الثالثاء  29تشرين الثاني 2016

العدد  3045السنة الحادية عشرة
mardi 29 novembre 2016 n o 3045 11ème année

 24صفحة
 1000ليرة

ثقافة
النهضة
العربية
في البدء كانت
الصورة
10
22

مصر« :اإلخوان المسلمون» نحو تسوية «مؤلمة» مع السيسي

[]14

كواليس إنزال عرسال

[]2

الجيش السوري:

«الباب» أقرب
[ 12ـ ]13

اكتسب الجيش السوري دفعًا قويًا للمعركة بعدما انضوى تحت مظلته تشكيل جديد من مقاتلين أكراد وعرب (أ ف ب)

2

الثالثاء  29تشرين الثاني  2016العدد 3045

سياسة
قضية اليوم

من عين الحلوة إلى وادي األرانب:

كواليس عمليتي توقيف ياسين وأمون
الجيش أميرين من تنظيم «الدولة اإلسالمية» في عمليتين أمنيتين نظيفتين لم تسقط فيهما قطرة دمِّ .كيف
اصطاد
ُ
ّ
ُح ِّدد الهدف وأ ِعدت العملية؟ من اخترق صفوف «العدو»؟ كم دام رصد المطلوبين ،وكيف تحركت المجموعة المنفذة؟
«األخبار» تنشر تفاصيل كواليس التخطيط والتنفيذ لعمليتي توقيف عماد ياسين وأحمد أمون
رضوان مرتضى
ح ــال الـجـيــش قـبــل تــوقـيــف املطلوبني
ليس كما
عـمــاد يــاســن وأحـمــد أ ّم ــون َ
بـعــده .قــد يـقــول قــائــل إن مــوقــوفــن لن
ُي ـق ـ ِّـدم ــا أو ي ــؤخ ــرا ف ــي س ـجــل جـيــش.
غ ـي ــر أن ال ـ ــواق ـ ــع أم ـ ـ ـ ٌـر آخ ـ ـ ــر ،ل ـنــاح ـيــة
نــوعـيــة املـطـلــوبــن وأس ـل ــوب التنفيذ
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي .إذ أع ـ ـ ـ ـ ـ ــادت هـ ــاتـ ــان
العمليتان الثقة الحقيقية بالجيش،
ً
ال قــوال عبر الشعارات واملــزايــدات ،بل
ً
ُ
ّ
فعال .فمع كل عملية ،كان كثر يشككون
ُ
فيها .وتتداول أسئلة على شاكلة :هل
ّ
ي ـع ـقــل أن لـ ــدى ال ـج ـيــش الـ ـق ــدرة على
تنفيذ عملية كهذه؟ ألم يستعن بحزب
الله أو باستخبارات أجنبية؟ ما مدى
ّ
جدية هذه العملية؟ لكن حجم ياسني
وأم ـ ــون ون ـظــافــة عـمـلـيـتــي توقيفهما
(وقـبـلـهـمــا عـمـلـيـتــان مـشــابـهـتــان في
ج ـ ــرود عـ ــرسـ ــال ،ل ـك ــن مل ــوق ــوف ــن أق ــل
أهمية) حجزا للجيش موقعًا متقدمًا

ّ
ثمانية أفراد فقط خططوا
ّ
ونفذوا عملية اختطاف عماد
ياسين
كان ياسين آخر من يصل إلى
المسجد وأول من يخرج منه فور
انتهاء الصالة
في مجال مكافحة اإلره ــاب .حتى في
قـلــب ال ـع ــدو ،فـمــن ك ــان يـســرح ويـمــرح
مـطـمـئـنــا ف ــي مـخـبـئــه إل ــى أن الجيش
ّ
ع ــاج ــز ،ب ــات ي ــدرك أن ي ــد الـجـيــش قد
تطاوله في عقر داره في أي لحظة.
ّ
ً
ل ــم ي ـكــن س ـه ــا الـ ـق ــرار ال ـ ــذي ات ـخــذتــه
قيادة الجيش (استنادًا إلى تقديرات
مـ ــديـ ــريـ ــة امل ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــرات ودراسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا)
ب ـ ــالـ ـ ـض ـ ــرب خ ـ ـلـ ــف خ ـ ـط ـ ــوط ال ـ ـع ـ ــدو.
امل ـخ ــاط ــرة ك ــان ال ب ـ ّـد م ـن ـهــا .فالخطر
أصـ ـب ــح وش ـي ـك ــا وداه ـ ـمـ ــا مـ ـ ّـن خــايــا
إرهــابـيــة مـحــددة امل ـكــان ،لكنها كانت
صعبة املنال حتى أشهر قليلة مضت.
ً
بناء عليه ،كان القرار بضربها في عقر
دارها إلنهاكها وقطع الطريق عليها.
فاألمن االستباقي بالذهاب إلى العدو
ً
لضربه وتوقيفه حاجة ّ
ملحة ،بدال من
انتظار قدومه وترقبه ريثما يضرب.
وق ــد جـ ــاءت ال ـن ـتــائــج امل ـيــدان ـيــة وفـقــا
ّ
لـلـتــوقـعــات ،لـتــؤكــد أن ه ــذه املـخــاطــرة
كانت محسوبة.
العمليتان األبرز كانتا توقيف أميرين
في أكثر التنظيمات ّ
تشددًا في العالم.
ع ـمــاد يــاســن املـلـقــب بـ ـ «أب ــو ه ـشــام»،
أمـيــر «ال ــدول ــة» فــي عــن الـحـلــوة الــذي
أوق ــف فــي  ٢٢أي ـلــول املــاضــي ،وأحـمــد
يــوســف أمـ ــون امل ـل ـقــب بـ ـ «ال ـش ـيــخ أبــو
ي ــوس ــف» ،أم ـيــر «ال ــدول ــة» فــي عــرســال
الذي أوقف منذ يومني.
ّ
في العمليتني األولــى والثانية ،تولت
املـ ـهـ ـم ــة مـ ـجـ ـم ــوع ــة خ ـ ــاص ـ ــة :ج ـم ـعــت
املعلومات ودرست املخاطر ثم حددت
الزمان واملكان املناسبني لالنقضاض
على الفريسة .كان أفراد هذه املجموعة
ّ
على يقني بأن العملية ستكون نظيفة
ُ
ُو ِّل ــن ت ـهــرق نقطة دم ـ ٍـاء واح ــدة إذا ما
ُ
نــفــذت الخطة كما ر ِس ــم لـهــا .وحــرص

ّ
استعدت لتوقيف أمون ّ
قوة مؤلفة من  ٧٥ضابطًا وعسكريًا من فرقة المكافحة (هيثم الموسوي)

الـُقـ ِّـيـمــون عليها عـلــى ســريــة العملية
وأخ ـف ـي ــت ك ــاف ــة تـفــاصـيـلـهــا ع ــن كــافــة
ال ـ ــوح ـ ــدات وال ـ ـف ـ ــرق .بـ ــل أخ ـف ـي ــت عــن
معظم أفراد املجموعة نفسها الذين لم
ّ
ُيبلغوا بتفاصيل العملية إال في اليوم
نفسه.
صــد عماد ياسني ملدة شهر وعشرة
ُر ِ
ـؤجــر
أي ــام .وبـعــد تـحــديــد مـنــزلــه ،اسـتـ ِ
م ـحــل س ـمــانــة ي ـب ـعــد عـ ــدة أمـ ـت ــار عــن
املبنى الــذي يقطنهُ .ج ِّهز املحل الذي

ـرف ع ـل ــى ط ــري ــق يـ ــرتـ ــاده يــاســن
ي ـش ـ ُ
حدثت ثغرة تؤدي إلى خارج
يوميًا .أ ِ
امل ـخ ـيــم ل ـي ـكــون بـمـثــابــة م ـمــر ملـنـفــذي
ُ
ـضــر ش ـ ٌّ
ـاب مــن خــارج
العملية .اســتـحـ ِ
امل ـخ ـيــم ،بــالـتـنـسـيــق م ــع اسـتـخـبــارات
الجيش ،ليشغل املحل املــذكــور .أثناء
ت ـج ـه ـيــز املـ ـح ــل ،ل ـف ــت ان ـت ـب ــاه يــاســن
أع ـ ـمـ ــال ت ـل ـح ـي ــم وأصـ ـ ـ ـ ــوات «مـ ـق ــدح»
ّ
قريبة .أرســل ياسني ابنه للتأكد مما
ّ
يـ ـج ــري ،لـ ـك ــن األخـ ـي ــر ل ــم ي ـف ـطــن إل ــى
األعـ ـم ــال ال ـج ــاري ــة ف ــي امل ـح ـ ّـل ،بـعــدمــا
أبلغه صاحبه املفترض بــأنــه ّ
يوسع

عمل شاغل
الواجهة .في مــوازاة ذلكِ ،
امل ـح ــل ،الـ ــذي ك ــان ب ـم ـثــابــة ُ
«م ـخ ـبــر»،
ّ
التقرب من ياسني .استوقفه في
على
إحــدى امل ــرات شاكيًا لــه تـعـ ّـرض شــابٍّ
ّ
سـ ـ ــوري ل ــه وش ـت ـم ــه ال ـ ـعـ ــزة ُاإلل ـه ـي ــة،
ف ــأم ـس ــك ي ــاس ــن ب ــالـ ـش ــاب امل ـش ـت ـكــى
منه (يعمل في محل ب ــرادات مواجه)
ف ــي ال ـطــريــق وهـ ـ ــددهُ .س ـ ِّـج ــل ذل ــك في
كاميرات املراقبة.
ّ
أظ ـه ــر رصـ ــد «أبـ ـ ــو هـ ـش ــام» أنـ ـ ــه ك ــان
دقـيـقــا فــي م ــواع ـي ــده .ل ــم يـكــن يتأخر
دق ـي ـقــة واح ـ ـ ــدة .ي ـخ ــرج إلـ ــى املـسـجــد
يوميًا في تمام الساعة  ١٢:٣٧دقيقة
(خ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة ال ـ ــرص ـ ــد ك ـ ـ ــان م ــوع ــد
الـصــاة يتأخر دقيقة يــومـيــا) .كذلك
ّ
يتعمد
كان حذرًا في تحركاته ،بحيث
يوميًا أن يصل بعد أن يكون جميع
ّ
املصلني قــد أصبحوا داخــل املسجد،
ثــم يـكــون أول الـخــارجــن فــور انتهاء
ال ـصــاة .وف ــي كلتا الـحــالـتــن ،يكون
خال .خالل فترة املراقبة،
الشارع
شبه ٍ
أحصى ّ
القيمون على عملية الرصد

ع ــدد خ ـط ــوات يــاســن وال ــوق ــت ال ــذي
يتطلبه وصــولــه إل ــى املـسـجــدُ .ح ـ ِّـدد
ش ـخ ـص ــان م ـس ـل ـح ــان مـ ــن م ــراف ـق ـي ــه،
كانا عــادة ما يقفان بعيدين عنه في
أول الطريق أو يسبقانه على الــدرب
ّ
نـفـسـ ّـه .وعـلـمــت املـجـمــوعــة أن ياسني
ً
ي ـت ـن ــق ــل حـ ــامـ ــا ّم ـس ــدس ــا (مـ ـ ــن ن ــوع
غـلــوك مـ ـ ّ
ـزود ب َــرش ــاش) ،يضعه على
ُ
وس ـطــه ،لـكــن خــلــص قــائــد املجموعة
ّ
إلى أن عباءة ياسني ستعوق سحبه
ّ
ّ
املسدس ،وبالتالي ،إن التقيد بوقت
التنفيذ ّ
مقدس .أظهر الكشف وجود
كاميرا مراقبة تعود لتنظيم «عصبة
األنصار» ،على بعد خمسة أمتار عن
املـحــل ،وتكشف ال ــدرب التي يسلكها
ياسني يوميًا .كــان باستطاعة القوة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ت ـع ـط ـي ـل ـه ــا ،ل ـ ـكـ ــن خ ـشــي
عـنــاصــرهــا مــن لـفــت نـظــر محتمل قد
تعطيلها.
يحدثه
ُ
يــوم العملية ،فـ ِـرز ثمانية أف ـ ّـراد فقط
ّ
لـتـنـفـيــذ ال ـع ـم ـل ـيــة .وت ـ ـ ــوزع قــنــاصــان
ع ـلــى مـبـنـيــن كــاش ـفــن لــإس ـنــاد في

ّ
حــال حـصــول تـبـ ّـدل فـ ّـي الـخــطــة .وفي
حـ ّـدد ،انقضت املجموعة
التوقيت امل ـ ُ
العملية في أقل
نجزت
أ
على ياسني.
ّ
من دقيقة للحؤول دون تدخل مرافقيه
وقبل أن يتمكن مــن سحب مسدسه.
ـح ــب إل ــى داخـ ــل امل ـح ــل ،وم ـنــه إلــى
ُس ـ ِ
خـ ــارج امل ـخ ـيــم .وم ــن ه ـن ــاك ،انطلقت
ثـ ـ ــاث س ـ ـي ـ ــارات ل ـل ـت ـم ــوي ــه ،ق ـص ــدت
س ـي ــارة ف ــرع اس ـت ـخ ـب ــارات ال ـج ـنــوب.
والثانية صيدا ،فيما توجهت الثالثة
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـقــل ي ــاس ــن ُإلـ ــى مبنى
وزارة الدفاع في اليرزة .وأبلغ اللواء
السابع لتأمني طــريــق الـسـيــارة التي
تقل «مطلوبًا خطرًا».
أم ــا أحـمــد يــوســف أم ــون املـشـهــور بـ
ً
«ال ـش ـيــخ» ،فـلــم يـكــن أفـضــل ح ــاال من
ي ــاس ــن .ب ـع ــد م ـ ــرور ن ـح ــو ش ـهــريــن،
وقــع أم ــون فــي يــد املجموعة نفسها
التي أطاحت نظيره في عني الحلوة،
عـلـمــا أن ــه ك ــان ق ــد أص ـبــح ف ــي مــرمــى
ال ــرص ــد م ـنــذ ث ــاث ــة أش ـه ــر ون ـصــف،
أي قـبــل الـتـخـطـيــط لعملية يــاســن.
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في الواجهة

تعثر التأليف ينتظر زواج الطائف والدوحة
وك ــان قــد ب ــدأ الـبـحــث عــن أم ــون بعد
ه ـج ـم ــات الـ ـق ــاع االنـ ـتـ ـح ــاري ــة .ت ـكــرر
اسمه في إف ــادات عــدد من املوقوفني
الذين ّقبض عليهم الجيش ،بعدما
تـ ـب ـ ّـن أن ـ ـ ــه أش ـ ـ ــرف ل ــوج ـس ـت ـي ــا عـلــى
تجهيزهم ونـقـلـهــم .أم ــون اب ــن بلدة
ع ــرس ــال .وع ـلــى ج ــري ع ــادة نـظــرائــه
في تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،كان
شــديــد ال ـح ــذر ف ــي تـنـقــاتــه .تمكنت
اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـ ّج ـي ــش م ــن ُ ت ـحــديــد
األماكن التي يتنقل بينها .أحصيت
صـ ـ ـ ــدت ث ــاث
ث ــاث ــة مـ ــواقـ ــع ،ف ـي ـمــا ُر ِ
وسائل نقل يعتمدها (سيارة رباعية
الدفع ،دراجة نارية .)Atv ،كان يزور
زوجته بشكل شبه يومي بعد صالة
لديها
امل ـغــرب ،يقضي ع ــدة ســاعــات ّ
ف ــي ع ــرس ــال ق ـبــل أن يـ ـغ ــادر .يـتـنــقــل
بني موقعني ،منشرة حجر لشخص
من آل الحجيري ،ويمكث أحيانًا في
منزل مالصق لها يعود لقريبه من
ّ
مخيم في
آل أم ــون ،واملــوقــع الـثــانــي
ُ
وادي األرانــب طـ ِـرد منه قاطنوه قبل
ّ
ّ
ثالثة أشهر .استعدت للعملية قوة
مؤلفة  ٧٥ضابطًا وعسكريًا من فرقة
املكافحة .كانت العملية استثنائية
صــدت املجموعة
من حيث اإلعــدادُ .ر ِ
املستهدفة على مدى أسابيع.
دس ِّ
حاولت املجموعة الخاصة ّ
منو ٍم
ألفـ ـ ــراد ال ـّخ ـل ـيــة امل َّـت ـش ـ ُـددة لسحبهم
ُ
نيامًا ،لكنها لم توفق .ش ِّددت املراقبة
صـ ـ ـ ـ َـد
ع ـ ــن ك ـ ـثـ ــب .طـ ـ ـ ــوال أسـ ــاب ـ ـيـ ــعُ ،ر
َ َِ
«األم ـيــر» ،لتحديد كــل حــركــةٍ وسكنة
لـ ـتـ ـف ــادي وقـ ـ ــوع أي خـ ـط ــأُ .
وحـ ـ ـ ـ ِّـددت
ُّ
الـ ـط ــرق ــات ال ـت ــي ي ـس ـل ـك ـهــا ،ث ــم ات ـخ ــذ
ال ـق ــرار بـسـحـبــه ح ـ ّـي ــا .ص ــاة الصبح
ك ــان ــت الـ ـثـ ـغ ــرة الـ ـت ــي عـ ـب ــرت الـ ـق ـ ّـوة
األم ـن ـيــة م ــن خــال ـهــا .فـقــد ك ــان أف ــراد
ّ
املجموعة يصلون صــاة الصبح ثم
ي ـخ ـلــدون إل ــى ال ـنــوم ب ـعــدهــاُ .ح ـ ِّـددت
الساعة الصفر بعد مرور ساعة على
صــاة الصبح لضمان الـقـضــاء على
أي فرصة مقاومة للمجموعة .وهكذا
ُ
ض ـ ـعـ ــت ط ــواف ــة عـلــى
كـ ـ ــان ،ب ـع ــدم ــا و ِ
عنصر
أهبة االستعداد إلسعاف أي
ٍ
قــد ُيـصــاب .وصلت الـقــوات املهاجمة
لتحاصر املخيم قرابة الثالثة فجرًا.
تسلل عناصر الجيش متخفني على
منت سيارات بيك أب من داخل عرسال
ليشكلوا طوقًا حول املخيم ،وأوقفوا
تحركاتهم مــع حـلــول صــاة الصبح
ل ـل ـح ــؤول دون ل ـف ــت االنـ ـتـ ـب ــاه .وف ــي
تمام السادسة وعشر دقــائــق انطلق
الهجوم .لــم يكد ُيطفأ ضــوء الخيمة
األخ ـيــرة حـتــى مــأ ص ــوت الــرصــاص
ال ــذي انـطـلــق ب ـغــزارة أرج ــاء املنطقة.
ك ــان ُيـقـصــد إرهـ ــاب أفـ ــراد املـجـمــوعــة
إلجـبــارهــم عـلــى االسـتـســام مــن دون
مـ ـق ــاوم ــة .وهـ ـك ــذا كـ ـ ــان ،إذ اسـتـسـلــم
أفــراد الخلية الذين باغتهم الهجوم،
باستثناء أم ــون ال ــذي لــم يكد يبادر
بــإطــاق ال ـن ــار ،حـتــى أسـقـطــه قناص
عـ ـب ــر إص ـ ــاب ـ ــة مـ ـب ــاش ــرة ف ـ ــي قــدم ـيــه
(صحته جيدة وال خطر على حياته،
لكن تكشف املصادر أنه لن يتمكن من
السير م ـجــددًا) .كــان فــي الخيمة رقم
 ،40بحسب املجموعة الــراصــدة .وقع
ّ
أرضًا فيما سلم ُ باقي أفراد املجموعة
أن ـف ـس ـهــم .وق ــد ن ـقــل امل ــوق ــوف ــون على
م ــن ط ــواف ــة ع ـس ـكــريــة إلـ ــى ال ـق ــا ُع ــدة
ال ـع ـس ـك ــري ــة فـ ــي ح ــربـ ـت ــا ،ف ـي ـمــا ن ـقــل
املـ ــوقـ ــوف املـ ـص ــاب إل ـ ــى امل ـس ـت ـش ـفــى.
ّ
وبحسب املعلومات األولية ،فإن عدد
أفــراد خلية أمــون ال يزيد على أربعة
عناصر ،فيما املوقوفون اآلخــرون ال
عــاقــة ل ـهــم .وكـشـفــت م ـص ــادر ُ أمنية
أن بـعـضـهــم س ـبــق أن أوقـ ــف وأط ـلــق
ســراحــه ،مرجحة احتمال تركهم في
األيام املقبلة.

يطرح تعثر اولى
حكومات عهد الرئيس
ميشال عون ،حتى اآلن
على االقل ،اكثر من
عالمة استفهام عن
مغزى اخفاق االفرقاء في
التفاهم على
ّ
تقاسم حصصها وتوزع
الحقائب ،في مطلع عهد
ُينسب اليه انه من صنع
لبناني بال تدخل خارجي
نقوال ناصيف
عـلــى اب ــواب اق ـتــراب انـقـضــاء شـهــر على
تكليف الــرئـيــس سعد الـحــريــري تأليف
اول ــى حـكــومــات الـعـهــد 3 ،كــانــون االول،
يـصـبــح اح ـت ـســاب امـ ــرار ال ــوق ــت امـ ــرا ذا
شأن ،ويبدأ بالخروج من املهلة املعقولة
ل ـب ــداي ــة ع ـهــد ي ـك ــون ان ـق ـضــى ع ـل ـيــه هــو
اآلخ ــر ،غ ــدا ،شهر على انـتـخــابــه .بعض
التفسيرات املبسطة يتحدث عن خالف
على توزيع املقاعد والحقائب .لكن سواه
مــن التفسيرات يتحدث عما هــو ادهــى:
ب ـش ــائ ــر م ـح ــاول ــة ت ــاع ــب ب ــال ـت ــوازن ــات
واالخــال بها للمرة الثانية منذ انتهاء
الحقبة السورية فــي لبنان :االولــى عام
 2005ع ـلــى اث ــر اغ ـت ـيــال الــرئ ـيــس رفـيــق
ال ـح ــري ــري ،وال ـثــان ـيــة ال ـي ــوم م ــع وص ــول
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون الـ ـ ــى رئ ــاس ــة
الجمهورية.
واقع االمر ان كال من الثنائيتني املسيحية
وال ـش ـي ـع ـي ــة فـ ــي قـ ـل ــق اح ــده ّـ ـم ــا ح ـي ــال
االخــرى ،بينما االحادية السنية التي ال
تزال تقتصر على الحريري الى مزيد من
االنكفاء شعورًا منها بالوهن والتراجع
السباب شتى :بينها ما يرتبط بزعامة
الحريري نفسه واحواله املالية الصعبة
وعجلته في الـعــودة الــى الحكم ايــا يكن
الـثـمــن ،وم ــا يــرتـبــط بــذهــابــه املــرغــم الــى
انتخاب عون رئيسًا للجمهورية بعدما
عــان ــده ب ـض ــراوة مــرشـحــا طـيـلــة مرحلة
الشغور ،وما يرتبط باالحداث االقليمية
املتسارعة بــدءا مما باتت عليه الحرب
ودور حــزب الله فيها .لــم يعد
السورية ّ
الفريق السني ،وتحديدا الحريري ،قادرًا
كما عام  2005على قيادة اوسع تحالف
سياسي وطني ،وال ادارة التفاوض على
تــألـيــف حـكــومـتــه كـمــا ل ــو ان ــه «الــرئـيــس

ّ
ال ـقــوي» ال ــذي ي ــوزع الـحـصــص ش ــأن ما
ك ــان عليه الــرئـيــس ف ــؤاد الـسـنـيــورة في
حكومة عامذاك.
بـ ـي ــد ان ثـ ـم ــة اسـ ـب ــاب ــا م ـخ ـت ـل ـف ــة لـقـلــق
الثنائية املسيحية ،واالص ــح املارونية،
وحماستها تاليا ،وكذلك لتلك الشيعية:
اولـهــا ،االسـلــوب امللتبس الــذي يتوسله
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ف ــي ت ــأل ـي ــف اول ــى
ح ـكــومــاتــه ت ـب ـصــره الـثـنــائـيــة الـشـيـعـيــة
بكثير من التوجس .فهو يمارس دوره
ك ـشــريــك فـعـلــي ف ــي تــألـيـفـهــا يـمـلــك حق
الفيتو والعزل وسلطة املكافأة ،كما ّلو
ان ص ــاح ـي ــات رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ملــا
ت ــزل ف ــي حـقـبــة م ــا قـبــل ات ـف ــاق الـطــائــف.
ّ
وه ــو يـ ــوزع الـحـقــائــب املـسـمــاة سـيــاديــة
او خدماتية على االفــرقــاء على غــرار ما
خبرته حكومات ما بعد اتفاق الطائف.
وه ــو يتمسك بحصته كــرئـيــس بثالثة
وزراء ع ـل ــى ن ـح ــو م ــا ل ـح ـظــه ل ــه ات ـف ــاق
الدوحة.
ثانيها ،للمرة االولى في تأليف حكومة
م ـن ــذ ت ـط ـب ـيــق ات ـ ـفـ ــاق الـ ـط ــائ ــف ،تـشـهــد
مـ ــوازيـ ــن الـ ـق ــوى ال ــداخـ ـلـ ّـي ــة ،وي ـخ ـت ـبــره
بـ ــالـ ــذات ال ـف ــري ـق ــان ال ـس ــن ــي وال ـش ـي ـعــي،
فــريـقــا مسيحيًا قــويــا مـتـمــاسـكــا يطرح
نفسه مـفــاوضــا رئيسيًا لــم تتسلل اليه
االنقسامات ،ولم يسع اي منهما التالعب
ب ــه او اغـ ـ ــراءه .قـبــل انـتـخــابــه اب ــرم عــون
اتفاقا مع رئيس حزب القوات اللبنانية
س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع عـ ـل ــى تـ ـق ــاس ــم امل ـق ــاع ــد
الـ ــوزرايـ ــة ،رغ ــم مـعــرفـتــه ب ـن ـفــور حليفه
الشيعي حزب الله من الحليف املسيحي
الجديد وشكوكه فيه الى حد االنزعاج.
واذ باحدى عقبات تعذر التكليف حتى
ه ــذا الــوقــت ،ان الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ال
يكتفي ب ــاالص ــرار عـلــى ال ــدف ــاع عــن هــذا

االت ـفــاق وحـقــوق الـشــريــك املـسـيـحــي ،بل
يذهب الى حد «معاقبة» فريق مسيحي
آخ ــر ،كــالـنــائــب سليمان فــرنـجـيــه ،لعدم
ت ــأي ـي ــده ان ـت ـخ ــاب ال ــرئـ ـي ــس .تـضــاعـفــت
امل ـش ـك ـل ــة ايـ ـض ــا ع ـن ــدم ــا ب ــات ــت الـ ـق ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وج ـه ــا ل ــوج ــه م ــع الـثـنــائـيــة
الشيعية :رفض حزب الله ما وعدها به
رئيس الجمهورية وهو حقيبة سيادية،
ورف ــض الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري تخليه عن
حـقـيـبــة خــدمــات ـيــة اســاس ـيــة كــاالش ـغــال
تعوض الحقيبة السيادية.
ثــالـثـهــا ،ان الــرئـيــس فــي ض ــوء القطيعة
ال ـكــام ـلــة ،ك ـمــا ح ــزب ــه ،م ــع فــرنـجـيــه تــرك
ح ـم ــاي ــة ن ــائ ــب زغ ــرت ــا ل ــرئ ـي ــس مـجـلــس
النواب كي يدافع عن وجــوده السياسي
في الحكومة وحصته على النحو الذي
يسترضيه اوال واخيرا ،ويربط مشاركته
هو كما حزب الله في الحكومة بمشاركة
فرنجيه .لــم يتلقف رئـيــس الجمهورية
حماية حليفه املاروني الزغرتاوي منذ
عام  ،2006مذ ابرمت وثيقة التفاهم مع
حزب الله ،وكان في كنف تكتليه النيابي
والوزاري وحليفه االنتخابي الى ان ّفرق
بينهما التنافس على الــرئــاســة .بــدوره

ترك عون لبري حماية
فرنجيه ووجوده
السياسي في الحكومة

«تسهيل قواتي»
قــالــت مـصــادر بعبدا إنــه ال جــديــد فــي زي ــارة الــرئـيــس سعد الحريري
للقصر الجمهوري أمس ،ولكن هناك شبه توافق بني مختلف األطراف
املعنية على ضــرورة الحصول على أجوبة نهائية بحلول الخميس أو
الجمعة املقبلني .وقالت إن االجــواء عمومًا ايجابية ،مع االشــارة إلى أن
القوات اللبنانية أبدت استعدادًا للتسهيل والبحث في صيغ جديدة من
دون توضيح ماهية هذا التسهيل .كذلك أشــارت الى أن هناك رسائل
إيجابية في الشكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ،ولكن من دون
تغيير في املضمون .وأكدت أن ال تغيير في موقف التيار الوطني الحر
في شأن منح وزارة أساسية للوزير سليمان فرنجية.
(األخبار)

حزب الله ال يقل عن بري تمسكًا بحماية
فــرنـجـيــه ال ــذي ه ــو حـلـيـفــه مـنــذ م ــا قبل
اتفاق الطائف حتى.
رابعها ،في ظل انكفاء شبه تام للفريق
ّ
ال ـ ـسـ ــنـ ــي وال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس املـ ـكـ ـل ــف املـ ـهـ ـم ــوم
ب ــاس ـت ـع ـج ــال ت ــأل ـي ــف ح ـك ــوم ـت ــه ،ت ـبــدو
ال ـث ـنــائ ـي ـتــان الـشـيـعـيــة وامل ـس ـي ـح ـيــة في
اشتباك معلن .كل منهما ترسم حــدودا
جديدة في التعاطي مع املرحلة املقبلة.
مــا يـقــولــه ب ــري فــي الـعـلــن هــو نـفـســه ما
يـقــولــه ح ــزب الـلــه فــي صـمـتــه .بالتأكيد
ي ـ ـحـ ــاول رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،حـلـيــف
حزب الله وجعجع في آن وسط ضراوة
الـخـصــومــة بــن هــذيــن الـفــريـقــن ،اتـخــاذ
موقع وسط بينهما.
ّ
يتصرف التيار الوطني الحر نيابة عن
الرئيس وكــذلــك حــزب الـقــوات اللبنانية
عـلــى انـهـمــا رب ـحــا انـتـخــابــات الــرئــاســة.
رف ــع جـعـجــع الـسـقــف اك ـثــر م ــن اي وقــت
مضى ،على نحو ما فعل ذات مــرة على
ابـ ـ ــواب ت ــأل ـي ــف ح ـك ــوم ــة ال ــرئ ـي ــس عـمــر
ك ــرام ــي ع ــام  1990بــاملـطــالـبــة بالحصة
امل ـس ـي ـح ـيــة الـ ــوازنـ ــة ف ـي ـهــا ب ـم ــا يـمـنـحــه
الثلث املعطل وقـتــذاك على انــه الشريك
امل ـس ـي ـحــي ال ــوح ـي ــد ال ـق ــوي ف ــي مـعــادلــة
اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف ،ب ـي ـن ـمــا ال ــرئ ـي ــس امــن
ال ـج ـم ـيــل ف ــي ب ــاري ــس وال ـع ـم ــاد مـيـشــال
عــون داخــل اســوار القنصلية الفرنسية.
فــأع ـط ـبــت دم ـش ــق م ـح ــاول ـت ــه ت ـل ــك .ع ــام
لحزبه بعد جالء
 ،2005فــي اول تــوزيــر ُ
الجيش الـســوري ،بالكاد أعطي جعجع
ح ـق ـي ـبــة ال ـس ـي ــاح ــة لـ ـج ـ ّـوزف ســرك ـيــس،
وقد ّ
عده الشريكان السني والــدرزي في
ق ــوى  14آذار ثــالـثـهـمــا .ف ــي حـكــومــة ما
بـعــد ات ـفــاق الــدوحــة ع ــام  2008برئاسة
الرئيس فؤاد السنيورة ايضا لم يوافق
اآلخ ـ ــرون عـلــى مـنـحــه حـقـيـبــة ال ـعــدل اال
عبر شخصية غير حزبية مـقـ ّـدرة ،فيما
نــال الــوزيــر الـثــانــي ان ـطــوان كــرم حقيبة
الـبـيـئــة فـحـســب .ل ــم تـكــن حـكــومــة 2009
بــرئــاســة حليفه الـحــريــري احـســن حــاال:
بقي الــدكُـتــور ابــرهـيــم نـجــار فــي حقيبة
الـ ـع ــدل وأعـ ـط ــي ال ــوزي ــر ال ـث ــان ــي سـلـيــم
وردة حقيبة الثقافة .غاب عن حكومتي
الرئيسني نجيب ميقاتي وتمام سالم.
ه ــا ه ــو ج ـع ـجــع الـ ـي ــوم ي ـب ــدأ م ــن حـيــث
انتهى عام  .1990في حسابه السياسي
ثمة مسيحي رابح يحصد ،وآخر خاسر
هو فرنجيه ال مكان له .حصته مناصفة
مع الحليف الجديد التيار الوطني الحر.
حـصـتــه ف ــي حـقـيـبــة س ـي ــادي ــة ال م ـنــازع
ّ
عليها قبل ان يسلم بتعويضها بنيابة
رئاسة الحكومة .ســوى ذلــك كله يعتبر
نفسه االب االول النتخاب عــون رئيسا
ما دام حزب الله يعتبر نفسه االب االول
لترشيحه.

تقرير

هل يدفع الحريري من «كيسه» لتسهيل التشكيل؟
غسان سعود
ح ـ ــن ك ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ن ـب ـي ــه ب ـ ـ ــري ي ـق ــول
ً
إن امل ـط ـل ــوب أوال اتـ ـف ــاق س ـيــاســي على
سـلــة تـفــاهـمــات ،وثــان ـيــا ان ـت ـخــاب رئيس
لـلـجـمـهــوريــة ،ك ــان ك ـث ـيــرون يـسـتـنـفــرون
ّ
ومحملني موقف
للرد ،متذاكني ومزايدين
رئيس املجلس أكثر ّ
مما يحتمل بكثير.
ل ـكــن ه ــا ق ــد مـ ـ ّـر ع ـلــى ان ـت ـخ ــاب الــرئ ـيــس
م ـي ـشــال عـ ــون وتـكـلـيــف س ـعــد ال ـحــريــري
تشكيل الحكومة نحو شهر كامل ،من دون
أن يتمكنا من تشكيل حكومة .مل ــاذا؟ ألن
السلطة في مجلس ال ــوزراء ال في بعبدا،
وال ـص ــراع على السلطة يتعلق بمجلس
ً
الـ ـ ـ ـ ــوزراء أوال ال ب ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة.
وبــالـتــالــي مــن اف ـتــرض أن فــي وسـعــه حل
العقد واح ــدة تلو األخـ ــرى ،نجح فــي فك
األول ــى املتعلقة برئاسة الجمهورية لكن
ال تزال أمامه عقد كثيرة .فتبويس اللحى
شــيء والثلث املعطل فــي مجلس ال ــوزراء
ش ــيء آخـ ــر .سـعــد ال ـح ــري ــري يــوجــع قلب
كثيرين ال ـيــوم وه ــو يلتزم خطابيًا بكل

مــوجـبــات التهدئة واملـصــالـحــة مــع حزب
الله ،إال أنه ال يزال في املحور املتهم بنشر
ّ
الوهابي في املنطقة ومحاولة تدمير
الفكر
ســوريــا ودعـشـنـتـهــا .وال م ـجــال بالتالي
لتسليمه الـسـلـطــة املـتـمـثـلــة ف ــي مجلس
الوزراء بكل بساطة .وفي غياب السلة التي
ً
تتضمن توزيعًا عــادال للحقائب الوزارية
واتفاقًا واضحًا على قانون االنتخاب ،ال
يمكن إهداء الحريري وحلفائه نصفًا 1 +
ّ
في مجلس الوزراء يمكنه من إقرار قانون
انتخابي ّ
ّ
مفصل على مقاس مرجعيات
دون أخرى .ثمة توازنات في البلد تأخذها
السلة بعني االعتبار ،ال يمكن القفز فوقها
بــاتـفــاقـيــات ثـنــائـيــة أو جــانـبـيــة .وه ـنــاك،
بطبيعة الحال ،سياسة خارجية وداخلية
ي ـف ـتــرض االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ـي ـهــا .ف ـك ـيــف يسلم
ً
رئيس تيار املــردة سليمان فرنجية مثال
بـحـصــول ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة عـلــى وزارة
ّ
سيحولونها
األش ـغ ــال وه ــو يعلم أن ـهــم
إلــى خلية نحل شمالية ليأخذوا بالسلم
م ــا عـ ـج ــزوا ع ــن أخـ ـ ــذه ب ــالـ ـح ــرب؟ وملـ ــاذا
يحافظ رئيسا الجمهورية والحكومة على

حقائبهما في حكومة تمام سالم «زي ما
ه ــي» ،فيما يفترض بحركة أمــل أن تقدم
حقيبة األشغال العامة على مذبح تفاهم
مـعــراب؟ والــافــت هنا أن حــزب الله يربح
َ
ف ــي مــواج ـهــة إســرائ ـيــل فـيـطــالــب بتقديم
تنازالت في الــداخــل ،وهــا هو ينتصر في
َ
ســوريــا عـلــى أص ــدق ــاء ال ـحــريــري ُفيطلب
منه تقديم التنازالت أيضًا وأيضًا .يمكن
ُ َّ
في زمن البغدادي أن ُت َّ
كرم القوات وتدلل،
إال أن مـشــروع «فليحكم اإلخـ ــوان» سقط
في املنطقة والعالم .وعمليًا ،تفيد جميع
املعطيات بــأن محركات التشكيل مطفأة
بالكامل منذ أكثر من يومني .فحركة أمل
تــرفــض أن تــدفــع مــن حسابها الحكومي
ثمن تدليل الـقــوات ب ــوزارة األشـغــال التي
هي من حصتها في الحكومة املستقيلة،
فيما تحتفظ كل القوى األخرى بحصصها
كما هي في حكومة سالم .والحل بالتالي
واح ــد مــن ثــاثــة1 :ـ ـ ـ تـتــراجــع ال ـق ــوات عن
م ـطــال ـب ـت ـهــا ب ــاألشـ ـغ ــال وت ـق ـب ــل ب ــإح ــدى
حقائب الكتائب أو العونيني في حكومة
ً
سالم 2 .ـ يتراجع الرئيس بري ّ
ليقدم تنازال

كـبـيـرًا آخ ــر3 .ـ ـ ـ يـتــراجــع ال ـحــريــري فيوفر
ً
للقوات تمثيال وازنًا من حسابه الحكومي
الخاص .واألكيد وفق املعلومات أن حركة
ال ـحــريــري مــن دون بــركــة ،وه ــو ال يــوافــق
ّ
العوني املهدد بإعالن
أبدًا على التصعيد
الـحـكــومــة بـمــن ح ـضــر .فــالـحــريــري سبق
أن ّ
جرب بلحمه الحي عبثية وضع حزب
الله وحركة أمل أمام أمر واقع إلرغامهما
على شيء ال يريدانه .وهو انتخب العماد
عـ ــون رئ ـي ـســا ظ ـنــا م ـنــه أن ذلـ ــك سـيــؤمــن
ل ــه  6س ـن ــوات م ــن االس ـت ـق ــرار ف ــي الـحـكــم،
ال إعـ ــان حـكــومــة يعلن امل ـك ـ ّـون الشيعي
انسحابه منها قبل ذهابها إلــى مجلس
النواب ،فتفقد ميثاقيتها .واألكيد في هذا
السياق أن رئيس الجمهورية يراهن على
عــدم خ ــذالن حــزب الـلــه لــه ،لكن الحريري
ال يـسـعــه ال ـت ـعــويــل ع ـلــى رهـ ــان ال ـج ـنــرال
بعد كــل مــا ي ـتــداول عــن ال ـتــزام ح ــزب الله
املطلق مع الرئيس نبيه بري بعد تأديتهم
واجبهم للعلى عبر الــوقــوف مــع العماد
عون في معركة الرئاسة في وجه األقربني
واألبعدين.
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علي قانصو:

ّ
ال حوار مع من شوه صورة الحزب

ّ
ثالثة أشهر ّ
مرت على تسلم
علي قانصو مهماته رئيسًا للحزب
السوري القومي االجتماعي ّ
للمرة
الرابعة (واليتان في تسعينيات القرن
الماضي ،ووالية ثالثة عام .)2005
ليس باألمر ّ
الهين أن تؤول الرئاسة إلى
«أمين» غير أسعد حردان ،الذي تمكن
بعد  8سنوات من ربط الحزب بشخصه.
بالنسبة إلى قانصو ،هو الرئيس «األوحد»
للحزب الذي لن يدعو إلى حوار عام
للقوميين نظرًا إلى عدم وجود
مجموعات خارج اإلطار الرسمي
ليا القزي
ثالثة رؤساء للحزب السوري القومي
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي تـ ـ ـب ـ ـ ّـدل ـ ــوا ،ب ـ ــن ع ـ َ
ـام ــي
 2001و ،2016وه ــي ال تـ ــزال ثــابـتــة
في مكانها .ناموس مكتب الرئاسة
ُ
ّ
رن ــدا بعقليني الـتــي ت ـبــادر عـنــد كــل
عـهــد جــديــد إل ــى تـقــديــم استقالتها
ُ
وترفض ،حاضرة لتستقبل ضيوف
الـطـبـقــة ال ـســاب ـعــة ف ــي مــركــز ال ـحــزب
ف ــي الـ ــروشـ ــة ،ب ـكــل ل ـطــاف ـت ـهــا .تـقــوم
بــالــواجــب حـتــى يـحــن مــوعــد اللقاء
م ــع الــرئ ـيــس ال ـحــالــي عـلــي قــانـصــو،
الذي يعود إلى مكتبه ّ
للمرة الرابعة
في ظروف حزبية وسياسية صعبة.
ّ
تتكدس أمــامــه عديدة،
امللفات التي
منها :تشكيل حكومة الرئيس سعد
الحريري وضمان ّ
حصة لـ»القومي»
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ،الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ـن ـيــاب ـيــة وت ـح ــدي ــد «ال ـح ـل ـف ــاء» في
املناطق ،إضافة إلى وحدة الحزب مع
الفرعني اآلخرين في الشام ومحاولة
تخطي تبعات التعديل الدستوري
ال ــذي سمح للرئيس الـســابــق أسعد
حـ ــردان بــالـتــرشــح لـ ــدورة ثــال ـثــة ،ثـ ّـم
قـ ــرار املـحـكـمــة ال ـحــزبـيــة إب ـط ــال هــذا
ً
االنتخاب ،وصوال إلى إقالة عضوين
من املحكمة الحزبية كإجراء وصفه
ُ
كثر بـ»الكيدي».

تمر دقائق ّ
ّ
عدة على بدء الدردشة مع
ّ
قانصو ،قبل أن يرن هاتفه مقاطعًا.
ّ
اتصال طويل يتخلله ســؤال الوزير
السابق للمتصل عن آخر التطورات
في ما ّ
خص تشكيل الحكومة ،التي
يهم «القومي» أن يحصل على مقعد
فيها .هذا الحزب هو من صلب فريق
ّ
الـثــامــن مــن آذار ويـتــولــى الـتـفــاوض
باسمه رئيس املجلس النيابي نبيه
ب ـ ّـري .يـبــدو ُمستغربًا إص ــرار حــزب،
ال يحصر نفسه بإطار طائفي ،على
الحصول على حقيبة «أرثوذكسية».
ّ
يــؤكــد قــانـصــو (ردًا عـلــى سـ ــؤال) أن
الـ ـه ــدف ل ـي ــس ُم ـن ــح ح ـ ـ ــردان ج ــائ ــزة
ترضية بعدما أبـطـلــت رئــاسـتــه ،بل
«رف ـ ـ ــض ت ـح ــدي ــد ح ـص ـت ـنــا ب ـطــائ ـفــة
واحدة» .خالل تهاني عيد االستقالل
فــي الـقـصــر ال ـج ـم ـهــوري ،أب ـلــغ وزيــر
ال ـخــارج ـيــة ،ج ـبــران بــاسـيــل ،ح ــردان
ّ
أن ه ـنــاك صـعــوبــة فــي إع ـطــاء مقعد
ل ــ»ال ـقــومــي» مــن الـحـصــة املسيحية،
ولـكــن «نـحــن أبـلـغـنــاه أنـنــا مـصــرون
ّ
على ذلك» .يشرح قانصو أن الخيار
رس ـ ـ ــا عـ ـل ــى حـ ـ ـ ـ ــردان «ألنـ ـ ـ ــه بـح ـســب
ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءات الـ ـت ــي ل ــدي ـن ــا هـ ــو األق ـ ــدر
وصاحب الخبرة».
ق ـ ــد ال تـ ــاقـ ــي تـ ـمـ ـنـ ـي ــات «ال ـ ـقـ ــومـ ــي»
وح ـ ـسـ ــابـ ــاتـ ــه ال ـح ـص ـي ـل ــة ال ـن ـه ــائ ـي ــة
مل ـشــاورات التأليف ،فــا يبقى لها ّإال
مقعد «شيعي» .ال يخفي قانصو أنه
عندها سيكون هــو «املـخـتــار» ربما،
إذن من املجلس
علمًا بأنه ّبحاجة إلى ٍ
األعـ ـل ــى ألن رئ ـي ــس الـ ـح ــزب ي ـمــارس
مهماته متفرغًا.
ّ
املــوقــف مــن الحلفاء إيـجــابــي« ،فالكل
ي ـ ـ ـقـ ـ ــول إن ـ ـ ـ ــه ي ـ ـجـ ــب أن نـ ـتـ ـمـ ـث ــل ف ــي
الحكومة» .ينسحب ذلــك على التيار
الــوط ـنــي ال ـح ــر ،الـ ــذي ت ـعــامــل ســابـقــا
مع «القومي» على أســاس أنــه حليف
«ردي ـ ـ ـ ـ ــف» واجـ ـ ـ ـ ـ ٌـب ع ـل ـي ــه أن ي ـســانــد
ّ
الـعــونـيــن فــي مـعــاركـهــم ،فــي حــن أن
قيادة «التيار» ال تجد نفسها معنية
بتجيير أصواتها االنتخابية ملرشح
«ال ـ ـقـ ــومـ ــي» فـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـك ــورة
ً
الفرعية مثال .بــاألســاس ،وحتى قبل
انتخاب الرئيس ّميشال عون« ،ننظر
إلى التيار على أنه صديق وحليف»،
يرد قانصو .هناك عدد من «الثوابت
نـلـتـقــي حــول ـهــا ،أه ـم ـهــا :ال ـعــاقــة مع

ســوريــا ،دعــم املقاومة ،الــدولــة املدنية
وبـ ـن ــاء ج ـي ــش قـ ـ ــوي .ل ــذل ــك ،ال ـعــاقــة
كــانــت وستبقى مـمـتــازة» .وفــي امللف
الحكومي« ،التيار ليس سلبيًا معنا
وهـ ـ ــو ح ــري ــص ع ـل ــى ت ـم ـث ـي ـل ـنــا .ه ــذا
امل ــوق ــف ُي ـب ـن ــى ع ـل ـيــه ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل،
س ــواء فــي االنـتـخــابــات أو غـيــرهــا من
االستحقاقات» .ولكن ما ال يجمعهما
هو املوقف من النائب سليمان فرنجية
والتحالف مع القوات اللبنانية .يقول
قانصو إنه «ممن يسعون إلى ترميم
الـعــاقــة بــن عــون وفــرنـجـيــة ،وأعتقد
أن ــه أم ــر غ ـيــر ص ـع ــب» ،ول ـكــن «ش ـتــان
ما بني الـقــوات وفرنجية .إضافة إلى
صـفــة األخ ـي ــر الـتـمـثـيـلـيــة ،ه ــو يحمل
خـ ـي ــارات اس ـتــرات ـي ـج ـيــة واضـ ـح ــة ،لم
يعدل عنها ّ
مرة».

استقال عضو
مصطفى
المحكمة
ُ
الشيخ علي ،وفصل
الرماح وغصن
وقنيزح من الحزب

الشق الثاني من ّالحديث مع قانصو
حزبي .بعدما تغنى حلفاء «القومي»
وخـصــومــه بــاحـتــرام املــؤسـســات فيه
واستقاللية قضائه ،أصــدر املجلس
األع ـلــى فــي نـهــايــة أي ـلــول ق ــرار إقــالــة
ع ـ ـضـ ــوي امل ـح ـك ـم ــة نـ ــزيـ ــه غ ـن ـطــوس
وجهاد العقل ،تحت حجة «إقدامهما
ع ـلــى اخ ـت ــاق ات ـه ــام ــات بــاط ـلــة ضد
مـســؤولــن فــي ق ـيــادة ال ـحــزب وخلق
وق ــائ ــع غ ـيــر م ــوج ــودة وغ ـي ــر م ـبــررة
وثبوت مسؤوليتها عن أداء وسلوك
يـتـعــارض مــع قــواعــد تــأمــن الـعــدالــة
االجـتـمــاعـيــة»ّ .أدى ذل ــك إل ــى إرس ــال
رئيس املحكمة ميشال الحاج كتابًا
إلى املجلس األعلى يتضمن  4نقاط
ت ــوضـ ـيـ ـحـ ـي ــة« :املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـح ــزب ـي ــة
أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت حـ ـكـ ـمـ ـه ــا (الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ق ـض ــى

بــإب ـطــال ال ـت ـعــديــل ال ــدس ـت ــوري ال ــذي
س ـم ــح ب ــان ـت ـخ ــاب حـ ـ ـ ــردان) م ــن دون
أن تــرت ـكــب أي خ ـطــأ دسـ ـت ــوري وقــد
ن ــال تــأيـيــد رئـيــس ال ـحــزب واملجلس
األع ـلــى وج ــرى ذل ــك بـمــوجــب تعميم
رس ـمــي صـ ــادر ع ــن ع ـمــدة الــداخـلـيــة؛
إص ــدار املحكمة قــرارهــا خــارج مركز
الحزب ال يستوجب إقالة العضوين،
ب ــل يـقـتـضــي ســؤال ـه ـمــا ع ــن ذل ــك من
خـ ـ ـ ــارج الـ ـحـ ـك ــم؛ امل ـح ـك ـم ــة أص ـ ــدرت
حكمها بــاإلجـمــاع .لــذلــك كــان يتعني
ع ـلــى امل ـج ـلــس األعـ ـل ــى إق ــال ــة جميع
أعضاء الهيئة؛ عرضت املحكمة أمام
املجلس األعـلــى اتـهــام نــاصــر قنديل
ل ـل ـم ـح ـك ـمــة عـ ـل ــى صـ ـفـ ـح ــات ج ــري ــدة
الـبـنــاء (الـتــابـعــة لـلـحــزب) بالخيانة
والعمالة ،فنجد أنفسنا بأننا خارج
باق في
املسؤولية الحزبية ،وقنديل ٍ
مكانه» .املجلس األعـلــى لــم يستجب
لطلب الحاج الــرجــوع عن قــرار إقالة
العضوينّ ،
فقدم في  9تشرين الثاني
اسـتـقــالـتــه مــن رئــاســة املـحـكـمــة .وقــد
لحق به في  15الشهر الجاري عضو
املـ ـحـ ـكـ ـم ــة م ـص ـط ـف ــى الـ ـشـ ـي ــخ ع ـل ــي.
ّ
وكـ ــأن «ال ـق ــوم ــي» ال يــريــد أن يـطــوي
ّ
هــذه الصفحة قبل االقتصاص ممن
ّ
«للمرة
عــارض التعديل الــدسـتــوري.
األلـ ــف ،ق ــرار املـجـلــس لـيــس انـتـقــامــا،
بــل اع ـتــراض على سلوكيات معينة
كــاإلصــرار على عقد جلسة املحكمة
خـ ـ ــارج م ــرك ــز الـ ـ ـح ـ ــزب» .ملـ ـ ــاذا وافـ ــق
املجلس األعـلــى سابقًا على الحكم؟
ّ
يرد قانصو بأن «املجلس أراد االلتزام
بمنطق املــؤس ـســات ،لكنه أش ــار إلــى
هذه النقطة .التنفيذ أمر واملحاسبة
أمـ ٌـر آخــر» .يبدو رئيس الحزب واثقًا
مــن قــدرتــه على ثني الـحــاج والشيخ
علي عن االستقالة.
مــاذا عن التواصل مع أعضاء الحزب
«الحردانني»؟ «نريد محاورة الجميع
حتى في الـشــام» .ليس هناك مبادرة
عــامــة الس ـت ـق ـطــاب امل ــع ارضـ ــن كــونــه
ّ
ال قـنــاعــة ب ــأن ه ـنــاك جـمــاعــات خــارج
الـ ـح ــزب« ،مـ ــن ي ـت ـصــل وي ـط ـلــب ل ـق ــاءً،
ّ
ً
ً
نقول له أهــا وسـهــا .ولكن أنــا أنظم
ً
حـ ــوارًا عــامــا؟ هــم أص ــا لـيـســوا حالة
واحـ ـ ـ ـ ــدة» .ال ـ ـحـ ــوار س ـي ـس ـت ـث ـنــي «م ــن
ّ
شوه سمعة الحزب واستعمل اإلعالم
فــي مــوضــوع حــزبــي .فصلنا البعض

ُ
وســنــرســل ملفاتهم إل ــى املحكمة من
أجـ ُـل طــردهــم» .وقــد علمت «األخـبــار»
ّ
أنه فصل كل من ناصر الرماح ونبيلة
غ ـصــن وت ـم ــوز ق ـن ـيــزح ،املـنـتـمــن إلــى
ح ــرك ــة « 8ت ـم ــوز» امل ـع ــارض ــة لـقـيــادة
ال ـحــزب .ال ينحصر االع ـتــراض بهذه
«الحركة» ،بل وصل إلى داخل املجلس
األع ـ ـلـ ــى ،ح ـي ــث ي ـع ـت ـكــف ع ــن ح ـضــور
ّ
ج ـل ـســات ــه ك ـ ــل م ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـســابــق
ج ـ ـبـ ــران ع ــري ـج ــي والـ ـن ــائ ــب ال ـســابــق
أنـطــون خليل ،رغــم أنهما شــاركــا في
حفلة االسـتـقـبــال بمناسبة تأسيس
الحزب ً
بناء على اتصال من قانصو.
ّ
ُ
مـصــادرهـمــا تــؤكــد أن أح ـدًا لــم يـبــادر
إل ــى االت ـصــال بهما مــن أج ــل ال ـحــوار.
أمـ ـ ــا ق ــانـ ـص ــو ،ف ـ ـيـ ــرد بـ ـ ــأن «امل ـش ـك ـل ــة
ليست عندنا بــل عند الـنــاس الـتــي ال

تقرير

ّ
الضنية :استياء من القيادة الزرقاء وفتفت والمنسقية
عبد الكافي الصمد

أجواء االستياء من فتفت في صفوف
تيار المستقبل بدت واضحة (هيثم الموسوي)

م ــا كـ ـ ــادت ن ـت ــائ ــج ان ـت ـخ ــاب ــات املـكـتــب
السياسي لتيار املستقبل تـصــدر في
ال ـيــوم الـثــانــي مــن املــؤتـمــر ال ـعــام الــذي
ّ
مجمع البيال
عقده التيار األزرق فــي
فــي العاصمة على مــدى يــومــن ،حتى
انهالت االنتقادات من مناصري التيار
ف ــي الـضـنـيــة ع ـلــى مـنـسـقـيـتــه وق ـي ــادة
التيار ونــواب املنطقة ،بعدما أسفرت
النتائج عن عــدم فــوز أي من مرشحي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،الـ ــذيـ ــن خـ ــرجـ ــوا مـ ــن م ــول ــد
االنتخابات بال ّ
حمص.
ف ــرغ ــم دعـ ــم أعـ ـض ــاء ال ـه ـي ـئــة الـنــاخـبــة
ف ــي الـضـنـيــة امل ــرش ــح ع ــز ال ــدي ــن عـلــي،
ال ـن ــاش ــط ال ـ ـبـ ــارز ف ــي الـ ـتـ ـي ــار ،وال ـ ــذي
يتمتع بـحـضــور الف ــت بينهم مقارنة
بــاملــرش ـحــن اآلخ ــري ــن ع ـلــي هــرمــوش
وإيفا حسون ،فإنه لم يكتب له الفوز،
وخـســر االنـتـخــابــات بـفــارق  7أصــوات
عــن آخــر الفائزين ،وهــو املــرشــح عامر

منسقية التيار في
ّ
المنطقة ونوابها
الزرق لم يبذلوا الجهد
المطلوب إلنجاح
مرشحيها

حلواني من مدينة طرابلس.
ومــا ســرى على الضنية انسحب على
املـنـيــة ال ـتــي ج ــرى تـعــويـضـهــا بتعيني
معتز زريقة عضوًا في املكتب السياسي،
ف ــي م ـ ــوازاة تـعـيــن ش ــذا االس ـع ــد ،ابـنــة
ع ـك ــار واملـ ـت ــزوج ــة ف ــي ال ـض ـن ـيــة ،وهــو
تـعــويــض اعـتـبــر بنظر أكـثــر مناصري

ال ـت ـيــار األزرق ف ــي الـضـنـيــة منقوصًا
ّ
ويعبر عــن «استلشاق»
وغير مقبول،
ُ
ال ـق ـيــادة ال ــزرق ــاء بمنطقة يـنـظــر إليها
على أنها قلعة لها ،وشكلت دائمًا رافعة
له في معظم االستحقاقات.
م ـص ــادر م ـتــاب ـعــة ف ــي ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
فــي الـضـنـيــة أوض ـحــت ل ــ»األخ ـب ــار» أن
أس ـ ـبـ ــاب خ ـ ـسـ ــارة م ــرش ـح ــي امل ـن ـط ـقــة،
وتـحــديـدًا املــرشــح عـلــي ،تـعــود إلــى أنه
«خاض االنتخابات بإمكانات ال تعتبر
كــاف ـيــة م ـقــارنــة ب ـغ ـيــره م ــن املــرشـحــن
الفائزين ،وتـحــديـدًا اإلمـكــانــات املالية
الضعيفة التي جعلته غير قــادر على
قيادة حملته بالشكل املناسب ،وعدم
ق ــدرت ــه ع ـلــى اس ـت ـمــالــة أص ـ ــوات كــافـيــة
لفوزه من بقية املناطق خارج الشمال،
الذي نال منه أغلب أصواته».
وأشـ ـ ــارت امل ـص ــادر إل ــى أن «مــرشـحــي
امل ـن ـط ـقــة ت ـ ّ
ـوج ـس ــوا م ــن وجـ ــود لــوائــح
معلبة وجــاهــزة ،األم ــر ال ــذي سيجعل
خرقهم لها صعبًا ،كما سادهم إرباك

خــوفــا م ــن وجـ ــود كـلـمــة س ــر يـمـكــن أن
تـحـســم الـنـتــائــج سـلـفــا ،لـكــن ت ـبـ ّـن من
النتائج أن كلمة السر ليست موجودة
كما ظنوا ،وال اللوائح املغلقة ،وأن من
اشتغل وبــذل مجهودًا مضاعفًا تمكن
من الفوز».
غير أن املصادر تـ ّ
ـرد خسارة مرشحي
الضنية إلــى «سببني آخرين :األول أن
منسقية الـتـيــار فــي املـنـطـقــة ونــوابـهــا
الزرق لم يبذلوا الجهد املطلوب منهم
إلن ـج ــاح مــرشـحـيـهــا ،إل ــى درج ــة ب ــدوا
فيها أنهم غير مبالني باالنتخابات؛
وال ـث ــان ــي ال ـن ـق ـمــة ع ـلــى ال ـن ــائ ــب أحـمــد
ف ـت ـف ــت ،الـ ـت ــي تـ ـب ـ ّـدت ّب ــوض ــوح خ ــال
ج ـل ـســات امل ــؤت ـم ــر ،وأثـ ـ ــرت سـلـبــا على
املرشحني».
وأشــارت املصادر في هذا السياق إلى
ما شهده املؤتمر من مداخالت علنية
ملنسقني وك ــوادر مــن مـنــاطــق لبنانية
مـخـتـلـفــة ،دع ـ ــوا ف ـي ـهــا ال ــرئ ـي ــس سعد
الـحــريــري إلــى «عــدم ترشيح أي نائب
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ورق وحرير :عن تاريخنا اآلسيوي
عامر محسن

موقف التيار
الوطني ُالحر
ويبنى
إيجابي
عليه في
االستحقاقات
المستقبلية
(هيثم
الموسوي)

تحضر .نحن نريد مـحــاورة الجميع
م ــن أجـ ــل أن يـ ـش ــارك ــوا» .ه ــل يـعـتـبــر
مقاطعتهما رس ــال ــة سـلـبـيــة لـعـهــده؟
ُ
يسأل «ما الفائدة منها؟ هما انتخبا
َ
عضوي مجلس أعلى ويقوما
ليكونا
بواجباتهما ،وإال ملــا كــان القوميون
انتخبوهما».
يـعـمــل ال ـح ــزب ال ـقــومــي وف ـقــا ألجـنــدة
عـمــل تـبـغــى «تـحـقـيــق وح ــدة ال ـحــزب،
وتـعــزيــز دورن ــا فــي مــواجـهــة اإلره ــاب
وت ـع ــزي ــز ال ـع ــاق ــة م ــع ال ـح ـل ـف ــاء» .أمــا
ح ــزب ـي ــا« ،ف ـن ـحــن م ـن ـصــرفــون للعمل
ّ
سوية البناء الحزبي إداريًا
على رفع
وثقافيًا وسياسيًا» .هل هناك قرارات
ف ـصــل ج ــدي ــدة س ـ ُـي ـص ــدره ــا املـجـلــس
األعـلــى؟ يــرد قانصو باسمًا« ،حسب
املشاكل».

«كـ ّـل غــرض ّ
يتم انتاجه على وجــه األرض
ٌ ٍ
ـود ه ـنــا .تـحـمــل ال ـعــربــات بـضــائــع ال
م ــوج ـ
ّ
ـيء
ت ـح ـصــى ال ـ ــى األسـ ـ ـ ـ ــواق ،ح ـي ــث ك ـ ــل ش ـ ٍ
مـ ـت ــواف ــر ورخ ـ ـيـ ــص .األقـ ـمـ ـش ــة امل ــزركـ ـش ــة،
الحرير املـطـ ّـرز ،اللؤلؤ واألحـجــار الثمينة
ٌ
ّ
معروضة في كل أرجاء السوق ومتاجره»
دو ه ــوان ـ ـ ـ ـ عــالـ ٌـم صـيـنــي ســاهــم فــي بناء
بغداد يصف العاصمة ّ
العباسية

ُي ـحــاجــج م ـ ـ ّ
ـؤرخ ال ـف ـ ّـن وال ـع ـم ــارة اإلســام ـيــة
ّ
ّ
ج ــون ــاث ــان ب ـلــوم بـ ــأن اإلسـ ــم األدق ل ــ»طــريــق
ال ـح ــري ــر» ي ـجــب أن ي ـك ــون «ط ــري ــق الـ ـ ــورق»،
ّ
للتحوالت الثقافية الكبرى التي أدخلها
نظرًا
انـتـشــار ال ــورق مــن الـصــن الــى أرج ــاء آسيا،
ومـ ــن ب ـع ــده ــا اوروبـ ـ ـ ــا (كـ ـ ــام بـ ـل ــوم ّه ــو مــن
دراس ٍة ممتعة عن اعتماد الورق املخطط ـ ـ اي
املقسم الى ّ
ّ
مربعات ـ ـ في الخرائط والرسوم
ّ
الهندسية اإلسالمية ،إذ يبدو أن املعماريني
العرب لم يكونوا يرسمون تصاميم مسبقة
ألعـمــالـهــم قـبــل أن ي ـبــاشــروا بـبـنــائـهــا ،حتى
ف ـت ــر ٍة م ـتــأخــرة نـسـبـيــا ف ــي ال ـق ــرن الـخــامــس
عـ ـش ــر) .بـ ــدأ امل ـس ـل ـمــون ب ــاس ـت ـخ ــدام الـ ــورق
ال ــذي اك ـت ـش ـفــوه ،إث ــر فـتـحـهــم لــوســط آسـيــا،
في القرن الثامن حني صعدت االمبراطورية
اإلسالمية وبيروقراطيتها وأصبحت هناك
ٌ
حــاجــة للتدوين واألرش ـف ــة .كــان الـعــرب قبل
ذلــك يعتمدون الكتابة على الرقع الجلدية أو
أوراق ال ـبــردى ،ولـكـ ّـن ال ــورق الصيني ـ ـ وهو
أكثر ّ
عملية وأرخص بما ال ُيقاس من البدائل
ـ ـ ـ ـ ت ـح ـ ّـول بـســرعــة ال ــى سـلـعــة اسـتــراتـيـجـيــة،
أصرت الدولة ّ
ّ
العباسية على توطني صناعته،
ـدد كـبـيــر م ــن مـطــاحــن ال ــورق
ف ـتـ ّـم ان ـش ــاء عـ ـ ٍ
خــال فترة قصيرة مــن الـقــرن التاسع« ،من
سمرقند الى بغداد ودمشق والقاهرة وفاس
وقرطبة» ،ثـ ّـم انتقلت هــذه التقنية الــى اوروبــا
املسيحية في القرن الثالث عشر (في الصني،
قبل استخدام الــورق للكتابة ،كانت الرسائل
واألوامـ ــر الــرسـمـيــة ت ـ ّ
خشب
ـدون عـلــى أل ــواح
ٍ
مـ ّ
ـربـعــة ،تـضـ ّـم الــى بعضها ككدس ٍة بشريط
ُ
ّ
أو ح ـب ـ ٍـل ،م ـثــل ال ـك ـت ــاب ،وت ـشــكّــل ح ــن ت ـقــرأ
بالترتيب رســالــة مفهومة .املنقبون يجدون
الـيــوم الكثير مــن هــذه األل ــواح ،ولـكـ ّـن املشكلة
ّ
تربطها وترتبها
هي أن الخيوط التي كانت
ُ
قد زالت ،فأضحى من الصعب واملجهد إعادة
جمع هذه «الشذرات» وفهم مضمونها) .هذه
ـان
العملية ـ ـ ّ ت ـبــادل مـنـتـ ّ ٍـج أو ابـتـكــار مــع مـكـ ٍ
ّ
قصي ثــم توطينه ،ثــم انتاج نسخات محلية
ّ
ّ
عنه ،تغيره وتبدل الثقافة في آن ـ ـ تختصر
قصة حياة ما صار يسمى بـ»طريق الحرير».
الطريق البوذي

خالف توجهاته السياسية ،وتحديدًا
في ما يتعلق بانتخاب العماد ميشال
ع ـ ــون رئ ـي ـس ــا ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ،وس ـ ّـم ــوا
الرئيس فؤاد السنيورة وفتفت ،كذلك
دع ــوه إلــى عــدم تــوزيــر أي شـخــص قد
يـلـتــف عـلـيــه الح ـق ــا ،ك ـمــا ف ـعــل الــوزيــر
أشرف ريفي».
وحسب املصادر فإن السنيورة وفتفت
ّ
«ردا عـ ـل ــى هـ ـ ــذه املـ ـ ــداخـ ـ ــات بـ ـش ـ ّـدة،
ّ
م ــا ج ـعــل م ـنــســق ال ـت ـيــار ف ــي ال ـب ـتــرون
وجبيل جــورج بكاسيني ـ ـ وغيره من
الـحــاضــريــن ـ ـ ـ ي ـخــرج مــدافـ ّعــا عــن رأي
امل ـن ـس ـقــن وال ـ ـك ـ ــوادر ،م ـت ـبــن ـيــا وجـهــة
نظرهم وداعيًا إلى عدم قمعهم».
والحظت املصادر أن «أجواء االستياء
من فتفت داخل صفوف تيار املستقبل
بدت واضحة؛ فبعدما كان في السابق
ُيستقبل بحفاوة وباهتمام كبيرين،
ويلتف حوله ّ
منسقون وكوادر ،بدا في
املؤتمر األخير شبه معزول ،وحضوره
كان ضعيفًا».

جوناثان بلوم ،كالكثير من الباحثنيّ ،
يقسم
«طريق الحرير» (وهو دينامية تبادل ،وليس
«طريقًا» باملعنى الحرفي للكلمة) الــى ثالثة
طرق :الطريق البوذي ،الطريق املغولي ،وطريق
ّ
املتوسط؛ والعالم اإلسالمي يقع تمامًاً
البحر
فــي املنتصف بــن الـطــريـقــن األخ ـيــريــن .من
املثير أن نعرف ّأن طريق الحرير ّأدى بمعنى
ما الــى ّ
ّ
البوذية نفسها ،مثلما
تحول ّالديانة
بـنــت ال ـبــوذيــة شـبـكــات ال ـح ـ ّـج واألدي ـ ــرة الـتــي
رسـمــت درب ــا تـجــاريــا مــن الـهـنــد ال ــى الصني
مرورًا بأفغانستان ووسط آسيا.
يكتب املؤرخ الصيني ليو ّأن البوذية «األصلية»
التي انتشرت في الهند الزراعية كانت تعتمد
على مفهوم الـ»نيرفانا» ّ
التقمصية ،ومختصر
تعاليمها أن مشاكل الحياة ّسببها الرغبات،
يمر عبر التخلي عنها ّ
وطريق التنوير ّ
والزهد

ً
ّ
الفائقّ ،
لكنه ّ
رجال ّ
تنور
عاديًا،
وأن بوذا كان
ّ
وارتـقــى بالتدريج وتخفف من أحمال الدنيا
ّ
ّ
حــتــى «اخ ـت ـفــى» .حــن أراد ال ـحــكــام والكهنة
ّ
البوذية خــارج الهند ،وجــدوا ّأن مفهوم
نشر
ً
ال ــ»ن ـيــرفــانــا» لــن يـجــد ص ــدى فــي مجتمعات
آس ـيــويــة لـيـســت م ـع ـتــادة ـ ـ ـ ـ كــالـهـنــود ـ ـ ـ ـ على
مفهوم الـتـقـ ّـمــص ،وال تجد شيئًا جــذابــا في
أن ت ـجــري إعـ ــادة والدتـ ــك بــاسـتـمــرار ـ ـ ـ ـ مـ ّـرة
على صورة انسان ّ
ومرة على صورة نعجة ـ ـ
بحثًا عن التنوير .كما أن جيران الهنود أقوامٌ
ّ
معتادون على ّ اآللهة والطقوس الفخمة ،ولن
يفهموا بــوذا ال كإله .من هنا نشأت نسخة
محدثة عن البوذية ،هي مدرسة الـ»ماهايانا»
(الــوسـيـلــة ،أو الــواسـطــة) ،مــع نـصــوص دينية
ج ــدي ــدة ال ت ـحـ ّـث املــؤم ـنــن عـلــى ح ـيــاة الفقر
ـاذة ف ــي ال ـ ـشـ ــوارع كــأتـبــاع
وال ـ ـجـ ــوع ،وال ـش ـح ـ ّ
ـة»،
ـ
ط
ـ
ي
ـ
س
«و
بآلهة
رهم
تبش
ب ــوذا األوائ ــل ،بــل
ً
ّ
هــم كيانات مـتـنـ ّـورة مثل ب ــوذا ،ولكنهم بـ ّـدال
من االرتـقــاء الــى الـ»نيرفانا» قـ ّـرروا أن يظلوا
فــي عاملنا وأن يساعدوا البشر فــي حياتهم
البائسة (بهذا املعنى ،هم قادرون على تقديم
خدمات «عملية» لك ،من نوع انقاذ سفينتك
ّ
ف ــي إع ـص ــار أو ح ـمــايــة ت ـجــارتــك م ــن ال ـغــش
والكساد) .األديرة تبنى لهذه اآللهة وأنت ،حني
تتبرع لها ،تضمن رضاها وخدماتها؛ وحني
تموت ،فال حاجة لدورة ّ
التقمص الالمتناهية،
ب ــل يـمـكـنــك أن تـقـضــي مــرحـلــة الـتـنــويــر في
ّ
ّ
نعيم ووفرة،
واحد ٍة من «جن ٍ
ات» متعددة ،في ٍ
قبل أن تصل الى ال
ـ»نيرفانا» وترتقيّ .
ّ
أصبحت األديرة البوذية ثرية ومهيبة ،تتلقى
ـات سخية وتساهم بــدورهــا فــي حلقة
تـبـ ّـرعـ ٍ
ال ـت ـجــارة وإي ـ ــواء امل ـســافــريــن .بـحـلــول الـقــرن
الثاني للميالد ،كانت هــذه املؤسسات تشبه
ً
ّ
حبال ممتدًا يلتف من حدود الهند الغربية الى
تماثيل بوذا الضخمة في باميان
قلب الصني.
ً
بأفغانستان ،مثال ،كانت بمثابة منار ٍة تعلن
لقوافل التجار القادمني من الهند ،على مدى
ق ــرون ،بأنهم قــد وصـلــوا الــى الـطــرف الغربي
من طريق الحرير ،وقــد أنهوا العبور ً الخطر
للجبال ،وأصبح عليهم االلتفاف شماال صوب
آسيا الوسطى وبعدها يدخلون الصني.
ّ
طريق في اتجاهين

إن كــان الــرهـبــان الـبــوذيــون قــد نـشــروا الــورق
ف ــي ج ـن ــوب آس ـي ــا ووسـ ـطـ ـه ــا ،واح ـ ـتـ ـ ّـك بـهــم
املسلمون وأخذوا عنهم معارفهمّ ،
فإن تجارة
ّ
أقل ّ
أهمية .رغم ّأن الصينيني
الحرير لم تكن
قد سيطروا على انتاج الحرير لفترة طويلة،
بعد أن انتشرت تربية دود القز خارج
حتى
بالدهمّ ،ال ّ
الحرير وتحويله
نسج
صناعة
أن
ّ
ً
الى سلع أخذت سبال ال ًيمكن توقعها .الكثير
من الحرير الصيني ،مثال ،كان ّ
يتم تصديره
على شكل لفائف وخيوطّ ،
ليتم نسجها في
ّ
الخارج عبر فنانني مهرة ،ثم ُيعاد استيراد
هذه املالبس واملنسوجات الى ّ
الصني ًلحساب
ال ـن ـب ــاء واألث ـ ــري ـ ــاء .االي ــران ـ ّـي ــون م ـث ــا ،وهــم
كانوا معروفني بمهارتهم في نسج الصوف
والـقـطــن وابـتـكــار التصاميم الـبــارعــةّ ،
طبقوا
معرفتهم هذه على خيوط الحرير ،فأصبحت
ال ـت ـصــام ـيــم والـ ــرمـ ــوز ال ـس ــاس ــان ـي ــة امل ـم ـيــزة
(كطائر السيمورغ أو ّالحيوانات البرية) من
البضائع املطلوبة في كل أرجاء آسيا ُ(يالحظ
ّأن املنقبني لم يجدوا منتجًا حريريًا ساسانيًا
واح ـ ـدًا داخ ــل ّ ح ــدود اي ـ ــران ،فـقــد ك ــان شغل
للتصدير).
الحرير ذاك كله ٌ
األرجـ ــوان هــو مـثــال آخــر على هــذا التشابك
الثقافيّ .
يتم استخراج صباغ األرج ــوان من
ّ
صدفة بحرية خاصة قبالة مدينة صور منذ
قرون طويلة ،ويكتب ليو ّأن صباغ األرجوان،
ٍ

بشكل
ألن ــه م ــن م ـك ـ ّـون بــروت ـي ـنـ ّـي ،يـلـتـصــق
ٍ
ممتاز باألقمشة املـكـ ّـونــة ايضًا مــن بروتني،
ٍّ
ويظل لونه عليها الى األبد .حني وصل الحرير
ّ
الى املنطقةّ ،
البيزنطيون تقنية الصباغ
طبق
األرجواني عليه .أنت تحتاج الى كميات هائلة
بسيط من الصباغ،
قدر
ٍ
من األصداف إلنتاج ٍ
ي ـق ــول املـ ــؤرخـ ــون ،ف ـهــو ب ــاه ــظ ال ـث ـم ــن؛ وألن
الحرير كان نادرًا وغاليًا ايضًا ،أصبح اقتناء
رداء أرجواني من أثمن األمور التي يمكن أن
ٍ
تشتريها في العالم القديم .لهذا السبب أصبح
الحرير األرجواني لباس امللوك وكبار الكهنة،
ّ
مــن بيزنطية الــى الـ ّـصــن ،ومـنــع على الــنــاس
العاديني لبس الحرير األرجواني تحت طائلة
املــوت .أصـ ّـرت الدولة البيزنطية على احتكار
ص ـنــاعــة األرجـ ـ ـ ــوان وحـ ـص ــره ف ــي مـشــاغــل
ّ
الــدولــة والتحكم ببيعه وتـصــديــره الــى درجــة
سر ّ
ّأن ّ
الصباغ قد ضاع نهائيًا بعد سقوط
ٌ
القسطنطينية ،ولم يواصل أحد انتاجه.
الصين في بغداد

في بغداد ّ
العباسية كــان قلب طريق الحرير
وم ـصـ ّـبــه .وق ــد بـنـيــت ع ـش ــرات امل ـشــاغــل في
املدينة لنسج الحرير ،وأتقن املسلمون زراعته
ـ ـ التي انتشرت من ايران الى شمال افريقيا.
كان لــدور الحكومات دومــا أثـ ٌـر أساسي على
طبيعة ووتيرة التبادل في آسيا .البيزنطيون،
ً
م ـث ــا ،ك ــان ــوا ي ـحــرصــون عـلــى حـصــر انـتــاج
ال ـحــريــر ب ــالــدول ــة ،وف ــي مــراحــل مختلفة في
الـصــن ،ايـضــا ،كــانــت الـعــديــد مــن املنتوجات
الـحــريــريــة (كــالـثـيــاب الـفـخـمــة ال ـتــي يــرتــديـهــا
ٌ
ممنوع نسجها
زعماء القبائل البدوية وامللوك)
اال تحت رقابة الدولةّ .أما في بغداد ،فقد اعتمد
ّ
العباسيون نظامًا «منفتحًا» ،سمح بانتشار
الصناعة وتـطـ ّـورهــا ـ ـ ـ ومـجــيء فنانني مهرة
من الصني والهند وايــران ليعملوا على أنولة
بـغــداد ـ ـ مــع الـحـفــاظ ،فــي الــوقــت نفسه ،على
ّ
(وهو
النوعية وقيمة االنـتــاج .نظام «الـطـ ّـراز» ّ
كلمة فارسية األصل) كان يعني أن على كل
حرير أن يضيف «طرازًا» ـ ـ أي هامشًا
مشغل
ٍ
على حــدود قطعة النسيج ـ ـ يحتوي ،إضافة
ـوال دي ـن ـيــة ،اس ــم املـشـغــل،
ال ــى الـبـسـمـلــة وأق ـ ـ ٍ
ُ
والخليفة ،والسنة التي صنع فيها املنسوج.
ه ـك ــذا أص ـب ــح ب ــاإلمـ ـك ــان ّ
رد ال ـب ـض ــائ ــع ال ــى

منسوجات
أصلها ومنع التزييف ،فأصبحت ً
بشكل
ومطلوبة
«الطراز» موثوقة ومنتشرة،
ٍ
ّ
خاص في اوروبا (ولهذا السبب نجد مطرزات
مسيحية مــن الـقــرون الوسطى حولها آيــات
قــرآن ـيــة ،فــالـكـنــائــس كــانــت تـشـتــري الـحــريــر
قماشًا أبيضًا أو بتصاميم ّ
عربية ،ثم ّ
تطرز
فوقها صور القديسني بالخيط واإلبرة).
ّ
هــذا الــنـظــام للتبادل والـسـفــر ،كما نعلم ،قد
اندثر منذ زمن بعيدّ .
قصة «طريق الحرير»
ّ
ٍّ
ال تعلمنا عن التاريخ فحسب ،وعن أصولنا
ـات ح ـضــاريــة ل ــم تعد
اآلس ـي ــوي ــة ،وع ــن صـ ـ ّ ٍ
م ــوج ــودة ،بــل هــي تـعــلـمـنــا اي ـضــا أن الـخـيــار
ليس بني «العوملة» و»اإلنعزال» ،بل
ّاملطروح هو ً
إن هناك أشكاال ّمختلفة من «العوملة» عرفها
التاريخ ،لم ّ تكن كلها على مثال الغزو البحري
وحد الكوكب ّ
األوروبي الذي ّ
ً
ابتداء من
بالقوة
ال ـقــرن ال ـســادس عـشــر .باملعنى نـفـســه ،فـ ّ
ـإن
ماضي الهيمنة األوروبية القريب قد جعلنا،
وإن بشكل غير واع ،نقصر ّ
قصتنا مع العالم
ٍ
ٍ
على عالقتنا بالغرب (حتى السرديات القومية
الـتــي نـشــأت فــي بــادنــا تجهد للتركيز على
تمازجنا مــع اوروب ــا وطابعنا «املتوسطي»،
ّ
والبحارالذي ّ
ييمم وجهه للغرب ـ ـ كما تقول
أغنية قومية لبنانية شهيرة) ،فننسى هكذا
«وجهنا اآلس ـيــوي» ،وج ــزءًا ال غنى عنه من
ماضينا ومستقبلنا (يتبع).
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مجتمع وإقتصاد
اعمال اندلعت الحرب بين تجار البترول في لبنان! فعندما اشترت «ليكويغاز» أصول شركة «كورال أويل» قبل أسابيع
بمبلغ  105ماليين دوالر ،ثارت حفيظة مالكي شركة «هيبكو» ،الذين فاوضوا كورال أويل للفوز بالصفقة
وفشلوا في هذا األمر .أما كيف اندلعت «حرب الصفقات» بين مثلث كورال أويل ــ ليكويغاز ــ هيبكو ،فله ّ
قصة
أخرى تبدأ في المغرب ،مرورًا ببريطانيا ،وأخيرًا في لبنان

ّ
صفقة ليكويغاز ــ كورال تترنح

دعوى من البساتنة لحجز ممتلكات العامودي
محمد وهبة
لـ ــم تـ ـم ــر فـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة عـ ـل ــى تــوق ـيــع
اتفاق أولــي تستحوذ بموجبه شركة
"ليكويغاز" على أصــول شركة "كــورال
أويــل" بمبلغ  105ماليني دوالر ،حتى
جاءت الصفعة من رئيس مجلس إدارة
شركة "هيبكو" ،بشير البساتنة ،الذي
رفــع دعــوى على "ك ــورال أوي ــل" .يطلب
ال ـب ـســات ـنــة ،ب ـن ــاء ع ـلــى ق ـ ــرار قـضــائــي
صــادر عــن القضاء البريطاني ،حجز
ممتلكات وأص ــول محمد الـعــامــودي
الـ ــذي يـمـلــك شــركــة "ك ـ ــورال أوي ـ ــل" في
ل ـب ـنــان .خـلـفـيــة ه ــذا ال ـق ــرار الـقـضــائــي
األج ـ ـن ـ ـبـ ــي ،أن ال ـ ـع ـ ــام ـ ــودي اشـ ـت ــرى
شحنات بترول من البساتنة ،لكنهما
اختلفا على السعر ،ما دفع األخير إلى
رفع هذه الشكوى التي جاءت في وقت
ك ــان فـيــه ال ـع ــام ــودي يـسـعــى إل ــى بيع
كورال أويل إلى ليكويغاز.
واملعروف أن شركة كــورال أويل كانت
شــركــة بريطانية مملوكة مــن «شــل»،
تأسست عام  ،1926ثم انتقلت ملكيتها
إلى مستثمرين لبنانيني ،ومن بعدها
بيعت إلى مجموعة العامودي بقيمة

البساتنة سعى
إلى شراء كورال أويل بهدف زيادة
ّ
حصته السوقية
ً
ت ــزي ــد ق ـل ـي ــا ع ـل ــى  5م ــاي ــن دوالر،
واسـ ـتـ ـم ـ ّـرت بـ ـح ــوزة الـ ـع ــام ــودي إل ــى
ال ـ ـيـ ــوم .ولـ ـ ــدى الـ ـع ــام ــودي مـجـمــوعــة
اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات؛ ب ـي ـن ـه ــا شـ ــركـ ــة ن ـفــط
لـلـخــدمــات الـبـتــرولـيــة فــي الـسـعــوديــة،
وش ــرك ــة «الس ــام ـي ــر» الـبـتــروكـيـمــاويــة
فـ ــي املـ ـ ـغ ـ ــرب ،ومـ ـصـ ـف ــاة ت ـك ــري ــر نـفــط
ف ــي املـ ـغ ــرب أيـ ّـض ــا ،وش ــرك ــة ن ـفــط في
ال ـس ــوي ــد ...لـكــنــه أص ـيــب بــأزمــة مالية
بعدما ّ
تبي أن عليه ضرائب مستحقة

العامودي ّ
قرر أن تكون الصفقة من نصيب ليكويغاز (أرشيف ــ بالل جاويش)

للسلطات املغربية وديــونــا بمليارات
الدوالرات ،دفعته إلى تصفية وتسييل
بعض موجوداته ،من بينها «كورال».
غ ـي ــر أن ال ـ ـخـ ــاف ال ـ ـ ــذي ان ـف ـج ــر بــن
الـبـســاتـنــة وب ــن شــرك ـتــه ف ــي امل ـغــرب،
"ف ـ ّـج ــر" الـصـفـقــة ال ـتــي عـقــدتـهــا ك ــورال
أويل مع شركة ليكويغاز ،اململوكة من
األش ـق ــاء أوس ـك ــار وإدغـ ــار وأنـطــونـيــو
ّ
يمني.

بـعــض رج ــال األع ـم ــال ي ـقــولــون إن ما
حـصــل بــن ال ّـبـســاتـنــة وال ـع ــام ــودي ال
ي ـجــب أن ي ــؤث ــر ع ـلــى ال ـص ـف ـقــة ،إذ إن
الـحـجــز الـقـضــائــي عـلــى الـشــركــة التي
يملكها العامودي في املغرب ال يجب
أن يـشـمــل ال ـشــركــة ال ـت ــي يـمـلـكـهــا في
لبنان ،إذ إن ملكيته في املغرب ليست
لــه وحـ ــده ،بــل هــو امل ـســاهــم الــرئـيـســي
ف ـي ـهــا ،فـيـمــا ش ــرك ــة ك ـ ــورال أويـ ــل هي

ملكية مستقلة ومنفصلة .ويـقــال إن
النفوذ السياسي كان له أثر واسع في
الحجز القضائي "الــذي قــد ال يستمر
خالل األسابيع املقبلة".
في املقابل ،يقول أحد تجار النفط إن
مــا ق ــام بــه الـبـســاتـنــة ال يمكن وضعه
فـ ــي م ـح ـت ــوى أو م ـض ـم ــون مـخـتـلــف
ع ــن ال ـص ـف ـقــة الـ ـت ــي ك ـ ــان ي ـس ـعــى إل ــى
إتـمــامـهــا ملـصـلـحـتــه .فــالـبـســاتـنــة كــان

يسعى إلــى ش ــراء ك ــورال أوي ــل لــزيــادة
ح ـ ّـص ـت ــه ال ـس ــوق ـي ــة ب ـم ــا ي ـج ـع ـلــه فــي
املرتبة األولــى بــن تجار النفط ،وهو
كــان يـعـ ّـول على معالجة الـخــاف مع
العامودي من خــال االستحواذ على
كـ ـ ــورال أويـ ـ ــل ،إال أن ال ــري ــاح ل ــم تجر
بـمــا يشتهيه ،بــل راح ــت الـصـفـقــة في
اتجاه ليكويغاز ،لكن الدهشة أصابت
ال ـب ـســات ـنــة ع ـنــدمــا ت ـب ـ ّـن ل ــه أن سـعــر

متابعة

ّ
ّ
مشروع «تمتين» السكني يواجه دعاوى قضائية
فيفيان عقيقي
ّ
بعد أقــل من شهر على نشر تحقيق
ّ
ف ــي "األخ ـ ـبـ ــار" ع ــن ج ـم ـعــيــة "تـمـتــن"
واملشروع السكني (مشروع بعبدات
السكني إلــى الــواجـهــة م ـجـ ّـددًا :شقق
ل ـل ـب ـي ــع ب ـ ــا أرض وال ت ــراخـ ـي ــص/
http://www.al-akhbar.com/
 ،)266842/nodeحـصـلــت ت ـط ــورات
عـ ـ ـ ّـدة زادت األم ـ ـ ــور غ ـم ــوض ــا .ف ـهــذه
ال ـج ـم ـع ـيــة س ـب ــق أن أع ـل ـن ــت نـيـتـهــا
ّ
إلقــامــة مـشــروع فــي محلة بسفرين -
الزاهرية في بعبدات ،وعرضت بيع
املتر املربع بسعر  850دوالرًا أميركيًا
مع تسهيالت مختلفة ،بحجة تمكني
الشباب من تملك شقة ،وقامت بحملة
دعائية مكثفة في املنت وكسروان ،إال
أنها اضطرت إلى وقفها بعد شكوى
ضدها أمام مديرية حماية املستهلك
في وزارة االقتصاد ،لكون الجمعية
لم تحصل على علم وخبر من وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ،وال تـمـتـلــك األرض الـتــي

تــزعــم أن مـشــروعـهــا سـيـقــوم عليها،
وكذلك لم تستحصل على التراخيص
الالزمة للمباشرة باملشروع ،وأيضًا
لم تبرم عقودًا مع مصارف لتسهيل
حـ ـ ـص ـ ــول امل ـ ـش ـ ـتـ ــريـ ــن ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ــروض
ّ
سكنية بحسب ما جاء في حملتها.
ففي التطورات الحاصلة ،استحصلت
ّ
الجمعية على العلم والخبر من وزارة
ّ
ال ــداخ ـل ــي ــة وال ـب ـل ــدي ــات يـحـمــل الــرقــم
 ،2259ونقلت املشروع من بسفرين –
ّ
الزاهرية (املــن) إلى منطقة قرصون
ّ
(بـعـبــدا) ،بحسب مــا تــؤكــد رئيستها
م ــاغ ــدا شـ ــاال ،وب ـ ــدأت الـتـحـضـيــرات
لــاسـتـحـصــال عـلــى ال ـتــراخ ـيــص في
نفسها
املوقع الجديد ،إال أن الجمعية
ّ
ّ
قضائية بحق
تــواجــه ثــاث دع ــاوى
رئـيـسـتـهــا شـ ــاال وأن ـ ـطـ ــوان س ـعــادة
ً
(الذي عمال سابقًا وسيطًا ماليًا لدى
الجمعية) ،بتهم االحتيال وتبييض
األموال وسرقة أثر أدبي.
الــدعــوى األول ــى ّ
مقدمة أم ــام النيابة
ّ
ّ
االستئنافية فــي جبل لبنان
العامة

ب ــرئ ــاس ــة الـ ـق ــاض ــي دان ـ ـ ــي ش ــراب ـي ــه،
م ــن امل ـحــامــي شــربــل ش ـ ـ ّـواح بصفته
رئـ ـي ــس ج ـم ـعـ ّـيــة " "CR Groupض ـ ّـد
أنـطــوان سعادة بصفته مدير شركة
 LIFAوماغدا شالال بصفتها مديرة
ج ـم ـع ـ ّـيــة ت ـم ـت ــن ،ب ـت ـه ـمــة االح ـت ـي ــال
بـ ـم ــوج ــب امل ـ ــادت ـ ــن  655و 656مــن
قــانــون الـعـقــوبــات ،وســرقــة أثــر أدبــي
بموجب املــادتــن  85و 68مــن قانون
ح ـمــايــة امل ـل ـكـ ّـيــة ال ـف ـك ـ ّ
ـري ــة واألدبـ ـ ّـيـ ــة،
وذل ـ ــك ب ـس ـبــب "س ــرق ــة سـ ـع ــادة فـكــرة
امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـس ـك ـن ــي م ـ ــن ال ـج ـم ـع ـ ّـي ــة
األول ــى التي سبق أن عمل معها في
فـتــرة سابقة واستحصل منها على
ّ
كـ ــل الـ ــدراسـ ــات امل ــال ـ ّـي ــة وال ـه ـنــدسـ ّـيــة
ّ
والقانونية العائدة له لتأمني األموال
من املصارف لشراء األرض ،فانفصل
عـنـهــا ب ـعــد أش ـه ــر ع ــارض ــا امل ـش ــروع
عـلــى الـجـمـعـ ّـيــة الـثــانـيــة لـلـسـيــر ب ــه".
وبـعــد إحــالــة ال ــدع ــوى عـلــى املباحث
ال ـج ـن ــائ ـ ّـي ــة ،ت ـغـ ّـي ـبــت شـ ــاال وح ـضــر
سـ ـ ـع ـ ــادة ووقـ ـ ـ ــع عـ ـل ــى تـ ـع ـ ّـه ــد ب ـع ــدم

استعمال الفكرة والنصوص العائدة
لها.
مقدمة أمــام ّ
الثانية ّ
ّ
املدعي
الــدعــوى
ال ـ ـعـ ــام ال ـت ـم ـي ـي ــزي الـ ـق ــاض ــي سـمـيــر
ح ـم ــود ،م ــن امل ـح ــام ــي ش ــرب ــل شـ ـ ّـواح
االحتيال
ضد سعادة وشالال ،بتهمة
ّ
الـ ـع ــام واإلع ـ ــان ـ ــات الـ ـك ــاذب ــة وغ ــش
الزبائن وتبييض األم ــوال ،ويستند
ّ
ً
فـيـهــا أوال إل ــى أن الـجـمـعـ ّـيــة نـشــرت
إع ــان ــات كــاذبــة عــن م ـشــروع شــروق
قـبــل استحصالها عـلــى عـلــم وخـبــر،

يوجد ثالث
ّ
ّ
دعاوى قضائية بحق
سعادة وشالال

ّ
ّ
السكنية
ثانيًا إلى أن إنشاء املشاريع
ّ
ال ي ــدخ ــل ض ـم ــن أهـ ـ ـ ــداف ال ـج ـم ـعــيــة
الـ ـت ــي ت ـس ـع ــى ملـ ـس ــاع ــدة ال ـح ــرف ـي ــن
والصناعيني اليدويني ودعــم العمل
الـ ـي ــدوي وال ـح ــرف ــي ون ـش ــر الـتــوعـيــة
ّ
الوطنية ،وتحفيز وتشجيع املشاريع
ّ
ّ
الصغيرة لألعمال الحرفية واليدوية
ال ـت ــي ت ــرم ــز إلـ ــى ال ـ ـتـ ــراث ال ـل ـب ـنــانــي.
ثــال ـثــا ل ـع ــدم ج ـ ــواز تـنـفـيــذ م ـشــاريــع
ّ
ّ
جمعية دون مرسوم
سكنية من قبل
ج ـم ـهــوري أو مــرســوم مــن الحكومة
ّ
ّ
جمعية ذات
اللبنانية يعطيها صفة
ّ
ّ
ّ
منفعة عامة حتى ال يتم التهرب من
الـ ـض ــرائ ــب ،وهـ ــو م ــا ل ــم تستحصل
عـلـيــه "ت ـم ـتــن" .راب ـعــا ل ـكــون التعاقد
غير واض ــح مــع بنك "مـصــر ولبنان"
الذي ورد اسمه على اإلعالنات والذي
ن ـفــى وجـ ــود أي ع ـقــد م ــع الـجـمـعـ ّـيــة.
خــام ـســا ل ـك ــون ش ــرك ــة  LIFAاملــالـ ّـيــة
ّ
مسجلة فــي مـصــرف لـبـنــان ،ما
غـيــر
الوساطة
بأعمال
القيام
من
يمنعها
ّ
ّ
ّ
التعهد املوقع
املالية .سادسًا ملخالفة
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مجتمع وإقتصاد
مدارس

أخبار

متعاقدو المعلوماتية:

لم تصل فرحتنا إلى قرعتنا

مبيع كــورال أويــل كــان زهـيـدًا ج ـدًا ،إذ
بلغ  105ماليني دوالر فقط ،علمًا بأن
أص ــول ال ـشــركــة ت ـق ـ ّـدر بــأكـثــر م ــن 200
مليون دوالر .هــذا التقدير ملوجودات
«كــورال» يستند الى معطيات سوقية
متداولة بني مستوردي وتجار النفط؛
أهـمـهــا ملكية الـشــركــة لـخــزانــات نفط
ف ــي مـنـطـقــة الـ ـ ــدورة تـتـســع لـنـحــو 60
ّ
ألف طن من املشتقات النفطية ،وسلة
مـ ــن األص ـ ـ ـ ــول الـ ـعـ ـق ــاري ــة فـ ــي مـنـطـقــة
الروشة واليرزة وسن الفيل والليلكي،
ً
فـضــا عــن حـ ّـصــة ســوقـيــة واس ـعــة من
م ـب ـي ـعــات امل ـش ـت ـق ــات ال ـن ـف ـط ـيــة تـصــل
إلــى  %12من مبيعات البنزين و%16
مــن كــاز الـطـيــران ،وأكـثــر مــن  %20من
مـبـيـعــات املـ ـ ــازوت األخـ ـض ــر ،ومـلـكـ ّـيــة
الـعــامــة الـتـجــاريــة «سـبـيــد» ملحطات
ّ
بتروكيماوية
املـحــروقــات ،ومنتجات
أخــرى .وتستحوذ «ك ــورال» على هذه
الحصة السوقية الــواسـعــة مــن خالل
نحو  180محطة محروقات معظمها
غـيــر مـمـلــوكــة وإن ـم ــا ت ــدار مـنـهــا وفــق
عقود طويلة األمــد .أما أربــاح الشركة
فتبلغ  5ماليني دوالر سنويًا.
البساتنة ،من خالل هيبكو وبالشراكة
م ــع شــركــة فـيـتــول األم ـيــرك ـيــة ،قـ ّـدمــوا
عــرض ـهــم ل ـش ــراء كـ ـ ــورال أويـ ـ ــل ،إال أن
الـعــامــودي ق ـ ّـرر أن تـكــون الصفقة من
نصيب ليكويغاز التي تملك مجموعة
من خــزانــات النفط في منطقة الــذوق،
ّ
أص ـغــر حـجـمــا مــن خ ــزان ــات «كـ ــورال».
ويـبـلــغ حـجــم مـبـيـعــاتـهــا  400مليون
دوالر سـ ـن ــوي ــا ت ـس ـع ــى ل ــرفـ ـع ــه إل ــى
 500م ـل ـيــون ،أم ــا حـ ّـصـتـهــا الـســوقـيــة
مــن مـبـيـعــات الـبـنــزيــن فـتـبـلــغ  %5من
امل ـب ـي ـعــات اإلج ـم ــال ـي ــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،مــا
يـعـنــي أن حـ ّـصـتـهــا بـعــد الـصـفـقــة من
خــال الشركتني ،ستبلغ  %17وربما
أكثر.
وكــانــت هيبكو قــد فـشـلــت ســابـقــا في
شراء شركة «وردية» رغم أنها اشترت
 %60من «كوجيكو».

«أكلنا الضرب واخترب
بيتنا» ،هكذا كانت ردة
فعل اختصاصيين في
المعلوماتية دخلوا إلى
المدارس بتعميم يتحدث
عن عقود سنوية
مع بدل نقل وضمان
اجتماعي ليفاجأوا بأن
عقدهم لن يتجاوز 3
أشهر ،يجدد ً
بناء على
رغبة المدير
فاتن الحاج
لــم يكد اختصاصيو املعلوماتية
يـسـمـعــون بـتـعـمـيــم وزيـ ــر الـتــربـيــة
الياس بوصعب الذي يلزم التعاقد
مــع اخـتـصــاصــي واح ــد عـلــى األقــل
مل ـك ـن ـنــة األع ـ ـمـ ــال اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ف ــي كــل
ثــانــويــة أو م ــدرس ــة رس ـم ـيــة حتى
هبوا ّ
ّ
هبة واحــدة وتدفقوا لتقديم
الـ ـطـ ـلـ ـب ــات .فـ ـف ــي ت ـع ـم ـي ــم الـ ــوزيـ ــر
إغ ــراءات ال تـفـ ّـوت :أج ــرة يــوم عمل
فعلي 50 :ألف ليرة لبنانية لحملة
ش ـه ــادة ال ـب ـكــالــوريــا الـفـنـيــة ()BT
و 70ألــف ليرة لبنانية للشهادات
األعـ ـل ــى ،بـ ــدل ن ـقــل يـ ـع ــادل  8آالف
ليرة لبنانية عــن كــل يــوم حضور،
والتسجيل في الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي.
ل ــم يـسـبــق ألي مـتـعــاقــد م ــع وزارة
التربية أن نال مثل هذه التقديمات
امل ـ ـن ـ ـصـ ــوص ع ـل ـي ـه ــا ف ـ ــي ت ـع ـم ـيــم
بــوص ـعــب الـ ـص ــادر ف ــي  19شـبــاط
املاضي ،الذي يشرح أن املستحقات
سـ ـت ــؤم ــن عـ ـل ــى حـ ـس ــاب صـ ـن ــدوق
املدرسة أو صندوق مجلس األهل
مـنـفــرديــن أو مـجـتـمـعــن ،ف ــي حــال
ع ــدم إس ـن ــاد ه ــذه املـهـمــة إل ــى أحــد
أف ـ ـ ــراد ال ـه ـي ـئــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ال ــذي ــن

ت ـت ــواف ــر ف ـي ـهــم امل ــؤه ــات الـعـلـمـيــة
وال ـخ ـب ــرة ف ــي أع ـم ــال امل ـك ـن ـنــة ،وال
سيما األســاتــذة واملــدرســون الذين
لــم يستكملوا نصابهم القانوني
ف ــي ال ـت ــدري ــس .ويـحـصــر التعميم
ع ـ ــدد أيـ ـ ــام ال ـع ـم ــل ب ـي ــوم ــن اث ـنــن
لـ ـلـ ـم ــدارس ال ـت ــي ال ي ـت ـج ــاوز ع ــدد
ت ــام ــذتـ ـه ــا  100ت ـل ـم ـي ــذ 3 ،أي ـ ــام
للمدارس التي يزيد تالمذتها على
 100وال يتجاوز  4 ،200أيــام للتي
يزيد عــدد تالمذتها على  200وال
ي ـت ـجــاوز  ،400و 5أيـ ــام ل ـل ـمــدارس
التي يزيد عدد تالمذتها على .400
ظــن االخـتـصــاصـيــون أن ـهــا فــرصــة
الـ ـعـ ـم ــر ال ـ ـتـ ــي س ـت ـط ـم ـئ ـن ـه ــم إل ــى
مستقبلهم وتــؤمــن لهم االستقرار
الــوظـيـفــي املـنـشــود ،فـســارعــوا إلــى
االلتحاق بعملهم بعد شهر واحد
مــن بــدايــة الـعــام الــدراســي ،بمجرد
تلقيهم تبليغًا شفهيًا من مديري
وم ــن
املـ ـ ـ ــدارس ب ـق ـب ــول ط ـل ـبــات ـهــمِ .
هـ ـ ــؤالء َم ـ ــن ل ــم يـ ـت ــردد ف ــي ت ـقــديــم
استقالته من عمله السابق ،طمعًا
ف ــي «وظ ـي ـف ــة الـ ــدولـ ــة» والـتـثـبـيــت
اآلتـ ـ ــي! ب ــل امل ـف ــارق ــة أن ي ـف ـتــح هــذا
ال ـت ـع ـم ـيــم عـ ـي ــون امل ـت ـع ــاق ــدي ــن مــن
أســاتــذة امل ــواد التعليمية األخ ــرى

ّ
بوصعب :وقعت
عقود المستوفين
شروط المهمة
ّ
ال ــذي ــن راح ـ ــوا ي ـمــنــون ال ـن ـفــس في
ت ـســريــع ق ـبــض روات ـب ـه ــم لتصبح
شهرية ال فصلية كما يحدث اآلن.
ل ـك ــن ف ــرح ــة ه ـ ـ ــؤالء لـ ــم ت ـص ــل إل ــى
ق ــرع ـت ـه ــم ،ب ـح ـســب امل ـث ــل ال ـش ــائ ــع،
إذ فــوج ـئــوا بـتـعـمـيــم آخ ــر لـلــوزيــر

صدر في  3الجاريّ ،
يعدل التعميم
األول ل ـج ـهــة أن ي ـك ــون اس ـت ـخ ــدام
م ــن يـكـلــف بــأع ـمــال املـكـنـنــة مل ــدة 3
أش ـهــر كـحــد أق ـصــى .وب ـعــد انـتـهــاء
ه ــذه امل ـه ـلــة ،ي ـحــدد مــديــر املــدرســة
على مسؤوليته مــدى حاجته إلى
استخدام اختصاصي املكننة وفقًا
لتبريرات واضحة.
قــامــت قيامة «املتعاقدين الـجــدد»
وخ ـص ــوص ــا أنـ ـه ــم ب ـ ـ ــدأوا عـمـلـهــم
م ــن دون ع ـقــد رس ـم ــي بــاسـتـثـنــاء
«إذن م ـب ــاش ــرة» أرس ـل ــه امل ــدي ــرون
إلى املناطق التربوية .طالبوا بأن
يكون لهم عقد سنوي ( 12شهرًا)،
معربني عن خشيتهم من أن يكون
تحديد مــدة العمل ب ـ  3أشـهــر هو
للهروب من التسجيل في الضمان
االجـتـمــاعــي امل ـن ـصــوص عـلـيــه في
التعميم األول.
استغرب بوصعب فــي اتـصــال مع
«األخ ـ ـبـ ــار» ال ـض ـجــة املـ ـث ــارة حــول
املوضوع من أشخاص لم يصبحوا
موظفني بعد ،مشيرًا إلى أن الهدف
مـ ــن االس ـت ـع ــان ــة بــاخ ـت ـصــاص ـيــن
ه ـ ــو م ـك ـن ـن ــة مـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـط ــاب
واألس ـ ــات ـ ــذة واإلحـ ـ ـص ـ ــاءات ورف ــع
م ـس ـتــوى ال ـت ــواص ــل ال ـي ــوم ــي عبر
البريد اإللكتروني .ملاذا تم تعديل
ال ـت ـع ـم ـيــم وح ـص ــر امل ـه ـم ــة بـثــاثــة
أش ـه ــر ف ـق ــط؟ أج ـ ــاب« :ل ــم ن ـكــن في
اإلدارة ال ـت ــرب ــوي ــة ن ـت ــوق ــع ال ـع ــدد
الـهــائــل مــن الطلبات والـتــي وصل
بعضها إلينا عــن طريق موظفني
م ـ ــن داخ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،وق ـ ـ ــد ت ـمــت
غــرب ـل ـت ـهــا ،وال س ـي ـمــا أن م ــن بــن
ـواد أخـ ــرى".
امل ـت ـقــدمــن أس ــات ــذة ّ مـ ـ ّ
وبينما أشــار إلى أنــه وقــع العقود
ّ
امل ـس ـتــوف ـيــة ال ـ ـشـ ــروط ،أوض ـ ــح أن
امل ـ ـ ــدارس وال س ـي ـمــا ال ـص ـغ ـيــرة ال
تـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  3أش ـه ــر
إلن ـ ـجـ ــاز امل ـه ـم ــة امل ـط ـل ــوب ــة م ـن ـهــا،
و«م ـ ـ ــن بـ ـ ــاب تـ ـع ــزي ــز ال ــام ــرك ــزي ــة
اإلداري ـ ــة أعـطـيـنــا املــديــر صالحية
تحديد مــا إذا كــانــت هـنــاك حاجة
لتمديد العقد أو ال».

تقرير

حفظ «لعاب» أهالي المفقودين:

اللمسات األخيرة
راجانا ّ
حمية

ل ــدى وزارة االق ـت ـصــاد بــالـتــوقــف عن
استقبال الطلبات وإزال ــة اإلعــانــات.
وق ـ ــد اس ـت ــدع ــي إل ـ ــى ّال ـت ـح ـق ـيــق ُ مـنــذ
أس ـب ــوع ،لـكــن ل ــم يـحــقــق مـعــه وأق ـفــل
امللف قبل االطالع عليه.
الـشـكــوى الثالثة تـقـ ّـدم بها املحامي
ك ـم ـيــل ل ـي ــان ب ــوك ــال ـت ــه ع ــن أص ـح ــاب
الـعـقــار رق ــم /2بـسـفــريــن ال ــذي ّادع ــت
ال ـج ـم ـعـ ّـيــة مـلـكـ ّـيـتـهــا ل ــه ،أم ـ ــام هيئة
ال ـق ـض ــاي ــا ف ــي م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،ض ـ ّـد
شـ ــاال وس ـ ـعـ ــادة ،ب ـت ـه ـمــة االح ـت ـي ــال
وتبييض األمـ ــوال .ونتيجة العالقة
املتلبسة مع مصرف "مصر ولبنان"
فـ ــأرس ـ ـلـ ــت اإلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذارات م ـ ــع م ـطــال ـبــة
بتعويضات ّ
مالية.
ّ
ترد شالال بأن "األرض موجودة اآلن
وكذلك الخرائط ،وكــل هــذه الدعاوى
ال تـمـ ّـت إلــى الــواقــع بصلة ،ونـحــن ال
نسرق األفكار التي يمكن تكرارها من
ّ
فيرد
مشروع إلــى آخــر"ّ .أمــا سـعــادة،
ّ
ب ــأن "ك ــل ال ــدع ــاوى أقـفـلــت ،وأعـمــالــي
ّ
قانونية".

قــريـبــا ،ينتهي الـعـمــل بــ«الـغــرفــة»
ال ـت ــي ي ـج ــري ت ـج ـه ـيــزهــا ف ــي أحــد
م ـ ــراك ـ ــز املـ ــديـ ــريـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـق ــوى
األمـ ــن الــداخ ـلــي لـحـفــظ «الـعـيـنــات
البيولوجية» ألهــالــي املخطوفني
وامل ـخ ـف ـي ــن ق ـ ـس ـ ـرًا ،ب ـح ـس ــب يـ ــارا
خواجة من قسم اإلعالم في اللجنة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـل ـص ـل ـي ــب األح ـ ـ ـمـ ـ ــر .لــم
يبق إال «ملـســات أخ ـيــرة» ،وبعدها
تصبح الـغــرفــة جــاهــزة الستقبال
ه ــذه الـعـيـنــات الـتــي كــانــت اللجنة
الــدولـيــة قــد بــدأت بجمعها ،مطلع
ح ــزي ـ ّـران امل ــاض ــي .وم ــن املـفـتــرض
أن توضب فيها العينة األساسية
امل ـ ــأخ ـ ــوذة مـ ــن األه ـ ــال ـ ــي ،ع ـل ــى أن
تـ ـحـ ـف ــظ عـ ـيـ ـن ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي م ــرك ــز
اللجنة الــدولـيــة للصليب األحـ ّمــر
فــي جنيف .هــذا املـكــان الــذي يمثل
ال ـخ ـط ــوة األول ـ ـ ــى ف ــي م ـس ــار ه ــذه
ً
ّ
القضية بالذات ،وهي ،أصال ،التي
ت ـقــوم بـهــا الـلـجـنــة الــدول ـيــة نيابة
عـ ــن الـ ــدولـ ــة امل ـت ـق ــاع ـس ــة عـ ــن أداء
واج ـب ــات ـه ــا ،بـحـجــة ال ـح ـفــاظ على
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السلم األهلي .هذه الخطوة تبقى
نــاقـصــة مــا لــم تستتبع بالخطوة
التالية التي تتعلق باقتراح تقدم
بــه الصليب األحـمــر منتصف عام
 ،2014وي ـق ـضــي بـجـمــع الـعـيـنــات
ال ـب ـيــولــوج ـيــة ،وت ـح ــدي ـدًا ال ـل ـعــاب،
الـ ــذي م ــن خــالــه يـمـكــن الـحـصــول
عـ ـل ــى الـ ـحـ ـم ــض ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ف ـ ــي مــا
بعد .وانطالقًا من موافقة مجلس
ّ
«يتعي
الــوزراء على هذا االقتراح،
على القوى األمنية القيام بواجبها
الذي تقوم به اآلن اللجنة الدولية
ّ
يتحول
في إطار املساعدة ،على أن
دور ه ــذه األخ ـيــرة إل ــى مــراقــب في
عملية الجمع» ،تقول خواجة .لكن،
إل ــى اآلن ،ل ــم ت ـفــرج ال ـح ـكــومــة عن
موافقتها على االقتراح ،تمامًا كما
هــي حــال املجلس النيابي القابع
ع ـل ــى مـ ـش ــروع ــي قـ ــانـ ــون ،يـتـعـلــق
أحــدهـمــا بــ«إنـشــاء بنك معلومات
دي إن إي» ،فـيـمــا يـخـتــص اآلخ ــر
بـ«األشخاص املفقودين وضحايا
اإلخـ ـ ـف ـ ــاء ال ـ ـق ـ ـسـ ــري» .وهـ ـ ــو الـ ــذي
يفترض أن «يـشـ ّـرع» ،فيما لو ّ
أقر،
ح ــق األهـ ــالـ ــي ف ــي م ـع ــرف ــة مـصـيــر

ذويـهــم ،إضــافــة إلــى إي ــراد تعريف
شـ ــامـ ــل ل ـل ـم ـف ـق ــودي ــن وامل ـخ ـف ـي ــن
ق ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـرًا ،وفـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ــا تـ ـ ـن ـ ــص ع ـل ـي ــه
االت ـف ــاق ــات ال ــدول ـي ــة ،ووضـ ــع آلـيــة
ّ
الجماعية
واضـحــة لنبش املـقــابــر
وإنـ ـ ـش ـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة ال ــوط ـن ـي ــة لـحــل
قضية املفقودين وضحايا اإلخفاء
القسري والتي تتمتع بصالحيات
واسعة ،من ضمنها نبش املقابر.
ل ـك ــن ،ال شـ ــيء ي ـح ـصــل م ــن ه ــذا.
ّ
ليس ألن املجلس النيابي معطل،
ب ــل ألن ال ــدول ــة ال تــريــد أن تـقــوم
ّ
قضية  17ألف بني
بواجباتها في
ً
آدم جرفتهم ال ـحــرب .ل ـهــذا ،مثال
ت ـق ــوم الـهـيـئــة ال ــدول ـي ــة للصليب
جمع
األحمر بواجب املساعدة في
ً
ال ـع ـي ـنــات ال ـب ـيــولــوج ـيــة ،إض ــاف ــة
إلـ ــى ق ـيــام ـهــا ـ ـ ـ م ـن ــذ عـ ــام  2012ـ ـ
ّ
بمشروع يتعلق بجمع البيانات
عـ ــن امل ـخ ـت ـط ـف ــن واملـ ـخـ ـفـ ـي ــن مــا
قـبــل حــادثــة االخ ـت ـفــاء .ويتضمن
م ـع ـل ــوم ــات ش ـخ ـص ـيــة وب ـي ــان ــات
طبية وصورًا .وتقدر اللجنة هذه
البيانات بحدود  ،2400حتى هذه
اللحظات.

مزارعو الحمضيات ُيطالبون
ّبالتعويض عليهم

نــفــذ مــزارعــو الحمضيات فــي سهل عكار،
أم ـ ـ ــس ،اع ـت ـص ــام ــا اح ـت ـجــاج ـيــا ب ـم ـشــاركــة
م ــزارع ــي املـنـيــة ف ــي ب ـلــدة ت ــل م ـع ـيــان .وذل ــك
بعدما ّأدت موجة الصقيع الى تشكيل طبقة
من الجليد على البيوت البالستيكية واتلفت
املزروعات والحقت اضرارا باملواسم الزراعية.
وطالب املعتصمون بـ"ضرورة الكشف على
األضرار التي ضربت موسم الليمون بسبب
الرياح الجافة التي أحرقت الشجر والثمر"،
ووقــف ادخ ــال البضائع الـســوريــة الــى لبنان
والتعويض على املزارعني في الشمال اسوة
بباقي املناطق ،مهددين باللجوء الى خطوات
تصعيدية ما لم تستجب الدولة.

ستخدمو الضمان :نسبة
ُم
ُ
ّالشغور تقارب الـ%50

قدمت نقابة ُمستخدمي الضمان اإلجتماعي،
أم ــس ،ال ــى رئ ـيــس مـجـلــس إدارة الـصـنــدوق
ّ
الــوط ـنــي اإلج ـت ـمــاعــي طــوبـيــا زخ ـيــا ُم ــذك ــرة
مـطــالــب "مــزمـنــة" وض ــروري ــة ُ
للمستخدمني
الــذيــن عــرضــوا خــال املــذكــرة أبــرز املشاكل
أبرزها الشغور الذي ُيقارب
التي ُيعانونها،
ُ
ال ـ  .%50واستنكر املستخدمون ما سموه
"ال ـت ـع ـ ّـرض لـكــرامـتـهــم ف ــي اإلع ـ ــام م ــن قبل
أعضاء املجلس".
بعض
ُ
كذلك طلب املستخدمون من زخيا "حماية
امل ـس ـت ـخــدمــن م ــن ب ـع ــض اعـ ـض ــاء مـجـلــس
االدارة الذين يتولون تعقيب معامالت مخالفة
للقانون"ّ ،
مهددين بـنشر اسمائهم في املرة
املقبلة وتحميلهم املسؤولية القانونية.

خفض التغذية بالتيار في
طرابلس والمحيط اليوم

أعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" في بيان لها،
أمس ،عزل املحول  66/220ك.ف .في معمل
دير عمار ،اليوم من الساعة الثامنة صباحا
ولغاية السادسة مساء ،وذلك من أجل إجراء
أعمال صيانة دورية على هذا املحول.
وأش ـ ـ ــار ال ـب ـيــان
الــى أن "التغذية
ب ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــار
ال ـ ـك ـ ـه ـ ــرب ـ ــائ ـ ــي
سوف تنخفض
ع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى نـ ـ ـح ـ ــو
م ـل ـحــوظ خــال
فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرة الـ ـ ـع ـ ــزل
املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــورة فــي
املـنــاطــق التالية:
ط ــري ــق امل ـي ـتــن،
طريق امليناء ،املال ،نديم الجسر ،جميل عدرا،
الـسـنـتــرال ،امل ـعــرض ،النيني ،الـضــم والـفــرز،
التل ،البلدية ،الزاهرية ،محرم ،باب الرمل ،أبو
سمرا ،الحمراوي ،السويقة ،كواع القبة ،سوق
الـخـضــرة الـتـبــانــة ،ســرايــا الـعـتـيـقــة ،الـثـقــافــة،
شارع البلحة ،امليناء ،القبة".

ّ
المكب ُ
المستحدث غير قانوني
ّ

ردا على تقرير "أزمة نفايات الناعمة تتفاقم:
ُ
ّ
باق" ،الذي نشر في عدد
مكب دوحة الحص ٍ
ّ
أمس .أوضحت لجنة "تجمع دوحة الحص"،
أن ّ
املكب الذي استحدثته بلدية الناعمة غير
قــانــونــي" ،ب ـخــاف مــا أدل ــى بــه رئـيــس بلدية
الناعمة شربل مطر" .واستندت اللجنة الى
القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان فؤاد
ف ـل ـي ـفــل ،ال ـ ــذي ي ـق ـضــي ب ــوق ــف أعـ ـم ــال رمــي
الـنـفــايــات بـجــانــب األوت ــوس ـت ــراد الـســاحـلــي،
ّ
وبالتالي إقفال املكب .وأكدت اللجنة أن أهالي
دوحة الحص يرفضون إعادة فتح هذا ّ
املكب،
ً
ُمشيرة الى أن "إيجاد بديل عنه أمر يقع على
عــاتــق رئـيــس البلدية املنتخب ال على عاتق
األهالي الذين سيستمرون في ّ
توسل جميع
الطرق املشروعة ملنع إعادة فتح مطمر املوت".
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مجتمع وإقتصاد
مناقشة

«رائد األعمال»

الفرد المسؤول
أمام رأس المال

يشهد لبنان ،كما معظم الدول المتخلفة اقتصاديا
وتكنولوجيا ،ترويجا مكثفا ومدفوعا لمفهوم
«ريــادة االعمال»ّ .
يقدم هذا المفهوم كما لو انه
وصفة للنمو وتجاوز مشكلة البطالة المتسعة
بين صفوف خريجي الجامعات ...فمن هو رائد
االعمال؟ هل هو «الفرد الحر والمبدع» المتحرر من
قيود االقتصاد والمتصارع مع الشركات التقليدية
والحكومات والثائر على المنظومة؟ ام هو من
عوارض العالم الذي أنتجته السياسات النيوليبرالية،
كما يقول الفيلسوف جيجك وغيره؟
ناصر االمين
ينطلق مـفـهــوم «رائ ــد األع ـم ــال» من
ف ـكــرة أن ــه تـكـمــن فــي كــل ف ــرد ال ـقــدرة
عـلــى تـسـخـيــر سـلـسـلــة م ــن ال ـق ــدرات
وامل ــواه ــب امل ـت ــواف ــرة ل ــدي ــه بـطــريـقــة
مبتكرة ،لخلق منتج أو خــدمــة ما،
يقدمها للسوقّ .
يموله مستثمرون،
ي ـص ـب ـحــون ش ــري ـك ــا ل ــرائ ــد األع ـم ــال
وشــركـتــه الـنــاشـئــة ،أو عـبــر قــروض
يسحبها عـلــى مـســؤولـيـتــه .وتـقــوم
ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـن ــاشـ ـئ ــة ع ـم ـل ـي ــا ع ـلــى
هــوامــش االقـتـصــاد الـعــاملــي ،تحاول
اسـ ـتـ ـغ ــال ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات فـ ــي مـ ـج ــاالت
التكنولوجية والبرمجيات ،النتاج
خـ ــدمـ ــات وس ـ ـلـ ــع ،غ ــالـ ـب ــا مـ ــا ت ـك ــون
ّ
مطورة لخدمة
وظيفتها مكملة ،أو

أو س ـل ـعــة مـ ــوجـ ــودة م ــن األ ًسـ ـ ــاس.
وذل ـ ـ ـ ـ ــك بـ ــال ـ ـض ـ ـبـ ــط ،إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة ع ـل ــى
اعـ ـتـ ـم ــاده ــا ع ـل ــى أمـ ـ ـ ــوال ال ـش ــرك ــات
ال ـك ـبــرى واملـ ـص ــارف لـتـمــويـلـهــا ،ما
يجعلها هامشية.
يرى مفكرون ،منهم السوسيولوجي
اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــي مـ ـ ــوريـ ـ ــزيـ ـ ــو الزاراتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو،
والفيلسوف السلوفيني ،سالفوي
ج ـي ـج ــك ،وغـ ـي ــرهـ ـم ــا ،أن شـخـصـيــة
"رائــد األعـمــال" املــوجــودة اليوم ،هي
أحد العوارض املنطقية للعالم الذي
أنتجته السياسات النيوليبرالية;
ع ــال ــم تـضـمـحــل ف ـيــه فـ ــرص ال ـع ـمــل،
والضمانات الصحية واالجتماعية،
وت ـت ــزاي ــد ف ـيــه الـ ـه ــوة ب ــن أص ـحــاب
ال ـ ـثـ ــروات وب ــاق ــي ال ـب ـش ــر ،ويـعـيــش
فيه معظم الناس في خطر مستمر:

شخصية «رائد األعمال» هي أحد العوارض المنطقية للعالم الذي أنتجته السياسات النيوليبرالية (مروان بو حيدر)

ّ
التشرد ،املرض دون القدرة
اإلفالس،
عـلــى تــأمــن ال ـع ــاج ،عــواقــب الفشل
فــي تسديد الــديــون (ذلــك غير خطر
الحروب واملجاعات الخ) ،ويحلمون

 %7من الشركات
الناشئة تستمر في
النمو من حيث
التوظيف

ب ــاالسـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة ،والـ ــرفـ ــاه ـ ـيـ ــة ،وأن
ي ـت ـم ـك ـن ــوا يـ ــومـ ــا م ـ ــن مـ ـم ــارس ــة مــا
ّ
ي ـح ـبــون; ه ــذا كــلــه يـصـحـبــه ان ـعــدام
األمل.
يأتي في هذه البيئات رواد األعمال
ليطرحوا أنفسهم على ّ أنهم أحــرار
من قيود االقتصاد وصناع مستقبل
أف ـض ــل ،ي ـت ـصــارعــون م ــع ال ـشــركــات
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،وال ـح ـك ــوم ــات الـجــاهـلــة
ملـعـنــى ال ــري ــادة وال ـقــام ـعــة ل ــاب ــداع،
ومــع مـخــاوف الـنــاس مــن املـخــاطــرة.
يرسمون ألنفسهم صــورة الثائرين
ع ـلــى امل ـن ـظــومــة ،امل ــؤم ـن ــن بــال ـقــدرة
االبــداعـيــة لكل فــرد فــي تقديم شيء
ما للعالم و"تحقيق السعادة".
ي ـ ـظ ـ ـهـ ــر ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ مـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــوم «ال ـ ـ ـ ـ ــذات
الرائدة» ،بحسب الباحث في جامعة

غالسكو ،مايكل بيترز ،أنها عالقة
تـــ ّ
ـروج ل ـه ــا ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــة ،حـيــث
يــؤســس الـفــرد لنفسه عبر أساليب
االستثمار الذاتي .ويعتبر الزاراتو،
أن ذلـ ـ ــك ي ـ ـحـ ــدث فـ ــي إطـ ـ ـ ــار ع ـم ـل ـيــة
ان ـت ــاج «ال ـف ــرد امل ــدي ــن» ،حـيــث تنقل
أعـبــاء االقـتـصــاد ،وتــأمــن متطلبات
الـحـيــاة ،ال سيما الرفاهية ،وفــرص
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل وال ـ ـن ـ ـج ـ ــاح إلـ ـ ـ ـ ــخ ،فـ ـ ــي ظ ــل
الرأسمالية الحديثة ،مــن الحكومة
ً
إل ــى ال ـفــرد .يـصـبــح ال ـفــرد «م ـســؤوال
أم ــام ّرأس امل ــال لتحقيق الـنـجــاح».
وتـتـمــثــل مسؤوليته بـمــا هــو مدين
لها إلعطائه ما ال يستحق من دعم
ع ــن ط ــري ــق ال ـ ـقـ ــروض .والـ ـه ــدف مــن
ذل ــك عـلــى املـسـتــوى الـنـظــري ،انـتــاج
اق ـت ـص ــاد رفـ ـ ــاه م ـخ ـص ـخــص ،ي ـقــوم

مؤشر

ّ
مستمر
مؤشر أسعار المستهلك
في االنخفاض
ّ
بلغ متوسط ّ
معدل التضخم في االقتصاد
اللبناني نسبة  %1.42-حتى تشرين األول
 ،2016مقارنة مع الفترة نفسها من العام
املاضي ،بحسب إدارة اإلحصاء املركزي.
ّ
ّ
تـحــل فــاتــورة النقل فــي املـقــام فــي مؤشر
أسعار املستهلك ،التي شهدت انخفاضًا
حـ ـت ــى تـ ـش ــري ــن األول  2016ب ـن ـس ـبــة
 %10.51نتيجة انخفاض أسـعــار النفط،
ّ
ف ـهــي ت ـشــكــل ن ـس ـبــة  %13.10م ــن سلة
ّ
االس ـت ـهــاك ال ـتــي يـسـتـنــد إلـيـهــا امل ــؤش ــر،
تليها فاتورة املياه والكهرباء والغاز التي
ّ
تشكل نسبة  ،%11.9وانخفضت بنسبة
ّ
املسجلة
 %4.78فــي مـقــارنــة مــع األرقـ ــام
في العام املاضي .فيما انخفضت فاتورة
ّ
الكحولية ،التي
األغــذيــة واملـشــروبــات غير
ّ
تشكل  %20.6مــن السلة ،نحو .%1.43
وان ـخ ـف ـضــت ال ـف ــات ــورة ال ـص ـحـ ّـيــة بنسبة
ّ
 ،%2.247علمًا بأنها تشكل نسبة %7.8
من سلة مؤشر أسعار املستهلك.

في املقابل ،ارتفع ّ
متوسط أسعار املالبس
واألح ــذي ــة بـنـسـبــة  ،%4.08عـلـمــا بــأنـهــا
ّ
تشكل  %5.4من مؤشر أسعار املستهلك،
وارتفعت فاتورة املطاعم والفنادق بنسبة
ّ
 ،%2.63وه ــي تـشــكــل  %2.6مــن الـسـلــة،
ّ
وف ــات ــورة التسلية والـثـقــافــة ،الـتــي تشكل
 ،%2.3ارتفعت حتى أكتوبر  2016بنسبة
 .%1.54وكذلك األمر بالنسبة إلى التعليم
ّ
الــذي ارتـفــع بنسبة  ،%1.69فيما يشكل
نسبة  %5.9من السلة.
وفـ ــي م ـق ــارن ــة ب ــن األرق ـ ـ ــام امل ـسـ ّـج ـلــة في
أي ـلــول  2016وتـلــك املـسـ ّـجـلــة فــي تشرين
ّ
األول  ،2016يالحظ ارتفاع مؤشر أسعار
املستهلك بنسبة  .%0.91كذلك لوحظت
زي ــادات فــي املــؤشــر فــي املحافظات كافة،
علمًا بأن الزيادة األعلى ّ
سجلت في البقاع
بـنـسـبــة  ،%1.62تـلـيـهــا الـنـبـطـيــة بنسبة
ّ ،%1.60أم ــا ال ــزي ــادة األدنـ ــى فـكــانــت في
بيروت بنسبة .%0.52

تصميم رامي ّ
عليان
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مجتمع وإقتصاد
كــل فــرد فيه بتأمني خــدمــة أو سلعة
ليمأل فراغا ما في السوق أو يخلق
ً
مجاال جديدًا ،وحاجات جديدة ،دون
االض ـط ــرار لـلـتـنــافــس «ال ـس ـل ـبــي» مع
أحد.
ول ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،ل ـ ـيـ ــس مـ ـ ــن امل ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرب أن
ت ـ ـط ـ ــرح «م ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــات» ال ـ ـشـ ــركـ ــات
ال ـنــاش ـئــة امل ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي م ـجــاالت
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة الـ ـع ــالـ ـي ــة ال ـت ـق ـن ـيــة
واملـعـلــومــات والـبــرمـجـيــات ،كنموذج
اقـ ـتـ ـص ــادي لـ ـل ــدول ال ـن ــاش ـئ ــة األك ـث ــر
ت ـض ــررًا م ــن ال ـعــوملــة الـنـيــولـيـبــرالـيــة،
كما يحدث في دول أفريقية ،وشرق
آس ـيــا .وق ــد يــدخــل ه ــذا ال ـن ـمــوذج في
إط ـ ــار آل ـي ــة اس ـت ـغ ــال م ــن ال ـش ــرك ــات
الـعــاملـيــة مل ـهــارات وأف ـكــار سـكــان تلك
الــدول ،إذ تظهر الــدراســات أنه يكون
فــي غــالــب األح ـيــان مصير الـشــركــات
ال ـن ــاش ـئ ــة الـ ـت ــي ت ـن ـتــج هـ ــذه ال ـس ـلــع،
االن ــدم ــاج ب ـش ــرك ــات عــامل ـيــة تـشـتــري
الشركة ،وفي بعض األحيان ّ
تحولها
إلـ ـ ــى م ــرك ــز أب ـ ـحـ ــاث ت ــاب ــع لـ ـه ــا (إذا
تــأم ـنــت ف ــي ال ــدول ــة ال ـب ـنــى املـطـلــوبــة
إلج ــراء األب ـحــاث الـعـلـمـيــة) .وه ــذا ما
ت ـش ـهــده الـ ـي ــوم ،ع ـلــى س ـب ـيــل امل ـث ــال،
إس ــرائ ـي ــل ،ال ـتــي تـعــد ن ـم ــوذج نـجــاح
ل ـه ــذا ال ـن ــوع م ــن االق ـت ـص ــاد (م ــع أنــه
قائم على تعاون بني القطاع الخاص
والعام ،الذي يقوم بمعظم ما يتطلبه
م ــن امل ـ ـخـ ــاطـ ــرة) ،إذ ت ـت ـح ــول مـعـظــم
ال ـشــركــات الـنــاشـئــة ،بـعــد زم ــن ّ
معي
إلى مراكز أبحاث لشركات كبرى.
ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك نـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــة إح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى املـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل
االسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي يـ ـع ــانـ ـيـ ـه ــا هـ ــذا
امل ـجــال ،وهــي أن أغـلــب منتجاته من
ال ـس ـلــع غ ـيــر املـ ـع ـ ّـم ــرة ،أو ال ـخــدمــات
والـتـطـبـيـقــات وال ـبــرامــج ال ـتــي تعمل
فــي أط ــر مـنـتـجــات أخ ــرى كـمـكـ ّـمــات،
أو إض ـ ــاف ـ ــات (سـ ـك ــاي ــب ،ت ـط ـب ـي ـقــات
ال ـهــواتــف الــذك ـيــة ،خــدمــات مصرفية
على االنـتــرنــت ،أجـهــزة بـحــث ،تأمني
هيكل إداري لـشــركــات تـقــدم خدمات
معينة ،الخ) ،ولذلك بينما قد تجني
عــائــدات كبيرة خــال فـتــرات ّ
معينة،
ّ
إل أن ــه ب ـعــد ف ـت ــرة ،ي ـص ـبــح م ــن غير
املـنـطـقــي أن تـبـقــى ال ـشــركــة املـنـتـجــة
مستقلة ،ألنـهــا تصبح فعليًا جــزء ا
أســاسـيــا مــن املنتج أو الـخــدمــة التي
تنتجها الشركات الكبرى .واألمثلة
ً
عـلــى ذل ــك ك ـث ـيــرة ،م ـثــا ش ــراء شــركــة
فايسبوك إلنستاغرام ،وسنابتشات،
وواتـ ـس ــآب .كـمــا ش ــراء شــركــة غــوغــل
لـيــوتـيــوب ،وأن ــدروي ــد ،وحـتــى شركة
موتوروال.
وج ـ ــدت دراسـ ـ ــة صـ ـ ــادرة ع ــن جــامـعــة
«نـيــو واي ـلــز» األس ـتــرالـيــة ،درس ــت ما

سمتها ظــاهــرة «الـخـلــق والـتــدمـيــر»
في قطاع الشركات الناشئة ،أن هذا
القطاع يشهد تحديا كبيرا في تأمني
وظائف مستدامة ،إذ تظهر الدراسة
أن ـ ـ ــه م ـ ــن خ ـ ـ ــال دراس ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـش ــرك ــات
ال ـنــاش ـئــة ف ــي  10دول ع ـلــى مـ ــدى 5
سـ ـ ـن ـ ــوات ،ت ـب ــن أن ن ـس ـب ــة «ت ــدم ـي ــر
ال ــوظ ــائ ــف» تــرت ـفــع م ــن  %31خــال
ال ـع ــام ال ـث ــال ــث ،إل ــى  %65ف ــي ال ـعــام
الخامس .واعتبرت أن النمو املستمر
ال ــذي حـقـقـتــه ش ــرك ــات ك ــ«غ ــوغ ــل» و
«إي ـ ـبـ ــاي» ،وغ ـيــره ـمــا ف ــي مــراحـلـهــا
األولــى هو االستثناء للقاعدة ،أكثر
مما هو القاعدة ذاتها .وقد أصبحت
فــي اآلونـ ــة األخ ـي ــرة مـقــولــة أن  9من
أص ـ ـ ــل  10ش ـ ــرك ـ ــات ن ــاشـ ـئ ــة ت ـف ـشــل
ً
أم ـرًا مـبـتــذال فــي أوس ــاط "سيليكون
فالي" ،إلــى درجــة أنــه يعاد تدويرها
لتصبح أمرًا إيجابيًا! الفشل خطوة
أساسية نحو النجاح ،ولكن عندما
ت ـك ــون ن ـس ـبــة ال ـف ـشــل ً  ،%90يصبح
األم ــر بـنـيــويــا .خــاصــة أن ــه ال يحقق
سوى  %35من الشركات نمو أرباح
ع ـلــى م ــدى ال ـث ــاث س ـن ــوات األولـ ــى،
ّ
وال تستمر إل حوالى  %7منها في
النمو من حيث التوظيف .هذا يعني
ً
أوال أن فـ ــرص الـ ـش ــرك ــات ال ـنــاش ـئــة
بالتحول إلى شركات مستقلة كبيرة
ضئيلة ج ـدًا ،وكــذلــك فاعليتها على
ّ
م ـس ـت ــوى االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـك ــل ــي ل ــدول ــة،
حيث ال يمكن االعتماد عليها لدعم
س ـ ــوق ال ـع ـم ــل وإن ـ ـعـ ــاش االق ـت ـص ــاد
بـ ـشـ ـك ــل مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدام .ونـ ـ ـج ـ ــد أنـ ـ ـ ــه فــي
ال ــدول التي تعد نـمــاذج لنجاح هذا
االق ـت ـصــاد ،تتحمل الـحـكــومــة أعـبــاء
املـخــاطــر وت ـ ّ
ـؤم ــن ال ـعــوامــل املناسبة
من بنى تحتية ومراكز أبحاث ودعم
وتـسـهـيــات مــالـيــة ،وتـعـلـيــم ،ولــذلــك
تنتفي فكرة أن املسألة تعود لرائد
األعمال وقدراته الفردية ،كما ّ
يروج
"مجتمع ّ
رواد األعمال".
فـ ــي ج ـم ـي ــع األحـ ـ ـ ـ ــوال يـ ـج ــد م ـع ـظــم

ال يحقق سوى %35
من الشركات نمو أرباح
على مدى الثالث
سنوات األولى

مصارف

خلق الوهم
في لبنان
على صعيد لبناني ،وفي إطار محاوالت
مصرف لبنان للترويج ملا هو معروف
ب ــاس ــم "اقـ ـتـ ـص ــاد امل ـ ـعـ ــرفـ ــة" ،بــوص ـفــه
سـبـيــا لـصـنــاعــة ال ــوظ ــائ ــف لـلـبـنــانـيــن،
تظهر الدراسات أن ذلك يمكن أن يحقق
هدفه لفترة ّ
معينة (تحت شــروط غير
متوافرة حاليًا لدينا :التعليم املناسب،
البنى التحتية والعلمية املناسبة التي
كان على املصرف تمويل انشائها قبل
أن يخصص  400مليون دوالر ّ
للرواد
ُ
ذات ـه ــم) ،كـمــا تـظـهــر ال ــدراس ــات ان هــذه
ً
الــوظــائــف لــن تـكــون مـسـتــدامــة .إضــافــة
إلى ذلــك ،بغياب البنى املطلوبة للبحوث
العلمية في البالد ،سيكون مصيرهذه
الـشــركــات الناشئة ومــا تنتجه أن تباع
إلــى شــركــات عاملية دون أن يـعــود ذلك
بفائدة حقيقية على اقتصاد البلد.

ّ
رواد األعـمــال الــذيــن يملكون أفكارًا
قابلة للنجاح ،أنفسهم بني واقعني،
األول أنـ ـ ـ ــه قـ ـ ــد يـ ـ ـك ـ ــون ب ــإم ـك ــان ـه ــم
ج ـن ــي أرب ـ ـ ــاح ق ــد تـ ـك ــون ك ـب ـي ــرة مــن
ّ
معينة .والثاني،
مشاريعهم لفترة
أنهم يصبحون بشكل مــن األشكال
مساحات تجارب للشركات الكبرى،
م ــا ي ـع ـيــدنــا إلـ ــى ف ـك ــرة الزاراتـ ـ ـ ــو أن
الـفــرد تـحــت النيوليرالية "مـســؤول
أمـ ـ ـ ــام رأس امل ـ ـ ـ ـ ــال" ،ألن ـ ـ ــه ف ـ ــي ح ــال
نـجــاح مـشــاريـعـهــم ،تـقــوم الـشــركــات
ب ـشــرائ ـهــا ،أي تـمـتــص ه ــذا الـنـجــاح
وت ـع ـط ـي ـه ــم مـ ـق ــاب ــل .وإذا ف ـش ـل ــت،
تـ ـق ــع امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى ا ًلـ ـش ــرك ــات
الـنــاشـئــة وح ــده ــا ،خــاصــة فــي حــال
كانت ممولة عن طريق الـقــروض ال
املستثمرين.

ّ
سالمة :مكنا المصارف
من رفع رساميلها
 2.5مليار دوالر
قــال حاكم مصرف لبنان ريــاض سالمة
في حفل افتتاحSocial Economic Award
 ،)2016 (SEAإن ــه ب ــات ل ــدى امل ـص ــارف
القدرة على زيادة رؤوس أموالها بقيمة
 2.5مليار دوالر ورفع مالءتها إلى %15
لـتـتــاءم مــع متطلبات ب ــازل  ،3وأتــاحــت
الـهـنــدســة املــالـيــة تـكــويــن مــؤونــات عامة
على كل محفظتها بنسبة " %2بما يمكن
القطاع املصرفي من إنجاز املطلوب منه
وف ـقــا للمعيار ال ــدول ــي لـلـتـقــاريــر املــالـيــة
."IFRS9
إذًا ،ه ــذه هــي ج ــدوى الـهـنــدســات املالية
ال ـتــي ن ـفــذهــا م ـصــرف ل ـب ـنــان ابـ ـت ـ ً
ـداء من
أيـ ّـار حتى نهاية تشرين األول .مـبـ ّـررات
حققت للمصارف وزبائنها أرباحًا تصل
إلى  5مليارات دوالر ،وأغرقت املصارف
بسيولة إضافية بالليرة تتجاوز قيمتها
 24ألـ ـ ــف مـ ـلـ ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة ،يـ ـق ــوم املـ ـص ــرف
ً
املركزي بامتصاصها مجددًا ،فضال عن
"سـ ـب ــاق" ب ــن املـ ـص ــارف ع ـلــى اسـتـقـطــاب
كبار املــودعــن وتقاسم األرب ــاح املحققة
معهم مما يسمى الهندسات وتسميتها
عـمــوالت ال فــوائــد ،مــا تــرك انطباعًا لدى
املؤسسات املالية العاملية أن لبنان بلد
مفلس يــدفــع فــوائــد عـلــى ال ــودائ ــع تصل
إلى .%30
ك ـل ـمــة س ــام ــة امل ـس ـ ّـج ـل ــة م ـس ـب ـقــا تــركــت
كــل هــذا الـنـقــاش جانبًا وب ــدأت بتوجيه
ال ــرس ــائ ــل ل ـل ـم ـن ـت ـقــديــن ،ب ـ ــاإلش ـ ــارة إل ــى
اسـتـقــرار الـلـيــرة "وسـتـبـقــى كــذلــك" ،الفتًا
إل ــى أن مـصــرف لـبـنــان لــديــه "اإلم ـكــانــات
وليس النية فقط ،للحفاظ على الليرة"،
معتبرًا "أن الـلـيــرة اللبنانية هــي ركيزة
للثقة بالقطاع املالي عمومًا ولالستقرار
االجـتـمــاعــي أي ـضــا ،ل ــذا سيبقى مصرف
ل ـب ـنــان ع ـلــى س ـيــاســة الـتـثـبـيــت ال ـن ـقــدي،
ون ـج ــح ف ــي امـ ـت ــاك اإلمـ ـك ــان ــات ل ـلــدفــاع
ع ــن ال ـل ـي ــرة م ــن دون أن ي ــرف ــع ال ـف ــوائ ــد،
وهــذا سيساعد في استمرار التسليفات
بالفوائد الحالية".
كـ ــذلـ ــك تـ ـ ـح ـ ـ ّـدث سـ ــامـ ــة ع ـ ــن "رزمـ ـ ـ ـ ــة مــن
ال ـت ـح ـف ـيــزات ل ـل ـعــام  2017بـقـيـمــة مـلـيــار
دوالر" .ه ــذه الــرزمــة هــي الـخــامـســة على

الـتــوالــي ،وهــي كغيرها "مــوجـهــة لقطاع
ال ـس ـكــن ول ـل ـق ـطــاعــات اإلن ـت ــاج ـي ــة ،وه ــذا
التحفيز ُيسهم في نصف النمو السنوي
ك ـن ـس ـبــة إض ــافـ ـي ــة ،ول ـ ــوال ال ـت ـح ـف ـي ــزات،
لـكـنــا دخ ـل ـنــا ف ــي ركـ ــود اق ـت ـص ــادي .ل ــذا،
نحن مرتاحون للمسيرة التي نسلكها،
وأساسها استقرار سعر صرف الليرة".
وأكد أن "الهندسة املالية األخيرة دعمت
م ـ ــوج ـ ــودات مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان بــال ـع ـمــات
األج ـن ـب ـيــة ال ـت ــي ب ـل ـغــت م ـس ـتــويــات غير
مـسـبــوقــة تــاري ـخ ـي ـاَ" ،وقـ ــال" :إن الـلـيــرات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة (ال ـس ـي ــول ــة اإلض ــافـ ـي ــة) الـتــي
نجمت عن الهندسة أودعــت إمــا كودائع
ل ـل ـط ـل ــب مـ ــن أجـ ـ ــل ال ـت ـس ـل ـي ــف بــال ـع ـم ـلــة
امل ـح ـل ـيــة وإم ـ ــا ودائـ ـ ــع ب ـف ــوائ ــد  %5على
خمس سنوات ملصلحة الدولة اللبنانية،
وتستطيع وزارة املــال استخدامها متى
شاءت ،فيما الباقي هو ودائع متوسطة
وطويلة األمد" .وأضاف :الهندسة هدفت
ًايضًا إلــى تمكني القطاع املصرفي الذي
بات لديه إمكانات لزيادة رسملته بنحو
 2.5مليار دوالر ،ورفعت مالءته إلى %15
لتتالءم ومتطلبات بــازل  ،3وأتــاحــت له
تكوين مؤونات عامة على كل محفظته
بنسبة  %2بما يمكنه من إنجاز املطلوب
منه وفقًا للمعيار الدولي للتقارير املالية
 ."IFRS9ليس مهمًا كيف أتيح للمصارف
زيادة رؤوس األموال ضربة واحدة بمبلغ
حجمه  2.5مليار دوالر ،ولم يشر سالمة
إلى مصدر هذا املبلغ الذي ُدفع من املال
ال ـعــام ،ول ــم يـتـحـ ّـدث عــن حـجــم املــؤونــات
اإلجـمــالـيــة ال ـتــي فــرضــت عـلــى امل ـصــارف
بـقـيـمــة م ـل ـيــار دوالر م ــن أصـ ــل محفظة
تسليفات بقيمة  52مليار دوالر ،وربما
أكـثــر .إال أنــه رغــم ذلــك ،يعتقد سالمة أن
"الـ ـقـ ـط ــاع املـ ـص ــرف ــي ي ـت ـم ـتــع ب ــإم ـك ــان ــات
تتيح له استكمال تسليف السوق ،وهذا
مـهــم ،ألن امل ـصــارف املــركــزيــة فــي أوروب ــا
ً
تعطي أمــواال للمصارف من دون فائدة،
ّ
لكن املـصــارف ال تسلف ألن رسملتها ال
تسمح بذلك نسبة إلى املعايير املطلوبة
حديثًا من بازل".
(األخبار)

قطاع خاص

بنك لبنان والخليج يدعم
السفارة السلوفاكية

رعى بنك لبنان والخليج الحفل الذي نظمته سفارة الجمهورية
السلوفاكية في  17تشرين الثاني في فندق فينيسيا في بيروت
بمناسبة يومها الوطني السلوفاكي للنضال من أجــل الحرية
والــديـمــوقــراطـيــة .وأع ــرب نــائــب رئـيــس مجلس إدارة بنك لبنان
والخليج ـ ـ املــديــر الـعــام سامر عيتاني عــن افـتـخــاره بالعالقات
ال ــودي ــة م ــع ال ـ ــدول ال ـخــارج ـيــة ال ـتــي ت ـثــق بـبـنــك ل ـب ـنــان والـخـلـيــج
ومسؤوليته االجتماعية البارزة.

مسابقة سيارة األحالم من Toyota

شــاركــت شركة  ،BUMCالوكيلة الحصرية لـسـيــارات تويوتا
ولكزس في لبنان ،في  23تشرين الثاني الـجــاري في احتفال
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العيد األربـعــن ملؤسسة " ،"AFELالـتــي تهتم بحماية وعناية
ّ
األط ـفــال املعنفني ومرتكبي الـجـنــح ،وذل ــك فــي ن ــادي "املـيــوزيــك
ّ
ّ
واملتطوعني الذين
املتبرعني
هول" ،بحضور مجموعة كبيرة من
"أفيل".
بهم
يعملون لخدمة خمسئة طفل تعنى
ً
م ــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،دع ــت شــركــة  BUMCأط ـف ــال لـبـنــان كــافــة
للمشاركة في مسابقة  Toyotaالحادية عشرة لرسم سيارة
ـزء من
األح ـ ــام ال ـتــي تـنـظـمـهــا  Toyotaم ـنــذ ع ــام  2004ك ـج ـ ٍ
مبادراتها للمساهمة االجتماعية ،كي يشاركوا أفكارهم حول
مستقبل السيارات.
املسابقة مخصصة لألطفال ما دون الخامسة عشرة من العمر
ليرسموا سيارة أحالمهم ،كما تدعو الفائزين للسفر إلى اليابان
ّ
وتسلم جوائزهم.
لــأهــالــي أو الـقـ ّـيـمــن عـلــى املــؤس ـســات الـتــربــويــة املهتمني بهذه
املسابقة ،الرجاء إرســال البريد اإللكتروني على العنوان اآلتي:
 marketing@bumclebanon.comأو إي ـص ــال رس ــوم ــات
األطفال مع ذكر اسم الطفل وعمره ورقــم هاتف والديه إلى أي
صالة عرض تابعة لـ .Toyota

ت .غرغور وأوالده تعقد شراكة
مع Cedar Executive

أب ــرم ــت م ـج ـمــوعــة ت .غ ــرغ ــور وأوالده ،الــوك ـي ـلــة ال ـح ـصــريــة
والــوحـيــدة ملرسيدس ـ ـ بنز وسـمــارت فــي لبنان ،عقد شراكة
ّ
مــع  Cedar Executiveبـهــدف تـقــديــم تـجــربــة مـمـيــزة لــركــاب
طــائــرات الــرحــات الـخــاصــة وطــائــرات كـبــار الشخصيات بما
يوفر الــراحــة والسالمة وأحــدث ما ّ
توصلت إليه التكنولوجيا

إلرضاء املسافرين املميزين.
سيكون في استقبال ركاب طائرات الرحالت الخاصة وطائرات
كبار الشخصيات القادمة إلى مطار بيروت الدولي فريق عمل
ّ
ّ
مدرب يتمتع بمهارات عالية ليرتقي بتجربة سفرهم إلى أعلى
املـسـتــويــات .سـتـكــون مــرسـيــدس ـ ـ بـنــز  Classـ ـ  Sس ـيــدان في
خدمتهم لتقدم لهم األفضل من حيث الفخامة والراحة.
ّ
وعلق مدير عام مرسيدس ـ بنز وسمارت في شركة ت .غرغور
ً
وأوالده سـيــزار عــون على هــذه الشراكة قــائــا« :تفتخر شركة
ّ
ت .غــرغــور وأوالده بتعاونها مــع  Cedar Executiveلتقدم
ّ
ّ
الحصري.
والتفوق التقني والطابع
األفضل في عالم الفخامة
فنحن ملتزمون بالحفاظ على أعلى املعايير ،في حني نسعى
ّ
مستمر لكي نضمن راحة زبائننا
إلى تطوير خدماتنا بشكل
القصوى خالل تنقالتهم».
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يزن زريق *
فــي آذار  2012ارت ـفــع سـعــر ال ــدوالر مقابل
الليرة السورية متجاوزًا الـ 95ليرة سورية
وهــي ضعف مــا كانت عليه فــي أوائ ــل عام
 2010حني كان الــدوالر يساوي  47.5ليرة،
أي أن الـ ـ ــدوالر ارت ـف ــع ف ــي ذل ــك ال ـح ــن في
قفزة استثنائية في تاريخ العمالت بنسبة
.!%100
لـقــد تبخر فــي ذل ــك ال ـيــوم نـصــف مــدخــرات
الـســوريــن .لــم يـ ِـع الكثير مــن الـنــاس (بمن
فـيـهــم أع ـضــاء ال ـفــريــق االق ـت ـص ــادي الـقــائــم
على إدارة اقتصاد البالد) أهمية ونتائج
الحدث الذي قصم ظهر العملة .وتمامًا كما
يحصل حني يقع الزلزال ،الهزة األولى هي
األق ــوى وهــي ذات األث ــر الـتــدمـيــري األســوأ
أمــا مــا يــأتــي بعدها فيكون بمثابة هــزات
ارتدادية ال تكون مطلقًا بالقوة والخطورة
نفسها.
فبينما ّأدت الـخـمـســن ل ـيــرة األول ــى التي
ارتفع فيها الــدوالر أمام الليرة لخسارتها
 %50مــن قيمتها األصـلـيــة ف ــإن الخمسني
ال ـث ــان ـي ــة أخ ـس ــرت ـه ــا ف ـق ــط  %16,6بـيـنـمــا
الـخـمـســون الـثــالـثــة أخـســرتـهــا  ،%8,4وأمــا
ال ــرابـ ـع ــة ف ـس ـت ـخ ـســرهــا  %5م ــن قـيـم ـتـهــا.
وطـ ـبـ ـع ــا قـ ـ ــام الـ ـبـ ـن ــك امل ـ ــرك ـ ــزي ب ـم ــواج ـه ــة
املوضوع متبعًا سياسة business as usual
أي كأن أمـرًا لم يكن .ثم بعد فترة قصيرة،
وبعد أن ثبت أن التصريحات وامل ــداورات
واملراوغات ونشر الشائعات لم تنفع ،ولم
يعد بــاإلمـكــان متابعة سياسة طمر رأس
النعامة ،عمد الفريق االقـتـصــادي الحاكم
إلى سياسة جديدة ،وهي التسهيل الكمي
أو  quantative easingأي طباعة العمالت
وضــخ السيولة وإغــراق األســواق بــاألوراق
النقدية الفاقدة القيمة لينشأ لدينا حالة
م ـشــاب ـهــة ل ـح ــال ــة ال ـخ ـط ــوط املـ ـت ــوازي ــة فــي
ال ـه ـن ــدس ــة  -ال ي ـل ـت ـق ـيــان -أح ــده ـم ــا يـعـ ّـبــر
عــن «الـسـعــر الــرسـمــي» واآلخ ــر عــن السعر
الحقيقي في «السوق السوداء».
إلدراك م ـ ــدى س ـ ــوء األوض ـ ـ ـ ــاع نـ ـع ــود إل ــى
تـقــريــر لـلـبـنــك ال ــدول ــي حـمــل ع ـن ــوان «مينا
ايـ ـك ــون ــومـ ـي ــك م ــونـ ـيـ ـت ــور» ي ـ ـقـ ــول فـ ـي ــه إن
احـتـيــاطــي امل ـصــرف ال ـس ــوري مــن الـعـمــات
األج ـن ـب ـيــة ق ــد ب ـلــغ الـ ـي ــوم ح ـ ــدود االن ـه ـيــار
متراجعًا من  20مليار دوالر عشية األزمــة
إلــى نحو  700مليون دوالر (مــع احتياطي
مــن الــذهــب يبلغ حــوالــى  25طــن تــم تسييل
أغلبه عن طريق عمليات التدخل اإليجابي
وط ــرح كـمـيــات دوالري ـ ــة فــي أوقـ ــات معينة
للبنك املــركــزي عبر شــركــات الـصــرافــة) .مع
بـلــوغ سـعــر ال ـصــرف أرقــامــا قياسية حيث
يتجاوز  462ليرة بحسب بيانات بورصة

دمشق أما في السوق السوداء فيتراوح بني
 525و 550ليرة للدوالر الواحد« ،هذا معناه
بــوضــوح أن االحتياطي قــد جــف» كما قال
الخبير االقتصادي جهاد اليازجي لوكالة
«ف ــران ــس بـ ـ ــرس» .ك ــل ذلـ ــك ف ــي ظ ــل ارت ـف ــاع
ال ـع ـجــز ف ــي امل ـيــزان ـيــة لـيـبـلــغ ح ــوال ــى %20
مــن إجـمــالــي الـنــاتــج املـحـلــي ال ــذي يتراجع
ب ـم ـعــدالت س ـنــويــة بـلـغــت ف ــي  2015نسبة
 .%19بعد أن قمنا بقراءة في األرقــام ال بد
من إجراء محاولة في قراءة األسباب.
ت ـع ـت ـم ــد ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات عـ ـ ـ ــادة واحـ ـ ـ ـ ــدة مــن
الـطــريـقـتــن لـضـبــط أس ـعــار عـمــاتـهــا ،إمــا
ع ــن طــريــق ت ـحــديــد أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة فـيـتـ ّـم
تـحــديــد الـسـعــر الـتــوازنــي لـلـيــرة بـمــا يزيد
عــن معدل التضخم بنسبة  2إلــى  %3من
ب ــن أمـ ــور أخ ـ ــرى .وف ــي ال ـح ــال ــة ال ـســوريــة
نـجــد أن سـعــر الـفــائــدة مـثـ ّـبــت نسبيًا عند
ّ
حدود  ،%10في حني أن معدالت التضخم

ّ
تبخر في يوم
واحد عام  2012نصف
مدخرات السوريين

خــال الـسـنــوات الخمس السابقة تتحرك
ض ـم ــن م ـت ــوس ــط ي ـت ـج ــاوز  ،%100فــأبـقــى
املركزي على أسعار الفائدة ثابتة نسبيًا
ّ
ب ـي ـن ـمــا حــل ـقــت األسـ ـع ــار وت ـح ـقــق ال ــرك ــود
العميق في االقتصاد.

أم ـ ــا ال ـط ــري ـق ــة ال ـث ــان ـي ــة ف ــي ض ـب ــط أس ـع ــار
العمالت فهي التحكم باحتياطيات البنوك
أي تحديد االحـتـيــاطــي األدن ــى ال ــذي يجب
ع ـلــى ال ـب ـن ــوك ام ـت ــاك ــه ل ـت ـقــوم ب ــاإلق ــراض،
وه ــو مــا يسمى بــ«االحـتـيــاطــي اإلل ــزام ــي»،
وقـ ــد ق ــام ــت ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة بـتـحــديــد
احتياطي إلزامي بالغ االنخفاض (حوالى
 )%5وهي نسبة قليلة أعطت املجال للبنوك
في التوسع باإلقراض الرخيص (املنخفض
ال ـفــائــدة عـلــى الـبـنــك وامل ـق ـت ــرض) مـمــا أدى
إل ــى ارت ـفــاع جـنــونــي فــي م ـعــدالت التضخم
وان ـخ ـف ــاض قـيـمــة ال ـع ـم ـلــة ف ــي ظ ــل طــوفــان
ازدياد املعروض النقدي الحاصل.
خ ـ ـ ـ ــال ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع ت ـ ـص ـ ـبـ ــح تـ ــدخـ ــات
«امل ـ ــرك ـ ــزي» ال ـس ـخ ـي ــة ذات آثـ ـ ــار مـ ـح ــدودة
ووقتية تلبي حــاجــات الـســوق ألي ــام قليلة
ثــم ســرعــان مــا تعود األسـعــار إلــى االرتـفــاع
ألن أسباب وجــذور تدهور العملة املحلية

السياسات المالية وظروف الحرب وتجار األزمات ساهموا في تغذية االنهيار الداخلي لالقتصاد (أ ف ب)

ترامب ،ترومان وتقسيم فلسطين
حسين قاسم *
فــاز دونــالــد تــرامــب .تفاجأ كثيرون واحتج
أم ـي ــرك ـ ّـي ــون ب ـطــري ـقــة غ ـي ــر م ـس ـبــوقــة وق ــرع
الــزع ـمــاء األوروبـ ـي ــون ج ــرس اإلنـ ـ ــذار .يــريــد
البعض أن تقوم الدنيا وال تقعد ،علمًا بأن
بانقالب أو بانتخابات مزورة.
يأت
ترامب لم ِ
ٍ
هو ابن شرعي للنظام العاملي ،وهو نتيجة
ألزم ــة قائمة ولـيــس سببًا ألزم ــة قــادمــة .قد
يكون االحتجاج ضروريًا من بــاب تحذيره
من َ
مغبة اتخاذ قــرارات متطرفة ،لكن ليس
اعـتــراضــا عـلــى نتيجة انـتـخــابــات فــي دولــة
تعتبر نفسها وصـيــة عـلــى الــديـمــوقــراطـيــة
في العالم .في نهاية األمــر ،األفضل أن يتم
التعاطي معه على أس ــاس مـ ّـا سيتخذ من
م ــواق ــف كــرئـيــس ول ـيــس ك ـمــرشــح .الــدعــايــة
االنـتـخــابـيــة ش ــيء والــرئــاســة الفعلية شــيء
آخـ ــر .ه ــذا ع ــدا ع ــن أن م ـع ـت ـقــدات وق ـنــاعــات
ال ــرئ ـي ــس ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أهـمـيـتـهــا ،تبقى
أضـعــف مــن ضــروريــات الحكم واسـتـمــراره.
فـسـيــاســة الــرئـيــس األم ـيــركــي هــي ُم ِّ
حصلة
تفاعل مــراكــز الـقــوى فــي الــواليــات املتحدة.
هــذا مــا حصل مــع الرئيس هــاري تــرومــان*
بالنسبة إلى قرار تقسيم فلسطني.
َّ
«يدعي اليهود أن الله سبحانه وتعالى قد
ّ
اخ ـتــارهــم مل ـيــزة خــاصــة ب ـهــم .أن ــا مـتــأكــد أن
ُحـكـ َـمـ ُـه أفـضــل مــن ذل ــك .فــي الحقيقة إن ــي ال

أعتقد أن الله قد اختار أي مجموعة لتكون
ّ
مفضلة لديه» .هذا الرأي لترومان وهو «كان
يــريــد أفـضــل ال ـظــروف لليهود فــي كــل مكان
لكنه يعترض على قيام دولــة دينية سـ ً
ـواء
كانت كاثوليكية أو يـهــوديــة .وكــان يرفض
أي صـيـغــة تـلـحــق ال ـضــرر بــالـسـكــان الـعــرب
أو يمكن أن تؤدي إلى حرب وإراقة الدماء».
(هــذه املقتطفات والالحقة منها اقتبستها
مـ ــن كـ ـت ــاب جـ ـ ــون جـ ــوديـ ــس بــاإلن ـج ـل ـيــزيــة
«ال ـت ـكــويــن :ت ــروم ــان ،ال ـي ـهــود األم ـيــرك ـيــون،
وأسس الصراع العربي اإلسرائيلي»).
لـ ــذلـ ــك ،ك ـ ــان تـ ــرومـ ــان ي ـم ـت ـعــض ك ـث ـي ـرًا مــن
ّ
الضغوطات الصهيونية ويحاول التملص
منها ُ
فيحيل األم ــر ل ــوزارة الـخــارجـيــة ،وقد
ّ
كان طاقمها غير مؤيد لقيام دولــة يهودية
وال حتى لهجرة يهودية كثيفة إلى فلسطني.
تـعـبـيـرًا ع ــن ان ــزع ــاج ــه هـ ــذا ،ق ــال ف ــي إح ــدى
ّ
املرات« :لم يستطع املسيح ،عندما كان على
األرض ،أن يرضيهم ،فكيف يمكن ألحــد أن
ّ
يتوقع أن يكون لي أي حظ في ذلــك؟» .لكنه
وألسباب ،معظمها انتخابية ،وفي لحظات
حاسمة كان يرضخ لهذه الضغوطات ويلبي
الطلبات الصهيونية حتى من دون الرجوع
إلى وزارة الخارجية والتشاور معها .حصل
هذا عندما أصدر تصريحًا ،في سنة ،1946
ب ـم ـنــاس ـبــة يـ ــوم «كـ ـيـ ـب ــور» الـ ـيـ ـه ــودي (ع ـيــد
الغفران) ّ
يعبر فيه عن «اهتمامه العميق ...أن

ُ َّ
تتخذ خطوات بأسرع وقــت ممكن للسماح
ب ـه ـجــرة  100أل ــف ي ـه ــودي ال ــى فـلـسـطــن»،
داع ـي ــا بــذلــك بــريـطــانـيــا لــرفــع ال ـق ـيــود الـتــي
وضعتها على هجرة اليهود إلــى فلسطني
بموجب الكتاب األبيض .تبريرًا لخضوعه
َّ
«علي أن أعطي أجوبة ملئات اآلالف من
قال:
ّ
الذين يتطلعون لنجاح الصهيونية وليس
لدي مئات اآلالف من الناخبني العرب».
لعدم قدرته على اإلمساك بالقرار األميركي
ب ـشــأن ال ــوض ــع ف ــي فـلـسـطــن ،ك ــان تــرومــان
«ي ـشـعــر بــال ـقــرف ع ـنــد ال ـت ـعــاطــي م ــع ك ــل ما
ّ
يتعلق بفلسطني» .وك ــان دائ ـمــا يتمنى أن
األمم
تقوم ،بالنيابة عنه ،جهات أخرى مثل ّ
املتحدة باتخاذ القرار الصائب الذي يتمناه

تعكس قرارات الرئيس
معادلة مراكز القوى
األميركية وليس
القناعات الشخصية

ّ
لكن من دون أن يتدخل تحاشيًا للضغوطات
الصهيونية .حصل ذلــك عند تأليف لجنة
ُاألمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة الـ ـخ ــاص ــة ب ـف ـل ـس ـطــن ال ـتــي
أن ـشــأت فــي  15أي ــار  1947لــرفــع اق ـتــراح حل
للوضع في فلسطني.
لـكــن الـلـجـنــة لــم تـكــن ب ــدوره ــا خ ــارج نطاق
التأثير والـضـغــط الصهيوني ،لــذلــك كانت
تــوصـيـتـهــا بـتـقـســم فـلـسـطــن إل ــى دول ـت ــن،
ي ـه ــودي ــة وع ــرب ـي ــة م ــع وض ــع ال ـق ــدس تحت
وصــايــة األم ــم املـتـحــدة .واقـتــرحــت  %55من
فلسطني للدولة اليهودية ،ويسكن في هذا
القسم  498000يهوديًا و 497000عربيًا .أما
الدولة العربية فحصتها  %40يسكن فيها
 725000عربي و 10000يهودي.
لـسـنــا ب ـحــاجــة إل ــى خ ـب ــراء ل ـن ـعــرف أن هــذا
الـ ـق ــرار م ــا ه ــو إال ت ـشــريــع دولـ ــي لتأسيس
الدولة اليهودية وهو أبعد ما يكون عن أداة
إلرســاء ســام في فلسطني .وهنا ال أتحدث
ع ــن ح ـق ــوق ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي امل ـغـ َّـي ـبــة
ِّكليًا ،وإنما عن مسعى السالم الــذي ّ
يدعيه
«املـجـتـمــع ال ــدول ــي» .يـكـفــي أن ن ـس ــأل :كيف
يمكن إقامة دولــة يهودية ونصف سكانها
عــرب؟ الـجــواب الحتمي :تهجير الـعــرب ،أي
تطهير عرقي وحرب طويلة.
ه ــذا م ــا ك ــان قـســم ال ـخــارج ـيــة ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة يعيه ،لذلك تم تأليف لجنة مختصة
لــرفــع مقترح لتعديل التقسيم فــي محاولة
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مؤتمر مئة عام على اتفاقية سايكس بيكو

ال زالت قائمة.
السياسات املالية وظ ــروف الـحــرب وتجار
األزمـ ـ ـ ـ ــات ،ك ــل ذل ـ ــك ي ـس ــاه ــم ب ـش ـكــل يــومــي
ف ــي ت ـغــذيــة االن ـه ـي ــار ال ــداخ ـل ــي لــاقـتـصــاد
ال ـس ــوري عـمــومــا وان ـه ـيــار الـعـمـلــة املحلية
خصوصًا التي فقدت حتى اآلن ما يقارب
 %90من قيمتهًا .لكن األســوأ لم يــأت بعد،
إذ من املتوقع أن الليرة السورية ستواجه
ًَ
أي ـض ــا ان ـه ـيــارًا حـ ــادًا بـمـجــرد أن ي ـلــوح أي
حل لألزمة السورية .فعودة املهجرين إلى
مناطقهم الـتــي تــركــوهــا سيسبب ازديـ ــادًا
استثنائيًا على طلب الحاجيات األساسية،
بـمــا فـيـهــا االح ـت ـيــاجــات املـتـعـلـقــة بالطعام
والـ ـش ــراب ال ـتــي ال تـنـتــج مـحـلـيــا ال ـي ــوم وال
بأي شكل من األشكال بفعل البنية التحتية
املدمرة بشكل شبه كامل ،فأن ذلك سيؤدي
إل ــى ض ــرورة اسـتـيــرادهــا ب ــال ــدوالر فــي ظل
خزائن الدولة الشبه فارغة ،وهو ما سيدفع

بالعملة السورية إلى مزيد من االنتكاس...
ول ـي ـص ـبــح س ـي ـن ــاري ــو ال ـت ـع ــوي ــم ال ـل ـب ـنــانــي
والعراقي شبه حتمي.
إن ت ـش ـظــي الـ ـب ــاد وت ــوق ــف م ـع ـظــم حــركــة
اإلنـ ـت ــاج ب ـس ـبــب ال ـتــدم ـيــر ال ــواس ــع لـلـمــدن
الصناعية فــي حـلــب وري ــف دمـشــق وحــرق
املحاصيل الزراعية وانخفاض إنتاج النفط
من نصف مليون برميل يوميًا إلى  17ألف
بــرمـيــل ،والـكـهــربــاء الـتــي كــانــت تـصــدر إلــى
لـبـنــان وال ـيــوم تـعــانــي مــن الـعــوز الـشــديــد...
كل ذلك يشير إلى حركة تقلص الصادرات
الــوط ـن ـيــة بـشـكــل كـبـيــر س ـيــؤثــر ع ـلــى مــدى
عقد أو أكثر (بــافـتــراض حــل سريع لألزمة
في الـبــاد) على حجم اإلي ــرادات من القطع
األجنبي وقيمة الليرة السورية التي تعاني
م ــن ض ــرب ــة عـمـيـقــة األث ـ ــر سـتـسـتـمــر حتمًا
ألجيال.
* كاتب سوري

لرفع بعض «الـغــن» الالحق بالعرب سـ ً
ـواء
من ناحية املساحات أو نوعية األراضي لكل
طرف .لكن أمام الضغط الصهيوني الذي قال
عنه ترومان إنه لم يشهد ضغطًا على البيت
األبيض أشد منه ،ولضيق الوقت وانشغاله
ب ــال ـح ـم ـل ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة أع ـ ـطـ ــى ال ــرئـ ـي ــس
تعليماته للموافقة على مـشــروع التقسيم
كـمــا ه ــو ف ــي اج ـت ـمــاع الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
لألمم املتحدة في  29تشرين الثاني .حصل
مــا ك ــان مـتــوقـعــا .اش ـتــدت ح ــدة ال ـصــراع في
فـلـسـطــن وب ـ ــدأت ال ـع ـصــابــات الـصـهـيــونـيــة
ب ـت ـن ـف ـيــذ س ـي ــاس ــة ال ـت ـط ـه ـي ــر الـ ـع ــرق ــي .مــع
تدهور األوضاع في فلسطني ازدادت قناعة
قـســم ال ـخــارج ـيــة ف ــي الـبـيــت األب ـي ــض بـعــدم
صالحية قرار التقسيم وطالب البعض بأن
عـلــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة «أن ال تــأخــذ الحقًا
أي مـبــادرات بخصوص تنفيذ التقسيم أو
داعمة له» ،القى هذا املوقف دعمًا في َ
قسم ْي
الخارجية والدفاع.
ك ــان ــت املـشـكـلــة ف ــي فـلـسـطــن كــابــوســا يــدك
مضاجع ترومان الذي كان يشعر بأنه عديم
ُ
الحيلة أمــامـهــا ،وكــانــت تـخــرجــه عــن طــوره
فـ ـ ّ
ـرد َد أم ــام أح ــد نــاشــري الـصـحــف والـتــوتــر
«تبًا لهذا وذاك ولآلخرين ،تبًاّ
ظاهر عليهَّ :
للروسُ ،ت ّبًا للبريطانينيّ ،
تبًا لليهود».
أم ــام تــدهــور الــوضــع فــي فلسطني حــاولــت
اإلدارة األمـيــركـيــة تـ ــدارك األم ــر وت ــم ت ــداول

اقـتــراحــن .األول :إنـشــاء قــوة دولـيــة لفرض
التقسيم بحسب قرار األمم املتحدة لضمان
وقـ ــف ال ـق ـت ــال وإق ــام ــة ال ــدولـ ـت ــن .وال ـث ــان ــي:
«وصاية مؤقتة لألمم املتحدة على فلسطني
مــن أج ــل إقــامــة ال ـســام ومـنــح يـهــود وعــرب
فلسطني فرصة فــي املستقبل لالتفاق على
حكم البالد».
كان الخيار الثاني ّ
محبذًا لدى وزير الخارجية
م ــارش ــال وطــاق ـمــه ،والق ــى اسـتـحـســانــا لــدى
ّ
الصهيونيون بذلك حتى
ترومان .ما إن علم
ثـ ــارت ثــائــرت ـهــم وش ـن ــوا حـمـلــة ض ـغــط غير
مسبوقة لدرجة أنهم هددوا بأن اليهود في
فلسطني سيطلقون الرصاص على الجنود
األميركيني إن حاولوا فــرض انتداب جديد
على فلسطني.
كما في السابق ،وجد ترومان نفسه مضطرًا
ً
لــوضــع قناعاته الشخصية جانبًا مفضال
الــرضــوخ لــابـتــزاز الصهيوني .تــرك األمــور
ت ـج ــري ع ـلــى عــواه ـن ـهــا وك ـ ــان ال ـس ـ ّـب ــاق في
االعتراف بإسرائيل لحظة إعالنها.
هكذا يحكم الرئيس فــي الــواليــات املتحدة.
ق ـ ــرارات ـ ــه ت ـع ـك ــس م ـ ـعـ ــادلـ ــة م ـ ــراك ـ ــز الـ ـق ــوى
األم ـي ــرك ـي ــة ولـ ـي ــس ال ـق ـن ــاع ــات الـشـخـصـيــة
التي تبقى هامشية بالنسبة إلــى القضايا
ً
استثناء وترامب لن
الكبرى .ترومان لم يكن
يكون.
* كاتب وباحث فلسطيني

هل من خريطة جديدة للمنطقة؟
عصام خليفة *
ف ــي مــؤت ـمــر نـظـمـتــه جــام ـعــة جـ ــورج واش ـن ـط ــن ،في
العاصمة األميركية ،قال مدير املخابرات الفرنسية
ب ــرن ــار ب ــاج ــول ــه« :إن ال ـش ــرق األوس ـ ــط الـ ــذي نـعــرفــه
انـتـهــى إل ــى غـيــر رجـ ـع ــة ...وأش ــك أن ي ـعــود م ـجــددًا»
والح ــظ واق ــع تقسيم ســوريــا وال ـع ــراق وأض ــاف «ال
أعتقد أن هناك إمكانية للعودة إلى الوضع السابق».
وحول احتماالت املستقبل أجاب بأنه ال يعلم ،ولكن
مــا يستطيع تــأكـيــده أن خــريـطــة املـنـطـقــة «سـتـكــون
مختلفة عــن تلك الـتــي رسـمــت بعد الـحــرب العاملية
الثانية»« ،وأن الشرق األوســط املقبل سيكون حتمًا
مختلفًا عن الشرق األوســط ما بعد الحرب العاملية
الـثــانـيــة» .وأب ــدى مــديــر الـ ـ  C.I.Aج ــون بــريـنــان في
نفس املؤتمر وجهة نظر قريبة من وجهة نظر نظيره
الفرنسي (صحف بيروت  29ت .)2015 1واملسؤول
السابق للمخابرات األملانية أوغست هانينغ يعتقد
«ان ــه يـجــب علينا التفكير فــي رس ــم ح ــدود جــديــدة
للشرق األوسط» .وأن الالجئني الذين أتوا إلى لبنان،
في أكثريتهم «سيبقون فيه» (السفير  7تموز .)2015
ّ
بموازاة تأكيدات هذه املرجعيات املطلعة جدًا على
مسار لعبة األمم في املنطقة ،ماذا يمكننا أن نالحظ
على أرض الواقع؟
 -1الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تسعى لهندسة
منظومة إقليمية تخدم مصالحها وفقًا لحساباتها
الـخــاصــة .وانـطــاقــا مــن الــدسـتــور اإلي ــرانــي الحالي
نالحظ «ان املسلمني (يشكلون) جميعًا أمة واحدة،
وعلى عاتق حكومة إي ــران اإلسالمية واجــب صوغ
س ـيــاســات ـهــا وخـطـطـهــا ال ـعــامــة م ــن مـنـطـلــق رعــايــة
الصداقة والــوحــدة بــن جميع الشعوب اإلسالمية،
كما يتعني عليها أن تسعى بــدأب ومثابرة من أجل

ما يجري في مشرقنا
العربي هو مزيد من االتجاه
نحو التفكك
تحقيق الوحدة السياسية واالقتصادية والثقافية
ل ـل ـعــالــم اإلسـ ــامـ ــي» .وت ـع ـت ـبــر إيـ ـ ــران ال ـخ ـم ـي ـنــي ان
الـ ـح ــدود ب ــن دول امل ـن ـط ـقــة ه ــي ح ـ ــدود مصطنعة
فـبــركـهــا اإلم ـبــريــال ـيــون وأن املــؤس ـســات السياسية
امل ــوج ــودة فــي ال ـشــرق األوسـ ــط وخــارج ـهــا هــي غير
شــرع ـيــة ألن ـه ــا لـيـســت م ـس ـت ـنــدة ال ــى ق ــان ــون إل ـهــي.
وبالتالي يجب اإلجهاز عليها.
في هذا السياق يمكن أن ّ
نفسر:
س ـي ـط ــرة إي ـ ــران ع ـل ــى ق ـ ــرار امل ــؤسـ ـس ــات الـحـكــومـيــة
ً
الـعــراقـيــة إج ـم ــاال .وم ـشــاركــة ق ــادة ال ـحــرس الـثــوري
اإليراني في صياغة خطط تحرك الجيش العراقي،
ال بل نالحظ عبر الصحف قيادة عسكريني إيرانيني
كبار (كقاسم سليماني) ملنظمات عسكرية عراقية
(كالحشد الشعبي على سبيل املثال ال الحصر).
تمويل وتسليح إيران لحزب الله في لبنان وانعكاس
ذلـ ــك ع ـلــى ت ـح ــرك الـ ـح ــزب داخ ـ ــل ل ـب ـنــان ودوره في
الـصــراع الــدمــوي الخطير داخــل ســوريــا .وهــذا األمر
يـنــاقــض مــرتـكــزات املـيـثــاق الــوطـنــي الـلـبـنــانــي الــذي
قامت عليه الدولة اللبنانية (ال شرق وال غرب) .تدخل
إيراني مباشر في الصراع الدموي الكبير الدائر على
األرض السورية باملال والسالح واملقاتلني .وقد نقل
عــن محمد علي شهيدي محالتي رئيس «مؤسسة
الشهيد» اإليــرانـيــة والـتــي تقدم دعمًا ماليًا ألقــارب
مــن يلقون حتفهم خــال الـقـتــال ملصلحة إي ــران في
املنطقة ،قوله أن عــدد قتلى إي ــران فــي ســوريــة «بلغ
ألفًا بعدما كان  400سابقًا» (الحياة  23ت.)2016 2
وهناك كالم عن حركات تشييع ملجموعات ،وشراء
عقارات في املدن السورية املختلفة .تدخل إيراني في
البحرين وفــي اليمن وفــي غيرهما مــن ال ــدول حيث
يوجد أقليات شيعية.
 -2في مواجهة السياسات اإليرانية يبرز دور الكتلة
ّ
السنية بزعامة السعودية وتركيا .فالدولة الوهابية
ك ــان ــت ت ـف ـت ــرض أنـ ـه ــا ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى دعـ ــم وتــوظ ـيــف
الـحــركــات اإلســامـيــة الــراديـكــالـيــة فــي ال ـخــارج دون
تعريض وضعها الخاص للخطر .وهكذا فقد ّ
مولت
ّ
مـجـمــوعــة م ــن امل ـ ــدارس الــديـنـيــة امل ـبــشــرة بــاالتـجــاه
الـسـلـفــي فــي ط ــول الـعــالــم وع ــرض ــه .ول ـكــن مــع بــروز
الـقــاعــدة ،والحـقــا داع ــش والـنـصــرة وأخــوات ـهــا ،بعد
زلـ ــزال ال ـع ــراق وال ــزل ــزال الـ ـس ــوري ،دخ ــل املستطيل
الجغرافي من طــوروس إلــى املحيط الهندي مرحلة
املـجــابـهــة الــدمــويــة بــن الـطــرفــن الـسـنــي والشيعي.
وهـكــذا دخلت السعودية فــي حــرب اليمن ،وأرسلت
قــواتـهــا إلــى الـبـحــريــن ،ودعـمــت املـعــارضــة الـســوريــة
بــاملــال وال ـس ــاح .بالنسبة إل ــى تــركـيــا ف ــإن سياسة
أردوغـ ــان واض ـحــة فــي طـمــوحــاتـهــا الـتــوسـعـيــة .لقد
أعلن صراحة أن اتفاقية لــوزان قد سقطت من خالل
مطالبته بالجزر اليونانية الـ ( 12صحف  29أيلول

 ،)2016وإب ــداء تعاطف الشعب التركي مــع املوصل
وحلب وكــركــوك ،وقــد تقدمت الـقــوات التركية داخل
ال ـح ــدود ال ـســوريــة وأص ـب ـحــت مـسـيـطــرة عـلــى أكـثــر
من ألفي كلم .2لقد سمحت تركيا بدخول املقاتلني
اإلسالميني إلى سوريا لدعم املعارضة ضد النظام
االس ـت ـبــدادي الـقــائــم ،لكنها مــن جهة أخ ــرى أدخلت
قــواتـهــا تـحــت حـجــة مــواجـهــة ال ـقــوى اإلرهــاب ـيــة في
س ــوري ــا ب ـمــا ف ـي ـهــا الـ ـق ــوى ال ـك ــردي ــة (ل ـق ــد اع ـت ـمــدت
استراتيجية  )Déstabilisation pour stabiliserوهي
نفس االستراتيجية الـتــي اتبعها الـنـظــام الـســوري
خالل الحروب اللبنانية املركبة .إن االقتصاد التركي
الذي يحتاج إلى كمية كبيرة من البترول (تستورد
بما ال يقل عن  7مليار دوالر سنويًا) ،تحاول تركيا
أن تستغل انهيار الــدولــة الـســوريــة وضعف الدولة
ال ـع ــراق ـي ــة إلحـ ـي ــاء م ـطــال ـب ـهــا ال ـتــاري ـخ ـيــة بـتــوسـيــع
حــدودهــا الـجـنــوبـيــة نـحــو خــط يمتد مــن حـلــب إلــى
املوصل ،وبذلك تؤمن لها حاجاتها النفطية وتبرز
نـفـسـهــا حــامـيــة ل ـلــوجــود الـسـنــي امل ـه ــدد م ــن الـقــوى
ال ـش ـيـع ـيــة امل ــدع ــوم ــة م ــن إي ـ ـ ــران ،وب ـخ ــاص ــة حـمــايــة
األقليات التركمانية املوجودة في املنطقة .لقد ّ
صرح
ً
أردوغــان قائال إن البعض «خلق األعــذار حينها عن
حـمــايــة املـيـثــاق املـلـلــي .ولـكــن اآلخــريــن أرادوا بهذه
ال ـحــدود أن يحبسونا فــي ه ــذا املـفـهــوم .لــذلــك نحن
اليوم نرفض هذا املفهوم وهم أرادوا أمس ،ويريدون
الـ ـي ــوم ،أن يـجـعـلــونــا نـنـســى مــاضـيـنــا الـسـلـجــوقــي
والعثماني .ونحن ال يمكن في عام  ،2016أن نتحرك
بنفسية  .»1923وأضاف« :هناك اليوم تهديدات جمة
علينا فــي ســوريــا وفــي ال ـعــراق .ولــن ننتظر لتدخل
ً
ح ــدودن ــا ب ــل س ـنــذهــب إل ـي ـهــا .وب ـ ــدال م ــن االن ـش ـغــال
بــالــذبــاب سنجفف املـسـتـنـقــع .وس ـنــاحــق اإلره ــاب
حيث هو من تلة إلى تلة».
واض ــح ج ـدًا مــن خ ــال ه ــذا ال ـنــص ع ــزم تــركـيــا على
احـتــال شمال ســوريــا وشـمــال الـعــراق ،مــع العلم أن
ذل ــك س ـي ــؤدي إل ــى ت ـفــاعــات بـنـيــويــة داخـ ــل الــدولــة
التركية حيث يشكل العلويون ثلث السكان بينما
عدد األكراد ال يقل عن  17مليون نسمة.
 -3إن ق ـي ــام «ت ـن ـظ ـيــم ال ــدول ــة اإلس ــامـ ـي ــة» وإعـ ــان
الخالفة من قبل البغدادي وتهجير مسيحيي العراق
واأليــزيــديــن واضـطـهــاد مــن يسمونهم «الــرافـضــة»
واملـ ـم ــارس ــات ال ـت ــي ت ـع ــود إلـ ــى الـ ـق ــرون ال ــوس ـط ــى،
س ــاع ــدت م ــع ع ــوام ــل داخ ـل ـي ــة وخ ــارج ـي ــة مـخـتـلـفــة
إلــى تحلل كـيــانــات ال ــدول فــي املـشــرق وتفككها إلى
وحــدات طائفية وقبلية ومذهبية ،وانهيار مفهوم
ال ـحــدود وس ـيــادة ال ــدول على أقاليمها الجغرافية،
هذا الوضع يصب في مصلحة املشروع الصهيوني
ال ــذي يـقـضــم أرض فلسطني مــن خ ــال االسـتـيـطــان
ورفض تطبيق القرارات واالتفاقيات الدولية .وعلى
كل حال فإن تفكيك املنطقة كان وال يزال هدفًا أوليًا
لالستراتيجية الصهيونية ،وثـمــة كـتــابــات كثيرة
ّ
حوله أبرزها تلك التي وضعها املنظر الصهيوني
األكبر برنارد لويس.
 -4إن تــأثـيــر امل ــوق ــف الـصـهـيــونــي عـلــى الـسـيــاســات
الدولية (وبخاصة أميركا وروسيا وأوروب ــا) يبدو
واض ـحــا .وان اسـتـمــرار املــأســاة الـســوريــة بمشاركة
روسـيــة فـ ّـعــالــة ،وعــدم تــدخــل حــاســم مــن قبل أميركا
وأوروبــا ،إليقاف املأساة ،يشارك في تزايد املشاعر
الـطــائـفـيــة وت ــوت ــره ــا ،وإذا أس ـف ــرت عـمـلـيــة تـحــريــر
املوصل والرقة عن تـجــاوزات طائفية ضد املدنيني،
ال سمح الله ،فإن املوقف االنقسامي سيزداد رسوخًا
وستتفاقم عملية انهيار الحدود وسلطة القانون في
املنطقة.
 -5لـقــد أك ــد ق ــادة األكـ ــراد عـلــى حقهم فــي قـيــام كيان
مستقل ،على األقــل في العراق ،حيث صـ ّـرح البرزاني
أن حــدود كردستان نكتبها بــالــدم .ويـبــدو أن تحرك
األكراد في تركيا وسوريا وإيران ،إضافة الى العراق،
تحمل إرادة عميقة بــإعــادة النظر بالحدود من أجل
إيجاد دولة جديدة في املنطقة (دولة كردستان) .وهذا
األمر يساعد في آلية إعادة النظر بخريطة املنطقة.
إن ح ــدود ال ـخــرائــط ال ـجــديــدة فــي مـشــرقـنــا الـعــربــي
تكتب بالدم .وبــدل أن يكون ترسيم الحدود وسيلة
م ــن وس ــائ ــل مـعــالـجــة امل ـس ــائ ــل ،ك ـمــا ي ـق ــول Michel
 ،Foucherي ـبــدو أن إل ـغــاء ال ـح ــدود هــو املـشـكـلــة ألن
املطروح إعادة تشكل دول املنطقة.
إن ما يجري في مشرقنا العربي ،وقلبه سوريا ،هو
مزيد من االتجاه نحو التفكك املرتكز على غليان في
املشاعر الطائفية واالتنية املتنامية .وهــذا الوضع
يدخل املنطقة في فوضى مفتوحة قد تهدد السلم
العاملي برمته.
فهل نستطيع أن نحمي دولتنا اللبنانية ومجتمعنا
واقـتـصــادنــا مــن لهيب ال ـنــار املشتعلة فــي ال ـجــوار؟
ّ
املهجرين وما ينجم
وهل نستطيع أن نتحمل كارثة
عنها من تفاعالت اقتصادية وأمنية؟
حبذا لو يستشعر أهل السياسة باألخطار الكبرى
املـ ـح ــدق ــة ف ـي ـت ـخ ـلــون ع ــن م ـطــام ـع ـهــم وم ـصــال ـح ـهــم
الضيقة ويضعون مصالح الوطن فوق كل اعتبار!
* أستاذ جامعي
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سوريا

على الغالف
ّ
رغم أن العيون كلها
شخصت في األيام
األخيرة نحو مدينة حلب
ّ
التقدم السريع
بعد
للجيش السوري في
الجزء الشمالي من األحياء
الشرقية ،تلوح في األفق
التحضيرات السياسية
والعسكرية لمدينة
الباب في الريف الشرقي.
وإن كانت السيطرة
على كل حلب المدينة
تسقط جزءًا خطيرًا من
مشاريع تركية وإقليمية
مختلفة ،أبرزها مشروع
التقسيم ،وتعني تثبيت
حضور الدولة السورية
في منطقة حيوية
والعاصمة
من البالد
ّ
ّ
للتوجه
االقتصادية ،فإن ّ
نحو الباب دالالت ال تقل
أهمية على المستوى
الميداني والسياسي.
وفي الفترة القصيرة
الماضية عاد التنسيق
العالي المستوى بين
الجيش ومجموعات
كردية للحضور بقوة
على جبهات حلب
المدينة ومحيط الباب.
هذا التنسيق ُي َع ّد في
حساباته إنهاء المشروع
التركي في قلب ريف
حلب ،وقد سبقته رسائل ال
ّ
تقل صخبًا عن التحضيرات
السورية التي تراها أنقرة
في محيط المدينة،
كاستهداف جنود أتراك
ّ
جوًا قبل أيام.
الصداع التركي قد يكبر
في الفترة المقبلة بعد
تعليق «قوات سوريا
الديموقراطية» ،وخلفها
«وحدات حماية الشعب»
الكردية« ،معركة الرقة»
دون إعالن رسمي لذلك،
فخطر «درع الفرات»
بنظرها قد ّ
يتحول إلى
منبج ...ما قد يؤدي إلى
مناوشات خطيرة ومعارك
لم تكن في حسبان أنقرة.
(األخبار)

«المقاومة السورية» إلى جانب
ّ
االستراتيجية لم تعد ثالثة .خرجت «قسد» من السباق الذي بات مقتصرًا على «درع الفرات»
أطراف السباق نحو مدينة الباب
ّ
التركية والجيش السوري .واكتسب األخير دفعًا بعدما انضوى العب جديد إلى جانبه وهو «المقاومة الوطنية السورية»
التي انخرطت في المعارك أخيرًا بمقاتلين سوريين أكراد وعرب وتحت العلم السوري الرسمي

استكمل الجيش السوري وحلفاؤه أمس السيطرة على الجزء الشمالي من أحياء حلب الشرقية ،بعد إكمال تطويقها أول من أمس .وأدى الهجوم إلى استعادة أحياء :هنانو (،)1
ّ
الحيدرية ( ،)4بعيدين ( ،)5عني التل ( ،)6الهلك ( ،)7بستان الباشا ( .)8وكانت إحدى أهم نتائج التقدم ،السيطرة على محطة مياه سليمان الحلبي
جبل بدرو
( ،)2الصاخور (ّ ،)3
( ،)9التي ّ
تعد املسؤولة عن ضخ مياه الشرب إلى كل أحياء املدينة (تصميم سنان عيسى)

إسرائيل تستعرض قوتها بـ« 10أطنان متفجرات»
علي حيدر
ـف إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ب ــاس ـت ـه ــداف
لـ ــم تـ ـكـ ـت ـ ِ
امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـت ــي أط ـل ـق ــت ال ـن ـي ــران
ب ــاتـ ـج ــاه ق ـ ــوة م ــن لـ ـ ــواء «غ ــوالن ــي»
فـ ــي الـ ـ ـج ـ ــوالن املـ ـحـ ـت ــل ،بـ ــل بـ ـ ــادرت
إلــى تــوجـيــه ضــربــة موضعية ألحــد
مــواقــع «داع ــش» بـعـشــرة أط ـنــان من
املـ ـتـ ـفـ ـج ــرات ،ف ــي خـ ـط ــوة ب ـ ــدا فـيـهــا
م ــرتـ ـفـ ـع ــا م ـ ـن ـ ـسـ ــوب االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض
وال ــرس ــائ ــل ال ـس ـيــاس ـيــة وال ــردع ـي ــة.
وأدى ال ـق ـصــف إل ــى تــدم ـيــر امل ــوق ــع،
ال ــذي كــانــت تستخدمه فــي السابق
األم ــم املـتـحــدة ،ثــم ص ــارت «داع ــش»
ت ـس ـت ـخ ــدم ــه «لـ ـلـ ـت ــدري ــب وت ـخ ــزي ــن
األسلحة».
أتــت الـضــربــة اإلســرائـيـلـيــة ،التالية،
ترجمة عملية ملوقف رئيس حكومة
الـ ـع ــدو ،ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ،خ ــال
جلسة للحكومة ،حينما نقال« :لن
نسمح لداعش بتثبيت قواعده على
حدودنا» ،وهو ما أكده الجيش في
بيانه بأن الضربة استمرار للقصف
الـ ــذي ن ـفــذه ق ـبــل ذلـ ــك ،وت ـه ــدف إلــى
م ـنــع ع ـ ــودة ع ـنــاصــر «داع ـ ـ ــش» إلــى
املـ ــوقـ ــع .مـ ــع ذلـ ـ ــك ،ب ـ ــدا واض ـ ـحـ ــا أن
الضربة كانت موضعية ومحدودة،
وت ـق ـت ـصــر ع ـلــى امل ــوق ــع األق ـ ــرب إلــى

ال ـن ـقــاط اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ال ــذي وصـفــه
الـ ـجـ ـي ــش بـ ــأنـ ــه «ت ـ ـهـ ــديـ ــد ج ــوه ــري
ل ـل ـم ـن ـط ـقــة» ،ف ـي ـمــا ل ــم يـ ـ َـر ف ــي بـقـيــة
املواقع الداعشية أي تهديد وتجنب
اس ـت ـه ــداف ـه ــا ،مـ ــع أنـ ـه ــا ت ـق ــع تـحــت
مرمى نيرانه.
ي ـ ـع ـ ـكـ ــس اك ـ ـت ـ ـف ـ ــاء صـ ـ ــانـ ـ ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار
ال ـس ـي ــاس ــي واألم ـ ـنـ ــي ف ــي ت ــل أب ـيــب
ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف هـ ـ ــذا امل ـ ــوق ـ ــع ،أنـ ـ ــه لــم
ي ـت ـخــذ أي ق ـ ــرار بـتـغـيـيــر الـسـيــاســة
ال ـع ـمــان ـيــة ال ـت ــي تـتـصــل بــالـســاحــة
السورية عامة ،والجنوبية خاصة،
وكـ ــذلـ ــك اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ت ـب ـن ـي ــه الـ ــرؤيـ ــة
وال ـت ـق ــدي ــر الـ ـ ــذي ي ـ ــرى أن ـ ــه ال ي ــزال
ه ـ ـنـ ــاك ض ـ ـ ـ ــرورة ل ـ ـلـ ــدور ال ــوظ ـي ـف ــي
لـ «داعش» في سوريا ،وهو ما ّ
عبر
عنه من جديد رئيس االستخبارات
العسكرية ال ـلــواء ،هرتسي هليفي،
ونـقـلـتــه صـحـيـفــة «ه ــآرت ــس» أم ــس.
وق ــال هـلـيـفــي خ ــال اج ـت ـمــاع مغلق
ف ــي جــامـعــة ت ــل أب ـي ــب ،إن ــه ف ــي حــال
«ض ـعــف تـنـظـيــم داعـ ــش ،ف ــإن إي ــران
وحـ ــزب ال ـل ــه سـيـتـمـتـعــان بــالـتـفــوق
ف ــي س ــوري ــا ،وهـ ــذا ل ــن ي ـك ــون جـيـدًا
إلسرائيل» ،وهو موقف يتلو موقفًا
مشابهًا أدلى به في حزيران املاضي
أمام مؤتمر «هرتسيلياه».
أم ـ ـ ــا ع ـ ــن األط ـ ـ ـنـ ـ ــان ال ـ ـع ـ ـشـ ــرة ،ف ـب ــدا

االستخبارات اإلسرائيلية:
ضعف «داعش»
يخدم حزب الله وإيران

واضحًا ـ منذ اللحظة التي خرجت
ب ـه ــا وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ب ــإع ــان ال ـج ـيــش اس ـت ـه ــداف املــوقــع
بهذا ّ
الكم من املتفجرات مع أنه كان
فارغًا من العناصر ـ أن االستعراض
أحــد أهــم أه ــداف هــذه الـضــربــة ،وإال
فــإن مــوقـعــا بـهــذه الـحــالــة ال يحتاج
إل ــى ه ــذه ال ـك ـم ـيــة .ك ــذل ــك إن حــرص
جيش العدو على أن يخرج اإلعالم
اإلسرائيلي بعنوان «عـشــرة أطنان
مــن الـقــذائــف» على مــوقــع «داع ــش»،
مؤشر قوي على هذه الداللة.
مــع ذل ــك ،ك ــان لــاسـتـعــراض رســائــل
ت ـت ـص ــل ب ــأك ـث ــر مـ ــن س ــاح ــة وج ـه ــة،
فقد أراد اإلسرائيلي أن يعزز قدرة
ردع ــه إزاء «داعـ ــش» حـتــى ال يجرؤ

عناصره في املرة التالية على تكرار
استسهال توجيه نيرانهم باتجاه
ق ــوة إســرائ ـي ـل ـيــة ،أك ــان ذل ــك ترجمة
لـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات ق ـ ـيـ ــاديـ ــة ت ـ ـهـ ــدف إل ــى
التغطية على الهزائم التي يتلقاها
ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ،أم
لتبييض صفحته ،أم حتى اجتهادًا
ذات ـي ــا م ــن مـجـمــوعــة م ــا ،خــاصــة أن
إسرائيل تدرك مسبقًا أنه ليس لها
مــوقــع فــي سـلــم أول ــوي ــات «داع ــش»،
الـتــي تــوجــه نـيــرانـهــا نـحــو املدنيني
في البالد العربية واإلسالمية.
أيـضــا ،هــدفــت تــل أبـيــب إلــى توجيه
رســالــة ال ــردع نفسها إل ــى األط ــراف
امل ــوج ــودة عـلــى ال ـســاحــة ال ـســوريــة،
ومفادها أنها سترد بهذا املستوى
من الشدة في حال تعرضها ألي من
الهجمات عبر أي طرف .مع ذلك ،إن
استهداف موقع لـ «داعش» بـ «عشرة
أط ـ ـ ـنـ ـ ــان» م ـ ــن امل ـ ـت ـ ـف ـ ـجـ ــرات ي ـص ـلــح
عنوانًا مدويًا في الصحافة العاملية
والغربية ،كي تقدم إسرائيل نفسها
على أنها طرف رئيسي في مكافحة
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـض ـ ــرب أوروب ـ ـ ـ ــا
وال ـع ــال ــم ،وب ــذل ــك ،ت ـك ــون ق ــد وف ــرت
صـ ـ ـ ــورة إعـ ــام ـ ـيـ ــة ت ـ ـخـ ــدم س ـي ــاس ــة
الترويج التي يركز عليها نتنياهو
في خطاباته.
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ّ
معركة الرقة متوقفة...
في انتظار مصير «الباب»

الجيش« :الباب» أقرب
صهيب عنجريني
ال تـقـتـصــر ت ـ ـطـ ـ ّـورات م ـش ـهــد ال ـش ـمــال
الـ ـس ــوري ع ـلــى ال ـت ـق ـ ّـدم ال ـكــاســح ال ــذي
حققه الجيش ال ـســوري وحـلـفــاؤه في
م ــدي ـن ــة ح ـل ــب .ث ـ ّـم ــة تـ ـح ـ ّـرك ــات ال تـقــل
أه ـمـ ّـيــة ل ـل ـقــوات ال ـس ــوري ــة ف ــي محيط
مــدي ـنــة ال ـب ــاب (ريـ ــف ح ـلــب ال ـشــرقــي).
وعالوة على املشهد امليداني ،وبصورة
وثيقة الصلة به تبرز تفاصيل أخرى
ّ
تتعلق بأداء «وحدات حماية الشعب»
ّ
ال ـ ـكـ ــرديـ ــة فـ ــي مـ ـع ــرك ــة م ــديـ ـن ــة ح ـل ــب.
كــذلــك ،يـحـضـ ُـر ت ـطـ ّـور شــديــد األهـمـ ّـيــة
يــرت ـبــط ب ــإط ــاق «املـ ـق ــاوم ــة الــوط ـنـ ّـيــة
ّ
الـســوريــة» مرحلة العمل املـســلــح (من
دون ضجيج إعالمي) وانخراطها على
ال ـفــور فــي الـقـتــال إل ــى جــانــب الجيش
ال ـ ّـس ــوري ش ـمــال وش ـم ــال ش ــرق حـلــب،
َ
لتكون معركة «الباب» ّأول ّ
ّ
فعلي
تحد
ُتخوضه .وكــان تشكيل «املـقــاومــة» قد
أع ـلــن «س ـيــاسـ ّـيــا» قـبــل قــرابــة شهرين
ون ـ ـصـ ــف شـ ـه ــر (راجـ ـ ـ ـ ــع «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار»،
الـعــدد  ،)2979عبر «تحالف مجموعة
مــن ال ـقــوى والـشـخـصـيــات الــوطـنـيــة»،
الـ ـت ــي رفـ ـع ــت ث ــاث ــة أه ـ ـ ــداف رئ ـي ـسـ ّـيــة
«ح ــل ال ـخــاف بــن املـكــونــات الـســوريــة
وتوحيد طاقاتها لبناء سوريا موحدة
ديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة ،الـ ـتـ ـص ــدي ل ــاح ـت ــال
ال ـت ــرك ــي واس ـت ـع ــادة جـمـيــع األراضـ ــي
الـ ـس ــوري ــة م ـن ــه (م ـ ــن ج ــرابـ ـل ــس حـتــى
ً
لــواء االسـكـنــدرون) ،والعمل مستقبال
م ــع ك ــل ال ـق ــوى الــوط ـن ـيــة ل ـت ـحــريــر كل
شـبــر مـحـتــل مــن أرض س ــوري ــا» .وفــي
ٌ
مجموعات
نهاية الشهر املاضي أدت
ّ
مركزيًا
أســاسـ ّـيــة مــن «امل ـقــاومــة» دورًا
في معارك تحرير «مدرسة املشاة» في
املسلمية وقرى فافني وتل شعير وكفر
قارص وغيرها من بلدات شمال حلب
(«األخ ـ ـبـ ــار» ،ال ـعــدد  .)3021وخــاضــت
«املـ ـق ــاوم ــة» ت ـلــك امل ـع ــرك ــة إلـ ــى جــانــب
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وت ـحــت اس ــم «ل ــواء
شهداء كفر صغير» في انتظار تهيئة
كــل املـعـطـيــات الــازمــة إلط ــاق «ش ــارة
ّ
بدء مرحلة الكفاح املسلح» األمر الذي
حصل يوم الخميس املاضي.
وخ ـ ــال ّ
األي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة دأب ـ ــت بعض
ّ
الـ ـتـ ـق ــاري ــر اإلعـ ــامـ ــيـ ــة ع ـل ــى ال ـح ــدي ــث
عــن ت ـقـ ّـدم «وحـ ــدات الـحـمــايــة العربية

والـ ـك ـ ّ
ـردي ــة» ف ــي مـحـيــط مــدي ـنــة ال ـبــاب
َ ّ
ّ
االستراتيجية ،بـيــد أن تلك الــوحــدات
هــي فـعـلـ ّـيــا عـمــود «امل ـقــاومــة الــوطـنـ ّـيــة
ّ
السورية» في املنطقة .وينتمي مقاتلو
ّ
ّ
«املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة» إلـ ـ ــى م ـ ـكـ ــونـ ــات سـ ــوريـ ــة
ع ــدة م ــن أب ـن ــاء ري ـفــي ح ـلــب الـشـمــالــي
والـ ـش ــرق ــي ،وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــا املـ ـك ـ ّـون ــان
الـ ـع ــرب ـ ّـي وال ـ ـ ـكـ ـ ـ ّ
ـردي .ويـ ـق ــول «رئ ـي ــس
امل ـك ـتــب الـ ّـس ـيــاســي ل ـل ـم ـقــاومــة» ري ــزان
ّ
ّ
حدو لـ«األخبار» إن «مقاتلي املقاومة
يحاربون إلى جانب الجيش السوري
وتحت علم البالد ّ
الرسمي» .ويضيف
«نـ ـق ــات ــل إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـج ـي ــش سـعـيــا
ّ
السورية والقضاء على
لتحرير األرض
اإلرهـ ـ ــاب وإفـ ـش ــال امل ـخ ـطــط ال ـتــركــي».
كـثـيــرة هــي التفاصيل الـتــي «ال يمكن
ال ـح ــدي ــث ع ـن ـهــا ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن»
وعلى رأسها عديد مقاتلي «املقاومة»

ينتمي مقاتلو
«المقاومة» إلى
ّ
مكونات عدة من
أبناء ريف حلب

ّ
وم ـنــاطــق نـشــاطـهــا املـحـتـمـلــة .وتــؤكــد
ّ
مُ ـع ـل ــوم ــات «األخ ـ ـب ـ ــار» أن «امل ـن ــاط ــق
ّ
ّ
امل ــدرج ــة عـلــى ســلــم الـعـمـلــيــات كثيرة،
ّ
ّ
لكن التركيز في املرحلة الراهنة على
مـحـيــط الـ ـب ــاب» .وت ــرف ــع خـطــط العمل
املـيــدانــي فــي املــرحـلــة األول ــى «مـشــروع
درع ال ـ ـش ـ ـمـ ــال الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري» ف ـ ــي ت ـح ـ ّـد
واّضـ ــح مل ـش ــروع «درع الـ ـف ــرات» ال ــذي
دش ـن ــه ال ـغ ــزو ال ـتــركــي بـمـشــاركــة عــدد
ّ
م ــن امل ـج ـمــوعــات امل ـســل ـحــة املـحـســوبــة
ُ
على املـعــارضــة فــي آب املــاضــي .ويعد
محور «تل شعير ،النيربية ،الشعالة»
م ـن ـط ـق ــة الـ ـعـ ـمـ ـل ـ ّـي ــات األس ـ ــاس ـ ـ ّـي ـ ــة فــي
الــوقــت ال ــراه ــن ،حـيــث تـقـ ّـدمــت ال ـقــوات
تحت راي ــة الجيش ال ـســوري لتسيطر

خـ ــال ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن ع ـل ــى ع ــدد
مــن ال ـقــرى (تـلـيــل الـعـنــب ،تــل جيجان،
ّ
وشعالة) لتصبح على بعد
أم العمد،
أقل من خمسة كيلومترات غرب الباب.
وبــالـتــوازي مــع تقدم املقاتلني يستمر
ّ
«هيكلية املـقــاومــة» حيث
العمل على
م ــن املـ ـق ـ ّـرر اإلعـ ـ ــان قــري ـبــا ع ــن تعيني
ناطق رسمي وتشكيل «مكتب إعالمي»
مل ــواك ـب ــة ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة .ومــع
اقتراب «املقاومة» والجيش من معقل
«داعش» األبرز في املنطقة يؤكد ّ
حدو
ّ
لـ«األخبار» أن «األرض سورية وليست
العبرة في من سيسبق للوصول إلى
الباب بل في من سيبقى فيها ،وال بقاء
ملحتل» .طموح «املقاومة» يبدو كبيرًا
وي ـت ـج ــاوز ت ـحــريــر ال ـب ــاب إل ــى الـعـمــل
ّ
على «اسـتــرجــاع كــل مــا احتلته أنقرة
فــي الـشـمــال ال ـســوري» كمرحلة أولــى،
ومـ ــن دون «إغ ـ ـفـ ــال ل ـ ــواء اس ـك ـن ــدرون
ّ
الح ـق ــا» .وت ــؤكــد م ـصــادر مـيــدانـ ّـيــة في
ّ
«املـقــاومــة» أن «دع ــم الجيش الـســوري
ّ
وأساسيًا في املعارك
سيكون حاضرًا
ّ
ّ
املستقبلية (ما بعد الباب) ،وال سيما
ّ
أن مــوقــف الـحـكــومــة ال ـســوريــة واضــح
م ـنــذ ال ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـكــري ال ـت ــرك ــي في
ّ
جرابلس ،حيث أعلنت أنها قوة محتلة
غ ـ ــازي ـ ــة» .وت ـك ـت ـس ــب ه ـ ــذه ال ـت ـط ــورات
أهمية مضاعفة ،ســواء فــي مــا يتعلق
بــامل ـجــريــات امل ـيــدانـ ّـيــة املـتــوقـعــة أو ما
يــرتـبــط مـنـهــا بـمــوقــف «قـ ــوات ســوريــا
ال ــدي ـم ـق ــراط ـ ّـي ــة» ال ـح ــاض ــرة بـ ـق ـ ّـوة في
منطقة «الشهباء» على بعد كيلومترات
قـلـيـلــة ،كـمــا بـمــوقــف «مـجـلــس ســوريــا
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» اّل ـح ــاض ــر ف ــي ع ـفــريــن.
ويوضح ّ
حدو أنه «ال عالقة للمقاومة
ّ
السورية بمجلس سوريا الديمقراطيّ
(مسد) ال من قريب وال من بعيد ،ولم
ُي ـطــرح امل ــوض ــوع ال عـلــى املـجـلــس وال
على الرئيسة املشتركة (إلهام أحمد)».
ح ـ ّـدو يشير إل ــى ال ـفــارق بــن «مجلس
ّ
الديمقراطي» كطرف سياسي
سوريا
ّ
ّ
كفصيل
ة»
الديمقراطي
سوريا
ات
و«قو
ٍ
ّ
ع ـس ـكــري ،وي ـق ــول «ال نــذيــع سـ ــرًا أنـنــا
فــي املقاومة نحترم ونـقــدر تضحيات
مقاتلي قسد ّفي منبج وكوباني (عني
ال ـع ــرب) ،ولـكــنـنــا نختلف مــع مجلس
سـ ــوريـ ــا ال ــدي ـم ـق ــراط ــي فـ ــي ك ـث ـيــر مــن
املواقف والتصريحات والبيانات».
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انخفضت وتيرة
العمليات العسكرية لمعركة
الرقة لتتوقف منذ أسبوع
عند قرية تل السمن ،في
انتظار تطورات معركة الباب
ومزيد من الدعم العسكري
من «التحالف» الدولي
أيهم مرعي
ّ
يدرك الكرد أن املضي باتجاه ما بعد قرية تل
السمن ( 30كم شمال مدينة الرقة) سيكلفهم
خ ـســائــر ك ـب ـيــرة ،ألن ـه ــم س ـيــدخ ـلــون عمليًا
ف ــي مـحـيــط مــدي ـنــة ال ــرق ــة ،وسـيـصـطــدمــون
بتحصينات التنظيم الدفاعية عن عاصمته
ال ـســوريــة .لــذلــك ال ي ـبــدو أن ـهــم متشجعون
مل ـت ــاب ـع ــة أي خـ ـط ــوة دون ال ـح ـص ــول عـلــى
مـكــاســب عـسـكــريــة وسـيــاسـيــة ،أو االكـتـفــاء
باملناطق التي وصلوا إليها حتى اآلن.
أس ـبــوع مـضــى عـلــى دخ ــول «ق ــوات سـ ُـوريــة
الديموقراطية» بلدة تل السمن ،التي أعلن
فيها مقتل جندي أميركي مع قيادي كردي
بانفجار لغم زرعــه التنظيم قبل انسحاب
ع ـنــاصــره م ـن ـهــا ،لـتـتــوقــف الـعـمـلـيــات عند
حدودها مع مناوشات باتجاه قرية الكالطة
املـ ـج ــاورة ،وم ـحــاولــة مـسـتـمــرة لــربــط قــريــة
الـقــادريــة بريف سلوك بتل السمن ،لتأمني
ظهر القوات املتمركزة في تل السمن .مصدر
ّ
ف ــي «ق ـس ــد» أك ــد لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن «امل ـعــركــة
م ـتــوق ـفــة حــال ـيــا ع ـنــد ت ــل ال ـس ـمــن بــانـتـظــار
وصول دفعة من السالح والعتاد ،الستكمال
ال تظهر القيادة الكردية حماسة
لطرق أبواب الرقة (االناضول)

املعركة باتجاه الحزيمة وتضييق الخناق
على التنظيم داخل مدينة الرقة».
ويبدو واضحًا أن الكرد يرون أن ال مصلحة
ل ـهــم إال بــالـسـيـطــرة ع ـلــى ال ــري ــف الـشـمــالــي
وتــوسـيــع ط ــوق األمـ ــان فــي مـحـيــط مناطق
وجـ ــودهـ ــم فـ ــي م ـن ــاط ــق عـ ــن ع ـي ـس ــى ـ ـ ـ تــل
أبيض ـ سلوك ،بما يؤمن طريق «الجزيرة
 كوباني» بنحو أكبر ،كذلك فإنهم يدركونأن إمـكــانـيــة اس ـت ـمــرار وج ــوده ــم ف ــي الــرقــة
ّ
صعب على اعتبار أن الغالبية العظمى من
سكانها هم من العرب.
التصور الـكــردي يترجم على األرض بعدم
الـجــديــة فــي الــذهــاب بـعـيـدًا فــي املـعــركــة من
خ ـ ــال ع ـ ــدم اس ـت ـخ ــدام ـه ــم إال ن ـص ــف ع ــدد
ال ـقــوات الـتــي تـقـ ّـدمــت بــاتـجــاه مـنـبــج ،كذلك
فــإنـهــم لــم يـحــركــوا ســاكـنــا مــن م ـحــور قرية
املكمن على مثلث الرقة ـ ديرالزور ـ الحسكة،
م ــا يـعـنــي أن ـهــم ال ي ــري ــدون قـطــع الـتــواصــل
بني الرقة ودير الــزور .ورغم وصول ثماني
عـشــرة شــاحـنــة مــن ال ـســاح والــذخ ـيــرة إلــى
ري ــف ال ــرق ــة الـشـمــالــي ق ــادم ــة م ــن أرب ـي ــل ،ال
تظهر القيادة الكردية حماسة لطرق أبواب
ال ــرق ــة ،خ ـ ّ
ـاص ــة أن ـهــم ل ــم يـحـصـلــوا عـلــى أي
ضمانات لربط مقاطعات «اإلدارة الذاتية».
وتزامن ذلك مع اقتراب األتــراك بشكل كبير
م ــن م ــدي ـن ــة ال ـ ـبـ ــاب ،م ــا يـ ـق ـ ّـرب خ ـط ــر «درع
الـ ـف ــرات» م ــن مـنــاطـقـهــم وي ـق ـطــع آمـ ــال ربــط
«امل ـق ــاط ـع ــات» .ال ـت ـخـ ّـوف ال ـك ــردي ينسحب
أي ـض ــا ع ـلــى اح ـت ـم ــال االن ـق ـض ــاض ال ـتــركــي
ع ـلــى مــدي ـنــة م ـن ـبــج ،مـسـتـغـلــن انـشـغــالـهــم
ف ــي م ـعــركــة ال ــرق ــة وان ـس ـح ــاب ق ــوات ـه ــم من
مـنـبــج ب ــإش ــراف أم ـي ــرك ــي ،وض ـمــانــة منهم
بـعــدم مهاجمة األت ــراك لـهــا .ذلــك مــا دفعهم
للبحث عن ضمانات أخرى بالحصول على
الدعم الجوي من «التحالف» لصد أي تقدم
لــ«درع الفرات» باتجاه منبج ،التي تجاهر
ال ـف ـص ــائ ــل امل ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى أن ـ ـقـ ــرة بــأن ـهــا
ستكون تحت سيطرتها قريبًا.
ك ــل م ــا س ـب ــق ع ــوام ــل ّأدت إلـ ــى ان ـخ ـفــاض
وتيرة التقدم امليداني في ريــف الرقة وإلى
تعليق غـيــر مـعـلــن للعمليات فـيـهــا ،كذلك
يــرغــب ال ـكــرد فــي الـحـصــول عـلــى أك ـبــر قــدر
مــن الــدعــم التسليحي والـسـيــاســي ملتابعة
املعركة بمرحلتها الثانية ،التي تهدف إلى
ال ــوص ــول إل ــى ب ـلــدة الـحــزيـمــة عـلــى أط ــراف
الرقة الشمالية ،ما قد ّ
يرجح أن املعركة قد
ّ
تعلق لفترة غير معروفة ،ويتحدد مصير
استكمالها ،بعد حسم معركة «الباب».

إنجاز اتفاق خان الشيح :طوق جديد خارج الحرب
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،ج ـ ـ ـ ــاء الف ـ ـت ـ ــا ت ـ ـعـ ـ ّـدد
التقديرات والتساؤالت التي وردت
ف ــي م ـحــاولــة ع ــدد م ــن امل ـع ـل ـقــن في
إسرائيل تفسير خلفيات مجموعة
لـ ـ ـ «داعـ ــش» م ــن وراء إطـ ــاق ن ـيــران
بــاتـجــاه ق ــوة إســرائـيـلـيــة ،كــذلــك بــدا
ف ــي م ــروح ــة االح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت ،أن ذل ــك
يتعارض مع املفهوم الذي يعرفونه
ع ـ ـ ــن «داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،ل ـ ـكـ ــونـ ــه ال ي ـض ــع
إسرائيل هدفًا لــه .نتيجة ذلــك ،ورد
ضمن االحتماالت إمكانية أن يكون
مـ ــا حـ ـ ــدث ن ـت ـي ـج ــة ق ـ ـ ــرار مل ـج ـمــوعــة
مـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،وآخ ـ ـ ـ ــر رأى أنـ ـ ـ ــه ت ـن ـف ـيــذ
لتعليمات جهة قـيــاديــة فــي تنظيم
«خــالــد بــن الــولـيــد» ال ــذي يتموضع
على مقربة من الجيش اإلسرائيلي،
وآخرون حاولوا الربط بإمكانية أن
يكون ذلك نتيجة ما يواجه «داعش»
من خسائر في سوريا والعراق.
إلــى ذلــك ،أصــدر جيش الـعــدو بيانًا
أكــد فيه أنــه «سيستمر بالعمل من
أجل الدفاع عن سكان دولة إسرائيل
مــن خ ــال الـحـفــاظ عـلــى حــريــة عمل
الجيش فــي األراض ــي الـتــي تخضع
ل ـس ـيــادة دولـ ــة إس ــرائ ـي ــل (ال ـج ــوالن
املحتل) ،ولــن يتردد في العمل ضد
التنظيمات اإلرهــابـيــة الـتــي تنشط
ضدها».

دمشق ــ مرح ماشي
ّ
رغــم جميع محاوالت مسلحي بلدة خان
ال ـش ـي ــح ل ـل ـم ـغ ــادرة ن ـح ــو درعـ ـ ــا ال ـقــري ـبــة
ج ـنــوبــا ،أص ـ ـ ّـرت ال ـق ـي ــادة ال ـس ــوري ــة على
رؤيتها التفاق املصالحة الخاص بالبلدة،
ً
والتي تحدد وجهتهم شماال نحو إدلب.
ُ
إت ـمــام إج ــاء جـمـيــع املـسـلـحــن لــم ينجز
أم ــس ،وتــوقـفــت العملية بسبب صعوبة
ً
التحرك ليال بــن املناطق الـســوريــة ،على
أم ــل لـجــان املـصــالـحــة بــاسـتـكـمــال خــروج
الباصات اليوم.
مستشار وزارة الدولة لشؤون املصالحة
أحـ ـم ــد م ـن ـيــر م ـح ـم ــد ،ك ـش ــف ف ــي حــديــث
إلــى «األخ ـبــار» عن تفاصيل التعثر الذي
أص ــاب ات ـفــاق خ ــان الـشـيــح وزاك ـي ــة مــرات
عدة ،موضحًا أن «املسلحني الفلسطينيني
عــارضــوا التوجه إلــى إدلــب ،في البداية».
ووف ــق مـسـتـشــار املـصــالـحــة ،ف ــإن الــدفـعــة
األولــى من املسلحني وعائالتهم انطلقت
صباح أمس إلى مدينة إدلب ،بعد وصول
 42حافلة ،من املفترض أن تقل ما يقارب
 3000شخص ،بينهم  1450مسلحًا ،بمن
فيهم  350مسلحًا فلسطينيًا إضافة إلى
 589امــرأة ،و 900طفل ورجــل ،إضافة إلى
ّ
استقدام  25سيارة إسعاف لتقل جرحى
املسلحني ،من خان الشيح وزاكية.
وك ــان ق ــد ت ــم تــأخـيــر االت ـف ــاق م ــرات عــدة

بسبب عــراقـيــل تتعلق بــالـخــاف مــا بني
الحكومة ومسلحي املنطقة على وجهة
انـتـقــالـهــم ،بــن الـجـنــوب وال ـشـمــال .يأتي
ذلك بسبب إصرار املسلحني ،سابقًا ،على
انسحابهم جنوبًا باتجاه مدينة درعــا،
بسبب عالقات بعضهم مع قادة مرتبطني
ـوك» التي تتركز عملياتها في
بغرفة «املـ ّ
الجنوب .ومثل إصرار الحكومة السورية
على اختيار إدلب كوجهة وحيدة ،ضغطًا
كبيرًا على ممثلي عملية الـتـفــاوض من
قبل املسلحني ،بعدما طاولتهم اتهامات
مـسـلـحــي إدلـ ــب بــال ـخ ـيــانــة ،بــاعـتـبــارهــم
م ــن م ـس ـل ـحــي الـ ـغ ــوط ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ال ــذي ــن
انتكست عملية المصالحة مجددًا في
«التل» شمالي دمشق (أ ف ب)

«تـقــاعـســوا عــن ن ـصــرة مسلحي داريـ ــا»،
قبل انسحابهم أيضًا إلى إدلب في وقت
سابق.
وتـتـبـلــور إرادة الــدولــة الـســوريــة بإبعاد
شبح العنف عــن ريــف دمـشــق الجنوبي
ال ـغ ــرب ــي ،ل ـت ـكـ ّـر ال ـس ـب ـحــة وي ـن ـف ــرط عـقــد
امل ـنــاطــق ال ـخــارجــة عــن سـيـطــرة الجيش
ال ـســوري ،بعد بــدء االس ـت ـعــدادات لعودة
م ــؤسـ ـس ــات ال ـ ــدول ـ ــة إل ـ ــى خ ـ ــان ال ـش ـيــح
ال ـت ــي تـبـعــد ع ــن دم ـش ــق م ـســافــة  20كلم
إل ــى ال ـج ـنــوب ال ـغ ــرب ــي .وس ـي ـضــع إت ـمــام
امل ـصــال ـحــة ف ــي ك ــام ــل ال ـغ ــوط ــة الـغــربـيــة
أوتوستراد السالم بني دمشق والقنيطرة
فــي مـنــأى عــن أي تهديد ،بوصفه جسرًا
عسكريًا استراتيجيًاّ ،
ملد القوات السورية
امل ـت ـم ــرك ــزة ف ــي ري ـف ــي درع ـ ــا والـقـنـيـطــرة
بالتعزيزات املطلوبة.
أم ــا مــديـنــة ال ـت ــل ،عـلــى امل ــدخ ــل الـشـمــالــي
الغربي للعاصمة السورية ،فقد انتكست
عـمـلـيــة مـصــالـحـتـهــا ُم ـج ــددًا ب ـعــد نقض
مسلحيها لــات ـفــاق امل ـن ـجــز ن ـظــريــا ،بني
ل ـجــان املـصــالـحــة ووج ـهــائ ـهــا ،م ــن خــال
اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف أح ـ ــد ح ـ ــواج ـ ــز الـ ـجـ ـي ــش فــي
املنطقةّ ،
ليرد الجيش بدوره على مصادر
الـنـيــران ،ويـتـقــدم لكسب مناطق جــديــدة،
فــارضــا سـيـطــرتــه عـلــى ن ـقــاط فــي منطقة
املــداجــن والـتـلــة ومحيط الفيال الـحـمــراء،
إضافة إلى شركة الكهرباء غربي املدينة.

وبحسب مستشار وزارة املصالحة أحمد
منير مـحـمــد ،فـقــد ف ــرض دخ ــول الجيش
منطقة وادي مــوســى أن يطلب مسلحو
الـتــل «الـصـلــح ،بضغط شعبي» ،وهــو ما
أفضى إلى تحرك لجان املصالحة للقيام
بلقاء مع املواطنني في املركز الثقافي في
املــديـنــة قـبــل االن ـت ـقــال الح ـقــا إل ــى مسجد
املدينة ،وإقرار  10بنود لالتفاق .وتتضمن
الـبـنــود املتفق عليها« :إع ـطــاء املطلوبني
إلى الخدمة اإللزامية مهلة  6أشهر ،للقيام
بالتأجيل أو تسوية أمــورهــم العسكرية،
وتـشـكـيــل وحـ ــدة شـعـبـيــة م ـكـ ّـونــة م ــن ما
يقارب  200شخص من أبناء التل ،لحماية
امل ــدي ـن ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى دخ ـ ــول مــؤس ـســات
الدولة وتسوية أوضاع املسلحني».
وأوضـ ـ ــح م ـح ـمــد أن عـ ــدد مـسـلـحــي الـتــل
يصل إلى  1500مسلح ،من بينهم مسلحو
«جبهة النصرة» الذين يعرقلون الوصول
الى تنفيذ االتفاق ،على الرغم من محاوالت
األهالي املستمرة الضغط عليهم إلخراج
املدينة من دائرة العنف ،مضيفًا أن الجيش
أعطى مسلحي املنطقة مهلة  48ساعة قبل
البدء بعمل عسكري جديد .وأشار إلى أن
ملف املصالحة في بلدة كناكر شهد تقدمًا
مهمًا ،يمكن اإلعالن عنه عقب إتمام إجالء
املـسـلـحــن ع ــن خ ــان ال ـش ـيــح ،إض ــاف ــة إلــى
تــواصــل مستمر مــع ممثلني عــن وجـهــاء
دوما وجوبر.
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تسوية «مؤلمة» مع السيسي:
نحو
«اإلخوان»
ّ
الحفاظ على ما تبقى من التنظيم
في الوقت الذي ينافي فيه الخطاب اإلعالمي لـ«اإلخوان المسلمين»
مساعيها للتصالح أو التسوية مع الدولة المصرية ،تتكرر لقاءات
الجماعة خارج مصر بقيادات استخبارية مصرية للبحث عن تسوية
ترضي الطرفين ،وهو ما قد تفاجئ به الجماعة الرأي العام المصري
خالل األيام المقبلة
اسطنبول ــ محمود علي
اض ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرت جـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــة «اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
امل ـس ـل ـم ــن» إل ـ ــى الـ ـب ــوح ب ـق ـل ـيــل مــن
الـتـفــاصـيــل ح ــول هــويــة االت ـصــاالت
ال ـت ــي ت ـجــري ـهــا ال ـس ـل ـطــات امل ـصــريــة
معها مـنــذ أســابـيــع ،فــي ظــل الـجــدل
الـ ــذي ق ــام ب ـعــد ت ـصــري ـحــات ســابـقــة
األسـ ـ ـب ـ ــوع املـ ــاضـ ــي لـ ـن ــائ ــب م ــرش ــد
«اإلخــوان» ابراهيم منير .فالقيادي
املـقـيــم فــي ل ـنــدن ك ــان قــد ش ــدد على
أن ــه «ال تـصــالــح مــع نـظــام السيسي
ال ــذي قـتــل اآلالف م ــن اإلخـ ـ ــوان ،وال
تـنــازل عــن عــودة محمد مــرســي إلى
ً
ال ـس ـل ـطــة ،ف ـضــا ع ــن عـ ــودة مجلس
ّ
ال ـش ــورى وال ـش ـعــب املـنـحــلــن بـقــرار
مــن وزي ــر الــدفــاع آن ــذاك عبد الفتاح
السيسي».
لـ ـك ــن «اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» ،نـ ـش ــرت أول مــن
أمـ ــس ،ت ـقــري ـرًا أقـ ــرب إل ــى ب ـي ــان ،في
أحد املواقع املقربة من مكتب لندن،
ق ــال ــت ف ـيــه إن ـه ــا «ت ـت ـل ـقــى ات ـص ــاالت
م ـ ــن قـ ـب ــل شـ ـخـ ـصـ ـي ــات ق ــريـ ـب ــة مــن
النظام ،وأخــرى من داخله ،ملحاولة

بـتــوجـيـهــات مـكـتــب «اإلخ ـ ـ ــوان» في
ل ـنــدن وف ــي مـقــدمـهــم ابــراه ـيــم منير
املحسوب على جبهة محمود عزت
في مصر.

فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ،ق ـ ــال ـ ــت م ـ ـصـ ــادر
ح ـكــوم ـيــة م ـصــريــة إن ه ـن ــاك نــزاعــا
بني أطراف أمنية داخل النظام حول
التسوية مع «اإلخوان» .فعلى الرغم
م ــن األوضـ ـ ــاع ال ـس ـيــاس ـيــة الـصـعـبــة
وإغ ــاق املـنــاخ السياسي الـعــام في
م ـص ــر ،تـ ــرى أطـ ـ ــراف أم ـن ـي ــة مـقــربــة
م ــن الـسـيـســي أن «اإلخ ـ ـ ــوان» ســوف
ينصاعون في النهاية للسلطة وال
مجال ملحاوالت التسوية معهم .في
امل ـق ــاب ــل ،ت ــرى أط ـ ــراف أم ـن ـيــة أخ ــرى
أن م ـل ــف «اإلخـ ـ ـ ـ ــوان» ي ـج ــب إغ ــاق ــه
بـتـســويــة فــي ظــل الــوضــع الــداخـلــي،
ً
فـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن ضـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــوط أوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
وأمـ ـي ــركـ ـي ــة عـ ـل ــى ال ـس ـي ـس ــي ل ــدم ــج

«اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» فـ ــي املـ ـل ــف ال ـس ـي ــاس ــي
ً
م ــرة أخ ـ ــرى ،م ـش ـي ــرة إل ــى أن إل ـغــاء
اإلع ــدام ــات عــن «اإلخـ ـ ــوان» ومحمد
مــرســي ك ــان ن ـتــاج ض ـغــط أم ـيــركــي،
وخـ ـص ــوص ــا م ــن وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
جـ ـ ــون ك ـ ـيـ ــري إلدخ ـ ـ ـ ــال «اإلخـ ـ ـ ـ ــوان»
فــي الـحـيــاة الـسـيــاسـيــة ،مثلما كــان
ال ــوض ــع ع ـل ـيــه أيـ ـ ــام نـ ـظ ــام حـسـنــي
مبارك.
وم ــع اش ـت ـع ــال ردود أف ـع ــال قــواعــد
«اإلخ ـ ـ ــوان» ح ــول ال ـل ـقــاء الـ ــذي أخــذ
حـ ـيـ ـزًا م ــن الـ ـنـ ـق ــاش وم ـ ــن ال ـش ـتــائــم
ً
املــوجـهــة لـلـقـيــادات الـقــديـمــة ،فضال
ع ـ ــن ال ـ ـت ـ ـخـ ــويـ ــن ،رأت الـ ـسـ ـع ــودي ــة
أن ت ـس ــري ــب ال ـخ ـب ــر يـ ـس ــيء إل ـي ـه ــا،

رحّبت قواعد «اإلخوان» بأخبار المفاوضات من أجل التسوية مع اشتراط اإلفراج عن المعتقلين (إي بي إي)

أرسلت الرياض ّجمال
الخاشقجي لجس نبض «اإلخوان»
حيال التسوية مع القاهرة
الـبـحــث عــن رؤي ــة مــا إلن ـهــاء األزم ــة
ب ـش ـك ــل أو بـ ــآخـ ــر ،أو عـ ـل ــى األقـ ـ ــل،
ال ــوص ــول إل ــى ت ـهــدئــة ب ــن مختلف
األط ـ ـ ــراف» .وق ــال ــت ف ــي ال ــرس ــال ــة إن
ه ــذه االتـ ـص ــاالت ج ــرت م ــع ق ـيــادات
إخوانية بــارزة داخــل مصر ،وكذلك
مــع بعض الـقـ ًيــادات الكبيرة خــارج
ال ـب ــاد ،كــاش ـفــة أن ه ـنــاك ات ـصــاالت
ق ــام ــت بـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــات ع ـس ـكــريــة
سابقة وحالية في هذا الصدد.
وقــد سـعــى نــائــب مــرشــد «اإلخ ــوان»
والقائم بأعماله محمود عزت ،طوال
األي ــام املــاضـيــة إل ــى وأد الـتـحــركــات
املعارضة التي قادها مكتب الخارج
ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـت ـن ـظ ـيــم ،وأجـ ــرى
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات اسـ ـتـ ـط ــاع مـ ــن خــال ـهــا
تزكية كــل املحسوبني عليه والذين
يـ ّ
ـرجـ ـح ــون أف ـض ـل ـي ــة ال ـت ـس ــوي ــة مــع
السلطة ،في مقابل التهدئة وخروج
امل ـع ـت ـق ـلــن وإن ـ ـهـ ــاء ح ــال ــة الـ ـص ــراع
الصفرية الحالية.
أكثر من قيادي من «اإلخوان» كشفوا
ل ـ ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ت ـف ــاص ـي ــل الـ ـلـ ـق ــاء ات
واالت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـمـ ــت خـ ــال
األي ـ ــام املــاض ـيــة مـعـهــم داخـ ــل مصر
وخــارج ـهــا .فــوفـقــا لـقـيــادي إخــوانــي
فــي مكتب «اإلخ ــوان» املصريني في
مدينة جــدة السعودية ،أن مسؤول
مـكـتــب «اإلخـ ـ ــوان» فــي ال ــري ــاض هو
من التقى وفدًا من املخابرات العامة
املصرية فــي األي ــام القليلة املاضية
للحديث عن تسوية سياسية.
وعلى الرغم من عدم نشر السعودية
أي ت ـف ــاص ـي ــل عـ ــن تـ ـل ــك ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ات،
أوضــح القيادي اإلخــوانــي أن اللقاء
ت ــم بــرعــايــة امل ـخ ــاب ــرات ال ـس ـعــوديــة،
ف ـي ـمــا ت ـش ـكــل ال ــوف ــد اإلخـ ــوانـ ــي مــن
ثالثة أعضاء؛ على رأسهم مسؤول
مـ ـكـ ـت ــب ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ــأت ـم ــر

مخاوف من تسريب بيانات الجيش
إلى «جماعات إرهابية»
القاهرة ــ األخبار
بعد دعوتها إلــى ترشيد االنفاق على الدعم وإخــراج غير
املستحقني ممن يتلقون رواتــب كبيرة في جهات عملهم
فــي الــدولــة ،والـبــدايــة بهم كمرحلة أول ــى مــن دون استثناء
لـضـبــاط الـجـيــش وال ـشــرطــة وال ـق ـضــاة ،واج ـهــت الحكومة
املصرية مشكلة مرتبطة بقواعد البيانات الخاصة بهم التي
ال يمكن تسليمها ألي جهة حكومية .وكــان الرئيس عبد
الفتاح السيسي قد ّ
وجه بضرورة تطبيق إجراء التقشف
الحكومي الرامي لخفض ميزانية الدعم باملوازنة على الفئات
ُ
التي كانت تستثنى من أي إجراءات من هذا النوع.
وبـحـســب م ـصــادر تـحــدثــت إل ــى «األخـ ـب ــار» ،ف ــإن قــاعــدة
ال ـب ـيــانــات ال ـخــاصــة بــالـقـضــاة م ـتــوافــرة بــالـفـعــل ويمكن
العمل عليها إلزالة هؤالء من الدعم بسهولة ،إذ سيجري
تسليمها من وزارة العدل إلى الوزارات املعنية بامللف ،لكن
ْ
جهازي الشرطة
املشكلة األكبر تكمن في قاعدة بيانات
والجيش التي ال يمكن تسليمها ألي جهة مدنية سواء
ورقيًا أو إلكترونيًا .ويشير املصدر إلى ّأن األزمة الحقيقية
في هذا األمر هي التخوف من تسريب القاعدة التي تضم
األسماء الخماسية للضباط والقضاة وعناوين منازلهم
وحاالتهم االجتماعية إلى موظفني مدنيني «قد يضعف
أحدهم أمام رشوة مالية تقدم إليه من جماعات إرهابية أو
يجري تسريبها بسبب خلل في األنظمة الحكومية التي
ُيعمل بها» ،وخصوصًا أن األسماء باآلالف وهو ما يعني
اتساع قاعدة املوظفني التي ستعمل على إزالة األسماء.
ويلفت إلــى أن االق ـتــراح املـقــدم فــي الــوقــت الحالي كبديل

لتسليم قــاعــدة الـبـيــانــات ،هــو أن تـجــري تنقية األسـمـ َّـاء
عبر وزارة اإلنتاج الحربي ،وهي وزارة عسكرية ستسل ُم
قــاعــدة بـيــانــات املستحقني .هــذا األم ــر جــرى بالفعل في
ُ َ
سيسند لعسكريني
الوقت الحالي ،لكن جزء إزالة األسماء
ً
سيكون عــددهــم مـحــدودًا ،ويـجــري اختيارهم بـنــاء على
مـعــايـيــر م ـح ــددة ،وب ـمــراج ـعــة دقـيـقــة وي ـقــومــون بتنقية
الجداول وإعادتها مرة أخرى.
أم ــا االق ـت ــراح اآلخ ــر ،فمرتبط بـتـقــدم الـقـضــاة والـضـبــاط
بأنفسهم على دفـعــات وبشكل منظم مــن جهة عملهم
إلزال ــة أنفسهم شـهــريــا ،أو أال يـجــري تـجــديــد البطاقات
بشكل تلقائي لهم مع انتهاء صالحية البطاقات الحالية،
بحيث ال يـتــوجـهــون إل ــى أي سـجــات رسـمـيــة مــن أجــل
تقديم األوراق الخاصة بهم.
بخالف ذلك تعمل الحكومة في الوقت الحالي على تنقية
الحاصلني على الدعم من املسافرين واملتوفني ،وهــو ما
يتوقع أن يجري فــي غضون الشهور الثالثة املقبلة ،إذ
منحت مهلة للمواطنني لإلبالغ عن حاالت السفر والوفاة
اعتبارًا من أول كانون األول /ديسمبر مع إعفائهم من
أي غرامات وهــي خطوة يتوقع أن توفر بشكل أولــي 10
مليارات جنيه.
إل ــى ذل ــك ،أع ـلــن وزي ــر املــالـيــة ع ـمــرو ال ـجــارحــي أم ــس ،أن
الحكومة ستطرح سندات بــالــدوالر في األس ــواق الدولية
خــال شهر كانون الثاني /يناير بقيمة تتراوح بني 3.5
و 4مليارات دوالر ،وهي الخطوة التي تأجلت من الشهر
الحالي لبداية العام املقبل على خلفية اضطراب االسواق
العاملية بعد فوز الرئيس دونالد ترامب ،باالنتخابات.

وخ ـص ــوص ــا أن ـه ــا أدرج ـ ـ ــت جـمــاعــة
«اإلخ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــن» ع ـل ــى ق ــوائ ــم
اإلرهــاب منذ أكثر من عــام ،وهــو ما
دف ــع املـمـلـكــة إل ــى ت ـهــديــد ال ـق ـيــادات
اإلخوانية في السعودية بالترحيل
في حال تكرار مثل هذه التسريبات
مساع سعودية لرعاية تسوية
عن
ٍ
إخوانية مع النظام في مصر ،وذلك
وفقًا للقيادي في مكتب جدة.
قواعد «اإلخــوان» في الداخل لم تكن
بعيدة عن التفاصيل املتناثرة حول
األزمة ومساعي القيادات التاريخية
ل ـل ـب ـحــث ع ــن ت ـس ــوي ــة س ـيــاس ـيــة مــع
نظام السيسي .فمع وصول خبر لقاء
ق ـيــادات «اإلخـ ــوان» بــوفــد املـخــابــرات
الـعــامــة املـصــريــة فــي الــريــاض ،أبــدت
قطاعات كبيرة من قواعد «اإلخوان»
فــي وس ــط الــدلـتــا وال ـقــاهــرة الـكـبــرى
وب ـع ــض م ـح ــاف ـظ ــات ال ـص ـع ـيــد مـثــل
املنيا وقنا وســوهــاج ترحيبها ،مع
اشتراط اإلفراج عن املعتقلني وإنهاء
حالة املعاناة الحالية التي يعانيها
املـ ـط ــاردون والـتـنـظـيــم بـشـكــل كــامــل،
وفقًا لرواية قيادي إخواني في قطاع
وسط الدلتا شمال مصر لـ«األخبار».
ويـ ـ ـ ــذهـ ـ ـ ــب ق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادي إخـ ـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ـ ــي ف ــي
اسطنبول إلى أبعد من ذلك بقوله إن
اإلعالمي السعودي جمال خاشقجي
التقى بقيادات إخوانية في تركيا في
األشهر املاضية بتكليف من الرياض
لجس نبض اإلخ ــوان حـيــال تسوية
مع النظام .ذلــك إلــى جانب نصيحة
سعودية لــ«اإلخــوان» باالختفاء من
ت ـصــدر املـشـهــد الـسـيــاســي بــالـكــامــل
والـسـمــاح لــوجــوه ليبرالية أو حتى
إســام ـيــة مـسـتـقـلــة ل ـت ـصــدر املـشـهــد
الـسـيــاســي ف ــي مـصــر حـتــى يتجنب
«اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» اس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــزاز األط ـ ـ ـ ـ ــراف
اإلقليمية والدولية.
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـمـ ـك ــن اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاره م ـس ــاع ــي
إيجابية من جانب قيادات التنظيم
التاريخية لحلحلة األزم ــة الحالية،
ثمة عوائق بني «اإلخــوان» والسلطة
س ــوف تـكــون كــالـبــؤر الـتــي ستبتلع
أي م ـ ـحـ ــاوالت ت ـس ــوي ــة ف ــي ال ـقــريــب
العاجل ،إال إذا كــان لــدى «اإلخ ــوان»
ال ـقــدرة عـلــى اب ـتــاع ه ــذا الـحـجــم من
ال ـخ ـس ــائ ــر؛ وع ـل ــى رأسـ ـه ــا بطبيعة
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال االن ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــاب م ـ ـ ــن املـ ـشـ ـه ــد
ً
السياسي ،فضال عن قبول السيسي
في السلطة ،باإلضافة إلى السكوت
عـ ــن ق ـت ـل ــى «راب ـ ـع ـ ــة» و«الـ ـنـ ـهـ ـض ــة»،
وامل ــوق ــف الـشــائــك مــن قـضـيــة محمد
مرسي.
وح ـ ـ ـ ــول الـ ـت ــوقـ ـي ــت الـ ــدق ـ ـيـ ــق ل ـل ـق ــاء
القيادات اإلخوانية بوفد املخابرات
املصرية فــي الـسـعــوديــة ،قــال قيادي
إخ ــوان ــي م ــن امل ـنــوف ـيــة ش ـمــال مصر
ل ــ«األخ ـبــار» ،إن اللقاء كــان فــي عــزاء
األمير تركي بن عبد العزيز ،شقيق
املـلــك الـسـعــودي سلمان ال ــذي توفي
ف ــي  12م ــن ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ،كــاشـفــا
ع ــن أن ال ــوف ــد امل ـص ــري طــالــب الــوفــد
اإلخواني بإبالغ القيادات التاريخية
بــرغـبــة الـجـهــاز األم ـنــي امل ـصــري في
ال ـج ـلــوس مـعــا وال ـب ـحــث ع ــن صيغة
تــرضــي كــل األطـ ــراف ،وه ــو مــا رحــب
به الوفد اإلخواني ،مشيرًا في الوقت
نفسه إلى أن األخير ذهب إلى العزاء
ب ـت ـك ـل ـيــف مـ ــن ابـ ــراه ـ ـيـ ــم م ـن ـي ــر بـعــد
تواصل مع املخابرات السعودية.
ومــع الـغـيــاب الــواضــح ملكتب األزمــة
فــي ال ـخــارج واملـحـســوب على التيار
الشبابي داخــل «اإلخـ ــوان» فــي ملف
الـتـســويــة مــع الـنـظــام فــي مـصــر ،بــدا
أن ابراهيم منير ماض نحو تسوية
مؤملة لـ«اإلخوان» في سبيل الحفاظ
ع ـلــى م ــا ت ـب ـقــى م ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم داخ ــل
مصر وضـمــان عــودة املـطــارديــن إلى
ديارهم ،من دون مالحقة من النظام
في مصر.
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حكومة «إنقاذ وطني» في صنعاء :ترتيب للصف الداخلي
في توقيت تهيمن عليه
التحركات الدبلوماسية
الستئناف المسار السياسي،
أبصرت «حكومة صنعاء»
النور أخيرًا ،مع إعالن
الحليفين اليمنيين« ،أنصار
الله» و«المؤتمر الشعبي
العام» تشكيلتها« ،لترتيب
الصف الداخلي ولالستمرار
في مواجهة العدوان»
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت حـ ـ ــركـ ـ ــة «أنـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه»
وح ـ ــزب «امل ــؤت ـم ــر ال ـش ـع ـبــي ال ـع ــام»
م ــن ص ـن ـعــاء ،م ـســاء أمـ ــس ،تشكيلة
حـكــومــة جــديــدة ،ك ــان الـحـلـيـفــان قد
أكـ ــدا ق ـبــل أش ـهــر اع ـت ــزام تشكيلها،
إال أن ـه ــا ل ــم ت ـب ـصــر الـ ـن ــور إال اآلن،
فــي إج ــراء قــد ينعكس ضغطًا على
امل ـس ــاع ــي ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـج ــاري ــة
حــال ـيــا إل ــى اس ـت ـئ ـنــاف امل ـفــاوضــات.
وف ـ ــي خ ـ ـطـ ــو ٍة ط ـ ــال انـ ـتـ ـظ ــاره ــا فــي
صـنـعــاء واملـحــافـظــات الـتــي يسيطر
عليها «أنصار الله» و«املؤتمر»ّ ،
أقر
املـجـلــس الـسـيــاســي األع ـلــى تشكيل
ح ـك ــوم ــة «إن ـ ـقـ ــاذ وطـ ـن ــي» بــرئــاســة
ع ـبــد ال ـع ــزي ــز ب ــن ح ـب ـتــور م ــن حــزب
«املـ ــؤت ـ ـمـ ــر» الـ ـ ــذي يـ ــرأسـ ــه ال ــرئ ـي ــس
السابق علي عبد الله صالح.
وأكــد االجتماع الــذي تــرأســه رئيس
امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى ص ــال ــح ال ـص ـم ــاد،
أن مـ ـهـ ـم ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي جـ ــاء
تشكيلها فــي ظ ــروف صـعـبــة يــأتــي
ف ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــاس ملـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـع ـ ــدوان
اق ـت ـص ــادي ــا وع ـس ـك ــري ــا وس ـيــاس ـيــا.
وت ـض ـم ـن ــت ال ـح ـك ــوم ــة امل ــؤلـ ـف ــة مــن
 42وزي ـ ـرًا ووزي ـ ــرة ،شـخـصـيــات من
حــزب «املؤتمر» ومــن «أنـصــار الله»

املشكلة للحكومة ،قــال« :حاولنا في
التشكيلة أن نمثل جميع األط ــراف
ال ــوط ـن ـي ــة ،وج ـئ ـنــا ب ــوج ــوه جــديــدة
ونظيفة وتمثل الشعب».
فــي ه ــذا الــوقــت ،ال ت ــزال االت ـصــاالت
واللقاء ات الرامية إلى إعادة تفعيل
املسار السياسي جــاريــة ،وال سيما
بــن مـبـعــوث األم ــم امل ـت ـحــدة وفــريــق
الرئيس املستقيل عبد ربه منصور
هادي .وفيما من املقرر أن يزور ولد
الـشـيــخ ه ــادي وحـكــومـتــه فــي عــدن،
حيث وصــل الرئيس املستقيل قبل
يــومــن ف ــي «زي ـ ــارة» تـسـتـمــر عـشــرة
أيـ ــام ق ـبــل ع ــودت ــه إل ــى م ـق ـ ّـر إقــام ـتــه
في الرياض ،قال نائب وزير حقوق
اإلنسان في حكومته ،محمد عسكر،
إن الـ ـحـ ـك ــوم ــة س ـت ـس ـل ــم امل ـ ـسـ ــؤول
ال ـ ــدول ـ ــي اع ـ ـتـ ــراضـ ــات عـ ـل ــى خـطـتــه
األخ ـ ـيـ ــرة لـ ـلـ ـس ــام ،ت ـت ـم ـح ــور ح ــول
رفـ ــض ن ـقــل ص ــاح ـي ــات ه ـ ــادي إلــى
نــائــب رئـيــس جــديــد ُيـسـ ّـمــى بتوافق
األط ــراف ،وأيضًا مــدة بقاء الرئيس
الـحــالــي فــي الـحـكــم مل ــدة ع ــام ،كــذلــك
ت ـم ـس ــك ب ـط ـل ــب انـ ـسـ ـح ــاب ال ـج ـيــش
و«اللجان الشعبية» من جميع املدن
وتسليم السالح إلى الدولة ،وهو ما
تضمنته خطة ولــد الشيخ األخيرة
التي تسلمها طرفا الصراع.
وفـيـمــا تـضــع الـتـطــورات السياسية
األخيرة استئناف املفاوضات على
امل ـ ـحـ ـ ّـك ،جـ ـ ــاء ت أخـ ـيـ ـرًا ت ـصــري ـحــات

يزور هادي عدن أليام قليلة قبل أن يعود إلى ّ
مقر إقامته في الرياض (أ ف ب)

إل ـ ــى ج ــان ــب ش ـخ ـص ـي ــات مـتـحــالـفــة
ً
معهما .وتسلم «املؤتمر» ،فضال عن
رئاسة الحكومة ،وزارتــي الداخلية
وال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،أم ـ ــا «أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـل ــه»
فتسلمت حقيبتي الدفاع واملالية.
وفي تعليق على إعالن الحكومة ،قال
عضو املجلس السياسي فــي حركة
«أن ـص ــار ال ـلــه» ضـيــف الـلــه الـشــامــي،
إن ه ــذه ال ـخ ـطــوة ك ــان ــت اسـتـحـقــاقــا
ضـ ــروريـ ــا ،وقـ ــد ت ــأخ ــر ج ـ ـدًا إلع ـطــاء
األمم املتحدة فرصة للحل السياسي
وتـ ـشـ ـكـ ـي ــل سـ ـلـ ـط ــة ل ـك ـن ـه ــا م ــاط ـل ــت
وأعـ ـط ــت ال ـ ـعـ ــدوان ف ــرص ــا ل ـي ـمــارس
القتل والتدمير .وتــابــع الشامي في

حديث إلى «األخبار» (علي جاحز)،
ّ ٍ
أن ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي مــرح ـلــة
ـاع اقـتـصــاديــة صعبة
دقـيـقــة ُوأوض ـ ـ ْ
«يـعــد َمــغـ َـرمــا وليس مغنمًا»،
كـهــذه،
وه ــو تــرتـيــب للصف الــداخـلــي فقط.
وعن اعتراف الخارج بهذه الحكومة،
قــال الشامي« :ال نعول على اعتراف
الخارج ،بل فقط من وقف مع الشعب
ال ـي ـم ـنــي م ــن األط ـ ـ ــراف ال ـخ ــارج ـي ــة»،
مـضـيـفــا أن تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة قبل
مـ ــوعـ ــد ان ـ ـطـ ــاق املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات ي ـعـ ِّـبــر
ع ــن عـ ــدم ث ـق ــة ف ــي ن ـجــاح ـهــا بـسـبــب
التجارب السابقة« ،فاملجتمع الدولي
لـ ـي ــس ج ـ ـ ـ ـ ــادًا» .وعـ ـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات

هاجمت «أنصار
الله» طهران على خلفية
تصريحات باقري
إيرانية حــول امللف اليمني اتسمت
بـنـبــر ٍة تـصـعـيــديــة ،حــن ق ــال رئيس
هـ ـيـ ـئ ــة أركـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،م ـح ـمــد ح ـس ــن ب ــاق ــري،

إن إي ــران قــد تـسـعــى إلن ـشــاء قــواعــد
ّ
لكن الـ ّ
ـرد اليمني
بحرية في اليمن.
أتى سريعًا على تصريحات باقري،
وب ــأس ـل ــوب ه ــو األول ف ــي م ـس ـتــواه
لـلـحــركــة الـيـمـنـيــة ت ـجــاه ط ـه ــران ،إذ
ق ــال صــالــح ال ـص ـمــاد إن «الـيـمـنـيــن
سيواجهون بعنفوان كل من يحاول
انتهاك سيادة اليمن تحت شعارات
الــدفــاع عـنــه» .وأض ــاف الـصـمــاد في
ـث إل ــى وكــالــة األن ـب ــاء اليمنية
حــديـ ٍ
ال ــرس ـم ـي ــة «سـ ـ ـب ـ ــأ» ،أن «ال ـي ـم ـن ـيــن
سيدفنون كل من انتهك سيادتهم،
ً
ً
مهما كانت املبررات عاجال أو آجال
وسيأتي اليوم الذي تتحرر فيه كل
ذرة من جغرافيا اليمن من آل سعود
وحلفائهم وأربابهم األميركيني».
وقــال الصماد إنــه «ال منة ألي طرف
ع ـل ــى ال ـش ـع ــب ال ـي ـم ـن ــي ،فــال ـصــديــق
خذلنا قبل العدو واستغل قضيتنا
ملـصــالـحــه ال ـخــاصــة قـبــل أن يتحرك
ب ــإن ـس ــان ـي ـت ــه» .واخ ـت ـت ــم ت ـصــري ـحــه،
ً
ق ـ ــائ ـ ــا« :مـ ـهـ ـم ــا كـ ـ ــان حـ ـج ــم ال ـت ــآم ــر
والعدوان ،فإن ذلك ال يعني أن تراب
الـيـمــن ومـيــاهــه اإلقـلـيـمـيــة أصبحت
مـسـتـبــاحــة مل ــن ه ــب ودب لـيـتـبــاهــى
أي ط ــرف صــديــق أو ع ــدو ،متواطئ
أو مـحــايــد ،ق ــوي أو ضـعـيــف» .على
ال ـص ـع ـيــد ن ـف ـســه ،اس ـت ـن ـكــر ال ـق ـيــادي
ف ـ ــي جـ ـم ــاع ــة أن ـ ـص ـ ــار ال ـ ـلـ ــه و ّع ـض ــو
الـ ــوفـ ــد امل ـ ـف ـ ــاوض ،مـ ـه ــدي املـ ــشـ ــاط،
ال ـت ـصــري ـحــات ال ـت ــي أطـلـقـهــا ر ّئـيــس
هيئة األركان اإليراني .وقال املشاط،
ع ـب ــر م ــوق ــع «ف ــايـ ـسـ ـب ــوك» ،إن عـلــى
امل ـســؤول اإلي ــران ــي ،أن «يـعـيــد ق ــراءة
تاريخ اليمن» .وأكــد املشاط «أنــه لو
عــرف بــاقــري أن اليمن عبر التاريخ
مقبرة الـغــزاة مــا نبس ببنت شفة».
ميدانيًا ،شهدت الجبهات الحدودية
ت ـص ـع ـي ـدًا فـ ــي الـ ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن،
حـيــث اسـتـهــدفــت ال ـقــوات اليمنية بـ
 12صاروخًا مقر لشركة «بن الدن»،
للمقاوالت في منطقة نجران.
(األخبار)

العراق

ّ
الصدر يدخل خط شرعية «الحشد»:
ورقة «اصالحية» من  3بنود
لــم يـكــد «الـحـشــد الـشـعـبــي» ُيـنـهــي 48
س ــاع ــة ف ــي إط ـ ــاره الــرس ـمــي ال ـجــديــد،
بعد إقــرار قانونه في مجلس النواب
العراقي عقب مفاوضات «مارثوانية»
ان ـت ـهــت ب ـح ـضــور رئ ـي ــس «ال ـت ـحــالــف
ال ــوطـ ـن ــي» عـ ـم ــار ال ـح ـك ـيــم شـخـصـيــا
ملبنى البرملان لضمان تمرير القانون،
ّ
حــتــى أعـلــن زعـيــم «ال ـت ـيــار ال ـصــدري»
مـقـتــدى ال ـص ــدر ،ورق ــة إصــاحـيــة في
ّ
تضمنت
ما يخص قانون «الحشد»،
ثالثة بنود وحوت أكثر من  30فقرة.
وبعث الصدر ثالثة من كبار مساعديه
إلى بغداد لتسليم الورقة الى رؤساء
الجمهورية فؤاد معصوم والحكومة
ح ـ ـيـ ــدر ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي والـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان سـلـيــم
الجبوري ،و«هيئة الحشد الشعبي»
ف ــال ــح ال ـف ـي ــاض .وك ـ ــان م ـع ـصــوم أول
شـخــص ال ـت ـقــاه ال ــوف ــد ،إال أن الـبـيــان
الــرئــاســي ال ــذي ص ــدر عـقــب الـلـقــاء لم
يـتـطــرق إل ــى ال ــورق ــة ،مكتفيًا بــالـقــول
ّ
إن «معصوم تسلم رسالة من الصدر
بشأن املستجدات السياسية».
ورغم مرور يومني على الزيارة وطرح
الورقة ،لم تعلن أي جهة موقفًا رسميًا
بـشــأنـهــا ،إال أن أن ـب ــاء أفـ ــادت بتبني
«تحالف القوى العراقية» (املحسوب
عـ ـل ــى الـ ـ ـق ـ ــوى امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ل ـ ــ«قـ ــانـ ــون
الـ ـحـ ـش ــد» ،ويـ ــرأسـ ــه رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـنـ ــواب ال ـس ــاب ــق أس ــام ــة الـنـجـيـفــي)

وت ـ ــأي ـ ـي ـ ــده لـ ـ ـه ـ ــا .ل ـ ـكـ ــن م ـ ـ ـصـ ـ ــدرًا فــي
«الـتـحــالــف» نفى ل ــ«األخ ـبــار» ،وجــود
ٍّ
تـ ــن رس ـم ــي «إلصـ ــاحـ ــات الـ ـص ــدر»،
وحتى «هيئة الحشد» ،الجهة األولى
امل ـع ـن ـي ــة ب ـ ـهـ ــا ،لـ ــم تـ ـ ــرد ب ــال ـس ـل ــب أو
االيجاب على املبادرة.
ورأت مـصــادر «الحشد» فــي حديثها
إلــى «األخ ـب ــار» ،أن «الـحـشــد الشعبي
اك ـت ـس ــب ش ــرع ـي ــة ك ــام ـل ــة ب ـع ــد إق ـ ــرار
قــانــونــه ف ــي ال ـب ــرمل ــان ،وبــال ـتــالــي فــإن
مـقـتــرحــات ال ـصــدر ال يمكن أن تكون
جــزءًا من القانون املـشـ ّـرع إال في حال
تقديم تعديل على القانون للبرملان،
والتصويت عليه».
ّ
ومن املتوقع أن ُيعلن مجلس الــوزراء
فـ ـ ــي جـ ـلـ ـسـ ـت ــه األس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــة الـ ـ ـي ـ ــوم،
مـبــاركـتــه ل ـص ــدور ق ــان ــون «ال ـح ـشــد»،

تسعى الخطوة إلى
«تطمين الشركاء وإزالة
الهواجس التي أثيرت»

والـ ـ ـش ـ ــروع ف ـ ــي إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـن ـف ـي ــذه،
وإص ــدار جملة ق ــرارات وأوام ــر بشأن
تـنـظـيــم ع ـم ـلــه خـ ــال ال ـف ـت ــرة املـقـبـلــة،
بـعــدمــا ُرب ــط التشكيل بــالـقــائــد الـعــام
للقوات املسلحة حيدر العبادي ،وفق
املصادر.
وفي السياق ،كشف مصدر في «كتلة
األح ــرار» ال ــذراع السياسية لـ«التيار
الـ ـ ـص ـ ــدري» ،ع ــن ت ـض ـمــن م ـق ـتــرحــات
ال ـصــدر ضـمــن ق ــرار أو مـلـحــق قــانــون
ي ـص ــدر م ــن ال ـح ـك ــوم ــةُ ،
ويـ ــرسـ ــل إل ــى
مجلس ال ــوزراء ،الفتًا إلــى أن «الغاية
مـ ـ ــن خـ ـ ـط ـ ــوة ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر هـ ـ ـ ــذه ت ـط ـمــن
الشركاء ،وإزالة الهواجس التي أثيرت
بعد إقرار القانون».
وتتكون ورقة الصدر من ثالثة محاور
تـتـنــاول ش ــروط االلـتـحــاق وتـضــم 14
ّ
فـقــرة ،ركــز فيها الـصــدر على ضــرورة
«ال ـت ــوج ـه ــات ال ــوط ـن ـي ــة» لـلـمـنـتـســب،
على أن يكون ذا سيرة حسنة .كذلك،
قـ ّـدم الصدر رؤيته لشروط ًالتشكيل،
وتكونت من  11فقرة إضافة إلى آلية
ّ
وتكونت
التحويل وااللتحاق والدمج،
أيضًا من  11فقرة.
وتـنـضــوي «ســرايــا ال ـســام» ،الجناح
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري لـ ـ ــ«الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ال ـ ـ ـصـ ـ ــدري»
ّ
(ت ـش ــك ـل ــت فـ ــي حـ ــزيـ ــران  2014عـقــب
س ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوط امل ـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ــل) ف ـ ـ ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف
«الـحـشــد» .إال أن هــذا األم ــر ال يعكس

ّ
ودًا بني الصدر و«الحشد» ،فالعالقة
بني الطرفني «ليست على ما يرام» ،إذ
هاجم الصدر في بيانات ّ
عدة فصائل
وحركات في «الحشد» ،واصفًا إياها
بـ«امليليشيات الوقحة».
«الحشد» صداه
ميدانيًا ،القى قانون
ً
في أروقة «العمليات» ،منبئة بوجود
مـتـغـ ّـيــرات فــي خطط معركة املــوصــل،
وق ـ ــد ت ـج ـعــل م ـن ــه قـ ـ ـ ّـوة أس ــاس ـي ــة فــي
ّ
جميع العمليات .وقد أكــد النائب في
«تحالف القوى» عن محافظة نينوى
أحمد الـجـبــوري ،وجــود اتفاقات بني
الـ ـعـ ـب ــادي وق ـ ـيـ ــادات م ـي ــدان ـي ــة ب ـشــأن
دخول «الحشد» واملشاركة في اقتحام
املوصل.
وقال الجبوري لـ«األخبار» إن «الحشد
س ـ ـي ـ ـشـ ــارك ف ـ ــي الـ ـتـ ـط ــوي ــق املـ ـب ــاش ــر
ملــدي ـنــة امل ــوص ــل م ــن امل ـح ــور ال ـغــربــي،
كما سيشارك فــي اقتحام املدينة من
مـحــوريــن هما الجنوبي ،والجنوبي
ّ
ال ـش ــرق ــي» ،م ــؤك ـدًا «وج ـ ــود مــواف ـقــات
على ّ دخول الحشد إلى تلعفر».
وح ــق ــق «ال ـح ـش ــد» أم ـ ــس ،ت ـقــدمــا هو
األكبر منذ حوالى أسبوع في قاطعه
ّ
الغربي ،حيث تمكن من تحرير أربع
قـ ــرى ج ـن ــوب ــي ت ـل ـع ـفــر .أمـ ــا ف ــي بـقـيــة
املـ ـ ـح ـ ــاور ،ف ـق ــد أعـ ـل ــن ق ــائ ــد عـمـلـيــات
«ق ــادم ــون يــا نـيـنــوى» ،الـفــريــق الــركــن
ع ـب ــد األمـ ـي ــر ي ــارالـ ـل ــه ،ت ـح ــري ــر سـهــل

نينوى بالكامل في تقدم ميداني بارز
للقوات العراقية منذ أسابيع .ويتكون
سهل نينوى من ثالث مناطق رئيسية
هي الحمدانية ،والشيخان ،وتلكيف،
وي ـع ــد امل ــوط ــن ال ـتــاري ـخــي ملسيحيي
العراق ،باإلضافة إلى حضور العرب،
وال ـش ـبــك ،واإلي ــزي ــدي ــن .أم ــا «ال ـق ــوات
املشتركة» و«جهاز مكافحة اإلرهاب»،
ّ
فقد تمكنا من تحرير أحياء املصارف،
وال ـق ــاهــرة ،والـكـصــر شــرقــي املــوصــل،
حيث رفعا العلم العراقي فوقها.

أعلنت قيادة
عمليات
«قادمون
يا نينوى»
استعادة
سهل نينوى
بالكامل
(أ ف ب)
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مؤتمرها السابع ،وهو الثاني لها الذي ُيعقد داخل فلسطين،
فلسطين تبدأ «فتح»،
ُّ
بعدما افتتحت هذه «السنة الحسنة» في زمن محمود عباس .تحضر «الجهاد
اإلسالمي» و«القيادة العامة» و«حماس» افتتاح المؤتمر بصورة رمزية ،فيما
ّ
التصور
تعاني غزة هاجس دولة لـ«داعش» تؤسس لها حالة الفقر والحصار ،وفق
ّ
الحالي
القطري

تسريبات «مؤتمر فتح» زوبعة في فنجان

الدوحة خائفة من
«داعشستان غزة»!
عبد الرحمن نصار
ل ــم تـفـلــح «حـ ــرب ال ـت ـســري ـبــات» ،وهــي
األسـ ـل ــوب امل ـخ ــاب ــرات ــي امل ـع ـت ـمــد لــدى
القيادات الفلسطينية ،في منع قوافل
املــؤتـمــر الـســابــع لحركة «فـتــح» ـ ـ أكثر
ّ
املضي
من ألف وأربعمئة مشارك ـ من

للمشاركة في املؤتمر ،املنعقدة اليوم
جـلـسـتــه االف ـت ـت ــاح ـي ــة ،ت ـحــت «ال ــراي ــة
الـشــرعـ ّـيــة» لـلـحــركــة .فــا ع ــزام األحـمــد
«طـ ـ ـ ــار» ب ـع ــد ال ـت ـس ـج ـي ــل املـ ـ ـس ـ ـ َّـرب لــه
وحديثه عن «عيوب أبو مازن» (رئيس
ّ
تصدرت
السلطة محمود عباس) ،بل
تـ ـص ــريـ ـح ــات ــه ع ـ ــن ض ـ ـ ـ ـ ــرورة «إن ـ ـهـ ــاء

زيارة روسية ...مصادفة؟
تأتي زيارة السفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية ،ألكسندر روداكوف ،والوفد املرافق له ،لقطاع
غزة ،أمس ،عبر معبر «بيت حانون ـ إيريز» (شمال القطاع) ،في سياق متصل باألحداث الدائرة،
لكن من دون وضوح التفاصيل ،خاصة في ظل التعتيم على طبيعة الزيارة والشخصيات التي
التقاها الرجل ،مع إشارة وحيدة إلى لقائه الجالية الروسية في غزة.
لكن مصادر سياسية عدة تقاطعت حول اإلشارة إلى «جهود روسية وأخرى تركية وقطرية
سابقًا» في ملف «األسرى واملفقودين من الجنود اإلسرائيليني لدى املقاومة في غزة» ،خاصة أنه
ليس للروس مشاريع إعمار كبيرة في القطاع.
ُويفهم مدى «غالوة الدم اإلسرائيلي» على املستوى اإلقليمي والدولي ،وأهمية العالقة بإسرائيل
كما ظهر من «الكرنفال» اإلطفائي قبل أيامّ ،
لكن املقاومة تعي تمامًا أن هذا الدور اإلقليمي والدولي
لم يقدم لغزة أي استحقاق يذكر طوال العامني املاضيني .واألرقام الواردة حديثًا ،وفق «اللجنة
الشعبية ملواجهة الحصار» ،تظهر أن نحو مليون ونصف مليون في القطاع يعيشون على
املساعدات اإلغاثية ،في ظل أن ٪80 من سكانه تحت خط الفقر ،منهم مليون يتلقون مساعدات
من «األونروا» ،ونصف مليون من مؤسسات إغاثية مختلفة.

االنـ ـقـ ـس ــام وعـ ـق ــد امل ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي»
عـنــاويــن األخ ـبــار املحلية ،وال دحــان
ّ
انفك عنه مناصروه بعد الشائعة عن
ّ
دور له في قتل ياسر عرفات بالسم مع
وع ــد «عـ ّـبــاســي» بكشف الـقــاتــل خــال
املؤتمر ،كذلك لم ينل منه التسريب عن
صفقة أسلحة بقيمة  500مليون يورو
ي ـب ــدو أن الـلـيـبـيــن ب ــات ــوا يـطــالـبــونــه
بـهــا .وإذا صـ ّـح الـخـبــر ،فــإنــه لــن يكون
سوى غيض من فيض ضمن «األعمال
الحرة» للرجل.
يسير محمود عباس بثبات أكثر ،رغم
كل االنتقادات الشعبية التي باتت ال
تـقــدم وال تــؤخــر ،بــل ص ــار للخارجية
الفلسطينية صــوت ع ــال ي ـ ّ
ـرد ويــدافــع
ٍ
عــن خ ـطــوة الـسـلـطــة فــي امل ـشــاركــة في
«إط ـف ــاء ال ـحــرائــق ف ــي إس ــرائ ـي ــل» ،ألن
ذلك «منسجم مع مبادئها وقوانينها
والتزاماتها اإلنسانية» ،رغــم أن هذه
املـشــاركــة ـ ـ فــي الــواقــع العملي لحجم
الحرائق وقــدرات السلطة ـ هي رمزية
ً
وليست صادرة عن كيان مقتدر ،فضال
عن أن يكون دولة ،ما يعني أن العقلية
ّ
مصرة على التمسك
األوسلوية ال تزال
بتذللها لإلسرائيلي كقاعدة للبقاء.
ه ــي امل ـن ـظــومــة ن ـف ـس ـهــا ،ال ـت ــي أن ـقــذت
األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ال ـتــاب ـعــة ل ـه ــا ،يــوم
أمــس ،أربعة جنود إسرائيليني قالوا
إنـهــم دخـلــوا مدينة طــولـكــرم ،شمالي
ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة ،م ــن ط ــري ــق ال ـخ ـطــأ،

من مشاركة في فعالية حداد على فيديل كاسترو في غزة (آي بي ايه)

بلباس مدني .وبعدما تعرض الجنود
الــذيــن أنـهــوا خدمة االحتياط للرشق
بــالـحـجــارة ،تــدخــل األم ــن الفلسطيني
ف ــي مـشـهــد ســوريــالــي يـتـكــرر شهريًا
إلن ـقــاذهــم وإرجــاع ـهــم مــن حـيــث أت ــوا،
وال يعلم أحد هل سيكون هذا الجندي
املـ ــرجـ ــع أحـ ـ ــد الـ ــذيـ ــن ي ـق ـت ـل ــون أب ـن ــاء
الشعب الفلسطيني بعد ذلك!
إذن ،سيمضي املؤتمر املعقود لحركة

ت ـح ــرر وط ـن ــي وث ـ ــوري لـخـمـســة أي ــام
ت ـح ــت أع ـ ــن االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
الــذي يسمح للمرة الثانية بعقد هذا
املؤتمر داخل فلسطني ،ويسمح أيضًا
لـشـخـصـيــات م ــن خ ــارج الـضـفــة (غ ــزة
واألردن وغيرهما) بالسفر إلى رام الله
لـلـحـضــور ولـلـمـشــاركــة .كــذلــك تـشــارك
«حركة الجهاد اإلسالمي» و«حماس»،
و«الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة»

تقرير

تحذير إسرائيلي من إضعاف «داعش» ...وتفاؤل اتجاه
بينما تخشى إسرائيل أفول «داعش» والتنظيمات المناط بها إضعاف
«محور إي ــران» ،تتفاءل جهات القرار فيها بالعالقة مع السعودية
واإلمــارات ودول عربية أخرى ،مقابل تفاؤل حذر بالعالقة مع تركيا،
الفلسطيني الداخلي ،االنتفاضة الشعبية ومرحلة ما بعد
لكن الملف
ّ
محمود عباس ،تظل حاضرة بقوة في االعتبارين األمني والسياسي
التقدير أن
عمليات
الفلسطينيين
تقلصت بسبب
«الثمن الباهظ
الذي دفعه
الجمهور
الفلسطيني»
(أ ف ب)

يحيى دبوق
 ،2017ع ـ ـ ـ ــام م ـ ـل ـ ــيء بـ ــال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات
وب ــ«امل ـخــاوف األمـنـيــة» ،إال مــا يتعلق
بـفــرصــة ال ـعــاقــات الـجـيــدة مــع ال ــدول
«السنية» في املنطقة ،وخاصة اململكة
السعودية واإلمارات العربية املتحدة.
هذا هو التوصيف الذي أطلقه رئيس
«ش ـع ـب ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـع ـس ـكــريــة»
فـ ــي ال ـج ـي ــش االس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،هــرت ـســي
هليفي ،على الـعــام املقبل ،الــذي حذر
من أنه سيشهد تراجع مكانة وسطوة
تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،األم ــر
الــذي ال يصب فــي مصلحة إسرائيل،
وم ــن شــأنــه أن يـعــزز مـكــانــة وحـضــور
إيران وحزب الله في مواجهة «الدولة
العبرية».
وردت م ــواق ــف ه ـل ـي ـفــي ض ـم ــن كـلـمــة

ألقاها في جلسة مغلقة في جامعة تل
أبيب ،تحدث فيها عن فرص وتهديدات
ال ـعــام امل ـق ـبــل ،وت ـقــديــر االس ـت ـخ ـبــارات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة حــول ـهــا .وحـ ــول املــوقــف
م ــن «داعـ ـ ــش» وال ـج ـم ــاع ــات الـشـبـيـهــة
ب ـ ـ ــه ،ح ـ ـ ــذر م ـ ــن ق ـ ـ ــرب ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ال ـ ـ ــدور
الوظيفي لهذه الجماعات في إشغال
وإض ـعــاف أع ــداء إســرائ ـيــل ،الفـتــا إلــى
أن التنظيم «ضعف ودولته تتقلص»،
األم ــر ال ــذي مــن شــأنــه أن يـعــزز موقف
إي ــران والـحــزب فــي ســوريــا مــع سمات
تفوق فــي املنطقة ،و»ه ــذا ليس جيدا
إلسرائيل».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :ن ـ ـعـ ــم ،ح ـ ــزب الـ ـل ــه ي ــواج ــه
ويتكبد خسائر فــي ســوريــا ،ويعاني
ضائقة مالية ،لكنه بشكل مــواز لذلك
ي ـب ـنــي ق ـ ــوة أمـ ـ ــام إس ــرائـ ـي ــل ،وي ـع ـمــل
عـلــى املـحــافـظــة عـلــى جــاهــزيــة قتالية
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العالم
ب ـي ـن ـمــا ي ـس ـي ــر امل ـش ـه ــد الـفـلـسـطـيـنــي
ال ـس ـيــاســي الــرس ـمــي ب ـه ــذه الـطــريـقــة،
ت ـت ــواص ــل ح ــال ــة الـ ـش ـ ّـد والـ ـج ــذب بــن
اإلقليم والداخل في قطاع غــزة .تكفي
مـطــالـعــة ســري ـعــة ل ـت ـصــري ـحــات وزي ــر
الـخــارجـيــة ال ـق ـطــري ،محمد آل ثــانــي،
قـبــل يــومــن ،عــن تـخـ ّـيــل ب ــاده ملصير
القطاع بسبب «االقتتال الفلسطيني
والحصار اإلسرائيلي املـفــروض منذ
ُ
سـ ـن ــوات» ،خــلــص ب ــه إل ــى أن ــه «يمكن
أن ّ
يحول قطاع غــزة الفقير إلــى نقطة
ان ـ ـطـ ــاق س ـه ـل ــة ملـ ــن يـ ـت ــم ت ـج ـن ـيــدهــم
لـحـســاب تنظيم ال ــدول ــة اإلســام ـيــة»،
وفـ ـ ــيّ ع ـ ـبـ ــارة أخـ ـ ـ ــرى «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» .إذًا،
ي ـ ـحـ ــذر الـ ــرجـ ــل مـ ــن أن ت ـح ــوي ــل غ ــزة
إل ــى «س ـجــن م ـف ـت ــوح» ،م ــع م ــا يعنيه
ه ــذا الـتــوصـيــف مــن دالالت ،سيجعل
الغزيني «إذا تركناهم كما هم ...يمكن
عناصر داع ــش تجنيدهم بسهولة»،
بــل «يمكنهم بــدء العمليات مــن هناك
ب ـس ـهــولــة ،وي ـم ـكــن أن ت ـت ـحــول (غ ــزة)
أي ـض ــا إلـ ــى م ـن ـصــة انـ ـط ــاق لـلـتـشــدد

للمرة األولى
ستشارك «الجهاد»
و«حماس» و «القيادة
العامة» في المؤتمر

ب ـ ـصـ ــورة الف ـ ـتـ ــة ،ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ,فــي
الجلسة االفتتاحية للمؤتمر (اليوم)
بعدما ُوجـهــت الــدعــوة إليهما ،وذلــك
«ح ـ ــرص ـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــاقـ ــات األخـ ــويـ ــة
والوطنية بني الحركتني» ،وفــق بيان
«الـجـهــاد» ،فيما قالت «حـمــاس» إنها
سـ ـتـ ـك ــون «م ـ ـشـ ــاركـ ــة ب ــروت ــوك ــولـ ـي ــة»
يمثلها وفد من الضفة لن ُيكشف عنه
إال بوصوله املؤتمر «ألسباب أمنية».

ولـ ــإرهـ ــاب… ل ــذا ن ـح ـتــاج إل ــى وضــع
نهاية لهذا األمر».
ّ
لـعــل فــي ظــاهــر كــام الــوزيــر القطري
مــا ال يمكن نـكــرانــه ،لـكــن فــي عرضه
األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب والـ ـنـ ـت ــائ ــج خـ ـل ــط ك ـب ـي ــر.
ه ــي ال ــرواي ــة اإلســرائـيـلـيــة ـ ـ الــدولـيــة
ّ
«التشدد»
نفسها ،التي تنظر إلى أن
هو نتيجة طبيعية لإلغالق وللفقر
ولـلـحــرمــان ،لـكــن أي ــن تـقــع غ ــزة ،وفــق
الـتـصـ ّـور الـقـطــري ،مــن هــذه الــروايــة؟
ّ
التشدد
وهــل املقاومة جــزء من حالة
الــذي يمكن تنفيسه باالنفتاح على
القطاع كــذلــك ،ومــن هنا ُيفهم تزايد
عدد الوفود األجنبية الزائرة ،مجددًا،
في الشهرين األخيرين؟
بجانب هذه األسئلة ،تحضر قضية
اك ـت ـشــاف مــؤتـ ِـمــريــن ب ــأم ــر «داعـ ــش»

ع ـل ــى ج ــان ـب ــن ـ ـ ـ داخـ ـ ــل الـتـنـظـيـمــات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وضـ ـم ــن م ـج ـمــوعــات
سلفية صـغـيــرة منفصلة ـ ـ فــي وقــت
م ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات،
لتصير بــدورهــا داللــة على «صحة»
هــذا التقدير الــذي طالعنا به محمد
آل ث ــان ــي ،وك ــذل ــك ال ـح ـم ـلــة األم ـن ـيــة
األخيرة التي نتج منها اعتقال أكثر
مــن مـئــة ك ــادر سـلـفــي بـعــد تـهــديــدات
صادرة عنهم ،رغم أن ذلك كله مؤشر
ً
خطير فعال على سيناريو يحوم منذ
ّ
س ـنــوات ب ـصــورة ع ــدة :مــواجـهــة بني
املـقــاومــة والـسـلـفـيــن! وهــي مواجهة
ً
ال نتمناها ،وت ـحــاول املـقــاومــة فعال
الحؤول دونها.
ّ
ل ـك ــن ،ل ــم ت ـع ــل ــق «ح ـ ـمـ ــاس» ب ـص ــورة
ّ
القطري،
رسمية على كــام املسؤول
للحظة ،الــذي أوكلت إلــى وزارتــه في
آخر لقاء بني محمود عباس وخالد
مشعل وإسماعيل هنية (قبل أقل من
شهر) ،مهمة تفعيل ملف املصالحة،
واشـتـكــى بعدها ق ــادة فلسطينيون
من أن الدوحة لم ّ
تحرك شيئًا ،تمامًا
كـمــا لــم يـعـ ّـلــق ٌّ
أي مــن الفلسطينيني
على تصريح الرئيس التركي ،رجب
طيب أردوغــان (قبل أقل من أسبوع)
للقناة اإلســرائـيـلـيــة الثانية عــن أنه
يمكن الـقــول إن الحصار ُرفــع فعليًا
ع ــن غـ ـ ــزة؛ ف ـه ــل هـ ــذا ال ـص ـم ــت إقـ ــرار
ُ
بما ُيـقــال ،أم أن ثمة شــروطــا تـقـ ّـدم ـ
إلــى إسرائيل أو مصر ـ ـ قبل خوض
القطريني واألت ــراك فــي دور التفاهم
مع «حماس» مجددًا؟
إلى ذلك ،يأتي إعالن وزارة الداخلية
في غزة ،أمس ،إلقاء األجهزة األمنية
القبض على املتهم في قتل املواطن
م ـث ـقــال ال ـس ــامل ــي ،خ ـط ــوة ف ــي امل ـســار
الـقــانــونــي الصحيح لـهــذه القضية،
مـ ـ ــع وعـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة بـ ــ«اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال
التحقيق واتخاذ املقتضى القانوني
بـ ـح ــق امل ـ ـت ـ ـهـ ــم»؛ وفـ ـ ــي ذلـ ـ ــك تــوك ـيــد
للمعلومات التي أوردتها «األخبار»
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـش ــأن ق ـب ــل ي ــوم ــن .ل ـكـ ّـن،
عـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،ي ـمــثــل
ه ــذا اإلجـ ــراء مـسـتــوى مــن ال ـ ّ
ـرد على
ّ
الـتـصــريـحــات الـقـطــريــة ال ـتــي تخيل
للمتابعني أن غزة ـ رغم ما فيها من
حــالــة سـلـفـ ّـيــة لـهــا عــوامـلـهــا الــذاتـيــة
األق ـ ــدم م ــن «داعـ ـ ــش» ـ ـ بــاتــت ســاحــة
مهزومة بسبب الفقر والحاجة إلى
متطلبات الحياة بحدودها الدنيا،
أو أن أجهزة األمــن ،ومعها املقاومة،
فقدت السيطرة.

«الدول السنية»
ف ــي مــواج ـه ـت ـهــا» .وحـ ــول امل ــوق ــف من
ســوريــا وال ـح ــرب فـيـهــا ،أش ــار هليفي
إل ــى أن الـتـقــديــر اإلســرائ ـي ـلــي ي ــرى أن
«الـحــرب لــن تنتهي قريبا» ،الفتا إلى
أن «ب ــاإلمـ ـك ــان ال ـت ــوص ــل إل ـ ــى ات ـف ــاق
حول سوريا في أوروبــا ،لكن تطبقيه
سيكون صعبا مع فرص مقلصة جدا
لنجاحه ...مع التشديد على أن تعاونا
روسيا أميركيا بإمكانه حل ذلك».
وربــط بني موقف موسكو من سوريا
والـ ـح ــرب ال ــدائ ــرة ف ـي ـهــا ،وال ـع ـقــوبــات
املفروضة عليها من الغرب ،مشيرا إلى
أن «ال ـحــرب فــي أوكــرانـيــا والعقوبات
على روسيا تلقي بظاللها على الحل
ووق ــف الـحــرب فــي ســوريــا ،وموسكو
مـعـنـيــة بــالـتــوصــل إل ــى تـفــاهـمــات مع
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وأوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ح ــول
وق ــف ال ـحــرب فــي ســوريــا مـقــابــل رفــع
العقوبات عنها».
كـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس «ش ـ ـع ـ ـبـ ــة
االستخبارات العسكرية» عن تفاؤل
خ ـ ـ ــاص ،م ـق ــاب ــل الـ ـتـ ـه ــدي ــدات ،وذلـ ــك
بــدفــع ال ـعــاقــات قــدمــا ب ــن إســرائـيــل
ودول عربية سنية ،مثل السعودية
واإلمارات ،قائال« :لدينا نحن والدول
الـسـنـيــة مـصــالــح مـشـتــركــة؛ م ــا ال ــذي
سيجري عمله مــع ذل ــك؟ هــذه مسألة
أخــرى ،لكنها فرصة كبيرة بالنسبة

إلسرائيل للسنوات املقبلة».
ّ
لكن تقدير االستخبارات اإلسرائيلية،
كـمــا عــرضــه هليفي ،ك ــان أق ــل تـفــاؤال
ل ـج ـهــة الـ ـع ــاق ــات واس ـت ـئ ـن ــاف ـه ــا مــع
تــركـيــا ،مـقــابــل ال ـت ـفــاؤل لـجـهــة ال ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة «الـ ـسـ ـنـ ـي ــة» ،ف ـق ــد ع ـ ّـب ــر عــن
تشاؤم خاص من املسار الذي تسلكه
تركيا« ،األمر الذي يمنع عن إسرائيل

روسيا تشترط تخفيف
العقوبات كي تخفض
مشاركتها في سوريا

إظهار حماسة خاصة حــول تسخني
الـ ـع ــاق ــات مـ ـعـ ـه ــا» ،م ـض ـي ـف ــا« :ب ـعــد
سنوات قليلة ،وربما خمس أو عشر
سـ ـن ــوات ،سـيـنـتـهــي م ـي ــراث مــؤســس
تــرك ـيــا ال ـح ــدي ـث ــة( ،م ـص ـط ـفــى ك ـمــال)
أتاتورك ،مع توجه نحو تطرف ديني
في تركيا».
ال ـت ـق ــدي ــر االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ل ـت ـه ــدي ــدات

وفـ ـ ــرص الـ ـع ــام امل ـق ـب ــل ،ش ـم ــل أي ـضــا
اس ـت ـع ــراض ــا لـلـخـشـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
مــن مـســألــة تـقــويــض الــوضــع األمـنــي
فــي الضفة املحتلة خــال  ،2017كما
تـتــوقـعــه االس ـت ـخ ـب ــارات الـعـسـكــريــة،
وتحديدا (في اليوم الذي يلي رئيس
ال ـس ـل ـط ــة ،م ـح ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس) .ووفـ ــق
هـلـيـفــي ،ق ــد تـشـهــد الـضـفــة تقويضا
أمنيا على خلفية صراعات القوى في
السلطة مــا بعد «مرحلة أبــو مــازن»،
ك ـمــا «س ـت ـك ــون ه ـن ــاك ج ـه ــات كـثـيــرة
تظهر اعتراضها لعباس بعد رحيله،
م ــع رغ ـبــة أي ـضــا ل ـحــركــة ح ـمــاس في
تحقيق إنجازات ،األمر الذي سيؤدي
إلى واقع شديد التحدي في الضفة».
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث ،كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،عـ ـ ــن الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
الفلسطينية ضد االحتالل ،التي قال
إنها تقلصت في األشهر األخيرة على
خـلـفـيــة «ال ـث ـمــن ال ـبــاهــظ الـ ــذي دفـعــه
الجمهور الفلسطيني في أعقابها»،
وكذلك بسبب السياسة اإلسرائيلية
الـ ـ ـت ـ ــي قـ ـ ـ ــال إنـ ـ ـه ـ ــا حـ ـ ــاربـ ـ ــت م ـن ـف ــذي
العمليات «مــع االمتناع عن اإلضــرار
الـجـمــاعــي بــالـسـكــان الفلسطينيني».
أمــا عن «عمليات الـحــرائــق» ،فأكد أن
إسرائيل ستجد طريقة ملعالجة هذه
العمليات« ،لكن في املقابل سيجري
اختراع أمور جديدة».
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كيوسك الصحافة
هل باستطاعة فيون الفوز على لوبان؟

يـجــب تـجــاهــل ع ـنــاويــن الـصـحــف ال ـتــي تـتـحــدث ع ــن الـتـ ّ
ـوجــه
«ال ـتــات ـشــري» لـفــرانـســوا فـيــون أو الـتــي تصفه بــالــرجــل الــذي
ّ
سيحول فرنسا إلى ّأمة ليبرالية مشرقة.
انتخب فيون ألول مرة في الجمعية الوطنية في عام  ،1981قبل
نيكوال ساركوزي وآالن جوبيه ،وشغل الكثير من املناصب السياسية
(ن ــائ ــب ،عـضــو مجلس ال ـش ـيــوخ ،وزي ــر ،ورئ ـيــس الـ ـ ــوزراء) ،وعـمــل في
كل منها بشكل جيد ومهني .ما ّ
يميز فيون أنه ليس خريج املدرسة
الوطنية لإلدارة ،وهي مدرسة التدريب األسطورية للنخبة الفرنسية.
(…) كــان مـنــدوب فرنسا لــدى الجمعية البرملانية للناتو واعـتـقــاده
بأنه يجب أن يكون بوتني جزءا من الحلول في الشرق األوسط يعكس
«التعاطف مع روسيا» املوجود حاليًا في النخبة الحاكمة الفرنسية،
وكذلك توجه برلني في السنوات املاضية للتخلص من «الفوبيا» من
بــوتــن املـنـتـشــرة فــي املـجـتـمــع الـغــربــي.
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا ،ي ـس ـع ــى إل ـ ـ ــى إصـ ــاحـ ــات
قانونية أهمها رفــع السقف القانوني
لساعات العمل األسبوعية من  35ساعة
إل ــى  39ف ــي ال ـتــوظ ـيــف ال ـع ـمــومــي و48
ساعة في القطاع الخاص.
ليس هناك شك في أنه قادر على الفوز
على مارين لوبان ...وحينها ،ستتنفس
أوروبــا الصعداء .فلوبان تحاول تقديم نفسها على أنها «بريكست»
و«ترامب» فرنسا ،ولكن إذا كان هناك شيء واحد ال ينجح في السياسة
الفرنسية ،فهو تقديم األميركيني والبريطانيني كنموذج.
(دنيس ماكشان« ،ذي اندبندنت» البريطانية)

«البنتاغون» يبحث عن قراصنة ماهرين
ف ــي ح ــزي ــران  ،2015أع ـل ــن م ـك ـتــب «إدارة ش ـ ــؤون املــوظ ـفــن»
ّ
أن قــراص ـنــة ال ـك ـتــرون ـيــن س ــرق ــوا س ـجــات مــايــن املــوظـفــن
االتـحــاديــن ،فــي واح ــدة مــن أعنف الهجمات االلكترونية في
التاريخ .بعد ذلك ببضعة أسابيع ،أغلق مكتب «هيئة األركان
املشتركة» نظام البريد اإللكتروني غير السري ّ
لعدة أيام بعد اختراقه.
نـظـرًا لضخامة املشكلة ،طلبت وزارة الــدفــاع مــن عــدد مــن القراصنة
املحترفني املستعدين للتقيد بقواعد صارمة ،اختراق واكتشاف الثغر
في النظام االلكتروني غير السري للبنتاغون .وشارك حينها أكثر من
« 1,400هاكر» في حملة «اخترق البنتاغون» ،ورصدوا  138ثغرة ،ودفع
لهم البنتاغون  $ 75،000كمكافأة.
وبـعــد نـجــاح ه ــذه الـتـجــربــة ،أعـلـنــت وزارة الــدفــاع األس ـبــوع املــاضــي،
سياسة رسمية تسمح للقراصنة باختراق نظامها والعثور على نقاط
ضـعــف ،ومــن ثـ ّـم تقديم تقرير إلــى الـ ــوزارة .بــاإلضــافــة إلــى ذلــك ،بــدأت
ال ــوزارة حملة «اخـتــرق الجيش» ،وطلبت من القراصنة الذين وافقت
عليهم الحكومة ،البحث عن ثغر في مواقع توظيف الجيش.
(«ذي نيويورك تايمز» األميركية)
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الحكومة تستقيل ...والمعارضة تسيطر
على نصف «مجلس األمة»
ّقدم رئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك
الصباح ،أمس ،استقالة حكومته ،إلى
أمير البالد صباح األحمد الصباح ،في
خـطــوة إجــرائـيــة دسـتــوريــة بعد والدة
«مجلس األمة» الجديد .وجاء ذلك لدى
استقبال أمـيــر الـكــويــت بحضور ولـ ّـي
العهد ،نواف األحمد الصباح ،لرئيس
ال ــوزراء في «قصر بيان» في محافظة

حاز مرشحو «حركة
اإلخوان المسلمين»
أربعة مقاعد
حــولــي ،جـنــوبــي ال ـبــاد .وقــالــت وكــالــة
األن ـب ــاء الـكــويـتـيــة إن «رئ ـيــس الـ ــوزراء
رفع استقالة الحكومة خالل استقبال
أمير الـبــاد بــه بقصر بـيــان ،إال أنــه لم
ت ـع ـلــن ب ـعــد ق ـب ــول األمـ ـي ــر لــاسـتـقــالــة
الـ ـب ــروت ــوك ــولـ ـي ــة» .وي ـت ــوق ــع أن يـقـبــل
األمـ ـي ــر اس ـت ـقــالــة ال ـح ـكــومــة ويـكـلـفـهــا
ت ـس ـي ـي ــر األعـ ـ ـم ـ ــال إلـ ـ ــى حـ ــن تـشـكـيــل
ح ـكــومــة ج ــدي ــدة .وق ـ ــال ال ـص ـب ــاح فــي
كتاب االستقالة« :ملا كانت االنتخابات

نتائج اللوتو اللبناني
9 37 32 31 19 15 12
جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1461وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 12 :ـ ـ  15ـ ـ  19ـ ـ  31ـ ـ  32ـ ـ 37
الرقم اإلضافي9 :
¶ 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 أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة:
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
 57952890ل ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 19 :شبكة.
ـ ـ الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل شبكة3050152 :
ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 57952890ل .ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 966 :ل.ل.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 59993 :ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
 129992000ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 16249 :شبكة.
ـ ـ الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولة
للسحب املقبل 1475192338 :ل .ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولة
للسحب املقبل 65398003 :ل.ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1461
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح34701 :
¶ الجائزة األولى
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية 33135651 :ل .ل.
ـ ـ عدد األوراق الرابحة3 :
ـ ـ الجائزة اإلفــراديــة لكل ورقــة11045217 :
ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.4701 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم 701 :ل.ل.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.01 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 4000 :ل.ل.
امل ـ ـ ـبـ ـ ــالـ ـ ــغ امل ـ ـت ـ ــراك ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب امل ـ ـق ـ ـبـ ــل:
 25.000.000ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب "يومية" رقم 218
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة751 :
• يومية أربعة8965 :
• يومية خمسة46123 :

العامة للفصل التشريعي الـ  15ملجلس
األمة املوقر والتي أجريت بكل شفافية
ون ـ ــزاه ـ ــة ،أع ـل ـن ــت ن ـتــائ ـج ـهــا ال ـكــام ـلــة
الرسمية ،لذلك وطبقًا لحكم املادة ()57
مــن الــدسـتــور؛ فــإنــي أتـشــرف بــأن أرفــع
لـسـمــوكــم اسـتـقــالــة الـ ـ ـ ــوزارة» .وتـنــص
امل ــادة  57مــن الــدسـتــور الكويتي على
أن «يعاد تشكيل الحكومة عند بدء كل
فصل تشريعي ملجلس األمة».
وكــانــت الكويت قــد أنهت استحقاقها
الـبــرملــانــي ،حـيــث أجــريــت االنـتـخــابــات
النيابية السابعة ،منذ  ،2006فــي 26
ـس بــن
ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي ،وسـ ــط ت ـن ــاف ـ ٍ
 293مــرشـحــا ،منهم  14امـ ــرأة .وشهد
«مجلس األم ــة» الجديد تغييرًا كبيرًا
التمثيلية ،بنسبة بلغت
فــي مـقــاعــده
ّ
 ،%60ب ـ ـعـ ــودة م ـك ــث ـف ــةٍ ل ـل ـم ـع ــارض ــة،
وارتفاع نسبة الشباب ،وعودة تمثيل
املرأةّ .
وثبتت النتائج عشرين نائبًا في
مقاعدهم.
وح ـصــدت امل ـعــارضــة الـكــويـتـيــة قــرابــة
نصف مقاعد مجلس األمــة الخمسني
وفقًا للنتائج املعلنة ،وراوحت بني 21
و 26م ـق ـع ـدًا ،إذ ح ــاز مــرشـحــو "حــركــة

اإلخــوان املسلمني" على أربعة مقاعد،
وح ـق ــق ال ـش ـبــاب م ــن أص ـح ــاب ال ـطــرح
املـ ـع ــارض ن ـجــاحــا الف ـت ــا ع ـلــى حـســاب
ع ـ ــدد م ـ ــن امل ـ ـعـ ــارضـ ــن امل ـخ ـض ــرم ــن.
وخـ ــاضـ ــت املـ ـع ــارض ــة  -ب ـم ـكــونــات ـهــا
اإلس ــام ـي ــة والــوط ـن ـيــة وال ـل ـي ـبــرال ـيــة -
ال ـس ـبــاق االن ـت ـخــابــي ب ـعــد مقاطعتها
ل ــدورت ــي ك ــان ــون األول  ،2012وت ـمــوز
 2013احتجاجًا على تعديل الحكومة
الـنـظــام االنـتـخــابــي مــن طــرفـهــا .كــذلــك،
ّ
فقد تأكد فوز امرأة واحدة ،هي صفاء
الهاشم ،علمًا بأن املجلس السابق خال
من الوجود النسائي.
وأج ــري ــت االن ـت ـخ ــاب ــات األخـ ـي ــرة وفــق
قانون الصوت الواحد بخمس دوائر،
ّقدمت كل منها عشرة نــواب للمجلس
األمــة .ويسمح قانون الصوت الواحد
لـلـنــاخــب بـمـنــح صــوتــه ملــرشــح واح ــد
فـقــط ،بـعــد أن ك ــان يـسـمــح لــه الـقــانــون
السابق باختيار أربعة مرشحني .وقد
ح ـظــي ال ـت ـصــويــت بـمـنــافـســة حــامـيــة،
دون مقاطعة مــن كتلة بعينها ،وبلغ
التصويت في بعض الدوائر .%80
(األخبار)

بلغت نسبة التصويت في بعض الدوائر ( %80أ ف ب)
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أفقيا
ُ
 -1أمر فظيع – إسم كانت تعرف به تايوان سابقًا –  -2خالف نهاري – أحد أبناء
ّ
الحر كأنه
آدم في التوراة –  -3من املنبهات – ما ُيشاهد نصف النهار من اشتداد
ماء تنعكس فيه البيوت واألشجار –  -4يشاهدني – فـ ّـرق املــاء في كل اتجاه – -5
ذهــب وفـســد عقله – هيئة املــابــس – أحــد أسـمــاء مدينة دمـشــق –  -6ضــد يقني –
للنداء – عائلة ّ
رســام هولندي راحل –  -7بيت األسد – ذكر األفعى –  -8إسم قديم
ّ
ملدينة تاريخية تركية كبرى تفصل بني قارتي أوروبا وآسيا –  -9طائر الشؤم – من
الحيوانات – من الخضر –  -10كتاب ألفالطون يبحث فيه عن العدالة وعن أفضل
ّ
سياسي لحكم املجتمع
نظام
عموديًا

 -1جزيرة إيرانية طويلة في الخليج في منطقة بر فــارس –  -2مدينة تركية على
ّ
شرقي األناضول – للندبة –  -3فيلم سينمائي مصري عن قصة للصحافي
دجلة
اللبناني الــراحــل جــورج ابراهيم الـخــوري – يرجو –  -4حــرف جــر – يحصل على
الشيء مجزومة –  -5وكالة فضاء أوروبية أنشئت عام ّ 1975
مقرها باريس – أبو
البشرية –  -6سحاب رقيق يشبه الندى – أشتمه وألعنه –  -7جوهرة ثمينة – منزل
ودار –  -8يغطي جلد بعض الحيوانات – أحد أنجح سائقي سيارات فورموال واحد
ُ
في العالم –  -9إلتقاء وعيادة املرضى – ضد حفظ الدرس –  -10تسمية تطلق على
املقاتلني األكراد في العراق
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مشاهير 2449
1

حلول الشبكة السابقة

 -1ريال مدريد –  -2روبي –  -3مرسني – كربل – ُ -4جل – يلو – ّ
حك –  -5شمام – صربيا –
 -6نول – بيرث – ّ -7
أح – زاخو – او –  -8ملا – هر – فتل –  -9يالطا – بق –  -10سامي كالرك

3

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.

 -1رحم – شمالي –  -2رجم – حماس –  -3ارسالن – اال –  -4لوي – موز – طم –  -5مبني –
خر –  -7كوربو – بل – ّ -8
الهاي –  -6دي – لص – ّ
يفر – بي – فقأ –  -9بحيرات –  -10الكاثوليك

عموديًا

1
6

6

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثل أمـيــركــي ( )1981-1918ف ــاز بـجــائــزة أوس ـكــار ألفـضــل ممثل عــام
 1954وبجائزة إيمي عام ُ .1974يعتبر بنظر النقاد أحد نجوم األفالم
املشهورين واملحبوبني دائمًا
 = 6+1+2+3+5صحيفة سعودية ■  = 4+9+8+10عاملي ■  = 11+7ضمير
منفصل
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إعالنات
◄ وفيات ►
َ َ ُ َ
ُ
ُ
أنس َباؤهم
األمـ
آل ِ
ـن ،ع ِ
يدِ ،
ائلة الف ِق َ ِ
ِ
َ
ُ
ُ
َ
وأصدقاء َ
الصح ِف ِّي املرحوم َ
الس ِّي ِد:
ِ
ِ َر َ
ضوان ُم َح َّ
ني
م
األ
د
م
َ َ ُ ُ َ ُِ َ ٍ ُ ِ ِ ُ َ ُ
ـوم ــة ال ـ َـس ـ ِّـي ـ َـدة َدلل
و ِالـ ــدتـ ــه امل ــرح ـ
ُم َح َّمد َ
ني.
األم
الباقر
ِ
َ ٍُ ُ َ ِ ِ َ ُ َ ِ ٌ َ ٌّ ُ َ ٌ
إخوته السادة :ح ِاتم ،ع ِ ٌلي ،حسني،
َزاه ٌرَ ،راب ٌحَ ،ر ٌ َ َ
اصف.
اش َد وو ِ
َِ َ ُ ِ َ ِ
َ َيـ ْـتــقـ َّـبــلــون ال ـ َـع ــز َاء ِف ــي َد َار ِت ـ ِـه ـ ُـم ِفــي
ّ ُ
ُ
َ
ـاءَ ،حيث
شــقـ َـر َاء َحــتــى ظـ ْ َـهـ ِـر
األرب ـ َـع ـ ِ
ِ
ُ ُ َ ْ
َ
َ
ـات
ي
حيون ْ ِذكـ ٰـرى الث ِال ِث ِبـ ِـتــاو ِة َآيـ َ ٍ
َ
َ
ْ
َ
َ
ـس ع ــز ٍاء
ِم ــن ال ـ ِـذك ـ ِـر الــحـ ِـكـيـ ِـم ومـ
ـجـ ِـلـ َِ
َ
َ ْ
ُ ْ
ـاه ــر َ ِةِ ،ف َ َي
وحـ ــهِ ال ــط ـ َ ِ
حـ َـســيـ ِـنـ ٍّـي ع ــن ْ ُر ِ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُحـ َـسـيـ ِـنــيــةِ الــبــلــد ِة ،الــســاعــة الــثــالــثــة
ُ
ُ َ ُ َ َ
َ َ
ـاز َي ِفــي
َب ـع ــدُ ال ـ َـظ ـ َه ـ ِـرَْ .ت ـق ــب ـ ُـل ُال ـ َـت ــع ـ ِ
ـان ــي
وت يـ ـ ـ ـ ــوم َ الـ ــجـ ــمـ ــعـ ــةِ ال ــث ـ ِ
ب ـ ـ ـ ْيـ ـ ـ َـر ُ
ـانـ ــون األ َّول ،ف ــي الـ َ
ـج ـمـ ِـعـ َّـيــةِ
ِ
ِمـ ـ ْـن َكـ ـ َّ ِ َ َ ُِّ
َ َ
ـ
ـت
ـ
ل
ا
و
ص
ص
اإلسـ
ـوجـ َيــهِ
للت َخ ُ َ ِ
َِ
ـا ِمــيــةِ َ َ
الع ْل ِم ِّ
الدولةِ ،
رب ْأم ِن
الجناح ،ق
ي
ِ
مـ َـن الـ َـثــالـ َـثــةِ َحـ َّـتــى الـ َـســاد َســةِ َمـ َـسـ ً
ـاء.
ِ
ُ َ ُ َ ِ
ِ َ
الر َ
حمةَ ،ولك ُم ع ِظ ُ
يد َ
يم األجر.
ِللف ِق ِ

◄مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
SITLNA KEDIR NUR
م ـ ــن ع ـ ـنـ ــد مـ ـ ـخ ـ ــدومـ ـ ـه ـ ــا ،الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــاء م ـمــن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال عـلــى الــرقــم
01/895301
غادر العامل البنغالدشي
MOHAMMED NASIR
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئا اإلتصال على الرقم 01/895301

من آمن بي وإن مات فسيحيا
الحزب السوري القومي االجتماعي
زوجـ ـ ـ ــة الـ ـفـ ـقـ ـي ــد :ع ـ ـفـ ــاف ج ــرج ــس
مخلوف
ولداه :وليد يعقوب عكر وعائلته
سعيد يعقوب عكر
إبـ ـنـ ـت ــه :ديـ ــانـ ــا زوج ـ ـ ــة م ــاي ـك ــل لـيــم
وعائلتها
أشـقــاؤه :ميالد سعيد عكر زوجته
ليلى حمام وعائلته
نـ ــادر سـعـيــد ع ـكــر زوج ـت ــه سـمـيــرة
النكت وعائلته
ع ـ ـ ــارف س ـع ـي ــد ع ـك ــر زوج ـ ـتـ ــه لـيـنــا
حاوي وعائلته
شـقـيـقــاتــه :جـيـهــان أرم ـل ــة املــرحــوم
عصام نصر وعائلتها
ماريا
عفيفة
وع ـمــوم عــائــات عـكــر ـ ـ ـ ـ مـخـلــوف ـ ـ
ضاهر ـ ـ ليم ـ ـ حمام ـ ـ النكت ـ ـ حاوي
ـ ـ ـ ـ نـصــر ـ ـ ـ ـ مـبـيــض ـ ـ ـ ـ مــالــك ـ ـ ـ ـ نعمة
وج ـم ـي ــع ع ــائ ــات ك ـف ــرح ــزي ــر وم ــن
ينتسب إليهم فــي الــوطــن واملهجر
ينعون إليكم فقيدهم الغالي
الرفيق يعقوب سعيد عكر
تقبل التعازي نهار اليوم الثالثاء
فــي  29الـجــاري مــن الساعة الثالثة
ً
مساء في
بعد الظهر لغاية السابعة
قاعة كنيسة كفرحزير.
وتقبل التعازي نهار الجمعة الواقع
في  2كانون األول  2016من الساعة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة قـبــل الـظـهــر لغاية
ً
مساء في جمعية
الساعة السادسة
متخرجي الجامعة األميركية
الــرجــاء اسـتـبــدال األكــالـيــل بالتبرع
للكنيسة

إلعالناتكم في صفحة ّ
المبوب والوفيات

03/662991
ً
من أي منطقة في لبنان ،يوميًا من  7:30صباحًا لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا في خدمتكم للمتابعة وتحصيل الفاتورة
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تجري لجنة املزايدات العامة في الجامعة
اللبنانية اع ــادة اج ــراء م ــزاي ــدة عمومية
لتلزيم استثمار اسـتــراحــة ،لصالح كلية
اآلداب والعلوم االنسانية ـ ـ الفرع الثاني
على اس ــاس سعر يقدمه ال ـعــارض وذلــك
فـ ــي م ـب ـن ــى االدارة امل ــرك ــزي ــة ل ـل ـجــام ـعــة
اللبنانية املبنى الزجاجي مقابل املتحف،
ال ـي ــوم الـجـمـعــة ال ــواق ــع فـيــه 2016/12/9
الساعة  12.30الثانية عشرة والنصف.
لصالح الجامعة اللبنانية ـ ـ كلية اآلداب
والعلوم االنسانية ـ ـ الفرع الثاني
تقدم العروض لالشتراك في اعادة اجراء
امل ــزاي ــدة الـعـمــومـيــة وف ــق ن ـصــوص دفـتــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه لـ ــدى أم ـي ـنــة سـ ـ ّـر كلية
االداب والعلوم االنسانية ـ ـ الفرع الثاني
ّ
مكتب أمينة السر :ريتا كالس
العنوان :الفنار
يجب أن تسلم العروض وطلبات االشتراك
فــي اعـ ــادة اجـ ــراء امل ــزاي ــدة الـعـمــومـيــة الــى
قلم الــدائــرة االداري ــة املشتركة فــي رئاسة
ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة وذلـ ــك ق ـبــل الـســاعــة
ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا م ــن اخ ــر ي ــوم عمل
يسبق اليوم املحدد العادة اجراء املزايدة
وذلك اثناء الدوام الرسمي.
بيروت في  23تشرين الثاني 2016
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد أيوب
التكليف 2340
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس ـت ــدراج ع ــروض إلعـ ــداد دفــاتــر شــروط
النـ ـش ــاء م ـح ـطــات ت ـحــويــل رئ ـي ـس ـيــة 220
ك.ف .من ضمن املخطط التوجيهي العام
للنقل  2013ـ ـ .2025
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /60 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/12/30عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/11/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2354
إعالن تبليغ
ص ـ ــادر ع ــن ال ـق ــاض ــي امل ـن ـف ــرد امل ــدن ــي في
البترون
الناظر بالدعاوى العقارية
الرئيسة كارال رحال
الــى املــدعــى عليهم :ورثــة الـيــاس جرجس
ابي كرم
وورثة سليم جرجس ابي كرم
وورثة جرجس يعقوب الرويهب من كوبا
ومجهولي محل االقامة.
ي ـق ـت ـض ــي حـ ـض ــورك ــم الـ ـ ــى قـ ـل ــم مـحـكـمــة
ال ـب ـت ــرون املــدن ـيــة لـتـبـلــغ اوراق ال ــدع ــوى
رقــم  2014/93املـقــامــة ضــدكــم مــن املدعي
م ــارك خــالــد اب ــي ك ــرم ورن ــا سمير حمود

ب ـمــوضــوع ط ـلــب ح ــق مـ ــرور لـلـعـقــار رقــم
/542وجــه الحجر على العقارات رقم 536
و 538و 539و 540و 541والـجــواب عليها
ضمن املهلة القانونية واال تم بعد مرور
ش ـهــريــن ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ـ ــان تعيني
م ـم ـثــل خـ ــاص ع ـن ـكــم ي ـق ــوم م ـق ــام املـمـثــل
الـقــانــونــي ويبقى محتفظًا بـهــذه الصفة
فــي جـمـيــع اطـ ــوار املـحــاكـمــة وامـ ــام دائ ــرة
التنفيذ ريثما يتم تعيني املمثل القانوني.
رئيسة قلم محكمة البترون
وفاء ضاهر
إعالن
ص ـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن م ـح ـك ـم ــة زغ ـ ــرت ـ ــا الـ ـن ــاظ ــرة
باالحوال الشخصية
بامللف رقم 2016/209
ت ـق ــدم امل ـس ـتــدعــي :جـ ــورج ب ــول ــس ب ـشــارة
ب ــاس ـت ــدع ــاء ط ـلــب ب ـمــوج ـبــه ث ـب ــوت وف ــاة
وح ـصــر إرث املــرحــومــة جــوزفــن يوسف
بشارة عن أشقائها وهم أنطوان وبولس
وجرجس دون سواهم فمن لديه اعتراض
التقدم به الى قلم هذه املحكمة خالل مهلة
شهرين من تاريخ النشر.
رئيس القلم
جبور نمنوم
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب بشارة ميشال غنيمه ملوكله محمد
ق ــاس ــم ق ـش ـمــر شـ ـه ــادة ق ـي ــد ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار رقم  36نيحا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
ن ـح ــن ال ـق ــاض ــي الـ ـعـ ـق ــاري االضـ ــافـ ــي فــي
الجنوب
طلب مقدم من السيد علي ابراهيم نعمة
ي ـط ـلــب ف ـي ــه ت ـص ـح ـيــح ال ـخ ـط ــأ ال ـحــاصــل
على صحيفة العقار رقم  1801كفرحونة
بحيث ورد اس ــم الـسـيــدة مـحــاســن احمد
الريشوني خطأ والصحيح هو محاسن
حسني نعمه احمد الريشوني.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت كالر يوسف الشيخاني باالصاله
عــن نفسها سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضائع
ع ــن حـصـتـهــا بــال ـع ـقــار  1434مصيطبة
ومل ــورث ـه ــا ادوار ف ـيـلـيــب ع ـ ــازار س ـنــدات
تـ ـمـ ـلـ ـي ــك بـ ـ ـ ــدل عـ ـ ــن ض ـ ــائ ـ ــع عـ ـ ــن ح ـص ـتــه
بالعقارات  1434مصيطبة و 2423اشرفية
و 1753راس بيروت.
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أميني السجل العقاري املعاون
في بيروت
حسني خليل محمود الالذقي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلـبــت فـيـفـيــان فـيـلـيــب ع ـ ــازار بــاالصــالــه
ع ـ ــن ن ـف ـس ـه ــا ومل ــوكـ ـلـ ـه ــا روب ـ ـي ـ ــر فـيـلـيــب
ع ــازار سـنــدات تمليك بــدل عــن ضائع عن
حـصـصـهــم ب ــال ـع ـق ــارات  1434مصيطبة

و 2423اشرفيه و 1753راس بيروت.
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أميني السجل العقاري املعاون
في بيروت
حسني خليل محمود الالذقي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـل ـبــت ث ـن ـيــة م ـح ـم ــود ص ــال ــح بـصـفـتـهــا
القيمة على القاصر حسن كميل شومان
س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ض ــائ ــع الـ ـعـ ـق ــار 460
الخرايب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت زيـنــا ايـلــي تــومــا ش ـهــادة قـيــد بــدل
ضائع العقار  66الرمانة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب ســامــر عــدنــان مـعـتــوق سـنــد تمليك
ب ــدل ضــائــع لـلـقـســم  10م ــن ال ـع ـقــار 1674
حارة صيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
تدعو شركة جيوفلنت ش.م.ل .الى حضور
اجـتـمــاع مـشــاركــة للعامة لــوضــع مخطط
لصيانة وتطوير معمل تسبيخ النفايات
العضوية فــي الـكــورال الــواقــع فــي منطقة
بيروت (بــرج حـمــود) .وذلــك يــوم الثالثاء
 2016/12/6الـســاعــة  11صباحًا فــي دار
بلدية بيروت.
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب ريـمــون فــريــد الشامي بالوكاله عن
اح ــد ورث ــة جـلـيــل قـيـصــر يــونــس سـنــدات
بــدل ضائع للعقارات  723و 2180و2181
و 2182و 2183قنات.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب محمد خليل ملحم الحد ورثة ملحم
حـ ـم ــاده سـ ـن ــدات بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــارات
 316داعــل و 566و 778و 792و 794و799
بشتودار عورا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب ب ـســام ب ــدوي شــاهــن بــالــوكــالــه عن
جـ ــوزيـ ــف الـ ـع ــريـ ـج ــي وعـ ـ ــن بـ ـن ــك ال ـب ـحــر
املتوسط سند وشهادة تأمني بدل ضائع
للعقار  18/2589مجدليا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
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سانشيز يزداد لمعانًا في لندن
يقدم النجم التشيلياني أليكسيس سانشيز
مستوى مميزًا هذاالموسم مع أرسنال كان
ّ
آخر تجلياته تسجيله هدفين في المباراة
األخـيــرة أمــام بورنموث .عوامل عديدة
أس ـه ـمــت ف ــي ه ــذه الـ ـص ــورة الـمـشــرقــة
لسانشيز حاليًا في مالعب اإلنكليز
حسن زين الدين
ي ـبــدو واض ـح ــا ه ــذا امل ــوس ــم الـتـطــور
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــده م ـ ـس ـ ـت ـ ــوى الـ ـنـ ـج ــم
الـتـشـيـلـيــانــي أل ـي ـك ـس ـيــس ســانـشـيــز
فــي صفوف أرسـنــال اإلنكليزي منذ
مجيئه إليه من برشلونة اإلسباني
ق ـب ــل ث ــاث ــة مـ ــواسـ ــم .أول م ــن أم ــس
سـ ـج ــل س ــانـ ـشـ ـي ــز هـ ــدفـ ــن ف ـ ــي ف ــوز
"الـ ـغ ــان ــرز" ع ـلــى ب ــورن ـم ــوث  1-3في
املــرح ـلــة الـثــالـثــة ع ـشــرة م ــن ال ــدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم ،ليرفع
رص ـ ـيـ ــده إل ـ ــى  8أهـ ـ ـ ــداف فـ ــي امل ــرك ــز
الثالث على الئحة ترتيب الهدافني
خ ـل ــف اإلسـ ـب ــان ــي دي ـي ـغ ــو ك ــوس ـت ــا،
مـ ـه ــاج ــم ت ـش ـل ـس ــي ،واألرج ـن ـت ـي ـن ــي
سيرجيو أغويرو ،مهاجم مانشستر
سيتي ،اللذين يمتلك كل منهما 10
ً
أه ـ ـ ــداف ،ف ـض ــا ع ــن أنـ ــه ث ــان ــي أكـثــر
الالعبني فعالية في "البريميير ليغ"
خلف كوستا أيضًا بـ  11هدفًا (سجل
 8وصنع  ،)3أما في املباراة األخيرة،
فقد حقق رقـمــا قياسيًا هــذا املوسم
بلمسه الكرة  75مرة.
وب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ف ـ ـ ــإن أس ـ ـبـ ــابـ ــا ع ــدي ــدة
ت ـقــف خ ـلــف هـ ــذه الـ ـص ــورة امل ـشــرقــة
ل ـل ـت ـش ـي ـل ـيــانــي هـ ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم ،ال ـت ــي
أسهمت في دخول أرسنال في دائرة
امل ـن ــاف ـس ــن ع ـل ــى ال ـل ـق ــب بــاح ـتــالــه
امل ــرك ــز ال ــراب ــع بـ ـف ــارق  3ن ـق ــاط فقط
عـ ــن ت ـش ـل ـســي املـ ـتـ ـص ــدر ،ون ـق ـط ـتــن
عـ ــن ل ـي ـف ــرب ــول وم ــان ـش ـس ـت ــر سـيـتــي
صــاحـبــي املــركــزيــن الـثــانــي والـثــالــث
على التوالي ،وتبدأ من تأقلمه أكثر
فــأكـثــر مــع أجـ ــواء ال ـكــرة اإلنـكـلـيــزيــة،
علمًا أنــه أظهر سرعة الفتة في ذلك
م ـن ــذ خـ ـط ــوات ــه األولـ ـ ـ ــى فـ ــي مــاعــب
"الـبــريـمـيـيــر ل ـي ــغ" ،لـكــن ه ــذا املــوســم
يبدو كمن لو أنه قضى فيها سنوات
ً
طــواال ،وبــات أكثر قــدرة من الناحية
البدنية على مقارعة العبي البطولة
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة املـ ـشـ ـه ــوري ــن ب ـقــوت ـهــم
وقتاليتهم.
أمـ ـ ــر ب ـ ـ ــارز ثـ ـ ــان صـ ـ ـ ّـب فـ ــي مـصـلـحــة
ســانـشـيــز ه ــذا املــوســم وه ــو وصــول
مــدربــه الـفــرنـســي أرس ــن فينغر إلــى
قناعة بــأن وجــود مواطنه أوليفييه
ج ـ ّيــرو كـمـهــاجــم صــريــح فــي الـفــريــق
يمثل نقطة ضعف وخسارة مجانية
نظرًا لبطء األخير وقدراته التهديفية
الضعيفة التي ال يبرع فيها إال في

يحتل سانشيز المرتبة الثالثة في الئحة ترتيب الهدافين في الدوري اإلنكليزي (بن ستانسال ــ أ ف ب)

الـكــرات الرأسية ،من هنا كــان القرار
الحاسم من فينغر بإشراك سانشيز
ً
مكانه بــدال مــن مركز الجناح ،وهــذا
ً
أعطى حلوال هجومية عديدة للفريق
م ــن خـ ــال ق ـ ــدرة ال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي على
سحب املدافعني ،ما أسهم في زيادة
الـفـعــالـيــة الـتـهــديـفـيــة لـثـيــو وال ـكــوت
واألمل ــان ــي م ـس ـعــود أوزيـ ـ ــل ،ل ـكــن في
ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ف ـ ــإن ســان ـش ـيــز أظ ـهــر
حــاســة تهديفية عالية عبر سرعته
وق ــدرت ــه عـلــى اق ـت ـنــاص األه ـ ــداف إن
ع ـبــر ال ـح ـلــول ف ــي امل ـك ــان الـصـحـيــح،
أو م ـ ــن خ ـ ـ ــال خ ـل ـخ ـل ــة الـ ــدفـ ــاعـ ــات
والتسديدات املتقنة ،وهــو حتى في
املـبــاريــات الـتــي لــم يسجل فيها كان
مـصــدر خـطــورة دائـمــا على دفــاعــات
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوم ،ك ـم ــا فـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة أمـ ــام

مانشستر يونايتد ،التي كان أفضل
العبيها من جهة أرسنال الذي ظهر
على نحو سيئ.
ك ــذل ــك ف ـ ــإن ازدي ـ ـ ـ ــاد اإلنـ ـسـ ـج ــام بــن

استفاد سانشيز
من إشراكه في
مركز المهاجم الصريح
ً
بدال من جيرو

إيجابيًا
ســانـشـيــز وأوزيـ ــل انـعـكــس
ّ
ع ـل ــى ك ـل ـي ـه ـمــا ،ح ـي ــث ب ــات ــا ي ـمــثــان
ثـنــائـيــا ق ــوي ــا ،إذ عـلــى سـبـيــل املـثــال
فــإن املـبــاراة األخيرة أمــام بورنموث
شهدت تبادل التشيلياني واألملاني
ال ـك ــرة م ــن خ ــال ال ـث ـنــائ ـيــات ف ــي 17
مرة ،وتحديدًا أمام منطقة الجزاء ما
يتيح فرصًا أكثر للتسجيل.
هــذا املستوى الــذي ّ
يقدمه سانشيز
جعله يدخل قلوب عشاق "الغانرز"
من دون استئذان من أوسع األبواب،
ُ
وهذا ما ترجم على سبيل املثال قبل
أي ــام بــإطــاق الجماهير حملة على
مــوقــع "تــوي ـتــر" لــدفــع إدارة أرس ـنــال
لحسم ملف تمديد عقد التشيلياني
ف ــي ظ ــل إصـ ــرار األخ ـي ــر عـلــى زي ــادة
راتـبــه ،وبالتالي إنـهــاء الـجــدل حول

بقائه من عدمه وخصوصًا في ظل
ال ـت ـقــاريــر ال ـص ـحــاف ـيــة ال ـت ــي تــربـطــه
باإلنتقال إلى أكثر من فريق .مطالبة
ّ
الـجـمــاهـيــر ه ــذه إن دل ــت عـلــى شــيء
فعلى املكانة الـتــي بــات يحظى بها
ســانـشـيــز لــدي ـهــم ،حـيــث يـ ــرون فـيــه،
إلــى جــانــب أوزي ــل ،مـفـتــاح الــوصــول
إلــى لقب "البريميير ليغ" في نهاية
هـ ـ ّـذا املـ ــوسـ ــم ،وهـ ــي ف ــي م ـك ــان آخ ــر
تمثل دعمًا معنويًا لالعب ملواصلة
تألقه.
كــل شــيء على مــا يــرام مــع سانشيز
إذًا ف ــي ل ـن ــدن .ش ـمــس الـتـشـيـلـيــانــي
مشرقة في عاصمة الضباب في هذه
األي ــام ،وخـيــوطـهــا الــذهـبـيــة تنسدل
سحرًا من صنيعة أميركية جنوبية
على ملعب "اإلمارات".

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
كأس الرابطة اإلنكليزية المحترفة
(ربع النهائي)

كأس إسبانيا
(ذهاب دور الـ )16

 الثالثاء:ليفربول  -ليدز (درجة ثانية) ()21,45
هال سيتي  -نيوكاسل (درجة ثانية) ()21,45

 الثالثاء:ليغانيس  -فالنسيا ()21,00
أل ـ ـكـ ــوركـ ــون (درجـ ـ ـ ــة ث ــانـ ـي ــة)  -إس ـب ــان ـي ــول
()22,00
سبورتينغ خيخون  -إيبار ()22,00
ريـ ـ ــال ب ـي ـت ـيــس  -دي ـب ــورت ـي ـف ــو ال ك ــورون ـي ــا
()23,00

 األربعاء:أرسنال  -ساوثمبتون ()21,45
مانشستر يونايتد  -وست هام ()22,00

 األربعاء:ري ــال مــدريــد  -كــول ـتــورال ليونيسا (ثــالـثــة)
( 1-7ذهابًا) ()20,00
فورمنتيرا (رابعة)  -إشبيلية ()20,00
توليدو (ثالثة)  -فياريال ()20,00

غيخويلو (ثالثة)  -أتلتيكو مدريد ()22,00
مورسيا (ثانية)  -سلتا فيغو ()22,00
غرناطة  -أوساسونا ()22,00
قرطبة (ثانية)  -ملقة ()22,00
هيركوليس (ثالثة)  -برشلونة ()23,00
 الخميس:بلد الوليد (ثانية)  -ريال سوسييداد ()21,00
جـيـمـنــاسـتـيــك تــاران ـغــونــا (ث ــان ـي ــة)  -أالف ـيــس
()22,00
هويسكا (ثانية)  -الس باملاس ()22,00
راس ـي ـنــغ ســان ـتــانــدر (ثــال ـثــة)  -أتـلـتـيــك بلباو
()23,00

كأس إيطاليا
(الدور الرابع)

الدوري الفرنسي
(المرحلة )15

 الثالثاء:إمبولي  -تشيزينا ()16,00
كييفو  -نوفارا ()19,00
تورينو  -بيزا ()22,00

 الثالثاء:لوريان  -رين ()20,00
ليل  -كاين ()20,00
ديجون  -موناكو ()22,00

 األربعاء:باليرمو  -سبيزيا ()16,00
أتاالنتا  -بيسكارا ()19,00
سمبدوريا  -كالياري ()22,00

 األربعاء:سانت إتيان  -مرسيليا ()20,00
نانسي  -متز ()20,00
غانغان  -نيس ()20,00
باستيا  -بوردو ()20,00
تولوز  -مونبلييه ()20,00
نانت  -ليون ()20,00
باريس سان جيرمان  -أنجيه ()22,00

 الخميس:جنوى  -بيروجيا ()19,00
بولونيا  -فيرونا ()22,00
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رياضة
الدوري األميركي للمحترفين

أصداء عالمية

 39نقطة إليرفينغ و«تريبل دابل» ثالثة لجيمس
فوز صعب ،هو الثالث عشر من أصل
 15مباراة حققه كليفالند كافالييرز،
حــن تغلب على فيالدلفيا سفنتي
س ـي ـك ـس ــرز  108-112فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
األمـيــركــي الشمالي للمحترفني في
كرة السلة.
ويعود الفضل في فوز كليفالند الى
الثالثي املــؤلــف مــن كــايــري ايرفينغ
وليبرون جيمس وكيفن الف الذين
يـثـبـتــون ف ــي ك ــل مـ ـب ــاراة نـيـتـهــم في
سعيهم نحو املحافظة على اللقب،
حيث سجل األول  39نقطة ،والثاني
 26نقطة والـثــالــث  25نقطة .وحقق
"املـ ـل ــك" ال ـثــاث ـيــة املـ ــزدوجـ ــة "تــري ـبــل
دابل" الثالثة له هذا املوسم.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،ك ــان جــويــل أمبيد
أفـ ـض ــل م ـس ـج ـلــي ف ـي ــادل ـف ـي ــا بـ ـ ـ 22
نـقـطــة ،لـكــن ذلــك لــم يمنع فــريـقــه من
ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة الـ ـث ــالـ ـث ــة عـ ـش ــرة فـ ــي 17
مباراة.
َّ
ولخص إيرفينغ سبب الفوز بقوله:
"عندما تمتلك العبني رائعني ،يمكن
ان ي ــأت ــي ال ـت ـس ـج ـيــل م ــن أي واح ــد
منهم وفي أي لحظة".
ب ـ ــدوره ،ورغ ــم انـطــاقـتــه عـلــى نحو
رائ ــع فــي املــوســم الـجــديــد ،وإظ ـهــاره
ق ــدرات هـجــومـيــة كـبـيــرة ،لـقــي لــوس
أنجلس كليبرز خسارة جديدة هي
الرابعة له في  17مباراة ،حني سقط

أمام إنديانا بايسرز  91-70متراجعًا
الى املركز الثالث في ترتيب املنطقة
الـ ـغ ــربـ ـي ــة خـ ـل ــف غـ ـ ــولـ ـ ــدن س ـت ــاي ــت
ووريرز وسان انطونيو سبرز.
 70نقطة كــان الـحــد األقـصــى لنقاط

ك ـل ـي ـبــرز ،وه ــو امل ـع ــدل األقـ ــل ل ــه منذ
 ،2003م ــع تـسـجـيــل ن ـجــومــه بــايــك
غـ ــري ـ ـفـ ــن وك ـ ـ ــري ـ ـ ــس ب ـ ـ ـ ــول وج ـ ـمـ ــال
كــراوفــورد  16و 13و 12نقطة تواليًا
ّ
فقط .أما الفائز ،فقد سجل له كل من

سجل ليبرون جيمس  26نقطة (أ ف ب)

غـلــن روب ـن ـســون ومــاي ـلــز تـيــرنــر 17
نقطة.
كـ ــذلـ ــك ،أنـ ـه ــى س ــاك ــرام ـن ـت ــو كـيـنـغــز
سلسلة من  7هزائم متتالية بتغلبه
عـلــى بــروكـلــن نـتــس  ،105-122بعد
ت ــأل ــق ن ـج ـمــه دي ـ ـمـ ــاركـ ــوس ك ــازن ــس
وساهم زميله
الذي سجل  37نقطة.
ً
رودي غاي بـ  22نقطة ،إضافة الى 18
نقطة لدارين كولينسون .في املقابل،
ب ــرز ش ــون كـيـلـبــاتــريــك ف ــي صـفــوف
بروكلني بتسجيله  22نقطة.
وف ـ ـ ــي بـ ــاقـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ،ف ـ ـ ــاز دن ـف ــر
ن ــاغ ـت ــس ع ـل ــى فـيـنـيـكــس ص ـن ــز -120
 ،114وميلووكي باكس على أورالندو
مــاجـيــك  ،96-104وداالس مافريكس
عـلــى نـيــو أورل ـيــانــز بيليكانز ،81-91
وه ـي ــوس ــن روكـ ـت ــس ع ـلــى بــورتــانــد
تـ ــرايـ ــل ب ـ ــاي ـ ــزرز  ،114-130ولـ ــوس
أنـجـلــس الي ـكــرز عـلــى أتــانـتــا هوكس
.94-109
وهنا برنامج مباريات اليوم :واشنطن
ويزاردز  -ساكرامنتو كينغز ،تورونتو
رابتورز  -فيالدلفيا سفنتي سيكسرز،
م ـيــامــي ه ـيــت  -بــوس ـطــن سـلـتـيـكــس،
نيويورك نيكس  -أوكالهوما سيتي
ثــانــدر ،مينيسوتا تمبروولفز  -يوتا
ج ــاز ،ممفيس غريزليس  -تشارلوت
هــورنـتــس ،غــولــدن سـتــايــت ووريـ ــرز -
أتالنتا هوكس.

الفورموال 1

مرسيدس يفكر في معاقبة هاميلتون
لـ ـ ـ ــم يـ ـ ـخ ـ ــف تـ ـ ــوتـ ـ ــو وول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ،م ــدي ــر
مـ ــرس ـ ـيـ ــدس ،أن الـ ـف ــري ــق ي ـف ـك ــر فــي
مـعــاقـبــة ســائـقــه الـبــريـطــانــي لــويــس
ه ـ ــامـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــون ب ـ ـس ـ ـبـ ــب مـ ـخ ــالـ ـفـ ـت ــه
ال ـت ـع ـل ـي ـم ــات فـ ــي جـ ــائـ ــزة أب ـ ــو ظـبــي
ال ـك ـبــرى ،وه ــي املــرحـلــة األخ ـي ــرة من
ب ـطــولــة ال ـع ــال ــم ل ـس ـبــاقــات س ـي ــارات
الفورموال .1
واسـتـخــدم هاميلتون استراتيجية
"امللجأ األخير" عندما خفف سرعته
ب ـهــدف الـسـمــاح للسائقني اآلخــريــن
بتضييق الخناق على زميله األملاني
نيكو روزبرغ وتجاوزه ،وخصوصًا
ف ـ ــي ظ ـ ــل الـ ــوت ـ ـيـ ــرة "ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــة"

لــأملــانــي اآلخ ــر سيباستيان فيتيل
(ف ـ ـي ـ ــراري) ،ل ـك ــن ن ـج ــل ب ـط ــل ال ـعــالــم
السابق كيكي روزبرغ ( )1982حافظ
على رباطة جأشه وتمكن من ابقاء
فـيـتـيــل وال ـه ــول ـن ــدي الـ ـش ــاب مــاكــس
فيرشتابن (ري ــد ُب ــل) خـلـفــه ،لينهي
ال ـب ـطــولــة وهـ ــو أم ـ ــام زم ـي ـلــه ال ـل ــدود
بفارق  5نقاط ( 385مقابل .)380
وخ ــال ــف هــام ـي ـل ـتــون أوامـ ـ ــر ال ـفــريــق
الذي تدخل أكثر من مرة لكي يطلب
منه أن يزيد من سرعته لكنه رفض
اإلس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة م ـ ــا تـ ـسـ ـب ــب ب ــوص ــول
فيرشتابن وفيتيل إلى روزبرغ الذي
ك ــان عــالـقــا خـلــف زمـيـلــه البريطاني

وال يريد املخاطرة بمحاولة تخطيه.
وعندما طلب الفريق من هاميلتون
أن يزيد سرعته لكي ال يهدد فرص
مــرسـيــدس ب ــإح ــراز املــركــز األول في
أبـ ــو ظ ـب ــي ،أج ـ ــاب ال ـبــري ـطــانــي" :فــي
ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي أنـ ــا أخـ ـس ــر بـطــولــة
الـ ـع ــال ــم ،وب ــال ـت ــال ــي ال يــزع ـج ـنــي أن
أخسر السباق".
ولـ ـ ــم يـ ـك ــن وولـ ـ ـ ــف راض ـ ـيـ ــا عـ ـل ــى مــا
ق ــام ب ــه هــام ـي ـل ـتــون ،وه ــو ق ــال بـهــذا
الصدد" :تجاهل تعليمات املنظومة
ع ـل ـنــا ي ـع ـنــي أن ـ ــك ت ـض ــع مـصـلـحـتــك
الـشـخـصـيــة أمـ ــام مـصـلـحــة ال ـفــريــق.
األمــر بسيط جـدًا ،ال مكان للفوضى

في أي فريق أو أي مؤسسة".
أم ـ ــا ب ـخ ـص ــوص إم ـك ــان ـي ــة م ـعــاق ـبــة
هاميلتون ،أجــاب وول ــف" :علينا أن
ننظر إلى الوضع ّ
برمته ،وأن نسأل
أنفسنا ماذا يعني (الذي حصل) .كل
شيء ممكن والحل يراوح بني تغيير
القواعد للموسم املقبل ألن األمور ال
تسير بالشكل املناسب في سباقات
مصيرية من هذا النوع وربما نحتاج
إلــى أن نمنحهما املزيد من الحرية،
أو قد نكون أكثر قساوة في حال عدم
اح ـتــرام مـبــادئـنــا .لـســت مـتــأكـدًا اآلن
الى أين تتجه األمور .يجب علينا أن
نفوز وأن نخسر بكرامة".

كرة الصاالت

بنك بيروت يقسو على وصيفه
بـ ـ ــدأ ف ــري ــق بـ ـن ــك ب ـ ـيـ ــروت امل ـت ـص ــدر
مـ ـش ــوار مــرح ـلــة االيـ ـ ــاب ف ــي بـطــولــة
لبنان لكرة القدم للصاالت من حيث
انهى الذهاب ،حيث حقق فوزًا كبيرًا
آخـ ــر ،وكـ ــان ه ــذه املـ ــرة ع ـلــى حـســاب
وصيفه الشويفات بنتيجة  ،2-9في
املـ ـب ــاراة ال ـت ــي اق ـي ـمــت بـيـنـهـمــا على
ملعب الرئيس إميل لحود.
وصيف املوسم املاضي اكد حضوره
م ــرة ج ــدي ــدة مــان ـعــا ال ـشــوي ـفــات من
تحقيق اي مـفــاجــأة بـعــدمــا ب ــرز في
مــرحـلــة ال ــذه ــاب ،وق ــد سـجــل للفائز
ع ـل ــي ط ـن ـيــش ( ،)3ع ـل ــي الـحـمـصــي
( ،)2االيــرانــي الياس بــاراتــي ،محمد
ح ـم ــود ،اح ـم ــد خ ـيــر ال ــدي ــن وم ـهــدي
قـبـيـســي .ام ــا الـخــاســر فـقــد سـجــل له
محمود دقيق وحسن توبة.
بــدوره حقق فريق الجيش اللبناني
ف ــوزًا كبيرًا على الـجـنــوب الرياضي
 7ـ  .4ولــم يتأخر العبو الجيش في
دخ ــول أج ــواء الـلـقــاء وسـجـلــوا هدفًا
مـبـكـرًا بــواسـطــة محمد ال ـحــاج ،لكن
ّ
الرد الجنوبي جاء سريعًا عن طريق
علي رميتي .إال أن أصـحــاب األرض

علي الحمصي ( )6من بنك بيروت محاصرًا من العبي الشويفات

اسـ ـتـ ـع ــادوا م ـ ـبـ ــادرة ال ـت ـس ـج ـيــل مــن
جديد بهدف ملحمد ابو زيد ،وأضاف
محمد عباس الهدف الثالث ،قبل أن
يـنـهــي رمـيـتــي ال ـشــوط األول بهدف
تقليص الفارق ( 2ـ .)3
وب ـس ــط الع ـب ــو ال ـج ـيــش سـيـطــرتـهــم
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شبه املطلقة على مـجــريــات الشوط
الـ ـث ــان ــي ،وأض ـ ــاف ـ ــوا أرب ـ ـعـ ــة أه ـ ــداف
متتالية كانت كفيلة بمنحهم نقاط
امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ع ـب ــر م ـح ـم ــد ع ـث ـم ــان (،)2
ومحمود رمـضــان ومحمد قبيسي،
قـ ـب ــل أن ي ـس ـت ـف ـي ــق ال ـ ـض ـ ـيـ ــوف فــي

الــدقــائــق ال ـثــاث األخ ـيــرة ويسجلوا
ه ـ ــدف ـ ــن ب ـ ــواسـ ـ ـط ـ ــة ح ـ ـسـ ــن الـ ـب ــاب ــا
ومحمد رميتي.
وع ـل ــى م ـل ـعــب الـ ـس ــد ،ح ـقــق ال ـحــريــة
ً
ص ـ ـيـ ــدا ف ـ ـ ـ ــوزًا س ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى AUST
بـنـتـيـجــة  6ـ  .2س ـجــل ل ـ ــأول احـمــد
نصرالله ( ،)2والفلسطيني عدنان
سـلــوم ،ومحمد ال ــدادا وعـلــي هاشم
ومـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـق ـ ـيـ ــس ،ولـ ـلـ ـث ــان ــي ج ــاد
قهوجي وخالد صيداني.
وفــي قــاعــة جامعة القديس يوسف،
فــاجــأ فــريــق  1875الــريــاضــي ضيفه
طــرابـلــس الـفـيـحــاء وتـغـلــب عـلـيــه  4ـ
 .2سجل لألول جاد عبد الله ،ماريو
متى ،باتريك الحاج وماهر القاعي،
وللثاني احمد عبده وسيزار خضاع.
ويتصدر بنك بيروت الترتيب بـ 27
نقطة من  9مباريات ،يليه الشويفات
ب ـ  16مــن  ،9ثــم الجيش ب ـ  15مــن ،9
واألش ــرف ـي ــة بـ ـ  15م ــن  ،8وطــرابـلــس
الفيحاء بـ  11من  ،9والحرية صيدا
ب ـ  11مــن  ،9ون ــادي  1875ب ـ  9مــن ،8
والجنوب بـ  4من  ،8واخـيـرًا AUST
بنقطة واحدة من .9

احتمال غياب ألبا
الـ«كالسيكو»
عن
ً

تلقى برشلونة نبأ سيئًا باحتمال غياب جوردي
ألبا عن موقعة الـ"كالسيكو" املرتقبة مع ريال
مدريد السبت املقبل ،وذلك بسبب إصابتني
تعرض لهما في ركبته اليسرى وكاحله األيمن.
وأصيب ألبا األحد في املباراة التي تعادل فيها
برشلونة مع مضيفه ريال سوسييداد 1-1
في الدوري اإلسباني ،بحسب ما أعلن النادي
الكاتالوني ،من دون أن يحدد املدة التي يحتاج
إليها الالعب لكي يتعافى.

فرنسا األكثر تصديرًا لالعبين
إلى البطوالت الكبرى

كشفت دراسة َّ
أعدها املركز الدولي للدراسات
الرياضية أن فرنسا ،تليها البرازيل ،هما األكثر
تصديرًا لالعبني الى أهم خمس بطوالت أوروبية
لكرة القدم .وأكدت الدراسة أن فرنسا ّ
صدرت الى
البطوالت الخمس الكبرى في أوروبا  116العبًا،
مقابل  114العبًا للبرازيل ،و 97لألرجنتني ،و66
إلسبانيا.
وأوضحت األرقام التي خلصت إليها الدراسة
أيضًا أن البرازيل هي األولى في عدد الالعبني
في  31بطولة أوروبية ألندية الدرجة األولى بواقع
 469العبًا ،مقابل  312العبًا لفرنسا و 201العب
إلسبانيا.

ً
بالميراس بطال للمرة األولى
ُمنذ 1994

ت ِّوج بامليراس بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم
قبل جولة على نهايته بعدما تغلب أمام جماهيره
على شابيكوينسي بهدف نظيف في إطار الجولة
الـ .37وبهذا االنتصار عزز الـ"ألبيفيردي" موقعه
في صدارة الترتيب العام بعدما رفع رصيده الى
 77نقطة ،ليبتعد بسبع نقاط عن أقرب مالحقيه
فالمنغو .وبهذا التتويجّ ،
عزز بامليراس صدارته
لألندية الفائزة باللقب املحلي بتسعة ألقاب،
بفارق لقب عن سانتوس ،ومستعيدًا لقبًا غاب
عن خزائنه منذ عام .1994

السلة اللبنانية

الحلبي يعلن ترشحه
ونصار ينسحب لمصلحته
سيعلن اليوم أكرم الحلبي ترشحه
النتخابات االتحاد اللبناني لكرة السلة على
رأس الئحة ،وذلك خالل مؤتمر صحافي
يعقده اليوم عند الساعة في فندق "هيلتون
الحبتور" بحضور الفاعليات الرياضية.
هذا وكان الرئيس الحالي لالتحاد وليد
نصار قد اعلن امس تراجعه عن الترشح
لالنتخابات عينها ،مشيرًا في بيان الى "انني
عندما اعلنت نفسي مرشحًا دائمًا او ارغب
في الترشح لوالية ثانية كان ألنني شعرت
بخلل ما ال يمكن التغاضي عنه كمسؤول،
ولكن عندما توضحت ّ
النيات واملعطيات
وخاصة بعد االجتماع الرباعي الذي عقد
في دارة رئيس اللجنة األوملبية األستاذ جان
همام لرسم مرحلة جديدة من التعاطي
والجدية ،وجدت نفسي وبعد هذا االجتماع
وبالتنسيق مع عرابي اللعبة ،الصديقني جان
همام وجهاد سالمة اللذين كانا دائمًا الى
جانبي ،أعلن دعمي ملرشح الثنائي همام –
سالمة السيد أكرم الحلبي واضعًا نفسي
وخبرتي بتصرف لعبة كرة السلة ،واعدًا أهل
اللعبة بأنني سوف أكون دائمًا حاضرًا ألي
طلب ومساعدة".
اطار متصل صدر عن رئيس النادي
وفي ٍ
الرياضي املهندس هشام جارودي بيان
امس وجهه الى األمني العام لالتحاد اللبناني
املحامي غسان فارس معربًا فيه عن اسفه
لقرار االخير عدم الترشح لالنتخابات املقبلة.

22

الثالثاء  29تشرين الثاني  2016العدد 3045

ثقافة وناس

تأريخ

دراسة لستيفن شاهي النهضة العربية...
ّ
لعلها المرة األولى التي يصدر فيها كتاب عن التصوير ذو طبيعة
إقليمية ،وفي الوقت ذاته يتعامل مع هذا الفن من منظور دوره
االجتماعي في بالد العرب العثمانية .هذا ما فعله ستيفن شاهي
في كتابه الموسوعي
The Arab Imago: a social history of portrait photography
- 1860 - 1910.

زياد منى
القارئ املهتم ،يعرف بوجود أعداد
كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن املـ ــؤل ـ ـفـ ــات ع ـ ــن ت ــاري ــخ
التصوير في العالم ،ودور ذلك الفن
والـ ِـع ـلــم ف ــي تــأري ــخ حـقــب تــاريـخـيــة
وأحداث ،و«تجميد» املاضي .لكنها
املرة األولى ربما ،التي يصدر فيها
م ــؤل ــف ع ــن ال ـت ـص ــوي ــر ذو طـبـيـعــة
إقليمية ،وفــي الــوقــت ذات ــه يتعامل
مـعــه مــن مـنـظــور دوره االجتماعي
في بالد العرب العثمانية.
«الصورة العربية  -تاريخ اجتماعي
ل ـل ـصــورة الـشـخـصـيــة (ال ـبــورتــريــه)
ـ ـ ( »1910-1860م ـن ـشــورات جامعة
ب ــرن ـس ـت ــون ـ ـ ـ  ،)2016ع ـم ــل ن ـظــري
م ـحــض ،لـكـنــه يستعني بـمـصـ ّـورات
ك ـث ـيــرة ( 75ص ـ ــورة) ح ـصــل عليها
امل ـ ــؤل ـ ــف س ـت ـي ـ ِـف ــن ش ـ ــاه ـ ــي ،رئ ـي ــس
قـســم الـسـلـطــان قــابــوس لـلــدراســات
ُ
الشرقأوسطية ّ في «كلدج ِو َليم آند
م ــاري» ،علمًا أنــه أصــدر مؤلفًا آخر
عن أسس الهوية العربية الحديثة.
أم ــا امل ـص ــورات الـتــي نـنـشــرهــا هنا،
فهي التي سمح الناشر (منشورات

الصور التي التقطها
المستشرقون تعكس نظرتهم
األيديولوجية للمنطقة
البورتريه بوصفه تشريعًا
اجتماعيًا وتكثيفًا للتحول
االقتصادي السياسي
«جــام ـعــة بــري ـن ـس ـتــون» األم ـيــرك ـيــة)
بــاسـتـعـمــالـهــا ،بـعــد الـحـصــول على
موافقة أصحابها.
لـ ـ ــذا ،ف ـ ــإن ع ــرض ـن ــا ه ـن ــا سـيـقـتـصــر
ـ ـ إلــى حــد كبير ـ ـ على التعامل مع
ّ
للمصورات املرفقة.
شــروح الكاتب
ّ
في الوقت نفسه ،فــإن الكاتب يؤكد
ّ
أن دراس ـ ـ ـتـ ـ ــه ه ـ ـ ــذه ت ـق ـت ـص ــر ع ـلــى
ّ
الـصــور الشخصية الـتــي تمكن من
ال ـح ـصــول عـلـيـهــا ،مـحـتــرمــا حـقــوق
أصحاب املصورات التي رآها ،لكنه
لــم يحصل على حـقــوق نشرها من
أص ـح ــاب ـه ــا ،ب ـس ـبــب خـشـيـتـهــم مــن

املستقبل الغامض في املنطقة التي
ت ـعـ ّـج بمختلف أش ـكــال ال ـصــراعــات
وال ـ ـحـ ــروب ال ــداخ ـل ـي ــة ،وت ـل ــك ال ـتــي
ي ــدي ــره ــا االس ـت ـع ـم ــار م ــن الـ ـخ ــارج،
ورغبتهم في املحافظة على ما تبقى
لهم من ذكريات شخصية خاصة.
قـ ّـســم الـكــاتــب عمله املــوســوعــي إلــى
مقدمة (تــوطـئــة للتصوير األهـلــي)
ت ـس ـب ــق جـ ــزء يـ ــن ي ـض ـم ــان ث ـمــان ـيــة
فـ ـ ـص ـ ــول .يـ ـتـ ـف ـ ّـح ــص الـ ـ ـج ـ ــزء األول
(الـ ـت ــواري ــخ واملـ ـم ــارس ــة) م ـص ـ ّـوري
ال ـت ــواري ــخ ال ـخــاصــة ()Indigenista
وي ـح ــدد مــاه ـيــة ب ــورت ــري ــه النهضة
وم ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــواه ال ـ ـ ـف ـ ـ ـكـ ـ ــري .وم ـ ـ ـ ــن هـ ــذا
املـ ـنـ ـظ ــور ،ف ــإن ــه ي ـب ــدأ بــاس ـت ـعــراض
أك ـث ــر اس ـت ــدي ــوه ــات اإلم ـب ــراط ــوري ــة
العثمانية شـهــرة .هــذا الـجــزء يضم
أرب ـعــة ف ـصــول تـتـعــامــل مــع بــدايــات
ال ـت ـص ــوي ــر فـ ــي ِّ«ش ـ ـ ــرق امل ـت ــوس ــط»
الـعـثـمــانــي (ن ـفــضــل ه ــذا املصطلح
و«ج ـنــوب املـتــوســط» عـلــى «الـشــرق
األوسط» االستعماري السائد ،علمًا
ّ
بأن فضل اجتراح األخير يعود إلى
ك ــات ـب ــة أم ـي ــرك ـي ــة س ـب ــق ل ـن ــا ع ــرض
مؤلفها في هذا املنبر).
ال ـ ـف ـ ـصـ ــل األول ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـجـ ــزء
ي ـ ـح ـ ـمـ ــل عـ ـ ـ ـن ـ َـ ــوان «إم ـ ـ ـبـ ـ ــراطـ ـ ــوريـ ـ ــة
الـصــور  -األخـ ـ َـوان عبد الـلــه (فــريــر)
و«أي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة ال ـع ـث ـمــان ـل ـي ـلــك»،
والفصل الثاني «التصوير العربي
 ج ـ ــرج ـ ــي صـ ــابـ ــون ـ ـجـ ــي وصـ ـ ـ ــورةامل ـ ـن ـ ـظـ ــر ال ـ ـن ـ ـه ـ ـضـ ــويـ ــة» ،والـ ـفـ ـص ــل
الثالث «البطاقة الشخصية ()VC
 اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة الـ ـ ــرجـ ـ ــال والـ ـنـ ـس ــاءالجدد» .أما الفصل الرابع واألخير
فـيـحـمــل ع ـن ــوان «ك ـتــابــة الـتـصــويــر
 امل ــادي ــة الـتـقـنـيــة والـحـقـيـقــة بحدذاتها (أو الحقيقة تصنع نفسها)»
(Technomaterilaity and the verum
 .)factumويشرح الكاتب ما يقصده
بالتعبير األخير بالقول إنه اإلدراك
الـ ــذاتـ ــي ب ــأص ــول ـه ــا ال ـتـكـنــولــوجـيــة
العلمية.
والتصميم وأصولها ِ
أم ــا ال ـجــزء الـثــانــي «تـحـلـيــل طــوري
وال ـن ـظــريــة» ،فـقــد خـصـصــه الـكــاتــب
ل ـ ـل ـ ـحـ ــديـ ــث ف ـ ـ ــي دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـح ـ ــددة،
م ــركـ ـزًا ع ـل ــى ق ـ ـ ــراءة ب ـع ــض ال ـص ــور
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـظـ ـه ــر ص ـحــة
التحليالت التي أورده ــا فــي الجزء
األول .هذا الجزء يضم أيضًا أربعة
ـريـ ــه:
ف ـ ـصـ ــول ه ـ ـ ــي« :درب ال ـ ـبـ ــورتـ ـ ِ
اجـتـمــاعـيــة الـ ـص ــورة الـشـخـصـيــة»،
و«ب ــورت ــري ـه ــات تـثـبـيـتـيــة ،وتثبيت
الـ ـ ـح ـ ــداث ـ ــة» ،و«امل ـ ـك ـ ـنـ ــون ومـ ـ ــا َبـعــد
الـ ـص ــورة» ،وأخ ـي ـرًا «م ـ ــرآة َم ــاذ ْي ــن
وثــاثــة مـصــوريــن» .ينتهي املــؤلــف
ب ـ ـخـ ــات ـ ـمـ ــة «ع ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرف امل ـ ـحـ ــدد
للتصوير العربي-العثماني».
ّ
ي ـن ـ ّـوه ال ـك ــات ــب إل ــى أن أول مـصــور
عربي كان محمد صادق بي (1832
ـ ـ ـ ــ )1902وه ــو أي ـضــا أول م ــن ص ـ ّـور
طــرق الـحــج مــن املــديـنــة امل ـنــورة إلى
مكة املكرمة في عام  .1861وهو كان
األول ،عــامل ـيــا ،ال ــذي ص ـ ّـور الـسـكــان
وال ـح ـج ــاج وب ـي ــروق ــراط ـي ــي ال ــدول ــة
الـعـثـمــانـيــة واألم ـك ـن ــة امل ـق ــدس ــة في
امل ــدي ـن ـت ــن .ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،فــإن
محمد صادق بي كان أول من درس
تضاريس الحجاز ووضع املقاييس
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فيها ،إضافة إلى طرق الحج ،ضمن
بعثة مصرية .عمله هذا كان ضمن
م ـش ــروع عـثـمــانــي ل ــدراس ــة الـسـكــان
وضبطهم ،في املدن واألرياف .نذكر
ّ
ه ــذا ألن عـمـلــه هــو الــدل ـيــل لـصــدور
ال ـت ـص ــوي ــر ف ــي امل ـج ـت ـم ــع ال ـع ــرب ــي-
الـعـثـمــانــي ،ونـعـثــر عـلــى تفاصيله
في كتاب «نبذة في طريق اكتشاف
طــريــق األرض الـحـجــازيــة» الـصــادر
عام  .1877أهمية عمل محمد صادق
بي تكمن أيضًا في أنه يدعونا إلى
النظر في ما تم تجاهله في املاضي
أال وهـ ــو اه ـت ـمــامــه ب ـع ــرض حــديــث
للفضاء (.)space
يـشــدد الـكــاتــب على ض ــرورة تمييز

6

5

«املنظر» باإلنكليزية perspective
وامل ـن ـظــر ال ـكــامــل ال ـعــائــد إل ــى عهد
ال ـن ـه ـضــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ـق ــائ ــم على
ال ـتــوازن والـتـنــاســق ،كما يختلف،
الكندي
دومًا وفق الكاتب ،عن آراء ِ
وابن الهيثم« .املنظر» لدى صادق
بي كان موقفًا فكريًا ومرئيًا.
ّ
بالتالي ،فإن تفاصيل أعمال صادق
العلمية لم تكن فقط جــزءًا من
بي ِ
م ـش ــروع والـ ــي سـعـيــد الـتـحــديـثــي
الــذي دعــم املـشــروع مــاديــا وفكريًا،
وإنـ ـم ــا ت ـع ـكــس ال ـن ـه ـضــة الـعــربـيــة
أيـضــا .لــذا وجــب النظر إلــى أعمال
ص ــادق بــي التصويرية والنظرية
بــوص ـف ـهــا م ـك ــون ــا ت ــاري ـخ ـي ــا أك ـبــر

ي ـحــدث ـنــا ع ــن اس ـت ـع ـمــال الـتـصــويــر
وت ــوظ ـي ـف ــه وق ـي ـم ـت ــه فـ ــي ال ـن ـه ـضــة
العربية.
هـ ـ ــذه املـ ـق ــدم ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـل ـخ ــص أه ــم
أف ـك ــار ال ـكــاتــب ال ـن ـظــريــة ،ض ــروري ــة
ل ـف ـه ــم تـ ــوجـ ــه ال ـ ـكـ ــاتـ ــب والـ ــرسـ ــالـ ــة
األسـ ـ ــاس ملــؤل ـفــه ال ـ ــذي يـتـجـلــى في
ال ـ ـجـ ــزء الـ ـث ــان ــي مـ ــن امل ـ ــؤل ـ ــف .ه ـنــا،
يـنـتـقــل مل ـق ــارن ــة أعـ ـم ــال ص ـ ــادق بي
ومـصــوريــن ع ــرب آخــريــن بــاألعـمــال
التصويرية ملجموعة من املصورين
املستشرقني األوروبيني والتقنيات
الـتــي كــانــوا يستخدمونها ومنهم
ع ـل ــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ن ــوي ــل بــاي ـمــال
ل ـ ـيـ ــربـ ــور ،وغـ ــوس ـ ـتـ ــاف ل ـ ــو غ ـ ـ ــراي،
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في البدء كانت الصورة
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وهـنــري فوكس تالبوت ،هيبوليت
بــايــار ،هنري لو سيك ،ماكسيم دو
كان ،أوغست سالزمان ،وغوستاف
فلوبير ...يرى املرء في صور هؤالء
عن شرق املتوسط وجنوبه العربي-
ال ـع ـث ـمــانــي ،ال ـن ـظ ــرة االس ـت ـع ـمــاريــة
الـتــي تــرفــض رؤي ــة الـحـيــاة الـشــرق-
متوسطية ،وكذلك ممارستها دور
امل ـســوغ الـفـكــري السـتـعـمــار فرنسا
للمنطقة.

ّ
مـ ــن ه ـ ــذا املـ ـنـ ـظ ــور امل ـخ ـت ـص ــر ،فـ ــإن
ه ــذا امل ــؤل ــف ـ ـ ـ وف ــق ال ـكــاتــب دوم ــا ـ ـ
يبحث نقديًا في إنتاج الصور عن
امل ـن ـط ـقــة ف ـك ــري ــا وغ ـي ــر ذلـ ـ ــك .ل ــذل ــك،
ّ
ّ
ف ــإن ال ـكــاتــب ي ـشــدد عـلــى أن مؤلفه
يتعامل نقديًا مــع انـعــدام االهتمام
بالتصوير األهلي في كل من مصر
ولبنان وفلسطني (العثمانية) بني
ً
بناء على ذلك،
عامي  1860و.1910
فإنه يحاول التعامل مع التصوير

الشخصي (ال ـبــورتــريــه) كممارسة
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وت ـ ـشـ ــريـ ــع اج ـت ـم ــاع ــي
وتـ ـكـ ـثـ ـي ــف لـ ـلـ ـتـ ـح ــول االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
السياسي .ينظر املؤلف عبر الصور
وإلـ ـيـ ـه ــا «ب ـ ـهـ ــدف ق ــراء تـ ـه ــا ك ـن ـتــاج
ح ـس ــي وإبـ ـ ــداعـ ـ ــي ،وكـ ــذلـ ــك ك ـتــأمــل
اسـتـفــزازي لطبيعة التصوير على
نحو عام».
مبادئ التصوير العربي  -العثماني
ً
ـ ـ ـ يـ ـ ـ ــورد الـ ـكـ ـت ــاب ـ ـ ـ تـ ــؤكـ ــد أوال أن
التصوير بمجمله يعبر عن عالقات
ّ
اج ـت ـمــاع ـيــة ،وث ــان ـي ــا أن الـتـصــويــر
ف ــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي-ال ـع ـث ـمــانــي هو
ذو ت ــأثـ ـي ــر ي ـس ـت ـم ــر إل ـ ـ ــى م ـ ــا ب ـعــد
ال ـصــورة ( .)afterimageأخ ـي ـرًا ،هذا
ّ
ب ـص ـف ـت ــه امل ـص ـط ـل ــح األخ ـ ـي ـ ــر ،فـ ــإن
ال ـب ــورت ــري ــه م ــوض ــوع م ـ ــادي يعمل
على مستويات ذات حدود مشتركة
تعبر عن الحياة واملستوى الكامن
اللذين استثنيا مــن الـظــاهــري .لــذا،
فعند وضع التصوير العربي ضمن
النسيج الرأسمالي واأليديولوجيا
وال ـ ـت ـ ـغ ـ ـيـ ــر االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي وت ـش ـك ــل
الـطـبـقــات وب ــرام ــج ال ــدول ــة ،يمكننا
عـ ـن ــدئ ــذ فـ ـه ــم الـ ـ ـص ـ ــورة عـ ـل ــى أن ـه ــا

تعبير عن عالقات اجتماعية.
لننظر اآلن إلى البورتريهات املرفقة
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــرض ون ـ ـظـ ــرة امل ــؤل ــف
إليها.
ال ـص ــورة رق ــم ( )1الـتـقـطـهــا صـبــاح
وت ــوالـ ـيـ ـي ــه فـ ــي مـ ــدرسـ ــة ع ـل ـي ــا فــي
ب ـغــداد ،تتطابق مــع ص ــورة سابقة
التقطت في مدرسة مدينة بورصة
ل ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــن م ـ ـ ــن دمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــق .الـ ـ ـط ـ ــاب
يـظـهــرون دوم ــا عـلــى نـحــو م ــزدوج،
ّ
ولباسهم مدرسي يوحي بتطلعهم
إل ــى أن يـصـبـحــوا أف ـنــديــة .نظرتهم
مـصــوبــة دوم ــا إل ــى األم ـ ــام ،ويظهر
ً
جسمهما كامال ،من الطربوش إلى
الـحــذاء ،ويقفان في حالة انضباط.
بمقارنة الـصــورة املــرفـقــة واألخ ــرى
ال ـ ـ ـ ــواردة ف ــي املـ ــؤلـ ــف ،ال ت ـظ ـهــر أي
تباينات إثنية أو مذهبية أو قبلية.
الـطــاب جميعهم متطابقو املظهر
عـلــى نـحــو مـتـكــامــل ،وه ــم ج ــزء من
ن ـتــاج الـتـعـلـيــم الـعـثـمــانــي والـبـنـيــة
التحتية والنتاج املعرفي العثماني.
الـ ـتـ ـع ــاون بـ ــن املـ ـص ــوري ــن وم ـن ـهــم
جـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ــاب ـ ـ ــونـ ـ ـ ـج ـ ـ ــي وداود
صـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــي وخ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل رعـ ـ ـ ــد
وكـ ــري ـ ـكـ ــوريـ ــان وفـ ـ ـت ـ ــال وغـ ـي ــره ــم،
ف ــي مـخـتـلــف مـ ــدن شـ ــرق امل ـتــوســط
وجـ ـ ـن ـ ــوب ـ ــه ،الـ ـع ــرب ــي-الـ ـعـ ـثـ ـم ــان ــي،
أي الـ ـ ـق ـ ــدس وب ـ ـ ـيـ ـ ــروت وال ـ ـقـ ــاهـ ــرة
واإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة واسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ك ــان
قــائ ـمــا .ه ــذا م ــا يـظـهــر ف ــي مختلف
الصور ،لكن يظهر أيضًا االختالف
ف ــي ال ـت ـك ــوي ــن ب ــن مـ ـص ــوري ش ــرق
امل ـتــوســط وج ـن ــوب ــه ،أي ف ــي مـصــر.
ص ـ ــور ص ــاب ــون ـج ــي وك ــريـ ـك ــوري ــان
ت ـع ـكــس م ـح ـل ـيــة الـ ـب ــورت ــري ــه حـيــث
يرتدي األشـخــاص اللباس املحلي.
ّ
وفــي الـصــورة الثانية ،فــإن املصور
يــؤكــد لـلـنــاظــر ع ــدم رف ــض الـلـبــاس
«اإلفرنجي» الذي ترتديه املرأة.
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــورة ( )2لـ ـ ـص ـ ــاب ـ ــونـ ـ ـج ـ ــي
وك ـ ــريـ ـ ـك ـ ــوري ـ ــان ب ـ ــن عـ ــامـ ــي 1880
و ،1890تـ ـظـ ـه ــر االخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاف ب ــن
م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ّـوري ش ـ ـ ـ ــرق امل ـ ـ ـتـ ـ ــوسـ ـ ــط ،أي
س ــوري ــا وج ـن ــوب ــه ،وامل ـق ـص ــود هنا
ال ـق ــاه ــرة واإلس ـك ـن ــدري ــة ف ــي مـصــر،
أي ب ــن صــابــون ـجــي وك ــري ـك ــوري ــان
م ــن جـهــة وص ـب ــاح وف ـت ــال م ــن جهة
أخــرى .فالرجل وزوجــه البيروتيان
يـ ـش ــددان ع ـلــى ان ـت ـمــائ ـه ـمــا املـحـلــي
بارتداء اللباس الخاص بمنطقتهما
(أفندية) مقارنة بالصور الشخصية
الـ ـت ــي ال ـت ـق ـط ـهــا صـ ـب ــاح وفـ ـت ــال فــي
م ـ ـصـ ــر ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـظـ ـه ــر األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص
مرتدين مالبس أوروبية (إفرنجية).
ال ـصــورة ( )3لـجــواد الحسيني ،من
ت ـص ــوي ــر ك ــري ـك ــوري ــان ف ــي ال ـق ــدس،
تـ ـعـ ـك ــس اه ـ ـت ـ ـمـ ــام املـ ـ ـص ـ ــوري ـ ــن فــي
فلسطني ،ومنهم الخالدي وشاهني
وج ــوه ــري ــة ،ب ـت ـصــويــر امل ـس ــؤول ــن،
بما يعكس روايــة للتاريخ الوطني
والتاريخ املحلي.
الـصــورة ( )4الـعــائــدة لـجــورج تابت
مــن ب ـيــروت ،لـفـتــاة مــن لـبـنــان تظهر
من دون غطاء الرأس (طرطير) الذي
تــرتــديــه امل ــرأة فــي ال ـصــورة السابقة
لها حيث يطغى اللباس فيها على
امل ــرأة .أمــا ص ــورة الـفـتــاة اللبنانية،
فـ ـتـ ـظـ ـه ــر ش ـخ ـص ـي ـت ـه ــا ولـ ـب ــاسـ ـه ــا
ً
احتفاء بعيد
األبيض الــذي ترتديه
الفصح ،وهــو تقليد كــان سائدًا في
لـبـنــان وفـلـسـطــن .إضــافــة إل ــى ذلــك،
ّ
فــإن هذه الصورة التقطت في منزل
الـفـتــاة ولـيــس فــي اس ـتــوديــو ،أي أن
الفضاء االجتماعي ظــاهــر فــي هذه
الصورة.
الصورة ( )5من تصوير كريكوريان
ويـظـهــر فـيـهــا ف ــادي أف ـنــدي وابـنـتــه
م ــري ــم وابـ ـن ــه م ــوس ــى .ت ـع ـكــس هــذه
الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة ال ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــاة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة

والعائلية لفادي أفندي من العائلة
امل ـق ــدس ـي ــة املـ ــرمـ ــوقـ ــة ،أي ال ـع ـل ـمــي،
وه ــو ك ــان م ــن ب ـيــروقــراط ـيــة الــدولــة
ال ـع ـث ـمــان ـيــة وعـ ـضـ ـوًا ف ــي بــرملــان ـهــا
وم ـحــافــظ ال ـق ــدس ب ــن عــامــي 1906
و.1909
الصورة ( )6التقطها محمد صادق
بــي عــام  1880لشيخ مسجد النبي
ف ــي امل ــدي ـن ــة املـ ـن ــورة ش ــوك ــت بــاشــا
واث ـن ــن م ــن اآلغـ ــا ،أي ك ـبــار ال ـخــدم،
ّ
إل ــى يمينه وي ـس ــاره .يـحــلــل الكاتب
الـ ـص ــور ب ــالـ ـق ــول .م ـق ــارن ــة ب ـص ــورة
أخــرى لألشخاص الثالثة ،فإن هذه
تفتقر إلى وضعية الجسد وتعبيره
اللذين ينقالن وقارًا ومنزلة رفيعة.
هـ ـن ــا ي ـظ ـه ــر ش ــوك ــت ب ــاش ــا بــاه ـتــا
ويفتقد جسده إلى الدينامية ،وفي
الوقت نفسه تعكس الصورة عالقة
امل ـلــك بــالـعـبــد (ال ـخ ـص ــي) ،أي مــاك
عبيد ،ال غير.
الـصــورة ( )7تعود ملصور مجهول،
وهـ ــي لـ ـل ــواء إب ــراهـ ـي ــم رفـ ـع ــت أم ـيــر
املـحـمــل امل ـصــري ع ــام  .1908ظهرت
فـ ـ ــي م ـ ــؤل ـ ــف «مـ ـ ـ ـ ـ ــرآة الـ ـ ـح ـ ــرم ـ ــن أو
الرحلة الحجازية» ،وتعكس املوقع
ال ـع ـس ـك ــري والـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـل ـج ـنــرال
املصري.
ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة ( )8واألخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة مل ـص ــور
مـجـهــول تـعــود لـعــون الــرفـيــق باشا
أمـيــر مـكــة املـعـفــى مــن مـنـصـبــه .لكن
ل ـبــاســه ،وت ـحــدي ـدًا ع ـبــاء تــه امل ـطــرزة
ال ـت ــي تـغـطــي األوسـ ـم ــة الـعـثـمــانـيــة،
واملــوقــع املـتـقــدم لسيفه ذي الحجم
األك ـبــر مــن املـعـتــاد ،عـنــاصــر تعكس
موقعه وانتماءه.
ن ـن ـه ــي ع ــرض ـن ــا امل ـخ ـت ـص ــر ل ـك ـتــاب
تـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز م ـ ـح ـ ـتـ ــويـ ــاتـ ــه املـ ـس ــاح ــة
املمنوحة ألي عــرض بتأكيد بعض
ّ
الـحـقــائــق منها أن حــرفــة التصوير
أو فـ ــن ال ـت ـص ــوي ــر ب ـ ــدأ فـ ــي مــرح ـلــة
ال ـت ــوس ــع االس ـت ـع ـم ــاري ف ــي جـنــوب
امل ـتــوســط وش ــرق ــه .وع ـلــى ه ــذا ،فــإن
الـ ـ ـص ـ ــور ال ـ ـتـ ــي ال ـت ـق ـط ـه ــا الـ ـس ـ ّـي ــاح
واملـ ـسـ ـتـ ـش ــرق ــون ت ـع ـك ــس ن ـظــرت ـهــم
األيديولوجية للمنطقة وشعوبها،
م ـمــا شـ ـ ّـوه صـ ــورة ش ـع ــوب املـنـطـقــة
لـ ـ ـ ــدى م ـخ ـي ـل ــة األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن .وم ــن
هـنــا ،تــأتــي بعض نـقــاط أهمية هذا
املـ ــؤلـ ــف املـ ــوسـ ــوعـ ــي ألنـ ـ ــه ي ـت ـن ــاول
ّ
مصوري اإلقليم
بالبحث والتحليل
وأعـ ـم ــالـ ـه ــم ،وكـ ــذلـ ــك م ـح ـب ــي جـمــع
الصور ونــاشــري املجالت املصورة.
ّ
لذلك ،نــرى الكاتب يركز على صور
الـبــورتــريــه الـعــائــدة ملـصــوريــن عرب
وأرمن في اإلمبراطورية العثمانية.
وفــي هــذا املــؤلــف ،نعثر على أعمال
اس ـت ــدي ــوه ــات ل ــم ت ـكــن م ـعــروفــة من
قبل منها الـعــائــدة لعبد الـلــه فرير،
وبـ ــاس ـ ـكـ ــال ص ـ ـبـ ــاح ،وخ ـل ـي ــل رعـ ــد،
وغ ــراب ــد ك ــريـ ـك ــوري ــان ،إض ــاف ــة إلــى
أعـمــال بعض ال ــرواد ومنهم جــورج
ولـ ــويـ ــس ص ــاب ــونـ ـج ــي ،واألخ ـ ـ ـ ــوان
كوبا ،ومحمد صادق بي ،وإبراهيم
رفعت باشا .كما يظهر املؤلف الدور
الطليعي الذي مارسه التصوير في
خلق املجتمعات العربية الحديثة
في فلسطني وسوريا ومصر ولبنان
فـ ــي نـ ـه ــاي ــات ال ـ ــدول ـ ــة ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة،
واضـ ـع ــا حـ ـ ـدًا ل ـل ـن ـظــرة األوروبـ ـ ـي ـ ــة-
املركزية للمنطقة وتطورها.
امل ـ ـج ـ ـه ـ ــود ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي وظـ ـف ــه
ال ـك ــات ــب ف ــي هـ ــذا امل ــؤل ــف ،يـنـعـكــس
ف ـ ــي م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن املـ ـ ــراجـ ـ ــع ال ـت ــي
استخدمها ومنها املجالت والصور
ال ـعــائــدة إل ــى عــائــات واملـحـفــوظــات
امل ــوزع ــة ف ــي مـخـتـلــف امل ـك ـت ـبــات في
أكـثــر مــن بـلــد ،إضــافــة إلــى الصحف
وال ـك ـتــب امل ـص ــورة املـتـخـصـصــة في
املادة.
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تعا ّ
تفرج تعا شوف «الراحل الكبير» قنبلة الموسم
محمد همدر
بعد طول انتظار وتحضير ،تطرح «الراحل الكبير» ألبومها ّ
األول اليوم
وغـدًا على خشبة «مترو املدينة» .الفضاء البيروتي الــذي انطلقت منه
الفرقة الشابة واملـشــارك في إنتاج العمل املرتقب ،يستضيف احتفال
َ
إط ــاق «الب ــوم ــب» عـلــى م ــدى يــومــن ضـمــن أمـسـيــتـ ْـن بـعـنــوان «شــوف
ّ
واتفرج».
سنة ّ
مرت على نيل الفرقة منحة «آفاق» لتتويج النجاح الذي القته أعمالها
ّ
بتسجيل يتيح للجمهور الذي أحبها وتابعها ،االستماع إليها متى شاء.
املجموعة التي انطلقت عبر جلسات موسيقية في منزل خالد صبيح،
سرعان ما دخلت إلى قلب مستمعيها ،مؤدية نوعًا جديدًا من الطرب
ّ
الثقيل ،الشعبي والساخر في آن معًا ،بعيدًا عن ّ
وجدية األغاني
تزمت
ّ
الثورية ،مع الحفاظ على البساطة في اللحن التي تقرب النغم من األذن
والقلب .هذا ّ
الجو موجود أيضًا في تسجيل «ال بومب» .فتوزيع األغاني
وهندسة الصوت حافظا على الكوميديا السوداء املوجودة في كلمات
ّ
شخصيات أعضائها
األغاني ،وفي أداء الفرقة على املسرح من خالل
ّ
«الطاقني» ،كما يصفهم صبيح في مقابلة أجرتها «األخبار» معه ومع
املغنية ساندي شمعون.
مع مهندس الصوت جواد شعبان الذي رافق «الراحل الكبير» في جميع
حفالتها منذ البداية ،حــاول أعضاء الفرقة الحفاظ في التسجيل على
الحميمية نفسها املوجودة في لقاءاتهم املباشرة مع الجمهور .ساندي
وخالد يؤكدان وجود قواسم مشتركة بني األعضاء ،على صعيد األفكار
والشعور باالختناق من الحالة العامة والحاجة للتعبير .كل هذه العوامل
وغيرها ،ساهمت في هــذا الغنى في الطاقة واألداء .فمن يتابع الفرقة
ّ
يعرف أنها تتناول على طريقتها الخاصة كل ما يجري من حولها ،بدءًا
ً
من أزمة النفايات مرورًا بالحراك املدني والتفجيرات وصوال إلى «داعش»
وغيرها من « ِن َعم» ّأيامنا هذه.
ّ
يرى خالد أنه أتى من مرحلة موسيقية رومانسية وسياسية حاملة بعد
عام  2005في لبنان ،ثم «وصلت األوضــاع إلى ما هي عليه اليوم» .من
ّ
جهتها ،تلفت ساندي شمعون إلى أنها خالل السنوات املاضية لم يكن
يشغلها إال «الثورات» في العالم العربي واملنطقة« :الثورات التي يفترض
بها أن تنقلنا إلى حال أفضل» ،فوجدت كالمًا مشتركًا تريد أن تقوله
مع شباب «الراحل الكبير»« .كلنا مهتمون بأمور سياسية جمعتنا ،لكن
هناك أيضًا الرغبة بالتعبير عنها موسيقيًا» ،تقول ساندي .ويضيف
خالد« :هذا الجو الذي انطلقنا منه في ّأول لقاءاتنا ،كنا نسخر من كل
شيء ،حتى من خالل ارتجالنا ولعبنا في املقامات».
ُ
املختلف فــي هــذه التجربة الجديدة هــي األفـكــار والهموم التي ترجمت
بسخرية من الواقع ومن األحــداث ،بأسلوب غير مبتذل وغير سطحي،
إضافة إلى ّأن الخبرات والتجارب املوسيقية لألعضاء بدت واضحة في
الخلطة الجديدة :غناء جماعي وخلفية متمكنة من التقاسيم واالرتجال
في بحر املوسيقى الشرقية.

مصر « 2016تسجن»
العم نجيب؟
القاهرة ــ محمد الخولي

غالف األلبوم

يتضمن األلبوم  13عنوانًا ،غالبيتها خاصة بـ «الراحل الكبير» من كلمات
وألـحــان وتــوزيــع خالد صبيح ،وهــي« :م ــدد» ،و«انـشـقــاق» ،و«ال بومب»،
ّ
و«وتفجرت»،
و«دونـ ِـت مكس» ،و«يوم األربعاء» ،و«نحاس عتيق للبيع»،
و«قـمــت طلعت مــع ال ـنــاس»ُ ،
و«ج ـ ّـن الـشـعــب» إضــافــة إلــى «أيـقــظ الحب»
ّ
وموشح «ملا بدى يتثنى» و«لحاليح» ألحمد عدوية بتوزيع جديد.
يأتي إطالق «ال بومب» الليلة بعد تأخير بسبب الحرص على االعتناء
بتفاصيل دقيقة فــي التسجيل ،وعلى خلفية انشغال جميع أعضاء
الفرقة بمشاريع والتزامات أخرى .لكن األكيد ّأن العمل املنتظر يستحق
أن يكون املحطة املوسيقية الجديدة التي تأخذ حقها لجهة االستماع
وإيالء األهمية للجديد الذي تحمله.
«الراحل الكبير» مؤلفة من عماد حشيشو (عود) وعبد قبيسي (بزق)
وعلي الحوت (إيقاع) وخالد صبيح (كيبوردز) ونعيم أسمر وساندي
ّ
شمعون (غناء) ،غير أنها الليلة لن تكون وحيدة ،إذ يشاركها روي ديب
بأغنيتني؛ األول ــى تحية للممثل املـصــري الــراحــل محمود عبد العزيز،
والثانية ّ
لسيد درويش .كما تشارك ياسمينا فايد بأغنية وحيدة جديدة
تسخر مــن الحب مــن ّأول نـظــرة .أمــا سماح أبــي املنى الــذي شــارك في
التسجيل ،فسيكون حاضرًا على األكورديون.
ً
مساء ـ «مترو
«شــوف واتـفـ ّـرج» :اليوم وغـدًا ـ الساعة التاسعة
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم76/309363 :

ّ
إنـهــا املــرة األول ــى التي يحمد فيها
مثقفو مصر الله على رحيل عميد
الـ ــروايـ ــة ال ـعــرب ـيــة ن ـج ـيــب مـحـفــوظ
( 1911ـ  .)2006فلو كان بينهم اآلن،
لكان مصيره السجن يزامل الكاتب
وال ــروائ ــي أحـمــد نــاجــي فــي زنــزانــة
«خــدش الحياء» الـعــام .ليست هذه
فــان ـتــازيــا ،ب ــل ه ــو تـصــريــح واض ــح
ومباشر لبرملاني مصري ُيدعى أبو
امل ـعــاطــي مـصـطـفــى ،عـضــو اللجنة
الدستورية والتشريعية في مجلس
ال ـنــواب امل ـصــري ال ــذي ق ــال ّأول من
أمس« :لو كان نجيب محفوظ بيننا
اآلن ،لوجبت محاكمته على احتواء
روايــاتــه خدشًا للحياء ال ـعــام» .أما
مـنــاسـبــة ه ــذا ال ـحــديــث ،فـهــي أثـنــاء
م ـنــاق ـشــة ال ـل ـج ـنــة ال ـبــرملــان ـيــة طلبًا
ت ـق ـ ّـدم ب ــه ع ــدد م ــن ال ـن ــواب لتعديل
مواد قانون العقوبات ،وإلغاء املواد
الـ ـت ــي ت ـج ـي ــز ال ـح ـب ــس فـ ــي ق ـضــايــا
«ال ـن ـش ــر ال ـخ ــاص ــة ب ـخ ــدش الـحـيــاء
العام».
الـ ـن ــائ ــب كـ ـ ــان راف ـ ـضـ ــا إلل ـ ـغـ ــاء تـلــك
ّ
امل ـ ــواد ،مـعـتـبـرًا أن ـه ــا «ح ـصــن أم ــان
للمجتمع»ّ ،
فرد عليه النائب أحمد
سعيد ال ـنــواب بـســؤال حــول إذا ما
ّ
يعتبر أن روايـ ــات «قـصــر الـشــوق»
و«الـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــة» ل ـن ـج ـي ــب م ـح ـف ــوظ
ّ
تتضمن خــدش حـيــاء عــام؟ فأجاب
أبـ ـ ــو املـ ـع ــاط ــي بـ ـك ــل حـ ـس ــم« :أيـ ـ ــوه
فيهم خدش حياء ونجيب محفوط
ّ
يستحق العقاب بس ّ
محدش وقتها
ح ـ ّـرك الــدعــوى الـجـنــائـيــة» .الغريب
ّ
أن مـعـظــم الـ ـن ــواب ال ــذي ــن ح ـضــروا
االجـ ـتـ ـم ــاع ل ــم ي ـع ـت ــرض ــوا ع ـل ــى مــا
قاله النائب ،باستثناء ثالثة فقط،
ّ
تصوت اللجنة في النهاية
قبل أن
على رفض التعديالت واإلبقاء على
ُ
املواد التي تجيز الحبس في قضايا
خدش الحياء العام.
مبررات النواب ّ
ّ
حولتهم من ممثلني
للشعب إلــى أعضاء في هيئة األمر
بــاملـعــروف والـنـهــي عــن املـنـكــر .فقد
ثــار جــدل فــي اللجنة حــول تعريف

ّ
مـصـطـلــح «خ ـ ــدش الـ ـحـ ـي ــاء» ،وأكـ ــد
ّ
عدد من األعضاء أنــه فضفاض وال
يــوجــد تـعــريــف ُمـحـكــم ل ــه ،وه ــو ما
ح ـ ّـول ــه إل ــى ن ـ ّـص يـسـمــح بمحاكمة
املـ ـب ــدع ــن ع ـل ــى مـ ــا ي ـك ـت ـب ــون ــه .فــي
غضون ذلك ،اعترض ّ
نواب آخرون،
مــن بينهم النائب مصطفى بكري،
عـلــى امل ـطــال ـبــات ب ـعــدم الـحـبــس في
ق ـض ــاي ــا ال ـن ـش ــر الـ ـخ ــاص ــة ب ـخــدش
ّ
الـ ـحـ ـي ــاء ،إذ ق ـ ــال بـ ـك ــري إن ه ـنــاك
ف ــرق ــا ك ـب ـي ـرًا ب ــن ال ـع ـم ــل اإلب ــداع ــي
و«الـكـتــابــة كفعل فــاضــح» ،مضيفًا:
«ن ـح ــن ن ـع ــرف مـجـتـمـعــاتـنــا ج ـ ّـي ـدًا
ون ـعــرف تـقــالـيــدهــا .إم ــا أن نحافظ
على املجتمع وقيمه وإمــا أن ّ
نفرط
ف ــي ثــوابـتـنــا ونـسـمــح ب ـهــذا العبث
ّ
املسمى إبــداعــا» .نــائــب آخــر قــال إن
ّ
ُ
الـتـعــديــات ستعطي ال ـحــق للمرأة
فـ ــي «أن ت ـن ـشــر صـ ــورهـ ــا عـ ــاريـ ــة»،
ّ
ّ
«ضد
وأكد أن التعديالت املطروحة
األخـ ــاق واآلداب ال ـعــامــة» .الـنــائــب
أبـ ـ ــو املـ ـع ــاط ــي م ـص ـط ـف ــى كـ ـ ــان مــن
الفريق األخير.
ه ــذا ال ـ ــرأي الـ ــذي ق ـيــل ف ــي ال ـبــرملــان
ال ي ـم ـكــن ف ـص ـلــه ع ــن ال ــواق ــع ال ـعــام
الــذي تعيشه مصر حاليًا كامتداد
ل ـع ـص ــر الـ ـصـ ـع ــود اإلسـ ــامـ ــي بـعــد
ثــورة  25يناير  .2011هذا الخطاب
الذي ُيهاجم األدب ،هو نفسه الذي
تـ ـ ـص ـ ـ ّـدر ف ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة حـ ـك ــم اإلخـ ـ ـ ــوان
امل ـس ـل ـم ــن ،وقـ ـي ــل ع ـل ــى ال ـش ــاش ــات
ّ
وق ـت ـهــا إن رواي ـ ـ ــات م ـح ـفــوظ فيها
إبــاحـيــة وك ـفــر ،وث ــارت الــدنـيــا على
ّ
تـلــك الـتـصــريـحــات وق ـت ـهــا .غـيــر أن
ه ـ ــذه امل ـ ـ ـ ّـرة يـ ـب ــدو أن األمـ ـ ــر سـيـمـ ّـر
م ــرور ال ـكــرام .إذ بــات مــن الطبيعي
أن ّ
تقيد حرية ال ــرأي والتعبير ،بل
واق ـعــة حـبــس الـكــاتــب أحـمــد ناجي
ّ
تحول القضاء
ال تــزال شاهدة على
ّ
املصري إلى مطاوعة .كما أن معظم
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ل ــم ت ـت ـحـ ّـرك دفــاعــا
عن ناجي ،بل استضافت من يرون
ّ
أنــه بالفعل كتب ما يخدش الحياء
ال ـع ــام ووج ـب ــت مـعــاقـبـتــه وحـبـســه
ً
لنشره فصال من روايته «استخدام
الحياة».

ثالثي النهضة المسرحية :شكسبير البيروتي

األفالم اللبنانية القصيرة
ً
شماال وجنوبًا

ُ
هينريش بل
عميد «الثورة» السورية

بني  3و 7كانون ّ
األول (ديسمبر)
املقبل ،تجرى فعاليات
«مهرجان لبنان السينمائي
الدولي لألفالم القصيرة» في
صور (ثانوية صور الرسمية
املختلطة) والنبطية (سينما
ستارز) وطرابلس (بيت الفن).
يشارك في الحدث  61فيلمًا من
 25دولة عربية وأجنبية ،من
بينها لبنان وإيطاليا ومصر
وسويسرا والعراق وإيران
والسعودية وسوريا والواليات
املتحدة وإسبانيا وبريطانيا...
ُ
وسيخصص املهرجان يومًا
ً
كامال في صور لعرض أفالم
قصيرة ّ
أعدها طالب في
الجامعة اللبنانية ومخرجون
لبنانيون.

تحت عنوان «حساء الشعب
ويومياته ـ تالوين الحصار»،
تعرض جمعية «هاينريش ُبل»
اليوم في سينما «متروبوليس
أمبير صوفيل» مجموعة أفالم
قصيرة .البداية مع فيلم «أنا
أزرق» ألبو غابي ،ثم «حب
في الحصار» ملطر إسماعيل،
فـ«بعدنا طيبني» لعروة املقداد.
تلي ذلك حلقة نقاش تديرها
الروائية السورية ديما ونوس
مع املدونة السورية مارسيل
شحوارو ،والصحافي نديم
جرجورة (الصورة) ،وعروة
املقداد ،بمشاركة مصممة
الغرافيكس سنا يازجي ،على أن
يتبعها عرض لوثائقي «وطني»
لألملاني ميتلزيفن مارسيل.

«مهرجان لبنان السينمائي الدولي
لألفالم القصيرة» :من  3حتى 7
كانون ّ
األول ـ  16:30ـ صور والنبطية
وطرابلس .لالستعالم70/903846 :

«حساء الشعب ويومياته ـ
تالوين الحصار» :اليوم ـ 19:00
ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية) .لالستعالم01/216037 :

بعد مرور أربعة عقود على والدة
شكسبير ،أبصرت مسرحية «شكسبير
إن حكى» النور كتحية للكاتب املسرحي
ً
البريطاني ،وشاهدها الجمهور ّأوال
ضمن فعاليات «مهرجان البستان» في
شباط (فبراير)  .2016نجوم العرض
ثالثة من كبار املسرح اللبناني:
املمثالن رفعت طربيه وميراي معلوف،
إلى جانب املخرج جالل خوري .من
«البستان» ،انطلق العرض في جوالت
على دول عربية مختلفة وعدد من
املناطق اللبنانية ،وهو يستعد اليوم
ملوعده البيروتي ّ
األول الذي تحتضنه
«الجامعة اللبنانية األميركية».
في «شكسبير إن حكى» ،يؤدي
معلوف وطربيه سلسلة مشاهد

ّ
تتضمن مقتطفات من مونولوجات
وحوارات من أبرز أعمال شكسبير،
مثل «روميو وجولييت» ،و«هاملت»،
و«كوميديا األغالط» ،و«امللك لير»،
و«ريتشارد الثالث» ،و«حلم ليلة
صيف» ،و«العاصفة» ،فيما يربط بينها
شكسبير شخصيًا الذي يؤديه جالل
خوري .انتقاء النصوص وتعريبها
بالفصحى والعامية كانت ّ
مهمة
معلوف وطربيه اللذين حرصا على
إبعادها عن الثقل اللغوي الذي يرتبط
ً
عادة بهذا النوع من الترجمات.
«شكسبير إن حكى» :اليوم ـ الساعة الثامنة
ً
مساء ـ «مسرح غلبنكيان» (مقر الـ
والنصف
 LAUـ قريطم) .لالستعالم01/786456 :

ّ
متوسطًا ميراي معلوف ورفعت طربيه في مشهد من العمل
جالل خوري

رباعي Béla
كالسيك في كليمنصو
يستضيف «املعهد العالي
لألعمال» اليوم أمسية
كالسيكية يحييها رباعي ،Béla
من تنظيم «املعهد الفرنسي في
لبنان» .يؤدي ( Bélaالصورة)
ّ
الوتريات الوحيد الذي
رباعي
ّ
ألفه رمز االنطباعية الفرنسي
كلود دوبوسي ،وAinsi la
 nuitللمؤلف الفرنسي الشهير
ّ
دوتييو ( 1916ـ .)2013
هنري
َ
ُيضاف إلى هذين االسمني
املعروفني ،آخر مغمور ،هو
الفرنسي فريديريك باتار
( ،)1969إذ تؤدي املجموعة من
ّ
الوتريات
ريبرتواره رباعي
رقم  .2بذلك ،حتى الجمهور
الضليع بالكالسيك سيكون
لديه ما يكتشفه في هذه
األمسية (غير) الكالسيكية!
رباعي  :Bélaاليوم ـ  20:30ـ «املعهد
العالي لألعمال» (كليمنصو ـ
بيروت) .الدعوة عامة.

