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سياسة
المشهد السياسي

مبادرة رئاسية «أبوية» تجاه فرنجية
بعدما وصلت المفاوضات بشأن تأليف الحكومة إلى حائط مسدود ،نجح حزب الله في إيجاد ثغرة في جدار العالقة بين
حليفيه ،الرئيس ميشال عون والنائب سليمان فرنجية .وبرزت أمس دعوة «أبوية» وجهها رئيس الجمهورية إلى «كل
سياسي لديه هواجس» لالجتماع به ،فاتحًا المجال أما حل للخالف مع رئيس تيار المردة
لــم تـنـتــهِ االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة التي
جـ ــرت ق ـبــل  33ي ــوم ــا إلـ ــى صـيـغــة «ال
غالب وال مغلوب» اللبنانية املعهودة.
ث ـمــة رابـ ـح ــون وخـ ــاسـ ــرون .ورغ ـ ــم أن
غــالـبـيــة املـنـتـمــن إل ــى الـفـئــة األخ ـيــرة
ح ـ ّـول ــوا أنـفـسـهــم إل ــى ش ــرك ــاء للعهد
الجديد ،إال أن املرشح الرئاسي النائب
سليمان فــرنـجـيــة ،يظهر كـمــا لــو أنــه
الـ ـخ ــاس ــر األوحـ ـ ـ ــد م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات،
خــافــا ملــا أعلنه فــور ص ــدور النتائج
ال ـتــي أوص ـلــت ال ـج ـنــرال مـيـشــال عــون
إل ـ ــى ق ـص ــر بـ ـعـ ـب ــدا .ظ ـه ــر ه ـ ــذا األمـ ــر
جليًا في «فيتو» التيار الوطني الحر
ّ
على تسلم تيار املــردة الحقيبة التي
ُ
ُيطالب بها ،أو مــا يعادلها .أتــى هذا
ال ـت ـص ـ ّـرف ك ـت ـتــويــج ملــرح ـلــة ال ـخــاف
بني التيار الوطني الحر وتيار املردة،
التي بــدأت مــع مـبــادرة الرئيس سعد
الحريري لترشيح فرنجية إلى رئاسة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة .ت ـح ــول ال ـح ـل ـي ـفــان ،في

عقدة «األشغال» بال محاولة لحلها:
بري ال يزال متمسكًا بها ،والقوات
تعتبرها محسومة لها
السنة األخيرة ،إلى خصمني ال تواصل
ّ ّ
بينهما .حتى أن معلومات سرت عن
رف ــض ع ــون اسـتـقـبــال فــرنـجـيــة ،الــذي
قــاطــع بـ ــدوره االس ـت ـش ــارات النيابية
والتهاني بمناسبة عيد االستقالل،
ُم ـع ـل ـن ــا أن ـ ــه م ـس ـت ـعــد لـ ــزيـ ــارة ب ـع ـبــدا
إذا «اس ـت ــدع ــاه» رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة.
فنائب زغرتا الذي فاتت الفرصة التي
كانت بمتناول يده ،يرى أنه يستحق
م ـع ــام ـل ــة ت ـخ ـت ـلــف عـ ــن ب ــاق ــي ال ـق ــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة .الـقـطـيـعــة ب ــن الـتـيــاريــن
ُ
بــاتــت تـثـقــل كــاهــل حـلـفــائـهـمــا .لــذلــك،
أطلق حزب الله مبادرة ملحاولة الجمع
بينهما ووض ــع ح ـ ّـد لخالفهما .وقــد
تـســربــت إل ــى مـســامــع «امل ـ ــردة» أج ــواء
إيجابية من جانب التيار البرتقالي،
ل ــذل ــك ي ـ ـقـ ــارب الـ ـتـ ـي ــار األخ ـ ـضـ ــر ه ــذا
ُ
املــوضــوع بحذر شديد حتى ال تفهم

مصادر المردة« :ما بدها هلقد» .بمقدور بعبدا أن توجه دعوة لفرنجية وهو سيلبيها (هيثم الموسوي)

أي كلمة بطريقة سلبية .فمن مصلحة
الجميع ،باستثناء القوات اللبنانية،
أن ُي ـه ــدم الـ ـج ــدار الـ ـع ــازل ب ــن بـعـبــدا
وبنشعي.
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،أتـ ــت م ـ ـبـ ــادرة ع ــون
«األب ـ ـ ــوي ـ ـ ــة» أم ـ ــس ل ـت ـك ـس ــر ال ـج ـم ــود

ُّ
ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي ال ـب ـل ــد ن ـت ـي ـجــة تـعــثــر
املساعي الهادفة إلى تشكيل الحكومة
الـجــديــدة ،والـتــي أطلقها ردًا على ما
ص ــدر «ع ــن وســائــل اإلعـ ــام املختلفة
خالل األيام املاضية» .وقد أكد البيان
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر ع ـ ــن رئ ـ ــاس ـ ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة

حــرص عــون «عـلــى هــواجــس الجميع
وتصميمه على معالجتها ،وهو لذلك
يتوجه بدعوة أبوية إلى أي مسؤول
أو سياسي لالجتماع بــه فــي القصر
الجمهوري كــي ي ــودع هواجسه لدى
فخامته املؤتمن على الدستور وعلى

تحقيق عــدالــة التمثيل فــي السلطات
الــدس ـتــوريــة ،كـمــا عـلــى حـســن عملها
وفقًا ألحكام جوهر الدستور ونصه
ما دامت الغاية هي املصلحة الوطنية
العليا» .تصيب هذه املبادرة بالدرجة
ّ
األولـ ـ ـ ـ ــى س ـل ـي ـم ــان ف ــرنـ ـجـ ـي ــة .إال أن

تقرير

إسرائيل :ال حرب في مواجهة حزب الله في السنوات المقبلة!
يحيى دبوق
ف ــي عـ ــام  ،2010رفـ ــض ن ــائ ــب رئ ـيــس
اركــان الجيش االسرائيلي في حينه،
اللواء بني غانتس ،توصيف عمليات
ت ــزود حــزب الـلــه بــالـســاح مــن سوريا
وع ـبــرهــا ،بــان ـهــا «ع ـم ـلـيــات ت ـهــريــب»،
مــؤكــدا ان كلمة «تـهــريــب» غير دقيقة
ف ــي وصـ ــف ال ــواق ــع ال ـي ــوم ــي لـتـعــاظــم
قدرات حزب الله من سوريا .في كلمة
الـقــاهــا فــي مــؤتـمــر هرتسليا العاشر
( ،)2010/01/31أك ــد غــان ـتــس ان ما
ي ـج ــري ه ــو «ع ـم ـل ـيــات ن ـقــل سـ ــاح ،ال
مجرد تهريب».
في تلك الفترة ،كانت املعادلة االقليمية
مختلفة :الجيش السوري لم يكن في
حرب يخوضها ضد اعدائه في الساحة
السورية ،ولم يكن باستطاعة تل ابيب
شن هجمات تستهدف «عمليات نقل

السالح» في سوريا ،كان من شأنها ان
تنذر بحرب اقليمية .في مــوازاة ذلك،
ل ــم ي ـكــن بــاسـتـطــاعــة ت ــل اب ـيــب اي ـضــا،
توجيه ضربات في الساحة اللبنانية،
رب ـطــا بـتــداعـيــاتـهــا امل ـبــاشــرة وإم ـكــان
ال ـت ــدح ــرج ن ـحــو مــواج ـهــة شــام ـلــة مع
حزب الله .كان بمقدور اسرائيل فقط،
تشغيل عداد التقديرات االستخبارية
حــول تــرســانــة حــزب الـلــه وتعاظمها،
وإعـ ـط ــاء ح ـس ــاب دوري ك ــل ش ـهــر او
شـهــريــن ،عــن تـنــامــي ع ــدد الـصــواريــخ
ونــوع ـهــا وم ــداه ــا ودق ـت ـهــا وقــدرات ـهــا
التفجيرية .من  40الفا الى  ،50ومن ثم
الى  70فـ 90فـ 100وصوال الى  130الفا
في الفترة االخيرة ،فيما يتجه العداد
االســرائـيـلــي لــإشــارة الــى رقــم جديد:
 150الفًا.
ك ــام غــانـتــس ح ــول ض ــرورة التفريق
ب ــن واق ـ ــع «تـ ـه ــري ــب» وواق ـ ــع «ن ـق ــل»،

مــن شــأنــه ان يفضي ال ــى تـقــديــر مــدى
نجاعة االستراتيجيات االسرائيلية
املوضوعة ملواجهة تعاظم حــزب الله
تسليحيًا ،كما ونوعًا« .النقل» يعني
ت ـل ـقــائ ـيــا ان ض ــرب ــات م ـ ـحـ ــدودة ،هنا
وهناك ،في حال نجحت في االساس،
ال تغير مــن التعاظم شيئا ملموسًا.
علما ان نتيجة هذا التعاظم ،ال يمكن
احتسابها حـصـرًا مــن عــام  ،2010بل
م ــن ع ــام  ،2006ب ـعــد ان ـت ـهــاء االع ـمــال
ال ـق ـت ــال ـي ــة بـ ــن الـ ـج ــانـ ـب ــن 11 :عــامــا
ش ـبــه ك ــام ـل ــة .وهـ ــي ت ــرس ــان ــة ال تنكر
اسرائيل حجمها ونوعها وفاعليتها
وحضورها على طاولة القرار في تل
ابـيــب :هــي تــدفــع وتحفز نحو تفعيل
القوة العسكرية في لبنان إلجتثاثها
او ال ـحــد مـنـهــا ،كـمــا ان ـهــا ف ــي املـقــابــل
تدفع وتحفز ،على منع وردع اسرائيل
مـ ــن ت ـف ـع ـي ــل ال ـ ـقـ ــوة ال ـع ـس ـك ــري ــة ضــد

لبنان .هذه النتيجة ،املتناقضة ،ابقت
اسرائيل متوثبة القتناص الفرص ،إن
سنحت لها ،لكنها ابقتها مردوعة عن
الفعل ،و 11عاما من الهدوء في لبنان،
تعد فترة استثنائية قياسا بالعقود
امل ــاض ـي ــة ،ودل ـي ــا ع ـلــى ن ـجــاعــة اصــل
وجود سالح حزب الله ،حتى من دون
تفعيله.
مــن هـنــا ،يمكن فـهــم رســائــل اســرائـيــل
الدورية ،وكذلك في اليومني املاضيني،
املــوجـهــة الــى األذن اللبنانية ،وكذلك
الى آذان الجمهور االسرائيلي نفسه:
اســرائ ـيــل ج ــاه ــزة ومـسـتـعــدة للحرب
في مواجهة حزب الله ،لكنها ال ّ
تقدر
إمكان نشوب حرب .رسالة باتجاهني،
تـحــرص اســرائـيــل على ايصالها عبر
مـ ـص ــادره ــا ال ـع ـس ـكــريــة وال ـس ـيــاس ـيــة
واعالمها املوجه من الرقابة العسكرية.
اال ان رسائل تل ابيب الردعية ،بمعنى

التخويفية ،تكون فــي الـعــادة املتبعة
اســرائـيـلـيــا مــرتـبـطــة بمتغير مــا تــرى
استحقاقه عـلــى الـســاحـتــن الـســوريــة
والـلـبـنــانـيــة ،الـلـتــن ت ـع ــدان مــؤثــرتــن
من منظورها ،على واقــع وبيئة حزب
ال ـل ــه ،وتـبـعــا لـهـمــا ق ــرارات ــه .أح ــد اهــم
ه ــذه امل ـت ـغ ـيــرات ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة،
ه ــي ال ـن ـج ــاح ــات امل ـي ــدان ـي ــة لـلـجـيــش
السوري وحــزب الله ،والخسائر التي
مـن ـيــت ب ـهــا ال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـحــة ،إن
ف ــي ش ـم ــال س ــوري ــا او ف ــي جـنــوبـهــا،
ب ــال ـق ــرب م ــن ال ـ ـحـ ــدود اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
االمــر الــذي يقلص من فاعلية وتأثير
«خ ـي ــار» املـسـلـحــن ف ــي اش ـغ ــال حــزب
الـلــه عــن اســرائ ـيــل .ه ــذا املـحـظــور ،هو
الذي دفع رئيس شعبة االستخبارات
الـعـسـكــريــة ف ــي الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي،
هــرتـســي هـلـيـفــي ،لـلـتـحــذيــر قـبــل اي ــام
من ان ضعف الجماعات املسلحة (في
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عقدة التشكيل الحكومي...
أبعد من حقيبة «المردة»
رادارات تيار املردة لم تلتقطها« .هذه
ال ــدع ــوة ل ـن ــا؟» ،ت ـســأل م ـص ــادر امل ــردة
الـتــي تصفها ب ــ»امل ـبــادرة الـعــامــة .من
الـطـبـيـعــي أن ي ـكــون الـقـصــر مفتوحًا
ل ـل ـج ـم ـيــع» .ول ـك ــن إذا كـ ــان امل ـق ـصــود
بـهــا ه ــو فــرنـجـيــة« ،م ــا بــدهــا هـلـقــد».
ك ــان بــإمـكــان بـعـبــدا أن «تــوجــه دعــوة
لفرنجية وهو سيلبيها».
وب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر فـ ــي  8آذار ،ف ــإن
م ــا ق ــام ب ــه ع ــون ُي ـعــد خ ـطــوة كـبـيــرة،
لناحية االنطباع السائد بأنه كان قد
ق ــرر رف ــض اسـتـقـبــال فــرنـجـيــة .وتــرى
املصادر أن بيان بعبدا يكسر الجليد،
والـخـطــوة التالية بــاتــت شكلية أكثر
منها جــوهــريــة ،لجهة مـعــرفــة مــا إذا
كــان فرنجية سيطلب مــوعـدًا لــزيــارة
ع ـ ـ ـ ــون ،أو أن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
«سيستدعي» النائب الزغرتاوي.
الـخـطــوة الــرئــاسـيــة بــاتـجــاه بنشعي
ال ت ـع ـن ــي أن ال ـ ـطـ ــرق الـ ـت ــي س ـت ــؤدي
إل ــى تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة بــاتــت ســالـكــة.
مــوضــوع تمثيل املـ ــردة لـيــس العقبة
الوحيدة التي تعرقل تأليف الحكومة،
إذ ثمة عقدة أخــرى ال تقل أهمية ولم
يـعـمــل أح ــد م ــن األطـ ـ ــراف امل ـفــاوضــن
ّ
على حلها جديًا ،هي حقيبة األشغال.
الرئيس نبيه بــري الــذي أعلن سابقًا
أنــه لــن يقبل التنازل عنها ألي فريق
آخر ،لم يتبلغ رسميًا إلى من ستؤول.
وال ـق ــوات اللبنانية مــا زال ــت تتعامل
ّ
على اعتبار أن هذه الحقيبة ُحسمت
مــن ضمن حصتها ،مــا دام الحريري
ال ــذي وع ــده ــا بـهــا لــم ُيـبـلـغـهــا موقفًا
مـغــايـرًا .لــذلــك ،ال تتوانى مـصــادر في
ّ
فــريــق  8آذار ع ــن ال ـق ــول إن «ال ـع ـقــدة
الـ ـي ــوم ه ــي ف ــي الـ ـق ــوات واألش ـ ـغـ ــال».
وبـنـ ً
ـاء على ذلــك ،تقول مصادر بــارزة
في تيار املستقبل إنــه «ال جديد» في
مـفــاوضــات الـتــألـيــف ،وتــوافـقـهــا على
ذلك معظم الكتل النيابية ،على الرغم
من اعتبار مصادر املردة أن هناك ّ
«نية
للتسهيل وإعالن الحكومة قريبًا».
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ــال املـ ــديـ ــر ال ـع ــام
ال ـس ــاب ــق ل ــأم ــن الـ ـع ــام الـ ـل ــواء جميل
السيد ،إن «تحييد لبنان عن الصراع
أفــرز قبول عــون مرشحًا مدعومًا من
املمانعة وجــاء الـحــريــري املــدعــوم من
الـفــريــق املـضــاد املمتد مــع السعودية
ّ
والعمق الـعــربــي» .وأك ــد أن «انتخاب
عـ ــون ه ــو امل ـح ــاول ــة األخـ ـي ــرة إلعـ ــادة
إحياء النظام ،وبعد ذلك قد يتم إنتاج
لبنان آخر غير املوجود اليوم».
(األخبار)

سوريا) يعني تمتع ايران وحزب الله
بالتفوق ،الفتا الى انها «نتيجة مقلقة
إلسرائيل».
ضـ ـم ــن الـ ــرسـ ــائـ ــل اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة فــي
الـ ـ ـي ـ ــوم ـ ــن املـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــن ،أك ـ ـ ـ ــد مـ ـص ــدر
عـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري رف ـ ـ ـيـ ـ ــع امل ـ ـس ـ ـت ـ ــوى مل ــوق ــع
«املـ ـص ــدر» اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،جــاهــزيــة تل
ابـيــب واسـتـعــدادهــا لـخــوض مواجهة
شاملة مــع حــزب الـلــه ،إن تطلب االمــر
ذل ــك ،وبـحـســب امل ـصــدر ف ــان «ال ـحــدود
م ـع ــرض ــة الن ـ ـ ــدالع حـ ــرب الن الـ ـه ــدوء
مــريــب ،واالنـتـقــال مــن الــوضــع الـعــادي
إلــى حالة حــرب ،سريع جــدا .يكفي أن
يقرر حزب الله القيام بتفجير واحد،
ثــم يليه رد فـعــل إســرائـيـلــي ق ــوي كي
تنشب معركة شاملة».
وأش ـ ـ ــار املـ ـص ــدر ن ـف ـســه الـ ــى ان أح ــدا
ال ي ـعــرف مــا يـمـكــن ان ي ـحــدث« :لــذلــك
نستعد لكل السيناريوهات املمكنة،

وفيق قانصوه
ّ
فــي الـظــاهــر ،يبدو حــل العقدة املعلنة
ال ـت ــي ت ــؤخ ــر تـشـكـيــل ح ـكــومــة الـعـهــد
األول ـ ـ ــى ب ـس ـي ـطــا ج ـ ـدًا :زي ـ ـ ــارة ل ـلــوزيــر
سـلـيـمــان فــرنـجـيــة ال ــى بـعـبــدا لتهنئة
الرئيس ميشال عــون بانتخابه ،ولو
م ـت ــأخ ـرًاُ .ي ـع ـطــى ت ـي ــار املـ ـ ــردة حقيبة
ً
الزراعة ،مثال ،وقد يستبدلها بحقيبة
األش ـ ـغـ ــال م ــن ض ـم ــن ح ـص ــة الــرئ ـيــس
نبيه بري ،بعد إقناع القوات اللبنانية
كما سبق إقناعها بالتخلي عن طلب
الحصول على حقيبة سيادية.
أم ــا ف ــي ال ــواق ــع ،ف ــإن س ـي ـنــاريــو كـهــذا
يـ ـ ـب ـ ــدو ،ف ـ ــي ظ ـ ــل األجـ ـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـح ــالـ ـي ــة،
ً
مستحيال ،ما يجعل إبصار الحكومة
النور قريبًا أمـرًا صعبًا .وعليه ،تبدو
ال ـع ـقــد ك ـب ـيــرة جـ ـ ـدًا .وه ـ ــي ،ربـ ـم ــا ،في
محالت أخرى تمامًا ،تبدأ من اختالط
الـتـحــالـفــات والـتـفــاهـمــات ،وال تنتهي
بقانون االنتخابات النيابية املقبلة،
وبمعركة رئاسة الجمهورية بعد ست
ً
سـ ـن ــوات ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى م ـص ـيــر ات ـفــاق
الطائف.
ليس خفيًا أن تفاهم الـتـيــار الوطني
الـحــر وال ـقــوات اللبنانية أث ــار «نـقــزة»
لدى حلفاء كل منهما ،في  8و 14آذار.
ع ـلــى ض ـفــة  14آذار «الـ ـنـ ـق ــزة» جـل ّـيــة.
ً
ل ـيــس تـفـصـيــا أن يـثـيــر أح ــد ممثلي
ســات ح ــوار
املـسـتـقـبــل ف ــي إح ـ ــدى ج ـل ـ ّ
ع ــن الـتـيـنــة م ـســألــة «ت ـضــخــم خـطــاب
الحقوق املسيحية» .يــدرك أرك ــان هذا
ال ـف ــري ــق أن ال ـع ـم ــاد عـ ــون ل ــم ي ـح ــارب
أك ـثــر م ــن رب ــع ق ــرن م ــن أج ــل أن يـكــون
واحدًا من الرؤساء الذين تعاقبوا على
الحكم .بــل هــم أمــام رئيس يطمح الى
أن يطبع الرئاسة بطابعه الشخصي،
والـ ــى خ ــوض مـعــركــة أك ـبــر م ــن ك ــل ما
خــاضــه ح ـتــى اآلن اس ـم ـهــا :اس ـت ـعــادة
الـصــاحـيــات .مـعــركــة كـهــذه قــد تعني
ً
فــي رأي ه ــؤالء االصـ ـط ــدام ،عــاجــا أم
ً
آجال ،باتفاق الطائف.
بعد طــول اعـتــراض على وصــول عون
الــى بـعـبــدا ،رضـخــت الــريــاض ملــوازيــن
ّ
ال ـ ـقـ ــوى .ل ـك ـن ـهــا لـ ــن ت ـس ــل ــم بــالـتـخـلــي
ع ـم ــا ح ـق ـقــه الـ ـط ــائ ــف م ــن مـكـتـسـبــات
ملــن يـعـتـبــرون الـسـعــوديــة مرجعيتهم
االق ـل ـي ـم ـيــة .ال بـ ــأس ه ـنــا م ــن اع ـت ـمــاد
س ـيــاســة «االح ـ ـتـ ــواء» لـلـعـهــد الـجــديــد
عبر ارس ــال موفدين رفيعي ّ املستوى
للتهنئة ،وعـبــر «نـسـخــة مـنــقـحــة» من
سـعــد ال ـحــريــري (مــدعــومــا م ــن سمير
جعجع) تحاول إغــراء التيار الوطني

ومنها (سـيـنــاريــوهــات) متطرفة كأن
يشن حزب الله هجوما على إسرائيل،
أو أن تـ ـت ــورط إس ــرائـ ـي ــل ف ــي الـعـمــق
اللبناني ،ونحن مستعدون جيدا لكل
سيناريو» .اال ان الضابط اإلسرائيلي
اسـتــدرك قــائــا :مــع كــل ذل ــك ،ال نتوقع
ح ــرب ــا فـ ــي م ــواجـ ـه ــة حـ ـ ــزب الـ ـل ــه فــي
ال ـس ـنــوات املـقـبـلــة ،اذ ان ــه مـشـغــول في
الحرب السورية رغم ان خبراته تزداد
وقـ ــدراتـ ــه ت ـت ـط ــور ،وهـ ــو ي ـع ـمــل طيلة
الــوقــت عـلــى تـحـســن بنيته التحتية
لسيستخدمها وقت الحرب».
وض ـم ــن ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،ب ـثــت الـقـنــاة
الثانية العبرية مشاهد ومقابالت مع
عناصر وضباط وحــدات من الجيش
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي املـ ـنـ ـتـ ـش ــرة عـ ـل ــى ط ــول
ال ـح ــدود مــع ل ـب ـنــان ،أك ــدت فـيـهــا على
جاهزية إسرائيل لخوض أي مواجهة
مع حزب الله.

ً
تدرك قوى  14آذار أن عون عاجال ام آجال سيفتح معركة الصالحيات (مروان بوحيدر)

ال ـحـ ّـر بـثـنــائـيــة سـنـيــة ـ ـ ـ مسيحية (أو
ثالثية عونية ـ ـ قواتية ـ ـ مستقبلية)،
ت ـق ــف فـ ــي وج ـ ــه ال ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـش ـي ـع ـيــة،
وتـكــون ق ــادرة بقانون «الستني» على
االكتساح في معظم املناطق ...من دون
أن يعني ذلك ،بالضرورة ،وقوع التيار
الحريص على تفاهمه االستراتيجي
اغراء من هذا النوع.
مع حزب الله في
ّ
فــي املـقــابــل ،على ضــفــة  8آذار ،الــرؤيــة
واضحة :تطورات االقليم التي ّ
صبت
في مصلحة محور املقاومة هي وراء
خضوع السعودية للمعادلة التي أتت
ُ
ب ـع ــون رئ ـي ـســا ل ـل ـج ـم ـهــوريــة .ال تـغـ ّـيــر
فــي ذل ــك م ـح ــاوالت ال ــري ــاض «اح ـتــواء
ال ـع ـه ــد» م ـه ـمــا ع ـل ــت رت ـ ــب مــوفــدي ـهــا
وم ـنــاص ـب ـهــم .أك ـث ــر م ــن ذل ـ ــك ،ال ـحــرب
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،بـ ـم ــؤش ــراتـ ـه ــا املـ ـي ــدانـ ـي ــة،

ستنتج رابحًا وخاسرًا ،أو على األقل
ً
اخ ـت ــاال ف ــي م ــوازي ــن ال ـق ــوى ملصلحة
هذا املحور ،في لبنان واالقليم.
عـلـيــه ،ف ــإن «ال ـن ـق ــزة» ف ــي ه ــذا الـفــريــق

رضخت الرياض
لموازين القوى لكنها
ّ
لن تسلم بالتخلي عن
مكتسبات الطائف

بمزيد من األسى واللوعة ننعى اليكم
وفاة املرحومة
الحاجة مريم عبد اللطيف شعيب
{أم صالح»
حرم املرحوم علي صالح عاصي
{أبو صالح»
أبناؤها :رجال األعمال صالح وعبد الحميد عاصي ،االستاذ
صالح ،واملرحوم املهندس نزار عاصي.
بـنــاتـهــا :مـجــدولــن وال ــدة مصطفى اب ــو درويـ ــش ،االعــامـيــة
ثريا ،املهندسة عبلة ،وزينب زوجة املهندس جهاد رمال
أشقاؤها :املرحوم محمد شعيب ،الحاج حسني ،حسن عباس،
الحاج زهير والحاج جعفر.
تـجــري مــراســم الــدفــن نـهــار الـسـبــت الــواقــع فـيــه ٢٠١٦/١٢/٣
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في بلدتها الدوير.
تقبل الـتـعــازي نـهــارا السبت واالح ــد فــي منزلها فــي الدوير
(منزل السيد صالح علي عاصي).
نهار االثنني في  ،٢٠١٦/١٢/٥تقبل التعازي للرجال والنساء
في جمعية التخصص والتوجيه العلمي ،مقابل مركز أمن
الدولة ،من الساعة الثانية وحتى السادسة مساء.
لكم من بعدها طول البقاء
اآلسفون آل عاصي وآل شعيب وعموم أهالي بلدتي الدوير
والشرقية

واض ـ ـحـ ــة أي ـ ـضـ ــا :الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة
وم ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــور امل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاومـ ـ ـ ــة نـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـض ـ ــان ال
يـجـتـمـعــان .فـكـيــف يـمـكــن ه ــذا املـحــور
ّ
أن يقبل ،في عز انتصاره ،بنفخ حجم
الـ ـق ــوات وإحـ ـي ــاء خ ـي ــاره ــا الـسـيــاســي
امل ـ ـعـ ــادي ،ع ـلــى ح ـس ــاب ــه؛ وفـ ــي الــوقــت
نفسه« ،تقديم رأس» سليمان فرنجية،
الــركــن األس ــاس ــي فـيــه وأح ــد خـيــاراتــه
االستراتيجية املستقبلية والصديق
ال ـش ـخ ـص ــي ل ـل ــرئ ـي ــس بـ ـش ــار األسـ ـ ــد؛
نــاهـيــك ع ــن «رؤوس» بـقـيــة الـحـلـفــاء،
ك ــال ــوزي ــري ــن ال ـس ــاب ـق ــن ع ـب ــد الــرح ـيــم
مراد وفيصل كرامي والحزب السوري
القومي االجتماعي وغيرهم؟
هـ ـ ــل يـ ـعـ ـن ــي ذلـ ـ ـ ــك أنـ ـ ـ ــه م ـ ـم ـ ـنـ ــوع ع ـلــى
ّ
التوحد ،أو أن تكون هناك
املسيحيني
ث ـنــائ ـيــة مـسـيـحـيــة م ـمــاث ـلــة لـلـثـنــائـيــة
الشيعية؟
ال ينكر أحد في هذا الفريق على التيار
الــوط ـنــي ال ـحــر ح ـقــه ف ــي ال ـت ـق ــارب مع
الـقــوات اللبنانية خصوصًا ان املــزاج
املسيحي ال ـعــام مــؤيــد بـقــوة ملـثــل هــذا
التقارب ،سواء عن قناعة أو في سياق
تجميع القوى لدعم وصــول عــون الى
ب ـع ـبــدا كـمـمـثــل لـلـغــالـبـيــة املـسـيـحـيــة.
ع ـل ـم ــا أن أركـ ـ ـ ــان هـ ـ ــذا ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،وف ــي
مـقــدمـهــم ح ــزب ال ـل ــه ،ك ــان ــوا واضـحــن
بأن التزامهم بعون رئيسًا ال ينسحب
ع ـلــى ت ـحــال ـفــاتــه وخـ ـي ــارات ــه األخ ـ ــرى.
امل ــآخ ــذ ه ـنــا ه ــي أن م ــا يـجـمــع طــرفــي
الـثـنــائـيــة الشيعية (بـعـيـدًا عــن البعد
املذهبي) أكثر بكثير مما يجمع طرفي
الثنائية املسيحية :الخيار السياسي
للتيار الــوطـنــي الـحــر ـ ـ بـمــا هــو تيار
م ــدي ـن ــي م ــدن ــي ي ـل ـت ــزم وحـ ـ ــدة ل ـب ـنــان
والعداء السرائيل ـ ـ ـ يختلف عن الخيار
الـسـيــاســي لـلـقــوات صــاحـبــة ش ـعــارات
الفيديرالية والوطن املسيحي.
بالنتيجة« ،ال ـق ــرار» لــدى هــذا الفريق
واضـ ـ ـ ــح أيـ ـ ـض ـ ــا :حـ ـت ــى ولـ ـ ــو اق ـت ـضــت
ظــروف انتخابات رئاسة الجمهورية
أن ي ـك ــون س ـم ـيــر ج ـع ـجــع «م ـع ـن ــا فــي
ال ـخ ـنــدق ن ـف ـســه» ،إال أن ــه ال يـمـكــن ان
يـ ـك ــون رقـ ـم ــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي ال ـل ـع ـبــة عـلــى
حساب أركان هذا الفريق ،مهما حاول
الظهور بمظهر ّ
«عراب العهد» ومالكه
الحارس ...من دون أن يعني ذلك أن مثل
هذه املحاوالت ستنجح في دق إسفني
بــن الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر وح ــزب الله
املعتصم بالصمت ،بلحاظ تواصلهما
اليومي وحرصهما على متانة العالقة
ّ
وقــوت ـهــا ،وبـحـثـهـمــا ال ـ ــدؤوب عــن حــل
خــاق ألزمــة التأليف قد تلوح بــوادره
في األيام القليلة املقبلة.

4

السبت  3كانون األول  2016العدد 3049

سياسة
تقرير

هل تنهي الالئحة االئتالفية معركة «النيــ
عادة ما تبدأ االنتخابات النيابية
في زحلة قبل أي دائرة أخرى .في هذه
الدورة ،اختلطت األوراق بسبب التحالف
بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية،
والتفاهم الرئاسي بين العونيين وتيار
المستقبل .وقبل  6أشهر من موعد
يهمسون
االنتخابات ،بدأ المعنيون
ُ
بإمكان تشكيل ُالئحة ائتالفية تجنب
القضاء معركة تحدد األكثرية واألقلية
في المجلس النيابي

ليا القزي
في ّكل البلدان الديموقراطية ،ال ُي ّ
عد
ال ـس ــؤال ع ــن م ـلــف االن ـت ـخــابــات قبل
ستة أشـهــر مــن مــوعــدهــا ُمستغربًا.
لـبـنــان هــو االسـتـثـنــاء ،حـيــث تـتــذرع
األح ـ ـ ـ ـ ــزاب وال ـ ـت ـ ـي ـ ــارات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
بعوامل عــديــدة لتبرير تأخرها عن
ّ
تناول االنتخابات النيابية ،علمًا بأن
بعض هــذه األح ــزاب بــدأ العمل على
تحريك ماكينته االنتخابية وإجراء
اس ـت ـط ــاع ــات ل ـ ـلـ ــرأي .قـ ـض ــاء زح ـلــة
ٌ
مثال على ذلــك .تكتسب االنتخابات
ال ـن ـيــاب ـيــة ف ــي هـ ــذا ال ـق ـض ــاء أب ـع ــادًا
ُم ـه ـمــة ،كــونــه «ج ـســر ال ـع ـبــور» (كـمــا

وص ـف ــه ســاب ـقــا ال ـخ ـب ـيــر االن ـت ـخــابــي
عـ ـب ــدو سـ ـع ــد) إل ـ ــى الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
األكثرية في املجلس النيابي .وبقدار
همُ ،ي ّ
ما هو ُم ّ
عد من األقضية األكثر
تعقيدًا فيختصر املـشـهــد اللبناني
بكل تناقضاته السياسية والعائلية
والطائفية.
لدى سؤالهم عن انتخابات ال ــ،2017
ُيـ ـس ــارع مـمـثـلــو الـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
ّ
إلـ ــى اإلج ــاب ــة «مـ ــن هـ ــلـ ــق؟» ،راب ـطــن
البحث بهذا األمر بنتائج التشكيلة
الحكومية والقانون االنتخابي الذي
ُ
سيعتمد .هاجس األحزاب األساسي
ً
أن ت ـ ـ ـكـ ـ ــون زح ـ ـ ـلـ ـ ــة ف ـ ـ ـعـ ـ ــا «م ـ ـق ـ ـبـ ــرة
لألحزاب» .أقله هذا ما أظهرته نتائج

االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـل ــدي ــة ف ــي عــاصـمــة
الـ ـقـ ـض ــاء ،ح ـي ــث ل ــم ت ـس ـت ـطــع الئ ـحــة
تضم كل األحــزاب برئاسة شخصية
مثل أسعد زغيب من الحصول على
أك ـثــر م ــن  10587كـمـعــدل لــأصــوات
ّ
(وحـ ــل مــرشـحــو ال ـق ــوات فــي املــراتــب
ال ـخ ـم ــس األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة) ،مـ ـق ــاب ــل 7955
ل ـل ـك ـت ـلــة ال ـش ـع ـب ـيــة و 6017لــائ ـحــة
ُ
فتوش .تستطيع األحــزاب أن تكابر،
إعــام ـيــا ،لـكــن الـتـقــويـمــات الـحــزبـيــة
التي أجرتها بعد أيار املاضي كانت
نتائجها سلبية.
اسـتـطــاعــات ال ــرأي ب ــدأت فــي زحلة،
واف ـت ـت ـح ـت ـه ــا ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة.
وحاليًا يجري العمل على استطالع

انتخابات الـ
ستكون
2017
صعبةّ .
عدة
عوامل
تتقاطع
كدور العائالت
والتوزيع
الطائفي
والتحالفات
الجديدة (هيثم
الموسوي)

ملصلحة التيار الوطني الحر .الالفت
ّ
أن الحليفني الجديدين يعمالن على
ّ
قــاعــدة أن الـقــانــون املعتمد سيكون
الستني .وتقول مصادر محايدة في
ّ
زحلة إن «العمل املشترك بني التيار
ّ
والـقــوات بــدأ على قاعدة أن (رئيسة
الكتلة الشعبية) ميريام سكاف لن
ت ـكــون متحالفة مـعـهـمــا .ه ـنــاك قلق
قــواتــي مــن س ـكــاف ال ـتــي لــن يتركها
ت ـي ــار املـسـتـقـبــل ألن ــه ي ــري ــد الـحـفــاظ
على التنوع في القضاء».
تـضـحــك م ـص ــادر قــوات ـيــة ف ــي زحـلــة
ُ
تتابع املـلــف االنتخابي وهــي تؤكد
ً
«نحن فعال ال نريد إلغاء أحد» .تعود
ّ
إلى فترة «البلدية» يوم «كنا من كل
قلبنا نريد أن تكون سكاف معنا ،قبل
أن نكتشف أنها تفتقر إلــى الخبرة،
والتعامل معها صعب» .انطالقًا من
ه ـنــا ،ي ـبــدو م ــن املـسـتـبـعــد أن ينشأ
تحالف بني القوات والكتلة الشعبية،
ُ
«التجربة ال تشجع» .القوات مرتاحة
إلى العالقة مع التيار العوني وتيار
امل ـس ـت ـق ـبــل ،ف ــا ت ـتــوقــع املـ ـص ــادر أن
ّ
«يتخلى املستقبل عن تحالف وطني
م ــع ال ـ ـقـ ــوات م ــن أجـ ــل ت ـح ــال ــف عـلــى
نـطــاق ضـ ّـيــق فــي زحـلــة مــع سـكــاف».
تـقـنـيــا« ،الـشـغــل مــاشــي .نـحــن ننظم
ورش عـمــل تـحـضـيـرًا لــانـتـخــابــات،
لكن بحث التحالفات مؤجل».
ورقــة النيات بني «التيار» والقوات
ال تــريــح ال ـقــوى املـسـيـحـيــة األخ ــرى.
الحلقة األضـعــف املتضررة مــن هذا
التفاهم تبدو القوى غير الحزبية.
ً
هناك أوال الكتلة الشعبية املشغولة
ح ــال ـي ــا «ب ـ ــإع ـ ــادة ت ـن ـظ ـيــم وت ــأه ـي ــل
امل ــاك ـي ـن ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة»« .ات ـك ــال ـن ــا
ه ــو ع ـل ــى الـ ـن ــاس وعـ ـل ــى تــاري ـخ ـنــا
امل ـشــرف» ،تـقــول مـصــادرهــا ،إضافة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة
إل ـ ــى ن ـت ــائ ــج
ّ
«التي أثبتت ّأننا ّ
تستعد
الكل».
قد
ُ
الكتلة ملعركة انتخابية «نفضلها
أن تـتــم حـســب الـنـظــام النسبي ألنــه
يــؤمــن الـتـمـثـيــل األف ـضــل للجميع».
ال ـت ـحــال ـفــات ل ــم تـظـهــر ب ـعــد« ،ول ـكــن
نـ ـح ــن عـ ـل ــى عـ ــاقـ ــة ج ـ ـيـ ــدة م ـ ــع كــل
األطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف» .هـ ـ ـن ـ ــاك إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة فــي
ال ـحــديــث ع ــن ح ــزب ال ـك ـتــائــب ،ال ــذي
تفصل امل ـصــادر بينه وبــن النائب
إيـلــي مــارونــي «فـكـيــف نتحالف مع
نــائــب ل ــم ُي ـق ــدم شـيـئــا لــزحـلــة وم ــدد
هــذا ضـ ّـد قـنــاعــاتـنــا» .ولكن
لنفسهّ ٬
ال يبدو أنه سيكون للكتلة الشعبية
ما تريد ،فبحسب مصادر كتائبية
مركزية« ،املــرشــح حتى الساعة هو
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فريد مكاري :لن أترشح ...وقاعدتي أقرب إلى القوات
ليا القزي
ينتمي نــائــب رئـيــس مجلس الـنــواب
ف ــري ــد مـ ـك ــاري إلـ ــى ن ـ ــادي «مـسـتـقـلــي
 14آذار» الذين يتعرضون للحصار،
ش ـ ــأن ـ ــه ش ـ ـ ـ ــأن بـ ـقـ ـي ــة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة غ ـي ــر ال ـح ــزب ـي ــة ،نـتـيـجــة
ال ـت ـفــاهــم ب ــن ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـحــر
والقوات اللبنانية .تشخص األنظار
إليهم مع اقتراب اإلنتخابات النيابية
واحـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال إج ـ ــرائـ ـ ـه ـ ــا وف ـ ـ ــق ق ــان ــون
الـ ـسـ ـت ــن .ال ـ ـسـ ــؤال ال ـ ــذي ُي ـ ـطـ ــرح هــو
عــن إمكانية نـجــاة هــؤالء مــن محدلة
ت ـحــالــف ال ـحــزبــن ال ـق ــوي ــن ،ك ـمــا عن
مواقفهم من اللوائح التي سيشكلها
ال ـت ـح ــال ــف ،وتـ ـل ــك الـ ـت ــي س ـتــواج ـهــه.
ول ـل ـكــورة ح ـســابــات خ ــاص ــة ،شبيهة
بتلك التي في زحلة .املعركة ستكون
حامية ،وخاصة بني القوات اللبنانية

صفحة االنتخابات
الرئاسية طويت وأؤيد
نجاح العهد حاليًا

والحزب السوري القومي االجتماعي.
ومل ــوق ــف مـ ـك ــاري ت ــأث ـي ــر ك ـب ـيــر عـلــى
املعركة.
ّ
ال يعتبر مكاري أن نظرية «الحصار
العوني ـ ـ القواتي للمستقلني» تنطبق
ع ـل ـي ــه ل ـس ـب ــب بـ ـسـ ـي ــط ،يـ ـق ــول ــه وه ــو
يبتسم« :أنا لست مرشحًا لالنتخابات
النيابية»ّ .
يكرر موقفه الــذي سبق ان

اعلنه قبل  4أعوام .وعلى رغم انتشار
أقاويل عن نيته تجيير مقعده النيابي
إلى شقيقه مكارم مكاري ،يؤكد «أنني
لست وارثا سياسيا وغير مضطر الى
أن أورث أح ــدا .سترين أنـنــي ال أشبه
السياسيني».
الجلسة مع ابن أنفة تتخللها ضحكات
كـثـيــرة« ،أن ــا إذا بـيــوقــع ت ــات اربــاعــي
ّ
ّ
مــا بــل ـمــو» .يـقــول عـبــارتــه للتأكيد أن
املسار النيابي لهذه العائلة وصل إلى
ً
خــواتـيـمــه .مل ــاذ؟ أوال ،الــرجــل صاحب
ّ
ن ـظــريــة أن م ـع ــدل ال ـح ـي ــاة الـطـبـيـعــي
ل ــإنـ ـس ــان هـ ــو ثـ ـم ــان ــون عـ ــامـ ــا ّ.يـبـ ّلــغ
مــن العمر  69عامًا «مــا إلــي حــق كفي
عيش عــا ذوق ــي؟» .ثانيًا ،قـ ّـرر مكاري
«مـحــاسـبــة نـفـســي بـنـفـســي» .يـتـحـ ّـدث
بواقعية عن الفترة التي مثل خاللها
منطقته نيابيًا وتـمـتــد مـنــذ ال ـ ــ،1992
ّ
«ب ـعــد  24عــامــا ن ـجــد أن ال ــوض ــع إلــى

تراجع .ماذا فعلنا؟».
مـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاري الـ ـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـ ـ ـ ــرر طـ ـ ـ ـ ـ ّـي ص ـف ـح ــة
اإلنتخابات الرئاسية «وتأييد نجاح
الـعـهــد حــالـيــا» ،يـقــول «ب ـتــواضــع» انــه
ّ
الرقم واحد في الكورة ،علمًا أن عائلته
هي األصغر «وال ّ
يتعدى عدد ناخبيها
الـ ـ ــ 13فـ ـ ــردًا» .وي ـض ـيــف أن «ه ـن ــاك 35
إل ـ ـ ــى  %40م ـ ــن ن ــاخـ ـب ــي ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ال
ينتخبونني» ،ولكن ال عداوة مع أحد.
ً
ُيقدم مثاال «اإلستقبال الحاشد الذي
لقيته فــي إحــدى الـقــرى الشيعية رغم
نلت  %0أصوات لديهم» ،قبل أن
أنني ّ
يتذكر أنــه في زمــن التحالف الرباعي
«ن ـل ــت أص ــوات ــا م ــن هـ ــذه ال ـق ــرى أكـثــر
مــن املــرشــح ال ـقــومــي» .فـمـكــاري يعمل
وف ــق قــاعــدة «إذا مـنــو قــاتـلــي بـ ّـيــي ما
فــي ع ــداوة» .أمــا على صعيد األحــزاب
«فالحزب السوري القومي اإلجتماعي
والقوات اللبنانية هما األقوى ،وتيار

الوطني الحر.
املردة يتقدم على التيار ّ
والتأثير هو للصوت السني».
خ ــاف ــا لـ ـع ــدد مـ ــن امل ـس ـت ـق ـل ــن ال ــذي ــن
يعتمدون على ناخبي األحزاب للفوز،
نجاح القوات اللبنانية في اإلنتخابات
الفرعية في الكورة لم يكن ليتحقق من
دون أص ــوات مـكــاري .جـ ّـربــا التحالف
لسنوات طويلة ،قبل أن ُيفرقهما تبني
القوات ملشروع القانون األرثوذكسي
(بسببه انقطعا عــن التواصل لفترة)
ودعم معراب لترشيح النائب (سابقًا)
مـيـشــال ع ــون إل ــى الــرئــاســة .الـصــديــق
ّ
املقرب للرئيس الراحل رفيق الحريري
وال ـنــائــب سـلـيـمــان فــرنـجـيــة والـنــائــب
السابق سليم سـعــاده ،لــم يتخذ بعد
ال ـق ــرار إن ك ــان سـيــدعــم فــريـقــا م ــا في
الكورة .هو يميل «إلى اإلنكفاء التام».
ُ
وإذا ت ــرك ال ـقــرار ملــؤيــديــه« ،فـهــم أقــرب
إلى القوات اللبنانية».
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ـابة» في زحلة؟
ماروني» ،علمًا بأن املكتب السياسي
الـ ـكـ ـت ــائـ ـب ــي هـ ـ ــو الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـب ـ ـ ّـت هـ ــذا
ُ
املــوضــوع بعد أن تقدم إليه طلبات
الــراغ ـبــن بــال ـتــرشــح .بــالـنـسـبــة إلــى
تيار املستقبل ،السند األول للكتلة
الشعبية« ،نظن أنه في البداية يريد
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة وب ـعــدهــا يبحث
فــي تحالفاته» .أمــا مــع الـشــريــك في
امللعب «الكاثوليكي» النائب نقوال
ف ـتــوش« ،فـلـيــس ه ـنــاك عــاقــة ألنـنــا
ّ
ّ
يضر بالبيئة ويستعمل
ضد كل من
األساليب غير الشرعية».
ع ـل ــى ال ـع ـك ــس مـ ــن أطـ ـ ـ ــراف عـ ـ ـ ـ ّـدة ،ال

في ظل عدم
وجود فريق قادر
على حسم المعركة،
سيتم تشكيل ائتالف
يضم كل األحزاب
والشخصيات المستقلة

ّ
ت ـع ـت ـبــر مـ ـص ــادر ف ـت ــوش أن «زح ـل ــة
ص ـع ـب ــة» .هـ ــذا ال ـف ــري ــق م ــرت ــاح إل ــى
نتائج «البلدية» التي أظهرت «أننا
نملك التمثيل املسيحي األكـبــر ،في
ّ
ح ــن أن س ـكــاف نــالــت نـسـبــة كبيرة
مـ ــن أص ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـطـ ــوائـ ــف األخ ـ ـ ـ ــرى».
هـ ــذه املـ ـ ـ ّـرة ع ــوام ــل ع ـ ـ ّـدة سـتـخـتـلــف،
أهمها أن «أصوات حزب الله ـ حركة
أم ــل سـتـكــون ب ـلــوك واح ـ ــد» .ي ــرى آل
ف ـتــوش أنـفـسـهــم «ف ــي ت ـحــالــف قــائــم
مــع الــرئـيــس ميشال عــون والرئيس
نبيه بري وحزب الله وسوريا» .على
ه ــذا األسـ ــاس ،سـتـكــون الئـحــة تضم
هــذه املـكــونــات «وت ـنــال فيها الـقــوات
اللبنانية مـقـعـدًا» .تتحدث املصادر
عـ ّـن االنـتـخــابــات رغــم وج ــود اقتناع
بــأنـهــا «ستتأجل ملــدة سنة وقــانــون
الـسـتــن لــن يـمــر وإال ي ـكــون فــريــق 8
آذار قد أعدم نفسه».
ال ـس ــؤال األس ــاس ــي ال ــذي ُي ـطــرح في
زحـ ـل ــة ال ـ ـيـ ــوم هـ ــو عـ ــن م ــوق ــع ت ـيــار
املستقبل بـعــد الـتـســويــة الــرئــاسـيــة.
ف ـه ــل ي ـس ـعــى إل ـ ــى الئـ ـح ــة ائ ـتــاف ـيــة
ُ
ت ـج ـن ـب ــه م ـع ــرك ــة ص ـع ـبــة أم ي ـخ ـتــار

مواجهة التفاهم العوني ـ القواتي؟
ال ـخ ـي ــار «ل ــم ُي ـح ـســم ب ـعــد بــانـتـظــار
الحكومة والقانون» ،بحسب عضو
كتلة املستقبل النائب عاصم عراجي
ّ
ال ـ ــذي ال ي ـخ ـفــي أن «ان ـت ـخ ــاب ــات الـ ـ
ّ
 2017ستكون صعبة» .عــدة عوامل
تتقاطع «كــدور العائالت والتوزيع
الطائفي .وحاليًا هناك التحالفات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة فـ ــي الـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـت ــي مــن
املمكن أن تنعكس على التحالفات
االنتخابية».
خيار الالئحة االئتالفية ُيعبر عنه
بوضوح النائب السابق عن التيار
الوطني الحر سليم عــون« ،فــي ظل
ه ـ ــذا الـ ـتـ ـن ــوع وع ـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود ف ــري ــق
قــادر على حسم املعركة ،أعتقد أنه
س ـي ـت ــم ت ـش ـك ـي ــل ائ ـ ـتـ ــاف يـ ـض ــم كــل
األح ـ ـ ــزاب وال ـش ـخ ـص ـي ــات املـسـتـقـلــة
ال ـتــي أث ـب ـتــت وج ــوده ــا .وق ــد ملسنا
هــذه النية مــن خــال االتـصــاالت مع
املستقبل وال ـقــوات وح ــزب الـلــه .أما
مــن يــرفــض امل ـشــاركــة ،فـهــذا شــأنــه».
يعي عون أن هناك صعوبة العتماد
ه ــذا ال ـخ ـيــار ،بـسـبــب وج ــود «عـقـبــة
ال ـك ـت ـل ــة ال ـش ـع ـب ـيــة وف ـ ـتـ ــوش ،عـقـبــة
ال ـق ــوات وحـ ــزب ال ـل ــه ،عـقـبــة ال ـقــوات
وسـ ـك ــاف ،عـقـبــة الـ ـق ــوات وف ـت ــوش».
ولـ ـكـ ـن ــه ي ـع ـت ـق ــد أن هـ ـ ــذه ال ـع ـق ـب ــات
ُ
تـ ـ ــذلـ ـ ــل بـ ـ ــوجـ ـ ــود ت ـ ـحـ ــالـ ــف ع ــري ــض
يـضـمــن م ـق ـع ـدًا ل ـكــل ط ــرف «ويـمـنــع
إلـغــاء أحــد» .ينطلق عــون مــن قــراء ة
االنتخابات البلدية ُلي ّ
كون «صورة
ُ
واضحة عن النيابية التي سيضاف
إليها ارت ـفــاع تأثير أص ــوات السنة
والـشـيـعــة واألرم ـ ــن»ُ .ي ـق ــارب الـتـيــار
ا ُلـعــونــي االنـتـخــابــات بـحــذر «ك ــي ال
نرسخ الستني كأمر واقع ونقتل أي
أم ــل بــالـتـغـيـيــر .الـضـمــانــة الــوحـيــدة
لـلـتـمـثـيــل ال ـص ـح ـيــح ه ــي ف ــي إقـ ــرار
ق ــان ــون ج ــدي ــد ولـ ـي ــس ب ــاالت ـف ــاق ــات
ُ
التي تظلم بسببها أط ــراف معينة.
ُ
النسبية تحرر كل القوى».
ّ
على الــرغــم مــن أن عــون لــدى حديثه
عــن الالئحة التوافقية ال يأتي على
ّ
ذك ــر ح ــزب ال ـك ـتــائــب ،إال أن الـنــائــب
إيلي ماروني يبدو واقعيًا وهو يقول
«فــي زحـلــة مــا بتزبط إال ائتالفية».
املاكينة االنتخابية الكتائبية بدأت
عملها وسيتم افتتاحها بعد رأس
ّ
السنة .أمــا سياسيًا« ،فــا أعتقد أن
التحالفات في زحلة ستتبدل .أضيف
ع ــام ــل ج ــدي ــد هـ ــذه امل ـ ــرة (ال ـت ـحــالــف
بــن ال ـق ــوات وال ـت ـيــار) وه ـنــاك مكان
للجميع ،أحزابًا ومستقلني».

لم يتخذ بعد القرار
بدعم فريق على
حساب آخر ،لكنه يميل
إلى االنكفاء التام
(هيثم الموسوي)

ّ
ملخص التحقيقات في قضية أمهز

روايات متضاربة :مخدرات أم تصفية حسابات؟
ّ
الهواتف
تاجر
توقيف
على
يومًا
20
من
أكثر
مر
ّ
ّ
كامل أمهز .ورغم تأكيد المطلعين على ملفه
الخلوية ّ
ّ
القانوني أن القضية تقتصر على ُجرم رشوة وتهرب
جمركي لم ُيثبتا بعد ،جرى تداول نتف روايات متضاربة بدأت
ّ
بربط
تنته
ولم
مخدرات»
تهريب
في
«متورط
ه
أن
بالزعم
ّ
خلفية توقيفه بـ «تصفية حسابات»« .األخبار» تنشر ملخص
التحقيقات لكشف مالبسات قضية توقيف كامل أمهز

ّ
المهرب صورتها له عبر الواتسآب،
الرتيب الموقوف كان ينتظر الحقيبة التي ُيرسل
يفتحها ويسحب منها حقيبة أصغر حجمًا (هيثم الموسوي)

رضوان مرتضى
ُ
نسج الكثير من الروايات حول توقيف
تاجر الهواتف الخلوية الشهير كامل
أمـهــز .رجــل األعـمــال الــذي يرفع شعار
«اإلي ـ ــد الـفــاضـيــة م ـجــويــة» ف ــي معظم
زي ـ ــارات ـ ــه ملـ ـس ــؤول ــن رس ـم ـي ــن وغ ـيــر
ً
رسميني ،ليس سـهــا أن يـمـ ّـر توقيفه
ُ
م ـ ــرور ال ـ ـكـ ــرام ف ــي ب ـل ــد تـ ـق ــرن ف ـي ــه كــل
َ
َسكنة وحركة بالسياسة .ثمة من ربط
توقيفه بعدم رضى حزب الله عنه تارة،
أو بـ «شائعة» عالقته ّباالستخبارات
اإلم ــاراتـ ـي ــة ال ـت ــي ت ـغ ــض الـ ـط ــرف عــن
«تهريباته» تــارة أخــرى ،وليس أخيرًا
ما ُحكي عن اجتماعه باالستخبارات
ّ
األمـيــر ُكـيــة فــي كـنــدا للقول إن توقيفه
«فركة أذن» على خلفية هذا االجتماع.
وط ـب ـعــا ،تـتـنــاقــض ه ــذه ال ــرواي ــات مع
واق ـ ـ ــع أن ف ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات هـ ــو الـ ــذي
أوقـ ـف ــه ،إذ إن ال ـف ــرع ل ـيــس ع ـلــى وئ ــام
مـ ــع حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ف ـي ـم ــا ت ــربـ ـط ــه صـلــة
جـ ـيـ ــدة ب ــاالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة
واألم ـيــرك ـيــة .لـكــن تــاج ـرًا بحجم أمهز
ُّ
«جسمه ّلبيس» لكل أن ــواع التهم في
بلد كلبنان .ومــا يزيد األمــر غموضًا،
ه ــو أن ال ـت ـه ــم امل ـن ـس ــوب ــة إلـ ــى ال ــرج ــل
ال ــذي ت ـطــول الئ ـحــة امل ـســؤولــن الــذيــن
قبلوا «هداياه» ،ال تستوجب ـ قانونًا ـ
إبقاءه في السجن ،هذا إن ثبتت ضده.
لكن هل ُيعقل أن ُيستدعى رجــل كهذا
ّ
ملجرد ورود اسمه في إفــادة موقوف؟
وما قصة قضية تهريب املخدرات التي
اقترن توقيف أمهز بها؟ وملــاذا أعطت
النيابة العامة العسكرية إشارة فورية
لفرع املعلومات بتوقيفه واإلبقاء عليه
موقوفًا؟
بــدأت القصة منذ شهر تقريبًا ،بعدما
اسـ ـت ــدع ــى ف ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات فـ ــي ق ــوى
األم ــن الرتيب فــي جـهــاز أمــن املـطــار ع.
أ ،للتحقيق مـعــه عـلــى خلفية «كـتــاب
معلومات» ُيفيد بتورطه في عمليات
تـ ـه ــري ــب ه ـ ــوات ـ ــف خـ ـل ــوي ــة .وب ـح ـســب
ً
بناء
املصادر األمنية ،جاء االستدعاء
ُ
ع ـلــى م ـع ـلــومــة ت ـف ـيــد ب ــوج ــود رتـيـبــن
ِّ
في «أمن املطار» (ع .أ .وم .ب) ،يهربان
حقائب مقابل مبالغ مالية تــراوح بني
 500دوالر وأل ـفــي دوالر .وع ــن اآللـيــة،
ّ
كـشـفــت الـتـحـقـيـقــات أن أحــده ـمــا كــان
يـنـتـظــر وصـ ــول الـحـقـيـبــة ال ـت ــي يـكــون
امل ـ ـهـ ـ ّـرب قـ ــد أرسـ ـ ــل لـ ــه ص ــورتـ ـه ــا عـبــر
ال ــواتـ ـس ــآب ،يـفـتـحـهــا ل ـي ـس ـحــب مـنـهــا
ح ـق ـي ـبــة أص ـغ ــر ح ـج ـم ــا .ث ــم ُي ـخــرج ـهــا
مــن دون إخـضــاعـهــا للتفتيش ويـتــرك

الحقيبة األساسية في مكانها .غير أن
ع .أ .نفى االتهامات املسوقة ضــده ،ثم
ُ
ّ
ســرد رواي ــة تفيد بــأن أحــد األشخاص
عـ ــرض عـل ـيــه ت ـهــريــب ه ــوات ــف ّ خـلــويــة
م ـقــابــل م ـبــالــغ مــال ـيــة .وذكـ ــر أنـ ــه أبـلــغ
ّ
ال ــرائ ــد ن .ضّ .بـمــا ُعـ ـ ِـرض عـلـيــه ،لـكــن
األخـيــر لــم يتوقف عند الـعــرض ّ
املقدم
أو يـفـتــح تـحـقـيـقــا ف ــي ال ـق ـض ـيــة .وك ــرر
امل ـ ــوق ـ ــوف روايـ ـ ـت ـ ــه هـ ـ ــذه فـ ــي مـخـتـلــف
ـأت على
م ــراح ــل الـتـحـقـيــق .لـكـنــه ل ــم يـ ـ ِ
ُذكــر كامل أمهز في االستجواب األول.
أحيل بعدها على استخبارات الجيش
ـوســع بــالـتـحـقـيــق م ـعــه ،ب ـن ـ ً
ل ـل ـتـ ّ
ـاء على
إش ــارة م ـعــاون مـفــوض الـحـكــومــة لــدى
امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكــري ــة ال ـ ّق ــاض ــي ف ــادي
عقيقي ،فاعترف ع .أ .بأنه كــان ّ
يهرب

أظهرت نتائج التحليل
المخبري وجود رذاذ
كوكايين على حقائب
متروكة في «مستودع
الموجودات» في المطار

حـقــائــب ل ـعــدة أش ـخ ــاص ،بينهم أمهز
وم .ج .وح .ش .وقـ ــد ُس ـئ ــل امل ــوق ــوف
ع ــن ح ـقـ ّـائــب ت ـح ـتــوي ع ـلــى مـ ـخ ــدرات،
فأفاد بأنه إلى جانب حقائب الهواتف
ال ـخ ـل ــوي ــة ،هـ ـ ـ ّـرب ح ـق ــائ ــب تـ ـب ـ ّـن أن ـهــا
تـ ـح ــوي م ـ ـخـ ــدرات وأمـ ـ ـ ـ ــوال .وب ـح ـســب
ّ
ال ــرواي ــة الـتــي تنقلها م ـصــادر ّ مطلعة
ع ـلــى الـتـحـقـيـقــات ،ذك ــر ع .أ .أنـ ــه فتح
حـقـيـبــة ف ــي إح ـ ــدى املـ ـ ــرات ووج ـ ــد ّفي
داخ ـل ـهــا ه ــوات ــف خ ـلــويــة .وأف ـ ــاد بــأنــه
قبض إلمرار اثنتني من الحقائب مبلغًا
ماليًا أكثر مما قبضه عن إمــرار باقي
ال ـح ـقـ ّـائــب .ولـ ــدى س ــؤال ــه ع ــن الـسـبــب،
ذك ــر أنـ ــه ف ـتــح إحـ ــدى ال ـح ـقــائــب ليجد
في داخلها مبالغ مالية .أحيل بعدها
على النيابة العامة العسكرية .وهناك
اسـتـمــع الـقــاضــي عقيقي إلف ــادت ــه قبل
أن ُيشير بإحالته على فرع املعلومات
ّ
مـ ـج ــددًا .ه ــذه امل ـ ـ ّـرة ّأكـ ــد ع .أ .اع ـتــرا ّفــه
ُبتهريب الهواتف ،لكنه أنكر ما زعم أنه
«أجبر على االعتراف بتهريب حقائب
تـحــوي م ـخ ــدرات» .ول ــدى إحــالـتــه على

قاضي التحقيق العسكري األول رياض
أب ــو غ ـيــدا ،أ ّنـكــر إفــادتــه بـشــأن حقائب
املخدرات .وملا ّسأله أبو غيدا عن سبب
التناقض ،قال إنه أدلى باعترافه بالقوة
بعد ّ
تعرضه للضرب خــال التحقيق.
ّ
غير أنه في جلسة االستجواب نفسها،
ً
ّ
أصر على إنكار إفادته األولية ،سائال
قــاضــي الـتـحـقـيــق« :مل ـ ــاذا أوقـفـتـمــونــي
وتركتم الرائد ض؟» .أعطى ع .أ .أسماء
عسكريني يعملون ّ تحت إمرة الضابط
امل ــذك ــور ،مـ ّـدع ـيــا أن ـه ــم م ـت ــورط ــون في
عمليات التهريب بإيعاز من الضابط
نفسه .وبحسب املصادر ،رغم ما تقدم،
لم ُيطلب االستماع إلى إفادة الضابط
املــذكــور فــي جـهــاز أمــن امل ـطــار .أمــا عن
بالتاجر أمهز،
عالقة ّالرتيب املوقوف ّ
فذكر أن املذكور قريبه وأنــه كان يدفع
له مبالغ مالية إلمــرار بعض الحقائب
ال ـ ّت ــي ت ـح ـتــوي ه ــوات ــف خ ـل ــوي ــة ،علمًا
ّ
ـأنــه أكــد أن التعامل لــم يكن مباشرًا،
بـ ّ
ّ
وأنــه لم يسبق أن التقاه .غير أن كامل
أم ـه ــز أن ـك ــر ادع ـ ـ ــاء ال ــرت ـي ــب امل ــوق ــوف،
ً
ق ــائ ــا« :أديـ ـ ــش ب ــده ــا ت ـس ــاع الـشـنـطــة
تليفونات؟ أوفــر لي دفــع الجمرك بدل
دفــع الــرشــوة» .وأف ــاد الرتيب املوقوف
بأن معظم الحقائب التي ّ
هربها تعود
إلى كل من م .ج .وح .ش .وأظهرت داتا
االتصاالت وجود ارتباط بني املوقوف
ّ
واالسـ ـم ــن امل ــذك ــوري ــن .غ ـيــر أن نقطة
ّ
التحول في التحقيقات ،كانت العثور
ع ـلــى ح ـقــائــب م ـتــروكــة ف ــي «م ـس ـتــودع
املوجودات» في مطار بيروت ،تبني أن
ع ــددًا منها مـطــابــق لـلـصــور الـتــي ُعثر
عليها في هواتف الرتيبني املوقوفني.
وب ـح ـس ــب امل ـ ـصـ ــادر ن ـف ـس ـه ــا ،أظ ـه ــرت
نتائج تحليل هذه الحقائب وجود آثار
كوكايني فيها.
ّ
وبـحـســب م ـص ــادر مــطـلـعــة عـلــى ملف
التحقيقُ .يقسم ملف أمهز القضائي
إلـ ــى ق ـس ـم ــن :أح ــده ـم ــا لـ ــدى ال ـن ـيــابــة
ال ـع ــام ــة امل ــال ـي ــة (ال ـت ــدق ـي ــق ف ــي ات ـه ــام
تهريب الـهــواتــف الخلوية واألم ــوال)،
واآلخ ــر ل ــدى الـقـضــاء الـعـسـكــري الــذي
ّ
يتعلق بالرشوة واملخدرات .وفي هذا
ّ
السياق ،رد قاضي التحقيق العسكري
األول ري ـ ــاض أبـ ــو غ ـي ــدا ط ـلــب إخ ــاء
ّ
املقدم
سبيل تاجر الهواتف الخلوية
مــن وكيله القانوني نــائــل الحسيني،
ّ
علمًا بــأن تاجر الهواتف أمهز مدعى
عـلـيــه ب ـجــرم ال ـت ـهـ ّـرب الـجـمــركــي ودفــع
ال ـ ـ ــرش ـ ـ ــوة بـ ـمـ ــوجـ ــب امل ـ ـ ـ ـ ــادة  353مــن
ّ
قانون العقوبات .علمًا بــأن التهمتني
امل ــوجـ ـهـ ـت ــن إلـ ـ ـي ـ ــه ،األول ـ ـ ـ ــى امل ـت ـع ـل ـقــة
ُ ُّ
بالتهرب الجمركي تـ َـحــل بدفع غرامة
مالية ،فيما الثانية املتعلقة بالرشوة،
ال تـ ـع ــدو ك ــون ـه ــا ج ـن ـح ــة .وقـ ــد ُّادعـ ــي
على الرتيب املوقوف بجرائم االتجار
وال ـت ــروي ــج ون ـقــل املـ ـخ ــدرات ،بموجب
املواد  125و  126من قانون املخدرات.
وع ـل ـم ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن امل ـض ـبــوطــات
املوجودة هي عبارة عن هواتف ّ
مهربة
ّ
لــم يـثـبــت أن ألم ـهــز عــاقــة ب ـهــا .أضــف
ّ
إُلـ ـ ّـى ذل ـ ــك ،ف ـ ــإن ع ـم ـل ـيــات ال ــده ــم الـتــي
ن ــف ــذت ع ـلــى م ـتــاجــر أم ـه ــز ل ــم ُيـضـبــط
فـيـهــا أي بـضــائــع م ـهـ ّـربــة .وبــالـتــالــي،
ُيصبح السؤال مشروعًا  :ملــاذا ال يزال
كامل أمهز فــي السجن ،فيما املشتبه
فـيـهـمــا الــرئـيـسـيــان خ ــارج ــه؟ اإلجــابــة
ُ
ع ــن هـ ــذا الـ ـس ــؤال ت ـع ـيــدنــا إلـ ــى بــدايــة
ّ
الـقـضـيــة .لـنـفـتــرض أن تــوقـيــف كــامــل
أم ـهــز لــم يــأخــذ كــل ه ــذه ال ـض ـجــة .ولــم
ي ــوص ــف ال ــرج ــل ف ــي اإلع ـ ـ ــام ب ــ«أك ـب ــر
ُ
ّ
مهربي الهواتف» .ولم تنسج كل هذه
ال ـق ـص ــص حـ ــولـ ــه ،هـ ــل ك ـ ــان ال ـق ــاض ــي
سيتردد فــي بـ ّـت إخــاء سبيله؟ وهنا
ب ـيــت ال ـق ـص ـيــد .ه ــل ي ـخ ـشــى ال ـقــاضـ ّـي
ّ
َ َ
إن تـ َـركــه أن ُيــتـهـ ّـم بقبض رش ــوة وأنــه
ُ
باإلبقاء عليه يخفف الضغط اإلعالمي
ّ
ضــده؟ وبالتالي ،فــإن القضاء خاضع
للرأي العام .بل أكثر من ذلك .هل كامل
أمهز مـتــورط بأكثر مــن ذلــك؟ اإلجابة
عن هذا السؤال برسم القضاء.
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مجتمع وإقتصاد
على الغالف

يبدو أن مقولة «شاريها لألتلة» ال تنحصر فقط بالسلطة «االبوية» المفروضة
من األهل على األوالد ،كما ُيقصد بها في المعنى ّ
الضيق ُ
المتعارف عليه ،بل
تشمل في لبنان سلطة النظام البوليسي المفروضة على المواطنين أيضًا .هذا
ّ
ّ
العامة لقوى األمن
المديرية
أبسط تفسير ألوامر التحصيل المالية الصادرة عن
ّ
ّ
والبلديات ،التي تطالب فيهما عددًا (غير معروف)
الداخلية
الداخلي في وزارة
من ُ
المشاركين في تظاهرات «الحراك المدني» بدفع ّ مبالغ (غير معروفة)
ّ
ّ
بالقوة،
األمنية لقمعهم وفض تظاهراتهم
كثمن أعتدة استعملتها القوى
ّ
وكذلك نفقات معالجة العناصر المصابين وبدل مدة تعطيلهم عن العمل

االحتجاج ممنوع تحت طائلة التغريم

قوى األمن تصدر أوامر تحصيل
لتعويض كلفة قمع «الحراك المدني»
فيفيان عقيقي
حصلت «األخ ـب ــار» عـلــى نموذجني
من أوامر تحصيل صادرة لعشرات
املشاركني في احتجاجات ما ُعرف
باسم «الـحــراك املــدنــي» في الصيف
املــاضــي .ه ــذان االم ــران بالتحصيل
هـ ـم ــا م ـ ـجـ ــرد ن ـ ـمـ ــوذجـ ــن ع ـ ــن ع ــدد
اوامـ ــر التحصيل
غـيــر م ـعــروف مــن ّ
ال ـصــادرة ،وهما موقعان مــن املدير
ال ـعــام ل ـقــوى األم ــن الــداخ ـلــي ال ـلــواء
اب ــراهـ ـي ــم بـ ـصـ ـب ــوص .األول رق ـمــه
 13378صــادر بتاريخ ،2016/7/14
تطلب فيه املــديـ ّ
ـريــة مــن  13شخصًا
هم علي بــري ،محمد عمر ،ابراهيم
عباس ،علي عبدالله ،حسن دوالني،
م ـح ـمــد ح ـ ـيـ ــدر ،ح ـس ــن ط ـ ــه ،حـســن
ع ـب ــدال ـل ــه ،ع ـب ــاس ع ـل ــوي ــة ،ابــراه ـيــم
مرتضى ،جهاد غادر ،علي محمود،
ع ـلــي ع ـس ــاف ،دف ــع مـبـلــغ  3مــايــن
و 817ألـ ــف ل ـي ــرة ل ـب ـنــانـ ّـيــة ،نـفـقــات
معالجة الـعـنــاصــر املـصــابــن وبــدل
مـ ـ ـ ّـدة ت ـع ـط ـي ـل ـهــم ع ــن ال ـع ـم ــل وث ـمــن
األعـ ـ ـت ـ ــدة امل ـ ـت ـ ـضـ ـ ّـررة فـ ــي خ ـ ــال مــا
وصفتها بأعمال الشعب الحاصلة
ق ــرب الـســرايــا الـحـكــومـيــة فــي وســط
ال ـع ــاص ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ .2015/8/25
والثاني رقمه  13753صادر بتاريخ
 2016/11/17تطلب فيه من عشرات
األش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص م ـ ـ ــن ضـ ـمـ ـنـ ـه ــم بـ ـي ــار

ّ
ال ـحــشــاش ،حـســن ابــراه ـيــم ،محمد
الترك ،خلدون جابر ،وارف سليمان،
وخـضــر أب ــو حـمــدة دف ــع  39مليون
و 610آالف ل ـي ــرة ل ـب ـنــانـ ّـيــة ،نـفـقــات
معالجة وبدل ّ
مدة تعطيل العناصر
املـصــابــن عــن العمل وثـمــن األعـتــدة

يطلب احد أوامر
التحصيل دفع 39
مليون ليرة ثمن القنابل
والرصاص المطاطي
ّ
املـ ـتـ ـض ـ ّـررة ل ـف ــض ال ـت ـظ ــاه ــرة ال ـتــي
أق ـي ـم ــت ف ــي وسـ ــط ال ـع ــاص ـم ــة ق ــرب
.2015/10/8
فندق لوغراي بتاريخ
ّ
الـ ـشـ ـخ ــص الـ ــوح ـ ـيـ ــد امل ـ ـبـ ــلـ ــغ ب ــأم ــر
التحصيل رقــم  13753حتى اليوم،
هــو خضر أبــو حـمــدة ،ال ــذي ُيحاكم
ّ
ّ
بتهمة «عدم
العسكرية
أمام املحكمة
ّ
فـ ــض تـ ـظ ــاه ــرة» .ي ّ ـق ــول أبـ ــو حـمــدة
لـ ــ»األخـ ـب ــار» ان ــه وقـ ــع ب ــاغ إيـصــال
التحصيل منذ أيام في مخفر بلدته
(كفرملكي – الـجـنــوب) ،مــن دون أن

يـسـمــح ل ــه بــأخــذ نـسـخــة ع ــن املـلــف،
وه ــو ع ـب ــارة ع ــن م ـئ ــات الـصـفـحــات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـض ـ ّـم ــن وص ـ ـفـ ــا مل ـ ــا ُس ـ ّم ــي
شغبا حــاصــا فــي  8تـشــريــن األول
 ،2015وج ـ ـ ــداول ب ـفــوات ـيــر األم ـ ــوال
الـ ـت ــي ت ـك ـ ّـب ــدت ـه ــا ال ـ ــدول ـ ــة خ ــال ـه ــا،
وتشمل أضرارا الحقة بعتاد أميري،
واسـتـعـمــال قـنــابــل مـسـ ّـيـلــة لـلــدمــوع
ّ
املطاطي ،ومـ ّـدة تعطيل
والــرصــاص
ع ـنــاصــر ق ــوى األمـ ــن امل ـصــابــن عن
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،وتـ ـكـ ـسـ ـي ــر عـ ـص ــي وخ ـ ــوذ
وغ ـي ــره ــا ،وذلـ ــك بـقـيـمــة  39مـلـيــون
ل ـيــرة .وم ـ ّ
ـدون ــة عـلـيــه أس ـمــاء بعض
ّ
املـكــلـفــن بــالــدفــع ب ــ»ق ـلــم رصـ ــاص».
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن مـحــاكـمـتــه م ــا زال ــت
جــاريــة أم ــام القضاء العسكري ولم
ُيصدر حكمًا فيها بعد».
من هم هؤالء ّ
املغرمون؟
األس ـ ـمـ ــاء امل ـ ــذك ـ ــورة فـ ــي ال ـب ــاغ ــن،
ٌ
وارد ب ـع ـض ـهــا ف ــي ال ـ ـقـ ــرار ال ـظ ـنـ ّـي
ّ
صـ ــادر ع ــن امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكــريــة
ال ـ ـ ّ
املوقوفني خالل تظاهرات عام
بحق
ٌ
 ،2015وبعض آخر غير موقوف ،أو
ُمـنـعــت عـنــه املـحــاكـمــة ،أو أوق ــف في
الشغب،
ثكنه الحلو قبل بدء أعمال ُ
بـحـســب مــا يـشـيــر امل ـحــامــي املـتــابــع
لـلـمـلــف ف ـ ــاروق امل ـغ ــرب ــي .ويـنـتـمــي
ه ـ ـ ــؤالء إل ـ ــى م ـج ـم ــوع ــات «ال ـ ـحـ ــراك
املدني» ،التي نزلت إلى الشارع في
صيف العام املاضي اعتراضًا على

األداء الحكومي بعدما عجزت تلك
الـسـلـطــة ألش ـهــر ع ــن رف ــع الـنـفــايــات
عن الطرقات ،وما زالت عاجزة حتى
ال ـي ــوم ،قـبــل أن ي ـت ـحـ ّـول اعـتــراضـهــم
الـ ـ ــى ن ـق ـم ــة ش ـع ـب ـ ّـي ــة عـ ـل ــى ال ـف ـس ــاد
املـسـتـشــري فــي أج ـهــزة ومـ ّ
ـؤسـســات
الدولة ،قوبلت بقمع انتهجه النظام
ّ
ّ
الرسمية وغير
الحاكم بكل أجهزته
الــرسـمـ ّـيــة ،وأدى ال ــى تـكــويــن ملفني
فــي املحكمة الـعـسـكـ ّ
ـريــة للمعتقلني
في تلك التظاهرات.
ّ
األول ه ـ ــو مـ ـل ــف  29آب وي ـش ـم ــل
امل ــوق ــوف ــن فـ ــي الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ال ـتــي
ام ـ ـ ـتـ ـ ـ ّـدت م ـ ــن  22إل ـ ـ ــى  29آب ول ــم
ي ـصــدر ق ــرار ظ ـنـ ّـي فـيــه ب ـعــد .وملف
ّ
الظني
 8تشرين ال ــذي صــدر ق ــراره
ّ
وقضى بــاإلدعــاء على ّ كــل مــن رامــي
م ـح ـفــوظ وب ـي ــار ال ـح ــش ــاش ،وفــايــز
س ــاس ــن ،وح ـســن ابــراه ـيــم ووارف
سليمان بموجب امل ــواد  346و348
و 381و 733م ــن ق ــان ــون الـعـقــوبــات
لتشكيلهم جماعات شغب ،ومقاومة
الـ ـق ــوى األمـ ـن ـ ّـي ــة بــال ـع ـنــف والـ ـش ـ ّـدة
ورشـ ـقـ ـه ــم بـ ــال ـ ـح ـ ـجـ ــارة ،وت ـخ ــري ــب
ّ
ممتلكات الـغـيــر ،وع ــدم تـفـ ّـرقـهــم إل
ّ
بـعــد اسـتـعـمــال ال ـقــوة بحقهم ،وكــل
م ــن ي ــوس ــف الـ ـج ــردي وع ـ ــاء فـقـيــه،
وزي ــن ن ـصــرالــديــن ،وح ـس ــام غــولــي،
وم ـح ـم ــد ال ـ ـتـ ــرك ،وم ـح ـم ــد م ــوس ــى،
خضر أبــو حمد ،سينتيا سليمان،
ل ـ ـيـ ــال س ـ ـبـ ــانـ ــي ،وض ـ ـي ـ ــاء ه ــوش ــر
بموجب املواد  346و 348من قانون
ال ـع ـقــوبــات لـتـشـكـيـلـهــم مـجـمــوعــات
شغب خــال الـحــراك ،وعــدم ّ
تفرقهم
ّ
إل ب ـع ــد اس ـت ـع ـم ــال الـ ـ ـق ـ ـ ّـوة .وم ـنــع
ّ
املحاكمة عن كل من فاطمة حطيط،
ومايا مالكاني ،وكارين هالل ،وإياد
ال ـش ـي ــخ حـ ـس ــن ،وخـ ـ ـل ـ ــدون ج ــاب ــر،
ومنح حالوي ،وبالل عالوه ،وسامر
مازح ،وحسن قطيش.

ص ـي ــل الـ ـض ــرائ ــب
امل ـت ـب ـع ــة ف ـ ــي ت ـح ـ ُ
املباشرة والرسوم املماثلة لها.
قــانــونــا ف ــإن تحصيل حـقــوق ّ
مالية
م ــن م ــواط ـن ــن ع ــن أضـ ـ ــرار مــرتـكـ ّـبــة
م ـن ـهــم ت ـس ـتــوجــب تـحـقـيـقــا وكـشـفــا
ع ــن األض ـ ــرار وق ـ ــرارًا قـضــائـيــا ،كما
أن االعـتــداء على عسكريني أو عتاد
عـسـكــري هــو جـنــايــة يـعــاقــب عليها
ال ـ ـقـ ــانـ ــون بـ ـم ــوج ــب قـ ـ ـ ــرار ق ـضــائــي
ّ ّ
ـريــة ،إل
يـصــدر عــن املحكمة الـعـسـكـ
أن وزارة العدل تحيل املوضوع إلى
ّ
الداخلية والبلديات ،باعتبار
وزارة
أن ل ـقــوى األم ــن ال ــداخ ـل ــي ،بموجب

قرار غير قانوني

ـري ــة الـ ـع ـ ّ
اس ـت ـن ــدت امل ــدي ـ ّ
ـام ــة ل ـقــوى
ّ
األمــن الداخلي إلــى أحكام امل ــادة 45
م ــن ق ــان ــون امل ـح ــاس ـب ــة ال ـع ـمــومـ ّـيــة،
لطلب دفع هذه املبالغ في مصلحة
الخزينة فــي وزارة املــا ّلـ ّـيــة ،على أن
ي ـك ــون لـلـ ُـمـطــالـبــن ح ــق االع ـت ــراض
عـلــى أم ــر التحصيل خ ــال شهرين
مــن تــاريــخ الـتـبـلـيــغ ،دون أن يوقف
ّ
االعـ ـت ــراض الـتـنـفـيــذ ،إل إذا ق ـ ّـررت
املحكمة ذلك.
تـ ـح ـ ّـدد امل ـ ـ ــادة  45ك ـي ـفـ ّـيــة تـحـصـيــل
ديـ ــون ال ــدول ــة وواردات ـ ـهـ ــا األخـ ــرى،
وهي أعطت لرؤساء اإلدارات إصدار
أوامــر تحصيل بالديون وال ــواردات
التي لم ّ
تعي القوانني النافذة طرق
ت ـص ـف ـي ـت ـهــا وت ـح ـص ـي ـل ـه ــا وإج ـ ـ ــراء
امل ــاح ـق ــة ب ـشــأن ـهــا ،وف ـق ــا لــأصــول

مسلسل القمع المدفوع الثمنِ ...من المقموع!
ّ
األمنية ،على اختالف
لم تكن القوى
ُ
أجهزتها ،إال الوجه الظاهر للسلطة
عـ ـن ــدم ــا ق ـم ـع ــت الـ ـ ـح ـ ــراك ال ـش ـع ـب ــي.
ال ـحــديــث ع ــن ال ـح ــراك الـ ــذي شـهــدتــه
بـ ـي ــروت ف ــي ص ـي ــف الـ ـع ــام امل ــاض ــي.
تلك الغضبة التي انطلقت شرارتها
األولـ ـ ـ ــى إث ـ ــر ت ـ ـكـ ـ ّـدس الـ ـنـ ـف ــاي ــات فــي
شـ ـ ــوارع ال ـعــاص ـمــة .ال ـق ــوى األم ـنـ ّـيــة
كــانــت ف ــي ال ــواج ـه ــة ،أم ــا ف ــي العمق
ف ـ ـكـ ــان ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ،أو خ ـل ـط ــة ال ـ ُـح ـك ــم
ال ـت ــي ي ـق ـتــات ب ـهــا زع ـم ــاء ال ـطــوائــف
– ال ـحــاكـمــون .ه ــؤالء الــذيــن تحصل
وقاحتهم ،اليوم بعد مضي أكثر من
سنة ،إلى حد مالحقة املشاركني في
الحراك تحت عنوان «أوامر تحصيل
م ــال ـ ّـي ــة»ُ .ي ــري ــدون أن ُي ـحـ ّـص ـلــوا ِمــن
الـ ـ ـش ـ ـ ّـب ـ ــان الـ ـ ــذيـ ـ ــن غ ـ ـضـ ـبـ ــوا آن ـ ـ ـ ــذاك،
ً
وأكثرهم ِمن املعدمني ،أمواال بدل ما
ّ
األمنية ِمــن أدوات
استهلكته القوى
ّ
قـمــع ،مثل القنابل املسيلة للدموع!
ُ
أن تصل إلى
نـعــم ،يمكن للمسخرة ّ
هــذا الـحــد .سنقمعك ،ألن ــك غضبت،
وأن ــت غضبت ألن ب ــادك غــرقــت في

النفايات ،النفايات ّ
تكدست ألشهر
ف ــي الـ ـش ــوارع ألن ـنــا ســرقـنــا ونهبنا
وأف ـ ـسـ ــدنـ ــا ،واآلن ب ـع ــدم ــا ق ـم ـع ـنــاك
ُ
ع ـل ـيــك أن ت ـ ـسـ ـ ّـدد ث ـم ــن م ــا صــرف ـنــاه
أثـ ـن ــاء ق ـم ـع ــك! هـ ـك ــذا ،ت ــأت ــي «أوامـ ـ ــر
التحصيل» اليوم كمحطة أخيرة ،إن
لم يكن هناك ما هو أسخف بعد ،في
سياق املسلسل القمعي الذي ّ
تعرض
له الحراك منذ بدايته .عند الحديث
ع ــن الـ ُـس ـل ـطــة ف ــي ل ـب ـنــان ،ف ــي اإلط ــار
ّ
الـقـمـعــي ،فــإنــه ُال ُيـمـكــن الـفـصــل بني
ما ّ
تعرض له املشاركون ُ في الحراك
ـدي الــشــرطــة ،التي
ـ
ي
أ
على
ـرب
ـ
ض
ِمــن
ّ
تـلـبــس ال ـث ـيــاب امل ــرق ـط ــة ،ع ــن أول ـئــك
الذين استلب وعيهم زعماء ُ
السلطة،
ّ
والذين ،رغم أنهم ِمن الفقراء غالبًا،
نزلوا إلــى ساحة االعتصام وراحــوا
يعتدون ّ بالضرب على املتظاهرين
ّ
بحجة أنهم «شتموا زعيمهم» .هؤالء
ّ
ك ــان ــوا ب ـث ـيــاب م ــدن ــي ــة .ه ــل ستطلب
السلطة اليوم أوامــر تحصيل ّ
ُ
مالية
بــدل أتـعــاب لـهــؤالء أيـضــا؟ لقد نجح
هؤالء في بث الذعر بني املتظاهرين.

ُم ـس ـل ـســل ق ـمــع الـ ـح ــراك ي ـح ـتــاج إلــى
ُ
ّ
الشبان اعتقلوا،
أرشفةُ .كثيرون ِمن
آنذاك ،وفرض عليهم توقيع تعهدات
بعدم املشاركة مجددًا في تظاهرات
مـطـلـبـ ّـيــة .بــامل ـنــاس ـبــة ،ه ــذه مخالفة
للدستور .أليس هذا األخير يضمن
حـ ــق الـ ـتـ ـظ ــاه ــر؟ هـ ـ ــذا م ـ ـجـ ـ ّـرد كـ ــام.
كـ ـثـ ـي ــرون ِم ـ ــن الـ ـق ــاص ــري ــن اع ـت ـق ـلــوا
ّ
العسكرية.
وعــرضــوا عـلــى املحكمة
جزء ِمن الرعب .آنذاك وصل مسلسل
الــرعــب القمعي إلــى حــد نشر إحــدى
الـ ـصـ ـح ــف «ت ـ ـسـ ــري ـ ـبـ ــة» ِم ـ ـ ــن ج ـه ــاز
األم ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ،ت ـت ـح ــدث عـ ــن وجـ ــود
أف ــراد ِمــن «داع ــش» بــن املتظاهرين،
«التخويفة» التي ما عــاد أحــد سمع
عنها شيئًا! صحيفة أخرى ،وخدمة
للرعب أيضًا ،ستتحدث في مقاالت
م ـف ـص ـلــة عـ ــن أن ب ـع ــض الـ ـسـ ـف ــارات
ّ
األجنبية تقع خلف الحراك الشعبي.
ّ
ال ـب ـع ــض قـ ــال إن ال ـ ـحـ ــراك «ع ـم ـي ــل».
بـ ـع ــض هـ ـ ـ ــؤالء «الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء» كـ ــانـ ــوا،
بـحـســب مـقـطــع مـ ـص ـ ّـورُ ،ي ـســاعــدون
شـ ــرطـ ـ ّـيـ ــا وق ـ ـ ــع أرض ـ ـ ـ ــا وي ـ ـحـ ــاولـ ــون

مداواته ،وذلــك عكس ما كانت تقول
ب ـي ــان ــات وزارة ال ــداخ ـل ـ ّـي ــة وال ـق ــوى
األم ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة .ال أح ـ ــد ي ـن ـس ــى أص ـح ــاب
املصارف وكبار ّ
التجار آنذاك ،الذين
لم يقصروا في دورهــم القمعي ،إثر
س ـخــري ـت ـهــم ِم ـ ــن ف ـق ــر امل ـت ـظ ــاه ــري ــن،
م ـع ـل ـنــن ع ــن خـشـيـتـهــم أن ي ـت ـحـ ّـول
وس ــط ب ـيــروت إل ــى «أب ــو رخــوصــة».
حـسـنــا ،فـشــل ال ـح ــراك ،انـتـهــى ،واآلن
ُ
الـسـلـطــة ت ـطــالــب املـتـظــاهــريــن بــدفــع
كلفة العتاد املستعمل في قمعهم من
قنابل غاز ورصاص مطاطي وحي...
وعصي ّ
تكسرت على رؤوسهم .ربما
هذه هي «النكتة» األكثر سماجة في
تاريخ هذه البالد.
آنـ ـ ــذاك ،اع ـت ـبــر ال ـن ـظــام خ ــال مــراحــل
ال ـحــراك ،عبر أربــابــه ،أن املتظاهرين
يـنـفــذون أج ـنــدات خــارجـ ّـيــة ،إذ أعلن
وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ن ـه ــاد امل ـش ـن ــوق في
 1أيـ ـ ـل ـ ــول  2015أن «دول ـ ـ ـ ــة عــرب ـيــة
ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ت ـ ـق ـ ــوم ب ـ ـ ـ ـ ــدور ف ـ ـع ـ ــال ف ــي
التمويل والتحريض على التظاهر
وس ـي ـحــن وقـ ــت اإلعـ ـ ــان ع ـن ـهــا عند

ّ
اك ـت ـم ــال ال ـت ـح ـق ـي ـقــات» .ت ــوق ــع أيـضــا
اسـتـمــرار أعـمــال الشغب «الـتــي تقف
خ ـل ـف ـهــا أحـ ـ ـ ــزاب س ـي ــاس ـي ــة» .خــافــت
الـسـلـطــة يــوم ـهــا .رأوا أن ك ــرة الثلج
تعد تسلية« .الزعيم» وليد
كبرت .لم ّ
ّ
تحول الحراك إلى
جنبالط حــذر من
مشكلة أمنية في البالد ،لتعلن بعده
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
ان ـهــاّ سـتـحـمــي ال ـت ـظــاهــرات ولـكــن…
مـحــذرة مــن قطع الـطــرقــات والتعدي
عـلــى األم ــاك الـعــامــة وامل ــس بالقوى
األم ـن ـي ــة ،وإال ف ــ»ال ـق ـم ــع» ب ـكــل ق ــوة.
كــل ه ــذا حـصــل بـغـطــاء مــن الحكومة
مجتمعة ،الـتــي كــانــت تشاهد القمع
وال تـ ـتـ ـح ــرك ،بـ ــل ت ــدف ــع ب ــات ـج ــاه ــه.
ّ
يتفرجون على
رؤوس النظام كانوا
املتظاهرين وهم يتعرضون للضرب
من قبل «مدنيني» من دون أن تتدخل.
يومها ّ
تنصلت «حركة أمل» من تهمة
انتساب هؤالء «املدنيني» لها ،لكنها
ل ـج ــأت إلـ ــى ال ـق ـض ــاء مل ـحــاس ـبــة «مــن
وج ــه كــامــا نــابـيــا بـحــق األخ رئيس
الحركة».
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مجتمع وإقتصاد
نـ ـظ ــامـ ـه ــا ،أن تـ ـ ـغ ـ ـ ّـرم م ـ ــن ي ـخ ــال ــف
القانون.
ت ـش ـي ــر م ـ ـصـ ــادر املـ ــديـ ـ ّ
ـريـ ــة إلـ ـ ــى أن
ّ
ّ
وروتينية،
طبيعية
«قرارات مماثلة
تصدر بعد أي حادثة تترتب عنها
أضرار الحقة بعسكريني أو بعتادهم
العسكري ،وهي اوامر تحصيل قابلة
لالعتراض أمام القضاء الجزائي أو
ّ
اإلداريــة التابعة
في شعبة الشؤون
ّ
للمديرية ،فتسقط عندها بموجب
ّ
حـكــم قـضــائــي أو تـحــصــل ملصلحة
الخزينة الـعـ ّ
ـامــة» ،وتتابع املصادر
أن «هـ ـ ـ ــذه االوام ـ ـ ـ ـ ــر أش ـ ـبـ ــه ب ـض ـبــط

ّ
األمنية،
املخالفة الصادر عن القوى
وتاليًا ال يحتاج لحكم قضائي ،بل
يستند إلى التحقيقات التي أجريت
في الفصائل والصور والفيديوهات
ّ
األمنية».
التي بحوزة القوى

مخالفة أو دين للدولة!
بـحـســب امل ـحــامــي ف ـ ــاروق امل ـغــربــي،
ف ــإن إصـ ــدار أوامـ ــر تـحـصـيــل مــالـ ّـيــة
يعني «اعتبار األشخاص مديونني
لـ ـ ـ ـ ــإدارة» .ل ـك ــن م ـ ــاذا ع ــن قــانــونـ ّـيــة
ّ
قــرار كهذا؟ يـ ّ
ّ
ّ
ـرد« :ال يوجد ما يؤكد
استباقية
عملية
ّ
قــانــونـ ّـيــة ق ــرار كـهــذا ،السـتـنــاده إلى لكم األفواه

والضغط لمنع
االعتراض (مروان
طحطح)

م ـع ـلــومــات اس ـت ـخ ـبـ ّ
ـاريــة ،ولـغـيــاب
أي تحقيق يـثـبــت أن ـهــم مــديــونــون
لــإدارة ،أو إن كانوا هم السبب في
الـضــرر الـحــاصــل فــي الـعـتــاد ،وهو
مـخــالــف لـلـمــادة  733الـتــي ُيـحــاكــم
البعض بموجبها وتفرض صدور
ق ــرار الـتـغــريــم عــن املـحـكـمــة» .فيما
يـشـيــر املـحــامــي واص ــف حــركــة من
مجموعة «بــدنــا نـحــاســب» إل ــى أن
«أي قرار قضائي ُيفترض صدوره
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق ،وه ـ ــو مـ ــا لــم
يحصل في هــذه الحالة ،بحيث لم
َ
يستدع أي من املكلفني ألخذ إفادته
وال ـت ـح ـق ـيــق م ـع ــه ،وت ـب ـيــان الـعـتــاد

ّ
املتضررة .وهو ما يعطينا
واألمالك
ّ
ّ
حق االعتراض وإبــراز تقارير طبية
ب ـحــوزت ـنــا ت ـب ـ ّـن الـ ـض ــرر ال ـج ـســدي
ُالالحق باملتظاهرين نتيجة القمع
املمارس ضدهم».
يـقــول املـحــامــي املـغــربــي إنـنــا «أم ــام
س ــاب ـق ــة ت ـت ــرت ــب ع ـل ـي ـهــا إ ُش ـك ــال ـ ّـي ــة
ق ــان ــون ـ ّـي ــة ح ـ ــول امل ــرج ــع امل ـف ـت ــرض
اإلع ـت ــراض أمــامــه ،إن ك ــان القاضي
املـنـفــرد املــالــي ّلـكــون أمــر التحصيل
ّ
وصـ ـفـ ـه ــم ب ـم ـكــل ـفــن بـ ــديـ ــون ت ـجــاه
ّ
الــدولــة الـلـبـنــانــيــة ،أم أم ــام القاضي
املـ ـنـ ـف ــرد الـ ـج ــزائ ــي ل ـك ــون ــه ص ـ ــادرا
ع ـ ــن وزارة الـ ــداخ ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة ب ــاع ـت ـب ــاره
ضـبــط مخالفة تـجــري عليه أصــول
التحصيل امل ـعــروفــة .فــي الحالتني
نـحــن أم ــام بــدل م ــادي يــدفــع للدولة
ع ـ ــن الـ ـقـ ـم ــع ال ـ ـ ـ ــذي مـ ــارس ـ ـتـ ــه ع ـلــى
متظاهرين».

ّ
كم األفواه باسم القانون

ما يحصل ُ يندرج ضمن إطار القمع
املـسـتـمـ ّـر املـ ـم ــارس م ــن ال ـن ـظــام ،بــدأ
م ــع ال ـع ـنــف املـ ـف ــرط ال ـ ــذي اسـتـعـمــل

بعضهم
«المكلفون»
ُ
غير موقوف أو منعت
عنه المحاكمة أو أوقف
قبل بدء «الشغب»
ّ
ف ــي ف ـ ــض الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ،واس ـت ـك ـمــل
ّ
بـ ـتـ ـخ ــوي ــن كـ ـ ـ ــل امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــن ف ـي ـهــا
ووصـ ـفـ ـه ــم ب ـخ ـ ّـري ـج ــي الـ ـسـ ـف ــارات،
ّ
ورد الـ ـح ــرك ــة االع ـ ـتـ ــراضـ ـ ّـيـ ــة عـلــى
ّ
ّ
الـنـفــايــات إل ــى مـخــطـطــات خــارجــيــة
مدفوعة لتقويض األمن واالستقرار
الداخلي ،إضافة إلى تجاوز أصول
ً
املحاكمات خــال التوقيف ،وصــوال
إلى فرض الغرامات.
وق ـ ــد تـ ـك ــون ه ـ ــذه الـ ـغ ــرام ــات أش ـبــه
ب ــأسـ ـل ــوب اس ـت ـب ــاق ــي لـ ـك ـ ّـم األف ـ ـ ــواه
وترهيب الناس ومنعهم من التعبير
عــن رأي ـه ــم .وه ــو مــا يـعـتـبــره األمــن
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ــرك ــز ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـح ـقــوق
ّ
اإلنسان وديــع األسمر «تجريم لكل
العمل النقابي ،وتقييد ّ
حرية الناس
باملطالبة بحقوقهم ،وق ـضــاء على
ّ
ح ـ ــق ال ـت ـظ ــاه ــر امل ـف ـت ــرض ب ــال ــدول ــة
أن تحميه ،وخـصــوصــا أن ــه مكفول
ب ـم ـج ـمــوعــة م ــن الـ ـح ــري ــات امل ــدن ـ ّـي ــة
وال ـس ـيــاسـ ّـيــة ال ــدس ـت ــوري ــة ،أب ــرزه ــا
ّ
والتجمع وإنشاء
التعبير عن الرأي

تبريرًا للقمع ،أطل وزير الداخلية على
ً
اإلعالم قائال« :إن بعض املتظاهرين
توجهوا إلى قوى األمن بألفاظ نابية،
وبالتالي هذا األمر استوجب تنفيذ
ال ـق ــان ــون ع ـبــر تــوق ـي ـف ـهــم» .ل ــم تكتف
السلطة بالبيانات ،إنما أقدمت على
اع ـت ـق ــال عـ ـش ــرات امل ـت ـظ ــاه ــري ــن وم ــن
ً
ضمنهم  14طفال جرى اعتقالهم بني
 22آب و 1أي ـلــول خ ــال الـتـظــاهــرات.
ِم ــن هـ ــؤالء  7ج ــرى الـتـحـقـيــق معهم
من قبل قضاة التحقيق في املحكمة
ال ـع ـس ـكــريــة .أح ـي ــل إل ــى امل ـح ـك ـمــة 54
مـتـظــاهــرا وم ـت ـظــاهــرة ِم ــن املــدنـيــن.
اتبعت السلطة اسلوبا «ميليشيويا»
ب ـعــدم اإلعـ ــان ع ــن أس ـم ــاء املعتقلني
وام ــاك ـن ـه ــم ،ف ــي م ـحــاولــة لـلـتــرهـيــب،
منتهكة بذلك القوانني.
فــي  20آب  2015حصل أول احتكاك
ع ـن ـي ــف بـ ــن قـ ـ ــوى األم ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي.
استفز السلوك القمعي الناس الذين
نــزلــوا فــي  22آب إل ــى ســاحــة ريــاض
الصلح .كان املشهد مفاجئًا لرؤوس
ُ
السلطة .كـبــرت الحكاية أكـثــر .زادت

الـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة بـطـشـهــا ف ــي  23آب
لتصيب الشاب محمد قصير إصابة
خطرة في رأســه ،اضافة إلى عشرات
االصــابــات األخــرى .في  25آب ،أعـ ّـدت
ال ـق ــوى األم ـن ـيــة خ ـطــة ق ـمــع محكمة،
اذ انـتـظــرت م ـغ ــادرة وســائــل اإلع ـ ّـام
ً
ووقـ ــف ال ـبــث امل ـبــاشــر ل ـيــا لتنقض
على املتظاهرين املتبقني في الساحة.
أدت الـحـمـلــة إل ــى اعـتـقــال ع ــدد كبير
م ـن ـهــم .ف ــي هـ ــذه ال ـل ـي ـلــة اسـتـخــدمــت

فشل الحراك وانتهى
واالن تطالب السلطة
المتظاهرين بدفع
كلفة قمعهم

الـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة رص ــاص ــا مـطــاطـيــا
وحيًا بقيمة  38مليون ليرة كما يبدو
في موضوع أمــر التحصيل الصادر
بـحــق ع ــدد م ــن امل ـت ـظــاهــريــن .تكلفت
«السلطة» كثيرًا في هذه الليلة .إنها
ليلة «أمر التحصيل املالي» األول .في
 29آب نزل الناس باآلالف إلى ساحة
الشهداء ،مرة أخرى ،في أكبر تظاهرة
للحراك .آنذاك اعتمدت القوى األمنية
ً
أيضًا سيناريو القمع نفسه ليال.
في  8تشرين األول  2015كانت املحطة
االخيرة في الحراك وعنوانها «بالط
ف ـن ــدق ل ــو غ ـ ـ ــراي» .يــوم ـهــا اشـتـغـلــت
االبـ ــواق لـتـصـ ّـور ال ـحــراك كمجموعة
مــن املـخــربــن الــذيــن ي ــري ــدون تدمير
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ،ووصـ ـ ـ ــل االمـ ـ ـ ــر ب ــوزي ــر
الداخلية الــى التهديد بتكسير اليد
التي ستمتد الى «ارث الشهيد رفيق
الـحــريــري» .هنا ،بعد تهييج أنصار
«حركة أمــل» ضد املتظاهرين ،يأتي
ت ـه ـي ـيــج أن ـ ـصـ ــار «ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـبــل»
أي ـض ــا .ال ـت ـهــديــد ش ــام ــل .ش ـتــم زعـيــم
ُ
ي ـس ــاوي ش ـتــم طــائ ـفــة ،ه ـكــذا تـصــور

املسألة .املتظاهرون ُ
«يريدون تدمير
بيروت»! كأن هذا الوسط كان
وسط
ّ
بمثابة الجنة على األرض .أين كانت
ً
ال ـح ـيــاة فـيــه أصـ ــا؟ ك ــان شـبــه مـيــت.
لــم تظهر فيه الحياة ،باملناسبة ،إال
أثناء الحراك.
يـمـكــن ال ـق ــول إن ت ـظــاهــرة  8تـشــريــن
األول  ،2015وه ـ ــي م ــوض ــوع «أم ــر
ال ـت ـح ـص ـيــل املـ ــالـ ــي» الـ ـث ــان ــي ،كــانــت
األعـ ـ ـن ـ ــف م ـ ــن قـ ـب ــل «ق ـ ـ ـ ــوى الـ ـقـ ـم ــع».
ف ـ ـقـ ــدت ال ـس ـل ـط ــة وعـ ـيـ ـه ــا ،أو رب ـم ــا
ك ــان ــت ف ــي ك ــام ــل وع ـي ـه ــا ،إذ قطعت
بيروت
التيار الكهربائي عــن وســط ّ ً
وبـ ـطـ ـش ــت ب ــاملـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ،م ـخ ــل ـف ــة
عـشــرات الـجــرحــى واملـعـتـقـلــن .صــور
املشهد تحفظ مستنقعا ضخما من
املياه في ساحة الشهداء ،بعد عودة
الـ ـه ــدوء ،نـتـيـجــة اس ـت ـخــدام خــراطـيــم
امل ـي ــاه .أصـ ــدرت املـحـكـمــة العسكرية
قرارًا باعتقال املتظاهرين من دون أي
سند قانوني .في هذه الليلة الحقت
ال ـ ـقـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن إل ــى
املستشفيات ،حيث اعتقل بعضهم.
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ّ
الجمعيات والعمل في الشأن العام،
ّ
املـكـفــولــة فــي مـقــدمــة الــدسـتــور وفــي
ّ
الدولية التي
شرعة حقوق اإلنسان
ّ
وق ـع ـه ــا ل ـب ـن ــان م ـن ــذ ال ـس ـب ـع ـي ـنــات،
والتزم احترام بنودها».

سابقة في اساليب القمع
ما يحصل هو سابقة أن تصدر قوى
األم ــن الــداخ ـلــي أم ــر تحصيل مالي
يـحـتــاج ال ــى ق ــان ــون لـحـكــم قضائي
ّ
ب ـغــرامــات ،و»ت ــول ـف ــه» ب ـصــورة غير
قــانــونـ ّـيــة عـلــى أن ــه ضـبــط مـخــالـفــة،
م ـفـ ّـرطــة بــذلــك ب ــامل ــال ال ـع ـ ّ
ـام أي مــال
ّ
كــل املــواطـنــن ،إذ إنـهــا بــذلــك تجبي
بدل طبابة العسكريني ثمن عتادهم
مرتنيّ ،
ّ
مرة من الضرائب املفروضة
ع ـ ـلـ ــى ك ـ ــاف ـ ــة امل ـ ــواط ـ ـن ـ ــن مل ـص ـل ـحــة
ال ـخــزي ـنــة ال ـع ـ ّ
ـام ــة ،وم ـ ـ ّـرة م ــن أوام ــر
التحصيل التي تصدرها ،على حدّ
وص ــف امل ـحــامــي وديـ ــع ع ـق ــل ،ال ــذي
يـ ـ ــرى أن «ال شـ ـ ــيء ي ـ ـبـ ـ ّـرر تـحـمـيــل
امل ـس ــؤول ـ ّـي ــة ألشـ ـخ ــاص اع ـت ـبــاط ـيــا،
بـ ـح ـ ّـج ــة ضـ ـب ــط األمـ ـ ـ ــن وال ـ ـح ـ ـ ّـد مــن
أع ـ ـمـ ــال الـ ـشـ ـغ ــب ،وخـ ـص ــوص ــا ُألن ــه
ص ــادر عــن جـهــة (ق ــوى األمـ ــن) تـعـ ّـد
طــرفــا ف ــي ال ـن ــزاع ال ـق ـضــائــي الـقــائــم
فـ ــي امل ـح ـك ـم ــة ،الـ ـت ــي ي ـف ـت ــرض بـهــا
وح ـ ــده ـ ــا أن تـ ـ ـح ـ ـ ّـدد املـ ـس ــؤولـ ـي ــات
واألضـ ـ ـ ـ ـ ــرار .ك ـم ــا وت ـع ـت ـب ــر األق ـ ــوى
المتالكها كــل أعـتــدة القمع وسلطة
م ـمــارســة الـعـنــف عـلــى ُاملـتـظــاهــريــن
وهم الجهة األضعف ،املعترضة في
ت ـحــرك مـطـلـبــي س ـيــاســي ،نــاتــج عن
تقصير الحكومة في معالجة أزمة
ّ
األساسية
النفايات ،وهــي القضية
التي لم ُيحاسب القضاء املسؤولني
عـ ـنـ ـه ــا ،أي الـ ـحـ ـك ــو ّم ــة وس ــوكـ ـل ــن
ووزير البيئة ،ولم يرتب تعويضات
لـلـمــواطـنــن ع ــن األض ـ ــرار الـصـحـ ّـيــة
الالحقة بهم ،مع ما يحمله ذلك من
طبقيةّ ،
ّ
تحولت بنتيجتها
تفسيرات
ّ
السلطتان القضائية واألمـنـيــة إلى
ّ
السياسية
حماية النظام والسلطة
وقمع املواطن الضعيف».
يـ ـ ــرى املـ ـح ــام ــي عـ ـق ــل ان «الـ ــوضـ ــع
يحمل كـيـ ّ
ـديــة فــي التعاطي مــع فئة
من املواطنني املعترضني على عمل
ال ـح ـك ــوم ــة ،وال ّيـ ـط ــاول م ــن ن ــزل ــوا
بــال ـس ـكــاكــن ل ـف ــض االعـ ـتـ ـص ــام ،مع
ّ
ما يشكله ذلــك من خطر على األمن
ّ
ّ
االجتماعي ،كما أنه يحد من حرية
التظاهر والتعبير عن الرأي املصونة
في الدستور اللبناني ،وكأن الهدف
ّ
ّ
استباقية ّ
لكم األفواه،
بعملية
القيام
والضغط ملنع االعتراض تحت وطأة
الـ ـغ ــرام ــات امل ــال ـ ّـي ــة .ف ـي ـص ـبــح بــذلــك
ال ـت ـهــديــد وال ـق ـم ــع ُم ـم ــارس ــن بـقــوة
ّ
املالية واالعتقال
الـســاح والـغــرامــة
االعتباطي».

أع ـل ـنــت ال ـق ــوى األم ـن ـيــة ان ـهــا تحمي
ســاحــة الـنـجـمــة ،الـتــي تعتبر ساحة
عــامــة يـحــق للجميع الــدخــول اليها،
ه ـ ــذا ه ــو «الـ ـخ ــط األحـ ـ ـم ـ ــر» .تــاب ـعــت
الـبـيــانــات األمـنـيــة املـتــوالـيــة حديثها
ع ــن ان «ب ـع ــض امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ق ــام ــوا
بتحطيم آلة سحب مال ( )ATMقرب
فندق «لــو غ ــراي» .تحدثت أيضًا عن
تـحـطـيــم ك ــام ـي ــرات م ــراق ـب ــة ال ـف ـنــدق،
إضــافــة إل ــى تحطيم بــابــه ،محاولني
اقتحامه ،كما أن مجموعة أضرمت
الـ ـن ــار قـ ــرب ت ـم ـث ــال الـ ـشـ ـه ــداء لـجـهــة
الجميزة .لم تشر القوى األمنية في
بياناتها إل ــى أي تحطيم لعتادها.
رب ـمــا كــانــت تـعـتـبــر آل ــة سـحــب امل ــال،
وكــذلــك ب ــاب فـنــدق «ل ــو غ ـ ــراي»ِ ...مــن
ُضمن عتادها!
املـسـلـســل طــويــل .لــم يـنـتــه ب ـعــد .لكن
ف ـل ـن ـت ــوق ــف اآلن عـ ـن ــد «م ـض ـح ـك ــة»
اس ـم ـهــا «أم ـ ــر تـحـصـيــل م ــال ــي» ضد
امل ـت ـظــاهــريــن! ال ُب ـ ّـد أن ت ـت ـحـ ّـول هــذه
امل ـس ــأل ــة إلـ ــى ط ــرف ــة ش ـع ـب ـ ّـي ــة .طــرفــة
سوداء طبعًا.
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مجتمع وإقتصاد
علوم

إنجاز كبير في تكنولوجيا الطب :شرائح إلكترونيــ
ً
تسبب إصابات النخاع الشوكي أضرارًا بالغة ،غالبًا ما تكون غير قابلة للعالج ،بسبب عدم قدرة الخاليا العصبية على النمو
مجددًا لترميم نفسها ،وهذا ما يؤدي لإلصابة بالشلل الدائم ،بحسب مكان اإلصابة وبلوغتها .ورغم العديد من األبحاث ،ال يزال
العلم يقف عاجزًا حتى اليوم عن تحفيز األعصاب للنمو ،إال أن أبحاثًا أخرى بدأت تظهر عن حلول بديلة لعالج هذه المشكلة
المستعصية ،وذلك عبر االلتفاف حول مكان اإلصابة وهو ما يعرف بـ {المجازة العصبية» ()neural bypass

نموذج عن
الشريحة
الدماغية

عمر ديب
أظ ـ ـه ـ ــرت إح ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات ،ال ـت ــي
أج ــرت ـه ــا م ـع ــاه ــد ب ـح ـث ـيــة ف ــي مــديـنــة
لـ ـ ـ ــوزان ال ـس ــوي ـس ــري ــة ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
نـظـيــراتـهــا فــي ال ـصــن ،نـجــاحــا بــاهـرًا
في عالج الشلل النصفي عند القرود،
املستخدمة في االختبار ،بعد سنوات
م ــن ال ـت ـج ــارب ال ـســاب ـقــة ع ـلــى ال ـف ـئــران
والـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوارض .وه ـ ـ ـ ــذا م ـ ــا ي ـش ـي ــر إل ــى
إمكانية االسـتـفــادة مــن هــذه التجربة
ً
وتـ ـط ــوي ــره ــا ل ـت ـط ـب ـي ـق ـهــا م ـس ـت ـق ـبــا
ع ـل ــى م ــرض ــى ال ـش ـل ــل لـتـمـكـيـنـهــم مــن
اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى األط ـ ـ ــراف،
ألن بنية ال ـقــرود الجسدية أق ــرب إلى
اإلنـســان .وقــد استعان فريق األبحاث
الـ ـس ــويـ ـس ــري بـ ـف ــري ــق آخ ـ ــر ص ـي ـنــي،
نظرًا لعدم سماح القوانني األوروبية
بتطبيق ه ــذا ال ـنــوع مــن االخ ـت ـبــارات
عـ ـل ــى ال ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــات قـ ـب ــل الـ ـت ــأك ــد مــن
م ـح ــددات ع ــدة .ق ــام ال ـفــريــق الصيني
ً
ب ــاالخ ـت ـب ــارات الـتـطـبـيـقـيــة مـسـتـكـمــا
األب ـ ـحـ ــاث ال ـن ـظ ــري ــة وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
الـ ـت ــي ع ـم ــل ع ـل ــى ت ـط ــوي ــره ــا ال ـفــريــق
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوي ـ ـ ـسـ ـ ــري .ت ـ ـك ـ ـمـ ــن اإلش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة
األخ ــاقـ ـي ــة وال ـق ــان ــون ـي ــة غ ـي ــر امل ـت ــاح
تـخـطـيـهــا أوروب ـ ـيـ ــا ف ــي أن االخ ـت ـبــار
ي ـت ـض ـمــن ق ـط ــع أعـ ـص ــاب ف ــي ال ـن ـخــاع
الشوكي عمدًا عند قردين حيني لشل
األرجـ ـ ــل ومـ ــن ث ــم اخ ـت ـب ــار ال ـعــاجــات
الجديدة بعد أسبوعني من إصابتهما
بالشلل .كانت النتيجة أن كال القردين
تعافى على نحو شبه كامل ،واستطاع
أحدهما استعادة حركيته بعد  6أيام
مــن تطبيق التقنية الـجــديــدة .وفيما
ت ـحــاول ف ــرق بحثية ع ــدة الـعـمــل على
تحفيز الـخــايــا العصبية الـتــالـفــة أو

ردود

ّ
«تمتين» لم تقبض أي مبالغ مالية
ت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى مـ ــا ورد فـ ــي ال ـت ـقــريــر
امل ـن ـشــور فــي "األخـ ـب ــار" تـحــت عـنــوان
"مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع تـ ـمـ ـت ــن يـ ـ ــواجـ ـ ــه دعـ ـ ـ ــاوى
قـضــائـ ّـيــة" (ال ـعــدد الــرقــم  3045تاريخ
ّ
ّ ،)2016/11/29
جمعية "تمتني"
يهم
ورئيستها ماجدة شالال توضيح أن:
 -1ج ـم ـع ـ ّـي ــة "تـ ـمـ ـت ــن" حـ ــائـ ــزة ال ـع ـلــم
والـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــم  2259تـ ـ ــاريـ ـ ــخ
 2016/10/28وفقًا لألصول.
ّ
ّ
ّ
إنمائية
اجتماعية
الجمعية
 -2أهداف
ال ت ـتــوخــى ال ــرب ــح ،وغــاي ـت ـهــا تـقــديــم
يــد ال ـعــون وامل ـســاعــدة بـكــل الــوســائــل
للحرفيني والصناعيني وفق ما جاء
ف ــي ن ـظــام ـهــا األسـ ــاسـ ــي وال ــداخـ ـل ــي،
ويـ ـن ــدرج ض ـمــن ه ــذا امل ـف ـه ــوم تــأمــن
مسكن بسعر الكلفة لهؤالء.
 -3ال ـح ـم ـل ــة ال ــدع ــائ ـ ّـي ــة الـ ـت ــي سـبــق
وأطـلـقـتـهــا الـجـمـعـ ّـيــة ح ــول امل ـشــروع

ال ـس ـك ـن ــي امل ـ ـنـ ــوي ت ـش ـي ـي ــده تــوق ـفــت
بسبب انتهاء فترة عرضها.
 -4للجمعية ورئيسها الحرية التامة
بنقل املشروع السكني من منطقة إلى
أخرى طاملا أنها لم تلتزم قانونًا مع
أي طالب انتساب للمشروع.
 -5الشكوين بحق شــاال واملستشار
املـ ــالـ ــي ل ـل ـج ـم ـع ـيــة أنـ ـ ـط ـ ــوان س ـع ــادة
امل ـق ـ ّـدم ـت ــان م ــن رئ ـي ــس جـمـعـيــة دعــم
الـشـبــاب اللبناني وال ــذي كــان يرغب
بتنفيذ مشروع مماثل بالتعاون مع
ً
سـعــادة ،تتطابقان وتتالزمان شكال
ومـ ـضـ ـم ــون ــا ،وم ـ ــا ال ـت ـه ــم امل ـن ـســوبــة
إل ـي ـه ـم ــا سـ ـ ــوى م ـ ــن ق ـب ـي ــل االفـ ـ ـت ـ ــراء
ّ
والتجني وال تمتان للحقيقة والواقع
بـصـلــة ،بــدلـيــل ع ــدم ات ـخــاذ أي إج ــراء
قـضــائــي بـحــق س ـعــادة بـعـيــد انـتـهــاء
ال ـت ـح ـق ـيــق لـ ــدى ال ـض ــاب ـط ــة ال ـعــدلـ ّـيــة

وصـ ـ ــرف ال ـن ـظ ــر ع ــن االسـ ـتـ ـم ــاع إل ــى
إفادة شالال ً
بناء على إشارة القضاء
ّ
ّ
املـخـتـ ّـص لثبوت عــدم صــحــة وجــديــة
الشكوى.
 -6الـ ـشـ ـك ــوي ــان ق ــائ ـم ـت ــان ع ـل ــى زع ــم
امل ـ ّـدع ــي س ــرق ــة ف ـكــرتــه ل ـج ـهــة تنفيذ
مشروع سكني ،علمًا بأن فكرة تشييد
األب ـن ـيــة وامل ـجـ ّـم ـعــات وامل ـش ــاري ــع هي
فكرة عامة ،أمــا باقي الجرائم املثارة
من االحتيال العام وتبييض األموال
ون ـشــر إع ــان ــات كــاذبــة وغ ــش زبــائــن
فما هي إال عناوين عريضة للتشهير
ّ
الجمعية عن
وتشويه السمعة ،وثني
امل ـضــي ب ــامل ـش ــروع ،وتــال ـيــا ل ــم يتخذ
بهما أي قرار قضائي حاسم.
 -7لم تـ ّ
ّ
الجمعية ورئيستها يومًا
ـدع
ملكيتها الـعـقــار رقــم  2فــي بسفرين،
وه ــي أعـ ـ ّـدت كــل املـسـتـنــدات املتعلقة

بــالـعـقــار امل ـنــوي التشييد عـلـيــه ،بما
يشمل الـعــاقــة مــع املـصــرف املـقــرض.
وت ــال ـي ــا ل ــم ت ـق ـبــض ال ـج ـم ـع ـيــة حـتــى
ت ــاريـ ـخ ــه أي مـ ـب ــال ــغ م ــال ـ ّـي ــة مـ ــن أي
ّ
إن ـس ــان ،ك ــل الـتـحـضـيــرات لـلـمـشــروع
السكني هي ضمن القانون واألنظمة
املرعية اإلجراء.

*من المحرر
اش ــار التقرير املـنـشــور فــي "األخ ـبــار"
بـ ــوضـ ــوح ال ـ ــى أن ج ـم ـع ـيــة "ت ـم ـت ــن"
استحصلت على العلم والخبر بعد
إط ــاق حملتها الــدعــائـيــة ملشروعها
ال ـع ـق ــاري ،وبــال ـتــالــي ل ــم يـكــن لـهــا أي
معنوية أو ّ
ّ
مادية إلقامة العقود
صفة
وامل ـ ـشـ ــاريـ ــع فـ ــي حـ ـيـ ـن ــه .إن أهـ ـ ــداف
ّ
الجمعية بحسب ّ
نص العلم والخبر
هي مساعدة الحرفيني والصناعيني

الـ ـ ـي ـ ــدوي ـ ــن ودع ـ ـ ـ ــم الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـيـ ــدوي
وال ـحــرفــي ون ـشــر الـتــوعـيــة الــوطـنـ ّـيــة
وتحفيز وتشجيع املشاريع الصغيرة
ّ
ّ
واليدوية التي ترمز
الحرفية
لألعمال
إلى التراث اللبناني ،وبالتالي ليس
ضمن هذه األهداف نشاطات التجارة
ّ
الدعائية
بالعقارات .كما أن الحملة
ّ
التعهد
شــوارع توقفت نتيجة
فــي ال ـ ّ
ال ــذي وق ـع ـتــه رئـيـســة الـجـمـعـيــة لــدى
مــديــريــة حـمــايــة املستهلك فــي وزارة
االق ـت ـصــاد ب ـنـ ً
ـاء عـلــى ش ـكــوى قـ ّـدمـهــا
أصحاب العقار رقم  2بسفرين ،التي
ّ
الجمعية والعاملون فيها قيام
زعمت
امل ـشــروع عليه قـبــل نقله ال ــى موقعه
الجديد .أخيرًا ،إن الشكاوى لم تغلق
ولــم يصدر أي قــرار فيها بعد ،بل ما
زالـ ــت ف ــي ع ـه ــدة ال ـق ـضــاء وبـمـتــابـعــة
القاضي كلود كرم.

كلية العلوم ـ  :4العريبي ليس مظلومًا
ت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى ال ـت ـق ــري ــر املـ ـنـ ـش ــور فــي
"األخـبــار" تحت عنوان «كلية العلوم ـ
 :4اعـتــراض لحماية مــن ال ظهر لهم»
(العدد  ٣٠٣٤الثالثاء  ١٥تشرين الثاني
 ،)٢٠١٦نفى رئـيــس قسم الرياضيات
الـتـطـبـيـقـيــة (م ـع ـلــومــات ـيــة) ف ــي ال ـفــرع
يوسف األت ــات ،أن يكون صحيحًا ما
ورد في املقال لجهة سحب  240ساعة
من نصاب األستاذ املتعاقد في القسم
غ ـســان الـعــريـبــي وإعـطــائـهــا ألســاتــذة
جدد ،ومن ثم إرضــاؤه في وقت الحق

بـ  60ساعة في مــواد ســوف تلغى في
العام املقبل مع ورشة تحديث املناهج.
وق ــال« :ت ــم الـبـنــاء عـلــى ه ــذه املعلومة
األساسية لتظهير مظلومية األستاذ
وت ـب ــري ــر ال ـح ــرك ــة االع ـت ــراض ـي ــة ال ـتــي
ح ـص ـلــت ،ووض ـع ــي م ــوض ــع االت ـه ــام،
ّ
علمًا بــأن الفارق بني نصاب العريبي
في كلية العلوم الفرع الرابع بني العام
الدراسي  2016/2015والعام الدراسي
الحالي  2017/2016هو  60ساعة فقط.
ك ـمــا أن ع ــدد ال ـس ــاعــات امل ـس ـنــدة إلـيــه

في كلية العلوم ـ الفرع الرابع والفرع
األول) لهذا العام  2017/2016هو 320
ساعة تعليمية .أما الساعات املسندة
إلـ ـ ــى الـ ـع ــريـ ـب ــي فـ ــي ف ـ ـ ــروع ال ـج ــام ـع ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ـه ــذا الـ ـع ــام 2017/2016
فتتخطى  650ســاعــة .وأشـ ــار األت ــات
إلــى أن العريبي متعاقد مع الجامعة
الـلـبـنــانـيــة مـنــذ ع ــام  ،2011/2010أي
مـنــذ  6س ـنــوات وفـقــا لعقد املصالحة
املــرســل مــن اإلدارة املــركــزيــة ولـيــس 9
سنوات كما ذكر املقال.

* من المحرر:
صـ ـ ّـرح غ ـس ــان ال ـعــري ـبــي ف ــي الـتـقــريــر
امل ـ ـن ـ ـشـ ــور ف ـ ــي "االخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار" ب ـ ـ ــأن ع ــدد
الـســاعــات الـتــي سحبت منه فــي املــرة
ً
األولـ ــى كــانــت  240ســاعــة ف ـع ــا ،ومــا
ّ
حـصــل أن رئــاســة الـقـســم أع ــادت إليه
ف ــي وق ــت الحـ ــق ،ب ـعــد ن ـشــوء الـحــركــة
االع ـتــراض ـيــة ،ع ــددًا مــن الـســاعــات في
م ــواد اخـتـيــاريــة ال يـعــرف مــا إذا كــان
ّ
ً
س ـي ـعــل ـم ـهــا فـ ـع ــا ،ألن الـ ـص ــف ق ــد ال
ينطلق ،ومواد أخرى سوف تلغى في

السنة املقبلة ،علمًا بأن نصاب املرشح
للتفرغ يتضمن عدد الساعات الفعلية
ّ
ال ـت ــي ي ـ ّ
ـدرسـ ـه ــا .وق ـ ــال إن ال ـس ــاع ــات
املسندة إليه في كليات أخــرى ليست
من صالحية رئيس قسم الرياضيات
ّ
التطبيقية فــي الـفــرع الــرابــع ،كما أنــه
ال ي ـ ــزال ي ـن ـت ـظــر ح ـت ــى اآلن تـسـلـيـمــه
توصيفات بعض املواد الجديدة التي
ُ
أسندت إليه ،فيما األصول األكاديمية
تفترض حــدوث ذلــك قبل  3أشهر من
موعد بدء العام الدراسي.
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مجتمع وإقتصاد

ــة لعالج الشلل
إنتاج خاليا عصبية جــديــدة ،وجدت
ف ـ ــرق ب ـح ـث ـيــة أخـ ـ ــرى أن م ــن األج ـ ــدى
الـعـمــل عـلــى وســائــل وتـقـنـيــات أخــرى
ً
لــالـتـفــاف عـلــى الـعـصــب الـتــالــف بــدال
من إهــدار الطاقات والوقت على طرق
أصعب وأبعد تحقيقًا.

التقنية االلكترونية  -الطبية
تـ ـق ــوم فـ ـك ــرة االخـ ـ ـت ـ ــراع ع ـل ــى ت ـج ــاوز
مـنـطـقــة الـتـلــف الـعـصـبــي ال ـتــي تعيق
نـقــل الــرســالــة الـكـهــربــائـيــة مــن الــدمــاغ
إل ــى األط ـ ــراف أو ال ـع ـكــس ،وذلـ ــك عبر
نقلها مباشرة من الدماغ إلى النخاع
الـشــوكــي فــي ال ـجــزء السليم مـنــه بعد
م ـ ـكـ ــان اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة .ي ـ ـجـ ــري ذل ـ ـ ــك ع ـبــر
زرع شــري ـح ـتــن ،واحـ ـ ــدة ف ــي ال ــدم ــاغ
حيث تـصــدر األوام ــر الكهربائية إلى
األطراف ،واألخرى في النخاع الشوكي
ع ـل ــى ال ـج ـه ــة األخـ ـ ـ ــرى مـ ــن اإلصـ ــابـ ــة.
ت ـ ـقـ ــوم الـ ـش ــريـ ـح ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ب ـت ـج ـم ـيــع
الـ ــوم ـ ـضـ ــات ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ال ـ ـصـ ــادرة
ع ــن ال ــدم ــاغ ،وت ـحـ ّـول ـهــا إل ــى مــوجــات
كـهــرومـغـنـطـيـسـيــة السـلـكـيــة ترسلها
إل ــى ج ـه ــاز كــوم ـب ـيــوتــر ع ـبــر مــوجــات
 ،wifiالذي يستقبل اإلشارة ويعالجها
ويعيد إرسالها إلى الشريحة الثانية
املــزروعــة فــي النخاع الشوكي ،فتقوم
ب ـت ـف ـك ـيــك امل ـ ــوج ـ ــات وت ـح ــوي ـل ـه ــا إل ــى
إشارات كهربائية تسري في األعصاب
وتــوصــل األوامـ ــر إل ــى األط ـ ــراف .بذلك
تتخطى الــرســائــل الـتــي تحمل أوام ــر
ال ـ ــدم ـ ــاغ مـ ـك ــان اإلص ـ ــاب ـ ــة ب ـم ــا يـشـبــه
االلتفاف حولها أو تجاوزها ،ولذلك
ك ــان ــت ت ـس ـمــى هـ ــذه ال ـت ـق ـن ـيــة امل ـج ــازة
ال ـع ـص ـب ـي ــة .ت ـع ـت ـمــد وسـ ــائـ ــل ت ـج ــاوز
املـكــان التالف فــي مـجــاالت طبية عدة
أهمها في جراحة شرايني القلب ،حيث

يجري تركيب شرايني بديلة لتوصيل
ال ـ ــدم مـتـخـطــن ال ـش ــراي ــن املـ ـس ــدودة،
لكن تطبيقها على األعـصــاب التالفة
أمــر أشــد تعقيدًا ،اذ يجب التمكن من
تـحــديــد وحـصــر اإلشـ ــارة الكهربائية
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة والـ ـتـ ـق ــاطـ ـه ــا وإرسـ ــال ـ ـهـ ــا
بوسائل السلكية إلى الجهة األخرى،
الـتــي تعيد تفكيك وتفسير وتحويل
امل ــوج ــات الــواص ـلــة إل ـي ـهــا ،وه ــو بحد
ذاتـ ـ ــه إنـ ـج ــاز ك ـب ـيــر ف ــي تـكـنــولــوجـيــا
االتـ ـص ــاالت وف ــي تـطـبـيـقــاتــه الـطـبـيــة.
كل هــذا العمل التقني املعقد يجب أن
يجري في شرائح متناهية الصغر ال
تتخطى املليمترات كي تسهل زراعتها
سـ ـ ـ ــواء ف ـ ــي ال ـ ــدم ـ ــاغ أو ف ـ ــي ال ـن ـخ ــاع
ال ـشــوكــي م ــن دون ت ــأث ـي ــرات جــانـبـيــة
مؤذية.

أهمية االكتشاف الجديد
لــم يــأت ّ هــذا االكـتـشــاف مــن ال ـعــدم ،بل
هــو يمثل قـفــزة نوعية فــي مـســار كان
ق ــد ب ــدأ ت ـطــويــره ســاب ـقــا ،ح ـيــث جــرى
قبل ذلــك العمل على زرع شــرائــح في
الدماغ الستخراج األوامر الكهربائية
وت ــوص ـي ـل ـه ــا مـ ـب ــاش ــرة إلـ ـ ــى أعـ ـض ــاء
مـ ـعـ ـيـ ـن ــة م ـ ـثـ ــل عـ ـ ـض ـ ــات ال ـ ـيـ ــديـ ــن أو
الــرج ـلــن ،ونـجـحــت الـعــديــد مـنـهــا في
ت ـح ــري ــك األطـ ـ ـ ــراف ب ـطــري ـقــة مـشــابـهــة
ف ــي الـ ـحـ ـي ــوان ــات ،وحـ ـت ــى ف ــي بـعــض
االخـ ـتـ ـب ــارات ال ـب ـشــريــة ،إال أن أهـمـيــة
االكتشاف الجديد أنه يقوم بتوصيل
ال ــرس ــائ ــل ال ـ ـصـ ــادرة م ــن ال ــدم ــاغ إلــى
النخاع الشوكي نفسه ال إلى العضو
م ـبــاشــرة ،وه ــو مــا ي ــؤدي إل ــى تفعيل
الـتــواصــل مــع كــل األع ـضــاء واألط ــراف
امل ــرت ـب ـط ــة ب ــال ـن ـخ ــاع الـ ـش ــوك ــي دف ـعــة
ً
واح ـ ـ ــدة ،وهـ ــو م ــا ي ـع ـنــي عـمـلـيــا حــا

أوامر
الدماغ إلى
اليد مباشرة

جــذريــا للشلل ال مـجــرد تفعيل ألحــد
األطراف .ومن أهم النجاحات السابقة
العملية التي كانت قد أجريت ملواطن
أميركي الـعــام املــاضــي كــان قــد أصيب
بالشلل الــربــاعــي بعد إصابته بكسر
في رقبته في حــادث قبل ستة أعــوام،
وج ــرت زراع ــة شريحة الكترونية في
دم ــاغ ــه ت ـتــولــى تــوص ـيــل األوام ـ ـ ــر من
خ ــال كومبيوتر خــارجــي ومجسات
مــوصــولــة إلــى عـضــات الـيــد مباشرة
ُ
مــن خــال كــف الكترونية تلبس حول
الـيــد مــن ال ـخــارج وتـحـتــوي على أكثر
مـ ــن  100رأس ك ـه ــرب ــائ ــي م ــوص ــول ــة
إل ــى ال ـع ـضــات .وب ـعــد أي ــام قليلة من
التجارب وبضعة أشهر من التمرين،
تمكن من السيطرة على حركة عضالت
يــده ،وأصبح بإمكانه القيام بالعديد
من األعمال الخفيفة األساسية بيديه

يجري ذلك عبر زرع شريحتين
واحدة في الدماغ واألخرى في
النخاع الشوكي
مثل شرب املاء وحمل الهاتف وتذويب
السكر واستعمال بطاقة االئتمان.

متى يتحقق الحلم؟
ال يـجــوز اعـتـبــار ه ــذا ال ـخــرق النوعي
ً
والـثــوري عالجًا كامال للشلل ،بل هو
تمكني للشخص امل ـصــاب مــن تـجــاوز
ت ــداعـ ـي ــات ــه .إذ إن ه ـ ــذه ال ـت ـق ـن ـيــات ال
تحل تمامًا مكان األعصاب املقطوعة،
وخاصة أن التواصل العصبي يجري
ف ــي ات ـج ــاه ــن :م ــن ال ــدم ــاغ وال ـن ـخــاع
الشوكي إلى األطراف ،وبالعكس .هذه

الشرائح سوف تنقل أوامر الدماغ إلى
األطراف ،لكنها لن تستطيع ،على األقل
ب ــداي ــة ،أن تـنـقــل اإلش ـ ـ ــارات املـعــاكـســة
مثل حاسة اللمس أو األلــم أو غيرها
وبثها بالشكل الصحيح إلى الدماغ،
ً
وب ــال ـت ــال ــي ل ــن ي ـك ــون الـ ـع ــاج شــامــا
ً
وكامال إال أنه سيتيح املشي والحركة
ضمن هوامش لم تكن متخيلة سابقًا
لهذا النوع من اإلصابات.
يبقى التفاؤل سيد املوقف ،والطريق
ال ـط ــوي ــل بـ ــدأ ج ــدي ــا ومـ ــع إتـ ـق ــان هــذه
االكتشافات الهندسية الطبية ،وخالل
عام واحد تمكنت الفرق البحثية منذ
أسابيع من توصيل األوامــر الدماغية
م ـب ــاش ــرة إلـ ــى ال ـن ـخ ــاع الـ ـش ــوك ــي ،مــا
ي ـب ـشــر ب ـق ــرب إم ـك ــان ـي ــة ت ـح ــوي ــل حـلــم
عــاج الشلل إلــى حقيقة .فبعد نجاح
التجربة على هذين القردين ،يحتاج
العلماء اليوم إلى التوسع في تطبيقها

ع ـل ــى أع ـ ـ ــداد ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـح ـي ــوان ــات
للتأكد من نجاحها ،ومن مضاعفاتها
وانعكاستها الجانبية .وبعد معالجة
بعض الفجوات التي قد تظهر ،يمكن
البدء باختبارات أولية على عــدد من
األشخاص املتطوعني للحصول على
تراخيص الهيئات املعنية والتوسع
فيما بعد على نحو يتيح االستفادة
ل ـل ـمــرضــى ح ــول ال ـع ــال ــم ،وخ ــاص ــة أن
الـجـســم الـبـشــري وحــاجــاتــه الحركية
تـعــد أعـقــد مــن تـلــك الـتــي أجــريــت على
ال ـقــرود .وقــد تستغرق كــل مرحلة من
هــذه املــراحــل بضع سـنــوات ،مــا يعني
أن هذا املسار العالجي بحال توافر كل
عناصر نجاحه قد يرى النور في مدى
منظور يصل إلى حوالى  10سنوات،
وهــو مــا يمثل بـشــرى س ــارة قــد تغير
ع ـل ــى ن ـح ــو ه ــائ ــل ح ـي ــاة امل ــاي ــن مــن
املستفيدين املحتملني حول العالم.

قطاع خاص
حفل الكورال السنوي لـ SOS
تحيي جوقة قــرى األطـفــال  SOSفــي إطــار التعاون بــن شركة
ألفا لالتصاالت وقــرى األطـفــال  SOSفــي لبنان حفل كورالها
ً
مساء في
السنوي وذلــك يوم الجمعة  9كانون األول الساعة 7
قصر األونيسكو.
ّ
يتضمن الرنامج مسرحية مغناة  ،Le Petit Poucetإضافة إلى
باقة من أغاني العيد.

 Grand Hillsيستقبل عيد الميالد
ينظم فندق ومنتجع  Grand Hillsيوم األربعاء  7كانون األول
ً
ً
مساء حفال خيريًا في جو من املرح إلضاءة شجرة
الساعة 6
امليالد بهدف خدمة وإسعاد أطفال SOS

إطالق FBN Levant
الند روڤر تكشف عن سلسلة أفالم
«ديسكڤري سبورت»
في إطار منصة الند روڤر التواصلية اإلقليمية املبتكرة «أرضي
 ،»MYLANDأطلقت الند روڤر الشرق األوسط وشمال أفريقيا
الفيلم األول ضمن سلسلة «ديـسـكـڤــري سـبــورت #مـغــامــرة_
نهاية_األسبوع».
ّ
تصور األفــام تجربة املغامرين خالل خوضهم رحالت مليئة
بالتشويق والحماسة واالسـتـكـشــاف ،وتـصــور جــوهــر منصة
«أرضــي» املتمثل في إبــراز أهمية املنطقة وغناها بالتضاريس
والثقافة والتقاليد واملعالم الطبيعية .سيستمر تصوير كامل
حلقات سلسلة «ديسكڤري سبورت #مغامرة_نهاية_األسبوع»
في املنطقة خالل األشهر القليلة املقبلة ،من أجل تشجيع محبي
املغامرة على استكشاف أراضيهم ،وتحويل رحالتهم في نهاية
األسبوع إلى تجارب ال تنسى يمكن تتبعها ومشاركتها عبر
تطبيق الهواتف الذكية «أرضي» من الند روڤر.
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أعلنت  The Family Business Network FBN Levantوهي
عضو في شبكة الشركات العائلية في العالم عن موعد إطالقها
الرسمي وذلك يوم األربعاء  7كانون األول ما بني الساعة  4عصرًا
ً
مساء في  Fattal Foundationالطبقة الثالثة تحت عنوان
و7
"املرونة واالستدامة للشركات العائلية في األوقات الصعبة".

برنامج دعم وتمويل المشاريع
الصغيرة في جبيل
تـحــت عـنــوان "مـعــا للتنمية املحلية فــي قـضــاء جـبـيــل" ستقوم
مؤسسة ميشال عيسى للتنمية املحلية ومصرف فرنسبنك
بــالـتـعــاون مــع راب ـطــة م ـخـتــاري ق ـضــاء جـبـيــل وشــركــة فيتاس
بــإطــاق بــرنــامــج دع ــم وتـمــويــل امل ـشــاريــع الـصـغـيــرة وذل ــك يــوم
الخميس  8كانون األول الساعة  4عصرًا في قاعة االجتماعات
في فندق  Byblos Sur Merفي جبيل.

االحتفال بالـ{سنغل مولت األفخر
في العالم»
احتفلت شركة “ ”G.Vincenti&Sonsاملتخصصة في توزيع
املشروبات الروحية واملأكوالت بويسكي السنغل مولت األفخر
ّ
ضبية ،يــوم الخميس
فــي العالم  The Macallanفــي "ذا فيال"
املوافق  24تشرين الثاني ،وذلك برعاية السفير البريطاني في
لبنان هيوغو شورتر.
ّ
حولت الشركة "ذا فيال" ضبية على امتداد طبقتني إلى متحف
يعكس ق ـ ّـص ــة The Macallanمــن خ ــال ع ــرض مميز ملعمل
التقطير وويسكي  The Macallanالتابعة ملجموعة إدرينغتون
والتي تعتبر إحدى ّ
أهم ماركات السنغل مولت الرفيعة املستوى
في العالم.
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أسعد أبو خليل *
ال ت ــزال مـســألــة س ـقــوط االت ـح ــاد السوفياتي
ّ
تحتل مركزًا مرموقًا في مواضيع األطروحات
ّ
ّ
الجامعية والــدراســات البحثية .والنظريات
تختلف فـيـمــا بـيـنـهــا ،وإن ك ــان ه ـنــاك إف ــراط
أميركي في نسب السقوط إلى حزم وصالبة
رون ــال ــد ريـ ـغ ــان أو إلـ ــى ع ــدم ـ ّـي ــة ال ـش ـيــوعـ ّـيــة
كـعـقـيــدة أو إل ــى الـحـتـمـ ّـيــة الـتــاريـخـ ّـيــة للفوز
الرأسمالي (األميركي) .ليس هذا مجال بحث
ذلك هنا ،لكن يمكن اإلضافة َع َرضًا أن نجاح
ّ
ّ
األميركية كــان سببًا من
السياسية
الدعاية
ّ
التفوق األميركي العاملي على دعاية
أسباب
ال ـش ـيــوعـ ّـيــة .ن ـف ــذت ال ــدع ــاي ــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة إلــى
عقول الشباب حول العالم بأساليب ملتوية
ّ
ّ
الشيوعية عن نفسها
وخداعية .وكانت دعاية
ّ
وعـ ــن امل ـن ـظ ــوم ــة ال ـع ــامل ـ ّـي ــة ال ـت ــي غ ــط ــت أك ـثــر
مــن نـصــف األرض ضعيفة للغاية ودفــاعـ ّـيــة
ّ
(وأقــل استعانة بالكذب والخداع والرياء من
ّ
مـنــافـسـتـهــا) .أم ــا الــدعــايــة األمـيــركــيــة فكانت
صفيقة ووقحة لكنها فاعلة وإن خبيثة .لقد
ُ
تــرجــم ك ـتــاب «ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة ،ثـقــافـ ّـيــا» إلــى
الـعــربـ ّـيــة وفــي الـكـتــاب شــرح للطرق العديدة
الـتــي لـجــأت االم ـبــراطـ ّ
ـوريــة األمـيــركـ ّـيــة إليها
لتقويض الـسـحــر الـشـيــوعــي وعــوامــل جذبه
الـحـقـيـقـ ّـيــة .ه ــذا ال يـعـنــي أن أم ـيــركــا نجحت
ضد االتحاد السوفياتي بالحيلة والعالقات
الـعـ ّ
ـامــة فـقــط .ال ،هــي كــانــت ت ــوازي دوم ــا بني
ّ
ُ
ّ
ّ
الدعاية الذاتية (ما يسمى ،مفارقة ،بـ«القوة
ّ
النظرية جوزيف
الناعمة» —مــع أن صاحب
ناي ،ال ينفي ضرورة استعمال ّ
القوة الصلبة)
ّ
ّ
والعلنية.
السرية
وبني العنف والحروب
ّ
األميركية نجحت
تدرك (وتدركني) أن الدعاية
في اختراق العقول عندما تقرأ في الصحافة
ّ
العربية عن فيديل كاسترو .طبعًا ،إن موقف
إعالم آل سعود مفهوم تمامًا .هذا اإلعالم ال
ّ
الشيوعية وضد
ي ــزال يـسـ ّـدد حـســابــات ضــد
ّ
الناصرية وضد اليسار ألن الساللة الحاكمة
ّ
تلك متربية على الحقد والكراهية .لكن إعالم
آل سعود كــان مضحكًا هــذا األسـبــوع .املقالة
االفـتـتــاحـ ّـيــة فــي «ال ـشــرق األوس ــط» شكت من
أن كــاسـتــرو حـكــم كــوبــا ب ــ«ال ـيــد الـحــديـ ّ
ـديــة».
أمــا سمير عطالله ،الــذي يتنافس مــع جهاد
ال ـخــازن فــي إفـنــاء الحبر والـحـيــاة فــي مديح
األمراء والشيوخ من الطغاة ،فإنه اعترض أن
كاسترو أنشأ نظامًا كــان قائمًا على «القمع
واإلع ــدام ــات» فقط .ليس واضـحــا مــا إذا كان
عـطــالـلــه ي ـجــري مـقــارنــة بــن الـنـظــام الـكــوبــي
ومملكة آل سعود الفاضلة ،لكن الكالم املطلق
ً
على عواهنه يكون — في هذه الحالة — نقال
حــرفـ ّـيــا واسـتـبـطــانــا عــن الــدعــايــة األمـيــركـ ّـيــة.
حـ ـت ــى ن ـ ـصـ ــري ال ـ ـصـ ــايـ ــغ وص ـ ـ ــف ك ــاسـ ـت ــرو
بـ ــ«ال ــديـ ـكـ ـت ــات ــور الـ ـجـ ـمـ ـي ــل» ،أي أن وص ــف
الديكتاتور ُم ــازم لكل حــاكــم شيوعي (مــاذا
ّ
عــن الـحــاكــم األم ـيــركــي ال ــذي يـسـتـبـ ّـد بـســكــان
ّ
ويتجسس عليهم باملليارات؟ أليس
األرض
هــو دي ـك ـتــاتــورًا أك ـثــر مــن غ ـيــره ،وه ــو يصدر
أوامــر لقتل َمــن يريد من البشر حــول العالم،
ومن دون محاكمات؟) .هذه هي التصنيفات
األمـيــركـ ّـيــة مــن حـقـبــة ال ـحــرب ال ـب ــاردة والـتــي
ُ
ّ
محلية .يحق ألوباما أن يزهو
تنقل إلى لغات
أن الـحـكــم األم ـيــركــي ي ـ ّ
ـروج لـحـقــوق اإلنـســان
ّ
والديموقراطية ألن أحدًا ال يسائل إمبراطورًا
عــاملـ ّـيــا .أم ــا ج ـهــاد ال ــزي ــن ف ــي «ال ـن ـه ــار» فــإنــه
ّ
يعترف أنه بعد أن «أخذت َ
الديموقراطية
قيم
ّ
ّ
تتقدم» عنده على القيم الثورية ،فإنه ّ
«درب
نفسه» على كراهية كاسترو وعبد الناصر.
هل كانت هذه ّزلة لسان؟ ملاذا يـ ّ
ـؤدي اعتناق
ّ
الديموقراطية إلى التدريب على كراهية
القيم
كــاسـتــرو وعـبــد الـنــاصــر ،ولـيــس إلــى كراهية
آل سعود أو آل خليفة أو الساللة الهاشمية
ً
ف ــي األردن مـ ـث ــا ،م ــع أن ال ـك ــل ه ـن ــا لـيـســوا
ّ
ديـمــوقــراطـ ّـيــن؟ أم أن اعتناق الديموقراطية
ّ
العربية يستبطن حكمًا املعايير
فــي بــادنــا
ّ
ّ
السياسية األميركية ،وهي مناقضة ومنافية
ّ
ّ
للديموقراطية؟ ومل ــاذا ي ــؤدي اعتناق «القيم
الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة» (م ــا ه ــي ،بــامل ـنــاس ـبــة؟) إلــى
ّ
الديموقراطية)
ترجمة معايير الحكومة (ال
ّ
األميركية؟
ّ
ّ
وال ــدع ــاي ــة اإلم ـب ــري ــال ــي ــة ت ـت ـح ــرك ف ــي بــادنــا
بـعـنــاويــن مختلفة :منها مــا ُي ـسـ ّـوغ التدخل
ال ـع ـس ـكــري األ ّم ـي ــرك ــي ف ــي ك ــل ب ـل ــدان املنطقة
ب ــاس ــم «الـ ـت ــدخ ــل اإلنـ ـس ــان ــي» (م ـت ـنــاس ـيــا أن
ّ
اإلمبريالية
ـراح
املصطلح عينه هــو مــن اجـتـ ّ
األمـيــركـ ّـيــة الباحثة عــن ُمـســوغــات لغزواتها
واحـ ـت ــاالتـ ـه ــا) ،وم ـن ـهــا م ــا ُيـ ـس ـ ّـوغ ال ـتــدخــل
العسكري األمـيــركــي باسم «ث ــورة» مزعومة،

ساعة هــي فــي ليبيا وســاعــة هــي فــي سوريا
ّ
األميركية كانت في تاريخها
— كأن الحكومة
إل ــى ص ــف ال ـ ـثـ ــورات ،وه ــي ال ـت ــي قـ ــادت على
مدى أكثر من قرن كل الثورات املضادة حول
العالم ،خصوصًا في منطقتنا .وهناك دعوات
(ترتدي ّ
زي اليسار وهي تنتمي إلى اليسار
ب ـق ــدر م ــا يـنـتـمــي إل ـي ـهــا ال ـق ـي ــادي الـشـيــوعــي
ً
ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ـس ــاب ــق ال ـ ــذي أصـ ـب ــح مـ ـس ــؤوال
تنظيميًا في ّ
ّ
تيار عائلة الحريري) للترحيب
ّ
بالتدخل العسكري األميركي ألن رفــض هذا
ّ
الـتــدخــل ال يـجــوز مــن قبل الـيـ ّســار ألن بعض
ال ـي ـمــن ال ـغــربــي ي ــرف ــض ال ـت ــدخ ــل الـعـسـكــري
ُ
األم ـ ـيـ ــركـ ــي (وهـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـج ــج تـ ـنـ ـش ــر ط ـب ـعــا
ف ــي ص ـف ـحــات ص ـحــف األم ـ ـ ــراء — املــرج ـعـ ّـيــة
ّ
ّ
السياسية
اليسارية عند البعض) .والدعاية
تـ ـتـ ـح ـ ّـرك ب ـم ـن ــاس ـب ــة وغـ ـي ــر م ـن ــاس ـب ــة ،وه ــي
انفجرت بمناسبة رحيل املناضل كاسترو.
ّ
لكن صحف أمـيــركــا لــم تكن تـقــل د ّعــائـ ّـيــة في
تعميق حفرة رجل أوصى بحرق جثته .الكل
ّ
للديموقراطية وعلى
يتنافس على الهتاف
إدان ـ ــة «ال ـق ــات ــل» ك ــاس ـت ــرو .ل ـكــن ال ـغ ــوص في
ّ
األميركية يحتاج إلى تعليق الكثير
الدعاية
ّ
من االفتراضات واملسلمات والحقائق .راسخة
ّ
األميركية عن حركات معادية
هي األكــاذيــب
ل ـهــا ،وإن تـشـ ّـدقـتـهــا ال ـش ـعــوب ح ــول األرض.
العامة» — أو ما ُي ّ
ّ
سوق على
إن «املعلومات
أنــه معلومات ّ
ّ
عامة ـ ـ حــول الـثــورة الفرنسية
والـ ـث ــورة الـبـلـشـفـ ّـيــة والـ ـث ــورة الـصـيـنـ ّـيــة هو
نتاج مصانع الــدعــايــة الـكــاذبــة فــي الحكومة
ّ
ّ
األميركية كانت مدرسة في
األميركية .املراثي
ّ
ّ
الصحافة املوجهة ،والصحافة األميركية هي
صحافة ّ
موجهة .ما بالكم بالنائب األميركي
(م ــن أص ــل ع ــرب ــي) داريـ ــل عـيـســى الـ ــذي كتب
تعليقًا على وف ــاة كــاسـتــرو« :إن املـفــارقــة في
وف ــاة فيديل كــاسـتــرو فــي «جمعة (الـتـسـ ّـوق)
ّ
السوداء» — أكثر ّ
رأسمالية في السنة
األيــام
ُ ِّ
ّ
— يجب أن تذكر بأن الحرية تنتصر دومًا»
(الحـ ـظ ــوا أن ال ـح ـ ّ
ـري ــة بــال ـت ـعــريــف األم ـيــركــي
ّ
ليست إل التسوق الرأسمالي).
وفي ّأول فقرة من ّ
مرثية «نيويورك تايمز» عن
كاسترو ذكرت هكذا عرضًا أنه (أي كاسترو)
«دف ــع بــالـعــالــم إل ــى حــافــة ال ـحــرب ال ـنـ ّ
ـوويــة».
يملك
أي أن زعيم الجزيرة الصغيرة الــذي ال ّ
السالح النووي هو الذي دفع العالم إلى حافة
ح ــرب ن ـ ّ
ـووي ــة ال تـلــك ال ــدول ــة ال ـتــي كــانــت ّأول
ّ
ّ
َمــن رمــى قنابل نــوويــة (وألغ ــراض سياسية
ّ
ّ
عسكرية) .وفــي ما
ودعائية وليس ألغــراض
ُ
ّ
ن ِشر عن املــداوالت األميركية في حقبة «أزمة
ّ
ّ
الصواريخ الكوبية» كانت القيادة العسكرية
ّ
ّ
تتحرق الستعمال السالح النووي
األميركية
ّ
وض ــرب ال ـقــوات والـســاح السوفياتي .كانت
ّ
ّ
السوفياتية
األميركية ال الحكومة
الحكومة
ّ
ه ــي ال ـت ــي ه ـ ـ ّـددت ب ـج ــد بــاس ـت ـع ـمــال ال ـســاح
ال ـ ـنـ ــووي ف ــي ح ـق ـب ــات مـ ـتـ ـع ـ ّـددة م ــن ال ـح ــرب
ال ـبــاردة .أمــا جــريــدة «واشـنـطــن بــوســت» فقد
سـ ـخ ــرت م ــن أن هـ ـن ــاك م ـن ــاط ــق ف ـق ـي ــرة ق ــرب
األم ــاك ــن ال ـس ـيــاحـ ّـيــة ف ــي ه ــاف ــان ــا وأن هـنــاك
بائعات هوى فيها .لكن هذا الكالم الذي أريد
منه ّ
ذم نظام كاسترو ،ينطبق على العاصمة
ّ
واشـنـطــن إي ــاه ــا ،حـيــث هـنــاك مـنــاطــق فقيرة
عـلــى بـعــد خ ـطــوات مــن الـبـيــت األب ـي ــض ،كما

ّ
صحف أميركا لم تكن تقل
ّ
تعميق حفرة
دعائية في
ّ
رجل أوصى بحرق جثته

أن شــارع بائعات الهوى (شــارع  )١٤ال يبعد
إال ش ــارع ـ ْـن عــن ش ــارع  ١٦ال ــذي يـقــع البيت
ّ
ويتكرر في كل املقاالت عن كوبا
األبيض فيه.
وعن كاسترو الكالم عن الضحايا.
أم ــا املـ ـ ّ
ـؤرخ فــي جــامـعــة «ي ـيــل» كــارلــوس آيــر،
ف ـك ـت ــب ع ـل ــى ط ــري ـق ــة ال ـ ـصـ ــراخ أن ـ ــه مـ ــن غـيــر
املقبول عــدم تقريع كاسترو بعد وفــاتــه ألنه
ّ
سوفياتية (تحول
حـ ّـول كوبا إلى مستعمرة
ّ
معظم دول أميركا الالتينية إلى مستعمرات
أم ـي ــرك ـ ّـيــة م ـق ـبــول ط ـب ـع ــا) ،وق ـ ــال إنـ ــه كـ ــاد أن
ّ
ّ
نووية» .وأضاف أنه
يتسبب في «هولوكست
ّ
ص ــادر أراض ــي ملنفعته الـشـخـصــيــة مــن دون
إعـطــاء دلـيــل ،مــع أن ظــروف معيشة كاسترو

ّ
ّ
الخلفية» (أ ف ب)
حرر كاسترو بالده من االستعمار في منطقة تعدها أميركا بصفاقة «حديقتها

ّ
رفاهية وث ــراء حياة
لــم تكن يومًا على نسق
حـلـفــاء أمـيــركــا مـثــل مــوبــوتــو أو نــوريـيـغــا أو
ً
قادة الـ«كونترا» أو طغاة الخليج ،مثال.
أم ــا مـنـظـ ّـمــة «هـيــومــن راي ـتــس ووتـ ــش» (ذات
امل ـ ـصـ ــداقـ ـ ّـيـ ــة امل ـ ـعـ ــدومـ ــة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ح ـق ــوق
اإلنـ ـس ــان) ف ــأع ــادت الـتــذكـيــر بـتـقــاريــرهــا عن
الوضع اإلنساني فيها ،وعن وضع املساجني
ّ
املنظمة ألنــه ّكان
بــأن سجينًا شكا أمــره إلــى
يتناول ست بيضات في اليوم مع أنه يفضل
ّ
املنظمة املذكورة
الدجاج (ورد ذلك في تقرير
عــن خــرق حـقــوق اإلن ـســان فــي كــوبــا) .أمــا عن
ّ
املنظمة أرقامًا
عدد ضحايا النظام ،فال تورد
معتمدة.
إن كــل األرقـ ــام املـنـســوبــة عــن ع ــدد «ضـحــايــا»
هذه الثورة هو غير دقيق بتاتًا ،وهو يتجاهل
دائمًا أن تلك الثورات القت مؤامرات وثورات
م ـض ــادة (مــدعــومــة أوروب ـ ّـي ــا أو أم ـيــركـ ّـيــا من
الداخل والخارج) .وعليه فإن تعداد الضحايا
ُ
ـدخــل فــي الحسبان ه ــؤالء الضحايا الذين
ُيـ ِ
ّ
ق ـت ـلــوا ع ـلــى ي ــد الـ ـث ــورة املـ ـض ــادة ال ـخــارجــيــة
ّ
ّ
ّ
الفرنسية (أو
دموية الثورة
والداخلية .ما هي
ّ
ما ُي ّ
سمى بـ«حكم اإلرهــاب») مقارنة بدموية
ً
ّ
ّ
ال ـح ــرب األه ـلــيــة األم ـيــركــيــة م ـث ــا؟ إن تـعــداد
ً
ضـحــايــا الـحـكــم ال ـســوف ـيــاتــي ،م ـث ــا ،يضيف
إلى التعداد العشوائي األميركي كل ضحايا
ّ
الطبيعية واألم ــراض والــذيــن ماتوا
الـكــوارث
ّ
طبيعية فــي الـسـجــون (ول ــو كــانــوا من
ميتة
املجرمني غير الـسـيــاسـ ّـيــن) ،كما أن التعداد
ي ـض ـيــف أح ـي ــان ــا ض ـح ــاي ــا الـ ـح ــرب ال ـعــاملـ ّـيــة
ال ـثــانـ ّـيــة .وتـفـعــل الــدعــايــة األم ـيــركـ ّـيــة الـشــيء
ّ
الصينية :ضحايا
نفسه بالنسبة إلى الثورة
املـجــاعــة والـفـقــر ُي ـع ـ ّـدون مــن ضـمــن «ضحايا
ال ـش ـي ــوع ـ ّـي ــة» (هـ ـ ــذه ه ــي ال ـط ــري ـق ــة ال ـع ـل ـمـ ّـيــة
املضحكة فــي ذلــك الكتاب الفرنسي «الكتاب
ُ
ّ
الشيوعية» ،والــذي ترجم -هكذا
األســود عن
عفوًا -إلى كل لغات األرض).
ّ
ّ
اجترها عرب
األميركية التي
لنأخذ الدعاية
َ
عــن ضحايا ب ــاآلالف لنظام كاسترو .مــن هم
هــؤالء وكيف قضوا؟ ليس هناك من إحصاء
دق ـيــق واألك ـي ــد أن األرق ـ ــام امل ـت ــداول ــة ه ــي من
امل ـصــدر الــرجـعــي اليميني األم ـيــركــي نفسه.
ّ
املـعــلــق األمـيــركــي الليبرالي ريـتـشــارد كوهن
ّ
بعنصريته ضد السود والذي كتب
(املعروف
ّ
ذات م ـ ّـرة مـتـفـ ّـهـمــا مـنــع م ـح ــات امل ـجــوهــرات
فــي منطقة «جــورجـتــاون» فــي واشنطن منع
ّ
الشباب األســود مــن ارتـيــاد محالتهم بسبب
ال ـص ـفــات ال ـجــرمـ ّـيــة ،والـ ــذي ت ـح ـ ّـول م ــن نــاقــد
خفيف لدولة إسرائيل في الثمانينيات إلى
ـوي لناقدي دولــة الـعـ ّ
ناقد قـ ّ
ـدو فــي السنوات
ُ
ّ
امل ــاضـ ـي ــة) ك ـت ــب مـ ـق ــرع ــا أوبـ ــامـ ــا ع ـل ــى لـطــف
ّ
ب ـيــانــه تـعـلـيـقــا ع ـلــى وف ـ ــاة ك ــاس ـت ــرو وذك ـ ــره
ب ــ«اإلع ــدام ــات الـجـمــاعـ ّـيــة» فــي كــوبــا .وقصة
ّ
الجماعية في كوبا ّ
تتكرر على كل
اإلعدامات
ّ
شفة ولسان ،حتى أن املتعاطفني مع كاسترو
ي ـ ـجـ ــدون ضـ ـ ـ ــرورة ل ـل ـت ـن ــدي ــد ب ـ ــ«اإلعـ ــدامـ ــات
ال ـج ـم ــاع ـ ّـي ــة» .ل ـك ــن م ــا ه ــي هـ ــذه اإلعـ ــدامـ ــات
ُ
ّ
رصدت كل هذه اإلشارات إلى
الجماعية؟ لقد
ّ
ُ
ّ
اإلعدامات الجماعية ووجدت أنها كلها تعود
إل ــى م ـصــدر واحـ ــد ال غ ـيــر ،وه ــو «األرش ـي ــف

الـكــوبــي» ،وهــو مــوقــع ُي ـعـ ّـرف عــن نفسه بأنه
موقع «حر» و«مستقل» ،لكن تحاول أن تجد
مصادر تمويله فال تفلح لكن املوقع يقول إن
ال عالقة بــن التمويل وسياسة املــوقــع (هــذه
ع ـلــى طـ ّـري ـقــة م ــا ُي ـق ــال إن خ ــال ــد ب ــن سـلـطــان
ال ي ـتــدخــل ف ــي ع ـمـ ّـل ج ــري ــدة «ال ـح ـي ــاة» كــأنــه
يـحـتــاج إل ــى الـتــدخــل لــإصــرار عـلــى الحفاظ
على خط آل سعود في الجريدة) .لكن مجلس
ّ
يضم مسؤولني
إدارة هــذا املــركــز (أو املــوقــع)
ّ
األميركية .لكن مــا هو
«سابقني» فــي اإلدارة
ّ
الجماعية» على ما
عدد ضحايا «اإلعدامات
قـيــل عـنـهــا؟ هـنــا ،تـتـضــح األك ــاذي ــب وتتضح
طــري ـقــة االح ـت ـس ــاب ال ـك ــاذب ــة ال ـتــي تـلـجــأ لها
ّ
ّ
الصحافيون
األميركية ،والتي ينقلها
الدعاية
ّ
والكتاب حول العالم.
ي ـ ـقـ ــول ه ــاف ـي ـي ــر كـ ــورال ـ ـيـ ــس (أس ـ ـت ـ ــاذ ع ـل ــوم
س ـيــاسـ ّـيــة ف ــي جــام ـعــة أم ـهــرســت الـلـيـبــرالـ ّـيــة
في مساتشوستس) في مقالة له على موقع
«ف ـ ّـوري ــن ب ــول ـس ــي» ب ـع ـن ــوان «ك ــاس ـت ــرو كــان
جهنم» (عنوان موضوعي ورصــن ،بالفعل)
أن ت ـق ــدي ــر اإلعـ ـ ــدامـ ـ ــات فـ ــي ك ــوب ــا (وط ـب ـع ــا،
يستعني باملوقع «شبه الحكومي»« ،األرشيف
الـكــوبــي») يـتــراوح بــن  ٦٠٠٠و .١٧٠٠٠وهــذا
ال ـ ـفـ ــارق فـ ــي ال ـت ـق ــدي ــر ي ـظ ـه ــر م ـ ــدى ال ـت ـه ـ ّـور
ّ
وال ـت ـف ــل ــت ال ـ ــذي ي ـســم ال ـك ـت ــاب ــات األم ـيــركـ ّـيــة
ُ
واألكــادي ـمـ ّـيــة عــن كــوبــا .لـكــن كـيــف احتسبت
ه ــذه األرق ـ ـ ــام .ه ـنــا ن ـح ـتــاج إل ــى الـ ـ ُع ــودة إلــى
مقالة ،ماري أناستازيا أوغريدي ،امل ِّ
حررة في
«وول ستريت جــورنــال»( ،بـعـنــوان «إحـصــاء
ضـحــايــا كــاس ـتــرو» فــي  ٣٠ديـسـمـبــر مــن عــام
 ٢٠١٥في الجريدة نفسها) للنظر في عناصر
الحساب األميركي الدعائي عن كوبا .تجد في
هذا الحساب (طبعًا باإلضافة إلى االستعانة
ب ـمــوقــع «األرش ـ ـيـ ــف الـ ـك ــوب ــي») أن ال ـح ـســاب
ّ
يتضمن أكثر بكثير من العدد الــذي يعتبره
امل ــوق ــع مــوثــوقــا (وه ــو  ،٩٢٤٠وال ـتــوث ـيــق في
املــوقــع هــو شبيه بتوثيقات ضحايا سوريا
مــن قبل «املــرصــد ا ُلـســوري لحقوق اإلنـســان»
— وه ـ ــو امل ــرج ــع امل ـع ـت ـم ــد م ــن ق ـب ــل اإلع ـ ــام
ّ
الغربية واإلعالم العربي
الغربي والحكومات
ً
الـنـفـطــي — حـيـ ّـث ي ـقــول مــديــر امل ــرك ــز ،مـثــا،
قبل ّأيام ،إنه «وثق» استعمال غاز الكلور في
ســوريــا مــن قبل النظام مــن منزله فــي لندن).
لكن ال يكتفي الحساب بهذا الرقم ،أي ،٩٢٤٠
فيزيد عليه .فيقول نائب مدير املركز إنه يجب
إضافة عدد  ٧٨٠٠٠من «األبرياء» الذين «ربما
ماتوا» (حسب وصف نائب مدير املركز) في
طريقهم خارج كوبا .لكن ليس هذا كل شيء،
فهناك أيضًا عدد  ٥٣٠٠من الذين يقول إنهم
ماتوا في قتال النظام الشيوعي وفي «خليج
ّ
الخنازير» .أي أن مجموعة املرتزقة واملجرمني
الــذيــن جـنـ ّـدتـهــم امل ـخــابــرات األم ـيــركـ ّـيــة لقلب
النظام الشيوعي هم ضحايا كاسترو أيضًا،
مع أن كاسترو لم يقم بإعدام الـ ١٢٠٠من الذين
وقعوا أسرى في يد النظام وأفرج عنهم فيما
ّ
ّ
عملية إعدامات
بعد .أي أن كاسترو لم ينظم
ّ
ّ
جماعية ضد من استحق محاكمات ميدانية
ّ
ألنهم غزوا بالدهم بالنيابة عن خطة أجنبية
أرادت العودة إلى زمن االستعمار األميركي.
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رأي

ال ،وأغـ ــريـ ــدي ع ـلــى ح ــق (بـ ـص ــورة مـعــاكـســة
لقصدها) :إن هدف «األرشيف الكوبي» يكمن
ّ
كوبية عن «الكتاب األســود
في إعــداد نسخة
ل ـش ـيــوعـ ّـيــة» ك ــاس ـت ــرو ،ولـ ــو بــال ـت ـل ـف ـيــق ولــو
بالتزوير.
لكن األرقام ال تكفي للعمل الدعائي األميركي
الرجعي .هناك حاجة ملزيد مــن األرق ــام .هنا
يضطر املركز إلى التجوال في العالمّ ،
ّ
فيقرر
أن  ١٤٠٠٠كــوبــي ق ــد قـتـلــوا ف ــي أن ـغ ــوال وفــي
ّ
الرقم ال يمكن
خارجية» .لكن هذا
«مغامرات
ّ
أن ي ـك ــون ص ـح ـي ـحــا .إن أك ـب ــر ت ــدخ ـ ُـل كــوبــي
خارجي هو في أنغوال وعدد الذين قتلوا في
الحرب هناك لم يتجاوز الخمسة آالف حسب
ّ
مجلة «اتالنتك» في عام  ١٩٨٨في مقالة لجون

كل األرقام المنسوبة
عن عدد «ضحايا» هذه الثورة
غير دقيق بتاتًا

ّ
العسكرية
هويت ويليامز بعنوان «كوبا اآللة
لهافانا» .و«األرشيف الكوبي» املبتكر يرفض
أن ي ــدرج َم ــن ب ــات ب ــأم ــراض الـقـلــب عـلــى أنــه
ّ
ّ
صحية بل يــدرج ذلك
ضحية ملــرض أو حالة
في خانة جرائم النظام.
ليس هناك من تعداد دقيق لعدد «الضحايا»
لكن من األكيد أن النظام الكوبي لم يكن نظامًا
دمـ ّ
ـويــا وأن اإلع ــدام ــات الـتــي ج ــرت فــي بــدايــة
الـثــورة (ضـمــت املـجــرمــن وأعـضــاء البوليس
ّ
الـسـ ّـري والـجــاديــن وح ـ ّـراس النظام السابق
َّ
الــوحـشـ ّـيــن) لــم يتعد املـئــات ،ال اآلالف .قــارن
ذلــك بـعــدد ضحايا نـظــام باتيستا (ال ــذي لم
ّ
األميركية بل
يكن متحالفًا فقط مع الحكومة
ّ
ّ
مع «اإلجرام املنظم» ومع الشركات األميركية
الـكـبــرى ال ـتــي كــانــت تستغل خ ـيــرات الـبـلــد)،
ّ
ً
ّ
ضحية (راجــع مثال
والــذي ال يقل عن ٢٠٠٠٠
ّ
الالتينية
كـتــاب ســامــويــل شــابـيــرو« ،أمـيــركــا
ّ
الخفية» ،ص.)٧٧ .
ّ
ل ـي ـســت ال ـق ــص ــة ف ــي األرقـ ـ ـ ـ ــام .ق ـت ـلــت أم ـيــركــا
ّ
سكنية
ف ــي لـيـلــة قـصــف واحـ ــدة عـلــى أم ــاك ــن
ف ــي طــوكـيــو أك ـثــر مـمــا قـتــل بــاتـيـسـتــا بعشر
مـ ّـرات (وضحايا باتيستا هم أيضًا ضحايا
االسـتـعـمــار األمـيــركــي ال ــذي نـ ّـصـبــه) .أميركا
تلعب باألرقام كما تشاء ،وهي لم تنشر بعد
ّ
ّ
(السرية) لعدد ضحايا
العسكرية
التقديرات
غزوها للعراق في عام  .٢٠٠٣كما أن أميركا
ّ
تـتــاعــب ب ــاألرق ــام كـمــا ت ـشــاء عـنــدمــا يتعلق
األمر بضحايا حلفائها حول العالم .وفي هذا
ّ
األميركية اإلعالن أن
األسبوعّ ،قررت الحكومة
تقديراتها لعدد ضحايا قصفها في سوريا
وال ـعــراق هــو ضعف مــا كــانــت قــد أعلنته من

قبل .وهي لم ِّ
ّ
استنسابيًا في تقديراتها
تعدل
ّ
ّ
إل بعد أن شككت مجموعات رصد الضحايا
ّ
فــي ال ـغــرب ،مـثــل «إي ـ ــروور» الـبــريـطــانــيــة ،في
ّ
األميركية .وقبل ّأي ــام ،أقـ ّـرت صحيفة
األرق ــام
«واشنطن بــوســت» أن عــدد ضحايا القصف
ّ
عملية املــوصــل وحــدهــا وصل
األمـيــركــي فــي
ّ
إل ــى أك ـثــر م ــن  ٨٠مــدن ـيــا وم ــدن ــي ــة .ل ـكــن هــذه
ال ـت ـع ــدادات لـيـســت ذات ب ــال .لـيــس ه ـنــاك من
«ك ـت ــاب أس ــود ع ــن اإلم ـبــريــالـ ّـيــة األم ـيــركـ ّـيــة».
والثالثة ماليني آسيوي الذين قتلتهم ّ
القوات
ّ
ّ
األميركية في حرب فييتنام باتوا
العسكرية
ّ
ُي ّ
ضمون إلى ضحايا الشيوعية في «الكتاب
األســود» عن أعــداء أميركا .والشباب العربي
عـلــى وســائــل ال ـتــواصــل لــن يـنـقــل أرق ــام ــا عن
ض ـح ــاي ــا أمـ ـي ــرك ــا أو عـ ــن ض ـح ــاي ــا ال ـق ـصــف
ال ـس ـعــودي واإلم ــارات ــي وال ـق ـطــري فــي الـعــالــم
الـعــربــي ُألن ذلــك ال يــدخــل فــي بــاب السخرية
والنقد املباح.
ال ــدع ــاي ــة األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة هـ ــي الـ ـن ــام ــوس وه ــي
القاموس .ال يــرد ذكــر لكاسترو إال ويوصف
بالديكتاتور .ملــاذا؟ ألنــه لم يفتح بــاده أمام
ّ
األميركية التي يسهل مرورها عبر
الغزوات
ُ
ّ
ّ
ديـمــوقــراطـ ّـيــات ُمــزيـفــة أو انـتـخــابــات مسيرة
(كـمــا ح ــدث فــي تــونــس) عـبــر امل ــال الخليجي
ّ
الدولية؟ ّ
حرر
والغربي وعبر تدخل املصارف
كــاس ـتــرو بـ ــاده م ــن االس ـت ـع ـمــار ف ــي منطقة
ّ
الخلفية».
تعتبرها أميركا بصفاقة «حديقتها
ّ
السياسيني» (بالتعريف
إن عدد «املسجونني
ْ
األم ـيــركــي) لــم يـكــن ي ـت ـعـ ّـدى أصــابــع ال ـيــديــن،
وك ــان هــذا الـعــدد مـثــال اعـتــراض واستهجان
املسجونني في أنظمة الطغيان
أكثر من آالف
ّ
ّ
العربية التي ال تتلقى من الغرب إلى التسليح
والدعم .كان كاسترو أذكى من حكام االتحاد
السوفياتي الذين توالوا بعد ستالني :عرف
ّ
األميركية
أن السقوط في الدعاية واألفـخــاخ
ل ــن يـ ـ ـ ّ
ـؤدي إال إلـ ــى ع ـ ــودة االس ـت ـع ـم ــار .أذك ــر
ك ـيــف كـ ــان اإلعـ ـ ــام األم ـي ــرك ــي ي ــرص ــد وضــع
حقوق اإلنسان في كوبا .أذكــر عندما نشرت
«نيويورك تايمز» في الثمانينيات مقالة عن
ً
خرق حقوق اإلنسان في كوبا ،وأعطت مثال
أن معارضًا وجد كتابة معادية له على جدار
منزله .رحماك.
ال يـمـكــن ال ـك ـتــابــة املــوضــوعـ ّـيــة ع ــن كــاسـتــرو
وعن كوبا .حاول أستاذ السياسة في جامعة
هــارفــرد هــورهــي دومنغيز ،أن يكتب تقييمًا
ض ـخ ـمــا وم ـس ـت ـف ـي ـضــا ع ــن ّك ــوب ــا ف ــي ك ـتــابــه
ّ
ال ـص ــادر فــي ع ــام  .١٩٧٨لـكــنــه اسـتـهــل كتابه
ّ
بتأكيد أنــه ليس مــوالـيــا للحكومة الكوبية.
ل ـكــن دوم ـن ـي ـغــز اع ـت ـبــر أن س ـيــاســة الـتـكــافــؤ
االق ـت ـص ــادي والـتـعـلـيــم وال ـص ـ ّـح ــة ه ــي مـثــار
إعجاب .ويعترف دومنغيز أن الذين اعتقلوا
بعد «خليج الخنازير» أطلق سراح معظمهم
ّ
بعد فترة وجيزة (ص .)٢٥٣ .وعانى املؤلف
ّ
م ــن اتـ ـه ــام ــات ش ــت ــى (ظـ ــاملـ ــة) بــال ـش ـيــوعـ ّـيــة.
لـكــن ال ـك ـتــاب ال ــذي يـعـتـمــده األم ـيــركـ ّـيــون في
دراسـ ـ ــة ك ــاس ـت ــرو ،ه ــو ال ـس ـي ــرة ال ـت ــي كتبها
مراسل «نيويورك تايمز» السابق تد شولتز
ّ
للشيوعية).
(وهــو من أصــل بولوني ومعاد
ّ
ويـطـلـعـنــا شــولـتــز عـلــى نـظـ ّ
ـريـتــه الـنـفـســانــيــة
لدراسة كاسترو فيقول إنه وإن كان من عائلة
م ـي ـس ــورة ف ـقــد أص ـي ــب ب ـع ـقــدة دف ـي ـنــة وحـقــد
طـبـقــي ألن ــه قــابــل أوالد أث ــري ــاء ف ــي املــدرســة
ّ
ّ
النظرية
اليسوعية التي درس فيها .هذه هي
ّ
املعتمدة في تفسير شخصية الرجل.
أم ــا اإلنـ ـج ــازات الـحـقـيـقـ ّـيــة لـلـنـظــام (م ــن حل
ّ
العنصرية إلى دفع التمثيل النسائي
املسألة
إل ــى واحـ ــد م ــن أع ـلــى امل ـس ـتــويــات ف ــي الـعــالــم
أج ـم ــع) ف ـه ــذا ال يـحـظــى ب ــاع ـت ــراف مـكــافـحــي
ال ـش ـيــوعـ ّـيــة وامل ـ ـسـ ــاواة .وي ـق ــول بــاحــث طـ ّـبــي
معروف هنا (في مراسلة معي) أن كوبا بدأت
صناعة «بيوتيك» ناجحة إلنتاج أدوية بأقل
كـثـيـرًا مــن أس ـعــارهــا الـتـجـ ّ
ـاريــة فــي الــواليــات
امل ـت ـحــدة .ال بــل إن صـنــاعــة الــ«بـيــوتـيــك» في
ً
كــوبــا تنتج تطعيمًا «ك ــام ــا» ل ــداء السحايا
ّ
ب ـي ـن ـمــا ال ت ـن ـت ــج أمـ ـي ــرك ــا إل ال ـص ـن ــف غـيــر
الكامل من التطعيم .والحظر األميركي على
كوبا منع (حتى قبل أسابيع فقط) استيراد
التطعيم املبتكر من الجزيرة .وكوبا لم ترسل
ّ
ّ
أطباء ومعلمني حــول العالم ،بل هي أرسلت
أي ـض ــا جـ ـن ــودًا ش ــارك ــوا ف ــي ه ــزي ـم ــة ال ـن ـظــام
العنصري وأدوات ــه فــي جـنــوب أفــريـقـيــا .هذا
هــو إرث كاسترو الــذي ال تعترف بــه وسائل
إع ــام الــرجـعـ ّـيــة ال ـعــاملـ ّـيــة .لـكــن عـنــدمــا يكون
ّ
املعيار أميركي املصدر ،فإن الحكم ال يمكن إال
أن يكون ظاملًا ومجحفًا.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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وعد تطبيق الدستور...
أين قوى اإلصالح الحقيقي؟
سعدالله مزرعاني *
ورد ،ليس من دون مفاجأة للمتابعني ،في خطاب
ال ـق ـســم الـ ــذي أدلـ ــى ب ــه الــرئ ـيــس املـنـتـخــب الـعـمــاد
مـيـشــال ع ــون ،تعهد بتطبيق الــدسـتــور «بشكل
ك ــام ــل ودون اج ـ ـت ـ ــزاء» .والـ ــدس ـ ـتـ ــور ،بـنـسـخـتــه
األخيرة ،إنما هو دستور «الطائف» .العماد عون
ع ــارض مجمل العملية ُ الـسـيــاسـيــة الـتــي أفضت
في «الطائف» بني أمور أخرى ،الى إقرار تعديالت
وإصالحات دستورية أعــادت رسم الصالحيات
بــن املــؤسـســات وخـصــوصــا صــاحـيــات رئاسة
الجمهورية .بعد موقف العماد عون طالبت «كتلة
الوفاء للمقاومة» بتطبيق كل البنود الدستورية.
كذلك صدرُ ،بعيد ذلك ،بيان عن كتلة «املستقبل»
ّ
كرر املوقف نفسه...
طبعًا ،احترام الدستور والعمل بموجب نصوصه
يـنـبـغــي أن ي ـك ــون أم ـ ـرًا ع ــادي ــا يـسـتـتـبــع الــرقــابــة
والتدقيق والتحقق ،ال التساؤل أو اإلستهجان أو
التشكيك .لم يكن األمر على هذا النحو في لبنان
(بــاسـتـثـنــاء الـعـهــد الـشـهــابــي نـسـبـيــا) .بــل يمكن
ال ـق ــول ،بـشـكــل إج ـمــالــي ،إن الــدس ـتــور (دس ـتــور
«الطائف») لم ُيطبق ،وبالتالي لم ُيحترم :ال من قبل
الذين أعلنوا موافقتهم عليه ،وال ،بالطبع ،من قبل
ً
الذين رفضوه وعارضوه جملة وتفصيال.
في مثل هذا الوضع ،ينبغي طرح عدة تساؤالت.
أولها ،هل أن الرئيس عون وشريكيه األساسيني
فــي طبخة رئــاسـتــه قــد قـ ــرروا ،أخ ـي ـرًا ،اإلع ـتــراف
بمساهمتهم بــانـتـهــاك الــدس ـتــور (طـبـعــا ِبن َسب
متفاوتة) ،ومن ّثم اعالن رغبتهم في احترامه من
االن وصاعدًا (تحت وطأة تفاقم األزمات والتعطيل
واملـ ـخ ــاط ــر)...؟ ال ـت ـســاؤل ال ـثــانــي ،هــل أن املــوقــف
املعلن ذاكّ ،
منسق بني األطراف الثالثة في سياق
الـطـبـخــة امل ــذك ــورة وك ـجــزء مـنـهــا ،بـمــا يضاعف
من أهميته ومن إمكانية تطبيقه كرافعة لتدشني
مرحلة جديدة في التعامل مع األزم ــات اللبنانية
جــاد حلول ناجعة لها؟ التساؤل الثالث ،هل
وإليـ ُ
أن ما أعلن ،من دون تعميم على األطراف املذكورة
ـاو فــي مواقفها ومسؤوليتها ،هــو مقاربة
وت ـسـ
ُ
ُ
ٍ ُ
عــامــة ال تسمن وال تغني وال ت ـلــزم ،أو هــو كالم
دعــائــي ُيخفي عكس ُيظهر ،وفــق مبدأ التشاطر
اللبناني التقليدي املعتمد...
يـنـبـغــي ال ـق ــول ،ب ـ ــدءًا ،إن ع ــدم اح ـت ــرام الــدسـتــور
وال ـق ــوان ــن ه ــو أم ــر يـسـتـشــري ف ــي ظ ــل سلطات
مستبدة ،أو بسببب ضعف سلطة ما وعدم قدرتها
عـلــى ف ــرض مــرجـعـيـتـهــا ال ـعــامــة وال ـشــام ـلــة وفــق
أحكام الدستور والقانون .طبعًا ،للصنف الثاني
داخلية وخارجية .وهي ،في الحالة
أسباب متعددةُ ّ ،
اللبنانية ،ناجمة عما أصيب به النظام اللبناني من
جمود ،وما استقر عليه من صيغة تحاصصية
أدت الى إضعاف الدولة لحساب دويالت متعددة،
متنازعة ،وتابعة (بحكم الحاجة إلــى اإلستقواء
ب ــال ـخ ــارج ع ـلــى الـ ــداخـ ــل :لـتـثـبـيــت الـ ـت ــوازن ــات أو
لتعديلها)  .ينبغي القول ،في امتداد ذلــك ،أن كل
أط ــراف السلطة ،دون استثناء ،ال يـســاورهــا ،وال
حتى في املنام ،أي هم أو هاجس إصالحي .ولذلك
يمكن التأكيد ،دون أي نسبة في الخطأ أو توبيخ
الضمير ،أن كل شعاراتها ومطالبها التي تحمل
عناوين ومطالب «إصالحية « ،إنما هي مطالب
خاصة ال عامة .وهــي ،بهذا املعنى وبكل املعاني
التي يرمي إليها مطلقوها ،مطالب فئو ية ال وطنية.
وهي  ،لهذا السببٓ ،
تتحرك في نطاق النظام نفسه،
لتعديل توازناته والحصص فيه ،وال تقترب،أبدًا،
ُ
من أسسه وجذوره ،لتغييرها ،ولتكتسب ،بالتالي،
صفة اإلص ــاح الحقيقية .ليس هــذا فقط .بــل أن
قــوى السلطة والنظام قد قــاومــت،دائـمــا ،كل طرح
أو ُٓ
توجه أوبرنامج إصالحي  .هي ،طبعًا ،قمعت
ٓ
أو أقـصــت أو هــمـشــت أل ـقــوى صــاحـبــة املـشــاريــع
اإلصــاحـيــة الـشــامـلــة ،أو حـتــى الـجــزئـيــة .وكــذلــك
عمدت إلى محاربة أو تصفية وإجهاض كل تدبير
إصــاحــي فرضه شخص أو ظــرف إستثنائيان
لهذا السبب (االستثنائي ،أيضًا )،أو ذاك ،من داخل
حكومات قوى السلطة التقليدية.
لن نناقش هنا شـعــارات حــزب «املستقبل» الذي

اقتصرت وعوده اإلصالحية ،سابقًا ،على تحويل
ّ
لبنان إلى «جنة ضريبية» ،وحاليًا ،على التمسك
ب ــ«امل ـن ــاص ـف ــة» .وك ـف ــى ال ـل ــه «املـسـتـقـبـلـيــن» شر
اإلصــاح! ّأما «حزب الله» فقد كانت أولويته ،وال
تزال ،املقاومة :في نطاق مشروع محلي وإقليمي
ما زال قائمًا ومثابرًا وفق هذه األولوية من دون
سواها .هو ،في املقابل ،اعتمد التقليدي والسائد
مــن الـتــوجـهــات والـسـيــاســات فــي الـشــأن الداخلي
اللبناني وفي املوقف من آلياته وتجاذباته ،بما ال
يفرض عليه ،وفق التوازنات الراهنة ،أي استدارة
تغير فــي أولــويــاتــه واهـتـمــامــاتــه .لــذلــك لــن نتوقع
«العجائب اإلصالحية» ال من حــزب «املستقبل»
وال من «حزب الله» .ماذا عن الرئيس ميشال عون
و«ال ـت ـيــار الــوطـنــي ال ـحــر» الـلــذيــن يـشـكــان الــركــن
الثالث في «سيبة» أو طبخة الرئاسة املشار إليها
آنفًا؟
ال شــك ب ــأن ال ـق ــول ،أو ال ــوع ــد ،بتطبيق كــل بنود
الدستور ،هــو ،في ظــروف لبنان ،وعــد إصالحي
ً
بكل معنى الكلمة .ذلــك ،أوال ،بسبب عدم احترام
وت ـط ـب ـيــق ال ــدس ـت ــور طـيـلــة امل ــراح ــل امل ـم ـت ــدة منذ
اإلس ـت ـقــال حـتــى ال ـي ــوم! ع ــدم اح ـت ــرام وتطبيق
الــدسـتــور ،أي دس ـتــور ،مهما يكن هــذا الدستور
مـتـخـلـفــاُ ،ي ـس ـقــط ،بــال ـعــامــة ال ــاغ ـي ــة ،أي ادع ــاء
إص ــاح ــي ،ح ـتــى ل ــو حـسـنــت ال ـن ــواي ــا .فـتـطــويــر
وتعديل الدستور ،ال بد أن يبدأ باحترامه في املقام
االول ،ثم باحترام آليات تعديله التي ينص عليها،
الدستور نفسه ،في املقام التالي .ثانيًا ،بسبب أن
دستورنا يتضمن بنودًا إصالحية مهمة نسبيًا.
وهي بنود موزعة على ميادين متعددة ومتنوعة:
س ـيــاس ـيــة وإداري ـ ـ ـ ــة وإقـ ـتـ ـص ــادي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة.
معروف أنه جرى إفراغ بعضها من محتواه (كما
بالنسبة لــ«املـجـلــس االق ـت ـصــادي االجـتـمــاعــي»)،
أو ج ــرى تعطيل ج ــزء ث ــان منها كليًا (تشكيل
الهيئة الوطنية اللغاء الطائفية السياسية حسب
امل ــادة  ٩٥مــن الــدس ـتــور .)...لـكــن ،لــأســف ،القول
ومحتوى القول شيء ،وجوهر اإلصالح املنشود،
قد يكون شيء آخر تمامًا .الواقع أنه ،وفق ما هو
معلن وممارس من املفاهيم واألولويات واملواقف،
اإلصــاح املقصود وفق التصور العوني( رئاسة
وتيارًا) إنما يتصل ،وحتى إخطار وتبدل آخرين،
بـ«إصالح» توازنات املحاصصة ال بالتخلص من
املـحــاصـصــة نفسها :كمنظومة تـقــاســم وتـنــازع
وف ـس ــاد ون ـهــب وتـخـلــف وتـعـطـيــل وت ـب ـع ـيــة ...في
أف ـضــل ال ـت ـبــريــرات ي ـقــول ال ـعــون ـيــون« :املـيـثــاقـيــة»
امل ـج ـســدة ف ــي الـ ـت ــوازن و«امل ـن ــاص ـف ــة» ،ه ــي ممر
إجباري لإلصالح الالحق.
الـ ـس ــؤال املـ ـش ــروع ،م ــن قـبـيــل ال ـع ــدل وعـ ــدم قطع
الطريق على احتماالت إيجابية تملي شيئًا من
الـتـبــدل وال ـت ـحــول بـحـكــم امل ـعــانــاة أو ال ـخ ـبــرة :هل
أن م ــواق ــف وأولـ ــويـ ــات رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة عــون
ستختلف عن تلك التي كان يعتمدها عندما كان
رئيسًا لـ«التيار الوطني الحر»؟ لألسف ،ال يبدو أن
هناك اختالفًا أو بداية اختالف ،حتى اآلن .التأليف
الـحـكــومــي ،وقبله وأث ـن ــاءه ،استحضار شـعــارات
وط ـق ــوس سـيــاسـيــة وطــائـفـيــة ت ـعــود إل ــى أواخ ــر
الثمانينات ،وإيـهــام النفس واألخــريــن باستعادة
مــرح ـلــة االم ـ ـت ـ ـيـ ــازات ...ك ــل ذل ــك يـعـطــي إشـ ــارات
سلبية ال بد من ادراك مخاطرها ،ليس على قضية
اإلصالح فحسب ،بل على البالد ،وعلى أصحاب
هذه الشعارات كسواهم.
هذا األمر وســواه يعيد البحث مجددًا الى مسألة،
ب ــل م ـع ـض ـلــة ،اس ـت ـم ــرار غ ـي ــاب قـ ــوى اإلص ـ ــاح،
التقليدية منها أو ال ـجــديــدة (الـقــائـمــة بالفعل أو
بالقوة النظرية واملصلحية) ،عن ميدان الحضور
والدور والبرنامج .تلك هي املسألة التي ينبغي أن
تتقدم على سواها في الحيز اللبناني ُاملباشر :من
دون أن تلغيها أو تحجبها أي أولوية أخرى .ال بد
من إعادة النظر بتلك النظرية التي تم فيها ،بشكل
متعسف ،اختصار أولويات متكاملة بواحدة منها
فحسب ،لـغــرض فــي نفس قــوى قــدمــت وجــودهــا
في السلطة على أي اعتبار سليم وصحيح آخر:
وطني أو قومي!
* كاتب وسياسي لبناني

12

السبت  3كانون األول  2016العدد 3049

سوريا
الحدث

ّ
تقدم جديد شرقي المدينة...
وموسكو تنعى «جيش حلب»
« مصالحنا مع إسرائيل ...واألسد زرع الحقد»
فصل جديد مــن مسلسل «تـعــاون وتنسيق» عــدد مــن مسؤولي «الجيش الـحــر» في
سوريا مع إسرائيل ،خرج إلى العلن مع رسالة وجهها املسؤول السابق في إدارة اإلعالم
املــركــزي لـ«القيادة املشتركة للجيش الـســوري الحر وقــوى الـحــراك الـثــوري» ،ومنسق
«جبهة اإلنقاذ الوطني» فهد املصري ،إلى الشعب والحكومة اإلسرائيلية.
الرسالة التي بثتها «الجبهة» ممثلة باملصري ،دعت دول العالمُ ،م ّ
خصصة إسرائيل ،إلى
«التعاون واملساعدة على إسقاط النظام السوري» .وفي معرض التعاطي اإلسرائيلي
مع الرسالة استضافت قناة «إسرائيل  »24الناطقة بالعربية خالل نشرتها املركزية،
املصري عبر «سكايب» ،إلى جانب رئيس «حركة سوريا السالم» محمد حسني ،عبر
الهاتف ،للتعليق على املوضوع.
ّ
وقال املصري إن «بعض أطراف املعارضة تناشد إسرائيل أن تهب ملساعدتها وتدعو
لتشكيل مجلس لألمن اإلقليمي» ،معتبرًا أن «ال عالقة للواقع امليداني أو التطورات
امليدانية في حلب أو مناطق أخرى ،بالرسالة التي وجهناها اليوم للشعب اإلسرائيلي».
ولفت إلى أن «الهدف هو كشف موقفنا السياسي حيال إسرائيل وحيال املنطقة .قلنا
بكل صراحة إن سوريا الجديدة لن تكون قــوة معادية ألي قــوة محلية أو إقليمية أو
دولية» .أما حسني ،فقد ّ
عبر عن «سعادته بتشكل رأي عام جديد في صفوف الشعب
السوري» ،مشددًا على أن ذلك «أتى بعد جهد كبير بذلته (حركة سوريا السالم) منذ
نهاية شهر تشرين األول عام  ،2013بعد اللقاء املباشر مع املسؤولني اإلسرائيليني».
ورأى أن «هناك مصالح مشتركة في هذه املنطقة ال بد من أن تتكامل ،األسد هو الذي
خلق املشكلة .هو الذي زرع الكراهية والحقد في أجيال عدة تجاه إسرائيل ،بينما العدو
الحقيقي هو هذا األسد ومن يعاونه كإيران».
ومن جانبه ،اعتبر املحلل العسكري في صحيفة «هآرتس» أمير أورن ،خالل حديث
مع القناة ،أن «لدى إسرائيل عالقات جيدة ببعض قطاعات املعارضة السورية» ،مشددًا
على أنها «لو رغبت في التعاون مع فصائل معارضة ومساعدتها على إسقاط بشار
األسد ،لكانت هي بادرت الى ذلك وملا كانت تنتظر التوجه منها».

تحقيق

م ــع اســتــم ــرار الـعـمـلـيــات
ال ـع ـس ـكــريــة عــل ــى ع ــدة
مــح ــاور ف ــي أحــي ــاء حلب
الـشــرقـيــة ،تـبــدو موسكو
ّ
مصرة على إكمال العمل
الـمـيــدانــي حتى السيطرة
عــل ــى ك ــام ــل ال ـمــدي ـنــة.
فبينما تـخــوض مباحثات
منفصلة مع ممثلين عن
المعارضة المسلحة في
أنقرة ومع األمم المتحدة
في جنيف ،إلنجاح تسوية
ف ــي ال ـمــدي ـنــة ،أوض ـحــت
أمس ،أنهاال ترى في «جيش
حلب» المكون حديثًا ،غير
صــورة أخــرى عــن «جبهة
النصرة» وحلفائها
ت ـ ـق ـ ـتـ ــرب قـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـس ـ ــوري
وحلفائها مــن السيطرة على نصف
مـســاحــة أح ـي ــاء حـلــب الـشــرقـيــة على
حـ ـس ــاب امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـح ــة ،إث ــر
تقدمها من املحور الشرقي املحاذي
ل ـطــريــق املـ ـط ــار ،ع ـبــر مـنـطـقــة الـسـكــن

سيطر الجيش
وحلفاؤه على
عدة كتل سكنية
في حيي الحلوانية
والجزماتي (أ ف ب)

الشبابي (املعصرانية) غربًا باتجاه
أح ـ ـي ـ ــاء الـ ـحـ ـل ــوانـ ـي ــة وال ـ ـجـ ــزمـ ــاتـ ــي،
ّ
وجنوبًا باتجاه حي كرم الطراب.
ون ـق ـل ــت وك ــال ــة «سـ ــانـ ــا» ع ــن م ـصــدر
عـسـكــري قــولــه إن الـجـيــش وحـلـفــاءه
س ـي ـط ــروا ع ـل ــى «م ـج ـم ــوع ــة م ــن كـتــل
األبنية ،بجبهة  2كم وعمق  1كم في
أحياء الحلوانية والجزماتي» شرق
امل ــديـ ـن ــة ،ف ـي ـمــا ش ـه ــدت م ـن ـط ـقــة ك ــرم
ال ـط ــراب امل ـج ــاورة اشـتـبــاكــات عنيفة
بني الجيش والجماعات املسلحة.
وبالتوازي مع العمل امليداني ،وصلت
فرق إزالة األلغام الروسية إلى أحياء
املــديـنــة الشرقية الـتــي سيطر عليها
الجيش في وقت سابق ،وبدأت العمل
مع الوحدات على األرض لنزع األلغام
الـتــي كــانــت املـجـمــوعــات املسلحة قد
زرعتها ضمن الشوارع واملنازل.
سياسيًا ،قال وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف أمس في روما ،خالل
نظيره
مؤتمر صحافي بعد لقاء مع
ّ
ُاإلي ـ َط ــال ــي ب ــاول ــو جـيـنـتـيـلــونــي ،إن ــه
«أبـلــغــت األم ــم املـتـحــدة فــي نيويورك
وجـنـيــف ع ــدم وج ــود أي مـشــاكــل في
تسليم املساعدات اإلنسانية ألحياء
ح ـل ــب ال ـش ــرق ـي ــة» .وأض ـ ـ ــاف وفـ ــق مــا
نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية أنه
«يجب االتفاق مع الحكومة السورية
حول مرور هذه القوافل التي لم تعد
تــواجــه تـهــديـدًا» ،موضحًا أنــه بينما
«تـ ـ ــدرس األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ك ـيــف يمكن
ّ
أن ي ـح ـصــل ذل ـ ـ ــك ...ف ـ ــإن روسـ ـي ــا كما
تعلمون أرسـلــت مـســاعــدات إنسانية
ً
إضــاف ـيــة إل ــى حـلــب ال ـشــرق ـيــة ،فـضــا

ْ
خصما الدعاوى المصرفية :متضررو
على الــرغــم مــن حساسية ملف أقـســاط الـقــروض غير
الـمـحـ ّـصـلــة ،ف ــإن الـمــواطـنـيــن الـمـتـضــرريــن مــن ال ـحــرب،
والعاجزين عــن تسديد أقساطهم ،رفـعــوا صوتهم
مطالبين بحل عادل ومنصف .وفي ظل تعارض مصالح
المواطنين مع حكومتهم ،ينتظر ما سيخرج به عدد
من أعضاء مجلس الشعب الذين وعــدوا بأن يكافحوا
الستصدار قوانين تحل القضية
دمشق ــ مرح ماشي

ال يكاد يخلو منزل سوري من «مأساة» القروض (أ ف ب)

عــن اث ـنــن مــن املـسـتـشـفـيــات املتنقلة
وأط ـ ـبـ ــاء وم ـ ـعـ ــدات ط ـب ـيــة وأدوي ـ ـ ـ ــة».
وأعــرب عن اعتقاده بــأن «على الــدول
األخـ ــرى ال ـتــي ت ـبــدي اهـتـمــامــا حـيــال
مـعــانــاة الـسـكــان املــدنـيــن الـســوريــن
التصرف بشكل مماثل».
وشـ ــدد ع ـلــى إص ـ ــرار بـ ــاده ع ـلــى عــدم
وج ـ ـ ـ ــود ح ـ ــل عـ ـسـ ـك ــري ف ـ ــي سـ ــوريـ ــا،
م ـت ـه ـمــا «ب ـع ــض األط ـ ـ ـ ــراف» بــالـسـعــي
إل ــى إف ـشــال الـجـهــود الـسـيــاسـيــة ،عبر
«اإلص ــرار على عــزل الــرئـيــس األس ــد»،
وهو ما ّ
عده «غير مقبول ولم يرد في
القرار األممي» .وأشار إلى أن بالده ال
تستبعد أن ي ـكــون تشكيل الفصائل
املسلحة لـ«جيش حلب» ال يخرج عن
كونه مـنــاورة جــديــدة تتبعها «جبهة
فتح الشام».
ّ
وم ــن جـهـتـهــا ،ذك ـ ــرت وزارة ال ــدف ــاع
الروسية ،على لسان املتحدث باسمها
إيغور كوناشينكوف ،بــأن مستشار
امل ـب ـعــوث األم ـم ــي ي ــان اي ـغــانــد ،كــان

لم يتوقع العاملون والعامالت حال
الـ ـب ــاد ب ـم ــا ه ــي ع ـل ـيــه ال ـ ـيـ ــوم ،حــن
ّ
ت ـق ــدم ــوا ب ـط ـل ـبــات ق ـ ــروض تـمــكـنـهــم
م ــن ت ــأم ــن مـتـطـلـبــات أس ــره ــم ،قبل
الحرب .فالبالد التي كانت «مرتاحة
على وضـعـهــا» ،وتـقــدر على تمويل
مشاريع مواطنيها ـ على الرغم من
فوائد مصارفها املرتفعة ـ ما عادت
كذلك ،وغدت تطالب باسترداد دينها
من أبنائها ،لتغص املحاكم السورية
بدعاوى ضد مواطنني لم يسددوا ما
عليهم من أقساط ملصارف حكومية
وخــاصــة .وال يـعـ ّـد ال ـغــوص فــي هــذا
ّ
محببًا لدى معظم املسؤولني،
امللف
فــالـحـكــم ال ـق ـضــائــي وف ــق م ــا يسمى
«روح القانون» ،أي العمل بما تمليه
الرحمة قبل العدالة من قبل القضاء،
ليس واردًا فــي حـســابــات الحكومة،

الـتــي تـحـتــاج ال ــى امل ــال لــدفــع روات ــب
املوظفني وتــأمــن الـخــدمــات البلدية
الالزمة ،بما ال يسمح لها بالتهاون
مع مصادر جلبها لألموال ،وخاصة
ال ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب واملـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــارف .الـ ــوضـ ــع
ال ـســابــق ،ق ــاد إل ــى وق ــوف املــواطـنــن
ودول ـت ـه ــم ،كـخـصـمــن ف ــي امل ـحــاكــم،
ّ
كــل منهم يتهم اآلخ ــر بــالـســرقــة ،فال
الـســوريــون الــذيــن تهدمت معاملهم
وم ـن ــازل ـه ــم ،ي ـ ــرون ج ـ ــدوى م ــن دفــع
أق ـس ــاط ع ـق ــارات ّ تـحــولــت إل ــى رك ــام،
وال الدولة ستعف عن أموالها التي
يتهربون من دفعها.

المطلوب« :عفو مالي»
ال يكاد يخلو منزل سوري من «مأساة»
القروض الشخصية أو الصناعية أو
ً
العقارية ،وص ــوال إلــى الــزراعـيــة .غير
أن اس ـت ـمــرار س ــداده ــا فــي ظــل تعطل
غــالـبـيــة األع ـم ــال واالن ـخ ـفــاض الـحــاد

لقيمة الـلـيــرة ال ـســوريــة أم ــام ال ــدوالر
وما سببه ذلك من غالء املعيشة ،يعد
ضربًا من األحالم.
يروي أبو أمجد (تاجر سابق) ّ
قصته
التي بــدأت باقتراضه  5ماليني ليرة
قبل عــام على بــدء األح ــداث السورية،
إذ استمر في ســداد املبلغ طــوال عام،
بعدما استفاد من القرض في تحديث
عمله وتحسينه ،إلى أن بدأت األحوال
األمنية بالتدهور وتراجعت املبيعات،
ما اضطره أخيرًا إلى تصفية أعماله،
وع ــرض العقار لالستثمار .ولــم يكن
ّ
املحصل كافيًا لتسديد
مبلغ اإليجار
ق ـي ـم ــة ال ـق ـس ــط الـ ـشـ ـه ــري واألق ـ ـسـ ــاط
املتراكمة (خالل فترة تدهور أشغاله)،
م ــا أدى إل ـ ــى إخ ــال ــه ب ــال ــدف ــع لـحــن
صدور أمر من املحكمة بالحجز على
العقار ،لتبدأ رحلة البحث عن تسوية
م ــع ال ـب ـن ــك .وتـ ـج ــري ع ـ ــادة الـتـســويــة
ع ـبــر دف ــع ق ـســم م ــن امل ـب ـلــغ اإلج ـمــالــي
لـ ـلـ ـق ــرض ،مـ ــع امل ـص ــال ـح ــة ع ـل ــى دف ــع
القسط الشهري وفــق صيغة جديدة.
أي إن القسط الشهري الذي كان يزيد
على  60ألـفــا ،سيرتفع إلــى  125ألفًا،
والـفــائــدة التي كانت  ،%11ستصبح
 .%15يضحك الــرجــل ســاخـرًا ويقول:
«هــذه الـفــائــدة ال تقل بشاعة عــن بيع
ال ـع ـقــار ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ،كـمــا هــددنــي
امل ـ ـصـ ــرف» .وي ـض ـي ــف« :ج ـ ــرى الـعـفــو
ع ــن املـسـلـحــن ال ــذي ــن ق ـت ـلــوا أب ـنــاء نــا
وش ــردوا أهلنا ودم ــروا بــادنــا ،فيما
تـعـجــز ال ــدول ــة عــن الـعـفــو املــالــي عنا،
أو عـلــى األق ــل عــن اس ـت ـصــدار قــوانــن
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كيوسك الصحافة
بعد  25عامًا فقط...
الهيمنة الغربية تنتهي

«ي ـص ــر طـ ــوال ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،على
إيصال مساعدات إنسانية إلى أحياء
حـلــب الـشــرقـيــة الـخــاضـعــة لسيطرة
اإلره ــاب ـي ــن .لـكــن بـعــد بـســط ال ـقــوات
الحكومية سيطرتها على نحو %40
من تلك األحياء ،توقفت األمم املتحدة
عــن تقديم مقترحات املـســاعــدة على
اإلط ـ ـ ـ ــاق» .وأع ـ ـ ــرب ع ــن أم ـل ــه ف ــي أن
«ي ـن ـت ـق ــل إيـ ـغ ــان ــد مـ ــن ت ـصــري ـحــات

ُ
استكمل تنفيذ
تسوية بلدة التل
بعد خروج مئات
المسلحين إلى إدلب

ال أس ـ ــاس ل ـه ــا ،إلـ ــى أف ـع ــال حقيقية
لتقديم املساعدات اإلنسانية لسكان
حلب الشرقية».
وفـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ن ـق ـل ــت وك ــال ــة
«روي ـ ـتـ ــرز» ع ــن «مـ ـس ــؤول ك ـب ـيــر» في
املـعــارضــة ال ـســوريــة ،اتـهــامــه لروسيا
ب ــ«امل ـمــاط ـلــة وعـ ــدم ال ـج ــدي ــة» ف ــي أول
م ـ ـحـ ــادثـ ــات ت ـج ــري ـه ــا م ـ ــع ج ـم ــاع ــات
مـ ـع ــارض ــة م ـس ـل ـح ــة .وق ـ ـ ــال املـ ـس ــؤول
إن «مـقــاتـلــي امل ـعــارضــة ان ـض ـمــوا إلــى
امل ـحــادثــات مــع مـســؤولــن روس كبار
قبل نحو أسبوعني في محاولة لتأمني
توصيل املساعدات ورفع الحصار عن
شرق حلب».
وعلى صعيد آخر ،دعا املتحدث باسم
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة م ــارك
ت ــون ــر ،إل ــى ت ـعــزيــز تـنـسـيــق األنـشـطــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة فـ ــي شـ ـم ــال سـ ــوريـ ــا ملـنــع
«األخ ـط ــاء فــي الـتـقــديــر» ،مــوضـحــا أن
واشنطن «ترغب في أن يكون التركيز
ّ
منصبًا على تدمير (داعش) والقضاء

عليه» .وفي سياق متصل ،بحث وزير
الـخــارجـيــة األمـيــركــي ج ــون كـيــري مع
نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن،
مستجدات الــوضــع الـســوري والحرب
على تنظيم «داع ــش» ،خــال لـقــاء في
روما ،وفق ما أفادت به املتحدثة باسم
الخارجية األميركية إليزابيث ترودو.
ُ
إلى ذلك ،استكمل أمس تنفيذ تسوية
ب ـلــدة ال ـتــل ش ـمــال غ ــرب دم ـشــق ،عبر
ّ
خ ــروج  45حافلة تـقــل مــا يــزيــد على
ألف من املسلحني واملدنيني الراغبني
في املغادرة ،إلى مدينة إدلب .ونقلت
وكــالــة «ســانــا» عــن مـصــدر فــي لجان
املـصــالـحــة ال ـخــاصــة بــاملــدي ـنــة ،قــولــه
إن ــه «ج ــرت تـســويــة أوض ــاع ع ــدد من
املسلحني بموجب مرسوم العفو رقم
 15لعام  ،2016وتأمني خروج من بقي
من املسلحني بعد تسليم أسلحتهم
ل ـت ـص ـبــح امل ــديـ ـن ــة ب ــذل ــك خ ــال ـي ــة مــن
السالح واملسلحني بشكل كامل».
(األخبار)

الحرب وحكومة «الجباية»
تـعـفـيـنــا م ــن قـيـمــة ال ـف ــوائ ــد ،أو تـقــدم
م ـصــال ـحــات مــال ـيــة ج ــدي ــدة لـتـســويــة
أوضــاع أرزاقـنــا .هل يكون حل األزمــة
السورية من جيبي وجيوب أمثالي!».
ويتناسب حجم املأساة طردًا مع مبلغ
ال ـق ــرض ،فبينما يـتـشــارك أب ــو أمجد
قصته مع آالف السوريني املقترضني
م ــن الـ ــدولـ ــة ،فـ ــإن م ـعــانــات ـهــم فـ ــرادى
ال ت ـقــاس «ح ـج ـمــا» م ــع ك ـبــار الـتـجــار
والصناعيني في حلب الذين وصلت
قروض بعضهم إلى  3مليارات ليرة،
وت ـك ــررت ال ــدع ــاوى ال ـتــي ت ــدور حــول
مبالغ تتجاوز مليار ليرة.
الـ ـخـ ـس ــائ ــر املـ ـت ــوالـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أن ـه ـكــت
القطاع الصناعي أفضت إلى الحجز
ع ـل ــى األم ـ ـ ــاك ال ـب ــاق ـي ــة لـلـصـنــاعـيــن
الـعــاجــزيــن عــن س ــداد قــروضـهــم .وفي
ض ـ ـ ــوء ع ـ ـ ــدم وصـ ـ ـ ــول ق ـي ـم ــة األم ـ ـ ــاك
الباقية إلى قيمة املبلغ املسحوب من
املصرف ،فإن الالمباالة سادت أوساط
الـتـجــار املـتـضــرريــن ،فــي وقــت تــواجــه
فيه الحكومة مشكلة كـبــرى فــي آلية
تحصيل مستحقاتها املالية.

ال استثناءات في الحرب
ب ـع ـي ـدًا عـ ــن أص ـ ـحـ ــاب امل ـ ـل ـ ـيـ ــارات ،أو
امل ـت ـه ـ ّـرب ــن م ــن دف ـع ـه ــا ،ت ـط ـفــو قـصــة
ال ـص ـي ــدالن ـي ــة اب ـت ـس ــام ال ـ ـيـ ــاس ،اب ـنــة
ح ـم ــص ،لـتـكـشــف م ــدى ال ــدم ــار ال ــذي
أص ـ ــاب أح ـ ــام ش ــري ـح ــة واس ـ ـعـ ــة مــن
ال ـس ــوري ــن .اش ـت ــرت اب ـت ـســام منزلها
الـ ـك ــائ ــن فـ ــي حـ ـم ــص الـ ـق ــديـ ـم ــة ،قـبــل
أي ــام مــن ان ــدالع الـحــرب ،وتمكنت من

الحصول على قرض بعد أشهر قليلة،
ل ـت ـت ـم ـكــن م ــن ت ـج ـه ـيــز امل ـ ـنـ ــزل .وب ـعــد
انتقالها لــإقــامــة فــي البيت الجديد،
أواخ ــر عــام  ،2012لــم يـمــض أكـثــر من
أس ـبــوع قـبــل أن ت ـغــادره مــع أســرتـهــا،
بـ ـع ــد «اشـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــال» ح ـ ــي ال ـح ـم ـي ــدي ــة.
خسرت منزلها الذي أحيل دمارًا ،بعد
عــام على خسارة صيدليتها الواقعة
ع ـلــى دوار الـ ـف ــاخ ــورة .وع ـل ــى الــرغــم
مــن وج ــود تــأمــن مــن الــدرجــة األول ــى
للمنزل ـ ـ ومــن املـصــرف الـخــاص ذاتــه
ـ ـ فـهــي لــم تـنــل تـعــويـضــا ،بــل وصلها
الرد بأن «التأمني ال يشمل العمليات
اإلرهابية».
ت ــوق ـف ــت ابـ ـتـ ـس ــام عـ ــن ال ـ ـسـ ــداد حـتــى
ّ
اتصل بها محامي املصرف ليبلغها
أن اسـمـهــا مـنـشــور ضـمــن إن ــذار على
صفحات إح ــدى الـجــرائــد الحكومية،
ما اضطرها إلى دفع كامل املستحقات
وغ ــرام ــات الـتــأخـيــر وأجـ ــور املـحــامــي
الــذي حصل على أمــر الحجز ضدها،
بـعــدمــا يـئـســت مــن أن يسمعها أحــد.
تـتـجــاوز قيمة املـبـلــغ املــدفــوع مليون
لـيــرة ،إضــافــة إلــى ســداد  20ألــف ليرة
ش ـهــريــة م ــن أصـ ــل رات ـب ـه ــا ال ـش ـهــري،
الذي ال يتجاوز  30ألفا ،مقابل عملها
ال ـح ــال ــي ف ــي م ـس ـت ــودع أدوي ـ ــة .تـقــول
ب ـح ــرق ــة« :ال يـ ـ ــزال املـ ـص ــرف يـحـصــل
مني على مبلغ التأمني ،وفــق القسط
الشهري ،فيما يرفض ّ
القيمون عليه
مـنـحــي نـسـخــة عــن عـقــد ال ـتــأمــن ،كي
أعرف حقوقي» .وتضيف« :ال أريد أن
أسلب حــق أحــد ،لكن هــل مــن املعقول

أن تتجاهل الحكومة حــل ملف كهذا
ً
امللف؟ حتى لو كان حال مؤقتًا! َأما من
استثناءات في الحرب؟».

مجلس الشعب  vsالحكومة
ال ـ ـت ـ ـسـ ــاؤالت ال ـ ـعـ ــديـ ــدة الـ ـت ــي تـحـمــل
طـعــم الـفـجـيـعــة والـظـلــم نـقـلـنــاهــا إلــى
عضو مجلس الشعب ورئـيــس غرفة
ص ـ ـنـ ــاعـ ــة ح ـ ـلـ ــب فـ ـ ـ ـ ــارس الـ ـشـ ـه ــاب ــي،
ـار
الـ ــذي أك ــد بــاقـتـضــاب أن الـعـمــل ج ـ ٍ
ف ــي املـجـلــس عـلــى اس ـت ـصــدار قــوانــن
ت ـك ـفــل ال ـح ـق ــوق لـ ـه ــؤالء امل ـت ـضــرريــن
مــن ال ـحــرب .الـقــوانــن الـتــي يقصدها
الشهابي تشمل تعويضات وإعفاءات
أمالكهم من أعمال العنف
للمتضررة ّ
والتخريب ،لكنها ال تــزال مقترحات
ت ـن ـت ـظ ــر مـ ــواف ـ ـقـ ــة مـ ـجـ ـل ــس الـ ـشـ ـع ــب،
لـتـشــريـعـهــا الح ـق ــا .م ــن جــان ـبــه ،يــرى
زم ـي ـلــه ن ـب ـيــل ص ــال ــح أن ح ــق ال ــدول ــة
الضريبي ع ــادل ،أســوة بسائر الــدول
التي ّترغب بالنهوض بعد الحروب،
غير أنه يصف الحكومة الحالية بأنها
حكومة «جباية» ،بحجة أن «خزينتها
تصفر» .وبحسب صالح ،فإن املجلس
سـيـحــارب مــن أجــل اسـتـصــدار قانون
ي ـع ـفــي امل ـت ـض ــرري ــن م ــن ال ـ ـحـ ــرب ،بــل
وت ـقــديــم قـ ــروض م ـيـ ّـســرة ل ـبــدء حـيــاة
كريمة .ويقترح النائب السوري فكرة
«ط ــاب ــق ب ــال ـه ــوا» ال ـت ــي تـعـتـمــد على
مـضــاعـفــة امل ـقــاولــن ع ــدد ط ــواب ــق كل
مبنى سكني يعيدون بـنــاءه ،بحيث
يـنــالــون طــابـقــا لـهــم مـقــابــل كــل طابق
يقدمونه مجانًا لسكان املبنى املدمر.

منذ خمسة وعشرين عــامــا ،ماتت الشيوعية وانتهت الحرب
ال ـب ــاردة واخـتـفــى االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي .ك ــان ذل ــك أكـبــر انهيار
ُ
إلمبراطورية في التاريخ الحديث ...من دون أن تطلق رصاصة
واحدة .هذا السقوط أثبت انتصار الفكر الليبرالي الديموقراطي
وفتح الباب أمام عصر الهيمنة الغربية من قبل الواليات املتحدة ،القوة
العظمى الوحيدة املتبقية في العالم.
ً
ملــدة عشر سـنــوات ،انتشرت الديموقراطيات حــول العالم وخــاصــة في
أوروبــا الشرقية واملستعمرات السوفياتية السابقة .ولكن تلك الحقبة
انتهت .األنظمة االستبدادية عــادت والديموقراطية في موقف دفاعي،
والـهـيـمـنــة األم ـيــرك ـيــة ت ـتــراجــع .فـلـنـنـظــر إل ــى ح ـلــب ،حـيــث املـجـمــوعــات
املــدعــومــة مــن قـبــل ال ـغــرب فــي وج ــه الـطــاغـيــة ،املــدعــوم مــن قـبــل روسـيــا
وإيران وامليليشيات الشيعية ،على حافة
الفناء .روسيا تقصف ،وأميركا تصدر
البيانات.
ف ــي فــرن ـســا ،م ــواق ــف امل ــرش ــح الــرئــاســي
للحزب املحافظ إيجابية تجاه فالديمير
بوتني .كما أن العديد من الديموقراطيات
ال ـجــديــدة فــي أوروبـ ــا الـشــرقـيــة ،كاملجر،
وب ـ ـل ـ ـغـ ــاريـ ــا ،وب ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدا ،ت ـظ ـه ــر ن ــزع ــات
اسـتـبــداديــة .أمــا االت ـحــاد األوروب ـ ــي ،وهــو أكـبــر ّ
تجمع ديـمــوقــراطــي في
الـعــالــم ،فمهدد بالتفكك مــع انتشار حمالت شبيهة بـ«بريكست» في
جميع أنحاء القارة .وفي الوقت نفسه ،يتجه أعضاء االتحاد إلعادة فتح
العالقات االقتصادية مع إيران ،الدولة املستبدة والعدوانية .أما بالنسبة
إلى الصني ،املنافس اآلخر لنظام ما بعد الحرب الباردة ،فنفوذها يتوسع
مــع انشقاق الفيليبني وماليزيا إلــى محورها .فالرئيس الصيني قال
لدول املحيط الهادئ في بيرو الشهر املاضي إن الصني مستعدة للعب
دور أكبر في حــال انهيار الشراكة عبر املحيط الـهــادئ ،االتفاقية التي
يرفضها الحزبان السياسيان في الواليات املتحدة.
(تشارلز كروثامر« ،واشنطن بوست» األميركية)

نصيحتي لترامب:
ضع حدًا لحرب تغيير النظام في سوريا
التقيت أخيرًا الرئيس املنتخب دونــالــد ترامب إليصال صوت
املاليني من األميركيني الذين يريدون إنهاء الحرب غير الشرعية
ذات النتائج العكسية الـتــي تـقــودهــا الــواليــات املـتـحــدة إلطاحة
الحكومة السورية .شعرت ّأن في غاية األهمية أن ألتقي معه اآلن،
قبل أن يقنعه املحافظون الجدد ّ
وتجار الحروب بتصعيد هذه الحرب
التي ذهــب ضحيتها  400,000شخص ودفعت باملاليني إلــى الهجرة
بحثًا عن األمان ألنفسهم وألسرهم.
شــرحــت لــه كيف ّأن السياسة الـخــارجـيــة فشلت فــي تحقيق املصالح
األمنية الفعلية للواليات املتحدة ،وذلــك بسبب أجندة املحافظني الجدد
بعد أحــداث ( 11/9مــن تدخالت عسكرية وتغيير أنظمة) .فــدورنــا في
إطاحة الحكام في الـعــراق وليبيا ،وسعينا اآلن ّللقيام باألمر ذاتــه في
ً
دوال فاشلةّ ،
وعزز
سوريا ،تسبب بخسائر فادحة في األرواح ،وخلف
املنظمات اإلرهابية التي أعلنت الحرب على أميركا.
منذ عام  ،2011قدمت الواليات املتحدة ،بالشراكة مع السعودية ودول
الخليج وتركيا ،الدعم لـ«املجموعات املتمردة» التي تحاول إطاحة الحكومة
واالستيالء على سوريا .وذكرت صحيفة «ذي نيويورك تايمز» أخيرًا
أن هذه «املجموعات املتمردة» التي تدعمها الواليات املتحدة «دخلت في
تحالفات مع تنظيم القاعدة في سوريا» .ال أستطيع أن أفهم كيف يمكن
للواليات املتحدة أن تعمل جنبًا إلى جنب مع التنظيم اإلرهابي املسؤول
عن مقتل  3000أميركي في .11/9
هذا التحالف سمح للتنظيمات اإلرهابية بإقامة معاقل في جميع أنحاء
سوريا ،بما في ذلك في مدينة حلب ،حيث تقوم «القاعدة» باستخدام
املدنيني دروعًا بشرية وأدوات دعائية ()...
كما هــي الـحــال فــي الـعــراق وليبيا ،ليس
لــدى الــواليــات املتحدة أي حكومة بديلة
ذات صدقية أو زعـيــم ق ــادر على فرض
الـنـظــام واألم ــن والـحــريــة فــي ســوريــا في
حال إطاحة بشار األسد .فسقوط األسد
سيفتح الباب أمــام «داع ــش» و«القاعدة»
وت ـن ـظ ـي ـمــات إره ــاب ـي ــة أخ ـ ــرى لـلـسـيـطــرة
على كل سوريا ،ما سيكون له تداعيات
خطيرة على الشعب السوري ،واألقليات الدينية ،والعالم أجمع.
جوهر نصيحتي للرئيس املنتخب ترامب هو :علينا وضع ّ
حد لحرب
ّ
تغيير النظام فــي ســوريــا ف ــورًا ،ويجب أن نــركــز مــواردنــا الثمينة على
االستثمار في إعادة بناء بلدنا وهزيمة «القاعدة» و«داعــش» وغيرهما
ّ
من املجموعات اإلرهابية التي تشكل تهديدًا على الشعب األميركي.
(عضو الكونغرس تولسي غابارد« ،ذي نايشن» األميركية)
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خطر العودة إلى النقطة الصفر النووية
وافق كل من مجلس الشيوخ والرئيس األميركي باراك أوباما ،على
تمديد العقوبات على إيران ،األمر الذي ستكون له تداعيات كثيرة
على االتفاق النووي ،وخصوصًا أنه يعد خرقًا لروح هذا االتفاق
ولعدد من بنوده
طهران ــ حسن حيدر
ح ـصــل م ــا ك ــان ي ـت ـســاءل ع ـنــه مجلس
ال ـش ــورى اإلس ــام ــي قـبــل سـتــة أشـهــر،
في جلسة االستماع لوزير الخارجية
م ـح ـمــد ج ـ ــواد ظ ــري ــف .ح ـي ـن ـهــاّ ،
وج ــه
ً
رئيس املجلس علي الريجاني ســؤاال
لظريف عن قانون العقوبات املعروف
بــاســم «ق ــان ــون دام ــات ــو» ،وأجـ ــاب هــذا
األخ ـي ــر بــال ـقــول إن ه ــذا ال ـقــانــون غير
مــوجــود ،وإنـمــا  ISAـ Iran Sanctions
( Actقانون العقوبات على إيران) ،هو
القانون الذي دعا نظيره األميركي إلى
تمديده نهاية عام .2016
طهران التي كانت تعلم بأن واشنطن
س ـت ـمـ ّـدد ه ــذا ال ـق ــان ــون ،أعـ ـ ّـدت مسبقًا
حزمة ردود «تقنية» على مــا وصفته
«بــالـخــرق الــواضــح» لالتفاق الـنــووي.
وبـعــد إق ــرار ّمجلس الـنــواب األميركي
ل ـل ـقــانــون ،ح ـ ــذرت ال ـق ـي ــادة اإلي ــران ـي ــة،
وعـ ـل ــى أعـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوي ــات ،مـ ــن الـ ــرد
«الحتمي» على هذا الخرق.

ّ
أعدت طهران مسبقًا حزمة
ردود «تقنية» على «الخرق
الواضح» لالتفاق
أم ـ ــا واشـ ـنـ ـط ــن ،ف ـق ــد خ ــرق ــت االتـ ـف ــاق
الـ ـ ـن ـ ــووي ال ـ ـ ــذي ألـ ـغ ــى سـ ــت ع ـق ــوب ــات
دول ـ ـيـ ــة فـ ــي م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــن ،وأوق ـ ــف
ال ـع ـمــل بــال ـع ـقــوبــات األح ــادي ــة مـقــابــل
الـ ـت ــزام طـ ـه ــران تـخـفـيــف عـ ــدد أج ـهــزة
ال ـط ــرد امل ــرك ــزي إل ــى سـتــة آالف جـهــاز
مـ ــن الـ ـجـ ـي ــل األول ،وت ـق ـل ـي ــص حـجــم
م ـخــزون ال ـيــوران ـيــوم املـخـصــب ووقــف
العمل بمنشأة «فردو» النووية جنوب
طهران ،إضافة إلى تغيير قالب مفاعل
«آراك» للمياه الثقيلة .وكان الخرق من
خ ــال تـمــديــد قــانــون الـعـقــوبــات الــذي
ّ
ويحدد
يطاول التعامل املالي مع إيران،
سقفًا ّ
معينًا يصل إلى  20مليون دوالر
لــاسـتـثـمــار ،إضــافــة إل ــى ف ــرض حظر
على صادرات الخام اإليراني.
اإلش ـ ــارة األولـ ــى ف ــي ه ــذا ال ـخ ــرق ،هي
إلى العقوبات التي ّ
جمدتها واشنطن
ُ
(وك ـ ــان ي ـجــب أن ت ـل ـغــى وفـ ــق املـطـلــب
اإلي ـ ــران ـ ــي) ،وفـ ــق الـ ـت ــزام ب ـع ــدم فــرض
عـ ـق ــوب ــات عـ ـل ــى إيـ ـ ـ ـ ــران عـ ـل ــى ام ـ ـتـ ــداد
السنوات الثماني األولــى من االتفاق،
أي تـعـ ّـهــد اإلدارة األمـيــركـيــة بمنع أي
ّ
عقوبات جديدة أقله حتى نهاية عام
 .2023ب ـنــاء عـلـيــه ،ف ــإن تـمــديــد قــانــون
ال ـع ـق ــوب ــات وال ـع ـم ــل بـ ــه ،ي ـم ـثــل خــرقــا
ل ــال ـت ــزام ــات األم ـي ــرك ـي ــة ،وه ـن ــا تكمن
العقدة األب ــرز فــي تفسير هــذه النقطة
بــن فــرض عـقــوبــات والـعـمــل بـهــا .وما
يجزم الخالف في قراءة هذه النصوص،
هــو وج ــود بـنــود إضــافـيــة فــي االتـفــاق
الـ ـن ــووي ،الـ ــذي أل ـغ ــى ع ـق ــوب ــات تحت
قانون « .»ISAوتظهر هذه البنود في
امللحق الرقم اثنني من االتفاق النووي
ـراءات ال ـســامــة
ف ــي ق ـســم  2-4م ــن اجـ ـ ـ ـ ُ
( .)Insurance measuresوذك ـ ــر وقــف
العمل بالقانون املمدد في بنود -3-4
 1و 2-3-4و 4-3-4و 2-9-4املوجودة في
ّ
املحدد للطاقةEnergy and( 3-4 ،
القسم
.)petrochemical sectors
وت ـ ـطـ ـ ّـرقـ ــت ه ـ ـ ــذه ال ـ ـب ـ ـنـ ــود إل ـ ـ ــى وق ــف
ّ
ال ـع ـقــوبــات امل ـت ـعــل ـقــه ب ـق ــان ــون الـحـظــر
املـ ـ ـم ـ ـ ّـدد ،م ـ ــا ي ـع ـن ــي أن ال ـ ـع ـ ــودة إل ــى
ت ـف ـع ـيــل ه ـ ــذه الـ ـعـ ـق ــوب ــات تـ ـع ـ ّـد خــرقــا
ل ــات ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي ،وأيـ ـض ــا م ــا يعني

ع ــودة الـعـقــوبــات املـجـ ّـمــدة على إي ــران.
ّ
تضمن البند الرقم  29في النص
وقــد
األساسي ـ بعنوان  Sanctionsـ بشكل
واضـ ــح م ــا ي ـل ــي« :االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
وال ـ ـ ــدول ال ـع ـض ــوة ،وأيـ ـض ــا ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وف ـ ــق ال ـق ــوان ــن
ال ـخــاصــة ب ـهــا ،سـتـمـنــع أي سـيــاســات
تـهــدف بشكل خــاص للتأثير السلبي
واملباشر على سير التجارة اإليرانية،
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ـعـ ــاقـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة مــع
ّ
لتعهداتها
إي ــران ،وهــي تعد مخالفة
بـعــدم اإلخ ــال فــي تنفيذ خطة العمل
املشترك».
ان ـ ـط ـ ــاق ـ ــا م ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــود ،تـ ــرى
الجمهورية اإلسالمية أن هــذا الخرق
«صــريــح وواض ـ ــح» ،بــرغــم ع ــدم الـتــزام
واش ـنـطــن الـعــديــد مــن ال ـش ــروط ،الــذي
ُ
اعــت ـبــر «خ ــرق ــا ل ــروح االتـ ـف ــاق» ولـيــس
خ ــرق ــا م ـب ــاش ـرًا ل ـ ــه .ف ـع ـلــى ال ــرغ ــم مــن
توقيع االتفاق النووي ،إال أن الواليات
املتحدة لم تفرج عن األموال اإليرانية،
وم ـ ـ ــا زال ـ ـ ـ ــت تـ ـ ـم ـ ــارس ضـ ـغ ــوط ــا ع ـلــى
املصارف الدولية من أجل عدم التعامل
مع طهران ،كما تمنع أموال النفط من
الــوصــول إلــى الجمهورية اإلسالمية،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن أنـ ـه ــا ص ـ ـ ــادرت ق ـب ــل م ــدة
مـلـيــاري دوالر مــن األم ــوال املحتجزة.
ُ
وكــانــت ت ـمــارس ه ــذه الـتـصــرفــات عبر
الضغط السياسي وخارج إطار قوننة
هـ ــذه األف ـ ـعـ ــال ،ب ـع ـكــس م ــا ح ـصــل فــي
موضوع القانون الجديد ،الذي ُيعتبر
وث ـي ـقــة رس ـم ـيــة قــانــون ـيــة ت ـنــص على
عقوبات أحادية على إيران.
املرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية
ال ـس ـي ــد ع ـل ــي خــام ـن ـئــي كـ ــان ق ــد ح ــذر
قبل أسبوع من هــذا املــوضــوع ،وأشــار
إل ـ ــى رد «حـ ـتـ ـم ــي» فـ ــي ح ـ ــال إقـ ـ ـ ــراره.

إيرانيون يستمتعون بالسير تحت الثلوج في طهران (األناضول)

وتـ ــزامـ ــن ذل ـ ــك م ــع ف ـ ــورة ت ـصــري ـحــات
للقيادة اإليرانية بالرد على الخطوة
األميركية .ولكن الرد اإليراني لن يكون
وقف العمل بالقانون الذي بات
بطلب ُ َ
بحكم املقر ،كما أنه لن يكون سياسيًا
أو ع ـس ـكــريــا ،ب ــل سـيـتـضـ ّـمــن الـتــوجــه
نحو تفعيل «الـحــزمــة التقنية» ُ ،وهو
االصـطــاح للخطة البديلة التي أقـ ّـرت
على مستوى قيادة القرار في املجلس
األع ـلــى لــأمــن الـقــومــي ،ال ــذي يتعامل

بشكل حازم مع هذا املوضوع .بالتالي،
فإن رد طهران على الخطوة األميركية
قــد يشمل إع ــادة تدريجية للعمل بما
أوق ـف ـتــه إي ـ ــران ف ــي املـ ـش ــروع ال ـن ــووي،
حيث أن عملية تخصيب اليورانيوم
وزي ـ ــادة ع ــدد أج ـه ــزة ال ـط ــرد امل ــرك ــزي،
ّ
تعد املوضوع األكثر حساسية وورقة
ال ـض ـغ ــط األس ــاسـ ـي ــة ،الـ ـت ــي ف ــاوض ــت
عليها طهران ،على مدى أكثر من عقد
من املباحثات.

استنادًا إلــى مــا تـقــدم ،يمكن الـقــول إن
حــديــث رئـيــس منظمة الـطــاقــة الــذريــة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة عـ ـل ــي أك ـ ـبـ ــر ص ــالـ ـح ــي عــن
إمـكــانـيــة ال ـع ــودة إل ــى مــا قـبــل االت ـفــاق
بـ ـع ــام ونـ ـص ــف ع ـ ـ ــام ،ورف ـ ـ ــع م ـس ـتــوى
التخصيب ليصل إلــى عــدد « 190ألف
سو» ،أمر وارد .وقد يأتي ذلك بانتظار
رد فعل ال ــدول الخمس فــي السداسية
ال ــدول ـي ــة ،ذل ــك أن خ ــرق أح ــد األط ــراف
لالتفاق النووي ،قد يفتح املجال أمام

تقرير

السيسي يغادر االمارات اليوم ...ولن يلتقي سلمان
يبدو أن «الجفاء»
المصري ـ السعودي
سيطول بعد الخالفات
األخيرة على أكثر من
مستوى .فالمفاوضات
التي رمت في الساعات
األخيرة إلى جمع
الرئيس المصري والملك
السعودي في أبو
ظبي ،قد باءت بالفشل
بعد تمسك الجانبين
بطلب التنازل من اآلخر

القاهرة ــ األخبار
لـ ــم ي ـع ــد الـ ـح ــدي ــث عـ ــن امل ـصــال ـحــة
املصرية ـ السعودية شأنًا خليجيًا
فحسب .فالتوتر في العالقات بني
البلدين بات ملموسًا مع استمرار
رفض الجانبني املصري والسعودي
ت ـق ــدي ــم أي ت ـ ـنـ ــازالت ف ــي خ ـط ــوات
امل ـصــال ـحــة ال ـت ــي تـسـعــى اإلمـ ـ ــارات
والـكــويــت إلتمامها ،بــوســاطــات لم
تعد خافية على أحد ،وباعتراف من
مـســؤولــن فــي ال ـقــاهــرة وال ــري ــاض.
وق ــد أوق ـفــت األخ ـي ــرة أخ ـي ـرًا إم ــداد
م ـص ــر ب ـش ـح ـنــات الـ ـبـ ـت ــرول املـتـفــق
عليها من شركة «أرامكو» كتعبير
عن تصاعد الخالفات بني البلدين.
وقــد أعلنت الرئاسة املصرية ،قبل
سفر الرئيس عبد الفتاح السيسي
إلــى االم ــارات ،أن الــزيــارة تستغرق
يومني فقط ،بما يعني أن الرئيس
املـ ـ ـص ـ ــري س ـ ـي ـ ـغـ ــادر قـ ـب ــل وص ـ ــول
املـلــك الـسـعــودي سلمان الـيــوم إلى
أبـ ــو ظ ـبــي م ـش ــارك ــا ف ــي اح ـت ـفــاالت
اإلم ـ ـ ــارات بــالـعـيــد ال ــوط ـن ــي ،إال أن
مصادر بالرئاسة املصرية سربت
أخ ـ ـبـ ــارًا ع ــن «قـ ـم ــة م ـح ـت ـم ـلــة» بــن
سلمان والسيسي برعاية أبناء آل
زايد الذين يعملون على قدم وساق
من أجل إصالح ما أفسدته اختالف
الرؤى السياسية بني البلدين .لكن
هــذه املفاوضات حتى مساء أمس،

باءت بالفشل بسبب تمسك كل من
السيسي وسلمان بأن يبادر اآلخر
باالعتذار وتقديم تنازالت.
وجهة نظر الرياض التي يتبناها
س ـل ـمــان وولـ ــي ول ــي ال ـع ـهــد محمد
بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ،هـ ــو أنـ ـه ــم ت ـع ــرض ــوا
لـ ــ«خ ــديـ ـع ــة ك ـ ـبـ ــرى» مـ ــن الـ ـق ــاه ــرة.

فـبـعــدمــا قــدمــوا م ـســاعــدات ع ــدة لم
يحصلوا على ما توقعوه من نظام
السيسي ســواء سياسيًا في تأييد
ال ـت ـح ــرك ــات ال ـس ـع ــودي ــة ع ــرب ـي ــا أو
بتسليم جزيرتي تيران وصنافير
لـ ـلـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة ،بـ ــالـ ــرغـ ــم مـ ـ ــن ت ــوق ـي ــع
االتـ ـف ــاقـ ـي ــة بـ ــن رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة

الرئاسة المصرية ملتزمة بموقفها «غير القابل للنقاش» في بقاء ملف
الجزيرتين بانتظار كلمة الفصل القضائية (أ ف ب)
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المحروسة

«تغريبة» الـNgos
رضوان آدم

مواجهة بني طهران وواشنطن ،ولكنه
ل ــن ي ـس ـت ـث ـنــي ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة مــن
ضغوط شركائها في االتفاق النووي.
وهـ ـ ـ ــؤالء ال يـ ـحـ ـب ــذون ع ـ ـ ــودة ال ـت ــوت ــر
م ــع إي ـ ــران ،وخ ـصــوصــا ب ـعــد ال ـتــوافــد
األوروبــي إلى األســواق اإليرانية ،على
اعتبار أنها شريك اقتصادي وتجاري
مهم ،إضــافــة إلــى الحاجة للبقاء على
ت ــواص ــل م ــع ال ـج ـم ـهــوريــة اإلســام ـيــة،
بسبب تأثيرها على ملفات املنطقة.

امل ـص ــري ــة وول ـ ــي ولـ ــي ال ـع ـهــد م ـح ـمــد بن
سلمان.
وبحسب مصادر مطلعة على امللف ،فإن
الــرئــاســة املصرية ملتزمة موقفها «غير
القابل للنقاش» في بقاء ملف الجزيرتني
ب ــانـ ـتـ ـظ ــار كـ ـلـ ـم ــة الـ ـفـ ـص ــل الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ط ــال ـب ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة م ـ ـ ــرات ع ـ ــدة ب ـش ـك ــل رس ـمــي
خالل األسابيع املاضية بسرعة تصديق
البرملان على االتفاقية ،مثلما فعل مجلس
الشوري السعودي لنقل السيادة عليهما
إلى قوات حرس الحدود السعودية ،وهي
الطلبات التي تجاهلتها وزارة الخارجية
املصرية حــن ّ
ردت أخـيـرًا بالتأكيد على
انتظار الفصل قضائيًا بشأن االتفاقية
نظرًا لـ«احترام الحكومة القضاء».
يبدو أن جهود اإلم ــارات فــي املصالحة
الـتــي تــدخـلــت فيها الـكــويــت أيـضــا قبل
أيـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة لـ ــم ت ـك ــن م ـن ــاس ـب ــة بــال ـقــدر
الكافي ،وخصوصًا في ما يتعلق بحالة
«العناد» بني السيسي من جهه وسلمان
ون ـج ـل ــه ولـ ـ ــي ولـ ـ ــي ال ـع ـه ــد م ـح ـم ــد مــن
جهة أخ ــرى ،علمًا بــأن مـصــادر مصرية
توقعت أن تقوم الرياض بطلب الودائع
التي ضمتها لالحتياطي النقدي خالل
ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة م ــع ان ـت ـه ــاء أجـلـهــا
وعـ ــدم ت ـمــديــدهــا ك ـمــا ك ــان مـتــوقـعــا من
قبل .إال أن الحكومة تعول على مصادر
أخـ ــرى لـتـعــويــض ال ـخ ـطــوة الـسـعــوديــة
املتوقعة بسبب الخالف السياسي بني
البلدين.

ت ـغــري ـبــة ك ـب ـي ــرة ف ــي طــري ـق ـهــا ل ـل ـم ـن ـظ ـمــات غـيــر
الحكومية ( )NGOsفــي مصر؟ تغريبة (إســم)،
غ ـ َّـر َب (ف ـعــل)َ .تـ ْـغــريـ ُـب ُْال ـ َـس ــاف ــر :اِ ِّت ـ َـج ـ ُ
ـاه ـ ُـه َص ـ ْـو َب
َ ْ َ ُ ُ ُ ُ َ ِْ َ َ َ َ ُ ِ ِ َ ْ َ ُ َّ َ ُّ
ص
ل
الغر ِب ،ونز
وحه ع ُن وط ِن ِهَ .أر ُاد ُوا تغ ِريبه ِللتخ ِ
ِم ْن ُهَ :ح ْم ُل ُه َع َلى الغ ْر َب ِة ،إ ْ
معان كثيرة في
.
ه
ـاد
ـ
ـع
ـ
ب
ِ
ٍ
ومعان أكثر في السياسة ،يمكن أن نفهمها
اللغة،
ٍ
مــن ثنايا تقرير «التغريبة الـثــالـثــة» ال ـصــادر عن
الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان أخيرًا.
ش ـهــادات مــؤملــة ودال ــة ،عــن هـجــرة املـصــريــن غير
ّ
ّ
الديموقراطية» في
الطوعية ألسباب تتعلق بـ«موت
وطنهم« .مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان»،
جرى تغريبه إلى تونس بعدما كان ّ
مقره الرئيسي
في القاهرة .مؤسسات أخــرى أغلقت منذ أشهر
ُ
أبوابها ،وغ ِّربت عن مصر.
ال شــك أن املـعـنــى األك ـثــر إيــامــا للتغريب هــو أن
تشعر بالتغريب وأنــت في الــداخــل .معنى يفهمه
ال ـح ـقــوق ـيــون امل ـح ـبــوســون ف ــي ال ــداخ ــل ب ـق ــرارات
ّ
ّ
الحقوقية التي أص ــدرت هذا
قضائية .املؤسسة
ال ـت ـقــريــر ،م ـه ــددة ب ــاإلغ ــاق ب ـعــد صـ ــدور قــانــون
الجمعيات األهلية الجديد من البرملان ،ومديرها
جمال عيد ،وفريق من القانونيني والباحثني معه،
مــاحـقــون فــي قـضـيــة الـتـمــويــل األج ـن ـبــي .حالتا
االغ ـ ـتـ ــراب ،وال ـق ـل ــق ،ال ـل ـتــان تـعـكـسـهـمــا ش ـهــادات
ُ
ُ
املهاجرين قسريًا ،تطاردان املشرفني على التقرير،
وكل الحقوقيني الذين دأبــوا على رصد انتهاكات
ّ
قضية التمويل األجنبي ،تطاول
حقوق اإلنسان.
الجميع.
السؤال :هل نتحدث عن األيام األخيرة في حياة الـ
ّ
املصرية؟ هل تقاوم حتى الجولة النهائية؟
NGOs
بــاألســاس ،هــي مالكمة مــن ال ــوزن الثقيل .الــدولــة
ّ
املصرية عينها على الضربة القاضية .قوائم املنع
من السفر ،وقرارات التحفظ على األموال تتزاحم.
قانون الجمعيات األهلية الجديد (راجع «األخبار»
العدد  ،)٣٠٤٧يقضي ّ
فعليًا على «املجتمع املدني»،
ويحيل أمــر إدارت ــه لــأجـهــزة األمـنـ ّـيــة .مــا ّ
تسمي
نفسها املؤسسات املستقلةّ ،
تعرفه بـ«القانون ـ
املذبحة» ،وهي ْ
تلملم أوراقها في حقيبة املجهول.
إيقاع الضربات آخذ في التسارع .الناشط الحقوقي
املعروف بانتقاداته الالذعة للسلطة ،قال إن جهات
ّ َ
ّ
ثقافية
أمنية ش ّمعت مقار مكتبات تقدم خدمات
لألطفال في األحياء واملناطق النائية ،وهي تابعة
ملؤسسته (الشبكة العربية) ،قبل يومني .املحامي
الـحـقــوقــي نـجــاد الـبــرعــي ،يـقــول إن ثــاثــة أجـهــزة
«البتوب» ُسرقت من مقر مكتبه القانونيُ ،وي ِّ
رجح
أن تكون جهات ّ
أمنية وراء الواقعة.
الحقوقيون قلقون أكثر .متشائمون من سيناريو
َ
كــارثــي ليس ببعيد :سيف ّ
السجن ُمصلت على
ُ
رقــاب املدافعني عن حقوق اإلنسان في بلد عازم
ّ ُ
على إغ ــاق الـبــراح الـعــام ،بالضبة واملـفـتــاح( :من
ً
يتلقى ت ـمــويــا أجـنـبـيــا بـطــريـقــة غـيــر مـشــروعــة،
بموجب امل ــادة  78مــن قــانــون الـعـقــوبــات ،وارد أن
ُيعاقب بالسجن  25عامًا) .القضية  173الخاصة
ّ
بتمويل منظمات «املجتمع املدني» ،تطل برأسها
ُ
ف ــي ك ــل دق ـي ـق ــة ،وق ــري ـب ــا س ــت ـح ــال إلـ ــى محكمة
الجنايات.
البعض قلق من أحكام قاسية في انتظار املتهمني
ُ
الــذيــن يشكلون ،نخبة قانونية وحـقــوقـ ّـيــة ،كانت
لها أدوار في دعم ثوار «يناير» ،وفضح انتهاكات
حقوق اإلنسان ،في زمن املخلوع مبارك ،واملجلس
ً
الـعـسـكــري ،وحـكــم «اإلخ ـ ــوان» ،وص ــوال إل ــى عهد
السيسي ال ــذي يـقــول عـنــه جـمــال عـيــد فــي مقال
نشرته صحيفة «نـيــويــورك تــايـمــز» فــي نيسان/
إبــريــل املــاضــي« :نـظــام السيسي يــواجــه تحديات
أكبر بكثير من تلك التي كانت تواجه مبارك في

أواخر أيام حكمه ،بخاصة في ظل اقتصاد يتردى،
وح ـ ــرب طــاح ـنــة مل ـكــاف ـحــة ال ـت ـط ــرف ف ــي س ـي ـنــاء،
وتفشي حالة واسـعــة مــن عــدم الــرضــى الشعبي.
مــن الصعب أن نتصور الحكومة الحالية تواجه
هذه األزمــات على جبهات عدة من دون االعتماد
على األساس الصلب الذي توفره منظمات املجتمع
املدني .ولذلك يبدو هجوم السيسي على املجتمع
املدني قصير النظر جدًا».
ال ـ ـصـ ــدام بـ ــن امل ـن ـظ ـم ــات ال ـح ـق ــوق ـي ــة ،واألن ـظ ـم ــة
ّ
السياسية فــي املـحــروســة ،ليس بجديد .فــي ّأيــام
م ـب ــارك ،كــانــت ال ــدول ــة تـتـحـ ّـرش بتلك املــؤسـســات
ّ
الدولية كانت تدفع نظام مبارك إلى
لكن الضغوط
التراجع .في األيام األولى لـ«ثورة يناير» ،اقتحمت
الشرطة العسكرية وأفراد أمن ،عددًا من مقار تلك
املـنـظـمــات ،بــزعــم أنـهــا «ت ـ ّ
ـوزع وج ـبــات ،وبطانيات
ع ـلــى امل ـح ـت ـجــن ف ــي م ـي ــدان ال ـت ـح ــري ــر» ،وتـتـبـنــى
ّ
ّ
الغربية ،على
وتحرض املنظمات ،والدول
مطالبهم،
إسقاط النظام.
ليس هــذا فحسب ،بــل إن الـ ّـدولــة تـعــرف جـيـدًا أن
املحامني الحقوقيني ،كانوا أول من رفعوا دعاوى
قـضــائـيــة ،ض ــد اتـفــاقـيــة «ت ـي ــران وص ـنــاف ـيــر» مع
الـسـعــوديــة وش ـك ـلــوا جـبـهــة مــن امل ـحــامــن لـلــدفــاع
عن مئات املتظاهرين املحبوسني ،على ّذمــة هذه
ً
الـقـضـيــة ال ـتــي أثـ ــارت ج ــدال واس ـعــا داخ ــل مصر
وخارجها .قصة ،أغضبت السلطة ،وأحرجتها في

القانون الجديد يقضي ّ
فعليًا
المدني» ويحيل
على «المجتمع
ّ
أمر إدارته لألجهزة األمنية

أكثر من موقع ،وهي واحدة من أسباب كثيرة تدفع
الدولة لتسريع «الضربات».
فـ ــي املـ ـح ــاف ــل الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وق ـ ــع أكـ ـث ــر مـ ــن ص ـ ــدام.
م ــؤسـ ـس ــات «امل ـج ـت ـم ــع امل ـ ــدن ـ ــي» ت ـت ـه ــم ال ـس ـل ـطــة
املصرية ،بتقويض وعرقلة آليات مراقبة حقوق
اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ،خصوصًا مجلس
حقوق اإلنسان ،ومفوضية األمم املتحدة السامية،
بدعاوى ومصطلحات فضفاضة مثل «مكافحة
اإلرهـ ــاب» ،و«الـسـيــادة» و«األم ــن الـقــومــي» .ممثلو
الــدولــة في آليات املراقبة الـ ّـدولـيــة ،يتهمون ممثلي
ه ـ ــذه امل ـن ـظ ـم ــات ،ب ــال ـع ـم ــل ض ــد األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي،
و«تشويه صورة مصر أمام العالم» .السلطة ترى
أن هــذه املنظمات تشغل الـفــراغ الــذي خلفه موت
ّ
ّ
ّ
وسياسية،
توعوية
الحزبية ،فتقوم بأدوار
الحياة
ّ
تعرف املواطنني على حقوقهم ،وتدعمهم إذا ما
ّ
قرروا التحرك صوب تحقيق مطالبهم باألشكال
ّ
االحتجاجية.
ّ
فكرة «املجتمع املدني» واجهت عوائق عــدة :املناخ
ولحظة التكوين .انهار االتحاد السوفياتي ،وتراجع
الـيـســار فــي مـصــر بشكل ح ــاد .ك ــان هـنــاك قلق
ممزوج بخيبة أمــل في أوســاط الشباب اليساري
الــذي بــدأ يبحث عن مشروع بديل لتفريغ الطاقة
ُ
الـسـيــاسـ ّـيــة .أس ــس بـعــض املـحـبـطــن ،مــؤسـســات
ح ـق ــوق ـ ّـي ــة ،وواجـ ـ ـه ـ ــوا اعـ ـت ــراض ــات ض ـخ ـمــة مــن
ّ
إصالحية
رفاقهم السابقني الذين رأوا أن نظرية
ّ
استبدالية (املجتمع املدني) كهذه ،هي تراجع حاد،
ّ
ّ
املاركسية
األساسية للنظرية
وخروج عن املبادئ
التي تتحدث عــن بناء الـحــزب الـثــوري مــن أسفل،
والنضال املوقعي.

تراجعت هذه النظرة اآلن ،كثيرًا ،ألسباب ال تتعلق
ّ
السياسية ،لكن ألن التيار الثوري
بغياب وجاهتها
ّ
ّ
في اليسار تراجع وحلت محله ،ما تسمى أحزاب
ّ
النخبوية .في هــذه النقطة،
اليسار الديموقراطي
ّ
يــرى البعض ّأن املنظمات الحقوقية بريئة ،وهي
ليست املتهم الــرئـيـســي ،بسحب ك ــوادر وشباب
اليسار وقوى املعارضة ،إلى أرضيتهاّ ،
لكن ّ
البنية
ّ
ّ
والعصبوية ،لهذه الكيانات ،وفشلها في
النخبوية
اقتناص الفرص الجماهيرية ،هو السبب الرئيسي
في تراجعها الكبير.
على مستوى الرصد ،عرقلت ّالدولة جزئيا ً،عمل
ّ
حقوقية عام ( 1985املنظمة املصرية
أول منظمة
ّ
ل ـح ـقــوق اإلن ـ ـسـ ــان) .وهـ ــي ض ــم ــت م ـح ــام ــن ،من
ّ
سياسية يسارية ،وقومية (أحمد نبيل
خلفيات
الهاللي ،محمد السيد سعيد ،عايدة سيف الدولة،
هشام مبارك ،وآخرين) .اشتغلت تقارير املنظمة
املصرية على الطوارئ ،وانتهاكات حقوق اإلنسان،
فــي أق ـســام ال ـشــرطــة ،وبـعــد س ـنــوات قـلـيـلــة ،خــرج
معظم املــؤسـســن ،وتــرأســوا مؤسسات مستقلة
جديدة .الرئيس الحالي ،للمنظمة ،املحامي حافظ
أبو سعدة ،عضو املجلس القومي لحقوق اإلنسان،
ّ
حكومية
ُمتهم بتحويل املنظمة األم ،إلــى منظمة
( ،)Gongosفي ذيل السلطة.
االنـ ـتـ ـق ــادات امل ــوج ـه ــة لـلـمـنـظـمــات ال ـح ـقــوق ـيــة ،ال
ّ
الرسمية .بعض نشطاء
تخرج فقط من األجهزة
اليسار والتيار الناصري ،الذين ارتبطوا بالحركة
ّ
العمالية ،والطالبية ،في شبابهم ،باتوا جــزءًا من
ديكور السلطة (املجلس القومي لحقوق اإلنسان)،
ّ
وال ـب ـعــض اآلخ ــر (ال ـع ــدد األق ـ ــل) لـكــونــه جمعيات
حـقــوقـ ّـيــة م ـمـ ّـولــة ،لـكــن لــم يـتــداخــل فــي تنسيقات
مباشرة مع أجهزة الدولة ،بل شارك بشكل ّ
فعال
في تقديم الـ ّـدعــم القانوني ملحتجني جماهيريني،
وأبرز مثال ما تسمى جبهة الدفاع عن املتظاهرين.
هناك «ثأر» بائت منذ  2011مع منظمات «املجتمع
امل ــدن ــي» ال ـتــي ل ــم يـتــأثــر عـمـلـهــا ،ف ــي عـهــد محمد
مرسي ،واملجلس العسكري .في أعقاب انتفاضة
« 30يــونـيــو»  ،2013وجـهــت الـ ّـدولــة حملة لتهيئة
األجواء عبر منافذ ّ
عدة (وسائل إعالم ـ مالحقات
ق ــان ــون ـ ّـيــة ـ ـ ـ خ ـط ــاب ــات رئ ــاس ـ ّـي ــة) ،ل ــإج ـه ــاز على
األص ــوات الـحـقــوقـ ّـيــة .الــدولــة (وق ــت حكم املجلس
ال ـع ـس ـك ــري) ،ت ـعــرضــت ل ـح ــرج ب ــال ــغ ف ــي ال ــداخ ــل
والـ ـخ ــارج ،بـعــد واق ـعــة تـهــريــب املـتـهـمــن األجــانــب
ّ
قضية التمويل (أول آذار /مارس )2012
الـ 17في
ُ
ّ
ّ
على منت طائرة أميركية خاصة .أغلقت القضية،
ُ
ّ
وفتحت (الشق الخاص باملتهمني املصريني) أوائل
العام الجاري.
وبرغم أن أصــداء هذه القضيةّ ،
تعرضت السلطة
فــي مـصــر الن ـت ـقــادات دولـ ّـيــة واس ـعــة ،لكنها غير
عابئة ،وماضية في تجفيف منابع تمويل املنظمات
الحقوقية .هــل هناك عــوامــل خــارجـ ّـيــة ُمساعدة؟
اح ـت ـفــت وس ــائ ــل إع ـ ــام م ـح ـلـ ّـيــة ،ب ـف ــوز املــرشــح
الجمهوري ،دونالد ترامب ،باالنتخابات األميركية،
على املــرشـحــة هـيــاري كلينتون الـتــي تــوجــه لها
ّ
رسمية ،بأنها (وباراك أوباما) دعما
اتهامات شبه
«اإلخوان» ،وجمعيات حقوق اإلنسان ،بهدف نشر
الفوضى في البالد.
البعض متفاجئ من سرعة اللكمات التي ّ
تصوبها
ّ
الدولةّ ،
لكن االستغراب يتبخر .ويقول مراقبون،
إن مشهد تــأمـيــم الـعـمــل األه ـلــي الـحـقــوقــي ،جــزء
مــن «فـيـلــم» تــأمـيــم أوس ــع ،ي ـطــاول قــريـ ًـبــا اإلع ــام،
والـصـحــافــة (الـحـكــم بـسـجــن نـقـيــب الصحافيني
ُ
يحيى ق ــاش لـيــس ببعيد ،بـتـشــريـعــات ت ـعـ ّـد في
برملان ال يختلف كثيرًا عن آخر برملانات حسني
مبارك.
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مؤتمر «فتح» السابع ...فشل دحالني بامتياز
لم يفلح محمد دحالن رغم الضغوط
الـعــربـيــة الـسـيــاسـيــة واإلعــام ـيــة في
دخــول المؤتمر السابع لحركة «فتح»
أو عرقلته ،ما يعني أن أربع سنوات على
األق ــل لــن ي ـكــون فيها دح ــان ومــن
ّ
ـ«شرعية فتح»
معه مشمولين ب
غزة ــ نضال الوحيدي
تشارف حركة «فتح» على إنهاء أعمال
مــؤت ـمــرهــا ال ـس ــاب ــع .ل ــم ي ـت ـبــق ســوى
ان ـت ـخــاب أع ـضــاء «الـلـجـنــة املــركــزيــة»
و«ال ـثــوريــة» ،للحركة ،ال ـيــوم .وخــال
األي ــام األربـعــة املــاضـيــة ،حضر ١٤٠٠
فـتـحــاوي مــن غ ــزة والـضـفــة والـقــدس
وال ـش ـت ــات إل ــى رام ال ـل ــه ،لـلـبـحــث في
شؤون الحركة.
لـكــن ،قبيل انـعـقــاد املــؤتـمــر ،ضغطت
ب ـعــض الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ع ـلــى رئـيــس
ال ـحــركــة امل ـج ـ ّـدد ل ــه ،مـحـمــود عـبــاس،
مــن أج ــل تــأجـيــل عـقــد املــؤت ـمــر ،وذلــك
بـتــوجـيــه رســائــل وإغ ـ ــراءات عرضها
ممثلو هــذه ال ــدول شخصيًا ،أو عبر
أفــراد مقربني من عباس ،وحتى عبر
قيادات فلسطينية وازنــة في الضفة،
كما تفيد مصادر فتحاوية.

سينتخب  80عضوًا
لـ«المجلس الثوري» وهو أعلى
سلطة في الحركة
تنقل املصادر أن هذه الوفود حاولت
إقناع عباس بأن «األمر مجرد تأجيل
ال إلغاء» ،وأنه من الضروري أن يكون
رده إيجابيًا على مطالب هذه الدول.
وكــان الـهــدف مــن التأجيل هــو إتاحة
ال ــوق ــت إلتـ ـم ــام امل ـصــال ـحــة ب ــن «أب ــو
مــازن» والقيادي املفصول من «فتح»
محمد دحالن.

رفض عباس الضغوط العربية لتأجيل عقد المؤتمر السابع لحركة فتح (آي بي آي)

كل هذه املحاوالت اصطدمت برفض
«أبو مــازن» ،الذي قال لهم« :سيبونا
مـ ــن ال ـ ـعـ ــواصـ ــم وأمـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـع ــواص ــم،
ل ـت ـك ــون ل ـن ــا عـ ــاقـ ــات ط ـي ـب ــة مـ ــع كــل
دول الـعــالــم ،لـكــن مــن دون اي تدخل
فــي شؤوننا الداخلية التي يجب أن
ُ
ت ـح ـت ــرم ،ك ـمــا ن ـحــن ن ـح ـتــرم ال ـشــؤون
الداخلية لتلك الدول» ،طبقا ملا نقلته
املصادر نفسها.
الحـ ـق ــا ،أعـ ـل ــن عـ ـب ــاس ،خ ـ ــال كـلـمـتــه
ال ـط ــوي ـل ــة ال ـت ــي أل ـق ــاه ــا م ـن ــذ يــومــن
أمــام املؤتمرين ،هــذا التوجه ،عندما
قال« :إسمحولنا محدش يتدخل في
شؤننا الداخلية».
فــي امل ـقــابــل ،اسـتـغـ ُـل دح ــان وسائله
اإلع ــامـ ـي ــة ب ـع ــدم ــا أقـ ـص ــي أنـ ـص ــاره
واملـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــوب ـ ــون عـ ـلـ ـي ــه فـ ـ ــي ال ـض ـف ــة
وغـ ـ ــزة والـ ـ ـخ ـ ــارج ،ع ــن املـ ـش ــارك ــة فــي
املؤتمر السابع ،وذلك بعد اعتبارهم

ّ
«متجنحني» فــي الـعــرف الفتحاوي.
شـنــت تـلــك الــوســائــل هـجــومــا عنيفًا
عـلــى «أب ــو م ـ ــازن» ،بــل ح ــاول دحــان
منع بعض الفتحاويني فــي غــزة من
املشاركة في املؤتمر.
أم ــا ال ــذي ــن ك ــان ــوا مـحـســوبــن عليه
منعهم
ف ــي ال ـض ـفــة ،ف ـلــم يـفـلــح ف ــي ّ
من حضور املؤتمر لكونهم فضلوا
مصلحتهم الشخصية فــي الحركة
على مصلحتهم مـعــه ،فيما اكتفى
املبعدون عن املؤتمر بعقد مؤتمرات
صحافية في غزة ورام الله ولبنان،
نجح بعضها فــي إيـصــال صوتهم.
ّ
ل ـك ــن آخ ــري ــن ل ــم ي ـف ـل ـحــوا ف ــي ذل ــك،
مثلما ج ــرى مــع املــؤتـمــر ال ــذي كــان
«الـ ـتـ ـي ــار اإلص ـ ــاح ـ ــي» فـ ــي «ف ـت ــح»
يـ ـن ــوي عـ ـق ــده م ـن ــذ أس ـ ـبـ ــوع ،داخ ــل
مـقــر «الـلـجـنــة الشعبية» فــي مخيم
ال ـن ـص ـيــرات ،وس ــط ق ـطــاع غ ــزة ،في

وجهة نظر

مؤتمر التصفيق السابع
قاسم س .قاسم
امتلك الشهيد ياسر عرفات عندما
كان قائدًا عامًا ملنظمة التحرير
والثورة الفلسطينية في لبنان،
قطعًا عسكرية عدة .من أهم الفرق
«الخاصة» التي اعتمد عليها «أبو
عمار» ،كانت فرقة ّ
مكونة من أشبال
ُ
وت َ
عرف باسم «فرقة
فتح وشبيبتها،
ّ
الزقيفة (الصفيقة)».
مهمة هذه الفرقة املشاركة في
نشاطات فصائل املنظمة (غير
«فتح») ومؤتمراتها ،ومقاطعة
املتحدث بالتصفيق بحرارة فائضة
وترديد الشعارات بحماسة شديدة.
في البدء ،بحسب واحد من «الزقيفة
(الصفيقة)» لم يكن يعلم املنظمون
سبب حماسة هؤالء .يستذكر
ُ
الرجل الستيني كيف فرز هو ورفاقه
للمشاركة في املؤتمرات التي تعقدها
«الجبهة الديموقراطية لتحرير
فلسطني»« :كنا ننتظر صعود
(األمني العام للجبهة نايف) حواتمة

حتى نبدأ التصفيق بقوة ،وترديد
شعارات (الديموقراطية) كما لو كنا
من املنتسبني إليها» .أضاف ضاحكًا:
«كنا نعود إلى بيوتنا وأيدينا ُح ٌ
مر
من شدة التصفيق».
في البدء ،لم يفهم املنظمون سبب
حماسة هؤالء الشبان وتصفيقهم
وصفيرهم بنحو متكرر ،خصوصًا
عندما لم يستدع الخطاب أي حاجة
لذلك .لكن مع ترددهم على أغلب
نشاطات «الديموقراطية» وتكرارهم
فعلتهم وهتافهم بحياة «أبو عمار»
ّ
وتحولهم إلى
عوضًا عن حواتمة
مصدر إزعاج ،فهم أبناء «الجبهة» أن
«الشبيبة» مندسون وهدفهم تخريب
نشاطاتهم.
منذ يومني ،ومن خالل متابعة مؤتمر
فتح السابع املنعقد في رام اللهّ ،
تبي
أن عقلية الشبيبة واألشبال في «فرقة
الزقيفة» ال تزال ّ
حية ،لكن هذه املرة لم
يعد الهدف تخريب املؤتمر .ما يدفعك
إلى الظن ّأن أفراد هذه الفرقة الذين
ً
أصبحوا رجاال حضروا عند إلقاء

القائد العام محمود عباس ،كلمته.
إذ شهدت كلمة «أبو مازن» الطويلة
(استمرت ثالث ساعات نامت خاللها
بعض القيادات مثل عبد الرحيم
ملوح) كمية تصفيق يمكنها أن تدخله
ومؤتمر «فتح» موسوعة «غينيس».
لكن السؤال هو :هل يستحق عباس
ً
فعال كل هذا التصفيق؟ هل يستحق
تأكيده وتركيزه أن القدس الشرقية
فحسب هي عاصمة فلسطني كل هذه
الحرارة في التصفيق؟ هل يستحق
دفاعه واستماتته في إقناع الحاضرين
بأهمية مشاركته في جنازة رئيس
كيان العدو األسبق شيمون بيريز
التصفيق؟ أم هل يستحق التصفيق
قوله واعترافه بأنه أول من تواصل مع
العدو اإلسرائيلي عام  ١٩٧٠عندما لم
يكن يفكر أحد في ذلك حينذاك؟ قد
يستحق «أبو مازن» التصفيق على
شيء واحد فقط ،هو صموده وتمكنه
من التحدث ملدة ثالث ساعات من
دون تدخني سيجارة واحدة ...وهو
ّ
املعروف باملدخن الشره!

وقت لم تسمح فيه اللجنة بذلك.
م ــع ب ــداي ــة امل ــؤتـ ـم ــر ،س ـ ّـرب ــت م ــواق ــع
إعــامـيــة قــريـبــة مــن دح ــان ع ــددًا من
ال ـت ـس ـج ـي ــات ع ـم ــا ك ـ ــان يـ ـق ــال خ ــال
اجتماعات قـيــادات «فـتــح» ،ومــن ذلك
نشر تسجيل صوتي لعضو «اللجنة
املركزية» عــزام األحمد وهــو يتحدث
عن «سياسة أبو مازن الخاطئة» ،كما
وص ــف ف ــي الـتـسـجـيــل حــركــة «ف ـتــح»
ب ــ«ال ـع ـه ــر» ،وح ـ ّـم ــل رئ ـي ــس الـسـلـطــة
مـســؤولـيــة سـيـطــرة حــركــة «ح ـمــاس»
على غزة.
رغم ذلــك ،استطاع األحمد استيعاب
رد ال ـف ـع ــل ع ـل ــى ال ـت ـس ـج ـي ــل ،وظ ـهــر
ف ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي ل ـن ـشــر ال ـت ـســريــب
ً
ك ــأن شـيـئــا ل ــم ي ـح ــدث ،ش ــاغ ــا نفسه
بـ ــال ـ ـتـ ــرح ـ ـيـ ــب بـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ح ــركـ ـت ــي
«حـمــاس» و «الجهاد اإلســامــي» في
املؤتمر.

في هذا الوقت ،تسعى املواقع املحلية
الخاضعة ملنظومة دحــان إلــى نشر
قوائم مرشحني «مضروبة» لحرقهم
خالل االنتخابات الداخلية ،باإلضافة
إل ــى نـشــر وث ــائ ــق م ـ ّ
ـروس ــة بـشـعــارات
مؤسسات فتحاوية ،وحكومية تظهر
فساد أعضاء سيترشحون للجنتني
املركزية والثورية.
وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا ع ـ ـ ــن غـ ـ ـض ـ ــب دحـ ـ ـ ـ ـ ــان م ــن
املشاركني في املؤتمر ،كان الفتًا ترشح
قيادات من كتائب «شهداء األقصى»
ل ـع ـضــويــة «امل ـج ـل ــس ال ـ ـثـ ــوري» ،مثل
زكــريــا الــزب ـيــدي ،ال ــذي ك ــان م ـطــاردًا،
لكنه حصل على عفو إسرائيلي تقدم
ب ــه رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـس ــاب ــق ســام
فياض ،وشمل  400مطارد ،وذلك في
إطــار دمجهم فــي املؤسسات األمنية
الفلسطينية وتسليم ال ـســاح لهذه
املؤسسات.
ك ــذل ــك ت ــرش ــح ال ـق ـي ــادي أح ـم ــد حلس
لـعـضــويــة «امل ــرك ــزي ــة» ،وه ــو ك ــان من
قـيــادات «األق ـصــى» خــال االنتفاضة
الثانية ويحظى بسمعة جـيــدة لدى
ال ـف ـت ـحــاويــن ،وخ ـص ــوص ــا أنـ ــه وال ــد
شهيد ،كما شغل أمــانــة ســر الحركة
في غزة ،وهو خصم قوي لدحالن.
وف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ـ ــ«ال ـ ــأخـ ـ ـب ـ ــار» ق ــال
ال ـنــاطــق بــاســم املــؤت ـمــر مـحـمــود أبــو
ال ـه ـي ـجــا ،إن امل ــؤت ـم ــر سـيـنـتـخــب ٨٠
عـ ـضـ ـوًا ل ــ«امل ـج ـل ــس الـ ـ ـث ـ ــوري» ال ــذي
ي ـعــد أع ـلــى سـلـطــة ف ــي ال ـح ــرك ــة ،و١٨
شخصًا لعضوية «اللجنة املركزية»،
وق ـ ــد يـ ـج ــري ت ـع ـيــن خ ـم ـســة آخ ــري ــن
لعضوية «اللجنة املركزية» وعشرين
للمجلس الثوري اذا تطلب األمر ذلك،
وسيجري التعيني بغالبية أصــوات
أعضاء «املركزية».
هكذا ،وبعقد الحركة مؤتمرها السابع
صــار «أبــو فــادي»
مــن دون مشاركة أنـ ّ
الذين ُوصفوا بالتجنح ،يمكن القول
إن ع ـ ّـب ــاس مـ ــزق ص ـف ـحــة دحـ ـ ــان مــن
تاريخ «فتح» ألربع سنوات مقبلة ،هي
التاريخ املفترض لعقد املؤتمر الثامن
للحركة ،إن لم يصبه تأجيل كما حدث
مع املؤتمر الجاري.
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صدمة إسرائيلية من «يد» إيرانية في مشروع الغواصات
يبدو أن الفضائح المرتبطة
ـواص ــات لن
ب ـق ـض ـيــة الـ ـغ ـ ُ
تتوقف .آخر ما كشف هو
مفاجأة صادمة إلسرائيل،
ب ـعــدمــا ت ـب ـيــن أن شــركــة
استثمار حكومية إيرانية
تمتلك أسهمًا في الشركة
األل ـمــان ـيــة «ت ـي ـس ـن ـكــروب»،
ال ـتــي تـ ــزود جـيــش الـعــدو تخشى إسرائيل إمكانية
ب ــالـ ـغ ــواص ــات وبــال ـس ـفــن كشف مشروعها السري
الحربية
لدى اإليرانيين

اإلســرائـيـلــي الفعلية إلـيـهــا ،وج ــدوى
دف ــع أم ـ ــوال طــائ ـلــة ف ــي صـفـقــة ك ـهــذة،
وخصوصًا أن التجربة اليونانية في
ه ــذا امل ـج ــال أخ ـف ـقــت وأدخـ ـل ــت ال ـبــاد
ف ــي أزمـ ـ ــة اق ـت ـص ــادي ــة ق ــاس ـي ــة .كــذلــك
أثارت هذه الصفقة شبه فساد يرتبط
فيها مباشرة رئيس الــوزراء بنيامني
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ـ ــى م ـقــربــن
مـنــه وم ـســؤولــن فــي مـنــاصــب رفيعة
وحساسة.
م ـ ــا ل ـ ــم ي ـ ـكـ ــن مـ ـت ــوقـ ـع ــا ف ـ ــي حـ ـس ــاب

شركة إيرانية تمتلك أسهمًا في «تيسنكروب» التي تصنع الغواصات إلسرائيل (أ ف ب)

اإلسرائيليني ،أن تضاف إلــى سلسلة
الـفـضــائــح ،أزم ــة مــن ن ــوع آخ ــر ،أمنية
واقـ ـتـ ـص ــادي ــة؛ ف ـق ــد ك ـش ـفــت صـحـيـفــة
«يـ ــدي ـ ـعـ ــوت أحـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ــوت» ،أمـ ـ ـ ــس ،أن
شــركــة حكومية إيــرانـيــة تمتلك نحو
 %5م ــن أس ـه ــم «ت ـي ـس ـن ـك ــروب» ال ـتــي
تصنع ال ـغــواصــات والـسـفــن الحربية
مــن ن ــوع «ســاعــر  »6ل ـســاح البحرية
اإلسرائيلي ،بواسطة شركة تابعة لها
تدعى «.»HDW

بيروت حمود
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدرت الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة األملـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة
«تـ ـيـ ـسـ ـنـ ـك ــروب» ع ـ ـنـ ــاويـ ــن ال ـص ـح ــف
العبرية فــي األسابيع األخـيــرة ،وذلــك
فـ ــي أع ـ ـقـ ــاب ص ـف ـق ــة ال ـ ـغـ ــواصـ ــات بــن
إسرائيل وأملــانـيــا ،التي أث ــارت أسئلة
كـ ـثـ ـي ــرة؛ أول ـ ـهـ ــا عـ ــن ح ــاج ــة ال ـج ـيــش

ت ـث ـيــر أس ـئ ـلــة مـقـلـقــة ب ـش ــأن إمـكــانـيــة
اطالع أصحاب األسهم اإليرانيني على
أحــد أكثر املشاريع سرية في الجيش
اإلسرائيلي».
ي ـ ـشـ ــار إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ف ـ ــي  ،2011أع ـل ـن ــت
« »IFICأنـهــا تمتلك  %4.5مــن أسهم
«تـيـسـنـكــروب» ،لكن مجلة «ذا بزنس
يـ ـي ــر» أجـ ـ ــرت هـ ــذا الـ ـع ــام م ـقــاب ـلــة مــع
رئيس الشركة فرهارد زارج ــاري ،أكد
فيها أن شركته ال تــزال تمتلك أسهمًا

ال ـش ــرك ــة اإلي ــرانـ ـي ــة ه ــي اس ـت ـث ـمــاريــة
وت ـن ـش ــط ،وف ـق ــا لـلـصـحـيـفــة ال ـع ـبــريــة،
خ ــارج إيـ ــران ،وتــدعــى « ،»IFICلكنها
بـمـلـكـيــة حـكــومـيــة ،كـمــا أن ـهــا الـشــركــة
األساسية التي تستثمر أموال طهران
في العالم عبر شركات تابعة لها.
ويقول الصحافي اإلسرائيلي يوسي
ي ـه ــوش ــوع ،املـتـخـصــص ف ــي املـجــالــن
األم ـ ـن ـ ــي وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ،إن «ح ـق ـي ـق ــة
استثمار شركة إيرانية في تيسنكروب
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أفقيا

 -1شهر ميالدي – ما ُ
نع َم من أديم األرض –  -2جزيرة سورية تجاه طرطوس قرب
ُ
الشاطىء – عاصمة ُعمان على خليج عمان –  -3يجري في العروق – خالف معلوم
ّ
وتكبدت
–  -4دولــة أوروبـيــة تقاسمها هتلر وستالني في الحرب العاملية الثانية
خسائر بشرية جسيمة – أصل البناء –  -5أوالد بقر الوحش – ظالم شديد السواد
–  -6نادر باألجنبية – ضمير متصل – ولد الحصان –  -7للتعريف – شيء سابق
وآنف – إسم موصول –  -8عاصمة بنغالدش – معاناة ومكابدة –  -9يختلس النظر
بخفة – إنــاء من خــزف له بطن كبير وعــروتــان وفــم واســع –  -10صحافي لبناني
راحل أحد مؤسسي جريدة األهرام املصرية

عموديًا

 -1شاعر وكاتب لبناني راحــل صاحب مجلة األديــب –  -2مقياس ارضــي – البطن
الكبير –  -3عائلة كاتب وشاعر فرنسي راحل – أداة شرط وتوكيد –  -4من أهم أنهار
قارة آسيا يرسم الحدود الطبيعية بني الصني وروسيا – برد –  -5أمر فظيع – نبات
ّ
حريف الطعم يستعمل في املطبخ اللبناني بكثرة ّ–  -6نوتة موسيقية – النفس
والعني والجوهر –  -7من الحيوانات البرمائية – شق في األرض يساهم في تحديد
ّ
ّ
عظم ّ
وكرم –
املناطق التي تشهد هزات وزالزل أرضية –  -8حفرت البئر – والدة –
 -9ألفاظهم وكالمهم – جرذ باألجنبية –  -10كاتب وشاعر األمير بشير الشهابي
الثاني ومرافقه في املنفى

أفقيا

شروط اللعبة
ّ

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.

1

 -1روز اليوسف –  -2فارس كرم – اف –  -3اي – سيانا –  -4قرفان – ضرغم – ّ -5
شدة – ين – بوا
–  -6لو – بكني – غ غ –  -7ادريس – مر –  -8بروتس – مس –  -9الرونق – زيت –  -10أبت – فولتا

 -1رفيق شالال –  -2وا – ردود – ال –  -3زرافة – ربرب –  -4آسيا – بيروت –  -5لك – نيكسون –
ّ -6
يرس – ني – تقف –  -7وميض – نمس –  -8أرب – زل –  -9فان غوغ – ميت –  -10فاماغوستا
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مشاهير 2453

حلول الشبكة السابقة

عموديًا

حل الشبكة 2452

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مهندس حربي روسي راحل وعالم رياضيات تطبيقية مشهور وكاتب
مذكرات .تزوجت إبنته من عالم الفيزياء الشهير بيوتر كابيتسا الحائز
على جائزة نوبل
 = 9+8+3+10+2+1الكفيل واملـفـ ّـوض ■  = 5+4+7+6مقعد الجلوس ■
 = 2+8+11حيوان ضخم

حل الشبكة الماضية :ابراهيم ناجي

في الشركة األملانية من دون أن يحدد
قيمتها.
وقبل بضعة شهور ،قال زارجاري في
مـقــابـلــة ضـمــن مـلـحــق خ ــاص بمعهد
األبحاث بشأن استثمارات إيــران في
 ،2016إن «كون شركة  IFICهي الهيئة
امل ــرك ــزي ــة امل ـس ــؤول ــة ع ــن اس ـت ـث ـمــارات
الـحـكــومــة ال ـخــارج ـيــة ،فــإنـهــا تتحمل
مسؤولية كبيرة في تعزيز العالقات
االقتصادية الدولية إليــران» .وأكد أن
«ل ـهــذه ال ـشــركــة ح ـضــورًا فــي ال ـقــارات
الخمس ،واستثمارات في  22دولــة...
وت ـم ـت ـلــك أس ـه ـمــا ف ــي ش ــرك ــات مهمة
مثل بريتش بتروليوم ،وتيسنكروب،
وأديداس ،وماركات أخرى مهمة».
والـ ــافـ ــت ف ــي ت ـق ــري ــر «ي ــديـ ـع ــوت» أن
استثمارات « »IFICفي العالم ضخمة
جدًا ،فقد ذكرت أن مدير االستثمارات
ُ
ّ
صرح سابقًا بأنه في « 2007استثمر
ما يقارب مليار ونصف مليار دوالر
في العالم» ،كذلك يؤكد موقع الشركة
أن  %57من االستثمارات في أوروبــا
وحدها.
ع ــاق ــة ال ـش ــرك ــة اإلي ــرانـ ـي ــة بــاألملــان ـيــة
كانت «األه ــم» ،وفــق الصحيفة ،فمنذ
عـ ـه ــد ال ـ ـشـ ــاه م ـح ـم ــد رضـ ـ ــا ب ـه ـل ــوي،
اس ـت ـث ـمــرت ط ـه ــران ف ــي ال ـشــركــة أكـثــر
مــن مليار م ــارك أملــانــي ،أي مــا يعادل
 400مليون دوالر .وفــي  ،1974بــدأت
« »IFICاالستثمار في «تيسنكروب»
بمبلغ ضخم جـدًا ّإبــان أزمــة األخيرة
في  ،1977ونتيجة ذلك ،امتلكت إيران
 %24.9مــن أسـهــم الـشــركــة مــع نهاية
السبعينيات.
لم تملك «تيسنكروب» في ذلك الحني
ال ـ ـحـ ــوض ال ـ ـ ــذي ي ـص ـن ــع الـ ـغ ــواص ــات
اإلسرائيلية ،وإنما تركزت إنتاجاتها
فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال امل ـ ــرك ـ ـب ـ ــات واملـ ـ ـص ـ ــاع ـ ــد.
ّأمـ ـ ـ ــا ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـك ــل الـ ـي ــوم
«تـ ـيـ ـسـ ـنـ ـك ــروب ل ــأن ـظ ـم ــة ال ـب ـح ــري ــة»
ُ
( ،)TKMSفاشتريت في .2005
وفــي  2000كــان نائب وزيــر االقتصاد
اإليــرانــي ،محمد مـهــدي ن ــواب مطلق،
ع ـ ـض ـ ـوًا فـ ــي م ـج ـل ــس إدارة ال ـش ــرك ــة
األملــان ـيــة ،لـكــن فــي  ،2003وم ــع إعــان
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي األسـ ـب ــق ج ــورج
بــوش ،أن إيــران واحــد من مكونات ما
سماه «محور الشر» ،هددت واشنطن
بــرفــض ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى أي صـفـقــة مع
«ت ـي ـس ـن ـك ــروب» م ــا دام ـ ــت ل ــن تـقـلــص
حصة إيران في الشركة ،التي بلغت في
ذلــك الوقت  %7.8من األسـهــم ،لتحتل
الترتيب الثالث في عدد األسهم.
خ ـض ـع ــت «تـ ـيـ ـسـ ـنـ ـك ــروب» ل ـل ـش ــروط
األمـ ـي ــركـ ـي ــة واشـ ـ ـت ـ ــرت أسـ ـه ــم ش ــرك ــة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات اإلي ــرانـ ـي ــة ب ـق ـي ـمــة 17
م ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر ،ف ـ ـتـ ــراج ـ ـعـ ــت ُح ـصــة
األخ ـيــرة إل ــى أق ــل مــن  ،%5كـمــا أخ ــرج
محمد مطلق من مجلس اإلدارة .وفي
 ،2007قـ ّـدر مدير شركة االستثمارات
اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة قـ ـيـ ـم ــة أس ـ ـهـ ــم ب ـ ـ ـ ــاده فــي
«تيسنكروب» ب ــ 600إ ُلــى  700مليون
ي ــورو ،لكن فــي  ،2010أدخـلــت الشركة
اإليرانية وشركتان تابعتان لها ضمن
العقوبات االقتصادية األميركية التي
وق ــع عليها االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،ومــن
ضـمـنــه أمل ــان ـي ــا ،ض ــد إي ـ ــران ،فــأعـلـنــت
«تـيـسـنـكــروب» تجميد كــل الصفقات
مع األولى ،وإلغاء العقود القائمة.
يذكر أن أعمال «تيسنكروب» في إيران
تـضـمـنــت ب ـص ــورة أســاس ـيــة مـشــاريــع
هندسية فــي مـجــال الـبــاطــون املسلح،
وأرب ــاح ـه ــا بـلـغــت  200م ـل ـيــون ي ــورو
س ـن ــوي ــا ،أي  %0.5م ــن ن ـس ـبــة أربـ ــاح
الشركة العمالقة ،لذلك قــررت الشركة
األملانية التعامل بحزم مع العقوبات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وخـ ـص ــوص ــا تـ ـل ــك ال ـت ــي
تركزت في مجالي الغاز والنفط.
ل ـك ــن ،م ــع ت ــوال ــي ال ـف ـضــائــح املــرتـبـطــة
بـقـضـيــة ال ـغ ــواص ــات ،ي ـبــدو أن وزارة
األمـ ـ ــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة وجـ ـ ــدت نـفـسـهــا
مـ ـح ــرج ــة ،ف ـع ـق ـ ّـب ــت فـ ــي رد مـقـتـضــب
ب ــأن ــه «ال ع ـلــم لــدي ـنــا ب ـعــاقــة الـشــركــة
اإلي ــران ـي ــة لــاس ـت ـث ـمــارات ال ـخــارج ـيــة
بتيسنكروب».
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◄ وفيات ►

فرنسا

نهاية فرنسوا هوالند :من رئيس إلى خيبة أمل
الحدث السياسي األبرز
في فرنسا اليوم هو السابقة
التي قام بها فرنسوا هوالند
بإعالنه عدم الترشح لوالية
ثانية .وعلى الرغم من أن
خياره منطقي ،لكنه رغم
ذلك قد ال ينقذ اليسار الذي
باتت حظوظه بتخطي
مرشحي اليمين واليمين
المتطرف في عام 2017
ضعيفة
لور الخوري
ل ــم يـمـلــك فــرن ـســوا ه ــوالن ــد خ ـي ــارًا آخــر
سـ ـ ــوى عـ ـ ــدم الـ ـت ــرش ــح لـ ــواليـ ــة ث ــان ـي ــة،
فالرئيس الذي أراد أن يكون «طبيعيًا»
ه ــاه ــو اآلن ي ــدخ ــل ال ـت ــاري ــخ ك ـمــا أراد،
ولكن ليس كما خطط .إنها املرة األولى
فــي تــاريــخ الجمهورية الخامسة (منذ
عام  )1958في فرنسا التي يتخلى فيها
ً
رئيس عن الترشح لوالية ثانية ،حامال
في رصيده حروبًا خارجية وإخفاقات
داخلية .وبعد أشهر من التكهنات حول
قراره املقبل ،حسم هوالند مساء أول من
ً
أمــس ،مــن قصر اإليليزيه ،األم ــر ،قائال
إنه لن يترشح لوالية جديدة لعام ،2017
ألنــه يريد تجنيب اليسار الهزيمة في
مواجهة اليمني واليمني املتطرف ،فيما
هو متهم بأنه ساهم في تراجع شعبية
اليسار وتشتيته إلــى حد كبير نتيجة
سياسات عهده ،بعدما تمكن عام 2012
من التربع على عرش السلطة.
وأش ـ ـ ــارت مـعـظــم ال ـص ـحــف الـفــرنـسـيــة
الـ ـص ــادرة أم ــس إل ــى ت ـلــك ال ـس ـيــاســات
ونتائجها الـتــي ال تشبه أب ـدًا مــا وعد
به .وفي افتتاحية «لوموند» املعنونة
«ف ــرن ـس ــوا ه ــوالن ــد :اإلقـ ـ ــرار بــالـفـشــل»،
تحدثت الصحيفة عن أن إعالن هوالند
م ــا ه ــو إال إقـ ــرار بـفـشــل ث ــاث ــي« ،فـشــل
شخصي ،اقتصادي ـ اجتماعي وأخيرًا
سياسي» .وعلى الرغم من اإلخفاقات
ً
«االقتصادية أوال واالجتماعية تاليًا»
ّ
وفــق تعبير «لــومــونــد» ،إال أن هوالند
ال ـ ــذي اس ـت ـه ــل خ ـط ــاب ــه ب ــوض ــع ج ــردة
ّ
لعهده ،ركــز على التقدم الــذي يرى أنه
ساهم في إحــرازه ،ومن بينه املساعدة
على إيجاد فرص عمل واالتفاق العاملي
بشأن املـنــاخ .ورأى أن الخطأ الوحيد
كـ ـ ــان عـ ـ ــدم مـ ـ ـ ــرور اق ـ ـتـ ــراحـ ــه ب ــإس ـق ــاط
ال ـج ـن ـس ـي ــة عـ ــن م ـ ــزدوج ـ ــي ال ـج ـن ـس ـيــة
الضالعني في أعمال إرهابية.

إال أنه على الصعيد االقتصادي اعتمد
ُ
س ـي ــاس ــات ل ـي ـب ــرال ـي ــة ،واع ــتـ ـب ــر ع ـهــده
«نسخة منمقة» من عهد سلفه نيكوال
س ــارك ــوزي الـ ــذي أص ـبــح أي ـضــا خ ــارج
ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة ب ـعــد هــزيـمـتــه في
االنتخابات التمهيدية لليمني .ويرى
األكــادي ـمــي الـفــرنـســي ريـمــي لوفيبفر،
أن تيار هوالند في الحكم آثــر اعتماد
شعارات تماثل «التدمير الذاتي» الذي
ساهم بــه على نحو كبير اعتماد تلك
ال ـس ـيــاســات ،واس ـت ـخــدام «ل ـغــة اليمني
ابـ ـت ــداء م ــن عـ ــام  ...2012م ــن ب ــن ذلــك
ال ـ ـقـ ــول بـ ـ ـض ـ ــرورة اإلصـ ـ ـ ــاح مـ ــن أج ــل
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـف ــرن ـس ــي».
ت ـلــك «االنـ ـح ــراف ــات» بـ ّـي ـنــت ع ــدم ق ــدرة
االشـ ـت ــراكـ ـي ــن ع ـل ــى ت ــرس ـي ــخ م ـب ــادئ
اجتماعية واضـحــة أحــالــت إلــى «أزمــة
هوية».
ال ـ ـض ـ ــرب ـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـتـ ـ ــي وضـ ـع ــت
شـعـبـيــة ه ــوالن ــد ف ــي ال ـق ــاع ،وجـعـلــت
حتى رئيس حكومته مانويل فالس
«ي ـت ـبــرأ» مـنــه ،كــانــت كـتــاب «ال يـجــدر
بــالــرئـيــس أن ي ـقــول ه ــذا» ال ــذي قطع
الطريق أمــام ترشح هوالند وخفض

شعبيته أكثر فأكثر.
داخـ ـلـ ـي ــا أي ـ ـضـ ــا ،شـ ـه ــدت ف ــرنـ ـس ــا فــي
عهد هــوالنــد ضــربــات إرهابية قاسية
أودت بـحـيــاة ال ـعــديــد م ــن األش ـخــاص
وهـ ـ ــزت ق ـل ــب ال ـع ــاص ـم ــة ب ــاري ــس مـنــذ
عام .تلك الهجمات دفعت بالعديد من

ُي ّ
عد رئيس الحكومة
مانويل فالس نفسه
ليترشح للرئاسة

الـسـيــاسـيــن مــن الـيـمــن وال ـي ـســار إلــى
اتهام الحكومة باإلخفاق األمني.
إخفاقات عديدة أخــرى رافقت سنوات
فــرن ـســوا ه ــوالن ــد الـخـمــس ف ــي رئــاســة
الـجـمـهــوريــة ،فـقــد خـســر االشـتــراكـيــون

هوالند يودع اإليليزيه برصيد مخيب لآلمال وشعبية متدنية جدا (أ ف ب)

في العامني املاضيني رئاسات املناطق
ف ــي أكـ ـث ــر م ــن م ـك ــان مل ـص ـل ـحــة الـيـمــن
وال ـ ـي ـ ـمـ ــن امل ـ ـت ـ ـطـ ــرف .وان ـ ـع ـ ـكـ ــس ه ــذا
الضعف السياسي حني اضطر رئيس
الحكومة مــانــويــل فــالــس ،إلــى اللجوء
للمادة  49مرتني لتمرير «إصالحات»
قــانــون الـعـمــل ال ــذي ك ــان مــرفــوضــا من
قبل النقابات العمالية ،وإلقرار «قانون
ماكرون» حول التعديالت االقتصادية.
كـ ــل ذلـ ـ ــك كـ ـ ــان يـ ـج ــري بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مــع
ت ـس ـج ـي ــل ه ـ ـبـ ــوط هـ ــائـ ــل ف ـ ــي شـعـبـيــة
هوالند ،بينما كان الحزب االشتراكي
يعاني تراجع نسبة الوافدين إليه في
العامني األخيرين.
مــن جـهــة ثــان ـيــة ،ف ــإن هــوالنــد «رئـيــس
ال ـ ـحـ ــروب» ب ــام ـت ـي ــاز ،إذ انـ ــه م ــن أكـثــر
الـ ــرؤسـ ــاء ال ــذي ــن خ ــاض ــت ف ــرن ـس ــا فــي
ع ـهــدهــم ح ــروب ــا خ ــارج ـي ــة ،إال أن تلك
املغامرات لم تأت بالنتائج املأمولة.

اخفاق في أفريقيا
خ ــال حـمـلـتــه ف ــي ع ــام  ،2012ق ــال إنــه
سيعمل على مقاربة جديدة للعالقات
ال ـفــرن ـس ـيــة ـ ـ ـ األف ــري ـق ـي ــة ،وإلـ ـ ــى إن ـه ــاء
م ــا يـسـمــى «ف ــران ــس أف ــري ــك» ،لـكـنــه ما
إن اس ـت ـلــم ال ـح ـك ــم ،اس ـت ـك ـمــل م ـغــامــرة
ساركوزي في ليبيا ،وأطلق تاليًا ثالث
عمليات عسكرية فــي أفريقيا ،أوالهــا
في مالي عام  .2013لكن تلك العمليات
خرجت بنتائج كارثية وزادت الفوضى
في الــدول التي شملتها ،هو ما يمكن
اع ـت ـب ــاره إخ ـف ــاق ــا س ـيــاس ـيــا بــالــدرجــة
األولـ ـ ــى ت ـج ــاه ال ــرؤي ــة ال ـفــرن ـس ـيــة إلــى
أفريقيا .وأثــارت العمليات في سوريا
ً
والعراق أيضًاَ ،جدال أكبر ،إذ إن باريس
ل ــم ت ـج ـ ِـن م ــن ت ـلــك ال ـع ـم ـل ـيــات أي نفع
استراتيجي ودبلوماسي.
هـكــذا ،وصــل هــوالنــد إلــى نهاية عهده
مـ ــع ش ـع ـب ـيــة م ـت ــدن ـي ــة ج ـ ـ ـدًا ،مـ ــا يــدفــع
للقول إن تمنعه عــن الترشح ربـمــا لم
ي ـكــن م ـج ــرد قـ ــرار ش ـخ ـصــي ،ب ــل أشـبــه
ب ـ ــ«إقـ ــالـ ــة» ،وف ـ ــق ت ـع ـب ـيــر «ل ــوم ــون ــد»،
لتفادي مزيد من «اإلهانة» لرجل وجد
ً
نـفـســه ف ــي ال ـن ـهــايــة مـ ـع ــزوال سـيــاسـيــا
ومحاصرًا من الخصوم واألصدقاء.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن إشـ ــارة اسـتـطــاعــات
ّ
ال ــرأي إل ــى أن أي مــرشــح اشـتــراكــي لن
ّ
يتجاوز النسبة التي تخوله االستمرار
ل ـ ـ ـلـ ـ ــدورة الـ ـث ــانـ ـي ــة ف ـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ،إال أن رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
مــانــويــل فــالــس ،ب ــدأ ُي ـعـ ّـد نفسه لطرح
اسمه كمرشح مع أنــه ال يملك رصيدًا
أفـضــل مــن رصـيــد رئيسه .فــالــس الــذي
نال  5في املئة فقط في عام  2012عندما
ت ـنــافــس م ــع ه ــوالن ــد ف ــي االن ـت ـخــابــات
ال ـت ـم ـه ـي ــدي ــة لـ ـلـ ـيـ ـس ــار ،ي ـن ـت ـظ ــر رب ـم ــا
معجزة أشبه «بمعجزة فرنسوا فيون
(مرشح اليمني للرئاسة)».

تقرير

مشروع قانون يمنع دعم فلسطين في الجامعات األميركية
ّ
يــتـجــه ال ـكــون ـغــرس األم ـيــركــي إل ــى تـشــديــد اإلج ـ ــراءات
ضد «معاداة السامية» ،ولكن هذه املــرة في الجامعات
والـصــروح التعليمية ،األمــر الــذي من املتوقع أن َ
يواجه
بانتقادات كثيرة ،ال سيما أنــه مــن املحتمل أن يجري
اتباع تعريف وزارة الخارجية في هذا املجال ،الذي سبق
أن القى اعتراضات كثيرة.
وبـحـســب مــا ذك ــره مــوقــع «ذي إنـتــرسـبــت» ،فـقــد مـ ّـرر
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ أول م ــن أمـ ــس ،ب ــاإلج ـم ــاع ،م ـشــروع
قانون «ينص على الحد من حرية التعبير لدى طالب
الجامعات الذين يعلنون دعمهم للفلسطينيني».
وأوضح ّ
معد التقرير أليكس إيموس ّأن مشروع القانون
املسمى «قــانــون التوعية على مـعــاداة السامية» ،جرى
تمريره بعد يومني على طرحه من قبل السيناتورين،
الــديـمــوقــراطــي بــوب كــاســي والـجـمـهــوري تيم سكوت.

ولفت إلى ّأن مسودة القانون ّ
تشجع وزارة التعليم على
استخدام تعريف مصطلح «معاداة السامية» الذي تتبعه
وزارة الخارجية ،عند إجراء أي تحقيق في الجامعات،
مضيفًا أن هذا التعريف يعود إلى مذكرة صدرت في
ّ
ويتضمن أمثلة على «معاداة السامية التي
العام ،2010
ترى في إسرائيل كيانًا غير شرعي ،وشيطانيا».
ولكن إيموس لفت إلى ّأن مسودة القانون التي ّ
مررها
مجلس الشيوخ ،أخيرًا ،ال تتبنى تعريف وزارة الخارجية
للمصطلح ،على أنه املعيار الرسمي والقانوني ،إال أنها
أدرجته ألخذه في االعتبار.
ووفــق املحامية ليز جاكسون التي تعمل مع مجموعة
«فلسطني القانونية» ( ،)Palestine Legalففي حال
ُ
اتبع هــذا التعريف ،ستكون له تأثيرات سلبية شديدة
ُ
على الجامعات ،مشيرة إلى أن «هــذا هو الهدف املعلن

للمنظمات الــداعـمــة إلســرائـيــل التي ّروج ــت لــه» .وقالت
جاكسون إن «الطالب الناشطني واملدافعني عن حقوق
ً
الفلسطينيني ،يعملون فعال في بيئة مقموعة» ،مضيفة
أنـ ــه «إذا م ــا جـ ــرى ت ـمــريــر مـ ـش ــروع الـ ـق ــان ــون ،فــإنـهــم
سيواجهون شبح التحقيق الفدرالي ،فقط ألنهم انتقدوا
السياسات املسيئة التي تتبعها الحكومة اإلسرائيلية».
وفي هذا السياق ،أشار إيموس إلى أن تعريف املصطلح
ـ الذي سبق أن القى دعمًا واسعًا من املجموعات الداعمة
ُ
إلسرائيل ـ أنشئ من أجل مالحقة الجماعات املعادية
للسامية في الخارج ،موضحًا أن مشروع القانون الذي
ّ
مرره مجلس الشيوخ أخيرًا ،القى دعمًا من قبل اللوبي
الـصـهـيــونــي «آي ـب ــاك» ،وات ـحــاد الـجــالـيــات الـيـهــوديــة في
أميركا الشمالية» ،و»رابطة مكافحة التشهير».
(األخبار)

◄ذكرى ►
يـصــادف نـهــار االح ــد الــواقــع فيه 4
كانون األول  2016م .املوافق  5ربيع
األول  1438هـ ذكــرى مــرور أسبوع
على وفاة
فقيدتنا وكبيرتنا الغالية املرحومة
الحاجة نجالء الحاج أحمد قاسم منصور
(أم رياض)
زوجة الحاج فضل محمد منصور
(أبو رياض)
أوالدهـ ــا :ال ـحــاج ري ــاض ـ ـ األسـتــاذ
ع ـص ــام ـ ـ ـ ـ الـ ـح ــاج امل ـه ـن ــدس ب ـســام
ـ ـ ـ ـ ال ـحــاج عــدنــان ـ ـ ـ ـ ال ـحــاج أح ـمــد ـ ـ
الدكتور حسان واملرحوم املهندس
رضوان
أش ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاؤهـ ـ ـ ــا :ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاج زهـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وامل ــرح ــوم ــان ع ـلــي والـ ـح ــاج هــانــي
منصور
ش ـق ـي ـقــات ـهــا :ال ـح ــاج ــة آم ـن ــة أرم ـل ــة
املـ ــرحـ ــوم م ـح ـمــد ن ــاص ــر وجـمـيـلــة
أرم ـ ـ ـلـ ـ ــة امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم مـ ـ ـه ـ ــدي م ـح ـمــد
م ـن ـص ــور والـ ـح ــاج ــة ن ـ ـ ــوال زوجـ ــة
الـ ـح ــاج ب ـه ـجــت حـ ــرب وامل ــرح ــوم ــة
آسيا زوجة محمد قاسم بدير
أصهرتها :الـحــاج أحمد العبدالله
زوج الـ ـح ــاج ــة سـ ـ ـ ـ ــوزان م ـن ـص ــور
وامل ـ ــرح ـ ــوم ص ــال ــح م ـن ـص ــور زوج
الحاجة سوسن منصور
وب ـهــذه املـنــاسـبــة ستتلى آي ــات من
الذكر الحكيم عن روحها الطاهرة
في حسينية البرجاوي ـ ـ بئر حسن
ي ــوم ال ـس ـبــت ف ــي  2016/12/3من
الساعة الثانية حتى الــرابـعــة بعد
الـظـهــر وف ــي م ـنــزل زوج ـه ــا الـحــاج
ف ـضــل مـحـمــد م ـن ـصــور طـيـلــة أي ــام
األسبوع الكائن في بــرج البراجنة
ـ ـ الــرويــس ـ ـ شــارع الــرهــاوي بناية
فـ ـ ـض ـ ــل مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــور ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ــام ذك ـ ـ ــرى
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع نـ ـ ـه ـ ــار األحـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع
 2016/12/4فــي حسينية الــوقــف
اإلسالمي الجعفري ـ ـ مبنى البلدية
ب ــرج الـبــراجـنــة ـ ـ لـلــرجــال والـنـســاء
من الساعة التاسعة حتى الحادية
عشر قبل الظهر.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
اآلس ـفــون :آل منصور ـ ـ عبد الـلــه ـ ـ
حرب ـ ـ ناصر ـ ـ 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
ُيـصــادف غـدًا األحــد  4كانون األول
2016
ذك ــرى م ــرور ثــاثــة أي ــام عـلــى وفــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
فوزي عبد جبيلي
الذي توفي ووري الثرى في ساحل
العاج (ابيدجان)
والده :املرحوم عبد الحسني جبيلي
وال ــدت ــه :امل ــرح ــوم ــه ال ـحــاجــه زه ــرة
خضرا (أم اسماعيل)
زوجـ ـ ـت ـ ــه :الـ ـح ــاج ــه إق ـ ـبـ ــال مــوســى
بيضون
ابنته :زينة
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحه
ال ـط ــاه ــرة آيـ ــات م ــن ال ــذك ــر الحكيم
وم ـج ـلــس عـ ــزاء حـسـيـنــي ف ــي تـمــام
ال ـ ـسـ ــاعـ ــه الـ ـث ــالـ ـث ــه ف ـ ــي م ـج ـم ــع آل
خضرا ـ ـ صور حي الرمل (للرجال
والنساء)
للفقيد الــرحـمــة ولـكــم عظيم األجــر
والثواب
اآلس ـ ـف ـ ــون :آل ج ـب ـي ـلــي وب ـي ـض ــون
وخـضــرا وبـحـســون وعـمــوم أهالي
صور
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◄ إعالنات رسمية ►
انتقلت الى رحمة الله تعالى
املرحومة الحاجة حنان حكمت سلمان
(زوجة معالي الوزير الحاج محمد فنيش)
أوالدهــا :ياسر ـ ـ حمزة ـ ـ علي رضا
ـ ـ حسني
صهرها :نادر شقير
ال ــدف ــن الـ ـي ــوم ال ـس ـبــت ال ــواق ــع فـيــه
 2016/12/03عند الساعة الواحدة
ظهرًا ،في روضة بلدتها الشهابية
ـ ـ قضاء صور.
ت ـ ـق ـ ـب ـ ــل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ــازي ي ـ ـ ـ ـ ـ ــوم االحـ ـ ـ ـ ــد
 2016/12/04واالثنني 2016/12/05
فــي حسينية بلدة مـعــروب ـ ـ قضاء
صور
تقبل التعازي ويقام ذكــرى الثالث
عن روحها الطاهرة نهار الثالثاء
 2016/12/06فــي مـجـمــع الــرســول
األعظم (ص) في معروب من الساعة
الثانية حتى الرابعة والنصف.
كما تقبل التعازي في بيروت يوم
االرب ـع ــاء  2016/12/07فــي مجمع
املـجـتـبــى (ع) "ح ــي االم ـي ــرك ــان" من
الثانية حتى الرابعة والنصف.
اآلس ـفــون وال ــراض ــون بـقـضــاء الـلــه:
آل فـنـيــش وآل س ـل ـمــان وآل شقير
وع ـم ــوم أه ــال ــي ب ـلــدتــي الـشـهــابـيــة
ومعروب
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب

{إنا لله وإنا إليه راجعون»
ت ـت ـق ــدم ج ـم ـع ـيــة امل ــرك ــز اإلس ــام ــي
للتوجيه والتعليم العالي بأسمى
آي ــات ال ـع ــزاء وامل ــواس ــاة م ــن عضو
م ـج ـلــس أم ـن ــائ ـه ــا م ـع ــال ــي ال ــوزي ــر
ال ـحــاج مـحـمــد عـبــد املـطـلــب فنيش
بوفاة زوجته الفاضلة
{املرحومة الحاجة حنان حكمت سلمان»
سائلني املولى أن يتغمدها بواسع
رحمته ويسكنها فسيح جنانه.

إلعالناتكم
ّ
في صفحة المبوبو
والوفيات عبر الواتس أب

03/662991
أو االتصال على الرقم :
01/759500
فاكس01/759597:

إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـحــاولــة أولـ ــى) في
ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـتــاس ـعــة وال ـن ـص ــف من
يــوم االربـعــاء الــواقــع فيه ،2016/12/28
وذل ــك فــي قــاعــة املـنــاقـصــات فــي املديرية
ال ـعــامــة ل ــأم ــن ال ـع ــام ـ ـ ـ ـ امل ـب ـنــى امل ــرك ــزي
رقــم  /3/الطابق الـثــالــث ،لتلزيم أعمال
تنظيف مباني ومقرات املديرية العامة
ل ــأم ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـس ـن ــة  ،2017م ــوض ــوع
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط رقـ ــم /345م ل ت ــاري ــخ
.2016/11/29
ي ـم ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلشـ ـ ـت ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلط ــاع واسـتــام
دفـتــر ال ـشــروط املــذكــور أع ــاه فــي دائ ــرة
املـ ــال وال ـع ـت ــاد ـ ـ ـ ـ شـعـبــة ال ـت ـلــزيــم ،خــال
أوق ـ ــات الـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ،ع ـلــى أن ت ـقـ ّـدم
ال ـ ـعـ ــروض ف ــي م ـه ـلــة أق ـص ــاه ــا ال ـســاعــة
الثالثة عشرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
م ــوع ــد امل ـن ــاق ـص ــةُ ،
ويـ ــرفـ ــض ك ــل ع ــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أع ـ ــاه يـ ــوم ع ـط ـلــة رسـ ـم ــي ،يـعـتـبــر يــوم
العمل الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 2399
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مناقصة عمومية (مـحــاولــة ثــانـيــة) في
تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم
االربعاء الواقع فيه  ،2016/12/28وذلك
في قاعة املناقصات في املديرية العامة
لــأمــن ال ـعــام ـ ـ املـبـنــى املــركــزي رق ــم /3/
الطابق الثالث ،لتلزيم صيانة تجهيزات
وبــرامــج املعلوماتية الـعــائــدة للمديرية
العامة لألمن العام لسنة  ،2017موضوع
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط رقـ ــم /385م ل ت ــاري ــخ
.2016/10/18
ي ـم ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن االشـ ـ ـت ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلط ــاع واسـتــام
دفـتــر ال ـشــروط املــذكــور أع ــاه فــي دائ ــرة
املـ ــال وال ـع ـت ــاد ـ ـ ـ ـ شـعـبــة ال ـت ـلــزيــم ،خــال
أوق ـ ــات الـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ،ع ـلــى أن ت ـقـ ّـدم
ال ـ ـعـ ــروض ف ــي م ـه ـلــة أق ـص ــاه ــا ال ـســاعــة
الثالثة عشرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
م ــوع ــد امل ـن ــاق ـص ــةُ ،
ويـ ــرفـ ــض ك ــل ع ــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أع ـ ــاه يـ ــوم ع ـط ـلــة رسـ ـم ــي ،يـعـتـبــر يــوم
العمل الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 2399
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـحــاولــة اولـ ــى) في
تمام الساعة العاشرة مــن يــوم الثالثاء
الواقع فيه  ،2016/12/27وذلك في قاعة
امل ـنــاق ـصــات ف ــي املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن
العام ـ ـ املبنى املــركــزي رقــم  /3/الطابق
الثالث ،لتلزيم اجهزة فاكس لسنة 2016
ل ـصــالــح امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـعــام
موضوع دفتر الشروط االدارية الخاصة
رقم /480م ل تاريخ .2016/11/30

ي ـم ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلشـ ـ ـت ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلط ــاع واسـتــام
دفـتــر ال ـشــروط املــذكــور أع ــاه فــي دائ ــرة
املـ ــال وال ـع ـت ــاد ـ ـ ـ ـ شـعـبــة ال ـت ـلــزيــم ،خــال
أوق ـ ــات الـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ،ع ـلــى أن ت ـقـ ّـدم
ال ـ ـعـ ــروض ف ــي م ـه ـلــة أق ـص ــاه ــا ال ـســاعــة
الثالثة عشرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
م ــوع ــد امل ـن ــاق ـص ــةُ ،
ويـ ــرفـ ــض ك ــل ع ــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أع ـ ــاه يـ ــوم ع ـط ـلــة رسـ ـم ــي ،يـعـتـبــر يــوم
العمل الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 2399
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـحــاولــة اولـ ــى) في
تمام الساعة الحادية عشر والنصف من
يــوم االربـعــاء الــواقــع فيه ،2016/12/28
وذل ــك فــي قــاعــة املـنــاقـصــات فــي املديرية
العامة لألمن العام ـ ـ املبنى املركزي رقم
 /3/الطابق الثالث ،لتلزيم التأمني على
اآلليات العسكرية لسنة  ،2017موضوع
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط رقـ ــم /479م ل ت ــاري ــخ
.2016/11/30
ي ـم ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلشـ ـ ـت ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلط ــاع واسـتــام
دفـتــر ال ـشــروط املــذكــور أع ــاه فــي دائ ــرة
املـ ــال وال ـع ـت ــاد ـ ـ ـ ـ شـعـبــة ال ـت ـلــزيــم ،خــال
أوق ـ ــات الـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ،ع ـلــى أن ت ـقـ ّـدم
ال ـ ـعـ ــروض ف ــي م ـه ـلــة أق ـص ــاه ــا ال ـســاعــة
الثالثة عشرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
م ــوع ــد امل ـن ــاق ـص ــةُ ،
ويـ ــرفـ ــض ك ــل ع ــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أع ـ ــاه يـ ــوم ع ـط ـلــة رسـ ـم ــي ،يـعـتـبــر يــوم
العمل الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 2399
إعالن استدراج عروض
رقم  /6329م ع إ/م م3/
الساعة التاسعة من نهار السبت الواقع
فــي  2016/12/24تـجــري وزارة الــدفــاع
ال ــوط ـن ــي ـ ـ ـ ـ امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ـ ــإدارة ـ ـ
مصلحة ال ـقــوامــة فــي قــاعــة املـنــاقـصــات
الـكــائـنــة فــي مبنى عفيف معيقل ـ ـ اول
طريق الحدث استدراج عــروض لتلزيم:
ال ـت ــأم ــن ع ـل ــى اآلل ـ ـيـ ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة فــي
امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـ ـ ــإدارة ل ـعــام  2016ـ ـ
.2017
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص رقــم
/42م ع إ/م ق 1/تاريخ .2016/11/
يمكن ملــن يرغب االشـتــراك فــي اسـتــدراج
العروض هذا والحائزين على ترخيص
اشـ ـت ــراك ف ــي ص ـف ـقــات ال ـج ـيــش االط ــاع
على دفتر الشروط الخاص في املديرية
العامة ل ــإدارة ـ ـ مبنى عفيف معيقل ـ ـ
مصلحة القوامة في خالل أوقات الدوام
الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني ـ ـ املديرية العامة
لـ ــإدارة ـ ـ مصلحة املــالـيــة ـ ـ مكتب عقد

النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب أن تـصــل ع ــروض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2016/ /
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 2400
إعالن استدراج عروض
رقم  /6332م ع إ/م م3/
الساعة الحادية عشرة من نهار السبت
ال ــواق ــع فــي  2016/12/24تـجــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لإلدارة
ـ ـ مصلحة القوامة في قاعة املناقصات
الـكــائـنــة فــي مبنى عفيف معيقل ـ ـ اول
طريق الحدث استدراج عــروض لتلزيم:
الـ ـت ــأم ــن عـ ـل ــى ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ال ـس ـيــاح ـيــة
الخاصة العائدة للعسكريني في الخدمة
الفعلية واملتقاعدين واملوظفني املدنيني
ف ــي م ــؤس ـس ــات وزارة ال ــدف ــاع الــوط ـنــي
واملديرية العامة لألمن الداخلي واألمن
العام وأمن الدولة وعائالتهم لعام 2016
ـ ـ .2017
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص رقــم
/40م ع إ/م ق 1/تاريخ .2016/11/
يمكن ملــن يرغب االشـتــراك فــي اسـتــدراج
العروض هذا والحائزين على ترخيص
اشـ ـت ــراك ف ــي ص ـف ـقــات ال ـج ـيــش االط ــاع
على دفتر الشروط الخاص في املديرية
العامة ل ــإدارة ـ ـ مبنى عفيف معيقل ـ ـ
مصلحة القوامة في خالل أوقات الدوام
الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني ـ ـ املديرية العامة
لـ ــإدارة ـ ـ مصلحة املــالـيــة ـ ـ مكتب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب أن تـصــل ع ــروض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.

اليرزة في 2016/11/30
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 2401
إعالن تلزيم
الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة مـ ــن ي ـ ــوم الـخ ـمـيــس
امل ــواف ــق ف ــي  15م ــن ش ـهــر ك ــان ــون االول
 ،2016تجري وزارة االعــام في مركزها
الكائن في الصنائع ـ ـ بيروت استدراج
عــروض اسـعــار لتلزيم تقديم بطاريات
الجـ ـه ــزة ال يـ ـ ــو.بـ ـ ــي.اس .لـ ـ ــزوم االذاعـ ـ ــة
اللبنانية ـ ـ وزارة االعالم.
التأمني املؤقت :مليون وخمسماية الف
ليرة لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار
ال ـ ـ ـعـ ـ ــارض ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـح ــق ل ـ ــه االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك:
االش ـ ـخـ ــاص ال ـح ـق ـي ـق ـيــون وامل ـع ـن ــوي ــون
الذين يتعاطون تجارة املواد املطلوبة.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
الشروط الــذي يمكن الحصول عليه من
قسم الـلــوازم في ال ــوزارة .يجب ان تصل
العروض الى ديوان الوزارة قبل الساعة
الثانية عشرة مــن يــوم االربـعــاء املوافق
في  14من شهر كانون االول .2016
بيروت في 29 :تشرين الثاني 2016
وزير االعالم
رمزي جريج
التكليف 2376

Recruiting secretary to the
G.M. University degree, good
knowledge of French + English.
Send your C.V. to
Lebanon@omatra.org
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«كالسيكو» خارج التوقعات اليوم
يــدخــل ريـ ــال م ــدري ــد وبــرش ـلــونــة ،الليلة
الساعة  17,15بتوقيت بيروت ،موقعة
«الكالسيكو» بهدفين واضحين .األول
يــريــد توسيع ال ـفــارق فــي ال ـصــدارة عن
«البرسا» نفسه ،والثاني يريد االقتراب إلعالن
عودته إلى الصراع على اللقب بعد نتائج
ّ
مخيبة في الفترة األخيرة
هادي أحمد
ال ينطبق على املواجهة املرتقبة بني
ال ـخ ـص ـمــن ري ـ ــال م ــدري ــد وبــرش ـلــونــة
أي مــن املعايير السابقة الـتــي لحقت
ب ـه ـمــا م ـنــذ انـ ـط ــاق امل ــوس ــم .ال كـثــرة
االن ـت ـص ــارات وال قـلـتـهــا ،ألي منهما،
كـمــا ال يـمـكــن املـ ــرور بـشـكــل عــابــر عن
األس ـ ـم ـ ــاء ال ـ ـعـ ــائـ ــدة بـ ـع ــد غـ ـي ــاب ال ــى
املشاركة في الـ"كالسيكو" ،وال األسماء
الكبيرة التي ستغيب.
يبدو الحديث عن حسم الفوز لطرف
ع ـلــى آخـ ــر ب ـم ـثــابــة الـ ـض ــرب بــامل ـنــدل،
أو حكاية مــن حكايا التبصير .فلكل
مباراة بني الطرفني احتماالت علمية
وب ــاألرق ــام للخسارة وال ـفــوز ،لكن مع
إطـ ــاق ال ـح ـكــم ص ـف ــارت ــه ،ت ـل ـعــب ،كما
دائ ـمــا ،تفاصيل صـغـيــرة ،عـلــى حسم
املباراة .ال شك أنها مباراة ثالث نقاط

يبتعد ريال في الصدارة بفارق 6
نقاط عن برشلونة وإشبيلية
فقط ،لكن فيها يشارك برشلونة على
أنها مباراة نهائية ،ال ألهيمة املباراة
فـ ـق ــط ،بـ ــل ي ـح ـت ــاج إل ـي ـه ــا ل ــان ـط ــاق
م ــن جــديــد ف ــي ال ـ ــدوري بـعــد الـنـتــائــج
املخيبة أخـيـرًا .إحـيــاء أمــل الجماهير
فــي االحتفاظ باللقب ،يجابهه سعي
الـ ـ ـن ـ ــادي املـ ـلـ ـك ــي الـ ـ ــى ت ــوسـ ـي ــع فـ ــارق
الصدارة .ما يضعف موقف برشلونة
نظريًا ،هــو النتائج السيئة بالنسبة
إلى حجم قوته واألسماء التي تقوده
وق ـ ــادت ـ ــه س ــاب ـق ــا مـ ــن ل ـق ــب ال ـ ــى آخـ ــر.
تعادل مع ملقة وريال سوسييداد في
الـ"ليغا" ،وتعادل آخر مع هيركوليس
فــي الـكــأس .أمــا ريــال فــواصــل نتائجه
اإليجابية فــي  32مـبــاراة متتالية من
دون خسارة ،بفارق مباراتني فقط عن
الــرقــم القياسي ال ــذي هــو  ،34بقيادة
امل ـ ــدرب ال ـهــول ـنــدي ل ـيــو بـيـنـهــاكــر في
موسم .89-1988
هذا هو ما يمكن الحديث عنه بالقول
إن ال ـن ـتــائــج ال ـســاب ـقــة لـلـكــاسـيـكــو ال
تعني أن الفوز سيميل الى طرف دون
آخر .في العام املاضي ،انتهت نتيجة
الكالسيكو على نفس املـلـعــب ،عكس

يلعب برشلونة المباراة على أنها نهائية (أرشيف)

السياق السابق للفريقني في البطولة
ذاتها .يومها دخل الـ"بالوغرانا" ،وكان
محققًا لرقم قياسي كبير وصل الى 39
مباراة متتالية من دون أي خسارة .مع
ذلــك ،فاز ريــال مدريد  ،1-2بعدما كان
النادي الكاتالوني متقدمًا .0-1

ه ــدف ــان سـجـلـهـمــا وق ـت ـهــا الـبــرتـغــالــي
كريستيانو رونالدو ،والفرنسي كريم
بنزيما ،أما غاريث بايل فكان العامل
امل ـســاعــد األول ف ــي م ــرت ــدات ال ـفــريــق.
هذه املرة سيتأثر ريال بغياب األخير،
وخـ ـص ــوص ــا ع ـل ــى ص ـع ـي ــد املـ ــرتـ ــدات

الـتــي يـبــدو أن ــه ب ــات يعتمدها بكثرة
ف ــي امل ـب ــاري ــات األخـ ـي ــرة ،وتـحـســن في
إنهائها بشكل إيـجــابــي داخ ــل شباك
الـ ـخـ ـص ــوم .ي ـص ـعــب ت ـعــويــض بــايــل،
لكن ال يصعب االعتماد على املرتدة،
إذ يـعــانــي بــرشـلــونــة مــن غـيــابــات في

نتائج وبرنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إيطاليا (المرحلة )15
نابولي – إنتر ميالنو 0-3
البولوني بيوتر زيلينسكي ( )2والسلوفاكي
ماريك هامسيك ( )6ولورنزو إنسيني (.)51
ألمانيا (المرحلة )13
ماينتس – بايرن ميونيخ 3-1
الـكــولــومـبــي ج ــون ك ــوردوب ــا ( )4ملــايـنـتــس،
والبولوني روبرت ليفاندوفسكي ( 8و )90
والهولندي أريني روبن ( )21لبايرن.
فرنسا (المرحلة )16
كاين – ديجون 3-3
إي ـفــان ســانـتـيـنــي ( 24و )37وي ــان كــارامــو
( )43لكاين ،وبيار لو-ميلو ( )26ولوا ديوني
( )59وعـ ــاء ال ــدي ــن يـحـيــي ( 81خ ـطــأ في
مرمى فريقه) لديجون.

إنكلترا (المرحلة )14

إسبانيا (المرحلة )14

 السبت:مانشستر سيتي  -تشلسي ()14.30
ستوك سيتي  -بيرنلي ()17.00
كريستال باالس  -ساوثمبتون ()17.00
سندرالند  -ليستر سيتي ()17.00
توتنهام  -سوانسي سيتي ()17.00
وست بروميتش ألبيون  -واتفورد ()17.00
وست هام  -أرسنال ()19.30
 األحد:بورنموث  -ليفربول ()15.30
إفرتون  -مانشستر يونايتد ()18.00
 االثنني:ميدلسبره  -هال سيتي ()22.00

 السبت:غرناطة  -إشبيلية ()14.00
برشلونة  -ريال مدريد ()17.15
ليغانيس  -فياريال ()19.30
أتلتيكو مدريد  -إسبانيول ()21.45
 األحد:ريال بيتيس  -سلتا فيغو ()13.00
أتلتيك بلباو  -إيبار ()17.15
أالفيس  -الس باملاس ()19.30
سبورتينغ خيخون  -أوساسونا ()19.30
فالنسيا  -ملقة ()21.45
 االثنني:ديبورتيفو ال كورونيا  -ريــال سوسييداد
()21.45

ً
الــدفــاعــات ،الـتــي أص ــا كــانــت تنكسر
أمـ ـ ــام س ــرع ــة خ ــط ه ـج ــوم ريـ ـ ـ ــال .مــن
ج ـه ـتــه ،أع ـيــد اك ـت ـمــال خ ــط بــرشـلــونــة
األس ــاس ــي وه ــو خ ــط ال ــوس ــط ب ـعــودة
الـ ــ"م ــايـ ـسـ ـت ــرو" أنـ ــدريـ ــس إيـنـيـيـسـتــا،
الــذي سيلعب خلف الثالثي (ميسي،
نيمار وسواريز) .كان غياب إنييستا
واض ـح ــا عـلــى لـعــب ال ــ"ب ــرس ــا" .تباين
منذ غيابه مستوى أداء فريق املــدرب
لــويــس إنــري ـكــي ،وف ـشــل األخ ـي ــر بسد
ثغرته حني حاول عبر أكثر من العب،
ال ال ـب ــرت ـغ ــال ــي أن ـ ــدري ـ ــه غ ــومـ ـي ــز ،وال
البرازيلي رافينيا ألكانتارا ،وال حتى
التركي أردا توران ،نجحوا في سدها.
ع ــودت ــه سـتـعـيــد االن ـض ـب ــاط ال ــى خط
ال ــوس ــط ،الـعـمــود الـفـقــري لبرشلونة،
وه ــذا ال ــذي قــد يعطي "ال ـبــرســا" دفعًا
إيجابيًا في املباراة ،لقدرته وذكائه في
إمداد ثالثي املقدمة بالفرص.
الـ ــ"ك ــاسـ ـيـ ـك ــو" ،ب ــن ال ـغ ــري ـم ــن أك ـبــر
ب ـتــاري ـخــه م ــن ثـ ــاث نـ ـق ــاط ،ل ـكــن كما
أنهما يلعبان للتاريخ ،فإنهما يلعبان
ليحصدا النقاط الثالث ،التي ستكون
خطوة مهمة لكليهما؛ الـنــادي امللكي
ل ــاب ـت ـع ــاد ب ــالـ ـص ــدارة ع ــن املــاح ـقــن
لــه ،وفــي مقدمهم برشلونة ،والـنــادي
الكاتالوني إلع ــان عــودتــه مــن جديد
إلى الصراع على اللقب.

جوائز

«الفيفا» يعلن أسماء المرشحين النهائيين لجوائزه
كما كان متوقعًا ،سيتنافس البرتغالي
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو واألرجـنـتـيـنــي
ل ـيــون ـيــل مـي ـســي وال ـف ــرن ـس ــي أن ـط ــوان
غريزمان على جائزة أفضل العب في
العالم لعام  2016بعدما أعلن االتحاد
ال ــدول ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم (ف ـي ـف ــا) الـقــائـمــة
النهائية للمرشحني.
وي ـب ــدو رون ــال ــدو مــرشـحــا قــويــا لنيل
الـجــائــزة بعد إح ــرازه مــع فريقه ريــال
م ــدري ــد اإلس ـبــانــي لـقــب دوري أبـطــال
أوروبا ،ولقب كأس أوروبا مع منتخب
بالده.
أمــا ميسي فكان موسمه أقــل نجاحًا،
ب ــرغ ــم ت ـتــوي ـجــه م ــع بــرش ـلــونــة بلقب
الدوري اإلسباني.

ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ح ــل غ ــري ــزم ــان وصـيـفــا
لـ ـ ــدوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ــا م ــع أتـلـتـيـكــو
مــدريــد اإلسـبــانــي ولـكــأس أوروب ــا مع
منتخب فرنسا على أرضه.
وت ـ ـعـ ــد ه ـ ــذه أول م ـ ــرة يـ ــدخـ ــل ف ـي ـهــا
غريزمان القائمة النهائية للمرشحني،
حيث جاء على حساب نيمار الذي قاد
ال ـبــرازيــل لـلـتـتــويــج بــذهـبـيــة أوملـبـيــاد
ريو دي جانيرو .2016
ولـ ـ ــدى ال ـ ـس ـ ـيـ ــدات ،تـ ـت ــواج ــه ال ـب ـط ـلــة
األوملـبـيــة األملــانـيــة ميالني بيهرينغر
م ـ ــع ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـل ـ ـيـ ــة املـ ـخـ ـض ــرم ــة م ــرت ــا
والنجمة األميركية كارلي لويد.
وعلى صعيد املدربني ،سيتنافس على
الجائزة اإليطالي كــاوديــو رانييري،

مـ ـ ـ ــدرب ل ـي ـس ـت ــر س ـي ـت ــي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي،
والبرتغالي فرناندو سانتوس ،مدرب
مـنـتـخــب ال ـب ــرت ـغ ــال ،وال ـفــرن ـســي زيــن
الدين زيدان ،مدرب ريال مدريد.
وق ـ ـ ــاد ران ـ ـي ـ ـيـ ــري الـ ـف ــري ــق امل ـت ــواض ــع
ليستر سيتي ألول لـقــب فــي تاريخه
ف ــي الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـم ـتــاز على
حساب األندية الكبيرة.
ولـ ــم ي ـكــن امل ـ ــدرب اإلي ـط ــال ــي ق ــد تــوج
بــأي لـقــب ل ـلــدوري ط ــوال  30عــامــا من
مشواره التدريبي.
أما سانتوس فنجح في قيادة منتخب
البرتغال ألول لقب قــاري في تاريخه
بالتتويج ب ــ"ي ــورو  "2016فــي فرنسا
ع ـلــى ح ـس ــاب صــاح ـبــة األرض وذل ــك

رغم إصابة نجمه األول ،رونالدو ،في
املباراة النهائية.
أما زيدان فأكمل قائمة املدربني الثالثة
ال ـن ـهــائ ـيــة ب ـع ــدم ــا ت ــول ــى إدارة ري ــال
مدريد في بداية العام خلفًا لرافاييل
بـيـنـيـتـيــز ون ـج ــح ف ــي أول مـســؤولـيــة
ك ـب ـيــرة ل ــه ك ـم ــدرب ف ــي ق ـي ــادة الـفــريــق
امل ـل ـك ــي ل ـل ـقــب دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ــا
بعد التغلب على أتلتيكو مــدريــد في
الـنـهــائــي بــركــات الـتــرجـيــح ،وبعدها
تــوج بالكأس السوبر األوروبـيــة على
حساب إشبيلية.
وسـ ُـي ـع ـلــن "ال ـف ـي ـفــا" ع ــن ال ـفــائــزيــن في
ح ـف ـلــه ال ـس ـن ــوي املـ ـق ــرر ف ــي  9ك ــان ــون
الثاني املقبل في زيوريخ.

رونالدو األوفر حظًا لجائزة أفضل العب (أ ف ب)
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رياضة
الفورموال 1

الدوري األميركي للمحترفين

روزبرغ يصدم الجميع باعتزاله الفورموال 1
ً
ب ـعــد خـمـســة أيـ ــام م ــن تـتــويـجــه بـطــا
للعالم في سباقات سيارات الفورموال
 1للمرة األولى في مسيرته االحترافية،
فــاجــأ األمل ــان ــي نـيـكــو روزبـ ـ ــرغ ،ســائــق
مرسيدس ،الجميع بإعالنه اعتزاله.
وقــال روزب ــرغ فــي بيان على صفحته
في "فايسبوك"" :اتخذت قرار االعتزال
م ـســاء االث ـن ــن" ،أي فــي ال ـيــوم الـتــالــي
للتتويج.
وأحـ ـ ـ ــرز روزب ـ ـ ـ ــرغ ( 31عـ ــامـ ــا) ال ـل ـقــب
الـعــاملــي األح ــد املــاضــي لـلـمــرة األول ــى
بعد حلوله ثانيًا في سباق جائزة أبو
ظبي الكبرى خلف زميله البريطاني
لــويــس هاميلتون بـطــل الـعــالــم أعــوام
 2008و 2014و.2015
وأوضح بطل العالم أنه يريد تكريس
املزيد من الوقت لعائلته بقوله" :األمر
الوحيد الذي يجعل هذا القرار صعبًا
بالنسبة ّ
إلي هو أنني أضع فريقي في
وضع صعب".
وب ــات روزب ـ ــرغ ثــانــي مـتـســابــق يضع
ح ـدًا ملسيرته بعد إح ــراز لقب بطولة
ال ـع ــال ــم ب ـعــد ال ـفــرن ـســي آالن بــروســت
عــام  ،1993وقــال فــي هــذا الـصــدد" :أنــا

جاء اعتزال روزبرغ بعد  5أيام من إحرازه اللقب العالمي (أ ف ب)

في القمة ،وصعودها كان صعبًا جدًا،
ولذلك أشعر بأنه الوقت املناسب".
وأشار إلى أنه "بدأ يفكر بالتوقف عن
السباقات في حــال إحــراز اللقب" بعد
سباق سوزوكا باليابان.
وأنهى روزبــرغ البطولة برصيد 385

نـقـطــة ب ـفــارق خـمــس ن ـقــاط فـقــط أمــام
هاميلتون.
ودخــل األملــانــي إلــى السباق الختامي
وهو يتقدم على هاميلتون بفارق 12
نقطة في ترتيب بطولة العالم ،وكان
يكفيه املــركــز الـثــالــث ليضمن اللقب،

ّ
بغض النظر عن مركز البريطاني.
وكــانــت املــرة ال ــ 38فــي تــاريــخ البطولة
الـتــي يحسم فيها الـلـقــب فــي السباق
الختامي.
وفـ ــاز روزبـ ـ ــرغ بـتـسـعــة س ـبــاقــات هــذا
املوسم ،وحل في املركز الثاني خمس
م ــرات ،رافـعــا رصـيــده إلــى  23فــوزًا في
 206س ـب ــاق ــات ف ــي م ـس ـيــرتــه بـبـطــولــة
العالم التي انطلقت في سباق جائزة
البحرين عام .2006
وروزب ـ ـ ــرغ ه ــو األمل ــان ــي ال ـثــالــث ال ــذي
يحرز لقب بطولة العالم للفئة األولى
ب ـع ــد األسـ ـ ـط ـ ــورة م ـي ـك ــاي ــل شــومــاخــر
( 1994و 1995و 2000و 2001و2002
و 2003و )2004وسيباستيان فيتيل
( 2010و 2011و 2012و.)2013
وف ــي أول تـعـلـيــق مل ــرس ـي ــدس ،وصــف
م ــدي ــر ف ــري ــق ال ـف ــورم ــوال واحـ ــد تــوتــو
وولف قرار روزبرغ بالشجاع.
وأوض ــح وول ــف فــي بـيــان لــه "إن ــه قــرار
ّ
ش ـ ـجـ ــاع ي ـ ـ ـ ــدل عـ ـل ــى قـ ـ ـ ــوة ش ـخ ـص ـيــة
روزبــرغ" ،كاشفًا أنه علم باألمر مساء
االثـنــن بعد قليل مــن معرفة فيفيان
(زوجة روزبرغ) به.

السلة اللبنانية

فوز تاريخي لميروبا على الحكمة في بطولة السلة
ل ــم تـكــن ب ــداي ــة فــريــق الـحـكـمــة موفقة
ض ـم ــن ب ـط ــول ــة ل ـب ـن ــان لـ ـك ــرة ال ـس ـل ــة.
فــوصـيــف املــوســم املــاضــي خـســر أمــام
ضيفه ميروبا - 33 ،22 - 21( 85 - 69
 )85 - 69 ،59 - 51 ،39على ملعب غزير
ض ـم ــن امل ــرح ـل ــة األولـ ـ ـ ــى .أمـ ــس خـســر
الـحـكـمــة ف ــي ك ــل شـ ــيء ،م ــن النتيجة
الــى األداء الــى الحضور الجماهيري
الـضـعـيــف ،فـكــان صــاحــب األرض هو
الضيف ،لكن «ضيف شرف» أمام زائر
كان مصرًا على الفوز ،وكان له ذلك في
أول مـبــاراة لــه فــي الــدرجــة األول ــى هو
فوز تاريخي للصاعد الجديد .املدرب
إي ـل ــي ن ـص ــر ،ف ــي أول م ـ ـبـ ــاراة ل ــه مــع
فريق للرجال ،نجح فــي تقديم فريق
ً
شــاب عــرف كيف يفوز مستغال سوء
حــال خصمه بقيادة املــدرب فــؤاد أبو
شقرا ،فتقدم ميروبا في جميع فترات
املباراة ،ولم ينجح صاحب األرض في
مـعــادلـتــه رغ ــم اق ـتــرابــه بـعــض الـشــيء
خ ــال ف ـت ــرات قـلـيـلــة م ــن ال ـل ـق ــاء ،لكن
عــاد الـفــارق ليصل الــى  21نقطة - 62
 82قبل أقــل مــن دقيقتني على نهاية
املباراة.

ل ـك ــن مـ ــن امل ـب ـك ــر ال ـح ـك ــم ع ـل ــى فــريــق
الـحـكـمــة وخ ـصــوصــا أن ــه ف ــي املــوســم
املاضي أنهى الــدوري املنتظم سابعًا
قبل أن يعود ويصل الى النهائي .لكن
مــا هــو مـقـلــق الـحـضــور الـجـمــاهـيــري
الحكماوي مع مــدرجــات شبه فارغة،
ول ــو ك ــان الـجـمـهــور ح ــاض ـرًا كـعــادتــه
لكان باالمكان أفضل مما كان.
وال ش ـ ــك أن م ـ ـيـ ــروبـ ــا ت ـل ـق ــى ج ــرع ــة
معنوية كـبـيــرة قـبــل لـقــائــه الــريــاضــي
فـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح امل ــرحـ ـل ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ي ــوم
اإلثنني عند الساعة  21.40على ملعب
الرياضي.
وك ـ ــان كــال ـفــن ك ــاي ــج أف ـض ــل مسجلي
مـيــروبــا ب ــ 22نقطة ،فيما كــان تيريل
سـتــوغـلــن األف ـضــل فــي الـحـكـمــة ب ــ35
نقطة.
وتستكمل املرحلة األولى اليوم حيث
يلعب املتحد مع ضيفه بيبلوس على
ملعب مجمع الـصـفــدي عـنــد الساعة
 ،17.00عـلــى أن تـخـتـتــم املــرح ـلــة غـدًا
األحد بلقاء التضامن وضيفه هوبس
عـلــى مـلـعــب مـجـمــع ن ـهــاد نــوفــل عند
الساعة .17.00

ّ
تحدى األسبوع العاشر من الــدوري
اللبناني لكرة القدم العاصفة ورفض
تأجيل مبارياته ،فلعب األنصار مع
ضيفه النبي شيت على ملعب صيدا،
واسـتـضــاف الـتـضــامــن ص ــور اإلخ ــاء
األهلي عاليه في صور.
ول ــم تـنـعـكــس األج ـ ــواء الـ ـب ــاردة على
واقـ ـ ــع امل ـ ـبـ ــاريـ ــات ،ف ـك ــان ــت "ال ـ ـحـ ــرارة
الـ ـك ــروي ــة" مــرت ـف ـعــة ف ــي ص ـي ــدا حــن
أس ـقــط ال ـن ـبــي ش ـيــت األنـ ـص ــار 0 - 1
وحرمه من اعتالء الصدارة ،بل على
العكس أصبح الفريق البقاعي شريك
الصدارة مع العهد مؤقتًا بعدما رفع
رصيده الــى  17نقطة .ونجح املــدرب
محمود حـمــود فــي جـ ّـر األنـصــاريــن
نحو الخسارة ،إذ حافظ على شباكه
ن ـظ ـي ـفــة ح ـت ــى ال ــدق ـي ـق ــة  88ق ـب ــل أن
ي ـضــرب عـلــي ب ــزي ضــربـتــه ويـسـ ّـجــل
الـهــدف الغالي مــن كــرة مــرتــدة كانت

عاش كليفالند كافالييرز حامل اللقب
وغولدن ستايت ووريرز وصيفه أمسية
سيئة حيث تعرضا للخسارة أمام لوس
أنجلس كليبرز وهيوسنت روكتس على
التوالي ،في الدوري األميركي الشمالي
للمحترفني في كرة السلة.
وانتهت مباراة كليفالند ولوس أنجلس
 ،113-94وهي املرة األولى هذا املوسم
التي يخسر فيها كافالييرز مباراتني على
التوالي ،بعد سقوطه أمام ميلووكي باكس
 108-101الثالثاء املاضي .وهذه الخسارة
الرابعة لكليفالند من  17مباراة خاضها هذا
املوسم.
وسجل كايري ايرفينغ  28نقطة وكل من
جيمس وكيفن لوف  16نقطة لكيفالند،
وجاي جاي ريديك  23نقطة لكليبرز الذي
حقق فوزه الخامس عشر في  20مباراة.
وفي املباراة الثانية ،خسر غولدن ستايت
ووريرز أمام هيوسنت روكتس 132-127
بعد وقتني إضافيني .والخسارة هي األولى
للفريق بعد  12فوزًا ،والثالثة في  19مباراة،
والثانية على أرضه.
وتألق جيمس هاردين بتحقيقه الثالثية
املزدوجة «تريبل دابل» للمرة الرابعة هذا
املوسم ( 29نقطة مع  15متابعة و 13تمريرة
حاسمة).
وجاءت خسارة غولدن ستايت برغم تحقيق
كيفن دورانت  39نقطة مع  13متابعة
وستيفن كوري  28نقطة.
وفي باقي املباريات ،فاز تشارلوت هورنتس
على داالس مافريكس  ،87-97وميلووكي
باكس على بروكلني نتس ،93-111
وممفيس غريزليس على أورالندو ماجيك
 ،94-95وميامي هيت على يوتا جاز -111
.110
وهنا برنامج مباريات اليوم :فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز  -أورالندو ماجيك،
تورونتو رابتورز  -لوس أنجلس اليكرز،
بوسطن سلتيكس  -ساكرامنتو كينغز،
نيويورك نيكس  -مينيسوتا تمبروولفز ،نيو
أورليانز بيليكانز  -لوس أنجلس كليبرز،
شيكاغو بولز  -كليفالند كافالييرز ،أتالنتا
هوكس  -ديترويت بيستونز ،سان أنطونيو
سبرز  -واشنطن ويزاردز ،دنفر ناغتس -
هيوسنت روكتس.

فضيحة تالحق تشلسي

ّ
العب الحكمة تيريل ستوغلين يحاول التسجيل في سلة ميروبا (سركيس يريتيسيان)

النبي شيت شريك الصدارة والتضامن صور يفوز
واح ـ ـ ــدة م ــن ك ـ ــرات ك ـث ـي ــرة اع ـت ـمــدهــا
العـبــو الـنـبــي شـيــت وأث ـم ــرت واح ــدة
منها في ضرب خاصرة األنصاريني.
فعلها الـحــاج حـمــود ووض ــع نظيره
األنصاري الصربي زوران بيستيش
ف ــي م ــوق ــف حـ ــرج ب ـعــد خ ـس ــارة غير
م ـس ـت ـح ـقــة ل ـف ــري ـق ــه وفـ ـ ـق ـ ــدان فــرصــة
اعـتــاء ال ـصــدارة ليبقى الـفــوز غائبًا
ع ــن األنـ ـص ــاري ــن ل ــأس ـب ــوع ال ـثــالــث
على التوالي ،علمًا بــأن األنصاريني
أضاعوا العديد من الفرص ،وأبرزها
كرة بالقائم ملحمود كجك في الشوط
الثاني .غياب الفوز قد ينسحب على
بيسيتش ال ــذي قــد تـسـ ّـرع الخسارة
في قرار استبداله باملدرب الروماني
تـيـتــا فــال ـيــريــو ب ــن مــرح ـلــة ال ــذه ــاب
واإلي ــاب كما ُي ـشــاع ،وخـصــوصــا مع
اع ـت ــراض ــات ج ـم ـهــور األنـ ـص ــار على
تبديالته أمس وتحديدًا إخراج ربيع
عطايا.
في صــور ،كــان قائد فريق التضامن

الخسارة تجمع كليفالند
وغولدن ستايت

أصداء عالمية

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد
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ص ـ ــور رض ـ ــا ع ـن ـت ــر وزمـ ـيـ ـل ــه مـحـمــد
الـ ـف ــاع ــور ي ـم ـن ـحــان فــري ـق ـه ـمــا ث ــاث
نقاط فــي مباراته مــع اإلخ ــاء األهلي
عاليه مــع فــوز صاحب األرض 0 - 2
بـهــدفــي الـفــاعــور وم ــن صـنــاعــة رضــا
عنتر .التضامن بــدا من بداية اللقاء
أن ــه مصمم عـلــى ال ـف ــوز ،لكنه أضــاع
ال ـف ــرص ــة األول ـ ـ ــى ل ـل ـت ـقــدم وت ـح ــدي ـدًا
فــي الدقيقة  16حــن احتسب الحكم
مــاهــر الـعـلــي ركـلــة ج ــزاء بـعــد عرقلة
حــارس اإلخــاء علي الحارس ملهاجم
الـتـضــامــن وس ـيــم عـبــد ال ـه ــادي .غير
أن ال ـحــارس صـحــح خـطــأه وتـصــدى
لـتـســديــدة رض ــا عنتر محافظًا على
نظافة شباكه.
وبعد  20دقيقةّ ،
عوض عنتر إضاعته
لركلة الجزاء حني لعب كرة حرة الى
م ـح ـمــد ال ـف ــاع ــور ال ـ ــذي س ـ ّـج ــل منها
هدف السبق ليحافظ التضامن على
تقدمه  0 - 1حتى نهاية الشوط األول.
الـشــوط الـثــانــي شهد أحــداثــا مؤثرة

حني طــرد الحكم العلي العــب اإلخــاء
ال ـبــرت ـغــالــي إل ـي ــو ب ـعــد ض ــرب ــه العــب
التضامن بالل حاجو في الدقيقة ،57
ليلعب اإلخ ــاء بعشرة العـبــن وسط
ُ
تـفـ ّـوق للتضامن .هــذا الـتـفـ ّـوق ترجم
بتعزيز النتيجة في الدقيقة  75حني
ت ـك ــرر س ـي ـنــاريــو الـ ـش ــوط األول بني
عنتر وفاعور ،فمرر األول للثاني وما
ك ــان مــن األخ ـيــر س ــوى أن هــز شباك
علي الحارس للمرة الثانية وبطريقة
جـمـيـلــة ل ـتــرتــاح أع ـص ــاب الـتـضــامــن
الـ ـ ــذي ن ـج ــح ف ــي اح ـ ـ ــراز ال ـن ـق ــاط مــن
خصمه املستسلم والــذي كــان ضيفًا
خـفـيـفــا جـ ـدًا ف ــي صـ ــور .وال ــاف ــت أن
التضامن فــاز على اإلخ ــاء بتشكيلة
لبنانية بحتة مــع إيـقــاف السنغالي
الم ــن فــانــي ات ـحــاديــا ،وف ـســخ العقد
مع البرازيلي راموس وبقاء مواطنه
باولو ماتوس على مقاعد االحتياط
ً
حتى الدقيقة األخيرة حني دخل بدال
من القائد عنتر.

أكد املهاجم السابق لتشلسي اإلنكليزي ،غاري
جونسون ،أن النادي اللندني دفع له  50ألف جنيه
استرليني مقابل صمته عن االعتداءات الجنسية
التي كان ضحيتها من قبل أحد كشافي الفريق.
وقال جونسون ( 57عامًا) لصحيفة "ذا دايلي
ميرور"" :دفعوا لي كي أسكت .على األرجح أنهم
دفعوا لالعبني آخرين مقابل صمتهم .أتمنى أال
يقوم أي ناد بإخفاء مثل هذه الحقائق ،ال ينبغي
أن ّيفلت أي شخص من مالحقة العدالة" ،مؤكدًا
تسلمه  50ألف جنيه (زهاء  59ألف يورو) عام
.2015
وأضاف العب تشلسي بني  1978و" :1981ما
يغضبني هو أنني عندما ذهبت ألقول لهم إنني
تعرضت لسوء معاملة ،قالوا لي :أثبت ذلك".

طالق بين أديداس واالتحاد
الدولي أللعاب القوى

أنهى عمالق املالبس الرياضية األملانية أديداس
شراكته مع االتحاد الدولي أللعاب القوى في
أعقاب فضيحة املنشطات التي هزت ّ
"أم األلعاب".
وكان عقد رعاية الشركة لالتحاد الدولي يمتد
 11عامًا ،ويستمر حتى سنة  ،2019إال أن
العمالق األملاني أعلن وضع حد لهذه الشراكة في
أعقاب فضيحة فساد غير مسبوقة تورط فيها
مسؤولون سابقون كبار في االتحاد للتستر على
تنشط الرياضيني الروس.
وذكر االتحاد الدولي في بيان أنه يشكر "أديداس
لدعمها منذ فترة طويلة ألعاب القوى وشراكتها
الوثيقة مع االتحاد الدولي".
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ثقافة وناس

فنون مشهدية بمشاركة روجيه عساف ورفعت طربيهّ ،
تقدم النسخة اللبنانية من رائعة شكسبير بمبادرة من
اللجنة التنظيمية الحتفالية المئة والخمسين لـ «الجامعة األميركية في بيروت» باالشتراك مع فرقة  The Factionاآلتية
من لندن

ّ
«لير» في بيروت من إخراج سحر عساف

ّ
روجيه عساف ملك المسرح اللبناني

روجيه
عساف
في
مشهد
من العرض
(ألكسي
فرنجية)

منى مرعي
على وقــع عــزف حــي ترافقه تحركات
ب ـس ـي ـط ــة ل ـب ـع ــض املـ ـمـ ـثـ ـل ــن ،ان ـت ـظــر
جـ ـمـ ـه ــور «م ـ ـسـ ــرح املـ ــدي ـ ـنـ ــة» دخـ ــول
ع ــال ــم «املـ ـل ــك ل ـي ــر» (إن ـ ـتـ ــاج روب ـي ــرت
م ــاي ــرز) ،أ ًك ـثــر مـســرحـيــات شكسبير
تــراج ـيــديــة ال ـتــي ًسـيـحـظــى املـشــاهــد
بتذوقها مترجمة باللهجة العامية
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة .ه ـ ـكـ ــذا اخ ـ ـت ـ ــار ك ـ ــل مــن
الـلـجـنــة التنظيمية الحـتـفــالـيــة املئة
والخمسني لـ «الجامعة األميركية في
بيروت» و«مـبــادرة العمل املسرحي»
في الجامعة باالشتراك مع فرقة The
 Factionاآلت ـي ــة م ــن ل ـن ــدن االح ـت ـفــال
بامليالد األربع املئة لشكسبير .تولى
عساف،
مهمة الترجمة كل من سحر
ٌ
ونـ ــدى ص ـعــب وراف ـ ــي ف ـغــالــي .فــريــق
ُ
ت ـك ـبــد ب ـل ـيــونــة ّ (لـ ــم ت ـخ ــل م ــن بـعــض
نص تشوبه
السقطات) مشقة ترجمة ٍ
الـكـثـيــر مــن الـصـعــوبــات :عـلــى سبيل
امل ـث ــال ال ال ـح ـص ــر ،ك ـيــف ُي ـن ـقــل نـ ُـص
ُش ـك ـس ـب ـيــر الـ ـغ ــزي ــر ب ــالـ ـص ــور الـ ــذي
ِّ
نــظــم فــي معظمه على أوزان شعرية
إلــى العامية اللبنانية؟ كيف ُي َ
ترجم
الجنون الكامن في أكثر من شخصيةٍ
في نص «امللك لير»؟
الواقع أن فريق الترجمة حافظ على
ليونته النسبية تـلــك ،وهــو أم ـ ٌـر أتى
النص
أحـيــانــا على حـســاب شــاعــريــة
ّ
ُ
ال ــذي اخ ــت ـ ِـزل أو كــانــت كلفته تصنع
العامية في مطارح قليلة في مأساة
«امللك لير» (روجيه عساف) :ملك ّ
يقرر
بعد ّ
تقدمه في السن ،تقسيم مملكته

عـلــى بـنــاتــه ال ـث ــاث ،غــونــريــل (زيـنــب
عساف) ،ريغان الوسطى ،وكورديليا
ً
(سحر عساف) ،سائال كل واحدة «من
منكن تحبني أكثر؟».
في لحظة إعالنه األمر لبناته ،تشرع
ّ
الكبرى والوسطى بالتملق ،معلنتني
ال ـحــب امل ـط ـلــق ل ــأب طـمـعــا بــامل ـيــراث
املوعود ،في حني تقرر الصغرى قول
الحقيقة« :ما شي» .ليس لديها شيء
تقوله عن ّ
حب والدها .لن تستطيع أن
ترفع قلبها إلى فمها ،ولن تكذب .لن
يكون َّ
حبها مطلقًا ،فهي تعد زوجها
املستقبلي بنصف قلبها .لــن يتقبل
امللك لير جــواب ابنته الصغرى ،ألنه
ك ــان يـعـتـبــرهــا ال ـف ـض ـلــى .ف ــي لـحـظــةِ
غـضــب عـ ــارم ،يـحــرمـهــا حـصـتـهــا من
اململكة.
مـنــذ تـلــك الـلـحـظــة ،ت ـتــوالــى األح ــداث
وامل ــؤام ــرات الـتــي تتقاطع فــي سياق
متماسك مــع عائلة غلوستر (رفعت
ط ــرب ـي ــه) ال ـت ــي ت ـض ــم إدمـ ــونـ ــد االب ــن
ال ـل ـق ـيــط (ف ـ ـ ــؤاد ي ـم ــن) ال ـ ــذي يـسـعــى
بمكر شديد الستعادة مكانته وإرثه
ٍ
فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة عـ ـب ــر اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج والـ ـ ــده
ل ــارت ــداد عـلــى اب ـنــه الـشــرعــي إدغ ــار،
وخ ـ ــداع كــورنــويــل (ه ـ ــادي دعـيـبــس)
زوج ريغان .خديعة وسلسلة خيانات
م ـت ـن ـق ـل ــة ب ـ ــن إدمـ ـ ــونـ ـ ــد وك ــورن ــوي ــل
وريغان حول غلوستر ولير ،سيدين
ك ــان ــا ي ـت ـم ـت ـعــان بــال ـس ـل ـطــة وامل ـك ــان ــة
السياسية .ذنبهما أنهما ّ
تقدما في
السن لم تنعمهما البصيرة بالوثوق
َ
ب ــن ـ َـس ـ ٍـب ج ــدي ـ ٍـر ب ــال ــدم ال ـ ــذي أورث ـ ــاه
ألوالدهم.

إلع ــان ـت ـه ـم ــا عـ ـل ــى م ـص ــاب ـه ـم ــا ،ك ــان
ال ـج ـنــون مــراف ـقــا لـتـلــك الشخصيتني
ت ـحــدي ـدًا ع ـبــر ب ـه ـلــول امل ــراف ــق للملك
لير ،وإدغار ابن غلوستر الذي يتنكر
بشخصية توما املسكني .الجنون لم
يكن حكرًا على هاتني الشخصيتني،
إذ ك ـ ــان فـ ــي أجـ ـم ــل ح ـل ـلــه وأع ـم ـق ـهــا
عندما توخاه امللك لير.
هي شبكة من الروابط بني شخصيات
ت ـ ـت ـ ـحـ ــرك فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق مـ ـ ــن األحـ ـ ـ ـ ــداث
املـتـصــاعــدة« :كـنــت» (ب ـشــارة عطالله)

أجمل المشاهد
روجيه عساف برفعت
جمعت
ّ
طربيه «الحريف»
ال ــذي ي ـطــرده امل ـلــك لـيــر ألن ــه داف ــع عن
كــوردي ـل ـيــا ،يـتـنـكــر لـيـبـقــى ق ــرب املـلــك،
إدموند الذي يتلذذ بخبثه وخديعته
(إلــى درجــة قد يــراه املــرء رمــز املكر في
ّ
نص «امللك لير») محط شهوة كل من
غونريل وريغان ،كما لو أن خيانتهما
لــوالــده ـمــا تـثـيــر فـيـهـمــا ال ـش ـه ــوة ملن
هو أكثر مكرًا منهما ،وألبني (باسل
ً
ماضي) الذي يبدو معتدال في معظم
األحيان...
يـنـتـهــي ال ـع ــرض بـسـتــةِ م ـقــاتـ ٍـل تــدعــو
املشاهد للتساؤل حول جدوى السلطة
وقصر البصيرة أمام املكيدة والخبث
ـدر غـ ــدار ي ـضــع ال ـطــالــح في
ف ــي ظ ــل قـ ـ ٍ
ـواز ل ـل ـصــالــح .تـ ــرى ،ه ــل كــان
ـام م ـ ـ ٍ
م ـق ـ ٍ
ك ــل هـ ــذا ل ـي ـح ــدث ل ــو ل ــم ي ـط ــرح امل ـلــك

لير ســؤالــه الــذي ّ
ينم فــي الــوقــت عينه
عن تسلط (مــن منكن تحبني أكثر؟)،
تـنــاقـضــه الــرغ ـبــة ال ــدائ ـم ــة ف ــي سـمــاع
املديح وتأكيد الحب؟ وهل هناك رابط
بــن التسلط املتنكر فــي ه ــذا الـســؤال
وجـ ـن ــون ل ـيــر امل ـق ـت ــرن ب ـب ـســاط ـتــه؟ ما
هي دواعــي جنون كل من إدغــار ولير
وبهلول؟
أسئلة ضرورية ملقاربة نص شكسبير
كانت لتحدث الـفــرق فــي عملية تلقي
«امل ـلــك ل ـيــر» بنسخته الـلـبـنــانـيــة .بــدا
أن ال ـن ــص بـصـيـغـتــه ال ـل ـب ـنــان ـيــة ـ مع
لـ ُيــونـتــه وطــراف ـتــه وبــاغ ـتــه املتقطعة
ـ ف ـ ـ ِّـرغ م ــن ت ــوت ــره وتــراج ـيــدي ـتــه الـتــي
احـ ـ ـت ـ ــاج ـ ــت لـ ـلـ ـحـ ـظ ــات مـ ـ ــن ال ـص ـم ــت
ولدوافع للشخصيات وألفعال درامية
ت ـت ـصــاعــد وت ـت ـخ ـطــى ت ــرج ـم ــة ال ـنــص
حرفيًا إلــى اللهجة اللبنانية .وحــده
روج ـي ــه ع ـس ــاف كـ ــان ي ـمــد مـشــاهــديــه
ب ـل ـح ـظــات ط ــوي ـل ــة م ــن ال ـص ـم ــت ،ك ــان
العرض يحتاج إليها بني وقت وآخر.
بـ ـ ـ ــدا ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل مـ ـ ــع تـ ـيـ ـم ــة الـ ـجـ ـن ــون
منقوصًا ،بخاصة مع شخصية بهلول
التي ُيفترض أن تدمج جنون أقوالها
بـبـعــض الـحـكـمــة وب ـب ـعــض ال ـحــركــات
ال ـج ـس ــدي ــة الـ ـف ــري ــدة .ب ـ ــدا س ـن ــي عـبــد
ً
الباقي محنكًا أكثر منه بـهـلــوال ،كما
ّ
لو أن جسمه الذي كان يتذكر بني حني
وآخ ــر أنــه مختلف جسديًا وسلوكيًا
عــن ســائــر الـبـشــر ،منفصل عــن أقــوالــه
التي كانت تصدر كداهية يــدرك وقع
الكلمات على غيره .في املقابلّ ،
تميز
إي ـلــي يــوســف حــن ت ـحـ ّـول إدغـ ــار إلــى
توما املسكني ،إذ عرف دوزنة تحوالته

مــن إدغـ ــار إل ــى تــومــا وال ـع ـكــس .وكــان
روجيه عساف الفتًا في املشاهد التي
توخى فيها لير الجنون .فــي الــواقــع،
كــان روجـيــه عـســاف بشكل عــام أخــاذًا
في أدائه للملك لير وهذا ليس مفاجئًا
مل ـســرحــي يـ ــرى أن امل ـم ـثــل ه ــو املــوقــع
األس ــاس ــي ال ــذي يـجــذبــه وف ــق مقابلةٍ
لـ ــه ...وه ــل ه ـنــاك أج ـمــل مــن دور امللك
لير؟
ً
م ـ ــن أك ـ ـثـ ــر امل ـ ـشـ ــاهـ ــد جـ ـ ـم ـ ــاال امل ـش ـه ــد
ال ـ ــذي ج ـم ــع ل ـي ــر م ــع غ ـلــوس ـتــر حـيــث
تضاعفت لحظات التمتع مــع وجــود
رفـعــت طربيه «ال ـحـ ّـريــف» ،إلــى جانب
املـشـهــديــن األولـ ــن الـلــذيــن جـمـعــا لير
بابنته كورديليا مع أداء سحر عساف
ال ـف ـطــري .وم ــن املـشــاهــد املـلـفـتــة أيضًا
مشاهد املكر التي تــوالهــا بدقة فــؤاد
يمني ولحظات النشوة الذاتية لريغان
مع ماريليز عاد.
ً
م ـ ــا كـ ـ ــان مـ ـح ــزن ــا ف ـ ـعـ ــا ه ـ ــو م ـش ـهــد
العاصفة الذي ـ رغم وجود مخرجتني
ومـ ــديـ ــر ح ــرك ــة امل ـ ـسـ ــرح ـ اف ـت ـق ــر إل ــى
ح ـســن ال ـتــدب ـيــر ال ـحــركــي وال ـصــوتــي،
ُ
إذ اعـ ــتـ ـ ِـمـ ــدت الـ ـع ــوامـ ـي ــد ال ـح ــدي ــدي ــة
إلصدار مؤثرات صوتية فقيرة توحي
بــال ـعــاص ـفــة .وه ـن ــا ي ــأت ــي غ ـي ــاب دور
الـفــرقــة املوسيقية الـتــي تــولــت العزف
ال ـح ــي .ك ــان م ــن املـمـكــن لـلـعــزف الـحــي
أن يلعب دورًا أكبر مــن وصـ ٍـل خجول
للمشاهد ،وهو ٌ
دور يتخطى التدخل
حتى في مشهد العاصفة.
كــان الـعــرض خــارج إطــار زمــن محدد.
هذا ما يفسر خيار األزياء التي كانت
ت ـج ـمــع فـ ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ب ــن أزيـ ــاء
املـجـتـمــع املـعــاصــر وب ـعــض موتيفات
ـات ذات
م ــن زم ــن شـكـسـبـيــر م ــع ن ـف ـح ـ ٍ
طابع غرائبي خجول جدًا .ما يسترعي
االنـ ـتـ ـب ــاه هـ ــو خًـ ـي ــار أزيـ ـ ـ ــاء غ ــون ــري ــل
وري ـغ ــان م ـقــارنــة م ــع كــوردي ـل ـيــا .رغــم
ذلك ،بدا خيار األزيــاء متشظيًا .وهنا
ُيـطــرح س ــؤال :طاملا أن الـعــرض خــارج
زم ـ ــان وم ـج ـت ـمــع م ـح ــددي ــن ـ إذ يـبــدو
أن خ ـيــار الـلـهـجــة الـعــامـيــة ه ــو خـيــار
متصل باستقطاب الجمهور أكثر منه
خ ـيــارًا درام ـي ــا ـ هــل ك ــان يـمـكــن لنمط
األداء التمثيلي للشخصيات أن يكون
أيضًا خارج إطار األداء الكالسيكي أو
ّ
أقــلــه أكـثــر ج ــرأة فــي تقديم اقـتــراحــات
أدائية خارجة عن املألوف؟
بخصوص السينوغرافيا ،فقد أضفت
ج ـوًا مــن ال ـس ــوداوي ــة الـ ـب ــاردة :خشبة
املدينة الـســوداء كانت عــاريــة كليًا إال
من ثالثة مجسمات عامودية فوالذية
ضخمة مستطيلة وثــاثــة مجسمات
أخ ــرى أفـقـيــة متحركة تشكل مصغرًا
للمجسمات الـعــامــوديــة (ديـكــو غيدا
ح ـش ـي ـش ــو) وإضـ ـ ـ ـ ــاءة خ ــاف ـت ــة (ف ـ ــؤاد
ـان كـثـيــرة
ح ـل ــوان ــي) ت ـح ــدث ف ــي أحـ ـي ـ ً ٍ
خـ ـل ــف ش ـخ ـص ـي ــات ـه ــا ظـ ـ ـ ــاال م ـهــولــة
الحجم في لحظات العرض الحاسمة.
ل ـع ـب ــت الـ ـسـ ـيـ ـن ــوغ ــرافـ ـي ــا عـ ـل ــى ل ـع ـبــة
ال ـت ـح ـج ـي ــم ،ولـ ـل ــرق ــم ث ــاث ــة رم ــزي ـت ــه،
فالبنات الثالث اللواتي ولدن بمكانة
وع ــدن إل ــى الـقـبــر بـمـكــانــة أخـ ــرى ،في
حــن كــان كــل مــن كـنــت ،إدغ ــار وألبني
في مكانة وأصبحا في مكانةٍ أخــرى.
انتهى العرض من دون أن نعي أهمية
الـجـمـلــة األخ ـيــرة الـتــي نطقها إدغ ــار:
«لن نرى كل ما رآه ،ال ولن نعمر بقدر
ما عمر».
* «امل ـ ـلـ ــك ل ـ ـيـ ــر» :ح ـت ــى  18كـ ــانـ ــون األول
(ديـسـمـبــر) ـ ـ ـ «م ـســرح املــدي ـنــة» (ال ـح ـمــرا) ـ
لالستعالم03/020092 :
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فنون تشكيلية

يرسم الفنان
اللبناني وهو في
محيط الدم ،لكي
تلتئم جراحه وجراح
اآلخرين .هذا ما
نراه في معرضه
الذي يختتم بعد غد
االثنين في المعهد
األنطوني
في الحدث

الفنان في مرسمه

من المعرض

إيف كجك يجيء إلى التكعيبية ...من عالم خياله!
عبيدو باشا
ال يأخذ الفن لدى الفنان اللبناني -
الفرنسي إيــف كجك ،دور الوسيط .
ذلك أنه يقود دور املساءلة واملرافعة.
مرافعة االبن عن أبيه ،حيث ال يتصل
األمـ ـ ــر ب ــدع ــوى وال بـ ــدعـ ــوة .يـتـصــل
األمر بإعطاء حظ جديد ،لواحدة من
املدارس التشكيلية الكبرى في العالم.
التكعيبية .وســط الـعــاقــات األلفية
الجديدة املتشابكة ،ال يصفي الرجل
حسابًا وال يخلق جهاز تصوير ،ألن
الــرســام وامل ـلــون والتشكيلي يجيء
إلى التكعيبية ،من عالم خياله ،بما
يـسـتـثـيــره الـعـمــل الـفـنــي ف ــي خـيــالــه.
ق ـ ـصـ ــص حـ ـ ــب وخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاالت م ــؤم ـث ـل ــة
وكــل ما له عالقة بالفقد ،باللوحات
الـكـثـيــرة املــرشــوشــة بترتيب وأنــاقــة
على ج ــدران «املعهد األنـطــونــي» في
م ـن ـط ـقــة الـ ـح ــدث (ي ـس ـت ـم ـ ّـر امل ـع ــرض
حـ ـت ــى بـ ـع ــد غ ـ ــد االث ـ ـ ـنـ ـ ــن) .ال ــرق ــص

ال ـصــوفــي ،رق ــص الـفــامـنـكــو ،اآلالت
املــوسـيـقـيــة .األخ ـي ــرة ،فــي معظمها،
آالت ع ــربـ ـي ــة .مـ ـص ــارع ــة الـ ـثـ ـي ــران.
شخصيات من مسرحيات شكسبير.
كل الكائنات واألدوات على قماشات
ال تفقدها .كل موضوع في مجموعة.
مــوضــوعــات عــربـيــة ،غــالـبــا ،ال تلبث
أن ت ـض ـحــي ل ــوح ــات ت ـج ــري ــدي ــة ،إذ
تـجــرد أشكالها ال يلبث أن يحيلها
مشاهد كــونـيــة .كــل مــا أخ ــذه العرب
إلى الغياب ،هنا .الفالمنكو ،الشاهد
عـلــى آخ ــر امل ـع ــارك ال ـخــاســرة للعرب
املسلمني في األندلس .هجرة الخبط
على األرض ،عند وداع األرض .مثال.
ال أهمية .مــع ذل ــك ،تنبع الخطابات
املعتمدة من الواقع األولي في لوحات
كـ ـج ــك .ألن كـ ــل الـ ـقـ ـص ــص واقـ ـعـ ـي ــة،
بالضرورة ،وهي تتسلل من الغياب
أو التخييل .هذه لوحات عالج .عالج
من املقصيات إلــى املنسيات ،بيد ال
ترتعش وبروح تشدد بلدياتها على

الورق املقوى أو القماش ،على لدغات
الزمن املاضية.
ال يـقــع ال ـف ـنــان ف ــي س ــذاج ــة األف ـك ــار،
ح ــن يـحـتـفــظ بــالـحـنــن إل ــى الكثير
مــن األش ـكــال الـسـعـيــدة ،وهــو يكنس
أوه ــام الــواقــع مــن قلبه غير املـهــزوم
بـ ـق ــوى األلـ ـفـ ـي ــة .ال ي ــرغ ــب ف ــي خـلــق
املــاضــي الـبــائــد إلــى األب ــد .بالعكس.
يستبدل الــزمــن بــالــزمــن ،بجمعهما

رقص الفالمنكو ،مصارعة
الثيران ،شخصيات من مسرحيات
شكسبير حاضرة هنا
ف ـ ـ ــي أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاء الـ ـ ـعـ ـ ـص ـ ــر الـ ـصـ ـن ــاع ــي
وتشكيالته .هــذه إش ــارات اللوحات
الواضحة .بــدون اكفهرار أو اكتئاب
 .خ ـ ــروج م ــن اإلرب ـ ـ ـ ــاك ،ح ـي ــث يـطـبــع
التكعيب بسطوح مكعباته الخفية
والـظــاهــرة ،حــدائــق األل ــوان ببساطة

ال ـبــدي ـهــة وق ـ ــوة ال ـح ــرف ــة ف ــي الـنـشــر
ال ـفــاضــح لــرســائــل ال ـح ــب ،ب ـنــوع من
الـتـسـلـســل امل ـت ـفــاعــل .األل ـ ــوان فــرحــة،
ال بـهــدف أن يـســر الـنـظــر ،بــل بهدف
يـتـعـلــق ـ ـ ع ـلــى ن ـحــو أك ـثــر م ـجــازيــة ـ
بتمجيد الـحـيــاة فــي نـســق ال يمكن
أن يـطــرأ مــن دون حــريــة .ال يمكن أن
ي ـط ــرأ ،ب ـ ــدون روح ــان ـي ــة ،م ــن أجـ ــواء
التأمالت ودعوات الحلم املغروزة به.
أمر فن وشعر .ال لعنات انتقامية وال
صراعات عقيمة وال حمالت تحرير.
ال يزال التكعيب ،يكلف البعض عناء
ق ـط ــاف ــه .زهـ ـ ــرات رق ـي ـقــة ف ــي أح ـي ــان،
وأشـ ــواك جــارحــة فــي أح ـيــان أخ ــرى.
تمجيد الحب بتعريفاته الجسدية
األن ــان ـي ــة ،أح ـي ــاء ال ـغ ــرب ــاء واألح ـي ــاء
ال ـ ـغ ـ ــرب ـ ــاء ،بـ ـف ــن ال وط ـ ـن ـ ــي ،ي ـخ ـلــق
املــركــز الفني لفنان كوسموبوليتي
النزعة ،كما يخلق الدرب ،بالتزامات
مـجـتـمـعـيــة ،ال تـ ـت ــورط إال ب ـشــروط
ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي الـ ـل ــوح ــات امل ـع ــاص ــرة.

الـقــديــم يـتـعـصــرن .ال أحـســب أن هــذا
ه ــم إيـ ــف ك ـجــك (ي ــون ــس كـ ـج ــك) .هم
كجك اإلب ــداع بـصــورة صحيحة في
سياق محدد ،ينقلب على التحديد،
ح ــن ال ي ــؤخ ــذ بــال ـغ ـلــو األس ـلــوب ـيــة
وال بــالـهــويــة ،بـعـيـدًا مــن الـبــدائـيــات
وال ـف ـن ــون ال ـط ـقــوسـيــة .ع ـبــور ح ــدود
ُت ِّ
عرف بالهويات ،كما قال رانسيير.
كل لوحة س ــرادق ،ال تعالج مسائل،
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء أن يـ ـ ـع ـ ــاد ت ـع ــري ـف ـه ــا،
ب ـكــل أش ـك ــال الـ ـت ــأوي ــات ،ب ـع ـي ـدًا من
الـ ـت ــرجـ ـم ــات .ل ــوح ــات بـ ـل ــون واح ـ ــد.
ال ردود ف ـع ــل ع ـل ــى ذلـ ــك بــال ـلــوحــة.
رد الـفـعــل مــن الـجـمـهــور ،عـلــى نزعة
الـلــوحــة .حـمــل لـغــة مــرئـ ّـيــة ،جمالية،
جـ ــديـ ــدة ،تـ ـث ــري وت ـغ ـي ــر مـ ــا ل ــدي ـن ــا،
عـبــر إدراك ح ــدود الـتـجــربــة ،تكسير
ال ـ ـح ـ ــدود ،ب ــال ـف ـك ــر الـ ـبـ ـش ــري ،حـتــى
تضحي مادة حية .ال ظاهرة لغوية.
ظ ــاه ــرة ح ــرك ـ ّـي ــة ال ظ ــاه ــرة ل ـغــويــة.
ال خ ـي ــار ،ه ـنــا ،إال خ ـيــار الـتـجــريــب.
تـكــويـنــات ت ــؤرخ لـتـصــدعــات الـعــالــم.
تـ ـص ــدع ــات ي ـع ـب ــر ع ـن ـه ــا بــال ـط ـب ـقــة
اللونية الــواحــدة والطبقات اللونية
العديدة بلوحات ،ال تؤكد أن واحدة
من مآثرها ،أن يغدو وزنها الحقيقي،
من وزن الكشوف املؤملة أو التجليات
الرمزية لقوى األلوان على األشكال.
لوحات أكواريل ،لوحات زيت ،تقلب
الـ ـتـ ـش ــوه ــات إلـ ـ ــى جـ ـ ـم ـ ــاالت .ت ــرج ــع
ال ـت ـش ـك ـيــل إلـ ــى ش ــروط ــه اإلن ـســان ـيــة
والفنية بألعاب تراقب آليات التبادل
الضرورية بينها .بدء في موضع ،ثم
تــوجــه ،على موسيقى غير مألوفة،
تعيد إدراج املــألــوف فــي إيقاعاتها،
حـيــث ال تستطيع ن ـظــرة واحـ ــدة أن
تـقـيـمـهــا .إدراج املـعـطـيــات الـخــاصــة
بــأش ـكــال الـتـمـثـيــات ،تــؤكــد الـتـمــزق
وااللتئام في عالم إيف كجك .عنده،
الفن يحتوي على إمكانيات العالم
كـلـهــا ،عـلــى إمـكــانـيــات الـفـنــان كلها،
على التصورات الكمية واملوضوعية،
بني نظرات التطهيريني واملتشددين.
ي ــرس ــم ك ـجــك وهـ ــو ف ــي م ـح ـيــط ال ــدم
لكي تلتئم جــراحــه وج ــراح اآلخرين
فــي ه ــذا املـحـيــط ال ــدم ــوي .ال إنـشــاء،
س ـيــولــة ه ــي ال ــراب ــط ال ـع ـض ــوي ،بني
الفنان والـسـيــاق حيث يعمل ،حيث
ي ـع ـي ــش .هـ ـك ــذا ت ـت ـظ ـهــر اش ـت ــراط ــات
الــواقــع على بعض لــوحــاتــه ،عنصر
ت ـض ـع ـيــف ل ـل ــوح ــة .ك ـل ـمــا ات ـج ــه إل ــى
املباشر ،تنحف لوحته باملر ،وتقذف
ب ـن ـف ـس ـه ــا فـ ــي وجـ ـ ـ ــوه املـ ـش ــاه ــدي ــن،
كمفردة هاربة من قارة ،ال تمتلك غير
الفضول حصرًا .فضول يقسم الزمن،
كما تقسمه ساعة رملية ،ال تشدد إال
على قــذف الــزمــن بــالــرمــل كما تفعل
اللوحة بالوجه.
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هواء البرامج السياسية:
«معك قرش بتسوى خبر»
فراس حاطوم *

صورة
وخبر

ّ
ّ
مهمـة
يـؤرخ  2016مـرور مئـة عـام علـى والدة السـامبا .مناسـبة
البرازيل أخيرًا ،خصوصًا بيدرا دو سـال في ريو دي جانيرو،
احتفلت بها ّ
ُ
حيـث ُيعتقـد أنهـا المـكان الـذي ولدت فيـه الرقصة ّ الشـهيرة التي
ّ
تحولـت إلـى أشـهر رمـوز البرازيل ،وأضحت جـزءًا ال يتجزأ مـن ثقافتها
وهويتهـا الوطنية( .ياسويوشـي شـيبا ــ أ ف ب)

ّفوالدكار في LAU
إنه الحب «الحالل»
يدعو قسم فنون االتصال في
«كلية اآلداب والعلوم» في
«الجامعة اللبنانية األميركية»
و«مكتب عالقات الخريجني»
إلى حضور فيلم «بالحالل»
( 2015ـ  94د) في حرم الجامعة
البيروتي في  8كانون ّ
األول
(ديسمبر) الحالي ،على أن يليه
نقاش مع أسد فوالدكار (.)1980
ثاني شرائط املخرج اللبناني،
دراما كوميدية تلقي الضوء
على تفاصيل ّ
مهمة في حياة
ّ
نساء يعشن في مجتمع مقيد
بالدين والتقاليد .العمل من
بطولة دارين حمزة ،ورودريغ
سليمان ،وحسني ّ
مقدم ،وفادية
أبي شاهني ،وعلي سموري،
وميرنا مكرزل...
عرض «بالحالل» :الخميس  8كانون
ّ
األول ـ  19:30ـ قاعة «إروين» في
( LAUقريطم ـ بيروت).
لالستعالم01/786456 :

مواويل إيليا بيضا
تصدح في الباشورة
ّ
تنظم «جمعية السبيل» بعد
غد االثنني أمسية سماع
ٍ
وتحليل عن الفنان اللبناني
الراحل إيليا بيضا ( 1915ـ
 /1977الصورة) ،من إعداد
وتقديم الكتاب والناقد
املوسيقي إلياس ّ
سحابُ .عرف
بيضا بـ «ملك البغدادي» إذ
اشتهر بأداء ّ
املوال البغدادي
ّ
ّ
ال السبعاوي) ،وكان أول
(املو ّ
من غنى «يا ريتني طير ألطير
حواليك» التي أعاد تأديتها
فريد األطرش .هاجر بيضا إلى
الواليات املتحدة األميركية عام
ّ
 1948وتوفي هناك.
أمسية سماع وتحليل عن إيليا
بيضا :االثنني  5كانون ّ
األول
(ديسمبر) الحالي ـ  19:00ـ املكتبة
العامة لبلدية بيروت (الباشورة ـ
بناية الدفاع املدني /ط .)3الدعوة
عامة.
لالستعالم01/667701 :

لم يحتج برنامج «األسبوع في ساعة» الذي تعرضه
قـنــاة «الـجــديــد» مـســاء كــل أحــد إال إلــى دقــائــق قليلة
ك ــي يـسـتـفــز م ـنــاصــري ال ـح ــزب الـ ـس ــوري الـقــومــي
االج ـت ـمــاعــي ،عـلــى خـلـفـيــة عــرضــه ف ــي أول الحلقة
املاضية مادة تلفزيونية أطلق عليها اسم «وثائقي»
تناولت سيرة رئيس الوزراء اللبناني األسبق رياض
الصلح منذ نشأته حتى اغتياله.
وبعيدًا عن منافاة ما عرض ألبسط تعريفات العمل
الوثائقي ،ودقــة أو عدم دقة املصطلحات واملعطيات
ال ـتــي وردت ف ـيــه ،ف ـ ّ
ـإن الـنـقـطــة األه ــم ال ـتــي تستحق
التوقف عندها هي ّأن املادة التلفزيونية التي لم يكن
ملــرورهــا عـلــى ال ـهــواء أي ارت ـبــاط بمضمون الحلقة
ً
أو بضيوفها ،لــم تكن أصــا مــن إع ــداد فريق عمل
الـبــرنــامــج وتـنـفـيــذه ،بــل ّإن جـهــة مــا (ع ـلــى األرج ــح
الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة) هي من تولت
املهمة.
ّ
بمعنى آخرّ ،
فإن برنامجًا رصينًا يفترض أنه يقدم
للرأي العام مضمونًا غير ّ
موجه تنازل طواعية عن
دوره وتـحـ ّـول ألكثر مــن عشر دقــائــق الــى صندوق
بريد ينقل للمتلقي مــادة إعالنية بحتة هــي عبارة
عــن دعــايــة سـيــاسـيــة واض ـحــة امل ـعــالــم ،مــن دون أن
يكلف نفسه حتى عناء اإلشارة الى األمر ،علمًا ّ
بأن
االشارة لم تكن لتكفي كي يتحول الحرام اإلعالمي
ال ــى حـ ــال ،وخ ـصــوصــا ّأن ل ــإع ــان ــات ،وت ـحــدي ـدًا
السياسي منها ،أماكنها وشروطها.
على الـعـمــوم ،فــإن مــا قــام بــه «األس ـبــوع فــي ساعة»
ً
استثناء للقاعدة ،بل امتدادًا لنهج الالمباالة
لم يكن
السائد في غالبية البرامج املشابهة .ولعل البرنامج
السياسي األشهر في لبنان «كالم الناس» هو أصلح
مثال في هذا الخصوص .عدا التقارير التي يعرضها
في الكثير من األحيان ـ بمناسبة وبغير مناسبة ـ
لرجال أعمال ومؤسسات خاصة (ولو كان للعديد
منها طابع اجتماعي وخيري) وعدا الفقرات وأحيانًا
الحلقات التي يخصصها لضيوف ال يمكن وضعهم
إال فــي خــانــة الــ«مـتـمــولــن» ،يكفي لناقد محايد أن
يـقــارن بــن أي مــن املـقــابــات فــي بــرنــامــج كبرنامج
«هارد توك» على «بي بي سي» ،ومقابالت مارسيل
غانم مع سياسيي الصف األول ليدرك حجم الفارق
الشاسع في الشكل واملضون بني املفهوم اللبناني
للحوار السياسي واملفهوم الفعلي .في مقابلة غانم

«صواريخ» غنائية
تنطلق من «المترو»
«الوالدة  »88هو عنوان
األمسيات الثالث التي
ّ
يخصصها مترو املدينة هذا
الشهر ،ملجموعة من أشهر
أغاني ثمانينيات تسعينيات
القرن املاضي .بدءًا من األربعاء
املقبل وعلى مدى ثالثة أسابيع،
سيكون الجمهور على موعد من
ّ
أغان عالقة في ذاكرته ،ستتولى
ٍ
أداءها الفنانة اللبنانية الشابة
ساندي شمعون (الصورة).
ترافق ساندي فرقة مؤلفة من
طارق خلقي (غيتار إلكتريك
وسنتسايزر) ،وخالد عمران
(باص) ،وداني شكري (درامز)،
وسماح أبي املنى (أكورديون
وكيبورد).
«الوالدة  :»88األربعاء 7و14و21
كانون ّ
األول (ديسمبر) املقبل ـ
ً
الساعة التاسعة مساء ـ «مترو
املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

مــع الـنــائــب سليمان فرنجية قبل نحو أسـبــوع من
االنتخابات الرئاسية ،ختم املـحــاور حلقته بأبيات
غزل بالضيف كتبتها إلهام سعيد فريحة وتضمنت
عبارات من وزن «واثــق الخطى يمشي مــاردًا» .وفي
مقابلته مع رئيس الحكومة املكلف سعد الحريري
في باريس قبل نحو ثالثة أع ــوام ،تضمنت الحلقة
مداخلة شعرية للحريري عبر «سكايب» مع أعضاء
كتلته النيابية املجتمعني في بيروت تحدث فيها عن
مشاريعه وخططه ملساعدة مدينة طرابلس من دون
تدخل نقدي حقيقي من غانم.
أيًا يكن ،فإذا كانت الدعاية ّ
املموهة في «كالم الناس»
أو «األسبوع في ساعة» يمكن أن توصف بالخطيئة،
فـ ّ
ـإن وصفها بـ ّ
ـأم الكبائر عندما تصل الــى نشرات
األخبار ال يحمل أي نوع من املبالغة ،وخصوصًا أنّ
عــرض أو عــدم عــرض أي خبر في النشرة يجب أن
يخضع ملعيار واحد ال شريك له هو مدى أهميته أو
ً
فائدته للرأي العام .وعليه ،ال يمكن مثال في الواليات
املتحدة األميركية ملسؤول سابق ولو كان من وزن
كولن باول أو دونالد رامسفيلد أن يستقبل مجموعة
من األشـخــاص في مكتبه ،ثم يدفع مبلغًا من املال
ألصغر محطة محلية محترمة ـ لن نقول «ســي أن
أن» كــي ال ّ
نكبر الحجر ـ ـ مقابل عــرض االستقبال
كمادة خبرية .أما في لبنان ،فاملعيار مختلف وقوامه
واضـ ــح« :م ـعــك ق ــرش بـتـســوى خ ـبــر» .وكـلـمــا زادت
قروشك ،زادت مساحة خبرك وزادت إمكانية طرد
املواد اإلخبارية الحقيقية ملصلحته.
من هذا املنطلق ،وبينما تجاهد الكثير من املجموعات
ّ
لحجز مكان لقضاياها ومشاكلها على الهواء ،يشق
بسهولة كل شريط افتتاح ّ
تقصه الــوزيــرة السابقة
ليلى الصلح حمادة مكانه ليصبح تقريرًا إخباريًا
على أكثر مــن شــاشــة ،ومثله اجتماعات الوليد بن
طالل في شركته القابضة ،وتكريمات نائب رئيس
الحكومة األسبق عصام فارس في الواليات املتحدة
األميركية على سبيل املثال ال الحصر.
ل ـكــن م ــن ي ـ ــدري ،فــرب ـمــا ي ـك ــون أص ـح ــاب املـحـطــات
التلفزيونية والقائمون عليها على حق في مقاربتهم
للمسألة .ففي عصر تحكمه املادة ،لكل شيء ثمنه،
وحجز الهواء على الشاشة هو تمامًا كحجز طاولة
في مطعم أو غرفة في فندق.
هــل سـمــع أحــدكــم يــومــا عــن طــاولــة أو غــرفــة تحجز
باملجان؟!
* إعالمي لبناني

