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سياسة
المشهد السياسي

مهلة المشنوق تكاد تنتهي:

«طارت» البطاقة البايومترية!

ّ
البايومترية في االنتخابات النيابية معلق بجلسة مجلس النواب وإقرار تمويل االنتخابات ،في جلسة
مصير اعتماد البطاقة
ّ
لن تعقد قبل عشرة أيام على أقل تقدير ،وهو ما يضع وزارة الداخلية أمام استحقاق صعب إلنجاز البطاقة في الموعد
ّ
المحدد .أكثر من طرف سياسي بات مقتنعًا بأن البايومترية «طارت»
مــع اسـتـمــرار الـ ّـسـجــال ح ــول البطاقة
الـ ـب ــاي ــومـ ـت ــري ــة ك ــوسـ ـيـ ـل ــة ل ــاقـ ـت ــراع
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة امل ـق ـب ـلــة،
وب ــدء م ــراس ــم ع ــاش ــوراء ّ،ت ـكــاد تـكــون
ف ــرص إقـ ــرار مـجـلــس ال ــن ــواب تمويل
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة ق ـب ــل ن ـهــايــة
الشهر الحالي ،معدومة.
وزي ـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات ن ـه ــاد
امل ـش ـن ــوق ،ك ــان ق ــد وض ــع مـهـلــة لـلـبــدء
بـ ــإجـ ــراءات تـنـفـيــذ م ـش ــروع الـبـطــاقــات
البايومترية (توقيع العقد مع الشركة
ّ
املنفذة ،ثم البدء بجمع بيانات طالبي
البطاقة بــدايــة الشهر املـقـبــل) ،تمهيدًا
للمباشرة بإصدار البطاقات مطلع عام
 .2018هذه املهلة التي قال املشنوق إنها
ّ
ستمر
تنتهي بنهاية الشهر الـجــاري،
من دون تأمني مجلس النواب للموازنة
امل ـط ـلــوبــة .فــامل ـج ـلــس ل ــن يـجـتـمــع قبل
نهاية مراسم عاشوراء .كذلك لن يحدد
الرئيس نبيه بــري موعدًا للجلسة في

ّ
التخلي عن البايومترية
ّ
يوفر مبلغًا كبيرًا من األموال
على الدولة
عاشوراء (األول
اليوم األول بعد ذكرى
ّ
مــن تـشــريــن ال ـثــانــي) ،بــل ُي ـتــوقــع .غير
أن اجـتـمــاع املجلس النيابي وإدراج ــه
على جدول أعماله بند تمويل العملية
االنتخابية وتوفير االعتماد املطلوب
لــذلــك ،الــذي يـقـ ّـدر مجموعه بنحو 186
مليون دوالر ،بينها  40مليون دوالر
إلصــدار البايومترية وحدها ،ال يعني
ّ
إقـ ـ ـ ــرار امل ـج ـل ــس لـ ـه ــذا الـ ـبـ ـن ــد ،فـ ــي ظ ــل
االنقسام الحاصل حــول تلزيم العقود
ل ـشــركــة واح ـ ــدة ب ــال ـت ــراض ــي ،وت ـمـ ّـســك
بعض األطراف بإحالة األمر على إدارة
املناقصات.
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي ،إن اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد الـ ـبـ ـط ــاق ــة
البايومترية لن يكون محسومًا ،ال بل
يكاد يجزم أكثر من وزيــر معني بأن
«البطاقة البايومترية طارت».
ّ
مصادر وزارة الداخلية أكدت لـ«األخبار»
أن «اع ـت ـمــاد الـبـطــاقــة الـبــايــومـتــريــة لم
يكن فقط بهدف االنتخابات ،بل أيضًا
كـبــدايــة لـتـطــويــر األح ـ ــوال الشخصية،
واألحـ ـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة ت ـح ـت ــاج م ــا ال
ّ
يقل عن نصف مليار دوالر على عشر
سنوات لتطوير هذا القطاع» .وأضافت
مـ ـص ــادر ال ــداخ ـل ـي ــة أن «االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ي ـم ـك ــن إجـ ـ ــراؤهـ ـ ــا مـ ــن دون
ال ـب ـط ــاق ــة ال ـب ــاي ــوم ـت ـ ّـري ــة وب ــال ــوس ــائ ــل
التقليدية ،وهــذا يخفف العبء علينا،
إال أنه في حال عدم اعتمادها فإن هذا
ّ
يضيع فــرصــة التطوير الجزئي
األم ــر
ّ
لألحوال الشخصية» .وأكــدت املصادر

ّ
مصادر الداخلية :إلغاء البايومترية يعطل فرصة لتطوير األحوال الشخصية (هيثم الموسوي)

أن ــه «ف ــي ح ــال تــوافــر ال ـقــرار واالعـتـمــاد
امل ــال ــي ف ــي األي ـ ــام املـقـبـلــة ،فــإنــه بــوســع
ال ــوزارة إنجاز هــذا األمــر ،لكن في حال
املماطلة ال شيء مضمون».
بــدورهــا ،قالت مصادر الرئيس نبيه
بـ ّـري لــ«األخـبــار» ّ إن «مسألة البطاقة
البايومترية متوقفة اآلن على قبول
املجلس النيابي للتمويل ،وعـلــى ما

يمكن أن يحصل خالل جلسة املجلس
ل ـهــذا األم ــر مــن ان ـق ـســام ،وم ــا إذا كــان
ً
املجلس سـيــوافــق ســريـعــا ،فـضــا عن
قـ ــدرة وزارة املـ ــال ع ـلــى ت ـحــويــل هــذه
سريعًا» .وقالت املصادر
االعتمادات
ُّ
إنــه «فــي حــال تـعــذر اعتماد البطاقة،
م ـم ـكــن ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى آلـ ـي ــة االن ـت ـخ ــاب
الـتـقـلـيــدي ،أي عـبــر ال ـهــويـ ّـة أو جــواز
الـسـفــر ،وبــذلــك نـكــون قــد ّوفــرنــا على
الـ ــدولـ ــة م ـب ــال ــغ ط ــائ ـل ــة ،وفـ ــرنـ ــا طـبــع
البطاقات تحت الضغط وتأمني نحو
عشرة آالف ماكينة الكترونية لقراءة
ّ
البطاقات في كل مركز ،ووفرنا شبكة
الربط بني املراكز وكذلك تفريغ نحو
ّ
 7000مــوظــف تقني لـهــذا األم ــر .وفي
ّ
ه ــذه الـحــالــة ،لــن تكلفنا االنـتـخــابــات
أك ـثــر م ــن  30م ـل ـيــون دوالر أم ـيــركــي.
وب ـ ـعـ ــد ذل ـ ـ ـ ــك ،نـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى مـ ـش ــروع
طويل األمــد إلص ــدار بطاقات الهوية
ال ـب ــاي ــوم ـت ــري ــة» .وق ــال ــت املـ ـص ــادر إن
«ال ـحــديــث ع ــن إصـ ــدار ال ـب ـطــاقــات في
الوقت املناسب يبدو أقرب إلى الوهم،

والدليل هو بطاقة الهوية اللبنانية،
التي يعمل عليها منذ  1997ولم تنته
بعد».
ّ
م ـصــادر الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحـ ّـر أك ــدت
لـ«األخبار» أن «االنتخابات النيابية
سـتـجــرى فــي مــوعــدهــا ،وه ــذه قناعة
لــدي ـنــا» ،وإن ــه «إذا لــم تستطع وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة إص ـ ـ ـ ــدار الـ ـبـ ـط ــاق ــات ،ف ــإن
االن ـت ـخ ــاب ــات سـتـحـصــل حـتـمــا ولـكــل
ح ـ ـ ـ ــادث ح ـ ــدي ـ ــث ،لـ ـك ــن مل ـ ـ ـ ــاذا إفـ ـش ــال
الـ ـب ــاي ــومـ ـت ــري ــة مـ ـن ــذ اآلن ،ف ـل ـت ـب ــدأ
الداخلية بالعمل عليها ،وإذا اقتربت
املهل ولم تنجز نبحث عن الحلول في
ّ
وقتها» .كذلك أكد النائب آالن عون أن
«البايومترية لــن تـكــون على حساب
االنتخابات».
ال ـح ــدي ــث ع ــن عـ ــدم اع ـت ـم ــاد الـبـطــاقــة
الـبــايــومـتــريــة ،يفتح الـ ّـسـجــال مـجـ ّـددًا
حول مبدأ انتخاب املواطنني في أماكن
سكنهم ،وآلية ترجمة هذا األمر ،وفي
خلفية هــذا السجال مــواقــف األطــراف
امل ـت ـن ــاق ـض ــة مـ ــن مـ ـس ــأل ــة ال ـت ـس ـج ـيــل

املسبق .ويوم أمس ،كرر كل من حزب
ّ
املتمسك
ال ـلــه وحــركــة أم ــل مــوقـفـهـمــا
بـمـبــدأ التسجيل املـسـبــق ،خصوصًا
ف ــي ال ـل ـقــاء ب ــن ب ــري والــرئ ـيــس سعد
الحريري على هامش جلسة مجلس
ّ
ال ـن ــواب .وف ــي امل ـقــابــل ،أك ــد الـحــريــري
وال ـت ـيــار الــوط ـنــي تـمـ ّـسـكـهـمــا بــرفــض
التسجيل املسبق .غير أن عدم اعتماد
الـبـطــاقــة الـبــايــومـتــريــة ف ــي ح ــال عــدم
اع ـت ـم ــاد ال ـت ـس ـج ـيــل امل ـس ـب ــق ،يـنـســف
م ـب ــدأ ان ـت ـخــاب امل ــواط ـن ــن ف ــي أمــاكــن
ّ
سكنهم ،فيما يحل التسجيل املسبق
أزم ـ ــة االن ـت ـخ ــاب ف ــي أم ــاك ــن ال ـس ـكــن،
كما يحصل في مختلف دول العالم.
ويبدو الخالف حول هذا املبدأ خالفًا
ّ
جــوهـ ّ
ـريــا غـيــر قــابــل لـلـحــل فــي الــوقــت
الـحــاضــر ،مــا لــم يحصل تفاهم كبير
بني األطراف السياسية الرئيسية في
ّ
البلد ،وإل فإن االستحقاق االنتخابي
ّ
ّ
برمته يكاد يكون مهددًا .وكان رئيس
الـحـكــومــة قــد أك ــد بـعــد لـقــائــه ب ــري أن
«الحكومة قــادرة على إنجاز البطاقة
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تقرير

أيزنكوت :ال نهاجم في لبنان ...حفاظًا على الهدوء
(ال ـح ــري ــري) ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وسـمــع
هـنــاك (م ــن األمـيــركـيــن) طلبًا بـضــرورة
ممارسة الدولة اللبنانية مسؤولياتها.
كــذلــك قــائــد الـجـيــش الـلـبـنــانــي (الـعـمــاد
جـ ــوزيـ ــف ع ـ ـ ــون) ،ال ـ ـ ــذي ش ـ ــدد م ـف ــاخ ـرًا
بــاالن ـت ـصــار الـ ــذي تـحـقــق ف ــي الـقـلـمــون،
ً
قـ ــائـ ــا« :نـ ـح ــن قـ ــادمـ ــون اآلن ،م ــن أج ــل
تطبيق مسؤوليتنا في الجنوب»».
وأردف أيزنكوت« :الجيش اإلسرائيلي
يـسـتـثـمــر مـعـظــم اس ـت ـع ــداده لـلـمــواجـهــة
ً
ش ـم ــاال ب ـمــا يـشـمــل الـجـبـهــة م ــع لـبـنــان،
ح ـيــث ي ــوج ــد رئ ـي ــس ج ـم ـهــوريــة وقــائــد
جيش ومــؤسـســة عسكرية .ومسؤولية
الــدولــة اللبنانية تـجــاه ح ــزب ال ـلــه ،هي
جزء أساسي في أي مواجهة مستقبلية،
إذا حدث تصعيد».

يحيى دبوق

التعاون العسكري
مع روسيا ...أخيرًا
أبرز ما أقره مجلس النواب أمس ،كان
تعديل اتفاقية التعاون العسكري بني
لـبـنــان وروس ـيــا ،بـمــا يسمح لألخيرة
ب ـم ـنــح ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـنــانــي م ـس ــاع ــدات
عسكرية .والجدير بالذكر أن مشروع
تعديل االتفاقية كان مجمدًا في لجنة
امل ــال وامل ــوازنــة منذ عــام  .2012وبعد
أن أث ـ ــارت «األخـ ـب ــار» األمـ ــر األس ـبــوع
املـ ــاضـ ــي ،أدرج ال ــرئـ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ــري
امل ـشــروع عـلــى ُ ج ــدول أع ـمــال الجلسة
الـتـشــريـعـيــة ،وأق ـ ـ ّـر أول م ــن أم ــس من
دون نقاش وال اعتراض .وكانت لجنتا
الدفاع برئاسة النائب سمير الجسر،
وال ـش ــؤون الـخــارجـيــة بــرئــاســة النائب
اللطيف الزين ،قد أقرتا عام 2012
عبد ً
ت ـع ــدي ــا ي ـق ـضــي ب ــإض ــاف ــة ف ـق ــرة إلــى
االتـفــاقـيــة تنص على «تـقــديــم روسيا
املساعدة العسكرية واألمنية للبنان».
املمغنطة وتتحمل املسؤولية».
رد على ترامب وعون ّ
ّبري ّ
يرد اليوم
ب ـ ـعـ ــد أن غ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام الـ ـسـ ـي ــاس ــي
واالنتخابي عن جلسة مجلس النواب
أمــس ،بدا الفتًا تأنيب رئيس املجلس
للنواب ،بعد ّتأخر بعضهم عن موعد
الجلسة ،ما أخــر انعقادها .وقــال« :لم
أكن مخطئًا في الدعوة إلى انتخابات
ّ
مبكرة» .إل أن أبرز مواقف ّبري أمس،
ّ
ك ـ ــان ال ـ ـ ــرد ع ـل ــى ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونــالــد تــرامــب وحــديـثــه عــن التوطني
ف ــي كـلـمـتــه أمـ ــام الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
لألمم املتحدة قبل يومني .وأصدر بري
توصية رسمية باسم املجلس النيابي
لـ«رفض أي شكل من أشكال التوطني
على األراضي اللبنانية وفق الفقرة ط
ّ
من الدستور اللبناني» ،مؤكدًا أنه «ال
يمكن التعامل بخفة مع كالم ترامب».
ورأى بـ ّـري أن «أهمية التوصية تكمن
فــي كــونـهــا تـتــزامــن مــع وج ــود رئيس
الجمهورية ميشال عون في نيويورك
ومـشــاركـتــه فــي الجمعية العمومية».
ّ
ب ــدوره ،علق الحريري على التوصية
بـ ـع ــد ل ـ ـقـ ــاء ج ـم ـع ــه ب ـ ـبـ ــري وعـ ـ ـ ــدد مــن
ال ــوزراء والـنــواب فــور انتهاء الجلسة.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة إنـ ــه «ال أحــد
يطرح التوطني في لبنان أو يقبل به،
واألميركيون يعرفون مــاذا يعني هذا
املوضوع ّبالنسبة إلينا».
ومن املتوقع أن ّ
يرد رئيس الجمهورية
خـ ــال ك ـل ـم ـتــه الـ ـي ــوم أم ـ ــام الـجـمـعـيــة
العمومية على كالم ترامب.
وص ـ ـ ّـدق امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي أم ــس على
ق ــان ــون ــن ال أكـ ـث ــر .األول ال ــرام ــي إلــى
معادلة البكالوريا اللبنانية للتالميذ،
وح ــق الـتـشــريــع فــي الـحـقــل الجمركي.
فـيـمــا أح ـيــل اق ـت ــراح إقـ ــرار عـيــد إع ــان
دولــة لبنان الكبير على لجنة اإلدارة
وال ـ ـعـ ــدل لـ ــدراس ـ ـتـ ــه ،ب ـس ـب ــب ال ـخ ــاف
حــولــه .وكــان بــري قــد أرجــأ البحث في
القوانني املتعلقة بعطلة يوم الجمعة،
ألن ـ ـهـ ــا «ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج إل ـ ـ ــى نـ ـ ـق ـ ــاش» وف ــق
تعبيره .وعندما حــاول بعض النواب
التحذير من عــدم إقــرار العطلة ملا لها
م ــن ت ــداع ـي ــات ف ــي «الـ ـش ــارع ال ـس ـنــي»،
خصوصًا النائب خالد الضاهر ،قال
بـ ــري« :م ــا ح ــدا ب ـي ـه ــددن ــي» ،مـضـيـفــا:
«ال يــزايــدن أحــد على إســامــي» .كذلك
أرجأ املجلس ّ
البت بالقوانني املرتبطة
بـسـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب ،بــانـتـظــار
قرار املجلس الدستوري.

فــي ال ـعــادة املتبعة إســرائـيـلـيــا ،يتحدث
رئ ـيــس أركـ ــان الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ،أو
أح ــد ض ـب ــاط األرك ـ ــان ال ـعــامــة لـلـجـيــش،
بمناسبة رأس السنة العبرية التي حلت
أم ــس ،عـبــر م ـقــابــات إعــام ـيــة ليطمئن
اإلسرائيليني إلى وضعهم األمني ،وإلى
جاهزية الجيش اإلسرائيلي واستعداده
ملواجهة أي تحديات أو أخطار.
تميزت املناسبة هــذه السنة بمقابلتني
ل ــرئ ـي ــس أرك ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
غــادي أيزنكوت :أولــى مع موقع «والــا»
اإلخ ـبــاري ،والثانية مــع مــوقــع صحيفة
يديعوت أحــرونــوت .واملقابلتان ،اللتان
يمكن القول إنهما مستنسختان ،وجهتا
فــي األس ــاس وكما كــان متوقعًا لطمأنة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،لـكـنـهـمــا ل ــم ت ـخ ـلــوا من
رسائل و«تهديدات» ـ إلى جانب إشارات
«حـكـمــة» ـ ـ تـجــاه «ق ــوس األع ــداء» املمتد
من إيــران إلــى سوريا ولبنان ،وتحديدًا
م ــا يــرت ـبــط ب ــال ـت ـه ــدي ــدات املـتـشـكـلــة في
سـ ــوريـ ــا ،ف ــي م ــرح ـل ــة م ــا ب ـع ــد ان ـت ـصــار
الدولة السورية وحلفائها.

لنتصرف بحكمة وصبر ...تجاه
الساحة اللبنانية

ُ
لم تخل مقابالت أيزنكوت ،تجاه الساحة
اللبنانية ،من إشارات «الغطرسة» ،الصفة
التي سأله عنها املـحــاورون ،وسعى إلى
دفعها في إجاباته .لكنها غطرسة كانت
مطلوبة في سياق طمأنة اإلسرائيليني،
وإن كــانــت أيـضــا ألغ ــراض تـعــزيــز ال ــردع
تجاه الجانب الثاني من الحدود .املفارقة
أن امل ـق ــاب ـل ـت ــن لـ ــم ت ـخ ـل ــوا مـ ــن إش ـ ـ ــارات
ّ
«الـ ـحـ ـكـ ـم ــة» ،وال ـ ـحـ ــث ع ـل ــى ال ـت ــري ــث فــي
مواجهة التحديات فــي لبنان ،مــع طلب
«مزيد من الوقت» ،إضافة إلى اإلقرار غير
املباشر بمعادلة الردع املتبادل مع حزب
ال ـل ــه .ال داعـ ــي ل ـعــرض امل ــواق ــف املـتـكــررة
التي وردت على لسان أيزنكوت ،والتي
ال جديد فيها ،إذ باتت نوعًا من «اللوازم
الكالمية» .لكن من املجدي اإلشارة حصرًا
إلى جملة مواقف جديدة:
سؤال :تهاجمون في سوريا .هذا ما ّ
أقر
به رئيس الحكومة (بنيامني نتنياهو)،
ل ـكــن ع ـنــدمــا ت ـصــل األمـ ـ ــور إلـ ــى ل ـب ـنــان،
الوضع يختلف؟
إجابة أيزنكوت عن هذا السؤال ،جاءت
إقرارًا بحضور وفاعلية املعادلة القائمة
مــع ح ــزب ال ـلــه :ال ــردع امل ـت ـبــادل .مـعــادلــة
ي ــؤدي خــرقـهــا إل ــى إم ـكــان االن ـج ــرار إلــى
مواجهة ،من مصلحة إسرائيل االبتعاد
عـنـهــا .أج ــاب أي ــزن ـك ــوت« :ت ـب ـل ـ َـو َر وضــع
في لبنان منذ حرب لبنان الثانية (عام
 ،)2006كــانــت فـيــه هـجـمــات (م ــن جانب
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل) ردًا عـ ـل ــى أح ـ ـ ـ ــداث حـ ـصـ ـرًا.

)أ ف ب(

تـبـلـ َـو َر وض ـ ٌـع أمـنــي ه ــادئ عـلــى جانبي
ال ـح ــدود .الـتـحــدي املــاثــل أمــامـنــا (تـجــاه
ال ـس ــاح ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة) ه ــو ض ـ ــرورة منع
تـهــديــد اسـتــراتـيـجــي (ف ــي ل ـب ـنــان) ،ومــن
جهة أخرى الحفاظ على الوضع األمني
الهادئ ،املتواصل منذ  11عامًا ،من أجل
رفاهية السكان في كال الجانبني».
ويؤكد أيزنكوت أن «حزب الله هو العدو
ال ــذي يقلقنا أكـثــر مــن أي ع ــدو آخ ــر في
محيطنا» ،الفتًا إلى أن «حزب الله يملك
قدرات مهمة في لبنان ،وبعض القدرات
األخــرى في سوريا ،وهــو تنظيم يعادل
ن ـص ــف جـ ـي ــش ،مـ ــع مـ ـك ــون ــات وأنـ ـم ــاط
كثيرة مرتبطة بالجيوش ،بل إنــه قاتل
في السنوات األخيرة (في سوريا) وقام
بتشغيل وإدارة أطر قتالية على مستوى
ك ـت ــائ ــب وألـ ــويـ ــة م ــع اسـ ـتـ ـخ ــدام ج ـهــود
ال ـج ـم ــع امل ـع ـل ــوم ــات ــي الـ ـح ــرب ــي وت ـل ـقــي
مساندة نارية».
م ــع ذلـ ــك ،ي ــؤك ــد أي ــزن ـك ــوت أن «الـجـيــش
اإلسرائيلي أقوى» .ويشير إلى أن امليزان
االستراتيجي هو ملصلحة إسرائيل .في
املقابل ،يجدد استبعاده نشوب حــرب،
ورف ـض ــه م ـقــولــة «إن ـن ــا اآلن م ــوج ــودون
عشية ال ـحــرب املـقـبـلــة» ،ردًا ّعـلــى ســؤال
املحاورين .وقال« :أنا ال أشخص وجود
رغبة أو حافز ،من جانب ٍّ
أي من أعدائنا،
لـشــن ح ــرب اب ـتــدائ ـيــة عـلـيـنــا» .وت ـجــاوز
أيــزنـكــوت فــي إجــابـتــه الـشــق الـثــانــي من
السؤال ،عن الحرب االبتدائية من جانب
إس ــرائـ ـي ــل ،وإمـ ـك ــان وق ــوع ـه ــا ف ــي خطأ
حسابات مغلوطة.
لكن كيف يمكن مواجهة حزب الله؟ سأل
املـحــاورون في املقابلتني ،وإن بعبارات
م ـخ ـت ـل ـف ــة .إج ـ ــاب ـ ــات أيـ ــزن ـ ـكـ ــوت جـ ــاءت
عامة ،وإن كانت تحمل إشــارات اإلدراك
اإلســرائ ـي ـلــي املـسـبــق مل ـحــدوديــة فاعلية
ال ـقــوة الـعـسـكــريــة فــي تحقيق األه ــداف،

م ــع امل ـك ــاب ــرة ،واإلصـ ـ ــرار ع ـلــى الـتــذكـيــر
أيضًا ،بقوة الجيش اإلسرائيلي .يجيب
أيــزن ـكــوت« :إن ـهــا عملية تستغرق وقتًا
ً
طــويــا .صــورة االستخبارات املــوجــودة
ل ــديـ ـن ــا هـ ــي أن (األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـح ــزب
ال ـل ــه ال ـس ـي ــد ح ـس ــن) ن ـص ــرال ـل ــه ال ي ــزال
م ــوج ــودًا فــي جـمـيــع ال ـقــرى (ف ــي جنوب
ل ـب ـنــان) ،وبــالـتــأكـيــد فــي ال ـقــرى القريبة
مــن إســرائ ـيــل .وه ــو يبني هـنــاك ق ــدرات
(عسكرية) بشكل متواصل وبال انقطاع.
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــع املـ ـعـ ـق ــد ،مـ ــن ال ـح ـك ـمــة
التصرف على نحو صحيح».

«نصرالله يبني قدرات
بال انقطاعّ .في هذا
الواقع المعقد ،من
الحكمة التصرف على
نحو صحيح»

أضـ ــاف أي ــزن ـك ــوت« :ال ـج ــدي ــد ف ــي لـبـنــان
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــام املـ ـ ــاضـ ـ ــي (الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــري) ،هــو
ان ـت ـخ ــاب رئ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ،وكــذلــك
رئ ـي ــس ل ـل ـح ـكــومــة ،وامل ـط ــال ـب ــة بـتـحـمــل
ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة مـســؤولـيــاتـهــا .فبعد
وق ــت قـصـيــر م ــن اس ـت ـع ــراض نـصــرالـلــه
وعناصره قوتهم مع تصريحات عدائية
(ع ـل ــى الـ ـح ــدود م ــع فـلـسـطــن امل ـحـت ـلــة)،
ســارع سعد الــديــن الحريري إلــى هناك،
وأراد املحافظة على ال ـهــدوء .عــاد وزار

نذير شؤم في سوريا
ســؤال :ما هي الخطوط الحمراء إزاء ما
يحدث في سوريا؟
أي ــزنـ ـك ــوت« :ل ـي ــس م ــن الـ ـص ــواب وضــع
خـطــوط ح ـمــراء ،كما ليس مــن الـصــواب
إعالن خطوط حمراء .في األشهر األخيرة
يـتـبـلــور وض ــع خـطـيــر ج ـدًا فــي ســوريــا،
حيث تسعى إيران إلى النفوذ اإلقليمي،
وإذا نجحت إيــران في سوريا ،فستكون
نــذيــر ش ــؤم للمنطقة كـلـهــا وللمعسكر
ال ـس ـن ــي املـ ـعـ ـت ــدل وأيـ ـض ــا ل ـل ـع ــال ــم ك ـلــه،
ولهذا السبب وضعنا التهديد اإليراني
وكبح مساعي إيران لفرض نفوذها في
املنطقة ،على رأس سلم أولوياتنا».
ســؤال :حسب التقارير املنشورة أخيرًا،
رفضت روسـيــا وأمـيــركــا طلب إسرائيل
إيجاد منطقة خالية من القوات اإليرانية
بعمق  60كيلومترًا في جنوب سوريا؟
ـأت رد سـلـبــي .تــوجــد
أي ــزن ـك ــوت« :ل ــم يـ ـ ِ
مـ ـح ــادث ــات ب ــات ـج ــاه ت ـس ــوي ــة ف ــي ه ــذه
امل ــرحـ ـل ــة ،وم ـ ــن امل ـ ـقـ ــدر أن ي ــوق ــع عـلــى
االتـ ـف ــاق م ـط ـلــع ال ـش ـهــر امل ـق ـب ــل .الـطـلــب
اإلسرائيلي هو إبعاد القوات اإليرانية
مــن ســوريــا ،األمــر الــذي يخدم املصالح
األمـ ـنـ ـي ــة إلس ــرائـ ـي ــل وأي ـ ـضـ ــا مـ ــن أج ــل
االستقرار األمني اإلقليمي .لكن الطلب
الفوري اآلني ،كان إبعادهم هم أو قوات
من حزب الله ،عن الحدود .والرسالة قد
وصلت».
وهــل هـنــاك خــاف مــع أميركا وروسـيــا،
حول هذا املوضوع؟
أي ــزنـ ـك ــوت« :ال خـ ــاف م ــع األم ـيــرك ـيــن.
امل ــوق ــف م ــع واش ـن ـطــن م ـش ـتــرك وواحـ ــد.
وأوضـ ـ ـحـ ـ ـن ـ ــا لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــروس أن ـ ـ ـنـ ـ ــا نـ ـط ــال ــب
ب ــإخ ــراج ـه ــم إلـ ــى م ـس ــاف ــات ط ــوي ـل ــة فــي
العمق الـســوري ،وكذلك نطالب بإخراج
كل القوات اإليرانية في اليوم الذي يلي.
وأق ــول لــأوروب ـيــن إن سـيـطــرة شيعية
فــي ســوريــا تعني أن مــايــن السوريني
سيهاجرون إليكم».

السلطة الفلسطينية مصلحة إسرائيلية
ف ــي سـ ـي ــاق م ـقــاب ـل ـت ـيــه م ــع م ــوق ـ َـع ــي «والـ ـ ــا»
و«ي ــدي ـع ــوت أحـ ــرونـ ــوت» ،أك ــد رئ ـي ــس أرك ــان
الجيش اإلسرائيلي ،غادي أيزنكوت ،أن «إيران
هي التهديد املــركــزي إلسرائيل في السنوات
العشر األخـيــرة ،ونحن نبذل جهودًا ملواجهة
ه ــذا الـتـهــديــد ،وه ــو عـلــى رأس سـلــم أولــويــات
الجيش اإلسرائيلي ،قبل االتفاق النووي وفي
أعقابه أيضًا ،للحؤول دون تحولها إلى كوريا
شمالية إقليمية» .ولفت إلى أن «إيران هي هدف
إلسرائيل ،وكذلك للدول «السنية املعتدلة» في
الـشــرق األوس ــط ،وكــذلــك للعالم كـلــه» .وأشــار
إلــى أن املهمة رقــم واحــد للجيش اإلسرائيلي،
هي منع وصول إيران إلى قدرة نووية ،وكذلك
تقليص نفوذها في املنطقة.

وفـيـمــا أك ــد أيــزنـكــوت أن إي ــران ال ت ـخــرق ،في
املحصلة النهائية ،بنود االتـفــاق الـنــووي لعام
 .2015ورد عـلــى س ــؤال إن كــانــت إســرائـيــل
تـمـلــك الـ ـق ــدرة الـفـعـلـيــة ع ـلــى مـهــاجـمــة إي ــران
عسكريًا ،بالقول إنه «عندما يتحدث صاحب
الـقــرار السياسي عن أن لــدى إسرائيل قــدرة،
فهذا يعني أن لدى الجيش خططًا أساسية ،إذا
طلب منه فعل شيء ما ،وهو يعرف التصرف
ويعرف كيف يحقق األهــداف ،التي رسمت له
من قبل املؤسسة السياسية».
وتطرق أيزنكوت إلى األوضــاع في قطاع غزة
والضفة الغربية ،مشددًا على الفائدة الكبيرة
إلســرائ ـيــل ،فــي وج ــود السلطة الفلسطينية،
وقـ ـ ـ ــال إن «وج ـ ـ ـ ــود ال ـس ـل ـط ــة هـ ــي مـصـلـحــة

إســرائ ـي ـل ـيــة ،ل ـكــون ـهــا تـحـمــل عـبـئــا أك ـث ــر من
م ـل ـيــونــي فـلـسـطـيـنــي ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة».
ووص ــف ال ـعــاقــات ب ــن الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
وأجـهــزة األمــن الفلسطينية بالجيدة ،مشددًا
على أنها «مصلحة مشتركة للطرفني».
وفــي تقدير غير مـبــاشــر ،استبعد أيزنكوت
إمـكــان التوصل إلــى صفقة تـبــادل أســرى مع
حركة حماس في قطاع غــزة ،مشيرًا إلــى أنه
«ال يحمل بشائر لعائالت الجنود املفقودين
فــي غ ــزة» ،وأكــد أن «ال جديد فــي هــذا امللف».
ول ـف ــت ف ــي امل ـقــابــل إل ــى وجـ ــود ت ـغ ـي ـيــرات في
الساحة الفلسطينية بشكل عــام ،وفــي قطاع
غــزة بشكل خــاص ،و«نحن نعمل على إعــادة
الجنود لدفنهم في إسرائيل».
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
جريصاتي ّ
يرد:
«فضيحة الحربية»
إلى التفتيش
ردًا عـلــى مــا ورد فــي ع ــدد أم ــس من
«األخـ ـب ــار» ،وردنـ ــا م ــن وزي ــر الـعــدل
الكتابان اآلتيان:
ح ـ ـضـ ــرة رئ ـ ـيـ ــس تـ ـح ــري ــر صـحـيـفــة
«األخبار»
ورد فــي الصفحتني  3و 2مــن عــدد
ص ـح ـي ـف ـت ـكــم تـ ــاريـ ــخ 2017/9/20
مـقــال بقلم املـحــرر رض ــوان مرتضى
ـوان م ـث ـيــر «ف ـض ـي ـحــة الـكـلـيــة
وبـ ـعـ ـن ـ ٍ
الـحــربـيــة إل ــى الـلـفـلـفــة» ،حـيــث أورد
املحرر املذكور ما من شأنه أن ّ
يمس
بسمعة الـقـضــاء والـجـيــش مـعــا ،وال
سيما عند تأكيده أن «األخبار» علمت
أن دولة الرئيس سعد الحريري طلب
من وزير العدل سليم جريصاتي ترك
املوقوفني بامللف املذكور وأن الوزير
اتصل بدوره بمفوض الحكومة لدى
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة ال ـقــاضــي صقر
صقر ال ــذي واف ــق على إخ ــاء سبيل
جميع املوقوفني.
عار تمامًا من الصحة،
إن هذا الخبر ٍ
إذ لم يتصل الرئيس الحريري بوزير
العدل ولــم يفاتحه يومًا بهذا امللف
أو بسواه في القضاء .إن وزير العدل
لم يتدخل بهذا امللف ال من قريب وال
بأحد
من بعيد ولــم يتصل بالتالي
ٍ
بخصوصه.
ّ
إل أن مــا ورد فــي املـقــال مــن إدالءات
أخـ ـ ــرى ي ـس ـت ـحــق إح ــال ــة هـ ــذا امل ـلــف
بمجرياته كافة على هيئة التفتيش
القضائي ،وه ــذا مــا ب ــادر إليه وزيــر
العدل من دون تردد.
ن ـت ـم ـن ــى م ـ ــن ص ـح ـي ـف ـت ـك ــم مـ ـج ــددًا
ومحرريها استيفاء املعلومات من
م ـص ــادره ــا ،ك ــي ال ت ـقــع م ـج ــددًا في
دائرة الكتاب الذي وجهه وزير العدل
إلــى الـنــائــب الـعــام التمييزي والــذي
انتفض عليه السيد إبراهيم األمني
في الصفحة الثالثة في العدد عينه
من صحيفته والذي ال يستحق الرد،
ألن تــاريــخ وزي ــر الـعــدل مـعــروف وال
يـحـتــاج إل ــى ش ـهــادة مــن أح ــد ،وألن
الـظـلـمـيــة والـتـبـعـيــة إن ـمــا هـمــا نهج
سواه.
أما حان لليل هذا اإلعالم أن ينجلي
على حقائق؟
المكتب اإلعالمي لوزير العدل سليم
جريصاتي

♦♦♦
حـ ـض ــرة رئـ ـي ــس ه ـي ـئ ــة ال ـت ـف ـت ـيــش
القضائي
القاضي بركان سعد املحترم
الرقم 3/4816
امل ـ ــوض ـ ــوع :م ـل ــف ت ـط ــوي ــع ت ــام ــذة
الـضـبــاط فــي الكلية الـحــربـيــة لــدى
القضاء العسكري
ب ـ ــاإلش ـ ــارة إل ـ ــى املـ ــوضـ ــوع املـ ـن ـ ّـوه
أعاله،
ن ـح ـي ــل إلـ ـيـ ـك ــم ربـ ـط ــا مـ ــا ورد فــي
الصفحتني  2و 3من عدد صحيفة
«األخ ـبــار» تــاريــخ  2017/9/20من
تقرير بقلم املحرر رضوان مرتضى
بعنوان «فضيحة الكلية الحربية
ً
إل ــى الـلـفـلـفــة» ،ونـطـلــب منكم عمال
ب ـ ــامل ـ ــادة  108مـ ــن قـ ــانـ ــون تـنـظـيــم
القضاء العدلي إجــراء التحقيقات
ال ــازم ــة ب ـش ــأن م ــا ورد ف ــي امل ـقــال
امل ـ ــذك ـ ــور وتـ ـح ــدي ــد املـ ـس ــؤولـ ـي ــات
واتـخــاذ التدابير الــازمــة بحق أي
قاض يثبت أي تجاوز له للقانون،
ٍ
مــن أي نــوع ك ــان ،فــي مقاربته هذا
امل ـل ــف ،وذل ـ ــك ح ـفــاظــا ع ـلــى سمعة
القضاء والجيش معًا ،واإلفادة.
بيروت في 2017/9/20
وزير العدل
سليم جريصاتي

تقرير

ُ
ّ
«نحن هنا» تطيح «أوعى خيك»:

عين القوات على المقعد الكاثوليكي في
تعلن القوات اللبنانية ،غدًا،
ترشيحها عجاج حداد رسميًا
عن المقعد الكاثوليكي
في قضاء جزين ،ضمن
دائرة جزين ـ صيدا ،في
حفل يقام في معراب .من
وحي شعار «نحن هنا» الذي
ِّ
يظلل احتفال الغد ،حسمت
القوات موقفها ،فيما لم
يبدأ التيار الوطني الحر بعد
المرحلة األخيرة من إجراءات
اختيار مرشحيه إلى االنتخابات
المقبلة
آمال خليل

على ال ـقــوات ،بــوجــه الئحتني ،األولــى
م ــدع ــوم ــة مـ ــن الـ ـع ــونـ ـي ــن وال ـث ــان ـي ــة
مــدعــومــة مــن ال ـنــائــب ال ـســابــق سمير
عـ ـ ــازار وال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ـ ــري .حصد
ح ــداد  6498صــوتــا ،نالها مــن جميع
قوى  14آذار في القضاء ،ومن تواصله
امل ـب ــاش ــر م ــع الـ ـن ــاس ب ـس ـبــب إقــام ـتــه
الدائمة ومن إرث عائلته (والده رئيس
بلدية روم لعقود جرجي حداد وعمه
مطران زحلة لعقود أندره حداد).
ليس رصـيــد ح ــداد الشخصي وحــده
ما يعزز آمــال الـقــوات بالفوز باملقعد
الكاثوليكي فــي جــزيــن .يشير منسق
ال ـق ــوات فــي جــزيــن جــوزيــف ع ــازوري
إل ــى أن اع ـت ـمــاد ال ـص ــوت التفضيلي
في قانون االنتخاب الجديد سيكون
ل ــه ف ـضــل ك ـب ـيــر« .أصـ ـ ــوات الـقــواتـيــن
ّ
ستصب في مصلحة حداد»،
جميعها

ي ـق ــول عـ ـ ــازوري ج ــازم ــا ب ــأن ال ـقــاعــدة
تـلـتــزم ق ــرار ال ـق ـيــادة الــرس ـمــي .وحــدة
الـ ـ ـق ـ ــوات ت ـص ـي ــب ال ـت ـب ــاي ــن ال ـع ــون ــي.
«الـ ـص ــوت الـتـفـضـيـلــي مل ــرش ــح واح ــد
يـتــوزع لــدى العونيني على ثــاثــة ،ما
يضعف حظوظ أحدهم على األقل».
ال يعتمد القواتيون على التفضيل
فـحـســب .فــي الـعـلــن وال ـخ ـفــاء ،أداروا
م ـ ـحـ ــركـ ــات ـ ـهـ ــم وانـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــوا ف ـ ـ ــي ك ــل
االت ـج ــاه ــات« .ن ـحــن منفتحون على
كــل ال ـنــاس» ،قــال ع ــازوري .بالنسبة
إل ــى الـعــونـيــن ،ت ــرك عـ ــازوري الـبــاب
مفتوحًا« .يمكن أن نكون وحدنا في
املعركة في أي منطقة ويمكن أن نكون
ســويــا .ه ــذا األم ــر ت ـقــرره ال ـق ـيــادات».
قبل قرار القيادات ،تلعب القوات في
حديقة التيار وفي حدائق حلفائها
وخصومها على الـســواء .صيداويًا،

ف ــي األي ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،ج ــال مـســؤولــو
ال ـ ـقـ ــوات ع ـل ــى عـ ــدد م ــن املــرج ـع ـيــات
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــداوي ـ ـ ــة مـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة
اإلســامـيــة .م ــاذا عــن تـيــار املستقبل
الــذي أصبح حليفًا مستجدًا للتيار
الــوطـنــي ال ـحــر؟ «األول ــوي ــة بالنسبة
إلـيـنــا الـتـحــالــف مــع املـسـتـقـبــل الــذي
سـ ـيـ ـك ــون أول الـ ـحـ ـلـ ـف ــاء فـ ــي دائـ ـ ــرة
صيدا ـ جزين ،انطالقًا من التزامنا
خـ ــط قـ ـ ــوى  14آذار» .أمـ ـ ــا ال ـن ــائ ــب
ال ـس ــاب ــق أس ــام ــة س ـع ــد ،ف ـهــو خ ــارج
ال ـح ـس ــاب ــات ال ـق ــوات ـي ــة ،ان ـط ــاق ــا من
ً
امل ــاض ــي ،وص ــوال إل ــى االصـطـفــافــات
السياسية الـحــالـيــة .أم ــا فــي جــزيــن،
فـقــد لـفــت ع ـ ــازوري إل ــى ت ــواص ــل مع
خـصــم الـعــونـيــن امل ـخ ـضــرم املــرشــح
إب ــراه ـي ــم ع ـ ـ ــازار .ل ـكــن بــاس ـت ـعــراض
الوفد الذي رافق حداد إلى الجماعة

ّ
يراهن القواتيون على اجتماع أصواتهم في مقابل تشتت العونيين على  3مقاعد (هيثم الموسوي)

اس ـت ـب ـقــت الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ات ـخ ــاذ
حـ ـلـ ـيـ ـفـ ـه ــا الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي الـ ـح ــر
قـ ـ ـ ـ ــراره ب ـ ـشـ ــأن املـ ـق ــاع ــد الـ ـث ــاث ــة فــي
ج ــزي ــن (م ـق ـع ــدان م ــارونـ ـي ــان وواحـ ــد
ك ــاث ــول ـي ـك ــي) ،الـ ـت ــي ي ـس ـي ـطــر عـلـيـهــا
منذ االنتخابات النيابية عــام .2009
ً
بعد البترون ،نفذت الـقــوات انفصاال
مباغتًا عــن تحالف «إع ــان الـنــوايــا»،
علمًا بأن رئيس التيار جبران باسيل
كــان قــد ل ـ ّـوح بنية إع ــادة مــلء املقاعد
الثالثة بمرشحني من برتقاليني .عن
امل ـق ـعــد ال ـكــاثــول ـي ـكــي ت ـح ــدي ـدًا ،وصــل
املــرش ـحــان املـحـتـمــان ،رج ــل األع ـمــال
جاد صوايا واملحامي سليم الخوري
إلى النهائيات في التصويت الداخلي
لـ ـلـ ـع ــونـ ـي ــن بـ ــاخ ـ ـت ـ ـيـ ــار م ــرش ـح ـي ـه ــم
لـ ـلـ ـنـ ـي ــاب ــة .فـ ـ ــي ظـ ـ ــل مـ ـ ــا ي ـ ــرش ـ ــح عــن
تباينات البيت البرتقالي الواحد في
حـســم هــويــة املــرشـحــن الـثــاثــة (آخــر
تـ ّـداعـيــاتـهــا اسـتـقــالــة هيئة الـقـضــاء)،
وضـ ـب ــت ال ـ ـقـ ــوات أس ـل ـح ــة مـعــركـتـهــا
وصـ ـ ــوبـ ـ ــت سـ ـه ــامـ ـه ــا ن ـ ـحـ ــو امل ـق ـع ــد
الكاثوليكي فقط .ماذا بقي من تفاهم
«أوعى خيك»؟
ل ـيــس اس ــم حـ ــداد ط ــارئ ــا ع ـلــى جــزيــن
أو ال ـقــوات .فــي االنـتـخــابــات النيابية
عـ ـ ــام  ،2009ت ــرش ــح ابـ ـ ــن بـ ـل ــدة روم
ضمن الئحة «قرار جزين» إلى جانب
إدمون رزق وفوزي األسمر املحسوب

تقرير

ٌ
اشتباك بين «االشتراكي» و«الوطني الحر» في الشوف :ماذا يريد
ّ
محمد الجنون
خ ــرج االشـتـبــاك الـسـيــاســي بــن الـحــزب
الـتـقــدمــي االش ـت ــراك ــي وال ـت ـيــار الــوطـنــي
الـحــر ،وتحديدًا فــي الـشــوف ،إلــى العلن،
ُ
وتــرجـ َـم فــي مــواقــف ح ـ َّـادة للنائب عالء
ال ــدي ــن تـ ــرو ،اس ـت ـهــدف خــالـهــا وزي ــري
الطاقة واملياه سيزار أبي خليل والبيئة
ط ــارق الـخـطـيــب .ورأى ت ـ ُّـرو َّأن «وزراء
الوطني الحر يعتقدون َّأن وزاراتهم ملك
أبــوهــم ،ويــدشـنــون مـشــاريــع لــم يقوموا
ب ـه ــا ،وكـ ــل ذلـ ــك ب ـه ــدف ح ـشــد أصـ ــوات
الناخبني».
في منظور «االشتراكي»َّ ،
فإن الوطني الحر
ِ
«نسب إلى نفس ِه إنجاز تنفيذ شبكة مياه
بطول  40كلم في بلدة بعاصير ،فيما هي
تشكل جزءًا من مشروع جر مياه األولي
إلى املنطقة الذي وضع عام  .»1970ويرى
االشتراكي َّأن له «اليد الطولى في متابعة
هذا املشروع».

وي ـعــود الـتــراشــق الـكــامــي بــن الطرفني
خلفيات
على اإلن ـجــازات اإلنمائية إلــى
ٍ
انتخابية بحتة ،وقبله خالفات سياسية
ع ـم ـي ـقــة ب ــن الـ ـط ــرف ــن ،وال س ـي ـمــا فــي
الـشــوف .وهــذه ليست امل ـ َّـرة األول ــى التي
يـبـ ُ
ـرز الـخــاف بــن الـحــزبــن ،خصوصًا
عـ ـل ــى امل ـ ـشـ ــاريـ ــع اإلن ـ ـمـ ــائ ـ ـيـ ــة ،إذ ي ــرى
«االشتراكي» َّأن «لــه األولــويــة على باقي
األح ـ ــزاب ف ــي اإلق ـل ـيــم والـ ـش ــوف ،لكونه
حزبًا تاريخيًا عتيقًا».
ق ـب ــل أشـ ـه ــر ،دشـ ــن وزي ـ ـ ــرا ال ـخــارج ـيــة
وامل ـغ ـت ــرب ــن جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل وال ـط ــاق ــة
س ـيــزار أب ــي خـلـيــل ،م ـشــروع املـحــركــات
العكسية في معمل الجية الحراري ،ولم
يحضر ترو االفتتاح بصفت ِه نائبًا عن
ممثل عن
املنطقة ،كذلك لم يحضر أي
الحزب االشتراكي .حينها ،انسحبٍ ٌ
عدد
مــن رؤس ــاء الـبـلــديــات املـحـســوبــن على
خلفية
«االشتراكي» من االحتفال ،على
ِ
إشكال بسبب عدم مراعاة البروتوكول،
ٍ

وفـســر البعض االنـسـحــاب بــأنــه رسالة
سياسية إلــى «الــوطـنــي ال ـحــر» ،وهــو ما
«االشتراكي».
نفته أوساط
ً
ُ
كالم ُّترو األخير َ
أثار بلبلة سياسية ،وال
َّ
ُ
سيما أنه يهاجم فريق رئيس الجمهورية
العماد ميشال عــون فــي الحكومة ،كذلك
َ
اعتبر َّأن «ال ثقة بالحكومة الـتــي تعيش
تخبطًا كبيرًا في كافة امللفات ،وذلــك في
رســالـ ٍة مبطنة للرئيس سعد الحريري».
وت ـق ــول م ـص ــادر سـيــاسـيــة ف ــي ال ـشــوف
َ
لـ«األخبار» َّإن «ترو ال يستطيع إطالق ِّأي
موقف سياسي حاد ،من دون تغطية من
ٍ
الـنــائــب ولـيــد جـنـبــاط» .وت ــرى َّأن األخير
َ
َ
تمرير رسال ٍة سياسية إلى الوطني
«أراد
الحر عبر ُّترو ومن برجا تحديدًا ،وتأليب
الناس على التيار العوني من بوابة اتهامه
بسرقة إن ـجـ ِّـازات املـشــاريــع اإلنمائية في
اإلقليم في ظل األجواء االنتخابية» .ورأت
امل ـص ــادر َّأن «جـنـبــاط ي ــرى فــي جــوالت
وزراء من خارج نسيجه السياسي ،سواء

أكانت إنمائية أو سياسية ،انتقاصًا من
دور الـحــزب االشـتــراكــي وت ـجــاوزًا لــه من
ج ـهــة ،وإب ـ ــرازًا مل ــدى غ ـيــابــه ع ــن الـســاحــة
اإلنـمــائـيــة فــي اإلقـلـيــم وال ـشــوف مــن جه ٍة
ـزاب
أخ ــرى ،األم ــر ال ــذي يفتح املـجــال ألح ـ ٍ
أخـ ــرى ب ــال ــدخ ــول إل ــى اإلق ـل ـيــم وال ـش ــوف
وسرقة دوره ،وهذا ما دفعه إلى استخدام
ُّترو كمنص ٍة للهجوم».
إلى ذلك ،رأت مصادر قيادية رفيعة في
«الــوطـنــي الـحــر» فــي منطقة الـشــوف َّأن
«تــرو أخطأ فــي كــل مــا قاله وكــامــه في
غـيـ ِـر محله ،وال يـنـ ُّـم عــن مــوقــف الحزب
االش ـتــراكــي ،وه ــو بــالـتــالــي لــم يـمـ ِّـيــز بني
استقاللية الـ ــوزارات وسـيــادة كــل وزيــر
ع ـلــى وزارت ـ ـ ــه» .وأك ـ ــدت لـ ــ«األخـ ـب ــار» َّأن
لسلطة
«ال ـشــوف للجميع ولـيــس تــابـعــا
ِ
أحد كما يعتقد البعض ،والجوالت التي
ي ـقــوم بـهــا أب ــي خـلـيــل إنـمــائـيــة وتـخـ ّـص
مشاريع ال ــوزارة التي تخدم الـنــاس ،وال
يحق للنائب ُّترو منع أي وزير من القيام
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جزين
اإلسالمية على سبيل املـثــال ،يظهر
قــدرة قواتية على الـخــرق فــي البيت
البرتقالي ،مستفيدة من التباينات
املستجدة (ضــم الوفد رجــل األعمال
فادي رومانوس نائب رئيس اتحاد
ب ـلــديــات جــزيــن وس ــام ــر ع ــون نــائــب
رئيس بلدية جزين).
ب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر ق ــواتـ ـي ــة م ــواكـ ـب ــة،
تحوم القوات بشكل غير مباشر حول
الصوت اإلسالمي في جزين وصيدا.
فيما ّ
تعول على تحالف مع املستقبل
لـجــذب ال ـصــوت الـسـنــي ،فــإنـهــا تعول
ع ـلــى ت ـحــالــف ف ــي الئ ـح ــة واحـ ـ ــدة مع
ع ـ ــازار امل ـح ـســوب ع ـلــى بـ ــري ،الـكـفـيــل
بجذب جزء من الصوت الشيعي.
ب ــان ـت ـظ ــار ح ـس ــم «أم ـ ـ ــل» ملــوق ـف ـهــا مــن
الــدائــرة ،ظهر حزب الله كمقاطع منذ
اآلن .في خطوة الفتة ،زار رئيس كتلة
الــوفــاء للمقاومة الـنــائــب محمد رعد
املرشح العوني الكاثوليكي املحتمل
سـلـيــم الـ ـخ ــوري ف ــي م ـنــزلــه ف ــي بـلــدة
املحاربية.
الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــت الـ ـ ـقـ ـ ــوات ـ ــي ل ـ ـ ــم ي ـ ـس ـ ـلـ ــم م ــن
االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض ـ ـ ــات الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة أي ـ ـضـ ــا.
تصاعدت أصوات تحتج على اختيار
املقعد الكاثوليكي فقط دون سواه من
املقعدين املارونيني من جهة ،وعلى
اخ ـت ـيــار حـ ــداد دون غ ـي ــره م ــن جهة
أخ ــرى .حتى داخ ــل الـصــف القواتي،
يــأخــذ الـبـعــض «ع ـلــى والـ ــده عالقته
باإلسرائيليني خالل االحتالل ،ومع
السوريني في وقت الحــق» .بالنسبة
إل ــى ال ـس ــوري ــن ،امل ــأخ ــذ األك ـب ــر على
عمه املطران أنــدره حــداد الــذي نسج
عالقات وديــة مع القيادات السورية
خــال وجــوده في زحلة بعد مرحلة
الحصار .للتذكير ،فإن رئيس القوات
سمير جعجع زاره عام  2009معتذرًا
من تفجير الكنيسة الــذي اتهمت به
القوات عام  1987وكاد يودي بحياة
حداد وإيلي حبيقة وخليل الهراوي
وإي ـ ـلـ ــي ال ـ ـفـ ــرزلـ ــي .ح ـي ـن ـهــا ن ـق ــل عــن
جعجع قوله لـحــداد« :أعـتــذر سيدنا
عن االنفجار ،ولكن أنت تعرف كيف
كانت ال ـظــروف» .فـ ّ
ـرد املـطــران حــداد:
«كـنــت قتلتنا يــا سـمـيــر» .عــن عالقة
املـ ـط ــران ال ـســابــق بــال ـســوريــن ،علق
ع ــازوري« :لــو بدنا نحاسب ،ال أحد
يـمــر مــن تـحــت ال ـغــربــال س ــوى نحن
والعونيني».

توقع مشاركة  540ألف ناخب من الممتنعين
كمال فغالي*
اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد الـ ـصـ ـيـ ـغ ــة ال ـن ـس ـب ـي ــة
ي ـ ـس ـ ـتـ ــدعـ ــي اس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــراف مـ ــدى
تــأث ـيــرهــا بـنـسـبــة امل ـش ــارك ــة في
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ال ـن ـي ــاب ـي ــة اآلتـ ـي ــة،
الـ ـت ــي س ـت ـش ـهــد م ــن دون أدن ــى
شــك نـمـوًا ب ــارزًا يـجــدر تـقــديــره.
ستحيي الصيغة النسبية لدى
ال ـ ـنـ ــاخـ ــب ،م ـه ـم ــا كـ ـ ــان ت ـ ّ
ـوج ـه ــه
الـسـيــاســي ومنطقته وطائفته،
وعيًا لفعالية صوته ،ما سيدفع
الكثير مــن الناخبني املمتنعني
سابقًا إلى املشاركة.
فـفــي وض ــع م ـمــاثــل ،إث ــر تعديل
ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ف ــي ال ــدوح ــة
ع ـ ــام  ،2008ارتـ ـفـ ـع ــت م ـش ــارك ــة
مسيحيي دائــرة بـيــروت األولــى
أكثر من  37ألف
من  13ألفًا إلى ّ
م ـق ـت ــرع ،ف ـي ـمــا ت ــدن ــت امل ـشــاركــة
ّ
ف ـ ــي دائـ ـ ـ ـ ــرة ع ـ ــك ـ ــار ع ـ ـ ــام ،2009
حـ ـي ــث امـ ـتـ ـن ــع ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـبـ ــون عــن
الـتـصــويــت ألس ـبــاب مـتـضــاربــة،
ف ـبــدا ملسيحيي ق ــوى  8آذار أن
مشاركتهم ال وزن لها ،فيما رأى
ّ
ّ
سنة قوى  14آذار أن مشاركتهم
ـروريـ ــة ل ـل ـف ــوز .ع ــوام ــل
غ ـي ــر ضـ ـ ّ
عـ ـ ّـدة س ـتــؤثــر ف ــي ت ـقــديــر نسبة
املشاركة هذه.
تـفــاوت بالغ بــن نسب االقـتــراع
املعلنة والنسب الواقعية
ال تعكس نسب االقتراع املعلنة
ف ـ ـ ــي االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة
الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة الـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــب الـ ـفـ ـعـ ـلـ ـي ــة
ّ
ملـشــاركــة الناخبني ،ألن القوائم
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة تـ ـعـ ـتـ ـم ــد س ـج ــل
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،الـ ـ ــذي
ّ
يتضمن شــوائــب مـتـعـ ّـددة .أبــرز
هـ ـ ــذه ال ـ ـشـ ــوائـ ــب ورود أسـ ـم ــاء
أم ـ ــوات ،وورود أس ـم ــاء م ـك ـ ّـررة،
ـدد ك ـب ـيـ ٍـر مــن
وورود أسـ ـم ــاء ع ـ ـ ٍ
غـ ـي ــر املـ ـ ـج ـ ــاز لـ ـه ــم بـ ــاالق ـ ـتـ ــراع،
ك ــال ـع ـس ـك ــري ــن ،وورود أس ـم ــاء
عدد كبير أيضًا من غير املعنيني
ٍ
باالنتخابات ،كاملغتربني الذين
فـ ـق ــدوا ال ـص ـلــة ب ـل ـب ـنــان م ـنــذ مــا
ي ـ ــزي ـ ــد ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـصـ ــف قـ ـ ـ ـ ــرن .لـ ــذا
س ـي ـك ــون م ــن اإلع ـ ـجـ ــاز ت ـحــديــد
نسب اقتراع مطابقة للواقع ما
ّ
الداخلية قوائم
لم تعتمد وزارة
انـتـخــابـيــة تقتصر عـلــى أسـمــاء

(هيثم الموسوي)

ّ
الفعليني.
الناخبني
ّ
إضافة إلى ما تقدم من شوائب،
ت ـت ـضـ ّـمــن الـ ـق ــوائ ــم االن ـت ـخــاب ـيــة
أسـ ـ ـم ـ ــاء الـ ـن ــاخـ ـب ــن امل ــوق ــوف ــن
اح ـ ـت ـ ـيـ ــاط ـ ـيـ ــا أو عـ ـ ـل ـ ــى س ـب ـي ــل
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ،غ ـ ـيـ ــر املـ ـ ّحـ ـك ــوم ــن
بـ ــأي ج ـ ــرم ،م ـ ّـم ــن تـ ـع ــذر عـلـيـهــم
ال ـت ـص ــوي ــت إلغـ ـف ــال اس ـت ـح ــداث

ّ
تدني عتبة
التمثيل في ّالدوائر
الكبرى سيشجع
القوى العلمانية
ترشيحًا واقتراعًا

م ــراك ــز اقـ ـت ــراع خ ــاص ــة ب ـهــم في
أماكن توقيفهم ،ما حرمهم حق
ّ
مسوغ شرعي.
االقتراع دون
ّ
أبرز العوامل املؤثرة في ارتفاع
نسب املشاركة في االقتراع
عـ ــوامـ ــل عـ ـ ّ
ـامـ ــة م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة ت ــؤث ــر
ف ــي ارت ـ ـفـ ــاع ن ـس ــب االق ـ ـتـ ــراع أو
ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض ـ ـهـ ــا ،يـ ـ ـض ـ ــاف إل ـي ـه ــا

عــوامــل خــاصــة بـهــذه الــدائــرة أو
تلكّ .
 1ـ ـ ـ تـ ــدنـ ــي ع ـت ـب ــة ال ـت ـم ـث ـيــل فــي
ّ
سيشجع القوى
الدوائر الكبرى
العلمانية وقوى املجتمع املدني
ت ــرشـ ـيـ ـح ــا واق ـ ـ ـتـ ـ ــراعـ ـ ــا .ت ـ ـ ــراوح
العتبة وفــق القانون بــن %7.7
ف ــي دائ ـ ــرة ج ـبــل ل ـب ـنــان الــراب ـعــة
(الـ ـش ــوف ـ ـ ـ ع ــال ـي ــه) ،و %20فــي
دائ ــرة الـجـنــوب األول ــى (صـيــدا ـ
جزين).
 2ـ ـ ـ حـ ـ ّـدة ال ـت ـنــافــس االن ـت ـخــابــي
ّ
ف ــي ال ــدوائ ــر ت ــوط ــد ش ـع ــورًا ّمن
ال ـت ـح ـ ّـدي ّلـ ــدى ال ـن ــاخ ــب ي ـع ــززه
مــا قــد ي ــوف ــره صــوتــه مــن تأثير
حاسم.
 3ـ ـ ـ تّـ ـع ـ ّـدد الـ ـل ــوائ ــح امل ـت ـنــاف ـســة
يـ ـح ــف ــز عـ ـل ــى م ـ ـشـ ــاركـ ــةٍ أوس ـ ــع
ب ـف ـض ــل الـ ـع ــاق ــات ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة
شـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ـ ّـي ـ ــة ب ـ ـ ــن ال ـ ـنـ ــاخـ ــب
والـ ـ ـ ّ
الحزبي.
ح
واملرش
ّ
 4ـ ـ شـخـصـ ّـيــة امل ــرش ــح مــن كـبــار
ـدد م ــن ال ــدوائ ــر
ال ــز ّع ـم ــاء ف ــي ع ـ ـ ٍ
ت ـع ــزز دوافـ ــع امل ـشــاركــة إلنـجــاح
هذا الزعيم أو إسقاطه.
 5ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات الـ ـتـ ـثـ ـقـ ـيـ ـفـ ـي ــة
االنتخابية.
 6ـ ـ ـ ت ـس ـه ـيــل ان ـت ـق ــال ال ـنــاخ ـبــن
امل ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــن ب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا عـ ـ ــن مـ ــراكـ ــز
االقتراع.
 7ـ ـ ـ ت ـس ـه ـيــل ان ـت ـق ــال ال ـنــاخ ـبــن
املقيمني خارج لبنان للمشاركة
في االقتراع.
 8ـ ـ ـ س ـق ــف اإلنـ ـف ــاق االن ـت ـخــابــي
املــرت ـفــع يـ ــراوح ب ــن ح ــد أقـصــى
 17.8مـلـيــون دوالر لــائـحــة في
دائ ـ ـ ـ ــرة الـ ـجـ ـن ــوب ( 3م ـح ــاف ـظ ــة
الـنـبـطـيــة 11 :مـقـعـدًا و 450ألــف
نـ ــاخـ ــب) و  2.6مـ ـلـ ـي ــون دوالر
ل ــائـ ـح ــة ف ـ ــي دائ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـجـ ـن ــوب
األولى( ،صيدا وجزين 5 :مقاعد
و 120ألف ناخب).
نسب االقتراع وفق الطوائف في
انتخابات 2009
ّ
امل ـس ـل ـم ــون واملـ ـ ــوارنـ ـ ــة ت ـخ ــط ــوا
نسبة %50
ّ
حـ ــل ف ــي امل ــرت ـب ــة األولـ ـ ــى لـجـهــة
ك ـ ـثـ ــافـ ــة االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراع الـ ـن ــاخـ ـب ــون
ّ
تالهم
العلويون بنسبة ،%57.5
ّ
الشيعة بنسبة  ،%55.3السنة
بنسبة  ،%54.9املــوارنــة بنسبة

 ،%52.6الـ ـ ــدروز بـنـسـبــة ،%51.8
األرث ـ ـ ـ ــوذك ـ ـ ـ ــس بـ ـنـ ـسـ ـب ــة ،%42.8
الكاثوليك بنسبة  ،%41.7األقليات
املسيحية بنسبة  ،%31.1األرمــن
ب ـن ـس ـبــة  %24.0ث ــم اإلن ـج ـي ـلـ ّـيــون
بنسبة .%9.9
توقعات لنسب االقتراع  2018في
الدوائر االنتخابية
ي ـتــوقــع لـلـنـسـبـيــة أن ت ــرف ــع نسبة
االق ـت ــراع م ــن  %51ف ــي انـتـخــابــات
 2009إل ــى  %65ف ــي االن ـت ـخــابــات
امل ـق ـب ـلــة ،أي ب ـم ـشــاركــة ن ـحــو 540
ألف ناخب امتنعوا عن التصويت
ســاب ـقــا .تـسـتـنــد ه ــذه األرق ـ ــام إلــى
نسب املشاركة ّ
بحدها األقصى في
انتخابات  .2009يمكن النسبية أن
ت ــرف ــع ن ـســب االقـ ـت ــراع إل ــى حـ ّـدهــا
األقصى.
* باحث في الشؤون االنتخابية
تدنت النسب في الدوائر حيث النتائج كانت محسومة مسبقًا،
فكان نشاط املاكينات االنتخابية محدودًا ،وشعر بعض الناخبني
بأن مشاركتهم لن تؤثر في النتائج ،منها:

الطائفة
ارثوذكس
ارثوذكس
ارثوذكس
ارثوذكس
ّ
انجيليون
أقليات
دروز
ّ
سنة
ّ
سنة
شيعة
كاثوليك
كاثوليك
كاثوليك
كاثوليك
موارنة
موارنة
موارنة
موارنة
موارنة
موارنة

الدائرة

ّ
وحاصبيا
مرجعيون
بيروت الثالثة
طرابلس
عكار
بيروت الثالثة
بيروت الثالثة
بيروت الثالثة
النبطية
كسروان
بيروت الثانية
بنت جبيل
صور
بيروت الثالثة
بعلبك الهرمل
بعلبك الهرمل
بيروت الثالثة
بنت جبيل
مرجعيون وحاصبياّ
املنية الضنية
الزهراني

%
19,9
27,6
35,5
35,6
10,0
15,7
37,5
26,7
39,4
38,3
16,4
16,7
17,0
28,9
16,3
20,4
26,9
28,1
30,0
34,6

ّ
الحد األقصى للمشاركة في انتخابات 2009
جدول بنسب االقتراع في انتخابات  ،2009والتوقعات النتخابات 2018

جنبالط؟
بجوالت على مشاريع وزارته ،كذلك َّ
فإن
ٍ
وزراء الــوطـنــي الـحــر ال يتهجمون على
وزراء االشتراكي ونوابه».
وأوضحت املصادر َّأن «العالقة بني الوطني
الحر والحزب االشتراكي بــاردة نوعًا ما،
ً
وليست على ما ُي ــرام» ،مــؤكــدة َّأن «الباب
َّ
مشرع
اإلنـمــائــي فــي األج ــواء االنتخابية
ولـيــس أم ـرًا معيبًا ،والـتـيــار عـنــدمــا يريد
خـ َ
ـوض املـعــركــة االنـتـخــابـيــة فــي الـشــوف،
سـيـخــوضـهــا ب ـث ـقـ ٍـل ك ـب ـيــر ،وال ـت ـحــال ـفــات
ً
س ـت ـك ــون م ــرتـ ـك ــزة أس ــاس ــا م ــع الـ ـق ــوات
اللبنانيةَّ ،أم ــا تـيــار املستقبل فالتحالف
معه سيكون قائمًا بحكم العالقة معه».
فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـه ـ ـ ِة امل ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة ،رأت م ـ ـصـ ــادر
«االشتراكي» في الشوف َّأن «كالم النائب
تـ ُّـرو ِّ
يعبر عن موقفه كنائب ،ولديه الحق
في االنتقاد وتصويب األمور التي بحاجة
ً
لذلك» ،مشيرة إلى َّأن «العالقة مع الوطني
ٍّ
ـاف ،لكن ال
الحر ليست جيدة إلــى حــد ك ـ ٍ
قطيعة في الوقت نفسه».

الدائرة الكبرى

ناخبون
2017

نسبة اقتراع
2009

نسبة متوقعة
النتخابات 2018

مقترعون
متوقعون

عتبة
محتملة

الشمال 1

277 166

54,0

67,8

188 015

26 859

الشمال 2

343 290

50,0

62,5

214 452

19 496

الشمال 3

246 978

47,9

64,3

158 905

15 891

البقاع 1
البقاع 2
البقاع 3
جبل لبنان 1
جبل لبنان 2
جبل لبنان 3
جبل لبنان 4
بيروت 1
بيروت 2
الجنوب 1
الجنوب 2
الجنوب 3
اجمالي

309 342
172 555
140 950
175 328
178 530
164 493
325 771
133 980
347 501
120 899
297 979
451 298
3 686 060

49,8
58,9
53,6
67,3
57,1
56,3
51,4
31,4
40,5
61,9
51,8
48,6
51

69,0
66,3
68,0
71,4
66,3
66,1
67,3
52,7
56,2
67,4
68,8
69,2
65,7

213 481
114 404
95 905
125 184
118 365
108 697
219 376
70 640
195 400
81 528
205 023
312 273
2 421 648

21 348
16 343
15 984
15 648
14 796
18 116
16 875
8 830
17 764
16 306
29 289
28 388

سجلت املشاركة في انتخابات  2009نسبًا تخطت أحيانًا نسبة  %70في الدوائر ،حيث ّ
احتد
التنافس االنتخابي ،فنشطت املاكينات االنتخابية ،وشعر الناخب بالحماسة وبأن مشاركته قد
ّ
تغير النتائج .من هذه الدوائر:

الدائرة

طائفة الناخبني

%

املنت
البقاع الغربي وراشياّ
صيدا
زحلة

ارثوذكس
دروز
سنة
ّ
سنة
ّ

63,1
60,2
74,6
69,2

البترون

سنة
ّ

الكورة
البترون
كسروان
زحلة
البقاع الغربي وراشياّ
جبيل
صيدا
عكار
كسروان
جبيل
املنت

سنة
ّ

شيعة
شيعة
شيعة
شيعة
شيعة
شيعة
ّ
علويون
موارنة
موارنة
موارنة

67,1
65,7
75,3
71,9
70,8
69,1
67,9
66,7
62,0
69,8
68,7
64,8
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

(مروان
طحطح)

في المنصورية:
العالي»
«التوتر
ّ

ُ
«وصلة» معلقة منذ  20عامًا

توقفت أعمال تمديد خطوط التوتر العالي في منطقة المنصورية ـ عين
سعادة ،على نحو جزئي« ،إلى حين التوصل إلى حلول علمية مع األهالي».
ّ
ينضم هذا التعليق المؤقت لألعمال إلى «إجراءات» مماثلة ،انتزعها أهالي
المنطقة خالل السنوات الماضية ،ونجحوا عبرها في عرقلة تنفيذ المشروع،
الذي يعود الى عام  .1997في هذا الوقت ،تبرز الحاجة الى تمديد هذه
الخطوط في الوقت الراهن ،بحسب ّ
القيمين على المشروع ،مع بروز
خطة الكهرباء الجديدة التي تهدف إلى زيادة اإلنتاج ،على اعتبار أن «وصلة
المنصورية» هي ضمن الشبكة األساسية التي تربط معامل اإلنتاج
هديل فرفور

مشروع «وصلة املنصورية».

بعد سلسلة مــن الـتـحـ ّـركــات الرافضة
ل ـت ـمــديــد خ ـط ــوط ال ـت ــوت ــر ال ـع ــال ــي في
منطقة املنصورية ـ عني سعادة ،التي
ّ
نظمها أهالي املنطقة خالل األسبوع
ال ـف ــائ ــت ،ت ـق ـ ّـرر م ـج ــددًا وق ــف األع ـمــال
جــزئـيــا ال ــى حــن الـتــوصــل ال ــى حلول
علمية يوافق عليها األهالي من جهة،
ووزارة ال ـط ــاق ــة ُوم ــؤس ـس ــة «ك ـهــربــاء
لبنان» من جهة أخرى.
اإلع ــان عــن توقيف األعـمــال الجزئي،
جــاء عقب اجتماع «تصالحي» عقده
الـنــائــب ابــراهـيــم كـنـعــان فــي دارت ــه تم
البحث خــالــه بالحلول املمكنة ،بعد
ّ
والقيمني على
«صدامات» بني األهالي

وصلة ضرورية
ي ـعــود م ـش ــروع «وص ـل ــة امل ـن ـصــوريــة»
إل ــى ع ــام  ،1997وه ــو ج ــزء م ــن خطة
متكاملة لتوزيع الكهرباء فــي لبنان.
يـقــول ّ
القيمون على املـشــروع إن هذه
ُ
ّ
«ال ــوص ـل ــة» ت ـع ــد «ال ـح ـل ـقــة امل ـف ـقــودة»
ض ـمــن «ال ـس ـل ـس ـلــة امل ـت ـكــام ـلــة إلن ـتــاج
ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي ل ـب ـن ــان» ،وإنـ ـه ــا ضمن
الشبكة األساسية التي تربط معامل
اإلنتاج ،وبالتالي «إن استكمالها ُي ّ
عد
ضــروريــا لـتـفــادي أي خـلــل قــد يحدث
لشبكة التوزيع»ُ .
طـ ــوال ال ـس ـن ــوات امل ـن ـص ــرم ــة ،نجحت
ت ـ ـح ـ ـ ّـرك ـ ــات األه ـ ـ ــال ـ ـ ــي فـ ـ ــي «عـ ــرق ـ ـلـ ــة»

مطرانية بيروت المارونية:
ال أحد يستعمل أمالك المطرانية من دون إذن
ُ
ضمن متابعتها املستمرة للقضية ،أصدرت مطرانية بيروت املارونية بيانًا شكرت فيه
جهود النائب ابراهيم كنعان ووزارة الطاقة للتوصل الى وقف األعمال على نحو جزئي
ً
«ليتسنى لها الحوار مع األهل الخائفني على صحة أوالدهم ،وصوال الى الحل املنشود
الذي يحفظ صحة الناس ويخدم املصلحة العامة».
وقالت املطرانية إنها «وإن كانت قد أعلنت أنها ال تقبل أن يستعمل أحد أرزاقها وأمالكها
دون إذن منها ،وهي أمالك لها في منطقة عني سعادة غير خاضعة ألي استمالك ،فذلك
ألنها ال تقبل أن تستعمل هذه األمــاك بما قد يعود بالضرر على املواطنني وهم في
معظمهم من أبنائها».
وختمت بالقول »:يبقى اآلن أن يرضخ الجميع ملا يؤكده العلم من حيث ضرورة اللجوء
الــى االحـتــراز لكي ال تتعرض صحة األوالد ألخـطــار جسيمة ،فتمدد خطوط التوتر
بعيدًا بصورة كافية عن منازل الـنــاس ،وإمــا تحت األرض ،أســوة بما يجري في كل
الدول املتطورة».

اس ـت ـك ـم ــال ه ـ ــذه «الـ ــوص ـ ـلـ ــة» ،بـسـبــب
تـخـ ّـوفـهــم م ــن تـمــديــد خ ـطــوط الـتــوتــر
العالي في الهواء ،إال أن هذا املشروع
ّ
مضي
يعود حاليًا الــى الواجهة بعد
نحو عشرين عامًا على ُ
«عمره» بسبب
خطة الكهرباء الـجــديــدة ،التي تهدف
ال ـ ــى زيـ ـ ـ ــادة ع ـ ــدد سـ ــاعـ ــات ال ـت ـغ ــذي ــة،
ّ
وب ــال ـت ــال ــي ت ـطــل ـب ـهــا اس ـت ـك ـم ــال ه ــذه
الوصلة.
حتى اآلن ،ال يزال األهالي ُم ّ
صرين على
مــوقـفـهــم ال ــراف ــض لـتـمــديــد الـخـطــوط
فــي ال ـهــواء ،متخوفني مــن تداعياتها
ع ـل ــى س ــام ـت ـه ــم وسـ ــامـ ــة أب ـن ــائ ـه ــم،
ُ
ومطالبني بطمر هــذه الخطوط تحت
األرض .فيما ترى كل من وزارة الطاقة
و»كهرباء لبنان» أن كيفية تمديد هذه
الـخـطــوط تــراعــي املـعــايـيــر األوروب ـي ــة
لـلـحـفــاظ ع ـلــى ال ـســامــة ال ـع ــام ــة ،وأن
ه ــذه الــوص ـلــة ه ــي ج ــزء م ــن شـبـكــة ال ـ
 220التي تمر بكل املناطق اللبنانية،
«وإذا ما طمرنا هذه الخطوط في هذه
املـنـطـقــة دون غ ـيــرهــا ،ف ـم ــاذا سـنـقــول
لبقية املناطق؟» ،وفق ما تقول مصادر
ُ
«كهرباء لبنان» .تشير األخيرة الى أن
اعتماد طمر الخطوط في هذه املنطقة
دون غ ـيــرهــا ُيـ ـش ـ ّـرع ال ــام ـس ــاواة بني
امل ــواط ـن ــن وي ـن ـ ّـم ع ــن «اسـت ـنـســاب ـيــة»
ً
ف ــي ال ـت ـعــاطــي م ـع ـهــم ،ف ـض ــا ع ــن أنــه
يخلق شعورًا لدى املواطنني في بقية
ً
املناطق بأن هناك فعال خطرًا موجودًا
في مناطقهم« ،وهو ٌ
أمر غير صحيح».

لماذا اإلصرار؟

ي ـقــول ُمـسـتـشــار وزي ــر ال ـطــاقــة غـســان
خوري لـ»األخبار» إن الخطة الجديدة
للكهرباء تستلزم استكمال الوصلة،
«ألن عــدم استكمالها يعني أن هناك
ً
خلال سيصيب الشبكة على مستوى
امل ــن الـشـ ّمــالــي» ،عـلــى اعـتـبــار أن هــذا
ّ
ّ
ّ
الخط ُيغذي محطة املكلس التي توزع
بدورها على بقية املناطق.
ي ـل ـفــت خ ـ ــوري الـ ــى أن أي تـغـيـيــر في
ط ــريـ ـق ــة ت ـن ـف ـي ــذ هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــة يـعـنــي
نسفها ،الفـتــا ال ــى أن إن ـشــاء محطات
ت ـح ــوي ــل ت ـح ــت األرض «غـ ـي ــر قــاب ـلــة
ل ـل ـت ـط ـب ـي ــق ف ـ ــي ال ـ ــوض ـ ــع ال ـ ـحـ ــالـ ــي»،
ُ
وم ـش ـي ـرًا إل ــى أن ه ـنــاك لـجـنــة درس ــت
املعايير الــواجــب اعتمادها ،وال ــوزارة
ملتزمة بهذه املعايير.
م ـ ـ ــاذا عـ ــن األه ـ ــال ـ ــي الـ ــذيـ ــن ي ــؤك ــدون
أنـهــم مـعــرضــون جــديــا للخطر؟ يقول

خـ ــوري إن مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـبــق أن
ّ
ات ـخــذ قـ ــرارًا ب ـشــراء الـشـقــق ال ـتــي تمر
ب ـهــا ه ــذه ال ـخ ـط ــوط بـسـعــر الـتـخـمــن
ّ ُ
ال ـحــالــي ،كـخـطــوة مـنــه ل ـحــل املـشـكـلــة،
إال أن األهــالــي يـجــدون فــي هــذا الحل
«تهجيرًا ُيمارس ّ
ضدهم».
ُيـشـيــر خـ ــوري ال ــى أن نـحــو  %90من
الـبـيــوت والـشـقــق السكنية ،الـتــي تمر
فوقها خـطــوط امل ـشــروع ،شـ ّـيــدت بعد
ُ
عام « ،2000بمعنى أن املقيمني الذين
ش ـ ّـي ــدوا بـيــوتـهــم أو اش ـتــروهــا كــانــوا
على علم باملشروع ،ما يدحض تهمة
ال ـت ـه ـج ـيــر والـ ـ ـغ ـ ــن» .وي ـل ـف ــت خ ــوري
الــى أن البلديات املعنية موافقة على
املـ ـ ـش ـ ــروع ،وه ـ ـنـ ــاك ق ـل ــة مـ ــن األه ــال ــي
املتخوفني جديًا من تداعيات املشروع.
ه ـ ـ ــؤالء ،ب ـح ـســب خ ـ ـ ــوري ،ي ـت ـحـ ّـركــون
بفعل توجيهات سياسية تهدف الى
الكيدية.

أضرار قوم عند قوم فوائد

ّ
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت ،ت ـت ـس ــل ــح «ك ـه ــرب ــاء
بمعطيات ّ
لبنان» ُ
عدة لتبرير اإلصرار
عـلــى اسـتـكـمــال «وص ـلــة املـنـصــوريــة»،
نـ ـظـ ـرًا إلـ ـ ــى أه ـم ـي ـت ـه ــا ال ـت ـق ـن ـي ــة عـلــى

ّ
ُاستكمال الوصلة يحل
مشكلة التصريف من
معمل دير عمار إلى
منطقة جبل لبنان

مستوى زيــادة عــدد ساعات التغذية،
التي تعود بالفائدة على مناطق عدة
مختلفة في لبنان.
ُ ّ
ت ـف ــن ــد مـ ـص ــادر ف ــي «ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان»
مهمة تنفيذ وصـلــة املـنـصــوريــة على
مـسـتــويــات ع ـ ـ ّـدة ،ت ـبــدأ عـلــى مـسـتــوى
ُ
شبكة النقل (التوتر العالي) ،وتشير
الـ ــى أن اس ـت ـع ـمــال هـ ــذه ال ــوص ـل ــة من
شــأنــه أن يــؤمــن ثـبــاتــا أفـضــل للشبكة
عند حدوث أعطال على خطوط النقل،
ً
ف ـضــا عــن إمـكــانـيــة تـصــريــف كميات

ُإنتاج إضافية ،وخصوصًا مع تنفيذ
ّ
املـخــطــط التوجيهي لإلنتاج والنقل،
ّ
ال ــذي أع ــدت ــه مــؤسـســة ك ـهــربــاء لبنان
بــال ـت ـعــاون مــع شــركــة ك ـهــربــاء فرنسا
 ،EDFوال ـ ـ ـ ــذي وافـ ـ ـ ــق ع ـل ـي ــه مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ف ــي ق ـ ــراره ال ــرق ــم  20تــاريــخ
 ،2017/9/7إضافة الى تخفيف الهدر
الفني على شبكة النقل بنسبة كبيرة.
الـفــائــدة األخ ــرى السـتـكـمــال الــوصـلــة،
بحسب «كـهــربــاء لـبـنــان» ،تكمن على
استجرار الطاقة الكهربائية
مستوى ُ
ناحية إمكانية
من
جاورة
امل
من الدول
ُ
ّ
ستجرة من
زيادة الطاقة الكهربائية امل
دول الربط الكهربائي العربي لتصل
الــى حــدود  260ميغاوات على محول
ك ـس ــارة  400ك .ف .وزيـ ـ ــادة الـتـغــذيــة
بالتيار الكهربائي لكل لبنان.
ُ
ّأمـ ــا ع ـلــى ُم ـس ـتــوى ال ـت ــوزي ــع ،فــتـشـيــر
امل ـ ـصـ ــادر ن ـف ـس ـهــا ال ـ ــى أن اس ـت ـك ـمــال
ال ــوص ـل ــة م ــن ش ــأن ــه أن ي ـحــل ُمـشـكـلــة
تصريف الطاقة الكهربائية من معمل

تقرير

ّ
ّ
تحرش في «األميركية» :أستاذ يكره المحجبات!
هديل فرفور
ُ
ُي ـج ــاه ــر األس ـ ـتـ ــاذ ف ــي دائ ـ ــرة ال ـع ـلــوم
االجـتـمــاعـيــة فــي الـجــامـعــة األمـيــركـيــة
ّ
في بيروت سمير خلف ،الــذي تتهمه
ّ
ـ«التحرش املعنوي»
إحــدى طالباته ب
ّ
عـلــى خـلـفـيــة حـجــابـهــا وت ـعــرضــه لها
باإلهانة والتعنيف املعنوي ،برفضه
ّ
التدين في الجامعة .ويقول
كل مظاهر
لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن ــه «م ــع م ـنــع ال ـي ـهــودي
الـ ـ ــذي ي ــرت ــدي ال ـق ـل ـن ـســوة م ــن دخ ــول
الجامعة ،كذلك املسيحي ُ الذي يرتدي
ً
الـصـلـيــب ،وصـ ــوال إل ــى املـسـلـمــة التي
ترتدي الحجاب»ُ .
م ـ ـ ــاذا عـ ــن ُحـ ــريـ ــة املـ ـعـ ـتـ ـق ــد واح ـ ـتـ ــرام
االختالف والتنوع ومناهضة التمييز

ُ
الذي تنادي به الجامعة؟ ُيجيب خلف
ُ َّ
يمس بهذه ُ
إنه لم ّ
الحرية ،وإن جل ما
قاله للطالبة إن «الحجاب الذي تضعه
على رأسها بطريقة مشدودة جدًا هو
الذي يمنعها من سماع» ُمحاضراته،
ً
ُمـتـســائــا« :كـيــف لـطــالـبــة ُمـحـجـبــة أن
تستكمل دراســات ـهــا وه ــي تــرتــدي ما
السمع؟» .لكن هناك اآلالف
يمنعها من
من الطالبات ُاملحجبات ،ممن ّ
تخرجن
ّ
فــي الجامعة وممن ُيعلمن أو يعملن
ف ـي ـه ــا« .نـ ـع ــم ،وأح ـت ــرم ـه ــن ج ـم ـي ـعــا»،
ّ
ُي ـج ـي ــب خ ـل ــف ُم ـ ــركـ ـ ـزًا ع ـل ــى فـ ـك ــرة أن
الطالبة ال تسمع بسبب حجابها وأن
صوته «عــال كفاية وأن ال أحــد يشكو
ُغـيــرهــا» مــن عــدم سماعه لــدى إلقائه
املحاضرات.

وكـ ــانـ ــت ال ـط ــال ـب ــة م ــري ــم دجـ ــانـ ــي قــد
أث ــارت ،أول مــن أم ــس ،على صفحتها
عـلــى «ف ــاي ـس ـب ــوك» ،مـســألــة تـعـ ّـرضـهــا
خلفية طلبها
إلهــانــة مــن خـلــف عـلــى
ُ
منه أن ُيعيد ما قاله أثناء املحاضرة،
فـمــا كــان مـنــه ،بحسب دجــانــي ،إال أن
«اسـتـشــاط غيظًا وص ــرخ فــي وجـهــي:
ال تستطيعني أن تسمعيني بسبب
ّ
ُه ـ ــذا ال ـ ــوش ـ ــاح ال ـغ ـب ــي ال ـ ـ ــذي ُي ـغ ــط ــي
أذن ـي ــك ،لــذلــك إن نــزعــت ه ــذا الحجاب
ستتمكنني من سماعي بوضوح».
ولفتت دجــانــي فــي منشورها الــى أن
ردة فعل خلف تـكــون ُمـغــايــرة عندما
ي ـط ـلــب م ـنــه طـ ــاب آخـ ـ ــرون تـ ـك ــرار ما
يـ ـق ــول ــه ،وأض ـ ــاف ـ ــت« :عـ ـن ــدم ــا أج ـب ـتــه
أن ه ــذا رأيـ ــه الـشـخـصــي وال يـحــق له

حادثة دجاني
ّ
الكثير ّ من
عت
شج
الطالبات ُ
بات على
حج
الم
ّ
البوح بما كن ّ
يتعرضن
له من إساءة من
األستاذ نفسه

الـتـهـجــم ،فـمــا ك ــان مـنــه إال أن ق ــال لي
ّ
يتهجم ّ
علي ُبل علينا ،ويقصد
إنه ُال
ك ــل امل ـح ـ ّـج ـب ــات ب ــامل ـج ـم ــل» .وخـتـمــت
ُ ّ
«مـقــزز
بــأن مــوقــف األسـتــاذ الجامعي
ُ
ومثير لالشمئزاز وغير مقبول وهو
ّ
بمثابة تحرش معنوي» و«هو بال شك
مخجل ُ
ويخالف كل قواعد السلوك في
أي مؤسسة تعليمية».
منشور الطالبة أثــار استياء العديد
مـ ــن الـ ـن ــاشـ ـط ــن الـ ــذيـ ــن ع ـ ـمـ ــدوا ال ــى
ُمشاركته بهدف طرحه كقضية يجب
ت ـن ــاول ـه ــا وش ـج ــب تـ ـص ـ ّـرف األس ـت ــاذ
الجامعي .عقب انتشار املنشور بشكل
ّ
واس ــع ،نــظــم عــدد مــن طــاب الجامعة
وقـ ـف ــة رمـ ــزيـ ــة ،أمـ ـ ــس ،ف ــي ال ـجــام ـعــة،
للتأكيد على «احترام الجامعة ملبادئ
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اإلنفاق العام واختالل التوازن
االقتصادي واالجتماعي []1
أمين صالح

ديـ ــر عـ ـم ــار الـ ــى م ـن ـط ـقــة ج ـب ــل لـبـنــان
(الشياح وأنطلياس وقسم من بيروت
اإلدارية) ،وذلك عبر نقل حمولة بعض
مـخــارج الـتــوتــر املـتــوســط الـتــي تغذي
منطقة جبل لبنان الى محطات الـ 220
ك .ف( .رأس بيروت ،املكلس وحاالت).
ّ
أخـ ـيـ ـرًا ،ت ـت ـم ـثــل ف ــائ ــدة ال ــوص ـل ــة على
مـسـتــوى شـبـكــة الـتــوتــر املـتــوســط في
امل ــن ال ـش ـمــالــي ب ـتــأمــن ب ــدل لـتـغــذيــة
م ـخــارج ال ـتــوتــر امل ـتــوســط فــي محطة
ّ
امل ـ ـكـ ــلـ ــس ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة عـ ـب ــر م ـح ـط ـتــي
عرمون وبصاليم ،ما يؤمن استفادة
أفـ ـض ــل مل ـن ــاط ــق امل ـ ــن ال ـش ـم ــال ــي ،وال
ّ
ش ــا
س ـي ـ ّم ــا سـ ـ ــن الـ ـفـ ـي ــل وج ـ ـسـ ــر ال ـب ــا ّ
واملـكــلــس واملـنـصــوريــة« ،حيث يتعذر
تــأمــن ه ــذه الـتـغــذيــة وس ــد الـحــاجــات
املستقبلية لهذه املناطق ،وخصوصًا
لجهة املـشــاريــع السكنية والـتـجــاريــة
الـتــي ستنشأ فيها مــن دون االنتهاء
من وصلة املنصورية وتشغيل محطة
املكلس بصورة كاملة».

إن الـحـكــومــات ،رغـبــة منها فــي الحفاظ على كيانها
وب ـقــائ ـهــا وخ ـل ــق ال ـث ـقــة ب ـهــا ع ـلــى امل ـس ـتــوى الــوطـنــي
والدولي ،تسعى الى تحقيق أهــداف ذات نفع عام وال
سيما زي ــادة الناتج الوطني ،ومعالجة عجز املــوازنــة
واملديونية العامة وتحسني وضــع مـيــزان املدفوعات
وامل ـي ــزان ال ـت ـجــاري ،وتشجيع االدخـ ــار واالسـتـثـمــار،
وخ ـلــق ف ــرص عـمــل جــديــدة وال ـق ـضــاء عـلــى الـبـطــالــة،
وامل ـحــاف ـظــة ع ـلــى ســامــة ال ـن ـقــد ال ــوط ـن ــي ،ومـكــافـحــة
التضخم ،وتقديم الخدمات العامة وتحسني جودتها
ونوعيتها وخفض كلفتها ،والتوزيع الـعــادل للدخل
والثروة بني أفــراد املجتمع وشرائحه .وتسعى الدولة
عادة الى تحقيق هذه األهداف بالوسائل املالية املتاحة
لديها مــن مــوازنــة عــامــة وضــرائــب ورس ــوم وقــروض
وإصدار النقد واإلنفاق العام ،وهذا األخير يعتبر من
أهم هذه الوسائل املالية.
التدخل بواسطة اإلنفاق العام يكون بزيادة هذا اإلنفاق
أو خفضه ،أو زيــادتــه فــي أوجــه معينة وخفضه في
أوجــه أخــرى ،مثل زيــادة الرواتب واألجــور في القطاع
الـعــام لتحفيز الطلب وزي ــادة اإلن ـتــاج ،واإلن ـفــاق على
التجهيز واإلنـشــاء لبناء وإع ــادة بناء البنى التحتية
التي من شأنها تنشيط االقتصاد الوطني.
لــذلــك يقتضي على الحكومة أن تــراعــي فــي إنفاقها
ق ــواع ــد اإلنـ ـف ــاق ال ـع ــام ــة ،أي أن ي ـس ـت ـهــدف اإلن ـف ــاق
الحكومي املنفعة العامة .وأن يكون إنفاقًا اقتصاديًا
وبإذن من السلطات الشرعية .فالنفقات العمومية لم
تعد ذات طبيعة استهالكية وذات مــردود سلبي في
الحياة االقتصادية ،بل صــارت ذات طبيعة إنتاجية
تــؤثــر ب ـص ــورة م ـبــاشــرة عـلــى ال ــدخ ــل الــوط ـنــي وذات
دور إيجابي فــي العمل على تــوزيــع الـثــروة وتحقيق
مشروعات اقتصادية واجتماعية تهدف الــى تنمية
االقتصاد الوطني.
إن النفقات العامة آخــذة في االزدي ــاد ،ويــرى البعض
ضرورة وضع حد لهذا االزدياد ،ألن تجاوز هذا الحد
يلحق الضرر باملصلحة العامة ،في حني يرى خبراء
املال الحديثون أن طريقة توزيع النفقات العمومية أهم
من وضع حد الزديادها .إذ من املفيد أن تزيد النفقات
املنتجة الى أقصى حد ممكن وأن تنقص النفقات غير
املنتجة ،فاملهم في األمر تأثير كل نفقة على االقتصاد
الوطني وعلى الرفاه االجتماعي ،إذ إن هذا التأثير أهم
من قيمة النفقة باألرقام.
وهنا ال ّبد من التمييز بني اإلنفاق االستهالكي الذي
ينبغي التقليل مـنــه بــاعـتـبــاره غـيــر مـنـتــج ،واإلن ـفــاق

االستثماري الــذي يفترض زيادته باعتباره منتجًا،
ف ــامل ـق ـص ــود ب ــاإلنـ ـف ــاق االس ـت ـه ــاك ــي أثـ ـم ــان امل ـ ــواد
والـخــدمــات االستهالكية وال ـلــوازم املكتبية واإلداري ــة
واألدويــة واملــواد املخبرية واملبيدات واملياه والكهرباء
واألسمدة والبذور والشتول والنصوب واملحروقات،
وإي ـجــارات املكاتب وامل ــدارس والـعـقــارات وصيانتها،
والـبــريــد واإلع ــان ــات وال ـتــأمــن ،والـتـنـظـيــف ،واألع ـيــاد
والتمثيل واستئجار السيارات واآلليات ،ومخصصات
الــرؤســاء وال ــوزراء والـنــواب ،ورواتــب املوظفني وأجــور
األجــراء وأتعاب املتعاملني واملستشارين ،ومعاشات
الـتـقــاعــد وتـعــويـضــات نـهــايــة ال ـخــدمــة والـتـعــويـضــات
العائلية وتقديمات املــرض واألمــومــة وال ــزواج والوفاة
وال ــوالدة واملـنــح املدرسية واالستشفاء واملساهمات

الحكومات اللبنانية
لم تلتزم قواعد اإلنفاق
ولم تحقق أهدافه

ف ــي تـعــاونـيــة مــوظـفــي ال ــدول ــة وص ـنــاديــق الـتـعــاضــد،
واملساهمات في النفقات التشغيلية للرواتب واألجور
للمؤسسات العامة في القطاع العام ولهيئات ال تتوخى
الــربــح وع ـطــاءات خاصة فــي القطاع الـخــاص ،وفوائد
الــديــن ال ـعــام ،واحـتـيــاطــي نـفـقــات طــارئــة واستثنائية
ونفقات مختلفة شتى.
أمــا اإلنفاق االستثماري فيقصد به أثمان األراضــي
واألبنية واالستمالكات والـطــرق واملــرافــئ واملـطــارات،
واإلنـشــاءات املائية والكهربائية واألثــاث واملفروشات
وال ـت ـج ـه ـيــزات ال ـف ـن ـيــة ،ون ـف ـقــات ال ـص ـيــانــة وال ـ ــدروس
واالستشارات واملراقبة.
ونحن نرى أن بعض النفقات ،من الوجهة االقتصادية
واملالية املحض ،يجب أن تخفض وأن تكون محدودة
ألنـهــا تـحــدث نقصًا فــي اإلن ـت ــاج الــوط ـنــي ،وم ــن هــذه
النفقات :النفقات اإلدارية البحتة ،النفقات التي تحول
من قطاع منتج إلى قطاع غير منتج ونفقات املشاريع
الباهظة التكاليف بالنسبة إلــى املشاريع املماثلة في
القطاع الخاص إلخ...
وال بــد هنا مــن اإلش ــارة الــى أن اإلنـفــاق االستهالكي
له جانب إنتاجي وليس كله غير منتج ،إذ إن الدولة

(مروان
طحطح)

ال ـت ـنــوع واالخـ ـت ــاف وح ــري ــة املعتقد
ورف ـ ـ ــض الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز» ُ ،وفـ ـ ــق مـ ــا ت ـق ــول
ّ
مريم جمال ،إحدى املنظمات للوقفة.
ـدف الــى التأكيد
وأوض ـحــت «أنـنــا نـهـ ّ
عـلــى أن االخ ـت ــاف ح ــق ،وأن الـتـنــوع
ضــروري في هــذا الصرح الــذي نؤمن
بمبادئه».
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال عـمـيــد ال ـط ــاب طــال
نظام الدين في اتصال مع «األخبار»،
إن الوقفة لم تكن ّ
ضد أحد أو تستهدف
ّ
أحدًا ،لكنها تأكيد على رفض تعرض
أي طالب لــإهــانــة ،الفتًا الــى ُأن إدارة
الجامعة ستتخذ اإلجراءات املناسبة.
وقــد حــاولــت «األخ ـب ــار» الـتــواصــل مع
دجاني ،لكنها لم ّ
ترد على االتصاالت
ُامل ّ
تكررة.

وأص ـ ــدرت الـجــامـعــة بـيــانــا ج ــاء فيه
أنـهــا «تـنـظـ ُـر بـجــديــة ُمـطـلـقــة ال ــى أي
اتهامات باملضايقات والتمييز ،وقد
استجابت إدارت ـهــا بسرعة ملعالجة
الـحــادث» ،الفتًا الــى أن املسألة «اآلن
قيد التعامل بالتنسيق مع الطالب
املعني ،بسرية ،استنادًا الى القوانني
واإلجـ ـ ــراءات املــرعـيــة فــي الـجــامـعــة».
وش ـ ـ ــدد الـ ـبـ ـي ــان ع ـل ــى أن ال ـجــام ـعــة
«تـ ـتـ ـم ـ ّـس ــك بـ ـمـ ـب ــدأ تـ ـك ــاف ــؤ الـ ـف ــرص
وترفض التمييز على أساس العرق
أو اللون أو الدين أو العمر أو الهوية
الوطنية أو اإلثنية (.»)...
خـ ـل ــف ،مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال إن اإلدارة
ت ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــت م ـ ـعـ ــه وقـ ـ ــالـ ـ ــت لـ ـ ــه إنـ ـه ــا
تحترمه« ،لكن هناك إجــراءات يجب

أن يباشروا بها» ،الفتًا الى استعداده
ّ
للتنحي «لعدم إحراج الجامعة».
الــافــت هــو مــا أث ــاره عــدد مــن الطالب
الــذيــن شــاركــوا فــي الوقفة ،أمــس ،بأن
ح ــادث ــة دج ُــان ــي شـ ّـج ـعــت الـكـثـيــر من
الطالبات املحجبات على الـبــوح بما
ّ
ك ــن يـتـعــرضــن ل ــه م ــن إسـ ــاءة وإهــانــة
وتمييز من األستاذ نفسه.
ت ـ ـجـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ــى أن ال ـج ــام ـع ــة
افـتـتـحــت ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة مكتبًا
ّ
مخصصًا الستقبال شـكــاوى تتعلق
ّ
بالتمييز وغيره ،إل أن مصادر ُمطلعة
في الجامعة تقول إن عمل هذا املكتب
"شكلي" و"قد استحدثته الجامعة من
أجل رفع نقاطها في التصنيفات بني
الجامعات".

ال تسير وفقًا لالعتبارات االقتصادية واملالية فقط،
بل وفقًا العتبارات اجتماعية أو سياسية أيضًا ،إذ
قد تكون إحــدى النفقات عديمة الفائدة بالنسبة إلى
االقـتـصــاد ،لكنها ضــروريــة مــن الوجهة االجتماعية
ك ـم ـس ــاع ــدة امل ـح ـت ــاج ــن والـ ـفـ ـق ــراء وإي ـ ـ ـ ــواء ال ـع ـجــزة
واملشردين إلخ...
إن ال ــدول ــة ف ــي ال ـع ـصــر ال ـح ــديــث ت ــأخ ــذ م ــن الـبـعــض
لتعطي البعض اآلخــر ،فمجموع املبالغ التي توزعها
الدولة على املواطنني (كنفقات عامة) تساوي مجموع
املبالغ املقتطعة من مداخيلهم وثرواتهم (الضرائب)،
وإع ــادة تــوزيــع الـثــروة هــذه مــن قبل الــدولــة تقوم على
فكرة اقتطاع قسم من ثروة املوسرين لتوزيعها على
أص ـحــاب املــداخ ـيــل الـقـلـيـلــة ،ف ـكــرة تـضــامــن املجتمع
بكامله ،فكرة التضامن الوطني ،فكرة املساعدة على
إنماء ثروة البالد االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
ه ــذا الـتـطــور فــي مـفـهــوم الـنـفـقــات العمومية أدى الــى
التطوير في مفهوم «توازن املوازنة» ،من التوازن املالي
الى التوازن العام في املجتمع واالقتصاد الوطني.
إن اإلنفاق العام يؤثر على زيادة الدخل القومي ،ويجب
أن ال يفسر ذلك على إطالقه ،إذ تلعب االستثمارات
في القطاع الخاص دورًا مهمًا في زيــادة الــدخــل ،أما
بالنسبة إلى عالقة اإلنفاق العام باالستثمار الخاص،
ف ــإن األول يـعـتـبــر ح ــاف ـزًا ومـشـجـعــا الط ـ ــراد الـثــانــي
ونموه .إن األثــر األساسي والهدف من اإلنفاق العام
هو التأثير في توزيع الثروة بني األف ــراد .فالضرائب
والـنـفـقــات الـعــامــة ت ــؤدي بــال ـضــرورة ال ــى تقليل ثــراء
البعض وزي ــادة ث ــراء البعض اآلخ ــر .كما أن اإلنـفــاق
ً
العام يمكن ،بل يجب ،أن يلعب دورًا فعاال وإيجابيًا
فــي معالجة املشاكل االقـتـصــاديــة واالجتماعية عن
طريق ما يترتب عليه من آثار اقتصادية على الدخل
واالستثمار والتوزيع واالستقرار االقتصادي بوجه
عام.
وبــال ـعــودة ال ــى اإلن ـفــاق ال ـعــام فــي لـبـنــان ،ف ــإن املسألة
األس ــاس هــي :هــل هــذا اإلن ـفــاق يحقق الـغــايــات املنوه
عنها أع ــاه ،وال سيما تحقيق ال ـتــوازن االقتصادي
واالج ـت ـم ــاع ــي؟ وب ــال ـت ــال ــي ه ــل ي ـع ـكــس هـ ــذا اإلن ـف ــاق
خطة حكومية واقتصادية؟ وهــل هــو مبرر قانونيًا
واقتصاديًا؟ وما هي جدواه؟
إن الحكومات اللبنانية ،منذ عام  ،1993لم تلتزم معظم
قــواعــد اإلن ـفــاق ولــم تحقق أيــا مــن أهــدافــه ،وذل ــك كما
هو ظاهر في مــوازنــات الدولة أو مشاريع موازناتها
وحساباتها املالية غير املصادق عليها حتى اآلن.
* مدير املؤسسة اللبنانية
للخدمة الضريبية
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دراسة
يعتمد النظام على تقنية
التعلم العميق لكشف 14
نقطة رئيسية في الوجه
يتم استخدامها للتعرف
إلى الوجوه المتخفية

الذكاء االصطناعي واالستبداد

نحو كشف الملثمين
ً
بداية يجب القولّ :المشكلة ليست في
الذكاء االصطناعي ،إنما في السلطة التي
تمتلكه .تطورت تقنيات التعرف إلى
بسرعة حتى باتت اليوم متاحة
الوجه
ً
للجميع ،مثال في هاتف «آبل» الجديد
 .Iphone Xبلغت هذه التقنيات من
الدقة بحيث يمكن االعتماد عليها
بشكل كبير للتعرف إلى ُ
األشخاص ّ
برغم ّ
إشكالية الخصوصية التي تطرح هنا .إل أن
ّ
التطور لم يتوقف هنا؛ فتقنية التعرف
إلى الوجوه قيد التطوير من أجل ان
تكون قادرة على التعرف إلى وجوه
األشخاص حتى عندما يكونوا ملثمين!
إيفا الشوفي
ق ــدم ــت م ـج ـمــوع ــة م ــن ال ـب ــاح ـث ــن مــن
جــام ـعــة كــام ـبــري ــدج ،امل ـع ـهــد الــوطـنــي
ل ـل ـت ـك ـنــولــوج ـيــا فـ ــي ال ـه ـن ــد وامل ـع ـه ــد
الُـهـنــدي للعلوم ورق ــة بحثية جديدة
(ق ّدمت منذ  3أسابيع وال تزال تنتظر
امل ــراج ـع ــة) ،ت ـطــرح إطـ ــارًا يعتمد على
تقنية التعلم العميق deep learning

لكشف  14نقطة رئيسية فــي الــوجــه،
استخدامها بعد ذلك للتعرف إلى
يتم
ّ
الوجوه املتخفية.
يستخدم نـظــام الـتـعــرف إلــى الــوجــوه
ّ
املقنعة Disguised Face Identification
ش ـب ـكــة ع ـص ـب ـيــة ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى تـقـنـيــة
الـتـعـلــم الـعـمـيــق ل ـلــذكــاء االصـطـنــاعــي
لـلـتـعــرف إل ــى ال ــوج ــوه امل ـغ ـطــاة .وبما
أن تدريب بنية التعلم العميق يعتمد
على مجموعات كبيرة مــن البيانات
امل ـ ـشـ ــروحـ ــة ،تـ ــم تـ ـق ــدي ــم م ـج ـمــوع ـتــي
صـ ــور م ـشــروح ـتــن ت ـض ـ ّـم ــان ال ـن ـقــاط
الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي الـ ــوجـ ــه ،وت ـت ــأل ــف كــل
مجموعة من ألفي صــورة .قام الفريق
ب ـتــدريــب الـشـبـكــة م ــن خ ــال تلقينها
صور أشخاص يستخدمون مجموعة
مـ ـتـ ـن ــوع ــة م ـ ــن األغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ل ـت ـغ ـط ـيــة
وجــوهـهــم مـثــل ال ـن ـظــارات ،األوش ـحــة،
القبعة ،اللحى… يقوم النظام بتحديد
 14نقطة رئيسية في الوجه 10 :نقاط
في منطقة العيون 3 ،نقاط في منطقة
الشفتني ونقطة في منطقة األنف ،عن
طريق قياس املسافات والزوايا بينها
ومن ثم يقوم بتشكيل "خريطة" للوجه
من خالل وصل هذه النقاط.
ف ـ ــي حـ ـ ـ ــاالت الـ ـتـ ـخـ ـف ــي ،يـ ـت ــم ت ـح ــدي ــد
النقاط الرئيسية الظاهرة ،ويستخدم
البرنامج هــذه ال ـقــراءات لتقدير بنية
الــوجــه الـخـفـيــة ،وم ــن ثــم يـقــارنـهــا مع
الصور املوجودة في قاعدة البيانات

لـ ـلـ ـكـ ـش ــف ع ـ ـ ــن ال ـ ـه ـ ــوي ـ ــة ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة
ل ـل ـش ـخ ــص .ف ـف ــي االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ال ـتــي
أجراها الفريق ،بلغت دقة التعرف إلى
وجوه أشخاص يرتدون قبعات ،%83
وهــو أمــر عــادي ألن فعل التخفي هنا
ليس كبيرًا ،لتنخفض إلــى  %61عند
ارت ــداء وش ــاحّ .أم ــا عند إخـفــاء الوجه
بــوشــاح وقـبـعــة ون ـظ ــارات فــي الــوقــت
نفسه نرى أن دقة التعرف إلى الوجوه
تتراجع إلى .%43
ال تزال هذه الورقة تحتاج إلى الكثير
ّ ّ
من املراجعات ،حتى أن نتائجها أتت
أقل دقة بكثير من املعايير املستخدمة
الختبار هذه التقنية ،كما أشار موقع
 ،The vergeإضافة إلــى ضعف قاعدة
ً
البيانات املستخدمة وصغرها ،فضال
ع ــن ان ـت ـق ــادات ع ــدة ملـنـهـجـيــة الـبـحــث

ّ
تحول السلطة الذكاء
اإلصطناعي إلى
أداة قمع بوجه
المتظاهرين

تقرير

 HUAWEIتدخل المنافسة على الذكاء االصطناعي
علي عواد
قدمت شركة  HUAWEIأمس عرضًا عن التكنولوجيا
املستخدمة في هاتفها الجديد املرتقب  .MATE 10وبرغم
أن الهاتف لن يكشف النقاب عنه حتى يوم  16تشرين األول،
وسيكون ذلك في ميونيخ ـ أملانيا ،إال أن العرض كان كافيًا للقول
إن هاتفًا جديدًا بقدرة فائقة ٍآت ال محالة ،ويعود هذا األمر إلى
التكنولوجيا الجديدة املستخدمة فيه ،وأهمها شريحة Kirin
 970التي تحتوي على ذكاء اصطناعي َّ
معزز قادر على منافسة

أقوى مصنعي الهواتف الذكية .تحتوي شريحة  Kirin 970على
وحدة املعالجة العصبية أو )Neural Processing Unit (NPU؛
نتحدث عن ذكاء اصطناعي مبني داخل الهاتف في شريحة
وليس مجرد خوارزميات برمجية وضعت داخل نظام التشغيل،
بل إن الجهاز بذاته يوفر هذه التكنولوجيا ليلتقي معه نظام
التشغيل الجديد في الحداثة والتطور.
تسعى الشركة إلى الدخول في املنافسة املحتدمة اليوم على
الذكاء االصطناعي في الهواتف الذكية ،وهي ترى ّأن الشريحة
الجديدة تطرح رؤيتها ملستقبل الذكاء االصطناعي من خالل
املزج بني قوة الحوسبة السحابية والسرعة واالستجابة
التي تمتاز بها معالجات الذكاء االصطناعي .من األمثلة عن
الوسائط الجديدة التي سيستفيد منها مستخدم الهاتف
الجديد أنه يمكن عدسة الهاتف الجديد أن تحدد وجه اإلنسان
والحيوانات ،وحتى النباتات ،باإلضافة إلى سرعة عالية في
األداء .وألول مرة ،وبما أن الهاتف يعمل بخطني ،سيتمكن
املستخدم من تشغيل اإلنترنت بتقنية الجيل الرابع على
الخطني .وأيضًا من املتوقع أن يعمل الهاتف بذاكرة عشوائية 6
غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية  64غيغابايت يمكن زيادتها

عبر بطاقات خارجية حتى  256غيغابايت.
في مقابلة مع  bloombergقال ريتشارد يو ،رئيس املنتجات
االستهالكية فى شركة  HUAWEIإن خالل الفترة القادمة
سيكون للشركة منتج أكثر قوة ،هو هاتف  Mate 10الذي
سيكون مزودًا ببطارية ذات عمر أطول من بطاريات الهواتف
املنافسة وشاشة كاملة من دون أزرار ،والقدرة على تصوير
أفضل والعديد من امليزات األخرى التي من شأنها أن تساعد
الشركة على التنافس مع آبل.
تشرح الشركة ّأن «معالج  Kirin 970هو أول منصة حوسبة
متنقلة بتقنية الذكاء االصطناعي ،وقد ُب َ
ني باستخدام
تكنولوجيا التصنيع املتطورة ( ،)10nmويحتوي على
 5.5ماليني ترانزستور في منطقة ال تتجاوز مساحتها
سنتيمترًا مربعًا واحدًا .وتستمد الرقاقة طاقتها من وحدة
معالجة مركزية ثمانية النوى ،وهي الجيل التالي من وحدة
معالجة الرسومات ذات  12نواة .وباملقارنة مع وحدة املعالجة
املركزية رباعية النوى  ،Cortex-A73تقدم هندسة الحوسبة
غير املتجانسة الجديدة ملعالج ً Kirin 970
أداء مضاعفًا حتى
 25مرة مع كفاءة معززة  50مرة .وبكل بساطة ،يمكن رقاقة
 Kirin 970أن تؤدي نفس مهمات حوسبة الذكاء االصطناعي
بوتيرة أسرع وبقدر أقل بكثير من الطاقة .وفي االختبار
القياسي للتعرف إلى الصور ،نجح Kirin 970بمعالجة 2000
صورة في الدقيقة ،وهو أسرع باملقارنة مع الرقاقات األخرى
في السوق».
وينتظر بدء بيع الهواتف الجديدة من  Appleو ،HUAWEI
إلجراء مقارنة حقيقة بعيدًا عن الكالم الدعائي واإلعالمي،
حينها فقط سيتبني من قام بقفزة نوعية بحق في مجال
الذكاء االصطناعي والواقع املعزز.

ّ
وجهها عــدد من ّالخبراء .لكن املغزى
ّه ـنــا ل ـيــس ف ــي دق ـ ــة ال ـت ـق ـن ـيــة نـفـسـهــا
إن ـمــا فــي فـكــرتـهــا! وف ــي حــن أن ـهــا قد
ال تــزال غير دقيقة الـيــوم ،إنما ّ
مجرد
بــدء العمل عليها (وبالتأكيد ليست
هذه املجموعة األولى التي تعمل على
األم ــر) يجعلها قابلة للتطبيق بدقة
عالية في القريب العاجل.
نتحدث هنا عن االستبدادية والقمع.
ّ
ق ــد ي ـق ــول ال ـب ـع ــض إن هـ ــذه الـتـقـنـيــة

سـتـســاعــد فــي الـتـعــرف إل ــى املـجــرمــن
امل ـل ـث ـمــن ،ل ـكــن هـ ــذه الـتـقـنـيــة نفسها
ّ
التعرف
ستساعد أيضًا السلطات على
إلى املتظاهرين امللثمني ،وبذلك ّ
تحول
السلطة الــذكــاء االصطناعي إلــى أداة
قمع بوجه املتظاهرين.
ت ـن ـت ـقــد ع ــامل ــة االجـ ـتـ ـم ــاع ف ــي جــامـعــة
"نـ ــورث كــارول ـي ـنــا" زي ـنــب توفيكسي،
ع ـلــى ت ــوي ـت ــر ،ه ــذه ال ــورق ــة الـبـحـثـيــة،
ً
مـ ـعـ ـتـ ـب ــرة أن ـ ـنـ ــا "أمـ ـ ـ ـ ــام مـ ـفـ ـت ــرق ط ــرق

تقرير

كيف يرى الذكاء االصطناعـ ـ
معظم الناس يمكنها تحديد مظاهر
الفقر وال ـثــراء ...وكذلك يمكن للذكاء
االصطناعي تحديد ذلك.
 Pennyهو برنامج ذكــاء اصطناعي
يمكنه تحديد املستوى االقتصادي
ملنطقة مــا أو منزل مــا بمجرد رؤيــة
خريطة مــن األقـمــار الصناعية .فقد
أدرك  Pennyب ـن ـف ـســه ،م ــن دون أن
ّ
يـتــم تلقينه ،أن الـحــدائــق واملـســابــح
واملباني الضخمة تدل إلى الثراء ،في
ّ
حــن أن مــواقــف الـسـيــارات واملباني
ال ـ ـض ـ ـخ ـ ـمـ ــة امل ـ ـت ـ ـشـ ــاب ـ ـهـ ــة ومـ ــاعـ ــب
الـ ـب ــايـ ـسـ ـب ــول تـ ـ ــدل إلـ ـ ــى الـ ـفـ ـق ــر ،مــن
ّ
خــال دمــج تقنية تعلم اآللــة بصور
األقـمــار الصناعية .هكذا بــات لدينا
ذك ــاء اصطناعي يتنبأ بــالـثــروة من
الفضاء.
ّ
طورت البرنامج شركة ،digitalglobe
املـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــة ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــور األق ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــار
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــة ألغ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ت ـ ـجـ ــاريـ ــة،
بالتعاون مع شركة Stamen Design
وجــام ـعــة  ،Carnegie Mellonك ــأداة
ل ـل ـم ـس ــاع ــدة ع ـل ــى ف ـه ــم ك ـي ــف ت ـبــدو
الـثــروة والفقر للذكاء االصطناعي،
ب ــاالس ـت ـن ــاد الـ ــى ت ـق ـن ـيــة ت ـع ـلــم اآلل ــة
وب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـش ـب ـكــات الـعـصـبـيــة.
ت ـت ـيــح هـ ــذه األداة إم ـك ــان ـي ــة تـغـيـيــر
املناظر الطبيعية للمدينة من خالل
إضافة وإزالة امليزات الحضرية مثل
املباني والحدائق والطرق السريعة

ف ــي ص ــور عــالـيــة ال ــدق ــة ملتقطة من
خ ـ ــال ال ـق ـم ــر الـ ـصـ ـن ــاع ــي ،وم ـع ــرف ــة
كيف يؤثر هــذا األمــر على املستوى
االقتصادي للمنطقة .فماذا سيحدث
لـحـ ّـي متوسط الــدخــل فــي حــال ظهر
فيه ملعب تنس على سبيل املـثــال؟
أو الـ ـعـ ـك ــس ،إذا ظ ـه ــر ف ـي ــه مــوقــف
سيارات؟ يمكن للبرنامج أن يتوقع
تــأثـيــر ه ــذا الـتـعــديــل عـلــى املـسـتــوى
االقتصادي للحي .ويمكن للبرنامج
"ق ــراءة" صــور األقـمــار الصناعية من
مــدي ـن ـتــن مـخـتـلـفـتــن ج ـ ـدًا وال ـح ـكــم
ع ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات دخ ـ ــل األشـ ـخ ــاص
القاطنني فيها.
يـغ ـطــي ال ـب ــرن ــام ــج ال ـ ــذي أط ـل ــق منذ
أشهر قليلة منطقتني هما نيويورك
وس ــان ــت لــويــس وق ــد أج ــرى الـفــريــق
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ربط الدماغ البشري باإلنترنت ألول مرة في التاريخ

ت ــاريـ ـخ ــي" ،إذ تـ ـق ــول" :يـ ـ ّـدعـ ــي م ـعــدو
الــورقــة أن النظام يعمل بــدقــة حوالى
ن ـص ــف ال ــوق ــت ح ـت ــى ع ـن ــدم ــا ي ــرت ــدي
الناس الـنـظــارات ،وهــذه ليست سوى
البداية؛ الورقة األولى" .وتضيف "ربما
ه ــذه ه ــي ال ــورق ــة ال ـثــال ـثــة أو الــراب ـعــة
األكثر إثارة للقلق التي رأيتها مؤخرًا:
ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي واالس ـت ـب ــدادي ــة.
( )...يـمـكـنـنــا ال ـت ـصــدي ل ـه ــذه ال ــورق ــة
وأوراق أخـ ــرى ل ـكــن االت ـج ــاه واض ــح،

والقدرة الجديدة املتزايدة من شأنها
أن ت ـخــدم املـسـتـبــديــن ،ف ـهــذه ال ـقــدرات
الجديدة ليست مثل القدرات القديمة.
يمكن التعرف إليك مــن طريقة املشي
الخاصة بــك .مهما كــان املــرء يفكر في
عــدم الكشف عــن هويته كتكتيك ،فإن
هــذا هــو الــواقــع .هــذه الــورقــة البحثية
ثانوية ،ضيقة ،ونتائجها مشروطة،
هــي ليست عظيمة إنـمــا هــو االتـجــاه
الذي يدعو للقلق".

ّ
لـلـمــرة األول ــى فــي ال ـتــاريــخ ،تـمــكــن علماء
في جامعة  Witsفي جوهانسبرغ جنوب
أفريقيا مــن ربــط الــدمــاغ البشري بشبكة
اإلنترنت بالوقت الحقيقي ،بحيث تظهر
إشارات أدمغة األفراد مباشرة على موقع
مفتوح.
ه ــذا اإلنـ ـج ــاز الـعـلـمــي الـكـبـيــر ف ــي مـجــال
الـهـنــدســة الـطـبـيــة الـحـيــويــة biomedical
 engineeringكشف عنه الفريق األسبوع
ال ـفــائــت ،م ــن خ ــال نـشــر نـتــائــج ال ــدراس ــة
الـ ـت ــي تـ ـش ــرح ك ـي ــف ت ـم ـك ـن ــوا ،ألول م ــرة
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـب ـش ــري ــة ،م ــن رب ـ ــط ال ــدم ــاغ
البشري باإلنترنت ضمن مشروع أسموه
" "Brainternetالـ ــذي ي ـهــدف إل ــى تحويل
الــدمــاغ البشري إلــى عـقــدة ( )nodeضمن
إنترنت األشياء (إنترنت األشياء هي أي
جهاز يتم ربطه إلى اإلنترنت).
يـ ـش ــرح ال ـع ـل ـم ــاء ع ـل ــى م ــوق ــع ال ـجــام ـعــة
أنـهــم نـجـحــوا فــي وص ــل الــدمــاغ البشري
باإلنترنت من خالل جمع إشارات كهربية
ال ــدم ــاغ ( - )EEGوه ــي تـقـنـيــة لتسجيل
الـنـشــاط الكهربائي لـلــدمــاغ  -عبر جهاز
 Emotivامل ــوص ــول إل ــى رأس الـشـخــص،
وه ــو ع ـبــارة عــن واج ـهــة تـفــاعــل بـشــريــة -
حاسوبية .ينقل الجهاز إشــارات كهربية
الــدمــاغ إلــى  Raspberry Piوهــو حاسوب
صغير ج ـدًا بحجم بطاقة ائـتـمــان ،يقوم
ببث اإلشارات مباشرة إلى واجهة برمجة
ال ـت ـط ـب ـي ـق ــات وي ـ ـعـ ــرض الـ ـبـ ـي ــان ــات عـلــى
م ــوق ــع ع ـلــى شـبـكــة اإلن ـت ــرن ــت ف ــي الــوقــت
الحقيقي .قد ال يكون األمــر كما نتخيله،
أي أن أف ـكــارنــا ل ــن تـظـهــر عـلــى اإلنـتــرنــت
ف ـج ــأة ،فـبـمـعـنــى آخ ــر ف ـتــح ال ـع ـل ـمــاء هنا
نــافــذة تقنية للنشاط العصبي لشخص
ما ذات نفاذ مفتوح ،ويمهد هذا اإلنجاز
الــذي تم تحقيقه للمرة األولــى في تاريخ
ال ـب ـشــريــة ال ـط ــري ــق ن ـحــو ت ـق ـ ّـدم كـبـيــر في

«في المستقبل القريب سيكون باإلمكان نقل
المعلومات في كال االتجاهين :من وإلى الدماغ»

ّ
تعلم اآلالت وواجهات الدماغ والحاسوب
ّ
وال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي امل ـت ـقــدم .حــتــى أنــه
قد يكون باإلمكان إذا أصبحت البرمجة
مـتـقــدمــة بـمــا فـيــه الـكـفــايــة ،أن ن ـقــدر على
إرســال إشــارات كهربائية ،ربما في شكل
بـيــانــات ،إلــى دم ــاغ الشخص ال ــذي يضع
جهاز قراءة إشارات كهربية الدماغ .يأمل
ال ـبــاح ـثــون أن ت ـع ــزز ال ـب ـيــانــات املـتـصـلــة
ب ـم ـش ــروع  Brainternetف ـه ــم الـعـمـلـيــات
العصبية وبــالـتــالــي مـســاعــدة املصممني
على تحقيق التفاعل الكامل بني العقول
البشرية الوظيفية وجميع أنواع األجهزة
األخرى.
بــرأي آدم بانتانويتز ،املحاضر في كلية

 Witsللهندسة الكهربائية واملـعـلــومــات
واملـشــرف على مـشــروع " ،"Brainternetأن
هذا املشروع "هو حدود جديدة في أنظمة
واجـهــة الــدمــاغ والـحــاســوب .هـنــاك نقص
ف ــي ال ـب ـيــانــات ال ـتــي يـسـهــل فـهـمـهــا حــول
كـيـفـيــة ع ـمــل ال ــدم ــاغ ال ـب ـشــري ومـعــالـجــة
املـ ـعـ ـل ــوم ــات Brainternet .ي ـس ـع ــى إل ــى
تبسيط فهم األشخاص ألدمغتهم وأدمغة
اآلخرين وهو يفعل ذلك من خالل الرصد
املـسـتـمــر ل ـن ـشــاط ال ــدم ــاغ وك ــذل ــك تمكني
ّ ّ
بعض التفاعل" .إل أن هدف املشروع أبعد
من هذا ،إذ يقول بانتانويتز "في املستقبل
القريب سيكون باإلمكان نقل املعلومات
في كال االتجاهني :من وإلى الدماغ".

تطبيق

ــي الثروة من الفضاء؟
بـ ـ ــدايـ ـ ــة اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع مل ـ ـس ـ ـتـ ــوى دخـ ــل
األسـ ـ ـ ــر املـ ـ ــوجـ ـ ــودة ف ـ ــي امل ـن ـط ـق ـت ــن،
وق ـ ّـس ــم ك ــل م ـن ـط ـقــة ع ـل ــى ال ـخــري ـطــة
ح ـســب وض ـع ـهــا االقـ ـتـ ـص ــادي .ومــن
خالل مطابقة الخريطة االقتصادية
بخريطة القمر الصناعي تم تدريب
الذكاء االصطناعي ملعرفة املستوى
االقـتـصــادي لكل منطقة باالستناد
إلـ ــى ال ـخــري ـط ـتــن ،ح ـيــث ت ــم تــدريــب
 Pennyعلى حفظ مستويات دخل كل
ّ
منطقة .بعد ذلك تعلم البرنامج ربط
معرفته التي تدرب عليها باألشكال
واألل ـ ـ ــوان وال ـخ ـط ــوط امل ــوج ــودة في
صور القمر الصناعي.

المناطق المنخفضة
الدخل تميل إلى أن
يكون فيها مالعب
بايسبول ،مواقف
سيارات ومباني كبيرة
متشابهة

فبعد أن تنبأ الـبــرنــامــج باملستوى
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي ل ـ ـل ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ،أل ـ ـقـ ــى
ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــون ن ـ ـظـ ــرة ف ــاحـ ـص ــة ع ـلــى
امل ـنــاطــق ف ــي مــديـنــة ن ـيــويــورك الـتــي
تــوقــع ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي دخـلـهــا.
ومن الواضح أن  Pennyعلم أن هناك
بعض األنماط التي ترتبط بالصور
واستطالع مستوى دخل األسر ،وأن
أنواعًا مختلفة من األشياء واألشكال
تــرتـبــط ارت ـبــاطــا وثـيـقــا بمستويات
دخـ ــل مـخـتـلـفــة .ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال،
يرى البرنامج أن املناطق املنخفضة
الـ ــدخـ ــل ت ـم ـيــل إل ـ ــى أن يـ ـك ــون فـيـهــا
مــاعــب بــايـسـبــول ،مــواقــف سـيــارات
ومـ ـب ــان ــي كـ ـبـ ـي ــرة م ـت ـش ــاب ـه ــة (م ـث ــل
مشاريع اإلسـكــان) .في املناطق ذات
الـ ــدخـ ــل املـ ـت ــوس ــط نـ ـ ــرى املـ ــزيـ ــد مــن
امل ـن ــازل الـعــائـلـيــة ال ـفــرديــة واملـبــانــي
الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة .وتـ ـمـ ـي ــل امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ذات
الــدخــل الـعــالــي إل ــى أن ت ـكــون لديها
م ـســاحــات خ ـض ــراء ،وم ـبــانــي المـعــة
طــويـلــة ،وم ـنــازل عائلية فــرديــة ذات
ّ
حــدائــق جميلة .وعليه تمكن الذكاء
االصـطـنــاعــي مــن تـحــديــد أن ـمــاط في
الـ ـص ــور وطـ ـ ـ ّـور م ــن خــال ـهــا مـعــرفــة
بــاملـظــاهــر ال ـتــي تـشـيــر إل ــى الـفـقــر أو
الثراء ،وبات بإمكانه تحديد الوضع
االقتصادي لألسر في منطقة معينة
أو ح ـت ــى ألسـ ـ ــرة واحـ ـ ـ ــدة م ــن خ ــال
صور القمر االصطناعي.

 DeepLبرنامج الترجمة الذي قد يطيح بـ !google
عام  2007غادر جيريون فراهلينغ
وظيفته فــي شــركــة "غــوغــل" ليعمل
على ّ
محركه الخاص بالترجمة .بعد
عــامــن ،وبــالـتـعــاون مــع شــريـكــه ليو
فـنــك أطـلـقــا  ،lingueeوه ــو مـحــرك
بحث متخصص بالترجمة .بعد 10
سنوات أعلن فراهلينغ عن برنامج
ج ــدي ــد ي ـم ــزج ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي
بالقوة الخارقة للكمبيوتر ،متوقعًا
أن يطيح برنامج .Google translate
إذا ح ــاول ــت يــومــا أن تـتــرجــم جملة
أو فـ ـق ــرة ع ـل ــى ب ــرن ــام ــج Google
 translateسترى ّأن البرنامج ّ
يقدم
ُ
تــرج ـمــة حــرف ـيــة ك ـث ـي ـرًا م ــا تـخـطــئ
امل ـع ـنــى امل ـق ـصــود م ــن ال ـج ـم ـلــة .منذ
نـحــو أس ـبــوع أطـلـقــت شــركــة ناشئة
صغيرة في أملانيا برنامج DeepL
 Translatorال ــذي سيطيح بغوغل
وم ــاي ـك ــروس ــوف ــت وف ــاي ـس ـب ــوك فــي
مجال الترجمة.
ف ـقــد ت ـمــت تــرج ـمــة  100جـمـلــة من
خ ـ ـ ــال ب ـ ــرام ـ ــج  ،DeepLغ ــوغ ــل،
مايكروسوفت وفايسبوك وأعطيت
لـخـبــراء ترجمة مــن دون أن يعلموا
ً
ال ـب ــرن ــام ــج ال ـ ــذي ت ــرج ــم كـ ــا مـنـهــا،

ّ
وقــد فــضــل ه ــؤالء ترجمة .DeepL
ف ــال ـب ــرن ــام ــج الـ ـ ــذي أع ـل ـن ــت ال ـشــركــة
 DeepLأنـ ـ ــه أق ـ ـ ــوى بـ ـث ــاث مـ ــرات
م ــن غ ــوغ ــل ،يـجـمــع تـقـنـيــة الـتــرجـمــة
اآللـيــة العصبية Neural Machine
 Translationمــع كمبيوتر خــارق

 supercomputerم ـ ــوج ـ ــود فــي
أيسلندا ،الذي يصنف ضمن املرتبة
 23م ــن أقـ ــوى ك ـم ـب ـيــوتــرات ال ـعــالــم،
بحيث بإمكانه أن يترجم مليون كلمة
في أقل من ثانية واحدة .يتم تدريب
ال ـبــرنــامــج عـلــى الـكـمـبـيــوتــر ال ـخــارق
لتقديم أداة ترجمة آلية ّ
تعد األكثر
دقة وطبيعية في العالم ،إذ أن الذكاء
االصطناعي الــذي تــم تطويره قــادر
عـلــى ال ـت ـقــاط أدن ــى ال ـف ــروق الدقيقة
الـتــي يدخلها املستخدم إلــى النص
وإعادة إنتاجها في الترجمة بعكس
البرامج األخرى .تم تدريب البرنامج
على مليارات الكلمات بحيث تقوم
الـ ـشـ ـبـ ـك ــات بـ ـفـ ـح ــص ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الـتــرجـمــات والتعلم بشكل مستقل
كيفية ترجمتها باستخدام القواعد
والبنية الصحيحة .يــدعــم البرنامج
اليوم  42لغة مثل اإلنكليزية ،األملانية،
ال ـفــرن ـس ـيــة ،اإلس ـب ــان ـي ــة ،اإلي ـطــال ـيــة،
البولندية والهولندية .كما يتم تدريب
البرنامج على إتقان اللغة الروسية
واليابانية ،إال أنه حتى اليوم ال تدخل
ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ض ـمــن ال ـل ـغ ــات الـتــي
يمكن الترجمة منها أو اليها.
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تجربة لبنان منذ المتصرفية :اإلخفاق التنموي
ألبر داغر *

خمسة أرقام تختصر تجربة لبنان على مدى
 150عامًا ،أي منذ إنشاء املتصرفية عام .1861
أول هذه األرقام هو كثرة املهاجرين من لبنان
بــن عــامــي  1900و ،1913الــذيــن ق ـ ّـدر عــددهــم
بربع سكان املتصرفية .وقد ّ
مهدت تلك الهجرة
ّ
الفادحة ملصيبة أكبر تمثلت باملجاعة خالل
ّ
الحرب العاملية األولى .فقد لبنان الكبير املوزع
آنذاك على املتصرفية ووالية بيروت  %41من
شـعـبــه .ول ــم تـكــن كــارثــة املـجــاعــة لتبلغ الحد
الذي بلغته لو لم تسبقها الهجرة الكثيفة من
املتصرفية .والرقم الثالث هو عدد املهاجرين
من الريف خــال عقد الستينيات وحــده .وقد
طاولت «الهجرة الداخلية»  689ألف شخص،
أو ثـلــث شـ ّعــب لـبـنــان آن ــذاك .أمــا الــرقــم الــرابــع
فهو ما تمخضت عنه الحرب األهلية الطويلة
( )1990-1975م ــن ه ـج ــرة ط ــاول ــت  990ألــف
شخص حتى عــام  .1990أمــا الــرقــم الخامس،
فهو عدد املهاجرين من فئة الشباب بني عامي
 1992و 2007الذي بلغ  466ألف شاب ،أو ثلث
القوى العاملة اللبنانية .هذه األرقام تدل على
إخفاق تنموي ذريع ّ
تسببت به تبعية لبنان
ل ــدول الـغــرب ،ومصلحة نخبته فــي استمرار
هذه التبعية.
تـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــوي ن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــوص ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــث ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر
واالخ ـت ـصــاصــي ف ــي ش ــؤون ال ـش ــرق األوس ــط
ري ـم ــون ــد ه ـي ـن ـبــوش ع ـلــى تـ ـج ــاوز لـلـبـنـيــويــة
القديمة التي تحصر املسؤولية بالخارج في
تفسير ح ــاالت التبعية واإلخ ـف ــاق التنموي.
وهو أخذ من البنيوية القديمة نظرية التبعية
ونظرية املركز واألطراف ونظرية اإلمبريالية،
وأخ ــذ مــن مــدرسـتــي الــواقـعـيــة والـبـنــائـيــة في
ال ـعــاقــات الــدول ـيــة عـنــاصــر إضــاف ـيــة لـبـلــورة
م ـقــاربــة «ب ـن ـيــويــة ج ــدي ــدة» ت ـفـ ّـســر ملـ ــاذا بقي
الـشــرق األوس ــط الحديث فــي أسفل التراتبية
املقاربة
الدولية (هينبوش .)214 :2011 ،وهذه
َ
ت ــأخ ــذ ف ــي االعـ ـ َتـ ـب ــار دور ال ـن ـخ ــب امل ـس ـتــزلــة
وال ـ ــدول امل ـس ـتــزلــة ف ــي إرسـ ــاء حــالــة التبعية
لبلدانها.
وق ـ ـ ــد رس ـ ـ ــم روبـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــون وغ ـ ــااله ـ ــر ()1953
ً
وروبـ ـنـ ـس ــون ( )1972أش ـ ـكـ ــاال م ـخ ـت ـل ـفــة مــن
ت ـع ــاط ــي الـ ـ ـ ــدول االس ـت ـع ـم ــاري ــة مـ ــع ال ـب ـل ــدان
ّ
املتخلفة في القرن التاسع عشر ،لعل أهمها
«الـحـكــم غير املـبــاشــر» ( ،)indirect ruleحيث
تـتــولــى الـنـخــب املـحـلـيــة إدارة ال ـشــأن املحلي
املستعمرة.
ضـمــن إط ــار مــن التبعية لـلــدولــة
ِ
واس ـت ـخ ــدم ال ـبــاحــث الـكـبـيــر واالخ ـت ـصــاصــي
فــي ش ــؤون شبه ال ـقـ ّـارة الهندية ،بــول بــراس،
مفهوم «النخبة املتواطئة» ()collaborationist
لتوضيح عالقة نخب األقاليم الواقعة ضمن
إطار اإلمبراطوريات الكبرى ،كاإلمبراطورية
ال ـن ـم ـس ــاوي ــة  -ال ـه ـن ـغ ــاري ــة واإلمـ ـب ــراط ــوري ــة
العثمانية وغـيــرهـمــا ،بــاملــركــز اإلم ـبــراطــوري
(ب ـ ـ ــراس .)1991 ،وأضـ ـ ــاء ب ـي ـتــر إي ـف ــان ــز على
أدبـيــات التيار املؤسساتي التي أظهرت دور
ّ
يتحدد في ّضوئه نجاح
الدولة املركزي الذي
أو فشل التنمية و«التصنيع املتأخر» موضحًا
أن نوع العالقة التي تنشئها الدولة مع النخب
االس ـت ـث ـمــاريــة ( ،)state-society relationهو
املدخل لفهم حاالت النجاح وحــاالت اإلخفاق
على هذا الصعيد (إيفانز.)1995 ،

 .1األعيان والتبعية في الحقبة العثمانية
جرى استخدام هذه اإلسهامات في الفصلني
األول وال ـثــانــي م ــن ال ـك ـتــاب لـتــوضـيــح عــاقــة
ً
ن ـخ ـبــة ال ـس ـل ـط ـنــة ب ــال ـخ ــارج م ـم ـثــا ب ــأوروب ــا
وعالقة السلطنة بالنخبة املحلية في لبنان،
ولــرســم ص ــورة اإلخ ـفــاق التنموي ال ــذي ُمني
ب ــه لـبـنــان ف ــي الـعـهــد الـعـثـمــانــي .وق ــد عـمــدت
السلطنة العثمانية منذ الـقــرن الـثــامــن عشر
إل ــى تـكـلـيــف ن ـخــب مـحـلـيــة بــال ـجـبــايــة .ونـشــأ
نوع من «خصخصة السلطة املحلية» على يد
هــؤالء األعـيــان فــي مختلف مناطق السلطنة
الذين استمروا في شراء حق جباية الضرائب
حتى  1838رسميًا ،وفعليًا حتى نهاية عمر
السلطنة .ازدادت سلطة األعيان املحليني على
م ــدى امل ـئــة سـنــة األخ ـي ــرة م ــن عـمــر السلطنة
بسبب ضعف هــذه األخـيــرة وحاجتها إليهم
إلرساء سلطتها على الصعيد املحلي كما ّ
بي
ذلك ألبرت حوراني (حوراني.)1968 ،
ع ــام  ،1838وافـ ــق الـسـلـطــان مـحـمــود الـثــانــي
على فتح السلطنة العثمانية لتصدير املواد
األولية الزراعية إلى ّأوروبا واالستيراد منها
كثمن للدعم الــذي وفــرتــه أوروب ــا لــه ملواجهة

محمد عـلــي بــاشــا .بـعــد ذل ــك الـتــاريــخ وحتى
نهاية عمرها ّ
تحولت السلطنة إلــى اقتصاد
زراعــي تابع ينتج املــواد األولية التي تحتاج
أوروبـ ــا .وأدى ذل ــك إل ــى مـنــع السلطنة
إلـيـهــا ّ
من التدخل لحماية املنتجني ،وكذلك منعها
مــن خلق نخب استثمارية تعمل معها على
ت ـح ـق ـيــق «ت ـص ـن ـيــع مـ ـت ــأخ ــر» ،ك ـم ــا جـ ــرى فــي
ال ـي ــاب ــان .وك ــان ــت الـنـخـبــة الـسـيــاسـيــة لحقبة
«امليجي» في اليابان قد انطلقت في األساس
م ــن اع ـت ـب ــار األوروب ـ ـي ـ ــن «ب ـ ــراب ـ ــرة» يـنـبـغــي
االستعداد لصد عدوانهم.
ج ـع ــل ق ـب ــول ال ـس ـل ـط ـنــة ب ـل ـعــب دور اق ـت ـصــاد
تابع ألوروبــا السلطان العثماني ّ
يعول على
ّ
مــاك األرض وغيرهم مــن النخب التقليدية،
الذين لم يكونوا قادرين على إطــاق مشروع
تـحــديــث و«تـصـنـيــع مـتــأخــر» عـلــى شــاكـلــة ما
فعلته النخبة التقليدية في اليابان .وتوضح
املقارنة بني اليابان والسلطنة العثمانية أن
االختالف الجذري بني التجربتني لم يكن فقط
عـلــى مـسـتــوى عــاقــة ال ــدول ــة بــالـنـخــب وإنـمــا
أيـضــا عـلــى مـسـتــوى الـبـنــى اإلداريـ ــة القائمة،
أي طبيعة اإلدارة الحكومية وتكوينها في
كليهما .فقد بنت اليابان إدارة حكومية ّ
فعالة
على قــاعــدة االستحقاق كــان يصار لتنسيب
أوكلت
أفــرادهــا بــواسـطــة املـبــاريــات الوطنية ّ
إل ـي ـهــا ب ـل ــورة م ـش ــروع «ال ـت ـص ـن ـيــع امل ـت ــأخــر»
وتـنـفـيــذه .أم ــا فــي حــالــة السلطنة العثمانية
ف ـكــانــت تــزك ـيــة امل ـس ــؤول ــن ه ــي ال ـق ــاع ــدة في
االنتساب إلــى اإلدارة العامة ،وكــان يتم خلق
مواقع إدارية ال حاجة لها لتوزيع التنفيعات
على املوالني.
يظهر الفصل الثاني حــول نخبة املتصرفية
واقتصادها ،إمكان العودة إلى عام  1711في
التأريخ لعملية تأسيس سلطة املقاطعجيني
ك ــ«أص ـح ــاب سـلـطــة مـحـلـيــة» ف ــي ل ـب ـنــان .في
ذل ـ ــك ال ـ ـعـ ــام ،وبـ ـع ــد م ـع ــرك ــة ع ــن دارة ،أع ــاد
األمير حيدر الشهابي توزيع املقاطعات على
حلفائه .وقــد حصل ه ــؤالء على حــق توريث
أوالده ـ ـ ـ ــم وأصـ ـبـ ـح ــت عـ ــائـ ــات امل ـقــاط ـع ـج ـيــة
ً
تتوارث السلطة املحلية جيال بعد جيل أكثر
من أي مكان آخر في السلطنة .وأنهى انهيار
اإلمارة الشهابية عام  1841دور املقاطعجيني
كـنـخـبــة إمـ ــارة لـكـنــه ل ــم ي ـلـ ِـغ ح ـضــورهــم على
املستوى املحلي.
كــانــت نخبة املقاطعجية اللبنانية نموذجًا
لـ«نخبة متواطئة» مــع ال ـخــارج .وقــد فرضت
السلطنة اإلبـقــاء على املقاطعجيني القدامى
كنخبة محلية .وطـلــب السلطان عبد العزيز
تـعـيـيـنـهــم قــائ ـم ـم ـقــامــن وم ــدي ــري ــن ألقـضـيــة
ومديريات املتصرفية ،واستعاد آلل الخازن
بـ ـي ــوتـ ـه ــم وأم ـ ــاكـ ـ ـه ـ ــم الـ ـ ـت ـ ــي ف ـ ـقـ ــدوهـ ــا ب ـعــد
ث ـ ــورة ف ــاح ــي ك ـ ـسـ ــروان .وح ــاف ـظ ــت ع ــائ ــات
املقاطعجية القديمة على حضورها من خالل
استخدام صالت أفرادها بالسلطنة.
فقد املقاطعجيون حق الجباية ،ولــم يعودوا
امل ـ ـك ـ ـ ّـون ال ــوحـ ـي ــد ل ـل ـن ـخ ـب ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
املـتـصــرفـيــة ،لكنهم اسـتـطــاعــوا الـحـفــاظ على
والء مناصريهم بتوفير منافع خــاصــة لهم.
وحــل نظام قائم على «االسـتــزالم السياسي»
محل النظام املقاطعجي القديم عماده توزيع
منافع خــاصــة الكـتـســاب والءات املستفيدين
منها .وقد «تدقرطت» النخبة السياسية ،على
ما يقول دنيز أكارلي وسيمون عبد املسيح،
بــدخــول وافــديــن جــدد ممن كـ ّـونــوا ث ــروات من
التجارة وغيرها وبات بإمكانهم استخدامها
ل ـل ـت ـحـ ّـول إل ــى «رؤس ـ ـ ــاء ش ـب ـكــات مـحــاسـيــب»
واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــرون ت ـع ـب ـي ــر «اإلق ـ ـط ـ ــاع
السياسي» للداللة على واقــع تـحـ ّـول عائالت
ّ
املقاطعجية من «متولي جباية» إلى «رؤساء
شبكات محاسيب».
تـقــاسـمــت أوروب ـ ــا مــع الـسـلـطـنــة ال ـن ـفــوذ على
املشرق العربي بعد عــام  .1840وقــد اكتسبت
إنجلترا هذا النفوذ بفضل اإلنــزال العسكري
الـ ـ ــذي ق ــام ــت ب ــه ع ـل ــى الـ ـس ــواح ــل ال ـل ـب ـنــان ـيــة
ودورها املباشر في إلحاق الهزيمة بإبراهيم
بــاشــا ودفـعــه إلــى االنـكـفــاء إلــى مـصــر .أصبح
ألوروب ــا دوره ــا فــي تحديد مــن يكون ومــن ال
يكون على رأس املتصرفية .ومنذ ذلك التاريخ
نشأ تقليد يقضي بأن يكون على رأس الكيان
الشخص الذي يتوافق الخارج عليه.
ً
كــان للخارج ممثال بالقوى األوروب ـيــة دوره
ّ
ال ـح ــاس ــم ف ــي ال ـت ـســبــب ب ــاإلخ ـف ــاق الـتـنـمــوي
للمتصرفية .ألغى إمكان أن تساهم السلطنة
فــي تمويل مــوازنـتـهــا ألن خــدمــة الــديــن العام
العثماني كانت تستنفد مواردها .لكن األسوأ

من ذلك بكثير ،أن النخبة املحلية لم يكن لديها
مشروع تنموي من أي نوع .أمضت الخمسني
عــامــا مــن عمر املتصرفية فــي املـمــاحـكــات مع
اإلدارة املركزية في اسطنبول حول الضرائب
البائسة التي تم فرضها ،وحــول من يحق له
استخدام إيرادها .ووقفت ّ
تتفرج على هجرة
أبـنــاء املتصرفية التي بلغت مستوى كارثيًا
خــال العقد األول مــن الـقــرن العشرين .لــم تر
خطر الـهـجــرة ،ولــم تبلور مقاربة واح ــدة من
شأنها أن توقف سيل املهاجرين .روى روجر
أوي ــن كـيــف انـتـهــت صـنــاعــة نــاشـئــة فــي قطاع
الحرير بسبب سياسة «اليد املرفوعة» التي
اعـتـمــدتـهــا ال ــدول ــة مـمـثـلــة بــالـسـلـطـنــة وإدارة
املتصرفية .هاجر  100ألــف شخص ،أي ربع
سكان املتصرفية ،البالغ عددهم  422ألفًا وذلك
خالل  13عامًا ( .)1913-1900وحني أطلق األب
جوزيف ديلور اليسوعي صرخته عام 1914
لإلضاءة على كارثة الهجرة استخدم صورًا
أظهرت األحـيــاء ّ
املهدمة والبيوت التي باتت
بال سقوف ،بعد هجرة أصحابها.
على أن الكتاب أغفل ،كما كل محاوالت التأريخ
َ
ل ـل ـت ـجــربــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ال ـح ــدي ــث ع ــن س ـنــوات
الحرب العاملية األولى كسنوات مجاعة .كما أن
ّ
تخصص املتصرفية في إنتاج شرانق الحرير،
وإه ـم ــال إن ـت ــاج ال ـح ـبــوب ،وال ـه ـجــرة الكثيفة
للفئات الشابة ،أضعفت قدرة ريف املتصرفية
وواليــة بيروت على مواجهة الحصار ّ
البري
الــذي فرضه العثمانيون ،والحصار البحري
ال ــذي فــرضــه الـحـلـفــاء .ت ـعــاون ال ـطــرفــان على
ّ
يتحدث
ارتـكــاب جريمة إب ــادة لشعب ال أحــد
ع ـن ـهــا ،عـلـمــا بــأن ـهــا أزه ـق ــت أرواح  % 41من
السكان على مدى أربع سنوات.
ً
لــم يـخـ ّـصــص الـكـتــاب فـصــا لحقبة االن ـتــداب
ال ـتــي حــافــظ املـقــاطـعـجـيــون ال ـقــدامــى خاللها
على سلطتهم املحلية .كــانــت قــاعــدة «الحكم
غير املـبــاشــر» الـتــي اعتمدها االسـتـعـمــار في
عــاقـتــه م ــع الـنـخــب الـتـقـلـيــديــة ضـمــانــة بـقــاء
ه ــذه ال ـن ـخــب ال ـت ــي ان ـت ـقــل والء أف ــراده ــا إلــى
امل ـح ـتــل األج ـن ـب ــي ال ـج ــدي ــد .ك ـ ّـرس ــت الـسـلـطــة
االن ـتــداب ـيــة سـيـطــرة ه ــذه الـنـخـبــة التقليدية.
جـ ــاءت ال ـقــوانــن اال ّنـتـخــابـيــة املـتـعــاقـبــة منذ
دس ـت ــور  1926ل ـتــوفــر قــولـبــة للنخبة تعطي
األولــويــة للمكونات املحلية التقليدية فيها.
ّ
املحليون
احتكر «رؤساء شبكات املحاسيب»
التمثيل في البرملان.
ّ
رك ـ ــزت الـسـلـطــة االن ـتــداب ـيــة عـلــى تـعــزيــز دور
بـ ـي ــروت ك ـ ــرأس ج ـس ــر ل ــاس ـت ـي ــراد ،ودوره ـ ــا
ك ـمــدي ـنــة  -م ـس ـت ــودع .ع ـ ّـب ــر ال ـفــرن ـس ـيــون عــن
مــوقـفـهــم مــن لـبـنــان ونـظــرتـهــم االسـتـعـمــاريــة
إل ـيــه ،مــن خ ــال جملة أنــدريــه بـيـســون ،حاكم
مـصــرف اإلص ــدار اللبناني فــي األربعينيات،
حني قال إن مستقبل لبنان هو «شيء ما مثل
سنغافورة» ،حني كانت تلك األخيرة مجموعة
مستودعات لخزن البضائع على الشاطئ.
ّ
ع ـ ــزز االن ـ ـتـ ــداب دور وحـ ـض ــور امل ـس ـت ــوردي ــن
واملـ ـص ــرفـ ـي ــن ،وانـ ـتـ ـه ــج سـ ـي ــاس ــات تـعـكــس
مصالحهم ،وب ــات على الــزعـمــاء التقليديني،
الريف ،أن يوفروا الشرعية
خصوصًا ممثلي ّ
للسياسات الـتــي تحقق مصالح هــذا املـكـ ّـون
اآلخر للنخبة.
ّ
لــم يـكــن الــريــف ،حـيــث غالبية الـسـكــان ،محط
اهتمام االنـتــداب بــأي شكل من األشـكــال .ناله
م ــن ذل ــك إه ـم ــال ك ــام ــل ع ـب ــرت ع ـنــه م ــوازن ــات
الـسـلـطــة االن ـتــداب ـيــة ال ـتــي ل ــم ي ـكــن مـمـكـنــا أن
تلحظ أي إنفاق تنموي له .لم يحقق االنتداب
أي ــة أع ـمــال فــي م ـيــدان الـبـنــى التحتية خــارج
ب ـي ــروت ،ول ــم يـعـتـمــد أي ــة س ـيــاســات دع ــم من
شــأنـهــا تثبيت مــداخـيــل امل ــزارع ــن إلقناعهم
بالبقاء في أرضـهــم .وجــد االنـتــداب الفرنسي
أنه يستطيع خفض كلفة صون األمن الداخلي
ّ
من خالل تكليف ملك األرض الكبار السيطرة
على الـفــاحــن بوسائلهم الـخــاصــة ،كما في
حــالــة عـكــار عـلــى وجــه الـخـصــوصّ .
رس ــخ في
إدراك املــؤسـســات األمـنـيــة الــوطـنـيــة الناشئة
أن ـهــا ال تمتلك االح ـت ـكــار الـقــانــونــي ملـمــارســة
العنف ،وأن عليها أن تتعامل مع أزالم املالكني
الكبار واملقاطعجيني كأنداد لها.

 .2دور الخارج ودور النخبة المحلية في
حقبة االستقالل

ع ـ ـ ّـول ال ـك ـت ـ ّـاب ع ـل ــى م ـس ــاه ـم ــات ج ـم ـه ــرة مــن
الـبــاحـثــن وفـ ــروا وقــائــع لــرســم ص ــورة حقبة
االستقالل ،من بينهم كارولني غيتس ()1998
ومــايـكــل جــونـســون ( )2002وإي ــري ــن غـنــدزيــر
( )1997وسليم نصر ( )1978وكمال الصليبي

( )1976وألـبــر داغــر ( .)1995وقــد أظهر بــاري
ب ــري ـس ـل ــر أن أفـ ـ ـ ــراد ال ـن ـخ ـب ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة هــم
«أصحاب سلطة محلية» ال تعمل الدولة على
الحد من سلطتهم ،بل على العكس تدأب على
تأمني شروط ممارستهم لها (بريسلر:1988 ،
 35و .)51وأع ـطــى مــايـكــل جــونـســون تعريفًا
لهم بوصفهم يعكسون وجود نظام «استزالم
(neopatriarchal
سياسي بطريركي الطابع»
ّ
( )clientelismجونسون .)2002 ،وفرت كتابات
مايكل مــان ( )2004وفــرانــك ستوكس ()1975
وجون أنتليس ( )1973وفالير غانيون ()2004
وستاتيس كاليفاس ( )2004وجــون ميوللر
( )2002وروجــر بروباكر ( )2004ورادا كومار
( )1997وجاغو ساملون ( )2006وماري كالدور
( )1999وويليام رينو ( )2003وبروس كامبل
( )2000ومايكل ماكلينتوك ( )1991إضــاءات
نظرية لفهم طبيعة الحرب األهلية.
يرسم الفصل الثالث صورة للنخبة السياسية
واالق ـت ـصــاديــة فــي مطلع االسـتـقــال مستندًا
إل ــى تــوثـيــق إيــريــن غـنــدزيــر ألح ــداث الحقبة.
وقد اعتمدت الباحثة على أرشيف الخارجية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ال ـ ــذي ت ـض ـ ّـم ــن ص ـ ــورة لـلـنـخـبــة
رسمها أحد موظفي السفارة األميركية خالل
الخمسينيات .فإذا هي ّ
مكونة من مستوردين
بـ ـشـ ـك ــل رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ،ومـ ـ ــن زع ـ ـم ـ ــاء ت ـق ـل ـي ــدي ــن
وسياسيني قاعدتهم االنتخابية ريفية لكنهم
ّ
ُمسخرون بالكامل لحماية الشركات األجنبية.
وكــان األكـثــر نـفــوذًا بينهم محامون لــدى تلك
ً
الشركات .وما ّلبث الخارج ،ممثال بالواليات
املتحدة ،أن تدخل عسكريًا عام  ،1958أي خالل
العقد الثاني بعد االسـتـقــال ،ملنع أي تغيير
في الواقع القائم ولإلبقاء على النخبة ذاتها.
ثبت الستاتيكو القائم الــذي يعطي أرجحية
داخل النخبة لألطراف األكثر ارتباطًا به.
ويظهر الفصل الــرابــع كيفية تعاطي النخبة
السياسية واإلقتصادية مع الريف اللبناني.
فقد أصـ ّـرت هــذه النخبة خــال الخمسينيات
وال ـس ـت ـي ـن ـي ــات ،وهـ ــي ال ـت ــي اسـ ـتـ ـم ـ ّـرت بـفـعـ ّـل
حماية الخارج لها ،على إهمال الريف .وشذ
عــن ه ــذا اإلج ـم ــاع شـخــص واح ــد مــن النخبة
هو كمال جنبالط .قامت سلطة أفــراد النخبة
على توفير منافع خاصة ملن يدعمونهم .وقد
جعل ذلك من هؤالء نخبة غير معنية ببلورة
سياسات وطنية للتنمية من أي نــوع .وقفت
ّ
املتفرج أمام ما كان يجري
هذه النخبة موقف
من تهجير ألهل ريف لبنان ،من دون أن يكون
لها رأي في ما يحصل .وعلى امتداد سنوات
م ــا قـبــل  1975ل ــم ي ـصــدر أي اح ـت ـجــاج واح ــد
تـحــت قـبــة ال ـبــرملــان عـلــى امل ــوازن ــات السنوية
التي كانت تجهد لتحقيق فائض في املوازنة،
على حساب أي إنفاق تنموي تقوم به الدولة.
ّ
مـ ــثـ ــل امل ـ ـه ـ ــاج ـ ــرون م ـ ــن ال ـ ــري ـ ــف خـ ـ ــال ع ـقــد
الـسـتـيـنـيــات وح ــده  689أل ـف ــا ،أو ثـلــث شعب
لـبـنــان ،كـمــا أظـهــر ذل ــك املـســح الـسـكــانـ ُـي الــذي
أج ــرت ــه مــديــريــة اإلحـ ـص ــاء امل ــرك ــزي ون ـش ــرت
نـتــائـجــه ع ــام  .1972وخ ـلــف الـيــافـطــة الـبــراقــة
لـ«سويسرا الشرق» والكالم التقريظي بشأنها
كــانــت ت ـجــري ع ـلــى ام ـت ــداد ع ـقــد الـسـتـيـنـيــات
أعنف تجربة تهجير ألهل ريف لبنان ،وكان
ه ــؤالء يـتـخـلــون عــن أرض ـهــم الـتــاريـخـيــة كما
لو أنها أرض محروقة .كانت الخطوة التالية
لكل ّ ه ــؤالء الهجرة النهائية مــن لبنان لعدم
ت ــوف ــر ع ـم ــل لـ ـه ــم .وقـ ــد اح ـت ـك ــر ال ـح ــدي ــث عــن
القطاع املصرفي كل التأريخ الرسمي لتجربة
لبنان حتى  .1975لم ُينظر إلى الخمسينيات
وال ـس ـت ـي ـن ـيــات إال بــوص ـف ـهــا ح ـق ـبــة اج ـت ــذاب
ال ــرس ــام ـي ــل ال ـعــرب ـيــة ال ـه ــارب ــة وازديـ ـ ـ ــاد عــدد
امل ـصــارف وأزم ــة «إن ـت ــرا» وه ــروب الرساميل
و«عودة الثقة» بدءًا من .1970
ويــوضــح الـفـصــل الـخــامــس كـيــف ك ــان يجري
خ ـ ــال ح ـق ـب ــة ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات ذات ـ ـهـ ــا تـحـضـيــر
قـ ـس ــم مـ ــن ال ـن ـخ ـب ــة ألداء دور قـ ـ ــوى «ثـ ـ ــورة
مـضــادة» ،مــن خــال بناء «منظمات مضادة»
للمعارضة ولحركات التحرر الوطني بوجه
عـ ــام .وق ــد ج ــاء ب ـن ــاء ت ـلــك امل ـن ـظ ـمــات تــرجـمــة
الس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ـص ــدي ل ـح ــرك ــات ال ـت ـح ـ ّـرر
الوطني ( )counter-insurgencyالـتــي انطوت
عليها «عـقـيــدة كـيـنـيــدي» ،وعـمـلــت الــواليــات
املـتـحــدة عـلــى وضـعـهــا مــوضــع الـتـنـفـيــذ منذ
الستينيات في مختلف أنحاء العالم الثالث.
ّ
ويبي هــذا الفصل كيف أن النصف األول من
ً
السبعينيات أظـهــر عـجـزًا كــامــا للنخبة عن
ت ـحـ ّـمــل م ـســؤول ـيــات ـهــا كـنـخـبــة ح ــاك ـم ــة .بــدت
نخبة «غير مسؤولة اجتماعيًا» ،تركت الريف
يـمــوت بتهجير أهـلــه ،ثــم عـجــزت عــن مواكبة
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ّ
على
عول الكتاب ّ
مساهمات منظرين
ينتمون إلى التيار
الما ـ بعد كينزي

اآلثار التي تركها ارتفاع ّ
معدل التضخم منذ
مطلع السبعينيات ،مــع اآلث ــار الفادحة التي
ّ
خــلـفـهــا ذل ــك عـلــى صعيد غ ــاء املـعـيـشــة .وقــد
جعلتها تبعيتها للدول الغربية تتخلى عن
أدنى موجبات الحفاظ على السيادة الوطنية
لجهة التصدي للعدوان اإلسرائيلي املستمر
الحقبة عمل هذه
على أراضيها .أظهرت تلك
ّ
النخبة على قدم وساق على التحضر إلشعال
الحرب األهليةّ ،
معولة في ذلك على «القوى من
ّ
خــارج الدولة» املمثلة بـ«املنظمات املضادة».
وذلك لحسم النزاع الداخلي بالقوة ،والحفاظ
على الستاتيكو القائم.
ويـ ـظـ ـه ــر الـ ـفـ ـص ــل ال ـ ـس ـ ــادس كـ ـي ــف آلـ ـ ــت إل ــى
«املنظمات املضادة» بالذات مسؤولية إشراع
ال ـح ــرب األه ـل ـيــة ع ــام  .1975أش ــرع ــت النخبة
«ح ــرب ــا ت ـمــوي ـه ـيــة» ب ــال ـت ــواط ــؤ م ــع الـ ـخ ــارج،
مــن أجــل الـتـصــدي لـقــوى املـعــارضــة الداخلية
ال ـتــي كــانــت ت ـحـتـ ّـج عـلــى ع ـجــز ال ــدول ــة وع ــدم
ً
مسؤوليتها .كــان لـلـخــارج ممثال بــالــواليــات
املتحدة دوره املباشر في إطــاق هــذه الحرب
ف ــي ن ـي ـســان  ،1975وفـ ــي اخ ـت ـي ــار ال ـتــوق ـيــت.
عـكــس ه ــذا الـتــوقـيــت رغـبــة اإلدارة األميركية
في إلغاء أي دور ملنظمة التحرير الفلسطينية
ف ــي ال ـت ـســويــة ل ـل ـصــراع ال ـعــربــي-اإلســرائ ـي ـلــي
الـتــي كــانــت تعمل عـلــى فــرضـهــا .ك ــان الـهــدف
ال ــداخـ ـل ــي ل ـل ـح ــرب األه ـل ـي ــة ح ـم ــاي ــة الـ ّنـخـبــة
املوالية للواليات املتحدة .وهو ما تحقق في
نهاية «حــرب السنتني» من خالل فرض حالة
«تـقـسـيــم عـلــى أسـ ــاس أي ــدي ــول ــوج ــي» للبنان
دام ــت حتى  .1990تــم إرس ــاء حــالــة «التقسيم
األيــديــولــوجــي» تلك تطبيقًا لخطة الــواليــات
املتحدة ّ
املعدة منذ  ،1958تحت اسم «فورترس
لـيـبــانــون» أو «ال ـع ــري ــن» .اقـتـضــى ذل ــك إج ــراء
عملية إغالق للمناطق على بعضها البعض،
وتحقيق تطهير سياسي وتطهير «إثني» ،أي
طائفي ،طاوال مئات آالف اللبنانيني.
وي ـبـ ّـن الـفـصــل ال ـســابــع كـيــف أع ـطــى ال ـخــارج
حـجـجــا ل ـت ـبــريــر خ ـفــض س ـعــر صـ ــرف الـلـيــرة
ع ـلــى امـ ـت ــداد ح ـق ـبــة  ،1992-1984م ــن خــال
دور صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي وب ـع ـث ــات ــه فــي
تـبــريــر ه ــذا الـخـفــض والـتـشـجـيــع عـلـيــه .يـقـ ّـدم
هــذا الفصل ق ــراءة اقتصادوية بعض الشيء
لتجربة انهيار سعر صــرف الليرة اللبنانية
خ ــال ال ـحــرب األهـلـيــة .ن ــأت ال ـق ــراءة بالكامل
عــن املـقــاربــة الـنـقــدويــة الـتــي تهيمن فــي حقل
النظرية االقتصادية ،واعتمدت مقاربة أقرب
إلى فكر املؤسساتيني كـألبرت أوتو هيرشمان
ّ
(هيرشمان .)1981 ،رك ــزت على «ال ـنــزاع على
ت ــوزي ــع ال ــدخ ــل» ()distributional conflict
ّ
لتفسير انهيار سعر الصرف .كان كل خفض
لسعر صرف الليرة ،أي ّكل رفع لسعر الدوالر
بــالـلـيــرة اللبنانية ،يـخــفــض القيمة الفعلية،
أي بــالــدوالر ،لكتلة األجــور املدفوعة بالليرة.
كانت للنخبة االقتصادية مصلحة مباشرة
في ذلك .يوضح الكتاب كيفية افتعال خفض

سعر صرف الليرة في التعامالت اليومية في
س ــوق الـقـطــع ،لكنه يبقي مـقـ ّـصـرًا عــن تعيني
املسؤولني عن االنهيار باالسم.
يظهر النص كيف أن خضوع النخبة بالكامل
أليـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة «االق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد ال ـ ـح ـ ــر» ج ـعــل
املصرفيني ومــن يتعاملون معهم من النخبة
يـتــولــون افـتـعــال االنـهـيــارات املتالحقة لسعر
صرف الليرة على مدى  8سنوات ،من دون أي
ّ
ويحددون وتيرة هذا االنهيار كما يحلو
رادع،
لهم .أقصى مــا استطاعت النخبة التقليدية
أن تـفـعـلــه خ ــال حـقـبــة ان ـه ـي ــار س ـعــر صــرف
الليرة هو إصدار قانون يمنع تسييل الذهب
املوجود في احتياطي مصرف لبنان ،مانعة
بذلك شفطه بعد تسييله ،بواسطة املضاربة
في سوق القطع ،من قبل فئة من السياسيني
ال ـض ــال ـع ــن ف ــي ال ـ ـحـ ــرب .ل ـك ــن ل ــم ي ــوج ــد فــي
ّ
هـ ــذه ال ـن ـخ ـبــة فـ ــرد واح ـ ــد ي ـشــكــك ف ــي ج ــدوى
وصالحية اإلبـقــاء على نظام للصرف يجعل
املضاربني في سوق القطع هم من ّ
يحدد سعر
ّ
صــرف العملة ووت ـيــرة ان ـه ـيــاره ،ويتسببون
بــآثــار كــارثـيــة عـلــى الـلـبـنــانـيــن .وق ــد اختفت
مــدخــرات شريحة كبيرة مــن اللبنانيني ممن
لم يسارعوا إلى استبدال ليراتهم بالدوالر في
بــدايــة الحقبة .وخــال  1992-1985بلغ معدل
التضخم الوسطي  %140سنويًا ،وانهار الحد
األدنـ ــى لــأجــور إل ــى مـسـتــوى سـبــع دوالرات
شهريًا فــي آخــر عــام  .1986وتعاونت الحرب
األهلية مع انهيار سعر صــرف الليرة لجعل
رصيد الهجرة السنوي يقفز بعد عــام 1986
إلى مستويات غير مسبوقة .وعام  ،1990كان
 990ألفًا من أهل لبنان قد هاجروا.

 .3دور الداخل ودور الخارج في حقبة ما
بعد 1990

ّ
ّ
عول الكتاب على مساهمات منظرين ينتمون
إلى التيار املا-بعد كينزي كماريو سيكاريسيا
ومــارك الفــوا ( )1989ومختصني فــي التنمية
ك ـ ـه ـنــري ب ــري ـت ــون ( )1997وه ــا-ج ــون شــانــغ
( ،)2009ومختصني في االقتصاد السياسي
ك ـ ـ جـ ــان-فـ ــرن ـ ـسـ ــوا م ـ ـيـ ــدار ( )1982وب ــوي ـن ــو
دو مــاس ـك ـي ـتــا ( )2000ودارون أســامــوغ ـلــو
( ،)2004ومـخـتـصــن ف ــي ال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة
ك ـ غيللرمو أودون ـيــل ( )1998وفــي العالقات
الدولية كـ كوستوفيكوفا وبوجيسيك ()2009
وبلومكويست وآخرون ( ،)2011لفهم حقبة ما
بعد الحرب.
ت ـت ـحـ ّـمــل ال ـن ـخ ـبــة ال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة
مـســؤولـيــة اإلخ ـفــاق الـتـنـمــوي لحقبة مــا بعد
الحرب .ثمة رقــم واحــد يختصر هــذا اإلخفاق
هــو ال ـ ـ  466أل ــف لـبـنــانــي ،مــن الـفـئــة الـعـمــريــة
بــن  20و 35عــامـ ّـا ،الــذيــن هــاجــروا بــن عامي
 1992و .2007يمثل هؤالء ثلث القوى العاملة
اللبنانية .وقــد هــاجــروا خــال  15عــامــا فقط.
هـ ــذه ال ـن ـخ ـبــة ه ــي ت ـحــالــف ط ــرف ــن يمثلهما
ال ــزعـ ـم ــاء ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــون مـ ــن جـ ـه ــة ،وال ـت ـج ــار

أرقام الهجرة
تدل على
إخفاق
تنموي ذريع
ّ
تسببت فيه
تبعية لبنان
لدول الغرب
كانت نخبة
المقاطعجية
اللبنانية
نموذجًا
لـ«نخبة
متواطئة»
مع الخارج
أغفل َالكتاب
الحديث عن
سنوات الحرب
العالمية
األولى
كسنوات
مجاعة

وامل ـصــرف ـيــون مــن جـهــة أخـ ــرى .ك ــان مــن ســوء
طالع اللبنانيني أن تجربة لبنان طوال حقبة
م ــا بـعــد االس ـت ـقــال أع ـطــت األول ــوي ــة للقطاع
املصرفي ومن ورائه ملصالح أصحاب الريوع
املالية على حساب املنتجنيّ .قدمت حقبة ما
بعد الحرب تأكيدًا جديدًا على هذه الحقيقة.
ّ
وفـ ــرت ك ـتــابــات ّكـيـنــز نـظــريــة ل ـتــوزيــع الــدخــل
( )repartitionومثلت املرجعية النظرية التي
ال مندوحة عنها لفهم الفارق بني «رأسمالية
أص ـح ــاب ال ــري ــوع امل ــال ـي ــة» (capitalisme de
 )rentiersو«رأس ـم ــال ـي ــة أص ـح ــاب امل ـشــاريــع»
(.)capitalisme d’entrepreneurs
ويوضح الفصالن الثامن والتاسع خصائص
اقتصاد لبنان خالل حقبة ما بعد الحرب .أول
هــذه الخصائص تثبيت سعر صــرف الليرة
مـنــذ  .1993ك ــان ه ــذا التثبيت أح ــد األسـبــاب
الرئيسية لضرب نمو القطاعات املنتجة وذلك
ّ
تحسن سعر صــرف الليرة
ألنــه أخفى وراءه
تجاه عمالت البلدان التي يتعامل معها لبنان
فــي ت ـجــارتــه ال ـخــارج ـيــة .ه ــذا م ــا رف ــع أسـعــار
ال ـس ـلــع املـ ـع ـ ّـدة ل ـل ـت ـصــديــر ،وأف ـق ـ ُـده ــا قــدرتـهــا
ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ف ــي ال ـ ـخـ ــارج .وقـ ــد ف ــرض ــت على
املستثمرين شروط منعتهم من االستثمار في
ّ
املعدة للتصدير (.)tradables
قطاعات السلع
لـكــن هــذا التثبيت كــان لــه أثــر «إيـجــابــي» هو
استقطاب التوظيفات املالية اآلتية من الخارج.
وهذا ما سعت إليه النخبة االقتصادية ممثلة
باملصرفيني على وجه الخصوص.
الخاصية الثانية لتجربة لبنان بعد ،1990
هي املديونية الحكومية التي ما فتئت تزداد
ط ــوال الحقبة ،ملغية أي دور تنموي ممكن
لــإنـفــاق ال ـعــام ال ــذي ب ــات ُيـخـصــص بمجمله
لدفع فوائدها .أظهرت تغذية هــذه املديونية
ّ
والتكيف معها مــن قبل النخبة االقتصادية
مـمـثـلــة بــامل ـصــرف ـيــن ،أن «أصـ ـح ــاب ال ــري ــوع
املــالـيــة» لهم مصلحة فــي اإلب ـقــاء على لبنان
دولة رازحة تحت عبء الدين العام .وقد أتاح
ّ
التفرغ لخدمة هذا الدين ،وجعل من
لهم ذلك
ال ــدول ــة ومــديــونـيـتـهــا الــدجــاجــة الـتــي تبيض
ذهبًا بالنسبة لهم.
كان تحصيل حاصل أن يتم بعد الحرب تحرير
جذري للتبادل مع الخارج ،وذلك تماشيًا مع
«النظام االقتصادي الليبرالي الدولي» الذي
كانت املؤسسات الدولية تعمل على إرسائه،
وكإجراء «حسن نية» اعتمدته النخبة لكسب
«ث ـقــة» ه ــذه املــؤس ـســات وثـقــة ال ــدول الغربية
ّ
املعنية بفرض أجندة التنمية النيو-ليبرالية
الطابع .وكان الهدف املباشر ضمان استمرار
تدفق التوظيفات املالية من الخارج.
ويظهر الفصل العاشر كيف أن الخاصية األهم
لحقبة مــا بعد الـحــرب كانت تهميش اإلدارة
إبقائها
الـحـكــومـيــة ،مــن خ ــال اإلصـ ــرار عـلــى ّ
ش ــاغ ــرة ،ورف ــض تــوفـيــر صــاحـيــات تدخلية
لها فــي إدارة االقـتـصــاد .بقي أكـثــر مــن ثلثي
املــواقــع اإلداري ــة املــدرجــة فــي ِاملــاكــات الدائمة
ـإدارة شــاغ ـرًا ط ــوال حـقـبــة مــا بـعــد الـحــرب.
لـ ـ
ّ
وقد وفــرت أيديولوجية الخصخصة شرعية
لهذا التهميش .يعرض هــذا الفصل األبحاث
املحدثة في ميدان االقتصاد السياسي التي
ُتظهر كيف أن ّ
تخصص السياسيني في توفير
منافع خاصة لناخبيهم مقابل دعم هؤالء لهم
يجعلهم غـيــر معنيني بـبـنــاء إدارة حكومية
فـ ّـعــالــة ،تــأخــذ عـلــى عــاتـقـهــا ب ـلــورة سـيــاســات
حكومية توفر منافع عامة للمواطنني .بل هي
تظهرهم مـعــاديــن ألي تـحـ ّـســن مل ـقــدرة الــدولــة
واإلدارة ال ـعــامــة ف ــي إدارة ال ـش ــأن الـتـنـمــوي،
وذل ــك ألنـهــم يـسـتـمــدون سلطتهم مــن املنافع
الـتــي يقدمونها ولـيــس مــن هــذه السياسات.
وهـ ـ ـ ــم ال يـ ـحـ ـت ــاج ــون لـ ـفـ ـئ ــة م ـ ــن امل ــواطـ ـن ــن
ب ـك ــام ـل ـه ــا ،ي ـج ـســدهــا امل ـت ـخ ـ ّـص ـص ــون ال ــذي ــن
ي ـعـ ّـول عليهم فــي ب ـلــورة وتنفيذ السياسات
ّ
ويعبرون عن ضيقهم الشديد بهؤالء.
العامة،
وق ــد أظ ـه ــرت ه ــذه الـحـقـبــة أن دوام سـيـطــرة
السياسيني بعد ال ـحــرب ،ك ــ«رؤس ــاء شبكات
محاسيب» وكــ«أصحاب سلطة محلية» ،كان
العائق أمام إجراء إصالح إداري يعطي اإلدارة
العامة فعالية .وهي فعالية كانت سوف تتيح
ُ
عامة
لو وجدت اعتماد سياسات توفر منافع ّ
للمواطنني ،ووضع سياسة «تصنيع متأخر»
للبنان موضع التطبيق.
ويظهر الفصل الـحــادي عشر كيف أن لبنان
شـهــد بـعــد ع ــام  1990انـحـســار رقـعــة «الــدولــة
الـقــانــونـيــة» ( )legal stateمـقــارنــة بحقبة ما
قبل  .1975وذلــك بمعنى خصخصة السلطة
ملصلحة األق ـط ــاب املـحـلـيــن ،وتـجـيـيــر هــؤالء

ال ـق ــان ــون ملـصـلـحـتـهــم أو عـ ــدم اك ـت ــراث ـه ــم بــه.
ويـسـتـنــد ه ــذا ال ـف ـصــل إل ــى ك ـتــابــات الـبــاحــث
الكبير غيللرمو أودونيل ،الذي ّ
بي أن انحسار
رقعة «الدولة القانونية» كان قاسمًا مشتركًا
للعديد من البلدان بعد ( 1990أودونيل1993 ،
و  .)1998أظ ـهــر الـفـصــل م ــن جـهــة أخـ ــرى ،أن
ّ
تنعم اللبنانيني بالحقوق السياسية ،بمعنى
االنـتـخــابــات ،لــم يـتــرافــق مــع ضـمــان حقوقهم
املدنية وأولـهــا حقهم بــاألمــن .أي أن ممارسة
الـحــريــات السياسية كــانــت تـتــم عـلــى حساب
الحقوق املدنية للمواطنني ،وأولها األمن .وقد
الديمقراطية على إجــراء
اقـتـصــرت املـمــارســة
ّ
االن ـت ـخ ــاب ــات ،م ــن دون أن ت ـتــوفــر لـلـنــاخـبــن
ال ـقــدرة على املحاسبة واملـســاء لــة ،بأشكالها
العمودية واألفقية واملجتمعية .يخلص هذا
الفصل إلى أن لبنان ليس ديمقراطية ليبرالية
بــامل ـع ـنــى ال ـغ ــرب ــي لـلـكـلـمــة ،ب ـس ـبــب االف ـت ـئــات
الصارخ على حقوق مواطنيه املدنية ،ولغياب
املساءلة واملحاسبة من نظامه السياسي.
كان مآل السياسات االقتصادية التي اعتمدت
إضعاف اإلدارة العامة وجعل الدولة فريسة
ّ
سهلة للخارج ( )state weakeningيوظفها في
خدمة مشاريعه .يستعيد الفصل الثاني عشر
ما قاله باحثون من جامعة جــورج واشنطن
م ــن أن أف ـض ــل وصـ ــف ل ـحــالــة ل ـب ـنــان ه ــو أنــه
«ساحة حرب دائمة» (بلومكويست وآخرون،
 .)2011وق ــد اعـتـمــد ه ــؤالء الـبــاحـثــون لـقــراءة
هــذه الحالة مقاربة مــدرســة «مــونـتــريــال» في
العالقات الدولية التي بلورت نظرية «اللعبة
املــزدوجــة» ،أي تــواطــؤ نخب محلية مــع قوى
خــارجـيــة إلش ــراع نــزاع ــات تستفيد كلتاهما
ّ
م ـن ـهــا .وق ــد ســلــط ه ــذا ال ـت ــواط ــؤ ع ـلــى لـبـنــان
شبكة دولية /إقليمية /محلية (transnational
تتولى افتعال أزمــات متوالية فيه.
)network
ّ
وق ــد عـ ّـبــر ت ــدخ ــل الـ ـخ ــارج امل ـبــاشــر ف ــي إدارة
ن ـش ــاط ال ـن ـخ ـبــة ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـح ـل ـيــة وإدارة
مؤسسات عــامــة ،مــن ضمن مـشــروع لتأجيج
ال ـن ــزاع األه ـل ــي ،ع ــن مـسـتــوى م ــن ال ـتــدخــل لم
ً
يسبق أن عــرف لبنان مثيال لــه .وك ــان يمكن
ّ
يتحول النزاع الداخلي الذي أثاره الخارج،
أن
ً
ممثال بالواليات املتحدة ،مـ ّـرة بعد مـ ّـرة ،إلى
حرب أهلية فعلية .وقد جرى استغالل حادثة
اغـتـيــال العقيد سمير الحسن عــام  2012في
م ـح ــاول ــة ل ـخ ـلــق خ ـط ــوط ت ـم ــاس ب ــن أح ـي ـ ّـاء
العاصمة ،على قاعدة الفرز هذه ّ
املرة بني سنة
وشيعة.

 .4البديل التنموي

ّ
يوفر الفصل الثالث عشر ،في الجزء األول منه،
عرضًا للواقع الــدولــي ولـلــواقــع العربي الــذي
ّ
يـشــكــل لـبـنــان ج ــزءًا م ـنــه ،مـنــذ الـتــاســع عشر.
ُ
خدمت في هذا العرض األدبيات النظرية
است ِ
الـبـنـيــويــة وت ـلــك ال ـعــائــدة لـتـيــار املــؤسـســاتـيــة
ُ
املـقــارنــة وللتيار املــا-بـعــد كـيـنــزي .واعــتـ ِـمــدت
م ـف ــاه ـي ــم ال ـت ـب ـع ـيــة واإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة وال ـع ــومل ــة
لـقــراءة هــذا الــواقــع .أظهر هــذا الـجــزء أيــن هي
مسؤولية الخارج وأين هي مسؤولية النخب
ّ
الداخلية في استمرار واقع التخلف والتبعية.
وأخــذ عــن الباحث الكبير هينبوش تحقيبه
لـلـفـتــرة امل ـم ـتــدة مــن ال ـتــاســع عـشــر إل ــى الـيــوم
إلى ثالث حقب ،أولها مرحلة العوملة األولــى،
الـتــي حصلت فــي ظــل الـتـ ّ
ـوســع االسـتـعـمــاري
ال ـك ــاس ــح خ ــال ال ـت ــاس ــع ع ـش ــر .وق ــد تبعتها
بعد الحرب العاملية الثانية حقبة استقاللية
نسبية لبلدان العالم الثالث .ومع انتهاء عقد
السبعينيات بــدأت حقبة عوملة ثانية جعلت
م ــن بـ ـل ــدان ال ـع ــال ــم ال ـث ــال ــث ،وأولـ ـه ــا ال ـب ـلــدان
العربية ،ضحيتها األولى.
ّ
ويـبـ ّـن الـجــزء الـثــانــي مــن الفصل أن التخلف
والتبعية لــم يكونا قــدرًا بالنسبة لكل بلدان
العالم الثالث بدون استثناء .وقد أمكن ،على
خالف ما كانت تقوله «نظرية التبعية» ،لبلدان
ّ
ع ـ ّـدة أن ت ـخــرج مــن الـتـخــلــف وتـصـبــح بـلــدانــا
إدارات حكومية
صناعية متقدمة .كــان بـنــاء
ّ
ّ
فعالة هو العامل األســاس في تحقق اإلنجاز
الـتـنـمــوي ل ـهــذه ال ـب ـلــدان .يـخـلــص ه ــذا الـجــزء
إلى أن األمثولة األهم التي ينبغي أخذها من
النجاحات التنموية للقرن العشرين هــي أن
ّ
ـوفــر إدارة حكومية ّ
فعالة هــو الـشــرط األول
تـ
لـلـتـنـمـيــة .وه ــي أم ـثــولــة بــرســم ل ـب ـنــان وق ــواه
اإلصالحية والتغييرية.
(مقدمة كتاب لبنان املعاصر :النخبة والخارج وفشل
الـتـنـمـيــة ،بـ ـي ــروت ،امل ــرك ــز االس ـت ـش ــاري ل ـلــدراســات
والتوثيق ،تموز  223 ،2017صفحة)
* أستاذ جامعي
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سوريا

على الغالف
األنــبــاء المتضاربة عن ّ إنــزال جــوي في معمل غاز
حكرًا على مواقع التواصل
كونيكو (ريف دير الزور الشرقي) ظلت ّ
االجتماعي ،فيما أكدت مصادر سورية أن العلم السوري سيرتفع
فوق المعمل قريبًا .يأتي ذلك في ظل توافقات روسية ــ أميركية
جديدة حول دير الزور ،تحمل تسليمًا أميركيًا بتقدم الجيش شرق
الفرات ،وتترك في الوقت نفسه الباب مفتوحًا أمام سيطرة «قسد»
على مزيد من المناطق

ّ
موسكو وواشنطن تحدثان تفاهمات دير الزور:

سباق النفط يتسارع
صهيب عنجريني
ٌ
ّ
الروسية
«تحديث» جديد للتفاهمات
ّ
ـ ـ ـ األمـ ـي ــرك ــي ــة فـ ــي ش ـ ــأن دي ـ ــر ال ـ ـ ــزور.
الـتـنـ ّسـيــق املـسـتـمــر ب ــن ال ـطــرفــن لم
ي ـت ــأث ــر ب ــال ـت ـط ــورات ال ـت ــي شـهــدتـهــا
املـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــة فـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـ ــال األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ،ب ـ ـمـ ــا فـ ـيـ ـه ــا االسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف
ال ـ ـجـ ــوي ال ـ ـ ــذي ت ـع ــرض ــت لـ ــه «ق ـ ــوات
ّ
الديمقراطية» ،الــذراع البرية
سوريا
لــ«الـتـحــالــف» األم ـيــركــي ،والــرمــايــات
الـ ـن ـ ّ
ـاري ــة الـ ـت ــي ت ـع ـ ّـرض ــت ل ـه ــا ق ــوات
الـجـيــش ال ـس ــوري فــي خ ــال تقدمها
شـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات .ال ـح ــادث ـت ــان ُوض ـع ـتــا
«عـلــى الـ ـ ّـرف» ،وســط إص ــرار موسكو
وواشـ ـنـ ـط ــن ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــؤول دون أي
اصـ ـ ـ ـط ـ ـ ــدام بـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـس ـ ــوري
وحلفائه من جهة و«قـســد» من جهة
أخـ ـ ــرى ،والـ ـح ــرص ّع ـلــى ت ـطــويــق أي
ّ
ح ــادث ــة وم ـن ــع ت ـضــخ ـم ـهــا .ورغ ـ ــم أن
واشـنـطــن كــانــت قــد سعت إلــى فرض
«خ ـط ــوط ح ـمــر» ت ـحــول ب ــن الجيش
وعـ ـب ــور ن ـهــر ال ـ ـفـ ــرات ،غ ـيــر أن قـ ــرارًا
ّ
ّ
سوريًا كان قد اتخذ قبل فك الحصار
ع ــن مــديـنــة دي ــر الـ ــزور يـقـضــي بـعــدم
إيـ ـ ـق ـ ــاف الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ،والـ ـسـ ـع ــي إل ــى
ّ
الشرقية في أسرع
العبور إلى الضفة
وق ــت مـمـكــن« .ال ـع ـبــور» ال ــذي أش ــارت
«األخ ـب ــار» إل ــى إدراجـ ــه فــي أولــويــات
ُالجيش قبل أسبوعني (العدد )3268
أنجز «فــي زمــن قياسي ،وهــو مقدمة
لخطوات أكبر» ،وفقًا لتأكيدات مصدر
ميداني سوري .ولعبت الخطوة دورًا
ّ
محوريًا في نسف املقاربة األميركية
ملعركة دير الزور ،وهي مقاربة كانت
ت ـق ــوم ف ــي الـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ــى ع ـل ــى ع ـ ّـد

ً
ّ
نهر الـفــرات خطًا فاصال بني مناطق
س ـي ـطــرة ال ـج ـيــش وم ـن ــاط ــق سـيـطــرة
«قـ ـس ــد» امل ــدع ــوم ــة أم ـي ــرك ـي ــا .ويــؤكــد
ّ
امل ـ ـصـ ــدر الـ ـ ـس ـ ــوري لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
«األمـيــركـيــن هـ ـ ّـددوا بــاسـتـهــداف ّ
أي
ق ــوات ســوريــة تعبر الـنـهــر ،لـكــن ذلــك
لم يؤثر في خيارات الجيش» .ويبدو
ّ
أن اإلصــرار السوري قد أثمر تسليمًا
ّ
ّ
أميركيًا أسهمت فيه معطيات عــدة،
ّ
ع ـلــى رأسـ ـه ــا أن ّواش ـن ـط ــن م ــا زال ــت
م ـ ّـي ــال ــة إلـ ـ ــى تـ ـج ــن ــب االن ـ ـ ـخـ ـ ــراط فــي
مــواج ـهــات مـفـتــوحــة وم ـبــاشــرة ضد
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وح ـل ـفــائــه ،ع ــاوة
على وجود جناح مؤثر داخل «قسد»
راف ــض ل ـلــدخــول ف ــي م ـع ــارك م ــن هــذا
ّ
ال ـ ـن ـ ــوع .وكـ ــانـ ــت «ق ـ ـسـ ــد» قـ ــد أكـ ـ ــدت
لـ«األخبار» التزامها بـ«ما يتفق عليه
الروس واألميركيون» .وقال املتحدث
ّ
ال ــرس ـم ــي طـ ــال س ـلــو إن «األمـ ـ ــر في
عـهــدة الـطــرفــن الــروســي واألمـيــركــي،
وهـنــاك ل ـقــاءات بــن الـطــرفــن بغرض
تـ ـط ــوي ــق ّ
أي أزمـ ـ ـ ــة ت ـع ـي ــق م ـح ــارب ــة
ّ
ّ
اإلره ـ ـ ـ ــاب» .س ـلــو أك ـ ــد أن «م ــوض ــوع
عـبــور الـجـيــش إل ــى ش ــرق ال ـفــرات هو
من ضمن األمور التي سبق أن توافق
الطرفان على عدم حصولها ،وحاليًا
صيغ
يـبــدو أن الطرفني يبحثان فــي
ٍ
أخ ــرى لـضـبــط ال ـت ـفــاه ـمــات» .وتــؤكــد
مـصــادر واسـعــة االط ــاع لــ«األخـبــار»
ّ
أن «أح ـ ـ ــدث ن ـس ـخــة م ــن ال ـت ـفــاه ـمــات
الــروسـيــة األمـيــركـيــة حــول ديــر الــزور
جـ ّـددت التزام الطرفني بمنع الصدام
بني حلفائهما على األرض».
ووف ـقــا لـلـمـصــادر ذات ـهــا ،فـقــد ش ـ ّـددت
التفاهمات على «عدم محاولة حليف
أي من الطرفني َ
منع الطرف اآلخر من

م ـهــاج ـمــة م ـنــاطــق ت ـخ ـضــع لـسـيـطــرة
تنظيم «داعــش» املتطرف وتحريرها
م ـنــه ،شــريـطــة أال ت ـكــون تـلــك املـنــاطــق
م ـ ـسـ ــرح عـ ـمـ ـلـ ـي ــات لـ ـلـ ـط ــرف اآلخ ـ ـ ـ ــر».
ّ
ورغ ــم أن ه ــذه الـتـفــاهـمــات قــد تسهم
ّ
فــي مـنــع ال ـص ــدام بــن الـطــر ّفــن (أقــلــه
في املرحلة الــراهـنــة) ،غير أنها تفتح
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ال ـب ــاب أمـ ــام سـبــاق
متسارع بينهما للسيطرة على «تركة
ٍ
داعـ ـ ــش» .وض ـم ــن ه ــذا ال ـس ـيــاق تـبــرز
الحقول النفطية والـغــازيــة بوصفها
الـهــدف األثـمــن ،ال ّ
سيما أن نجاح ّ
أي
مــن الـطــرفــن فــي الـسـيـطــرة عـلــى أحــد
إلى
مــوارد الطاقة تعني احتفاظه به ً
أن «ت ـ ــدق س ــاع ــة ال ـح ـق ـي ـقــة» ف ــارض ــة
إيجاد تسوية ما ،أو تفجير معارك قد
تكون غير مسبوقة في مشهد الحرب
ّ
السورية .وتحوي دير الزور عددًا من
أكبر حقول النفط السورية ،مثل التنك
(ب ــادي ــة الـشـعـيـطــات) والـعـمــر (شـمــال
شرق امليادين) ،عالوة على معمل غاز
كــونـيـكــو (ري ــف دي ــر الـ ــزور الـشــرقــي).
ويـعـ ّـد األخـيــر واح ـدًا مــن أهــم مصادر
الغاز السوري ،وسيطر عليه التنظيم
امل ـت ـطــرف فــي أي ــار  .2014وتـضــاربــت
األنباء أمــس حــول تنفيذ إنــزال جوي
في املعمل ،كما حول ّ
هوية الجهة التي
ّ
نفذت اإلن ــزال .وقالت بعض املصادر
ّ
إن اإلنــزال ســوري روســي ،فيما أكدت
مـ ـص ــادر أ ّخـ ـ ــرى أنـ ــه إن ـ ـ ــزال أم ـي ــرك ــي.
وفيما تحفظت مـصــادر «قـســد» على
اإلدالء ب ـ ّ
ـأي مـعـلــومــة فــي هــذ اإلط ــار،
ّ
ّ
أكــدت مصادر ســوريــة لــ«األخـبــار» أن
«العلم السوري سيرتفع فوق املعمل،
ّ
رسميًا
وسيتم الكشف عن التفاصيل
ف ــي ال ــوق ــت امل ـن ــاس ــب» .وع ـ ــاوة على

ّ
محوريًا في نسف المقاربة األميركية لمعركة دير الزور (أ ف ب)
لعبت خطوة عبور الفرات دورًا

نجاح ّ
أي طرف
في السيطرة على
أحد موارد الطاقة
يعني احتفاظه به
في هذه المرحلة

األه ـم ـي ــة االق ـت ـص ــادي ــة االسـتـثـنــائـيــة
للمعمل ،تـعـ ّـد السيطرة عليه خطوة
م ـه ـمــة ف ــي س ـب ــاق ال ـن ـف ــوذ امل ـت ـس ــارع
شــرق الـفــرات .ومــن املتوقع أن تحظى
امل ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ش ـ ـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات
ب ــأول ــوي ــة س ــوري ــة ف ــي خ ــال املــرحـلــة
الــراهـنــة فــي مسعى لترسيم خطوط
س ـي ـطــرة ت ـح ـ ّـد م ــن ان ــدف ــاع ــة «ق ـس ــد»،
ال سـيـمــا أن األخـ ـي ــرة واص ـل ــت أمــس
ت ـقــدم ـهــا ع ـل ــى ح ـس ــاب «داعـ ـ ـ ــش» فــي
م ـح ـي ــط امل ــديـ ـن ــة ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،وس ــط
مؤشرات على عزمها على فتح معارك
متزامنة انطالقًا من مناطق سيطرتها
في دير الزور والحسكة لطرد التنظيم

العراق

ترجيح تأجيل «استفتاء كردستان» ...بشروط؟

قد ّ
يؤجل استفتاء انفصال «إقليم
كردستان» عن العراق ،مع تصاعد ّ
حدة
التحذيرات المحلية والدولية تجاه أربيل،
التي أعربت عن إبقاء باب الحوار مفتوحًا
مع بغداد ،وإمكانية تأجيل االستفتاء...
لكن بشروط

خطابات السقف العالي املتبادلة بني
ب ـغ ــداد وأرب ـي ــل م ــن ج ـهــة ،وال ـعــواصــم
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وأربـ ـي ــل م ــن ج ـه ــةٍ أخـ ــرى،
ّ
تشير إلــى وج ــود احـتـمــالــن :األول أن
االستفتاء املرتقب في  25أيلول الجاري
محسوم اإلجراء ،فيما االحتمال الثاني
ّ
يؤكد أن االستفتاء «لن يحصل» ،وفق
تـلـمـيـحــات م ـص ــادر رئ ــاس ــة الـحـكــومــة
ال ـع ــراق ـي ــة ،وأط ـ ـ ــراف سـيــاسـيــة كـ ّ
ـرديــة
ٍ
ع ـ ـ ّـدة ،إل ــى ج ــان ــب ت ـصــري ـحــات رئـيــس
ال ــوزراء الـعــراقــي األخ ـيــرة وتــأكـيــده أن
«مــا هو مطروح هو إلغاء االستفتاء،
ال تأجيله».
التهديدات اليومية ال تــزال مستمرة،

كان آخرها على لسان الرئيس التركي
رجب طيب إردوغان ،الذي لفت إلى أن
«مجلس األمن القومي التركي سيعقد،
(غدًا) الجمعة ،اجتماعًا لبحث طبيعة
العقوبات املمكن اتخاذها على خلفية
إص ـ ـ ــرار اإلق ـل ـي ــم ال ـ ـكـ ــردي ف ــي ال ـع ــراق
عـ ـل ــى إج ـ ـ ـ ــراء اسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء االن ـ ـف ـ ـصـ ــال»،
موضحًا أنــه «أرس ــل مبعوثه الخاص
إلــى رئيس اإلقليم مسعود الـبــرزانــي،
لتحذيره من خطأ االستفتاء» .إعراب
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـتـ ــركـ ــي ع ـ ــن أم ـ ـلـ ــه ف ـ ــي أن
ي ـتــراجــع ال ـب ــرزان ــي ،وفــري ـقــه «ع ــن هــذا
الـقــرار الخاطئ قبل  25أيـلــول» ،سبقه
تلميح الـبــرزانــي إلــى إمكانية تأجيل
االستفتاء ،مشترطًا على بغداد «تقديم
ُ
لق البديل
بديل أفضل ،إال أن أربيل لم ت ِ
األفضل حتى اآلن».
ّ
وشــن البرزاني هجومًا على القيادات
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة امل ـ ـت ـ ـعـ ــاق ـ ـبـ ــة ،واص ـ ـ ـفـ ـ ــا أن
«الوجوه هي وحدها التي تغيرت في
ال ـح ـكــومــات ال ـعــراق ـيــة املـتـعــاقـبــة ،لكن
منهج عدم قبول اآلخر ال يزال ساريًا»،
ّ
مــؤكـدًا استعداد أربيل لــ«إجــراء حوار
ج ـ ـ ــدي بـ ـع ــد االس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء م ـ ــع بـ ـغ ــداد

وامل ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي» .وأوضـ ـ ـ ــح ـ ـ ـ فــي
سياق استعراض «دفتر شروطه» ـ أن
«الـحــوار بــن أربـيــل وبـغــداد سيستمر
م ــن عـ ــام إلـ ــى ع ــام ــن ل ـح ــل امل ـش ـكــات
ً
ّ
والـقـضــايــا ال ـعــال ـقــة» ،آم ــا أن «يـشــكــل
كردستان والـعــراق عمقًا استراتيجيًا
أحدهما يكمل اآلخر في املستقبل».
وأبدى رئيس حكومة اإلقليم نيجرفان
الـ ـب ــرزان ــي ،أم ـ ــس ،اسـ ـتـ ـع ــداد حـكــومــة
اإلقـ ـلـ ـي ــم مل ـن ــح ال ـح ـك ــوم ــة االتـ ـح ــادي ــة
«فرصة أخرى» ،مشيرًا إلى عدم «رغبة
أربـيــل فــي معالجة املشاكل مــع بغداد
ب ــالـ ـح ــرب» .وأض ـ ـ ــاف« :ه ـ ــذا ل ـيــس في
مصلحتنا» ،مشيرًا إلى أن الحوار مع
بغداد «يجب أن يكون له سقف زمني،
ويجب أن يكون لها ضمانات ومشاركة
ُّ
دولية» .واتفق كل من الرئيس العراقي
فــؤاد معصوم والـبــرزانــي على إرســال
وف ــد رف ـي ــع امل ـس ـتــوى م ــن اإلق ـل ـيــم إلــى
بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداد ،خـ ـ ـ ــال ال ـ ـيـ ــومـ ــن املـ ـقـ ـبـ ـل ــن،
للتباحث بشأن امللفات الخالفية بني
الجانبني .وقالت الرئاسة العراقية ،في
بيان ،إن «معصوم اجتمع مع البرزاني
فــي مــديـنــة السليمانية ،حـيــث تـبــادال

وج ـهــات الـنـظــر ح ــول آخ ــر مستجدات
الوضع السياسي ،وال سيما موضوع
استفتاء اإلقليم» .وأضافت أنه «جرى
التشديد على ضرورة تضافر الجهود
واالح ـت ـك ــام إل ــى الـ ـح ــوار ال ـب ـن ــاء لحل
امل ـس ــائ ــل ال ـخ ــاف ـي ــة» .وك ـ ــان مـعـصــوم
ـت س ــاب ـ ٍـق أم ــس إلــى
ق ــد وص ــل ف ــي وقـ ـ ٍ
الـسـلـيـمــانـيــة ل ـل ـقــاء قـ ــادة اإلق ـل ـي ــم ،في
ً
مسعى لثنيهم عــن إج ــراء االستفتاء،
ـوار م ــع ب ـغ ــداد لحل
ـ
ـ
ح
ـي
ـ
ف
ـول
ـ
خ
وال ــد
ٍ
الـ ـخ ــاف ــات ال ـع ــال ـق ــة ب ـي ـن ـه ـمــا .وح ـمــل
الــرئـيــس ال ـعــراقــي «مـ ـب ــادرة» تتضمن
خريطة طريق الحتواء أزمة االستفتاء،
ّ
ت ـب ــن ــى ف ـي ـهــا «ورقـ ـ ــة األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة»
الداعية إلى بدء املفاوضات بني بغداد
وأربيل في أيلول الجاري ،دون شروط
ّ
مـسـبـقــة .وت ــؤك ــد املـ ـب ــادرة أن ــه «يـجــب
إكـ ـم ــال هـ ــذه املـ ـف ــاوض ــات خـ ــال فـتــرة
زمنية ال تزيد على ثالث سنوات» ،على
أن تدعم األمم املتحدة عملية التفاوض
وت ـن ـفــذ ب ـن ــود االتـ ـف ــاق ب ــن ال ـطــرفــن.
ً
وبناء على هــذا االتـفــاق ،تقرر حكومة
اإلق ـل ـيــم ع ــدم إج ـ ــراء االس ـت ـف ـتــاء ،وفــي
حالة عدم النجاح في تلك املفاوضات

ُي َ
رجع إلى االستفتاء.
ّ
وردت رئ ــاس ــة الـ ـ ـ ــوزراء ع ـلــى م ـب ــادرة
مـ ـعـ ـص ــوم ،إذ أعـ ـل ــن املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
«امل ـك ـت ــب اإلع ــام ــي لــرئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء»
سعد الحديثي ،عــن «رف ــض الحكومة
ألي مبادرة تدعو إلى تأجيل االستفتاء
ً
في كردستان والعودة إليه مستقبال»،
ّ
م ـ ــؤكـ ـ ـدًا رفـ ـ ــض ال ـح ـك ــوم ــة ل ــ«ت ـج ــزئ ــة
ال ـبــاد» .وأض ــاف« :إنـنــا ال نبحث عن
ٍّ
ٍّ
حل مؤقت ،بل نحاول إيجاد حل دائم
يلبي تطلعات الشارع العراقي» ،الفتًا
َ
إلـ ــى أن ال ـع ـب ــادي «لـ ــم ُي ـب ــل ــغ ب ـصــورة
رسمية بـشــأن امل ـبــادرة ،إنـمــا انتشرت
في اإلعالم فقط».
دولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،أعـ ـ ـل ـ ــن م ـ ـت ـ ـحـ ــدث الـ ـك ــرمـ ـل ــن
دمـ ـيـ ـت ــري ب ـي ـس ـك ــوف« ،دع ـ ـ ــم روس ـي ــا
لوحدة األراضــي العراقية» ،في سياق
استعراض موقف بــاده إزاء استفتاء
كردستان ،فيما أعربت السعودية عن
«تطلعها إلى حكمة البرزاني وحنكته
لـ ـع ــدم إج ـ ـ ــراء االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ...لـتـجـنـيــب
ال ـع ــراق واملـنـطـقــة م ــزي ـدًا م ــن املـخــاطــر
التي قد تترتب عن إجرائه».
(األخبار)
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الذهب األسود في الشرق السوري
أيهم مرعي

م ــن ال ـخ ــط امل ـم ـتــد ب ــن م ــرك ــدة (ري ــف
الحسكة لجنوبي) والصور (ريف دير
الـ ــزور الـشـمــالــي ال ـشــرقــي) والـحـجـنــة
(ريف دير الزور الشرقي) .على صعيد
متصل ،حقق الجيش الـســوري أمس
تـقــدمــا الفـتــا فــي الــريــف الـغــربــي لدير
ال ـ ــزور (غـ ــرب الـ ـف ــرات) ع ـبــر سيطرته
على مجموعة من القرى واملــزارع في
محيط بـلــدة الـتـبـنــي .وم ــن ش ــأن هــذا
التقدم أن يمهد لسيطرة الجيش على
ً
كامل الضفة الغربية للفرات ،وصوال
إلــى مـعــدان فــي ريــف الــرقــة الجنوبي
ً
ّ
الشرقي ،التي شكلت حتى اآلن معقال
حصينًا لـ«داعش».

تتسارع العمليات العسكرية في دير
ال ـ ــزور ،م ــن قـبــل الـجـيــش ال ـس ــوري من
ج ـهــة و«ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» م ــن جهة
أخرى ،في مواجهة تنظيم «داعش».
وإلــى جانب البعد املـيــدانــي ،يبرز في
امل ـع ــارك ال ــدائ ــرة مـســألــة ال ـص ــراع على
الحقول النفطية والغازية ،التي تنتج
دير الزور منها  40في املئة من اإلنتاج
العام للبالد .وفي هذا االتجاه يخوض
ال ـج ـي ــش م ـ ـعـ ــارك ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن مـعـمــل
غ ــاز كــونـيـكــو ب ـه ــدف ال ـس ـي ـطــرة عليه
وال ــوص ــول إل ــى حقلي الـتـنــك والـعـمــر،
وبقية الحقول النفطية والـغــازيــة في
الريف الشمالي الشرقي لدير الزور.
ف ــال ـج ـي ــش يـ ـه ــدف فـ ــي ع ـم ـل ـيــة ع ـبــور
ال ـ ـج ـ ـهـ ــة ال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة ل ـ ـن ـ ـهـ ــر الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرات،
باإلضافة إلى اتخاذ دير الزور بمعظم
جغرافيتها منطقة عمليات ،الحرص
ع ـلــى اس ـت ـع ــادة كــافــة م ـنــابــع ال ـث ــروات
الباطنية فــي املحافظة ،إلعادتها الى
كنف الدولة.
ّ
ويقول خبير اقتصادي لـ«األخبار» إن
«دي ــر الـ ــزور تـضــم أه ــم وك ـبــرى حقول
النفط في الـبــاد ،وهــي التيم والعمر،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ح ـق ــول مـهـمــة كــالـتـنــك
والــورد وخشام والخراطة والحسيان
والجفرة ،كذلك يضم أكبر معمل للغاز
فــي ح ـقــول كــونـيـكــو ،وه ــي تـشـكــل إلــى
جانب حقول البادية وحقول توينان
والحباري والثورة أكثر من  60في املئة
من إنتاج الـبــاد» .وهنا يبرز السباق
ب ــن الـجـيــش و«ال ـت ـحــالــف األم ـيــركــي»
ل ـل ـس ـي ـط ــرة عـ ـل ــى ال ـ ـ ـثـ ـ ــروات ال ـن ـف ـط ـيــة
والغازية في املحافظة.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،يـ ـشـ ـي ــر م ـص ــدر
ّ
م ـيــدانــي إل ــى أن «ال ـج ـيــش عـ ــازم على
استعادة كافة خطوط النفط فــي دير
ّ
الزور بعدما تمكن من استعادة معظم
الحقول في الرقة والبادية» .ويضيف
ّ
أن «سـيـطــرة الـجـيــش ستعني تعافيًا
اق ـت ـص ــادي ــا م ـه ـمــا ل ـل ـبــاد إلـ ــى جــانــب
القضاء على آخــر امل ــوارد االقتصادية
للتنظيم اإلرهابي في سوريا».
ّ
وت ـش ــك ــل ح ـق ــول ال ـن ـفــط ف ــي ريـ ــف ديــر
ال ـ ــزور ال ـش ــرق ــي ،الـ ـخ ــزان االق ـت ـصــادي
األســاســي للتنظيم ،وكــانــت تـ ّ
ـدر عليه
ً
أمـ ــواال طــائـلــة ،ولـعـبــت دورًا مهمًا في
تـمـ ّـدده ،بعد طــرده لـ«جبهة النصرة»
ف ــي عـ ــام  .٢٠١٤وك ـ ــان يـ ـق ـ َّـدر اإلن ـت ــاج
الـيــومــي لـ ــ«داع ــش» مــن مــواقــع النفط
فــي الــديــر ،مــا بــن  25ألفًا إلــى  30ألف

ّ
محافظة دير
تضم
الزور ّ
أهم حقول النفط
وأكبرها في البالد

برميل ،وبمعدل  750ألفًا إلى  900ألف
برميل شهريًا ،وذلك في عام .2015
كـ ــذلـ ــك ،ي ـع ـت ـبــر م ـع ـم ــل غـ ـ ــاز كــون ـي ـكــو
شــريــان التنظيم األســاســي فــي تأمني
حاجة املناطق الواقعة تحت سيطرته
من الغاز املنزلي في سوريا والعراق،
كــذلــك ال ي ــزال يبيع النفط للتجار في
حقول خشام والورد والتنك والجفرة.

ّ
وتقول مصادر أهلية لـ «األخبار» إن
«الـتـنـظـيــم ك ــان يـعـتـمــد عـلــى الـحــدود
ال ـت ــرك ـي ــة ف ــي ن ـق ــل إنـ ـت ــاج ــه وب ـي ـع ـهــا
لـشــركــات وت ـجــار بــأسـعــار منخفضة
ق ـ ـبـ ــل إغـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة».
ّ
وت ـض ـيــف أن «الـتـنـظـيــم ح ـ ّـول إن ـتــاج
اآلب ــار بعد إغــاق الـحــدود إلــى تجار
لـبـيـعـهــا أو تـهــريـبـهــا خـ ــارج مـنــاطــق
سيطرته».
َ
وت َركت خسارة التنظيم لحقول النفط
في البادية والرقة أثرًا اقتصاديًا كبيرًا،
املتواردة من مناطق
وتلفت
املعلومات َ َ َ
ّ
سيطرته إلى أنه خفض رواتب مقاتليه
بـنـحــو الف ــت ،وب ــات أخ ـي ـرًا عــاج ـزًا عن
ّ
دف ــع قـســم مـنـهــا .إذ تـشــكــل العمليات
ّ
العسكرية في دير الــزور بداية انهيار
اقتصادي كامل للتنظيم فــي سوريا،
وهي تمهد النهيار عسكري يبدو أنه
بات وشيكًا ،في ظل تصاعد العمليات

فــي آخــر معاقله فــي ديــر ال ــزور وريــف
الحسكة الجنوبي.
ّ
وك ــان الـجـيــش ال ـس ــوري قــد تـمــكــن من
السيطرة على حقول التيم والخراطة
ُ
النفطية فــي ديــر ال ــزور ،التي تـ َـعـ ّـد من
الحقول املهمة في املحافظة ،إلى جانب
استعادته حقول الشاعر والهيل وأراك
فـ ــي الـ ـبـ ــاديـ ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ح ـقــول
ال ــوه ــاب وال ـف ـهــد وتــوي ـنــان والـحـســن
ودب ـ ـي ـ ـسـ ــان والـ ـقـ ـصـ ـي ــر وال ـ ـ ـثـ ـ ــورة فــي
ريــف الــرقــة الـشــرقــي والـجـنــوبــي ،التي
انعسكت اقتصاديًا بعد إعــادة تأهيل
قسم منها ،وإعادتها إلى الخدمة.
أما «وحــدات حماية الشعب» الكردية،
فتسيطر على كامل حقول نفط وغاز
رمـ ـي ــان وال ـ ـ ـشـ ـ ــدادي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
معملي غاز السويدية والجبسة ،التي
تنتج قرابة  %٣٥من إنتاج البالد في
النفط والغاز.

انتخابات فدرلة «كردية» اليوم

يستعد أكراد سوريا املناصرون لحزب «االتحاد الديمقراطي» إلجراء أول انتخابات في مناطق سيطرتهم
في شمال البالد اليوم .وعقد مسؤولو الحزب سلسلة اجتماعات للتعريف بآلية االقتراع ومراحل االنتخاب.
واليوم هو موعد انتخابات «الرئاسة املشتركة للكومينات» (أي األحياء) ،كذلك حدد يوم  3كانون الثاني
موعدًا إلجراء االنتخابات الخاصة بـ«األقاليم» (صالحيات ضمن حدود اإلقليم وسن القوانني في ما يتعلق
به) ،قبل عقد االنتخابات الخاصة بـ«مؤتمر الشعوب الديمقراطية» الذي سيكون «بمثابة برملان عام على رأس
مهماته تشريع القوانني ورسم السياسة العامة للنظام الفيدرالي».
(أ ف ب)

العبادي في الشرقاط :استعدادات التحرير اكتملت
ّ
أك ــد رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـعــراقــي حـيــدر
العبادي ،أمس ،أن «االنتصارات على
تنظيم داعــش أضعفته في كل مكان
ّ
التجمع» ،الفتًا
وأفقدته قدرته على
إلــى أن «الـعــراق فــي املــراحــل األخيرة

ل ـت ـح ــري ــر ك ــام ــل األراضـ ـ ـ ـ ــي وت ــأم ــن
الحدود» ،وذلك أثناء تفقده القطعات
العسكرية في منطقة شيالة ،باتجاه
«س ــاح ــل ال ـشــرقــاط األيـ ـس ــر» ،شـمــال
البالد.

اختطاف مسؤولين استخباريين
تركيين شمال العراق
أعـلـنــت الـسـلـطــات الـتــركـيــة أن مسلحني أكـ ــرادًا اخـتـطـفــوا مسؤولني
اثنني من استخباراتها شمال العراق ،مشيرة إلى أنها «تبذل جهودًا
السـتـعــادتـهـمــا» .وق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة مــولــود جــاويــش أوغ ـلــو ،إن
«مسلحني أكرادًا أسروا اثنني من مسؤولي االستخبارات أثناء مهمة
لهما فــي شـمــال ال ـعــراق» .وأض ــاف أن أنـقــرة «تعمل مــن أجــل عــودة
جميع املواطنني الذين خطفهم حزب العمال الكردستاني» ،موضحًا
أن حكومته «ال تشارك في محادثات مباشرة مع الجماعة املسلحة
الستعادة الشخصني».
(األناضول)

وعقد العبادي اجتماعًا بالقيادات
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ل ـ ـ ـ «ال ـ ـف ـ ــرق ـ ــة امل ـ ــدرع ـ ــة
ال ـ ـتـ ــاس ـ ـعـ ــة» ،وال ـ ـق ـ ـي ـ ــادات األخ ـ ـ ــرى
ملـ ـن ــاقـ ـش ــة اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ـ ـهـ ــا ل ـع ـم ـل ـيــة
تـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر مـ ـ ـ ــا بـ ـ ـق ـ ــي مـ ـ ـ ــن امل ـ ـنـ ــاطـ ــق
ال ـش ـم ــال ـي ــة ،م ــن ق ـب ـضــة امل ـس ـل ـحــن،
مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش ل ـ ـجـ ــأ إلـ ــى
أس ـل ــوب ــه ال ـج ـب ــان ب ـض ــرب املــدن ـيــن
ع ـن ــدم ــا اس ـت ـه ــدف ـه ــم ع ـل ــى ال ـطــريــق
ال ـ ـسـ ــريـ ــع ب ـ ــن ذي قـ ـ ــار وامل ـ ـث ـ ـنـ ــى».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :ن ـ ــداف ـ ــع عـ ــن مــواط ـن ـي ـنــا
ومــن جميع املـكــونــات بغض النظر
ّ
ع ــن ان ـت ـم ــاء ات ـه ــم ،وأكـ ــدنـ ــا لـقــواتـنــا
أهمية ًحماية املدنيني وممتلكاتهم،
إض ــاف ــة إل ــى حــرص ـنــا ع ـلــى حـمــايــة
مقاتلينا» .وكان العبادي قد وصل
إلى قاعدة القيارة الجوية ،جنوبي
محافظة نينوى .وقـضــاء الشرقاط
(ش ـم ــال ــي م ـحــاف ـظــة صـ ــاح ال ــدي ــن)
مــع قـضــاء الحويجة (جـنًــوب غربي
محافظة كــركــوك) ،إضــافــة إلــى قـ ً
ـرى
ونواح تتبع لهما ،هما آخر معقلني
ٍ
لـ «داعش» شمالي العراق.
ب ــدوره ،أعلن نائب قائد «العمليات

املشتركة» عبد األمير رشيد يارالله،
اس ـت ـك ـم ــال االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات ل ـت ـحــريــر
أيسر الشرقاط ،مبينًا أن «اجتماعًا
ُعقد في مقر الفرقة املدرعة التاسعة
ب ـح ـضــور آمـ ــر الـ ـل ــواء ال ـث ــان ــي كــريــم
ال ـخ ــاق ــان ــي ،وآم ـ ــر ل ـ ــواء ع ـلــي األك ـبــر
ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء عـ ـل ــي ال ـ ـح ـ ـمـ ــدانـ ــي ،ل ــوض ــع
ال ـل ـم ـســات األخـ ـي ــرة لـلـتـقــدم بــاتـجــاه
أي ـســر ال ـشــرقــاط فــي مــرحـلــة األول ــى،
ُومـ ــن ث ــم ال ـح ــوي ـج ــة» .وأض ـ ـ ــاف أن ــه
َ
«أكـ ِـمــلــت كافة االسـتـعــدادات لخوض
املـعــركــة» ،متوقعًا أن «تـكــون معركة
مشابهة لعمليات تلعفر مــن حيث
السرعة».
أمــا املـتـحــدث الــرسـمــي بــاســم «هيئة
الحشد الشعبي» أحمد األسدي ،فقد
ّ
أكد جاهزية قواته الكاملة للمشاركة
في عمليات تحرير الساحل األيسر
ل ـل ـش ــرق ــاط ،والـ ـح ــويـ ـج ــة .وقـ ـ ــال فــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،إن «رئ ـ ـيـ ــس
الوزراء ترأس ،اجتماعًا (آخر) لقيادة
الـعـمـلـيــات املـشـتــركــة بـحـضــور قــادة
ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي وقـ ـي ــادة ال ـشــرطــة
االت ـحــاديــة فــي مـخـمــور ،لبحث آخــر

االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ل ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ـحــريــر
امل ــرتـ ـقـ ـب ــة» .وأض ـ ـ ــاف أن «ال ـع ـب ــادي
أع ـط ــى آخ ــر تــوجـيـهــاتــه بـخـصــوص
عمليات التحرير».
وف ـي ـم ــا ت ـن ـت ـظــر ال ـ ـقـ ــوات أم ـ ـ ـرًا بـفـتــح
ّ
الجوي
النار ،بدأ القصف التمهيدي ـ
واألرضي ،ملواقع املسلحني األسبوع
املاضي ،ومــا زال مستمرًا حتى يوم
أم ـ ــس .ون ـق ـلــت وك ــال ــة «األنـ ــاضـ ــول»
عــن الـنـقـيــب سـعــد مـحـمــد فــي قـيــادة
«عمليات صــاح الــديــن» ،أن «طيران
ّ
التحالف الــدولــي شــن غ ــارات مكثفة
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــع تـ ـنـ ـظـ ـي ــم داعـ ـ ـ ـ ــش فــي
الجانب األيسر من قضاء الشرقاط»،
الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن «الـ ـقـ ـص ــف اس ـت ـه ــدف
مراكز للقيادة والسيطرة» .وتابع أن
«جميع القطعات العسكرية أكملت
ت ـح ـش ـي ــدات ـه ــا فـ ــي م ـ ـحـ ــاور ال ـق ـت ــال
ال ـتــي ُح ـ ـ ّـددت سـلـفــا ل ـق ــوات مكافحة
اإلرهاب ،والجيش العراقي ،والحشد
ال ـش ـع ـبــي» ،مـشـيـرًا إل ــى أن «ان ـطــاق
الـعـمـلـيــة ال ـع ـس ـكــريــة م ــره ــون ب ـقــرار
يصدره العبادي».
(األخبار)
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إيران
ّرد حسن روحاني أمس على خطاب دونالد ترامب ،معربًا عن
أسفه ألن «ينهار االتفاق النووي بيد حديثي العهد بالسياسة»،
في وقت ّ
صرح فيه ترامب بأنه توصل إلى قرار بشأن االتفاق ،من
دون أن يعلن عن ماهيته

ّ
روحاني يرد على ترامب:

االتفاق قد ينهار بيد حديثي
العهد في السياسة
ّ
س ــلـ ـط ــت األضـ ـ ـ ـ ـ ــواء أم ـ ـ ــس ف ـ ــي األم ـ ــم
امل ـت ـح ــدة ع ـلــى االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي بــن
إيران والدول الكبرى ،في الوقت الذي
ّ
رد فيه رئيس الجمهورية اإلسالمية
على الرئيس األميركي دونالد ترامب،
غداة خطاب هذا األخير ،وبينما ُعقد
اجـتـمــاع يـضــم لـلـمــرة األولـ ــى وزي ــري
الخارجية األميركي ريكس تيلرسون
واإلي ــران ــي محمد ج ــواد ظــريــف على
الطاولة نفسها.
وألـقــى الشيخ حسن روحــانــي ،أمــس،
خـطــابــه أم ــام الجمعية الـعــامــة لألمم
املتحدة في نيويورك ،حيث ّ
حدد فيه
الـ ــرد اإلي ــران ــي ع ـلــى ال ـه ـجــوم ال ــاذع
الـ ــذي ّ
وج ـه ــه ت ــرام ــب ،أول م ــن أم ــس،
إليران التي وصفها بـ«الدولة املارقة»
وبـ«الديكتاتورية الفاسدة».
وأك ــد روح ــان ــي أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
س ــوف «تـفـقــد مـصــداقـيـتـهــا» كشريك
ت ـف ــاوض ــي ف ــي ح ـ ــال ان ـس ـحــاب ـهــا مــن
االتـفــاق الــدولــي بـشــأن برنامج بــاده
الـنــووي .وقــال إن «مــن دواعــي األسف
أن ي ـن ـهــار ه ــذا االتـ ـف ــاق ب ـيــد حــديـثــي
ال ـ ـع ـ ـهـ ــد بـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة» ،فـ ـ ــي إشـ ـ ـ ــارة
واضـ ـح ــة إلـ ــى خ ـط ــاب ت ــرام ــب .ورأى
روحــانــي أن «الــواليــات املتحدة باتت
ّ
ومصداقیتها
تفقد ثقة اآلخرین بها
العاملیة ،بنقضها للتعهدات الدولیة»،
ّ
یتصورون
موضحًا أن «هــؤالء الذین
أن ـهــم ق ـ ــادرون عـلــى اح ـت ــواء اآلخــریـ ًـن
ب ــإفـ ـق ــار الـ ـشـ ـع ــوب ،ی ــرت ـك ـب ــون خ ـطــأ
فادحًا» .وأضاف أن «ما سمعناه یوم
أمس من الرئیس األميركي ،وخطابه
ال ـجــاهــل وال ـق ـب ـیــح وال ـح ــاق ــد وامل ـلــيء
بــامل ـع ـلــومــات ال ـخــاط ـئــة واالت ـه ــام ــات

ضــد الـشـعــب اإليــرانــي فــي هــذا املـكــان
ّ
املحترم ،ال یشكل إساءة لألمم املتحدة
فحسب ،بل یتعارض مع ما تطالب به
الشعوب من هذا االجتماع الذي یعقد
التحاد الدول من أجل مواجهة الحرب
واإلرهاب».
وأوضـ ـ ــح أن «خ ـط ــة ال ـع ـمــل امل ـش ـتــرك
الـ ـش ــامـ ـل ــة هـ ــي ح ـص ـی ـل ــة عـ ــامـ ــن مــن
املـفـ ّـاوضــات املـكـثـفــة» ،مضيفًا أن «ما
ت ـمــخــض عـنـهــا ح ـظــي ب ــدع ــم مجلس
األم ــن واملجتمع الــدولــي ،وب ــات جــزءًا
مــن ال ـقــرار  2231ال ـصــادر عــن مجلس
األمن» .وقال إن «خطة العمل املشترك
ّ
تخص بلدًا دون غیره ،بل
الشاملة ال
إنـهــا وثیقة دولـیــة تتعلق باملجتمع
الدولي كله».
مــن جهة أخ ــرى ،أكــد روحــانــي أنــه «ال
یـمـكــن أن نـقـبــل أبـ ـدًا أن ی ـقــوم الـكـیــان
ال ـص ـه ـی ــون ــي الـ ـ ـ ــذي یـ ـ ـه ـ ـ ّـدد امل ـن ـط ـقــة
والعالم بالسالح الـنــووي ،وال یلتزم
بـ ــأي م ــن ال ـق ــوان ــن ال ــدولـ ـی ــة ،بنصح

الفروف :سندافع
عن االتفاق الذي
قوبل بارتياح من جانب
المجتمع الدولي

ال ـش ـع ــوب ال ــداعـ ـی ــة لـ ـلـ ـس ــام» .وق ـ ــال:
ّ
«تصوروا للحظة واحدة كیف ستكون
مالمح الشرق األوســط من دون خطة
ّ
تصوروا ظهور أزمة
العمل املشترك؟!
نوویة مختلقة في املنطقة إلى جانب
الحروب األهلیة واإلرهــاب التكفیري
واألوضـ ـ ـ ـ ــاع
واألزم ـ ـ ـ ـ ـ ــات اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـیـ ــة
ّ
السیاسیة واالجتماعیة املـعــقــدة في
غرب آسيا».
ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى ذات ـ ـ ــه ،أفـ ـ ــاد م ـس ــؤول
إي ــران ــي رف ـي ــع امل ـس ـت ــوى بـ ــأن «إي ـ ــران
ّ
مستعدة لكل السيناريوات املحتملة،
إذا انسحب الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب مــن االتـفــاق الـنــووي» ،مضيفًا
أن ذل ــك «يـشـمــل االسـتـئـنــاف ال ـفــوري
ألن ـش ـط ـت ـه ــا ال ـ ـنـ ــوويـ ــة الـ ـت ــي ق ـ ّـي ــده ــا
االتفاق».
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك ف ـي ـم ــا أكـ ـ ــد ق ــائ ــد ال ـح ــرس
ال ـ ـثـ ــوري ،م ـح ـمــد ع ـل ــي ج ـع ـف ــري ،أن ــه
يـنـبـغــي أن ت ـل ـقــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
«ردودًا م ــوج ـع ــة» م ــن ج ــان ــب إي ـ ــران.
ون ـق ــل م ــوق ــع «سـ ـب ــاه نـ ـي ــوز» ،ال ـتــابــع
للحرس الثوري ،عن جعفري قوله إن
«ات ـخ ــاذ مــوقــف حــاســم ح ـيــال تــرامــب
هــو م ـجـ ّـرد بــدايــة ال ـطــريــق» .وأض ــاف
أن «امل ـه ــم اسـتــراتـيـجـيــا ه ــو أن تلقى
أم ـي ــرك ــا م ــزيـ ـدًا م ــن ال ـ ـ ــردود املــوج ـعــة
فــي مــا يتعلق ب ــاإلج ــراءات والسلوك
وال ـقــرارات التي ستتخذها إي ــران في
الشهور املقبلة».
فــي غ ـضــون ذل ــك ،ص ـ ّـرح تــرامــب بأنه
تــوصــل إل ــى ق ــرار بـشــأن مــا إذا كانت
ال ــوالي ــات املـتـحــدة ستبقى ُطــرفــا في
اتـفــاق إي ــران ال ـنــووي ،ال ــذي أب ــرم عام
 ،2015لكنه امـتـنــع عــن اإلف ـصــاح عن

روحاني :خطاب ترامب جاهل وقبیح وحاقد ومليء بالمعلومات الخاطئة (أ ف ب)

ال ـقــرار .ول ــدى ســؤالــه عـ ّـمــا إذا كــان قد
ّ
توصل إلى قرار ،بعد انتقاده لالتفاق
الذي وافقت إيــران بموجبه على كبح
برنامجها النووي ،في مقابل تخفيف
ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة عـلـيـهــا ،قــال
ت ــرام ــب لـلـصـحــافـيــن« :تــوص ـلــت إلــى
قرار».
بـ ــدورهـ ــا ،أش ـ ــارت س ـف ـيــرة ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة لـ ــدى األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة نـيـكــي
هيلي إلى أن خطاب ترامب يشير إلى

عــدم سـعــادتــه بــاتـفــاق إي ــران الـنــووي،
وليس إلى قرار باالنسحاب منه.
وقــالــت هيلي لشبكة «س ــي .ب ــي .إس
ن ـيــوز»« :ه ــذه ليست إش ــارة واضـحــة
إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ي ـخ ـط ــط ل ــانـ ـسـ ـح ــاب .لـكــن
اإلشـ ـ ـ ـ ــارة الـ ــواض ـ ـحـ ــة هـ ــي أنـ ـ ــه لـيــس
سعيدًا باالتفاق».
ع ـلــى ال ـج ـهــة ال ــروسـ ـي ــة ،أع ـ ــرب وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة سـ ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ـ ـ ــروف ،فــي
ت ـص ــري ـح ــات إل ـ ــى ص ـح ــاف ـي ــن روس

مقالة تحليلية

تنامي الوعي الجنوبي بخطورة دور الرياض وأبو ظبي في اليمن
لقمان عبدالله
أف ــرز اإلخ ـفــاق اإلم ــارات ــي ـ ـ السعودي
فــي إدارة املـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة في
الـشـهــور املــاضـيــة فهمًا مختلفًا ّ
عما
ك ــان عـلـيــه فــي ال ـســابــق ،واسـتـطــاعــت
ال ـق ـي ــادات الــوط ـن ـيــة وب ـع ــض الـنـخــب
ال ـ ـ ـصـ ـ ــامـ ـ ــدة أم ـ ـ ـ ـ ــام اإلغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء املـ ــالـ ــي
كـ ـ ـس ـ ــر حـ ـ ــاجـ ـ ــز الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوف وتـ ـسـ ـمـ ـي ــة
األش ـي ــاء بـمـسـمـيــاتـهــا .ون ـج ـحــوا في
ف ـض ــح ح ـق ـي ـقــة ال ـ ــوج ـ ــود اإلم ـ ــارات ـ ــي
ون ـي ـتــه اس ـت ـث ـمــار امل ــوق ــع ال ـج ـغــرافــي
االستراتيجي للجنوب اليمني على
حساب تطور البلد وازدهاره.
انـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــف ل ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــن ب ـ ــوض ـ ــوح
االخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاف ب ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدة ال ـق ـض ـي ــة
الـجـنــوبـيــة واألج ـن ــدة الـخــاصــة لــدول
ال ـخ ـل ـي ــج ،وب ــال ـت ـح ــدي ــد ال ـس ـع ــودي ــة
واإلم ـ ـ ــارات .وي ـجــد الـفــريــق اإلعــامــي
وال ـ ــدع ـ ــائ ـ ــي ل ـ ـلـ ــريـ ــاض وأب ـ ـ ـ ــو ظ ـبــي
(وك ــذل ــك ال ـغ ــرف ال ـت ــي ت ــدي ــر وســائــل
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي فــي أب ــو ظبي
وعـ ـ ـ ــدن) ص ـع ــوب ــة ب ــال ـغ ــة فـ ــي إق ـن ــاع

الـ ـشـ ـع ــب بـ ـص ــوابـ ـي ــة ف ـ ـكـ ــرة ت ـح ــري ــر
عـ ــدن وال ـت ـخ ـل ــص م ــن اإلرث ال ـقــديــم
بـفـصــولــه ك ــاف ــة .ب ــل إن ال ـفــريــق ذات ــه
الذي يديره خبراء أجانب مختصون
ف ــي ال ــدع ــاي ــة والـ ـت ــروي ــج ي ـج ـهــد فــي
األســابـيــع األخ ـيــرة ملـنــع ،أو الـحــد من
كلمة «االحتالل اإلماراتي» ،عن أذهان
ال ـن ـخ ــب وال ـ ـق ـ ـيـ ــادات ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،ملــا
تتركه من آثار في وعي الشعب الذي
بـ ــدأت إش ـ ــارات اسـتـفــاقـتــه تـظـهــر في
حاالت اعتراض متعددة.
يظهر الـجــانــب اإلم ــارات ــي خشية من
أن تـتـحــول تـلــك اإلش ـ ــارات إل ــى حالة
ث ـقــاف ـيــة ع ــام ــة ف ــي امل ـج ـت ـمــع يصعب
عليه معالجتها في املستقبل .ويرجع
التحول في مزاج الرأي العام والنخب
ف ــي ج ـن ــوب ال ـي ـمــن إل ــى ع ــدة أس ـبــاب
منها:
ـ ـ ال ـف ـشــل ف ــي تــوف ـيــر األمـ ــن وسـيـطــرة
املـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــات ف ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــدن وب ـ ـق ـ ـيـ ــة
املـ ـح ــافـ ـظ ــات إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى اس ـت ـم ــرار
تراجع الخدمات الحكومية األساسية
(الكهرباء ،املياه ،املشتقات النفطية)،

إضــافــة إل ــى اسـتـمــرار أزم ــة الــرواتــب،
وغياب نموذج جاذب للمناطق التي
تسمى م ـحـ ّـررة يمكن بــه إع ــادة بناء
مؤسسات الدولة.
ـ ـ ـ ت ـن ــام ــي االنـ ـطـ ـب ــاع لـ ـ ــدى ق ـط ــاع ــات
كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن الـ ـشـ ـع ــب الـ ـجـ ـن ــوب ــي عــن
أن ت ـح ـ ّـرك ــات اإلم ـ ـ ــارات ف ــي ال ـي ـمــن ال
تتوافق مع مصلحة اليمنيني عمومًا
والـجـنــوبـيــن خ ـصــوصــا ،ب ــل تسعى
أب ـ ــو ظ ـب ــي إل ـ ــى ت ـح ـق ـيــق مـصــالـحـهــا
ال ـخــاصــة فــي الـسـيـطــرة عـلــى املــواقــع
االستراتيجية والحيوية فــي اليمن،
ّ
واملمرات املائية
وخصوصًا السواحل
ال ــدولـ ـي ــة امل ـط ـل ــة ع ـل ـي ـهــا أو ال ـقــري ـبــة
منها ،وكــذلــك الـجــزر التي تقع فيها،
وذل ــك فــي إط ــار سعيها للتحول إلى
قــوة إقليمية تحتاج إليها الــواليــات
املتحدة األميركية في اإلقليم.
ـ ـ ـ ـ اش ـ ـ ـتـ ـ ــداد ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع ب ـ ــن األط ـ ـ ـ ــراف
امل ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى ال ـت ـح ــال ــف ال ـعــربــي
وتغذية كل من السعودية واإلم ــارات
ذل ـ ــك ال ـ ـصـ ــراع ب ــال ــدع ــم الـ ـت ــي ت ـقــدمــه
كـ ــل دول ـ ـ ــة إلـ ـ ــى امل ـح ـس ــوب ــن ع ـل ـي ـهــا،

وانعكاس ذلك على الشعب الجنوبي.
وغالبًا ما تكون الصراعات بني القوى
العسكرية واألمـنـيــة التي بنيت على
أساس مناطقي وفئوي.
ـ الفشل العسكري لــدول التحالف في
تحقيق ّ
أي منجز في امليدان الشمالي
منذ أمد طويل.
ـ النجاحات العسكرية واالستراتيجية
مل ـح ــور امل ـق ــاوم ــة ف ــي ك ــل م ــن ســوريــا
ول ـ ـب ـ ـنـ ــان والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق مـ ـق ــاب ــل إخـ ـف ــاق
السعودية وحلفائها وتراجع دورهم.
ـ ـ ـ ـ إفـ ـ ـ ــاس الـ ــدعـ ــايـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة فــي
االستمرار في تكوين سردية مذهبية
ّ
مل منها الجمهور ،وقد ّ
توج فشل تلك
السردية بتقارب السعودية مع العراق
عـلــى املـسـتــويــن الــرسـمــي والـحــزبــي،
واضطرارها إلنجاح تلك العالقة إلى
ع ــزوف إعــامـهــا عــن الـتــاعــب بالوتر
املذهبي.
ـ ـ ـ تــأث ـيــر األزم ـ ــة الـخـلـيـجـيــة ب ــن كل
من السعودية واإلمــارات والبحرين
وم ـص ــر م ــن ج ـه ــة ،وق ـط ــر م ــن جـهــة
أخــرى ،فــي اليمن عمومًا والجنوب

خ ـصــوصــا .م ــن املـفـيــد الـتــذكـيــر بــأنــه
منذ اللحظة األولى للوجود الخليجي
فــي جـنــوب اليمن منذ قــرابــة سنتني،
ان ـط ـل ـق ــت ح ـم ـل ــة إع ــامـ ـي ــة ودع ــائ ـي ــة
ك ـبـيــرة هــدفــت إل ــى تــرس ـيــخ املـفــاهـيــم
والسياسات الفئوية واملذهبية التي
ت ـت ـمــاشــى م ــع أه ـ ـ ــداف ال ـت ـح ــال ــف فــي
الـيـمــن عـمــومــا وال ـج ـنــوب خـصــوصــا.
خالصة تلك األهــداف أن الحرب التي
ّ
ي ـش ــن ـه ــا ال ـت ـح ــال ــف ع ـل ــى ال ـي ـم ــن هــي
ملـنــع ال ــوج ــود اإلي ــران ــي ،وبخصوص
ال ـج ـنــوب ط ــرد م ــن سـ ّـمــوهــم «ال ـغ ــزاة
ال ـش ـم ــال ـي ــن» ،وقـ ــد أوغـ ـل ــت ال ــدع ــاي ــة
الـخـلـيـجـيــة فــي الـتـحــريــض املـنــاطـقــي
ب ــن ال ـش ـم ــال وال ـج ـن ــوب ،وك ــذل ــك في
الـ ـلـ ـع ــب عـ ـل ــى ّالـ ــوتـ ــر املـ ــذه ـ ـبـ ــي ،وق ــد
نجحت فــي دق إسفني بــن الشطرين
اللذين يشكالن اليمن املوحد.
في الشمال ،وجدت الدعاية السعودية
من يتصدى لها ،ويعمل على إطالق
ح ـم ــات مـ ـض ــادة إلب ـط ــال ـه ــا وت ـب ـيــان
األهـ ــداف الحقيقية ل ـل ـعــدوان .ساعد
في ذلك ثبات الجبهة الداخلية ،وتكاد
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عباس في األمم المتحدة يريد «حل الدولتين»

ترامب لـ«أبو مازن» :السالم
ممتاز إلسرائيل والسعودية

فـ ــي األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،عـ ــن ق ـل ــق بـ ــاده
م ــن ت ـس ــاؤل ت ــرام ــب ع ــن ات ـف ــاق إي ــران
النووي.
ّ
وق ــال الفـ ــروف إن ــه «أم ــر مـثـيــر للقلق
ب ـشــدة» .وأضـ ــاف« :سـنــدافــع عــن هــذه
الــوث ـي ـقــة وهـ ــذا اإلجـ ـم ــاع الـ ــذي قــوبــل
بــارتـيــاح مــن جــانــب املجتمع الــدولــي
ّ
بأكمله ،وعــزز بالفعل األمن اإلقليمي
والدولي».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

األزم ــة األخـيــرة الـتــي تــم تــداركـهــا بني
«أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» و«امل ــؤتـ ـم ــر الـشـعـبــي
ال ـع ــام» ه ــي الــوح ـيــدة ال ـتــي اسـتـطــاع
اإلع ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ال ـ ـن ـ ـفـ ــاذ م ـن ـهــا
وتــوسـعــة الـشـقــاق بــن الـطــرفــن .ومــا
خال تلك األزمة ،فإن الجبهة اإلعالمية
الـيـمـنـيــة ،رغ ــم إمـكــانــاتـهــا امل ـح ــدودة،
حاضرة بقوة.
أمـ ــا ف ــي ال ـج ـن ــوب ،ف ــوج ــدت الــدعــايــة
ال ـ ّخ ـل ـي ـج ـي ــة أرض ـ ـ ـ ــا خـ ـصـ ـب ــة ،ح ـيــث
تلقف الكثير مــن الشباب التحريض
املــذه ـبــي وامل ـنــاط ـقــي ،فــان ـخــرطــوا مع
الحملة السعودية ـ اإلمــاراتـيــة .حتى
إن فـئــة ال يـسـتـهــان بـهــا م ــن الـشـبــاب
الذين تماهوا مع الحمالت العسكرية
وال ــدع ــائ ـي ــة الـخـلـيـجـيــة ،آب ــاؤه ــم من
«ال ـج ـيــل االش ـت ــراك ــي ال ـس ــاب ــق» ال ــذي
ح ـكــم ج ـن ــوب ال ـي ـمــن م ـنــذ عـ ــام 1968
ح ـت ــى  1990ولـ ـي ــس لـ ــه ّ
أي ارتـ ـب ــاط
ديني ،واآلن أصبحوا فجأة يرفعون
شـعــارات مذهبية وعنصرية تخالف
تاريخ آبائهم وحتى دولتهم السابقة
وكذلك عدالة قضيتهم الجنوبية.

ل ــم ت ـح ـمــل ك ـل ـمــة رئـ ـي ــس الـسـلـطــة
الفلسطينية محمود عباس ،أمام
الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة ل ــأم ــم املـتـحــدة
أي جـ ـ ــديـ ـ ــد .أعـ ـ ـ ـ ــاد «أبـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــازن»
تـ ـك ــرار خ ـط ــاب ــات ــه ال ـس ــاب ـق ــة ،أدان
ً
االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ،مـ ـح ـ ّـم ــا إس ــرائـ ـي ــل
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ع ـ ـ ــدم الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ــى
اتـ ـف ــاقـ ـي ــة سـ ـ ــام ،ودعـ ـ ــا امل ـج ـت ـمــع
ال ــدول ــي إل ــى تـحـ ّـمــل مـســؤولـيــاتــه،
إال أنــه لم يقطع «شعرة معاوية»،
وأعلن منح «املساعي املبذولة من
إدارة الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
تـ ــرامـ ــب ( )...كـ ــل فـ ــرصـ ــة مـمـكـنــة
ل ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـصـ ـفـ ـق ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة
املتمثلة بحل الــدولـتــن» .ورأى أن
«اس ـت ـم ــرار االحـ ـت ــال وص ـم ــة عــار
ً
ع ـلــى ج ـبــن دول ـ ــة إس ــرائ ـي ــل أوال،
وامل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي ث ــان ـي ــا ،وعـلــى
األمم املتحدة مسؤولية إنهاؤه».
وق ــال ع ـبــاس إن ــه «ع ـنــدمــا نطالب
إسرائيل ويطالبها العالم بإنهاء
االحتالل تسعى إلى حرف االنتباه
ملسائل جانبية أفرزتها سياساتها
االستعمارية» ،مؤكدًا أن «استمرار
االستيطان والتنكر لحل الدولتني
يشكل خطرًا حقيقيًا على الشعبني
الفلسطيني واإلسرائيلي ويفرض
ع ـل ـي ـن ــا مـ ــراج ـ ـعـ ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
شاملة» .وقال «أبو مازن» إن «إنهاء
االحـ ـ ـت ـ ــال ألرض ـ ـنـ ــا هـ ــو ضـ ـ ــرورة
وأس ــاس فــي مــواجـهــة التنظيمات
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة» .ورأى أن «مـ ــا تـقــوم
ب ــه إس ــرائ ـي ــل م ــن تـغـيـيــر لـلــوضــع
ّ
واملس
القائم التاريخي في القدس
ه ــو ل ـعــب ب ــال ـن ــار» ،م ـطــال ـبــا األم ــم
املـتـحــدة بالعمل إلن ـهــاء االحـتــال
اإلسرائيلي لــدولــة فلسطني خالل
فـتــرة زمنية م ـحــددة .وأك ــد عباس
أنه «لم يعد كافيًا إصدار البيانات
الفضفاضة التي تدعو إلــى إنهاء
االحتالل وتحقيق السالم من دون
سقف زمني لذلك» ،وقــال« :نتوقع
مــن مجلس األمــن الــدولــي املوافقة
على طلبنا بقبول دول ــة فلسطني
دولة كاملة العضوية».
وق ـبــل إل ـق ــاء كـلـمـتــه ال ـت ـقــى عـبــاس
بــالــرئـيــس األم ـيــركــي تــرامــب الــذي
قال إن «هناك إمكانية جيدة أكثر
من أي مرة مضت لتحقيق السالم

ولـ ـ ــم ت ـق ـت ـص ــر ال ـح ـم ـل ــة عـ ـل ــى ف ـئ ــات
الـ ـشـ ـب ــاب ،ب ــل إن خـ ـط ــاب ال ـك ــراه ـي ــة
والـبـغــض والـعـنـصــريــة شـمــل جميع
الـ ـ ـفـ ـ ـئ ـ ــات ال ـ ـع ـ ـمـ ــريـ ــة واألك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة
والنقابية واالجتماعية والقبيلة ،ولم
يـكــن بـمـقــدور أح ــد مــن الشخصيات
والقيادات الوطنية الوقوف في وجه
ّ
تـلــك الــدعــايــة .فــي مـقــابــل ب ــث خطاب
ال ـكــراه ـيــة ب ــن أب ـن ــاء ال ــوط ــن الــواحــد
(مذهبيًا ومناطقيًا) ،عمدت املنظومة
ذاتـهــا إلــى تمجيد الــوجــود األجنبي
(الـخـلـيـجــي واألمـ ـي ــرك ــي) ف ــي ال ـبــاد
والـ ـثـ ـن ــاء ع ـل ـي ــه ،وتـ ـق ــدي ــس رج ـ ــاالت
الــدول التي تحتل البلد وتصويرهم
ّ
بأنهم املنقذون واملخلصون للجنوب
من جهل األزمنة الغابرة ،خصوصًا
مـ ــا ي ـس ـ ّـم ــون ــه االحـ ـ ـت ـ ــال ال ـش ـم ــال ــي،
فــانـطـلـقــت فــي أرجـ ــاء ال ـبــاد حمالت
«شـكـرًا مملكة الـحــزم وشـكـرًا إمــارات
الخير».
ك ـ ــان ع ـل ــى امل ــواطـ ـن ــن ت ـق ــدي ــم واج ــب
الشكر مع كل صالة لحكام السعودية
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وكـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك أن ت ـش ـم ــل
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في الشرق األوسط» .أضاف ترامب:
إن «نـ ـجـ ـحـ ـن ــا ب ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـس ــام
س ـي ـكــون األم ـ ــر م ـم ـت ــازًا لـلـجـمـيــع،
إلسرائيل والسعودية ودول أخرى
تعمل بشكل صعب ج ـدًا لتحقيق
هذا وأمامنا احتمال جيد».
مــن جـهـتــه رأى ع ـبــاس أن «إتــاحــة
الفرصة لنلتقي للمرة الرابعة (،)...
وإن دل على شيء فإنما يدل على
جدية فخامة الرئيس (ترامب) بأنه
سيأتي بصفقة العصر في الشرق

حكومة رامي
الحمدالله ستتوجه
نهاية األسبوع
«لممارسة
عملها في غزة»

األوسط خالل العام أو خالل األيام
القادمة» .وبما يتعلق باملصالحة
الفلسطينية ،أعلن عباس ارتياحه
مـ ـ ــن «اتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــرة» إلن ـ ـهـ ــاء
االن ـ ـق ـ ـس ـ ــام ،ك ــاشـ ـف ــا أن ح ـك ــوم ــة
رام ــي الـحـمــدالـلــه ستتوجه نهاية
األس ـ ـبـ ــوع «ملـ ـم ــارس ــة ع ـم ـل ـهــا فــي
غزة» .وللمرة األولى منذ سنوات،
ن ـق ـلــت قـ ـن ــاة «األقـ ـ ـص ـ ــى» ال ـتــاب ـعــة
لحركة «حماس» ،كلمة عباس أمام
الجمعية العامة لألمم املتحدة.
وفي وقت الحق أصدرت «حماس»
ب ـ ـيـ ــانـ ــا ،اع ـ ـت ـ ـبـ ــرت فـ ـي ــه أن ك ـل ـمــة
ع ـ ـبـ ــاس ح ـم ـل ــت «اإلق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ب ـف ـشــل
مشروع التسوية واملفاوضات مع
االحـ ـت ــال» .ورأت أن «أب ــو م ــازن»
«لــم يفرق فــي خطابه بــن مقاومة
ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ( )...وب ــن
اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب» .ك ــذل ــك ،رح ـب ــت ب ـقــدوم
حكومة الحمدالله إلى غزة ،مؤكدة
الـتــزامـهــا «م ــا أعـلـنـتــه الـحــركــة في
القاهرة».
(األخبار)

تصريحات القيادات املحسوبة على
التحالف الزمة ثابتة في هجاء إيران
ّ
ّ
وذم تدخلها فــي اإلقـلـيــم .وقــد وصل
التزلف والخضوع وطلب نيل الرضا
من املحتل بقائد سياسي كعيدورس
الزبيدي (املحافظ السابق لـعــدن) أن
يـنــزل إل ــى ال ـشــارع ردًا عـلــى استنكار
إي ـ ـ ــران م ـق ـتــل ح ـ ّـج ــاج ـه ــا ف ــي م ـج ــزرة
مـنــى ع ــام  .2015ه ــذا ن ـمــوذج بسيط
مــن ن ـمــاذج كـثـيــرة هــابـطــة عـ ّـجــت بها
مواقف القيادات الجنوبية في «أيــام
العز اإلماراتي» هناك.
م ــع م ــرور األيـ ــام وان ـف ـضــاح األه ــداف
الـخـلـيـجـيــة ف ــي الـسـيـطــرة عـلــى البلد
ّ
واس ـت ـغــال مــراف ـقــه ال ـح ـيــويــة ،يتسع
الــوعــي الجماهير والـنـخـبــوي صوب
تلك األهــداف ،فيتآكل دور كل من أبو
ظـبــي وال ــري ــاض م ــن ال ــداخ ــل اليمني
ّ
ل ـي ـح ــل ب ـ ــدل ص ـ ــاة ال ـش ـك ــر ال ـيــوم ـيــة
للعاصمتني وقادتهما التشكيك في
طبيعة ذل ــك الـ ــدور ،مــن دون أن تجد
الدعاية الخليجية القدرة على اإلقناع
والتبرير.

أشباح «كامب ديفيد»
عبدالله السناوي*
ّ
في هذا الخريف تتحدد الخطوط العريضة ملوازين القوى وخرائط النفوذ وحدود الصفقات الكبرى
ً
املمكنة على مسارح أكثر أقاليم العالم اشتعاال بالنيران.
لكل العب دولــي وإقليمي حساباته الخاصة التي ترتبط بمصالحه االستراتيجية ،لكن كل شيء
سوف يخضع في النهاية لتفاهمات القوة.
أسوأ ما قد يحدث عند لحظة تقرير مصائر اإلقليم لعقود طويلة مقبلة أن نخطئ في قواعد الحساب
وأصول األبجدية ،فال نعرف أين مواطن األقدام أو إلى أين تنزلق.
وأفدح األخطاء تجاهل الدور اإلسرائيلي في توظيف أزمات اإلقليم ملقتضى أمنه ومصالحه وتمدده
العبًا جوهريًا في أي خرائط نفوذ بترتيبات «ما بعد داعش» ـ كأننا نعطيها أسبابًا جديدة للقوة
باملجان.
هكذا نظر قبل أربعة عقود إلى اتفاقية «كامب ديفيد» وآثارها االستراتيجية في خروج أكبر دولة
عربية من الصراع العربي ـ اإلسرائيلي بحل منفرد وجزئي ّ
همش أدوارها في محيطها على نحو لم
تتمكن حتى اآلن من استعادتها ،كما فرض قيودًا على السيادة والتسليح في شمال سيناء ال تزال
تدفع أثمانها في الحرب مع اإلرهاب.
عندما عقدت تلك االتفاقية ،وصفتها صحيفة «جيروزاليم بوست» بأنها أهم حدث إسرائيلي منذ
تأسيس الدولة عام ( )١٩٤٨ـ الذي كان هو التاريخ نفسه الذي يشير إلى نكبة القضية الفلسطينية
والعالم العربي بأسره.
بأي تقدير سياسي ،مهما اتسعت حدة زوايا النظر ،لم يسبق ألحد في مصر أو العالم ،أن وصف
«كامب ديفيد» بأنها اتفاقية «رائعة» ـ على ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطاللته على
منصة الجمعية العامة لألمم املتحدة.
لقد استبيح األمن القومي على نحو غير مسبوق ،وبدا االنكشاف االستراتيجي فادحًا في صناعة
القرار السياسي ،تقريبًا فقد استقالليته ـ تلك قصة مؤملة ووثائقها معلنة.
غير أن الشعب املصري قــاوم ذلــك النوع من السالم ،ورفــض أي تطبيع ثقافي ونقابي وسياسي
وفرض كلمته ـ وكانت تلك قصة أخرى في رد االعتبار.
بذات التوقيت ،استبيح العالم العربي كله ،بانكفاء الدور املصري ،من قصف املفاعل النووي العراقي
وغزو بيروت ،إلى تقويض ركائزه املشتركة بما فتح الطريق إلى اتفاقية «أوسلو» ،التي أفضت إلى
«سالم بال أرض» ـ حسب تعبير املفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد.
في خضم األزمــات والحروب اإلقليمية الحالية ،يصعب الحديث عن أي سالم إال إذا كان تكريسًا
لـ«سلطة فلسطينية» بال مقومات دولة لها سيادة أو اتصال في أرض ،أو أمل في أي تنازالت إسرائيلية.
ال توجد إشارة واحدة ألي استعداد لعملية تسوية وفق املرجعيات الدولية ،فما الذي يدعوها ألي قدر
من التنازل إذا كانت أحوال العالم العربي على ما هي عليه اآلن.
العكس هو الصحيح تمامًا ،فالتوسع االستيطاني يقضم ما تبقى من أرض ،واالستخفاف بالقرارات
الدولية ذات الصلة وصل إلى ذروته ،حتى وصلنا إلى الكالم عن صفقة قرن بال مرجعيات دولية تعيد
حقوقًا فلسطينية ،مهما كان حجمها.
بمعنى آخر ،يبدو الكالم عن السالم بال أساس ّ
يعتد به ،أو يركن إليه ،كأنه طلقات في الهواء.
وقد ناقضت «الصور الضاحكة» ،التي التقطت في نيويورك للقاء الرئيس املصري ورئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو! ما توصلت إليه السلطات املصرية من اتفاق جوهري بني حركتي
«فتح» و«حماس» يقضي بإنهاء االنقسام.
الحميمية الزائدة أضعفت من منسوب الدور املصري وشككت دون مقتضى في ما توصلت إليه من
تفاهمات في البيت الفلسطيني.
لعل العالم العربي تساءل ،وهو يشاهد «الصور الضاحكة» ،ما الذي يبهج نتنياهو العبوس تقليديًا
إلى هذا الحد؟
ربما كان ينظر إلى املستقبل املنظور في مواعيد الخريف عن الصورة التي سوف تستقر عليها
مصر وعاملها العربي .بقدر إضعاف العالم العربي ،تقوى إسرائيل وتتمدد وتطمح إلى بناء شرق
أوسط جديد تكون فيه مركز التفاعالت االقتصادية واالستراتيجية.
لهذا تزكي وتدعم بقدر ما تستطيع مشروع انفصال كردستان العراق ،وتكاد أن تكون الدولة الوحيدة
في العالم التي تؤيد االستفتاء عليه.
ً
رفعت أعالم إسرائيلية في بعض التجمعات الكردية ،وكان ذلك عمال استفزازيًا بقدر ما يشير إلى
حجم الدور الذي تلعبه الدولة العبرية في الدعم واإلسناد.
بالتكوين ،فإن آخر ما يعنيها ما حاق باألكراد من مظالم تاريخية ،فقد أنشئت بقوة السالح والتآمر
على شعب أعزل لنزعه عن أرضه دون أن تعترف له أبدًا بحقه في دولة ذات سيادة وحدود.
وبالتعريف ،فإن الفكر العنصري يناقض مبدأ حق تقرير املصير ،فهو ينفي اآلخــر ويعمل على
سحق إنسانيته.
ما تطلبه إسرائيل ـ بالضبط ـ إضعاف العراق ودفعه إلى التقسيم ،فإذا ما انفصل اإلقليم الكردي
يصعب أال تتبعه انفصاالت أخرى لدويالت جديدة على أسس مذهبية ،فال تعود البوابة الشرقية
للعالم العربي كما كانت أبدًا.
العراق هو املستهدف ،وحتى ال ننسى فإنه الدولة العربية الثانية بعد مصر بأحجام السكان وقوتها
العسكرية ،التي يمكن استعادتها إذا ما تعافى بأي مدى منظور.
بالنظرة االستراتيجية نفسها ،تتداخل إسرائيل في األزمة السورية حتى ال تلتئم من جديد وتستعيد
دورها في العالم العربي.
هناك عنوانان إسرائيليان رئيسيان ،أولهما ـ تقسيم سوريا على أسس عرقية ومذهبية ،وأن يتبع
ذلك تقسيمات تالية في دول عربية مثل اليمن وليبيا ،وإقليمية كتركيا وإيران ،فالتقسيم املحتمل
يعني انفراد إسرائيل بقيادة اإلقليم كله على أشالء دوله وشعوبه.
ًّ
وثانيهما ـ وهو طلب مستعجل فرض حصار على إيران باعتبارها خطرًا حال قرب حدودها ودفع
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى التصعيد لألزمة معها حتى ال تتمركز على خرائط النفوذ
اإلقليمية بعد انتهاء الحرب السورية ،التي تميل كفتها العسكرية بصورة ال يمكن إنكارها ملصلحة
الجيش السوري وحلفائه ،إلى درجة دعت املفوض األممي سيتفان دي ميستورا إلى توقع نهاية
الحرب في أكتوبر املقبل .بحقائق امليدان املعارضة املسلحة هزمت ،ولذلك انعكاساته على موائد
التفاوض األخيرة .رغم التحرشات األميركية بإيران ،التي أعرب عنها ترامب فوق منصة الجمعية
العامة ،إال أن توازن القوة ال يسمح بأي حماقات عسكرية.
بــدا حــذرًا فــي تحديد الخطوات التي يتبعها بملف «االتـفــاق ال ـنــووي» ،الــذي وصفه بأنه مــن أســوأ
الصفقات .فال يمكن تجاهل حلفائه الغربيني الذين يرفضون إلغاءه خشية حرائق جديدة في املنطقة
ـ حسبما حذر الرئيس الفرنسي ماكرون من فوق املنصة نفسها.
في الخريف ،عندما تتضح الخطوط العريضة للتفاهمات املمكنة بني الالعبني الدوليني واإلقليميني
الكبار وتوزيعات النفوذ والقوة ال يصعب توقع صفقات بني أطراف متناقضة مثل إيران والسعودية،
أو إزالة جليد بني مصر وتركيا.
في ألعاب األمــم ،كل شيء محتمل باستثناء الرهان على الوهم ،فإسرائيل ليست حليفًا و«كامب
ديفيد» ليست «رائعة»!
* كاتب وصحافي مصري
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العالم
إسبانيا

ّ
حملة مدريد تشتد ضد «انفصاليي» كاتالونيا:

جدل الديموقرطية يشتعل في البالد

تظاهر اآلالف أمس في
شوارع برشلونة ،بعدما دهم
الحرس المدني مقار رسمية
في كاتالونيا ،وذلك ضمن
خطة الحكومة المركزية
لمنع إجراء استفتاء تقرير
المصير ،والذي يحظى عقده
بتأييد البرلمان الكاتالوني
وبتأييد شعبي
تظاهر اآلالف في شوارع برشلونة أمس احتجاجًا على اعتقال مسؤولين كاتالونيين (أ ف ب)

ي ـبــدو أن حـكــومــة «ال ـح ــزب الـشـعـبــي»
اإلسـبــانـيــة تتجه بجدية نحو تنفيذ
وعدها بمنع إجراء استفتاء االنفصال
الكاتالوني ،باتخاذها خطوة جريئة
أم ـ ــس ب ـح ــق ال ـح ـك ــوم ــة ال ـكــاتــالــون ـيــة
املؤيدة لالنفصال ،مع اعتقال الحرس
ً
املــدنــي  12مـســؤوال كاتالونيًا ،تلتها
تظاهرات في الشارع.
وقـ ــد ح ـ ّـول ــت خ ـط ــوة ح ـكــومــة األق ـل ـيــة
ب ــرئ ــاس ــة م ــاري ــان ــو راخ ـ ـ ــوي األخ ـي ــرة
الـ ـنـ ـق ــاش ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد م ـ ــن ت ــأيـ ـي ــد أو
رفـ ــض االس ـت ـف ـت ــاء إلـ ــى ن ـق ــاش بـشــأن
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة فـ ــي إسـ ـب ــانـ ـي ــا .فــي
األث ـنــاء ،فيما يــزيــد عــدم الــرضــى لدى
شريحة مــن املجتمع اإلسـبــانــي التي
قد ال تؤيد انفصال كاتالونيا لكنها
ع ـلــى األق ـ ــل ت ــؤي ــد إجـ ـ ــراء االس ـت ـف ـتــاء،
بينما يـجــب أن يـتــركــز «ال ـج ــدل حــول
ضرورة االستفتاء كأداة ديموقراطية
لـحــل مشكلة سـيــاسـيــة قــائ ـمــة» ،وفــق
ما قال لـ«األخبار» الباحث السياسي

الكاتالوني ـ السوري في «كلية امللك»
في لندن ،غابرييل غروم.
وف ــي ســاعــات ال ـص ـبــاح األولـ ــى أمــس،
ده ـم ــت ال ـش ــرط ــة اإلس ـب ــان ـي ــة وزارات
مـحـلـيــة ف ــي اإلق ـل ـي ــم ك ـج ــزء م ــن خطة
ممنهجة ملنع قيام االستفتاء في األول
من تشرين األول ،معتقلة نائب رئيس
اإلقليم ،أرويل خونكيراس ،وجوزيف
ماريا جوفي وهو األمني العام لنائب
الرئيس ،في خطوات رأى البعض على
ّ
مواقع التواصل االجتماعي أنها تذكر
ب ــأي ــام حـكــم فــران ـكــو .ك ــذل ــك ،اقتحمت
الـ ـش ــرط ــة م ـك ــات ــب دوائ ـ ـ ـ ــر االق ـت ـص ــاد
والـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة والـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة
والـ ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة واالت ـص ــاالت
والضرائب في اإلقليم.
ّ
وت ـش ــكــل ت ـلــك ال ـخ ـط ــوة «امل ـث ــل األك ـثــر
قـ ـ ـس ـ ــاوة لـ ـلـ ـم ــواجـ ـه ــة املـ ـفـ ـت ــوح ــة بــن
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات وال ـ ـش ـ ـعـ ــب واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات
الـ ـك ــات ــال ــونـ ـي ــة امل ـ ــؤي ـ ــدة ل ــاس ـت ـف ـت ــاء،
والدولة اإلسبانية ،منذ اتخاذ البرملان

ال ـك ــات ــال ــون ــي ال ـ ـقـ ــرار ب ـع ـقــد اس ـت ـف ـتــاء
االنفصال» ،وفق غروم.
وتـلــك ليست امل ــرة األول ــى الـتــي تتخذ
فـيـهــا ال ـح ـكــومــة اإلس ـبــان ـيــة خ ـطــوات
لوقف إجــراء االستفتاء الــذي تعتبره
غير شرعي ،إذ صــادر الحرس املدني
اإلس ـبــانــي امل ــاي ــن م ــن امل ـظــاريــف في
ص ـنــاديــق كــرتــون ـيــة ك ــان ــت الـحـكــومــة

أصبح إجراء
االستفتاء صعبًا بسبب
العوائق التي
وضعتها الحكومة

ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة ت ــري ــد ت ــوزي ـع ـه ــا عـلــى
السكان ،فيما مثلت أمام االدعــاء ،أول
م ــن أم ـ ــس ،ال ــدف ـع ــة األولـ ـ ــى م ــن مـئــات
مــن رؤس ــاء بـلــديــات كــاتــالــونـيــا الــذيــن
أعـلـنــوا دعـمـهــم لــاسـتـفـتــاء ،مخالفني
إرادة مدريد.
ّ
تلك اإلجراءات صنفها رئيس حكومة
ك ــات ــال ــون ـي ــا ،ك ــارل ـي ــس ب ـي ـغــدمــونــت،
بأنها «عدوان منظم» من قبل «شرطة
وزارة داخ ـل ـي ــة ال ـح ـك ــوم ــة امل ــرك ــزي ــة
اإلسبانية من أجل منع الكاتالونيني
م ــن م ـم ــارس ــة حـقـهــم الــدي ـمــوقــراطــي
ب ـ ـحـ ــريـ ــة وت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــق ع ـ ـمـ ــل حـ ـك ــوم ــة
كاتالونيا املنتخبة ديموقراطيًا في
 27أيلول  ،»2015في تصريح مباشر
ل ــه أمـ ــس بــال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة .ورأى
أن ت ـصـ ّـرف الـحـكــومــة املــركــزيــة ليس
لــه أس ــاس قــانــونــي وي ـخــرق الـشــرعــة
ّ
األوروبية للحقوق ،متهمًا الحكومة
اإلس ـبــان ـيــة «االسـ ـتـ ـب ــدادي ــة» بـفــرض
حالة ط ــوارئ فــي هــذا اإلقليم الواقع

شمال شرق إسبانيا.
وفــي الـشــارع ،تجمع آالف األشخاص
فــي وس ــط بــرشـلــونــة لــاحـتـجــاج على
التوقيفات .وقــد وقعت صــدامــات بني
ال ـش ــرط ــة وامل ـت ـظ ــاه ــري ــن أمـ ـ ــام دائ ـ ــرة
الـشــؤون الـخــارجـيــة ،فيما ّ
ردد بعض
امل ـت ـظ ــاه ــري ــن فـ ــي ب ــرش ـل ــون ــة عـ ـب ــارة:
«قــوات االحتالل إلى الـخــارج!» ،وكتب
عـلــى الف ـت ــات« :س ـن ـصـ ّـوت مــن أج ــل أن
نكون أحرارًا».
وقــد دعــا راخ ــوي فــي وقــت ســابــق إلى
«ال ـ ـ ـهـ ـ ــدوء» ،م ــع خـ ـ ــروج امل ـت ـظــاهــريــن
إلــى ش ــوارع برشلونة ،وإلــى «الـعــودة
ال ــى ال ــوض ــع الـطـبـيـعــي وال ـت ـع ـقــل ،ألن
ه ــذا االسـتـفـتــاء ال يمكن أن يحصل».
واتـهــم راخ ــوي أيـضــا ق ــادة كاتالونيا
االنفصاليني بخرق القانون ومخالفة
الدستور اإلسباني.
وق ـ ـ ــد تـ ـعـ ـي ــق ض ـ ـغـ ــوطـ ــات ال ـح ـك ــوم ــة
اإلسبانية ،جــديــا ،عقد االستفتاء ،إذ
«مـ ــن ال ــواض ــح اآلن أن ـه ــم اس ـت ـهــدفــوا
أس ـ ــس ال ـت ـن ـظ ـيــم الـ ـ ــذي ن ـح ـت ــاج إل ـيــه
لــاسـتـفـتــاء ،ون ـحــن نـعـلــم جميعًا في
كــاتــالــونـيــا أن الـقـيــام بــاالسـتـفـتــاء في
ظــل تلك املـعــوقــات أصـبــح أم ـرًا صعبًا
ج ـ ـ ـدًا» ،وفـ ــق غـ ـ ــروم .ل ـكــن ف ــي امل ـقــابــل،
ف ــإن اس ـت ـمــرار الـحـكــومــة املــركــزيــة في
حملتها قــد «ي ــؤدي إلــى ّ
رد فعل أكبر
من كاتالونيا ،يتخطى الحركة املؤيدة
ل ــاس ـت ـق ــال» ،وذلـ ـ ــك ف ــي ظ ــل إصـ ــرار
ال ـح ـكــومــة ال ـكــاتــالــون ـيــة ع ـلــى امل ـضـ ّـي
ّ
قدمًا باستفتاء شكل حجر الزاوية لها
مـنــذ فــوزهــا باألغلبية الـبــرملــانـيــة في
عام .2015
ّ
بتصرفاتها
وقد حرفت حكومة راخوي
«النقاش عــن أحقية االنفصال أو عن
أحقية القيام باالستفتاء إلــى تساؤل
ج ـ ّـدي بـشــأن القيم الديموقراطية في
الدولة اإلسبانية» ،فيما «تبعد عنها
ـزاب السياسية بشأن
دعــم بعض األحـ ّ ً
االسـتـفـتــاء» ،مشكلة فــي الــوقــت عينه

تقرير

مكسب بريطاني جديد في «األسواق المربحة»:

اتفاقية تعاون عسكري مع السعودية

الخليجية
مستغلة األزمة ّ
يها الغرب
والتوترات التي يغذ ّ
بين دول المنطقة ،وقعت
بريطانيا اتفاقية إطارية
للتعاون العسكري واألمني
مع السعودية ،بعد يومين
فقط من توقيع اتفاقية
مماثلة مع قطر
ّ
لــم يـكــد يـجــف حـبــر اتـفــاقـيــة «تعزيز
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادل الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
والتقني» بني قطر وبريطانيا ،حتى
أع ـل ـنــت األخـ ـي ــرة تــوقـيـعـهــا اتـفــاقـيــة
م ـمــاث ـلــة م ــع ال ـس ـع ــودي ــة ،ف ــي مشهد
ّ
يؤكد ما نشرته الصحف البريطانية
عن استغالل لندن لألزمة الخليجية
لـ ـ ــزيـ ـ ــادة م ـب ـي ـع ــات ـه ــا م ـ ــن األس ـل ـح ــة
واملعدات العسكرية.
وأع ـل ـن ــت وك ــال ــة األنـ ـب ــاء ال ـس ـعــوديــة

الرسمية أن ّ
ولي العهد ووزير ّالدفاع
السعودي محمد بن سلمان ،وقع أول
من أمس مع وزير الدفاع البريطاني
م ــاي ـك ــل فـ ــالـ ــون «ات ـف ــاق ـي ــة ل ـل ـت ـعــاون
فــي امل ـج ــاالت الـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة»،
م ـش ـيــرة إلـ ــى أن ال ـخ ـط ــوة ت ــأت ــي فــي
سـ ـ ـي ـ ــاق «ال ـ ـج ـ ـه ـ ــود الـ ـ ـت ـ ــي ت ـب ــذل ـه ــا
للتصدي إليران في منطقة الخليج».
وك ــان ــت ال ـح ـك ــوم ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة قــد
أعلنت في نيسان املاضي ،عقب زيارة
رئـيـســة ال ـ ــوزراء الـبــريـطــانـيــة تـيــريــزا
مــاي الــريــاض ،أنها ستعزز التعاون
العسكري واألمـنــي مع األخـيــرة ،بما
في ذلــك «إع ــادة بناء وإصــاح وزارة
الــدفــاع ،ومراجعة الـقــدرات الدفاعية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،والـ ـعـ ـم ــل املـ ـشـ ـت ــرك فــي
صفوف القوات املسلحة السعودية».
وت ــأت ــي االت ـفــاق ـيــة ب ـعــد ي ــوم ــن فقط
من توقيع فالون مع نظيره القطري
خــالــد الـعـطـيــة عـلــى «خ ـطــاب نـ ّـيــات»
ب ـه ــدف «ت ـع ــزي ــز ال ـت ـع ــاون وال ـت ـب ــادل
ال ـع ـس ـكــري وال ـت ـق ـنــي ب ــن ال ـب ـلــديــن»،
ّ
تـجــلــت أول ــى نتائجه بصفقة ســاح
يقتني بموجبها سالح الجو القطري
 24طائرة حديثة من طراز «تايفون»،
بكامل عتادها .وقالت وزارة الدفاع
الـبــريـطــانـيــة إن االت ـفــاق ـيــة «ه ــي أول

صفقة عسكرية كبيرة مع قطر ،أحد
الشركاء االستراتيجيني لبريطانيا».
وك ــان ــت مـ ــاي ق ــد أع ـل ـنــت ف ــي كــانــون
األول املــاضــي أن بــادهــا ستستثمر
خ ــال الـسـنــوات الـعـشــر املقبلة نحو
 4.5مليارات دوالر في مجال الدفاع
فــي أكثر مــن دولــة عربية فــي منطقة
الخليج.
وتـ ـسـ ـتـ ـغ ــل ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ال ـ ـخـ ــافـ ــات
الخليجية لعقد أكبر عــدد ممكن من
ّ
ص ـف ـقــات الـ ـس ــاح ،األمـ ــر الـ ــذي أك ــده
موقع «ميدل إيست آي» البريطاني،
الــذي كشف في تقرير سعي شركات
الـســاح البريطانية إلــى «إذك ــاء نار

ُت ُّ
عد السعودية
أكبر زبون لبريطانيا
في سوق تجارة
السالح

االنـ ـقـ ـس ــام ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـيــج مــن
أجل عقد صفقات سالح مع األطراف
املتخاصمة».
ووفق التقرير الصادر في التاسع من
ً
الشهر الجاري ،أدرجت بريطانيا كال
مــن السعودية واإلم ــارات والبحرين
وقطر على قائمة «األسواق املربحة»
ل ـص ـنــاعــة األسـ ـلـ ـح ــة ،ال ـت ــي تـتـضـمــن
 46بلدًا ،بعد أن كــان العدد  35العام
املاضي.
ورأى املــوقــع أن بــريـطــانـيــا «تسعى،
بعد خروجها من االتحاد األوروبي،
إل ــى تـعــزيــز أربــاح ـهــا مــن ال ـص ــادرات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ع ـب ــر اسـ ـتـ ـغ ــال األزم ـ ــة
ّ
الـخـلـيـجـيــة» ،مــتـهـمــا ل ـنــدن بتجاهل
«ت ـقــاريــر املـنـظـمــات الـحـقــوقـيــة الـتــي
تــؤكــد ارتـكــاب دول ،على غ ــرار مصر
وال ـب ـحــريــن وال ـس ـعــوديــة ،انـتـهــاكــات
جسيمة في مجال حقوق اإلنسان».
ُ
وت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ُّـد الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة أك ـ ـ ـبـ ـ ــر زب ـ ـ ــون
لبريطانيا في سوق تجارة السالح،
إذ وافـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت ل ـ ـ ـنـ ـ ــدن ع ـ ـلـ ــى تـ ـص ــدي ــر
أسلحة بما يـفــوق  3مـلـيــارات جنيه
إسـتــرلـيـنــي ( 3.87م ـل ـيــارات دوالر)،
بما فيها طــائــرات مقاتلة وعمودية
وط ــائ ــرات مــن دون طـيــار بقيمة 2.2
م ـل ـيــار ج ـن ـيــه إس ـتــرل ـي ـنــي ،وذخ ــائ ــر

وصــواريــخ وقنابل بقيمة  1.1مليار
ج ـن ـي ــه ،وعـ ــربـ ــات م ــدرع ــة ودب ــاب ــات
بقيمة  430مليون جنيه ،إلى الرياض
ف ــي ال ـع ــام ــن امل ــاض ـي ــن ف ـق ــط ،وذل ــك
تزامنًا مــع بــدء ال ـعــدوان على اليمن،
ال ــذي ذهــب ضحيته حتى اآلن أكثر
مــن  12أل ــف يـمـنــي .وكــانــت املحكمة
العليا البريطانية قد قضت في تموز
تصدير األسلحة
املاضي بـ«شرعية» ً
إلى السعودية ،ضاربة عرض الحائط
بـ ـعـ ـش ــرات الـ ـتـ ـق ــاري ــر ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة عــن
األمــم املتحدة واملنظمات الحقوقية
ـاض جــرائــم
الـتــي تــؤكــد ارت ـك ــاب الــري ـ ً
حــرب فــي اليمن ،مستخدمة السالح
البريطاني.
ووفــق تقرير صــادر عــن مكتب األمــم
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،
فإن الجهات التي يجب أن «تحاسب»
تـحــالــف الـ ـع ــدوان عـلــى االن ـت ـهــاكــات،
وه ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــس ال ـ ــدائـ ـ ـم ـ ــة
العضوية في مجلس األمــن الدولي،
هـ ــي امل ـس ـت ـف ـي ــد األك ـ ـبـ ــر مـ ــن تـ ـج ــارة
األسلحة ،وتستأثر مجتمعة بنسبة
 %88مـ ــن الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرات ،الـ ـت ــي تـصــل
بــالــدرجــة األولـ ــى فــي منطقة الـشــرق
األوسط إلى السعودية.
(األخبار)
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العالم
◄ وفيات ►

◄ مبوب ►

للبيـــــع

«موجة أكبر من عدم الرضى السياسي
لـ ــدى م ــن ال ي ــؤي ــدون االسـ ـتـ ـق ــال ،بل
ه ــم ع ـلــى األق ـ ــل م ــع ال ـح ــق ف ــي إجـ ــراء
االستفتاء» ،كما شرح غروم.
وبهذا املعنى ،تضع الحكومة املركزية
ن ـف ـس ـهــا أمـ ـ ــام «مـ ـق ــام ــرة» م ــع ت ـح ـ ّـول
مـ ـح ــاوالتـ ـه ــا وق ـ ــف االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء إل ــى
«اسـ ـتـ ـه ــداف واض ـ ــح ي ـج ـعــل ال ـخ ــاف
ال ـس ـيــاســي ال ــداخ ـل ــي ي ـجــذب انـتـبــاهــا
دول ـ ـيـ ــا أك ـ ـب ـ ــر» .وفـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة جـمــع
راخ ـ ــوي ح ــول ــه ت ــأي ـي ـدًا س ـيــاس ـيــا مــن
األحـ ـ ــزاب األس ــاس ـي ــة ف ــي الـ ـب ــاد ،لكن
خطوة مــدريــد األخـيــرة سـتـقـ ّـرب ،على
سبيل املثال ،موقف الحزب اليساري
«بــودي ـمــوس» ،املــؤيــد لـقـيــام استفتاء
ش ــرع ــي فـ ــي ك ــات ــال ــونـ ـي ــا ،أكـ ـث ــر نـحــو
األحزاب املؤيدة لالنفصال ،والذي كان
قــد رف ــض فــي الـســابــق تـعــامــل مــدريــد
م ــع األمـ ــر ّ
وأي ـ ــد «ال ـط ــرق الـسـيــاسـيــة»
للتعامل مع األزمة.
ورغم وجود اختالفات في استطالعات
الــرأي ،إال أن غابرييل غروم أشار إلى
أنه «في كاتالونيا ،فإن التأييد األكبر

هو إلجراء االستفتاء ،من قبل البرملان
ومـ ـ ــن قـ ـب ــل ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ،وهـ ـ ــو أمـ ـ ــر ك ــان
عـلــى مــدريــد أن تـتـصــرف مـعــه بشكل
سـ ـي ــاس ــي» ،م ـت ـح ــدث ــا عـ ــن اس ـت ـط ــاع
ف ــي شـبـكــة ««إل دي ــاري ــو» اإلسـبــانـيــة
يقول إن  60في املئة من الكاتالونيني
يؤيدون إجراء االستفتاء و 60في املئة
من هؤالء ّ
يؤيدون االنفصال.
وفـ ـيـ ـم ــا رأت ص ـح ـي ـف ــة «إل ب ــاي ــس»
اإلسـبــانـيــة املناهضة لالستفتاء ،في
اف ـت ـتــاح ـي ـت ـهــا أم ـ ــس ،أن «االس ـت ـف ـت ــاء
ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــالـ ـ ــونـ ـ ــي ي ـ ـش ـ ـك ـ ــل ت ـ ـه ـ ــدي ـ ـدًا
للديموقراطية والـحــريــة واالنـسـجــام
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ف ـ ــي إسـ ـ ـب ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا» وأن
«االنـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــالـ ـ ـي ـ ــن وضـ ـ ـع ـ ــوا تـ ـح ـ ّـدي ــا
غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ضـ ــد إسـ ـب ــانـ ـي ــا» عـبــر
ت ـصـ ّـرف ـهــم غ ـيــر املـ ـس ــؤول ،إال أن ــه في
ال ـ ــواق ـ ــع يـ ـ ــرى م ـع ـظ ــم ال ـك ــات ــال ــون ـي ــن
أن الـ ـقـ ـي ــام ب ــاالسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ،الـ ـ ـ ــذي هــو
أداة دي ـمــوقــراط ـي ــة ،يـشـكــل «ال ـج ــواب
ال ـح ـق ـي ـقــي ع ــن س ـ ــؤال ان ـت ـمــائ ـهــم إلــى
إسبانيا».
(األخبار)

زوجته :جوزفني عبيد
إب ـن ـت ــه :ل ـي ـنــا زوجـ ـ ــة ش ــرب ــل الوون
وعائلتهما
شـ ـقـ ـيـ ـق ــاه :جـ ـ ـب ـ ــران ط ـع ـم ــه رئ ـي ــس
بلدية قرنة الحمرا زوجـتــه رامونا
سركيس وعائلتهما
ه ـنــري ـيــت أرمـ ـل ــة ش ـق ـي ـقــه امل ــرح ــوم
زعيتر طعمه وأوالدها وعائالتهم
شـقـيـقــاتــه :أل ـبــرتــن أرم ـل ــة املــرحــوم
الياس جبر وأوالدها وعائالتهم
أرزه أرم ـل ــة امل ــرح ــوم طـعـمــه طعمه
وأوالدها وعائالتهم
أوالد امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــة أوج ـ ـي ـ ـنـ ــي ف ـهــد
م ـ ــارون :غ ـنــوة زوج ــة ج ــورج زخيا
وعائلتهما وبشرى
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم
أرز جميل طعمه
الــراقــد عـلــى رج ــاء الـقـيــامــة املجيدة
صباح اإلثنني  18أيلول .2017
تقبل الـتـعــازي ال ـيــوم الخميس 21
الـ ـج ــاري ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة قلب
ي ـس ــوع ،ق ــرن ــة ال ـح ـم ــرا م ــن الـســاعــة
الثانية بعد الظهر حتى السابعة
ً
مساء.

فيال تريبلكس
يف منطقة الفرزل
لالستفسار االتصال
عىل الرقم
03/803804
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
Mohamed Hiron
Rana Masud
Sayed Ahmed Howlader
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 71/551553
غ ـ ـ ـ ـ ــادر ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــان الـ ـ ـس ـ ــودانـ ـ ـي ـ ــان
ف ـض ــل الـ ـك ــري ــم ف ـض ــل الـ ـل ــه بـخـيــت
وعـثـمــان محمد الـجـبــوري مــن عند
م ـخــدوم ـه ـمــا ،ال ــرج ــاء م ـمــن يـعــرف
عنهما شـيـئــا االت ـص ــال عـلــى الــرقــم
70/766733
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رقدت على رجاء القيامة املرحومة

سهير اميل كامل
أرملة املرحوم جوزف سليمان نصار
أبـ ـن ــاؤه ــا نـ ـه ــاد واب ـن ـت ــه ت ـي ـنــا م ــاري ــا
وعائلتها
سهيل نصار وعائلته
جمال نصار وعائلته
ارملة املرحوم شوقي نصار وعائلتها
شقيقها اوالد امل ــرح ــوم جــونــي كامل
وعائالتهم
عائلة املرحوم شوقي كامل
شقيقتاها هــدى ارملة انيس مسعود
وعائلتها
اميلي ارملة نبيل ابي نصر وعائلتها
أسالفها ادوار نصار
اوالد املرحوم هنري نصار وعائالتهم
ارمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم ال ـب ـي ــر نـ ـص ــار :ن ـهــاد
الخازن وأوالدها وعائالتهم
بـنــات حميها الـبـيــرتــن ارم ـلــة لويس
مغني وأوالدها وعائالتهم
ج ــوزف ــن ارم ـل ــة ك ـمــال مـطــر واوالدهـ ــا
وعائالتهم
س ـم ـيــرة زوج ـ ــة ال ــدك ـت ــور م ــاه ــر سعد
وعائلتهما
اوالد املــرحــومــة هـنــريـيــت ارم ـلــة فــؤاد
يمني وعائالتهم
وع ــائ ــات :ن ـص ــار ،اب ــو ج ـ ــوده ،كــامــل،
ق ـ ــزح ،ف ــان ــدره ــوك ،عـ ـ ــازار ،ب ــروغ ــارد،
مــوســى ،معلوف ،مسعود ،ابــي نصر،
ج ــورج ،دانـيــال ،الـخــازن ،مغني ،مطر،
سـ ـع ــد ،يـ ـم ــن ،وع ـ ـمـ ــوم عـ ــائـ ــات جــل
الديب ـ ـ بقنايا وانسباؤهم في الوطن
وامل ـه ـجــر يـنـعــونـهــا ال ـي ـكــم ب ـمــزيــد من
الرجاء املسيحي.
يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة
الخامسة من بعد ظهر اليوم الخميس
 21ايـلــول  2017فــي كنيسة مــار تقال،
بقنايا.
تـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـت ـ ـع ـ ــازي ي ـ ــوم ـ ــي ال ـخ ـم ـي ــس
والـ ـجـ ـمـ ـع ــة 21و 22مـ ـن ــه ف ـ ــي ص ــال ــة
الرابطة االجتماعية ،بقنايا من الساعة
الحادية عشرة حتى السادسة مساء.
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أفقيا

ُ
 -1حائط بني أملانيا الشرقية وأملانيا الغربية هدم قبيل إعالن الوحدة بينهما عام
ُ
ِ -2 – 1989ح ْمل ثقيل – أرخبيل إسباني في املحيط األطلسي يعرف أيضًا بالجزر
الخالدات –  -3دق الجرس – انتهى من عمله – من الخضر –  -4منطقة صحراوية في
والية أريزونا األميركية – جذوري مبعثرة –  -5ظرف للوقت الذي أنت فيه – مكان
صناعة رغيف الخبز أو مخبز –  -6مدينة عراقية – للنداء –  -7عكسها ربطة العنق
باألجنبية – ْ
وعــظ روح ـ ّـي –  -8جبل ُيـشــرف على وادي الـقــرن وفلسطني وحــوران
ووادي التيم يتقاسمه لبنان وسوريا –  -9أحد أبناء نوح – سعل – يأتي بعد – -10
مدينة مصرية على املتوسط

عموديًا

حل الشبكة 2682

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

 -1جمهورية منفصلة عن اإلتحاد السوفياتي السابق عاصمتها تبليسي – رجل أسطوري
إشتهر بالحمق والبالهة تنسب إليه نوادر وفكاهات –  -2عائلة مخرج سينمائي أميركي
راحــل إشتهر برسومه املتحركة – من أسماء األســد –  -3مقياس مساحة – إحــدى جزر
كناريا –  -4عاصمة مالطة – ّ -5أول مولود ألبويه – للتعريف – مضغ الطعام –  -6عاصمة
بورما – أنقل البضائع بواسطة السفن –  -7نوتة موسيقية – من الطيور –  -8يخفق العلم
أو الراية – صوت النائم من الحلق أو األنف –  -9دولة أفريقية – خاصتي وملكي – -10
مهرجان تراثي وثقافي ُيقام في اململكة العربية السعودية خالل فصل الربيع
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مشاهير 2683

حلول الشبكة السابقة
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أفقيا

 -1حاتم الطائي ّ –  -2موريتاني –  -3أغادير – عدن –  -4رون – الوس –  -5اس – فاح – لنا – -6
لتشي – دف – كل –  -7زاغروس – كيا –  -8باب – تنشب –  -9دم – كراون –  -10زبيب – سرت

عموديًا
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 -1حمار الزرد –  -2اوغوستا – مز –  -3تران – شغب –  -4ميد – فيراري –  -5اتيال – ّ
وب
–  -6الر – حدس –  -7طن – ترس –  -8ايعال – كنار –  -9دون كيشوت –  -10يونس اإلبن

إعداد
نعوم
مسعود

دبلوماسي أميركي كان سفيرًا لبالده في الجزائر عام  1988وفي سوريا
عــام  .1991ت ــرأس مكتب مكافحة اإلره ــاب فــي وزارة الخارجية وعمل
مستشارًا في العالم العربي
 = 8+3+2+4تـخــت ومضطجع ■  = 7+6+11+1مــن عــوامــل الـشـمــس ■
 = 5+10+9+7فاكهة باألجنبية

حل الشبكة الماضية :بيرم التونسي

السيد الحاج فؤاد حسني العلي
زوجـتــه الحاجة ن ــوال محمد بــري (إم
هيثم)
أوالده هيثم زوجته رشا زيتون
حسني زوجته هنادي شعيتو
محمد زوجته ناهد بري
علي
ب ـنــاتــه ه ــوي ــدا زوج ـ ــة امل ــرح ــوم حــاتــم
عاشور
جيهان زوجة االستاذ راغب عالمة
أشقاؤه السيد محمد أسعد العلي (أبو
أكرم)
الحاج فخرالدين كعوار (أبو جمال)
املرحوم الحاج حسني علي بري
شـقـيـقــاتــه ال ـحــاجــة وسـيـلــة  ،الـحــاجــة
جليلة  ،الحاجة صباح  ،الحاجة زين
املـ ــاح زوجـ ــة مـحـمــد مـصـطـفــى خلف
واملرحومة الحاجة فهيمه.
ّ
ص ــل ــي عـ ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه الـ ـط ــاه ــر ي ــوم
االربعاء  20أيلول  2017في بلدته شقرا
(الجنوب).
تـقـبــل ال ـت ـعــازي فــي مـنــزلــه الـكــائــن في
شقرا ،الجنوب
وتقبل التعازي في بيروت يوم االثنني
 25أي ـ ـلـ ــول  2017فـ ــي ق ــاع ــة جـمـعـيــة
التخصص والتوجيه العلمي  ،الرملة
البيضاء  ،قــرب أمــن الــدولــة ابـتـ ً
ـداء من
ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة ب ـعــد ال ـظ ـهــر ولـغــايــة
ً
مساء.
الساعة السادسة
ي ـص ــادف ي ــوم األحـ ــد  24أي ـل ــول 2017
ذكرى مرور أسبوع على وفاته وبهذه
املناسبة ستتلى آيات من الذكر الحكيم
ومجلس عــزاء عن روحــه في حسينية
بـلــدتــه ش ـقــرا  ،عـنــد ال ـســاعــة الـعــاشــرة
صباحًا.
اآلسفون :آل العلي  ،آل خلف  ،آل بري
 ،آل عاشور  ،آل كعوار  ،آل عالمه  ،آل
شعيتو وآل زيتون وعموم أهالي شقرا
وتبنني.

18

الخميس  21أيلول  2017العدد 3280

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة ـ ـ
القاديشا عن تمديد مهلة استدراج العروض
العائد لشراء  650خرطوش فيزيبل  40ـ ـ  50ـ ـ
 63ـ ـ  100أمبير ،وذلك وفق املواصفات الفنية
والشروط االدارية املحددة في دفتر الشروط
الــذي يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء
اربعماية الــف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
مــن قـســم ال ـش ــراء فــي املـصـلـحــة االداري ـ ــة في
مركز الشركة في البحصاص ما بني الساعة
 8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا
ـ ـ البحصاص.
تنتهي مــدة تقديم الـعــروض يــوم الخميس
الواقع فيه  12تشرين االول  2017الساعة 12
ظهرًا ضمنًا.
نائب مدير القاديشا باالنابة
رئيس مصلحة االستثمار بالتكليف
املهندس عبد الرزاق بارود
التكليف 1779
إعالن
عن املدير العام للشؤون العقارية
يعلن مدير عام الشؤون العقارية عن اعادة
تكوين الصحيفة العقارية املفقودة للعقار
رقـ ــم  1280م ــن م ـن ـط ـقــة ش ـ ـ ــارون ال ـع ـقــاريــة
بالطريقة االدارية وفقًا الحكام املادة الثانية
الجديدة من املرسوم االشتراعي رقم 77/37
واملعدل بالقانون رقم .1996/509
لـكــل صــاحــب مـصـلـحــة أو ح ــق ان يعترض
عـلــى ق ــرار اع ــادة الـتـكــويــن بــاسـتــدعــاء يقدم
الى حضرة امني السجل العقاري في عاليه
خالل مهلة ثالثة اشهر من تاريخ نشر هذا
االعالن.
مدير عام الشؤون العقارية
جورج ّ
املعراوي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
رقم املعاملة  2014/49استنابة
امل ـن ـف ــذة :ش ــرك ــة يــون ـي ـفــرت ش.م.ل .بــوكــالــة
املحاميان نصري دياب ويوسف الحويك
املـنـفــذ عـلـيــه :ابــراه ـيــم مـحـمــد الـقــرصـيـفــي ـ ـ
حوش الرافقة
ال ـس ـنــد الـتـنـفـيــذي ورص ـي ــد ال ــدي ــن :ثـمــانـيــة
سندات ،ورصيد دين بقيمة واحد وعشرون
الــف وتسعماية وخـمـســون دوالرًا اميركيًا
عدا الفوائد وامللحقات.
ـ ـ ـ تــاريــخ الـتـنـفـيــذ فــي دائـ ــرة تـنـفـيــذ بـيــروت
.2014/6/10
ـ ـ ـ ت ــاري ــخ الـتـنـفـيــذ ف ــي دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ بعلبك
.2014/12/3
ـ ـ تاريخ تبليغ االنذار2014/10/23 :
ـ ـ تاريخ قرار الحجز.2014/6/13 :
ـ ـ تاريخ تسجيله.2014/6/30 :
ـ ـ تاريخ محضر وصف العقار.2015/1/24 :
ـ ـ تاريخ تسجيله.2015/2/5 :
ـ ـ بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
الــف 32.142 .سهم بالعقار رقم /126حــوش
مصرايا أميري ـ ـ موقع الدربني ـ ـ العقار ارضه
مسطحة وتـقــع بــن جــامــع الـبـلــدة املـحــاذي
للعقار من الجهة الشمالية وبــن حسينية
الـبـلــدة مــن الـجـهــة الـجـنــوبـيــة .ويــوجــد على
العقار عدة منازل.
 .1اول يسكنه حسني علي القرصيفي مؤلف
مــن اربـعــة غــرف ومطبخ وحـمــام عــدد اثنان
مساحته حوالي  160م2.
 .2ثاني مؤلف من طابقني ـ ـ أـ ـ ارضي  3غرف
ومـطـبــخ وح ـمــام مـســاحـتــه حــوالــي  140م.2
منجز ب ـ ـ اول مــؤلــف مــن شقة سكنية قيد
االنجاز مع بئر ارتوازي.
 .3منزل ثالث مؤلف من  3غرف ومنتفعاته.
 .4راب ـ ـ ــع م ــؤل ــف مـ ــن  3غ ـ ــرف وم ـن ـت ـف ـعــاتــه
مساحته  170م 2في الطابق االول .وارضي
مؤلف من اربعة غرف ومنتفعاته.
 .5شقة سكنية مساحتها حــوالــي  120م.2
وارب ــع كــراجــات فــي الـطــابــق االرض ــي وشقة
سكنية قيد االنجاز في الطابق االول.
 .6ان املنازل من رقم  4الى رقم  6تحتوي على
بئرين ارتوازيني.
ـ ـ مساحته 12000 :م.2
ـ ـ حدوده :يحده غربًا سكة حديد وشرقًا قناة
ً
مياه وشماال العقار  125وجنوبًا طريق عام.
ـ ـ ـ الـحـقــوق الـعـيـنـيــة :حــق انـتـفــاع بــالــري من
مجرى ماء سكر نبع تل الغسيل.
ـ ـ يومي  1550تاريخ  1972/10/16استمالك
 390م 2باملرسوم  3970تاريخ 1972/1/14
بملف .39
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  1832ت ــاري ــخ  1972/12/6وضــع
ي ــد ع ـلــى 390م 2ب ــال ـق ــرار رقـ ــم  195تــاريــخ

 1972/11/28بملف .39
ـ ـ يومي  585تاريخ  2000/5/11مخالفة بناء
ع ـلــى ه ــذا ال ـع ـقــار بـمــوجــب اح ــال ــة التنظيم
املدني بملفه.
ـ ـ ـ يــومــي  586تــاريــخ  2000/5/11ترخيص
بــال ـب ـنــاء ب ـمــوجــب ق ــان ــون امل ـه ـجــريــن ضمن
عقار ال يستوفي الشروط القانونية ملصلحة
محمد راغب القرصيفي.
ـ ـ يومي  818تاريخ  2011/3/9قيد احتياطي
بيع حصص بعض الــورثــة ملصلحة مهدي
واح ـ ـمـ ــد ولـ ـ ـ ــدا م ـح ـم ــد ال ـق ــرص ـي ـف ــي سـجــل
احتياطيًا واعيد ملعاون بعلبك.
ـ ـ ـ ـ يـ ــومـ ــي  167تـ ــاريـ ــخ  2014/1/20قـيــد
احتياطي ورد عقد انتقال على حصة عادل
ق ــاس ــم ال ـقــرص ـي ـفــي مل ـص ـل ـحــة الـ ــورثـ ــة اع ـيــد
ملعاون بعلبك لضم النواقص.
ـ ـ ـ ـ يـ ــومـ ــي  168تـ ــاريـ ــخ  2014/1/20قـيــد
احـ ـتـ ـي ــاط ــي ورد عـ ـق ــد بـ ـي ــع عـ ـل ــى حـصــص
زكية وعلي ورمزية ابناء قاسم القرصيفي
وعلوية فــوزي ايــوب وعلي وسهيال وقاسم
وفاطمة ابناء عادل القرصيفي البالغة 600
سهم ملصلحة حسني علي القرصيفي.
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  2114ت ــاري ــخ  2014/1/30حجز
ت ـن ـف ـيــذي ص ـ ــادر ع ــن دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـيــروت
الحاجزة شركة يونيفرت ش.م.ل.
ـ ـ املحجوز عليه :ابراهيم محمد القرصيفي
عدد االسهم  32.142سهم.
ـ ـ ـ يــومــي  2114ت ــاري ــخ  2015/3/5محضر
وصف العقار صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
رق ــم  2014/49ال ـح ــاج ــزة ش ــرك ــة يــونـيـفــرت
ش.م.ل .امل ـح ـج ــوز ع ـل ـي ــه :اب ــراهـ ـي ــم مـحـمــد
القرصيفي.
ـ ـ التخمني بالدوالر االميركي.9990.8 :
ـ ـ بدل الطرح بعد التخفيض للمرة التاسعة
بالدوالر االميركي.3384 :
بــاء 48.214 .سهم بالعقار رقم  426ـ ـ حوش
الرافقة اميري ـ ـ موقع ضوء القمر ـ ـ ويحتوي
العقار على بناء مؤلف من ثالث طبقات.
ـ ـ ـ ارضـ ــي شـقــة سـكـنـيــة مـســاحـتـهــا  160م.2
ومحالت بمساحة 90م.2
ـ ـ ـ اول ع ـب ــارة ع ــن شـقـتــن مـســاحــة ك ــل شقة
ح ــوال ــي  120م .2كـمــا يــوجــد ضـمــن الـعـقــار
اربعة آبار ارتوازية اثنان مجهزين والثالث
والرابع فهما ال يعمالن.
ـ ـ مساحته 1989 :م.2
ـ ـ حدوده :يحده غربًا قناة مياه عامة وطريق
ً
عــام وشــرقــا العقار رقــم  425وشـمــاال طريق
عام وجنوبًا العقار رقم .440
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :ي ــوم ــي  877ت ــاري ــخ
 2009/4/25تأمني منظم لــدى كاتب العدل
فــي جــديــدة امل ــن ع ــدد  2009/10484درجــة
ال ـتــأمــن اول ــى ب ــدون م ــزاح ــم .ال ــدائ ــن شركة
ي ــونـ ـيـ ـف ــرت ش.م.ل .املـ ــديـ ــن م ـح ـم ــد راغـ ــب
ال ـقــرص ـي ـفــي ع ــدد االس ـه ــم  900س ـهــم قيمة
التأمني خمسون الف دوالر أميركي.
ـ ـ يومي  877تاريخ  2009/4/25تعهد املدين
بعد البيع أو التأمني أو التأجير أو ترتيب
أي حق عيني اال بموافقة الدائن.
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  1297ت ــاري ــخ  2011/4/11حجز
ت ـن ـف ـيــذي رقـ ــم  2011/15ص ـ ــادر ع ــن دائـ ــرة
تـنـفـيــذ بـعـلـبــك ال ـحــاجــزة شــركــة روبـنـســون
غــروب ش.م.ل .املحجوز عليه :محمد راغب
القرصيفي.
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  2110ت ــاري ــخ  2014/6/30حجز
تنفيذي رقم  2014/1302بملف  126حوش
مصرايا .مصدر الحجز دائرة تنفيذ بيروت
الحاجزة شركة يونيفرت ش.م.ل .املحجوز
عليه :ابراهيم محمد القرصيفي عدد االسهم
.48.214
ــيومي  254تاريخ  2015/2/5محضر وصف
الـعـقــار ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ بعلبك رقــم
 2014/49بملفه.
الحاجزة شركة يونيفرت ش.م.ل .املحجوز
عليه :ابراهيم محمد القرصيفي.
ـ ـ التخمني بالدوالر االميركي.10.424.25 :
ـ ـ بدل الطرح بعد التخفيض للمرة التاسعة
بالدوالر االميركي3530 :
ـ ـ مجموع التخمني.20.415.05 :
ـ ـ ـ ـ م ـج ـمــوع الـ ـط ــرح ب ـعــد ال ـت ـخ ـف ـيــض لـلـمــرة
التاسعة6914 :
م ـ ــوع ـ ــد جـ ـلـ ـس ــة ال ـ ـب ـ ـيـ ــع بـ ـ ــاملـ ـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي
وم ـكــان اجــرائ ـهــا :نـهــار االرب ـع ــاء الــواقــع في
 2017/10/18الساعة الثانية عشر والنصف
بـعــد الـظـهــر أمـ ــام ح ـضــرة ال ـقــاضــي املـنـفــرد
املدني في بعلبك رئيس دائرة التنفيذ.
شروط البيع :النفقات املتوجب دفعها عالوة
ع ــن ال ـث ـمــن ط ــواب ــع االح ــال ــة ورس ـ ــم ال ــدالل ــة
للبلدية  %5وعـلــى راغ ــب ال ـشــراء الحضور
باملوعد املعني وان يودع باسم رئيس دائرة
التنفيذ قبل املباشرة باملزايدة لدى صندوق
الـخــزيـنــة أو أح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مبلغًا

موازيًا لبدل الطرح أو تقديم كفالة مصرفية
تضمن هذا املبلغ لتخوله هذه الدائرة حق
ً
ال ــدخ ــول بــاملــزايــدة وعـلـيــه ان يـخـتــار محال
القــامـتــه ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا لــه وعليه خــال ثالثة
اي ــام مــن ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة ايـ ــداع الثمن
ً
تحت طائلة اعتباره نــاكــا واع ــادة املــزايــدة
على عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا من تاريخ
ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة دف ــع املـبـلــغ وال ــرس ــوم
والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
الرئيسة رلى ابو خاطر
املنفذ :جورج وديع فاخوري بوكالة املحامي
طارق الغريب
املنفذ عليه :فايز وفارس وفدعا ساسني.
باملعاملة التنفيذية رق ــم  2015/613ينفذ
طالب التنفيذ محضر عقد تأمني وشهادة
قـيــد تــأمــن بـقـيـمــة  $125000مـئــة وخمسة
وع ـش ــرون ال ــف دوالر أمـيــركــي ع ــدا الــرســوم
والفوائد واملصاريف.
امل ـطــروح للبيع 399.999 :سـهــم مــن العقار
 1145كفرزبد.
مواصفاته:
يقع هــذا العقار ضمن منطقة شبه سكنية
وتـصــل الـيــه عبر طــريــق ترابية وهــو عبارة
عن قطعة ارض منحدرة يوجد عليها ثالث
ه ـن ـغ ــارات :الـهـنـغــار االول ي ـعــود ال ــى فــدعــا
ســاســن وال ــى جــانـبــه ث ــاث غ ــرف مــن حجر
الـبــاطــون وملبس حجر صناعي سقفه من
الباطون وغرفة عمال سقفها توتيا .الهنغار
الثاني فــي وســط العقار ويـعــود الــى فــارس
ســاســن سقفه بــاطــون مسلح وال ــى جانبه
غرفة ناطور سقفها توتيا .الهنغار الثالث
يعود الى فيليب ساسني سقفه من الباطون
وغـ ــرفـ ــة نـ ــاطـ ــور س ـق ـف ـهــا ت ــوت ـي ــا وان ه ــذه
الهنغارات الثالثة تستعمل لتربية األبقار.
مساحته 44276 :متر مربع.
ح ـ ـ ــدوده :ي ـح ــده غ ــرب ــا ط ــري ــق ع ــام وال ـع ـقــار
 /1146/وش ــرق ــا الـ ـعـ ـق ــارات رقـ ــم /1167/
و /1170/و /1171/و /1172/و/1173/
ً
و /1174/و ./1175/وشـمــاال العقارين رقم
 /1146/و ./1147/وجـنــوبــا الـعـقــاريــن رقم
 /1144/و./1146/
الحقوق العينية:
* تأمني عقاري درجة اولى مع حق التحويل،
تــاريــخ االستحقاق والـفــائــدة حسب شــروط
العقد.
* تـعـهــد امل ــدي ــن ب ـعــدم الـبـيــع او ال ـتــأمــن أو
التأجير أو ترتيب أي حق عيني اال بموافقة
الفريق الدائن جــورج وديــع فاخوري املدين
فــايــز وف ــارس وفــدعــا يــوســف ســاســن قيمة
التأمني /125000/د.أ.
* تصديق تخطيط باملرسوم /3144/تاريخ
 1993/1/30بملف  /2/جبولة.
* تـ ـص ــدي ــق تـ ـع ــدي ــل ت ـخ ـط ـي ــط ب ــامل ــرس ــوم
 1998/11887/بملف  /1/قوسايا.
* قيد احتياطي ببيع حصة جرجس عبدالله
ك ـف ــوري ملـصـلـحــة ف ــدع ــا وف ــرن ـس ــوا وف ــارس
ابناء يوسف ساسني بالتساوي فيما بينهم
سجل احتياطيًا واعيد لرئيس املكتب.
* مخالفة بناء على هذا العقار
* اشــارة قيد احتياطي على كامل حصص
ف ـ ــارس وف ــرن ـس ــوا وف ــدع ــا ي ــوس ــف ســاســن
االصلية والحصص املتصلة اليهم بالشراء
من جرجس عبدالله كفوري باليومي /11/
تاريخ  2008/1/17بعدم اجــراء ايــة معاملة
ع ـل ــى هـ ــذه ال ـح ـص ــص اال ب ـم ــواف ـق ــة الـسـيــد
جــورج وديــع فاخوري وعــدم اعطاء بدل عن
ضائع النهم نظموا وكالة باجراء تأمني على
حصصهم والـطـلــب بملفه .ورد عقد تأمني
على حصة فرنسوا يوسف ساسني ملصلحة
ج ـ ــورج ودي ـ ــع فـ ــاخـ ــوري س ـج ــل احـتـيــاطـيــا
ل ــوج ــود ح ـجــز ت ـن ـف ـيــذي ،تـعـهــد مـنـظــم لــدى
كــاتــب ع ــدل زح ـلــة هـلـيــط ع ــدد 2014/7292
مقدم من السيد فايز يوسف ساسني بان ال
عالقة له بمخالفة البناء املوجودة على هذا
العقار ويعفي االدارة من أية مسؤولية بهذا
الخصوص حفظ التعهد بملفه.
* حجز تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
رقم  2014/457ملصلحة الحاجز احمد خليل
الدغيدي ضد فرنسوا يوسف ساسني.
* ح ـجــز تـنـفـيــذي صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
ً
زحـلــة رق ــم  2014/53تحصيال لــديــن احمد
خليل الدغيدي ضد فرنسوا وفدعا يوسف
ساسني.
* حجز تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ زحلة

رقم  2014/458ملصلحة الحاجز احمد خليل
الدغيدي ضد فرنسوا يوسف ساسني.
* حجز تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
رقم  2014/647ملصلحة جوزيف اميل روميه
ضد فارس وفرنسوا يوسف ساسني.
* ح ـجــز تـنـفـيــذي صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
زحلة رقم  2015/613ومحضر وصف العقار
ملـصـلـحــة ال ـح ــاج ــز ج ـ ــورج ودي ـ ــع ف ــاخ ــوري
ضــد فايز وف ــارس وفرنسوا وفــدعــا يوسف
ساسني.
* حجز تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
رق ــم  2015/729ملصلحة امـيــل روم ـيــة ضد
فرنسوا يوسف ساسني.
* حجز تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
رقم  2015/958ملصلحة أحمد العيسى ضد
فارس وفرنسوا وفدعا يوسف ساسني.
* حجز تنفيذي عن دائــرة تنفيذ زحلة رقم
 2015/959ملصلحة أحـمــد خليل الدغيدي
ضد فارس وفرنسوا وفدعا يوسف ساسني.
* ح ـجــز تـنـفـيــذي صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
زحلة رقــم  2015/960ملصلحة احمد خليل
الـ ــدغ ـ ـيـ ــدي ضـ ــد ف ــرنـ ـس ــوا وفـ ــدعـ ــا ي ــوس ــف
ساسني.
* حجز تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
رقـ ــم  2015/961ملـصـلـحــة ال ـح ــاج ــز حسني
حميه ضــد فــارس وفــرنـســوا وفــدعــا يوسف
ساسني.
* ح ـجــز تـنـفـيــذي صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
زحـ ـل ــة رق ـ ــم  2015/962مل ـص ـل ـحــة يــوســف
خليل الدغيدي ضد فارس وفرنسوا وفدعا
يوسف ساسني.
* ح ـجــز تـنـفـيــذي صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
زحـ ـل ــة رق ـ ــم  2015/963مل ـص ـل ـحــة يــوســف
خليل الدغيدي ضد فارس وفرنسوا وفدعا
يوسف ساسني.
* ح ـجــز تـنـفـيــذي صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
زحلة رقم  2015/356ملصلحة حسني يوسف
حميه ضد فرنسوا يوسف ساسني.
* ح ـجــز تـنـفـيــذي صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
زحلة رقم  2015/355ملصلحة أحمد محمود
العيسى ضد فرنسوا يوسف ساسني.
قـيـمــة ال ـت ـخ ـمــن( $222915 :م ـئ ـتــان وإث ـنــي
وعـ ـش ــرون أل ــف وسـتـعـمــايــة وخ ـم ـســة عشر
دوالر أميركي).
بدل الطرح( $133749 :ماية وثالثة وثالثون
أل ــف وسـبـعـمــايــة وت ـس ـعــة وأربـ ـع ــون دوالر
أميركي).
موعد املزايدة ومكانها :يوم الخميس الواقع
فــي  2017/10/26الـســاعــة  12:15فــي قصر
ع ــدل زح ـل ــة ف ــي ق ــاع ــة الـحـكـمــة امـ ــام رئـيــس
دائرة تنفيذ زحلة.
شروط املزايدة:
على الراغب بالشراء وقبل املباشرة بموعد
املزايدة أن يودع باسم رئيس دائرة التنفيذ
ف ــي زح ـل ــة ق ـي ـمــة بـ ــدل الـ ـط ــرح ف ــي ص ـنــدوق
الخزينة أو مصرف مقبول او تقديم كفالة
مـصــرفـيــة م ـعــادلــة أو ش ــك مـصــرفــي وعـلـيــه
اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق دائــرة تنفيذ
زحـلــة اذا لــم يكن لــه مــن مـقــام ،وعليه خالل
ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة
ً
اي ـ ــداع ال ـث ـمــن ت ـحــت طــائ ـلــة اع ـت ـب ــاره نــاكــا
واعــادة املزايدة على عاتقه فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة.
وعليه خالل عشرين يومًا من تاريخ صدور
قرار االحالة دفع رسم الداللة بمعدل  %5من
قيمة الشراء.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد أبو حمدان
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/1006
الرئيس جدايل
امل ـن ـفــذ :ب ـنــك ســوسـيـتــه ج ـن ــرال ف ــي لـبـنــان
وكيله املحامي مجيد ابراهيم
املنفذ عليهما :مازن الزاهد ومريم شوكت
فوعاني وكيلهما االستاذ شربل بو شعيا
السند التنفيذي :اتفاقية قــرض إسكاني
وكشف حساب مبلغ وقــدره 167.063.770
ل.ل .عدا الفوائد اللواحق.
تاريخ قرار الحجز2016/1/14 :
تاريخ تسجيله 2016/1/18
تاريخ محضر وصف العقار2016/10/11 :
تاريخ تسجيله2016/11/2 :
الـعـقــار امل ـع ــروض 2400 :سـهــم مــن الـعـقــار
رقــم  297/D 27مــن منطقة بــرج البراجنة
العقارية
م ـس ــاح ـت ــه  110م.م .م ــؤل ــف مـ ــن  3غ ــرف
وصـ ـ ــالـ ـ ــون وط ـ ـع ـ ــام ومـ ـطـ ـب ــخ وحـ ـم ــام ــن
وشــرفــات ولــه مــوقــف سـيــارة  D27الطابق
الـســابــع حــق مختلف خــاضــع لنظام ادارة
العقار.

ي ـش ـت ــرك ب ـم ـل ـك ـيــة ال ـق ـس ــم  1و 3وم ـ ــا ورد
عليهما
الـعـقــار امل ــوص ــوف 2400 :سـهــم مــن العقار
رقم  297 / D27برج البراجنة
قيمة التخمني 143000 :د.أ.
بدل الطرح 85800 :د.أ.
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ن ـهــار االرب ـعــاء
الــواقــع فيه  2017/10/25الساعة الحادية
عشرة ظهرًا امــام رئيس دائــرة التنفيذ في
بعبدا.
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد العلني
الـ ـعـ ـق ــار املـ ــوصـ ــوف اعـ ـ ــاه ف ـع ـلــى ال ــراغ ــب
بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح بـمــوجــب شيك
مصرفي منظم ألمــر رئيس دائــرة التنفيذ
فــي بعبدا واتـخــاذ محل اقــامــة ضمن هذه
ال ــدائ ــرة وب ـخ ــال ثــاثــة ايـ ــام تـحــت طائلة
اعــادة املزايدة بزيادة العشر فإن لم يتقدم
أحد بزيادة العشر تعاد املزايدة على عهدة
املشتري الناكل الــذي يضمن النصف وال
يستفيد من الزيادة كما عليه خالل عشرين
يــومــا مــن تــاريــخ ق ــرار االح ــالــة دف ــع رســوم
الداللة والتسجيل.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
انطوان الحلو
إعالن قضائي
صادر عن القاضي املنفرد املالي في بيروت
الرئيس رودني ضو
رقم االوراق2015/365 :
الجهة املدعية :شركة أونيون فرانكو آراب
للتأمني وإعادة التأمني ()UFA
الـجـهــة امل ــدع ــى عـلـيـهــا وامل ـط ـلــوب ابــاغـهــا
ّ
ملجهولية محل االقامة :علي صالح أرناؤط
األوراق املطلوب ابالغها :القرار الصادر في
 2017/1/30بالرقم  2017/30والذي قضى
بـمــوجـبــه ب ــال ــزام امل ــدع ــى عـلـيــه ب ــأن يـســدد
للمدعية مبلغ /2000/د.أ .أو مــا يعادله
بــالـلـيــرة اللبنانية بـتــاريــخ الــدفــع الفعلي
مع الفائدة القانونية من تاريخ استحقاق
آخر قسط من أقساط التأمني أي من تاريخ
 2014/12/6ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.
ويتضمن املدعى عليه النفقات كافة.
فيقتضي عليكم الحضور الى قلم املحكمة
او ارسـ ــال مــن ي ـنــوب عـنـكــم بـمــوجــب سند
ً
قــانــونــي م ـص ــدق أص ـ ــوال لـتـبـلــغ واس ـت ــام
االوراق الخاصة بكم وذلك في خمسة عشر
يومًا تليها مهلة النشر عشرين يومًا من
تــاريــخ الـنـشــر االخ ـيــر واال ت ـســري بحقكم
االجراءات املنصوص عنها في احكام املادة
/409/أ.م.م.
رئيس القلم بالتكليف
جناة جرجورة
إعالن بيع باملعاملة 2017/286
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي د .شادي الحجل
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـخـمـيــس في
 2017/10/5ال ـس ــاع ــة  2:30ب ـع ــد ال ـظ ـهــر
سـ ـي ــارة امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه رب ـي ــع ي ــوس ــف جــابــر
م ــارك ــه ري ـن ــو ك ـل ـيــو  1,4كــاس ـيــك مــوديــل
 2005رقـ ـ ــم /463847/ج ال ـخ ـصــوص ـيــة
ً
تحصيال لــديــن طــالــب التنفيذ بـنــك مصر
لبنان ش.م.ل .وكيله املحامي رامي سميره
البالغ  $/2.836.79/عدا اللواحق واملخمنة
بمبلغ  $/3338/واملطروحة للمرة الثانية
بسعر  $/1800/أو مــا يـعــادلـهــا بالعملة
الــوطـنـيــة وان رس ــوم املـيـكــانـيــك ق ــد بلغت
/528.000/ل.ل.
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الـحـضــور باملوعد
املـ ـ ـح ـ ــدد ال ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــرآب املـ ـ ـ ـ ــدور ف ـ ــي بـ ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
تـعـلــن ب ـلــديــة ال ـج ـيــة ع ــن اج ـ ــراء مـنــاقـصــة
ع ـم ــوم ـي ــة ع ـل ــى اس ـ ـ ــاس ت ـق ــدي ــم االسـ ـع ــار
النشاء مركز بلدي يشترك بهذه املناقصة
املتعهدون املصنفون مباني درجــة ثانية
وم ـ ــا ي ـع ـل ــوه ــا ب ـح ـس ــب ت ـص ـن ـيــف وزارة
االشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة ،يـمـكــن ال ـح ـص ــول على
م ـس ـت ـن ــدات امل ـن ــاق ـص ــة مـ ــن م ــرك ــز ب ـلــديــة
ال ـج ـي ــة .ي ـتــم ف ـتــح امل ـظ ــاري ــف ف ــي حـضــور
مقدمي ال ـعــروض الــراغـبــن فــي الحضور
وذلك تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم
االثنني الواقع في .2017/10/9
يـمـكــن لـلــراغـبــن االشـ ـت ــراك ف ــي املـنــاقـصــة
االس ـ ـت ـ ـح ـ ـصـ ــال عـ ـل ــى نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـ ــن دف ـت ــر
الشروط الخاص ومرفقاته العائدة لهذه
الـصـفـقــة م ــن مــركــز الـبـلــديــة طـيـلــة أوق ــات
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إعالنات

الدوام الرسمي مقابل مبلغ وقدره مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ت ـق ــدم الـ ـع ــروض مـخـتــومــة وت ـس ـلــم بــالـيــد
م ـب ــاش ــرة أو ب ــواس ـط ــة ال ـب ــري ــد امل ـض ـمــون
املقفل الى قلم البلدية خالل اوقات الدوام
الرسمي على ان تصل قبل الساعة الثالثة
ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر مـ ــن آخ ـ ــر ي ـ ــوم ع ـم ــل يـسـبــق
التاريخ املحدد الجراء املناقصة ،ويرفض
كل عرض ال يقدم بهذه الطريقة.
الجية في 2017/9/11
رئيس بلدية الجية
الدكتور جورج القزي

إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
بموجب محضر الجمعية العادية تاريخ
 2016/7/26تقرر بتاريخ  2017/9/5حل
وش ـطــب "ش ــرك ــة سـبــريـنــغ ه ــوب ش.م.ل.
(ه ــول ــدن ــغ)" م ــن ق ـيــود الـسـجــل الـتـجــاري
حيث هي مسجلة تحت الرقم ()1901591
رئيس مجلس ادارتها السيدة مي حكمت
طنوس .ورقم تسجيلها في وزارة املالية
(.)2086211
فعلى كــل ذي مصلحة تـقــديــم اعـتــراضــه
ومــاحـظــاتــه خ ــال مهلة عـشــرة أي ــام من
تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري
بالتكليف ـ ـ مارلني دميان
إعالن
تعلن بلدية صربا ،قضاء النبطية ،أنها
تــرغــب بــإجــراء م ـبــاراة لتعيني كــاتــب في
م ــاك ال ـب ـلــديــة ،عـلــى الــراغ ـبــن االش ـت ــراك
ف ـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة م ــراجـ ـع ــة الـ ـبـ ـل ــدي ــة ضـمــن
أوق ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ل ــإط ــاع عـلــى
الشروط التي يجب أن تتوفر في املرشح
واملستندات الالزمة لتقديم الطلب.
تقديم الطلبات :مــن تــاريــخ 2017/10/2
حتى تاريخ  2017/10/23في قلم البلدية.
صربا في 2017/9/11
رئيس بلدية صربا
املحامي ايلي الحلو
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب أحـمــد كنعان فــرحــة ملورثته سعاد
ال ــوي ــق سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع للعقار
 62/16منطقة بساتني امليناء.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة االولى املدنية
في بيروت
الغرفة الخامسة ـ ـ العقارية
برئاسة القاضي بسام مولوي
وعـ ـض ــوي ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن ش ـ ـ ــادي ال ـح ـجــل
وسيسيل سرحال
رقــم االوراق 2016/191 :ـ ـ استدعاء إزالــة
شيوع
الجهة املدعية :فيليب بركات
الـجـهــة امل ــدع ــى عـلـيـهــا :ال ـيــزابـيــت كــاتــول
يارد ـ ـ ديانا أنيس يارد وروي أنيس يارد
الجهة املطلوب ابالغها ملجهولية محل
االقامة:
الكسي برينو بورغو وكوندوال وانغريد
بركات وجويس أنيس يارد
االوراق امل ـط ـل ــوب اب ــاغ ـه ــا :اسـتـحـضــار
ال ــدع ــوى امل ـق ــدم ب ـتــاريــخ  2016/4/5من
ال ـج ـهــة املــدع ـيــة ت ـحــت ال ــرق ــم 2016/191
والذي تطلب بموجبه:
اب ــاغ املستدعى ضــدهــم نسخة عــن هذا
االس ـت ــدع ــاء ل ـل ـجــواب عـلـيــه ضـمــن املهلة
القانونية ومــن ثــم اتـخــاذ الـقــرار بتعيني
خ ـب ـيــر ت ـم ـه ـي ـدًا لـت ـخ ـمــن ال ـق ـس ـمــن /9/
و /10/مــن الـعـقــار  /632/رأس بـيــروت
ب ـغ ـيــة طــرح ـه ـمــا لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
وحصر هذا املزاد باملالكني دون سواهم.
فيقتضي عليكم الحضور الى قلم املحكمة
أو ارســال من ينوب عنكم بموجب سند
ً
قــانــونــي مـصــدق أص ــوال لتبلغ واسـتــام
االوراق ال ـخ ــاص ــة ب ـكــم وذل ـ ــك ف ــي مهلة
عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ الـنـشــر االخـيــر
واال تسري بحقكم االجــراءات املنصوص
عنها في احكام املادة /409/أ.م.م.
رئيس القلم
بشرى البستاني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت م ـ ــاري ف ـي ــاض ال ـت ــرك مــال ـكــة الـعـقــار

 /386/زبــوغــا سند تمليك بــدل عــن ضائع
باسمها.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت غــاده كيرللس مغبغب بوكالتها عن
املطران كيرلس سليم بسترس بصفته ممثل
ابرشية بـيــروت وجبيل وتوابعهما وريثة
االب ابراهيم ايلي غطاس مالك القسم /13/
من العقار  /562/جل الديب سند تمليك بدل
عن ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب انـطــوان عفيف نصرالله وكيل شــادي
ان ـ ـ ــور حـ ــريـ ــق امل ـ ــال ـ ــك ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــار /267/
ال ـب ــوش ــري ــة س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل عـ ــن ضــائــع
بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ـي ــدا بــاملـعــامـلــة
الـتـنـفـيــذيــة رق ــم  2016/708غــرفــة الــرئـيــس
القاضي أياد بردان.
البــاغ املنفذ عليه سامر محمد حسن فقيه
مجهول محل االقامة الحضور الى قلم هذه
الدائرة بالذات أو بواسطة وكيله القانوني
الستالم االنــذار التنفيذي باملعاملة املقدمة
م ــن امل ـن ـفــذ ب ـنــك االع ـت ـم ــاد الـلـبـنــانــي وكـيـلــه
املحامي خالد لطفي بموضوع تنفيذ القرار
رقــم /1746ل.ق 2015/.ال ـصــادر عــن اللجنة
القضائية الناظرة في الخالفات الناشئة عن
تطبيق قوانني االسكان بتاريخ .2016/5/3
وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
واال فكل تبليغ له بعد انقضاء مهلة النشر
واالنـ ــذار بــواسـطــة رئـيــس القلم وبالتعليق
على لوحة اعالنات الدائرة تعتبر قانونية.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ادكـ ـ ــار الـ ـي ــاس ال ـه ـي ـبــي م ــال ــك ال ـع ـقــار
 /302/املـشــرع سند تمليك بــدل عــن ضائع
باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب رمــزي فــوزي نجيم وكيل فــوزي خليل
نجيم املالك في العقار  /153/جورة البلوط
سند تمليك بدل عن ضائع بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب روكس سليم حبيقه وكيل جان مخايل
حداد احد ورثة جوليات طانيوس ابوناضر
امل ــال ـك ــة ف ــي الـ ـعـ ـق ــارات  /2835/و/3391/
و /3392/بسكنتا سـنــدات تمليك بــدل عن
ضائع بحصص املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب غ ـس ــان فـ ــؤاد ف ــرزل ــي اح ــد ورثـ ــة ف ــؤاد
مخايل فرزلي مالك العقار  /2135/برمانا
سند تمليك بدل عن ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ان ـطــوان بـطــرس واص ــاف بوكالته عن
املطران كميل زعيتر زيدان الولي على امالك
كرسي ابرشية انطلياس املارونية واوقافها

سند تمليك بــدل عــن ضــائــع للعقار /739/
جورة البلوط باسم وقف كنيسة مار الياس
للطائفة املارونية في جورة البلوط.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب عيسى نعمه الله بوحسن زيدان وكيل
ايوب فريد بن ميشال صعب وفادي ميشال
صـعــب مــالـكــي الـعـقــار  /415/زوق الـخــراب
س ـن ــدي ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع بـحـصـتــي
املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب جـ ـ ــورج ايـ ـل ــي ال ـ ـحـ ــداد وكـ ـي ــل اي ــزاب ــل
يــواكـيــم صليبا اح ــدى ورث ــة يــواكـيــم سابا
صليبا مالك االقـســام  /17/و /18/و/19/
و /20/من العقار  /1820/البوشرية سندات
تمليك بدل عن ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب مـيـشــال ش ـكــري بــوحـنــا وك ـيــل عـصــام
ط ــان ـي ــوس ط ــرب ـي ــه اح ـ ــد ورثـ ـ ــة م ــري ــم رض ــا
فضول املالكة في العقار  /59/دير مار روكز
ضهر الحصني سند تمليك بــدل عن ضائع
بحصة املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت م ــاري ج ــورج ك ـيــروز وكـيـلــة ساميه
مــراد الــراعــي احــدى ورثــة بــدر انيس الراعي
مالك العقارين  /10/و /12/حماليا سندي
تمليك بدل عن ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت م ــاري ج ــورج ك ـيــروز وكـيـلــة ساميه
مراد الراعي احدى ورثة مراد يوسف الراعي
مالكة العقار  /53/حماليا سند تمليك بدل
عن ضائع باسم املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب امل ـحــامــي االس ـت ــاذ طــان ـيــوس شــاكــر
ض ــو بــوكــال ـتــه ع ــن ن ــادي ــا ب ـط ــرس الــريــس

احدى ورثة طانيوس بطرس الريس مالك
 1200سهم فــي العقار  /330/مــن منطقة
ح ـمــايــا ال ـع ـق ــاري ــة س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل عن
ضــائــع بـحـصــة املـ ــورث طــان ـيــوس بـطــرس
الريس.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت هاديا وجــدي عبسي وكيلة جورج
وولـ ـي ــد وام ـ ــل ادم ـ ـ ــون ح ـ ــداد امل ــال ـك ــن فــي
العقار  /2407/الشوير سندات تمليك بدل
عن ضائع بحصص املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب احمد علي العاكوم وكيل مفيده عبد
الــرحـمــن مــاضــي واســامــه وخ ـلــدون وغيث
ووجدان وسوزان محمد ياسني التلهوني
امل ــال ـك ــن ف ــي ال ـع ـق ــاري ــن  /165/و/921/
الــدكــوانــة س ـنــدات تمليك ب ــدل عــن ضائع
بحصص املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جوني يوسف مخلوف بوكالته عن
ناجي نبيه البستاني وكيل جــاد ميشال
ان ـطــوان جـنــاوي بصفته مــالــك فــي العقار
 /1023/برج حمود وبصفته وكيل شارل
سليم انطوان جناوي باالصالة عن نفسه
وبــوكــالـتــه عــن هـيـلــدا مـيـشــال رحـمــه ومــي
ن ـي ـك ــول ان ـ ـطـ ــوان جـ ـن ــاوي وب ـص ـف ـتــه اح ــد
ورثة ماري جوزت انطوان جناوي املالكني
جميعهم فــي نفس العقار سـنــدات تمليك
بدل عن ضائع بحصص املالكني واملورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جو اسعد عــواد وكيل رستم جبران
حبيب مالك العقار  /961/بصاليم سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جو اسعد عواد وكيل ريمون الياس
طــرب ـيــه اح ــد ورثـ ــة م ــرت ــا ن ــاص ــر جــرجــس
اح ـ ــدى ورث ـ ــة س ـم ـعــان ج ــرج ــس بــوخـلـيــل
مالك العقار  /236/بصاليم سند تمليك
بدل عن ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
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أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب رف ـيــق ع ـبــد الـ ـع ــادل ع ــوي ــدات وكـيــل
سعد محمد عبدالله سـنــدات ملكية بدل
ض ــائ ــع ع ــن حـصـتــه ف ــي ال ـع ـق ــارات ،1707
 1760 ،1742 ،1723شحيم.
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب اديــب نجيب اسماعيل وكيل احمد
نجيب اسماعيل سند ملكية بــدل ضائع
للعقارات  1159عانوت.
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب رف ـيــق ع ـبــد الـ ـع ــادل ع ــوي ــدات وكـيــل
شـفـيــق مـحـمــد عـبــدالـلــه سـنــد مـلـكـيــة بــدل
ضائع للعقار  1724شحيم.
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت كريستل نسيب سليم وكيلة مرشد،
بولني ،منيره ،ملفينا مالك سليم بصفتهم
ورث ــة مــالــك نسيب سليم وبــوكــالـتـهــا عن
بـ ـ ــاز ن ـس ـي ــب س ـل ـي ــم ومـ ـ ــي ن ـس ـي ــب سـلـيــم
وعفاف نسيب سليم وكريستل وكيلة نمر
نسيب سليم احد ورثــة نسيب نمر سليم
وبـصـفــة نـمــر نـسـيــب سـلـيــم امل ـش ـتــري من
ماري سعيد سليم وكريستل وكيلة امال،
نــوال ،ريموند ،سميرة نمر سليم سندات
ملكية بدل ضائع للعقارات 83 ،82 ،85 ،84
بسابا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ــب ع ـل ــي م ـح ـمــد م ـع ـطــي امل ـش ـت ــري مــن
اسما خليل بقيلي سند ملكية بدل ضائع
للعقار  1527برج البراجنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب جــورج خطار معوشي وكيل سمير
فـ ــؤاد الـ ـغ ــاوي رئ ـي ــس دي ــر وم ــدرس ــة مــار
مارون بير سنني ـ ـ مجدل املعوش سندات
ملكية بــدل ضائع للعقارات ،2699 ،1980
،2707 ،2706 ،2705 ،2704 ،2703 ،2702
،2713 ،2712 ،2711 ،2710 ،2709 ،2708
،2719 ،2718 ،2717 ،2716 ،2715 ،2714
 2721 ،2720مجدل املعوش.
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
الدكتور غالب أبو زين
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب سامر قاسم قطنه جي وكيل أحمد
ع ــدن ــان ركـ ــاب س ـنــدي مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقارين  C 4 /1308و  B 4 /1308عرمون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب طوني سعيد مخايل بصفته وكيل
أنطوان الخوري يوسف الخوري يوسف
س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع ف ــي الـعـقــار
رقم  381من منطقة ترتج العقارية قضاء
جبيل
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

عاصفة اإلصابات تضرب النجوم مبكرًا
ّ
لم توفر اإلصابات القوية عددًا من
األوروبية الكبرى في
نجوم الفرق
ُ
فترة متزامنة ،حيث ستبعدهم لمدة
طويلة عن المالعب .غيابات في انطالق
الموسم لها تأثيرها السلبي طبعًا على
الالعبين وفرقهم
حسن زين الدين
يندر أن تعثر حاليًا على ناد أوروبــي
كـ ـبـ ـي ــر يـ ـخـ ـل ــو م ـ ــن الع ـ ـبـ ــن م ـص ــاب ــن
ومـبـتـعــديــن عــن امل ــاع ــب .مــا ب ــدا الفتًا
فــي األي ــام األخ ـي ــرة اإلص ــاب ــات القوية
التي ضربت عــددًا من النجوم الكبار،
وستبعدهم فترات طويلة ،وخصوصًا
أن ه ــذه الـغـيــابــات ج ــاءت فــي انـطــاق
املوسم ،على عكس ما هو معتاد حيث
ترتفع نسبة الـتـعــرض لــإصــابــة بــدءًا
مــن منتصف املــوســم إل ــى نـهــايـتــه مع
اشتداد املنافسات وكثرة املباريات.
الصدمة األكبر طبعًا تلقاها برشلونة
اإلس ـب ــان ــي ،إذ ل ــم يـكــد نـجـمــه الـجــديــد
الـ ـف ــرنـ ـس ــي عـ ـثـ ـم ــان دي ـم ـب ـي ـل ــي ال ـ ــذي
ق ــات ــل لـلـحـصــول عـلـيــه ي ـب ــدأ مـسـيــرتــه
م ــع الـ ـف ــري ــق ح ـت ــى ب ــاغ ـت ـت ــه اإلص ــاب ــة
ُ
األسـبــوع املــاضــي لتبعده حتى مطلع
الـعــام املقبل .م ــدرب "الـبــرســا" أرنستو

غيابات طويلة متزامنة في بداية
الموسم لعدد من النجوم
ف ــال ـف ـي ــردي ذهـ ــب إلـ ــى تـحـمـيــل العـبــه
املسؤولية لقيامه بحركة استعراضية
ّأدت إلى إصابته ،لكن هذا ال يمنع من
أن انقطاع ديمبيلي عن التدريبات مع
فــريـقــه الـســابــق بــوروس ـيــا دورتـمــونــد
األمل ـ ــان ـ ــي عـ ـن ــدم ــا ت ـ ـمـ ــرد ع ـل ـي ــه خ ــال
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات ال ـص ـي ـف ـي ــة أدى إل ــى
اف ـت ـق ــاره إل ــى ال ـجــاهــزيــة ال ـبــدن ـيــة في
انطالق املوسم الحالي.
بالتأكيد ،فإن تأثير اإلصابة على أغلى
العـ ــب ف ــي ت ــاري ــخ ال ـ ـ ــدوري اإلس ـبــانــي
وال ـث ــان ــي ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـك ــرة ك ـب ـيــر ،إذ
إن ـه ــا جـ ــاءت ف ــي تــوق ـيــت ي ـح ـتــاج فيه
ديمبيلي إل ــى االن ـس ـجــام مــع الـفــريــق،
وبــال ـتــالــي ف ــإن ه ــذه امل ـســألــة سـتــأخــذ
وقتًا بعد عودته في منتصف املوسم
ّ
يصب فــي مصلحته
تقريبًا ،وهــذا لــن
ومصلحة فريقه طبعًا.

سيغيب نوير حتى مطلع  2018كحال عدد من النجوم (أ ف ب)

ب ــول بــوغـبــا نـجــم مانشستر يونايتد
اإلنكليزي عاش موقفًا مشابهًا ملواطنه
ُ
دي ـم ـب ـي ـلــي ب ــإص ــاب ـت ــه ال ـت ــي ســت ـب ـعــده
أي ـضــا حـتــى مـطـلــع ال ـع ــام ال ـجــديــد ،إذ
إنـ ـه ــا جـ ـ ــاءت ف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ي ـق ـ ّـدم
فيه أفـضــل مستوياته مــع فريقه منذ
انضمامه إليه بصفقة قياسية حينها
ع ـل ــى ع ـك ــس م ــوس ـم ــه األول ال ـف ــاش ــل
تمامًا ،حيث ُيتوقع أن يكون لإلصابة

تأثيرها املعنوي والبدني على عودة
بوغبا كما كان في مطلع املوسم.
ويبدو أن سوء الحظ يالزم الفرنسيني
فــي هــذه الـفـتــرة ،إذ إن ثيو هرنانديز
الجديد إلى ريــال مدريد انضم
الوافد
َ
إل ـ ــى م ــواط ــنـ ـي ــه ب ـت ـع ــرض ــه ل ـخ ـل ــع فــي
كتفه ،من دون تحديد مدة غيابه الذي
سـيـكــون مــؤث ـرًا ب ــدوره عـلــى انطالقته
مع امللكي.

ك ــذل ــك ،ف ــإن زوب ـع ــة اإلص ــاب ــات الـقــويــة
أخذت في طريقها نجم حراسة بايرن
ميونيخ األملاني وقائده مانويل نوير
الذي سيغيب حتى مطلع  2018أيضًا.
إصــابــة مـتـجــددة لـنــويــر بـعــد أي ــام من
عودته ال شك لها تأثيرها ،إذ صحيح
أن الـبــديــل سـفــن أولــريـتــش أظـهــر عن
كفاءة خالل تعويضه غياب نوير ،لكن
ّ
وج ــود األخ ـيــر يـشــكــل اطـمـئـنــانــا أكبر

بكثير لـلـبــافــاريــن تـحــديـدًا فــي دوري
أبـطــال أوروب ــا ،كما أن بــايــرن سيكون
في مشكلة في حال إصابة أولريتش،
إذ إن الـحــارس الثالث فــي الفريق هو
كريستيان فرويختل الـبــالــغ  17عامًا
فـ ـق ــط ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن ب ــاي ــرن ي ـف ـت ـقــد مـنــذ
م ــدة بـسـبــب اإلص ــاب ــة ع ـن ـص ـرًا مــؤث ـرًا
ً
هــو الـنـمـســوي دافـيــد أالب ــا ،فـضــا عن
اإلسباني خوان بيرنات.
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ،م ـ ــن ج ـه ـت ــه،
ع ــاش ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة مــوجــة من
اإلصابات تحديدًا في خط دفاعه بدأت
مــع ابـتـعــاد جـيــورجـيــو كييليني بعد
ّ
إصــابـتــه مــع منتخب ب ــاده ،مــا شكل
ضربة قوية للفريق تحديدًا في املباراة
التي خسرها أمام برشلونة اإلسباني
 3-0فــي دوري األب ـط ــال ،وق ــد لـحــق به
الوافدان الجديدان األملاني بينيديكت
هوفيدس وماتيا دي تشيليو.
غير أن الخسارة تبدو أكبر في ميالن،
ذل ــك أن الع ـبــه الـجــديــد ال ـشــاب أنــدريــا
كونتي ّ
تعرض لإلصابة األخطر وهي
الــربــاط الصليبي فــي ركبته اليسرى،
مــا سيبعده  6أشـهــر وه ــذا يعني أنــه
سينتظر حتى املوسم املقبل لبدء إبراز
موهبته في ملعب "سان سيرو".
كذلك ،فإن األيام األخيرة شهدت عودة
داني ويلبيك العب أرسنال اإلنكليزي
ُ
إل ــى دوامـ ــة اإلص ــاب ــات ال ـتــي ستبعده
شهرًا.
صـحـيــح ه ـنــا أن اإلص ــاب ــات ج ــزء من
ال ـل ـع ـب ــة ،وأن سـ ــوء ال ـط ــال ــع ل ــه دوره
فــي اإلصــابــة ،لكن هــذا ال يمنع مــن أن
كثافة املباريات هي السبب الرئيسي
فــي إصــابــة الــاعــب حيث إن االزدح ــام
فــي الــروزنــامــة ب ــات يـطــال حـتــى فترة
االستعدادات في الصيف ،وخصوصًا
أن الــاعـبــن بــاتــوا يقطعون مسافات
طــويـلــة ومــرهـقــة إلــى آسـيــا والــواليــات
املـتـحــدة لـخــوض املـبــاريــات وال ــدورات
الودية ،وهذا عامل بارز في اإلصابات
امل ـ ـب ـ ـك ـ ــرة م ـ ـط ـ ـلـ ــع املـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــم ،ك ـ ـمـ ــا أن
االستحقاقات الدولية مــع املنتخبات
ّ
تـشــكــل مـعـضـلــة دائ ـم ــة لـلـفــرق بـعــودة
الكثير من النجوم مصابني من رحالت
م ـت ـع ـب ــة ،وه ـ ــذا م ــا ح ـص ــل أخـ ـيـ ـرًا مــع
كييليني واألرجنتيني أنخل دي ماريا
نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
هـ ـ ـك ـ ــذا ،ف ـ ــإن ك ـ ــل الـ ـسـ ـلـ ـبـ ـي ــات تــرت ـب ــط
باإلصابات ،لكن ثمة إيجابية واحــدة
في تعرض النجوم املذكورين لإلصابة
حــال ـيــا وهـ ــي أن ـه ــا ف ــي ب ــداي ــة املــوســم
ولـ ـيـ ـس ــت فـ ــي نـ ـه ــايـ ـت ــه .اآلن الـ ـع ــودة
ممكنة ،أما في الختام فالخسارة كبرى
وتتلخص بكلمتني :وداعًا للمونديال.

نتائج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )5
أتلتيك بلباو × أتلتيكو مدريد 2-1
راوول غارسيا ( )90لبلباو ،واالرجنتيني
أنخل كوريا ( )55ويانيك كاراسكو ()73
النلتيكو.
ديبورتيفو ال كورونيا × أالفيس 0-1
البرتغالي لويس كوريا (.)88
ليغانيس × جيرونا 0-0
 الخميس:فياريال × إسبانيول ()21,00
سيلتا فيغو × خيتافي ()22,00
ليفانتي × ريال سوسييداد ()23,00
 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  15نقاط من  5مباريات

 -2اتلتيكو مدريد  11من 5
 -3اشبيلية  10من 4
 -4فالنسيا  9من 5
 -5ريال سوسييداد  9من 4
إيطاليا (المرحلة )5
يوفنتوس × فيورنتينا 0-1
الكرواتي ماريو ماندروكيتش (.)52
التسيو × نابولي 4-1
الهولندي ستيفان دي فري ( )29لالتسيو،
والسنغالي كاليدو كوليباني ( )54واالسباني
خوسيه كاليخون ( )56والبلجيكي درايس
ميرتينز ( )59وجورجينو فريلو ( 90من
ركلة جزاء) لنابولي.
ميالن × سبال 0-2
السويسري ريكاردو رودريغيز ( 26من
ركلة جــزاء) وفرانك كيسي ( 61من ركلة
حزاء).

بينيفنتو × روما 4-0
أتاالنتا × كروتوني 1-5
كالياري × ساسوولو 1-0
جنوى × كييفو فيرونا 1-1
هيالس فيرونا × سمبدوريا 0-0
أودينيزي × تورينو 3-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1نابولي  15نقاط من  5مباريات
 -2يوفنتوس  15من 5
 -3انتر ميالنو  13من 5
 -4ميالن  12من 5
 -5تورينو  11من 5
ألمانيا (المرحلة )5
هيرتا برلني × باير ليفركوزن 1-2
األوسـتــرالــي ماتيو كيلي ( )16والعاجي
س ــال ــوم ــون ك ــال ــو ( )24ل ـه ـي ــرت ــا ب ــرل ــن،
وجوليان براندت ( )84لليفركوزن.

هامبورغ × بوروسيا دورتموند 3-0
الياباني شينجي كاغاوا ( )25والغابوني
بيار ايميريك أوباميانغ ( )63واألميركي
كريستيان بوليسيتش (.)79
كولن × أينتراخت فرانكفورت 1-0
فرايبورغ × هانوفر 1-1
ماينتس × هوفنهايم 3-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1بوروسيا دورتـمــونــد  13نقاط مــن 5
مباريات
 -2بايرن ميونيخ  12من 5
 -3هوفنهايم  11من 5
 -4هانوفر  11من 5
 -5أوغسبورغ  10من 5

كأس الرابطة اإلنكليزية (الدور الثالث)
وست بروميتش ألبيون × مانشستر
سيتي 2-1
االرج ـن ـت ـي ـن ــي ك ـ ــاودي ـ ــو ي ـع ـق ــوب ()72
اللبيون ،وليروي سانيه ( 3و )77لسيتي.
ت ـش ـل ـس ــي × ن ــوت ـن ـغ ـه ــام ف ــوري ـس ــت
(أولى) 1-5
ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي روب ـ ـ ـيـ ـ ــرت كـ ـيـ ـنـ ـي ــدي ()13
والبلجيكيان ميتشي باتشوي ( 19و53
و )86وتشارلي موسوندا ( )40لتشلسي،
وتينداي داريكوا () لنوتنغهام.
أرسنال × دونكاستر روفــرز (ثانية)
0-1
تيو والكوت (.)25
مانشستر يونايتد × برتون ألبيون
(أولى) 0-4
إفرتون × سندرالند (أولى) 0-3
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الكرة اإلسبانية

أصداء عالمية

ريال مدريد يمنح الثقة لبنزيما حتى 2021
لم تعر إدارة ريــال مدريد اإلسباني
ومــدربــه الفرنسي زيــن الــديــن زيــدان
أي اهتمام لالنتقادات التي تعرض
لـهــا مـهــاجــم الـفــريــق الـفــرنـســي كريم
بنزيما بسبب تراجع مستواه ،حيث
تقرر تمديد عقده حتى .2021
وأورد الريال في بيان له" :اتفق ريال
وبـنــزيـمــا عـلــى تـمــديــد عـقــد الــاعــب،
وبات مرتبطًا معه حتى  30حزيران
."2021
وسـيـعـقــد بـنــزيـمــا ،الـ ــذي ك ــان عـقــده
الـســابــق يـمـتــد حـتــى  ،2019مــؤتـمـرًا
صحافيًا اليوم في ملعب "سانتياغو
ب ــرن ــاب ـي ــو" ف ــي م ــدري ــد ل ــإع ــان عــن
تفاصيل التمديد.
وب ـحــال إكـمــالــه عـقــده الـجــديــد حتى
نـهــايـتــه ،ي ـكــون الع ــب ل ـيــون الـســابــق
ق ـ ــد أم ـ ـضـ ــى  12عـ ــامـ ــا ف ـ ــي ص ـف ــوف
الفريق األكثر تتويجًا على الساحة
األوروبية.
وي ــأت ــي الـتـمــديــد لـبـنــزيـمــا ف ــي إط ــار
تثبيت تشكيلة الريال التي هيمنت
عـلــى ال ـكــرة األوروب ـي ــة فــي الـسـنــوات
األرب ـ ـ ــع امل ــاضـ ـي ــة .ف ـب ـعــد ال ـب ــرازي ـل ــي
مارسيلو ( ،)2022وإيسكو ()2022
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يأتي التمديد لبنزيما بعد مارسيلو وإيسكو وكارفخال (أ ف ب)

ودانــي كارفخال ( ،)2022جــاء الــدور
لتمديد عقد بنزيما.
ك ـمــا أن رئ ـيــس الـ ـن ــادي فـلــورنـتـيـنــو
بيريز حدد أولوية تمديد عقد زيدان
الــذي ينتهي في  .2018وقــال "زيــزو":

"في ما يخص التمديد ،لقد حسم".
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ـسـ ـع ــى مـ ـ ــدرب
ليفربول اإلنكليزي ،األملاني يورغن
كلوب ،إلى ترميم دفاع الـ"ريدز" ،في
سوق االنتقاالت الشتوية املقبلة.

ويـ ـن ــوي ك ـل ــوب ال ـت ـعــاقــد م ــع مــدافــع
اليبزيغ الفرنسي دايــوت أباميكانو
لحل األزم ــات الدفاعية التي تواجه
فريقه.
وذك ـ ــرت صـحـيـفــة "ب ـي ـلــد" األملــان ـيــة أن
ليفربول يـحــاول ضــم أباميكانو (18
عامًا) بعد الـخــروج من كــأس الرابطة
اإلنكليزية املحترفة إثر الخسارة أمام
ليستر سيتي .2-0
وأش ـ ـ ــارت الـصـحـيـفــة إلـ ــى أن الــاعــب
الفرنسي لديه عقد يمتد لـ  4مواسم،
ب ـشــرط ج ــزائ ــي يـصــل إل ــى  88مليون
ج ـن ـيــه اس ـت ــرل ـي ـن ــي ،وم ـ ــن ال ـص ـعــوبــة
املوافقة على رحيله ،وخصوصًا بعد
ض ــم ل ـي ـفــربــول زم ـي ـلــه ال ـغ ـي ـنــي نــابــي
كيتا .وتعاقد ليفربول مع كيتا ،على
أن ي ـن ـضــم إلـ ــى ال ـف ــري ــق م ـط ـلــع تـمــوز
املقبل ،بعد دفع قيمة الشرط الجزائي
واملقدرة بمبلغ  48مليون استرليني.
وكـ ــان ك ـلــوب ق ــد عـ ّـبــر ع ــن غـضـبــه من
تـكــرار األخ ـطــاء الــدفــاعـيــة بـقــولــه" :لقد
سـئـمــت مــن األمـ ــر ،وه ــذه لـيـســت املــرة
األولــى التي نتلقى فيها أهدافًا بهذه
السهولة ،فحتى بعد تقديم مستوى
جيد خسرنا املباراة".

تشيفيرين يطلب
مساعدة السياسيين

استنجد رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم
السلوفيني ألكسندر تشيفيرين بالزعماء
السياسيني في أوروبا من أجل تحقيق
إصالحات للحد من اإلنفاق الخيالي في سوق
انتقاالت الالعبني .وقال تشيفيرين" :سمعت
بعض املسؤولني السياسيني البارزين مثل
املستشارة األملانية أنجيال ميركل قبل بضعة
أيام ،يدينون التطورات األخيرة في مجال كرة
القدم ،مطالبني بمزيد من اإلنصاف الرياضي.
أنا أتفق معهم تمامًا" .وواصل" :نحن ننتظر
فقط الضوء األخضر من أولئك الذين يدينون
علنًا هذه األنواع من الحاالت".

دورانت يعتذر
عن تغريداته «الغبية»

َّقدم العب غولدن ستايت ووريرز كيفن
دورانت اعتذاره عما اعتبره تغريدات "غبية"
و"صبيانية" صدرت عنه خالل دردشة مع
جمهوره على موقع التواصل االجتماعي
"تويتر" بشأن رحيله عن أوكالهوما سيتي
ثاندر ،وانضمامه الى الفريق الحالي .وأشار
دورانت إلى أنه نادم عما صدر عنه في هذا
النقاش مع املشجعني ،وال سيما التعليق
الذي تناول فيه مدربه وزميله السابقني في
أوكالهوما بيلي دونوفان وراسل وستبروك.

برشلونة يدعم استفتاء استقالل كاتالونيا
ّ
يجسد الهوية
جدد برشلونة ،الــذي
الكاتالونية ،مساندته إجراء استفتاء
الستقالل إقليم كاتالونيا في األول
م ـ ــن الـ ـشـ ـه ــر امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،وه ـ ـ ــي خ ـط ــوة
يـمـنـعـهــا ال ـق ـضــاء اإلس ـب ــان ــي ،وذل ــك
بإدانته أي عمل يعيق "حق التقرير"،
على خلفية حملة االعـتـقــاالت التي
قــامــت بها السلطة املــركــزيــة وطالت
العشرات من أعضاء حكومة اإلقليم
التي تنوي القيام باالستفتاء.
وقــال برشلونة في بيان نشره على
موقعه الرسمي" :في أعقاب األحداث
ال ـ ـتـ ــي بـ ـ ـ ــرزت ف ـ ــي األيـ ـ ـ ـ ــام األخـ ـ ـي ـ ــرة،
وخصوصًا األرب ـعــاء ،فــي مــا يتعلق
ب ــال ـح ــال ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ــراهـ ـن ــة فــي
ك ــات ــال ــون ـي ــا ،ي ـب ـقــى بــرش ـلــونــة وفـيــا
اللتزامه التاريخي بالدفاع عن األمة،
الديموقراطية ،حرية التعبير وحق
تقرير املصير".
وأكــد برشلونة ردًا على ما يحصل:
"ن ـ ـحـ ــن نـ ــديـ ــن أي عـ ـم ــل ق ـ ــد ي ـع ـيــق
م ـ ـمـ ــارسـ ــة ه ـ ـ ــذه ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق بـ ـح ـ ّـري ــة.
ول ــذل ــك ،ف ــإن ن ــادي بــرشـلــونــة يعرب
عـ ـلـ ـن ــا ع ـ ــن دع ـ ـمـ ــه ل ـج ـم ـي ــع الـ ـن ــاس
والـكـيــانــات واملــؤسـســات الـتــي تعمل

على ضمان هذه الحقوق .سيواصل
ن ــادي بــرشـلــونــة ،فــي إط ــار احـتــرامــه
ال ـك ــام ــل ألع ـض ــائ ــه امل ـت ـن ــوع ــن ،دعــم
إرادة أغـلـبـيــة ال ـش ـعــب الـكــاتــالــونــي،
ّ
وسيطبق ذلك بطرق مدنية وسلمية
ومثالية".

ودع ـ ــا رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة اإلس ـبــان ـيــة
ماريانو راخوي في وقت سابق إلى
ال ـه ــدوء م ــع خ ــروج مـتـظــاهــريــن إلــى
ال ـ ـشـ ــوارع ف ــي بــرش ـلــونــة احـتـجــاجــا
على هــذه التوقيفات التي لم تعرف
أس ـب ــاب ـه ــا ب ـش ـك ــل واضـ ـ ـ ــح ،رغـ ـ ــم أن

أدان «البرسا» أي عمل يعيق «حق التقرير» وذلك على خلفية االعتقاالت (أ ف ب)

ّ
ال ـس ـل ـط ــات س ـب ــق أن ح ـ ـ ــذرت م ــن أن
املـ ـس ــؤول ــن الـ ــذيـ ــن ي ـس ــاه ـم ــون فــي
تنظيم االستفتاء يمكن أن يواجهوا
مالحقات قضائية.
ّ
وصبت نتائجه
وإذا أقيم االستفتاء
مل ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة االنـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال وحـ ـصـ ـل ــت
ك ــات ــال ــون ـي ــا ع ـل ــى اس ـت ـق ــال ـه ــا ،ف ــإن
ب ــرش ـل ــون ــة سـ ُـي ـق ـصــى م ــن ال ـب ـطــولــة
اإلسبانية بشكل مــؤكــد ،بحسب ما
أش ــار ســابـقــا رئ ـيــس راب ـطــة ال ــدوري
خافيير تيباس ،مضيفًا" :إذا واصلت
الـعـمـلـيــة م ـســارهــا بــاالت ـجــاه الـقــائــم
حــال ـيــا ،وآمـ ــل أال يـحـصــل ذلـ ــك ،فلن
يـكــون بإمكانهم (بــرشـلــونــة) اللعب
في الدوري اإلسباني".
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ت ـ ـي ـ ـبـ ــاس إلـ ـ ـ ــى أن م ـ ـشـ ــوار
ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون م ـ ـح ـ ـصـ ــورًا
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوري ال ـ ـكـ ــاتـ ــالـ ــونـ ــي وحـ ـس ــب،
مضيفًا بشيء من السخرية" :بطولة
كاتالونيا ستكون دون شك مماثلة
أو أف ـضــل ب ـشــيء قـلـيــل م ــن الـ ــدوري
الهولندي .برشلونة سيكون سوبر
أي ــاك ــس (ال ـ ـ ــذي ال ي ـق ـهــر ف ــي دوري
بــاده) .سيتوقف عن أن يكون ناديًا
أوروبيًا كبيرًا ،هذا أمر مؤكد".

الكرة اللبنانية

افتتاح األسبوع الثاني من الدوري بلقاء الجريحين
عبد القادر سعد
ينطلق األسبوع الثاني من الــدوري
الـلـبـنــانــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم غـ ـدًا الـجـمـعــة
بـلـقــاء الـجــريـحــن طــرابـلــس وضيفه
اإلصالح البرج الشمالي عند الساعة
 15.30على ملعب طرابلس البلدي.
ل ـقــاء يـجـمــع خــاســريــن مــن األس ـبــوع
األول ،لكن بنتيجتني مختلفتني.
صـ ــاحـ ــب األرض ي ـل ـع ــب ل ــأس ـب ــوع
ال ـث ــان ــي ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ع ـل ــى أرضـ ــه،
ويسعى إلــى محو الخسارة الثقيلة
ال ـتــي لقيها عـلــى املـلـعــب عـيـنــه أمــام
األنصار  .5 - 1خمسة أهداف أحرجت
الطرابلسيني وجمهورهم ،ولــم تمر
م ــرور ال ـكــرام فــي ال ـن ــادي .فــاألسـبــوع
الـ ـح ــال ــي ش ـه ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــات لـلـجـنــة
ال ـف ـن ـيــة ال ـت ــي قـ ّـي ـمــت امل ـ ـبـ ــاراة ،ورغ ــم
ح ـج ــم الـ ـخـ ـس ــارة إال أن امل ـس ــؤول ــن

وجدوا بعض اإليجابيات في اللقاء.
ف ـف ــي ح ــدي ــث مـ ــع أم ـ ــن سـ ــر الـ ـن ــادي
سليم ميقاتي ،أشــار الى أن الصورة
ل ــم ت ـكــن س ــوداوي ــة بــال ـكــامــل" .ه ـنــاك
ب ـع ــض اإلي ـج ــاب ـي ــات ك ـع ــدد ال ـف ــرص
الـتــي سنحت وال ـتــي ك ــان مــن املمكن
أن ي ـسـ َّـجــل م ـن ـهــا أهـ ـ ــداف ت ـغـ ّـيــر في
سـيـنــاريــو ال ـل ـقــاء ،وهـ ــذا م ــا أراه في
ّ
ال ـفــريــق ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ـنــذ تسلمي
منصبي قبل ثماني سـنــوات ،أضف
الى ذلك ما شهدناه من تدوير للكرة
وتناقلها بشكل سلس .ويمكن حصر
ال ـخ ـســارة فــي سـبـبــن رئـيـسـيــن الــى
جانب إه ــدار الـفــرص :األول هــو عدم
انضباط العبي خط الوسط بالدفاع
وعدم التزامهم بواجباتهم الدفاعية.
أمـ ـ ـ ــا الـ ـسـ ـب ــب ال ـ ـثـ ــانـ ــي فـ ـه ــو ب ـعــض
املـشـكــات فــي خــط الـظـهــر ،وتحديدًا
في مركز قلب الدفاع ،كان هناك كامل

الثقة بـقــدرة امل ــدرب ثيو بوكير على
معالجة األمور".
اإلصــاح ،بــدوره ،يتوجه من الجنوب
الـ ـ ــى الـ ـشـ ـم ــال ب ـح ـث ــا وراء ت ـعــويــض
خ ـ ـسـ ــارة فـ ــي قـ ــواعـ ــده أم ـ ــام ال ـش ـب ــاب
الـ ـع ــرب ــي  ،1 - 0وب ــالـ ـت ــال ــي س ـي ـكــون
التعادل أقل ما يطمح إليه الجنوبيون.
وفــي مـبــاراة ليلية تقام للمرة األولــى
عند الساعة  ،21.45يلعب الراسينغ مع
األنصار على ملعب املدينة الرياضية.
لقاء بني صاحب األرض األبيض الذي
أفـلــت مــن يــده فــوز ثمني فــي األسـبــوع
املاضي أمــام اإلخــاء األهلي عاليه في
ب ـح ـم ــدون ب ـعــدمــا تـ ـع ــادال  ،1 - 1أمــا
الـ ـط ــرف ال ـث ــان ــي ف ـهــو ن ـجــم األس ـب ــوع
األول ومتصدره األنصار الذي يدخل
الى اللقاء سعيًا وراء فوز ثان وجرعة
معنوية كبيرة قبل لقائه الكبير مع
ال ـن ـج ـمــة ف ــي األس ـ ـبـ ــوع ال ـث ــال ــث عـلــى

امللعب عينه بعد سبعة أيام.
مواجهة ليلية بني املدربني رضا عنتر
من جانب الراسينغ ،واألملاني روبرت
جــاس ـبــرت م ــن ط ــرف األنـ ـص ــار ،حيث
سيسعى األول الــى إثبات نفسه أمام
منافس يتمتع بخبرة عالية ،في حني
يأمل املدرب األملاني أن يحافظ العبوه
عـلــى وتـيــرتـهــم الـتـصــاعــديــة وي ـمــددوا
إقامتهم في الصدارة أسبوعًا آخر.
ويستكمل األسبوع الثاني يوم السبت
بمباراتني ،األول ــى تجمع الصفاء مع
الـشـبــاب الـعــربــي عـنــد الـســاعــة 15.30
على ملعب بحمدون ،والثانية تجمع
اإلخــاء األهلي عاليه مع النجمة على
م ـل ـعــب صـ ـي ــدا ع ـن ــد الـ ـس ــاع ــة .16.00
ويلعب األحــد النبي شيت مــع ضيفه
السالم زغرتا في البقاع عند الساعة
 ،15.30وال ـت ـضــامــن ص ــور م ــع العهد
على ملعب صور عند الساعة .16.00

أخبار رياضية

مباريات دورة الراحل
برنامج
ّ
شلهوب السلوية
أعلنت اللجنة املنظمة لدورة الراحل هنري
شلهوب عن برنامج الدورة بنسختها الثالثة
التي تنطلق يوم  25الحالي حتى األول من
تشرين األول املقبل على ملعب مجمع الشياح
الرياضي .وكانت القرعة قد أوقعت أندية
بيروت وبيبلوس واللويزة والشانفيل في
املجموعة األولى ،وأندية األنطونية واملتحد
والهومنتمن في املجموعة الثانية ،ويتأهل
صاحبا املركزين األول والثاني الى الدور
نصف النهائي .وهنا برنامج الدور األول:
االثنني  25أيلول :بيروت × الشانفيل
( ،)19:00بيبلوس × اللويزة (.)21:00
الثالثاء :اللويزة × بيروت ( ،)19:00األنطونية
× الهومنتمن ( - .)21:00األربعاء :الشانفيل
× بيبلوس ( ،)19:00املتحد × الهومنتمن
( - .)21:00الخميس :اللويزة × الشانفيل
( ،)16:45األنطونية × املتحد ( ،)19:00بيروت
× بيبلوس ( .)21:00وسيكون يوم الجمعة
 29الحالي راحة للفرق ،على أن تقام مباراتا
الدور نصف النهائي السبت الساعة ()15:00
و( )17:00تواليًا ،واملباراة النهائية يوم األحد
( )17:00في األول من تشرين األول املقبل.

«ماسترز» ّدراجات الطرق
لكارل عسيلي

نظم االتحاد اللبناني للدراجات الهوائية بطولة
لبنان لدراجات الطريق لفئة املاسترز (فوق
 40سنة) الذي أحرز لقبه كارل عسيلي
(نادي كلوب دي فلوكون) على مسار "مارينا
ضبية" بمشاركة العبني يمثلون أربعة أندية
اتحادية ،كما أقيم في الوقت عينه سباق
مفتوح لالعبني الهواة من غير الجمعيات
االتحادية .في الترتيب العام وفي فئة الهواة،
أحرز فادي فرح لقب السباق قاطعًا مسافة
 70كلم ( 14دورة بني مسبح غولدن بيتش
وثكنة الفهود) بتوقيت ساعة و 57دقيقة و13
ثانية ،وهو التوقيت عينه الذي حققه بطل
لبنان لفئة املاسترز كارل عسيلي والثاني
بسام ضناوي (بايك لبنان).
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مهرجان

«أسبوع الفيلم األلماني» ينطلق الليلة في «متروبوليس»:
مكابدات اللجوء ...والنازيون الجدد!

الدورة الرابعة من «أسبوع الفيلم األملاني» صارت
جــاهــزة .بــالـتـعــاون بــن «معهد غــوتــه» فــي بيروت
و«ج ـم ـع ـيــة م ـت ــروب ــول ـي ــس» ،س ـن ـشــاهــد سـبـعــة من
أح ـ ــدث األفـ ـ ــام األمل ــان ـي ــة ابـ ـت ــداء م ــن م ـس ــاء ال ـيــوم
الخميس حتى األول من تشرين األول (أكتوبر) في
بيروت).
«متروبوليس أمبير صوفيل» (األشرفية ـ
ّ
يــدعــو املـهــرجــان مجموعة مــن األف ــام الـتــي مثلت
أمل ــان ـي ــا ف ــي املـ ـه ــرج ــان ــات ال ـع ــامل ـي ــة ،ك ـم ــا يـحـتـفــي

بــال ـت ـجــارب الـسـيـنـمــائـيــة ال ـشــابــة وال ـج ــدي ــدة مثل
امل ـخــرجــة ال ـك ــردي ــة األمل ــان ـي ــة ســولــن يــوســف الـتــي
تعود إلــى كردستان الـعــراق في شريطها الدرامي
الـعــائـلــي .االفـتـتــاح مــع شــريــط  In the Fadeلفاتح
أكني الجديد الــذي ينكأ العالقات التركية األملانية
مــن خ ــال الـهـجـمــات الـعـنـصــريــة لـلـنــازيــن الـجــدد.
األوضاع السياسية واألمنية في أملانيا ،تلهم عددًا
كبيرًا من األفالم التشويقية والدرامية التي تعالج

ظـ ــروف ال ـل ـجــوء ال ـعــربــي ف ــي ب ــرل ــن ،فـيـمــا يتسلل
ماضي العاصمة األملانية وجــدارهــا إلــى الحيوات
الشخصية لألبطال.
أمــا املـهــرجــان ،فـيـ ّ
ـوجــه تحية إلــى املغنية واملمثلة
األملانية الراحلة مارلني ديتريش ( 1901ـ  ،)1992من
خالل عرض أربعة من أشهر أفالمها األملانية ،وتلك
التي صنعت شهرتها فــي هوليوود الثالثينيات
واألربعينيات (منع بعضها في بلدها األم بسبب

 In the Fadeلفاتح أكين

«منزل بال سقف» لسولين يوسف

 21/9ــ س20:30 :

 22/9ــ س20:00 :

كـمــا معظم أفــامــه ،ال يبتعد  106( In the Fadeد
ـ  )2017لفاتح أكني ،عن العالقات األملانية التركية.
شريط املخرج التركي األملاني الذي اختير لتمثيل
أملــانـيــا فــي «األوس ـك ــار  »2018سيفتتح املـهــرجــان.
ت ـخ ـس ــر ك ــاتـ ـي ــا كـ ــل شـ ـ ــيء دفـ ـع ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة :زوجـ ـه ــا
الـتــركــي وابـنـهـمــا يـقـتــان فــي هـجــوم إرهــابــي يقف
وراءه النازيون الـجــدد .سيكون هــذا فاتحة الفيلم
التشويقي ،الــذي يجعل من كاتيا األملانية امــرأة تبحث عن العدالة لتنالها بيدها رغم تدخل األجهزة
األمنية .مناخات أملانيا ،والعنصرية املعاصرة ّ
تخيم على الفيلم الذي يستند إلى أبحاث حول هجمات
النازيني الجدد ضد األقليات في أملانيا بني عامي  2000و.2007

 Tiger Girlلجايكوب الس
 23/9ــ س20:00 :

 25/9ــ س20:00 :
تواصل هيلني البحث عن معنى وسط ركود حياتها:
زواجها البائس ،غياب الحب واألطفال وأخيرًا الله.
فــي  102( Original Blissد ـ ـ  )2016املـقـتـبــس عن
روايـ ــة لالسكتلندية أ .ل كـنـيــدي بــالـعـنــوان نفسه
( ،)1997يجمع سفني تاديكن عناصر متعددة مثل
الطب النفسي ،والبورنوغرافيا والعنف املنزلي .أما
النتيجة فهي شريط درامي عاطفي يحاول منحنا
ّ
مجرد الرغبة
تصورًا عما يعنيه أن يكون شخصًا بحاجة إلى الحب .هل الكل يستحقون السعادة ،أم
فيها فقط؟ اإلجابة ليست بالبساطة التي يتم طرح فيها أسئلة كهذه ،وهي تحديدًا ما تقود الزوجة
هيلني إلقامة عالقة قاتمة مع طبيبها النفسي.

«قلب ثقيل» لتوماس ستوبر

 Blocks4لمارفن كرين

 28/9ــ س20:00 :

 29/9ــ س20:00 :

تذوب التجربة الشخصية للمالكم هربيرت بتاريخ
برلني بشقيها الشرقي والغربي .لم يفز بطل املالكمة
السابق بمباراة واحدة منذ انهيار جدار برلني .في
«قلب ثقيل» ( 109د ـ  )2015لتوماس ستوبر ،الذي
نال جائزة «الفيلم األملاني ـ  »2016يتخلى هربيرت
عن املالكمة جزئيًا ،حيث يعمل حارسًا لناد ليلي،
فيما يصرف وقته املتبقي في تدريب تلميذه إيدي.
بني أمـجــاده الضائعة ،وخـســارات تلميذه ،وأزمــاتــه العائلية التي أبعدته عن ابنته ســانــدرا لسنوات،
ّ
يتهاوى الرجل الذي عاش في أملانيا الشرقية ،داخل الحمام .لكن تشخيصه بمرض عصبي فتاك يفتح
أبواب املاضي مجددًا ،بعد قطيعة طويلة معه.

يدعو املهرجان سلسلة  Blocks4التلفزيونية (107
د ـ ـ  )2017/2016للمخرج النمسوي مــارفــن كرين.
ّ
في هذه الدراما العنيفة ،يسلط العمل الضوء على
الظروف البائسة في بعض تجمعات برلني من خالل
أحد التجمعات العربية هناك .الجريمة واملخدرات
والدعارة وغسيل األمــوال تبدو الوظائف الوحيدة
امل ـتــوافــرة وس ــط ال ـظ ــروف الـقــاسـيــة ال ـتــي يعيشها
ّ
طوني .عندما يحاول الشاب الخروج منها سيصطدم بعقبات وكتل تجذرت على مر السنوات .هناك
سيجره إلى هذه املستنقعات مجددًاّ ،أولها الروابط العائلية التي ّ
ّ
تهدد شرفه لترميه في مواجهة
ما
الشرطة ورجال األمن.

«ليال مشرقة» لتوماس أرسالن
ٍ

تحية إلى مارلين ديتريش

 30/9ــ س20:00 :

( 1901ـ )1992

يــأخــذنــا امل ـخــرج الـتــركــي األمل ــان ــي تــومــاس أرس ــان
ف ــي رح ـل ــة مـيـنـيـمــالـيــة إلـ ــى ع ــاق ــة أب ب ــاب ـن ــه .فــي
«ليال مشرقة» ( 86د ـ  )2017الــذي تنافس
شريطه
ٍ
ع ـلــى ج ــائ ــزة الـ ــدب الــذه ـبــي ف ــي «م ـه ــرaج ــان بــرلــن
السينمائي» ،يحافظ أرسالن على العالقة الداخلية
املشحونة بني مايكل وابنه لويس .بعد قضاء معظم
حياته فــي بــرلــن ،هناك مــا سيقتطع غياب الرجل
ّ
ويذكره بماضيه .يعود الرجل إلى النرويج للمشاركة في جنازة والده ،وللقاء ابنه الذي صار عمره 14
عامًا .في السيارة ،سنستمع إلى الحوارات املكثفة بني لويس ووالده ،اللذين يقف املاضي كجدار صلب
في عالقتهما املستحيلة.

«أس ـبــوع الفيلم األملــانــي ـ ـ  :»4ب ــدءًا مــن الثامنة مــن مساء
ال ـيــوم الخميس حـتــى األول مــن تـشــريــن األول (أكـتــوبــر)
ـ ـ «م ـتــروبــول ـيــس أمـبـيــر صــوف ـيــل» (االش ــرف ـي ــة ـ ب ـي ــروت).
لالستعالم01/204080 :

تنقل سولني يوسف الشتات العراقي الـكــردي إلى
األجواء العائلية في فيلمها الروائي ّ
األول «منزل بال
سقف» ( 117د ـ  .)2016بعد وفــاة والدتهم ،يحاول
األبناء الثالثة آالن وجــان وليا الذين يعيشون في
أملــانـيــا تحقيق رغبتها بــأن تــدفــن فــي ال ـعــراق .لكن
هذا لن يكون باملهمة السهلة ،إذ ستصطدم بعراقيل
كثيرة .الـعــودة إلــى الـبــاد مـجــددًا ستشحن الفيلم
ّ
بالتوتر .هناك سيعي أفراد العائلة مجددًا املسافة التي تفصل بينهم ،فيما سيواجهون العائلة األكبر
ّ
ً
ّ
والتطورات األمنية والسياسية في بالدهم .علمًا أن املهرجان يقيم لقاء بني يوسف والجمهور البيروتي،
بعد عرض فيلمها.

 Original Blissلسفين تاديكن

بـعــد قـصــة ح ــب م ـتــوتــرة قـ ّـدم ـهــا ف ــي Love Steaks
( ،)2013يعرض فيلم جايكوب الس الجديد Tiger
 91( Girlد ـ ـ ـ  )2017ال ـ ــذي ان ـط ـل ـقــت ع ــروض ــه في
«مهرجان برلني السينمائي» .يعتمد فيلم الحركة
على االرتجال في السيناريو ،وهو األسلوب الذي
ل ـجــأ إل ـي ــه الس ف ــي أف ــام ــه ال ـس ــاب ـق ــة .ف ــي شــريـطــه
النسوي الجديد ،ينقلب مسار الشابة مارغريت مع
ّ
تحولها إلــى «فانيال» .مع تايغر ،سيشكالن ثنائيًا عنيفًا مستعدًا ملواجهة حــروب الشارع الصغيرة
بثياب األمن .تتوالى األحداث بسرعة في الشريط ،حيث تنخرط الشابتان في صراعات بهدف الدفاع عن
ّ
تتحول إلى ما يتنافى مع قناعتهما.
النفس ،قبل أن

ً
مــواقــف ديـتــريــش امل ـعــاديــة لـلـنــازيــة) ،وصـ ــوال إلــى
آخ ــر أفــامـهــا ال ــذي تـلـتــه عــزلــة طــويـلــة فــي شقتها
الباريسية.

«إذا لم تكن تملك شيئًا سوى صوتها ،فإنها تستطيع
تمزيق قلبك به وح ــده» ،هــذا ما قاله همنغواي عن
املمثلة واملغنية والناشطة األملانية مارلني ديتريش
ال ـتــي يحتفي بـهــا امل ـهــرجــان ه ــذه الـسـنــة .يستعيد
الحدث أربعة أفالم لوجه أملانيا الخالد في هوليوود،
في احتفاء بمسيرتها الفنية بني كباريهات أملانيا
ً
وصــوال إلى هوليوود .في املهرجان سنشاهد فيلم
«مالك أزرق» لجوزيف فون ستيرنبرغ ( )9/26الذي صنع شهرتها العاملية األولى ،ثم الفيلم األملاني THE
 WOMAN ONE LONGS FORلكورت برنهاردت ( ،)10/1وفيلمها الهوليوودي  Stage Frightأللفرد
هيتشكوك ( ،)9/24وشريطها األخير  Just A Gigoloلديفيد هيمينغز (.)9/30
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زمن التطبيع

غوغاء الصهيونية :عن اإلبداع واإلبداع المضاد
سيف دعنا *
َ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ ْ َّ
وذله
«شلون أوصفك وإنت كلك عار ِ
يا شعب هذا اللي تشوفه
ّ
موش َ ِإبنا
ّ
موش ل َبنا»
مظفر النواب« :براءة األخت»
هل سمعتم عن جواد سليم؟
جواد سليم ،و«بال تــردد» ،يقول غسان كنفاني ،هو «صاحب أبرز عمل
(ف ـنــي) مــن نــوعــه فــي الـعــالــم» (ف ــارس فـ ـ ــارس ،)١٠٠:وأي ـضــا أح ــد «أعـظــم
النحاتني» في القرن العشرين حسب ادوارد سعيد (الثقافة واإلمبريالية:
 .)٣٦٠-٣٥٩والعمل الذي قصده كنفاني ،وكان بالتأكيد في خلفية تقدير
ادوارد سعيد بــأن «الـعــراق أعطانا أعظم نحاتي القرن العشرين» ،هو
«نصب الحرية» الذي يزين ساحة التحرير في بغداد ويمتد على طول
خـمـســن م ـت ـرًا وب ـع ــرض ع ـشــرة أم ـت ــار ويـشـمــل عــرضــا عـبـقــريــا لـتــاريــخ
(ومستقبل) ال ـعــراق السياسي واالجـتـمــاعــي الـطــويــل ،ال مثيل لــه على
ً
اإلطالق ،ربما في كل العالم فعال.
وعدا عن التسمية التي اختارها جواد سليم لعمله الفذ (الحرية) ،وعدا
عن مكان انتصابه (ساحة التحرير) ،فإن تفاصيل كل قطعة من قطعه
األرب ــع عشرة كذلك محملة ،بــل ومثقلة ،ب ــدالالت سياسية واجتماعية
وتاريخية وحتى ايديولوجية هائلة ال مجال للعني أن تخطئها .وليس
ذلــك بسبب رغبة ذاتـيــة لــدى سليم إلنـتــاج عمل استثنائي يضعه «في
ً
قلب بـغــداد وأهـلـهــا» وفــي قلب ال ـعــراق لــأبــد ،كما حصل فـعــا ،وليس
ذلــك حتى بسبب أي انحيازات سياسية أو اجتماعية أو أيديولوجية
قد تكون سكنت عقل الفنان الفذ .بــل ،ألنها ،ببساطة ،طبيعة األشياء.
فلو حــاول سليم فصل السياسة (واالجتماع والتاريخ) عن الفن ،لكان
معنى
انتهى حقًا بأربع عشرة قطعة سخيفة من الحجارة والجبس ال
َّ
لها على اإلطالق .واألهم أكثر من أي شيء ،ألن عمل سليم الفذ هذا َمثل
روح ــا عقالنية عربية جــديــدة (ولـيــس عــراقـيــة فـقــط)َ ،
وعـ َّـبـ َـر عــن سيادة
َ
مـجــال مفاهيمي عــربــي جــديــد ،وتـ َـب ـلـ ُـور عقيدة عربية جــديــدة تطورت
كـلـهــا اسـتـجــابــة لنكبة ال ـعــرب فــي فلسطني وتـحــديـهــا ال ــوج ــودي لهم.
ً
كان العرب حينها على قدر التحديَ ،
وع َمل جــواد سليم ليس إال دليال
َ
واحدًا على العبقرية العربية التي ّأرقها السعي للتحرر من االستعمار
والــوحــدة وتحرير فلسطني .كــان هــذا ،طبعًا ،قبل كــارثــة االنفصال بني
مصر وسوريا (بدل انضمام العراق لهذه الوحدة) وتأسيسها بعد ذلك
بست سنوات لكارثة النكسة ،التي استولدت بدورها تدريجًا عقالنية
ً
سياسية مـهــزومــة ،ومـجــاال مفاهيميًا مــأزومــا ،وعقيدة مـضــادة مثقلة
حتى النخاع باملقوالت الصهيونية والدالالت االستعمارية.

زمن جواد سليم :معنى اإلبداع

ً
جواد سليم ،الذي رحل شابًا ،لم يترك عمال إبداعيًا أقلق ،وال يــزال ،كل
سلطة سياسية في العراق منذ سلطة ثورة ( ١٩٥٨شيد العمل في زمنها)
ً
فقط ،ولم يترك ،أيضًا ،عمال فذًا حتى وفق أكثر املقاييس الفنية العربية
والـعــاملـيــة ت ـشــددًا وص ــرام ــة ،لـكـنــه ،كــذلــك ،جـعــل مهمة كــل نـحــات وفـنــان
عراقي يأتي بعده شديدة الصعوبة برفعه سقف اإلبداع عاليًا جدًا جدًا
– ال بد أن كل نحات عراقي عانى (ويعاني) أرق املعايير العالية جدًا التي
أسست لها أعمال جواد سليم ،وال بد أنه يعمل كل يوم مسكونًا بشبح
معايير ومكانة وعبقرية «نصب الحرية» وصاحبها .فال يمكن ألي ناقد
فني أن يعطي حتى عالمة «جيد» ،يقول كنفاني« ،ألي إنتاج عراقي آخر
بالسهولة (ذاتها) حني يكون في معرض تقييم» أي عمل آخر من خارج
العراق (فارس فارس .)١٠٠
هذا كان زمن جواد سليم :كانت املقاييس الفنية حقيقية وجدية وقاسية
وصارمة وعاملية ،وكان امليزان يفترض أن يكسر كل عمل جديد حدود
اإلبـ ــداع الـقــائـمــة ويستبدلها ب ـحــدود ج ــدي ــدة .لـكــن ،حـتــى نفهم معنى
عبقرية جواد سليم جديًا وحتى نعرف مقدار موهبته الفذة حقًا (وأيضًا
حتى ال ينطلي علينا الخلط الحاصل هذه األيام والذي يستند ملقاييس
سخيفة في أحسن األحــوال تنتهي إلى اعتبار أمثال زياد دويــري ثروة
قومية) فعلينا أن نعرف أن العراق حينها لم يتفوق في مجال فني واحد
برع فيه جواد سليم للحد األقصى (النحت) ،بل كانت الريادة العراقية
شــامـلــة لـكــل امل ـج ــاالت وبـمـقــايـيــس عــاملـيــة حقيقية وش ــدي ــدة الـصــرامــة.
فـ «مــن بـغــداد» ،يقول إدوارد سعيد« ،خــرج على األقــل خمسة من أعظم
شـعــراء العربية فــي الـقــرن العشرين ،وبــا أي شــك معظم كبار الفنانني
واملهندسني املعماريني ،والنحاتني» (الثقافة واإلمبريالية .)٣٥٩ :أما
املـبــدع كنفاني فيؤكد فــي تبرير انـتـقــاده ملجموعة يــوســف الـحـيــدري،
«حني يجف البحر» ،الجيدة على كل األحوال ،وقسوته الخاصة عليه بأن
«الريادة الفنية العراقية تفترض بالبداهة قياسًا عامليًا وشديدًا .فبعد
بدر شاكر السياب ،وعبد الوهاب البياتي ،ونازك املالئكة ،والجواهري
وغيرهم ،بات من الصعب أن نقبل شاعرًا عراقيًا في مستوى الدكتورة
ً
طلعت الرفاعي مثال ،التي ستبدو (في مكان آخر) ال بأس بها» (ص.)١٠٠:
لهذا بالضبط يذكرنا كنفاني« :ال يستطيع الناقد حني يتعرض لإلنتاج
األدبي العراقي الحالي ،أن َي ِف ّر من حقيقة قد ال تكون في مصلحة الكتاب
العراقيني املعاصرين (مقارنة بغيرهم) .وهــذه الحقيقة هي أن العراق
يشهد اآلن حركة فنية وأدبية ممتازة ،وذات مستوى من الطراز األول
وتشكل واحدة من أبرز طالئع اإلنتاج العربي املعاصر التي تبدو  -حتى
اآلن -مقتصرة بالترتيب على العراق فالسودان فمصر .وهــذه الحقيقة
تجعل الناقد مضطرًا ملطالبة الكاتب العراقي الجديد بمستوى قد يكون
متسامحًا فيه إذا كان األمر يتعلق بغيره .وهذا يعني أن «امليزان» الذي
يضطر الناقد لوزن اإلنتاج العراقي الشاب به يختلف من حيث املعايير
عن غيره من املوازين».
لم يكن جواد سليم ،إذن ،مبدعًا استثنائيًا ،بل كان مبدعًا استثنائيًا في
زمان ومكان مليئني باملبدعني االستثنائيني .كان مبدعًا استثنائيًا ألن
إنتاجه الفني هو الذي حدد مقاييس األعمال العاملية فأصبحت تقاس
بميزانه ال العكس – يحكى أن االمــم املتحدة تحتفظ بنموذج برونزي
مصغر لعمله «السجني السياسي املجهول» ،فيكون بذلك ضمن مجموعة

قليلة جدًا من الفنانني العامليني الذين تحتفظ املؤسسة الدولية بنماذج
مــن أعمالهم ،تمامًا مثل لوحة «غيرنيكا» الشهيرة لبيكاسو .ولوحة
بيكاسو ،هــذه ،التي تعتبر أحــد أهــم األعـمــال الفنية املعارضة للحرب،
يوجد منها نموذج قماشي على مدخل قاعة مجلس االمن حيث تعقد
املؤتمرات الصحافية ،ولها قصة على صلة وثيقة بالعراق وأبعد من
مــأســاة مدينة غيرنيكا بكثير (دمــرتـهــا الـطــائــرات األملــانـيــة وااليطالية
نيابة عن القوميني الفاشيني أثناء الحرب األهلية اإلسبانية) .فعشية
عــرض كولن بــاول لسيناريو املـجــزرة التي ارتكبتها أميركا الحقًا في
الـعــراق فــي مجلس األمــن فــي  ٥شباط  ،٢٠٠٣فرضت أميركا على االمــم
املتحدة تغطية اللوحة بستار أزرق  -فاملشهد كان سيبدو سورياليًا حقًا
أن تدعو للحرب من أمام اللوحة التي أصبحت أحد أهم رموز معارضة
ال ـحــرب عــاملـيــا .لـكــن علينا أن نـصــدق أن الـفــن ال عــاقــة لــه بالسياسة،
وبالتالي أن إبــداع زياد دويــري رباني ،وأن فنه ينتمي لفئة فريدة جدًا
(غير فئة بيكاسو بالتأكيد) من اإلبداع النقي والخالص من أي سياسة
أو دالالت أيديولوجية وأنها فوق الزمان واملكان والتاريخ والجغرافيا
ْ
والعصر -أليس هذا َح َول تاريخي؟!

زمن دويري :اإلبداع المضاد
«الكتاب الجيد» ،يقول جون ميلتون في خطابه الشهير« ،آريوباجيتيكا»،
أم ــام ال ـبــرملــان اإلنـكـلـيــزي هــو «ش ــري ــان الـحـيــاة الـثـمــن ل ــروح الـكــاتــب».
فالكتاب عنده كفيل بــأن «يحفظ روح الكاتب لحياة مــا بعد الحياة».
لكن الكتب واألفكار ،في الحقيقة ،هي أكثر من ذلك بكثير ،يقول ديفيد
ـوت فــي «مجندو الـحــداثــة» .ف ـ «الـكـتــاب هــو نتيجة لـظــروف العصر
سـكـ
ُ َ ِّ ْ
التي تشكل بالضرورة عقلية وظروف كل من يلعب دورًا رئيسيًا في كل
حقبة وعصر» .كان ماركس محقًا ،إذن ،فـ «الفالسفة ال ينبتون من األرض
كــالـفـطــر ،بــل هــم ثـمــرة عـصــرهــم» .لـهــذا ،فـمــن أجــل إدراك وفـهــم مـجــاالت
ً
املعرفة الفردية واإلبداع الفردي يتوجب أوال وضعها «في سياق تاريخي
وبترابطها مع املعرفة السابقة وتواصلها معها» ،كما جادل إنجلز في
تصديره لـ «ضد دوهرنج» .بهذا املعنى ،فإن علم األفكار ،أو علم تطور
الفكر اإلنساني ،هو علم تاريخي بامتياز ـ لهذا بالضبط تأخذ األفكار
ً
شكال ومحتوى مختلفًا في كل عصر– ولهذا ،أيضًا ،يوجد فارق شاسع
بــن اإلنـتــاج الفني (والثقافي عمومًا) فــي زمــن نهضة االمــم والشعوب
وفي زمن انحطاطها ،وهو ،هو ،الفرق بني زمن جواد سليم وزمن زياد
دويري (ناقشت هذه الفكرة بالتفصيل سابقًا هنا في «االخبار» ولهذا
لن ازيد عليها).

المطالبة بتحرير فلسطين
جنون ،فيما التطبيع واالعتراف
بالعدو هما عين العقل

هـكــذا ،بــرأيــي ،يـجــب ،أيـضــا ،رؤي ــة فـكــرة اإلب ــداع وتقييم األعـمــال الفنية
واألدبية وتقدير وتقييم إنجازات الشعوب واالفراد .هكذا يصبح النقد
هــو نقد َللحالة والـظــروف والعقلية واألدوات النظرية واللغوية التي
حددت وش َّك ْ
لت خيال من يعمل في الحقل الثقافي في كل حقبة بمعزل
عــن شخصهم – وهـكــذا ،أيـضــا ،نعيد االعـتـبــار لفكرة الفن فتكون أكبر
بكثير مــن الـحـكــم عـلــى مـخــرج سينمائي فـقــط بـمــدى إمـســاكــه وإتـقــانــه
وتجييره لتقنية الكاميرا واإلض ــاءة فــي العمل الفني أو حصول أحد
ممثليه (وليس هو) على جائزة ،كما حاول بعض أعضاء نادي معجبي
دويري تقديم إبداع صاحبهم .هذا تشييء خطير لظاهرة فائقة التعقيد
والتركيب ذات أبعاد اجتماعية وسياسية وتاريخية ال يمكن اختزالها
وابتذالها برؤية فائقة السخف عن الفن واإلب ــداع بالحد األدنــى .فهذه
الــرؤيــة تـفـتــرض هامشية الـفـكــرة األســاسـيــة الـتــي يستند إلـيـهــا العمل
بدل مركزيتها ،وتستثني أي دور للعقيدة السياسية التي تسكن عقل
صانعه ،وبالتالي وبــالـضــرورة تشكل العمل كذلك – إال إذا كــان نــادي
املعجبني هــذا يــرى أن دويــري فــوق البشر ويعمل خلف حــدود التاريخ
والجغرافيا والسياسة واالجتماع.
زمن دويري ،في الحقيقة ،له عالقة بحقبة تاريخية بدأت (بالصدفة) مع
مولده في بدايات الستينات وتمثلت بمقدمات إعــادة تشكيل للعقيدة
الـعــربـيــة ال ـســائــدة حـيـنـهــا ،وال ـتــي ص ـعــدت فــي أع ـقــاب الـنـكـبــة وشكلت
مقاومة االستعمار والــوحــدة العربية وتحرير فلسطني ركائزها ،عبر
استدخال مقوالت صهيونية ودالالت استعمارية مضادة ضربت قلب
الــوعــي العربي .وزمــن دوي ــري ،هــذا ،بــدأ بالضبط مــع نهاية زمــن جــواد
سليم (توفي في  )١٩٦١وترافق مع كارثة االنفصال بني مصر وسوريا
( ٢٨أيلول  )١٩٦١التي أسست للنكسة ،الكارثة األكبر في التاريخ العربي
املـعــاصــر على اإلط ــاق .لـهــذا ،فاستخدام فـكــرة الــزمــن هنا هــو محاولة
لتحقيب (من حقبة) تبلور عقيدة عربية مشوهة ،أو مضادة إن شئتم،
محملة ومثقلة حتى النخاع بمقوالت صهيونية ودالالت استعمارية
وإدراك كيفية استيالدها – زياد دويري كشخص ال يعني شيئًا في هذا
السياق أكثر من كونه نموذجًا يمكن استخدامه لتركيب املشهد األكبر.
ً
تخيلوا ،مثال ،ردة الفعل العربية من املحيط إلى الخليج على أي دعوة
علنية لتأييد العدوان الثالثي على مصر في ١٩٥٦؟ قارنوا ذلك بالدعوات
اليومية التي نسمعها لغزو سوريا؟ لكل حقبة عقيدة إذن ،ولكل عقيدة
رموزها ورجالها وفنانيها ومبدعيها.
وب ـقــدر مــا كــانــت اسـتـجــابــة ال ـعــرب ومـبــدعـيـهــم لـتـحــدي نكبة فلسطني
مقدمة الستيالد عقيدة عروبية (مرة أخرى ركائزها مقاومة االستعمار
والوحدة وتحرير فلسطني) بقدر ما ُ كان االنفصال ثم النكسة ُ مقدمات
ْ
ً
الستيالد عقيدة مضادة ركائزها القطرية التابعة وفلسفة القطر أوال،

والتطبيع ،وحتى االعتراف بالعدو واإلعجاب به  -وهــذا ليس أقل من
تعبير عــن الـتـحــوالت الـجــذريــة الـتــي أصــابــت النخب العربية الحاكمة
وترابط مصالحها مع العدو .االولى أعطتنا مصر عبد الناصر والوحدة
السورية املصرية وحررت الجزائر واليمن الجنوبي وثورة ظفار وثورة
ً
تموز في العراق والـثــورة الفلسطينية وشكلت عامال مهمًا في نهضة
شــامـلــة تـجـلــت فــي كــل امل ـج ــاالت تـقــريـبــا واعـطـتـنــا ج ــواد سـلـيــم ومـئــات
املبدعني من أمثاله (كتبت عنها بتفصيل هنا في «االخبار») .أما الثانية
فأعطتنا السادات (والساداتية) وحركة االخوان املسلمني وبشير الجميل
ومحمود عباس ومثلها فنيًا مذهب «خلي بالك من زوزو» ،وطبعا زياد
الدويري وأشباهه مؤخرًا.
ً
خ ــذوا ،م ـثــا ،وق ــارن ــوا ،بــن رف ــض «الـعـبـقــري» س ــري نسيبة للمقاطعة
األكاديمية للكيان الصهيوني ،حني كان رئيس جامعة القدس ،ودعوته لـ
«إلغاء االستعمار عبر املشاركة األكاديمية» ورد مجموعة من األكاديميني
الفلسطينيني عليها .الفيلسوف ،كما يعرف نفسه على ويكيبيديا ،يدعو
بالحرف «لبناء الجسور بدل الجدران» مع الكيان الصهيوني ،ويفصح
عن «الرغبة في أن نربح اإلسرائيليني إلى جانبنا بدل أن ننتصر عليهم»
كــل هــذه الـعـبــارات قــد ال تـبــدو على وجهها أكـثــر مــن «هـبــل» خــالــص ال
معنى له ،إن لم نقل أنها تصلح كنموذج لـ «التخلف اإلدراكي» بامتياز.
لـكــن ،ال يخدعنكم ظــاهــر سطحيتهم وســذاجـتـهــم ،فـهــي ،فــي الحقيقة
غـيــر ذل ــك تـمــامــا .مــا قــد ي ـبــدو لـنــا كـمـصــاب مـعــرفــي ض ــرب قـلــب وعينا
السياسي وشوهه ،هو في الحقيقة أفضل تعبير عن العقيدة املضادة
وطريقة التفكير الجديدة التي بــررت وتبرر (وحتى تشجع على) كسر
كل الخطوط الحمر وتحليل كل املحرمات .هذه ،في العمق ،أيديولوجيا
طبقية بامتياز تعبر عــن مصالح هائلة لشريحة نمت وتـطــورت منذ
االنـفـصــال وتـعــززت مــع النكسة وكــامــب ديفيد والتقت مصالحها ،وال
تــزال ،بنيويًا مع مصالح العدو واستعماره لفلسطني .كل ما يفعلونه
هو محاولة تعميم هذه العقيدة عبر الفن واإلعالم واألكاديميا وغيرها
من األدوات التقليدية.

خاتمة :عن الغوغاء
فــي «تــأمــات فــي امل ـن ـفــى» ،يـصــف إدوارد سعيد فــي مـعــرض تقييمه لـ
«القصة والقصة القصيرة العربية» بعد النكبة ،روايــة غسان كنفاني
«رجــال في الشمس» بأنها «واح ــدة من أرقــى (أفـضــل) وأقــوى القصص
القصيرة الحديثة» (ص .)٥١:ورؤية سعيد هنا ،كناقد أدبي وفني بارع
تؤكد أن النقد األدبي (والفني) هو أكثر عمقًا وأشد تعقيدًا من سطحية
االنبهار ببراعة استخدام تقنيات الكتابة وعدتها (كما يذهب منطق
املدافعني عن دويــري) ،بل يتضمن أساسًا وبال أي مواربة التركيز على
عوامل السياسة واالجتماع والتاريخ وحتى األيديولوجيا .لهذا ،يؤكد
سعيد أن كنفاني كــان نموذجًا لكاتب من نــوع خــاص اقتضت وجــوده
الحالة العربية الجديدة حينها .فما بعد النكبة ،وتحديدًا بعد ثــورة
 1952فــي مـصــر ،الـتــي ساهمت فــي التأسيس لنشوء حــركــات التحرر،
«تفاقم دور الكاتب» ،يقول إدوارد سعيد ،وأصبحت الكتابة لــدى «من
ً
يعتبر نفسه منخرطًا جديًا في واقــع عصره «فعال تاريخيًا» ،بل فعل
مقاوم بعد ( »١٩٦٧ص .)٤٨ :وفيما شكلت النكبة سؤال العرب الوجودي
وسؤال استمرارهم الثقافي بامتياز ،أصبح على الكاتب العربي «إنتاج
فكر ولغة يجسدان إرادة الدفاع عن ما هو مهدد باالنقراض في الحياة
العربية» (ص – )٤٨ :ناقشت هذه الفكرة بالتفصيل هنا في «األخبار»
سابقًا).
لـكــن ه ــذا لــم يـمـنــع م ـح ــاوالت الـنـيــل مــن كـنـفــانــي م ــؤخ ـرًا ،وتــوصـيـفــه بـ
«القتيل» ،وحتى تحميله هو مسؤولية اغتياله ،كما جاء في أحد مقاالت
صحيفة عربية .وهذا النقد طبعًا مأخوذ بالحرف من سرديات الدعاية
الصهيونية الـتــي تعمل بــاسـتـمــرار عـلــى تحميل املـقــاومــة واملـقــاومــن
مسؤولية القتل والدمار الذي يقوم به الكيان الصهيوني في بالدنا .وفي
نقد آخــر (مــؤخـرًا أيـضــا) ،زعموا حتى أن كنفاني كــان ذكــوريــا (وطبعًا،
فاتت هذه الفكرة العبقرية إدوارد سعيد ،لكن جهابذة الفكر كانوا لها
ُ
باملرصاد) .لكن غسان ،وإن استهدف بذاته ولذاته ،فالنيل منه هو أيضًا
محاولة للنيل من كل ما يمثله من عقالنية سياسية وعقيدة مقاومة،
وف ــي ذات الــوقــت الــدعــايــة اي ـضــا لـعـقـيــدة م ـضــادة وعـقــانـيــة سياسية
مهزومة.
بــذات الطريقة يمكن فهم الهجوم على املثقف املـقــاوم بيار ابــي صعب
بسبب قوله« :إسرائيل ليست وجهة نظر» .هي ،هي ذات العقيدة التي
تحاول أن تقنعنا أن في قــول بيار هــذا انتهاكًا صارخًا للحريات ،كما
كتب أحدهم (على صفحة «الحرة» ال غير) .وانقالب املوازين هــذا ،مرة
أخــرى ،لم يحدث فجأة .بــل ،هو نتاج صيرورة عمرها من عمر النكسة
أصبحت فيها املقاومة جنونًا في أحسن األحــوال (وليست حتى وجهة
نظر) ،واملطالبة بتحرير فلسطني جنونًا أيضًا ،فيما التطبيع واالعتراف
بالعدو هما عني العقل .لكن تفاؤلي ،مرة أخرى ،بأنهم لم ،ولن ،ينتصروا،
وأنهم لم ،ولن ،ينجحوا سببه ،كما كتبت لبيار ،هذا الفهم لهذه الظاهرة.
لـهــذا ،كتبت لــه ،أن ال يبالي بتلك األص ــوات الـتــي ينطبق على أغلبها
توصيف املبدع هادي العلوي في «في اإلسالم املعاصر» ،بـ «الغوغاء»،
كنقيض للعامة أو «جمهور العوام» الذين يجري الصراع عليهم وعلى
وعيهم بيننا وبني أصحاب العقيدة املضادة:
«ومــن األوه ــام التي تتكرر فــي أوس ــاط املــؤرخــن املعاصرين أن العامة
اضـطـهــدت املفكرين .وهــو وهــم نــاتــج عــن الخلط بــن الـعــامــة والـغــوغــاء
الدينية .إن أهــل اإلسـكـنــدريــة وأهــل الـقــاهــرة لــم يخرجوا فــي مظاهرات
حاشدة للتنديد بابن سبعني حني قــدم إليها منفيًا من املـغــرب ،وإنما
منعه مــن اإلقــامــة فــي مصر رجــال الــديــن الــذيــن كــان بمقدورهم تحريك
أتباعهم املقربني إلزعــاج القطب الصوفي وعــدم تمكينه من االستقرار.
وعــوام بغداد ليسوا هم الذين رمــوا الحالج بالحجارة وهــو مصلوب،
وإنما الغوغاء التي كانت توجهها الحنابلة» (ص.)١٦ :
انتهى املـقــال .اآلن سأعود الستكمال قــراءة ديــوان املـكــزون السنجاري،
مبدع آخر لو قرأه (وفهمه) أصحاب الفهم الساذج لإلبداع ودعاة اإلبداع
املضاد لخجلوا من أنفسهم.
* كاتب عربي
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ّ
ّ
والتطرف
المهمشين واللجوء والعنصرية
قضايا

«مهرجان السينما» في العشرين :جسر بين بيروت والعالم
اإلرهـ ـ ــاب وال ـت ـط ــرف الــدي ـنــي وال ــاج ـئ ــون وح ـق ــوق ال ـف ـئــات امل ـه ـم ـشــة...
انشغاالت ستطغى على الــدورة السابعة عشرة من «مهرجان بيروت
الــدولــي للسينما» الـتــي تنطلق فــي  4تـشــريــن األول (أك ـتــوبــر) املقبل
ً
احتفاء بمرور عشرين عامًا على انطالق
وتستمر إلى الثاني عشر منه.
املهرجان ،ستدعو الــدورة عــددًا كبيرًا من الوجوه السينمائية البارزة،
من مخرجني عامليني ومنتجني ومديري مهرجانات ،لتقدم مروحة غنية
تضم بعضًا من أهــم األفــام التي فــازت بجوائز دولية أو ُعرضت في
املسابقات العاملية .وكما في كل دوراته السابقة ،يشكل املهرجان فسحة
ألفــام مــن الـشــرق األوس ــط ،تتناول قضايا سياسية واجتماعية في
املنطقة .وتحضر قضايا اإلرهاب والتطرف الديني والالجئني وحقوق
الفئات املهمشة بقوة فــي هــذه ال ــدورة ،ســواء فــي مسابقتيها لألفالم
الوثائقية والقصيرة ،أو في فئاتها األخرى.
ّ
وذكــرت مديرة املهرجان كوليت نوفل في مؤتمر صحافي أقيم أمس
في أحد الفنادق البيروتية بأن «املهرجان ولد عام  1997في فترة إعادة
اإلعمار بعد نهاية الحرب األهلية ،انطالقًا من الرغبة في وضع لبنان
على خريطة السينما».
ُ
وستقام عروض املهرجان هذه السنة في «متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشــرفـ ّـيــة ـ ب ـيــروت) ،على أن ُيفتتح ب ـ  La Cordilleraلألرجنتيني
سانتياغو ميتري ،بحضور املخرج وزوجته املمثلة في الفيلم دولوريس
فونزي .وتدور ّ
قصة الشريط حول تداخل الشؤون الشخصية للرئيس
األرجنتيني هرنان بالنكو (ريكاردو دارين) مع قراراته السياسية.
أما اختتام املهرجان ،فسيكون بالفيلم التحريكي Loving Vincent
ّ
والبولونية دوروتــا كوبييال ،عن آخر أيام
للبريطاني هيو ويلتشمان
ّ
الرسام فان غوغ قبل انتحاره ،وقد استغرق العمل على هذا الفيلم سبعة
أعوام وشارك فيه  125رسامًا من كل أنحاء العالم.
وإلى فيلمي االفتتاح واالختتام ،تشمل فئة «البانوراما الدولية»  14فيلمًا
آخر ،بينها  A Prayer Before Dawnللفرنسي جان ستيفان سوفير
الذي سيكون مع منتجة الفيلم ريتا داغر بني ضيوف املهرجان .ويروي
الفيلم القصة الحقيقية للمالكم البريطاني بيلي مور وتجربته في أحد
سجون تايالند.
وضـمــن أف ــام الـسـيــرة أي ـضــا Becoming Cary Grant ،للبريطاني
مارك كايدل عن سيرة النجم الهوليوودي كاري غرانت التي طبع الفقر
واالضطرابات النفسية بداياتها .وسيحضر املخرج كايدل إلى بيروت
ملواكبة عرض فيلمه.
كذلك ،يعرض فيلم  Redoutableللفرنسي ميشال هازانافيسيوس،
ّ
التحول في النظرة إلــى املخرج الكبير جــان لــوك غــودار بعد فيلمه
عن
«الصينية» وبعد أحــداث أيــار  1968في فرنسا .ومن املتوقع أن يكون

جهاد درويش
حكايا في «ة»
يدعو مقهى «ة» غدًا الجمعة إلى
حضور عرض للحكواتي اللبناني
جهاد درويش ( 1951ـ الصورة).
في عام  ،1974عمل ابن بلدة
ّ
صحافيًا في
املروانية الجنوبية
ّ
إذاعة «مونتي كارلو» ،ثم قدم في
ّ 1983أول أداء له كحكواتي في
سهرة ّ
خاصة ،ليجول الحقًا على
مسارح العالم .ال يرى اختالفًا بني
الحكاية واألدب الشفهي ،إذ يصيبان
َ
مصدري العشق :القلب واألحشاء.
ّ
ّ
تولى درويش اإلدارة الفنية لـ
«املهرجان الدولي للحكاية الشفهية
واملونودراما» ،ويدير عددًا من
مهرجانات الحكاية ،كما افتتح ّأول
مركز لتوثيق الحكاية الشعبية في
الهرمل (بقاع لبنان).
عرض للحكواتي جهاد درويش :غدًا الجمعة
ـ  19:00ـ مقهى «ة» (الحمرا ـ بيروت).
الدعوة عامة.
لالستعالم01/350274 :

االختتام بفيلم التحريك Loving Vincent
عن آخر أيام فان غوغ قبل انتحاره

املخرج ميشال هازانافيسيوس ،الفائز بالسعفة الذهبية في «مهرجان
كان» وبجائزة أوسكار عن فيلمه  ،The Artistبني ضيوف املهرجان مع
زوجته املمثلة بيرينيس بيجو.
وفــي الـبــرنــامــح أيـضــا فيلم  Viceroy’s Houseللبريطانية الكينية-
اآلسـيــويــة األص ــل غــوريـنــدر شــادهــا ،وهــو ُمقتبس عــن قصة حقيقية
تتناول آخر أيام اإلمبراطورية البريطانية في الهند ووالدة الدولة الهندية
ّ
املستقلة ،والنزاع الذي أدى إلى نشوء دولة باكستان.
أما فيلم  Directionsللبلغاري ستيفان كومانداريف ،فيتمحور على
ظاهرة الفساد والرشوة في بلغاريا.
ويتناول فيلم  Battements par Minutes 120للفرنسي روبن كامبيو
نضال الناشطني للحد من الالمباالة تجاه معاناة مرضى اإليــدز في
مطلع التسعينيات من القرن الفائت ،وهو أحد األفالم املرشحة لتمثيل
فرنسا في جوائز األوسكارعن أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية ،في حني
يدور فيلم  I am not your Negroللهاييتي راوول بيك حول العنصرية
في الواليات املتحدة من خالل كلمات وكتابات الكاتب األميركي األسود
ّ
للمصرية كاملة أبو ذكرى،
جيمس بالدوين .وفي فيلم «يوم للستات»
قصة عــن النساء فــي املجتمع املـصــري .ومــن أفــام «الـبــانــورامــا» The
 Other Side of Hopeللفنلندي آكــي كاوريسماكي ،الحائز جائزة
أفضل مخرج في «مهرجان برلني»  ،2017ويتناول قصة الجئ سوري
في فنلندا يتقاطع قدره مع رجل فنلندي.
وفي عــروض هذه الفئة أيضًا Radiance ،ناومي كاوازيه الــذي عرض
ضمن املسابقة الرسمية لـ «مهرجان كان» ،وThe Killing of a Sacred

 Deerلليوناني يورغوس النتيموس الحائز جائزة أفضل سيناريو في
«مهرجان كــان» األخـيــر ،إضــافــة إلــى  Wind Riverلألميركي تايلور
شــريــدان عــن عميل مبتدئ فــي مكتب التحقيق الفيدرالي يعمل على
كشف مالبسات جريمة غامضة.
وف ــي «ال ـب ــانــورامــا» فـيـلــم «سـيـنـمــا ح ــائ ــرة :تــاريــخ الـسـيـنـمــا اللبنانية»
ّ
ّ
اللبنانية ديــانــا مقلد ،وهــو عـبــارة عــن رحلة بصرية عابرة
لإلعالمية
للزمن ما بني السينما اللبنانية في بداياتها والسينما اليوم ،من خالل
ّ
ّ
شـهــادات مخرجني وفــنــانــن معاصرين لـكــل الحقبات الـتــي مــرت بها
السينما اللبنانية.
ومــن املحطات ال ـبــارزة فــي البرنامح الفيلم الوثائقي الطويل «تحقيق
في الجنة» للمخرج الجزائري مــرزاق علواش ،وهو عن تحقيق يجريه
ّ
ّ
الجزائرية ملعرفة أسباب التطرف
صحافيون في عدد من املدن والواليات
ّ
ومــا يــدفــع الشباب لاللتحاق باملجموعات اإلرهــابـيــة وتنفيذ عمليات
انتحارية آملني في دخول الجنة.
إل ــى جــانــب مسابقة األف ــام الـقـصـيــرة الـتــي تـضــم  18فيلمًا ،تشتمل
مسابقة األف ــام الوثائقية على خمسة أعـمــال ،بينها اثـنــان ملخرجني
لبنانيني ،أحدهما «فن مش فن» للبناني بيتر موسى عن ّ
الفن املعاصر
ُصـ ّـور في معارض فنية في اإلمــارات العربية املتحدة ،والثاني Water
ّ
الكندية نتالي عطالله ،عن اللبنانيني في بالد املهجر.
 on Sandللبنانية
ويتشارك املخرج األميركي جوناثان نوسيتر واملخرج والسيناريست
األرجنتيني سانتياغو أميغورينا رئاسة لجنة التحكيم التي تضم أيضًا
املخرج اللبناني زياد دويري واملمثلة الفرنسية فاهينا جيوكانتي.
وي ـخ ـصــص امل ـه ــرج ــان ت ـح ـيــة لـلـسـيـنـمــائــي اإليـ ــرانـ ــي ال ـك ـب ـيــر عـبــاس
كياروستامي «لتخليد ذكــراه وتكريمه كصديق ومخرج ماهر» ،على
قــول نــوفــل ،مــن خــال عــروض استعادية لستة مــن أهــم أفــام الــراحــل،
ووثائقي عنه .ويستضيف املمثل اإليراني هومايون إرشادي ،الذي كان
ّ
من أعز أصدقاء كياروستامي ومثل في فيلمه «طعم الكرز» ،إضافة إلى
نجل الراحل أحمد كياروستامي ،وعدد من أصدقائه وأعضاء مجموعة
كياروستامي.
ومن خارج املسابقات والفئات ،يسلط املهرجان الضوء ،كما في الدورة
السابقة ،على ستة أفالم قصيرة قدمتها وزارة السياحة ،تتناول الحياة
في لبنان ما قبل اندالع الحرب في عام  .1975وستعرض هذه األفالم
قبل عدد من عروض األفالم الروائية.
* «مهرجان بيروت الدولي للسينما» :من  4حتى  12تشرين
األول (أكـتــوبــر) ـ ـ «متروبوليس أمبير صوفيل» (األشــرفـيــة ـ
بيروت) ـ ـ beirutfilmfestival.org

