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 2016ميشال عون رئيسًا

حزب الله لن يسمي الحريري لرئاسة الحكومة
يومان من انقطاع النفس يفصالن النائب
سعد الحريري عن تكليفه تشكيل أول
حكومة في عهد رئيس الجمهورية
ميشال عــون .حسمت معظم القوى
مواقفها ،باستثناء حركة أمل وحزب الله
الذي يضع نفسه في جبهة حكومية
واحدة مع الرئيس نبيه بري
وفي السنة الـ  26أتى يوم قيامة التيار
ُ
الوطني الحر وانتخب زعيمه ميشال
عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية83 .
صــوتــا حـصــل عليها نــائــب كـســروان
الفتوح ،سمحت له بالعودة إلى قصر
بعبدا رئيسًا تعزف له فرقة موسيقى
ال ـج ـي ــش ل ـح ــن ال ـت ـع ـظ ـي ــم وال ـن ـش ـيــد
الــوط ـنــي الـلـبـنــانــي .ورغ ــم أن ــه حظي
بتأييد كـتــل مــن ان ـت ـمــاءات سياسية
م ـت ـعــارضــة ،م ــا أوحـ ــى بــأنــه سيكون
رئـيـســا «وس ـط ـيــا» بــاملـعـنــى السلبي
ل ـل ـك ـل ـمــة ،إال أن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
كــان واضحًا في خطاب القسم أمس.

أحمد فتفت خارج كتلة
المستقبل في استشارات تسمية
رئيس الحكومة

فإضافة إلى العناوين غير الخالفية،
قــال عــون كلمته فــي مجلس الـنــواب،
ع ــن امل ـق ــاوم ــة ودوره ـ ــا ف ــي الـتـحــريــر
وحماية الــوطــن ،وعــن خطر اإلرهــاب
وض ـ ـ ــرورة ض ــرب ــه اس ـت ـبــاق ـيــا وردع ــه
والـقـضــاء عـلـيــه .وكـلـمــة «استباقية»
ه ـنــا ،تـحـيــل ســامـعـهــا م ـبــاشــرة على
التوصيف ال ــذي وضـعــه حــزب الـلــه ـ ـ
وعــون نفسه سابقًا ـ ـ لقتال املقاومة
ً
في سوريا .وفضال عن ذلك ،رفع عون
قانون االنتخاب الــذي يضمن صحة
التمثيل إلى مصاف الثوابت.
ُ
طـ ــويـ ــت ص ـف ـح ــة الـ ـ ـف ـ ــراغ ال ــرئ ــاس ــي.
وغـ ـ ـدًا ،ي ـب ــدأ «أم ـ ــر» ال ـح ـكــومــة .ط ــوال
األيام واألسابيع التي سبقت انعقاد
الجلسة االنتخابية ،دأب مستشارو
عـ ـ ــون وال ـ ـفـ ــريـ ــق الـ ـع ــام ــل مـ ـع ــه عـلــى
ّ
تأكيد أن العمل سيبدأ فــورًا .صدقت
أم ــس أق ــاوي ــل ه ـ ــؤالء ،ف ـلــم ّي ـكــد عــون
ي ـت ـس ـل ــم س ـل ـط ــات ــه حـ ـت ــى وقـ ـ ـ ــع عـلــى
مــرســوم اعـتـبــر فـيــه حـكــومــة الرئيس
ت ـم ــام س ــام مـسـتـقـيـلــة ،طــال ـبــا منها
االستمرار في تصريف األعمال ريثما
ُ
ت ـش ـكــل ح ـكــومــة ج ــدي ــدة .أمـ ــا تــاريــخ
االستشارات النيابية لتسمية رئيس
أولى حكومات العهد الجديدُ ،
فح ِّدد
في يومي األربعاء والخميس.
كــل الـتــوقـعــات واالت ـف ــاق ــات املـعـقــودة
ق ـبــل االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ،تشير
إل ــى تـكـلـيــف ال ـنــائــب سـعــد الـحــريــري
تــرؤس الحكومة .لكن األنـظــار تتجه
فــي الـيــومــن املـقـبـلــن ص ــوب كتلتني
أس ــاس ـي ـت ــن ،ه ـمــا كـتـلـتــا حـ ــزب الـلــه

استخدم عون تعبير «الحرب االستباقية» الذي يصف فيه هو وحزب الله معركة األخير في سوريا (هيثم الموسوي)
وح ــرك ــة أم ـ ــل .ل ــم يـ ـص ــدر ،ح ـت ــى لـيــل
أم ـ ــس ،أي ق ـ ــرار ع ــن ق ـي ــادت ــي «أمـ ــل»
ّ
و«الـ ـح ــزب» .بـيــد أن مــا رش ــح فــي ما
خ ــص اس ـت ـح ـقــاق ال ــرئ ــاس ــة ال ـثــال ـثــة،
يشير إلى أن حزب الله يتجه إلى عدم
تسمية الحريري ،ألسباب ّ
عدة:

ً
أوال ،حزب الله متفق مسبقًا مع عون
على أن التفاهم «مــا بعد الرئاسي»
م ــع ال ـح ــري ــري ل ـيــس ُم ـلــزمــا لـلـحــزب.
«امل ــرون ــة» الـتــي أبــداهــا الـسـيــد حسن
نصر الله تتعلق حصرًا بإعالن عدم
مـمــانـعـتــه تـكـلـيــف ال ـح ــري ــري تــألـيــف
الحكومة.
ث ــانـ ـي ــا ،عـ ـ ــدم ت ــوق ــف ال ـ ـحـ ــريـ ــري عــن
التهجم على املقاومة.
ثــال ـثــا ،مــوقــف ال ـح ــري ــري م ــن ال ـحــرب
الــدائــرة في سوريا وشراكته ورعاته
اإلقليميني في تقديم الدعم للجماعات
التي ُيقاتلها الحزب هناك.
عـلــى ضـفــة رئ ـيــس املـجـلــس الـنـيــابــي
نـبـيــه ب ــري ،وح ـتــى ســاعــات مـتــأخــرة
من ليل أمس ،كان الكالم الصادر عن
ّ
ُمـصــادره يؤكد أن قــرار اســم الرئيس
املـ ـكـ ـل ــف لـ ــم ُيـ ـتـ ـخ ــذ بـ ـع ــد .ولـ ـك ــن مــن
املتوقع أن ُيسمي بري الحريري على
قاعدة أنه يؤيده «ظاملًا أو مظلومًا»،
رغــم أن رئـيــس املجلس يتهم رئيس
«امل ـس ـت ـق ـب ــل» ب ـط ـع ـنــه فـ ــي ال ـت ـســويــة
الرئاسية.
املعركة الحقيقية ستبدأ بعد تكليف
ال ـ ـحـ ــريـ ــري .مـ ـح ــور هـ ـ ــذه «ال ـ ـحـ ــرب»
سـيـكــون مــوقــف ب ــري امل ــدع ــوم بشكل
م ـط ـلــق م ــن ق ـب ــل حـ ــزب الـ ـل ــه .وي ـب ــدو

م ـح ـس ــوم ــا م ـن ــذ ه ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة ،أن ــه
ف ــي ح ــال فـشــل امل ـف ــاوض ــات ب ــن بــري
والـ ـح ــري ــري حـ ــول ت ــوزي ــع الـ ـ ـ ــوزارات
ّ
داخـ ــل ال ـح ـكــومــة ،فـ ــإن ح ــزب ال ـلــه لن
ُي ـش ــارك فــي أي حـكــومــة تـغـيــب عنها
كتلة التنمية والـتـحــريــر .ه ــذا األم ــر،
بــالـنـسـبــة إل ــى ح ــزب ال ـلــه ،ي ـبــدو غير
قابل للنقاش.
وكـ ـ ــان ق ــد ص ـ ــدر أم ـ ــس ع ــن امل ــدي ــري ــة
ال ـع ــام ــة ل ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ب ـيــان
ُي ـح ــدد فـيــه مــواع ـيــد الـكـتــل الـنـيــابـيــة
إلج ـ ــراء اسـ ـتـ ـش ــارات ت ـس ـم ـيــة رئ ـيــس
ال ـح ـكــومــة .ال ــاف ــت ف ــي ال ـب ـيــان خــانــة
ً
أسماء
النواب املستقلني التي ضمت
كانت حتى األمس القريب منتمية إلى
أحزاب وتيارات سياسية .األبرز ،كان
اسم النائب أحمد فتفت الذي لم يرد
اسمه في كتلة املستقبل .أمــا النواب
م ــروان حـمــادة وأنـطــوان سعد وفــؤاد
السعد ،فعلى الرغم من أنهم ُسجلوا
ّ
ضـمــن خــانــة ال ـن ــواب املـسـتـقـلــن ،فــإن
ح ـ ـمـ ــادة ع ـ ــاد وأك ـ ـ ــد أم ـ ــس ل ـبــرنــامــج
«كــام الـنــاس» على «أل بــي ســي آي»
أن ال ـثــاثــة سـيـكــونــون مــوحــديــن في
ال ـج ـب ـه ــة ن ـف ـس ـهــا مـ ــع الـ ـن ــائ ــب ول ـيــد
جنبالط والحريري.
(األخبار)
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ابراهيم األمين

باسيل:
نصرالله شريكنا
في صنع النصر
أعلن رئيس التيار الوطني
الحر الوزير جبران باسيل
ّأن االن ـت ـصــار ال ــذي تحقق
م ـ ـب ـ ـنـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى أسـ ـ ــاسـ ـ ــن:
ص ـ ـم ـ ــود م ـ ـي ـ ـشـ ــال ع ـ ــون،
وموقف االمــن العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله.
وتوجه باسيل إلى نصرالله
ً
قـ ــائـ ــا« :ل ـ ــم ن ـش ـكــك يــومــا
ب ـصــدقــك ي ــا س ـيــد ال ــوف ــاء.
مــوقـفــك معنا لـيــس موقف
وف ــاء ،بل هو موقف صدق
ليتعلم جميع اللبنانيني أنه
م ــا زال ه ـن ــاك أخـ ـ ــاق في
السياسة» .وأكــد ّأن موقف
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر خالل
حــرب تـمــوز «ك ــان قناعتنا
وواج ـب ـنــا ول ــم نـكــن ننتظر
شيئًا في املقابل».
ك ـ ــام ب ــاس ـي ــل ج ـ ــاء خ ــال
احـ ـتـ ـف ــال «ال ـ ـت ـ ـيـ ــار» م ـســاء
أم ــس فــي ســاحــة الـشـهــداء،
بـعــد أن ف ــاز ع ــون بــرئــاســة
الـجـمـهــوريــة .ووض ــع وزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة م ــوق ــف ح ــزب
ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ــداع ــم
لـخـيــار ع ــون الــرئــاســي في
إط ـ ــار «ال ـت ـف ـه ــم املـسـيـحــي
لـ ــأك ـ ـثـ ــريـ ــة املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة»،
مضيفًا بــأنــه «بــدأنــا سويًا
تيار وقوات وسنبقى سويًا
لنحقق الكثير الــذي أمامنا
ّ
ولنرد مجتمعنا إلى الحياة
وال ــوج ــود ال ـحــر ول ـنــرد إلــى
لبنان رسالته وفرادته».
أم ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى ت ـي ــار
املستقبل ،فوصف موقف
ال ــرئ ـي ــس س ـع ــد ال ـح ــري ــري
ال ــداع ــم ل ـعــون أي ـضــا بكونه
«مــوقــف التفهم اإلســامــي
لـ ــأك ـ ـثـ ــريـ ــة املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة».
وتوجه إلى الحريري ،واعدًا
بمالقاته «بنفس الشجاعة
والتضحية لنقيم الشراكة
الوطنية الحقيقية».
أمـ ـ ـ ــام الـ ـع ــونـ ـي ــن ال ـف ــرح ــن
بــانـتـخــاب زعـيـمـهــم رئيسًا
ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ،قـ ــال بــاسـيــل
ّان «ال ـت ـي ــار ُي ـع ـلــن انـطــاقــة
حــركــة شـعـبـيــة ت ـبــدأ االح ــد
املـ ـقـ ـب ــل ملـ ـط ــالـ ـب ــة ال ــرئ ـي ــس
بـتـحـقـيــق أح ـ ــام ال ـش ـعــب».
واعـتـبــر ّأن «الـحــق ال يموت
ونـحــن ال نـمــوت ،وقضيتنا
سـتـعـيــش دوم ـ ــا ط ــامل ــا أنـنــا
نحلم ونناضل .وال تكتمل
مشهدية هذا الحلم إال عندما
يقف الرئيس ميشال عون
على شرفة بعبدا وينادينا :يا
شعب لبنان العظيم» .وختم
باسيل بالتأكيد ّأن «الوطن
ل ـن ــا ج ـم ـي ـعــا وال ـج ـم ـهــوريــة
عادت لكل اللبنانيني».
(األخبار)

خاسرون ومكابرون
سينشغل اللبنانيون قريبًا بعملية سياسية كبيرة ،هي تشكيل
الحكومة األولى في عهد الرئيس ميشال عون .لكن القوى
ّ
باملقاصة اإللزامية ملرحلة انتخاب
السياسية الكبيرة ستنشغل
ّ
الرئيس ،ملعرفة حجم األرباح أو الخسائر .وهي مقاصة ستظهر
خسارة قاسية جدًا للبعض ،وخسارة ممكن تحملها للبعض
اآلخر ،وخسارة غير قابلة للتعويض لقسم ّثالث .وهي الخسائر
التي توجب على أصحابها إجراء مراجعة ،وإل فسنكون كمن
يصر على ضرب رأسه في جدار بعد جدار.
الالعبون الكبار في لبنان ،الذين يمثلون قواعد تمثيل سياسي ـ ـ
طائفي ،هم :كتلة شيعية تقودها حركة أمل ،فيما ال يزال حزب الله
نائيًا بنفسه عن «املسألة اللبنانية» ،بينما تضاءلت إلى حد الغياب
كل قوى شيعية أخرى .واألصوات املنفردة ،ال تشكل فعليًا الوزن
املناسب لضمها إلى املشهد .وهناك ،أيضًا ،كتلة سنية كبيرة
أيضًا ،يقودها تيار املستقبل ،وتنافسه في ساحتها قوى ال تزال
تمثل منفردة عنصر ضغط أكثر مما تمثل عنصر تغيير .تمامًا
كما هي الحال عند املسيحيني ،حيث تظهر «القوات اللبنانية» وريثًا
غير شرعي لحزب الكتائب الغارق في عملية استنساخ لخاليا ال
روح فيها .بينما ارتمت الشخصيات والقوى الصغيرة في أحضان
األحالف الكبرى ،بحثًا عن مكسب ،غالبًا ما يكون من الفتات.
وتبقى الكتلة الدرزية التي ال تزال الزعامة الجنبالطية هي األقوى
نفوذًا وتأثيرًا فيها ،بينما تشظت األصوات املعارضة له ،ما يجعلها
قوة مشاغبة ال قوة منافسة.

بيضة القبان الجنبالطية َ
«م ْودرت» ،وأحالم
جعجع أطاحتها الوقائع ،أما بري فهو أمام
التحدي ـ ال الجهاد ـ األكبر
اليوم ،تعرض الرئيس نبيه بري لعملية غش كبيرة ،فمنعته
املعطيات بني يديه من الرؤية الواضحة .وجاء تصويته بالورقة
البيضاء أقرب إلى احتجاج ،ال يعطل قرارًا كبيرًا بانتخاب عون.
ورغم إدراكه ،بقوة ،أن العناصر املحلية ظلت هي املتقدمة على أي
عنصر خارجي في هذه العملية .إال أنه أصر على وجود تسوية
خارجية ،في خطوة أظهرته رافضًا لفكرة أن قوى محلية يمكن أن
تتشكل وتكون قادرة على إنتاج واقع جديد .وهذا املنطق يجعله
أكثر شراسة في مرحلة تأليف الحكومة .وهو ،هنا ،لن يتكل على
قدرات غير معلومة لتحصيل مكاسبه ،بل سيتكل ،حصرًا ،على
حليفه القوي حزب الله النتزاع التزام بحقوقه ،تمامًا كالتزام الحزب
انتخاب عون.
وإذا كانت املعطيات املحلية قد تتيح لرئيس املجلس تحصيل
غالبية مطالبه ،إال أن املشكلة ستبقى في رفضه إجراء التقييم الذي
يجب أن يقوده إلى تحديد نقاط الخلل التي ال يقتصر ضررها
على شعبيته فقط ،بل على مكانته في قلب معادلة الحكم .وهذا
الجهاد ـ ـ األكبر أمامه .علمًا أن في يده السالح
هو التحدي ـ ـ ال
ً
األمضى ،إذا ّ
قرر ،فعال ،ترك الحكومة والتفرغ ألكبر عملية مراقبة
ومحاسبة للحكومة من خالل املجلس النيابي.
في جانب آخر ،ليس واضحًا متى ستطلق السعودية ً سراح
ّ
وتحرره من قيود لم تعد تؤثر فعال في خطواته
الرئيس الحريري
املحلية .وهو عندما ّ
قرر اللحاق بركب عون الرئاسي ،لم يبق من
دفتر الوصايا السعودية سوى عبارات وجمل يوردها في بياناته
ومواقفه ،تركز على نقد حزب الله .علمًا أن الحريري يحظى اليوم

ّ
بفرصة تلقي الدعم من غالبية لبنانية حقيقية ،يتقدمها حزب
الله نفسه ،إلى جانب عون وبقية األطراف ،بمن فيهم خصومه
داخل طائفته .لكن شرط ذلك هو الوقوف على منصة تجعله خاليًا
من أعباء املرحلة املاضية .وهذه عملية تقتضي منه ،ليس إدخال
خطابه ،بل على فريق عمله ،وعلى طموحاته
تعديالت جوهرية على ّ
الشخصية أو العامة ،ما يمكنه من حصر الخسائر في ما مضى.
لكن املشكلة الكبرى هي التي ستواجه النائب وليد جنبالط وفريق
«القوات اللبنانية» .األول تمتع بمزايا كثيرة في خالل العقود الثالثة.
لكنه صرف معظم رصيده العام ،حتى بقي في يده ما يسمى
«بيضة القبان» .وجاء تردده ،وسعيه إلى منطق املسافة الواحدة من
الجميع ،ليكشف املستور ،وهو أن هذه «البيضة» ،انتهت فعاليتها،
وأنها إما هي «فقست» ولم تلد صوصًا ،أو هي َ«م ْودرت» فرميت
في سلة مهمالت التاريخ.
لم ينتبه جنبالط ـ ـ أو هو عاجز عن االنتباه ـ ـ إلى كون املوقع الذي
يمثله في الدولة ،كزعيم أغلبية درزية ،لم يستند يومًا إلى قاعدة
عددية .اذ لم يكن الدروز يومًا كثرة تهدد اآلخرين ،بل كانت القوة
تنتج من موقع متقدم في اإلقليم والعالم ،وعن صالت عابرة
للطوائف في لبنان .لكنه أهدر كل تركة والده (وإن كانت هناك
حاجة ملراجعة نقدية لتجربة كمال جنبالط) ،وقبل بلعبة تقاسم
الجبنة الداخلية ،حتى انتهى به األمر زعيمًا لقوة ال أثر حاسمًا
لها في االقتصاد واملال والعسكر .وبات كل ما يقدر عليه ،اللجوء
السياسي تارة عند هذه الجهة ،وتارة عند تلك.
أما املناضل املسيحي ،ابن الفقراء املنتفض على اإلقطاع املسيحي،
الفرد الساعي إلى جعل األطراف شريكة في قرار املركز ،ال تابعًا
منفذًا ،فهو وإن دفع ثمن تمسكه بمواقفه بالسجن أو التهميش،
يحاول اليوم إقناع نفسه بأنه العنصر الحاسم الذي أوصل عون
إلى قصر بعبدا.
سمير جعجع تنقصه الجرأة للقول إنه خسر .وقد بدأت خسارته،
عندما أقر حلفاؤه من املسلمني ،في لبنان واإلقليم والعالم ،بأن
الرئيس سينتمي حكمًا إلى الفريق ُالخصم له ،وأن دوره لن
يتجاوز املشاغبة على عون .وعندما ألزم بأن يختار بني خصمني
ومنافسني هما العماد عون والنائب سليمان فرنجية .هذه خسارة
ليست قليلة .ومحاولة التصدي لها ال تتيح مناورات كبيرة .حتى
تأييده لترشيح العماد عون ،لم يكن له املقابل الذي يحاول إقناع
نفسه وقواعده بالحصول عليه .فال عون ّ
غير هويته السياسية
وتحالفاته األصلية .وال موقفه ّ
سبب التغيير الجوهري في قواعد
اللعبة ،ألن ما حصل هو أن الرئيس الحريري عاد إلى ما كان يفكر
فيه منذ عامني ونصف عام ،عندما ناقش سبل التفاهم مع عون.
وما فعله الحريري عندما أيد عون ،لم يكن تراجعًا بسبب موقف
جعجع ،بل إقرارًا منه ،ومن داعميه ،بأن ال فرصة لرئاسة من دون
عون.
أما الوهم اآلخر ،فهو اعتقاد جعجع بأنه سيكون الوريث الطبيعي
لتيار العماد عون الشعبي .ينسى جعجع ،هنا ،أن لهذا الجمهور،
أساسًا ،مشكلة كبيرة مع جعجع نفسه ،قبل قواعده .كما أنه
جمهور له طموحاته ومبادئه التي ال تتناسب أبدًا مع طموحات
جعجع والقوات .وأي وريث أو شريك لعون لن يقوم إال إذا اقترب
من جوهر خطاب الجنرال ،ومن جوهر أفكار جمهوره وطموحاته.
تاريخ بالدنا ،ومواصفات قادتنا العظام ،ال توحي بإمكانية تغيير
حقيقي .لذلك ،على األرجح ،سنكون أمام جوالت من االنفعال
والصراخ ،بحثًا عن آليات تعيد إنتاج منظومة املصالح نفسها
القائمة منذ سلخ االستعمار لبنان عن بالد الشام...

الرئيسان اإليراني والسوري يهنئان
ّ
تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال
ع ـ ــون ات ـ ـصـ ــاالت ت ـه ـن ـئــة م ــن ع ـ ــدد مــن
نـظــرائــه الــدولـيــن واإلقـلـيـمـيــن .وكــان
الرئيس اإليــرانــي حسن روحــانــي أول
املهنئني "بــانـتـصــار الشعب اللبناني
وال ـت ـع ــاي ــش ال ـس ـل ـمــي ب ــن ال ـقــوم ـيــات
والطوائف وبانتصار املقاومة".
ومـ ـس ــاء ،ت ـل ـقــى عـ ــون اتـ ـص ــاال هــاتـفـيــا
م ــن ال ــرئ ـي ــس ب ـش ــار االس ـ ــد ه ـن ــأه فيه
بــانـتـخــابــه رئ ـي ـســا ،فـشـكــره ع ــون على
هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة .ك ـ ـمـ ــا تـ ـلـ ـق ــى رئ ـي ــس
الجمهورية اتصاالت تهنئة من األمني
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله

(مروان بو حيدر)

والــرئـيــس الفرنسي فــرنـســوا هــوالنــد،
وم ـل ــك ال ـب ـحــريــن ح ـمــد ب ــن ع ـي ـســى آل
خليفة ،ووزي ــر الخارجية البريطاني
بـ ــوريـ ــس ج ــونـ ـس ــون الـ ـ ـ ــذي عـ ـ ّـبـ ــر عــن
ّ
تطلعه «للتعاون القوي مع لبنان على
أسـ ــاس االلـ ـت ــزام ب ــإع ــان ب ـع ـبــدا» .كما
هـنــأ بــانـتـخــاب ع ــون وزي ــر الـخــارجـيــة
والـ ـتـ ـع ــاون ال ــدول ــي اإلي ـط ــال ــي بــاولــو
جـنـتـيـلــونــي وامل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم األم ــن
األمني العام لالم املتحدة.
ورح ــب سفير مـصــر ل ــدى لـبـنــان نزيه
ّ
النجاري بانتخاب عون ،معتبرًا أن من
شأن ذلك أن «يحمي لبنان من املخاطر

ُ
وال ـتــداع ـيــات املـحـتـمـلــة عليه مــن وراء
استمرار الفراغ».
كــذلــك أص ــدر رئـيــس املكتب السياسي
لـ"املقاومة الوطنية السورية" (تنظيم
سـ ـ ــوري ي ـض ــم ع ــرب ــا اكـ ـ ـ ــرادًا س ــوري ــن
هدفهم املعلن محاربة اإلرهاب والغزو
ال ـت ــرك ــي ل ــأراض ــي الـ ـس ــوري ــة) ريـ ــزان
حدو بيانًا موجهًا إلى عون ،هنأه فيه
بــانـتـخــابــه ،مـعـبـرًا عــن تـطـلـعــه إل ــى ان
يكون رئيس الجمهورية "سندًا وعونًا
للمقاومني السوريني كما كنتم عونًا
و سـنـدًا للمقاومني اللبنانيني خــال
حرب تموز ."2006
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سياسة

 2016ميشال عون رئيسًا

الجلسة األطول و«األثقل» :فشل في استثارة الجنرال
ّ
أنـ َـجــز مجلس ال ــن ــواب أم ــس مهماته
بـعــد م ــرور  46جـلـســة ،وص ــار العماد
ميشال عون رئيسًا للجمهورية .بنصاب
ُم ـ ّك ـت ـمــل وحـ ـض ــور عــربــي ودولـ ــي،
حقق «الـجـنــرال» ُ
المزمن منذ
لمه
ح
ُ
التسعينيات ،فــي جلسة لــم تخل من
المفاجآت ّوالخفة واللعب من تحت
الطاولة ،لكنها انتهت بنتيجة مرضية
الكفاح السياسي
بعد  26سنة من ِ
ميسم رزق
ّ
… وصـ َـار ميشال عــون رئيسًا .حقق
ُ
حلمًا مزمنًا له وألنـصــاره .يوم كبير
ّ
يستطيع أي نسيان التغلب عليه.
لن
ّ
يـ ـ ـ ٌ
ـوم ت ــأخ ــر  26ع ــام ــا ،وف ـت ــح ال ـب ــاب
عهد ينطوي على ألف عالمة
باتجاه ٍ
اس ـت ـف ـه ــام .إل ـ ــى أن انـ ـعـ ـق ــدت جـلـســة
االن ـت ـخ ــاب أمـ ــس ،ب ـقــي «ال ـك ــاره ــون»
مـصــريــن عـلــى أن وص ــول «الـجـنــرال»

بو صعب كتب اسم العماد
عون والمشنوق أسقطه في
صندوق االقتراع
إلى بعبدا ضرب من ضروب الخيال.
ف ـقــط ،حـقـيـقـتــان ثــابـتـتــان ك ــان ُيمكن
ُمــام ـس ـت ـه ـمــا داخ ـ ــل ال ـق ــاع ــة ال ـعــامــة
ُ
ل ـل ـبــرملــان« :املـ ـ ـ ــراد» ال ــرئ ــاس ــي أصـبــح
ً
في متناول اليد ،هذا أوال .وثانيًا ،أن
ّ
ثمة من «استكتر» على العماد عون
سـلــوك طــريــق قصر الشعب مــن دون
ولو في الدقائق األخيرة ،
صعوباتَ ،
ّ
فأبى إال أن يمنح رئيس تكتل التغيير
ّ
واإلصالح لقب الفخامة «بالقطارة»!
ّ
لـعــلــه ال مبالغة فــي ال ـقــول إن جلسة

أمس بساعاتها ،كادت تكون األطول
واألث ـ ـ ـقـ ـ ــل ف ـ ــي ح ـ ـيـ ــاة ع ـ ـ ــون ونـ ــوابـ ــه
وعــائ ـل ـتــه .ل ــو أم ـع ــن أحـ ـ ٌـد ال ـن ـظــر في
مالمح وجــوه بنات الجنرال وأقاربه
ومحبيه الذين تجمعوا على الجانب
األي ـم ــن م ــن مـقــاعــد امل ــدع ــوي ــن ،ألدرك
أن ـه ــم وحـ ـ َـدهـ ــم م ــن ع ــاش ــوا الـلـحـظــة
ب ـصــدق .لــم يــزيـحــوا ببصرهم ثانية
واح ـ ـ ــدة ع ــن األب والـ ـق ــائ ــد ،وك ـ ــأن ال
وجـ ـ ــود ل ـغ ـيــر ع ـ ــون ف ــي الـ ـق ــاع ــة .أم ــا
األحفاد ،فالزموا مقاعدهم إلى جانب
أمهاتهم .ابتسامات تعلو وجوههم،
ّ
يـقـطـعـهــا ت ــوت ــر ع ــاب ــر ،وع ـيــون ـهــم ال
محيا ّ
تفارق ّ
جدهم.
قبل نصف ساعة من موعد الجلسة
امل ـح ـ ّـدد عـنــد مـنـتـصــف ال ـن ـهــار ،كــان
ن ـصــف الـ ـن ــواب ق ــد وص ــل إل ــى قــاعــة
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة .أول ال ـح ــاض ــري ــن
نـ ــواب كـتـلــة «ال ـت ـن ـم ـيــة وال ـت ـحــريــر»،
وآخــرهــم ن ــواب «ال ــوف ــاء للمقاومة»،
ع ـلــى األرجـ ـ ــح ب ـعــدمــا ّأدوا صــاتــي
الظهر والعصر .شخصيات عسكرية
وسـيــاسـيــة وديـبـلــومــاسـيــة ورؤس ــاء
سابقون ،ضاقت املساحة املخصصة
لـلـمــدعــويــن ب ـهــم ،حـتــى اض ـطــر عــدد
ال بــأس بــه منهم إلــى الجلوس على
ال ـ ـ ـ ــدرج ،مل ـت ــاب ـع ــة الـ ـ ـح ـ ــدث .ل ـح ـظــات
وبـ ـ ـ ــدأت ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة.
ص ـ ـنـ ــدوق زجـ ــاجـ ــي لـ ــاق ـ ـتـ ــراع127 ،
ورق ـ ــة ،م ــرش ــح مـعـلــن وآخـ ــر مستتر
ب ــاألوراق البيضاء ،مطرقة ورئيس
م ـج ـلــس نـ ـ ــواب وم ـ ــن ث ــم ق ـ َـس ــم .ك ــان
يفترض بلعبة التصويت أال تتعدى
نصف ساعة .فكل شيء متفق عليه،
وامل ـش ـهــد م ــرس ــوم ق ـبــل الـ ـن ــزول إلــى
ساحة النجمة ،والنتائج محسومة
سلفًا وكــذلــك «ال ـبــوان ـتــاج» الـعــونــي.
غير أن «ج ـنــون» اللحظات األخـيــرة
غـ ّـيــر مـســار الجلسة لـتـكــون فكاهية
في آن ،واستفزازية في آن آخر .كثيرة
كانت الخروقات التي ُس ّجلت داخل
الجلسة ،كاشفة عــن مــدى استهتار
بعض نواب األمة بحساسية اللحظة.
يبدو األمر طبيعيًا مع نواب ال يوجد
م ــن يــوقـفـهــم وال ُيـحــاسـبـهــم ســابـقــا
ّ
عــن ّ
وتسيبهم ،وتقاضيهم
تغيبهم

هناك من «استكتر» على عون سلوك طريق قصر الشعب دون صعوبات ولو في الدقائق األخيرة (هيثم الموسوي)

رواتب من دون ّ
كد وعناء مقابل عدم
الحضور! فاملشاهد الكوميدية التي
رافقت الجلسة ،أكدت أن من حسنات
خفة بعض أصحاب السعادة أنهم ال
ً
يستطيعون إخفاء سيئاتهم طويال.
ح ـ ـتـ ــى فـ ـ ــي حـ ـ ـض ـ ــور ال ـش ـخ ـص ـي ــات
ال ـعــرب ـيــة وال ــدول ـي ــة ،وت ـحــت أض ــواء
الكاميرات والهواتف الذكية والنقل

ُ ّ
التصويت اإللكتروني معلق منذ  12عامًا
هديل فرفور
ّ
ـدورة الـثــانـيــة الن ـت ـخــاب رئـيــس
ث ــاث مـ ــرات اق ـتــرع ال ـ ّن ــوابّ ،أم ــس ،ف ــي ال ـ ـ ّ
الجمهورية ،بعدما تـ ّبــن ،ملــرتــن ،وج ــود مغلف «زائ ــد» عــن عــدد الـنــواب
املـقـتــرعــن ( 128مغلفًا فــي مـقــابــل  127نــائـبــا) .وه ــذا مــا دف ــع برئيس
مجلس النواب نبيه بري الى تكليف النائبني مروان حمادة وأنطوان زهرا
«حــراســة» الصندوق الــذي ُوضــع في منتصف القاعة ،فيما نــودي على
أسماء النواب لالقتراع.
هــذه «املـســر ُحـيــة» كــان يمكن تفاديها عبر اعـتـمــاد مـشــروع التصويت
سبب
اإللكتروني املعلق في مجلس النواب منذ أكثر من عشر سنواتّ .
التعليق ليس تقنيًا ،وال هو متعلق باملس بسرية التصويت ،بل متعلق
برفض رئيس املجلس مكننة التصويت.
فمجلس الـنـ ّـواب ُم ّ
جهز باملعدات الــازمــة إلجــراء التصويت اإللكتروني.
ّ
ّ
هذا ما يؤكده النائب غسان مخيبر ،الذي قدم عام  2004مشروع قانون
يقضي باعتماد التصويت اإللكتروني في البرملان اللبناني .العائق أمام
ّ
اعتماد تصويت ُيجنب «لخبطة» الـظــروف إذًا ليس تقنيًا .يقول وزيــر
الداخلية والبلديات السابق زياد بارود في اتصال مع «األخبار» إن تعديل
آلية التصويت يستدعي تعديل النظام الداخلي ملجلس النواب .وبحسب
ً
إجراء بسيطًا من املجلس إذا ما أراد األخير
بارود ،هذا التعديل يستدعي
ً
فعال اعتماد التصويت اإللكتروني.
ُي ّ
ميز بــارود بني آلية التصويت ملشاريع ّالقوانني أو إعطاء ثقة أو غيرها
من قرارات املجلس وبني آلية االقتراع املتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية
ً
مثال ،إذ إن االقتراع اإللكتروني قد ّ
يمس بسرية االقتراع ،لكنه سرعان ما
ً
يستطرد« :في البرازيل مثال ،هناك عازل يدخل إليه النائب ويكون هناك
ّ
السرية» ،الفتًا الى
ُمشغل واحد ،يستطيع النائب أن ينتخب بشكل يحفظ
ضــرورة اعتماد التصويت اإللكتروني من أجل «تحقيق الشفافية وكي

يعرف املواطن اتجاه كل نائب إزاء القضايا التي ُيناقشها ُممثلوه» .يؤكد
بارود أن التجهيزات موجودة في املجلس وأن تعديل اإلجراء «يلزمه إجراء
بسيط فقط» ،فلماذا إذًا لم يعتمده املجلس منذ  12عامًا؟
يقول مخيبر إنه عندما قـ ّـدم املشروع عام ّ ،2004قدمه ضمن مشروع
تعديل النظام الــداخـلــي للمجلس ،لكن رئيس املجلس نبيه بـ ّـري رفض
املشروع بداية بحجة «عدم عرض املشروع على لجان مختصة» .في ما
بعد ،أعــاد مخيبر تقديم املـشــروع ،وبالتالي أعــاد طــرح مسألة «مكننة»
«لكن االقتراح لم يؤخذ حينها على محمل ّ
التصويتّ ،
الجد».
ُ
ووفق مخيبر ،تقدم النائب سامي الجميل عام  ،2010بمشروع مشابه،
ّ
عندما كثرت
ُلكنه جوبه بالرفض أيضًا من قبل بــري .يقول مخيبر إنه ً
املـطــالـبــات باعتماد التصويت اإللـكـتــرونــي ،أبــرز بــري «معضلة» أخــرى
مفادها أن تعديل آلية التصويت يحتاج الى تعديل الدستور« ،وهــو أمر
ُ
أخالف فيه الرئيس بـ ّـري ،إذ نستطيع االستناد الــى القوانني التي تجيز
للمجلس تعديل القوانني وتعطيه هــذه الصالحية عوضًا عن االستناد
الى الدستور».
يوافق مخيبر على مسألة «الفصل» بني آلية االقتراع من أجل االنتخاب
ً
وآلية التصويت على القرارات األخرى ،لكنه يطرح تساؤال آخر مفاده« :هل
التصويت على الورقة وكتابة النائب السم املرشح الى جانب زميله يحفظ
السرية»؟ ويلفت الى أن الحفاظ على السرية ُيطبق عبر إجراءات عملية،
قد ال تكون بالضرورة اعتماد االنتخاب اإللكتروني في هــذه الحاالت،
ً
«علمًا بأن باإلمكان اعتمادها ،فنقابة املحامني ،مثال ،استطاعت أن تالقي
ّ
ً
مخرجًا في هذا األمر»ُ .يعطي مخيبر مثاال عن إجراءات «بسيطة» تتمثل
بتوزيع ظروف مختومة وبإجراء عازل ينتخب النواب من ورائه مرشحوه.
هذا يعني أن طلب الشيخ سامي من رئيس املجلس اعتماد ستار عازل
كان «منطقيًا» ،أمس؟ ُيجيب مخيبر« :اقتراح الشيخ سامي كان منطقيًا،
ال بل ُم ّ
همًا».

املباشر التي ّ
حولت جلسة االنتخاب
إلى فيلم ُيعرض على املأل .وسط كل
ه ــذه األج ـ ــواء ،لــم يلتفت الـكـثـيــر من
أعضاء املجلس إلى دورهم الحقيقي،
وال مكانة الـكــراســي الـتــي يجلسون
عليها ،بصفتهم ممثلي األم ــة ،ولم
يستشعروا ضخامة التحديات في
لـحـظــة ف ــارق ــة م ــن ع ـمــر الـ ـب ــاد ،غير
آبـهــن فيما لــو ُوص ــف أداء بعضهم
بـ«املسخرة».
ُ
امل ــؤك ــد أن ه ــذه امل ـم ــارس ــات ل ــم تــكــن
عابرة ،بل حصلت عن سابق إصرار
وت ـ ـ ّ
ـرص ـ ــد ،تـ ـح ــديـ ـدًا حـ ــن ب ـل ــغ ع ــدد
ً
األص ــوات  128بــدال مــن  ،127ليتبني
أن أحد النواب قرر االقتراع بظرفني
ً
ب ـ ــدال م ــن واح ـ ـ ــد .األكـ ـي ــد أن ال ـظ ــرف
الـثــانــي لــم يسقط س ـه ـوًا ،خصوصًا
أن األم ـ ـ ــر تـ ـك ــرر مـ ــرتـ ــن .هـ ـن ــاك مــن
أراد أن «يـلـعــب بــأعـصــاب» الـجـنــرال
ع ــون .وهـنــاك مــن لــم يــرد لــه أن يهنأ
فــي الجلسة ،وال أن يعطى لــه اللقب
بــالـســرعــة املـتــوقـعــة .ال ب ــأس بساعة
إضـ ــاف ـ ـيـ ــة م ـ ــن «ال ـ ـك ـ ـيـ ــديـ ــة» ت ـض ــاف
إل ــى  26عــامــا م ــن ال ـص ـعــوبــات الـتــي
ّ
ّ
تحملها الــرجــل ،علها تحني ظهره.
إال أن عون كان على عكس ما توقعه
«مستفزوه» :أكثر هــدوءًا وطمأنينة
وتـمــاسـكــا مــن كــل ن ــواب تـكـتـلــه .كما
ك ـ ــان ع ـل ــى ع ـك ــس الــدي ـب ـلــومــاس ـيــن
ال ــذي ــن بـ ــدا االس ـت ـي ــاء واضـ ـح ــا على
وجوههم مستغربني تعاطي النواب
ّ
بخفة مع املناسبة ،ما دفــع الرئيس
بـ ـ ـ ّـري إل ـ ــى ال ـت ــوج ــه إل ـي ـه ــم ب ــال ـق ــول:
«لـ ـبـ ـن ــان بـ ــأسـ ــره ي ـت ــاب ـع ـن ــا ،وه ـن ــاك
هيئات ديبلوماسية موجودة معنا
داخل القاعة .وما حصل ليس مدعاة
للفخر ،يا عيب الشوم».
لــم ُيـنـتـخــب ع ــون مــن الـ ــدورة األول ــى
ك ـمــا كـ ــان م ـتــوق ـعــا .ح ـصــل ع ـلــى 84
صـ ــوتـ ــا ،مـ ـق ــاب ــل  36ورقـ ـ ـ ــة ب ـي ـضــاء
وألغيت  6أوراق ،خمس منها كتب
عليها «ثورة األرز مستمرة من أجل
لبنان» تعود إلى نواب كتلة الكتائب.
فدعا الرئيس بـ ّـري إلــى دورة ثانية.

من جديد دار الصندوق على النواب،
وب ـع ــد ان ـت ـه ــاء ال ـت ـصــويــت ،ت ـب ـ ّـن أن
ّ
ً
فــي داخـلــه  128مغلفًا بــدال مــن .127
اقترح بــري أن يجري الـفــرز ،وإذا ما
كان الفرق صوتًا واحدًا يبحث األمر،
فــاع ـتــرض ال ـنــائــب ســامــي الـجـمـ ّـيــل،
م ــا دف ــع رئ ـيــس امل ـج ـلــس إل ــى إع ــادة
الـ ــدورة ،لـتـعــاد ال ـكـ ّـرة ويـتـ ّـبــن أيضًا
أن في الصندوق  128مغلفًا .أغضب
األمـ ــر الــرئ ـيــس ب ـ ـ ّـري ،وف ـي ـمــا اعـتـبــر
أن ه ـنــاك «شـيـطـنــة» يـمــارسـهــا أحــد
األطراف ،اقترح أن يوضع الصندوق
ف ــي وسـ ــط ال ـق ــاع ــة ال ـع ــام ــة ،ع ـلــى أن
ي ـخ ـضــع مل ــراق ـب ــة ال ـن ــائ ـب ــن أن ـط ــوان
زه ــرا ومـ ــروان ح ـمــادة الـلــذيــن أطلق
عـلـيـهـمــا ص ـفــة ح ـ ـ ّـراس ال ـه ـي ـكــل .في
الجولة الرابعة لم تختلف النتيجة
كـثـيـرًا .حـصــل ع ــون عـلــى  83صــوتــا،
م ـق ــاب ــل 36 ،ورق ـ ــة ب ـي ـض ــاء ،وص ــوت
للنائبة ستريدا جعجع ،وست أوراق
ملغاة .وف ــور تخطي عــدد األص ــوات
 65ملصلحة عون ،عال تصفيق نواب
ّ
الحر .وبني الجوالت
التيار الوطني
األرب ـ ـ ـ ــع ب ـ ـ ــدأت ال ـ ـخ ـ ـلـ ــوات ال ـث ـنــائ ـيــة
والـثــاثـيــة تـظـهــر ،وب ــدأت التكهنات
حــول من هم النواب الذين تراجعوا
ّ
عن دعم عون .تيار «املستقبل» يؤكد
أن هـنــاك خـمـســة ن ــواب لــم يـصــوتــوا
للجنرال ،هم فــؤاد السنيورة ،أحمد
فـتـفــت ،ع ـمــار حـ ــوري ،مـحـمــد قباني
وسمير الجسر ،فيما التزمت بقية
َ
خيار الرئيس سعد الحريري.
الكتلة
ّ
ورجـ ــح الـبـعــض أن أح ــد ن ــواب كتلة
ّ
الـنــائــب ولـيــد جنبالط ب ــدل رأي ــه في
ال ـل ـح ـظــة األخـ ـي ــرة ت ـح ــدي ـدًا املــرشــح
ال ـســابــق ه ـنــري ح ـلــو ،وك ــذل ــك ن ــواب
«البعث» و «القومي».
ربما كانت اإليجابية الوحيدة بعد
وصـ ـ ــول ع ـ ــون إل ـ ــى سـ ـ ـ ّـدة ال ــرئ ــاس ــة،
ك ـمــا ظ ـهــر ف ــي ال ـج ـل ـســة ،ه ــي ع ــودة
الكيمياء الشخصية بني نواب التيار
ّ
الحر واملستقبل ووزرائهما.
الوطني
اختفت فـجــأة تــرسـبــات املــاضــي ،مع
التحضير لعهد املـســاكـنــة .حتى أن
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«اإلحباط المسيحي»

كي ال ننتهي إلى «البكاء وصريف األسنان»
هل يكفي وصول الرئيس
ميشال عون الى قصر بعبدا
حتى تنتهي مرحلة االحباط
المسيحي؟ في اليوم االول
للعهد ،الطريق طويلة
والمحاذير كثيرة ،والتجارب
حتى االن لم تكن مشجعة
هيام القصيفي

فـيـهــم مــن ت ـصــرف مــع زمـيـلــه وكــأنــه
ش ـخــص واح ـ ــد .ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال،
وزي ــر الداخلية نـهــاد املشنوق الــذي
جـ ــاور زم ـي ـلــه ف ــي ال ـح ـكــومــة ال ـيــاس
ب ــو ص ـعــب ،طـلــب مـنــه تـسـجـيــل اســم
الـعـمــاد عــون على الــورقــة البيضاء،
ّ
ليتولى هو في ما بعد إسقاطها في
الصندوق!

تـحـتــاج االج ــاب ــة عــن س ــؤال «ه ــل انتهى
االح ـ ـبـ ــاط امل ـس ـي ـحــي بــان ـت ـخــاب ال ـع ـمــاد
م ـي ـشــال ع ــون رئ ـي ـس ــا؟» ال ــى ع ـقــل ب ــارد،
وال ـت ـع ــام ــل بـ ـه ــدوء م ــع ان ـت ـخ ــاب رئـيــس
للجمهورية بعد عــامــن وخمسة اشهر
ع ـلــى ال ـش ـغ ــور ال ــرئ ــاس ــي ،وب ـع ــدم ــا كــاد
مسيحيون كثر يرون ان الرئيس ميشال
سليمان هو آخر الرؤساء املوارنة.
ل ـيــس ع ــادي ــا ان يـنـتـخــب عـ ــون رئ ـي ـســا،
كشخص ،وكـمـســار سياسي طــويــل ،وال
سيما انه يطوي بانتخابه حقبة الشغور
ال ــرئ ــاس ــي ،وي ـع ـيــد ال ــى ق ـصــر ب ـع ـبــدا ما
خ ـســره املـسـيـحـيــون ،ب ـصــرف الـنـظــر عن
املشاعر املتناقضة حياله بــن الفرحني
بانتخابه والناقمني عليه.
لـكــن بـعــد ان ـت ـهــاء االح ـت ـف ــاالت ،يفترض
قــراءة مفاعيل االنتخاب السياسية على
ال ـســاحــة امل ـس ـي ـح ـيــة ،م ــع الـخـشـيــة الـتــي
يبديها احــد السياسيني من ان «ينتهي
العهد الــرئــاســي ،بمجرد انتهاء الحرب
الطويلة التي خيضت للوصول اليه ،فال
يبقى لــه مــا يناضل الجـلــه» .فهل مــا قام
به تحالف القوات ـ التيار الوطني الحر
وتتويج عون رئيسا ،كافيان كي يقال ان
االحباط املسيحي انتهى؟
اوال ،ان عبارة االحباط املسيحي انطلقت
اساسا من مسببني :حرب االلغاء وحرب
الـ ـتـ ـح ــري ــر .وال ــرئـ ـي ــس ع ـ ــون واح ـ ـ ــد مــن
الـ ـق ــادة املـسـيـحـيــن ال ــذي ــن ك ــان ــوا ج ــزءا

من املشهد السياسي والعسكري ،الذي
انطلقت منه عوامل االحباط املسيحي،
قبل الطائف وبعده .قبل ان يتحول نفيه
وسـجــن رئـيــس ح ــزب ال ـقــوات اللبنانية
الــدك ـتــور سـمـيــر جـعـجــع وادارة الـنـظــام
الـ ـس ــوري وال ـت ــروي ـك ــا ،اس ـبــابــا اضــافـيــة
لهذا االحباط ،زادت من حدتها املقاطعة
املـسـيـحـيــة لــان ـت ـخــابــات ال ـن ـيــاب ـيــة عــام
 1992وصـ ـ ــوال حـ ـت ــى عـ ـ ــام  2005وم ــا
ب ـعــده .واالس ـب ــاب الـكـثـيــرة ال ـتــي جعلت
االحباط املسيحي متفاقما ناتجة ايضا
من القيادات املسيحية نفسها ،كما من
الـقـيــادات السنية والشيعية والــدرزيــة،
وان بـمـســؤولـيــات مـتـفــاوتــة ،ول ــم يظهر
منذ عام  2005ان ما حققته هذه القيادات
كان كفيال بضخ الروح في املسيحيني.
ثــانـيــا ،لـيـســت امل ــرة االولـ ــى ال ـتــي يعيش
فيها املسيحيون فرحة االنتصار بحدث
استثنائي يخرجهم مــن حالة االحـبــاط،
ف ـي ـعــولــون ع ـل ـيــه ،لـكـنــه م ــا ي ـكــاد ينتهي
مفعوله حتى يعودوا الى حالة االحباط
ذات ـهــا ،حتى انـهــم حــولــوا خــال سنوات
قليلة ،لعبة كرة السلة وفوز فريق الحكمة
ت ـع ـب ـيــرا ع ــن «ال ـن ـص ــر امل ـس ـي ـح ــي» .فهل
ينسى املسيحيون ماذا فعلوا ايام انعقاد
السينودوس من اجل لبنان وزيارة البابا
يــوح ـنــا ب ــول ــس ال ـث ــان ــي ،وك ـي ــف راه ـن ــوا
ع ـلــى ه ــذا ال ـت ـحــول االس ـت ـث ـنــائــي وكـيــف
انـتـهــى مـفـعــول ال ـحــدث بـمـجــرد م ـغــادرة
البابا لبنان؟ حتى في السنوات االخيرة،
صورت القيادات املسيحية ما فعلته في
ال ــدوح ــة ب ــإع ــادة الـعـمــل بـقــانــون الستني
ع ـلــى ان ــه ان ـت ـص ــار ،وبــان ـهــا اسـتــرجـعــت
الحق الذي سلبه السوريون وشركاؤهم
فــي الـحـكــم ،لكن نكسة «الـسـتــن» اعــادت
املسيحيني مجددا الى االحباط ،فطالبوا
مـجــددا بالغاء القانون املــذكــور وبعودة
ال ـشــراكــة الحقيقية .فكيف يمكن الـيــوم
الكالم عن انتخابات نيابية في ظل هذا
ال ـقــانــون وف ــق تـســويــة ع ــون وال ـحــريــري،
فيما تغنى الـطــرفــان املسيحيان الـلــذان
ساهما في إيصال عون بأنهما لن يعودا
اليه مهما كانت التحديات والظروف.

ثــال ـثــا ،خ ــاض املـسـيـحـيــون ـ ـ ـ ـ ب ـتـفــاوت ـ ـ
معركة املشاركة في الحكومة واستعادة
الـ ـحـ ـق ــائ ــب ال ـ ــوزاري ـ ــة الـ ـسـ ـي ــادي ــة ،لـكــن
الـ ـتـ ـج ــرب ــة دل ـ ــت عـ ـل ــى ان االح ـ ـبـ ــاطـ ــات
امل ـس ـي ـح ـيــة امل ـت ـتــال ـيــة م ــن امل ـش ــارك ــة في
الحكومة ،واالداء الحكومي واداء القوى
املسيحية نفسها كانت اشــد ايــامــا من
السنوات السابقة .مع الـفــارق هــذه املرة
ان ال حجج مقنعة قــادرة على ان تغطي
هـ ـ ــذا االداء الـ ـ ــذي اصـ ـ ــاب امل ـس ـي ـح ـيــن
بــاالح ـبــاط ،قـبــل ان ت ـبــادر ق ـي ــادات هــذه

الحريري يريد حصة
مسيحية وزارية ،فعن
أي تمثيل سيدافع عون
وجعجع؟
ال ـقــوى املسيحية نفسها ال ــى الـشـكــوى
مـ ــن الـ ــوضـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــي .فـ ــا وزارات
الخارجية والتربية والسياحة ،وقبلها
العدل واالقتصاد واالتصاالت والطاقة،
اخــرجــت املسيحيني مــن احـبــاطـهــم .وال
يـمـكــن الـتـعــويــل مـنــذ ال ـيــوم عـلــى صحة
اختيار االشخاص املناسبني في املكان
املناسب ،وال في ابعاد الوراثة السياسية
عن املواقع االساسية ،وال على امكان ان
تـنـجــح ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ال ـتــي تطالب
بـســت حـقــائــب وزاريـ ــة مــن بينها وزارة
سـ ـي ــادي ــة ف ــي م ـس ــاع ـي ـه ــا .واالده ـ ـ ـ ــى ان
الرئيس سعد الحريري قالها صراحة
فــي مـقــابـلـتــه الـتـلـفــزيــونـيــة االخ ـي ــرة انــه
سيكون له حصة في التمثيل املسيحي
الن تياره عابر للطوائف .فعن اي تمثيل
مسيحي يمكن ان يدافع عون وجعجع؟
وهل ما قاله الحريري جزء من التسوية
الرئاسية؟

بني اليوميات التي يعول عليها البعض،
وال ــدور املــرســوم ملوقع الرئاسة االولــى،
ث ـمــة اض ـ ــاءة مـخـتـلـفــة .اذ ل ــم ي ـكــن لـهــذا
االنـتـخــاب ان يبصر الـنــور لــوال تسوية
اقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة ،ت ــواف ــرت لـهــا واجـهــة
محلية النـجــاحـهــا .ه ــذا يـعـنــي ،بحسب
س ـيــاســي مـطـلــع (ح ـك ـمــا ل ـيــس عــون ـيــا)،
ان ثمة ظــروفــا «ج ـيــدة» يمكن التعويل
عـلـيـهــا م ــن اج ــل ان ـطــاقــة قــويــة للعهد،
بـ ـص ــرف ال ـن ـظ ــر ع ــن امل ـل ـف ــات ال ـيــوم ـيــة.
فوصول عون الى هذا املنصب ،يجب ان
يستثمر من خالل تأكيد دور املسيحيني
فـ ــي ه ـ ــذه امل ـن ـط ـق ــة الـ ـت ــي ت ـغ ـل ــي حــال ـيــا
ب ـم ـش ــاري ــع م ـت ـع ــددة ت ــرت ـس ــم ف ــي االف ــق
ل ـت ـحــدد م ـص ـيــرهــا .وال ــرئ ـي ــس امل ــارون ــي
اآلتي بعد سنتني ونصف سنة من الفراغ
الــرئــاســي ،بـمــوافـقــة امـيــركـيــة وفرنسية
وروسـيــة وايرانية وسعودية وسورية،
يـفـتــرض بــه الـتـقــاط الـفــرصــة الـســانـحــة،
الس ـت ـع ــادة ل ـب ـنــان ل ـ ــدوره الـحـقـيـقــي في
املـنـطـقــة ،وتـظـهـيــر ه ــذا ال ـن ـمــوذج ،الــذي
مهما قيل عنه ،ومهما تعرض لخضات
ق ــوي ــة ،ال يـ ـ ــزال ق ــاب ــا ك ــي ي ـك ــون م ـثــاال
ل ـن ـمــاذج ت ـح ـتــذى ف ــي دول امل ـن ـط ـقــة .قد
ي ـكــون دور الــرئـيــس امل ــارون ــي ،فــي هــذه
املرحلة الدقيقة ،اكبر من مجرد ترؤس
ج ـل ـســات م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،وال ـح ـصــول
على حصة وزارية وكتلة نيابية ومدير
عام من هنا او هناك .وهذا الدور ،يمكن
ان يـعـكــس ت ـمــايــزا «مـسـيـحـيــا» محليا،
فـيـضـيــف بـعـضــا م ــن «الـ ـبـ ـه ــارات» على
الحياة السياسية واطاللة لبنان دوليا
واقليميا ،واال فسيكون نسخة عن عهود
الــرؤســاء ميشال سليمان وامـيــل لحود
والياس الهراوي.
بني الفرحة العارمة ،واالحـبــاط املتجدد
لدى فئة من املسيحيني ممن يعارضون
ع ــون ،ت ـحــديــات تـتـعــدى ب ـنــود التسوية
الــرئــاسـيــة ،وفيها الكثير مــن اليوميات
ومــن ال ــدور املسيحي فــي املنطقة ،يؤمل
تخطيها بنجاح ،كي ال يتمدد االحباط
ال ـ ــى الـ ــذيـ ــن يـ ـف ــرح ــون ال ـ ـيـ ــوم ،فـحـيـنـهــا
سيكون «البكاء وصريف األسنان».

ّ
فرنجية شاهرًا الورقة البيضاء :خطنا انتصر
فراس الشوفي
ه ــي املـ ـ ـ ّـرة ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي ت ـصــل فيها
«ل ـق ـم ــة» رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة إل ــى فم
رئ ـيــس ت ـيــار امل ـ ــردة ال ـنــائــب ّسـلـيـمــان
فــرنـجـيــة ،ث ـ ّـم تــذهــب إل ــى مــرشــح آخــر.
ّ
عشية انـتـهــاء واليــة
فــي امل ـ ّـرة األول ــى،
ال ــرئ ـي ــس إم ـي ــل ل ـح ــود ن ـه ــاي ــة صـيــف
 ،2004كــاد فرنجية أن يـكــون رئيسًا،
املتسارعة على
قبل أن تفرض الظروف
ّ
سوريا وصديقه الرئيس بشار األسد،
الـتـمــديــد لـلـحــود .وقـبــل تسعة أشـهــر،
كان في جيبه ما يزيد على  70صوتًا،
ونصاب ّ
انتخاب يخرج
مؤمن لجلسة
ٍ
منها رئـيـســا للجمهورية اللبنانية،
بعد ترشيح الرئيس سعد الحريري
ّ
ل ــه .إل أن فـ ّـرنـجـيــة ،ال يـحـضــر جلسة
مل ـج ـلــس ال ـ ــن ـ ــواب ي ـغ ـيــب ع ـن ـهــا ح ــزب
الله وليست على خاطر األمــن العام
للحزب ّ
السيد حسن نصر الله ،الذي
يرتبط الوزير السابق والنائب الشاب
ب ــه وب ـس ــوري ــا ارت ـب ــاط ــا ع ـض ــوي ــا ،في
النهج واملوقف والتاريخ.
وألن فرنجية ال يلعب مع تاريخ بيته
وعائلته ،إن كــان رئيسًا للجمهورية
أو نائبًا سابقًا كما كان بعد حصاره
وإسقاطه في انتخابات  ،2005لم ّ
يهدد
ّ
بالخروج مــن «الـخــط» ولــم يدخل في
لعبة االب ـتــزاز ،وال طــالــب بــ«فــدرالـيــة»

فرنجية سيكون جاذبًا
للقوى المسيحية خارج
تحالف عون ــ القوات

ّ
ّ
تصرف
صغيرة فــي جنته زغــرتــا ،بــل
حليف في فريق  8آذار،
مثله مثل أي
ٍ
ّ
عن جلسات انتخاب الرئيس،
فتغي ًب ِّ
ّ
معطال النصاب على نفسه.
تـجــاوز فرنجية املــرحـلــة الصعبة من
 2005إل ــى ا ّت ـف ــاق ال ــدوح ــة ف ــي .2008
ّ
صمد في الشمال وحيدًا إل من حليفه
الـحــزب الـســوري القومي االجتماعي،
تحت وطأة التخوين واالتهام بالتآمر
على اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ومــع ذلــك ،كــان دائـمــا يجد طريقًا إلى
طــرابـلــس ،مسقط رأس ــه ،وس ـ ّـر ق ـ ّـوة آل
فرنجية في انفتاحهم على اللبنانيني
جميعهم .وفي املرحلة العسيرة ذاتها،
أط ـلــق ت ـ ّـي ــار امل ـ ــردة قـبـيــل ح ــرب تـ ّـمــوز
«غول» بدأ ينمو ،اسمه
 ،2006في وجه
ٍ
ح ــزب الـ ـق ـ ّـوات الـلـبـنــانـيــة ،م ــع خ ــروج

رئ ـي ـســه س ـم ـيــر ج ـع ـجــع م ــن الـ ّـس ـجــن.
ّ
لكن فرنجية ،أخذه الحياء ،فلم يرد أن
َ
ِّ
ُيزعل الوزير الراحل الياس سكاف في
زحلة ،وال أن يعكر صفو رئيس التيار
الــوطـنــي الـحـ ّـر فــي ذلــك الـحــن ،رئيس
الجمهورية ميشال عون في كسروان،
وال أن ي ـضـ ّـيــق ع ـلــى ال ــوزي ــر ج ـبــران
بــاسـيــل ف ــي ال ـب ـت ــرون .خـســر «املـ ــردة»
ّ
ّ
التمدد خارج أسوار زغرتا ،لكن
فرصة
فرنجية في انتخابات  ،2009استعاد
موقعه النيابي فــي كتلة متواضعة،
ّ
تـمــثــل ام ـت ــدادًا سـيــاسـيــا لـقــوى  8آذار
فــي ال ـش ـمــال ،ولـلـمــوقــف ال ــذي دف ــع آل
فرنجية ثمنه دم ــا غــالـيــا ،إل ــى جانب
سوريا واملقاومة ووحدة لبنان.
لــم تكن جلسة انتخاب الرئيس عون
ّ
أمــس ،ســوى محطة جــديـ ّـدة فــي حياة
فــرن ـج ـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ه ــن ــأ فــرنـجـيــة
ّ
عون ،معتبرًا انتخابه نصرًا لـ«خطنا
ال ـس ـي ــاس ــي» ،الـ ــذي دع ــم ع ــون وأص ــرّ
ّ
على بقائه مرشحًا وحـيـدًا ،ولــو على
حساب فرنجية.
ّ
ومع أن نتائج التصويت أمــس ،أكدت
إمكانية إجــراء معركة ّ
جدية في ّوجه
ع ـ ـ ــون ،ل ـي ــس بـ ـه ــدف إسـ ـق ــاط ــه ،إن ـم ــا
ل ـتــوس ـيــع م ــروح ــة االع ـ ـتـ ــراض عـلـيــه،
وإيـصــالــه بــالـ ّحـ ّـد األدن ــى املـطـلــوب من
ـض ــل فــرن ـج ـيــة أن ُيـعـفــي
األصـ ـ ـ ــوات ،ف ـ ّ
مــؤيــديــه مــن الــنــواب والـكـتــل باعتماد

خيار الــورقــة البيضاءّ ،
مثبتًا تحالفه
مع الرئيس نبيه ّبري.
مر االنتخاب أمس ،واليوم ٌ
ّ
جديد،
نهار
ّ
يحمل لفرنجية أفـقــا بوصفه املــرشــح
ال ـثــانــي ب ـعــد عـ ــون ،ف ــي وج ــه جـعـجــع،
الـطــامــع ب ــدوره بــواليــة الـعـهــد ،مـنــذ أن
أق ـ ــدم ع ـلــى خ ـط ــوة تــرش ـيــح ع ـ ــون .وال
يحمل فرنجية في جيبه دعــم حلفائه
ل ــه ف ـقــط ،ب ــل إن ال ـح ــري ــري نـفـســه فتح
أمــامــه األفــق حــن قــال إنــه وفرنجية ال
ّ
يتفوق فرنجية
يــزاالن شــابــن .وبــذلــك
على غريمه جعجع ،بقبول خصومه
بــه واملـصــالـحــة الـتــي عقدها بشجاعة
مع جمهور تيار املستقبل ،أو «الشارع
ّ
السني» في لعبة الطوائف اللبنانية،
ويـكـفـيــه أن ي ـكــون م ـعــارضــوه فــي هــذا
الشارع النائب خالد الضاهر ،والوزير
أشـ ــرف ري ـف ــي .فـيـمــا ال يـمـلــك جـعـجــع،
فــرصــة تـقـ ّـبــل خـصــومــه لــه فــي فــريــق 8
آذار.
ّ
ّ
ول ـع ــل ت ـحــالــف ال ــت ـي ــار الــوط ـنــي ال ـحـ ّـر
وح ــزب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ،يـضــع على
ّ
عاتق فرنجية مسؤولية أكبر ،في ظل
ال ـظ ــروف ال ـتــي س ـت ـحـ ّـولــه ف ــي املــرحـلــة
جاذب للقوى املسيحية التي
املقبلة إلى
ٍ
تـغـ ّـرد خ ــارج ســرب التحالف الثنائي،
من قلب كسروان إلى األطراف اللبنانية
لتبقى االنتخابات النيابية
البعيدة.
ّ ً
املـقـبـلــة ،م ـحــطــة مـفـصـلـيــة ف ــي تـحــديــد

وج ـه ــة ت ــوس ـي ــع ح ـي ـث ـيــة فــرن ـج ـيــة أو
وأدها .وال ّ
شك في أن ارتباط فرنجية
ب ـب ـ ّـري سـيـكــون مـفـتــاح مـشــاركـتــه في
حـ ـك ــوم ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات املـ ـنـ ـتـ ـظ ــرة أو
مقاطعته لها ،على أن أكثر من طرف
ـود لـعــودة العالقة بني
ينوي بــذل جـهـ ٍ
فرنجية وعون إلى سابق عهدها ،ولو
أن هؤالء ال يتفاءلون كثيرًا.

ّ
يتفوق
فرنجية على
بدعم
جعجع ّ
وتقبل
حلفائه
خصومه له
هيثم(
)الموسوي
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سياسة

 2016ميشال عون رئيسًا

ّ
عرس في الحدت ...و«السيد» حضر في الزلقا
ً
العرس العوني أمس لم يكن احتفاال بمنصب
رئاسة الجمهورية بقدر ما كان تصالحًا مع
القصر الجمهوري الذي جافاه التيار الوطني
الحر وجمهوره منذ  26عامًا مع خروج
قائده منه بالبزة العسكرية ليعود إليه اليوم
منتصرًا بالبزة الرسمية

جدعون وجنوده الـ 300
خــال أيــام نفيه ،كــان ميشال عــون يعيد على
مسامع شبابه قصة جدعون وجنوده الثالثمئة
(قصة من االنجيل) لرفع معنوياتهم وحثهم
على املواجهة .جدعون انتقى جنوده من بني
اآلالف بعد أن امتحنهم بأخذهم للشرب من
النهر ،وكان أن صرف الذين جثوا على ركابهم
لـلـشــرب وذهـ ــب ال ــى ال ـح ــرب بـمــن رف ـع ــوا امل ــاء
بأيديهم وهم واقفني يراقبون ما يدور حولهم.
باألمس ،يقول عونيو بيروت املعارضون لقيادة
التيار الوطني الحر« ،غــاب جنود جدعون عن
االحتفاالت الرسمية برئاسة الجمهورية وتم
االسـتـعــاضــة عنهم بــوجــوه وأس ـمــاء جــديــدة».
هـكــذا انقسمت األشــرفـيــة الــى جــزئــن :عونيو
بيروت احتفلوا باالنتصار أمام مكتب القيادي
السابق زياد عبس في شارع السيدة لينتقلوا
ليال الــى جانب تمثال املغترب اللبناني حيث
أطلقوا نحو  300علم بـ»الصواريخ» وعصروا
 50سحارة ليمون ليوزعوها على املارة .كذلك
ان ـت ـقــل بـعـضـهــم إلـ ــى س ــاح ــة ال ـش ـه ــداء حيث
االحتفال الرسمي للتيار الوطني الحر .الجزء
الثاني كان مع نائب رئيس التيار الوطني الحر
نقوال صحناوي ،واحتفل في ساحة ساسني
لينتقلوا بعدها الــى بعبدا ثم ساحة الشهداء.
كل املساعي لتوحيد االحتفالني باءت بالفشل
نتيجة رفض صحناوي انضمام الباقني اليهم
حتى لنهار واحد .رغم ذلك ،جال عونيو بيروت
في األشرفية والرميل والصيفي واملدور ،بكوا
وت ـع ــان ـق ــوا وش ــرب ــوا كـ ــأس «ف ـخ ــام ــة الــرئ ـيــس
لشعب لبنان العظيم ،ال من أجل لفت نظره بل
ألننا معنيون بما تحقق في هذا النهار وألننا
األحق بهذا النصر وال يمكن ألحد أو للخالفات
الحزبية االداري ــة منعنا مــن االحـتـفــال ،وألننا
ّ
بــاحـتـفــالـنــا ه ــذا أردن ـ ــا «فـ ــش خـلـقـهــم» وخـتــم
مرحلة طويلة من النضال داخل التيار الوطني
الحر تكللت بانتصار قضيتنا».

رلى إبراهيم
ت ــوح ــي األع ـ ـ ــام ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـك ـب ـيــرة
امل ـ ـ ــزروع ـ ـ ــة ب ــانـ ـتـ ـظ ــام عـ ـل ــى ج ــان ـب ــي
الطريق الرئيسية املؤدية إلى الحدت
أن القصر الجمهوري زحف من بعبدا
إلى قلعة التيار العوني .هنا تكتسب
الفرحة معنى آخــر وتنافس شرفات
املنازل أصحابها على الفرحة ،فتتزين
بصور عون وتصدح بأناشيده .أمس،
كان يمكن الحدتيني املتجمهرين أمام
شاشة كبيرة في الساحة الرئيسية أن
يكملوا ّ
عد األصوات أللف دورة أخرى
ّ
لو تطلب األمــر ذلــك .يسلون أنفسهم
في انتظار انتهاء الجلسة االنتخابية
بالتهليل لنواب التيار الوطني الحر
وال ـق ــوات ورئ ـيــس الـحـكــومــة الـســابــق
س ـعــد ال ـح ــري ــري ع ـنــد ذك ــر أسـمــائـهــم
وبالتصفير سلبًا عند تسمية فــؤاد
ال ـس ـن ـيــورة وبـهـيــة ال ـحــريــري وأحـمــد
فتفت وسـلـيـمــان فرنجية وك ــل نــواب
الكتائب .رغم ذلك ،ال مكان للضغينة
فــي ق ـلــوب الـحــدتـيــن ،فـمــا ك ــاد ُيلفظ
اسم رئيس مجلس النواب نبيه بري
حتى ب ــدأت إح ــدى الـنـســاء العونيات
بالتصفيق قبل أن تلكزها صديقتها
فـتـنـفـجــرا بــال ـض ـحــك .ت ـمـ ّـر الـلـحـظــات
ث ـق ـي ـلــة ع ـل ــى رئ ـي ــس ال ـب ـل ــدي ــة ج ــورج
عون ،فيسارع الناشط العوني جورج
ح ــداد إلــى تهدئة األعـصــاب املنتظرة
ُّ
منذ  26عــامــا عبر تسلم امليكروفون
وتعداد أصوات عون مخترعًا النكات
م ــع ك ــل ص ـ ــوت .كـ ــان ي ـم ـكــن مــاحـظــة
حـ ـ ّـدة الـسـلـبـيــة ت ـجــاه ال ـنــائــب ســامــي
ال ـج ـم ـ ّـي ــل الـ ـ ــذي ت ـع ـ ّـم ــد اس ـت ـف ــزازه ــم،
فـقــابـلــوه بــاملـثــل ص ــارخ ــن« :ســوســو
مــرتــو شجعتو» .تصل الـكــامـيــرا إلى
قــائــد الـجـيــش العميد ج ــان قهوجي،
ف ـي ـس ــارع أحـ ــد ال ـعــون ـيــن إلـ ــى تخيل
م ـش ـهــد األخـ ـي ــر ي ـل ـقــي ال ـت ـح ـيــة أم ــام
رئ ـي ـس ــه فـ ــي بـ ـعـ ـب ــدا« :ضـ ــربـ ــة إجـ ــرو
رح ت ـك ـســر الـ ـ ـب ـ ــاط» .وم ـ ــا إن بـلـغــت
األص ــوات ال ــ 65حتى انطلقت الحفلة
ال ـب ــرت ـق ــال ـي ــة ،نـ ـس ــاء ورجـ ـ ـ ــال وأوالد
يـ ـقـ ـف ــزون ب ـش ـكــل جـ ـن ــون ــي ،وآخ ـ ــرون
يبكون غير مصدقني ،فيما تالقيهم
حشود إضافية كانت ال تزال مختبئة
إل ـ ــى ح ــن إعـ ـ ــان ال ـن ـت ــائ ــج .ح ـضــرت
ّ
الجميل يحمل
ص ــورة كبيرة لبشير
رشــاشــا مـكـتــوب عـلــى طــرفـهــا «Delta
 »Forceأحاطتها أعالم التيار والقوات
مـ ــن الـ ـج ــانـ ـب ــن ،وب ـ ـ ـ ــدأت «صـ ــوانـ ــي»

البقالوة تجول بني املحتفلني تزامنًا
مع الشمبانيا واملفرقعات .الحضور
ال ـق ــوات ــي ك ــان الف ـت ــا ف ــي ال ـب ـلــدة الـتــي
تشتهر بعصبيتها الـعــونـيــة والـتــي
ش ـ ـهـ ــدت ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـب ـل ــدي ــة
األخيرة معركة كسر عظم بني القوات
والتيار.
االح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت فـ ــي ب ـ ـلـ ــدات بـ ـعـ ـب ــدا مــا
لـبـثــت أن انـتـقـلــت إل ــى ط ــري ــق «قـصــر
الـ ـشـ ـع ــب» ،ح ـي ــث اخ ـت ـل ـط ــت ال ــدم ــوع
بالشامبانيا وال ــزغ ــاري ــد ،خصوصًا
مـ ــع اسـ ـتـ ـع ــادة تـ ــاريـ ــخ ظـ ــن ك ـث ـي ــرون
أنــه لــن يعود أب ـدًا .فــي مركزية التيار
الــوط ـنــي ال ـح ــر ،يـجـلــس «أبـ ــو رب ـيــع»

في الحدت هتف
العونيون إيجابًا لنواب
وسلبًا للنائب
القوات
ّ
سامي الجميل

عـلــى أع ـصــابــه .وف ــور تــأكــده مــن فــوز
الجنرال برئاسة الجمهورية ينطلق
بـفــانــه نـحــو الــزلـقــا ،إل ــى امل ـكــان نفسه
ال ــذي شـهــد قـبـيــل  26عــامــا املـهــرجــان
ال ـش ـع ـبــي ال ـك ـب ـي ــر .ي ـق ــف الـ ـف ــان ال ــذي
اشتهر في عــام  1989بنقل العونيني
إلى بعبدا ،إلى جانب الطريق وتخرج
منه مكبرات الصوت والفنان توفيق
تـ ـن ــوري .يـتـطـلــب ف ـهــم م ــدى اشـتـيــاق
التيار لالنتصار مراقبة عائلة «أبــو
رب ـي ــع» أمـ ــس :األب الـسـبـعـيـنــي يقفز
وي ــرق ــص وي ــدب ــك وي ـض ـحــك وي ـصــرخ
ويبكي أمــام السيارات بمفرده وكأنه
ي ـم ـلــك ال ـع ــال ــم ك ـل ــه ب ـي ــدي ــه ويـسـتـمــد

غابت أعالم القوات في الزلقا وحضرت الهتافات لحزب الله وأمينه العام (مروان طحطح)

ّ
«بيت الشعب» يستقبل «سيده» بالدموع
ليست لحظة عاطفية عابرة رؤية ميشال
عون يعود إلى قصر بعبدا رئيسًا للجمهورية.
لم يجد العديد من محبيه أصدق من
الدموع للتعبير عن غبطتهم بهذه
كانت في
الخطوة .حدث انتظروه  27سنةُ ،
فراغ .النشوة تسيطر
خاللها الجمهورية في ٍ
عليهم ،ولكنهم رغم ذلك موعودون بأن
يبدأ العمل لمستقبل أفضل
ليا القزي
عيناها املغرورقتان بالدموع تبدوان
أصدق تعبير ّ
عما يختلج في صدرها
ُ
ّ
من مشاعر .ال هم إن سال الكحل على
خــدي ـهــا .الــزي ـنــة عـلــى وجـهـهــا ل ــم تعد
ض ــروري ــة ،م ــا دام ال ـه ــدف ق ــد تـحـقــق.
مـ ــاري ش ـل ـهــوب ،الــزمـيـلــة ف ــي الــوكــالــة
ً
الوطنية لإلعالم ،حاولت طويال حبس
دمعها .رؤية العماد ميشال عون يعود

إلــى قصر بعبدا رئيسًا للجمهورية،
صـ ّـع ـبــت عـلـيـهــا مـهـمـتـهــا .اب ـن ــة عـكــار
ـوان لـ ـحـ ـظ ــات طــوي ـلــة
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادت بـ ـ ـث ـ ـ ٍ
عاشتها منذ ال ــ ،1989في هــذه البقعة
ال ـج ـغــراف ـيــة ب ــال ــذات« .م ــا ب ـع ــرف شو
ص ــار ،مــا بـقــا ق ــادرة احـبــس الــدمـعــة».
ّ
تـمـســح عينيها الــلـتــن اكـتـسـبـتــا لــون
الـ ــدم« ،أت ـفــاجــأ بــزمــاء كــانــوا فــي تلك
األي ــام يكتبون التقارير بأني عونية،
ه ــم الـ ـي ــوم مـ ــوجـ ــودون ه ـن ــا يـصـفــون
أنـفـسـهــم بــالـعــونـيــن» ،تـقــولـهــا بأسى
وش ـم ــات ــة .ذاك ــرت ـه ــا ت ـقــودهــا  27سنة
إل ــى ال ـ ـ ــوراء« ،كـ ــان ط ــري ــق ن ـهــر الـكـلــب
ً
ُمـقـفــا فكنا نـمـ ّـر مــن طــريــق ُيستعمل
لـلـمــدافــع وال ــدب ــاب ــات» .ابـنــة شقيقتها
كانت صغيرة «كــان يأتي بها والدها
أي ـضــا وأول كـلـمــة تـفــوهــت بـهــا كــانــت
عــون» .تلفظها باستبدال حرف األلف
ب ــال ـع ــنُ ،م ـق ـل ــدة أسـ ـل ــوب كـ ــام طـفـلــة
ص ـغ ـيــرة .م ـنــذ ال ـســاعــة ال ـ ــ 11م ــن قبل
ظهر أم ــس ،وصـلــت م ــاري إلــى القصر
الــذي كانت تنام فيه أيــام «الحج» إلى
ب ـع ـبــدا .ت ـت ـحــدث ع ــن ت ـلــك ال ـف ـتــرة يــوم

«ظلموه لـعــون .حــاولــوا اغتياله وهو
ُيغادر القصر ،هل تعرفون ذلك؟ ولكن
الله حاميه» .املــراســم الرسمية ونفاد
بطارية هاتفها من الشحن منعاها من
التقاط صورة رسمية مع «الجنرال» .ال
ّ
يهم« .سأعود ألتصور معه».
ل ـي ـســت مـ ـ ــاري وح ــده ــا ال ـت ــي قــادت ـهــا
عاطفتها إلى «بيت الشعب» لتستقبل
س ـ ـ ّـي ـ ــده .قـ ـ ّـصـ ــة أخـ ـ ـ ــرى ب ـط ـل ـه ــا ش ــاب
ً
ثالثيني ،كان في الـ 1989طفال صغيرًا
يتنقل بــن أك ـتــاف أهـلــه وكـتـفــي زعيم
ميليشيا نمور األح ــرار الشهيد داني
شـمـعــون فــي بــاحــة قـصــر ب ـع ـبــدا ،يــوم
كـ ــان «الـ ـنـ ـم ــر» ك ـت ـفــا ب ـك ـتــف م ــع ع ــون.
مــا زال ال ـشــاب يحتفظ ب ـصــوره وهــو
يحمل العلم اللبناني في تلك الباحة
وأمــامــه نــافــورة املـيــاه الـشـهـيــرة .ليس
م ـس ـي ـســا ول ـ ــم ي ـت ـح ـمــس ق ـب ــل ت ــاري ــخ
ّ
أمــس لـحــدث االنـتـخــاب .إال أن اقـتــراب
ع ـ ــون م ــن ت ـس ـج ـيــل الـ ـه ــدف األسـ ـم ــى،
ج ـع ـلــه ي ـن ـغــل ف ــي دف ـت ــر ذك ــري ــات ــه مــن
ّ
جــديــد .أمــور كثيرة تبدلت بــن أواخــر
سنوات القرن املاضي واأليــام الحالية

«ظلموه لعون.
ُحاولوا اغتياله وهو
يغادر القصر ،ولكن
الله حاميه»

فــي الـقـصــر الـجـمـهــوري .مــا لــم يتغير
هو هذه العاطفة التي ما زال يحملها
أص ـحــاب ـهــا أم ــان ــة ف ــي ق ـلــوب ـهــم لــرجــل
آم ـن ــوا ب ــأن ــه ه ــو خ ــاص ـه ــم .م ــن أجـلــه
قدموا مجوهراتهم وأموالهم وأرواح
أحـ ـب ــة وس ـ ـنـ ــوات عـ ـم ــره ــم .وم ـ ــن أج ــل
تنصيبه عمادًا للجمهورية ،ما حادوا
لحظة عن خطه.
ب ــن مـحـبـيــه ُي ـ ّـرق ــى م ـي ـشــال ع ــون إلــى
مــرتـبــة األبـ ــوة .هــو «ب ـ ّـي ال ـك ــل» .تؤمن

بذلك الزميلة فــي قناة ال ـ «أو تــي في»
ن ــان ـس ــي ص ـع ــب الـ ـت ــي ل ــم ت ـت ـم ـكــن مــن
تمالك أعصابها لحظة إعالن حصول
عــون على الـعــدد الكافي مــن األصــوات
لتنصيبه رئـيـســا فــي الـ ــدورة الثانية
مـ ــن ال ـج ـل ـس ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة .ت ـحــولــت
ص ـعــب إل ــى ق ـب ـلــةٍ ل ـكــام ـيــرات ال ـق ـنــوات
التلفزيونية .الــدمــوع أيـضــا جمعتها
بــزمـيـلـتـهــا ف ــي إذاع ـ ــة «صـ ــوت امل ــدى»
حنان مرهج .البكاء ّ
حرر األنفس التي
ً
انتظرت هذه اللحظة طويال.
رؤي ـ ــة عـ ــون يـتـبـخـتــر ع ـلــى ال ـس ـجــادة
الـ ـحـ ـم ــراء واق ـ ـ ــع ،ول ـك ـن ــه يـ ـك ــاد ي ـكــون
أق ــرب إل ــى ح ـلــم .لــم تـكــن ال ـحــرب التي
خيضت عـلــى ع ــون فــي ال ـ ــ 1989وأدت
إل ــى إخ ــراج ــه مــن قـصــر بـعـبــدا ونفيه
إلى فرنسا حدثًا سياسيًا عابرًا .وما
جــرى حـيـنــذاك ،كــان سـيـ ّ
ـدمــر أي حالة
سياسية ،ويحول دون عودة الجنرال
إلــى الـسـيــاســة .لكن عــون يختلف عن
غ ـيــره .مـقــومــات عــديــدة اجـتـمـعــت في
شخصه ّأدت إلى تكوين هذه الحالة.
ً
أوال ،ش ـخ ـص ـي ـتــه الـ ـقـ ـي ــادي ــة .ث ــان ـي ــا،
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ّ
حلم العودة الثانية تحقق :عون «رجع ع بعبدا»
قـ ــوتـ ــه م ـ ــن ع ـ ـ ــون ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـجـ ـل ــس فــي
مـنـتـصــف قـمـيـصــه« .أم رب ـي ــع» تـلـ ّـوح
ب ــإش ــارة ال ـت ـيــار ل ـل ـمـ ّـاريــن وتتحمس
مــع خ ـطــوات زوج ـهــا فتالقيه راقـصــة
وس ــط ال ـســاحــة غـيــر آب ـهــة لـلـسـيــارات
املتكدسة وراء ه ــا .فيما ربـيــع ،منظم
ال ـن ـشــاط ،عـلــى طــريـقــة وال ــدي ــه ،يسير
ً
راف ـعــا يــديــه ،م ـح ــاوال ّإخ ـفــاء دمــوعــه،
مـ ــرة ب ــاالسـ ـت ــدارة ل ـ ــرش الـشـمـبــانـيــا،
وم ــرة أخ ــرى إلشـعــال املـفــرقـعــات .هنا
تجوب اإلعــام القواتية البلدة بخفر
ويقتصر وجودها على علم أو اثنني
بـعـيـدًا ع ــن م ـكــان االح ـت ـف ــال .وعـنــدمــا
يغيب ال ـق ــوات ،يحضر الـسـيــد حسن
نصر الله بقوة في األحاديث املتبادلة.
الكل مقتنع بأن حزب الله هو الحليف
ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــي ،وإذا كـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن شـ ـ ـك ـ ــر ،فــا
ّ
يفترض إل أن يكون لــرجــال املقاومة
ووع ــده ــم الـ ـص ــادق .وه ــو م ــا يــذيـعــه
املـيـكــرو الحـقــا ّوســط تهليل برتقالي
م ـص ـح ــوب بـ ـ ــدق ع ـل ــى ال ـط ـب ــل .مــديــر
مكتب نــائــب رئـيــس الـحــزب للشؤون
اإلداري ــة ،جو بو جــودة ،تــرك املركزية
أيـضــا لـيـشــارك بلدته فرحتها بعيدًا
عــن زحـمــة املـكـتــب ،وقــد تــولــى بنفسه
ت ــوزي ــع ال ـب ـق ــاوة وال ـب ـي ـت ـي ـفــور عـلــى
املارين .في الجديدة ،تجمهر األهالي
أمام مكتب النائب إبراهيم كنعان ،أو
مــا ي ـعــرف بــ»الـبـيــت األب ـي ــض» ،حيث
تولت تانيا ،زوجــة كنعان ،االحتفال
ّ
مع األهالي بـ»اليوم املجيد» .في جل
ال ــدي ــب ،اشـتـعـلــت الـســاحــة الرئيسية
فــي ال ـب ـلــدة رق ـصــا وفــرحــا مــع منسق
هـيـئــة ق ـضــاء امل ــن ه ـشــام ك ـنــج .وفــي
الـضـبـيــة ،ك ــان هـنــاك اح ـت ـفــاالن :األول
لهيئة ُالتيار في البلدة بقيادة عبدو
لطيف أق ـيــم عـنــد الـطــريــق الرئيسية،
وال ـث ــان ــي ملـجـمــوعــة «ع ــون ـي ــون» أم ــام
م ـك ـت ـب ـه ــم .وك ـ ـ ــان الفـ ـت ــا رفـ ـ ــع صـ ــورة
كبيرة لعون وجعجع أمام املنزل الذي
عــانــى م ــن م ـم ــارس ــات الـ ـق ــوات ،مـنــزل
الـقـيــادي الشمعوني جــوزيــف عبود.
عـنــد ال ـســاب ـعــة ،ت ــوح ــدت االح ـت ـفــاالت
وامل ــواك ــب عـلــى األوت ــوس ـت ــراد لتسلك
طــريـقـهــا نـحــو ســاحــة ال ـش ـهــداء حيث
االحتفال الكبير .هكذا ،صالح التيار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر وال ـج ـم ـه ــور ال ـعــونــي
قصر بعبدا أمس بعد جفاء  26عامًا،
والقائد العسكري الذي أخرج منه ليل
 13تشرين األول  1989بالقوة عاد إليه
بالبزة الرسمية في  31تشرين األول
 2016بقوة شعبه.

التفاف الـنــاس حــولــه وتشكيله حالة
جـمــاهـيــريــة أســاس ـهــا عــاط ـفــي .ثــالـثــا،
قـ ّـوة التحالفات التي عقدها وأهمها
ّ
تفاهم مار مخايل في الـ .2006كل هذه
األم ـ ــور أع ــادت ــه إل ــى ب ـع ـبــدا «بــالـبــدلــة
الرسمية».
«عـنـجــد رج ـعــت ال ـحــركــة» ،ي ـقــول أحــد
املوظفني في القصر الجمهوري الذين
ُ
كــانــوا ك ـث ـرًا أم ــس يـنـتـظــرون رئيسهم
الـ ـج ــدي ــد .ال ـت ــداب ـي ــر األم ـن ـي ــة م ـش ــددة
ُ
وقــد طلبت أسـمــاء مندوبي الوسائل
اإلع ــامـ ـيـ ــة ق ـب ــل  48س ــاع ــة مـ ــن ي ــوم
االث ـن ــن .ب ــن امل ـكــاتــب ال ـتــاب ـعــة ملكتب
اإلع ــام فــي الـقـصــر ،ت ــوزع املـنــدوبــون.
بعد الساعة الــ 11بقليلُ ،يطلب إليهم
التوجه إلــى مكتب املسؤول اإلعالمي
ّ
رف ـي ــق شـ ــاال ال ـ ــذي وزع اإلرشـ ـ ـ ــادات
األخيرة قبل أن «أتوجه غير مأسوف
ع ـل ـ ّـي إلـ ــى امل ـج ـلــس ال ـن ـي ــاب ــي» ،يـقــول
مـ ـم ــازح ــاُ .ي ـخ ـب ــر أن ـ ــه «ح ـ ــن تـنـطـلــق
نافورة املياه ،يكون الرئيس قد وصل
ُ
إلى النقطة رقم  6وتطلق  21طلقة من
ّ
املدفعية الخلبية» .وعلى الرغم من أن

فيفيان عقيقي
ّ
ف ــي كـ ــل م ـ ـ ّـرة كـ ــان ي ـق ــرأ ف ـي ـهــا مـ ــروان
ح ـ ـمـ ــادة إسـ ـ ــم «مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ـ ـ ــون» ،ك ــان
ال ـعــون ـيــون املـتـجـمـهــرون أم ــام املبنى
ّ
ّ
الحر في سن
الوطني
املركزي للتيار
ال ـف ـيــل ي ـح ـتـس ـبــون األص ـ ـ ــوات وراءه،
ً
إنطلقوا مــن الــرقــم واح ــد وص ــوال إلى
 ،83وه ــو ع ــدد األص ـ ــوات ال ـتــي نالها
العماد ميشال عون في الدورة الثانية
ّ
الجمهورية
من جلسة انتخاب رئيس
ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ب ـع ــد س ـن ـت ــن ونـ ـي ــف مــن
الفراغ.
ُ
الـ ـعـ ـم ــاد الـ ـ ـ ــذي أق ـ ـصـ ــي عـ ــن ال ـق ـصــر
ّ
ب ـع ـم ـل ـ ّـي ــة عـ ـسـ ـك ـ ّ
ـري ــة وصـ ـفـ ـه ــا ب ـ ــذل
الــراب ـحــن ،ع ــاد إل ـيــه ،أم ــس ،بـعــد 26
عـ ــامـ ــا ،ب ــديـ ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب،
م ـن ـت ـص ـرًا ُمـ ـك ـ ّـرم ــا .إن ـ ــه الـ ـق ــدر ال ــذي
أع ــاد الـحــق ألص ـحــابــه ،وأن ـصــف من
ـي واضـ ـطـ ـه ــد وشـ ـ ّـوهـ ــت سـمـعـتــه
ن ـف ـ ّ
ولـكــنــه صـمــد مــع شـعـبــه ،إن ــه العماد
ال ـ ــذي خ ـســر مـ ـع ــارك ول ـك ـنــه انـتـصــر
ف ــي ال ـن ـهــايــة .دخ ــل الــرئ ـيــس مـيـشــال
عــون قصر بعبدا على وقــع  21طلقة
ّ
مدفعية أطلقها الحرس الجمهوري
ً
تــرحـيـبــا واح ـت ـفــاال ب ــه ،وج ـلــس على
ك ــرس ــي الـ ــرئـ ــاسـ ــة األول ـ ـ ـ ــى الل ـت ـق ــاط
ّ
الرسمية ّاألول ــى فــي العهد
الـصــورة
ّ
الجديد ،قبل أن يوقع املرسوم األول
من عهده الذي نعى فيه حكومة تمام
ّ
فتحولت حكمًا إلــى تصريف
ســام،
ّ
األعمال كما ينص الدستور.
هذه الوقائع القليلة التي لم تستغرق
أكثر من أربع ساعاتّ ،
مرت دهرًا على
العونيني القابعني على الطرقات منذ
الصباح الباكر .البداية من كسروان
ّ
الـتــي سلمت األمــانــة إلــى بعبدا بعد
 11عــامــا .استيقظ عــونـيــوهــا بــاكـرًا،
تـ ـجـ ـمـ ـه ــر شـ ـ ـب ـ ــاب فـ ـ ـت ـ ــوح كـ ـ ـس ـ ــروان
ع ـلــى األوت ــوسـ ـت ــراد ال ـســاح ـلــي منذ
الـ ـس ــادس ــة ص ـب ــاح ــا لـ ـت ــوزي ــع ص ــور
«فخامة الرئيس» ،ومنشور النشيد
الوطني اللبناني على املــارة ،قبل أن
يعودوا إلى العقيبة ملواكبة الجلسة
اإلنـ ـتـ ـخ ــاب ـ ّـي ــة واالح ـ ـت ـ ـفـ ــاء بــال ـن ـصــر
بــال ـح ـفــات املــوس ـي ـقـ ّـيــةّ .أمـ ــا الـضـيــع
وال ـب ـلــدات الـكـســروانـ ّـيــة األخـ ــرى فقد
ّ
احتفلت كل على طريقتها ،الشاشات
ال ـع ـم ــاق ــة افـ ـت ــرش ــت س ــاح ــات ـه ــا فــي
انتظار اإلع ــان املنتظر الــذي ترافق
ّ
النارية وتقديم
مع إطالق املفرقعات
الـبـقــاوة وذب ــح األضــاحــي والــدبـكــة،

هوية الرئيس معروفة «ولكن لن توزع
سـيــرتــه الــذات ـيــة إال بـعــد االن ـت ـخــاب».
ب ـع ــد ذل ـ ـ ــك ،ان ـت ـق ــل شـ ـ ــاال مـ ــع امل ــدي ــر
الـ ـع ــام ل ـلــرئــاســة أنـ ـط ــوان ش ـق ـيــر إلــى
ً
ساحة النجمة .مـ ّـر الــوقــت ثقيال على
الـصـحــافـيــن ال ــذي ــن ك ــان ــوا يـتــابـعــون
مجريات جلسة االنتخاب مــن القاعة
ال ـعــامــة .األع ـص ــاب اش ـت ــدت بـعــد عــدم
حـصــول ع ــون عـلــى األصـ ــوات الكافية
م ــن ال ـ ـ ـ ــدورة األولـ ـ ـ ــى وإع ـ ـ ـ ــادة ت ــوزي ــع
امل ـغ ـل ـف ــات مـ ــرتـ ــن« .م ـ ــن ص ـب ــر ن ـ ــال»،
ُ
تعقب الزميلة هدى شديد .محاوالت
قتل امللل كانت باألحاديث الجانبية،
بطلها نقيب املصورين السابق نبيل
إسماعيل« .رغم كلمة ّ
السر التي تأتي،
هنا الديموقراطية الحقيقية» ،يقول
عــارضــا تجربته فــي الـيـمــن وســوريــا،
ومقارنًا بينها وبــن االنتخابات في
لبنان.
ب ـع ــد ق ـس ــم ال ـي ـم ــن ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،ك ــان
االنـتـقــال إلــى الباحة الخارجية حيث
اص ـط ـف ــت ك ـت ـي ـبــة ت ـش ــري ـف ــات ال ـح ــرس
ً
الجمهوري وصوال إلى مدخل القصر.

ّ
فرحة العودة الثانية تخطت بأشواط فرحة العودة األولى في أيار ( 2005مروان طحطح)

واخـتـتـمــت بـحـفــات موسيقية أمــام
مركز هيئة القضاء في جونية.
ال تـخـتـلــف األجـ ـ ــواء ك ـث ـي ـرًا ف ــي ح ــارة
حريك ،البلدة الفقيرة التي ّ
تحولت في
غضون يوم واحد إلى «البلدة األولى».
هناك جلس األهالي في ساحة كنيسة
مار يوسف منذ العاشرة صباحًا ،في
انـتـظــار إنـتـهــاء الجلسة الـتــي أعلنت
ّ
للجمهورية ،فامتزجت
ابنهم رئيسًا
عندها أصــوات األج ــراس مع أصــوات
ً
اآلذان وصور العماد والسيد احتفاال
ّ
الجمهورية التي حكمها الفراغ
بعودة
مـنــذ عـقــديــن ون ـيــف .شقيقة الــرئـيــس
ك ــان ــت أول ـ ــى الـ ـح ــاض ــري ــن ،ان ـت ـظــرت
النتيجة مــع عونيي ال ـحــارة وبعبدا
ورف ـ ــاق ال ـص ـبــا ،ع ـلــى وق ــع ال ـص ـلــوات
واألغ ــان ــي الـعــونـ ّـيــة والــوط ـنـ ّـيــة ،التي
ّ
لــم تقطعها إل وقــائــع الـجـلـســة التي
ّ
امتدت ألكثر من ساعتني ،حتى طيف
«أبـ ـ ــو ن ـع ـي ــم» رفـ ـي ــق امل ـن ــاض ـل ــن ك ــان
حاضرًا ،فهؤالء لم ينسوه بل ّ
توجهوا
إلى ضريحه لوضع أكليل الورد ،قبل
ّ
السيارة
أن تبدأ االحتفاالت واملواكب
ً
وص ــوال إلــى طريق القصر الستقبال
الرئيس على وقع زموره الشهير الذي
اضطهدوا ألجله أعوامًا.

لـحـظــات قـبــل أن يـصــل أفـ ــراد الـعــائـلــة
ال ـع ــون ـي ــة :الـ ـسـ ـي ــدة نـ ــاديـ ــا ،وب ـنــات ـهــا
الـثــاث ،وأصهرتها ،واألح ـفــاد .شامل
روك ـ ــز كـ ــان ه ــو امل ـط ـل ــوب م ــن وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام .ل ــم ي ـع ـمــد ال ـع ـم ـيــد امل ـت ـقــاعــد
إل ــى إخ ـفــاء بسمته حــن ُو ّصـ ــف عــون
بفخامة الرئيس ،مــؤكـدًا أنــه «سأكون
فـ ــي خ ــدمـ ـت ــه فـ ــي املـ ــوقـ ــع الـ ـ ـ ــذي يـ ــراه
مـ ـن ــاسـ ـب ــا» ،ردًا ع ـل ــى س ـ ـ ــؤال إن ك ــان
ُ
سيعني وزيرًا.
ُ
أع ـي ــد رفـ ــع ال ـع ـل ــم ال ـل ـب ـنــانــي ون ـظ ـفــت
السجادة الحمراء للمرة األخيرة ،قبل
أن يـظـهــر عـلـيـهــا ع ــون ق ــراب ــة الـســاعــة
 3و 20دق ـي ـقــة .ع ـلــى ال ـب ــاب الــرئـيـســي
تنتظره عائلته وفــي صالون السفراء
امل ـص ــورون اللـتـقــاط ال ـصــور الرسمية
ل ـ ــه .أم ـ ــا فـ ــي ال ـ ـخ ـ ــارج ،ع ـل ــى ال ـط ــري ــق
املؤدية إلى القصر ،فـ«تسونامي» من
األع ــام البرتقالية وعــونـيــون افترش
ج ــزء مـنـهــم األرض وج ــزء آخ ــر رقــص
فـ ــي وس ـ ــط الـ ـط ــري ــق .ب ـع ــد أن تـحـقــق
الحلم ،ينتظرون أن يبدأ العمل لبناء
الجمهورية.

وقائع الجلسة ّ
مرت
دهرًا على العونيين
القابعين على الطرقات
منذ الصباح الباكر

امل ـش ـهــد ن ـف ـســه ف ــي م ــرك ـ ّ
ـزي ــة ال ـت ـيــار.
ح ـضــر ش ـب ــاب ال ـجــام ـعــات وال ـل ـجــان
امل ــرك ـ ّ
ـزي ــة وال ـن ــاش ـط ــون م ــن مختلف
ّ
امل ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ،ت ـ ــوج ـ ـه ـ ــوا إلـ ـ ـ ــى ب ـي ـت ـهــم
لــاح ـت ـفــال بــأب ـي ـهــم ال ـ ــذي ب ـ ــات ،منذ
ّ
االحتفاالت
أمــس« ،بـ ّـي ال ـكــل» .هناك
ّ
بدأت قبل إعالن النتيجة ،ولم تتوقف
ّ
إل مــع ب ــدء الجلسة الـتــي استنزفت
ّ
ط ــاق ــاتـ ـه ــم ،ق ـب ــل أن ت ـه ــل ــل ال ــوج ــوة
امل ـتــرق ـبــة ف ــرح ــا ب ـعــد أرب ـ ــع عـمـلـيــات
اقـتــراع متتالية ،بفعل «ولــدنــة» أحد
ال ـ ـنـ ــواب الـ ـ ــذي أصـ ـ ـ ّـر ع ـل ــى االقـ ـت ــراع

بـ ـظ ــرف ــن ،ك ـم ــا وصـ ـف ــه ال ـع ــون ـي ــون،
و»م ــداخ ــات ســامــي الـجـمـيــل» ،التي
ع ــاد وأن ـه ــاه ــا الــرئ ـيــس بـ ـ ّـري بــإلــزام
النواب االقـتــراع مليشال عــون وقوفًا،
قبل إعالن فوزه وتالوته قسم حماية
ّ
القوية.
الدستور وخطاب بناء الدولة
فــرحــة الـعــونـيــن ،أم ــس ،ال تشبه أي
فرحة سابقة لهم ،إنها فرحة العودة
ّ
الثانية التي تخطت أشواطًا فرحتهم
في يوم العودة األولى في أيار .2005
أمس بكوا دموع الفرح .أخيرًا عاشوا
الحلم الذي طال .أمس ّ
حول عمادهم
ّ
الرقم  13الــذي سطر الذكرى األقسى
بـتــاريـخـهــم (ذكـ ــرى  13تـشــريــن) إلــى
رقـ ــم األم ـ ــل ب ـعــد أن أص ـب ــح الــرئ ـيــس
ّ
للجمهورية املوعودين
الثالث عشر
ببنائها في عهده.
ب ـع ـض ـهــم اع ـت ـب ــر أن ن ـض ــال ــه انـتـهــى
بعودة العماد إلى بعبدا التي دخلها
م ــع دم ـعــة ف ــي عـيـنـيــه ،ل ـكــن الــرئـيــس
س ــرع ــان م ــا مـسـحـهــا لـيـطـلــق نـشــاط
عـهــده ،ونــاداهــم مـجـ ّـددًا معلنًا اليوم
بـ ــدء ال ـع ـمــل ل ـل ـن ـهــوض ب ــال ــدول ــة31 .
تشرين األول يوم تاريخي في مسيرة
«ج ـي ــل عـ ـ ــون» ،وهـ ــو مـ ـج ـ ّـرد ال ـبــدايــة
فقط.

بعد أن تحقق الحلم ينتظر العونيون أن يبدأ العمل لبناء الجمهورية (مروان بو حيدر)
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سياسة

 2016ميشال عون رئيسًا

لماذا لم يصفق «باشو» لميشال عون؟
ليس ميشال عــون رئيسًا نموذجيًا بالنسبة لكل
اللبنانيين ،رغم أنه «وصل» بغالبية من منح اللبنانيون
أصواتهم إليهم .غالبية ما يعرف بقوى « 14آذار»
انتخبته أمس ،إضافة إلى حزب الله ،الخصم الرئيسي
ّ
يسمي نفسه ــــ بجدية وبال
للفريق الــذي ما زال
عون ليس علمانيًا بقدر ما
مزاح ــــ « 14آذار» .ميشال ً
هو مسيحي ،وليس دخيال على النظام .لم يهبط
بالباراشوت إنما هو مشارك تقليدي في النظام
خالل السنوات األخيرة تحديدًا .لم يسبقه إلى رئاسة
الجمهورية اللبنانية ميشال فوكو ،وال جان بول
سارتر .رؤساء لبنان معروفون .ومعروف أيضًا كيف
ينتخبون .وهم ليسوا «استقالليين» أكثر من ميشال
عون ،أو «ثوريين» أكثر منه ،أو حتى «إصالحيين» .لم
يكن أحد منهم ّ
ضد النظام في سوريا .لماذا يتضاعف
الهجوم على عون ،الذي صار أخيرًا ،عند كثيرين،
«الخطر على الجمهورية»؟
أحمد محسن
.Trendy
«ترندي».
عون
ميشال
على
الهجوم
ِ
والـ ـكـ ـلـ ـم ــة ،ت ـع ـن ــي ح ـ ـ ــدوث «ات ـ ـجـ ــاه»
يـ ـنـ ـم ــو وي ـ ـت ـ ـعـ ــاظـ ــم ،بـ ـحـ ـي ــث ي ـص ـيــر
والترند
التعارض معه خطًا كبيرًا.
ِ
مـ ــوضـ ــة «ل ـ ـي ـ ـبـ ــرال ـ ـيـ ــة» تـ ـج ــد ح ــري ــة
ال ـح ــرك ــة والـ ـتـ ـط ــور ف ــي امل ـجـت ـم ـعــات
«الــدي ـمــوقــراط ـيــة» ،أو ال ـتــي تفترض
أنـهــا كــذلــك .لبنانيًا ،يمكن الحديث
عـ ــنّ ل ـح ـظ ــة ه ــزي ـم ــة س ــاط ـع ــة ل ـقــوى
يـمــثــل مـيـشــال ع ــون كــل مــا ال ترغب
به .وهذه القوى هي التي ستنتخبه،
من تيار املستقبل والقوات اللبنانية
وغ ـ ـيـ ــره ـ ـمـ ــا .ويـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـحـ ــديـ ــث عــن
ع ــداء «وظ ـي ـفــي» ل ـحــزب ال ـلــه يتستر
بــالـهـجــوم عـلــى عـ ــون .ف ــي الـسـيــاســة
يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن تـ ـحـ ـلـ ـي ــات ال

شيطنة عون،
الالفت في «ترند»
ّ
ليس ضد الصيغة،
هو أن النقد
ّ
بقدر ما هو ضد عون
ثمة حديث بعنصرية عن ِسن
الرجل ،وأحيانًا يكون الكالم ذكوريا
ويطال زوجته
تـنـضــب .بـيــد أن ال ـه ـجــوم عـلــى عــون
يــأتــي ف ــي زم ــن «ال ـس ــوش ــال مـيــديــا»،
حـ ـي ــث ي ـص ـي ــر «املـ ـ ــوقـ ـ ــف» م ـ ــن ع ــون
م ـ ـع ـ ـيـ ــاريـ ــا ،ويـ ـ ـح ـ ــاول ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون أن
ي ـصــوروا وص ــول عــون إلــى الرئاسة
على هــذا النحو .وهــذه «املعيارية»،
بــالـنـظــر إل ــى مــا ك ــان قـبــل ع ــون ،ومــا
سـيــأتــي ب ـعــده فــي امل ــدى امل ـن ـظــور ،ال
تفسير لها ،سوى أنها «موضة» ،قد
ال تكون «مدفوعة األجــر دائـمــا» ،كي
يقول أحد «نظرية مؤامرة» .وكونها
«م ـ ـ ــوض ـ ـ ــة» ،ف ـ ـهـ ــذا مـ ـض ــر ب ــال ـف ـك ــرة
االعـتــراضـيــة نفسها ،أكـثــر مــن كونه
مضرًا بـعــون .وهــذا دائـمــا ،بالقياس
إلى درجــة القبول والرفض للرؤساء
الـســابـقــن لـلـبـنــان ،ال بــالـقـيــاس إلــى
جدية النقد لعون ،وألهلية صاحب
الـنـقــد ب ـ ــاإلدالء ب ــه .وهـ ــذا لـيــس ضـ ّـد

حـ ــريـ ــة الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر ،إن ـ ـمـ ــا ه ـ ــو دف ـ ــاع
«بـ ـسـ ـي ــط» عـ ــن املـ ـنـ ـط ــق .ف ـل ـن ـف ـتــرض
السيناريو األكثر سوريالية :الرئيس
ً
مثالّ ،
ضد عون ،ألنه
فؤاد السنيورة
(عون) «فاسد» .سوريالية ،ال؟
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ـ ــع ،لـ ـ ـ ـ ـ ــدى املـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــري ـ ــن
ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراطـ ـ ـي ـ ــن الـ ـلـ ـيـ ـب ــرالـ ـي ــن،
نـظــريــات «تـقــدمـيــة للفكر الليبرالي
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ،يـمـكــن االس ـت ـف ــادة
منها ،في معرض قراءة «االستنفار»
ضـ ـ ّـد ع ـ ــون .ودائ ـ ـمـ ــا ،ل ـي ــس بــوصـفــه
استنفارًا مشروعًا ،إنما بقدر ما هو
استنفار «غـيــر مـسـبــوق» ،يستوقف
ال ـ ـنـ ــاظـ ــر إل ـ ـي ـ ــه .أح ـ ـ ــد أه ـ ـ ــم م ـح ـل ـلــي
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة وال ــداخ ـل ـي ــة
األميركية ،والـتــر ليبمان ،الــذي كان
فـخــورًا بـ«لجان الــدعــايــة» والتحدث
باسم انجازاتها .يقول ليبمان ،بال
أي حـ ـ ــرج ،ف ــي إحـ ـ ــدى م ـح ــاض ــرات ــه،
إن «الـ ـث ــورة ف ــي ف ــن الــديـمــوقــراطـيــة،
تكمن فــي تطويع هــذا الـفــن ،لخدمة
ما يصفه بتصنيع اإلجماع ،بمعنى
جعل ال ــرأي الـعــام يــوافــق على أمــور
ال ي ــرغ ـب ـه ــا ب ـ ــاألس ـ ــاس ،عـ ــن طــريــق
استخدام وسائل دعائية .إنها فكرة
ج ـي ــدة وض ـ ــروري ـ ــة» .ح ـســب نـظــريــة
لـيـبـمــان ،يـمـكــن لـنـخـبــة ص ـغ ـيــرة ،أو
«م ـج ـت ـمــع امل ـف ـك ــري ــن» ،ك ـمــا يـسـ ّـمـيــه،
تتمتع بــالــذكــاء الـتــي يـتــاح لها فهم
وإدراك األم ـ ـ ــور ،أن ت ـص ـنــع «ال ـ ــرأي
العام» .وهذه الفكرة ليست ليبرالية
ح ـ ـ ـص ـ ـ ـرًا ،ب ـم ـع ـن ــى أنـ ـ ـه ـ ــا «مـ ـ ــؤامـ ـ ــرة
أم ـيــرك ـيــة ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـع ــال ــم»،
كما سيحلو للكثيرين تفسير األمر.
إن ـه ــا ف ـك ــرة لـيـنـيـنـيــة أي ـض ــا ،بحيث
يقول األخير بوجود طالئع مفكرين
ث ـ ــوري ـ ــن تـ ـسـ ـت ــول ــي عـ ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة
لتوظيف ال ـثــورات الشعبية وتنظم
حركة البروليتاريا .هناك «نظام ما»
يعمل ،وال أحد بمنأى عن هذا النظام.
هل هناك «نخبة صغيرة» في لبنان،
في الوسط الصحافي أو غيره ،تعمل
فــي هــذا اإلتـجــاه؟ غالبًا اإلجــابــة هي
نـعــم .وه ــم «أص ـحــاب رأي» بطبيعة
الحال ،في التعريف السائد .لكن هذا
ال ــرأي بـعــون يستوقف الـنــاظــر إليه
عندما يقارن بآراء أصحابه بخصوم
عــون الــذيــن يشبهونه فــي التركيبة
واملـ ـنـ ـش ــأ واإلن ـ ـت ـ ـمـ ــاء إل ـ ــى «ال ـن ـظ ــام
ً
اللبناني» أحيانًا بدرجةٍ أكثر إيغاال.

يمكن الحديث عن عداء «وظيفي» لحزب الله يتستر بالهجوم على عون (هيثم الموسوي)

يتعرض عون لحملة لم يتعرض لها
أي رئ ـي ــس س ــاب ــق ،ح ـتــى م ــن الــذيــن
جاؤوا في «زمن الوصاية» السورية.
م ــا يـ ــرد م ــن مـ ـق ــاالت وس ـتــاتــوســات
وانـطـبــاعــات «هــوائ ـيــة» و«مـتـلـفــزة»،
مـ ـف ــاده :إن ـت ـخ ــاب عـ ــون حـ ــدث جـلــل،
ال ـج ـم ـه ــوري ــة س ـت ـن ـه ــار .عـ ــون خـطــر
على الجمهورية .عون ليس لبنانيًا.
وكـ ــي ال ن ـن ـســى اس ـت ــرج ــاع «ح ــادث ــة
ً
البيجاما الــزهــريــة» وابـتــذالـهــا ،مــرة
ت ـل ــو املـ ـ ـ ــرة ،ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
اإلج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي .وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك ال ـ ـحـ ــديـ ــث
بعنصرية عــن ِســن الــرجــل ،وأحيانًا
يكون الكالم ذكوريا ويطال زوجته.
ل ـي ــس عـ ــون ش ـخ ـصــا ن ـم ــوذج ـي ــا ،أو
مــرشـحــا نـمــوذجـيــا ،وتـجــربــة فريقه
ل ـي ـس ــت «مـ ـثـ ـي ــرة ل ــإعـ ـج ــاب» بـنـظــر
كـ ـثـ ـي ــري ــن ،حـ ـت ــى أن امل ـ ـقـ ــربـ ــن م ـنــه
أفـ ــرطـ ــوا ف ــي اس ـت ـع ــراض ــات وص ـلــت
أح ـيــانــا إل ــى الـعـنـصــريــة املــوصــوفــة.
ل ـك ــن ،ه ــل ال ـع ـن ـصــريــة ج ــدي ــدة على
اللبنانيني؟ ليست هذه دعوة لقبول
العنصرية .ولـكــن ،مل ــاذا استغرابها
في الحالة «العونية» ،و«تسويغها»
و«تمييعها» في الحالة «الكتائبية»

ً
م ـثــا؟ فــي أي ــة ح ــال ،إلـيـكــم الحقيقة
املـ ـ ـ ـ ـ ّـرة :ال ـش ـخ ــص الـ ـنـ ـم ــوذج ــي غـيــر
مـ ـ ــوجـ ـ ــود .ف ـ ــي ال ـ ـحـ ــالـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
يمكننا الجزم أنه غير موجود .حتى
«كليشيه» العهد الشهابي وميزاته
ال تـصـنــع مــن الــرئ ـيــس ف ــؤاد شهاب
رئيسًا «نموذجيًا» .وكي ال يبدو هذا
دفاعًا عن عــون ،إنه بالتحديد بحث
«ترند» شيطنة عون ،إلى
في صياغة ِ
حد مبالغ فيه ،كما لو أنه «من خارج
ٍ
الصيغة اللبنانية» ،أو أن لبنان كان
سيصير ديموقراطيًا وإصالحيًا مع
ج ــان قـهــوجــي وج ــان عـبـيــد وهـنــري
حـ ـل ــو .هـ ــل كـ ـ ــان انـ ـتـ ـخ ــاب س ـل ـي ـمــان
فرنجية مرشح الحريري الرئيسي،
سـيـجـعــل ل ـب ـنــان «خـ ـ ــارج الــوصــايــة
اإلي ــرانـ ـي ــة» (وهـ ـ ــذه ت ـ ِـرن ــد عـنـصــريــة
أخ ــرى تـتـجــاهــل أن ح ــزب ال ـلــه يكاد
يمثل ربع اللبنانيني)؟ ال إجابة.
يـمـكــن اس ـت ـعــادة ب ــداي ــات عـهــد إميل
لحود أيضًا ،لصعوبة استعادة عهد
ميشال سليمان ،الخالي من أي شيء
إال مــن الـسـفــرات وال ــرح ــات الجوية
الـصــاخـبــة وإع ـ ــان بـعـبــدا املـضـجــر.
صحيح أنه على أيام إميل لحود لم

يكن هناك فايسبوك .ولكن كان لحود
«األمـ ـ ــل ال ـج ــاي ــي» .ح ـتــى أنـ ــه شــاهــد
م ـ ـبـ ــاراة نـ ـ ــادي ال ـح ـك ـمــة ال ــري ــاض ــي،
وصـ ـف ــق ل ــه «ب ـ ــاش ـ ــو» ،قـ ـ ــارع الـطـبــل
الحكماوي ـ ـ القواتي الشهير .بمعنى
أن لحود ،في بداية وصوله للعهد،
ل ــم يـكــن «خ ـط ـرًا عـلــى الـجـمـهــوريــة».
ذل ـ ــك رغ ـ ــم أن آلـ ـي ــة وص ـ ـ ــول ل ـح ــود،
ب ــامل ـع ـن ــى الـ ــدس ـ ـتـ ــوري ،ك ــان ــت أك ـثــر
التباسًا ،بحيث تم تعديل الدستور،
وك ـ ــان الـ ــزمـ ــن« ،زم ـ ــن وصـ ــايـ ــة» .وال
نـتـحــدث عــن نـهــايــة عـهــد ل ـحــود ،وال
عن تقييمه ،وال عن رفض الرافضني
ل ــه م ـنــذ الـ ـب ــداي ــة .ال ـح ــدي ــث ه ـنــا عن
«املزاج العام» ،هذا الذي يحتاج إلى
وقت من األوقات ،كانت
«تفكيك» .في ٍ
« 14آذار» نـفـسـهــا حــالــة «تــرنــديــة»
بحد ذاتها ،على عكس « 8آذار» التي
يوم من األيام كذلك .لطاملا
لم تكن في ٍ
كانت األولى براقة وباهية ،والثانية
بــاهـتــة ـ ـ ويمكننا اس ـت ـخــدام بعض
املصطلحات الصحافية اللبنانية ـ ـ
الترند
لطاملا كانت « 8آذار» خشبيةِ .
حالة سياسية لبنانية ،قابلة للتطور
والحركة في املجتمع اللبناني الذي
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ً
«كالم الناس» :استعادة الثقة أوال
َي ـف ـت ــرض أن ــه «ديـ ـم ــوق ــراط ــي» .لـكــن،
فـ ــي أي ـ ــة ح ـ ـ ــال ،وعـ ـن ــد الـ ـح ــدي ــث عــن
«انتخاب رئيس» ،يمكن السؤال عن
مــاهـيــة املـجـتـمــع الــدي ـمــوقــراطــي .في
محاولة لإلجابة ،يمكن اإلحالة إلى
تـعــريــف تـشــومـسـكــي .يـعـتـبــر املفكر
األميركي الشهير أن هناك مفهومني
ل ـ ـلـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة .امل ـ ـف ـ ـهـ ــوم األول
يـعـتـبــر أن امل ـج ـت ـمــع الــدي ـمــوقــراطــي
هــو املجتمع الــذي يملك فيه العامة
(الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور) ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل ال ـ ــازم ـ ــة
للمشاركة الفعالة في إدارة شؤونهم،
وأن تـكــون وســائــل اإلع ــام منفتحة
ّ
وحرة .وإن بحثت عن املعنى اللغوي
لكلمة الديموقراطية فــي القاموس،
املفهوم
فستجد التعريف ذات ــه .أمــا
َ
اآلخــر للديموقراطية ،فهو أن ُيمنع
العامة من إدارة شؤونهم ومن إدارة
وســائــل اإلع ــام الـتــي يـجــب أن تظل
تحت السيطرة املتشددة .واملهم برأي
تشومسكي ،الفهم ،أن هذا هو النظام
املعمول به ،وأنه يملك أساسًا نظريًا.
ف ــي ال ـشــق الـعـمـلــي الـلـبـنــانــي ،الـشــق
الـعـمـلــي ش ـهــي لـلـبـحــث األك ــادي ـم ــي،
َ
ور ْحب لدرجة أنه يسمح باستعارات
أيضًا .كتاب في صحف «سعودية»
فتشوا عــن «ضـحــايــا» وص ــول عــون.
ه ـنــاك ضـحــايــا ل ـع ــون .ال ب ــأس .لكن
م ــاذا عــن «ض ـحــايــا» الـحــريــريــة منذ
عـشــريــن عــامــا؟ ال يــوجــد «ضـحــايــا».
توجد «أخ ـطــاء» .الضحايا فقط في
ال ـحــالــة «ال ـعــون ـيــة» .آخـ ــرون رأوا أن
عون هو «رئيس األسد ونصرالله»،
والرجل ليس بعيدًا عن هذه األجواء.
لكنه ،مــرشــح سعد الـحــريــري أيضًا.
أين ذهب نــواب الحريري من املقال؟
تبخروا .ثمة مــن راجــع فــي صحيفة
سـ ـع ــودي ــة «س ـ ـلـ ــوك» ال ـع ــون ـي ــن فــي
الحكومات .وهــو سلوك يحتاج إلى
نقد بال شك .ولكن أين يختفي النقد
ٍ
في حالة الوزراء اآلخرين ،ملاذا يصير
«ترند» ال يمكن
طريًا وهادئًا؟ هناك ِ
ً
السير عكسه :عون ليس مقبوال.
ف ـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـسـ ـتـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،ل ـع ـبــت
اإلتحادات النقابية دورًا في صناعة
«رأي عــام» ،كذلك الــدور الــذي لعبته
ال ـك ـنــائــس ف ــي أم ـي ــرك ــا ب ـعــد ال ـحــرب
العاملية الثانية .الرأي العام ،بمعنى
أن تـ ـخـ ـت ــار ب ـ ــن خ ـ ـ ـيـ ـ ــارات مـ ـح ــددة
ومــوجــودة ،ال ــرأي الـعــام فــي الــواقــع،
ح ـس ــب ع ــال ــم اإلجـ ـتـ ـم ــاع ال ـفــرن ـســي،
ب ـي ــار بـ ــورديـ ــو ،ال وج ـ ــود لـ ــه .هـنــاك
نخبة محلية لديها أهــداف يتوجب
تحقيقها .فــي بـلـ ٍـد يـبــدو أقــل حجمًا
ك ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وفـ ـ ـ ــي زمـ ـ ـ ــن «الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
اإلجتماعي» ،أيــن هي هــذه النخبة؟
جـ ـم ــاع ــة «ال ـ ـت ـ ــوك ال ـ ـش ـ ــو» ،ج ـمــاعــة
ّ
مخيب لكنه قد
«الـفــايـسـبــوك»؟ هــذا
ـان
ـ
ي
ـ
ح
أ
ـي
ـ
ف
ـواب
ـ
ص
ي ـكــون يـجــانــب ال ـ
ٍ
ك ـث ـي ــرة .ال ت ــوج ــد ن ـخ ـبــة أكــادي ـم ـيــة
فــاعـلــة ف ــي ل ـب ـنــان .اإلج ــاب ــة العلمية
م ـ ـع ـ ـقـ ــدة ،لـ ـك ــن «وظ ـ ـي ـ ـفـ ــة» ص ـن ــاع ــة
«رأي عــام» محلي ،ال تعمل ألهــداف
لـبـنــانـيــة عـلــى ن ـحـ ٍـو خ ــاص ،ه ــذا ما
يـمـكــن ال ـج ــزم ب ــه .نـحــن نـتـحــدث عن
أمــوال عربية كبيرة تصرف في هذا
اإلطار ،لتشكيل رأي عام معاد لحزب
الـ ـل ــه ،ال ـ ــذي ال ي ـقــف م ـت ـفــرجــا حـيــال
األمـ ــر بـ ـ ــدوره .غ ـيــر أن م ــا ه ــو الفــت
أيضًا ،في «ترند» شيطنة عون ،هو
أن النقد ليس ّ
ضد الصيغة ،بقدر ما
هو ّ
ضد عون .إن كان عون مع حزب
الله ،فأين كان ميشال سليمان يوم
السابع من ّأي ــار؟ يسأل «مراقبون».
يتوجب اإلنتباه ،بعد أحداث السابع
م ــن ّأي ـ ـ ــار ،حـ ــدث «إتـ ـف ــاق ال ــدوح ــة».
وهـ ـ ـك ـ ــذا ،أصـ ـب ــح م ـي ـش ــال س ـل ـي ـمــان
رئـيـســا «لـطـيـفــا» ،وردد «الـطـ ّـيـبــون»
ـوت واحـ ــد ،إن كــان
جـمـيـعـهــم ،وب ـص ـ ٍ
أول ال ـغ ـيــث قـ ـط ــرة ،ف ـك ـيــف إن ك ــان،
قطر؟

راجانا حمية
وصل الرئيس ،وانتهت تسعمئة يوم
م ــن ال ـ ـفـ ــراغ .ل ـكــن «اك ـت ـم ــال ال ـن ـصــاب»
فــي ال ـبــاد ال يـعـنــي مطلقًا أن «الـبـلــد
ماشي» وأن كل شيء ينتهي بانتخاب
الــرئ ـيــس .أم ــس ،انـتـهــت املــراســم فقط،
وبدأ عهد جديد من املطالبات بأبسط
م ـق ــوم ــات ال ـع ـي ــش .ه ــم ان ـت ـظ ــروا قبل
ـوات طــوي ـلــة إلي ـجــاد
هـ ــذا ال ـع ـهــد سـ ـن ـ ٍ
حلول مللفات وقضايا ّ
تمسهم ،لكنها
ال تــزال عالقة .ويـعـ ّـولــون على مــن مأل
ً
ال ـفــراغ الـيــوم أن يلتفت ،مـثــا ،إلــى أن
حريقًا كالذي يبتلع منذ أول من أمس
خراج بلدة قبعيت العكارية ،يستدعي
إع ــان حــالــة طـ ــوارئ بـيـئـيــة .إل ــى هــذا
الـحـ ّـد ،مطالب هــؤالء بسيطة ،ولكنها
أساسية بالنسبة إليهم ،ويفترضون
أن ت ـك ــون أولـ ــويـ ــة ف ــي أجـ ـن ــدة الـعـهــد
الـ ـج ــدي ــد .ث ـم ــة م ـط ــال ــب ك ـث ـي ــرة خ ــرج
بها الـنــاس إلـ ّـى ال ـشــوارع .نجحوا في
ب ـع ـض ـهــا ،ل ـكــن ـهــم ف ـش ـل ــوا ف ــي الـكـثـيــر
منها .والسبب مألوف بالنسبة إليهم،
وهو «فقدان الثقة بالدولة» .املطلوب؟
استعادة الثقة املفقودة «وهذه عملية
صعبة تراكمية تبدأ بأفعال صغيرة
ّ
ستشير إلى أن هناك من يهتم بشؤون
الـ ـ ـن ـ ــاس» ،يـ ـق ــول الـ ـن ــاش ــط ال ـح ـقــوقــي
املحامي ملحم خلف.
جــولــة بسيطة على مــا يــريــده الناس
م ـ ــن عـ ـه ــد ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـ ـسـ ــت امل ـق ـب ـلــة
ستستقر عـنــد عـتـبــة اس ـت ـعــادة الثقة
بــالــدولــة .هــذه النقطة األس ــاس ،ومن
بعدها تأتي املطالبة بالحقوق التي
اع ـ ـت ـ ــادوا أخـ ــذهـ ــا ب ـ ـ «املـ ـح ــاصـ ـص ــة».
وال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ه ـ ـنـ ــا :م ـ ــا الـ ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـظــره
املواطنون ،أو بتعبير أوسع ،املجتمع
امل ـ ــدن ـ ــي م ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـجـ ــديـ ــد كــي
يستعيدوا الثقة؟ مــا هــي رهاناتهم؟
ومطالبهم؟ وأولوياتهم؟

استرجاع إداري للدولة
ّ
يتدرج من األعلى
في املبدأ« ،كل شيء
إلى األسفل» .قاعدة عامة ،ينطلق منها
رئ ـيــس جمعية حـمــايــة املـسـتـهـلــك في
لبنان ،الدكتور زهير برو ،للعبور نحو
مطالب الناس ورهاناتهم على العهد
الجديد .برأي بروّ ،
ثمة أساس ينبغي
عالجه
بشكل جــذري قبل الدخول في
ٍ
«عــاجــات مــوضـعـيــة» .وه ــذا األســاس
هــو العمل على «اس ـت ــرداد الــدولــة من
مؤسسة الزعامات الطائفية املافيوية
الـتــي ربـطــت بها كــل مفاصل الــدولــة».
وهــذا «يبدأ ب ــاإلدارة العامة التي هي
صــب ال ــرئ ـي ـس ــي» .أم ــا ك ـي ــف؟ عبر
ال ـع ـ ّ
«ضــخ الــدم فيها ودعمها بكل الطرق
ال ــازم ــة ،وسـلـخـهــا شـيـئــا فـشـيـئــا عن
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ال ـتــي ل ــم تـثـبــت إال
ً
فشال ،من خالل تفعيل أجهزة الرقابة».
هــذا االسـتــرجــاع سيكون هــو «املدخل
الك ـ ـت ـ ـسـ ــاب ثـ ـق ــة املـ ـ ــواطـ ـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ــي
ال ـي ــائ ــس م ــن ال ـن ـج ــاح ــات ال ـطــائ ـفـ ّـيــة،
ّ
فـجــل مــا يحتاج إلـيــه هــذا األخـيــر هو
ان ـت ـص ــارات الـ ــدولـ ــة» .ب ـه ــذه الـطــريـقــة
تكون بداية «كسب املعركة األساسية»،
لتأتي بعدها املـعــارك الجزئية «التي
هــي قضايا ال ـنــاس .حياتهم اليومية
وه ــي كـثـيــرة؛ منها امل ـيــاه والـكـهــربــاء،
إذ يجب أن يـكــون العمل على إنجاح
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات وسـ ـحـ ـبـ ـه ــا ت ــال ـي ــا
م ــن امل ـن ــاق ـص ــات ال ـ ـفـ ــاسـ ــدة» .امل ـعــركــة
األس ــاس ـي ــة م ـعــركــة اسـ ـت ــرداد اإلدارة.
ي ـح ـســم ب ـ ــرو .أمـ ــا «إذا ك ــان ــت مـعــركــة
طوائف فهي فاشلة وساقطة من اآلن».
لـ ـك ــن ،ه ـ ــذه دونـ ـه ــا عـ ـقـ ـب ــات .ي ـع ـتــرف
ّ
خلف بــأن نجاح هذه املعركة يتطلب
ّ
أم ـرًا واحـ ـدًا ال ـقــول ب ــأن «ه ــذه الطبقة
السياسية تعبت ويجب أن ترتاح .ال
يمكن استعادة الشفافية إال إذا بات
هناك ما يسمى تداول السلطة» .بعد
هــذه االس ـت ـعــادة ،سـتـتــدحــرج مطالب

الناس البديهية.

«الكرامات الثالث»
استعادة الدولة معركة .وهــذه دونها
درب طـ ــويـ ــل .لـ ـك ــن ،ذل ـ ــك ال ي ـم ـن ــع أن
ل ـل ـن ــاس ح ـق ــوق ــا ي ـط ــال ـب ــون ب ـه ــا ،ول ــو
كــانــت اإلدارة م ـســروقــة .وه ــي حـقــوق
بديهية ال يمكن أن تختلف املطالبة
بها من مواطن إلى آخر .فعندما تسأل
أحـدًا ما عما ينتظره من إنجازات من
العهد الرئاسي الجديد ،لن يأتيك كالم
«كـبـيــر» .سيأتي كــام على مقاس من
بشكل يــومــي« .أم ــور بسيطة
يعانون ّ ٍ
جـ ـ ـدًا ت ـت ـع ــل ــق ب ــال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ك ــرام ــة
املواطن» .وفي تعريف كرامة املواطن،
سـتــأتــي ثــاثــة مـطــالــبّ :أول ـه ــا املطلب
ّ
ّ
بالصحة التي ينص
البديهي املتعلق
الــدسـتـ ّـور على أنـهــا حــق لكل مــواطــن.
يعني أن ــه «إذا انــوجـعــت بتفوت على
امل ـس ـت ـش ـفــى ب ـت ـت ـعــالــج» ،ي ـق ــول خـلــف.
وه ــذا يعني «تــأمــن الـطـبــابــة و ّتــأمــن
ال ــدخ ــول إل ــى املـسـتـشـفــى ب ــا مــنــة من
أح ــد وتــأمــن الـ ــدواء الـجـيــد» .بتعبير
آخــر تطبيق «مـبــدأ الــرعــايــة الصحية
ال ـشــا ّم ـلــة لـجـمـيــع ال ـل ـب ـنــان ـيــن» ،ال ــذي
سيجنب املــواطـنــن امل ــوت عند أبــواب
ّ
بحجة عدم وجود سرير
املستشفيات
ّ
فـ ـ ـ ــارغ .أم ـ ــا امل ـط ـل ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،ف ـي ـت ـعــلــق
بـ ــ«الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم وال ـ ـع ـ ـمـ ــل عـ ـل ــى ت ـف ـع ـيــل
الـتـعـلـيــم الــرس ـمــي امل ـجــانــي وض ــرورة
إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي امل ـنــاهــج وال ـبــرامــج
الـتـعـلـيـمـيــة» .وه ـنــا ،يـفـتــرض بالعهد
الجديد أن يجيب عن «سؤال املواطنني:
هــل تقبل أن تـفــرغ املـ ــدارس الرسمية
ّ
وأن ت ـظ ــل امل ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة بسبب
ال ـس ـيــاســات ال ـتــربــويــة ال ـخــاط ـئــة هي
األه ــم؟» .ثمة مطلب أخير فــي مسيرة
كرامة املــواطــن ،وهــي العمل .ففي آخر
إحـ ـص ــاء لـنـسـبــة ال ـب ـطــالــة ف ــي ل ـب ـنــان،
ّ ّ
ستجد أن جل العاطلني من العمل هم
ط ــاب الـجــامـعــات «إذ تـبـلــغ نسبتهم
 ،»%47ب ـح ـســب خ ـل ــف .ال ـش ـغــل ال ــذي
ي ـحــرم مـنــه ال ـش ـبــاب الـلـبـنــانــي بسبب
الحكم الطائفي وسياسة املحاصصة،
يدفعه إلــى املـغــادرة إلــى خــارج البالد،
إذ إن « 67000يـغــادرون لبنان سنويًا

ّ
العلمية بعمر
من مختلف املستويات
ال ـش ـب ــاب» .وف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي يحتاج
فـيــه لـبـنــان ال ــى « 34أل ــف فــرصــة عمل
ال ي ــوج ــد فـعـلـيــا سـ ــوى  3400فــرصــة
ف ـق ــط ،م ــا ي ـ ــؤدي إلـ ــى ت ــوج ــه ال ـش ـبــاب
نحو البطالة والهجرة أو األعمال غير
املشروعة».

القانون  220نموذجًا
ب ـح ـســب إحـ ـ ـص ـ ــاءات ال ـب ـن ــك ال ــدول ــي،
ف ــإن نـسـبــة امل ـعــوقــن ف ــي ل ـب ـنــان تبلغ
 .%15مــع ذل ــك ،ال تـغـ ّـيــر ه ــذه النسبة
شـيـئــا ،وال حـتــى فــي تطبيق الـقــانــون
ّ
واملصدق
 220املتعلق بحقوق هــؤالء،
مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  .2000إلـ ـ ــى اآلن ،ال يـ ــزال
« %83من املعوقني عاطلني من العمل

المعركة األساسية
استرداد اإلدارة ،أما إذا
كانت معركة طوائف
فهي فاشلة سلفًا

و %43م ـن ـهــم ي ـع ـي ـشــون ت ـح ــت عـتـبــة
الـحــرمــان» .هــذه النسب «تدفعنا إلى
م ـطــال ـبــة ال ــرئ ـي ــس ال ـج ــدي ــد بـمـعــالـجــة
أص ــل امل ـش ـك ـلــة ،وه ــي إق ـ ــرار منهجية
عملية الــدمــج فــي مــؤسـســات الـقـطــاع
العامّ .
ملرة أخيرة ،فليبدأوا بالتعاطي
مع هــذا القانون على أنــه جــزء أساس
م ــن هـيـكـلـيــة ال ـ ــدول ـ ــة» ،ت ـق ــول رئـيـســة
اتـحــاد املقعدين اللبنانيني ،سيلفانا
اللقيس .ال يطلب هؤالء سوى تطبيق
ه ــذا ال ـقــانــون ك ــي «نـصـبــح أف ـ ــرادًا في
املـجـتـمــع» .املـطـلــوب ال ـيــوم «التطبيق
وال ـت ـصــديــق ع ـلــى االت ـفــاق ـيــة الــدول ـيــة
لحقوق األشـخــاص املـعــوقــن .أن نرى
ذلـ ــك ف ــي ال ـب ـي ــان الـ ـ ـ ــوزاري لـحـكــومـتــه
املقبلة».

للناس مطالب بديهية تتعلق بالحفاظ على كرامة المواطن (مروان طحطح)

إعالن حالة الطوارئ بـ«المينيموم»
إذا مــا كــانــت املـطــالــب عـلــى م ـقــاس ما
تعيشه البالد من أزمــات «فاملينيموم
إعالن حالة الطوارئ ،هذا على األقل ما
ننتظره من الرئيس ضمن أولوياته»،
يقول الناشط البيئي بــول أبــي راشــد.
وح ـ ــال ـ ــة الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ تـ ـتـ ـن ــوع «م ـ ـ ــا بــن
البيئية التي لم يعد املواطن يحتمل ما
وصل إليه الوضع في البالد ،وطوارئ
قضائية بالعمل على تحرير القضاء
من الطبقة السياسية كي يقوم بدوره
ف ــي تـفـعـيــل ال ــرق ــاب ــة ،فـ ــإذا م ــا بـيــرجــع
يصير فــي قضاء ودول ــة مؤسسات ال
ّ
يعول على هذا الحكم».
ثـمــة أول ــوي ــات أخـ ــرى؛ مـنـهــا الـقــوانــن
وت ـح ــدي ـث ـه ــا ،واملـ ـ ـي ـ ــزان ه ـن ــا سـيـكــون
ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب «ف ــإم ــا ق ــان ــون يــرى
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع امل ـ ــدن ـ ــي أو ق ـ ــان ـ ــون ي ـع ـيــد
تــذكـيــرنــا بــاسـتـمــرار تـقــاســم الـبـلــد من
نفط وس ــدود وم ـحــارق» .هـنــاك أمنية
أخرى على األقل على الصعيد البيئي،
وهو أن يكون «الرئيس الجديد رئيس
ً
جمهورية وليس ممثال للتيار الوطني
الحر ،كون التجارب في التيار ال تبشر
بالكثير من الخير ،انطالقًا من مناداة
ال ـ ــوزي ـ ــر ج ـ ـبـ ــران ب ــاس ـي ــل ب ــاملـ ـح ــارق،
ً
وصوال إلى أحاديث السدود والنفط».

حقوق النساء باستصدار
قوانين وقائية
ل ــم ي ـل ــغ ق ــان ــون «ح ـم ــاي ــة ال ـن ـس ــاء مــن
الـ ـعـ ـن ــف األسـ ـ ـ ـ ـ ــري» م ـ ـ ــوت الـ ـكـ ـثـ ـي ــرات
ً
عـلــى أي ــدي أزواج ـه ــن ،ول ــم ي ــأت أصــا
ليفعل ذلك ،وخصوصًا إذا ما تتبعنا
خــروجــه بصيغته النهائية التي أتت
نـ ـت ــاج «ت ـ ـسـ ــويـ ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة» .ف ـه ــذا
القانون لــم يقدر على املــس بــاألحــوال
ال ـش ـخ ـص ـي ــة وال اسـ ـتـ ـط ــاع أن ي ـكــون
وقــائ ـيــا .الــوقــائ ـيــة ه ــي «بــالـضـبــط ما
نـطـلـبــه م ــن ال ـع ـهــد ال ـج ــدي ــد ،أن تـكــون
هناك قوانني وسياسات وقائية للحد
م ــن ال ـع ـن ــف ،وه ـ ــذا يـتـطـلــب أن يـكــون
موضوع الحماية من العنف مش بس
قانون ،وإنما مفروض تكون سياسة
على صعيد كل الوزارات في الدولة».
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سياسة

 2016ميشال عون رئيسًا

ً
ّ
ّ
العمال والمهنيون« :الدولة» أوال
فـ ــي «الـ ـعـ ـه ــد ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،مـطـلــب
االتحادات العمالية والنقابات المهنية
واض ـ ٌـح ُ
وم ـحـ ّـدد« :ال ــدول ــة» .تختصر
هذه الفئات أولوياتها بشكل صريح:
«ن ــري ــد دولـ ــة مــؤس ـســات وقــوان ـيــن
تـ ـص ــون حـ ـق ــوق ال ـ ـنـ ــاس ،وتـنـســف
صيغة الشركات الخاصة التي تحكمنا
بــالـمـحــاصـصــات ووف ــق مصالحها
ّ
الضيقة»
هديل فرفور
تأمني الرعاية الصحية االجتماعية،
ضـ ـ ـم ـ ــان حـ ـ ــق ال ـ ـس ـ ـكـ ــن ،ت ـ ــأم ـ ــن حــق
التعليم ،وضــع قــانــون عمل ُمنصف
لـلـعـمــال ،إعـ ــادة الـهـيـبــة ال ــى الـقـضــاء
ع ـب ــر ضـ ـم ــان اس ـت ـق ــال ـي ـت ــه ،ح ـمــايــة
األمالك العامة ،تحصني املهن ُ
الح ّرة،
مكافحة احتكار الدواء ،تفعيل قانون
السير ،بـ ّـت مسألة قــانــون اإليـجــارات
ال ـجــديــد ،تـنـفـيــذ خـطــة الـنـقــل ال ـبــري،

ّ
المطلوب قضاء ُمستقل
وتفعيل أجهزة الرقابة
والمجالس التأديبية
سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب وتصحيح
األجـ ـ ـ ـ ــور ...وتـ ـط ــول الئ ـح ــة أول ــوي ــات
الـ ـعـ ـم ــال والـ ـنـ ـق ــاب ــات .ب ـ ـ ــرأي ه ـ ــؤالء،
الـعـهــود الـســابـقــة حــرمـتـهــم حقوقهم
ألنـ ـه ــا «غ ـ ّـيـ ـب ــت» ال ـ ــدول ـ ــة و»ك ـ ّـبـ ـل ــت»
ّ
مــؤسـســاتـهــا ،أو رب ـمــا ألن ـهــا «لــزمــت
ح ـق ــوق الـ ـن ــاس ل ـش ــرك ــات خ ــاص ــة لــم
تكترث إال ملصلحة القائمني عليها،
مصلحة ال ـحــاك ـمــن» ،وف ــق مــا يقول
رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ــوط ـن ــي ل ـن ـقــابــات

ال ـ ـع ـ ـمـ ــال واملـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــن ك ــاسـ ـت ــرو
عبدالله لـ»األخبار».

تغييب الدولة يسبق الفراغ
ي ـقــول ع ـبــدال ـلــه إن ال ـب ـلــد ك ــان يفتقر
ال ـ ــى ُم ـ ـقـ ـ ّـومـ ــات ال ـ ــدول ـ ــة ق ـب ــل الـ ـف ــراغ
الــرئــاســي ،وإن «ال ـت ـحـ ّـدي» يكمن في
إمـكــانـيــة اسـتـعــادة الــدولــة فــي العهد
ّ
الجديد .برأيه ،الحل يكمن في عودة
امل ــؤس ـس ــات الــدس ـت ــوريــة ال ـتــي تكفل
ح ـق ــوق الـ ـعـ ـم ــال .ال ُي ـخ ـف ــي ع ـبــدال ـلــه
ّ
هـ ــاجـ ــس «الـ ـ ـس ـ ــل ـ ــة» ال ـ ـتـ ــي ت ــوافـ ـق ــوا
عـلـيـهــا ،وي ـت ـخ ـ ّـوف م ــن «اس ـت ـمــراريــة
الـصـيـغــة ال ـتــي تـحـكـمـنــا م ـنــذ ع ـقــود،
القائمة على املـحــاصـصــات واملنافع
الشخصية» .برأيه ،أبرز ما حصل في
إدارة النفايات والنفط أخيرًا يفضح
آلية نهب خيرات املواطنني ويكشف
نهج املحاصصات املعتمد في إدارات
الدولة.
م ـطــالــب ال ـع ـم ــال واضـ ـح ــة ويـصـفـهــا
عـبــدالـلــه ب ــ»ال ـبــدي ـه ـيــة» :ق ــان ــون عمل
ُم ـن ـص ــف ،خ ـطــة تــوف ـيــر فـ ــرص عـمــل،
تصحيح الحد األدنى لألجور ،وإقرار
سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ـ ــروات ـ ــب ،تحقيق
ال ـع ــدال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة وإق ـ ـ ــرار نـظــام
صحي يحفظ كرامة املواطنني.
ً
ال يـ ـب ــدو ع ـب ــدال ـل ــه م ـت ـف ــائ ــا ك ـث ـي ـرًا،
فـ»املجلس الذي ّ
أقر قانون اإليجارات
ال ـجــديــد األسـ ـ ــود ،ه ــو نـفـســه الـبــاقــي
هنا يبرز املطلب
ُفي ّالعهد الجديد»ُ .
املتعلق بحق السكن «املـقـ ّـدس» ،على
ح ـ ّـد تـعـبـيــر رئ ـي ــس تـجـمــع املـحــامــن
لـلـطـعــن وت ـعــديــل ق ــان ــون اإليـ ـج ــارات
الجديد ،املحامي ُ أديــب زخــورُ .يشير
األخـيــر الــى أن املتسأجرين القدامى
يطلبون من الرئيس الجديد ضمان
حـ ـ ــق ال ـ ـس ـ ـكـ ــن ال ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوري ،وهـ ـ ــذه
«الضمانة» ،تكون عبر إعالن املجلس
النيابي ُبطالن قانون اإليجارات منذ
تاريخ إبطاله في املجلس الدستوري
في آب عام .2013
ح ــق ال ـس ـكــن «امل ـن ـس ـ ّـي» إذًا ي ـجــب أن
يـ ـع ــود الـ ـ ــى «الـ ـ ّـواج ـ ـهـ ــة» فـ ــي ال ـع ـهــد
الـجــديــد .يــرى زخ ــور أن شلل الحياة

الـسـيــاسـيــة والـ ـف ــراغ الــرئــاســي دفـعــا
ن ـحــو «امل ـم ــاط ـل ــة» ف ــي ح ـســم مـســألــة
قانون اإليـجــارات الجديد ،وبالتالي
«أدى الـ ـ ـ ــى فـ ـ ـ ــرض واقـ ـ ـ ـ ــع األحـ ـ ـك ـ ــام
ال ـق ـض ــائ ـي ــة ال ـ ـجـ ــائـ ــرة»ُ ،م ـش ـي ـرًا ال ــى
ّ
وجود خمسة مشاريع قوانني تتعلق
بـخـطــة ال ـس ـكــن واإلي ـ ـجـ ــارات «نــائـمــة
فــي أدراج املـجـلــس وتـحـتــاج ال ــى من
يوقظها».
ُ
هـ ـ ــذه امل ـ ـشـ ــاريـ ـ ُـع ت ـ ـضـ ــاف الـ ـ ــى بـقـيــة
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ــخـ ـط ــط واالتـ ـف ــاقـ ـي ــات
«النائمة» ،كـ»االتفاقية الثالثية» التي
ُيطالب بتنفيذها اتحاد النقل البري

عمومًا واتـحــاد أصـحــاب الشاحنات
خصوصًا .يقول رئيس نقابة اتحاد
أصحاب الشاحنات شفيق القسيس
إن السائقني يـتــوقــون الــى «الــدولــة»،
ال ـك ـيــان الـ ــذي ُي ـفـ ّـعــل قــوان ـي ـنــه خــدمــة
للمواطنني ،ال العكسُ .يطالب ّ
قسيس
السير «بشكل كامل،
بتطبيق قانون
ُ ّ
ليس فقط الـجــزء املتعلق باملحاضر
وال ـض ـب ــط»ُ ،
وي ـض ـي ــف :اس ـت ـن ــادًا الــى
املــادة  412من القانون ،يستطيع كل
من الــوزراء املعنيني تحقيق مطالبنا
وإنـهــاء إضـ ُـرابـنــا .هــم املـســؤولــون عن
ّ
ستمرة .ال يكترثون لكل
إضراباتنا امل

التكاليف التي ّ
نتكبدها».
هذا الكالم يتوافق وما يقوله رئيس
اتحاد النقل البري بسام طليس حول
ضـ ـ ــرورة إقـ ـ ــرار ال ـخ ـطــط «امل ـن ـس ـ ّـي ــة»،
ً
كخطة النقل العام الـبــري ،فضال عن
املطالب «املعهودة» املتمثلة بتفعيل
أجـ ـه ــزة ال ــرق ــاب ــة وض ـب ــط ال ـت ـعــديــات
املتعلقة بــإغــراق الـســوق بـ»اللوحات
الـبـيـضــاء وغ ـيــرهــا»ُ .
ويـشـيــر طليس
ال ـ ــى اسـ ـتـ ـم ــرار االت ـ ـحـ ــاد ب ــاإلض ــراب
ب ـس ـبــب ث ـب ــات االتـ ـح ــاد ع ـلــى مــوقـفــه
الرافض لعمليات التزوير التي لحقت
بمناقصات امليكانيك.

خشية من استمرار الصيغة القائمة منذ عقود على المحاصصات والمنافع الشخصية (مروان بو حيدر)

الهيئات اإلقتصادية وأخواتها :نحن أبناء اليوم
على مدى سنتين ونصف
سنة دأبت «الهيئات
االقتصادية» على التحذير
من انهيار اقتصادي سببه
الفراغ الرئاسي .تهويل لم
يأت ترجمة لمصالح الهيئات
التي اعتادت تكريس نفسها
سلطة قائمة بذاتها «تطيع
وال تطاع» ،بل انحدرت
لتكون أداة حصرية بيد
«تيار المستقبل»ّ .
محرك
الظل لهذه الدمية هو نادر
الحريري أما المنفذ فهو
رئيس غرفة التجارة في
بيروت محمد شقير
محمد وهبة
ف ــي  6أي ـل ــول امل ــاض ــي ع ـقــد ممثلو
هـيـئــات أص ـح ــاب الـعـمــل املـعــروفــة
ب ــاس ــم «الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة»
اجـتـمــاعــا نــاقـشــوا خــالــه مــوضــوع

ال ـف ـ ّـراغ الــرئــاســي وان ـع ـكــاســه على
امل ــؤش ــرات االقـتـصــاديــة .فــي نهاية
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ،أص ـ ـ ـ ــدر امل ـج ـت ـم ـع ــون
بيانًا يـحــدد يــوم  29ايـلــول موعدًا
لـ ـلـ ـتـ ـح ــرك ،تـ ـح ــت ش ـ ـعـ ــار «رفـ ـض ــا
لـلـشـغــور الــرئــاســي وتـضــامـنــا مع
االقتصاد الوطني وحماية للقمة
عيش اللبنانيني» .وقالت الهيئات
إن «هــذا التحرك خطوة أول ــى ،من
ضمن خطة التحرك املتدرجة التي
ستنفذها تباعًا في الفترة املقبلة».
ّ
التحرك ،فلم يكن متفقًا عليه ،إذ
أما
سبق لرئيس غرفة بـيــروت محمد
ش ـق ـيــر وبـ ـع ــض م ـم ـث ـلــي ال ـه ـي ـئــات
أن ث ـ ــاب ـ ــروا عـ ـل ــى طـ ـ ــرح ت ـح ــرك ــات
احـ ـتـ ـج ــاجـ ـي ــة مـ ـن ــذ ب ـ ـ ــدء ال ـش ـغ ــور
الــرئــاســي ،إال أن ـهــا لــم تـكــن محور
ً
إجماع ممثلي الهيئات ،فضال عن
كــونـهــا غـيــر مـقـبــولــة مــن بعضهم.
ك ــان شـقـيــر ي ـح ــاول تـنـفـيــذ خـطــوة
كبيرة مثل اإلض ــراب أو العصيان
املدني...
ّ
لم يوفر شقير فرصة للتذكير بهذه
ال ـطــروحــات إال فـعـلـهــا .وك ــان أبــرز
األعضاء الناطقني باسم الهيئات.
اس ـت ـخ ــدم نـ ـف ــوذه ك ــرئ ـي ــس لـغــرفــة
الـتـجــارة فــي ب ـيــروت وجـبــل لبنان
ل ـل ـحــديــث ب ــاس ــم ال ـه ـي ـئ ــات وك ــأن ــه

رئيسها ،إال أنــه لــم يذهب إلــى ّ
حد
املجاهرة بذلك .في بعض األحيان
ك ــان يــوجــه ال ــدع ــوات عـبــر الـهــاتــف
لعقد الهيئات من دون علم رئيسها
الـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق ع ــدن ــان ال ـق ـصــار
ً
مستغال وجوده خارج لبنان .وفي

موقف الهيئات
في عهد الفراغ تجاذبته
األطراف السياسية
أوقات أخرى كان يجري مشاورات
م ـ ــع م ـم ـث ـل ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ع ـ ــن ه ــذه
ال ـخ ـطــوة أو ت ـلــك ،أو يـطـلــب منهم
االع ـت ــراض عـلــى الـبـيــانــات وفــرض
تـعــديــات عليها ملصلحة األف ـكــار
ال ـت ــي ي ــري ــد ت ـســوي ـق ـهــا .اإلضـ ـ ــراب
األخير كان فكرته ،تمامًا كالعديد
من األفكار التي كان يطلب إدراجها
في بيانات الهيئات عن «تعطيل»
مجلس ال ـنــواب ومـجـلــس الـ ــوزراء.
ف ـفــي ك ــا ال ـحــال ـتــن ك ــان املـقـصــود
بهذا التعطيل هــو التيار الوطني
ّ
الحر ومعه حزب الله .هما الطرفان
املـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــودان ب ـ ـهـ ــذا الـ ـ ـك ـ ــام ال ـ ــذي
يستند إليه للقول بأن لبنان مقبل

على انهيار اقتصادي.
ويـ ـق ــف إل ـ ــى ج ــان ــب ش ـق ـي ــر بـعــض
ممثلي الهيئات .هم في غالبيتهم
من املستوزرين الذين يعتقدون أن
وجــودهــم ضمن الهيئات يجعلهم
مـ ــرش ـ ـحـ ــن حـ ـكـ ـم ــا لـ ـ ـ ــدى امل ـ ــراج ـ ــع
السياسية والطائفية التي ينتمون
ّ
إل ـي ـهــا .ج ــل م ــا ه ــو م ـط ـلــوب منهم
اتـ ـب ــاع امل ــوق ــف ال ـس ـيــاســي لشقير
الذي يحمل كلمة السر «الحريرية»
ب ـس ـبــب ع ــاق ـت ــه ال ــوطـ ـي ــدة بـمــديــر
مكتب الرئيس سعد الحريري ،نادر
ال ـح ــري ــري .شـقـيــر ي ـس ـت ـمـ ّـد ن ـفــوذه
م ــن عــاق ـتــه بـ ـن ــادر ،وهـ ــي ل ــم تكن
شخصية فقط ،بل كانت سياسية
يغلب عليها طــابــع الـبــزنــس .نــادر
الـحــريــري هــو عــراب وصــول شقير
إل ــى رئ ــاس ــة غ ــرف ــة ال ـت ـج ــارة ،وهــو
امل ــاي ـس ـت ــرو ال ـ ــذي ي ــدي ــر مـجـمــوعــة
حريرية من الزعماء ّاملحليني ومن
رج ــال األعـمــال املسخرين لتظهير
موقف سياسي واحد.
وتـ ـح ــت عـ ـن ــاوي ــن ال ـت ـع ـط ـي ــل ،ك ــان
شقير يـعـ ّـبــر عــن مــواقــف سياسية
مشتركة مع رئيس مجلس النواب
نبيه ّ
بري .األمر كان واضحًا تمامًا،
ف ـع ـل ــى مـ ـ ــدى اشـ ـه ــر ال ـ ـ ـفـ ـ ــراغ ،ك ــان
االتـحــاد العمالي العام شريكًا في

غالبية مواقف الهيئات عن الفراغ
ال ــرئ ــاس ــي وع ـ ــن ت ـع ـط ـيــل مـجـلــس
ال ـ ـنـ ــواب .االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ـم ــال ــي لـيــس
س ــوى إحـ ــدى األدوات الـسـيــاسـيــة
املمسوكة مــن الــرئـيــس نبيه بـ ّـري،
ً
وه ــو ك ــان شــري ـكــا ف ــاع ــا ف ــي هــذه
«ال ـج ــوق ــة» ،ال ـتــي ك ــانــت تـسـتـخــدم
الفراغ الرئاسي في سبيل غاياتها
السياسية .في حزيران  2015كانت
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد شـ ــركـ ــاء فــي
«بيال» تحت عنوان «نداء  25تموز
 قـ ــرار ض ــد االنـ ـتـ ـح ــار» .الـتـسـمـيــةانتخاب رئيس للجمهورية نقطة بداية
(مروان طحطح)
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المهن ُ
الح ّرة :تفعيل أجهزة
الرقابة
ال تختلف مطالب نقابتي املحامني
وامل ـه ـن ــدس ــن ع ــن م ـطــالــب ال ـن ـقــابــات
ُ
ال ـع ـمــال ـيــة .امل ــرت ـج ــى ه ــو «اس ـت ـع ــادة
دور الدولة وهيبتها» .يقول ُم ّ
فوض
قـصــر ال ـعــدل فــي نـقــابــة املـحــامــن في
بـ ـ ـي ـ ــروت ،املـ ـح ــام ــي ن ــاض ــر ك ــاس ـب ــار
لـ»األخبار» بشكل صريح ،إن الرئاسة
الجديدة ُمطالبة بإعادة «هيبة دولة
وم ــؤس ـس ــات ـه ــا» ،وذلـ ـ ــك ع ـب ــر إرسـ ــاء
برأيه ،أول مطالب
القوانني الصارمةّ .
ن ـقــابــة امل ـح ــام ــن ي ـت ـمــثــل ب ــ»ال ـق ـضــاء
ُ
ّ
املستقل» وحمايته من التدخل من أي
جهة كانت من خالل بناء املؤسسات
وتفعيل دور أجهزة الرقابة واملجالس
ُ
الـتــأديـبـيــة مــن ديـ ــوان املـحــاسـبــة الــى
دائ ــرة التفتيش وغـيــرهـمــا .يختصر
كاسبار رؤيته حول «الدولة القوية»
ب ـق ــول ــه :فـلـنـلـتــزم ب ـمــا ي ـق ــول ال ـك ـتــاب
(النصوص الدستورية والقانونية).
تـفـعـيــل أج ـه ــزة ال ــرقــاب ــةُ ،ي ـع ـ ّـد مطلب
ُ
نقابة املهندسني أيضًا .يقول رئيس
النقابة خــالــد شـهــاب ل ــ»األخ ـبــار» إن
أول ــى خ ـط ــوات الــرقــابــة و»ال ـض ـبــط»،
ت ـك ـمــن ف ــي رفـ ــع جـ ـ ــودة ال ـت ـع ـل ـيــم فــي
ً
الـ ـج ــامـ ـع ــات أوال ،ومـ ـ ــن ثـ ـ ـ ّـم دراسـ ـ ــة
احـتـيــاجــات الـســوق وضـبــط عمليات
«الـ ـتـ ـف ــري ــخ الـ ـح ــاصـ ـل ــة مـ ــن دون أي
مـعــايـيــر تـحـفــظ م ـكــانــة امل ـه ــن ال ـحــرة
ومستواها» .برأيه ،هذا األمر يحتاج
الى «قانون حاسم» يحفظ للمهندس
حصانته ومكانته ُ
ويلزمه بمعايير
م ـع ـي ـنــة .م ـط ـ ّلــب ال ـن ـق ــاب ــة ف ــي الـعـهــد
الجديد ،يتمثل بانخراط املهندسني
ف ــي م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة ع ـلــى أس ــاس
علمي« ،بعيدًا عن األسس السلطوية
القائمة على توزيع املصالح واملنافع
ّ
تتعمد تجاهل
الفئوية» .برأيه ،الدولة
ذوي االخـ ـتـ ـص ــاص خ ــدم ــة لـطـبـيـعــة
حكمها الـقــائــم على النفعية ،مشيرًا
الى تجاهل الكثير من الخبرات التي
كــان باستطاعة املهندسني تقديمها
ً
في ملف النفايات مثال.

سياسة
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الشقق بنسبة %20
عدد
زيادة
االنعكاسات
أولى
ّ

أرباب العمل :االنتعاش تعززه حكومة توافقية
ُ
فرجت» على الهيئات«
االقتصادية أخيرًا بعدما
رفعت طوال المرحلة
الماضية مطلب انتخاب
رئيس للجمهورية .تأمل
الهيئات أن تبدأ بوادر
االنتعاش االقتصادي
بالظهور قريبًا ،على أن
تتعزز مع تشكيل حكومة
توافقية تعيد «الثقة»
إلى لبنان في الخارج وتعيد
معها االستثمار األجنبي،
وتحديدًا الخليجي
إيفا الشوفي
م ـنــذ أش ـه ــر ط ــوي ـل ــة ،تـنـتـظــر الـهـيـئــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة ال ـ ـتـ ــي س ـي ـتــم
التوصل فيها الــى اتـفــاق بــن األطــراف
السياسية ينهي عهد الـفــراغ« ،ويعيد
إحـ ـي ــاء ال ــوض ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي» .رفـعــت
ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات مـ ـطـ ـل ــب انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب رئـ ـي ــس
كشعار لها طــوال املرحلة
للجمهورية
ً
امل ــاضـ ـي ــة ،راب ـ ـطـ ــة األمـ ـ ــر ب ــاالق ـت ـص ــاد.
أمــس ،كانت هذه الهيئات أول املهللني
ب ــال ـع ـه ــد الـ ـج ــدي ــد «الـ ـ ـ ــذي س ـي ـك ــون لــه
بالتأكيد انعكاس إيجابي في املرحلة
املقبلة على الــواقــع االقـتـصــادي وعلى
الـقـطــاعــات اإلن ـتــاج ـيــة» ،وف ــق رئيسها
ُ
الــوزيــر السابق عدنان القصار .تجمع
الهيئات االقـتـصــاديــة على أن األم ــر ال
ّ
يتعلق بشكل مباشر بانتخاب رئيس
للجمهورية ،بــل فــي دالالت االنتخاب
ومــا يعنيه ذلــك مــن تفاهم بــن القوى

ال ـس ـي ــاس ـي ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة وال ـ ـق ـ ــدرة عـلــى
ال ــوص ــول ال ــى تـســويــة ت ـبــدأ بــانـتـخــاب
رئيس وتكمل على كل الصعد.
ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــاب ال ـ ـقـ ـ َـسـ ــم ،تـ ـ ـح ـ ـ ّـدث رئ ـي ــس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون عــن ض ــرورة
وضع خطة اقتصادية ،وهو ما تلقفته
الهيئات بحماسة.
تـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاؤل كـ ـبـ ـي ــر ع ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ــرت ع ـ ـنـ ــه ج ـم ـي ــع
ً
األطراف ،واعدة اللبنانيني بأن الوضع
االق ـت ـصــادي ان ـف ــرج ،لـكــن كـيــف يرتبط
انتخاب رئيس للجمهورية بانتعاش
ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي؟ م ــا ه ــي مـطــالــب
الهيئات في العهد الجديد؟ وهل بدأت
تظهر مؤشرات االنفراج؟
ي ـش ــرح رئ ـي ــس جـمـعـيــة ت ـج ــار ب ـيــروت
ن ـ ـقـ ــوال ش ـ ـمـ ــاس أن ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب رئ ـي ــس
للجمهورية فــي هــذا التوقيت تحديدًا
ستكون لــه انعكاسات إيجابية كبرى
عـلــى االق ـت ـصــاد ،إذ إن الـفـصــل األخـيــر
م ــن الـ ـع ــام ه ــو أهـ ــم ف ـصــل ف ــي ال ـ ــدورة
ّ
االقتصادية ،إذ يشكل وحده ما نسبته
بني  %35و %40من االستهالك السنوي
بسبب َ
عيدي امليالد ورأس السنة .برأي
شماس« ،سنرى ألول مرة منذ سنوات
انعطافة بــاتـجــاه النمو االقـتـصــادي».
لكن كيف؟
تنظر الهيئات االقتصادية الى الرابط
بني السياسة واالقتصاد من خالل عدد
مــن املـحــركــات الـتــي تــؤلــف االقـتـصــاد.
ّ
يشرح شماس أن «املحرك األســرع في
االق ـت ـص ـ ّـاد ال ـل ـب ـنــانــي ه ــو االس ـت ـهــاك
ّ
الذي يمثل  %80من الناتج  ،إال أن هذا
املـحــرك مكبوت منذ سـنــوات ألسباب
عـ ــدة؛ مـنـهــا ت ــراج ــع الـ ـق ــدرة الـشــرائـيــة
وت ـ ــردد ال ـن ــاس ف ــي شـ ــراء امل ـش ـتــريــات
الخاصة بالسلع املعمرة والكماليات
الـ ـت ــي تـ ـح ــرك الـ ـ ـ ـ ــدورة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
وبــالـتــالــي تـحـســن الــوضــع السياسي
سيلغي هــذا ال ـتــردد وسـيـحــرك عجلة
االس ـت ـه ــاك ال ـتــي س ـي ـكــون ل ـهــا تــأثـيــر
فـ ـ ـ ـ ــوري ع ـ ـلـ ــى االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد» .ت ـت ــرق ــب
الهيئات االقتصادية الـيــوم بحماسة

الـ ـخـ ـط ــوة امل ـك ـ ّـم ـل ــة الن ـتـ ـخ ــاب رئ ـي ــس،
واملتمثلة بتشكيل حـكــومــة توافقية.
ي ـقــول ش ـمــاس إن ــه «ف ــي ح ــال تشكلت
حـكــومــة ف ــي غ ـضــون الـشـهــر ال ـج ــاري،
س ـت ـكــون هـ ــذه إشـ ـ ــارة م ـه ـمــة نطلقها
للخارج ،وعندها يدخل املحرك الثاني
لالقتصاد فــي عملية االنتعاش وهو
االسـتـثـمــار ،وت ـحــدي ـدًا األجـنـبــي الــذي
ي ـح ـت ــاج ال ـ ــى وق ـ ــت أط ـ ـ ــول لـيـسـتـعـيــد
نشاطه».
أول ــى ب ــوادر «االنـتـعــاش» االقتصادي
امل ــرتـ ـب ــط بـ ــالـ ـ ّـوصـ ــول الـ ـ ــى ال ـت ـس ــوي ــة
الــرئــاس ـيــة ،تـمــثـلــت فــي ق ــرار «جمعية

شماس :سنرى ألول مرة
منذ سنوات انعطافة
باتجاه النمو االقتصادي

م ـن ـش ـئــي وت ـ ـجـ ــار األبـ ـنـ ـي ــة» بــال ـط ـلــب
م ــن ت ـج ــار ال ـب ـنــاء زي ـ ــادة ع ــدد الـشـقــق
ب ـن ـس ـب ــة  %20بـ ـس ــرع ــة «السـ ـتـ ـقـ ـب ــال
السوق بطريقة مستقرة وكي ال يكون
ه ـن ــاك ن ـق ــص ف ــي ال ـ ـعـ ــرض» ،وفـ ــق مــا
أع ـلــن رئ ـيــس الـجـمـعـيــة إي ـلــي صــومــا.
فمنذ أسـبــوع ،أي مــع إتـمــام التسوية،
ب ــدأ الـطـلــب عـلــى ق ـطــاع ال ـع ـق ــارات من
الخارج وتحديدًا من كندا وأوستراليا
وأوروبـ ـ ـ ـ ــا ،لــاس ـت ـف ـســار ع ــن ال ـع ــرض
امل ـ ــوج ـ ــود فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق ،ع ـل ــى مـ ــا ق ــال
صوما لـ»األخبار» ،ما استدعى القرار
األخير للجمعية الــذي اتخذته منذ 3
ً
أي ــام ،وال ــذي سـيـبــدأ تنفيذه ح ــاال ،إذ
إن «التجار لديهم تراخيص جاهزة»،
وبالتالي ال حاجة إلضاعة الوقت في
بيروقراطية اإلدارات.

هل هــذا يعني أننا مقبلون على فورة
ّ
عقارية جــديــدة؟ يقول صوما إن قــرارًا
ّ
آخـ ــر اتـ ـخ ــذ ف ــي الـجـمـعـيــة وهـ ــو «ع ــدم
رف ــع األس ـع ــار عـلــى امل ــدى الـقـصـيــر كي
نبقى على الطريق السليم ،ألن الجميع
اش ـ ـتـ ــرى األرض م ـن ــذ فـ ـت ــرة وس ـي ـب ــدأ
ب ــال ـب ـن ــاء ،ولـ ـك ــن م ــع ال ــوق ــت سـتــرتـفــع
أس ـع ــار األراضـ ـ ــي ،وبــال ـتــالــي سيرتفع
الـسـعــر» .فــي رأي صــومــا ،هـنــاك حاجة
لزيادة أعــداد الشقق ألنه في السنوات
السابقة للركود ،كان يتم بناء  25ألف
شـقــة سـنــويــا ،وخ ــال الـسـنــوات األرب ــع
املاضية تم تخفيض العدد الى  16ألف
شقة سنويًا ،وبالتالي «سنعيد العدد
الــى  25ألـفــا ،إنما بـتـ ّ
ـرو وبـهــدوء كــي ال
ّ
ت ـص ـبــح لــدي ـنــا ش ـقــق فـ ــارغـ ــة» .يـفــصــل
صوما توزيع الشقق بأن هناك  9آالف
شقة تباع سنويًا بتمويل من القروض
ال ـس ـك ـن ـي ــة 1500 ،شـ ـق ــة ل ـل ـم ـغ ـتــربــن،
 1500للمواطنني املـحـلـيــن ،وبالتالي
ّ
هـنــاك فقط  4آالف تبقى معلقة ضمن
االحتياطي.
م ـطــالــب ال ـه ـي ـئــات االق ـت ـص ــادي ــة ال ـيــوم
انتقلت من انتخاب رئيس الى اإلسراع
فــي تشكيل حكومة توافقية بالدرجة
األولى ،وفق ما يقول رئيس اتحاد غرف
ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة وال ــزراع ــة محمد
شقير ،مشددًا على أن يحصل التشكيل
خالل الشهر الجاريّ .أما املطلب الثاني
فهو «إعادة العالقات السليمة مع دول
الخليج ألنه ال يمكن للبلد أن ينتعش
اقتصاديًا وسياحيًا واستثماريًا من
دون دول الخليج الـتــي تشكل شريكًا
أســاسـيــا لـلـبـنــان» .كــذلــك ّ
يعبر شماس
ّ
ع ــن م ـط ـلــب أس ــاس ــي ي ـت ـمــثــل «ب ـع ــودة
النازحني السريعة الى ديارهم» ،مشيدًا
بـخـطــاب رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة .يضيف
شـمــاس الــى املـطــالــب «ض ــرورة السعي
لتحقيق الـشــراكــة بــن القطاعني العام
والـ ـخ ــاص إلع ـ ــادة ال ـن ـمــو االق ـت ـصــادي
الذي من املتوقع أن ال ينخفض عن %5
في السنة املقبلة».

هيئات ال هيئة واحدة
كـ ــانـ ــت م ـ ــن ب ـ ـنـ ــات أفـ ـ ـك ـ ــار ش ـق ـي ــر،
وه ـ ــو أعـ ـل ــن أنـ ـه ــا ت ــأت ــي «ف ـ ــي ظــل
ع ــدم انـتـخــاب رئـيــس الجمهورية،
وتعطيل املؤسسات الدستورية وال
سيما مجلس النواب والحكومة».
ولـ ـ ــم يـ ـك ــن تـ ـح ــال ــف الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات مــع
ه ـي ـئ ــات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ذات تـمـثـيــل
سـيــاســي يقتصر عـلــى ه ــذا األم ــر،
ف ـع ـن ــدم ــا ق ـ ـ ـ ّـرر بـ ـ ــري أن ي ـس ـت ــدرج
ال ـت ـيــار إل ــى عـقــد جـلـســة للمجلس
النيابي ،كــانــت الهيئات هــيّ التي
قــامــت بـجــولــة سياسية ت ـحــذر من

إدراج لبنان على الالئحة السوداء
ملـنـظـمــة ال ـت ـعــاون االق ـت ـص ــادي ،ثم
أكملت مهمتها فــي اتـجــاه قــروض
البنك الــدولــي الـتــي يجب إبرامها
ف ــي امل ـج ـل ــس ال ـن ـي ــاب ــي ق ـب ــل ف ــوات
األوان والتي كان يفترض أن تليها
مبالغ كبيرة ستأتي إلــى لـبـنــان...
يومها شــارك التيار الوطني الحر
في الجلسة ثم توقف الحديث عن
األم ـ ــوال ال ـتــي سـتــأتــي إل ــى لـبـنــان.
ً
أصال أين هي هذه األموال اليوم؟
إذًا ،الـتـحــالــف الـسـيــاســي ،إنطالقًا
مــن الـهـيـئــات ضــد الـتـيــار الــوطـنــي
ّ
الحر ،كان واضحًا .شقير استخدم
نفوذه باسم غرفة التجارة وباسم
الهيئات ،واستعمل مــوازنــة غرفة
الـ ـتـ ـج ــارة مـ ــن أج ـ ــل رس ـ ــم ع ــاق ــات
واسعة مع مجموعة من اإلعالميني
ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى ت ـغ ـط ـيــة واس ـع ــة
تتيح له إيصال املوقف السياسي
بسهولة .وعمل أيضًا مع مجموعة
مـ ـ ـ ــن رج ـ ـ ـ ـ ـ ــال األعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــن أج ـ ــل
الحصول على دعم قطاعي واسع،
ّ
وهو في املقابل وزع عليهم الدعم
عـبــر م ــوازن ــة الـغــرفــة الـتــي يصرف
منها أكثر من  770مليون ليرة على
الــوفــود وامل ـعــارض ونفقات السفر
والتمثيل في الخارج ...أما اإلنفاق

االكبر ،فكان ملصلحة شركة ّ
مقربة
منه ومــن نــادر الحريري هــي التي
ن ـفــذت م ـش ــروع إعـ ــادة تــأهـيــل مقر
ال ـغ ــرف ــة ب ـك ـل ـفــة ك ـب ـي ــرة ب ـل ـغــت 7.2
م ــاي ــن دوالر ،وه ـ ــي الـ ـت ــي تـنـفــذ
ال ـ ـيـ ــوم م ـ ـشـ ــروع م ـق ــر الـ ـغ ــرف ــة فــي
جونية.
واألك ـ ـ ـث ـ ـ ــر دالل ـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى أن م ــوق ــف
ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات ت ـ ـت ـ ـجـ ــاذبـ ــه األط ـ ـ ـ ـ ــراف
السياسية ،هو أن الهيئات نفسها
أصدرت بيانًا في  30أيلول ،أي بعد
يـ ــوم واح ـ ــد ع ـلــى م ــوع ــد ت ـحـ ّـرك ـهــا،
ي ـت ـحـ ّـدث بـلـغــة ه ــادئ ــة ع ــن «فــرصــة
ت ــاري ـخ ـي ــة إلنـ ـت ــاج ال ـح ــل امل ـن ـشــود
قـبــل الـجـلـســة  46ال ـتــي ت ـق ــررت في
 31ت ـشــريــن األول امل ـق ـب ــل ...أثـبـتــت
التجارب أن لبنان محكوم بمنطق
التوافق بعيدًا من غلبة فريق على
آخر» .لم تذكر كلمة تعطيل مجلس
النواب في هذا البيان ،ولم يتطرق
املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــون إل ـ ــى لـ ـغ ــة ال ـت ـه ــوي ــل
امل ـع ـت ـمــدة ف ــي ال ـب ـيــانــات الـســابـقــة،
بــل ك ــان مـهــادنــا إل ــى بـعــد ال ـحــدود
إن ـس ـجــامــا م ــع امل ــوق ــف الـسـيــاســي
الحريري.
ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي كـ ــان ي ـل ـجــم مــوقــف
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ه ـ ــو رئـ ـيـ ـسـ ـه ــا الـ ــوزيـ ــر
الـ ـس ــاب ــق عـ ــدنـ ــان الـ ـقـ ـص ــار ،وذلـ ــك

الهيئات ليست جمعية مرخصة وليس لها هيكل تنظيمي ،بل هي عبارة عن ّ
ّ
يضم 16
تجمع
ً
عضوًا ممثال لهيئات أصحاب العمل في لبنان .الوزير السابق عدنان القصار يرأس الهيئات
التي ّ
تضم :ممثال عن كل من :غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ،غرفة
التجارة والصناعة والــزراعــة في طرابلس والشمال ،غرفة التجارة والصناعة والــزراعــة في
صيدا والجنوب ،غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع ،جمعية مصارف لبنان،
جمعية الصناعيني اللبنانيني ،جمعية تجار بيروت ،تجمع رجال األعمال في لبنان ،جمعية
شركات الضمان في لبنان ،نقابة مقاولي األشغال العامة والبناء ،نقابة أصحاب الفنادق،
املجلس الوطني لالقتصاديني اللبنانيني ،الندوة االقتصادية اللبنانية ،اللجنة الوطنية لغرفة
التجارة الدولية لبنان.

بــاع ـتــراف خـصــومــه ومــؤيــديــه بني
ممثلي الـهـيـئــات .الــرجــل كــان يرى
أن مـ ــواقـ ــف الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ال تـحـتـمــل
االنحراف السياسي ،بل إن التوازن
ض ــروري إلب ـقــاء قـ ّـوتـهــا ونـفــوذهــا.
ج ــرت م ـح ــاوالت ع ــدي ــدة لــانـقــاب
ع ـلــى ال ـق ـصــار ف ــي ال ـغ ـ ّـرف ــة ،إال أنــه
ّ
ت ـمــكــن م ــن تـعـطـيـلـهــا كــل ـهــا ،وب ــات
خ ـصــومــه مـتـمـسـكــن بــرغ ـب ـتــه في
االستراحة من الهيئات «في الوقت
امل ـ ـنـ ــاسـ ــب بـ ـع ــد ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب رئ ـي ــس
الـجـمـهــوريــة» .أم ــا شـقـيــر ،وف ــق ما
يـتـ ّ
ـردد ،فهو قــد ينال ترقية كبيرة
مـ ــن «رئ ـ ـيـ ــس غ ــرف ــة ب ـ ـيـ ــروت» إل ــى
«وزير».

أم ــا بــاقــي أع ـضــاء الـهـيـئــات ،الــذيــن
ات ـ ـص ـ ـلـ ــت ب ـ ـهـ ــم «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ،ف ـقــد
أب ـ ــدوا س ــروره ــم الن ـت ـخــاب رئـيــس
ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ،وب ـع ـض ـهــم رأى أن
املـ ـ ــواقـ ـ ــف الـ ـس ــابـ ـق ــة ج ـ ـ ـ ــاءت ب ـنــت
ســاع ـت ـهــا ،وم ــوق ــف ال ـي ــوم ه ــو ابــن
اليوم .بعضهم أشار الى أن ّانتخاب
رئيس للجمهورية لن يضخ الحياة
فــي الـنـشــاط االقـتـصــادي املتدهور
ب ـس ـبــب ال ـح ــرائ ــق اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ولــن
ي ـع ـي ــد ال ـ ـعـ ــاقـ ــات امل ـ ـتـ ــدهـ ــورة مــع
ال ـخ ـل ـيــج ،ل ـك ـنــه ن ـق ـطــة ب ــداي ــة .هــذا
املوقف يصدر عن الجهات نفسها
ّ
تسوق لالنهيار بسبب
التي كانت
الفراغ والتعطيل.
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ثقافة وناس

ميديا

 2016ميشال عون رئيسًا

«العرس الوطني الكبير»« :أكشن» تلفزيوني شغل اللبنانيين
أحمد محسن
ّ
ينجر إلى
كان هادئًا تمامًا وواثقًا ولم
اللعبة .حــاولــت الـكــامـيــرات ،بطبيعة
الـحــال ،أن تصطاد غضب «الجنرال
عون» أكثر من مرة .لكنه لم يصدر أي
انفعال ،مــن مقعده فــي الـبــرملــان ،إلى
جانب النائب آالن عــون .ليس هناك
أي شـ ــك ،أن ال ــذي ــن ح ــول ــوا ال ـبــرملــان
إلــى سـيــرك ،أمــس ،كــانــوا يعرفون أن
األم ـ ــور سـتـنـتـهــي ع ـلــى ه ــذا الـنـحــو.
يعني أن عون سينتخب في النهاية
رئـيـســاّ .فــات األوان على االع ـتــراض،
ولم يتبق إال لعبة استفزاز الجنرال،
وتــذك ـيــره بــأنــه ج ـن ــرال ،ول ــم يصبح
رئـ ـيـ ـس ــا ب ـ ـعـ ــد .والـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــرال ي ـغ ـضــب
وي ـ ـصـ ــرخ .ال نـ ـع ــرف ك ـي ــف س ـي ـكــون
عون الرئيس بعد ،لكننا نعرف عون
الجنرال .ونعرف أنه سريع الغضب.
ّ
ينجر إلــى اللعبة اإلعالمية
لكنه لــم
«الخسيسة» .فــي الــوقــت نفسه ،كان
ال ـج ـم ـه ــور امل ـت ـح ـم ــس ،ال ـ ـ ــذي فــاقــت
نـسـبــة مـتــابـعـتــه مـحـلـيــا ال ـتــوق ـعــات،

على طريقة تغطية مباريات
كرة القدم ،انتشر المراسلون مع
الجماهير خارج الملعب
أم ـ ــام ث ــاث ــة سـ ـيـ ـن ــاري ــوات .األول أن
يـغـضــب مـيـشــال ع ــون ،وت ـصــدر عنه
ان ـف ـع ــاالت ،ت ــدل عـلــى أن ــه ل ــم يـتـغـ ّـيــر.
السيناريو الثاني ،أن يغضب نواب
من كتلة عــون ،وتحدث «بلبلة» ،من
ً
شأنها أن تفسد االنـتـخــاب مباشرة
على الهواء ،بعدما فشلت في إفساده
ق ـب ــل ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى ن ـق ـط ــة ال ـص ـف ــر.
ّ
السيناريو الثالث ،كان امللل .أن يمل
الـجـمـهــور فــي الـنـهــايــة ،ويــأتــي عــون
بــا أي صـخــب .غير أن الــوقــائــع أتت
عـكــس كــل ذل ــك .لــم ينفد صـبــر عــون،
ول ـ ــم ي ـن ـف ـعــل ن ـ ـ ــواب ك ـت ـل ـت ــه ،واأله ـ ــم

بوليغان ـــ المكسيك

مــن ه ــذا ك ـلــه ،أن الـلـبـنــانـيــن تــابـعــوا
األم ـ ــر ح ـتــى آخ ــر ل ـح ـظــة .ل ـقــد كــانــوا
معنيني بــالـحــدث .والـطـعــن بشرعية
املـ ـجـ ـل ــس امل ـ ـمـ ــدد ل ـن ـف ـس ــه قـ ــد ي ـك ــون
شرعيًا من الناحية الدستورية ،لكن
بالنسبة إلى غالبية الجماهير ،فإن
ه ــذه الـنـقـطــة لـيـســت مـهـمــة .والــدلـيــل
أن أح ـ ـ ـ ـدًا لـ ــم يـ ـعـ ـت ــرض ،بــاس ـت ـث ـنــاء
«نــاشـطــن» .وعـلــى األرج ــح ،املجلس
ليس شرعيًا ،لكن الشعب ال يكترث
ً
لذلك ،ويعتبره ممثال عنه .وأمس ،لم
يشعر الشعب بامللل .كــانــت األجــواء
«ف ـك ــاه ـي ــة» ف ــي ن ـه ــاي ــة األم ـ ـ ــر ،وك ــان

واض ـحــا أن اللبنانيني يـحـ ّـبــون ذلــك
الشعور بوجود «دولــة» ومؤسسات
نحو طبيعي.
«تعمل ألجلهم» على ّ ٍ
ليس صحيحًا أنـهــم مــلــوا تمامًا ،أو
أنـهــم يبحثون عــن تــأشـيــرات دخــول
بالجملة إلــى كندا وإلــى أوستراليا.
لقد تابعوا الحفلة حتى النهاية.
أخ ـل ــت ال ـن ــاس الـ ـش ــوارع وأق ــام ــت في
تلفزيوناتها .املراسلون التلفزيونيون
هم املراسلون التلفزيونيون .وسامة
وش ـيــاكــة وأخ ـط ــاء نـحــويــة و«تـعـبــايــة
هـ ـ ــوا» .وامل ـص ـط ـلــح األخـ ـي ــر مصطلح
«ت ـل ـفــزيــونــي» م ـس ـت ـخــدم ف ــي أوسـ ــاط

اإلع ـ ــام امل ــرئ ــي .ع ـلــى طــري ـقــة تغطية
م ـبــاريــات ك ــرة ال ـقــدم الـكـبـيــرة ،انتشر
املراسلون مع الجماهير خارج امللعب،
بينما مدد «الوقت األصلي» للمباراة
أك ـثــر مــن م ــرة .لـقــد تـعــامــل املــراسـلــون
م ــع الـ ـح ــدث ك ـمــا ل ــو أنـ ــه مـ ـب ــاراة كــرة
قدم .وقد يكون هذا كافيًا ،بمعزل عن
أهـمـيــة ال ـحــدث مــن الـنــاحـيــة الــرمــزيــة.
ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،ي ـج ــب أن ال ن ـن ـســى أن
ّ
املجلس مدد لنفسه .لم يذكر أحد بذلك
أمــس ،لــم يشأ أحــد أن يفسد «العرس
الوطني الكبير»« .النوايا طيبة» .لكن
يـجــب الـتــذكـيــر :الـطــريــق إل ــى الجحيم

مرصوف بالنيات الحسنة .أو يمكننا
القول إن الطريق إلى بعبدا مرصوف
بــال ـحــركــات الـنـيــابـيــة الــرخ ـي ـصــة ،من
دون أن يـنـفــي ذل ــك أن ت ـلــك األالع ـيــب
ص ـن ـعــت «أك ـ ـشـ ــن» ت ـل ـفــزيــون ـيــا شـغــل
الناس .من هو الــذي ّ
دس ورقتني .من
حركة أمــل؟ أم متمرد على الحريري؟
رب ـمــا ي ـكــون م ــن الـ ـق ــوات؟ ل ـ َـم ال يـكــون
من حــزب الله؟ ال ،ال ،الحزب شمولي.
ال أحــد سيفعلها .الوزير ميشال املر؟
ظهر فيديو يتهمه بــذلــك ،لكنه ليس
إثباتًا كافيًا .القليل من «الساسبنس».
كل هذا عــادي .ولكن ما هي الذكورية
س ــوى ه ــذا ال ــذي شــاهــدنــاه فــي حفلة
التهريج أمس .ما هي الذكورية سوى
هـ ــؤالء ال ــذي ــن ك ـت ـبــوا م ـيــريــام كـلـيـنــك،
وجـ ـيـ ـلـ ـب ــرت زويـ ـ ـ ــن وس ـ ـتـ ــريـ ــدا ط ــوق
بـقـصــد إهــانــة الــرئ ـيــس مـيـشــال عــون.
إهانته بالقول إن الذين وضعوا هذه
األوراق يفضلون انتخاب نساء على
انـتـخــابــه .وال ــذي ــن فـعـلــوا ه ــذه الفعلة
النتنة بحق امل ــرأة ،أي بحق أمهاتهم
وزوجاتهم وشقيقاتهم ،وبقية النساء
اللبنانيات ،يـعــرفــون أن هــذا سيلقى
رواج ـ ــا ،وأنـ ــه س ـي ـكــون بــالـنـسـبــة إلــى
العامة طريفًا .وما هي وظيفة اإلعالم
ف ــي لـحـظــة ال ـح ــدث س ــوى أن يصحح
كــل ذل ــك ،وأن يــأخــذ النكتة الــذكــوريــة
ـان آخ ــر .لكن شيئًا مــن هــذا لم
إلــى مـكـ ٍ
ي ـح ــدث .ب ــدا األمـ ــر مـضـحـكــا ومــألــوفــا
ّ
ومر في زحمة السيرك الوطني الكبير
ن ـف ـس ــه .ش ـغ ــل «الـ ـجـ ـمـ ـه ــور» بـ ـح ــزورة
النائب «املهضوم» الــذي كتب ميريام
ك ـل ـي ـنــك .م ــن ه ــو هـ ــذا «ال ـف ـح ــل» ال ــذي
ي ـعــانــي م ــن م ـشــاكــل هــرمــون ـيــة ح ــادة
أدت ب ــهِ إل ــى انـتـخــاب مـيــريــام كلينك.
مــن ال ـض ــروري أن يـعــرف «الـفـحــل» أن
اللبنانيني سخروا منه حتى طقطقت
ع ـظــام ـهــم .ل ـقــد ص ـنــع ح ــدث ــا إعــام ـيــا
«تحت ال ـهــوى» ،وعلى طريقة األوالد
الصغار في «مدرسة املشاغبني» ،نجا
«فحل األمــة» بفعلتهِ ولــم يعرفه أحد.
لكنه يعرف نفسه.

اإلعالم الخليجي ال يهضم الجنرال
فيما ت ــزداد الـصــراعــات وال ـحــروب اسـتـعــارًا في
املنطقة ،وغرقت فيها دول الخليج بشكل كبير ،لم
تستحوذ انتخابات الرئاسة اللبنانية على ّ
حيز
الفت في تغطيات اإلعالم الخليجي .هذا اإلعالم
الــذي لــم ولــن يهضم فكرة مجيء ميشال عون
الى سدة الرئاسة األولى ،أقحم عملية االستحقاق
الـتــي حصلت أمــس بـمــدار «ح ــزب الـلــه» واألزم ــة
ال ـســوريــة املـشـتـعـلــة .بـقــي الـتـصــويــب عـلــى عــون
ّ
طفيفًا ،مقارنة بما لــف التغطية الخليجية من
استهداف مباشر للحزب وللقتال في سوريا.
قـنــاة «ال ـجــزيــرة» الـتــي وصـفــت ع ــون بــ«الــزعـيــم
امل ـس ـي ـحــي املـ ـخـ ـض ــرم» الـ ـ ــذي أتـ ــى «ب ــدع ــم مــن
خصومه الـقــدامــى» ،عنونت تغطيتها الخاصة
باالنتخابات الرئاسية بـ«لبنان ورئاسة عون»
في محاولة لفصل الخيارات اللبنانية عن عون.
اع ـت ـبــرت ال ـق ـنــاة الـقـطــريــة ّأن ال ـج ـن ــرال ،وأيـضــا
النائب سليمان فرنجية ينتميان الــى فــريــق 8
آذار ،وبالتالي هما موافقان على «قتال الحزب
الى جانب النظام السوري» ،فيما تعارض قوى
 14آذار ذلك بسبب «زعزعة عالقة لبنان بالدول
العربية» .إذًا رسمت القناة القطرية إطــارًا يدور
في مدارها السياسي قوامه «حزب الله» والنظام
السوري ،وعالقة هذا املدار بالدول العربية .عدا

ذل ــك ،رك ــزت «ال ـجــزيــرة» على مــا سمته تسوية
النائب سعد الحريري مع عون من خالل «إبرام
ات ـف ــاق» ي ـهــدف ال ــى «تـحـيـيــد لـبـنــان ع ــن األزم ــة
السورية» مع تشكيك املحطة بتنفيذ هذا االتفاق.
التركيز على الحزب والقتال في سوريا قطريًا،
قابلته تغطية سعودية من قبل قناة «العربية»
حاولت إهانة الجنرال وأبلسته وتظهير الصفات
السلبية لــه .قبيل نـهــار االنـتـخــاب بـيــوم واحــد،
ُ
نشر مقال مهني على موقع املحطة اإللكتروني،
بتوقيع كمال قبيسي (لندن) ،وبعنوان «حليف
حــزب الله وابــن بياع الحليب قد يصبح رئيسًا
للبنان»! حاول املقال املذكور الدخول في سيرة
ً
ع ــون ومـهـنــة والـ ــده ،م ـحــاوال مـعــايــرتــه بأصوله
ال ـط ـب ـق ـيــة املـ ـت ــواضـ ـع ــة! ال ش ــك ف ــي ّأن ال ـق ـنــاة
الـسـعــوديــة لــم تــوفــق فــي ذل ــك ،بــل ظـ ّـهــرت نفسًا
انتقاميًا بعيدًا كل البعد عن املهنية واألخالقية.
عــدا ذلــك ،صوبت «العربية» على عمر الجنرال
وبكونه أكبر الرؤساء اللبنانيني سنًا ،ووصفته
ب ــ«املــزاجــي والـعـصـبــي» ،وال سيما فــي تعامله
مع الصحافة .كما ركــزت على االنتقادات التي
طاولته ،وال سيما في قضية «توريث صهره».
ق ـن ــاة  bbcل ــم ت ـكــن ب ـع ـيــدة ع ــن هـ ــذه األجـ ـ ــواء.
ب ــدوره ــا ،ربـطــت االسـتـحـقــاق الــرئــاســي بامللف

الـســوري ،لكنها لم تلق بالثقل نفسه كما فعل
اإلع ـ ــام الـخـلـيـجــي ،ب ــل ركـ ــزت ع ـلــى م ــا سمته
ّ
«التيار السني» الذي يعارض عون ويؤاخذه على
«تصريحاته املؤيدة لسوريا» ويتهمه بـ«العمالة
إليران» وتنفيذ «أجندة حزب الله».
صحيفة «ال ـشــرق األوس ــط» الـسـعــوديــة لــم تول
أهمية لعملية االنتخاب ،ولم تجد في التصويب
على «ح ــزب الـلــه» وع ــون ســوى بــإجــراء مقابلة
مع املستشار السابق لحزب «القوات» اللبنانية
توفيق الهندي .وضعت الصحيفة هذه املقابلة
ً
ضمن العناوين الرئيسية ،وظهرت رجــا ربما
ليس لــه هــذه الحيثية املهمة ليكون رأي ــه مؤثرًا
س ــوى أن ــه م ـع ــارض ل ـع ــون ول ـل ـحــزب ع ـلــى حـ ّـد
ســواء .في هذه املقابلة التي عنونت «مستشار
سابق لجعجع :حزب الله يريد دولة لبنانية على
مقاسه ويسيطر عليها» ،رأى الهندي (املتهم
ســابـقــا بالعمالة إلســرائ ـيــل)ّ ،أن انـتـخــاب عــون
«استكمال لتحويل لبنان من سلطة حــزب الله
بــاألمــر الــواقــع الــى سلطة الـحــزب بــاألمــر الــواقــع
وال ــدسـ ـت ــور» .إذًا ،ل ــم ت ـجــد «الـ ـش ــرق األوسـ ــط»
صوتًا متماشيًا مع سياستها ومناهضًا لعون
ّ
ليتصدر الكالم
وللحزب ســوى توفيق الهندي
عــن هــذا االستحقاق وال يصح فــي هــذا املجال

س ــوى ال ـقــول ب ــأن الـلـجــوء ال ــى ذل ــك لـيــس ســوى
دليل على إفالس سياسي وحتى مهني تعيشه
الصحيفة السعودية.
فــي مـقــابــل ه ــذه ال ــذب ــذب ــات الـسـلـبـيــة ال ـتــي بثها
ً
اإلعـ ـ ـ ــام ال ـخ ـل ـي ـجــي م ـ ـحـ ــاوال ت ـن ـف ـيــذ أج ـن ــدت ــه
السياسية من ورائها ،كانت قناة «امليادين» التي
وضعت ثقلها في تغطية االستحقاق الرئاسي.
#ل ـب ـن ــان_ان ـت ـص ــار_ال ــرئ ــاس ــة ك ــان ع ـن ــوان هــذه
التغطية والهاشتاغ الذي ّ
تصدر يسار الشاشة،
وأيضًا كان الوسم على تويتر الذي قادته املحطة
لصبغ هذه التغطية ،وتلقف تفاعل ّ
املغردين/ات.
اعتبرت قناة «الواقع كما هو» ّأن مجرد حصر
الترشح اليوم بعون وفرنجية سيكون «تقدمًا
ملحور املقاومة» رغم الخالف بني الرجلني .منذ
ّ
ساعات الصباح األولى أمس ،جندت «امليادين»
طاقمها امليداني وفــي االستديو ملواكبة عملية
االنـ ـتـ ـخ ــاب ،وف ـت ـح ــت م ــروح ــة ن ـق ــاش ــات ـه ــا مــع
مراسليها في دول العواصم الفاعلة من موسكو
الى دمشق ،مرورًا بطهران وواشنطن وفلسطني.
بالطبعّ ،
صب انتخاب عون رئيسًا للجمهورية
فــي مصلحة القناة وخطها السياسي الــذي لم
تخفه يومًا.
زينب...
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التوافق السياسي انسحب على الشاشات!
في ظل التوافق السياسي،
وبالتالي عجز القنوات
عن جلب جمهور عبر
االستقطاب السياسي
والمذهبي ،كما كان يحصل
سابقًا ،خاضت المحطات
منافسة حامية لجذب
المشاهدين ،من خالل
الغرافيكس واستضافة
شخصيات تحظى بشعبية
على الشاشة ،ونشر تطورات
العملية االنتخابية عبر
مواقعها اإللكترونية
زينب حاوي

امل ـح ـت ـف ــي بـ ــوصـ ــول عـ ـ ــون الـ ـ ــى سـ ـ ّـدة
الرئاسة.
ف ــي س ــاع ــات ال ـص ـب ــاح األول ـ ـ ــى ،ب ــدأت
القنوات املحلية بإعداد ّ
عدتها ملواكبة
الـحــدث .تـ ّ
ـدرجــت  mtvفــي عنونة هذه
الـتـغـطـيــة م ــن «االث ـن ــن األب ـي ــض» الــى
ّ
تصدرت
«عــون رئيسًا» ،ومــا بينهما
ّ
يسار شاشتها األرزة اللبنانية مذيلة
بعبارة «نحو الجمهورية» mtv .التي
ّ
تبنت حديثًا خطابًا تهدويًا وداعمًا
ّ
مليشال ع ــون ،رك ــزت فــي هــذه املواكبة
عـلــى دور لـبـنــان وأه ـم ـيــة «اس ـت ـعــادة
دور املؤسسات الدستورية» ،وأهمية
هذه اللحظة بكونها حاسمة ومانعة
لـ«عودة الفراغ» الرئاسي .في املقابل،
ّ
تصدر  lbciعنوان «رجعت الرئاسة»،
وسجلت ع ــودة للمراسلة املخضرمة
غ ـي ـتــا ق ـي ــام ــة ب ـع ــد غ ـي ــاب ن ـس ـبــي عــن
الشاشة.
في ظل حالة التوافق السياسي التي
ان ـس ـح ـب ــت عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــاشـ ــات ،وع ـج ــز

ال ـق ـن ــوات بــال ـتــالــي ع ــن ج ـلــب جـمـهــور
عبر االستقطاب السياسي واملذهبي،
كما كان يحصل سابقًا ،خاضت هذه
امل ـح ـط ــات م ـنــاف ـســة ع ـل ــى اس ـت ـق ـطــاب
الـجـمـهــور ملـتــابـعــة ال ـحــدث الــرئــاســي،
عـ ـب ــر ت ـف ـن ـن ـه ــا ف ـ ــي جـ ــذبـ ــه م ـ ــن خ ــال

وقع مراسل lbci
يزبك وهبي في فخ
تطييف حارة حريك
الغرافيكس .هــذا مــا فعلته «الجديد»
الـتــي حــولــت االسـتــديــو ال ــى مــا يشبه
قاعة «السفراء» في القصر الرئاسي،
وأيـضــا عبر جلب شخصيات تحظى
بشعبية على الشاشة ،ودعوة أصحاب
الهواتف املحمولة الــى متابعة النقل
املباشر وآخر التطورات عبر مواقعها

اإللكترونية .أمــا «املؤسسة اللبنانية
لــإرســال» ،فقد ارتــأت تمييز نفسها ـ
قبل بــدء الجلسة ـ عبر دمــغ شاشتها
بـ ـع ـ ّـداد ي ـح ـصــي عـ ــدد الـ ـن ــواب الــذيــن
يـصـلــون تـبــاعــا ال ــى املـجـلــس النيابي
لغاية اكتمال النصاب .أما «الجديد»
وب ـغ ـيــة اس ـت ـق ـطــاب م ـتــاب ـعــن/ات لها
أكـ ـث ــر عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــاشـ ــة ،فـ ـق ــد ت ـعــام ـلــت
م ــع ال ـح ــدث الــرئــاســي عـلــى أن ــه أشـبــه
بـ«بليلة رأس الـسـنــة» .ه ـكــذا ،بعثت
برسائل األخبار العاجلة عبر الهواتف
الذكية ،لتحث املشاهدين على املتابعة
ّ
ضمن شعار «خلي عينك ع الجديد»
الذي طبع هذه الشاشة سابقًا وقطفت
م ــن خ ــال ــه امل ـح ـطــة ج ـم ـهــورًا واس ـع ــا،
لتعود وتـتـصــدر الـقـنــاة ـ ـ بعد عملية
االن ـت ـخــاب ـ ـ ص ــورة ل ـعــون عـلــى يسار
الشاشة مرفقة بعبارة «سيد القصر».
 otvصــاحـبــة ال ـشــأن امل ـبــاشــر ،طغى
على تغطيتها النفس النوستالجي.
سـ ـ ـ ــردت أحـ ـ ــداثـ ـ ــا كـ ـثـ ـي ــرة وأض ـي ـف ــت

مـ ـن ــذ أس ـ ـبـ ــوعـ ــن تـ ـق ــريـ ـب ــا ،واإلعـ ـ ـ ــام
اللبناني غارق في مواكبة االستحقاق
الــرئــاســي ،عبر تعديل بعض برامجه
أو تكريس برمجته الثابتة للحديث
عن الحدث املرتقب .النتيجة املعروفة
سلفًا وعدم تخلل الجلسة أي مفاجآت،
أم ـ ٌـر شكل نقطة ضعف بالنسبة إلى
الـ ـقـ ـن ــوات امل ـح ـل ـيــة الـ ـت ــي خ ــرج ــت مــن
ت ـخـنــدق ـهــا ال ـس ـيــاســي امل ـع ـت ــاد ،ال ــذي
جلب الخراب والفتنة على هذه البالد.
ه ـ ـكـ ــذا ،وقـ ـع ــت ال ــوس ــائ ــل اإلع ــام ـي ــة
ف ــي ح ــال ــة م ــن ال ــرك ــود وال ـت ـك ــرار منذ
الـســاعــات األول ــى مــن نـهــار االنتخاب.
لم تجد هــذه القنوات املتنافسة حيزًا
سـيــاسـيــا أو انـعـطــافــات الف ـتــة لتكون
بخطابها مـتـمــايــزة عــن الـبـقـيــة .ومــع
اإلجـمــاع الطوعي أو ب ــ«اإلك ــراه» على
ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال ،ت ـ ـكـ ــررت األسـ ـئـ ـل ــة وزواي ـ ــا
التغطية التي انحصرت بني االستديو
والـ ـضـ ـي ــوف امل ـح ـل ـل ــن ،وبـ ــن امل ـي ــدان
وس ــاح ــات وجـ ــود ال ـج ـم ـهــور الـعــونــي

شـ ـخـ ـصـ ـي ــات ل ـ ـهـ ــا ع ـ ــاق ـ ــة مـ ـب ــاش ــرة
بــذكــرى  13تـشــريــن األول  1990ومــا
قـبـلـهــا ومـ ــا ب ـع ــده ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
تـ ـع ـ ّـم ــد الـ ـقـ ـن ــاة إع ـ ـ ـ ــادة م ـص ـط ـل ـحــات
سادت في ذلك الزمن كتسمية القصر
الــرئــاســي بــ«قـصــر الـشـعــب» ،أو عبر
تأكيد كل املحتفني/ات في الساحات
الـبــرتـقــالـيــة املـخـتـلـفــة ،وال سـيـمــا من
ّالجيل الــذي عايش تلك الفترة ،على
أنهم ينتظرون هــذه اللحظة منذ 26
عــامــا .فــي ه ــذه الـتـغـطـيــة ال ـتــي بــدأت
منذ أسبوع تقريبًا ،كان التركيز على
مـنــاطــق ثـقــل «الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر»
من كفرذبيان (البلدة املركزية للتيار)
أو ال ـح ــدث ال ـتــي تـمـثــل «ب ـل ــدة األل ــف
شهيد» ،أو حتى حارة حريك مسقط
رأس الجنرال التي ّ
حج إليها اإلعالم
الـلـبـنــانــي ،ووقـ ــع م ــراس ــل  lbciيــزبــك
وهبي في فخ تطييفها بعدما اعتبر
ّ
أن ه ــذه املـنـطـقــة تـقــع ضـمــن املـنــاطــق
"الشيعية".
ع ـلــى امل ـق ـلــب اآلخ ـ ــر ،املـ ـع ــارض رب ـمــا،
ّ
لكن ،بسالسة الفـتــة ،اعتبرت  nbnأن
الجلسة ستكون «مــواجـهــة بالسالح
األب ـيــض» .واملـقـصــود هنا بـ ــ«األوراق
الـبـيــض» ،فيما تـنــاوب ن ــواب «حــركــة
أمل» على الظهور على هذه الشاشة،
كما فعلت «املستقبل» ،لكن مع فارق
أن ال ـش ــاش ــة الـ ــزرقـ ــاء ظ ـ ّـه ــرت مــوقــف
سـعــد ال ـحــريــري «ال ـتــاري ـخــي» .هـكــذا،
ُوص ـ ــف بـ ــ«رج ــل الـ ــدولـ ــة» و«امل ـن ـق ــذ»
للبلد ،فيما أفردت  nbnمساحة لنواب
الـحــركــة الــذيــن اعـتـبــروا أن مــا حصل
ي ـقــع ض ـمــن «ت ـس ــوي ــة» عــامل ـيــة طبقت
على لبنان بطريقة «غـيــر واضـحــة».
«امل ـن ــار» املـحـجــوبــة عــن ق ـمـ ّـري «نــايــل
ســات» و«عــرب ســات» ،لم تكن بعيدة
عــن أج ــواء التغطية امل ـبــاشــرة ،ودعــم
ع ــون لـلــوصــول ال ــى س ــدة الـحـكــم ،في
اعـتـبــار أن ــه أنـهــى أط ــول مــرحـلــة فــراغ
ّ
ليتسيد
في تاريخ لبنان ،وعاد أيضًا
القصر بعدما «حـمــاه» في عــام 1990
وخرج منه «مجبرًا» وقتها.

إعالم «الخواجات» :فاز حليف حزب الله وإيران
نادين كنعان
ب ـعــد جـلـســة ان ـت ـخــاب طــوي ـلــة وغـيــر
مسبوقة ،وانتظار دام ألكثر من 26
عــامــا ،صــار ميشال عــون الرئيس الـ
 13لـلـجـمـهــوريــة الـلـبـنــانـيــة ،منهيًا
ف ــراغ ــا م ـس ـت ـم ـرًا م ـن ــذ ّأي ـ ـ ــار (م ــاي ــو)
 .2014ع ـي ــون ال ـل ـب ـنــان ـيــن وال ـعــالــم
ّ
تسمرت أمام الشاشات أمس ملراقبة
التفاصيل اإلستثنائية للتصويت
ف ــي مـجـلــس الـ ـن ـ ّـواب ،فـيـمــا تـحـ ّـولــت
مواقع التواصل اإلجتماعي كالعادة
إلـ ـ ـ ــى س ـ ــاح ـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ي ـ ـضـ ــع ف ـي ـهــا
املــواطـنــون تعليقاتهم وانتقاداتهم
وسخريتهم ونكاتهم ...خالل الفترة
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،واكـ ـ ـ ــب اإلع ـ ـ ـ ــام ال ـغ ــرب ــي
ال ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـورات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ،خ ـصــوصــا
بـعــد تبني سـعــد ال ـحــريــري ترشيح
الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــرال فـ ـ ــي  20ت ـ ـشـ ــريـ ــن ّ
األول
(أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر) املـ ـ ــاضـ ـ ــي .حـ ــاملـ ــا أق ـس ــم
ال ـع ـم ــاد ع ـ ــون ال ـي ـم ــن وان ـت ـق ــل إل ــى
ّ
املقر الرئاسي ،خرجت علينا امليديا
األجنبية بقراءتها للحدث .تحالف
مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ـ ــون م ـ ــع ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه هــو
ال ـع ـن ـصــر األسـ ــاسـ ــي ال ـ ــذي ارت ـك ــزت
إليه مقاالت أبرز الصحف األميركية
والبريطانية والفرنسية.
م ــراس ــل ال ـ ـ «غ ــاردي ــان» الـبــريـطــانـيــة
ف ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروت ،م ـ ـ ــارت ـ ـ ــن ش ـ ــول ـ ــوف،
ّ
اسـ ـتـ ـه ــل مـ ـق ــال ــه ب ـ ـ ــأن ن ـ ـ ـ ـ ّـواب ل ـب ـنــان

انتخبوا «حليفًا قويًا إلي ــران» ،بعد
ف ــراغ استمر ألكـثــر مــن سنتني «هو
ام ـ ـتـ ــداد ل ـ ـصـ ــراع أكـ ـب ــر بـ ــن ط ـه ــران
والـ ـ ــريـ ـ ــاض» .وأرج ـ ـعـ ــت الـصـحـيـفــة
«تأييد
الفضل في وصــول عون إلى ّ
سعد الحريري الزعيم الذي تفضله
ّ
وتغير موازين القوى
السعودية له،
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط ل ـصــالــح إي ــران
وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا» .ولـ ـ ــم تـ ـن ــس ال ـت ــذك ـي ــر
ب ـم ـع ــارض ــة ال ـ ــري ـ ــاض س ــاب ـق ــا ل ـهــذا
ال ـخ ـي ــار« ،خ ــوف ــا م ــن ت ـعــزيــز تــأثـيــر
إيـ ـ ــران ف ــي ل ـب ـن ــان» ،ك ـمــا ل ـف ـتــت إلــى
ّ
أن ع ــون ب ـقــي م ـنــاه ـضــا ل ـ ـ «ال ـن ـظــام
ّ
ال ـس ــوري ،قـبــل أن يـغــيــر مــوقـفــه بعد
عـ ــودتـ ــه إل ـ ــى ل ـب ـن ــان فـ ــي  ،2005ثــم
ّ
مصوبًا آماله
يحظى بمظلة إيرانية،
ً
نحو أعلى سلطة في البالد ،ومبدال
خ ـط ــاب ــه ل ـي ـنــاســب ط ـ ـهـ ــران» .أمـ ــا الـ ـ
«إندبندنت» ،فاستندت إلى توقعات
ّ
«م ـح ـل ـلــن» يـ ـش ــددون ع ـلــى أن عــون
«حـلـيــف ح ــزب ال ـلــه الـشـيـعــي» أنجز
ات ـفــاقــا مــع ال ـحــريــري ،يــوصــل ّ
األول
إلى رئاسة الجمهورية ،والثاني إلى
رئ ــاس ــة الـحـكــومــة األول ـ ــى .وأشـ ــارت
ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق إلـ ــى ال ـص ـعــوبــات
التي «مــن املـ ّ
ـرجــح أن تواجه تشكيل
الحكومة».
لم ّ
تغرد «هيئة اإلذاعــة البريطانية»
ّ
خارج سرب زميلتيها ،إذ ركزت على
أن ال ـج ـنــرال مــدعــوم مــن «ح ــزب الله

الـشـيـعــي صــاحــب الـ ـق ـ ّـوة ال ـك ـب ـيــرة»،
ووقـ ـ ـ ــف إل ـ ـ ــى ج ــانـ ـب ــهّ ف ـ ــي م ـس ــان ــدة
الــرئ ـيــس ال ـس ــوري ب ــش ــار ّ األسـ ــد في
«محاربة املعارضني السنة» ،مذكرة
ّ
في الوقت نفسه بــأن ذلــك يأتي بعد
«معارضته الطويلة للنظام السوري
على مدى سنوات».
أميركيًاّ ،
تميزت «نيويورك تايمز»
ب ــامل ـس ــاح ــة الـ ــوافـ ــرة الـ ـت ــي أف ــردت ـه ــا
لـ ـلـ ـح ــدث الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،مـ ـتـ ـن ــاول ــة كــل
م ـ ـجـ ــريـ ــات الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ب ــال ـت ـف ـص ـي ــل.

ّ
تفوقت «ليبراسيون»
على غيرها في المفردات
المذهبية
ّ
واع ـت ـبــرت أن إنـتـخــاب مـيـشــال عــون
هـ ــو «ان ـ ـت ـ ـصـ ــار ص ـغ ـي ــر إلي ـ ـ ـ ــران فــي
الشرق األوســط ،في سياق معاركها
مــع السعودية الـتــي دعـمــت بطريقة
غ ـي ــر م ـب ــاش ــرة س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــة».
فـ ــي مـ ـق ــال ــه ،اسـ ـتـ ـص ــرح ثــانــاس ـيــس
كامبانيساس املحلل السياسي رامز
داغر الذي يدير ّ
مدونة «مالحظات».
استبعد داغــر أي «تغيير ملموس»
في العهد ّالجديد ،بينما رأى املؤرخ
ّ
إلياس مهنا من «جامعة بــراون» أن
إت ـم ــام اإلس ـت ـح ـقــاق الــرئــاســي جــرى

ّ
م ــن دون ت ــدخ ــل م ـبــاشــر م ــن إيـ ــران
وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،امل ـن ـش ـغ ـل ـتــن حــال ـيــا
بسوريا واليمن.
الــربــط الوثيق بــن عــون وحــزب الله
ان ـت ـه ـج ـت ــه ب ـ ــدوره ـ ــا الـ ـ ـ ـ «واش ـن ـط ــن
ب ــوس ــت»« :أن ـهــى ال ـبــرملــان اللبناني
ً
فـ ــراغـ ــا رئ ــاسـ ـي ــا طـ ــويـ ــا بــان ـت ـخــاب
جـ ـ ـن ـ ــرال سـ ــابـ ــق م ـ ــدع ـ ــوم م ـ ــن ح ــزب
ال ـلــه ،مــا يــزيــد نـفــوذ ه ــذه امليليشيا
امل ــدع ــوم ــة مـ ــن إيـ ـ ـ ــران ع ـل ــى شـ ــؤون
البالد» .وتساءلت الصحيفة ّ
عما إذا
ّ
سيتمكن مــن إدارة حياة
ك ــان ع ــون
سياسية «تــرزح تحت تأثير العبني
أســاس ـيــن ف ــي امل ـن ـط ـقــة :الـسـعــوديــة
وإيران».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ل ـف ـتــت ّ «سـ ـ ــي .أن .أن»
ّ
إل ــى أن ع ــون هــو مــرشــح ح ــزب الـلــه،
مستعرضة تأييد الحريري له أخيرًا
وأب ـ ــرز ّم ـجــريــات جـلـســة اإلن ـت ـخــاب،
أك ــدت أن ــه سـيـكــون أمــامــه جـمـلــة من
امللفات ،على رأسها «تشكيل حكومة
جديدة ّ
تحرك العجلة االقتصادية»،
ً
فضال عن «مواجهة قضايا إقليمية
ودولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا إعـ ـ ـ ـ ــادة ت ــرت ـي ّــب
عالقات لبنان مع الخليج ،والتدخل
ال ـع ـس ـكــري ال ــواس ــع ل ـح ــزب ال ـل ــه في
الحرب السورية».
فـ ــي ف ــرن ـس ــا ح ـي ــث ق ـض ــى عـ ـ ــون 15
ع ــام ــا ف ــي امل ـن ـف ــى ،ل ــم ي ـك ــن تـعــاطــي
ال ـص ـحــف الــرئ ـي ـس ـيــة م ــع امل ــوض ــوع

مختلفًا ،إال ّأن «ليبراسيون» ّ
تفوقت
على غيرها في مفرداتها الطائفية.
ّ
بنظر الصحيفة ،خلف كل التكتالت
السياسية الطائفية في لبنان نجد
َ
َ
أساسي ْي ،هما« :السعودية
العب ْي
الـسـنـيــة ،وإيـ ــران الـشـيـعـيــة» .العـبــان
أوص ــا بــرأيـهــا مـيـشــال ع ــون «ال ــذي
يـ ـسـ ـيـ ـط ــر عـ ـلـ ـي ــه حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ّـ ــه» إلـ ــى
ال ــرئ ــاس ــة ،واص ـف ــة ف ــوزه ب ــأن ــه «ف ــوز
ل ـل ـم ـع ـس ـك ــر املـ ـ ــدعـ ـ ــوم م ـ ــن إي ـ ـ ـ ـ ــران».
مستعينة بآراء صحافيني لبنانيني،
ّ
لفتت «ليبراسيون» إلى أن لبنان «لم
يعد أولوية للسعودية».
ضـ ـم ــن األجـ ـ ـ ـ ـ ــواء نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،أخـ ـب ــرت
ّ
«ل ــوم ــون ــد» ق ـ ّـراء ه ــا أن ع ــون حليف
ح ــزب الـلــه «عـصـبــي ج ـدًا ويـمـكــن أن
يـتـخــذ قـ ـ ــرارات م ـج ـنــونــة» ،مـتـطــرقــة
ّ
إلى احتمال أن يؤلف سعد الحريري
ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـل ــة .ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
«وكالة الصحافة الفرنسية» ،ذهبت
الـ ـ ـ «إكـ ـسـ ـب ــرس» ب ـع ـي ـدًا ف ــي مـقــالـهــا
فــي الـحــديــث عــن شخصية الرئيس
اللبناني الجديد «الوصولي» .هنا،
تعتمد الصحيفة على فيديو منتشر
على اإلنـتــرنــت لعون يقول فيه قبل
ّ
فترة إن املجلس النيابي الحالي غير
ّ
النتخاب رئيس الجمهورية.
مؤهل
ّ
ً
وت ــابـ ـع ــت إنـ ـ ــه ك ـ ــان «مـ ـن ــاض ــا ضــد
ّ
يتقرب من
النظام الـســوري ،قبل أن
ّ
ويبدل مواقفه».
حليفه حزب الله
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علي أحمد الديري *
«أعشق الرومي كما ابن عربي
كنت فــي دمــشــق لــيــوم ونــصــف!! كــل أيــام
دمشق تعيشني بالقرب منه ومــن طوق
ياسمينه كأنني أعيش ذلك الزمن».
خولة مطر« ،سوق الجنة (شذرات من السيرة)»
مـ ــا ال ـ ـفـ ــرق بـ ــن الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ال ـ ـتـ ــي قـ ــامـ ــت بـهــا
البحرينية خولة مطر لسوريا ،واستحقت
ع ـل ـي ـه ــا جـ ــائـ ــزة أمـ ـ ــن عـ ـ ــام األمـ ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة
للشجاعة* ،والــزيــارة الـتــي قــام بها  4نــواب
بحرينيني لسوريا في 2012؟
ل ـقــد ذه ـب ــت م ـطــر ال ـت ــي ت ـش ـغــل ن ــائ ــب وكـيــل
األمـ ـ ــن الـ ـع ــام ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة إل ـ ــى س ــوري ــا
ملعرفة أوضاع الناس املتضررة ّ
جراء الحرب
القاصمة ،الـتــي تنهش أوص ــال ســوريــا منذ
سـتــة أع ــوام ،ونـقــل ه ــذه األوض ــاع إل ــى األمــم
امل ـت ـح ــدة ل ـت ـقــديــم املـ ـس ــاع ــدات ال ــازم ــة لـهــم،
ّ
والـتـقــت بالفصائل املـســلـحــة لتبحث معهم
ّ
عن حل يمكن أن يأتي بالسالم إلى سوريا.
ذهبت رسولة حرب ،لتبشر بالسالم ،بعدما
ق ـضــت س ـن ــوات م ــن ع ـمــرهــا م ــراس ـل ــة ح ــرب.
ً
ل ــم ي ـكــن األمـ ــر س ـه ــا ،ف ـقــد دخ ـلــت م ـطــر إلــى
مناطق محاصرة وخطرة ال تسيطر عليها
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة ،لـ ـه ــذا ه ــي اس ـت ـحـقــت
جــائــزة الشجاعة ،ولــم تكن هــي املــرة األولــى
التي تغطي فيها مطر أوضاع مناطق خطرة
ّ
تشهد حــروبــا وح ـصــارات ،فقد غطت قبلها
الـ ـح ــرب ال ـع ــراق ـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة وح ـ ــرب الـيـمــن
الجنوبي والحرب األهلية في لبنان والحرب
اإلسرائيلية عليه في  2006وحرب البوسنة.
أم ــا ال ـن ــواب األرب ـع ــة (عـ ــادل املـ ـع ــاودة وعـبــد
الـ ـحـ ـلـ ـي ــم مـ ـ ـ ــراد وح ـ ـمـ ــد امل ـ ـه ـ ـنـ ــدي وف ـي ـص ــل
الـغــريــر) ،فقد زاروا ســوريــا فــي  2012ضمن
جمعية
حملة «تجهيز غازي» التي أطلقتها
ً
«األص ــال ــة» الـسـلـفـيــة ،وح ـ ـ ّـددت ل ـهــا وظـيـفــة
واح ـ ـ ــدة ه ــي ت ـج ـه ـيــز امل ـق ــات ـل ــن ل ـل ـم ـشــاركــة
ف ــي امل ـع ــارك ب ـســوريــا .وف ــي ت ـغــريــداتــه الـتــي
ّ
نـشــرهــا عـقــب لـقــائـهــم بـفـصــائــل مـســلـحــة من
جماعتي «صقور الشام» و»لواء أبو داوود»
املـتـشــددتــن ،عـ ّـبــر عبد الحليم م ــراد حينها

متفاخرًا بالقول« :تعمدنا الدخول بأنفسنا
ل ـتــوص ـيــل م ـس ــاع ــدات أه ــل ال ـب ـحــريــن بــالـيــد
لتجهيز املـجــاهــديــن مــن إخــوانـنــا بالجيش
الـ ـح ــر» ،ك ـمــا ن ـشــر هـ ــؤالء ـ ـ ـ ب ـن ـشــوة ك ـب ـيــرة ـ
صورهم ومقاطع الفيديو مع (الغزاة) آنذاك.
وأع ـ ـلـ ــن ع ـض ــو «األصـ ـ ــالـ ـ ــة» ال ـش ـي ــخ فـيـصــل
ال ـغــريــر إن «ت ـع ــداد املـقــاتـلــن ال ــذي ــن تكفلت
الحملة بتجهيزهم على مــدى أربـعــة أشهر
ً
بلغ  1640مـقــاتــا» .كما تفاخر فــي تصريح
آخ ـ ــر  28أغ ـس ـط ــس /آب  ،2012ب ـ ــأن «ه ــذه
األم ــوال حققت انتصارات عظيمة في أرض

قال أحد النواب
من مخيم رمضاني :من
أجل اإلسالم ال سوريا

ال ـشــام ،أسـقـطــت ال ـطــائــرات وأم ــورًا كـثـيــرة ال
نستطيع أن نفصح عنها» .
لقد غامرت خولة مطر بالذهاب إلى مناطق
الـ ـخـ ـط ــر ،كـ ــي ت ـب ـح ــث عـ ــن ط ــري ــق ي ـم ـك ــن أن
يفتح أفقًا للسالم ،وينهي الـحــرب الدموية
الـتــي فتكت بــالـجـمـيــع ،ويـحـمــي ســوريــا من
ال ـه ــاك وال ــدم ــار الـ ــذي آل ــت إل ـي ــه ،والـشـعــب
مــن الـضـيــاع والـ ــزوال وال ـت ـشــرد ،فيما ذهــب
النواب األربعة ليؤججوا الحرب ويشعلوا
ال ــدم ــار وال ـق ـتــل وال ـتــدم ـيــر ،ول ـي ــزاي ــدوا على
الخراب والتوحش ،ويوغلوا في حرق البالد
بالطائفية والكراهية واألحـقــاد التاريخية.
لقد ذهبت مطر بقلب يحترق على اإلنسان،
وذهــب أولـئــك ليحرقوا اإلنـســان ،ذهـبــت من
أجــل خــاص ســوريــا ،وذه ــب ه ــؤالء الـنــواب
من أجــل التضحية بسوريا ،التضحية بها

بــاســم «الـتــوحـيــد ال ـخــالــص» ،وبــاســم «أهــل
السنة والـجـمــاعــة» ،وبــاســم «ثـغــر اإلس ــام»،
وهــو مــا أوج ــزه الـنــائــب امل ـعــاودة فــي مخيم
رمـ ـض ــان ــي راوي ـ ـ ـ ــا ت ـج ــرب ـت ــه مـ ــع «ال ـج ـي ــش
الـحــر»« :أقــول لكل مسلم ...مــن أجــل اإلســام
ال سوريا» ،فسوريا ليست سوى ثغر ،ومن
أجل الثغر ،فلتحترق كل سوريا.
ذهـبــت مطر بتربيتها الـتــي لخصتها أمها
يومًا ما في وصية مكثفة «اذهبي وساعدي
اآلخـ ــريـ ــن» وذهـ ـ ــب أولـ ـئ ــك ال ـ ـنـ ــواب بـتــربـيــة
ن ـص ــوص ال ـتــوحــش ال ـغ ــارق ــة ف ــي ال ـكــراه ـيــة
والتكفير والقتل والتحريض.
ت ـقــول مـطــر إن ـهــا كــانــت ت ـقــوم بــواجـبـهــا في
سوريا ،وإنها لم تتوقع جائزة (الشجاعة)
على واجب تقوم به .يفتخر كل البحرينيون
الـيــوم بخولة مطر ،ويرفعون رأسـهــم عاليًا
بها ،يفخرون بزيارتها لسوريا والتقائها
ّ
ب ــالـ ـس ــوري ــن وح ـ ـتـ ــى الـ ـفـ ـص ــائ ــل امل ـس ــل ـح ــة
منها ،ويضيفون ذلك إلى سجل إنجازاتها
املشرفة ،ويتمنون لو يقرأون تجربتها تلك
كما قــرأوا لها يوميات الحرب اإلسرائيلية
ع ـلــى ل ـب ـنــان ف ــي  2006ف ــي صـحـيـفــة الــوقــت
البحرينية.
لكن مــاذا عن النواب األربعة اليوم؟ إنهم ال
يمتلكون (الشجاعة) ليتحدثوا عن واجبهم
ال ــذي كــانــوا يـقــومــون بــه ه ـنــاك ،ألن ــه واجــب
ل ـيــس يـمـنـحـهــم س ــوى ج ــائ ــزة الـ ـع ــار ،إنـهــم
يـغـمـغـمــون ال ـحــديــث ع ــن زيــارت ـهــم املخجلة
تـلــك ،وعــن مــا قــامــوا بــه هـنــاك مــع الفصائل
ّ
املسلحة املتشددة من «أمــور ال يستطيعون
أن ي ـف ـص ـحــوا ع ـن ـه ــا» ،إن ـه ــم اآلن ،يـخـفــون
أم ــر تـجـهـيــزهــم ل ـل ـغــزاة وضـخـهــم لألسلحة
واألم ـ ـ ــوال ل ـح ــرق الـ ـب ــاد ،إن ــه ت ــاري ــخ أس ــود
ـات إرهــابـهــم وطائفيتهم،
يـضــاف إلــى سـجـ ُ
ويكفي أنــه بعدما فضح إرهــابـهــم ،مسحوا
كل تلك التغريدات والصور من حساباتهم،
ولــو اسـتـطــاعــوا ملحوها مــن ذاك ــرة التاريخ
بالكامل ،لكن التاريخ ال ينسى ،وال الناس.
نحن نفخر بخولة مـطــر ،ولـهــم أن يخجلوا
من عارهم أبدًا.
*كاتب بحريني

ٌ
ّ
فصل جديد من الحرب السورية على التوقيت الشتوي
عزام العالف *
يعيش أكـثــر مــن  80فــي املـئــة مــن الـســوريــن
تـحــت خــط الـفـقــر ،ونـحــو  14مـلـيــون ســوري
يحتاجون إلــى مـســاعــدات إنسانية للبقاء،
وذلــك وفق ما أظهرته دراســة لألمم املتحدة
منذ مــا يـقــارب الستة أشـهــر ،حــول حصيلة
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات ال ـ ـخ ـ ـمـ ــس ل ـ ـل ـ ـحـ ــرب ال ـ ـسـ ــوريـ ــة،
أع ـ ّـدت ـه ــا لـجـنــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة االق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية.
وم ــع م ــرور خـمــس س ـنــوات ون ـصــف الـسـنــة،
لم يعد سيف الوقت قاطعًا لــدى السوريني،
تبدو األيام متشابهة في الحرب التي أصبح
م ـص ـيــرهــا ب ــن ال ــاع ـب ــن ال ــدول ـي ــن أم ـيــركــا
وروس ـي ــا ،وم ــن ي ــدور فــي فلكهما ،والـلــذيــن
يـ ـ ـح ـ ــددان م ــواعـ ـي ــد املـ ــؤت ـ ـمـ ــرات ،وم ــواق ـي ــت
التسويات واملعارك ،وحتى خطوط التماس
يرسمونها كيفما يشاؤون من دون اعتراض
من أحد.
وفي كل مرة بعد إهــدار وقت املجتمعني من
أجل سوريا مثل مؤتمر لوزان األخير ،ما زال
وقــت الـحــرب يقطع بالسوريني أشــواطــا من
دون أن يشعروا ،ويمكن القول إن نسبة الفقر
املرتفعة بعد سنوات الحرب الخمس ،يمكن
أن تتضاعف خالل وقت قصير من  80باملئة،
إل ــى أك ـثــر م ــن  90بــاملـئــة ح ــن تـحــل الــذكــرى
السادسة ،في حني أن املستفيدين من الحرب،
وهــم على األكثر  10في املئة من السوريني،
مــا زال ــوا يـسـتـفــزون «أخــوت ـهــم» ال ـف ـقــراء ،عن
طريق استمرارهم في ركوب اليخوت وزيارة
الـفـنــادق الـفــاخــرة داخ ــل ســوريــا وخــارجـهــا،
ويستمرون فــي قضاء وقتهم الطبيعي في
نهب السوريني اآلخرين ،تلك الفئة بالتعاون
م ـ ــع الـ ـجـ ـهـ ـت ــن املـ ـتـ ـح ــاربـ ـت ــن ف ـ ــي س ــوري ــا
«الــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة» ،تستمر ال ـحــرب من
أجل طمعهم الذي ال ينتهي ،في وقت يستمر
فـيــه ارت ـفــاع مــؤشــر الـفـقــر والـتـشــرد والـغــرق
باملوت للسوريني ،وتسويق فكرة «الغابة»

عبر تصاعد اإلج ــرام والـســرقــة والـنـهــب ،ما
يؤدي إلى اجتياح أفواج الفقر ملجتمع كامل،
فبحسب معايير األمم املتحدة تجاوز الفقر
في سوريا املعايير العاملية ،والذي يعتبر كل
إنسان يعيش على  1.9دوالر أو أقل باليوم!
تـحـ ّـذر معظم دول الـعــالــم مــن اآلث ــار املـ ّ
ـدمــرة
الـ ـت ــي ج ـ ّـرت ـه ــا وتـ ـج ـ ّـره ــا الـ ـح ــرب ال ـس ــوري ــة
خ ـصــوصــا ع ـلــى ال ـش ــرق األوس ـ ــط وأوروبـ ـ ــا،
م ـت ـنــاســن ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه أنـ ــه م ــع م ــرور
الوقت وتصاعد مؤشر الفقر ،سيؤدي ذلك
إلــى تعقيد املشكلة وازديـ ــاد العنف مــن كل
األطراف بحثًا عن لقمة العيش والخروج من
ّ
شبح الحرمان .ولعل األسوأ هو زيادة نفوذ
ال ـســارقــن ال ـن ــادري ــن عـلــى ح ـســاب األغـلـبـيــة
الصامتة الـتــي ال تستطيع االنـفـجــار سوى
على نفسها.
على ساعة الـســوريــن ،وفــي بــدايــة التوقيت
ال ـش ـتــوي ال ـقــاســي فــي كــل سـنــة مــن ال ـحــرب،
داخ ــل ســوريــا وخــارجـهــا ،يـبــدو أن الحديث
ال ـج ـ ّـدي عــن ق ــرار دول ــي إلي ـقــاف ال ـحــرب في
ســوريــا ،قــد تــأجــل عمليًا إل ــى أشـهــر طويلة
ّ
وتوجه
«كالعادة» ،إلى حني معرفة شخصية
الفائز من االنتخابات الرئاسية األميركية،
وهــل ستتحاور أميركا وروسـيــا أم ُ
سيقفل
ب ــاب ال ـحــوار بينهما ،ويـسـيــر قـطــار الـحــرب
العاملية الثالثة التي يحذر منها الكثير من

ال يخشى السوريون
إال من صعوبة تأمين
المحروقات للتدفئة

املحللني السياسيني؟! لــم تعد هناك أهمية
لــذلــك ل ــدى ال ـســوريــن فــي ه ــذا الـتــوقـيــت من
ال ـس ـنــة ب ـعــد أن ي ـم ـشــي ق ـط ــار أي ـ ــام ال ـش ـتــاء
الطويلة ،بأوجاع مئات اآلالف.
ت ـخ ـشــى األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة وامل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي
مـ ـ ــن أن تـ ـض ــاع ــف ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة مــن
إحصائيات العنف والفقر واللجوء وغيرها
مع اقـتــراب العام الـســادس للحرب ،في حني
ال ي ـخ ـشــى الـ ـس ــوري ــون سـ ــوى م ــن صـعــوبــة
ت ــأم ــن امل ـح ــروق ــات ل ـل ـتــدف ـئــة ،وم ــن ســاعــات
ال ـظــام ال ـتــي ال تنتهي بــانـتـظــار الـكـهــربــاء،
أو مــن الـتـشـ ّـرد فــي ال ـع ــراء ،فــي حــن يجلس
أقــل من  20في املئة من السوريني ،الذين لم
ّ
تتلطخ جيوبهم بالفقر ،يسرقون كــل شيء
ُي ـتــاح لـهــم ،وال يمكن ألح ــد اإلشـ ــارة لـهــم أو
التحدث عنهم ،البعض يسميهم بالفاسدين
والسارقني أو «الخونة» ،أو دواعش الداخل،
أو دواعــش املعارضة! في إشــارة إلــى تشابه
وح ـش ـيــة هـ ــذه ال ـف ـئــة وم ـس ــاوات ـه ــا بتنظيم
«داع ـ ــش» ،لـكــن ال ـخــوف يمنع مــن فضحهم،
فهم املتكلمون بــاســم الشعب الـســوري «من
الطرفني» ،وهم فقط من ال يشعرون بوجود
الـحــرب ،فالبيوت الفاحشة الـثــراء والفنادق
التي يجلسون فيها ،تمنع دخول برد الشتاء
الـ ـق ــارص إل ــى ع ـظــام ـهــم الــذه ـب ـيــة ،ف ــي حني
يموت أطفال سوريا من البرد ،ويقتل الفقراء
بعضهم من أجل لقمة العيش في غياب أدنى
مستوى للحياة الطبيعية ،ومن «الطبيعي»
أال ي ـس ـت ـط ـيــع أي مـ ــن الـ ـفـ ـق ــراء فـ ــي س ــوري ــا
الوقوف بوجه الخونة السارقني ،فاإلرهاب
الذي يمارس منهم يمنع التفكير ولو للحظة
ب ــأن يـشــار إلـيـهــم ،وتـلــك الـفـئــة حـتــى اإلع ــام
ً
الـعــاملــي ال يشير إلـيـهــا وال يعتبرها أصــا
سببًا من أسباب استمرار الحرب!
وف ـ ــي ك ــل ي ـ ــوم شـ ـت ــوي ي ـع ـيــش مـ ـئ ــات آالف
امل ـج ـ ّـم ــدي ــن ال ـس ــوري ــن ف ــي ث ــاج ــة املـجـتـمــع
الــدولــي ،إلــى حــن أن ّ
تقسم ال ــدول العظمى
قالب الحلوى السورية في ما بينهم ،ويرموا

(أ ف ب)

لـلـســوريــن ال ـف ـتــات مـنـهــا ،عـلــى م ـبــدأ الـقــول
املنسوب مللكة فرنسا مــاري أنطوايت « :إذا
الجاتو».
لم يكن هناك خبز للفقراء ..فليأكلوا
َ
مع كل ساعة تمر فيها الحرب ،ربما لم يبق
لـلـســوريــن حـتــى «ف ـت ــات ال ـجــاتــو» م ــن على
مــائــدة املجتمع ال ــدول ــي ،أو مــن عـلــى مــوائــد
من يتحكم بانحدار املجتمع الـســوري نحو
ه ــاوي ــة الـفـقــر وامل ـ ــوت ،ل ــم يـتـبــق الـكـثـيــر من
األش ـيــاء الـتــي مــن املـمـكــن أن يحصل عليها
ّ
الـســوريــون إل الشعور الــدائــم بالالستقرار،
ومـ ــا ي ـح ـصــل ح ــال ـي ــا ي ـش ـبــه م ـق ــول ــة األديـ ــب
وال ـشــاعــر ال ـك ـبـيــر ،ال ـس ــوري ال ــراح ــل محمد
امل ــاغ ــوط« :ل ـقــد أع ـطــونــا ال ـس ــاع ــات وأخـ ــذوا
الــزمــن..أعـطــونــا األحــذيــة وأخ ــذوا الـطــرقــات..
أعطونا األراجيح وأخــذوا األعـيــاد ..أعطونا
السماد الكيماوي وأخــذوا الربيع ..أعطونا
الجوامع والكنائس وأخذوا اإليمان ..أعطونا
الحراس واألقفال وأخذوا األمان».
على مــا يبدو بأنهم أعطونا الــوقــت الكافي
للفقر ،وأخذونا إلى حرب مجهولة النهاية.
* صحافي وكاتب سوري
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شعبوية رئيس الفيليبين دوترتي!
زياد منى

لقد غامرت خولة مطر بالذهاب إلى مناطق الخطر في سوريا (أ ف ب)

وزير التربية والنظام
التعليمي في لبنان
ألبر داغر *
ه ــذا أول ال ـغ ـي ــث .أع ـط ــت ان ـت ـخــابــات رئـيــس
الجمهورية لوزير التربية ذريعة إلقفال كل
امل ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيـمـيــة .وه ــو ان ـت ـظــر ع ــودة
ال ـس ـنــة ال ــدراس ـي ــة ب ـف ــارغ ال ـص ـبــر .ستعطيه
كما سابقاتها مجاالت لكي يصول ويجول،
ويمأل حياة اللبنانيني .أول التدخالت التي
ّ
مسجلة باسمه ،إيقاف الدروس
باتت ماركة
وخ ـفــض أي ــام ال ـتــدريــس بـحـجـ ّـة ال ـط ـقــس .لم
يـسـبــق أن كــانــت ال ـ ــدروس ت ـتــوقــف ُ
ويـسـجــن
الطالب في بيوتهم إذا ّ
ُ
تغير الطقس أو برد
ّ
أو أثلجت فــي األعــالــي .حــقــق سبقًا فــي عدد
أيام التعطيل الذي افتعله.
ث ــان ــي ت ــدخ ــات ــه ت ـت ـن ــاول امل ـن ــاه ــج .ع ـمــل ما
بوسعه للتشحيل منها وخفضها ،كأن لديه
ث ــأرًا قــديـمــا عـلـيـهــا .كــانــت م ـق ــررات الفلسفة
األك ـثــر اسـتـهــدافــا مــن قـبـلــه .لــديــه حـقــد على
الفلسفة وتدريسها .بهذا وذاك دخل الوزير
ّ
على حياة اللبنانيني واحتل حاضرهم.
وال ت ــزال
تـبـقــى ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة .كــانــت ّ
لــه فـيـهــا ص ــوالت وجـ ــوالتّ ،مــن ال ـتــدخــل في
أمـ ــور أكــادي ـم ـيــة ح ـيــث ال ـت ــدخ ــل مـ ـح ـ ّـرم ،إلــى
تقديم خدمات الهدف الوحيد منها اكتساب
والءات ،دون م ــراع ــاة مـعــايـيــر االسـتـحـقــاق
واألهـ ـلـ ـي ــة .وهـ ــو ي ـق ـيــم ال ــدن ـي ــا وال يـقـعــدهــا
لتوفير خــدمــات ،إذا كــانــت تــؤمــن لــه رصيدًا
ع ـنــد ط ــرف م ــا .وه ــل م ــن ح ــرم ــة ل ـش ــيء عند
صنف ّ
معي من السياسيني؟
ل ـك ـنــه ه ــو ن ـف ـســه ،رئ ـي ــس «م ـج ـلــس الـتـعـلـيــم
العالي» .وهو بهذه الصفة ّ
مخول أن يستكتب
ت ـق ــاري ــر ودراسـ ـ ـ ــات ع ــن م ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيــم
العالي ،وخصوصًا املؤسسات التي ّفرخت
بعد الحرب ،لتبيان مقدار األذى الذي تلحقه
بأجيال لبنان الجديدة وبنظامه التعليمي
املـتـمـ ّـيــز .لــم يشأ إزع ــاج املـقــاولــن فــي ميدان

التربية .لــم نسمع يومًا أن مؤسسة خاصة
ت ـعـ ّـرضــت مل ـســاء لــة بـسـبــب ت ــزوي ــر الـعــامــات
الذي هو القاعدة عندها .لم نسمع أن الدولة
ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي ،طبقت
نصًا تنظيميًا لضبط أداء مؤسسات التعليم
ال ـعــالــي ،كـمــا تـنــص عـلــى ذل ــك املـ ــواد ،56-54
من «قانون التعليم العالي» .تتعاون الدولة
ممثلة بالوزارة مع مقاولي التعليم العالي،
ـإرث مــن الجدية واالنضباط
على التفريط بـ ّ
في املناهج ،كما يبذر ابن عاق ميراثه.
حني ينظر اللبنانيون إلى تجربتهم الوطنية
منذ قــرن ونصف قــرن حتى اآلن ،ال يجدون
ش ـي ـئــا ُي ـع ـت ـ ّـد ب ــه غ ـي ــر ن ـظــام ـهــم الـتـعـلـيـمــي.
حاصرهم الكيان ونخبته الفاشلة ودأب على
تشتيتهم في أنحاء املعمورة .لكنه ترك لهم
ّ
حرية أن يتعلموا إذا استطاعوا في بلدهم.
وتـ ـع ـ ّـددت ن ـظــريــات الـتـنـمـيــة خ ــال الـعـقــديــن
ّ
األخيرين التي تركز على أهمية تأهيل رأس
املــال البشري كمصدر للنمو .وكــانــت األكثر
رواج ـ ـ ــا ب ـي ـن ـهــا ت ـل ــك ال ـت ــي ب ـل ــور مـفــاهـيـمـهــا
أمــارت ـيــا س ــن ( ،)Senتـحــت ع ـن ــوان التمكني
( .)capability enhancingوه ــي نـظــريــة تــرى
في تأهيل رأس املــال البشري شرطًا أول بل
وحيدًا للنمو ،وخصوصًا أن النمو يقوم في
جزء مهم منه على إنتاج خدمات ،تستند إلى
«أفكار» جديدة .نظرية التمكني هذه وغيرها
من نظريات النمو ،التي فرضت نفسها خالل
العقود األخـيــرة ،تفترض دورًا للدولة ،أكبر
وأهم مما كان عليه األمر في القرن العشرين.
أي ال تفترض انكفاء للدولة وانسحابًا من
قبلها من املسؤولية وتلهيًا بالخزعبالت.
أم ــا ح ــن ت ـت ـحـ ّـول امل ـم ــارس ــة الـحـكــومـيــة في
م ـج ــال ال ـتــرب ـيــة إل ــى إل ـه ــاء لـلـقــاعــة وتـفــريــخ
ُ
أران ـ ـ ــب ،ف ـن ـكــون ك ـمــا ل ــو ت ــرك ـن ــا ع ـلــى قــارعــة
الطريق.
* أستاذ جامعي

تثير تـصــريـحــات رئـيــس الفيليبني الجديد
موجة مــن التعجب لــدى كثير مــن املتابعني
لـلـمـشـهــد ال ـس ـيــاســي وال ـج ـيــوس ـيــاســي في
جـ ـن ــوب ش ــرق ــي آسـ ـي ــة ،واالسـ ـتـ ـهـ ـج ــان مــن
آخــريــن ذل ــك أن ــه يستعمل ألـفــاظــا غــايــة في
الفظاظة بحق من ال يعجبونه ،وفي مقدمتهم
الرئيس األميركي باراك أوباما ،الذي وصفه
بــأنــه «اب ــن قحبة» .ولــديــه تصريحات أخــرى
مماثلة عن االتـحــاد األوروب ــي وحلف الناتو
وغيرهما من املؤسسات الغربية ،مع أنه قال
أخيرًا إن وحيًا إلهيًا أبلغه بــأن الشتم ليس
من األمور املستحسنة!
ت ـص ــري ـح ـ ًـات رودريـ ـ ـ ــغ دوتـ ــرتـ ــي هـ ــذه تــأتــي
اس ـت ـك ـم ــاال ل ـح ـم ـل ـتــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة األخـ ـي ــرة،
إشكالية الـطــابــع واملـظـهــر ،حيث تــوعــد فيها
ب ـ ــإب ـ ــادة ال ـق ــائ ـم ــن ع ـل ــى ت ـ ـجـ ــارة امل ـ ـخـ ــدرات
وامل ــروج ــن ل ـهــا .طـبـعــا مــن غـيــر املـمـكــن ألي
عاقل قبول هكذا سياسة إذ إن الحكم الوحيد
بني املواطنني أنفسهم وبني املواطنني من جهة
والسلطتني التشريعية والتنفيذية يجب أن
يكون القانون .مؤكد أن ليست كل القوانني
مقبولة ،لكن عندها وجب توجيه الجهد نحو
وضــع قوانني تنصف الضعيف وتدافع عنه
أمام القوي ،والفقير ضد الغني ،وهكذا.
ال ــرئ ـي ــس دوتـ ــرتـ ــي ن ـف ــذ وع ـ ـ ــوده أو وع ـي ــده
االنـت ـخــابــي وبـ ــدأت ق ــوات الـسـلـطــة بمالحقة
تجارة املخدرات وقتلهم ميدانيًا حيث وصل
عدد الضحايا إلى املئات ،إن لم يكن اآلالف،
وف ــق وســائــط اإلعـ ــام أو الـتـضـلـيــل الغربية
االستعمارية.
ال ندري مدى تجذر سلطة تجارة املخدرات،
بمختلف أن ــواع ـه ــا ،ف ــي الـفـيـلـيـبــن وال عــدد
املدمنني عليها ،وال مدى نفوذها في مختلف
أج ـهــزة ال ــدول ــة ،وه ــو األم ــر املـتــوقــع حـيــث ال
تجارة غير شرعية من دون دعــم من أعلى
السلطات ،وإال فما سبب عــدم تمكن كثير
من الــدول التخلص من هــذه اآلفــة! التجارب
ال ـســاب ـقــة واالعـ ـت ــراف ــات وال ــوث ــائ ــق ال ـســريــة
امل ــرف ــوع عـنـهــا ال ـك ـت ـمــان ،أثـبـتــت أن وك ــاالت
استخبارات في الدول الغربية االستعمارية،
م ــن واش ـن ـط ــن إلـ ــى ب ــاري ــس ،م ـن ـخــرطــة في
تـجــارة امل ـخــدرات لتمويل حمالتها السرية
الالشرعية واإلجرامية.
كـمــا ال نـعــرف حـتــى طبيعة حملة الحكومة
الفيليبينية وإن ك ــان ثـمــة مـبــالـغــة فــي نقل
األخـبــار عنها إذ إن مصدرنا شبه الوحيد
هي وسائل التضليل الغربية ،والتي هي أبعد
ما تكون عن املوضوعية عندما يتعلق األمر
بـنـظــام غـيــر مـطـيــع لتكتل الـنــاتــو ال ـعــدوانــي.
فــدوتــرتــي أرف ــق حملته هــذه بـمـعــاداة للغرب
وق ـ ـ ــراره الـقـطـيـعــة م ــع س ـي ــاس ــات الـفـيـلـيـبــن
الـســابـقــة املـنـخــرطــة فــي سـيــاســات واشنطن
الـتــي عــدت فــي املــاضــي ال ــدول األق ــرب إليها،
تحافيًا ،أي طاعة لسيد البيت األبيض.
والـفـيـلـيـبــن ،كـغـيــرهــا مــن دول تـلــك املنطقة،
مهمة للغاية لواشنطن التي تـحــاول احتواء
الـ ـص ــن ،الـ ـق ــوة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة  -ال ـع ـسـكــريــة
املتنامية إلــى حد يقلق واشنطن .فــأي ثغرة
فــي ال ـح ــزام الـجـغــرافــي ال ــذي ت ـحــاول فرضه
ً
خصوصا بعد إعــداد ماليزيا
في أوراسـيــة،
نفسها للسير على خطى الفيليبني ،حول
التحالف الــروســي ـ ـ الصيني والقضاء على
«البريكس» ،سيعرض خططها ومؤامراتها
ألفدح األخطار ،رغم علمها بأن عهد القطب

الواحد انتهى منذ فترة.
يضاف إلــى مشكلة تضليل وسائط إعالم
«ال ـنــاتــو» أن مــا يسمى «اإلعـ ــام الـبــديــل» ال
ينقل صورة واضحة عما حدث ويجري في
تلك الدولة ،سوى ما يناسب العناوين الالفتة
األنظار ،التي تتحدث عن أعمال عنف ومقتل
محافظ هنا وضابط شرطة هناك ومــا إلى
ذل ــك .تـلــك أخ ـبــار مـهـمــة ،لكنها تـغـطــي على
الصورة العامة ملا ما يحدث في الفيليبني.
الحقيقة أن سياسات الرئيس الجديد ،منحته
حملته على عالم املخدرات في بالده شعبية
أوســع وأكثر بما ال يقاس مما حصل عليه
في االنتخابات الرئاسية التي جرت أخيرًا.
وسياساته ضد الــواليــات املتحدة األميركية
وتقاربه مع بكني وموسكو زادا من احتمال
ضمه إلى الئحة أميركية /ناتوية معروفة ،هي
الئحة االغـتـيــاالت ،التي جمعت أسـمــاء قــادة
دول منهم رئيس تشيلي سلفادور أليندي
وداغ همرشلد واملـهــدي بــن بــركــة وباتريس
لــومـمـبــا وه ــوغ ــو تـشــافـيــز وف ـي ــدل كــاسـتــرو
ومعمر القذافي.
الـ ـتـ ـه ــم ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ــوج ـه ـه ــا الـ ـغ ــرب
االس ـت ـع ـم ــاري ل ـلــرئ ـيــس دوت ــرت ــي ال عــاقــة
لها بحملته على تـجــارة امل ـخــدرات وعاملها،
وال بحقوق اإلن ـســان ومــا إلــى ذل ــك .الرئيس
دوتــرتــي ارتكب جريمة ال تغتفر إذ تحالف
مع الشيوعيني واالشتراكيني في بالده وطلب
املساعدة من روسية والـصــن ،واقـتــرح على
مـنـتـقــديــه ف ــي ح ـلــف ال ـنــاتــو واألم ـ ــم املـتـحــدة
واالتحاد األوروبــي وغيرهم حتى من القادة
الروحيني العامليني بالذهب إلى الجحيم!
يـضــاف إل ــى ذل ــك ارت ـكــابــه الخطيئة الكبرى
والقاتلة بطلبه من واشنطن إخالء قواعدها
العسكرية في البالد.
املشكلة التي تراها عني الغرب االستعماري
فــي الفيليبني هــي أن الــرئـيــس دوتــرتــي ّ
عي
كوادر شيوعية ويسارية في مجلس الوزراء
وأمــرهــم بــاإلشــراف على اإلص ــاح الــزراعــي
املــوجــه ضــد ك ـبــار امل ــاك واإلق ـط ــاع وإع ــادة
ت ــوزي ــع األراضـ ـ ــي ع ـلــى ال ـفــاحــن املـعــدمــن
ودعــوتــه لهم للمبادرة بإنجاز حمالت عمل
وتطوير اجتماعية ومساعدة الفقراء وحظر
املقاولة بــاأليــدي العاملة .بل إنــه تجاوز ذلك
وعـ ــن ال ـ ـكـ ــادرات ال ـش ـيــوع ـيــة واالش ـت ــراك ـي ــة
واليسارية في مواقع اإلشراف على سياسات
الـبــاد فــي مـجــاالت التعليم والـعـلــوم والبيئة
التي تتعرض لالستغالل والتدمير على يد
شركات التعدين الغربية .كما أنه أقــدم على
محاولة التصالح مــع التنظيمات العسكرية
املحلية ومنها الحزب الشيوعي الفيليبيني
والحركات اإلسالمية املسلحة هناك.
ه ــذه هــي األمـ ــور ال ـتــي تـقـلــق واش ـن ـطــن ومــن
يــدور فــي فلكها االسـتـعـمــاري ،ومــا األخبار
املتواترة عن إخفاق محاولة انقالب أميركية
الصنع على دوترتي سوى البداية.
إذا نـظــر املـ ــرء إل ــى ت ــاري ــخ عــاقــة الفيليبني
بواشنطن فال يعثر فيها سوى على مجازر
األخيرة بحق البالد حيث وصل عدد ضحايا
ال ـع ــدوان األم ـيــركــي عليها فــي نـهــايــة الـقــرن
الـتــاســع عـشــر ومـطـلــع ال ـقــرن الـعـشــريــن إلــى
نحو مليون من البشر.
هذه بعض الحقائق عن حكم الرئيس دوترتي
التي وجب تذكرها فيما لو حصل انقالب في
الفيليبني أو اغتيل الرئيس أو انطلقت «ثورة
برتقالية» أخــرى يقال إن امللياردير املجري
سورس يعد لها.
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سوريا

الحدث لــم يحمل يــوم أمــس أي تغيير كبير فــي خريطة
السيطرة بعد الهجوم الكبير لمجموعات «جيش الفتح»
وحلفائها غرب حلب .التقاط الجيش السوري المبادرة في
بعض نقاط االشتباك ساعدت في تخفيف ّ
حدة اندفاعة
المسلحين ،لكن هؤالء ما زالوا حتى اآلن يملكون القدرة
على الـهـجــوم وال ـصــورة فــي المنطقة تحتاج أليــام
لتتضح أكثر

الجيش يضبط جبهة غرب حلب:

اندفاعة المسلحين
مستمرة
مع نجاح الجيش الـســوري وحلفائه
فــي صــد انــدفــاعــة مجموعات «جيش
ال ـف ـتــح» عـلــى مــدخــل حـلــب الـجـنــوبــي
ال ـغــربــي ،ش ـهــدت ت ـلــك الـجـبـهــة ثـبــاتــا
فــي خ ـطــوط الـسـيـطــرة رغ ــم اسـتـمــرار
االش ـت ـب ــاك ــات ض ـمــن ضــاح ـيــة األ ّس ــد
وم ـ ـن ـ ـيـ ــان .وم ـ ـ ــن امل ـ ــرج ـ ــح أن ي ـك ــث ــف
ال ـج ـيــش ج ـه ــوده الس ـت ـع ــادة الـنـقــاط
الـ ــواق ـ ـعـ ــة ضـ ـم ــن األحـ ـ ـي ـ ــاء ال ـس ـك ـن ـيــة
قـ ـب ــل تـ ـع ــزي ــز املـ ـسـ ـلـ ـح ــن ل ـن ـق ــاط ـه ــم
داخ ـل ـهــا ،وه ــو مــا قــد يـصـ ّـعــب عملية

سيطر الجيش
على تل كردي المجاور لدوما
في الغوطة
اس ـت ــرج ــاع ـه ــا ع ـل ــى ن ـح ــو ي ـش ــاب ــه مــا
جــرى في مشروع  ،1070عقب معارك
الراموسة والكليات.
وفــي ضــوء اسـتـمــرار تعليق موسكو
لـغــاراتـهــا الـجــويــة ف ــوق مــديـنــة حلب،
أوض ـ ـ ــح وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ــروس ــي
سـ ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ـ ــروف أمـ ـ ـ ــس ،أن بـ ــاده
ت ـ ــرى أن ج ـم ـيــع ال ـف ـص ــائ ــل املـسـلـحــة
ف ــي أح ـي ــاء حـلــب ال ـشــرق ـيــة ،أصبحت
أه ــداف ــا م ـشــروعــة ل ـل ـقــوات الــروس ـيــة،

بـ ـع ــد إصـ ـ ــرارهـ ـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
«جبهة النصرة»ّ ،
منوهًا خالل مؤتمر
صحافي مشترك مع نظيره القبرصي
يوانس كاسولديس ،إلــى أن «تعليق
طـلـعــات ال ـطــائــرات الـجــويــة الــروسـيــة
وال ـس ــوري ــة مل ــدة ت ـق ــارب األس ـبــوعــن،
ي ـع ـ ّـد كــاف ـيــا لـلـفـصــل ب ــن اإلرهــاب ـيــن
ّ
واملـعـتــدلــن» .وذك ــر بـتـقــديــرات الــدول
ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة لـ ـ ـع ـ ــدد ع ـ ـنـ ــاصـ ــر «ج ـب ـه ــة
ال ـن ـصــرة» فــي أح ـيــاء حـلــب الـشــرقـيــة،
ب ــأن ــه «ال ي ـت ـج ــاوز م ـئ ـتــي م ـق ــات ــل أو
ث ـ ــاث م ـ ـئـ ــة» ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن وس ــائ ــل
اإلعـ ـ ــام ال ـغــرب ـيــة أص ـب ـحــت ت ـق ــول إن
«ال ـن ـصــرة ه ــي ال ـتــي ت ـقــود الـهـجـمــات
ان ـطــاقــا م ــن تـلــك األحـ ـي ــاء» .ورأى أن
«بقية املسلحني املوجودين في حلب
الشرقية ،املــوجــوديــن ب ــإرادة أو بغير
إرادة ،متواطئون في جرائم النصرة».
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،دان ـ ــت مــوسـكــو
استهداف األحياء السكنية واملدنيني
في مدينة حلب ،بقذائف تحمل مواد
كيميائية .وأوضحت املتحدثة باسم
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،
أن «اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام اإلره ـ ــاب ـ ـي ـ ــن مل ـ ــواد
كيميائية سامة ضــد املــدنـيــن ،حدث
مسبقًا ...ففي  2013استعمل مسلحون
مـ ـ ــواد م ـش ــاب ـه ــة ف ــي ق ـص ــف ال ـغــوطــة

رأى الفروف أن المسلحين في أحياء حلب الشرقية متواطئون مع «النصرة» (األناضول)

الشرقية ،وكذلك في خان العسل غرب
حلب ،كذلك حصل ذلــك في مــارع عام
 ،2015وح ــي ص ــاح ال ــدي ــن ف ــي حلب
عام  .»2016ولفتت إلى أن بالدها ترى
أن مــن واجبها «تذكير مــن يعتبرون

أنفسهم أصحاب تأثير على فصائل
ّ
املعارضة املسلحة» ،بتنفيذ وعودهم
بفضلها عــن «داع ــش» و«جـبـهــة فتح
الشام» والتنظيمات املشابهة.
وب ـ ــدوره ـ ــا ،ق ــال ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة

ال ـ ـسـ ــوريـ ــة فـ ــي رس ــالـ ـت ــن إلـ ـ ــى األمـ ــم
امل ـت ـحــدة ومـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي ،إن
«ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة امل ـس ـل ـحــة
بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك م ـ ــا يـ ـ ـ ــروق لـ ـل ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وح ـل ـف ــائ ـه ــا أن

اليمن

إحاطة ولد الشيخ لمجلس األمن :محاولة للتوازن
للمرة األولــى منذ توليه منصبه األممي،
حــاول إسماعيل ولد الشيخ إقامة بعض
الــت ــوازن فــي مـقــاربـتــه ل ـت ـطــورات األزم ــة
اليمنية ،إذ ّ
لمجلس
إحاطته
ـال
ـ
خ
ل
حم
ّ
األمن الطرفين مسؤولية عرقلة الحل ،وال
سيما في ضوء تفاقم المعاناة اإلنسانية
صنعاء ــ علي جاحز
عـ ـ ـ ــادت الـ ـتـ ـح ــرك ــات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
والسياسية لتنشط بــاتـجــاه البحث
ع ـ ــن ح ـ ـلـ ــول ل ـ ــأزم ـ ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة ال ـت ــي
وصـ ـ ـل ـ ــت نـ ـت ــائـ ـجـ ـه ــا إلـ ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى
الـ ـك ــارث ــة اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة .ه ـ ــذه ال ـك ــارث ــة
بـ ــرزت ف ــي امل ـجــاعــة ال ـت ــي تـفـشــت في
اآلونة األخيرة في املناطق الساحلية
وال ـت ــي ق ــد ت ـصــل إل ــى ك ــل ال ـي ـمــن ،في
حال استمرار األزمــة االقتصادية مع
انقطاع الرواتب على موظفي القطاع
العام.
وللمرة األولــى ،وزع املبعوث الدولي
إسماعيل ولد الشيخ ،االتهامات على
األطراف اليمنية ،إذ اتهم في إحاطته
مل ـج ـلــس األم ـ ــن يـ ــوم أم ـ ــس ،األط ـ ــراف
بـعــرقـلــة ال ــوص ــول إل ــى ح ــل سـيــاســي

ورفـ ـ ـ ـ ـ ــض خـ ـ ـطـ ـ ـت ـ ــه ،واص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــا ب ـع ــض
التصرفات بأنها «تخالف االلتزامات
الـ ـت ــي ق ــدم ــوه ــا م ـس ـب ـقــا ب ــاالن ـخ ــراط
الكامل وبشكل بناء مع مسار السالم
ال ــذي تـيـســره األم ــم امل ـت ـحــدة»ّ ،
معبرًا
عــن رغـبـتــه فــي وق ــف شــامــل لألعمال
ً
الـقـتــالـيــة ،ومـقـلــا مــن أهـمـيــة الـهــدنــة
االخـيــرة التي قــال إن جميع األطــراف
عمدت إلى خرقها.
وكشف املبعوث الدولي عن محتوى
خـطـتــه ال ـتــي قبلها وف ــد صـنـعــاء مع
مـ ــاح ـ ـظـ ــات ورفـ ـضـ ـتـ ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة
ً
امل ــوالـ ـي ــة لـ ـل ــري ــاض ،قـ ــائـ ــا« :تــرت ـكــز
عـلــى إن ـش ــاء ل ـجــان عـسـكــريــة وأمـنـيــة
ت ـش ــرف ع ـلــى االن ـس ـح ــاب ــات وتـسـلـيــم
األسـ ـلـ ـح ــة فـ ــي صـ ـنـ ـع ــاء والـ ـح ــدي ــدة
ُ
وت ـع ــز ،ك ــذل ــك ســت ـع ـنــى هـ ــذه الـلـجــان
بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري
ـن
واإلشـ ـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى س ــام ــة امل ــواط ـن ـ ً
ومؤسسات الدولة وأمنهم» ،إضافة
إلــى كونها بحسب إحاطته «تتطرق
إل ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة إجـ ـ ـ ـ ــراءات سـيــاسـيــة
انـتـقــالـيــة تـشـمــل مــؤس ـســة الــرئــاســة،
بما في ذلك تعيني نائب رئيس جديد
وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة
املــرح ـلــة االن ـت ـقــال ـيــة واإلش ـ ـ ــراف على
استئناف الـحــوار السياسي وإكمال
املـ ـس ــار ال ــدسـ ـت ــوري ومـ ــن ث ــم إجـ ــراء
االنتخابات» .وأفاد بأنه تلقى «بطرق

غ ـي ــر رسـ ـمـ ـي ــة» ،إشـ ـ ـ ــارات إلـ ــى رف ــض
األطراف خريطة الطريق التي قدمها.
ولد الشيخ وعد بالعودة إلى صنعاء
وال ـ ــري ـ ــاض لـ ـلـ ـتـ ـش ــاور م ـ ــع األطـ ـ ـ ــراف
«بـهــدف الـتــوصــل إلــى اتـفــاق سياسي
مـفـ َّـصــل ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى خــريـطــة الـطــريــق»
ُّ
التي أكد أنها تشكل مع ما اتفق عليه
في الكويت نــواة لحل شامل وعملي،
مشيرًا إلــى أن الكرة باتت «فــي ملعب
األطــراف اليمنية» .ودعا تلك األطراف
إلى تقديم التنازالت وتغليب مصلحة
اليمن على مصالحها الضيقة ،حسب
قوله.
ب ــالـ ـت ــزام ــن ،أكـ ـ ــد املـ ـتـ ـح ــدث ال ــرس ـم ــي
ل ــ«أن ـص ــار ال ـل ــه» مـحـمــد عـبــد ال ـســام،
اسـتـعــداد فريق صنعاء لنقاش ورقــة
مـبـعــوث األم ــم املـتـحــدة للحل الشامل
في اليمن ،وخالل اتصال أجراه بعدد
وعد ولد الشيخ بالعودة إلى صنعاء للتشاور مع األطرف (أ ف ب)

وضع وفد صنعاء
مالحظات عدة على
خطة ولد الشيخ

من سفراء الــدول دائمة العضوية في
مجلس األم ــن ،أوضــح عبد الـســام أن
ً
خطة ولد الشيخ «تحمل إطارًا شامال
يسمح لنقاشها كأرضية أولية لبحث
كــل الـتـفــاصـيــل ومـعــالـجــة االخ ـتــاالت
امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـت ــزم ــن وإي ـ ـجـ ــاد سـلـطــة
توافقية وإص ــاح مناطق الترتيبات

ً
األمـنـيــة الـعــاجـلــة ،وصـ ــوال إل ــى إنـهــاء
حالة األزم ــة السياسية بــن املكونات
الـيـمـنـيــة» .ول ـفــت فــي خ ــال مناقشته
الــورقــة األمـمـيــة مــع بـعــض مــن سـفــراء
الــدول الدائمة العضوية ،إلى أن ورقة
ولد الشيخ خلت من قضايا أساسية
ومحورية ،أهمها وقــف الـعــدوان وفك
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تـطـلــق عـلـيـهــم تـسـمـيــة (الـتـنـظـيـمــات
املـ ـعـ ـت ــدل ــة) ،اقـ ـت ــرف ــت ج ــري ـم ــة أخـ ــرى
ف ــي مــدي ـنــة ح ـل ــب ،اس ـت ـخــدمــت فـيـهــا
األسلحة الكيميائية املحرمة دولـيــا.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أع ـل ــن الـجـيــش
السوري في بيان أن «جبهة النصرة»
والتنظيمات املتحالفة معها استغلت
فترة التهدئة ،باإلعداد لشن عمليات
عسكرية واسعة واستهداف املــدارس
وامل ــدنـ ـي ــن ف ــي أحـ ـي ــاء م ــدي ـن ــة ح ـلــب.
وأشـ ـ ُـار ال ـب ـيــان إل ــى أن ع ــدد الـقــذائــف
التي أطلقت على املناطق السكنية في
حـلــب خ ــال األي ــام الـثــاثــة «بـلــغ أكثر
م ــن م ـئــة قــذي ـفــة هـ ــاون و 50ص ــاروخ
(غ ـ ــراد) و  20اس ـطــوانــة غ ــاز ،إضــافــة
إلى أعمال القنص ،ما أدى إلى ارتقاء
 84ش ـه ـي ـدًا وإص ـ ــاب ـ ــة  280ب ـج ــروح
مختلفة» .مضيفًا أن «التصعيد بلغ
ذروت ــه بــإقــدام املـجـمــوعــات اإلرهــابـيــة
ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام ق ــذائ ــف ت ـح ــوي غــاز
ال ـك ـلــور ،عـلــى م ـح ــاور م ـش ــروع 1070
شـقــة وح ــي الـحـمــدان ـيــة ال ـس ـك ـنــي ،ما
أدى إلى حدوث  48حالة اختناق».
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،ت ــاب ــع ال ـج ـيــش
الـ ـس ــوري ت ـقــدمــه ع ـلــى ج ـب ـهــة شـمــال
شرق دومــا ،وفــرض سيطرته الكاملة
عـ ـل ــى ت ـ ــل ك ـ ـ ـ ــردي واملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزارع امل ـم ـت ــدة
جـنــوبــا بــات ـجــاه ب ـلــدة الــري ـحــان ،بعد
سيطرته أول مــن أمــس على بـلــدة تل
الـصــوان .وبالتوازي استهدف سالح
ال ـجــو ال ـس ــوري مــواقــع املـسـلـحــن في
بلدات الريحان ومسرابا وعربني في
الغوطة الشرقية .أما في ريف دمشق
الـجـنــوبــي ،فـقــد نقلت وكــالــة «ســانــا»
عــن مصدر عسكري قوله إن الجيش
الـ ـس ــوري اس ـت ـهــدف ن ـق ــاط املـسـلـحــن
عـلــى تـقــاطــع مـغــر املـيــر ومــزرعــة بيت
جن ومزارع خان الشيح وشمال شرق
دروشـ ـ ــا .وف ــي ري ــف درعـ ــا الـشـمــالــي،
أعلنت تنسيقيات معارضة مقتل 43
مسلحًا خ ــال «م ـعــركــة ضــد الـبـغــاة»
التي شنتها عدة فصائل ضد مواقع
الجيش السوري على محور الكتيبة
املهجورة بني داعل وإبطع.
إلى ذلــك ،أوضــح نائب رئيس الــوزراء
ال ـتــركــي ،نـعـمــان ق ــورت ــومل ــوش ،خــال
ح ــدي ــث ل ـل ـص ـحــاف ـيــن ف ــي أن ـ ـقـ ــرة ،أن
ب ــاده ت ــرى أن مــن األف ـضــل «عسكريًا
واستراتيجيًا أن تبدأ عملية استعادة
الــرقــة بـعــد اك ـت ـمــال عمليتي املــوصــل
ودرع الفرات».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،األناضول)

سوريا

17

تحقيق

«شو مشان بكرا؟» :جيش وهجرة و«سنة» في الجامعة
في ظل الحرب القائمة ،التي
ال يمكن التنبؤ بنهايتها ،لم
تعد عبارة «نحن محكومون
باألمل» تروق الشبان
السوريين .لم تترك فسحة
للحلم أو دروبًا ّ
معبدة نحو
الغد .التحصيل الجامعي
والعمل ،وتأسيس العائلة
باتت أحالمًا ال تتقاطع
دروبها مع واقع الحرب
الالذقية ــ ريمه راعي
بعينني يابستني يراقب أبو حاتم ،إبنه
البكر املنهمك في قطاف الزيتون .يؤمله
أال يـقــول لــه كـمــا يـجــدر ب ــاآلب ــاء« :ات ــرك
مــن إي ــدك يــا ب ـيـ ّـي وروح ع جــامـعـتــك».
حاتم ،الطالب في السنة الثالثة هندسة
زراعـ ـي ــة ،ل ــن يــذهــب إل ــى ال ـجــام ـعــة هــذا
العام.
أبــوه ابــن ال ــ 64عامًا واألب لــ 6أوالد ،لم
يعد قادرًا على إطعامهم وتوفير نفقات
دراستهم في آن واحد .راتبه التقاعدي
الــذي ال يتجاوز  25ألــف ليرة (أقــل من
 50دوالرا أميركيا) ،يكفي بالكاد ّ
لسد
رمق عائلته الكبيرة« .لوال األرض كنت
مـتــت م ــن ال ـج ــوع أن ــا وأوالدي» يـقــول،
بينما يلف بني أصابعه سيجارة تبغ
ع ــرب ـي ــة ،الـ ـت ــي ت ـش ـت ـهــر ق ــري ـت ــه «وادي
القلع» بزراعتها.
يشرح فــي حديثه إلــى «األخ ـبــار» كيف
أع ــادت الـحــرب ذكــريــات الخمسينيات،
ح ــن كــانــت ال ـعــائــات الــريـفـيــة ف ــي ظل
الفقر السائد ،تختار واحدًا من أبنائها
لــال ـت ـحــاق بــال ـجــام ـعــة ف ــي ال ـعــاص ـمــة،
فيما ّ
يتفرغ بقية األبناء لزراعة األرض.
«اليوم رجعتنا الحرب أكتر من  60سنة
ّ
ل ــورا ،ومــا عــاد إلـنــا ق ــدرة نعلم أوالدن ــا
بعد ما صــارت أجــرة الطريق للجامعة
بدها راتــب مــوظــف» .يشرح محاوالته
فــي الـتـحــايــل عـلــى الـفـقــر كــي ال يضيع
مـسـتـقـبــل أب ـن ــائ ــه« :ات ـف ـق ــت م ــع والدي

نمشي على مبدأ سنة جامعة إلك وسنة
ّ
لخيك ،حتى يــدرســوا هني التنني وما
ينحرم حدا الدراسة».
ّ
ه ـك ــذا ت ـخــلــى ح ــات ــم ع ــن س ـنــة دراس ـي ــة
لـيـتـمـكــن أخـ ــوه األص ـغ ــر م ــن االل ـت ـحــاق
بالسنة األولى في كلية اآلداب« .صارت
أجرة الطريق للجامعة روحة رجعة 500
لـيــرة ،يعني  10ألــف لـيــرة شهريًا ،غير
م ـصــاريــف الـكـتــب وال ــدف ــات ــر وتـصــويــر
املحاضرات ،هادا إذا ما جعت واحتجت
آكــل سندويشة أو إشــرب كاسة شــاي»،
يسرد حاتم .يتابع «حاولت آخد غرفة
بالسكن الجامعي بالالذقيةّ ،
ودبر شغل
بـشــي مـطـعــم مـتــل بــاقــي رف ــاق ــي لطالع
مـصــروفــي ،لكن مــا ق ــدرت ألن األولــويــة
بالسكن هي لطالب املحافظات التانية،
وأهلي ما قادرين يصرفوا على شبني
بالجامعة وباألخير قررنا أخي يدرس
هي السنة ،ألن إذا ما التحق بالجامعة
رح يـنـطـلــب ع ال ـج ـيــش»« .ب ـك ــرا» كلمة
ح ــذف ـه ــا ح ــات ــم م ــن ق ــام ــوس م ـف ــردات ــه،
ف ـهــو ي ــؤم ــن ب ــأن ال ـح ــرب ل ــم ت ـت ــرك غ ـدًا
للفقراء «نحن املعترين ما عاد قادرين
نحلم ببكره ،ورح نضل عم ندفع ثمن
الحرب سواء استمرت أو خلصت ،حلم
تأسيس عمل وبـيــت وعيلة صــار أكبر
بكتير من واقعنا» ّ
يعبر.
وخ ــاف ــا ل ـح ــات ــم ،ال ـ ــذي اض ـط ــره ضيق
الحال للتخلف عن الــدراســة ،فــإن رامي
 26ع ــام ــا ،امل ـق ـيــم ف ــي مــدي ـنــة الــاذق ـيــة،
ل ـيــس لــديــه مـشـكـلــة م ــع امل ــواص ــات أو
ّ
تكاليف الدراسة .تخلى عن دراسته في
كلية العلوم ،رغم بلوغه السنة الرابعة،
واخ ـ ـتـ ــار ط ــوع ــا االلـ ـتـ ـح ــاق بــال ـج ـيــش.
هــو ال ي ـحــاول الـظـهــور بمظهر البطل،
رغــم تفضيله خــدمــة جيش ب ــاده على
متابعة دراس ـت ــه ،بــل ي ــرد الـسـبــب ،كما
غــال ـب ـيــة ال ـش ـب ــان الـ ـس ــوري ــن ،ب ــأن ــه لــم
يـعــد ي ــرى ف ــي األف ــق إال ال ـح ــرب« .كلنا
ك ــان عـنــا مـخـطـطــات لـحـيــاتـنــا ،نتخرج
ون ـ ـشـ ــق ط ــري ـق ـن ــا ب ــالـ ـحـ ـي ــاة ون ـ ـتـ ــزوج
ونـعـمــل عـيـلــة ،لـكــن بــادنــا ال ـي ــوم على
كف عفريت ،والحرب ما رح تخلص ال
بسنتني وال تالتة ،وتلت أرباع الشباب
وص ـل ــوا لـقـنــاعــة أن ــو ش ـه ــادة الـجــامـعــة
مضيعة للوقت ،ألن باألخير مصيرهم

(أ ف ب)

يــروحــوا ع الجيش ،والـلــه العالم ايمت
يتسرحوا» .يجيب ضاحكًا عن ســؤال:
«شو مشان بكرا؟» ،معتبرًا «بكرا سيرة
حلوة بتنحكى قدام كاميرات التلفزيون
ب ـ ــس» .يـسـتـشـهــد ب ـم ـئــات ال ـش ـب ــاب في
مـ ـطـ ـل ــع ال ـ ـع ـ ـمـ ــر ،مـ ـم ــن قـ ـض ــت الـ ـح ــرب
وتداعياتها على خياراتهم في الحياة:
«ن ـح ـنــا ج ـيــل ب ــال ــع املـ ــوس ع ال ـحــديــن،
بعرف شباب بعمر  19سنة ،مــا كانوا
ي ـك ـم ـلــوا دراس ـ ـ ــة وال ـت ـح ـق ــوا بــالـجـيــش
لـيـهــربــوا م ــن ال ـح ـيــاة يـلــي عايشينها،
الــواحــد منا عــم يوصل ملطرح ميئوس
منو ،مافي مصاري ،مافي بكرا ،ما في
أمل».
وبينما يتنكر رامي لفكرة األمل بالغد،
فـ ــإن ف ــري ــد ،ابـ ــن ديـ ــر ال ـ ـ ــزور ،ال ـحــاصــل
عـ ـل ــى «ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــورد» (الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـس ــوري ــة
لالختصاصات الطبية) بالتشخيص
املخبري ،ما زال يالحق حلمه بمستقبل
وحياة كريمة« .كان قدامي وقت قصير
وبخلص تأجيلي من الجيش ...صرت
دور على طريقة حتى كمل حياتي وما

يضيع مستقبلي ومــا لقيت قــدامــي إال
ال ـس ـفــر» .ه ـكــذا ســافــر فــريــد إل ــى تركيا
بانتظار الحصول على فـيــزا للدراسة
فــي أملــانـيــا «بـعــد  4شـهــور إجــانــي الــرد
م ــن الـ ـسـ ـف ــارة األمل ــانـ ـي ــة ب ــال ــرف ــض ،مــا
يأست وطورت لغتي األملانية ،ووصلت
مل ـس ـتــوى  b2وج ـب ــت ق ـب ــول مــاجـسـتـيــر
جامعي وما كان في سبب ليرفضوني،
وضـلـيــت انـتـظــر حـتــى اج ــا ال ــرد بـعــد 5
شـهــور و 20ي ــوم (م ــرف ــوض) ،وم ــا ضل
ق ــدام ــي خـ ـي ــار ،وب ـن ـف ــس ي ـ ــوم ال ــرف ــض
ط ـل ـع ــت ب ـم ـح ــاول ــة هـ ـج ــرة عـ ــن ط ــري ــق
البحر».
ّ
رحـ ـ ـل ـ ــة ف ـ ــري ـ ــد ك ــلـ ـفـ ـت ــه  1200دوالر،
ً
م ـت ـج ــاه ــا املـ ـش ــاه ــد الـ ـت ــي حـ ـف ــرت فــي
ذاكـ ـ ــرتـ ـ ــه لـ ـس ــوري ــن ق ـ ـضـ ــوا غـ ــرقـ ــا فــي
رحالت مماثلة «كنت واصل لدرجة من
اإلحباط ما عاد تفرق معي الحياة ،كنا
 50واحــد َ
بالبلم بيناتنا  15طفل ،وملا
دخـلـنــا امل ـي ــاه اإلقـلـيـمـيــة انـكـســر الـبـلــم،
وبـلـشــت امل ــي تـتـســرب وصـ ــارت الـنــاس
إنت ما تعرفي حقيقة
تصيح وتبكيِ ...
الـنــاس إال وقــت ركـبــة الـبـلــم .كــانــت املي
واصلة للركب ،ملا قال الشوفير إنه رح
يــرجــع ال ـشــط لـيـصـلــح ال ـب ـلــم ،وب ـعــد ما
وصلنا انتظرنا بغابة حتى يجيبولنا
البلم التاني ،ضلينا ناطرين  12ساعة،
وبـعــديــن إجــت الـشــرطــة الـتــركـيــة ،وكــان
وق ـت ـهــا امل ـه ــرب ــن ان ـه ــزم ــوا واملـ ـص ــاري
راحت».
رحـلــة فــريــد املــأســاويــة كــانــت سببًا ّفي
تــراجــع عــن اللحاق بحلمه بـحـرًا ،لكنه
الحـ ـق ــا عـ ـ ــاود املـ ـح ــاول ــة ب ـ ـرًا ف ــي رح ـلــة
ّ
استغرقت  10أيــام ،وكلفت  2000يورو،
وانـتـهــت بـبـلــوغــه الـبـلــد ال ــذي ي ــرى فيه
حلمه« .وصلت أملانيا أخيرًا ،وباملخيم
كـ ـن ــت الـ ــوح ـ ـيـ ــد يـ ـل ــي يـ ـحـ ـك ــي أملـ ــانـ ــي،
باإلضافة للخبرة باملجال الطبي ،لهيك
صرت اترجم لكل مني يحتاج مساعدة
أو عـ ـ ــاج ط ـ ـبـ ــي ،وبـ ـلـ ـش ــت ب ـم ــوض ــوع
تـعــديــل ش ـهــادتــي» .يـتــابــع قـصـتــه «مــع
إنـ ــو كـ ــان ص ـعــب القـ ــي ص ـيــدل ـيــة تقبل
ات ــدرب فـيـهــا ،قبلتني أخ ـي ـرًا صيدلية،
وعم اتدرب وانتظر موعد امتحان اللغة
التخصصية باللغة األملانية بمستوى
الـ.»C1

إحباط مخطط الحتالل الساحل الغربي
صنعاء ــ األخبار
الحصار ورفع الحظر الجوي ،مشيرًا
إلــى أن «هــذا وحــده يفقدها أي جدية
م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة لـ ـب ــدء ح ـ ــوار ي ـ ــؤدي إل ــى
ً
تـحـقـيــق نـتــائــج مـلـمــوســة ،ف ـضــا عن
االختالالت األخرى».
وع ـقــب ص ــدور مــواقــف متحفظة من
قبل األطراف بخصوص الخطة التي
طرحها املبعوث الــدولــي عليها ،دعا
ولـ ــد ال ـش ـيــخ م ـج ـلــس األم ـ ــن وال ـ ــدول
ال ــراع ـي ــة إلـ ــى دعـ ــم خ ـط ـتــه وال ـض ـغــط
ب ــات ـج ــاه وض ــع ح ــد ل ـل ـحــرب ال ــدائ ــرة
في اليمن منذ أكثر من عــام ونصف،
وح ــاول ــت إح ــاط ــة ولـ ــد ال ـش ـيــخ أم ــام
مجلس األمــن في اجتماعه أمس بأن
تبدو متوازنة وتحمل جميع األطراف
م ـس ــؤول ـي ــة مـ ــا آلـ ـ ــت إلـ ـي ــه األوض ـ ـ ــاع
اإلنـســانـيــة والسياسية والتعقيدات
ال ـتــي تــرافــق مـهـمـتــه فــي ال ـي ـمــن ،غير
أن مـ ــراق ـ ـبـ ــن قـ ـ ـ ـ ــرأوا تـ ـل ــك اإلحـ ــاطـ ــة
بنحو مختلف ،باعتبار أنها جاءت
خجولة وأغفلت الكثير من الحقائق
الجوهرية.
وبعدما أعلن الرئيس املستقيل عبد
ربــه منصور هــادي وحكومته رفضًا
صــري ـحــا لـخـطــة ولـ ــد ال ـش ـي ــخ ،وضــع
وف ــد صـنـعــاء مــاحـظــات ع ــدة عليها،
تـضـمـنـهــا ب ـيــان صـ ــادر ع ـنــه أول من
أمس .واعتبر البيان أن الخطة ،برغم
إيـجــابـيـتـهــا ،تـتـضـمــن اخ ـت ــاالت في

ال ـت ــزم ــن ،ع ـ ــاوة ع ـلــى كــون ـهــا تغفل
الـكـثـيــر م ــن الـقـضــايــا املـهـمــة أبــرزهــا
وقــف ال ـعــدوان والـحـصــار وتركيزها
ع ـل ــى إج ـ ـ ـ ـ ــراءات أم ـن ـي ــة فـ ــي م ـنــاطــق
خــال ـيــة م ــن ال ـ ـنـ ــزاع ،م ـقــابــل إغـفــالـهــا
ض ــرورة وض ــع إجـ ــراءات فــي مناطق
النزاع واملناطق التي تسيطر عليها
«داعش» و«القاعدة» ،إضافة إلى كون
الـخـطــة تــوجــه ات ـهــامــات إل ــى أط ــراف
ص ـن ـعــاء تـمـثــل رغ ـب ــة ال ـط ــرف اآلخ ــر،
بحسب البيان.
عـلــى وق ــع ذل ــك ،تـطــرقــت إحــاطــة ولــد
ال ـش ـي ــخ إل ـ ــى الـ ـج ــوان ــب اإلن ـس ــان ـي ــة
واألم ـن ـيــة والـعـسـكــريــة بــاسـتـفــاضــة،
وحــاولــت اإلحــاطــة أن تبدو متوازنة
فــي تــوزيــع املـســؤولـيــة بــن األط ــراف
املتصارعة ،وفــي الوقت الــذي تطرق
إلى مسؤولية «التحالف» عن قصف
امل ــدن ـي ــن ،وت ـح ــدي ـدًا ق ـصــف الـصــالــة
الـ ـكـ ـب ــرى ،ف ــإن ــه ع ـب ــر ع ــن اس ـت ـن ـكــاره
الس ـ ـت ـ ـهـ ــداف األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة
بـ ـ ــال ـ ـ ـصـ ـ ــواريـ ـ ــخ م ـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل الـ ـجـ ـي ــش
التابعة ألطراف
و«اللجان الشعبية»
ً
ص ـن ـع ــاء ،وأدان ص ــراح ــة م ــا سـ ّـمــاه
«اسـ ـتـ ـه ــداف م ـكــة املـ ـك ــرم ــة» ،إضــافــة
إل ــى اسـتـحـضــاره اسـتـهــداف سفينة
إماراتية ومدمرة أميركية في البحر
األحمر ،معتبرًا أن ذلك يهدد املالحة
البحرية.

ّ
كــثــف تحالف ال ـعــدوان غــاراتــه الجوية
التي تستهدف الساحل الغربي لليمن،
وتـحــديـدًا املـنــاطــق التابعة ملحافظتي
ً
الحديدة وتعز وصوال إلى باب املندب،
في ظل معلومات استخبارية وصلت
امل ـع ـن ـي ــن فـ ــي صـ ـنـ ـع ــاء ،ت ــؤك ــد سـعــي
الـسـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات ،بــدعــم أمـيــركــي
م ـبــاشــر ،ال ــى تـنـفـيــذ عـمـلـيــة عـسـكــريــة
كبيرة تنتهي باحتالل الساحل الغربي
ً
مــن الـحــديــدة شـمــاال حتى بــاب املندب
جنوبًا.
مصدر سياسي رفيع في صنعاء أكد،
فــي حديث إلــى «األخ ـبــار» ،أن الـغــارات
املكثفة على الـحــديــدة وتـعــز واملناطق
الساحلية تسعى إلــى التهيئة لعملية
إن ــزال عـسـكــري ضـمــن مخطط احـتــال
الساحل الغربي ،مضيفا أن محاوالت
ت ـن ـف ـي ــذ ال ـع ـم ـل ـي ــة بـ ـ ـ ــدأت قـ ـب ــل أشـ ـه ــر،
ل ـكــن «اسـ ـتـ ـع ــدادات ال ـج ـيــش وال ـل ـجــان
ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي ت ـلــك امل ـن ــاط ــق أدت إلــى
إحباط االقـتــراب من الساحل ...إذ أدت
ال ـص ــواري ــخ ال ـنــوع ـيــة واس ـت ـه ــداف كل
ال ـب ــوارج فــي امل ـيــاه اإلقـلـيـمـيــة اليمنية
إل ــى ت ــراج ــع دول الـ ـع ــدوان ع ــن تنفيذ
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة» ،ف ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى ع ـم ـل ـيــة
استهداف البارجة الحربية اإلماراتية
قبل وقت قصير.
املصدر نفسه قال إن «صنعاء حصلت
عـ ـل ــى مـ ـعـ ـل ــوم ــات ت ـت ـض ـم ــن امل ـن ــاط ــق

التي كــان مــن املفترض أن تكون هدفًا
ل ـل ـب ــوارج ولـ ــإنـ ــزال ال ـع ـس ـك ــري ،منها
مناطق قرب الحديدة وأخرى في املخا
(التابعة إداري ــا ملحافظة تـعــز)» ،وذلك
بالتزامن مــع «تـقــدم ملجاميع املرتزقة

الغارات المكثفة
تسعى إلى التهيئة
لعملية إنزال عسكري

(أ ف ب)

من جهة باب املندب نحو الشمال ،ومن
جـهــة م ـيــدي نـحــو ال ـج ـنــوب ،مــا يعني
عـمـلـيــا الـسـيـطــرة عـلــى كــامــل الـســاحــل
الـغــربــي» .وجــرى ذلــك قبل أن تتعرض
الـ ـ ـق ـ ــوات ،الـ ـت ــي ح ـشــدت ـهــا ال ـس ـعــوديــة
ف ــي مـ ـي ــدي ،ل ـض ــرب ــات م ــوج ـع ــة خ ــال
الشهرين املاضيني ،واألمر نفسه تكرر
مع قــوات متعددة الجنسيات في باب
املندب من جهة بحر العرب.
وب ــاملـ ـعـ ـن ــى امل ـ ـي ـ ــدان ـ ــي ،فـ ـ ــإن احـ ـت ــال
ال ـس ــاح ــل ال ـغ ــرب ــي ي ـ ــؤدي إلـ ــى إط ـب ــاق
الخناق على املناطق الداخلية لليمن
خاصة العاصمة ،فضال عن أنه يعني
سـيـطــرة كــامـلــة لــأمـيــركـيــن عـلــى بــاب
امل ـن ــدب .وتــاري ـخ ـيــا ،ه ــذه امل ــرة األول ــى
في تاريخ اليمن التي لم يستطع فيها
ال ـغــزاة اح ـتــال الـســاحــل الـغــربــي الــذي
كـ ــان ب ــواب ــة ل ـغ ــزو الـ ـب ــاد ،ف ـق ــد تـمـكــن
الـعـثـمــانـيــون خ ــال الـحـمـلـتــن األول ــى
والثانية ما بني القرنني الخامس عشر
والثامن عشر من بسط سيطرتهم على
هذا الساحل ،وقبلهم تمكن «األحباش»
خ ــال حـمـلـتــن أي ـضــا م ــن اح ـتــالــه ما
بني القرنني األول والخامس امليالدي.
أي ـ ـضـ ــا ،حـ ــاولـ ــت ب ــري ـط ــان ـي ــا احـ ـت ــال
الـحــديــدة فــي مطلع ثــاثـيـنـيــات الـقــرن
ُاملــاضــي ضـمــن الــدعــم الـعـسـكــري الــذي
قدم آنذاك إلى السعوديني في توسعهم
نحو عسير وجيزان ونجران ،وهو ما
عرف في ذلك الوقت بالحرب اليمنية ـ
السعودية.
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اإلنتخابات األميركية

األسبوع االنتخابي األخير ...بعد تعرية الحزبين
سبعة أيام تفصل عن اليوم االنتخابي األميركي ،وتحتدم معهاالمنافسة
بين المرشحين هيالري كلينتون ودونالد ترامب .لكن قبل الوصول إلى
تلك اللحظة ،ال ّبد من اإلشارة إلى القضايا واألولويات التي ّ
حركت الناخب
األميركي منذ البداية ،وجعلته يلتفت نحو اختيار مرشح كترامب عن
الحزب الجمهوري
إعداد نادين شلق
يتخطى املشهد االنتخابي األميركي
أهـمـيـتــه ك ـحــدث ع ــامل ــي ،إل ــى نـقــاشــات
داخـلـيــة انطلقت مــع بــدء االنتخابات
الـتـمـهـيــديــة ،فــي ش ـبــاط امل ــاض ــي .كــان
التساؤل ،حينها :هل يمكن أشخاصًا
مثل دونــالــد تــرامــب وبيرني ساندرز
إحـ ـ ـ ـ ــراز ت ـ ـقـ ــدم ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار م ـس ـعــاه ـمــا
ً
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــي؟ ب ـ ـ ـ ــدا ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت كـ ـفـ ـي ــا
بــاإلجــابــة ع ــن ه ــذا ال ـت ـس ــاؤل ،وأيـضــا
بــإطــاق ن ـقــاش آخ ــر عــن الـسـبــب وراء
صـ ـع ــود ن ـج ـم ــي تـ ــرامـ ــب وس ـ ــان ـ ــدرز.
وم ــع خ ــروج ه ــذا األخ ـيــر مــن الـسـبــاق
الــرئــاســي ،بـجـهــود أســاسـيــة مــن قــادة
ح ــزب ــه ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ،ب ـ ــات ت ــرام ــب
ُ
الهاجس األكبر ،الذي تبنى عليه كافة
التحليالت عن االنتخابات الحالية.
استوطنت لدى كثيرين فكرة مفادها
أن هـ ـ ــذه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـخ ـت ـل ـفــة عــن
سابقاتها ،وراجت لدى آخرين نظرية

تأتي المسائل
االقتصادية على سلم أولويات
الناخب األميركي
ع ــن أن ـهــا األه ــم مـنــذ زم ــن بـعـيــد ج ـدًا،
وذلـ ـ ـ ــك ألس ـ ـبـ ــاب كـ ـثـ ـي ــرة ت ـن ـط ـل ــق مــن
ّ
وتصب في املجتمع ،مرورًا
االقتصاد
بــال ـس ـيــاســة ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة.
وفي كل الحاالت ،شكلت حالة ترامب
القاسم املشترك الذي ال يمكن تخطيه،
أو املـ ــرور عـلـيــه مــن دون تــوقــف ،فهو
الـ ـ ــذي خ ــال ــف ك ــل ال ـت ــوق ـع ــات وأف ـش ــل
ك ـ ــل ال ـ ــره ـ ــان ـ ــات ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار ح ـم ـل ـتــه
االنتخابية .ولكن األهم أنه "الشعبوي"
عـ ـل ــى حـ ــد ت ـع ـب ـي ــر املـ ـفـ ـك ــر األمـ ـي ــرك ــي

فــران ـس ـيــس فــوكــويــامــا ،و"ال ـف ــري ــد من
نـ ــوعـ ــه" ع ـل ــى حـ ــد الـ ــوصـ ــف ال ـس ــاخ ــر
ّ
للمحلل جورج فريدمان.
وف ـ ــي ال ـل ـغ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة،
يـعــد ه ــذان الـتــوصـيـفــان استثنائيني
ودخيلني ،يستدعيان مراقبة ورصـدًا
ملـ ـع ــرف ــة سـ ـب ــب اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـن ــاخ ـب ــن
األميركيني في ّ
تقبل حاملهما .وهنا،
لم يكن فوكوياما مضطرًا إلى الذهاب
أبعد من الوضع القائم ،من أجــل فهم
ال ــداف ــع وراء اس ـت ـحــواذ "الـشـعـبــويــن"
عـلــى الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة ،بـشـكــل أو
بــآخــر .فــي مـقــال مــن ثماني صفحات،
ن ـ ـشـ ــره ف ـ ــي م ـج ـل ــة "فـ ـ ــوريـ ـ ــن أفـ ـ ـي ـ ــرز"،
دخ ــل ف ــي ع ـمــق األسـ ـب ــاب الـسـيــاسـيــة
واالجـتـمــاعـيــة الكثيرة الـتــي قــد تبعد
ال ـن ــاخ ـب ــن ،وال ـش ـع ــب األمـ ـي ــرك ــي ،عن
األح ـ ــزاب ال ـحــاك ـمــة ،وت ـح ـ ّـو ِل ـه ــم نحو
أشخاص مثل ترامبّ .
فصل فوكوياما
ّ
تحيللهّ ،
وقسم املسؤولية عما حصل،
على الجمهوريني والــديـمــوقــراطـيــن،
فــ"مـهـمــا كــانــت امل ـســألــة ـ ـ ان ـطــاقــا من
الهجرة إلى اإلصالح املالي والتجارة
وجمود الدخل ـ انتفض عدد كبير من
الناخبني الذين ينتمون إلى الجانبني،
ع ـل ــى مـ ــا يـ ــرونـ ــه فـ ـ ـس ـ ــادًا ،وم ــؤس ـس ــة
مـنـغـلـقــة ع ـلــى نـفـسـهــا ،وال ـت ـف ـتــوا إلــى
ّ
املتطرفني ،على أمــل التنقية
الــدخــاء
والتطهير" .بل إن الناخبني "انتزعوا
السيطرة على الخطاب السياسي من
ج ـمــاعــات امل ـصــالــح املـنـظـمــة واألقـلـيــة
التي تسيطر على مفاصل اإلدارة".
مــن ه ـنــا ،ق ـ ّـدم املـفـكــر األم ـيــركــي ق ــراءة
في أسباب "تفضيل الناخب األبيض
لـتــرامــب" ،مستندًا إلــى دراســاتــه حول
ّ
املجتمع األمـيــركــي .بالنسبة إلـيــه ،إن
ال ـس ــؤال الـحـقـيـقــي "ل ـيــس مل ــاذا يــوجــد
شـ ـعـ ـب ــوي ــون فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
فــي عــام  ،2016ولـكــن مل ــاذا لــم يظهروا
سابقًا؟" ،خصوصًا أن أيًا من الحزبني

ّ
مهمة على الصعيد الداخلي (أ ف ب)
تنتظر الرئيس المقبل قضايا

لم يخدم "املجموعات املتراجعة" كما
يجب.
ّ
فـيـمــا اع ـت ـبــر فــوكــويــامــا أن "مــداخ ـيــل
الطبقة العاملة انخفضت خالل الجيل
امل ـ ــاض ـ ــي ،خـ ـص ــوص ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
الناخب األبيض" ،فقد أشــار إلى أنهم
وجدوا في شعار ترامب "جعل أميركا
عظيمة مـجــددًا" ،معنى كبيرًا يحاكي
ّ
هواجسهم .لكن يبقى أن السؤال األهم
رب ـم ــا :أي ــن ك ــان ال ـح ــزب ــان خ ــال هــذه
الفترة؟
يــوضــح امل ـف ـكــر األم ـيــركــي أن "ال ـحــزب
ال ـج ـم ـهــوري ش ـكــل ف ــي خ ــال الـعـقــود
امل ـ ــاض ـ ـي ـ ــة ،حـ ـلـ ـف ــا مـ ـ ــن ن ـ ـخـ ــب رجـ ـ ــال
األعـ ـم ــال وامل ـحــاف ـظــن االج ـت ـمــاع ـيــن.
وكانت نخب رجــال األعمال ،من دعاة
ً
مبادئ الليبرالية االقتصادية" .فضال
ع ــن ذلـ ـ ــك" ،كـ ـ ــان ل ـ ــدى هـ ـ ــؤالء ال ـت ــزام ــا
إيــديــولــوجـيــا بخفض الـضــرائــب على

األمـ ـي ــركـ ـي ــن األغ ـ ـن ـ ـيـ ــاء ،األمـ ـ ــر الـ ــذي
ه ـ ـ ّـدد س ـل ـطــة االت ـ ـ ـحـ ـ ــادات ال ـع ـمــال ـيــة،
ّ
وقــلــل مــن الخدمات االجتماعية التي
ت ـســاعــد األق ـ ــل حـ ـظ ــا" .ويـ ـس ــري األ ّم ــر
ذات ــه عـلــى الـجـهــة األخ ـ ــرى ،إذ "تـبــنــت
ن ـخــب ال ـح ــزب الــدي ـمــوقــراطــي إج ـمــاع
م ــا ب ـعــد (ال ــرئ ـي ــس األسـ ـب ــق رون ــال ــد)
ريـ ـغ ــان ع ـلــى ف ــوائ ــد ال ـت ـج ــارة ال ـحــرة
والـ ـهـ ـج ــرة" .ول ـك ــن امل ـش ـك ـلــة األهـ ــم مع
الــديـمــوقــراطـيــن ،بـحـســب فــوكــويــامــا،
هي أن "الحزب تبنى سياسات الهوية
عـلــى أنـهــا قيمته األســاس ـيــة" .وأش ــار
ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال إلـ ــى أن هـ ــذا ال ـحــزب
"ف ـ ــاز ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات (ال ـت ـم ـه ـيــديــة)
مــن خ ــال حـشــد ائ ـتــاف مــن الـشــرائــح
ال ـس ـكــان ـيــة :ال ـن ـس ــاء ،األم ـيــرك ـيــون من
أصول أفريقية ،سكان املدن ،املثليون،
وامل ــدافـ ـع ــون ع ــن ال ـب ـي ـئــة .بـيـنـمــا فـقـ َـد
ً
التواصل كامال مع مجموعة واحــدة،

هي الطبقة البيضاء العاملة".
مــع ذل ــك ،يــرى فــوكــويــامــا أن ليس من
الـجـيــد "اصـطـيــاد الـحـلــول الــزائـفــة من
ق ـب ــل ال ـش ـع ـب ــوي ــن" ،ف ـي ـم ــا ب ـ ــات عـلــى
ً
النخب أن تستنبط حـلــوال للمشاكل
التي ال يمكنها تجاهلها بعد اآلن أو
نفيها ،على أن تكون قابلة للتحقيق.
وال يخرج املفكر األميركي عن النص
ال ـس ـي ــاس ــي ،ع ـن ــدم ــا ي ـق ــول إن "ال ـب ـلــد
ب ـحــاجــة إل ــى ق ـي ــادة ق ــوي ــة ،ول ـك ــن من
ق ـب ــل ُم ـص ـل ــح م ــؤس ـس ــات ــي ي ـم ـك ــن أن
يـجـعــل الـحـكــومــة فــاعـلــة ح ـقــا ،ولـيــس
م ــن ق ـبــل شـخـصــانــي غــوغــائــي يـكــون
على استعداد لضرب ُعــرض الحائط
بالقواعد ".
ّ
ّ
في مقابل ذلك ،يقلل املحلل السياسي
جـ ـ ـ ــورج فـ ــريـ ــدمـ ــان م ـ ــن أهـ ـمـ ـي ــة ه ــذه
االنتخابات ،من دون أن يلغي تميزها
عــن سابقاتها بسبب وج ــود تــرامــب.

تقرير

بروكسل تستسلم
لـ«غواية السلطة»
اثار توقيع بروكسل
معاهدة التبادل الحرّ
األوروبي ـ الكندي ،نقاشات
في أكثر من اتجاهّ ،
أهمها
ازياد النزعة ّ
التسلطية عند
المسؤولين االوروبيين
على حساب الرأي العام ً
في القارة العجوز ،خشية
من أزمات جديدة ،تهدد
استمرارية «االتحاد»

ي ـع ـي ــد الـ ـت ــوقـ ـي ــع نـ ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع
ّ
الحر
املــاضــي ،على اتفاقية التبادل
بــن االت ـحــاد األوروبـ ــي وك ـنــدا ،فتح
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ح ـ ـ ــول م ـس ـت ـق ـب ــل أوروبـ ـ ـ ــا
ّ
ف ــي ظ ـ ــل األزمـ ـ ـ ــات املـ ـت ــراكـ ـم ــة ،وإل ــى
الـ ـ ـس ـ ــؤال املـ ـتـ ـج ــدد حـ ـ ــول إش ـك ــال ـي ــة
«الوطنية /القومية» مقابل االنفتاح
االقـ ـتـ ـص ــادي /ال ـث ـقــافــي ،الـ ــذي تــرى
تـ ـي ــارات ك ـب ــرى ف ــي الـ ـق ــارة ال ـع ـجــوز
الـيــوم أنــه سبب رئـيــس فــي اشتعال
أزمات تهدد استمرار «االتحاد».
وإذا كان إقليم والونيا في بلجيكا،
ً
ق ــد ق ـ ّـدم م ـث ــاال عـلــى رف ــض قـطــاعــات
واس ـع ــة م ــن املـجـتـمـعــات األوروبـ ـي ــة
ّ
الحر
املضي فــي سياسات االنفتاح
بال لجام ،من خالل تصويت برملانه،
ف ــي ال ـب ــداي ــة ،ع ـلــى رف ــض االت ـفـ ًـاق ـيــة
مع كندا ،بدت بروكسل مسرعة إلى

ّ
تقديم نـمــوذج يــوغــل فــي «التسلط»
الـ ـ ــذي ي ــأت ــي ع ـل ــى حـ ـس ــاب أص ـ ــوات
امل ـع ــارض ــن وامل ـن ـت ـقــديــن ،وه ــم كـثــر،
وهـ ــذا م ــا أدى ف ــي ن ـهــايــة األمـ ــر إلــى
تـبـنــي االتـفــاقـيــة وإل ــى دف ــع بلجيكا
وبرملان والونيا إلى القبول.
ورأت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ـ ـ ــاب ـ ـ ــار»
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،أن ـ ــه ب ـت ــوق ـي ــع م ـع ــاه ــدة
ال ـت ـب ــادل الـ ـح ـ ّـر م ــع ك ـن ــدا (،)CETA
يصل االتحاد األوروبــي إلى الطالق
التام مع املجتمع املدني ،مستسلمًا
لـ ــ«غ ــواي ــة ال ـس ـل ـط ــة» ،إذ إن تــوقـيــع
املـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــدة ف ـ ــي أس ـ ـ ـ ــرع وق ـ ـ ــت ي ــأت ــي
ل ـب ــره ـن ــة أن االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ال
ي ــزال يمتلك سلطاته ،مهما كــان ما
قــالــه املـنـتـقــدون فــي األي ــام األخ ـيــرة،
ومن بينهم البرملانات املحلية (مثل
والونيا).
من جهة أخرى ،ليس تعزيز النزعات
الـسـلـطــويــة ل ــدى بــروك ـســل م ــا يـبــرز
فقط مــع توقيع املـعــاهــدة ،بــل أيضًا
«نهاية زمن العوملة السعيدة» ،وهو
طرحته الصحيفة انسجامًا مع
مــا ّ
ما يحذر منه الرأي العام في أوروبا،
وي ـج ـه ــد امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون األوروبـ ـ ـي ـ ــون
إلنكاره.
ويـ ــرى ال ـكــاتــب ال ـفــرنـســي كــريـسـتــان
ّ
ري ـ ـ ـ ــو ،أن فـ ـ ـك ـ ــرة ن ـ ـهـ ــايـ ــة «ال ـ ـعـ ــوملـ ــة

ال ـس ـع ـيــدة» ،تـسـتـنــد إل ــى مــا شهدته
ال ـق ــارة أخ ـي ـرًا« ،م ــن أزمـ ــات ال ـي ــورو،
ً
م ــرورًا بقضية املـهــاجــريــن ووص ــوال

إلى البريكست واالرهاب االسالمي،
ّ
املتوحشة بكل أشكالها».
أي العوملة
وي ـت ــاب ــع ال ـك ــات ــب ف ــي ص ـح ـي ـفــة «ل ــو

يبقى المسؤولون في مكان آخر ويضعون االنتقادات في خانة الشعبوية (أ ف ب)
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تركيا

أردوغان يستهدف ما تبقى من المعارضة
ل ـك ـن ــه ي ـل ـف ــت أيـ ـض ــا إلـ ـ ــى أن "ك ــات ـب ــي
الدستور صمموا الرئاسة األميركية
لتكون واح ــدة مــن األقــل قــوة بــن دول
الـ ـع ــال ــم" ،مــوض ـحــا أن ع ـلــى الــرئ ـيــس
"أن يـقـنــع مـجـلــس ال ـن ــواب وال ـش ـيــوخ،
كــي يتمكن مــن فعل أي شــيء داخليًا،
إضافة إلــى أن عليه أن يبقي املحكمة
العليا إلــى جانبه ،وأيـضــا أن يحظى
بتعاون  50والية".
وان ـط ــاق ــا م ـ ّـمــا ذه ــب إل ـي ــه فــريــدمــان،
تجدر اإلش ــارة إلــى أن الرئيس املقبل
يدخل إلى املكتب البيضاوي ،وأمامه
ق ـضــايــا عـ ــدة مل ـعــال ـج ـت ـهــا ،ومــواج ـهــة
ّ
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ل ـح ــل ـه ــا ،هـ ـ ــي :س ـيــاســة
الــرعــايــة الصحية ،األم ــن االجتماعي،
ً
ال ـس ـيــاســة الـبـيـئـيــة ،ف ـضــا ع ــن طــابــع
املحكمة العليا التي ستخدم على مدى
ع ـقــديــن مـقـبـلــن ت ـقــري ـبــا .وال ـخــافــات
ك ـث ـي ــرة ب ــن ال ـح ــزب ــن ف ــي م ــا يـتـعـلــق
ً
بـ ـه ــذه املـ ـس ــائ ــل وغـ ـي ــره ــا .م ـ ـثـ ــا ،فــي
مـســألــة الــرعــايــة الـصـحـيــة ،لــم تتوقف
معارضة الجمهوريني للـ"أوباما كير"
(على الــرغــم مــن مــرور خمس سنوات
على إقرارها) .ويبقى من غير الواضح
كيف ستعالج هذه املسألة تحت إدارة
رئـيــس جـمـهــوري ،أو كيف سيتعاون
ـس ديـمــوقــراطــي مــع الجمهوريني
رئـيـ ّ
ل ـت ـجــنــب إحـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـيــرات جــوهــريــة
فيها.
أمــا الـهــوة الكبرى بــن الـحــزبــن ،فهي
ستنعكس في كيفية تشكيل املحكمة
العليا التي ستملك الكلمة األخيرة في
املسائل السياسية .وبحسب جوشوا
غرين في موقع "بلومبرغ" ،فإن أربعة
م ــن ق ـض ــاة املـحـكـمــة سـيـبـلـغــون الـ ــ78
من العمر أو أكثر ،في تشرين الثاني.
لــذا مــن املمكن أن يحظى خلف بــاراك
أوباما بفرصة استبدال هؤالء.
وبني كل هذه القضايا ،يبقى االقتصاد
الشغل الشاغل بالنسبة إلى الجمهور
األمـيــركــي .وبحسب اسـتـطــاع صــادر
عــن "مــركــز ب ـيــو" ،فــي شـهــر ت ـمــوز ،أي
خ ــال االن ـت ـخــابــات الـتـمـيـهـيــديــة ،رأى
 %84من الناخبني أن االقتصاد "مهم
ج ـدًا" للحصول على صــوتـهــم ،بينما
ّ
حـ ــل "اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب" ف ــي امل ــرت ـب ــة ال ـثــان ـيــة
بنسبة  ،%80متقدمًا على السياسة
الخارجية التي حصلت على  %75من
األصوات املستطلعة.

دوفـ ـ ـ ـ ـ ــوار» ،أن االتـ ـ ـح ـ ــاد االوروبـ ـ ـ ــي
ّ
لــم يـكــن قــط بـجــانــب ال ـح ــل ،فــي تلك
األوق ـ ــات« :م ـنــذ س ـنــوات ع ــدة ،تعيد

إسطنبول ــ حسني محلي
رغم أن الرئيس التركي ،رجب طيب
أردوغان ،يسيطر على أكثر من
 ٪من اإلعالم املرئي واملسموع
 ٩٠
واملكتوب ،فإنه لم يعد يتحمل ما تبقى
من املعارضة اإلعالمية ،ولو بالحد
األدنى من إمكاناتها الضعيفة .وأمس،
تعرضت صحيفة «جمهورييات»
لحملة من االعتقاالت التي استهدفت
معظم مسؤوليها وكتابها ،بينهم
رئيس التحرير ،في الوقت الذي تتحدث
فيه املعلومات عن احتماالت مصادرة
ممتلكاتها بحجة التعاون مع الرجل
املخيف ألردوغان ،فتح الله غولن ،من
جهة ،و«حزب العمال الكردستاني» من
جهة أخرى ،رغم أن املتابعني للملف
التركي يعرفون أن هذه الصحيفة
يسارية وضد غولن و«العمال
الكردستاني».
وكانت «جمهورييات» ،وهي من أقدم
الصحف التي صدرت بعد أشهر من
إعالن الجمهورية التركية عام ،١٩٢٣
قد تعرضت لتهديدات ومضايقات من
ُ
السلطات الحكومية ،كما اعتقل رئيس
تحريرها جان دوندار العام املاضي،
بحجة أنه نشر أسرار الدولة ،في إشارة
إلى صور الشاحنات التي كانت تنقل
األسلحة واملعدات الحربية للجماعات
املسلحة واإلرهابية في سوريا بداية
.٢٠١٤
كذلك ،كان أردوغان قد هدد وتوعد
الجريدة ،بالقول إنه سيالحقها
وسيحاسبها على هذه «الخيانة
الوطنية والعمالة والتجسس» .منذ ذلك
الوقت ،تتعرض الصحيفة ملضايقات
متنوعة ،منها تهديد كل الذين ينشرون
إعالناتهم التجارية فيها ،وذلك
لتضييق الحصار عليها ماليا ،فضال
عن إرسال املفتشني املاليني للتدقيق
في أوراق ووثائق «جمهورييات»

الـ ـشـ ـع ــوب األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،فـ ــي أوقـ ـ ــات
ال ـ ـش ـ ـ ّـدة ،اعـ ـتـ ـب ــار أن امل ـ ـ ــاذ األخ ـي ــر
ليس فــي بروكسل ،بــل فــي أوطانها
ّ
األصلية وداخل الحدود املحلية».
ّ
ولـ ـ ـع ـ ــل م ـ ــا أشـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـيـ ــه ص ـح ـي ـفــة
«االن ــدب ـن ــدن ــت» الـبــريـطــانـيــة يـنــدرج
ض ـم ــن ال ـخ ــان ــة ن ـف ـس ـهــا ،إذ رأت أن
املعاهدة مع كندا هي بمثابة «قنبلة
مــوقــوتــة» .فمثل معاهدة الـ ــ«»TTIP
ال ـت ـج ــاري ــة ب ــن االت ـ ـحـ ــاد االوروب ـ ـ ــي
والواليات املتحدة ،ليست «»TAFTA
(ال ـش ــراك ــة ال ـت ـج ــاري ــة االس ـت ـث ـمــاريــة
عـبــر األط ـل ـســي) ،أي م ـجــرد اتـفــاقـيــة
لـتـخـفـيــض ال ـت ـع ــري ـف ــات الـجـمــركـيــة
فقط ،بــل هــي ترمي إلــى رفــع القيود
وت ـح ــري ــر الـ ـتـ ـج ــارة ،وال ـت ـع ــام ــل مــع
املــزيــد مــن ال ـقــوى مــن ف ــوق الـقــانــون
للوصول إلى «بيزنس» أكبر.
وضمن هذا املشهد ،يبقى املسؤولون
ـان آخـ ــر ،وي ـض ـعــون ك ــل تلك
ف ــي م ـك ـ ٍ
الـ ــرؤى فــي خــانــة ال ـنــزعــات القومية
والشعبوية .ووفق «ميديا بار» ،هم
يستميتون في الدفاع عن شرعيتهم،
ولم يعد لديهم سوى هاجس وحيد:
فـعــل ك ــل ش ــيء حـتــى ال تــدخــل حـ ّـبــة
رم ــل فــي اآلل ــة األوروبـ ـي ــة ،فتوقفها.
لهذا الغرض ،يطالب املحافظون في
االتحاد ،تغيير أنماط التفاوض في

وسجلها الضرائبي ،وهو حال جميع
وسائل اإلعالم املعارضة من الصحف
ّ
والتلفزيونات مع أنه لم يتبق منها إال
عدد قليل.
وحاليًا ،ال تحصل الصحف اليسارية
الصغيرة على أي إعالنات تجارية
خالفا للصحف املوالية التي تحصل
على املليارات من الليرات من إعالنات
الشركات الخاصة واملؤسسات
واملصارف الحكومية ،بجانب أن
األولى ال تبيع إال أعدادا بسيطة .وفي
غضون ذلك ،رضخ رجال األعمال
الكبار ،الذين يملكون مؤسسات
إعالمية كبيرة كمؤسسة «دوغوش»
ومؤسسة «دوغان» لتهديدات الحكومة،
ما اضطرهم إلى االنتقال من خندق
املعارضة إلى الوالء ،وذلك مقابل
مشاريع ومقاوالت حصلوا عليها من
الدولة .كما استسلم إعالميون كثيرون
للضغوط املالية والسياسية واألمنية،
واضطروا إلى الرضوخ وتحولوا إلى
موالني ألردوغان.
ودون أن يبالي أحد باالعتقاالت التي
استهدفت اإلعالميني من مختلف
امليول واالتجاهات ،تزداد حاالت الحبس
بحقهم إلى أن وصل عددهم حتى اآلن
إلى  ١١٧معظمهم محسوبون على
اليسار أو األكراد ،وبعضهم من أنصار
غولن.
فعليًا ،نجح الرئيس التركي في استغالل
محاولة االنقالب األخيرة للتخلص من
جميع معارضيه في مجاالت عدة منها
اإلعالم ،وبذلك ال يسمع أو يقرأ أو
يشاهد املواطن التركي أي خبر مخالف
لوجهة نظر أردوغان ،الذي يستعد
لطرح فكرة تغيير الدستور على
االستفتاء الشعبي في نيسان املقبل.
أيضًا ،تضطر جميع وسائل اإلعالم
إلى بث خطابات الرئيس على الهواء
مباشرة ،وكذلك الحال مع رئيس الوزراء
وبقية أعضاء حكومته ،كما من املمنوع

فتح توقيع المعاهدة
مع كندا النقاش
بشأن فكرة نهاية
العولمة السعيدة

َُ
امل ـعــاهــدات الـتـجــاريــة ،ف ـيــوكــل األمــر
إلى البرملان واملفوضية األوروبيني،
من دون أن تتمكن الدول من أن تقول
كلمتها في مسار التفاوض.
وبينما تتابع الصحيفة الفرنسية
بالقول إن «غــوايــة السلطة» ظاهرة
ب ـقــوة ل ــدى امل ـس ــؤول ــن األوروبـ ـي ــن،
تشدد «االنــدبـنــدنــت» على أنــه يجب
تغيير السياسة الـتـجــاريــة الحالية
لـ ــات ـ ـحـ ــاد االوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي .عـ ـل ــى األق ـ ـ ــل،
يجب إخضاع االتفاقيات اللتزامات
بيئية وحـقــوقـيــة ،كـمــا يـجــب تقييم
إلــى أي مــدى تــؤدي هــذه االتفاقيات
إلى اهــداف اجتماعية ،مثل املساواة
وتـحـســن مـعــايـيــر املـعـيـشــة للفئات

على التلفزيونات بث خطابات زعماء
املعارضة ،وفي مقدمتهم زعيم «حزب
الشعب الجمهوري» ،كمال كليتشدار
أوغلو .وهو يتعرض وحزبه النتقادات
عنيفة من األوساط الشعبية التي تتهمه
بعدم التحرك والتصدي لسياسات
أردوغان ،التي يصفها كليتشدار أوغلو
بأنها اكتسبت طابعا فاشيا ،بل يكتفي
بالتصريحات فقط.
يشار إلى أن أردوغان استغل حالة

ال يسمع أو يقرأ
أو يشاهد المواطن
التركي أي خبر
مخالف ألردوغان

األكـ ـث ــر فـ ـقـ ـرًا« ،فـ ــي م ــواج ـه ــة عـقـيــدة
اقتصادية خاصة بالنخبة الدولية».
وقـ ـ ــد ش ـ ـهـ ــدت مـ ـن ــاط ــق واس ـ ـعـ ــة فــي
أوروبا تظاهرات ضد هذه االتفاقية
وضــد اتفاقيات شبيهة .ففي أملانيا
وح ــده ــا ،تـظــاهــر أك ـثــر مــن  300ألــف
شـخــص فــي كــل الـبـلــد إلع ــان رفــض
املـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــدة ،ف ـي ـم ــا القـ ـ ــت املـ ـع ــارض ــة
ال ـب ـل ـج ـي ـك ـي ــة ص ـ ـ ـ ـ ً
ـدى ودع ـ ـ ـمـ ـ ــا غ ـيــر
منتظرين فــي أن ـحــاء أوروب ـ ــا ،وهــي
ّ
تتقيد بـ«العوملة السعيدة»
لــم تعد
امل ـم ــدوح ــة م ـنــذ ع ـشــريــن ع ــام ــا ،كما
تقول «ميديابار».
تختم الصحيفة الفرنسية تقريرها
ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــول إن ب ـ ــإمـ ـ ـك ـ ــان املـ ـف ــوضـ ـي ــة
واملـ ـجـ ـل ــس األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن املـ ـض ــي فــي
اتخاذ قرارات بالقوة ،وبعكس إرداة
الـ ــرأي ال ـع ــام ف ــي أوروبـ ـ ــا ،ويمكنهم
ك ــذل ــك تـ ـج ــاه ــل امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ورفـ ــض
املجتمع املــدنــي ،مثلما فعلوا خالل
االستفتاءات االيرلندية والفرنسية
والهولندية ،لكن «خيبة األمل تجاه
أوروب ـ ـ ــا س ـت ـكــون أك ـب ــر هـ ــذه املـ ـ ــرة...
فبرفض كــل نـقــاش وتـســويــة ،يتخذ
امل ـســؤولــون مـخــاطــرة تـســريــع تفكك
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي .ب ــا أي رج ـعــة
ممكنة».
(األخبار)

)أ ف ب(

الطوارئ املعلنة في البالد منذ محاولة
االنقالب ،فربط رئيس األركان بالقصر
الجمهوري مباشرة ،وقادة القوات
البرية والجوية والبحرية بوزير الدفاع،
وقائد قوات الدرك بوزير الداخلية ،كما
ألغى انتخابات الجامعات وقرر تعيني
رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.
في الوقت نفسه ،تنقل مصادر أن
الدستور الجديد سيمنح الرئيس مطلق
الصالحيات في جميع األمور ،بما
فيها تعيني كل املسؤولني في الدولة
مثل القضاة ووكالء النيابة والوالة
ومديري األمن ،وذلك بعد سيطرة فعلية
ألردوغان حاليًا على الجيش والقضاء
واألمن واالستخبارات وقطاع اإلعالم
واالقتصاد واملال.
في سياق متصل ،تستمر املضايقات
التي تستهدف قيادات «حزب الشعوب
الديموقراطي» بحجة تعاونه مع
«العمال الكردستاني» .فبعد اعتقال
رئيسة بلدية مدينة دياربكر ،جولتان
كيشاناك ،ونائبها وإحدى أعضاء
البرملان السابقات ،تتوقع املصادر
نفسها اعتقاالت ستستهدف بعض
أعضاء البرملان عن الحزب املذكور ،بمن
فيهم زعيمه ،صالح الدين دميرتاش.
وال تخفي األوساط السياسية قلقها
ُ
من االنعكاسات املحتملة لسياسات
الحكومة الحالية ضد األكراد ،فيما
تتوقع أن تفجر الوضع األمني في
البالد في ظل أحاديث عن حرب أهلية
محتملة في جنوب شرق البالد ،حيث
االشتباكات العنيفة املستمرة بني
عناصر «الكردستاني» وقوات األمن
والجيش ،علما بأن األخيرة اتخذت
تدابير مشددة على الحدود مع العراق
وسوريا في ظل التطورات املتالحقة في
البلدين.

ما قل
ودل
أصدر الملك السعودي ،سلمان،
أمس ،عدة أوامر ملكية ،أعفي
بموجب إحداها وزير المالية
إبراهيم بن عبد العزيز العساف
( 67عامًا) من منصبهُ ،
وع ّين
ً
بدال منه محمد الجدعان .وبهذا
األمر ،يكون قد أعفى سلمان وزير
المالية من المنصب الذي ظل
يحتفظ به على مدار نحو  21عامًا.
وكان العاهل السعودي قد
استبق هذا األمر الملكي بأمر
آخر أصدره اليوم بإعفاء الجدعان
من منصبه رئيسًا لمجلس هيئة
السوق المالية .وقضى أمر
ملكي آخر بتعيين العساف وزير
دولة وعضوًا في مجلس الوزراء.
على صعيد آخر ،رشحت
السعودية ،أمس ،يوسف بن
أحمد العثيمين ،وهو وزير
الشؤون االجتماعية األسبق ،أمينًا
عامًا جديدًا لمنظمة «التعاون
اإلسالمي» إثر استقالة إياد مدني.
(األخبار)
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إعالنات
◄ وفيات ►
بلدية كفرشيما ومخاتيرها
والدته املرحومة تافيدا ديب القارح
زوجته رنده فؤاد عازار
أبناؤه مجد
وعد
ملحم جونيور
إبـنـتــه غـنــوة زوج ــة املـهـنــدس مــارك
سلوم وعائلتهما
شقيقتاه اوالد املرحومة نوال أرملة
املرحوم توفيق سليم وعائالتهم
ليلى أرملة املرحوم معني حرفوش
وعائلتهما (في املهجر)
وعـ ـ ــائـ ـ ــات :ب ـ ــرك ـ ــات ،عـ ـ ـ ـ ــازار ،دي ــب
ال ـ ـقـ ــارح ،سـ ـل ــوم ،س ـل ـيــم ،ح ــرف ــوش،
بــربــور ،مـيــان ،مسعود ،جابريان،
ال ـ ـغـ ــاوي وأنـ ـسـ ـب ــاؤه ــم فـ ــي ل ـب ـنــان
واملهجر وعموم عائالت كفرشيما
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد م ــن األس ــى
ف ـق ـي ــده ــم الـ ـغ ــال ــي املـ ــأسـ ــوف عـلـيــه
املرحوم
املوسيقار
ملحم أنطون بركات
الــراقــد على رجــاء القيامة والحياة
األب ــدي ــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  28تـشــريــن
األول  2016متممًا واجباته الدينية.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم الـ ـث ــاث ــاء 1
ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي  2016اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ول ـغ ــاي ــة ال ـس ــاع ــة ال ـس ــادس ــة م ـسـ ً
ـاء
ف ـ ــي ص ـ ــال ـ ــون ك ـن ـي ـس ــة ال ـق ــدي ـس ــن
بطرس وبولس للروم األرثوذكس،
كفرشيما.
ولكم من بعده طول البقاء

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات

03/662991
من أي منطقة في لبنان،
من  7:30صباحًا لغاية
يوميًا ً
 10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة
نتائج اللوتو اللبناني
39 38 12 8 7 2 1
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  1453وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 1 :ـ ـ  2ـ ـ  7ـ ـ  8ـ ـ  12ـ ـ 38
الرقم اإلضافي39 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة:
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
ـ ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
263,759,381
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة1 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة263,759,381 :
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـ ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 58,992,660ل ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 30 :شبكة.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1,966,422 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 58,992,660ل .ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 1,258 :ل.ل.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 46,894 :ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـ ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 152,064,000ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 19,008 :شبكة.
ـ ـ الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولة
للسحب املقبل 2,970,591,762 :ل .ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولة
للسحب املقبل :؟؟؟ ل.ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1453
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح40084 :
¶ الجائزة االولى
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية 31,875,050 :ل .ل.
ـ ـ عدد األوراق الرابحة1 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 31,875,050 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0084 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم 084 :ل.ل.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.84 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 4000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب"يومية "رقم 199
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة490 :
• يومية أربعة1045 :
• يومية خمسة14637 :

◄ إعالنات رسمية ►
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
ّ
الجميل
ش.م.ل .وكيله املحامي مروان
املنفذ عليهما 1 :ـ ـ سامر فاضل سباعي
برج البراجنة
 2ـ ـ عادل كمال السلمان وكياله األستاذان
زياد بيضون وردينة شهاب
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة صـ ــادرة عن
دائـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت بــرقــم 2013/2888
ً
تحصيال ملبلغ  /145675/دوالر أميركي
عدا الفوائد واللواحق.
ـ ـ تاريخ قرار الحجز2014/1/7 :
ـ ـ تاريخ تسجيله على الصحيفة العينية:
2014/1/16
ـ ـ تاريخ قرار الوصف2014/4/22 :
ـ ـ تاريخ تسجيله2014/7/7 :
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :ـ ـ ـ ـ كــامــل ال ـق ـســم رق ــم 18
 Aم ــن ال ـع ـق ــار رقـ ــم  8ال ـل ـي ـل ـكــي ـ ـ ـ ـ مــدخــل
وثــاث غــرف وصالونان وطعام ومطبخ
ومـمــر وحـمــامــان وشــرفــات ـ ـ طــابــق رابــع
ول ــدى الـكـشــف تـبــن ان الـقـســم فـيــه ثــاث
ش ــرف ــات ول ــه مــوقــف س ـي ــارة ف ــي الـطــابــق
السفلي الثاني للبلوكني ( )A&Bوارض
ال ـصــالــونــان وال ـط ـعــام وامل ـمــر والـشــرفــات
ب ــاط رخ ــام وامل ـط ـبــخ وال ـح ـمــامــات بــاط
سـيــرامـيــك وغ ــرف ال ـنــوم بــاركـيــه وأب ــواب
القسم الرئيسية من نوع خشب مضغوط
وأب ـ ــواب ال ـشــرفــات وال ــدراب ــزي ــن م ــن نــوع
أمل ـن ـي ــوم وزج ـ ـ ــاج امل ـج ـل ــى غ ــران ـي ــت وف ــي
املطبخ خزانة صغيرة.
ـ ـ ـ ـ ي ــوج ــد دي ـك ــور جـفـصــن م ــع إن ـ ــارة في
أسقف الصالون والطعام.

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء وتــركـيــب محطة
نقالة كاملة  20م.ف.أ .فــي بـلــدة عاصون
ووضعها بالخدمة ،مــوضــوع استقصاء
االسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــار رقـ ـ ـ ـ ــم ث4د 4915/ت ـ ــاري ـ ــخ
 ،2016/5/18قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2016/11/25عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستقصاء
اسعار املذكور أعاله الحصول على نسخة
م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األح 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 ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ ـ الـطــابــق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/10/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2078
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/273
(الرئيس حكيم)
للمرة الثالثة

استراحة
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أفقيا

 -1دولة أوروبية تشكل الجزء األوروبــي من مملكة األراضــي املنخفضة – مشروب
ُمسكر –  -2صفة من خرج ظهره الى أعلى في شكل صرة ودخــل صــدره وبطنه –
صفة ملــن ُولــد لسبعة أشهر مــن َ
الح ْمل –  -3شحم – شــك وتهمة –  -4بــن الجبال
– أكبر نهر في فرنسا يغطي حوضه خمس مساحة البالد –  -5يستوي في مكانه
على الكرسي – دولة آسيوية ّ
مقسمة –  -6مدينة في زائير – ضجر وسأم –  -7كسر
الشيء معكوسة – ثقلة النوم والنعاس –  -8من الفاكهة الصحراوية – متشابهان
– نهار وليل –  -9ولد ذكر – مناص –  -10بيت أو قلعة لشاعر جاهلي شهير ُعرف
هذا البيت بإسم األبلق

عموديًا

 -1عاصمة فييتنام – مطربة لبنانية راحلة –  -2ممثل لبناني قدير –  -3خاصم ّ
أشد
الخصومة – يأتي بعد – كل مكان محمي منيع –  -4إحدى الواليات املتحدة األميركية
– منخفض باألجنبية –  -5عملة آسيوية – خالف النهار –  -6ألعن وأشتم – صفة من
فتر وتثاقل وتوانى ّ
عما ال ينبغي أن يتوانى عنه –  -7إسم حمله عدد كبير من ملوك
ّ
فرنسا – أغلظ أوتــار العود –  -8أســراب الطيور العابرة التي تمر في بالد وال تقيم
فيها – ماركة حليب مجفف –  -9من كبار اآللهة عند املصريني – من فقد زوجته أو من
رسام لبناني راحل من ّ
فقدت زوجها – ّ -10
رواد الرسم العربي في العصر الحديث

أفقيا

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

 -1الباسيفيك –  -2نيكوبار – سر –  -3ود – نوفده –  -4راباللو – را –  -5آه – بو – نوبل –
 -6لوار – إهراق –  -7عتال – ش ن د – ّ -8لبت – قبرس –  -9أوسترليتز –  -10حارس املرمى

 -1نور املالح –  -2ايداهو – بوا –  -3لك – إعتسر –  -4بونابرت – تس –  -5ابولو – أقرأ –
 -6سافل – البلل –  -7يردونه – ريم –  -8ورشستر –  -9يس – ّربان – ّ
زم –  -10كرة القدم
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مشاهير 2426

حلول الشبكة السابقة

عموديًا

حل الشبكة 2425

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

شاعر مصري ( )1953-1898كان طبيبًا .نهل من الثقافة العربية القديمة
مما ساعده على النجاح في عالم الشعر واألدب .من دواوينه الشعرية
«الطائر الجريح»
 = 6+8+4+8+1محب الذات ■ ّ = 2+3+5+7
مفر ■  = 5+10+11+9من البحار

حل الشبكة الماضية :كاسبر شمايكل

الثالثاء  1تشرين الثاني  2016العدد 3022

إعالنات

ـ ـ ـ ـ ح ــق مـخـتـلــف ـ ـ ـ ـ خــاضــع لـنـظــام ملكية
الطوابق والخرائط والعقد.
ـ ـ يشترك بملكية الحقني  1و 3و Aوما
ورد عليهما.
ـ ـ ـ ـ ـ ت ــأم ــن درج ـ ــة أول ـ ــى ـ ـ ـ ـ ـ فـ ــائـ ــدة حـســب
شـ ـ ــروط ال ـع ـق ــد ق ـي ـمــة /325000/دوالر
أمـيــركــي ملصلحة املـنـفــذ الـبـنــك اللبناني
السويسري ش.م.ل .ضد املنفذ عليه عادل
كمال السلمان
مساحته /160/ :م2
الـتـخـمــن/144000 :دوالر أم ـيــركــي بــدل
الطرح/86400/ :دوالر أميركي.
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان امل ـ ــزاي ـ ــدة :تـ ـح ــدد مــوعــد
املـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــدة نـ ـ ـه ـ ــار الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع فــي
 2016/11/18الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بـعـبــدا ـ ـ قصر
عدل بعبدا ـ ـ املبنى الجديد.
شروط البيع :فعلى الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن
الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة أو مصرف
مقبول باسم رئيس دائ ــرة تنفيذ بعبدا
او تـقــديــم كـفــالــة مصرفية تضمن املبلغ
واتـخــاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
كـمــا عليه وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن صــدور
ق ـ ــرار االح ــال ــة ايـ ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـمــن تحت
طائلة اعــادة املــزايــدة بزيادة العشر على
مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا
تلي اإلحالة دفع الثمن ورسم الداللة %5
والتسجيل.
مأمور تنفيذ بعبدا
مارو القزي
إعالن تلزيم مشروع
إن ـشــاء شـبـكــة تــوزيــع م ـيــاه الـشـفــة داخــل
بلدة مليخ ـ ـ قضاء جزين
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
فيه الثالث والـعـشــرون مــن شهر تشرين
الثاني  ،2016تجري إدارة املناقصات ـ ـ في
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
وزارة الـطــاقــة وامل ـي ــاه ـ ـ املــديــريــة العامة
لـلـمــوارد املائية والكهربائية ـ ـ مناقصة
تلزيم مشروع إنشاء شبكة توزيع مياه
الشفة داخل بلدة مليخ ـ ـ قضاء جزين.
ـ ـ التأمني املؤقت :فقد أربعون مليون ليرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار .
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ـ ــى لتنفيذ
صـ ـفـ ـق ــات األشـ ـ ـغ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة امل ـس ـج ـل ــون
والذين ال يوجد بعهدتهم أكثر من أربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتا
بعد.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص الـ ــذي يـمـكــن االطـ ــاع،
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية.
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 2098
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء بـنـســات تختيم
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات لـ ـ ـ ــزوم املـ ــاح ـ ـظـ ــة ،م ــوض ــوع
استدراج العروض رقم ث4د 7529/تاريخ
 ،2016/8/6قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2016/11/25عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
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 2016/10/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2102
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـعــروض العائد لتنفيذ هندسة مدنية
فــي محطة النبطية الرئيسية ،موضوع
استقصاء االسعار رقم ث4د 9368/تاريخ
 ،2016/9/28قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2016/11/18عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
األسـ ـع ــار امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
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 2016/10/29
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2122
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـ ـل ــب جـ ــوزيـ ــف انـ ـط ــونـ ـي ــوس م ـق ـصــود
بالوكاله عن احد ورثة انطونيوس برش
سند بدل ضائع للعقار  1458طرزا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت الني ادمون جعجع ملورثها ادمون
جعجع سند بدل ضائع للعقار  3سبعل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـل ـب ــت س ــامـ ـي ــه جـ ـ ــورج عـ ـ ــواد مل ــورث ـه ــا
انـ ـط ــوان م ـتــى س ـنــد ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار
 1515حصرون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب براء ديب وسميرة مصري ملوكليها
اسـمــاء وانــس وخـطــاب ديــب سند تمليك
ب ـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـق ــار  A 734/9زي ـت ــون

طرابلس

للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلبت جنان السماك ملوكلها فادي عياد
سند تمليك بــدل ضائع للعقار 103/32
زيتون طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب كــل مــن شــوقــي مـطــانـيــوس يوسف
وان ـط ــوان شــوقــي يــوســف ش ـهــادتــي قيد
بدل ضائع العقار  526انان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت جانيت حنا ابــو طــايــع بوكالتها
عن جانيت مــارون عبدو ملورثها مــارون
ف ـ ــارس ع ـب ــدو س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ضــائــع
العقار  1072املعمرية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب توفيق قزحيا عيراني بوكالته عن
ادونـ ـي ــس م ـي ـشــال ال ـح ـجــل وك ـي ــل حبيب
جـ ــورج ع ـبــدال ـنــور سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل عن
ضــائــع بــاســم /حـبـيــب ج ــورج عـبــدالـنــور
ب ــال ـق ـس ــم  16مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  1453مـنـطـقــة
االشرفيه
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـلــب املـحــامــي غ ـســان ال ـخ ــوري بوكالته
عن انطوان بيار صباغ بصفته احد ورثة
ذكي مخايل بصمه جي سند تمليك بدل
عــن ضــائــع بــاســم مــورثــه  /ذك ــي مخايل
بصمه جــي بالقسم  12مــن العقار 3672
منطقة االشرفيه
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي
إعالن

من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب محمد توفيق محمد ملوكليه محمد
فادي جواد ابو الهدى الفاروقي وابراهيم
ادهــم جــواد ابــو الهدى الفاروقي سندات
ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ع ــن حـصـصـهــم
باالقسام  2و 3و 4من العقار  1170راس
بيروت.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دف ـت ــر ال ـش ــروط
الخاص لـ "تقديم يد عاملة مختلفة الزمة
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني للعام
 ."2017يمكن االط ــاع على ملف التلزيم
وت ـس ـل ــم ن ـس ـخــة ع ـن ــه ض ـم ــن ال ـ ـ ـ ــدوام فــي
مكتب مصلحة الصفقات في ش .بشاره
الـخــوري ،بناية غناجه ،ط ،4مقابل دفع
مبلغ  /1،000،000/ل.ل .نقدًا إلى صندوق
املـصـلـحــة ل ـقــاء ايـ ـص ــال .ت ـق ـ َّـدم ال ـعــروض
باليد إلــى القلم املــركــزي حتى ظهر يوم
االربعاء  ،2016/11/23وتفض العروض
فـ ــي ج ـل ـس ــة ع ـل ـن ـي ــة ت ـع ـق ــد فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـعــاشــرة مــن ص ـبــاح ال ـيــوم ال ـتــالــي على
العنوان أعاله.
املدير العام باإلنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 2093
إعالن رقم /6ت2
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة
للتعاونيات ـ ـ عن تلزيم تقديم مفروشات
وت ـج ـه ـيــزات مكتبية وب ـ ــرادي ف ــي مبنى
املديرية املركزي الكائن في منطقة بعبدا
بطريقة اس ـتــدراج الـعــروض للعام 2016
وذلـ ـ ــك بـ ـت ــاري ــخ  2016/11/21ال ـســاعــة
الحادية عشرة صباحًا.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
العروض هذا االطالع على دفتر الشروط
ال ـع ــائ ــد ل ـه ــذا ال ـت ـلــزيــم وال ـح ـص ــول على
نـسـخــة عـنــه مــن قـلــم مصلحة ال ــدي ــوان ـ ـ
املديرية العامة للتعاونيات (بعبدا ـ ـ بنك
بيبلوس).
تقدم الـعــروض بالبريد املضمون املغفل
او ب ــال ـي ــد مـ ـب ــاش ــرة ،ع ـل ــى ان ت ـص ــل ال ــى
قـلــم مصلحة ال ــدي ــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للتعاونيات ،قبل الساعة الثانية عشرة
ظ ـه ـرًا م ــن الـ ـي ــوم ال ـ ــذي ي ـس ـبــق ال ـت ــاريــخ
املحدد الجراء استدراج العروض.
بعبدا في 2016/10/26
مدير عام التعاونيات
م .غلوريا ابو زيد
التكليف 2095
إعالن
تدعو شركة جيوفلنت وشركة AHLAM
 .lands s.a.lإلى حضور اجتماع مشاركة
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للعامة إلنشاء مشروع منتجع سياحي
وسكني في منطقة كفردبيان ـ ـ كسروان
ي ــوم ال ـث ــاث ــاء  17ت ـشــريــن ال ـثــانــي 2016
الساعة  11:00في دار بلدية كفردبيان.
إعالن بيع عقار
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ جويا ـ ـ الرئيس
منال فارس
املنفذ :عباس محمد نحلة وكيله املحامي
محمود عليان
املنفذ عليه :كـمــال حـيــدر كـمــال  /دبعال
وكيله املحامي صالح املصري
السند التنفيذي :ثالث سندات دين بقيمة
 $ 100000عدا الفوائد واللواحق
تاريخ التنفيذ2013/2/19 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/4/5 :
تاريخ قرار الحجز2016/3/21 :
تاريخ تسجيله2016/4/8 :
تاريخ محضر وصف العقار2016/5/27 :
تاريخ تسجيله2016/6/22 :
الـعـقــار امل ـطــروح للبيع :الـعـقــار رق ــم /70
دب ـع ــال 2400 /سـهـمــا مـحـلــة العصافير
م ـس ــاح ـت ــه  3317م 2وه ـ ــو ق ـط ـعــة ارض
سليخ تقع خراج بلدة دبعال تصل اليها
من عدة طرق من داخل البلدة عبر طريق
معبد ومزفت ضمن منطقة قليلة السكن
ولها واجهة على الطريق الداخلي حوالي
 30م وال ي ــوج ــد ف ـي ـهــا نـ ـص ــوب وف ـي ـهــا
اعشاب برية ومهملة.
حــدوده :من الغرب العقار رقم /90دبعال
ومــن الـشــرق العقار رقــم /69دب ـعــال ومن
الـشـمــال ال ـع ـقــاران  68و /92دب ـعــال ومــن
الجنوب العقار  91دبعال
قيمة التخيمن$ 99510 :
وبدل الطرح املخفض$59706 :
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان إج ـ ــراؤه ـ ــا :ي ــوم
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه 2016/12/15
الـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا فــي مكتب
رئيس دائرة تنفيذ جويا.
ع ـل ــى الـ ــراغـ ــب ب ــالـ ـش ــراء وقـ ـب ــل ال ــدخ ــول
فــي املــزايــدة ان يـقــدم بــدل الـطــرح نـقـدًا او
تقديم كفالة مصرفية من احــد املصارف
املقبولة من الحكومة اللبنانية فتعطيه
هذه الدائرة شهادة لالشتراك في املزايدة
وعليه اتخاذ محل القامته ضمن نطاق
هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة واال اع ـت ـبــر ك ــل تـبـلـيــغ لــه
ف ــي قـلـمـهــا قــانــون ـيــا وف ــي ح ــال ل ــم يــدفــع
امل ـش ـتــري الـثـمــن خ ــال مـهـلــة ع ـشــرة ايــام
م ــن ت ــاري ــخ ق ـ ــرار االح ــال ــة وخ ـ ــال ثــاثــة
اي ــام مــن تــاريــخ انـ ــذاره يـعــاد الـبـيــع على
عـهــدتــه ومـســؤولـيـتــه تـحــت طــائـلــة طــرح
الثمن مـجــددًا وتحميله جميع النفقات
االضافية وعالوة على ذلك يتوجب عليه
رسم الداللة  %5ورسم الفراغ.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في حاصبيا
طلب فؤاد علي ياسني بصفته احد ورثة
علي قاسم ياسني شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  582دبني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة الغامبية
 Olimatou Sannehم ـن ــزل مـخــدومـتـهــا
مـيــرنــا عـلــي طــاهــر م ــن مـحـلــة كـفــرجــوز
(الـنـبـطـيــة) بـتــاريــخ  ٧أي ـلــول  2016ولــم
تعد .الرجاء ممن يجدها االتصال على
الرقم .76473644
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رياضة

دوري أبطال أوروبا

غوارديوال أمام التغيير أو الغرق
«كــاك ـيــت» ثــان ـيــة ب ـيــن مــانـشـسـتــر سيتي
وبرشلونة مساء اليوم في دوري أبطال
طرف
أوروب ــا بعد موقعة عاصفة من ٍ
واح ــد فــي «كــامــب ن ــو» قـبــل أسبوعين
انـتـهــت بــربــاعـيــة نظيفة للكاتالونيين
وتركت مدربهم السابق بيب غوارديوال
أمام الكثير لتصحيحه
شربل ّ
كريم
ال شــك فــي أنـهــا كــانــت أس ــوأ مـبــاراة
ف ـ ـ ــي مـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرة املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي
جــوس ـيــب غ ـ ــواردي ـ ــوال ،وال ش ــك في
أن ـ ــه اتـ ـخ ــذ خ ــال ـه ــا أسـ ـ ــوأ خـ ـي ــارات
تكتيكية منذ بداية مشواره في عالم
التدريب .صحيح أن برشلونة يفوق
ً
مانشستر سيتي خبرة في مسابقة
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،لكن
أحدًا لم يكن يتوقع أن تكون النتيجة
ب ـت ـلــك ال ـ ـصـ ــورة ،ال ب ــل ك ـ ــادت تـكــون
أس ــوأ لــو لــم يـهــدر الـبــرازيـلــي نيمار
ركلة جزاء.
والـصـحـيــح أيـضــا أن ط ــرد الـحــارس
ال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي ك ــاودي ــو ب ــراف ــو كــان
مؤثرًا في تلك املباراة ،لكن ال لدرجةٍ
ي ـص ـبــح ف ـي ـهــا ال ـس ـي ـتــي م ـج ــرد أداة
ت ــدري ــب ل ـل ـفــريــق ال ـك ــات ــال ــون ــي ال ــذي
ّ
ت ـس ـل ــى مـ ـه ــاجـ ـم ــوه بـ ـخ ــط ــي وس ــط
الخصم ودفــاعــه ،وخصوصًا النجم
األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل مـيـســي ال ــذي
سـ ّـجــل «هــاتــريــك» فــي تـلــك األمـسـيــة.

ال يمكن لغوارديوال
التفكير بأنه يمكنه اختراع
ميسي آخر
وهــذا الـكــام يأخذنا الــى التصويب
ـاط مـ ـع ـ ّـيـ ـن ــة أخ ـ ـطـ ــأ ف ـي ـهــا
عـ ـل ــى نـ ـ ـق ـ ـ ٍ
غــوارديــوال ُ
ويفترض عليه تفاديها
فــي موقعة الليلة ،وإال فــإن «اسـتــاد
اإلت ـ ـ ـحـ ـ ــاد» س ـي ـش ـه ــد عـ ـل ــى مـلـحـمــة
جديدة لبرشلونة.
الواقع أن غوارديوال ال يبدو مقتنعًا
بــأن عليه تغيير طريقة لعب فريقه
بحسب مــا تقتضيه الـحــاجــة أو إذا
بشكل أدق عندما يقابل
مــا تكلمنا
ٍ
فــريـقــا مخيفًا مـثــل بــرشـلــونــة ،يملك
ك ــل اإلم ـك ــان ــات الس ـت ـغــال أي ثـغــرة
بسيطة من أجل الوصول الى هدفه.
ـق مـثــل بــرشـلــونــة ال يمكن
أم ــام فــريـ ٍ
ّ
ل ـ ـغـ ــوارديـ ــوال أن يـ ـظ ــل مـ ـصـ ـرًا عـلــى
ّ
متقدم ،وخصوصًا
دفاع
اللعب بخط ّ ٍ
متقدمني ،وهو األمر الذي
بظهيرين
ّ
بهدف
تسبب باهتزاز شباك سيتي
ٍ
أول في مباراة الذهاب عندما خسر
الـظـهـيــر األي ـس ــر ال ـصــربــي ألـكـسـنــدر

ّ
فريق مثل برشلونة ال يمكن لغوارديوال أن يظل مصرًا على اللعب بنفس الطريقة (أ ف ب)
أمام
ٍ

كـ ـ ـ ــوالروف ال ـ ـكـ ــرة ،لـيـسـتـغــل مـيـســي
امل ـس ــاح ــة امل ـت ــروك ــة خ ـلــف املــداف ـعــن
ّ
ويهز الشباك.
وفــي تلك اللقطة بــدا ّ
جليًا أيضًا أن
غ ــواردي ــوال طـلــب مــن رج ــال الــوســط
ّ
متقدمني أيضًا ،ما لم يمنحهم
اللعب
ف ـ ــرص ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــة
الدفاعية وتعويض خطأ كــوالروف.
ورب ـ ـمـ ــا ك ــان ــت فـ ـك ــرة «ب ـ ـيـ ــب» خـلــق
الـ ــزيـ ــادة ال ـع ــددي ــة ف ــي خ ــط الــوســط
م ــن أج ــل ع ــدم مـنــح ال ـحــريــة لالعبي
«ال ـب ــرس ــا» لـلـتـصــرف ب ــال ـك ــرة ،وهــي
خطة لم تنجح ألن العبي سيتي لم
يـظـهــروا ككتلة واح ــدة ضــاغـطــة في
وج ــه الع ـبــي خــط الــوســط الـخــاقــن
ل ــدى بــرشـلــونــة .أض ــف ،أن الالعبني
ال ــذي ــن كـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض م ـن ـهــم أن
يـ ـس ــان ــدوا خـ ــط الـ ــوسـ ــط فـ ــي ال ـشــق
ال ــدف ــاع ــي ،ان ـش ـغ ـل ــوا ف ــي مـهـمــاتـهــم
الـهـجــومـيــة ،أم ـثــال البلجيكي كيفن
دي بروين والدولي رحيم سترلينغ،
ليبقى األمل ــان ــي إيـلـكــاي غــونــدوغــان
م ـ ـ ـحـ ـ ــاربـ ـ ــا وحـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـدًا ف ـ ـ ــي م ـن ـت ـص ــف
امللعب ،في ظل غياب مقلق لشريكه
البرازيلي فرناندينيو.
وبــالـحــديــث عــن دي ب ــروي ــن ،فــإنــه ال
يمكن لغوارديوال التفكير بأنه يمكنه
اختراع ميسي آخر ،إذ هناك ميسي
واحد فقط .وهنا املقصود محاولته

إش ــراك دي بــرويــن فــي مــركـ ٍـز مشابه
لــذاك الــذي أعـطــاه لألرجنتيني أيــام
ـت كان
كــان مدربًا لبرشلونة ،في وقـ ٍ

فيه خطأه األكبر في الشق الهجومي
بإبقائه لهدافه األرجنتيني سيرجيو
أغــويــرو عـلــى مـقــاعــد ال ـب ــدالء .وهــذه

برنامج الجولة الرابعة في دور المجموعات
¶ الثالثاء:
 املجموعة االولى:لـ ــودوغـ ــوري ـ ـتـ ــس الـ ـبـ ـلـ ـغ ــاري  -أرس ـ ـنـ ــال
االنكليزي ()21.45
بازل السويسري  -باريس سان جيرمان
الفرنسي ()21.45
 املجموعة الثانية:بـشـيـكـطــاش ال ـتــركــي  -نــابــولــي اإلي ـطــالــي
()19.45
ب ـن ـف ـي ـك ــا الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي  -ديـ ـن ــام ــو كـيـيــف
األوكراني ()21.45
 املجموعة الثالثة:بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني  -سلتيك
االسكوتلندي ()21.45
مانشستر سيتي االنكليزي  -برشلونة
االسباني ()21.45
 املجموعة الرابعة:أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد االس ـب ــان ــي  -روس ـت ــوف
الروسي ()21.45
إي ـن ــده ــوف ــن ال ـه ــول ـن ــدي  -ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
االملاني ()21.45

¶ األربعاء:
 املجموعة الخامسة:تــوت ـن ـهــام االن ـك ـل ـي ــزي  -ب ــاي ــر ل ـي ـفــركــوزن
األملاني ()21.45
م ــون ــاك ــو ال ـف ــرن ـس ــي  -س ـس ـكــا مــوسـكــو
الروسي ()21.45
 املجموعة السادسة:بوروسيا دورتـمــونــد األملــانــي  -سبورتنغ
لشبونة البرتغالي ()21.45
لـيـجـيــا وارس ـ ــو ال ـبــولــونــي  -ريـ ــال مــدريــد
اإلسباني ()21.45
 املجموعة السابعة:بورتو البرتغالي  -كلوب بــروج البلجيكي
()21.45
كوبنهاغن الدنماركي  -ليستر االنكليزي
()21.45
 املجموعة الثامنة:ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي  -ل ـي ــون ال ـفــرن ـســي
()21.45
إش ـب ـي ـل ـي ــة اإلسـ ـب ــان ــي  -ديـ ـن ــام ــو زغـ ــرب
الكرواتي ()21.45

ال ـن ـق ـط ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ال بـ ـ ـ ّـد أن ي ـك ــون
غ ــواردي ــوال قــد اسـتـغـنــى عـنـهــا ّ
كليًا
ب ـع ــدم ــا أك ـ ــد «كـ ـ ـ ــون» ح ـ ـضـ ــوره م ــرة
جديدة بهدفيه أمام وست بروميتش
ألبيون في نهاية األسبوع .وبالطبع
أراد «بـ ـي ــب» أن ي ـف ــاج ــئ بــرش ـلــونــة
بشيء جديد عبر هذه الخطوة ،لكن
فــريـقــه الـســابــق ك ــان أكـثــر مــن فــاجــأه
بظهوره وكأنه قرأ خطته قبل بداية
املباراة ،أو إذا صح التعبير بقراءته
الـســريـعــة لتلك الـثـغــر امل ــوج ــودة في
تشكيلته ،وعلى رأسها املصائب في
قلب الــدفــاع حيث كــان جــون ستونز
واألرجـنـتـيـنــي نـيـكــوالس أوتــامـنــدي
مــن ضـيــوف ال ـشــرف الرئيسيني في
ّ
املـبــاراة ،حيث تسلى بهما مهاجمو
الفريق الكاتالوني.
ّ
بــاخـتـصــار ،تـعــلــم مانشستر سيتي
وغ ـ ـ ـ ــواردي ـ ـ ـ ــوال دروسـ ـ ـ ـ ــا كـ ـثـ ـي ــرة مــن
ٌ
دروس
مــوق ـعــة «ك ــام ــب ن ـ ــو» ،وهـ ــي
مــن املـفـتــرض أن تفيدهم الليلة من
خصم
أجــل اسـتــرداد اعتبارهم أمــام
ٍ
ره ـ ـيـ ــب ،إذ ص ـح ـيــح أنـ ـه ــم تـمـتـعــوا
بالشجاعة فــي االستراتيجية التي
اع ـت ـمــدوهــا ف ــي املـ ـب ــاراة األول ـ ــى ولــم
يركنوا الباص في أي لحظة ،لكنهم
ً
ن ـس ــوا تـفـصـيــا ص ـغ ـي ـرًا وه ــو أنـهــم
يواجهون أكثر خطوط الهجوم رعبًا
في عالم الكرة.

سوق االنتقاالت

كوتينيو وأورييه على رأس أجندة برشلونة

بحاجة ماسة الى العب مثل أورييه (األناضول)
يبدو برشلونة
ٍ

ذكرت صحيفة «سبورت» ّ
املقربة من
ن ــادي بــرشـلــونــة بـطــل اسـبــانـيــا ،في
عددها امــس ،أن النادي الكاتالوني
يـ ــرغـ ــب ب ــالـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ــع الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
ف ـي ـل ـي ـبــي كــوت ـي ـن ـيــو ن ـج ــم ل ـي ـفــربــول
االنكليزي.
وأوض ـح ــت الـصـحـيـفــة الـكــاتــالــونـيــة
أن مسؤولي ليفربول قـ ّـدمــوا عرضًا
لكوتينيو من اجل تمديد عقده الذي
لعام إضافي ،وذلك
ينتهي عام ٍ 2019
لحمايته من اغراءات االندية االخرى
وتحديدًا برشلونة ،وذلك رغم رفضه
ـت ســابــق ف ـكــرة االن ـت ـقــال الــى
فــي وق ـ ٍ

االخ ـ ـيـ ــر بـ ـع ــدم ــا قـ ـ ــام بـ ـع ــض وكـ ــاء
ال ــاعـ ـب ــن بـ ـم ـ ّـد ج ـس ــر تـ ــواصـ ــل بــن
الالعب و»البرسا» ،اذ اعتبر وقتذاك
أن الفريق الكاتالوني لديه أكثر من
ّ
الع ــب ف ــي م ــرك ــزه ن ـف ـســه ،م ــا يـقــلــص
فرص مشاركته.
اال انــه يبدو ان حلم كوتينيو باللعب
مع برشلونة إلى جانب مواطنه نيمار
ـت يتطلع
دا سيلفا ،قــد تـجــدد ،فــي وق ـ ٍ
فيه القطب االسباني اآلخر ريال مدريد
ال ــى اسـتـغــال اول فــرصــة لـضــم الــرقــم
 ،10وهو االمر عينه الذي ينطبق على
باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

الع ـ ـ ٌـب آخ ـ ــر وضـ ـع ــه «ال ـ ـبـ ــرسـ ــا» عـلــى
رأس اجندته ايضًا وهــو ظهير ايمن
باريس سان جيرمان العاجي سيرج
أوريـ ـي ــه ف ــي ظ ــل حــاج ـتــه امل ـ ّ
ـاس ــة الــى
الع ـ ٍـب ف ــي ه ــذا امل ــرك ــز ،اذ ذك ــرت قـنــاة
«كــانــال بـلــوس» الفرنسية وصحيفة
«س ـ ـبـ ــورت» أن م ـس ــؤول ــي بــرش ـلــونــة
تواصلوا مع أورييه مقابل توجههم
لــاسـتـغـنــاء ع ــن أل ـي ـكــس ف ـي ــدال ال ــذي
اسـتـبـعــده املـ ــدرب لــويــس إنــري ـكــه من
حـســابــاتــه ،حـيــث يـعـتـمــد حــالـيــا على
الـ ـش ــاب س ـيــرجــي روب ــرت ــو ف ــي مــركــز
الظهير األيـمــن رغــم ان الــاعــب العــب

خط وسط في االساس.
وكـ ــان أوريـ ـي ــه ق ــد ان ـت ـقــل ال ــى بــاريــس
ســان جـيــرمــان قبل ثــاثــة مــواســم آتيًا
م ــن ت ــول ــوز م ـقــابــل  10م ــاي ــن يـ ــورو،
وي ـعـ ّـد مــن أفـضــل الــاعـبــن فــي مــركــزه
فــي ال ــدوري الفرنسي ،لكن كــان هناك
عــامــة اسـتـفـهــام عـلــى سـلــوكــه بعدما
تعرض لعقوبة املوسم املاضي من قبل
ناديه اثر توجيهه إهانة ملدرب الفريق
السابق لــوران بــان .كما انــه دخــل في
ـراك ب ـعــد خ ــروج ــه م ــن م ـل ـهــى ليلي
عـ ـ ـ ٍ
فــي بــاريــس مــا ّ
تسبب لــه بمشاكل مع
الشرطة.
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الدوري األميركي للمحترفين

أصداء عالمية

 100نقطة و 30متابعة و 30تمريرة حاسمة لوستبروك
ضــرب نجم أوكالهوما سيتي ثاندر
راس ـ ــل وس ـت ـب ــروك ب ـق ــوة مـ ـج ــددًا فــي
مطلع املوسم الحالي وقاد فريقه إلى
فوز صريح على لوس أنجلس اليكرز
 ،96-113ض ـم ــن دوري ك ـ ــرة ال ـس ـلــة
األميركي الشمالي للمحترفني.
وس ـجــل وس ـت ـبــروك  33نـقـطــة ونـجــح
في  16تمريرة حاسمة و 12متابعة،
محققًا «تــريـبــل داب ــل» للمرة الثانية
على التوالي والـ  39في مسيرته.
وع ـل ــى مـ ــدى ثـ ــاث مـ ـب ــاري ــات ،سجل
ً
وسـتـبــروك مـعــدال مـقــداره  38,6نقطة
فــي امل ـب ــاراة ال ــواح ــدة ،بــاإلضــافــة إلــى
 12,3متابعة و 11,6تمريرة حاسمة.
وأض ــاف فيكتور أوالدي ـبــو  20نقطة
وستيفن أدامس  14نقطة و 12متابعة
لـثــانــدر ال ــذي رفــع رصـيــده إلــى ثالثة
انتصارات منذ مطلع املوسم الحالي.
وكان وستبروك قد تعملق في مباراة
فريقه األخيرة أيضًا وسجل  51نقطة
و 13متابعة و 10تمريرات حاسمة في
املباراة ضد فينيكس صنز ،فبات أول
الع ــب ينجح فــي تسجيل  100نقطة
و 30متابعة و 30تمريرة حاسمة في
أول ثالث مباريات في املوسم.

قاد دورانت غولدن ستايت للفوز على فينيكس (أ ف ب)

أما أفضل مسجل في صفوف اليكرز
فكان دانجلو راسل وجوليوس راندل
وسجل كل منهما  20نقطة.
ّ
ووج ـ ـ ــه مـ ـ ــدرب اليـ ـك ــرز لـ ــوك والـ ـت ــون
التحية لوستبروك بقوله« :لقد أدى
بـشـكــل رائـ ــع وي ـجــب رف ــع الـقـبـعــة لــه.
لقد أثبت في مباراة اليوم أنه أفضل

العبي االرتكاز في العالم».
وقاد الثنائي كيفن دورانت وستيفن
ك ـ ـ ـ ــوري ف ــري ـق ـه ـم ــا غ ـ ــول ـ ــدن س ـت ــاي ــت
ووريرز إلى الفوز على فينيكس صنز
 100-106بـتـسـجـيــل األول  37نقطة
والثاني  28نقطة.
ّ
وت ـخــلــف غ ــول ــدن س ـتــايــت ب ـف ــارق 13

نـقـطــة ف ــي ال ـش ــوط األول ،لـكـنــه نجح
في استعادة توازنه وقلب تخلفه إلى
ت ـقــدم ب ـف ــارق  7ن ـقــاط ( )94-101قبل
دقيقة و 19ثانية في الربع األخير .ثم
حسم كوري الذي سجل ثالث رميات
حرة وأخريني من دورانت في الثواني
األخ ـي ــرة الـنـتـيـجــة ملـصـلـحــة ووريـ ــرز
نهائيًا.
وت ـغ ـلــب ل ــوس أن ـج ـلــس كـلـيـبــرز على
ي ــوت ــا ج ــاز  75-88ف ــي مـ ـب ــاراة سجل
فـيـهــا االح ـت ـيــاطــي أوسـ ــن ري ـف ــرز 19
نقطة وزميله بالك غريغني  18للفائز،
وجورج هيل  18للخاسر.
وفــي املـبــاريــات األخ ــرى ،فــاز ممفيس
غــريــزل ـيــس ع ـلــى واش ـن ـط ــن ويـ ـ ــزاردز
 103-112ب ـعــد ال ـت ـمــديــد ،وهـيــوســن
روكتس على داالس مافريكس ،92-93
وس ــان أنـطــونـيــو سـبــرز عـلــى ميامي
هيت  ،99-106وديـتــرويــت بيستونز
على ميلووكي باكس .83-98
وهـ ـ ـن ـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـ ـي ـ ــوم:
ت ــورون ـت ــو رابـ ـت ــورز  -دن ـف ــر نــاغـتــس،
ب ــروكـ ـل ــن نـ ـت ــس  -ش ـي ـك ــاغ ــو ب ــول ــز،
أتالنتا هوكس  -ساكرامنتو كينغز،
لوس أنجلس كليبرز  -فينيكس صنز.

الفورموال 1

هاميلتون يشكر الحظ بعد فوزه بجائزة المكسيك
بعد تحقيقه فوزه الـ  51في مسيرته
ومـعــادلـتــه رق ــم بـطــل الـعــالــم السابق
 4مـ ــرات الـفــرنـســي آالن ب ــروس ــت في
قائمة االنتصارات عبر العصور بعد
إحرازه املركز األول في جائزة املكسيك
الكبرى ،وهي املرحلة التاسعة عشرة
من بطولة العالم لسباقات سيارات
الـفــورمــوال  ،1قــال ســائــق مرسيدس،
ال ـبــري ـطــانــي لــويــس هــام ـي ـل ـتــون ،إنــه
ش ـعــر ب ـخ ــوف م ــن عـ ــدم الـ ـق ــدرة على
البقاء حتى وقفة الصيانة األولى.
وت ـق ـ ّـدم هــامـيـلـتــون فــي الـسـبــاق على
زمـيـلــه األمل ــان ــي نيكو روزب ـ ــرغ ،فيما
ّ
حـ ــل األملـ ــانـ ــي س ـي ـبــاس ـت ـيــان فـيـتـيــل،
س ــائ ــق فـ ـي ــراري ،ثــال ـثــا ب ـعــد مـعــاقـبــة
الهولندي ماكس فيرشتابن ،سائق

«ريـ ـ ـ ــد ُبـ ـ ـ ــل» بـ ــإضـ ــافـ ــة خـ ـم ــس ث ـ ــوان
ل ـت ــوق ـي ـت ــه إث ـ ــر اصـ ـط ــدام ــه ب ــاألخ ـي ــر
لـيـتــراجــع ال ــى املــركــز الـخــامــس خلف
زميله األوسترالي دانيال ريكياردو.
ل ـك ــن ،ب ـعــد ان ـت ـهــاء ال ـس ـب ــاق ،تـعــرض
ـوان فتراجع الى
فيتيل لعقوبة  10ث ـ ٍ
املركز الخامس وصعد ريكياردو الى
ً
الـثــالــث ب ــدال مـنــه ،علمًا ب ــأن األملــانــي
ك ــان ق ــد ص ـعــد ال ــى مـنـصــة الـتـتــويــج
ّ
وت ـس ــل ــم الـ ـك ــأس ال ـخ ــاص ــة بـصــاحــب
املركز الثالث.
ّ
وقــلــص ف ــوز هــامـيـلـتــون الـثــامــن هــذا
املوسم والثاني على التوالي الفارق
م ــع روزب ـ ــرغ امل ـت ـصــدر إل ــى  19نقطة
قبل سباقني على النهاية.
وشــرح حامل اللقب األمــر بــأن فريقه

أب ـل ـغــه ق ـبــل ال ـب ــداي ــة أن أح ــد املـكــابــح
األمــامـيــة يـعــانــي مــن مشكلة ودرج ــة
حرارته أقل بكثير من املكابح األخرى.
وق ـ ـ ــال الـ ـس ــائ ــق الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي الـ ــذي
خ ـ ــرج ع ــن حـ ـ ــدود ال ـح ـل ـبــة وم ـ ــر مــن
فــوق العشب« :عـنــد املنعطف األول،
امل ـكــابــح األمــام ـيــة الـيـمـنــى تعرضت
ملشكلة ،وكنت سريعًا للغاية ،كنت
محظوظًا بعدم االصطدام بحائط أو
أي شيء».
وبـ ـع ــد االن ـ ـطـ ــاق م ــن امل ــرك ــز األول،
تسببت واقعة املرور من فوق العشب
باهتزازات قوية في اإلطارات وظلت
موجودة حتى وقفة الصيانة األولى
في اللفة .17
وأض ــاف« :االه ـت ــزازات كانت كبيرة،

لــم أع ـلــم هــل أسـتـطـيــع إك ـمــال الـجــزء
األول ،ال ـح ـق ـي ـقــة اع ـت ـق ــدت أن ع ـلـ ّـي
التوقفّ ،االهـتــزاز كــان قويًا للغاية،
وهو ما أثر على الرؤية».
وكان خروجه عن مسار الحلبة مثار
ح ــدي ــث ب ـع ــد الـ ـسـ ـب ــاق ،وخ ـصــوصــا
بعد فــرض عقوبة خمس ثــوان على
فيرشتابن بسبب األمر عينه عندما
ك ــان يــدافــع عــن مــركــزه أم ــام فيتيل،
ل ـكــن هــامـيـلـتــون ق ــال إن الــواقـعـتــن
مختلفتان.
ويستطيع روزبــرغ حصد اللقب إذا
فاز في البرازيل بعد أسبوعني ،وهو
سـبــاق لــم يستطع هاميلتون الفوز
ب ــه حـتــى اآلن وسـيـطــر عـلـيــه زميله
األملاني في املوسم املاضي.

السلة اللبنانية
ّ
هومنتمن وجمهوره بطال دورة الحريري السلوية
عبد القادر سعد
أصـ ـ ـ ّـر ف ــري ــق هــوم ـن ـت ـمــن ع ـل ــى اب ـق ــاء
لـقــب دورة الـحــريــري لـكــرة الـسـلــة في
لـ ـبـ ـن ــان ،ف ـن ـج ــح أمـ ـ ــس ب ــالـ ـف ــوز عـلــى
النجم الساحلي التونسي 98 - 102
في نهائي الدورة ليفوز بأول لقب له
في لقاء جنوني أقيم في قاعة صائب
سالم وأمام مدرجات ممتلئة .جمهور
ك ـ ــان الـ ــاعـ ــب ال ـ ـسـ ــادس فـ ــي ال ـف ــريــق
األرمـ ـ ـن ـ ــي ف ــأش ـع ــل م ـ ــدرج ـ ــات مـلـعــب
الرياضي التي بدت وكأنها تحتضن
جـمـهــور صــاحــب األرض ال ــذي خــرج
أمس أمام النجم الساحلي.
هــومـنـتـمــن م ــع ج ـم ـهــوره ال ــرائ ــع كــان
خـيــر ممثل للسلة اللبنانية ،وحقق
ان ـت ـص ــارًا قـلـيـلــون تــوق ـعــوا تحقيقه.
ً
لـ ـي ــس ت ـق ـل ـي ــا م ـ ــن ق ـ ــوة هــوم ـن ـت ـمــن
لكن بعد الـعــرض الكبير ال ــذي قدمه
الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــون أول م ـ ــن أم ـ ـ ــس أم ـ ــام
ال ــري ــاض ــي .إال أن الع ـب ــي هــومـنـتـمــن
أثـبـتــوا أنـهــم أكـبــر مــن أي ترجيحات
فنجحوا في احراز أول لقب لهم على
صعيد الــرجــال ،فـكــانــوا نجومًا فوق
الـ ـع ــادة م ــن األم ـي ــرك ــي م ــاي ــك تــايـلــور
أف ـضــل املـسـجـلــن ف ــي الـ ـ ــدورة بـ ـ 150
ن ـق ـطــة ،الـ ــى آثـ ــر م ــاج ــوك م ــن جـنــوب
ال ـس ــودان ال ــى نــديــم سـعـيــد وسـيـفــاك
كيتنجيان ونديم حاوي.

فريق هومنتمن مع كأس دورة الحريري (حسام شبارو)

هــؤالء نجحوا فــي منع الضيوف من
احــراز اللقب فلم يستطع ال مكرم بن
رمـ ـض ــان ،أف ـضــل الع ـبــي ال ـ ـ ــدورة ،وال
عمر موحلي او نزار كنيوا واالميركي
بـيـلــي كـ ــارك ورضـ ـ ــوان ب ــن سـلـيـمــان
كسر ارادة اللبنانيني بــإحــراز اللقب
الغالي .والالفت أن العبي هومنتمن
تـمـتـعــوا بـلـيــاقــة بــدنـيــة عــال ـيــة ،حيث
ل ــم يـ ـت ــأث ــروا ب ـف ــوزه ــم ال ـص ـع ــب عـلــى
ســا املـغــربــي فــي نـصــف الـنـهــائــي ،إذ
ـت إض ــاف ــي ق ـبــل أن
اح ـتــاجــوا ال ــى وقـ ـ ٍ
يتأهلوا الى النهائي.
العـبــو امل ــدرب جــو مـجــاعــص تـقـ ّـدمــوا
عـلــى مـ ــدار دق ــائ ــق املـ ـب ــاراة ّ
ووس ـع ــوا
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الفارق الى  13نقطة في بعض الفترات،
قبل أن تأتي االنتفاضة التونسية في
الربعني األخيرين وتحديدًا في الربع
ال ــراب ــع الـ ــذي ش ـهــد تـقـلـيـصــا لـلـفــارق
ال ـ ــى أرب ـ ـ ــع نـ ـق ــاط  84 - 88ملـصـلـحــة
ه ــوم ـن ـت ـم ــن ق ـب ــل أرب ـ ـ ــع دقـ ــائـ ــق عـلــى
نهاية اللقاء .وبدا كأن التونسيني في
طريقهم لقلب األم ــور وخـطــف الفوز
ل ـكــن ن ـجــم هــوم ـن ـت ـمــن م ــاي ــك تــاي ـلــور
كــان حــاضـرًا فــي اللحظات الحاسمة
وس ـ ـج ـ ــل ث ـ ـمـ ــانـ ــي ن ـ ـق ـ ــاط (س ـ ـ ـ ــت مــن
أن يخرج
ثالثيتني) رفعت الفارق قبل ّ
بــاألخـطــاء الـخـمـســة .خ ــروج أث ــر على
القوة الهجومية لهومنتمن فاستلم

ال ـت ــون ـس ـي ــون املـ ـ ـب ـ ــادرة دون الـ ـق ــدرة
ّ
يسجل
على معادلة النتيجة .لكن ما
لـلـتــونـسـيــن ق ــدرت ـه ــم ع ـلــى الـتـعــامــل
م ــع األخـ ـط ــاء ال ـت ــي ارت ـك ـب ــوه ــا حيث
بلغ عــدد أخطاء الالعبني الرئيسيني
أربعة لكل العب من دون أن يخرجوا
ب ــاالخـ ـط ــاء ال ـخ ـم ـســة ب ـع ـكــس الع ـبــي
هومنتمن وتـحــديـدًا تايلور وسعيد
وكرم مشرف.
وكان تايلور أفضل مسجلي اللقاء بـ
 39نقطة و 7متابعات و 10تمريرات
حــاس ـمــة ،واضـ ــاف مــاجــوك  32نقطة
م ــع  10م ـتــاب ـعــات ،ون ــدي ــم سـعـيــد 12
نقطة ،ومن النجم الساحلي ّ
سجل بن
رمضان  40نقطة مع  16متابعة.
من جهة أخرى ،أعلنت االمانة العامة
في االتحاد اللبناني لكرة السلة أنها
تـبـلـغــت م ــن مـكـتــب اقـلـيــم غ ــرب آسـيــا
فــي كــرة السلة الـتــابــع ملنظمة «وادا»
ملكافحة املنشطات القرار بحق كل من
الالعبني ماريو عبود وأحمد ابراهيم
وفي خالصته:
 ايـ ـق ــاع ع ـق ــوب ــة ع ـ ــدم االهـ ـلـ ـي ــة عـلــىالــاعــب مــاريــو عـبــود وايـقــافــه م ــدة 4
س ـن ــوات ت ـبــدأ م ــن ت ــاري ــخ  26نيسان
.2016
 ايـ ـق ــاع ع ـق ــوب ــة ع ـ ــدم االهـ ـلـ ـي ــة عـلــىالــاعــب أح ـمــد ابــراه ـيــم واي ـقــافــه مــدة
سنتني تبدأ من تاريخ  21ايار .2016

«شفايني» يعود الى حسابات
مورينيو؟

أعلن مانشستر يونايتد عــودة العب الوسط
األملاني باستيان شفاينشتايغر الى تدريبات
الفريق االول .وكــان شفاينشتايغر قــد غاب
عن التدريبات منذ مطلع املوسم الحالي بقرار
من املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ،الذي لم
يضع قائد «املانشافت»
السابق في خططه وطلب
منه إجراء التدريبات مع
ال ـف ــري ــق الـ ــرديـ ــف ،حتى
إن «شفايني» لــم يظهر
ف ــي الـ ـص ــورة الــرسـمـيــة
ل ـل ـف ــري ــق ال ـ ـتـ ــي اتـ ـخ ــذت
االسبوع املاضي.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان «ش ـ ـف ـ ــاي ـ ـن ـ ــي»
ق ــد ان ـضــم ال ــى ص ـفــوف «ال ـش ـيــاطــن الـحـمــر»
مطلع موسم  2016-2015بطلب من املــدرب
الهولندي السابق لويس فان غــال ،حيث لعب
أساسيًا في تشكيلته قبل أن يصاب في أذار
املاضي ويغيب حتى نهاية املوسم.

لوف مع ألمانيا حتى 2020

كما تردد قبل ايامَّ ،
جدد االتحاد االملاني لكرة
القدم عقد مدرب املنتخب الوطني يواكيم لوف
ملدة عامني حتى  .2020وكان لوف قد استلم
ت ــدري ــب مـنـتـخــب أملــان ـيــا بـعــد نـهــائـيــات كــأس
العالم عام  2006في أملانيا وقــاده الى إحراز
اللقب العاملي عام  2014في نسخة البرازيل.
وسيشرف لــوف بالتالي على منتخب املانيا
ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم  ،2018وف ــي ك ــأس اوروبـ ــا
.2020

بيبي يغيب بين  4و 6أسابيع

سيغيب البرتغالي بيبي مــدافــع ريــال مدريد
االسباني عن املالعب لفترة تــراوح من  4الى
 6أســابـيــع ،بعد تعرضه إلصــابــة فــي عضلة
ال ـف ـخ ــذ .وس ـي ـغ ـيــب ب ـي ـبــي ع ـلــى األرج ـ ــح عــن
«دربـ ــي» الـعــاصـمــة االسـبــانـيــة امل ـقــرر فــي 19
تشرين الثاني املقبل أو ربما «الكالسيكو»
ضد برشلونة في  3كانون االول.
ُ
وت ـعـ ّـد إصــابــة بيبي ضــربــة مــوجـعــة للمدرب
الفرنسي زيــن الــديــن زي ــدان وخـصــوصــا في
ظل غياب قائد خط الدفاع سيرجيو راموس
حتى منتصف الشهر املقبل.

يوفنتوس بال كييلليني
لمباراتين

أكدت الفحوص الطبية غياب العب يوفنتوس
جورجيو كييلليني عن مباراتي فريقه ضد
ل ـي ــون ال ـفــرن ـســي ف ــي دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ــا،
وكييفو في الــدوري املحلي ،بسبب اإلصابة،
مــا يعد ضــربــة قــويــة لــدفــاع «البيانكونيري»،
ب ـح ـســب م ــا أوضـ ـح ــت ص ـح ـي ـفــة «الغ ــازي ـت ــا
ديللو سبورت» اإليطالية .وكان كييلليني قد
تعرض لإلصابة فــي لقاء «السيدة العجوز»
أمام نابولي (.)1-2

 80جلدة داعشية بسبب
قمصان الفرق األوروبية

نـشــرت صحيفة «م ــارك ــا» اإلسـبــانـيــة ،قصة
فتى عراقي نجح بالهروب من إحدى املناطق
الخاضعة لتنظيم «داعش» بمساعدة مقاتلني
أك ـ ـ ـ ــراد .وف ـ ــور وص ـ ــول ال ـف ـت ــى ال ـ ــذي يــدعــى
إسـمــاعـيــل كـشــف عــن قميص لــريــال مــدريــد
اإلسباني يرتديه تحت سترته لكن من دون
ش ـعــار ال ـفــريــق بـعــدمــا أج ـبــره «داع ـ ــش» على
نــزعــه وإال فسيتلقى عقوبة .وقــال الفتى إن
التنظيم يحظر ارتداء قمصان الفرق األوروبية
وقد فرض قانونًا يقضي بـ  80جلدة في حال
املخالفة.

الثالثاء  1تشرين الثاني  2016العدد 3022

ّ
السينما اإليبيرو ـ أميركية العائلة والحب والذاكرة الملتهبة
علي وجيه
ت ـضـ ّـم أم ـيــركــا اإلي ـب ـيــريــة دول األم ـيــرك ـي ـتــن الـنــاطـقــة
ّ
باإلسبانية ،إلــى جانب الـبــرازيــل الناطقة بالبرتغالية.
ّ
صحيح أنـهــا لــم تعد مستعمرات تابعة إلسبانيا أو
البرتغال ،إال ّأن الــذاكــرة ما زالــت ملتهبة بالكثير ّ
مما
يمكن تقشيره أمام العدسة .املجازر الجماعية .الحب
والثورة .آثار االحتاللّ .
الهوية وأزمات ما بعد الحداثة.
ّ
أل ـغ ــام ال ـعــائ ـلــة .الـنـضــج وال ـت ـق ــدم ف ــي ال ـس ــن .تحريض
املــاضــي ج ـ ّـراء تفاعل كيميائي بــن هــاجــس الحاضر
ّ
تتحرك أمامنا
والقلق بشأن املستقبل .كلها تيمات
في ال ــدورة السابعة من مهرجان السينما اإليبيرو –
أميركية في بيروت الــذي انطلق في  28تشرين األول
(أكتوبر) ويستمر حتى  6تشرين الثاني (نوفمبر).
ال ـت ـن ـظ ـيــم ل ـل ـس ـف ــارة اإلسـ ـب ــان ـ ّـي ــة فـ ــي ل ـب ـن ــان وم ـع ـهــد
«ســرفــانـتــس» ،بــاالشـتــراك مــع «جمعية متروبوليس»،
بالتعاون مع سفارات األرجنتني ،والبرازيل ،وتشيلي،
وكــولــومـبـيــا ،واملـكـسـيــك ،وال ـب ــاراغ ــواي ،واألوروغـ ـ ــواي
وف ـنــزويــا ،وقنصليتي الـسـلـفــادور والـبــرتـغــال .أكثر
من  10آالف ّ
متفرج ،شاهدوا ما يزيد على  70فيلمًا،
عــرضـهــا املـهــرجّــان مـنــذ انـطــاقـتــه .الـبـيــان الصحافي
الصادر عن املنظمني ذكر ّأن الحدث جاء نتيجة غياب
األفـ ــام اإلي ـب ـي ــرو -أمـيــركـيــة ع ــن ال ـص ــاالت الـتـجــاريــة،
والرغبة في «خلق روح وحدة عابرة للمسافات تجمع
بــن ال ـبــاد الـنــاطـقــة باللغتني اإلسـبــانـيــة والـبــرتـغــالـيــة،
ّ
قنصلياتها
واملوجودة في لبنان أكان عبر سفاراتها أو
أو جــالـيــاتـهــا» .حـسـنــا ،جـلــب املـغــايــر ج ــزء مــن روعــة
املـهــرجــانــات واالس ـت ـعــادات املـتـخـ ّـصـصــة ،الـتــي تسيل
ً
لعاب السينيفيليني .البرمجة اقترحت  11فيلمًا طويال،
ّ
تتنوع بني الروائي والوثائقي ،وبني التجاري الخفيف
ّ
والدسم املتخم بجوالت دولية كبيرةً ،مع رجحان نسبي
للنوع ّ
األول .هذه الوصفة باتت شائعة في أسابيع أفالم
ّ
الجنسيات (آخــرهــا «مـهــرجــان السينما الــروســيـ ّـة»)،
بغية جــذب عــدد أكبر من الحضور ،وترويج ما حقق
إيرادات مرتفعة في شبابيك تذاكر تلك الدول.
ال ـت ـش ـي ـلــي ري ـ ـكـ ــاردو ك ـ ّـاراسـ ـك ــو ( )1960أل ـق ــى تـحـ ّـيــة
ّ
عائلية»
االفـتـتــاح مـســاء  28الـفــائــت ،مــن خ ــال «عـطـلــة
( .)2014كوميديا تسخر من بعض أغنياء بــاد بابلو
ن ـيــرودا .أولـئــك الــذيــن يفعلون املستحيل للحفاظ على
صورتهم الالمعة أمــام املجتمع .عائلة تتظاهر بالسفر
ّ
إلى منتجع برازيلي فاخر لقضاء العطلة .الحقيقة أنهم
مفلسون ،قابعون داخل املنزل املقفل ،على بعد خطوات
مــن الـجـيــران .هــم هــاربــون مــن شــرخ داخ ـلــي ،وضغوط

مركز معروف سعد
ّ
يكرم وديع الصافي
ّ
برعاية وزارة الثقافة ،ينظم
«مركز معروف سعد الثقافي»
(صيدا ـ جنوب لبنان) في
الخامس من تشرين الثاني
(نوفمبر) الحالي أمسية
تكريمية للراحل وديع الصافي
( 1921ـ  /2013الصورة).
يشارك في هذه املناسبة :الفنان
جورج وديع الصافي ،الشاعر
مارون أبو شقرا وعازف العود
ربيع ّ
حداد ،إضافة إلى فرقة
«وحدن» املؤلفة من :إيلي واكيم
(غناء ـ إيقاع) ،وسام جابر
ُ(بزق) ،لبنان عون (ناي) ،أمني
منصور (قانون) ،روي ناشف
(باص) ،شادي سعد (بيانو)
وإيهاب عربيد (عود).
أمسية تكريمية لوديع الصافي:
السبت  5تشرين الثاني ـ 18:30
ـ «مركز معروف سعد الثقافي»
(صيدا ـ جنوب لبنان) .لالستعالم:
 07/725001أو 03/749811

ختامها مسك مع فيلم «أكواريوس»
لكليبير مندونسا فيلو

ّ
خارجية ساحقة .فرضية تعد بمفارقات ومــواقــف ،إال
ّ
ّأن الشريط يبقى بعيدًا عما يمكن تحقيقه .ال ضحك
يشفع جماهيريًا ،وال عمق يسكت فنيًا .فقط امللل قادر
ّ
على الصمود ،وفق إيقاع رتيب ،ال يفكر في «تويست»
ّ
أو تـحـ ّـول مباغت فــي األح ــداث .يــوم  29كنا على موعد
م ــع فـيـلـمــن« .األس ـي ــر اإلي ــرل ـن ــدي» ( )2015لـكــارلــوس
خــوارغ ـيــالــزو ومــارسـيــا نــاســوت الـتــي عملت مـعــه في
الكتابة وفريقي اإلخراج واإلنتاج خالل فيمليه السابقني:
«ثالثة طيور» ( )2002و«زواج» ( .)2013شريط حقبة
أرجـنـتـيـنــي ي ـحــوم ح ــول قـ ّـصــة ح ـ ّـب ب ــن أرم ـل ــة وحـيــدة
وأسير إيرلندي ،إثر الغزو اإلنكليزي لبوينس آيرس عام
 .1806نحن في بلدة ّ
ّ
واملشهدية
جبلية تشتهر باملناجم
ّ
الـســاحــرة .تشتعل الـثــورة ضــد املحتل .اإليــرلـنــدي يجد
نفسه منخرطًا فيها رغم أصوله ،ما يمنحه صفة البطل
ّ
امللحميّ .
والحرية ،ال ما تقوله
الهوية هي االنتصار للحب
ّ
األوراق الرسمية .تاله فيلم من الباراغواي بعنوان Che
 pykasumiإلرميس مدينا ،مستوحى من حكاية عشق
حقيقية بني «لويزا» و«سيسيليو» .سيناريو نمطي عن
الحبيب لكتابة
اللقاء والفراق والحرقة واللواعج ،ما يلهم
ّ
إحــدى أعظم قصائد الحب .وأول من أمــس ،حــط ألفارو
فــرنــانــدز أرم ـيــرو بـجــديــده «تـشـتــت» ( .)2014الصانع
اإلسباني ( )1969مسافر دائم بني السينما والتلفزيون،
بـفـيـلـمــوغــرافـيــا ت ـخ ـتــزن ال ــرع ــب وال ـكــوم ـيــديــا والـشـغــل
الوثائقي .في رصيده جائزة «غويا» (ما يعادل األوسكار
في إسبانيا) أفضل فيلم روائــي قصير عن «أرجوحة»
(« .)1993ت ـش ـتــت» زوجـ ــن جــديــديــن ف ــي ال ــري ــف ،مع

ّ
شقيقني لهما في املدينة ،يفرض االشتباك لحل مشاكل
مـتـعـ ّـددة ،ضمن مفارقات الطرافة ولحظات الرومانس.
وأمس ،عرض «براري كولومبيا الساحرة» ( )2015ملايك
سلي .وثائقي عن الحياة ّ
البرية والكائنات املدهشة التي
تسكن طبيعة الـبــاد .هــذه كولومبيا الجمال والـســام،
بعيدًا عن إمبراطورية إسكوبار البائدة ،والنزاع األهلي
املرير الــذي انتهى أخيرًا بني الحكومة وحركة «فــارك».
اإلنكليزي سلي ( )1959خبير في وثائقيات الطبيعة.
اشتغل العديد منها لصالح شبكات تلفزيون شهيرة.
هناّ ،
فض عذرية مواقع جغرافية ّ
عدة بعدسته ،ملتقطًا
كوادر مدهشة ولحظات نادرة لكائنات الكوكب .استعان
ّ
محلي شهير هــو خوليو سانشيز
بــإذاعــي وصحافي
كريستو للتعليق الصوتي ،تمامًا كما فعل في «حشرات»
( ،)2003عندما استعان بصوت جــودي دينش ملرافقة
ّ
املطرية في بورينو اآلسيوية.
حشرات الغابات
ّ
ومن األوروغواي ،نترقب الليلة «مرحاض البابا» (2007
– س )8 :لسيزار كــارلــون ( )1958وإنــريـكــي فرناندز.
في بلدة «ميلو» القريبة من الحدود مع البرازيل ،يعتاش
«ب ـي ـتــو» ع ـلــى ال ـت ـهــريــب (هـ ــذا س ـبــب اشـ ـت ــراك فــرنــانــدز
بقرب
املنحدر من البلدة نفسها) .يصل الخبر الجلل،
ً
ّ
وصــول البابا يوحنا بولس الثاني عــام  .1988إضافة
ّ
إلى االنشغال الديني ،يفكر الجميع في كيفية استغالل
ّ
الزيارة التاريخية ،وما يتضمنها من خطاب عام« .بيتو»
ً
الراغب باقتناء ّ
دراجــة نارية بدال من بسكليته املتهالك،
يطلع بفكرة ال ـخــاص :بـنــاء مــرحــاض عمومي مأجور
لخدمة آالف الحجاج اآلتــن لرؤية الحبر األعـظــم .وسط
الكباش العائلي ،وتنافس الشركاء ،وتـ ّ
ـربــص البوليس،
تــولــد كـثـيــر مــن األحـ ــام الـبـسـيـطــة .مــزيــج بــن صعلكة
تشابلن وكــومـيــديــاه الفيزيائية (س ــاب سـتـيــك) ،وبني
أرواح دي سيكا امللعونة في «ســارق الـ ّ
ـدراجــة» ()1948
املذكور حرفيًا في الشريط ،يخلص إلى عمل جميل قائم
ّ
واقعية جديدة
على مفارقات املوقف والقهقهة املــريــرة.
ال يشوبها سوى بعض االستجداء حول الفقر والعوز.
«مــرح ــاض ال ـبــابــا» ش ــارك فــي قـســم «ن ـظــرة م ــا» ضمن
ّ
ّ
الذهبية.
مهرجان كان  ،2007إذ رشح صانعاه للكاميرا
كذلك ،حصل على جائزة «آفــاق» في سان سباستيان،
وأفـضــل فيلم فــي ســاو بــاولــو .فــي بــاكــورتـهــا «ال ـعــودة»
( 2/11 – 2013س ،)8 :تستند الفنزويلية باتريسيا
ّ
أورتيغا إلــى ّ
حقيقية .تالحق طفلة فــي العاشرة
قصة
ّ
ـاب مـجــازر مــروعــة فــي قريتها .تـهــرب إلى
تشهد ارت ـكـ ً
املدينة ،محاولة التعايش مع ذاكــرة ملتهبة وجرح غائر.
أداء الصغيرة مذهل ،مع سينماتوغرافيا الفتة بني ريف
بكر ومدينة منتهكة ،بني رحابة السهول وقسوة العالم

ّ
الـسـفـلــي .ال ــذاك ــرة ليست أق ــل تــوهـجــا فــي «خ ــط أحـمــر»
( 3/11 – 2012س )8 :لخوزيه فيليب كوستا .وثائقي
بيوغرافي مــن البرتغال ،يعود إلــى موقع تصوير فيلم
«توري بيال» ( )1975لتوماس هارالن (شاركه آخرون)،
ّ
الثورية منتصف السبعينيات.
كونه أحد رمــوز الحقبة
م ـعــاي ـنــة األضـ ـ ـ ــرار ب ـع ــد ث ــاث ــة عـ ـق ــود ،ت ـف ـتــح ص ـنــدوق
باندورا حول االشتراكية واإلصالح الزراعي .النقاشات
ً
أمــام العدسة أو مباشرة نحوها ال يحتمل املجامالت.
هــذا فحص الـبــاد بــالــرنــن املغناطيسي .بـتـ ّ
ـوجــه قريب
ّ
نحو عنف الـعـصــابــات ،ينبش آرت ــورو مينينديز قصة
حـقـيـقـيــة ف ــي «ع ــش الـ ـغ ــراب» ( 4/11 – 2014س.)8 :
الـسـلـفــادوري ( )1978خبر ذاك العسف شخصيًا في
ّ
بــاده .لم يتأخر في األفلمة ،من خالل مندوب مبيعات
يـتـعـ ّـرض لــابـتــزاز« .بــدايــة الــزمــن» ( 5/11 – 2014س:
 )8للمكسيكي بــرنــاردو أريالنو ( )1981يــروي حكاية
«بيرثا» و«أنـطــونـيــو» .عـجــوزان تسعينيان يـعــودان إلى
نقطة الصفر ،بعد إيقاف معاشات الضمان االجتماعي
ّ
يضطران
بسبب األوضاع االقتصادية .من أجل النجاة،
لبيع العفش والطعام في الشوارع ،بل ال يمانعان السرقة.
ً
فـجــأة ،يقفز ابنهما «جــونــاس» وحفيدهما «بــاكــو» إلى
حـيــاتـهـمــا بـعــد ان ـق ـطــاع عـشــر س ـن ــوات .ك ــل ذل ــك يبعث
الحيوية والـشـغــف فــي دمائهما م ـجــدد ًًا .أريــانــو يلعب
ّ
على تيمة العائلة والفرصة الثانية ثانية .يمكن عجوزًا
من تعليم ذلــك لشاب ،كما فعل في «بــن الليل والنهار»
( .)2011تبقى الكوادر األخيرة إلحدى تحف الكروازيت
األخـيــر« :أكــواريــوس» ( 6/11س )8 :لكليبير مندونسا
فيلو .السينمائي البرازيلي ( )1968بارع في السرد منذ
«أصــوات الجوار» ( .)2012يستعني بفاتنة ستينية هي
سونيا براغا ،التي أشعلت العالم في مسلسل «غابرييال»
( ،)1975ث ـ ّـم اس ـت ـمــرارًا مــع كـبــار بحجم ماستروياني
ّ
وإيستوود وروبرت ريدفورد .بأداء خلب ،تضطلع بدور
ناقدة موسيقية سابقة تعيش كما يحلو لها .هي آخر
ّ
سكان بناء «أكواريوس» القائم منذ األربعينيات .شركة
ّ
عقارية ترغب في االستحواذ عليه وهدمه .تندلع حرب
ب ــاردة بــن «ك ــارا» والـجـشــع الــرأسـمــالــي ال ــذي ال يتوقع
ع ـنــادًا مــن أح ــد .ال ـســرد مـقـســوم إل ــى ف ـصــول :حــاضــر،
ومــاضــي «كـ ــارا» الـشــابــة فــي الثمانينيات ،وصــراعـهــا
الناجح مع سرطان الثدي بينهما.
ّ
أميركية» :حتى
* «مهرجان السينما اإليبيرو –
 6تشرين الثاني (نوفمبر) ـ «متروبوليس أمبير
صوفيل» (األشرفية) ـ
لالستعالم01/204080 :

