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توفيت ،بصمت ،الرفيقة
«ريما» ــ المرأة ذات القبعة
البيضاء ــ التي َ
أعدمت
في باريس عام 1982
ً
مسؤوال كبيرًا في الموساد
االسرائيلي ،وعاشت مذذاك
متخفيةُ ،
ودفنت بهدوء
األحد الماضي.
رفاقها في «الفصائل
المسلحة الثورية اللبنانية»
ّ
نعوا «بطلة سطرت أهم
عملياتنا النوعية ضد العدو
تنثن عن
الصهيوني ،ولم ِ
النضال ضد الظلم ،مكتفية
في نضالها بقوتها اليومي
ومسدسها الشريفُ .
فتكون كالشهداء ،ال تعرف
إال حين موتها ،وال يرتبط
اسمها إال بالقضية التي
ّ
مصوبة
نذرت لها نفسها،
بوصلتها دائمًا باتجاه
فلسطين.
ريما ،ناتالي أو جاكلين إسبر،
(ال يهم اإلسم) مواليد 7
أيلول  ،1959جبرايل ـ عكار.
عضو مؤسس في
«الفصائل المسلحة
الثورية اللبنانية» .خططت
وشاركت ونفذت مجموعة
من العمليات النوعية،
أشهرها اغتيال ياكوف
بارسيمنتوف (نيسان
 ،)1982وعاشت حياتها
مالحقة من االنتربول
الدولي ،من دون أن يتمكن
منها العدو االسرائيلي أو
االنتربول وموظفوهم في
الداخل .إضافة إلى التزامها
بالقضية الفلسطينية،
وقضايا الشعوب
المظلومة والطبقات
المهمشة ،قدمت الرفيقة
«ريما» نموذجًا نادرًا من
السلوكي،
النضال الصامتُ ،
لترحل بصمت ،فال تعرف إال
حين تغادر».
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«زلة» المشنوق :المستقبل يفتح معركة «الستين»

كان تيار ُ
«المستقبل» ّ
سباقًا في الكشف عن تفضيله إجراء االنتخابات النيابية وفق قانون الستين ،ال أي قانون آخر .نهاد
مرر رسالة أولى ّ
المشنوق ومن موقعه كوزير داخلية ّ
لجس النبض ،رابطًا االتفاق على قانون جديد بتأجيل االنتخابات.
فهل يستفيد تيار ُ
المستقبل من تأخير تشكيل الحكومة لتحقيق هذا الهدف؟
ميسم رزق
تستطيع ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة أن تبذل
جهدًا يوميًا للتأكيد أن أول إنجازات
العهد الجديد برئاسة العماد ميشال
ع ـ ــون ،ي ـب ــدأ ب ــإق ــرار ق ــان ــون انـتـخــابــي
ج ــدي ــد ي ـح ـقــق ص ـ ّـح ــة ال ـت ـم ـث ـيــل .وهــو
ج ـه ــد ال ي ـع ــدو ك ــون ــه رفـ ــع ك ــل م ـكــون
ع ــن ن ـف ـســه م ـســؤول ـيــة عــرق ـلــة إصـ ــدار
الـقــانــون .فــي لبنان ال ُيمكن االعتماد
عـلــى الـتـصــريـحــات الـتــي تـبــدو بعيدة
ّ
عن الواقع ،بل على النيات التي تشكل
املنطلق األول للدفع نحو قانون جديد
أو إبقاء القديم على قدمه ،وفقًا لقواعد
الحسابات الخاصة لكل كتلة نيابية.
ّ
ّ
ً
وإذا ما سلمنا بأن قلة فقط تريد فعال
إجراء االنتخابات وفق قانون عصري
وح ــدي ــث ،إال أن ذل ــك ال يـنـفــي حقيقة
أن ق ــوى أخ ــرى ت ـحــاذر اعـتـمــاد قــانــون
يفقدها الحصة «املتورمة» التي
جديد
ّ
يمكن ُأن يــوفــرهــا لها قــانــون الستني.
ّ
السباق في إعالن
تيار املستقبل ،كان
ما يضمره لجهة تفضيله هذا القانون.
ُ
إذ لــم يــكــن مــا ج ــاء عـلــى لـســان وزي ــره

االنتخابات البلدية التي هزت
قاعدة التيار الجماهيرية ال يزال
صداها حاضرًا في المستقبل
ف ــي ح ـكــومــة ت ـصــريــف األعـ ـم ــال نـهــاد
ّ
املـشـنــوق أمــس زل ــة لـســان ،أو مرتبطًا
ح ـص ـرًا ب ـع ـمــل وزارتـ ـ ـ ــه .األخـ ـي ــر ،ومــن
موقعه كــوزيــر للداخلية مـ ّـرر الرسالة
ب ـ ــوض ـ ــوح ح ـ ــن ق ـ ـ ــال إن «ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
جاهزة إلجراء االنتخابات وفق قانون
الستني ،وأن االتفاق على قانون جديد
يحتاج أشهرًا لترتيب اإلدارة وتثقيف
ً
الناخبني» ،وهــذا يعني حتمًا تأجيال
ت ـق ـن ـي ــا ،أو تـ ـم ــديـ ـدًا لـ ــواليـ ــة مـجـلــس
ا ُلـ ـن ــواب ال ـح ــال ــي .ف ـهــل يـسـتـفـيــد تـيــار
املستقبل من تأخير تشكيل الحكومة،
ويعمد إلى تأجيل اإلعالن إلى وقت ال
يمكن معه االتـفــاق على قــانــون جديد
لالنتخابات؟
ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـلـ ــن ،ت ـ ـبـ ــدو مـ ـع ــرك ــة ت ـش ـك ـيــل
الـحـكــومــة وكــأنـهــا مـحـصــورة بمسألة

ما جاء على لسان المشنوق هو رسالة ّ
لجس النبض (هيثم الموسوي)

توزيع الحصص والحقائب الوزارية.
غـيــر أن الـجــانــب الـخـفــي منها يرتبط
ب ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ال ـ ــذي ـ ـ ـ ـ ف ــي حــال
ت ـغ ـي ـيــره واعـ ـتـ ـم ــاد م ـب ــدأ ال ـن ـس ـب ـيــة ـ ـ ـ ـ
يعني تغييرًا في موازين القوى داخل
مجلس الـنــواب ،فيفقد كثر مقاعدهم،
وتفقد معهم الكتل النيابية عــددًا من
ن ــواب ـه ــا .ل ــذل ــك ،تـ ـت ــردد ف ــي األوس ـ ــاط
ّ
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ق ـن ــاع ــة ب ــأن ــه «إذا ُح ــل ــت
الـعـقــدة الـحـكــومـيــة املتمثلة ب ــال ــوزارة
سنجد
التي ستسند إلــى تيار امل ــردة،
ِ
ع ـقــدة ج ــدي ــدة م ــن ح ـيــث ال ن ـع ـلــم ،أمــا

حـ ّـصــة الــوزيــر سليمان فليست سوى
رداء تتدثر به بعض القوى إلخفاء ما
هو أكبر» .فهل هذا األمــر ينطبق على
الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري املـتـهــم ببطء
حركته الحكومية؟
ت ــرف ــض مـ ـص ــادر ف ــي ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
ه ــذا االت ـه ــام ،خـصــوصــا أن «الــرئـيــس
ال ـ ـح ــريـ ــري ال ي ــوف ــر جـ ـهـ ـدًا وال ق ـنــاة
اتـ ـص ــال إلع ـ ــان والدة ال ـح ـك ــوم ــة فــي
أس ــرع وق ــت م ـم ـكــن» .لـكــن ه ــذا الـنـفــي،
ل ـيــس ح ـ ّـجــة مـقـنـعــة إلق ـن ــاع الـغــالـبـيــة
بــاسـتـفــادة رئ ـيــس ت ـيــار املستقبل من

هــذا التأخير .وق ــراءة مــا بــن السطور
ف ــي ح ــدي ــث امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــن ع ــن األزمـ ــة
الحكومية ،تصل إلــى نتيجة واح ــدة،
هي أن املستقبل هو أول املستفيدين.
ل ـك ــن كـ ـي ــف؟ ال ي ـع ـت ــرف الـ ـتـ ـي ــار ،ب ــأن
ثـمــة جــانـبــا مــريـحــا فــي تــأخـيــر عملية
تشكيل الحكومة الـعـتـيــدة ،وال ُيمكن
أن يخرج ذلــك علنًا على لسان نوابه.
ل ـك ــن مـ ـج ـ ّـرد شـ ــرح األجـ ـ ـ ــواء املـحـيـطــة
يكاد يكون بمثابة
باألزمة الحكومية،
ّ
ّ ّ
فخ لتيار املستقبل .فخ يؤكد استفادته
م ــن هـ ــذا ال ـت ــأخ ـي ــر لـتـحـقـيــق غــاي ـتــن.

تقول مصادر مستقبلية إن «الرئيس
الحريري غير قــادر على التوفيق بني
كــل مــن ال ـقــوات والـتـيــار الــوطـنــي الحر
م ــن جـ ـه ــة ،وال ــرئـ ـي ــس ن ـب ـيــه بـ ـ ـ ّـري مــن
جهة أخ ــرى» .كذلك ،فإنه «يجد نفسه
ً
مكبال وغير قادر على إيجاد مخرج».
قـ ــد يـ ـك ــون ال ــرئـ ـي ــس الـ ـح ــري ــري أك ـثــر
امل ـس ــروري ــن م ــن االش ـت ـب ــاك الـحـكــومــي
الـ ــواقـ ــع ب ــن مـ ـع ــراب وال ــرابـ ـي ــة وع ــن
التينة الــذي يؤثر سلبًا في الحكومة.
فمجرد اعـتــراف املستقبليني بــأن هذا
االشتباك «ألغى واقع املواجهة السنية

كل أعذار السياسيين تقود الى «الستين»!
حسابات حقل القوى السياسية
تختلف كثيرا عن حسابات البيدر،
فمصطلح «النسبية» مربح ورنان شعبيا
ومطلب السياسيين األول وأهم من
رغيف الخبز .اال أنه عند توزيع الحصص
الطائفية والمصالح المناطقية ،تصبح
النسبية عصية على عقل المواطن،
يصعب استيعابها ويتعذر تطبيقها
على المدى القريب .كل أعذار السياسيين
تقود الى «الستين»
رلى ابراهيم
عـ ــام  ،2013ت ـق ــدم ال ـن ــائ ــب ف ــي حــزب
البعث عاصم قــانـصــوه ،إلــى املجلس
ال ـن ـيــابــي ب ــاق ـت ــراح ق ــان ــون انـتـخــابــي
ي ـج ـعــل م ــن ل ـب ـن ــان دائ ـ ـ ــرة انـتـخــابـيــة

واحـ ــدة وي ـح ــرره م ــن الـقـيــد الـطــائـفــي
ويـعـتـمــد الـنـسـبـيــة والــائ ـحــة املقفلة
لـلـحـ ّـد مــن دور العصبيات الطائفية
وتأثير املال السياسي .املشروع التفت
أيضًا إلــى خفض ســن املرشحني إلى
 21سنة واملقترعني إلى  18سنة .كان
يفترض باألحزاب السياسية املنادية
بــال ــدي ـمــوقــراط ـيــة أن تـ ـه ــرول لـتـبـنــي
اق ـ ـتـ ــراح ق ــانـ ـص ــوه وت ـت ـق ــات ــل ل ـت ـكــون
أحــد ّ
عرابيه .إال أن مشروع قانصوه،
«ص ــاح ــب ال ـخ ـط ــاب ال ـخ ـش ـبــي وأح ــد
أع ـض ــاء ال ـح ــزب ال ــدي ـك ـت ــات ــوري» كما
يصفه ّ
مدعو الديموقراطية ،لم يحرك
ُ
ساكنًا نيابيًا ليركن إلى جانب قوانني
أخرى في مقبرة اللجان النيابية.
ف ـع ـل ـي ــا ،ال م ـش ـك ـلــة فـ ــي ل ـب ـن ــان ح ــول
ع ـج ــز الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ع ــن وض ــع
ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ن ـ ـيـ ــابـ ــي جـ ــديـ ــد.
فــأريـحـيــة األح ـ ــزاب انـتـجــت مـنــذ عــام
 1992أكـثــر مــن  17مـشــروعــا واقـتــراح
قــانــون ،آخــرهــا أرب ـعــة مـشــاريــع أقــرت
فــي حـكــومــة الــرئـيــس نجيب ميقاتي

ً
ال ـثــان ـيــة .والـ ـف ــرق ،م ـث ــا ،ب ــن قــانــون
النائب البعثي وقانون التيار الوطني
الحر (النسبية مع تقسيم لبنان إلى
 13دائـ ـ ـ ــرة) ،والـ ـق ــان ــون امل ـش ـت ــرك بني
املستقبل والقوات اللبنانية والحزب
االش ـ ـتـ ــراكـ ــي (يـ ــدمـ ــج بـ ــن  70م ـق ـع ـدًا
بــاألك ـثــري و 58بــالـنـسـبــي) والـقــانــون
املـخـتـلــط املـقـتــرح مــن حــركــة أم ــل (64
أكثري و 64نسبي) ،أن األول ،أي اقتراح
ق ــانـ ـص ــوه ،ي ـم ـ ّـه ــد إلصـ ـ ــاح سـيــاســي
حقيقي باستناده إلى ترشيحات من
خارج القيد الطائفي ،بينما املشاريع
الباقية تخلط النسبية والطائفية بما
يضمن إعادة إنتاج الطبقة السياسية
نفسها.
إذا ك ــان الــدسـتــور هــو األسـ ــاس ،فهو
قــد نـ ّـص على اعتماد قــانــون انتخاب
خـ ـ ـ ــارج الـ ـقـ ـي ــد الـ ـط ــائـ ـف ــي عـ ـق ــب أول
ان ـت ـخ ــاب ــات ت ـلــي اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف .إال
أن م ــا ك ــان يـحـصــل عـشـيــة ك ــل دورة
انـتـخــابـيــة ،هــو إص ــدار قــانــون ّ
يعمق
ّ
ويفصل
االنقسام الطائفي واملذهبي

على قياس القوى السياسية .واليوم،
ي ـم ـك ــن اخ ـ ـت ـ ـصـ ــار األزمـ ـ ـ ـ ــة بــال ـن ـق ـطــة
نفسها :تــوزيــع الــدوائــر بشكل يؤمن
طـ ــرف اح ـت ـك ــار ال ـت ـم ـث ـيــل وإل ـ ـغـ ــاء أي
م ـنــاف ـســة م ـح ـت ـم ـلــة .وه ـ ــذا م ــا يـفـ ّـســر
«الــرهــاب» الــذي يصيب غالبية الكتل
الـسـيــاسـيــة عـنــد ط ــرح مـبــدأ النسبية
فتسارع لتغطية عورتها بألف حجة
وحـ ـ ـج ـ ــة ،لـ ـي ــس آخ ـ ــره ـ ــا نـ ـع ــي وزي ـ ــر
الداخلية نهاد املشنوق أمس احتمال
حصول انتخابات نيابية وفق قانون
جديد في املوعد املحدد« ،فالداخلية
جـ ــاهـ ــزة ف ـق ــط ل ـت ـن ـف ـيــذ االن ـت ـخ ــاب ــات
وفـ ـ ــق قـ ــانـ ــون الـ ـسـ ـت ــن ،وأي ق ــان ــون
جديد يحتاج أشـهـرًا لترتيب اإلدارة
وت ـث ـق ـيــف ال ـن ــاخ ـب ــن» .إذًا ،ال قــانــون
جديدًا في املدى املنظور ،ألن «الشعب
مـتـخـلــف وأغـ ـش ــم» م ــن أن يـسـتــوعــب
فــي م ــدة قـصـيــرة مــا يمكن أن تنتجه
عـقــول ال ـن ــواب .واألك ـيــد أن «الـشـعــب»
ال ي ــزال حتى الساعة عــاجـزًا عــن فهم
مــا ابـتـكــره املـشـنــوق بــاألمــس وسـ ّـمــاه

«النسبية العاقلة»« :النسبية العاقلة
ه ــي ال ـت ــي تـحـقــق م ــا ن ــري ــد ،ورغ ـب ــات
القوى السياسية ّ
تعبر عن تطلعاتها
السياسية وليس ما تريد النسبية أن
تحققه للوطن من ّ
صحة تمثيل»!
ال ـخ ــاص ــة ،ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل كـ ــان وال
ي ــزال راف ـضــا للنسبية بشكل مطلق،
ف ـم ـص ـل ـح ـت ــه وض ـ ـمـ ــانـ ــه ك ـ ــل م ـق ــاع ــد
الـطــائـفــة الـسـنـيــة ال ي ـكــون إال بنظام
أكـ ـث ــري كــال ـس ـتــن أو نـ ـظ ــام مـخـتـلــط
يقسم فيه الدوائر على هواه ليضمن
بقاء  27مقعدًا سنيًا تحت جناحيه.
لـ ــذلـ ــك ،يـ ـب ــدي الـ ـح ــري ــري اسـ ـتـ ـع ــداده
للسير بقانون بري املختلط ويشترط
ت ـع ــدي ــل تـ ــوزيـ ــع ال ـ ــدوائ ـ ــر فـ ــي ص ـيــدا
وبـيــروت وغيرها حتى ال يتمكن من
ال يوالونه ،وهم يحظون بتأييد ثلث
الناخبني تقريبًا ،من التمثل بنحو 9
مقاعد في البرملان .هي الديكتاتورية
بــأب ـهــى ح ـل ـل ـهــا ،وهـ ــو إع ـ ــان صــريــح
للرأي العام وملشاريع املرشحني بأن
لبنان نشأ على الزبائنية والطائفية
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إسرائيل تعتدي ...وحزب الله يتعاظم
يحيى دبوق
ـ ـ امل ــارونـ ـي ــة ع ـل ــى ص ــاح ـي ــات رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ،وجـعـلـهــا ت ــأخ ــذ طــابـعــا
آخر ،بحكم املواجهة بني رئيس مجلس
الـنــواب ورئـيــس الجمهورية» ،هــو في
حــد ذات ــه إث ـبــات للتهمة املــوجـهــة إلــى
التيار األزرق .وقد يكون هذا االعتراف
ع ـل ــى لـ ـس ــان امل ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــن ،أكـ ـث ــر مــا
يفسر التساؤالت عن تضييع الرئيس
الـ ـح ــري ــري س ـي ــر ال ـ ـحـ ــراك ال ـح ـكــومــي،
وتبديل مواقفه ،ونشر طروحات غير
م ــوج ــودة ،ك ـمــا ح ـصــل ح ــن أك ــد أم ــام
الـ ـق ــوات أن «ال ــرئ ـي ــس بـ ــري ال يـمــانــع
إعـ ـط ــاء ه ــا وزارة األش ـ ـغـ ــال م ــن دون
التنسيق مع رئيس املجلس» ،وثانيًا
حني قــال للرئيس بـ ّـري« :إننا عرضنا
وزارة ال ـتــربـيــة عـلــى ال ــوزي ــر فرنجية
ورف ـض ـهــا ،وعـ ــارض ب ـ ّـري حــن عــرض
األخير املساعدة عبر إقناع املردة بها»!
األم ــر ال ـثــانــي واألهـ ــم يــرتـبــط بـقــانــون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ،وه ـن ــا ب ـي ــت ال ـق ـص ـي ــد .إذ
إن الـبـنــد األول والــوحـيــد عـلــى جــدول
أعمال الحكومة العتيدة مرتبط بإقرار
قانون جديد .لذلكُ ،يمكن أن ال تكون
للحريري مصلحة فــي تسريع عملية
ال ـتــأل ـيــف ،ألن ذل ــك يـعـنــي ال ـب ـحــث عن
قانون جديد والــذهــاب إلــى انتخابات
نيابية على أســاســه .وهــو كلما تأخر
ّ
يكرس بقاء قانون الستني.
في إعالنها
وال سيما أن ما بقي من الوالية الحالية
لـلـمـجـلــس الـنـيــابــي سـبـعــة أش ـه ــر ،من
ضمنها شهران هما املهلة القانونية
الن ـت ـخــاب مـجـلــس ن ـيــابــي جــدي ــد قبل
 60يــومــا مــن انـتـهــاء الــواليــة الحالية.
ّ
فــي مــا يـتـعــلــق ب ـهــذه الـنـقـطــة ،لــم تعد
هناك حاجة النتزاع تصريح من نواب
املستقبل ،إذ جــاء الكالم واضحًا على
لسان الوزير املشنوق ،وهو أكبر دليل
على أن املستفيد األول من عدم إجراء
االنتخابات على أســاس قانون جديد
هــو تـيــار املـسـتـقـبــل .إذ رب ــط املـشـنــوق
االتفاق على أي قانون جديد بالتمديد
ملجلس النواب أو تأجيل االنتخابات
تقنيًا .مع ذلك ،تقر مصادر التيار بأن
في كل «تأخيرة خيرة» .فاالنتخابات
ال ـب ـل ــدي ــة الـ ـت ــي «هـ ـ ــزت ق ــاع ــدة ال ـت ـيــار
الجماهيرية فــي كــل املـنــاطــق ،ال يــزال
صداها حاضرًا في التيار» .والتأخير
التقني لالنتخابات سيعطي الحريري
«وقتًا إضافيًا إلعادة اإلمساك باللعبة
الـسـيــاسـيــة» :مــن جـهــة« ،يلملم كتلته
النيابية ،خصوصًا بعد االنتخابات
الداخلية التي حصلت في التيار ،ومن
جـهــة أخ ــرى يستعيد ج ـم ـهــوره الــذي
ان ـج ــرف بــات ـجــاهــات ع ــدة ب ـع ـيــدة عن
الرئيس الحريري».

ّ
النسبية تنفس كتلة
تيار المستقبل وتنهي
سطوتها على مقاعد
حللها لها الستين

وت ـ ــوازن مـصــالــح ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة،
وال إم ـك ــان ـي ــة ل ــإخ ــال بـ ــواحـ ــدة مــن
أس ـ ــاس ـ ــات وجـ ـ ـ ـ ــوده .ع ـل ـي ــه ،س ـي ــوزع
الـ ـح ــري ــري املـ ـك ــرم ــات ع ـل ــى مـ ــن يـ ــراه
مـسـتـحـقــا لـهــا وي ـف ـتــرض بـمــن يــرغــب
فــي الـفــوز بالنيابة التزلف لــه ،أو في
حال ميقاتي والنائب محمد الصفدي
التحالف معه ،للحفاظ على حيثيتهم.
واألهم أن الحريري يظن أنه سيتمكن
من سحق ّ
تمرد الوزير أشرف ريفي.
ول ـعــل مــوقــف املـسـتـقـبــل غـيــر مفاجئ
ه ـنــا ،ب ـقــدر مــا يـفــاجــئ صـمــت الـتـيــار

تجهد إسرائيل كي ال تنشب «الحرب املقبلة»
مع حزب الله .ويالت الحرب ،وخسائرها املقدرة،
ّ
تصعب على صاحب القرار في تل أبيب أن
يباشرها ،وكذلك أن يقدم على اعتداء من شأنه أن
يؤدي إليها ،وإن تدحرجًا .في الوقت نفسه ،ترى
إسرائيل أن حزب الله ،املشغول في الحرب الدائرة
في سوريا ،غير معني في هذه املرحلة بالتدحرج
أيضًا إلى حرب ،لكنه أيضًا غير معني ،بل ومندفع
ملنع استباحة الساحة اللبنانية مهما كانت
األثمان .على ذلك ،بات خارج الجدال ،إسرائيليًا
ً
ّ
على األقل ،أن ردعًا متبادال يحكم األفعال ويجنب
لبنان مغامرات إسرائيلية من شأنها أن تفضي
إلى حرب ،وهو واقع لم تعد إسرائيل تجد حرجًا
باإلقرار به.
مع ذلك ،وجدت تل أبيب ما يشغلها في مرحلة
ما قبل الحرب .وهو ما يعرف إسرائيليًا
باستراتيجيا «املعركة بني الحروب» ،وعمادها
منع حزب الله من امتالك ،أو تعاظم امتالك ،سالح
ّ
نوعي من شأنه أن ُيدفع إسرائيل أثمانًا باهظة ،إن
ّ
وبغض النظر عن الجدوى والفائدة
نشبت الحرب.
املحققة ،الترجمة العملية لهذه االستراتيجيا،
وجدت تعبيرها في الساحة السورية عبر شن
ضربات مركزة ومدروسة جيدًا ومتباعدة زمنيًا،
تقلص من إرساليات السالح النوعي من سوريا
وعبرها ،إلى حزب الله في لبنان.
وإسرائيل تنظر إلى الساحتني ،السورية
واللبنانية ،كجبهة واحدة .استعداداتها العسكرية
واالستخبارية وخططها وتدريباتها موجهة
بنحو رئيسي إلى هذه الجبهة بشقيها .إال أنها،
في املقابل ،تدرك أنها في مرحلة ما قبل الحرب،
تملك إمكانيتني متناقضتني في الساحتني ،قد
تسمح لها في األولى أن تتحرك بما ليس متاحًا
لها في الساحة الثانية .الساحة السورية ،ونتيجة
تعقيداتها وانشغال الجيش السوري بمواجهة
ّ
مكنت إسرائيل من ّ
شن اعتداءات،
أعدائه فيها،
بني الحني واآلخر ،في معظمها جاءت على هامش
الحرب السورية ،وموجهة تحديدًا لعرقلة تعاظم
حزب الله العسكري النوعي (املعركة بني الحروب)،
فيما امتنعت في الثانية ،لبنان ،بعد محاوالت
عمدت إليها في السنوات املاضية ،واجهها حزب
الله بإرادة تفعيل القوة املوجودة لديه ،وكادت أن
تفضي إلى حرب ،ال تريدها وال تقوى على تحمل
تبعاتها ،فاضطرت إلى االنكفاء.

ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر عـ ــن ق ـض ـي ــة ال ـف ـس ــاد
األك ـبــر فــي الـبـلــد :قــانــون االنـتـخــابــات
ال ـن ـيــابــي .ال ـح ــزب ال ـبــرت ـقــالــي مقتنع
بانسداد كل اآلفاق أمام النسبية حتى
النسبية املقنعة بتوزيع دوائر يراعي
الـطــوائــف ،وتــؤكــد م ـصــادره موافقته
على قانون بري املقترح على دورتني:
ال ـ ـ ـ ــدورة األولـ ـ ـ ــى ل ـت ــأه ـي ــل املــرش ـحــن
وفق النظام األكثري والــدورة الثانية
تعتمد النسبية .فيما يشير النائب
آالن عون إلى أن «التيار الوطني ّ
الحر»
يدعم إجــراء االنتخابات النيابية في
موعدها وفق قانون جديد .لن يكون
هناك تمديد ،بل تأجيل تقني بسيط
إذا ُوضع قانون انتخابي جديد وكان
ه ـنــاك حــاجــة ل ــه السـتـكـمــال جــاهــزيــة
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،ب ـش ــرط أن ُيـعـتـ َـمــد
ً
القانون أوال ويعقبه التأجيل.
ح ـ ــزب ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ي ـقــول ـهــا
صــراحــة« :نحن كـقــوات ضــد النسبية
بــاملـطـلــق» .مل ــاذا؟ «ألن ــه بـقــدر حرصنا
على تصحيح التمثيل نحرص أيضًا

إقدام سالح الجو اإلسرائيلي فجر أمس األربعاء
على إطالق صاروخني سقطا في منطقة الصبورة
ّبريف دمشق الغربي ،من دون إصابات ،وهو ما
موجه إلى منع ّ
ملحت إسرائيل إلى أنه ّ
تزود حزب
الله بسالح «كاسر للتوازن» ،يستأهل اإلشارة إلى
اآلتي:
ً
أوال :في حال صدقت إسرائيلي في ادعائها أم لم
تصدق ،وكانت غارة الصبورة تستهدف شحنة
سالح نوعي لحزب الله في لبنان ،فهي تندرج
ضمن استراتيجية «املعركة بني الحروب» .هذه
االستراتيجية التي ثبت ،بإقرار إسرائيل ،أنها
لم تحقق النتيجة التي وضعت ألجلها .ال هي
منعت إرادة حزب الله في االستمرار بالتزود
بالسالح «الكاسر للتوازن» ،وال هي منعت املزود
(سوريا وإيران) من تزويد السالح النوعي ،كذلك
لم تستطع ،بإقرار إسرائيل أيضًا ،منع تعاظم
القدرة النوعية لحزب الله وتراكمها في الساحة

نتنياهو كان قد أكد أن
منظومات دفاع جوي متطورة
وصواريخ ياخونت وصلت إلى
حزب الله في لبنان

اللبنانية .رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامني
نتنياهو كان قد نعى فاعلية هذه السياسة في
أكثر من مناسبة ،ومنها من على منبر الجمعية
العامة لألمم املتحدة ،2015/10/01 ،بتأكيده أن
منظومات دفاع جوي متطورة وصواريخ ياخونت
وغيرهما ،وصلت بالفعل إلى مخازن حزب الله
في لبنان.
ثانيًا :القدرة اإلسرائيلية على توجيه ضربة
جوية في الساحة السورية ،ضد ما يصطلح
على تسميته بإرسالية سالح نوعي ،هنا أو
هناك ،من ضمن إرساليات سالح أخرى غابت
عن العني اإلسرائيلية ،مكن حزب الله من التزود
ٍّ
بكم هائل من هذا السالح ،وهذا ما تشهد عليه
التقارير اإلسرائيلية ّ
وتقر به تباعًا ،وبحسب هذه
التقارير تشمل الترسانة النوعية التي قفزت فوق
استراتيجية «املعركة بني الحروب» :منظومات
دفاع جوي متطورة ،صواريخ بعيدة ذات قدرة

ع ـل ــى أن ي ـك ــون شــري ـك ـنــا ف ــي الـحـكــم
ً
معتدال .نريد شركاء كالحريري وبري
ّ
ال أسير آخر .فالتطرف الشيعي حده
األقصى حزب الله ،أما التطرف اآلخر
ف ـي ـب ــدأ م ــن األسـ ـي ــر وال ي ـن ـت ـهــي عـنــد
البغدادي» .ما سبق إن لم يكن حجة
أخرى لرفض حجم التمثيل الصحيح
لكل كتلة الـتــي تكشفه النسبية ،هو
فـعــل ديـكـتــاتــوري آخ ــر يــريــد تفصيل
نتائج االنتخابات مسبقًا وفق ما يراه
مـنــاسـبــا .عـلـمــا أن ه ــذا املـنـطــق سقط
في االنتخابات البلدية األخيرة التي
تعتمد فــي تقسيمها دوائ ــر صغيرة.
ً
فـفــي ب ـي ــروت ،م ـثــا ،لــم يـتـجــاوز عــدد
األصوات التي نالها رافضو املناصفة
فــي الـعــاصـمــة عـتـبــة ال ـ ـ  2719صــوتــا.
وهم باملناسبة ،لم يكونوا أسيريني،
وال داع ـش ـيــن .وأق ـص ــى م ــا يـمـكــن أن
ت ـفــرزه الـنـسـبـيــة لـتـيــار املـسـتـقـبــل هو
إظ ـه ــار حـجـمــه الـحـقـيـقــي ،أكـ ــان على
م ـس ـت ــوى ال ـت ـم ـث ـي ــل ال ـس ـن ــي أم عـلــى
مـ ـسـ ـت ــوى ال ـت ـم ـث ـي ــل امل ـس ـي ـح ــي (م ــع

اح ـت ـمــال ض ـمــان ف ــوز حـلـفــاء ل ــه ممن
ُيعرفون بـ»املستقلني»).
فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام ،ك ـل ـم ــة «الـ ـنـ ـسـ ـبـ ـي ــة» ذات
إيـ ـق ــاع رن ـ ــان وم ــرب ـح ــة ش ـع ـب ـيــا ،لـكــن
عـنــدمــا تـصــل املــوســى إل ــى األح ـجــام،
ت ـص ـبــح ال ـن ـس ـب ـيــة ع ـص ـيــة ع ـل ــى فـهــم
ال ـ ــرأي ال ـع ــام ع ـنــد ال ـب ـعــض وجـمـيـلــة،
ل ـكــن ي ـت ـعــذر تـطـبـيـقـهــا ع ـنــد آخ ــري ــن.
ف ــي م ـي ــزان ت ـيــار املـسـتـقـبــل ،النسبية
تنهي احتكاره لطائفة كاملة وتنهي
س ـطــوتــه ع ـلــى م ـقــاعــد أخ ـ ــرى حللها
لــه قــانــون الـسـتــن بـتــوزيـعــه الــدوائــر
وفــق مــا يفصله الــورثــة السياسيون.
اش ـتــراك ـيــا ،إن ـص ــاف الـنـسـبـيــة لباقي
الـقــوى الــدرزيــة وتأسيسها لزعامات
خ ــارج البيت الجنبالطي على املــدى
البعيد كفيلة بتأجيج عــداوة النائب
وليد جنبالط ضدها .عونيًا وقواتيًا،
ال ـن ـس ـب ـيــة ال ت ـم ـ ّـس ح ـجــم كتلتيهما
باملجمل ،ولكن تحالفهما اليوم وفق
ق ــان ــون ال ـس ـتــن يـجـعـلـهـمــا مقتنعني
باكتساح كل األقضية التي يتمثالن

تدميرية كبيرة جدًا ودقة شبه موضعية ،صواريخ
أرض بحر نوعية مع قدرة تدمير ودقة .األنكى
من ذلك ،بحسب التقارير اإلسرائيلية نفسها،
أن العداد اإلسرائيلي لقدرات حزب الله النوعية ال
يهدأ ،وهو في تزايد مستمر ،وبني الغارة والغارة
ضمن «املعركة بني الحروب» ،يقفز العداد من
العشرات إلى املئات ،فاأللوف.
ثالثًا :تؤكد إسرائيل مرة تلو أخرى ،أن حصر
الضربات في الساحة السورية وانكفاءها عن
الساحة اللبنانية ،يأتي نتيجة إدراكها أن محاولة
نقل املعركة إلى لبنان من شأنها أن تتدحرج
إلى ردود فعل قد تقود إلى مواجهة ال يريدها
الطرفان في هذه املرحلة ،وهذه القناعة جاءت بعد
أن حاولت وفشلت في توسيع نطاق االعتداءات
ّ
سيرد
إلى الساحة اللبنانية ،وأيقنت أن حزب الله
عليها مهما كانت التبعات ،ما يعني أن انكفاءها لم
يكن طوعيًا عن لبنان.
رابعًا :الواضح ،أن إرادة الفعل اإلسرائيلي في
الساحة السورية غير مفتوحة ،وهي تعمل ضمن
ضوابط أوجدها الردع املتبادل ،رغم أن إسرائيل
استطاعت إيجاد خرق في سوريا ّ
لشن اعتداءات
مدروسة نتيجة الحرب الدائرة فيها وانشغال
جيشها في محاربة أعدائه ،وأهم هذه الضوابط:
عدم وقوع إصابات ،واملسارعة إلى الفعل االعتدائي
قبل تجاوز «إرسالية السالح» الحدود مع لبنان.
ضابطتان ال تحيد االعتداءات اإلسرائيلية عنها،
منذ أن بدأت قبل سنوات في الساحة السورية،
وهما تستأهالن التأمل.
خامسًا :اختارت إسرائيل استراتيجية «املعركة
بني الحروب» في الساحة السورية تحديدًا ،كخيار
بديل من خيارات أخرى متعذرة ،وأهمها اثنان:
عدم القدرة على الوقوف مكتوفة األيدي إزاء
صمود النظام السوري وفشل الرهانات على
إسقاطه ،وتبعًا لذلك فشل خنق املقاومة في لبنان
عبر سقوط الدولة السورية ،وفي الوقت نفسه
تعذر القدرة على الذهاب بعيدًا في خيارات متطرفة
من شأنها أن تؤدي إلى انفجار إقليمي واسع.
ما بينهما ،حاولت اشتراح خيار بديل محكوم
بمجموعة من الضوابط تهدف إلى الحد من قدرات
حزب الله وعدم حشره بما يؤدي إلى انفجار .لكن
إسرائيل نفسها وتقويمًا لهذه السياسة خالل
السنوات املاضية ،يؤكد مسؤولوها وخبراؤها
وإعالمها أن هذه السياسة لم تحقق النتيجة التي
وضعت ألجلها ،وقصرت عن منع تعاظم حزب
الله على الصعيدين الكمي والنوعي.

ف ـي ـه ــا ب ــال ـك ــام ــل وسـ ـح ــق ال ــزع ــام ــات
امل ـح ـل ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـص ـف ـه ــا ال ـن ـس ـب ـيــة
أمـ ـ ـث ـ ــال م ـ ـيـ ــريـ ــام س ـ ـكـ ــاف وم ـن ـص ــور
ال ـبــون وفــريــد م ـكــاري وب ـطــرس حــرب
وح ـ ـ ــزب ال ـك ـت ــائ ــب وغـ ـي ــره ــم .فـ ــي مــا
خ ــص حــركــة أم ــل وح ــزب ال ـل ــه ،يمكن
النسبية أن تحول دون فوزهما بكل
مقاعد الطائفة الشيعية (وباملناسبة،
حاليًا ،ثمة أربعة نــواب شيعة خارج
كتلتي حــركــة أم ــل وح ــزب ال ـلــه ،وهــو
الحد األقصى الذي يمكن أن يخسراه
بالنسبية ،إن بـقــي سـلــوك الناخبني
على مــا هــو عليه) ،لكنها فــي املقابل
تضمن تمثل حلفائهما من مسيحيني
ّ
وس ــن ــة ودروز أمـ ـث ــال ع ـب ــد الــرح ـيــم
مــراد وفيصل كــرامــي وجـهــاد الصمد
ومــرشـحــي ال ـحــزب الـقــومــي وغـيــرهــم
ـاق،
ـاق ،ب ـ ٍ
الـكـثـيــر .إزاء ذل ــك ،الـسـتــن ب ـ ٍ
باق ...إال إذا أنتجت العقول البرملانية
ٍ
الفذة قانونًا جديدًا يعيد طبخ القالب
الـطــائـفــي ذاتـ ــه بـشـكــل جـ ــذاب يضمن
ابتهاج بعض الرأي العام.
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مجتمع وإقتصاد
على الغالف

فضيحة الضمان

اختالسات بقيمة  10مليارات ليرة

مليارات ليرة هي التقديرات األولية للمبالغ التي اختلسها جورج بعينو من عشرات الشركات
ّ 10
تسديد اشتراكاتها للضمان االجتماعي واالستحصال على براءات الذمة .التحقيقات ال
التي كلفته
ُ
ّ
تزال متواصلة ولم تحسم وجهتها .أقر المتهم الرئيسي بسرقة األموال من زبائنه وتزوير إيصاالت
الدفع ،لتبدو أنها صادرة عن الضمان ،اال انه يحاول توسيع دائرة المتهمين بالتورط معه لتشمل 8
مستخدمين في الصندوق ،من ضمنهم رئيس اللجنة الفنية
محمد وهبة
يدير جورج بعينو شركة «املضمون»
بتكليف مــن وال ــده منير بعينو منذ
عــام  .2008هــذه الـشــركــة متخصصة
ب ـ ـخـ ــدمـ ــات انـ ـ ـج ـ ــاز امل ـ ـعـ ــامـ ــات ل ــدى
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي لـ ـلـ ـضـ ـم ــان
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي لـ ـنـ ـح ــو  160زبـ ــونـ ــا
مـ ــن شـ ــركـ ــات الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ،وال
سـيـمــا خ ــدم ــات تـســديــد االش ـتــراكــات
واسـ ـتـ ـص ــدار بـ ـ ـ ــراءات الـ ــذمـ ــة .تـعـمــل
ه ــذه الـشــركــة بـتــوكـيــات رسـمـيــة من
زبائنها ،ولكنها ّ
تقدم ايضا خدمات
ل ــزب ــائ ــن آخ ــري ــن ي ـل ـج ــأون ال ـي ـهــا بــا
تــوك ـيــات ،ومـنـهــم زبــائــن يــواجـهــون
مشاكل مع الصندوق .في اطــار هذه
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ،ك ــان ــت الـ ـش ــرك ــة ت ـتــولــى
تـســديــد مـبــالــغ مــالـيــة ال ــى الـصـنــدوق
ن ـي ــاب ــة عـ ــن زب ــائـ ـنـ ـه ــا ،نـ ـق ــدا او عـبــر
ش ـي ـك ــات ،وب ــال ـت ــال ــي أقـ ــامـ ــت ،بـحـكــم

شبكات تزوير
واختالس سابقة
لـ ــم ي ـن ـق ـط ــع دفـ ـ ــق فـ ـض ــائ ــح الـ ـت ــزوي ــر
واالخ ـ ـتـ ــاس وال ـس ــرق ــة ف ــي ال ـض ـمــان
خ ــال ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة .امل ـتـ ّـورطــون
م ـت ـشــاب ـهــون ،ف ـهــم م ـكــاتــب سـمـســرة
وم ـع ـق ـب ــو مـ ـع ــام ــات وم ـس ـت ـخــدمــون
مرتشون .قبل انكشاف االختالسات
األخيرة املتهم بها جورج بعينو كانت
هناك شبكة لتزوير ب ــراءات الــذمــة في
ال ـض ـم ــان ،ت ـف ــوق ــت ع ـل ــى ن ـف ـس ـهــا فــي
ع ــام  .2014يــوم ـهــا ات ـه ــم املـسـتـخــدم
رب ـيــع قبيسي ب ـجــرم م ـحــاولــة إح ــراق
م ـس ـتــودعــات ال ـض ـمــان ب ـمــا فـيـهــا من
إيصاالت وبراءات ّذمة ّ
مزورة للسيارات
العمومية وللشركات تعود لعام .2013
التحقيقات أظهرت أن شركاء قبيسي
كانوا  6سماسرة ،أو معقبي معامالت،
خ ـم ـس ــة م ـن ـه ــم ل ــديـ ـه ــم مـ ـك ــات ــب تـقــع
بــالـقــرب مــن املـقـ ّـر الرئيسي للضمان.
ومــن الشركاء أيضًا كاتب عــدل «نفد
بريشو» فيما «طلعت بــراس» قبيسي
وح ــده ال ــذي أف ــرج عـنــه ويـعـمــل حاليًا
معقب معامالت في الضمان .الشبكات
الـتــالـيــة كــانــت فــرديــة أو ثـنــائـيــة ّ
تتنوع
أعمالها من تزوير إيصاالت وتسجيل
مؤسسات وهمية واختالسات .رئيس
مكتب الصندوق في شكا اختلس أكثر
مــن  1.7مليار ليرة بالتعاون مــع أحد
األطـبــاء املراقبني ،وفــي ّ
املقر الرئيسي
ّ
يسجل مؤسسات
كــان عبد عــانــوتــي
ّ
وهمية فــي الصندوق ثــم يسجل على
اسمها موظفني يتقاضون تعويضات
عائلية ّ
ويقدمون فواتير مرض وأمومة
ّ
قبل أن يـســدد اشـتــراكــاتـهــم للضمان
بإيصاالت ّ
مزورة.

طبيعة عملها ،صالت واسعة مع عدد
من العاملني في الصندوق وادارته.

شركات وجمعيات معروفة
لفترة طويلة ،لــم تكن هناك شكاوى
معلنة مــن الــزبــائــن ،وبينهم شركات
وجمعيات مشهورة ،إلى أن اكتشفت
إي ـصــاالت دف ــع مـ ـ ّ
ـزورة وب ـ ــراءات ّ
ذمــة
غ ـي ــر ص ـح ـي ـحــة ( )...ح ـص ــل عـلـيـهــا
الزبائن عبر شركة «املضمون» .وضع
القضاء يده على القضية .تدحرجت
كرة الثلج ،ليتبني وجــود اختالسات
ضخمةّ ،
ّ
قدرت حتى اآلن بأكثر من 10
مليارات ليرة ،وشكاوى من  13زبونا
ي ـت ـه ـمــون ج ـ ــورج بـعـيـنــو بــاخ ـتــاس
أمــوال ـهــم ،فـضــا عــن ادعـ ــاء شخصي
ت ـق ـ ّـدم ب ــه وال ـ ــد ج ـ ــورج ضـ ـ ـ ّـده .ح ــاول
املتهم ال ـهــروب إلــى خ ــارج لـبـنــان ،إال
ّ
أنـ ــه عـ ــاد وس ــل ــم ن ـف ـســه الـ ــى ال ـق ـضــاء
وعـمــد فــي التحقيقات الـجــاريــة معه
إل ــى «ت ــوري ــط» ثـمــانـيــة مــن العاملني
في الصندوق باالشتراك في عمليات
االخ ـت ــاس ،وأب ــرزه ــم رئـيــس اللجنة
الفنية (الجهة الرقابية في الصندوق)
سـمـيــر عـ ــون .الـتـحـقـيـقــات ل ــم تحسم
ّ
صحة ادع ــاءات املتهم ،في
بعد مــدى
ّ
ظل قناعة تــولــدت لــدى املحققني بأن
املـتـهــم يسعى إلــى تــوريــط أكـبــر عــدد
ممكن من املديرين واملستخدمني في
الـصـنــدوق مــن أجــل «تكبير الحجر»
وت ـ ــوزي ـ ــع املـ ـس ــؤولـ ـي ــة بـ ــن ال ـش ــرك ــة
ً
وال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ب ـص ـف ـتــه م ـ ـسـ ــؤوال عــن
أعـمــال مستخدميه .كــذلــك لــم تحسم
التحقيقات احـتـمــال أن تـكــون بعض
الـ ـش ــرك ــات /ال ــزب ــائ ــن ق ــد ط ـل ـبــت مــن
بـعـيـنــو اس ـت ـصــدار ب ـ ــراءات ّ
ذم ــة غير
صحيحة مقابل مبالغ مالية ورشى
ب ـهــدف ال ـت ـهــرب م ــن تـســديــد ديــونـهــا
للصندوق او تأجيل تسديدها.

الضمان عاجز
ُ
وامواله تسرق
ارتفعت ديون الضمان على الدولة
واملؤسسات العامة وعلى القطاع
الخاص إلى  2400مليار ليرة،
وبالتالي باتت حاجته للتدفقات
ّ
تضخ
النقدية أكبر ،إذ انها
دفعة «أوكسجني» في شرايينه.
األوكسجني يأتي من تسديد
االشتراكات التي تدفعها الشركات
وتحصل في مقابلها على براءات
ذمة تثبت انها ّ
سددت ما عليها،
وبالتالي فإن تزوير براءات الذمة
ّ
يقلص التدفقات النقدية ،ما ّ
يعمق
أزمة الضمان املالية.
تصميم
سنان عيسى

س ـم ـعــة ش ــرك ــة «املـ ـضـ ـم ــون» ل ــم تـكــن
سـيـئــة أي ــام ك ــان يــديــرهــا وال ـ ــده ،ولــم
يشتك منها الــزبــائــن ،كما لــم تــرد أي
شـكــوى خ ــال ال ـس ـنــوات األول ــى على
ّ
تولي اإلبن إدارتها ،بل كانت أعمالها
تزدهر ،وكان من بني زبائنها :جمعية
م ـ ـصـ ــارف لـ ـبـ ـن ــان ،شـ ــركـ ــات ال ــوزي ــر
ميشال فرعون ،سيدروس بنك ،مطعم
ال ـس ـل ـطــان اب ــراهـ ـي ــم ،ال ـه ـبــر ل ـلــرخــام،
 ،ABCسـبـيـنــس ،ســي تــي ديـجـيـتــال،
شركة أبنية ...وسواها من الشركات
امل ـع ــروف ــة ،ال ـتــي نـقـلــت وك ــاالت ـه ــا من
األب إل ــى اإلبـ ــن ملـتــابـعــة مـعــامــاتـهــا
ل ــدى ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي .مــن أبــرز
املعامالت التي كان ينفذها لحسابها،
تسديد االشتراكات املستحقة عليها
ع ــن م ــوظ ـف ـي ـه ــا ،االس ـت ـح ـص ــال عـلــى
ب ــراءات ّ
ذم ــة مــن الـصـنــدوق ،تسجيل
املوظفني الجدد ،تسجيل ترك العمل
للموظفني املصروفني أو املستقيلني.

االعتراف بالجريمة
أقـ ّـر جــورج بعينو اخيرا باالتهامات
امل ـ ّ
ـوجـ ـه ــة ضـ ـ ــده .جـ ـ ــاءت اع ـت ــراف ــات ــه
ّ
االخ ـ ـيـ ــرة ب ـع ــد إف ـ ـ ــادة ك ــاذب ــة قــدم ـهــا
أمـ ــام ال ـنــائــب ال ـع ــام امل ــال ــي ،الـقــاضــي
علي ابــراهـيــم ،فــي بــدايــة التحقيقات
ف ــي ه ــذا امل ـل ــف .يــوم ـهــا أن ـك ــر بعينو
اختالس أموال الزبائن ،ونفى وجود
ع ـم ـل ـي ــات تـ ــزويـ ــر .خ ـ ــرج ب ـع ـي ـنــو مــن
مـكـتــب اب ــراه ـي ــم إل ــى ال ـط ــائ ــرة ف ــورا،
وف ـ ّـر إل ــى اإلمـ ـ ــارات الـعــربـيــة املـتـحــدة
(تـمـهـيـدًا لـلـهــروب إل ــى جـهــة أخ ــرى).
ّ
ولكنه عاد بعد أسابيع وسلم نفسه
وبـ ـ ّـدل وجـهــة أق ــوال ــه مــن اإلن ـك ــار إلــى
االعـ ـ ـت ـ ــراف ب ـس ـل ــوك دروب ال ــرش ــوة
وال ـتــزويــر .إف ــادة املـتـهــم ال ت ــزال غير
ثابتة ولم ّ
يقدم رواية واحدة ،بحسب
م ـص ــادر املـحـقـقــن ،وال سـيـمــا لجهة

الــدوافــع ،فهو أملــح أمــام النائب العام
املالي ،القاضي علي ابراهيم ،الى انه
ّ
متورط بالقمار ،فيما قال أمام قاضي
التحقيق األولــي ،غسان عويدات ،إنه
تـ ــورط بـكـفــالــة ديـ ــون شـخــص يــدعــى
ايلي القسيس ،التي بلغت  300ألف
دوالر ،بحجة إقــامــة مـشــروع تجاري
في تركيا ،إال أن القسيس هرب وبدأ
الدائنون يطالبون بعينو باموالهم.
كان جــورج ،املتباهي بشبكة زبائنه،
ي ـقـ ّـدم نفسه عـلــى ان ــه «رج ــل أع ـمــال»،
ف ـ ــي ح ـ ــوزت ـ ــه وك ـ ـ ـ ـ ــاالت م ـ ــن عـ ـش ــرات
الـشــركــات الـتــي يمثلها ،وك ــان ّ
يدعي
أن ــه ت ــاج ــر عـ ـق ــارات وت ــاج ــر س ـي ــارات
وي ـق ـ ّـدم خ ــدم ــات تـنـظـيــم االح ـت ـفــاالت
وامل ـهــرجــانــات واملـنــاسـبــات الخاصة
وغ ـي ــره ــا ،ح ـتــى إن ــه ل ــم ي ـكــن يحضر
إل ـ ـ ــى ال ـ ـض ـ ـمـ ــان شـ ـخـ ـصـ ـي ــا ،ب ـ ــل ك ــان
يوفد موظفني يعملون تحت إدارتــه
فـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة «امل ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــون» .لـ ـ ــم ي ـكــن
اسـ ـ ــم ج ـ ـ ــورج ي ـث ـي ــر أي ش ـب ـه ــة ل ــدى
الـشــركــات ـ ـ الــزبــائــن ،إال حــن انكشف
أحـ ــد اإلي ـ ـصـ ــاالت امل ـ ـ ـ ـ ّ
ـزورة ف ــي شـهــر
أي ــار امل ــاض ــي .فــي ذل ـ ّـك ال ــوق ــت ،كانت
إحـ ــدى ال ـش ــرك ــات ت ــدق ــق ف ــي إي ـصــال
ح ـص ـل ــت ع ـل ـي ــه م ـ ــن جـ ـ ـ ــورج بـعـيـنــو
كمستند يثبت تسديدها االشتراكات
املـسـتـحـقــة عليها لـلـضـمــان .اكتشف
أم ــن ال ـص ـن ــدوق ،م ـن ــذر عــرب ـيــد ،أمــر
هذا االيصال ّ
املزور ،علما بأن جورج
ّ
بعينو يتهمه بمساعدته في عملية
االختالس!
بعد ثالثة أشهر على هــذه الحادثة،
ّ
تمكن التفتيش املالي في الصندوق
ّ
مــن تـكــويــن مـلــف عــن الـقـضـيــة .تـقــدم
بادعاء في األول من آب أمــام النيابة
ال ـعــامــة املــال ـيــة .بــاشــر ال ـنــائــب الـعــام
امل ـ ــال ـ ــي عـ ـل ــي ابـ ــراه ـ ـيـ ــم ت ـح ـق ـي ـقــاتــه،
واستدعى منير بعينو وابنه جورج

الس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ـ ـه ـ ـمـ ــا .أف ـ ـ ـ ــاد االب ـ ـ ـ ــن بـ ــأن
اإليـ ـص ــاالت وب ـ ـ ــراءات ال ــذم ــة سليمة
وقــانــون ـيــة ومـ ـص ـ ّـدرة وف ــق األصـ ــول،
نــاف ـيــا أن ي ـكــون ه ـنــاك أي ت ــزوي ــر أو
تالعب فيها.

ّ
تطورات مثيرة

خ ـ ـ ــرج جـ ـ ـ ــورج م ـ ــن م ـك ـت ــب اب ــراهـ ـي ــم
وف ـ ّـر مـبــاشــرة إل ــى اإلم ـ ــارات العربية
امل ـت ـح ــدة ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـل ــذه ــاب إلـ ــى بـلــد
آخـ ــر .ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت بـ ــدأت سلسلة
م ــن االتـ ـص ــاالت ال ـتــي ي ـقــودهــا منير
بعينو مع الشركات التي استفسرت
عن اإليـصــاالت التي لديها .قـ ّـدم األب
سلسلة مــن الـتـعـهــدات للزبائن بأنه
سيعيد لـهــم األمـ ــوال .بعضهم وافــق
على اإلحجام عن رفــع الــدعــاوى على
شــركــة «امل ـض ـم ــون» ،فـيـمــا ق ـ ـ ّـررت 13
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مستخدمو الضمان ينكرون
أنكر مستخدمو الضمان املوقوفون أي عالقة مع جــورج بعينو باستثناء وديعة توما التي
قالت إن سبب االتصاالت معه متصل بسيارة الرانج روفر التي باعها لسمير عون ،إذ جرت
إشكاالت عدة بينهما حول السعر املدفوع نقدًا و»مداكشة» على سيارة جاغوار يملكها عون
وسعر هذه األخيرة ...هذا ال يعني أن مستخدمي الضمان غير مشتبه فيهم ،فالتحقيقات لم
تحسم االمر .مشكلة املستخدمني علي شقير ومنذر عربيد ،وهما املوقوفان األساسيان في
هذه القضية ،انهما يملكان حق توقيع املعامالت الخاصة بإصدار براءة الذمة وقبض األموال
ً
من املنتسبني ،وبالتالي فإن احتمال قيامهما بتوقيع بعض اإلفادات قد يكون عمال مقصودًا،
ّ
وقد يكون فخًا من من جورج بعينو.

أنفسهم كما وعلى ابني جورج ،ونحن
على أتــم الثقة بعمل األجهزة األمنية
وال ـق ـضــائ ـيــة ال ـت ــي ن ـح ـتــرم وال ـت ــي لم
تتوان لحظة عن كشف هذه الحقيقة».

رواية المتهم

الهدف من تسليم بعينو نفسه و «توريط» عاملين في الضمان،
هو تحميل الصندوق مسؤولية االختالس (أرشيف)

ادعى جورج أنه
جنى  400ألف دوالر
من االختالس
ال تتوافر للمحققين
أدلة تدعم السيناريو
الذي رسمه بعينو

شـ ــركـ ــة ،ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم ،االدع ـ ـ ـ ــاء عـلــى
الـشــركــة ووض ــع إش ـ ــارات حـجــز على
عقاراتها وملكيات بعينو.
ب ـ ـعـ ــد ه ـ ـ ـ ـ ــروب امل ـ ـش ـ ـت ـ ـبـ ــه ف ـ ـيـ ــه األول

ب ـ ــاالخـ ـ ـت ـ ــاس وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزويـ ـ ـ ــر ،س ـ ـ ــارت
ببطء ،إال أنه ظهر تطوران
التحقيقات
ّ
تمثل باالدعاء الذي ّ
قدمه
الحقًا؛ األول
منير بعينو ض ـ ّـد ابـنــه ج ــورج بجرم
ســوء االمانة واالخـتــاس في محاولة
منه إلنقاذ الشركة أو ما تبقى منها.
أم ــا الـتـطــورالـثــانــي فـكــان ع ــودة اإلبــن
الى لبنان وتسليم نفسه .أثارت هاتان
ال ـخ ـط ــوت ــان ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـس ــاؤالت،
وال س ـي ـمــا ان ادعـ ـ ــاء االب ع ـلــى ابـنــه
ربـطــه ب ــ«عــدم إمـكــانـيــة ج ــورج القيام
بــأع ـمــال ك ـه ــذه م ــن دون ت ــواط ــؤ احــد
مــن املــوظ ـفــن» .واصـ ــدر مـنـيــر بعينو
الح ـقــا بـيــانــا لـتـعــزيــز الـشـبـهــات حــول
تورط مستخدمني في الصندوق ،قال
فيه« :ألسباب ما زلت أجهلها ،علمت
أن ابني جــورج والبعض من موظفي
الـصـنــدوق ،الــذيــن تــم توقيفهم اليوم

م ــن ق ـبــل ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة املــال ـيــة بعد
تـح ـقـيــق واف م ـع ـهــم م ــن ق ـبــل مـكـتــب
ال ـجــرائــم املــال ـيــة ،اق ــدم ــوا عـلــى تــزويــر
إي ـ ـص ـ ــاالت وب ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ذم ـ ــة ملـصـلـحــة
الـ ـش ــرك ــات ال ــزب ــائ ــن واسـ ـت ــول ــوا عـلــى
املبالغ املدفوعة بموجب شيكات ألمر
الصندوق كمستفيد أول ،كما املبالغ
النقدية املدفوعة مــن قبل الشركات».
واض ـ ـ ـ ــاف ب ـ ـيـ ــان االب« :لـ ـلـ ـم ــزي ــد مــن
امل ـع ـلــومــات ف ــإن اب ـنــي ج ــورج ق ــد عــاد
طـ ــوعـ ــا م ـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ووضـ ـ ـ ــع ن ـف ـســه
بتصرف الـقـضــاء ،وبـنــاء على افــادتــه
امل ـف ـص ـل ــة واملـ ــواج ـ ـهـ ــات أم ـ ـ ــام مـكـتــب
مـكــافـحــة ال ـج ــرائ ــم امل ــال ـي ــة ،ت ــم إي ـقــاف
م ــوظـ ـف ــي ال ـ ـض ـ ـمـ ــان ،وب ــالـ ـت ــال ــي ف ــإن
املسؤولية تقع على الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي كمسؤول معنوي
ع ــن أع ـم ــال مــوظـفـيــه وع ـلــى املــوظـفــن

رس ــم االب ــن سـيـنــاريــو ف ــي اعـتــرافــاتــه
يـمـكــن تـلـخـيـصــه كــال ـتــالــي :ه ــو شــاب
يبلغ من العمر  33عامًاّ ،
تورط بأعمال
تـ ـج ــاري ــة ،اق ـ ـتـ ــرح ع ـل ـي ــه م ــوظ ــف فــي
ً
الضمان اختالس أمــوال الزبائن بدال
من إقراضه املال ،انغمس في التزوير
ّ
ليسدد ديونه بالتواطؤ
واالخـتــاس
وبـحـمــايــة رئ ـيــس الـلـجـنــة الـفـنـيــة في
ال ـض ـم ــان س ـم ـيــر عـ ـ ــون ،وب ــال ـت ـع ــاون
مــع رئـيــس مصلحة ب ــراءة الــذمــة في
الضمان علي شقير وموظفني آخرين،
بعضهم متقاعد أو متعاقد.
ال تتوافر لدى املحققني ادلة تدعم هذا
السيناريو سوى روايــة املتهم نفسه،
اال ان ال ـح ـص ـي ـلــة األول ـ ـيـ ــة لـعـمـلـيــات
االخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاس ،بـ ـلـ ـغ ــت وفـ ـ ـ ــق م ـ ـصـ ــادر
مطلعة 10 ،مليارات ليرة .وهذا الرقم
أك ـب ــر بـكـثـيــر م ــن امل ـب ـلــغ ال ـ ــذي يـ ّـدعــي
ج ـ ــورج اخـ ـت ــاس ــه مـ ــن أج ـ ــل ت ـســديــد
دي ـ ــون ال ـق ـس ـي ــس ال ـب ــال ـغ ــة  300أل ــف
دوالر .ال بل إن ما ورد في إفادته عن
املبالغ املدفوعة رشــى ،متضاربة ،إذ
تـصــل قيمتها إل ــى  1.5مـلـيــون دوالر
سـنــويــا وع ـلــى ف ـتــرة تـمـتـ ّـد بــن 2011
و ،2015لكن عند الدخول في تفاصيل
ّ
يتبي
الرشى املدفوعة لكل مستخدم،
أن ـهــا ال ت ـت ـجــاوز  800أل ــف دوالر عن
ّ
السنوات الخمس كلها ،باإلضافة إلى
هــدايــا عينية مـثــل تـلـفــزيــون وســاعــة
ومكيف وتشريجات تلفون وسواها...
والــافــت أن حـ ّـصــة ج ــورج بعينو من
كــل عـمـلـيــات ال ـتــزويــر تـبـلــغ  400ألــف
دوالر من  2011لغاية !2016
ب ــاالس ـت ـن ــاد الـ ــى روايـ ـ ــة امل ـت ـه ــم ،فهو
ب ـ ّـرر إف ــادت ــه األول ـ ــى ،ال ـتــي أن ـكــر فيها
وجـ ــود إيـ ـص ــاالت م ـ ـ ّ
ـزورة واخ ـت ــاس
أمـ ــوال الــزبــائــن ،بــأنـهــا ج ــاءت بطلب
من موظفة متعاقدة مع الضمان هي
ودي ـعــة تــومــا ،ال ـتــي تـعـمــل سكرتيرة
لدى رئيس اللجنة الفنية في الضمان
س ـم ـيــر عـ ـ ــون .ث ــم بـ ــدأ ب ـع ـي ـنــو ي ـســرد
الـ ــورطـ ــة الـ ـت ــي وق ـ ــع ف ـي ـه ــا مـ ــع إي ـلــي

الـقـسـيــس بـعــدمــا كـفـلــه ل ــدى ع ــدد من
الدائنني ،ما دفعه إلى طلب االستدانة
م ـ ــن م ـ ـنـ ــذر ع ــربـ ـي ــد (امـ ـ ـ ــن صـ ـن ــدوق
ف ــي ال ـض ـم ــان) بـحـكــم ال ـص ــداق ــة ،فما
ّ
كــان مــن عربيد إال أن علمه اختالس
ال ــزب ــائ ــن ،ب ـح ـســب ال ـ ــرواي ـ ــة نـفـسـهــا.
وق ـ ـ ــال ب ـع ـي ـنــو إن ـ ــه اس ـت ـح ـص ــل عـلــى
اإليـ ـص ــاالت وب ـ ـ ــراءات ال ــذم ــة امل ـ ـ ّ
ـزورة
م ـقــابــل رش ــى مــال ـيــة ل ـكــل م ــن ودي ـعــة
ت ــوم ــا ،رئ ـيــس مـصـلـحــة ب ـ ــراءة الــذمــة
ع ـ ـلـ ــي شـ ـقـ ـي ــر (ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ه ـ ـ ــو رئـ ـي ــس
دائـ ـ ـ ــرة) ،اب ــراه ـي ــم ب ـي ـضــون امل ـس ــؤول
عــن طلبات ب ــراءة الــذمــة ،علي عياش
رئـيــس مصلحة اإلح ـصــاء وأســالـيــب
العمل (متقاعد) ،علي العطار رئيس
مصلحة االش ـتــراكــات ،ونــديــم فيصل
أم ـ ـ ــن صـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــدات ،ومـ ـن ــذر
عربيد أمني صندوق الضمان .هؤالء،
وف ــق روايـ ــة املـتـهــم ،كــانــوا يحصلون
على روات ــب شـهــريــة .أمــا «الحماية»،
بـحـســب ه ــذه ال ــرواي ــة ،ف ـكــان يحصل
عليها مــن رئـيــس اللجنة الفنية في
ال ـض ـمــان سـمـيــر عـ ــون .اال ان االخ ـيــر
نفى في افادته أمام القاضي ابراهيم
ان يكون هناك اي دور تنفيذي للجنة
الفنية في معامالت الضمان ،واوضح
أن الـعــاقــة مــع ج ــورج بعينو تتصل
ب ـشــرائــه س ـي ــارة رانـ ــج روفـ ــر م ـن ــه ،اذ
دفع ثمنها بالكامل ،ونشأت ّ خالفات
ب ـي ـن ـه ـمــا ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ال ـ ـغـ ــش الـ ــذي
مــارســه بـعـيـنــو ،إذ ت ـبـ ّـن أن الـسـيــارة
ّ
تعطلت في اليوم األول على شرائها،
وهــذا ما أوجــب على عــون الطلب إلى
سـكــرتـيــرتــه االتـ ـص ــال بـبـعـيـنــو م ــرات
ّ
عدة ملعالجة املشكلة.
تـ ـ ـق ـ ــول م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة إن ه ـن ــاك
ق ـنــاعــة ل ــدى ع ــدد م ــن املـعـنـيــن بـهــذه
ال ـق ـض ـي ــة ب ـ ــأن اع ـ ـتـ ــرافـ ــات امل ـت ـه ــم مــا
زال ـ ــت غ ـيــر م ـتــراب ـطــة وم ـت ــذب ــذة ،وان
التحقيقات لم تحسم بعد مدى ّ
تورط
أي م ــن مـسـتـخــدمــي ال ـض ـمــان بشكل
ق ــاط ــع ،ول ـك ــن ال ـث ــاب ــت ف ــي ه ــذا املـلــف
أن ه ـن ــاك ت ــزوي ــرا م ـح ـتــرفــا لـ ـب ــراءات
الـ ـ ّ
ـذمـ ــة وإي ـ ـصـ ــاالت الـ ــدفـ ــع ،وانـ ـ ــه فــي
الحصيلة سترفض الشركات تسديد
م ـتــوج ـبــات ـهــا م ــرت ــن الـ ــى ال ـص ـنــدوق
وهــي لــن تتحمل مسؤولية اختالس
هذه املتوجبات.

جورج بعينو :هؤالء هم المتورطون معي
كــان ج ــورج بعينو يحصل مــن زبائنه،
الــذيــن يــأتـمـنــونــه لـتـســديــد االش ـتــراكــات
لـلـضـمــان واالس ـت ـح ـص ــال ع ـلــى بـ ــراءات
الــذمــة لـهــم ،عـلــى شـيـكــات مـصــدقــة ألمــر
صـنــدوق الضمان ،وعلى مبالغ نقدية.
«ك ـنــا نـسـتــولــي عـلــى امل ــال ال ـن ـقــدي دون
الـشـيـكــات .الشيكات تتم تجزئتها (اي
اسـتـعـمــالـهــا لـتـســديــد مـبــالــغ ألك ـثــر من
شركة)» ،وفق ما نقلته مصادر مطلعة
على التحقيقات من اعترافات بلسانه.
بحسب اعترافاته ،فإن أدوار مستخدمي
الـ ـصـ ـن ــدوق املـ ـت ــورط ــن م ـع ــه ه ــي عـلــى
الشكل اآلتي:
ـ ـ منذر عربيد :كــان يقوم بتجزئة قيمة
الشيكات على عـ ّـدة جــداول «كــي نتمكن
م ــن اخ ـت ــاس امل ـ ــال ،وك ـنــت أدفـ ــع ل ــه في
الشهر ستة آالف دوالر .بعض الشيكات
ال ـتــي أقـ ّـدم ـهــا كــانــت تـغـطــي مـتــوجـبــات
شركات ال أمثلها».
ـ ـ إبــراه ـيــم بـيـضــون :ك ــان يـخـتــم طلبات

ب ــراءة الــذمــة عـلــى أس ــاس أنـهــا شــركــات
ّ
ّ
مسجلة
مسجلة علمًا بأنها كانت
غير
ويـ ـس ـ ّـرع ل ــي امل ـع ــام ـل ــة ،وك ـن ــت أدف ـ ــع له
 1500دوالر عـلــى ب ــراءة الــذمــة للشركة
غير املسجلة ومبلغ  8آالف دوالر على
مـعــامــات الـنـمــر الـعـمــومـيــة (ن ـمــرة بــول
ً
شعيا مثاال)« .قبض خالل فترة تعاملي
معه  50ألف دوالر»
ـ ـ ـ ع ـل ــي الـ ـعـ ـط ــار :كـ ــان يـ ـح ـ ّـول الـ ـج ــداول
ويــأخــذ الهدايا بطريقة متواصلة وكل
ثالثة أو أربعة أيام كان يأخذ نحو 500
ألف ليرة.
ـ نديم فيصل :هو أمني صندوق السندات
«لم يكن يقبض املال مني ،وعندما تزوج
ّ
قدمت له ّ
هدية عبارة عن جهاز تلفزيون
ّ
ومكيف هواء».
ـ ـ ـ ـ ع ـ ـلـ ــي ع ـ ـ ـيـ ـ ــاش :كـ ـ ـ ــان رئـ ـ ـي ـ ــس دائـ ـ ـ ــرة
االح ـصــاء وأســالـيــب الـعـمــل وك ــان ينفذ
مـعــامــات ت ــرك الـعـمــل واالس ـت ـخــدام في
امل ـق ـ ّـر الــرئـيـســي م ــن دون املـ ــرور بمركز

التبعية ،باإلضافة إلى معامالت «كتب
االسـتـمــراريــة»« .يتقاضى على معاملة
الترك واالستخدام  50دوالرا ،وقد نفذت
نحو  3آالف معاملة بــن  2011و،2015
وع ـل ــى ك ـت ــب االسـ ـتـ ـم ــراري ــة  200دوالر
وعلى تسجيل الشركات  1000دوالر».
ـ ـ علي شقير :كــان يستلم طلبات بــراءة
ّ
الذمة ويطلع على املشكلة فيها «أطلب
منه تحديد املبلغ املطلوب لحل املشكلة،
وك ـنــت أدف ــع لــه  1500دوالر اسـبــوعـيــا،
لكوني كنت أقـ ّـدم ما بني  30و 40بــراءة
ذمة اسبوعيًا».
ـ وديعة توما« :كنت أدفــع لها  5آالف
دوالر ش ـهــريــا ،مــن شـهــر  1ع ــام 2016
إلـ ــى ش ـه ــر  8عـ ــام  ،2016وق ـب ـض ــت 4
م ــاي ــن لـ ـي ــرة عـ ــن ج ـم ـع ـي ــة مـ ـص ــارف
ل ـب ـن ــان وش ــرك ــة رخ ـ ــام ال ـه ـب ــر ،و%10
لتسيير املعامالت ،ودفعت املبلغ نقدًا
في مكتبها ،وسبق أن أهديتها ساعة
رولـ ـك ــس أتـ ــت ب ـه ــا ج ــارت ــي م ــن مـحــل

طحان للمجوهرات قرب برغر كينغ».
 سمير عــون :رئيس اللجنة الفنية فيالضمان االجتماعي «وكــانــت تقول لي
ّ
وديعة توما انه هو من يحميك ويغطيك
ويـكـ ّـبــرك لـقــاء هــديــة الــرانــج روف ــر ،حيث
دفــع مــن أصــل ثمنها  9آالف دوالر ،أي
 13م ـل ـيــونــا و 500أل ــف اسـتـلـمـتـهــا من
منزل وديعة ،ومن ثم ّ
قسطت باقي ثمن
السيارة على ثالث دفعات ،بمجموع 48
الف دوالر».
 ربيع قبيسي :كــان بعينو يستلم منهبـ ــراءات الـ ّ
ـذمــة مــن ع ــام  2011حـتــى عــام
( 2014لغاية توقيف قبيسي في شبكة
تــزويــر بـ ــراءات الــذمــة وم ـحــاولــة إح ــراق
مستودعات الضمان إلخفاء املستندات
ُ
ّ
املزورة .قبيسي اتهم وحيدًا في النهاية
بهذا امللف ،برغم أن إفادة بعينو تظهر
أنــه مـجـ ّـرد مــوظــف صغير يحصل على
أرخــص الــرشــى)« .كنت أق ـ ّـدم لــه الهدايا
وتشريج التلفونات وهواتف وغيرها».
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مجتمع وإقتصاد
ّ
ّ
تتخط ّ
المعدل العام خالل الفترة نفسها من
كم ّية األمطار المتساقطة حتى اليوم نسبة  %14من
تحقيق لم
السنوات الماضية ،إل أن ذلك لن يمنع تكرار مشهد الطوفان والسيول على الطرقات وغرق المواطنين في
ّ
الرئيسية الستقبال
سياراتهم .وعلى رغم تطمينات وزير األشغال العامة غازي زعيتر عند إعالنه جاهزية الطرقات
الشتاء ،فإن أعمال تنظيف المجاري تشوبها عيوب فاضحة

اإلفتراضية» ال تمنع الطوفان!
«العاصفة
ّ
ّ
ّ
األمطار أقل بسبع مرات من المعدل العام
فيفيان عقيقي
امل ـن ـخ ـف ــض الـ ـ ـج ـ ـ ّ
ـوي ّ املـ ـتـ ـم ــرك ــز ف ــوق
إي ـط ــال ـي ــا ،الـ ـ ــذي ي ــؤث ــر ع ـل ــى ح ــوض
الـبـحــر املـتــوســط وم ــن ضمنه لبنان،
يـسـتـمــر ح ـتــى ص ـبــاح ال ـس ـبــت ،حيث
ت ـن ـح ـســر األم ـ ـطـ ــار وت ــرتـ ـف ــع درج ـ ــات
ال ـحــرارة .يشهد لبنان خــالــه أمـطــارًا
غ ــزي ــرة مـصـحــوبــة ب ـعــواصــف رعـ ّ
ـديــة
ّ
وت ـســاقــط ث ـلــوج عـلــى املــرت ـف ـعــات .إل
أن ذلك ال يرفع ترتيب ّ
معدل األمطار
املتساقطة حتى تاريخه ،والــذي ُيعدّ
األدنـ ــى خ ــال عـشــر س ـن ــوات ،بحسب
رئيسة دائــرة التقديرات في مصلحة
ّ
الجوية ،جوسلني أبو فارس،
األرصاد
ّ
إذ بلغ  22ملم ،فيما املعدل العام هو
 156ملم ،علمًا بأن النسبة األكبر التي

حال الطقس
ال ـيــوم الـخـمـيــس :غــائــم ومـمـطــر ب ـغــزارة
أح ـيــانــا ،مـصـحــوب ب ـعــواصــف رعـ ّ
ـديــة.
ّ
تشتد الرياح لتقارب الـ  80كيلومترًا في
الساعة خالل الليل .ارتفاع موج البحر
ً
وصــوال إلى  3أمتار .انخفاض درجات
الحرارة التي ستراوح بني  11و 22درجة
في بيروت ،بني  8و 13فوق الجبال ،و5
و 16في الداخل .تساقط الثلوج اعتبارًا
ّ
من  1800متر وما فوق ،على أن تتدنى
ً
إلى  1600متر ليال.
يــوم الجمعة :غائم وممطر .ريــاح ّ
قوية
ستصل إلــى  85كيلومترًا فــي الساعة
خ ــال الـفـتــرة الـصـبــاحـ ّـيــة .ارت ـفــاع مــوج
ال ـب ـحــر ل ـي ـقــارب ال ـ ـ  4أم ـت ــار .انـخـفــاض
درج ــات الـحــرارة التي سـتــراوح بــن 10
و 20في بيروت ،بني  6و 12فوق الجبال،
و 4و 14في الداخل .تساقط الثلوج على
ارتفاع  1500متر وما فوق.

ّ
سجلت خــال هــذه الـفـتــرة كــانــت عام
 2009عندما وصلت إلى  399ملمّ .
وف ــق الـتـقــديــرات واملـ ـع ـ ّـدالت املـحــقـقــة،
ف ــإن مــا يـشـهــده لـبـنــان هــو منخفض
جـ ـ ّ
ـوي ع ـ ــادي ،ال ي ـصــل إل ــى مـسـتــوى
ّ
ع ــاص ـف ــة ،ك ـمــا يـ ـه ــول ع ـلــى صـفـحــات
التواصل االجتماعي ،ولكن هل يمنع
ّ
السيارات
ذلــك مــن تـكــرار مشهد غــرق
ع ـل ــى الـ ـط ــرق ــات املـ ـتـ ـك ـ ّـرر س ـن ــوي ــا مــع
تساقط األمطار األولى؟
يـجــزم وزي ــر األش ـغــال الـعـ ّ
ـامــة والنقل
غ ـ ـ ــازي زع ـي ـت ــر أن «أعـ ـ ـم ـ ــال تـنـظـيــف
امل ـ ـج ـ ــاري الـ ـت ــي ا ّن ـط ـل ـق ــت فـ ــي أي ـل ــول
امل ــاض ــي ل ــم ت ـت ــوق ــف» ،وأن «م ـج ــاري
الـ ـط ــرق ــات ال ــدول ـ ّـي ــة م ــن بـ ـي ــروت إل ــى
الشمال والجنوب ،إضافة إلى طريق
ّ
السورية،
ضهر البيدر حتى الحدود
وطـ ــريـ ــق الـ ــزهـ ــرانـ ــي إلـ ـ ــى ال ـن ـب ـط ـ ّـي ــة،
جــاهــزة الستقبال األم ـط ــار» .لكنه لم
يستبعد إمكان ّ
تجدد مشهد السيول
والـفـيـضــانــات عـلــى ال ـط ــرق ــات ،عــازيــا
ذلـ ــك إلـ ــى «ع ـ ــدم ق ـ ــدرة املـ ـج ــاري على
اسـتـيـعــاب كـ ّـمـيــة الـنـفــايــات الضخمة
ال ـتــي ستحملها األم ـط ــار حـتـمــا إلــى
مــداخــل امل ـجــاري» ،باعتبار أن بعض
الـبـلــديــات لــم تلعب دوره ــا «ف ــي منع
رمي القمامة ومنع املعامل واملصانع
ّ
ومـشــاريــع البناء مــن ر ّمــي مخلفاتها
ب ـع ـش ــوائ ـ ّـي ــة» .ك ـمــا ح ـ ــذر م ــن طــوفــان
طرقات األوزاعي كون «مجلس اإلنماء
واإلع ـم ــار» لــم يـنـتــهِ مــن تنظيف نهر
الغدير.
قانونًا ،تندرج ّ
مهمة تنظيف الطرقات
الــرئ ـي ـسـ ّـيــة واألوتـ ــوس ـ ـتـ ــرادات ضمن
ص ــاح ـ ّـي ــة وزارة األشـ ـ ـغ ـ ــال ال ـع ـ ّ
ـام ــة
ُ
والنقل ،فيما تعنى البلديات بتنظيف
ال ـط ــرق ــات وامل ـ ـجـ ــاري ض ـمــن نـطــاقـهــا
اإلداري.
وب ـح ـســب وزارة األش ـ ـغـ ــال ،ال يـكـفــي
ّ
تنظيف األقـنـيــة وامل ـجــاري لـحــل هذه
األزم ـ ــة امل ـت ـج ـ ّـددة س ـنــويــا ،ن ـظ ـرًا إلــى
ّ
التحتية
كون طبيعة الطرقات والبنى
س ـي ـئــة ،ت ـض ــاف إل ـي ـهــا أع ـم ــال الـحـفــر
والــردمـ ّـيــات واملـصـ ّـبــات غير املصانة،

ً
فضال عن مرور الشاحنات بحموالت
زائدة ّعلى سقوف املجاري وفتحاتها،
مــا يــؤثــر عـلــى قــدرتـهــا عـلــى تصريف
ّ
املياه .وهو ٌ
جمعية يازا،
أمر تدحضه
ّ
التحتية قــادرة
مشيرة إلــى أن البنى
على استيعاب املـعـ ّـدل العام لتساقط
األم ـط ــار سـنــويــا ،بــاسـتـثـنــاء املـنــاطــق
امل ـن ـخ ـف ـض ــة وال ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــة م ـ ــن األنـ ـه ــر
واألن ـ ـف ـ ــاق والـ ـبـ ـح ــر .وي ـ ـقـ ــول رئ ـيــس
ّ
ال ـج ـم ـعـ ّـيــة ج ــو دكـ ـ ــاش إن «األس ـ ــاس
يـ ـكـ ـم ــن ف ـ ــي حـ ـس ــن ال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ــأعـ ـم ــال
التنظيف ومتابعتها ومراقبتها».
وع ـل ــى رغ ــم أن ال ـكـ ّـم ـيــات املـتـســاقـطــة
ح ـت ــى ت ــاري ـخ ــه ال ت ـ ــزال م ـت ــدن ـ ّـي ــة وال
ّ
تـ ـش ــك ــل أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  %14مـ ــن امل ـ ـعـ ـ ّـدل
ّ
الـ ـ ـع ـ ــام ،ال ي ـس ـت ـب ـعــد دك ـ ــاش ط ــوف ــان
الطرقات ألسباب عـ ّـدة؛ أولهاّ ،
مكبات

بلغت نسبة األمطار
المتساقطة حتى
اليومّ  22ميلمترًا ،فيما
المعدل العام هو 156

ّ
العشوائية التي ستجرفها
النفايات
ً
ّ
مصبات
ـوال إل ــى
ـ
ص
و
ـار،
ـ
ط
ـ
م
مـيــاه األ
ّ
امل ـ ـجـ ــاري .ث ــان ـي ــا ،ت ــأخ ــر بـ ــدء أع ـم ــال

التنظيف في العديد من املناطق التي
رصــدتـهــا الـجـمـعـ ّـيــة حـتــى بــدايــة هــذا
الـشـهــر مـثــل ال ـحــازم ـيــة وب ــرج حـمــود
وضبية ونهر الكلب ،مع اإلشــارة إلى
أن هــذه األعـمــال يجب أن تنطلق منذ
بداية أيلول .ثالثًا ،كثير من الطرقات
يـفـتـقــر إل ــى م ـصـ ّـبــات تـصــريــف املـيــاه
ّ
الهندسيةُ .يضاف
ضمن هيكليتها
إل ــى ذل ــك غ ـيــاب الـتـنـظـيــم امل ــدن ــي عن
أغـلــب املـنــاطــق .راب ـعــا ،اعـتـمــاد الطرق
ّ
البدائية في التنظيف بــدل التقنيات
واآلل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات الـ ـح ــديـ ـث ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـج ـمــع
وت ـش ـف ــط األوسـ ـ ـ ــاخ ف ــي آن .خــام ـســا،
ّ
االستباقية
غياب التخطيط والخطط
مل ــواج ـه ــة هـ ــذه األزمـ ـ ـ ــات ،ع ـلــى الــرغــم
من روزنــامــة موسم األمطار املعروفة
مسبقًا في لبنان.

المزارعون قلقون :هل يطير الموسم؟
فاتن الحاج
ان ـح ـب ــاس األم ـ ـطـ ــار ل ـن ـحــو ش ـهــريــن
أقلق املــزارعــن .التأخر ّ
أجــل بصورة
خـ ــاصـ ــة زراع ـ ـ ـ ــة بـ ـع ــض امل ـح ــاص ـي ــل
الـ ـبـ ـعـ ـلـ ـي ــة م ـ ـثـ ــل ال ـ ّـق ـ ـمـ ــح والـ ـشـ ـعـ ـي ــر
والـ ـب ــازي ــاء« ،ون ــش ــف الـ ـح ــب» على
شجرة الزيتون في األمــاكــن التي لم
تـقـطــف ب ــاك ـرًا .كـمــا تــأثــرت األش ـجــار
الدائمة النمو مثل الحمضيات التي
تحتاج إلى األمطار إلنضاج ثمارها
وأخــذ لونها الطبيعي ،واملــزروعــات
املــرويــة مع انخفاض منسوب املياه
الجوفية.
لكن موسم الشتاء ال يزال في بدايته،
وهناك فسحة من الوقت ،و«لم نصل
بعد إلى مرحلة الخطر» ،بحسب ما
يطمئن املدير العام ملصلحة األبحاث
ال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة مـ ـيـ ـش ــال اف ـ ـ ـ ـ ــرام .األخـ ـي ــر
يستبعد إم ـكــان الـحـكــم عـلــى موسم

الـ ــزراعـ ــات الـبـعـلـيــة ق ـبــل آذار ،و«م ــا
ّ
نستطيع أن نقوله إن الشتوة منيحة
بتوقيتها وإن ط ــال انـتـظــارهــا ،وال
س ـي ـم ــا أنـ ـه ــا س ـت ـم ـت ــد ع ـل ــى ي ــوم ــن
وس ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون ن ـ ـس ـ ـبـ ــة امل ـ ـت ـ ـسـ ــاق ـ ـطـ ــات
املتراكمة مقبولة كبداية ( 40ملم في
املناطق الجبلية و 60ملم في املناطق
الساحلية)» .لكنه يستدرك« :هــذا ال
يعني أن اإلنتاج الزراعي بات ممتازًا
ألنـ ـن ــا ن ـح ـت ــاج إلـ ــى شـ ـت ــوات كـثـيــرة
كهذه ،واملؤشرات بما يخص التغير
املـنــاخــي ال تـبـشــر بــالـخـيــر» ،مشيرًا
إلى «أننا أعطينا املزارعني إرشادات
ليبذروا القمح في اليومني املاضيني.
فلننتظر ونر».
رئـيــس منطقة الـجـنــوب فــي جمعية
امل ــزارع ــن اللبنانيني رام ــز عسيران
يبدو مقتنعًا بأنه ال يمكن املباشرة
بـ ــاملـ ــزروعـ ــات ال ـب ـع ـل ـي ــة ق ـب ــل ت ـك ـ ّـون
مـنـســوب ع ــال م ــن امل ـي ــاه يـ ــراوح بني

 150و 250مـلــم .ويـبــدي خشيته من
خسارة املوسم «إذا ما صارت هناك
شتوات متواصلة في األيــام العشرة
امل ـق ـب ـل ــة» .وي ـل ـفــت إلـ ــى أن «األمـ ـط ــار
املنتظرة ليست عامة في كل املناطق
كـ ـم ــا تـ ـع ــودن ــا فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ــوقـ ــت مــن
السنة».
قبل أسبوع ،أتى الصقيع (الجليد)،
الــذي ضرب منطقتي البقاع وعكار،
على العديد من املزروعات ،وال سيما
ف ــي الـخـيــم الـبــاسـتـيـكـيــة و«ل ـطــش»
حتى امللفوف ،وهذه كوارث طبيعية
م ـت ــوق ـع ــة سـ ـن ــوي ــا ،ب ـح ـس ــب رئ ـي ــس
جمعية املزارعني اللبنانيني أنطوان
الحويك .لكن ما هو غير منتظر هو
أن ال ّ
يعوض املــزارعــون عن األضــرار
الخارجة عن إرادتهم .آخر تعويض
رسـ ـم ــي ع ــن ال ـ ـك ـ ــوارث ال ـن ــات ـج ــة مــن
ال ـ ـعـ ــواصـ ــف أو ال ـ ـج ـ ـفـ ــاف ك ـ ـ ــان فــي
ع ــام  .2004بـعــد ذل ــك ،لــم يــدخــل إلــى

الحاجة إلى شتوات
متواصلة إلنقاذ موسم
المزروعات البعلية

جيوب املزارعني قرش واحد .فنتائج
الكشف الـجــدي ال ــذي أجــرتــه الهيئة
العليا لإلغاثة على أثر «الثلجة» في
ً
هباء بعد األحــداث
عام  2008ذهبت
األمنية في  7أيار ،وفق الحويك الذي
ّ
ذكـ ــر بـسـحــب املـ ـش ــروع م ــن الـجـلـســة
التشريعية للمجلس النيابي بحجة
عدم تدبير املال الــازم« ،ومن وقتها

لـهـلــق طـ ــار ال ـت ـعــويــض ،إال إذا كــان
رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة ال ـع ـل ـيــا ل ــإغ ــاث ــة من
منطقة معينة فـيـعــوض عـلــى أبـنــاء
منطقته فحسب».
أما املؤسسة العامة للضمان الزراعي
م ــن الـ ـك ــوارث ف ـكــان مـصـيــرهــا أيـضــا
الـسـبــات فــي أدراج الـلـجــان النيابية
بـ ـع ــد إق ـ ـ ـ ــرار امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ف ـ ــي لـجـنـتــي
الــزراعــة واإلدارة والـعــدل عــام .2005
والـسـبــب بـحـســب ال ـحــويــك ،التخلي
ع ــن ال ــزراع ــة ك ـق ـطــاع مـنـتــج يـحــافــظ
على نمط اجتماعي معني ،وأن مثل
هذه املؤسسة ليست حصة ألحد من
السياسيني .من شــأن هــذه املؤسسة
أن تـسـنــح ل ـل ـمــزارع أن يــؤمــن أرض ــه
ومـعــداتــه لـقــاء رس ــم اش ـتــراك رم ــزي،
وعند حدوث أي مشكلة يأتي خبير
لـيـعــايــن األضـ ــرار وي ـقــرر التعويض
في مجلس الــوزراء ،ما يسمح بأن ال
يبقى املزارع تحت رحمة الزعيم.
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دارين شاهين
ّ
تهب مرتين!
أحمد محسن

زمن الكوليرا قادم؟
هديل فرفور
ُ
خ ــال خمسة أعـ ــوام ،اســتـحــدث أكثر
ّ
م ــن مـئــة مـكــب ع ـشــوائــي م ــوزع ــة بني
مـخـتـلــف امل ـنــاطــق .آخ ــر اإلح ـص ــاءات
ي ـش ـيــر إل ـ ــى وجـ ـ ــود ن ـح ــو  800مـكــب
عـ ـش ــوائ ــي فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،بـ ـع ــدم ــا ك ــان
عددها عام  2011يبلغ  670مكبا ،وفق
مــا أش ــارت حينها دراس ــة ُم ـعـ ّـدة من
شركة «األرض» ُ
وم ّمولة من برنامج
األمم املتحدة اإلنمائي ملصلحة وزارة
ّ
البيئة .حاليا ،تتولى الجهات نفسها
إعداد تقرير ُم ّ
ّ
حدث عن واقع املكبات
وت ـف ــاق ــم أعـ ــدادهـ ــا ف ــي ظ ــل «انـ ـ ــدالع»
أزمــة النفايات صيف ُ ،2015ويتوقع
إطــاقــه مطلع الشهر املـقـبــل .بحسب
امل ـ ـعـ ـن ـ ـيـ ــن ،خ ـ ـطـ ــة «إص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» واقـ ـ ــع
املكبات التي وعدت بها وزارة البيئة
ُ
منذ خمس سنني لم «تـقـ ّـرش» واقعا
م ـغ ــاي ــرا ،وس ــاه ـم ــت أزم ـ ــة ال ـن ـفــايــات

فــي تــزايــد أع ــداد املـكـبــات ،خصوصا
في منطقة جبل لبنان «التي لم تكن
تشهد وجود مكبات عشوائية».
وتـجــدر اإلش ــارة الــى ان بـلــدات وقــرى
قضاءي الشوف وعاليه ال تزال غارقة
فــي نفاياتها نتيجة استثنائها من
خـطــة مـعــالـجــة ال ـن ـفــايــات الحكومية
التي أقرت في آذار املاضي.
والخطر األبرز الناجم عن هذه ّ
املكبات
ال ـتــي ينتشر غالبيتها بــن األودي ــة
والسهول ،حيث إمكانية «إخفائها»
ّ
أس ـ ـهـ ــل ،هـ ــو ت ـس ــل ــل ُعـ ـص ــارتـ ـه ــا ال ــى
األتربة ووصولها الى املياه الجوفية.
وهذا الخطر يتفاقم في مواسم املطر.
وفي ظل التشكيك في «متانة» البنى
التحتية وقدرتها على منع اختالط
«مياه النفايات» بمياه الشفة ،يغدو
التنبه من األمراض املتأتية من املياه
ّ
امللوثة ضروريًا.
وفـ ــي م ـع ــرض ت ـن ــاول ـه ــا ملـ ــدى جــديــة

خ ـط ــر «ال ـ ـكـ ــول ـ ـيـ ــرا» فـ ــي ظـ ــل ت ـك ـ ّـدس
النفايات فــي مــوســم الـشـتــاء ،أشــارت
رئـ ـيـ ـس ــة دائ ـ ـ ـ ــرة م ـك ــاف ـح ــة األمـ ـ ـ ــراض
اإلنـتـقــالـيــة فــي وزارة الـصـحــة عاتكة
ب ـ ّـري فــي حــديــث ســابــق ل ـ «األخ ـبــار»،
إل ــى أن خ ـطــر ت ـســاقــط األمـ ـط ــار على
الـنـفــايــات يـكـمــن فــي اح ـت ـمــال تـسـ ّـرب
رواسب النفايات الى التربة وبالتالي
ال ــى امل ـي ــاه ال ـجــوف ـيــة ،وه ــو م ــا يــرتــب
تــداعـيــات خـطــرة عـلــى امل ــدى البعيد،
«ك ــأن يرتفع عــدد اإلصــابــات بمرض
ال ـس ــرط ــان وغ ـ ـيـ ــره» .م ـ ــاذا ع ــن خـطــر
«الـ ـ ـك ـ ــولـ ـ ـي ـ ــرا»؟ ت ـ ـقـ ــول اخ ـت ـص ــاص ـي ــة
أم ــراض وبائية (رفـضــت ذكــر اسمها
ل ـحــاج ـت ـهــا الـ ــى اذن امل ــؤس ـس ــة ال ـتــي
تـعـمــل فـيـهــا) ان الـكــولـيــرا ع ـبــارة عن
ج ــرث ــوم ــة م ـص ــدره ــا ال ـ ـبـ ــراز ،تعيش
فــي امل ــاء ،وتنتقل اذا شــرب الشخص
مـيــاهــا مـلــوثــة أو ت ـنــاول أك ــا مـلـ ّـوثــا،
«م ــن ه ـن ــا ،ي ـجــب ال ـتــذك ـيــر ب ـض ــرورة
اإلن ـت ـبــاه ال ــى بنية ال ـصــرف الصحي
واآللية املوجودة وإذا ما كان يجري
خ ـل ــط بـ ــن مـ ـي ــاه ال ـ ـصـ ــرف ال ـص ـحــي
وم ـ ـيـ ــاه الـ ـشـ ـف ــة» .وتـ ـضـ ـي ــف« :خ ـطــر
الكوليرا يتفاقم اذا تساقطت األمطار
عـلــى الـن ـفــايــات ال ـتــي تـتـضـ ّـمــن بقايا
براز كالحفاضات وأوراق الحمامات،
ّ
وتسربت هذه األمطار الى مياه الشفة
ُ
امل ـس ـت ـخ ــدم ــة ف ــي األكـ ـ ـ ــل» ،الف ـت ــة ال ــى
ُ
ّ
التداعيات «الكارثية» املتوقعة .وعلى
ال ــرغ ــم م ــن أن ــه ي ـج ــري ال ـتــرك ـيــز على
خطر «الكوليرا» ،كنتيجة «حتمية»
لـتـســاقــط األم ـط ــار و»احـتـكــاكـهــا» مع
النفايات ،إال أن هناك آالف الجراثيم
التي قــد تتأتى عــن عمليات التفاعل
ب ــن امل ـي ــاه وه ــذه ال ـن ـفــايــات ،وف ــق ما
تشير ،كالساملونيال مثال ،الفتة الى
خطر انتشار مرض الطاعون نتيجة
تكاثر الجرذان.
مــن جهتها ،تـقــول أس ـتــاذة الكيمياء
امل ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي تـ ـل ـ ّـوث ال ـ ـهـ ــواء فــي
الجامعة األميركية في بيروت نجاة
ع ــون صـلـيـبــا لـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» ،ان ــه رغــم
أن ت ـســاقــط األمـ ـط ــار ع ـلــى ال ـن ـفــايــات
ُ
املـكــدســة ال ُيـحــدث أث ــرا تلقائيا على
ّ
ال ـ ـهـ ــواء« ،لـ ـك ــن ت ـغ ـل ـغــل األم ـ ـطـ ــار فــي
ُ
أك ــوام الـنـفــايــات املـكـ ّـدســة ي ــؤدي بعد
ال ـص ـح ــو وبـ ـع ــد ال ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرض لـ ـح ــرارة
الشمس الى «تخمير» ُينتج فطريات
وعفونة تتطاير في الهواء ،ما يجعل
ُ
الكثير مــن املقيمني ُيـعــانــون مشاكل
ف ــي ال ـت ـن ـفــس وأمـ ــراضـ ــا ف ــي ال ـج ـهــاز
التنفسي وخـصــوصــا ألول ـئــك الــذيــن
يعانون أنواع الحساسية».
وللتذكير ،أثبتت دراسة صدرت أخيرا
عــن الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة فــي بـيــروت
أن الـعــامـلــن والـقــاطـنــن فــي مناطق
ت ـت ـكـ ّـدس فـيـهــا ال ـن ـفــايــات ع ـشــوائ ـيــا،
ُمـ ـع ـ ّـرض ــون ل ــإص ــاب ــة بـ ــأمـ ــراض فــي
ال ـج ـهــاز الـهـض ـمــي وال ـت ـن ـف ـســي أكـثــر
مـ ــن غ ـي ــره ــم ب ـن ـس ـبــة تـ ـف ــوق .%400
ويقول أحد املعنيني في ملف املكبات
الـعـشــوائـيــة إن الـخـطــر ال ـثــانــي الــذي
ّ
ي ـتــأتــى م ــن ه ــذه امل ـك ـ ّـب ــات ،نــاجــم عن
ع ـم ـل ـيــات الـ ـح ــرق ال ـت ــي ي ـل ـجــأ الـيـهــا
ّ
«القيمون» على املكب بهدف تقليص
ح ـج ــم الـ ـنـ ـف ــاي ــات .ع ـم ـل ـي ــات ال ـح ــرق
هــذه الـتــي جــرت قـبــل مــوســم الـشـتــاء،
ُ
ضاعفت بدورها املــواد املسرطنة في
الـ ـه ــواء ألك ـث ــر م ــن  416مـ ــرة بحسب
دراسة صدرت عن الجامعة األميركية
في كانون األول املاضي.

العاصفة آتية .ودارين آتية .دارين هي العاصفة .إذًا،
في نشرة أخبار «الجديد» ،العاصفة ّ
تهب مرتني.
خلفها ،غالبًا ما تكون صورة شعبية ،بكاميرا
ّ
ّ
ومحب للمشاركة.
محب للطبيعة،
مواطن ودود
وغالبًا أيضًا ،تكون دارين ،بثيابها الدافئة .طبعًا ،ال
أحد له الحق في الحديث عن ثياب دارين ،أو تقويم
أناقتها .بالدرجة األولى ،ألن املرأة ليست سلعة.
ودارين ّ
حرة أن ترتدي ما تشاء .وهذه ليست
مزحة .حتى وإن كان ذلك فستان سهرة صيفيًا،
على أبواب الصيف .عادي ،االستديو ّ
مكيف ،غالبًا.
ّ
شوب ،كتير شوب .تعلق دارين على سرعة الرياح،
وعلى قوة الضغط الجوي ،بصوتها الرقيق .يمكنها
الغناء .تذهب الستطالع «اليومني الجايني» ،قبل أن
تعود غدًا ،وتحدثنا عنه .وهذا يفتح السجال ،عن
جدوى نشرة الطقس ،في ظل وجود التطبيقات
على الهواتف ،وعلى اإلنترنت .ولكن ،علينا أن ننتبه
إلى أن ثمة من ال يزال ينتظر رزمة كاملة من نشرة
األخبار ،وهذا حقه .العاصفة مع الصور ،ربما ،وثمة
من ينتظر دارين أيضًا .يجب أن نتفهم الكاريزما.
تذهب إلى عواصم العالم العربي ،وتقول :منسافر
عالعواصم ،ليش أل؟ إلى القدس .هذه إشارة وطنية،
مع ضحكة .ثم تقفز إلى نواكشوط ،وتنتهي في
لندن« .يا ريت هلقد السفرات هينة» ،تختم .ولوجه
الدقة ،تختم تمامًا عندما ّ
تلوح ملنتظري العاصفة
بيدها الرقيقة التي ّتبعث على الدفء :باااايّ .
الجوية مع الزميلة كريستيل سلوم.
واآلن ،النشرة
لم تحزروا .هذه ليست «أم تي في» وال املؤسسة
اللبنانية لإلرسال .ليست «أو تي في» أيضًا .الزميلة
كريستيل على «املنار» .نعم ،على عكس ما يعتقد
كثيرون ،من الذين ّ
خزنوا في رؤوسهم صورًا
نمطية عن «املنار» ،أن االسم ال يشبه املحطة .ولكن،
نعم ،على العكس تمامًا .كريستيل تشبه «املنار»،
ّ
وتقدم نشرة الطقس بحرفة بالغة ،وإلقاء يتفوق
في دقته على معظم زميالتها ،لجهة احترام اللغة
العربية ،التي تظهر في الخلفية أيضًا ،على عكس
بقية املحطات التي تستخدم املفردات اإلنكليزية
لإلشارة إلى أيام األسبوع .ال تعاني كريستيل،
وخلفها «املنار» ،من عقدة الحديث املائع باإلنكليزية
في غير مكانه .ولباس كريستيل الشرعي ،ال
يختلف كثيرًا إن كانت هناك عاصفة وإن لم تكن
هناك عاصفة .هذه تفاصيل «شرعية» ،ال يوجد
«شو تايم» على املنار .النشرة نشرة طقس .واملرأة
عاديًا،
حاضرة في تلفزيون حزب الله حضورًا
ً
يتجاوز الستيريوتايب اللبناني عن «املنار» أوال،
وبالدرجة الثانية ،يتجاوز شطحات التيار املتشدد
في الحزب ،الذي له حضوره على التلفزيون أيضًا،
ويتمثل بالسيد سامي خضرا .يؤخذ على نشرة
الطقس في املنار ،أن العاصفة تبدأ من الجنوب ،من
صفد البطيخ أو الغسانية ،وتنتهي في النبي الشيت.
الفقرة الوحيدة التي ال يكون فيها الحديث عن
حزب الله على «أم تي في» هي فقرة الطقس .وهذه
مزحة طبعًا .وليس ألن الحزب بريء من الطقس،
في إحدى املقدمات قد نجد أن املحرر استخدم
في مقدم ٍة من تلك املقدمات البديعة مصطلح
«عاصفة حزب الله» .دعنا من حزب الله .فلنعد
بالتنانير
إلى أخبار العاصفة .جهزوا أنفسكم.
ً
واألكمام القصيرة جئناكم .األشياء نفسها نقال
عن مصلحة األرصاد الجوية .سرعة الرياح ،حرارة
املياه في البحر ،الضغط الجوي ـ سؤال اعتراضي
هنا :هل يوجد ضغط ّبري؟ ـ لكن «أم تي في» لديها
اإلضافة كالعادة .نذهب اآلن إلى «الضيع» اللبنانية.
والضيع في هذه الحالة ،هي الضيع التي تتشكل
من غالبية مسيحية .ملاذا املواربة .في الجنوب :هناك
مرجعيون وجزين وعني إبل .في بعلبك ،هناك القاع
وجب جنني .ذات مرة« ،زمطت» درجة الحرارة في
طاريا على البانو األنيق خلف املذيعة اللطيفة.
وبأناقة مشابهة ،تستقبل «املؤسسة اللبنانية
يناديها
لإلرسال» العاصفة ،مع الزميلة فادية .هكذا
ً
الزميل يزبك .تتجول بني األرز والباروك ،وصوال
إلى الجنوب ،مرورًا بلبنان الكبير والحبيب ،الذي
يواجه عاصفة .وكالعادة ،سرعة الرياح ،حرارة
املياه في البحر ،الضغط الجوي ،إلخ .ورحلة
غرافيكية في عواصم العالم .وهذا موجود ومتوافر
على تطبيقات الهواتف ،لكن ،نشرة الطقس ليست
وظيفتها استقبال العاصفة تمامًا ،بل ربما ،تقديم
اإلضافة في هوية محطة القناة اللبنانية .ذلك رغم
أن العاصفة عندما تهب ،قد تقتلع الجميع .وإلى
اللقاء في نشرة الغد.
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مجتمع وإقتصاد
تقرير
المصرفية.
تزداد القرصنة اإللكترونية في ظل انتشار استخدام اإلنترنت في جميع المجاالت ،وتحديدًا التعامالت ّ
الغنائم الناجمة عن عمليات االختراق والقرصنة هذه تزداد بوتيرة متسارعة ،إذ بلغ عدد العمليات المبلغ عنها،
التي تعرضت لها المصارف في لبنان ،نحو  233عملية إلكترونية ،ووصلت قيمة األموال المقرصنة عبرها إلى
نحو  26مليونًا ونصف مليون دوالر

«القراصنة» في لبنان :االستيالء على  26.5مليون دوالر

ّ
تعرضت
المصارف
في لبنان لـ
 7أنواع من
الهجمات
اإللكترونية

إيفا الشوفي
بلغ عدد عمليات القرصنة اإللكترونية
ال ـتــي تـعــرضــت لـهــا امل ـص ــارف حـصـرًا
مـنــذ ع ــام  2011حـتــى الـفـصــل الـثــالــث
مــن السنة الـحــالـيــة ،وفــق أرق ــام هيئة
التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان،
 233عملية ،وصلت فيها قيمة األموال
ال ـت ــي ت ـعــرضــت ل ـل ـقــرص ـنــة إلـ ــى نـحــو
 26مليونًا ونصف مليون دوالر ،من
ضمنها  15مـلـيــون دوالر بــن عامي
 2015و 2016طاولت القطاع املصرفي
ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر ،وفـ ــق رئ ـي ـس ــة مـكـتــب
مكافحة الجرائم املعلوماتية وحماية
امللكية الفكرية ،املقدم ســوزان الحاج.
ت ـع ـكــس ه ـ ــذه األرق ـ ـ ـ ــام الـ ـح ــد األدنـ ـ ــى،
إذ إن القيمة الفعلية للغنائم وعــدد
العمليات اإللكترونية ،باعتراف هيئة
الـتـحـقـيــق وم ـك ـتــب مـكــافـحــة ال ـجــرائــم
امل ـع ـل ــوم ــات ـي ــة ،أكـ ـب ــر ب ــال ـت ــأك ـي ــد ،ألن
هناك حــاالت لم يتم اإلبــاغ عنها إما
بدافع الحفاظ على السمعة أو يقينًا
باستحالة استعادة تلك األموال.

تطور العمليات المسجلة
مـنــذ ع ــام  ،2014ارت ـف ـعــت م ـعــدالت ما
ُي ـط ـل ــق ع ـل ـيــه ق ــان ــون ــا اسـ ــم ال ـجــري ـمــة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،مـ ــا وض ــع
املـعـنـيــن ف ــي املـ ـص ــارف واملــؤس ـســات
املــالـيــة واألج ـهــزة األمـنـيــة أم ــام سباق
مــع الـقــراصـنــة ال ـقــادريــن عـلــى تطوير
أدوات ـهــم وتكتيكاتهم ب ـمــوازاة تطور
وسائل املكافحة .في إطار هذا السباق

ُ ّ
امل ـث ـي ــر ،ن ــظ ــم أول م ــن أمـ ــس "مـلـتـقــى
مكافحة الجريمة اإللكترونية الثاني"،
ح ـيــث ت ــم ال ـك ـشــف ع ــن ح ـجــم األم ـ ــوال
املختلسة الضخمة ،بلسان الجهتني
األكـثــر اطــاعــا عليها :مكتب مكافحة
ال ـجــرائــم املـعـلــومــاتـيــة فــي ق ــوى األمــن
الــداخ ـلــي وه ـي ـئــة الـتـحـقـيــق الـخــاصــة
لدى مصرف لبنان.
عـ ـ ــام  ،2011ت ـل ـق ــت ه ـي ـئ ــة ال ـت ـح ـق ـيــق
الـخــاصــة ل ــدى م ـصــرف لـبـنــان تـقــريـرًا
واحـ ـ ـدًا ب ـم ـعــام ـلــة "م ـش ـب ــوه ــة" بـقـيـمــة
 5500دوالر .في العام التالي ،لم تصل
أي ش ـكــوى إل ــى ال ـه ـي ـئــة ،أم ــا ف ــي عــام
 2013فـقــد سـ ّـجـلــت الـهـيـئــة  8تـقــاريــر
ب ـم ـعــامــات بـلـغــت قـيـمـتـهــا  895ألــف
دوالر .في عام  ،2014ازدادت التقارير
بشكل حــاد ليبلغ عــددهــا  51شكوى
توزعت بني طلبات مساعدة وتقارير
بمعامالت "مشبوهة" ،وبلغت قيمتها
ّ
التطور األبــرز حصل
 5ماليني دوالر.
ف ــي عـ ــام  2015ع ـنــدمــا وص ـل ــت قيمة
األم ــوال الـتــي تعرضت للقرصنة إلى
 12مـلـيــون دوالر فــي ع ــام واح ــد عبر
 84عملية .عــدد الـشـكــاوى والقضايا
الواردة إلى الهيئة ازداد سنويًا ليصل
ه ــذه ال ـس ـنــة ف ــي فـصـلـهــا ال ـثــالــث إلــى
 89قضية بلغت قيمة األمــوال فيها 8
ماليني ونصف مليون دوالر.
ي ـش ــرح أنـ ـط ــوان مـ ـن ــدور ،ن ــائ ــب مــديــر
مـســاعــد فــي هيئة التحقيق الخاصة
ل ــدى م ـصــرف ل ـب ـنــان ،وض ــع الـتـقــاريــر
الــواردة إلى الهيئة بشكل ّ
مفصل منذ
بداية السنة حتى الفصل الثالث منها.

ي ـت ـبـ ّـن أن ال ـه ـي ـئــة تـلـقــت ه ــذه الـسـنــة
 139قضية مــن امل ـص ــارف ،منها 119
قـضـيــة ع ـبــارة عــن تـقــاريــر بمعامالت
"مشبوهة" و 20طلب مساعدة .بلغت
قيمة العمليات املنفذة نحو  3ماليني
و 700ألف دوالر ،لم تتمكن الهيئة من
استرجاع سوى  833ألف دوالر منها،
أي ما نسبته .%28.50

تصنيف العمليات وأنواعها
تـ ـع ــرض ال ـه ـي ـئ ــة ت ـص ـن ـيــف ال ـق ـضــايــا
ال ــواردة إليها ليظهر أن العدد األكبر
م ــن الـعـمـلـيــات امل ـن ـفــذة وغ ـيــر املـنـفــذة
يـ ـ ـن ـ ــدرج ضـ ـم ــن ف ـئ ـت ــن أس ــاسـ ـيـ ـت ــن:

تم استرداد  833ألف دوالر
فقط من أصل  3ماليين
و 700ألف دوالر
الفئة األول ــى هــي  ،BEC1أي عمليات
إلـكـتــرونـيــة تـتــم عـبــر اخ ـت ــراق الـبــريــد
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ل ـل ـم ـصــرف أو ال ـع ـم ـيــل،
إذ ي ـ ـقـ ــوم املـ ـق ــرص ــن بـ ــالـ ــدخـ ــول إل ــى
البريد اإللكتروني للعميل أو ينشئ
بــريـدًا إلكترونيًا مشابهًا لــه ويراسل
املـصــرف لطلب إج ــراء عملية تحويل
مــن حـســابــه إل ــى حـســاب آخ ــر ،ليتبني
الحـقــا أن العميل األســاســي لــم يطلب
إجـ ـ ــراء أي عـمـلـيــة ت ـح ــوي ــل .ب ـلــغ عــدد
العمليات املنفذة  29عملية مقابل 46
عملية غير مـنـفــذة ،وعـلـيــه ،تستغرب

الهيئة حصول عمليات منفذة ضمن
هذه الفئة التي يمكن كشفها بسهولة،
إذ إن ــه ت ــم إلـ ــزام امل ـص ــارف بــاالتـصــال
هــاتـفـيــا بــالـعـمـيــل ق ـبــل إج ـ ــراء عملية
ت ـحــويــل ل ـل ـتــأكــد م ــن ص ـحــة الـعـمـلـيــة
والحساب املرسل إليه.
ّأم ـ ــا ال ـف ـئــة ال ـثــان ـيــة وهـ ــي  ،CEC1أي
ان ـت ـهــاك ال ـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي للشركة
املـ ـ ـ ّ
ـوردة ،إذ ي ـقــوم املـقــرصــن بــاخـتــراق
ّ
الـ ـب ــري ــد اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي لـ ـلـ ـم ــورد الـ ــذي
يـتـعــامــل مـعــه الـعـمـيــل ويـطـلــب إج ــراء
ّ
ليتبي الحقًا أن
تحويل إلــى حسابه
الحساب مخترق .املستغرب فــي هذه
الـفـئــة ه ــو أن ع ــدد الـعـمـلـيــات املـنـفــذة
يفوق بنسبة  %95عدد العمليات غير
املنفذة ،إذ بلغ عــدد العمليات املنفذة
حـتــى الـفـصــل الـثــالــث مــن ه ــذه السنة
 36مقابل عمليتني فقط غير منفذتني.
باتباع وجهة األموال املقرصنة ،يظهر
أم ــر م ـش ـتــرك وه ــو أن الـنـسـبــة األك ـبــر
مـ ــن الـ ـتـ ـح ــوي ــات ت ـت ــم إل ـ ــى م ـص ــارف
فــي بــريـطــانـيــا ،الـتــي تلقت  38عملية
ت ـح ــوي ــل ب ـق ـي ـمــة  1.3م ـل ـي ــون دوالر،
تليها هونغ كونغ بـ  12عملية تحويل
بمجموع  1.6مليون دوالر.

أبرز الهجمات اإللكترونية على
المصارف
ت ـعـ ّـرضــت املـ ـص ــارف ف ــي ل ـب ـنــان خــال
فـ ـت ــرة  2016 - 2015لـ ـ ـ  7أنـ ـ ـ ــواع مــن
ال ـه ـج ـمــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،وف ــق مكتب
مكافحة الـجــرائــم املعلوماتية .النوع
األول من الهجمات هو الـ ،DDoS attack

أي هجمات الحرمان من الخدمة ،وهي
عبارة عن إغــراق خــادم املصرف بعدد
كبير من الطلبات الوهمية حتى يقف
عن العمل .مصرفان اثنان كانا عرضة
لـهــذا الـهـجــوم ،وف ــي إح ــدى الهجمات
ّ
تـبـ ّـن أن الـهـجــوم اإللـكـتــرونــي تــم من
خ ــال م ـشــاركــة مـحـلـيــة م ــع مجموعة
"أن ــون ـي ـم ــوس" ال ـعــامل ـيــة ،وت ــم تــوقـيــف
الشخص املقرصن ال ــذي أع ــاد تمثيل
عملية القرصنة.
النوع الثاني من الهجمات استهدف
ق ـ ــرصـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـقـ ــات الـ ـه ــاتـ ـفـ ـي ــة
ّ
للمصارف ،وتـقــول الـحــاج إن غالبية
ت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـقـ ــات امل ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــارف ت ـ ـعـ ــرضـ ــت
للقرصنة .جراء هذه الهجمات ،توقفت
 3تطبيقات عائدة لثالثة مصارف عن
العمل ،ما أدى إلــى خسائر بقيمة 15
ألف دوالر ناتجة من سرقة األموال من
هذه الهجمات .تحصل هذه الهجمات
ج ــراء نـجــاح املـقــرصــن بـتـجــاوز مسار
الدفع واالحتيال على النظام وسرقة
األمـ ــوال بـسـبــب ضـعــف فــي الـ ـ source
 codeالعائد للتطبيق ،وقد قام مكتب
مكافحة الجرائم املعلوماتية بتوقيف
جميع املقرصنني.
 4مـصــارف تـعـ ّـرضــت لسرقة الـ ـ ATM
ع ـب ــر االحـ ـتـ ـي ــال ع ـل ــى ال ـن ـظ ــام وخ ــرق
املعلومات الخاصة بالزبائن وسحب
األمـ ــوال مــن الـ ـ  ATMثــم ت ـطــورت إلــى
هجمات على خ ــوادم ال ـ  ATMبحيث
ُيـعـطــى أمــر بــإفــراغ األم ــوال املــوجــودة
داخلها مثلما حصل فــي دول عديدة
م ـثــل روسـ ـي ــا وه ــول ـن ــدا وأرم ـي ـن ـيــا…
ال ي ـع ـل ــن م ـك ـت ــب م ـك ــاف ـح ــة الـ ـج ــرائ ــم
املـ ـعـ ـل ــوم ــاتـ ـي ــة ع ـ ــن حـ ـج ــم ال ـخ ـس ــائ ــر
الـنــاتـجــة م ــن ه ــذه الـعـمـلـيــات .وتـقــول
ّ
ال ـ ـح ـ ــاج فـ ـق ــط إن "قـ ـيـ ـم ــة الـ ـخـ ـس ــارة
تمتلكها املصارف".
كذلك تعرضت  5مصارف لهجوم يقوم
ع ـلــى اس ـت ـن ـســاخ امل ــوق ــع اإلل ـك ـتــرونــي
للمصرف (cloning of banks and forex
 )websitesوت ـعــديــل بــرمـجـتــه بحيث
يدخل العمالء جميع معلوماتهم على
امل ــوق ــع الــوه ـمــي ،وبــال ـتــالــي يسلمون
القراصنة كلمات مــرورهــم .الخسائر
الناجمة عن هــذه العمليات بلغت 50
ألــف دوالر ،ويـتــوقــع املكتب أن تــزداد
ه ــذه الـعـمـلـيــات ،علمًا بــأنــه تــم إغــاق
املواقع الوهمية.
 20عملية متعلقة باستخدام بطاقات
م ـق ــرص ـن ــة لـ ـلـ ـش ــراء عـ ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت
ت ـع ــرض ــت ل ـه ــا امل ـ ـص ـ ــارف ،ووص ـل ــت
الخسائر الناجمة عنها إلى مليوني
دوالر تمت بغالبيتها شــراء بطاقات
سفرّ .أمــا الهجوم السادس فهو نشر
ب ــرم ـج ـي ــات خ ـب ـي ـثــة ()MALWARE
ه ــدفـ ـه ــا سـ ــرقـ ــة ق ـ ــاع ـ ــدة املـ ـعـ ـل ــوم ــات
العائدة لزبائن املصرف ،وقد أصابت
ه ـ ــذه الـ ـفـ ـي ــروس ــات  100ش ــرك ــة عـبــر
س ــرق ــة امل ـع ـل ــوم ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة ل ـهــا.
إضــافــة إل ــى الـ ـ  RANSOMWAREأو
برنامج الفدية بحيث يقوم املقرصن
بتشفير خــوادم املـصــارف والشركات
ويـطــالــب بـفــديــة مـقــابــل فــك التشفير.
وقد بلغ عدد هذه الجرائم  45جريمة
ن ـت ــج م ـن ـه ــا خ ـس ــائ ــر ب ـق ـي ـمــة م ـل ـيــون
دوالر .ت ـتــوقـ ًـع ال ـح ــاج أن ي ـ ــزداد هــذا
النمط ،الفـتــة إلــى أن مكافحة ظاهرة
نـشــر الـفـيــروســات تـحـتــاج إلــى أعـتــدة
وتدريبات خاصة.
ّأما الهجوم األخير فهو االحتيال عبر
اختراق البريد اإللكتروني للمصرف
وللشركات املوردة والعمالء ،وقد ّ
كبد
امل ـص ــارف خـســائــر بقيمة  10ماليني
دوالر! ورغم جميع الجهود املبذولة،
ال يزال هذا النوع من القرصنة يزداد
ألن امل ـقــرصــن ال يـحـتــاج إل ــى خـبــرات
تقنية متقدمة جدًا لتنفيذه.
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ماركس ضد سبنسر

وزنياك في المصرف المركزي!
غسان ديبة
«إن الدين العام هو كالعصا السحرية ،يعطي النقد
ّ
ويحوله الى رأسمال،
غير المنتج القدرة على الخلق
من دون المخاطر التي يتعرض لها في الصناعة أو
حتى في الربى»
كارل ماركس
في أوائل تشرين الثاني املاضي ،عقد املصرف
املركزي اللبناني مؤتمرًا حول الريادة والتكنولوجيا.
في هذا املؤتمر ،كان أحد املتحدثني الرئيسيني،
إن لم يكن املتحدث الرئيسي األهم ،هو ستيف
وزنياك ،أحد مؤسسي شركة آبل مع ستيف
جوبز في سبعينيات القرن املاضي .كنت قد
كتبت في السابق (انظر http://www.al-akhbar.
 )com/node/248336حول املنحى التمردي لهذه
املجموعة الصغيرة من الرياديني ،ومن بينها
مهندس ماركسي ثوري ،التي كان لها الفضل
في إحداث التغيير التكنولوجي الذي حصل في
تلك الفترة .في بعض األحيان ،كانت طريقة عمل
هذه املجموعة مغايرة لطريقة األعمال التقليدية
في الواليات املتحدة ،ما وضعها مرات عديدة في
مواجهة الرأسمال الكبير والتنظيم الجامد للعمل ملا
كان يعرف آنذاك بأميركا املؤسساتية (corporate
 ،)Americaالى أن أصبح وليدها شركة آبل هي
نفسها أحد صروح هذه املؤسسة.
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا اإلطار :هل يتوافق
وجود وزنياك في هذا املؤتمر ،مع ما يمثله من رمز
للريادة واالبتكار في أكبر اقتصاد رأسمالي ،مع
سياسات املصرف املركزي تجاه تحفيز أو دعم
التطور التكنولوجي واالبتكار وريادة األعمال في
لبنان؟ الجواب ،الذي سيتوافق عليه الكثير من
املراقبني واالقتصاديني ،هو النفي القاطع ،وإن لم
يكن السؤال قد طرح في الكثير من األحيان بهذا
الشكل .إن وضع اسم املصرف املركزي في عنوان
املؤتمر ،تحت شعار "مصرف لبنان للتسارع" أو

ُ ،BDL accelerateيراد منه ربط اسم املصرف
بالقطاع التكنولوجي وكأنه الطليعي في هذا املجال،
بينما الواقع مغاير لذلك تمامًا.
ً
ال بد من القول أوال ،إن من سخرية القدر أن يكون
املصرف املركزي هو الذي يستقبل ستيف وزنياك.
لكن سيطرة الرأسمال املالي ومقدرة املصرف
املركزي املالية الكبرى تجعله قادرًا على أن يتلون
بتالوين عديدة؛ منها اللون الجديد الذي اختاره
في أكبر عملية دعاية تهكمية ( )cynicalيمكن
تصورها.
فاملصرف املركزي منذ  1992كان خياره واضحًا،
أال وهو تسخير السياسة النقدية في خدمة استدانة
الدولة من املصارف .فمع تراكم عجوزات الخزينة
وتنامي الدين العام بدءًا من ذلك التاريخ ،أصبحت
هذه السياسة بحاجة الى معدالت فوائد مرتفعة
وتدفق مستمر لألموال من الخارج لالستثمار
بسندات الخزينة وودائع املصارف والعقار،
وبالتالي الى عملة مستقرة وتضخم منخفض
من أجل الحفاظ على العوائد الحقيقية لرأس املال
املالي املغذي لخزينة الدولة العاجزة دومًا .فوصلت
هذه العوائد الى معدالت خيالية في التسعينيات،
كما الى معدالت عالية جدًا بعد ذلك ،ما حقق
لرأس املال املالي هذا تراكمًا لم يكن يحلم به في
أي قطاع آخر ،ال في لبنان وال في خارجه .وكان
لهذه السياسة ما يمكن تسميته عوارض سلبية
من تأثر االستثمار الحقيقي سلبًا بارتفاع الفوائد،
ً
هذا فضال عن خسارة لبنان قدرته التنافسية ،ما
أدى الى تراجع القطاعات اإلنتاجية وارتفاع حصة
قطاعات الخدمات املتدنية اإلنتاجية .باإلضافة الى
ذلك ،كان لهذه السياسة آثار توزيعية متمثلة بزيادة
حصة األرباح والريع والفوائد من الناتج وانخفاض
حصة األجور التي جمدت لفترات طويلة عن
قصد للحفاظ على ثبات سعر الصرف والتضخم
املنخفض حفاظًا في نهاية األمر على عوائد
الرأسمال املالي كما ذكرت سابقًا .وزاد أيضًا ،على
أثر ذلك ،رأس مال املصارف مئة مرة منذ 1992
ووصل سوء توزيع الثروة الى أعلى املعدالت في

العالم .كما كان لهذه السياسة األثر على إحداث
ركود اقتصادي في  1998امتدت آثاره حتى
حصول مؤتمر باريس  2في  ،2002ما أنهى النمو
االقتصادي شبه ـ املرتفع بني  1993و ،1997وأقول
شبه املرتفع ألنه باملقارنة مع نمو الدول بعد انتهاء
الحروب ،كان النمو في لبنان في فترة إعادة اإلعمار
هذه متواضعًا .وكان لهذا النمو الضعيف املترافق
مع فوائد مرتفعة أثر أيضًا على تركز الثروة بأيدي
الرأسمالني املاليني بسبب ارتفاع قيمة الرأسمال الى
الناتج املحلي.
إذًا ،إن املصرف املركزي لم يعر الوضع االقتصادي
الحقيقي ،أي الناتج املحلي ونموه والقطاعات
الصناعية والزراعية في سياساته االقتصادية
الكلية أي أهمية ما ،وذلك خدمة للرأسمال الريعي
واملصارف وخدمة لـ"حاجة" دولة نظام الطائف
التحاصصية إلى االستدانة ،وهذه األخيرة ناتجة

ما فعله المصرف المركزي
كان المساهمة في تبديد
القدرة اإلبداعية للبنانيين

من عدم فرض الضرائب على الثروات واألرباح
وعوائد رأس املال ،وبالتالي ساهم املصرف املركزي
مساهمة أساسية في تضييع فرصة تحويل
مرحلة إعادة اإلعمار الى مرحلة بناء اقتصاد
ً
ديناميكي منتج متطور تكنولوجيًا يحفز فعال،
ً
ال قوال ،الريادة واالبتكار ويستعمل القدرة العلمية
الكامنة للمتعلمني اللبنانيني.
اآلن ،بعد كل هذا الحطام الرأسمالي الذي يعيش
في خضمه اللبنانيون ،يأتي املصرف املركزي
ليعلن أنه "بطل شومبيتيري" يريد إطالق االبتكار

والريادة في لبنان! ويحاول عبر التعميم ،331
وغيرها من اإلجراءات البسيطة لتمويل املؤسسات
الصغيرة واملتوسطة ،أن يعكس ما فعلت سياساته
املاكرو ـ اقتصادية التي أسلفناها .إن املصرف
املركزي يحاول فعليًا أن يغطي على سياساته
"الصناعية" املتمثلة بدعم "الصناعة املصرفية"
ً
و"صناعة التطوير العقاري"؛ أوال ،عبر سياسة
االستدانة وبدعة شهادات اإليداع بفوائد مرتفعة
والدعم املباشر ،كما حصل في آخر عملية مالية
أتخمت املصارف باألرباح (انظر http://www.
 .)al-akhbar.com/node/268799وثانيًا ،عبر
"سياسة إسكان" مالية ال تهدف الى إسكان
اللبنانيني (ألنه ال حل ماليًا لهذا األمر) بل الى تعويم
أرباح املطورين العقاريني ومالك األراضي واألبنية
والحفاظ على األسعار املرتفعة عبر خلق الطلب
على العقار.
أخيرًا ،إن أي مصرف مركزي مهتم بالتطور
االقتصادي ال يعقد مؤتمرًا استعراضيًا ،بل ينكب
على دراسة االقتصاد ووقع سياساته وما يمكن
أن يكون لديه من سياسات .إن نظرة سريعة الى
إنتاج الدراسات واألبحاث في املصرف تبني لنا ماذا
حدث لدائرة البحث واإلحصاء من تدمير منهجي
في املصرف املركزي ،إذ إنها أصدرت فقط في
 2011بحثني وفي  2013بحثًا واحدًا! وهذا ُيؤخذ
على مصرف مركزي ّيدعي الجبروت االقتصادي
ويملك قدرات مالية هائلة.
إن أتى وزنياك الى لبنان أو لم يأت ،ليس هذا هو
األمر ،إذ إن مجيئه لن يغير في أن ما فعله املصرف
املركزي كان املساهمة في تبديد القدرة اإلبداعية
للبنانيني وهجرة الشباب املتعلم وتدمير أحالم
"اقتصاد املعرفة" وضرب القدرة التصديرية
لالقتصاد اللبناني وجعل لبنان مدمنًا على تدفق
رؤوس األموال الخارجية وضمور القطاعات
اإلنتاجية؛ واألهم من كل ذلك ،دعم املداخيل غير
املرتبطة بالعمل بل بالخمول الريعي ،ما راكم الثروة
بأيدي الريعيني ألد أعداء التكنولوجيا واالبتكار
والتقدم.

مؤشر

123456
كلمة المرور األكثر استخدامًا
منذ أشهر ،قام أحد املخترقني ويدعى  peace of mindبعرض بيع
قــاعــدة بـيــانــات تضم معلومات تسجيل لنحو  200مليون حساب
مستخدم من حسابات "ياهو" كان قد حصل عليها في وقت سابق،
إضافة إلى عملية سرقة بيانات أخرى من موقع "لينكد ان" .استغلت
إحدى املؤسسات املتخصصة في خدمات استعادة كلمات املرور هذه
الختبار عروضها ،وتمكنت من استعادة أكثر من  %80من
الفرصة
ّ
كلمات املرور ،إل ّأن األمر املفاجئ هو ّأن من بني  200مليون مستخدم
مسروقة حساباتهمّ ،
تبي أن أكثر من  1.1مليون مستخدم اختاروا
كلمة امل ــرور  123456مـقــابــل  190ألـفــا اخ ـت ــاروا كلمة .password
وأش ــارت شركة  networks f5إلــى أنــه إذا كــان "الـنــاس يستخدمون
تكوينات بمثل هذه البساطة لحساباتهم في موقع" لينكد إن" ،فهناك
فرصة جيدة بأن يقوموا باعتماد كلمات السر نفسها ضمن مواقع
أكثر حساسية ،مثل الحسابات املصرفية ،التي يهتم بها قراصنة
اإلنترنت بدرجة أكبر" .وتحدثت الشركة عن أنماط شائعة يلجأ إليها
مستخدمو اإلنترنت لكتابة كلمات مرورهم مثل البدء بحرف كبير
واالنتهاء برقمني اثنني ،إذ إن معظم املواقع تطلب املــزج بني األحرف
واألرقام ،وهو ما يعرفه جيدًا قراصنة الكمبيوتر.
وق ــد قــامــت شــركــة  ،SplashDataاملـتـخـصـصــة ف ــي م ـجــال تــوفـيــر
تطبيقات إدارة كلمة املرور ،بإصدار الئحة بأكثر أسوأ كلمات مرور
يستخدمها الناس لعام  2015حيث تصدرت كلمة املرور ""123456
الالئحة لتتبعها " "passwordو"."12345678
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محمد حجازي *
اعتبر بعض اإلسالميني أن إسرائيل مشكلة
فرعية نتجت عن مشكلة أصلية ،تمثلت في
س ـقــوط ال ـخــافــة .وأن ــه مــع تطبيق الشريعة
وقيام حكم الله تكون فلسطني وجــدت الحل
املـنــاســب ،وق ــد غـفــل أص ـحــاب ه ــذا الـ ــرأي ،عن
فهم األبـعــاد الكاملة لــوجــود إســرائـيــل ،التي
هي تجسيد للمشروع الغربي االستعماري،
الــذي يسعى لتدمير مقومات األمــة ،وتجزئة
األرض ،وبــث الفنت والـخــافــات ،حرصًا على
إطالة عمر الغدة السرطانية املزروعة في قلب
الوطن العربي.
إن القضية الفلسطينية بقيت محط أنظار
امل ـس ـل ـمــن ،ع ـلــى اخ ـت ــاف تــوج ـهــات ـهــم ،فيما
بـقـيــت املـ ـح ــاوالت الـ ـج ــادة لـلـقـيــام بــالــواجــب
عاطفية أكـثــر مما ينبغي .لــذا كــان ضــروريــا
أن تعاد بوصلة األمة إلى فلسطني ،وتحويل
ً
الجهود إلى ميدان املعركة الحقيقية ،بدال من
مـيــاديــن وهـمـيــة وص ــراع ــات تستنفذ الجهد
والطاقة.
مـ ــن سـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة إلـ ـ ــى ج ـن ــوب ـه ــا فــي
ف ـل ـس ـطــن ،ك ــان ــت رح ـل ــة ال ـب ــاح ــث ع ــن واج ــب
ال ـج ـهــاد وال ـب ــاع ــث ف ــي األمـ ــة روح الـفــريـضــة
الغائبة .الشيخ عز الدين القسام ،القادم من
جبلة ،يــرتــدي عمامته األزهــريــة ويتكأ على
بندقيته التي قاوم بها االستعمار الفرنسي،
حتى صدر بحقه حكم اإلعــدام ،ليحط رحاله
ف ــي فـلـسـطــن وي ـص ـعــد مـنـبــر االس ـت ـق ــال في
حيفا ،ويـخــوض معركة الجهاد فــي أحــراش
يعبد حتى قضى نحبه شهيدًا.
أدرك الـ ـق ـ ّـس ــام م ـب ـك ـرًا ،أن ال ـص ـه ـيــون ـيــة هــي
طليعة االستعمار الـغــربــي ،وفلسطني مركز
ال ـص ــراع وس ــاح ــة امل ــواج ـه ــة .آم ــن بــاملـقــاومـ ّـة،
ورفــض املفاوضات والحلول الــوســط ،وحــذر
من تأجيل القضية؛ ألن االنتظار يعني تمكن
اليهود في فلسطني .في الوقت الذي كانت فيه
بعض الزعامات تسعى ملفاوضات سلمية مع
بريطانيا.
عرف القسام أبعاد املشروع الغربي وخطره
ع ـل ــى األم ـ ـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،حـ ــن ك ــان ــت مـصــر
خــاض ـعــة ل ــاح ـت ــال ال ـبــري ـطــانــي ب ـعــد ث ــورة
عــرابــي ،وح ــن دخـلــت ال ـقــوات اإليـطــالـيــة إلــى
ليبيا عام  ،1911قاد القسام تظاهرة دعا فيها
إلــى التطوع لقتال الطليان ،إال أن السلطات
التركية منعته ورفاقه املتطوعني من السفر
إلــى ليبيا .وعندما احتلت القوات الفرنسية
سورية عام  ،1920رفع القسام رايــة املقاومة،
وكان في طليعة الثوار الذين حملوا السالح.
اعـتـمــد الـقـســام عـلــى قــاعــدة «الـجـمــاهـيــر أداة
ال ـت ـغ ـي ـيــر» ،ف ـب ــدأ م ــن مـسـجــد االس ـت ـق ــال في
مــديـنــة حيفا ي ــزرع الــوعــي وال ـث ــورة ،وينمي
ثقافة التحدي واملواجهة .ويتحرك بني الناس

كمأذون شرعي وإمام مسجد ،ويستثمر ذلك
فــي خــدمــة قـضـيـتــه .لــم يكتف بالتنظير ،بل
كــان يشكل الخاليا السرية ،ويختار جنوده
مــن الـفـقــراء والـبـسـطــاء ،الــذيــن يبيعون ُحلي
زوجــاتـهــم ،مــن أجــل توفير قطعة ســاح .كما
عمل على تأسيس جمعية الشبان املسلمني
ل ـتــرب ـيــة ال ـش ـب ــاب وإنـ ـق ــاذه ــم م ــن االنـ ـح ــراف
والضياع.
اس ـت ـصــدر ال ـق ـســام ف ـتــوى م ــن قــاضــي دمـشــق
الشرعي بدر الدين التاجي الحسيني ،تحلل
القتال ضد اإلنجليز واليهود ملنع إقامة وطن
قومي لليهود في فلسطني .وكانت له اتصاالت
سياسية مــع املـلــك فيصل فــي ســوريــا وأمــن
الحسيني مفتي فلسطني وراش ــد الـخــزاعــي
من شرق األردن ،وكان يحرضهم على الجهاد
ضد العدو البريطاني والصهيوني.
كانت أهداف الجهاد في أرض فلسطني التي
س ـعــى إل ـي ـهــا ال ـش ـيــخ ال ـق ـس ــام ،وال ـت ــي رفــض
تأجيلها أو التغافل عنها ،تتمثل فــي طرد
االنتداب البريطاني ،وإسقاط مخطط الوطن
الـقــومــي لـلـيـهــود ،وإق ــام ــة الـحـكــم اإلســامــي.
وكــان جـهــاده البداية الحقيقية للثورة ضد
الـ ـيـ ـه ــود ،ح ـي ــث قـ ــام املـ ـج ــاه ــدون بـعـمـلـيــات
جهادية عدة ما بني عام  ،1935 – 1931على
م ـس ـت ـع ـمــرات ص ـه ـيــون ـيــة ع ـ ــدة .وقـ ــد وصـفــه
أح ـم ــد ال ـش ـق ـي ــري رئ ـي ــس م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـحــريــر
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،بــال ـقــول« :ول ــم يـكــن ي ــدور في
غيري ،حتى من أصدقائه
خلدي أو في خلد
َ
املعمم إمـ َ
َ
ـام الجامع
املقربني ،أن هــذا الشيخ
كــان يهيئ نفسه لـقـيــادة ث ــورة مسلحة ضد
السلطات البريطانية مباشرة».
وبعد معركة مع الـقــوات البريطانية ،قادها
الشيخ القسام مع عدد من رفاقه في أحراش
يـعـبــد ق ــرب ج ـنــن ف ــي  20ت ـشــريــن ال ـثــانــي/
نوفمبر عــام  ،1935فاستشهد بعدما جسد
م ـق ــول ـت ــه ال ـش ـه ـي ــرة «إن ـ ـ ــه ل ـج ـه ــاد ن ـص ــر أو
استشهاد» ،وكان الستشهاده األثر األكبر في
اندالع الثورة الفلسطينية الكبرى .وما يزال
الفلسطينيون ي ــذك ــرون الـقـســام بـعــد عقود
على رحيله ،واسمه ما يــزال يواصل املعركة
ضــد الـعــدو الصهيوني ،بكتائبه التي تكبر
يومًا بعد يوم ،ورجاله الذين يؤمنون بفكرته
فــي اسـتـمــرار ج ــذوة الـجـهــاد وع ــدم اسـتـقــرار
هذا املحتل على أرضنا.
أما االتجاه اآلخر ،والذي يرى بإقامة الدولة
ً
اإلسالمية أوال ،ثم تحرير األراض ــي املحتلة
ومـ ـنـ ـه ــا ف ـل ـس ـط ــن ،ف ـ ـكـ ــان أب ـ ــرزه ـ ــم ال ـش ـيــخ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي األصـ ـ ــل ع ـب ــدال ـل ــه ع ـ ـ ــزام ،ال ــذي
يوصف بأنه رائد «الجهاد األفغاني» واملنظر
األول لـ«الجهاد العاملي» ،من أعالم «اإلخوان
املسلمني» وتتلمذ على كتابات سيد قطب.
كان له دور كبير في ثمانينيات القرن املاضي
ّ
إلح ـي ــاء «ال ـج ـه ــاد» ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،وشــكــل

بقيت فلسطين خارج
حسابات المجاهدين وبعيدة
عن عيونهم

حلقة الوصل بني األفغان واملؤيدين لهم في
البلدان العربية ،وأسس مكتب الخدمات عام
 ،1984لرعاية «املجاهدين» .وتتلمذ على يده
مؤسس تنظيم «القاعدة» الشيخ أسامة بن
الدن.
الشيخ عبد الله يوسف عــزام ،ولد عام 1941
ف ــي ج ـن ــن امل ـح ـت ـلــة ـ ـ ـ امل ــدي ـن ــة الـ ـت ــي ش ـهــدت
استشهاد الشيخ القسام ـ وبعدما تخرج من
كلية الشريعة في دمشق ،شــارك في مقاومة
االحـ ـت ــال ل ـف ـتــرة وجـ ـي ــزة ،ون ـ ــال ال ـش ـه ــادات
العليا مــن األزه ــر ،ثــم غ ــادر فلسطني وذهــب
للجهاد فــي كــابــول .وحـتــى تكتمل املـفــارقــة،
فـقــد اسـتـشـهــد الـشـيــخ عـ ــزام ف ــي  24تشرين
الثني /نوفمبر عام  ،1989إثر تفجير سيارته
وكان معه اثنني من أبنائه ،في التاريخ نفسه
الذي استشهد فيه الشيخ القسام .وفي سياق
ال ـح ــدي ــث ع ــن اس ـت ـش ـه ــاده ،ل ــم ي ـع ــرف هــويــة

القتلة ،إال أن األدل ــة تشير إلــى أنـهــا مــؤامــرة
اشترك فيها عدد من األفغان العرب!
ت ـس ــع س ـ ـنـ ــوات خ ــاض ـه ــا ال ـش ـي ــخ ع ـ ـ ــزام فــي
أف ـغــان ـس ـتــان ع ـقــب الـ ـغ ــزو ال ـس ــوف ـي ــات ــي ،من
دون أي مـبــرر مقنع ،حيث وجــد هـنــاك على
ب ـع ــد آالف ال ـك ـي ـل ــوم ـت ــرات« ،أرضـ ـ ـ ــا ل ـشــوقــه
وحبه الجارف للحرب على طريق الله» ،كما
ح ـشــد آالف امل ـت ـطــوعــن ال ـع ــرب وم ــن بينهم
الفلسطينيون ،إلرسالهم إلى ساحة املعركة
ه ـنــاك .وأص ــدر الـشـيــخ ع ــزام فـتــوى تــؤكــد أن
الجهاد فــي أفغانستان فــرض عــن ،وحصل
على توقيع عدد من كبار العلماء ،أبرزهم ابن
باز وابن عثيمني والقرضاوي .وأتبع بفتوى
أخرى عنوانها «الدفاع عن أراضي املسلمني
أهم فــروض األعـيــان» .في املقابل لم نجد أي
فـتــوى تــدعــو إل ــى الـجـهــاد فــي فلسطني ،ولــم
يتحرك الشيخ عــزام ملساندة «اإلسالميني»،
ال ــذي ــن تـحـقــق وج ــوده ــم ف ــي ع ــام  1988كما
يقول .إضافة إلى أنه اعتبر البداية الواجبة
للجهاد هــي أفغانستان ،برغم أنها لــم تكن
حـ ــاضـ ــرة فـ ــي م ـ ـشـ ــروع اإلس ــامـ ـي ــن آن ـ ــذاك،
وسـ ـ ــاوى ف ــي األه ـم ـي ــة ب ــن قـضـيــة فلسطني
وقـضــايــا أفـغــانـسـتــان والـفـيـلـيـبــن وكشمير
وغيرها.
أمــا عــن األس ـبــاب الـتــي طرحها الشيخ عــزام
لتأجيل الجهاد في فلسطني ،فإنه كان يرى،
أن الــذيــن ي ـقــودون املـعــركــة هـنــاك لـيـســوا من
اإلسالميني ،برغم أن قضية فلسطني ليست
إسالمية فحسب ،بل هي إنسانية ،يشارك في

أدرك ّ
القسام باكرًا أن الصهيونية هي طليعة االستعمار الغربي (األناضول)

ّ
فقه التوحش :من دماء السالمي إلى العمراني مرورًا بأبي
محمد فارس جرادات *
ل ــم ت ـكــن دم ــوي ــة ال ـش ـهــر امل ــاض ــي عــرب ـيــا ككل
ّ
املطلية بلون دمنا ورائحة رصاصنا
شهورنا
ُ
وبريق نصالنا ،كان يفترض بتشرين الثاني
أن يظل شهرًا نستذكر عبره نفحات موالنا
عز الدين القسام الذي قضى شهيدًا برصاص
الغدر اإلنكليزي /الصهيوني قبل  86عامًا،
ّ
التوحش ينسينا ّ
القسام ورصاصه
فإذا بفقه
ّ
الـطــاهــر فــي يعبد ،ويـحــولــه إلــى مــأتــم مفجع
حـيـنـمــا أوغـ ــل م ــع ذكـ ــراه ب ــدم ثــاثــة م ــن أهــل
العلم والرأي ،أحدهم ربما قضى ،يا للحسرة،
في ظل حراب تحمل ّ
مسماه.
فقه الــذبــح على خلفية االخ ـتــاف فــي ال ــرأي،
ف ـقــه ت ـم ـتــد ج ـ ــذوره ف ــي ع ـمــق ت ــراث ـن ــا ،ويـتــم
اس ـت ـح ـضــارهــا وفـ ــق م ـت ـط ـل ـبــات ال ـص ــراع ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة اآلثـ ـم ــة ،وفـ ـت ــاوى ال ـف ـقــه ال ـش ــاذة
جــاهــزة لتطغى على أبــي حنيفة والشافعي
وم ــال ــك وأح ـم ــد وزيـ ــد وج ـع ـفــر وال ـل ـيــث وكــل
مــذاهــب األمــة الفقهية والعقدية ،فقد أصبح
ل ـف ـقــه ال ـت ــوح ــش دول وكـ ـي ــان ــات بـمـسـمـيــات
تـتـصــارع عـلــى اسـتـقـطــاب جـمـهــور س ــاذج ال
يـمـلــك أخ ــذ دي ـنــه م ــن ك ــام ال ـلــه املـحـكــم ال ــذي
لــم ي ـفـ ّـرط ب ـشــيء ،وال مــن سـيــرة الـنـبــوة التي
ّ
خلدت للبشرية نموذجًا للتسامح والشرف
اإلنساني لم يكن له نظير.
ّ
املتدين لسدنة الكهان
عندما يخضع العقل

(اتـخــذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون
ال ـلــه) وتـسـتـقــر الـكـهــانــة فــي وس ــط مـتـ ّ
ـوحــش
يتخبط بأمراض نفسية وعقد تاريخية ،فكل
كــام عن املوعظة الحسنة ،والرحمة املهداة،
و»اذه ـ ـبـ ــوا فــأن ـتــم ال ـط ـل ـق ــاء» ،يـصـبــح مــدعــاة
للسخرية ،فــا صــوت يعلو فــوق صــوت ّ
نبي
ّ
امللحمة الضحوك الـقــتــال ،املبعوث بالسيف
نقمة للعاملني ،يا لسخرية حالنا.
م ــن غ ــزة إل ــى ل ـي ـب ـيــا ،م ـ ــرورًا ب ـس ـي ـنــاء ،كــانــت
الفاجعة تنقلنا إلى عالم حالك بالظالم .شيخ
ضــريــر ت ـجــاوز ع ـمــره قــرنــا مــن ال ــزم ــان ،يــرى
فيه املستضعفون واملـســاكــن وعــامــة الناس
م ـص ــدرًا لـلـبــركــة اإلن ـســان ـيــة ب ــأذك ــاره وزه ــده
وتحنانه عليهم في مآسيهم املتجددة ،وهو
ّ
يمدهم بالصبر والعزيمة ،وينفث في روعهم
قبسًا من الوعي في اعتزال الفنت التي يديرها
اإلس ــرائ ـي ـل ــي واألمـ ـي ــرك ــي لـتـقـسـيــم أوطــان ـنــا
وأم ـت ـن ــا بـغـيــة إض ــاع ــة حـقـنــا امل ـغ ـص ــوب في
القدس.
ك ــان فـقــه ال ـتــوحــش يـنـفــث سـمــومــه وأح ـقــاده
م ـت ـجــاوزًا كــل ال ـح ــدود ،يـتـحــرك فــي فلسطني
وحــولـهــا ،وال يـجــد خـطـرًا يـحــدق بأساساته
ّ
ومروياته إل عذابات من التاريخ تناقلها قلم
مثقال الساملي ،الشاب الوديع املفعم بحب بآل
البيت ،من دون أن يقوده هذا الحب ّ
ألي بغض
في التاريخ أو الحاضر ،إنما هي رؤية خارج
مألوف سرب التمذهب ،أصاب فيها أو أخطأ،

ّ
ّ
يتصدر أولوياته
التوحش ال يرى ما
فإذا بفقه
ّ
إل بضعة أسطر صاغتها أنامل شيخ اإلسالم
تـسـتــذكــر فـعــل الـسـلــف بـحــق غ ـيــان والـجـهــم
والجعد ،حينما جهروا بما رأوه من عقيدة
ّ
والحرية القدرية ،أصابوا فيها
في علم الكالم
أو أخـطــأواّ ،
ليتوج قاتليهم باعتبارهم خير
سلف قمعوا نصال البدعة.
أن يــذبــح الـسـفــاح خــالــد الـقـســري ،الجعد بن
دره ـ ــم كــأض ـح ـيــة ع ـل ــى ع ـت ـبــة م ـن ـبــر مـسـجــد
ال ـب ـص ــرة ي ـ ــوم ال ـع ـي ــد ،ص ـ ــار م ـع ـي ــارًا لـنـقــاء
ّ
ال ـع ـق ـي ــدة ال ـس ـل ـف ـي ــة ،وأن ي ـق ــط ــع هـ ـش ــام بــن
ع ـب ــد املـ ـل ــك أوصـ ـ ــال غـ ـي ــان ال ــدم ـش ـق ــي ألن ــه
يرفض أن يــرد أفعال الظلم إلــى الله ،بل إلى

أزمتنا تكمن في صمت
العلماء وجمهور المتدينين
الطيبين إزاء عمليات الذبح
اليومية باسم الدين

ّ
شياطينها ،اعـتـبــره ّ
وع ــاظ الـســاطــن ُســنــة
الخلفاء املهديني ،وأن يقتل الحجاج الجهم
ب ــن صـ ـف ــوان ألنـ ــه ط ــال ــب ب ــال ـش ــورى ورف ــض
ّ
التوحش
استبداد عبد امللك ،أفتى به شيخ
كعالمة صــدق على صـفــاء العقيدة وصــاح
الفقه.
مجرد ذكــرى وإن
العهد
قريب
القسام
صــار
ّ
بقي املسمى ،واستجلبت ُســنــة القسري في
ذبح األضاحي البشرية قبل أكثر من ألف عام
ونـ ّـيــف لتكون الـنـمــوذجّ ،أم ــا سيف علي في
خيبر ،فهو شبهة في العقيدة وخصوصًا إذا
صقله حــداد كسلمان الفارسي َ
عب َر الحدود
زحفًا نحو حياض خيبر املعاصرة.
ث ــاث ع ـم ـل ـيــات لـلـقـتــل ع ـلــى ال ـ ــرأي املـخــالــف
للسلفية املعاصرة ،فتحت جرح ثالثة عبرت
ف ــي ع ـمــق الـ ـت ــاري ــخ ،ل ــم ي ـجــد ف ـقــه ال ـتـ ّ
ـوحــش
ّ
والتشيع ليلصقها بحق نادر
تهمة الرفض
العمراني ،األمــن الـعــام لهيئة علماء ليبيا،
كما ألصقها منذ سنوات بحق الفقيه أحمد
القيسي الحنفي ،الـعــراقــي ال ــذي تــم تعذيبه
االنتماء
حتى فقد عقله ،ليتم إعدامه بتهمة
ّ
لـ(الحشد الــرافـضــي) وهــو املـعــارض السني
امل ـع ــروف لـلـحـكــومــة ال ـعــراق ـيــة ،فليبيا ليس
فيها ّ
أي أث ــر شـيـعـ ّـي ،فـتــم دفـنــه بـعــد تطريز
جـســده بــالــرصــاص بتهمة مـعــاداة السلفية،
ولربما معاداة السامية الجديدة.
وكــذلــك مــوالنــا الشيخ الضرير سليمان أبو
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ماذا يجري داخل «فتح»؟
الــدفــاع عنها كــل حــر ،بغض النظر عــن دينه
أو طــائـفـتــه ،وف ــي ه ــذا دع ــوة ل ـعــدم مـشــاركــة
اآلخرين حتى لو كان الهدف وطنيًا.
كما اعتبر أن قضية أفغانستان ال تخضع ملا
تسمى «الدول املشركة» بحسب وصفه ،وما ال
ُينكر أن أميركا قامت بجهد كبير الستغالل
القضية األفـغــانـيــة ودع ــم املـجــاهــديــن هناك،
الذين وصفوا ذلك بـ«تالقي املصالح».
وس ـبــب آخـ ــر ،وه ــو أن ال ـح ــدود مـغـلـقــة أم ــام
املجاهدين والــدول العربية تحاربهم وربما
تقتلهم .برغم ذلك ،فإن املقاومة الفلسطينية
تخوض املعركة من الداخل من دون الحاجة
إلى فتح الحدود ،وحتى لو لم يستطع الشيخ
ع ـ ــزام أن ي ـع ـبــر الـ ـح ــدود إلـ ــى فـلـسـطــن كــان
بإمكانه أن يؤسس لقواته ،فــي أقــرب نقطة،
ً
في لبنان مثال ،حيث كانت تواجه االجتياح
الصهيوني.
أما ما يثير الغرابة ،فهو ما تحدث به الشيخ
عــزام ،واصفًا أفغانستان بأنها «شعب فريد
فــي صالبته وعــزتــه ،وك ــأن الـلــه أعــد جبالها
وأرضها للجهاد» .وهــذا ما يعبر عن رؤيته
لـصــاحـيــة امل ـقــاومــة وال ـج ـهــاد فــي أرض من
ً
دون أرض ،فضال على أنها تنفي عن الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ع ــزت ــه وص ــابـ ـت ــه .ك ـم ــا أج ــاب
عــن االتـهــام املــوجــه لــه بإضعاف الجهاد في
فـلـسـطــن ع ـقــب ج ــذب ال ـش ـبــاب الفلسطيني
وال ـع ــرب ــي إل ــى أف ـغــان ـس ـتــان ،ب ــال ـق ــول« :عـلــى
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن الـ ـهـ ـج ــرة إل ـ ــى أف ـغ ــان ـس ـت ــان
حيث أنهم ستشتد عزيمتهم بالدين هناك،

ويـمــرون بالتجربة العسكرية ،والفكر الــذي
سيساعدهم في تحرير فلسطني».
يمكن الـقــول إن مـشــروع الشيخ ع ــزام يرتكز
ً
على ركـنــن هــامــن ،أوال :اسـتـغــال الـظــروف
واالضطرابات في أي بلد وتحويله إلى مركز
استقطاب ،وقد وجد ضالته في أفغانستان
آنـ ـ ــذاك ،وهـ ــذا م ــا ن ـش ـهــده ال ـي ــوم ف ــي ال ـع ــراق
وســوريــا حـيــث يـتـحــول الـشـبــاب املـسـلــم إلــى
أدوات تمارس اإلرهاب العابر للحدود .ثانيًا:
تحويل الهجرة إلى تلك األرض املوعودة إلى
فريضة على كــل مسلم ،عبر الـفـتــاوى وذلــك
لحشد املقاتلني وعــائــاتـهــم ليكونوا شعبًا
في الدولة الجديدة.
وقـ ـ ــد أنـ ـت ــج م ـ ـيـ ــراث الـ ـشـ ـي ــخ ع ـ ـ ـ ــزام ،ك ـتــائــب
تحمل اسمه وتلتزم فكره،
وفصائل جهادية
ً
ً
ت ـص ـ ّـوب ب ـنــادق ـهــا ي ـم ـنــة ويـ ـس ــرة بــاسـتـثـنــاء
فـلـسـطــن ،ال ـتــي ل ــم يـفـتـقــدهــا «امل ـج ــاه ــدون»،
ب ــل ب ـح ـث ــوا ع ــن أراض أخـ ـ ــرى لـسـيــاحـتـهــم!
وكما كانت أفغانستان ،تحولت العراق إلى
أرض جـهــاد وان ـجــذب إلـيـهــا تــامـيــذ الشيخ
عزام الذين شكلوا تنظيم «القاعدة» .وبقيت
فلسطني خارج الحسابات ،وبعيدة عن عيون
امل ـجــاهــديــن ال ــذي ــن ي ـ ــرددون م ـقــولــة« ،نـقــاتــل
ه ـن ــا وع ـي ــون ـن ــا ع ـل ــى ب ـي ــت امل ـ ـقـ ــدس» ،قـيـلــت
فــي كــابــول وبـغــداد وال ـيــوم تـقــال مــن دمشق،
بعدما نفروا إليها من كل أصقاع األرض ،في
أحداث ما يسمى «الربيع العربي» ،تحت راية
«داعش» وأخواتها ،التي خرجت من صفوف
«القاعدة».
الــذرائــع الـتــي كــان يتمسك بها الشيخ عــزام
ورف ـ ــاق ـ ــه ف ـ ــي ت ــأجـ ـي ــل الـ ـجـ ـه ــاد عـ ـل ــى أرض
فـلـسـطــن ،س ـق ـطــت .ف ـقــد ب ــات «امل ـج ــاه ــدون»
على مرمى حجر مــن فلسطني املحتلة ،بعد
سـيـطــرتـهــم ع ـلــى م ـنــاطــق عـ ــدة ف ــي ســوريــا.
ويملكون من السالح ما يكفي لضرب العمق
الصهيوني وزعزعة أمنه وتهديد وجوده.
يـقــال إن الـشـيــخ ع ــزام تـحــدث عــن عـهــد بينه
وبـ ــن األف ـ ـغـ ــان ،ي ـنــص ع ـلــى أنـ ــه سـ ــوف يتم
ال ـت ـفــرغ ب ـعــد م ـعــركــة ك ــاب ــول ل ـل ـبــدء بـمـعــركــة
ال ـقــدس .ويـقــولــون« :إن قضيتنا األول ــى هي
ق ـض ـيــة الـ ـق ــدس ،ول ـك ــن هـ ــذه الـ ــدواهـ ــي الـتــي
حلت بنا شغلتنا» .ولكن هذه الدواهي التي
شغلت األفغان لم تنته بعد!
م ــا ح ــدث ســاب ـقــا ،وم ــا ي ـح ــدث الـ ـي ــوم ،يــدلــل
ع ـلــى أن ه ـن ــاك م ـش ــروع ــا م ـش ـبــوهــا الق ـتــاع
فلسطني من وجــدان األمــة ،ولذلك نــرى ّ
تبدل
األولــويــات وصناعة األعــداء في املنطقة منذ
«ســايـكــس بـيـكــو» وال ـشــرق األوس ــط الجديد
م ــرورًا بــ«الــربـيــع ال ـعــربــي» .إن فلسطني هي
كاشفة ال ـع ــورات ،وأي بوصلة ال تشير إلى
بيت املقدس هي بوصلة مشبوهة ،ولذلك فإن
فلسطني تعرف جيدًا ويقينًا مع من تكون.
* باحث فلسطيني

حراز
حراز ،صاحب الطريقة الصوفية املعروفة في
سيناء ،وقد تجاوز عمره مئة عام ،لم يجدوا
ّ
تـهـمــة لــذبـحــه بــالـسـيــف إل اع ـت ـبــاره كــاهـنــا!
ّ
ه ـكــذا ص ــار كــاه ـنــا مل ـجــرد ت ـعــلــق ال ـف ـقــراء به
وسكينتهم بني يديه ،فاعتبروه مرتدًا حالل
ّ
ّ
أصليًا ما حل دمه!
الــدم ،ولو كان كافرًا كفرًا
هكذا أفتاهم ابن تيمية منذ ستة قرون خلت،
فالشيخ الضرير إذا نطق الشهادتني ّ
وطبق
شعائرهما ولكنه ابتعد عن الشريعة فصار
دمه مباحًا .وعليه؛ فمن يأبى بيعة البغدادي
فـ ـه ــو ن ــاق ــض ألصـ ـ ــل مـ ــن أصـ ـ ــول ال ـش ــري ـع ــة
يستحق عليها الذبح.
ال تكمن أزمتنا في سكاكني الذبح الداعشية
وهي تقطع كل أمل لنا في النهضة واالنبعاث
الحضاري على هدي الرازي وابن سينا وابن
ح ـ ّـيــان واب ــن الـنـفـيــس ،ف ـه ــؤالء وف ــق ماكينة
الفرز العقدية مبتدعة مالحدة زنادقة ،أزمتنا
ّ
التعبد بــاملــوروث البشري
تكمن فــي عقلية
ً
ب ــاع ـت ـب ــاره ديـ ـن ــا أص ـ ـيـ ــا يـ ـح ــرم ال ـن ـظ ــر فــي
أساساته أو حتى بعض مروياته وأحداثه،
ف ـمــن ن ـحــن أمـ ــام ع ـلــم ال ـســاب ـقــن م ــن الـسـلــف
ال ـصــالــح ل ـنــزايــد عـلــى م ــا أب ــدع ــوه لـهــم ولـنــا
إلــى يــوم الــديــن؟ وأح ــداث الـتــاريــخ طـ ّـهــر الله
ّ
فلنطهر ألسنتنا مــن إثم
أيدينا مــن دمائها
ّ
بحثها! ولكن عندما يستحضر فقه التوحش
روايات الذبح وأحداث الفتك باملفكرين وأهل
الـ ــرأي فــي الـعـصــر األمـ ــوي يـصـبــح تاريخنا

ً
فعال مقدسًا للسلف يجب االقتداء بتفاصيله
الدموية من دون تردد.
أزم ـت ـن ــا ال ــراه ـن ــة تـكـمــن ف ــي ص ـمــت الـعـلـمــاء
الـعــامـلــن وجـمـهــور املـتــديـنــن الـطـيـبــن إزاء
عمليات الذبح اليومية باسم الدين ،والهروب
إلى مربعات أخرى لتبرير الجريمة املتجددة
بحق الدين وأهله ،بما يجعل هكذا صمت في
ظــل جعجعة وتـخــريـصــات تـجــاه وســط آخر
بما يـخــدم الـعــار الخليجي الـفــاضــح ،يخرج
إلى دائــرة االسترخاء بل التأييد املبطن وإن
تخللته بيانات يتيمة تدين الذبح واالغتيال
ب ـص ــوت ف ــات ــر ي ــداف ــع ع ــن ال ـ ـتـ ــراث ويـحـصــر
اإلج ـ ـ ــرام بــال ـف ـعــل ال ـس ـيــاســي دون خـلـفـيــاتــه
التراثية العقدية.
لــن يـقــف مسلسل الــذبــح عـلــى خلفية ال ــرأي
املخالف عند ثالثة هذا الشهر ،وهو يزحف
ك ــال ــوح ــش امل ـت ـغ ـ ّـول م ـنــذ س ـفــك دم ال ـبــوطــي
وال ـن ـمــر والـقـيـســي ،ورب ـمــا يـسـفــك دم ــاء ّذات
الـهـيـئــات الـعـلـمــائـيــة ال ـتــي صـمـتــت وتـشــفــت
ورضـيــت مــن طــرف خـفـ ّـي ،فقانون اإلج ــرام ال
ّ
يرحم أحدًا ولن يستثني أحدًا ،إل أن يتحرك
هــذا العالم بخيره وشـ ّـره ليخنق التنني في
ّ
حصريًا ليبعث
مـهــاده ،وليت الخير يسبق
نهضتنا على أطالل الذبح ومؤامرات تفعيله
لتأخذ األمــة أمــرهــا بيدها وال تبقى عاجزة
عن معالجة شرورها إال بسيف أعدائها.
*كاتب وباحث فلسطيني

بسام ابو شريف *
ت ـت ــواص ــل تـ ـع ــارض ــات وص ـ ــراع ـ ــات داخـ ـ ــل حــركــة
التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» ،ال بل تزداد
بتسارع كلما اقـتــرب موعد مؤتمر الحركة الــذي
طال انتظاره.
نقول طــال انتظاره ليس فقط من أبناء «فتح» –
الــذيــن مــا هتفوا لغيرها – بــل مــن قبل عــدد كبير
من الفلسطينيني الذين يتوزعون على معسكرين
واس ـ ـعـ ــن :أح ــده ـم ــا ي ــؤي ــد «فـ ـت ــح» الـ ـت ــي أطـلـقــت
الــرصــاصــة األولـ ــى ،ورم ــزه ــا أب ــو ع ـمــار ،والـثــانــي
يرى أن السيل بلغ الزبى ،وأن األوان إلنهاء تحكم
«فتح» بالقرار الفلسطيني .ونــرى كفلسطينيني
ع ــرب مـلـتــزمــن أن ال ـحــديــث ع ـمــا يـ ــدور ف ــي فتح
ً
ً
يجب أال يفعل فعال ميكانيكيًا أو فعال تعسفيًا،
وغير منطقي عما جــرى في فلسطني خــال فترة
ان ـفــراد حـكــم الــرئـيــس مـحـمــود ع ـبــاس ،واإلص ــرار
على ديكتاتورية الفرد في اتخاذ القرار السياسي
واملالي وإلغاء القانون وتهميش القضاء وتحويل
القضاة إلى موظفني يتحكم بقراراتهم موظف في
مكتب الرئيس محمود عباس.
يـجــب أن نبقي فــي الــذهــن أن ه ــذا الــوضــع تــرافــق
م ــع نـهــج رافـ ــض لـلـمـقــاومــة الـشـعـبـيــة لــاحـتــال،
ومـتـعــاون مــع أج ـهــزة األم ــن اإلســرائـيـلـيــة لضرب
واعـ ـتـ ـق ــال «ك ـ ــل م ــن تـ ـس ـ ِّـول ل ــه ن ـف ـس ــه» ،م ـقــاومــة
االحـتــال لــدرجــة أن معتقالت الـعــدو اإلسرائيلي
باتت تختنق بكثافة املعتقلني الذين بلغت نسبة
األطـفــال القصر منهم  ،%15وعلينا أن نبقي في
الذهن أنه في ظل هذا العقد من حكم الفرد محمود
ع ـبــاس ت ـمــادت إســرائ ـيــل فــي كـســر كــافــة األع ــراف
الدولية واالتفاقيات األممية وميثاق األمم املتحدة
وق ــرارات ـه ــا ،تـنـســف الـبـيــوت عـلــى رؤوس أهـلـهــا،
وطــردت األسر من منازلها ،وأقامت املستوطنات
والبؤر االستيطانية على أراضي الفلسطينيني.
وأك ـثــر مــن ه ــذا ،صـ ــادرت إســرائ ـيــل كــافــة أراض ــي
«ال ــدول ــة» ،أي «امل ـيــري» ،وهــي أراض تــركــت تحت
تصرف السلطان التركي منذ عهد الحكم التركي،

يتخذ عباس موقف األب الذي
يرى أوالده يتنافسون منتظرًا
وصولهم إلى طريق مسدودة
وبدأ االنتداب البريطاني الصهيوني في تسريب
أج ــزاء منها للحركات الصهيونية سـرًا قبل عام
 ،1948وكــذلــك ق ــرار نـتـنـيــاهــو األخ ـيــر بـمـصــادرة
أراض يملكها الفلسطينيون
أمالك الغائبني ،وهي
ٍ
في مناطق حددت بقرار األمم املتحدة الذي شكل
شهادة ميالد إسرائيل – «قــرار التقسيم» ،وذلك
ي ـع ـنــي مـ ـص ــادرة عـ ـش ــرات اآلالف م ــن ال ــدون ـم ــات
وعـشــرات اآلالف مــن املـنــازل فــي مناطق تمتد من
يافا إلى القدس إلى الجنوب والوسط.
هــذا الـتـمــادي الصهيوني مــا كــان ليتم لــوال نهج
الفردية في اتخاذ الـقــرار والــوقــوف ضد املقاومة
وضد االنتفاضة وضد أي مظاهرة شعبية – نهج
الـسـيــد الــرئـيــس مـحـمــود ع ـبــاس ،ون ـحــن نقتبس
فــي تلخيصنا لنهجه مــا قــالــه هــو لـلـقـنــاة  2في
الـتـلـفــزيــون اإلســرائ ـي ـلــي .بـعــد ه ــذا دع ــون ــا ننظر
بشيء من التدقيق ملا يجري داخل حركة «فتح»،
حيث يتصارع تياران بشكل عام داخل صفوفها:
تـيــار يــريــد أن تـعــود فتح إلــى مــا كــانــت عليه ،أي
ً
أن تعود تنظيمًا مقاتال ضد االحتالل ولتحرير
فـلـسـطــن ،وت ـيــار يــريــد الـتـعــامــل مــع واق ــع الـحــال
الــذي وصلت إليه الحركة ،ولكن يرغب بانتخاب
ً
شخص آخــر لقيادة فتح بــدال مــن أبــو م ــازن ،وأن
يكون رئيس فتح هو مرشحها لرئاسة السلطة
ورئــاســة منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف).
وهنا يبرز الصراع بني أبو مازن ودحالن .فدحالن
ال شك يطمع ويعمل ليصبح رئيسًا لفتح كخطوة
على طريق أن يصبح رئيسًا للسلطة ،وال يختلف
االث ـن ــان ف ــي الـنـهــج وال ـت ــوج ــه ،لـكــن األمـ ــر يتعلق
بقناعة كل منهم بأنه أكفأ أو أقدر من اآلخرين.
وفي هذا اإلطار ،يستخدم محمود عباس موقعه
وأدواتـ ـ ــه ف ــي ال ـحــرمــان أو االع ـت ـقــال أو الـتــرمـيــج
لضبط األمور لصالحه ويقوم دحالن باستخدام
الوسائل املتاحة له الستمالة األعضاء للتصويت
لـ ــه ،وح ـت ــى اآلن ورغ ـ ــم إعـ ـ ــادة عـ ــدد م ــن الـ ـك ــوادر
املحسوبة لصالح دحالن إلى صفوف فتح بعد أن
كــان رئيس اللجنة املركزية أبــو مــازن قد منعهم،
ول ــم يتخذ ق ــرارًا بــإعــادة محمد دح ــان لصفوف
«ف ـ ـتـ ــح» .ولـ ـك ــن ي ـش ـيــر أن ـ ـصـ ــاره إل ـ ــى أن إع ــادت ــه
لعضوية املؤتمر أمر مؤكد!
أما في صفوف اللجنة املركزية الحالية ،فتتراوح
املواقف بني معارضة وموالية ،لكن هنالك قناعة
عامة بأن عهد أبو مازن يجب أن ينتهي ،ويشير

من أعمال المؤتمر (أ ف ب)

هــؤالء إلــى أن أبــو مــازن بلغ من العمر عتيًا وأنه
أصـ ـب ــح غ ـي ــر قـ ـ ــادر ع ـل ــى قـ ـي ــادة ال ـب ـل ــد أو ق ـي ــادة
«فـتــح» .وطبعًا ال يتجرأ أحــد منهم على اإلشــارة
إلـ ــى ع ـم ـل ـيــات ال ـف ـس ــاد ال ــواس ـع ــة ون ـه ــب األم ـ ــوال
العامة وأم ــوال فتح كسبب مــن أسـبــاب التخلص
من أبو مــازن وأوالده .ويحلو لبعضهم أن يطلق
عـلـيــه اس ــم «سـ ــومـ ــوزا» ال ـش ـه ـيــر ،ل ـكــن ه ــذا األم ــر
يـجــري تغطية الحديث عنه بإسهاب وتفاصيل
ع ـبــر م ــواق ــع االن ـت ــرنــت ال ـخــاصــة بـمـحـمــد دح ــان
ومـحـمــد رش ـيــد أو خــالــد س ــام ،ال ــذي ب ــدأ بنشر
سـلـسـلــة م ـق ــاالت ع ــن ن ـهــب أم ـ ــوال ف ـتــح والـشـعــب
الـفـلـسـطـيـنــي وتـسـجـيـلـهــا تـحــت أس ـم ــاء مختلفة
م ـع ــروف ــة بــالـتـصــاقـهــا ب ـم ـح ـمــود ع ـب ــاس م ـنــذ أن
كــان موظفًا فــي قطر «أبــو الــرب ـ ـ الـقــاضــي» .ومن
ض ـمــن األسـ ـم ــاء ال ـت ــي ت ـط ــرح ك ـمــرش ـحــة لــرئــاســة
اللجنة املركزية :عباس زكي ،أحمد قريع ،توفيق
ال ـ ـط ـ ـيـ ــراوي ،ن ــاص ــر ال ـ ـقـ ــدوة ،وي ـط ــل ب ــن ال ـف ـتــرة
واألخ ــرى جبريل الــرجــوب كمرشح محتمل (رغم
فضائح الـفـيـفــا) .ويـقــول فـتـحــاوي مـخـضــرم :أبو
مــازن يتصرف بـهــدوء ،فهو يترك أعضاء اللجنة
املركزية يتصارعون ويتنافسون ويراقب بصمت،
ويتخذ موقف األب الــذي يــرى أوالده يتنافسون
لكنه ينتظر اللحظة الـتــي يصل فيها كــل هــؤالء
إلــى طريق مـســدودة .ولــدى أبــو مــازن مــن أعضاء
اللجنة املركزية من يبدأ في إطالق شعار (القديم
عـلــى قــدمــه) – أي ال خـيــار لــديـكــم س ــوى التمديد
ألبو مــازن ،وأن هذه النية كانت وراء تشكيل أبو
مــازن برغم املـعــارضــة الـشــديــدة لكل التنظيمات،
املحكمة الدستورية ،فهي التي ستجعل من توجه
كهذا شرعيًا .وفــي ظــل هــذا ،أطلق قائد «الجهاد
اإلسالمي» ،رمضان شلح ،مبادرته ،ولكن «فتح»
مشغولة بمؤتمرها ،وليست بـصــدد البحث عن
الــوحــدة الوطنية ،فالحركة اآلن تهتم بوحدتها
ه ــي املـ ـه ــددة بــالـتـفـجــر ،ف ــي ظ ــل وجـ ــود أك ـثــر من
«ف ـت ــح» ع ـلــى ال ـســاحــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ك ــل واح ــدة
تـتـحــدث عــن نفسها أن ـهــا تـمـثــل «ف ـت ــح» .ويـقــول
فتحاوي قديم فــي رأي آخــر :أوفــر األعـضــاء حظًا
هو أبوعالء ـ أحمد قريع ،الــذي أخــرج من اللجنة
املــركــزيــة خ ــال انـعـقــاد املــؤتـمــر الـســابــق للحركة،
ويفسر ذلك بالقول إنه يعرف الكثير من األسرار،
وهــو أحــد مهندسي «أوسـلــو» مــع أبــو م ــازن ،وله
خبرة في إدارة األمــور كرئيس وزراء سابق ،وله
ضمن املؤتمر مؤيدون ،لكن الشيء الثابت حتى
اآلن هو أن صراعًا حادًا يجري اآلن داخل صفوف
«ف ـتــح» ،وسـتـكــون ســاحــة املــؤتـمــر ســاحــة املعركة
الفاصلة ،والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن املواطن
هــو الـتــالــي :الشعب يــريــد التغيير ،الشعب يريد
أن يـتـخـلــص م ــن ال ــذي ــن أص ـب ـحــوا م ــن الـفــاســديــن
الذين لم تعد قضية فلسطني هي شغلهم الشاغل،
الشعب يريد من يقوده ملقاومة االحتالل للتخلص
مـنــه ،وان ـتــزاع الـحــريــة واالسـتـقــال ،الشعب يريد
التصدي لالستيطان واملستوطنني ،الشعب يريد
أن يعرف كل إسرائيلي عن الجرائم التي ترتكبها
حكومته وجيشه كل يــوم ضد األطـفــال والنساء،
ف ـهــل ي ـم ـكــن ل ــ«ف ـت ــح» أن تـعـطـيــه ذلـ ــك ح ـتــى وإن
انتخبت رئيسًا جــديـدًا لها بــدل محمود عباس؟
يـقــول شــاب مــن شـبــاب مخيم قلنديه« :السلطة؟
كــل اللي فــوق همهم الوحيد جيوبهم ،ال يهمهم
مقاومة االحتالل .كأنهم جايني ليعبوا جيوبهم
ويروحوا ملكان آخر ،نحن هنا صامدون وسنقاوم.
مالحظة :الـشــاب مــن مخيم قلنديه ويلقب نفسه
«حسن نصر الله».
*كاتب وسياسي فلسطيني
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سوريا

ّ
«زلة» أردوغان الحقيقية :دمشق

مشهد سياسي

لم ّ
تمر مرور الكرام تصريحات رجب طيب
أردوغــان التي ربط فيها دخول قوات
ـ«اسقاط نظام
بــاده األراضــي السورية ب ّ
كان يتكلم في لقاء
األسد» .الرجل ،وإن ّ
غير «رسمي» إال أنه أكد رؤيتها الواضحة
ألولــويــاتــه فــي ال ـحــرب ال ـســوريــة .هذه
األولويات لم ّ
تتغير سوى بسبب افشال
عــدد مــن مشاريعه الـتــي حاكها ضد
الدولة السورية .هو لم يأت حتى على
ذكــر خطر «االرهــابـيـيــن» مــن «داع ــش»
و«حزب العمال الكردستاني» كما جرت
ال ـعــادة (وك ـمــا س ـ ّـوق ل ـهــدف غــزوه
لريف حلب الشمالي) .نطق بما يحلم
السورية والروسية
ويخطط ،وال ــردود
ّ
واإليرانية العنيفة توحي بأن قوة الردع
السياسية والعسكرية لحلفاء دمشق
ّ
ـع ال ـحــواجــز أمــام
مصممة عـلـ ّـى وض ـ ّ
مخططاته ألنه لم يتغير ...بل موازين
القوى لم تعد لمصلحته حاليًا
ب ـي ـن ـم ــا يـ ـت ــاب ــع الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري
وحلفاؤه عملياتهم العسكرية على
عدد من محاور أحياء حلب الشرقية،
الـ ـت ــي ك ــان ــت أب ـ ـ ــرز ن ـت ــائ ـج ـه ــا أم ــس
السيطرة على القسم األكبر من حي
الشيخ سعيد جنوب املدينة ،أثارت
ال ـت ـصــري ـحــات ال ـت ــي قــال ـهــا الــرئـيــس
ال ـتــركــي رج ــب ط ـيــب أردوغـ ـ ـ ــان ،أول
مــن أم ــس ،ح ــول دخ ــول ق ــوات بــاده
إل ـ ــى س ــوري ــا بـ ـه ــدف إسـ ـق ــاط ن ـظــام
الرئيس السوري بشار األسد ،ردود
ف ـعــل ق ـ ّ
ـوي ــة م ــن دم ـش ــق وح ـل ـفــائ ـهــا.
إذ اسـ ـتـ ـنـ ـك ــرت وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
السورية التصريحات أمس ،وأكدت
أنـ ـه ــا س ـ ـتـ ـ ّ
ـرد بـ ـق ــوة ضـ ــد أي تــدخــل

ف ــي ش ــؤون ـه ــا ال ــداخ ـل ـي ــة ،مــوضـحــة
أن الـتـصــريـحــات «تـضـمـنــت حقيقة
أهداف العدوان التركي على سوريا،
وكشفت بوضوح األطماع واألوهــام
الـ ـت ــي تـ ـغ ــذي ف ـك ــر ه ـ ــذا ال ـط ــاغ ـي ــة».
وقـ ـ ــال م ـص ــدر رس ـم ــي ف ــي الـ ـ ـ ــوزارة،
لوكالة «ســانــا» الرسمية ،إن دمشق
«ل ــن تـسـمــح بــالـتــدخــل ف ــي شــؤونـهــا
وستقطع اليد التي تمتد إليها ،وإذا
كانت تحارب اآلن أدوات هذا الطاغية
وع ـم ــاءه ،ف ــإن غ ـدًا لـنــاظــره قــريــب».
وط ــال ــب امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي «بــوضــع
حــد لسلوكيات أردوغ ــان وتدخالته
في شــؤون دول املنطقة ،التي تشكل
ت ـهــدي ـدًا لـلـسـلــم اإلق ـل ـي ـمــي وال ــدول ــي
وتتناقض مع قــرارات مجلس األمن
املتعلقة بمكافحة اإلرهاب».
وم ـ ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،ط ــالـ ـب ــت م ــوس ـك ــو
الجانب التركي بتقديم توضيحات
حول تصريحات أردوغــان األخيرة.
ونقلت وكــالــة «ت ــاس» الــروسـيــة عن
امل ـت ـحــدث بــاســم الـكــرمـلــن دمـيـتــري
ب ـي ـس ـك ــوف ،ق ــول ــه إن «ت ـصــري ـحــات
أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان كـ ــانـ ــت م ـ ـفـ ــاجـ ــأة ج ــدي ــة
لـ ـلـ ـج ــان ــب ال ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ــي ...وي ـ ـجـ ــب أن
ننتظر ص ــدور تــوضـيـحــات قـبــل أن
ندلي برأينا» ،موضحًا أن الرئيس
التركي «لم يثر هذا املوضوع خالل
ات ـ ـصـ ــاالتـ ــه األخـ ـ ـي ـ ــرة مـ ــع ال ــرئ ـي ــس
الــروســي فــاديـمـيــر بــوتــن» .وشــدد
ع ـ ـلـ ــى أن ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات «ال
تـتـمــاشــى أب ـدًا مــع الــرؤيــة الــروسـيــة
حــول الــوضــع فــي ســوريــا» ،ولكنها
«لن تنعكس على نحو سلبي» على
عالقاتنا الثنائية مع أنقرة.
ال ـت ــوض ـي ــح ال ـت ــرك ــي ل ــم ي ـت ــأخ ــر ،إذ
أفـ ــاد م ـص ــدر ف ــي ال ــرئ ــاس ــة الـتــركـيــة
لــوكــالــة «نــوفــوسـتــي» الــروسـيــة بــأن
ت ـصــري ـحــات أردوغـ ـ ــان «ال ي ـجــب أن
تؤخذ بحرفيتها» ،معربًا عــن أمله
ف ــي «أن ي ـتــم ال ـت ـغ ـلــب ب ـســرعــة (مــع
روسـ ـ ـي ـ ــا) عـ ـل ــى سـ ـ ــوء الـ ـفـ ـه ــم الـ ــذي
حصل» .وبالتوازي ،اتصل الرئيس
التركي مساء أمس بنظيره الروسي
فالديمير بوتني ،للمرة الثالثة خالل
أس ـب ــوع واحـ ــد .وب ــرغ ــم أن الــرئــاســة

إنطلق أمس ،املوكب الذي يحمل
رماد الزعيم الكوبي الراحل فيديل
كاسترو ،في جول ٍة تجوب أنحاء
البالد لثالثة أيام ملفوفًا بالعلم

الوطني ،قبل أن ُيدفن يوم األحد
املقبل في مدينة سانتياغو دي
كوبا .وسيقطع املوكب الذي رافقه
كوبيون احتشدوا لوداع أحد أشهر

الرموز الثورية في العالم 900 ،كلم
إلى تلك املدينة التي ُت ّ
عد مهد الثورة،
حيث بدأ كاسترو حركته الثورية
في عام  1953بهجوم مع رفاقه

ً
ستة مصادر رئيسية تصنع معارف السوريين :التلفزيون أوال
تحقيق

رغ ــم ك ــل ه ــذا ال ـص ـخــب الـ ــذي أحــدثـتــه
وســائــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،والتأثير
ـذت
الـشــديــد لــوســائــل إع ــام تقليدية أخـ ّ
ع ـلــى عــاتـقـهــا تشكيل ج ـب ـهــات ،إال أن
ست سنوات تقريبًا من األزمــة لم تنسف
المصادر التقليدية لمعارف السوريين
ومعلوماتهم
دمشق ــ زياد غصن
نـ ـ ــادرًا م ــا ت ـه ـتــم املـ ـس ــوح والـ ــدراسـ ــات
اإلحـصــائـيــة الـتــي تـجــرى فــي ســوريــا،
بالبحث فــي امل ـصــادر والـقـنــوات التي
يلجأ إليها السوريون للحصول على
املعرفة واملعلومة في موضوع معني.
وإن ح ــدث ،فــذلــك يـتــم بـشـكــل ع ــام من
دون تحديد لـهــذه امل ـصــادر ،وملساحة
تأثيرها في تشكيل الرأي العام.
أخـ ـيـ ـرًا ،خ ــرج ع ـلــى ه ــذا الـتـقـلـيــد غير
ال ــواق ـع ــي ب ـح ـثــان م ـه ـم ــان ،األول هــو
مسح الـسـكــان ال ــذي جــرى تنفيذه في
عــام  ،2014وميزته أنــه شمل مختلف
املـ ـن ــاط ــق ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا ت ـل ــك ال ـخــاض ـعــة

ل ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة امل ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة
والتنظيمات التكفيرية ،ويتوقع إعالن
نتائجه قريبًا.
البحث الثاني يتعلق بمسح صــدرت
تقويم لواقع
نتائجه أخيرًا ،وهدف إلى
ٍ
ومستوى مصادر معرفة وسلوكيات
القائمني على رعاية األطفال في األسرة
باملجالني الصحي واالجتماعي ،وتم
بالتعاون ما بني منظمة األمم املتحدة
للطفولة ،واملكتب املــركــزي لإلحصاء،
ووزارة اإلع ــام الـســوريــة .ومـيــزة هــذا
املـســح أنــه يــركــز على األف ــراد املؤثرين
فــي األس ــرة الـســوريــة ،والـقــائـمــن على
رعـ ــايـ ــة األط ـ ـف ـ ــال ،أي ع ـل ــى مـسـتـقـبــل
س ــوري ــا ،وت ــال ـي ــا فـ ــإن قـ ـ ــراءة الـنـتــائــج
تـتـعــدى أهـ ــداف امل ـس ــح ،واملـ ـح ــددة في
الجانبني الصحي واالجتماعي.

ستة مصادر
املسح الــذي نفذ على عينة مؤلفة من
 3695أســرة موزعة على إحــدى عشرة
م ـح ــاف ـظ ــة ،خ ـل ــص إلـ ــى ن ـت ــائ ــج مـهـمــة
يمكنها أن تــرســم جانبًا أســاسـيــا من
تأثيرات الحرب على يوميات األســرة
السورية صحيًا واجتماعيًا ،وانعكاس
ذلك على مستقبلها ونشأة أفرادها.
ف ــي م ـقــدمــة ت ـلــك ال ـن ـتــائــج م ــا يتعلق

بـ ـمـ ـص ــادر املـ ـع ــرف ــة ل ـل ـق ــائ ـم ــن ع ـلــى
رعــايــة األط ـف ــال ،إذ ح ــدد امل ـســح ستة
مصادر رئيسية لحصول هؤالء على
األخ ـب ــار وامل ـع ـلــومــات ،تـصــدرهــا كما
هــو مـتــوقــع الـتـلـفــاز بنسبة ،%93,60
ت ــاه أف ــراد الـعــائـلــة واألق ـ ــارب بنسبة
 ،%81,50أمــا املصدر الثالث املهم في
ال ـح ـصــول عـلــى األخ ـب ــار فيتمثل في
الجيران واألصدقاء ووجهاء املجتمع
بنسبة  ،%71,60كما يستمد مقدمو
الرعاية أخبارهم من خالل الخدمات
االخـ ـب ــاري ــة ع ـب ــر ال ــرس ــائ ــل الـنـصـيــة
بـنـسـبــة  %30,40ك ـم ـصــدر راب ـ ــع ،أمــا
ال ـع ــام ـل ــون امل ـت ـط ــوع ــون ف ــي اإلغ ــاث ــة
فـيـمـثـلــون امل ـص ــدر ال ـخــامــس بنسبة
ّ
 ،%13وش ــك ــل رج ـ ــال ال ــدي ــن امل ـص ــدر
السادس بنسبة .%11.5
وألسـ ـ ـب ـ ــاب ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،فـ ـ ـ ــإن ال ـص ـح ــف
املطبوعة كانت خارج دائــرة املصادر
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة ألخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار وم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
الشريحة املـبـحــوثــة ،إذ تــؤكــد نتائج
امل ـس ــح أن م ـتــاب ـعــة األس ـ ــر ال ـس ــوري ــة
للصحف املحلية هي من النادر جدًا،
كما أن متابعة الصحف غير السورية
شـبــه م ـع ــدوم .وت ـت ـفــاوت املـحــافـظــات
م ـ ــن حـ ـي ــث نـ ـسـ ـب ــة قـ ـ ـ ـ ــراءة ال ـص ـح ــف
ف ـي ـهــا ،ف ـهــي ف ــي م ـحــاف ـظــة طــرطــوس

تبلغ ال ــذروة ،وفــي محافظة الحسكة
تـنـخـفــض إل ــى أدنـ ــى درجـ ــة ل ـه ــا .أمــا
الصحف األكثر متابعة فهي بحسب
إج ــاب ــات املـبـحــوثــن :ال ـث ــورة ،ال ـفــداء،
ال ـب ـع ــث ،ت ـش ــري ــن ،وال ــوط ــن كصحف
ســوريــة ،واألخـبــار والسفير كصحف
عربية .لكن الالفت هنا إشــارة املسح
إلـ ـ ــى وجـ ـ ـ ــود ص ـح ـي ـف ـتــن مـحـلـيـتــن
(ك ــرديـ ـت ــن) ف ــي م ـح ــاف ـظ ــة الـحـسـكــة
تحظيان باملتابعة ،هما «كردستان»
و«روناهي».
وع ـل ــى ع ـكــس ال ـ ــرأي ال ـش ــائ ــع م ــن أن
وسائل التواصل االجتماعي تجتاح
مختلف ف ـئــات املـجـتـمــع ،ف ــإن نتائج
امل ـس ــح ال تـشـيــر إل ــى وجـ ــود انـتـشــار
واسـ ــع ل ـه ــذه ال ــوس ــائ ــل ل ــدى مـقــدمــي
الــرعــايــة لــأط ـفــال ،حـيــث لــم تـتـجــاوز
ن ـس ـبــة اس ـت ـخ ــدام وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي  ،%56.59األم ـ ــر الـ ــذي
ي ــرس ــخ حـقـيـقــة أن ال ـف ـئ ــات الـعـمــريــة
الشابة هي التي «تحتكر» االستخدام
امل ـك ـث ــف لـ ـه ــذه الـ ــوسـ ــائـ ــل .وت ــوض ــح
بيانات املسح أن الهدف الرئيسي من
استخدام وسائل التواصل يتمثل في
التسلية والــدردشــة بالدرجة األولــى،
ثــم الـحـصــول عـلــى األخ ـبــار بــالــدرجــة
الثانية ،فالبحث عن معلومة مفيدة

بالدرجة الثالثة.
لكن ،ماذا لو تعذرت مشاهدة القنوات
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ،ف ـمــا ه ــو ب ــدي ــل األس ــر
الـ ـس ــوري ــة ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى األخـ ـب ــار
واملعلومات؟
ف ــي اإلج ــاب ــة ع ــن ه ــذا الـ ـس ــؤال ،يــؤكــد
املـ ـبـ ـح ــوث ــون أن مـ ـص ــدره ــم ال ـب ــدي ــل
سيكون في املقام األول أفــراد العائلة
واألصدقاء بنسبة  ،%63,20ثم مواقع
اإلن ـت ــرن ــت بـنـسـبــة  ،%14,70وال ـبــث
اإلذاع ـ ـ ــي ب ــال ــدرج ــة ال ـثــال ـثــة .%9,70
وهـ ـ ــذه ن ـت ـي ـجــة اع ـت ـب ــره ــا ال ـقــائ ـمــون
ع ـلــى تـحـلـيــل ن ـتــائــج امل ـس ــح «فــرصــة
أم ـ ـ ــام ال ـع ــام ـل ــن فـ ــي مـ ـج ــال اإلعـ ـ ــام
اإلذاع ــي املسموع للتفكير فــي آليات
جديدة ومبتكرة لجذب جمهور البث
ال ـت ـل ـفــزيــونــي ،أو ج ــزء م ـن ــه ،ملـتــابـعــة
ال ـب ــث اإلذاعـ ـ ـ ــي ب ـش ـكــل أك ـب ــر ف ــي ظــل
ظــروف التقنني الكهربائي الحالية».
وت ـبــرز أهـمـيــة ه ــذا األم ــر بشكل أكبر
عند معرفة أن البث اإلذاعــي كمصدر
ل ـل ـم ـع ـلــومــات بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى مـقــدمــي
ال ــرع ــاي ــة ،ج ـ ــاء ف ــي امل ــرت ـب ــة ال ـثــان ـيــة
ب ـعــد أفـ ـ ــراد ال ـعــائ ـلــة واألصـ ــدقـ ــاء في
محافظات :دمشق ،الالذقية ،الحسكة
وديــر ال ــزور .وفــي املرتبة الثالثة في
محافظات :حلب ،حمص ،طرطوس،
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وحلفاؤها يردون ويتوعدون

على ثكنة مونكادا .وسيسلك
الطريق نفسه الذي سلكه زمالؤه
الثوريون يوم دخولهم إلى هافانا
(أ ف ب)
منتصرين.

درعا والسويداء».

األشخاص الموثوقون

غ ـ ّـي ــرت األزمـ ـ ــة ع ـبــر س ـنــوات ـهــا الـســت
املاضية كثيرًا من معتقدات املجتمع،
وال سيما مع فشل جهود العديد من
وجـ ـه ــاء امل ـن ــاط ــق واألح ـ ـيـ ــاء وزع ـم ــاء
العشائر والقبائل في حقن الدماء ،ال
بــل وسـقــوط بعضهم شعبيًا ،وتاليًا
ف ــإن مــن امل ـهــم ،بـعــد تـلــك الـتـجــربــة ،أن
يسأل كثيرون عن ماهية األشخاص
الـ ــذيـ ــن ي ـث ــق ب ـه ــم ال ـ ـشـ ــارع الـ ـس ــوري
حاليًا ،بغية استثمارهم في املرحلة
األص ـ ـعـ ــب امل ـق ـب ـل ــة ع ـل ـي ـهــا ال ـ ـبـ ــاد مــا
ب ـعــد األزم ـ ـ ــة ،وامل ـت ـع ـل ـقــة بــاملـصــالـحــة
والـتـســامــح وردم الـشــرخ االجتماعي
الذي أحدثته السنوات املاضية.
ف ــي ه ــذا امل ـس ــح ،ق ــال امل ـب ـحــوثــون إنــه
ف ـ ــي حـ ــالـ ــة غ ـ ـيـ ــاب وس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ــام
العامة ،فإنهم يثقون بعدة أشخاص
لتلقي املـعـلــومــات ،يــأتــي فــي مقدمهم
املتطوعون والعاملون فــي جمعيات
اإلغ ــاث ــة م ــن املـجـتـمــع املـحـلــي بنسبة
 ،%32,30املتخصصون فــي مـجــاالت
م ـع ـي ـن ــة (طـ ـبـ ـي ــب /م ـ ـ ـ ــدرس) بـنـسـبــة
 ،%30,60وجـ ـه ــاء امل ـج ـت ـمــع املـحـلــي
(املـ ـخـ ـت ــار ـ ـ رئ ـي ــس ب ـل ــدي ــة /مـنـطـقــة)

التركية اكتفت بالقول إن الزعيمني
بحثا التطورات األخيرة في سوريا،
واتفقا على تسريع الجهود لوقف
االش ـت ـب ــاك ــات وإيـ ـص ــال امل ـس ــاع ــدات
اإلنسانية للمدنيني فــي حـلــب ،فإن
أوسـ ــاطـ ــا إع ــام ـي ــة ت ــرك ـي ــة ّ
رج ـح ــت
أن ال ـ ـ ــداف ـ ـ ــع األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ل ــاتـ ـص ــال
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ــو ت ـ ــوض ـ ـي ـ ــح امل ـ ــوق ـ ــف
الرسمي التركي لــدى موسكو ،إزاء
الـتـصــريـحــات األخ ـيــرة املـنـقــولــة عن
أردوغان.وأضافت مصادر الرئاسة
ال ـت ــرك ـي ــة أن االت ـ ـصـ ــال تـ ـط ــرق إل ــى
زي ـ ـ ــارة وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي
س ـيــرغــي الفـ ـ ــروف ،ل ــوالي ــة أنـطــالـيــا
ج ـنــوبــي تــرك ـيــا ،ال ـت ــي وص ــل إلـيـهــا
أمــس ،للمشاركة الـيــوم فــي اجتماع
«مجموعة التخطيط االستراتيجي
املشترك» التركية ـ ـ الــروسـيــة ،وإلــى
الـ ـ ــزيـ ـ ــارة الـ ـت ــي س ـي ـج ــري ـه ــا رئ ـي ــس
الــوزراء التركي بن علي يلدريم ،في
 6كانون األول املقبل ملوسكو.
وف ــي الـسـيــاق ،نقلت وكــالــة «ت ــاس»
الروسية عن نائب وزيــر الخارجية
الروسي ميخائيل بوغدانوف ،قوله
إن التصريحات التركية ستحضر
عـلــى ط ــاول ــة الـبـحــث ب ــن الــوزيــريــن
الف ـ ـ ــروف ون ـظ ـي ــره ال ـت ــرك ــي م ــول ــود
جـ ــاويـ ــش أوغـ ـ ـل ـ ــو ،خـ ـ ــال ل ـقــائ ـه ـمــا
ف ــي أن ـطــال ـيــا .وأض ـ ــاف بــوغــدانــوف
أن االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون فـ ــرصـ ــة
ج ـيــدة لـتــوضـيــح الـنـيــات الحقيقية
لـلـجــانــب ال ـتــركــي .وكــانــت املتحدثة
بــاســم الـخــارجـيــة مــاريــا زاخ ــاروف ــا،
قــد أعـلـنــت أن مــوسـكــو تـتـعــامــل مع
الرسمية الصادرة عن
التصريحات ُ
أردوغــان ،فيما نقل التصريح الذي
يـتـضـمــن ع ــن الــرئ ـيــس ب ـشــار األس ــد
«على نحو غير رسمي».
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،ه ــاج ـم ــت
طـ ـ ـه ـ ــران الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات الـ ـت ــركـ ـي ــة،
ون ـق ـلــت وك ــال ــة «ت ـس ـن ـيــم» اإليــران ـيــة
ع ـ ــن امل ـ ـسـ ــاعـ ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـل ـق ــائ ــد
الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـ ـح ـ ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري،
ال ـع ـم ـي ــد رسـ ـ ــول س ـن ــائ ـي ،ق ــول ــه إن
أردوغ ـ ـ ــان ال ي ـم ـلــك الـ ـق ــدرة الـكــافـيــة
إلطـ ــاحـ ــة ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري ب ـشــار

بـنـسـبــة  ،%21,80فـيـمــا اح ـت ــل رج ــال
الدين املرتبة األخيرة بنسبة .%15,30
مـ ـ ــع اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـبـ ــايـ ــن ت ــرت ـي ــب
ه ــؤالء «األش ـخ ــاص املــوثــوقــن» تبعًا
ً
ل ـك ــل م ـح ــاف ـظ ــة ،ف ـم ـث ــا امل ـت ـط ــوع ــون
والـعــامـلــون فــي جمعيات اإلغــاثــة هم
فــي املرتبة األول ــى بمحافظات حماة
وال ــاذق ـي ــة وط ــرط ــوس ،وف ــي املــرتـبــة
ال ـث ــال ـث ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى م ـحــاف ـظــات
دمشق وريــف دمشق والـســويــداء ،أما
رج ــال الــديــن فكانت مرتبتهم األولــى
ف ـ ــي م ـح ــاف ـظ ـت ــي درع ـ ـ ـ ــا والـ ـحـ ـسـ ـك ــة،
واملـ ــرت ـ ـبـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ف ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــات
ح ـم ــاة وال ــاذقـ ـي ــة والـ ـس ــوي ــداء ،وفــي
امل ــرت ـب ــة ال ـث ــال ـث ــة ف ــي م ـحــاف ـظــة ري ــف
دم ـ ـ ـش ـ ـ ــق .أمـ ـ ـ ـ ــا امل ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــون ف ــي
مجاالت معينة كاألطباء واملدرسني،
فكانوا في املرتبة األولــى باملوثوقية
ف ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــات دم ـ ـشـ ــق وال ـح ـس ـك ــة
وال ـ ـسـ ــويـ ــداء ،وف ـ ــي امل ــرتـ ـب ــة ال ـثــان ـيــة
ف ــي م ـحــاف ـظــات ح ـلــب وري ـ ــف دمـشــق
وحـمــص والــاذقـيــة وطــرطــوس ،وفي
املــرتـبــة الثالثة بالنسبة إلــى مقدمي
الرعاية في محافظة حماة ،أما وجهاء
املجتمع املحلي فقد كانوا في املرتبة
األولـ ـ ــى ف ــي م ـحــاف ـظــات ح ـلــب وري ــف
دمشق وحمص ،وفــي املرتبة الثانية

وأش ـ ــار إل ــى أن س ــوري ــا ت ـمــر ال ـيــوم
«ب ـم ــرح ـل ــة م ـص ـي ــري ــة ي ـش ـه ــد فـيـهــا
اإلرهابيون ظروفًا صعبة» ،مضيفًا
أن ال ـت ـط ــورات ال ـت ــي حـصـلــت خــال
األشـ ـه ــر امل ــاض ـي ــة «ج ـع ـل ــت هــزي ـمــة
اإلرهاب أمرًا حتميًا».
وبالتوازي مع الزوبعة التي أثارتها
أنـقــرة ،نقلت وكــالــة «فــرانــس بــرس»
ع ــن مـ ـص ــدر مـ ـع ــارض أن وف ـ ـ ـدًا مــن
الجانب الروسي التقى خالل األيام
املاضية مع عدد من ممثلي الفصائل
املسلحة املعارضة في أنقرة ،لبحث
تهدئة في مدينة حلب .وقال املصدر
ال ــذي رف ــض الـكـشــف عــن هــويـتــه إن
االجتماع األخير حصل يوم االثنني
املاضي ،موضحًا أن الفصائل التي
شاركت في هذه املحادثات مرتبطة
بـ «االئتالف السوري» املعارض وال
تشمل «جبهة فتح الشام».
وأفادت مصادر مقربة من املعارضة
الـ ـس ــوري ــة ب ـ ــأن ال ـف ـص ــائ ــل املـسـلـحــة
تــدرس برعاية تركية ،الـتــزام الطرح

ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق ال ـ ـ ـ ــذي ي ـق ـت ــرح
هـ ــدنـ ــة ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة حـ ـل ــب ت ـت ـض ـمــن
دخ ــول مـســاعــدات وإخ ـ ً
ـاء للجرحى
وامل ـ ـ ـصـ ـ ــابـ ـ ــن ،بـ ـ ـش ـ ــرط فـ ـ ــك ارتـ ـ ـب ـ ــاط
فـصــائــل األح ـي ــاء الـشــرقـيــة بـ«جبهة
فتح الـشــام» وإخ ــراج مسلحيها من
امل ــدي ـن ــة .وكـ ــان ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو ،قد
ال ـت ـقــى م ـس ــاء أم ــس بــامل ـن ـســق ال ـعــام
لـ ــ«الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ـل ـم ـف ــاوض ــات»
امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة ري ـ ـ ـ ـ ــاض حـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاب ،ف ــي
العاصمة أنقرة.
وفي امليدان ،تشير املعطيات إلى أن
عمليات الجيش السوري وحلفائه
عـ ـل ــى األرض مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ،إذ أع ـل ــن
مصدر في غرفة العمليات املشتركة
فــي حـلــب «ال ـت ــزام الـجـيــش الـســوري
وحـلـفــائــه تـحــريــر املــواط ـنــن فــي ما
بـقــي مــن األح ـيــاء الـشــرقـيــة لـحـلــب»،
م ـض ـي ـف ــا أن «أوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع امل ـس ـل ـح ــن
امل ــزري ــة ت ـعـ ّـبــر ع ــن ح ـجــم ال ـضــربــات
امل ـ ـ ــؤمل ـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي وجـ ـ ـهـ ـ ـه ـ ــا الـ ـجـ ـي ــش
والـحـلـفــاء إلــى مجاميعهم» .وشــدد
على أن أية «محاولة من اإلرهابيني،
للقدوم لنصرة املهزومني في حلب
ستواجه بقوة».
وفــي املقابل ،نقلت وكالة «رويـتــرز»
س ـ ـيـ ــاسـ ــي
عـ ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس املـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــب ال ـ ـ ُ
ل ـج ـم ــاع ــة «ف ــاسـ ـتـ ـق ــم كـ ـم ــا أم ـ ـ ـ ــرت»،
زكــريــا مــاحـفـجــي ،قــولــه إن فصائل
املـعــارضــة املسلحة لــن تنسحب من
شرق حلب ،وتعتزم مواصلة القتال،
مضيفًا خــال حديث مــن تركيا إلى
أن «انسحاب فصائل املعارضة أمر
مرفوض ...وهذا قرار الفصائل».
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،دع ـ ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس «املـ ـجـ ـل ــس
املحلي ألحياء حلب الشرقية» بريتا
ال ـحــاج ح ـســن ،إث ــر ل ـقــاء فــي بــاريــس
مــع وزي ــر الـخــارجـيــة الـفــرنـســي جــان
م ـ ـ ــارك اي ـ ــرول ـ ــت ،إل ـ ــى إن ـ ـشـ ــاء «م ـمــر
آمـ ــن» لـلـسـمــاح لـلـمــدنـيــن ب ـم ـغــادرة
األحياء الشرقية في املدينة .وبدوره
أكــد ايــرولــت أنــه سيتم بحث قضية
ح ـمــايــة املــدن ـيــن ف ــي مـجـلــس األم ــن
ال ــدول ــي ،خ ــال اجـتـمــاع مـقــرر مساء
أمس.
(األخبار)

ً
بــاملــدرســة أو متابعة التعليم .فمثال
تؤكد النتائج أن عــدم انتظام اإلنــاث
باملدرسة أو عــدم متابعتهن للتعليم
عــائــد بــالــدرجــة األول ــى ( )%24,6إلــى
هــاجــس األم ــن واألم ـ ــان وال ـخ ــوف من
تعرضهن لألذى والتحرش واالعتداء،
فالتكاليف املالية بنسبة  ،%14,2ثم
الزواج املبكر بنسبة  ،%13,1فاعتقاد
األه ــال ــي ب ـع ــدم ال ـح ــاج ــة إلـ ــى تـعـلـيــم
الفتاة بنسبة  ،%12,6وأخيرًا الوضع
الصحي .%10,4
وال تبدو أولويات ونسب اإلنفاق على
األط ـف ــال مـفــاجـئــة ،وال سـيـمــا فــي ظل
التقديرات غير الرسمية املتداولة حول
حجم ما تحتاج إليه األسرة السورية
شهريًا من دخل لتغطية احتياجاتها،
فــاملــواد الـغــذائـيــة تـتـصــدر األولــويــات
ك ـمــا ه ــو م ـت ــوق ــع ،إن ـم ــا نـسـبـتـهــا من
إج ـمــالــي اإلنـ ـف ــاق ت ـب ــدو قـلـيـلــة ،فهي
ال تتعدى فــي املـســح الـحــالــي ،%34,6
يليها اإلن ـف ــاق عـلــى املــابــس بنسبة
 ،%30,4فــال ـتــدف ـئــة  ،%17املـنـتـجــات
ال ـص ـح ـي ــة  ،%14,5ال ـت ــرف ـي ــه ،%2,1
التعليم والـ ــدورات التعليمية ،%1,4
وأخيرًا العالج  ،%0,1وهنا يكمن أحد
امل ـخ ــاطــر الــرئ ـي ـس ـيــة املـ ـه ــددة لصحة
األطفال السوريني وسالمتهم.

توضح البيانات أن الهدف الرئيسي من استخدام وسائل
التواصل يتمثل في التسلية (أ ف ب)

موسكو« :طريق الكاستيلو» آمن لدخول المساعدات
أشــار رئيس العمليات في هيئة األركــان الروسية سيرغي رودوسـكــي ،إلــى أن
«طريق الكاستيلو» الــذي أشير إليه مــرارًا في وسائل اإلعــام الغربية على أنه
«الطريق الوحيد» لعبور املساعدات نحو أحياء املدينة الشرقية ،أصبح «محررًا
بالكامل ،وجاهزًا لدخول قوافل املساعدات بأمان».
ونـقـلــت وكــالــة «نــوفــوسـتــي» عــن امل ـن ــدوب ال ــروس ــي ل ــدى األم ــم املـتـحــدة فيتالي
تشوركني ،قوله إن «الـتـطــورات جعلت مــن املمكن استخدام طريق الكاستيلو
إلدخال املساعدات إلى أحياء حلب الشرقية فورًا ،ودون الحاجة إلى عقد اتفاقات
وضمانات مسبقة ،ما دام عمال اإلغاثة جاهزين لعملية توصيل املساعدات».
وأضافت وزارة الدفاع أن الوضع املعيشي في أحياء املدينة الشرقية «رهيب»،
موضحة أن «الجماعات املسلحة تركت األحياء من دون أي اتصاالت أو مرافق
عامة ،ودون ماء أو كهرباء» .ولفتت إلى أن الجيش السوري بالتعاون مع عدد من
وحدات الجيش الروسي ،انتشر «الستعادة البنية التحتية الحيوية ألحياء املدينة،
ونزع األلغام وإعادة شبكات املياه والكهرباء».
(األخبار ،تاس)

أعلنت دمشق أنها «لن
تسمح بالتدخل في
شؤونها وستقطع اليد
التي تمتد إليها»

األس ـ ــد .وأوض ـ ــح س ـنــائــي أن تــركـيــا
«لــو كــانــت تملك ق ــدرة كـهــذه لكانت
قــد نجحت فــي املــاضــي فــي تشكيل
منطقة عازلة» ،موضحًا أن تصريح
أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان إن ك ـ ـ ــان صـ ـحـ ـيـ ـح ــا «ال
ي ـعـ ّـد أمـ ـرًا ج ــدي ـدًاّ ،
ورب ـم ــا ُع ـ ّـد نــوعــا
مـ ــن املـ ـ ــواسـ ـ ــاة ل ــإره ــابـ ـي ــن ال ــذي ــن
ي ـمـ ّـرون فــي حـلــب بـظــروف الحصار
الصعبة واالحتجاجات الشعبية».

تؤكد نتائج المسح
أن متابعة األسر
السورية للصحف
المحلية نادرة جدًا

في محافظتي دمشق والسويداء.

مؤشرات الخطر
م ـ ــن ب ـ ــن امل ـ ــؤش ـ ــرات الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة ال ـت ــي
يـ ـخـ ـل ــص إل ـ ـي ـ ـهـ ــا املـ ـ ـس ـ ــح ،وتـ ـكـ ـش ــف
بـ ــوضـ ــوح ح ـج ــم األث ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي تــرك ـتــه
األزمـ ـ ـ ــة ع ـل ــى األسـ ـ ـ ــرة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،مــا
يتعلق بــانـتـظــام أف ــراده ــا بالتعليم،
إذ ال تشير البيانات إلــى فــروق تذكر
بني الذكور واإلنــاث ،من حيث مسألة
عدم االنتظام بالدراسة ،لكنها تشير
إل ــى ف ــروق نــوعـيــة بــن الـجـنـســن في
أس ـب ــاب ع ــدم االل ـت ـح ــاق أو االن ـت ـظــام
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قانون الجمعيات األهلية الجديد« :تأميم» العمل المدني
ـراع ع ـ ـمـ ــره مــن
بـ ـع ــد ص ـ ـ ـ ـ ٍ
عـمــر ال ـثــورة مــع منظمات
«المجتمع ال ـمــدنــي» ،خطا
البرلمان المصري في عهد
عبد الفتاح السيسي الخطوة
المتوقعة ،وهي وضع اليد
الحكومية على عمل تلك
المنظمات ،عبر إقــرار قانون
يمنح الــدولــة «إدارة» عمل
كل تلك الجمعيات ...ليصير
العمل الخيري واألهلي
حتى ّ
في مصاف ما هو «مشبوه»
في ُعرف الحكومة
القاهرة ــ سلمى عمر
سريعًا ،وافق مجلس النواب املصري
على تمرير قــانــون ّ
يقيد بشكل كبير
ع ـمــل ال ـج ـم ـع ـيــات األه ـل ـيــة واملـجـتـمــع
امل ــدن ــي ،م ــن دون أي مـنــاقـشــة م ــع أي
ممثلني عــن ه ــذه الـجـمـعـيــات ،وحتى
من دون االلتفات لقانون كانت ّ
تعده
وزارة ال ـت ـض ــام ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .ق ــدم
النائب عبد الهادي القصبي ،مشروع
قانونه قبل أسبوعني ،وأقــره املجلس
بصورة نهائية يوم أمس.
منذ قـيــام «ث ــورة  25يـنــايــر» ،تعاملت
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــات املـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة املـ ـتـ ـع ــاقـ ـب ــة
بـ«عدائية شديدة» ،إن جاز التعبير ،مع
منظمات املجتمع املدني ،وخصوصًا
املنظمات الحقوقية التي كانت سببًا
فــي كشف انـتـهــاكــات حكومية عديدة
في مجال حقوق اإلنسان وتصعيدها
دول ـيــا .ففي نهاية عــام  ،2011جهزت
الحكومة القضية الشهيرة «التمويل
األجـنـبــي ملـنـظـمــات املـجـتـمــع املــدنــي»،
التي يخضع أغلب العاملني البارزين
ف ــي امل ـج ــال ال ـح ـقــوقــي إلـ ــى الـتـحـقـيــق
عـلــى إثــرهــا حـتــى اآلن .وص ــدرت ضد
ب ـع ـض ـهــم ق ـ ـ ـ ــرارات ب ــامل ـن ــع م ــن ال ـسـفــر
والتحفظ على األم ــوال .وعلى هامش

هــذه القضية ،كــانــت الحكومة تقترح
مـشــاريــع ل ـقــوانــن بــن ال ـحــن واآلخ ــر
لتنظيم عـمــل ه ــذه الـجـمـعـيــات ،كانت
دائ ـم ــا تـلـقــى اع ـت ــراض ــات م ــن ممثلي
هذه املنظمات ،لكن القانون الذي مرره
ال ـب ــرمل ــان جـ ــاء أشـ ــد وط ـ ــأة م ــن ك ــل ما
اقترحته الحكومة أو حاولت تمريره
ســابـقــا ،مــا عــرف بــ«قــانــون القصبي»
نـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـنـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـنــة
التضامن االجتماعي في البرملان ،عبد
الهادي القصبي.
وي ـت ـض ـم ــن الـ ـق ــان ــون عـ ـق ــوب ــات ت ـقـ ّـيــد
حــريــة ع ـمــل ه ــذه امل ـن ـظ ـمــات وت ـفــرض
غ ـ ــرام ـ ــات تـ ـص ــل إل ـ ــى مـ ـلـ ـي ــون ج ـن ـيــه
ف ــي حـ ــال م ـخــال ـفــة ب ـع ــض ن ـصــوصــه،
املتعلقة بتلقي تمويل من دون موافقة
الحكومة ،ســواء كان التمويل أجنبيا
أو محليا ،إذ يحظر على أي جمعية أو
هيئة الحصول على تمويل يتجاوز
 10آالف ج ـن ـي ــه مـ ــن دون ال ـح ـص ــول
ُ
عـلــى مــواف ـقــة مـسـبـقــة ،وإذا ل ــم تمنح
هذه املوافقة خالل  60يومًا من تقديم
ال ـط ـلــب يـعـتـبــر م ــرف ــوض ــا ،ك ـمــا ينص
ال ـق ــان ــون ع ـلــى تـشـكـيــل ج ـه ــاز قــومــي
لتنظيم عمل املنظمات األجنبية غير
الحكومية ،ويحظر على أي جهة أو
مؤسسة ممارسة العمل األهـلــي دون
االلتزام ببنوده.
ويمنح القانون فرصة ملدة عام لتوفيق
أوضاعها مــع بنود القانون الجديد،
وإال يتم حلها وتحويل أمــوالـهــا إلى
صندوق دعم الجمعيات واملؤسسات
األهلية املنصوص عليه في القانون.
كما يعطي القانون الحكومة وحدها
س ـل ـطــة ت ـقــريــر م ــن ي ـحــق ل ــه تــأسـيــس
ج ـم ـع ـي ــة أهـ ـلـ ـي ــة وأه ـ ــدافـ ـ ـه ـ ــا ،ويـ ـل ــزم
الجمعيات بالعمل وفقًا لخطط الدولة
ل ـل ـت ـن ـم ـيــة واحـ ـتـ ـي ــاج ــاتـ ـه ــا ،وي ــوج ــب
عـلــى الـجـمـعـيــات ال ـح ـصــول عـلــى إذن
مــن رئـيــس مجلس الـ ــوزراء واملحافظ
املتخصصة بتنفيذ أي مــن أعمالها
قبل البدء في التنفيذ .ويحظر العمل
فــى مـجــال (أو مـمــارســة نـشــاط يدخل
فى نطاق عمل) األح ــزاب أو النقابات
امل ـه ـن ـيــة أو ال ـع ـمــال ـيــة أو «ذي طــابــع
س ـيــاســي» أو «ي ـضــر ب ــاألم ــن الـقــومــى
للبالد أو النظام العام أو اآلداب العامة
أو الصحة الـعــامــة» ،كما يحظر علي

الجمعيات إجراءات استطالعات الرأي
أو نشر أو إتــاحــة نتائجها أو إجــراء
األبحاث امليدانية أو عــرض نتائجها
قـبــل عــرضـهــا عـلــى السلطة املختصة
للتأكد من سالمتها وحيادها.
كذلك ،يحظر القانون على الجمعيات
تـغـيـيــر ع ـن ــوان م ـقــرهــا أو ف ـتــح مـقــار
وم ـ ـكـ ــاتـ ــب تـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي أي مــن
مـ ـح ــافـ ـظ ــات الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة مـ ــن دون
مــوافـقــة كتابية مــن وزارة التضامن.
وتـعـتـبــر مـخــالـفــة ه ــذا ال ـب ـنــد جنحة
من املمكن أن تعرض رئيس املنظمة
للسجن ملــدة عــام .هــذا باإلضافة إلى
إخـ ـض ــاع ق ــان ــون امل ـن ـظ ـمــات املـحـلـيــة
وامل ــؤسـ ـس ــات األهـ ـلـ ـي ــة واملـ ـس ــؤول ــن
عـ ـنـ ـه ــا ل ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز امل ـ ــرك ـ ــزي
للمحاسبات وإلزامهم بتقديم إقــرار

للذمة املالية كاملسؤولني الحكوميني.
الــافــت فــي ه ــذا ال ـقــانــون ،أن الـبــرملــان
وضـ ـ ـ ـ ــع نـ ـ ـص ـ ــب عـ ـيـ ـنـ ـي ــه املـ ـنـ ـظـ ـم ــات
الحقوقية التي كانت بمثابة «صداع»
ل ـل ـح ـكــومــة ط ـ ــوال األع ـ ـ ـ ــوام امل ــاض ـي ــة.

يحظر التمويل
بأكثر من  10آالف جنيه دون
موافقة مسبقة
لكنه لــم يلتفت إلــى مئات الجمعيات
الـخـيــريــة واأله ـل ـيــة ال ـتــي ت ـقــوم بجزء
كـبـيــر م ــن ع ـمــل ال ـح ـكــومــة ف ــي إن ـشــاء
فـ ـص ــول لـلـتـعـلـيــم ومـ ـح ــو األمـ ـي ــة فــي
القرى الفقيرة ،وتوصيل الغذاء وبناء
مـسـتـشـفـيــات وغ ـيــرهــا م ــن ال ـخــدمــات

يوجب على الجمعيات تحصيل إذن من رئيس الحكومة قبل البدء في تنفيذ أي من أعمالها (إي بي إي)

ً
ال ـت ــي أص ـب ـحــت ب ــدي ــا ج ـي ـدًا لـلـعـجــز
الحكومي بخاصة في املناطق والقرى
الفقيرة.
وف ـ ـ ــي ت ـع ـل ـي ــق عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــانـ ــون ل ـه ـبــة
ال ـســويــدي ،مــؤسـســة واح ــدة مــن أكبر
الجمعيات الخيرية فــي مـصــر ،قالت
فيه إن «هــذا القانون وضــع التخوين
ف ــي أسـ ــاس ال ـع ـمــل ال ـخ ـي ــري ،مل ــا نص
عـلـيــه م ــن ع ـقــوبــات وتـشـكـيــك ولـيـبــدأ
بأن على كل عضو أو رئيس ملؤسسة
أو جمعية مــا تقديم إق ــرار إب ــراء ذمة
س ـن ــوي ،لـيـضــع رقـ ــاب الـقــائـمــن على
هــذا العمل الجليل تحت حكم قانون
الكسب غير املشروع ...وهذا ما نرفضه
جميعًا ألننا لسنا موظفني في قطاع
الـحـكــومــة ولـكـنـنــا أح ـ ــرار .إخ ـتــرنــا أن
ن ـخــدم وط ـن ـنــا وأه ـل ــه امل ـح ـتــاجــن من
مالنا وجـهــدنــا» .وواصـلــت السويدي
تعليقها متسائلة« ،هل يعقل أن تقوم
كــل جمعية بــإخـطــار الـجـهــات املعنية
في كل مرة يتم التبرع لها ،وليس من
حقها أن تتصرف في هذه األموال من
دون أخذ املوافقة وإن خالفت تعرضت
ل ـل ـع ـقــوبــة الـ ـت ــي ت ـص ــل ال ـ ــى ال ـس ـجــن،
ففي حــالــة مؤسستي ونـحــن نتعامل
م ــع ح ـ ــاالت الـ ـح ــروق ف ـمــن الـطـبـيـعــي
أن تــأت ـي ـنــا ح ـ ــاالت ت ـعــرضــت لـلـحــرق
وت ـح ـت ــاج الـ ــى أن تـنـقــل إلـ ــى الـعـنــايــة
املـ ــركـ ــزه وإال ف ـس ـت ـم ــوت فـ ــأقـ ــول لـهــا
معذرة انتظريني حتى تأتينا مواقفه
قد تستغرق أياما عدة؟».
وعـلــى مـسـتــوى املـنـظـمــات الحقوقية،
اعـ ـتـ ـب ــرت م ـن ـظ ـمــة «هـ ـي ــوم ــن راي ـت ــس
وتش» القانون الجديد بمثابة «حظر
للمجتمع املدني» في مصر .وقالت في
بيان« :إن مر هــذا القانون فــإن جميع
مـنـظـمــات املـجـتـمــع امل ــدن ــي ف ــي مصر
ستخضع لــرقــابــة األج ـه ــزة األمـنـيــة».
وف ـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان جـ ـم ــاع ــي لـ ـ ـ ـ ــ 29م ـن ـظ ـمــة
حقوقية مصرية وحــزب سياسي ،تم
اإلعـ ــان ع ــن رف ــض ال ـقــانــون الـجــديــد،
وق ــال ه ــؤالء إن هــذا الـقــانــون «يقضي
فعليًا على املجتمع املدني ويحيل أمر
إدارتـ ــه لـلـحـكــومــة واألج ـه ــزة األمـنـيــة،
كـمــا أدان ال ـب ـيــان تـعــامــل ال ـبــرملــان مع
ُ
املجتمع املدني باعتباره عدوا ،تحاك
ال ـخ ـطــط وال ـق ــوان ــن ال ـســريــة للقضاء
عليه».

تقرير

لقاء السيسي وشيخ األزهر« :استدعاء» رابع في سنة واحدة!
للمرة الرابعة هذا العام ،يلتقي عبد
الفتاح السيسي بأحمد الطيب .كما
هي العادة ،تأتي اللقاءات من دون
إعالن مسبق من جانب الرئاسة لترتيب
اللقاء ،وهو ما يوحي ًبأن الزيارة أقرب
إلى «االستدعاء» ،فضال على أنها تتم
على عجل لحل أزمات عالقة
إسطنبول ــ محمود علي
ّ
يتجدد الخالف بني مؤسسة األزهر بقيادة الشيخ
أحمد الطيب ،ووزير األوقاف محمد مختار جمعة،
بعدما كان قد اشتعل على خلفية إصدار «األوقاف»
قرارًا رسميًا في وقت سابق هذا العام ،تم تعميمه
على املساجد واألئمة كافة ،بتوحيد خطبة الجمعة،
وذلك من دون الرجوع إلى األزهر ومعرفة رأيه في
هذه القضية.
ُر ّجح آنذاك أن يكون جهاز «األمن الوطني» في مصر
هو من يقف وراء توحيد الخطبة وتعميمها ،رغبة
منه في ضمان السيطرة على الخطاب الديني في

املساجد ومنعًا لعودة «جماعة اإلخوان املسلمون»
إلى املساجد مرة أخرى وخطابهم املناوئ للسلطة.
األزهــر خــرج من جانبه ،ورفــض على لسان وكيل
املؤسسة عباس شومان ،القرار ،معتبرًا أن األوقاف
«ت ـجــاوزت اختصاصات األزهـ ــر» ،وخـصــوصــا أن
الــوزارة توظف خريجي األزهر من الكليات الدينية
أئمة للمساجد.
تلك القضية أخذت في وقتها حيزًا من التصريحات
وال ـت ـص ــري ـح ــات امل ـ ـضـ ــادة ف ــي اإلع ـ ـ ــام املـ ـص ــري،
فتدخلت مؤسسة الرئاسة ،و«استدعى» السيسي
فــي آب املــاضــي شيخ األزه ــر ،الــذي رضــخ لألوامر
بالتهدئة ووقــف املناوشات اإلعالمية ،ثم تراجعت
«األوقاف» ضمنيًا عن قرار توحيد الخطبة.
أما في لقاء جديد أمس ،هو الرابع في سنة واحدة،
فأصدرت الرئاسة بيانًا قالت فيه إن اللقاء «شهد
استعراضًا ملا يقوم به األزهــر الشريف من جهود
لتصويب الخطاب الديني وتصحيح صورة اإلسالم
وتنقيتها مما علق بها من أفكار مغلوطة».
كذلك نقل البيان أن الطيب تناول موضوع «جلسات
الحوار املجتمعي التي تنظمها مؤسسة األزهر في
جميع املحافظات ،وتهدف إلى استيعاب أكبر عدد
من الشباب والفتيات في مصر من مختلف العقائد
الدينية والفئات العمرية ،بهدف التفاعل والتواصل

وم ـنــاق ـشــة األفـ ـك ــار وط ـ ــرح األس ـئ ـل ــة ب ـحــريــة تــامــة
لترسيخ مفهوم التعايش والتسامح وقبول اآلخر».
ل ـكــن ،ه ــذه املـ ــرة ،تـفـيــد بـعــض امل ـص ــادر ب ــأن الـلـقــاء
جاء على خلفية تفاقم األزمة مجددًا بني املؤسسة
الــديـنـيــة ّ
األم فــي مـصــر ،وب ــن وزارة األوقـ ــاف ،إثــر
قيام «هيئة كبار العلماء» التابعة لألولى باإلجماع،
في اجتماعها مساء أول من أمــس ،باالعتذار عن
امل ـش ــارك ــة ف ــي ل ـج ــان «امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى ل ـل ـشــؤون

استبعدت «األوقاف»
ّ
أزهريين من «المجلس األعلى
للشؤون اإلسالمية»
اإلسالمية» التابعة للثانية ،معللة االنسحاب بضيق
الوقت وكثرة امللفات امللقاة على عاتق «هيئة كبار
العلماء» ،وبأنها لم تعد لديها وقت مللفات الوزارة.
وجاء قرار «هيئة العلماء» باالنسحاب من عضوية
«املجلس» على خلفية األزمــة التي جــرت األسابيع
امل ــاض ـي ــة ب ــن األوقـ ـ ـ ــاف ووكـ ـي ــل م ـش ـي ـخــة األزهـ ــر
ش ــوم ــان ،ال ـ ــذي اس ـت ـب ـعــدتــه الـ ـ ـ ــوزارة م ــن عـضــويــة
املجلس ،ليستقيل الرجل منه ،ثم يخرج بتصريح
م ـفــاده ب ــأن مــا ت ــردد عــن اسـتـبـعــاده مــن عضوية

لجان «املجلس األعـلــى» التي أعيد تشكيلها «غير
صحيح» ،موضحًا أنه ليس عضوًا حتى ُيستبعد.
وأضاف شومان أنه تقدم باعتذار رسمي قبل عام،
ُ
حينما أعـيــد تجديد عضويته فــي اللجنة الفقهية
داخــل املجلس« ،مــن بــاب إفساح املجال ملن تسمح
ظروفه من الزمالء باملواظبة على حضور الجلسات،
وهو ما لم يتيسر لي ،ومن حينها ال علم لي بأعمال
لجان املجلس ،فال داعي للمزايدة».
ف ــي امل ـقــابــل ،أعـلـنــت «األوق ـ ـ ــاف» تــرشـيـحــات لـجــان
«املـجـلــس األع ـلــى لـلـشــؤون اإلســام ـيــة» قـبــل أي ــام،
متضمنة اسـتـبـعــاد ش ــوم ــان ،لـتـفـ ّـســر ذل ــك بأنها
استبعدت املشغولني مــن علماء األزه ــر واخـتــارت
في عضوية املجلس من يتفرغ ملهماته ،في إشارة
منها إلى املحسوبني على مشيخة األزهر وأصحاب
الوالء للشيخ أحمد الطيب.
وسبق أن طالب السيسي في احتفال املولد النبوي
عام  2015بضرورة تجديد الخطاب الديني بدعوى
تضمن الخطاب الكثير من املفاهيم املغلوطة التي
تتسبب فــي إه ــدار دم ــاء املـخــالـفــن للمسلمني في
الـعـقـيــدة ،وه ــو مــا رأى فـيــه وزي ــر األوقـ ــاف إش ــارة
ً
للبدء في تجديد الخطاب الديني وحمل الراية بديال
مــن األزه ــر ،األمــر الــذي أشعل الـصــراع بــن األزهــر
واألوقاف.
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معارضو قانون «الحشد» يربطونه بمبادرة الحكيم:
ّ
بداية سيئة للتسوية
«املجلس األعلى اإلسالمي العراقي»
ب ــزع ــام ــة ع ـم ــار ال ـح ـك ـيــم ب ــ«شــرع ـنــة
ً
الحشد» ،معتبرة ذلــك «بــدايــة سيئة
لـلـتـســويــة امل ـن ـش ــودة» ،وف ــق مـصــادر
«األخبار».
ّ
وإن كــان «املجلس األعـلــى» يقلل من
أه ـم ـي ــة االع ـ ـتـ ــراضـ ــات ،ف ـ ــإن ائ ـت ــاف
«تحالف القوى» البرملاني (املعارض

بالتوازي مع الرغبة المعلنة
لمعظم القوى السياسية
في المضي قدمًا بمبادرة
عمار الحكيم السياسية ،إال
أن معارضي إق ــرار قانون
«الحشد» يرون فيها «بداية
سيئة للتسوية المنشودة»،
ـراع
ألن إقــرار القانون لم يـ ِ
رغبتهم وحقوقهم

ّأكد مستشار العبادي
أن األمم المتحدة ترعى
«التسوية السياسية»
لقانون «الحشد») ينتظر العودة إلى
ً
طريق التسوية ،آمال بخطوات «أكثر
ّ
املصوتة للقانون
إيجابية» من القوى
تـجــاه الـقـضــايــا الـتــي اسـتـجــدت بعد
ظـ ـه ــور ت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،ك ــإع ــادة
الـ ـن ــازح ــن وال ـت ـح ـق ـي ــق فـ ــي ق ـضــايــا
«اخ ـت ـط ــاف غ ــرب ــي ال ـ ـبـ ــاد» ،وت ـ ّ
ـوج ــه
«ال ـ ـح ـ ـشـ ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» إل ـ ـ ــى الـ ـش ــرق
السوري لقتال «داعش».
هـ ـ ــذه ال ـب ـل ـب ـل ــة دفـ ـع ــت أمـ ـ ــس رئ ـيــس

ال يزال إقرار قانون «الحشد الشعبي»
وش ــرع ـن ـت ــه ،م ــوض ــع أخـ ـ ـ ٍـذ ورد بــن
مختلف القوى السياسية العراقية،
خ ـصــوصــا ت ـلــك امل ـع ــارض ــة إلقـ ـ ــراره،
وتـلــك الـتــي قبلت بــه على «مضض»
ّ
الخاصة .وربطت تلك
أو وفق رؤيتها
ال ـق ــوى امل ـع ــارض ــة ل ـل ـقــانــون م ـشــروع
«الـتـســويــة الـسـيــاسـيــة» ال ــذي طرحه

بات الجيش على بعد  5كلم من نهر دجلة في شمال الموصل (أ ف ب)

إلنـ ـش ــاء م ــرب ــع أمـ ـن ــي ع ــراق ــي داخ ــل
الـعـمــق ال ـس ــوري مل ـحــاربــة «داعـ ــش»،
ّ
مـ ــؤك ـ ـدًا ف ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه اس ـت ـع ــداد

مجلس ال ــوزراء حيدر الـعـبــادي ،إلى
نفي وجــود اتـفــاقــات بــن أعـضــاء في
مجلس النواب وقيادات في «الحشد»
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أفقيا
ُ
 -1فنان لبناني –  -2حسن الــوجــه – مدينة بلغارية تعتبر لــؤلــؤة البحر األس ــود –
 -3دولــة عظمى – حـشــرات تمتص دم اإلنـســان –  -4يرقد فــي الـفــراش – عائلة ّ
رســام
فرنسي راحل إشتهر برسم الحيوانات –  -5قبل اليوم – إله مصري ُيعتبر من كبار
ّ
ومضر ورديء
اآللهة –  -6بلدة لبنانية بقضاء صور – شاي باألجنبية –  -7أمر ثقيل
ّ
يستمد مياهه من األمطار والثلوج املتساقطة فوق جبل صافي أو جبل
– نهر لبناني
ّ
الريحان وتالل إقليم التفاح –  -8رد الباب – من الفاكهة – عاصفة بحرية –  -9نمنم
أبيض يكون على الظفر – أصلح الحجر –  -10مطرب وملحن لبناني راحــل يلقب
بعمالق لبنان
عموديًا

 -1جــزيــرة فــي املحيط الهندي شــرقــي مدغشقر عاصمتها ب ــورت لــويــس –  -2من
الطيور الغريدة – حفرة مستطيلة –  -3من مسرحيات األخوين رحباني –  -4قبيح
املنظر – من أسماء البحر – من أسماء إبن آوى –  -5حرف نصب – كلمة بمعنى يا
للهالك أو يا للخسارة – ّ -6
حية زعم العرب أنها تطير – والدة – أرخبيل بركاني في
ّ
شرقي مدغشقر –  -7قاعدة روسية إلطالق املركبات
أفريقيا باملحيط الهندي شمال
ّ
شمالي بحر قزوين –  -8ننام – عملة آسيوية – ضمير متصل –  -9وعاء
الفضائية
الخمر – متشابهان – يهزل ويضعف بالوزن –  -10شاعر وأديب لبناني راحل من
أعماله « ضحكة الحرير «
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مشاهير 2451
1

طيار –  -4فريد – ال – ري – ّ -5
أصد – ّ
 -1يعقوب صروف –  -2راسبوتني –  -3سقم – ّ
منبه
–  -6ال – بن – نواح –  -7خنصر – عدلون –  -8مايا –  -9زبولون – كرش –  -10نيكاراغوا
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هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
مقسم إلى
كبيرة وكل مربع كبير ّ
 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.

حلول الشبكة السابقة

عموديًا
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عــالــم أمل ــان ــي حــائــز عـلــى ج ــائ ــزة نــوبــل ف ــي ال ـف ـيــزيــاء ع ــام  2007بسبب
إكتشافه تكنولوجيا «جــي ام آر» التي تتيح قــراءة املعلومات املخزنة
على القرص الصلب
 = 11+8+6+7+5مؤسس الغستابو ■  = 3+7+4+2+1عاصمة عربية ■
 = 10+9إحسان

حل الشبكة الماضية :محمد األشعري

ملساعدة أي دولة في محاربة
العراق
ُ
الـتـنـظـيــم .وف ـ ّـس ــرت خ ـطــوة الـعـبــادي
بأنها «دعـ ٌـم إلرادة القوى السياسية
املمثلة للقوى الشعبية العراقية» ،إال
أن «شرعنة الحشد ال تلزمه باملوافقة
على خــروج الحشد باتجاه سوريا،
أو اإلخـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـمـ ــوازيـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوى مــع
األطراف السياسية األخرى» ،بحسب
مصادر حكومية.
وك ـ ـشـ ــف ول ـ ـيـ ــد ال ـ ـح ـ ـلـ ــي ،م ـس ـت ـش ــار
الـ ـعـ ـب ــادي ،أم ـ ــس ،ت ـفــاص ـيــل م ـب ــادرة
«التسوية السياسية» ،مشيرًا إلى أن
«األم ــم املتحدة ترعى التسوية وفق
م ـبــدأ ال ـت ـعــاون لـبـنــاء ال ـع ــراق مقابل
وأد اإلرهـ ـ ـ ــاب» .وقـ ــال إن «الـتـســويــة
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم تـ ـتـ ـمـ ـث ــل ب ـ ـض ـ ـمـ ــان الـ ـح ــري ــة
والـعـيــش الـكــريــم لـكــل الـعــراقـيــن من
دون استثناء ومن دون تمييز مقابل
عـ ــدم ال ـل ـج ــوء ل ـل ـق ــوة ،ألن م ــا مــررنــا
بــه مــن أزم ــة أمـنـيــة واج ـت ـيــاح داعــش
هـ ــو مـ ــن ص ـن ــع ب ـع ــض ال ـس ـيــاس ـيــن
واسـ ـتـ ـغ ــالـ ـه ــم ل ـ ــأوض ـ ــاع مـ ــن أج ــل
وضع البلد في دوامات خدمة لبلدان
معينة ومخابراتها».
م ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــا ،وتـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا فـ ـ ــي امل ـ ـحـ ــور
الشمالي ملدينة املوصل ،نقلت وكالة
«األنـ ــاضـ ــول» ع ــن أح ــد قـ ــادة «ج ـهــاز
م ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» ،الـ ـف ــري ــق عـبــد
«املسافة
الوهاب الساعدي ،قوله إن
ّ
الفاصلة بني القوات العراقية وضفة
نـ ـه ــر دج ـ ـلـ ــة (ال ـ ـت ـ ــي تـ ـقـ ـس ــم م ــدي ـن ــة
املــوصــل إل ــى ج ــزء ي ــن) ،ال تـتـعـ ّـدى ال ـ
ّ
 5كيلومترات» ،مؤكدًا تطهير قواته
حـ ــي الـ ـق ــادسـ ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،وت ـق ــاط ــع
املـ ـح ــروق ،وال ـع ـب ــادي ش ـم ــال شــرقــي
امل ــوص ــل ،واس ـت ـعــادت ـهــا ح ــي اإلخ ــاء
الثانية في املدينة.
ّ
وأك ــدت قـيـ ّـادة «العمليات املشتركة»
أم ـ ــس ،ت ــوغ ــل الـ ـق ــوات ال ـع ــراق ـي ــة في
ستة أحياء داخــل املدينة .وقــال قائد
عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق
الركن عبد األمير يارالله ،إن «القوات
ّ
ت ـم ــك ـن ــت مـ ــن الـ ـت ــوغ ــل داخـ ـ ــل أح ـي ــاء
االنتصار وجــديــدة املفتي ،والسالم،
ويونس السبعاوي ،وفلسطني ضمن
املحور الشرقي».
بـ ـ ــدوره ،ك ـشــف ق ــائ ــد الـ ـق ــوات الـبــريــة
الـ ـف ــري ــق أول الـ ــركـ ــن ريـ ـ ـ ــاض ج ــال
ت ــوفـ ـي ــق ،عـ ــن الـ ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى اتـ ـف ــاق
مشترك بني الجيش وقــوات «الحشد
ال ـش ـع ـب ــي» و«الـ ـحـ ـش ــد ال ـع ـش ــائ ــري»
لإلمساك باملناطق املحررة في سهل
نـيـنــوى ،وامل ـحــور الجنوبي الشرقي
ملــديـنــة امل ــوص ــل ،مـشـيـرًا ،فــي مؤتمر
صـ ـحـ ـف ــي ،إلـ ـ ــى أن االتـ ـ ـف ـ ــاق تـضـمــن
تــوفـيــر املـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة واإلنـســانـيــة
ألهالي تلك املناطق.
أم ـ ــا «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» ،ف ـيــواصــل
عـمـلـيــاتــه ف ــي املــرح ـلــة الـخــامـســة ّمن
«ع ـم ـل ـي ــات غـ ــرب املـ ــوصـ ــل» ،مـحــقـقــا
ت ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــا تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوزت مـ ـس ــاحـ ـت ــه 310
كـ ـل ــم مـ ــربـ ــع .كـ ــذلـ ــك ،واص ـ ـلـ ــت قـ ــوات
«الحشد» تطويقها لناحية تل عبطة
االستراتيجية ،تمهيدًا القتحامها.
واس ـت ـع ــادت ال ـ ـقـ ــوات ،أم ـ ــس ،قــريـتــي
الـصــالـحـيــة وبــوثــة الـشــرقـيــة جنوب
غ ــرب امل ــوص ــل ب ـعــد اش ـت ـبــاكــات ضد
مـ ـسـ ـلـ ـح ــي «داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،لـ ـيـ ـبـ ـل ــغ عـ ــدد
الـ ـق ــرى املـ ـح ــررة  19ق ــري ــة ،ف ــي وقــت
استعاد فيه «ال ـلــواء  - ٦٠فــرقــة ،»١٧
و«الفوج اآللي  -الفرقة  ،»٩و«الحشد
ال ـع ـشــائــري» قــريــة ال ـخ ـطــاب ،شــرقــي
قضاء الشرقاط ،في محافظة صالح
ال ــدي ــن ،ضـمــن عـمـلـيــات «ق ــادم ــون يا
نـ ـيـ ـن ــوى» .وت ـل ـف ــت امل ـ ـصـ ــادر إلـ ــى أن
ّ
«التقدم الحالي في محافظة صالح
الدين ليس إال الخطوات التمهيدية
لبدء عملية استعادة مدينة الحويجة
ً
في من تنظيم داعــش» ،مـشـ ّـددة على
أن «عمليات الحويجة كانت جزءًا من
مخطط عمليات قادمون يا نينوى».
(األخبار)
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تقرير ينتظر أوروبـــا األح ــد المقبل استفتاء
جديد ،هذه المرة في إيطاليا ،ومع أنه ال
يطاول بشكل مباشر وجود روما ْفي االتحاد
األوروبي ومنطقة اليورو ،لكن وق ًع فشله
بالنسبة لبروكسل قد يكون مماثال لخروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي

استفتاء إيطاليا:

«الدومينو الثالث»
بعد «بريكست» وترامب
ّ
ي ـمــثــل االس ـت ـف ـت ــاء اإلي ـط ــال ــي األح ــد
املـقـبــل مـعــركــة سـيــاسـيــة بــن رئيس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي مــات ـيــو
ري ـ ـن ـ ــزي ،وق ـ ــائ ـ ــد «ح ـ ــرك ـ ــة ال ـن ـج ــوم
الـخـمــس» بـيـبــي غــريـلـلــو .مــن جهة،
يـ ــدعـ ــم ريـ ـ ـن ـ ــزي ت ـط ـب ـي ــق ت ـع ــدي ــات
دستورية تطاول مكونات أساسية
ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي اإلي ـط ــال ــي،
فيما يناهض غريللو خطط رئيس
ال ـح ـكــومــة وي ـق ــود مـعـسـكــر الــرفــض
ب ــوجـ ـه ــه .الـ ـخـ ـي ــار املـ ـقـ ـب ــل س ـي ـكــون

يرى األوروبيون
أن فشل االستفتاء فوز جديد
للتيارات الشعبوية
للشعب إذ سـيـقــرر اإليـطــالـيــون في
االسـتـفـتــاء تطبيق أو ع ــدم تطبيق
ال ـت ـعــديــات امل ـط ــروح ــة لـلـتـصــويــت،
لكن الرفض الشعبي يهدد بصدمة
سياسية كـبــرى لــرومــا ولبروكسل،
وخـ ـص ــوص ــا أن رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة
ماتيو ريـنــزي ،تعهد االستقالة اذا
رف ــض ال ـن ــاس خ ـط ـطــه .وبــاإلضــافــة
إل ــى اعـتـبــار فـشــل االسـتـفـتــاء رفضًا
ش ـع ـب ـيــا ل ـح ـكــومــة ريـ ـن ــزي امل ــوال ـي ــة
لـ ـ ــأوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن ،ي ـع ـت ـب ــر أي ـ ـضـ ــا أن ــه

تصويت على أوروبا نفسها.
ويتمحور االستفتاء على مجموعة
ت ـ ـعـ ــديـ ــات أسـ ــاس ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي الـ ـنـ ـظ ــام
السياسي اإليطالي ،ويطاول حوالى
ث ـل ــث ال ــدسـ ـت ــور ،أط ـل ـق ـت ـهــا ح ـكــومــة
ريـنــزي واعتمدها البرملان فــي وقت
سابق هذا العام .يطاول التعديل 47
مادة دستورية من أصل  ،139والذي
إذا مــا طبقّ ،
يغير النظام البرملاني
اإليـطــالــي بشكل ج ــذري بـمــا يسمح
مل ــاتـ ـي ــو ري ـ ـنـ ــزي ب ـت ـس ـه ـي ــل تـطـبـيــق
ـات ي ـ ــراه ـ ــا تـ ـتـ ـن ــاس ــب مــع
إص ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ٍ
متطلبات وجود إيطاليا في االتحاد
األوروبــي ،وخصوصًا على الصعيد
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ،م ـ ــن الـ ـصـ ـع ــب ع ـل ـيــه
تطبيقها فــي ظــل الـنـظــام الـبــرملــانــي
الحالي.
وتــرجــع ج ــذور ال ـن ـظــام ال ـحــالــي إلــى
ع ـ ــام  1948حـ ــن اع ـت ـم ــد ال ــدس ـت ــور
اإليـ ـط ــال ــي املـ ـكـ ـت ــوب .مـ ــرت إي ـطــال ـيــا
ب ـع ـقــديــن م ــن ال ـح ـكــم الــدي ـك ـتــاتــوري
ال ـ ـفـ ــاشـ ــي وحـ ـ ـ ــرب أهـ ـلـ ـيـ ــة ،ل ـ ـ ــذا ف ــإن
النية فــي تـفــادي أي انـحــرافــات غير
دي ـمــوقــراط ـيــة ف ــي املـسـتـقـبــل فـ ّـســرت
ال ـخ ـي ــار ف ــي اع ـت ـم ــاد ن ـظ ــام بــرملــانــي
مؤلف من غرفتني تنتخبان مباشرة
من الشعب ،وتتمتعان بصالحيات
م ـ ـت ـ ـعـ ــادلـ ــة وت ـ ـ ــراقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ب ـع ـض ـه ـم ــا

من تظاهرة في روما تدعو لرفض تعديالت ماتيو رينزي (أ ف ب)

ال ـب ـع ــض .وبـ ـن ــاء ع ـلــى ذل ـ ــك ،فـ ــإن أي
حـكــومــة ت ـكــون بـحــاجــة لــدعــم هــاتــن
ال ـغ ــرف ـت ــن ح ـت ــى ت ـت ـم ـكــن م ــن حـصــد
ال ـث ـقــة وع ـل ـي ـهــا بــال ـتــالــي االس ـت ـقــالــة
إذا خسرت ثقة أي منهما .وينطبق
هــذا املبدأ على التشريع ،إذ ال يمكن
تحول أي مشروع قانون إلــى قانون

ما لم يعتمد في املجلسني.
أما اآلن ،وبعد سبعني عامًا ،فلم يعد
هذا النظام املذكور مالئمًا لجهة أنه
يبطئ عملية التشريع ،ولذلك فليس
من املفاجئ أن يطلق رينزي ،رئيس
الحكومة منذ عــام  2014والــذي جاء
تـحــت ع ـنــوان اإلص ـ ــاح ،الـتـعــديــات.

تقرير

ما قل
ودل

إسرائيل :فتوى القرضاوي
والموقف السعودي تغيير إيجابي
كـمــا هــو مـتــوقــع ،ت ــرك تــراجــع الــداعـيــة
يـ ـ ــوسـ ـ ــف الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرض ـ ـ ــاوي ع ـ ـ ــن إجـ ـ ـ ـ ــازة
العمليات االستشهادية في فلسطني،
صداه في الساحة اإلسرائيلية ،وهو ما
انعكس في بعض التقارير اإلعالمية
التي قــاربــت هــذا املــوقــف املستجد من
زاويــة عالقته بالسياقات السياسية.
ليس من الصعوبة تقدير أن الجهات

تراجع القرضاوي عن
إجازة العمليات في فلسطين
لـ«زوال الضرورة»
املختصة في تل أبيب ،على املستويني
ال ـس ـيــاســي واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ،رأت في
ذل ـ ــك ،م ــؤشـ ـرًا ع ـلــى ت ـب ــدل األول ــوي ــات
ومــؤشـرًا إضافيًا على صحة املفهوم
ال ــذي ي ــروج لــه نتنياهو بــأن مساحة
التالقي والتقاطع تتسع وتتجذر بني
إسرائيل وقوى إقليمية ،في مقدمتها
السعودية ،وذلك على قاعدة املصالح
املشتركة ،ال ــذي تــوالــت تجلياته على
مـسـتــوى ال ـل ـقــاءات الـســريــة والعلنية

التغيير ال يقتصر على القرضاوي بل تواكبه فتاوى سعودية (أ ف ب)

في إسرائيل وخارجها ،واملواقف التي
تجاهر بالعداء ملحور املقاومة.
ورأت الـقـنــاة الـعــاشــرة فــي التلفزيون
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي ت ــراج ــع ال ـق ــرض ــاوي
عــن فـتــوى الـعـمـلـيــات االسـتـشـهــاديــن
ضــد أه ــداف إســرائـيـلـيــة مــؤش ـرًا قويًا
على تغيير اتـجــاه الــريــح فــي املنطقة،
وفيه ما يثير االهتمام إزاء ما يجري
في عالم الفتوى .وتوقفت القناة عند
تـبــريــر ال ـقــرضــاوي تـحــريــم العمليات

االسـ ـتـ ـشـ ـه ــادي ــة ضـ ــد اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن
بزوال «الضرورة التي أوجبت السماح
بها في فترة انتفاضة األقصى».
وت ـ ـسـ ــاءل امل ـ ـح ـ ــاور ،فـ ــي الـ ـقـ ـن ــاة ،عــن
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ام ـت ـل ـك ـهــا
ً
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون وتـ ـمـ ـث ــل بـ ــديـ ــا عــن
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع م ـ ــن الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات امل ــؤمل ــة
لإلسرائيليني ،وهو ما أوضحه معلق
ال ـشــؤون الـعــربـيــة فــي الـقـنــاة ،تسيفي
ي ـح ــزق ـي ـل ــي ،ب ــال ـق ــول إن امل ـس ـت ـجــدات

وتـ ـن ــص الـ ـتـ ـع ــدي ــات ع ـل ــى تـقـلـيــص
صالحيات مجلس الشيوخ ،أوال عبر
خفض عــدد نــوابــه مــن  315إلــى 100
ال يـنـتـخـبــون م ـب ــاش ــرة م ــن الـشـعــب.
وس ـي ـت ــأل ــف م ـج ـلــس الـ ـشـ ـي ــوخ ،وف ــق
التعديل ،من  74عضوا من املجالس
اإلقـلـيـمـيــة و 21ع ـم ــدة ،أم ــا الخمسة

التي أوجبت تغيير الفتوى ال تتعلق
بــوضــع الفلسطينيني ،وإن ـمــا نتيجة
ت ــراج ــع مـكــانـتـهــم لـ ــدى دول الـخـلـيــج
والتغيير الذي حدث فيها.
وأض ــاف ــت «ال ـع ــاش ــرة» أن الـتـغـيـيــر ال
ي ـق ـت ـص ــر عـ ـل ــى الـ ـشـ ـي ــخ ال ـ ـقـ ــرضـ ــاوي،
ب ــل ت ــواك ـب ــه أي ـض ــا ف ـت ــاوى س ـعــوديــة،
ل ـ ــذا ف ـ ــإن م ــا يـ ـج ــري ه ـن ــا ه ــو تـغـيـيــر
سياسي ،والدين يوفر الشرعية لهذا
هذا التغيير ،وبالطبع فإن ذلك يريح
ال ـح ـكــام .وذه ـبــت الـقـنــاة اإلســرائـيـلـيــة
إلــى حــد الـقــول إن السعودية والشيخ
القرضاوي باتا يدركان ضرورة فصل
القضية الفلسطينية عــن العالقة مع
إسرائيل .وعرضت أيضا صورًا ملؤتمر
ُعقد في مدريد حضره حاخامون ،من
ضمنهم حاخام كــان وزي ـرًا في إحدى
ال ـح ـك ــوم ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ـســاب ـقــة،
وم ـشــايــخ م ــن الـسـلـطــة الفلسطينية.
وأك ــدت أن هــؤالء مــا كــانــوا ليحضروا
لــو لــم يحصلوا على إذن مسبق ،كما
أرجعت كل هذه التحوالت إلى التحول
فـ ــي املـ ــوقـ ــف الـ ـسـ ـع ــودي وب ـق ـي ــة دول
الخليج.
(األخبار)

أبلغت المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل
النواب في كتلتها البرلمانية
أنها «ال تتوقع أن يبدأ االتحاد
األوروبي مفاوضات تتعلق
بمجاالت السياسات الجديدة
مع تركيا» .ونشرت صحيفة
«بيلد» األلمانية تقريرًا يفيد
بأن ميركل تعارض المزيد
من محادثات االتحاد مع
تركيا النضمام األخيرة إليه،
وذكرت أن ذلك يعني أن
«المشاورات انتهت فعليًا».
غير أن مصدرًا من كتلة
ميركل المحافظة ،قال
إنها ّ
عدلت موقفها أثناء
ردها على سؤال في
اجتماع للمشرعين ،مؤكدًا
أن ما قالته «تصريح أكثر
منه مبادرة».
(رويترز)
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ال ـبــاقــون ،فسيتم تعيينهم مــن قبل
رئ ـيــس الـحـكــومــة ب ـنــاء عـلــى «مــزايــا
خاصة».
وبـ ـه ــذا ،ت ـت ـحــول صــاح ـيــات إع ـطــاء
الـثـقــة للحكومة ملجلس ال ـن ــواب ،أو
ال ـغــرفــة الـثــانـيــة املــؤل ـفــة م ــن ال ـنــواب
املنتخبني .أما في ما يتعلق باملسائل

ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ،ف ـس ـي ـب ـقــى ل ـل ـغــرف ـتــن
ص ــاحـ ـي ــات مـ ـتـ ـع ــادل ــة ب ـخ ـصــوص
ال ـت ـع ــدي ــات ال ــدس ـت ــوري ــة وان ـت ـخــاب
رئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة وتـ ـص ــدي ــق
ات ـف ــاق ــات االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي .لـكــن،
سيظل للغرفة الثانية الكلمة الفصل
فــي عــدة مسائل أخ ــرى ،وخصوصا

إق ـ ـ ـ ــرار امل ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة .الـ ـتـ ـع ــدي ــل اآلخـ ــر
يـتـضـمــن ن ـظــامــا ان ـت ـخــاب ـيــا جــديــدا
ي ــؤم ــن األغ ـل ـب ـي ــة ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ألك ـبــر
األحـ ـ ـ ــزاب ،وهـ ــو م ــا ي ـس ـهــل لــري ـنــزي
القيام باإلصالحات التي تحتاجها
إيطاليا «بشدة» كما يقول.
يخشى األوروبـيــون فشل االستفتاء
ف ــي ت ـمــريــر ت ـعــديــات ري ـن ــزي ،ال بل
ي ـن ـظ ــرون إلـ ــى أن وقـ ــع ذلـ ــك مـمــاثــل
لـ ـ ـخ ـ ــروج ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا م ـ ــن االت ـ ـحـ ــاد
األوروبـ ــي وانـتـخــاب دونــالــد تــرامــب
ل ـلــرئــاســة األم ـيــرك ـيــة ألن ــه بالنسبة
إليهم ،يعد فــوزا جــديــدا ملــا يطلقون
عليها تسمية التيارات «الشعبوية».
وال ـحــديــث هـنــا عــن «حــركــة الـنـجــوم
ال ـخ ـمــس» ال ـتــي ت ـقــود مـعـسـكــر «ال»
ف ــي االس ـت ـف ـتــاء .ويـ ــرى األوروبـ ـي ــون
أن فشل االستفتاء سيفتح الطريق
أمامها في الوصول إلى البرملان في
أي ان ـت ـخ ــاب ــات م ـق ـب ـلــة ،وخ ـصــوصــا
أن ري ـ ـنـ ــزي ربـ ـ ــط م ـص ـي ــر ح ـكــوم ـتــه
بــاالسـتـفـتــاء .وبــالـفـعــل ،ف ــإن حظوظ
ال ـح ــرك ــة ب ـق ـي ــادة بـيـبــي غــري ـل ـلــو في
الفوز في انتخابات نيابية ،كبيرة،
وخـ ـص ــوص ــا أنـ ـه ــا سـ ـب ــق أن فـ ــازت
بــرئــاســة بـلــديــة روم ــا وت ــوري ــن .ومــا
ي ـخ ـي ــف أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ه ـ ــو أن ال ـح ــرك ــة
املناهضة لليورو سبق أن قالت إنها
س ـت ــدع ــو الس ـت ـف ـت ــاء يـ ـط ــاول وج ــود
إيـطــالـيــا فــي منطقة ال ـي ــورو وكــذلــك
إعادة جدولة الديون اإليطالية.
العناوين العريضة ملـخــاوف القادة
األوروبـ ـي ــن واملـسـتـثـمــريــن املرتعبة
م ــن «زل ـ ـ ـ ــزال» س ـي ـس ـقــط أوروبـ ـ ـ ــا فــي
حــال رفــض اإليـطــالـيــون التعديالت،
ال ت ـع ـنــي بـ ــال ـ ـضـ ــرورة أن ت ـصــويــت
اإليطاليني بــ«ال» سيكون له بالفعل
تلك النتائج «الـكــارثـيــة» ،إذ ال يــزال
«ال ـ ـحـ ــزب ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» بــرئــاســة
ريـ ـن ــزي األكـ ـب ــر ف ــي إي ـط ــال ـي ــا ،ورغ ــم
ارتفاع حظوظ «النجوم الخمس» إال
أن ذلــك ال يعني بــالـضــرورة خسارة
حتمية لرينزي.
مــع ذلــك ،فــإن الخشية مــن «الكارثة»
بعد فــوز «ال» فــي إيطاليا تعبر عن
هشاشة الــوضــع فــي أوروبـ ــا ،وعلى
حـ ــد ت ـع ـب ـيــر مـ ـق ــال فـ ــي م ـج ـل ــة «ذي
إكــونــومـســت» الـبــريـطــانـيــة ،فــإنــه إذا
أدت اس ـت ـق ــال ــة ريـ ـن ــزي إلـ ــى س ـقــوط
«م ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـي ـ ــورو» فـ ـه ــذا ي ـع ـنــي أن
«العملة املوحدة كانت ضعيفة جدا
ل ــدرج ــة أن ان ـه ـيــارهــا ل ــم يـكــن ســوى
مسألة وقت».
(األخبار)

تقرير

«أوبك» :اتفاق على خفض اإلنتاج
 ...وارتفاع النفط بـ%8
تــوص ـلــت «مـنـظـمــة ال ـ ــدول امل ـصــدرة
ل ـل ـن ـف ــط» (أوبـ ـ ـ ـ ـ ــك) ،خـ ـ ــال اج ـت ـم ــاع
أمــس فــي فيينا ،إلــى اتـفــاق لخفض
إنتاجها بـ 1.2مليون برميل يوميًا،
لـ ـ ـي ـ ــراوح فـ ــي ح ـ ـ ــدود  32.5م ـل ـيــون
يوميًا.
جاء إعالن االتفاق على لسان وزير
ال ـط ــاق ــة ال ـق ـط ــري ورئ ـي ــس املــؤت ـمــر،
محمد بن صالح السادة ،في مؤتمر
قـ ـ ــال فـ ـي ــه ،إن «أوبـ ـ ـ ــك اتـ ـفـ ـق ــت عـلــى
خ ـفــض  1.2م ـل ـيــون بــرم ـيــل يــومـيــا،
ليصير سقفها  32.5مليون برميل
يـ ــوم ـ ـيـ ــا» ،الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى أن «االت ـ ـفـ ــاق
سيدخل حيز التنفيذ في األول من
كانون الثاني.»2017
ّ
«تعهد روسيا
وتـحــدث الـســادة عــن
(ال ــدول ــة غ ـيــر املـنـتـسـبــة إل ــى أوب ــك)
خ ـفــض إن ـتــاج ـهــا ب ـم ـعــدل  300ألــف
برميل يوميًا» ،وهــي نصف الكمية
التي كــان يؤمل أن تخفضها الــدول
النفطية من خارج املنظمة.
وك ـ ــان ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـشــركــة
«لـ ــوك أويـ ـ ــل» ،وه ــي امل ـن ـتــج الـثــانــي
ل ـل ـن ـف ــط ف ـ ــي روس ـ ـي ـ ــا ،وح ـ ـيـ ــد ع ـلــي
كبيروف ،قد قــال قبل االجتماع ،إن

قبلت روسيا (خارج
أوبك) خفض إنتاجها
بـ 300ألف برميل يوميًا

شركته «ستدعم أي قرارات تتخذها
وزارة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ف ـ ــي مــا
يتعلق باتفاق خفض االنتاج الذي
توصلت إليه أوبك».
إع ــان تخفيض اإلن ـتــاج تــزامــن مع
ارتـفــاع أسـعــار النفط بنسبة بلغت
أكـ ـث ــر م ــن  ،%8ف ـي ـم ــا ن ـق ـل ــت وك ــال ــة
«رويترز» ارتفاع سعر خام القياس
األم ـيــركــي ب ـ ــ 4.02دوالرات وبـلــوغــه
 49.25دوالرا للبرميل ،بما يعادل
 .%8.9كما جرى تداول الخام لوقت
وجـيــز عند  49.37دوالرا للبرميل،
ما يعادل زيادة قدرها .%9
وس ـبــق اإلعـ ــان «ت ـف ــاؤل» س ـعــودي،
ّ
عبر عنه وزير الطاقة خالد الفالح،
بقوله« ،ال نعرف إن كنا سنتوصل
إلـ ـ ـ ـ ــى ات ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــاق ...س ـ ـن ـ ـع ـ ــرف خ ـ ــال
االجـتـمــاع ،لكني أعتقد أن الشعور
العام يتسم بالتفاؤل واإليجابية»،
داعيًا إيــران إلى «أن ّ
تثبت إنتاجها
عند مستويات ما قبل العقوبات».
(األخبار)
)أ ف ب(
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كيوسك الصحافة
كاسترو بطل للعديد من األفارقة
لو كانت أفريقيا بلدًا ،لكان فيدل كاسترو واح ـدًا من أبطالنا
الوطنيني .قد يفاجئ ذلك من ال يعرف تاريخ أفريقيا ً ما بعد
االسـتـعـمــار ودور كــاسـتــرو فــي تحقيق ذل ــك ،وخــاصــة فــي ما
يتعلق بمصير «أنظمة البيض» واملستعمرات البرتغالية في
جنوب أفريقيا.
من املفارقة أن الذين يطالبون باالعتراف بأخطاء كاسترو هم ،أنفسهم،
ال يعترفون بــأن حكوماتهم كــانــت على الـجــانــب الخطأ مــن الـتــاريــخ،
وأنها دعمت أنظمة ديكتاتورية في عدد من البلدان النامية.
بعد الثورة الكوبية ضد الدكتاتورية الفاسدة املدعومة من الواليات
املتحدة ،سعى فيدل ليكون لكوبا سياسة خارجية مستقلة .بالنسبة
إلـ ّـي ،وإلــى األفــارقــة مــن جيلي ،فــإن كاسترو بطل ساهم فــي تحريرنا.
لــم يكن يـحــارب مــن أجــل قضية نظرية وغير واقـعـيــة ،بــل كــان يحارب
مــن أجـلـنــا .بـجــانــب إرس ــال ال ـج ـنــود ،أرس ـلــت كــوبــا ع ـشــرات اآلالف من
األطـ ـب ــاء وأطـ ـب ــاء األسـ ـن ــان وامل ـمــرضــن
واألكاديميني واملعلمني واملهندسني إلى
القارة .بداية دور كوبا في أفريقيا كانت
بدعم الثوار الجزائريني ضد فرنسا ،ثم
ّ
فــي كــونـغــو ،ل ـكــن دور كــوبــا فــي تحرير
جنوب أفريقيا من حكم األقلية البيضاء
كــان األكـثــر دراماتيكية .ففي عــام 1976
وم ــرة أخ ــرى فــي  ،1988ه ــزم الـكــوبـيــون
جيش نظام الفصل العنصري املدعوم من الواليات املتحدة في جنوب
أفريقيا ،وكذلك «املتمردين» األنغوليني .في خطاب ألقاه في  1998أمام
برملان جنوب أفريقيا ،قــال إنــه بحلول نهاية الحرب الـبــاردة 38 ،ألف
جندي وضابط كوبي على األقــل «حاربوا جنبًا إلى جنب مع الجنود
والضباط األفارقة من أجل االستقالل الوطني وضد العدوان األجنبي».
نظرًا إلى هذا التاريخ ،من غير املستغرب أن تكون هافانا من أولى املدن
التي زارها مانديال بعد إطالقه .هناك ،في تموز  ،1991وصف كاسترو،
بأنه «مصدر إلهام للشعوب املحبة للحرية».
(شون جايكوبز« ،ذي غارديان» البريطانية)

االتفاق مع كندا بعيد المنال
كشفت ورقة كان يحملها مساعد نائب في الحكومة البريطانية
ب ـعــد خ ــروج ــه م ــن اج ـت ـم ــاع ف ــي ق ـســم «ال ـ ـخـ ــروج م ــن االت ـح ــاد
األوروب ــي» ،عن بعض أكبر الخطط التي ستنفذها بريطانيا
بـعــد ال ـخــروج مــن االت ـح ــاد ،ومـنـهــا الـعـمــل عـلــى وض ــع الحجر
لصفقة محتملة مع كندا.
األساس ّ
فبعدما وقعت دول االتحاد «االتفاق االقتصادي والتجاري الشامل»
مع كندا ،الــذي استغرق سبع سنوات من املـشــاورات ،تعتقد الحكومة
ً
البريطانية أنها تستطيع أن توقع اتفاقًا مماثال مع أوتاوا .في املقابل،
ّ
تقدر كندا عالقاتها مع اململكة املتحدة بأن على الحكومة البريطانية
أال تــرفــع آمــالـهــا فــي إب ــرام ات ـفــاق ت ـجــاري مــع أصــدقــائـهــا عـبــر املحيط
األطلسي .ووفــق وزيــر املالية الكندي بيل مورنو ،فــإن إبــرام اتفاق مع
اململكة املتحدة ليس أولوية .وأضاف« :اتفاقية التجارة الحرة ألميركا
الشمالية (نــافـتــا) فــي غــايــة األهـمـيــة ...وبـعــد ذلــك االتـفــاق االقـتـصــادي
والتجاري الشامل مع االتحاد األوروبي الذي يفتح سوقًا جديدًا كبيرًا،
كــذلــك نحن منفتحون على إج ــراء مـحــادثــات استكشافية مــع الصني،
وحــن تـعــرف اململكة املـتـحــدة خطواتها املقبلة ،سيكون لــذلــك أهمية
أيضًا».
كندا غير مهتمة بـ«بريكست» في الوضع الراهن ومشغولة بالواليات
ّ
املتحدة ،وخاصة أن الرئيس األميركي املنتخب دونالد ترامب ،وصف
«نافتا» بـ«أسوأ صفقة تجارية في التاريخ».
(شانتال دا سيلفا« ،ذي اندبندنت» البريطانية)

ترامب؛ ّ
تعرف على الدستور
عندما يقسم دونالد ترامب ويده على الكتاب املقدس ،في 20
كانون الثاني ،على حفظ وحماية والدفاع عن دستور الواليات
املتحدة ،نحن ،الشعب ،لدينا سبب مقنع للشك في أنه يعرف
ما يتحدث عنه.
ّ
يوم الثالثاء ،كتب ترامب في تغريدة« :يجب أل نسمح ألحد بأن يحرق
العلم األميركي ،ومن يفعل ذلك يجب أن ُيعاقب ...إما بسحب الجنسية
منه أو بسجنه ملدة سنة» .هنا سنشرح ما ال يحتاج إلى الشرح .حرق
العلم فعل محمي دستوريًا ،فالتعديل األول لدستور الواليات املتحدة
موجود لحماية جميع وسائل التعبير عن الرأي ،حتى تلك غير املحببة
واملنفرة .من املثير لالهتمام أن الكثير من الناس ،مثل ترامب ،الذين
يتوقون إلى معاقبة حارقي العلم ،ال يجدون أي مشكلة في الخطابات
الـ ـت ــي تـ ـس ــيء إل ـ ــى األقـ ـلـ ـي ــات وال ـن ـس ــاء
وغيرهم.
أليس ترامب الرجل الذي وقف مع حرية
التعبير ولو كانت العبارات غير محببة؟
أل ـي ــس ه ــو م ــن ق ــال ف ــي مــؤت ـمــر لـلـحــزب
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري« :سـ ــأقـ ــدم ال ـح ـق ــائ ــق بـكــل
وضــوح وصــدق .ال نستطيع أن نتمسك
بــال ـصــواب الـسـيــاســي بـعــد الـ ـي ــوم»؟ من
جـهــة ثــانـيــة ،أعـلـنــت املحكمة أن ــه ال يمكن ال للكونغرس وال للرئيس
سحب الجنسية من أي مواطن ...ليس في هذا البلد الديموقراطي.
(افتتاحية «ذي نيويورك تايمز» األميركية)
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فلسطين

عباس :شاركت في جنازة بيريز
من أجل السالم واالستقالل

ّ
ـدة ألن يقدم إلى
ـ
ح
وا
للحظة
ًا
مستعد
ليس محمود عباس
ّ
شعبه وحركته ،أو نفسه ،جــردة حساب؛ كل ما يفعله ،من
ـاف ،وهــو أقصى المطلوب وطنيًا ،حتى
وجهة نـظــره ،ك ـ ٍ
المشاركة في جنازة شمعون بيريز

عباس :نسعى إلى عالقات قوية مع الرئيس دونالد ترامب (آي بي ايه)

قــال الرئيس محمود عباس ،في كلمة
ألـ ـق ــاه ــا أم ـ ــس أم ـ ــام امل ــؤتـ ـم ــر ال ـس ــاب ــع
لحركة «فتح» في رام الله ،إنه سيجري
املـ ـ ـش ـ ــاورات ال ــازم ــة م ــع ش ــرك ــائ ــه فــي
«م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر وف ـص ــائ ــل الـعـمــل
الوطني لعقد دورة للمجلس الوطني
الـفـلـسـطـيـنــي» قـبــل نـهــايــة ه ــذا ال ـعــام،
وذلـ ـ ــك ل ـت ـعــزيــز دور امل ـن ـظ ـمــة وإع ـ ــاء
دورها.
وألـ ـق ــى ع ـب ــاس خ ـط ــاب ــا م ـط ــوال ألك ـثــر
مــن ساعتني بعدما تـقــرر تأجيله أول
م ــن أمـ ـ ــس ،جـ ــدد ف ـي ــه ت ـم ـس ـكــه بـخـيــار
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض م ـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ل ـت ـح ـق ـيــق
الـتـســويــة عـلــى أس ــاس «ح ــل الــدولـتــن
ورفــض الحلول االنتقالية أو املرحلية
واملـ ـ ـجـ ـ ـت ـ ــزأة وال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ذات ال ـ ـحـ ــدود
املؤقتة» ،مع «دعم عقد املؤتمر الدولي
للسالم وفقًا للمبادرة الفرنسية».
كذلك ،دافع رئيس السلطة عن مشاركته
في جنازة الرئيس اإلسرائيلي شمعون

استمرار الخالف في تل
أبيب بشأن قانوني األذان
و«تبييض المستوطنات»
ً
ب ـي ــري ــز ،ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي ،ق ــائ ــا إن ـهــا
جــاءت «بـهــدف إرس ــال رســالــة للجميع
أنـنــا نسعى لتحقيق ال ـســام ،بــل اننا
على استعداد للذهاب ألي مكان ،حتى
لنهاية العالم ،لنحقق مطالب شعبنا
في الحرية واالستقالل».
وعـ ـ ـ ـ ــرض ،ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخ ـ ـ ـ ــر ،ت ـح ـق ـيــق
املـ ـ ـص ـ ــالـ ـ ـح ـ ــة م ـ ـ ــع حـ ـ ــركـ ـ ــة «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس»
وإنـهــاء االنقسام الداخلي «عبر بوابة
الــدي ـمــوقــراط ـيــة الــوط ـن ـيــة وبـمـشــاركــة
جميع فصائل منظمة التحرير وحركة
الجهاد اإلسالمي ...بإجراء االنتخابات
الرئاسية والتشريعية».
عباس تـحـ ّـدث ،كــذلــك ،عــن نية السلطة
السعي إلــى عــاقــات قوية مــع الرئيس
األم ـي ــرك ــي ،امل ـن ـت ـخــب دون ــال ــد ت ــرام ــب،
مـضـيـفــا« :ن ـس ـيــر خ ـطــوة خ ـطــوة نحو
االس ـت ـق ــال» .وت ــاب ــع« :رغ ــم أن ـنــا دول ــة
م ــراق ــب لـكـنـنــا نــؤثــر أك ـثــر م ــن عـشــرات
الــدول األعـضــاء ...سنذهب إلى مجلس
األمـ ــن لـلـمـطــالـبــة بــالـعـضــويــة الـكــامـلــة
للدولة» .كما قال« :من حقنا االنضمام
إلـ ـ ــى  522م ـن ـظ ـم ــة ،ان ـض ـم ـم ـن ــا حـتــى
اآلن إلــى  44منظمة منها اليونسكو،

واملحكمة الجنائية الدولية».
ي ـشــار إل ــى أن الــرئ ـيــس ال ـتــركــي ،رجــب
طـيــب أردوغـ ـ ــان ،هــاتــف ع ـبــاس ،أمــس،
وهـنــأه بانعقاد املؤتمر الـعــام السابع
ل ـ ــ«ف ـ ـتـ ــح» ،وإع ـ ـ ـ ــادة ان ـت ـخ ــاب ــه رئ ـي ـ ًـســا
للحركة باإلجماع .كما أبلغه أردوغان
أنه هاتف الرئيس اإلسرائيلي ،رؤوفني
ريفلني ،قبل عــدة أي ــام ،وطالبه بإلغاء
مشروع القرار املتعلق بمنع رفع األذان
عبر مكبرات الصوت في املساجد.
فـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـض ـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ـ ـ ـ ــرر املـ ـجـ ـل ــس
اإلسرائيلي األمني املصغر (الكابينت)،
أمــس ،تأجيل التصويت على قانوني
«تبييض املستوطنات» و«منع األذان»
حتى األسبوع املقبل ،وذلك على ضوء
خ ــاف ــات داخـ ـ ــل االئ ـ ـتـ ــاف ال ـح ـكــومــي
اإلسرائيلي.
وت ـ ـ ــأج ـ ـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى ق ـ ــان ـ ــون
«تبييض املستوطنات» (شرعنة البؤر
االسـتـيـطــانـيــة الـعـشــوائـيــة فــي الضفة
املحتلة) بسبب خالف مع حزب «كلنا»،
الـ ـ ــذي ي ـتــزع ـمــه وزيـ ـ ــر امل ــال ـي ــة مــوشــي
ك ـح ـلــون ،فـيـمــا ج ــرى ت ـمــريــر ال ـقــانــون
بــال ـقــراءة األول ــى ل ــدى لجنة التشريع
والقضاء في الكنيست.
أم ـ ــا ت ــأج ـي ــل ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى ق ــان ــون
«منع األذان» ،فكان بسبب خالفات مع
حــزب «البيت اليهودي» الــذي يتزعمه
وزيـ ــر الـتـعـلـيــم نـفـتــالــي بـيـنــت ،بعدما
قايض موافقته على القانون بموافقة
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ــانـ ـ ــون «ت ـب ـي ـي ــض
املستوطنات».
ف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،رف ــض مستوطنو
ال ـبــؤرة االستيطانية «ع ـمــونــا» ،خطة
املستشار القضائي للحكومة أفيحاي
م ـنــدل ـب ـيــت ،ال ـت ــي ت ـق ـضــي بـنـقـلـهــم من
أراض تصنف على
أماكن سكنهم الى
ٍ
أن ـهــا أم ــاك غــائ ـبــن ،م ـهــدديــن بــرفــض
اإلخالء.
وكانت اإلذاعــة اإلسرائيلية العامة قد
قــالــت ،صـبــاح أم ــس ،إن ريـفـلــن اتصل
هــاتـفـ ًـيــا بــالــوزيــر ك ـح ـلــون ،طــالـبــا منه
مـنــح أع ـضــاء كـتـلـتــه حــريــة الـتـصــويــت
عـ ـل ــى مـ ـ ـش ـ ــروع ق ـ ــان ـ ــون األذان ال ـ ــذي
يـعــارضــه الــرئـيــس اإلســرائ ـي ـلــي ،علما
بـ ــأن األخـ ـي ــر ب ـحــث م ــع م ـس ــؤول ــن في
الجهاز القضائي اإلسرائيلي مشروع
ق ــان ــون ح ـظــر األذان ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أنــه
يعارضه وسيعمل على منعه.
إل ــى ذلـ ــك ،أع ـل ـنــت ش ــرك ــة «ك ــوك ــاك ــوال»
وش ــرك ــة امل ـش ــروب ــات الــوطـنـيــة ()NBC
رسـمـيــا تــدشــن مصنع جــديــد لتعبئة
م ـ ـش ـ ــروب ـ ــات «ك ـ ـ ــوك ـ ـ ــاك ـ ـ ــوال» فـ ـ ــي غـ ــزة
بــاس ـت ـث ـمــار ق ـي ـم ـتــه  20م ـل ـي ــون دوالر
أميركي.
(األخبار ،صفا)
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ـادسـ ــةِ مـ ــسـ ــاءِ .ل ـلــف ـ ِق ـيـ ِـد
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انتقلت بالوفاة إلــى رحمته تعالى
فقيدتنا وكبيرتنا الغالية املرحومة
الحاجة
نجالء الحاج أحمد قاسم منصور
(أم رياض)
زوجــة الحاج فضل محمد منصور
(أبو رياض)
أوالده ـ ـ ـ ــا :الـ ـح ــاج ري ـ ـ ــاض ،ع ـص ــام،
الحاج بسام ،الحاج عدنان ،الحاج
أح ـمــد ،الــدك ـتــور ح ـســان ،واملــرحــوم
رضوان منصور
أشقاؤها :الحاج زهير ،واملرحومان
علي والحاج هاني منصور
ش ـق ـي ـقــات ـهــا :ال ـح ــاج ــة آم ـن ــة أرم ـل ــة
املرحوم محمد ناصر ،جميلة أرملة
املـ ــرحـ ــوم م ـه ــدي م ـح ـمــد م ـن ـصــور،
الحاجة نــوال زوجــة الـحــاج بهجت
حـ ـ ـ ــرب ،وامل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــة آس ـ ـيـ ــا زوج ـ ــة
محمد قاسم بدير
أصهرتها :الـحــاج أحـمــد العبدالله
زوج ال ـ ـحـ ــاجـ ــة سـ ـ ـ ـ ــوزان م ـن ـص ــور
واملـ ـ ــرحـ ـ ــوم ص ــال ــح م ـن ـص ــور زوج
الحاجة سوسن منصور
سـ ُـيـصـلــى ع ـلــى جـثـمــانـهــا الـطــاهــر
اليوم الخميس الواقع فيه  1كانون
األول  2016م .املوافق لـ  2ربيع األول
 1438ه ــ .الـســاعــة الـثــالـثــة مــن بعد
ُ
الـظـهــر ،وت ـ ــوارى ال ـثــرى فــي جبانة
الرادوف
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
ُ
ت ـقـ َـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
للرجال والـنـســاء فــي منزل زوجها
الحاج فضل محمد منصور الكائن
في بــرج البراجنة الــرويــس ـ شارع
الرهاوي ـ بناية فضل منصور
اآلس ـ ـفـ ــون :آل م ـن ـص ــور ،ع ـبــد ال ـلــه،
حــرب ،ناصر ،بدير ،وعموم أهالي
ب ـ ـ ـ ــرج الـ ـ ـب ـ ــراجـ ـ ـن ـ ــة وس ـ ــاح ـ ــل املـ ــن
الجنوبي

◄مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►
غادر العامالن البنغالدشيان
Mollik Shamin
Sagor Md
مــن عـنــد مـخــدومـهــم ,الــرجــاء مـمــن يعرغ
عـ ـنـ ـه ــم شـ ـسـ ـئ ــا اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
70/604967
غادر العامل البنغالدشي
Mohammad Easha Khan
م ــن م ـكــان عـمـلــه ،ي ـحــذر م ــن اسـتـخــدامــه،
لالتصال76/874618 :

إلعالناتكم في صفحة ّ
المبوبو
والوفيات عبر الواتس أب

03/662991

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/1804
القاضية الرئيسة ناديا جدايل
امل ـن ـف ــذ :ب ـنــك ص ـ ـ ــادرات ايـ ـ ــران  /وكـيـلــه
املحامي شادي رفيق الخوري
املنفذ عليه :قــاســم حسن غ ــدار بصفته
الشخصية وبصفته الكفيل بالتكافل
والتضامن مع شركة صن اليت ش.م.م.
السند التنفيذي :سـنــدات ديــن وكشف
حساب وعقد تأمني من الــدرجــة االولــى
ً
مع شهادة قيد تحصيال ملبلغ 203000
د.أ .عدا اللواحق والفوائد.
العقار املطروح للبيع
كــامــل الـقـســم رق ــم ( 23ثــاثــة وعـشــريــن)
مــن ال ـع ـقــار رق ــم ( 1791ال ــف وسبعمئة
وواحـ ـ ـ ــد وتـ ـسـ ـع ــن) مـ ــن م ـن ـط ـقــة حـ ــارة
حريك العقارية ،وهــو عبارة عن مدخل
و 3صــالــونــات وط ـعــام وغــرفــة ومطبخ
و 3ح ـم ــام ــات وش ــرف ــات ودرج داخ ـلــي
ي ــؤدي ال ــى الـطــابــق الـســابــع املــؤلــف من
مدخل وجلوس وغرفتني وغرفة قرميد
وغــرفــة خــادمــة و 3حـمــامــات وشــرفــات،
ول ـ ــه م ــوق ـف ــي سـ ـي ــارة رق ـ ــم  23ـ ـ ـ ـ ـ ول ــدى
الـكـشــف تـبــن ان ه ــذا الـقـســم هــو عـبــارة
ع ــن طــابـقــن دوب ـل ـكــس  6و 7مخصص
للسكن سيما ان الطابق السادس مؤلف
م ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون وطـ ـع ــام ومـطـبــخ
وحـمــامــن وغــرفــة خ ــدم و 4شــرفــات في
حني أن الطابق السابع مؤلف من مدخل
وج ـلــوس و 3غ ــرف ن ــوم وك ــوري ــدور و3
ح ـمــامــات و 3ش ــرف ــات م ــع االش ـ ــارة الــى
انـ ــه ي ـت ــم ال ـت ـن ـقــل ب ــن ه ــذي ــن ال ـطــاب ـقــن
عبر درج داخلي او من خــال استعمال
البابني الرئيسني ـ ـ حق مختلف خاضع
ل ـن ـظــام مـلـكـيــة ال ـط ــواب ــق ـ ـ ـ ـ ي ـش ـتــرك في
ملكية الحقني املختلفني  1و 3وكــل ما
م ــرد عـلـيـهـمــا ـ ـ ـ ـ ح ــق اس ـت ـع ـمــال ك ــل من
الفسحتني املحددة باالرقام  5و 6و 7و8
و 9و 10والفسحة الثانية  11و 12و13
و 14و 15و 16و 17و 18و 19و 20و21
و 22الكائنني في القسم املشترك رقم .3
ع ــدل نـظــام املـلـكـيــة بــاضــافــة الـقـســم رقــم
 24املـفــرز عــن القسم رقــم  5بالعقد رقم
 2007/1592وبـمــوجــب املـحـضــر الفني
رقم  .2007/1192استحضار دعــوى من
املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة االولـ ــى املــال ـيــة في
بـعـبــدا رق ــم  2012/679مـقــدم مــن شركة
ميدل إيست بوجه مالك القسم.
مساحة القسم/324 :م 2تقريبًا.
قيمة التخمني 486000 :د.أ .بدل الطرح:
 277020د.أ.
تاريخ ومكان البيع:
ت ـ ـح ـ ــدد ي ـ ـ ـ ــوم االربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ف ـي ــه
 2017/1/11الـ ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة عـشــر
صباحًا موعدًا للبيع باملزاد العلني امام
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا ،في قصر عدل
بعبدا ،املبنى الجديد.
شروط البيع:
على الــراغــب بــالـشــراء قبل املـبــاشــرة في
ـواز لثمن الطرح
املــزايــدة اي ــداع مبلغ م ـ ٍ
في صندوق الخزينة أو مصرف مقبول
باسم رئيس دائرة تنفيذ بعبدا او تقديم
كـفــالــة مـصــرفـيــة تضمن املـبـلــغ واتـخــاذ
مـحــل اق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة ،كما
عليه وبخالل ثالثة ايام من تاريخ قرار
االحــالــة ايــداع الثمن تحت طائلة اعــادة
امل ــزاي ــدة بــالـعـشــر عـلــى مـســؤولـيـتــه كما
عليه وبخالل عشرين يومًا تلي االحالة
دفع الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن مناقصة عمومية
تعلن بلدية بيروت عن اجــراء مناقصة
عمومية العائدة لتلزيم اعمال صيانة
وتأهيل االرصفة وتزفيت الطرقات في
مدينة بيروت.
وذل ـ ــك ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة من
قـ ـب ــل ظـ ـه ــر يـ ـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فــي
 ،2016/12/27في مقر املجلس البلدي ـ ـ
الكائن في مركز القصر البلدي في وسط
مدينة بيروت التجاري ـ ـ شارع ويغان ـ ـ
الطابق الثاني ،وذلك طيلة أوقات الدوام

الرسمي.
وي ـم ـكــن مل ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـتـ ــراك ف ــي هــذه
املـنــاقـصــة االطـ ــاع عـلــى دف ـتــر ال ـشــروط
الـعــائــد لها فــي مصلحة أمــانــة املجلس
البلدي (الغرفة  )203على العنوان أعاله،
وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
تـ ـ ــودع ال ـ ـعـ ــروض خـ ــال أوق ـ ـ ــات الـ ـ ــدوام
الرسمي في الصندوق الخاص املوجود
في مصلحة أمانة املجلس البلدي ،وذلك
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم
عمل يسبق اليوم املحدد إلجراء الصفقة.
بيروت في  25تشرين الثاني 2016
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 2356
إعالن
ت ـع ـل ــن م ــؤسـ ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان ان ـهــا
وضـ ـ ـع ـ ــت ق ـ ـيـ ــد الـ ـتـ ـحـ ـصـ ـي ــل الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املتأخرة التي لم تسدد للجباة والعائدة
إل ــى دائـ ــرة جــونـيــة وذل ــك لـغــايــة اص ــدار
شهر  2016/6توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى امل ـش ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم يـ ـس ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــورة ،املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة إل ــى
ت ـس ــدي ــده ــا ف ــي الـ ــدائـ ــرة امل ـع ـن ـيــة خ ــال
مهلة أسبوعني من تاريخه تحت طائلة
قطع الـتـيــار الكهربائي عنهم ،واتـخــاذ
التدابير النظامية بحقهم والتي تصل
إلى إلغاء اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن التفاصيل يمكن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة تـبـلـيــغ
شخصي.
بيروت في 2016/11/29
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 2369
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى أسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي حده األقصى عشرون باملئة على
أس ـعــار االدارة لتنفيذ م ـشــروع تعزيل
وانـ ـش ــاء ح ـي ـطــان ح ـمــايــة ع ـلــى م ـجــاري
شـ ـت ــوي ــة فـ ــي بـ ـل ــدة ك ـف ــرف ـي ــا ـ ـ ـ ـ ـ ق ـض ــاء
النبطية.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـعــاشــرة م ــن ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع في
.2016/12/28
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا ألحكام
املــرســوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
الــدرجــة الــرابـعــة فقط لــأشـغــال املائية،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
ع ــروض ـه ــم ق ـبــل ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة عشر
مــن آخــر يــوم عمل يسبق الـيــوم املحدد
لجلسة فــض الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص
دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص ال ـ ـ ــذي يـمـكــن
االطـ ــاع وال ـح ـصــول عـلـيــه فــي املــديــريــة
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  28تشرين الثاني 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2372
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى أسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي حده األقصى عشرون باملئة على
أس ـعــار االدارة لتنفيذ م ـشــروع تعزيل
وانـ ـش ــاء ح ـي ـطــان ح ـمــايــة ع ـلــى م ـجــاري
شتوية في بلدة شواليق ـ ـ قضاء جزين.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
الـتــاسـعــة م ــن ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع في
.2016/12/28
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا ألحكام
املــرســوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
الــدرجــة الـثــالـثــة فـقــط لــأشـغــال املــائـيــة،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
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ع ــروض ـه ــم ق ـبــل ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة عشر
مــن آخــر يــوم عمل يسبق الـيــوم املحدد
لجلسة فــض الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص
دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص ال ـ ـ ــذي يـمـكــن
االطـ ــاع وال ـح ـصــول عـلـيــه فــي املــديــريــة
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والكهربائية ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  28تشرين الثاني 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2373
مناقصة عامة
رقم /6272م ع إ/م م3/
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ن ـه ــار االربـ ـع ــاء
الــواقــع فــي  2016/12/14تـجــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لإلدارة
ـ ـ مصلحة الهندسة في قاعة املناقصات
الكائنة فــي مبنى عفيف معيقل ـ ـ أول
طــريــق ال ـح ــدث مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
أش ـ ـغـ ــال زي ـ ـ ـ ــادة ارتـ ـ ـف ـ ــاع سـ ـ ــور لـلـكـلـيــة
ال ـح ــرب ـي ــة واس ـ ـت ـ ـحـ ــداث ابـ ـ ـ ــراج ل ـتــأمــن
الحماية الدائرية له.
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص رقــم
/1677م ع إ/م هـ تاريخ .2016/8/20
يمكن ملن يرغب االشتراك في املناقصة
العامة هذه االطــاع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ــإدارة
ـ ـ ـ ـ مـصـلـحــة الـهـنــدســة ف ــي مـبـنــى عفيف
معيقل خالل اوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل الـ ـ ـع ـ ــروض ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـم ــون
املغفل إلى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة
ل ــإدارة ـ ـ مصلحة املــالـيــة ـ ـ مكتب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يجب أن تصل ع ــروض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2016/11/28
اللواء محسن فنيش
املدير العام لإلدارة
التكليف 2374
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إج ــراء اس ـت ــدراج ع ــروض إلع ــداد دفــاتــر
شروط النشاء محطات تحويل رئيسية

 220ك.ف .من ضمن املخطط التوجيهي
العام للنقل  2013ـ ـ .2025
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الـ ــديـ ــوان ـ ـ ـ ـ أم ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/60ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الجمعة الــواقــع فــي 2016/12/30
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/11/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2354
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
املعاملة التنفيذية2014/407 :
املنفذان :فادي وزياد جورج حرو بوكالة
االستاذة الهام كعدي.
املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــا :مـ ــريـ ــم أرمـ ـ ـل ـ ــة ي ــوس ــف
جرجس حرو ـ ـ مجهولة محل االقامة.
الـسـنــد التنفيذي وقـيـمــة الــديــن :الحكم
ال ـ ـصـ ــادر ع ــن امل ـح ـك ـمــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة فــي
البقاع الناظرة فــي الصالحية العائدة
ملحكمة بعلبك تاريخ  2014/5/29برقم
 ،84والقاضي باعالن عدم قابلية العقار
رقم  69عني بورضاي للقسمة عينًا بني
الشركاء وتقرير ازالة الشيوع عبر بيعه
باملزاد العلني بني العموم.
ـ ـ تاريخ التنفيذ2014/12/19 :
ـ ـ تاريخ تبليغ االنذار2015/8/6 :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تـ ـ ــاريـ ـ ــخ مـ ـحـ ـض ــر وصـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـقـ ــار:
2016/6/13
ـ ـ تاريخ تسجيله2016/6/20 :
* ب ـيــان ال ـع ـقــار امل ـح ـجــوز ومـشـتـمــاتــه:
 400سـهــم حـصــة املـنـفــذ عليها و1000
سهم لكل واحد من املنفذين زياد وفادي
جورج حرو
العقار رقم  69من منطقة عني بورضاي
ال ـع ـقــاريــة ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض غير

مـبـنـيــة ف ــا ب ـنــاء قــائــم عـلـيــه ان ـمــا تبني
وج ــود قـســم مـصـبــوب ب ــاط ــون انـطــاقــا
مــن الـطــريــق ال ـعــام مــن الـجـهــة الشرقية
ً
وصوال الى الساقية املوجودة من الجهة
الغربية.
ـ ـ مساحته 540 :متر مربع
ـ ـ ح ــدوده :يـحــده غــربــا قـنــاة مـيــاه عامة
ً
وشرقًا طريق عام وشماال العقار رقم 70
وجنوبًا العقار رقم 68
* الحقوق العينية :يومي  2111تاريخ
 1965/12/10استمالك  225م 2من هذا
الـعـقــار بـمــوجــب امل ــرس ــوم  3091تــاريــخ
 1965/11/4بملف .50
ـ ـ يومي  3678تاريخ  2012/11/13دعوى
مقدمة لدى الغرفة االبتدائية في بعلبك
من فــادي وزيــاد جــورج حــرو ضد مريم
ارملة يوسف جرجس حرو دعوى ازالة
ش ـي ــوع ،ت ــاري ــخ ال ــدع ــوى 2012/11/12
مصدر الدعوى مدنية.
املدعي :فادي جورج حرو وزياد جورج
حرو
املدعى عليه :مريم ارملة يوسف جرجس
حرو
ـ ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  2198تـ ــاريـ ــخ 2016/6/20
محضر وصــف العقار صــادر عن دائــرة
تنفيذ بعلبك رقم  2014/407بملفه
الحاجز :فادي وزياد جورج حرو
امل ـح ـجــوز عـلـيـهــا :م ــري ــم أرم ـل ــة يــوســف
جرجس حرو
* تـخـمــن حـصــة املـنـفــذ عليها البالغة
 400سهم بالدوالر االميركي 3937
* تخمني حصة املنفذ فادي حرو البالغة
 1000سهم بالدوالر االميركي 9844
* تخمني حصة املنفذ زياد حرو البالغة
 1000سهم بالدوالر االميركي 9844
* مجموع تخمني الـعـقــار رقــم /69عــن
بورضاي23625 :
* مجموع بدل طرح العقار رقم /69عني
بورضاي23625 :
م ــوع ــد ج ـل ـس ــة ال ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي
ومكان اجرائها :نهار االربعاء الواقع في
 2017/1/18الساعة الواحدة ظهرًا أمام
حضرة رئيس دائ ــرة التنفيذ فــي قصر
عدل بعلبك.
شــروط البيع :النفقات املتوجب دفعها
عالوة على الثمن طوابع االحالة ورسم
الداللة للبلدية  %5وعلى راغــب الشراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـع ــن وان ي ــودع

باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو
اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مـبـلـغــا مــوازيــا
لـبــدل ال ـطــرح أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن هــذا املبلغ لتخوله هــذه الدائرة
ً
الدخول باملزايدة وعليه ان يختار محال
القــامـتــه ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه خالل
ثالثة ايام من صدور قرار االحالة ايداع
ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة
املزايدة على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه ف ــي خــال
ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ صـ ــدور ق ــرار
االحالة دفع املبلغ والرسوم والنفقات.
مأمور تنفيذ بعلبك
عباس شبشول
إعالن
يـعـلــن ات ـح ــاد ب ـلــديــات ال ـب ـقــاع االوس ــط
عن رغبته في اجــراء مباراة مللء وظيفة
كاتب عــدد ( /1/مركز شاغر) وشرطي
عدد ( /2/مركزان شاغران).
ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن بــامل ـشــاركــة ف ــي امل ـب ــاراة
ال ـت ـق ــدم ب ـط ـل ـبــات ال ـت ــرش ـي ــح ف ــي مــركــز
االت ـح ــاد ـ ـ ـ ـ مـكـســة ،يـمـكــن االطـ ــاع على
املستندات املطلوبة من مركز االتحاد.
ت ـق ـب ــل الـ ـطـ ـلـ ـب ــات اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا م ـ ــن ت ــاري ــخ
 ،2016/12/1وحتى تاريخ 2016/12/16
ضمنًا ضمن الدوام الرسمي.
رئيس إتحاد بلديات البقاع االوسط
محمد البسط
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/187
املنفذ :بنك سوسيته جـنــرال فــي لبنان
ش.م.ل .وكيله املحامي مجيد ابراهيم.
املنفذ عليهما :محمد اسماعيل حويال
 /البرج الشمالي.
محمد عباس وهبي  /البرج الشمالي
بـتــاريــخ  2016/11/9تـقــرر اب ــاغ املنفذ
عـلـيــه مـحـمــد ع ـب ــاس وه ـب ــي امل ـق ـيــم في
البرج الشمالي ومجهول محل االقامة
حاليًا بوجوب الحضور الــى قلم دائــرة
تـنـفـيــذ ص ــور لـتـبـلــغ االنـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي
واملستندات املرفقة باملعاملة التنفيذية
رقم  2015/187واال اعتبر كل تبليغ لك

الربوفسور عـــيل فـــواز

أخصايئ باألمراض العصبيه عند األطفال ،يعلن عن استقبال
مرضاه يف عيادته الكائنه يف تبنني ــ الجنوب ــ كل ثاين
وآخر سبت من الشهر بني الثانيه والسادسه مسا ًء.
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ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن
تعلن بلدية شـتــورة عــن رغبتها إجــراء
مـ ـب ــاراة لــوظ ـي ـفــة ك ــات ــب (م ــرك ــز شــاغــر)
ألهالي بلدة شتورة.
عـلــى الــراغ ـبــن بــالـتـقــدم ل ـهــذه الوظيفة
التوجه الى مركز بلدية شتورة اعتبارًا
م ــن ت ــاري ــخ  2016/12/1ض ـمــن الـ ــدوام
ال ــرسـ ـم ــي ،ح ـي ــث ي ـم ـك ــن االطـ ـ ـ ــاع عـلــى
املستندات املطلوبة.
رئيس بلدية شتورة
نقوال عاصي
إعالن شطب
في أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/11/3
ص ــدر ب ـتــاريــخ  2016/11/14قـ ــرارًا عن
حضرة القاضي املشرف قضى بشطب
قيد السيد جالل بسام مقدم من السجل
ال ـت ـج ــاري ال ـع ــام ذات ال ــرق ــم .3003943
االســم التجاري "الرنيم للمستحضرات
الطبية" .رقم التسجيل املالي .2033956
ل ـل ـم ـت ـضــرر م ـه ـلــة عـ ـش ــرة أيـ ـ ــام لـتـقــديــم
اعتراضه الخطي على هــذا اإلج ــراء من
تاريخ هذا النشر.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن شطب
في أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/10/11
ومحضري اجتماع الجمعية العمومية
غ ـ ـيـ ــر الـ ـ ـع ـ ــادي ـ ــة املـ ـنـ ـعـ ـق ــدت ــن بـ ـت ــاري ــخ
 2015/8/20و  2015/12/17ص ــدر
بتاريخ  2016/10/24قــرارًا عن حضرة
الـقــاضــي امل ـشــرف قـضــى بـشـطــب شركة
اوشن ش.م.م OCEAN .املمثلة باملفوض
بــال ـتــوق ـيــع ال ـس ـيــد روجـ ـي ــه ب ـه ــاء نصر
واملـسـجـلــة فــي الـسـجــل ال ـت ـجــاري الـعــام
برقم  3007227رقم التسجيل في وزارة
املالية  2766029للمتضرر مهلة عشرة
أي ــام لتقديم اعـتــراضــاتــه الخطية على
هذا اإلجراء من تاريخ نشر هذا االعالن.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض

ساقية الجنزير -مستودع
مساحة 1400م طابقني ،
سعر مغري قابل
للتفاوض ،نزلة كميون،
سند ملكية.
لالتصال03/579987 :
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رياضة

ُ
عندما تظهر الشدائد الوجه الجميل للكرة
الكرة العالمية

جـمـعــت ّمـصـيـبــة تـحـطــم ال ـطــائــرة الـتــي
كانت تقل فريق شابيكوينسي البرازيلي
عالم الكرة من أقصاه إلــى أقصاه مزيلة
الخصومات بين أنديته والعبيه .مشهد
ّ
معبر رغم الفاجعة األليمة ُيظهر البعد
اإلنساني والرسالة الحقيقية للعبة الشعبية
حسن زين الدين
كـ ــان امل ـش ـهــد م ـع ـ ّـب ـرًا وم ــؤثـ ـرًا أول من
أم ـ ــس ف ــي م ـل ـعــب "أن ـف ـي ـل ــد رود" قـبــل
ان ـ ـط ـ ــاق مـ ـ ـب ـ ــاراة لـ ـيـ ـف ــرب ــول ولـ ـي ــدز
يونايتد في ربع نهائي كأس الرابطة
اإلنكليزية املحترفة .وقفت الجماهير
فــي املــدرجــات وراح ــت تنشد نشيدها
الشهير "لن تمشي وحدك أبدأ" بصخب.
لم يكن نشيدها هذه املرة ّ
موجهًا إلى
ُ
فــريـقـهــا ،بــل إن ــه َعـ َـبــر املـحـيــط ليسمع
ّ
ليشد من أزر فريق
صداه في البرازيل،
ّ
شــابـيـكــويـنـســي امل ـك ـلــوم بـفـقــدانــه جــل
العبيه جراء تحطم الطائرة التي كانت
ّ
تـقـلــه ف ــوق كــولــومـبـيــا وال ـت ــي حطمت
معها القلوب في العالم.
هـ ـك ــذا ،وضـ ـع ــت األنـ ــديـ ــة وال ــاع ـب ــون
املـ ـن ــافـ ـس ــات والـ ـتـ ـح ــدي وال ـخ ـص ــوم ــة
واملـ ـش ــاكـ ـس ــات ج ــان ـب ــا وات ـ ـح ـ ــدوا فــي
عبارات املواساة والتضامن مع الفريق
البرازيلي .تعددت أشكال التعبير عن
الـحــزن والتكاتف مــع شابيكوينسي،
وبـ ـ ــدت الـ ـك ــرة ق ـل ـبــا ي ـخ ـفــق بــامل ـشــاعــر
واألحــاس ـيــس اإلنـســانـيــة .العـبــو ريــال
مــدريــد وبرشلونة اإلسبانيني وقفوا
دق ـي ـقــة ص ـمــت ح ـ ــدادًا ع ـلــى الـضـحــايــا
الــذيــن أعـلـنــت الـسـلـطــات الـكــولــومـبـيــة
أم ـ ــس أن ح ـص ـي ـل ـت ـهــم ال ـن ـه ــائ ـي ــة هــي
 71ش ـخ ـصــا م ـق ــاب ــل  6ن ــاج ــن ،وذل ــك
قبل حصتيهما التدريبيتني .املشهد
ك ــان فــي لـحـظــة جــامـعــا بــن الغريمني
ال ـتــاري ـخ ـيــن ق ـبــل "ال ـكــاس ـي ـكــو" ال ــذي
سيجمعهما السبت املقبل.
أن ـ ــدي ـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ون ـ ـج ـ ــوم مـ ـشـ ـه ــورون
ت ـســاب ـقــوا ف ــي تــوج ـيــه ت ـعــازي ـهــم عبر
ح ـس ــاب ــات ـه ــم فـ ــي وسـ ــائـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي .م ـس ــؤول ــو ال ـل ـع ـبــة ب ــدءًا
م ــن أع ـل ــى الـ ـه ــرم أي رئ ـي ــس االت ـح ــاد
الدولي لكرة القدم ،السويسري جياني
إنفانتينو ،تشاركوا كلمات املواساة.
ف ــي ال ـب ــرازي ــل أزال ـ ــت األن ــدي ــة صــورهــا
ع ــن حـســابــاتـهــا ف ــي م ــواق ــع ال ـتــواصــل
ّ
ووح ــدتـ ـه ــا بـ ـص ــورة شــابـيـكــويـنـســي،
ال بــل أكـثــر مــن ذلــك عــرضــت إع ــارة كل
منها العبًا لهذا الفريق حتى يستطيع
الــوقــوف على قدميه مـجــددًا ويواصل

تحية خاصة من جماهير ليفربول لفريق شابيكوينسي (بول إيليس ــ أ ف ب)

رحلته وحلمه الذي لن يموت.
حـ ـت ــى الـ ـ ـج ـ ــارة ال ـ ـ ـلـ ـ ــدودة وال ـخ ـص ـم ــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ك ــروي ــا ،األرجـ ـنـ ـت ــن ،كــان
ّ
ومعبرًا ،بدءًا من الحكومة
موقفها الفتًا
الـ ـت ــي أرس ـ ـلـ ــت تـ ـع ــازيـ ـه ــا ل ـن ـظ ـيــرت ـهــا
البرازيلية وشعبها ،إلــى اتحاد الكرة
األرجنتيني الــذي أبــدى استعداده ّ
ملد
شابيكوينسي بــالــاعـبــن .وال يمكن
ط ـب ـع ــا إال إعـ ـ ـ ــادة ال ـت ــذك ـي ــر ب ــامل ــوق ــف
غـ ـي ــر امل ـ ـس ـ ـبـ ــوق ل ـل ـخ ـص ــم الـ ـ ـ ــذي ك ــان
الفريق البرازيلي متجهًا ملقابلته في
نهائي بطولة "كــوبــاســودامـيــريـكــانــا"،
أت ـل ـت ـي ـك ــو ن ــاسـ ـي ــون ــال ال ـك ــول ــوم ـب ــي،
بالطلب مــن اتـحــاد أمـيــركــا الجنوبية
لـكــرة ال ـقــدم "كــونـمـيـبــول" بمنح اللقب
لشابيكوينسي.
ه ـكــذا ،أظ ـهــرت لـنــا ال ـكــرة أن ـهــا ليست
فـقــط وج ـهــا لـلـخـصــومــة ب ــن أنــديـتـهــا
والعـ ـبـ ـيـ ـه ــا واب ـ ـت ـ ـعـ ــادهـ ــا ف ـ ــي ب ـعــض
ال ـ ـحـ ــاالت ع ــن الـ ـ ـ ــروح ال ــري ــاضـ ـي ــة ،أو

أن جـمــالـهــا فــي أهــداف ـهــا ومـبــاريــاتـهــا
املميزة فقط ،بــل إن الجمال الحقيقي
تجسد أمس رغم كبر املأساة والكارثة،
ه ــو ال ـج ـمــال بــوجـهــه اإلن ـســانــي ال ــذي
ّ
وحد عالم الكرة من أقصاه إلى أقصاه
حول املصيبة.

اتحد عالم الكرة
وتعددت أشكال
التعبير عن الحزن
والتضامن مع فريق
شابيكوينسي

ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،هـ ــذا ال ـج ـم ــال ال تخلو
ّ
مـنــه الـلـعـبــة ،رغ ــم قــلـتــه ،وه ــذا مــا نــراه
ب ــن ال ـف ـي ـنــة واألخـ ـ ـ ــرى ف ــي امل ـ ـبـ ــادرات
اإلن ـس ــان ـي ــة ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـه ــا ال ـن ـجــوم
واألن ـ ــدي ـ ــة ل ــرس ــم ال ـب ـس ـمــة ع ـل ــى وج ــه
م ــري ــض ه ـنــا أو فـقـيــر ه ـن ــاك .املـســألــة
ه ـن ــا ال ت ـت ـع ـلــق ف ـق ــط ب ــال ـت ـب ــرع ــات أو
تأسيس الجمعيات الخيرية  -رغم أن
ً
الـبـعــض ي ــرى فـيـهــا ش ـكــا م ــن أشـكــال
ال ـف ــائ ــدة ل ـص ــورة ال ـن ـجــم الـشـخـصـيــة،
لكن األخـيــر فــي النهاية يـقــوم بخدمة
تـ ـف ــرح م ــن ه ــو ب ــأم ـ ّـس ال ـح ــاج ــة ل ـهــا،
وهـ ــذا األهـ ــم  -ب ــل بـتـحـقـيــق األم ـن ـيــات
ذات ال ـب ـعــد اإلن ـس ــان ــي .وع ـل ــى سبيل
املـ ـث ــال ه ـن ــا ت ــأت ــي اس ـت ـض ــاف ــة الـنـجــم
البرتغالي كريستيانو رونالدو للطفل
الفلسطيني أحـمــد الــدوابـشــة الناجي
ال ــوحـ ـي ــد مـ ــن إح ـ ـ ـ ــراق اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن
ملـ ـن ــزل أس ـ ــرت ـ ــه ،أو ال ـط ـف ــل ال ـل ـب ـنــانــي
ُ
حيدر مصطفى الــذي استشهد والــداه

فــي التفجير اإلره ــاب ــي فــي الضاحية
الجنوبية لبيروت أو لقائه في األيــام
األخـيــرة الشاب البولوني الــذي أسهم
النجم البرتغالي بشفائه بعد أن كان
في غيبوبة لثالثة أشهر ،بعد أن طلب
األطباء من أهله أن يسمعوه التعليق
على أحد أهداف "الدون".
ك ــذل ــك ،ل ـل ـن ـجــم األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل
ميسي مبادراته في هذا الجانب ،التي
تتمثل على سبيل املثال باستضافته
الـ ـطـ ـف ــل األف ـ ـغـ ــانـ ــي ال ـف ـق ـي ــر مــرت ـضــى
أحمدي الذي اشتهر بارتدائه قميصًا
بــاس ـت ـي ـك ـيــا ل ـن ـجــم ب ــرش ـل ــون ــة ،وق ــام
بـمـنـحــه قـمـيـصــه ،أو لـقــائــه ريــاضـيــن
أوملبيني إسبان من ذوي االحتياجات
الـخــاصــة وغـيــرهــا الـكـثـيــر مــن األمثلة
املـتـعـلـقــة ب ــرون ــال ــدو ومـيـســي ونـجــوم
آخرين والتي تعكس الرسالة الحقيقية
للعبة الشعبية الـتــي تتخطى مجرد
هدف هنا أو تسلل هناك.

نتائج البطوالت األوروبية الوطنية
¶ كأس الرابطة اإلنكليزية المحترفة
(ربع النهائي)
أرسنال – ساوثمبتون 2-0
جوردي كالسي ( )13وريان بيرتران (.)38
مانشستر يونايتد  -وست هام 1-4
ال ـســويــدي زالت ــان إبــراهـيـمــوفـيـتــش ( 2و)90
وال ـف ــرن ـس ــي أن ـط ــون ــي م ــارس ـي ــال ( 48و)62
ليونايتد ،وآشلي فليتشر ( )35لوست هام.
¶ كأس إسبانيا
(ذهاب دور الـ )16
ريال مدريد  -كولتورال ليونيسا (ثالثة)
 1-7( 1-6ذهابًا)
مــاريــانــو ميخيا ( 1و 42و )87والكولومبي
خــامـيــس رودري ـغ ـي ــز ( )23وال ـفــرن ـســي إن ــزو
زيــدان ( )63وسيزار مورغادو ( 90خطأ في
مرمى فريقه) لريال مدريد ،ويراي غونزاليس
( )45لليونيسا.

فورمنتيرا (رابعة)  -إشبيلية 5-1
غابري غوميز ( )26لفورمنتيرا ،والفرنسي
وسـ ــام ب ــن ي ــدر ( 1و 74م ــن رك ـل ـتــي ج ــزاء)
وخواكني كوريا ( 15و 29و )43إلشبيلية.
توليدو (ثالثة) – فياريال 3-0
أدريـ ـ ـ ـ ــان خ ـي ـم ـي ـن ـيــز ( 15خـ ـط ــأ فـ ــي م ــرم ــى
فريقه) وسيدريك باكامبو ( )20وصامويل
كاستيليخو (.)82
غيخويلو (ثالثة)  -أتلتيكو مدريد 6-0
س ــاوول نيغويز ( 29مــن ركـلــة ج ــزاء) وسيم
فرساليكو ( )45والبلجيكي يانيك فيريرا –
كاراسكو ( 49و )53واألرجنتيني أنخل كوريا
( )57وروبرتو نونيز (.)85
مورسيا (ثانية)  -سلتا فيغو 1-0
غرناطة  -أوساسونا 0-1
قرطبة (ثانية)  -ملقة 0-2

 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)
أتاالنتا  -بيسكارا 0-3
كــريـسـتـيــان ري ـمــونــدي ( )7وأل ـبــرتــو غــراســي
( )29والصربي ألكسندر بيسيتش (.)90
سمبدوريا  -كالياري 0-3
بــال ـيــرمــو – س ـب ـيــزيــا  5-4( 0-0بــركــات
الترجيح)

 الخميس:جنوى  -بيروجيا ()19,00
بولونيا  -فيرونا ()22,00
¶ الدوري الفرنسي
(املرحلة )15
غانغان – نيس 1-0
املغربي يونس بلهندة (.)5
باريس سان جيرمان – أنجيه 0-2
البرازيلي ثياغو سيلفا ( )34واألوروغوياني
إيدينسون كافاني ( 66من ركلة جزاء).
نانسي  -متز 0-4
بــونــوا بيدريتي ( )38وجيوفري كوفو ()79
وإسيار ديا ( )80ويوسف بن ناصر (.)90
باستيا  -بوردو 1-1
ثييفي بيفوما ( )49لباستيا ،وغايتان البورد
( )78لبوردو.

تولوز  -مونبلييه 0-1
إسياغا سيال (.)19
نانت  -ليون 6-0
كورونتان توليسو ( )16وألكسندر الكازيت
( 39مــن ركـلــة ج ــزاء) ومــاكـسـيــم غونالونس
( )42وماثيو فالبوينا ( )60ومختار دياكابي
( )75ونبيل فقير (.)81
سانت إتيان  -مرسيليا 0-0
ترتيب فرق الصدارة: -1نيس  36نقطة من  15مباراة
 -2سان جيرمان  35من 15
 -3موناكو  33من 15
 -4ليون  25من 15
 -5بوردو  24من .15
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رياضة
الكرة اإلنكليزية

أصداء عالمية

ساوثغايت مدربًا لمنتخب إنكلترا حتى «يورو »2020
كــافــأ االت ـحــاد اإلنـكـلـيــزي لـكــرة الـقــدم
غــاريــث ساوثغايت على نتائجه مع
املنتخب الوطني ،بتثبيته مدربًا له،
ب ـعــد أن ش ـغــل امل ـن ـصــب مــؤق ـتــا خلفًا
لسام أالردايس منذ أيلول املاضي.
اجتماع
وأكد االتحاد اإلنكليزي بعد
ّ
مكتبه التنفيذي أن ساوثغيت وقــع
عـقـدًا ملــدة  4سـنــوات سيقود خاللها
املـنـتـخــب ف ــي نـهــائـيــات ك ــأس الـعــالــم
 2018وكأس أوروبا .2020
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـح ـ ــاد اإلن ـك ـل ـي ــزي
غ ــري ــغ ك ـ ــارك ف ــي بـ ـي ــان" :ك ـ ــان جـيـدًا
جـدًا فــي املـبــاريــات األرب ــع التي تولى
فيها املـهـمــة ،وق ــد أث ــار إعـجــابـنــا في
اللقاءات".
وأض ــاف" :غــاريــث سفير رائــع لكل ما
يتعلق باالتحاد اإلنكليزي ،إنه مدرب
تكتيكي وقائد رائع".
من جهته ،قال ساوثغايت" :أنا فخور
جدًا بتعييني مدربًا ملنتخب إنكلترا،
وأريـ ــد أن أق ــوم بعملي ب ـن ـجــاح ،لقد
استمتعت بالعمل مــع الــاعـبــن في

املباريات األربــع السابقة ،وأعتقد أن
هناك إمكانات كبيرة".
وتابع" :أنا مصمم على تقديم كل ما
أملك إلعطاء بالدي منتخبًا تفتخر به

وتستمتع بمشاهدته يلعب ويتطور.
بالنسبة ّ
إلي العمل الصعب بدأ اآلن".
ّ
وك ـ ــان االتـ ـح ــاد اإلن ـك ـل ـي ــزي ق ــد كــلــف
سـ ــاوث ـ ـغـ ــايـ ــت امل ـ ـه ـ ـمـ ــة مـ ــؤق ـ ـتـ ــا ب ـعــد

خلف ساوثغيت أالردايس مؤقتًا (أولي غرينوود ــ أ ف ب)

استقالة أالرداي ــس مــن منصبه عقب
مـ ـ ـب ـ ــاراة واح ـ ـ ـ ــدة فـ ـق ــط مـ ــع "األسـ ـ ـ ــود
الـثــاثــة" ،وذل ــك على خلفية "املكيدة"
التي نصبتها لــه صحيفة "ذا دايلي
تليغراف".
وقــاد ساوثغايت ( 46عامًا) منتخب
إن ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا ف ـ ــي  3م ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ض ـمــن
ت ـص ـف ـي ــات كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم  2018فــي
روسيا حصل فيها على  7نقاط من
فــوزيــن على مالطا  0-2واسكوتلندا
 0-3وت ـع ــادل سـلـبــي م ــع سلوفينيا،
وك ــان فــي طــريـقــه أي ـضــا إل ــى تحقيق
فــوز الفــت على نظيره اإلسـبــانــي في
م ـبــاراة ودي ــة حيث تـقــدم  0-2قبل أن
تنتهي بالتعادل بهدفني في الدقيقة
قبل األخـيــرة والدقيقة الـســادســة من
الوقت الضائع.
وحمل ساوثغيت شارة قائد منتخب
إنكلترا كالعب  57مرة ،وتبقى أشهر
محطاته معه حني أهدر ركلة ترجيح
في نصف نهائي كأس أوروبــا 1996
أمام أملانيا.

الفيفا

فضيحة مونديال  2006إلى الواجهة مجددًا
ع ــادت مــزاعــم الـفـســاد املتعلقة بمنح
حق استضافة مونديال  2006ألملانيا
إلـ ــى ال ــواجـ ـه ــة مـ ـج ــددًا ح ـي ــث كـشـفــت
ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة ال ـس ــوي ـس ــري ــة أم ــس
عــن تفتيش بعض األمــاكــن األسـبــوع
املاضي في إطار التوسع في التحقيق
الذي تجريه.
وي ـس ـت ـه ــدف ال ـت ـح ـق ـي ــق أع ـ ـضـ ــاء مــن
ال ـل ـج ـن ــة امل ـن ـظ ـم ــة مل ــون ــدي ــال أمل ــان ـي ــا
 ،2006بينهم أسطورة الكرة األملانية
"القيصر" فرانتس بكنباور.
وجرى التوسع في التحقيق ليطاول
أورس لـيـنـســي ال ــذي ك ــان يـشـغــل من
 1999حتى  2007منصب األمني العام
لــإت ـحــاد ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـقــدم "فـيـفــا"،
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وذلــك بحسب مــا أعلن مكتب النائب
العام السويسري في بيان كشف فيه
أن الـسـلـطــات الـســويـســريــة قــامــت في
 23الـشـهــر ال ـحــالــي بتفتيش "أمــاكــن
م ـخ ـت ـل ـفــة م ــن امل ـن ــاط ــق ال ـســوي ـســريــة
ال ـن ــاط ـق ــة ب ــاألمل ــانـ ـي ــة" وبـ ـع ــض ه ــذه
االمــاكــن "على عالقة بــأورس لينسي"
الذي يتولى حاليًا منصب رئيس أحد
املصارف السويسرية.
وك ـ ــان ـ ــت أملـ ــان ـ ـيـ ــا ق ـ ــد ف ـ ـ ـ ــازت ب ـش ــرف
استضافة مونديال  2006بحصولها
على  12صــوتــا مقابل  11ملنافستها
جنوب أفريقيا.
ُ
ووج ـ ـ ـهـ ـ ــت ات ـ ـهـ ــامـ ــات م ـ ـبـ ــاشـ ــرة إل ــى
بكنباور بشراء أصوات كما استهدف

ال ـت ـح ـق ـي ــق ث ــاث ــة أش ـ ـخـ ــاص آخ ــري ــن
هـ ــم رئ ـي ـس ــا اإلت ـ ـحـ ــاد األملـ ــانـ ــي ل ـكــرة
ال ـق ــدم ال ـســاب ـقــان ثـيــو تسفانتسيغر
وفولفغانغ نيرسباخ واألم ــن العام
الـســابــق هــورســت رودول ــف شميدت،
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ضـمــن الـلـجـنــة املنظمة
للنهائيات.
وأق ـ ــر ب ـك ـن ـب ــاور ،ال ـف ــائ ــز م ــع منتخب
أملــان ـيــا بـلـقــب م ــون ــدي ــال  1974العـبــا
وبلقب مونديال  1990مدربًا ،في وقت
ســابــق ،بأنه ارتـكــب أخـطــاء لكنه نفى
ارتكاب مخالفات.
وت ـس ـب ـبــت هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة ف ــي صــدمــة
بــالــوســط ال ـك ــروي األمل ــان ــي وأج ـبــرت
ن ـيــرس ـبــاخ ع ـلــى اإلس ـت ـق ــال ــة وعــاق ـبــه

"الفيفا" باإليقاف ملدة عام.
وب ـ ـ ــدأت ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ع ـن ــدم ــا كـشـفــت
ص ـح ـي ـف ــة "ديـ ـ ـ ــر ش ـب ـي ـغ ــل" األمل ــانـ ـي ــة
ف ــي ت ـش ــري ــن األول  2015أن املــان ـيــا
استخدمت صـنــدوقــا أس ــود فــي ملف
ال ـتــرشــح ســاهــم ب ـش ــراء أصـ ــوات ّأدت
إلى ّ
تفوق أملانيا على جنوب أفريقيا.
وتـ ـح ــدث ــت عـ ــن أن ال ـل ـج ـن ــة امل ـن ـظ ـمــة
ملونديال أملانيا  2006أنشأت حسابًا
خاصًا وضعت فيه مبلغ  6,7ماليني
يـ ـ ـ ــورو بـ ـتـ ـم ــوي ــل م ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس ش ــرك ــة
أدي ـ ـ ــداس لـ ـل ــوازم ال ــري ــاض ـي ــة ال ــراح ــل
روبرت لويس-دريفوس من أجل شراء
أصوات في اللجنة التنفيذية لإلتحاد
الدولي "فيفا".

هل يرفع «الفيفا» الحظر
عن المالعب العراقية؟
أفادت وزارة الشباب والرياضة العراقية عن نية
االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إرسال لجنة
لزيارة العراق منتصف الشهر املقبل بهدف تفقد
عدد من املالعب كخطوة ضرورية من أجل رفع
الحظر املفروض عليها.
ونقل بيان للمكتب اإلعالمي في الوزارة عن
رئيس االتحاد العراقي للعبة ،عبد الخالق مسعود،
أن "رئيس االتحاد الدولي جياني إنفانتينو ّ
وجه
بإرسال لجنة تضم ممثلني من اللجان العاملة
في الفيفا لزيارة العراق في  15كانون األول،
تتفقد عددًا من مالعب املدن العراقية للتأكد
من جاهزيتها وإمكانية استقبالها املباريات
ً
مستقبال".
وأضاف مسعود" :ستقوم لجنة الفيفا بزيارة
مالعب العاصمة بغداد والبصرة وكربالء ودهوك
وأربيل".
ويفرض "الفيفا" حظرًا على املالعب العراقية ومنع
إقامة املباريات الرسمية والودية عليها بسبب
الظروف األمنية السائدة.

جوائز االتحاد اآلسيوي اليوم
تشهد العاصمة اإلماراتية أبو ظبي ،اليوم ،الحفل
السنوي لتوزيع الجوائز ألفضل الالعبني واملدربني
والفرق في القارة لعام .2016
وهذه املرة الثانية التي يقام فيها حفل توزيع
الجوائز في أبو ظبي بعد  ،2006علمًا بأن
نيودلهي احتضنت نسخة العام املاضي وفاز
اإلماراتي أحمد خليل بجائزة أفضل العب التي
يتنافس عليها هذا العام مواطنه عمرعبد الرحمن
مع العراقي حمادي أحمد والصيني وو لي.

هاميلتون األفضل بالنسبة
إلى رؤساء الفرق
وقع اختيار رؤساء فرق الفورموال  1على لويس
هاميلتون كأفضل سائق هذا املوسم ،رغم
خسارة البريطاني للقب بطولة العالم ملصلحة
زميله في مرسيدس األملاني نيكو روزبرغ ،وذلك
في استفتاء سنوي ملجلة "أوتو سبورت".
ّ
وحل روزبرغ ثالثًا في تصويت ّ
سري وراء
الهولندي الواعد ماكس فيرشتابن سائق "ريد
ُبل" ،فيما جاء زميل األخير األوسترالي دانيال
ريكياردو رابعًا.

الدوري األميركي للمحترفين

هزائم لكليفالند وسان أنطونيو وكليبرز
ف ــاج ــأ م ـي ـل ــووك ــي ب ــاك ــس كـلـيـفــانــد
ك ــاف ــالـ ـيـ ـي ــرز ح ــام ــل الـ ـلـ ـق ــب وأوقـ ـ ــف
سـلـسـلــة ان ـت ـص ــارات ــه املـتـتــالـيــة عند
 13مـلـحـقــا ب ــه ال ـهــزي ـمــة ال ـثــال ـثــة في
 16مـ ـب ــاراة ب ـف ــوزه عـلـيــه ،101-118
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـش ـم ــال ــي
للمحترفني في كرة السلة.
وي ــدي ــن م ـي ـلــووكــي ب ـه ــذا ال ـف ــوز إلــى
الـيــونــانــي يــانـيــس أنتيتوكونمبو،
الذي عادل أفضل مباراة في مسيرته
بتسجيله  34نقطة مــع  12متابعة
و 5تمريرات حاسمة .في املقابل كان
الثالثي ليبرون جيمس بـ  22نقطة
وكايري إيرفينغ بـ  20نقطة وكيفن
لوف بـ  13نقطة مع  13متابعة أفضل
مسجلني في صفوف كليفالند.
ولم يكن وضع سان أنطونيو سبرز
أفضل بكثير من كليفالند ،إذ توقف
مسلسل انتصاراته املتتالية عند 9
مـبــاريــات بسقوطه على أرض ــه أمــام
أورالندو ماجيك .95-83
ودخـ ـ ــل أورالنـ ـ ـ ـ ــدو إل ـ ــى ال ـل ـق ــاء عـلــى
خلفية ثماني هزائم في  11مباراة،
لكنه بــدا أكثر استرخاء من مضيفه
رغ ــم أن ــه س ـقــط ف ــي زي ــارات ــه الـعـشــر
األخـيــرة إلــى "أي تــي أنــد تــي سنتر"،
وهــذا األمــر ساهم في تحقيقه فوزه
السابع للموسم من أصل  18مباراة
ب ـف ـض ــل ج ـ ـهـ ــود اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي س ـي ــرج
إي ـب ــاك ــا بـتـسـجـيـلــه  18ن ـق ـطــة م ــع 7

أوقف ميلووكي سلسلة انتصارات كليفالند (أ ف ب)

متابعات والفرنسي إيفان فورنييه
بتسجيله  13نقطة مــع  7تـمــريــرات
ح ــاس ـم ــة وامل ــون ـت ـي ـن ـي ـغ ــري ن ـي ـكــوال
فوسيفيتش بتسجيله  12نقطة ممع
 10متابعات.

أمــا من ناحية ســان أنطونيو ،فكان
كــاوهــي لينارد األفـضــل ب ـ  21نقطة،
وأض ـ ـ ــاف الم ـ ــارك ـ ــوس أل ـ ــدري ـ ــدج 16
نقطة مع  6متابعات.
وواص ـ ـ ـ ـ ــل لـ ـ ـ ــوس أن ـ ـج ـ ـلـ ــس ك ـل ـي ـب ــرز

عروضه املخيبة في اآلونــة األخيرة
بتلقيه هزيمته الثالثة على التوالي
والخامسة هذا املوسم ،وذلك على يد
مضيفه بروكلني نتس .127-122
وي ــدي ــن ب ــروك ـل ــن ب ـف ــوزه إلـ ــى شــون
كيلباتريك الذي سجل  31من نقاطه
ال ــ 38بعد الــربــع الـثــالــث وأض ــاف 14
متابعة أيضًا ،أمــا من جهة كليبرز،
فكان كريس بول األفضل بتسجيله
 26ن ـق ـط ــة م ـ ــع  10مـ ـت ــابـ ـع ــات و13
تمريرة حاسمة.
وف ـ ـ ــي بـ ــاقـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ،ف ـ ـ ــاز ن ـيــو
أورلـ ـ ـي ـ ــان ـ ــز ب ـي ـل ـي ـك ــان ــز عـ ـل ــى ل ــوس
أنجلس اليكرز  ،88-105وديترويت
بيستونز على تشارلوت هورنتس
 ،89-112ويــوتــا جــاز على هيوسنت
روكتس .101-120
وه ـ ـنـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
فـ ـي ــادلـ ـفـ ـي ــا س ـف ـن ـت ــي سـ ـيـ ـكـ ـس ــرز -
ساكرامنتو كينغز ،تورونتو رابتورز
 م ـم ـف ـي ــس غـ ــريـ ــزل ـ ـيـ ــس ،ب ــوس ـط ــنسـلـتـيـكــس  -ديـ ـت ــروي ــت بـيـسـتــونــز،
شيكاغو بولز  -لوس أنجلس اليكرز،
مينيسوتا تـمـبــروولـفــز  -نـيــويــورك
نـيـكــس ،أوكــاهــومــا سـيـتــي ثــانــدر -
واشنطن ويــزاردز ،داالس مافريكس
 سان أنطونيو سبرز ،دنفر ناغتس م ـي ــام ــي هـ ـي ــت ،ف ـي ـن ـي ـكــس ص ـن ــز -أت ــان ـت ــا ه ــوك ــس ،ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل
باليزرز  -إنديانا بايسرز.

أخبار رياضية

لقب «بطولة المحافظة»
بالرماية لبول سيقلي

أحرز بول سيقلي لقب "بطولة املحافظة"
بالرماية من مسدس ٦ملم ستاندرد
ّ
التي نظمها االتحاد اللبناني للرماية
والصيد في نادي "ذي ماغنوم كلوب –
رماة ،حيث
كفرذبيان" بمشاركة ستة ّ
حقق سيقلي  .600/519وحل ألفونسو
ً
خليل ثانيًا مسجال  ،600/511وروالن
الحلو ثالثًا بـ.600/485

بطولة الطائرة في  3كانون
الثاني

قررت اللجنة االدارية لالتحاد اللبناني
للكرة الطائرة برنامج بطولة لبنان الندية
الدرجة االولى موسم  2017-2016على
ان تبدأ البطولة يوم الثالثاء  3كانون
الثاني وتنتهي مرحلة الذهاب يوم
االربعاء في  15شباط .على ان يكون
نظام البطولة من مرحلتي ذهاب واياب
وفاينال فور بمشاركة ثالثة العبني
اجانب لكل فريق على ارض امللعب.
وتكليف مدير االتحاد اميل جبور
توزيعه على االندية ،وتكليف رئيس
االتحاد واملحاسب ميشال ابي رميا
التفاوض مع تلفزيون  OTVمن اجل
نقل مباريات البطولة.
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ثقافة وناس

موسيقى العيد
ّ
«بيروت ترنم» للطفل في المغارة

ُ
ّ
العربية الفصحى المعاصرة
موعد غدًا في كنيسة مار الياس القنطاري مع مجموعة «أصيل» للموسيقى

إنها الدورة التاسعة
من المهرجان السنوي
الذي يزداد ّ
مهنية وأناقة
عامًا تلو آخر .األمسيات التي
تنطلق اليوم ،من شأنها
إحراج المهرجانات الصيفية
العريقة في الجانب
ّ
المتعلق بالموسيقى
الكالسيكية .على رأس
إنجازات هذه السنة ،النجاح
في دعوة الكوري
الجنوبي سيونغ -جين شو
الفائز بالمرتبة األولى في
«مسابقة شوبان الدولية
 »2015في العزف
على البيانو

بشير صفير
إنه األول من الشهر األخير في السنة.
إن ــه ي ــوم حـلــم الـيـقـظــة ،بــل كــابــوسـهــا،
ّ
لـ ــدى مـ ـح ــدودي ال ــدخ ــل م ــن مــوظ ـفــي
ّ
الطبقة الفقيرة .في ّ هذا اليوم ،يتخيل
الفقراء كيف ستتبخر معاشاتهم التي
قبضوها لـلـتـ ّـو ،لتأمني الـحــد األدنــى
من الفرح ألوالدهم في العيد .واألوالد
ٌ
ب ـ ــراءة ظ ــامل ــة .ال ي ـعــرفــون أن األل ـعــاب
لها ثمن .يعتقدون أنها معروضة في
املحال ّ
مجانًا ،وال يفهمون ملاذا يمتنع
أهلهم عن جلبها لهم… فيكرهونهم.
م ـشــاعــرهــم ال ـ ّس ـل ـب ـيــة هـ ــذه م ـشــروعــة
ت ـمــامــا ،إن َرك ــن ــا إل ــى مـنـطـقـهــم .فهم
وأنقى
يطوفون فطريًا في أوهام آخر
ٌ
مراحل الشيوعية ،بينما الواقع غارق
في أوسخ مراحل الرأسمالية .كل هذا
قبل إدراكهم معنى املـ ّ
ـادةّ .أمــا بعدها
ّ
فـتـتـعــقــد امل ـســألــة أك ـث ــر ،وق ــد عالجها
زيــاد الرحباني فــي «بالنسبة لبكرا،
ش ــو؟» مــن خ ــال ثــاثـيــة زكــريــا/ثـ ّ
ـريــا
َ
وولد ْيهما والقائمقام.
ف ــي الـ ـي ــوم األول م ــن ال ـش ـهــر األخ ـيــر
ف ــي ال ـس ـن ــة ّ،يـنـطـلــق أي ـض ــا م ـهــرجــان
«بيروت ترنم» .إنه الهدية املوسيقية
الجميلة واملجانية .يمكن للفقراء أن
فتأثيرها
يهدوا أوالدهم بعضًا منها،
ّ
اإليـجــابــي الـبــاطـنــي عليهم لــن يتأثر
إط ــاق ــا بـتـحــالــف ال ــدي ــن ورأس امل ــال

ال ــذي يـقــوم عليه هــذا املـهــرجــان (رغــم
ّ
نـ ــوايـ ــا امل ـن ــظ ـم ــن الـ ـط ـ ّـيـ ـب ــة) .مـ ــع أن ــه
أس ـ ــوأ ت ـحــالــف ض ــد ال ـف ـق ــراء بحسب
ك ــارل مــاركــس ،إذ يجمع بــن :املـخـ ّ ْـدر
وال ـنـ ّـصــاب .األول يـضـ ّـمــد جــرح الفقر
ع ـلــى ط ــري ــق ال ـج ـن ــة ،وال ـث ــان ــي يمعن
فـ ـ ــي خـ ـ ـ ـ ـ ْـرز خـ ـنـ ـج ــر االسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال فــي
ً
َّ
املخدر .إنه فعال (أي التحالف
الجرح
الـتــاريـخــي) اخ ـتــراع بـشــري غــايــة في
ّ
الشريرة .لكن املستوى
العبقرية ،تلك
الـ ـع ــال ــي وامل ـ ـم ـ ـتـ ــاز لـ ـه ــذا املـ ـه ــرج ــان،
يجبرنا على وضــع املاركسيةّ جانبًا
وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ال ـجــانــب ال ـفــنــي منه
ودعـ ــوة ال ـنــاس جميعًا ل ــإف ــادة منه.
ف ــالـ ـث ــورة الـ ـت ــي س ـت ـج ـعــل ال ــدي ــن لـلــه
ً
واألرض لـلـجـمـيــع ،ت ـح ـتــاج أوال إلــى
وعــي وحـ ّـس مرهف وأخ ــاق ،وتأمني
هذه العناصر يبدأ بحضور أمسيات
ّ
ّ
التطور الذي ّ
سجله
النوع .إن
من هذا
ّ
«ب ـيــروت تــرنــم» ه ــذه الـسـنــة ،يجعلك
تتجاهل مشهدًا تجهل متى ستنساه.
م ـش ـه ـ ٌـد ب ـط ـل ــه ذاك امل ـس ـت ـث ـم ــر الـ ــذي
حضر املؤتمر الصحافي للمهرجان،
ً
داع ـمــا وم ـم ـ ّـوال املــوسـيـقــى فــي ذكــرى
ّ
والدة َمن ّ
خص التجار فقط بالعنف
ّ
الـجـســدي .أسـمــاء الفنانني املــدعــويــن
إلى إحياء األمسيات املرتقبة ،تجبرك
َّ
ُ
تجاوز حادثة ّ
حبة توت العل ْيق
على
ال ـبـ ّ
سقطت مــن يــد «الـبـطــل»
ـي
ـ
ت
ـ
ل
ا
ي
ـر
َ َ
األنيق الــذي منعه كبرياؤه حتى من

نادل ينتظر أوامره في هكذا
استدعاء
ٍ
م ــوا ّق ــف ،ف ـمــأت بـقــايــا ال ـتــوت امل ـكــان.
تتمنى في لحظة كهذه أن يكون هناك
جنة… ونار طبعًا.
إن ـهــا ال ـ ــدورة الـتــاسـعــة مــن املـهــرجــان
ّ
مهنية
البيروتي السنوي الذي يزداد
وأن ـ ــاق ـ ــة سـ ـن ــة عـ ــن سـ ـن ـ ّـة .ال ـب ــرن ــام ــج
ع ـ ّظ ـي ــم ،واآلتـ ـ ـ ــي ،ك ـم ــا ب ــش ــرن ــا امل ــدي ــر
الفني للمهرجان األب توفيق معتوق،
دورة
أع ـظــم .وع ــد األخ ـيــر ب ــأن ت ـكــون
ً
اليوبيل العاشر استثنائية ،مقارنة

مشاركة عازف الكمان نداء أبر مراد،
والقائد التونسي فيصل القروي،
ْ
والمرنمتين غادة شبير وعبير نعمة
ً
بــالــدورة الحالية االستثنائية أصــا.
األمسيات التي بانتظارنا من شأنها،
ب ـ ــدون م ـبــال ـغــة ،إحـ ـ ــراج امل ـهــرجــانــات
ّ
العريقة الصيفية في الجانب املتعلق
بــاملــوسـيـقــى الـكــاسـيـكـيــة .عـلــى رأس
إنجازات املهرجان هذه السنة ،النجاح
فــي دع ــوة الـفــائــز باملرتبة األول ــى في
الــدورة األخيرة من «مسابقة شوبان
ال ــدول ـي ــة —  »2015ف ــي ال ـع ــزف على
ال ـب ـي ــان ــو (ت ـح ـص ــل كـ ــل  5س ـ ـنـ ــوات)،
ـن شو
ال ـكــوري ا ّلـجـنــوبــي سـيــونــغ-جـ ّ
( .)1994إن ـه ــا م ـف ــاج ــأة ال نـتــوقـعـهــا

ً ّ
ع ـ ـ ــادة إال م ــن «مـ ـه ــرج ــان ال ـب ـس ـتــان»
الــذي يبقى املـثــال األعـلــى لـهــذا النوع
م ــن امل ـهــرجــانــات ف ــي ل ـب ـنــان وال ـشــرق
األوسط.
ال ـس ـ ّـي ــد س ـي ــون ــغ س ـي ـع ــزف م ـق ـ ّـدم ــات
شوبان الـ 24التي صدرت في تسجيل
حــي عند الناشر األملــانــي «دويتشيه
غ ــرام ــوف ــون» م ـط ـلــع ال ـس ـن ــة ،وتـلـتـهــا
منذ أسـبــوع فقط أسطوانته الثانية
الـتــي حــوت كــونـشــرتــو الـبـيــانــو ّ األول
وال ـ ـبـ ــاالدات األربـ ـع ــة (ك ــم نـتـمــنــى لو
يـ ـع ــزف إحـ ــداهـ ــا م ــن خـ ـ ــارج بــرنــامــج
أمـسـيـتــه الـبـيــروتـيــة) لـشــوبــان أيـضــا.
باإلضافة إلى شوبان ،على البرنامج
س ـ ــون ـ ــات ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــوب ـ ــرت وال ـ ـسـ ــونـ ــاتـ ــة
الــوحـيــدة ألحــد أعـمــدة مــدرســة فيينا
ٌ
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،آل ـ ــن بـ ـي ــرغ (ع ـ ـمـ ًــل يـكـشــف
مهارات من نوع آخر ،مقارنة بالجانب
الرومنطيقي من البرنامج).
ُ
ال ـس ـن ــة امل ــاضـ ـي ــة ،اف ــتـ ـت ــح امل ـه ــرج ــان
ب ـ ـ «ق ـ ـ ـ ّـداس امل ـج ــد» لـبــوتـشـيـنــي ،آخــر
كـبــار رج ــال األوب ــرا فــي إيـطــالـيــا .هذا
ٌ
تكرار لتجربة السنة املاضية
املساء،
م ــع قـ ـ ـ ّـداس م ـج ــد «إيـ ـط ــال ــي» أي ـض ــا،
لـ ـك ــن لـ ــرائـ ــد األوبـ ـ ـ ـ ــرا اإليـ ـط ــالـ ـي ــة فــي
ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر ،املــؤلــف الشهير
ّ
روسـيـنــي .يـتـعــاون فــي هــذه األمسية
إيطاليون (الغناء املنفرد) ولبنانيون
(الغناء املنفرد ،الجوقات وقيادتها،
األورك ـس ـتــرا وقـيــادتـهــا) بـقـيــادة األب
توفيق معتوق .تستمر املواعيد حتى
 23الجاري ،وفيها الكالسيكي اآلالتي
الـغــربــي وال ـشــرقــي ،الـغـنــاء األوبــرالــي
واإلن ـش ــاد الــديـنــي الـشــرقــي والـغــربــي
(ترانيم ميالدية بمعظمها) .وتشارك
في إحياء األمسيات مجموعة كبيرة
م ــن ال ـف ـنــانــن األج ــان ــب والـلـبـنــانـيــن
والعرب ،أبرزهم «رباعي موديلياني»
(ض ـي ــف «ب ـع ـل ـبــك» ال ـس ـنــة امل ــاض ـي ــة)،
و«رب ــاع ــي ك ــودال ــي» ،وعـ ــازف الـكـمــان
نـ ـ ــداء أبـ ــر م ـ ـ ــراد ،والـ ـق ــا ْئ ــد ال ـتــون ـســي
ف ـي ـصــل الـ ـ ـق ـ ــروي ،وامل ــرنـ ـمـ ـت ــان غ ــادة
شبير وعبير نعمة ،والثنائي الروسي
— ال ـ ــذي ي ـع ــود إلـ ــى امل ـه ــرج ــان هــذه
السنة أيـضــا — بــوريــس أنــدريــانــوف
ّ
(تـ ـشـ ـي ــل ــو /ض ـي ــف «الـ ـبـ ـسـ ـت ــان» ع ــام
 )2013وألـكـسـنــدر غـيـنــديــن (بـيــانــو/
أيـضــا ضيف «الـبـسـتــان» عــام ،)2012
وث ــاث ــي «أف ــانـ ـسـ ـي ــان» (الـ ـ ـ ــذي يـضــم
ع ـ ــازف ب ـيــانــو م ــرم ــوق ــا ه ــو جــول ـيــان
ليبير) ،وجــوقــات عــدة تابعة ملعاهد
وجامعات محلية.
ّ
* «بيروت ترنم» بدءًا من الثامنة من مساء
ال ـيــوم حـتــى  23كــانــون األول (ديـسـمـبــر)
ـ ـ ـ ك ـن ــائ ــس وك ــات ــدرائـ ـي ــات وس ـ ــط ب ـي ــروت
ومحيطه ـ ـ الدعوة ّ
عامة

من البرنامج

«قداس» ّ
روسيني
 12/1ـ س20:00 :
(كاتدرائية مار جرجس للموارنة /وسط بيروت)

سيونغ -جين شو
 12/6ـ س20:00 :
(كنيسة القديس يوسف /مونو)

«ق ـ ّـداس املـجــد» هــو مــن أول األعـمــال
الدينية القليلة ّ
لروسيني (— 1792
 .)1868وضـعــه عــام  1820ليصبح
أح ــد أشـهــر مــؤلـفــاتــه فــي ه ــذه الفئة.
تركيبة العمل التقليدية تتألف من
مطلع ّ
القداس في الطقس الكاثوليكي
(الـ «كيريي» والـ «غلوريا» أي املجد).
ن ـس ـخ ــة روسـ ـيـ ـن ــي م ــدت ـه ــا ح ــوال ــى
الـســاعــة ،ويتخللها مقاطع غاية في
الجمال.

ّ
األمـسـيــة األب ــرز فــي «ب ـيــروت تــرنــم»
يـ ـق ـ ّـدمـ ـه ــا عـ ـ ـ ــازف الـ ـبـ ـي ــان ــو الـ ـش ــاب
سيونغ-جني شــو ،الــذي يــزور لبنان
بعد سنة تمامًا من نيله املرتبة األولى
في «مسابقة شــوبــان» .إنها سابقة
ف ــي ل ـب ـنــان ،وأق ـ ــرب ح ــدث إل ـي ـهــا في
هــذا الـسـيــاق كــان أمسية يــونــدي لي
( )1982في «مهرجان البستان —
 ،»2010بعد عشر سنوات من فوزه
باملسابقة املذكورة.

«رباعي كودالي»
 12/10ـ س20:00 :
(كنيسة مار مارون /الجميزة)

غادة شبير /عبير نعمة
 18و 12/19ـ ـ س20:00 :
(كنيسة مار الياس /القنطاري)

رامي خليفة
 12/22ـ ـ س( 20:00 :كنيسة مــار لويس
لآلباء الكبوشيين /وسط بيروت)

الختام مع األوبرا
 12/23ـ س20:00 :
(كنيسة مار مارون /الجميزة)

إذا ك ــان س ـيــونــغ-جــن ش ــو ،ع ــازف
البيانو الشاب ،من أبــرز نجوم جيل
املــوس ـي ـقــى الـكــاسـيـكـيــة ال ـجــديــد فـ
«رب ــاع ــي ك ــودال ــي» ه ــو م ــن أعــرقـهــا
ّ
في فئتها .فـ «بيروت ترنم» يستمد
ق ـ ّـوت ــه ،ه ــذه ال ـس ـنــة ،م ــن وجـ ــود هــذه
امل ـج ـمــوعــة ف ــي دورتـ ـ ــه .إنـ ــه ربــاعــي
غـ ـ ـن ـ ـ ّـي عـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــريـ ــف وسـ ـ ـي ـ ــؤدي
ً
أع ـم ــاال لــرخـمــانـيـنــوف (!) ،كــودالــي
(املؤلف الــذي يحمل الرباعي اسمه)
ودفورجاك.

ملـحـ ّـبــي ال ـتــران ـيــم امل ـيــاديــة الـشــرقـيــة
ّ
أمـ ـسـ ـيـ ـت ــان ت ـح ـي ـي ـه ـم ــا امل ــرنـ ـمـ ـت ــان
املحترمتان غادة شبير وعبير نعمة.
ّ
للفنانتني قواسم مشتركة في مجال
الغناء واملوسيقى عمومًا ،باإلضافة
إلى الترنيم الديني طبعًا ،أي لناحية
الغناء التقليدي والطربي كما البحث
في التراث املوسيقي والغنائي.

يـ ـش ــارك هـ ــذه ال ـس ـنــة ف ــي م ـهــرجــان
ّ
«ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت تـ ـ ــرنـ ـ ــم» عـ ـ ـ ــازف ال ـب ـي ــان ــو
الـلـبـنــانــي رام ًــي خليفة ( ،)1981إذ
Jazzy
يحيي أمـسـيــة تحمل عـنــوان
ً
 ،Concertأو أمسية جــازيــة (نسبة
إلى الجاز) .خليفة ّ
املتعدد االتجاهات
مقابلة قديمة إنه
في عزفه ،قــال في ّ
م ـ ّـر عـلــى ال ـجــاز وت ـخــطــاه إل ــى عــوالــم
موسيقية حــديـثــة .فلنكتشف مــاذا
ّ
سيقدم في أمسيته املرتقبة.

قبل أن يـســدل الـسـتــار على دورتــه
ّ
ال ـتــاس ـعــة ،يـخـتـتــم «بـ ـي ــروت ت ــرن ــم»
فـ ـع ــال ـ ّـي ــات ــه امل ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة ب ــأم ـس ـي ــة
مـخـ ّـصـصــة للمقتطفات األوبــرال ـيــة
ت ـح ـي ـي ـه ــا ال ـ ـسـ ــوبـ ــرانـ ــو اإليـ ـط ــالـ ـي ــة
املـ ــرمـ ــوقـ ــة ك ـ ــارم ـ ــن جـ ـي ــان ــات ــازي ــو
(شــاركــت فــي «مـهــرجــان البستان»
الـسـنــة امل ــاض ـي ــة) .بــالـتــأكـيــد حـ ّـصــة
األس ــد ستكون لــأعـمــال اإليطالية،
أما املرافقة فلن تكون لألوركسترا،
بل للبيانو فقط.
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دعاء العدل
ـــ مصر

ما وراء الصورة

ّ
ّ
إعالن «أبعاد» ضد المادة « :522كلو إال الفستان األبيض!»
أحمد محسن
فــي روايـ ــة «ح ــي األم ـي ــرك ــان» للكاتب
اللبناني جـ ّـبــور الــدويـهــي ،ثمة رجل
ينهض فــي الـصـبــاح الـبــاكــر ويجلس
خلف التلفزيون ،ويشاهد املصارعة
الـحـ ّـرة للنساء يوميًا .قبل الـغــرق في
أي تحليالت بنيوية للرواية املسبوكة
ب ـحــرفــة ،ال ـتــي تـ ــدور مـعـظــم أحــداثـهــا
في شمال لبنان ،يمكن التوقف مليًا
عـنــد ال ـ ــدالالت الـبــالـغــة ال ـتــي تثيرها
لقطة الكاتب اللبناني .عالقة الرجل
ّ
بالنساء اللواتي يظن أنهن يتقاتلن
ألج ـلــه ،وملتعته الـشـخـصـيــة ،بصفته
سـ ـي ــد الـ ـعـ ـن ــف وصـ ــاح ـ ـبـ ــه .ص ــاح ـب ــه
كائن
الــذي يستغربه حني يصدر عن
ٍ
ي ـف ـت ــرض أن ـ ــه أضـ ـع ــف مـ ـن ــه ،آخ ــذي ــن
ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار اإلحـ ـ ـ ــاالت الـفـيـتـيـشـيــة
الـتــي يمكن استنتاجها مــن تصرف
أح ــد أب ـط ــال «ح ــي األم ـي ــرك ــان» ،وهــي
إح ــاالت ال تخلو مــن العنف بــدورهــا.
أمـ ـ ــا مـ ـش ــاه ــدة بـ ــرومـ ــوشـ ــن جـمـعـيــة
«أبـ ـع ــاد» امل ــوج ــه ض ـ ّـد املـ ــادة  522من
قانون العقوبات اللبناني التي ّ
تشرع
االغتصاب ،فال دالالت فيه إال ُلتسويغ
هيمن،
العنف ،واستجداء العطف من امل ِ
بـتـثـبـيــت امل ـ ــرأة ف ــي م ـصــاف الـضـعــف
الذي يضعها فيه النظام األبوي .قبل
التوضيح أن املادة
كل شيء،
يتوجب ّ
الكارثية ّ
تنص على أنه «إذا عقد زواج
صحيح بــن مــرتـكــب إح ــدى الـجــرائــم
الـ ــواردة فــي ه ــذا الـفـصــل (االغـتـصــاب
ّ
 اغتصاب القاصر ّ -فــض بــكــارة معالوعد بالزواج  -الحض على الفجور
ّ
ّ
التعدي الجنسي
التحرش بطفلة -
ع ـ ـلـ ــى ش ـ ـخـ ــص ذي ُن ـ ـقـ ــص جـ ـس ــدي
أو ن ـف ـس ــي )...وب ــن امل ـع ـت ـ َـدى عـلـيـهــا،
أوقـ ـف ــت امل ــاح ـق ــة وإن كـ ــان ق ــد صــدر
ّ
الحكم بالقضية ،علق تنفيذ العقاب
الــذي فرض عليه» .ما يعني أن املادة
الكريهة ال ّ
تشرع االغتصاب وحسب،
ب ــل ت ـش ـ ّـرع الـهـيـمـنــة ال ــذك ــوري ــة بكافة
أبـ ـع ــاده ــا .ف ـل ـن ـعــد إلـ ــى ال ـب ــروم ــوش ــن
الرهيب لجمعية «أبعاد» ،الذي ُيظهر
امــرأة ّ
تكبل باألبيض على فستانها،
ال ــذي يــرمــز إلــى ال ــزواج ،وتـكــال إليها

الـضــربــات بـقـســوة .الـخـطــأ األول ،هو
تـبــرئــة ال ـ ــزواج ،واع ـت ـبــاره ذري ـع ــة ،أي
التعامل معه كــأمــر واق ــع ،ال يجب أن
يستخدم مــن أجــل العنف .بالعامية،
من قال إن الزواج يكون بني طرفني غير
متساويني :رجل قوي وامرأة ضعيفة،
كما يوهمنا إعالم «أبعاد»؟ علينا أن
ّ
نفترض أيضًا ،أن البروموشن موجه
للضحية ،والضحية املحتملة ـ وهي
مـحـتـمـلــة ف ــي أي ل ـح ـظــة ب ـم ـع ــزل عــن
سطحية البروموشن ـ التي يتوجب
ع ـل ـي ـهــا الـ ــرفـ ــض .رف ـ ــض االغ ـت ـص ــاب
والـتـحـ ّـرش واالع ـتــداء ،قبل أن ترفض
املـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـدس ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـفـ ـت ــرض الـ ـق ــان ــون
والسائد أنــه بصيغته الحالية يقود
إلــى االغـتـصــاب كمنتج مــن منتجات
ال ـع ـن ــف .ح ـســب ال ـف ـي ــدي ــو ،عـلـيـهــا أن
ت ــرف ــض ،ول ـكــن م ــن م ــوق ـ ٍـع ت ــاب ــع .وإذا
ّ
سلمنا أن الفيديو الدعائي للجمعية
مباشر ويخلو من أي حيلة سيميائية،
وهــذا ما يمكننا التسليم به من دون
صرف أي جهد يذكر ،يمكننا توقع ّ
رد
فعل بالصيغة نفسها .رد فعل يكون
مباشرًا وصداميًا .فالرجال أيضًا ،هم
سجناء أنفسهم ،وسجناء ذكوريتهم،
ال ـتــي تـهـيـمــن عـلـيـهــم ،وتـهـيـمــن على
املجتمع .الرجال أيضًا ،الذين يغيبون
عن الفيديو ،هم ضحايا ـ ولكن بتكتم
ـ للتمثيل (ال ــذك ــوري) املـهـيـمــن ،الــذي
يـقــوم عـلــى تطبيع اجـتـمــاعــي طــويــل.
وبالنسبة إلى الذي أعد الفيديو ،كان
ب ـي ــار ب ــوردي ــو ي ـه ــذي ع ـنــدمــا تـحــدث
عــن «هـيـمـنــة ذك ــوري ــة» ،ول ـيــس هناك
أي حاجة للداللة إلى املجتمع أو إلى
ّ
املقدس .بالنسبة إلى منتج الفيديو،
ُ
ّ
وم ـ ـن ـ ـتـ ــج الـ ـعـ ـن ــف واملـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرض ه ـ ــذا،
االك ـت ـفــاء بــالـعـنــف يـكـفــي ،الـعـنــف بما
هــو مــركــب آدم ــي نـهــائــي .إح ــدى أبــرز
ك ــوارث الـفـيــديــو أن ــه ينظر مــن زاوي ــة
واحــدة ،من زاوية رجولية إلى مسألة
نسوية .ولــوال الـشـعــارات الـتــي تدعو
إلـ ــى إلـ ـغ ــاء املـ ـ ــادة  ،522ل ـك ــان معظم
امل ـشــاهــديــن اف ـت ــرض أن ه ــذا اإلع ــان
الـتــرويـجــي وظيفته إب ــداء القليل من
العاطفة مع ًالضحية التي يصورها
العمل ضعيفة وهشة ومحطمة تنهال

عليها الـضــربــات ،ومسح الــدمــوع في
نهاية املشاهد ،ومتابعة الحياة على
نـحـ ٍـو طـبـيـعــي ،بـعــد إب ــداء الـقـلـيــل من
الـتـعــاطــف .وهـنــا امل ــأزق الـكـبـيــر ،هــذه
جـمـعـيــة ن ـســويــة ،فـلـنـتـفــق ع ـلــى أنـهــا
ّ
تسمي نفسها كذلك .جمعية نسوية
تستجدي التعاطف من املجتمع ومن
ال ـقــانــون واألخ ـطــر مــن ذل ــك مــن نظام
الهيمنة نفسه .هكذا ،ببساطة ،نجد
أنفسنا أمام خدمات مجانية وسخية
للهيمنة الذكورية بمعناها البنيوي،
مقياس أبسط في معناها
وحتى على
ٍ
العادي واملجرد.
يـجــب فـهــم مـســألــة أســاس ـيــة .الـنـســاء
ال ـ ـلـ ــواتـ ــي ي ـخ ـض ـع ــن ل ـع ـم ــل ت ـن ـش ـئــة
اج ـت ـم ــاع ـي ــة ي ــرم ــي إل ـ ــى تـصـغـيــرهــن
وإن ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــارهـ ـ ـ ــن ،وتـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــا مـ ـ ـ ــا ي ـج ـع ــل
االغتصاب حدثًا مسوغًا تحت ذريعة
املـ ـق ـ ّـدس ،أو ت ـحــت ذري ـع ــة الـهـيـمـنــة ـ
وه ـنــا مـكـمــن ال ـخ ـط ــورة ف ــي الـفـيــديــو
ّ
ّ
يصب زيتًا على النار ـ يتمترسن
الذي
ّ
خـ ـل ــف مـ ــا ي ـس ــم ـي ــه ع ــال ــم االجـ ـتـ ـم ــاع
الـفــرنـســي ،بـيــار ب ــوردي ــو« ،الـفـضــائــل
ال ـس ـل ـب ـيــة» ف ــي ال ـت ـفــانــي وال ـخ ـضــوع
والصمت .وهــذا ما لم تفهمه جمعية
«أبـعــاد» ،ومن خلفها مؤسسة فكرية
عـ ـمـ ـيـ ـق ــة ،تـ ــرفـ ــد م ـع ـظ ــم ال ـج ـم ـع ـي ــات
الـنـســويــة الـنــاشـطــة حــالـيــا فــي لبنان
بالكسل الـفـكــري النيوليبرالي الــذي
يـ ـم ـ ّـي ــع الـ ـحـ ـق ــوق وي ـم ـج ـه ــا ل ـت ـخــرج
عـلــى شــاكـلــة ه ــذا ال ـبــرومــوشــن .إنـهــا
مــؤس ـســة تــرت ـكــز إلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوردات ال
وزن لــأنـتــروبــولــوجـيــا في
تـقـيــم أي ٍ
أقـ ــل ت ـق ــدي ــر .ص ـح ـيــح أن ـن ــا ت ـجــاوزنــا
الـحــداثــة ،وأن االحـتـكــاك الثقافي هو
نـمــط مــن أن ـمــاط الـتـغـ ّـيــر االجـتـمــاعــي،
بحيث ال يختلف عـنــه فــي الطبيعة،
إنما فــي الــدرجــة ،لكن ال يمكن النظر
إلـ ــى امل ـ ـ ــرأة م ــن م ـن ـظ ــار ن ـظ ــرة الـعـقــل
ال ـغــربــي االس ـت ـش ــراق ــي .وف ــي ال ــواق ــع،
مهما كــانــت الـنـظــرة إلــى االستعمار،
س ـ ـ ـ ــواء ك ـ ـ ــان تـ ـغـ ـيـ ـرًا اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا ،أم
تحديثًا كما تتعامل معه الجمعيات
الـنـيــولـيـبــرالـيــة ،ف ــإن ذل ــك ال يـلـغــي أن
األولـ ــويـ ــة ي ـجــب أن تـبـقــى لـلـتـحــديــث
ال ــذات ــي ال ـنــابــع م ــن املـجـتـمـعــات الـتــي

كــانــت ضـحـيــة االس ـت ـع ـمــار م ـبــاشــرة،
ومـ ـ ــا زال ـ ـ ــت ض ـح ـي ـت ــه حـ ــن ت ـت ـثــاقــف
ب ـج ـم ـع ـي ــات ال ت ـس ـت ـنــد إل ـ ــى ال ـب ـحــث
العلمي واألنتروبولوجي.
ه ـ ـكـ ــذا ،ن ـج ــد أن ـف ـس ـن ــا أم ـ ـ ــام عــام ـلــن
أساسيني يجعالن الفيديو الترويجي
لـ ـ «أبـ ـع ــاد» حــدثــا كــارث ـيــا .األول ،هو
مسايرة املؤسسة الدينية التي تقف
خلف التشريع وال ــزواج في األســاس،
بــالـقـبــول بـمـسـلـمــاتـهــا ،وال ـثــانــي ،هو
اس ـت ـي ــراد امل ـن ـهــج ال ـغــربــي ف ــي تقييم
الـ ـحـ ـق ــوق وم ـع ــادل ـت ـه ــا ع ـل ــى أسـ ــاس
غـ ــربـ ــي ،ق ـب ــل قـ ـ ـ ــراءة امل ـ ـكـ ـ ّـون الــدي ـنــي
وت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــره فـ ـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ـشـ ــرقـ ــي.
وت ـشــابــك هــذيــن ال ـعــام ـلــن ،ي ـق ـ ّـدم لنا
ً
ع ـم ــا مــائ ـعــا م ـثــل هـ ــذا ال ـبــرومــوشــن
الذي يختصر نظام الهيمنة الذكورية
بالعنف ،ويختصر امل ــرأة بالضعف.
ولـلـمـنــاسـبــة ،حـســب عــالــم االجـتـمــاع
الفرنسي ،رينيه جيرار ،الضحية التي

مسايرة المؤسسة
الدينية واستيراد المنهج الغربي
في تقييم الحقوق
تلقى عليها كــل تناقضاتّ املجتمع،
تبدو ـ في نهاية املطاف ـ أنها ليست
في تمام اإلنسانية .وكي ال يكون النقد
هالميًا ،ل ـ «أبـعــاد» وغيرها ،يتوجب
التوضيح أن املشكلة ليست في مادة
قانونية سيئة ،إنما في شق أساسي،
في مبحثنا هــذا ،وهــو عالقة ّ
املقدس
ّ
الــذي يغلف التشريع ويغلف الــزواج.
واملـ ـ ـق ـ ـ ّـدس ال ي ـق ـبــل ال ـت ـج ــزئ ــة ،وه ــذا
وارد في إشــارات كالسيكيات البحث
الـ ـس ــوسـ ـي ــول ــوج ــي ،م ـ ــن دوركـ ـه ــاي ــم
إلـ ــى ج ـيــوف ـنــز وروب ــرتـ ـس ــون سميث
وك ــون ــراد ث ـيــودور ب ــروس ،مــا يوجب
البحث هنا ،جديًا ،في أنماط جديدة
من الخطاب النسوي ،ال تنتهي على
هــذا النحو التسويغي املريع للعنف
الذكوري.
ف ــي دراسـ ـت ــه ع ــن اإلنـ ـس ــان واملـ ـق ـ ّـدس،

وأثـ ـ ـن ـ ــاء ب ـح ـث ــه فـ ــي م ـس ــأل ــة ال ـج ـنــس
ٍّ
ّ
واملقدس ،يبحث روجيه كايوا بتأن في
طقوس التطهير الجنسية لدى إحدى
القبائل (الـتــونـغــا) .وبـهــدف اإلضــاءة
على ميزات ّ
املقدس األساسية بطريقةٍ
وصـفـيــة وواق ـع ـيــة خــالـصــة ،وتحليل
م ـجـمــوعــة م ـح ــددة م ــن ال ـط ـقــوس في
تلك الـحـضــارة ،يـحــاول إظـهــار فــرادة
املـفــاهـيــم ال ـتــي تـفـتــرضـهــا الـطـقــوس،
ب ـح ـيــث ي ـم ـكــن ال ـت ـح ـق ــق مـ ــن فـعــالـيــة
امل ـ ـقـ ـ ّـدس ،وال ـت ـب ــاس ــات ــه ،ك ـمــا يتضح
ّ
أن ــه ف ــت ــاك وم ـع ــرض لـ ـل ــزوال .الــرحـلــة
شــاقــة ول ـكــن امل ـق ـ ّـدس قــابــل للتفكيك،
فـلـمــاذا تــوضــع فــوق امل ــرأة قـيــود فوق
قـيــودهــا ،مل ــاذا يبقى امل ـقـ ّـدس مقدسًا،
وتقبل امل ــرأة بالثوب األبـيــض ،وملــاذا
عـلـيـهــا أن تـقـبــل ال ـع ـنــف ،وتـسـتـجــدي
رف ـ ـ ـضـ ـ ــه ،ع ـ ـنـ ــدمـ ــا يـ ـ ـك ـ ــون بـ ــاإلم ـ ـكـ ــان
التخلص من ّ
املقدس الــذي هو مطية
الـعـنــف .فالعنف بـحـ ِـد ذات ــه قــد يكون
نهائيًا أيضًا .وقد يكون عالم األحياء
البريطاني تــومــاس هيوكسلي على
ح ــق ح ــن قـ ــال إن ح ـق ـي ـقــة ال ـع ــاق ــات
اإلنسانية واملجتمع هــي التي تظهر
ف ــي ح ـ ــاالت ال ـع ـن ــف الـ ـش ــدي ــد ،ول ـك ــن،
ألنها ال تطاق ،فإن الضرورة تقتضي
بالتخلص منها ،مما يؤكد أن بعض
وظائف العنف التأسيسي الجوهرية
ه ــو ط ــرد الـحـقـيـقــة ووض ـع ـهــا خ ــارج
املجتمع .الحقيقة ،في حالة املادة 522
ّ
املحرضة على العنف ،هي أن الخروج
من القانون العنيف ال يكون من الباب
الخلفي ،أي بإلغاء امل ــادة ،بــل بنسف
الهيمنة من أساسها.
أول مــا قــد يشعر بــه مشاهد الفيديو
أنــه تعرض ملوجة عنف هزلية .وهذا
عـلــى سـبـيــل الـنـكـتــة .ول ـكــن املــوضــوع
ال يحتمل النكتة ،هـنــاك ضحايا من
ال ـن ـســاء ،ال ـلــواتــي ال يمكنهن الـقـبــول
بهذا املوقع الذي يضعهن فيه النظام
األبــوي ،وينسخه بروموشن «أبعاد»
ن ـس ـخ ــا ب ــال ــغ ال ـ ــدق ـ ــة .م ــوق ــع ال ـك ــائ ــن
األضعف ،الذي يجب أن يبقى ضعيفًا،
ال بــل حسب «أب ـعــاد» ،يجب إضعافه
كـ ــرمـ ــى لـ ـعـ ـي ــون ق ـ ــداس ـ ــة «الـ ـفـ ـسـ ـت ــان
األبيض»!
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صورة
وخبر

ّ
المصـور
آتيـا مـن باريـس ،وفـي خطـوة فريـدة مـن نوعهـا ،حـط  !Sorprendemeأخيـرًا فـي مدريـد .المعـرض االسـتعادي الخـاص بأعمـال
األميركـي الشـهير المولـود فـي التفيا فيليب هالسـمان ( 1906ــ  ،)1979سـيبقى فـي  CaixaForumفي العاصمة اإلسـبانية حتى  26آذار
(مـارس)  .2017يضـم المعـرض أكثـر مـن  300بورتريـه التقطهـا الفنـان الراحـل ألسـماء معروفـة ّ
عـدة ،مـن بينها الفنان اإلسـباني سـالفادور
دالـي( .جيـرار جوليان ـــ أ ف ب)

ّ
زينة دكاش حملت عمالها وسجناءها
إلى «متروبوليس أمبير صوفيل»

رامي خليل زين:
بلد «الجنون الجماعي»
بعد إطالق أحدث رواياته
Tribulations d'un Bâtard
( à Beyrouthمجموعة
 ،)Amaranteيحل الكاتب
اللبناني رامي خليل زين
( 1965ـ الصورة) اليوم ضيفًا
على املكتبة العامة لبلدية
بيروت (مونو ـ األشرفية)،
ضمن لقاء أدبي يديره أنطوان
بوالد ،عضو اللجنة اإلدارية
في جمعية «السبيل» املنظمة
للحدث .ينتمي اإلصدار
األخير إلى األدب البيكاريسكي
والقصة الفلسفية ،ويتناول
«الجنون الجماعي» عبر حكاية
إياد مندور الذي يعيش ظروفًا
عبثية في لبنان الذي يسيطر
عليه «الشياطني الطائفيون».
لقاء مع رامي خليل زين :اليوم ـ
 19:00ـ املكتبة العامة لبلدية بيروت
(قرب «مسرح مونو» ـ األشرفية).
لالستعالم01/203026 :

بعدما شاهدهما الجمهور على
مسارح مختلفة ،ها هما مسرحيتا
«جوهر في مهب الريح» و«شبيك
لبيك» اللتان تحمالن توقيع املمثلة
واملخرجة اللبنانية ومديرة مركز
«كثارسيس للعالج بالدراما»،
ّ
تستعدان للعرض
زينة دكاش،
على الشاشة الكبيرة في سينما
«متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية ـ بيروت) خالل ّأيام.
ُ
األولى ستعرض في  9و 10و11
كانون ّ
األول (ديسمبر) الحالي،
أما الثانية ففي  10و 11من الشهر
نفسه.
ضمن مشروع «قصة منسيني
خلف القضبان» الرامي إلى
تحسني الوضع النفسي والقانوني
للسجناء ،أبصرت «جوهر في مهب
ّ
ويؤديها
الريح» النور قبل أشهر،
 40سجينًا في رومية ،وتتخللها
مقاطع فيديو لسجناء «املبنى
من «جوهر في مهب الريح»

األزرق» الذي يضم مرضى نفسيني.
العرض الضوء على هؤالء،
يسلط
ّ
وخصوصًا أنهم ضحايا قوانني
مجحفة ال ترحم أيضًا بعض
املحكومني باإلعدام واملؤبد.
قبل هذا العمل ،شاهدنا «شبيك
ّ
يصور معاناة
لبيك» ( )2015الذي
العامالت والعمال األجانب في
ً
لبنان .العمل من بطولة  20عامال
وعاملة أجنبية يحكون في قالب
يجمع بني الفكاهة والدراما
واإلنسانية والفولكلور تفاصيل
معاناتهم مع التمييز والعنصرية...
عرض «جوهر في مهب الريح»9 :
و 10و 11كانون ّ
األول ـ الساعة الثامنة
ً
مساء /عرض «شبيك لبيك»:
والنصف
 10و 11كانون ّ
األول ـ الساعة السابعة
ً
مساء في «متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية ـ بيروت) .لالستعالم:
 09/914932وللحجز01/999666 :
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كلمات
ما تبقى
من بيروت...
بيار أبي صعب
الدورة الستون من «معرض الكتاب» تفتتح اليوم في
بيروت .ستة عقود؟ الرقم وحده يفرض نوعًا من املهابة،
ويعطي للمناسبة هالتها الخاصة! أعرق معارض الكتب
ّ
العربية ،يختصر ملحمة النشر في لغة الضاد .لقد كانت
املدينة ،لعقود طويلة ،عاصمة مطلقة للكتاب العربي،
ّ
ّ
ّ
نتحدث
نتحدث عن صناعة النشر ،بقدر ما
وللكتاب العرب!
ّ
ّ
السياسية واملدارس األدبية
الفكرية والتيارات
عن الحركة
والنقدية التي احتضنها لبنان ،واستقطبت إليه كبار
ّ
السرية
األسماء والعناوين واألعمال واملشاريع .املعادلة
التي صنعت تلك النهضة ،جمعت بني الرخاء االجتماعي،
ّ
ّ
والحرية والتعددية،
التمرد
واالنفتاح على العالم ،وروح
والحق في االختالف والنقد ومالمسة املحظورات .تلك هي
ّ
هوية بيروت املفقودة ،أو املهددة.
ّ
املنطقة والعالم ،طاولت طريقة اإلقبال على
املتغيرات في
ّ
ّ
تتحمل
الكتب .ليس الحق كله ّعلى بيروت ،وإن كانت نخبها
ّ
املسؤولية ألنها انسحبت وتنازلت واستقالت
قسطًا من
ّ
ّ
وساومت .التراجع الحضاري استبد باألمة العربية بأكملها.
ّ
الفكرية طاعون كوني ،يضرب املجتمعات املأزومة
األمية
واملهددة وفاقدة املناعة ،قبل سواها .الجراد األسود يحاصر
البلدان التي تعيش تحت وطأة الفقر والقمع واالستغالل،
ّ
بالتصحر .أهوال الربيع العربي ابتلعت املدن،
ويهددها
ّ
ّ
الشعوب ،وجففت منابع التمويل السخية ،وأقفلت
ومزقت
ّ
األسواق .التشنج األيديولوجي زاد من ّ
حدة االنغالق
ّ
ّ
لذهنية التحريم والتكفير
والشمولية ،وترك
والخوف
ّ
واملصادرة والرقابة أن تستعيد أمجادها القروسطية .من
يكتب والحالة هذه ،وملن يكتب؟ وماذا يكتب؟ ثم من ينشر
ّ
ومن يقرأ؟ لعل أخطر ما في األمر أن اللبنانيني ما ّ عادوا
يقرأون ،خالفًا لشعوب شقيقة مسكونة بالنهم لكنها عاجزة
عن الوصول إلى الكتاب .معظم الناشرين الذين سألناهم
ال ّ
يعولون على النشر االلكتروني كخالص ،وفي املقابل ال
ّ
يعتبرونه خطرًا .اللوحة الذكية لن تقضي على غوتنبرغ،
لكن الزمن االستهالكي سيقضي على العقل في مجتمعاتنا،
ً
ّ
ّ
لألمية الزاحفة التي
نتصد
إذا لم نجد حلوال ناجعة .إذا لم
استبدلت ّ
تقنيات هائلة إنما غير كافية ،بالروح والجوهر
َ
ّ
واملعنى .ليست التكنولوجيا أكثر من صدفة خاوية ،براقة،
ً
إذا باتت الغاية بدال من أن تكون الوسيلة.
ّ
كيف ندرج الكتاب مجددًا في سلوكنا وممارساتنا اليومية،
ّ
ّ
وحياتية؟ اليوم في لبنان
عضوية
ليس كترف بل كحاجة
ّ
معظم دور النشر التي تواصل مغامرتها ،يحرك أصحابها
ّ
الشخصية واملشروع الفكري الخاص .وربما
الشغف واملتعة
كان هذا هو املدخل ملقاومة االنهيار ،شرط أن تلعب املؤسسة
الرسمية دورها في اعادة االعتبار إلى الكتاب ،من خالل
سياسات مالئمة في التربية واالعالم ،ومن خالل دعم النشر،
وتشجيع وسائل الترويج وشبكات التوزيع الخاصة بالسلع
ّ
الثقافية .أليست وظيفة الدولة أن تستثمر في الثقافة ،كما
في الصحة والتربية وسائر الخدمات العامة؟ مطلوب أيضًا
احياء الزخم القديم الذي عرفته مؤسسات عريقة كـ «النادي
الثقافي العربي» ،وذلك بتسليمها إلى قيادات شابة من
ّ
الفئوية ،بغية االستحواذ على الفضاء
خارج الوصايات
العام ،والتمدد في املدن والبلدات البعيدة عن املركز .بيروت
ما زالت قادرة على املقاومة ،لكن تنقصها الرؤيا والسياسات
واإلمكانيات .سنظل نؤمن بأن ذلك ممكن ،وإال…
في ّ
األيام املقبلة ،خالل جوالت التيه بني أروقة معرض
ّالكتاب ،فكروا أن هذا كل ما بقي لنا من بيروت .واطردوه،
كلما خالجكم ،هذا الشعور بأنكم تعيشون نهاية عصر! كال،
من قال إننا نسير في مأتم ال نراه ،أو ال نريد أن نعترف به؟

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب 60

1

2
حب المغامرة وعشق الكتاب النشر
كلمات
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روان عز الدين
لـ ـ ـ ــدى اسـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ـ ـ ـ ـ ك ـ ـمـ ــا ُي ـل ـف ــظ
بـنــوسـتــالـجـيــا م ـفــرطــة ـ ـ ـ قـ ــدرة على
تمييع أكثر الثغرات الجدية املتعلقة
بـحــال الـكـتــاب أو الـنـشــر أو الحركة
الثقافية فيها عمومًا .ال يهم إن كان
«مـ ـع ــرض بـ ـي ــروت ال ـع ــرب ــي ال ــدول ــي
لـلـكـتــاب» مـصــابــا بــان ـعــدام الـحــركــة
منذ أع ــوام .على اســم بيروت وحده
ربما ّ
يعول منظمو املعرض السنوي
(الـ ـن ــادي ال ـث ـقــافــي ال ـع ــرب ــي) ،ودور
الـنـشــر امل ـشــاركــة ،رغ ــم اخ ـتــاف آراء
االثنني.

أخـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ،ص ـ ـ ــار بـ ـع ــض الـ ـن ــاش ــري ــن
يـجـيــدون االع ـت ــراف بـحـجــم بـيــروت
الفعلي بعيدًا عن هالتها املتوارثة.
يجمع عــدد منهم على أن استمرار
املعرض ،في أوضــاع كهذه ،هو أمر
مرض وكاف .توقف معارض اليمن
ٍ
ّ
ومعوقات الحدود
وسوريا والعراق،
ّ
التي تحكم عملية التوزيع ،وهبوط
العملة فــي مـصــر ،جعلت العاصمة
اللبنانية مدينة تسلب مجدها من
فتات الحروب .لكن هل يمكن فصل
السوق البيروتية أساسًا عن السوق
ال ـع ــرب ـي ــة؟ هـ ــذا أحـ ــد األس ـئ ـل ــة الـتــي
ّ
يكررها الناشرون مع اقتراب املوعد

الذي يبلغ عامه الستني هذه السنة.
أمـ ــام م ـح ــدودي ــة األرب ـ ـ ــاح ،وان ـع ــدام
إمكانية الحديث عن أي دور ثقافي
بمالمح واضحة في املعرض ،تبقى
الحرية هي نعمة بيروت الوحيدة.
ح ـ ــري ـ ــة ب ـ ــات ـ ــت حـ ـلـ ـم ــا م ـس ـت ـع ـص ـيــا
ملـ ـع ــارض م ـث ــل «ال ـ ـشـ ــارقـ ــة» ،و«أبـ ــو
ظـ ـب ــي» ،و«الـ ـ ــريـ ـ ــاض» و«الـ ـك ــوي ــت»
ّ
ومتطورة
التي تعتبر سوقًا مربحة
بالنسبة إلى بعض الناشرين .هذه
ال ـس ـنــة ،ت ـفـ ّـوقــت ال ــرق ــاب ــة الـكــويـتـيــة
ع ـلــى ك ــل ال ـت ــوق ـع ــات ،وهـ ــي تـطــالــب
بكتب بكماء تمامًا ،مع منعها عددًا
مــن ال ــرواي ــات مـثــل «خ ــرائ ــط الـتـيــه»

لـلــروائـيــة الكويتية بثينة العيسى
الـ ـت ــي أصـ ــدرت ـ ـهـ ــا «الـ ـ ـ ـ ــدار ال ـع ــرب ـي ــة
للعلوم نــاشــرون» فــي ب ـيــروت .هذه
ال ـحــريــة ه ــي م ــا يـجـعــل م ــن ب ـيــروت
مكانًا مميزًا لبعض الناشرين رغم
غ ـيــاب ال ـحــس املـعــاصــر للمنظمني،
والصيغة البائتة التي تجهز على
أي طموح بهيكلة حديثة .ال يمكن
ل ـه ــذا الـ ــركـ ــود ب ــال ـط ـب ــع ،أن ت ـط ــرده
بعض التغييرات الشكلية كاستقدام
ّ
التسوق ،كما اقترح صحافي
عربات
فــذ على «ال ـنــادي الثقافي العربي»
فـ ــي م ــؤتـ ـم ــر إط ـ ـ ــاق امل ـ ـعـ ــرض قـبــل
عــامــن ،وطـبـعــا ،ال بتكثيف حفالت

التوقيع التي يكاد معرض بيروت
أن يكسر الرقم القياسي بها.
فــي ع ـيــده ال ـس ـتــن ،يـعـيــدنــا اق ـتــراب
م ـ ــوع ـ ــد ال ـ ـت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوي إل ـ ــى
اإلش ـكــال ـيــات الــداخ ـل ـيــة والـخــارجـيــة
ال ـتــي تـضـيــق بعملية الـنـشــر ،وســط
تـ ـ ـحـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــرات بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـنـ ــاشـ ــريـ ــن
ل ـل ـم ـعــرض األق ـ ـ ــرب إل ـ ــى ق ـل ـب ـهــم ،إذا
م ــا قـ ــورن بــرقــابــة الـخـلـيــج وارت ـف ــاع
أسـ ـع ــار اإليـ ـ ـج ـ ــارات ف ـي ـهــا م ــن جـهــة
أخرى .تحسم مديرة «دار اآلداب» رنا
ادريس األمر سريعًا« :معرض بيروت
هو ّ
األول بالنسبة إلينا» .تخصص
ال ـ ـ ـ ـ ــدار ك ـ ــل سـ ـن ــة ع ـ ـنـ ــاويـ ــن ج ــدي ــدة
لـتـطـلـقـهــا ف ــي ال ـعــاص ـمــة ،ك ـمــا تقيم
تواقيعها فيه .ورغــم مصائب مهنة
الـنـ ّشــر ،إال أن «املــؤلـفــن والــروائـيــن
ي ـفــضـلــون ال ـن ـشــر ف ــي ب ـي ــروت ،ربـمــا
بـسـبــب نــوع ـيــة ال ـط ـبــاعــة والـحــرفـيــة
فــي إن ـجــاز ال ـك ـتــاب» .عــراقـيــل النشر
ال ـتــي ت ـهــدد الـكـتــب وامل ـه ــن الــورق ـيــة،
خ ــرج ــت عـ ــن س ـي ـط ــرة ال ـح ـك ــوم ــات،
فكيف بالناشرين .تكفي حوالى 70
ساعة بعد نشر الكتاب ورقيًا ،حتى
تـتـســابــق امل ــواق ــع اإلل ـك ـتــرون ـيــة على
قرصنته .يدرك الناشر هذه الحقيقة
ج ـ ّـي ـدًا ،ب ـقــدر إدراك ـ ــه لـلـخـســائــر التي
تتكبدها الدار نتيجة هذه التعديات.
«دار اآلداب» وجدت منفذًا مؤقتًا لهذا
املــأزق عبر تــوازن يحافظ على تنوع
عناوينها التي راوحــت بني  40و50
إص ــدارًا هــذه الـسـنــة ،لكن مــع خفض
عــدد النسخ املطبوعة منها .تغطي
ع ـن ــاوي ــن ال ـ ـ ــدار األدب وال ـس ـيــاس ـيــة
والـفـكــر ،مـحــاولــة أن تجمع األسـمــاء
امل ـكــرســة كـنـجـمـهــا واس ـي ـنــي األع ــرج
الــذي يــزور بـيــروت للمرة الخامسة،
وبني األسماء الشابة كمحمد محسن
وزه ــراء عبدالله وم ــازن حـيــدر .مثل
«اآلدب» ،تلجأ «دار التنوير» حاليًا
إلى خفض كمية نسخ الكتاب ،يبدو
ً
هـ ــذا ال ـح ــل ب ــدي ــا س ــري ـع ــا ملــواج ـهــة
ســرقــة الـكـتــب وتــزويــرهــا ،ثــم بيعها
بــأس ـعــار م ـحــروقــة ت ـقــري ـبــا ،ال ق ــدرة
للدار مهما خفضت سعر الكتاب على
مـنــافـسـتـهــا .تـضــاعــف ظــواهــر كهذه
ضبابية مستقبل مهنة النشر التي
ّ
تصدعات مزمنة
تعاني أســاســا مــن
ّ
متعلقة بالكتاب والقارئ في العالم
ال ـع ــرب ــي .يــأخــذنــا م ــدي ــر «ال ـت ـنــويــر»
ح ـســن يــاغــي إل ــى ه ــذه اإلش ـكــال ـيــات
األولى ملهنة النشر ،التي تبدأ بشبه
انـعــدام نسبة ال ـقـ ّـراء ،وتـضــاف إليها
التطورات األخيرة في العالم العربي
وان ـه ـيــار بـعــض أسـ ــواق الـكـتــب فيه.
وبالنسبة إلــى خصوصية بـيــروت،
ّ
ف ــإن «ظــروفـهــا ومــوقـعـهــا الجغرافي
شاءتا أن تجعالها في هذا املوقع».
ال يقتنع يــاغــي بــال ـصــورة الشكلية
والـ ـتـ ـج ــاري ــة ل ـب ـع ــض امل ـ ـع ـ ــارض .إذ
يــرفــض ال ـ ــرأي ال ـقــائــل ب ــأن م ـعــارض
«الشارقة» و«أبو ظبي» و«الرياض»،
سرقت ألق املعارض العربية األخرى،
ّ
«ألن  %70من مبيعات تلك املعارض
هــي ال ــرواي ــات الـتـجــاريــة» .وســط كل
لحركة النشر
تلك الـظــروف املعادية
ّ
وس ــوقـ ـه ــا الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ن ـت ـي ــق ــن ي ــوم ــا
بـعــد ي ــوم ب ــأن ه ــذه ال ـســوق مستمرة
بـفـضــل ت ـجــارب ف ــردي ــة ،و«بــالـشـغــف
واالنـتـقــائـيــة بــالـعـنــاويــن» كما يقول
ّ
يستعد األخير للمعرض ،من
ياغي.
خ ــال  44إصـ ـ ــدارًا ج ــديـ ـدًا ،م ــن دون
حفالت توقيع أو أي أنشطة موازية
أخرى .خالل هذه السنة ،استضافت
«التنوير» الروائي التونسي شكري
امل ـب ـخــوت ،لـكــن ع ــدد ال ـحــاضــريــن لم
يتعد العشرين ...وقائع كهذه تشكك
فــي ق ــدرة نـجــاة مـعــرض بـيــروت وأي
موعد أدبي آخر أمام شبه انعدام أي
حركة ثقافية عامة طوال السنة .رشا
األمـيــر مــديــرة «دار الـجــديــد» واحــدة
م ــن هـ ــؤالء ال ـش ـغــوفــن بــال ـك ـتــاب وب ـ
«ص ـن ــاعــة الـ ـح ــرف» وف ــق تـعـبـيــرهــا،
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اللبناني مبادرة فردية
وتحديدًا في «لبنان الذي أنتج عددًا
م ــن أمل ـ ــع ال ـل ـغ ــوي ــن م ـث ــل ال ـب ـســات ـنــة
والعاليلي» الــذي نشرت الــدار كتبه.
ال تبدو األمير متأثرة بالوضع العام،
فمعرض بـيــروت ،هــو «مـجـ ّـرد بــازار،
ل ـك ــن ت ـح ــت الـ ـبـ ـي ــت» ،خ ـص ــوص ــا أن
«األمور بدأت تزداد سوءًا قبل الربيع
ال ـعــربــي ،فنحن لــم نـكــن ن ـعـ ّـول يومًا
على األنظمة وديكتاتورياتها لبيع
الكتاب» .عالقة األمير بالنشر تخرج
عن سياق املواسم« .أنا لست تاجرة»،
ّ
تــؤكـّـد األمـيــر التي تنتقي عناوينها
بدقة .هكذا تضاءلت نسبة عناوين
الــدار التي أعــادت نشر بعض كتبها
مثل «السجينة» ملليكة أوفقير ،بعدما
ُسرق الكتاب .كما أطلقت الدار أخيرًا
في «معرض الكتاب الفرنكفوني في
ب ـيــروت» الـتــرجـمــة الـعــربـيــة مــن «فــي
ي ـمــن امل ــول ــى ـ ـ ال ـت ـعـ ّـصــب ف ــي م ـيــزان
ال ـت ـح ـل ـيــل ل ـل ـن ـف ـســي» ل ـج ـي ــرار ح ــداد
سنجده فــي ال ــدار .كذلك تدعو الــدار
بــالـتـعــاون مــع «دار ال ـعــن» املصرية
ً
الــروائــي محمد عبدالنبي .وتحايال
على هبوط الجنيه املصري وسرقة
الـ ـكـ ـت ــب ،ط ـب ـع ــت األم ـ ـيـ ــر ن ـس ـخ ــا مــن
كتبها فــي مصر لتتمكن مــن بيعها
ب ـس ـعــر مـ ـن ــاس ــب .ال س ـب ــب واض ـح ــا
مل ـشــاركــة «دار ال ـج ـمــل» ف ــي مـعــرض
ب ـي ــروت ،س ــوى «أن ـنــا نـقـيــم فــي هــذه
امل ــدي ـن ــة» ك ـمــا ي ـق ــول م ــدي ــره ــا خــالــد
املعالي .ال يكاد املعالي يرى أي ّ
تميز
ملعرض بيروت ،خصوصًا مع غياب
األنـشـطــة الـثـقــافـيــة الـشــامـلــة وغـيــاب
أي ح ــدث آخ ــر كــدعــوة دول ــة أجنبية
ً
مثال .من الناحية الربحية ،ال ّ
يعول
املعالي على بيروت بل هناك الشارقة
ومسقط وأبو ظبي .وبخالف معظم
الدور التي تشتكي من غياب السوق
العراقية ،فــإن املعالي يعتمد عليها
بــالــدرجــة األول ــى مــن خــال مكتبتيه
ه ـن ــاك .وف ــي م ــا ي ـخــص تــأثــر الـنـشــر
بــاألحــداث السياسية ،ال ينكر تأثير
ه ـ ــذه األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى ن ـس ـبــة اإلقـ ـب ــال
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــراءة وح ـت ــى ع ـل ــى اخ ـت ـيــار
الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــاوي ـ ــن« ،لـ ـكـ ـنـ ـن ــي اب ـ ـت ـ ـعـ ــد عــن
املواضيع الــراهـنــة» يضيف املعالي،
قــاص ـدًا تـلــك الـتــي تلهث دور النشر
وراء طباعتها ونـشــرهــا كمواضيع
«داعــش» وغيرها .يؤمن املعالي بأن
«م ـه ـنــة ال ـن ـشــر ت ـق ــوم ع ـلــى امل ـغــامــرة
ً
أوال» ،تمامًا كما «تقوم عملية انتقاء
الكتب في الــدار على االكـتـشــاف» ،إذ
«إنـنــي ق ــارئ قبل كــل ش ــيء» يضيف

وه ــو ي ـعــدد ال ـع ـنــاويــن ال ـتــي ينقلها
إل ــى الـعــربـيــة وال ـك ـتــاب ال ــذي ــن يعثر
ع ـل ـي ـهــم م ـث ــل ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـب ــرازي ـل ــي
رض ـ ـ ـ ــوان نـ ـص ــار ال ـ ـ ــذي س ـي ـن ـشــر لــه
«ك ـ ـ ـ ـ ــأس م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـضـ ـ ــب» .ح ــافـ ـظ ــت
«ال ـج ـمــل» عـلــى حــركــة نـشــر نشيطة،
م ــع وص ـ ــول إص ــداراتـ ـه ــا هـ ــذا ال ـعــام
إلــى  70عـنــوانــا تـتــوزع بــن الفلسفة
وال ـش ـعــر الـ ــذي ب ــاتــت تـبـتـعــد معظم
الدور عن نشره ،واألدب والترجمات
والتراث إلى جانب إصدارات األطفال
ال ـت ــي دش ـن ــت ال ـ ــدار سـلـسـلــة خــاصــة
بها بعنوان «الجمل الـطــائــر» .يومًا
ب ـعــد يـ ــوم ،تـضـيــق الـ ـظ ــروف بمهنة
الـنـشــر .تشتكي مــديــرة تـحــريــر «دار
ّ
الساقي» رانيا املعلم من هذه الحال،
مقتنعة بأن السوق العربية واحــدة،
فبيروت ليست في منأى عن تبعات
الـ ـتـ ـح ــوالت ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ال ـعــالــم
الـ ـع ــرب ــي« .إغ ـ ـ ــاق ال ـ ـحـ ــدود يــدفـعـنــا

توقف معارض اليمن وسوريا
والعراق ،وإقفال الحدود جعال
العاصمة اللبنانية تسلب مجدها
من فتات الحروب
إل ــى شـحــن الـكـتــب عــن طــريــق البحر
وهذا يزيد الكلفة ،والدولة اللبنانية
ال تـفـعــل شـيـئــا ح ـي ــال ذل ـ ــك» .وفـيـمــا
ل ــم تـنــج ب ـي ــروت م ــن تـبـعــات تسكير
ال ـح ــدود ،إال أن ـهــا لــم تـصــب بـعــدوى
الــرقــابــة عـلــى ال ـك ـتــب ،كـمــا ح ــدث في
معظم ال ــدول الـعــربـيــة بــالـتــزامــن مع
صـعــود األصــول ـيــات« .ت ـكــاد الحرية
تـكــون امل ـيــزة الــوحـيــدة فــي ب ـيــروت»،
ت ـض ـيــف امل ـع ـل ــم رغـ ــم اع ـت ــراف ـه ــا ب ــأن
مـعــرضـهــا «س ــوق م ـحــدود بالنسبة
إل ـ ــى امل ـ ـعـ ــارض األخـ ـ ـ ـ ــرى» .ل ـك ـنــه مــع
ذلك «يشكل فرصة للقاء القارئ بعد
الـنـشــر ط ــوال ال ـس ـنــة» .مـنــذ سـنــوات،
تــركــز «الـســاقــي» على كتب األطـفــال،
وهذه السنة نشرت  7روايات لشبان
ش ــارك ــوا فــي مـحـتــرف «آف ـ ــاق» .كذلك
هناك «ميتافيزيق الثعلب» لعباس
بـيـضــون ،وب ـعــض الـتــرجـمــات لكتب
فكرية أمام «الشح في اإلنتاج الفكري
العربي».
تـ ـع ـ ّـول «دار ريـ ـ ــاض الـ ــريـ ــس» عـلــى
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت ب ـ ـش ـ ـكـ ــل أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي ،ف ـه ــي
«فــرصــة للقاء بــن الـكــاتــب والـقــارئ
ّ
والناشر» كما يؤكد مدير التوزيع

في الــدار عبدالناصر فليطي .هناك
ت ــواق ـي ــع ع ــدي ــدة تـحـتـضـنـهــا ال ـ ــدار
ل ـ ـفـ ــواز ط ــرابـ ـلـ ـس ــي ،وجـ ـ ـ ــودت فـخــر
الــديــن ،ويوسف بــزي إلــى جانب 20
إصـ ــدارًا جــدي ـدًا« .لـقــد اتـخــذنــا ق ــرارًا
ب ــاالس ـت ـم ــرار م ـنــذ الـ ـب ــداي ــة» يـشــدد
فـلـيـطــي .ل ـكــن ال ـحــديــث ع ــن مـعــرض
بـ ـ ـي ـ ــروت ال ي ـم ـك ــن إال أن ي ـع ـيــدنــا
أع ــوام ــا إل ــى ال ـ ـ ــوراء ،وت ـح ــدي ـدًا قبل
ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات ،ح ــن «كـ ـن ــا نـعـتـمــد
ع ـلــى الـ ـخ ــارج ف ــي امل ـب ـي ـع ــات» .لكن
«األم ــر تغير ،فهناك عــودة اآلن إلى
عميد املعارض» .يفسر فليطي ذلك
ب ــأن «مـ ـح ــاوالت الـنـهـضــة الـثـقــافـيــة
انحسرت فــي بـلــدان الخليج بسبب
غ ــاء إي ـجــار الـجـنــاح وزيـ ــادة نسبة
ال ـ ـضـ ــرائـ ــب» .ه ـ ــذا م ــا ي ــؤك ــد ث ـبــوت
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،ال تـ ـق ــدم ــا وال ت ــراجـ ـع ــا،
بــاسـتـثـنــاء م ــوض ــوع ال ـحــريــة ال ــذي
«ح ـ ـ ـيـ ـ ــث م ـ ـ ــا زال ـ ـ ـ ـ ــت ت ـ ـحـ ــافـ ــظ ع ـل ــى
حريتها وعلى جودة الطباعة» .آراء
متناقضة كهذه ،تشكك في املعارض
ودورهـ ـ ــا م ــن األسـ ـ ــاس .يـشـغــل هــذا
ال ـ ـت ـ ـسـ ــاؤل املـ ـ ـح ـ ــررة فـ ــي «ه ــاش ـي ــت
أن ـط ــوان» رن ــا حــايــك ،تـحــديـدًا حــول
أهـ ـمـ ـي ــة امل ـ ـ ـعـ ـ ــارض ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
الـنــاشــر ال ــذي يعتمد على املــوزعــن
بشكل كبير طــوال السنة« .ال تعدو
املواعيد عن كونها احتفاء معنويًا
باملنشورات الجديدة» التي وصلت
هذا العام إلى  70في «نوفل» ،تعتمد
في نشرها على الكتب املدرسية التي
تـصــدرهــا ال ــدار إل ــى جــانــب سلسلة
«ديزني» .واألرجح أن هذا ما يصقل
تماسكها بوجه آفات النشر امللحة.
تـ ـح ــرص الـ ـ ـ ـ ــدار ،وفـ ـ ــق ح ــاي ــك عـلــى
ال ـخ ـيــارات الـشــابــة وامل ـت ـجــددة التي
ال تبتعد عــن األزم ــات الــراهـنــة مثل
«رواية اختبار الندم» للزميل خليل
صويلح ،ورواية للفلسطينية ليانة
بدر وأخرى لزينب مرعي ،كما تكمل
مــا بــدأتــه الـعــام املــاضــي بنشر مــواد
م ــن ال ـفــاي ـسـبــوك ضـمــن ك ـت ــاب .هــذه
السنة ،وقع االختيار على مجموعة
من بوستات محمد سعيد ستصدر
بعنوان «عــاريــا في حــوض السمك»
ألننا «ال نستطيع أن نتجاهل طرق
النشر والكتابة الجديدة بعد اآلن».
* «معرض بيروت العربي الدولي للكتاب
ـ ـ  :»60ب ــدءًا مــن ال ـيــوم (س )16:00:حتى
 14ك ــان ــون األول (دي ـس ـم ـبــر) ـ ـ ـ «ب ـي ــال» ـ
لالستعالم01/345948 :

من البرنامج
تواقيع
¶ دار اآلداب
 :2/12س :17:00:ديمة ونوس «الخائفون»
 :5/12س :17:00:أشرف الصباغ «شرطي هو الفرح» ـ ـ محمد ّ
حياوي «خان ش»
 :6/12س :17:00:فؤاد خليل «العروبة ركاز األمة»
 :7/12س :17:00:وليد السابق «أصل العالم»
 :8/12س :17:00:فــوزي ذبيان «أورويــل في الضاحية الجنوبية» ـ ـ س19:00:
مجلة «اآلداب» رئيس التحرير سماح ادريس
 :9/12س :17:00:واسيني األعرج «نساء كازانوفا»
¶ دار الساقي
 :4/12س :16:00:إطالق وتوقيع الروايات :سليم البيك «تذكرتان إلى صفورية»،
محسن الوكيلي «ريح الشركي» ،سمير يوسف «حروق الثلج» ،بسام شمس
الــديــن «نــزهــة عــائـلـيــة» ،أحـمــد مـجــدي هـمــام «ع ـيــاش» ،محمد بنميلود «الـحـ ّـي
الخطير» ،بوي جون «جنة الخفافيش»
 :9/12س :18:00 :هالل شومان «كان غدًا»
 :10/12س :18:00:فدى أبو شقرا عطالله
 :11/12س :18:00:آمال البابا «بروتوكول»
شركة املطبوعات للتوزيع والنشر
 :9/12س :18:00:عماد بزي «فوق أرض لبنان»
 :5/12س :16:00:جورج فرشخ «رشيد كرامي» ،نصري الصايغ «عبد الحميد
كرامي :رجل لقضية»
¶ دار الفارابي
ً
 :3/12س :16:30 :علي فياض «أنتظر حلمًا جميال»
¶ هاشيت أنطوان
 :3/12س :17:00:طوني أبوجودة «مكسيموم ماكس»
 :6/12س :16:30 :رمزي ج .النجار «سكون القضاء وحركة اإلعالم»

ندوات
¶  :12/2س :19:30 :ندوة «ماذا بدلت الحرب في لبنان؟» بمشاركة أنطوان
حداد ومحمد علي مقلد و علي نسر.
¶  :12/6س :16:30 :محاضرة «الحركة والسكون» لرمزي النجار.
¶  :12/7س :16:30 :نــدوة حــول كتاب «فــي وصــف الحب والـحــرب» للسيد
هاني فحص ،بمشاركة رشيد درباس ومحمد حسن األمني.
¶  :12/9س :18:00 :أمسية فنية لسيدر زيتون تغني سميح القاسم مع فرقة
«لبنان السالم» بقيادة املايسترو احسان املنذر.
¶  :12/10س :16:30:ندوة «الفكر الفلسفي املعاصر في لبنان» بمشاركة
نادر البزري وسعاد الحكيم وأنطوان سيف.
¶  :12/11س :18:00 :ق ــراءات مسرحية بعنوان «تيكي تــاكــي» بالتعاون
مع «جمعية القلم الثقافية» ،بمشاركة محمد علي شمس الدين ،واسكندر
حبش ،وعمر شبلي ومحمد حسني بزي.
¶  :12/12س :19:30 :أمسية شعرية بعنوان «املـضــى» بمشاركة طــارق
ناصر الدين ،ورفيق علي أحمد ،ومحمد حمود وعلي سرور.
¶  :12/13س :16:30:نــدوة دور املوسيقى الشرق عربية بمشاركة رينيه
بولس الحاج باالضافة إلى عروض ملوسيقى فريد األطرش مع وليد عويص.

رئيس «النادي الثقافي العربي» فادي تميم :دورة األمل
زينب حاوي
«ال أحد يريد وزارة الثقافة» .جملة قالها قبل أيام نائب نقيب الصحافة
ّ
ج ــورج ص ــوالج فــي سـيــاق تقديمه منظمي «مـعــرض بـيــروت العربي
الــدولــي للكتاب» في نقابة «الصحافة» ،للداللة على هشاشة الــوزارة
اليوم ،وتغييب دورهــا الفعلي ،انطالقًا من تقاسم الحصص الوزارية
بــن األط ــراف السياسية .هــذا الـكــام تضاف إليه مشهدية الحضور
اإلعــامــي الهزيل في القاعة ،الــذي يعود إلــى األزمــة االقتصادية التي
تضرب الصحف ،وكسل املراسلني/ات في الحضور إلى هذه الندوات
للتفاعل والتغطية .وفي جمع لهذين املشهدين ،يخرج معرض بيروت
ّ
فــي نسخته الـسـتــن ،ليحط رحــالــه فــي خضم هــذه األزم ــات وتــراجــع
ً
املــاحــق الثقافية الصحافية ،وص ــوال إلــى شبه اختفائها ،وتغييب
الوزارة عن دورها الالزم.
ّ
هــذه النسخة التي ينظمها «الـنــادي الثقافي العربي» ،ونقابة «اتحاد
الناشرين في لبنان» ،ارتأى رئيس النادي فادي تميم وصفها بـ «أمل
الجمهورية» ،انطالقًا من انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا ،وما أرخاه
هذا الحدث من أجواء أمنية وسياسية أرست خطابًا تهدويًا ،شجع هذه
الفعالية الثقافية على العوم في بحر من االستقرار الجزئي .وما تهافت
الــدور النشر العربية على املشاركة ،مع ضيق املساحة املطلوبة ،إال

تجسيد فعلي لهذه الطمأنينة التي غلبت على دورة هذا العام.
أكثر من  180دارًا لبنانية ،و 75عربية ،بمشاركة ثــاث دول عربية
(الـكــويــت ،عـمــان ،فلسطني) وأخ ــرى إقليمية (تركيا ،إي ــران ،الصني)،
تضاف إليها هيئات ومــؤسـســات ثقافية ودول ـيــة ،تحط رحالها في
مركز املعارض في البيال (وســط بيروت) ،مع برمجة متنوعة ّ
تكرم
هذا العام ،الراحلني الكبيرين محمد مجذوب وكلوفيس مقصود (12/2
ـ س ،)18:00:وتحتفي بالعام املئة والخمسني على تأسيس الجامعة
األميركية في بيروت ( 12/2ـ ـ س .)18:00:يترافق ذلك مع سلسلة من
التواقيع والندوات النقاشية حول مواضيع آنية شتى من داعــش إلى
ً
اإلسالميني ،والعروبة ،وصــوال إلــى حــزب الله ،مع نــدوة حــول إصــدار
الكاتب قاسم قصير «حــزب الله بني  1982و 2016الثابت واملتغير»
( 12/5ـ ـ س - 18:00:سائر املشرق) ،واألمسيات الشعرية واملوسيقية.
كما ستكون للفن التشكيلي حصة في هذه املروحة .في سؤالنا عن
غياب الشخصيات الثقافية الهامة التي كانت تحضر وتتصدر واجهة
املعرض ،يكتفي تميم بعبارة «هيدا هو الــواقــع» ،ليتحدث بعدها عن
نشاطات املعرض وإحاطته بمحاور تدور رحاها في لبنان واإلقليم،
من العروبة إلى فلسطني التي يقدم لها سنويًا جناح بشكل مجاني.
كما ستحيي الفنانة سيدر زيتون مع فرقتها املوسيقية حفلة كتحية
إلى الشاعر الكبير سميح القاسم ( 12/9ـ س.)18:00:

طبعًا ،لن تبتعد الصراعات والحروب وإفرازاتها عن هذه الفعالية ،ولو
أنها ال تستطيع اإلمساك بها من كل أطرافها ،من حيث وضعها على
املساحة النقاشية لهذا املعرض .في املقابل ،ورغــم النيران املستعرة
التي أثرت العام املاضي وقبله ،في حركة املعرض من دون أن تؤثر في
حضوره القوي بني باقي الدول العربية ،يصر تميم على ما يخرج به
معرض بيروت من مساحة تعكس «الوجه الثقافي» وتعممه في وجه
«الحروب والتطرف» .وال ينسى التأكيد على فتح ذراعي املعرض لكل
اآلراء واألطراف املتصارعة التي يشكل لها هذا املنبر جزءًا من التحاور
وااللـتـقــاء .كما تبرز أيضًا حرية الفكر مع غياب ألي رقابة بخالف
الدول العربية ـ كما يؤكد تميم ـ لتطبع هذه امليزة معرض بيروت.
الـعــام املــاضــي ،أفــرد جناح خــاص للمنتجات الرقمية الحديثةّ ،
وزود
املعرض بدليل إلكتروني للوصول إلى األجنحة واملشاركة في الندوات.
وهذا العام ،اكتفت كل دار نشر بتخصيص مساحة إلكترونية ،ارتأت
تقديمها للقراء .ومن هنا ،تبرز اإلشكالية الدائمة بني الكتاب الورقي
والثورة الرقمية .يبدو ّأن «اتحاد الناشرين في لبنان»ّ ،
يصر على تكرار
أن الكتاب سيصمد أمام هذه «املرحلة الصعبة» ،رغم «اإلقبال الشبابي
على التأقلم مع العوملة والتكنولوجيا» ،وفق ما قال نائب رئيسة نقابة
االتحاد نبيل عبد الحق الذي رأى ّأن نجاح معرض الكتاب سنويًا هو
خير دليل على صمود الكتاب.
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محمد
عبد
النبي

مازن
حيدر
إنها التجربة الروائية األولــى للمهندس اللبناني مــازن حيدر.
تحيلنا خلفية حيدر المعمارية فــورًا إلــى المالمح العامة
لروايته «فور ستبس داون» (اآلداب ـ  12/4ـ س )17:00 :التي
تتبع رحلة راجي مع الذاكرة .أما البطل الثاني فهو بيروت،
المدينة التي شهدت ّ
تحوالت معمارية وسوسيولوجية
وديموغرافية كثيرة بفضل الحروب واألحــداث السياسية
المستمرة .يتنقل راجي بين أحياء من العاصمة مثل حي
ّالسد وشارع ليون وشارع جان دارك وشارع الحمرا ومكتبة
«فــور ستبس داون» التي تصبح درج ــات أربــع فــي عمق
الذاكرة.

مازن
معروف

نتيجة تعاون وشراكة بين «دار الجديد» و«دار العين» (مصر)،
ّ
يحل محمد عبد النبي ضيفًا على المعرض .يوقع الروائي
المصري الشاب «في غرفة العنكبوت» الصادرة عن «العين»
(جناح «دار الجديد» ـ  12/10ـ س ،)17:00 :وأضحت من أبرز
روايــات األدب المثلي العربي المعاصر .بعد تجارب روائية
وقصصية قصيرة ،حــاول عبد النبي فــي روايـتــه األخيرة
شخصيته
أن يرسم مالمح هاني األب من دون أن يمنح
ّ
الرئيسية هالة األيقونات واألبطال .بلغة مجازية ومكثفة،
يحكي عبد النبي قصة هاني ومراحل اكتشافه هويته
الجنسية بين زوجته وطبيبه النفسي ووجوه أخرى.

عرفنا مــازن معروف في الشعر ،تحديدًا في مجموعاته
«كــأن حزننا خبز» ،و«الكاميرا ال تلتقط العصافير» ،و«مالك
على حبل غسيل» .لكن الكاتب الفلسطيني الـشــاب كان
يتعامل دائمًا مع القصيدة وفق تركيب قصصي ّ
معين.
كــان ذلــك قبل أن يقتحم عالم القصة القصيرة مباشرة
العام
للمرة األولــى في «نكات للمسلحين» (ريــاض الريس) ْ
الفائت .تجربة يعيدها هذه السنة في «الجرذان التي لحست
أذنــي بطل الكاراتيه» (منشورات المتوسط ـ  12/3ـ ّس:
 )18:00عنوان مجموعته القصصية الثانية التي يقلب
فيها االحتماالت األخرى إلمكانية حدوث الحكايات.

عباس
بيضون
في السنوات األخيرة ،صار وجه عباس بيضون مألوفًا في
«معرض بيروت» .الشاعر والروائي اللبناني الذي تنقل أخيرًا
بين السرد في «مرايا فرانكشتاين» ،والــروايــة («الشافيات»
و«خريف البراءة» ،و«ساعة التخلي») والشعر العام الماضي
(«صــاة لبداية الصقيع») ،يعود هــذه السنة بمجموعة
شعرية جــديــدة .تحت عنوان «ميتافيزيق الثعلب» (دار
قصائده،
الساقي ـ  12/7ـ س:
 )18:00يقدم ّ
بيضون آخر ً
نتكلم ّ
منها ما جاء فيها «أنــا ّ
سوية إال قليال /بل
وأمــي لم
ّ
ال أتــذكــر أننا تبادلنا جملة واح ــدة ّ/مــاذا لــدى المرء ليقوله
لوالديه /ذلك قيل من زمن ،بل تأكد دون أن نقوله».

«شبه جزيرة بيال» :معرض «خارج المكان»
أحمد محسن
إنــه مـعــزول عــن املــديـنــة ،ويـنــام على
أطرافها ،كما لو أنه يراقبها من بعيد
وال يتجاوز خط التماس بينه وبينها.
يـنـظــر إل ــى زائ ــري ــه م ــن فـ ــوق ،كـمــا لو
أنهم يصعدون إليه صعودًا« .معرض
ال ـك ـتــاب ال ـع ــرب ــي» .االسـ ــم فـضـفــاض،
شـ ــاعـ ــري .ومـ ــألـ ــوف وم ــوس ـم ــي ألن ــه
ي ـت ـكــرر .فـلـنـقــل إن م ـف ــردة «ال ـعــربــي»
تـمـنـحــه طــاب ـعــا مـلـحـمـيــا أي ـض ــا .إنــه
ح ــدث ثـقــافــي .وال ـث ـقــافــة ،كمصطلح،
تكتسب اسمها كحالة قابلة للتفاعل.
ال ـث ـقــافــة ه ــي م ـك ــون ــات وخ ـصــائــص،
وهــي أكثر مــن «برستيج» شخصي،
يختصر بالطقوس والتقاليد التي
تمنح صاحبها تــرف اللقب .الثقافة
لـلـجـمـيــع وال ـج ـم ـيــع ص ــاح ــب ثـقــافــة.
وهـ ـ ــذا م ــدخ ــل ث ـق ــاف ــي إلـ ــى «م ـع ــرض
الثقافة» ،بطبيعة الحال غير مدخله
الـ ـ ـع ـ ــادي وال ـ ـحـ ــداثـ ــي ،ال ـ ـ ــذي يـتـمـثــل
بالبوابات الزجاجية اللماعة ،ورجال
االستقبال وسـيــداتــه الــذيــن يوزعون
بسخاء شديد.
ويوزعن االبتسامات
ٍ
وم ــن
لـكـنـنــا ن ـت ـحــدث ع ــن ال ــزائ ــري ــنِ .
ه ـنــا ،ي ـســأل مـهـتـمــون بــامل ـعــرض :ملن
هــذه الكتب املكدسة فــي الــداخــل وما
هي وظيفتها .تزيني املدينة؟ بيروت

«دار رياض الريس» ّ
تقدم حسومات
تصل إلى نصف ِسعر الكتاب
جميلة في أي حال .الكتب إضافة؟ ال.
ال ـك ـتــاب ضـ ــرورة ال يـفــوقـهــا ض ــرورة
ومـ ـ ـ ــن هـ ـن ــا أيـ ـض ــا ي ـب ــدأ
إال ال ـ ـ ـقـ ـ ــراءِ .
الــذاهــب إل ــى امل ـعــرض حـســابــاتــهِ .مــن
الـنـقـطــة ال ـتــي يـقــف عـلـيـهــا .لــن يأخذ
الـ ـب ــاص ،ال ي ــوج ــد ب ــاص ــات .س ـيــارة
األج ــرة ال تذهب إلــى هناك بسهولة.
سـتـتــركــه عـلــى املــدخــل .كـيــف سينقل
كتبه بعد املدخل .الكتب ّ
املكدسة في
ال ــداخ ــل ،ب ــأس ـع ــاره ــا ،ال ـت ــي سـنــدقــق
فيها الحـقــا .املشي خيار جيد .فكرة
رياضية وبيئية .لكن الطريق ليست
طــريـقــا لـلـمـشــاة .وب ــن وس ــط املــديـنــة
والبيال «خط تماس» .طيب .الكتاب
يـجــب أن يـتـجــاوز أي «خ ــط تـمــاس»،
ول ـيــس خ ــط ال ـت ـمــاس الـ ــذي صنعته
الـحــرب ويعرفه اللبنانيون .الكتاب
ي ـجــب أن ي ـت ـجــاوز خ ـط ــوط الـتـمــاس
الطبقية ،بني القادمني من الضواحي
وال ـش ــوارع الــداخـلـيــة ل ـب ـيــروت ،وبــن
املــوقــع املتغطرس واملتعالي ملعرض
الكتاب ،قرب شبه جزيرة البيال.
بالنسبة إلى زائره ،يبدأ املعرض من
خــارجــه .الـكـتــب فــي الــداخــلّ ،
مكدسة
وموضبة على نـحـ ٍـو يجعل عرضها
الئقًا باسم مدينة ًالثقافة ،واملستقبل،
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،خ ـ ــاص ـ ــة عـ ـل ــى «الـ ــواج ـ ـهـ ــة

ال ـب ـحــريــة» .ول ـكــن لــم ه ــذه الـكـتــب في
هــذا الـبــازار األنيق؟ إنها للدور التي
ً
تبيعها أوال .والدور تشتري كما تبيع.
املتر بمئة دوالر أميركي .في النهاية
املـ ـ ـع ـ ــرض اسـ ـتـ ـثـ ًـم ــار .واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
بــالــدوالر ،خــاصــة فــي البيال .النادي
الـثـقــافــي ال ـعــربــي «ي ـق ـبــض» م ــن دور
الـ ـنـ ـش ــر ،وأه ـ ـ ــل الـ ـثـ ـق ــاف ــة ،وامل ـح ـ ّـب ــن
الـســاعــن للكسب ،أو لنشر الثقافة.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره« ،يـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاس ـ ــب» ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي
ال ـث ـق ــاف ــي الـ ـع ــرب ــي ،م ـن ـظ ــم امل ـع ــرض
«الكالسيكي» ،مع البيال .هذه مسألة
بني دور النشر وبني النادي الثقافي
(مروان طحطح)

العربي والبيال .ال عالقة للمواطنني
ال ـعــاديــن ب ـهــذا ك ـلــه .مــا يعنيهم هو
ال ـطــريــق ال ـشــاقــة إل ــى ال ـب ـيــال ،وكلفة
الباركينغ الفائضة عن املعقول .وال
وسائل نقل تصل إلى موقع املعرض
الكائن قرب الواجهة البحرية ملدينة
بيروت ،مدينة «املستقبل» ،ما يجعل
املـعــرض بالنسبة إلــى كثيرين ترفًا،
أو مـكــانــا غـيــر م ـق ـصــود ،طــاملــا أنـهــم
ّ
ال يصطدمون بــه ،ويـجــدون أن كلفة
الذهاب إليه أكثر مما يمكن أن تكون.
وف ــق ال ـن ــاش ــري ــن ،ل ـطــاملــا ك ــان امل ـكــان
سيئًا لجهة الـعــرض .يجمعون على

أن ال ـب ـي ــال م ـن ــاس ــب ل ـج ـهــة ال ـح ـجــم.
ّ
علينا أن نعترف أن الحجم مهم ،وأن
الحداثة ترافقت في أذهان كثيرين مع
الـضـخــامــة .لـكــن لــإن ـصــاف ،يتوجب
التذكير أن املعرض كان يقوم سابقًا
فـ ــي «الـ ـق ــاع ــة ال ــزج ــاجـ ـي ــة» .أح ـي ــان ــا
فـ ــي ص ــال ــة أخ ـ ـ ــرى ش ـب ـه ـت ـهــا إحـ ــدى
ال ـن ــاش ــرات ب ـ ـ «غ ــرف ــة ال ـ ـجـ ــرذان» .في
قلب املدينة لكنه كــان ضيقًا .البيال
أكـثــر اتـســاعــا وأرح ــب وه ــذا مــا يتفق
الجميع عليه .لكن ،ما فائدة أن يكون
املعرض كبيرًا واملدينة ضيقة .ملن كل
هذه الكتب ّ
املكدسة في الداخل؟

الـ ـكـ ـت ــب الـ ـغ ــالـ ـي ــة س ـ ـع ـ ـرًا ،وال ـق ــاب ـل ــة
للبحث مضمونًا ،تستدعي بحثًا في
حسابات الزائرين .هناك تفاوت بني
ُ
الدور .وال عروضات تذكر .ليس هناك
«تكسير أسعار» في معرض الكتاب.
ذلك ال يلغي أن ثمة من يحاول ،ومن
يمنح الحدث طابعًا جامعًا يتجاوز
«النادي الثقافي» التقليدي ورواده.
ً
«دار ريــاض الريس» مثال ،وملناسبة
ّ
امل ـع ــرض ،ت ـقــول إن ـهــا ت ـق ــدم حسومًا
تــراوح بني ربــع قيمة الكتاب وتصل
السعر .وهذا يسري طوال
إلى نصف ِ
فترة املعرض ،حتى في مكاتب الدار
وليس فقط في جناحها في البيال.
أمــا «الـســاقــي» ،فقد تـقـ ّـدم حسومات
«طـ ـفـ ـيـ ـف ــة» ،ك ـم ــا يـ ـق ــول املـ ـس ــؤول ــون
فيها .والكثير مــن ال ــدور األخ ــرى ،ال
يـ ـق ـ ّـدم ش ـي ـئــا .ي ــدف ـع ــون لـلـمـتــرجـمــن
ولـ ـحـ ـق ــوق الـ ـت ــرجـ ـم ــة ،وال يـمـكـنـهــم
ت ـق ــدي ــم الـ ـحـ ـس ــوم ــات .ل ـك ــن ال ب ــأس،
ً
ف ـ ــوزارة الـثـقــافــة ت ـق ـ ّـدم دع ـمــا هــائــا،
ّ
يصدق أحد الجملة األخيرة.
طبعًا لم
وهــي بالفعل مــزحــة .تكتفي ال ــوزارة
ب ــإط ــالـ ـتـ ـه ــا الـ ـبـ ـهـ ـي ــة ،وب ــرع ــاي ـت ـه ــا
املعنوية للمعرض .تكتفي باسمها
الـ ـ ـب ـ ـ ّـراق« :وزارة ال ـث ـق ــاف ــة» .ال ــدع ــم؟
ملـ ـ ـ ــاذا ت ـ ـقـ ــدم وزارة الـ ـثـ ـق ــاف ــة دع ـم ــا
لـ ـ ــدور ال ـن ـش ــر أو ل ـل ـك ـت ــاب؟ ملـ ـ ــاذا كــل
هــذا ال ـتــرف؟ ال لــوم على دور النشر
ً
الـغــارقــة فــي مشاكلها أص ــا ،وكذلك
ال لــوم على وزارة الثقافة اللبنانية،
ف ـم ـي ــزان ـي ـت ـه ــا ال تـ ـتـ ـج ــاوز الـ ــواحـ ــد
فــي امل ـئــة مــن املـيــزانـيــة ال ـعــامــة .وفــي
ّ
أوس ــاط حكومية ،ثمة مــن يشعر أن
هذا الرقم نفسه «فضفاض» .ثقافة؟
مل ـ ــاذا هـ ــذا الـ ـت ــرف .ال ـث ـقــافــة مــؤج ـلــة،
وســائــل الـنـقــل إل ــى امل ـعــرض مؤجلة،
الدعم مؤجل .لكن سنحتفل بالكتب
املصفوفة على الرفوف ،وهي تتجول
بني أيــدي املتفرجني ،الذين يفرطون
في الفرجة ،وال تسمح لهم اإلمكانات
ـاف مـ ــن ال ـك ـتــب.
ـدر كـ ـ ـ ٍ
ب ــالـ ـخ ــروج ب ـ ـقـ ـ ٍ
وه ــذا مــا يـقــولــه كـثـيــرون ،مــن ال ــزوار
الـتـقـلـيــديــن ،وم ــن ال ــذي ــن يغتنمون
فرصة اكتشاف املعرض ،كما لو أنها
اكتشاف سنوي للثقافة .ويحيل هذا
على نوعية الكتب ،فهناك من يقصد
دورًا مـحــددة لديها سمعة معقولة،
م ـث ــل «ري ـ ـ ــاض ال ـ ـ ّ
ـري ـ ــس»« ،اآلداب»،
«نوفل» وغيرها ،وهناك من يتجول
ّ
فـ ــي امل ـ ـعـ ــرض ع ــل ــه يـ ـصـ ـط ــاد ك ـتــابــا
نــاج ـيــا .نــوع ـيــة ال ـك ـتــب ب ـحــاجــة إلــى
بحث طويل ،والكتاب العربي نفسه
ٍ
ف ــي أزم ـ ـ ــة .ف ــي أي ح ـ ــال ،ه ـن ــاك دور
تحاول «ضبط» منشوراتها ،وهناك
دور تطبع «بالكيلو» .ثمة زائــرون ال
يكترثون للبراند أو لدمغة الناشر.
ـان يشبه
يــذه ـبــون لـلـتـســوق ف ــي م ـك ـ ٍ
التسوق .البيال .الصالة الكبيرة التي
ـراض
تـسـتـقـبــل ال ـح ــدث ال ـك ـب ـيــر ،ألغ ـ ـ
ٍ
تجارية .وال لوم على البيال وإدارته
أيضًا .ال أحد يفعل شيئًا لوجه الله.
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فواز
طرابلسي
انطالقًا مــن أس ـطــورة قابيل وهابيل الـتــي أسـســت لـ ًـوالدة
الحضارة اإلنسانية ،يستحضر فواز طرابلسي تاريخًا متنقال من
الحروب والعنف األهلي ،لكن من منظور اإلرث األدبي والفني
العالمي .في كتابه الجديد «دم األخوين ـ العنف في الحرب
األهلية» (دار الريس ـ  12/4ـ ـ س )17:00:يتوقف الباحث
ّ
والمؤرخ اللبناني من خالل ثنائية القاتل ـ القتيل عند أعمال
فنية وأف ــام عالمية مثل لــوحــات كارفاجيو وجــداريــات
بيكاس ًو ،ونصوص الشاعر والمسرحي األلماني هاينر موللر
وصــوال إلــى األقــوال المأثورة لزعماء الميليشيا في الحرب
األهلية اللبنانية.

جيلبير
األشقر
بـعــد «الـشـعــب يــريــد» ،يــواصــل جيلبير األش ـقــر بحثه في
االنتفاضات العربية وتداعياتها فــي مؤلفه «انتكاسة
ّ
مرضية» (الساقي ـ  12/11ـ
االنتفاضة العربية ـ أعــراض
س .)16:00 :يدعم الباحث واألكاديمي اللبناني دراسته
باإللمام العلمي وبالمعرفة السياسية اإلقليمية ،مقدمًا
بحثًا في أوضاع سوريا ومصر تحديدًا .هكذا يحلل عوامل
االنتكاسة اإلقليمية بين بنى األنظمة القديمة ،وقوى
الرجعية الدينية وحضورها المتراكم إلى جانب دور الجهات
اإلقليمية والدولية الداعمة لكال المعسكرين من دون أن
ينسى القوى التقدمية ووجودها القاصر.

عبده
وازن
ال بداية أو نهاية واضحتين لنصوص «غيمة أربطها بخيط»
(نــوفــل /هاشيت أن ـطــوان ـ ـ  12/4ـ ـ س .)17:00 :هذه
ّ
المرة ،دون عبده وازن طوال أعوام ،أحالمًا رآها في الليل
وفي اليقظة .وفي مكان معين ،تبدو نصوص الكتاب
مفتوحة ،فبعض األحالم ظلت تتنقل في ذاكرة الكاتب
سردها كما هي،
اللبناني عبر الزمن قبل أن يكتبها ،وأخرى
ً
وبينما انطلق من بعضها اآلخر ليبني نصًا مستقال .تستحضر
ولكن
عملية الكتابة هذه لدى وازن فعل الحلم نفسه ّ
عبر الكلمات ،إذ إنني «لست في هذا الكتاب راوي أحالم ،إنني
كاتب أحالم أو حالم داخل اللغة نفسها.»...
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ثريا
عاصي
«حكاية حرب ـ الحرب على سوريا  2011ـ ( »2016دار أبعاد
ـ  12/6ـ س )17:00:هو نتيجة ست سنوات أمضتها ثريا
عاصي في متابعة الحرب السورية ،وفي كتابة مقاالت
صحافية عنها .بين الفرضيات والسيناريوهات المتعددة
للحرب السورية التي تراوح بين الثورة الشعبية والمؤامرة
ّ
المتطرفة،
الخارجية ومصالح الدول الكبرى واألصوليات
تكتب عــاصــي مالحظاتها وإجــابــاتـهــا المستنبطة من
تجربتها الخاصة .كذلك ،تدعم كتابها بخلفيتها النظرية
اآلتية مما قرأته من الكتب والدراسات واألبحاث التاريخية
والسياسة المرتبطة باألزمة السورية.

ّ
ّ
التكنولوجيا تطل برأسها عربيًا ولكن ...الكتاب اإللكتروني هو الحل؟
نادين كنعان
فـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـضـ ـ ـ ّـم ه ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــريـ ــا الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّـور
ال ـت ـك ـنــولــوجــي ال ـ ــذي ي ـش ـهــده الـعــالــم
ُ
الـ ـي ــوم ،ت ـعــانــي اإلصـ ـ ـ ــدارات الــورق ـيــة
عـمــومــا مــن مـخــاطــر ع ـ ّـدة .الـتـحــديــات
امل ـف ــروض ــة ع ـلــى ال ـص ـحــافــة الــورق ـيــة
ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ت ـن ـس ـحــب أيـ ـض ــا عـلــى
ّ
الكتب الــورقـيــة ،وال ّ
سيما أن النسخ
اإللكترونية بمختلف أشكالها باتت
واق ـعــا ال يمكن الـتـغــاضــي عـنــه .واقــع
ي ــول ـي ــه الـ ـغ ــرب أه ـم ـي ــة كـ ـب ــرى ،فــأيــن
العالم العربي منه؟
رغ ــم االخ ـت ــاف ح ــول تـحــديــد تــاريــخ
ّ
ـوالدة الكتاب اإللكتروني ،إال
ّمعي ل ـ ّ
األكيد أنها تعود إلى عقود مضت،
أن ّ
ّ
غ ـيــر أن ـ ــه ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ج ـ ــذور الـ ـ
 e-bookبشكله الحالي ترجع إلى عام
 1971حني أطلق الكاتب مايكل هارت
( 1946ـ « )2011مـشــروع غوتنبيرغ»
( )Gutenberg Projectلتحويل النسخ
الــورق ـيــة مــن كـتــب ال ـت ــراث إل ــى أخــرى
إلكترونية.
ّ
اإللكتروني،
الكتاب
تعريفات
تتعدد
ّ
ّ ُ
لكنها تجمع مبدئيًا على أنــه نسخة
إلكترونية مــن كـتــاب تقليدي ،يمكن
قـ ــراء ت ـ ـهـ ــا ب ــأشـ ـك ــال عـ ـ ـ ـ ّـدة مـ ــن خ ــال
ال ـك ـم ـب ـيــوتــر أو الـ ـه ــوات ــف واأللـ ـ ــواح
ال ــذك ـي ــة أو ع ـبــر ج ـه ــاز خـ ــاص بـهــذه
امل ـس ــأل ــة ( .»)e-book readerأش ـكــال
الـ ـ  e-bookكـثـيــرة وم ـنـ ّـوعــة ،بعضها
تفاعلي وبعضها اآلخ ــر ال ،ب ــدءًا من
ً
ال ـ ـ  PDFوصـ ــوال إل ــى ال ـ ـ  .EPUBهــذه
املصدر ،وهي األكثر
الصيغة مفتوحة ّ
شـيــوعــا ،ن ـظ ـرًا إل ــى أن ـهــا ّتــأخــذ شكل
ال ـج ـهــاز امل ـس ـت ـخــدم وت ــوف ــر إمـكــانـيــة
الـ ـتـ ـحـ ـك ــم ف ـ ــي مـ ـحـ ـت ــوي ــات الـ ـكـ ـت ــاب،
وتـ ــدويـ ــن املـ ــاح ـ ـظـ ــات ،والـ ـه ــوام ــش،
وخصائص أخرى التي ّ
تسهل عملية
القراءة واالستفادة من املحتوى.
ب ـعــدمــا أصـ ـ ــدرت ش ــرك ــات «أم ـ ـ ــازون»
و«ب ـ ـ ـ ـ ــارن ـ ـ ـ ـ ــز» و«نـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ــل» وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا
م ـن ـصــات ـهــا ال ـخ ــاص ــة بـ ـق ــراءة الـكـتــب
اإللكترونية بني عامي  2007و،2010
زادت الـتــوقـعــات ب ـقــرب نـهــايــة عصر
ّ
ال ـك ـتــب امل ـط ـبــوعــة .ل ـك ــن بـحـثــا أج ــراه
مركز «بيو» األميركي لألبحاث ونشر
نتائجه في أيلول (سبتمبر) املاضي،
ّ
أكد أن األوراق والحبر والغراء ال تزال
ّ
ّ
تتمتع بـقــوة لــن تخف حدتها قريبًا.
ال ـب ـحــث الـ ــذي اس ـت ـنــد إل ــى اسـتـطــاع
أجري عبر الهاتف بني  7آذار (مارس)
و 4نيسان (أبريل) ّ  2016وشمل 1,520
أميركيًا ،أوضــح أنــه على مدى السنة
املــاضـيــة  73فــي املـئــة مــن األميركيني
ق ــرأوا كـتــابــا واحـ ـدًا عـلــى األق ــل ،وهــي
تتغير كـثـيـرًا عـ ّـمــا ُي ّ
ّ
سجل
نتيجة لــم
سنويًا منذ عام .2012
ل ـك ــن املـ ـف ــارق ــة هـ ــي ت ـف ـض ـيــل ال ـن ــاس
ل ــإص ــدارات الــورق ـيــة ،إذ ق ــرأ « 65في
امل ـئــة مــن األمـيــركـيــن كـتــابــا مطبوعًا
خ ـ ـ ــال األش ـ ـه ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ  12ال ـ ـتـ ــي س ـبــق

االسـ ـتـ ـط ــاع .وهـ ــي أك ـث ــر م ــن ضـعــف
ال ـن ـس ـبــة ال ـت ــي وقـ ــع اخ ـت ـي ــاره ــا عـلــى
ال ـك ـتــب اإلل ـك ـتــرون ـيــة ( 28ف ــي امل ـئ ــة)،
وأربـعــة أضـعــاف مــن لـجــأوا إلــى كتب
الـ ـفـ ـي ــدي ــو ( 14فـ ــي امل ـ ـ ـئـ ـ ــة)» .ال ـب ـحــث
الــذي ال يــزال املتخصصون يبحثون
فـ ــي أس ـ ـبـ ــاب الـ ـنـ ـت ــائ ــج الـ ـت ـ ّـي خـلــص
إلـ ـيـ ـه ــا ،ي ـل ـفــت أيـ ـض ــا إل ـ ــى أن ـ ــه فـيـمــا
ت ـحــافــظ اإلصـ ـ ـ ــدارات امل ـط ـبــوعــة على
مكانتهاُ ،سـ ّـجــل تــراجــع مـلـحــوظ في
حجم اإلق ـبــال على الـ ـ  e-booksخالل
«ال ـس ـن ــوات الـخـمــس امل ــاض ـي ــة» .وفــي
هذا السياقّ ،
تتفوق األجهزة املتعددة
االستخدامات مثل الهواتف واأللواح
الــذك ـيــة عـلــى تـلــك املـخـصـصــة ل ـقــراءة
الـكـتــب اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،إذ زادت نسبة
األش ـخــاص الــذيــن يعتمدونها ثالثة
أضعاف منذ عام .2011
تــأك ـي ـدًا ل ـهــذه الـنـتـيـجــة ،أع ـلــن اتـحــاد
الناشرين البريطانيني في ّأيار (مايو)
ّ
املــاضــي أن مـبـيـعــات الـكـتــب الــورقـيــة
زادت بنسبة ( 0.4أكثر من  690مليون
دوالر أم ـي ــرك ــي) ف ــي امل ـئــة ع ــام 2015
ّ
للمرة األولى منذ أربع سنوات ،بينما
تــراج ـعــت أرب ـ ــاح ال ـ ـ  e-booksبنسبة
( 1.6أكثر من  3.4مليارات دوالر) في
املئة ّ
للمرة األولــى منذ سبع سنوات.
وتعليقًا على هذه األرقــام ،قال املدير
التنفيذي لــاتـحــاد ستيفن لوتينغا
ّلصحيفة ال ــ«غ ــاردي ــان» البريطانية
إنــه «رغــم أهمية الكتب اإللكترونية،
ّ
يبدو أن الورق ال يزال يحتل مساحة
كـبـيــرة مــن ق ـلــوب الــزبــائــن ،ن ـظ ـرًا إلــى
املـتـعــة الـكـبـيــرة الـتــي يمنحهم إيــاهــا
أثناء القراءة».
في دورته الستني التي تنطلق اليوم،
ي ـح ـص ــر «م ـ ـعـ ــرض ب ـ ـيـ ــروت ال ـع ــرب ــي
الـ ـ ــدولـ ـ ــي لـ ـلـ ـكـ ـت ــاب» اهـ ـتـ ـم ــام ــه ع ـلــى
ال ـن ـشــر اإلل ـك ـت ــرون ــي ب ـن ــدوة بـعـنــوان

«التحديات االلكترونية للكتاب بني
الفرصة والتهديد» يستضيفها في 5
كانون ّ
األول ( .)16:00يأتي ذلك فيما
ً
ّ
يشكل الكتاب اإللكتروني عربيًا حال
ّ
مل ـشــاكــل ع ـ ــدة تـعــانـيـهــا امل ـط ـبــوعــات،
وخـ ـص ــوص ــا ع ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـت ــوزي ــع
ّ
(شبه غياب للموزعني) وارتفاع كلفة
الشحن ...فالـ  e-bookيؤمن الحصول
ع ـل ــى ال ـع ـم ــل فـ ــور إصـ ـ ـ ــداره وفـ ــي أي
م ـكــان فــي ال ـعــالــم ،ل ـقــاء مـبـلــغ مقبول
م ــن املـ ـ ــال ،مـتـخـطـيــا ع ــوائ ــق الــرقــابــة
السائدة في غالبية البلدان العربية.
هذا ما يؤكده لـ«األخبار» األمني العام
التـحــاد الـنــاشــريــن املـصــريــن وعضو
لـجـنــة ال ـت ـطــويــر امل ـه ـنــي ف ـيــه ،شــريــف
ّ
بكر .ويشدد على أن الـ  e-bookيحقق
«ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى ال ـ ـعـ ــرب وم ـت ـحــدثــي
ال ـعــرب ـيــة ف ــي ك ــل أن ـح ــاء ال ـع ــال ــم ،فـلـ َـم
التعويل على ســوق صغيرة إذا كان
بإمكاننا الـتـ ّ
ـوســع؟» .ويضيف «على
خـ ــاف م ــا ي ـت ــم الـ ـت ــروي ــج لـ ــه ،الـنـشــر
اإللكتروني يحظى باهتمام ال بأس
ّ
به في العالم العربي» ،مشيرًا إلى أن
«هناك ما يقارب  400مليون شخص
ي ـت ـح ـ ّـدث ــون ال ـع ــرب ـي ــة ،وال ـ ـغـ ــرب ي ــرى
فيهم إمكانية كبيرة لتحقيق املكسب
املــادي .فمن املفيد االستثمار في هذا
املجال وتطوير أنفسنا!» .ثم يوضح
ّ
أن هناك عددًا من العوائق التي تقف
ف ــي وج ــه ت ـط ـ ّـور ال ـن ـشــر اإلل ـك ـتــرونــي
ع ــرب ـي ــا ،ع ـلــى رأسـ ـه ــا عـ ــدم اس ـت ـعــداد
الـ ـن ــاش ــري ــن ل ـ ـهـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة جـ ـ ّـي ـ ـدًا،
وتجهيز نسخ إلكترونية من كتبهم
ك ـحــد ّ أدن ـ ــى .ع ــوائ ــق أســاس ـيــة أخ ــرى
ت ـت ـم ــثــل ف ــي «غـ ـي ــاب ق ــوان ــن تـحـمــي
حـقــوق امللكية الـفـكــريــة اإللـكـتــرونـيــة،
وصـ ـع ــوب ــة رصـ ـ ــد ال ـ ـسـ ــرقـ ــة» .غ ـي ــاب
الثقة في املنصة العربية التي تنشر
الكتاب اإللكتروني ،يجعل من Google

« Play Booksاألوس ـ ـ ــع ان ـت ـش ــارًا في
مـنـطـقـتـنــا» .وف ــق ب ـكــر ،تـكـســب خدمة
توزيع الـ  e-booksهذه ثقة الناشرين
كـ ــون ـ ـهـ ــا تـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـ ـشـ ــركـ ــة «غ ـ ــوغ ـ ــل»
العمالقة ،كما لديها قواعد وأساليب
م ـ ـحـ ـ ّـددة مل ـكــاف ـحــة الـ ـس ــرق ــة ،وت ــأم ــن
عـمـلـيــات ال ــدف ــع إلـكـتــرونـيــا بــواسـطــة
ّ
البطاقات املصرفية ،علمًا بأن انطالقة
 Google Play Booksعربيًا جــرت في
بــدايــة  ،2016وهــي ناشطة حاليًا في
ثماني دول .أما تطبيق  iBooksالتابع
لـ«آبل» ،فقد ُج ّمد عمله في املنطقة مع
هبوب رياح «الربيع العربي» ،وهو ال
يدعم اللغة العربية حاليًا .في غضون
ّ
ذلك ،تم تداول أخبار تفيد بأن شركة
«أم ـ ـ ــازون» ،صــاحـبــة ج ـهــاز «كـيـنــدل»
وال ـ ــرائ ـ ــدة فـ ــي هـ ـ ــذا املـ ـ ـج ـ ــال ،ت ـت ـهـ ّـيــأ
لخوض تجربتها العربية قريبًا .في
املقابل ،يشير شريف بكر إلــى خوف
ال ـن ــاش ــر ال ـع ــرب ــي ع ـم ــوم ــا واملـ ـص ــري
خـ ـص ــوص ــا م ـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـقـ ـل ــة« :ه ــم
يخافون السرقة ،والتغيير ،وال ّ
سيما
ّ
أن ـه ــم ي ـعــرفــون طـبـيـعــة الـ ــورق جـ ّـي ـدًا.
هم باختصار يخافون ما يجهلون».
وف ــي م ـحــاولــة لتمهيد ال ـطــريــق أمــام
ال ـ ـنـ ــاشـ ــريـ ــن ،ي ـ ـح ـ ــاول االتـ ـ ـح ـ ــاد فــي
امل ـحــروســة «مــراج ـعــة ال ـع ـقــود ،وعـقــد
دورات تــدريـبـيــة ،وتــوعـيــة الناشرين
وإقناعهم بـضــرورة تجهيز أنفسهم،
ّ
وب ـ ـ ـ ــأن اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ّ لـ ــن ي ــؤث ــر عـلــى
امل ـط ـب ــوع ب ــل س ـي ـحــثــه ع ـل ــى ت ـطــويــر
نفسه ،تمامًا كالتلفزيون والسينما،
والصحف ومواقعها اإللكترونية».
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة دار «نـ ــوفـ ــل ـ ـ
ه ــاش ـي ــت أن ـ ـط ـ ــوان» ال ـل ـب ـن ــان ــي إم ـيــل
ّتيان يشارك بكر الــرأي في الكثير من
ّ
ال ـج ــوان ــب .ه ــو ال ي ــرى أن الـنــاشــريــن
خــائ ـفــون م ــن الـنـشــر اإلل ـك ـتــرونــي ،بل
م ـت ــوج ـ ّـس ــون م ــن أن تـ ـ ــؤدي الـعـمـلـيــة
إلــى «إل ـغــاء دور الـنــاشــر ،وه ــذا خوف

تتفاوض «نوفل ــ هاشيت
أنطوان» حاليًا مع «غوغل»
لخوض غمار الـ e-books
ّ
لـيــس ف ــي مـكــانــه ألن ـن ــا لـسـنــا مطبعة
ّ
ونــواكــب الـكـتــاب فــي مــراحــل ع ــدة قبل
ص ــدوره وب ـعــده .مــا يخيفنا حقًا هو
النشر اإللكتروني من دون حقوق ،أي
ّ
السرقة اإللكترونية» .أما ّفي ما يتعلق
بالعوائق التي يمكن تجنبها بواسطة
ّ
الكتاب اإللكتروني ،فيعتبر ّتيان أن الـ
ّ e-books
مجرد «وسيلة جديدة للبيع.
ي ـج ــب أال ن ـض ـع ـهــا فـ ــي م ـن ــاف ـس ــة مــع
الــورق» .املهم بالنسبة إليه أن «يبقى
السعر فــي ح ــدود معقولة لكي نبقى
قــادريــن على العمل والـتـمــويــل» .هنا،
ّ
يتطرق تـ ّـيــان إلــى أهمية التعاون في
هذا املجال مع أسماء كبيرة قادرة على
مــراقـبــة املـبـيـعــات واألس ـع ــار وحماية

ً
املحتوى واألم ــوال من السرقة ،فضال
ع ــن إم ـكــانــات ـهــا الـتـســويـقـيــة الـهــائـلــة.
ّ
وي ـك ـشــف ت ـ ّـي ــان أن «ن ــوف ــل ـ ـ ـ هــاشـيــت
أن ـط ــوان» ت ـخــوض حــالـيــا مـفــاوضــات
مــع «غ ــوغ ــل» ،يـفـتــرض أن تنتهي في
غـضــون شـهــريــن ،لتصبح كـتــب ال ــدار
متوافرة إلكترونيًا عبر Google Play
.Books
ُ
أم ـ ـ ــا مـ ــؤسـ ــس دار «قـ ـ ــدمـ ـ ــس ل ـل ـن ـشــر
والـ ـت ــوزي ــع» ال ـس ــوري ــة ال ـت ــي خــاضــت
مجال النشر اإللكتروني منذ سنوات،
الكاتب والباحث زياد منى ،فيختصر
ع ـ ــدم تـ ـط ـ ّـور ه ـ ــذا املـ ـج ــال ف ــي ال ـعــالــم
العربي بـ«الفوضى املستشرية ،وعدم
ثقة املواطن العربي بمؤسسات الدولة
والـقــوانــن فــي حــال تـعـ ّـرضــه للسرقة،
ّ
وإمــا بسرقة األم ــوال أثناء الدفع عبر
الـ ـ ـ  credit cardأو س ــرق ــة امل ـح ـت ــوى.
ّ
يتغير
لـكــن ،ال بــد لـهــذا الــواقــع مــن أن ّ
عندما يصبح العرب على يقني بأنهم
مضطرون ملواكبة ّ
تطورات العصر».
عـلــى املـقـلــب اآلخ ــر ،يسيطر الـتـشــاؤم
عـ ـل ــى ج ـ ــال عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،ال ـخ ـب ـي ــر فــي
النشر ،وناشر موقع «الكتاب العربي
اإلل ـك ـتــرونــي» .فــي لـبـنــان قـبــل حــوالــى
 13ع ــام ــا ،أط ـلــق عـبــدالـلــه ه ــذا املــوقــع
ّ
ال ــذي شــكــل مـســاحــة لنشر ع ــدد كبير
مـ ــن ال ـك ـت ــب اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ال ـ ـصـ ــادرة
ع ــن أب ـ ــرز ال ـ ــدور ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وبـعــض
الجهات العربية؛ بينها «قدمس» .لكن
املغامرة التي انتهت قبل زهاء ثمانية
أشهر تصب في خانة واحــدة« :ثقافة
القراءة ضئيلة في العالم العربي ،في
ظــل ال ـخــوف مــن ال ـش ــراء عـبــر الشبكة
ّ
يتحدث عبدالله
العنكبوتية» .وفيما
ع ــن تـ ـع ــاون ال ـن ــاش ــري ــن م ــع مــوق ـعــه،
ّ
ي ـش ــدد ع ـلــى أن دور ال ـن ـشــر ال ت ـقـ ّـدر
أهـمـيــة الـنـشــر اإللـكـتــرونــي وال توليه
االهـتـمــام الـكــافــي ،وخـصــوصــا لجهة
التسويق .أما عن خوف هذه ّالجهات
من السرقة ،فيوضح عبدالله أنــه كان
ملوقعه نظام حماية محتوى مهم جدًا
يعتمده أهم الناشرين في العالم ،كما
ّ
ّ
وتؤمن
أن عمليات البيع كانت شفافة
ح ـص ــول الـ ـ ــدار ع ـلــى  40ف ــي امل ـئ ــة من
لألسف،
سعر الكتاب اإللكتروني .لكن
ّ
مــن أص ــل  56أل ــف زيـ ــارة يــومـيــا «كــنــا
نـبـيــع كـتــابــا أو اث ـن ــن .ه ـك ــذا ،ل ــم تعد
أرباح املشروع تتعدى الـ  3آالف دوالر
أم ـي ــرك ــي س ـن ــوي ــا ،بـيـنـمــا زادت كلفة
إن ـشــائــه عــن مـئــة أل ــف دوالر بـكـثـيــر».
يستبعد عبدالله أن تحقق الشركات
ال ـك ـب ــرى ن ـتــائــج م ـل ـمــوســة ف ــي لـبـنــان
ّ
وال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي ،ألن أص ــل املـشـكـلــة
«يكمن في تـ ّ
ـردي واقع القراءة ،وسوء
األوض ــاع على مختلف األصـعــدة ،وال
ّ
سيما االقتصادي»!
ّ
إذًا ،ب ــن مـتـطـ ّـلـبــات ال ـع ـصــر وال ــواق ــع
الـ ـع ــرب ــي املـ ـع ــق ــد ،هـ ــل ي ـس ـل ــك ال ـن ـشــر
ً
ّ
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ط ــريـ ـق ــه ويـ ـش ــك ــل ح ــا
ألزم ـ ــات ال ـن ـشــر ال ــورق ــي م ــن دون أن
ينافسه؟
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فوزي
يمين
ّ
يتعمق فوزي يمين في عوالم قصيدة أنسي الحاج ،في
كتابه «أنسي الحاج ـ التحوالت الشعرية من لن إلى الرسولة»
(ال ـفــارابــي ـ ـ  12/10ـ ـ س .)19:00 :الـشــاعــر واألكــاديـمــي
اللبناني الــذي كتب أطروحة الدكتوراه عن تجربة صاحب
«الــرأس المقطوع» ،يتتبع التحوالت الشعرية في قصيدة
الحاج انطالقًا من ً باكورته «لــن» بصورها الشرسة ولغتها
المتلعثمة وصوال إلى قصيدة «الرسولة بشعرها الطويل
التي أحدثت انعطافة في دواوينه األولى،
حتى الينابيع» ّ
بعدما غلبته الــرقــة كما يـقــول فــي القصيدة «أن ــا هو
الشيطان ّ
أقدم نفسي /غلبتني ِّالرقة».

أحمد
علي
الزين

زينب
مرعي
إنها رحلة هلوسة وهذيان مع ذكريات الحرب األهلية تأخذنا
إليها زينب مرعي في باكورتها الروائية «الهاوية» (نوفل
هاشيت أنطوان ـ  12/9ـ س .)18:00 :بطل الرواية هو سهيل
ورأسه الصغير الذي تختلط داخله أحداث ومشاهد وأزمنة،
ومشاعر متناقضة تجاه أخيه األكبر ،وتوجسه من زوجته
وبحثه الــدائــم عــن حبيبته السابقة .بين األرق واألص ــوات
ّ
الملحة ،تكثف الروائية اللبنانية ظروف سهيل الذي يصل إلى
بقشرة بيضة علها تكون مخبأه
مرحلة ال يطمح فيها سوى ّ
وهربه من كل شيء كي يتمكن من النوم أخيرًا.

تــدور أح ــداث رواي ــة «الـعــرافــة» (دار الساقي ـ ـ  12/8ـ ـ س:
 )18:00ألحمد علي الزين في غرفة داخــل «مستشفى
الفردوس» حيث يقبع سهيل العطار .يواصل الروائي اللبناني
النبش في احتماالت الوحشة ،حيث ال يبقى أمــام العطار
سوى ثالث نوافذ تطل واحــدة منها على قسم األمــراض
النفسية ،وأخرى على معهدً للموسيقى ومن الثالثة يطل
على ماضيه حيث كان طفال يجول في أسواق طرابلس.
ماض عالق بين ذكرى زوجته التي قضت برصاصة ّ قناص
وبين تنبؤات عرافته نهلة الشهوب التي قالت له بأن امرأة
ستالقيه في النصف الثاني من عمره.

فارس
يواكيم
بعد عقود من البحث والتنقيب ،صــدر «اإلســام في شعر
المسيحيين» لفارس يواكيم (الفرات للتوزيع والنشر ـ 12/2
 .)17:00الكاتب والمؤلف المسرحي واإلعالمي اللبناني
ـ سّ :
الذي وثق للرحلة القصيدة نحو األغنية قبل سنوات ،ينبش
هذه المرة إرث حوالى  30شاعرًا مسيحيًا عربيًا كتبوا قصائد
حــول مفاهيم وشخصيات ومناسبات إسالمية .المؤلف
الذي يؤكد أن القيم الدينية لم تكن سوى جزء من الوعي
الجمعي ،يضم قصائد إلدوار مــرقــص ،وإل ـيــاس فــرحــات،
وبولس سالمة ،جاك شماس ،جورج رج ّـي ،وحليم دموس،
وسعيد عقل ،شبلي الشميل ،وصالح لبكي ،وغيرهم.

حضور مصري بالوكالة ...والنشر تحت وطأة األزمة
القاهرة – محمد عمر جنادي
م ـ ـعـ ــرض بـ ـ ـي ـ ــروت الـ ـع ــرب ــي الـ ــدولـ ــي
لـلـكـتــاب ه ــو األق ـ ــدم عــرب ـيــا ،فـسـتــون
عــامــا م ــرت مـنــذ ان ـطــاقــه ع ــام .1956
ّ
كما أن مناخه يتسم بالحرية مقارنة
بمعارض عربية أخرى ،مثل الكويت
والــريــاض حيث غالبًا مــا يكون عدد
الـكـتــب املـمـنــوعــة فـيـهـمــا ك ـب ـي ـرًا .لكن
هل العراقة والحرية كافيتان إلغــراء
الـنــاشــريــن امل ـصــريــن لـلـمـشــاركــة في
معرض بيروت؟
تـتـجــاور فــي الـقــاهــرة ال ــدور القديمة
وال ـج ــدي ــدة .وق ــد دأب ــت بـعــض ال ــدور
املصرية على املشاركة من خالل وكالء
أو مــوزعــن ،لـكــن بعضها حـضــر في
دورات سابقة ،خاصة الــدور الكبيرة
والراسخة مثل «الشروق» و«املصرية
الـلـبـنــانـيــة» رغ ــم وج ــود وك ــاء لهما.
أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ع ـ ـ ـ ــدة دف ـ ـع ـ ــت ال ـ ـنـ ــاشـ ــريـ ــن
امل ـ ـصـ ــريـ ــن ف ـ ــي امل ـ ــاض ـ ــي إلـ ـ ــى ع ــدم
املشاركة في معرض بيروت .أمــا في
هــذه ال ــدورة ،فــإن األزم ــة االقتصادية
امل ـتــرت ـبــة ع ـلــى ت ـحــريــر س ـعــر صــرف
الجنيه ،ستزيد من صعوبة املشاركة.
ي ــؤك ــد أحـ ـم ــد رش ـ ـ ـ ــاد ،م ــدي ــر «ال ـ ـ ــدار
ّ
امل ـصــريــة الـلـبـنــانـيــة» أن الـ ــدار كــانــت
ح ــري ـص ــة دوم ـ ــا ع ـل ــى املـ ـش ــارك ــة فــي
معرض بيروت« :لكن في هذه الدورة،
نشارك من خــال الوكيل» .ويضيف:
«منذ عام  ،2014صارت مشاركتنا في
املعرض عن طريق الوكيل أو املوزع».

بالنسبة إلى رشاد ،فإن ميزة معرض
بيروت الرئيسة أنــه يتيح للقراء من
دول مـخـتـلـفــة ،خ ــاص ــة دول امل ـغــرب
ال ـعــربــي ،رؤي ــة اإلص ـ ــدارات .ويـتــابــع:
«أب ـ ــرز مـشـكـلــة ه ــي ق ـلــة ع ــدد ال ـ ــزوار،
لكن األه ــم أن يـكــون الـكـتــاب املصري
ً
م ـم ـث ــا ف ــي املـ ـ ـع ـ ــرض» .وع ـ ــن م ـكــانــة
ب ـيــروت كـعــاصـمــة للنشر فــي الــوطــن
الـعــربــي ،يجيب« :ب ـيــروت ،والـقــاهــرة
م ــن أك ـبــر م ــراك ــز الـنـشــر ف ــي املـنـطـقــة،
ل ـكــن ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـع ـشــر األخ ـي ــرة،
دخـ ـل ــت األردن وم ـع ـه ــا ب ـع ــض دول
الخليج بقوة مضمار النشر» .ارتفاع
س ـعــر ال ـ ـ ــدوالر س ـي ـكــون ل ــه أثـ ــر بــالــغ
عـلــى مـشــاركــة «امل ـصــريــة اللبنانية»
فــي م ـعــرض ال ـقــاهــرة املـقـبــل .يوضح
رشاد« :هناك ارتفاع غير مسبوق في
سعر الــورق ،وتكاليف الطباعة ،مما
سيلقي بظالله على عدد اإلصــدارات
وأسعار الكتب في القاهرة» .من بني
إصــدارات «املصرية اللبنانية» رواية
«األزب ـك ـي ــة» لـلـكــاتــب امل ـص ــري نــاصــر
عــراق والفائزة أخيرًا بجائزة «كتارا
لـلــروايــة الـعــربـيــة» ،وك ـتــاب «م ــا وراء
الكتابة» للروائي الكبير إبراهيم عبد
املجيد الفائز عنه ب ـ «جــائــزة الشيخ
زايد للكتاب».
«م ـصــر ال ـعــرب ـيــة لـلـنـشــر وال ـت ــوزي ــع»
مــن أج ــدد ال ــدور فــي ال ـقــاهــرة ،لكنها
استطاعت في فترة قصيرة أن تقدم
عـ ــددًا م ــن ال ـع ـنــاويــن ال ـهــامــة ،تتنوع
ب ــن األعـ ـم ــال ال ـف ـكــريــة ال ـحــدي ـثــة في

ن ـق ــد الـ ـخـ ـط ــاب األص ـ ــول ـ ــي وت ــرج ـم ــة
األعمال األدبية املعاصرة .يقول مدير
ّ
ال ــدار وائــل املــا إن األخـيــرة مصر لن
تشارك في معرض بيروت ،موضحًا
ﻠ «األخ ـب ــار»« :ال ـســوق فــي لبنان هو
مشتر ،أي أن
سوق بائع وليس سوق
ٍ
تغطية الكلفة تكون من البيع املباشر
للجمهور ألنه ال هيئات وال مؤسسات
داعـ ـم ــة م ـثــل ال ـج ــام ـع ــات وامل ـك ـت ـبــات
الوطنية والهيئات العلمية .كما أن
ق ــراءات اللبنانيني فــي نسبة كبيرة
منها باللغات األجنبية» .يتفق املال
م ــع أح ـم ــد رش ـ ــاد ف ــي أن بـ ـي ــروت ما
زال ــت تـحـتــل م ــرك ـزًا رئـيـســا ف ــي عــالــم
النشر ،لكنه يضيف« :الخليج ومصر
واألردن أيـ ـض ــا نـ ــاشـ ــرون م ــؤث ــرون
ّ
فــي الـعــالــم ال ـعــربــي» .ويـشـيــر إل ــى أن
«الـ ـظ ــرف االقـ ـتـ ـص ــادي س ـيــؤثــر على
خطة ال ــدار ،فـعــدد اإلصـ ــدارات سوف
ّ
يـ ـق ــل ،واألع ـ ـمـ ــال املـ ـنـ ـش ــورة سـتـكــون
نتيجة عمليات فرز قاسية».
األس ـبــاب الـتــي أورده ــا املــا عــن عــدم
املشاركة يؤكدها شريف بكر ،مدير
«دار الـ ـع ــرب ــي ل ـل ـن ـشــر وال ـ ـتـ ــوزيـ ــع».
ي ـقــول بـكــر إن األس ـب ــاب ال ـتــي ذكــرهــا
فــي مـقــالــه ال ــذي نـشــر فــي «األخ ـب ــار»
ب ـع ـنــوان «ل ـه ــذه األس ـب ــاب ال تغرينا
ب ـي ــروت» (ال ـ ــدورة رق ــم  )56م ــا زال ــت
قــائ ـمــة أه ـم ـهــا «ض ـعــف حــركــة الـبـيــع
نـتـيـجــة غ ـي ــاب ال ـه ـي ـئــات الـحـكــومـيــة
وامل ـك ـت ـب ــات الــوط ـن ـيــة ال ـت ــي تـشـتــري
م ــن ال ـنــاشــريــن أحـ ــدث أع ـمــال ـهــم كما

فــي مـعــارض الخليج ،بــاإلضــافــة إلى
ّ
أن الـســوق اللبنانية ليست كبيرة».
وي ـض ـي ــف« :مـ ـع ــرض بـ ـي ــروت يعتبر
مـكـلـفــا لـلـنــاشــر م ــن ح ـيــث الـتـكــالـيــف
الخاصة بالشحن واإلقامة ،واملعيشة
واسـتـئـجــار ال ـج ـنــاح» .وي ــرى بـكــر أن
بيروت لديها إنتاج محلي متميز من
كتب األدب والشعر والكتب العامة،
وهـ ــو م ـت ــواف ــر ف ــي ال ـب ـل ــد ع ـل ــى م ــدار
ال ـع ــام ،ول ـيــس كـمــا فــي بـعــض ال ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة ح ـي ــث ت ـت ــاح ال ـف ــرص ــة م ــرة
واحـ ــدة ل ـشــراء الـكـتــب ال ـتــي ال توجد

دخلت األردن ومعها بعض دول
الخليج بقوة مضمار النشر في
السنوات األخيرة
طــوال السنة .وعــن إمكانية املشاركة
في املعرض من خالل وكيل أو موزع،
أجاب« :كنت أتمنى ذلك ،لكني لم أجد
حتى اآلن الوكيل الذي يقبل بتوزيع
إص ــدارات ـن ــا ،وس ــأح ــاول االت ـف ــاق مع
جـهــة لـلـتــوزيــع ف ــي املـ ــرات ال ـقــادمــة».
«العربي» هي دار قديمة وجديدة في
آن ،تأسست عــام  1975واهـتـمــت في
أوائل الثمانينيات بنشر موضوعات
متعلقة بدراسات املكتبات والوثائق
واإلع ــام .لكن «الـعــربــي» متمثلة في
اإلدارة الـشــابــة  -شــريــف بـكــر -قــررت

اقتحام مجال جديد في سوق النشر
العربية ،وهــو ترجمة األدب العاملي
املعاصر مــن «أغــرب مناطق العالم»،
أي تلك التي لم يتم الترجمة عنها من
قبل .سلوفاكيا ،الـنــرويــج ،البوسنة،
الجبل األسود ،وغيرها .يقول شريف
ب ـكــر« :نـتــرجــم مــن أك ـثــر مــن  22بـلـدًا،
وكلها بالد غير مطروقة من قبل في
الترجمة إلــى العربية .ونـصــدر أكثر
ً
من  60عمال مترجمًا» .يوضح بكر أن
ُ
«العربي» تعنى باستهداف الشباب،
فـ ـ « %48مــن ق ــراء «ال ـع ــربــي» ه ــم في
الفئة العمرية من الثامنة عشرة حتى
الرابعة والعشرين» .ويضيف« :إال أن
املـغــايــرة ليست فـقــط فــي لـغــة الــدولــة
امل ـت ــرج ــم ع ـن ـهــا ولـ ـك ــن ف ــي امل ـح ـتــوى
أيـ ـض ــا ،نـ ـح ــاول ت ـقــديــم أعـ ـم ــال غنية
وعصرية في مضمونها».
يبدو أن تقديم املحتوى «الغني» هو
السبيل الوحيد أمام الناشر املصري
ال ـج ــاد ملــواج ـهــة األزمـ ــة االقـتـصــاديــة
و«الـ ـفـ ـق ــر» اإلخـ ــراجـ ــي ال ـ ــذي يصيب
الكتاب جراء ذلك .فالكتاب اللبناني،
كما ُيجمع الناشرون املصريون ،هو
األفضل على مستوى العالم العربي
من ناحية الطباعة والغالف والورق.
االرتـ ـف ــاع ال ـك ـب ـيــر ف ــي أس ـع ــار ال ــورق
وتكاليف الطباعة سيوسع الهوة بني
الكتاب املصري ونظيره اللبناني من
ناحية الشكل اإلخــراجــي والجمالي.
لكن األزمة تمتد إلى عملية الترجمة
ُ
أيضًا ،فحقوق الترجمة تدفع قيمتها

الكتاب السوري في انتظار الفرج
دمشق ــ خليل صويلح
م ـ ـ ــأزق الـ ـكـ ـت ــاب الـ ـ ـس ـ ــوري ال ـ ـيـ ــوم،
يتأرجح بــن غــاء ال ــورق مــن جهة،
وفـ ـق ــر املـ ـحـ ـت ــوى مـ ــن جـ ـه ــةٍ ث ــان ـي ــة.
ب ــال ـك ــاد ت ـجــد ك ـتــابــا يـثـيــر شهيتك
ك ـ ـ ـقـ ـ ــارئ ،خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي ع ـن ــاوي ــن
طوابير املؤلفني الذين تسللوا إلى
مـنــافــذ الـنـشــر ف ــي «الـهـيـئــة الـعــامــة
السورية للكتاب» ،و«اتحاد الكتاب
الـعــرب» .ينتابك إحساس بــأن هذه
ُ
ال ـك ـت ــب ط ـب ـع ــت ك ـن ــوع م ــن اإلع ــان ــة
ً
ألصـ ـح ــابـ ـه ــا أوال وأخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا .دم ـغ ــة
«ثقافة التنوير» التي أطلقها اتحاد
الكتاب ،لم تؤكل ثمارها بعد ،فيما
تـ ـتـ ـك ــدس مـ ـئ ــات املـ ـخـ ـط ــوط ــات فــي
الهيئة كمحصلة لفوضى املوافقة
على الطباعة فــي املــرحـلــة السابقة
ل ـ ـ ــإدارة الـ ـج ــدي ــدة .م ــؤل ـف ــو ال ــوق ــت
الـ ـض ــائ ــع واملـ ـحـ ـس ــوبـ ـي ــات وج ـ ــدوا
فرصتهم فــي النشر كغنيمة حرب

فــي امل ـقــام األول .الـحـســومــات الـتــي
ت ـصــل إل ــى  60ف ــي امل ـئ ــة ع ـلــى كتب
الهيئة في معارضها املتتالية ،أتت
ّ
كحل مؤقت لتفريغ املستودعات من
أطنان الورق ،بالتوازي مع التفكير
بــإحــالــة ع ـش ــرات امل ـخ ـطــوطــات إلــى
النشر اإللكتروني على موقع الهيئة
ب ـق ـص ــد «وأد مـ ـخ ــاض ــات م ــرض ــى
الخيال املعطوب» في مكمنها ،وفقًا
ّ
ملــا قــالــه مثقف مـعــروف وهــو يقلب
عـنــاويــن ّ الـكـتــب فــي أح ــد امل ـعــارض.
ل ــن ن ـت ــوق ــف ع ـنــد م ــوج ــة «األعـ ـم ــال
الكاملة» لشعراء غير معروفني في
ال ـح ــارات امل ـج ــاورة لـسـكـنــاهــم ،كما
ل ــن نـلـتـفــت ب ـجــديــة إل ــى ال ــدراس ــات
ّ
املخصصة إلبداعات هؤالء
النقدية
بسطوة الكراسي التي يشغلونها
ف ــي ال ــوق ــت ال ـض ــائ ــع أيـ ـض ــا .ه ـنــاك
حـفـنــة مــن ال ــدور الـخــاصــة الـتــي ما
زال ــت ت ـقــاوم الـتـيــار ال ـعــاصــف ،ذلــك
أن ص ـنــاعــة ال ـك ـتــاب صـ ــارت ضــربــا

مـ ــن امل ـ ـغـ ــامـ ــرة ،فـ ــي م ـه ـن ــة خ ــاس ــرة
سلفًا ،بتأثير «م ــزاج الـحــرب» ،هذا
املــزاج الــذي نــأى تدريجًا عن كل ما
ّ
يتعلق بــالـكـتــاب ،عــدا تحويله إلى
وقود للتدفئة ،وفي أحسن األحوال
«ب ـي ـعــه بــال ـك ـي ـلــو» ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
«تعفيش» املكتبات الشخصية في
املـنــاطــق املنكوبة لتنتهي بعضها
عند أرصفة بسطات الكتب.
املـعـضـلــة ال تـنـتـهــي ه ـنــا ،فــالـنــاشــر
ال ـس ــوري مـحــاصــر خــارج ـيــا أيـضــا.
لـ ـ ـ ــم تـ ـ ـع ـ ــد املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي م ـع ـظ ــم
املعارض العربية متاحة بسهولة،
ف ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى ت ــأش ـي ــرة دخ ــول
إلـ ـ ــى هـ ـ ــذا امل ـ ـعـ ــرض أو ذاك أش ـب ــه
باملعجزة ،حتى أن بعض املعارض،
الخليجية خصوصًا ،أضافت بندًا
ج ــديـ ـدًا إلـ ــى اسـ ـتـ ـم ــارات امل ـش ــارك ــة
ّ
يتعلق بــاملــذهــب ال ــذي ينتمي إليه
ال ـنــاشــر ،رب ـمــا بـسـبــب الـخـشـيــة من
ّ
فصيل مسلح،
انتماء بعضهم إلى
ٍ

أو أنــه بحزام ناسف من الــورق (!).
بــالـطـبــع لــن نـتـجــاهــل كـلـفــة الشحن
وانـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار الـ ـعـ ـمـ ـل ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة أم ـ ــام
ّ
محليًا
الدوالر ،وصعوبة التسويق
وخــارجـيــا .يــذهــب الـنــاشــر الـســوري
إلى معرض بيروت للكتاب من دون
أم ــل كـبـيــر ف ــي امل ـنــاف ـســة ،فـعــاصـمــة

المعارض ّالخليجية أضافت بندًا
جديدًا يتعلق بمذهب الناشر
ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـي ـ ــه ،م ـج ــرد
محطة «ترانزيت» لشحن كتبه إلى
ّ ً
معوال على أصحاب
عواصم أخرى
م ـك ـت ـبــات عــرب ـيــة ك ـب ــرى ف ــي ب ـغــداد
أو ال ــري ــاض ،يــأتــون خصيصًا إلــى
امل ـع ــرض الق ـت ـنــاء بـعــض الـعـنــاويــن
ً
بأسعار تتجاوز الكلفة قليال .أما
ال ـقــارئ الـبـيــروتــي ،فـبــالـكــاد يلتفت

إلــى واجهة جناح دار نشر سورية
إال فيما ندر ،بسبب أمراض قديمة
راكـمـتـهــا ري ــاح الـسـيــاســة فــي املـقــام
األول .لكن هذا ال يمنع أن نقع على
ّ
تصدت
بعض العناوين الالفتة .فقد
«دار ال ـت ـك ــوي ــن» ل ـط ـبــاعــة األع ـم ــال
الـ ـك ــامـ ـل ــة ل ـل ـب ــاح ــث فـ ـ ـ ــراس سـ ـ ـ ّـواح
( 21م ـج ـل ـدًا) ،وس ـي ـح ـضــر ال ـشــاعــر
ع ــادل مـحـمــود ب ـم ـخ ـتــارات شـعــريــة
تـحــت ع ـنــوان «أن ــا ب ــريء ك ـســراب»،
وســرديــات صغيرة بعنوان «املــوت
أقدم مدينة في العالم» ،فيما تقترح
«دار نينوى» ترجمة ألشـعــار بيار
بــاولــو بــازولـيـنــي (جـســد وس ـمــاء)،
و«ت ــاري ــخ ال ـت ـصـ ّـوف» لـقــاســم غنى،
و«مل ـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــال ـ ــم؟» مل ـ ـنـ ــذر مـ ـص ــري.
وت ـس ـت ـع ـي ــد «دار ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار» ك ـت ــاب
«الـثــالــوث املـحــرم» لبو علي ياسني
في طبعة جديدة ،وأعمال إدواردو
غــال ـيــانــو .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،سـنـقــع على
بـ ـع ــض الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــات واملـ ـجـ ـم ــوع ــات
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بالتزامن مع «معرض بيروت العربي الدولي للكتاب»،
أسعد
سيصدر كتاب «أميركا أشعلت حرب لبنان» للزميل
ً
أبــو خليل عن «دار الـفــرات» .يضم المؤلف  11مقاال
نشرت فــي «جــريــدة األخ ـبــار» ،يقدم فيها األكاديمي
ّ
مفصلة لكتاب «ميادين
اللبناني مــراجـعــة نقدية
ّ
التدخل» لجيمس ستوكر .كذلك يحوي الكتاب نقدًا
لوثائق أميركية سرية أفرج عنها أخيرًا ،يعود بعضها
لألرشيف الوطني األميركي ،وأخرى صدرت قبل أسابيع
فقط ،ومــن خاللها يحاول أبــو خليل دحــض الرواية
السائدة للحرب األهلية اللبنانية.

يسرد الزميل خليل صويلح في روايته «اختبار الندم»
(نــوفــل ـ ـ هــاشـيــت أنــط ــوان) قـصــة كــاتــب ب ــارع في
تفويت الفرص وبعثرة الكآبة .ينقل الروائي السوري
يوميات الحرب من خالل الكاتب الــذي «يبذر كلماته
في أزقــة دمشق العتيقة» ،ويتنقل بين المقهى
وي ـس ـت ـخــدم ال ـش ـعــر ك ـســاح لـمـكــافـحــة ال ـقــذائــف.
تـتـقــاطــع ه ــذه الـقـصــة مــع ح ـكــايــات أخ ــرى لثالث
فتيات يعشن على هامش الحياة ،هن «المتشاعرة»
َ
و«المغتصبة» .حكايات يداعب الكاتب
و«الملتهبة»
ِ
بها الوقت الباقي من حكاية أطول هي الحرب.

يــروي كتاب «سعادة السفير :محمد جــواد ظريف» (دار أوال ـ ترجمة
باحث أكاديمي هو محمد مهدي راجي ،ورجل
محمد العطار) حوارًا بين ٍ
أمضى عمره في الدبلوماسية هو السفير اإليراني األسبق في األمم
المتحدة ووزير الخارجية الحالي .يحاول ظريف قدر اإلمكان اإلجابة على
أسئلة كثيرة تخطر في بال ّ
القراء ،والباحثين ،وكذلك السياسيين حول
حياته والدبلوماسية والسياسة عمومًا .الدبلوماسي الذي عرفه العالم
حينما كللت ابتسامته نجاح بالده في المفاوضات النووية مع الواليات
المتحدة األميركية (وحلفائها) ،يحاول الكتاب إماطة اللثام عن حياته
داخل ِّأروقة الدبلوماسية لبالده .أثار الكتاب
وتفاصيل مشواره الطويل ُ
ضجة كبرى في الوسط اإليراني ،ونفذ في أكثر من سبع طبعات.

كتابة الوجع
ب ـ ــال ـ ــدوالر أو الـ ـ ـي ـ ــورو ،ك ـم ــا يــوضــح
شريف بكر وناشرون آخرون.
كـ ــرم ي ــوس ــف ،ص ــاح ـب ــة «دار الـكـتــب
الخان للنشر» ،تخبرنا بأن الدار تعمل
بدأب على اختيار وتقديم مستويات
راقية ومرتفعة من املحتوى سواء في
الكتاب املترجم أو األعـمــال املكتوبة
ب ــالـ ـع ــربـ ـي ــة ،وتـ ـق ــدي ــم كـ ـت ــاب ــة أدبـ ـي ــة
ج ــدي ــدة وم ـغ ــاي ــرة .ال تـسـتـطـيــع كــرم
يوسف تكوين رأي محدد في معرض
بيروت ألنها ببساطة لم تحضر إليه
م ــن ق ـب ــل ،لـكـنـهــا ت ــؤك ــد ع ـلــى وج ــود
إصــدارات الدار في املعرض من خالل
توزيع «دار نوفل» .تقول يوسف عن
مراكز النشر العربي «مقولة «القاهرة
ت ـك ـت ــب وبـ ـ ـي ـ ــروت تـ ـنـ ـش ــر» أص ـب ـحــت
ك ـل ـي ـش ـي ــه .اآلن ص ـ ــار ه ـ ـنـ ــاك ن ــاش ــر
لكل قــارئ أو كــاتــب» .أمــا عــن الكتاب
ف ــي بـ ـي ــروت ،ف ــإن ــه «ي ـت ـســم بــال ـجــودة
العالية من ناحية الشكل واإلخــراج».
تــركــز «الـكـتــب خ ــان» فــي الـعــام املقبل
عـلــى الـكـيــف ال ال ـك ــم ،ك ــرد فـعــل على
التداعيات االقتصادية األخيرة.
ي ـ ــأت ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــرض ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت كـ ـ ــل عـ ـ ــام،
ت ـص ــاح ـب ــه املـ ـشـ ـك ــات ن ـف ـس ـهــا ال ـتــي
ت ــواج ــه ال ـنــاشــريــن ال ـع ــرب .ورغ ــم كل
الـظــروف الخارجية املحيطة بلبنان
وصـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــة األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة،
يستمر املـعــرض ببرنامجه الثقافي
واألنـ ـشـ ـط ــة والـ ـ ـن ـ ــدوات امل ـق ــام ــة عـلــى
هــامـشــه ،مـسـتـمـدًا روح ــه مــن حيوية
الحالة الثقافية اللبنانية.

الشعرية في دور عربية أو مهاجرة
ك ـ ـ «لـ ـي ــل الـ ـع ــال ــم» ل ـن ـب ـيــل سـلـيـمــان
(دب ــي الـثـقــافـيــة) ،و«ال ـب ــدل» لخليل
الــرز (املـحــروســة) ،و«خـ ّـمــارة جبرا»
لـنـبـيــل امل ـل ـحــم ،و«زجـ ــاج مـطـحــون»
إلسـ ـ ـ ــام أب ـ ـ ــو شـ ـكـ ـي ــر ،و«الـ ــوقـ ــائـ ــع
العجيبة لصاحب االسم املنقوص»
ل ــزي ــاد ع ـبــد ال ـل ــه ،إل ــى ج ــان ــب طـبــع
األع ـم ــال الـكــامـلــة ل ــري ــاض الـصــالــح
حسني (املـتــوســط) ،و«مـتــرو حلب»
مل ـه ــا ح ـس ــن (الـ ـتـ ـن ــوي ــر) ،و«الـ ــذيـ ــن
ّ
مسهم السحر» لروزا ياسني حسن
(الجمل).
لكن ماذا يفعل القارئ السوري أمام
ارت ـفــاع أسـعــار الـكـتــب؟ ليس أمامه
سـ ــوى أن ي ـ ـ ـ ّ
ـردد «إل ـ ــى الـ ـ ـ ــوراء ْ
در»
باتجاه الكتب االلكترونية املتاحة
مجانًا ،وبعض الكتب الورقية التي
يوفرها قراصنة املطابع الغامضة
ب ــأثـ ـم ــان مـ ـتـ ـه ــاودة ب ــاملـ ـق ــارن ــة مــع
ثمنها الحقيقي.
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محمد
محسن
َ
يتناول «و ْه ُم الحدود ـ معركة القصير» (اآلداب ـ  12/9ـ س:
 )18:00لمحمد محسن معركة مدينة القصير وأريافها
عــام  .2013يجمع الصحافي اللبناني الشقين اإلنساني
والتوثيقي ،من خــال مالحظاته ومشاهداته المباشرة
عبر تغطيته الصحافية لمعارك القصير .يروي قصصًا ذات
طابع إنساني عن الحصارات ،فيما ّ
يقدم معلومات تنشر
للمرة األولى عن الوقائع العسكرية للمعركة ،منها واقع
المعارضة السورية السلمية والمسلحة ،إلى جانب قصص
شخصيات عسكرية
ومقابالت مع
لمقاتلين ومسعفين
ٍ
ٍ
رفيعة من حزب الله واألطراف كافة.

وتبقى الحرية حصننا المنيع
رنا حايك *

ـوم قـبــل  1438عــامــا م ــن اآلن ،قــال
ذات يـ ـ ٍ
الكبير األكبر« :إقرأ».
مــن يومها قــرأ كـثـيــرون .وكـتــب كثيرون.
تناوبت مراحل أدبية ومــدارس وعصور
كثيرة :فكتب البشر عن الله والوجود ،عن
الطبيعة ،عن الكون ،وكتبوا عن البشر.
الـ ـي ــوم ،يـكـتــب ال ـب ـش ــر ،وت ـح ــدي ـدًا ال ـعــرب
م ـن ـه ــم ،ع ــن ه ــزائ ـم ـه ــم وع ـ ــن أوج ــاعـ ـه ــم.
ٌ
كبير في هــذه البقعة من األرض،
الوجع
ومتراكم.
يكتبون عنه ،ويقرأون.
إقرأ.
إقرأ باسم جميع الندوب في روحك .باسم
كــل األوطـ ــان الـتــي خــذلـتــك وص ــور اآلب ــاء
واألبطال التي تهشمت أمام ّ عينك .باسم
العوالم التي انـهــارت والـجــنــات املفقودة
التي ما زلت تبحث عنها .باسم الخيبات
ال ـت ــي أورثـ ـت ــك إي ــاه ــا أن ــاش ـي ــد أنـشــدتـهــا
وهتافات هتفتها.
واكتب نكاية في هذا العالم العبثي الذي
ت ـع ـجــز روحـ ـ ــك ع ــن اس ـت ـي ـع ــاب عـبـثـيـتــه.
الكتابة التي تليق بهذا العصر .هذه هي الكتابة التي تشفي غليل ووجع
هذه هي
ً
ّ
كتابنا ،وخاصة الشباب منهم .هذه هي الكتابة التي نبحث عنها ،وهذه هي الكتابة
ّ
اب شباب يستخدمون اللغة عصبًا،
التي ننشرها في ً«هاشيت أنطوان /نوفل» ،لكت ٍ
سكينًا حادًا ،نصال يجزون به رأس الخيبة التي ورثوها عن آبائهم على هذه األرض
الجريحة.
أسئلة كثيرة يعاد طرحها في نص اليوم الذي يصل أيادينا في ُ الدار .نراها بني سطور
ّ
ّ
ّكتابها في كل مخطوطة .أسئلة عن الهوية وعن اللغة وعن املثل العليا والقيم التي
ّ
كمسلمات .كل ٍّ
لقنونا ّإياها ّ
نص مختبر ،وبيروت مركز يستوعب النزعات التجريبية
التي ال ُّ
ّ
تقدم من دونها ،واألسئلة التي ال تطور من دون طرحها .بيروت مدينة تعيد
ُ
َ
إطالق الكاتب املخضرم وتصدر الكتاب األول ملن يستحق أن يسمع صوته .بيروت،
ُ
رغــم مــا انــتــزع منها مــن دور ،ألسـبــاب كثيرة مــن بينها تقلص عــدد الـقــراء فــي هذه
ُ
املساحة من املحيط إلى الخليج ،ال تزال تصدر وتطلق .ونحن في «هاشيت أنطوان»،
ال نزال نؤمن بدورها هذا رغم جميع الصعوبات على مستوى صناعة الكتاب .هكذا،
ترانا ننشر الوجع العراقي في «يوليانا» (نزار عبد الستار) ،والربيع اليمني املجهض
في «بئر زينب» (ندى شعالن) ،والنزيف السوري في «اختبار الندم» (خليل صويلح)
و«املوت عمل شاق» (خالد خليفة) و«عتبة الباب» (سندس برهوم) ،واللغة الجديدة
ّ
ّ
اب «ضلوا» طريقهم إلى الكتابة على صفحات فايسبوك مثل عبود سعيد ومحمد
لكت ٍ
سعيد ،ونخاطب ضمير اليهودي التائه في مجازر صبرا وشاتيال في «وارسو قبل
قليل» (أحمد محسن) .لم يعد للكتابة الرومانطيقية من مكان في عالم اليوم .الكتابة
اليوم في العالم العربي صرخة .صرخة ألم .صرخة يأس .صرخة ّ
تمرد .صرخة ثورة.
صرخة غضب .صرخة في وجه التخلف والعصبية كحالة عامة .صرخة في وجه ذلك
الوحش الظالمي املتربص في األزقــة ،واملؤامرات العاملية املحبوكة بنظافة .الكتابة
اليوم هي تأثير كل ذلــك على املصائر الشخصية الصغيرة :على صبي يحب فتاة
تفصله عنها أسوار شائكة وضعها آخرون .هكذا ،بهذه البساطة.
أمــام واقــع مــأزوم كواقعنا ،ينتج األدب ،وهــذا ما نرصده في إصداراتنا بشكل عام،
ُ
أو حتى فــي جميع النصوص التي تـعـ َـرض علينا للنشر ّعلى نطاق أوس ــع :كتابة
تنزع نحو الفانتازيا والعوالم املتداخلة السحرية التي تمثل عبثية الواقع املحيط
ُ
ومعطياته املحكومة بالعشوائية ،أو كتابة تغرق في الواقعية التهكمية والسخرية
السوداء.
ونحن ال نزال نذوب أمام النوعني ،واألنواع األخرى .ال يزال النص الجميل يفتننا .ال
ّ
نزال نؤمن به ،وال نطلب سواه من كاتبه .نناطح لطرحه في سوق يتقلص يومًا بعد
يوم لألسف ،وسالحنا في ذلك شغفنا فقط ّال غير .ال نــزال نفرح باكتشاف موهبة
جديدة تالعب اللغةّ ،
تحدثها من دون أن تهشمها ،تنفض عنها الغبار وال تستهني
ً
بها ،موهبة تتقن تحديث الخطاب شكال ومضمونًا ،أصوات جديدة تحتاج إلى أن
ّ
تعبر عن نفسها بأدواتها املستحدثة .نحن ،جميع الناشرين ،وليس فريق «هاشيت
أنطوان» فحسب ،مغامرون (يفوق عددنا الخمسة والحمدالله) ،قد نكون واهمني،
ّ
ٌ
ّ
لكنه شأن كل الحاملني الذين ال تستقيم حياة من دونهم.
* ّ
محررة في «دار هاشيت أنطوان»

رانيا المعلم*
مسرورون هذا العام ،إذ يأتي «معرض بيروت العربي الدولي للكتاب» في ظروف
سياسية وأمنية مستقرة نسبيًا في لبنان ،رغم األزمات في البلدان املجاورة .ونأمل
أن ينعكس ذلك إيجابًا على اإلقبال من قبل األفراد واملدارس والطالب.
ّ
مــا ّ
ويميز بـيــروت بشكل عــام ،هــو الـحــريــة .ال رقــابــة على النشر
يميز هــذا املـعــرض،
وال كتب ممنوع عرضها وتوزيعها ،ســواء في النقد السياسي أو الديني أو الكتب
الـجـنـسـيــة ،كـمــا ف ــي امل ـع ــارض الـعــربـيــة األخ ـ ــرى .ول ـكــن ال ـســوق الـلـبـنــانـيــة بالنسبة
إلــى الناشر اللبناني محدودة نسبيًا ،وال يمكنه أن يغامر بطباعة كتاب لتوزيعه
فقط في لبنان ،مع احتمال منعه في بلدان عربية أخــرى .وضــع النشر اليوم ليس
بأحسن حــاالتــه ،وس ــوء األوض ــاع السياسية واألمـنـيــة انعكس سلبًا عليه :أســواق
مقفلة (ســوريــا ،اليمن ،ال ـعــراق ،)...طــرق مقفلة (صعوبة في الشحن واالضـطــرار إلى
ّ
الشحن البحري بــدل الشحن البري ،ما يؤخر وصــول الكتب إلــى املــوزعــن) ،إضافة
إلــى األوض ــاع االقـتـصــاديــة الصعبة فــي معظم الـبـلــدان العربية وانـخـفــاض الـقــدرة
الشرائية لدى القارئ (مصر) ،هذا عدا عن تفاقم مشكلة التزوير الورقي واإللكتروني،
واستحالة املالحقة القانونية واملحاسبة ،وتزايد مشكلة الرقابة ومنع الكتب...
ّ
ما أحــاول قوله هنا أن سوق الكتاب العربي هي سوق واحــدة وال يفيد الحديث عن
نشر في بيروت أو في العراق أو في مصر .املشكلة األساسية هي في التوزيع ،وفي
ّ
إمكانية معرفة وضع القارئ العربي اليوم وظروفه ومزاجه ،في ظل األزمات املتعددة
ّ
التي يعيشها .في ظل هذه األوضاع الصعبة واألسواق املقفلة وغيرها ،نبذل جهدنا
ً
إليصال كتبنا إلــى جميع الـقــراء ،لكن األمــر ليس سهال وأحيانًا الصعوبة متعلقة
بأمننا الشخصي ،إذ قد نضطر أحيانًا إلى عدم املشاركة في معارض للكتب خوفًا من
األوضاع األمنية في بعض البلدان .نحاول التعويض عبر البيع عن طريق موقعنا
اإللكتروني وتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بنا في كل البلدان العربية وفي الخارج،
وأيضًا عبر الكتاب اإللكتروني ،إذ إن عددًا كبيرًا من كتبنا أصبح متوافرًا بصيغته
اإللكترونية من خالل عدد من املواقع ،في انتظار انطالق موقع «الساقي» اإللكتروني
(مسا) الذي يوزع كتب «الساقي» إلكترونيًا كما كتب ناشرين عرب آخرين.
من جهةٍ ثانية ،األزمــة الفكرية والسياسية التي نعيشها اليوم في العالم العربي،
تنعكس سلبًا على النشر ،كمًا ونوعًا .على سبيل املثال ،هناك فقر في اإلنتاج الفكري
والسياسي فــي الـسـنــوات الخمس األخ ـيــرة ،وال أتـحــدث هنا عــن الكتب الـتــي توثق
ملــا نعيشه أو ملــا عشناه منذ بــدايــة األزم ــة حتى الـيــوم ،فهذه الكتب بــرأيــي ضعيفة
وال تستهوي الـقــارئ ،كما أنها غير ناضجة .أعتقد هنا أننا نحتاج إلــى املزيد من
الوقت والتحليل لفهم ما حدث واستشراف املستقبل .وهذا ما يدفع بالناشرين في
الكثير من األحيان إلــى االعتماد على الترجمات لسد الفراغ الحاصل على صعيد
اإلنتاج الفكري والسياسي .في ما يخص «دار الساقي» ،نشرنا كتابني في هذا املجال
يستحقان برأينا الـقــراءة« :انتكاسة االنتفاضة العربية :أعــراض َم َرضية» للباحث
جلبير األشـقــر ،والـكـتــاب يعتبر تتمة لكتابه األول الــذي نشرناه بعنوان «الشعب
ّ
يريد» .والكتاب الثاني هو «اإلسالم واإلنسان» للمفكر محمد شحرور .على صعيد
ّ
الترجمة ،نشرنا «في مواجهة التعصب:
التعاون من أجل البقاء» لعالم االجتماع
األميركي ريتشارد سينيت .كما ستصدر
ل ـل ـم ـع ــرض الـ ـت ــرجـ ـم ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ل ـك ـتــاب
«العالقات السعودية اإليرانية» للباحثة
اإليرانية بنفشه كي نوش .في ما يخص
اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــدارات الـ ـج ــدي ــدة ل ـل ـم ـع ــرض ه ــذه
السنة ،تنشر «دار الساقي» سبع روايات
بالتعاون مع «الصندوق العربي للثقافة
والفنون» (آفــاق) ،وهي الروايات الفائزة
ب ـم ـن ـحــة «آفـ ـ ـ ــاق» ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج «آفـ ــاق
لكتابة الرواية» (الدورة الثانية) بإشراف
الروائي جبور الدويهي.
ك ـم ــا ن ـس ـع ــى ل ـت ـع ــزي ــز ال ـن ـش ــر ل ــأط ـف ــال
والـ ـشـ ـب ــان ،ومـ ــن ال ـك ـتــب ال ـ ـصـ ــادرة الـتــي
س ـت ـك ــون مـ ـت ــواف ــرة فـ ــي امل ـ ـعـ ــرض ك ـتــاب
«صديقي» للكاتبة سمر محفوظ بـ ّـراج،
ّ
وتقبل اآلخــر.
نــص جميل عــن االخـتــاف
كـمــا سـتـصــدر لـلـمـعــرض روايـ ــة للفتيان
بـعـنــوان «كــابــوتـشـيـنــو» للكاتبة فاطمة
شرف الدين ،وتتناول موضوع التعنيف
األسري.
* مديرة تحرير «دار الساقي»
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ّ
أمة ِاقرأ ...لماذا ال تقرأ؟

حسن ياغي *
يكثر الكالم عن تراجع القراءة في العالم العربي ،فاألرقام
مذهلة ومخيفة .ومع كل تقرير جديد يصدر حول هذا
املوضوع ،يظهر مزيد من التراجع .أخيرًا ،صدر تقرير
عن لجنة متابعة النشر في املجلس األعلى للثقافة في
حدد ّ
مصرّ ،
معدل ربع صفحة كتاب كمعدل وسطي
يقرأه الفرد في العالم العربي في العام! وكان قد سبقه
تقرير التنمية البشرية الصادر عن «مؤسسة الفكر
العربي» عــام  2011ليتحدث عن ّ
معدل وسطي وهو
ست دقائق سنويًا للفرد العربي ،مقابل  200ساعة
للفرد في أوروب ــا!! أي ألفي ضعف يا إخــوان؟؟ وقبله
تقرير اليونسكو الذي وصل إلى نتيجة أن كل  80قارئًا
عربيًا يقرأون كتابًا واحدًا ،بينما يقرأ الفرد في أوروبا
 35كتابًا في السنة!!! واحسبوا الفارق!
ّ
ّ
صدقية هذه التقارير ،أو دقتها،؟
ونتساءل عن مدى
قد تبدو هذه األرقام مهولة ،ومخيفة ،ومحزنة ...وقد
يصعب تصديقها! لكن لألسف ،أراها كناشر ومتابع
أقل من الحقيقة ...إذ من خالل تجربتي أشير إلى ما
يأتي:
 -1نشرنا أخيرًا كتاب العالم الشهير ستيفن هوكينغ
ّ
«تاريخ موجز للزمان» .وكان هذا العالم الفذ قد صرف
الكثير من الوقت والجهد ليكتب كتابًا شعبيًا موجهًا
للجمهور ،بحيث يمكنه فهم االكـتـشــافــات الحديثة
املــذهـلــة ح ــول الـكــون ونظرتنا إل ــى ال ــزم ــان .وتـصـ َّـدر
الكتاب أرق ــام املبيعات ملــدة  237أسبوعًا متواصلة
بعد صــدوره ،بحسب «صنداي تايمز» ،محطمًا كل
األرقام التي سبقتهُ .ووصف بأنه الكتاب األكثر مبيعًا
في تاريخ النشر في فئته .لكن هذا الكتاب لم يستطع

في نسخته العربية أن يبيع سوى  1100نسخة بعد
مرور أكثر من عام على نشره.
 -2كتاب رأس املال في القرن الحادي والعشرين:
أث ــار ه ــذا ال ـك ـتــاب م ــن ال ـج ـ َـدل مــا لــم ي ـثــره ك ـتــاب في
ُ
مجال االقتصاد منذ سنوات عديدة ،وترجم إلى 31
لغة قبل العربية ،وفــي كل مكان أثــار الجدل ،وقــورن
بكتاب ماركس «رأس املال» ،وكتاب آدم سميث «ثروة
األمم» ...ودفعت «دار التنوير» مبلغًا لم يسبق أن دفعه
ناشر عربي لشراء حقوق كتاب بهذا الحجم ،ودعي
املــؤلــف إللـقــاء محاضرتني فــي الـقــاهــرة ومحاضرة
ُ
في بـيــروت ...وكتبت عنه مقاالت كثيرة في صحف
ومواقع عربية ،وبــاع املــايــن ...ولكن لم نستطع بعد
مرور ستة أشهر على صدوره أن نبيع سوى أقل من
 1000نسخة بالعربية!!
 -3فتاة القطار :على سبيل التجريب ،اخترنا روايــة
ب ــاع ــت أك ـث ــر م ــن  15م ـل ـيــون ن ـس ـخــة بــاإلن ـك ـل ـيــزيــة،
وتصدرت املبيعات على مواقع «غوريدز» و«أمازون»
وفي «نيويورك تايمز» ...وسجلت أعلى رقم يحصل
عليه مؤلف من حقوق لكتاب واحد في عامها األول،
وتحولت إلى فيلم سينمائي ...ولكن لم تبع الرواية في
العام األول سوى ألفي نسخة بالعربية ،بينما باعت
باللغة الهولندية ،وهي لغة ال يقرأها سوى الهولنديني
فقط ،أكثر من  70ألف نسخة (قارن مع العربية!!).
هذه نماذج لثالثة أنواع من الكتب :كتاب علمي ،وكتاب
اقتصاد وفكر ،ورواية ...ومع ذلك لم يستطع ّأي منها
أن يـخـتــرق ه ــذا االنـكـفــاء عــن ال ـق ــراءة ،ال ــذي بحسب
التقارير ،كما بحسب التجربة ،يتزايد .فلماذا؟
¶¶¶
قد ّ
يرد ّ
علي قارئ بأن هذه الكتب ليست من الثقافة
ّ
الـعــربـيــة ،وي ـق ــدم أرق ــام ــا لـكـتــب عــربـيــة بــاعــت كثيرًا
ك ـمــؤل ـفــات أحـ ــام مـسـتـغــانـمــي ،أو ع ــائ ــض الـقــرنــي
ً
مثال؟ فأقول ،نعم يحصل ذلــك ،فقد بعنا من روايــة
«الطلياني» أكثر من  20000نسخة! لكنها كتب قليلة
جدًا ،ولو اتسع املجال للدخول في دالالت الكتب التي
تبيع أرقامًا في العالم العربي ـ على تواضعها ـ ألدركنا
أنها كتب ال تشبه «موجز لتاريخ الزمان» وال «رأس
املال في القرن الحادي والعشرين» وطبعًا هي ليست
كتب نصر حامد أبو زيد وال محمد أركون وال عبدالله
العروي وال مالك بن نبي...
(ومــن هنا ّ
ّ
يتجرأوا
أتوجه إلــى زمالئي الناشرين أن
على إعالن أرقام املبيعات ،لنعرف الواقع الفعلي لبيع
الكتب).
إذ م ــا ع ــدا بـعــض الـ ــروايـ ــات ،ف ــإن ال ـع ــدد األك ـب ــر من
ً
الكتب التي تلقى إقـبــاال من الـقــراء إنما يحصل ذلك

إما ألسباب أيديولوجية ،بعيدة عن قيم املعرفة ،وإما
لشعبويتها .أما البحث في قيمة النتاج الثقافي العربي
واملعرفي ،فهو أمر يكشفه مدى حضور هذا النتاج
في صنع الثقافة واملعرفة في العالم! ويمكننا بإطاللة
سريعة على ما ُيترجم إلى لغات أخــرى أن نــدرك أن
هذه الترجمات (ما عدا الروايات) هي ترجمات لكتب
ال ـتــراث اإلســامــي مـ ّ
ـوجـهــة إلــى مسلمني ال يعرفون
ّ
العربية .وال تأثير لها في الثقافات األخرى ،إن لم تلعب
ُ
ّ
دورًا سلبيًا يظهر املسلمني كمتعصبني يعيشون في
غيتوات ّ
فكرية بعيدة عن املجتمعات التي يعيشون
فيها.
وإذا استطاع كتاب مــا أن يخترق هــذا االنـكـفــاء عن
ال ـقــراءة ،ولــو على نحو مـحــدود ،فــإن مؤلفه وناشره
يندمان على نجاح الكتاب ،ألنه تتم قرصنته وسرقة
حقوق منتجيه من دون حسيب وال رقيبَ .
فدولنا،

َ
دولنا ،وحتى أخالقنا،
ال تعتبر أن سرقة حقوق
التأليف تستحق العقاب
وحتى أخــاقـنــا ،ال تعتبر أن سرقة حقوق التأليف
سرقة تستحق العقاب ،بل إن عددًا من الدول العربية
ّ
لم توقع على اتفاقية حماية حقوق املؤلف ،وهي بذلك
تمعن فــي قتل وتــدمـيــر صناعة املـعــرفــة ،ألن ــه كيف
سيعمل كــاتــب لـسـنــوات على إنـتــاج ك ـتــاب ،أو كيف
سيعمل ناشر على إنتاج كتاب ّ
جيد يشتري حقوق
نشره ،ثم ّ
يتعرض جهد الكاتب والناشر للسرقة...
بكل بساطة.
¶¶¶
ّ
سأمر
أما ملاذا ّأمة اِ قرأ ال تقرأ؟ فذلك له أسباب كثيرة،
على بعضها سريعًا:
 -1غياب قيمة املعرفةَ ،
وقيم اإلبــداع والجمال ،وعدم
ُ
النظر إليها باعتبارها َقيمًا إنسانية كـبــرى تعبر
عن حضارة شعب أو ّأمــة ،ملصلحة عصبيات ّ
دينية
وأيــديــولــوجـيــة وقـبـلـ ّـيــةّ ،
وادعـ ـ ــاءات فــارغــة عــن حماية
واألمة ّ
املجتمع ّ
تروج لها أبواق ال تعرف من هذه القيم
شيئًا ،وسلطات ترى في املعرفة واإلبداع خطرًا أكبر

كلمات
من خطر داعش وإخوته.
 -2ال يزال الكتاب في نظر السلطتني الدينية والسياسية
خ ـط ـرًا يـجــب مــواج ـه ـتــه ،فـتـخـ ّـصــص ه ــذه السلطات
ميزانيات لجيش من املراقبني ّ
مهمتهم مراقبة الكتب
وتقرير ما تسمح للناس بــأن يقرأوه ومــا يجب منعه
ً
ومخجال
عنهم ...وهو شكل من الرقابة صار مذمومًا
ِ
ّ
فــي أي بلد متحضر ،فــي حــن هــو مـصــدر تخويف
ّ
للناشر وللكاتب معًا  ،حيث ُيحاكم الكتاب ويدخلون
السجون في محاكمات يندى لها الجبني.
 -3نظام التعليم :ال يحتاج املرء إلى أكثر من أن ينظر
إلى أوالده ،ليعرف ّأن نظام التعليم مهترئ ،وأنه حتى
الجامعات الخاصة تـخـ ّـرج طالبها وفــق احتياجات
أســواق العمل في الخارج .ذلك يحصل في كل مكان
فــي الـعــالــم ال ـعــربــي ،لــذلــك ن ــرى أن أكـبــر الـكـلـيــات في
الجامعات الشهيرة كلية الـ«بيزنس» ،الحياة بيزنس
وفلوس!! أما العلم واملعرفة فلبعض الحمقى ..ونتيجة
ذلــك مضحكة ،فقد كنت قبل أسبوعني فقط أجلس
مع ابني وعدد من األصدقاء واألقــارب في دبي ،وما
أكثرهم هناك ،وتحدثت معهم عما يمكن أن تختاره
ابنتي التي ستذهب إلــى الجامعة في العام الـقــادم...
وبعد نقاش ،قالت قريبة لي :انظر يا عمي مهما يكن
االخـتـصــاص لــن تـكــون لــه قيمة ســوى فقط شهادة
تحملها لتدخل فيها سوق العمل ،وبعدها سترميها
وت ـب ــدأ مــرح ـلــة تـخـ ّـصـصــك ال ـف ـع ـل ــي ...وض ـ ّح ــك كل
الـحــاضــريــن ،وأكـثــر الــذيــن ضحكوا هــم املـجــلــون في
ٌ
محزن
ميادين عملهم ...وأك ــدوا كــام قريبتي! كــم
بالفعل ،ليدفعوا
هذا ملن هم مثلي يشقون ،ويشقون
ّ
أقساطًا رهيبة لتعليم أوالدهم ،لكنهم ال يتعلمون!
وكــان بني الحاضرين ثالثة مهندسني تخرجوا في
الجامعة األميركية ،والثالثة تركوا الهندسة ويعملون
في «اإليفنت» !events
ّ
 -4شــراء املثقفنيَ :مــن من الكتاب واملثقفني والعلماء
اختياره
والــدكــاتــرة و ...لــم يحلم بــأن يكسب حـظــوة
ّ
ّلوظيفة في دول النفط؟ بالطبع هناك البعض ،لكنهم قلة،
قلة قليلة ،ومن لم يذهب إلى هناك فألن الفرصة لم تأته.
تحت شعار النهوض بالثقافة العربية ،يتم تدمير كل
ّ
مقوماتها ،وإلحاقها بمؤسسات تقوم على شراء كل
ّ
شــيء! الشعار :نحن ندفع أكثر .ندفع أكثر للكتاب
والـصـحــافـيــن واملـتــرجـمــن وال ـع ـقــول وال ـنــاشــريــن...
وهكذا يشتغل ّالجميع عند مؤسسات تأخذ عملهم
مجز جدًا ـ لكن
وتنشره في مجلدات فخمة ،وبمقابل ٍ
هذا النتاج ال يصل إلى القارئ!! أما ملاذا؟ فهذا بحث
آخر!
* ناشر «دار التنوير»

َُ
َ ْ
َ
َ
ْ
َ
صناعة مترجمة وال عيب وال من يحزنون
عن
ٍ
رشا األمير *
ّ َّ
من حسن الحظ أن شيطانًا أوحى إلى
َ
ّ
عنترة يومًا أن يقطع الشك باليقني،
وأن ي ـ ـسـ ــأل ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض اإلن ـ ـك ـ ــار:
«هـ ــل غ ـ ــادر ال ـش ـع ــراء م ــن م ـ ـتـ ـ َّ
ـردم؟»،
َّ
وم ـق ـصــوده ،عـلــى ّ
ذم ــة املـفـ ّـســريــن ،أن
ُ
َ
َّ
ـن مــن الـشـعــراء لــم يــدعــوا شيئًا
األول ـ ّ
َ
للمتأخرين إال قالوا فيه .شكرًا عنترة
ُّ
هديتك ّ
على ّ
القيمة هذه التي ال أظن
َّ
أن أح ـدًا مــن الناطقني بهذه اللغة لم
ّ
يتوسل بها ،ذات حــن ،لالعتذار عن
اض ـط ــراره إل ــى ت ـكــرار امل ـكـ ّـرر وتــدويــر
َ
ـار ْح ــك
امل ـ َّس ـت ـهــلــك؛ ول ـك ــن ،دع ـن ــي أص ـ ِ
بأن التوسل بها ،بوصفي «ناشرة»،
َ
تفهمها
وهي لفظة ،على األرجــح ،لن
ّ
ل ــو ع ــرض ـ ْـت لـ ـ َـك ،ب ــات يـجـعـلـنــي أم ــل
ويحرجني ،وإذ ال يحتاج مللي إلى
ـان ،فــإحــراجــي يـحـتــاج لــربـمــا إلــى
ب ـي ـ ٍ
بعض التوضيح .عامًا بعد عــام ،في
املوسم الــذي تريد مواضيع اإلنشاء
أن الطبيعة تخلع فيه ثوبها األخضر
ووو ،ي ـل ـت ـئ ــم ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت م ـع ــرض
ُي ــدع ــى الـ ـن ــاش ــرون ب ـم ـنــاس ـب ـتــه إل ــى
التدليل على قديمهم من اإلصــدارات
ُّ
وجديدهم ،وعلى االحتفاء بكتابهم،
ّ
واب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزاز أرحـ ـ ـ ـ ـ ــام هـ ـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـكـ ــتـ ــاب
وأص ــدق ــائ ـه ــم ت ـحــت عـ ـن ــوان ح ـفــات
ال ـتــوق ـيــع؛ وف ــي زح ـم ــة ه ــذه َال ــدع ــوة
ي ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول «ال ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــاب» إلـ ـ ـ ــى قـ ـص ـ َـع ــة
كبيرة تمتد إليها أي ــدي املتناولني،
ُّ
واحـ ـ ٍـد مــا يحلو
ويـقـتـنــص منها ك ــل َ ِ
ّ
جهرية
له ويطيب :هذا لحظة مجد ِم

ّ
يتكف ًل الفايس بوك بعملقتها ،وذاك
ج ــول ــة ب ــن ال ـج ـم ـهــور يـضـيـفـهــا إلــى
رص ـ َيــد م ـج ـهــوده االن ـت ـخــابــي ،وتـلــك
بــاقــة إط ــراء عـلــى فتنتها الـتــي تــزيـ ُـد
ُ
السنون منها وال تنقص!
ُ
وكَـ ـم ــا هـ ـ ــؤالء يـ ـم ـ ّـد اإلعـ ـ ـ ــام يـ ــده إل ــى
ال ــقـ ـص ـ َـع ــة تـ ـل ــك وي ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول ال ـ ِـكـ ـت ــاب،
ُ
ومتعلقاته( ،النشر ،التوزيع ،القراءة
إلى آخره )...إلى مادة ال بد من الخوض
ّ
الناشرون إلى «خبراء»
ويتحول
فيها،
ّ
ّ
في كل هذه املسائل يشخصون أحوال
الـثـقــافــة ،ويـفـتــون الـفـتــاوى فــي تــدارك
الجهل الــزاحــف ،ويـعـ ِقــدون الصفقات
ال ـص ـغ ـي ــرة بـ ــن م ـن ــاح ـت ــن وهـ ـ ـك ـ ــذا...
بـصــراحــة ،يــا عنترة ،ال ُيحرجني من
بمطلع
شــيء فــي أن أستشهد ُمـجـ ّـددًا
ُ
يحرجني أنناَ ،م ْع َشرَ
الميتك مقدار ما
ُ ْ َ
ال ـن ــاش ــري ــن ال ــذي ــن ت ــس ــت ــدل ــى دالؤن ـ ــا،
ّ
واألول ـ ـ ـ ـ ــون
الـ ـس ــابـ ـق ــون والـ ــاح ـ ـقـ ــون
واآلخـ ــرون ،وبـهــذا املعنى فــإن نعتذر
التكرار مستشهدين بـ«هل غـ َـاد َر»
عن ُ
َّ
فــإنـمــا نـمــالــئ ونـكــذب ألنـنــا ،فــي واقــع
الحال ،ال َنعتذر بل نقتنص ،بدورنا،
مــن تلك الق َ
صعة ّإيــاهــا ،نصيبنا من
«الكتاب» من حيث هو َس َل ٌب مسلوبٌ.
َ َ
ّ َّ
جماعة الناشرين
تقدم أن
ال أعني بما
ـداد مـعــدودة ،وال
ـ
ع
ـأ
ـ
ب
ـو
ـ
ل
و
ال تتناسل،
تضم إلى صفوفها ُص ّن َ
ّ
اع كتاب جددًا
مما ال يني يكون ،وإنما أعني
َّ ،فهذا َ
أن صناعة النشر ،فــي لبنان وســواه،
رغـ ــم مـ ـح ــاوالت م ـح ـم ــودة ،ت ـب ــدو في
س ـبــاق م ــع نـفـسـهــا ف ــي م ـي ــدان ال أفــق
ّ
يتحول الكتاب
له ســوى التكرار؛ فــإذ

بعدسة
الروائي
راوي
الحاج

َ
ملـنــاسـبــة م ـع ــرض ال ـك ـتــاب إل ــى َس ــل ـ ٍـب
برسم العموم ،فألنه كذلك ،ولو برسم
َّ
الخصوص ،على مدار العام (علمًا أن
ّ
العموم الــذي يحط رحاله في بيروت
ّ
األواخ ـ ــر مــن ك ــل ع ــام ،هــو عموم
عـلــى
ِّ
جـ ّـوال يحط رحاله في عواصم أخرى
خالل فصول أخرى من العام) .من ثم،
ليس فــي األمــر مــا ُيـ ْـدهــش ،ولــن يكون
فيه مــا يــدهــش إن تتابع وتـتــالــى .من
ّ
نباشر
لربما أن
ٌ
ثم أيضًا ،من الحكمة َّ َّ ْ
َ
مصارحة أنفسنا بــأن النشر صناعة
ٌ
م ـتــرج ـمــة ،فــي ع ــداد ص ـنــاعــات أخــرى
ح ــاول ـن ــا ل ـه ــا ت ــر َج ـم ــة إل ـ ــى ث ـقــاف ـت ـنــا،
َّ
وأن هــذه الـتــرجـمــة أصــابــت م ـقـ َ
ـدار ما
ّ
أص ــاب ــت تــرجـمـتـنــا ل ـت ـق ـنــيــات أخ ــرى،
ولوجوه التحكم فيها واإلفــادة منها،
ّ
وألس ــالـ ـي ـ َـب ش ــت ــى م ــن ال ـع ـي ــش وم ــن
الـسـلــوك ومــن الـتـخــاطــب .بالطبع ،قد
ّ
ي ـح ــن واحـ ــدنـ ــا ـ واح ــدتـ ـن ــا  إل ــى زم ــن
ب ــدت فـيــه صـنــاعــة ال ـن ـشــر ،عـلــى غ ــرار
س ــواه ــا م ــن ص ـن ــاع ــات الـ ـحـ ـي ــاة ،بـمــا
ً
فيها «السياسة» واعــدة بغير ما آلت
َّ
إلـيــه ،وقــد ينقم واحــدنــا ّ ـ واحــدتـنــا أن
«الـ ـكـ ـت ــاب» ال ي ـب ــدو مــرشـحــا  ملـصـيــر
َ
َ
أفضل مما آل إليه وقد وقد ،وحسبنا
أن نقول في «الكتاب» ما قاله عنترة
َ
َ
ف ُـ ــي ح ـ ـصـ ــانـ ــه« :لـ ـ ـ ــو كـ ـ ـ ــان َيـ ـ ـ ـ ــدري مــا
َ ُ َ
ََ َ َ َ َ َ
الكالمَ
كى /ولكان لو ع ِلم
حاو َرة اشت
امل
َ ِّ
َْ َ َْ َ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
ُمكلمي» .ال عيب نستعيبه بعد وال من
ي ـح ــزن ــون ،فـلـيـكــن م ـع ــرض ك ـت ــاب في
ّ
ولنمد أيدينا إلى
إثــر معرض كـتــاب،
ْ
القص َعة!
* ناشرة «دار الجديد»

