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سياسة
المشهد السياسي
ابراهيم األمين

«حكومة القروض» تفتتح أعماله ــا غدًا

ّ
يكرس جدول أعمال جلسة الحكومة غدًا سياسة االستدانة ،مع غرقه بأكثر من  11بندًا تتضمن الموافقة على مشاريع
قروض .وفيما عدا موقف حزب القوات اللبنانية المزايد على الرئيس سعد الحريري ،تبدو زيارة الوزير صالح الغريب لسوريا
نابعة من تفاهم عميق بين القوى السياسية النافذة
نشيطًا ،ينطلق مجلس الوزراء الجديد
في سياسة االستدانة! وكأن الحكومة
ّ
الجديدة تشكلت لكي تزيد عبء الدين
ال ـع ــام ع ـلــى ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة ،رغـمــا
عــن كــل املـصــاعــب املـصـيــريــة األخ ــرى.
فـ ـج ــدول أعـ ـم ــال ج ـل ـســة الـ ـغ ــد ،مـثـقــل
بـطـلـبــات املــواف ـقــة عـلــى قـ ــروض ،فمن
أصل  102بند ،يحمل الجدول طلبات
للموافقة على  11قرضًا ال عالقة لها
بـقــروض مؤتمر سـيــدر! وعلى سبيل
امل ـثــال ،يتضمن الـبـنــد األول مـشــروع
مـ ــرسـ ــوم ي ــرم ــي إل ـ ــى إبـ ـ ـ ــرام ات ـفــاق ـيــة
ق ـ ــرض مـ ــن ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي ل ــإن ـش ــاء
وال ـت ـع ـم ـي ــر ل ـت ـن ـفــي م ـ ـشـ ــروع ت ـعــزيــز
الصرف الصحي ،والثالث طلب وزارة
األشغال العامة والنقل إبــرام اتفاقية
قــرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية
لتمويل مشروع الصرف الصحي في
وادي قاديشا ،والرابع اتفاقية القرض

ّ
هل سيتمكن الوزراء من
التدقيق في مشاريع القروض
التي سيدرسها مجلسهم غدًا؟

الغريب لـ«األخبار» :الزيارة لم تحصل
ّ
بالسر وحظيت بعلم المعنيين
املوقعة مــع البنك األوروب ــي للتثمير
لتمويل مشروع الصرف الصحي في
حوض نهر الغدير ،والخامس اتفاقية
قرض مع الصندوق الكويتي لتمويل
م ـشــروع إن ـشــاء مـنـظــومـتــن للصرف
الصحي في الـشــوف ،والسابع قرض
مــن البنك الــدولــي لإلنشاء والتعمير
مل ـشــروع الـنـقــل ال ـعــام ملـنـطـقــة بـيــروت
الـكـبــرى .وال ـســؤال األب ــرز الــذي ُيطرح
على ال ــوزراء ،هــو ّ
عما إذا تسنى لهم
ال ــوق ــت لـ ــدراسـ ــة م ـش ــاري ــع الـ ـق ــروض
ق ـبــل وض ـع ـهــا ع ـلــى ج ـ ــدول األعـ ـم ــال،
ً
فـضــا عـ ّـمــا إذا كــان الـ ــوزراء الــذيــن لم
ت ـخ ــرج ه ــذه امل ـش ــاري ــع م ــن وزاراتـ ـه ــم
ّ
سيتمكنون قبل اجتماعهم غـدًا على
طاولة مجلسهم من التدقيق في هذه
املشاريع بالصورة الكافية.
انطالقة مجلس الوزراء بجدول أعمال

مــن تأثير مباشر فــي مناطق وجــود
تـ ّـيــار املـسـتـقـبــل فــي الـبـقــاع والـشـمــال
وإقـلـيــم ال ـخ ــروب وشـبـعــا ،بــاإلضــافــة
إلى املزاج العربي ،اإلماراتي  -املصري
ً
ّأوال ،ثم السعودي ،الذي بات مقتنعًا
بضرورة إعــادة العالقات مع سوريا،
وإن ك ــان ــت ال ت ـ ــزال الـ ـع ــودة الـكــامـلــة
خــاضـعــة لـلـضـغــوط األم ـيــرك ـيــة الـتــي
«ف ــرم ـل ــت» االن ــدف ــاع ــة ال ـعــرب ـيــة نحو
دمشق.
وهنا تحضر املبادرة الروسية ،التي
ّ
ّ
املرحبني بها،
تصدر الحريري الئحة
بعد أن أبدى استعداده للعمل عليها
خ ـ ــال اس ـت ـق ـبــالــه أكـ ـث ــر م ــن م ـس ــؤول
روسـ ــي وخـ ــال زي ــارت ــه ملــوسـكــو قبل
ً
ـوزاري
أش ـهـ ّـر .فـضــا عــن أن الـبـيــان ال ـ ّ
ت ـض ــم ــن ب ـن ـدًا واضـ ـح ــا ل ـج ـهــة تـبــنــي
امل ـب ــادرة الــروسـيــة بوصفها امل ـبــادرة
ّ
األكثر ّ
جدية لحل األزمة.
ول ـ ـيـ ــس سـ ـ ـ ـ ّـرًا أن ال ـت ـن ـس ـي ــق األمـ ـن ـ ّـي
اللبناني  -السوري تحديدًا في ملف
الـ ـن ــازح ــن ،ع ـبــر امل ــدي ــر الـ ـع ــام لــأمــن
الـ ـع ــام ال ـ ـلـ ــواء ع ـب ــاس إب ــراهـ ـي ــمّ ،ك ــان
ي ـجــري بـعـلــم ال ـح ــري ــري ،الـ ــذي فــضّــل
سابقًا أن يبقى بعيدًا عــن هــذا امللف
من دون أن يضع فيتو عليه.
مــن هـنــا ،يـبــدو ك ــام الـغــريــب أول من
أمــس ،عن أن زيارته لسوريا حصلت
ب ـع ـل ــم ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،أكـ ـث ــر م ـن ـط ـق ــا مــن
ّ
ك ــل ال ـت ـســري ـبــات ال ـتــي ت ـعـ ّـمــدت أمــس
مصادر «بيت الوسط» تعميمها على
قناتي «أم تي في» و«أل بي سي» عن
امتعاض الحريري من الــزيــارة ،فيما
سـ ــاد ال ـص ـم ــت ع ـل ــى ق ـن ــاة ال ـح ــري ــري
ن ـف ـس ــه ،ف ـل ــم يـ ــرد أي ام ـت ـع ــاض عـلــى
شاشة تلفزيون املستقبل.
ومساء أمسّ ،
كرر الغريب في اتصال
ّ
مــع «األخ ـبــار» كــامــه الـســابــق ،مــؤكـدًا
ـف أن ـنــا
أنـ ـ ــه «مـ ـن ــذ ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،لـ ــم نـ ـخ ـ ِ
سننزور سوريا ،والزيارة لم تحصل
ّ
ـن».
ب ــال ــس ــر ،وح ـظ ـي ــت ب ـع ـ ُلــم امل ـَع ـن ـيـ ّ
وط ــال ــب ال ـغــريــب ب ــأن «ي ـســحــب مـلــف
النازحني من السجال السياسي ،ألن
التجاذب يعرقل مهمة إعادة النازحني
السوريني إلى بالدهم» .ونقل الغريب
أج ـ ـ ً
ـواء إيـجــابـيــة ع ــن ال ــزي ــارة ولـقــائــه
وزيــر اإلدارة املحلية الـســوري حسني
ّ
مخلوف ،مــؤكـدًا أن «الــدولــة السورية
أن ـجــزت وتـنـجــز مــا يـسـتــوجــب عــودة
الـنــازحــن وتحضير البنية التحتية
الالزمة الستقبالهم».
(األخبار)

الطائفية والمناصفة والدولة المدنية
ً
غريب أمر السياسيني في لبنان .واألكثر غرابة هو
أمر الجمهور اللصيق بهؤالء السياسيني ،الذي يكرر
هواجس هي باألصل هواجس القابضني على العباد
والبالد باسم الطوائف وباسم الحقوق .هذا هو حال
جميع من تعاقب على هذه البالد .لم َ
ينس اللبنانيون
كيف ثار املسلمون لعقود وهم يشكون عدم احترام
حقوقهم .ثم وقعت الحرب ،ثم قام الحكم من جديد،
ثم ثار املسيحيون احتجاجًا على اإلجحاف الحاصل
بحقهم ...وها نحن اليوم ،بعد  75سنة من العيش في
ظل نظام طائفي بغيض ،نعيد ّ
الكرة ،ونعود إلى اللعبة
نفسها.
ُ
األسبوع املاضي ،دعيت إلى ندوة في مقر «جمعية األدب
والثقافة» في صيدا ،وهي من أعرق جمعيات املدينة،
وحافظت على وجودها وقوة حضورها في كل الظروف،

ال أجد نفسي معنيًا بأي توضيح
للطائفيين والعاملين في خدمة األصنام
ّ
يضج بالوطنية
وواجهت كل أنواع الصعاب ،وظلت منبرًا
النابذة للطائفية وللطائفيني ،واملتمسكة باستقالل
الحقيقي ،ليس عن االحتالل اإلسرائيلي فحسب ،بل
أيضًا عن مزارع الطائفيني على اختالفهم.
في الندوة كان الحديث عن واقع لبنان .ووصل النقاش
مشكالت النظام والحراك السياسي  -الشعبي
إلى مسألة ُ ُ
القائم ،وما قلته أعيد صياغته اآلن:
ً
أوال :إن لبنان يعيش مأزق النظام الطائفي القائم .لقد
جرب اللبنانيون صيغة امليثاق الوطني (عام ،)1943
وهي صيغة طائفية بأرجحية مسيحيية ،وانتهى األمر
إلى حرب أهلية .ثم ّ
جرب اللبنانيون صيغة الطائف
(عام  ،)1990وهي صيغة طائفية بأرجحية مسيحية.
وانتهى األمر إلى حرب أهلية باردة ،وفشلت الصيغتان.
واليوم ،بعدما تمركز الجميع ،وعادت القوى املسيحية
لتأخذ ما أخذه الحاكمون املسلمون منها ،نعيش مرحلة
جديدة من التوازن املرتبطة بواقع املنطقة .وهي صيغة
ستفشل أيضًا ،وطاملا بقينا نبحث عن صيغة طائفية،
فسوف يكون األمر أكثر صعوبة .وغدًا سوف تنهار
هذه الصيغة ،وسوف َ
ينادى بنظام تسقط فيه املناصفة،

وسوف يشتغل العداد (أي إن املسلمني سيطالبون هذه
املرة بإسقاط املناصفة ألنها تظلم فئة منهم) ...وهذا هو
الحال».
ثانيًا ،قلت أيضًا إن التوتر السياسي القائم اليوم،
ُ
(سميت نبيه
سببه أن أركان الطائف من املسلمني
بري وسعد الحريري ووليد جنبالط) يحتجون على
ما يقوم به التيار الوطني الحر ،ربما ألنه يأخذ منهم
ما كانت توازنات الطائف قد سمحت لهم بأخذه ،وهو
من حصة املسيحيني .واآلن كل ما يقوم به العونيون،
ومعهم القوات ،هو استعادة هذه الحصة ،وبالتالي ،فإن
يخص الزعامات الطائفية ،وال ّ
التوتر ّ
يخص الناس .وإن
الحل يكون بمعركة لتغيير النظام كله ،وليس إصالحه.
ومن هذه الزاوية ،قلت إنني ال أرى أن الحراك الشعبي
والسياسي الذي يقوم به الحزب الشيوعي والتنظم
الناصري وقوى أخرى ،سيكون له تاثيره الحقيقي ،ألنه
ً
ال يستهدف تغييرًا شامال للنظام ،وإن طبيعته وطقوسه
ال تعكس قوة تصيب الحاكم بذعر .وقلت أيضًا،
وبصراحة كررتها سابقًا في مقاالت لي ،إن ما جربناه
خالل عقود طويلة ،مع هذه الطبقة الحاكمة ،من فساد
َ
و«سلبطة» وإجرام وسرقة ،لن يعالج بالنصح والصوت
املرتفع .بل قلت إن العنف ربما بات وسيلة إلشعار
املجرمني بأن عقابهم ممكن ،حتى ولو توانت السلطات
عن القيام بواجبها...
هذا بعض ما أشرت إليه في الندوة.
أما عن التفسيرات ،فأنا ال أجد غضاضة في العودة
لتذكير من يهمه األمر ،بأن عدم قيام الدولة املدنية  -التي
تفصل الدين عن الدولة بصورة مطلقة ،وتتيح مساواة
تامة في حقوق املواطنني ،من دون النظر إلى أي خاصية
ألي مواطن ،سواء كانت هذه الخاصية ذات ُبعد عنصري
طائفي أو جندري أو طبقي أو جهوي  -يعني أن لبنان
سيكون على الدوام ساحة لحروب أهلية باردة وساخنة
لن تنتهي إال بعودته إلى ما كان عليه في حقيقة األمر،
جزءًا ّبراقًا من بالد الشام.
وعلى الهامش ،ال أجد نفسي معنيًا بأي توضيح
للطائفيني والعاملني في خدمة األصنام ،سواء كانوا على
مقاعد السلطة أو مقاعد املجالس السياسية لألحزاب ،أو
على مقاعد التواصل االجتماعي...

ً
البنود المالية توحي بأن الحكومة ستستهلك وقتًا طويال قبل إقرار الموازنة (هيثم الموسوي)

االستماع إلى أربعة محامين في ملفات فساد!
يستكمل قاضي التحقيق األول في جبل لبنان ،نقوال منصور ،تحقيقاته في ملفني أساسيني،
ُ
يتعلق أحدهما بملف رشى كانت تدفع للضباط مقابل تسهيل أمور مطلوبني ،والثاني بملف
أحد أباطرة الدعارة ،إيلي ا .الذي أدت اعترافاته إلى توقيف عدد من ضباط املديرية العامة لقوى
األمن الداخلي ورتبائها بشبهات فساد .وقد استدعى منصور للمثول أمامه اليوم بصفة
ً
شهود كال من قائد منطقة الجنوب العميد غسان شمس الدين ،وآمر مفرزة جديدة القضائية
العقيد فرانسوا رشوان ،في ملف إيلي ب .كذلك سيستمع قاضي التحقيق إلى إفادة أربعة
محامني بصفة شهود ،هم( :م.ز ).و (ر.ح ).و (ب.ب ).و (أ.ب) في ملف دفع الرشى .وسبق
للمديرية العامة لقوى األمن الداخلي أن امتنعت ،لشهور ،عن منح القضاء اإلذن بمالحقة
ضباط ُيشتبه في تورطهم بملفات فساد ،ثم عادت ،في لحظة االشتباك السياسي بني الرئيس
سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبالط ،لتمنح القضاء اإلذن بمالحقتهم فور إعالن
تأليف الحكومة .ويعود امتناع اللواء عماد عثمان عن السماح بمالحقة الضباط ،إلى أن أحدهم
ّ
ً
غطاء حال دون توقيفه ألشهر.
محسوب سياسيًا على جنبالط الذي وفر للضابط املشتبه فيه
(األخبار)

خطير (لجهة القروض) وهزيل لجهة
عدم اتخاذ قرارات ّ
تمس حياة الناس
بعد نحو  9أشهر من الفراغ الحكومي،
ت ـبــدو غ ـيــر مــوف ـقــةُ .
ويـ ـض ــاف إل ــى ما
ّ
تقدم أن مجلس الوزراء سيبحث بندًا
يـتـيــح ل ـ ــوزارة املـ ــال جـبــايــة ال ـ ــواردات
ً
ابتداء من األول من شباط« ،إلى حني
إق ـ ــرار م ــوازن ــة ع ــام  ،»2019وبـنــديــن
يمنح أحدهما مؤسسة كهرباء لبنان
سـلــف خــزيـنــة لـتـســديــد ف ــارق أسـعــار
املـحــروقــات بعد ارت ـفــاع سعر برميل
النفط عامليًا ،ولدفع قيمة محروقات
وقروض لغاية أول شهر آذار .وتوحي
هـ ـ ــذه الـ ـبـ ـن ــود امل ــالـ ـي ــة أن ال ـح ـك ــوم ــة
ً
سـتـسـتـهـلــك وق ـت ــا ط ــوي ــا ق ـبــل درس
امل ــوازن ــة ،رغ ــم أن ال ــوزي ــر املــالــي علي
حسن خليل أكد يوم الجمعة الفائت،
من مجلس النواب ،أن وزارتــه أنجزت
مشروع موازنة عام  2019منذ أشهر.
وإذا كان «التضامن الحكومي» حول
ال ـقــروض مـتــوافـرًاّ ،فــإن حــزب الـقــوات
اللبنانية ،يبدو املرشح الوحيد لخرق

«ال ـ ـتـ ــوافـ ــق» مـ ــن خ ـل ـف ـيــة االع ـ ـتـ ــراض
ع ـلــى زيـ ـ ــارة وزي ـ ــر ش ـ ــؤون ال ـنــازحــن
ص ــال ــح ال ـغ ــري ــب ل ـس ــوري ــا ،وامل ــزاي ــدة
ّ
على الرئيس سعد الحريري ،في ظل
صـمــت ال ـحــزب الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي،
حتى اآلن ،على الزيارة.
ـأت ت ـع ـيــن ال ـغ ــري ــب وزي ـ ــر دول ــة
ل ــم ي ـ ـ ِ
لشؤون النازحني السوريني من عبث.
ّ
فاختيار عضو «تكتل لبنان القوي»
ّ
وممثل الحزب الديموقراطي اللبناني
 ال ــذي يـحـظــى رئـيـســه الـنــائــب طــالأرسـ ـ ــان ع ــاق ــات وث ـي ـقــة م ــع ســوريــا
 ي ـع ـكــس ن ـ ّـي ــة ال ـح ـك ــوم ــة ال ـج ــدي ــدة،برئاسة الحريري وإصرار من الرئيس
ميشال عون وثنائي حزب الله وحركة
أم ــل وحـلـفــائـ ُهـمــا ،عـلــى وق ــف إضــاعــة
الوقت الــذي أهــدر مع الوزير السابق
معني املرعبي ،والبدء بتحريك رسمي
ّ
مللف النازحني السوريني.
ّ
ّ
ومما ّ ال شك فيه ،أن املقاربة املاضية
ل ـل ـم ـلــف ،وت ـمـ ّـســك ال ـح ــري ــري وال ـقــوى
امل ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى « 14آذار» ســاب ـقــا

برفض التواصل الرسمي مع سوريا،
خـلـفـ ّـيــة ال ـع ــداء لـلــدولــة الـســوريــة،
مــن ّ
وتـ ـب ــن ــي أج ـ ـنـ ــدة دول ـ ـيـ ــة تـ ـه ــدف إل ــى
إبـقــاء الـنــازحــن الـســوريــن فــي لبنان
واستغاللهم سياسيًا وديموغرافيًا
ـي ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى الــرئ ـيــس
وأم ـن ـي ــا ف ـ ّ
ال ـس ــوري بــشــار األس ــد وامل ـقــاومــة في
ل ـب ـنــان ،لــم ت ـجـ ِـد نـفـعــا ،ول ــو اسـتـمــرت
لـكــانــت خــواتـيـمـهــا م ـعــروفــة بتثبيت
توطني النازحني في لبنان.
وم ـ ـ ـ ـ ــع أن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــري ي ـ ـم ـ ـيـ ــل ب ـك ــل
تـصــريـحــاتــه ومــواق ـفــه إل ــى اسـتـمـ ّـرار
حالة العداء مع سوريا ،ومقاربة امللف
ّ
ّ
الدولية ـ الغربية ،إل
من وجهة النظر
أن التفاهم العميق مع عــون والوزير
ج ـ ـ ـبـ ـ ــران ب ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــل ،لـ ـ ــم ي ـ ـ ّعـ ــد ي ـس ـمــح
للحريري بالتعامل مع ملف النازحني
ً
على الـقــواعــد الـســابـقــة .فـضــا عــن أن
ّ
ك ــل املـعـطـيــات ّ ،بـخــاف التصريحات
الــرس ـم ـيــة ،ت ــؤش ــر ع ـلــى أن ال ـحــريــري
بــات أقــرب إلـ ّـى موقف عــون ،بضرورة
معالجة امل ـلــف ،ملــا لــوجــود الـنــازحــن

علم
و خبر
السفير البريطاني بعد السفيرة األميركية!
إضــافــة إل ــى الـسـفـيــرة األمـيــركـيــة إلـيــزابـيــت ريـتـشــارد
التي ّ
عبرت بوقاحة عن احتجاجها على توقيع اتفاق
ب ــن ل ـب ـنــان وش ــرك ــة «روسـ ـنـ ـف ــت» ال ــروس ـي ــة لـتـطــويــر
منشآت تخزين النفط في طرابلس ،وحاولت الضغط
على لبنان للتراجع عن العقد بحجة أنه جرى في فترة
تصريف أعمال الحكومة السابقة ،ارتفع صوت السفير
البريطاني كريس رامبلينغّ ،
معبرًا عن االنــزعــاج من
االتفاق نفسهّ .
وحمل رامبلينغ الرئيس سعد الحريري
املسؤولية ،نظرًا لدعمه توقيع هذا العقد.

ّ
الناشف لن «يكتف يديه»!
تـنـقــل م ـص ــادر حــزب ـيــة ع ــن رئ ـيــس ال ـح ــزب ال ـســوري
ّ
الـقــومــي االجـتـمــاعــي ،حـنــا الـنــاشــف ،أنــه يـلـتــزم قــرار

املـحـكـمــة الـقــومـيــة رف ـ َـض الـطـعــن ال ــذي ت ـقـ ّـدم ب ــهّ ،
ردًا
على إبطال املجلس األعلى املرسوم الرئاسي الذي
ّ
ّأدى إلــى إقــالــة عميد الــداخـلـيــة معتز رعــديــة .إال أن
ُ ّ
ّ
«سيكتف
احترامه قرار املحكمة ال يعني أن الناشف
ي ــدي ــه» ُم ـت ـف ــرج ــا ،ب ــل «ي ـت ـم ـســك ب ـكــامــل صــاح ـيــاتــه
الــدسـتــوريــة ،الـتــي تسمح لــه بـحـ ّـل مجلس ُ
العمد أو
إعالن حالة الطوارئ في الحزب .ومن غير املستبعد
أن ي ـت ـخ ــذ واحـ ـ ـ ــدًا مـ ــن ه ــذي ــن الـ ـ ـق ـ ــراري ـ ــن» ،بـحـســب
املـ ـص ــادر .وك ــان ــت امل ـح ـك ـمــة ال ـحــزب ـيــة ق ــد عـ ّـل ـلــت ّ
رد
ّ
الطعن بأن صالحياتها ال تسمح بالفصل في نزاع
ّ
بني رئيس الحزب واملجلس األعلى .علمًا أن املصادر
الحزبية تــذكــر امل ــادة  13مــن الـقــانــون الــدسـتــور رقم
« ،2001 ،9الــذي يشير إلى صالحية املجلس األعلى
بأعمال السلطة التنفيذية» ،واملــادة  55من القانون
رقم  2001 ،15التي تتحدث عن «حق الطعن في أي
قرار يتخذه املجلس األعلى ،وأي خالف بني األخير
ّ
وامل ـج ـلــس األعـ ـل ــى» ،م ــن أج ــل ال ـتــأك ـيــد أنـ ــه ك ــان مــن

واج ــب املـحـكـمــة ،وصــاحـيــاتـهــا ،الـفـصــل فــي ال ـنــزاع
األخير.

عون والحرس الجمهوري
أمــر رئيس الجمهورية العماد ميشال عــون ،قيادة
الـجـيــش بــإجــراء «تـشـكـيــات» لـعــدد مــن ضـبــاط لــواء
تشير
الحرس الجمهوري ،بعدما وردتــه معلومات ُ َ
إل ــى أن «ال ـح ــرس» اش ـتــرى مــن األم ــوال الـتــي أنـ ِـفــقــت
ت ـح ـض ـي ــرًا ل ـل ـق ـم ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،م ـع ــدات
ُ
تـسـتـخــدم ألغـ ــراض الـحـمــايــة األم ـن ـيــة ،بـمـبـلــغ ق ـ ّـدره
بعض املعنيني بخمسة ُماليني دوالر أميركي .وقد
نفق هدرًا للمال ،وخاصة
رأى عون في املبلغ الذي أ ِ
أن الـحــرس الجمهوري ال يحتاج لكل املـعــدات التي
ج ــرى ش ــراؤه ــا ،فـطـلــب إب ـعــاد بـعــض ال ـضـبــاط فــورًا
مـ ــن ال ـ ـح ـ ــرس ،ووض ـ ـ ــع امل ـ ـع ـ ــدات ب ـت ـص ــرف م ــدي ــري ــة
استخبارات الجيش.
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سياسة

سياسة
قضية اليوم

مقالة

«الماكنزيين»:
يزعج
بطيش
ّ
ّ
ما قدمته «ماكنزي» أفكار ...ال خطة

التسويق لتقرير ماكنزي مستمر .آخر محاوالت الضغط على الحكومة جاءت من ورشة نقاش ُعقدت في المجلس النيابي.
لكن انتقال الملف إلى وزير االقتصاد والتجارة منصور بطيش ،فرض متغيرات أزعجت «الماكنزيين» .إذ أعلن بطيش في
هذه الورشة أنه ً
يجدر التعامل مع ما قدمه االستشاري ماكنزي ،ليس بوصفه خطة
الوزاري،
البيان
في
ورد
ما
على
«بناء
َ َ
ّ
ّ
وإيجابية ستخضع للدراسة ،لما فيه المصلحة العامة»
حكومية ،بل بوصفه أفكارًا جيدة ،بناءة
إيلي الفرزلي
ُ
ّ
املتحمسون لدراسة ماكنزي
أصيب
ب ـخ ـي ـب ـتــن خـ ـ ــال أسـ ـ ـب ـ ــوع .األولـ ـ ــى
نـتـجــت م ــن ت ـعــديــل م ـس ـ ّـودة الـبـيــان
ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـش ـي ــر إل ــى
تبني توصيات االسـتـشــاري سلفًا،
والـ ـث ــانـ ـي ــة ن ـت ـج ــت م ـ ــن ال ـن ـص ـي ـحــة
املـفــاجــأة للمديرة العامة لصندوق
الـ ـنـ ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي ك ــري ـس ـت ــن الغـ ـ ــارد
لـلـبـلــدان الـفـقـيــرة وال ـنــاش ـئــة بــوقــف
اعتمادها على شركات االستشارات
العاملية ،ألنها «غير مجدية» .لذلك،

ورشة في مجلس النواب:
مدعوون بال صفة يدافعون
عن «ماكنزي»
كـ ــان ال ب ــد م ــن ال ـس ـع ــي إلـ ــى إعـ ــادة
تـ ـع ــوي ــم هـ ـ ــذه الـ ـ ــدراسـ ـ ــة م ـ ــن خ ــال
تسويقها ،قبيل انعقاد الحكومة.
ورشة العمل التي ُعقدت في املجلس
النيابي أمــس ،وخـصـصــت ملناقشة
تــوصـيــات «مــاك ـنــزي» ال تبتعد عن
هــذا الـسـيــاق ،بــالــرغــم مــن أن رئيس
لجنة االقتصاد النائب نعمة افرام،
صــاحــب الــدعــوة ،يــؤكــد أنـهــا مـقــررة
منذ شهر.
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ك ـ ــان ـ ــت جـ ــام ـ ـعـ ــة ل ـ ـ ـ ــوزراء
ونـ ـ ـ ــواب واق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــن ،ي ـت ـقــدم ـهــم
وزيــر االقـتـصــاد والـتـجــارة منصور
ّ
املعني األول ،لكون وزارتــه
بطيش،
هي الطرف املمثل للدولة اللبنانية
ف ــي الـعـقــد امل ـب ــرم م ــع مــاك ـنــزي .لكن

نعمة افرام :نريد خطة وطنية شاملة تضمن  30ألف وظيفة سنويًا (هيثم الموسوي)

على الرغم من ذلك ،بدا بطيش ،في
ال ـش ـك ــل ،ك ــواح ــد م ــن امل ــدع ــوي ــن إلــى
ح ـل ـقــة نـ ـق ــاش ،ب ـط ــاه ــا م ـس ـت ـشــارة

رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة مـ ـي ــراي ع ــون،
ووزي ـ ـ ـ ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـس ــاب ــق رائـ ــد
خوري ،اللذان جلسا عن يمني افرام.

لـ ـي ــس م ـس ـت ـغ ــرب ــا أن ت ـت ـب ـن ــى ع ــون
وخـ ـ ـ ــوري الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ،ل ـك ــون ـه ـم ــا مــن
ع ـ ّـرابـ ـيـ ـه ــا .ل ـك ــن ع ـم ـل ـي ــا ،مـ ــا عــاقــة

م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارة رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
ب ـ ـم ـ ـسـ ــألـ ــة مـ ـ ـ ــن ص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة وزارة
االقتصاد؟ وما عالقة وزير اقتصاد

رئاسيات جعجع
وفرنجية وباسيل
س ــاب ــق ب ـه ــذه امل ـســألــة ب ـعــدمــا غ ــادر
م ـن ـص ـب ــه؟ ه ـ ــذا سـ ـ ــؤال ال ع ــاق ــة لــه
ب ــال ـف ــائ ــدة ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن يـقــدمـهــا
ال ـطــرفــان ،األك ـثــر اطــاعــا ربـمــا على
مضمون الدراسة ،واألكثر قدرة على
تــوض ـي ـح ـهــا .ه ــو يـتـعـلــق ب ــاإلخ ــال
باالنتظام العام .إذ بالرغم من أن ال
شيء يمنع قانونًا من دعوة ٍّ
أي كان
إلى لجنة أو ندوة ،لكن رائد خوري،
في هذه الحالة ،ال صفة له ،ووجوده
ال يشكل إال انتقاصًا من صالحيات
خلفه.
في خبر «الوكالة الوطنية لإلعالم»
إش ـ ــارة إل ــى أن اف ـ ــرام اف ـت ـتــح ورش ــة
النقاش املتخصص عن تقرير خطة
ماكنزي ،في مكتبة مجلس النواب،
ف ــي س ـي ــاق م ــواك ـب ــة ال ـل ـج ـنــة إعـ ــادة
إحياء الــدورة اإلنتاجية لالقتصاد
اللبناني على املستويني التشريعي
وال ــرق ــاب ــي ،م ــع م ــوج ــز ل ـك ـل ـم ـتــه ،ثــم
موجز لكلمة عون .وبعد ذلك «كانت
كـلـمــات مقتضبة لـلــوزيــريــن خــوري
وب ـط ـي ــش أك ـ ـ ــدا ف ـي ـه ــا أن امل ـط ـل ــوب
اس ـت ـحــداث آل ـيــة رسـمـيــة لتنفيذ ما
طرحه ماكنزي».
وض ــع بـطـيــش وخـ ــوري ف ــي املــرتـبــة
خوري بطيش...
نفسها ،ال
بل سبق ّ ُ
هذا نص ّ
عما أريد لهذه
يعبر تمامًا
الجلسة.
مــع كلمة بطيش تـبــن أن االرتـبــاك
ليس مرتبطًا بالشكل فحسب .قال
وزير االقتصاد ،الذي بات صاحب
الصالحية في مسألة ماكنزي ،في
ّ
كـلـمـتــه «امل ــزع ـج ــة» إن ــه «ل ــم يـتـســن
ل ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت لـ ـلـ ـتـ ـع ـ ُّـم ــق بـ ـ ـ ـ ـ َـدرس مــا
ّ
قــدمــه االس ـت ـشــاري والــتــدق ـيــق فـيــه.
ّ
ّ
ـرائــح
ـارح ــة شـ ِ
َتـســلـمـنــا رس ـمــيــا ال ـب ـ ِ
عرض ( )power pointتقع في ُ1272
َصفحة .أحتاج لبعض الوقت ألدلي
ّ
االقتصاد والتجارة
بموقف ِوزارة
ِ
( )...واكتفي اآلن بالتذكير بما ورد
فــي الـبـيــان ال ـ ــوزاري» ،وت ــا الـفـقــرة
ال ـتــي ت ـقــول «إن بــرنــامــج الـحـكــومــة
هــو سـلــة متكاملة مــن التشريعات
املــال ـيــة واالس ـت ـث ـمــاريــة والـقـطــاعـيــة

وم ــن اإلجـ ـ ــراء ات اإلصــاح ـيــة الـتــي
يــرت ـبــط ن ـجــاح ـهــا ب ـع ــدم تـجــزئـتـهــا
أو تنفيذها انتقائيًا وأن يستكمل
م ـ ـ ــا ي ـ ـق ـ ـ ّـر م ـ ـ ــن ت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــات دراسـ ـ ـ ــة
االس ـت ـش ــاري م ــاك ـن ــزي» .وان ـطــاقــا
ُ
مــن ذلــك قــال« :هـنــالــك مــراحــل َيجب
ُ
إن ـ ـج ـ ــازه ـ ــا ،ت ـ ـبـ ــدأ بـ ــإحـ ــالـ ــة وزارة
االق ـت ـصــاد مــا قـ َّـدم ـتــه مــاك ـنــزي إلــى
مـجـ ِـلــس ال ـ ــوزراء ،عـلــى أن يـلــي ذلــك
اتـ ـ ـخ ـ ــاذ املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ف ـ ــي ه ــذا
ال ـ ـشـ ــأن» .داعـ ـي ــا إلـ ــى ال ـت ـع ــام ــل مــع
مــا قــدمـتــه مــاكـنــزي «لـيـ ــس بوصفه
خطة الـ ُـح ّـكــومــة ،بــل بوصفه أفـ َكــارًا
َ
جـيــدة ،بــنــاء ة وإيـجــابـ ّـيــة ستخضع
للدراسة» ،واعدًا بأنه سيوليها كل
االهتمام «ملا فيه املصلحة العامة».
صـحـيــح أن م ـتــرئــس ال ـج ـل ـســة نظر
إيجابيًا إلى كالم بطيش ،معتبرًا أنه
كــام مسؤول ،إذ ال يمكن أن يعطي
ّ
مــوقـفــا مــن أمــر لــم يــطـلــع عليه بعد،
إال أن «املاكنزيني» وجدوا في كالمه
مبررًا للقلق .تمامًا كما نظروا بعني
الــريـبــة إل ــى تـعــديــل م ـس ـ ّـودة الـبـيــان
الـ ـ ـ ـ ــوزاري ،الـ ـت ــي أرادت أن ت ـفــرض
بــرنــام ـجــا اق ـت ـصــاديــا «يـسـتـنــد إلــى
امل ـب ــادرات الـتــي أوص ــت بـهــا دراس ــة
االستشاري «ماكنزي» ،بعدما وقف
الــوزراء رافضني التزام توصيات لم
ّ
يطلعوا عليها أو يقرروا في شأنها.
ّ
م ـ ــرت الـ ــورشـ ــة ب ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـك ــرار
للواقع االقتصادي واملــالــي الراهن،
إال أن افـ ــرام أك ــد أن ـهــا لـيـســت ســوى
ال ـبــدايــة لسلسلة ل ـقــاء ات وج ــوالت،
تـ ـ ــوضـ ـ ــع ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـس ـ ـعـ ــي إلـ ــى
ال ــوص ــول ،خ ــال ث ــاث ــة أش ـه ــر ،إلــى
خطة وطنية جامعة ،تؤمن  30ألف
وظيفة سنويًا .وعليه ،فهو يتعامل
مع خطة ماكنزي كنقطة انطالق أو
مسودة طريق لخطة واحــدة تتفرع
منها خطط قطاعية فــي كــل وزارة،
جازمًا بأنه ال يمكن تبني مسودة،
بل يمكن االنطالق منها نحو خطة
وطنية يقرها مجلس الــوزراء ،على
أن ت ـح ــوز م ــواف ـق ــة م ـج ـلــس ال ـن ــواب
الذي يبقى يراقب ويحاسب.

تقرير

وزير المال يتحدى واشنطن :ترشيح زياد حايك لرئاسة البنك الدولي!
ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة مـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب ــة ،اع ـت ـب ــر ّه ــا
املراقبون بمثابة «مزحة ثقيلة» ،وقع
وزي ــر امل ــال عـلــي حـســن خـلـيــل كتابًا
إلــى البنك الــدولــي ،يبلغه فيه تبنيه
ترشيح األمني العام للمجلس األعلى
للخصخصة زياد حايك إلى منصب
رئيس البنك ،خلفًا للرئيس السابق
جيم يونغ كيم.
الـكـتــاب مـ ّ
ـوجــه إل ــى املــديــر التنفيذي
فــي الـبـنــك ،مـيــرزا حـســن ،وم ـ ّ
ـؤرخ في
 18شـبــاط ال ـج ــاري ،وج ــاء فــي ّ
نصه
الحرفي:
«سعادة الدكتور ميرزا حسن،
بالنظر إلــى استمرار عملية اختيار
رئيس جديد ملجموعة البنك الدولي،
وب ـ ـمـ ــا أن ـ ـنـ ــا ال ن ـ ـ ـ ــزال ضـ ـم ــن امل ـه ـل ــة
ّ
املحددة لتقديم الترشيحات مللء هذا
ً
امل ـن ـصــب ،وع ـم ــا ب ـقــواعــد االخ ـت ـيــار
الـخـ ّ
ـاصــة بالبنك ال ــدول ــي ،مــع األخــذ

5

باالعتبار اهتمام املجلس التنفيذي
بـتـعــزيــز ال ـحــوك ـمــة وامل ـس ــاء ل ــة ،فــإنــه
مــن دواع ــي ســرورنــا ،وبصفتنا أحد
املحافظني في البنك الدولي ،ترشيح
السيد زياد ألكسندر حايك (املعروف
أيضًا باسم زيــاد الحايك وألكسندر
ب ـ ـ ــول ح ـ ــاي ـ ــك) إل ـ ـ ــى م ـن ـص ــب رئ ـي ــس
مجموعة البنك الــدولــي .ونــرجــو من
ح ـضــرت ـكــم ن ـق ــل هـ ــذه امل ـع ـل ــوم ــة إل ــى
أعـضــاء مجلس املــديــريــن التنفيذين
ّ
وكل األطراف املعنية.
نـحــن عـلــى قـنــاعــة ب ــأن الـسـيــد حايك
ّ
ّ
يستوفي كــل متطلبات التأهل التي
يـضـعـهــا ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ،ف ـهــو أظـهــر
طــوال مسيرته املهنية ،التي قضاها
بالكامل في األس ــواق الناشئة ،وفي
ال ـق ـط ــاع ــن الـ ـع ــام وال ـ ـخـ ــاص ،شـغـفــا
بالتنمية االجتماعية واالقتصادية،
للبلدان واملجتمعات واألف ــراد ،حول
الـ ـع ــال ــم ،والـ ـت ــزام ــه الـ ـق ــوي ب ـم ـبــادئ

التنمية املستدامة ،وعمله مــع األمــم
املتحدة دليل واضح على ذلك.
يــرجــى تـقــديــم تــرشـيــح الـسـيــد حايك
إلــى املجلس بالنيابة عنا ،وإبالغنا
فــي أق ــرب وقــت ممكن ،إذا كــان هناك
أي إجـ ــراء إضــافــي أو مـعـلــومــات من
املفترض تقديمها ،لضمان مراجعة
ترشيح السيد حايك بشكل صحيح
من قبل اللجنة.
بإخالص،
وزير املالية علي حسن خليل».
وفـ ـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر مـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــة ،تـ ـلـ ـق ــى
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون ن ـصــائــح
بسحب هــذا الـكـتــاب ،وع ــدم التعامل
ّ
بخفة مــع هــذا األم ــر ،وال سيما أن ال
أم ــل لـلـمــرشــح الـلـبـنــانــي بــالـحـصــول
عـلــى أي ص ــوت مــن األع ـضــاء الـ ــ،189
إال إذا كــان الهدف من هــذا الترشيح
ه ــو االسـ ـتـ ـخ ــدام املـ ـحـ ـل ــي .وأشـ ـ ــارت
هــذه املـصــادر إلــى أن االت ـصــاالت مع

الجانب اللبناني دفعت بوزير املال
إلـ ــى إب ـ ــاغ م ــن يـعـنـيـهــم األم ـ ــر بــأنــه
سيتعامل مع كتابه «كأنه لم يكن».
من جهته ،رفض حايك التعليق على
ترشيحه عبر اإلعالم ،مكتفيًا بالقول
إن القرار ليس قــرارهّ .أمــا وزيــر املال
عـلــي حـســن خـلـيــل ،فـهــو ك ـعــادتــه لم
يجب على اتصاالتنا الستيضاحه
ع ــن «سـ ـ ـ ّـر» هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ال ـك ـب ـيــرة،
وهـ ـ ـ ــل هـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى غـ ـ ـ ـ ــرار ت ـص ــري ـح ــه
الشهير بــوجــود خطط ل ــوزارة املــال
إلعادة هيكلة الدين العام في لبنان،
ال ـتــي تــراجــع عـنـهــا بـعــد أي ــام قليلة
ُ
عبر بيان مكتوب طلب إليه قراء ته
مــن الـقـصــر الـجـمـهــوري ،وأع ـلــن فيه
«إن م ــوض ــوع إع ـ ــادة هـيـكـلــة الــديــن
العام غير مطروح على اإلطالق ،وإن
الــدولــة الـلـبـنــانـيــة مـلـتــزمــة تاريخيًا
ً
وحــاضـرًا ومستقبال املحافظة على
حقوق املودعني واملصارف وحاملي

مـخـتـلــف س ـن ــدات ال ــدي ــن ال ـس ـيــاديــة،
وم ـت ـق ـ ّـيــدة ب ـت ـســديــد االس ـت ـح ـقــاقــات
والـفــوائــد فــي الـتــواريــخ امل ـحـ ّـددة من
دون أي إجراء آخر».
ال ـجــديــر ب ــاإلش ــارة أن رئ ـيــس الـبـنــك
ال ــدول ــي الـســابــق تنحى مــن منصبه
اعتبارًا من األول من شباط الجاري،
أي قبل  4سـنــوات مــن نهاية واليته
امل ـ ـ ـجـ ـ ــددة .وبـ ـ ـ ــدأ م ـج ـل ــس امل ــدي ــري ــن
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــن ف ـ ــي الـ ـبـ ـن ــك إج ـ ـ ـ ــراءات
اختيار الرئيس الجديد ،إذ فتح باب
تقديم طلبات الترشيح من  7شباط
حتى  14آذار املقبل ،على أن يختار
املـجـلــس ثــاثــة مــرشـحــن منهم بعد
إج ـ ــراء م ـقــابــات رس ـم ـيــة م ــع جميع
املـ ــرش ـ ـحـ ــن ،عـ ـل ــى أن يـ ـت ــم اخ ـت ـي ــار
الــرئـيــس الـجــديــد بـتــوافــق اآلراء قبل
اجتماعات الربيع املقبل.
ُيـعـتـبــر رئ ـيــس الـبـنــك ال ــدول ــي بحكم
م ـن ـص ـبــه رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس امل ــدي ــري ــن

الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــن ،ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس امل ــؤسـ ـس ــة
الدولية للتنمية .وهــو أيضًا رئيس
مـ ـج ــال ــس إدارة ك ـ ــل م ـ ــن :م ــؤس ـس ــة
التمويل الــدولـيــة ،والــوكــالــة الدولية
لضمان االستثمار ،واملجلس اإلداري
لـلـمــركــز ال ــدول ــي لـتـســويــة م ـنــازعــات
االستثمار .ويتم اختيار رئيس البنك
لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وك ـ ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ت ــرام ــب ق ــد أع ـل ــن ت ــرش ـي ــح امل ـس ــؤول
السابق في وزارة الخزانة األميركية،
ديـ ـفـ ـي ــد مـ ــال ـ ـبـ ــاس ،ل ــرئ ــاس ــة ال ـب ـن ــك.
ويـتــردد فــي وســائــل اإلع ــام احتمال
تـ ــرش ـ ـيـ ــح مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــريـ ـ ــان ،ك ـب ـيــر
االقـتـصــاديــن فــي مجموعة التأمني
األوروبية «أليانز» ،علمًا بأنه يحمل
ال ـج ـن ـس ـي ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة وامل ـص ــري ــة
والفرنسية .وأوردت صحيفة «وول
س ـت ــري ــت ج ـ ــورن ـ ــال» اس ـ ــم الــرئ ـي ـســة
التنفيذية السابقة لشركة «بيبسي

كوال» ،إندرا نويي ،األميركية الهندية
األصل ،كمرشحة محتملة.
واملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف أن ه ـ ـنـ ــاك تـ ــواف ـ ـقـ ــا بــن
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ودول أوروب ـ ـ ــا
الغربية على تقاسم السيطرة على
إدارة صندوق النقد والبنك الدوليني،
م ـن ــذ إن ـشــائ ـه ـمــا ف ــي عـ ــام  ،1944إذ
تسمي اإلدارة األميركية رئيس البنك
ف ـي ـم ــا ي ـس ـم ــى األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون رئ ـيــس
ص ـنــدوق الـنـقــد .وعـلــى رغ ــم تصاعد
احتجاجات الدول الناشئة على هذه
املـحــاصـصــة ،إال أن ــه لــم تـظـهــر حتى
اآلن م ــؤش ــرات ج ـ ّـدي ــة ع ـلــى احـتـمــال
قلب الطاولة ،وحتى ولو حصل ذلك
وفاجأ العالم ،في ضوء االعتراضات
الكبيرة على مرشح اإلدارة األميركية
ال ـح ــال ــي ،ف ـه ــذا ال يـعـنــي أن تــرشـيــح
خليل لحايك ينطوي على أي قدر من
ّ
الجدية.
(األخبار)

ف ــي ال ـح ـكــومــة .ف ــي ك ــل أحــادي ـثــه يـسـعــى جـعـجــع إلــى
هيام القصيفي
استبعاد اللهجة االستفزازية في الكالم عن الحزب،
من املبكر الكالم عن معركة رئاسة الجمهورية .لكن حـتــى ل ــو اقـتـضــى األمـ ــر تـغـلـيــف ال ـك ــام ع ــن ســوريــا
املرشحني الــدائـمــن واملحتملني يتصرفون على هذا وســاح الـحــزب ،بأطر إقليمية بحت .وال يطلق النار
األخيرة ومواقف القوات عـلــى خـصــومــه ،بــل عـلــى حـلـفــائــه الـســابـقــن امل ــوارن ــة،
األســاس .ما حدث في األيام ّ
اللبنانية املهادنة لحزب الـلــه ،سلط الـضــوء على أداء تحديدًا املعارضني لحزب الله .لكن املهادنة ال تقتصر
س ـيــاســي ع ـلــى طــريــق ال ــرئ ــاس ــة .ع ـمــر رئ ـيــس حــزب
وإن كــانــت األب ـ ــرز .فـجـعـجــع يــوالــي
القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في السياسة عـلــى ح ــزب ال ـل ــهّ ،
العهد باملطلق ،ويغلب الحوار مع الرئيس نبيه بري،
َ
يـكـبــر ع ـم ــري رئ ـيــس ت ـيــار املـ ــردة سـلـيـمــان فرنجية ساعيًا باستمرار إلى تقليص االحتكاكات مع الرئيس
ورئ ـي ــس ح ــزب ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر ال ــوزي ــر جـبــران سعد الحريري أو التيار الوطني الحر ،حتى لو كانت
ً
بــاسـيــل .ب ــدأ جـعـجــع املـعـتــرك الـسـيــاســي فعليًا حني األسباب موجبة ومحقة ،وصــوال إلى ترجمة التهدئة
انقلب على االتفاق الثالثي عــام  1986وأصبح قائد ًًا مــع فرنجية إل ــى مصالحة علنية وزيـ ــارات متبادلة.
لـلـقــوات اللبنانية والعـبــا سياسيًا أســاسـيــا ،وصــوال حتى الخالف مع سوريا وزيارات وزراء إليها ،لم يعد
إلــى مشاركته في املوافقة على اتفاق الطائف .دخل موضوعًا يمكن تحويله تفخيخًا للحكومة أو للعالقة
فرنجية السياسة قبل أن يصبح نائبًا بالتعيني بعد مع القوى السياسية األخرى.
اتـفــاق الطائف ،ومــن ثــم وزي ـرًا عــام  .1992فمنذ عام يسلك فرنجية طريق الرئاسيات ،من موقع الصامت
 1989بــدأ دوره السياسي الفعلي ،وكــان أحــد الذين األكبر .الوزير والنائب السابق ،يبتعد عن خوض أي
ّ
ّ
ســوقــوا اتفاق الطائف وأسهموا في إيصال الرئيس مــواجـهــة مــع أي ط ــرف .يـصــفــر املـشــاكــل ،وال يفتعل
ري ـن ـيــه م ـع ــوض رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة .ص ــار بــاسـيــل خالفًا أو يدخل في سجال سياسي حول أي مشكلة
وزيـرًا في أولــى حكومات الرئيس فــؤاد السنيورة في سياسية ب ــارزة .يعتمد سياسة الصمت املطلق .هو
ّ
عهد الرئيس ميشال سليمان عــام  ،2008لكنه كان
ممن يملكون قناعة بأن انتخابات رئاسة الجمهورية
،2005
العبًا أساسيًا منذ عودة عون من املنفى عام
تـجــري وفــق ال ـظــروف املـنــاسـبــة ،وأن أي ح ــراك يمينًا
ً
إلــى أن أصـبــح ممسكًا بكافة ملفاته وب ــإدارة حزبه .وشـمــاال ال يقدم وال يــؤخــر ،لــذا ال ض ــرورة لكل هذه
م ــع اخ ـت ــاف ظـ ــروف تـمــوضــع ك ــل مـنـهــم الـسـيــاســي الحركة االستباقية .لعل تجربته كمرشح رئاسي بعد
الــداخ ـلــي واإلقـلـيـمــي ،يـخــوض الـثــاثــة مـبـكـرًا معركة تسمية الرئيس سعد الحريري له ،عــززت أيضًا هذه
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة ،ك ــل م ــن مــوقـعــه ووفـ ــق خريطة القناعة .ورغ ــم أن مصالحته مــع الـقــوات فتحت باب
طريق ،تختلف باختالف مواقعهم ورؤيتهم اإلقليمية التكهنات حول تعبيده الطريق مسيحيًا ،بإيحاء من
والداخلية.
حليفه حــزب الله ،إال أن أداءه الحقيقي وابتعاده عن
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يـتـصــرف
سياسة االستقطاب أو املعارضة ،يبقيان أكثر تعبيرًا،
الكتائب) من زاوية الترشيح الرئاسي ،بعدما رسمت فيبتعد عن السجاالت وعن القيام بأي عراضة داخلية
بكركي سقف الترشيح حــن جمعت الـقــادة املــوارنــة أو أي استفزازات سياسية.
األرب ـع ــة قـبــل ان ـت ـخــاب ال ـع ـمــاد مـيـشــال ع ــون رئـيـســا ،بـخــاف املــرشـحــن اآلخ ــري ــن ،يـقــود بــاسـيــل مواجهة
وحصرت ضرورة انتخاب رئيس من بينهم .عن خطأ مفتوحة ومكشوفة ،ليس مع املرشحني املفترضني،
أو عن صواب ،حددت بكركي معايير انتخاب رئيس بل مع الجميع ،ويتحرك  360درجة في كل االتجاهات
الجمهورية ،رغم االنتقادات التي واجهتها في حصر
وف ـ ــي ك ــل امل ــواضـ ـي ــع .ل ــم يـعـلــن
الـ ـت ــرشـ ـي ــح ب ــزعـ ـم ــاء األح ـ ـ ــزاب
ب ـ ـ ـخـ ـ ــاف ج ـ ـع ـ ـجـ ــع وف ــرنـ ـجـ ـي ــة
امل ـس ـي ـح ـي ــة  -امل ـ ــارون ـ ـي ـ ــة ،مــن
ترشيحه علنًا وال مرة ،ألن عون
دون غـيــرهــم مــن الشخصيات
هو من رشحه بنفسه ،ويمارس
املستقلة التي تتمتع بمؤهالت
فــي الــوقــت نـفـســه كــل مــا يمكن
ت ـخ ــول ـه ــا ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى س ــدة
أن يــؤه ـلــه ألن ي ـك ــون مــرشـحــا
ليست المرة األولى
رئاسيًا وحيدًا من دون منافس.
الرئاسة.أن ظــروف انتخاب عون التي يلجأ فيها جعجع
ورغ ــم
ي ـت ـحــرك ع ـلــى جـمـيــع الـجـبـهــات،
المهادنة
سياسة
إلى
رئيسًا تتعلق بظروف وأسباب
ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ،لـكــونـهــا
مع حزب الله
س ـيــاس ـيــة تـخـتـلــف ت ـمــامــا عن
املعبر األســاســي لـلـقــاءات دولية
امل ـســار ال ــذي وضـعـتــه بكركي،
وإقليمية تضعه باستمرار على
إال أن امل ــرش ـح ــن الــرئــاس ـيــن
خ ــري ـط ــة الـ ـلـ ـق ــاءات وامل ــؤتـ ـم ــرات
ال يـ ــزالـ ــون ي ـع ـت ـم ــدون امل ـب ــادئ
الـ ـف ــاعـ ـل ــة ،وفـ ـ ــي كـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات
ُّ
ال ـتــي ات ـف ــق عـلـيـهــا حـيـنـهــا ،في
األساسية التي يتحكم بها من
االسـتـعــداد ملوسم الرئاسيات ،ويتصرفون كــل على حصته وحصة رئيس الجمهورية .في الداخل حركة
طريقته وبأسلوب مختلف .علمًا أن نظرية الرئيس ال تهدأ ،وحضور دائم في لقاءات شبابية وحزبية من
الـقــوي لــم تعد نظرية جــذابــة تغري الـقــوى السياسية الشمال إلــى الجنوب ،يمسك بالتيار وبـقــواعــده على
الفاعلة ،بعدما أتعبت التجربة الحلفاء والخصوم على كافة املستويات .كما يمسك بكل التعيينات املسيحية
السواء .لذا ،بدأت بعض الشخصيات املارونية النيابية اإلداريــة والوظيفية واألمنية والقضائية وكل مفاتيح
وال ــوزاري ــة ،اقـتـصــاديــة وسـيــاسـيــة ،تضع نفسها من السلطة التي تجعله متحكمًا باللعبة الداخلية ،وصل
اآلن في دائــرة الضوء كمرشحني وسطيني ،وتنسج رئيسًا أو لم يصل ،بعدما تعلم لعبة القوى السياسية
ّ
عــاقــات على مستوى الـقــوى الفاعلة لتقديم أوراق األخــرى :كلما زاد عدد املوالني له في اإلدارات ،تحكم
اعتمادها.
ب ــاإلدارة أكثر ،وصــار من الصعب تغييرهم ،ووزارة
ليست املرة األولى التي يلجأ فيها جعجع إلى سياسة الـطــاقــة واح ــد مــن األمـثـلــة .يعمل باسيل على قاعدة
امل ـهــادنــة م ــع ح ــزب ال ـل ــه .ح ــادث ــة مـجـلــس ال ـن ــواب بعد أنــه املرشح الــوريــث الفعلي ،لكنه أيضًا يقود هجومًا
كالم النائب نــواف املوسوي ،ودخــول النائبة ستريدا ب ـص ـف ـتــه رئ ـي ــس حـ ــزب م ـس ـي ـحــي ،الع ـب ــا ع ـل ــى وت ــر
جعجع على الـخــط ،هــو جــزء مــن «منظومة السقوف استقطاب العصب املسيحي ،مقدمًا نفسه بصورة
املنخفضة» التي يمارسها جعجع .قبل ذلــك بكثير ،غير املهادن حتى ألقرب حلفائه .ويتصرف في الوقت
ً
وم ــع حـكــومــة الــرئـيــس تـمــام س ــام ،وبـعــدهــا وص ــوال نفسه في الوضع اإلقليمي على قاعدة توزيع املواقف:
إلــى حكومة الرئيس سعد الحريري األول ــى فــي عهد وزيــر من حصته يدافع عن سوريا ،فيما يتريث هو
عــون ،دأب جعجع في لقاءات صحافية على اإلشــادة في القيام بخطوة من النوع الــذي يستجلب ضده ّ
رد
بحزب الله ،وخاصة لجهة مناهضته للفساد ودوره فعل أميركي وعربي ُيسهم في التخفيف من حظوظه.
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مجتمع

مجتمع
ّ
على الغالف
البقاعية تفك حدادها على ضحايا مرض السرطان الذي يجرجر
الياس ُ
منذ أربع سنوات ،لم تعد بلدة بر ً
الصحي
أبناءها واحدًا تلو اآلخر .حدث ذلك مذ صارت لعنة جيرة نهر الليطاني الغارق في أوساخ مجاري الصرف
ً
ومخلفات المعامل المعتدية على ضفافه و«أوساخ» الدولة التي أهملته منذ ثالثين عامًا .صحيح أن آماال
ربما تكون معلقة على المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي بدأت أخيرًا بمالحقة ّ
ملوثي النهر ،لكنها مسيرة
طويلة ،ودونها ضحايا كثر سيسقطون

ّلعنة الليطاني

بر الياس «تنتحر» بالسرطان
راجانا حمية
فـ ــي بـ ــر الـ ـ ـي ـ ــاس« ،ي ـن ـت ـح ــر» ال ـن ــاس
ب ــالـ ـس ــرط ــان .ال يـ ـك ــاد يـ ـم ـ ّـر أس ـب ــوع
على الـبـلــدة ،مــن دون أن يموت أحد
ب ــ«ه ـي ــداك املـ ـ ــرض» .ه ـن ــاك ،ت ـع ـ ّـددت
«املوتات» والسبب واحـ ُـد :السرطان،
إل ــى درج ــة أن أحـ ـدًا ل ــم يـعــد يـصـ ّـدق
أن ث ـم ــة م ــن ي ــرح ـل ــون ب ـس ـبــب أزم ــة
قلبية أو بمرض السكري أو بسبب
ّ
التقدم في العمر .ال يأتي هذا اإلنكار
مــن عبث ،وإنـمــا مــن واقــع يعيشونه

ّ
يتحدث األهالي عن نحو 600
مصاب بالمرض في البلدة وثمة
من يؤكد أنهم «بحدود »700
ويعايشونه .وهم ال يبالغون عندما
ّ
يتحدثون عمن «يسوقهم» السرطان
إلى املوت ،فيقولون إن من «بني كل 5
وفيات بالضيعة 4 ،بيروحوا فيه».
قـبــل أن يصبح الـســرطــان واق ـعــا في
بــر الـيــاس ،لــم يكن الـنــاس ينتبهون
الــى تلك «الحسبة» .كــان «متلو متل
غـيــرو» ،يقول ثابت زريــن .لكن ،منذ
أربع سنوات ،بدأ املوت يتخذ مسارًا
آخــر ،عندما لم يعد الناس يسألون
«كيف مات فالن؟».
ّ
يتحدث األهالي عن نحو 600
اليوم،
مريض بالسرطان في البلدة .ثمة من
يقول «بحدود  ،»700بحسب املختار

زاهـ ـ ــر الـ ـهـ ـن ــدي .مـ ــا ي ـع ــرف ــون ــه فـقــط
هــو أرق ــام مــن يتلقون الـعــاج «وهــم
ب ـح ــدود  300مــريــض بـحـســب أرق ــام
صــاء
وزارة الـصـحــة ال ـع ــام ــة» .ال إحـ ّ
دق ـي ـق ــا لـ ـع ــدد املـ ــرضـ ــى ،ف ـق ــد ت ــوق ــف
«ال ـع ـ ّـد» مـنــذ فـتــرة طــويـلــة ،مــذ صــار
امل ــرض «س ـ ـرًا» شــائـعــا ،لــم يـعــد أحــد
يخبر عن موته اآلتي .ال عالقة لألمر
ه ـنــا ب ــال ـخ ــوف ،ب ــل «ب ـس ـبــب شـعــور
الـشـفـقــة الـ ــذي ي ــواج ــه ب ــه امل ــري ــض»،
ي ـق ــول ال ـه ـن ــدي .أمـ ــا ال ـس ـبــب اآلخـ ــر،
ّ
ف ـه ــو أن الـ ـس ــرط ــان صـ ــار «عـ ـم ــوم»:
ستجد من ّ
يحدثك عن بيوت معظم
أفــرادهــا مـصــابــون بــالـســرطــان .هنا،
أب وابنته ،وعلى بعد بضعة منازل،
أب وأم وطـفـلـتـهـمــا ال ـص ـغ ـيــرة ،قبل
ـوع ماتت الشابة وداد ،وقبلها
أسـبـ ٍ
ب ــأس ـب ــوع ــن م ـ ــات ش ـ ــاب آخـ ـ ــر .ال ـكــل
«أصــابــه الفقد» ،يقول املختار الــذي
مـ ّـســه ه ــذا الـفـقــد ب ــ«ثــاثــة م ــن أف ــراد
عائلتي بظرف سنة ونصف سنة».

سيرة جيران النهر
لــم يسقط الـســرطــان بــ«الـبــاراشــوت»
على املنطقة ،وال أتاهم دون سواهم
مـ ــن املـ ـن ــاط ــق الـ ـت ــي ت ـع ـي ــش الـ ـح ــال
نفسها .وإذا كانت لذلك أسباب عامة،
ّ
منها مــا يتعلق بالعوامل الوراثية
ّ
وال ـط ـف ــرات الـجـيـنـيــة ،أو م ــا يتعلق
بالتلوث (مبيدات زراعية ،نفايات)...
وال ـن ـظ ــام ال ـغ ــذائ ــي وغ ـي ــره ــا ،إال أن
ث ـمــة سـبـبــا آخ ــر راكـ ــم ال ـل ـع ـنــة ،وهــو
جيرة نهر الليطاني الــذي استحال

مـ ـج ــرورًا ل ـل ـصــرف ال ـص ـحــي ومـكـبــا
للملوثات الصناعية الـتــي تلفظها
املـصــانــع املـعـتــديــة عـلــى ضـفــافــه .في
الـ ـسـ ـن ــوات األرب ـ ـ ــع األخـ ـ ـي ـ ــرة ،دف ـعــت
جـيــرة النهر بمن يملك ال ـقــدرة على
مكان
الرحيل إلى الهرب بعائلته إلى
ٍ
آخـ ــر .م ــن ب ـقــوا ال يـمـلـكــون خ ـيــارات
أخ ــرى :امل ــزارع ــون وأص ـحــاب املـحــال
الـ ـتـ ـج ــاري ــة .ال مـ ـك ــان ه ـن ــا ل ـس ــردي ــة
ّ
«التعلق ب ــاألرض» .ما يبقيهم أنهم
عــاجــزون عــن تــرك تلك الـجـيــرة ،فهم
ف ــي غــالـبـيـتـهــم م ـمــن ي ـع ـتــاشــون من
الزراعة ،املصدر األســاس للدخل في
في
البلدة .مساحة األراضي الزراعية ّ
بـ ّـر الـيــاس تـقـ ّـدر ب ــ 20ألــف متر« ،كنا
نزرع فيها كل شيء من البطاطا إلى
الـ ـخـ ـض ــروات وال ـق ـم ــح (…) إلـ ــى كل
شي بيخطر على البال» ،يقول زرين.
ّ
يتذكر كيف «كانت مزروعاتنا تروح
على كل املناطق ،بما فيها بيروت...
حتى إنـنــا كنا نـصـ ّـدر إلــى ســوريــا».
الـســرطــان دفــع املــزارعــن إلــى تغيير
«روزن ــامـ ـتـ ـه ــم» ال ــزراعـ ـي ــة .ك ـث ـيــرون
استبدلوا الزراعات املروية بزراعات
أخـ ــرى «ب ـع ــل» ك ــي ال ي ـض ـطــروا إلــى
َ
ّ
ريها بمياه الليطاني« .قل َب» وسام
ّ
الـســيــد زراع ـتــه مــن ال ـخ ـضــروات إلــى
ال ـق ـمــح ،وك ــذل ــك فـعــل زريـ ــن .صحيح
أنـ ـه ــا ت ـ ـجـ ــارة غ ـي ــر م ــربـ ـح ــة ،لـكـنـهــا
«أه ــون مــن قتل الـنــاس بالسرطان»،
يقول السيد .األخير لم يعد يأكل كل
ما تنتجه األرض ،وصار يشتري ما
يحتاج إليه من طعام ومؤونة ممن

لم يعد ربط ارتفاع معدالت اإلصابة بأمراض السرطان في البقاع ،بتلوث الليطانيُ ،يرمى جزافًا .الشبهات
التي كان يكيلها أهالي بر الياس والمرج وحوش الرافقة وعنجر ( )...ضد أصحاب المصانع والبلديات
الذين يصرفون المياه الصناعية والمبتذلة في النهر وروافده ،باتت موثقة لدى مصلحة الليطاني
آمال خليل
يـ ـس ـ ّـج ــل الـ ـبـ ـق ــاع ال ـن ـس ـب ــة األك ـ ـبـ ــر مــن
االصابات بمرض السرطان في لبنان،
وب ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـع ـ ّـدى ب ــأضـ ـع ــاف امل ـ ـعـ ــدالت
ال ـع ــامل ـي ــة م ـق ــارن ــة ب ـع ــدد الـ ـسـ ـك ــان .في
دراسـ ـ ـ ـ ــة ل ـل ـم ـص ـل ـحــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـنـهــر
الليطاني ،حصلت عليها «األخ ـب ــار»،
واستندت إلــى عــدد حــاالت االستشفاء
على نفقة وزارة الصحةّ ،
تبي أن العدد
ّ
األكـبــر مــن االصــابــات يتركز فــي القرى
والـ ـبـ ـل ــدات امل ـ ـجـ ــاورة ل ـن ـهــر الـلـيـطــانــي
وروافــده .ففي حني يحتل لبنان املرتبة
الـ ــ 48عامليًا بمعدل  242.8اصــابــة لكل
 100أل ــف نـسـمــة ،سـ ّـجـلــت فــي ب ـلــدة بر
ً
الياس ،مثال 600 ،اصابة بالسرطان من
أصــل عــدد سكان البلدة البالغ 12185
ن ـس ـمــة .فـيـمــا ُس ـ ّـج ـل ــت  60إص ــاب ــة في
بلدة حوش الرافقة البالغ عدد سكانها
نحو  1700نسمة ،و 40إصابة في بلدة
تمنني التحتا البالغ عدد سكانها 3863
نسمة .كما سجلت معدالت مماثلة في
بلدات القرعون واملرج واملنصورة وغزة
وحوش الحريمة والروضة والدلهمية

يثق بهم ،و«وصـلــت ملحل صــرت عم
بشتري البطاطا من ّ
بيي» .أما زرين،
فـقــد أب ـقــى مــن األرض ال ـتــي يــزرعـهــا
قمحًا 400 ،متر «أزرعـهــا خضروات
لنأكل منها .نحن عشرة بيوت نأكل
خـ ـض ــارًا م ــن ه ـ ــذه املـ ـس ــاح ــة ،لـكـنـنــا
لــم نعد نعيش مما نــزرعــه ،فالقمح
بالكاد ّ
يسد الرمق… إذا الله ّ
زمطنا».
اتسعت سهول القمح في بر الياس.
هذا ما فرضه الجار عليهم .ال خيار
ثــال ـثــا :إم ــا الـقـمــح أو ال ـس ــرط ــان .من
بقي على الــزراعــات املـ ّ
ـرويــة من مياه
الليطاني بات في مواجهة مفتوحة
مع بقية األهــالــي ،خصوصًا أعضاء
«اللجنة الوطنية لنهر الليطاني» .ال
يبالغ املختار زاهر الهندي في القول
إن الزراعة هي «عمود» الحياة في بر
الياس« ،فمعظم الساكنني مزارعون.
أم ــا ال ـب ـق ـيــة ،ف ـقــد ف ـتــح ل ـهــم الـطــريــق
ال ــدول ــي الـ ــذي ي ـم ـ ّـر ف ــي ال ـب ـل ــدة منذ
ً
ع ــام  1982سـبـيــا آخ ــر عـبــر افـتـتــاح
مؤسسات تجارية».
حـ ـت ــى ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ل ـ ــم ي ـف ـت ـت ــح امل ــوس ــم
الزراعي في بر الياس .مع مطر هذا
العام ،فــاض النهر على جيرانه ولم
يـعــد بــاإلمـكــان زرع املـســاحــات التي
ّ
تحد ضفتيه .غرقت معظم األراضي
في «خلطة» من مياه األمطار ومياه
أق ـن ـيــة املـ ـج ــاري اآلتـ ـي ــة م ــن امل ـعــامــل
والـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــوت وتـ ـجـ ـمـ ـع ــات الـ ـن ــازح ــن
ال ـســوريــن .مــع ذل ــك ،ي ـعـ ّـول األهــالــي
املتساقطات لـ«تقلب مياه
على مياه ّ
ال ـن ـهــر» وت ـخــفــف م ــن حـ ـ ّـدة ال ـت ـلـ ّـوث،
ي ـقــول ال ـه ـنــدي .ه ـكــذا ،يـنـظــر الـنــاس
إل ـ ــى ال ـ ـجـ ــار .ي ــراقـ ـب ــون «تـ ـح ــوالت ــه»
عـبــر الـفـصــول لـيـتـنـبــأوا بمصيرهم
اآلتي .هذه السنة «شكلها سنة خير
شـ ــوي» ،لـيــس فـقــط فــي ال ــزراع ــة ،بل
أيـضــا فــي أح ــوال الصيف والــروائــح
ال ـت ــي تـتـسـبــب فـيـهــا أوس ـ ــاخ الـنـهــر.
ي ـق ـ ّـدر ه ـ ــؤالء أن «الـ ــروائـ ــح سـتـكــون
أخف هذا العام».

حياة في مجرور أو موت
بالسرطان!

ّ
ال الـصـيــف وال الـشـتــاء يـخــفـفــان من
وطأة النهر على البلدة .قبل ثالثني
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هكتارًا

عامًا ،كنت ّ
تمد يــدك إليه« ،تكشح»
ّ
ع ـن ــه ط ـب ـق ـتــه املـ ـغ ــب ــرة ل ـت ـش ــرب مــن
مياهه الصافية .يقول سكان النهر
ـي «ك ـ ــان ن ـع ـمــة .وحـتــى
إن ال ـل ـي ـطــانـ ّ
عـ ـن ــدم ــا ت ـ ـخـ ــف مـ ـي ــاه ــه ي ـب ـق ــى ف ـيــه
متران من املياه الصافية التي تظهر
قعره املفروش بالبحص األبيض».
قـبــل عـشــر س ـن ــوات ،اسـتـحــال النهر
ً
رماديًا ،و«مجرورًا» طويال من املياه
اآلس ـ ـنـ ــة .ولـ ـئ ــن كـ ــان جـ ـي ــران ال ـن ـهــر
وأع ـض ــاء «الـلـجـنــة الــوط ـن ـيــة» ،وهــم
أي ـض ــا أبـ ـن ــاء بـ ـ ّـر الـ ـي ــاس ،ي ـحـ ّـمـلــون
امل ـس ــؤول ـي ــة األك ـب ــر ل ـل ــدول ــة ال ـت ــي ال
ت ـم ـلــك ح ـت ــى هـ ــذه ال ـل ـح ـظــة اإلرادة
السياسية الكافية لـنــزع التعديات
عــن الـنـهــر ،إال أنـهــم أيـضــا ّ
يحملون
جزءًا من تلك املسؤولية ملن يسكنون
بـجــواره .أهله «يشاركون أيضًا في
الجريمة».
فــي ال ـجــزء األول ،عــاقــة ال ــدول ــة مع
ال ـن ـه ــر م ـق ـط ــوع ــة م ـن ــذ ت ــوق ـف ــت عــن
تـنـظـيـفــه بــالـشـكــل امل ـط ـلــوب قـبــل 30
عــامــا .أمــا الـتـعــديــات ،فلها «اللجنة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـم ــل ،بــال ـل ـحــم
ّ
ال ـحــي ،فــي ظ ــل غـيــاب إرادة الــدولــة.
وال ـن ـت ـي ـج ــة؟ سـ ــرطـ ــان قـ ــاتـ ــل ،لـيــس
ف ــي ب ــر ال ـي ــاس وح ــده ــا ،ب ــل ف ــي كل
البلدات املـجــاورة للنهر من لوسيا
إلى جب جنني إلى حوش الرافقة .ال
يملك ه ــؤالء ســوى تفويض الـ ّـدولــة
ل ـل ـق ـيــام ب ــواج ـب ــات ـه ــا« ،وإن ك ــن ــا لــم
ن ـع ــد ن ــؤم ــن بـ ـه ــا» ،يـ ـق ــول ال ـه ـن ــدي.
فـ ــآخـ ــر مـ ـ ـ ـ ّـرة أق ـ ـفـ ــل أه ـ ــال ـ ــي الـ ـبـ ـل ــدة
الـطــريــق الــدولـيــة لتشغيل محطات
ال ـت ـكــريــر ،خ ـصــوصــا مـحـطــة زح ـلــة،
ج ـ ـ ــرى ت ـش ـغ ـي ــل األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ب ـن ـصــف
طــاقـتـهــا ،و«ال ت ــزال  %50مــن املـيــاه
اآلسنة تنزل مباشرة في النهر من
دون م ـعــال ـجــة» .أم ــا مـحـطــة ال ـفــرزل
ف ــا تـ ــزال م ـتــوق ـفــة إل ــى اآلن «ألن ـهــا
ّ
تكلف  15مليون لـيــرة بــدل كهرباء
شهريًا» ،هذا ما قاله النائب ميشال
ض ــاه ــر ل ـل ـس ــائ ـل ــن عـ ــن س ـب ــب ع ــدم
تشغيلها! يعني ذلــك كله أن الدولة
لــم تـتــرك أم ــام الـ ـ «بــر الـيــاسـيــن» إال
خيارين :حياة في املجرور أو موت
بالسرطان!

سبعة
مصانع أمام
القضاء
حـ ــددت ال ـقــاضــي املـنـفــرد
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزائ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي ب ـع ـل ـب ــك
مليس الـحــاج دي ــاب ،أمــس،
ال ـخــامــس م ــن آذار املقبل
مــوع ـدًا لجلسة الـنـظــر في
ادع ــاء مصلحة الليطاني
ع ـلــى سـبـعــة م ـصــانــع في
بعلبك بتهمة تلويث النهر.
الكشف الفني للمصلحة
ً
أظهر بأن كال من شركات
«م ـ ــرتـ ـ ـض ـ ــى لـ ــأح ـ ـجـ ــار»
و«ال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــف ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة»
و«الـ ـخـ ـي ــرات لـلـصـنــاعــات
ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة» و«سـ ـلـ ـيـ ـم ــان
ل ـل ـت ـع ـه ــدات» و«ن ـي ــوت ـن ــدر
ب ــول» و«ت ـب ــارك» ومصنع
«أل ـب ــان لـبـنــان – كــانــديــا»،
تصرف املياه العادمة نحو
الليطاني مباشرة أو عبر
شبكات الصرف الصحي
العمومية.

والفرزل .ويتبني هول هذه األرقام إذا ما
قورنت بعدد االصــابــات في أستراليا،
ً
مثال ،التي تحتل املرتبة األولــى عامليًا
بمعدل  468إصابة لكل مئة ألف نسمة!
واستندت املصلحة إلى دراســة حديثة
نشرت أخيرًا في مجلة «جورنال كانسر»
العلمية ،كانت خالصتها ان «البلدان
ذات م ـعــدالت الـتـلــوث األع ـلــى (بـمــا في
ّ
تسجل معدالت أعلى
ذلك تلوث املياه)
من اإلصابة بالسرطان» .وأ ّشــارت الى
أن ال ـعــديــد م ــن املـ ــواد املـصــنـفــة كـمــواد
مسرطنة (أنظر الجدول) ،ثبت وجودها
في نهر الليطاني .منها:
 ال ــ«دي ــوك ـس ــان» امل ــوج ــود بـتــركـيــزاتعالية جدًا في ّ
مكبات النفايات ،ويعتبر
الـسـبــب األسـ ــاس لـتـلــوث الـنـهــر فــي بر
ّ
لتسربه مــن ّ
مكب النفايات في
الـيــاس
الـبـلــدة ،إضــافــة مصانع مستحضرات
التجميل والــدهــانــات واملنظفات التي
ّ
تصب صرفها الصناعي في الليطاني
او في شبكات الصرف الصحي من دون
معالجة .وترتبط هذه املــادة باالصابة
ب ـس ــرط ــان ــات ال ـك ـب ــد وال ـك ـل ــى واملـ ـ ــرارة
والجهاز التنفسي.

الفحوصات اثبتت
وجود المواد
المسرطنة في
مياه النهر

مساحة األراضي الزراعية الواقعة في
حرم النهر (ضمن مسافة كيلومترين
من ضفتيه) ،يمكن أن تروى كلها
من النهر مباشرة .وبعد تصاعد أزمة
الليطاني ومقاطعة املنتجات الزراعية
املزروعة في محيطه ،انخفض عدد
األراضي املروية من النهر أو روافده إلى
حوالي الف هكتار.

50000
نسمة
عدد املستفيدين من مياه الشفة في
عدد من املناطق الواقعة في الحوض
االعلى والتي تتغذى من مصادر
شمسني ،علمًا أن الفحوصات املخبرية
التي أجرتها املصلحة الوطنية لنهر
الليطاني تؤكد عدم سالمة هذه املياه
وعدم صالحيتها حتى لالستعمال
املنزلي.

100000
نسمة
العدد التقريبي للبنانيني املقيمني في
القرى القريبة جدًا من النهر في أقضية
زحلة والبقاع الغربي وبعلبك.

68645
نسمة
كثيرون استبدلوا الزراعات
أخرى «بعل»
المروية بزراعات
كي ال يضطروا إلى ّريها بمياه
الليطاني (هيثم الموسوي)

معدالت االصابة في البقاع األعلى عالميًا
 الـ ــزرن ـ ـيـ ــخ الـ ـ ـ ــذي ثـ ـب ــت وجـ ـ ـ ـ ــوده فــيال ـن ـهــر ب ـم ـع ــدالت فـ ــوق ال ـح ــد االق ـصــى
امل ـس ـمــوح ب ــه ،وه ــو يـنـجــم أس ــاس ــا عن
ص ـ ـ ــرف مـ ـص ــان ــع األص ـ ـ ـبـ ـ ــاغ وال ـ ـ ـ ــورق
وامل ــواد الحافظة لــأخـشــاب ،ويتسبب
بسرطانات املثانة والرئة والجلد.
 «الكروم  »6الناجم عن صرف مصانعالدهانات ،ويتسبب بسرطان املعدة.
 «النيترات» الناجمة عن االســراف فياسـتـعـمــال االس ـمــدة الــزراع ـيــة وامل ــزارع
التي ترمي مخلفاتها فــي النهر ،وعن
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صرف محطات تكرير الصرف الصحي،
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر س ـب ـب ــا رئـ ـيـ ـسـ ـي ــا ل ــاص ــاب ــة
بسرطانات القولون والكلى واملبيض
واملثانة.
 نواتج التطهير الجانبية التي تنتجعن تفاعل مــادة الكلور التي تستخدم
لتنظيف املـيــاه مــع البقايا الحيوانية
(ال ـن ــات ـج ــة ع ــن املـ ـ ــزارع واملـ ـس ــال ــخ) .إذ
يتفاعل الكلور مع املــواد العضوية في
ه ــذه الـبـقــايــا ويـشـكــل نــواتــج التطهير
الجانبية السامة املسببة لسرطانات
املـ ـث ــان ــة والـ ـكـ ـب ــد والـ ـكـ ـل ــى واألم ـ ـع ـ ــاء،
ّ
وتشوهات األجنة.
التقرير أكد ان كل هذه املواد املسرطنة
م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة فـ ـ ــي ال ـ ـل ـ ـي ـ ـطـ ــانـ ــي ،ك ـ ـمـ ــا أن
مسبباتها كــانــت ،وال ت ــزال ،مــوجــودة.
وخـلـصــت ال ــى أن ذل ــك «يــؤكــد فرضية
كـ ــون ال ـل ـي ـطــانــي ن ـه ــرا ح ــام ــا ون ــاق ــا
لـلـســرطــان» .ولـفــت ال ــى أن وج ــود هــذه
املـ ـل ــوث ــات امل ـس ــرط ـن ــة ال يـقـتـصــر على
الـنـهــر« ،بــل إنـهــا على االرج ــح تتسرب
ال ــى امل ـي ــاه ال ـجــوف ـيــة وت ـلــوث ـهــا وتنقل
الـســرطــان مباشرة الــى عقر دار سكان
الحوض االعلى للنهر».

عدد النازحني السوريني املقيمني ضمن
مخيمات وتجمعات على ضفاف
الليطاني ممن تصب مياه صرفهم
الصحي مباشرة في النهر.

 4ماليين
م3
كمية الصرف الصناعي غير املعالج
التي ترمى في النهر سنويًا ،والناتجة
عن  185مصنعا تم مسحها في
الحوض األعلى ،علمًا ن عدد املصانع
املرخصة وغير املرخصة يقدر بـ،865
ً
مما يجعل هذا الرقم قابال للزيادة بعد
استكمال املسح.

 46مليون
م3
كمية الصرف الصحي غير املعالج التي
تصب في الحوض األعلى مباشرة في
الجوفية في
النهر أو تتسرب الى املياه
ّ
ظل غياب محطات التكرير أو تعطلها.
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مجتمع

مجتمع
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
قراراتها ،أن «تبل» يدها
تحقيق كأنه طقس حكومي مقدس .ما ِمن وزير داخلية يحيد عنه .ال بد للوزارة ،في أول
ّ
بسائقي ّ
الدراجات ّ
النارية .هكذا يبدأ «العمل» .الوزيرة الجديدة كانت أمينة على ذاك «الطقس» ...إنما مع إضافات
المرة ،تجاه ّ
جديدة هذه ّ
التجار تحديدًا ،والتي ال يبدو أنها ستقطع بهدوء

تقرير

اإلفراج عن معتقلي المستشفى واعتقال مديرته

ّ
الداخلية تبدأ «العمل» بـ «زعران» الموتوسيـكالت!
محمد نزال
أبــت وزي ــرة الــداخـلـ ّـيــة الـجــديــدةّ ،
ريــا
ال ـح ـس ــن ،ك ـمــا أبـ ــى س ـل ـف ـهــا ،وسـلــف
سلفها ،وسائر أسالفها ،إال أن يكون
ّأول قــرارات عهدها هو :قمع سائقي
ّ
النارية .هؤالء «العفاريت»
الدراجات
ّ
الذين ّ
خربوا البلد ،دمروا االقتصاد،
ّ
نهبوا الثروات ،وهم الذين ،على ذمة
الــراويّ ،
تسببوا في «ثقب األوزون».
ّ
َ
لـ ـع ــل أفـ ـ ـ ــراد الـ ـش ــرط ــة هـ ــم أكـ ـث ــر م ــن
ّ
ُي ـحــبــون تـشـكـيــل ح ـكــومــات جــديــدة.
ّ
مــع ك ــل وزي ــر داخ ـلـ ّـيــة جــديــد ،يمكن
ّ
تخيلهم يفركون أيديهم فرحًا« :إجت
الرزقة» .هذه «الرزقة» ال تنتهي عند
ح ــدود امل ــال ،بــل تــأتــي ،أحـيــانــا ،على
ش ـك ــل ف ــرص ــة ل ـل ـب ـطــش وال ـت ـن ـف ـيــس
عــن «س ـ ّ
ـادي ــة» مـكـبــوتــة .قـبــل يــومــن،
ّ
ّ
في منطقة املشرفية ،قــرر شرطي أن
دراج ــة نـ ّ
«يــدفــش» سائق ّ
ـاريــة ،أثناء
سيرهّ ،
السائق
اصطدم
توقيفه.
بغية
ُ
بسيارة وارتمى أرضًا .أصيب ون ِقل
إلــى املستشفى .هــذا مــا نقله شهود
ّ
عيان ُ صـ ّـوروا ما جرى .سابقًا هناك
ُ
من «قـ ِـتــل» بتلك الطريقة .هكذا ،مت
ّأيـ ـه ــا الـ ـص ــرص ــار ،ي ــا حـ ـش ــرةّ ،أي ـه ــا
املتحرك .ما ِمن سائق ّ
ّ
دراجة
الشيء
نـ ّ
ـاري ــة ف ــي ب ــادن ــا إال واخ ـت ـبــر هــذه
ُ
امل ـش ــاع ــر .ي ـم ـكــن ألوراق ـ ـ ــك أن تـكــون
ّ
منتهى
قانونية تمامًا ،وأنــت تلتزم
ّ
أدب القيادة ،ومــع ذلــك ستشعر أنك
«ح ــرام ــي» ب ـم ـجـ ّـرد رؤي ـت ــك لـشــرطــي
ّ
ّ
دراج .أنت ُمتهم إلى أن يثبت العكس،
و«عـلـيــك خـيــر» ليثبت الـعـكــس ،وإن
ثبت فبعد إهانة وشتيمة ،وأحيانًا
صفعةّ ،
وربما لكمة فرفسة.
حبيب ،عامل «الدليفري» على ّ
دراجة،
ُي ـعــانــي ه ــذه ّ
األي ـ ـ ــام .ح ـس ــن ،ســائــق
ّ
ال ـ ّ
ـدراج ــة ل ـع ـجــزه ع ــن شـ ــراء س ــي ــارة،
ُ
كذلك .خليل ،الذي يملك سيارة
ي ّ
عاني ُ ّ
ول ـك ــن ــه ي ـف ــض ــل اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ــدراج ــة
ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ،ت ـح ــاش ـ ّـي ــا ل ـلــزح ـمــة،
ُيـعــانــي بـ ــدورهُ .يـمـكـنــك أن تـســأل ّ
أي
دراجة ّ
صاحب ّ
نارية وسيفتح أمامك
ّ
أرشـيــف حـكــايــاتــه .ه ــؤالء يحدثونك
عــن ش ــيء ،مـعــروف ضمن أدبياتهم،
اسـ ـم ــه «ن ـف ـس ـ ّـي ــة ّ
دراج» .ل ــدي ـه ــم مــا
ّ
ُيشبه األمثال الشعبية الخاصة بهم،
ومنها ،في حالة اإلشارة إلى أسوأ ما
ِ
ّ
نفسية ّ
دراج».
يكون ،يقولون« :عنده
األخير يمكن أحيانًا «تبليعه» بعض
امل ــال لـعــدم حـجــز ال ـ ّ
ـدراج ــة ،وأحـيــانــا
ُي ـبــادر ّه ــوِ ،م ــن نـفـســه ،إل ــى تــركــك إن
ّ
عرف أنك ِمن بلدة تذكره بمضاجعة
ّ
لـطـيـفــة .ح ـكــايــات ســائـقــي ال ــدراج ــن
م ــع «ن ـف ـسـ ّـيــة ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـدراج» هـ ــذه تـحـتــاج
موسوعة.
ق ـبــل ن ـحــو أس ـب ــوع ــن ،وفـ ــي مــؤتـمــر
صحافي لرئيس ّ
بلدية بيروت ،جمال
عيتاني ،وفي سياق كالمه عن إيجاد
حـلــول لزحمة السير فــي العاصمة،
ت ـط ـ ّـرق إل ــى ض ـ ــرورة «الـ ـتـ ـش ـ ّـدد» في
حـجــز ال ــدراج ــات ال ـن ـ ّ
ـاري ــة .ف ــات هــذا
ّ
«ال ـف ـه ـلــوي» أن ب ـعــض دول ال ـعــالــم،
ً ُ
ّ
في أوروبا مثال ،تشجع الناس على
ق ـي ــادة ه ــذه الـ ــدراجـ ــات تـخـفـيـفــا ِمــن
زحـمــة الـسـيــر .عيتاني يـجـمــع ،وفــي
الجملة نفسها ،بني معالجة الزحمة
وقـمــع ال ــدراج ــات .باملناسبة ،رئيس
البلدية املذكور كــان ظهر ،قبل نحو
ع ــام ــن ،يـ ـق ــود دراج ـ ـ ــة ُه ــوائ ـ ّـي ــة فــي
طريقه إلــى عمله ،وقــد ضـ ِـبــط آنــذاك
ّ
يصوره.
ينظر بطرف عينه إلــى َمــن
فـشــل فــي لعبة «ص ـ ّـورن ــي وأن ــا مش
منتبه».
ه ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ّـرة ،مـ ــع وزيـ ـ ـ ــرة ال ــداخ ـل ـ ّـي ــة
الـ ـج ــدي ــدة ،أض ـي ـفــت إلـ ــى ق ـ ــرار قـمــع
الـ ـ ّ
ـدراجـ ــات تـفــاصـيــل إض ــاف ـ ّـي ــة غير

مسبوقة .ففي «بــرقـ ّـيــة» صــادرة عن
قوى األمن
قائدة شرطة بيروت في َ
ال ــداخ ـل ــيُ ،يـطـلــب ُمــراق ـبــة امل ـع ــارض
(ال ـج ـه ــة ال ـب ــائ ـع ــة) الـ ـت ــي ال تـتـقـ ّـيــد
بمضمون قرار وزارة الداخلية (في
السابق) ،لجهة عدم تسليم الدراجة
(ل ـ ـل ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــري) إال ب ـ ـعـ ــد امل ـ ـبـ ــاشـ ــرة
بـمـعــامـلــة تـسـجـيـلـهــا ل ــدى مصلحة
تسجيل الـسـ ّـيــارات واآلل ـ ّـي ــات .وزيــر
الــداخـلـيــة ال ـســابــق ،ن ـهــاد املـشـنــوق،
كـ ــان أسـ ــس ل ـه ــذه «امل ـع ــال ـج ــة» قـبــل
نـحــو عــامــن ،ولـكـنــه ،آنـ ــذاك ،اكتفى
بأن فرض على أصحاب املعارض أن
يطلبوا ِمن الشاري تسجيل الدراجة
خ ــال يــومــن .لــم ي ـفــرض عليهم أال
يسلموه الدراجة إال بعد تسجيلها.
بيان قوى األمــن ،قبل نحو أسبوع،
ّ
يتحدث عن إلزام املعارض بذلك ،بل
ّ
يذهب أبعد إلــى حــد طلب «الكشف
ف ـ ـ ـ ــورًا وت ـ ـبـ ــاعـ ــا (ب ـ ـم ـ ـعـ ــدل م ـ ـ ــرة فــي
األس ـب ــوع عـلــى األقـ ــل) عـلــى مـحــات
تصليح ال ــدراج ــات اآلل ـي ــة ،وات ـخــاذ
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ـ ّـيـ ــة الـ ــازمـ ــة
ب ــال ــدراج ــات امل ـخــال ـفــة» .ال ُيـمـكــن أن
ُ
ّ
تفهم كــل هــذه االج ــراء ات ،العجيبة،

وه ــي غ ـيــر مـطـ ّـبـقــة ع ـلــى ال ـس ـ ّـي ــارات
ً
م ـ ـ ـثـ ـ ــا ،إال كـ ــاح ـ ـت ـ ـقـ ــار ل ـ ـلـ ــدراجـ ــات
وســائ ـق ـي ـهــا .شـ ــاري ال ــدراج ــة يــدفــع
ال ـج ـم ــرك ،ي ــدف ــع رس ـ ــوم الـتـسـجـيــل،
ّ
السنوي ّة،
يــدفــع رســوم «امليكانيك»
تـمــامــا مـثــل ش ــاري ال ـس ـيــارة ،ولكنه
ُيعامل كمن يشتري سالحًا أو ُي ّ
هرب
مـ ـخّ ــدرات .بـعــض مـحــاضــر الـضـبــط
بحق الدراجات تزيد غراماتها على
سعر ّ
الدراجة نفسها.
عمومًا ،القرار األخير ،تجاه املعارض،
يمر بهدوء .ففي بيان ّ
لم ّ
موجه إلى
ّ
ّ
وزيــرة الداخلية ،طالبت لجنة تجار
وم ـحــال تصليح ال ــدراج ــات الـنـ ّ
ـاريــة
أن ُ
«ي ـعــاد الـنـظــر فــي ال ـقــرار نـظـرًا ملا
سـيـنـتــج ع ـنــه م ــن م ـع ــان ــاة وأض ـ ــرار
ستطال كل العاملني في هذا القطاع،
نـتـيـجــة ل ـل ـتــداب ـيــر األم ـن ـي ــة امل ـش ــددة
وغ ـي ــر ال ـع ــادل ــة ال ـت ــي ت ـن ـفــذهــا قــوى
األمن الداخلي على سائقي الدراجات
ال ـن ــاري ــة ،وع ـلــى ال ـت ـجــار والـعــامـلــن
فــي الـصـيــانــة» .اللجنة تـحـ ّـدثــت عن
«الـ ـتـ ـع ــدي الـ ـح ــاص ــل ع ـل ــى ح ــرم ــات
املـ ـ ـح ـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة واملـ ــؤسـ ـسـ ــات
وم ـحــات الـصـيــانــة (م ــن قـبــل الـقــوى

األمـ ـنـ ـي ــة) ،ل ــذل ــك ن ـطــالــب (الـ ــوزيـ ــرة)
بتحديد مــوعــد لـقــاء فــي أق ــرب وقــت
ممكن ،حرصًا منا على عدم تضخيم
األمور وخوفًا من التصادم مع القوى
ّ
األم ـن ـي ــة» .وكـ ــان ُي ـف ـتــرض أن تـنــظــم
اللجنة اعـتـصــامــا الجمعة املــاضــي،
الداخلية ،لكن ّ
ّ
أمام ّ
تأجل
مقر وزارة
األمر بعدما جاءهم وعد من أحدهم
بإمكانية جمعهم بــالــوزيــرة .مضت
أيام ولم يحصل االجتماع.
رامـ ــي ح ـي ــدر ،أح ــد أع ـض ــاء الـلـجـنــة،
وهــو صاحب معرض بيع ّ
دراج ــات،
ق ـ ــال لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار»« :أع ـط ـي ـن ــا مـهـلــة
للحل ،ولكن إن لم يحصل التواصل
مـعـنــا سننظم تـظــاهــرة كـبـيــرة أمــام
ّ
الـ ــداخ ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة .ل ـس ـن ــا قـ ــلـ ــة ،ن ـح ــن 185
تاجرًا وأكثر ِمن  8500محل تصليح
ف ــي ب ـي ــروت وح ــده ــا .لــديـنــا مطالب
بسيطة وواضـ ـح ــة» .يـلـخــص حيدر

ّبدأت حملة القمع بإصابة سائق
دراجة ونقله إلى المستشفى
بعدما «دفشه» شرطي أثناء سيره

ً
مطالب اللجنة بثالثة :أوال ،التأكيد
عـ ـل ــى أن املـ ـ ـع ـ ــارض غـ ـي ــر م ـس ــؤول ــة
عــن تسجيل ال ــدراج ــة ل ــدى مصلحة
التسجيل ،بل على الشاري أن يفعل
ذلك ،بعدما التزمت املعارض سابقًا
وم ــا زال ــت بجعله يــوقــع عـلــى ّ
تعهد
بــالـتـسـجـيــل .وي ــوض ــح« :ن ـح ــن مش
ً
نافعة ،ما بتزبط أصال ،الزم الدراجة
تــروح على املصلحة عشان يطبعوا
رقم الهيكل .هيدا مش شغلنا .نحن
بكفاية عم نلتزم بأخذ الهوية وكل
املـعـلــومــات عــن ال ـش ــاري ،وإذا بدهم
ن ـح ــول ـه ــا لـ ـلـ ـق ــوى األمـ ـنـ ـي ــة مـ ــا عـنــا
مانع» .املطلب الثاني« ،عــدم ترتيب
أي مـ ـس ــؤولـ ـي ــة الح ـ ـقـ ــة ،فـ ــي مـطـلــق
األح ـ ــوال ،عـلــى املـ ـع ــارض» .واملـطـلــب
ا ّلـثــالــث ،وه ــو عـلــى شـكــل استفسار،
أن ـ ـ ـ ــه ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــزمـ ــت امل ـ ـعـ ــارض
بـ ـم ــا ه ـ ــو تـ ـعـ ـجـ ـي ــزي ،عـ ـن ــده ــا «ه ــل
تـعـلــم ال ـ ـ ــوزارة والـ ـق ــوى األم ـن ـيــة من
ّ
التجار
املستفيد؟ املستفيد سيكون
غ ـي ــر ال ـش ــرع ـي ــن ،وأص ـ ـحـ ــاب م ـحــال
الـتـصـلـيــح داخ ـ ــل ب ـعــض امل ـخـ ّـي ـمــات
ً
مـ ـث ــا ،وفـ ــي امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي يـصـعــب
الوصول إليها .هل هذا ما يريدونه؟
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غموض يلف مصير «الفنار»

آمال خليل

م ــا مـعـقــول ك ــل ي ــوم ع ــم يـجــو ال ــدرك
عـلــى كــل مـعــرض وك ــل محالتنا كــذا
مـ ّـرة .الناس عندها كراماتها كمان،
ما بصير هيك».
بــالـتــأكـيــد ،وزراء الــداخ ـلـ ّـيــة ،وســائــر
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـ ــل س ـ ــائ ـ ــر امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن
الحكوميني ،ومعهم ّ
ضباط الشرطة،
يملكون سيارات فارهة وال يقودون
ّ
ّ
النارية (بعيدًا عن حاالت
الدراجات
ّ
االس ـت ـعــراض ال ـغ ـبــيــة) .هــم يعلمون
أن بعض سائقي ال ــدراج ــات ،وربما
أكـ ـث ــره ــم ،ي ـ ـقـ ــودون ت ـل ــك الـ ــدراجـ ــات
اضـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــرارًا .هـ ـ ـ ـ ــذا م ـ ـ ــا ب ــوسـ ـعـ ـه ــم.
ه ـن ــاك ح ـ ّـج ــة ت ّــرم ــى دائ ـم ــا ف ــي وجــه
ّ
امل ـع ـتــرضــن :إن ـه ــم «زع ـ ـ ــران» ،و ك ــأن
ّ
كــل سائقي السيارات ِمــن «األوادم».
أو ك ــأن ال ج ــرائ ــم تـحـصــل بــواسـطــة
ُ
ال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــارات .ه ــل ت ـق ـ َـم ــع الـ ـسـ ـي ــارات؟
هـ ــل س ـم ـع ـنــا عـ ــن دراجـ ـ ـ ــة م ـف ـخ ـخــة،
إال مـ ــا ن ـ ـ ــدر؟ م ـ ـ ــاذا عـ ــن ال ـش ــاح ـن ــات
«امل ـه ـض ــوم ــة»؟ ال ـح ـكــومــة ال ـجــديــدة،
ك ـك ــل ح ـك ــوم ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،ت ـب ـح ــث عــن
ال ـ ـح ـ ـل ـ ـقـ ــة األضـ ـ ـ ـع ـ ـ ــف السـ ـ ـت ـ ـع ـ ــراض
ً
العضالت عليها .للقول ،مثال ،نحن
حكومة ها ...وها قد بدأنا «العمل».

يـطـبــق ال ـص ـمــت م ـســاء ال ـي ــوم ع ـلــى ت ـلــة ال ـص ـنــوبــر في
املصيلح ،بعد إخ ــراج آخــر دفعة مــن نــزالء مستشفى
الفنار لألمراض النفسية والعصبية تنفيذًا لقرار وزير
الـصـحــة جميل جـبــق .يـنـصــرف أص ـحــاب املستشفى
واملوظفون واألطـبــاء النتظار اإلستماع لهم في النيابة
العامة املالية التي تحقق في أسباب إقامة املرضى في
ظروف صعبة .املدعي العام املالي القاضي علي إبراهيم
دشــن التحقيقات ،أم ــس ،بتوقيف مــديــرة املستشفى
سمر الـلـبــان ومــديــر العناية الطبية فــي وزارة الصحة
جوزيف الحلو .مع ذلــك ،وبصرف النظر عن األسباب
واملتسببني ،يلف الغموض مصير املستشفى.
ّ
عم فرح تحرير الفنار الجميع باستثناء «معتقليه» .بكى
بعض املرضى بحرقة لــدى تبلغهم بأنهم سيغادرون
إلى «مكان أفضل» .احتضنوا بشدة املوظفني املتهمني
بــإذاللـهــم ونــاشــدوهــم بــأن يــواظـبــوا على اإلتـصــال بهم
وال ـس ــؤال عـنـهــم .ومـنـهــم مــن طـلــب امل ـغ ــادرة إل ــى منزل
األهـ ــل .عــائــات ح ـضــرت لـتــواكــب انـتـقــال أبـنــائـهــا إلــى
ثالثة مستشفيات في حاالت وجويا وصــور .وكما لم
تملك سابقًا إنقاذ أبنائها من جحيم الفنار ،لم تملك
أمس سوى أن تتفرج عليهم ينتقلون إلى مكان جديد
أخــاف البعض بعدما اعتاد على التلة الهادئة لسنوات
طــويـلــة .جــل مــا فعله بعض األه ــل التهجم على بعض
املوظفني واإلسـتـقــواء عليهم بكاميرات البث املباشر.
ناشطة اجتماعية كــانــت تــواظــب على زي ــارة املــرضــى،
انتقدت «املزايدات التي يقوم بها بعض األهل والناشطني
والـهـيـئــات .لــو اهـتـمــوا مــن قـبــل ملــا وصـلـنــا إل ــى هـنــا؟».
موكب ضخم من سيارات الهيئة ًالصحية كان ينتظر
جهوزية املــرضــى لنقلهم 40 :رجــا إلــى مركز سانت
ماريا في حــاالت (جبيل) و 30سيدة و 10رجــال إلى
الكاظم الرعائي التابع لجمعية اإلمداد في صور،
مركز ً
و 45رجال إلى مركز جويا الرعائي التابع للهيئة .وفيما
كان الحلو والهيئة وموظفو املستشفى ينظمون جداول
املنتقلني ،وقــع املرضى فريسة املتفرجني والكاميرات
والبث املباشر الذي أباح أمراضهم وأوجاعهم ونوباتهم

استباحت الكاميرات والبث المباشر حرمة المرضى أثناء نقلهم (علي حشيشو)

وأغــراضـهــم البالية للجمهور .املشهد نفسه سيتكرر
ال ـيــوم باستكمال نـقــل  45مــريـضــا إل ــى املستشفيات
الثالثة .لكن مــاذا عن مبنى الفنار وموظفيه ،ال سيما
بعد توقيف اللبان؟.
خالل زيارته األحد الفائت ،تعهد جبق بتأهيل املستشفى
وإعادة تشغيله وجعله من صالحيات الوزارة في حال
سمحت اإلمكانات .لكن هل الوزارة مجبرة على تأهيل
املـبـنــى ذي املـلـكـيــة ال ـخــاصــة م ــن املـ ــال ال ـع ــام؟ مـصــدر
فــي املستشفى لفت إلــى أن ال ــوزارة «ستمنح أصحاب
املستشفى سلفة للقيام بالتأهيل والتجهيز ،في وقت
ستحول وزارة املــالـيــة السقف املــالــي الـخــاص بالفنار
لعام  2018واملبلغ املتبقي من حصته لعام  .»2017أما
بالنسبة لإلدارة ،فإن «عائلة اللبان كانت تنوي قبل نحو
شهر نقل اإلدارة من سمر إلى ابنتها ساندرا ،على أن

تقطع أي عالقة لسمر باملستشفى .في حني أن عددًا من
املستثمرين عرضوا الدخول كشركاء في إدارة الفنار
وتسديد ديونه املتراكمة لتجار األدويــة واملــواد الغذائية
ومحطات الوقود» .أما املوظفون الذين مضى على عدم
قبضهم لرواتبهم أكثر من عامني ،فيؤكد املصدر بأن
من واجــب أصحاب املستشفى تسديد مستحقاتهم،
الفتًا إلى أن معظمهم فلسطينيون.
وكان إبراهيم اوقف اللبان والحلو بتهمة اإلهمال وهدر
املال العام .مصدر متابع للتحقيقات ربط توقيف الحلو
بـ«مسؤوليته عن عدم التحرك ملعالجة الوضع الكارثي
في الفنار من خالل التفقد الدوري ألحواله وهذا ضمن
م ـهــامــه» .ولـفــت إل ــى أن مصلحة الـصـحــة فــي الجنوب
الـتــابـعــة ل ـل ــوزارة قــدمــت قـبــل أســابـيــع تـقــريـرًا عــن حــال
املستشفى ،من دون اتخاذ الخطوات الالزمة.

تقرير

توظيفات «التربية» :أرقام كنعان (غير) دقيقة؟
يرفض أصحاب
معارض
ّ
اجات بيع ّ
النارية
الدر
أن ُيصبحوا
«نافعة» كما
تطلب القوى
ّ
األمنية
(هيثم
الموسوي)

فاتن الحاج
 3305أشـ ـخ ــاص م ــن أصـ ــل 5000
جــرى توظيفهم أو التعاقد معهم
بـعــد آب  2017فــي وزارة التربية
وح ـ ــده ـ ــا .هـ ـ ــذا مـ ــا أع ـل ـن ــه رئ ـيــس
ل ـج ـنــة املـ ـ ــال وامل ـ ــوازن ـ ــة ال ـن ـيــاب ـيــة
الـنــائــب ابــراهـيــم كـنـعــان ،اسـتـنــادًا
إلـ ــى دراس ـ ـ ــة لـلـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي،
ّ
فيما أك ــدت ال ـ ــوزارة عـبــر مكتبها
اإلع ـ ــام ـ ــي ب ـ ــأن ه ـ ــذه امل ـع ـل ــوم ــات
«مـجــافـيــة للحقيقة وتــربــك ال ــرأي
العام».
وك ــان كـنـعــان طـلــب مــن التفتيش
املركزي إيداع اللجنة األعداد بعد
وردود م ـع ـل ــوم ــات عـ ــن تــوظ ـيــف
وت ـع ــاق ــد رس ـم ــي وم ـق ـنــع ي ـتــم في
اإلدارات م ـ ـنـ ــذ صـ ـ ـ ـ ــدور قـ ــانـ ــون
سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب ف ــي 21
آب  ،2017وال ــذي يمنع فــي امل ــادة
 21مـنــه الـتــوظـيــف والـتـعــاقــد بكل
أشكاله.
األرقـ ـ ــام ال ـت ــي ن ـش ــرت ف ــي وســائــل
اإلع ــام أم ــس عــن أع ــداد املوظفني
وامل ـت ـعــاقــديــن ف ــي وزارة الـتــربـيــة
تـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا ان ـ ـ ـطـ ـ ــوت ع ـ ـلـ ــى ب ـعــض
األخـطــاء ،فمالك التعليم الثانوي
الـ ــرس ـ ـمـ ــي يـ ـض ــم  7744أس ـ ـتـ ــاذًا
ومــاك التعليم األســاســي  15ألف
معلم وليس العكس ،كما ورد في
األرق ـ ــام امل ـسـ ّـربــة ال ـتــي ل ــم تـعــرض
على هيئة التفتيش املركزي .كما
أن الرقم الــذي تحدث عنه كنعان،

أي  3305أش ـخ ــاص ،هــو مجموع
ال ــذي ــن دخ ـل ــوا ال ـثــانــويــات (2441
موظفًا) وامل ــدارس الرسمية (864
موظفًا) ،بحسب الدراسة نفسها،
لكن مـصــادر ال ــوزارة ال تعرف من
أين أخذت هذه األرقام ومن تشمل
بالضبط.
املـ ـفـ ـت ــش الـ ـ ـع ـ ــام اإلداري ،ف ـ ــادي
ه ـيــدمــوس ،أشـ ــار ف ــي ات ـص ــال مع
ّ
«األخـبــار» إلــى أن األرقــام مستقاة
م ــن امل ـنــاطــق ال ـتــربــويــة ،ول ــم يجر
ال ـت ـح ـقــق مـنـهــا بـ ـص ــورة نـهــائـيــة،
تمامًا كما اإلدارات األخــرى .وأكد
«أننا سنعكف في املرحلة املقبلة
عـلــى الـتــدقـيــق ف ــي ك ــل املـعـلــومــات
التي استقيناها من اإلدارات (علمًا
أن بعض اإلدارات لم ترسل الداتا
الخاصة بها) ،والتي ال تزال عبارة
عــن مـســودة (،)draft information
أرس ـل ـنــاهــا ســريـعــا ل ـل ـنــواب خــال
جلسات الثقة ليستندوا اليها».
ولفت إلى أن كل املفتشيات العامة
شـ ــاركـ ــت فـ ــي ال ـ ــدراس ـ ــة ُ
وج ـم ـع ــت
املعلومات في مكتب رئيس هيئة
التفتيش الـقــاضــي ج ــورج عطية،
وإن كان «هذا العمل هو من مهمة
مجلس الخدمة املدنية وليس من
مهمة التفتيش».
ّ ّ
إال أن مصادر في املفتشية العامة
التربوية نفت أن يكون لديها علم
ب ـم ـثــل هـ ــذا ال ـت ـقــريــر أو أن يـكــون
قــد أخ ــذ بــرأيـهــا بـهــذه األرقـ ــام ،بل
ف ــوج ـئ ــت ب ـه ــا ف ــي اإلعـ ـ ـ ــام ،عـلـمــا

بــأن فــي حــوزتـهــا معطيات كاملة
ودقـ ـيـ ـق ــة عـ ــن أوضـ ـ ـ ــاع األسـ ــاتـ ــذة
فــي وزارة الـتــربـيــة ،وه ــي أنـجــزت
أخيرًا دراستني عن املستعان بهم
واإلرشاد التربوي.
وتــوض ـي ـحــا ل ــأرق ــام ،أك ــد املـكـتــب
ّ
اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي لـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة أن
أساتذة التعليم الثانوي املتمرنني
وعــددهــم  2173والــذيــن كــانــوا قد
نجحوا في مباراة ملجلس الخدمة
املــدنـيــة يـنـفــذون مــن ضـمــن منهج
اإلع ــداد لشهادة الكفاءة فــي كلية

المفتشية العامة
التربوية فوجئت
بالتقرير في اإلعالم
ال ـت ــرب ـي ــة ع ـش ــر س ــاع ــات ت ــدري ــس
أسبوعيًا في الثانويات الرسمية،
وهذا بمثابة مقرر تدريبي ضمن
ب ــرن ــام ــج إع ـ ــداده ـ ــم ،وي ـت ـقــاضــون
روات ـب ـهــم مــن الـجــامـعــة اللبنانية
ري ـث ـمــا ي ـص ــدر م ــرس ــوم تثبيتهم
بعد النجاح فتصبح مرجعيتهم
اإلدارية واملالية في وزارة التربية،
وبالتالي فإن الرقم الذي احتسبه
ك ـن ـعــان م ــن ض ـمــن ع ــدد ال ــذي ــن تم
الـتـعــاقــد معهم أو توظيفهم بعد
آب  2017ليس صحيحا ،ألنه جاء
تطبيقا ألحـكــام املــرســوم املتعلق
بإجراء املباراة في مجلس الخدمة

امل ــدنـ ـي ــة وإع ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـن ــاجـ ـح ــن لـنـيــل
شهادة الكفاءة في كلية التربية.
وأض ــاف املـكـتــب أن ال ـ ــوزارة تعاقدت
ب ـعــد آب  2017م ــع  30اخـتـصــاصـيــا
تـ ــربـ ــويـ ــا ف ـ ــي الـ ـت ــربـ ـي ــة ال ـت ـق ــوي ـم ـي ــة
املـخـتـصــة ل ــذوي ال ـحــاجــات الـخــاصــة
والـصـعــوبــات التعلمية فــي امل ــدارس
ال ــرس ـم ـي ــة ،بـ ـن ــاء ع ـل ــى قـ ـ ــرار مـجـلــس
الـ ــوزراء رق ــم  12بـتــاريــخ ،2018/3/7
وبــالـتــالــي ف ــإن ه ــذا الـتـعــاقــد قانوني
وغـيــر مخالف للقانون .كــذلــك رفعت
الــوزارة ساعات التعاقد للمتعاقدين
ال ـق ــدام ــى ف ــي ال ـث ــان ــوي ــات واملـ ـ ــدارس
واملهنيات الرسمية لتغطية الحاجات
الناتجة عــن تفريع بعض الصفوف
أو الحلول مكان املعلمني واألساتذة
الذين بلغوا سن التقاعد ،ووزعتهم
عـلــى امل ــدارس والـثــانــويــات الرسمية
ال ـتــي ش ـهــدت ش ـغ ــورًا ،وب ــذل ــك يـكــون
هــؤالء متعاقدين قدامى وليسوا من
الجدد ،باعتبار أن القانون ال يسمح
بــال ـت ـعــاقــد ال ـج ــدي ــد ول ـك ـن ــه ال يـمـنــع
زيادة ساعات املتعاقدين املوجودين
أساسا لتغطية الحاجة.
ال ـن ــائ ــب ك ـن ـعــان اس ـت ـغ ــرب رد وزارة
ً
التربية محيال إيــاهــا إلــى التفتيش
املـ ــركـ ــزي ال ـ ــذي وض ـ ــع تـ ـق ــري ــره بـعــد
م ـ ـخـ ــاط ـ ـبـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات واإلدارات
واستحصاله على املعلومات منها،
ّ
الف ـتــا إل ــى أن الـتـقــريــر سـيـكــون م ــدار
ن ـ ـقـ ــاش ف ـ ــي جـ ـلـ ـس ــة تـ ـعـ ـق ــده ــا امل ـ ــال
واملوازنة ،األسبوع املقبل ،لالستماع
إلى آراء كل املعنيني.
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تحقيق

السيولة مفقودة في الدوري

الديون تأكل األندية اللبنانية
تعيش معظم أندية كرة القدم ّ
اللبنانية
مشاكل مالية لم تعد خافية على
أحد ،وهي مسألة ال تنعكس سلبًا عليها
بشكل عام ،إذ
وحدها ،بل على اللعبة
ٍ
في نهاية المطاف الالعب هو المادة
ّ
األولية لصناعة لعبة بجودة عالية،
وما معاناته إال ضرر لعجلة العمل الذي
يواجه صعوبات ّ
جمة حاليًا
شربل ّ
كريم
قبل انطالق مرحلة اإلياب في الدوري
ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ات ـص ــل العــب
أجـ ـنـ ـب ــي وافـ ـ ـ ــد ح ــديـ ـث ــا إلـ ـ ــى امل ــاع ــب
الـلـبـنــانـيــة بـمــديــر فــري ـقــه ،طــالـبــا منه
بعض الطعام .فوجئ اإلداري بطلبه،
ّ
بجدية ،ليبادر
فسأله إذا ما كان يتكلم
الالعب إلى القول« ،لم أتناول الطعام
منذ وصولي إلى بيروت قبل يومني».
ق ـصــة ال تـعـكــس ف ـقــط م ـعــانــاة بعض
ال ــاع ـب ــن األج ــان ــب ال ــذي ــن يـنـضـمــون
إل ــى ال ـف ــرق الـلـبـنــانـيــة ب ــن الــدرج ـتــن
األولى والثانية ،بل تصف واقع الحال
حول الصعوبات املالية التي تعانيها
هــذه األنــديــة ،والـتــي تـحــول دون قيام
إدارات ـهــا بأقل الــواجــب تجاه العبيها
املحليني واألجانب على ٍّ
حد سواء.
إدارات تـحــاول االلـتـفــاف أحـيــانــا على
الــاع ـبــن ال ــذي ــن يـحـمـلــون «ع ـهــدهــا»
عـلــى أكـتــافـهــم .فـفــي قـصــة أخ ــرى يتم
اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء العـ ـ ــب دولـ ـ ـ ــي إلـ ـ ــى مـكـتــب
الرئيس الذي يتودد إليه بلطف ،طالبًا
منه تمديد عقده ،فيسأله الالعب حول
املبلغ املعروض بعدما بادره الرئيس
باملديح حول دوره وأهميته بالنسبة
ً
الـ ــى ال ـف ــري ــق .األخـ ـي ــر ي ـع ـلــم أص ـ ــا أن
فــرقــا منافسة أخــرى تــرغــب بـشـ ّـدة في
الحصول على توقيع العبه ،ال بل تردد
فــي أكـثــر مــن مناسبة أن ه ــذا الــاعــب
اتـفــق مبدئيًا مــع فــريـ ٍـق آخــر لالنتقال
إلى صفوفه بمبلغ يساوي ضعف ما
يتقاضاه حاليًا وحتى أكـثــر .هــو أمر
وصــل إلــى مسامع الــرئـيــس ،لكن رغم
ذل ــك حـ ــاول اس ـت ـمــالــة الع ـب ــه بـطــريـقــة
عــاط ـف ـيــة ع ــارض ــا ع ـل ـيــه ع ـق ـدًا جــدي ـدًا
بشدة ّ
بمبلغ أثار ضحك الالعب ّ
كردة
ٍ
فعل على ســؤال الرئيس حــول جوابه
إيجابًا أو سلبًا بخصوص ما يعرضه
عـلـيــه .انـتـهــت الـقـصــة هـنــا ،ول ــم تصل
إلى خواتيمها السعيدة.
هي قصة تعكس أيضًا حجم مشاكل
اإلدارات لتأمني التمويل الالزم ،وحجم
م ـعــانــاة الــاع ـبــن لـلـحـصــول عـلــى ما
ّ
يستحقونه أو أقله على مستحقاتهم،
فيصف أحدهم الوضع بـ«الشحادة»
عـلــى أبـ ــواب ال ــرؤس ــاء واإلداري ـ ــن في
ّ
بداية كل شهر ،حيث ال حل وال مجيب
في معظم األحيان.

استقرار في العهد واألنصار
ـراض لـ ــأنـ ــديـ ــة الـ ـ ـ ـ 12
وفـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـع ـ ـ
ٍ
املتنافسة في دوري األضواء ،وحدهما
الـعـهــد واألن ـص ــار ال يـمـكــن وضعهما
فــي هــذا اإلط ــار ،وهــي مسألة واضحة
للعيان ،إذ ال كالم في الوسط الكروي
حــول تــأخــر فــي الــرواتــب أو املـكــافــآت،
وال امتعاض من قبل الالعبني بسبب
أي مسألة ّ
مالية .األمور مغايرة تمامًا
ّ
عما تشهده األندية األخــرى ،والدليل
أن الع ـب ــي ال ـفــري ـقــن ال يـ ـت ــرددون في
ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى ع ـق ـ ٍـد ج ــدي ــد ف ــي ح ــال
عـ ــرضـ ــت اإلدارة ع ـل ـي ـه ــم م ــواصـ ـل ــة

املشوار معًا ،وهو أمر ظهر في حاالت
ع ــدة ،ومـنـهــا لــاعـبــن خــاطـبــت أنــديــة
منافسة ّ
وده ــم ،لكنهم فضلوا البقاء
م ــع «األص ـ ـفـ ــر» و«األخـ ـ ـض ـ ــر» كــونـهــم
يشعرون بالراحة النفسية بفعل عدم
تـفـكـيــرهــم بــروات ـب ـهــم ال ـت ــي يـمـكــن أال
شهر أو شهرين في
تصلهم ألكثر من
ٍ
ـان آخ ــر .بطبيعة ال ـحــال ،ال يبحث
مـكـ ٍ
الــاعــب س ــوى عــن االس ـت ـقــرار امل ــادي،
إذ انــه يكسب رزقــه مــن اللعبة ،ولهذا
الـسـبــب يـقــول الع ــب سـبــق أن احـتـ َـرف
في الخارج وعــاد إلى لبنان بأنه ق ِبل
ـاد مهدد بالهبوط
الــدفـ ًـاع عــن أل ــوان نـ ٍ
ـاد شـعـبــي
بـ ـ ــدال م ــن االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى نـ ـ ـ ٍ
ك ـب ـي ــر ك ــون ــه ح ـص ــل ع ـل ــى ض ـم ــان ــات
مالية مسبقة من فريقه الحالي «ففي
ال ـن ـهــايــة مـسـتـقـبـلــي ع ـلــى املـ ـح ــك ،وال
ٌ
العب آخر يحكي
يمكن أن أجازف به».
عــن أم ــوال ال تــزال فــي ّ
ذمــة فــريـ ٍـق لعب
ٍ
ل ــه ف ــي مــرح ـلــة انـتـقــالـيــة ق ـبــل تـحـ ّـولــه
فريق جديد ،وهي تجربة جعلته
الى
ٍ
يحسب ألــف حساب ألي خطوة يقوم
َ
االتحاد مطالب بالتحرك (عدنان الحاج علي)

ّ
بشكل مباشر على خياره
بها ،وأثرت
ٍ
ً
بعد تركه فريقه األم ،متنازال عن فكرة
ـداء «قميص الحلم» بالنسبة إليه،
ارتـ
ّ ً
ال
ومفض
بفريق آخــر بعيدًا
ـاط
ـ
ب
ـ
ت
االر
ٍ
عن «أوجاع الرأس».

النجمة ...العذاب بعد الخالص
ف ــي ال ـن ـج ـم ــة ،ط ـف ــت إلـ ــى ال ـع ـل ــن أك ـثــر
مــن م ـ ّـرة أحــاديــث عــن مـصــاعــب مالية
ً
يعانيها ال ـن ــادي خلقت تـمـلـمــا عند
املتعاملني معه وعند الالعبني أيضًا.
كـ ـ ـ ٌ
ـام ع ــن ف ـن ـيــن س ــاب ـق ــن ي ـطــال ـبــون
ٌ
بمستحقاتهم ،وك ــام عــن مكافآت لم
أشهر طويلة،
تصل إلى الالعبني منذ
ٍ
وك ـ ـ ـ ـ ٌ
ـام أي ـ ـضـ ــا عـ ــن روات ـ ـ ـ ــب م ـت ــأخ ــرة
شهريًا ،وعن العبني همسوا بالخروج
مــن ال ـنــادي فــي الـصـيــف املـقـبــل ،حتى
إن بعضهم فتحوا قنوات تواصل مع
أن ــدي ــة أخ ـ ــرى ،وه ــي مـســألــة ق ــد تــؤثــر
على التزامهم العاطفي مع الفريق في
مــا تبقى مــن مـشــوار املــوســم الحالي،

بعضهم وصف الوضع
بالـ«شحادة» على أبواب
الرؤساء واإلدارات في
بداية كل شهر

وتـ ــؤثـ ــر أيـ ـض ــا ع ـل ــى ص ـ ـ ــورة ال ـف ــري ــق
ومستقبله ،انطالقًا من املوسم املقبل.
الــواقــع أن النجمة ،مــع انـتـخــاب إدارة
جديدة ،وقــع في فخ «التضخم» الذي
طـفــا ف ـجــأة ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم الـلـبـنــانـيــة،
ـرق م ـثــل ال ـع ـهــد واألن ـص ــار
م ــع ض ــم فـ ـ ٍ
العبني بمبالغ عالية أو توقيع عقود
احـتــرافـيــة مــع العـبــن آخــريــن بــرواتــب

غـيــر مـعـهــودة عـلــى الـســاحــة املحلية.
وق ـتــذاك ،انجرفت اإلدارة فــي حماسة
ّ
وص ــول ـه ــا إلـ ــى ت ـســلــم الـ ـن ــادي األك ـثــر
ش ـع ـب ـي ــة ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،والـ ـ ـ ـ ــذي ع ــان ــى
م ــا ع ــان ــاه م ــن م ـشــاكــل مــال ـيــة كـبـيــرة،
ّ
فأرادت أن تلبس ثوب «املخلص» أمام
جمهورها ّالباحث عن خشبة خالص،
والـ ـت ــي ت ـم ــث ـل ــت ب ــال ـت ـع ــاق ــد م ــع قــائــد
منتخب لبنان حسن معتوق ،مقابل
م ـب ـلــغ ق ـي ــاس ــي .وم ـم ــا ال ش ــك ف ـيــه أن
النجمة كان مجبرًا قبل انطالق املوسم
الـحــالــي عـلــى م ـج ــاراة مــا يـحـصــل في
الـ ـس ــوق ،وأيـ ـض ــا ب ـس ـبــب ال ـن ـقــص في
تشكيلته ،فيقول مصدر في النادي إن
العبني جددًا ّ
تم التوقيع معهم بمبالغ
تفوق مــا يستحقون ،وهــو مــا زاد من
ال ــرق ــم امل ــرص ــود ف ــي امل ـيــزانـ ّـيــة وأث ـقــل
ال ـخــزي ـنــة ،وخ ـل ــق م ـش ـكــات م ـت ـفـ ّـرقــة،
بعضها طفا إلى العلن والبعض اآلخر
يبقى كالنار تحت الرماد حتى اآلن.

مشاكل متشابهة
األك ـي ــد أن الـنـجـمــة لـيــس الــوح ـيــد في
الـ ـس ــاح ــة عـ ـل ــى هـ ـ ــذا الـ ـصـ ـعـ ـي ــد ،لـكــن
أج ـ ــواءه ت ـض ـ ّـج أك ـث ــر بـفـعــل شعبيته
الكبيرة ،فهناك الكثير من األندية التي
تعيش مشاكل مشابهة ،وال تظهر على
ألسنة إدارييها إال عند تأثرها بخطأ
ً
تـحـكـيـمــي م ـث ــا ،ح ـيــث ت ـن ــدب حظها
وتحكي همومها ومدى الصعاب التي
تــواج ـه ـهــا ل ـتــأمــن املـتـطـلـبــات املــالـيــة
الكفيلة باالستمرارية ،تمامًا كما هي
ً
حال اإلخاء األهلي عاليه مثال.
ويـنـطـبــق األم ــر عـلــى الــراسـيـنــغ الــذي
ل ــم ي ـخ ـفــض م ـي ــزان ـي ـت ــه ب ـش ـك ـ ٍـل كـبـيــر
هــذا املــوســم ،بحسب مــا يؤكد مصدر
إداري ،ل ـكــن امل ـش ـك ـلــة األس ــاس ـي ــة هي
في تأمني السيولة شهريًا ،ما ّيجعله
يدفع رواتب متأخرة ،وهو أمر أثر بال
شــك عـلــى مــوسـمــه وال ــوض ــع املـعـنــوي
لالعبيه ،وذلك في موازاة سعي اإلدارة
لتأمني األم ــوال مــن مـصــادر مختلفة.
والراسينغ كغيره من األندية هو أسير
«الفردية» في الدعم املالي الذي تعيش
م ــن خــالــه ال ـف ــرق ،وه ــي تـتــأثــر بفعل
مــزاجـيــة الــداعــم أحـيــانــا أو عــزوفــه عن
ـاب تتعلق
الــدفــع أو هــروبــه منه ألسـبـ ٍ
غالبًا بأعماله ونـشــاطــاتــه بعيدًا عن
املالعب.
طــرابـلــس هــو أح ــد ه ــذه األن ــدي ــة التي
عانت املصاعب املالية عشية انطالق
املـ ــوسـ ــم وال تـ ـ ـ ــزال ،وه ـ ــو مـ ــا جـعـلـهــا
تـ ـق ــف فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء ،حـيــث
ال ـف ــرق املـ ـه ــددة بــال ـه ـبــوط إل ــى دوري
املظاليم ،الذي يواجه شبحه أكثر من
فــريــق بسبب ارتـ ــدادات أزمــاتــه املالية
املـتــاحـقــة عـلــى غ ــرار الـبـقــاع والـســام
ّ
زغــرتــا والـصـفــاء .أمــا الـحــل فهو ليس
قــريـبــا وال يــرتـبــط بــاألنــديــة وحــدهــا،
بل بالواقع اإلقتصادي للبالد ،بحيث
إن إفـ ـ ــرازات الـعـجـلــة االق ـت ـصــاديــة إذا
مـ ــا دارت ب ــال ـش ـك ــل ال ـص ـح ـي ــح عـلــى
امل ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــن ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص،
يفترض أن تترك رواســب في الساحة
الرياضية .كما أن من الحلول الجذرية
هو ّ
تحول األندية نفسها إلى «سلع»
تجذب الرعاة واملستثمرين ،وبالتالي
رؤوس األمـ ـ ـ ـ ــوال .ل ـك ــن ه ـ ــذه امل ـســأل ــة
بدورها لن تكون حاضرة إال في حال
ت ـحـ ّـرك االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي لـكــرة الـقــدم
ب ـش ـكـ ٍـل اس ـت ـث ـنــائــي ل ـت ـســويــق الـلـعـبــة
وعكس صورة جذابة عنها بحسب ما
تتطلب الدورة الكروية الحقيقية التي
جـعـلــت ك ــل ال ـب ـل ــدان امل ـت ـقـ ّـدمــة تعيش
حالة رخاء وبحبوحة انعكست الحقًا
إيجابًا على نتائجها الفنية.

كالم كبير يقال
في الكواليس
(عدنان الحاج
علي)

الكرة اللبنانية

تالعب بنتائج الدرجة الثالثة

بين االنسحاب واالعتذار ...االتحاد يستكمل التحقيق
ٌ ٌ
رقم الفت من دون شك.
واحدة هو
مباراة
 11هدفًا في
ٌٍ
ٍ
مباراة «غير طبيعية»،
دليل على
ٍ
نتيجة ( )5-6هي أيضًا ُ ّ
وغير الطبيعي هنا ٌقد يصنف ضمن خانة التنافس الكبير
بين فريقين ،أو دفاع هش ،أو ٌ
نقص في عدد الالعبين
على أرض الملعب ،لكن في حالة مباراة أنصار حوارة وأمل
السالم في دوري الدرجة الثالثة بكرة القدم ،هو ٌ
تالعب
ٌ
ٌ
والعقوبة قصوى .هذه مباراة واحدة الفتة،
بالنتيجةٌ ،
لكن مباريات أخرى انتهت بنتائج «عادية» مع صفارة الحكم
األخيرة ،لكنها حيكت في المكاتب وخارج المالعب
علي زين الدين
ّ
ق ـ ـبـ ــل ن ـ ـحـ ــو ث ـ ــاث ـ ــة أس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع ع ــل ــق
االتـحــاد اللبناني لكرة القدم نتيجة
م ـب ــاراة أن ـصــار حـ ــوارة وأم ــل الـســام
زغــرتــا ضـمــن األس ـبــوع الـثــالــث عشر
م ــن ب ـطــولــة ل ـب ـنــان ل ـلــدرجــة الـثــالـثــة.
ـذان يـ ـتـ ـن ــافـ ـس ــان فــي
الـ ـف ــريـ ـق ــان ال ـ ـ ـلـ ـ ـ ُ
املجموعة الثالثة ،شطبت نتائجهما
ُ
وغ ـ ـ ـ ـ ّـرم ـ ـ ـ ــا م ـ ـب ـ ـلـ ــغ  7مـ ـ ــايـ ـ ــن و500
مليون لـيــرة لبنانية ،بعد التحقيق
الـ ــذي أج ــرت ــه الـ ُلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة في
االتـ ـح ــاد ،كـمــا شـطـبــت أي ـضــا نتائج
النهضة عــن بعال (املجموعة
فريق
ُ
االول ـ ـ ــى) وغ ـ ـ ـ ّـرم .تـحـقـيــق االتـ ـح ــاد ال
ي ــزال مستمرًا ،واللجنة تستمع إلى
العبي وإداري ــي األنــديــة الثالثة ،كما
تبحث فــي م ـبــاريــات أخ ــرى مشكوك
فيها .الدورة السداسية للصعود إلى
ال ــدرج ــة األولـ ــى ودورة الـهـبــوط إلــى
ّ
الــدرجــة الــرابـعــة ُعــلـقـتــا حـتــى انتهاء

التحقيق وتـحــديــد األنــديــة املشاركة
فــي ال ــدورت ــن ،إذ إن شـطــب النتائج
ال يـعـنــي ال ـه ـب ــوط ب ـعــد ان ـت ـه ــاء دور
املجموعات ،فنظام البطولة يختلف
ع ــن ن ـظ ـيــريــه ف ــي ال ــدرجـ ـت ــن األولـ ــى
والثانية.
إدارات األنـ ــديـ ــة ال ـث ــاث ــة ّ
ردت عـلــى
ٌّ
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد كـ ـ ـ ــل بـ ـ ٌط ــريـ ـقـ ـت ٌـ ـه ــا .إدارة
أمـ ــل الـ ـس ــام (فـ ــريـ ــق ردي ـ ــف لـلـســام
زغ ــرت ــا ف ــي ال ــدرج ــة االول ـ ـ ــى) لـ ّـوحــت
بانسحاب فرقها ،بما فيها السالم،
من البطوالت كافةّ .أمــا إدارة أنصار
ّ
فتحدت االتـحــاد إبــراز نتائج
حــوارة
ّ
التحقيق وإظـهــار األدل ــة على وجــود
ً
ت ــاع ــب ،م ـع ـت ـبــرة أن ثـ ّـمــة اسـتـهــدافــا
رئيسه
مـبــاشـرًا لـلـنــادي ال ــذي أوق ــف
ً
ل ـس ـن ــة فـ ــي ف ـ ـتـ ــر ٍة س ــابـ ـق ــة ،وس ــائ ـل ــة
عــن سـبــب ع ــدم التحقيق فــي مـبــاراة
ال ـش ـب ــاب ط ــراب ـل ــس وأشـ ـب ــال امل ـي ـنــاء
ضمن األسبوع األخير من املجموعة
عينها (انتهت بفوز الشباب طرابلس

( )3-4وحلوله في املركز الثالث بفارق
نـقـطــة ع ــن أن ـص ــار ح ـ ــوارة امل ـتــأهــل)،
ً
تالعب فيها.
غامزة بوجود
ٍ
ما تستند إليه األندية هو «الثغرة»
فـ ــي قـ ـ ـ ــرار االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،إذ إن ال ـل ـج ـنــة
ل ــم ت ـح ـقــق م ــع ال ــاع ـب ــن واإلداري ـ ـ ــن
ق ـبــل ش ـطــب ال ـن ـت ــائ ــج ،وقـ ــد ال تـمـلــك
ّ
أدلـ ـ ــة دامـ ـغ ــة حـ ــول وج ـ ــود ال ـتــاعــب،
باستثناء الـشــك فــي طريقة تسجيل
األهـ ـ ــداف ف ــي م ـب ــاراة أن ـص ــار ح ــوارة
وأم ــل ال ـســام ال ـتــي انـتـهــت بـخـســارة
األخـيــر ( ،)6-5وتـقــريــر حكم امل ـبــاراة.
«األخ ـب ــار» َعـ ِـلـمــت أن الـفــريــق األخـيــر
ـارس واحـ ـ ٍـد
ح ـضــر إلـ ــى امل ـ ـبـ ــاراة بـ ـح ـ ٍ
خـ ــرج خـ ــال الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي بسبب
اإلص ــاب ــة ،مــا دع ــا إل ــى مـشــاركــة أحــد
ً
ال ــاع ـب ــن ب ـ ــدال م ـن ــه .أن ـص ــار حـ ــوارة
أهداف دون
الذي كان متقدمًا بثالثة
ٍ
رد ،س ـ ّـج ــل ه ــدف ــن ب ـعــد مـثـلـهـمــا من
أمــل الـســام ،الــذي عــاد وسـ ّـجــل ثالثة
أهداف متتالية.
ً
بعد هذا اللقاء خاض الفريقان مباراة
واحـ ـ ـ ــدة ،فـ ـف ــاز أنـ ـص ــار ح ـ ـ ــوارة عـلــى
امل ـج ــد ط ــراب ـل ــس ال ـ ــذي ض ـمــن تــأهـلــه
سلفًا ( ،)1-2ليتعادال بـعــدد النقاط
ّ
ـدف
ويبقى األخـيــر متفوقًا بـفــارق هـ ٍ
واحد ،فيما سقط أمل السالم (ضمن
بـقــاءه سلفًا) أم ــام الــريــاضــة واألدب.
أما مباراة الشباب طرابلس وأشبال
امل ـي ـن ــاء ال ـت ــي طــال ـبــت إدارة أن ـصــار
حـ ّـوارة التحقيق فيها ،فنتيجتها لم
تــؤثــر سلبًا على أشـبــال امليناء الــذي
ّ
تأكد مشاركته في دورة الهبوط قبل
انطالق املرحلة األخيرة ،في حني كان
يمكن أن يتأهل الشباب طرابلس بعد

فـ ــوزه ،لــو ت ـعــادل أن ـصــار حـ ــوارة مع
املجد أو خسر.
ّ
امل ـب ــاراة الـثــانـيــة الـتــي تــوقــف عندها
االتحاد هي التي جرت بني النهضة
ع ـ ـ ــن ب ـ ـ ـعـ ـ ــال وب ـ ـ ـنـ ـ ــت ج ـ ـب ـ ـيـ ــل ض ـم ــن
املجموعة األولى في األسبوع األخير.
اللقاء انتهى بفوز بنت جبيل ()3-5
بعدما كان متأخرًا بثالثة أهداف ،أي
ً
إن ــه قـلــب النتيجة لصالحه مسجال
ـداف متتالية ،فضمن املركز
أربعة أهـ ٍ
الـ ـخ ــام ــس ال ـ ـ ــذي ُيـ ـبـ ـع ــده عـ ــن دورة
الـهـبــوط ،فــي حــن بـقـ َـي النهضة في
امل ــرك ــز األخـ ـي ــر ،ب ـف ــارق خ ـمــس نـقــاط
ٓ
ع ــن امل ــرك ــز الـ ـس ــادس االمـ ـ ــن .بحسب
املعلومات ،النهضة الذي كان يحتاج
عنقون
إل ــى ال ـفــوز ،وخ ـســارة الـتـقــدم
ّ
أمــام اإلخــوة الخرايب ،حتى يتجنب
دورة الـ ـهـ ـب ــوط ،وردت إلـ ــى العـبـيــه
أخ ـ ـبـ ـ ٌـار غ ـي ــر ص ـح ـي ـحــة خ ـ ــال سـيــر
املـبــاراة عــن تـفـ ّـوق التقدم عنقون في

هناك عالمات
استفهام كبيرة حول
العديد من المباريات
في مختلف الدرجات

مباراته (خسر  ،)4-2ما يعني حتمية
ّ
املشاركة في الــدورة السداسية حتى
مــع الـفــوز فــي امل ـبــاراة األخ ـيــرة بــدور
ّ
لتتغير النتيجة لصالح
املجموعات،
بنت جبيل ،الــذي لو خسر ملا ضمن
بقاءه.
إدارة أم ـ ــل ال ـ ـسـ ــام ت ـن ـت ـظــر ان ـت ـهــاء
ال ـت ـح ـق ـي ــق ونـ ـت ــائـ ـج ــه ،ون ـظ ـي ــرت ـه ــا
ف ــي أن ـص ــار ح ـ ــوارة طــالـبــت االت ـحــاد
ب ــاالعـ ـت ــذار والـ ـت ــراج ــع ع ــن ق ــرارات ــه،
ومـح ًــاسـبــة «م ــن ف ـبــرك االت ـه ــام ــات»،
داعية إلى فتح تحقيق في املباريات
كافة .لكن حتى لو لم يتراجع االتحاد
عـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ،وه ـ ــو مـ ــا سـيـحـصــل
على األغـلــب ،فستخوض هــذه الفرق
الدورة السداسية التي قد تبقيها في
الدرجة الثالثة.
ُ
املباريات التي تثار الشكوك
نتائج
ً
ُ
حولها ،خــاصــة تلك التي تلعب في
مرحلة اإليــاب من أي بطولة ،ليست
جديدة على كرة القدم اللبنانية ،إال
أن تــأكـيــد الـفـعــل ال ُيــرافــق بــالــدالئــل،
ويـ ـبـ ـق ــى ضـ ـم ــن خـ ــانـ ــة االت ـ ـ ّهـ ــامـ ــات،
ً
وهـ ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا يـ ـسـ ـت ــدع ــي ت ـ ـ ــدخ ـ ـ ــا مــن
الــدولــة وتحقيقًا ّ
جديًا من املعنيني.
مـبــاريــات أخ ــرى فــي الــدرجــة الثانية
هــذا املــوســم شابهت املـبــاريــات التي
طالها التحقيق في الدرجة الثالثة،
وغالبًا ،لن تنتهي البطولة من دون
ال ـغ ـمــز ب ــ«ت ـع ـل ـيــب» ب ـعــض الـنـتــائــج.
ه ــذه ال ـف ــرق ق ــد تـصـعــد إل ــى الــدرجــة
ً
االول ـ ــى ،وإن ك ــان ص ـعــودهــا بــاطــا،
ٌ
فوجودها في الــدوري املمتاز باطل
ً
أيـضــا ،ومــن سـ ّـيــر م ـبــاراة كما يريد،
سيكرر فعلته.
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نهاد حشيشو *

فلكه حتى الكفوئني منهم كنقوال الـشــاوي.
ك ـ ــان ص ــواي ــا الـ ـ ــذي ي ـك ـب ــرن ــا ك ـث ـي ـرًا مـ ـن ــاورًا
وان ـت ـهــازيــا ،وعــديــم االسـتـقــامــة إل ـ ــخ( »...ص
 )135صفحات مـحــددة يطلقها جــورج على
الـ ـقـ ـي ــادة ،ي ـ ــوم ـ ــذاك ،ول ـك ـن ـهــا تـ ـن ــدرج أي ـضــا
عـلــى ن ـمــاذج عــديــدة ،مــن االنـقـيــاد والتبعية
والشخصانية لدى القيادة الالحقة ،ولربما
هذه القساوة على صوايا هي من باب تصفية
تسلطه على الـقــرار
الـحـســابــات بالنظر إلــى ّ
وســاطــة لسانه فــي عالقاته مــع الخاضعني
له في التراتبية الحزبية .هذا الكالم جاء قبل
تسلم الشباب الجدد مسؤولية الحزب كاملة
ّ
بـعــد املــؤتـمــر الـثــانــي .م ــاذا عــن ه ــذا املــؤتـمــر،
ّ
«تغير
مسألة املؤتمر الثاني؟ يقول جــورج:

مذكرات الراحل جورج
قرأت كتاب ّ
بفرح كبير ُ
البطل للصديق فــواز طرابلسي الصادر عن
«دار املدى» بعنوان« :أنا الشيوعي الوحيد».
ـذكــرات
بــدايــة ،سبب س ــروري ،هــو أن هــذه املـ ّ
غطت بتفاصيلها مرحلة
هي الوحيدة التي ّ
مــديــدة مــن تــاريــخ الـصــراعــات واملــواقــف التي
كانت شبه مجهولة عن غالبية الشيوعيني
ال ـق ــدام ــى والـ ـج ــدد والـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ،ك ـمــا أنـهــا
أضاءت على ّ
مسببات مآل التراجع والهزائم
ال ـتــي أصــابــت واق ــع الـشـيــوعـيــن اللبنانيني
وال ـ ـعـ ــرب وح ــرك ــة الـ ـتـ ـح ــرر ال ـع ــرب ـي ــة .وك ـمــا
تحمس
جــاء فــي مقدمة طرابلسي فهو «قــد ّ
للحوار مع جــورج البطل وتعاطى معه بناء
على اقتناع عميق بأهمية توثيق التجارب
واستخراج دالالتها والدروس ،خصوصًا من
جيل الستينيات والسبعينيات فــي اليسار
اللبناني والعربي».
لــن أت ـن ــاول فــي ق ــراء ت ــي لـلـكـتــاب ون ـق ــدي ،إال
مــا يـهـ ّـم اإلض ــاءة على املــواقــف واالتـجــاهــات
الـسـيــاسـيــة ال ـتــي أح ــاط ــت بـمـجـمــل الـتـجــربــة
ال ـتــي عــاشـهــا ال ــراح ــل جـ ــورج ال ـب ـطــل ،ومـعــه
جيل من الشيوعيني ،وما كان لها من نتائج
وآث ــار سلبية عـلــى مـســار ال ـحــزب الشيوعي
وتحالفاته ومآله الالحق.

نكبة فلسطين
بدقة موقف الحزب ،آنذاك،
وصف لنا جورج ّ
الـ ــذي قـ ــاده خ ــال ــد ب ـك ــداش م ــن قـ ــرار تقسيم
فلسطني ،وارتـ ــداده عــن مـعــاداة الصهيونية
ورف ـض ــه لـلـتـقـسـيــم الـ ــذي ع ــاد ف ـت ـبـ ّـنــاه بعيد
ص ــدور مــوقــف الـســوفـيــات فــي مجلس األمــن
وت ــأي ـي ــده ــم لـ ــه ،وم ـعــاق ـبــة فـ ــرج ال ـل ــه الـحـلــو
املسؤول اللبناني في هــذا الحزب الــذي قال:
«هـ ــل م ــن الـ ـ ـض ـ ــروري ،ي ــا رف ـ ــاق ،ه ــل ت ــرون ــه
مناسبًا ،ألن االتحاد السوفياتي ّ
غير موقفه،
أن نـغـ ّـيــر نـحــن أيـضــا مــوقـفـنــا دفـعــة واح ــدة،
مــع العلم أن الـحــزب منذ تأسيسه أخــذ هذا
املوقف ّ
املؤيد لفلسطني املوحدة ،وخصوصًا
أنـنــا أصــدرنــا أكـثــر مــن بـيــان ضــد التقسيم»
(ص  .)55عـ ّـلــق ج ــورج عـلــى ذل ــك ق ــائ ـ ًـا« :لــم
وردادي الـشـعــارات من
يجبه أي مــن األزالم ّ
جـمــاعــة خــالــد ،ك ــان نـقــوال ال ـش ــاوي حــاضـرًا،
ومجموعات مــن لبنانيني وســوريــن بينهم
مـ ــايـ ــر مـ ـسـ ـع ــد ،وه ـ ــو م ـ ـحـ ــام اتـ ـهـ ـم ــوه ب ـعــد
قـصــة فـلـسـطــن .أس ـقــط ف ــي أيــدي ـهــم ،ص ــاروا
محتارين م ــاذا يفعلون ،نـقــوال ،سأحكي لك
عــن شخصيته فيما بـعــد»( .املــرجــع نفسه).
أص ــاب ج ــورج فــي تعليقه ه ــذا كـبــد حقيقة
واقع الحزب« :لم يجب أي من األزالم» .كانت
بـنـيــة ال ـح ــزب تـتـشـكــل وف ـقــا لــذلــك ال ـن ـمــوذج.
لقد افتقد إلى النقاء الثوري والثورية ،وهو
حزب الثورة والتغيير .الحقًا ،عرفنا موقف
فــرج الـلــه الـحـلــو الـقــائــد الـشـيــوعــي اللبناني
م ــن هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة بــرم ـت ـهــا ،وم ــوق ــف خــالــد
بكداش زعيم الحزب التاريخي والستاليني
املخضرم وسلوكه تجاه فــرج الـلــه ،حيث تم
ّ
باملحرمات وتهديده بسيف التطهير
رجمه
واإلقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاء م ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،ال ـ ــذي
ك ــان يــوم ـهــا خــاض ـعــا ت ـمــامــا ل ـس ـي ـطــرتــه .إن
الشيوعيني الــذيــن كــانــوا يـنـفــذون ويـقـلــدون
مـســارات الـقـيــادات السوفياتية الستالينية،
يــومــذاك ،أصابهم قبوله للتقسيم بالصميم
وأث ــر عـلــى شعبيتهم وخـ ّـســرهــم الـكـثـيــر من
األعضاء واملناصرين والتأييد الجماهيري
ال ــاح ــق وع ــزلـ ـه ــم .إن س ـب ــب ال ـه ــزي ـم ــة ك ــان
مــوجــودًا فــي ذات ـهــم .والنتيجة كــانــت هزائم
تلو هزائم ..والعمى الفكري الذي أنتج عمى
سياسيًا بعد كل هزيمة لم يجعلهم يرون أو
يفهمون أن سبب هذه الهزائم هو من صنع
أيديهم .ولكي نكون دقيقني أقــول مــن صنع
ق ـيــادات ـهــم ال ـت ــي سـ ــارت ب ـهــم إل ــى الـتـجــريــب
واملغامرة والعدمية.

في أحداث عام 1958
عن تلك األحــداث ومشاركة الشيوعيني فيها
ضــد حكم كميل شمعون يـقــول ج ــورج« :في
ذلــك الحني كــان للشيوعيني تنظيم عسكري
مـ ـه ــم ض ـ ــد ت ـ ـهـ ــديـ ــدات ت ــركـ ـي ــا ه ـ ــو الـ ـح ــرس
الـشـعـبــي ف ــي س ــوري ــة» (ص  .)77ال ــواق ــع أن
ه ـ ــذا ال ـت ـن ـظ ـيــم ك ـ ــان ش ـع ـب ـيــا ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ســوريــا كـكــل .وال فـضــل فـيــه بــواقـعــة للحزب
ال ـش ـي ــوع ــي .ك ـ ــان ال ـخ ـط ــر مـ ـح ــدق ب ـس ــوري ــا.
ووزع ـ ـ ــت ح ـكــوم ـت ـهــا وق ـي ــادت ـه ــا الـعـسـكــريــة
التي كان لتحالف األحــزاب في حركة الدفاع

عنها مــن ح ــزب الـبـعــث إل ــى ال ـحــزب الوطني
الشيوعي في الشارع والجيش ،وعلى صعيد
الـقــوى الوطنية والديمقراطية الـســاح على
ال ـج ـمــاه ـيــر ،ك ــي ت ــداف ــع ع ــن نـفـسـهــا ض ـ ّـد أي
عــدوان تركي (جماعة حلف بغداد) محتمل:
أما في لبنان فقد شارك الحزب الشيوعي في
هذه االنتفاضة ،لكن من غير خطة سياسية
وفكرية شاملة وهــادفــة ،ومــن ضمن أرضية
ـان
غير ثــوريــة .كــان للحزب قــوى مــن صــف ثـ ٍ
في الجيش سرعان ما خرجت منه وانضمت
إلــى الـقــوى املعارضة لشمعون ،بــذل الرفيق
جـ ــورج ،كـمــا يــذكــر فــي كـتــابــه (ص )82 - 81
جهودًا لتأمني السالح ،وخاطر بحياته ،لكن
ّ
يتعد إنـشــاء مركز عسكري للحزب
األمــر لــم
ّ
في منطقة قصقص (املقاصد).

الوحدة والخالف مع عبد الناصر
حــول هــذه املـســألــة الـهــامــة ج ـدًا يـبــدو موقف
صاحب املــذكــرات مرتبكًا وملتبسًا ،أو ربما
غير محدد املعالم ،علمًا أن هذه املسألة كانت
بالنسبة إلــى الشيوعيني ،يــومــذاك والحـقــا،
مدمرة ،يقول« :في البداية برز موقع الحزب
ّ
مــن ال ــوح ــدة بشكل واض ــح لكنه ســرعــان ما
ارتبك عند إعالنها بالشكل الــذي ُأعلنت به،
متفق مع ضباطه
كان من املفترض أن الحزب ّ
ع ـلــى ال ـت ــوج ــه ن ـحــو إق ــام ــة وح ـ ــدة ات ـحــاديــة
ولـ ـي ــس ان ــدم ــاجـ ـي ــة ،وق ـ ــد ن ـش ـط ــوا فـ ــي ذل ــك
االتجاه .واعتقد أن خالد بكداش لم يعارض
الوحدة ألنه كان صاحب القرار عند اتخاذه»
(ص  .)92بـ ــدايـ ــة أق ـ ـ ــول إن دخ ـ ـ ــول ال ـح ــزب
الشيوعي وبسرعة في معركة مع الناصريني
وال ـقــوم ـيــن ال ـع ــرب والـبـعـثـيــن وك ــل ال ـقــوى
الوحدوية (وحــدة  )1958فوتت عليه فرصة
تــاري ـخ ـيــة الس ـت ـث ـمــار امل ـكــاســب ال ـتــي حصل
عـلـيـهــا م ــن ن ـض ــاالت ــه وم ــواق ـف ــه ف ــي مــرحـلــة
ن ـهــوض ق ــوى ال ـت ـحــرر ال ـعــرب ـيــة ف ــي ســوريــة
واملنطقة ككل ( .)1957 - 1954أما عن موقف
الحزب وبقيادة خالد بكداش من الوحدة فقد
أحدث ضررًا بالغًا .كيف ذلك؟
لـقــد تــركــز بــرنــامـجــه عـلــى اس ـت ـبــدال الــوحــدة
االندماجية القائمة بالفعل والتي ساهم في
قيامها بل فرضها عدد من الضباط السوريني
في مقدهم عفيف البزري وكتلته العسكرية
ال ـص ـغ ـي ــرة ،وهـ ــي املـ ــؤيـ ــدة ل ـل ـش ـيــوع ـيــن مــع
أخـيــه صــاح ال ــذي ت ــرأس املـقــاومــة الشعبية
بــن عــامــي  ،1957 - 1956ب ـ «ات ـحــاد فــدرالــي
فـضـفــاضــي» .وك ــان ه ــذا الـبــرنــامــج باعتقاد
الكثيرين مــن الــوحــدويــن وثيقة انفصالية
تــامــة (ت ـقــدم الـثـقــافــة الـشـفــويــة داخ ــل الـحــزب
الشيوعي على تحديد صدور هذا البيان قبل

إعالن الجمهورية العربية املتحدة ،في حني
إنه قد تم اإلعالن عنه بعد إعالن الجمهورية
العربية املـتـحــدة بـحــوالــى تسعة أش ـهــر) .لم
يجرؤ على مثلها أي سياسي ســوري حتى
ذلك الوقت.
ُيـ ــذكـ ــر أن ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي الـ ـع ــراق ــي مــع
أطــراف «جبهة التحرر الوطني» ،بعيد ثورة
 14تـمــوز  1958عـمــدوا إلــى إص ــدار بـيــان في
 29كــانــون األول (ديـسـمـبــر)  ،1958أي بعد
أسبوعني ونيف على برنامج خالد بكداش
وبعد حوالى أسبوع من إدانــة عبد الناصر
له ،يدعو للتصدي للمؤامرات االستعمارية
ال ـت ــي ت ـت ـعــرض ل ـهــا األم ـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،وال ـتــي
تهدف لإليقاع ما بني الجمهوريتني العراقية
والعربية املتحدة ،وتفاعلت هذه اإلدانــة في
الـعــراق وغـيــره فــي عنف سياسي تجلى في
األولى بمعارك بني «القوميني» و«العراقيني»
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـق ــف ف ـ ــي مـ ـق ــدمـ ـه ــم الـ ـشـ ـي ــوعـ ـي ــون
اس ـ ُـت ـخ ــدم ــت ف ـي ـهــا ال ـخ ـن ــاج ــر واملـ ـس ــدس ــات
وال ـق ـب ـضــات  -ل ـقــد ُف ـت ـحــت امل ـعــرك ــة ال ـض ــارة
ـدم ــرة ب ــن ال ـق ــوى الـقــومـيــة والـشـيــوعـيــة
وامل ـ ّ
ع ـل ــى م ـص ــراع ـي ـه ــا ،وك ــان ــت ل ـه ــا تـجـلـ ّـيــاتـهــا

وتأثيراتها البعيدة على املسار الالحق لكل
ّ
مــا ك ــان يـسـمــى ،ي ــوم ــذاك ،بـمـعــركــة التحرير
ال ـعــرب ـيــة أو ح ــرك ــة ال ـت ـح ــرر ال ـقــوم ـيــة إل ـ ــخ...
يحملون املسؤولية لخالد بكداش
القوميون ّ
يحملونها لجمال عبد
وهؤالء
والشيوعيني
ّ
ال ـنــاصــر (أن ـظ ــر« :قـ ـي ــادات وه ــزائ ــم» ،تأليف
نهاد حشيشو ،دار عشتروت  -بيروت .)2007
ك ــان م ــوق ــف ف ــرج ال ـل ــه ال ـح ـلــو ت ـج ــاه مـســألــة
الوحدة مغايرًا ملوقف خالد بكداش ،فهو كان
يرى أن املوقف املبدئي من هذه الوحدة الذي
كان الشيوعيون اللبنانيون والسوريون من
أوائ ــل دعــاتـهــا ،مـنــذ نـشــأة حــزبـهــم ،يقتضي
مواجهة العاصفة القادمة بمرونة مــن أجل
ال ـت ـم ـ ّـك ــن مـ ــن ت ـص ـح ـيــح األخ ـ ـطـ ــاء وت ـســديــد
الخطى ،فــي وقــت الحــق( .أنـظــر «كــريــم مـ ّ
ـروة
يتذكر» ص .)137
ُيرجع البعض موقف بكداش هذا من الوحدة
ومـ ـع ــادات ــه ل ـهــا إلـ ــى ك ــردي ـت ــه وإل ـ ــى أس ـبــاب
أخرى .أنا أقول إن تسلطه على الحزب وعدم
وجــود ديمقراطية ثورية في داخله وبنيته
التقليدية هي سبب فرديته وسلطته فالقرار
له وحده ..وهذا ّ
تكرر غالبًا ،في بنية الحزب
الشيوعي اللبناني الحقًا.
ي ـق ــول ج ـ ــورج ال ـب ـط ــل« :مـ ــن خـ ــال نـشــاطـنــا
اليومي واطالعنا على وضــع الحزب وآفــاق
ت ـط ــوره اكـتـشـفـنــا ال ـه ـشــاشــة ال ـس ــائ ــدة .ففي
غياب خالد بكداش ُيشل العلم القيادي في
ّ
ال ـح ــزب .يــوجــد ف ــرد ،والـجـمـيــع يـ ــدورون في

الوضع منذ استقالل الحزب( ،عــن بكداش)،
وقد شكل مؤتمر الحزب املطلب األول»( .ص
 )143وفــي مكان آخــر يـقــول« :كــانــت املطالبة
باملؤتمر وضرورة اإلعداد له وإعادة االعتبار
ـره ـلــت م ــع م ــرور
لـلـشــرعـيــة الـحــزبـيــة ال ـتــي تـ ّ
املهمات التي دافع عنها الرفاق
السنني ،أولى ّ
الجدد في اللجنة املركزية» (ص .)146
واقع األمر أن الدعوة إلى مؤتمر ينقذ الحزب
من جموده الفكري والسياسي والتنظيمي
ج ـ ـ ــاءت مـ ــن ِقـ ـب ــل م ـج ـم ــوع ــة ط ــال ـب ـي ــة داخـ ــل
الحزب كنت في عــدادهــا واملـحـ ّـرك لها ،وذلك
بــدءًا من أواســط عام  ،1963بعد االنقالب في
العراق ضد عبد الكريم قاسم واملجزرة ضد
الشيوعيني.
وأيـ ـض ــا االنـ ـق ــاب ض ــد ح ـكــم االن ـف ـص ــال في
سورية (آذار  )1963وخساراتنا البالغة أثناء
مرحلة الوحدة وأيضًا خالل هذا الحكم! لقد
بـ ــدأت ال ـس ـعــي بــوع ـيــي امل ـتــدنــي وإم ـكــانــاتــي
املتواضعة النعقاد مثل هذا املؤتمر العتيد.
تسلمته بشكل ضبابي
ّأدى هذا الوضع الذي ّ
بـ ــي ،خـ ــال عـ ــام  ،1963إلـ ــى بـ ــدء الـ ـك ــام مع
رفاقي الطالب في الجامعة اللبنانية وبعض
األســاتــذة حــول ض ــرورة انـعـقــاد مؤتمر عام
ل ـل ـح ــزب ي ـع ـيــد األم ـ ـ ــور إل ـ ــى ن ـص ــاب ـه ــا .وق ــد
ـدت فــي ال ـبــدايــة تـجــاوبــا لــديـهــم ،غـيــر أن
وج ـ ُ
خفت وتالشى ،بعد
ما
سرعان
التجاوب
هذا
َ
ـدخــل الــرفــاق ح ــاوي ،بـطــل ،دب ــس ،إلقناعنا
تـ ّ
بعدم إمكانية حصول مؤتمر كهذا في هذه
الـ ـظ ــروف وت ـح ـج ـب ـهــم ب ــال ـس ـ ّ
ـري ــة .وك ـن ــت قــد

حصلت من رفاقي في الخاليا الجامعية على
ّ ُ
تـعــهــد مـكـتــوب مـمـهــور بــإمـضــاءاتـهــم رفعته
إلــى املـســؤولــن فــي الـحــزب بـضــرورة انعقاد
هــذا املؤتمر بأسرع وقــت ممكن .لكن الرفاق
ع ــادوا فسحبوا إمـضــاءاتـهــم وتــراجـعــوا عن
الــدعــوة ،بعد بــروز َّممانعة الثالثي القيادي
الــوس ـيــط .ول ــم ي ـتــن ال ــدع ــوة ب ــإص ــرار ســوى
مجموعة صغيرة أصـبـحــت ،الحـقــا)1964( ،
مـفـصــولــة مــن ال ـح ــزب .ه ــذه حقيقة ك ـنـ ُـت قد
ذكرتها تفصيليًا في كتابي (قيادات وهزائم،
دار عشتروت ،بيروت  )2007الذي صدر قبل
أكثر من عقد من الزمن.
الــرفــاق الــذيــن سحبوا تواقيعهم وتراجعوا
عــن موقفهم تـجــاه ض ــرورة انـعـقــاد املؤتمر،
آن ــذاك ،هم على ما أذكـ ُـر منهم وقــد تجاوزوا
الـ ـث ــاث ــن :أن ـ ـطـ ــوان عـ ـب ــدو ،جـ ـ ــورج جـ ـب ــران،
الشهيد سهيل طويلة ،علي سرحان ،الياس
رح ـيــم ،ال ـيــاس شــاكــر ،ال ـيــاس ح ـنــا ،أن ـطــوان
زكنون ،الياس حــرب ،خليل ديــاب ،مصطفى
فخر الدين...
تبنته
الذي
املؤتمر
هذا
انعقاد
إلى
إن الدعوة
ّ
مجموعتنا ،عــاد التكتل الــذي قــاده الثالثي
الــراحــل الـبـطــل ،ح ــاوي ،الــدبــس ،إل ــى طــرحــه،
الح ـق ــا ،أم ــام ال ـق ـيــادة ف ــي ظ ــل ال ـخ ــاف ال ــذي
ّ
نشب مع جماعة نخلة مطران  -إدمــون عون
ال ـتــي كــانــت عــزلــت نـفـسـهــا ف ــي ه ــذا ال ـصــراع
عــن الـقــواعــد ،عبر طروحاتها السرية داخــل
ال ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة وعـ ـ ــدم ن ــزول ـه ــا إلـ ــى ه ــذه
القواعد للتبشير بها والتصاقها بطروحات
ب ـكــداش املـتـهــافـتــة ،وق ــد أدى ه ــذا األم ــر إلــى
ب ـق ــاء ت ـلــك الـ ـط ــروح ــات ب ـع ـي ـدًا ع ــن الـتـفــاعــل
القيادي ،ما جعل أصحابها يتصارعون مع
القيادة دون أن يعرف من األعضاء العاديني
والقيادات الدنيا حقيقة ما يجري.
هــذا الصمت غير املـبــرر ،الــذي صارحني به
ق ـبــل غـيــابـهـمــا ع ــن ال ـح ـيــاة وم ــن ب ــاب الـنـقــد
الذاتي أحمد الحسيني (أبو هشام) وإدمون
عــون ،وهما من قــادة هذا التكتل في الحزب،
حداد ،منح القيادة إمكانية
يومذاك ،وجورج ّ
ت ـف ـس ـيــر كـ ــل ط ــروح ــات ـه ـم ــا الـ ـخ ــاص ــة بـعـقــد
املــؤت ـمــر ،إذا صـ ّـحــت وغ ـيــرهــا ،بــأنـهــا خدمة
ل ـل ـت ـيــار ال ـص ـي ـنــي (ي ــوم ـه ــا ّات ـه ـم ـنــي ج ــورج
البطل أثناء نقاش جرى مع أحمد الحسيني

بأنه هــو الــذي ّ
يحركني فــي توجهاتي ،رغم
ّ
أنني لم أكــن أعرفه وتعرفت إليه ،الحقًا ،في
عقد سبعينيات القرن املاضي).
علمًا ،أن أصحاب املوضوعة الصينية كانوا
في واقع األمر معزولني وغير ّ
تواقني ملالقاة
ّ
تـلــك املـجـمــوعــة .إن املـجـمــوعــة امل ــاوي ــة تلقت
بعض الوجود املتواضع واملحدود من تأييد
عناصر طالبية ،كنت أنا في عدادها ،وكانت
قد طالبت بعقد مؤتمر ،ثم دفعت دفعًا بعد
ذل ــك ،كنتيجة الن ـســداد آف ــاق الـعـمــل املـجــدي
والسريع ،إلى مالقاة أصحاب التيار الصيني
الصغير .وقد غادر أبرز هذه العناصر موقعه
فــي ه ــذا الـتـنـظـيــم املـ ــاوي بـســرعــة (تجربتي
ـرت ـهــا ف ــي كـتــابــي «ق ـي ــادات
ال ـخــاصــة وق ــد ذكـ ُ
وهزائم» ،دار عشتروت ،بيروت  )2007بسبب
جدية وانتهازية مؤسسه جميل شاتيال
عدم ّ
وأالعيبه املقاوالتية) وحتى اختراقه بتواطؤ
لشله عن العمل كما ذكر الشهيد
طوعي منه ّ
ج ـ ــورج ح ـ ــاوي ف ــي أك ـث ــر م ــن م ـنــاس ـبــة وفــي
وأصبحت مجموعتنا
مقابالته الصحافية،
ْ
منه بــراء .وأيضًا ما جــاء على لسان الراحل
جــورج البطل حول تواصله الدائم معه (ص
.)165
ّ
يتبي من هذا العرض أن سعي تكتل الشباب
(حــاوي ،دبس ،البطل ،عبد الصمد وغيرهم)
متأخرًا ،وكنت أنا
النعقاد هــذا املؤتمر جــاء
ّ
وبعض الــرفــاق ضحايا ضغوطات مورست
علينا من قبلهم لعدم انعقاده ،بسبب موقف
الـقـيــادة الـتــاريـخــي فــي تـلــك الحقبة الــرافــض
النعقاده.
أم ــا عــن أس ـبــاب ال ـص ــراع ض ـ ِّـد ق ـيــادة صــوايــا
 ش ــاوي  -ب ـكــداش فـ ُـيــرجـعـهــا ج ــورج البطلإلــى عــوامــل داخلية وخــارجـيــة .األول ــى كانت
ـا مـ ــن خـ ـ ــال االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ح ـق ـي ـق ـيــة فـ ـع ـ ً
وال ـت ـك ـت ـي ــك .فـ ـه ــذه الـ ـقـ ـي ــادة ك ــان ــت ،ب ـمــوقــف
ونصيحة من السوفيات ،مع العالقة برشيد
كرامي ،في حني أن ميل الشباب كان مع كمال
جـنـبــاط .لـكــن مــا أغـفـ َـلــه ج ــورج الـبـطــل أنـهــم،
أي ال ـق ـيــادة الــوسـيـطــة كــانــت تـنـ ّـفــذ م ــا يـقــرر
ّ
التقية» ،ذلك
واتبعوا في هذا املجال «أسلوب
ألن مـســار الـحــزب غير ديمقراطي وأوام ــري.
أذك ــر فــي ه ــذا امل ـجــال أن ط ــاب دار املعلمني
نفذوا شتاء  1963إضرابًا مفتوحًا
االبتدائية ّ
م ــن أج ــل ال ـح ـصــول عـلــى مـطــالـبـهــم وأب ــرزه ــا
زيــادة منحتهم الدراسية من ِقبل الدولة مئة
ل ـيــرة .الـتـقـيـ ُـت الشهيد ج ــورج ح ــاوي صدفة
وذهبت وإياه إلى دار املعلمني في بئر حسن
ملالقاة رفاقنا املضربني.
وق ـ ــد أخ ـب ــرن ــي أن م ــوق ــف الـ ـح ــزب م ـع ــارض
ّ
لــاس ـت ـمــرار ف ــي اإلض ـ ــراب ،ألن اسـتـمــراريـتــه
ت ـ ــؤذي وضـ ــع ال ـح ـكــومــة ال ـت ــي ك ـ ّـن ــا نــؤيــدهــا
(حكومة رشيد كرامي) .لدى لقائنا املسؤول
ال ـحــزبــي ف ــي ال ـ ــدار ج ـنــان ش ـع ـبــان وإع ـطــائــه
التعليمات ب ـضــرورة فـ ّـك اإلضـ ــراب ،اعترض
بشدة على ذلــك وأخبرنا بــأن ذلــك مستحيل
براغ ( 1968بيل راي)

ألن ال ـطــاب مـصـ ّـمـمــون عـلـيــه ،وأن ــه فــي حــال
اإلص ــرار على األم ــر فلن يــدخــل الـصـفــوف إال
الشيوعيني وبناء على أوامــر القيادة ،ونحن
فك
فكر جــورج
ّقلةّ ،
قليال ليصرف النظر عن ّ
ً
اإلض ــراب وطلب مــن جنان متابعته .انتقلنا
بعدها إلى جريدة الحزب «النداء» ،حيث دخل
جورج إلى غرفة صوايا ليخبره بما استجد،
وإذ بي أسمع صراخًا من داخل الغرفة مدويًا،
وكـ ـ ــان صـ ــوت ص ــواي ــا ي ـل ـع ـلــع «ق ـل ـن ــا م ــا فــي
إض ــراب يعني مــا فــي إض ــراب ،ول ــو ...منقول
ثــور بتقولوا إحـلـبــوه ...مــا بتفهم»؟ وغيرها
م ــن االع ـ ـتـ ــراضـ ــات ال ـف ـج ــة ع ـل ــى عـ ــدم تـنـفـيــذ
ال ـت ـع ـل ـي ـم ــات ...أح ــرج ـ ُـت ك ـث ـي ـرًا م ـمــا سمعت
فـجــورج مـســؤولــي وإعـجــابــي بــه كــان شــديـدًا
وتـعـ ّـجـبــت مــن ح ــدة املــاحـظــات الـتــي ُوجـهــت
إليه وهــو صامت .ذكــرت هــذه الحادثة ،وهي
واحــدة من جملة حــوادث فجة كانت تحصل
دل ــت على
فــي مـجــرى الـنـضــال الـحــزبــي .وإن ّ
ـردي الـعــاقــات
ش ــيء فــإنـهــا ت ــدل عـلــى م ــدى ت ـ ّ
الحزبية بني املسؤولني في أطرهم القيادية.
حد بعيد لكن
وقد ّأثرت بي هذه الواقعة إلى ّ
بـبـســاطــة وع ـيــي وحـمــاسـتــي ل ــم يـسـمـحــا لي
يومذاك باالندفاع إلى االستنتاجات التآمرية
الـتــي عـنــت ،الحـقــا ،طــرد صــوايــا ومجموعته
م ــن ال ـح ــزب وح ــرم ــان ــه م ــن ح ـقــوقــه الـحــزبـيــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ف ــي ك ـنــف الـ ـص ــراع الـ ــذي اسـتـمــر
داخل اللجنة املركزية.

مسألة الديمقراطية في النظم
االشتراكية «وربيع براغ»
ـذكــراتــه «بــدايــة انتقاداتي
يـقــول البطل فــي مـ ّ
الكثيرة باكرًا ملا يجري في البلدان االشتراكية،
قبل الجميع ،وقــد وضعت قدمي على أرض
تـلــك ال ـب ـل ــدان ،إل ــى درجـ ــة ق ــال ل ــي ن ـقــوال مــرة
مــازحــا :أن ــت فضيحة ،يــا أخ ــي كــل الحيطان
تنصت ،وما بشوفك إال نازل
معبأة سماعات ّ
ّ
ومنبهًا .كان ذلك
فيهم انتقادات قالها مازحًا
في العام ( .»1968ص .)230
ـا رف ـيــق ج ـ ــورج ،ك ـنــت يــوم ـهــا ف ــي قـيــادة
م ـهـ ً
ـدت مــن بحضور نقوال؟
ـ
ق
ـ
ت
ـ
ن
وا
العليا
ـزب
الـحـ
َ
ك ــان ال ـخــوف مــن ال ـسـ ّـمــاعــات؟! ال ...ال األج ــدر
ك ــان تــوج ـيــه االن ـت ـق ــادات مل ــن سـتـقــابـلـهــم من
امل ـس ــؤول ــن ف ــي هـ ــذه ال ـن ـظــم ال ـب ـيــروقــراط ـيــة
املعادية للديمقراطية االشتراكية .تخلصتم
من خالد بكداش وسلطته وجبروت صوايا
وصلفه ،وملاذا لم تناقش مسألة الديمقراطية
ك ـك ــل داخـ ـ ــل الـ ـح ــزب ب ـع ــد ت ـسـ ّـل ـم ـكــم مـقــالـيــد
األمور؟
ب ـم ــا ي ـخ ـ ّـص ـن ــي دف ـ ـعـ ـ ُـت ال ـث ـم ــن غ ــال ـي ــا أث ـن ــاء
وجودي في أملانيا الشرقية بسبب انتقاداتي
الدائمة ومواقفي االعتراضية على كل أشكال
وكنت وقتها خارج
التسلط والبيروقراطية
ّ
ُ
ال ـ ـح ـ ــزب ..اعـ ـت ــرض ـ ُـت ون ـب ـه ــت إل ـ ــى ض ـ ــرورة
االعتراض على تلك النظم .إن لقائي في برلني
الشرقية مع الراحل خليل دبس كان مشهودًا

حوادث
جملة ّ
ّ
فجة إن دلت
على شيء
فإنها تدل ّعلى
مدى تردي
العالقات الحزبية
بين المسؤولين
في أطرهم
القيادية
انتهازية
استشرت
وسيطرت
على بنى
الحزب الالحقة
واستراتيجيته،
لم يكن حزبًا من
طراز ثوري جديد

ب ـصــراح ـتــي م ـعــه (ب ـع ـيــد هــزي ـمــة  ،1967في
صيف ذلك العام) طلبني للقاء به وكنت في
اليبزيغ .حضرت إلــى فندق اللجنة املركزية
ليال في مطعم ،أظهرت له
وتعانقنا وسهرنا ً
بطريقة حجزي لطاولة وكان املطعم ممتلئًا،
مني للنادل الحزبي ،مشكلة
من خالل رشوة ّ
املستعصيةّ .
شرحت له حالة الحزب
الفساد
االشـ ـت ــراك ــي األمل ــان ــي ال ـح ــاك ــم وم ـ ــدى تــأيـيــد
العمال له .فقلت عنه إنه مصاب بمرض خطير
ّ
اسمه البيروقراطية والفساد وال شفاء منه
إال بــإشــاعــة الديمقراطية فــي الــداخــل ووقــف
انتقدت كذلك
الهيمنة السوفياتية عليه .كما
ُ
عمم
الذي
نفسه
الحزب الشيوعي السوفياتي
ّ
بسلوكيته املتسلطة وتركيبته الستالينية
هذا املرض .وقلت كالمًا محددًا جاء في حينه،
كنبوءة ،إن مسار الحزب األملــانــي الــراهــن لن
يستمر إلــى مــا ال نـهــايــة ،وال بـ ّـد مــن حصول
شيء مفاجئ قد يطيح بكل ما هو ماثل حاليًا
ّ
ويقضي على النظام السياسي واالقتصادي
القائم .وتابعت قولي بأن األحزاب الشيوعية
في االتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية
واقـ ـ ـع ـ ــة تـ ـح ــت ه ـي ـم ـن ــة الـ ـ ـق ـ ــوى االنـ ـتـ ـه ــازي ــة
والجامدة والتي لن تكون أمينة على قضية
العمال األساسية االشتراكية لدى بروز بوادر
أي تغيير عاصف قد يحدث ...وقد حدث!
كان الرفيق خليل يستمع ّ
إلي وهو مستغرب
لكنه لم يقاطعني بل تركني
كالمي ومندهشّ ،
أسترسل في الكالم .فأدركت عندئذ أن لكالمي
انتهيت قال بهدوء« :لقد
وملا
صدى في نفسه ّ
ُ
ذه ـبــت بـعـيـدًا ج ـ ّـدًا ي ــا ن ـه ــاد!» أج ـب ـتــه« :ال يا
رفيق تلك هي الحقيقة!».
يقول جورج البطل (ص  )168 - 167عن اجتياح
تشيكوسلوفاكيا من ِقبل السوفيات« :في تلك
عدت إلى لبنان ،وقلت لهم في
الفترة كنت قد ُ
الـحــزب إن فــي تشيكيا حــالــة مـمـتــازة ونحن
لدينا الحالة نفسها ،وأننا لسنا لوحدنا في
هذا العالم وأن التشيك يقولون الكالم نفسه
جئت
ال ــذي ن ـقــولــه ...وقـبـيــل انـعـقــاد املــؤتـمــر،
ُ
ـوتـرًا مع
إلــى بـيــروت وكـنــت أع ــرف أن هـنــاك تـ ّ
موسكو ،وفد يذهب وآخر يعود إلى موسكو،
ودوبـتـشـيــك يـقــدم بعض الـتــراجـعــات لكن لم
أكــن أتـصـ ّـور أن تدخل الــدبــابــات ...فــي صباح
اليوم التالي على وصولي إلى بيروت؟ دخلت
ال ــدب ــاب ــات .لــم يــزعـجـنــي إال تــدخــل الــدبــابــات
لتحتل براغ وغير براغ وهي تطلق الرصاص
ّ
دخوال عسكريًا مخيفًا».
إرهابًا .دخلوا
ً
طــاملــا أن ه ــذا امل ــوق ــف ت ـجــاه دوب ـت ـش ـيــك كــان
مــن قـبــل ال ـحــزب ال ــذي يـجــري الـتـضــامــن معه
رسميًا؟ ولو! كان هذا أبسط ما وجب اتخاذه
من موقف!
ف ــي م ـك ــان آخ ــر يـسـتـطــرد ف ـي ـقــول (ص )171
قدمت تقريرًا للحزب،
عندما عدت إلى لبنان ّ
وكنت أذهــب وأعــود ،وكــان انحيازي واضحًا
لالنتفاضة ،وكـنــت أق ــول لـهــم :إنـهــم يعملون
ما نعمله نحن ...ولكن في العام  1968كانوا
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وص ـ ـلـ ــوا إلـ ـ ــى جـ ـ ـ ــورج (ح ـ ـ ـ ـ ــاوي) وم ـش ـك ـل ـتــه
وي ــري ــدون ح ـل ـهــا ،لــذلــك ات ـخ ــذوا ق ـ ــرارًا بعقد
اج ـت ـم ــاع ــات ل ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة .ف ــي اج ـت ـمــاع
حـضــرتــه ،اعـتــرض على اق ـتــراح إص ــدار بيان
تأييد لدخول الجيش السوفياتي  -جيوش
حـلــف وارس ــو  -إل ــى تشكيا لـضــرب «ال ـثــورة
ـاد لـكــل
املـ ـ ـ ـض ـ ـ ــادة» .هـ ــو بـ ـي ــان س ـخ ـي ــف م ـ ـعـ ـ ٍ
نـمـطـنــا ف ــي الـتـفـكـيــر ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت .وهـنــا
تــولــدت ازدواج ـيــة فــي املــوقــف لألسف وليس
فـقــط ال ـت ـبــاســات .نـسـيــر فــي ه ــذا ال ـخــط ،خط
املستقبل ونتفاخر على اآلخرين ،ولكن تجاه
السوفيات ظهرت نزعة انتهازية من جديد.
وهــي انتهازية الـنــاس الــذيــن كــان السوفيات
ق ــد وض ـع ــوا أعـيـنـهــم عـلـيـهــم لـضــربـهــم على
اعتبارهم «مـعــاديــن للسوفيات» ،أي رفاقنا
نـ ـح ــن ،فـ ـتـ ـع ــزز املـ ــوقـ ــف االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــازي ،وع ـ ّـب ــر
ع ـنــه بـكـثـيــر ّم ــن ال ــوض ــوح امل ــؤت ـم ــر ال ـثــالــث.
ع ــذرًا رف ـيــق ج ـ ــورج ...انـتـهــازيــة نـعــم ولكنها
استشرت وسيطرت على بنى الحزب الالحقة
واستراتيجيته .لم يكن حزبًا من طراز ثوري
جــديــد ،وتـ ّـم دفــع األثـمــان الخاسرة بالدخول
في الحرب األهلية والعسكرة وفساد الحركة
وتقلب التحالفات والــوالء لألنظمة
الوطنية
ّ
السائدة وقوى املنظمات الفلسطينية «فتح»
تـحــديـدًا ...وانهيار ما كــان من املمكن تفاديه
مــن نجاحات واستقطابات جماهيرية بدت
واع ــدة للتغيير وتــأمــن األرضـيــة مــن تجربة
لبنان اليسارية الهادرة في سبعينيات القرن
املاضي لنجاح القوى اليسارية العربية في
إرساء أسس للتحول الثوري العربي الشامل!
كـ ـ ــان ال ـ ــدم ـ ــار شـ ــامـ ـ ًـا لـ ـلـ ـح ــزب وإمـ ـك ــان ــات ــه،
وممتلكاته ،وآف ــاق ت ـطــوره ...فتبعثر اليسار
ٍّ
وتشرذم وتقوقع إلى حد بدا ال شفاء منه.

مالحظة أخيرة
ال ب ـ ّـد مــن اإلش ـ ــارة إلـيـهــا فــي م ـعــرض الـكــام
ع ــن وجـ ــود م ـن ــاخ طــائ ـفــي داخـ ــل ال ـح ــزب في
ستينيات الـقــرن املــاضــي ومــا قبله (مــا قاله
رد ف ـعــل م ـســؤول ـيــه تـجــاه
جـ ــورج حـ ــداد ع ــن ّ
إدخ ـ ــال ش ـي ـعــة لـلـعـمــل ف ــي ص ـحــافــة ال ـحــزب
وأن «الـشـيـعــة أك ـل ــون ــا») ...صــدقــا ه ــذا املـنــاخ
ل ــم يـكــن م ــوج ــودًا ول ــم أمل ـســه أب ـ ـدًا .كـنــا رفــاقــا
وكفى ...يبقى القول ،إن هذا الحزب الشيوعي
الــذي انتميت إليه وغــادرتــه قبيل عــام 1975
والــذي عــرف الهزائم بأبطالها وأشخاصها،
يتمكن مــن تـجــاوز تقليديته والـقـطــع مع
لــم
ّ
التجريب واملغامرة واالستتباع ،وأن يتحول
إلـ ــى حـ ــزب ثـ ـ ــوري ج ـم ــاه ـي ــري ودي ـم ـق ــراط ــي
سيدمر
يتجاوز بقدراته الواقع الطائفي الذي
ّ
األخضر واليابس ويقضي على آمال شبابه
وينشر التعاسة وال ـحــزن واملــآســي لألجيال
ال ـصــاعــدة! رغ ــم كــل ه ــذا ال ــواق ــع املــريــر شكرًا
مذكراتك!
رفيق جورج على ّ
مؤلفاته ،عن التجربة نفسها،
*كاتب لبناني .من ّ
كتاب «قيادات وهزائم» (دار عشتروت.)2007 ،
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سوريا
تشهد كواليس إدلب جهودًا حثيثة لتطعيم «منهجية النصرة» بسلوكيات «سياسية» (أ ف ب)

ّبدلت «جبهة النصرة» جلدها مرات عديدة على امتداد السنوات السابقة ،من دون أن ّ
يغير ذلك شيئًا في
جوهرها المتطرف .اليوم ،تتسارع جهود أبو محمد الجوالني إلعادة تصدير جماعته في صورة جديدة،
ّ
التشبه بـ«جماعة اإلخوان المسلمين» .وإذا ما رأت خطط الجوالني النور ،فإنها لن تعدو كونها
تطمح إلى
ّ
«تكتيكات ضرورية» وفق ما يروج في الكواليس ،مع التشدد في التزام «الجهاد» استراتيجية ثابتة

نحو «األخونة»؟

«النصرة» تبحث عن جلد جديد

ثوب «اإلخوان» في الخدمة
صهيب عنجريني

ال تجد «هيئة تحرير الشام /النصرة»
ّ
حرجًا فــي تغيير أزيــائـهــا .كلما دعت
الحاجة إلى ذلك ،أثبت زعيم الجماعة
املـ ـتـ ـط ــرف ــة ،أب ـ ــو م ـح ـم ــد الـ ـج ــوالن ــي،
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداده لـ ـتـ ـع ــدي ــل ال ـت ـك ـت ـي ـك ــات
و«امل ـن ـه ـج ـيــات» ،وق ــدرت ــه عـلــى ضبط
التناقضات داخــل جماعته .وال يعدم
الجوالني الوسائل واألدوات الناجعة،
وخاصة حني تمنحه تعقيدات املشهد
ّ
الـســوري «كتفًا إقليميًا» يتكئ عليه،
ُ
وه ــو أمـ ـ ٌـر ل ــم ت ـح ــرم «ال ـن ـص ــرة» مـنــه،
ّ
باستثناء فترات مؤقتة ،كانت أشدها
وط ـ ــأة ف ـت ــرة االن ـك ـم ــاش ال ـق ـط ــري فــي
ّ
مستهل األزمة الخليجية األخيرة.
البراغماتية في نظر الجوالني حصان
ت ـم ـكــن االس ـت ـع ــان ــة ب ــه دائـ ـم ــا ،و«ف ـقــه
ٌ
ّ
«املسوغات
الـضــرورة» جــاهــز لتقديم
الـشــرعـيــة» .بــاالسـتـفــادة مما تـقــدم ،ال
ّ
مستمرًا في
ي ــزال مـشــروع «الـنـصــرة»
تـسـجـيــل «الـ ـنـ ـق ــاط» ،وال ـق ـف ــز درجـ ــات
ّ
خضم املشاريع
إلــى أعلى السلم ،فــي
«الجهادية» التي انخرطت منذ مطلع
ال ـعــام الـحــالــي فــي س ـبــاق جــديــد على
رسم مشهدية إدلب (راجع «األخبار»،
 1شباط) .وتحظى «النصرة» بمكانة
«فـ ـ ــريـ ـ ــدة» وسـ ـ ــط ال ـ ـص ـ ــراع املـ ــذكـ ــور،
بوصفها قاسمًا مشتركًا بني مشاريع
متناقضة ،تتباين رؤاها في النظر إلى
الــدور الوظيفي الــذي يمكن للجماعة
ل ـع ـب ــه ،وتـ ـت ــواف ــق ع ـل ــى أه ـم ـي ـت ـهــا فــي
املعادلة.

دعم «التمكين» المستتر
توحي املعطيات املتتالية بأن السباق
راه ـ ـنـ ــا قـ ــد ُحـ ـس ــم مل ـص ـل ـحــة املـ ـش ــروع
الـ ـقـ ـط ــري ،ال ـ ــذي ي ـل ـح ــظ أه ـم ـي ــة دع ــم
ال ـجــوالنــي ومـ ـ ّـد ي ــد ال ـع ــون لجماعته
عـ ـل ــى ط ـ ــري ـ ــق ت ـح ـق ـي ــق «الـ ـتـ ـمـ ـك ــن».
األدوات اإلداري ــة للجوالني
وبــاشــرت ّ
نـشــاطــا مـكــثـفــا فــي س ـبــاق مــع الــوقــت،

ل ــرس ــم م ــام ــح «ال ّـت ـم ـك ــن» امل ـن ـش ــود،
ف ــي صـ ـ ــورة ت ـت ــوخ ــى ت ــوري ــة «ال ــراي ــة
الـ ـس ــوداء» خـلــف س ـتــار «م ــدن ــي» ،من
ّ
دون أن يعني ذلك التخلي عن «تحكيم
ال ـشــري ـعــة» بــوصـفــه جــوهــر امل ـش ــروع.
وسـ ـم ــح ت ـع ــزي ــز ال ـق ـب ـضــة ال ـع ـس ـكــريــة
ل ــ«ت ـحــريــر الـ ـش ــام» ب ـت ـكــريــس هيمنة
«إداريـ ـ ـ ـ ــة» ل ــ«ح ـك ــوم ــة اإلن ـ ـقـ ــاذ» عـلــى
كثير من تفاصيل الحياة اليومية في
إدلب ،وبشكل خاص قطاعات التعليم
واالقتصاد والطاقة.
الالفت أن هيمنة «اإلنقاذ» على قطاع
ّ
التعليم رك ــزت تـحــديـدًا على التعليم
الجامعي الـخــاص ،فيما تركت مهمة
تعليم األط ـف ــال ل ــ«امل ـكــاتــب الــدعــويــة»
في الدرجة األولــى .وتطالب «اإلنقاذ»
الـ ـج ــامـ ـع ــات وامل ـ ـعـ ــاهـ ــد الـ ــراغ ـ ـبـ ــة فــي
مواصلة عملها بتسديد مبالغ باهظة
مقابل منحها ّ«التراخيص» الــازمــة.
وب ــال ـت ــوازي ،كــثـفــت «سـلـسـلــة املـكــاتــب
ال ــدع ــوي ــة» ف ــي ال ـش ـه ــري ــن األخ ـي ــري ــن
«نـشــاطــاتـهــا الـتـعـلـيـمـيــة» ،فافتتحت
ع ـش ــرات امل ــراك ــز وامل ـك ــات ــب و«ح ـل ـقــات
ّ
املخصصة لألطفال
الـعـلــم» الـجــديــدة
والـيــافـعــن ،إضــافــة إل ــى تــوسـيــع عــدد
«املـ ـ ــدارس ال ـق ــرآن ـي ــة» ا ّل ـتــاب ـعــة ل ـ ــ«دار
الــوحــي ال ـشــريــف» .ودش ـنــت «سلسلة
امل ـك ــات ــب ال ــدع ــوي ــة ف ــي ب ـ ــاد الـ ـش ــام»
حملة توزيع مجاني ملعونات غذائية،
وسلع استهالكية ،عالوة على توزيع
مـ ـع ــون ــات م ــالـ ـي ــة فـ ــي بـ ـع ــض الـ ـق ــرى
والبلدات.

«الجهاد» استراتيجية ثابتة
رغ ـ ــم ح ـ ــرص «تـ ـح ــري ــر الـ ـ ـش ـ ــام» عـلــى
إظـهــار بعض التفاصيل التي توحي
بـ ــاس ـ ـت ـ ـعـ ــدادهـ ــا الل ـ ـ ـتـ ـ ــزام االت ـ ـفـ ــاقـ ــات
ال ـخ ــاص ــة ب ــإدل ــب («س ــوتـ ـش ــي» عـلــى
وجه الخصوص) ،إال أنها تعمل على
أرض الواقع بطريقة مغايرة .وراجت
أخـيـرًا صــور لــوحــات إعــانـيــة عمالقة
فــي بـعــض ال ـطــرق واألوت ــوسـ ـت ــرادات،

وقد أزيلت عنها العبارات الداعية إلى
ُ
«ال ـج ـه ــاد» ،وط ـل ـيــت بــال ـلــون األبـيــض
ّ
ّ
مـ ـح ــل األسـ ـ ـ ــود .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،وج ـه ــت
«وزارة األوقاف» في «حكومة اإلنقاذ»
رس ــال ــة إل ــى أئ ـمــة وخ ـط ـبــاء املـســاجــد،

يبدو أن «تحرير الشام» بدأت
تسعى إلى «بلوغ التمكين
بالموعظة الحسنة»
ت ـنـ ّـص عـلــى وج ــوب ال ـت ــزام «ب ــث روح
الجهاد في األمة ،وتحريض املسلمني
على الـبــذل والـعـطــاء فــي سبيل الـلــه...
والدعوة لتحكيم الشريعة واالعتصام

ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـخ ــدم ــات اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ّــة»،
ب ـت ـم ــوي ــل قـ ـط ــري م ـع ـل ــن .وي ـت ــوخ ــى
املشروع كسب «الحواضن الشعبية»،
وجمع مئات العائالت في تجمعات
ُ
سكنية تدار بـ«أحكام الشريعة» ،من
دون الحاجة إلــى «تحكيم السيف».
ُ
وأنـجــز بناء أولــى الـقــرى فــي منطقة
ّ
ســرج ـيــا ف ــي جـبــل ال ــزاوي ــة ،وتـضـ ّـم
 500شقة سكنية ،فيما يستمر العمل
على تشييد تجمعات مماثلة ،وعلى
ت ـح ـس ــن ظ ـ ـ ــروف ت ـج ـم ـع ــات أخـ ــرى
(م ــوج ــودة ســاب ـقــة) وإعـ ـ ــادة تــأهـيــل
بناها التحتية.
ُ
واعــت ـمــدت «مـنـهـجـيــة» أول ـيــة إلدارة
«القرى النموذجية» وفق «الشريعة
اإلس ــامـ ـي ــة» ،وق ــد ب ــوش ــر تـنـفـيــذهــا
أخيرًا على سبيل التجربة ،استعدادًا
ُ
لـتـحــويـلـهــا إل ــى آل ـيــة شــامـلــة تـطـ ّـبــق
ّ
في كل التجمعات املماثلة .وعممت
«إدارة الـ ـق ــري ــة» ال ـت ـع ـل ـي ـم ــات عـلــى
ال ـس ـك ــان وأص ـ ـحـ ــاب امل ـ ـحـ ــال ،وع ـلــى
رأس ـهــا «إلــزام ـيــة التعليم الـشــرعــي»
وإلـحــاق األطـفــال ببرنامج «صالتي
ح ـي ــات ــي» ،والـ ـت ــزام أص ـح ــاب امل ـحــال
ّ
بـعــدم بيع الـتـبــغ ،وبــإغــاق محالهم
فـ ــي م ـ ّـواقـ ـي ــت ال ـ ـص ـ ـلـ ــوات ال ـخ ـم ــس.
وي ـت ــوخ ــى «امل ـ ـشـ ــروع» ال ـت ـحــول إلــى
«ن ـمــوذج نــاجــح للتنمية الجهادية،
وتكريس العمل على أســاس خدمي
دعـ ـ ــوي» .وي ـضــع ع ـلــى رأس أهــدافــه
«تـعــزيــز الـبـيـئــة الـحــاضـنــة للجهاد،
وامـ ـ ـت ـ ــاك قـ ـل ــوب الـ ـ ـن ـ ــاس ،وإش ـ ـ ــراك
األهالي في تبني املشروع ،والقضاء
على املـعــاصــي ،وإن ـشــاء جيل مسلم
يـحــارب ال ــروس واملـجــوس ومرتزقة
النظام من خالل الدعاة العاملني في
املشروع».

ّ
ّ
ورص الصفوف» .كذلك ،كثف «املكتب
الشرعي» التابع لـ«الجناح العسكري»
في «تحرير الشام» أعماله «الدعوية»،
وض ـ ّـم فــي األســابـيــع األخ ـيــرة عـشــرات
«الـ ــدعـ ــاة» إلـ ــى كـ ـ ــوادر «ف ــري ــق الـعـمــل
الــدعــوي /الـفــاتـحــون» ،فيما بــوشــرت
حملة أعـمــال ّ
موسعة لحفر وتجهيز
ســاســل خـنــادق جــديــدة فــي كثير من
مناطق سيطرة «تحرير الشام» ،التي
ُي ــراد لـهــا أن «تستلهم تـجــربــة غ ــزة»،
وفقًا ملا يتم تداوله في الكواليس.

قرى «جهادية» نموذجية!

ت ـع ـ ّـول «ت ـحــريــر ال ـش ــام» عـلــى نـجــاح
مـشــروع «الـقــرى النموذجية» ،الــذي
ُ
بــاشــرت تـنـفـيــذه قـبــل ف ـتــرة «اإلدارة

ّ
و«الحراس» :احتواء مؤقت
«الهيئة»
رغم االستنفار الــذي أحدثته ّ
«هبة» تنظيم «حــراس الدين» قبل أسبوعني،
بطريقة توحي بأن ساعة االنفجار بينه وبني «تحرير الشام» قد دنت ،إال أن
املعطيات اليوم تعكس التزام الطرفني تهدئة إعالمية
الفتة .وكما كــان «حــراس الدين» صاحب املبادرة
ف ــي الـتـصـعـيــد ،ع ــاد لـيـصـبــح سـ ّـبــاقــا إل ــى إرس ــال
إشارات التهدئة و«حسن النوايا» .واعتذر التنظيم
املتطرف ،في بيان ،عن قتل مجموعة تابعة له قائدًا
تابعًا لـ«الهيئة» ،هو عادل حوير (أبو إبراهيم) ،قبل
أن يعلن الطرفان توقيع اتفاق تهدئة في العاشر
مــن الـشـهــر ال ـج ــاري .وتــؤكــد م ـصــادر «جـهــاديــة»
لـ«األخبار» أن «الهيئة كانت حريصة على التهدئة»
هــذه املــرةُ ،ويـ ّ
ـرجــح أن السبب في ذلــك رغبتها في
عــدم التشويش على مشروعها «السياسي» في
املــرحـلــة الــراهـنــةُ .
وع ــرف عــن «الـنـصــرة» حرصها
عـلــى خ ــوض مـعــاركـهــا الـكـبــرى ضــد املـجـمــوعــات
األخــرى في مواقيت تختارها بما يتناسب مع أولوياتها ،وعــدم االنجرار
إليها إذا لم تكن مستعدة على مختلف الصعد.

يأت ّ
صب االهتمام على «التمكني»
لم ِ
من فراغ؛ إذ ّ
تعده بعض «االجتهادات
الشرعية» شرطًا أساسيًا من شروط
«حكم الشريعة» و«إقــامــة الـحــدود».
وت ـ ــرى ت ـلــك «االج ـ ـت ـ ـهـ ــادات» أنـ ــه إذا
«كــان فــي إقــامــة الـحــدود فساد يربو
ُ
على مصلحة إقامتها لم تـقــم» ،وأن
«ت ـط ـب ـيــق الـ ـح ــدود ف ــي ح ــال ان ـع ــدام
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــان أو ضـ ـعـ ـف ــه هـ ـ ــو فـ ــرض
كفاية» .ويبدو أن «تحرير الشام» في
مرحلتها الــراهـنــة باتت تسعى إلى
«بلوغ التمكني باملوعظة الحسنة»،
على ما تالحظه مصادر «جهادية»
مــواكـبــة للمشهد فــي إدلـ ــب .وتشير
معلومات «األخبار» إلى أن كواليس
إدل ـ ـ ــب ت ـش ـه ــد فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة ال ــراه ـن ــة
ج ـه ــودًا حـثـيـثــة لـتـطـعـيــم «منهجية
ال ـن ـص ــرة» ب ـس ـلــوك ـيــات «س ـيــاس ـيــة»
تستلهم تجارب «جماعة اإلخوان».
ّ
وربـمــا تـقــدم هــذه التفاصيل تبريرًا
م ـ ـف ـ ـهـ ــومـ ــا إلبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاد أب ـ ـ ـ ــو الـ ـيـ ـقـ ـظ ــان
امل ـص ــري ع ــن ال ــواج ـه ــة «ال ـشــرع ـيــة».
وك ــان املـصــري «شــرعـيــا فــي الجناح
ال ـع ـس ـكــري لـهـيـئــة ت ـحــريــر الـ ـش ــام»،
ق ـبــل أن يـسـتـقـيــل ف ــي مـطـلــع الـشـهــر
الـ ـح ــال ــي ،ع ـق ــب خ ـ ــاف ب ـي ـن ــه وب ــن
«ق ـ ـيـ ــادة ال ـه ـي ـئ ــة» ،ال ـت ــي ّ
وجـ ـه ــت لــه
إن ــذارًا ألنــه «يخالف أوام ــر الجماعة
وال يلتزم بالضوابط اإلعالمية التي
تقدرها»ُ .
ّ
وعــرف املصري بوضوحه
فـ ــي ال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن روح «امل ـ ـشـ ــروع
الجهادي» املتطرف ،خالفًا لتيارات
أخــرى داخــل «الهيئة» ال تجد مانعًا
املواربة إذا ما «دعت الضرورة».
في ّ
وال تمثل هذه التغييرات سابقة في
سجل «جبهة الـنـصــرة» ،بــل هــي في
الــواقــع تــأتــي إح ـيـ ً
ـاء ملــرحـلــة مماثلة
عرفتها «الـنـصــرة» عقب سيطرتها
مـ ـ ــع «جـ ـ ـي ـ ــش ال ـ ـف ـ ـتـ ــح» ع ـ ـلـ ــى ك ــام ــل
محافظة إدلب ،وفي خضم النقاشات
ال ـتــي كــانــت مـسـتـعــرة وق ـت ــذاك حــول
«ف ــك االرت ـب ــاط» بتنظيم «ال ـقــاعــدة».
وراج ــت فــي تلك الفترة أحــاديــث عن
ضـ ـ ـ ــرورة «ت ـش ـك ـي ــل ج ـس ــم س ـيــاســي
ل ـج ـي ــش الـ ـفـ ـت ــح» ي ـس ـت ـل ـهــم ت ـجــربــة
«حركة طالبان» ،األمر الذي أعيد إلى
ال ـتــداول أخـيـرًا مــع تغيير املسميات
(إذ لــم يعد لتحالف «جيش الفتح»
وجود) .وكانت «األخبار» قد تناولت
املشروع الجاري إحياؤه ّإبان طرحه
أول مـ ــرة ق ـبــل أربـ ـع ــة أعـ ـ ــوام (راجـ ــع
«األخبار»  25أيار .)2015
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تقرير

دفعة أخيرة من «نازحي الباغوز»؟
ّ
ُ
«التحالف» ي ِعد إلعالن «النصر»
مع عودة قوافل
النازحين إلى الخروج من
جيب «داعش» األخير
في بلدة الباغوز ،تشير
االستعدادات على األرض
إلى رهان «التحالف» على
حسم قريب ،غالبه عبر
قنوات التفاوض
ّ
يصب «التحالف الدولي» كامل جهده،
ب ــدف ــع أمـ ـي ــرك ــي ،ع ـل ــى إن ـ ـهـ ــاء وجـ ــود
«داع ـ ــش» ف ــي ب ـلــدة ال ـب ــاغ ــوز ،وإع ــان
«ال ـن ـص ــر» املـ ـ ّ
ـؤجـ ــل .ون ـج ـحــت ق ـنــوات
الـتـفــاوض بــن «الـتـحــالــف» والتنظيم
فــي إخ ــراج دفـعــة جــديــدة مــن املدنيني
أمـ ـ ــس ،ب ـع ــد غ ـ ـ ــارات ج ــوي ــة م ـح ــدودة
اسـتـهــدفــت بـعــض املــواقــع فــي الـبـلــدة،
وعـقــب انـقـطــاع خ ــروج املــدنـيــن أليــام.
سـيــاق ال ـت ـفــاوض ال ــذي يـتـيــح تنظيم
خـ ــروج مــدن ـيــن وم ـقــات ـلــن م ــن داخ ــل
ال ـج ـيــب امل ـحــاصــر ب ـقــي خـ ــارج نـطــاق
ال ـتــداول اإلعــامــي ،كما جــرت الـعــادة.
ولـ ـك ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات «قـ ـ ـ ــوات س ــوري ــا
الــديـمــوقــراطـيــة» و«ال ـت ـحــالــف» تشير
إل ــى رهــان ـه ـمــا ع ـلــى إخ ـ ــراج «الــدف ـعــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة» م ــن الـ ـب ــاغ ــوز ف ــي غ ـضــون
الـ ـ ـي ـ ــوم أو الـ ـ ـغ ـ ــد ،واح ـ ـت ـ ـمـ ــال إع ـ ــان
انـتـهــاء العمليات العسكرية بعدها.

إذ دع ـ ــت «ق ـ ـسـ ــد» ع ـ ـ ــددًا مـ ــن وس ــائ ــل
اإلعـ ــام لتغطية وص ــول تـلــك الــدفـعــة
املنتظرة إلــى نقاطها .ولــم يخرج عن
أي م ــن ال ـج ـه ــات ال ـت ــي ت ــدي ــر امل ـع ــارك
والتفاوض مع «داعش» ما يجيب عن
ّ
أسئلة كثيرة معلقة ،وال سيما مصير
عناصر التنظيم الباقني داخل الجيب
والــراف ـضــن االس ـت ـســام ،واحـتـمــاالت
تأمني خروجهم نحو بقعة جغرافية
جديدة أو مواصلتهم القتال ،خاصة
أن ال ــدول األوروب ـي ــة املعنية مباشرة
بهذا امللف ال تزال تائهة بني الخيارات
امل ـط ــروح ــة ع ـلــى ال ـط ــاول ــة ،واملـ ـح ـ ّـددة
بجدول زمني ّ
ضيق يراعي االنسحاب
ّ
األميركي من مناطق شرقي الفرات.
وعـلــى رغ ــم ضبابية املـعـلــومــات حــول
أع ــداد املقاتلني واملــدنـيــن املــوجــوديــن
داخ ـ ــل ج ـيــب «داعـ ـ ـ ــش» ،أع ــرب ــت األم ــم
املتحدة عن خشيتها على مصير أفراد
«نـحــو مئتي عــائـلــة» مـحــاصــرة هناك
تحت نفوذ التنظيم و«ضربات جوية
ّ
مكثفة» .ودعت «لجنة حقوق اإلنسان»
األمـمـيــة إلــى فتح «م ـمــرات آمـنــة» لهم،
م ـش ـيــرة إل ــى أن اح ـت ـجــازهــم «جــريـمــة
حــرب مــن جانب داع ــش» .وفــي مــوازاة
ه ـ ــذه ال ـ ــدع ـ ــوات ،ن ـف ــت األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
مشاركتها في فتح معبرين للنازحني
ف ـ ــي م ـخ ـي ــم الـ ــرك ـ ـبـ ــان نـ ـح ــو م ـن ــاط ــق
سـيـطــرة الـحـكــومــة ال ـســوريــة ،مـشــددة
ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة أن «تـ ــراعـ ــي أي ع ــودة
أو ان ـت ـقــال لـقــاطـنــي ال ــرك ـب ــان امل ـبــادئ
األساسية ،بما فيها العودة الطوعية».
وبــدأ العمل عبر املعبرين منذ صباح

أمـ ـ ـ ــس ،حـ ـي ــث انـ ـتـ ـش ــرت وح ـ ـ ـ ــدات مــن
الجيش السوري والشرطة العسكرية
الــروسـيــة .وشـهــد معبر جليغيم على
طريق بغداد ـ دمشق دخول أول عائلة
من مناطق نفوذ القوات األميركية في

عبر نازحون أمس من «جيب
التنف» إلى مناطق سيطرة
الجيش السوري

التنف ،نحو مناطق سيطرة الجيش
السوري .ولم تستجب أي من الوكاالت
الــدولـيــة لــدعــوة مــن دمـشــق وموسكو،
لـلـمـشــاركــة ف ــي تـسـهـيــل عـمـلـيــة عـبــور
الـ ـن ــازح ــن م ــن امل ـخ ـي ــم ،ون ـق ـل ـهــم إل ــى
مناطق سكنهم األصلية.
وحـضــر الــوجــود العسكري األميركي
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر ف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـنـ ــف ف ـ ـ ــي ح ــدي ــث
مـسـتـشــارة الــرئ ـيــس الـ ـس ــوري ،بثينة
ش ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــان ،خـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـشـ ــارك ـ ـت ـ ـهـ ــا ف ــي
«م ـن ـت ــدى ف ـ ــال ـ ــداي» ف ــي م ــوس ـك ــو ،إذ
رأت أن «ق ـ ـ ــوات االح ـ ـتـ ــال األم ـي ــرك ــي
تحمي اإلرهابيني في منطقة التنف،
وتـسـتـهــدف وحـ ــدات الـجـيــش الـعــربــي
السوري لعرقلة تحريرها للمنطقة».
وأض ــاف ــت امل ـس ـت ـشــارة أن «امل ـح ــاوالت
األمـيــركـيــة إلقــامــة دوي ـل ــة» فــي شرقي
ال ـ ـفـ ــرات م ـح ـكــومــة ب ــال ـف ـش ــل ،م ـج ــددة
تعهد دمشق بتحرير كامل األراضــي

السورية .وانتقدت شعبان «االحتالل
الـتــركــي» ،فيما ّ
ثمنت ال ــدور الــروســي
في امللف السوري .وبالتوازي ،اعتبر
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي ،سـيــرغــي
الفــروف ،أن «ال فــرص لنجاح أي قرار
تـتـخــذه ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة
بـمـفــردهــا ،ح ــول إن ـشــاء منطقة آمـنــة»
فــي شمال شــرق ســوريــا ،الفتًا إلــى أن
ّ
األميركيني أخــلــوا بأمن املنطقة حني
«دفـ ـع ــت ب ـ ــاألك ـ ــراد إل ـ ــى م ـن ــاط ــق ذات
غــالـبـيــة عــرب ـيــة ...مــا أدى إل ــى نـشــوب
ص ــراع بــن األك ـ ــراد والـ ـع ــرب» .وأش ــار
إل ــى «إي ـجــاب ـيــة» الـتـنـسـيــق م ــع أن ـقــرة
ب ـخ ـصــوص «تـطـبـيــق ات ـف ــاق أض ـن ــة»،
على أن يكون «االتـفــاق على تنفيذها
على أرض الواقع ...من خالل مشاورات
ب ـ ـ ــن ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــن س ـ ـ ــوري ـ ـ ــن وروس
وأتراك».
(األخبار)

من مخيم
الهول في
ريف الحسكة
الجنوبي أول
من أمس
(أ ف ب)

تقرير

استنفار أمني على الحدود

 15ألفًا ينتظرون االنتقال إلى العرا ق
الـ ـقـ ـت ــال ال ـ ــدائ ـ ــر بـ ــن «ق ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــا
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة» (قـ ـ ـس ـ ــد) وت ـن ـظ ـيــم
«داعـ ــش» فــي بـلــدة ال ـبــاغــوز الـســوريــة
بـ ــات ف ــي أمـ ـت ــاره األخ ـ ـيـ ــرة .ت ـط ــور قد
يــدفــع واشـنـطــن ،فــي غـضــون ســاعــات،
إل ـ ـ ـ ــى إعـ ـ ـ ـ ـ ــان «ان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاء الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
العسكرية» ،ومن ثم «االنتصار» على
أك ـثــر الـتـنـظـيـمــات ت ـطـ ّـرفــا ف ــي الـعــالــم.
ه ــذا امل ـش ـهــد ت ــرى ب ـغ ــداد نـفـسـهــا من
أول املعنيني به ،وفق ما جدد التأكيد
أم ــس رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ،ع ــادل
عـبــد امل ـه ــدي ،فــي مــؤتـمــره الصحافي
األسبوعي ،حيث قــال إن «العالم بات
أكثر أمنًا وسلمًا ،بسبب التضحيات
ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي بــذل ـهــا ال ـع ــراق ـي ــون في
القضاء على داعش».
اه ـ ـت ـ ـمـ ــام ب ـ ـ ـغـ ـ ــداد يـ ـتـ ـص ــل بـ ــالـ ــدرجـ ــة
األول ــى بمستقبل مسلحي «داع ــش»،
وخصوصًا العراقيني منهم وعوائلهم،
وإمكانية انتقالهم من الشرق السوري
إل ــى ال ـغــرب ال ـعــراقــي .وف ـقــا ملعلومات
«األخبار» ،فإن خطة التعامل العراقية
مـ ــع هـ ـ ــذا امل ـ ـلـ ــف ت ـت ـض ـ ّـم ــن مـ ـس ــاري ــن:
إنـســانــي وع ـسـكــري ،وإن ك ــان منطلق
االثنني أمنيًا ،على قاعدة الحؤول دون
إيجاد بيئة حاضنة للخاليا النائمة،
مشابهًا
مــن شأنها أن تنتج تنظيمًا ّ
ل ــ«داعــش» م ـجـ ّـددًا ،وهــو مــا ح ــذر منه
مستشار األمن الوطني العراقي ،فالح
الفياض ،أول من أمس.
ت ـف ـيــد امل ـع ـل ــوم ــات بـ ــأن م ـج ـلــس األم ــن
ال ــوط ـن ــي ،الـ ــذي ي ــرأس ــه ع ـبــد امل ـه ــدي،
س ــاده رأيـ ــان :األول دع ــا إل ــى الـسـمــاح
ل ـ ــ«الـ ــدواعـ ــش» ب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى ق ــراه ــم

وم ـنــازل ـهــم ،مــن دون الـتـحـقـيــق معهم
ج ــواب ـه ــم .أمـ ــا الـ ـ ــرأي ال ـثــانــي،
أو اس ـت ـ ّ
ال ــذي تـبــنــاه رئـيــس الـ ــوزراء ،فهو نقل
ه ــؤالء إلــى مخيمات جــاهــزة محاذية
للحدود ،على أن تبدأ القوات األمنية
إثر ذلك تحقيقاتها ،ومن ثم إحالة من
يثبت تورطه في عمليات إجرامية إلى
الجهات األمنية والقضائية املختصة،
ف ـي ـمــا ُيـ ـع ــاد دم ـ ــج ب ـق ـيــة امل ـح ـت ـجــزيــن
م ــع م ـج ـت ـم ـعــات ـهــم ف ـ ــور االنـ ـتـ ـه ــاء مــن
الخطوات القانونية.
ع ـم ـل ـيــة ت ـس ـل ـيــم ه ـ ـ ــؤالء ،ال ــذي ــن ُي ـق ـ ّـدر
عـ ـ ــددهـ ـ ــم بـ ـحـ ـس ــب بـ ـعـ ــض الـ ـتـ ـق ــاري ــر
األمنية بأكثر مــن  15ألــف شخص ما
بــن رج ــال ون ـســاء وأط ـف ــال ،ستجري
ع ـل ــى مـ ـس ــاري ــن :األول ق ـي ــام «ق ـس ــد»،
بعد التنسيق مــع الـجــانــب األمـيــركــي،
بـتـسـلـيــم بـ ـغ ــداد امل ـح ـت ـجــزيــن لــدي ـهــا.
وال ـ ـثـ ــانـ ــي ،قـ ـي ــام الـ ـج ــان ــب األم ـي ــرك ــي
بتسليم نـظـيــره ال ـعــراقــي املحتجزين
لـ ــديـ ــه ب ـش ـك ــل م ـ ـبـ ــاشـ ــر .لـ ـك ــن ال ـق ــائ ــم
بــاألع ـمــال فــي ال ـس ـفــارة األمـيــركـيــة في
بغداد ،جوي هــود ،نفى ،أمــس ،وجود
«خطة لنقل عوائل داعــش من سوريا
ّ
إلى العراق» ،الفتًا إلى أن «قسد سلمت
ال ـع ــراق عـنــاصــر عــراق ـيــن م ــن تنظيم
داعـ ــش» ،مـسـتــدركــا ب ــ«أن ـنــا سنساعد
ُ
في هذا امللف إذا طلب منا ذلك».
أم ـن ـيــا ،ي ـتــواصــل الـعـمــل عـلــى ترجمة
ت ــوج ـي ـه ــات م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن ال ــوط ـن ــي
ب ــ«ال ـت ـن ـس ـي ــق الـ ــدائـ ــم بـ ــن ال ـق ـط ـعــات
العسكرية ،واستمرار عمليات البحث
ومالحقة عناصر داع ــش فــي املناطق
ال ـ ـص ـ ـحـ ــراويـ ــة امل ـ ـح ـ ــاذي ـ ــة ،وم ــراقـ ـب ــة

الجيش
العراقي
مستمر في
تأمين الشريط
الحدودي
بين العراق
وسوريا
(أ ف ب)

نفت واشنطن أن تكون قد نقلت
أي عائلة من سوريا إلى العراق
ال ـشــريــط الـ ـح ــدودي مل ـنــع أي عـمـلـيــات
تـ ـسـ ـل ــل نـ ـح ــو األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة»،
وفــي هــذا اإلط ــار ،أكــد بـيــان ص ــادر عن
«قـيــادة العمليات املشتركة» ،أمــس ،أن
«ال ـج ـيــش ال ـعــراقــي يـسـتـمـ ّـر ف ــي تــأمــن
الشريط الحدودي بني العراق وسوريا،

حيث يـقــوم ل ــواء املـشــاة اآلل ــي السابع
وال ـ ـثـ ــاثـ ــون ،ال ـت ــاب ــع ل ـل ـفــرقــة امل ــدرع ــة
الـتــاسـعــة ،بـتــأمــن الـشــريــط ال ـحــدودي
فـ ــي قـ ـض ــاء الـ ـق ــائ ــم مـ ــن ن ـه ــر ال ـ ـفـ ــرات،
ً
وصــوال إلــى نهاية الشريط الحدودي
في القضاء» ،الفتًا إلى أن «هــذا اللواء
هو احتياط وإسناد للقوات املوجودة
على الشريط الحدودي ،والهدف منها
الـحـمــايــة الـتــامــة لـلـحــدود الـعــراقـيــة ـ ـ ـ
السورية ملنع تسلل عصابات داعش».
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،ت ــؤك ــد م ـصــادر

مـيــدانـيــة فــي حــديـثـهــا إل ــى «األخ ـب ــار»
أن «الـقــوات املنتشرة على طــول الخط
ال ـح ــدودي ،بــاخـتــاف صـنــوفـهــا ،على
ّ
ّ
لصد أي محاولة تسلل
أتـ ّـم الجاهزية
ل ـل ـم ـس ـل ـحــن» ،نــاف ـيــة أن ت ـك ــون هـنــاك
ّ
أي عـمـلـيــة ت ـســلــل ضـخـمــة ف ــي الـفـتــرة
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،مـ ـ ـق ـ ـ ّـرة ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ن ـف ـســه
بـ«نجاح عمليات تسلل فــرديــة ،تأخذ
طــابــع انـتـقــال غير شــرعــي بــن ضفتي
الحدود».
(األخبار)
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العالم

العالم

اليمن

ال ـك ــري ــم ال ـس ـن ـي ـنــي ،ق ــد ط ــال ــب «ق ـي ــادة
القوات املشتركة» في جيزان بتكثيف
عمليات الدعم اللوجستي والعسكري،
وفتح جبهة عبر مديرية مستبا لدعم
ّ
مـســلـحــي ح ـجــور ،إال أن تـلــك املـطــالــب
ً
يـبــدو تنفيذها مستحيال ،خصوصًا
أن حجور ال تقع في منطقة تماس مع
ّ
تتوسط جغرافيًا محافظات
جيزان ،بل
عمران وصعدة وحجة.

تتجه القوات الموالية لسلطات صنعاء نحو إنهاء حالة
التمرد فــي منطقة حـجــور بمحافظة حـجــة ،بعدما
استطاعت تقليص نطاق المواجهات واستعادة زمام
المبادرة .وبذلك ،يكون «التحالف» قد خسر رهانًا جديدًا
على مشروع تأليب القبائل على «أنصار الله» ،الذي جرى
االشتغال عليه في غير فترة من عمر الحرب ،من دون
أن يحقق للسعودية أي نتيجة

المعركة ّلما تنته

معركة حجور في آخر فصولها

مشروع تأليب القبائل
ّ
نحو فشل متجدد
صنعاء ـــ رشيد الحداد
فــي محاولة متكررة لتحقيق اختراق
ّ
في محافظة حجة غربي اليمن ،استغل
«التحالف» وحكومة الرئيس املنتهية
واليـ ـ ـت ـ ــه عـ ـب ــد رب ـ ـ ــه مـ ـنـ ـص ــور ه ـ ـ ــادي،
امل ــواجـ ـه ــات ال ـت ــي ت ـ ـجـ ـ ّـددت مـنـتـصــف
َ
الشهر املاضي بني قبيلتي ذو الدريني

وذو النماشية ،اللتني تعيشان حربًا
ّ
ليحوالها
ثأرية منذ صيف عام ،2012
إلــى بــؤرة صــراع مع «أنصار الله» في
قلب املحافظة ،إال أن تلك الخطة التي
ات ـض ــح أن ـه ــا ك ــان ــت م ــرت ـب ــة م ـن ــذ ع ــدة
ُ
أشـهــر كـشـفــت ،وه ــي فــي طــريـقـهــا إلــى
الفشل.
وتـ ـج ـ ّـددت امل ــواج ـه ــات ب ــن القبيلتني

غريفيث متفائل باتفاق الحديدة
أعلن املبعوث األممي إلى اليمن ،مارتن غريفيث ،أن عملية إعادة االنتشار في مدينة الحديدة قد
تبدأ الثالثاء أو األربعاء .وأوضح غريفيث ،في كلمة أمام مجلس األمن الدولي ،أن الخطوة األولى
ّ
َ
ميناءي الصليف ورأس عيسى ،يليها االنسحاب من ميناء
في العملية تتمثل باالنسحاب من
«مع بدء عملية االنسحاب ،ربما اليوم
الحديدة ،إضافة إلى مفاصل مهمة من املدينة .وقال إنه ُ
أو غدًا ،أصبحت لدينا اآلن فرصة لالنتقال من الوعد الذي ق ِطع في السويد إلى األمل» .وأشار
إلى أنه «يوجد زخم في اليمن» ،مؤكدًا حدوث «انخفاض كبير ومستمر في األعمال القتالية في
الحديدة» .ولفت إلى أن املحادثات الجارية في شأن تبادل األسرى «تحقق تقدمًا» ،مؤكدًا «أننا
لسنا بعيدين جدًا عن االتفاق والتوصل إلى اإلفراج عن الدفعة األولى» .من جهته ،اتهم منسق
األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ،مارك لوكوك« ،التحالف» بمنع دخول أربع سفن تحمل وقودًا
ّ
لضخ املياه ،واستمرار تشغيل مولدات الكهرباء في املستشفيات.
ضروريًا

مصادر محلية :العملية األمنية نجحت في تحقيق معظم أهدافها (أ ف ب)

املتصارعتني فــي منطقة العبسية أو
حجور في مديرية كشر ،التي تقع عند
أطراف محافظة حجة وعلى تماس مع
مديرية قفلة عذر في محافظة عمران،
ّ
عقب تمكن قيادات قبلية بالتعاون مع
السلطة املحلية مــن عقد صلح شامل
بــن القبيلتني ،لكن ذلــك الصلح الــذي
كـ ــاد ي ـن ـهــي ح ــرب ــا أدت إلـ ــى م ـق ـتــل 57
ش ـخ ـصــا ،س ــرع ــان م ــا ان ـت ـكــس بـتـمـ ّـرد
أحد أطرافه بصورة مفاجئة؛ إذ اعتلى
م ـس ـل ـحــو ق ـب ـي ـلــة ال ـن ـمــاش ـيــة ال ـج ـب ــال،
وق ـط ـعــوا ال ـطــرقــات ال ـعــامــة ،ونـصـبــوا
نقاطًا عسكرية ،وشـنــوا عــدة عمليات
اختطاف للمارة.
ه ــذه ال ـت ـط ــورات ،ال ـتــي ع ـمــدت وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام امل ــوالـ ـي ــة لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف» إل ــى
تصديرها ،دفـعــت املجلس السياسي
األعـ ـل ــى إل ـ ــى ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة ملـعــالـجــة
األزمة ،إال أن مساعي اللجنة الرئاسية
انـهــارت مطلع الشهر الـجــاري ،بعدما
أعلن أحــد املشايخُ ،
ويدعى أبــو مسلم
الزعكري ،عدم التزام وقف إطالق النار،
وأش ـه ــر والءه ل ــ«ال ـت ـحــالــف» ،وطــالــب
األخير بإسناد جويُ ،معلنًا ما ّ
سماه
«مقاومة حجور» ضد «أنصار الله».
وازداد هذا التحول خطورة بمهاجمة
ّ
مسلحي حجور املوالني للرياض قرى

غير داخـلــة فــي نطاق الـحــرب القبلية،
وإقــدامـهــم على إح ــراق مـنــازل عــدد من
ً
املنتمني إلــى «أنصار الله» ،فضال عن
قطعهم خطوط إمداد الجيش واللجان
َ
الشعبية القادمة من محافظتي صعدة
وعـمــران إلــى جبهة حــرض الحدودية.
وبـ ــإس ـ ـنـ ــاد مـ ــن ط ـ ـيـ ــران «الـ ـتـ ـح ــال ــف»
الـ ــذي ش ـ ّـن ع ـش ــرات ال ـ ـغـ ــاراتّ ،
وس ـعــت
الـجـمــاعــات املسلحة بـقـيــادة الزعكري
نطاق الهجوم ليشمل القرى املجاورة
ً
لـلـعـبـسـيــة ،وصـ ــوال إل ــى مــديــريــة قــارة
امل ـج ــاورة ملــديــريــة كـشــر فــي املحافظة
نفسها.

ّرد السلطات األمنية

على إثــر ذلــك ،عقدت اللجنة األمنية
فــي محافظة حـجــة ،بـقـيــادة املحافظ
امل ـح ـســوب عـلــى «أن ـص ــار ال ـلــه» هــال
ً
الـ ـص ــوف ــي ،اج ـت ـمــاعــا ع ــاج ــا أواخـ ــر
األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،وأق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرت ق ـي ــام
السلطة املحلية بواجبها في حماية
امل ــواط ـن ــن ،وإن ـه ــاء ال ـت ـم ـ ّـرد ،وف ــرض
سيطرة الــدولــة على أرجــاء املحافظة
كـ ـ ــافـ ـ ــة ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ت ـ ـبـ ــن وجـ ـ ـ ـ ــود دور
لـ«التحالف» في تطور األوض ــاع في
حجور.
وتنفيذًا لتلك الـتــوجـيـهــات ،انطلقت

حـمـلــة أمـنـيــة بــات ـجــاه مــديــريــة كـشــر،
ّ
ت ـمــك ـنــت م ــن ف ـت ــح ط ــري ــق اإلمـ ـ ـ ــدادات
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ف ـ ــي س ـ ـ ـ ــوق ال ـع ـب ـس ـي ــة
وتأمينها .لكن هــذه الخطوة قوبلت
ب ـخ ـطــوة م ـض ــادة م ــن ِق ـ َـب ــل مسلحني
قبليني في مديرية قفلة عــذر ،أقدموا
ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ـي ــة ع ـلــى إعـ ـ ــادة قطع
ال ـط ــري ــق م ــن ج ـه ـت ـهــم ،ومـ ـن ــع م ــرور
تعزيزات عسكرية للجيش واللجان
إلــى جبهة حــرض ،وهــو مــا استدعى
ً
تعامال سريعًا معهم.
ك ــذل ــك ،ع ـم ـلــت الـ ـق ــوات األم ـن ـي ــة على
تحجيم نطاق املواجهات ،باستعادة
ع ــدد مــن املـنــاطــق والـجـبــال امل ـجــاورة
للعبسية .ووفقًا ملصدر محلي تحدث
إلــى «األخ ـبــار» ،فــإن «العملية أفضت
بـعــد مــواج ـهــات عنيفة إل ــى تضييق
ال ـ ـخ ـ ـنـ ــاق عـ ـل ــى املـ ـسـ ـلـ ـح ــن املـ ــوالـ ــن
لـلـتـحــالــف ،مــن خ ــال الـسـيـطــرة على
ال ـج ـب ــال والـ ـق ــرى امل ـح ـي ـطــة بـمـنـطـقــة
العبسية ،معقل املسلحني» .وأوضح
املصدر أن «الـقــوات األمنية واللجان
الشعبية تمكنت مــن الـسـيـطــرة على
قرى حديدين والقبلة والحوج ،وكذلك
على عدد من الجبال املحيطة بحجور
من ثالثة اتجاهات» .وفي ضوء ذلك،
ط ــال ــب ق ــائ ــد امل ـس ـل ـحــن امل ـت ـم ــردي ــن،

«التحالف» ،بـ«إغاثة القبائل» ،فيما
تصاعدت االتهامات لحكومة هادي
بـ«خيانة مقاومة حجور».
وفــي الــوقــت ال ــذي ال ت ــزال فيه املـعــارك
مـ ـسـ ـتـ ـع ــرة فـ ـ ــي م ـ ـنـ ــاطـ ــق ب ـ ـنـ ــي ش ـهــر
الــواق ـعــة فــي ال ـحـ ّـد الـشـمــالــي لـحـجــور،
املسلحني
ح ــاول «الـتـحــالــف» مساندة
ّ
امل ــوال ــن لــه ج ـوًا أول مــن أم ــس ،بشنه
غارات متفرقة على مناطق املواجهات،
ً
قـبــل أن يـنـفــذ فـجــر أم ــس إنـ ــزاال جويًا
اس ـت ـهــدف إم ــداده ــم بــال ـســاح وامل ــؤن،
وهــو ما ُ حصل بالفعل .وكــان محافظ
ح ـج ــة املـ ـ ـع ـ ـ َّـن مـ ــن ِقـ ـ َـبـ ــل هـ ـ ـ ــادي ،عـبــد

نفذ «التحالف»
ً
إنزاال جويًا فجر أمس
إلمداد المتمردين
بالسالح والمؤن

م ـ ـصـ ــدر ف ـ ــي الـ ـسـ ـلـ ـط ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة فــي
محافظة حجة يــؤكــد ،فــي حديث إلى
«األخبار» ،أن مواجهات كشر «شارفت
على االنتهاء ،ولكنها ال تزال مستمرة،
وال يــزال الجيش متمركزًا فــي جميع
ال ـت ـبــاب وال ـج ـب ــال املـحـيـطــة بمنطقة
ال ـع ـب ـس ـي ــة» .وي ـض ـي ــف أن «ال ـع ـم ـل ـيــة
األم ـن ـي ــة ن ـج ـحــت ف ــي تـحـقـيــق معظم
أهدافها ،من وقف تمدد تلك العصابة
اإلجرامية ،وإفشال مخططات العدوان
الرامية إلى توسيع نطاق املواجهات،
ُ
ص َرت تمامًا في أجزاء صغيرة
التي ح ِ
في منطقة العبسية» .ويعزو «تأخر
ال ـح ـس ــم إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى ســامــة
األطـ ـ ـف ـ ــال وال ـ ـن ـ ـسـ ــاء الـ ــذيـ ــن يـحـتـمــي
خلفهم عناصر العصابة اإلجرامية،
وإتاحة املجال لعدد من مشائخ كشر
الساعني لفتح الطريق ودفع العناصر
اإلجرامية إلى تسليم نفسها للدولة».
ويلفت املصدر إلى «قيام قوات األمن
واللجان الشعبية بفتح ممرات آمنة
فــي منطقة العبيسة لـخــروج األطفال
والنساء» ،متابعًا أن «الجهات األمنية
تــواصــل نــداءاتـهــا املـتـكــررة للعناصر
اإلجــرام ـيــة لتسليم نـفـسـهــا» .ويختم
بأن «مشايخ كشر وأبناءها أصبحوا
أكثر إدراكًا ووعيًا للمخطط اإلجرامي
لـ ـلـ ـع ــدوان ،ول ــذل ــك ت ــوال ــت مــواق ـف ـهــم
الداعمة للدولة ،والتي رفعت الغطاء
القبلي عن تلك العصابة».
والجدير ذكره أن معركة كشر تزامن
انــدالعـهــا مــع تـقــدم ال ـقــوات املــوالـيــة
للرئيس املنتهية واليته في حرض،
إلى مفرق عاهم الذي يقع في نطاق
مديرية مستبا القريبة من مديرية
كشر ،إال أن قــوات الجيش واللجان
ت ـم ـك ـنــت م ــن دحـ ــر ت ـل ــك الـ ـق ــوات مــن
مفرق عاهم إلى جبل النار وما بعد
جبل النار في جيزان على الحدود
مــع ال ـس ـعــوديــة .وي ــرى مــراق ـبــون أن
أح ـ ـ ــداث حـ ـج ــور ،وت ـ ـجـ ــاوب فـصـيــل
قـ ـبـ ـل ــي مـ ـعـ ـه ــا فـ ـ ــي عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــران ،ك ــان ــت
ّ
ُمـخــطـطــة مسبقًا ،إال أن فـشــل قــوات
ه ــادي فــي الـحـفــاظ عـلــى مكاسبها،
ّ
وتسرع املوالني للعدوان في حجور،
ّأديــا إلى انكشاف املخطط وخالياه
النائمة في حجة وعمران.

مقالة تحليلية

زيف المنطق السعودي في التقارب مع إسرائيل
علي حيدر
ّ
تتردد على ألسنة املسؤولني اإلسرائيليني
ً
والسعوديني ،فضال عن امللحقني بهم،
مجموعة من املقوالت التي تهدف إلى
توفير غطاء تبريري ملخطط التطبيع الذي
يتصدره النظام السعودي ،وإلى حرف
بوصلة الصراع عن فلسطني باتجاه
عناوين مختلقة .من أبرز هذه املقوالت
أن الخطر اإليراني هو الذي دفع السعودية
إلى التقرب من إسرائيل وإقامة عالقات
سرية وعلنية معها .ومما يستهدفه
الترويج لهذه املقولة أيضًا تصدير
االنتقال إلى املرحلة العلنية في العالقات
مع االحتالل الصهيوني على أنه دفاع عن
النفس .ويندرج في السياق نفسه الحديث
عن املصالح املشتركة مع االحتالل على
قاعدة مواجهة الخطر نفسه .ويذهب قادة
العدو أيضًا ـ ـ ومعهم بعض أتباع النظام

السعودي ـ ـ في تزويرهم للحقائق إلى ّ
حد
الحديث عن «تقارب سني ـ ـ إسرائيلي» في
مواجهة «املحور الشيعي» ،محور املقاومة.
وعلى رغم سخف فكرة «التحالف السني
ـ ـ اإلسرائيلي» في مواجهة «املحور
الشيعي» ،إال أن هناك من ّ
يروج لها عمليًا
من دون التجرؤ حتى اآلن على تبنيها
رسميًا وعلنًا ،على رغم أن ال مشكلة
ّ
يصب منطقه وأداؤه في
لديه في أن
ّ
الترويج لهذا املفهوم .في املقابل ،يتردد
املعنى نفسه بشكل مباشر عبر قنوات
رسمية ومعاهد أبحاث ووسائل إعالم
إسرائيلية .لكن مشكلة تل أبيب والرياض
أن االنتماء املذهبي ألغلب سكان فلسطني
ُي ِّ
حجم من مفاعيل ما تقومان به .كذلك،
يمكن القول إن جزءًا من خلفيات الحملة
السعودية العدائية ّ
ضد فصائل املقاومة
الفلسطينية التي تحظى بدعم إيران ،إلى
جانب الدافع األساسي املتمثل في تبني

خيار املقاومة واملستند إلى التمسك بحق
الشعب الفلسطيني في كل فلسطني،
هو أن استمرار املقاومة ورفض الحلول
االستسالمية يربك هذا املخطط ّ
ويقوضه.
ولكي ال يتم اللعب على ذاكرة األجيال
الجديدة ،من املهم التذكير بحقيقة
أن اندفاع بعض العرب نحو التطبيع
مع إسرائيل بدأ قبل انتصار الثورة
اإلسالمية في إيران .وإحدى أهم املحطات
املفصلية في هذا املسار كانت زيارة
الرئيس املصري السابق ،أنور السادات،
إلى إسرائيل ،في تشرين الثاني /نوفمبر
 ،1977والتي أدت الحقًا إلى اتفاقية
«كامب ديفيد» في أيلول /سبتمبر ،1978
بينما انتصرت الثورة اإلسالمية في إيران
في شباط /فبراير  .1979وهو ما يؤكد
بالدليل امللموس أن قضية االنفتاح على
االحتالل اإلسرائيلي لم يكن منشؤها
ما يسمى اليوم بـ«الخطر اإليراني» ،بل

هي خيار أصيل لدى العديد من األنظمة
والقيادات في العالم العربي ،تختلف
سياقاته ودوافعه من نظام إلى آخر.
ّ
يصر النظام السعودي
ومع ذلك،
واملدافعون عنه ،في محاوالتهم خداع
الرأي العام الخليجي والعربي واإلسالمي،
ّ
على ربط التخلي عن فلسطني واالستعداد
لالعتراف بإسرائيل ،بالحاجة إلى
التحالف مع قوى إقليمية في مواجهة
الخطر اإليراني .لكن الحديث عن مصالح
مشتركة مع إسرائيل يكشف في الواقع
عن حقيقة التموضع في الصراع ضدها،
وانكشافه في لحظة العثور على هذه
املصالح مع الكيان الذي يواجه محور
املقاومة ،ويرى فيه تهديدًا استراتيجيًا
على أمنه القومي ،وتهديدًا وجوديًا على
مستوى املستقبل .وإال ،ملاذا لم تجد
هذه األنظمة مصالح مشتركة مع محور
املقاومة على قاعدة ما يخدم تحرير

فلسطني ،ووجدت مصالح مشتركة مع
االحتالل في مواجهة َمن يقاومه؟ هكذا
ً
يتضح أن املنطق السعودي ،بدال من أن
يشكل تبريرًا مقنعًا ،ينطوي على إقرار
ضمني باالرتباط العضوي بوجود
إسرائيل وأمنها وتفوقها.
ومن املحطات األساسية التي تكشف
زيف ادعاءات النظام السعودي في تبرير
االندفاعة نحو أحضان إسرائيل ،أن
تاريخ أول مبادرة سعودية للسالم مع
إسرائيل يعود إلى العام  ،1981في الوقت
الذي كان فيه النظام اإلسالمي في إيران
يخوض معركة وجود ،وكانت الرهانات
اإلسرائيلية واألميركية والخليجية على
إسقاطه مرتفعة ،ولم يكن حينذاك حزب
الله وال محور املقاومة قد تشكالُ ،
وعرفت
املبادرة آنذاك بمشروع األمير فهد ،الذي
ّ
تضمن
أصبح ملكًا في مرحلة الحقة.
املشروع وقتذاك الدعوة إلى االعتراف

ليس صدفة أن
وإسرائيل
ُ
السعودية الحيزِّ
وجدتا في
اإلقليمي ذاته
بوجود إسرائيل اآلمن تحت عنوان «تأكيد
حق دول املنطقة في العيش بسالم» ،إلى
جانب عناوين أخرى تتصل بالدولة
الفلسطينية ،وحقوق الشعب الفلسطيني،
وأراضي الـ ،67ولكن تحت سقف حق
إسرائيل في الوجود واألمن.
وبعيدًا عن التدقيق في املواقف الترويجية
ّ
السعودية ،والتي تهدف أيضًا إلى التسلل

من خلف الشعب الفلسطيني وعلى
ّ
حسابه ،فإن نظرة خاطفة إلى موقع كل
من الكيان اإلسرائيلي والنظام السعودي،
منذ تأسيسهما وإلى اآلن ،توضح أنهما
كانا وال يزاالن يتموضعان في املعسكر
الدولي واإلقليمي نفسه ،وأن أولوياتهما
تقاطعت في أكثر من محطة تاريخية.
ِّ
الحيز
وليس صدفة أنهما ُوجدا في
اإلقليمي ذاته ،وفي املرحلة التاريخية
عينها ،وعلى يد الدولة االستعمارية
ّ
ّ
ذاتها ،بريطانيا ،ويتظلالن حاليًا باملظلة
الدولية نفسها ،الواليات املتحدة .ويتقاطع
الطرفان السعودي واإلسرائيلي في هذه
املرحلة التاريخية إلى ّ
حد التطابق في
تحديد األعداء اإلقليميني .وما مؤتمر
وارسو قبل أيام إال مناسبة لرفع مستوى
التنسيق واالرتقاء به إلى املرحلة العلنية،
كتمهيد لخطوات أكثر جرأة في فترات
الحقة.
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جامعات تركيا
الطالب يزيدون والتعليم يتراجع
جملة عوامل تؤدي
بجامعات تركيا نحو تراجع
كبير بعد أن شهدت لسنوات
حضورًا مميزًا في التصنيفات
العالمية على مستوى جودة
التعليم ،قبل أن يصبح التطور
في التعليم العالي مقتصرًا
على زيادة عدد الطالب!
إسطنبول ـــ ماجد طه
زادت أعداد الطالب الجامعيني امللتحقني
بالجامعات التركية واملتخرجني منها
خالل السنوات األخيرة .وبينما تواكب
ّ
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة تـلــك ال ــزي ــادة امل ــط ــردة،
ال يمكننا قــول الـشــيء نفسه عــن جــودة
ال ـت ـع ـل ـيــم ف ـي ـه ــا .ت ـش ـيــر األرقـ ـ ـ ــام إلـ ــى أن
الـ ــزيـ ــادة ف ــي أعـ ـ ــداد الـ ـط ــاب والـ ـق ــدرات
األكــاديـمـيــة ارتـفـعــت  10أض ـعــاف خــال
الـعـقــد املــاضــي فـقــط .فــي  ،1979لــم يكن
هـ ـن ــاك سـ ـ ــوى  12ج ــامـ ـع ــة فـ ــي ت ــرك ـي ــا،
بينما عددها اآلن نحو  .203عام ،1980
وم ــن ب ــن  467أل ــف طــالــب ش ــارك ــوا في
امتحانات الـقـبــول ،لــم يتمكن ســوى 42
ألـفــا منهم مــن االلـتـحــاق ،أي مــا نسبته
 %9ف ـقــط ،ف ــي ح ــن أن ــه ف ــي  2018تـقــدم
نحو  1.7مليون طــالــب إلــى امتحانات
الـقـبــول ،والـتـحــق فعليًا نحو  710آالف
طالب ،أي ما نسبته  ٪40من املتقدمني.
وفـقــا لـبـيــانــات  ،2018يــوجــد فــي تركيا
 455أل ـ ـ ـ ــف طـ ـ ــالـ ـ ــب جـ ــام ـ ـعـ ــي بـ ــدرجـ ــة
البكالوريوس ،و 95ألف طالب دراســات
عليا .وفــي  2018أيضًا ،أحصت األرقــام
نحو  25ألــف أسـتــاذ جامعي ،و 15ألف
أستاذ مشارك ،و 37520أستاذًا مساعدًا
في الجامعات التركية .وعندما يضاف
إل ـي ـهــم ال ـب ــاح ـث ــون املـ ـس ــاع ــدون ،نـخــرج
بـمـحـصـلــة إح ـصــائ ـيــة ل ـن ـحــو  160ألــف
أكاديمي يعملون في مجاالت التدريس
كــافــة .مــع ذل ــك ،مــن بــن  86ألــف منصب
التدريسية في
مـتــاح ألعـضــاء الهيئات
ُ
الجامعات الخاصة في  ،2018شغل 62
ألف مقعد فقط ،أي ما نسبته  .%72أما
قبل عامني ،فكانت هذه الجامعات قادرة
ع ـلــى م ــلء  %90م ــن ال ــوظ ــائ ــف املـتــاحــة
لديها.
في السنوات األخيرة ،شملت تصنيفات
ال ـج ــام ـع ــات ال ـع ــامل ـي ــة ب ــاس ـت ـم ــرار نـحــو
ثـمــانــي جــامـعــات تــركـيــة مــن بــن أفضل
 500ج ــام ـع ــة فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،ك ـ ــان م ـن ـهــا:
«كـ ــوتـ ــش»« ،ب ـي ـك ـن ــت»« ،ب ــوغ ــازي ـت ــش»،
«مـيــدل ليست تكنيكال»« ،صابنجي»،
ُ«إسـطـنـبــول تـكـنـيــك» ،لـكــن اثـنـتــن فقط
أدرجـ ـ ـت ـ ــا ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة  2019ال ـج ــدي ــدة
ألف ـض ــل  500جــام ـعــة ف ــي ال ـع ــال ــم ،هما
«ك ـ ــوت ـ ــش» و«بـ ـيـ ـكـ ـن ــت» ،مـ ــا يـ ـ ــدل عـلــى
تــدهــور فــي الـتــرتـيــب ال ـعــاملــي .ال توجد
ق ــاع ــدة ب ـي ــان ــات م ــوث ــوق ــة ومــوضــوع ـيــة
لـتــرتـيــب جـ ــودة ال ـجــام ـعــات ف ــي ال ـبــاد،
وال يـشــارك «املـجـلــس الــرسـمــي للتعليم
العالي» ( ،)YOKالــذي يجمع البيانات
بانتظام حــول الجامعات التركية هذه
املعلومات مع الجمهور ،كما يمتنع عن
إجابة الصحافيني.
يـ ـ ــرى أس ـ ـتـ ــاذ أس ــالـ ـي ــب ال ـ ـتـ ــدريـ ــس فــي
جــامـعــة أن ـقــرة ،مـتــن أوزالق ،ه ــذا األمــر
ً
«عـيـبــا ك ـب ـي ـرًا» ،إذ بـ ــدال م ــن املـعـلــومــات
املـ ــوضـ ــوع ـ ـيـ ــة ع ـ ــن األداء األكـ ــادي ـ ـمـ ــي
ل ـ ـل ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة يـ ـتـ ـع ــن ع ـل ــى
امل ـه ـت ـم ــن االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى اإلع ـ ــان ـ ــات
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة وال ـ ـلـ ــوحـ ــات اإلع ــانـ ـي ــة
العمالقة واألساليب التسويقية ملعرفة
ترتيب الجامعات وطبيعة مخرجاتها
الـتــدريـسـيــة والـبـحـثـيــة .م ــع ذل ــك ،أش ــار
ت ـق ــري ــر أع ـ ــده إره ـ ـ ــان إركـ ـ ـ ــوت ،األس ـت ــاذ
فـ ــي ج ــام ـع ــة « »MEFفـ ــي إس ـط ـن ـب ــول،
إل ــى ت ــراج ــع ف ــي ج ــودة الـتـعـلـيــم ،ورب ــط

إركوت سبب انحدار الجودة بسياسات
ال ـح ـك ــوم ــة امل ـت ـم ـث ـلــة ف ــي «ج ــام ـع ــة لـكــل
مدينة» ،و«الربح الجذاب الذي سيتحقق
من التعليم الجامعي والدراسات العليا
والتعليم الجامعي الـخــاص ،مــا يحول
هـ ــذه ال ـج ــام ـع ــات إلـ ــى ش ــرك ــات ربـحـيــة
مكتملة».
فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة ،رك ــزت الشركات
ال ـك ـب ــرى ع ـل ــى االس ـت ـث ـم ــار ف ــي م ــا ب ــات
ي ـع ــرف ب ــ«ال ـجــام ـعــات ال ـف ـنــدق ـيــة» الـتــي
يبلغ عــدد الطالب فيها ما بني  10آالف
و 15ألفًا .وفق إركوت ،يسعى العديد من
رجــال األعمال للحصول على «البريق»
ّ
ال ــذي يتأتى مــن افتتاح جامعة كبيرة!
لكن أول إش ــارة خطر ظـهــرت أم ــام هذه
االسـتـثـمــارات فــي الجامعات جــاءت في
 ،2018عندما انخفض معدل االلتحاق
بــال ـجــام ـعــات ال ـخــاصــة (ت ـب ـلــغ تكلفتها
نحو  4آالف إلى  10آالف دوالر سنويًا)
ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى .وب ـي ـن ـمــا
انـخـفــض م ـعــدل االل ـت ـحــاق بــالـجــامـعــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة املـ ـج ــانـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــام امل ــاض ــي

جامعتان فقط
على قائمة 2019
الجديدة ألفضل 500
جامعة في العالم

إل ـ ــى  ،%85ع ـم ــا ك ـ ــان ع ـل ـيــه ق ـب ــل تـســع
سـنــوات فقط ،انخفض معدل االلتحاق
بــال ـجــام ـعــات ال ـخــاصــة إل ــى  ،%73عـ ّـمــا
ّ
كان عليه في السابق .وهو ما يدل على
أن ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـط ــاب ي ـك ــون ــون أكـثــر
انتقائية وال ينتسبون إلــى املؤسسات
الخاصة األكثر تكلفة.
في هذا السياق ،تلفت بينار إلديمير،
وهــي طالبة دكـتــوراه وزميلة األبحاث
ف ـ ــي شـ ــركـ ــة «Episteme Academic
 »Consultancyفــي إسـطـنـبــول ،إل ــى أن
مـســألــة ال ـج ــودة مـهـمــة فــي الـجــامـعــات
الـ ـت ــركـ ـي ــة ،ف ــ«ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى امل ــرش ــح
األك ــادي ـم ــي الـ ـش ــاب ،أك ـبــر مـشـكـلــة هي
التوظيف» .وتقول لـ«األخبار»« :نواجه
م ـش ـك ــات خ ـط ـي ــرة ف ــي إيـ ـج ــاد مـ ــوارد
مالية لدعم دراساتنا العليا وأبحاثنا
العلمية .علينا تسديد االئتمان الذي

تقدمه الدولة» .إلديمير تشكو من أنها
وأمثالها من الباحثني يحتاجون إلى
أك ـثــر م ــن ال ـك ـفــاءة األكــادي ـم ـيــة إليـجــاد
وظ ــائ ــف ك ـب ــاح ـث ــن .ف ـل ـل ـح ـصــول عـلــى
تـعـيــن فــي م ـكــان وظـيـفــي تـحـتــاج إلــى
نــوع مــن االت ـصــاالت أو الـعــاقــات التي
ت ـ ـنـ ــدرج ت ـح ــت ن ـ ــوع مـ ــن امل ـح ـســوب ـيــة.
ثــانـيــا ،حتى إذا وج ــدت وظـيـفــة ،فأنت
م ـلــزم بـتــوفـيــر خ ــدم ــات تـتـعــدى نـطــاق
ال ـت ــدري ــس وال ـب ـح ــث ،أو ك ـمــا وصـفـتــه
ب ـي ـنــار «ن ـ ــوع م ــن ال ـتــوظ ـيــف بمسمى
كاتب».
يقول أكاديمي آخــر مــن الشركة نفسها
إن امل ـش ـك ـلــة الـحـقـيـقـيــة ف ــي ال ـجــام ـعــات
هــي على مستوى الــدكـتــوراه على نحو
رئـ ـيـ ـس ــي .وي ـض ـي ــف األكـ ــادي ـ ـمـ ــي الـ ــذي
اش ـتــرط ع ــدم الـكـشــف عــن اس ـمــه« :نحن
في الغالب نحصل على طلبات لكتابة
أطروحات ومقاالت أكاديمية لرؤسائنا.
إن كتابة أطــروحــات ومـقــاالت أكاديمية
ل ـش ـخ ــص آخ ـ ــر أصـ ـب ــح ق ـط ــاع ــا مــرب ـحــا
فــي تركيا ،وعلى رغــم أننا نرفض مثل
هــذه املطالب بشدة ،فإنها مستمرة في
التدفق علينا ،وإن لم ننفذها قد نحرم
وظائفنا».
كذلك ،يبدو أن العديد من الطالب على
مستوى الــدكـتــوراه ال يتلقون التوجيه
الـ ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـت ــاج ــون ــه م ـ ــن امل ـس ـت ـش ــاري ــن
األكاديميني .ففي حديث إلى «األخبار»،
تلخص البروفيسورة أوزلم أوندر ،وهي
عميدة كلية االقتصاد والعلوم اإلداريــة
فـ ــي ج ــام ـع ــة إيـ ـج ــة الـ ـع ــريـ ـق ــة ،ال ــوض ــع
األكــادي ـمــي بــالـقــول« :يـمـكــن إل ـقــاء الـلــوم
بشأن االنخفاض في الجودة األكاديمية
ال ـت ــرك ـي ــة ع ـل ــى الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـع ــوام ــل،
فباإلضافة إلــى نــزف األدمغة وعمليات
الـتـطـهـيــر األك ــادي ـم ــي ال ـتــي حــدثــت منذ
االن ـ ـقـ ــاب الـ ـف ــاش ــل فـ ــي  ،2016ش ـهــدت
الجامعات أيضًا نقصًا خطيرًا في حرية
ال ــرأي والتعبير ،وسـيـطــرة على جميع
أقسامها مــن املجلس الــرسـمــي ()YOK
بـ ـمـ ـف ــرده ،وه ـ ــو ي ـم ـثــل ه ـي ـئــة حـكــومـيــة
مـعـيـنــة بــال ـكــامــل دون أي م ـشــاركــة من
األك ــادي ـم ـي ــن ف ــي اخ ـت ـيــار مـمـثـلـيـهــم أو
خضوع املعينني ملعايير محددة».
تضيف أونـ ــدر« :ثـمــة أيـضــا الـجــامـعــات
الخاصة التي تركز على األربــاح تعتمد
ع ـل ــى األك ــادي ـم ـي ــن ال ــذي ــن ل ــم ي ـت ــدرب ــوا
ـاف لـشـغــل مـقــاعــدهــم ،وال ـعــبء
بـشـكــل ك ـ ٍ
الثقيل من العمل يتحمله األكاديميون
الشباب الذين تنقصهم الخبرة ...أيضًا
لـ ــأسـ ــف ،عـ ـن ــدم ــا تـ ــوظـ ــف ال ـج ــام ـع ــات
طاقمها األكاديمي ،فإن العالقات تتغلب
دائمًا على الجدارة».

ّ
ركزت الشركات الكبرى أخيرًا على االستثمار في «الجامعات الفندقية» (أ ف ب)
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تقرير

ّ
ّ
ّ
فنزويال تتحدى تهديدات ترامب :تأهب على الحدود تحسبًا لمـواجهة
في أعقاب تجديد دونالد ترامب
تلويحه بالخيار العسكري ،وتوجيهه
تهديدات إلى الضباط الفنزويليين ،أعلنت
كاراكاس حالة التأهب على الحدود،
تحسبًا لوقوع مواجهة قد يدفع إليها
استمرار تحريض خوان غوايدو ،ومن
ورائه واشنطن ،على إدخال المساعدات
التي يرفضها نيكوالس مادورو
ي ــواص ــل الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد
تــرامــب ،العمل على رســم املـســار الــذي
يرغب في أن تسلكه األزمة في فنزويال،
متابعًا اعتماد لهجة التهديد والوعيد.
وفـ ــي ان ـت ـظ ــار يـ ــوم ال ـس ـب ــت ،ال ـ ــذي قــد
يـكــون مفصليًاّ ،
وج ــه تــرامــب تحذيرًا
شديد اللهجة إلــى الـقــادة العسكريني
الفنزويليني ،من أنهم قد «يخسرون كل
شيء» ،في حال رفضهم دعم االنقالبي
خـ ــوان غ ــواي ــدو .ه ــذا األخ ـي ــر يتشبث
بالتوجه إلى الحدود مع مناصريه من
أجل إدخال املساعدات األميركية ،التي
يرفضها الرئيس الفنزويلي نيكوالس
ّ
م ـ ــادورو ،فـيـمــا يـقــف الـجـيــش متأهبًا
مل ـن ــع إدخ ــالـ ـه ــا .وقـ ـ ــال وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع،
فالديمير بادرينو ،أمس ،إن «الجيش

ُ
سيبقي على انتشاره ،وبحالة تأهب
على طــول ال ـحــدود ،ملواجهة أي خرق
لسيادة األراض ــي» ،مـجــددًا تأكيده أن
الـجـيــش يــديــن ب ــ«ال ـطــاعــة والـخـضــوع
والـ ـ ــوالء ال ـ ــذي ال ي ـت ــزع ــزع» لـلــرئـيــس
نيكوالس مادورو.
وفي ما يمكن اعتباره تلميحًا جديدًا
إلى احتمال اعتماد الخيار العسكري
فــي ف ـنــزويــا ،ق ــال ت ــرام ــب ،فــي خطاب
ألقاه ليل االثنني ـ ـ الثالثاء في ميامي
أمــام الجالية الفنزويلية في فلوريدا:
ّ
«أن ـظــار الـعــالــم بــأســره مسلطة عليكم
ال ـي ــوم» ،داع ـيــا الـضـبــاط الفنزويليني
الــذيــن ال ي ــزال ــون مــوالــن ملـ ــادورو إلــى
السماح بدخول املساعدات اإلنسانية
إل ـ ــى بـ ــادهـ ــم .وأضـ ـ ـ ــاف« :ال يـمـكـنـكــم
االخـتـبــاء مــن الـخـيــار ال ــذي يواجهكم،
يمكنكم أن تختاروا قبول عرض العفو
السخي الذي ّقدمه الرئيس (بالوكالة)
غوايدو ،والعيش بسالم مع عائالتكم
ومواطنيكم» .ولم يقف ترامب عند هذا
ّ
الحد ،بل حذر الضباط من أنه «يمكنكم
اخـتـيــار امل ـســار الـثــانــي ،مــواصـلــة دعــم
مـ ــادورو .إذا اخـتــرتــم هــذا امل ـســار ،فلن
تـجــدوا مــاذًا آمـنــا ،لــن تـجــدوا مخرجًا
ً
سهال ،لن يكون هناك سبيل للخروج.
ستخسرون كل شيء».
ّ
ً
وصــفــق ال ـحــاضــرون طــويــا للرئيس
األميركي ،الذي رافقته زوجته ميالنيا،
والذي وصف الرئيس الفنزويلي بأنه

«دمـ ـي ــة ك ــوب ــا» .وفـ ــي خ ـط ــاب ــه ،هــاجــم
ً
تــرامــب بـحــدة «االشـتــراكـيــة» ،قــائــا إن
«أيام الشيوعية معدودة في فنزويال،
ل ـك ــن أي ـض ــا ف ــي ن ـي ـك ــاراغ ــوا وك ــوب ــا».
كذلك ،أشار إلى أن السلطات األميركية
تعرف «أيــن َ
توجد مليارات الــدوالرات
التي سرقها» عــدد صغير من أعضاء
النظام الحاكم في كراكاس .وعلى رغم
ً
إع ــان ــه أن ــه يـفـضــل «ان ـت ـق ــاال سـلـمـيــا»
ف ــي ف ـن ــزوي ــا ،ج ـ ـ ّـدد ال ـتــأك ـيــد أن «كــل
الـ ـخـ ـي ــارات» م ـط ــروح ــة ع ـلــى ال ـطــاولــة

بخصوص هذا البلد.
ودخلت فنزويال ،أول من أمس ،أسبوعًا
صعبًا ،مع إعــان غــوايــدو أن املساعدة
اإلنسانية األميركية ستنقل السبت إلى
ّ
البالد مهما كلف األمر ،على رغم رفض
مادورو القاطع لذلك .وفي املقابل ،أعلن
األخ ـي ــر ،أم ــس ،أن روس ـيــا أرس ـلــت إلــى
بالده  300طن من املساعدات اإلنسانية،
ّ
مجددًا رفضه السماح بدخول مساعدات
وأدويـ ـ ــة أرسـلـتـهــا واش ـن ـط ــن ،وتـعـتــزم
امل ـعــارضــة إدخــال ـهــا بــال ـقــوة .وق ــال في

ّ
بيان بثه التلفزيون« :األربعاء ،ستصل
 300طــن مــن املـســاعــدات اإلنسانية من
روسيا» ،مشيرًا إلى أن هذه املساعدات
ه ــي «أدوي ـ ـ ـ ــة ب ــاه ـظ ــة الـ ـثـ ـم ــن» .وج ــدد
الرئيس االشتراكي وصفه املساعدات
األميركية ّ
املكدسة في كولومبيا ،على
الحدود مع فنزويال ،بانتظار السماح
ل ـه ــا بـ ــالـ ــدخـ ــولّ ،ب ــأن ـه ــا «اسـ ـتـ ـع ــراض
س ـي ــاس ــي» و«ف ـ ـ ــخ م ـ ـخـ ــادع» .وأكـ ـ ــد أن
البضائع التي تستوردها بالده «دفعنا
ثمنها بكرامة» ،وهي تأتي من روسيا

جدّد وزير الدفاع تأكيده أن الجيش يدين بـ«الوالء الذي ال يتزعزع» للرئيس مادورو (أ ف ب)

والصني وتركيا ودول أخ ــرى ،إضافة إلى
مـســاعــدات مــن األم ــم املـتـحــدة .وأض ــاف أنه
س ـي ـجــري اإلع ـ ـ ــان ،ف ــي غ ـض ــون أيـ ـ ــام ،عن
وصول أدوية أو مواد أولية إلنتاج األدوية،
مـشـيـرًا إل ــى أن ه ــذه امل ـســاعــدات مصدرها
دول ع ــدة ،وستصل إلــى ب ــاده «مــن خالل
األمم املتحدة».
كــذلــك ،انتقد م ــادورو« ،اسـتـهــداف» ترامب
لـلـنـظــام االش ـت ــراك ــي ،واص ـف ــا تـصــريـحــات
األخ ـيــر بــأنـهــا «أش ـبــه بــال ـنــازيــة» ،وبــأنـهــا
تعكس العقلية الـعــرقـيــة للبيت األبـيــض.
واستنكر تهديد ترامب للجيش الفنزويلي،
ً
متسائال« :مــن هــو القائد األعـلــى للجيش
الفنزويلي؟ هل هو ترامب؟ هــؤالء يظنون
ّ
أنفسهم ُملكًا للدولة الفنزويلية» .وأضاف:
«م ــا ال ــذي يحبه تــرامــب فــي ف ـنــزويــا ،هو
يحب النفط واألملــاس ،وأكثر من ذلك يحب
أعــوانــه املــأجــوريــن فــي الــداخــل الفنزويلي،
املساعدات اإلنسانية التي يقدمها مجرد
استعراض ،هو ســرق  30مليارًا من أمــوال
فنزويال».
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أع ـلــن وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الياباني أن بالده تدعم غوايدو .وقال تارو
كونو ،في مؤتمر صحافي ،إن «بلدنا دعا
إلــى انتخابات مبكرة (فــي فنزويال) ،لكن
لألسف لم يحصل ذلــك» .وأض ــاف« :نظرًا
ل ـل ـظــروف ،نـحــن نــدعــم ب ــوض ــوح الــرئـيــس
بالوكالة غوايدو .وندعو البلد من جديد
إلى تنظيم انتخابات حرة وعادلة».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

مصر

توالت األحداث األمنية داخل مصر في
ّ
كل من القاهرة وسيناء .فبينما ّ
فجر
َ
مطارد قنبلة في الشرطة وسط القاهرة،
ّ
نفذت األخيرة «عملية ثأر» في سيناء ردًا
على استهداف وحدة عسكرية قبل أيام
القاهرة ــــ جالل خيرت
ّ
ه ـ ــز انـ ـفـ ـج ــار ص ـغ ـي ــر م ـن ـط ـقــة ال ـ ــدرب
األح ـم ــر بــال ـقــرب م ــن وس ــط الـعــاصـمــة
امل ـص ــري ــة الـ ـق ــاه ــرة ،ف ــي وقـ ــت مـتــأخــر
مــن مـســاء أول مــن أم ــس ،بـعــدمــا ّ
فجر
م ـط ـلــوب أم ـن ــي قـنـبـلــة خ ــال مـحــاولــة
ال ـشــرطــة إل ـقــاء الـقـبــض عـلـيــه ،مــا أدى
إل ــى مـقـتـلــه وم ـق ـتــل شــرط ـيــن .وقــالــت
مـصــادر أمنية إن املطلوب حسن عبد

الله ( 37عامًا) ّ
فج َر عبوة كان يحملها
ب ـعــد إم ـس ــاك أم ـيــنــي شــرطــة ب ــه خــال
مغادرته منزله ،مضيفة أنه كان ينوي
إلقاء قنبلة جديدة على الشرطة ،بعد
تنفيذه عملية مماثلة األسبوع املاضي
في ميدان الجيزة لم ّ
تؤد إلى إصابات،
وفراره هاربًا آنذاك إلى منزله.
منذ ذلــك ال ـيــوم ،تمكنت أجـهــزة األمــن
م ــن ال ـت ـع ـ ّـرف إل ــى م ـك ــان إق ــام ـت ــه ،بعد
ّ
ّ
تتبع خط سيره عبر كاميرات املراقبة
املــوجــودة فــي ش ــوارع العاصمة عقب
تفريغ الكاميرات ،فيما كانت الصعوبة
وفق املصادر هي تحديد مالمحه في
ّ
ظــل إخفائه وجهه .وتبني أن عبد الله
حاصل على الجنسية األميركية ،كما
عثرت قوات األمن في مكان سكنه على
قنابل وم ــواد متفجرة جــرى التعامل
معها على مدار أكثر من سبع ساعات
بـعــد إخ ــاء الـعـقــار وامل ـن ــازل امل ـجــاورة
التي وصل عددها إلى .13

وفـ ـ ــق روايـ ـ ـ ـ ــات شـ ـه ــود ال ـ ـع ـ ـيـ ــان ،ك ــان
وال ــد عـبــد الـلــه مــن املــاحـقــن قانونيًا
ّإبـ ـ ــان ح ـك ــم ال ــرئ ـي ــس الـ ــراحـ ــل مـحـمــد
أنــور ال ـســادات ،فيما تقيم عائلته في
ال ــوالي ــات املـتـحــدة حــالـيــا ،وه ــي تملك
ث ــروة كـبـيــرة ،لكنه ك ــان يقيم بمفرده
فــي امل ـن ــزل ،كـمــا ك ــان حــريـصــا عـلــى أال
ي ـت ــواص ــل م ــع الـ ـجـ ـي ــران .ووف ـ ــق بـيــان
الداخلية ،كان املطلوب محبوسًا على
ذمة قضية جنائية ،وقد أخلي سبيله
ق ـب ــل ث ــاث ــة ش ـ ـهـ ــور ،وح ــالـ ـي ــا ي ـجــري
الـتـحـقـيــق م ــع ال ـس ـكــان ل ـلــوصــول إلــى
معلومات جديدة عن األشخاص الذين
ّ
أمدوه بالقنابل ،وطريقة إدخالها إلى
القاهرة ،كما جرى تكليف جهاز «األمن
ال ــوطـ ـن ــي» بــال ـت ـح ـق ـيــق م ــع ال ـع ـنــاصــر
ّ
احتك بهم داخــل السجن ملعرفة
الذين
هل لهم دور في ما حدث أو ال.
أما في سيناء ،وبعد ثالثة أيــام على
ه ـج ــوم اس ـت ـه ــدف ن ـق ـطــة أم ـن ـيــة أدى

تجري االستعدادات
لزيارة سلمان
إلى القاهرة
األسبوع المقبل

إل ــى مـقـتــل  16ضــاب ـطــا وم ـج ـن ـدًا من
ال ـج ـيــش ،فـقــد أعـلـنــت ق ــوات الـشــرطــة
«قـتــل  16إرهــابـيــا فــي ت ـبــادل إلطــاق
ال ـن ــار ف ــي ال ـع ــري ــش» ،ب ـعــدمــا «رص ــد
األم ـ ــن ال ــوط ـن ــي ب ــؤرت ــن إرهــاب ـي ـتــن
ّ
خططتا لتنفيذ سلسلة من العمليات

تقرير أميركي داخلي

إدارة ترامب ماضية
في دعم «النووي
السعودي»!

المستشار السابق
لألمن القومي دفع
باتجاه إقامة منشآت
للطاقة النووية في
السعودية (أ ف ب)

أف ـ ــادت صـحـيـفــة «ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز»،
أمــس ،بأن الديموقراطيني في مجلس
النواب يحققون في مدى تورط البيت
األب ـي ــض ف ــي ش ــراك ــة مـقـتــرحــة إلقــامــة
منشآت للطاقة النووية في السعودية.
وأش ــارت الصحيفة إلــى تقرير جديد
ّ
أعده النواب الديموقراطيون ،قالوا فيه
إن املـسـتـشــار الـســابــق لــأمــن الـقــومــي،
وغـ ـ ـي ـ ــره م ـ ــن امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ف ـ ــي ال ـب ـي ــت
األبيض ،دفعوا باتجاه هذا املشروع،
ضــاربــن عــرض الحائط بالتحذيرات
املـتـكــررة مــن إمكانية ح ــدوث تضارب
ل ـل ـم ـصــالــح ،ق ــد يـ ـه ـ ّـدد األم ـ ــن ال ـقــومــي
األميركي.
وبحسب «نيويورك تايمز» ،فإن التقرير
الـ ـص ــادر ع ــن لـجـنــة ال ــرق ــاب ــة الــداخـلـيــة
واإلصـ ـ ـ ــاح ،ال ـتــاب ـعــة ملـجـلــس ال ـن ــواب،
أش ــار إلــى اإلج ـ ــراءات املـتـخــذة مــن ِق َبل
إدارة دونالد ترامب ،في أيامها األولى،
فــي سبيل توفير دعــم الحكومة لقيام

البيت األبيض كان
يواصل دراسة المشروع
حتى األسبوع الماضي

الشركات األميركية ببناء مجموعة من
مـنـشــآت الـطــاقــة ال ـنــوويــة فــي مختلف
أن ـح ــاء ال ـس ـعــوديــة ،ف ــي م ــا يـحـتـمــل أن
يـ ـض ــاع ــف خـ ـط ــر نـ ـش ــر ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
األسلحة النووية .إال أن هــؤالء النواب
ً
لفتوا إلى أن هناك دليال على أن البيت
األبـيــض كــان يــواصــل دراس ــة املـشــروع،
حتى األسبوع املاضي.

ريشار البفيير
االنسحاب املعلن للجنود األميركيني سيكون «ممتدًا
زمنيًا» بحسب التأكيدات األخيرة للبنتاغون .فرنسا،
من جهتها ،أعلنت اإلبقاء على قواتها في مسرح
العمليات السوري ـ العراقي (بني  500و 700جندي
َ
سالحي املدفعية والهندسة).
من القوات الخاصة ومن
باريس أوضحت نيتها متابعة املعركة ضد منظمة
«الدولة اإلسالمية» ،وبخاصة ضد الجهاديني
الفرنسيني« ،الذين ما زالوا يشكلون تهديدًا لبلدنا»
بحسب تعبير وزيرة الجيوش فلورانس بارلي.
وزارة الخارجية أوردت حجة أخرى :نريد احترام
وعدنا ألصدقائنا األكراد باملشاركة املستمرة في
الحرب إلى جانبهم ...املشكلة هي أن الجنود الفرنسيني
املوجودين في سوريا والعراق يعتمدون بشكل كامل
على البنية اللوجستية األميركية .أحد األمثلة على هذا
االعتماد الكامل هي مدافع « »Caesarمن عيار  155مم،
املستخدمة من القوات الفرنسية في املواجهات مع بقايا
«داعش» على الحدود السورية ـ العراقية ،والتي يشارك
فيها حوالي  130من رجال هذه القوات .وزن هذا السالح
 18طنًا ،ويتم نقله بالطائرات .وبما أن طائرات النقل
العسكري الفرنسية األربع عشرة تستخدم في عملية
«بركان» في بلدان الساحل األفريقي ،فإن نقل هذا

السالح يتم ،كما عمليات اإلسناد اللوجستي األخرى،
من ِق َبل أسطول طائرات « »C-17Aو «»C-5 Glaxy
األميركية ،انطالقًا من القواعد الجوية الخمس املوجودة
شمال الفرات ،والتي ستغادرها القوات األميركية .وقد
بدأت باريس تدرس إمكانية ترك املدافع الخمسة في
سوريا أو تسليمها للجيش العراقي.
على جبهة الحرب على «داعش» ،أعلن البيت األبيض
ً
نصرًا كامال عليها ،ونهاية مهمة قواته .الواقع امليداني
قد يكون أكثر تعقيدًا .مصادر مختلفة من عدة أجهزة
ّ
أمنية تعتبر أن ما يقارب  15000جهادي «تبخروا» أو
لجأوا إلى الصحراء وواحاتها املتعددة .املصادر نفسها
قدرت عدد املقاتلني األجانب بني هؤالء ،القادمني من
القوقاز وبلدان املغرب العربي وأوروبا ،بحوالي الثلث.
لدى «قوات سوريا الديموقراطية» اليوم  5آالف معتقل
من الجهاديني وعائالتهم ،غالبيتهم من النساء
واألطفال .يضم هذا العدد  103من املواطنني الفرنسيني.
املوقف غير الرسمي الفرنسي كان يفضل موت
الجهاديني أو تسليمهم للسلطات العراقية .وقد بدأ قسم
من املحامني امللتحفني براية حقوق اإلنسان ،كويليام
ً
بوردون مثال ،حملة بهدف استعادتهم ليحاكموا في
فرنسا أو ليخضعوا لبرامج مكافحة الراديكالية.
ولكن ،وفقًا لبعض الدبلوماسيني« ،خلف دخان املعركة
ضد اإلرهاب وقضية مصير املعتقلني ،تسعى فرنسا

للحفاظ على وجود عسكري ،ولو بالحد األدنى ،لتحجز
مقعدًا في املفاوضات املستقبلية التي سترافق عملية
إعادة البناء السياسي واالقتصادي لسوريا» .وبما
أن الطرف الكردي عاد إلى التفاوض مع الحكومة في
دمشق ،فإن أكثر ما تخشاه باريس هو قيام «قسد»
بتسليم الجهاديني الفرنسيني إلى السلطات السورية.
سيعطي هذا األمر ،في حال حصوله ،ورقة ضغط
إضافية للرئيس السوري وفريقه في مواجهة فرنسا،
التي لم يغفر لها موقفها منذ إغالق سفارتها في
دمشق في آذار /مارس .2012
األكيد اليوم ،استنادًا إلى مصادر رفيعة دبلوماسية
وعسكرية فرنسية ،هو أن «الجهاديني الفرنسيني
الذين نجحوا في الفرار من سوريا ال يقدرون إال على
التوجه إلى بلدان أخرى في الشرق األوسط ،أو في آسيا
الوسطى ،أو إلى منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا.
من عاد منهم إلى فرنسا أو بلدان أوروبية يفترض أن
يتم كشفه واعتقاله» .على ضوء هذه املعطيات ،يصبح
اإلبقاء على القوات الفرنسية في سوريا خاضعًا
العتبارات سياسية واقتصادية غير تلك املعلنة .الطرف
الكردي ،الذي بات يتمتع بالدعم اإلسرائيلي أيضًا ،ما
زال يراهن على املساندة اللوجستية الفرنسية على رغم
ً
ً
علمه بأنه سيضطر ،آجال أم عاجال ،ألن يتخلى عن
سالحه أو أن ينضم إلى الجيش السوري.
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م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،يـ ــزور امل ـلــك الـسـعــودي
سلمان بن عبد العزيز القاهرة ،األسبوع
املـقـبــل ،على م ــدار ثــاثــة أي ــام ،على رأس
وفد رفيع املستوى ،في زيارة هي الثانية
ّ
له منذ توليه الحكم ،على أن يــرأس وفد
بالده في القمة العربية ـ ـ األوروبية التي
تستضيفها مدينة شرم الشيخ .وسيعقد
ً
السيسي وسـلـمــان «ل ـقـ ً
ـاء م ـطـ ّـوال لبحث
ع ــدد مــن امل ـل ـفــات ،وف ــي مـقــدمـهــا ســوريــا
وال ـي ـم ــن ول ـي ـب ـيــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى الـقـضـيــة
ً
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ومـ ـسـ ـتـ ـج ــداتـ ـه ــا ،ف ـض ــا
ع ــن م ـنــاق ـشــة م ــوق ــف ال ــرب ــاع ــي ال ـعــربــي
مـ ــن ق ـ ـطـ ــر» .إل ـ ــى ج ــان ــب ذل ـ ـ ــك ،سـتـشـكــل
املـحــادثــات االقتصادية جانبًا مهمًا في
اللقاءات الثنائية ،خصوصًا مع وجود
وفــد اقـتـصــادي سـعــودي رفـيــع املستوى
ُ
سيبحث امل ـشــروعــات الـتــي ات ـفــق عليها
ب ــن ال ـب ـلــديــن ،وال ـع ـق ـبــات ال ـتــي واج ـهــت
ت ـن ـف ـيــذهــا ،ومـ ــن بـيـنـهــا م ـش ــروع ــات في
جنوب سيناء.

تقرير
ووفق أحد «املخبرين» ،ووثائق البيت
األبـيــض التي حصلت عليها اللجنة،
فـ ـ ــإن الـ ـش ــرك ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــدعـ ــم الـ ـش ــراك ــة
الـنــوويــة مــع الـسـعــوديــة ـ ـ «أي بــي  »3ـ
أرسـلــت مـســودة مــذكــرة تــدعــم االتـفــاق
إل ــى مـسـتـشــار األم ــن الـقــومــي الـســابــق
مــايـكــل ف ـلــن ،بـعــد أي ــام عـلــى تنصيب
اإلدارة األميركية .وأضافت الصحيفة
أن ف ـل ــن ع ـم ــل مل ـص ـل ـحــة «أي بـ ــي »3
ب ـهــدف ت ـطــويــر امل ـخ ـطــط ،وذلـ ــك خــال
حملة ترامب الرئاسية ،وأثناء الفترة
االنتقالية التي سبقت التنصيب.
وبعد خروج فلني من اإلدارة في شباط
 ،2017دفـ ــع املـ ـس ــؤول ــون ف ــي مـجـلــس
األمن القومي بهذه الخطة ،متجاهلني
النصائح الـصــادرة عن لجنة األخــاق
الـتــابـعــة للمجلس ومـحــامــن آخــريــن.
ول ـف ـت ــت «نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» إلـ ــى أن ــه
فــي اجـتـمــاع ُعـقــد فــي آذار  ،2017عمل
املـســاعــدون فــي مجلس األم ــن القومي

ذريعة مكافحة اإلرهاب للبقاء في سوريا

كلمات متقاطعة 3 0 9 3

«صدمة» بعد هجوم سيناء :الشرطة تعلن «الثأر» للجيش
ضد املنشآت الحيوية والشخصيات
املـهـمــة ف ــي ن ـطــاق ال ـعــريــش ،وه ــو ما
دف ــع إل ــى دهـمـهــم فــي مــواقـعـهــم» ،في
عـمـلـيــة وص ـفــت بــأنـهــا «ث ــأر لـشـهــداء
الجيش».
ّ
ي ــأت ــي ذلـ ــك ب ـعــد أق ـ ــل م ــن ي ــوم ــن على
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي
مع «املجلس األعلى للقوات املسلحة»
لـبـحــث الـعـمـلـيــة األخ ـي ــرة ف ــي سـيـنــاء،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي أح ـ ـ ــدث ـ ـ ــت «ص ـ ـ ــدم ـ ـ ــة لـ ـلـ ـق ــادة
العسكريني» جــراء اإلج ــراءات األمنية
املـ ـش ــددة ه ـن ــاك ،وفـ ــق م ـص ــادر أمـنـيــة
قالت إن السيسي «طلب تقريرًا موسعًا
عــن كيفية ح ــدوث العملية اإلرهــابـيــة
التي أوقـعــت هــذا الـعــدد دفعة واحــدة،
رغ ـ ــم اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـ ـ ـشـ ـ ــددة» ،م ـش ـيــرة
إلـ ــى ت ـك ـل ـي ـفــه «امل ـ ـخـ ــابـ ــرات ال ـحــرب ـيــة»
بإعداد تقرير عن الـحــادث ،ومحاسبة
املـســؤولــن بــالـعــزل ال ـفــوري مــن أماكن
عملهم في سيناء.

مقالة

على إحـيــاء خطة «آي بــي  ،»3كــي يتمكن
ص ـه ــر ال ــرئـ ـي ــس ،جـ ــاريـ ــد ك ــوش ـن ـي ــر ،مــن
تـقــديـمـهــا إل ــى ت ــرام ــب ،م ــن أج ــل املــواف ـقــة
عليها.
كذلك ،أشــارت الوثائق إلى أن ترامب ّ
عي
توماس باراك ،الذي ترأس لجنة تنصيب
الرئيس ،كممثله الشخصي من أجل تنفيذ
املخطط الــذي حمل اســم «مخطط مرشال
للشرق األوسـ ــط» .وبحسب املــذكــرة التي
بعثتها الشركة ،فإنها توجه تعليمات إلى
الوكاالت األميركية بتسهيل جهود باراك
ودعمه.
ونقلت الصحيفة عن مدير لجنة الرقابة
الداخلية في مجلس النواب ،إليا كامينغ،
قوله إنه ما زالــت هناك حاجة للمزيد من
التحقيقات ،لتحديد ما إذا كانت إجراءات
إدارة تــرامــب فــي مصلحة األم ــن القومي،
أو تخدم «هــؤالء الــذي يعملون للحصول
على املزيد من األرباح املادية».
(األخبار)

2

1

3

3

4

5

5

3

7
6

2

9

3
7

1
9

6

6

2

5

6

7

1

2

6

7

9

8

9

9

3
5

10

6

4

أفقيا

 -1الصدفة البحرية – إحسان –  -2نسبة الى مواطن من بلد أوروبي – عكس ُمر – -3
وشى وثرثر – راحة اليد – مدينة لبنانية –  -4فنان مسرحي لبناني كوميدي راحل
كان من مؤسسي املسرح الوطني اللبناني – مقياس مساحة – جرذ باألجنبية –
 -5حركات رياضية ّ
ّ
وتقوي العضالت – فاكهة صيفية –  -6شهر
يلي بها الجسم
ُ
ميالدي – مدينة نيجيرية –  -7ماركة غــاالت ومفاتيح عاملية – منتزع منه قهرًا
–  -8لون أبيض باألجنبية – ماركة سيارات –  -9عائلة رئيس جمهورية غيني –
عملة آسيوية –  -10من القصص والحكايات اإلجتماعية التي أصبحت من األمثال
الشهيرة

عموديًا

 -1فيزيائي أميركي أملاني األصل وضع نظرية النسبية حائز جائزة نوبل عام – 1921
إغتياال – قلب اإلناء على رأسه –  -3حرف جر – هر
 -2عائلة سياسي كونغولي قضى
ً
باألجنبية – أطول أنهر فرنسا يغطي حوضه خمس مساحة البالد –  -4أرض ُت ْح َبس
ّ
متعلم –  -5في الوجه – أسلوب ومجرى الكالم أو
لــزرع األشجار قــرب البيت – غير
َ
الحديث –  -6سقي النبات – دولة أوروبية –  -7سحب – للتفسير – للتعريف –  -8ود
– نوع من نبات التبغ له طعم خاص ُيدخن ورقه بالنارجيلة –  -9عائلة ّ
طيار فرنسي
ّ
 – 1909أحــرف متشابهة –  -10من كبار فرسان
راحــل أول من طــار فــوق املانش عــام
شارملان – فيلسوف أملاني

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1الغانج – قزم –  -2رويتر – سراج –  -3سبر – ثري – مل –  -4طواحني – فاس –  -5و ر غ ر – مهر –
 -6جوبر – ِمجدل – َ -7ح ْيس – مرسي –  -8مهيب – الم –  -9اليسر – لن –  -10مجنون ليلى

عموديًا
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مشاهير 3093

حلول الشبكة السابقة

 -1ارسطو – حمام –  -2لوبورجيه –  -3غيراغوسيان –  -4آت – حرب – بلو –  -5نرثي – رم – ين – -6
ّرنم – راسل –  -7سي – همس – ري –  -8قر – فرجيل –  -9زاما – الى –  -10مجلس األمن

حل الشبكة 3092

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

طبيب وإقتصادي فرنسي (ُ .)1778-1694يعتبر زعيم املدرسة الطبيعية
التي تأسست قبل الثورة الفرنسية بوقت قليل في القرن الثامن عشر
 = 6+4+3+2+1دولة أوروبية ■  = 10+8+7+5+9ماركة أجهزة هاتفية ■
 = 3+11عملة آسيوية

حل الشبكة الماضية :عبدالله حمصي
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إعالنات

إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2016/466
قسم الرئيس فيصل مكي
طالب التنفيذ :بنك بيبلوس ش.م.ل.
املنفذ عليهما - :صالح خضر الهواري
 عاصمة صالح الهواريالسند التنفيذي :سـنــدات ديــن للمبلغ
/52.815/د.أ .وع ـق ــد ت ـعــام ــل وك ـشــف
حساب للمبلغ /34.953.56/د.أ.
وكفالة وعقد تأمني وزيادة عقد تأمني.
تاريخ التنفيذ2016/2/25 :
تاريخ تبليغ االنــذار التنفيذي للمنفذ
عليهما2016/3/10 :
تاريخ قرار الحجز2016/4/30 :
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل الـيــومــي:
2016/5/10
تاريخ محضر الوصف2017/3/9 :
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل الـيــومــي:
2018/1/12
ب ـي ــان ال ـق ـس ــم امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
العلني :كــامــل القسم  /20/مــن العقار
رق ــم /159امل ـص ـي ـط ـبــة وه ــو ع ـب ــارة عن
مــدخــل وص ــال ــون وط ـعــام وث ــاث غــرف
وم ـط ـبــخ وم ـم ــر وح ـم ــام وخـ ــاء وارب ــع
شـ ــرفـ ــات وزه ـ ـ ـ ــور وي ـ ـقـ ــع فـ ــي ال ـط ــاب ــق
الخامس شمالي ولدى الكشف الحسي
ت ـبــن ان ال ـقـســم رق ــم  /20/م ــن الـعـقــار
رقــم  /159املصيطبة مؤلف من مدخل
وصـ ــالـ ــون وط ـ ـعـ ــام وثـ ـ ــاث غ ـ ــرف ن ــوم
ومطبخ وحمامني وممر واربع شرفات
مقفلة بــواجـهــة مــن االملـنـيــوم والــزجــاج
وهو مطابق لالفادة العقارية.
مـ ـس ــاحـ ـت ــه/141 :م.م .ح ـ ـ ــدود ال ـع ـق ــار
رق ــم /159امل ـص ـي ـط ـبــة ه ــو :م ــن ال ـغــرب:
ال ـع ـقــار  4515م ــن ال ـش ــرق :أم ــاك عــامــة
من الشمال :العقار  4516من الجنوب:
العقارات  238و 190و.211
ق ـي ـم ــة ال ـت ـخ ـم ــن/310,200 :د.أ .ب ــدل
الطرح/186120 :د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان اجــرائ ـهــا :نهار
االربعاء الواقع فيه  2019/3/6الساعة
الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة ص ـب ــاح ــا فـ ــي مـكـتــب
رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ ب ـيــروت فــي قصر
العدل.
فعلى الــراغــب بــالـشــراء تنفيذًا الحكام
املواد  973و 983و 978أ.م أن يودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ بيروت قبل املباشرة
باملزايدة لدى صندوق الخزينة أو احد
امل ـصــارف املقبولة مبلغًا مــوازيــا لبدل
الطرح أو يقدم كفالة مصرفية تضمن
هذا املبلغ ،كما عليه االطالع على العقار
املطروح للبيع على الصحيفة العينية
الـعــائــدة لــه والـقـيــود الـعـقــاريــة واتـخــاذ
مقام مختار له في نطاق الدائرة ان لم
يكن له مقام مختار فيه او لم يسبق له
ان عني مقامًا مختارًا فيه واال اعتبر قلم
الدائرة مقامًا مختارًا وعليه ايضًا في
خالل ثالثة ايام من تاريخ صدور قرار
االحالة ايداع كامل الثمن باسم رئيس
دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة
او احــد املـصــارف املقبولة تحت طائلة
اعادة املزايدة بزيادة العشر ،واال فعلى
عـهــدتــه فـيـضـمــن الـنـقــص وال يستفيد
من الزيادة وعليه دفع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيه رســم الــداللــة البالغ
 %5دون حــاجــة إلنـ ــذار أو طـلــب وذلــك
خــال عشرين يــومــا مــن تــاريــخ صــدور
قرار االحالة للراغب في الشراء االطالع
لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
سعد مشموشي
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل
مـهـلــة ت ـقــديــم الـ ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـشــراء
وتــرك ـيــب مـكـثـفــات ت ــوت ــر م ـتــوســط في
ب ـعــض م ـح ـطــات ال ـت ـحــويــل الــرئـيـسـيــة،
م ـ ــوض ـ ــوع اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض رق ــم
ث4د 11663/ت ــاري ــخ ،2018/11/10
ل ـغــايــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2019/3/8عند
نـهــايــة الـ ــدوام الــرسـمــي الـســاعــة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق

النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /200 000/
ل.ل.
علما بــأن ال ـعــروض الـتــي سبق وتقدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/2/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 263
إعالن
تـعـلــن كـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد ل ـتــأمــن ق ـطــع غـيــار
وسكورة ضرورية للمجموعة الرابعة
ف ــي مـعـمــل ال ـ ــذوق الـ ـح ــراري ،مــوضــوع
اس ـت ــدراج ال ـع ــروض رق ــم ث4د11662/
تــاريــخ  ،2018/11/10قــد م ــددت لغاية
ي ــوم الـجـمـعــة  2019/3/15عـنــد نهاية
الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـس ــاع ــة  11:00قـبــل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/
ل.ل.
علما بــأن ال ـعــروض الـتــي سبق وتقدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/2/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 275
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغـبـتـهــا في
إجراء استدراج عروض لتأمني حواجز
مطاطية عند مخارج األقنية الى البحر
ملنع تسرب مادة الفيول أويل في محيط
عمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق
ال ـن ـه ــر وذلـ ـ ــك لـ ـق ــاء م ـب ـلــغ قـ ـ ــدره 000/
/100ل.ل.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الجمعة الــواقــع فــي 2019/3/22
ع ـنــد ن ـهــايــة ال ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
بيروت في 2019/2/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 273
إعالن
تـعـلــن شــركــة ك ـهــربــاء ل ـبـنــان الـشـمــالــي
املـ ـغـ ـفـ ـل ــة ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـق ــاديـ ـش ــا ع ـ ــن اسـ ـ ـت ـ ــدراج
ل ـ ـل ـ ـعـ ــروض ل ـ ـ ـشـ ـ ــراء  1000خـ ــرطـ ــوش
فيزيبل  40 – 25 – 16 – 10أمبير – 24
ك.ف .وذلـ ــك وف ــق امل ــواص ـف ــات الـفـنـيــة
والـ ـش ــروط االداريـ ـ ــة امل ـح ــددة ف ــي دفـتــر
الـ ـش ــروط ال ـ ــذي ي ـم ـكــن ال ـح ـص ــول على
نسخة عنه لـقــاء مبلغ خمسماية الف
ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن دائرة
الشؤون املشتركة في مركز الشركة في
البحصاص مــا بــن الساعة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـه ــي م ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ي ــوم
الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  12آذار 2019

الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 282

قلم املحكمة ولصقًا على بــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات

إعالن بيع للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة الرئيس القاضي يوال غطيمي
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2017/99
املتكونة فيما بني:
امل ـن ـف ــذ :ب ـنــك ان ـتــركــون ـت ـي ـن ـن ـتــال لـبـنــان
ش.م.ل .وكيله املحامي زياد فاخوري.
املنفذ عليهم حسن أحمد الحاج مغنية
وعـبــدالـكــريــم مـحـمــد مـغـنـيــة ومـحـمــود
محمد عزام/معركة.
السند التنفيذي :استنابة صــادرة عن
دائ ــرة تنفيذ ب ـيــروت رق ــم 2016/1268
تــاريــخ  2017/3/7تنفيذًا لعقد قرض
مالي وعقد تأمني وكشف حساب بقيمة
دين /140.833.29/د.أ( .مائة واربعون
الفًا وثمانمائة وثالثة وثالثون دوالر
امـيــركــي وتسعة وع ـشــرون سنتًا) عدا
اللواحق.
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ق ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي:
.2017/1/7
تــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري:
.2017/1/14
ت ــاري ــخ وض ــع مـحـضــر وص ــف ال ـع ـقــار:
.2017/3/17
تــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري:
.2017/4/18
املطروح للبيع:
كــامــل الـعـقــار رقــم  2393منطقة معركة
ال ـع ـقــاريــة ،ه ــو ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض
مساحتها  821م 2م ـشــاد عـلـيــه مبنى
مــؤلــف مــن طــابـقــن مـســاحــة كــل منهما
 300م ،2ارضـ ـ ـ ــي يـ ـت ــأل ــف م ـ ــن م ــدخ ــل
ومـطـبــخ وث ــاث حـمــامــات وارب ــع غــرف
نوم وموزع وغرفة جلوس ،وتحيط به
فرندا واسعة من جهاته الثالثة ،وامامه
ب ــاح ــة ف ــي اس ـف ـل ـه ــا خـ ـ ــزان مـ ـ ــاء ،واول
ي ـتــألــف م ــن م ـمــر وم ـ ــوزع وثـ ــاث غــرف
نــوم وصــالــون وسـفــرة وغــرفــة للغسيل
وثالث حمامات وأمامه تراس مساحته
 40م ،2ي ـحــده غــربــا ال ـع ـقــار رق ــم 2306
ً
وشرقًا طريق فرعي وشماال العقار رقم
 2371وجنوبًا العقار رقم .2394
ال ـت ـخ ـم ــن 357.040 :د.أ( .ث ــاث ـم ــائ ــة
وسبعة وخمسون الفًا واربعون دوالر
أميركي)
ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح املـ ـخـ ـف ــض203.513 :د.أ.
(مئتان وثالثة االف وخمسمائة وثالثة
عشر دوالر أميركي).
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2019/5/2الساعة الواحدة
ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ صــور.
للراغب بــالـشــراء اي ــداع بــدل الـطــرح في
صـنــدوق الخزينة أو بموجب شيك او
ك ـفــالــة مـصــرفـيــن بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ صــور ،وعليه اتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مـقــامــا مـخـتــارًا ل ــه ،وب ـخــال ثــاثــة ايــام
ت ـلــي قـ ــرار االح ــال ــة عـلـيــه اي ـ ــداع الـثـمــن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبخالل عشرين يومًا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني

اعالن بيع باملعاملة 2017/638
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ ع ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تباع بــاملــزاد العلني نهار الـثــاثــاء في
 2019/3/5ال ـســاعــة  2:30ب ـعــد الـظـهــر
سيارة املنفذ عليه سامر حسني عساف
ماركة كيا بيكانتو  EXموديل  2014رقم
ً
/559156/ب الـخـصــوصـيــة تحصيال
لــديــن طــالــب الـتـنـفـيــذ الـبـنــك الـلـبـنــانــي
ال ـس ــوي ـس ــري ش.م.ل .وك ـي ـلــه امل ـحــامــي
ّ
الجميل البالغ  $/9595.41/عدا
مروان
ال ـل ــواح ــق وامل ـخ ـم ـنــة بـمـبـلــغ $/6207/
واملـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـث ــانـ ـي ــة ب ـس ـعــر
 $/3000/او مـ ــا ي ـع ــادل ـه ــا بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية ويترتب عليها ميكانيك منذ
العام .2015
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى م ـ ــرآب املـ ـ ــدور ف ــي ب ـيــروت
الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

تبليغ مجهول مقام
محكمة الــدرجــة االولــى في جبل لبنان
ب ـع ـبــدا ال ـن ــاظ ــرة بــال ـق ـضــايــا ال ـع ـقــاريــة
برئاسة القاضي محمد وسام املرتضى
تــدعــو املـسـتــدعــى ف ــي وجـهـهــم سلمان
محمد بــاز رضــوان وظريفة متري كرم
والياس ابراهيم كرم والياس ومخايل
ملحم كــرم وايليا جرجي كــرم والياس
وليندا اسعد كرم وتوفيق عبدالله كرم
ومــونــا نــاصـيــف جـبــور وري ـمــا وكميل
ب ـ ـشـ ــارة ك ـ ــرم وش ـف ـي ــق ح ـس ــن شـهـيــب
لتبلغ اوراق االس ـتــدعــاء 2018/1277
امل ـ ـقـ ــدم مـ ــن امل ـس ـت ــدع ــن م ـ ـ ــازن شـمـيــط
وي ـ ــوس ـ ــف دعـ ـيـ ـب ــس وامل ـ ـحـ ــامـ ــي مـجــد
امل ـغــربــي بــاالصــالــة وال ــرام ــي ال ــى ازال ــة
الشيوع في العقار /2401عاليه.
يجب حضوركم الــى قلم هــذه املحكمة
لتبلغ االوراق خالل مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر واال فكل تبليغ لكم في

تبليغ قضائي
م ــن مـحـكـمــة ال ــدرج ــة االول ـ ــى ف ــي جبل
لـ ـبـ ـن ــان بـ ـعـ ـب ــدا ال ـ ـنـ ــاظـ ــرة ب ــال ـق ـض ــاي ــا
العقارية برئاسة القاضي محمد وسام
املرتضى تقدمت املستأنفة ليلى محمد
ال ـح ــاج اسـمــاعـيــل خـلـيــل بــاالسـتـئـنــاف
 2017/7962تطلب فيه استصدار سند
تمليك بــدل عن ضائع للعقار /1515/
عرمون باسم ليلى خليل مواليد 1932
ً
بـ ــدال م ــن لـيـلــى الـخـلـيــل مــوال ـيــد 1935
وتسليمها السند.
لـكــل ذي مـصـلـحــة اب ـ ــداء مــوقـفــه ضمن
مهلة  15يومًا تلي النشر أمام قلم هذه
املحكمة.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
(انتخابات تكميلية لنقابة الليطاني)
أعـ ـلـ ـن ــت نـ ـق ــاب ــة م ـس ـت ـخ ــدم ــي وعـ ـم ــال
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني انها
سـتـجــري ان ـت ـخــابــات تكميلية لسبعة
اعضاء بتاريخ االثنني  2019/3/18في
مبنى املصلحة  -بشارة الخوري ،وفي
حال عدم اكتمال النصاب تجري دورة
ثانية بتاريخ  2019/3/26وآخــر مهلة
لتقديم طلبات الترشيح لــدى الرئيس
أو أمني السر جودت طربيه عند الساعة
 14بعد ظهر يوم الخميس .2019/3/14
رئيس النقابة
احمد حرقوص
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلبت ساميه اسعد الخوري بصفتها
الشخصية سند ملكية بدل عن ضائع
للعقار  1463كفرنيس.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب رائد موفق عبد الباقي احد ورثة
م ــوف ــق اح ـم ــد ع ـبــد ال ـب ــاق ــي احـ ــد ورث ــة
احمد علي عبد الباقي سند ملكية بدل
ضائع عن العقار  140عينبال.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن قضائي
لدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة السابعة الناظرة بالعقود
ال ـع ـق ــاري ــة ،ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي نـســريــن
عـلــويــة ،والـقــاضـيــن ستيفاني صليبا
وسمر ياسني تقدم املدعي محفوظ بن
عـبــود بــن عمر بــاحــاج بواسطة وكيله

امل ـح ــام ــي ك ـم ـيــل حـ ــرب ب ــدع ــوى بــوجــه
امل ــدع ــى عـلـيـهــم ب ــول ان ـط ــون جــرمــانــي
وجـ ــونـ ــي س ـل ـي ــم اسـ ـطـ ـف ــان وامل ـح ــام ــي
انطوان جبرائيل عطالله سجلت بالرقم
 2009/4279يطلب فيها الغاء وابطال
عقد البيع تاريخ  2008/5/15املعقود
ملصلحة املحامي انطوان عطالله والزام
املدعى عليهم بتسجيل العقارين 2263
و 2264عـ ــن س ـ ـعـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة عـلــى
اسـ ــم امل ــدع ــي ،واملـ ـع ــن ب ـهــا ج ـل ـســة في
 ،2019/4/9وملــا كــان املــدعــي قــد توفي
بـتــاريــخ  2012/10/18وبـعــد ان تعذر
تحديد ورثـتــه ق ــررت املحكمة ابالغهم
سندًا للمادة /15أ.م.م .عن طريق النشر
فــي الـجــريــدة الــرسـمـيــة وف ــي جريدتني
مـحـلـيـتــن وب ـع ــد م ـ ــرور ش ـه ــري ــن عـلــى
ً
اخــر نشر تعني املحكمة ممثال خاصًا
ع ـن ـه ــم يـ ـق ــوم مـ ـق ــام امل ـم ـث ــل ال ـق ــان ــون ــي
ويبقى املمثل الـخــاص محتفظًا بهذه
الصفة في جميع اطوار املحاكمة وامام
دوائــر التنفيذ ريثما يتم تعيني املمثل
القانوني او تحديد الورثة.
رئيس القلم
كيوان كيوان
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي مريانا عناني
يبلغ الى املنفذ عليه بسام سلمان غيث
املجهول املقام
ً
عمال باحكام امل ــادة  409أ.م.م .تعلمكم
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ بـ ـي ــروت بـ ــأن لــدي ـهــا في
امل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2018/1747
انــذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالب
الـتـنـفـيــذ بـنــك امل ـ ــوارد ش.م.ل .ونــاتـجــا
عــن طـلــب تنفيذ عـقــد تـعــامــل وسـنــدات
وكـ ـش ــف حـ ـس ــاب وعـ ـق ــد ت ــأم ــن وع ـقــد
زيـ ـ ــادة ت ــأم ــن وشـ ـه ــادة ت ــأم ــن بقيمة
/18.858.514.92/د.أ .و/886.612.348/
ل.ل .اضافة الى الفوائد واللواحق.
وعليه تدعوكم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او ب ــواسـ ـط ــة وك ـيــل
ق ــان ــون ــي السـ ـت ــام االنـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي
واالوراق املــرفـقــة بــه علمًا بــأن التبليغ
ي ـتــم ق ــان ــون ــا بــان ـق ـضــاء م ـه ـلــة عـشــريــن
ي ــوم ــا ع ـل ــى ن ـش ــر ه ـ ــذا االع ـ ـ ــان وع ـلــى
تعليق نسخة عنه وعن االنذار املذكور
على لوحة االعالنات لدى دائرة تنفيذ
بيروت ويصار بعد انقضاء هذه املهلة
ومهلة االنــذار التنفيذي البالغة عشرة
ً
ايام الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال
حتى الدرجة األخيرة.

مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزة
إعالن
ت ـع ـلــن ب ـل ــدي ــة خ ــرب ــة ق ـن ــاف ــار  -ال ـب ـقــاع
ال ـغ ــرب ــي ع ــن رغ ـب ـت ـهــا اجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية لتلزيم اع ـمــال تشييد املبنى
البلدي وفق االتي:
ً
اوال :ل ـلــراغ ـبــن امل ـش ــارك ــة بــاملـنــاقـصــة
العمومية استالم دفتر الشروط اعتبارًا
مــن  2019/2/21خــال ال ــدوام الرسمي
في مبنى البلدية.
ثانيًا :اخــر مهلة لتقديم الـعــروض في
.2019/3/20
ثــال ـثــا :تـفــض ال ـع ــروض ي ــوم الخميس
الــواقــع فــي  2019/3/21بتمام الساعة
العاشرة صباحًا في مبنى البلدية في
خربة قنافار.
رئيس بلدية خربة قنافار
طوني شديد
إعالن
عن املدير العام للشؤون العقارية
ي ـع ـلــن م ــدي ــر ع ـ ــام ال ـ ـشـ ــؤون ال ـع ـق ــاري ــة
عــن اع ــادة تـكــويــن الصحيفة العقارية
املـفـقــودة للعقار رقــم  3928مــن منطقة
الـقــرعــون الـعـقــاريــة بالطريقة االداري ــة
وفقًا الحكام املادة الثانية الجديدة من
املرسوم االشتراعي رقم  77/37واملعدلة
بالقانون رقم .1996/509
لكل صاحب مصلحة أو حق ان يعترض
عـلــى قـ ــرار اع ـ ــادة الـتـكــويــن بــاسـتــدعــاء
يقدم الى حضرة امني السجل العقاري
ف ــي ال ـب ـقــاع ال ـغــربــي خ ــال مـهـلــة ثــاثــة
اشهر من تاريخ نشر هذا االعالن.
مدير عام الشؤون العقارية
جورج املعراوي
إعالن
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
عــن رغبتها فــي اع ــادة اج ــراء املناقصة
العمومية الـعــائــدة لـتــأمــن مـفــروشــات
ملـكــاتــب فــي مبنى االدارة الـقــديــم ملرفأ
طرابلس واملكاتب الجديدة وذلــك على
الشكل التالي:
 - 1تنفيذ الـصـفـقــة بـطــريـقــة املناقصة
العمومية.
 - 2تسلم دفاتر الشروط اعتبارًا من يوم
الجمعة الواقع فيه  2019/2/22من قلم
املصلحة.
 - 3آخ ــر مـهـلــة لـتـقــديــم الـ ـع ــروض يــوم
الخميس الــواقــع فيه  2019/2/28قبل

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة
بعلبك الهرمل دائرة خدمات املكلفني
املكلفني الــواردة أسماءهم في الجدول أدنــاه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في
بعلبك  -دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر
ً
هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص
بوزارة املالية:
اسم املكلف
حسني علي مبارك

رقم املكلف
2120126

رقم البريد املضمون
RR192507774LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 219
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة
بعلبك الهرمل دائرة خدمات املكلفني
املكلفني الــواردة أسماءهم في الجدول أدنــاه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في
بعلبك  -دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر
ً
هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص
بوزارة املالية:
اسم املكلف
اسعد علي نزها

رقم املكلف
3270595

رقم البريد املضمون
RR192507791LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 219

الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
 - 4تفض العروض يوم الجمعة الواقع
فيه  2019/3/1عند الـســاعــة التاسعة
صباحًا في مبنى االدارة.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/194
املـنـفــذ :سـمـعــان حــاتــم الـكــاســي وكيله
املحامي جرجس ابو ناضر
املنفذ عليه :عــامــر محمد نظمي عقاد
وكيلته املحامية نجوى املعلوف
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :سبعة س ـنــدات ديــن
بمبلغ /140000/د.أ .مئة واربعون الف
دوالر أميركي والفوائد واللواحق.
امل ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــات :تـ ـ ـق ـ ــرر الـ ـحـ ـج ــز بـ ـت ــاري ــخ
 2017/11/16و 2018/9/25وسـجــل
بتاريخ  2017/11/23و2018/10/11
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف2018/9/7 :
وسجل بتاريخ 2018/12/5
املـطــروح :أسهم املنفذ عليه اآليلة اليه
إرث ــا عــن امل ــرح ــوم وال ــده محمد نظمي
عقاد وعن املرحومة والدته منور ططري
والبالغة  240سهمًا في العقار رقم 282
ال ـب ــوش ــري ــة ،وه ــو يـشـتـمــل ع ـلــى قطعة
ارض عليها بناء صناعي قديم يتألف
من طابق سفلي ثاني ضمن جــزء منه
متخت وسفلي اول وارضــي يعلو جزء
منه متخت واول .ولهذا املبنى مدخلني
مـسـت ـقـلــن ع ــن ب ـع ـض ـه ـمــا م ــع مـنـحــدر
طريق نزلة سيارة الى الطابق السفلي
الـثــانــي ويــاصــق هــذا املبنى الحجري
هنكار ضمنه ميزان ارض واخر للجهة

الـشــرقـيــة الـشـمــالـيــة ،وي ـتــألــف الـطــابــق
السفلي الثاني ،الذي يتم الوصول اليه
عـبــر نــزلــة س ـي ــارة م ــن الـجـهـتــن او من
خالل درج املبنى ،من مستودعني االول
ضمنه خــاء وقــائــم على اعـمــدة ومعد
ك ـ ـ ــاراج لـ ـلـ ـح ــدادة والـ ـب ــوي ــا ل ـل ـس ـيــارات
والـ ـث ــان ــي م ــؤل ــف مـ ــن ق ـط ـع ـتــن ضـمــن
احــداهــا ،متخت على جــزء مــن مساحة
القطعة الشرقية املحملة على جسور
حديد وسقفها خشب والقطعة الثانية
للجهة الشمالية الشرقية سقفها من
الواح الحديد الزينكو وان لهذه القطعة
باب حديد وهذا املستودع معد العمال
دهـ ــان ورش املــوب ـي ـل ـيــا ل ــه ب ــاب حــديــد
ج ـ ــرار وي ــوج ــد خ ـ ــارج امل ـس ـقــط االف ـقــي
للبناء ومــن الجهة الشمالية الشرقية،
مـنـشــأ عـ ـب ــارة ع ــن ه ـن ـكــار م ـق ـطــوع من
ال ــداخ ـل ــي الـ ــى قـطـعـتــن وخ ـ ــاء سقفه
م ــن ال ـ ــواح ال ـحــديــد الــزي ـن ـكــو ول ــه بــاب
ح ــدي ــد وح ـي ـط ــان ــه ح ـج ــر طـ ــوب خ ـفــان
وح ــدي ــد ومـسـتـعـمــل ل ـفــرم الـبــاسـتـيــك،
وه ــذه الجهة هــي الجهة الشرقية ،اما
ال ـج ـهــة ال ـغــرب ـيــة م ــن ال ـط ــاب ــق الـسـفـلــي
الثاني فيتألف من خمسة مستودعات
وغ ــرف ــة مــولــد ك ـهــربــاء وثـ ــاث خ ــاءات
وغرفة بوست كهربائي ويعلو جزء من
مساحته متخت وهــو متصل بهنكار
سقفه من الــواح حديد الزينكو ضمنه
مـيــزان ارض ــي للبضائع وه ــذا الطابق
مـ ـع ــد ل ـل ـت ـخ ــزي ــن وت ـص ـن ـي ــع االكـ ـي ــاس
الـبــاسـتـيــك وي ـح ـتــوي املـتـخــت ضمنه
عـلــى مــدخــل وث ــاث غ ــرف مستودعات
وهي متصلة بالطابق السفلي االول.
الـ ـط ــاب ــق ال ـس ـف ـل ــي االول ويـ ـت ــأل ــف مــن
مستودعني على اعـمــدة ومفتوح على

دعوة

إن مجلس إدارة الصندوق التعاضدي لجمعية تعاون لبنان  Olivierيدعو الجمعية
العمومية للصندوق لالنعقاد في مركز الصندوق الرئيسي ،في تمام الساعة الرابعة
من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في  .2019/3/29وفي حال لم يكتمل النصاب تؤجل
الجلسة الــى تـمــام الـســاعــة الخامسة مــن نفس الـتــاريــخ وفــي نفس امل ـكــان ،وتكون
املناقشات قانونية بمن حضر ،على أن يتضمن جدول األعمال النقاط التالية:
 .1تــاوة تقارير مجلس اإلدارة ومراجعة الحسابات ولجنة املراقبة وتصديقها
واملوافقة عليها.
 .2تالوة امليزانية املوقوفة بتاريخ  2018/12/31ومصادقتها واملوافقة عليها.
 .3إب ـ ــراء ذم ــة أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة ولـجـنــة املــراق ـبــة ع ــن ال ـف ـتــرة امل ـم ـتــدة لـغــايــة
.2018/12/31
 .4أمور أخرى مختلفة.
أمني سر مجلس اإلدارة
املحامي فيليب معلوف

املتخت السفلي الثاني ويتم الوصول
اليه عبر درج املبنى .الطابق االرضــي
مؤلف مــن قطعتني ولكل قطعة مدخل
مستقل وعـلــى الـشـكــل الـتــالــي :القطعة
الشرقية تحتوي على مدخل ومستودع
يعلو جزء منه متخت من الحديد وثالث
غـ ــرف م ـن ـهــا غــرف ـتــن م ـعــدتــن مـكــاتــب
وثالثة للمواد وخــاء ومطلع درج الى
ال ـس ـطــح اس ـف ـلــه خـ ــاء ولـ ـه ــذه الـقـطـعــة
بـ ــاب ج ـ ــرار ح ــدي ــد وآخ ـ ــر صـ ــاج حــديــد
ً
وهـ ــو م ـعــد م ـع ـمــا لـلـنـسـيــج والـقـطـعــة
الغربية تتألف من مدخل وصالة وممر
واربعة غرفة مكاتب ومطبخ وأوفيس
وخالءين يعلوهم متخت سقفها حديد
معدة مستودع لقطع الغيار ومستودع
ق ــائ ــم ع ـل ــى اعـ ـم ــدة ض ـم ـنــه غ ــرف ــة ع ــدة
وخــاء للعمال ولــه ثالثة اب ــواب حديد
ج ــرارة ومـطـلــع درج ام ــا الـطــابــق االول
ف ـي ـتــألــف م ــن خـمـســة غ ــرف ومـطـبـخــن
وحمامني للعمال وغرفتي بيت الــدرج
سقف هــذا الطابق هو حديد واترنيت
وسطح مكشوف مساحة العقار 2445
م.م .يحده من الغرب العقارين رقم 1255
و  1256من الشرق العقار رقم  1090من
ال ـش ـم ــال م ـج ــرى مـ ــاء ش ـت ــوي عـمــومــي
حاليًا طريق ومن الجنوب طريق عام.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /207250/ :دوالر
أميركي
قيمة الطرح /124350/ :دوالر أميركي
املــزايــدة :ستجري املــزايــدة عند الساعة
الحادية عشر من يــوم االربـعــاء الواقع
فـيــه  2019/3/13امـ ــام ح ـضــرة رئـيــس
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ امل ــن ف ــي ق ــاع ــة املـحـكـمــة
ف ــي ج ــدي ــدة املـ ــن ،فـعـلــى راغـ ــب ال ـشــراء
وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة بـ ــاملـ ــزايـ ــدة ان يـ ــودع
ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ امل ــن لــدى
صـ ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او احـ ــد امل ـص ــارف
املقبولة قيمة الطرح او ان يقدم كفالة
مصرفية مـعــادلــة وات ـخــاذ مـحــل اقــامــة
ضـمــن ن ـطــاق دائـ ــرة تنفيذ امل ــن اذا لم
يكن له مقام فيه واال اعتبر قلمها مقامًا
مختارًا لــه وعلى املشتري خــال ثالثة
ايام تلي االحالة ايداع كامل الثمن واال
ً
يعد ناكال وتعاد املزايدة حكمًا بزيادة
العشر واذا لم يتقدم احد للشراء وجبت
اعادة املزايدة فورًا على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه
خالل عشرين يومًا تسديد كامل الثمن
ويتوجب على الشاري رسم الداللة %5
ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار – الدائرة االدارية املكلفني
الواردة اسماؤهم ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار – حلبا – لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم
ً
خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
العدد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

رقم االنذار
1697
1698
1700
1701
1702
1703
1706
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720

اسم املكلف
خالد احمد .االسعد
سعاد بطرس توما
هويدا جرجس املوراني
منذر محمد صالح سبسبي
عبد الناصر محمد صالح السبسبي
ديب محمد سعيد محمد سعيد مصطفى العلي
طالل احمد االسعد
علي محمد علي احمد محمد علي ديب
جميلة احمد مصطفى كوجا
سحر احمد االسعد
ربى احمد سعيد االحمد
سعيد احمد سعيد االحمد االسعد
انجيال الياس توما
جورج الياس توما
ماريا الياس توما
جيلبير الياس توما
جوزيف الياس توما
سيلفي الياس توما

الرقم الضريبي
822210
1025897
1327048
1638526
1646587
1704869
2054949
2533116
2691853
2955442
2955447
1356165
2979303
2979305
2979375
2979381
2979388
2979451

رقم البريد املضمون
RT000144816LB
RT000144815LB
RT000144840LB
RT000144850LB
RT000144855LB
RT000144858LB
RT000144861LB
RT000144865LB
RT000144866LB
RT000144867LB
RT000144868LB
RT000144870LB
RT000144869LB
RT000144871LB
RT000144872LB
RT000144873LB
RT000144874LB
RT000144875LB

رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 25
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موسيقى

األوركسترا الوطنية:
موزار وهايدن وبيتهوفن

تحديات الثقافة العربية وسبل مواجهتها
جورج قرم*
ّ
إن املشهد الثقافي العربي متناقض
للغاية ومنقسم فــي صــراع مرير بني
أنـ ـص ــار سـ ـي ــادة ال ــدي ــن ع ـلــى الـثـقــافــة
وتوجيهها بكل تفاصيلها من جهة،
وبـ ــن أنـ ـص ــار دن ـي ــوي ــة ال ـث ـقــافــة الـتــي
يـتـعــدى مـفـهــومـهــا الـقـضــايــا الــديـنـيــة
البحتة ،وهذا التناقض الصارخ يجب
أن نحله ونـجــد سبل ت ـجــاوزه .هناك
عــوامــل عــديــدة يـجــب تـحــديــدهــا لفهم
ال ـصــراع الــدائــر حــول دنـيــويــة الثقافة
وب ــن سـيـطــرة الــديــن عـلــى كــل األوج ــه
الثقافية.
ف ـق ــد اهـ ـت ــم ك ـث ـي ــرون بـ ـه ــذا امل ــوض ــوع
وبـيـنـهــم ال ــدك ـت ــور ع ـبــد اإللـ ــه بـلـقــزيــز
الذي له مؤلفات عديدة تدور حول هذا
املوضوع ومنها بشكل خاص «الديني
والدنيوي ـ نقد الوساطة والكهنتة».
ّ
والحقيقة أن الثقافة الدينية السائدة
ّ
ف ــي م ـع ـظــم األقـ ـط ــار ال ـعــرب ـيــة ت ـتــركــز
حول مفهومي الحالل والحرام اللذين
ان ـ ـت ـ ـشـ ــرا ب ـش ـك ــل م ـث ـي ــر عـ ـب ــر ج ـه ــود
الـ ـح ــرك ــات اإلس ــامـ ـي ــة ،ع ـل ــى رأس ـه ــا
ح ــرك ــة االخـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن بـفــروعـهــا
ال ـعــديــدة ف ــي الـ ــدول ال ـعــرب ـيــة .وهـكــذا
تالشت التيارات الليبرالية في تفسير
القرآن الكريم ،وهي كانت قد ازدهرت
فــي مـصــر بـشـكــل خ ــاص ط ــوال الـقــرن
التاسع عشر والـجــزء األول من القرن
العشرين .وقد أصبح بالتدرج معظم

اتجاه غربي ألسر الشعوب
العربية واإلسالمية في دينها
وثقافة الحالل والحرام
حركة تحرير المرأة في
مصر بدأت قبل والدة الحركة
النسائية الفرنسية
الــدول العربية يعتمد نظرة متشددة
ف ــي ال ـق ـضــايــا الــدي ـن ـيــة وأصـ ـب ــح ذلــك
نهجًا ازدهــر بشكل خاص إثر الحرب
الـ ـ ـب ـ ــاردة بـ ــن االت ـ ـحـ ــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي
وال ــوالي ــات املـتـحــدة .واملـلـفــت فــي هــذا
ّ
ّ
ال ـش ــأن أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وظ ـفــت
هذا االتجاه ملحاربة النفوذ الشيوعي
واالشتراكي الذي كان سائدًا إلى ّ
حد
بـعـيــد ف ــي ب ــاد أق ـط ــار ال ـعــالــم الـثــالــث
ّ
وتجسد
ومنها املجتمعات اإلسالمية.
ذلـ ــك ب ـش ـكــل ف ــاض ــح ف ــي إرسـ ـ ــال آالف
املقاتلني الـعــرب إلــى أفغانستان عام
 1980للتخلص مــن النظام األفغاني
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري الـ ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ــان قـ ـ ــد أصـ ـب ــح
ت ـح ــت نـ ـف ــوذ االت ـ ـحـ ــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي.
ّ
ون ــاح ــظ ُ أن َم ــن ُس ـمــي بــاملـجــاهــديــن
األفغان ،نقلوا بعد ذلك إلى البوسنة
ف ــي ي ــوغ ــوس ــاف ـي ــا وإلـ ـ ــى ج ـم ـهــوريــة
ال ـش ـي ـشــان ال ـت ــي م ــا زال ـ ــت إلـ ــى ال ـيــوم
إقـلـيـمــا م ــن أقــال ـيــم ال ــدول ــة الــروس ـيــة.
كما يجب أال ننسى االنـقــابــات التي
نجحت الواليات املتحدة في تدبيرها
ٍّ
في كــل من أندونيسيا والقضاء على
نـظــام ســوكــارنــو التقدمي وباكستان
حيث حصل انـقــاب عسكري بقيادة
ض ـي ــاء ال ـح ــق ال ـ ــذي أط ـ ــاح بــالــرئـيــس
ذي ال ـف ـقــار ع ـلــي ب ــوت ــو املـنـفـتــح على
الحداثة العاملية .كما ّ
تم زرع مجموعة
مــن االخـ ــوان املـسـلـمــن فــي الفيليبني
ّ
ب ـق ـي ــادة أبـ ــو س ـي ــاف ال ـ ــذي بـ ــدأ يـشــن
هجمات داخل هذا البلد.
ّ
والحقيقة أن الــواليــات املتحدة كانت
تعمل لتقويض حركة عــدم االنحياز،
ألنها كانت تراها ّ
ميالة إلــى االتحاد
السوفييتي وتحارب النفوذ األميركي
بــاســم مـحــاربــة اإلمـبــريــالـيــة وتـحــريــر

الشعوب مــن االتـجــاهــات االشتراكية
الطابع املـعــاديــة لإلمبريالية .ونذكر
هـ ـن ــا أن حـ ــركـ ــة ع ـ ـ ــدم االن ـ ـح ـ ـيـ ــاز قــد
ّ
ّ
تأسست بفعل جهود كل من الرئيس
املصري جمال عبد الناصر والرئيس
اليوغوسالفي تيتو والرئيس الهندي
نهرو ،ورأت الواليات املتحدة حينذاك
في حركة عدم االنحياز حركة معادية
ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وم ــا ك ــان ُيـسـمــى
العالم الـحـ ّـر الرأسمالي الـطــابــع .كما
ح ـصــل ف ــي ت ـلــك ال ـح ـق ـبــة ال ـتــاري ـخ ـيــة
انـقــاب عسكري فــي ال ـســودان اعتمد
الشريعة اإلسالمية في النظام العام
بــالــرغــم مــن وج ــود ف ـئــات واس ـعــة من
امل ـس ـي ـح ـيــن وال ــوث ـن ـي ــن ف ــي ج ـنــوب
ال ـ ـبـ ــاد ،ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت الـ ـ ـس ـ ــودان فــي
امل ــاض ــي دول ـ ــة ت ـقــدم ـيــة ي ــوج ــد فيها
رب ـ ـمـ ــا أه ـ ـ ــم ح ـ ـ ــزب شـ ـي ــوع ــي ع ــرب ــي.
وظ ـ ـه ـ ــرت أي ـ ـضـ ــا ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـح ـق ـب ــة
التاريخية جماعات إسالمية في دولة
ّ
مثل الجزائر في ظــل الرئيس هــواري
بــومــديــن امل ــدن ــي ال ـطــابــع وال ـت ـقــدمــي،
إذ نـ ـش ــأت فـ ــي ه ـ ــذا ال ـب ـل ــد «ال ـج ـب ـهــة
اإلسالمية لإلنقاذ» ،ودخلت الجزائر
في القالقل واالضطرابات بعدما قام
ال ـج ـيــش الـ ـج ــزائ ــري ب ــإي ـق ــاف امل ـســار
االنتخابي للبالد نظرًا الحتمال فوز
اإلس ــامـ ـي ــن ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ودخ ـل ــت
الجزائر في حرب أهلية دامت ثماني
سنوات.
ّ
وهـ ـك ــذا ن ـ ــرى أن ال ـ ـ ــدول الـ ـت ــي كــانــت
ترفع رايــة عــدم االنحياز بني االتحاد
الـســوفـيـيـتــي وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة قد
دخلت في قالقل وحروب أهلية ،وهذا
ّ
م ــا ح ـصــل ف ــي ك ــل م ــن يــوغــوســافـيــا
وال ـج ــزائ ــر .أم ــا ف ــي مـصــر بـعــد غـيــاب
جـ ـم ــال ع ـب ــد الـ ـن ــاص ــر وب ــال ــرغ ــم مــن
س ـي ــاس ــة الـ ـ ـس ـ ــادات ب ـتــوق ـيــع ال ـس ــام
مــع إســرائـيــل وزيـ ــارة ال ـقــدس ،أصبح
الـتـطــرف الــديـنــي يـســود الـســاحــة وقد
ت ـ ّـم اغ ـت ـيــال رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة على
ي ــد ال ـج ـمــاعــات اإلســام ـيــة املـتـطــرفــة.
وه ـك ــذا ش ـهــدت ه ــذه الـحـقـبــة انـهـيــار
نـفــوذ حــركــة عــدم االنـحـيــاز التقدمية
واملــدن ـيــة ال ـطــابــع ال ـتــي لــم تـكــن تــذكــر
الـقـضــايــا الــديـنـيــة وال تعتمد بشكل
خـ ـ ــاص ف ـ ـكـ ــرة ال ـ ـص ـ ــراع بـ ــن الـ ـش ــرق
املـ ـسـ ـل ــم وال ـ ـغ ـ ــرب امل ـس ـي ـح ــي والـ ـت ــي
بدأنا ندخل في دائرتها .وابـتـ ً
ـداء من
التسعينيات مــن الـقــرن املــاضــي ،بــدأ
ال ــدي ــن يـحـتــل ال ـحـ ّـيــز ال ـث ـقــافــي ،ولـعــل
بعض الكتابات العربية قد ساهمت
فــي ذلــك بطريقة غير مقصودة .أذكــر
هـنــا الـكـتــاب الـشـهـيــر إلدوارد سعيد
حول االستشراق وكذلك كتابات أنور
عبد امللك ومهدي املنجرة في اململكة
امل ـغــرب ـيــة حـ ــول الـ ـص ــدام ب ــن ال ـشــرق
والـ ـ ـغ ـ ــرب .هـ ـك ــذا أص ـب ـح ــت ال ـق ـضــايــا
امل ـت ـع ـل ـقــة بــال ـث ـقــافــة ال ــدي ـن ـي ـ ّـة مـقــابــل
الثقافة الدنيوية قضايا معقدة ،وقد
سعيت فــي كتابي «الفكر والسياسة
فــي الـعــالــم الـعــربــي» أن أظـهــر التنوع
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر لـ ـلـ ـفـ ـك ــر ال ـ ـعـ ــربـ ــي ب ـ ـمـ ــا ف ـيــه
ال ـك ـتــابــات املــارك ـس ـيــة أو االشـتــراكـيــة
ال ـطــابــع وغ ـنــى الـفـكــر ال ـعــربــي خ ــارج
ُ
ذكرت
مناقشة القضايا الدينية .كما
في الكتاب االتجاهات الليبيرالية في
فهم وتطبيق القرآن الكريم والشريعة
اإلســامـيــة املتجسدة فــي أعـمــال عدد
مـ ــن مـ ـش ــاي ــخ األزه ـ ـ ـ ــر األج ـ ـ ـ ــاء وهـ ــم:
رف ــاع ــة ال ـط ـه ـطــاوي ف ــي ب ــداي ــة ال ـقــرن
التاسع عشر ،ومــن ثــم الشيخ محمد
ع ـبــده ،والـشـيــخ عـلــي عـبــد الـ ــرازق في
كتابه الشهير اإلسالم وأصول الحكم
وأخ ـي ـرًا طــه حـســن .والـجــديــر بالذكر
ّ
الرازق ولو أنه
ُهنا أن الشيخ علي عبد ُ َّ
أخرج من األزهر ،إنما لم يكفر وكذلك
األمر بالنسبة إلى الشيخ أحمد أمني
ّ
وطــه حـســن .إن التكفير الـحــديــث قد
مارسه بضجة كبيرة النظام اإليراني

محمود سعيد (مصر  1897ــ  )1964ـ «صاحبة العيون الخضر» (زيت على لوح ــ )1931

َّ
ال ـجــديــد ال ــذي ل ــم ُي ـكــفــر فـقــط سلمان
رشدي ،إنما دعا إلى قتله .ومن املفيد
هنا التذكير بالدفاع الجريء لصادق
ج ـ ـ ــال الـ ـعـ ـظ ــم ع ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان رش ـ ــدي
وت ـهـ ّـج ـمــه ع ـلــى ال ـف ـت ــوى الـخـمـيـنـيــة.
ونـ ـ ـ ــرى هـ ـن ــا ال ـ ـفـ ــرق ال ـك ـب ـي ــر بـ ــن مــا
حصل للشيخ علي عبد ال ــرازق الــذي
ّ
لم ُيكفر ،وبني قضية سلمان رشدي،
األميركية
مــع التذكير بــأن الجامعة ّ
ف ــي ب ـي ــروت اض ـط ــرت إث ــر ت ــدخ ــل دار
الفتوى أن تفصل جالل صادق العظم
بـعــد نـشــر كـتــابــه الشهير «نـقــد الفكر
الديني» الصادر عام  .1969دخلت إذن
الـســاحــة الفكرية العربية فــي مرحلة
تــاري ـخ ـيــة ج ــدي ــدة ،ح ـيــث س ــاد خطر
التهديد بالتكفير أو إعالنه كما حصل
مع ّكل من فرج فودة الذي ّ
تم اغتياله
ّ
ونصر حامد أبو زيد الذي تم تكفيره
والـ ـحـ ـك ــم ب ـف ـص ـلــه عـ ــن زوج ـ ـتـ ــه ،مـمــا
اضطره وزوجته إلى ترك مصر .ومنذ
ذلــك الحني أصبحت الساحة الفكرية
العربية مليئة بمناقشة ال نهاية لها
لــأمــور الــديـنـيــة بــاسـتـثـنــاءات قليلة
مثل تونس ولبنان.
بــالــرغــم مــن كــل ذل ــك ،فاملشاهدة التي
ُ
وصفتها بالتفصيل في الكتاب حول
الفكر والسياسة فــي العالم العربي،
ّ
ت ــدل بـمــا ال لـبــس فـيــه عـلــى خصوبة

أن ــواع مختلفة مــن الثقافة الدنيوية
ال ـطــابــع عـلــى ي ـ ّـد مــؤلـفــن مــاركـسـيــن
أغـنــوا بشكل واضــح الثقافة العربية
م ـث ــل ع ـب ــد ال ـل ــه ال ـ ـعـ ــروي ف ــي امل ـغ ــرب
وال ـ ـيـ ــاس م ــرق ــص وي ــاس ــن ال ـحــافــظ
ف ــي امل ـش ــرق وغ ـيــرهــم ال ــذي ــن وص ـفــوا
أزم ـ ـ ــة امل ـث ـق ـف ــن الـ ـ ـع ـ ــرب ،خ ــاص ــة مــن
منظور سعيهم إلى اللحاق بالحداثة
ّ
األوروب ـ ـيـ ــة .ك ـمــا أن ب ـعــض املـفـكــريــن
الـعـلـمــانـيــي ال ـهــوى قــد قــامــوا بوضع
َّ
مؤلفات ملفتة حول العلمانية ابتداء
من الدكتور عزيز العظمة إلى السفير
ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ـس ــاب ــق م ـح ـم ــد ض ــاه ــر
والدكتور محمد جابر األنصاري من
البحرين.
كما ّ
أود أن أشير إلــى راهنية الكتاب
الـشـهـيــر ل ـطــه ح ـســن ح ــول مستقبل
الـ ـثـ ـق ــاف ــة ف ـ ــي م ـ ـصـ ــر ،وك ـ ــذل ـ ــك ك ـت ــاب
ال ــدك ـت ــور ع ـبــد اإللـ ــه بـلـقــزيــز ال ـصــادر
عــام  2018حــول «الــديـنــي والــدنـيــوي ـ
نـقــد الــوســاطــة والـكـهـنـتــة» بــاإلضــافــة
َّ
إلــى املــؤلــف القيم للدكتور نبيل عبد
الفتاح حــول «تجديد الفكر الديني ـ
مقدمات أولية» الذي يغوص بالعمق
فــي مشكالت توغل العنف واإلره ــاب
ف ــي ال ـ ــدول اإلس ــامـ ـي ــة ،ك ـمــا يـتـطــرق
الـكـتــاب إل ــى قـضــايــا الـحــريــة الدينية
في مقابل ثقافة التطرف الديني التي

تسود الساحة العربية منذ عقود.
ّ
وربما من املفيد هنا أن أذكــر مجددًا
بتوظيف الديانات التوحيدية الثالث
مــن ِقـبــل الــواليــات املـتـحــدة فــي أجــواء
ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة ملـنــاهـضــة ال ـت ـيــارات
ال ـش ـي ــوع ـي ــة واالش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــة االتـ ـج ــاه
الـ ـت ــي ك ــان ــت تـ ـس ــود ح ـ ّـي ــز دول ع ــدم
االنحياز الخاصة بالعالم الثالث في
الخمسينيات والستينيات من القرن
املاضي كما ذكرنا سابقًا.
ّ
ت ـ ــدل م ـح ـت ــوي ــات امل ـ ـعـ ــارض امل ـك ـ ّـرس ــة
ُ
للكتب العربية الـتــي تـقــام فــي لبنان
ودول عربية أخرى ،على ّ
الحيز الكبير
الذي تعطيه دور النشر العربية للكتب
الــدي ـن ـيــة ،م ــع املــاح ـظــة أن الـجـمـهــور
الذي يزور تلك املعارض متنوع يهتم
أي ـضــا بــالـكـتــب الــدن ـيــويــة ال ـطــابــع أو
الكتب التي تنتقد االتجاهات الدينية
املتطرفة.
وهنا ال ّ
بد من االلتفات إلى ما يصدر
م ــن ك ـتــب ع ــدي ــدة ورت ـي ـبــة ف ــي ك ــل من
ال ــدول األوروب ـي ــة وال ــوالي ــات املتحدة
ح ـ ــول اإلس ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي وال ـن ـظ ــرة
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة لـ ـ ــه .وي ـ ـقـ ــوم الـ ـن ــاش ــرون
ال ـغ ــرب ـي ــون ب ــوض ــع ع ـن ــاوي ــن لـلـكـتــب
ّ
تحمل دائ ـمــا كلمة «إس ـ ــام» ،ذل ــك أن
هذه الكلمة أصبحت تستقطب أيضًا
ّ
القراء الغربيني بما يرونه منذ بضعة

عقود مــن ممارسات دينية حماسية
وف ــي ح ــاالت ع ــدي ــدة ع ــدوان ـي ــة ،حيث
توجد الجاليات العربية واإلسالمية
ف ــي املـ ـ ــدن ال ـغ ــرب ـي ــة .وقـ ــد انـخـفـضــت
مـ ــؤخ ـ ـرًا م ـب ـي ـع ــات ك ـت ــاب ــي «ان ـف ـج ــار
امل ـشــرق ال ـعــربــي» بــالـلـغــة الـفــرنـسـيــة ـ
بـعــدمــا كــانــت مبيعاته مــزدهــرة على
مــدى سنوات طويلة منذ إصــدار أول
طبعة فــي عــام  1983ـ ذلــك ألن عنوان
الكتاب ال يحتوي على كلمة «إسالم»
كما ذكر لي مدير دار النشر.
ّ
ومن املفارقات أن هذا املنحى قد ترافق
مع ازدهار مبيعات الروايات العربية
ُ
التي ترجمت إلــى اللغة الفرنسية أو
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،بـشـكــل خ ــاص ال ــرواي ــات
املؤلفة من قبل أديـبــات والتي تحمل
فــي طياتها جــرأة ملحوظة ،وهــذا ما
ّ
ّ
يــدل على أن املشهد الثقافي العربي
ســواء فــي ال ــدول العربية أو خارجها
م ــا زال يـحـمــل ثـقــافــة دن ـيــويــة عربية
ت ــأخ ــذ م ـســاحــة م ـه ـمــة ف ــي أي إن ـتــاج
ع ــرب ــي ف ـك ــري وأدبـ ـ ـ ــي .وه ـ ــذا يـعـكــس
أيـ ـض ــا ال ـت ـن ــاق ــض فـ ــي رواج ال ـك ـتــب
الـ ـع ــربـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم ال ـ ـعـ ــربـ ــي .فــي
املحصلة ،نحن أمــام ظــاهــرة متعددة
الـجــوانــب حـيــث املشكلة تكمن أيضًا
ُ ّ
ف ــي األض ـ ــواء اإلعــام ـيــة ال ـتــي تـســلــط
عـلــى الـكـتــب الــديـنـيــة أكـثــر مــن الكتب

ّ
الــدنـيــويــة .أض ــف إل ــى ذل ــك أن اإلع ــام
املــرئــي الـعــربــي مـلــيء بـبــرامــج دينية
الطابع ومــن أشهرها حلقات الشيخ
القرضاوي ،بينما قليلة جدًا البرامج
ّ
ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـت ــي ت ـســلــط الـ ـض ــوء على
النتاج الثقافي الدنيوي.
ف ـه ــل هـ ـن ــاك ات ـ ـجـ ــاه ألسـ ـ ــر ال ـش ـع ــوب
الـ ـع ــربـ ـي ــة واإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي دي ـن ـه ــا
وث ـقــافــة ال ـح ــال والـ ـح ــرام ،وه ــو نــوع
م ــن الـسـيــاســة الـغــربـيــة ال ـتــي ك ــان قد
وصفها إدوارد سعيد صاحب الكتاب
الشهير «االستشراق»؟ أم هل هو جزء
م ــن أيــديــولــوج ـيــة ح ــرب ال ـح ـضــارات
ّ
ال ــذي نــظــر لها صــامــويــل هنتنغتون
َّ
ف ـ ــي مـ ــؤل ـ ـفـ ــه «صـ ـ ـ ـ ــدام ال ـ ـح ـ ـضـ ــارات»
املـلــيء بالتناقضات واملنهج العلمي
ّ
الـ ـخ ــاط ــئ؟ ف ـك ـيــف ن ـف ـ ّـس ــر أن ال ـف ـئــات
ال ـع ــرب ـيــة املـ ـيـ ـس ــورة ت ــرس ــل أب ـن ــاء ه ــا
ل ـ ـلـ ــدراسـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــواصـ ــم ال ـغ ــرب ـي ــة
املهمة ،بينما العرب الفقراء يغامرون
ب ــأرواحـ ـه ــم ل ـع ـبــور ال ـب ـحــر امل ـتــوســط
وال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـغ ــربـ ـي ــة؛
هـ ـ ــذا م ـش ـه ــد ألـ ـي ــم ح ـ ـ ـ ّ
ـري ب ــال ــدراس ــة
املوضوعية ملناهضة طرح هنتنغتون
الذي يظهر كأنه نبوءة بدأت تتحقق
تلقائيًا في األجواء الدينية املحمومة
ّ
التي نعيش فيها .مع اإلشــارة إلى أن
مثل هــذه اللعبة الفكرية السامة هي

خاصة بما ُيسمى العلوم اإلنسانية
ال ـغ ــرب ـي ــة ع ـه ــد «م ـ ــا ب ـع ــد الـ ـح ــداث ــة»
وت ـنــدرج فــي حــركــة الفلسفة الغربية
فــي الـعـلــوم اإلنـســانـيــة الـغــربـيــة التي
تذكر أيضًا عهد «ما بعد االستعمار»؛
بينما نـحــن بطبيعة ال ـحــال مــا زلنا
ف ــي ع ـهــد ال ـح ــداث ــة ب ـش ـكــل عـ ــام ال ــذي
ي ـت ـطــور م ـح ـتــوى مـفـهــومـهــا بـســرعــة
إثــر أدب ـيــات النيوليبرالية الـتــي أتت
من فالسفة غربيني وعلى رأسهم ليو
شتراوس الذي طرح موضوع املقارنة
ب ــن األن ـظ ـم ــة ال ــدي ـن ـي ــة ورمـ ـ ــز إل ـيـهــا
بـمــديـنــة ال ـقــدس مــن ج ـهــة ،واألنـظـمــة
الديمقراطية ورمز إليها بانحرافاتها
املـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة املـ ـتـ ـجـ ـس ــدة ب ــال ـح ــرب ـي ــن
العامليتني وبخاصة الثانية منها من
جهة أخرى ،وقد رمز إليها بتسميتها
أثينا في مقابل القدس.
َّ
كما ال ّ
بد من اإلشــارة إلى مؤلف آخر
ّ
قد أثر كثيرًا في الرأي العام األوروبي
وهــو كـتــاب جيل كيبال املـنـشــور عام
 1983حــول «انـتـقــام الـلــه» وهــو مليء
باملغالطات التاريخية حول عودة الله
ّ
كأن البشرية ابتعدت عن الدين ،وهذا
ّ
غير ّصحيح إل بالنسبة إلى أوروبا.
َّ
كما أنــه وضع قبل ذلك بأعوام مؤلفًا
بعنوان «النبي وفرعون» وهو كتاب
ّ
يشن فيه هجومًا عنيفًا على الرئيس
ج ـم ــال ع ـبــد ال ـن ــاص ــر ك ــون ــه اضـطـهــد
تنظيم االخوان املسلمني من دون سبب
ُيــذكــر على حـ ّـد قــول الكاتب .طبعًا لم
يذكر الكتاب املضايقات التي مارسها
ال ـن ـظــام ال ـن ــاص ــري ض ـ ّـد الـشـيــوعـيــن
كـ ـم ــا لـ ــم ي ــذك ــر مـ ــا قـ ـ ــام بـ ــه االخـ ـ ـ ــوان
املسلمون من مضايقات حادة للحكم
ال ـن ــاص ــري .ث ــم وض ــع مـسـتـشــرق آخــر
مــن أن ـصــار حــركــة االخـ ــوان املسلمني
وهو أوليفييه َر َوا العديد من املواقف
بحماس لحركة «املجاهدين
املــؤيــدة
ُ
الـعــرب» الــذيــن نقلوا إلــى أفغانستان
ملـحــاربــة الـنـظــام الـتـقــدمــي امل ـقـ ّـرب من
االتحاد السوفييتي ،ووصفهم بأنهم
أنصار حرية للشعب األفغاني ،وهذا
ّ
كان يدل إما على جهل مطبق أو على
ّ
تـبــنــي مــوقــف ال ـس ـيــاســات األمـيــركـيــة
في توظيف الديانات التوحيدية في
الحرب الباردة.
وحـ ــري بـنــا قـبــل نـهــايــة عــرضـنــا هــذا
ّ
أن نـ ــذكـ ــر ب ـ ــأن ح ــرك ــة ت ـح ــري ــر امل ـ ــرأة
ف ــي م ـصــر ب ـ ــدأت ق ـبــل والدة الـحــركــة
النسائية الفرنسية فــي نهاية القرن
التاسع عشر بينما الحرمة النسائية
الفرنسية ب ــدأت فــي الثالثينيات من
القرن العشرين.
أمـ ــام ه ــذا ال ــواق ــع ،ال ب ـ ّـد م ــن تكثيف
ً
ال ـج ـهــود مـسـتـقـبــا لـتـقــويــة الـجــانــب
الــدنـيــوي للثقافة العربية ومعالجة
الـ ـقـ ـض ــاي ــا االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـع ـل ـم ـي ــة
والـتـكـنــولــوجـيــة ال ـتــي يـتـخـبــط فيها
ّ
ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي م ــن دون أن يـتـمــكــن
من الـخــروج من التخلف االقتصادي
وامل ـ ـعـ ــرفـ ــي ،مـ ــع إشـ ـ ـ ــارة خ ــاص ــة إل ــى
ه ـجــرة األدم ـغ ــة الـعــربـيــة إل ــى أوروب ــا
وال ــوالي ــات املـتـحــدة وك ـنــدا ،مــا ّ
يعمق
مــن مستوى التخلف العربي مقارنة
بـ ـم ــا تـ ـنـ ـج ــزه مـ ــن إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات عـلـمـيــة
وتـكـنــولــوجـيــة ح ـض ــارات أخ ــرى مثل
ال ـح ـضــارة الـصـيـنـيــة وح ـض ــارة دول
شرق آسيوية أخرى .والجدير بالذكر
ّ
ه ـنــا أن امل ـج ـت ـم ـعــات ال ـعــرب ـيــة كــانــت
أكثر تقدمًا مــن الناحية االقتصادية
مــن اقـتـصــادات شــرق آسـيــا فــي بداية
الـخـمـسـيـنـيــات ،وهـ ــذه ظ ــاه ــرة يجب
أن تثير االهتمام لفهم األخطاء التي
حصلت في أوطاننا العربية وتوطيد
اتـ ـج ــاه ــات اق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة
جـ ــديـ ــدة ت ـخ ــرج ـن ــا مـ ــن ال ـت ـخ ـب ــط فــي
الـ ـتـ ـخـ ـل ــف ع ـ ــن رك ـ ـ ــب الـ ـ ـح ـ ــداث ـ ــة ب ـكــل
أوجهها.
* مفكر وخبير اقتصادي لبناني

بشير صفير
األم ـ ـس ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ــدوريـ ـ ـ ــة لـ ـ ــ«األوركـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــرا
الفلهارمونية اللبنانية» يــوم الجمعة،
تتمتع ببرنامج مـشـ ّـوق وبموسيقيني
مرموقني من النجوم غير ّ
املكرسني ،لكن
ّ
الصاعدين ،يحلون ضيوفًا عليها ألداء
برنامج أوركسترالي َّ
منوع.
قــائــد األوركـسـتــرا هــو األرم ـنــي الشاب
امل ــول ــود ف ــي بـ ـي ــروت غ ـ ــارو أفـيـسـيــان
(الصورة) ،الذي يقود األوركسترا في
َ
عملني ملوزار وهايدن ،وينضم إليه في
عـمـ ٍـل ثــالــث لبيتهوفن ،ثــاثــة عــازفــن
م ـن ـف ــردي ــن ه ـ ــم :املـ ـص ــري ــة ص ـب ــا عـلــي
(بيانو) واألميركية من أصول آسيوية
ســالــي كــو (ك ـم ــان) واألم ـيــركــي آيـفــري
ّ
وايـ ــت (ت ـش ـيــلــو) .إذًا ،األم ـس ـيــة يمكن
وصفها بالكالسيكية باملعنى الثالثي
ً
للكلمة .فهي أوال ،تـنــدرج تحت خانة
املوسيقى الكالسيكية الغربية عمومًا،
وثانيًا ،تشتمل على برنامج كالسيكي
ب ـم ـع ـنــى أن األع ـ ـمـ ــال الـ ـت ــي تـتـخـلـلـهــا
م ـعــروفــة ورائـ ـج ــة ،وت ـن ـح ـصــر ،ثــالـثــا،

البرنامج يتألف من
ثالثة أعمال غاية في
الجمال وسهولة
المقاربة السمعية،
ما يجعله في متناول
الجمهور العريض

ض ـمــن الـحـقـبــة الـكــاسـيـكـيــة ،لناحية
هــايــدن وم ــوزار ،مــع ميل نحو الحقبة
الرومنطيقية ،لناحية بيتهوفن الذي
َ
ّ
يعد الجسر الذي يصل بني الحقبتني
َ
ّ َ
التاريخيتني املذكورتني .كذلك ،الجمع
بــن أس ـمــاء املــؤلـفــن الـثــاثــة ذو داللــة
أخ ــرى تـكـمــن ف ــي ال ـعــاقــة ال ـتــي تــربــط
فـ ــي مـ ــا ب ـي ـن ـه ــم .ف ـ ـمـ ــوزار وب ـي ـت ـهــوفــن
تـتـلـمــذا عـلــى يــد ه ــاي ــدن ،أب ــي الحقبة
الكالسيكية وأحد أبرز رموزها ،وكانا
ّ
يـكــنــان لــه احـتــرامــا كـبـيـرًا ،وخصوصًا
مــوزار الــذي أهــدى أسـتــاذه الحقًا ست
رباعيات وتريات ،اشتهرت الحقًا تحت
اسم «رباعيات هايدن» .أما البرنامج
نفسه ،فيتألف مــن ثــاثــة أعـمــال غاية
في الجمال وسهولة املقاربة السمعية،
م ـ ــا ي ـج ـع ـل ــه ف ـ ــي مـ ـتـ ـن ــاول ال ـج ـم ـه ــور
العريض ،حتى لو لم يكن معتادًا على
هذه املوسيقى .من عند هايدن ،تؤدي
األوركـ ـسـ ـت ــرا ال ـس ـم ـفــون ـيــة ال ــرق ــم 104
ً
وهــي أوال ،آخــر سمفونية من سلسلة
«السمفونيات اللندنية» التي وضعها
امل ــؤل ــف ال ـن ـم ـســوي أثـ ـن ــاء إق ــام ـت ــه في

لندن (وعــددهــا  ،)12وثــانـيــا ،هــي آخر
مـســاهـمــة خ ـتــم ب ـهــا ال ــرج ــل تــرســانـتــه
السمفونية التي تعد األكبر تاريخيًا
(إذا استثنينا بـعــض الـت ـجــارب التي
تخطته عدديًا ،لكنها لم تعرف شهرة
تـ ــذكـ ــر) .إن ـه ــا س ـم ـفــون ـيــة كــاسـيـكـيــة،
لـكـنـهــا تـحـمــل مــامــح الـحـقـبــة املقبلة
ال ـتــي أغـنــاهــا بيتهوفن بـتـســع تحف.
ّ
أل ـ ــف ه ــاي ــدن هـ ــذا ال ـع ـم ــل عـ ــام ،1795
قـبــل أن يـتــرك ه ــذا ال ـنــوع مــن التأليف
ح ـتــى رح ـي ـلــه ع ــام  ،1809ت ـمــامــا مثل
م ـ ــوزار ،ال ــذي لــم يــؤلــف أي سمفونية
ف ــي ال ـس ـن ــوات الـ ـث ــاث األخـ ـي ــرة الـتــي
س ـب ـق ــت رحـ ـيـ ـل ــه عـ ـ ــام  ،1791إذ ك ــان
ً
مشغوال بفئات أخــرى ،أبرزها األوبــرا
َ
ال ـت ــي خ ـتــم إنـ ـج ــازات ــه ف ـي ـهــا بـعـمــلــن،
أحــدهـمــا «ال ـنــاي الـسـحــري» (م ــن نــوع
الــ«زيـنـغـشـبـيــل» ،أي العمل األوبــرالــي
بخالف
الذي تتخلله حوارات محكية،
ّ
األوب ــرا حيث ال ـح ــوارات شبه مغناة)
الذي وضعه في السنة التي رحل فيها،
وه ـنــا ن ـصــل إل ــى امل ـح ـطــة ال ـثــان ـيــة من
البرنامج ،إذ يقود أفيسيان االفتتاحية
األوركسترالية الرهيبة لتحفة مــوزار
املـنـهــك وامل ـض ـطــرب والـعـلـيــل واملـتـجــه
نحو حتفه املبكر.
أما العمل الثالث واألخير في األمسية،
فـهــو الـكــونـشــرتــو ال ـثــاثــي لبيتهوفن،
وف ـي ــه ت ـت ــواج ــه األوركـ ـسـ ـت ــرا وقــائــدهــا
بثالثة عازفني منفردين (بيانو ،كمان
ّ
وتشيلو) ،يتناوبون على املبارزة في ما
بينهم ومــع األوركـسـتــرا .إنــه عمل غاية
فــي الـســاســة (وسـهــل التنفيذ لناحية
امل ـك ـتــوب لـلـبـيــانــو خ ـصــوصــا) ،وضـعــه
بيتهوفن بعد خروجه ساملًا من دوامة
االك ـت ـئ ــاب والـ ـي ــأس ال ـت ــي كـ ــادت ت ــودي
بـحـيــاتــه ان ـت ـحــارًا ،بـعــدمــا بـلــغ فــي آلية
اإلق ــدام على خـيــاره األس ــود إلــى كتابة
وصيته األخيرة (بسبب فقدانه ّ
حاسة
السمع) .نحن في عام  1803أي املرحلة
الـثــانـيــة مــن مـسـيــرة بـيـتـهــوفــن .مرحلة
ات ـس ـمــت بـ ـغ ــزارة تــأل ـيــف ال ـت ـحــف الـتــي
ّ
خــلــدتــه الح ـقــا ،وبــال ـثــورة عـلــى الـقـيــود
املوسيقية واالجتماعية ،في الوقت الذي
كــان فيه نابوليون ّ
يعبر عن طموحات
بـ ـيـ ـتـ ـه ــوف ــن ،قـ ـب ــل الـ ـخـ ـيـ ـب ــة ال ـس ــري ـع ــة
ال ـت ــي سـبـبـهــا إعـ ــان ال ـقــائــد الـفــرنـســي
نـفـســه إمـ ـب ــراط ــورًا ف ــي ال ـس ـنــة الـتــالـيــة.
الـكــونـشــرتــو الـثــاثــي وه ــو الــوحـيــد في
ري ـبــرتــوار املــؤلــف األملــانــي ال ــذي يجمع
أكـثــر مــن آلــة بــاألوركـسـتــرا ،وق ـ ّـد ّ
سجله
معظم الـكـبــار فــي ال ـقــرن الـعـشــريــن ،من
ريختر وروستروبوفيتش وأويستراخ
بقيادة كــارايــان إلــى أنــدا وشنايدرهان
وف ــورنـ ـيـ ـي ــه بـ ـقـ ـي ــادة ف ــريـ ـكـ ـش ــاي ،إل ــى
ّ
ال ـت ـس ـج ـيــات األح ـ ــدث ال ـت ــي ل ــم تـتـخــط
إنجازات وحوش األداء هؤالء.
 22شباط ـ ـ س 20:30 :ـ ـ كنيسة مار يوسف
لآلباء اليسوعيني»
(مونو ـ ـ األشرفية) ـ ـ
www.conservatory.gov.lb
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ّ
الصنبور

صورة
وخبر

عـن عمـر  85عامـا ،انطفـأ أيقونـة تصميـم األزيـاء ،األلمانـي كارل الغرفيلـد ،أمـس الثالثـاء
فـي مستشـفى فـي منطقة نويي ــ سـور ــ سـين خـارج باريس إثـر تدهور حالتـه الصحية.
ولـد المديـر الفنـي لـدار «شـانيل» الفرنسـية فـي هامبـورغ عـام  ،1933ثـم بـدأ العمـل في
ّ
مجـال الموضـة بعد حصوله على الشـهادة الثانوية .درس الرسـم ،وأطلـق أول مجموعة
لألزيـاء الراقيـة تحمـل اسـمه عـام  .1958عمـل فـي دور «جـان باتـو» و«كلـوي» ّ و«فندي»،
قبـل أن يؤسـس شـركته ّ
الخاصـة ويطلـق عام  1975عطرًا يحمل اسـمه .غيـر أن انضمامه
ّ
إلـى «شـانيل» فـي  1983كان نقطـة مفصليـة فـي حياتـه المهنيـة ،كرسـته اسـمًا صعبًا
مصممـي العالـم .كان الراحـل مولعـا بالتصويـر ّالفوتوغرافـي ،والشـعر،
بيـن أشـهر
ّ
والموسـيقى .حتـى أنـه نشـر كتابـا عـن الحميـة الغذائية التـي اتبعهـا بعنـوان The Karl
( .Lagerfeld Dietباتريـك كوفاريـك ـــ أ ف ب)

في ذكرى الوحدة…
أبعاد الهوية العربية

استشهاد معروف سعد:
ماذا ّ
تغير؟

من جاد نخلة
تحية إلى «أبي مجد»

في الذكرى الحادية والستني
للوحدة املصرية ـ ـ السورية،
يدعو «املنتدى القومي
العربي» ،غدًا الخميس لحضور
حديث الوحدة السنوي مع
الرئيس املؤسس للمنتدى،
الكاتب والسياسي اللبناني
ّ
معن بشور (الصورة) .اللقاء،
تتعدى ّ
ّ
مدته ساعة
الذي ال
واحدة ،يحمل عنوان «األبعاد
املتكاملة للهوية العربية»،
يحتضنه ّ
مقر «دار الندوة»
(الحمرا ـ ـ بيروت) ،على أن
ّ
يتولى تقديمه رئيس املنتدى
صالح ّ
الدباغ.

بعد 44عامًا على استشهاد
املناضل اللبناني معروف
سعد ( 1904ـ ـ  /1975الصورة)،
تدعو بلدية النبطية و«املجلس
الثقافي للبنان الجنوبي»
و«جمعية بيت املصور في
لبنان» و«جمعية تقدم املرأة
في النبطية» و«جمعية تنمية
اإلنسان والبيئة» ،في 28
شباط (فبراير) الحالي إلى
لقاء بعنوان «ماذا ّ
تغير؟» في
ّ
«توتانغو» (الشقيف) .يتحدث
في اللقاء نجل الراحل ،النائب
أسامة سعد ،والصحافي أمني
قمورية ،ويتخلله عرض فيلم عن
الشهيد ،وبورتريه بريشة خولى
الطفيلي ،وتوزيع نسخ من كتاب
«معروف سعد نضال وثورة»
لشفيق أرناؤوط وبطاقة بريدية.

غد الجمعة ،يضرب املغني
بعد ٍ
اللبناني جاد نخلة موعدًا مع
الجمهور في «تياترو فردان».
في هذه السهرة البيروتية،
لن ّ
يقدم جاد أغنياته املعروفة
ّ
كـ«مغرم» و«هدي بحالكي» ،بل
ستكون الحفلة الحميمية تحية
مللحم بركات ( 1945ـ ـ /2016
ّ
سيؤدي نخلة
الصورة) .هكذا،
باقة مختارة من ريبيرتوار
ّ
واملنوع (تعا
«أبو مجد» الغني
ننسى ،على بابي واقف قمرين،
ما في ورد بيطلب مي،)...
وسيستمتع الحاضرون بليلة
لبنانية مئة في املئة.

«األبعاد املتكاملة للهوية العربية» :غدًا
ً
مساء
الخميس ـ ـ الساعة السادسة
ــ ّ
مقر «دار الندوة» (شارع بعلبك ـ ـ
خلف «مسرح البيكادللي» ـ ـ الحمرا/
بيروت).
لالستعالم03/734208 :

الخميس  28شباط ـ ـ  17:00ـ ـ
منتجع «توتانغو»
(الشقيف ـ ـ النبطية /جنوب لبنان).

ّ
جاد نخلة يغني ملحم بركات:
الجمعة  22شباط (فبراير) الحالي
ً
مساء ـ ـ
ـ ـ الساعة التاسعة والنصف
«تياترو فردان» (سنتر دون ـ ـ فردان
ـ ـ بيروت).
لالستعالم01/800003 :
أو 70/693919
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