاس ـم ــة
تأهلها الــى ال ــدور الخامس الحاسم
إثـ ـ ــر س ـح ـق ـه ــا ض ـي ـف ـت ـه ــا ت ــري ـن ـي ــداد
وتــوبــاغــو  0-4فــي الـجــولــة الـســادســة
األخيرة من الدور الرابع.
ودخ ــل املـنـتـخــب األم ـيــركــي ال ــى هــذه
ال ـج ــول ــة وه ــو ب ـحــاجــة ال ــى ال ـت ـعــادل
لكي يلحق بترينيداد وتوباغو الى
الــدور الحاسم عن املجموعة الثالثة،
لكن منتخب امل ــدرب األملــانــي يورغن
كـلـيـنـسـمــان رفـ ــض االك ـت ـف ــاء بنقطة
وضــرب بقوة بفضل ثنائية لجوزيه

التيدور ( 59و )63وهدفني من ساشا
كلييستان ( )44وبول اريوال (.)71
ورف ــع ألـتـيــدور رصـيــده إلــى  16هدفًا
خ ــال م ـش ــواره فــي الـتـصـفـيــات كــأس
ال ـعــالــم ،مـتـقــدمــا ب ـف ــارق هــدفــن على
كلينت ديمسي ليصبح صاحب الرقم
القياسي لهدافي أميركا بالتصفيات.
وت ـ ـصـ ــدر األمـ ـي ــركـ ـي ــون ب ــرص ـي ــد 13
نقطة ،وبفارق نقطتني عن ترينيداد
َّ
وت ــوب ــاغ ــو ،بـيـنـمــا ح ــل ــت غــوات ـي ـمــاال
ث ــالـ ـث ــة ب ــرصـ ـي ــد  10نـ ـق ــاط ب ـف ــوزه ــا
ال ـ ـ ـكـ ـ ــاسـ ـ ــح عـ ـ ـل ـ ــى س ـ ـ ــان ـ ـ ــت ف ـن ـس ـن ــت
وغرينادين .3-9
أما في املجموعة األولــى ،فقد أهدرت
امل ـك ـس ـيــك أولـ ـ ــى ن ـقــاط ـهــا ب ـت ـعــادل ـهــا
م ــع هـ ـن ــدوراس سـلـبــا  ،0-0م ــا سمح

لــأخ ـيــرة ب ـض ـمــان ال ـب ـطــاقــة الـثــانـيــة
في املجموعة بعدما رفعت رصيدها
ال ـ ــى  8نـ ـق ــاط م ـق ــاب ــل  7ل ـك ـن ــدا ال ـتــي
تغلبت عـلــى س ـل ـفــادور  1-3مــن دون
أن يعطيها ذل ــك بـطــاقــة الـتــأهــل لكي
تلحق باملكسيك الــى ال ــدور الحاسم
على حساب هندوراس.
وفـ ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،حـسـمــت
كوستاريكا موقعتها الهامشية مع
بـنـمــا ال ـتــي ضـمـنــت مـعـهــا الـحـصــول
على البطاقتني ،بــالـفــوز عليها .1-3
سـجــل ل ــأول كريستيان بــوالنـيــوس
( 19و )79ورون ــال ــد مــاتــاري ـتــا (،)84
وللثاني لويس تيخادا ( 90من ركلة
جزاء).
وتـ ـتـ ـص ــدر ك ــوس ـت ــاري ـك ــا امل ـج ـمــوعــة

بــرص ـيــد  16نـقـطــة م ـقــابــل  10لبنما
ٍّ
الثانية و 4لكل من هايتي وجامايكا
اللتني تواجهتا فــي الجولة األخيرة
وخرجت األولــى فائزة خــارج أرضها
.0-2
وي ـق ــام ال ـ ــدور ال ـخــامــس عـلــى طــريـقــة
ال ــدوري من مجموعة واحــدة تضم 6
مـنـتـخـبــات ،ويـنـطـلــق فــي  11تشرين
الثاني بمواجهة نارية بني الواليات
املتحدة واملكسيك في أوهايو ،على أن
تلتقي هندوراس مع بنما ،وترينيداد
وتوباغو مع كوستاريكا.
ويـ ـت ــأه ــل أص ـ ـحـ ــاب امل ـ ــراك ـ ــز ال ـث ــاث ــة
األولــى مباشرة الى مونديال روسيا
 ،2018ف ـي ـمــا ي ـل ـعــب الـ ــرابـ ــع امل ـل ـحــق
الفاصل مع خامس القارة اآلسيوية.
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رياضة
التصفيات األميركية الجنوبية

أصداء عالمية

تعثر األرجنتين يعيد الصدارة إلى األوروغواي
عـ ــاد امل ـن ـت ـخــب األوروغـ ــويـ ــانـ ــي الــى
صــدارة مجموعة أميركا الجنوبية
في التصفيات املؤهلة الى مونديال
روسـ ـي ــا  2018بـ ـف ــوزه ال ـك ـب ـيــر على
ضـيـفــه ال ـب ــاراغ ــوي ــان ــي  ،0-4بينما
واصل املنتخب البرازيلي انتفاضته
بـقـيــادة نـيـمــار بتغلبه عـلــى ضيفه
الكولومبي  1-2في الجولة الثامنة.
األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي ع ـ ـ ّـوض ـ ــت الـ ـخـ ـس ــارة
ال ـت ــي م ـن ـيــت ب ـهــا ال ـج ـم ـعــة املــاضــي
في األرجنتني ( ،)1-0محققة فوزها
ال ـخ ــام ــس ب ـف ـضــل ل ــوي ــس س ــواري ــز
الــذي مــرر الهدفني اللذين سجلهما
ادينسون كافاني ( 18و )54وسجل
بنفسه ركلة جــزاء ( ،)46بينما كان
الهدف اآلخر من نصيب كريستيان
رودريغيز.
واستغلت األوروغواي الخدمة التي
ّ
قدمتها لها فنزويال التي كانت على
بـعــد  7دقــائــق مــن تحقيق املـفــاجــأة
وإسقاط ضيفتها األرجنتني ،قبل أن
ينقذ نيكوالس أوتــامـنــدي األخيرة
مــدركــا الـتـعــادل فــي الــدقـيـقــة  83من
املباراة التي انتهت .2-2
وب ــدت األرج ـن ـتــن ال ـتــي غ ــاب عنها
ال ـك ـث ـيــر م ــن ن ـجــوم ـهــا ع ـلــى رأس ـهــم

املـصــاب ليونيل ميسي وسيرجيو
أغ ـ ـ ــوي ـ ـ ــرو وغـ ـ ــونـ ـ ــزالـ ـ ــو هـ ـيـ ـغ ــواي ــن
وبـ ــاولـ ــو دي ـ ـبـ ــاال ،ف ــي طــري ـق ـهــا إل ــى
تلقي هزيمتها األول ــى منذ الجولة
االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ـ ـيـ ــة حـ ـ ــن خـ ـ ـس ـ ــرت أمـ ـ ــام
اإلك ــوادور على أرضها ( ،)2-0وذلك
ألنها وجدت نفسها متأخرة بهدفي

خ ـ ــوان ب ــاب ـل ــو ان ـ ــور ( )34وجـ ــوزف
ّ
مارتينيز ( ،)52لكنها قلصت الفارق
بواسطة لوكاس براتو ( ،)58قبل أن
يسجل لها اوتامندي التعادل.
ك ـمــا اس ـت ـف ــادت ال ـب ــرازي ــل م ــن تعثر
األرجنتني لتصعد الى املركز الثاني
بـفــارق األه ــداف عنها ونقطة خلف

ً
كافاني محتفال بأحد هدفيه في مرمى الباراغواي (ميغيل روخو  -أ ف ب)

األوروغـ ـ ـ ـ ـ ــواي وذلـ ـ ــك ب ـف ــوزه ــا عـلــى
ضيفتها كولومبيا .1-2
ومنح نيمار الفوز للبرازيليني في
الدقيقة  74بعدما تقدمت بالده منذ
الدقيقة األولى عبر ميراندا ،قبل أن
ت ــدرك الضيفة الـتـعــادل فــي الدقيقة
 36بـهــديــة مــن مــدافــع بــاريــس ســان
ج ـي ــرم ــان ال ـف ــرن ـس ــي مــارك ـي ـن ـيــوس
الذي سجل خطأ في مرماه.
واكتفت تشيلي ،بطلة كوبا أميركا
بالتعادل على أرضـهــا مــع بوليفيا
 ،0-0لـتـكــون عـلــى بـعــد نقطتني من
كــولــوم ـب ـيــا صــاح ـبــة امل ــرك ــز ال ــراب ــع
األخـيــر املــؤهــل مباشرة الــى روسيا
 ،2018واإلكوادور التي تراجعت الى
املــركــز الخامس إثــر خسارتها أمــام
مضيفتها البيرو بـهــدف لغابريال
ات ـش ـي ـل ـي ـي ــر ( )31مـ ـق ــاب ــل ه ــدف ــن
ل ـكــري ـس ـت ـيــان كــوي ـفــا ( 19م ــن ركـلــة
جزاء) وريناتو تابيا (.)78
وتتصدر األوروغواي الترتيب بـ 16
نقطة ،تليها البرازيل واألرجنتني بـ
ٍّ
 15نقطة لكل منهما ،ثم كولومبيا
واإلكوادور بـ  13نقطة ،والباراغواي
( ،)12وت ـش ـي ـل ــي ( ،)11وبــول ـي ـف ـيــا
والبيرو ( ،)7وفنزويال (.)2

كرة المضرب

ّ
فوز أول على ديوكوفيتش
مونفيس يطمح إلى ٍ
تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش
امل ـص ـن ــف أول وح ــام ــل ال ـل ـق ــب ال ــى
ال ـ ــدور ن ـصــف ال ـن ـهــائــي م ــن بـطــولــة
فــاشـيـنــغ م ـي ــدوز األم ـيــرك ـيــة لـكــرة
املـ ـ ـض ـ ــرب ،آخـ ـ ــر ب ـ ـطـ ــوالت الـ ـغ ــران ــد
سالم ،بعد فوزه على الفرنسي جو
ويلفريد تسونغا التاسع  3-6و2-6
ثم باالنسحاب.
وي ـل ـت ـقــي دي ــوك ــوف ـي ـتــش ف ــي الـ ــدور
املقبل مع الفرنسي غايل مونفيس
الـعــاشــر ال ــذي تـغـلــب عـلــى مــواطـنــه
ل ــوك ــاس ب ــوي ــي ال ــراب ــع وال ـع ـشــريــن
 4-6و 3-6و ،3-6ل ـي ـف ـشــل األخ ـي ــر

فــي بلوغ املــربــع الذهبي فــي إحــدى
البطوالت الكبرى ألول مــرة بعدما
ح ـقــق إنـ ـج ــازًا الف ـتــا تـمـثــل بــإخــراج
اإلس ـب ــان ــي راف ــاي ــل نـ ـ ــادال م ــن ثـمــن
النهائي.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ب ـ ــن دي ــوك ــوفـ ـيـ ـت ــش
ومــونـفـيــس ،تميل الـكـفــة ال ــى األول
الـ ــذي ه ــزم ال ـثــانــي ف ــي املــواج ـهــات
العشر السابقة بينهما.
ولـ ـ ــدى الـ ـسـ ـي ــدات ،ب ـل ـغــت األمل ــان ـي ــة
أن ـج ـي ـل ـيــك ك ـي ــرب ــر امل ـص ـن ـفــة ثــان ـيــة
الــدور نصف النهائي بفوزها على
اإليطالية روبرتا فينتشي السابعة

ووصـيـفــة بطلة ال ـعــام املــاضــي 5-7
و.0-6
وق ــال ــت ك ـي ــرب ــر ،ب ـط ـلــة أوس ـت ــرال ـي ــا
املفتوحة مطلع العام الحالي" :من
الصعب دائمًا اللعب ضد فينتشي،
وخـصــوصــا عـلــى مــاعــب فالشينغ
ميدوز حيث بلغت املباراة النهائية
العام املاضي".
وت ـل ـت ـقــي ك ـي ــرب ــر ف ــي ال ـ ـ ــدور املـقـبــل
مع الدنماركية كارولني فوزنياكي
املصنفة أولى في العالم سابقًا و74
حاليًا الـتــي أنـهــت مـشــوار الالتفية
امل ـغ ـمــورة أنــاسـتــازيــا سيفاستوفا

بفوزها عليها  0-6و.2-6
واسـ ـتـ ـف ــادت ف ــوزنـ ـي ــاك ــي ،وص ـي ـفــة
البطلة مرتني عامي  2009و،2014
مــن إصــابــة منافستها بــالـتــواء في
الكاحل منذ بــدايــة اللقاء ،ولــم تقو
األخ ـي ــرة ع ـلــى ال ـص ـمــود وامل ـقــاومــة
رغم اإلسعافات التي قدمت لها.
وفي حال فوز كيربر بلقب البطولة
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،سـ ـ ـت ـ ــزي ـ ــح سـ ـي ــريـ ـن ــا
وي ـل ـيــامــس ع ــن ص ـ ــدارة الـتـصـنـيــف
الـ ـع ــامل ــي الـ ـت ــي اع ـت ـل ـت ـه ــا فـ ــي املـ ــرة
األخيرة ودونما انقطاع في شباط
.2013

نشاط

الحاج وفقيه يدعوان اللبنانيين لالستمتاع بـ{مباراة العمر»
بــدأ الـعــد العكسي الفعلي لــ"مـبــاراة
العمر" املنتظرة التي سيستضيفها
ملعب مجمع الــرئـيــس ف ــؤاد شهاب
الرياضي في جونية ،السبت الساعة
ـق
 ،20.30وال ـت ــي سـتـجـمــع ب ــن فــريـ ٍ
ـوم عــامل ـيــن أص ــاب ــوا
م ــؤل ــف م ــن ن ـج ـ ٍ
شهرة كبيرة ،وآخر مؤلف من كوكبة
مــن الـنـجــوم املـحـلـيــن الــذيــن أعـطــوا
الكثير لكرة القدم اللبنانية.
وكـ ــان امل ـن ـظ ـمــون ق ــد أن ـه ــوا املــرحـلــة
األخ ـيــرة مــن العمل فــي امللعب الــذي
ّ
بدا بأبهى حلة مع تشييد مدرجات
إضــاف ـيــة تـتـســع ّ لـ ـ  10آالف مـتـفــرج،
وت ـح ـي ــط ب ــامل ـع ــش ــب األخـ ـض ــر ال ــذي
سـيـسـتـقـبــل خ ـي ــرة م ــن أب ـ ــرز العـبــي
العالم الذين طبعوا اللعبة بطابعهم
الخاص لفترة طويلة ،محرزين أكبر
األل ـق ــاب فـيـهــا ،مــن ك ــأس الـعــالــم الــى
دوري أبطال أوروبا وغيرها.
بــدورهــم ،أب ــدى النجوم اللبنانيون
حـمــاســة كـبـيــرة لـلـقــاء ال ــذي اعـتـبــره
نجم النجمة الـســابــق جـمــال الحاج
"فـ ــرصـ ــة ل ـخ ـل ــق جـ ــو مـ ــن الـ ـسـ ـع ــادة
للناس من خالل لقاء رياضي جامع
وعـ ــاملـ ــي .ك ـم ــا هـ ــو لـ ـق ــاء ج ـم ـيــل مــع
نجوم ّ
يعدون بمثابة السفراء للعبة،
وهــم مــن دون شــك سيلفتون أنظار
بشكل عام وكرة
الناس الى الرياضة
ٍ
بشكل خاص".
القدم
ٍ
كـ ــذلـ ــك ،رأى ال ـ ـحـ ــاج أن مـ ــن م ـي ــزات
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بالتيني سيحضر انتخابات «يويفا»
كشفت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية أن
رئيس االتحاد األوروبي السابق الفرنسي ميشال
بالتيني سيلبي دعوة حضور الجمعية العمومية
لـ"يويفا" املقررة األربعاء املقبل في أثينا من
أجل انتخاب خلف له في رئاسة االتحاد القاري،
رغم إيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة
القدم من قبل لجنة األخالق في "الفيفا" بسبب
دفعة غير مشروعة بقيمة مليوني دوالر حصل
عليها عام  2011عن عمل استشاري قدمه قبل
 9سنوات لرئيس "الفيفا" السابق السويسري
جوزف بالتر املوقوف أيضًا في العملية نفسها.

إنكلترا وبلجيكا تدعمان فان براغ
أعلن االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم أن صوته
سيذهب في انتخابات رئاسة االتحاد األوروبي
ملصلحة املرشح الهولندي ميكايل فان براغ .وقال
نائب رئيس االتحاد اإلنكليزي ديفيد جيل" :إننا
اتفقنا على دعم ميكايل فان براغ .إنه شخص
نعرفه جيدًا وعملنا معه كثيرًا خالل األعوام
األخيرة ،وخصوصًا بسبب التزامنا املشترك من
أجل تحقيق اإلصالحات في االتحاد الدولي" .كما
أكد االتحاد البلجيكي دعمه لفان براغ أيضًا.
وانحصرت املنافسة على رئاسة االتحاد القاري
بني فان براغ والسلوفيني ألكسندر سيفيرين
بعدما قرر رئيس االتحاد اإلسباني أنخل ماريا
فيار االنسحاب من السباق.

بندتنر العبًا في نوتنغهام
تعاقد نوتنغهام فورست الذي يلعب في
بطولة إنكلترا ألندية الدرجة األولى مع املهاجم
الدنماركي نيكالس بندتنر ملدة سنتني ،وهو
الذي كان ّ
حرًا منذ تركه فولسبورغ األملاني.

أخبار رياضية

بعثة منتخب الشطرنج إلى
األولمبياد
غادرت بعثة منتخب لبنان للشطرنج إلى عاصمة
األذرية باكو ،للمشاركة في أوملبياد اللعبة الـ ،42
الذي سيشهد مشاركة  181دولة ،بينها  19دولة
عربية.
ّ
ويتألف املنتخب اللبناني في األوملبياد من
الالعبني :فادي عيد ،عمرو الجاويش ،أنطوان
قسيس ،إيلي أسمر وعبد العزيز املحمود ،بقيادة
املدرب البولوني ألكسندر ميستا.
وسيلتحق بالبعثة رئيس االتحاد اللبناني
للشطرنج عزت قريطم للمشاركة في أعمال
الجمعية العمومية يوم التاسع من أيلول إلى جانب
األمني العام لالتحاد شحادة أبو نمري ،علمًا
بأن البطولة تختتم في  13أيلول الحالي ،وتغادر
الوفود في  14منه.

مسابقة عربية في اليخوت

ملعب فؤاد شهاب بعد تشييد المدرجات الستقبال «مباراة العمر»

ـدد مـ ــن ال ــاع ـب ــن
ال ـ ـحـ ــدث جـ ـم ــع عـ ـ ـ ـ ٍ
فريق
في
ًا
د
مجد
اللبنانيني املميزين
ٍ
واحد "وهذا األمر فيه تقدير وتكريم
لالعبني ،ولفتة إلــى أنـهــم ال يــزالــون
في ذاكرة من تابع عطاءاتهم".
واعـتـبــر العــب وســط النجمة سابقًا
أن أج ـ ـمـ ــل ش ـ ـ ــيء ن ـ ـ ـ ــراه ال ـ ـي ـ ــوم هــو
إق ـبــال ال ـنــاس عـلــى ك ــرة ال ـقــدم "وهــو
األم ــر ال ــذي يـفـتــرض أن يـبـنــي عليه
املـ ـس ــؤول ــون ع ـل ــى ال ـل ـع ـب ــة ،إذ ب ــات
واض ـح ــا أن الـشـعــب الـلـبـنــانــي لــديــه
ش ـه ـي ــة م ـف ـت ــوح ــة ع ـل ــى ال ـف ــوت ـب ــول،

ّ
وهذا يذكرنا بإقبال اللبنانيني على
م ـبــاريــات املـنـتـخــب الــوطـنــي عندما
حـقــق نـتــائــج الف ـت ــة" .وت ــاب ــع" :الــرقــم
ال ـ ـ ــذي س ـي ـص ــل إلـ ـي ــه الـ ـحـ ـض ــور فــي
ّ
املباراة غير طبيعي ،وإذا ما دل على
ش ــيء فـهــو ي ــدل عـلــى شـغــف الـنــاس
لشيء اسمه كرة القدم ،وأنا أدعوهم
لالستمتاع بها".
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أبـ ـ ـ ــدى ال ـ ـح ـ ــارس ال ـش ـه ـيــر
علي فقيه ،الــذي انضم الــى تشكيلة
النجوم اللبنانيني ،سروره بالدعوة
الـتــي تلقاها للمشاركة فــي املـبــاراة

"التي تعطينا حقنا وقيمتنا وتترك
لنا شعورًا بأننا ّ
قدمنا شيئًا مهمًا
للبنان يومًا ما .أعتز بوجودي ضمن
املـ ـجـ ـم ــوع ــة ،وخـ ـص ــوص ــا مل ــواج ـه ــة
نجوم كبار نحترمهم ونتطلع إليهم
كأمثلة".
وأشار فقيه الى أن ّ
ردة فعل الجمهور
اللبناني تعكس مدى أهمية الحدث
"وأن ـ ـ ـ ــا أدع ـ ـ ــو الـ ـك ــل الـ ـ ــى مــواك ـب ـت ـنــا
وخ ـص ــوص ــا أبـ ـن ــاء ال ـج ـيــل ال ـجــديــد
الذي سيرانا للمرة األولى على أرض
امللعب بعدما سمع بأسمائنا".

استضاف النادي اللبناني للسيارات والسياحة
مسابقة عربية في اليخوت على شاطئه في
جونية بمشاركة العبني من ناديي العقبة
وأكوامارينا األردنيني ونادي طرابلس للشراع،
ّ
إضافة الى العبني من النادي املنظم .وفي ما يلي
النتائج:
فئة الليزر -1 :حسن لحام (األردن) -2 ،فيليب
ساروفيم (نادي الكسليك) -3 ،محمد صوب
(األردن).
فئة األوبتمسيت -1 :محمد اسماعيل (األردن)،
 -2اناس صالح (األردن) -3 ،مارك جلبوط (نادي
الكسليك).
وبعد انتهاء املسابقة ،أقيم حفل توزيع الكؤوس
والجوائز على الفائزين بحضور ّ
منسق لجنة
ّ
الرياضة املائية في النادي املنظم وعضو مجلس
إدارة النادي سيرج زوين ،ومؤسس االتحاد
العربي لليخوت سيمون خوري والكومودور
عادل خوري.
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ثقافة وناس

أدب

«ابن القبطية» لوليد عالء الدين:
مقلقة
هذه كتابة ِ
سعيد الشفاج
صدرت أخيرًا رواية للكاتب املصري
ول ـي ــد عـ ــاء ال ــدي ــن ( )1973منحها
اسم «ابن القبطية» (دار الكتب خان
ـ القاهرة) .كتاب مفصلي ألديب قادم
من أتــون الشعر واملسرح ،له غزوات
في األجناس اإلبداعية األخرى.
صـ ـ ـ ــدور «ابـ ـ ـ ــن ال ـق ـب ـط ـي ــة» فـ ــي ه ــذه
الـظــرفـيــة املـشـحــونــة بــالـعـنــف بــاســم
ال ــدي ــن وإق ـص ــاء اآلخ ــر بــاســم الجنة
له أسباب عدة ،فالكاتب استطاع أن
يدشن فسيفساء حكائية منسجمة
ومتكاملة العناصر ،فأين تتمظهر
م ـع ــال ــم ال ـ ــرواي ـ ــة فـ ــي نـ ــص م ـش ـ ِّـوش
بكسر الواو؟
ل ـل ـق ـصــة زمـ ـ ــان ومـ ـك ــان وشـ ـخ ــوص،
ول ـل ـح ـكــايــة أبـ ـع ــاد ،وال ي ـخ ـلــو نص
روائـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــن خ ـ ـصـ ــائـ ــص إبـ ــداع ـ ـيـ ــة
خــال ـصــة تـمـيــز ال ـكــاتــب ع ــن آخ ــري ــن.
يوسف حسني شــاب مصري مــن أب
مـسـلــم وأم قـبـطـيــة .ل ــذا ك ــان ع ـنــوان
ال ــرواي ــة «اب ــن الـقـبـطـيــة» .واألك ـيــد أن
ولـ ـي ــد ع ـ ــاء ال ــدي ــن ت ـع ــب ك ـث ـي ـرًا فــي
اخـ ـتـ ـي ــار اس ـ ــم م ـ ــول ـ ــوده .ه ـ ــذا ش ــاب
يعيش وضعًا نفسيًا مهزوزًا جعله
يخضع لجلسات نفسية مــع طبيب
في مستشفى منح له اسم «بي اتش
واي لألمراض العصبية والنفسية»
بسبب تعرضه ألزمــات عنيفة تعود
إلى أسباب عدة كــزواج حبيبته أمل
م ــن رجـ ــل ال ت ـح ـبــه اس ـم ــه م ـن ـصــور،
ول ـقــائــه بــراح ـيــل وق ـص ــة اإلخ ـص ــاب
ال ــدي ـن ــي ال ـت ــي هـ ــزت ك ـيــانــه الـعـقـلــي
وأدخلته دوامــة من الشك والخوف،
وف ـش ـلــه ف ــي ال ـح ـصــول ع ـلــى وظـيـفــة
ب ـعــدمــا ظ ــن أخـ ـيـ ـرًا أنـ ــه ع ـثــر عليها
بــوســاطــة م ــن ال ـح ــاج س ـعــد ،وأيـضــا
فـشـلــه ف ــي االس ـت ـم ــرار ف ــي عـمـلــه في
أحد الفنادق الفخمة في شرم الشيخ،
وحـســاسـيـتــه املـفــرطــة ت ـجــاه قضايا
العقيدة ،وصراع األفكار واليقينيات
داخل عقله املتيقظ.

باختصار ،يوسف ملحمة قصصية
وبـطــل يـكــاد يتماهى مــع األسـطــورة
والخرافة ،وجد نفسه في خضم من
املـشــاعــر واألف ـك ــار امل ـت ـضــاربــة ،وهــو
أعــزل إال من طهر داخلي وأم حنون
تتابع حالته.
الطبيب نــائــل الــزغــادي ال ــذي يتابع
آخر تقرير له على أن
ملفه ،وقف في ً
يوسف دخل حالة انتكاسية مفاجئة
رغ ــم مـعــالــم الـشـفــاء الـتــي ب ــدت عليه
بني الحني واآلخر« :لكن لألسف ،فقد
تعرضت الحالة النتكاسة مفاجئة
بعد فـتــرة مــن الـثـبــات» (ص  .)6لكن
فــي األخـيــر يــرفــق مــع التقرير جملة
محورية تهم هاجس وسؤال الكتابة
في «ابن القبطية» .يقول« :كما نرفق
ما نجحنا في حثه عليه من كتابات
خالل فترة العالج بالكتابة» (ص )4
لـنـتــأمــل ال ـك ـل ـمــات املــرف ـقــة بــالـتـقــريــر
ال ـ ـط ـ ـبـ ــي« :ن ـ ـج ـ ـح ـ ـنـ ــا»« ،كـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــات»،
«العالج»« ،الكتابة».
م ـنــذ ن ـشــأة ال ـف ـكــر ال ـب ـش ــري ،الـكــاتــب
هو الضمير الحي ألمته .وإذا كانت
ال ـك ـت ــاب ــة ت ـنــاف ـســا مـ ـش ــروع ــا ،فــإنـهــا
ديـ ـن ــامـ ـي ــة إيـ ـ ـق ـ ــاظ ل ـل ـض ـم ـي ــر امل ـي ــت
للبشرية في أوج طغيانها .لذا ،جاء
مشروع الكتابة في رواية وليد عالء
الــديــن ك ـجــزء مــن ال ـح ــراك اإلنـســانــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـع ـ ـي ـ ـشـ ــه شـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوب األرض
ب ـســب ال ـع ـنــف ال ـس ـيــاســي وال ـع ـقــدي
واالجتماعي والثقافي كذلك ،بشرط
تــوافــر عناصر ال ـفــرادة الـتــي توفرت
حتمًا فــي «اب ــن الـقـبـطـيــة» .فـهــل هي
ألوجاع الناس
منجز سردي ينصت
ّ
ما بعد الربيع العربي؟ أم أنها نص
يتجاوز الزمان واملكان في امتداد ال
مشروط؟
رغم أن العديد من النقاد قد يضعون
ال ــرواي ــة فــي نسقها الـتــاريـخــي وفــي
دوام ـ ــة ال ـص ــراع الــداخ ـلــي وت ــوت ــرات
ّ
املـنـطـقــة بــرمـتـهــا ،إال أن قـ ــارئ املــن
ّ
الـ ـحـ ـك ــائ ــي س ـي ـج ــد أن ول ـ ـيـ ــد ع ــاء
الــديــن راه ــن على االم ـت ــداد .ودليلنا

أنــه لم تــرد أي فكرة عن اإلرهــاصــات
الـ ـتـ ـح ــولـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـي ـش ـه ــا م ـصــر
واملنطقة العربية برمتها .لقد جعل
من نصه إنصاتًا للوجع خارج بؤرة
ال ـصــراع الـسـيــاســي ،ورك ــز بأسلوب
قصصي حواري تشويقي على فكرة
صراع األديان .لكن قد يتبادر للقارئ
أن الــروايــة هــي رواي ــة قضايا كبرى.
ظــاهــريــا ن ـعــم ،لـكــن ال ـنــص الــداخـلــي
غني بقلق الكتابة كمشروع لتجاوز
م ـح ـن ــة املـ ـ ـ ــرض وال ـ ـخ ـ ــوف وجـ ـن ــون
العظمة.
«ابن القبطية» سلكت مسلكًا مغايرًا

جعل نصه إنصاتًا للوجع
خارج الصراع السياسي ،وركز
بأسلوب قصصي تشويقي
على صراع األديان
في الـســرد ،من حيث تقاطع األزمنة
وت ــداخ ـل ـه ــا أح ـي ــان ــا ،م ــن ح ـيــث لـغــة
ت ـ ـحـ ــاول أن ت ـع ـي ــش مـ ـع ــك ال ـل ـح ـظــة
وت ــرب ـط ــك ب ــال ـح ــدث ك ــأن ــك تـعــايـشــه
ب ــرفـ ـق ــة الـ ـبـ ـط ــل :الـ ـ ـ ُـعـ ـ ــرس ،ال ــدخـ ـل ــة،
حـ ــوارات راح ـيــل ،الـلـجـنــة ،شخصية
ضباب.
أنجز وليد عالء الدين نصه الروائي
مــن خ ــال تـنــويــع الـكـتــابــة بحثًا عن
الفرادة اإلبداعية ،فإلى أي مدى تفوق
في ذلك؟ في لحظة الكتابة ،ينشغل
الكاتب باللغة العناصر التركيبية
املـحـيـطــة بـهــا ،إل ــى جــانــب األسـلــوب
وال ـعــوالــم الـتــي يــرغــب فــي تـنــاولـهــا.
إنها لحظة تكثيف قصوى تتشابك
فـيـهــا ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـح ــاالت الــذات ـيــة
واملوضوعية ،حتى أن الجمل تصبح
ل ـهــا رائـ ـح ــة« :ك ــان ــت رائ ـح ــة الـجـمــل
ول ــزوج ــة ال ـع ــرق م ــا زال ـت ــا عــالـقـتــن
بأنفه» (ص  .)35لذا ركز وليد عالء
ً
الدين على التمظهرات التالية :أوال،
هـنــاك الـكــراســة الــزرقــاء الـتــي تــرافــق
ال ـب ـطــل ف ــي رح ـل ــة الـ ـع ــاج وتـصـبــح

وسيلة للتخلص من عبء االنفصام
املـ ـ ــرضـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي وصـ ـ ـف ـ ــه ال ـط ـب ـي ــب
«ونجحت محاوالت استدراجه إلى
استخدام الكتابة كوسيلة للتعبير
ع ــن تــوهـمــاتــه وهـلــوسـتــه السمعية
وال ـب ـص ــري ــة» (ص .)5ال ـك ـتــابــة هـنــا
تـ ـ ـغ ـ ــدو طـ ـقـ ـس ــا اسـ ـتـ ـشـ ـف ــائـ ـي ــا ب ـعــد
ف ـشــل ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـ ـحـ ــاوالت ،مـثــل
الـ ـجـ ـلـ ـس ــات الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة .فــال ـب ـطــل
م ـش ـغــول بـتــوضـيــب عــاملــه امل ـك ـتــوب.
لنتأمل الجملة التي ّ
صوبها تجاه
رأس قـلـمــه« :أي ـهــا الـ ــرأس الصغير،
من أيــن تأتي بالكلمات؟» (ص .)23
إن الـ ـكـ ـت ــاب ــة عـ ـن ــد ي ــوس ــف ح ـس ــن،
ً
البطل ،تعتبر مدخال لفهم العالم من
حوله ،بعدما استعصى عليه إدراكه
بشكل مباشر .الكتابة هنا هاجس
ي ــراف ــق شـخـصـيـتـنــا األس ــاس ـي ــة في
دوامة الصراع بني شخوص تحاول
امتالكه (راحيل) وأخرى يحاول هو
امتالكها (أمل) .الكتابة هنا تتحول
ً
ف ـع ــا إرادي ـ ـ ــا ب ــوج ــود ق ـلــم وك ــراس ــة
لترجمة ما يعتمل داخل رأس مليء
ب ــال ـه ــاوس .وه ـن ــاك أي ـض ــا الـشـعــر،
ف ــول ـي ــد عـ ــاء ال ــدي ــن ش ــاع ــر ،تـتـلـمــذ
ف ــي م ــدرس ــة الـشـعــر بـكــل عـنـفــوانـهــا
ال ـل ـغ ــوي ،وب ـم ــا يـمـنـحــه ال ـش ـعــر من
ق ـ ـ ــوة املـ ـ ـج ـ ــاز وب ـ ــري ـ ــق االس ـ ـت ـ ـعـ ــارة.
ل ــذا ،نتلمس الـشـعــر فــي الـعــديــد من
امل ـح ـطــات ال ـســرديــة ف ــي روايـ ــة «اب ــن
ال ـق ـب ـط ـي ــة» .ومـ ــن ت ـقــال ـيــد ال ـش ـع ــراء
عندما يكتبون نصوصًا سردية أن
جـلـبــاب الـشــاعــر ال يـفــارقـهــم ،فتجد
نـ ـص ــوصـ ـه ــم ثـ ــريـ ــة ب ــال ـت ـش ـب ـي ـه ــات
والـ ـ ـص ـ ــور الـ ـشـ ـع ــري ــة .وقـ ـ ــد اس ـت ـنــد
وليد عالء الدين على توظيف جمل
شعرية قصيرة مثل« :شهية كحبة
توت في كف مــاك» (ص « ،)71إنها
تـنـســاب فــي ال ـشــرح كــأنـمــا تــرقــص»
(ص  ،)94واألم ـث ـلــة عــديــدة فــي هــذا
ال ـبــاب ،ثــم وظ ــف قـصــائــد مــن أبـيــات
عـ ـ ـ ــدة« :فـ ـ ــي ال ـل ـي ـل ــة ذات ـ ـه ـ ــا ،ك ـت ـب ـنــا
ال ـق ـص ـي ــدة ف ــي ص ـيــاغ ـت ـهــا األخ ـي ــرة

في كراستي الزرقاء» (ص 99/98ثم
 ،)100ث ــم أورد مـقـطـعــا شـعـبـيــا «يــا
ستار يا ستار /نط الغول على باب
الدار» (ص .)109
ه ــذا الـتـنــويــع يعتبر نـمـطــا إبــداعـيــا
ي ـق ــوي ال ـت ـجــريــب ال ــروائ ــي ف ــي املــن
الذي اختاره الكاتب ،فيستوي الشعر
داخل تفاصيل الحكي ،ويندمج معه
فـ ــي روح الـ ـن ــص الـ ـت ــي ت ـم ـتــد نـحــو
ق ــارئ لــه حمولة ثقافية ذكـيــة .لذلك
كانت الرواية تجربة لغوية ال تؤمن
بــال ـت ـج ـن ـيــس بـ ـق ــدر ح ـف ــاظ ـه ــا عـلــى
دعــامــات الـكـتــابــة الــروائ ـيــة .وأخـي ـرًا،
يــأتــي الـتـنــاص فــي ال ــرواي ــة .تـعــددت
ت ـعــاريــف ال ـت ـنــاص ال ـت ــي تـجـعــل في
مجملها مـســألــة تــداخــل الـنـصــوص
فـيـمــا بـيـنـهــا ه ــو جــوهــر الـتـنــاصـيــة
فــي ال ــرواي ــة ،ومــن دون الـخــوض في
مغامرات جوليا كريستيفا وجيرار
جينيت وشكلوفسكي وآخرين حول
ت ـص ـن ـيــف دق ـي ــق لـعـمـلـيــة ال ـت ـن ــاص.
ّ
إن روايـ ـ ـ ــة «اب ـ ـ ــن ال ـق ـب ـط ـي ــة» تـحـفــل
بهذه التقنية األدبـيــة ون ــورد بعض
النماذج من بينها التناص االسمي
(يوسف – راحيل – مريم – زليخة)،
والـ ـتـ ـن ــاص الـ ــرمـ ــزي (اخـ ـتـ ـي ــار اس ــم
ضـبــاب عــرنــوس .األول يـتــداخــل مع
الغموض والثاني مع طقوس الذبح)،
والتناص االستشهادي (استحضار
آيــات قرآنية ،استحضار مقاطع من
سـفــر الـتـكــويــن ،أغـنـيــة هــافــانــاجـيــا،
رقـصــة بــولـكــا) ،والـتـنــاص الحكائي
(حكاية يعقوب مع إخوته وأوالده،
ج ـ ــال ال ــدي ــن ال ـ ــروم ـ ــي) ،وال ـت ـن ــاص
اللفظي (ال ـتــداخــل بــن جـمــل قرآنية
كتسميته لفصل كــامــل «أع ــرض عن
هذا» (ص .))65
ّ
خ ـ ــاص ـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــول إن روايـ ـ ـ ـ ـ ــة «ابـ ـ ــن
ال ـق ـب ـط ـيــة» ع ـمــل ح ـكــائــي ي ـم ــزج بني
ال ـت ـجــريــب وال ـت ـج ــرب ــة ،ب ـن ــاء درامـ ــي
تصاعدي ،يبدأ حيث انتهى .إبــداع
ي ـج ـســد ال ـك ـت ــاب ــة ال ــروائـ ـي ــة امل ـق ـل ـقــة،
املخلخلة ،املنتجة للمعرفة وهذا ّ
سر
قوتها.
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أنس العيلة« :عناقات متأخرة» وخانقة
باريس ـ طارق حمدان
عـشــر س ـنــوات هــي امل ــدة ال ـتــي تفصل
ب ــاك ــورة ال ـش ــاع ــر الـفـلـسـطـيـنــي أنــس
ال ـع ـي ـلــة «مـ ــع ف ـ ــارق ب ـس ـيــط» ()٢٠٠٦
ع ــن م ـج ـمــوع ـتــه الـ ـج ــدي ــدة «ع ـن ــاق ــات
م ـت ــأخ ــرة» ال ـتــي صـ ــدرت أخ ـي ـرًا بلغة
مزدوجة الفرنسية والعربية عن «دار
الرماتان» الباريسية .إذن هي عناقات
ً
متأخرة فعال ،كان يحول بينها وبني
ال ـش ــاع ــر سـ ـن ــون ط ــوي ـل ــة م ــن ال ـغــربــة
واملـ ـ ـق ـ ــارع ـ ــات األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة .سـ ـن ــوات
طويلة في فرنسا كانت كفيلة بجعله
فرنكوفونيًا ،ستغيره كثيرًا ،وستلقي
ظاللها على نصوصه الجديدة ،لكن
من دون املساس بالشعر الذي عثرنا
عليه في مجموعته األولى.
ف ــي «عـ ـن ــاق ــات مـ ـت ــأخ ــرة» ال ـت ــي كـتــب
مقدمتها الـشــاعــر الفرنسي فرانسي
ك ــوم ــب ،وك ـتــب عـلــى غــافـهــا الخلفي
ال ـشــاعــر ال ـفــرن ـســي فـيـلـيــب تــان ـســوال؛
ن ـكــاد نـعـثــر عـلــى املــواض ـيــع الـقــديـمــة
ذاتـهــا :عوالم الحب املفقود والوحدة
والــزمــن ومــآالتــه ذاتـهــا .كلها عناصر
ما زالت رئيسية في نصوصه ،لكننا
سنعثر هــذه امل ــرة على غـيــوم املهجر
امللبدة وسمائها الرمادية ،التي تلقي
بــاملـيــانـكــولـيــا وال ــوح ــدة عـلــى معظم
ن ـصــوص امل ـج ـمــوعــة ،حـيــث تنسحب
األلـ ــوان وتـتـشــوه االب ـت ـســامــات« :كــان
ع ـلــي أن أت ـف ـقــد م ــام ـح ــي ،ك ـل ـمــا فقد
وج ــه األرض لــونــا جــدي ـدًا ،والتشبث
بــابـتـســامــة م ـشــوهــة /ف ــي ه ــذا امل ــدى
امل ـ ـح ـ ـت ـ ـشـ ــد /بـ ـ ــاألج ـ ـ ـسـ ـ ــاد املـ ــائ ـ ـلـ ــة/
والعناقات املتأخرة» .في هذه األجواء،
ت ـت ـك ـث ــف ال ـ ــوح ـ ــدة ف ـ ــي الـ ـنـ ـص ــوص،
ويستحيل الحب إلى حدث لم يحدث
أب ـ ـدًا« :أض ـع ـتــك قـبــل أن ي ـحــدث شــيء
يشبه الحب /وقبل أن يحدث يومًا أن
نفترق» .وحتى إن حدث ،فهو ليس إال
وسيلة للطمأنينة ال أكثر وال أقل« :قد
يأتي الحب من املكان الذي يأتي منه
امللل /وجه يعبر مرآتنا وال يترك أثرًا
أو فراغًا أو صــدى /ثم فجأة نتشبث

سماء المهجر
الرمادية انعكست
ميالنكوليا ووحدة
على معظم النصوص

به /نضع صورته قرب السرير /حيث
يمنحنا مع مرور الوقت /ما يصعب
على حب جارف إعطاءه :الطمأنينة».
ول ــدى الـشــاعــر القتلة هــم بشر مثلنا
أيضًا ،في كل شيء تقريبًا« :يصعدون
الدرج بخفة /ويحملون األطفال على
أكـتــافـهــم /ويحتفلون بــاألعـيــاد على
طريقتنا /ويصغون إلــى املوسيقى..
ويـ ــزرعـ ــون أش ـ ـجـ ــارًا ح ــول ـه ــم /ول ـهــم
أصــدقــاء كسالى /كــرمــاء وثــرثــارون/
يـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــؤون إل ـ ـي ـ ـهـ ــم ف ـ ـ ــي الـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــاءات
الـطــويـلــة» .لكن «جريمتهم الوحيدة
أنهم يحرمونا من كل ذلك /حتى وإن
كنا جديرين بكل هذا األلم» .أما نحن
فنشبههم كثيرًا إلى درجة يبالغ فيها
ال ـخ ــال ــق« :ن ـح ــن ك ــذل ــك ل ـنــا م ـخــا ّلــب/
لكن شذبناها مــع الــوقــت /ودهــنــاهــا
ب ــاملـ ـن ــاكـ ـي ــر /رغـ ـب ــاتـ ـن ــا م ـت ـش ــاب ـه ــة/
صــرخــاتـنــا أي ـض ــا /وأج ـس ــادن ــا الـتــي
ت ـ ـحـ ــوي الـ ـعـ ـن ــاص ــر ذات ـ ـه ـ ــا /تـصـلــح
أعضاء للتبادل /هذه شاعرية مفرطة
من خالق الكون».
ويحضر الزمن الذي يفتك بنا بكامل
ثقله وعافيته غير املرئية« :كان أنفك
يـ ـط ــول أم ـ ــام ـ ــك /عـ ـيـ ـن ــاك ت ـت ـس ـع ــان/
ووجـ ـه ــك ت ـت ـب ــاع ــد م ــامـ ـح ــه /ك ــأن ــاك
بالتدريج /تصبح شخصًا آخر ..وفي
كل مرة تقص أظافرك /كنت تتساءل
متى طالت /في غفلة منك» .ويخص
ال ـشــاعــر الـ ـص ــداع ف ــي ج ــزء كـبـيــر من

ً
امل ـج ـمــوعــة ،إذ يـصـبــح مـ ـع ــادال ألشــد
الكوارث التي تهز العالم« :من املخجل
حـقــا /أن تنشغل عــن آالم الـشـعــوب/
بــأوجــاع جــانـبـيــة /لــن تبثها نـشــرات
األخ ـب ــار /ول ــن يـكـتــرث لـهــا الـتــاريــخ/
فــي مسيرته ال ـخــالــدة» .ونكتشف أن
أوج ــاع الـشــاعــر تـلــك مـصــدرهــا أع ــداء
غ ـيــر م ـتــوق ـعــن« :أعـ ـ ـ ــداؤك يـجـلـســون
م ـع ــك ع ـل ــى مـ ــائـ ــدة الـ ـطـ ـع ــام :ال ـن ـب ـيــذ
األبيض والخبز ومشتقات الحليب..
من املؤسف أن يصبح الخبز عدوًا لك..
وم ــن املــؤســف أن تــؤملــك قـطـعــة جــن/
وأن يصبح األك ــل مـغــامــرة قــد تكلفك
ً
نهارًا كامال من األلم».
ف ــي «عـ ـن ــاق ــات مـ ـت ــأخ ــرة» ،ال تـتــدفــق
اللغة ،بل هي راكدة ،وقد نشعر لوهلة
ب ــرك ــاك ــة ي ـب ــدو أن ال ـش ــاع ــر (م ــوال ـي ــد
قـلـقـيـلـيــة ـ )1975يـعـيـهــا ب ــل يوظفها
في تشكيل نصوصه .قد نشعر بلغة
بــاه ـتــة أن ـه ـك ـت ـهــا سـ ـن ــوات ط ـ ــوال مــن

اإلقامة في فرنسا والغرق في تفاصيل
ال ـع ـي ــش والـ ـحـ ـي ــاة األك ــادي ـم ـي ــة ال ـتــي
«تصفعه صفحات كتبها /وكلماتها
املرصوفة كاألحجار» .سنشعر لوهلة
أن هذا شعر مترجم ،وأن الشاعر بات
يفكر بالفرنسية ويكتب بلغته األم،
ولهذا قد تكون النصوص الفرنسية
َّ
مشعة
املـقــابـلــة لـلـعــربـيــة ف ــي ال ـك ـتــاب
أك ـث ــر ،لـكـنـنــا سـنـشـعــر أي ـضــا أن هــذه
اللغة الباهتة غير املتكلفة والبعيدة
عن البهرجة والبالغة والفذلكة ،هي
أداة الشاعر لكتابة نصوص عن حياة
ً
وعالقات وزمــن باهت أصــا ،عن لون
س ـم ــاء م ــزع ــج ،وص ـ ــوت م ـطــر مــزعــج،
عـ ــن الـ ـعـ ـن ــاق ــات الـ ـخ ــانـ ـق ــة ،وصـ ـف ــات
املتعبة ،وعن االبتسامات التي
الناس ِ
تـتـحــول إل ــى عـ ــذاب مـنـهــك .مجموعة
أنس العيلة تعانقنا أخيرًا ،ال بد من
أن تـتــرك على أجـســادنــا آث ــارًا بعد أن
ننفك من ضغط هذا العناق.

توثيق

محمود الماجري مؤرخًا للمسرح التونسي
تونس ــ نورالدين بالطيب
من بني املفارقات الكثيرة في املشهد
الثقافي التونسي ن ــدرة الكتب التي
تهتم باملسرح التونسي الــذي يتميز
ب ـك ـثــافــة ف ــي اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ،وب ـت ـشــري ـعــات
ّ
قانونية تنظم املهنة منذ ستينيات
ال ـقــرن امل ــاض ــي ،وع ــراق ــة فــي التجربة
تعود إلى مطلع القرن العشرين زمن
االستعمار الفرنسي.

ه ـ ــذه ال ـ ـنـ ــدرة فـ ــي امل ـت ــاب ـع ــة ال ـن ـقــديــة
يحاول عدد من الجامعيني معالجتها
م ــن بـيـنـهــم م ـح ـمــود امل ــاج ــري «مــديــر
امل ـع ـهــد ال ـعــالــي لـلـفــن امل ـس ــرح ــي» في
تونس .في تعاون مشترك بني «املعهد
العالي للفن املسرحي» و«دار سحر»
في تونس ،أصدر املاجري أخيرًا كتابًا
ب ـع ـن ــوان «م ـ ـسـ ــارات ن ـحــت الـ ـ ــذات في
املـســرح التونسي» .يتناول املاجري
ف ــي ال ـك ـت ــاب م ـج ـمــوعــة م ــن الـقـضــايــا

املــرتـبـطــة بـمـســارات مــا سـ ّـمــاه «نحت
الــذات» مثل قضايا مسرح العرائس،
والـ ـتـ ـك ــوي ــن ،واالح ـ ـت ـ ــراف امل ـس ــرح ــي،
والـ ــدعـ ــم امل ــال ــي ال ــرسـ ـم ــي ،والـ ــدرامـ ــا
اإلذاعية وعالقتها باملسرح ،ومسرح
الـطـفــل ،وقـضــايــا الـتـجــريــب وامل ـســرح
في الوسط املدرسي ّوالجامعي .يورد
محمود املــاجــري« :إن ــه ملــن املـفــارقــات
الصارخة في املسرح التونسي ،كثرة
االن ـت ــاج ونـ ــدرة ال ــدراس ــات .فــاملــواكــب

مل ــا ي ـخ ــرج إلـ ــى الـ ـن ــاس ف ــي ك ــل سـنــة
م ــن أعـ ـم ــال م ـســرح ـيــة ض ـم ــن ب ــرام ــج
ال ـ ـعـ ــروض امل ــأل ــوف ــة أو امل ـه ــرج ــان ــات
ّ
املختصة ،ال يمكنه إال أن يسعد أمام
هـ ــذا الـ ـع ــدد ال ـه ــائ ــل م ــن امل ـســرح ـيــات
ّ
تتوجه إلى كل الشرائح العمرية
التي
ٌ
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وف ـ ــي أس ــال ـي ــب ف ـنــيــة
متنوعة» .ولكن هذه الكثافة والتنوع
لم ينتجا مدونة نقدية تواكب املسرح
التونسي.
الـكـتــب ال ـتــي اهـتـمــت ب ـهــذا املـحـتــرف،
لم تتجاوز خمسني عنوانًا .يقول في
ه ــذا ال ـس ـيــاق« :ك ـيــف يمكننا تفسير
وجود أقل من خمسني تأليفًا تاريخيًا
تـحـلـيـلـيــا ل ـن ـش ــاط م ـس ــرح ــي ت ـج ــاوز
ع ـم ــره امل ـئ ــة س ـنــة إذا اع ـت ـبــرنــا ١٩٠٩
تــاريــخ ّأول عــرض مسرحي تونسي،
وغـفـلـنــا عــن كــل مــا عــرفـتــه ال ـبــاد من
عروض قبل ذلك التاريخ؟».
ي ـهــدف ه ــذا ال ـك ـتــاب الـ ــذي يــأتــي بعد
كتابيه املرجعيني «مـســرح العرائس
ف ــي ت ــون ــس م ــن ألـ ـع ــاب كـ ــاركـ ــوز إل ــى
الـ ـع ــروض ال ـح ــدي ـث ــة» ،و«م ـ ــن وثــائــق
امل ـســرح الـتــونـســي» إل ــى تـقــديــم رؤيــة
تـحــاول املساهمة فــي تفكيك مــا ألغز
م ــن أس ـئ ـل ــة ع ـل ــى ح ــد ت ـع ـب ـيــره بـحـثــا
«عن الصورة» التي سعى املسرحيون
الـتــونـسـيــون إل ــى تشكيلها للمسرح
التونسي فــي سياقه الــوطـنــي .يؤكد
ّ
املــاجــري أن ال ـت ـحـ ّـوالت الـتــي تعرفها
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد م ـ ـنـ ــذ سـ ـ ــت سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ،دعـ ــت
املسرحيني إلــى إع ــادة النظر فــي دور
املـ ـ ـس ـ ــرح وامل ـ ـسـ ــرحـ ــي ف ـ ــي امل ـن ـع ـطــف
الكبير الذي تعيشه تونس.

جاكلين سالم

أيتها الغربة ...ماذا بعد؟
عناية جابر
فــي مجموعتها الـخــامـســة «خــريــف ي ــذرف أوراق
ال ـتــوت» (دار همايل ـ أبــو ظـبــي) ،تجسد الشاعرة
السورية جاكلني سالم ( )1964وجهة نظر شعرية
ت ـس ـكــن ج ـســد وروح امـ ـ ــرأة ف ــي ال ـخ ـم ـســن تقف
وحدها على حافة العالم البعيد وتسأل ذاتها كما
تسأل العالم كله :مــاذا بعد أيتها الغربة؟ مــاذا أيها
الجسد؟ ما الذي ينقص الروح؟ وماذا تريد الحرب؟
ت ـس ــأل صــاح ـبــة «ك ــري ـس ـت ــال» :م ــا الـ ــذي ُينجيني
ويدفعني للخالص واالرت ـم ــاء فــي حضن األرض
التي هي أمي؟
شاعرة وكاتبة ومترجمة وصحافية ،تعمل حاليًا
في حقل الترجمة الفورية في تورنتو (كندا) ،حيث
تقيم منذ عام  ،1997سبق أن نشرت مقاالتها في
أدبيات وصحف عربية على مدى  20عامًا .صاحبة
«جسد واحــد وألــف حافة» قسمت نصوصها في
جديدها الى أربعة فصول :جسد وحيد على حافة
الـخـمـســن ،املـنـفــى ون ـهــايــة ال ـعــالــم ،ف ـصــول األنـثــى
الثانية ،أمي – الحياة .من خالل العناوين ،يستطيع
ال ـق ــارئ ال ـت ـعــرف إل ــى م ـســار مـجـمــوعـتـهــا :خــريــف
يــذرف أوراق الـتــوت ،الــذي يحمل مالمحه الدرامية
املؤثرة .بالتناقض مع هذا اإليقاع الدرامي والنفسي
فــي مـجـمــوعــة س ــام ،نـقــع عـلــى خـلـفـيــة مــا إليـقــاع
ذهـنــي بــدرجــة أول ــى ،إذ ال يـتــوافــق كــل نــص مثلما
ظنناه لوهلة أولى ،مع لوعات قصوى وحنني مفتح،
وإنما مع االعتناء بالفكرة .هذا ما ّ
يفسر وقوعنا
على نصوص شعرية طويلة نسبيًا عن سابقاتها
خدمة للفكرة والغاية في تقديم جــزء أو زمــن من
ح ـيــاة ال ـشــاعــر فــي بـلــد اغـتــرابـهــا الـجـغــرافــي وفــي
بواطنها املنهكة من هذا االغتراب.
فـ ــي وم ـ ـضـ ــات واعـ ـ ـي ـ ــة ،ت ـش ـت ـغ ــل ال ـ ـشـ ــاعـ ــرة عـلــى
ً
ً
نصوصها لتبدو كال متكامال منها ومن أفكارها
ومشاعرهاّ ،
ويصح األمــر مع النصوص القصيرة
ذات املقاطع املعزولة بالفراغ .نصوص سالم تقترب
م ــن ال ـن ـثــر ،م ــع تـلــك امل ــزاوج ــة ب ــن إت ــاح ــات الشعر
املتعارف عليه ووســائــل الـســرد .كــل مــا يوجد في
املجموعة من رقة وشعور بالكليات الكبرى للكون
ولعالم جغرافية جسدها الصغير ،يستجيب بسرد
بسيط للفكرة التي تملكها الشاعرة عن الشعر.
تـكــرر ســام ال ـســؤال نفسه بــإصــرارهــا املـلـتــاع :ما
ال ــذي يـعـنـيــه بـيـتــي؟ ه ــذا الــركــن ال ـف ــارغ املـعـلــق في
شرق تورنتو ،الخالي من الحبيب ،واألوالد ،واألهل؟
كتاب أبحرت من خالله في نص عنونته :الحب في
الخمسني .تقول« :أردت القول فيه وعبر خمسني
قـصـيــدة مــا ُيـشـبــه ه ــذه املــرحـلــة الـكــونـيــة الـتــي نمر
بها ،وخلقت لها سياقًا نصيًا تقوم فيه هواجسي
ورؤاي كــامــرأة مغتربة فــي غمار مرحلة ال تكفي
كل األصابع لتعداد خيباتها ومسراتها» .حاورت
ال ـشــاعــرة املـ ــوت ووج ــدت ــه أم ـيــا ال ي ـقــرأ الـقـصــائــد،
فأقامت حوارات مع كائنات مغتربة مثلها وتحاول
الترويج للخالص من خالل الدين ،أو التالشي في
العدمية والفناء ،كما يحتل الحب الجسدي مختلطًا
بنزعة روحانية مساحة من النصوص.
ت ـب ــدو واضـ ـح ــة إرهـ ــاصـ ــات ال ـغ ــرب ــة ع ـل ــى م ـف ــردة
ال ـشــاعــرة ،إذ أضــافــت إلـيـهــا نكهة املـنـفــى الــاذعــة،
والوجد ،والقصيدة يوم األحــد وهي تلبس قميص
نــوم أبـيــض ،ونـكــرانـهــا سـمــاع األخ ـبــار عــن الـحــرب
ال ــدائ ــرة ف ــي ب ــاده ــا ،وت ـل ــك األي ـ ــام بــال ـلــون األزرق
الـتــي تشي بعض الـنـصــوص ،والسكينة الفائضة
امللتبسة« :مـفــرداتــي أشـجــار ال تــذهــب الــى الحرب
وتشبه حديقة أمي السورية التي تريد السالم».
نقرأ نصوص سالم املبنية على الوحدة في جذرها
األس ـ ــاس (ع ـل ــى الـ ُـي ـتــم بـمـعـنــاه املـ ـج ــازي) فـنــراهــا
منظمة مــع ذل ــك ،لـكــن بشكل ضـ ّـيــق وم ــن دون أن
تكون سوداوية بل مرتكزة على بعض املوضوعات
الكبرى .املوضوعات التي سرعان ما تتطور انطالقًا
من ذات الشاعرة الى حالة موسيقية ،دائرية ،تنشد
السالم واالنسجام ،وتناشد القوى البديلة – بديل
الحرب واملوت – لكي تصالحها وتمنحها الطمأنينة
بشكل صاف.
بــن الـنـظــام وال ـت ـمــرد ،اخ ـتــارت س ــام ملجموعتها،
نظامًا كتابيًا يجد اإلن ـســان مكانًا فـيــه ،وال يأتي
التمرد هدامًا ،بل عبثيًا وساخرًا.
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ّ
األمن العام «يذكر» بالقواعد...
حماية للفن أم وصاية عليه؟
نادين كنعان

صورة
وخبر

فـي العاشـر مـن أيلـول (سـبتمبر) الحالـيُ ،يفتتح فـي متحف ( V&Aوسـط
لنـدن) معـرض بعنـوانYou Say You Want a Revolution? Records
 .70-1966 and Rebelsيهـدف هـذا الحـدث إلـى رصـد أهميـة وتأثير حقبة
السـتينيات علـى الحيـاة اليوم فـي مختلف المجـاالت .من بيـن المعروضات
ّ
المنوعـة أزيـاء سـبق أن ارتداها الفنـان البريطاني ميك جاغـر ( 73عامًا) في
عـروض بـارزة( .دانيال ليـال أوليفاس ـــ أ ف ب)

أصدرت املديرية العامة لألمن العام في لبنان
ّ
أخـ ـيـ ـرًا ب ـيــانــا حـ ـ ــذرت ف ـيــه ج ـم ـيــع ال ـشــركــات
وامل ــؤسـ ـس ــات ال ـف ـن ـيــة وال ـس ـي ــاح ـي ــة ال ـعــام ـلــة
ف ــي الـ ـب ــاد ،م ــن «م ـغ ـبــة اس ـت ـخ ــدام الـفـنــانــن
الـعــرب واألجــانــب للمشاركة فــي أعـمــال فنية
لصالحهم ،ما لم يستحصلوا لهم على موافقة
مسبقة من املديرية ،وفقًا لألصول والقوانني
املــرعـيــة اإلج ــراء ،تحت طائلة اتـخــاذ التدابير
اإلدارية واإلجراءات القانونية بحق املخالفني».
ّ
بـيــان نظر إلـيــه كثيرون بريبة ،معتبرين أنــه
مجرد وسيلة إلحكام السيطرة والرقابة على
الفن والفنانني اآلتني من الخارج.
مدير مكتب اإلعــام في األمــن العام ،العميد
نبيل حنون ،أكد في اتصال مع «األخبار» ّأن
البيان يصب في سياق «التذكير»ّ ،
وأن املسألة
محصورة بالضرورات «األمنية واإلدارية» ،إذ
«ال أبعاد رقابية للموضوع أبدًا».
استند األمــن العام في بيانه الى املــادة الثانية
من املرسوم رقم  10267الصادر في السادس
م ــن آب (أغ ـس ـط ــس) ع ــام  ،1962ب ـن ـ ًـاء على
«قانون تنظيم الدخول إلى لبنان واإلقامة فيه
والخروج منه» الصادر في العاشر من تموز
(يوليو) من العام نفسه ،وال ّ
سيما الفقرة (أ)
من املادة الرابعة عشرة منه .تنص املادة الثانية
ّ
من املرسوم على أنه «ال ُيسمح بدخول الفنان
األجنبي للعمل أو للسياحة إال بعد موافقة
املديرية العامة لألمن العام املسبقة» ،علمًا ّ
بأن
الفنانني السوريني مستثنون من هذه املادة.
في آب (أغسطس) املاضي ،دعا بعض رجال
الدين اللبنانيني وبعض ّرواد مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي إل ــى مـمــارســة رقــابــة عـلــى الـفــرق
الفنية التي يتم استقدامها من الخارج بدعوى
«حـمــايــة امل ـقــدســات الــديـنـيــة» .صـحــوة هــؤالء
أعقبت االستعراض االستثنائي الــذي ّقدمته
الفنانة العاملية غريس جونز ( 68عامًا) في
 24ت ـمــوز (يــول ـيــو) املــاضــي ضـمــن فعاليات
«م ـه ــرج ــان ــات ج ـب ـيــل ال ــدولـ ـي ــة» .ف ـق ــد رص ــد

بعضهم وشمًا جامايكيًا بسيطًا على جسد
جونز الفنانة (ال عالقة لــه بــأي رمــز ديني)،
معتبرين أن مشاركتها في هذا الحدث الفني
املميز «اعتداء» على الدين واملؤمنني (األخبار
 .)2016/8/3هــذه واح ــدة مــن قضايا كثيرة
أث ــارت الـجــدل فــي صيف  .2016فـمــاذا يعني
بيان األمــن العام الجديد؟ وهــل له صلة بهذه
القضية؟ وهل سيؤثر على اختيار البرمجة
فـ ــي املـ ـه ــرج ــان ــات والـ ـحـ ـف ــات الـ ـكـ ـب ــرى فــي
املستقبل؟
تـسـتـبـعــد رئ ـي ـســة ل ـج ـنــة «م ـه ــرج ــان ــات بـيــت
الدين الدولية» ،نورا جنبالط ،أن يكون للبيان
أثــر على البرمجة« .مـنــذ تأسيس املهرجان،
ل ـقــد اع ـت ــدن ــا االس ـت ـح ـص ــال ع ـلــى امل ــواف ـق ــات
املسبقة للفنانني األجانب املشاركني» ،تقول
ل ــ«األخ ـبــار» ،مضيفة «نـحــن ملتزمون دائمًا
بالقوانني ولم يسبق لنا ّ
التعرض ملشاكل».
ّ
ّ
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،يـ ـش ــدد امل ــدي ــر ال ـفــنــي
لـ«مهرجانات جبيل الدولية» ،ناجي بــاز ،في
حديثه إلى «األخبار» على أن «ال شيء جديدًا
في مضمون بيان األمــن العام .نحن وغيرنا
نطلب هذه املوافقات املسبقة من املديرية قبل
استقدام الفنانني باستمرار ،واعتدنا فعل هذا
منذ سنوات طويلة» ،مستبعدًا أن يكون وراء
هــذه الخطوة ّنية في «تشديد الرقابة .أعتقد
ّ
ّ
أنها تأخذ منحى إداري ــا وماليًا» .يتذكر باز
عـنــدمــا ك ــان يـنــوي اسـتـقــدام مغنية فرنسية
ّ
معروفة ،لكنه لم يستطع بعدما رفض األمن
الـعــام إعـطــاءهــا موافقة بــالــدخــول ّ
ألن اسمها
مدرج ضمن «القائمة السوداء» ،فهي «تتعامل
مباشرة مع إسرائيل» .لكن هل يعترض األمن
العام أيضًا على الفنانني ً
بناء على مضمون
ّ
فنهم أو تفاصيل متعلقة بهم؟ يوضح ناجي
ّ
ب ــاز أن ه ــذا يـتــم بالفعل مـنــذ زم ــن« :مـنــذ 15
عــامــا أردت إقــامــة حفلة لفرقة هيفي ميتال
ّ
البريطانية الذائعة الصيت ،غير ّأن األمر تعذر
ّ
ألن املديرية ّ
سجلت اعتراضًا على مضمون
بـعــض األغ ــان ــي ال ــذي قــد يعتبر «شيطانية»
ويسيء لألديان».

الصرفند تستعد ألطول سمكة ّ
حرة
آمال خليل

حامد عبد الصمد
محجوب في فرنسا
نهاية الشهر املاضيُ ،حسم
أمر كتاب «اإلسالموية
والفاشية» للصحافي املصري
حامد عبد الصمد (الصورة)،
إذ ّ
قررت دار  Piranhaالفرنسية
عدم إصداره .الكتاب الصادر
عام  2014باألملانية عن دار
 ,Droemer Verlagيقارن بني
الجماعات اإلرهابية والفاشية.
لكن صاحب  ،Piranhaجان
مارك لوبيهّ ،
قرر عدم النشر،
«حرصًا على حياة الكاتب» ،ال
ّ
ّ
سيما أن الجماعات اإلرهابية
التي يقارعها «أصدرت فتوى
بتحليل قتله» .الذريعة الثانية
التي اعتبرها عبد الصمد
«ابتزازًا عاطفيًا» وضع كتابه
في خانة «تقديم خدمة مجانية
ّ
املتطرف».
إلى اليمني الفرنسي
التراجع عن الترجمة انعكس
قلقًا على الحريات في فرنسا.

ضمن مؤتمر صحافي تقيمه
اليوم ،ستعلن بلدية الصرفند عن
استعدادها إلعداد أطول طبق سمكة
ّ
حرة في  16أيلول (سبتمبر) الحالي،
ُيدخلها موسوعة «غينيس» لألرقام
القياسية .شاطئ خيزران الجنوبي
أدخل البلدة البحرية منذ عقود
إلى موسوعة الشواطئ السياحية
التي جذبت ّ
الزوار من مختلف
املناطق ،ولطاملا ذاع صيت مقاهي
املنطقة بأطباق األسماك واملازات
املرافقة لها ،وال ّ
سيما السمكة
ّ
الحرة .لكن في السنوات األخيرة،
ضمرت الحركة فيها بعد افتتاح
األوتوستراد السريع بني صيدا
ّ ً
محوال كثافة السير من
وصور،
الطريق البحرية إليه .لجان الشباب
والطالب والجمعيات األهلية في
البلدية ،وضعت خطة إلعادة تنشيط
السياحة في خيزران وتحسني واقع
حوالى  500عائلة تعتاش من مهنة

الصيد على الشواطئ املعروفة
بثروتها السمكية .رئيس البلدية
علي حيدر خليفة أوضح لـ«األخبار»
ّ
أن املسؤولني في «غينيس» ُوافقوا
على إعداد أطول سمكة ّ
حرة تدخل
الصرفند املوسوعة .وبسبب ارتفاع
كلفة حضور خبراء منها للتأكد من
قياسات السمكة ،تم االتفاق على
استبدالها بلجنة تحكيم محلية
ً
تضم كال من محافظ الجنوب
منصور ضو ،وممثلني عن وزارات
الصحة والثقافة واالقتصاد
والسياحة ،وابن البلدة وزير
محمد جواد خليفة،
الصحة السابق
ّ
ومهندس مساحة مكلف من قبل
نقابة املهندسني لقياس السمكة.
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مترًا وعرضها مترًا ونصف متر ،أما
وزنها فحوالى  850كيلوغرامًا .أكثر
من مئة شخص من أبناء الصرفند
سيتعاونون في إعداد السمكة ،على
أن تؤمن مؤسسات داعمة للنشاط
تكاليف املواد الالزمة.
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