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لبنان

لبنان
قضية اليوم

تقرير

«القضية الفلسطينية» إلى مقبرة اللجان؟

أين مصرف لبنان ووزارة االقتصاد والنيابة العامة؟

«دوالر الخلوي» بـ  1686ليرة!

ّ
ّ
تشهد األسواق انفالتًا واضحًا في سعر الصرف ،تكلل أمس بإصدار نقابة أصحاب محال الخلوي بيانًا تعلن فيه مواربة
أنها باتت تعتمد سعر صرف بقيمة  1686ليرة للدوالر ،بعدما سبقها ّ
الصرافون وشركات تحويل األموال الى اعتماد أسعار
ّ
متفاوتة أعلى من السعر الرسمي .كل ذلك يحصل في ظل صمت السلطات الرسمية ،وفي مقدمها مصرف لبنان ،تاركة
ّ
يتحملون كلفة سياساتها
الناس
فيفيان عقيقي
ّ
أص ـ ـ ـ ـ ــدرت نـ ـق ــاب ــة أص ـ ـح ـ ــاب مـ ـح ــال
الخلوي بيانًا ،أمــس ،تطلب فيه من
ّ
ّ
«التقيد بالئحة األسعار وفق
التجار
س ـعــر ص ــرف الـ ـ ــدوالر حــال ـيــا ،لحني
ت ـث ـب ـي ـتــه م ــن ق ـب ــل مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان»،
وتـحـ ّـدد فيه «سعر بطاقة التشريج
ملـ ّـدة شهر واحــد ب ـ  41ألــف ليرة لكل
مـ ــن خـ ـط ــوط ت ــات ــش وألـ ـ ـف ـ ــا ،وس ـعــر
بطاقة التشريج لـ  10أيام من تاتش
بـ  21ألفًا ومن ألفا بـ  17ألف ليرة».
ال تنفصل هذه الخطوة عن خطوات
سابقة مماثلة ،مثل تحويل األقساط
الجامعية إلى الدوالر ،وبيع الدوالر
مــن الـصـ ّـرافــن وشــركــات التحويالت

ُ
انفالت
عن
لبنان
مصرف
صمت
«سعر الدوالر» في األسواق ّ
يعد
ّ
خفضًا مقنعًا لقيمة الليرة

املالية بأسعار متفاوتة وأعـلــى من
ال ـس ـعــر ال ــرس ـم ــي ،ف ــي ح ــن يـسـتـمـ ّـر
مصرف لبنان ببيع وش ــراء الــدوالر
بـ  1514ليرة .وهو ما يطرح عالمات
اس ـت ـف ـه ــام حـ ـي ــال ص ـم ــت ال ـس ـل ـطــات
امل ـع ـن ـي ــة (م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ووزارة
االقتصاد والنيابات الـعـ ّ
ـامــة) وعــدم
ّ
تحركها لضبط سعر الـصــرف على
أســاس السعر الثابت ومنع تحميل
الناس كلفة سياسة املصرف املركزي
ال ــرام ـي ــة إلـ ــى س ـحــب ال ـ ـ ـ ــدوالرات من
السوق.
مـ ــا يـ ـم ـ ّـي ــز خـ ـط ــوة نـ ـق ــاب ــة أصـ ـح ــاب
ّ
محال الخلوي -1 :أنها اإلعالن األول
ّ
ّ
الذي يصدر عن جمعية تجار حيال
اع ـت ـم ــاده ــا س ـع ــر ص ـ ــرف أعـ ـل ــى مــن
الـسـعــر الــرس ـمــي ،و -2أن ـهــا تتعامل
مع الدولة ممثلة بشركتي الخلوي،
وب ــال ـت ــال ــي ت ـحــاس ـب ـهــا وفـ ـق ــا لـسـعــر

من اعتصام طالب الجامعات امام وزارة التربية أمس احتجاجًا على «دولرة» األقساط (هيثم الموسوي)

صرف أعلى من السعر الذي تعتمده.
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ت ـع ـ ّـد ب ـط ــاق ــات تـشــريــج
وفاتورة الخلوي الخدمة األساسية
الوحيدة ّ
املقومة بالدوالر في لبنان،

ووفـقــا لــأسـعــار الرسمية الـصــادرة
ع ــن ش ــرك ـت ــي الـ ـخـ ـل ــوي ،ي ـب ـلــغ سـعــر
بطاقة التشريج لشهر واحد ،مضافًا
إلـيــه الضريبة على القيمة املضافة

ن ـحــو  25.23دوالرًا ،وس ـعــر بـطــاقــة
الـتـشــريــج مل ـ ّـدة  10أي ــام مـضــافــا إليه
الضريبة على القيمة املضافة نحو
 12.61دوالرًا لخطوط تاتش ،و10.08

وهو ما يعني
دوالرات لخطوط ألفاُ ،
أن س ـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة املـ ـح ـ ّـدد في
البيان يــراوح بني  1686و 1625ليرة
مقابل الدوالر.

طالب الجامعات :لن ندفع بالدوالر!
فاتن الحاج
ه ـ ــو ال ـ ـت ـ ـحـ ــرك األول ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــات
ال ـ ـطـ ــاب ـ ـيـ ــة ال ـ ـي ـ ـسـ ــاريـ ــة والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوادي
الـعـلـمــانـيــة ف ــي ال ـجــام ـعــات الـخــاصــة
والجامعة اللبنانية احتجاجًا على
قــرارات اإلدارات تحويل األقساط إلى
الدوالر األميركي .أمس ،نشد الطالب
الحماية مــن وزارة التربية بصفتها
الجهة الوصية على التعليم الجامعي
ال ـ ـخـ ــاص ،وامل ــؤت ـم ـن ــة ع ـل ــى م ـحــاربــة
االت ـ ـجـ ــار بــال ـت ـع ـل ـيــم .ودع ـ ـ ــوا إلـ ــى أن
تكون اإلدارة في الجامعات تشاركية
ً
وبعيدة عن التعتيم« ،إذ ليس مقبوال
أن نـسـمــع بــال ـصــدفــة بـ ـق ــرارات كـهــذه
ت ـم ــس ب ـس ــام ــة االقـ ـتـ ـص ــاد مل ـصــالــح
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مــال ـيــة ض ـي ـق ــة» .الـ ـط ــاب رفـ ـض ــوا أن
تـ ـتـ ـح ــول ج ــامـ ـع ــاتـ ـه ــم إل ـ ـ ــى «مـ ـح ــال
صرافة» ،مؤكدين أن صوتهم سيكون
أعلى من القسط العالي.
الشعار األســاســي الــذي رفـعــوه #لــن_
ن ــدف ــع_ال ـث ـم ــن .وهـ ـن ــا أوضـ ـ ــح عـضــو
شـبـكــة مـ ــدى ال ـطــاب ـيــة ،ك ــري ــم سيف
الــديــن ،باسم املعتصمني ،أن «جيلنا
لــم يكن لــه دور فــي وضــع السياسات
ال ـت ــي أدت إلـ ــى هـ ــذه ال ـن ـت ــائ ــج ،ومــن
ي ـت ـح ـم ــل مـ ـس ــؤولـ ـي ــة األزم ـ ـ ـ ــة امل ــال ـي ــة
ون ـت ــائ ـج ـه ــا هـ ــم امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون ال ــذي ــن
أشرفوا على القرارات املالية والنقدية
باملاضي وأوصـلــوا الوضع إلــى هذه
املرحلة».
وان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن أن «قـ ـسـ ـطـ ـن ــا ق ـصــة

وطـ ـنـ ـي ــة ولـ ـيـ ـس ــت ج ــامـ ـعـ ـي ــة» ،ح ــذر
س ـيــف ال ــدي ــن م ــن ت ـك ــرار م ــا يحصل
معهم مع كل مؤسسة تريد أن تحمي
نفسها على حساب مصلحة الناس.
الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ،كـ ـم ــا ق ـ ـ ــال ،هـ ــي م ــواج ـه ــة
ك ــل إدارة جــام ـعــة ت ـسـ ّـجــل األق ـس ــاط
بغير الليرة اللبنانية ،بغض النظر
مـتــى ب ــدأ ال ـق ــرار وك ـيــف ،بــاعـتـبــار أن
املـ ــوضـ ــوع ت ـف ــاع ــل هـ ــذا ال ـص ـيــف مــع
الجامعة األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت ،في
حني أن القصة بدأت عمليًا منذ زمن
ف ــي جــام ـعــات أخـ ــرى قـلـبــت قسطها
عـلــى الـ ــدوالر أو أنـهــا تــأخــذ قسطها
بالدوالر باألساس.
الطالب رفضوا استخفاف الجامعات
بعقولهم والتحصيل األكاديمي الذي

قــدم ـتــه ه ــي نـفـسـهــا ل ـهــم .ه ــم لـيـســوا
مقتنعني بالحجج التي ساقتها على
سبيل «األبـلـيـكـيـشــن» ودخ ــول نظام
قبول عاملي ،ما يحتم على الجامعات
ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ قـ ـ ـ ـ ــرار اس ـ ـت ـ ـي ـ ـفـ ــاء األقـ ـ ـس ـ ــاط
بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدوالر« ،فـ ـ ـه ـ ــذه حـ ـج ــة مـ ـ ـ ــردودة
باعتبار أن األمر مطبق في جامعات
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،ول ـ ـ ــم تـ ـحـ ـت ــج ال ـ ـ ــى ت ـح ــوي ــل
قسطها إل ــى دوالر .أم ــا الـحــديــث عن
أن الجامعات تقبل الدفع بــأي عملة،
فهذه مسألة بديهية وطبيعية ،لكن
مشكلة ال ـطــاب فــي مـكــان آخ ــر وهــي
عـمـلــة الـقـســط نـفـســه ال ــذي سيصبح
خـ ــاض ـ ـعـ ــا لـ ـسـ ـع ــر ال ـ ـ ـصـ ـ ــرف ع ـن ــدم ــا
يدفعون بالليرة».
املعتصمون لـ ّـوحــوا بــأن قصتهم لن

ً
«ليس مقبوال أن نسمع
بالصدفة بقرارات كهذه
تمس بسالمة االقتصاد
لمصالح مالية ضيقة»

تـنـتـهــي عـنــدمــا يــدف ـعــون الـقـســط مع
ب ــداي ــة الـش ـهــر امل ـق ـبــل ،ب ــل سيكملون
التحرك حتى التراجع عن القرارات.

«دوالر التحويل» بـ  1560ليرة!
بــات لـلــدوالر ســوق غير نظامية في لبنان .فبعد شح ال ــدوالرات لدى
الصرافني ورفع سعر الصرف الى  1565ليرة ،بدأت السوق تعتمد على
معايير ذاتية لتسعير الليرة بعيدًا عن التسعيرة الرسمية التي يحددها
مصرف لبنان للمصارف والـصــرافــن ،وال سيما أن غالبية التجار
يستوردون السلع ويدفعون ثمنها بالدوالر ويبيعونها للمستهلكني
بالليرة .تجار املشتقات النفطية وأصـحــاب محطات البنزين قــرروا
إعــان اإلض ــراب احتجاجًا على انـعــدام قدرتهم على الحصول على
ال ـ ــدوالرات لتسديد فــواتـيــر اسـتـيــراد الـبـنــزيــن وامل ـ ــازوت .وه ــذا األمــر
ينسحب على العديد من القطاعات التجارية التي تستورد وتبيع سلعًا
مختلفة .لكن كان الفتًا ظهور نمط جديد من آليات التسعير الذاتية
لــدى شــركــات الـخــدمــات .فبعد الـخــدمــات التعليمية ومـحــال «تشريج
الخلوي» ،بدأت شركات تحويل األموال مثل «أو إم تي» تسعير الليرة
مقابل الدوالر بـ  1560ليرة .وبعد انتشار صورة من أحد فروع وكالء
الشركة تظهر «ملصقًا» يحدد سعر الدوالر بـ  1560ليرة ،أصدرت «أو
أمس بيانًا قالت فيه إنها «ال تقوم بأي عملية صرافة من أي
إم تي» ّ
نوع كان» ،إل أن العديد من محالها تعتمد أسعارًا متفاوته للدوالر ،منذ
أسابيع ،ال تقل عن  1535ليرة للدوالر الواحد.
وال يتوقع الخبراء أن ينتهي األمر عند هذا الحد ألن األزمة لم تنحسر
بعد وإن كانت القوى السياسية قد تمكنت من تعطيل أحد مظاهرها
عندما اس ـتــوردت الــدعــم األمـيــركــي للضغط على وكــالــة ستاندر إند
بــورز ملنح لبنان فترة سماح لستة أشهر قبل خفض تصنيفه من
 -Bالى  .+CCCتعطيل واحد من عوارض األزمة ال يلغي ظهور املزيد،
فــاملـصــرفـيــون واملـتــابـعــون كــانــوا ي ـتــداولــون أم ــس ب ــأن ضــربــة خفض
التصنيف قد تأتي قريبًا جدًا من وكالة فيتش وإن كانت هناك مصادر
تشير الى ضغوط أو محاوالت لثنيها عن موقفها ال تزال قائمة.
(األخبار)

ي ـق ــول رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة الـتــأسـيـسـيــة
لنقابة أصـحــاب محال الخلوي في
لبنان مصطفى مرواني لـ «األخبار»
إن «الـتـ ّـجــار بــاتــوا يشترون الــدوالر
بـ ـ ـ  1560ل ـ ـيـ ــرة ،أي ب ـه ــام ــش أع ـلــى
م ــن ال ـس ـعــر الــرس ـمــي الـ ــذي ي ـح ـ ّـدده
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،م ــا دف ـ ــع إل ـ ــى رف ــع
أسعار البطاقات لتغطية الخسائر
الناجمة عن تذبذبات سعر الصرف،
فــالــزبــائــن يــدف ـعــون ثـمــن الـبـطــاقــات
بالليرة ونضطر نحن إلى تحويلها
إل ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر .وبـ ـم ــا أن املـ ـص ــارف
ت ـض ـ ّـي ــق ع ـل ــى إم ـك ــان ـي ــة ال ـت ـصــريــف
ّ
الصرافون والوكالء
لديها ،ويبيعنا
الـ ـ ـ ــدوالر ب ـن ـحــو  1560لـ ـي ــرة ،لــذلــك
رفعنا األس ـعــار لتخفيف الخسائر
الناجمة عن انخفاض قيمة الليرة،
وللضغط على مصرف لبنان الذي
ّ
يتحرك حتى اليوم لحماية سعر
لم
ّ
الصرف ،إل إذا كان هدفه الضمني
خ ـف ــض ق ـي ـم ــة ال ـع ـم ـل ــة وت ـح ـم ـي ـل ـنــا
الـكـلـفــة» .ويـتــابــع م ــروان ــي« :هــدفـنــا
ل ـ ـيـ ــس زي ـ ـ ـ ـ ــادة األرب ـ ـ ـ ـ ـ ــاح مـ ـ ــن خـ ــال
استغالل الوضع القائم ،بدليل أننا
نشتري بطاقة التشريج ملـ ّـدة شهر
واح ــد ب ـ  40ألـفــا و 560لـيــرة حاليًا،
ب ـعــدمــا ك ــان س ـعــرهــا ي ـصــل إل ــى 38
ألفًا و 284ألــف ليرة ،وهــو ما يعني
أن ربحنا الحالي لن يتجاوز الـ 440
ليرة من البطاقة الواحدة».
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــا ،ال ي ـ ـم ـ ـكـ ــن تـ ـفـ ـسـ ـي ــر ه ـ ــذا
ال ـب ـيــان وف ـقــا لــأمــن ال ـع ــام لـحــركــة
«م ــواط ـن ــون وم ــوط ـن ــات ف ــي دول ــة»
الوزير السابق شربل ّ
نحاس سوى
«ب ـ ــأن ـ ــه انـ ـ ـف ـ ــات واضـ ـ ـ ــح ف ـ ــي س ـعــر
ال ـصــرف فــي ال ـســوق غـيــر الــرسـمـيــة
نـتـيـجــة ن ــدرة ال ـ ــدوالرات فــي الـبـلــد،
واسـ ـتـ ـغ ــال الـ ـت ـ ّـج ــار لـ ـه ــذا ال ـخ ـلــل
ّ
لـ ــرفـ ــع األس ـ ـ ـعـ ـ ــار ف ـ ــي ظ ـ ـ ــل سـ ـك ــوت

ّ
م ـط ـب ــق مـ ــن كـ ـ ــل الـ ـجـ ـه ــات امل ـع ـن ـيــة
وتـحـمـيــل ال ـنــاس األع ـب ــاء الـنــاجـمــة
ّ
ع ـن ــه .ف ـفــي ظـ ــل غ ـي ــاب م ــن يـتـحـ ّـمــل
املسؤولية إلدارة االنـهـيــار ،يصبح
ّ
بتحمل إرث الدين».
الناس ملزمني
بـ ـ ــدوره ،ي ــرى ال ـب ــاح ــث ف ــي جــامـعــة
هارفرد دان قزي أن «صمت مصرف
لبنان حيال االنـفــات الحاصل في
الـ ـس ــوق غ ـي ــر ال ــرس ـم ـي ــة ي ـ ــدل عـلــى
أمــريــن؛ ّإم ــا أن ــه ال يـمـلــك  34مـلـيــارًا
من االحتياطات بالعملة األجنبية
للدفاع عن سعر الصرف كما يعلن،
ّ
راض ب ـت ـش ــك ــل س ـ ــوق غـيــر
أو أن ـ ــه
ٍ
رسـمـيــة تـعـتـمــد سـعــر ص ــرف أعـلــى
مــن الـسـعــر الــرس ـمــي ،وه ــو مــا يـعـ ّـد

تخفيضًا مقنعًا لسعر الصرف».
إلــى ذلــك ،يقول املــديــر الـعــام السابق
ضمن مجموعة «أوراسكوم» وخبير
االتصاالت معن األمني ،إن «الخطورة
تكمن في أن بطاقات التشريج ّ
املقومة
ّ
تتحول إلى عملة ثانية
بالدوالر قد
م ــوازي ــة ب ـس ـبــب األزمـ ـ ــة وان ـخ ـفــاض
س ـعــر الـ ـص ــرف ،وه ــو م ــا ح ـصــل في
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـ ــدول األف ــري ـق ـي ــة الـتــي
ش ـهــدت ان ـه ـيــارات مــالـيــة .وبــالـتــالــي
بـعــدمــا ك ــان ق ـطــاع ال ـخ ـلــوي مـصــدرًا
لـجـبــايــة ال ـض ــرائ ــب امل ـب ــاش ــرة وغـيــر
املباشرة ،خالفًا لوظيفته األساسية،
يصبح أيضًا بمثابة شركة صرافة
تـبـيــع ال ـ ـ ــدوالرات وأداة لـلـمـضــاربــة،
فــي مخالفة واضـحــة لـلـمــادة  11من
قانون النقد والتسليف التي تحظر
التعامل أو ال ـتــداول بــأي سـنــدات أو
أدوات أو بــوســائــل دفــع غير مجازة
قانونًا بالعملة اللبنانية أو بغيرها
مــن الـعـمــات .لقد ّ
بينت هــذه األزمــة
ّ
خطورة الجوانب املشوهة الناجمة
عـ ــن ت ـس ـع ـيــر خ ــدم ــة أس ــاسـ ـي ــة مـثــل
االتصاالت الخلوية بعملة أجنبية».

تستأنف المخيمات اليوم
انتفاضتها ضد خطة تنظيم
العمالة األجنبية ،بعد تعليق
التحركات االحتجاجية،
إفساحًا في المجال أمام
تنفيذ الوعود بنقل الشق
المتعلق بالفلسطينيين
من وزارة العمل الى مجلس
الوزراء .أما وقد خلقت
الحكومة أمس خطة
جديدة بتشكيل لجنة لدراسة
العمالة الفلسطينية في
لبنان بعد  71عامًا من النكبة،
فقد ضاعفت المخيمات
انتفاضتها نحو غضب شامل
ال يعرف مداه
آمال خليل
ربـ ـ ـم ـ ــا اسـ ـتـ ـشـ ـع ــر ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــو عــن
الحلوة أن جلسة الحكومة ،أمــس ،لن
تبالي باعتراضاتهم ضد خطة وزير
ال ـع ـم ــل ك ـم ـي ــل أب ـ ــو س ـل ـي ـم ــان ب ـفــرض
حـ ـي ــازة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن إج ـ ـ ــازة ع ـمــل.
خ ــال اإلضـ ــراب ال ــذي ن ـفــذوه ب ــدءًا من
ص ـب ــاح أم ـ ــس ،أط ـل ـق ــوا ب ــال ـت ــزام ــن مع
بدء الجلسة ،أصــوات صفارات اإلنذار
عبر مـكـ ّـبــرات الـصــوت ،فــي إش ــارة إلى
الخطر اآلت ــي .ال ــوزراء كــانــوا على قدر
الـتــوقـعــات .لــم يـبــادر رئـيــس الحكومة
س ـعــد ال ـح ــري ــري أو وزيـ ــر ال ـع ـمــل إلــى
اإلعـ ـ ــان ال ــرس ـم ــي ع ــن تـجـمـيــد الـشــق
امل ـت ـع ـل ــق بــال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فـ ــي خـطــة
تنظيم العمالة األجنبية ،كما ُوعــدت
هيئة العمل الفلسطيني املشترك من
ع ــدد م ــن الـ ـ ـ ــوزراء .إن ـم ــا ق ــرر املـجـلــس
ت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـن ــة بـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـح ــري ــري
وعضوية الــوزراء :أكــرم شهيب ،كميل
أب ـ ـ ــو سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ،س ـل ـي ــم ج ــري ـص ــات ــي،
يــوســف فنيانوس ومـحـمــود قماطي،
«لدراسة امللف الفلسطيني» ،ليس في
م ــا يـتـعـلــق بـمـطـلــب ح ــق ال ـع ـمــل فـقــط،
إنما في الحقوق املدنية واالجتماعية
واإلنسانية كافة.
هـ ـك ــذا ع ـ ـ ــادت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ــال ــاج ـئ ــن
الفلسطينيني إلــى النقطة الصفر ،في
ظل ما يعصف بالقضية الفلسطينية
م ــن صـفـقــة ال ـق ــرن وم ـســاعــي الـتــوطــن
وتقليص خــدمــات األونـ ــروا ،مخترعة
ل ـج ـن ــة ج ـ ــدي ـ ــدة بـ ــرغـ ــم وجـ ـ ـ ــود لـجـنــة
الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة

لرئاسة مجلس الــوزراء والتي تحظى
بدعم سياسي ولوجستي ومالي! فما
الذي ستبحثه اللجنة املستحدثة بعد
مــا أنتجته لجنة الـحــوار فــي الوثيقة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة املـ ـ ــوحـ ـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ص ـ ــدرت
ع ــام  2017ب ـم ـشــاركــة ســائــر األحـ ــزاب
السياسية والتي وضعت رؤية شاملة
ملقاربة الوضع الفلسطيني؟
فــي أول تعليق عـلــى م ـقــررات مجلس
الـ ــوزراء ،قــال ممثل حــركــة حـمــاس في
لـبـنــان أح ـمــد عـبــد ال ـه ــادي« :فــوجـئـنــا
بــأمــر اللجنة ،بـخــاف أج ــواء التفاؤل
الـتــي وضعنا بها حلفاؤنا املمثلون
ف ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة» .ف ــوف ــد ه ـي ـئــة ال ـع ـمــل
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي جـ ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى م ـخ ـت ـلــف
األفرقاء املمثلني في الحكومة ،من تيار
املستقبل إلى املردة وحزب الله وحركة
أمل والحزب التقدمي االشتراكي (،)...
وتلقى وعــودًا بــ«اإلعــان الرسمي عن
تجميد ال ـق ــرار م ــراع ــاة للخصوصية
الفلسطينية ومواجهة للمؤامرات التي
تحدق بحق العودة» .فما الذي حصل؟
وفق مصادر متابعة« ،بدأت مؤشرات
النكث بــالــوعــود مــن خــال عــدم إدراج
القضية على ج ــدول مجلس ال ــوزراء،
بــرغــم مــن تعهدات الـحــريــري منذ بدء
األزم ـ ــة بـنـقـلـهــا م ــن وزارة ال ـعـمــل إلــى
ّ
مجلس الوزراء لبتها .وخالل الجلسة،

عبدالهادي :من حقنا أن
نزعل على ما حصل ألن
قتل أي قضية يكون
بإحالتها إلى اللجان

وكما فعل فــي الجلسة املاضية ،بــادر
وزي ــر ح ــزب الـلــه مـحـمــود قـمــاطــي إلــى
ط ـ ــرح الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ،م ـط ــال ـب ــا بـحـسـمـهــا
اسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب ــا ل ـل ـغ ـض ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي.
ول ــذل ــك ،ل ــم يـكــن ال ـن ـقــاش ،ف ــي مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ،مــرتـبـطــا بـقــانــونـيــة م ــا فعله
الــوزيــر كميل أبــو سليمان مــن عدمه،
بل بما أدت إليه إجراءاته من تداعيات
خطيرة وجب إيجاد الحل لها .لكن مع
ذل ــك ،ف ــإن أح ــد ال ـ ــوزراء رأى فــي حجة
وزيــر العمل ،أي تنفيذ القانون ،حجة
ً
غير مقنعة ،ســائــا ملــاذا ال ُيطبق أبو
سليمان القانون لناحية إلــزام أربــاب
العمل بتسجيل الـعـمــال األجــانــب في
ال ـض ـم ــان ،ع ـلــى أن ال ي ـس ـت ـف ـيــدوا من
خــدمــاتــه إال فــي حــال املعاملة باملثل؟
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وملاذا لم تتم ،على سبيل املثال ،إعادة
تـحــريــك مـســألــة تطبيق ه ــذا الـقــانــون
على العمال املصريني ،بعدما تقرر ّفي
حكومة الرئيس فؤاد السنيورة غض
النظر عن األمر بحجة املصالح العليا
للدولة؟
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـن ـق ــاش ال ـق ــان ــون ــي وع ــن
االستنسابية في تنفيذ القانون ،تظلل
الـنـقــاش الحكومي أمــس بـطــرح وزيــر
الـع ـمــل ع ــدم تـجـمـيــد أي قـ ــرار ات ـخــذه،
ورفـ ـ ــض ت ـع ـل ـيــق الـ ـق ــان ــون ب ـم ــرس ــوم.
ول ــذل ــك ،أي ــد الـجـمـيــع م ـخ ــرج تشكيل
ال ـل ـج ـن ــة ،الـ ـت ــي أعـ ـل ــن ال ـ ـحـ ــريـ ــري عــن
هيكليتها الجاهزة التي من املفترض
أن ت ـكــون ق ــد شـكـلــت ف ــي وق ــت ســابــق!
وإذ اعتبر وزير العمل تشكيل اللجنة
ب ـم ـثــابــة االنـ ـتـ ـص ــار ،ف ـق ــد رفـ ــض عـبــد
الهادي التشكيك بـ«صدقية الحلفاء»،
لكنه ق ــال :مــن حقنا أن نــزعــل على ما
ح ـصــل ال ـي ــوم (أم ـ ــس) وخ ـصــوصــا أن
ق ـتــل أي قـضـيــة ي ـكــون بــإحــالـتـهــا إلــى
ال ـل ـجــان .وف ــي حــديــث إل ــى «األخ ـب ــار»،
تساءل عما يهدئ الشارع الفلسطيني
الــذي كان ينتظر اإلعــان الرسمي عن
تجميد قرار وزير العمل .وفي مواجهة
«اللجنة الغامضة املضافة إلى القرار
ال ـ ـظـ ــالـ ــم» ،أع ـل ـن ــت الـ ـلـ ـج ــان الـشـعـبـيــة
الـ ـي ــوم ال ـج ـم ـعــة «ج ـم ـعــة ال ـغ ـضــب في
املخيمات».
وفـيـمــا ينتظر ص ــدور مــوقــف رسمي
فـلـسـطـيـنــي ج ــام ــع ع ــن ال ـه ـي ـئــة تـجــاه
تشكيل اللجنة وع ــدم إع ــان تجميد
الـ ـق ــرار ،أك ــد ع ـبــد الـ ـه ــادي «مــواص ـلــة
ال ـت ـح ــرك ــات االح ـت ـج ــاج ـي ــة الـسـلـمـيــة
داخ ـ ـ ــل املـ ـخـ ـيـ ـم ــات وخـ ــارج ـ ـهـ ــا حـتــى
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة» .وف ـ ـ ــي ب ـي ــان
أصــدرتــه لجنة املتابعة الفلسطينية
ف ــي ل ـب ـنــان ف ــي وق ــت الح ــق م ــن مـســاء
أم ـ ـ ــس ،اعـ ـتـ ـب ــرت أن «ت ـش ـك ـي ــل لـجـنــة
ل ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي
ً
ق ــرار تــأخــر ك ـث ـي ـرًا ،ف ـضــا عــن أن ـنــا ال
نـ ـع ــرف ص ــاح ـي ــات ـه ــا ودورهـ ـ ـ ــا وم ــع
س ـت ـ ُتــواصــل م ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن».
م ــن ْ
أم ــا رفـ ــض الـلـجـنــة ل ـقــاء وزي ــر العمل
مل ـنــاق ـشــة ت ـس ـه ـيــات ال ـح ـص ــول عـلــى
إجـ ـ ــازة أو وضـ ــع م ــراس ـي ــم تـطـبـيـقـيــة
ملــا ورد فــي الوثيقة املــوحــدة ،فيعود
إلــى كــون «مطلبنا إلـغــاء اإلج ــازة من
أس ــاس ـه ــا ول ـي ــس ت ـس ـه ـيــل ال ـح ـصــول
عـلـيـهــا ألن ـهــا تـمــس بـعـصــب الــوجــود
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي .ف ـب ـط ــاق ــة ال ــاج ــئ هــي
إجـ ــازة عـمــل الـفـلـسـطـيـنــي» ،ق ــال عبد
ال ـهــادي .ولـفــت إلــى أن الـجــوالت التي
ق ــام ــت ب ـه ــا ال ـه ـي ـئ ــة ول ـج ـن ــة الـ ـح ــوار
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ت ـض ـم ـنــت
اق ـت ــراح ــا ب ـت ـقــديــم اقـ ـت ــراح ق ــان ــون في
مجلس النواب لتعديل قانون العمل
الرقم  129واستثناء الفلسطيني منه.
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ُ
األميركيون للحريري :إلى الحدود مع سوريا در!
قضية

فاتح األميركيون الرئيس سعد الحريري بضرورة ضبط الحدود مع سوريا .النية واإلجراءات األميركية خلف حديث
الحدود واضحة األهداف :حصار المقاومة وسوريا
فراس الشوفي
ل ــم ي ـت ـ ّ
ـردد أك ـثــر م ــن م ـس ــؤول أمـيــركــي
ف ــي ل ـق ــاءات ـه ــم م ــع رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
سعد الحريري خــال زيــارتــه األخيرة
ألميركا ،بطرح مسألة ضبط الحدود
ّ
أهمية
اللبنانية ـ ـ السورية وإيالئها
في املرحلة املقبلة.
بــال ـط ـبــع ل ـيــس ال ـتــرك ـيــز األم ـي ــرك ــي ـ ـ
ال ـبــري ـطــانــي ع ـلــى الـ ـح ــدود الـشــرقـيــة
ّ
عمليًا
والشمالية جديدًا ،وهو انطلق
فـ ـ ــور ال ـ ـخ ـ ــروج ال ـ ـس ـ ــوري مـ ــن ل ـب ـنــان
ّ
وت ـعــزز بـعــد ح ــرب تـمــوز  ،2006تحت
ّ
عـ ّـدة مسميات ،ومن أبــرز أهدافه قطع
خـ ـط ــوط إم ـ ـ ــداد املـ ـق ــاوم ــة ال ـب ــري ــة مــن
ســوريــا إل ــى لـبـنــان وع ــزل دم ـشــق عن
البحر اللبناني.
ويـ ـ ــأخـ ـ ــذ سـ ـ ـي ـ ــاق ال ـ ـع ـ ـمـ ــل األم ـ ـيـ ــركـ ــي
ً
وال ـب ــري ـط ــان ــي ،أشـ ـك ــاال ع ـ ـ ّـدة ،إن عبر
دعــم الجيش لتشكيل أف ــواج الـحــدود
ال ـب ــري ــة األرب ـ ـعـ ــة وت ـش ـي ـيــد  38بــرجــا

إجراءات الجيش ّ
حدت
من التهريب بنسبة  %95على
الحدود اللبنانية ــ السورية

ل ـل ـمــراق ـبــة ،أو ع ـبــر ذكـ ــر الـ ـح ــدود في
الـبـيــانــات والـتـصــريـحــات الــدولـيــة من
زاويــة القرار  1701والــزيــارات الغربية
الــدائـمــة لـلـحــدود ،كـمــا عـبــر مجموعة
م ــن ال ـس ـيــاس ـيــن واإلع ــامـ ـي ــن ،عـلــى
رأسـ ـه ــم رئ ـي ــس حـ ــزب الـ ـق ــوات سمير
جعجع باإلشارة املجانية الدائمة إلى
الحدود.
ّ
إل أن الـ ـط ــرح األم ـي ــرك ــي األخـ ـي ــر مع
ّ
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،أت ـ ــى ب ـح ـس ــب م ـ ــا أك ـ ــدت
م ـص ــادر «وس ـط ـي ــة» لـ ــ«األخـ ـب ــار» في
«سـ ـي ــاق ج ـ ـ ّـدي ودع ـ ـ ــوة إلـ ــى ضـ ــرورة
وض ــع خـطــة ل ـلــدولــة لـضـبــط ال ـحــدود
اللبنانية ـ ـ الـســوريــة بشكل نهائي»،
ـان يلي «انـطــاق املـفــاوضــات»
ٍ
كبند ث ـ ٍ
ح ـ ـ ــول ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود الـ ـبـ ـح ــري ــة والـ ـب ــري ــة
الجنوبية مع فلسطني املحتلة.
ً
وه ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـط ـ ــرح ل ـ ـيـ ــس م ـ ـ ـعـ ـ ــزوال عــن
ال ـن ـق ــاش ــات ال ـت ــي ت ـج ــرى م ـنــذ جلسة
امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى لـ ـل ــدف ــاع ال ـش ـه ـي ــرة،
والـ ـت ــي جـ ــرى ف ـي ـهــا إط ـ ــاق رقـ ــم 136
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معبرًا غير شرعي بني لبنان وسوريا،
ً
وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى الـ ـسـ ـج ــال بـ ــن جـعـجــع
ووزير الدفاع الياس بو صعب ،بعدما
ن ـج ـحــت ت ـص ــري ـح ــات رئ ـي ــس ال ـق ــوات
ّ
املبنية على سيناريوات مختلقة في
اس ـ ـتـ ــدراج وزي ـ ــر ال ــدف ــاع إلـ ــى مــؤتـمــر
ّ ً
مكمال وضع الحدود
صحافي طويل،
تحت املجهر.
خـ ـل ــف تـ ـح ــوي ــل ال ـ ـح ـ ــدود ال ـل ـب ـنــان ـيــة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ق ـ ـضـ ـ ّـيـ ــة ،يـ ـه ــدف
األميركيون إلى اآلتي:
ً
ّأوال ،إع ــادة إح ـيــاء ال ـق ــرارات الــدولـيــة
امل ـع ــادي ــة ل ـل ـم ـقــاومــة كــوس ـي ـلــة ضغط

سياسية على لبنان ولتأجيج النقاش
ال ــداخ ـل ــي حــول ـهــا ،ف ــي إطـ ــار الـضـغــط
السياسي على املقاومة وحلفائها.
ث ــان ـي ــا ،فـ ــرض واق ـ ــع ع ـس ـكــري وأم ـنــي
وم ــؤس ـس ــات ــي ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود وداخـ ــل
ً
إدارات الدولة والرهان عليه مستقبال،
لخنق طرق إمداد املقاومة وتطويقها
من الحدود السورية ،واملنافذ البحرية
ّ
والجوية.
ثالثًا ،عزل سوريا تمامًا عن املتنفس
الـلـبـنــانــي فــي إط ــار الـحـصــار الخانق
ال ـ ـ ــذي ي ـ ـحـ ــاول األمـ ـي ــركـ ـي ــون ف ــرض ــه،
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع م ـ ـحـ ــاوالت ال ـس ـي ـطــرة

ال ـك ــام ـل ــة ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود الـ ـس ــوري ــة ـ ـ ـ ـ
ال ـعــراق ـيــة ون ـشــر ال ـق ــواع ــد الـعـسـكــريــة
األميركية كما فــي التنف وفــي املقلب
العراقي ،والتلويح باستخدام «قسد»
والـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة الح ـت ــال مــديـنــة
ال ـب ــوك ـم ــال وم ـع ـبــر ال ـق ــائ ــم وان ـت ــزاع ــه
ً
م ــن ي ــد الـ ـق ــوات ال ـس ــوري ــة .ف ـض ــا عن
اإلج ـ ـ ــراءات عـلــى ال ـح ــدود ال ـســوريــة ـ ـ
األردنـيــة والـعــزم على تطوير السياج
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدودي وال ـ ـ ـقـ ـ ــواعـ ـ ــد األمـ ـي ــركـ ـي ــة
الجديدة في الشمال األردني.
راب ـع ــا ،إعـ ــادة الـتـصــويــب عـلــى مــواقــع
الـجـبـهــة الـشـعـبـيــة لـتـحــريــر فلسطني

ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ـع ــام ــة عـ ـل ــى ال ـس ـل ـس ـلــة
الشرقية ،وأهمها قوسايا ،التي يشيع
ض ـب ــاط االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـبــري ـطــان ـيــة
واألمـيــركـيــة الـعــامـلــون فــي لـبـنــان بني
الصحافيني األجانب أنها ّ
تحولت إلى
مـعـبـ ٍـر لتهريب س ــاح إل ــى ح ــزب الـلــه.
ويتزامن ذلك مع ما يجري في الساحة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ب ـع ــد إجـ ـ ـ ـ ــراءات وزارة
العمل بحق العمال الفلسطينيني.
م ــن ه ـن ــا ،ي ـص ـبــح ال ـن ـق ــاش الــداخ ـلــي
اللبناني ،وتحميل الحدود اللبنانية ـ ـ
السورية مسؤولية العجز والخسائر
ال ـج ـم ــرك ـي ــة ،ض ــرب ــا م ــن ال ـس ـط ـح ـيــة،

مـ ـ ــع م ـ ـعـ ــرفـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـي ــع بـ ـ ـ ــأن األزمـ ـ ـ ــة
سببها أساسًا التهرب الجمركي من
الشركات الكبرى والبضائع التي ّ
يتم
تغيير بلد املنشأ عليها وتـمـ ّـر على
املعابر الشرعية مــن ســوريــا وإليها،
وتـ ـصـ ـي ــب ال ـ ــدول ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة أي ـض ــا
بخسائر كبيرة.
ب ـع ــد ج ـل ـســة ل ـج ـنــة اإلدارة والـ ـع ــدل
الـ ّنـيــابـيــة قـبــل أس ـبــوعــن ،ت ـبـ ّـن عــدم
دقة ّالرقم  136للمعابر غير الشرعية،
إذ ف ــن ــذ ضـ ـب ــاط م ـخ ـت ـصــون ملـمـثـلــي
ال ـك ـت ــل ال ـن ـي ــاب ـي ــة وأع ـ ـ ّضـ ــاء ال ـل ـج ـنــة
واق ــع ال ـحــدود ،وع ــدم دق ــة املعلومات
ال ـتــي ان ـت ـشــرت ،وه ــي املـطــالـعــة الـتــي
عــاد وطرحها بو صعب في مؤتمره
الـصـحــافــي ب ــدايــة األسـ ـب ــوعُ .
ووض ــع
ال ـ ـحـ ــاضـ ــرون فـ ــي أج ـ ـ ـ ــواء إج ـ ـ ـ ــراءات
الـ ـجـ ـي ــش وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ضـ ـب ــط امل ـ ـ ــواد
ّ
املهربة .وبحسب إحصاءات الجيش،
ف ــإن قــواتــه ضبطت مـنــذ بــدايــة الـعــام
مــا يزيد على  330شحنة ّ
مهربة ،إال
أن غــال ـب ـيــة ال ـس ـلــع ه ــي م ــن الـخـضــر
وامل ـل ـب ــوس ــات واألس ـ ـمـ ــدة ال ــزراعـ ـي ــة.
وأل ـح ـق ــت ب ـعــض ال ـع ـم ـل ـيــات أض ـ ــرارًا
باللبنانيني الـقــاطـنــن فــي األراض ــي
ال ـس ــوري ــة وال ــذي ــن ي ـم ـل ـكــون أراضـ ــي
زراعـ ـي ــة ف ــي م ـشــاريــع ال ـق ــاع ومـ ــزارع
أخــرى ،حيث كان يصادرها الجيش.
وإل ــى أن ي ـتـ ّـم ال ـتــأكــد مــن أن ـهــا تعود
للبنانيني يملكون أراضي زراعية في
الــداخــل الـســوري ليتم اإلف ــراج عنها،
تكون قد تلفت.
وكذلك األمــرَ ،وضـ َـع الضباط النواب
الـ ـح ــاض ــري ــن فـ ــي أج ـ ـ ـ ــواء ال ـت ـن ـس ـيــق
الـ ـح ــدودي ب ــن ل ـب ـنــان وس ــوري ــا ،وال
ّ
سيما الحاجة إلى تعاون أكبر ،وسط
ال ـت ـجــاوب ال ـس ــوري ال ـكــامــل ال ــذي تــمّ
التعبير عـنــه بــالـتـعــاون مــع الجيش
في أكثر من نقطة حدودية والسماح
ل ــه بـتـشـيـيــد س ــوات ــر ف ــي ب ـق ــع داخ ــل
األراض ــي الـســوريــة وعـلــى قـنــاة املياه
في محيط بلدة القصر الحدودية.
وم ـنــذ نـهــايــة نـيـســان امل ــاض ــي ،يـجــزم
أكـ ـث ــر مـ ــن مـ ـص ــدر أهـ ـل ــي وأم ـ ـنـ ــي فــي
ً
ّ
الحد من
منطقة الهرمل مثال ،أنــه تم
عـمـلـيــات ال ـت ـهــريــب إل ــى حـ ــدود ،%95
ما ينعكس بشكل سلبي على الواقع
املـع ّـيـشــي ف ــي املـنـطـقــة .وت ـب ــدو األزم ــة
مــرشـحــة للتصاعد مــع اق ـتــراب فصل
الشتاء وموسم املدارس ،حيث يعتمد
جزء ال بأس به من العائالت إما على
أعمال تهريب ،أو على شراء البضائع
ّ
ـى األس ــر التي
امل ـهــربــة ،األق ــل كلفة ُ عـلـ ّ
تعيش فــي منطقة تـصــنــف محرومة
من خدمات الدولة كما من استثمارات
القطاعني العام والخاص.

تقرير

ّ
«طرد» القوات من «جنة» المجلس الدستوري
ُ
اس ــت ـك ـم ــل ،أمـ ـ ــس ،ت ـش ـك ـيــل امل ـج ـلــس
الــدسـتــوري ،بعدما سبق أن انتخب
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي ن ـصــف أع ـضــائــه.
فـقــد ع ـ ّـن مـجـلــس الـ ـ ــوزراء األع ـضــاء
ال ـخ ـم ـســة امل ـت ـب ـق ــن ،وه ـ ــم :ال ــدك ـت ــور
عمر حـمــزي ،الــدكـتــور ف ــوزات خليل
ف ــرح ــات ،امل ـحــامــي ال ـي ــاس ب ــو عـيــد،
املحامي الـيــاس مشرقاني والنقيب
عـبــد ال ـلــه ال ـشــامــي .لـكــن الـتـعـيــن لم
ي ـمــر ع ـلــى س ـ ــام ،اذ ان ـت ـهــت مـعــركــة
التعيينات فــي املجلس الــدسـتــوري
مــن دون حـصــول «ال ـق ــوات» على أي
م ـق ـعــد ،خــافــا مل ــا كــانــت ت ـحــدثــت به
مرارًا بعد عملية التعيني في املجلس
الـنـيــابــي .وكـمــا فــي مجلس ال ـنــواب،
كــذلــك ف ــي مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،خــرجــت

القوات من املولد بال حمص ،بعدما
لم يتم التوافق على مرشحها سعيد
مـ ــالـ ــك .وه ـ ــو مـ ــا اع ـت ـب ــرت ــه م ـص ــادر
الحزب انقالبًا على اتفاق سابق مع
الرئيسني نبيه ّبري وسعد الحريري،
وقضى بــأن تمثل الـقــوات من حصة
الحكومة بعدما استثنيت من حصة
م ـج ـلــس الـ ـ ـن ـ ــواب .بــال ـن ـت ـي ـجــة ذه ــب
التمثيل املسيحي إلــى كتلة «لبنان
ال ـقــوي» ،وهــو مــا أدى إلــى اعـتــراض
«القوات» وكذلك «املردة» ،بينما ظهر
الوزير جبران باسيل مرة جديدة في
موقف القادر على تنفيذ ما وعد به
مرارًا حني كان ُيسأل عن التعيينات
في املجلس ،رافضًا الكالم عن إعطاء
تعهدات للقوات بحصة في املجلس

الدستوري وبأن اتفاقًا تم معها على
نيلها مقعدًا مارونيًا.
الالفت في ما جرى موقف الحريري
وم ــوق ــف ح ــرك ــة أم ــل ف ــي ال ـح ـكــومــة.
ف ـ ــال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس سـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري ل ــم
ُ
يتضامن مع القوات ،التي لم تفاجأ
بـمــوقـفــه ،بـخــاف مــا ج ــرى التعبير
ع ـن ــه سـ ـ ــواء ع ـب ــر م ــواق ــف وزرائـ ـه ــا
أو م ـنــاصــري الـ ـق ــوات ال ــذي ــن شـنــوا
حملة على موقف الحريري .وعلمت
«األخ ـبــار» أن رئـيــس الحكومة كان
ق ــد أب ـلــغ «الـ ـق ــوات» أن ــه ل ــن يـخــوض
معركتها لتعيني مالك فــي املجلس
الدستوري .ومـ ّ
ـرد موقف الحريري،
بـحـســب م ـصــادر وزاري ـ ــة ،اسـتـيــاؤه
م ـ ــن مـ ــوقـ ــف ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ف ـ ــي ال ـج ـل ـس ــة

الـنـيــابـيــة لـلـتـصــويــت عـلــى املــوازنــة.
إذ راجع الحريري حينها «القوات»
مـ ـ ــرارًا ل ـت ـبــديــل مــوق ـف ـهــا وال سـيـمــا
أن ـه ــا مـمـثـلــة ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة ،لـكـنـهــا
أصرت على التصويت ضد املوازنة،
وق ــد أب ـلــغ رئـيـسـهــا الــدك ـتــور سمير
جعجع الحريري هذا املوقف .وبناء
عـلــى ذل ــك ،س ــأل ال ـحــريــري املـقــربــن
م ـنــه ع ــن امل ــوج ــب الـ ــذي يــدف ـعــه إلــى
التضامن مع الـقــوات ،التي لم تقف
معه .وقــد أبلغ جميع املعنيني منذ
تلك الجلسة أنه لن يخوض معارك
جعجع من اآلن وصاعدًا وليتحمل
كـ ــل م ـ ـسـ ــؤول مـ ـس ــؤولـ ـي ــة خ ـط ــوات ــه
ومواقفه.
أما بالنسبة إلى حركة أمل ،فالقوات

تحدثت سابقًا عن اتفاق مع الرئيس
نـ ـبـ ـي ــه ب ـ ـ ــري ل ـل ـت ـض ــام ــن مـ ـعـ ـه ــا فــي
الحكومة ،وخصوصًا أن بري كان قد
رفض انتخاب عضوين مارونيني في
املجلس النيابي .وقد فوجئت القوات
بموقف بري علمًا بأن التنسيق معه
قائم فــي كثير مــن امللفات .وقــد ّ
عبر
ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق أنـ ـط ــوان زه ـ ــرا عن
امـتـعــاض ال ـق ــوات .وق ــال ،فــي حديث
إلــى «أم تــي فــي» ،إن الـقــوات ُصدمت
ومـ ـ ــرة ج ــدي ــدة ن ـت ـع ــرض لـلـخــديـعــة
لحساب وزير الخارجية واملغتربني
جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،وال ـض ــرب ــة ال ـت ــي ال
تقتل ّ
تقوي .ونبارك لباسيل تعطيل
الـ ــدولـ ــة واسـ ـ ـت ـ ــدراج ب ــاق ــي األف ــرق ــاء
إلعطائه ما يشاء» .أضاف« :بسيطة.

نلتقي في محطات أخرى مع رئيس
ال ـح ـكــومــة س ـعــد ال ـح ــري ــري ورئ ـيــس
مجلس النواب نبيه بــري» .وقــال إن
«س ـع ـيــد م ــال ــك ل ـيــس ق ــوات ـي ــا ،وإن ـمــا
يـحـظــى بــدعــم الـ ـق ــوات» ،مـشـيـرًا إلــى
أن «بــاس ـيــل أص ـبــح مـتـمـكـنــا بسبب
حــزب الله ودعــم رئيس الجمهورية
ّ
ويسير أمــور البلد
ميشال عــون لــه،
واجتماعات الحكومة».
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ري ـ ـشـ ــار
قـ ـي ــومـ ـجـ ـي ــان ،بـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء جـلـســة
مجلس الوزراء« ،نحن ضد ما حصل،
ُ
ولم تطرح علينا األسماء مسبقًا بما
يخص املجلس الدستوري ونأسف
لعدم وجود أخالقيات في السياسة».
(األخبار)

بيان صحايف

الصندوق األخرض للتنمية ()GGF
يستثمر  15مليون دوالر أمرييك يف بنك عوده لبنان
لإلقراض األخرض
لوكسمبورغ وبريوت 22 ،آب 2019
* س ُيستخدَ م االستثامر لتعزيز االئتامن لتدابري كفاءة الطاقة ومشاريع الطاقة املتجدّ دة.
* توفري سنوي يف الطاقة األ ّول ّية يبلغ نحو  31.625ميغاوات يف الساعة وانبعاثات لثاين أوكسيد الكربون تقدَّ ر بنحو  10.148أطنان.
استثمر الصندوق األخرض للتنمية ( GGF) 15مليون دوالر أمرييك يف بنك عوده ،أكرب مرصف مقرض للمشاريع الخرضاء يف لبنان،
لدعم محفظة إقراضه يف مجال كفاءة الطاقة ( )EEوالطاقة املتج ّددة ( .)REسيُستخ َدم االستثامر لتمويل ترقية املع ّدات الصناعيّة
واملباين املوفّرة للطاقة والس ّيارات التجاريّة ورشكات خدمات الطاقة والتزويد .وسيزداد تأثري هذا االستثامر بأنشطة بناء القدرات
الخاص بالصندوق.
من خالل مرفق املساعدة التقن ّية
ّ
بنك عوده أكرب مرصف تجاري يف لبنان ،وأحد املصارف اإلقليم ّية الرائدة .وهو يقوم بأكرب مشاركة ناشطة يف العمل الوطني لكفاءة
الطاقة والطاقة املتج ّددة ( ،)NEEREAالخطّة التمويليّة املع ّدة من قبل مرصف لبنان ملرشوعات الطاقة الخرضاء .ويتمتّع بنك
عوده أيضاً بنظام إدارة بيئ ّية واجتامع ّية ( )Environmental and Social Management Systemمتط ّور .وإ ّن خربة البنك
الواسعة يف مجال اإلقراض األخرض ،إىل جانب موقعه القوي يف السوق ،تجعله رشيكاً مثال ّياً لـ GGFيف لبنان.
ويُق َّدر أن تؤ ّدي إجراءات كفاءة الطاقة ( )EEوالطاقة املتج ّددة ( )REالتي ُم ِّولَت بواسطة هذا االستثامر إىل توفري عىل مستوى
الطاقة األ ّوليّة بنسبة  31.625ميغاوات يف الساعة وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون مبقدار  10.148أطنان تقريباً .وسيكون لهذا
االستثامر مساهمة ذات مغزى يف توفري الطاقة يف سوق ال تغطّي فيه طاقة التوليد سوى  60٪فقط من ذروة الطلب عىل الطاقة،
ما يؤ ّدي إىل انقطاع الت ّيار الكهربايئ بانتظام ،ويعوق اإلنتاج ّية االقتصاديّة اإلجامل ّية.
مؤسسة تقع
رس  GGFأن يقيم هذه الرشاكة مع بنك عوده ،وهو ّ
رصح الس ّيد أوالف زمييلكا ،رئيس الصندوق األخرض للتنمية« :ي ّ
ّ
ضمن مه ّمة الصندوق .من املثري لإلعجاب أن نرى تنامي محفظته من اإلقراض األخرض وجهوده إلحداث فرق حيثام تدعو الحاجة.
لدينا ثقة كاملة بقدرة بنك عوده عىل جعل هذا االستثامر أفضل استخدام ،ونتطلّع إىل أن نرى هذه الرشاكة يف العمل».
أ ّما السيد خليل دبس ،رئيس دائرة الخدمات املرصف ّية للرشكات ملجموعة بنك عوده ،فأكّد أ ّن «مشاركة الصندوق األخرض للتنمية
خلق الفرص يف االقتصاد األخرض ،ملا له من تأثري إيجايب متوقّع
 GGFهي تصويت عىل الثقة بلبنان وببنك عوده الذي التزم َ
باملجتمع والبيئة ،وهو أمر ال يحتاج ألي دليل إضايف» .واغتنم الفرصة لإلشارة إىل أ ّن «بنك عوده يتمحور كالوسيط الرئييس للوصول
املحل».
إىل التمويل األخرض واملشاريع املستدامة بيئ ّياً يف اقتصادنا ّ
ملحة عن الصندوق األخرض للتنمية GGF
يستثمر « »)Green for Growth Fund (GGFيف التدابري الرامية إىل خفض استهالك الطاقة وانبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون،
وتحسني كفاءة استخدام املوارد يف  19سوقاً يف أنحاء متفرقة من جنوب رشق أوروبا والقوقاز وأوكرانيا ومولدوفا ومنطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا .ويق ّدم الصندوق هذا التمويل عىل نح ٍو مبارش إىل مشاريع الطاقة املتج ّددة والرشكات والبلديّات ،أو عىل
مؤسسات مال ّية مختارة .ويعمل مرفق املساعدة التقن ّية التابع للصندوق من أجل تعظيم األثر الناتج من
نح ٍو غري مبارش من طريق ّ
املؤسسات املحليّة والرشكاء املحليّني .وقد بدأ «Green for
استثامرات الصندوق من طريق تقديم الدعم لجهود بناء القدرات لدى ّ
والخاص يف كانون األ ّول /ديسمرب  ،2009حيث أنشأه بنك االئتامن إلعادة
 »)Growth Fund (GGFكرشاكة بني القطا َعني العام
ّ
اإلعامر األملاين وبنك االستثامر األورويب ،بدعم مايل من املف ّوض ّية األوروب ّية ،والوزارة االتحاديّة األملان ّية للتعاون االقتصادي والتنمية،
ومؤسسات
والبنك األورويب لإلنشاء والتعمري ،وبنك التنمية النمساوي .وتض ّم قاعدة مستثمري الصندوق املتنامية وكاالت مانحةّ ،
مؤسسة التمويل الدوليّة ،وبنك التنمية الهولندي ،FMO
مؤسسيني من القطاع
ّ
الخاص ،مبا يف ذلك ّ
ماليّة دوليّة ،ومستثمرين ّ
والبنك االجتامعي األملاين  GLSوتعمل رشكة «فاينانس إن موشن» املحدودة ( )Finance in Motion GmbHمستشارا ً لدى
« .»)Green for Growth Fund (GGFوتعمل رشكة «ماكس لخدمات اإلدارة واالستشارات» املحدودة ،فرانكفورت (MACS
 )Management & Consulting Services GmbHمستشارا ً ف ّنياً.
ملحة عن بنك عوده
بنك عوده مرصف إقليمي يتّصف بصفة املرصف الشامل .يق ّدم املرصف خدمات ومنتجات مال ّية شاملة ،منها خدمات متويل
الخاصة ،باإلضافة إىل أنشطة أسواق رأس
الرشكات ،ونشاطات املرصف التجاري ،والعمل ّيات املرصف ّية بالتجزئة ،والخدمات املرصف ّية
ّ
املال والتحصيل (.)factoring
خاص عن الودائع البالغة
ويف نهاية آذار /مارس  ،2019بلغ إجاميل موجودات بنك عوده  46.4مليار دوالر أمرييك ،وهو ناج ٌم بشكلٍ ّ
الخاصة إىل  4مليارات دوالر أمرييك.
 31.3مليار دوالر أمرييك ،فيام ارتفعت أمواله
ّ
أ ّما عدد موظّفي املجموعة ،فيفوق  6300موظّف ،فيام تض ّم قاعدة مساهميه أكرث من  1500حامل أسهم شائعة و/أو شهادات
إيداع متثّل أسهامً شائعة.
إ ّن بنك عوده يف طليعة املجموعات املرصف ّية اللبنان ّية ،وهو يُص َّنف يف قامئة املجموعات املرصف ّية اإلقليم ّية األوىل ،وأسهمه ُمدرجة
كل من بورصة بريوت وبورصة لندن.
يف بورصة بريوت ،كذلك فإ ّن شهادات اإليداع الصادرة عنه ُمدرجة يف ّ
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لبنان

لبنان
قضية

متحف تاريخ بيروت

نيكول يونس

حفاظ على اآلثار أم قضاء عليها؟
في  18حزيران من العام
الماضي ،نشرت خبيرة
دولية في مجال اآلثار ،من
منظمة اليونيسكو ،تقريرًا
ً
مفصال عن الموقع الذي
ّ
سيشيد فوقه متحف
مدينة بيروت .التقرير
الذي لم يلق صدى لدى
من يفترض أن يسمعه
في لبنان ،أكد أن ما
هو موجود اآلن في
الموقع هو «متحف
طبيعي قائم بذاته» ،وأن
التصميم الحالي للمتحف
سيقضي على آالف السنين
من تاريخ المدينة

(هيثم
الموسوي)

قضية

ّ
مدرسة «المعلم» بطرس البستاني

الئحة الجرد وحدها ال تحمي!
إدراج وزارة الثقافة
مدرسة بطرس البستاني
في الئحة الجرد العام
يقيها من ّ
أي عملية
لكن
هدم
محتملةّ .
ُ
مصير المبنى المصنف
ضبابيًا
«تراثيًا» سيبقى
ّ
إلى حين اكتمال الخطة
التي ّ
تحدد آلية الترميم
والجهة الموكلة بذلك

داود أن مدرسة
ّ أكد ُ
ست ّ
حول إلى مقر
«المعلم»
لوزارة الثقافة
(هيثم الموسوي)

عندما باشرت وزارة الثقافة مشروع
ب ـنــاء «مـتـحــف مــديـنــة ب ـي ــروت» على
العقار  - 208املرفأ في وسط بيروت،
قبل بضع سنوات ،حدثت مواجهة مع
«جيران» املتحف وبعض الجمعيات
واملختصني بحماية اآلثــار .يومذاك،
ّ
ولدت املواجهة ،املسنودة إلى تقارير
ً
علمية ،س ــؤاال عريضًا عــن «الـغــايــة»
متحف طبيعي قــائــم وبناء
مــن ردم
ٍ
ـف «ص ــدي ــق لـلـبـيـئــة والـ ـج ــوار»
م ـت ـحـ ٍ
على أنقاضه؟
الـ ـي ــوم ،ال ي ـ ــزال الـ ـس ــؤال ه ــو نـفـســه،
فـيـمــا صــاحــب الـ ـج ــواب ،أي ال ــدول ــة،
م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة ف ـ ـ ــي إن ـ ـ ـكـ ـ ــارهـ ـ ــا ألهـ ـمـ ـي ــة
املكتشفات األثرية في العقار (حيث
كــانــت سينما ريـفــولــي ســابـقــا) الــذي
ّ
ي ـشــكــل أح ــد ام ـ ـتـ ــدادات ال ـت ــل األث ــري
امل ــوض ــوع عـلــى الئ ـحــة ال ـج ــرد الـعــام
لــأب ـن ـيــة األثـ ــريـ ــة .ي ـح ــدث ذل ـ ــك ،رغــم
الـتـقــاريــر العلمية املتخصصة التي
تؤرشف قصة مكتشفات وجــدت في
املــوقــع تـعــود إلــى آالف الـسـنــن .آخر
تلك التقارير وضعته خبيرة اآلثــار
لدى منظمة اليونيسكو ،كيارا ديزي
بارديتشي ،مــن دون أن يلقى صــداه
لدى الدولة ،برغم صدوره في الثامن
عشر من حزيران من العام املاضي.
ف ــي إطـ ـ ــار ت ـق ـي ـي ـم ـهــا ل ــوض ــع امل ــوق ــع
ال ــذي سـيـقــام متحف مــديـنــة بـيــروت
ف ـ ــوق ـ ــه ،تـ ــؤكـ ــد ب ــارديـ ـتـ ـش ــي أن «م ــا
ن ــراه هــو م ـجـ ّـرد ملـحــة مــن رأس جبل
ال ـج ـل ـيــد» .إذ أن ه ــذا امل ــوق ــع «يحمل
أكـ ـث ــر مـ ــن  5000س ـن ــة مـ ــن ال ـت ــاري ــخ
الـ ـحـ ـض ــاري اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي ،ح ـت ــى قـبــل
العصر البرونزي ( )...وهو يؤرخ لكل
الـحـضــارات الـتــي تعاقبت عليه ،من
الكنعانية إلى اإلغريقية والهيللينية
وال ــروم ــان ـي ــة واألم ــوي ــة والـعـبــاسـيــة
ً
والصليبية واملـمــالـيــك ،وص ــوال إلــى
ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة» .وت ـخ ـل ــص ال ـ ــى أن مــا
يوجد هنا هــو متحف طبيعي قائم

زينب عثمان
نهاية األسـبــوع املــاضــيّ ،
تحركت وزارة
ال ـث ـقــافــة إث ــر ن ـشــر «األخ ـ ـبـ ــار» تحقيقًا
ب ـشــأن خـطــر ال ـهــدم امل ـتـ ّ
ـربــص بـمــدرســة
املـعـلــم ب ـطــرس الـبـسـتــانــي (https://al-
،)274447/akhbar.com/Community
وأص ـ ـ ــدرت قـ ـ ــرارًا ب ـ ـ ــإدراج امل ـب ـن ــى ،ال ــذي
ّ
ُص ــن ــف «ت ــراثـ ـي ــا» ،ع ـل ــى الئ ـح ــة ال ـج ــرد
العام لألبنية التاريخية لحمايته من ّأي
عملية ه ــدم مـحـتـمـلــة .صـحـيــح أن ّ
تنبه
ال ــوزارة إلــى األهمية التاريخية واألثــريــة
لــ«املــدرســة الوطنية» الكائنة فــي منطقة
زقاق البالط جاء متأخرًا ،إال أنه ُيحسب
للوزير محمد داود في إطار حماية اإلرث
َ
مستغربًا ملن
العمراني ،وهو ما قد يبدو
ّ
ّ
يطلع على سجل الوزارة الحافل بالتلكؤ
تجاه هذا اإلرث.
عمليًا ،يقي القرار الصرح الذي يقع في
ال ـع ـقــارات  ،313 ،310و 713مــن الـهــدم
بالدرجة األولــى .لكنه ال ّ
يحدد تفاصيل
خـطــة الـعـمــل ال ـتــي تـشـمــل آل ـيــة الـتــرمـيــم.
وه ــي الـخـطــة الـتــي يـفـتــرض أن تضعها
ّ
لـجـنــة اس ـت ـشــاريــة شــكـلـهــا ّداود أخـيـرًا
«ملساندة مديرية اآلثــار» املكلفة برصد
وتقييم األبنية التراثية املعرضة للهدم،
واق ـ ـ ّتـ ــراح األن ـظ ـم ــة وال ـت ــداب ـي ــر ال ـخــاصــة
بـتـمــلـكـهــا وح ـيــازت ـهــا وال ـح ـف ــاظ عليها
وطــرق استعمالها .بحسب العضو في
اللجنة ،املعماري عبد الحليم جبر ،فإن
ّ
التدبير الحمائي املتخذ من املفترض أن
ّ
القديم
يطبق وفق مفاعيل ُقانون اآلثــار ّ
( )1933/166ال ــذي يـلــزم الــدولــة بحلني:
استمالك العقارات التي يقع في نطاقها

حماية المدرسة وفق
مشروع قانون اآلثار
الجديد لن يقيها من
غول اإلسمنت

س ــة وتــال ـيــا ت ـعــويـ ّـض املــالــك
مـبـنــى امل ــدر ّ
ماديًا ،وهو حل مستبعد في ظل موازنة
خجولة للثقافة واآلث ــار ،مــا يحيلنا إلى
ّ
الحل الثاني الــذي يقضي بــأن «يتعاون
ّ
املــالــك والــدولــة على آلـيــة ترميم تحددها
مــديــريــة اآلث ـ ــار» عـنــد ات ـضــاح تفاصيل
الخطة.
ف ـ ــي مـ ـق ــاب ــل هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو ،ي ـب ــدي
م ـع ـم ــاري ــون وم ـن ـظ ـمــات غ ـيــر حـكــومـيــة
ّ
خشية من أن ينفذ التدبير تبعًا ملفاعيل
م ـشــروع قــانــون حـمــايــة املــواقــع واألبـنـيــة
الـتــراثـيــة ال ــذي «ق ــد يصبح نــاف ـذًا أواخ ــر
العام الجاري» ،حسب املعطيات .نتحدث
ه ـنــا ع ــن مـ ـش ــروع واف ـ ــق ع ـل ـيــه مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ف ــي  12ت ـشــريــن األول ،2017
لكنه  -لحسن الحظ  -بقي محفوظًا في
أدراج اللجان النيابية املشتركة من دون
يقر حتى اآلن .إذ إن جوهره ّ
أن ّ
يكرس
مبدأ «نقل عامل االستثمار» مــن عقار
إلى آخر ،ويعفي الدولة تمامًا من تحمل

بذاته ،واإلكتشافات املتتالية تجعل
مـ ــن ه ـ ــذه ال ــرقـ ـع ــة ال ـج ـغ ــراف ـي ــة ك ـن ـزًا
ً
حضاريًا متكامال ،كما أن هذه االثار
ّ
املتغيرات السياسية
تشهد على كل
واالجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة وحتى
الـ ـح ــربـ ـي ــة /ال ـع ـس ـك ــري ــة /ال ــدف ــاع ـي ــة
لبيروت بأسوارها.
ان ـطــاقــا مــن ذل ــك ال ـســرد الـتــاريـخــي،
يصبح السؤال املشروع :ملاذا اإلصرار
متحف فوق ما هو موجود
على بناء
ٍ
ً
أصال ويمكن أن يكون متحفًا بذاته؟
ومـ ـ ــاذا ع ــن ال ـت ـص ـم ـيــم ال ـ ــذي وضـعــه
معماري املتاحف الشهير اإليطالي
ري ـ ـنـ ــزو بـ ـي ــان ــو وي ـ ــراع ـ ــي فـ ـي ــه دم ــج
امل ــاض ــي ب ــال ـح ــاض ــر؟ وهـ ــل سـتـكــون
الدولة قادرة على مراعاة ذلك الدمج،
خصوصًا أن ّما قام سابقًا تحت هذا
العنوان ال يبشر بالكثير من الخير؟
ج ـ ـ ــزء م ـ ــن تـ ـل ــك اإلج ـ ـ ــاب ـ ـ ــات أورد ّت ـ ـ ـ ــه
بــارديـتـشــي فــي تـقــريــرهــا ،إذ ح ــذرت
مـ ـ ــن أن اآلثـ ـ ـ ـ ـ ــار املـ ـكـ ـتـ ـشـ ـف ــة ع ــرض ــة
لـ«اإلزالة» ،برغم أهميتها التي تعيد
بـنــاء خــارطــة تــل بـيــروت بشكل شبه
متكامل .بنت الخبيرة تقريرها على
املعطيات امليدانية والكشف املباشر
ّ
ال ــذي أك ــد أن املــوقــع هــو ام ـت ــداد لتل
ب ـي ــروت األثـ ـ ــري ،م ــن دون أي لـبــس،
وهـ ــو اس ــاس ــي ل ـف ـهــم ن ـش ــوء املــدي ـنــة
وتـطــورهــا ويـجــب الـحـفــاظ عليه في
املـكــان عينه .وتلفت الــى أن مــا جرى
الـكـشــف عـنــه حــديـثــا يـمـكــن أن ّ
يغير
مـعـطـيــات كـثـيــرة بـخـصــوص تــاريــخ
املدينة خــال الفترة البيزنطية ،وأن
هناك إمكانية الكتشافات جديدة.
على هذا األساس ،يصبح الحديث عن
بناء املتحف ،وفقًا لتصميمه الحالي،
ضربًا من ضروب القضاء على اآلثار
ال الحفاظ عليها ،إذ ستكون «له آثار
سـلـبـيــة ج ـ ـدًا ل ـنــاح ـيــة ال ـق ـض ــاء على
هذا املخزون االثــري نهائيًا ،فما هو
موجود يشكل قيمة مضافة ملتحف
مدينة بيروت ،واذا ما جرى الحفاظ
على هــذا امل ـخــزون ،سيؤكد بالتالي

نفقات التعويضات .بمعنى آخــر ،يجيز
الـقــانــون لـلــدولــة «بـيــع ال ـه ــواء» وتعويض
املالك عن القيمة املفقودة من االستثمار.
وت ـب ـعــا ل ـه ــذا املـ ـب ــدأ ،يـعـطــي ال ـق ــان ــون أي
مستثمر الحق بــزيــادة أمـتــار الـبـنــاء ،أي
مبان موجودة
صعود طبقات أخرى في ٍ
في نطاق املدرسة الجغرافي ،لكي يبقى
املبنى «التراثي» موجودًا ُوي َّ
رمم .والحال
ّ
أن مشروع القانون الــذي قد يقر بال أي
ت ـع ــدي ــات ،ي ـح ـتــوي ع ـلــى ب ـنــود هــامـيــة
تتعارض مــع جــوهــره ،وتـعـ ّـرض املباني
ال ـت ــراث ـي ــة مل ـخــاطــر تـصـنـيـفــات قــانــونـيــة
معقدة سبق أن أشــارت إليها «األخبار»
في تقرير ّ
مفصل (https://al-akhbar.
.)242592/com/Community
فــي أي ــة ح ــال ،ال ـقــانــون لــم يـصـبــح نــافـذًا
بعد ،واألمل أن تتبع مبادرة داود مبادرة
أخرى تقضي بوقف تمرير املشروع في
مجلس ال ـنــواب .يبقى ،أخ ـي ـرًا ،أن ّ
تحدد
الـ ـ ــوزارة مــا س ـتــؤول إل ـيــه امل ــدرس ــة التي
تتضارب املعلومات حول مصيرها بعد
الـتــرمـيــم .فـفــي حــن أك ــد داود أن املبنى
سـيـتـحــول إل ــى «م ـقــر لـ ـ ــوزارة ال ـث ـقــافــة»،
اقـ ـت ــرح رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة امل ـع ـل ــم ب ـطــرس
البستاني ،الـنــائــب فــريــد البستاني ،في
حديث تلفزيوني ،تحويلها إلى «متحف
أو مكتبة عــامــة بالتعاون بــن القطاعني
ال ـع ــام والـ ـخ ــاص» .وامل ـف ــارق ــة أن الـنــائــب
ن ـف ـس ــه س ـب ــق أن تـ ـح ــدث عـ ــن «إنـ ـش ــاء
متحف بطرس البستاني في بلدة الدبية
التي ولد فيها» و«تمثال يخلد ذكراه في
الدبية أيضًا» من دون أن يستذكر ،في
تصريحاته« ،املــدرســة الوطنية»
أي مــن
ّ
التي ّأسسها «املعلم».

غاية تأسيس املتحف ،فهو الشاهد
األص ــدق عـلــى املــديـنــة الـقــديـمــة وهــو
نافذة لتلك املدينة االثرية ،وبالتالي
هو بذاته متحف املدينة».
ول ــذل ــك ي ـجــب  -بـحـســب بــاردي ـت ـشــي
 إع ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر بـتـصـمـيــم امل ـت ـحــف،للتأكيد عـلــى الـحـفــاظ عـلــى املناطق
االث ــري ــة ف ــي مـكــانـهــا وإلدخ ــال ـه ــا في

بناء المتحف وفقًا لتصميمه
سيقضي على مخزون
الحالي ّ
أثري يشكل كنزًا حضاريًا
وفق اليونيسكو
ت ـص ـم ـيــم م ـ ـشـ ــروع املـ ـتـ ـح ــف ،بـحـيــث
تكون متاحة للزوار ،وذلك «من خالل
الـ ـح ــد م ــن ع ـ ــدد الـ ـط ــواب ــق الـسـفـلـيــة
مــن أرب ــع الــى اثـنــن للحفاظ على ما
هــو مــوجــود فــي األس ـفــل» .واقترحت
الخبيرة األثرية  -استبعادًا لخسارة
بـعــض ال ـطــوابــق م ــن املـتـحــف املــزمــع
إنـشــاؤه  -تــوزيــع املساحات املتبقية
للطابقني السفليني االخـيــريــن على
أجنحة pavilion /إضافية تمتد على
مساحة املوقع األثــري تتيح الفرصة
للزوار لرؤية االثار بشكلها الحقيقي.

مــن ذل ــك امل ــوق ــع ،تنطلق بــارديـتـشــي
ف ــي مـقـتــرحــاتـهــا إل ــى م ــا ه ــو أرح ــب.
إلى إعادة النظر ودراســة اآلثار التي
جرى اكتشافها في بيروت سواء من
ق ـبــل امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ــآث ــار أو من
َ
قـبــل الـبـعـثــات الــدول ـيــة ،ان ـطــاقــا من
الحفريات التي أجرتها مديرية االثار
في تل بيروت االثري ،ووسط املدينة
خ ــال ال ـف ـتــرات الـســابـقــة .كـمــا طلبت
بــأن تـضـ ّـم الــدراســة املــوسـعــة منطقة
ســاحــة ال ـش ـهــداء والـ ـس ــراي الصغير
ومراجعة كــل نتائج هــذه الحفريات
«فـكــل ذلــك أســاســي إلع ــادة استكمال
ه ــذا امل ـت ـحــف ،كـعـمــل ن ــاج ــح وك ـجــزء
ال يتجزأ مــن الـتــل األث ــري .وبالتالي
تصبح الزيارة الى املتحف والى التل
االثري زيارة واحدة».
ث ـمــة ج ــان ــب آخـ ــر ي ـف ـتــرض أن يـكــون
أك ـث ــر إل ـح ــاح ــا ،وه ــو أن م ــا سـيـ ُـبـنــى
ل ـي ــس مـ ـج ــرد بـ ـن ــاء خـ ـ ــاص ،وال هــو
شــأن خــاص بــالـتــالــي ،وإنـمــا متحف
لآلثار ،وهو نقطة إضافية كي تعطى
مساحة أرحــب للتمحيص والتفكير
وال ـت ـعــديــل ،ف ـحـ ّ
ـري هـنــا أن يـتــم أخــذ
ه ــذا ال ـجــانــب فــي اإلع ـت ـبــار ،وه ــو ما
تـشـ ّـدد عليه الخبيرة .أكـثــر مــن ذلــك،
ثمة جانب أخالقي يفترض مراعاته،
وهو أن «بناء متحف لآلثار ال يدمر
اآلثــار التي يبنى عليها ،بل يتكامل
معها بواسطة دمجها في مكانها».
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وه ـ ـ ــذا ل ـي ــس مـ ـعـ ـي ــارًا خ ــاص ــا ب ــذلــك
املــوقــع ،وإنـمــا معيار عــاملــي ،التزمت
بــه «متاحف راقـيــة فــي بـلــدان تحترم
تاريخها وآثارها»ّ .
تعدد بارديتشي
ب ـعــض ت ـلــك امل ـت ــاح ــف ،مـنـهــا متحف
األك ــروب ــولـ ـي ــس ف ــي أث ـي ـن ــا ومـتـحــف
آثـ ـ ـ ــار م ــديـ ـن ــة ب ــرشـ ـل ــون ــة وامل ـت ـح ــف
البلدي لــآثــار فــي مدينة كرتاجينا
ف ــي اس ـب ــان ـي ــا ،وم ـت ـحــف ن ــارون ــا في
كرواتيا ،وغيرها الكثير.
ك ــل تـلــك امل ـتــاحــف أب ـقــت اآلث ـ ــار الـتــي
ت ــم ال ـك ـشــف ع ـن ـهــا خـ ــال ال ـح ـفــريــات
فــي مكانها .لــم تعمد إلــى تفكيكها،
وإنما عملت على تعديل املخططات
ال ـتــي ك ــان ق ــد اقـتــرحـهــا مـعـمــاريــون،
وم ـن ـهــم رن ـ ــزو ب ـي ــان ــو ،ب ـح ـيــث جــرى
دمــج املكتشفات األثــريــة فــي الهيكل
املعماري للمتاحف كي يتاح للزوار
التعرف إليها والتفاعل معها بطرق
حديثة تحترم أصالتها وبنيانها.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا :ماذا
ستفعل وزارة الثقافة ـ املديرية العامة
لآلثار ـ في اآلثــار املكتشفة في موقع
ـف ت ــاري ــخ مــدي ـنــة بـ ـي ــروت؟ هل
مـتـحـ ّ
«ستشغل» هذه املرة ّ
حسها الوطني،
وتعمل على تعديل التصميم القائم
حــال ـيــا م ــن أج ــل اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى هــويــة
بيروت؟ أم أنها ستكمل بسياستها
الـســابـقــة الـتــي لــم ينتج عنها ســوى
الدمار وطمر اآلثار؟
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سبوت اليت

ّ
خطوة جديدة نحو العدالة العداءات الحوامل ينتصــرن على «نايكي»
ّ
تغيرات كبيرة شهدتها الرياضة العالمية
خالل السنوات األخيرة ،والرياضة النسائية
على وجه التحديد .بات هذا القطاع عالمًا
قائمًا بذاته ،له قوانينه التي تحكمه،
كما المشاكل التي ال تنتهي .الالفت أخيرًا
ّ
الرياضيات يناضلن للحصول على
هو أن ّ
حقوقهن ،تلك الحقوق التي تتجاهلها
االتحادات والهيئات الرياضية ،كما الشركات
الراعية التي ال تفكر سوى بكسب المال
زهراء رمال
َ
ت ـع ـمــل ال ـع ــام ــات ال ـت ـج ــاري ــة ال ـك ـبــرى
وتـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة مـ ـنـ ـه ــا ع ـلــى
ال ـ ـتـ ــرويـ ــج ل ـن ـف ـس ـهــا عـ ـب ــر اسـ ـتـ ـخ ــدام
شعارات محددة ،إيمانًا منها بقدرتها
على إقـنــاع املستهلكني والرياضيني
عـ ـل ــى ح ـ ـ ـ ٍّـد س ـ ـ ـ ــواء بـ ــ«أي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة
ال ـعــامــة ال ـت ـج ــاري ــة» .ش ــرك ــات عــاملـيــة

ُ
اعتبر القرار الجديد بمثابة
انتصار للرياضيات بعدما ّ
رضخت الشركة لمطالبهن
مـثــل «أدي ـ ــداس»« ،نــاي ـكــي»« ،ري ـبــوك»
وغيرها الكثير تسعى عبر إعالناتها
إل ــى إب ـ ــراز ال ـق ــوة وال ـش ـغــف ف ــي عــالــم
الــريــاضــة عبر دعــم الرياضيني الذين
ّ
ت ـقــوم بــرعــايـتـهــم .إال أن ال ــواق ــع ليس
دائمًا كذلك ،وتحديدًا مع السيدات.
شـ ــركـ ــة «نـ ــاي ـ ـكـ ــي» األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
ت ـ ّـدع ــي م ـنــاصــرة امل ـ ــرأة ،كــانــت تعاقب
ّ
الرياضيات اللواتي يوقفن مسيراتهن
مؤقتًا إلنجاب طفل ،من خالل تجميد
ّ
عقود رعايتهن وإيـقــاف الــدعــم املــادي
ّ
ّ
ل ـ ـهـ ــن .لـ ـك ــن الـ ــوضـ ــع اخ ـت ـل ــف أخـ ـيـ ـرًا،
بعدما اضـطــرت الـشــركــة للتراجع عن
سياستها الجائرة ،تحت الضغط.

نشرت نجمة ألـعــاب الـقــوى األميركية
أليسون فيليكس نهار الجمعة الفائت
على حسابها على «إنستغرام» رسالة
ّ
تلقتها من «نايكي» ،مفادها أن الشركة
ّ
عدلت سياستها ولن تقوم بتخفيض
املستحقات املالية للرياضيات اللواتي
ّ
تــرعــاهــن ملــدة  18شـهـرًا فــي حــال قـ ّـررن
الحمل .هذا القرار جاء بمثابة انتصار
لـلــريــاضـيــات بـعــدمــا رض ـخــت الـشــركــة
ّ
ملـطــالـبـهــن ،وه ــو طبعًا لــم يـكــن ليأتي
إال بـعــد ت ـعــرض «نــاي ـكــي» الن ـت ـقــادات
ّ
الذعة وشن حملة عليها خالل األشهر
املــاض ـيــة بـسـبــب سـيــاسـتـهــا الـقــاسـيــة
ضد الحوامل.
وك ــان ــت فـيـلـيـكــس ،الـ ـع ــداءة الــوح ـيــدة
املتوجة بـ 6ذهبيات أوملبية ،قد نشرت
ً
مـقــاال فــي صحيفة «نـيــويــورك تايمز»
ف ــي أي ــار/م ــاي ــو ال ـفــائــت ذك ــرت فـيــه أن
شــركــة «نــاي ـكــي» ق ــررت تخفيض عقد
رع ــاي ـت ـه ــا ب ـن ـس ـبــة  70فـ ــي املـ ـئ ــة مـنــذ
ابتعادها عن املجال خالل فترة حملها
فــي ال ـعــام املــاضــي .فــي ال ـع ــادة ،تشمل
عـقـ ّـود رعــايــة الــريــاضـيــن عــامــة بـنــودًا
تـخــفــض بـمـقـتـضــا ّهــا ال ـشــركــة املـبــالــغ
املدفوعة إذا لم يحقق هــؤالء األهــداف
املوضوعة على صعيد األداء أو بلوغ
مستويات معينة (تحقيق امليداليات
ال ــذه ـب ـي ــة أو ب ــال ـح ــد األدنـ ـ ـ ــى امل ــراك ــز
املتقدمة) .لكن عندما طالبت النجمة
األومل ـب ـي ــة ب ـض ـمــانــات ل ـعــدم تغريمها
إذا حققت أرقــامــا أقــل مــن مستوياتها
االعـ ـتـ ـي ــادي ــة «فـ ـ ــي األش ـ ـهـ ــر امل ـح ـي ـطــة
بــالــوالدة» ،وطبعًا الستثنائية وضع
الـحـمــل ،اعـتــرضــت الـشــركــة األمـيــركـيــة
ع ـلــى ذلـ ــك .ف ـمــا ك ـ ّـان م ــن فـيـلـيـكــس إال
رفضت العقد املخفض الــذي عرضته
«نايكي» بعد عودتها إلــى املنافسات
إثــر إنـجــاب ابنتها ،وانتقلت للتعاقد
مع شركة «آيزكس» اليابانية للمالبس
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ل ـي ـت ــم تـ ـه ــدي ــده ــا أي ـض ــا
بالتوقف عن الدفع لها للسبب نفسه.
ّ
إال أن البطلة األوملـبـيــة نجحت الحقًا
بالتوقيع مع شركة «أثليتا» للمالبس
الــريــاضـيــة ال ـخــاصــة بــال ـس ـيـ ًـدات الـتــي
ق ــدم ــت الـ ــدعـ ــم لـ ـه ــا ،ط ـ ــاوي ـ ــة صـفـحــة
عــاق ـت ـهــا م ــع ال ـش ــرك ـت ــن ال ـســاب ـق ـتــن

على خلفية معاملتهما املجحفة بحق
أمومتها.
ّ
إال أن فـيـلـيـكــس ل ــم ت ـكــن األول ـ ــى الـتــي
أط ـل ـقــت ش ـ ــرارة ال ـه ـجــوم ع ـلــى عـمــاق
صناعة املالبس الرياضية ،إذ سبقتها
إل ــى ذل ــك الـ ـع ــداءة األم ـيــرك ـيــة ألـيـسـيــا

م ــون ـت ــان ــو ،امل ـص ـن ـفــة ض ـم ــن أف ـض ــل 3
عـ ـ ـ ــداءات ف ــي ال ـع ــال ــم .ف ــي ف ـي ــدي ــو لـهــا
ن ـشــرتــه صـحـيـفــة «ن ـي ــوي ــورك تــايـمــز»
أي ـض ــا ،كـشـفــت ف ـيــه مــون ـتــانــو حقيقة
مــا ي ـجــري خـلــف ال ـكــوال ـيــس ،ردًا على
اإلع ـ ـ ــان ال ـ ــذي أط ـل ـق ـتــه «ن ــايـ ـك ــي» فــي

ع ـيــد األم وال ـ ــذي سـلـطــت ال ـض ــوء فيه
ع ـل ــى ق ـ ـ ــدرة الـ ـسـ ـي ــدات ع ـل ــى تـحـقـيــق
ّ
أحــام ـهــن ّأي ــا كــانــت .يـمـكــن للسيدات
أن يصبحن العبات جمباز ،مالكمات،
الع ـبــات ك ــرة ق ــدم ،لـكــن تـبـقــى األمــومــة
حلمًا غـيــر م ـشــروع بالنسبة للشركة

األم ـي ــرك ـي ــة ،وهـ ــي بــامل ـنــاس ـبــة لـيـســت
العالمة التجارية الوحيدة التي تقوم
بفرض العقوبات املالية في حال حمل
ّ
إحــدى السيدات التي ترعاهن .واألمــر
ال يقتصر عـلــى ذل ــك ،ف ـهــذه الـشــركــات

كشفت مونتانو تفاصيل ما تقوم به الشركات الراعية

ّ
تـفــرض شــروطــا تقتضي الـتـكــتــم على
مثل هذه البنود في عقود الرعاية ،كي
ال تكشف الرياضيات الحقًا حقيقة ما
يتعرضن له ،ويطالنب بالحصول على
تعويضات.
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـب ــر اح ـ ـتـ ــراف
ال ــري ــاض ــة م ـه ـنــة ك ــام ـل ــة ل ـلــريــاض ـيــن
الذكور الذين يحصلون على االهتمام
وال ـ ـ ــرع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة ح ـ ـتـ ــى ح ـ ـ ــن تـ ـع ــرضـ ـه ــم
ّ
فإن السيدات في املقابل ّ
يتم
لإلصابة،
ّ
ّ
التضييق عليهن ماديًا ،وكأن صعوبة
الحمل واإلنـجــاب والقلق الــذي يرافق
هــذه املرحلة وحــده ال يكفي .وبــدل أن
تقوم العالمة التجارية بمراعاة قــرار
الــريــاض ـيــة ب ـت ـكــويــن أسـ ــرة وتـخـفـيــف
األعباء عنها ،فإنها تقوم بخلق املزيد
م ــن ال ـض ـغــوط عـلـيـهــا .ج ــزء كـبـيــر من
ه ــذه املشكلة يكمن فــي حقيقة غياب
العنصر النسائي عــن مناصب القوة
والنفوذ في مجال التسويق الرياضي
أو عـ ــن األدوار ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة فـ ــي ه ــذا
القطاع ،أو ربما تغييبهن ،من يــدري.
فغالبًا ما يكون الــرجــال هم القائمون
على صياغة هــذه العقود والتفاوض
عليها ،بــاإلضــافــة إلــى وضــع الشروط
ال ـت ــي تـنــاسـبـهــم ،م ــع غ ـي ــاب ّ
أي تفهم
حـقـيـقــي ل ـلــوضــع ال ـص ـحــي والـنـفـســي
للرياضية خالل فترة الحمل.
بطبيعة الـحــال وعـلــى خلفية الضجة
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ال ـ ـتـ ــي س ـب ـب ـه ــا كـ ـش ــف ه ــذه
ال ـق ـض ـيــة ،ف ـقــد ت ـع ـهــدت عـ ــدة عــامــات
تجارية وشركات خاصة بالتجهيزات
وامل ـع ــدات الــريــاضـيــة بتنفيذ سياسة
جــديــدة والـتـعــامــل بشكل منصف مع
ّ
الــريــاض ـيــات ال ـل ــوات ــي ت ــرع ــاه ــن أث ـنــاء
ّ
فترة الحمل ،عبر إعطائهن ضمانات
باستمرار حصولهن على الدعم الالزم
خــال تلك الفترة .فيليكس ،مونتانو،
وغ ـي ــره ـم ــا ال ـع ــدي ــد م ــن ال ــري ــاض ـي ــات
ّ
املـحـتــرفــات ال ـلــواتــي انـضـمـمــن إلـيـهــن
ّ
فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة أثـ ـب ــن أن ال ـح ـمــل
وإنجاب األطفال ممكن أن يكون جزءًا
من مسيرة رياضية محترفة ،وأنــه لم
ّ
يـضـعــف قــدرت ـهــن عـلــى املـنــافـســة على
ّ
ّ
األلقاب أو يشكل عائقًا بالنسبة لهن،
بل العكس تمامًا.

ال ليغا

خالل الموسم الماضي في الـ«ليغا»
اإلسبانيةّ ،
قدم المدرب اإلسباني كيكي
سيتيان فريقًا يلعب كرة القدم بصورة
جميلة .النادي األندلسي ريال بيتيس ،قدم
عرضًا نال إعجاب متابعي كرة القدم
منافسته لبرشلونة بطل
حول العالم في
ّ
الدوري ،وذلك بعد أن حل في المركز
الثاني في ترتيب الفرق األكثر استحواذًا
على الكرة .هذا األسبوع يواجه بيتيس
بطل الدوري برشلونة (األحد الساعة 22:00
بتوقيت بيروت) في اختبار حقيقي
لتشكيلة الموسم
حسن رمضان
بيتيس
لــم تكن انطالقة نــادي ريــال
ّ
للموسم الـحــالــي مـمـ ّـيــزة كما تمنت
اإلدارة وال ــاع ـب ــون ،ب ـعــد ال ـخ ـســارة
بهدفني لواحد أمام بلد الوليد ،ولكن
للبدايات دائمًا خصوصية وهيبة،
ومـ ــوسـ ــم الـ ـ ـن ـ ــادي األنـ ــدل ـ ـسـ ــي ي ـ ِـع ــد

بالكثير من اإليجابيات.
ي ـعــود س ـ ّـر ن ـجــاح ري ــال بـيـتـيــس في
املوسم املاضي ،واملقصود بالنجاح
هنا ،تقديم كرة قدم جميلة وسلسة،
ت ـس ـت ـم ـتــع مـ ــن خ ــال ـه ــا ال ـج ـمــاه ـيــر
األنــدلـسـيــة ،إل ــى الـتـشـكـيــات السبع
الـ ـت ــي اع ـت ـم ــده ــا املـ ـ ـ ــدرب ك ـي ـك ــي مــع
فريقه .سبع خطط ،وضعها املــدرب
«األشيب»ّ ،
صعبت األمور على الفرق
املنافسة له ،نظرًا إلى اختالف طريقة
لعب الفريق ما بني املباراة واألخرى.
كرة قدم تعتمد في املقام األول على
ال ـت ـم ــري ــرات ال ـق ـص ـي ــرة ،أي بـمـعـنــى
أدق ،على العبي خط الوسطّ .
تكون
ثالثي «التوازن» في تشكيلة املدرب
سـيـتـيــان حـيـنـهــا ،م ــن األرجـنـتـيـنــي
جيوفاني لوسلسو العــب توتنهام
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،امل ـك ـس ـي ـك ــي
أن ـ ــدري ـ ــس غـ ـ ـ ـ ـ ــواردادو وال ـب ــرت ـغ ــال ــي
ويـ ـلـ ـي ــام كـ ــارفـ ــايـ ــو (مـ ـسـ ـتـ ـم ــران مــع
النادي) .األخير ،يلعب دورًا مختلفًا
عـ ــن كـ ــل مـ ــن ل ــوس ـل ـس ــو وس ـيــرج ـيــو
كــانــال ـيــس .أدوار دفــاع ـيــة خــالـصــة،
ّ
يقدمها العــب االرتـكــاز ،الــذي يعتبر
ّ
«صمام األمان» لخط الوسط ولخط
ال ــدف ــاع األن ــدلـ ـس ــي .ال ـل ـعــب بخمس
م ــدافـ ـع ــن ف ــي الـ ـخ ــط ال ـخ ـل ـف ــي ،هــي
الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي طـ ـغ ــت عـ ـل ــى أغ ـل ــب

مـ ـب ــاري ــات «ب ـي ـت ـي ــس» فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
ّ
وتكون الخط
خالل املوسم املاضي.
الــدفــاعــي م ــن ثــاثــي ف ــي مــركــز قلب
الدفاع ،وهم الجزائري املميز عيسى
م ـنــدي ،اإلسـبــانــي والع ــب برشلونة
ال ـس ــاب ــق مـ ـ ــارك بـ ــارتـ ــرا وامل ـخ ـض ــرم
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي سـ ـي ــدن ــي .ي ـ ـعـ ــاون ه ــذا
ال ـثــاثــي ك ــل م ــن الـظـهـيــريــن األي ـمــن
واألي ـس ــر ،الـلــذيــن تـتـغـ ّـيــر أدواره ـم ــا
خ ــال امل ـ ـبـ ــاراة ،لـيـصـبـحــا جـنــاحــن
يشكالن خطورة على املرمى ،إضافة
إل ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــرض ـ ـيـ ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـس ـت ـف ـيــد
مـنـهــا رأس الـحــربــة ال ـصــريــح ،الــذي
ي ـك ــون دائ ـم ــا داخ ـ ــل ال ـص ـن ــدوق .كل
مــن اإلسـبــانـيــن فرانسيس غيريرو
وجونيور فيربو املنتقل حديثًا إلى
برشلونةّ ،
قدما أدوارًا ّ
مميزة خالل
املوسم املاضي ،من خالل التمريرات
ال ـحــاس ـمــة ل ـل ـم ـهــاج ـمــن ،وامل ـ ـ ــؤازرة
الدفاعية لثالثي الخط الخلفي.
ح ـق ــق ري ـ ـ ــال ّب ـي ـت ـيــس ت ـح ــت ق ـي ــادة
م ــدرب ــه امل ـح ــن ــك ك ـي ـكــي ان ـت ـصــاريــن
م ـه ـ ّـم ــن خـ ــال ب ـط ــول ــة الـ ـ ـ ــدوري فــي
مــوســم  .2019/2018األول ج ــاء في
امل ـب ــاراة الـتــي تعتبر مـهـ ّـمــة لالعبي
ال ــ«ب ـ ّي ـت ـي ــس» ول ـل ـج ـمــاه ـيــر ،وال ـتــي
تـتـمــثــل ف ــي دربـ ــي «األنـ ــدلـ ــس» أم ــام

تعاقد النادي مع
النجم الفرنسي نبيل
فقير قادمًا من ليون

يمتلك بيتيس عناصر ّ
مميزة (كريستينا كيكلير ـ أ ف ب)

الكرة اللبنانية

منتخب الشباب يلتقي أرمينيا وديًا
يخوض منتخب لبنان للشباب في كرة
القدم مباراته الودية الثانية مع منتخب
أرمـيـنـيــا املـضـيــف اس ـت ـعــدادًا لتصفيات
كـ ـ ــأس آس ـ ـي ـ ــا ،حـ ـي ــث وقـ ـ ــع لـ ـبـ ـن ــان فــي
مجموعة تضم أيضًا سوريا واملالديف
وطاجيكستان املضيفة .وكــان املنتخب
الـلـبـنــانــي قــد خـســر فــي مـبــاراتــه األول ــى
 2-0وه ــو سـيـلـعــب ص ـب ــاح ال ـي ــوم على
أن يـعــود م ـسـ ً
ـاء ال ــى ب ـيــروت الستكمال
برنامجه قبل السفر إلــى طاجيكستان
ف ــي  29أي ـل ــول امل ـق ـبــل ح ـيــث سـيـخــوض
التصفيات من  2وحتى  6تشرين األول.
ومــن املتوقع أن تـقــوم لجنة املنتخبات
بـتــرتـيــب م ـب ــارات ــن ودي ـت ــن اضــافـيـتــن
قبل السفر.
ويضم املنتخب اللبناني (دون  19عامًا)
بقيادة املدرب روي أبي الياس مجموعة
مــن الــاعـبــن ،بعضهم يلعب مــع أندية

ل ـب ـنــان ـيــة ،وب ـع ــض ه ــم اآلخ ـ ــر مـحـتــرف
ف ــي الـ ـخ ــارج .ف ـه ـنــاك أرب ـع ــة الع ـبــن مع
البعثة اللبنانية فــي أرمـيـنـيــا يلعبون
خارج لبنان وهم :الحارس طارق ناجيا
الذي يلعب في إنكلترا والذي ّ
يقدم ً
أداء
جيدًا ويعتبر من املواهب الواعدة التي
يـحـتــاجـهــا ل ـب ـنــان خ ـصــوصــا ف ــي مــركــز
حــراســة امل ــرم ــى .وي ـش ــارك أي ـضــا محمد
عطوي الــذي يلعب في أملانيا ،ودانيال
مــرعـبــي امل ـح ـتــرف فــي فــرن ـســا ،وإل ـيــاس
أصالن الذي يلعب في السويد.
أمـ ــا ع ـلــى ص ـع ـيــد ال ــاع ـب ــن املـحـلـيــن،
فهناك كل من :ﻣﻜﺴﻴﻢ ﻋﻮﻥ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ
ﺩﻛﺮﻣﻨﺠﻲ ،ﺳﻌﺪ ﻓﻴﺎﺽ ،ﺃﻧﻄﻮﻧﻴﻮﺱ
ﻣﻜﺎﺭﻱ ،ﺟﺎﺩ ﻓﻠﻴﻄﻲ ،ﺇﻳﺎﺩ ﺣﻤﻮﺩ ،ﺇﻳﻠﻲ
ﻗﺮﻳﺎﻗﻮﺱ ،ﺟﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﺯﻳﺎﻥ ،ﺭﻭﺑﻴﺮﺗﻮ
ﺭﻭﺯﻳﻨﺒﺮﻍ ،ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺍﻳﻮﺏ ،ﺟﻤﻴﻞ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻤﻟﺼﺮﻱ ،ﺳﻴﺰﺍﺭ ﺃﺑﻲ

ﺷﻘﺮﺍ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺣﻤﻮﺩ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻣﻠﺤﻢ،
وﻃﻼﻝ ﺩﻧﺪﺷﻠﻲ .وي ـف ـت ـق ــد امل ـن ـت ـخــب
ألربـ ـع ــة ع ـنــاصــر أس ــاس ـي ــن ،هـ ــم :علي
الـ ـح ــاج ،ك ــري ــم مـ ـك ــاوي ،ع ـلــي فــوعــانــي
وح ـســن س ـ ــرور ،ال ــذي ــن يـشـكـلــون قيمة
إضــافـيــة كبيرة ملنتخب الـشـبــاب ،ومن
املـ ـفـ ـت ــرض أن يـ ـك ــون ــوا ح ــاض ــري ــن فــي
ّ
ويعول
التصفيات نظرًا للحاجة إليهم.
امل ـســؤولــون فــي لجنة املنتخبات على
هذا املنتخب كي يكون نــواة للمنتخب
األول في املستقبل.
وينافس املنتخب اللبناني على التأهل
الــى نهائيات كــأس آسـيــا ،حيث يصعد
امل ـن ـت ـخــب األول ف ــي ك ــل م ـج ـمــوعــة مــن
املـجـمــوعــات الـعـشــر ،اضــافــة ال ــى أفضل
ّ
خمسة منتخبات حلت في املركز الثاني
الــى جــانــب البلد املضيف ليصبح عدد
املنتخبات .16

أخبار محلية

بيتيس يريد تعديل األوتار النادي األندلسي جاهز للمنافسة
إشبيلية ،والثاني في معقل النادي
الـ ـك ــات ــال ــون ــي «ال ـ ـكـ ــامـ ــب نـ ـ ــو» أم ـ ــام
بــرشـلــونــة بـنـتـيـجــة (ّ .)3-4
رب ـم ــا أن
يـنـتـهــي امل ــوس ــم ف ــي احـ ـت ــال املــركــز
العاشر ،ليس بالنتيجة الجيدة لناد
مميز كريال بيتيسّ ،إل أن ما ّ
ّ
قدمه
هذا النادي في طريقة لعبه ،يستحق
ال ـت ـق ــدي ــر واإلطـ ـ ـ ـ ـ ــراء .خ ـ ــال امل ــوس ــم
امل ــاض ــي ،وص ـل ــت ن ـس ـبــة اس ـت ـحــواذ
الـ ـن ــادي األن ــدل ـس ــي ع ـلــى الـ ـك ــرة إلــى
 %61.4في منتصف املوسم ،أي أقل

يشارك مع منتخب الشباب الحارس طارق ناجيا المحترف في إنكلترا (موقع االتحاد األرميني)

تعادل النجمة والقوة الجوية
بـ % 0.1فقط من صاحب املركز األول
برشلونة .يضاف إلى ذلك أن النادي
األنــدلـســي قــد أنـهــى املــوســم املــاضــي
بـمـعـ ّـدل ت ـمــريــرات صحيحة مرتفع،
والـ ــذي وص ــل إل ــى  ،%87.6وه ــذا ما
ّ
يـعـكــس ث ـقــافــة ه ــذا الـ ـن ــادي وي ــؤك ــد
على طريقة اللعب املميزة التي يظهر
ف ـي ـهــا ن ـ ــادي ري ـ ــال ب ـي ـت ـيــس .أس ـم ــاء
ع ـ ّـدة ب ــرزت ضمن الـفــريــق األندلسي
املــوســم املــاضــي ،مــن بينها الظهير
األي ـســر اإلس ـبــانــي جــونـيــور فـيــربــو،
الالعب الــذي كــان من أبــرز العناصر
الذين يطبقون هذه الفلسفة .وخسر
الفريق الكثير مــن املـبــاريــات عندما
غاب فيربو بسبب اإلصابة .من بني
األسـ ـم ــاء أي ـض ــا ،امل ــداف ــع ال ـج ــزائ ــري
ّ
عيسى مندي ،الــذي أكــد بــدوره على
جــودتــه الـعــالـيــة خ ــال بـطــولــة كــأس
األمم األفريقية األخيرة في مصر.
في املوسم الحالي ،ومع رحيل املدرب
كيكي سيتيان ومجيء املدرب خوان
سيسيليا ألس ـبــاب بـقـيــت مجهولة
(ات ـ ـفـ ــاق م ــا ب ــن ال ـ ـنـ ــادي واملـ ـ ـ ــدرب)،
سيكون ربما من الصعب تقديم كرة
القدم عينها التي كانت في السابق.
ّ
إل أن التعاقد مــع النجم الـجــزائــري
الـ ـف ــرنـ ـس ــي نـ ـبـ ـي ــل فـ ـقـ ـي ــر م ـ ــن ل ـي ــون
ال ـف ــرن ـس ــي ،سـيـعـطــي اإلض ــاف ــة بكل

تأكيد لخط وسط النادي األندلسي.
فـ ـقـ ـي ــر ،ي ـع ـت ـب ــر م ـ ــن ب ـ ــن ال ــاعـ ـب ــن
املميزين فــي أوروب ــا حــالـيــا ،وكانت
ع ـي ــون امل ـ ـ ــدراء ال ــري ــاض ـي ــن ف ــي أهــم
ّ
ّ
مصوبة نحوه ،إل
الفرق األوروبـيــة
أن الفرنسي صاحب الـ 26عامًا اختار
خــوض تجربة جيوفاني لوسلسي
األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي ،ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ــأل ـ ــق رف ـق ــة
بيتيس ،وه ــا هــو ال ـيــوم ي ـشــارك مع
نــادي توتنهام فــي الـ«بريميرليغ».
إض ــاف ــة إل ـ ــى ن ـب ـيــل ف ـق ـي ــر ،ت ـعــاقــدت
إدارة ال ـن ــادي األنــدل ـســي مــع الـشــاب
املكسيكي دييغو الينز صاحب الـ20
ع ــام ــا ،والـ ــذي ي ـعــرف بـلـقــب «ميسي
املكسيكي» .شاب صغير لديه الكثير
م ــن اإلمـ ـك ــانـ ـي ــات ال ـف ـن ـيــة لـيـعـطـيـهــا
لبيتيس ،وسيشكل موسمه الحالي
بداية االنطالق نحو العاملية.
فـ ــي مـ ــا يـ ـخ ــص مـ ـس ــار ّ الـ ـ ـن ـ ــادي فــي
الـ ــ«لـ ـيـ ـغ ــا» ،مـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن يـنـهــي
ب ـي ـت ـيــس ال ـ ـ ـ ــدوري فـ ــي أح ـ ــد امل ــراك ــز
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة (امل ـ ــؤهـ ـ ـل ـ ــة إل ـ ـ ــى دوري
أبطال أوروبا أو الدوري األوروبــي)،
وستكون مـبــاراة الــ«كــامــب نــو» يوم
األح ــد االخ ـت ـبــار األبـ ــرز ح ــول إذا ما
أص ـبــح ال ـفــريــق ج ــاه ـزًا أك ـثــر م ــن أي
وقت مضى ملقارعة الكبار.

تعادل فريق النجمة لكرة القدم مع ضيفه القوة الجوية العراقي
 1-1على ملعب املدينة الرياضية ،في أول مباراة للنجمة تحت
قيادة املدير الفني الجديد املصري محمد عبد العظيم .ويأتي
اللقاء ضمن استعدادات الفريقني للدور الـ  32من كأس األندية
العربية ،إذ يلتقي النجمة مع الترجي التونسي في  30الجاري
على ملعب املدينة الرياضية ذهابًا ،في حني يلعب القوة الجوية،
الذي يخضع ملعسكر في بيروت ،مع الساملية الكويتي نهاية
الشهر الجاري.
وللمباراة الثانية على التوالي ،ال يحضر الجمهور النجماوي
باألعداد املطلوبة لدعم الفريق ماديًا ،كون الدخول غير مجاني.
ّ
يسجل التونسي مــراد الهذلي هدفًا،
وللمباراة الثانية أيضًا،
ّ
حيث نجح في تعديل النتيجة بعدما تأخر النجماويون 1-0
ف ــي ال ـش ــوط األول ال ــذي ظـهــر فـيــه صــاحــب األرض بـصــورة
متواضعة جـدًا .وفي الشوط الثانيّ ،
تحسن األداء النجماوي
ّ
وأثمر هدف التعادل عن طريق الهذلي الذي سبق أن سجل يوم
األحد أمام الجيش السوري وديًا ،حيث فاز النجمة  .1-2وكان
الهدف الثاني قد سجله نــادر مطر الــذي حمل شــارة القيادة
أمس أمام القوة الجوية ،رغم مشاركة علي حمام .وقد علمت
«األخـبــار» أن حمام تنازل عن شــارة القيادة في هــذه املباراة
ملصلحة مطر الذي رغب في أن يكون قائدًا للفريق أمس.

سيدات لبنان يفزن على إيران
حقق منتخب لبنان لـكــرة السلة ـ ـ سـيــدات ف ــوزًا مهمًا على
املنتخب اإليراني بنتيجة ( 88ـ ـ  ،)75األشواط ( 28ـ ـ 49( ،)14
ـ ـ  69( ،)29ـ ـ  )50و( 88ـ ـ  ،)75وذلك في املباراة األولى ضمن

منافسات بطولة غرب آسيا بكرة السلة للسيدات.
العـبــات املنتخب اللبناني قدمن مستوى جيدًا خــال اللقاء
األول لهن ،والذي أقيم على أرضية قاعة النادي األرثوذكسي
ّ
وستتهيأ العبات املنتخب ملواجهة
في العاصمة األردنية عمان.
نظيراتهن الـســوريــات عصر الـيــوم (الـســاعــة  17:00بتوقيت
ب ـيــروت) ،واألردن يــوم غــد السبت (الـســاعــة  19:00بتوقيت
بيروت) .وتبدو حظوظ سيدات املنتخب اللبناني جيدة لبلوغ
ُ
املباراة النهائية التي تلعب يوم االثنني املقبل.

بعثة َالريشة الطائرة إلى
بطولتي العرب وغرب آسيا
غــادرت بعثة االتـحــاد اللبناني للريشة الطائرة الــى العاصمة
األردنية عمان للمشاركة في بطولة املنتخبات العربية لفئتي
الذكور واإلناث دون  15سنة ودون  17سنة ،املقررة من  24آب
الجاري الى  26منه ،وفي بطولة غرب آسيا الثانية من  27آب
الجاري الى  29منه.
ً
وضمت البعثة كال من :عضو اللجنة اإلداريــة لالتحاد سمير
قسطنطني رئيسًا ،وزميله أمني الصندوق علي كزما ،املدرب
محمد البيروتي والالعبني والــاعـبــات :زينا كزما (هــوبــس)،
ياسمينا فياض (هوبس) ،رفايل رنو (الجمهور) وكارل حبيب
(الـجـمـهــور) لفئة دون  15سـنــة ،ولـيــم شميساني (هــوبــس)،
سارة فغالي (الجمهور) ،علي نعيم (هوبس) وكريستوفر ابي
يونس (مون ال سال) لفئة دون  17سنة.
وكان قد سبق البعثة الى االردن وفد من الحكام ،ضم عضو
االتـحــاد ورئـيــس لجنة الحكام غالب فقيه والحكم اآلسيوي
غــريــس عبيد ومـيــرنــا حــال ومــايـكــل طربيه الــذيــن خضعوا
لدورة تدريبية تمهيدًا ملشاركتهم في قيادة املباريات.
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سوريا

سوريا

أهل الشام
ريبورتاج
ّ
في
ة
قل
إلى جانب ما تركت الحرب من آثار سلبية على القطاع الزراعي ،وال سيما في المنطقة الشرقية ،وما سببه النزوح من
ً
مهن أخرى ،يمكنها تأمين تكاليف المعيشة التي باتت عبئًا ثقيال
اليد العاملة ،هجر عدد كبير من الشباب العمل الزراعي إلى
ٍ

«نزوح» من الزراعة إلى «مهن الربح السريع»...

محمود عبد اللطيف
يـعـتـبــر أب ــو جـ ــواد ،امل ـن ـحــدر م ــن بـلــدة
الشحيل في ريف دير الزور الشرقي ،أن
ّ
تحوله من العمل في الزراعة إلى صيد
األسماك من نهر الفرات ،تبديل لشكل
العمل ال أكـثــر .فهو ،وفــق رؤيـتــه ،كان
يقضي وقته أيام الفالحة في تحويل
«مسكب» إلى آخر ،واآلن في
املياه من
ٍ
الـصـيــد ال ي ــزال عـلــى تــواصــل مباشر
مع املاء .يتحدث الرجل إلى «األخبار»
بكثير من السخرية ّ
عما دفعته ظروف
الحرب إليه ،فصيد السمك كان لفترة
طــوي ـلــة م ــن األعـ ـم ــال غ ـيــر اآلمـ ـن ــة في
املنطقة ،بفعل وجــود «داع ــش» ،الــذي
كان يعتبر استخدام القوارب النهرية
من دون تصريح خطي يستصدر من
قبل «الديوان» أو «الشرعي» ،جريمة.
ّ
وال تقل خطورة هذا العمل اليوم عما
سبق ،فاالشتباه بأن القارب يعمل في
«تهريب» البشر أو املواد النفطية بني
ضفتي الفرات قد يعرضه إلطالق نار
من دون سابق إنذار.
ي ـ ـشـ ــرح ال ـ ــرج ـ ــل ال ـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ـ ــارب ال ـع ـق ــد
ال ـخــامــس م ــن ع ـم ــره ،أن ب ــداي ــة عمله
في صيد األسماك قبل خمسة أعــوام،

صيد األسماك كان من المهن
التي استقطبت الغالبية
في مرحلة الحرب
ال ـقــري ـبــة م ـن ـهــا ،ف ـه ـنــاك آخ ـ ــرون كـثــر
تحولوا إلــى العمل في مجاالت عـ ّـدة،
مثل بيع الخضار أو تجارة األسلحة
أو املـشـتـقــات النفطية ،غـيــر أن صيد

ّ
مسؤوليات!
الالذقية :مسؤولون بال
املكان« :دوار اليمن» .يعرفه الالذقيون باسم «دوار املحطة» أيضًا.
عقدة مواصالت حيوية قريبة من محطة القطارّ ،
يمر من تحتها
ُ
نفق أغـ ِـلــق منذ زمــن .إذا أخـطــأت وم ــررت قــرب السلم امل ــؤدي إلى
النفق املغلق ،سيفاجئك تجمع «استراتيجي» للقمامة .وإن رأيـ َـت
ّ
لتصور الــرائـحــة .مــؤثــرات يومية
ال ـصــورة ،فلن تسعفك مخيلتك
ّ
باملارين ،ما يبعث على «التفاؤل» بواقع الحال ومستقبله.
تلحق
ُ
فهنا إحــدى واجـهــات املدينة السياحية .وهــذا الجانب مــن ال ــدوار،
حيث يقع نــادي حطني الــريــاضــي ،يــؤدي إلــى وســط املدينة .ردود
املعنيني الجاهزة تتعلق بالحرب واملؤامرة الكونية وقلة العمالة في
بلدية الــاذقـيــة ،أســوة بباقي البلديات الـســوريــة ،علمًا بــأن البطالة
التي تطيح الحياة االجتماعية في املدينة تدفع الشباب إلى التقدم
إلى أي وظيفة كانت ،ما يفسر رؤية سيدات بدأن يعملن أخيرًا في
مهنة كنس الـشــوارع ،في مشهد لم يألفه األهالي سابقًا .مبررات
كثيرة ،مــردود عليها .ثمة بلديات في مناطق متفرقة من البالد،
منها ما شهدت شوارعها معارك سابقة ،وهي اليوم نموذج للنظافة
والحضارة ،وليست دير عطية القلمونية املثال الوحيد على ذلك.
وإذا كان على املجتمع األهلي ،والفرق التطوعية ،تحريك الجو العام
باتجاه حمالت النظافة وقرع ناقوس الخطر ،فإن واجبات مسؤولي

ُ َ ّ
وسادة مفخخة

ُ
وقــف إره ــاب الــوســادة غير ممكن ،فهي تمثل محكمة تفتيش دائـمــة تــؤرق
ألحد
وحيدات َقويات غير
كثيرات
مدينات ِّ
ُ
ليلي ،مثلي مثل فتيات سوريات ُ
ُ
وامل َ
رهقة برؤوس تغفو وتسطر
سوى باعتراف لها ،مملكة الوسائد امل ْر ِهقة
يومياتها على وجهها املفتوح على بطانة داخلية لونها أقرب إلى لون العتمة
ورائحتها أقرب إلى رائحة العزلة وقد ّ
تخمرت لسنوات ،نعم ،للعزلة رائحتها.
ُ
وألنني
تشبه رائحة ُالعزلة رائحة الحليب الساخن الذي ال أحب أن أشربه أبدًا،
ً
ال أحبه ،فأنا أغلق ّ
عيني وأنفي وأحاول أن أشرب الكأس عندما أضطر دفعة
واحدة من دون أن آخذ شهيقًا واحدًا ،هي شهقة زفير واحدة طويلة تأتي في
نهاية الرشفة األخيرة من الكأس.
ُ
للوسائد ضحاياها كما ملحاكم التفتيش املقدسة الذائعة الصيت ،مع فارق
بسيط أو كبير ّربما ،أن ضحايا الوسائد غير معلنة ،درجــة تعذيبها أكبر
وأكثر صخبًا وضجيجًا رغم صمتهاَ ،
فأنت وحيد معها على الدوام ،بإرادتك
ّ
تــرحــل إليها ،الــوســادة ال تتعب وال تـكــف عــن مـحــاوالت تسللها إلــى رأســك
الصغير ،ووجعها موسم دائم ال ينضب ،تبدأ استجوابك مع غروب الشمس
ُ
ُ
ُ
فاوضك ،ال تخفض
وبــدء «سـيــران» ُالليل الطويل ،الــوســادة ال تـحــاورك ّ ،ال ت ِ
خفض رأســك عندما تنام على خدها ،فإما يغمرك الغطاء
رأسها أبـدًا ،بل ت ِ
ّ
بعد قليل غرقًا في الحلم أو يلفظك فتطفو على وجهك هربًا من كابوس ُمزنر
باأللم ،وعندما تقرر وسادتك أن تحاورك ،فهي ال تأخذ حديثك على محمل
ُ
الجد ،هي فقط تجاملك وحديثها يكون أقــرب إلى املبادئ العامة والقضايا
الكبرى ،وأنا ال أحب القضايا الكبرى وال أؤمن بها.
مــن وج ـهــة نـظــر وس ــادت ــي ،أن ــا إن ـســانــة مـتـطــرفــة .وكـلـمــة «مـتـطــرفــة» كما
تترجمها هي أنني «أنثى ولكن بشارب» .الشارب هنا كما تضيف «ليس
انتقاصًا من األنوثة أبدًا» ،هي تقول إني «أخذت دوري ودور الرجل» ،وإني
كنت في أحيان كثيرة «الصفر وكل الوقت» ،ال أعرف معنى هذا الكالم وما
الذي يعنيه ،كل ما أعرفه وما وصلني منها بالضبط أنها ال تفضل نوعي

من الفتيات ،بل تفضل الفتيات املعتدالت من ذاك النوع الذي يشبه «منطقة
مـنــزوعــة ال ـســاح» ،الفتيات الـلــواتــي يـبــردن بسرعة كما «وجـبــة جــاهــزة»،
الـفـتـيــات الـلــواتــي تكفي معهن «ي ــد مخنوقة معصوبة العينني ليسقطن
ّ
مغشيًا عليهن».
حاولت أن أنجو بنفسي مرات عديدة ،رميتها ،استبدلتها بأخرى ،غسلت
وجهها ،غيرت ألوانها ،داعبت وجهها ،أخرجت أحشاءها إلى الشمس ،لكن،
ال فــائــدة .فــي أحـيــان كثيرة أردت أن أبـقــى ،أن أغفو مــرة واح ــدة ولــأبــد...
هل تصدق؟ أردت أال أصحو ،كي ال يقبض ّ
علي أحــد متلبسة ّ بعد اآلن
بالحياة ،لم أرغب أن أكون على قيد الحياة بعد اآلن ،أردت أن أسلم نفسي
وجعبتي لوسادتي املفخخة .في املــرة األخيرة التي غفوت فيها ،قاومت
ّ
فشلت محاوالتي
كثيرًا كي ال أستيقظ ،كي ال أنجو ،لكني فشلت ،وعندما ِ
مع الوسادة واستيقظتّ ،
جربت أن أتفاوض مع ذاكرتي كونها الطريق إلى
ُ
راحــة الضمير ،وهــذا ما حصل ،نجحت مع ذاكرتي ،لكني عدت وفشلت
مع ضميري الذي كان أقرب إلى «قرصان» رقد بجانبه صندوق خشبي
صغير بداخله وثائق من زمن ّ
املفوض السامي الفرنسي الكونت دامني
دو مارتيل ،وثائق كان يمكن أن تمنحني في املاضي نوعًا من االستقالل
والـتـحــرر مــن ان ـتــداب اإلن ـســان لــإنـســان ،ان ـتــداب مــن نــوع آخ ــر ،ذاك الــذي
واع ،انتداب
تنتظره بأمل وتبدو معه كأبله في حياة بلهاء وكل من حولك ٍ
بفروض وشروط ،تعاركنا كثيرًا ودخلنا في نزاع ،وأفضى نزاعنا أخيرًا
إلى باب مفتوح ،خرجت منه ،وعندما خرجت كان قد مضى الكثير من
الوقت ألقول لنفسي «فات الوقت» ،لم يبق من مجال أمامي سوى الركض،
ُ
ابتعدت كيلومترًا واحـدًا عن
صارت الحرية في نظري هي الركض ،كلما
املركز زادت حريتي آالف الكيلومترات ،ما زلت أركض حتى اآلن ،على وجه
الوسادة وعلى وجه األرض وعلى وجه الحلم والكابوس أيضًا.
قبل سنة من اآلن ،سقط زجــاج نافذتي ،قبل ذلــك ،كان للقلب نوافذه أيضًا،
ّ
محشوة بــاألحــام،
كانت الــوســادة فــي ذلــك الــزمــن تمنحني وقتًا وكوابيس
أح ــام مليئة بـســال الـعـنــب ،أح ـمــر ،أب ـيــض ،أس ــود ،ك ــان فيها رم ــان أيـضــا،
وبعض البرتقال ،كنت استوي على عرشي بعد أن أتسلق عريشة العنب،
ّ
أتربع بعدها بجانب أبي وأمي على وسادة من حجر ،سعيدة ممتلئة بالفرح
إلى أن يهطل املطر وتأتي طائرة الورق ،وكنت أنتظر بعد طائرة الورق أن يأتي
طائر الـنــورس ،قليل من الوقت فقط ويأتي بعدها طائر الـنــورس ،سأمتطي
نجوت.
ظهر النورس ،همست لي وسادتي أخيرًا :لقد
ِ

ينخرط عدد كبير من الشباب حاليًا في أعمال قتالية مع عدد من الجهات (أ ف ب)

لقطة
مرح ماشي

أوراق اقتصادية

سناء إبراهيم

من يزرع أرض
الشرقية؟
ك ــان ــت «م ـغ ــام ــرة اق ـت ـص ــادي ــة» بمبلغ
يعد ثروة بالنسبة إليه .فشراء معدات
ّ
الصيد مــن قــارب وشـبــاك كلفه مبلغًا
ق ــارب امل ـل ـيــون ل ـيــرة س ــوري ــة ،اس ـتــدان
غــال ـب ـي ـتــه م ــن أبـ ـن ــاء ع ـمــوم ـتــه ل ـي ـبــدأ
مـ ـش ــروع ــه ال ـص ـغ ـي ــر دون أي دراي ـ ــة
بــآل ـيــات امل ـه ـنــة .غـيــر أن «الـ ـف ــرا» ،كما
يطيب لسكان الشرقية تسمية النهر،
كان كريمًا ،وصار ّ
مد الشباك مع األيام
عملية سهلة بالنسبة إلى أبو جواد،
وب ـعــد تـعـلـمــه املـهـنــة بـمـجـهــود ذات ــي،
ثان البنه
زاد من نشاطه بشراء قارب ٍ
األكبر ،ليبدآ عملهما معًا.
يشتكي الـصـيــاد الــوافــد مــن الـحـقــول،
م ــن ال ـف ــوض ــى الـ ـت ــي ت ـش ـهــدهــا مـهـنــة
ص ـيــد األسـ ـم ــاك ف ــي الـ ـف ــرات وبـحـيــرة
األساليب
األس ــد ،مــن خــال اسـتـخــدام
ّ
التي تمنعها القوانني السورية ،ولكنه
يــؤكــد فــي الــوقــت نـفـســه أن ــه لــن يعود
إلى الزراعة ،فهي من وجهة نظره «لم
تعد تطعمي خبز ،وفيها من الخطورة
الكثير نتيجة لجهالة السكان بخرائط
حقول األلغام التي زرعها داعش خالل
فترة املعارك».
أبــو جــواد ليس الـفــاح الوحيد الــذي
هجر الزراعة في منطقته ،أو املناطق

بريد دمشق

ّ
املدينة واضحة ال لبس فيها .ولعل مثل هذه املالحظات على األداء
ّ
ّ
ُت َع ّد عادية ،وسط نداءات ّ
ملحة ومتواصلة إليجاد حل ّ
ملكب «البصة»
للنفايات ،في املدخل الجنوبي للمدينة الساحلية «السياحية» ،والذي
يسبب مشكلة بيئية كبرى ،تنعكس على السكان كــوارث حالية
والحقة .يبدو أن ال قرار بأيدي «مسؤولي الالذقية» إلنهاء مأساة
«البصة» ،لكن هل يعجزون أيضًا عن اتخاذ قــرار بتنظيف «دوار
اليمن» وبقية األحياء من النفايات؟ حسنًا ،أنتم مسؤولون ،لكن عن
أي شيء بالضبط؟!

األسماك كان من املهن التي استقطبت
الغالبية في مرحلة الحرب ،وال سيما
بــوجــود وسـطــاء ينقلون السمك إلى
أسـ ـ ــواق مــدي ـن ـتــي ال ـح ـس ـكــة و ال ــرق ــة،
وح ـت ــى إلـ ــى إدل ـ ــب م ــن خـ ــال امل ـعــابــر
املوجودة في محيط منبج.

«مو واقفة ّ
علي القصة»

يسكن أبــو حسني فــي «مخيم السد»،
مــع عائلته املــؤلـفــة مــن ثمانية أف ــراد.
الـ ـ ـف ـ ــاح ال ـ ـسـ ــابـ ــق ي ـع ـم ــل ح ــالـ ـي ــا فــي
«التجارة» وفقًا لتوصيفه ،فقد حصل
على دراجة نارية ثالثية العجالت من
خالل بيعه مصاغًا ذهبيًا كان يختزنه
«لــأيــام ال ـس ــوداء» ،وبـعــد تــزويــد هذه
الدراجة باملواد التي يحتاجها سكان
ال ـق ــرى ،ي ـبــدأ بــال ـطــواف مــن قــريــة إلــى
أخ ــرى لبيع بضاعته مـقــابــل «مــرابــح
م ـع ـق ــول ــة» .ويـ ـع ــرب ف ــي ح ــدي ـث ــه إل ــى
«األخبار»،عن أمله بـ«استئجار محل
في بلدة العريشة ،القريبة من املخيم،
الف ـت ـت ــاح مـ ـش ــروع تـ ـج ــاري ص ـغ ـيــر».
العمل الزراعي لم يعد يعنيه في شيء،
هو اآلخر ،فحتى لو عاد إلى الشعفة،
ال ـتــي ه ــرب مـنـهــا قـبــل ث ــاث س ـنــوات،
ّ
فهو يفكر في احتمال بيع األرض التي
ً
يمتلكها ليبدأ تجارته ،أمال بتعويض
خ ـس ــائ ــره امل ــادي ــة ف ــي الـ ـح ــرب؛ وعـنــد
س ــؤال ــهَ :م ــن س ـي ــزرع إن ه ـجــر سـكــان
الشرقية أراضيهم؟ يقول بحزم« :مو
واقفة ّ
علي القصة».

«شريك الماء»
تـشـيــر ال ـت ـقــديــرات غـيــر الــرسـمـيــة إلــى
نــزوح مــا يزيد على  700ألــف شخص
عــن قــراهــم فــي املنطقة الـشــرقـيــة نحو
امل ـخ ـي ـم ــات ،إض ــاف ــة إلـ ــى ه ـج ــرة ع ــدد
م ـمــاثــل م ــن هـ ــذه امل ـن ــاط ــق إلـ ــى خ ــارج
البالد .وإلى جانب ذلك ،فإن عددًا كبيرًا
من الشباب املنحدرين من املحافظات
ال ـشــرق ـيــة ،م ـن ـخــرط حــال ـيــا ف ــي أع ـمــال
قتالية مع عدد من الجهات ،فيما انتقل
البقية إلى مهن أخرى بعيدًا عن العمل
ال ـ ــزراع ـ ــي ،ومـ ــن ب ـقــي ض ـم ـنــه ،أصـيــب

بخيبة أمـ ٍـل بعد موجتي الفيضانات
والحرائق اللتني ضربتا محاصيلهم
خالل املوسم الحالي.
داخل «مخيم السد» الذي يعتبر ضمن
تصنيفات األمم املتحدة «نقطة تجمع
لـلـنــازحــن» ،يـحــاول كثير مــن السكان
البحث عن مهنة جديدة .وعلى أساس
ق ـ ــاع ـ ــدة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ش ـع ـب ـي ــة تـ ـق ــول:
«ش ــري ــك املـ ــاء ربـ ـح ــان» ،اف ـت ـتــح جـمــال
م ـق ـهــى ص ـغ ـي ـرًا داخـ ـ ــل امل ـخ ـي ــم ،ي ـق ـ ّـدم
املـشــروبــات وأدوات التسلية ،بما في
مشاهدة مباريات كرة القدم
ذلك خدمة
ّ
على القنوات املشفرة لزبائنه .يقول إن
أكثر من  15عامًا في فالحة األرض قبل
الـحــرب «ضــاعــت» مــن عـمــره ،ال تعادل
فــي عائداتها املــاديــة مــا يجنيه خالل
سنة واحدة في املقهى ،لذا سيقوم ،إن
عــاد إلــى بلدته هجني ،بافتتاح مقهى
بمواصفات «سياحية» وفقًا لوصفه،
وح ـل ـ ُـم ــه ت ــرك ـي ــب «شـ ــاشـ ــات ع ـمــاقــة»
تجذب الزبائن إليه أكثر من غيره.

«رائحة الزيتون»
أبو عدنان ،النازح من عفرين قبل عام،
يتحدث بمرارة عن كرم الزيتون الذي
أحرقته املعارك .ويقول في حديثه إلى
«األخبار» إنه لم يبتعد عن الزيتون،
ً
فـ ـب ــدال م ــن ال ـع ـنــايــة ب ــأشـ ـج ــاره ،بــات
تاجرًا يشتري ويبيع ،قبل أن يضيف
القول مع ابتسامة« :أتحسس رائحة
الزيتون العفريني في أســواق مدينة
ع ـ ــام ـ ــودا عـ ــن ب ـ ـعـ ــد» .يـ ـص ــف ال ــرج ــل
ال ـب ــال ــغ م ــن ال ـع ـم ــر  74ع ــام ــا ،الـعـمــل
ال ــزراع ــي بــأنــه «عـ ــادة ،إن تــركـتـهــا لن
ت ـع ــود إل ـي ـهــا ن ـه ــائ ـي ــا» ،وي ـض ـيــف أن
أغلب النازحني من مناطقهم الزراعية
ي ـب ـح ـث ــون عـ ــن م ـه ــن أخ ـ ـ ــرى «ت ـح ـقــق
أربــاحــا عــالـيــة وســري ـعــة» .يـحـ ّـمــل أبــو
عدنان مسؤولية هجر الزراعة كاملة
للحرب ،ويؤكد أن األخيرة «لم تحرق
األرض وت ــأخ ــذ ال ـش ـبــان وح ـس ــب ،بل
زرعت مكان املحاصيل الزراعية لعنة
لن تزول إال بقدرة الله عن هذه البالد
التي كانت يومًا أرض خير».

بورتريه
ليليان جابر...
تنتصر على «التوحد» بالموسيقى
محمد الواوي
أم ــام عتبة امل ـنــزل فــي حــي «الـحـمــدانـيــة» بمدينة
حلب ،تستقبلنا ليليان جابر ( 10سـنــوات) مع
وال ــدي ـه ــا ،بــابـتـســامــة س ــاح ــرة وي ــد م ـم ــدودة بال
ارتباك أو خجل .ولدت ليليان عام  .2009بمرور
الــوقــت ،اكتشف األه ــل أن ابنتهم لــم تكن قــادرة
عـلــى الـنـطــق نـهــائـيــا ،وتـعــانــي صـعــوبــة بــالـغــة في
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي مــع اآلخــريــن ،إضــافــة إلى
مــزاجـيــة وعصبية مـفــرطـتــن .استسلمت وال ــدة
لـيـلـيــان ،أمـيـمــة األح ـمــد (أم ألرب ـعــة أط ـفــال – 31
عامًا) ،ملعتقدات املجتمع املحيط الذي كان ينظر
إلى الطفلة على أنها مجنونة (درويشة باملصطلح
العامي) .حرصت العائلة على عدم ترك أي أدوات
حادة في متناول يد الطفلة ،لكنها تمكنت ذات مرة
من الوصول إلى مقص ،وقصت شعرها الطويل،
ما اعتبره األهــل إشــارة مفزعة ،سارعوا بعدها
إلــى مراجعة طبيبة أم ــراض عصبية .شخصت
ّ
«توحد» في أواخــر عام
الطبيبة الحالة على أنها
 ،2011ووصفت للطفلة مجموعة أدويــة مهدئة،
لم تثمر عن أي تحسن ،باستثناء تخفيف حدة
العصبية .بدأت األم بالقراءة عن اضطراب التوحد،
لتقرر بعدها أن تتولى بنفسها عالج طفلتها عبر
تطوير معارفها ،فتقدمت المتحانات الشهادة
الثانوية (دراسة ّ
حرة) ،ثم التحقت بكلية الحقوق،
ع ــاوة عـلــى حـضــور ورش ــات عـمــل بــاسـتـمــرار،
حــول اضطراب التوحد .رفــض كثير من رياض
األطـفــال استقبال ليليان ،ثم قبلت واحــدة منها
(«أنشودة األمل» في حي الحمدانية) .بعد عامني،
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بـلـغــت الـطـفـلــة ال ـســادســة م ــن ع ـمــرهــا ،وانـتـقـلــت
إلـ ــى م ــدرس ــة ح ـكــوم ـيــة مـخـتـصــة ب ــدم ــج «ذوي
االحتياجات الخاصة» مع األطفال اآلخرين ،لكن
االنــدمــاج املنشود لــم يحصل .خــال تلك الفترة
أتقنت األم برنامج « »PECSلعالج «التوحد» ،وهو
بــرنــامــج مــن  6مــراحــل يـهــدف إلــى تعزيز النطق

ً
وتــركـيــب الـجـمــل واملـ ـف ــردات ،فـضــا عــن تطوير
ال ـح ــواس .فــي مــرحـلــة «الـسـمــع» تفاعلت ليليان
مــع صــوت البيانو بشكل غــريــب ،بـمــرور الوقت
اكتشفت مــدربـتـهــا عـلــى بــرنــامــج ( )PECSفي
منظمة «الهالل األحمر» ملسات أصابع احترافية.
بـعــد م ـحــاوالت مــع ع ــدد مــن مــدربــي املوسيقى،
أشــرف على تدريبها حسن رجب باشا (معهد
دار املوسيقى) بعد أن شاهد موهبتها الفريدة،
(كان عمرها  7سنوات) .نظمت جمعية «يدًا بيد»
رحلة لألطفال إلى مدينة دير عطية ،عزفت ليليان
خاللها لحني «موطني» و« »Yesterdayعلى أحد
م ـســارح املــديـنــة ،وقــابــل ال ـنــاس ال ـعــرض بتفاعل
كبير .وشاركت الحقًا في حفل موسيقي على
مسرح «نقابة الفنانني» في حلب .اقترح جمال
ســامــي ع ــواد ،وهــو موسيقي فــي منظمة «آمــال
لـ ــذوي االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة» بــدم ـشــق ،عــاج
ليليان عبر سماع موسيقى خاصة هادئة أثناء
نومها .بعد ثالثة أشهر توقفت الطفلة عن تناول
األدوية نهائيًا ،لتتفجر طاقاتها في شكل الفت،
وتستجيب للتعلم ،وتبدأ بالتفاعل اجتماعيًا مع
محيطها« .كأنها خلقت مــن جــديــد» ،تقول األم
لـ«األخبار» .تجري الطفلة اليوم عمليات حسابية
باللغتني اإلنـكـلـيــزيــة والـعــربـيــة ،وت ـمــارس هــوايــة
الرسم .تتحدث ليليان لـ«األخبار» عن نشاطاتها
وأصدقائها بحماسة كبيرة ،وتشرح أنها تتابع
مشوارها مع «منارة تشرين» التابعة لـ«األمانة
الـســوريــة للتنمية» فــي حـلــب .فــي نهاية الــزيــارة،
تودعنا الطفلة بـعــزف مــدهــش ،وبجملة «ب ــاي...
بشوفكن على املسرح».

«تحويل األموال»
العجلة
اثقب
ٔ
والعن الموامرات!
نسرين زريق
ً
ّ
نموذجيًا
يصلح ملف شركات تحويل األموال ،مثاال
على كيفية وضع العصي في عجالت اقتصاد متعثر
ً
أص ــا ،ويحتاج بشدة إلــى اجـتــذاب رؤوس األم ــوال،
وتشجيع االس ـت ـث ـمــارات ،وتسهيل حــركــة األع ـمــال.
مـهـمــة مـتــابـعــة ه ــذا امل ـلــف واإلش ـ ــراف عـلـيــه مـنــوطــة
بمجلس مؤلف من «حاكم مصرف سوريا املركزي»،
و«هيئة مكافحة غسل األموال» ،و«املدير العام للهيئة
الناظمة لــاتـصــاالت» .ويعاني املستثمرون فــي هذا
ـات وتعقيدات ال حصر لـهــا .انـفــردت
القطاع صـعــوبـ ٍ
«الهيئة الناظمة لالتصاالت» بــإدارة امللف منذ مطلع
الـعــام الـحــالــي ،لـتـبــدأ «مــرحـلــة الـعــراقـيــل الـغــريـبــة» في
االزده ـ ــار .فــرضــت «الـهـيـئــة» رسـمــا سـنـ ّ
ـويــا إضافيًا
ق ــدره  10مــايــن لـيــرة على كــل شــركــة مــن شركات
الـتـحــويــل ،وهــو مبلغ يـعــادل عمولة ح ــواالت قيمتها
نحو  4مـلـيــارات لـيــرة! الـغــريــب ،أن «الـهـيـئــة» عرقلت
فــي الــوقــت نفسه ترخيص أي فــرع جديد للشركات
ً
القائمة أصــا ،برغم أن الشركات الراغبة في افتتاح
فــروع جديدة كانت قد تكبدت عناء استحداث ّ
مقار
ُ
لتلك الـفــروع املــرتـجــاة ،وتجهيزها ،وتوظيف كــوادر
بشرية ،وفقًا ملا يفرضه طلب االستحداث .قد تكون
هذه واحدة من وسائل اجتذاب املستثمرين وتشجيع
ّ
حركة رؤوس األموال ،والحفاظ عليها ،لكننا نفهمها
ً
خطأ على أنها وسيلة «تطفيش» ،وتشجيع على ترك
السوق ،أو القبول بتجميد األموال وخسارة التكاليف،
ً
في انتظار املوافقة إن صدرت أصال! ّإن مضاعفات
ع ــدم تــرخـيــص ال ـفــروع ال ـجــديــدة (رغ ــم اسـتـيـفــاء كل
الـشــروط) ،ال تقتصر على املستثمرين فحسب ،بل
تتجاوزهم إلى عرقلة شؤون املواطنني ،عبر إضعاف
حــركــة التحويل املــالــي بــن املـحــافـظــات ،مــع مــا يعنيه
ذلــك مــن صعوبات تـطــاول الجميع ،بــدءًا بمن يرغب
في تحويل مبلغ مالي هو جزء من مصروف عائلته،
ول ـيــس ان ـت ـهـ ًـاء بـمــن يــرغــب ف ــي سـ ــداد ثـمــن بضائع
اش ـتــراهــا م ــن مـحــافـظــة أخـ ــرى .ذل ــك الـتـعـطـيــل ،جــاء
(بمحض الـصــدفــة؟) فــي مصلحة شــركــة أو اثنتني،
ّ
بشبكة فروع كبيرة مرخصة سابقًا .املفارقة األكبر،
أن قيام شركة ما ،بنقل أحد مقارها (املرخصة سابقًا)
من ّ
حي إلى آخر ،سيحتاج منها تقديم أوراق ثبوتية،
وإجراء ّمعامالت ،والحصول على موافقات تماثل تلك
التي تطلبها تأسيس الشركة! ثم ملــاذا يحدد سقف
املبلغ املـسـمــوح تحويله بمليون لـيــرة ســوريــة فقط؟
(ن ـحــو  1600دوالر ف ـق ــط!) .هــل يستطيع صاحب
تـجــارة صغيرة تسديد ثمن «بضاعة جملة» بمبلغ
ً
كهذا؟ أو أن يحول أحدنا مثال تكلفة عمل جراحي
لوالدته املقيمة في محافظة أخرى؟ املبلغ املذكور بات
عاديًا جدًا ،في ظل التضخم املستمر ،وهو بالفعل ال
يفيد في كثير من األحوال .ثمة مكاتب تجارية تسدد
فواتير كهرباء بمئات آالف الليرات ،وإذا ما اعترض
أحـ ـ ٌـد ع ـلــى ارتـ ـف ــاع ال ـف ــات ــورة ،ج ــاء الـ ـج ــواب مرتبطًا
بالتضخم وارتفاع سعر الدوالر وزيادة أكالف توليد
ال ـك ـهــربــاء ،أال ينطبق األم ــر عـلــى كــل مـنــاحــي حياة
السوريني ،ومن بينها ما يستدعي تحويل األموال بني
ً
املحافظات؟ األمر املثير لالستغراب فعال ،أنه في وسع
من يريد تحويل مبلغ أكبر أن يقوم بذلك ،إذا ما ّ
جزأ
بعبارة أوضح ،يمكنك
املبلغ نفسه على حواالت عدة! ّ ً
مجزأ على أربع حواالت،
تحويل مبلغ  6ماليني ليرة
ُويمنع عليك تحويله دفعة واحدة .ملاذا؟ ما الحكمة من
ذلك؟ ال ننصحك أبدًا بالتساؤل أو البحث عن اإلجابة،
ّ
وفــر جـهــودك ألمــور ُمجدية .هــل نحدثكم أيضًا عن
ّ
الخارجية ،واإلصــرار على منعها
شركات الـحــواالت
مــن تسليم ال ـح ــواالت بــالـقـطــع األج ـن ـبــي ّ ،بــل بالليرة
السورية ووفق سعر الصرف الرسمي (يقل عن سعر
ال ــدوالر الفعلي بمئتي ل ـيــرة!) .هــل هـنــاك حــاجــة إلى
عبقرية كبيرة لندرك ّأن إجراءات كهذه كفيلة بازدهار
سوق «الحواالت السوداء» ،ولجوء السوريني إلى طرق
ملتوية ،غير آمنة ،ومخالفة للقانون ،لكنها وسيلتهم
شبه الــوحـيــدة إليـصــال مساعداتهم إلــى ذويـهــم من
دون خسارة ثلث قيمتها؟
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تركيا بين الشرق والغرب :أسئلة االستدارة

تبدو تركيا غير مستقرة في تموضعها الدولي الحالي ،وكأنها في محاكاة لجغرافيتها الواقعة بين الشرق الغرب.
تميل يومًا إلى روسيا غير عابئة بإغضاب الغرب في الواليات المتحدة وأوروبا و«الناتو» .من ثم تعود في آخر سريعًا
لتظهر على سابق عهدها من العالقات االستراتيجية بواشنطن .ولئن كان موقف أنقرة يبدو في تناقض ّ
جلي راهنًا،

ّ
التكهن بالخيارات المستقبلية للدولة ذات الثقل اإلقليمي .في هذا الملف الذي يحاول تقديم
فإن التعقيد يزداد عند
سيناريوات محتملة لإلجابة عن السؤال التركي ،تعرض «األخبار» أبرز التفاعالت في السياسة الخارجية ألنقرة باتجاه القوى
الفاعلة إقليميًا ودوليًا ،والتي من شأنها التأثير على أي إعادة تموضع أو انزياح أو استدارة استراتيجية

إرث شراكة الحرب الباردة ال يكفي

من «االنضباط األطلسي» إلى تعدد الشراكات

تركيا وأميركا :الصديقان اللدودان
مالك حمود
ُ
فــي ورق ــة بحثية ن ـشــرت فــي تشرين
الثاني /نوفمبر املاضي في «مجلس
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة» ،بـ ـعـ ـن ــوان
«ال ص ــديـ ـق ــة وال عـ ـ ـ ـ ــدوة :م ـس ـت ـق ـبّــل
العالقات األميركية ـ ـ التركية» ،يفند
الكاتب ستيفن كــوك مسار العالقات
امل ـت ــأرج ـح ــة ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،ويـخـلــص
إل ــى أن الـعــاقــات االسـتــراتـيـجـيــة بني
وأنقرة انتهت ،وأن األخيرة
واشنطن
ً
ل ــم ت ـعــد ش ــري ـك ــة ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة،
وبــاتــت تعمل على تنويع شراكاتها
ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة ب ـ ـمـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــدم م ـص ــال ـ َح ـه ــا
الـ ـظ ــرفـ ـي ــة .وخـ ــافـ ــا لـ ـسـ ـن ــوات خ ـل ــت،
لــم يـعــد ال ـطــرفــان يـتـقــاسـمــان ،راه ـنــا،
الـ ـتـ ـه ــدي ــدات أو املـ ـص ــال ــح امل ـش ـتــركــة
الـتــي تــربــط أحــدهـمــا بــاآلخــر؛ ذلــك أن
السياسات املتباينة ّأدت إلى توسيع

ّ
بالغ صناع السياسة
في واشنطن وخارجها
في تقدير قدرات أنقرة

تعمل تركيا على تنويع
شراكاتها الدولية بما يخدم
مصالحها الظرفية
ّ
الهوة بينهما ،ومنها التوغل التركي
في الشمال الـســوري ،وحصول أنقرة
على منظومة الدفاع الجوي الروسية
«إس  .»400أم ــا مــن الـجـهــة الـتــركـيــة،
فتطول قائمة املظالم ،منها :الرسوم
الـجـمــركـيــة ال ـتــي فــرضـتـهــا واشـنـطــن
َّ
التركيني
عـلــى الـصـلــب واأللــومـنـيــوم
جنبًا إلى جنب العقوبات على وزيري
الداخلية والعدل بعد انهيار اتفاق في
ش ــأن إط ــاق الـقــس أ ُن ــدرو بــرونـســون
في صيف عام ( 2018أطلق سراحة في
ُتـشــريــن األول /أكـتــوبــر  2018بعدما
أسقطت عنه تهمة «الجاسوسية»)،
ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـع ـس ـك ــري األمـ ـي ــرك ــي مــع
«وحـ ـ ــدات ح ـمــايــة ال ـش ـعــب ال ـك ــردي ــة»،
رف ـ ـ ــض ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ت ـس ـل ـيــم
تــركـيــا الــداع ـيــة فـتــح الـلــه غــولــن الــذي
تـنـحــي أن ـقــرة بــالــائـمــة عـلـيــه (وعـلــى
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن) ف ـ ــي مـ ـح ــاول ــة االن ـ ـقـ ــاب
ال ـفــاش ـلــة ف ــي ص ـيــف  .2016ان ـطــاقــا
م ـ ــن ه ـ ـ ــذه املـ ـعـ ـطـ ـي ــات ،ي ـن ـص ــح ك ــوك
امل ـســؤولــن األمـيــركـيــن بــالـعـمــل على
«إدارة التغيير في العالقات األميركية
ـ ـ التركية» باتخاذ الخطوات اآلتية:
 -1إدراك واق ــع أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وت ـ ــرك ـ ـي ـ ــا انـ ـتـ ـقـ ـلـ ـت ــا م ـ ـ ــن ح ـل ـي ـف ـت ــن
ّ
وللمضي
متناقضتني إلــى خصمني.
ق ــدم ــا ،تـحـتــاج واش ـن ـطــن إل ــى تعديل
توقعاتها ،وتطوير خيارات أخرى.
 -2تطوير بــدائــل لـقــاعــدة «أنجرليك»
الجوية ،ألن االحتياجات السياسية
الــداخ ـل ـيــة ألردوغ ـ ــان ُت ـ ّ
ـوج ــه سـيــاســة
تركيا الخارجية ...كذلك إن استخدام

ّأدت السياسات المتباينة إلى توسيع الهوة بين واشنطن وأنقرة (أرشيف)

ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة لـ ــدع ــم مـ ـص ــال ــح الـ ــواليـ ــات
املتحدة لم يعد مضمونًا.
 -3رف ـ ـ ــض مـ ـط ــال ــب ت ــركـ ـي ــا ب ــإنـ ـه ــاء
الواليات املتحدة عالقاتها العسكرية
مع «وحدات حماية الشعب الكردية».
 -4اتـ ـ ـخـ ـ ــاذ مـ ــوقـ ــف عـ ـ ـ ــام أق ـ ـ ـ ــوى مــن
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـت ــرك ـي ــة الـ ـت ــي ت ـق ـ ّـوض
السياسة األميركية.
ق ـ ّـدم ستيفن ك ــوك مطالعته الطويلة
هـ ــذه ب ـع ــد ش ـه ــر ع ـل ــى إطـ ـ ــاق س ــراح
بــرونـســون ال ــذي سـ ّـبــب احـتـجــازه في
تركيا أزمة دبلوماسية بني الجانبني،
ّ
وقبل أشهر من تسلم أنقرة منظومة
الـصــواريــخ الــروسـيــة «إس ّ »400
ورد
واشنطن على ذلك بتعليق مشاركتها
في برنامج «إف  »35في إجراء عقابي.
وعـلـيــهُ ،ينظر إلــى صفقة «إس »400
ّ
ع ـلــى أن ـهــا نـتـيـجــة ل ـتــوتــر ال ـعــاقــات،
وليست سببًا لها .في تقديمه الورقة
البحثية املذكورة ،يرى مدير «مجلس
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة» ،ريـ ـتـ ـش ــارد
هـ ـ ـ ــاس ،أن الـ ــوقـ ــت قـ ــد حـ ـ ــان لـتـعـيــد
واشـنـطــن تقييم الـنـهــج ال ــذي تتبعه

ت ـجــاه أنـ ـق ــرة ،إذ إن «م ــا ن ـش ـهــده هو
الــزوال التدريجي ،ولكن الثابت لهذه
العالقة» .وعلى الرغم من أن العالقات
بني البلدين كــان لها نصيبها الدائم
التوترات ،فإن «التهديد» املزدوج
من
ّ
الــذي مثله االتحاد السوفياتي ،وفق
هــاس ،سمح لهما بالتغلب على تلك
ال ـ ـخـ ــافـ ــات .ولـ ـك ــن ب ـع ــد م ـ ـ ــرور نـحــو
 30عــامــا عـلــى الـحــرب ال ـب ــاردة ،غالبًا
م ــا ت ـجــد الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وتــرك ـيــا
ن ـف ـس ـي ـه ـم ــا عـ ـل ــى ج ـ ــوان ـ ــب م ـخ ـت ـل ـفــة
املهمة،
ملجموعة متنوعة من القضايا
ً
ليخلص إلى أن تركيا «ليست حليفة
حقيقية» ،كذلك فإنها ليست منافسًا
اسـتــراتـيـجـيــا ألم ـيــركــا أو ع ــدوة لـهــا.
ه ــي ،ك ـمــا ي ـق ــول كـ ــوك« ،خ ـص ـ ٌـم ي ـكـ َـره
قادته هيمنة الواليات املتحدة.»...

سياق العالقات
لم تكن العالقات التركية ـ ـ األميركية،
ُ َ
ت ــاري ـخ ـي ــا ،ب ــال ــدفء ال ـ ــذي ت ــذك ــر بــه.
جـمـلــة ت ـص ـ ُّـدع ــات يـمـكــن ذك ــره ــا في
هذا السياق :قرار إدارة الرئيس جون

ك ـي ـن ــدي ف ــي ن ـي ـس ــان /أب ــري ــل 1963
تعطيل الصواريخ النووية متوسطة
املدى من طراز «جوبيتر» ،ومن دون
الرجوع إلى أنقرة ،في مقابل سحب
السوفيات صواريخهم النووية من
كوبا ،األمر الذي أثار استياء األتراك،
لكونه وضع بالدهم في الخندق ذاته
مع كوبا التي َ
تعامل معها السوفيات
ّ
باملنطق ذاتــه؛ الرسالة التي وجهها
ال ــرئـ ـي ــس لـ ـيـ ـن ــدون ج ــونـ ـس ــون ،إل ــى
ـوزراء ال ـ ـتـ ــركـ ــي ع ـص ـمــت
رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
إي ـ ـنـ ــونـ ــو ،وح ـ ـ ـ ــذر ف ـي ـه ــا ت ــركـ ـي ــا مــن
«الـتــدخــل» فــي قبرص و«احتاللها»،
ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى «اح ـ ـتـ ــال» ق ـب ــرص في
ّ
ع ـ ــام  ،1974ورد واشـ ـنـ ـط ــن بـحـظــر
ً
ت ــوري ــد األس ـل ـحــة إل ــى أنـ ـق ــرة ،فـضــا
وفرتها
عن املساعدة العسكرية التي
ُّ
الــواليــات املـتـحــدة لليونان للتحقق
مــن طموحات تركيا فــي بحر إيجه؛
واملـنــاوشــات الدبلوماسية املنتظمة
ح ــول االع ـت ــراف ب ــاإلب ــادة الجماعية
لألرمن في عام .1915
منذ الخمسينيات ،تعامل الــرؤســاء

األميركيون مع تركيا كحليف رئيس.
وط ـ ــوال ف ـت ــرة ال ـح ــرب ال ـ ـبـ ــاردةّ ،أدى
التعاون األمني الوثيق بني البلدين
دورًا م ـه ـم ــا ف ـ ــي ا ح ـ ـ ـتـ ـ ــواء االت ـ ـحـ ــاد
السوفياتي .وعـلــى رغــم الصعوبا ت
الـ ـت ــي اعـ ـت ــرت عـ ـق ــود الـ ـش ــراك ــة ،ف ــإن
ّ
«ال ـت ـهــديــد» الـ ــذي شــكـلــه الـســوفـيــات
ً
لـكــا الـبـلــديــن ك ــان كـفـيــا ب ــأال تــؤثــر
األزمـ ــات األخ ــرى بــالـعــاقــة الثنائية
ُأو عضوية تركيا فــي «الـنــاتــو» .هذا
امل ـح ـ ّـدد ،املـ ــوروث مــن شــراكــة الـحــرب
ّ
يستمر في تأطير مناقشات
الباردة،
السياسة األميركية في شــأن تركيا،
التي غالبًا ما ُيشار إليها على أنها
حـلـيــف اسـتــراتـيـجــي .وم ــع ذل ــك ،فــإن
الحلف األميركي ـ ـ التركي القديم ال
يـعـنــي ب ــأي ح ــال اس ـت ـم ــرار ال ـشــراكــة
في املستقبل؛ لكون العالم ّ
تغير إلى
ّ
حد كبير منذ انتهاء الحرب الباردة،
وب ـ ــات ـ ــت ال ـ ـت ـ ـحـ ــوالت ف ـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة
العاملية واألمـيــركـيــة والـتــركـيــة ،على
مدار العقود الثالثة املاضية ،تتطلب
إعادة تقييم العالقة بني البلدين.

وليد شرارة

في التسعينيات ،اعتقد املسؤولون
وامل ـح ـل ـل ــون األم ـي ــرك ـي ــون أن تــركـيــا
فــي وضــع فريد يسمح لها بتوجيه
ال ـت ـن ـم ـي ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة و«إرسـ ـ ـ ـ ــاء
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة» ف ـ ــي دول آس ـي ــا
ّ
ال ــوس ـط ــى امل ـس ـت ـقــلــة ح ــدي ـث ــا .خ ــال
ت ـل ــك ال ـف ـت ــرة أيـ ـض ــا ،أدت ال ـع ــاق ــات
ّ
التطور بينها وبني
األمنية السريعة
إسرائيل إلى ظهور فكرة مفادها أن
األميركيني واإلسرائيليني واألتــراك
سـيـكــونــون ش ــرك ــاء ف ــي أم ــن منطقة
ً
ّ
شرقي املتوسط واستقرارها ،فضال
ُ
ّ
عــن أن أنـقــرة يمكن أن تـكــون ميسرًا
للسالم اإلقليمي .وبعد ّ
مدة قصيرة
مــن تولي كوندوليزا رايــس منصب
«الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة» ب ـ ــداي ـ ــة ع ـ ـ ــام ،2005
ّ
توجهت إلــى تركيا ،حيث أعلنت أن
واشنطن وأنـقــرة تتمتعان «بعالقة
اسـتــراتـيـجـيــة مهمة لـلـغــايــة» قائمة
عـلــى املـصــالــح املـشـتــركــة ،و«الـنـظــرة
املـ ـشـ ـت ــرك ــة ل ـل ـم ـس ـت ـق ـب ــل» ،و«الـ ـقـ ـي ــم
املـشـتــركــة»ّ .إبـ ــان ذل ــك ،ب ــدأت أجـنــدة
«الحرية» التي أطلقها جورج دبليو
ب ـ ـ ــوش ،ومـ ـفـ ـه ــوم أن تـ ـك ــون تــرك ـيــا
ّ
«متحرر
«نموذجًا» ملجتمع إسالمي
وم ـ ـت ـ ـطـ ــور» ،ت ـظ ـه ــر فـ ــي امل ـن ــاق ـش ــات
وال ـ ـت ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـسـ ـ َي ــاسـ ـي ــة داخـ ـ ــل
الــواليــات املـتـحــدة .بــنــت إدارة بــاراك
أوبــامــا على هــذه الـفـكــرة ،خصوصًا
بـعــد انـتـفــاضــات «الــرب ـيــع الـعــربــي».
وعلى رغم ّ
تحمس مجتمع السياسة
األميركي لها ،أثبتت تركيا عجزها
عن التأثير في دول آسيا الوسطى ،أو
توفير القيادة في املنطقة ،إلى جانب
سقطت
أن ـه ــا ل ــم ت ـسـ ّـهــل «ال ـ ـسـ ــام».
ّ
فـكــرة «ال ـن ـمــوذج» حــن بــالــغ صــنــاع
ال ـس ـيــاســة ف ــي واش ـن ـطــن وخــارج ـهــا
ّ
فــي تقدير ق ــدرات أن ـقــرة ،وقــلـلــوا من
شــأن املــوروثــات التاريخية للهيمنة
املذكورة.
العثمانية على املجتمعات ُ
ف ــي ورق ـ ــة تـفـصـيـلـيــة أخ ـ ــرى ن ـشــرت
ف ــي «خ ــدم ــات أب ـح ــاث ال ـكــون ـغــرس»،
التابع للكونغرس األمـيــركــي ،يشار
ً
إل ــى أن الـبـلــديــن يـشـتــركــان فـعــا في
ب ـعــض امل ـص ــال ــح ال ـح ـي ــوي ــة ،غ ـيــر أن
تنسيق أولوياتهما كــان صعبًا في
ُ
السنوات األخـيــرة .لكن تركيا تبقي
ع ـل ــى عـ ــاقـ ــات أم ـن ـي ــة واق ـت ـص ــادي ــة
وم ــؤس ـس ــات ـي ــة أس ــاس ـي ــة م ــع الـ ــدول
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،كـ ـم ــا ي ـت ـض ــح مـ ــن بـعــض
األصـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
الــرئـيـســة امل ـت ـمــركــزة ف ــي ه ــذا الـبـلــد،
ً
فضال عن عالقاتها التجارية القوية
مــع االت ـحــاد األوروبـ ــي .فــي نيسان/
أبــريــل املــاضــي ،س ــأل نــائــب الرئيس
األميركي ،مايك بنس ،علنًاّ ،
عما إذا
كــانــت تــركـيــا تــريــد أن «تـظــل شريكًا
حــاسـمــا فــي أنـجــح تـحــالــف عسكري
ف ــي الـ ـت ــاري ــخ» ،أو أن ـه ــا «سـتـخــاطــر
ب ــأم ــن ت ـلــك الـ ـش ــراك ــة»؟ األكـ ـي ــد أنـهــا
ستبقى عـضـوًا مهمًا فــي «الـنــاتــو»؛
فـهــي كـمــا ق ــال األم ــن ال ـعــام للحلف،
ي ـن ــس س ـتــول ـت ـن ـبــرغ ،أخ ـ ـي ـ ـرًا« ،أك ـث ــر
بكثير من مجرد صفقة إس .»400

اإلعــان عن االتفاق األميركي ـ ـ التركي على إقامة منطقة
آمنة شمال شــرق ســوريــا ،ومــا سيترتب عليه مــن تعاون
بني الطرفني ،لم يضعف حتى اآلن اقتناعًا سائدًا بأنهما
لن ينجحا في رأب الصدع الواسع بينهما« .صوت أميركا»،
ً
مـثــا ،رأت ،فــي تعليق بعنوان واض ــح« :هــل يمكن الــوثــوق
بـتــركـيــا كـشــريــك فــي ال ـنــاتــو؟» بـعــد االت ـف ــاق ،أن «عــاقــات
أردوغان التي تزداد حرارة مع روسيا ،وشراءه منها نظام
دفــاع جــوي متطورًا ،واعـتـمــاده فــي ســوريــا استراتيجيات
تتناقض مع تلك التي يتبعها شــركــاؤه في الناتو ،ودعمه
لإلسالميني ،توهن جميعها صالت تركيا بالغرب إلى ّ
حد
الوصول إلــى القطيعة .وقــد ّ
عبر مسؤولون في البنتاغون
عن استيائهم من مؤشرات تقاربه مع إيران… ليس هناك
آلية متعارف عليها لطرد دولة عضو في حلف الناتو .رغم
ذلك ،فإن التساؤالت تتكاثر بني صناع القرار في واشنطن
والعواصم األوروبـيــة حــول مستقبل تركيا فيه ،وعما إذا
كان الوقت قد حان لكي تغادره أو ليتم تعليق عضويتها
فيه».
شكلت صفقة منظومة « »400 Sبني تركيا وروسيا نقلة
نوعية في مسار تطور العالقات ،ألنها أتت تدشينًا لتعاون
عسكري يضاف إلى ذلك السياسي واالقتصادي الذي نما
بشكل ملحوظ فــي الـسـنــوات املــاضـيــة .غالبية التحليالت
الغربية ّ
ردت االس ـتــدارة التركية نحو روسـيــا والـصــن ،أو
على األقل الرغبة في تنويع الشراكات الدولية بعد عقود من
التحالف الحصري مع الواليات املتحدة ،إلى خلفية أردوغان
العقائدية ،وأجـنــدتــه السياسية الفعلية الناتجة عنها في
الــداخــل والـخــارج ،وفــي مقدمتها تحويل النظام السياسي
في تركيا من «ديمقراطي» إلــى «سلطوي» .يصبح سبب
التباعد بني تركيا والغرب ،على ضوء مثل هذه التحليالت،
ال ـخ ــاف ع ـلــى «ال ـق ـي ــم» ،ال ع ـلــى امل ـصــالــح الــوط ـن ـيــة وعـلــى
سياسات قد تناسب الغرب غير أنها تهدد استقرار تركيا
ووحدتها .لالنزياح االستراتيجي التركي ،الذي يتمثل إلى
اآلن في الخروج من الشراكة الحصرية واالتجاه إلى تعدد
الشراكات ،دوافع عميقة ،بنيوية وظرفية ،متصلة بـ«خيبة»
كبرى من الغرب وتخوف جدي من سياساته حيال املنطقة،
وبإدراك لتحوالت العالم وصعود روسيا والصني ،وانفتاح
على «عروضهم السخية».

نهاية «الحلم الغربي»
لم ّ
يخيب الغرب آمال قطاع وازن من النخب التركية وحدها،
ب ـعــدم إتــاح ـتــه ال ـفــرصــة أم ــام تــركـيــا لــانـضـمــام إل ـيــه عبر
االلتحاق بــأوروبــا ،أو في ّ
الحد األدنــى بعدم التعامل معها
ّ
بـقــدر أكـبــر مــن ال ـنــديــة .هــو خــيــب أيـضــا آم ــال قـطــاعــات ال
ّ
تقل اتساعًا في روسيا والـصــن ،وبــدرجــة أقــل في إيــران،
نتيجة رفضه االرتقاء بعالقاته مع هذه البلدان إلى مستوى
الندية .وإذا كــان «الحلم األوروب ــي» قد دام ثالثة قــرون في
روسـيــا ،منذ وصــول القيصر بطرس األكـبــر إلــى السلطة
حتى مرحلة متقدمة من عهد الرئيس فالديمير بوتني ،فإن
هذا الحلم في تركيا بدأ مع مصطفى كمال أتاتورك وانتهى
مع رجب طيب أردوغــان .لم تسمح النجاحات االقتصادية
ّ
ومـعــدالت النمو املرتفعة الـتــي تحققت فــي تركيا فــي ظل
حكم «العدالة والتنمية» ،وال البراغماتية الشديدة التي ميزت
سياساته الداخلية والخارجية حتى أواخر العقد األول من
القرن الحادي والعشرين ،والتي دفعت بول وولفوفيتز إلى
اعتبار تركيا نموذجًا للعالم اإلسالمي ،بفتح أبواب «النادي
األوروب ــي» أمامها .ال يمكن الفصل بــن األطــروحــات التي
راجــت في أنقرة عن «العمق االستراتيجي» ،عنوان كتاب
أحـمــد داوود أوغ ـلــو ال ــذي ص ــدر ع ــام  ،2010وع ــن تركيا
باعتبارها قلب أوراسـيــا وبــدايــات االسـتــدارة نحو الشرق،
وبني الشعور العميق بالخيبة من أوروبا.
لكن أول تحول خطر تم عام  ،2013عندما باشرت الواليات
ُ َّ
املتحدة تسليح «ق ــوات الــدفــاع الشعبي» الـكــرديــة ،املشكلة
أساسًا من مقاتلني من «حزب العمال الكردستاني» ،لقتال
«داعش»َّ .
تطور هذا الدعم األميركي كميًا ونوعيًا ،وتحولت

«قوات سوريا الديمقراطية» ،املسيطرة على منطقة شمالي
ش ــرق ال ـف ــرات فــي س ــوري ــا ،إل ــى الـحـلـيــف األك ـثــر موثوقية
بالنسبة إلــى الـقــوات األمـيــركـيــة .اعتبر القسم األعـظــم من
النخب السياسية والعسكرية التركية ،ال أردوغــان وحزب
«الـعــدالــة والتنمية» وحــدهـمــا ،هــذه الـشــراكــة بمثابة تهديد
مـبــاشــر ل ـلــوحــدة ال ـتــراب ـيــة ل ـل ـبــاد .فــإن ـشــاء ق ــاع ــدة خلفية
ُ
لـ«حزب العمال الكردستاني» في الشمال السوري اعتبر
مقدمة لتأجيج الصراع املنخفض التوتر بينه وبــن الدولة
التركية داخل أراضيها ،مع ما سيترتب عليه من انعكاسات
على استقرارها السياسي واالقـتـصــاديّ .
شجعت فكرة
وجود تهديد للمصالح الحيوية للدولة التركية على تقارب
غير مألوف بني التيار القومي العلماني في الدولة ،املعادي
تقليديًا لإلسالميني ،والــذي حــاول بعض رمــوزه املشاركة
فــي محاولة انقالبية إلطــاحــة أردوغ ــان فــي إطــار مــا عرف
بـ«قضية أرغينيكون» فــي العقد األول مــن الـقــرن الحالي،
ّ
َ
لقوميي
وحزبي «العدالة َوالتنمية» و«الحركة القومية» .وكان
الدولة ،الذين تطلق عليهم تسمية «التيار األوراس ــي» ،دور
مـهـ ّـم فــي الــدفــع إلــى الـتـقــارب مــع روسـيــا والـصــن ملواجهة
املخططات األميركية والغربية.
ثاني تحول خطر وقع عام  2016عندما حاولت مجموعة
من الضباط ،ثبت أن أبرزهم من أصحاب «امليول األطلسية»،
االن ـقــاب على حكومة «الـعــدالــة والـتـنـمـيــة» ،وج ــرى كشف

شكلت صفقة منظومة
« »400 Sبين تركيا وروسيا نقلة
نوعية في مسار تطور العالقات

املـحــاولــة وإفـشــالـهــا ،بحسب الـعــديــد مــن امل ـصــادر املــؤيــدة
وامل ـع ــارض ــة ألردوغ ـ ـ ــان ،بـفـضــل امل ـع ـلــومــات ال ـتــي أعطتها
امل ـخــابــرات الـعـسـكــريــة الــروس ـيــة لـنـظــرائـهــا األت ـ ــراك .رمــوز
التيار األوراسي داخل الجيش لعبوا دورًا حاسمًا أيضًا في
إجهاض هذه املحاولة ،ولكن أردوغان ،في خطوة تحتاج إلى
املزيد من اإليضاحات ،أقــدم على إزاحــة قسم كبير منهم
خــال اجتماعات املجلس العسكري األعلى تحت إشرافه
فــي األول مــن آب ،بحسب الخبير فــي الـشــؤون العسكرية
واالستراتيجية والضابط السابق متني غوركان .هل أزيح
ه ــؤالء العـتــراضـهــم على الـتـعــاون العسكري مــع الــواليــات
املتحدة فــي شمال ســوريــا؟ هــذا مــا يظنه غــوركــان .ولكن،
وبمعزل عن هذه املستجدات ،فإن املؤكد هو أن املساهمة
الــروس ـيــة ف ــي إف ـش ــال امل ـحــاولــة االن ـقــاب ـيــة عـ ــززت الصلة
الشخصية والسياسية بني أردوغان وفالديمير بوتني.

االنجذاب نحو الشرق
للتطرق إلــى الـتـحــوالت الكبرى فــي مــوازيــن الـقــوى الدولية
الـنــاجـمــة عــن صـعــود الـصــن أســاســا ،وغـيــرهــا مــن الـقــوى
اآلس ـيــويــة ،اخ ـتــار جــدعــون راش ـم ــان ،كبير املعلقني حــول
السياسة الخارجية في «فايننشال تايمز» عنوانًا لكتابه
ه ــو «ال ـش ــرق ـن ــة :ال ـح ــرب وال ـس ـل ــم ف ــي ال ـع ـصــر اآلس ـي ــوي»
(Easternisation: War and Peace in the Asian
 ،)Centuryل ـل ــدالل ــة ع ـل ــى م ـس ــار ان ـت ـق ــال م ــرك ــز ال ـعــالــم
ً
االقتصادي والتكنولوجي ،وبالضرورة السياسي عاجال
ً
أو آجــا ،من الغرب إلى الشرق .أما املــؤرخ بيير غروسير،
للمعهد
األستاذ في معهد العلوم السياسية واملدير السابق َّ
الدبلوماسي التابع للخارجية الفرنسية ،فقد عنون مؤلفه
بـ«تاريخ العالم ُيصنع في آسيا» .وإذا كان الغربيون يدركون
مفاعيل التغيرات الجذرية على طبيعة النظام العاملي التي
َ
سيفضي إليها هذا املسار ،فان دولة كتركيا ،ت ّبدد «رهانها

الغربي» ،تعي ذلك ،وستسعى لإلفادة منه قدر املستطاع.
ال بد من اإلشــارة هنا إلــى أن الطرف الروسي كــان املبادر
إلى محاولة اجتذاب تركيا بعيدًا عن «الناتو» ،عبر تقديم
جملة عروض ومغريات لها وجدت طريقها إلى التنفيذ ،من
أبرزها مشروع السيل التركي لبيع الغاز الروسي ألوروبا
عبر تركيا ،ومشروع بناء محطة نووية في منطقة أق قويو
التابعة لوالية مرسني .وقد شارك الرئيس الروسي ،خالل
زيارتني متتاليتني إلى تركيا ،في احتفاالت انتهاء تأسيس
البنية البحرية ملـشــروع السيل الـتــركــي ،وتـلــك املخصصة
الفتتاح املحطة .وقد كشف تصريح لوزير الطاقة الروسي،
ألـكـسـنــدر نــوفــاك ،عـلــى هــامــش االج ـت ـمــاع ال ـســادس عشر
لـلـجـنــة االق ـت ـص ــادي ــة امل ـش ـتــركــة ب ــن روس ـي ــا وت ــرك ـي ــا ،أن
«العالقات بينهما في تطور دائم ،وقد وصل حجم التبادل
التجاري إلــى  25.5مليار دوالر خــال عــام  ،2018محققًا
زيــادة بنسبة  %16مقارنة بالعام الــذي قبله .أما بالنسبة
إلى خط غاز السيل التركي ،أحد أهم املشاريع القائمة بني
البلدين ،فإن أعمال اإلنشاء فيه شارفت على االنتهاء ،ليتم
خ ــال ال ـعــام املـقـبــل ال ـبــدء بـضــخ ال ـغــاز عـبــره مـبــاشــرة إلــى
تركيا» .لكن الوزير الروسي أشار في تصريحه الى نقطة
أخرى عالية األهمية ،وهي استعداد بالده للتعاون مع تركيا
في التنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية في املياه اإلقليمية
شرق املتوسط ،على الرغم من معارضة قبرص واليونان
واالت ـحــاد األوروب ــي والــواليــات املتحدة ومـصــر وإسرائيل
ألعمال التنقيب التركية .االستقطاب الــذي تثيره عمليات
التنقيب مــؤشــر إضــافــي على االنــزيــاحــات االستراتيجية
الواقعة فــي شــرق املتوسط .الــروابــط التاريخية ،والثقافية
َ
ـ ـ الدينية بني اليونان وروسيا ،لم ت ُحل دون انزياح األولى
إلى صف الواليات املتحدة ،ما أدى إلى املزيد من التقارب
بني تركيا والثانية .ديميتار بيشيف ،الباحث في الشؤون
االسـتــراتـيـجـيــة ،رأى فــي مـقــال فــي «فــوريــن بــولـيـســي» ،أن
الـشــراكــة العسكرية واالستراتيجية بــن الــواليــات املتحدة
واليونان نمت بالتوازي مع التدهور املستمر في العالقات
التركية ـ ـ األمـيــركـيــة ،وأن الــواليــات املتحدة تــرمــي بوزنها
لدعم التحالف الناشئ في املتوسط بني اليونان وقبرص
وإسرائيل في مواجهة تركيا.
الـشــراكــة األخ ــرى الـتــي تنمو بــاطــراد هــي تـلــك الـتــي تجمع
بني تركيا والـصــن .لتوصيف هــذه الشراكة ،قــال الرئيس
ال ـت ــرك ــي ،ف ــي م ـقــال خ ـ ّـص ب ــه صـحـيـفــة «غ ـل ــوب ــال تــايـمــز»
الرسمية الصينية في األول من تموز املاضي ،قبل زيارته
إلى بكني في اليوم التالي ،بعنوان «تركيا والصني لديهما
رؤية مشتركة للمستقبل» ،إن «التعاون املمتد عبر القرون
َ
بني ّأمتينا يتعزز بقوة بفضل مبادرة (حزام واحد طريق
واحد) تحت قيادة شي جني بينغ ،رئيس الصني وصديقي
ّ
العزيز .وفــي الحقيقة ،كنا من أولــى الــدول التي تبنت هذه
املبادرة منذ عام  .2013ونحن سعداء بأنها باتت أحد أعظم
ّ
وتضم أكثر
مشاريع التنمية في القرن الواحد والعشرين،
مــن  100بلد ومنظمة دولـيــة انسجامًا مــع رؤي ــة الرئيس
شــي ...تركيا والصني هما من بني البلدان التي تسعى إلى
جسر الهوة التي تفصل بينها وبني مستويات تطور البلدان
الغربية في القرن الواحد والعشرين .بكالم آخر ،فإن الحلم
ّ
الصيني هو رؤيــة الصني تحتل املكانة التي تستحق على
النطاق الدولي ،تمامًا كما أن الحلم التركي هو رؤيــة ّأمتنا
بدورها تحتل املكانة التي تستحق» .وبال ريب ،فإن لتطور
ّ
هذه الشراكة في ظل تصاعد املواجهة بني الصني والواليات
املـتـحــدة تـبـعــات عـلــى الـعــاقــات الـتــركـيــة ـ ـ األمـيــركـيــة .لكن
أردوغان ،الذي لم يتراجع عن شراء منظومة « ،»400 Sعلى
رغم التهديدات األميركية ،لن يثنيه تهويل واشنطن بعظائم
األمور إن استمر في نهجه الحالي ،نتيجة إلدراكه التغيرات
التي طرأت على موازين القوى الدولية بسبب تراجع هيمنة
الــواليــات املتحدة وبــروز أقطاب آخرين ،وأن بناء شراكات
دولية متعددة أصبح متاحًا أمام تركيا وغيرها من بلدان
الجنوب.
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تركيا بين الشرق والغرب :أسئلة االستدارة

ملف

ّ
محفزات
«االستدارة»
وكوابحها
تشهد العالقات التركية
ـ األوروبية توترات ّ
عدة
منذ زمن ،وصلت إلى ّ
حد
اعتبار البعض أن مساعي
أنقرة لالنضمام إلى
االتحاد األوروبي باتت ّأشبه
بـ«المزحة» .وفي ظل ابتعاد
أنقرة عن التكتل الغربي،
يرى عدد من المحللين أنها
تحاول االستدارة نحو الصين،
نظرًا لحاجتها إلى االستثمارات
الخارجية في اقتصادها
المتدهور
يرتبط االتحاد األوروبي بتركيا
باتفاقيات عدة ،تجعل
األخيرة خامس أكبر شريك
تجاري له (األناضول)

نادين شلق
«ث ـ ـ ّـب ـ ــت م ـص ـط ـف ــى أت ـ ـ ــات ـ ـ ــورك وج ـ ــود
تــركـيــا فــي أوروبـ ــا وال ـغــرب بمفهومه
األوس ـ ــع ع ـقــب ان ـه ـيــار اإلم ـبــراطــوريــة
العثمانية .بعد مــرور قــرن من الزمن،
ي ـع ـك ــس رج ـ ــب ط ـي ــب أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ه ــذه
العملية» .بـهــذه الـعـبــارة ب ــدأت مجلة
«ذي إيكونوميست» إحــدى مقاالتها
التي تناولت فيها العالقة املتزعزعة
بني االتحاد األوروبــي وتركيا ،والتي
شهدت في السنوات األخيرة توترات
عـ ـ ّـدة ،عـلــى خـلـفـيــة م ـحــاولــة االن ـقــاب
ال ـفــاش ـلــة ،وم ــا تـبـعـتـهــا م ــن إج ـ ــراءات
اعتمدتها السلطات فــي تعاملها مع
ّ
معارضيها .املجلة البريطانية وصفت
السعي التركي لالنضمام إلى التكتل
األوروبي بأنه بات أقرب إلى «املزحة»،
وال سيما أن «آسيا الصغرى» ابتعدت
ع ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي أك ـث ــر م ــن أي
وق ــت م ـضــى ،لـتـقـتــرب م ــن «جـيــرانـهــا
ال ـش ــرق ـي ــن» .ق ــد ت ـب ــدو هـ ــذه امل ـقــاربــة
ّ
متطرفة بعض ال ـشــيء ،وغـيــر بعيدة

ال انزياح نحو «الشرق»
محمد نور الدين

عن املنطق في الوقت ذاته .لكن ذلك ال
يجعل منها حقيقة مطلقة ،بــل ّربما
وضعها في إطــار املخاوف األوروبية
«املـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــة» ،الـ ـت ــي تـ ـتـ ـك ـ ّـرر ب ـصـ َـيــغ
م ـخ ـت ـل ـفــة .وق ـ ــد وص ـ ــل األم ـ ــر ب ـس ـنــان
ً
أول ـ ـغـ ــن ،مـ ـث ــا ،إلـ ــى ن ـع ــي امل ـح ــادث ــات
ال ـتــرك ـيــة ـ ـ ـ ـ األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،ف ــي م ـق ــال في
مجلة «فايننشل تايمز»ُ ،معلنًا نهاية
رسمية للرحلة السياسية التي بدأت
ع ــام  ،1963خـصــوصــا بـعــدمــا أعلنت
أنقرة عزمها على وقف العمل باتفاق
الهجرة الــذي جــرى التوصل إليه في
آذار /مـ ــارس  ،2016وال ـ ــذي الـتــزمــت
بـمــوجـبــه وق ــف تــدفــق املـهــاجــريــن إلــى
أوروبا ،في مقابل الوعود باملساعدات
املالية وتأشيرات الدخول.
ليس خافيًا على أحــد أن السبب وراء
ان ـس ـح ــاب تــرك ـيــا م ــن اتـ ـف ــاق ال ـه ـجــرة
هــو الـعـقــوبــات ال ـتــي أعـلـنـهــا االت ـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ع ـل ـي ـهــا ،ب ـح ـ ّـج ــة تـنـقـيـبـهــا
عن الغاز في املياه املحيطة بقبرص،
العضو في االتحاد األوروبــي الذي ال
يــزال ثلثه الشمالي خاضعًا لسيطرة

تـ ــرك ـ ـيـ ــا .وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن ه ــذه
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـع ـقــاب ـيــة ت ـب ــدو ضعيفة
وغ ـيــر فـ ّـعــالــة ،وتـنـحـصــر فــي «خفض
امل ـســاعــدات املــال ـيــة ،وتـعـلـيــق اتـفــاقـيــة
الـطـيــران ،وإيـقــاف املـحــادثــات الرفيعة
امل ـس ـت ــوى» ،إال أن ـهــا ّجـ ــاءت ف ــي وقــت
تشهد فيه تركيا خضة تلو األخــرى،
بينما يعاني اقـتـصــادهــا مــن مشاكل
ّ
كـ ـثـ ـي ــرة ،تـ ـج ــل ــت فـ ــي جـ ـ ــزء م ـن ـه ــا فــي
ّ
تراجع قيمة الليرة .أمام كل ذلك ،وقف
االت ـحــاد األوروبـ ــي مـتـفـ ّـرجــا ،مــن دون
ُ
مبادرة تذكر تجاه الدولة الجارة ،منذ
االنـ ـق ــاب ح ـتــى األزم ـ ــة االق ـت ـصــاديــة،
مـ ــرورًا بـمـحـطــات الـسـيــاســة الـعــدائـيــة
ّ
الـ ـت ــي يــت ـب ـع ـهــا ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي،
دونالد ترامب ،حيال أنقرة .قد يعتقد
الغرب أن الوضع االقتصادي الصعب
ال ـ ــذي ت ـعــان ـيــه ت ــرك ـي ــا ،وم ـع ــه تــراجــع
شعبية أردوغ ـ ــان ،سـيـجـبــران األخـيــر
ع ـلــى الـ ـع ــودة إلـ ــى «ال ـح ـظ ـي ــرة» .لكن
م ــن وج ـهــة نـظــر الــرئ ـيــس ال ـتــركــي ،إن
«االت ـحــاد األوروب ــي هــو ال ــذي يحتاج
إلــى عضوية تركيا» ،على اعتبار أنه

«إذا مــا أراد االتـحــاد أن يصبح العبًا
ً ّ
عامليًا ،عليه أن يكسب تركيا أوال ،وأل
ّ
يفرط بعضويتها فيه بسبب مطامع
بعض الدول».
يـنـطـلــق أردوغ ـ ـ ــان ،ف ــي مـقــاربـتــه تـلــك،
من حقيقتني اثنتني يمكن أن ّ
ترجحا
الـ ـكـ ـف ــة مل ـص ـل ـح ــة ب ـ ـ ــاده فـ ــي ال ـع ــاق ــة
مـ ــع أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،ع ـل ــى املـ ــديـ ــن ال ـق ـص ـيــر
واملـ ـت ـ ّ
ـوس ــط :أوالهـ ـم ــا ح ــا َّج ــة أوروب ـ ــا
إل ــى ت ـعــاون تــركـيــا فــي مـلــفــي الهجرة
واإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،مـ ــا ي ـج ـع ــل مـ ــن رئ ـي ـس ـهــا
ضرورة ،ولو كان شريكًا صعبًا ،لكنه
يبقى أفـضــل مــن الـفــوضــى ،وال سيما
ّ
أن االنـهـيــار الـتــركــي سـيــولــد صدمات
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ومـ ـ ــوجـ ـ ــات ج ـ ــدي ـ ــدة مــن
املـهــاجــريــن إل ــى األراض ـ ــي األوروب ـي ــة.
أم ــا ال ـثــان ـيــة ،واألك ـث ــر وض ــوح ــا ،فهي
أن االتحاد األوروبــي تنقصه األدوات
ّ
ل ـل ـتــأث ـيــر ب ـتــرك ـيــا ،ف ــي ظـ ــل االن ـق ـســام
الكبير الذي يعانيه ،ومحدودية قدرته
على ممارسة سلطته.
كـ ــذلـ ــك ،ي ــرتـ ـب ــط االت ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
بـ ـت ــركـ ـي ــا ب ــاتـ ـف ــاقـ ـي ــات ع ـ ـ ـ ــدة ،ت ـج ـعــل
األخ ـيــرة خــامــس أكـبــر شــريــك تـجــاري
له ،بينما هو حتى اآلن الشريك األول
لـهــا ،إضــافــة إلــى أنــه مـصــدر استثمار
خ ــارج ــي مـبــاشــر فـيـهــا .إال أن ذل ــك ال
يحجب حقيقة أنه بعد أعوام عدة من
النمو السريع في تجارة البضائع بني
الجانبني ،بــدت الـصــورة بــدءًا من عام
ّ
 2018مختلفة ،مــع تقلص االقتصاد
ّ
ال ـ ـتـ ــركـ ــي وس ـ ـ ــط الـ ـتـ ـق ــلـ ـب ــات امل ــالـ ـي ــة،
وع ـ ــدم ال ـي ـق ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وارت ـ ـفـ ــاع
معدالت البطالة ( 15في املئة حاليًا)،
والتضخم املتفشي ( 17في املئة) .ومن
هنا ،تزداد حاجة تركيا إلى املزيد من
االستثمار األجنبي املباشر لتمويل
ال ـن ـمــو ال ـ ــذي يـعـتـمــد ع ـل ـيــه أردوغـ ـ ــان
مــن الناحية السياسية ،مــا يعني أن
بــاده أصبحت أمــام واقــع ال ّ
مفر منه
ّ
متمثل بـضــرورة البحث عــن «شــركــاء
جدد» من أجل دعم العملة املتدهورة.
وهو من هذا املنطلق ،أشار ،غير مرة،
إلى أن أنقرة قد تسعى إلى الحصول
على دعــم «أصــدقــاء جــدد» ،مثل إيــران
وروسيا والصني.
مـ ــن بـ ــن ت ـل ــك الـ ـ ـ ـ ــدول ،تـ ـل ــوح ال ـصــن
ك ـم ـصــدر ال ــدع ــم األكـ ـث ــر إثـ ـ ــارة للقلق
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ك ـث ـي ــري ــن ف ــي الـ ـغ ــرب،
خصوصًا أولـئــك الــذيــن يـنـظــرون إلى
أه ــداف ـه ــا ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة ع ـلــى أنـهــا
ّ
تتخطى االقـتـصــاد إلــى تثبيت نفوذ
عـ ــاملـ ــي .وتـ ـنـ ـظ ــر الـ ـص ــن إلـ ـ ــى تــرك ـيــا
ك ـج ـســر ب ــن أوروبـ ـ ـ ــا وآس ـ ـيـ ــا ،يـشـغــل
م ــوقـ ـع ــا اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا أس ــاسـ ـي ــا فــي
م ـ ـبـ ــادرة «الـ ـ ـح ـ ــزام وال ـ ـطـ ــريـ ــق» ،ال ـتــي
ت ـت ـ ّ
ـودد م ــن خــالـهــا بـكــن إل ــى أن ـقــرة،
ّ
ب ـ ـهـ ــدف م ـ ـ ــد ط ـ ـ ــرق ت ـ ـجـ ــاريـ ــة واسـ ـع ــة
النطاق إلى أوروبا وغيرها ،ما يجعل
م ـ ــن ضـ ـم ــن مـ ـص ــال ــح بـ ـك ــن ت ــوس ـي ــع
السيطرة االقتصادية في هذه الدولة
املـ ـ ــأزومـ ـ ــة .وال ي ـخ ـف ــى ع ـل ــى أح ـ ــد أن
خطوات الصني تتناسب مع الصورة
الـتــي تسعى إل ــى رسـمـهــا عــن نفسها

ع ـل ــى أنـ ـه ــا «س ـل ـط ــة غ ـي ــر م ـه ـي ـم ـنــة»،
ب ــديـ ـل ــة م ّـ ــن امل ـ ـس ـ ــار ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ــي
ال ــذي يـمــثـلــه ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي،
ال ــذي كــانــت قــد لـجــأت إلـيــه تــركـيــا في
أزماتها االقتصادية السابقة .ويمكن
ّ
ال ـق ــول إن ب ـكــن اس ـت ـغــلــت ّال ـت ـطــورات
السياسية األخيرة ،وتضخم سلطات
أردوغــان الرئاسية ،إضافة إلى سعيه
لــاسـتـقــال ع ــن املــؤس ـســات الـغــربـيــة،
لتكون البديل املرحلي مــن «صندوق
النقد» .مع ذلــك ،ثمة عوائق عـ ّـدة أمام
تـطــور الـعــاقــات بــن الـصــن وتــركـيــا،
ع ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا خ ــاف ــات ـه ـم ــا فـ ــي ش ــأن
قضية األوي ـغــور ،الــذيــن ترتبط أنقرة
بهم بـعــاقــات تاريخية وثـيـقــة .وكــان
أردوغ ــان اتهم الصني بارتكاب «نــوع
من املجازر» ضدهم في عام  ،2009إال
أنــه بقي صامتًا نسبيًا عــن املوضوع
في الزيارات األخيرة للصني.
عائق آخــر يظهر أمــام ت ــوازن التبادل
ال ـت ـج ــاري ب ــن أن ـق ــرة وب ـك ــن ،يتمثل
بــاخـتــال هــائــل ق ــدره  18مليار دوالر
ملصلحة ال ـصــن .وبــالـنـظــر إل ــى حجم

تشغل تركيا موقعًا
استراتيجيًا أساسيًا
في مبادرة «الحزام
والطريق»

ّ
االق ـت ـص ــاد ال ـت ــرك ــي ـ ـ ـ ـ أقـ ــل بـقـلـيــل من
تريليون دوالر ـ ـ يبدو صندوق النقد
الـ ــدولـ ــي وحـ ـ ــده الـ ـ ــذي ي ـم ـلــك األمـ ـ ــوال
الالزمة إلنقاذه في حال حدوث انهيار
مـ ــالـ ــي ،وه ـ ـ ــذا مـ ــا ي ـل ـف ــت إلـ ـي ــه ســونــر
چ ــاغ ــاپـ ـت ــاي ،ف ــي ت ـق ــري ــر ف ــي «مـعـهــد
واشنطن لسياسات الـشــرق األدن ــى»،
حيث يشير إلــى أن «هـنــاك عقبة أمــام
قـ ـي ــام بـ ـك ــن ب ـت ــوف ـي ــر ّشـ ــريـ ــان ح ـي ــاة
اقتصادي ألنـقــرة يتمثل بعالقاتهما
الـتـجــاريــة واملــالـيــة الحالية املـحــدودة
نسبيًا» .أخيرًا ،على الرغم من تنويع
أردوغان لشركاء تركيا التجاريني ،إال
أنــه لــم يظهر أحــد منهم ،بما فــي ذلك
ال ـص ــن ،كـبــديــل ق ــوي ألسـ ــواق الـبــاد
التقليدية في الغرب .ومن هذا املنطلق،
ي ـل ـفــت چ ــاغ ــاپ ـت ــاي إلـ ــى أن صـ ـ ــادرات
ّ
تركيا إلى الصني ال تشكل سوى جزء
ص ـغ ـيــر م ــن ص ــادراتـ ـه ــا إلـ ــى أوروب ـ ــا
ً
وأم ـيــركــا .ه ــذا ف ـضــا عــن أن ــه بــالــرغــم
من ارتـفــاع الحصة التجارية التركية
مــع ال ــدول غـيــر الـغــربـيــة إل ــى نـحــو 30
ّ
في املئة ،ظل االتحاد األوروبــي وحده
يمثل  42في املئة من تجارة البالد في
العام املاضي ،مقارنة بـ 6في املئة فقط
مع الصني.

أثــار التعاون التركي مع روسيا وإيــران في شــأن األزمــة
الـســوريــة ،فــي إط ــار مــا يسمى «مـســار أسـتــانــا» ،وإب ــرام
صفقة «أس  »400مع روسيا ،ومن ثم استمرار الخالف
الـتــركــي مــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة وم ــا يــواكـبــه مــن عـقــوبــات
وتوترات ،تساؤالت كثيرة ومشروعة ّ
عما إذا كانت تركيا
في صدد إحــداث تغيير جذري في خياراتها السياسية
بني «الغرب» األميركي ـ ـ األوروبــي ،و«الشرق» املتمثل في
هذه الحقبة بروسيا وإيران.
واإلج ــاب ــة عــن مـثــل هــذا ال ـســؤال أم ــر يــوجــب استحضار
مختلف الـعــوامــل امل ـحـ ِّـددة لسياسات تركيا وخياراتها
ال ـخــارج ـيــة ،م ــن زواي ـ ــا تــاريـخـيــة وم ـصــالــح راه ـن ــة .ومــع
أنــه ،حتى الـحــرب العاملية األول ــى ،كانت تركيا العثمانية
تتحالف مــع جــزء مــن أوروب ــا مــن دون اآلخ ــر ،فــإنــه بعد
ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة تـحــديـدًا بــاتــت تــركـيــا قـبــالــة كتلة
أوروبية واحــدة ّ
مسماة اليوم «االتحاد األوروب ــي» ،وأمام
«غرب واحد» يشمل االتحاد األوروبي والواليات املتحدة.
في املقابل ،تركيا ليست أمام «شرق واحد» ،أي إن إيران
ليست وروسيا في حلف بنيوي واحد على غرار االتحاد
األوروب ـ ــي أو «حـلــف شـمــال األط ـل ـســي» .كـمــا أن الـشــرق
ّ
اإلسالمي ليس واحدًا حتى داخل الكتلة السنية .فيكون
الـحــديــث عــن مصطلح «ش ــرق» أو «م ـشــرق» واح ــد ،غير
علمي وغير عملي.
ً
ال تتحدد خيارات الدول االستراتيجية بناء على معطيات
أو أحــداث ظرفية .تاريخيًا ،فــإن الهوية القومية ّالتركية،
وأيضًا الدينية (املقصود املذهبية)ّ ،
تحددت في ظل العداء
ّ
لـكــل مــن روس ـيــا الـســافـ ّيــة واألورثــوذك ـس ـيــة ،وال ـحــروب
بينهما كثيرة ،كما في ظل الصراع القومي واملذهبي مع
القومية الفارسية والصفوية الشيعية ،وكذلك مع اململوكية
العربية السنية ،منذ مطلع القرن السادس عشر وما تلته
الحـقــا مــن نــزعــات محمد علي بــاشــا العربية فــي مصر
ً
النصف
وبــاد الشام وصــوال إلى مشارف اآلستانة في ّ
األول مــن الـقــرن الـتــاســع عـشــر .تشكلت ص ــورة كــل من
روس ـيــا وإيـ ــران عـلــى أنـهــا «ع ــدو» فــي الـعـقــل السياسي
واملجتمعي التركي حتى اليوم.
أم ــا ال ـغــرب بـشـقــه األوروب ـ ــي ف ـكــان «ال ـع ــدو» أي ـضــا على
امتداد قــرون .لكن العالقات مع الغرب شهدت مسارين
مهمني :األول فكري ،والثاني بنيوي .فمنذ نهاية القرن
الثامن عشر ،ومن بعد ذلك مع تنظيمات  1839و1856
ودستور  1876ومــن ثم ثــورة أتــاتــورك بعد العام ،1923
ك ــان ــت حـ ــركـ ــات اإلصـ ـ ـ ــاح ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
واالقتصادية فــي تركيا تحاكي االتـجــاهــات الغربية في
اإلصــاح ،وأحيانًا بإشراف غربي مباشر .وبعد الحرب
العاملية الثانية ،كانت تركيا تدخل فــي منظومة بنيوية
تتجاوز أفكار اإلص ــاح ،لتصبح عــام  1952عضوًا في
«حلف شمال األطلسي» ،ولتبدأ منذ نهاية الخمسينيات،
وخصوصًا مع بروتوكول أنقرة  ،1963مسار االنضمام
إلى االتحاد األوروبي ،والذي لم يصل بعد إلى نهايته.
في املقابل ،لم يكن هناك أي مسار إصالحي وال فكري
وال بنيوي مع «الشرق» ،الروسي أو اإليراني أو العربي .بل
كانت إقامة عالقات تركية مبكرة مع الكيان الصهيوني
تأكيدًا لخيارات تركيا «غير املشرقية» بعد الحرب العاملية
الثانية.
وي ـم ـك ــن االسـ ـ ـت ـ ــدالل ب ـم ـح ـط ـتــن ل ـج ـعــل املـ ـق ــارب ــة أك ـثــر
موضوعية ،وهي وصول حزب ذي طابع إسالمي بمفرده
إلى السلطة عام  ،2002هو حزب «العدالة والتنمية» ،وواقع
املـصــالــح التركية الــراهـنــة على جميع األص ـعــدة .لــم يكن
انتصار «العدالة والتنمية» بقيادة رجب طيب أردوغان في
العام  2002عاديًا .فللمرة األولى يصل حزب إسالمي إلى
السلطة بمفرده ،أي يسيطر على البرملان ويشكل حكومة
بمفرده ويوصل عــام  2007رئيسًا للجمهورية من بني
صفوفه هو عبد الله غول ،أي إنه قادر على اتخاذ القرارات
الحاسمة بحرية .لم تكن لدى «العدالة والتنمية» أي مشكلة
فكرية أو سياسية ّأو أمنية مع الغرب تختلف عن تلك التي
كانت قائمة في ظــل األح ــزاب العلمانية التي سبقته إلى
السلطة على امتداد عقود .كان لدى الحزب مشكلة ـ ـ عقدة
مــع املؤسسة العلمانية املـتـشــددة وحارستها املؤسسة
ّ
العسكرية .لذا ،ركز في تحركه على محاولة كسر نفوذ
املــؤسـســة الـعـسـكــريــة ،ونـجــح فــي ذل ــك فــي اسـتـفـتــاء عــام
 2010وفي إفشال املحاولة االنقالبية في  15تموز .2016
في املقابل ،كان حزب «العدالة والتنمية» مؤيدًا ملشاركة
تركيا في غزو العراق عام  ،2003لكن تمردًا من بعض

نــوابــه أف ـشــل ،مــع ن ــواب امل ـعــارضــة ،ال ـق ــرار فــي ال ـبــرملــان،
وانعكس ذلك انزعاجًا كبيرًا لدى أردوغان .كذلك ،انخرط
أردوغ ــان في مشروع «الشرق األوســط الكبير»ّ ،
ونصب
ّ
نفسه عام  2005رئيسًا إقليميًا للمشروع في ظل رئاسة
جورج دبليو بوش العامة له .وفي خطوة لم يتجرأ حتى
العلمانيون عليها ،كان أردوغان ،ومعه رئيس الجمهورية
عبد الله غــول ،وبمعية كبير املستشارين حينها أحمد
داود أوغلو ،أول زعيم تركي يدعو رئيس الكيان العبري،
شمعون بيريز ،إلــى إلقاء كلمة أمــام البرملان التركي في
خــريــف  ،2007وي ـن ــال «ج ــائ ــزة ال ـش ـجــاعــة» م ــن الـلــوبــي
اليهودي في أميركا.
ومع دخول املنطقة في حقبة ما يسمى «الربيع العربي»،
ً
كان التعاون التركي ـ ـ األميركي ـ ـ األوروبي كامال ،ميدانيًا
ودبلوماسيًا ،إلسقاط النظام السوري وإضعاف إيــران.
ووص ــل األم ــر إل ــى إع ــان تــركـيــا ســوريــا «ع ـ ــدوًا» ،وإلــى
إسقاط طائرة روسية خريف  .2014وحده الخالف على
دع ــم «ق ــوات الـحـمــايــة ال ـكــرديــة» فــي ســوريــا ك ــان ش ــرارة
التوتر في العالقات بني أنقرة وواشنطن ،إذ اعتبرت تركيا
أن كيانًا كرديًا على حدودها الجنوبية يشكل تهديدًا لها.
ومن هنا ،بدأت لعبة ّ
عض األصابع بني الطرفني .محاوالت
تركية لثني واشنطن عــن دعــم األك ــراد ،وسعي أميركي

ال تختلف كثيرًا مواقف
العلمانيين والمؤسسة
العسكرية وأحزاب المعارضة
عن موقف اإلسالميين

إلى تكريس انقسام سوريا منطلقًا لتقسيم املنطقة .لم
تخرج تركيا من العباءة األميركية ولم تكن هي البادئة.
لكن لــم يكن لها أن تقف متفرجة مــن دون الـلـجــوء إلى
خطوات ضغط مقابلة .فكان التهديد بشراء «أس »400
من روسيا كورقة ضغط على واشنطن منذ عهد باراك
أوباما ،واستمر التلويح بهذه الورقة  3سنوات كاملة ،من
دون أن تغير واشنطن موقفها من األكراد ،ومن رفضها
ً
بيع تركيا منظومة «باتريوت» بدال من «أس .»400
في املقابل ،فإن انخراط تركيا في مسار أستانا لم يكن
خ ـيــارًا ،بــل ّرد فـعــل عـلــى مــواقــف واشـنـطــن مــن ســوريــا،
وخصوصًا أك ــراد الشمال .لكن هــذا املـســار كــان يحقق
لتركيا من املكاسب التي ال عالقة لها باالنحياز أو االنزياح
إلى الشرق .كانت املكاسب قومية تركية خالصة ،قد يجد،
أو يدرك« ،أهل الشرق» الحقًا خطورتها على مصالحهم
أنفسهم .إذا كان «السماح» لتركيا باحتالل الشريط من
جرابلس إلــى عفرين فــإدلــب يضعف ،مــن زاوي ــة روسيا
وإيـ ـ ــران ،االنـفـصــالـيــة ال ـكــرديــة وال ـن ـفــوذ األم ـي ــر ّك ــي ،فــإن
األطماع التركية في استعادة حــدود «امليثاق امللي» لعام
 1920غير خافية ،وأنقرة تجاهر بها علنًا .أما مكاسب

روسيا من تفاهمها مع تركيا فهي روسية خالصة ،من
«أس  »400إلى املفاعل النووي إلى خط النفط والغاز عبر
البحر األس ــود .لــذلــك ،فــإن مـســار أسـتــانــا يحقق لتركيا
وروس ـيــا مـكــاســب عملية ،بينما ي ـقـ ّـدم مـكــاســب وهمية
للمحور اإليراني ـ ـ السوري ،إلى ّ
حد إقامة منطقة منزوعة
من السالح ،لم تتحقق بعد ،بني دولة ،هي الدولة السورية،
وبــن جماعات وعصابات إرهابية تدعمها تركيا ،وهذا
ّ
ومضر معنويًا بالدولة السورية.
غير مقبول
تحقق تركيا مكاسب من صحن «املشرق» ،فيما ال تزال
ً
جزءًا كامال من االلتصاق البنيوي بالغرب:
 -1اقـ ـتـ ـص ــادي ــا ،ت ــرت ـب ــط ت ــرك ـي ــا ب ــاالتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
وأميركا %45 .من تجارة تركيا الخارجية مع االتحاد
األوروبــي ،و %5.2مع الواليات املتحدة %49 .من تجارة
تــركـيــا الـخــارجـيــة ب ــال ــدوالر ،و %42بــال ـيــورو %80 .من
االسـتـثـمــارات الـخــارجـيــة فــي تركيا غــربـيــة ،بينما قيمة
التعامالت التركية بالروبل الروسي .%0.1
 -2عسكريًا وأمـنـيــا ،أكـثــر مــن  %80مــن ســاح الجيش
التركي هو من الواليات املتحدة وبريطانيا وأملانيا.
 -3وع ـلــى الـصـعـيــد ال ـس ـيــاســي ،ت ـعــرف تــركـيــا أن كلفة
االنفصال عن الغرب ،بل حتى الخروج من «حلف شمال
ً
األطلسي» ،فضال عن مسار االصالحات األوروبية وإن
ك ــان بطيئًا أحـيــانــا ومـتـعـثـرًا أحـيــانــا أخ ــرى ،كـبـيــرة جـدًا
على األمــن القومي لتركيا ووحــدة أراضيها ،خصوصًا
أن جانبًا مهمًا من مشكالت تركيا هو ذو طابع غربي
حضاري ،مثل املسألة األرمنية وقضية قبرص والصراع
مع اليونان والعالقة املتشنجة مع الكنيسة األرثوذكسية
ف ــي إس ـط ـن ـبــول .وه ــي مـشـكــات كــانــت عـضــويــة تركيا
األطـلـسـيــة وم ـســارهــا األوروبـ ـ ــي عــامـلــن أســاس ـيــن في
ّ
والحد من تأثيراتها السلبية عليها .كذلك ،إن
مواجهتها
ارتباط تركيا بمسار املنظومة اإلصالحية األوروبية ،بما
ّ
فيها العلمانية ،هو الــذي يوفر لها فرصة األخــذ بعوامل
التقدم والتطور بعيدًا من انسداد أفق اإلصالح في العالم
اإلسالمي ،بمعزل عن مدى التقدم التركي في هذا املجال
من عدمه.
 -4كما ان «حـلــف شـمــال األطـلـســي» لــن يسمح لتركيا،
لــدورهــا الطليعي وال ــوازن داخــل الحلف ،بــأن تخرج منه
بسبب خــافــات ظرفية أو مــزاجــات رئـيــس مـعـ ّـن ،ســواء
في «بــش تبه» أو البيت األبـيــض .ويمكن له أن «يصبر»،
لكنه ال يمكن أن يتقبل أي انزياح تركي في هذا الصدد،
ولــو تطلب األمــر أكثر من محاولة انقالبية أو اغتياالت،
كـمــا حـصــل فــي  15تـمــوز  2016أو حـتــى ت ـنــازالت كما
حصل في االتفاق األولي على «املنطقة اآلمنة» بني أنقرة
وواشنطن أخيرًا.
ً
 -5وف ــي الــوقــت نـفـســه ،ليست إي ــران وال روس ـيــا بــديــا
اقتصاديًا مغريًا من الغرب ،ولم تخرجا بعد من صورة
«العدو» املتشكلة عبر التاريخ في الوعي التركي .هذا ال
يعني القطيعة أو العداء معهما ،فتركيا تحاول االستفادة
منهما قــدر اإلمكان كورقة ضغط على الغرب من جهة،
ولتحقيق مصالح اقتصادية وأمنية من جهة أخرى ،لكن
ليس على حساب العالقات االستراتيجية مع الغرب (بما
فيه إسرائيل).
 -5ال تـخـتـلــف ك ـث ـي ـرًا م ــواق ــف ال ـع ـل ـمــان ـيــن واملــؤس ـســة
العسكرية ،وفــي السياق أحــزاب املعارضة وعلى رأسها
ح ــزب «ال ـش ـعــب ال ـج ـم ـهــوري» ،ع ــن مــوقــف اإلســام ـيــن.
فالجميع مع استمرار العضوية في «األطلسي» والعالقات
مــع أمـيــركــا ،واس ـت ـمــرار امل ـســار األوروبـ ــي فــي اإلص ــاح،
وإقــامــة أفضل العالقات مع إسرائيل ،والنظر إلــى إيــران
وروسيا كـ«خطرين وعــدويــن» ،واعتبار املسألة الكردية
داخـ ــل تــركـيــا وش ـم ــال س ــوري ــا والـ ـع ــراق مـســألــة إره ــاب
ّ
وانفصال .جــل ما أقدمت عليه املعارضة هو االعتراض
على سياسات تكتيكية ألردوغــان أوصلت إلى نتائج ال
تـخــدم مصلحة تــركـيــا ،مـثــل الــوضــع فــي شـمــال ســوريــا
ً
والــاجـئــن الـســوريــن وال ـخــاف مــع أمـيــركــا ،فـضــا عن
قضايا داخلية مثل محاوالت أسلمة الدولة.
لقد شهدت عالقات تركيا مع الواليات املتحدة أكثر من
 12توترًا كبيرًا خالل السبعني سنة املاضية ،وكانت تعود
إلــى طبيعتها ،وكــذلــك األمــر مــع االتـحــاد األوروب ــي ،فيما
الـعــاقــات مــع إســرائـيــل ،رغــم كــل االه ـت ــزازات ،تشمل كل
الصعد .في الخالصة إن الحديث عن انحياز أو انزياح
لتركيا عن تموضعها الغربي ليس واقعيًا.
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العالم

العالم
فلسطين

تركيا بين الشرق والغرب :أسئلة االستدارة

مع رفض العدو إدخال األموال القطرية إال بشيك مفتوح يضمن
الهدوء حتى انتهاء االنتخابات ،تبدو حدود قطاع غزة مفتوحة،
بدءًا من اليوم ،على موجة تصعيد متجددة

«العداء» إلسرائيل:
ٌ

جعجعة في خدمة النفوذ اإلقليمي
يحيى دبوق
س ــارع ــت ال ــدول ــة ال ـت ــرك ـي ــة ،ف ــي آذار/
م ــارس مــن ع ــام  ،1949إل ــى االع ـتــراف
بإسرائيل بعد أشهر فقط على قيامها.
وه ــو اع ـت ــراف ط ـ ّـورت ــه ،مــع م ــرور عــام
واح ــد فـقــط عـلـيــه ،عـبــر إقــامــة عــاقــات
دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ـ ّـة ك ــامـ ـل ــة عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
املندوبني .تلقفت إسرائيل هذا التوجه
الـ ـت ــرك ــي ف ــي ح ـي ـن ــه ،وت ـع ــام ـل ــت مـعــه
ع ـلــى أن ــه فــرصــة اسـتــراتـيـجـيــة يمكن
اتجاه لتحقيق
استغاللها في أكثر من ُ
ج ـم ـل ــة مـ ـص ــال ــح لـ ــدولـ ــة غـ ــرسـ ــت فــي
محيط رافــض لها ،وفــي املقدمة منها
تعزيز جهود دفع التهديد الوجودي
عنها .على هذه الخلفية ،كانت أنقرة،
في أوائــل خمسينيات القرن املاضي،
واح ــدة مــن الـعــواصــم األرب ــع الوحيدة
ال ـ ـتـ ــي ضـ ـ ّـمـ ــت مـ ـمـ ـثـ ـلـ ـي ـ ُ
ـات إس ــرائـ ـي ــل
الــدبـلــومــاسـيــة فيها ملحقًا عسكريًا،
إلــى جانب واشنطن وباريس ولندن.
وعـلــى رغ ــم الــرفــض الـعــربــي للخطوة
التركية ،استطاعت تركيا أن تفرض
عـلــى اآلخ ــري ــن (الـ ـع ــرب) واق ــع تنامي
عالقاتها مع إسرائيل ،بوصفه حقيقة
ثابتة ال يمكن التراجع عنها ،وضمن
سياسة الوجهني :شيء من التعاطف
ً
مع القضية الفلسطينية شكال ،فيما
ً
العالقات مــع إسرائيل تتنامى شكال
ومضمونًا.
كانت املعادلة التي حكمت العالقة بني
الجانبني هي التخادم على مستويات
َ
التخادم
مختلفة ،وإن اعترضت هــذا
مواقف لفظية مستنكرة ورافضة من
أنـقــرة ،فــي أعـقــاب اع ـتــداءات إسرائيل

وح ـ ـ ــروبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،وه ـ ـض ـ ـم ـ ـهـ ــا ل ـل ـح ـق ــوق
الفلسطينية ،مع ضابطة أن ال ينعكس
رفــض السلوك اإلسرائيلي االعتدائي
تغييرًا في مضمون العالقات أو منعًا
لتناميها .هذا ما حدث عام  1956مع
العدوان الثالثي على مصر ،وأيضًا في
حرب عام  ،1973ومع تطبيق القانون
اإلسرائيلي على القدس الشرقية عام
 ،1980وغيرها من املحطات العدائية
اإلسرائيلية للعالم العربي واألراضي
الفلسطينية املحتلة.
رأت إسرائيل مصلحة ممتدة في إقامة
عالقات دبلوماسية مع تركيا ،الدولة
املسلمة التي ّ
تحد جغرافيا عــددًا من
الدول العربية التي تصارع إسرائيل،
ضمن مــا كــان ُيـعــرف بـ«استراتيجية
ال ـت ـحــالــف م ــع دول األط ـ ـ ـ ــراف» ،وهــي
الــدول التي ّ
تحد دول الطوق العربية
ّ
إلســرائـيــل ،وتـضــم إضــافــة إلــى تركيا،
إي ـ ــران الـ ـش ــاه والـ ـ ـس ـ ــودان وإث ـيــوب ـيــا.
ونـ ـ ـظ ـ ــرت إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل إل ـ ـ ــى الـ ـع ــاق ــات
م ــع تــرك ـيــا ع ـلــى أن ـهــا إق ـ ــرار بـشــرعـيــة
وج ــوده ــا م ــن ِقـ َـبــل إح ــدى أه ــم وأكـبــر
الــدول املسلمة في املنطقة .وبوصفها
دولــة ذات تأثير إقليمي كبيرُ ،
وتح ّد
دولتني عدوتني هما سوريا والعراق،
عـ ـمـ ـل ــت إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
الحليف الجديد لتأمني سلة مصالح
استراتيجية ،خصوصًا فــي الجانب
األمني والعسكري.
م ــن ن ــاح ـي ــة ت ــرك ـي ــا ،ك ــان ــت إس ــرائ ـي ــل
منبعًا لـفــوائــد أبــرزهــا :تـعــزيــز موقف
األول ـ ـ ـ ـ ــى ض ـ ــد أع ـ ـ ـ ـ ــداء م ـح ـت ـم ـل ــن مــن
م ـح ـي ـط ـه ــا ال ـ ـعـ ــربـ ــي وغ ـ ـيـ ــر ال ـع ــرب ــي
كسوريا واليونان ،تأمني سلة مصالح

أم ـن ـيــة وتـسـلـيـحـيــة ك ــان ي ـت ـعــذر على
أن ـق ــرة تــأمـيـنـهــا كــام ـلــة ب ـم ـفــردهــا في
تلك الحقبة ،تسخير اللوبي اليهودي
فــي الــواليــات املـتـحــدة ملــوازنــة اللوبي
األرم ـ ـ ـنـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان يـ ـضـ ـغ ــط ع ـلــى
اإلدارة األمـيــركـيــة فــي حينه لتجميد
عالقاتها بتركيا ومنع تناميها ،الدفع
ب ــات ـج ــاه ت ـح ـق ـيــق امل ـط ـل ــب ال ـع ـل ـمــانــي
ال ـت ــرك ــي ف ــي االنـ ـضـ ـم ــام إلـ ــى ال ـس ــوق
األوروب ـ ـيـ ــة امل ـش ـتــركــة ع ـبــر الـتـحــالــف
م ــع ت ــل أب ـي ــب ال ـ ــذي ُيـ ـع ـ ّـد دالل ـ ــة عـلــى
االفـ ـت ــراق ع ــن ال ـش ــرق وال ـتــأك ـيــد على
الهوية العلمانية للدولة ،واالستفادة
مــن التقنيات املــوجــودة فــي إسرائيل
(خـ ــارج دائـ ــرة الـتـسـلـيــح) وال ـت ــي كــان
بــإمـكــان األخ ـيــرة االسـتـحـصــال عليها
بسهولة غير متاحة لتركيا ،من دول
غرب أوروبا والواليات املتحدة.
ّ
لكن مع الــوقــت ،تقلصت هــذه الفوائد
إلـ ـ ــى ال ـ ـحـ ـ ّـد ال ـ ـ ــذي بـ ـ ــات ف ـي ــه ب ــإم ـك ــان
تركيا تجاوزها ،إن أرادتً ،
بناء على
م ــا ب ــات لــدي ـهــا م ــن قـ ــدرة ذات ـي ــة على

العداء
تظهير
ّ
إلسرائيل غب الطلب هو
وسيلة للنفوذ السياسي
في اإلقليم

ت ــأمــن مـصــالـحـهــا م ـبــاشــرة م ــن دون
ت ـخــادم مــع إســرائ ـيــل ،أو ال ـقــدرة التي
اس ـت ـجـ ّـدت لــديـهــا رب ـطــا ب ــال ــدور الــذي
اضطلعت بــه بــن امل ـحــاور واألح ــاف
الدولية ،وأتاح لها الوصول إلى شتى
ال ـت ـق ـن ـيــات وال ـت ـط ــور الـتـسـلـيـحــي ،أو
مكانتها االستراتيجية في الحسابات
األمـيــركـيــة بما يعني ضـمــان التأييد
وامل ــؤازرة األميركيني إن لــزم األمــر .إال
أن القدرة النظرية على االستغناء عن
ُ
إسرائيل لم تترجم عمليًا ،ويعود ذلك
ف ــي امل ـق ــام األول إل ــى أن ه ــذه الـعــاقــة
ت ـحـ ّـولــت إل ــى أداة ق ـيــاس ف ــي الــداخــل
الـ ـت ــرك ــي فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـع ـل ـمــان ـيــة
األحـ ـ ــزاب وال ـش ـخ ـص ـيــات الـسـيــاسـيــة،
األم ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـتـ ـب ــع م ـ ــن ت ــرك ـي ــا
العلمانية اإلبـقــاء على العالقة ،ليس
بوصفها تحالفًا وتخادمًا بني دولتني
ف ـح ـس ــب ،ب ــل بــوص ـف ـهــا أداة لـفـحــص
االنتماءات.
ل ـكــن م ــع ان ـط ــاق م ـســار الـتـغـيـيــر في
ً
هوية السلطة في أنـقــرة ،وصــوال إلى
ص ـع ــود «ح ـ ــزب الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة»
ال ــذي حمل مـشــروع هيمنة وتوسعة
نفوذ في املنطقة ،فقد تعامل الحزب
م ــع إس ــرائ ـي ــل ع ـلــى أن ـه ــا واحـ ـ ــدة من
ال ــوس ــائ ــل املـ ـت ــوف ــرة ل ــدي ــه لـتـحـقـيــق
هـ ــذه ال ـه ـي ـم ـنــة ،ل ـي ــس ع ـب ــر ال ـت ـخ ــادم
ً
ال ــذي حـكــم الـعــاقــة طــويــا فــي الـقــرن
امل ـ ــاض ـ ــي ،بـ ــل عـ ـب ــر ت ـظ ـه ـي ــر ال ــرف ــض
ـؤات ل ـل ـت ـغ ـل ـغــل فــي
لـ ـه ــا ،ك ـم ــدخ ــل م ـ ـ ـ ـ ٍ
اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم ،ب ــوص ــف ت ــركـ ـي ــا الـ ـج ــدي ــدة
راعـيــة وداعـمــة للقضية الفلسطينية
ومعادية لالحتالل ،وإن اقتصر ذلك
ع ـلــى ال ــرف ــض ال ـكــامــي واس ـت ـعــراض

ّ
لـ«عدائيتها» تجاه إسرائيل،
تركيا ضوابط
تضع ّ
الحد السياسي والعداء الكالمي (أ ف ب)
وتحصرها في

االستنكار والتهجم الــدوري على تل
ّ
أبيب ،لكن مع ضابطة أن ال يالمس كل
ذلــك أي ترجمة ميدانية .فــي املقابل،
ت ـت ـم ــوض ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل قـ ـب ــال ــة تــرك ـيــا
دفاعيًا على خلفية مــا ذكــر ،وتكتفي
ب ـ ــال ـ ـ ّ
ـرد ال ـت ـن ــاس ـب ــي عـ ـل ــى أي ت ـح ــرك
«ع ــدائ ــي» تــركــي مــن دون أن تتجاوز
الـتـنــاسـبـيــة .وتـمــوضــع تــل أبـيــب هــذا
ّ
مبني على رؤيــة تفرض
امتصاصي،
عليها انتظار تغيير أو إعادة الهوية
التركية الحاكمة إلــى ما كانت عليه،
بوصف «العدالة والتنمية» مؤقتًا ،أو
يؤمل أن يكون مؤقتًا .وعلى ذلــك ،أي
تحرك «عدائي» من ِق َبل أنقرة يجري

الـتـعــامــل مـعــه ف ــي ت ــل أب ـيــب عـلــى أنــه
ت ـح ـ ّـرك غ ـيــر دائـ ــم صـ ــادر ع ــن «تــركـيــا
أردوغ ـ ــان» ،ولـيــس عــن تركيا الــدولــة،
وبني التوصيفني فروق واسعة.
على ذلك ،يمكن تفسير سعي إسرائيل
إلـ ــى امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى م ــا أم ـك ـن ـهــا مــن
عالقات خارج الدائرة السياسية التي
تتحرك فيها ومن خاللها «العدائية»
ال ـ ـ ـتـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــديـ ـ ـ ـدًا الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاح ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
اختالفها ،في انتظار عودة األمور إلى
ما كانت عليه في السابق من حميمية
ٌ
ّ
خلفيته امليزان
سلوك يقف في
ودفء.
الـبـيـنــي :حــاجــة إســرائ ـيــل إل ــى تركيا

أكـبــر وأشـمــل استراتيجيًا مــن حاجة
تركيا إلــى إســرائـيــل ،حتى مــع سعي
تل أبيب إلى تعويض الفتور مع أنقرة
عبر تأسيس عالقات وتنميتها بدول
أخرى مثل قبرص واليونان وبلغاريا.
ً
وهي عالقات ،وإن تعاظمت فعال ،إال
أن ـهــا ال ت ـع ـ ّـوض امل ـكــانــة ال ـتــرك ـيــة في
البيئة االستراتيجية إلسرائيل.
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،ت ـ ـضـ ــع ت ــرك ـي ــا
ّ
ـ«عدائيتها» تجاه إسرائيل،
ضوابط ل
ّ
وتـ ـحـ ـص ــره ــا ف ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــد ال ـس ـي ــاس ــي
والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــداء ال ـ ـكـ ــامـ ــي ،وف ـ ـقـ ــا مل ـص ــال ــح
السلطة في أنقرة سواء كانت داخلية
و/أو خارجية تتطلب التصويب على

تل أبيب ،من دون أن ينسحب ذلك على
ّ
يضر باألخيرة أمنيًا.
ما من شأنه أن
وت ـل ــك ضــاب ـطــة حــاك ـمــة ل ـكــل امل ـقــاربــة
التركية للشأن اإلســرائـيـلــي ،يصعب
إيجاد ّ
أي دليل خــرق لها أو محاولة
خرق لها طوال السنوات املاضية .من
هنا ،الحميمية في العالقات التركية
م ــع ح ــرك ــات امل ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
وتحديدًا حركة «حـمــاس» ،مشروطة
بــأن ال تـكــون تركيا والـعــاقــات معها
منصة لإلضرار بإسرائيل أمنيًا ،وهو
حـ ّـد تــدركــه تــل أبيب جـيـدًا ،ويقف في
مقدمة العوامل التي تزن من خاللها
موقفها من أنقرة.
ومن هنا أيضًا ،يمكن تفسير استمرار
الـ ـع ــاق ــات ال ـت ـج ــاري ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
وال ـس ـيــاح ـيــة ب ــن ال ـج ــان ـب ــن ،وال ـتــي
س ـج ـلــت ت ـنــام ـيــا ع ـل ــى رغ ـ ــم األزمـ ـ ــات
ال ـ ـ ـحـ ـ ــادة واملـ ـ ـ ـش ـ ـ ــادات الـ ـك ــامـ ـي ــة فــي
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـق ـل ـي ـل ــة املـ ــاض ـ ـيـ ــة .وف ــي
هـ ــذا ت ـل ـت ـقــي امل ـص ـل ـح ـت ــان :إس ــرائ ـي ــل
غـيــر مـعـنـيــة بـقـطــع األش ـك ــال األخ ــرى
لـ ـلـ ـع ــاق ــات املـ ـقـ ـط ــوع ــة ن ـس ـب ـي ــا عـلــى
امل ـس ـت ــوي ــن ال ـس ـي ــاس ــي وال ـع ـس ـك ــري،
فيما تركيا أيضًا تريد املحافظة على
ال ـتــواصــل االق ـت ـص ــادي ،امل ـج ــال ال ــذي
ت ـل ـعــب إس ــرائـ ـي ــل دورًا م ـح ــوري ــا فــي
ّ
اإلبقاء عليه .هكذا ،تفصل كل من تل
أب ـيــب وأن ـق ــرة عـمـلـيــا ب ــن الـخـصــومــة
ال ـس ـيــاس ـيــة والـ ـتـ ـع ــاون االق ـت ـص ــادي،
فــي مفارقة تميز العالقات التركية ـ ـ
اإلسرائيلية الـتــي تبقى قائمة مهما
ّ
اشتدت األزمات السياسية.
إذًا ،ت ـظ ـه ـيــر ال ـ ـعـ ــداء إلس ــرائـ ـي ــل غ ـ ّـب
ّ
ومتغيراتها،
الطلب ،وتبعًا للظروف
ه ــو وس ـي ـل ــة ل ـل ـن ـفــوذ ال ـس ـي ــاس ــي فــي
اإلقليم ،وليس غاية في ذاتها مبنية
على املوقف من إسرائيل نفسها ،وإال
النسحبت القطيعة السياسية على
مجاالت العالقات األخرى التي بقيت
تتعاظم ،وعلى تعزيز الــدعــم الفعلي
للمقاومة الفلسطينية بهدف اإلضرار
بــاالح ـتــال اإلســرائ ـي ـلــي ،ال ــذي تعلن
أنقرة أنها رافضة له.

العالقات مع إيران :أقوى من التأثير األميركي
طهران ــــ عماد آبشناس
ُ
ت ـع ـ ّـد ال ـع ــاق ــات اإلي ــران ـي ــة ـ ـ ـ ـ الـتــركـيــة،
حتى اآلن ،إحــدى أكثر العالقات ثباتًا
بني دول العالم تاريخيًا .الحدود التي
ُرسـ َـمــت بـعــد «اتـفــاقـيــة قـصــر شيرين»
بــن إي ــران واإلم ـبــراطــوريــة العثمانية
منذ نحو  400عام ،احترمها الجانبان

العالقات األمنية والعسكرية
تخلق عضوية تركيا في منظمة «الناتو» عراقيل متعددة
أمام التعاون األمني والعسكري بني البلدين ،لينحصر هذا
تهريب املخدرات والبشر ومواجهة
التعاون فى مواجهة
ّ
اإلرهاب بحسب اتفاقية وقعها البلدان عام  .1990وبعد
االنقالب العسكري الذي واجهته تركيا والخالفات
التركية ـ ـ األميركية ،خاصة في شأن دعم الواليات
املتحدة للمقاتلني األكراد في سوريا ،بدأت العالقات
ُ
العسكرية واألمنية بالتطور ،ويمكن القول إنها ت ِّوجت
بزيارة رئيس أركان القوات املسلحة اإليرانية ،اللواء الركن
محمد باقري ،لتركيا عام  ،2017حني عقد الجانبان
اتفاقيات أمنية وعسكرية ،بينها اتفاقيات لتدريب
العسكرية والتعاون في مجاالت الصناعات
الكوادر
ّ
زيارة باقري ،زار قائد
على
شهر
من
أقل
وبعد
الدفاعية.
ّ
أركان القوات املسلحة التركية إيران ووقع اتفاقيات أخرى
الحركات
في مجال مكافحة اإلرهاب والتهريب ومواجهة
ّ
الكردية االنفصالية ،إضافة إلى التعاون في مجال حل
األزمة السورية سلميًا.

خ ــال ك ــل ه ــذه املـ ـ ــدة ،ول ــم ت ــواج ــه أي
م ـش ــاك ــل أو ع ــراقـ ـي ــل ،ع ـل ـمــا أن إيـ ــران
وتــرك ـيــا دخ ـل ـتــا ح ــروب ــا م ـت ـعــددة قبل
ت ـل ــك االتـ ـف ــاقـ ـي ــة .وربـ ـم ــا أمـ ـك ــن ال ـق ــول
إن أحـ ــد أسـ ـب ــاب اع ـت ـن ــاق اإلي ــران ـي ــن
املــذهــب الـشـيـعــي ،ك ــان الـتــوحــد مقابل
اإلمـبــراطــوريــة العثمانية وتدخالتها
ف ــي الـ ـش ــؤون اإلي ــرانـ ـي ــة ،ق ـبــل وص ــول
الصفويني إلى السلطة في إيران.
ب ـ ـع ـ ــد «ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق ـ ـ ـيـ ـ ــة ق ـ ـص ـ ــر ش ـ ـيـ ــريـ ــن»
أضـحــت ال ـعــاقــات م ـم ـتــازة ،وت ـطـ ّـورت
لتتحول إلــى ائـتــاف يجمع الدولتني
مـ ـ ــع بـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان خـ ـ ـ ــال ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات
القرن املاضي باسم
والسبعينيات من ُ
وأ َ
لغيت التأشيرات
«اتحاد السنتو»،
بني البلدين منذ عــام  ،1962لتضحي
تــرك ـيــا أح ــد أك ـثــر م ـقــاصــد اإليــران ـيــن
السياحية جاذبية .وعلى الرغم من أن
األمـيــركـيــن حــاولــوا إح ــداث انـقــابــات
عسكرية متعددة في تركيا ملنع تأثير
الثورة اإلسالمية اإليرانية في الشارع
التركيّ ،
توجه هذا الشارع في النهاية
نـ ـح ــو ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب حـ ـك ــوم ــة ت ـم ـي ــل إل ــى
اإلســامـيــن مــن «اإلخـ ــوان املسلمني».
وال ُيغفل ،هنا ،أن الحركات ّ اإلسالمية
ف ــي إي ـ ــران ق ـبــل الـ ـث ــورة ت ــأث ــرت كـثـيـرًا
بأفكار «اإلخوان» أيضًا ،ولربما أفضل
دليل على ذلك ،أن املرشد علي خامنئي
ترجم العديد من كتب «اإلخ ــوان» إلى
الفارسية.
وعلى الرغم من وجود خالفات سياسية
ب ــن الـبـلــديــن ف ــي بـعــض امل ـل ـفــات ،مثل
األزمــة السورية ،فإن العالقات تطورت

يمكن تلخيص الخالفات
في موضوعين
أساسيين :سوريا
وصواريخ «الناتو»

بـعــد ال ـث ــورة اإلي ــران ـي ــة ك ـط ــورًا سريعًا
جدًا ،وال سيما االقتصادية والتجارية.
ت ـط ـ ٌ
ـور جـعــل األت ـ ــراك يــرف ـضــون تنفيذ
العقوبات األميركية على إي ــران ،على
رغـ ــم ال ـت ـه ــدي ــدات األم ـي ــرك ـي ــة ،إذ إنـهــم
أب ـقــوا األب ـ ــواب الـتـجــاريــة مـفـتــوحــة مع
الجمهورية اإلسالمية ،إلى درجة أنهم
بــاتــوا الـيــوم ثــانــي أكـبــر شــريــك تجاري
لها في املنطقة بعد الـعــراق .وفــي حني
أن ال ـع ــاق ــات ال ـت ـجــاريــة ك ــان ــت ت ـعــادل
حـ ـ ــدود مـ ـلـ ـي ـ َـاري دوالر ف ــي الـ ـع ــام مع
بداية القرن الحالي ،فهي تطورت إلى
مــا يــزيــد على  15مليار دوالر رسميًا،
ومــا يعادل  30مليار دوالر بشكل غير
رسمي ،بالنظر إلى أن حجمًا كبيرًا من
البضائع ُي َّ
هرب إلى إيران من تركيا أو
َّ
ُ
عـبــر «كــردس ـتــان الـ ـع ــراق» ،وال يسجل
رسميًا في السجالت.

بعد الثورة

واجـهــت تركيا انقالبًا عسكريًا ّ
مدبرًا
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من ِق َبل الــواليــات املتحدة بعد الثورة
فــي إيـ ــران ،فــي مـحــاولــة لجعلها ،مثل
الـ ـ ـع ـ ــراق ،س ـ ـ ّـدًا أم ـ ــام انـ ـتـ ـش ــار الـ ـث ــورة
الفتية باتجاه الغرب .لكن بعد وصول
ال ــراح ــل ت ــورغ ــوت أوزال إل ــى منصب
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة ،ب ــدأت الـعــاقــات
ّ
بالتحسن؛ إذ إن أوزال ،ال ــذي أراد أن
تستفيد ب ــاده اقـتـصــاديــا مــن الـحــرب
اإلي ــران ـي ــة ـ ـ ـ ال ـعــراق ـيــة ال ــدائ ــرة آنـ ــذاك،
اتخذ خطوات لفتح القنوات التجارية،
واسـ ـتـ ـط ــاع ت ـح ــوي ــل ت ــرك ـي ــا إلـ ــى أح ــد
املعابر التجارية اإليرانية ،على الرغم
من محاوالت الواليات املتحدة لعرقلة
ه ـ ــذه ال ـخ ـط ــط ع ـب ــر ت ـح ــري ــك الـ ـش ــارع
العلماني في تركيا ضد العالقات مع
دولة دينية.
ول ـ ـ ــم ت ـ ــواج ـ ــه ع ـ ــاق ـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــن أي
مـشـكـلــة ب ـعــد ال ـ ـثـ ــورة ،إال خـ ــال فـتــرة
ق ـص ـي ــرة جـ ـ ـدًا ب ـس ـبــب اغ ـت ـي ــال بـعــض
املعارضني اإليرانيني األكراد في مقهى
«م ـي ـكــونــوس» األمل ــان ــي ،وم ــا ت ــاه من
سحب األوروبيني لسفرائهم من إيران.
وه ــو إجـ ــراء انـضـ ّـمــت إل ـيــه تــركـيــا ،في
محاولة لتظهير نفسها ضمن االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ،ل ـكــن ال ـعــاقــات عـ ــادت إلــى
ّ
طبيعتها بعد شهرين تقريبًا ،ليتشكل
الحقًا اتحاد تجاري بني إيران وتركيا
وباكستان ُس ّمي « ،»ECOانضمت إليه
دول عديدة في املنطقة ،انفتحت بفعل
ذلك أسواقها بعضها على بعض .بعد
وف ــاة أوزال ،وصــل سليمان ديميريل
إل ــى الـسـلـطــة فــي تــركـيــا ،واس ـت ـمـ ّـر في
ّ
ان ـت ـهــاج خ ــط سـلـفــه .وب ـعــد ديـمـيــريــل،

ق ــام ــوا ب ــه بــدعــم أم ـيــركــي بـسـبــب قــرب
الرجل من إيران.

«العدالة والتنمية» في السلطة

(األناضول)

وصل العلماني أحمد نجدت سيزير،
لكنه استمر فــي توطيد الـعــاقــات مع
إي ــران ولــم يوقف حركة أســافــه ،نظرًا
للفوائد االقتصادية التي كانت ّ
تدرها
على تركيا.
أوج التطور في العالقات بعد الثورة
بدأ مع وصول عبد الله غول إلى ّ
سدة
الــرئــاســة ،ورج ــب طـيــب أردوغ ـ ــان إلــى
منصب رئاسة ال ــوزراء .قبل أردوغــان،
كـ ــان ن ـجــم ال ــدي ــن أربـ ـك ــان أول رئـيــس
بعالقات وثيقة مع
وزراء تركي يرتبط
ّ
إيران ،إذ قام بزيارتها ووقع اتفاقيات
اقـتـصــاديــة ضـخـمــة مـعـهــا ،أهـمـهــا مـ ّـد
تركيا بالغاز اإليراني .وفي عهده ،أنشأ
البلدان مجموعة الـ« »8 Dالتي ّ
ضمت
أكبر الــدول اإلسالمية اقتصاديًا .لكن
أربكان واجه انقالبًا أبيض في الداخل
التركي ،اعتقد البعض أن العلمانيني

استطاع تالمذة أربكان من اإلسالميني
أن ي ـس ـي ـطــروا ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة ف ــي أول
انتخابات جــرت بعد إسـقــاط أربـكــان،
ليصل حــزب «الـعــدالــة والتنمية» إلى
الحكم عام  .2002هنا ،بدأت العالقات
ّ
تتحسن سريعًا ،خصوصًا أن وصول
«ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» تــزامــن مــع فــرض
أول عقوبات دولية على إيــران بسبب
ّ
بــرنــامـجـهــا الـ ـن ــووي .اسـتـغــلــت تركيا
ه ـ ــذه الـ ـف ــرص ــة ك ـ ــي ت ـ ـعـ ــرض ن ـف ـس ـهــا
وسيطًا إلي ــران فــي التجارة مــع الــدول
ّ
األخ ــرى وتـخــطــي الـعـقــوبــات .ويعتقد
الـبـعــض أن ه ــذه الــوســاطــة تــركــت أث ـرًا
إيـجــابـيــا فــي االق ـت ـصــاد الـتــركــي الــذي
كان يعاني من تضخم كبير قبل حكم
«العدالة والتنمية».
لكن ذلــك لــم يمنع بــروز الـخــافــات في
م ــوض ــوع ــن أس ــاسـ ـي ــن :األول امل ـلــف
ال ـس ــوري ،وال ـثــانــي اس ـت ـقــرار األنـظـمــة
الصاروخية لـ«الناتو» ضد إيــران في
تــركـيــا ،إلــى جــانــب خــافــات جزئية لم
تظهر إلــى العلن فــي شــأن دعــم تركيا
ل ـل ـحــركــات ال ـتــرك ـيــة م ــن اآلذري ـ ـ ــن في
الداخل اإليراني وآذربايجان ،وموقف
الــدولـتــن مــن أزم ــة نيغورني كــارابــاغ
بــن آذربــايـجــان وأرمينيا .وعلى رغم
هــذه الخالفات ،خاصة بشأن سوريا،
ف ــإن ال ـع ــاق ــات ل ــم تـنـقـطــع ،واس ـت ـطــاع
ال ـج ــان ـب ــان ال ـع ـب ــور ف ــوق ـه ــا م ــن خ ــال

الدبلوماسية .واليوم ،هما يتعاونان
ّ
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال حـ ـ ـ ــل األزم ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة،
ب ـعــدمــا اق ـت ـنــع األتـ ـ ــراك ب ـمــوقــف إي ــران
م ــن األزم ـ ـ ــة ،ال ـق ــاض ــي بـ ـض ــرورة بـقــاء
الـسـلـطــة الـشــرعـيــة املتمثلة بالرئيس
بـ ـش ــار األس ـ ـ ــد ل ـح ـف ــظ وح ـ ـ ــدة الـ ـب ــاد،
وجلوس السوريني أنفسهم إلى طاولة
ّ
املفاوضات لحل مشاكلهم فيما بينهم.
ويمكن اعتبار مفاوضات آستانة ،التي
ترعاها اليوم إيــران وتركيا وروسيا،
نموذجًا للتعاون اإلقليمي اإليراني ـ ـ
التركي.
ك ــذل ــك ،ك ــان ــت إي ـ ــران أول دولـ ــة وقـفــت
رس ـم ـيــا ،وف ــي ال ـل ـح ـظــات األولـ ـ ــى ،إلــى
جــانــب الــرئـيــس رج ــب طـيــب أردوغـ ــان
والـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـش ــرعـ ـي ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة فــي
م ــواج ـه ــة االن ـ ـقـ ــاب ال ـع ـس ـك ــري ال ــذي
ّ
دبره  -بحسب اإلشاعات  -األميركيون
واإلم ـ ــارات والـسـعــوديــة .وف ــي املـقــابــل،
ّ
لتتحسن
ّقدر األتراك املوقف اإليراني،
الـعــاقــات كثيرًا بعد إفـشــال االنـقــاب.
أي ـضــا ،وق ــف ال ـب ـلــدان إل ــى جــانــب قطر
عندما قاطعتها السعودية واإلمــارات
والـ ـبـ ـح ــري ــن وم ـ ـصـ ــر .وفـ ـيـ ـم ــا فـتـحــت
إي ـ ــران أج ــواء ه ــا ومـيــاهـهــا اإلقـلـيـمـيــة
أم ــام الـقـطــريــن ،أرس ـلــت تــركـيــا اآلالف
من جنودها إلى الدوحة عبر األجــواء
اإليرانية .وبهذا ،أكــدت طهران وأنقرة
أنـهـمــا لــن تسمحا لـلــدول الـكـبـيــرة في
املنطقة بابتالع الدول الصغيرة.
وتستورد تركيا قرابة ثلث ما تحتاجه
مــن ال ـطــاقــة مــن إي ـ ــران ،فـيـمــا تـسـتــورد
إي ــران شتى أن ــواع البضائع التركية،

إض ــاف ــة إلـ ــى ب ـض ــائ ــع ال ـ ـ ــدول األخـ ــرى
بـشـكــل ت ــران ــزي ــت م ــن تــرك ـيــا .ويـعـتـبــر
ترانزيت البضائع اإليرانية عبر تركيا
إلــى أوروب ــا ،وبالعكس عبر إيــران إلى
منطقة الخليج الفارسي وشبه القارة
ال ـه ـن ــدي ــة ،ش ــري ــان حـ ـي ــاة اق ـت ـص ــادي ــا
لـ ـلـ ـبـ ـل ــدي ــن .وفـ ـيـ ـم ــا كـ ــانـ ــت الـ ـع ــاق ــات
ال ـت ـج ــاري ــة ال ت ــزي ــد ع ـل ــى  2.4م ـل ـيــار
دوالر عام  2002عندما وصل «العدالة
والتنمية» إلى السلطة ،فإنها وصلت
إلــى ما يزيد على  22مليار دوالر عام
 ،2012وتــراجـعــت إل ــى نـحــو  15مليار
دوالر بعدها رسميًا ،لتتزايد التجارة
غير الرسمية بسبب الـعـقــوبــات التي
فــرض ـهــا م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ــدول ــي على
إيران .وبحسب اإلحصاءات الرسمية،
ف ــإن الـعــاقــات الـتـجــاريــة بــن البلدين
بقيت على هذا املستوى حتى اليوم.

خاتمة
ال ـع ــاق ــات اإلي ــران ـي ــة ـ ـ ـ ـ ال ـتــرك ـيــة بــاتــت
ال ـي ــوم أقـ ــوى م ــن أن تـتـمـكــن ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة م ــن فـ ــرض إرادت ـ ـهـ ــا عـلـيـهــا.
والـ ـ ــروابـ ـ ــط االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة
واالجـتـمــاعـيــة امل ــوج ــودة بــن البلدين
مـ ـ ـ ــن ش ـ ــأن ـ ـه ـ ــا ت ـ ـق ـ ــوي ـ ــة رواب ـ ـط ـ ـه ـ ـمـ ــا
السياسية ،والدليل أن قتال الدولتني
عـلــى جبهتني مختلفتني فــي ســوريــا
لم يـ ّ
ـؤد إلــى خفض مستوى العالقات.
واليوم ،الظروف السياسية ،اإلقليمية
والــدولـيــة ،والـضـغــوط األميركية على
الدولتني تــؤدي إلــى تقارب أكبر يومًا
بعد يوم.

االحتالل ّ
يتنصل من وعوده:
نحو موجة تصعيد متجددة
غزة ـــ هاني إبراهيم
ّ
ب ـي ـن ـمــا ت ـع ــث ــرت جـ ـه ــود ال ــوسـ ـط ــاء فــي
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى حــالــة الـ ـه ــدوء ف ــي قـطــاع
غ ـ ــزة ،ب ـعــد ت ـنـ ّـصــل ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي
من تنفيذ التفاهمات مع انتهاء املهلة
الـتــي حـ ّـددتـهــا الـفـصــائــل الفلسطينية،
ّ
ّ
يستعد الغزيون ،ومن ورائهم املقاومة،
للتصعيد والتحشيد اليوم على الحدود
الشرقية والشمالية للقطاع .ومنذ أيام،
بدأت حركة «حماس» والفصائل تكثيف
الدعوات إلى تأمني مشاركة واسعة في
جمعة «لبيك يا أقصى» تمهيدًا لعودة
الـضـغــط امل ـي ــدان ــي .وق ــال ــت م ـص ــادر في
«حماس» ،لـ«األخبار» ،إن الحركة أبلغت
الوسطاء الخميس (أمــس) أن مسيرات
ال ـج ـم ـع ــة س ـت ــأخ ــذ ط ــاب ـع ــا ت ـص ـع ـيــديــا،
مـشـيــرة إل ــى «إم ـكــان ـيــة اسـتـئـنــاف عمل
وحدات مسيرات العودة املختلفة خالل

يتزامن التحشيد
لتظاهرة الجمعة مع
إطالق صواريخ مجددًا
من القطاع

وقـ ــت ق ـص ـيــر ،ب ـمــا ف ـي ـهــا وحـ ـ ــدات قـ ّـص
ال ـس ـلــك واإلربـ ـ ـ ــاك ال ـل ـي ـلــي وال ـب ــال ــون ــات
الحارقة».
في غضون ذلك ،لم ُيحسم وصول السفير
القطري ،محمد العمادي ،إلدخال املنحة
ّ
املالية لـ 60ألف أسرة فقيرة ،إذ لم ُيبلغ
«ح ـم ــاس» تــأجـيــل زي ــارت ــه أو إل ـغــاء هــا.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن مـبــاحـثــات جــرت
أمس مع الوسطاء بشأن إدخال األموال،
لكن الـعــدو اشـتــرط ضـمــان ال ـهــدوء إلى
مــا بـعــد االنـتـخــابــات اإلســرائـيـلـيــة التي
ُ
ت ـع ـق ــد م ـن ـت ـصــف ال ـش ـه ــر امل ـق ـب ــل ،وه ــو
األمر الذي رفضته الفصائل ،وأكــدت أن
املـطـلــوب ليس إدخ ــال األم ــوال فـقــط ،بل
تنفيذ جميع التفاهمات .في هذا اإلطار،
قالت صحيفة «ميكور ريشون» العبرية
إن املنظومة األمـنـيــة تتوقع أن تحاول

«حماس» ّ
جر إسرائيل إلى يوم تصعيد
عـ ـن ــد اق ـ ـت ـ ــراب دخـ ـ ـ ــول األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،وذلـ ــك
«إليصال رسالة إلى عناصرها وسكان
الـقـطــاع بــأن الـ ــدوالرات دخـلــت إلــى غزة
كإنجاز للحركة وبفضل املقاومة».
ويأتي قرار تصعيد «مسيرات العودة»
بـعــد ي ــوم مــن ع ــودة إط ــاق ال ـصــواريــخ
على مستوطنات «غالف غــزة» .وأفادت
مصادر عبرية بسقوط أربعة صواريخ
ف ــي م ـن ــاط ــق مـخـتـلـفــة داخ ـ ــل األراض ـ ــي
امل ـح ـت ـلــة ف ـج ــر أمـ ـ ــس ،ف ـي ـمــا ّ
رد ال ـع ــدو
بقصف عدد من مواقع املقاومة ،معلنًا
أنه قصف موقعًا تابعًا لبحرية «كتائب
القسام» ،الجناح العسكري لـ«حماس».
واتـ ـه ــم امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ج ـيــش ال ـع ــدو،
«ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي» ،بــالــوقــوف خلف
ال ـص ــواري ــخ ،وذل ــك «لـتـعـطـيــل املـشــاريــع
اإلنسانية فــي غ ــزة» ،مطالبًا «حماس»
ب ـض ـب ــط «ال ـ ـج ـ ـهـ ــاد» ب ــاعـ ـتـ ـب ــار األولـ ـ ــى
«ال ـحــاكــم ال ـف ـع ـلــي» .أي ـض ــا ،هـ ـ ّـدد عضو
«املجلس الــوزاري املصغر» (الكابينت)،
يـســرائـيــل كــاتــس ،ب ــأن الـجـيــش يستعد
لعملية واسعة إذا استمر إطالق النار.
فـ ـ ــي مـ ـ ــوضـ ـ ــوع آخـ ـ ـ ـ ــر ،وعـ ـ ـل ـ ــى رغـ ـ ـ ــم أن
إسرائيل لم توقف اقتطاع أموال األسرى
والـ ـشـ ـه ــداء م ــن ض ـم ــن أم ـ ـ ــوال ض ــرائ ــب
ّ
(املقاصة) ،توصلت
السلطة الفلسطينية
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة إل ـ ــى تـ ـس ــوي ــة م ـ ــع االح ـ ـتـ ــال
ّ
ت ـت ـســلــم بـمــوجـبـهــا مـبـلـغــا م ــن األمـ ــوال
امل ـح ـت ـجــزة م ـنــذ سـ ُبـعــة أش ـهــر لتسديد
ج ــزء مــن ديــونـهــا املـسـ ّـجـلــة ل ــدى شركة
الكهرباء اإلســرائـيـلـيــة ،إلــى جــانــب دفع
قسط مــن أج ــور موظفي الـقـطــاع الـعــام،
وذلـ ــك ف ــي إطـ ــار يـتـيــح لـلـسـلـطــة جـبــايــة
ّ
ضــريـبــة امل ـحــروقــات (ال ـب ـلــو) وتسلمها
ً
بــدال مــن إســرائـيــل .وذك ــرت «هيئة البث
ً
اإلســرائ ـي ـلــي» (كـ ــان) ،ن ـقــا عــن مـصــادر
قالت إنها فلسطينية ،أمس ،إن الحكومة
اإلسرائيلية ّ
حولت ملياري شيكل (570
ّ
مليون دوالر) إلى رام الله ،في ظل األزمة
املالية الخانقة التي تواجهها األخيرة
م ـن ــذ ق ـ ــرار اق ـت ـط ــاع الـ ـض ــرائ ــب .وأشـ ــار
محلل الشؤون الفلسطينية في «كــان»،
غال بيرغر ،إلى أن السلطة سـ ّـددت 300
مليون شيكل من إجمالي الديون التي
ُت ّ
قدر بملياري شيكل لشركة الكهرباء،
في وقت أكد فيه رئيس «هيئة الشؤون
املـ ــدن ـ ـيـ ــة» (املـ ـخـ ـتـ ـص ــة ب ــالـ ـت ــواص ــل مــع
إس ــرائ ـي ــل) ،حـســن الـشـيــخ ،أن الـجــانــب
الفلسطيني بدأ جباية ضريبة «البلو»
ً
بدال من إسرائيل.
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العالم

ُ
حرائق األمازون :بولسنارو يخنق رئة العالم

19

على الغالف

ّ
يشكل جايير ُ
بولسنارو
وحكومته اليمينية «تهديدًا
لتوازن المناخ» ،وتاليًا للحياة
البشرية على كوكب األرض.
ّ
المتطرف
هذا دأب اليمين
الذي يرفض االعتراف بالتغيرّ
غابات
المناخي ،ويرى في ً
األمازون المطيرة «عقبة»
أمام النمو االقتصادي.
َ
سيدفع العالم ،على المدى
الطويل ،ثمن سياسات الرئيس
البرازيلي البيئية ،ودعوته إلى
إزالة الغابات وفتح األمازون
أمام األعمال التجارية ،والتي
ّ
شكلت الرسالة األهم خالل
حملته االنتخابية

غ ــاب ــات األمـ ـ ـ ـ ــازون املـ ـطـ ـي ــرة ،أو مـهــد
البحار الداخلية والبحيرات القارية.
ع ـلــى م ــدى ع ــدة م ــاي ــن م ــن الـسـنــن،
كـ ــانـ ــت ه ـ ـ ــذه ال ـ ـغـ ــابـ ــات االسـ ـت ــوائـ ـي ــة
َّ
الغزيرة بمياهها ُم ُغطاة بـ  400مليار
ش ـ ـجـ ــرة ،وت ـن ـف ــث خـ ـم ــس أوك ـس ـج ــن
ُ ّ
خزن ما ُي ّ
قدر بـ«قرون» من
األرض ،وت
ّ
وتمتص كمية غير معروفة
الكربون،
ول ـ ـكـ ــن م ـه ـم ــة م ـ ــن حـ ـ ـ ـ ــرارة ال ـش ـم ــس،
َ
حـتـ ّـى ب ــات ُيـطــلــق عليها «الــرئــة التي
تتنفس منها األرض» .تدور  %20من
املـيــاه العذبة فــي العالم عبر أنهارها
ونـبــاتــاتـهــا وتــربـتـهــا وه ــوائ ـه ــا .هــذه
ا ُلــرطــوبــة تعمل عـلــى تـغــذيــة وتنظيم
نظم متعددة في نطاق كوكب األرض،
إنتاج «أنهار في الهواء» عن
بما فيها ّ
طريق التبخر.
القرن املاضي،
في النصف األخير من ُ
تــم قـطــع وإحـ ــراق حــوالــى خـمــس هــذه
ال ـغ ــاب ــات (ُ 300ألـ ــف م ـيــل م ــرب ــع) في
البرازيل ،حيث ثلثا حوض األمــازون.
ّ
تسببت إزالة الغابات هذه في حدوث
اضطرابات كبيرة في املناخ اإلقليمي
وعلى مستوى األمطار ،كونها أفرغت

ّ
ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـك ــرب ــون املـ ـ ـخ ـ ــزن ،وه ــو
م ــا ي ـل ـغــي ف ــائ ــدة ال ـغ ــاب ــة بــاع ـت ـبــارهــا
ً
مـغـســا لـلـ ُكــربــون .يـحــذر الـعـلـمــاء من
أن ف ـق ــدان خ ـمــس إض ــاف ــي م ــن غــابــات
الـبــرازيــل املطيرة سـيــؤدي إلــى ظهور
حلقة تغذية «مــرتـ ّـدة» معروفة باسم
« ،»diebackتـ ـص ــاب ه ـ ــذه ال ـغ ــاب ــات
ع ـل ــى إث ــره ــا ب ــال ـج ـف ــاف واالحـ ـ ـت ـ ــراق،
وه ــو مــا س ـي ـ ّ
ـؤدي إل ــى إط ــاق «قنبلة
ّ
ي ــوم ال ـق ـيــامــة» م ــن ال ـك ــرب ــون امل ـخ ــزن،
فيختفي بخار السحب الذي يستهلك
أشعة الشمس قبل أن يتم امتصاصه
ك ـحــرارة ،وت ــزول األن ـهــار فــي ُ الحوض
وفي السماء .خسارة هذا الخمس في
الـبــرازيــل يمكن أن تـحــدث خــال جيل
واحـ ــد .لـقــد ح ــدث ذل ــك م ــن ق ـبــل ،وهــو
يحدث اآلن.
لـثــاثــة أســابـيــع عـلــى ال ـتــوالــي ،تلتهم
الـ ـح ــرائ ــق ب ـم ـع ـ ّـدل ق ـي ــاس ــي ال ـغ ــاب ــات
ال ـش ــاس ـع ــة الـ ـت ــي ي ـق ــع الـ ـج ــزء األك ـب ــر
منها في البرازيل ،بواقع أكثر من 72
أل ــف ح ــري ــق ،تـسـعــة آالف مـنـهــا خــال
األس ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،ب ـح ـس ــب ت ـقــريــر
«امل ـع ـهــد الــوط ـنــي ال ـبــرازي ـلــي ألبـحــاث

ّ
ال ـف ـض ــاء» .تـشــكــل ه ــذه األرق ـ ــام زي ــادة
بنسبة  ،%80باملقارنة مع الفترة ذاتها
م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي .وبـيـنـمــا يـتـقــاذف
سياسيو البرازيل االتهامات في شأن
هــذه الكارثة ،يبدو الرئيس اليميني،
ُ
بولسنارو ،غير آبــهٍ  ،نظرًا إلى
جايير
أن سـيــاســاتــه وإج ــراءات ــه الـتــدمـيــريــة
في ما يخص قوانني الحماية البيئية
وس ــام ـت ـه ــا تـ ـض ــرب عـ ــرض ال ـحــائــط

اتهم ُ
بولسنارو المنظمات
غير الحكومية بافتعال الحرائق
لتشويه صورة عهده

ب ــاإلن ـج ــازات ال ـتــي سـ ّـجـلـتـهــا الـعـهــود
ّ
السابقة في ظل حكم اليسار البرازيلي.
وفق إحصاءات موقع «إيكو ووتش»
املختص بالبيئة ،انخفض معدل إزالة
الـغــابــات فــي األمـ ــازون بنسبة مذهلة
بـلـغــت  70ف ــي امل ـئ ــة ب ــن ع ــام ــي 2005
و ،2011أي خــال فـتــرة حكم الرئيس
األسبق لويس إيناسيو لوال دا سيلفا،
وذلــك نتيجة تنامي الحركة الشعبية

ل ـح ـم ــاي ــة الـ ـغ ــاب ــات املـ ـطـ ـي ــرة ،وال ـت ــي
ض ـغ ـطــت ف ــي ّ اتـ ـج ــاه زيـ ـ ــادة ال ـقــوانــن
الحكوميةُ .مذاك وحتى عام  ،2017أي
عندما دخلت البالد مرحلة سياسية
أكثر فوضوية ،توقف انخفاض معدل
إزالة الغابات ،ولكنه لم يرتفع ،إلى أن
ُ
بولسنارو الذي شكل عدم
جاء جايير
اعترافه بالتغير املناخي أحــد أعمدة
ً
حملته االنتخابية ،فضال عن وعوده
بـفـتــح غــابــات األم ـ ــازون أم ــام األعـمــال
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ،فـ ــي خـ ـط ــة اس ـت ـع ـم ــاري ــة
وت ــدمـ ـي ــري ــة ،ث ـق ــاف ـي ــا وإي ـك ــول ــوج ـي ــا،
ألراضـ ــي ال ـس ـكــان األص ـل ـيــن .فــي هــذا
السياق ،تظهر بيانات «املعهد الوطني
البرازيلي ألبحاث الفضاء» أن تدمير
غــابــات األم ــازون ارتـفــع بنسبة %278
خالل شهر تموز /يوليو املاضي ،أي
ألفني و 254كيلومترًا مربعًا ،مقارنة بـ
 596كيلومترًا مربعًا فــي الشهر ذاتــه
من العام املاضي.
أول ــى قـ ــرارات بــولـسـنــارو التنفيذية
كرئيس قضت بإحالة األراضي التي
ي ـع ـيــش ع ـل ـي ـهــا ال ـس ـك ــان األص ـل ـي ــون
إلـ ــى س ـل ـطــة وزارة الـ ــزراعـ ــة ،بحيث

تقرير

ُ ِّ
االنتخابات اإلسرائيلية :رئيس «المشتركة» ينظر للتحالف مع «جنراالت الحرب»!
ّ
«لدي استعداد لالنضمام
إلى ائتالف حكومي يشكله
رئيس حزب «أزرق أبيض»
بيني غانتس» ،هذا ما أدلى
به أيمن عودة .الصحيفة
الناشرة« ،يديعوت» ،رأت
في أقواله «مفاجأة»،
متناسية أنه دومًا ّردد مثل
هذه األفكار .ولئن ربط
عودة كالمه هذه المرة
بمجموعة شروط ،فإن
احتمال انضمام قائمته
إلى حكومة يسار ـ ـ وسط
ضعيف ،خاصة أن من
يريد التحالف معهم قالوا
بصراحة إنهم «لن يقيموا
تحالفًا مع العرب»
بيروت حمود
مع أن التصريحات األخيرة لرئيس
«الـقــائـمــة الـعــربـيــة املـشـتــركــة» ،أيمن
ُ
ع ــودة ،الـتــي ستنشر غ ـدًا كاملة في
ص ـح ـي ـفــة «يـ ــدي ـ ـعـ ــوت أحـ ـ ــرونـ ـ ــوت»،
ُ
بعدما كشف جزء منها أمس ،ليست
األولـ ـ ــى م ــن ن ــوع ـه ــا ،إال أن ـه ــا تــأتــي
ّ
هـ ــذه امل ـ ــرة ف ــي ظـ ــل رك ـ ــود انـتـخــابــي
ُيـظـهــر حـجــم مـلــل فلسطينيي ال ــ48
م ــن م ـج ـمــل الـ ـتـ ـج ــارب االن ـت ـخــاب ـيــة،
وأيضًا مع نشر نتائج استطالعات
رأي ت ـ ّ
ـرج ــح ان ـخ ـفــاض ع ــدد املـقــاعــد
العربية ونسبة التصويت لها .لذلك،
ق ــد ُي ـن ـظــر إلـ ــى كـ ــام ع ـ ــودة ك ـبــالــون
اختبار من جهة ،وكمحاولة إلعــادة
ان ـت ـخ ــاب ــات «ال ـك ـن ـي ـســت» إلـ ــى مــركــز
ّ
الفلسطينيني ونقاشاتهم
اهتمامات
ّ
م ــن جـهــة ثــان ـيــة ،خــاصــة أن أق ــل من
شهر يفصل عنها.
ف ـ ــي الـ ـشـ ـك ــل الـ ـ ـعـ ـ ــام ،تـ ــدعـ ــو أجـ ـن ــدة
«ال ـ ـح ـ ــزب الـ ـشـ ـي ــوع ــي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
ـ ـ ـ ـ ال ـج ـب ـهــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة لـلـســام

واملساواة» ،بصراحة ،إلى «التعايش
بــن الفلسطينيني واإلســرائـيـلـيــن،
وتحقيق السالم على أساس دولتني
لشعبني ...والسالم بني الدول العربية
ً
وإسرائيل» ،فضال عن قضايا أخرى،
مثل تحقيق الرفاه االجتماعي .لذلك،
ما قاله عــودة هو الــدعــوة الطبيعية
للحزب الــذي نشأ فيه ،لكن املشكلة
لـيـســت ف ــي أم ـن ـيــات رئ ـيــس الـقــائـمــة
ال ـ ـتـ ــي ال ت ـت ـح ـق ــق فـ ـحـ ـس ــب ،بـ ــل فــي
أن م ــن ي ــدع ــو إلـ ــى ال ـت ـحــالــف معهم
يرفضونه بصراحة .والشروط التي
طرحها النضمام قائمته إلى ائتالف
ّ
ح ـك ــوم ــي ُي ـش ــك ـل ــه «أزرق أبـ ـي ــض»،
وال ـ ـتـ ــي شـ ـمـ ـل ــت« :إنـ ـ ـه ـ ــاء االحـ ـت ــال
وإق ــام ــة دولـ ــة فـلـسـطـيـنـيــة ،تحسني
مـ ـك ــان ــة املـ ــواط ـ ـنـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب ،إلـ ـغ ــاء
قانون القومية وتوسيع مسطحات
الـبـلــدات الـعــربـيــة ،إقــامــة أول مدينة
ع ــربـ ـي ــة ...إلـ ـ ــخ» ،يـسـتـحـيــل ع ـلــى أي
تحقيقها .بــل حتى
رئ ـيــس حـكــومــة
ّ
إسـ ـح ــاق رابـ ـ ــن ،ال ـ ــذي وق ـ ــع بنفسه
على «اتفاق أوسلو» ،كان سيعارض
تلك الطروحات التي تناقض جوهر
املشروع الصهيوني.
ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـخ ـل ـف ـي ــة ،ي ـع ـك ــس ك ــام
ً
ع ـ ــودة ،بـصـفـتــه مـ ـس ــؤوال سـيــاسـيــا،
ً
حجم األزمة في األرض املحتلة ،أوال
لناحية أنه ال يوجد مشروع سياسي
حقيقي يمثل تطلعات الفلسطينيني،
وثانيًا على مستوى القيادة ،فكيف
ُ
برئيس قائمة تمثل ما يزيد بقليل
ّ
ع ــن ث ـلــث نــاخ ـبــي فـلـسـطـيـنــيــي الـ ــ48
ً
أن يــدلــي بـتـصــريـحــات ت ـضـ ّـر أص ــا
ّ
وتشجع
بعملية االنـتـخــاب نفسها
عـلــى مقاطعتها؟ وال سيما أن فئة
كبيرة من املصوتني لـ«املشتركة» ال
يصوتون لها رغـبــة فــي برنامجها،
بــل ألنــه ال بــديــل فلسطينيًا حقيقيًا
م ـن ـهــا ،ك ـمــا ي ــري ــدون أن ي ـك ــون لهم
م ـ ـجـ ــرد ص ـ ـ ــوت يـ ـ ـع ـ ــارض م ـ ــن ق ـلــب
«الكنيست» الـسـيــاســات العنصرية
الـ ـت ــي ُيـ ـش ـ ّـرعـ ـه ــا األخ ـ ـيـ ــر (بـ ــوزرائـ ــه
ون ــواب ــه اإلســرائـيـلـيــن) ضــدهــم .أمــا
رئـ ـي ــس ال ـق ــائ ـم ــة ،ف ـي ـط ــرح إم ـكــان ـيــة
التحالف مــع شخصية إسرائيلية،
ّ
أق ـ ـ ـ ـ ــل انـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــاع عـ ـنـ ـه ــا ف ـ ـ ــي أذه ـ ـ ـ ــان
الفلسطينيني ه ــو« :ال ـج ـنــرال بيني
ّ
غانتس جزار غزة»!

يطرح عودة التحالف مع شخص أقلّ انطباع عنه هو أنه «جزّار غزة»! (من الويب)

ت ـب ــري ــره ك ــام ــه ،ع ـب ــر م ـن ـش ــور عـلــى
ص ـف ـح ـت ــه ف ـ ــي «ف ـ ــايـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــوك» ،ك ــان
ً
«املـصـيـبــة األعـ ـظ ــم»؛ إذ أك ــد أوال ما
نـشــرتــه الصحيفة ،وثــانـيــا ادع ــى أن
هدفه «إحراج غانتس وحزبه» ،األمر
الذي ُيفهم كاعتراف ضمني منه بأنه
ق ــرأ ط ــروح ــات «أزرق أب ـي ــض» على
أســاس أنها قــد تدعو إلــى التعايش
أو املساواة ،مع أنها في حقيقتها ال
تناقض وال تختلف ّ
عما تدعو إليه
ب ـق ـيــة األح ـ ـ ــزاب ال ـص ـه ـيــون ـيــة .ج ــراء
ذلــك ،القــت تصريحاته معارضة من
خ ـص ــوم ــه ف ــي ب ـق ـيــة األحـ ـ ـ ــزاب ال ـتــي
تؤلف «املشتركة» ،خاصة «التجمع
الــوط ـنــي ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ،ب ــل حتى
داخ ــل حــزبــه .وقــالــت زميلته النائب
عايدة توما ـ ـ سليمان إن تصريحاته

«رأي شخصي» ،مضيفة في حديث
إل ــى «اإلذاعـ ـ ــة اإلســرائـيـلـيــة الـعــامــة»
ّ
«لدي شكوكًا (في تحقق ما
أمس أن
يــدعــو إلـيــه عـ ــودة) .لــأســف الشديد
فـ ــي الـ ـخ ــريـ ـط ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـي ــوم،

القت تصريحات عودة
رفضًا من شركائه ومن
اإلسرائيليين أنفسهم
حتى أولئك الذين يحاولون وصف
أنفسهم كيسار ،وهــم بعيدون عنه،
ل ـي ـس ــت ل ــديـ ـه ــم الـ ـشـ ـج ــاع ــة لـ ــذلـ ــك».
أم ــا ال ـنــائــب «الـتـجـمـعــي» ،إمـطــانــس
شـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادة ،ف ـ ــوص ـ ــف أقـ ـ ـ ـ ـ ــوال عـ ـ ــودة

ً
بـ«البائسة» ،قائال« :دعونا ال ننسى
أن غانتس وشريكه البيد ال يريدان
التوجه إلى املشتركة أبدًا».
عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوى املـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول ـ ـ ـ ــن
ُاإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،بـ ـ ــرزت ت ـصــري ـحــات
امل َ
رشحني الثاني والرابع في «أزرق
أبيض» ،يائير البيد ،ورئيس هيئة
األرك ـ ـ ـ ـ ــان األسـ ـ ـب ـ ــق ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال غ ــاب ــي
أش ـك ـنــازي ،ال ـتــي رف ـضــا فـيـهــا دعــوة
ع ــودة ،مـشـ َ
ـدديــن عـلــى أن ــه «ال يمكن
العربية التي
الجلوس مــع األح ــزاب ً
ال تعترف بإسرائيل دولــة يهودية».
كذلك ،استغل رئيس حزب «إسرائيل
بيتنا» ،أفيغدور ليبرمان ،الذي وقع
ات ـفــاق «فــائــض أص ـ ــوات» مــع «أزرق
أب ـي ــض» ،ال ـح ــدث ،ل ـي ـصـ ّـوب بــاتـجــاه
رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
معتبرًا أن «اإلع ــان الـغــريــب لعودة
ينطوي على محاولة إلضفاء شرعية
لتعاون خطير بني الليكود والقائمة
املـ ـشـ ـت ــرك ــة ،ف ـي ـم ــا الـ ـ ـه ـ ــدف تـشـكـيــل
ح ـك ــوم ــة مـ ــع الـ ـح ــري ــدي ــم (األحـ ـ ـ ــزاب
الدينية اليهودية التي ترفض قانون
التجنيد الذي طرحه ليبرمان) بدعم
األحــزاب العربية» .من جهته ،أصدر
ّ
«الـلـيـكــود» بـيــانــا اسـتـغــل فـيــه أق ــوال
عـ ـ ــودة ل ــدع ــوة أنـ ـص ــار ال ـي ـم ــن إل ــى
ال ـت ـصــويــت ل ــه ،ألن األم ـ ــور «ص ــارت
اآلن أوضح :غانتس سيشكل حكومة
يـســار مــع ع ــودة واألحـ ــزاب العربية.
م ـ ــن يـ ــريـ ــد حـ ـك ــوم ــة ي ـ ـمـ ــن ،ف ـع ـل ـيــه
الـتـصــويــت لليكود ف ـقــط» ،علمًا أنــه
ّ
ال اختالف حقيقيًا بني طروحات كل
من «الليكود» و«أزرق أبيض».
ف ــي ال ـخ ــاص ــة ،ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ما
يـ ّ
ـروج له رئيس «القائمة املشتركة»
ينطوي على خـطــورة بــالـغــة ،إذ إنه
ي ـم ـثــل دع ـ ــوة عـلـنـيــة إلـ ــى امل ـســاومــة
على حـقــوق َمــن َمـنــح قائمته الثقة،
ً
فــي عملية جــوهــرهــا أص ــا محاولة
ت ـح ـس ــن ش ـ ـ ــروط الـ ـحـ ـي ــاة مـ ــن قـلــب
امل ــؤسـ ـس ــة الـ ـصـ ـهـ ـي ــونـ ـي ــة .لـ ـك ــن مــن
ي ــؤم ــن بـ ـط ــروح ــات رئ ـي ــس ال ـقــائ ـمــة
ودع ــوت ــه ل ــن ي ـجــد حــرجــا ف ــي دع ــوة
الـشـبــاب الفلسطينيني إل ــى التجند
لـخــدمــة الـجـيــش اإلســرائـيـلــي مقابل
منحة تعليمية أو رخصة بناء على
مـســاحــة أرض م ـ ـصـ ـ َ
ـادرة ...أو حتى
مقابل أن يصبح مواطن «درجة أ».

باتت األخـيــرة مسؤولة عن «تحديد
وتــرسـيــم وتـسـجـيــل األراض ـ ــي» التي
يعيش عليها هــؤالء ،ما أثــار حينها
ت ـح ــذي ــرات بـيـئـيــة م ــن ت ـهــديــد حـيــاة
وثقافة آخــر حـ ّـراس غابات األمــازون
التي تسهم في الحفاظ على التوازن
البيئي فــي الـعــالــم .اإلجـ ــراء الـصــادم
أثـ ــار حـيـنـهــا ق ـلــق املـعـنـيــن ب ـشــؤون
الـبـيـئــة وال ـج ـم ــاع ــات ال ـح ـقــوق ـيــة من
أن يفتح الرئيس اليميني املتطرف
املـ ـج ــال أم ـ ــام امل ــزي ــد م ــن االس ـت ـغــال
الـتـجــاري لـغــابــات األمـ ــازون املطيرة
الـ ـش ــاسـ ـع ــة ،وغـ ـي ــره ــا مـ ــن امل ـن ــاط ــق
الحساسة بيئيًا فــي الـبــرازيــل .إذ إن
األمــر التنفيذي ّ يضع هيئة الغابات
البرازيلية ،املعنية بدعم االستخدام
ّ
املـ ـسـ ـت ــدام ل ـل ـغ ــاب ــات وال ـ ـتـ ــي يــت ـصــل
عملها حــالـيــا بـ ــوزارة الـبـيـئــة ،تحت
سلطة وزارة الــزراعــة ،التي أصبحت
بـمــوجــب ال ـنــص الـقــانــونــي مـســؤولــة
عن إدارة الغابات العامة .كذلك ،يقول
منتقدون إن خطة بــولـ ُـسـنــارو لفتح
مـحـمـ ّـيــات الـسـكــان األص ـلـيــن ،الــذيــن
يـبـلــغ عــددهــم  900أل ــف نـسـمــة ،أمــام
األن ـش ـطــة ال ـت ـجــاريــة سـتـقـضــي على
ثقافات ولـغــات أهــل البلد األصليني
ج ــراء ان ــدم ــاج قبائلهم مــع املجتمع
البرازيلي.

حــن ُسـئــل عــن انـتـشــار الـحــرائــق غير
الـخــاضـعــة ل ـلــرقــابــة ،ق ــال بــولـسـنــارو:
ً
«اعتدت على تصويري حامال املنشار.
اآلن ،أنا نيرون الذي أحرق األمازون!»،
متهمًا املنظمات غير الحكومية التي
ّ
خفض تمويلها بافتعال هذه الحرائق
ّ
لـتـشــويــه صـ ّــورة ع ـه ــده .م ـنــذ تـســلـمــه
مـنـصـبــه ،خــفــض بــولـ ُـسـنــارو حمايته
لـ ـ ـ ــأمـ ـ ـ ــازون ،وان ـ ـت ـ ـقـ ــد ه ـ ــو ووزراؤه
ال ـع ـق ــوب ــات امل ـ ـشـ ـ ّـددة امل ـف ــروض ــة على
القوانني البيئية ،معتبرًا أن
انتهاكات
ّ
للمزارعني الحق في إحــراق مساحات
م ــن األراضـ ـ ـ ــي ب ـغ ـيــة اس ـت ـغــال ـهــا فــي
زراع ــة فــول الـصــويــا وتــربـيــة املــاشـيــة.
تعهد كذلك بتطوير منطقة األمــازون
ً
للزراعة والتعدين ،متجاهال املخاوف
الدولية في شأن زيادة إزالة الغابات.
ـوات طـ ــوي ـ ـلـ ــة ،كـ ــانـ ــت ش ــرك ــات
لـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ـ ٍ
الـتـعــديــن الــدول ـيــة والـبــرازيـلـيــة تحلم
فـ ــي ال ـس ـط ــو ع ـل ــى الـ ـ ـث ـ ــروة امل ـعــدن ـيــة
ّ
ومحميات
الكامنة فــي باطن أراض ــي
السكان األصليني .ويـبــدو أن حكومة
بــول ـس ـنــارو م ـصـ ّـم ـمــة ع ـلــى م ـنــح تلك
الـ ـش ــرك ــات ه ـ ــذه الـ ـف ــرص ــة ،فـ ــي إطـ ــار
مـحــاوالتـهــا الحثيثة تجريد السكان
األصليني مــن سلطة صنع الـقــرار في
أراضيهم ،تمهيدًا لتهجيرهم.
(األخبار)

نشرت وكالة الفضاء األميركية «ناسا» صورًا تُظهر مناطق الحرائق واألدخنة في البرازيل (أ ف ب)

نتائج اللوتو اللبناني
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¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
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 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 166,910,355ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة3 : الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة53,636,785 :ل.ل.

4

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 76,499,190ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 26 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة2,942,277 :ل.ل.

7

7

4

2

9

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

8

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 76,499,190ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,789 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 42,761 :ل.ل.
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¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

أفقيا

الهندية مسكنهم ما وراء نهر السند – جرح رأسه
 -1شعوب تنتشر في شبه القارة ُ
–  -2عملة إيطالية – مبالغ مالية تنفق من حساب خاص –  -3صوت الرصاص –
حرف نصب – إحسان –  -4حرف جر – عبودية – طائر مائي يتواجد غالبًا قرب
الشواطىء ويتغذى على األسماك –  -5دولة أوروبية – نوتة موسيقية –  -6جواب
على السؤال – من الخضر –  -7آلة موسيقية إيقاعية – مكون من ثالثني يومًا – نعم
باألجنبية –  -8جدتي باللغة العامية – مغنية وممثلة مصرية –  -9آلة كالقضيب
مــن جلد ُيـضــرب بها – مــن الحبوب – مدينة وخليج ليبي –  -10مدينة ساحلية
جميلة هامة في شبه جزيرة القرم – عسكري في الجيش

عموديًا

 -1فيلسوف يوناني من القرن الثاني من أهـ ّـم شـ ّـراح أرسطو –  -2مدينة فرنسية
تشتهر بالسياحة الدينية – للندبة –  -3بيت كبير ُيجمع فيه القمح – طعم الحنظل
– إن ــاء دائ ــري مــن مـعــدن ُيـمــأ بـكــل أن ــواع الـســوائــل خــاصــة امل ــاء –  -4نـبـ ّـي الـفــرس
األقدمني ومصلح ديانتهم األولــى –  -5يجري في العروق – مــأوى الدجاج – إلهة
الزواج عند اليونان وزوجة زفس –  -6بلغ الخبر الى الحضور – يسحب ويجذب
ّ
مصب لوار وأهم حوض لبناء السفن –  -8غفلة النوم –
–  -7مدينة في فرنسا على
 -9أول رائد فضاء أميركي قبل أن يصبح رجل أعمال ناجح توفي عام  – 1998ضد
يسخن –  -10مدينة أميركية عاصمة والية ميسوري

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.
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نتائج زيد

ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1746
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح94421 :

¶ الجائزة األولى

 قيمة الجوائز اإلجمالية 48,882,910 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة2 : -الجائزة اإلفرادية 24,441,455 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.4421 :
 -الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.

 -الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.

مشاهير 3239

حلول الشبكة السابقة

ّ
يرن – ّ
أتب –
 -1كاظم الساهر –  -2وز – رومانيا –  -3زمزم – حمص –  -4ايبريا – حزب – -5
رع –  -6برق – مايل – ّ -7
سج – يوم – ملا –  -8تمر – تارب –  -9رادو – جارية –  -10انتارتيكا
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¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.421 :
1

 -1كوزا نوسترا –  -2إزمير – ُجمان –  -3زبيب – ّردت –  -4مرمر – ري – وا –  -5او – ياقوت – -6
ملحات – ماجت –  -7سام – بم – راي –  -8أنصح – البرك –  -9هي – زريم – يا –  -10راغب عالمة

عموديًا

حل الشبكة 3238

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 183,336,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 22,917 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 3,657,153,426 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 0 :ل.ل.

إعداد
نعوم
مسعود
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¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.21 :
8

9
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11

م ـخــرج وكــاتــب ومـخـتــرع ومـنـتــج سينمائي ك ـنــدي ُي ـعــرف بــأفــام األكـشــن
والخيال العلمي والتي غالبًا ما ّ
تدر مبالغ نقدية كبيرة .من أفالمه الضخمة
«التايتانيك»
 = 7+6+5+2+4نظام ألوان تلفزيوني ■  = 1+10+9+3حقول خضراء ■ 11+8
= عملة آسيوية

حل الشبكة الماضية :هشام علي حافظ

 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.

نتائج يومية

ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــومـيــة» رق ــم 898
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة388 :
• يومية أربعة4644 :
• يومية خمسة68076 :
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الجمعة  23آب  2019العدد 3838

الجمعة  23آب  2019العدد 3838

إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

زوجته ساره ميشال نصرالله
أوالده سليم وزوجته داريــن مقبل
وعائلته
جوزف
جان كلود
ميشال
ب ـنــاتــه نـ ــدى أرمـ ـل ــة امل ــرح ــوم إيـلــي
ّ
كيال وأوالدها
ل ـ ـي ـ ـلـ ــى زوجـ ـ ـ ـ ـ ــة طـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــوس م ـط ــر
وعائلتها
هال زوجة دافيد ماضي وعائلتها
أشقاؤه جميل وعائلته
أوالد املرحوم عساف وعائالتهم
أوالد املرحوم موسى وعائالتهم
أوالد املرحوم يوسف وعائالتهم
ّ
قصير أرملة شقيقه املرحوم
كلير
وديع وأوالدها وعائالتهم
ش ـق ـي ـق ــات ــه سـ ـمـ ـي ــره زوج ـ ـ ـ ــة ج ــان
الشامي وعائلتها
أوالد املرحومة ماري أرملة جريس
ميلع وعائالتهم
امل ــرح ــوم ــة م ــادل ــن زوج ـ ــة ج ــوزف
شلش وأوالده
وعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوم ع ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــات املـ ـ ــري ـ ـ ـجـ ـ ــات
وأن ـس ـبــاؤهــم ف ــي ال ــوط ــن واملـهـجــر
ينعون إليكم فقيدهم املرحوم
سمير جرجس البشعالني
املـنـتـقــل إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى الـيــوم
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء  21آب  2019م ـت ـ ّـم ـم ــا
واجباته الدينية.
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة والـ ـنـ ـص ــف بـعــد
ظ ـهــر الـ ـي ــوم ال ـج ـم ـعــة  23ال ـج ــاري
فــي كنيسة مــارجــرجــس ،املريجات
ح ـي ــث ي ـ ـ ـ ــوارى ال ـ ـثـ ــرى فـ ــي م ــداف ــن
العائلة.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي قـ ـب ــل ال ـ ــدف ـ ــن فــي
ً
ابتداء من الساعة
صالون الكنيسة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة قـبــل الـظـهــر ويــوم
ال ـس ـب ــت  24ال ـ ـجـ ــاري ف ــي ص ــال ــون
كـ ـنـ ـيـ ـس ــة مـ ـ ــاريـ ـ ــوسـ ـ ــف الـ ـحـ ـكـ ـم ــة،
األش ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة ابـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ً
ـداء م ـ ــن الـ ـس ــاع ــة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
الساعة السادسة

زوج ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـق ـ ـيـ ــد :ن ـ ـ ــادي ـ ـ ــا ج ـم ـي ــل
السويدي
أوالده :املهندس جوزف (مدير عام
فــي وزارة الـخــارجـيــة واملـغـتــربــن)
زوجته املهندسة نجاة ابــو الجلد
وأوالده
اي ـل ــي (ع ـض ــو مـجـلــس ب ـلــديــة بــرج
ح ـ ـمـ ــود) زوج ـ ـتـ ــه مـ ـيـ ـش ــال زك ــري ــا
واوالده
ب ـنــاتــه :وفـ ــاء (أسـ ـت ــاذة ف ــي الـكـلـيــة
الحربية)
نورما (رئيس مصلحة الصندوق
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ف ـ ــي وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
وال ـب ـل ــديــات) زوج ـه ــا روج ـي ــه فــرح
وأوالدها
ج ــوزف ــن زوجـ ـه ــا امل ـه ـن ــدس ج ــان
بستاني وأوالدها
سـ ـ ـ ــوزان (رئ ـ ـيـ ــس دائـ ـ ـ ــرة الـ ـش ــؤون
االداري ـ ـ ـ ــة ف ــي ب ـلــديــة بـ ــرج ح ـمــود)
زوج ـه ــا امل ـه ـنــدس جـ ــوزف جعجع
وأوالدها
وأنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاؤه ـ ــم ي ـ ـن ـ ـعـ ــون ف ـق ـي ــده ــم
املرحوم
مخايل سعيد نصير
(مدير اتحاد بلديات املنت)
تقبل التعازي اليوم الجمعة وغدًا
السبت  23و 24الجاري ابـتـ ً
ـداء من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
حتى الـســادســة مـسـ ً
ـاء فــي صالون
ك ـن ـي ـســة م ــاري ــوس ــف بـ ــرج ح ـم ــود،
حارة صادر.

انتقلت إلى رحمته تعالى فقيدتنا
ال ـغــال ـيــة امل ــأس ــوف ع ـلــى صـبــاهــا
املرحومة:
فرح غسان الزين
والدتها الحاجة رفيقة عبد الكريم
الزين شقيقة املرحوم علي شفيق
ومحمد سعيد عبد الكريم الزين
أبناؤها :إبراهيم خليل أسعد
بناتها :شيرين ،مايا وتمارا
أشقاؤها :علي ،ربيع وماجد
شقيقتها :جنية
أصهرتها لبناتها :بــال قبيسي،
علي خليل وداوود قمح
صهرها لشقيقتها :محمد حمية
تقبل التعازي يوم السبت الواقع
في  ٢٤آب من الساعة الثالثة بعد
الظهر وحتى السابعة في جمعية
ال ـت ـخ ـصــص وال ـتــوج ـيــه الـعـلـمــي،
جانب بناية خطيب وعلمي.
ل ـل ـف ـق ـي ــدة ال ــرحـ ـم ــة و ل ـك ــم األجـ ــر
والثواب
إنا لله و إنا إليه راجعون
اآلسفون :آل الزين ،أسعد ،حمية،
ق ـب ـي ـس ــي ،خ ـل ـي ــل وقـ ـم ــح وع ـم ــوم
أهالي بعلبك وشحور.

◄ ذكرى ►

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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نفس مطمئنة
انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
السيد خليل حسن هاشم
(أبو حسن)
زوج ـتــه املــرحــومــة الـحــاجــة فاطمة
هاشم
أوالده السادة :حسن ،علي ،عباس،
امل ــرح ــوم ــة د .وداد ،نـ ـه ــى ،نـهـلــة
ودوجا.
تـقــام ذكــرى أسـبــوع الـيــوم الجمعة
 23آب  2019ف ــي حـسـيـنـيــة بـلــدتــه
الزرارية الساعة العاشرة والنصف
قبل الظهر.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل هـ ــاشـ ــم ،ج ــون ـك ـي ــر،
الـ ـح ــاج عـ ـل ــي ،ع ـط ـي ــة ،عـ ـك ــر ،ب ــرو،
صالح ،مـ ّ
ـروة ،شرف الدين وأهالي
الزرارية.

إعالن قضائي
تدعو محكمة بداية النبطية
برئاسة القاضي مايا فواز
س ـ ـن ـ ـدًا لـ ـلـ ـم ــادة  3مـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون 82/16
امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــم :ن ـه ــى ع ـب ــد الــرح ـمــن
يـ ــوسـ ــف ق ـ ـطـ ــان وع ـ ـبـ ــد ال ـح ـم ـي ــد ودونـ ـ ــا
وحسام محمد غندور وعبد املجيد وعلي
مـحـمــد م ـعــن رض ــا غ ـن ــدور وح ـســن علي
داود غـ ـن ــدور وعـ ـ ــادل ون ــادي ــة ع ـلــي علو
وس ـم ـيــر ع ـبــد ال ـح ـســن ش ـع ـبــان وهـ ــادي
ومايا وكريم محمد مهدي قبيسي وعلي
رامز غندور ويوسف محمد غندور.
املجهولي محل االقامة الحضور الى قلم
املحكمة الس ـتــام نسخة عــن االسـتــدعــاء
ومــربــوطــاتــه املـقــدم مــن املـسـتــدعــي :احمد
حسن غندور بوكالة املحامي محمد حايك،
بموضوع :ازالــة شيوع للعقارين /913/
و /925/منطقة النبطية الفوقا العقارية
وامل ـس ـج ــل ب ــرق ــم اس ـ ــاس /2015/906ش
مدور /52ش 2019/أو توكيل محام حيث
يعد مكتبه مقامًا مختارًا لكم والـجــواب
خالل عشرين يومًا تلي النشر واال سيتم
ابــاغـكــم بقية االوراق بــواسـطــة التعليق
على باب ردهة املحكمة.
رئيس القلم
فاطمة فحص
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة فــي
النبطية
سندًا للمادة  3من القانون 82/16
امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــم :ن ـه ــى ع ـب ــد الــرح ـمــن
يوسف قطان وعبد الحميد ودونا وحسام
محمد غندور وعبد املجيد وعلي محمد
م ـع ــن رضـ ــا غـ ـن ــدور وحـ ـس ــن ع ـل ــي داود
غـنــدور وع ــادل ونــاديــة علي علو وسمير
عبد الحسني شعبان وهادي ومايا وكريم
محمد مهدي قبيسي وعلي رامــز غندور
ويــوســف محمد غ ـنــدور املـجـهــولــي محل
االقامة الحضور الى قلم املحكمة الستالم
نسخة عن االستدعاء ومربوطاته املقدم
مــن املـسـتــدعــي :اسـمــاعـيــل س ـلــوم بــوكــالــة
املـحــامــي مـحـمــد حــايــك ،ب ـمــوضــوع :ازال ــة
شيوع للعقارين  /2162/و /2268/منطقة
النبطية الفوقا العقارية واملسجل برقم
اساس /2015/907ش مدور /53ش2019/
واتخاذ محل االقامة ضمن نطاق املحكمة
والـجــواب خــال عشرين يومًا تلي النشر
واال سيتم ابالغكم بقية االوراق والقرارات
بواسطة التعليق على باب ردهة املحكمة
رئيس القلم
فاطمة فحص
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الى املنفذ عليه :شركة دجاج وتوم
ش.م.م .املجهول محل االقامة
ت ـنــذركــم ه ــذه ال ــدائ ــرة س ـن ـدًا ل ـل ـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنــذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2019/455امل ـت ـكــونــة بـيـنــك وب ــن شــركــة
اديــدا للصناعة والتجارة ش.م.م .بخالل
 /30/يومًا من تاريخ النشر واتخاذ محل
اقامة مختار ضمن نطاق الدائرة واال ُعد
قلمها مقامًا مختارًا تتبلغون بواسطته
ك ــل االوراق املــوج ـهــة الـيـكــم ف ــي املـعــامـلــة
املذكورة.
مأمور التنفيذ
عباس حمادي
إعالن مزاد علني
للمرة السادسة
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باإلستنابة
رق ـ ــم  154وارد  2017/غ ــرف ــة ال ــرئ ـي ــس
القاضي رانــي صــادق لبيع العقارين رقم
 /653/و /2947/الغازية باملزاد العلني.
املنفذ :بنك بيروت ش.م.ل.
املنفذ عليه :قاسم أحمد ليال
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :عـ ـق ــد فـ ـت ــح إع ـت ـم ــاد
ب ــالـ ـحـ ـس ــاب الـ ـ ـج ـ ــاري وسـ ـ ـن ـ ــدات تـمـثـيــل
عــدد  4وعقد قــرض وتعديل شــروط عقد
قــرض وكشوفات حساب موثقني بتأمني
ً
عقاري تحصيال ملبلغ  /152735.87/د.أ.
و /28603.62/د.أ .و /359205.51/د.أ.
و /216.18/د.أ.
تاريخ تبلغ اإلنذار.2017/5/26 :
تــاريــخ ق ــرار الحجز ،2017/6/12 :تاريخ
تسجيله.2017/6/24 :
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف،2017/12/5 :

تاريخ تسجيله.2018/1/31 :
محتويات العقار رقم /653الغازية :هو
عبارة عن قطعة أرض ُم ّ
شيد عليها بناء
ّ
م ــؤل ــف م ــن  4ط ــواب ــق ك ــل طــابــق شقتني
وك ــل ش ـقــة مــؤل ـفــة م ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون
وغــرفــة طـعــام ومـطـبــخ وم ــوزع و 3غــرف
نوم و 3حمامات وشرفتني.
مساحته 1016 :م2
بدل التخمني /1072055/ :د.أ.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــرح بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــض:
 /549964.22/د.أ.
ً
حــدود العقار رقــم /653الـغــازيــة :شماال:
مجرى مياه ،شرقًا :العقار رقم /2727/
ج ـنــوبــا :طــريــق عـ ــام ،غ ــرب ــا :ال ـع ـقــار رقــم
/652/
مـحـتــويــات ال ـع ـقــار رق ــم /2947الـ ـغ ــازي ــة:
هو عبارة عن قطعة أرض ال بناء عليها
مزروعة ببعض األشجار املثمرة
مساحته 801 :م2
بدل التخمني /140175/ :د.أ.
بدل الطرح بعد التخفيض/71909.78/ :
د.أ.
ً
حـ ــدود ال ـع ـقــار /2947ال ـ ـغـ ــازيـ ــة :ش ـم ــاال:
العقار /2948/شرقًا :طريق
ج ـن ــوب ــا :ال ـع ـق ــار  /291/غ ــرب ــا :ال ـع ـقــار
./292/
ت ــاري ــخ وم ـك ــان ال ـب ـيــع :ل ـقــد ت ـح ـ ّـدد نـهــار
الثالثاء الواقع فيه  2019/10/15الساعة
الـعــاشــرة صـبــاحــا مــوع ـدًا للبيع بــاملــزاد
العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
شروط البيع :على الراغب في الشراء أن
ي ــودع بــإســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
أو في أحد املصارف املقبولة من الدولة
مبلغًا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـطــرح أو أن يقدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه
ّ
أن يــتـخــذ مـحــل إقــامــة مـخـتــارًا لــه ضمن
نـطــاق الــدائ ــرة إذا لــم يـكــن لــه مـقــامــا فيه
وإال إعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له
وعلى املشتري إيداع كامل الثمن ورسم
الداللة خالل مهلة ثالثة أيــام من تاريخ
ّ ُ
ص ــدور ق ــرار اإلحــالــة وإال تـعــاد املــزايــدة
بالعشر وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله

حدود العقار  /1226/املصيطبة :
غربًا العقار ./1222/
شرقًا أمالك عامة.
ً
شماال العقارين  /3432/و./1223/
جنوبًا العقارين  /1221/و./1220/
املساحة  /22/ :م.م.
قيمة تخمني القسم  7من العقار /1226/
املصيطبة  /66000/ :دوالر أميركي.
ّ
املحدد من قبل رئيس دائرة
بدل الطرح
ت ـن ـف ـي ــذ ب ـ ـيـ ــروت ل ـل ـق ـس ــم  7مـ ــن ال ـع ـق ــار
 /1226/امل ـص ـي ـط ـبــة ب ـع ــد الـتـخـفـيــض:
 /35739/دوالر أميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـك ــان إجــرائ ـهــا  :يــوم
األربعاء الواقع فيه  2019/10/2الساعة
العاشرة والنصف صباحًا أمــام رئيس
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ف ــي دائ ـ ــرة تنفيذ
بيروت قصر العدل -بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
للمرة الثالثة القسم  11مــن العقار رقم
 /4673/امل ــزرع ــة وال ـق ـســم  7م ــن الـعـقــار
 /1226/املصيطبة املوصوفني أعاله.
فـعـلــى ال ــراغ ــب ف ــي اإلشـ ـت ــراك بــاملــزايــدة
تـنـفـيـذًا ألح ـكــام املـ ــواد  /973/و/974/
و /978/و /983/م ــن ق ــان ــون أص ــول
املحاكمات املدنية أن يودع بإسم رئيس
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت ق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة
باملزايدة لدى صندوق الخزينة أو أحد
امل ـصــارف املـقـبــولــة مبلغًا مــوازيــا لبدل
الـطــرح أو يقدم كفالة مصرفية تضمن
هذا املبلغ وعليه إتخاذ مقامًا مختارًا له
ضمن نطاق الــدائــرة ما لم يكن له مقام
فيه أو لم يسبق له أن ّ
عي مقامًا مختارًا
فيه وإال إعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا
له وعليه أيضًا في خالل ثالثة أيــام من
تــاريــخ صــدور قــرار اإلحــالــة إي ــداع كامل
الثمن بإسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
في صندوق الخزينة أو أحــد املصارف
امل ـق ـبــولــة ت ـحــت طــائ ـلــة إعـ ـ ــادة امل ــزاي ــدة
بزيادة العشر وإال فعلى عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الــزيــادة وعليه
كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رســم الــداللــة البالغ  %5دون حاجة
إلنذار أو طلب وذلك خالل عشرين يومًا
من تاريخ صدور قرار اإلحالة.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بيروت
أحمد فواز

إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
باملعاملة التنفيذية رقم 2002/503
القاضي فيصل مكي
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ  :ب ـنــك بـ ـي ــروت ش.م.ل.
(ترانس أورينت بنك ش.م.ل .سابقًا قبل
الدمج).
املنفذ عليه  :يوسف كامل دمياطي.
السند التنفيذي  :رصيد عقد فتح إعتماد
وك ـش ـفـ ّـي ح ـســاب بـقـيـمــة /201877,56/
دوالر أميركي عدا الرسوم واملصاريف.
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ إبـ ـ ـ ـ ــاغ اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :
.2002/3/28
تاريخ قرار الحجز .2006/3/8 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـيــومــي :
.2006/3/14
تاريخ محضر وصف العقار .2016/2/4 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـيــومــي :
.2016/3/1
بـ ـ ـي ـ ــان الـ ـقـ ـسـ ـم ــن امل ـ ـط ـ ــروح ـ ــن ل ـل ـب ـيــع
ومشتمالتهما :
• القسم  11من العقار  /4673/املزرعة.
مخزن ضمنه درج يــؤدي إلــى املستودع
ال ـت ــاب ــع ل ــه ف ــي ال ـس ـف ـلــي .ط ــاب ــق أرضـ ــي.
ووفـ ـ ـق ـ ــا ملـ ـحـ ـض ــر ال ـ ــوص ـ ــف عـ ـ ـب ـ ــارة عــن
ق ـط ـع ـتــن ق ـط ـع ــة فـ ــي الـ ـط ــاب ــق األرض ـ ــي
عـبــارة عــن مـخــزن وفــي الـطــابــق السفلي
عبارة عن مستودع.
حدود العقار  /4673/املزرعة :
غربًا العقار ./5014/
شرقًا أمالك عامة.
ً
شماال العقار ./5015/
جنوبًا أمالك عامة.
املساحة  /36/ :م.م.
قيمة تخمني القسم  11من العقار /4673/
املزرعة  /65700/ :دوالر أميركي.
بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح امل ـ ـح ـ ـ ّـدد مـ ــن قـ ـب ــل رئ ـي ــس
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت ل ـل ـق ـســم  11مــن
العقار  /4673/املزرعة بعد التخفيض:
 /35576.55/دوالر أميركي.
• القسم  7من العقار  /1226/املصيطبة.
مـ ـخ ــزن ط ــاب ــق أرضـ ـ ـ ــي .ووفـ ـق ــا ملـحـضــر
الوصف عبارة عن مخزن بداخله حمام.

اعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صيدا املستدعى ضدهما حسني وغازي
محمد صــالــح نــاصــر واملـجـهــولــي محل
االق ـ ــام ـ ــة الـ ـحـ ـض ــور الـ ـ ــى قـ ـل ــم امل ـح ـك ـمــة
الستالم نسخة عن الحكم رقم 2018/88
ت ــاري ــخ  2018/3/13واملـ ـق ــام م ــن طــال
م ـح ـم ــد م ـح ـم ــد ص ــال ــح ن ــاص ــر والـ ـ ــذي
قضى باعتبار العقار /1289كفرحونه
غ ـي ــر ق ــاب ــل ل ـل ـق ـس ـمــة ال ـع ـي ـن ـيــة وط ــرح ــه
للبيع باملزاد العلني امام العموم بسعر
 493.900دوالر أميركي اربعماية وثالثة
وتسعون الف وتسعماية دوالر أميركي
أمام دائرة التنفيذ املختصة وذلك خالل
شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة التنفيذية الرقم 2019/247
الرئيسة :جيهان عون
امل ـن ـفــذ :ول ـي ــد طــان ـيــوس دي ـب ــه  -وكـيـلــه
املحامي شربل معوض
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :الـ ـي ــاس غـ ـن ــدور ف ـي ــاض -
بعبدا ،حي مار شربل ،بناية ايلي حرب،
الطابق االول
السند التنفيذي :سند مــع اتفاقية مع
ش ـه ــادة ت ــأم ــن بـقـيـمــة /250.000/د.أ.
والفوائد واللواحق.
امل ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــات :تـ ـ ـق ـ ــرر ال ـ ـح ـ ـجـ ــز بـ ـت ــاري ــخ
 2019/2/28وسجل بتاريخ .2019/3/1
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2019/3/26 :
وسجل بتاريخ .2019/4/10
املـطــروح 2400 :سهم من القسم رقــم 16
بلوك  Aمن العقار رقم  2339من منطقة
بعبدا العقارية كائن فــي الطابق االول
م ــؤل ــف م ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون ــان وط ـعــام
وج ـل ــوس وم ـط ـبــخ وثـ ــاث غ ــرف وارب ــع
ح ـمــامــات وخ ــادم ــة وم ـمــر وش ــرف ــات له
مــوق ـفــي س ـي ــارة رق ــم  A 16ف ــي الـطــابــق
االرضـ ـ ـ ـ ــي ،لـ ــه مـ ـسـ ـت ــودع رقـ ـ ــم  A 8فــي
السفلي الـثــانــي ،حــق مختلف /خاضع
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م.م .تقريبًا.
قيمة التخمني/415.000/:د.أ.
قيمة الطرح/249.000/:د.أ.
املــزايــدة :ستجري يــوم الخميس الواقع
فيه  2019/10/10الساعة الحادية عشر
صباحًا امــام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا
في قاعة املحكمة في بعبدا .فعلى راغب
الشراء وقبل املباشرة باملزايدة ان يودع
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا لدى صندوق
الخزينة أو أحد املصارف املقبولة قيمة
الـطــرح أو تقديم كفالة معادلة واتخاذ
مـحــل اق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق دائـ ــرة تنفيذ
بعبدا اذا لم يكن له مقام فيه واال اعتبر
قلمها مقامًا مختارًا له وعلى املشتري
خ ـ ــال ث ـ ــاث ايـ ـ ــام ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة اي ـ ــداع
كامل الثمن تحت طائلة اعــادة املزايدة
بزيادة العشر واال فعلى عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الــزيــادة وعليه
خالل عشرين يومًا دفع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
انطوان الحلو
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
باملعاملة التنفيذية رقم 2019/92
املنفذ :مارسيل سمعان سمعان وكيله
املحامي جوزيف صالح املنفذ عليهما:
الياس وحوا سركيس التليع مجهولي
االقامة.
السند التنفيذي :استنابة دائــرة تنفيذ
ط ــرابـ ـل ــس ب ــال ــرق ــم  2019/98مل ـتــاب ـعــة
اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ عـ ـل ــى ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات
موضوعها.
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ مـ ـحـ ـض ــر وصـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــارات:
 2019/6/28وت ــاري ــخ تسجيل محضر
الوصف2019/7/2 :
العقارات املطروحة للبيع :كامل العقار
 /377/مــزيــارة وه ــو ارض بـعــل سليخ
ت ـ ــزرع ح ـب ــوب ض ـم ـن ـهــا اشـ ـج ــار امل ـل ــول
ويـ ـق ــع ب ـم ـن ـط ـقــة رش ـت ـع ـم ــوت الـتـخـمــن
وبدل الطرح/3255/ :د.أ.
كامل العقار  /432/مزيارة يقع بمنطقة
رش ـت ـع ـمــوت وهـ ــو ارض ب ـعــل صـخــريــة
محرجة سنديان التخمني وبدل الطرح:
/18495/د.أ.
كامل العقار  /443/مــزيــارة وهــو ارض
ب ـع ــل م ـش ـج ــرة ت ـ ــوت ق ـس ــم م ـن ـهــا ح ــرج
سـنــديــان ويـقــع بمحل ال ـف ــوار التخمني
وبدل الطرح/31590/ :د.أ.
الـعـقــار  /433/مــزيــارة وهــو ارض بعل
مـ ـشـ ـج ــرة تـ ـ ــوت وي ـ ـقـ ــع ب ـم ـح ـل ــة ال ـ ـفـ ــوار
التخمني وبدل الطرح/4770/ :د.أ.
مـ ــوعـ ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :االرب ـ ـع ـ ــاء
 2019/12/18الساعة  2:00بعد الظهر
امام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا بمحكمة
زغــرتــا للراغب بــالـشــراء وقـبــل املباشرة
ب ــامل ــزاي ــدة دفـ ــع بـ ــدل الـ ـط ــرح ب ـص ـنــدوق
م ــال زغــرتــا او بـمــوجــب شـيــك مصرفي
مسحوب المر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا
واتـخــاذ مـقــام لــه ضمن الــدائــرة واال عد
قلمها مـخـتــار لــه واالط ـ ــاع عـلــى قيود
ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـقــار م ــوض ــوع
املزايدة ودفع رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
إعالن
 صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملةالتنفيذية رقم  2018/1075غرفة الرئيس
الـقــاضــي ران ــي ص ــادر لبيع الـعـقــار رقــم
/745الغازية باملزاد العلني.
امل ـن ـفــذ :ع ـب ــاس م ــوس ــى خـلـيـفــة بــوكــالــة
املحامي مصطفى فرحات
املنفذ عليهم :جــرجــس ويــوســف وحنا
وم ــرت ــا ح ـنــه ب ـط ــرس ال ـن ــاش ــف وم ــاري ــا
جــرجــس جـحــا وعـفـيـفــة وح ـنــا ولطيفة
يعقوب املبيض.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :الـحـكــم ال ـص ــادر عن
املحكمة االبتدائية في لبنان الجنوبي
برقم  2018/201بتاريخ 2018/10/11
املتضمن ازال ــة الـشـيــوع فــي الـعـقــار رقم
/745الـ ـغ ــازي ــة ع ــن طــريــق بـيـعــه بــاملــزاد
العلني.
تاريخ تبلغ االنذار2019/3/8 :
تــاريــخ مـحـضــر ال ــوص ــف،2019/5/22 :
تاريخ تسجيله2019/6/19 :
محتويات العقار رقم  /745الغازية :هو

ع ـبــارة عــن قطعة ارض قــائــم عـلــى جــزء
منها بناء مؤلف من طابق سفلي عبارة
عن محل تجاري وطابق اول عبارة عن
فسحة وغرفتني وحمام.
مساحته/153 :م2
بدل التخمني  /2400/سهم/72.600/ :د.أ.
بدل الطرح  /2400/سهم/72.600/ :د.أ.
ً
ح ــدود الـعـقــار رقــم /745ال ـغ ــازي ــة :شـمــاال:
العقار رقم  /743/و ،/752/شرقًا :العقار
رقم /744/
جنوبًا :العقار رقم  /744/و ،/748/غربًا:
طريق داخلي والعقار رقم /743/
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـب ـي ــع :ل ـقــد ت ـح ــدد نـهــار
الـثــاثــاء الــواقــع فــي  2019/10/22موعدًا
للبيع بــاملــزاد العلني ام ــام رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ صيدا.
شروط البيع :على الراغب في الشراء ان
ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
او في احد املصارف املقبولة في الدولة
مبلغًا مــوازيــا لـبــدل الـطــرح أو ان يقدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه
ان يتخذ محل اقــامــة مـخـتــارًا لــه ضمن
نطاق الــدائــرة اذا لــم يكن لــه مقامًا فيه
واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له
وعلى املشتري ايداع كامل الثمن ورسم
ال ــدالل ــة  %5خ ــال مهلة ثــاثــة اي ــام من
تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة واال تعاد
املزايدة بالعشر وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن
 صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملةالتنفيذية رقم  2018/362غرفة الرئيس
الـقــاضــي ران ــي ص ــادر لبيع الـعـقــار رقم
/920جرنايا باملزاد العلني.
امل ـن ـف ــذ :انـ ـط ــوان ن ـع ـمــة ح ـب ـيــب بــوكــالــة
املحامي مصطفى فرحات
املنفذ عليهم :يوسف طنوس ابــو نجم
وورثة نعمان الياس نصار.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :الـحـكــم ال ـص ــادر عن
املحكمة االبتدائية في لبنان الجنوبي
ب ــرق ــم  2018/9ب ـت ــاري ــخ 2018/3/15
املتضمن ازال ــة الشيوع فــي العقار رقم
/920ج ــرن ــاي ــا عــن طــريــق بيعه بــاملــزاد
العلني.
ت ــاري ــخ ت ـب ـلــغ االن ـ ـ ـ ــذار 2018/7/11 :و
2018/6/20
تــاريــخ محضر الــوصــف،2018/11/4 :
تاريخ تسجيله2019/1/31 :
محتويات العقار رقم /920جرنايا :هو
ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض ال ب ـنــاء عليها
مزروعة بعض االشجار املثمرة.
مساحته/425 :م2
بـ ـ ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـمـ ـ ــن  /2400/سـ ـ ـه ـ ــم:
/9.350.000/ل.ل.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــرح  /2400/س ـ ـ ـهـ ـ ــم:
/9.350.000/ل.ل.
ً
حدود العقار رقم /920جرنايا :شماال:
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /918/و ،/915/ش ــرق ــا:
العقار رقم /921/
ج ـنــوبــا :ال ـع ـقــار رق ــم  /907/و،/927/
غربًا :العقار رقم /907/
تــاريــخ وم ـكــان الـبـيــع :لـقــد ت ـحــدد نهار
الثالثاء الواقع في  2019/10/22موعدًا
للبيع باملزاد العلني امــام رئيس دائرة
تنفيذ صيدا.
شروط البيع :على الراغب في الشراء ان
ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
او في احد املصارف املقبولة في الدولة
مبلغًا مــوازيــا لـبــدل الـطــرح أو ان يقدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه
ان يتخذ محل اقــامــة مـخـتــارًا لــه ضمن
نطاق الــدائــرة اذا لــم يكن لــه مقامًا فيه

واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له
وعلى املشتري ايداع كامل الثمن ورسم
ال ــدالل ــة  %5خ ــال مهلة ثــاثــة اي ــام من
تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة واال تعاد
املزايدة بالعشر وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن قضائي
بتاريخ  2019/8/8قــرر رئيس املحكمة
االبتدائية املدنية في صيدا نشر خالصة
ع ــن االس ـت ــدع ــاء امل ـق ــدم م ــن مـحـمــد علي
جمعة واملسجل برقم  2019/1578والذي
يـطـلــب ف ـيــه ش ـطــب اش ـ ــارة ال ــدع ــوى عن
العقار رقم  /733/منطقة زيتا العقارية
وامل ـس ـج ـل ــة ب ــرق ــم ي ــوم ــي  1561ت ــاري ــخ
 1974/5/27املقدمة مــن املدعية سلمى
توفيق يونس لحضرة القاضي املنفرد
املــدنــي فــي ص ـيــدا الـنــاظــر فــي القضايا
ال ـع ـقــاريــة ب ـمــوضــوع ال ـ ــزام بالتسجيل
ض ــد امل ــدع ــى عـلـيــه ح ـســن مـحـمــد م ــروة
فمن لــه مصلحة بــاالعـتــراض ان يتقدم
به خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2019/318
طالب التنفيذ :علي محمد عصفور.
املنفذ عليه :يوسف احمد جمول
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر
عـ ــن م ـح ـك ـم ــة بـ ــدايـ ــة ال ـن ـب ـط ـي ــة ت ــاري ــخ
 2019/1/15رق ــم  2019/12واملـنـتـهــي
الى اعتبار العقار رقم /1171بريقع غير
قابل للقسمة العينية وبالتالي طرحه
للبيع باملزاد العلني على اساس الطرح
وتوزيع الثمن وفقًا ملندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2019/5/13 :
تاريخ تبليغ االنذار2019/7/15 :
العقار املوصوف:
 2400سـهـمــا مــن ال ـع ـقــار رق ــم  1171من
م ـن ـط ـقــة ب ــري ـق ــع الـ ـعـ ـق ــاري ــة ع ـ ـبـ ــارة عــن
ارض غير مبنية مـغــروســة بالحامض
والرمان.
مساحته 1735 :م2
التخمني 86750000 :ل.ل.
الطرح 86750000 :ل.ل.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2019/10/31الساعة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـعـقــار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضمن نطاقها واال عـ ّـد قلمها مقامًا
ً
م ـخ ـتــارًا ل ــه م ــا ل ــم ي ـكــن م ـم ـثــا بـمـحــام،
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية للعقار املـطــروحــة ودفــع الثمن
والــرســوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن
من امانه السجل العقاري في الشوف
طلب معني سليم شاهني وكيل صــادق
جعفر سعد شكر سند ملكية بدل ضائع
للقسم  8من العقار  2451الدامور.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
امني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

إعالن
من امانه السجل العقاري في الشوف
طـ ـ ـل ـ ــب حـ ـ ـس ـ ــن فـ ـ ــريـ ـ ــد حـ ـ ـس ـ ــن ب ـص ـف ـت ــه
الـشـخـصـيــة س ـنــدي مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقارين  336و 337عترين.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
امني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقم  2019/455غرفة الرئيس
القاضي راني صادق
إلبـ ـ ــاغ امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم م ـح ـمــد مــاضــي
ومالكو العقار رقم  84و 83و 297و398
وجهاد وعبد الــرؤوف املغربي ونهدية
س ـن ـج ــر وسـ ـلـ ـم ــى وس ـ ـ ـ ــارة الـ ـج ــوه ــري
ومـ ـصـ ـطـ ـف ــى وهـ ـ ـب ـ ــة مـ ـجـ ـه ــول ــي م ـحــل
االق ــام ــة ال ـح ـضــور ب ــال ــذات او بــواسـطــة
وك ـي ـل ـهــم ال ـق ــان ــون ــي الـ ــى هـ ــذه ال ــدائ ــرة
الستالم االن ــذار التنفيذي ومربوطاته
في املعاملة املقدمة من املنفذين احمد
وصالح عبد اللطيف بيضون وكيلهما
املحامي محمد البظان بموضوع تنفيذ
الحكم الـصــادر عــن املحكمة االبتدائية
فــي لبنان الجنوبي تــاريــخ 2019/3/7
ازالة شيوع.
وعليه اتخاذ محل اقامة مختار ضمن
نطاق الــدائــرة واال فكل تبليغ لهم بعد
انقضاء مهلة النشر واالن ــذار بواسطة
رئـ ـي ــس ال ـق ـل ــم وال ـت ـع ـل ـي ــق ع ـل ــى لــوحــة
اعالنات الدائرة يعتبر قانونيًا.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن
إلـ ــى م ـج ـهــول املـ ـق ــام م ـح ـمــد أمـ ــن عبد
الكريم شرف
ه ـنــاك دعـ ــوى ت ـفــريــق مــرفــوعــة بــوجـهــك
من زوجتك احالم سليمان ابو خشريف
حـ ـ ـ ــددت مـ ــواع ـ ـيـ ــد ج ـل ـس ــات ـه ــا ب ـت ــاري ــخ
 2019/9/17ف ـع ـل ـي ــك ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ال ــى
محكمة صور الشرعية السنية الستالم
اس ـت ـح ـض ــار ال ـ ــدع ـ ــاوى وت ـح ــدي ــد م ـقــام
م ـخ ـتــار لـنـفـســك ض ـمــن ن ـط ــاق املـحـكـمــة
وح ـض ــور الـجـلـســات وف ــي ح ــال تخلفك
ً
تتخذ بحقك االجراءات القانونية أصوال.
رئيس قلم
محكمة صور الشرعية السنية
الشيخ محمود يونس
إعالن
إلـ ــى م ـج ـهــول املـ ـق ــام م ـح ـمــد أمـ ــن عبد
الكريم شرف
هناك دعوى نفقة بنت مرفوعة بوجهك
من زوجتك احالم سليمان ابو خشريف
ح ـ ـ ــددت م ــواعـ ـي ــد ج ـل ـس ــات ـه ــا ب ـت ــاري ــخ
 2019/9/17ف ـع ـل ـي ــك الـ ـحـ ـض ــور ال ــى
محكمة صور الشرعية السنية الستالم
اس ـت ـح ـضــار الـ ــدعـ ــاوى وت ـح ــدي ــد مـقــام
م ـخ ـتــار لـنـفـســك ض ـمــن ن ـطــاق املحكمة
وح ـضــور الـجـلـســات وف ــي ح ــال تخلفك
ت ـت ـخ ــذ ب ـح ـق ــك االجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة
ً
أصوال.
رئيس قلم
محكمة صور الشرعية السنية
الشيخ محمود يونس
إعالن
يـعـلــن رئ ـيــس ب ـلــديــة عـلـمــا ال ـش ـعــب عن
وض ــع جـ ــداول تـحـصـيــل رس ــوم القيمة
ال ـت ــأج ـي ــري ــة لـلـمـكـلـفــن ع ــن عـ ــام 2019
وذلك للمباني املخصصة للسكن وغير
السكن.
علما الشعب في 16/8/2019
رئيس بلدية علما الشعب
جان لطف الله غفري

◄ للبيع ►
ع ـ ـ ـقـ ـ ــار كـ ـ ــورن ـ ـ ـيـ ـ ــش الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــر /
االشــرف ـيــة ،خـلــف 1200 ،TVA
م 2زاويـ ـ ـ ـ ـ ــة( ،%20 ،ش ـ ــرك ـ ــة)،
 $4000املتر .ت76/679391 :
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ميديا

zoom

من أمل طالب إلى عبد الله عقيل
نجوم السوشال ميديا ينتشلون القنوات من كبوتها!

(دانيال بينوورث غراي ــ المملكة المتحدة)

زينب حاوي
فــي بــدايــة الـعــام املــاضــي ،خطا معظم
اإلع ــام املـحـلــي ،نـحــو خــاصـيــة الــدفــع
امل ـس ـب ــق مل ــواقـ ـع ــه اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة .بــن
ق ـنــوات فــرضــت عـلــى املـشــاهــديــن دفــع
مقابل مادي سنوي أو شهري ،وأخرى
فضلت الـتــريــث ،ورك ــزت هــذه الخدمة
عند الجمهور املنتشر خارج األراضي
اللبنانية ،أتــت هــذه الـخـطــوة فــي ظل
توسع شبكات «الستريمينغ» عامليًا
ع ـلــى رأسـ ـه ــا «ن ـت ـف ـل ـكــس» ،وتـمـتـعـهــا
ب ــاه ـت ـم ــام واسـ ـ ــع ،ال س ـي ـمــا م ــن قـبــل
الـشـبــاب .اعـتـقــدت ه ــذه الـقـنــوات أنها
ب ـهــذه ال ـخ ـط ــوة ،س ـت ـكــون ع ـلــى مـســار
التطور التقني الذي يحدث
واحد من
ّ
فــي الـعــالــم ويــوفــر للمشاهد محتوى
خاصًا ،يعمل على إنتاجه ،وال يكون
ضـمــن سـلــة ال ـبــرامــج امل ـعــروضــة على
ّ
ال ـشــاشــة .إال أن ال ـق ـنــوات ع ـجــزت عن
استنساخ هــذه التجربة ،أو اإلضافة
إليها ،نظرًا إلى غياب أي استراتيجية
عــن الـسـبــاق الـحــاصــل الـيــوم مــع عالم
ّ
اإلعـ ــام الـجــديــد وتـحــديــاتــه .عـلـمــا أن
ّ lbci
سجلت أخيرًا دخولها إلى تطبيق
«آب ـ ــل ت ــي فـ ــي» ك ــي ت ـح ـظــى بـمـتــابـعــة
ل ـش ـب ـكــة ب ــرام ـج ـه ــا وألرشـ ـيـ ـفـ ـه ــا إل ــى
جانب تطبيقها اإللكتروني الخاص،
فكانت أول قناة محلية تخوض هذا
الـ ـع ــال ــم ،ل ـت ـس ـت ـق ـطــب شـ ــرائـ ــح أوسـ ــع
خاصة من خارج لبنان.
إذًا بقيت تجربة  Pay tvعلى حالها،
ّ
في ظل تخبط آخر عصف بالشاشات،
من خالل طرحها برمجتها املوسمية

أك ـ ـ ــان فـ ــي الـ ـخ ــري ــف أو فـ ــي امل ــوس ــم
الــرمـضــانــي ،املحطتني الرئيسيتني
ال ـل ـت ــن ت ـت ــوق ــف ع ـنــده ـمــا ال ـق ـن ــوات
سنويًا ،لالستثمار وطــرح املنافسة.
ً
خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي م ـ ـثـ ــا ،طـغــى
ال ـن ـفــس ال ـتــرف ـي ـهــي ،وإن كــانــت هــذه
ال ـبــرامــج ،خــاصــة تـلــك ذات امليزانية
الـعــال ـيــة ،ق ــد تــراج ـعــت ع ــن الـشــاشــة،
بسبب ســوء األوض ــاع االقتصادية.
ّ
حتى إن الـبــرامــج السياسية دخلت
في لعبة الترفيه واإلبهار كجزء من
م ـحــاكــاة لـلـتـحــديــات ال ـتــي تفرضها
مشاهدة التلفزيون اليوم ،إلى جانب
ذه ــاب املـحـتــوى بأغلبه إل ــى منحى
اإلث ـ ـ ـ ــارة ،خ ــاص ــة ال ـج ـن ـس ـيــة ،ضـمــن
إطـ ــار ال ـب ــرام ــج «االج ـت ـمــاع ـيــة» على
وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص .ل ـجــأ الـتـلـفــزيــون
ّ
امل ـح ـل ــي إلـ ــى هـ ــذا امل ـ ـكـ ــان ،ب ــل عـ ــززه
أك ـثــر ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي ،ن ـظ ـرًا إلــى
الحاجة املاسة لالستقطاب ،في ظل
تراجع أعداد الجالسني أمام الشاشة
التقليدية.
ي ـ ـ ـضـ ـ ــاف إلـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ـ ـ ــر ل ـ ـجـ ــوء
الشاشات في السنوات األخيرة ،إلى
إدخــال عامل التفاعلية في البرامج،
عبر الطلب من املتابعني املشاركة في
الهاشتاغ الــذي تطلقه على تويتر،
أو ف ــي وضـ ــع تـعـلـيـقــات وآراء على
صفحات البرنامج ،وقــراءة بعضها
الهواء ،كي يشعر هؤالء أن لهم
على
ّ
مكانة ،وأنهم محط اهتمام وآراؤهم
لها وزن ،عدا إدخــال هذه اللعبة في
م ـســار املـنــافـســة مــع بــاقــي ال ـق ـنــوات،
واالتكاء على األرقام التي يحصدها

ال ـب ــرن ــام ــج ع ـل ــى الـ ـس ــوش ــال م ـيــديــا.
وإن كانت عالية ،فإننا نذهب هنا،
أوتوماتيكيًا إلــى وضــع تقييم عال
للمحتوى ،وهذا األمر طبعًا مخالف
ألي معيار مهني متبع.
ومـ ــذ ت ــوغ ــل ال ـق ـن ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،في
عالم املنصات االفتراضية ،ومحاولة
ت ـث ـب ـيــت ن ـف ـس ـهــا داخ ـ ـلـ ــه ،ووج ــوده ــا
بقوة لدى جمهوره الواسع ،الذي بات
ي ـق ـضــي م ـع ـظــم وق ـت ــه ع ـل ـي ـهــا ،وحـتــى
تستحوذ هــذه املــواقــع عـلــى يومياته
واهتماماته ،ظلت امليديا التقليدية،
حائرة في جزء منها ،خاصة في طرق
اس ـت ـق ـطــاب ال ـج ـم ـهــور .ك ــان ــت ال ـع ــن ـ
كما شهدنا في الفترة األخيرة ـ ـ على

«جعدنيستا» أو ناتالي عرفت
على إنستغرام بـ «الجعدنة»،
واالنتقاد بطريقتها الساخرة
«نجوم» سطعوا هناك ،واستجلبتهم
إلــى الـشــاشــة .أتــت بهم بعدما كـ ّـونــوا
رص ـي ـدًا م ــن امل ـتــاب ـعــن ،وأض ـح ــى من
امل ـجــدي ،االسـتـعــانــة بـهــم ،لــرفــع نسب
املشاهدة للبرنامج .أغلب هؤالء كانت
أدات ـه ــم األس ــاس ـي ــة ،هــواتـفـهــم الــذكـيــة
املحمولة ،وتحديدًا خاصية الفيديو
ونشره الحقًا على السوشال ميديا.
مــن مـلـيــارات املـشــاهــدات للفيديوات
التي يحظى بها املوقع األزرق يوميًا،
إلى تحميل موقع «غوغل» (خاصية
ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــو) ،ل ـ ـحـ ــوالـ ــى  300س ــاع ــة

ك ــل دق ـي ـق ــة ،ع ـبــر ال ـه ــوات ــف ال ـن ـقــالــة،
م ــن م ـق ــاط ــع ال ـف ـي ــدي ــو ،واس ـت ـح ــواذ
«يوتيوب» على أغلب املشاهدات عبر
الهواتف الذكية ،إلى جانب انضمام
أك ـث ــر م ــن  500ألـ ــف م ـش ـتــرك يــومـيــا
على شبكة فايسبوك ،تضحي هذه
املنصات قبلة الشاشات التقليدية.
نـتـحــدث ه ـنــا ،ع ــن ظ ــاه ــرة شهدتها
ال ـق ـن ــوات امل ـح ـل ـيــة ،ع ـبــر اسـتـضــافــة
هؤالء «النجوم» ،أو حتى تخصيص
ف ـق ــرات ثــابـتــة لـهــم ف ــي ال ـب ــرام ــج .في
ت ـشــريــن األول (أكـ ـت ــوب ــر) م ــن ال ـعــام
املــاضــي ،سجل أول ظهور للناشطة
أمـ ـ ـ ــل ط ـ ــال ـ ــب فـ ـ ــي بـ ــرنـ ــامـ ــج «ل ـ ـهـ ــون
وبــس» ( ،)lbciبعدما اشتهرت على
امل ـن ـص ــات ال ـت ـفــاع ـل ـيــة ،ع ـبــر سلسلة
ف ـي ــدي ــوات كــانــت تـنـشــرهــا للتعليق
بسخرية عـلــى مــواقــف يــومـيــة تثير
حـشــريــة امل ـتــاب ـعــن .فـيــديــو الـظـهــور
األول ل ـطــالــب ،سـجــل إل ــى اآلن نحو
مـلـيــونــي م ـشــاهــدة ع ـلــى فــايـسـبــوك.
ســأل ـهــا وق ـت ـهــا ه ـش ــام حـ ـ ــداد« :أدي
عندك فولورز (متابعني)؟» ،فأجابته
مـ ـم ــازح ــة 21« :ألـ ــف ق ـب ــل ال ـح ـل ـقــة».
بـمـعـنــى أن ال ــرق ــم سـ ـي ــزداد تـلـقــائـيــا
بعد ظهورها على الشاشة .استثمر
ح ــداد فــي مــوهـبــة الـشــابــة البقاعية،
وخصص لها أسبوعيًا فقرة ثابتة
ّ
تـعــلــق فـيـهــا عـلــى األح ـ ــداث بطريقة
ســاخــرة .هـكــذا وعــدهــا فــي ظهورها
األول ب ــأن ــه «س ـي ـط ـي ــر م ـع ـه ــا عـلــى
التلفزيون» .وبالفعل ،اكتسبت طالب
شـهــرة إضــافـيــة عـلــى  ،lbciوحظيت
بعض فيديواتها بمشاهدات فاقت

امل ـل ـي ــون .ط ــال ــب ال ـت ــي ل ــم ت ـس ـلــم من
حمالت شـعــواء ،سيقت بحقها بعد
ثالثة أشهر من انطالقتها في «لهون
وبــس» ،وانتقدت على عدم إجادتها
للهجة البقاعية ،حظيت في املقابل،
بــانـتـشــار واس ــع ،أوصـلـهــا إل ــى عالم
الغناء واالسـتـعــراض وإن كــان على
ن ـطــاق ض ـيــق .فـفــي الـشـهــر املــاضــي،
ط ـ ــرح ـ ــت أغ ـ ـن ـ ـيـ ــة «بـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ــو» ع ـلــى
«أن ـغ ــام ــي» ،وصـ ـ ّـورت كليبًا غنائيًا
ع ـلــى م ــوق ــع «م ـس ـت ـق ـبــل ويـ ـ ــب» ،إلــى
جــانــب بــاقــي نـشــاطــاتـهــا املـســرحـيــة.
ومن طالب إلى عبد الله عقيل ،الذي
تتقاطع قصته معها ،مع فــوارق في
الخلفية الثقافية ،وتقديم املحتوى.
ع ـق ـيــل ،ال ـ ــذي ق ــادت ــه امل ـص ــادف ــة إلــى
ان ـت ـش ــار ف ـي ــدي ــو ل ــه ي ـح ـكــي ف ـي ــه عــن
مجموعة نساء في إحــدى الحافالت
املـتــوجـهــة إل ــى ال ـج ـنــوب ،وص ــل إلــى
عــالــم الـشـهــرة ،وانـتـقــل مــن فيديوات
خــاصــة كــانــت يـبـثـهــا عـلــى صفحته
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،إلـ ـ ــى ع ــال ــم ال ـت ـل ـف ــزي ــون.
ظ ـه ــر ع ـق ـيــل مـ ـ ــرات عـ ــدة ف ــي ب ــرام ــج
مــن ضمنها «ل ـهــون وبـ ــس» ،و«ه ــوا
الـ ـح ــري ــة» ( ،)lbciوأضـ ـح ــى وج ـهــا
معروفًا ويحظى بمئات املشاهدات
والـ ـتـ ـف ــاع ــل ع ـل ــى ص ـف ـح ـت ــه ،خــاصــة
تـ ـل ــك امل ـس ـج ـل ــة ب ـش ـك ــل ح ـ ــي (الي ـ ــف
ستريمينغ).
ّ
على  ،mtvوتحديدًا «منا وجر» ،شهد
األخ ـي ــر اسـتـقـطــابــا ل ــوج ــوه مشابهة
ملعت على مواقع التواصل ،منها من
حـظــي بــاسـتـضــافــة ظــرفـيــة ،وآخ ــرون
حـ ـج ــزوا ل ـهــم م ـكــانــة ف ــي ال ـبــرنــامــج.
نــذكــر هـنــا ،استضافة «جعدنيستا»
أو ن ــات ــال ــي ال ـت ــي ع ــرف ــت ع ـلــى مــوقــع
«انستغرام» ،بـ «الجعدنة» ،واالنتقاد
بطريقتها الساخرة .هذه املرأة حظيت
ب ـ ــ 15دق ـي ـقــة م ــن م ـســاحــة ال ـبــرنــامــج
وق ـت ـهــا ،ألج ــل الـتـعــريــف عـنـهــا ،وعــن
أهداف حسابها الخاص ،الذي إن نظر
املـتــابــع ل ــه ،يـجــد أنـهــا تـضــع بريدها
اإللكتروني وعنوانًا لها في حال أراد
أحــدهــم أو أي شــركــة االسـتـثـمــار بما
تحظى به من متابعات (أكثر من 200
ألف متابع على انستغرام) .البرنامج
عـ ـيـ ـن ــه خـ ـص ــص ف ـ ـق ـ ــرات ث ــابـ ـت ــة مــع
ناشطني و«نجوم» من عالم التواصل
االجتماعي ،أمثال وسام كمال (فقرة
«تـلـفــزيــون أخــت املـنـطــق» الـســاخــرة).
كمال عرف على حسابه الخاص على
«يويتوب» بفيديوات ساخرة ،حظيت
ُ
بمشاهدات عالية .استجلب إلى عالم
ال ـت ـل ـفــزيــون ،ل ـي ـجـ ّـر ه ــذه األرقـ ـ ــام إلــى
«منا وجر» .وإلى جانب وسام كمال،
أتى أندريه الصايغ ،في فقرة ساخرة
أيضًا (تفوق الثماني دقائق) ،ضمن
 good dealمع «منا وجر» ،كما قال في
إحدى املرات.
الجامع املشترك بني هؤالء السخرية،
وم ـج ـي ـئ ـه ــم مـ ــن م ــوطـ ـنـ ـه ــم األصـ ـل ــي
الـ ـس ــوش ــال مـ ـي ــدي ــا ،وتـ ـح ــديـ ـدًا عــالــم
ال ـف ـيــديــوات ال ـحـ ّـيــة وامل ـس ـج ـلــة .لـجــأت
ال ـ ـشـ ــاشـ ــات إلـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ــؤالء ،بـ ـعـ ـيـ ـدًا عــن
ّ
أي ت ـقـيـيــم ألع ـمــال ـهــم ع ـلــى الـصـعـيــد
امل ـه ـن ــي ،رغ ـب ــة بـ ــأن ت ـح ـظــى ب ــدوره ــا
ب ـن ـســب مـ ـش ــاه ــدات ع ــالـ ـي ــة ،ف ــي زم ــن
ه ـج ــران ال ـشــاشــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،وب ــروز
الـفـيــديــو كــاعــب أس ــاس ــي ومــؤثــر في
عــالــم اإلعـ ــام ال ـجــديــد .ه ـكــذا ،أدخـلــت
فقرات ثابتة إلى برامجها ،وبالتأكيد
أدخلت معها إشكاليات حول صناعة
امل ـح ـت ــوى ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي ،وأث ـ ـ ــره عـلــى
الجمهور .محتوى آت فــي األصــل من
ع ــوال ــم هـجـيـنــة ،تـعـتـمــد ع ـلــى م ـبــادئ
الـتـفــاعـلـيــة ،وال ـف ــوري ــة ،وح ـتــى غـيــاب
أي معيار قــد يتقاطع مــع التلفزيون
ودوره ومسوؤليته االجتماعية على
وجه الخصوص.
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خارج ّ
في كتابه الشهير «حول الحرب والسالم لدى الحيوانات والبشر» ،يقول نيكوالس تنبرغن إن األسلحة بعيدة المدى ّ
النص
حررت اإلنسان من غرائزه
ّ
العدوانية .ذلك أن القتلة والجنود لم يعودوا مضطرين للقتل بأنفسهم دائمًا .انطالقًا من هنا ،من الطبيعة العدوانية التي يتسم بها االحتالل اإلسرائيلي ،ومن
زاوية ضيقة في الجانب اللبناني ،يمكن فقط النظر إلى الجدار الذي يبنيه الستحالة النظر عبره

الجدار على الطريق من العديسة إلى كفركال :عنف تاريخي طويل
أحمد محسن
فــي الـســابــع مــن أي ـلــول (سبتمبر) من
ال ـع ــام ال ـفــائــت ،وف ــي مـثــل ه ــذه األي ــام
تقريبًا ،الحظت «النهار» اللبنانية ،أن
جــرافــات إسرائيلية تنشط على «تلة
مشرفة من لبنان» .وكــان صعبًا على
ما يبدو على املحرر ،تحديد التلة أو
الـقــريــة اللبنانية فــي الـجـنــوب ،ألنها
بعيدة عن «املــركــز» .يتابع الخبر...« :
فــي بـنــاء ج ــدار شــاهــق يفصل الــدولــة
ال ـع ـبــريــة ع ــن ح ــزب ال ـل ــه ف ــي الـجــانــب
ً
اآلخر من الحدود» .وإذا سلمنا جدال
استحالة تــأكــد «الـنـهــار» مــن األصــول
العبرانية لــدولــة االحـتــال بصيغتها
ال ـتــي قــامــت عـلـيـهــا ،وضـ ــرورة تجنب
املصطلح من دون الحاجة لالستعانة
ب ـم ــؤرخ م ــن وزن إري ــك ه ــوب ــزب ــاوم أو
ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ب ـش ـل ــوم ــو سـ ــانـ ــد ،يـبـقــى
ال ـ ـسـ ــؤال «ال ـ ــوج ـ ــودي» عـ ــن االك ـت ـف ــاء
ب ـن ـقــل ال ـخ ـب ــر ع ـل ــى مـ ـق ــاس ال ـس ــردي ــة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،أي فـ ـص ــل «ال ـ ــدول ـ ــة»
(املكونة من مستعمرين ومستوطنني
ومحتلني) عن «حزب الله» .ما نفهمه
من الخبر ،بالصيغة التي تنقله فيها
الصحيفة العريقة ،من دون أي تدخل،
عن وكالة الصحافة الفرنسية ،أن ثمة
دول ــة تـقــوم ب ــإج ــراءات احـتــرازيــة ضـ ّـد
منظمة مسلحة .أما السكان ،فيختفون
مــن الخبر ،كما يـحــاول الـجــدار نفسه
محوهم من الحقيقة .الـجــدران ليست
اسمنتية دائـمــا ،لكن مــا نتحدث عنه
ه ـنــا ه ــو االس ـم ـن ــت .ورغـ ــم ك ــل ش ــيء،
الطقس في بلدة العديسة جنوب لبنان
هادئ مثل البلدة نفسها .الجبال هي
الجبال تلتقي بأنصافها في الجانب
الـفـلـسـطـيـنــي م ــن ال ـح ــدود ب ــا تكلف،
والسماء للجميع .لكن ّ
تخيل الجدار
ل ـيــس ك ــال ــوق ــوف خ ـلــف الـ ـج ــدار حيث
ت ـت ـقــزم ال ـ ــروح وت ـت ـض ــاءل .وال ـحــديــث
عن انقطاع الهواء ليس مثل انحسار
املرصوفة في
الرئتني .كتل االسمنت ً
الـ ـص ــور ت ـب ـقــى م ــرص ــوف ــة ف ــي ص ــور،
ولـكـنـهــا ع ــن ق ــرب تــرصــف ف ــي الـقـلــب.
الساكنون أقاموا تسوية بينهم وبني
أنفسهم وبــن بعضهم على ما يبدو،
قضت باالكتفاء باالعتراض .فالجدار
عمليًا يأخذ حصتهم من البصر ومن
املكان ،لكن يجوز االفتراض أنهم أقل
قلقًا مــن الفلسطينيني فــي الضفة أو
في غزة.

ً
ف ــي قـلـبـهــا تـشـعــر ال ـج ـبــال ن ـيــابــة عن
السكان املعزولني ،بشدة فتك الجدار
وق ــدرت ــه ع ـلــى ت ـلــويــث امل ـك ــان .ال ـجــدار
أي ـضــا مـحــاولــة للتعبير عــن ُ
السلطة
ع ـلــى ن ـحــو م ـت ـط ــرف .وه ـ ــذا ال ـت ـطــرف
يــاقــي وصـفــا طبيعيًا فــي مــا تسميه
آنا آرنــدت «الجميع ّ
ضد الــواحــد» ،أي
تحويل اآلخر إلى «واحد» واالحتفاظ
بـ ـق ــدرة «ال ـج ـم ـي ــع» امل ـت ـم ـث ـلــة بــالـبـنــاء
وال ـت ـح ـصــن .لـكــن امل ـف ــارف ــة ،أن آرن ــدت
نفسها ّ
تنبه إلى أن العنف يصير في
أوجه عندما ينطلق من شعار «الواحد
ض ـ ـ ّـد ال ـج ـم ـي ــع» .وهـ ـ ــذا ال ـ ــواح ـ ــد ،هــو
املحاط بني جــدران ستة ،حيث يصير
األك ـث ــر عـنـفــا ،مـهـمــا ح ــاول نـقــل عنفه
إل ــى اآلخ ــري ــن .ال ـع ـنــف الـ ــذي تـتـحــدث
عنه آرن ــدت ،إلــى حـ ٍّ ًـد كبير هــو عنف
اإلسرائيليني ،خاصة أن هذا الصنف
الــره ـيــب م ــن الـعـنــف لـيــس مـتــاحــا من
دون اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام مـ ـت ــوات ــر وم ـس ـت ـم ـ ّـر
ألدوات القمع ،طاملا أننا نتحدث عن
الجدار .والعنف ،دائمًا حسب آرنــدت،
يقترن ب ــأداة إنـتــاجــه .وه ــذه األدوات،
ه ــي أدوات مـصـمـمــة لـتـتـجــاوز الـقــوة
وال ـقــدرة ،لتأخذ مكانها فــي النهاية.
ال ـج ــدار عـنــف خــالــص .والـعـنــف ليس
جيوسياسيًا أو تبسيطيًا لــدرجــة أن
يكون أمنيًا وحسب.

يتحدث أنطوني جيدنز عن العالقات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة اآلخ ـ ـ ـ ــذة فـ ــي ال ـت ـش ـعــب
ح ــول ال ـعــالــم« .ت ـمــدد ال ـعــاقــات» :هــذا
مــا يـحــدث فــي بـقــع صـغـيــرة وم ـحـ ّـددة
إل ـ ــى ب ـق ــع أكـ ـب ــر م ـن ـهــا وأب ـ ـعـ ــد ع ـن ـهــا.
ل ـي ــس ضـ ــروريـ ــا ال ـت ــذك ـي ــر ب ـ ــأن ت ـمــدد
العالقات ال يعني «تطبيعها» .ورغم
أن األن ـ ـتـ ــروبـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــن ي ـع ـت ـق ــدون
أن أوضـ ـ ــح ت ـف ـس ـيــر ل ـن ـظــريــة ج ـيــدنــز
يتمظهر فــي الـعــوملــة ،لـكــن «تـجــريــب»
نـظــريــة الـســوسـيــولــوجــي الـبــريـطــانــي
في حقل جيوسياسي كالجدار ،يبدو
أمـرًا مغريًا .بمعنى ما ،السعادة التي

يتحدث اإلسرائيليون عن
«األمن» وفي خطأ شنيع ،تكاد
معظم اآلراء حتى في بالدنا أن
تتبنى هذه السردية
ي ـس ـب ـب ـهــا ال ـ ـجـ ــدار مل ـن ـت ـع ـلــي األح ــذي ــة
ال ـض ـخ ـم ــة وامل ـت ـح ـص ـن ــن فـ ــي ن ـق ــاط
مرتفعة مــع مـنــاظـيــرهــم ،وعـبــر عالقة
سببية واضحة ،واشتراك عدة عوامل،
هو تعاسة املسجونني خلف الجدار.
من املتوقع ،حسب طموحات االحتالل
أن يمتد الجدار بعد االنتهاء من بنائه

عـلــى مـســافــة  130كـيـلــومـتـرًا ،أي على
ط ــول ال ـح ــدود .لـيــس فـقــط مــن قريتي
العديسة أو من مركبا الوديعتني ،بل
من أي زاويــة تنظر إلى كتل اإلسمنت
ال ـ ـض ـ ـخ ـ ـمـ ــة ،س ـ ـي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز امل ـ ــوض ـ ــوع
الـ ـفـ ـك ــرة امل ـع ـل ـن ــة عـ ــن األم ـ ـ ـ ــن .يـتـعـلــق
األم ــر بــالـسـيـطــرة والـتـحـكــم ،بتحويل
أنـظـمــة املــراق ـبــة إل ــى حــالــة ثــابـتــة .بني
الجنوب والجليل الفلسطيني املحتل،
يـتـحــدث اإلســرائ ـي ـل ـيــون ع ــن «األمـ ــن».
وف ــي خـطــأ شـنـيــع ،تـكــاد معظم اآلراء
حـتــى فــي بــادنــا أن تتبنى الـســرديــة
اإلســرائـيـلـيــة .لكن الـجــدار نفسه لديه
وظـ ـيـ ـف ــة الـ ـ ـع ـ ــزل ف ـ ــي غـ ـ ـ ــزة ،وال ـس ـط ــو
والقضم في الضفة ،وهــو في األماكن
امل ـت ـب ـق ـيــة م ـح ــاول ــة ل ـت ــأك ـي ــد الـ ُـس ـل ـطــة
ً
وليس دليال إلى االنعزال .واألمر ليس
ً
مستقال عــن الطبيعة الكولونيالية،
ألن األخيرة وفي سياقاتها املتعددة،
ضـمـنــت لــأقـلـيــة مــن الـسـكــان التحكم
بالعالم عبر احتكار القوة ،من دون أي
مشاركة .االستمرار في إنكار الطبيعة
القاسية للجدار وادعاء إمكان العيش
ً
معه ،ليس دليال سوى على الخضوع.

العالقة مع الماضي
م ــن ال ـنــاح ـيــة الـعـمـلـيــة ،الـ ـج ــدار ال ــذي
ن ـ ـت ـ ـحـ ــدث ع ـ ـنـ ــه م ـ ـص ـ ـنـ ــوع م ـ ـ ــن ك ـت ــل
(مروان طحطح)

عنف الواحد ّ
ضد الجميع

لـ ـلـ ـج ــدار وظ ــائ ــف مـ ـتـ ـع ــددة .آل ـ ــة قـتــل
خلفها
يستخدمها االحتالل متحصنًا ُ
بمسافات بعيدة .وألن االسمنت غ ِرز

خــرســانـيــة تــرتـفــع تـسـعــة أم ـت ــار .ثمة
أن ــابـ ـي ــب ن ــات ـئ ــة مـ ــن ه ـي ـك ـلــه ال ـك ــري ــه،
يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـه ــا االحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــال إلض ـ ــاف ـ ــة
الكاميرات الكريهة وأجهزة التحسس
ال ـكــري ـهــة ،ك ـمــا ي ـض ــاف إل ـي ــه األس ــاك
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة والـ ـ ـف ـ ــوالذي ـ ــة ال ـك ــري ـه ــة
أيـضــا .لكن مــن الناحية السيميائية،
رب ـم ــا ال ي ـك ــون األمـ ـ ــر سـ ــوى تـصـفـيــة
حسابات مع املاضي .ليس بالضرورة
أن ي ـكــون الـ ـج ــدار حـنـيـنــا إل ــى أس ــوار
أريحا .ربما يكون صورًا مقتطعة من
التاريخ الحديث ،من فظاعات النازية،
ال ـت ــي خ ـل ــف ج ــدرانـ ـه ــا ال ـع ـم ــاق ــة فــي
الغيتوات ُس ِحقت األص ــوات وحدثت
ً
جرائم كبرى .قد يكون غريبًا فعال أن
يكون الـجــدار انـتـصــارًا للتاريخانية،
باملعنى الــذي يتحدث عنها فريدريك
جـ ــام ـ ـسـ ــون ،ب ــوص ـف ـه ــا عـ ـك ــس عـ ــودة
إل ـ ـ ــى امل ـ ــاض ـ ــي وتـ ـ ـك ـ ــاثـ ـ ـرًا ل ـ ــإح ـ ــاالت.
عــودة إلــى العالقة باملاضي ،أكثر من
الـ ـع ــودة إلـ ــى امل ــاض ــي ن ـف ـســه .ان ـت ـقــام
م ــن امل ــاض ــي بــاس ـت ـح ـضــاره .امل ـفــارقــة
أن ج ــام ـس ــون ت ـف ـس ــه ،ف ــي ك ـت ــاب ــه عــن
الحداثة وما بعدها ،يتحدث عن دور
الشكل الهندسي في إبــراز التمثيالت
ّ
لـلـمــاضــي .وه ــذا يـعــطــل كــل الــوظــائــف
السابقة للجدار ،على األقل من الناحية
املعنوية ،ألنه «عجز تام للقوة» ،حسب
تعبير برتراند بــادي .منطق القوة لم
يعد ســوى ذكــرى تاريخية ،وال ينتج
سوى عدم االستقرار.
ك ـيــف م ــا دار ال ـن ــاظ ــر بـعـيـنـيــه حــول
الجدار ،سيالحظ أثر العنف ،وإن كان
االحتالل ال يحتاج إلى دليل ،وال إلى
وك ــاالت أنـبــاء .العنف أنتروبولوجي
بالدرجة األولى ،ثم يصير سياسيًا أو
أمنيًا أو ّ
أي شيء آخــر .خالل عرضها
إلبادة الراوانديني التوتسي ،اكتشفت
كـلــوديــن ف ـيــدال ب ـلــوغ أق ـصــى درج ــات
الـهـمـجـيــة ع ــن ق ـصــد ،حـيــث ال يكتفي
الـقـتـلــة بــالـقـتــل ،بــل ي ـحــاولــون إلـحــاق
أكبر قدر من األلم بالضحية ،والتسبب
بالضرر قــدر اإلمـكــان .حسب الباحثة
الفرنسية ،كــان كــل شــيء يـحــدث على
قـ ــاعـ ــدة أس ـ ّـاسـ ـي ــة :وج ـ ــود اآلخ ـ ــر فــي
ً
ال ـجــوار يمثل تـهــديـدًا قــابــا لالتساع
م ــا يـج ـع ـلــه «ي ـج ـ ّـس ــد االض ـ ـطـ ــراب فــي
ال ــداخ ــل» .ف ــي ال ـطــريــق م ــن ح ــوال إلــى
ك ـفــركــا ،م ـ ــرورًا بــال ـعــدي ـســة ومــرك ـبــا،
ي ـق ـ ّـص الـ ـج ــدار ال ـج ـبــال إل ــى نـصـفــن،
وي ـ ـ ـحـ ـ ــاول إنـ ـ ـت ـ ــاج ص ـي ـغ ــة م ـت ـج ــددة
لآلخر على مقاس عنفه الرهيب كأداة
عنف .وإذا كــان العنف غير ممكن من
الـنــاحـيــة ال ـج ـســديــة ،فــاإلســرائـيـلـيــون
أقاموا جدارًا يضمن لهم عنفًا مستمرًا
وبأوجه متعددة.

بيان

«صامدون» :قمع السلطة الفلسطينية للمثليين خدمة لالحتالل
جــاءنــا مــن «شبكة صــامــدون للدفاع عــن األســرى»
ً
البيان التالي الذي نورده كامال:
«ت ــدي ــن «ش ـب ـكــة ص ــام ــدون ل ـل ــدف ــاع ع ــن األس ـ ــرى»
ُ
َ
ّ
األخير الذي قامت به أجهزة السلطة
الهجوم الهمجي ُ
ً
َّ
إلى
الفلسطينية ضد املهمشني في فلسطني ،مشيرة ٌ
ّأن الحظر املفروض على أنشطة «القوس» محاولة
لـصــرف األن ـظــار عــن إخ ـفــاق السلطة الفلسطينية
ّ
ّ
الفلسطيني
املستمر في الدفاع عن حقوق الشعب
ّ
اإلسرائيلي واالستعمار
وفي حمايتها من االحتالل
ّ
العنصري.
والتمييز
ُ
ّ
السلطة الفلسطينية أنها
فيه
تزعم
الذي
الوقت
وفي
ُ
ّ
(امل ـ ِّ
ـدم ــرة والـكــارثـ ّـيــة)
اتفاقياتها
تعمل على إنـهــاء
م ــع االحـ ـت ــال ،فـ ـ ّ
ـإن الـتـنـسـيــق األمـ ـن ـ ّـي م ــع املـحـتــل
ّ
يستمر على أرض الواقع ،وبشكل ّ
يومي،
الصهيوني
ّ
الفلسطيني .ومن خالل
وذلك على حساب الشعب

استهداف أجهزة السلطة للفلسطينيني الذين جرى
ُ
تحديدهم بـ «املثليني» و«مــزدوجــي امليل الجنسي»
و«مغايري الهوية الجنسانية» ،يعمل مسؤولو األمن
فــي السلطة الفلسطينية أيـضــا على تنفيذ برامج
الـتـنـسـيــق األم ـن ــي م ــع االحـ ـت ــال الـصـهـيــونــي على
ّ
األرض واعتقال الشباب والطلب الفلسطينيني.
َ
ّإن السلطة الفلسطينية تـحــاول إث ــارة الـصــراعــات
والـ ـخ ــاف ــات ب ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن ،وتـ ـق ـ ّـدم نـفـ َـسـهــا
ّ
ُمدافعًا عن ً«العادات» ً و«الدين» .لكنها ،في الحقيقة،
ّ
تـقـ ِّـدم دعــايــة ّ
مجانية للكيان الصهيوني ،وتسهل
على الـنـظــام اإلســرائـيـلــي االسـتـعـمــاري واملنظمات
َ
تقديم االحتالل
الصهيونية فيَ جميع أنحاء َ العالم
َ
بوصفه «الواحة الديموقراطية الوحيدة في املنطقة»!
وقال محمد الخطيبِّ ،
منسق «شبكة صامدون» في
ً
ْ
ّ
أوروبا« :هذا فعل خطير يثبت ،مرة أخرى ،أن السلطة

ً
ّ
ّ
الصهيوني
الفلسطينية تعمل أداة في يد االحتالل
ّ
الــذي يستخدمها لقمع شعبنا ،ولكسر أي حركة
سياسية واجتماعية ضد االحتالل .نحن ْنعلم ّ
جيدًا
ّأن الكيان الصهيوني سوف يكون املستفيد الوحيد
ّ
القمعية ضد جزء من الفلسطينيني
من هذه األعمال
ّ
َّ
الذين ينتمون إلى هذه الشريحة املجتمعية املهمشة
واملضطهدة ،ألنه ُ
سيظهر َ
نفسه ُمدافعًا عنهم في
وجه ما ّ
يسميه اإلرهاب الذكوري العربي».
ْ
وتابع الخطيب يقول« :لقد لعبت مؤسسة «القوس»،
ُ
وغيرها من املنظمات الشبيهة ،دورًا ّ
مهمًا في بناء
الوعي الدولي بالوضع الحقيقي الذي يعيشه الشعبُ
الفلسطيني تـحــت االح ـت ــال .وأع ـضــاؤهــا ج ـ ٌ
ـزء ال
ي ـت ـجـ ّـزأ م ــن حــركــة ال ـت ـحــرر الــوط ـنــي واالج ـت ـمــاعــي
الفلسطينية .وه ــي تـعـكــس الـتـعــدديــة وال ـت ـنــوع في
نضال شعبنا من أجل التحرر الوطني واالجتماعي.

م ــؤس ـس ــة «ال ـ ـق ـ ــوس» ج ـ ـ ـ ٌ
ـزء مـ ــن ح ـم ـل ــة امل ـقــاط ـعــة
ض ـ ـ ّـد مـ ـش ــروع ال ـف ـص ــل ال ـع ـن ـص ــري اإلس ــرائ ـي ـل ــي
االس ـت ـع ـم ــاري .وه ــي ت ـقــاتــل م ــن أج ــل ال ـت ـحــرر من
االستعمار االستيطاني ،وتناضل من أجل التحرر
االجتماعي والحقوق الديمقراطية واإلنسانية».
وختم الخطيب« :نحن نعلم ّأن السلطة الفلسطينية
ت ـش ــارك ف ــي تـنـسـيــق أم ـنــي مـسـتـمـ ّـر م ــع االح ـتــال
اإلسرائيلي ،وإنها بعيدة كل البعد عن حماية القيم
الفلسطينية .لقد باعت السلطة تلك القيم بالكامل
أث ـنــاء سعيها املـحـمــوم إل ــى التطبيع وال ـت ـعــاون مع
االحتالل الصهيوني والقوى اإلمبريالية والرجعية
ال ـت ــي ت ـمـ ّـول ـهــا وت ـس ــاع ــده ــا .لـ ــذا ،ف ـقــد ح ــان الــوقــت
لتكثيف جميع جهودنا من أجــل النضال من أجل
التحرر الوطني واالجتماعي في فلسطني وضمان
الحرية لجميع الشرائح املضطهدة في مجتمعنا».
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ّ
ويتمدد
باق
«نحنا والقمر والجيران» ٍ

ّ
الفنون الحية تنتعش بين الناس

ّ
تقدم «كهربا» عرض «كان في عصفور عالشجرة» في صيدا

في دورته السادسة ،اتخذ مهرجان ً «نحنا
والقمر والجيران» في  2019انعطافة ّ
جدية
مــع تـمـ ّـدده إلــى مناطق لبنانية ع ـ ّـدة .البداية
فــي  18آب (أغ ـس ـطــس) الـحــالــي كــانــت من
طرابلس ،قبل االنتقال إلى الهرمل (،)18/8
فيما ستكون املحطة املقبلة في ّ
حمانا بني
 23و 25آب ،قبل الختام في صيدا في 29
مــن الشهر نفسه .املـهــرجــان ال ــذي اشتهر
ضمن نطاق املدينة منذ انطالقته عام 2011
على درج «الفوندوم» (مــار مخايل) ،سعى
ّ
منذ البداية إلى الوصول لكل الناس والفئات
ّ
والعمرية .ضمن هذا الهاجس،
االجتماعية
ّ
يشكل االنتشار املناطقي هذه السنة فرصة
ّ
للتعرف إلى عشرات الفنانني/ات من لبنان
والعالم الذين اجتمعوا للمشاركة في هذه
الفعالية .ضمن برنامج الــدورة الحالية ،ما
يــزيــد على  20عــرضــا تـتــوزع على املسرح
وال ــرق ــص وال ـس ـيــرك وال ــدم ــى وال ـح ـكــواتــي،

تحية ريمي ّبندلي
إلى جورج يمين
غد األحد ،تدعو «جمعية
بعد ٍ
جورج ّ
يمني الثقافية» إلى حضور
موعدها السنوي الذي يحتضنه
دير مار سركيس وباخوس في
إهدن (شمال لبنان) .هذه السنة،
ّ
تحل الفنانة اللبنانية ريمي بندلي
( 1979ـ الصورة) ضيفة على الحدث،
إذ تحيي أمسية غنائية تستعيد
خاللها أغنيات الطفولة التي كتبها
الشاعر اللبناني الراحل جورج ّ
يمني
رأسها «عطونا
( 1955ـ  ،)2000وعلى
ّ
الطفولة» التي ّأدتها في عز الحرب
األهلية واستحالت نشيدًا للصغار
القابعني تحت ويالت النزاعات،
«غسل ّ
باإلضافة إلى ّ
وج ّك يا قمر»
ّ
و«طفوا النار» و«طير وعلي يا
حمام».
أمسية ريمي بندلي :األحد  25آب
(أغسطس) الحالي ـ الساعة السادسة
ً
مساء ـ دير مار سركيس وباخوس
(إهدن ـ شمال لبنان) .الدعوة عامة.

ً
وص ـ ــوال إل ــى املــوس ـي ـقــى وال ـغ ـنــاء واألفـ ــام
ّ
البصرية وغيرها .ينطلق برنامج
والفنون
ّ
حمانا عند السابعة إال ربـعــا مـســاء اليوم
ّ
ّ
ّ
مع املصورة اللبنانية إلسي حداد التي تقدم
عــرضــا يجمع بــن الفوتوغرافيا والـصــوت
ب ـع ـنــوان «فـسـحــة مـسـتـهــدفــة ـ ـ ع ــن الـحـيــاة
مــا بـعــد الـسـجــن» ،سيتمكن الـجـمـهــور من
مشاهدته في اليوم التالي مع بدء البرنامج
ً
مساء .ومن ضمن
عند السادسة إال ربعًا
ّ
محطات الليلة ،هناك الرواية الشفهية «جتة
ّ
وجـ ـت ــت» ال ـت ــي سـيـسـتـمــع إلـيـهــا
وج ــت ـت ــن ِ
الجمهور غدًا أيضًا بصوت يونان مالك .أما
ّ
مجموعة «كهربا» املنظمة للمهرجان ،فلها
حصة مع عرض الدمى «فواصل حاملة» (س:
 19:30و ،)21:30ليتجدد املوعد معها في
اليوم التالي (س 19:30 :و .)21:00مسرح
الشارع حاضر في عرض «بهلوان الحبل»
لبيار ديــو الـيــوم ( )22:15وغ ـدًا (،)20:30

ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى «ك ـل ـمــات ت ـق ــرأ» لـ ـ «كـلـمــات
للنشر» املتخصصة بكتب األط ـفــال ،وهو
عبارة عن قراءة ومعرض (اليوم س18:45 :
و ،19:45وغدًا س 17:45 :و 19:30و.)21:00
الفنانة الفلسطينية أمــل كـعــوش ستحيي
أمسية موسيقية ـ غنائية بعنوان ّ
«قررنا
اآلتـ ـ ــي» ( ،)21:20ف ـي ـمــا ي ـح ـجــز ال ـس ـيـ َـرك
املعاصر مكانًا له من خالل «انتبه َعحالك»
ملــارك أوسرتهوف (اليوم س ،20:00 :وغدًا
س .)21:15 :وتعرض ريما مارون مقتطفني
ـأســرونــا»
مــن مـ ُشــروع فيديو بعنوان «ال تـ ِ
الــذي تسائل فيه منظور املشاهد للصورة
(اليوم س ،18:45 :وغدًا س .)17:45 :فاليري
كاشار وشانتال مياك تجتمعان في «قصة
غد (س)18:30 :
البيضة و »...لترويا مساء ٍ
قصة موسيقية بالعربية والبرتغالية ،قبل
أن يحني موعد مسرحية «إش لي بـ ِـدش!»
لفريق «العمل لألمل» (س ،)18:30 :ثم تطل
حنان الحاج علي في عرضها املونودرامي
الشهير «جوغينغ» (س .)19:00 :في سياق
جولته العربية والعاملية ،يختتم املوسيقي
ال ـل ـب ـنــانــي ط ـ ــارق ي ـم ـنــي (ب ـي ــان ــو) أنـشـطـتــه
اللبنانية بعد غد األحد بأمسية «جاز أفرو
عــربــي» (س )20:30 :بمشاركة م ــارك أبو
الحسن (بــاص) وفــؤاد عفرا (درام ــز) .بعد
ّ
حمانا ،ينتقل «نحنا والقمر والجيران» إلى
مسرح وسينما «إشبيلية» في صيدا ،وفي
جعبته سلسلة من املواعيد من بينها «كان
في عصفور عالشجرة» ملجموعة «كهربا»
(س ،)18:00 :وأمـسـيــة موسيقية لشذى
الـيـمــن (س )21:00 :الـتــي تختتم فعاليات
املهرجان.
«ن ـح ـنــا وال ـق ـم ــر والـ ـجـ ـي ــران» :م ــن 23
إلــى  25آب في «بيت الفنان ـ ّ
حمانا»
(جبل لبنان) ،وفــي  29آب فــي مسرح
وسينما «إشبيلية» (صـيــدا ـ ـ جنوب
لبنان) .الــدخــول مجاني .لالستعالم:
 76/907348أو info@hah-lb.org

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ
ُ
تعادل

ُّ
ُّ
َ
أنت ال تكف عن ذبحي ،وأنا ال أكف عن املوت.
َ
ُ
نعم أيها ّ
ُ
البغيض ،العـالم...
القادر،
السي ُد
نحن متعادالن:
َ
أنت تذبحني

ُ
قبرك.
على
أبصق
وأنا
ِ
2018/5/6

ُ
درب القلب
ما ًت َـم َّـش ُ
يت على درب
ّ
وس َّـر ُ
إال َ
حت قلبي على ضفتيه
ُم َـت َـخ ِّـي ًال ،بل ُ
وقنًا،
وم ِ
َ
أنه ،مهما ت َـع َّـر َج وطال،

َ
رأسي املحلوم
مسقط
ال ّبد أن ينتهي إلى
ِ
الذي ال ّبد ْأن َ
أكون قد ُو ِل ُ
دت في ِه
ْ
َ
ذات حيا ٍة ثانية.
2018/5/7

