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سياسة
على الغالف

ّمستمرون:

هزة في قواعد القوى الكبرى
ابراهيم األمين
لم يكن الداعون الى تظاهرة السبت
يـتــوقـعــون حـشـدًا كــالــذي تجمع في
وسط بيروت .لذلك ،كانت النتيجة
املـبــاشــرة بعضًا مــن الــزهــو ،وكثيرًا
مـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـل ـ ــق .وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات امل ــرحـ ـل ــة
امل ـق ـب ـلــة ت ـف ــرض آلـ ـي ــات ج ــدي ــدة فــي
التفكير واملقاربة ،ثم في العناوين
والشعارات ،قبل االنتقال الى املهمة
األصعب في تنظيم قيادة جماعية،
ٌ
يرسو في يوم ما رمز على رأسها.
ال ـحــراك ،هــذا مــا يجمع الـنــاس على
تسميته .صار عنوانًا تحت الضوء.
ومـنــذ مـســاء السبت ،وحـتــى إشعار
آخ ـ ــر ،سـ ــوف ي ـك ــون م ـح ــل م ـتــاب ـعــة:
طرق
مناصرون سوف يبحثون عن َ
التطوير والتوسع ،وينتقدون الثغر.
وخصوم سوف يعملون على ضربه
أو خنقه .وفــي الحالتني ،هناك ،من
ج ـل ــس فـ ــي مـ ـن ــزل ــه ،م ـت ـض ــام ـن ــا ،أو
مؤيدًا ،أو مناصرًا ،لكن ما لم يحفزه
للنزول الى الشارع خشيته من لعبة
اإلحباطات التي خبرها اللبنانيون
خ ــال رب ــع ق ــرن .واأله ـ ــم ،أن ــه يمكن
ال ـقــول ،بـبـســاطــة ووع ــي ،إن ــه مقابل
كل متظاهر وجد في وسط بيروت،
ك ــان ه ـنــاك خـمـســة مـثـلــه ،يجلسون
في املنزل أو يمضون نهارهم على
ال ـب ـحــر ،مــا يـعـنــي أن ال ـصــوت الــذي
خ ــرج م ــن وس ــط بـ ـي ــروت ،تـ ــردد في
أرجــاء آالف املنازل املنتشرة في كل
لبنان .وهو صــوت ،من البديهي أن
يـتـسـبــب بــال ـق ـلــق ،مل ــن ي ـخ ـشــى عـلــى
عقده باالنفراط .فكيف على رؤوس
ال ـف ـس ــاد ال ـت ــي أي ـن ـع ــت ،وحـ ــان وقــت
قطافها؟
أسـئـلــة كـثـيــرة راف ـقــت نـمــو ال ـحــراك،
ستظل مطروحة حتى يستقيم األمر

الرقابة على الحراك ال تعني
تركه وحيدًا وأبناء القطاع العام
حليف ضروري لقلب الطاولة
االنتخابات النيابية وفق
النسبية تجعل الحراك شريكا
كامال في القرار والمحاسبة
عـلــى صـ ــورة أك ـثــر وض ــوح ــا .ســوف
ي ـظ ــل امل ـ ــؤي ـ ــدون ،ق ـب ــل املـ ـع ــارض ــن،
يدققون في هوية هذا الناشط ،وفي
خلفيته ،وفي عمله ،ومصدر تمويله
الـفـكــري أو املــالــي .وس ــوف يــدقـقــون
أكثر في آليات العمل املشترك ،وفي
ك ـش ــف امل ــراهـ ـق ــن إلبـ ـع ــاده ــم ،وف ــي
ً
إعــاء شأن من هم فعال أهل لقيادة
انـقــاب فــي امل ــزاج الشعبي .وســوف
ت ـب ـق ــى األعـ ـ ــن م ـف ـت ــوح ــة مل ـن ــع ق ــوى
ال ـف ـســاد أو م ــن يـلـعــب دور الــوصـ ّـي
عـلـيـهــا ،مـحـلـيــا أو خــارج ـيــا ،مــن أن
ي ـن ـفــذ ب ــن ه ـ ــؤالء ،ب ـق ـصــد سـيــاســي
أو غـيــره ...أال يحق للناس أن تنظر
بقلق إلى مؤسسات إعالمية كبيرة،
ظ ـل ــت ع ـل ــى ال ـ ـ ــدوام ج ـ ــزءًا م ــن لـعـبــة
املحاصصة ،ثم ّ
تدعي اليوم «قيادة
الثورة»؟

واجب المساعدة

(مروان
طحطح)

ل ـك ــن ،ذل ــك ال ي ـع ـطــل ال ــواج ــب ،على
كل واحــد منا مساعدة الحراك على
مجموعة من الخطوات:
ً
أوال :عــدم إثقاله باألسئلة الكبرى،
إذ ليس مــن املنطقي توقع إجابات
شــام ـلــة وح ــاس ـم ــة ع ـنــد ال ـنــاش ـطــن
أو ال ـب ــارزي ــن بـيـنـهــم أو ح ـتــى عند
جمهوره.
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ث ــانـ ـي ــا :املـ ـس ــاع ــدة ع ـل ــى الـ ــوضـ ــوح.
وال ــوض ــوح يـعـنــي ع ــدم ت ـكــرار لعبة
تـ ـب ــوي ــس الـ ـلـ ـح ــى ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .وأن
يـجــري ربــط أي اتـهــام بالفساد ألي
جـهــة أو شـخـصـيــة بــوقــائــع ،ولـيــس
م ــن زاويـ ـ ــة م ــن ي ـك ــرر ت ـج ــرب ــة  6و6
مكرر بني السياسيني.
ث ــالـ ـث ــا :حـ ــث ه ـ ـ ــؤالء عـ ـل ــى ضـ ـ ــرورة
اإلسـ ــراع فــي وض ــع رؤي ــة سياسية،
تـقــوم على بند رئـيـســي ،يتمثل في
تحويل الشرعية الشعبية النامية
ال ــى تـمـثـيــل ش ــرع ــي ف ــي مــؤس ـســات
الدولة ،وهو أمر يرتبط أساسًا في
خ ــوض ان ـت ـخــابــات نـيــابـيــة مـبـكــرة،
ووف ــق ق ــان ــون يـحـفــظ ح ــق التمثيل
للجميع ،وهو قانون النسبية.
راب ـع ــا :حــث املـعـنـيــن عـلــى التعامل
بواقعية ،من دون التنازل لحظة عن
رغـبــة التغيير أو قــوتــه .والــواقـعـيــة
تقول بأن أهمية الحراك القائم تكمن
في تحوله الى قوة توازي بتأثيرها
ونفوذها وتمثيلها الـقــوى الكبرى
ال ـحــاك ـمــة ف ــي ل ـب ـنــان ،وت ـحــولــه الــى
صــاحــب حــق الفيتو ،كما هــي بقية
القوى الناطقة باسم مصالح كبرى
أو طوائف.
خامسًا :املساعدة في جعل القاعدة
الــاطــائـفـيــة تـتــوســع أفـقـيــا ،لتشمل
فـ ــي األس ـ ـ ـ ــاس ،م ــؤسـ ـس ــات ال ـق ـط ــاع
الـ ـع ــام ألج ـ ــل ح ـم ــاي ــة الـ ـح ــق الـ ـع ــام.
وهــو مــا يستلزم العمل على إقناع
كــل العاملني فــي مؤسسات الــدولــة،
املــدنـيــة قبل العسكرية ،بــاالنـخــراط
فــي هــذا ال ـحــراك .وفــي تجربة هيئة
التنسيق الـنـقــابـيــة ،ال ـعــام املــاضــي،
م ــا ي ـع ــزز االق ـت ـن ــاع ب ــوج ــود قــواعــد
مـشـتــركــة تـعـنــي ن ـصــف الـلـبـنــانـيــن
على األقل.
س ـ ــادس ـ ــا :إن الـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى ح ـمــايــة
الحافزية التي وجدت عند قسم غير
قليل من اللبنانيني ،ألجل املشاركة
فــي ال ـت ـحــركــات ،تـعـنــي ال ـق ــدرة على
ت ـق ـل ـي ــص االخ ـ ـتـ ــافـ ــات ال ـط ـب ـي ـع ـيــة
ب ــن امل ـشــاركــن وب ــن الـقـ ّـيـمــن على
ال ـح ــراك .وه ــو أم ــر يتطلب اإلس ــراع
في التوافق على إطار تنسيق يتيح
في وقت الحق تشكل قيادة خاضعة
للمحاسبة.

ماذا عن المخاوف؟
مــن املــرغــوب فيه أن تــزداد املخاوف
ع ـنــد الـ ـق ــوى ال ـن ــاف ــذة ف ــي ال ـس ـل ـطــة.
وم ــن الـجـيــد ،بــل الـعـظـيــم ،أن يشعر
املـســؤولــون عــن هــذه الـقــوى بالقلق
ع ـل ــى م ــواق ـع ـه ــم ،وع ـل ــى شـعـبـيـتـهــم
وعلى مصالحهم ،بل من الضروري
إبقاء هؤالء في حالة قلق ،ولو دفع
األمـ ــر ب ـهــم ن ـحــو خ ـط ــوات مـجـنــونــة
بهدف إثارة الذعر بني الناس .ومن
املنطقي أن يجري التعجيل بإفراغ
سلة الفاسدين من كل خياراتهم.
أم ــر غ ـيــر سـلـبــي أن يـبـقــى الـسـجــال
اللبناني قائمًا حول من يقف خلف
ال ـح ــراك ،وأن يـتـبــادل فــريـقــا  8و14
آذار الـتـهــم بــالـعـمــل خـلــف الـسـتــارة.
وكلما استمر السجال دون نتيجة،
«زمـ ـ ـ ـ ــط» ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك م ـ ــن أب ـ ـشـ ــع ل ـعــب
االس ـت ـق ـط ــاب .وف ــي ه ــذه ال ـح ــال ــة ،ال
يـجــب ه ــدر الــوقــت فــي ال ـحــديــث عن
مندسني ومــا شــابــه ،وال عــن أطفال
يـنـشـطــون عـلــى صـفـحــات الـتــواصــل
فـ ــي سـ ـي ــاق زج أح ــامـ ـه ــم ال ـغ ــاب ــرة
ضمن شعارات التحرك ،ألن الحركة
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـح ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـكـ ـس ــب رض ــى
الـجـمـهــور ه ــي ال ـتــي ت ـقــول األش ـيــاء
الـصـحـيـحــة ،وال ـت ــي ال تـخـشــى رفــع
الصوت مباشرة بوجه من يتحمل
املسؤولية عن خراب البالد.
لكن األهم ،هو أن الحراك أحدث هزة
أرضية ،ربما ليست من النوع الكبير
ج ـدًا ،لكنها ه ــزة ،فعلت فعلها ،في
القواعد االجتماعية لغالبية القوى
الـكـبــرى القابضة على روح الـبــاد.
وه ــي ال ـه ــزة ال ـت ــي ت ــدف ــع الـجـمـهــور
امل ـخ ـت ـب ــئ خ ـل ــف ج ـ ـ ــدران ال ـط ــوائ ــف
واملـ ـن ــاط ــق لـ ـلـ ـخ ــروج ،ولـ ــو ل ـت ـجــرب
حظها خارج األطر التافهة .ومجرد
ح ـص ــول ذلـ ــك ،يـعـطـيـنــا إش ـ ــارة إلــى
أن االصطفاف القائم هو اصطفاف
فـيــه تــزيـيــف كـبـيــر ،وه ــو زي ــف يريد
الفاسدون إقناعنا بأنه أبدي.
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السلطة تعاند وتحصر المطالب بالعنف والبيئة
منذ انطالق الحراك الشعبي على خلفية
أزمــة النفايات ،نظر أرك ــان السلطة إليه
ّ
ب ـعــن ال ــري ـب ــة .ل ـك ــل م ــن الـ ـق ــوى ال ـك ـبــرى
روايته .االتهامات انهالت عليه :السفارات
ّ
تحركه ،أجهزة استخبارات تستخدمه،
ح ــزب الـلــه يـ ـق ــوده ...ك ــان مـنـســوب القلق
يرتفع كلما ازداد مستوى العنف في قمع
املـتـظــاهــريــن فــي ســاحــة ري ــاض الصلح.
أك ـث ــر ال ـخــائ ـفــن م ــن ال ـ ـحـ ــراك كـ ــان تـيــار
املستقبل .التيار يعاني مشكلة مع جزء
كبير مــن جـمـهــوره ،على خلفيات مالية
وتنظيمية وسـيــاسـيــة أي ـضــاّ ،
توجتها
أزمة النفايات في بيروت وإقليم الخروب
وعـكــار .كلما توسع ال ـحــراك ،كــان التيار
ي ــرى نـفـســه املـسـتـهــدف األول بــال ـحــراك:
ملف النفايات مستقبلي بالدرجة األولى،
الحديث عن الفساد في السلطة يصيبه،
شعار إسقاط النظام ّ
يمس بما يراه حقًا
لــه بعد اتـفــاق الطائف .خالصة األمــر أن
الـتـيــار نـظــر إل ــى مــا يـجــري بالكثير من
القلق والريبة .العقل «املــؤامــراتــي» الذي
يحكم خـطــاب جــزء كبير مــن التيار رأى
في الحراك نشاطًا يديره حزب الله بهدف
إسـ ـق ــاط ال ـح ـكــومــة ب ــواس ـط ــة «ال ـش ـغــب»
ّ
«مندسو الحزب» .الرواية
الــذي يمارسه
ال ــزرق ــاء تـضـيــف إن ال ـه ــدف م ــن الشغب

ه ــو الـ ــدم الـ ــذي س ـي ـحــرج الــرئ ـيــس تـمــام
ســام ويدفعه إلــى االستقالة .واستقالة
الحكومة تعني بنظر «املستقبل» فتح
الباب أمــام املؤتمر التأسيسي .تضاعف
قـلــق الـحــريــريــن عـنــدمــا اق ـتــرح الرئيس
نبيه بري عقد طاولة الحوار .ردة الفعل
األولـيــة على هــذا االق ـتــراح كــانــت سلبية
للغاية .وبوضوح قال فريق عمل الرئيس
سعد الحريري :هذه دعوة مقنعة ملؤتمر
تأسيسي تواكب تحريك الشارع.
االت ـ ـص ـ ــاالت ال ـس ـي ــاس ـي ــة وامل ـع ـل ــوم ــات

ّ
األمنية خففت من توتر املستقبليني ،إال
أنهم بقوا خائفني مــن تظاهرة السبت.
تــوقـعــوا حـشـدًا جماهيريًا كـبـيـرًا ،يضم
أع ـ ــدادًا كـبـيــرة م ــن ال ــذي ــن لـيــس بــإمـكــان
املنظمني السيطرة عليهم .أتت التظاهرة
لتطمئن جــزءًا كبيرًا من أصحاب القرار
ف ــي ال ـت ـيــار األزرق .ل ــم يــرفــد ح ــزب الـلــه
التظاهرة بعشرات اآلالف .وال املنظمون
رف ـعــوا ش ـع ــارات «ان ـقــاب ـيــة» .أم ــا أع ــداد
املشاركني ،فطمأنتهم بشأنها تقديرات
األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة .ال ـج ـيــش ت ـح ـ ّـدث عن

تيار «المستقبل» ّ
تصرف بـ»قلق أقل» بعد تظاهرة السبت (مروان بوحيدر)

أق ــل مــن  10آالف مـتـظــاهــر ،وكــذلــك فــرع
ّ
املعلومات الذي أكد أن العدد لم يتجاوز
فــي لـحـظــة الـ ــذروة الـ ـ  15أل ــف متظاهر.
سريعًا ،انتقى املستقبليون  3بنود من
مطالب الحراك ،ليقولوا إن فيها ما يجب
تـحـقـيـقــه بـطــريـقــة أو ب ــأخ ــرى :اسـتـقــالــة
وزي ـ ــر ال ـب ـي ـئــة م ـح ـمــد امل ـش ـن ــوق (ي ـق ــول
م ـســؤولــو «امل ـس ـت ـق ـبــل» ب ــوج ــوب تـقــديــم
ت ـن ــازل م ــا ف ــي ه ــذا ال ـج ــان ــب) ،محاسبة
وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ن ـه ــاد امل ـش ـن ــوق (ي ــرى
املستقبليون أن نتائج التحقيق ستفي
بالغرض) ،وانتخاب رئيس للجمهورية
(يزايد التيار في هذا املطلب ،معتبرًا أنه
أول الــداعــن إل ـيــه) .ال ـهــدوء ال ــذي عممه
ال ـح ــري ــري ــون م ـنــذ ل ـيــل ال ـس ـبــت ال ـفــائــت
ال ي ـخ ـفــي ق ـل ـقــا م ــن نـ ــوع آخ ـ ــر .صحيح
أن األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة تـ ــرى أن ت ـظــاهــرة
السبت هي «السقف الشعبي للحراك»،
إال أن مسؤولني بــارزيــن ،بينهم رئيس
الحكومة تمام ســام ،يتوقعون ّ
توسع
االحتجاجات إذا لم ُت ّ
لب املطالبُ .يضاف
إلــى ذلــك كــام واضــح لــدى جميع أركــان
السلطة :ال يمكننا بعد اليوم االستمرار
في نهج اإلدارة السابقة ذاتها ،ويصعب
علينا ت ـجــاوز املــوجــوديــن فــي ال ـشــارع،
بصرف النظر عن أعدادهم.

الداعون الى الشارع :ميزان قوى جديد
لـ ّـبــى اآلالف الــدعــوة ال ــى الـتـظــاهــر مساء
ال ـس ـب ــت رفـ ـض ــا السـ ـتـ ـم ــرار ن ـم ــط إدارة
الــدولــة الحالي ،وأمهلوا الحكومة حتى
غ ــد ال ـث ــاث ــاء لـتـحـقـيــق مـطــالـبـهــم «وإال
سـيـتـجـهــون ال ــى امل ــزّي ــد م ــن الـتـصـعـيــد».
كــانــوا أك ـثــر مـمــا تــوقــع ال ــداع ــون ،وأكـثــر
م ـمــا ي ـس ـمــح ل ـق ــوى ال ـس ـل ـطــة بـمــواصـلــة
«التطنيش» واالكتفاء بلعبة «التخويف»
واتهام «اآلخر» .بل إن بعض قيادات هذا
الحراك واملتحدثني باسمه باتوا يرددون
أن ي ــوم  29آب  2015سـ ُـيـسـ ّـجــل كمحطة
نقلت «طلعت ريحتكم» من مجرد حملة
تحتج على أزمــة النفايات والفساد الى
حــراك اجتماعي يمكن أن يفرض جدول
أعـ ـم ــال ج ــديـ ـدًا وم ـ ـيـ ــزان قـ ــوى مـخـتـلـفــا،
بحسب مــا تنبأ بــه أح ــد أب ــرز املـحـ ّـركــن
الحاليني ،الوزير السابق شربل نحاس.
بـعـيـدًا ع ــن لـعـبــة تـقــديــر أعـ ــداد الـحـشــود
وهوياتهم وأسـبــاب مشاركتهم ،يعتقد

ال ـ ــداع ـ ــون أن ت ـظ ــاه ــرة ال ـس ـب ــت أظ ـه ــرت
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادًا ش ـع ـب ـيــا م ـت ـنــام ـيــا ل ـل ــذه ــاب
بعيدًا في املواجهة في حــال عــدم حدوث
تغييرات ملموسة ،أو أحداث أمنية تقعد
ّ
ويعبر هؤالء
الناس مجددًا وتخضعهم.
عن اقتناعهم بأن التظاهرة جاءت بمثابة
نعي لالنقسام العمودي بني  8و 14آذار
الــذي حكم السياسة وإدارة الشأن العام
منذ عام .2005
ال يـثــق معظم ال ــداع ــن ال ــى ه ــذا ال ـحــراك
ب ـجــدوى م ـبــادرة رئـيــس مجلس الـنــواب
نبيه بري للحوار .يكررون مطالب «الحد
األدن ــى» التي أعلنوها ،والتي ال تحتاج
إلـ ــى «ط ــاول ــة حـ ـ ــوار» وال الـ ــى إجـ ـ ــراءات
استثنائية.
هل ستساهم مبادرة بري في تخفيف
زخم الحراك؟ تجيب مصادر من الداعني
أن اجتماعًا سيعقد اليوم وسيتم فيه
ت ـحــديــد ال ـخ ـط ــوات ال ـت ـص ـع ـيــديــة بعد

انتهاء املهلة املحددة يــوم غــد .ال تريد
املصادر استباق األمــور والكشف
هذه
ّ
عـ ـم ــا ُي ـ ـحـ ــضـ ــر ،إال أن ـ ـهـ ــا ت ـش ـي ــر ال ــى
وج ــود أفـكــار كثيرة لإلبقاء على زخم
الـتـحــركــات ،وال سيما عـبــر نقلها الــى
ً
جميع املناطق ،وصــوال الى االعتصام
املـ ـفـ ـت ــوح ،ودع ـ ـ ــوة الـ ـن ــاس ل ـل ـب ـقــاء فــي

التظاهرة أظهرت
استعدادًا شعبيًا متناميًا
للذهاب بعيدًا في
المواجهة

الشارع حتى تتحقق املطالب.
يقول ّ
نحاس إن «كل األطراف ،من حكومة
ّ
ّ
وأجهزة أمنية وبلديات وقضاة وغيرهم،
ّ
مستمر
أمام امتحان اليوم .هذا االمتحان
ومـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـدرج وغ ــاي ـت ــه بـ ـن ــاء دولـ ـ ــة م ــدن ـ ّـي ــة،
ّ
ّ
ديموقراطية ،ودولة عدالة اجتماعية».
ال يلتقي جميع ّ
املحركني عند هذا السقف
مــن الــرهــان ،وهــذا طبيعي فــي ظــل ّ
تنوع
مشاربهم ،إال أنهم يتفقون على مواصلة
ّ
يستبعد
التحرك حتى تحقيق مطالبهم.
ّ
رئ ـي ــس ال ـت ـي ــار ال ـن ـقــابــي امل ـس ـت ـقــل ،حــنــا
غــريــب ،أي خ ـطــوات جــديــة مــن السلطة،
ويقول «بعد انتهاء املهلة ،سيبدأ نقاش
آخ ــر يـتـعـلــق بـتــوسـيــع ق ــواع ــد امل ـشــاركــة
ً
ف ــي الـ ـح ــراك بـشـكــل أفـ ـق ــي ،وصـ ـ ــوال إلــى
مــؤت ـمــر ن ـقــابــي أه ـل ــي م ــدن ــي م ــن ال ـقــوى
الـتــي انـخــرطــت فيه يــراكــم إلع ــادة إنتاج
السلطة».
(االخبار)

الداخلية :غياب إرباك  22آب
ميسم رزق
بخالف االرتباك الذي عاشته وزارة الداخلية يومي 22
ّ
و 23آب ،لم يولد التحرك في ساحتي الشهداء ورياض
الصلح السبت توترًا في غرف هذه الوزارة ،التي كان
وزيرها أول من أمس األكثر «هدوءًا» بني املوجودين .لم
ُ
يكن يوم وزارة الداخلية أمنيًا بامتياز .لم ُ
يخرج قرار
يقضي بمضاعفة عدد عناصر الدرك على أبوابها من
الجهتني .الداخل إليها لم ِتعقه أي إجراءات استثنائية.
ّ
حتى ُي ّ
خيل للمارين
الحركة على مدخلها «خفيفة»،
إلى جانبها أنه يوم عطلة.
الوزير «املغضوب» عليه شعبيًا ،وصل صباحًا.
لكن من دون مواعيد تقليدية .ساعة ونصف ،تلقى
االتصاالت التنسيقية ،قبل ترؤسه اجتماع األمن
املركزي في الوزارة .أربع ساعات ناقش خاللها
«اإلجراءات املتخذة» و«االتفاق على إنشاء غرفة
عمليات مشتركة بني الجيش وقوى األمن الداخلي
لحفظ أمن التظاهرة وسالمة املتظاهرين ،وعدم
ّ
السماح للمخلني باألمن بتعريض البالد ألي خطر».
اطمأن املشنوق إلى سير عمل الخلية األمنية وخرج
يفصح
عند الساعة الثانية بعد الظهر إلى «لقاء» لم
ِ
عنه ألحد داخل الوزارة  .أين الوزير؟ ال أحد يملك

جوابًا ،أو أن أحدًا ال يريد اإلفصاح!
ُ
انتظر املشنوق حتى فضت الجموع على بابها ،وعاد
ّ
بجو «مرتاح» ال يستطيع أحد تفسيره .مزاجه ال ُيشبه
أبدًا «املعارك» الدائرة بني الشارع والحكومة .يتجه
إلى كرسيه املقابل لحائط «متروس» بشاشات تلفزة
ملحطات محلية وفضائية تنقل الحراك .ينظر تارة إلى
متظاهر يحمل الفتة لصورة الوزير في اليونان ويصفه
ّ
ً
بملك الطاووق ،فيعلق قائال «مهضومني» ،ويتابع عبر
هاتفه رسائل تضامنية« :الله يحميك معالي الوزير...
الله يكون بعونك» .بني االلتفاتتني ،يجد لنفسه وقتًا
للتطرق إلى ملفات سياسية؛ من الحوار إلى االنتخابات
الرئاسية إلى القوى السياسية التي لم ُيعد بمقدورها
تجاهل الناس.
ّ
يراجع تقارير تؤكد أن «الحشد األكبر نزل من
الجنوب ،حيث اليسار في مناطقه شارك بكثافة،
فيما استجابة باقي املناطق كانت أخف» .يرفع هاتفه
األرضي لالتصال باملدير العام لقوى األمن الداخلي
ّ
اللواء ابراهيم بصبوص واالستفسار عما إذا كان
باإلمكان تحديد نسبة املشاركة ،علمًا بأن ال شيء
ّ
مؤكدًا قبل الساعة الثامنة .مع اقتراب عقارب الساعة
من السابعة ،وبعد اطمئنان وزير الداخلية إلى عدم
وجود أي إشكاالت أمنيةّ ،
قرر املشنوق املغادرة

ّ
والتوجه إلى رياض الصلح للقاء رئيس الحكومة ّتمام
ّ
ُ
سالم .لم تفت دقائق على مغادرته ،حتى بدأت األخبار
العاجلة ترد لإلشارة إلى ّ
توجه عدد من املعتصمني
باتجاه السرايا الحكومية.
كان املشنوق قد التقى قبل يوم من التظاهرة قائد
الجيش العماد جان قهوجي في الفياضية ،ملقاربة ما
يحصل .وقد ترجم هذا اللقاء «توافقًا» في االجتماع
األمني صباحًا في اليوم التالي ،حيث ّ
«تبي أن الجيش
موجود في سبعة مواقع محيطة للساحتني ،وأن
تامة» .وفي االجتماع ّ
ّ
املؤسسة في حالة جهوزية ّ
«قدم
كل جهاز أمني تقويمه ملجرى األحداث ،حيث لوحظ
عدم وجود قلق كبير من األجهزة ،وال سيما أنه ال
معلومات لديها عن تحضير لشغب وعن مشاركة
لعناصر حزبية من باب إثارة الفوضى» .لكن الكل
رفض تقديم أي «ضمانة بعدم وقوع نقطة دم».
ّ
مر «القطوع» على خير من وجهة النظر األمنية .ارتاح
وزير الداخلية لعدم تكرار مشهد العنف الذي أقلق
راحته األسبوع املاضي .في السياسة ،يعتبر ما حصل
«إنذارًا جديًا للسلطة السياسية ،ونجاحًا للمنظمني،
وحراكًا أظهر حجم الوعي عند الناس وقدرتهم على
التظاهر حضاريًا».
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سياسة
على الغالف

«مطلبية مطلبية ،ال سياسية وال كــ
من بعيد ،هي مجرد سيرك يحتشد
فيه المهرجون واأللعاب البهلوانية
يطيرون البالونات ،فيما توحي
وأطفال ّ
التلفزيونات بأنها ثورة منقطعة النظير
ضد الطبقة السياسية .وهو ما تسهم
فيه األحزاب بقوة وتشجعه لتنفير
جماهيرها وإعادتهم إلى بيوت الطاعة.
أما عن قرب ،فالمشهد مختلف بالكامل
غسان سعود
أكثر ما يعيبه املعارضون للتظاهرات
عليها ،هو أبرز وأهم ما فيها .فبعيدًا
عن ملف النفايات ،يحمل كل مواطن
أوجاعه الخاصة ومشكلته األساسية
ويـ ـحـ ـض ــر إلـ ـ ــى ال ـ ـسـ ــاحـ ــة .هـ ـن ــاك مــن
ي ــري ــد ب ـي ــع سـ ـي ــارت ــه ل ـي ـك ـمــل تـعـلـيــم
أبنائه ،وهناك من يحتاج إلى عناية
وزارة الـصـحــة لـلـحـصــول عـلــى عــاج
ك ـي ـم ـيــائــي ،وهـ ـن ــاك م ــن ي ــري ــد قــانــون
ً
ً
انتخابات عادال ،وهناك من يريد حال
الن ـتــزاع نـمــرة الـتــاكـســي مـنــه ،وهـنــاك
م ــن ي ـع ـجــز ع ــن شـ ـ ــراء ش ـق ــة سـكـنـيــة،
وهناك من أتعبته القروض املصرفية،
وه ـن ــاك م ــن يــريــد ح ـقــوقــه كـمـثـلـ ّـي أو
كـمـسـتــأجــر أو كـ ــأم لـبـنــانـيــة مـمـنــوع
عـلـيـهــا م ـنــح جـنـسـيـتـهــا ألب ـنــائ ـهــا أو
كمياوم وغيرهم.
لـ ـك ــل مـ ــن هـ ـ ـ ــؤالء م ــوقـ ـف ــه ال ـس ـي ــاس ــي
وخ ـ ـي ـ ــاره ال ـ ـحـ ــاسـ ــم .لـ ــم ت ـن ـف ــع عـشــر
س ـن ــوات م ــن ال ـح ـمــات امل ـت ـبــادلــة في
تـغـيـيــر آراء ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،ولـ ــن يـنـفــع
هتاف اآلن أو ص ــورة .لكن حــب سعد
الـحــريــري وعـشــق املـقــاومــة والـجـنــرال
واألس ـت ــاذ والـبـيــك وغـيــرهــم ال يحول
دون مـطــالـبـتـهــم بــال ـك ـهــربــاء وامل ـي ــاه
وف ــرز ال ـن ـفــايــات وتــوف ـيــر ف ــرص عمل
وغ ـي ــره ــا .ث ـمــة ن ــاش ـط ــون مـسـ ّـيـ ّســون
ل ــدي ـه ــم أج ـ ـنـ ــدات خ ــاص ــة وت ـت ـبــنــاهــم
بـعــض وســائــل اإلع ــام ي ـصـ ّـرون على
م ـســاواة جميع األف ــرق ــاء السياسيني
ب ــال ـف ـس ــاد كـ ـ ـ ــادوا ي ـف ـش ـل ــون ال ـت ـحــرك
بــولــدنــاتـهــم ،إال أن عـصــب املـشــاركــن
أو مـبــرر نزولهم إلــى الـشــارع لــم يكن
رغبتهم في القول لجميع السياسيني
إنـهــم فــاســدون ،بــل الضغط املعيشي
ورغـبـتـهــم ف ــي ال ـق ــول إن ـهــم م ــا ع ــادوا
يـحـتـمـلــون .خــافــا مل ــا ت ـح ــاول بعض
وســائــل اإلعـ ــام تشييعه ،ك ــان هناك
ف ــي ال ـت ـظ ــاه ــرة م ــن ي ــؤي ــدون مـيـشــال

ع ــون ون ـب ـيــه ب ــري وس ـعــد ال ـحــريــري،
ويحبونهم ويـحـتــرمــونـهــم ،لـكــن هــذا
كله ال يحول دون مطالبتهم بحقوقهم.
ه ــذه كــانــت أول ــوي ــة امل ـش ــارك ــن ،ومــن
ك ــان ه ـنــاك الح ــظ أن ع ــدد مــن حملوا
صـ ــور ال ـس ـيــاس ـيــن ال ي ـت ـج ــاوز عــدد
مــن رفـعــوا صــور كيم جــونــغ أون ،مع
العلم بأن الحركات املناهضة للطبقة
السياسية مجتمعة اتخذت منذ أيام
« 11آذار» وبــاخــرة مــرعــي أبــو مرعي
ً
أشكاال مختلفة لم تنجح جميعها في
استقطاب أحد .انتهى التحرك السابق
إلس ـق ــاط ال ـن ـظــام ال ـطــائ ـفــي ح ــن قــرر
أحد املنظمني تحويله باتجاه إسقاط
الزعماء السياسيني ،وسيسقط تحرك
الـ ـي ــوم ف ــي حـ ــال ت ــواص ـل ــت امل ـســاعــي
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ل ـت ـحــوي ـلــه مـ ــن ت ـحــرك
مـطـلـبـ ّـي إل ــى انـتـفــاضــة حــزبـيــن ضد

أحـ ــزاب ـ ـهـ ــم .مـ ــن ص ـن ــع ف ـ ـ ــارق ال ـس ـبــت
امل ــاض ــي ك ـ ــان امل ـط ــال ــب االج ـت ـمــاع ـيــة
التي علت فــوق املناكفات السياسية
رغ ـ ــم ك ـ ــل املـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة
ّ
واالفـتــراضـيــة لحث املتظاهرين على
شتم السياسيني وتمزيق بطاقاتهم
الـ ـح ــزبـ ـي ــة وإع ـ ـ ـ ــان ان ـس ـح ــاب ـه ــم مــن
أحـ ــزاب ـ ـهـ ــم .ع ـم ـل ـي ــاُ ،ي ـن ـت ـخ ــب ســامــي
ال ـج ـم ـ ّـي ــل ف ـج ـب ــران ب ــاس ـي ــل رئ ـي ـســن
لحزبيهما من دون أن يخرج اعتراض
جدي ،فيما يسري التمديد والتجديد
لـقـيــادة حــركــة أمــل وال ـحــزب التقدمي
االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي مـ ـ ــن دون صـ ـ ـ ـ ــدور أي
اعتراض ،فيما يوحي بعض املنظمني
ممن تحبهم وسائل األعــام أكثر من
غـيــرهــم بــأنـنــا ق ــاب قــوســن مــن ثــورة
حزبية عارمة ضد قادة األحزاب.
ت ـحــولــت ال ـســاحــة أول م ــن أم ــس إلــى

مجموعة قصص يرويها أصحابها
ب ـتــأثــر م ــرة ت ـلــو األخـ ـ ــرى ،ف ــي مشهد
يـسـتـغــربــه طـبـعــا م ــن اع ـت ــاد ال ــرواي ــة
الـ ـ ــواحـ ـ ــدة فـ ــي الـ ـتـ ـظ ــاه ــرة والـ ـثـ ـي ــاب
ال ــواح ــدة وال ـه ـتــاف ال ــواح ــد واملـطـلــب
ال ــواح ــد .ال ـص ــورة مختلفة طـبـعــا :أن
تكون ميريام كلينك نجمة التظاهرة
أف ـضــل م ــن أن ت ـكــون م ــاج ــدة الــرومــي
التي تتحسر في مقابالتها على أيام
التسوق في باريس مع آل الحريري.
أن يـ ـك ــون ال ـت ـح ــرك ب ــا قـ ـ ــادة أف ـضــل
م ــن أن ي ـك ــون ول ـي ــد ج ـن ـبــاط وفـ ــؤاد
ال ـس ـن ـيــورة ق ــائ ـ َـدي ــه .أم ــا الـ ـس ــؤال عن
«امل ـشــروع الـكــامــل» فـيــوحــي بــأن لــدى
أحـ ــزاب الـسـلـطــة م ـشــروعــا .كــذلــك فــإن
الـســؤال عــن خــارطــة الطريق لتحقيق
املطالب يوحي بأن السائلني يسيرون
مـ ـن ــذ عـ ـش ــر س ـ ـن ـ ــوات وفـ ـ ـ ــق خ ــارط ــة

طريق .وبعيدًا عن خلفيات املنظمني
وال ــداع ــن وأه ــداف ـه ــم ،قــامــت م ــن بني
األم ــوات أمــس مجموعة موظفني في
مطار بيروت ،خمسة أو ستة ،حملوا
مصائبهم وأتــوا .قام من بني األموات
أمـ ــس م ـج ـمــوعــة ك ـب ـي ــرة م ــن ســائـقــي
ال ـس ـيــارات الـعـمــومـيــة حـمـلــوا يأسهم
ّ
يتبي
من ممثليهم املفترضني وأتــوا.
فـ ـج ــأة أن ث ـم ــة آالف الـ ـشـ ـب ــان ال ــذي ــن
يعتاشون من وظيفة «فالي باركنغ»
أو «وايترز» وهم ال ينالون أجرًا ثابتًا
أو ضمانًا أو ّ
أي حقوق وظيفية ،بل
يدفعون ألصحاب شركات الـ»فاليه»
وامل ـطــاعــم لـيـسـمـحــوا لـهــم بــاالنـتـفــاع
مــن إكــرام ـيــة الــزبــائــن .تكتشف فجأة
حجم املصائب التي يمكن أن ّ
يسببها
محضر سرعة بسيط في ظل فوضى
امل ــؤس ـس ــات .تـكـتـشــف ع ــدد الـنــاقـمــن

تظاهرة السبت كانت أشبه بوالدة اتحاد الشغل التونسي وغيره من التجمعات العمالية في إسبانيا واليونان (مروان طحطح)

حنا غريب :نحو مؤتمر نقابي أهلي مدني
فاتن الحاج
«الـتـحــرك الشعبي وج ــد هــويـتــه بعد
أس ـبــوع مــن الـجـهــد املـشـتــرك لقيادته
املـ ـ ـك ـ ــون ـ ــة م ـ ـ ــن ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات ت ـم ـت ـل ــك
خـبــرات فــي أكـثــر مــن ات ـجــاه» ،هــذا ما
ي ــراه رئـيــس الـتـيــار الـنـقــابــي املستقل
ّ
النقابي حنا غريب .يقول إن الشباب
الــذيــن يمثلون الجسم األســاســي في
الـتـحــرك اسـتـطــاعــوا أن يحققوا قفزة
ً
إيـجــابـيــة ،إذ اسـتــوعـبــوا أوال هجوم
السلطة السياسية ونظموا صفوفهم،
ليدحضوا كل الكالم املتعلق بتبعيتهم
ل ـل ـس ـف ــارات أو األحـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة
حــن أعـلـنــوا امل ـب ــادئ ،وف ــي طليعتها
بناء دولــة مدنية ديموقراطية تؤمن
الحقوق االجتماعية للناس وال سيما
الـكـهــربــاء وامل ـي ــاه وتـحـســن الــرواتــب

واألجـ ــور وتــأمــن التغطية الصحية
الشاملة وغيرها« ،فكان ذلــك بمثابة
رد س ـي ــاس ــي ع ـل ــى كـ ــل ال ـ ـقـ ــوى ال ـتــي
تهجمت على التحرك».
إل ــى ذلـ ــك ،ف ــإن ن ـقــل م ـك ــان الـتـظــاهــرة
إل ــى س ــاح ــة ال ـش ـه ــداء ن ـج ــح ،بحسب
غــريــب ،فــي رف ــع الـغـطــاء واملـســؤولـيــة
عــن مـشــاركــن سـ ّـمــوا «مـنـ ّ
ـدســن» وتم
تفادي تشويه صورة التحرك.
الجانب الثالث الذي ّ
يعول عليه غريب
هو أن العدد الــذي جمعته التظاهرة
لم يحضر ً
بناء على دعــوة حزبية أو
بعصب طائفي أو مذهبي.
ويــؤكــد أن املـشــاركــة الكثيفة للشباب
تشكل املناعة للتحرك وتؤسس لحالة
نــوعـيــة ج ــدي ــدة ،وهـمــومـهــم يـجــب أن
تندرج في عناوين التحرك ،وال سيما
في ما يخص فرص التعليم والعمل.

يتوقع غريب أن
يقود التحرك إلى مؤتمر
نقابي من القوى
التي انخرطت فيه

غــريــب يستبعد أن تـحـمــل الـســاعــات
ال ـ ـ  72املـقـبـلــة خ ـطــوات جــديــة ،بدليل
«الـثــرثــرة» والتصريحات التي ّ
تميع
امل ـطــالــب ،ك ــأن تـضـغــط ق ــوى السلطة
باتجاه االبتعاد عن التعميم وتسمية

الفاسدين ،في وقت يشارك فيه الجميع
ف ـ ــي ن ـ ـظـ ــام املـ ـح ــاصـ ـص ــة« .ال ـس ـل ـط ــة
مجتمعة مسؤولة» ،يقول ،وإال كيف
ن ـفـ ّـســر الـ ـك ــام ع ــن الـ ـش ــراك ــة؟ «ه ـنــاك
رؤوس وه ـنــاك شــركــاء فــي الـفـســاد»،
يجيب .ال طائل من «التقنيص» على
التحرك يؤكد غريب ،داعيًا املسؤولني
إلى «تحويل أموال الصندوق البلدي
املستقل فورًا ،فهذا ال يحتاج إلى وقت
وال إل ــى آل ـي ــة ،فـكـمــا أع ـط ــوا اإلفـ ــادات
فــي  24ساعة يستطيعون أن يفعلوا
ذلك خالل هذا الوقت ،كذلك ليس من
الصعوبة بمكان محاسبة كل من أمر
بــإطــاق ال ــرص ــاص عـلــى املتظاهرين
السلميني ومن نفذه».
بـعــد ان ـت ـهــاء امل ـه ـلــة ،س ـي ـبــدأ ،بحسب
غ ــري ــب ،ن ـقــاش آخ ــر يـتـعـلــق بتوسيع
قــواعــد املـشــاركــة بشكل أفـقــي« ،وهــذا

يـ ـتـ ـطـ ـل ــب أن ت ـ ـن ـ ـخـ ــرط كـ ـ ــل ج ـ ـهـ ــة أو
هـيـئــة ف ــي ال ـت ـحــرك م ــن مــوقـعـهــا كــأن
يسلم ملف الـبـلــديــات ألهــالــي الـقــرى،
ومـ ــن ك ــان ــوا ف ــي املـ ـع ــارض ــة ال ـب ـلــديــة
أن يـتـحــركــوا لـتــأسـيــس «ت ـي ــار بـلــدي
م ـس ـت ـقــل» ي ـف ـتــح م ـعــركــة دور رئـيــس
ال ـب ـل ــدي ــة وص ــاحـ ـي ــات ــه وم ـح ــاص ــرة
رؤسـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــات فـ ـ ــي كـ ـ ــل ق ــري ــة
وت ـح ـم ـي ـل ـه ــم م ـس ــؤول ـي ــات ـه ــم فـ ــي مــا
يـخــص املـلـفــات الـحـيــاتـيــة املـطــروحــة،
وال سيما الـنـفــايــات» .وفــي بــاب آخــر،
ُي ـن ـت ـظــر م ــن ال ـت ـح ــرك ،ك ـمــا يـ ـق ــول ،أن
ّ
يسلم ملف الرواتب واألجور للنقابات
العمالية والروابط التعليمية.
ويـتــوقــع غــريــب أن يـقــود الـتـحــرك إلى
مؤتمر نقابي أهلي مدني من القوى
التي انخرطت فيه يراكم إلعادة إنتاج
السلطة.

االثنين  31آب  2015العدد 2679

ــيدية»
الـعـكــاريــن ّالــذيــن ال يـجــدون حــزبــا أو
ّ
وتكر السبحة؛
شخصًا يفش خلقهم.
فــال ـص ـنــاعــي الـ ـ ــذي أق ـف ـل ــت ال ـفــوضــى
االق ـت ـص ــادي ــة مـصـنـعــه ه ـن ــا ،وبـعــض
املـ ــزارعـ ــن ال ــذي ــن يـ ــريـ ــدون تـصــريــف
ّ
إن ـت ــاج ـه ــم أتـ ـ ــوا عـ ــل ص ــوت ـه ــم ي ـصــل،
ومـ ـ ــن ي ـم ـن ـع ــه املـ ـخـ ـف ــر مـ ــن أن يـبـنــي
ً
منزال فيما يسمح لجاره رغم تشابه
ظــروفـهـمــا .وف ــي الـســاحــة حـشــد ممن
ال ي ـجــدون ف ــرص عـمــل أو ال تكفيهم
أج ـ ــور وظ ــائ ـف ـه ــم ل ــدف ــع املـسـتـحـقــات
الكثيرة ،كذلك حضر كثيرون ممن ال
يـشـعــرون بــانـقـطــاع الـكـهــربــاء لكنهم
يريدون «مترو» وحقوقًا لحيواناتهم
وخ ـفــض سـعــر ب ـطــاقــات الـسـفــر وحــل
أزمــة زحمة السير وغيرها .وكــان في
هذا الحشد الشعبي أعضاء مجالس
بـلــديــة يبحثون عـمــن يـقــودهــم أخـيـرًا
إلى تغيير جوهري في طريقة عملهم،
إض ــاف ــة إلـ ــى نــاش ـطــن ف ــي جـمـعـيــات
اع ـت ــادوا الـخـمــول املـكـتـبــي والـتـعــامــل
بخفة مع البؤس االجتماعي .وها هي
ال ـس ـيــارة املـجـهــزة بـمـكـبــرات الـصــوت
ت ـج ـتــاح امل ـت ـظــاهــريــن بــال ـه ـتــاف ضد
سوليدير التي تحتل وســط بيروت،
تتبعها سيارة أخرى تهتف بأصوات
عـكــاريــة ضــد تـحــويــل عـكــار إل ــى مكب
نـ ـف ــاي ــات ،وي ـل ـي ـه ـمــا ن ـق ــاب ــي ب ـيــروتــي
يهتف بمكبر صــوت عتيق «مطلبية
مطلبية ،ال سياسية وال كيدية» ،فيما
ترتاح سيارة برجا الهاتفة أبـدًا ضد
الرئيس سعد الحريري والنائب وليد
جنبالط على جانب الطريق.
هذا كله ال يوحي بأن حكومة ستسقط
ً
غ ـ ـدًا أو أن ت ـغ ـي ـي ـرًا ه ــائ ــا سـتـشـهــده
صناديق االقتراع في حال فتحت على
عـجــل أو أن السياسيني سيهرولون
ب ـطــائــرات ـهــم ال ـخ ــاص ــة صـ ــوب إح ــدى
دول ال ـل ـجــوء؛ تـظــاهــرة الـسـبــت كانت
أشبه بــوالدة اتحاد الشغل التونسي
وغـ ـ ـي ـ ــره م ـ ــن ال ـت ـج ـم ـع ــات ال ـع ـم ــال ـي ــة
ال ـت ــي ن ـش ــأت ق ـبــل ب ـض ـعــة أع ـ ــوام فــي
إس ـب ــان ـي ــا وال ـ ـيـ ــونـ ــان الـ ـت ــي ت ــواص ــل
املطالبة بحقوق املواطنني بمعزل عن
األجندات السياسية ملختلف األفرقاء.
والــرهــان الرئيسي بعد السبت يكمن
ف ــي ارت ـف ــاع األص ـ ــوات الـجــريـئــة أكـثــر
فأكثر داخل األحزاب السياسية لسؤال
الــزعـمــاء عــن نتائج مــا يفعلونه هنا
وهناك ،وسؤال أنفسهم عن الخيارات
املتوافرة أمامهم في حال كان الزعماء
«ما طالع بإيدهم شي» ،مع العلم بأن
تحقيق انتصارات سياسية أمر وارد
رغــم صعوبته ،أمــا تحقيق أي فريق
سياسي انتصارًا اقتصاديًا أو إنجازًا
فهو أمر مستحيل.

سياسة

«الحفلة» :عن نظرة الطبقة الوسطى إلى نفسها
عامر محسن
ٌ ّ
في الحقل االجتماعي ،هناك واقــع يعقد التحليل،
ولكن ال مناص مــن مواجهته ،وهــو ّأن «الطبقة»،

كمفهوم توصيفي وسـيــاســي ،ليست «غــرضــا»
( )objectمـ ّ
ـاديــا ،مــوضــوعـيــا ،ضــروريــا ،يفرض
ذاته بذاته؛ بل هي ـ كباقي التشكيالت االجتماعية،
ّ
ٌ
مفهوم ثقافي قبل أي
كاألمة ،اإلثنية ،الطائفة ،الخ ـ
ّ
شيء آخر ،يبنيه املثقفون والسياسيون ،وينظرون
ّ
وتحوله الى
له ،وينجح عبر انتشاره في املجتمع
أيديولوجيا وهوية.
م ــن ه ـن ــا ،فـ ــإن م ـفــاه ـيــم ك ــ»ال ـط ـب ـق ــة»« ،الً ـش ـع ــب»،
«الفقراء»« ،الناس العاديون» ليست ثابتة وال هي
تــوصـيــف ل ـشــيء مـعـطـ ًـى سـلـفــا ،بــل هــي تخضع
ل ـل ـت ـش ـك ـيــل ،واإلبـ ـ ـ ـ ــراز واإلخ ـ ـف ـ ــاء ،ع ـب ــر ال ـن ـقــاش
ال ـس ـيــاســي ،وه ــي لـيـســت ع ـصـ ّـيــة ع ـلــى الـتــزيـيــف
والتسطيح .معنى «الطبقة الوسطى» في بريطانيا،
ً
مـثــا ،يختلف تمامًا عــن «الطبقة الــوسـطــى» في
اإلطـ ــار األم ـيــركــي (ح ـيــث تـحـيــل ،ف ــي ب ـلـ ٍـد ّ
يتميز
تاريخيًا بانعدام الوعي الطبقي ،الــى شــيء يشبه
«عـمــوم ال ـنــاس») ،وعصر الهيمنة الليبرالية الــذي
نعيش فيه حـ ّـث ،منذ عـقــود ،على تسطيح معنى
الطبقة وتمييعه ،وطــرح ّ
تخيل مختلف للمجتمع،
ّ
ّ
تعتبر كل فئ ٍة فيه أنها «ملح األرض» وسواد الناس.
ً
الـسـيــاســة األم ـيــرك ـيــة ت ـق ـ ّـدم م ـث ــاال واض ـح ــا على
ّ
العملية ،حيث ي ــروج فــي الــوســط السياسي
هــذه
(منذ أيــام لـنــدون جونسون) خطاب عــن «الطبقة
ّ
هيولي وغير مـحـ ّـدد ،يمكن أن يجمع
الــوسـطــى»،
ً
ت ـح ـتــه ك ــام ــل ال ـش ـعــب األمـ ـي ــرك ــي ،م ـت ـجــاهــا كل
ال ـف ــوارق واالخ ـت ــاف ــات وال ـت ـمــايــزات ،فــي مجتمع
بشكل حـ ّـاد وقــاس .منذ سنوات،
مقسوم طبقيًا
ٍ
ً ٍ
مثال ،أقام السياسي الصاعد جون أدواردز (قبل
ّ
أن تفتضح عالقته بإحدى موظفات حملته ،التي
ً
تصارع السرطان،
أنجب منها طفال فيما زوجته ً
وتـنـتـهــي حـيــاتــه الـسـيــاسـيــة) حـمـلــة «شـعـبــويــة» ـ
باملقاييس األميركية ـ تقوم على فكرة تخليص
«ال ـن ــاس»« ،ن ـحــن»« ،الطبقة الــوسـطــى» ،مــن طغمة
ّ
«الواحد باملئة» التي تتحكم بأميركا .هنا تصير
ّ ّ
«الطبقة الوسطى» ً
رداء فضفاضًا ،يضم كل الناس،
ّ
ويمحو (أو يخفي) كل الفروقات والتناقضات في
محام مدخوله
املجتمع .إن كان جون إدواردز ،وهو ّ ٍ
 150أو  200ألف دوالر في السنة ،يتكلم عن نفسه
كجزء من «الناس العاديني» فمن،
ـ بثقة وصدق ـ
ٍ
غير بيل غايتس ،ينتمي الى النخبة؟
ّ
م ــن الـطـبـيـعــي أن يـعـتـبــر ك ــل إن ـس ــان أن مــوقـعــه
ّ
االج ـت ـمــاعــي ه ــو «الـ ــوسـ ــط» ،وأن ي ــرك ــز ع ـلــى ما
ينقصه ،وأن ينظر دومًا الى من هو أثرى منه .في

تجربة طريفة في جامعة «بيركلي» عن الفارق بني
نظرة الفرد الى نفسه وبني موقعه «اإلحصائي»،
ُ
ّ
طـلــب مــن الـتــامــذة أن يـصــنـفــوا أنفسهم طبقيًا،
فاعتبر ثلثا املستطلعني أنهم ينتمون إلى «الطبقة
الوسطى» .ثـ ّـم ّتمت مقارنة هــذه النتيجة ببيانات
ّ
الـتـسـجـيــل فــي الـجــامـعــة ،حـيــث يـبــلــغ ال ـطــاب عن
مــداخـيــل أهـلـهــمّ ،
فتبي أن ثلثي الجسم الطالبي
ينتمي الــى الطبقة الوسطى ـ العليا أو الثرية (أي
ُ
الخمس األعلى في املجتمع).
هــذا «الوعي الــزائــف» هو الــذي انعكس في خطاب
الكثير من الناشطني اللبنانيني ،الذين ـ حتى بعد
«حادثة الخندق الغميق» وما تبعها ـ ّإما تجاهلوا
ّ
القضية الطبقية في وسطهم ،أو سطحوها عبر
تـ ــرداد «ن ـحــن ال ـنــاس أي ـض ــا»« ،ن ـحــن ن ــرزح تحت
قـ ــروض»« ،نـحــن نـعــانــي» .أو اإلصـ ــرار ،كـمــا فعل
«ي ـس ــاري ع ـت ـيــق» ع ـلــى ال ـت ـل ـفــزيــون ،ب ــأن ال ـحــراك
ّ
ّ
ّ
جــذب كــل الطبقات ومثل الجميع (كــل من يعتبر
أن تظاهرة ساحة الشهداء كانت ّ
متنوعة طبقيًا
وتـمـثـيـلـ ّـيــة ،ال ي ـعــرف شـيـئــا عــن الـطـبـقــات أو عن

ساحة االحتجاج لم
تشهد «غزوًا» من الطبقات
الشعبية ،بل بضع عشرات من
الشبان الفقراء

املجتمع اللبناني) .املسألة ،أبناء الطبقة الوسطى،
ّ
هــي لـيـســت أن ـكــم أث ــري ــاء أو مــرف ـهــون أو س ـعــداء؛
املسألة هي أن الغالبية العظمى من شعبكم أفقر
منكم بكثير .االنتماء الطبقي ليس عيبًا ،باملعنى
السياسي ،العيب هو عدم الوعي باملوقع الطبقي.
ـدار وغـيــر فـ ّـعــال هو
وأن يـكــون «الـيـســار» فــي ان ـحـ ٍ
شيء ،أما أن يكون ـ كما شاهدنا في األيام األخيرة
ـ طبقيًا ،فهي مصيبة.
عام  ،1988في أسوأ أيام الحرب األهلية ،قامت
تـظــاهــرة ضخمة عـلــى جــانـبــي خـطــوط التماس
مشهد «مــدنــي» يحدث
فــي بـيــروت ،كانت أكبر
ٍ
فــي البلد منذ عـقــود (ولــم يسفر ،لــأســف ،عن
نتيجة) .املقارنة بــن الحراكني تعطينا صــورة
ّ
عن ّ
تغير الطريقة التي ّ
يتم بها تمثل «املجتمع»
وف ـئــاتــه ،وع ــن ال ـت ـحــول امل ـط ــرد لـلـبـنــان ال ــى بلد

أثرياء وفقراء خالل السنني املاضية.
في تظاهرة الـ  ،88كانت «الفئات الشعبية» يدعوها
ّ
االتحاد العمالي العام ،فينزل املعلمون ،باآلالف مع
نقابتهم ،ومثلهم املــوظـفــون ،وسائقو السيارات،
ّ
وبــاقــي الـفـئــات الـتــي كــانــت تـشــكــل ،مـعــا ،جمهورًا
تــرب ـطــه م ـصــال ـحــه امل ـه ـن ـيــة وم ــوق ـع ــه االج ـت ـمــاعــي
أكثر مــن الشعور الطائفي أو استتباع إقطاعيي
السياسة .املجتمع السياسي اللبناني ،في التكوين
وفي الخطاب ،قد ّ
تغير بالكامل اليوم.
ّ
فلنتذكر ّأن ســاحــة االحـتـجــاج لــم تشهد «غ ــزوًا»
من الطبقات الشعبية األسبوع املاضي ،بل بضع
عشرات من الشبان الفقراء ،جاؤوا أساسًا بسبب
ال ـقــرب الـجـغــرافــي ،ال ألنـهــم ينتمون ال ــى شبكات
ال ـح ــراك ،وكــانــوا أكـثــر عــدوانـيــة تـجــاه ق ــوى األمــن
وأكـثــر فعالية فــي االشـتـبــاك معهم مــن الجمهور
الحاضر ،ألسـبــاب ال داعــي لشرحها .فأنتج هذا
ّ
االخ ـتــاط البسيط ك ــل ه ــذه الـضـ ّـجــة ،واالرت ـب ــاك،
ّ
والـكــام العنصري ،ثــم االع ـتــذارات ،قبل أن ترتب
ّ
«التظاهرة النظيفة» يوم السبت .الحل هو ليس في
أن ّ
ّ
وترحب بهم
تحول هؤالء الشباب الى «فيتيش»،
وتلتقط الصور معهم؛ األساس هو في أن يصير
هؤالء ومن مثلهم ،بصوتهم وأجندتهم وقضيتهم
(وه ــي تختلف عــن قضيتك) ،ج ــزءًا حقيقيًا في
ّ
الـحــراك .األس ــاس هــو فــي أن تفهم أنـهــم األكثرية،
ّ
وأنك األقلية.
ليس الهدف هنا الترويج لطبقية أخالقوية ،أو الدفاع
كهدف بذاته ،بل هي مسألة
عن «دمقرطة» الحركة
ٍ
ّ
استراتيجية لكل حراك اجتماعي في منطقتنا .ال
داعــي ألن نشرح أن «حــزب الله» و»حـمــاس» ،وكل
الحركات الناجحة في ظروف منطقتنا ،قد تماهت
واجتذبت مناصريها من جماهير تشبه «الخندق
الـغـمـيــق» ،ال الطبقة الــوسـطــى .وال داع ــي للتكرار
ّ
بأن يساريًا ال يكلم الناس عبر تراثهم أو دينهم،
ّ
وال يكلمهم عبر مصالحهم الطبقية ،ال سبب له.
ّ
سنضع املسألة على النحو اآلت ــي :كــل مــن أعرفه
على هذا الكوكب قد ذهب الى تظاهرة يوم السبت.
حتى معارفي ـ في لبنان ـ الذين يعارضون الحراك
ّ
ذهبوا كـ»مراقبني» أو «متفرجني» .بمعنى آخر ،كل
الجمهور املحتمل للحراك قد جاء ولن تكبر الحفلة
أكثر :الطبقة الوسطى املسيسة و»غير املرتهنة»،
النشطاء املحترفون ومحبو التظاهر ،الصحافيون
وأص ــدق ــاؤه ــم ،جـمـهــور املـنـظـمــات ال ــذي يمكن أن
نسميه (حـتــى نـكــون مهذبني) «املجتمع املــدنــي»،
ّ
املساكني الذين يعيشون على الفايسبوك .كلهم
ّ
أتــوا ،وكــان املجموع أقــل من تسعة آالف متظاهر.
بــإمـكــانــك ،هـنــا ،إم ــا أن تقبل بالعمل ضـمــن هــذه
الحدود ،أو أن تبدأ بـ»اكتشاف» مجتمعك.

درس الخطوات التصعيدية اليوم وإعالنها غدًا
هديل فرفور
"نمهل السلطة اللبنانية  72ساعة
لتحقيق املطالب التالية قبل إعالن
خياراتنا التصعيدية :استقالة وزير
ال ـب ـي ـئــة مـحـمــد امل ـش ـن ــوق ،مـحــاسـبــة
وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات ن ـهــاد
املـ ـشـ ـن ــوق وك ـ ــل مـ ــن اص ـ ـ ــدر االوام ـ ـ ــر
ب ــاط ــاق الـ ـن ــار ،ح ــل بـيـئــي مـسـتــدام
ملـ ـل ــف الـ ـنـ ـف ــاي ــات ي ـت ـض ـم ــن ت ـحــريــر
أمــوال بلديات من الصندوق البلدي
املـسـتـقــل وإجـ ــراء انـتـخــابــات نيابية
ج ــدي ــدة" .ه ــذا م ــا ورد ف ــي الـخـطــاب
املشترك الــذي أ ُعــدتــه مكونات حــراك
 22آب ،والـ ــذي أع ـلــن خ ــال تـظــاهــرة
أول من أمس.
غ ــدا ،تنتهي املـهـلــة امل ـحــددة لتنفيذ
امل ـط ــال ــب ،ف ـي ـمــا ت ـف ـيــد امل ـع ـط ـيــات ان
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ال ـس ـل ـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـي ـســت بـ ــوارد
تنفيذ ّ
أي منها بسرعة .فــي الــواقــع،
ان القيمني على الـحــراك ال ّ
يعولون،
ضـ ـمـ ـنـ ـي ــا ،عـ ـل ــى ت ـ ـج ـ ــاوب ال ـس ـل ـط ــة
حاليا" .هــو بمثابة امتحان للطبقة
ال ـح ــاك ـم ــة" ،ي ـق ــول امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي
ل ـ ـ ـ "امل ـ ـف ـ ـكـ ــرة الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة" امل ـح ــام ــي
ن ــزار صــاغـيــة ،الف ـتــا ال ــى الـكـثـيــر من
"الوسائل املشروعة واملتاحة امامنا
ملـتــابـعــة خ ـط ــوات ال ـت ـح ـ ّـرك" .ينطلق
صاغية من مبدأ تحديد هذه املطالب
ليرسي فكرة ان الحراك يتجه ليكون
ذا عـمــق وبـعــد واض ـحــن" ،فــالـحــراك
ال ــذي اسـتـطــاع ان يستقطب بشكله
االولــي هــذا الـعــدد ،عليه ان يستفيد
م ـ ــن الـ ـغـ ـض ــب ال ـش ـع ـب ــي الـ ـح ــاص ــل،
ليستمر ويحقق االه ــداف املــرجــوة"،
فـيـمــا ي ـق ــول األمـ ــن ال ـع ــام ل ـ ـ "ات ـح ــاد

الشباب الديموقراطي" عمر ديب ان
تحديد املطالب يعني "إعطاء فرصة
لـلــدولــة لـتـتـجــاوب مـعـنــا ،كـمــا يعني
اننا نعتمد استراتيجية للتصعيد
تدريجيا".
ثـ ـم ــة ت ـ ـ ّ
ـوج ـ ــس سـ ــائـ ــد م ـ ــن ت ـح ــدي ــد
اه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــراك واخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاره ـ ــا
بمطالب م ـحــددة ،كحصرها بازمة
ال ـن ـف ــاي ــات وتـ ـ ــورط الـ ـق ــوى االم ـن ـيــة
ب ـق ـمــع امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ف ـق ــط ،وهـ ــو مــا
قــد يـكــون محبطا لــدى الكثير ممن
ط ــال ـب ــوا ب ـتــوس ـيــع اه ـ ـ ــداف ال ـح ــراك
ن ـح ــو ثـ ـ ــورة ع ـل ــى ال ـن ـظ ــام بــأك ـم ـلــه.
يدحض ديب هذه الهواجس ويقول
"ان السقف السياسي لن يتوقف عند
ازم ــة ال ـن ـفــايــات ،الـكـثـيــر مــن املـلـفــات
ال ـح ـيــات ـيــة م ـط ــروح ــة ف ــي ن ـقــاشــات
الـلـجـنــة امل ـش ـتــركــة :ازمـ ــة ال ـك ـهــربــاء،

سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب ،التغطية
الصحية الشاملة" ،الفتا الى "تطور
الـحــراك شكال ومضمونا" ،ومشيرا
ال ـ ــى "ال ـب ـح ــث ف ــي اشـ ـك ــال مـخـتـلـفــة
للخطوات التصعيدية".
تـ ــرفـ ــض م ـ ـكـ ــونـ ــات ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك إع ـ ــان
طبيعة التصعيد الذي سيترجم عند
انتهاء املهلة ،وسبق للوزير األسبق
شــربــل نـحــاس أن أص ـ ّـر على أنــه "لن
ُيعلن شكل التصعيد قبل انتهاء مدة
الـ ـ  72ســاعــة" .تـقــول بعض مكونات
الـ ـح ــراك ان "ال ـت ـظــاهــر ل ـيــس الـشـكــل
االوحد لالحتجاج" ،دون ان تستبعد
ام ـكــان ـيــة ان ـت ـش ــار هـ ــذه ال ـت ـظــاهــرات
ونقلها الــى مختلف املناطق ،سعيا
الــى "الضغط على القواعد الشعبية
ال ـتــي ي ـعــول عـلـيـهــا زع ـم ــاء االحـ ــزاب
الطائفية".

مـنــذ يــومــن ،أعـلــن وزي ــر الــداخـلـيــة
والـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــد ي ـ ــات نـ ـ ـه ـ ــاد امل ـ ـش ـ ـنـ ــوق ان
نـ ـت ــائ ــج ال ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـقـ ـض ــائ ــي فــي
ق ـض ـي ــة اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـق ــوة امل ـف ــرط ــة
لقمع املتظاهرين ستكون جاهزة
ُ
االر بـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء ،وأ نـ ـ ـ ـ ــه " سـ ـ ـ ـ ــوف تـ ـعـ ـل ــن
ن ـتــائ ـجــه ،وس ـت ـجــري مـحــاسـبــة كــل
مـ ـس ــؤول ايـ ــا كـ ــان ع ــن االس ـت ـخ ــدام
امل ـ ـفـ ــرط ل ـل ـق ــوة ا لـ ـ ــذي ح ـص ــل ل ـي ـلــة
املاضي".
السبت ّ
هـ ـ ــل ي ـ ـمـ ــثـ ــل هـ ـ ـ ــذا االمـ ـ ـ ـ ــر ت ـح ـق ـي ـق ــا
مل ـط ـلــب "م ـحــاس ـبــة م ــن اط ـل ــق ال ـنــار
ع ـلــى امل ـت ـظــاهــريــن"؟ ي ـقــول صــاغـيــة
"ف ـل ـن ـن ـت ـظــر ن ـت ــائ ــج ه ـ ــذا ال ـت ـح ـق ـيــق
"وعـ ـ ـل ـ ــى ضـ ــوئـ ــه س ـن ـع ـل ــن امل ــوق ــف
امل ـنــاســب" ،الف ـتــا ال ــى "أن ال ــرواي ــات
الــرس ـم ـيــة وال ـتــاعــب بــالـتـحـقـيـقــات
ّ
التحركات".
لن تقنع هذه
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سياسة
على الغالف نجحت تظاهرة السبت الفائت في أن ُتظهر ّ
تخبط السلطة وأربابها في مواجهة الحراك الشعبي .عشرات اآلالف
ليطالبوا بحقوقهم وباسترجاع أمالكهم العامة
نزلوا الى الشارع من دون أي دعوة من أحزابهم أو زعماء طوائفهم .نزلوا
ُ
وأموالهم المنهوبة ،ونزلوا أيضًا ّ
بنية المواجهة مع السلطة .بدءًا من السبت ،أعطيت الحكومة مهلة  72ساعة لتحقيق
جزء من مطالب الحراك ،وإال فسيتجه المنظمون الى التصعيد ،وهو ما ينتظره الشارع بلهفة

ّ
الناس يهددون زعماءهم!
إيفا الشوفي

االح ـت ـجــاجــات ال ـتــي وق ـعــت األس ـبــوع
الـ ـف ــائ ــت أعـ ـ ـ ــادت الـ ـحـ ـي ــاة إل ـ ــى وس ــط
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت .طـ ـ ـ ـ ــوال األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ح ــاص ــر
ا ُل ـنــاس وس ــط املــدي ـنــة امل ـه ـجــور حيث
ش ّيدت بوابات حديدية ،تشبه أسوار
الـ ـسـ ـج ــون ،مل ـن ـع ـهــم م ــن الـ ــدخـ ــول ال ــى
«جـ ـ ــزر األغ ـ ـن ـ ـيـ ــاء» .م ــارس ــت الـسـلـطــة
عنفها بـشـتــى األش ـك ــال ،مــن خــراطـيــم
املياه الى إطالق الرصاص الحي على
املـتـظــاهــريــن ،وب ــدأت حملة اعـتـقــاالت
عـشــوائـيــة بلغت حصيلتها فــي ليلة
واحـ ــدة أك ـثــر مــن مـئــة مـتـظــاهــرُ .ح ـ ّـدد
موعد التظاهرة الكبرى في  29آب ،أي
ّأول من أمس ،والناس تدفقوا باآلالف،
خالعني عنهم طوائفهم وأحزابهم.
قبل أيــام مــن املظاهرة ّ
صبت السلطة
ج ـ ـهـ ــودهـ ــا ن ـ ـحـ ــو اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق الـ ـ ـح ـ ــراك
ال ـش ـع ـب ــي ،فـ ـح ــاول ك ــل م ــن ال ـفــري ـقــن
السياسيني ،أي  8و 14آذار ،استخدام
ال ـح ــراك لتحقيق أهــدافـهـمــا .انطلقت
ّ
حـمــات ّ
روج ــت أن ال ـحــراك يستهدف
ّ
ّ
حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ف ـي ـم ــا روج آخ ـ ـ ـ ــرون أن
الـحــراك يحقق أهــداف التيار الوطني
ّ
الـ ـح ــر .ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،أط ـ ــل وزي ــر
الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـلــديــات ن ـهــاد املـشـنــوق
في مؤتمر صحافي حاول فيه جاهدًا
أن يـسـتـخــدم «س ــاح ال ـت ـخــويــف» من
ّ
أجل حث الناس على عدم النزول الى
ساحة الشهداء .املشهد في الشارع كان
ّ
استعدت «للتظاهرة
مختلفًا .الناس
الكبرى» بعناوين مختلفة« .شو ،نازل
الـسـبــت؟» ،الجميع يـســأل فــي شــوارع
بـيــروت ومقاهيها وس ـيــارات األج ــرة.
لم يكن الناس خائفون من العنف ،بل
على العكس ،اتضح أول مــن أمــس أن
الناس نزلوا ليواجهوا عنف السلطة،
ّ ّ
إل أن السلطة لم تقع هذه املرة في فخ
الشارع.

االغتراب يتضامن
تضامن الـعــديــد مــن الـجــالـيــات اللبنانية فــي بلدان
االغتراب مع حملة طلعت ريحتكم ،حيث نظمت عدة
تجمعات واعتصامات.
ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ،ت ـظــاهــر مـئــات
اللبنانيني في الساحة الكبرى في مدينة بوسطن
ف ــي والي ــة مــاســاتـشــوسـتــس ،ق ــرب نـصــب الـكــاتــب
جـبــران خليل ج ـبــران .وحـمــل املـشــاركــون األعــام
الـلـبـنــانـيــة وال ـش ـع ــارات الــوطـنـيــة الــداع ـيــة إل ــى إنـهــاء
الـفـســاد ،مطلقني خـطــابــات تــدعــو إلــى التغيير في
لبنان .وأكد املتظاهرون أنهم يساندون اعتصامات
الشباب في لبنان الذين يدعون الــى تغيير النظام
السياسي ،وتحسني فــرص العيش منعًا الزدي ــاد
الهجرة اللبنانية التي رمت بنخبة شباب لبنان في
الخارج .وتحتضن مدينة بوسطن أكبر وأقدم عدد
من اللبنانيني املهاجرين في الواليات املتحدة .كذلك
نظمت تجمعات في والية نيويورك أمام القنصلية
اللبنانية في مانهاتن ،وفي والية ديترويت.
وف ـ ــي ف ــرنـ ـس ــا ،ت ـظ ــاه ــر ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون فـ ــي ســاحــة
ت ـ ــروك ـ ــادي ـ ــرو فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ب ـ ــاري ـ ــس ،حــام ـلــن
األع ــام اللبنانية ،هاتفني للبنان خــال مــن الفساد
والوساطات.
كــذلــك نـظـمــت تـجـمـعــات ف ــي الـعــاصـمــة البلجيكية
بــروكـســل ،وف ــي الـعــاصـمــة البريطانية ل ـنــدن ،وفــي
مــدي ـنــة مـيــونـيــخ األمل ــان ـي ــة ،وف ــي مــدي ـنــة مــونـتــريــال
الكندية.
ودفـ ــع ال ـح ــراك الـشـبــابــي ف ــي لـبـنــان مـجـمــوعــة من
الناشطني فــي سيدني فــي أوسـتــرالـيــا ،إلــى الدعوة
لعقد لقاء تشاوري األسبوع املقبل لتحديد آلية دعم
الحراك .وجرى حوار حول وضع آلية عمل لتطوير
اللقاء وتوسيعه ليشمل أكبر عدد من أبناء الجالية
بعيدًا عن املنطق الطائفي.

ّ
ساحة الشهداء 72 :ساعة وإل...

الشعارات التي
ّرفعها الناس
عبرت عن حجم
المعاناة التي
يعيشونها
(مروان طحطح)

ريحتكم» تبع
بيان حملة «طلعت
يعد ّ
همه األساسي
الشارع الذي لم
أزمة النفايات (بسام القنطار)

الناس نزلوا
ليواجهوا
عنف السلطة،
ّ ّ
إل أن السلطة
لم تقع هذه
المرة في فخ
الشارع (مروان
طحطح)

منذ الساعة الرابعة ظهرًا بــدأ الناس
ب ــال ــوص ــول الـ ــى س ــاح ــة ال ـش ـه ــداء من
م ـخ ـت ـلــف املـ ـن ــاط ــق ،ف ـي ـمــا ك ـ ــان ه ـنــاك
ت ـجـ ّـم ـعــان أس ــاس ـي ــان :ال ـت ـجـ ّـمــع األول
انطلق عند الخامسة مــن أم ــام وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة وضـ ـ ـ ّـم م ـج ـم ــوع ــات «ب ــدن ــا
نـحــاســب»« ،طلعت ريـحـتـكــم»« ،حلوا
ع ـن ــا»« ،ش ـب ــاب ض ــد ال ـن ـظ ــام»« ،عـكــار
ّ
م ـن ــا م ــزبـ ـل ــة»… ش ــك ـل ــت ق ـ ــوى األمـ ــن
الــداخـلــي واجـهــة املـظــاهــرة ،إذ ســاروا
بصف واحد أمام املتظاهرين باتجاه
ساحة الشهداء .في الصفوف األمامية
لهذه املجموعات حضر رئيس التيار
الـنـقــابــي املـسـتـقــل حـنــا غــريــب ووزي ــر
العمل السابق شربل نحاس ،وآخرون
شبكوا أياديهم وســاروا بمجموعات
ّ
مختلفة ،كل لديه شعاراته وصوتياته
الخاصةّ ...أمــا االتجاه فواحد :ساحة
الشهداء.
الـ ـتـ ـج ـ ّـم ــع ال ـ ـثـ ــانـ ــي ك ـ ـ ــان ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
ّ
وضم النوادي الطالبية ،مثل
الجميزة
ال ـن ــادي الـعـلـمــانــي ،ن ــادي الـسـنــديــانــة
ال ـح ـم ــراء ،ال ـحــركــة ال ـطــاب ـيــة الـبــديـلــة
والحركة الطالبية الشعبية…
ف ــي س ــاح ــة الـ ـشـ ـه ــداء ك ــان ــت األعـ ـ ــداد
ّ
كبيرة ،وقد كان واضحًا أن املجموعات
ال ــداع ـي ــة ،ال ـتــي تـتـكـلــم بــاســم ال ـح ــراك،
لــم تـكــن هــي ال ـتــي تـسـتـقـطــب ،بــل كــان
الشارع هو الذي يستقطب فعليًا.
ع ـن ــد الـ ـس ــادس ــة وص ـ ــل ال ـج ـم ـيــع ال ــى
ســاحــة ال ـش ـهــداء ال ـتــي ام ـت ــأت بأكثر
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ّ
أثبت الحراك أن
الذين نزلوا الى
الشارع ليسوا
«مستقلين»
(مروان طحطح)

من عشرين ألف متظاهر من مختلف
ّ
األعمار واملناطق وحتى األحزاب.
ّ
الـشـعــارات الـتــي رفعها الـنــاس عبرت
عــن حـجــم امل ـعــانــاة ال ـتــي يعيشونها،
ّ
ّ
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت أن ال ـ ـش ـ ــارع هـ ــو مـ ــن ي ـق ــود
التحركات وليس املنظمون .كثيرون
لـ ــم ي ـ ــذك ـ ــروا أزم ـ ـ ــة الـ ـنـ ـف ــاي ــات كـسـبــب
مل ـش ــارك ـت ـه ــم .نـ ــزلـ ــوا ألنـ ـه ــم ي ــري ــدون
فـ ــرص ع ـم ــل ،ك ـه ــرب ــاء ،م ـي ــاه ،ضـمــانــا
ً
استشفاء مجانيًا ،سلسلة
اجتماعيًا،
ً
الرواتب ،حدائق عامة ،هواء نظيفًا…
ن ـعــم ،ال ـن ــاس ل ــم يـ ـع ــودوا ي ــري ــدون أن
ُ
«ي ـت ـن ـف ـســوا ب ــاط ــون ــا» ك ـمــا ك ـت ــب على
إحدى الالفتات ،ويريدون «استرجاع
الــدالـيــة» و»اسـتـعــادة وســط بـيــروت»،
ّ
وقـ ــد أدركـ ـ ــوا أن «س ــول ـي ــدي ــر داف ـعــن
ّ
حقها دم» ،كما خــط أحــد املتظاهرين
ّ
على الحائط .تذكر الـشــارع في حراك
ّ
النفايات أن حقوقه مسلوبة من قبل
طبقة سياسية وصلت وقاحتها إلى
ُ
أن تغرقه في النفايات.
وزيـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات ن ـه ــاد
امل ـش ـنــوق ك ــان امل ـس ـت ـهــدف األول لــدى
املتظاهرين بسبب التعامل الهمجي
لقوى األمــن واستخدام القوة املفرطة
معهم خــال األسبوع الفائت .انهالت
ال ـش ـتــائــم ع ـلــى امل ـش ـنــوق وامل ـطــال ـبــات
بــاس ـت ـقــال ـتــه .ف ــي هـ ــذه األثـ ـن ــاء كــانــت
قوى األمن ترفع الفتة كبيرة على أحد
ُ
األبنية في الساحة كتب عليها «منكم،
لكم ،لحمايتكم .قوى األمن الداخلي»،
ّ
ما استفز الناس الذين هتفوا «شيال»،
ل ـيــرت ـفــع خـ ــال دق ــائ ــق ه ـت ــاف واحـ ــد:
«دمـ ــك ي ــا مـحـمــد قـصـيــر شـعـلــة ث ــورة
رح بـ ـصـ ـي ــر» ،ف ــي ت ــذكـ ـي ـ ٍـر واضـ ـ ــح ملــا
ارتكبته القوى األمنية بالشاب محمد
قصير الذي ال يزال الى اليوم يرقد في
املستشفى في حالة حرجة جدًا.
ّ
تمكنت مظاهرة السبت من إثبات أن
ّ
كل ما قيل عن هواجس من استخدامها
ملصلحة فــريــق سـيــاســي سـقـطــت ،فال
قــوى  14آذار وال  8آذار استطاعت أن
تستخدم التظاهرة لتحقيق أهدافها،
وهو ما ظهر من خالل الشعارات التي
ص ـ ّـوب ــت ع ـلــى «ال ـط ـب ـقــة ال ـ ُس ـيــاس ـيــة».
جـمـيــع ال ـت ـحــذيــرات ال ـتــي أط ـل ـقــت في
األي ــام الـســابـقــة ،مــن اسـتـخــدام صــورة
أم ـ ــن ع ـ ــام ح ـ ــزب الـ ـل ــه ال ـس ـ ُي ــد حـســن
ّ
ن ـصــرال ـلــه وال ـه ـج ــوم الـ ــذي شـ ــن على
ال ـ ـح ـ ــراك بـ ـش ــأن «ت ـع ـم ـي ــم الـ ـفـ ـس ــاد»،
نسفتها الـتـظــاهــرة ال ـتــي تمكنت من
البقاء خارج عبث الصور ،من دون أن
ّ
ّ
تتخلى عن موقفها بأن كل من يشارك
ف ــي الـسـلـطــة م ـت ـ ّ
ـورط ف ــي ال ـف ـســاد وال
يمكن رفع املسؤولية عنه.
ّ
كذلك أثبت الحراك أن الذين نزلوا الى
الشارع ليسوا «مستقلني» كما حاول
بعض املنظمني أن يوحوا بهدف منع
«تهمة السياسة» عن الحراك .بل على
العكس ،اإلنجاز الحقيقي لهذا الحراك
ّ
ه ــو أنـ ــه ت ـمــكــن م ــن اس ـت ـق ـطــاب أن ــاس
مــوجــوديــن فــي األحـ ــزاب وتشجيعهم
ع ـل ــى االنـ ـتـ ـف ــاض ض ــد زع ـم ــائ ـه ــم مــن
أج ــل تـحـصـيــل حـقــوقـهــم .بـقــي أحـمــد،
الـقــادم مــن صــور ،حتى ســاعــات الليل
فــي الساحة يتظاهر «ضــد الجميع».
ّ
يـ ـق ــول إن ف ــي ص ـ ــور «نـ ــوابـ ــا ل ـحــركــة
أم ــل وحـ ــزب ال ـل ــه ال ن ــراه ــم س ــوى في
ّ
وأصر على أن يوجه
مجالس العزاء»،
ك ـل ـم ــة لـ ــرنـ ــدة ب ـ ــري ع ـب ــر ال ـت ـل ـف ــزي ــون
«نـحـنــا والد حــركــة أم ــل ونـحـنــا والد
امل ـحــرومــن ،امل ـشــاعــات يـلــي أخدتيها
م ــش نـحـنــا أح ــق فـيـهــا لـنـعـ ّـمــر بـيــوت

انفصل الناس عن
زعمائهم من دون أن
ينفصلوا عن مبادئهم
الحزبية
اتضح أول من أمس
أن الناس نزلوا ليواجهوا
عنف السلطة

ونـعـيــش؟» .يهتف أحــدهــم مــن الخلف
«حركة أمل مبادئ مش أشخاص .أنا
عــم إتظاهر الـيــوم لشيلن مــن مراكزن
ّ
ك ــل ــن ،إلن الـسـيــد مــوســى ال ـص ــدر أول
م ــن نـ ـ ــادى ض ــد الـ ـظـ ـل ــم» .ل ــم يـقـتـصــر
ال ـ ـحـ ــراك ف ـق ــط ع ـل ــى ج ـ ــذب م ـنــاصــري
األح ـ ــزاب ،بــل تــوسـعــت رقـعـتــه بحيث
شــارك حزبيون متخففون مــن العبء
الحزبي من مختلف االنتماءات ،مثل
تيار املستقبل والتيار الوطني الحر.
فقد كان الفتًا الحضور العوني ضمن
الـتـظــاهــرة ،مثل زي ــاد عبس وأنـطــوان
ن ـصــرال ـلــه وآخ ــري ــن م ــن رمـ ــوز الـتـيــار
الذين شاركوا استنكارًا لطريقة تعامل
التيار الوطني الحر مع الحراك .وعند
س ــؤال ـه ــم ع ــن س ـبــب م ـشــارك ـت ـهــم كــان
الجواب «ألننا عونيون حقيقيون».
إذًا ،ان ـف ـص ــل ال ـ ـنـ ــاس عـ ــن زع ـمــائ ـهــم
م ــن دون أن يـنـفـصـلــوا ع ــن مـبــادئـهــم
ّ
مشجع يجب البناء
الحزبية ،وهذا أمر
عليه عوض دعوة الناس الى االبتعاد
عن السياسة.
ب ـي ــان ح ـم ـلــة «ط ـل ـعــت ري ـح ـت ـكــم» تبع
ال ـشــارع ال ــذي لــم يـعــد هـ ّـمــه األســاســي
أزم ــة الـنـفــايــات ،فـحـ ّـدد أهــدافــا عاجلة
ّ
ت ـت ـع ــل ــق بـ ــأزمـ ــة الـ ـنـ ـف ــاي ــات وأهـ ــدافـ ــا
سـيــاسـيــة متمثلة فــي «تـحـقـيــق دولــة
مدنية» ،معلنًا «أن معركتنا ما زالت
ف ــي أول ـه ــا وم ـس ـت ـمــرة ال ــى أن يصبح
عـ ـن ــدن ــا رئ ـ ـيـ ــس جـ ـمـ ـه ــوري ــة وقـ ـض ــاء
مستقل ،وأن يبقى شبابنا هـنــا ،وأن

ت ـس ـت ــرج ــع الـ ـبـ ـل ــدي ــات أمـ ــوال ـ ـهـ ــا ،وأن
يـقــف ال ـه ــدر واالس ـت ــدان ــة ،وأن تــرجــع
األمالك العامة الى العموم ،وأال نموت
أم ــام املستشفيات ،وأن تعيد الــدولــة
املخطوفني» .أمهلت الحملة مهلة 72
ساعة (تنتهي غ ـدًا) لتحقيق املطالب
ال ـت ــال ـي ــة ق ـب ــل اإلع ـ ـ ـ ــان عـ ــن خـ ـي ــارات
تصعيدية :استقالة وزير البيئة محمد
املشنوق ،محاسبة وزير الداخلية وكل
من أصدر االوامر بإطالق النار ،إجراء
انتخابات نيابية جــديــدة ،إيجاد حل
بيئي مستدام مللف النفايات في لبنان
يتضمن تـحــريــر أم ــوال الـبـلــديــات من
ال ـص ـنــدوق الـبـلــدي املـسـتـقــل وإص ــدار
نتائج تحقيق املدعي العام املالي.

ساحة رياض الصلح:
الرغبة في المواجهات
فــي الجهة الخلفية لساحة الشهداء،
أبــى البعض أن يـغــادر ســاحــة ريــاض
الـ ـصـ ـل ــح ن ـ ـظ ـ ـرًا إل ـ ـ ــى الـ ــرمـ ــزيـ ــة ال ـت ــي
اكتسبتها فــي ه ــذا ال ـح ــراك .يـقــولــون
«هنا اعتقلنا وهنا رمينا بالرصاص
وهنا (أي السراي الحكومي) هدفنا».
جلست مجموعة صغيرة فــي ساحة
ري ـ ــاض ال ـص ـلــح ف ـي ـمــا ك ــان ــت األع ـ ــداد
ال ـك ـبــرى ال ت ــزال ف ــي ســاحــة ال ـش ـهــداء.
فعليًا ،منذ الساعة السادسة والنصف،
ك ـ ــان الـ ـ ـن ـ ــاس ي ـت ـن ـق ـل ــون ب ـ ــن س ــاح ــة
الشهداء وساحة ريــاض الصلح .عند
الثامنة مـسـ ً
ـاء ،أعلنت الحملة انتهاء

ّ
ال ـت ـظــاهــرة ،إل أن ال ـن ــاس ل ــم يـكــونــوا
يريدون الخروج من الشارع ،فانتقلوا
الى «ساحتهم» ،ساحة رياض الصلح،
ولحقتهم املجموعات املنظمة للحراك،
ّ
ّ
مــا أكــد مــرة أخــرى أن الـنــاس يقودون
ّ
املـ ـنـ ـظـ ـم ــن .بـ ـع ــض مـ ـن ــظـ ـم ــي ح ـم ـلــة
«طلعت ريحتكم» حــاولــوا أن يقنعوا
الناس بعدم البقاء في ساحة رياض
الصلح عبر تحذيرهم من االشتباكات
التي قد تحصل ،وعندما لم ينجحوا
أصـ ـ ـ ـ ــدروا بـ ـي ــان ــا أعـ ـلـ ـن ــوا فـ ـي ــه «عـ ــدم
مسؤولية الحملة ،أو أي من منظميها،
عن تصرفات بعض الشبان في ساحة
رياض الصلح».
هناك ،كان املوجودون يهتفون بأنهم
«م ـ ـنـ ـ ّ
ـدسـ ــون» ،وقـ ــد أح ـ ـضـ ــروا مـعـهــم
كــافــة امل ـعــدات الــازمــة ملــواجـهــة عنف
ال ـس ـل ـط ــة .م ـش ـهــد األس ـ ـبـ ــوع ال ـفــائــت
الـ ــذي وس ــم ال ـش ـغــب ب ـ ــأوالد األح ـي ــاء
الفقيرة ،مثل الخندق الغميق ،اختلف
ّ
نهار السبت ،إذ اتضح أن املندفعني
للشغب هم آخرون .البعض منهم كان
يرغب بصدق في املواجهات ويريد أن
يشارك فيها ،أما الجزء الثاني فأراد أن
يرى ميدانيًا عمليات الشغب .الناس
في هذه الساحة كانوا يضعون أقنعة
الغاز ،ويرتدون أكياسًا من النايلون
من أجــل خراطيم املـيــاه ،كذلك انتشر
ال ـ ـب ـ ـصـ ــل فـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـقـ ــائـ ــب ل ـل ـت ـص ــدي
لـلـقـنــابــل امل ـس ـي ـلــة ل ـل ــدم ــوع ،عـ ــدا عن
امل ـفــرق ـعــات ال ـتــي ج ــرى رم ـي ـهــا خلف

األســاك الشائكة .في الــواقــع ،العنف
الذي مارسته السلطة خالل االسبوع
ال ـف ــائ ــت س ــاه ــم ب ـش ـكــل أس ــاس ــي فــي
استقطاب الـنــاس عــوض تخويفهم،
ومن الواضح أن القوى األمنية أدركت
هــذا األمــرّ ،
فخيبت آمــال املتظاهرين.
ات ـخــذت ال ـقــوى األمـنـيــة إجـ ــراءات من
خالل توسيع نطاق األسالك الشائكة،
بما يمنع أي إمكانية للمتظاهرين
ف ــي سـحـبـهــا وال ــدخ ــول ال ــى ال ـســراي
الحكومي ،واختفى أي ظهور مباشر
ل ـع ـنــاصــر م ـكــاف ـحــة ال ـش ـغــب وال ـق ــوى
األمنية واإلطفائيات تفاديًا الستفزاز
املـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــري ـ ــن ولـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدم اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدراج
ال ـق ــوى األم ـن ـيــة ال ــى ال ـع ـنــف .اسـتـمــر
امل ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرون فـ ــي رمـ ـ ــي امل ـف ــرق ـع ــات
بــاتـجــاه ال ـســراي الـحـكــومــي ،واقتحم
عـ ــدد م ـن ـهــم أحـ ــد امل ـب ــان ــي ف ــي ش ــارع
املـ ـ ـص ـ ــارف بـ ـه ــدف ت ـ ـجـ ــاوز األس ـ ــاك
ال ـ ـشـ ــائ ـ ـكـ ــة .ت ـم ـك ـن ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
املراهقني من تجاوز الخط األول من
األسالكّ ،أما املتظاهرون في الساحة
ف ـك ــان ــوا ي ــراقـ ـب ــون م ــداخ ــل ال ـس ــاح ــة،
م ـن ـت ـظــريــن ل ـح ـظــة «ه ـ ـجـ ــوم» ال ـق ــوى
األمنية عليهم .عند الساعة العاشرة
تقريبًا وصل خبر عاجل إلى هواتف
امل ــوج ــودي ــن ف ــي ال ـس ــاح ــة ب ـض ــرورة
إخـ ــاء ال ـس ــاح ــة ،ألن ال ـق ــوى األمـنـيــة
«سـتـعــالــج األم ـ ــر» ،ف ـغ ــادر الـكـثـيــرون
فيما هجمت القوى األمنية واعتقلت
 29شخصًا على األقل.

أثبتت
التظاهرة
ّ ّ
أن كل ما
قيل عن
هواجس من
استخدامها
لمصلحة
فريق
سياسي
سقط
(مروان
طحطح)
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سياسة
على الغالف

ساحة رياض الصلح« :خطف» واعــ
«منكم ولكم ولحمايتكم»،
االعالن الذي رفعته قوى
االمن الداخلي في ساحة
الشهداء سرعان ما تحول
الى حملة اعتقاالت طالت 29
شخصًا في ساحة رياض الصلح.
افاد بعضه انهم تعرضوا
لضرب مبرح وتعذيب
حسين مهدي
خ ـطــف ع ـنــاصــر م ــن فـ ــرع امل ـع ـلــومــات
(وه ـ ـ ــم ب ـل ـب ــاس مـ ــدنـ ــي) م ـت ـظــاهــريــن
ب ــن ال ـســاعــة ال ـســاب ـعــة وال ـثــام ـنــة من
مـســاء الـسـبــت ،بحسب شـهــود عيان،
واعـتـقـلــت ال ـقــوى األم ـن ـيــة ،عـشــوائـيــا،
مــا ال يقل عــن  29شخصا فــي ساحة
رياض الصلح ،وقد افاد بعض الذين
ُأفـ ــرج عـنـهــم بــانـهــم ت ـعــرضــوا لضرب
وأخ ـض ـع ــوا لفحص
م ـبــرح وت ـعــذيــب ُ
امل ـ ـخـ ــدرات (ف ـح ــص ال ـ ـبـ ــول) ،م ــا مـ ّـثــل
ان ـت ـه ــاك ــات م ـت ـك ــررة ل ـح ــق ال ـت ـظــاهــر
والـتـعـبـيــر .ك ــل ذل ــك ح ـصــل ،ف ــي وقــت
حـ ـ ـ ــاول فـ ـي ــه وزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ن ـه ــاد
املشنوق تلميع صورته وصورة قوى
األم ــن الــداخ ـلــي ،ت ــارة عـبــر رف ــع الفتة
في ساحة الشهداء كتب عليها «منكم
ولكم ولحمايتكم» ،وت ــارة أخــرى من
خالل توجيه التحيات الى املتظاهرين
السلميني «ومنظمي التظاهرة» ،والى
«بيروت الحضارية برغم اصــرار قلة
قليلة على تشويه هذه الصورة».
اال أن هـ ـ ــذه «الـ ـقـ ـل ــة ال ـق ـل ـي ـل ــة» ال ـتــي
يتحدث عنها املشنوق ،كانت كثيرة
ف ـ ــي سـ ــاحـ ــة ريـ ـ ـ ــاض الـ ـصـ ـل ــح ،حـيــث
ت ـج ــري امل ـن ــاوش ــات ب ــن املـتـظــاهــريــن
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوى االم ـ ـن ـ ـيـ ــة املـ ـكـ ـلـ ـف ــة ح ـم ــاي ــة
م ـق ــري ال ـح ـك ــوم ــة وم ـج ـل ــس الـ ـن ــواب.
وكـمــا فــي كــل م ـ ّـرة ،حــاولــت مجموعة
م ــن ال ـش ـب ــان ال ـغ ــاض ـب ــن أن تـخـتــرق
األسالك الشائكة ،ورمت على السرايا
الحكومية قناني بالستيكية وبعض
امل ـ ـفـ ــرق ـ ـعـ ــات ال ـ ـن ـ ــاري ـ ــة ،تـ ـعـ ـبـ ـي ــرا عــن
استيائها من الطبقة الحاكمةّ .
مر االمر
طيلة الـفـتــرة الـتــي حــددهــا املنظمون
للتظاهر من دون اي احتكاك مباشر

عزلة النقابات عن قواعدها
فاتن الحاج

(مروان طحطح)

اج ـ ـتـ ــذب ال ـ ـح ـ ــراك ال ـش ـع ـب ــي ق ــواع ــد
النقابات املهنية والعمالية وروابــط
األس ــات ــذة واملـعـلـمــن واملــوظ ـفــن في
الـجــامـعــة اللبنانية والـقـطــاع الـعــام.
شــاركــوا كــأفــراد فــي تـظــاهــرة السبت
املاضي ،أي من دون انتظار نقاباتهم
ورواب ـ ـط ـ ـهـ ــم وأط ـ ــره ـ ــم ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة
املـخـتـلـفــة .خ ــرج ــوا طــواع ـيــة لـلــدفــاع
ع ــن أم ـن ـهــم االج ـت ـمــاعــي وامل ـع ـي ـشــي.
امل ـ ـجـ ــالـ ــس وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة
للنقابات والــروابــط املرتبطة بشكل
أو بآخر بأحزاب السلطة السياسية
لم تجرؤ على االنخراط في الحراك أو
دعــوة من تمثلهم لالنضمام رسميًا
إليه.
نقيب األطباء في الشمال إيلي حبيب

اتحاد نقابات
المهن الحرة :الحراك
فولكلوري

نــزل إلــى الـشــارع مــن موقعه كناشط
فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع املـ ــدنـ ــي ال ـط ــراب ـل ـس ــي،
ك ـمــا يـ ـق ــول ،ول ـي ــس كــرئ ـيــس لـنـقــابــة
هــي عـضــو فــي ات ـحــاد نـقــابــات املهن
ال ـ ـحـ ــرة «الـ ـ ـ ــذي ن ـظ ــم م ــؤتـ ـمـ ـرًا ط ــرح

ع ـن ــاوي ــن م ـه ـن ـيــة خ ــاص ــة ب ـق ـيــت مــن
دون متابعة» .يـبــدو حبيب مقتنعًا
ب ــالـ ـعـ ـن ــاوي ــن امل ـط ـل ـب ـي ــة وال ــوط ـن ـي ــة
املطروحة للحراك.
فــي امل ـقــابــل ،لــم ي ـتــردد رئ ـيــس نقابة
امل ـه ـن ــدس ــن فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال م ــاري ــوس
البعيني في القول إننا «كاتحاد لدينا
خطة مــوازيــة عملية لوقف االنهيار
فـ ــي م ــؤسـ ـس ــات ال ـ ــدول ـ ــة وم ـع ــال ـج ــة
ال ـث ـغــرات ف ــي األداء الـحـكــومــي وهــي
قيد النقاش مع الهيئات االقتصادية
وليست فولكلورية كما يحصل في
التظاهرات».
نـ ـق ــاب ــة املـ ـح ــام ــن ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـس ــق مــع
االت ـ ـحـ ــاد وإن ل ــم ت ـك ــن عـ ـضـ ـوًا ف ـيــه،
لديها هــي أيضًا مقاربتها الخاصة
لألزمة ،بحسب ما يقول لـ«األخبار»
ك ــل م ــن نـقـيـبـهــا ف ــي بـ ـي ــروت ج ــورج

ج ــري ــج ون ـق ـي ـب ـهــا ف ــي ال ـش ـم ــال فـهــد
املقداد .ستضع النقابتان وجهة عمل
مشتركة ،في اجتماع يعقد الخميس
املـ ـقـ ـب ــل ،ت ـ ــؤك ـ ــدان ف ـي ـه ــا «أهـ ـمـ ـي ــة أن
يبتعد الحراك عن املطالب الغوغائية
والـتـصــويــب بــات ـجــاه اح ـت ــرام العمل
امل ــؤس ـس ــات ــي والـ ـق ــواع ــد ال ـقــانــون ـيــة
عـ ـب ــر مـ ـ ــلء الـ ـ ـف ـ ــراغ الـ ــدس ـ ـتـ ــوري فــي
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة ،م ــا يـ ــؤدي إلــى
حــل الحكومة تلقائيًا والــدعــوة إلى
انتخابات نيابية مبكرة».
الـ ـنـ ـق ــاب ــات واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات ال ـع ـمــال ـيــة
ورواب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط األسـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ــذة واملـ ـعـ ـلـ ـم ــن
واملوظفني لم تصدر بيانات توضح
حقيقة موقفها مــن ال ـحــراك وتــركــت،
كما قــال رؤس ــاؤه ــا ،الـحــريــة للفئات
العمالية باتخاذ القرار الــذي تريده.
االستثناءات هنا كانت قليلة وأتت

االثنين  31آب  2015العدد 2679

«طلعت ريحتكم»
يجمع القوات
والعونيين

ــتقاالت عشوائية

«القلة القليلة» التي تحدث عنها
المشنوق ،كانت كثيرة في ساحة
رياض الصلح (هيثم الموسوي)

عمليًا مــن رؤس ــاء وممثلي الهيئات
النقابية غير املحسوبة على أحــزاب
 8و 14آذار ،وال س ـي ـمــا االتـ ـح ــادات
األرب ـع ــة :االت ـح ــاد الــوط ـنــي لـنـقــابــات
ال ـع ـم ــال وامل ـس ـت ـخ ــدم ــن ف ــي ل ـب ـنــان،
اتحاد نقابات عمال البناء واألخشاب
ف ــي ل ـب ـن ــان ،اتـ ـح ــاد ن ـق ــاب ــات ال ـع ـمــال
ف ــي ال ـب ـق ــاع واتـ ـح ــاد ن ـق ــاب ــات عـمــال
الصناعات الغذائية في لبنان .هذه
االت ـح ــادات هــي ج ــزء مــن االنتفاضة
الـشـعـبـيــة ،وال ـع ـمــال ي ـشــاركــون فيها
ب ـع ـفــويــة م ـنــذ ال ـب ــداي ــة ب ـعــدمــا طفح
الـكـيــل ،فهم تــركــوا أمــاكــن عملهم في
املصالح واملــؤسـســات للمشاركة في
ال ـت ـظ ــاه ــرات ،ك ـمــا ي ــوض ــح كــاسـتــرو
عبدالله.
مـ ــع أن عـ ـم ــال م ــرف ــأ ب ـ ـيـ ــروت ك ــان ــوا
ّ
ف ــي م ـق ــدم ــة امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ض ــد أزم ــة

رلى إبراهيم

ساحة واحدة ُص ِّوت فيها

ب ــن امل ـت ـظ ــاه ــري ــن وال ـ ـقـ ــوى االم ـن ـي ــة،
ولكن هناك سيناريو بــات يتكرر كل
مـ ّـرة .تأتي مجموعة من الشبان على
دراج ــات نــاريــة ،تخترق املعتصمني،
وهي مجموعة ال عالقة لها بالشبان
الـغــاضـبــن الــذيــن ي ـحــاولــون اخـتــراق
األسالك الشائكة .تبدأ هذه املجموعة
بــاعـمــال تـخــريــب وت ـخــرج ســريـعــا من
املـكــان .هــذه املجموعة باتت معروفة
بالنسبة إل ــى الـكـثـيــريــن ،حــاملــا يصل
أفـ ــرادهـ ــا ي ـع ــرف م ــن ف ــي ال ـس ــاح ــة أن
ال ـق ــوى األم ـن ـيــة «ح تـبـلــش شـغـلـهــا».
حــاملــا غ ـ ــادرت ه ــذه امل ـج ـمــوعــة ،خــرج
ع ـنــاصــر مـكــافـحــة ال ـش ـغــب ،وب ــأع ــداد
كـ ـبـ ـي ــرة ج ـ ـ ـ ــدا ،م ـ ــن م ـ ــداخ ـ ــل املـ ـب ــان ــي
وال ـشــوارع املحاذية للساحة .تخطى
عــددهــم ع ــدد امل ـشــاركــن فـيـهــا .ســارع
املتظاهرون الــى الـهــروب ،اال أن قوى
األمـ ـ ــن وال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـنــانــي اعـتـقـلــت
ع ـ ــددا م ــن ال ــذي ــن ركـ ـض ــوا خ ــوف ــا مــن
ع ـن ــف ال ـ ـ ـهـ ـ ــراوات ،ف ــاص ـط ــادت ـه ــم فــي
ال ـ ـشـ ــوارع ال ـف ــرع ـي ــة ب ـع ـي ــدا ع ــن اع ــن
االعــامـيــن وكــامـيــراتـهــم ،ومــن ركض
باتجاه ساحة الشهداء ،جرى اعتقاله
ب ــواسـ ـط ــة الـ ـح ــواج ــز امل ـت ـن ـق ـل ــة ال ـتــي
نصبها الجيش والقوى األمنية.
حملة االعتقاالت العشوائية طاولت
 29شـ ـخـ ـص ــا ع ـ ـلـ ــى األقـ ـ ـ ـ ــل (ب ـي ـن ـه ــم
قـ ــاصـ ــرون)ُ ،تـ ــرك  15مـنـهــم وال ي ــزال
 14قيد التوقيف ( 10لدى قوى األمن
الداخلي ،و 4لدى الشرطة العسكرية)،
اضافة الى وجود  7مفقودين (بينهم
 3قاصرين) .لجنة املحامني للدفاع عن
املـتـظــاهــريــن فــي لـبـنــان ،الـتــي أسست
بمبادرة من املفكرة القانونية ،جالت
ـاء ع ـلــى ج ـم ـيــع م ـخــافــر ب ـي ــروت،
مـ ـس ـ ً
ملعرفة أسماء املعتقلني.
هؤالء املوقوفون جرى اعتقالهم دون
أي م ـس ـ ّـوغ قــانــونــي ،وض ـبــط النفس
ال ـ ـ ــذي مـ ــارسـ ــه ال ـع ـن ــاص ــر األم ـن ـي ــون
أم ــام الــوســائــل االعــامـيــة ،ســرعــان ما
تخلوا عنه لحظة االعتقال .فتعرض
امل ــوق ــوف ــون ل ـضــرب م ـبــرح ف ـضــا عن
كـيــل الـشـتــائــم وااله ــان ــات م ــن لحظة
االعتقال واالقتياد الــى املخافر حتى
لحظة االفــراج عنهم .وتلفت املحامية
غيده فرنجية الــى أن لجنة املحامني
لم تعرف بعد أي شــيء عن املعتقلني
ل ــدى م ـخــابــرات الـجـيــش أو ل ــدى فــرع
املـعـلــومــات ،نتيجة التعتيم والتكتم
الـشــديــديــن مــن قـبــل هــذيــن الجهازين
االمـ ـنـ ـي ــن ،ك ـم ــا ت ـل ـفــت ف ــرن ـج ـي ــة ال ــى
أنـهــم تــأكــدوا مــن أن بـعــض املعتقلني

أخ ـض ـع ــوا ل ـف ـحــوص امل ـ ـخـ ــدرات ،وان
القاصرين املعتقلني لــدى الجيش لم
يجر التحقيق معهم بحضور أهلهم
ِ
وم ـنــدوب األحـ ــداث بحسب مــا ينص
القانون.
ك ــان ع ـنــاصــر مـكــافـحــة ال ـش ـغــب ،قبل
ذل ــك ،م ــوزع ــن عـلــى جـمـيــع الـطــرقــات
ال ـف ــرع ـي ــةّ امل ـح ـي ـط ــة ب ـس ــاح ــة ريـ ــاض
الصلح ،بطريقة ال تثير انتباه الناس.
ووسـعــت الحواجز املؤلفة من أسالك
ّ
شائكة بني الطريق املؤدي الى السرايا
وامل ـت ـظ ــاه ــري ــن ل ـت ـج ـنــب أي اح ـت ـكــاك
مباشر مــع املـتـظــاهــريــن .بــدا السلوك
االمني مضبوطا في ذروة التظاهرة.
ف ـلــم ت ـع ـتـ ِـد ال ـق ــوى األم ـن ـيــة وعـنــاصــر
م ـكــاف ـحــة ال ـش ـغ ــب وش ــرط ــة امل ـجـلــس

الـنـيــابــي وســريــة الـجـيــش الـتــابـعــة له
عـلــى املـتـظــاهــريــن الــذيــن اق ـتــربــوا من
السرايا الحكومية في ساحة رياض
ال ـص ـل ــح مـ ـب ــاش ــرة ،ول ـ ــم ت ـ ــرم عـلـيـهــم
القنابل املسيلة للدموع أو الرصاص
املطاطي والحي أو غيرها من أدوات
القتل الـتــي استخدمتها السلطة في
ال ـس ــاب ــق ل ـتــره ـيــب امل ــواطـ ـن ــن ،ولـكــن
ذلــك لــم يــدم طــويــا ،فحاملا خــف عدد
املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن وتـ ـقـ ـلـ ـص ــت ال ـت ـغ ـط ـيــة
االع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ــى ادن ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ــد ،ع ـ ــادت
ال ـقــوى االمـنـيــة ال ــى مـمــارســة البطش
والتأديب.
االعـ ـتـ ـق ــال ال ـع ـش ــوائ ــي ال ي ـم ـ ّـث ــل فـقــط
انـ ـتـ ـه ــاك ــا واض ـ ـحـ ــا وص ــريـ ـح ــا لـحــق
الـتـظــاهــر والـتـعـبـيــر ،بــل ُيـنـتــج أيضا
ض ـ ــررا م ــادي ــا وم ـع ـنــويــا ع ـلــى الــذيــن
يـ ـج ــري ت ــوق ـي ـف ـه ــم .اح ـ ــد األشـ ـخ ــاص
الذين جرى توقيفهم كان من العاطلني
مــن العمل لفترة طــويـلــة ،وبـعــد عناء
طــويــل فــي البحث عــن أي عـمــل ،وجد
وظـيـفــة ك ــان يـفـتــرض أن يـكــون الـيــوم
هــو يــوم العمل األول لــه فيها ،اال أنه
اعتقل،
مــا زال موقوفا .متظاهر آخــر ُ
مـهــدد الـيــوم بــالـطــرد مــن عمله ،جــراء
عملية االعـتـقــال ،ومتظاهر ثالث هو
أحـ ــد مــوظ ـفــي االدارة ال ـع ــام ــة ،وهــو
اآلخر مهدد بأن يحاسب داخل االدارة
التي يعمل ضمنها.

النفايات ،لم تنضم نقابتهم برئاسة
ب ـ ـش ـ ــارة األس ـ ـم ـ ــر إل ـ ـ ــى االنـ ـتـ ـف ــاض ــة
الشعبية ،والسبب ،بحسب األسمر،
هــو التسييس والـحــركــات الطائفية
ّ
يعد
التي تركب املوجة .ونبه من أن ّ
شيء تحت الطاولة الحتواء التحرك،
وأن ت ـك ــون ل ـق ـيــادتــه أه ـ ــداف مبطنة
وخصوصًا أنها تضم متجذرين في
الحياة السياسية .أمــا رئيس نقابة
ع ـم ــال ال ـك ـهــربــاء ش ــرب ــل ص ــال ــح فقد
ت ــذرع بــاالنـتـخــابــات النقابية أخـيـرًا
وال ـتــي حــالــت دون االن ـخ ــراط «حكي
ال ـش ـبــاب ص ـح ـيــح ،ل ـكــن ي ـح ـتــاج إلــى
تجاوب من السياسيني».
امل ـج ـل ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـن ـق ــاب ــة ع ـمــال
وم ــوظ ـف ــي طـ ـي ــران الـ ـش ــرق األوس ـ ــط
وال ـشــركــات الـتــابـعــة م ــددت لنفسها
لسنتني ،ولــم يكن يتوقع منها قــرار

رسمي .ومع ذلك انخرط أكثر من 100
موظف مع عائالتهم في التحرك.
ك ــذل ــك ل ــم ت ـحــل ع ــدم م ـشــاركــة نـقــابــة
ال ـط ـي ــاري ــن ف ــي امل ـي ــدي ــل اي ـس ــت دون
نزول طيارين بصورة منفردة.
روابـ ــط املـعـلـمــن واملــوظ ـفــن ونـقــابــة
املعلمني في املدارس الخاصة املكونة
لـهـيـئــة الـتـنـسـيــق الـنـقــابـيــة انـتـظــرت
دع ــوة املنظمني إلــى التنسيق معها
«ألننا ال نستطيع أن نكون ملحقني»!
كـ ـم ــا ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس رابـ ـ ـط ـ ــة ال ـت ـع ـل ـيــم
الرسمي محمود أيوب.
راب ـ ـ ـطـ ـ ــة مـ ــوظ ـ ـفـ ــي اإلدارة الـ ـع ــام ــة
برئاسة محمود حيدر وضعت سقفًا
لـلـمـشــاركــة هــو ال ـش ـعــارات الحياتية
واملعيشية والوطنية فقط ،بعيدًا عن
كل املصالح والـصــراعــات السياسية
والـطــائـفـيــة واملــذهـبـيــة .بـســام مهدي

امل ـم ـثــل ع ــن وزارة املـ ــال ف ــي الــراب ـطــة
ي ــوض ــح ّأنـ ـ ــه م ـح ـس ــوب ع ـل ــى حــركــة
قائال:
أمل ،وشارك تحت هذا السقف
ً
«ال يهمني مــن يستقيل وم ــن يبقى
وإعادة تشكيل السلطة ،بل أن يلتفت
من هو في موقع املسؤولية اليوم إلى
مطالبنا».
يصر االتحاد العمالي العام برئاسة
غسان غصن على ّأنه لم يدعم التحرك
بــال ـب ـيــان االس ـت ـل ـحــاقــي ف ـح ـســب ،بل
باملشاركة أيضًا .ويشير نائب رئيس
االت ـح ــاد سـعــد الــديــن حـمـيــدي صقر
إلى ّأنــه كنا في الساحة ولم نكن في
الصورة اإلعالمية حرصًا على عفوية
ال ـت ـحــرك.أمــا غ ـصــن ،ف ـقــال ّإن ــه «فشة
خلق وحــراك عفوي نابع من صرخة
الـنــاس ضــد الــدولــة الفاشلة يحتاج
إلى تأطير وتصغير األحجام».

لم يكن هناك انقسام تام بني ساحتي الشهداء ورياض الصلح .نقطة التجمع
ّ
األساسية كانت ساحة الشهداء ،اال أن املئات من املتظاهرين فضلوا الهتاف
والتظاهر أمام السرايا الحكومية ،لرمزية املكان ،وبرزت محاوالت من قبل
بعض املنظمني لـ «توجيه» املتظاهرين للتوجه ناحية ساحة الشهداء ال رياض
الصلح ،مبررين بأن «بعض أعمال الشغب قد تحصل» .الناس لم يكترثوا
فعليا ،وعدد كبير جدا منهم كان
ّ
يسجل
يتتنقل بني الساحتني ،اال أنه
على الحمالت املنظمة للحراك (تحديدا
طلعت ريحتكم وبدنا نحاسب) دعوات
املتظاهرين للخروج من ساحة رياض
الصلح ،ليصل الحد بالبعض لتهديد
املتظاهرين «املشاغبني» بتسليمهم الى
القوى األمنية!

االعتقال العشوائي
ُينتج ضررا ماديا
ومعنويا

سياسة

9

«بــدي ياكن كلكن تنزلوا معنا السبت لنتظاهر»،
ال ـكــام هـنــا لــرئـيــس الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر جـبــران
بــاسـيــل خ ــال االعـ ــان عــن بــرنــامـجــه االنـتـخــابــي
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي .ي ــوم ـه ــاّ ،دب ـ ــت ال ـح ـمــاســة في
العونيني على مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي حيث
كان واضحًا تأييد الشباب لهذا الحراك ،ولو بنوع
مــن الـتـحـفــظ ،فيما كــان مــوقــع الـتـيــار االلـكـتــرونــي
يضرب ضربة على الحافر وأخرى على املسمار.
ولـكــن مــا لبث أن تـبــدد كــام باسيل عبر املؤتمر
الـ ــذي ع ـقــده ال ـنــائــب مـيـشــال ع ــون قـبـيــل ي ــوم من
الـتـحــرك ،فأنهى تخبط الـتـيــار ،فــي تأييد التحرك
أو لفظه ،عبر تحديد مــوعــد مختلف لـلـنــزول الى
ال ـشــارع ي ــوم الجمعة املـقـبــل .هـكــذا ب ــدأت الـقــاعــدة
للرد
العونية تتناقل جملة عــون التالية افتراضيًا ّ
على وضع مؤيدي «طلعت ريحتكم» كل األحزاب
السياسية في الخانة نفسها« :إن تعميم مسؤولية
الفساد على الجميع يغطي ويريح الفاسد فيستمر
ف ــي فـ ـس ــادهُ ،وي ـح ـ ِـب ــط االص ــاح ــي فـيـتــوقــف عن
نشاطه أو يشمئز».
ـرد ال ـش ـعــارات
ـ
ـ
ب
ـن
ـ
ي
ـر
ـ
ه
ـا
ـ
ظ
ـ
ت
ـ
مل
ا
ـون
وأتـ ــت مـطــالـبــة ع ـ
ّ
املسروقة إليه لتكسر الجرة نهائيًا بني البرتقاليني
والتحرك ،حيث بــرزت حملة إعالمية وافتراضية
واس ـعــة تـسـتـعــرض امل ـح ـطــات ال ـتــي حــاربــت فيها
الرابية الفساد ،وتلفت نظر املعنيني الى أن «التيار
علم اللبنانيني كيفية الـنــزول الــى الشارع
هــو مــن ّ
واالعـتــراض منذ  25عامًا» .بدا واضحًا امتعاض
التيار من شعار «كلن يعني كلن» ومــن زج اسم
ففضلوا
وص ــورة قــائــدهــم فــي اتـهــامــات الـفـســادّ ،
التزام منازلهم على مشاركة اللبنانيني املطالب التي
تلتقي تمامًا مع مطالبهم.
في مقابل وضوح التيار الوطني الحر وامتعاضه
الـعـلـنــي ،ب ــرز ده ــاء قــواتــي فــي م ـعــارضــة ال ـحــراك
بـطــريـقــة مـبـطـنــة .ه ـنــا ،س ـ ّـخ ــرت م ـع ــراب الــرئـيــس
ال ـســابــق مـيـشــال سـلـيـمــان ومـحـطــة «أم ت ــي فــي»
واألمانة العامة لقوى  14آذار وصحافييها ،إضافة
ال ــى صـحــافـيــي ت ـيــار املـسـتـقـبــل ،خــدمــة لـخــارطــة
طريقها التي أرادت بها حرف التحرك عن مساره
منظمي «طلعت ريحتكم»
ومطالبه .ففور سماعها ّ
يتحدثون عن إسقاط الحكومة وإجــراء انتخابات
أوال ثم انتخاب رئيس ،كان ال ّبد من التدخل
نيابية ً
لثنيها عن تحقيق «أهداف عون وحزب الله» .البداية
كانت عبر سؤال سليمان على حسابه على تويتر:
«ألــم يحن الوقت للمطالبة بحملة #بدنا_رئيس؟»،
ليتبنى بعدها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير
جعجع هذا الهاشتاغ نفسه
عـلــى حـســابــه الشخصي،
غ ـيــر آبـ ــه ب ـكــل الـتـعـلـيـقــات
ال ـس ـل ـب ـيــة وال ـش ـت ــائ ــم الـتــي
كــال ـهــا املـ ـغ ــردون لـلــرئـيــس
السابق جراء هذا االقتراح.
الخطوة الالحقة تمثلت في
إنشاء صفحة فايسبوكية
ج ــدي ــدة وه ــاشـ ـت ــاغ تـحــت
ع ـ ـن ـ ــوان #شـ ــو_نـ ــاطـ ــريـ ــن
وتسويقه لزجه ضمن الهاشتاغات التي يعتمدها
داعمو «طلعت ريحتكم» أسوة بـ #بدنا_نحاسب»
و#مستمرون.
وقد ارتدت الصفحة معطف املجتمع املدنيّ ،
معرفة
عن نفسها بأنها من تنظيم مجموعة من الشباب
سئمت من الوضع الحالي والفساد ،وتحمل اقتراح
للحل :االب ـقــاء على املجلس النيابي والــدعــوة الى
انتخاب رئيس ،ثم تشكيل حكومة جديدة والتفرغ
بعدها إلقــرار قانون انتخابي في املجلس النيابي
يـتـيــح إج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات ج ــدي ــدة .ورغـ ــم تـســويــق
جـعـجــع بـنـفـســه ل ـهــذه «ال ـه ــاش ـت ــاغ ــات» واع ـت ـبــاره
كما عون مطالب املتظاهرين مطالبه ،أكــان في ما
يخص حكومة التكنوقراط أو الالمركزية االدارية،
يول الصفحة
لم يسقط املجتمع املدني في الفخ ولم ِ
وك ــام جعجع أهـمـيــة .إال أن ذلــك أيـضــا لــم يحبط
عزيمة القواتيني الذين تابعوا نشر هذه الشعارات،
وسلكوا درب العونيني نفسه باملدافعة عن زعيمهم
رافضني ّ
زجه في ملفات الفساد.
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بري يفتح باب الحوار في أيلول ...والحريري
كشف رئيس مجلس النواب
نبيه بري أنه سيدعو في األيام العشرة
األوائل من أيلول إلى «طاولة حوار»
ينحصر برنامج عملها في بحث االنتخابات
الرئاسية وقوانين االنتخابات النيابية
والالمركزية واستعادة الجنسية .سريعًا،
القاه الرئيس سعد الحريري بإيجابية
آمال خليل
ف ــي ال ـن ـب ـط ـيــة ،رعـ ــى ال ــرئ ـي ــس نبيه
ب ــري امل ـهــرجــان ال ــذي أقــامـتــه حركة
أمــل في الــذكــرى السابعة والثالثني
ل ـت ـغ ـي ـي ــب اإلمـ ـ ـ ـ ــام مـ ــوسـ ــى الـ ـص ــدر
ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب وابن
املدينة الصحافي عباس بدر الدين.
ب ـح ـضــور مـمـثــل رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة،
وزيـ ــر ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة رشـيــد
درب ـ ـ ـ ــاس ،ووزيـ ـ ـ ــر ال ـع ـم ــل س ـج ـعــان
قزي وسفراء إيــران محمد فتحعلي
وس ـ ــوري ـ ــا ع ـل ــي ع ـب ــد الـ ـك ــري ــم عـلــي
وفلسطني أش ــرف دب ــور ،أعـلــن بــري
م ـبــادرتــه ال ـح ــواري ــة ال ـتــي حصرها
بالرئيس تمام سالم ورؤساء الكتل
ال ـن ـي ــاب ـي ــة .وانـ ـط ــاق ــا م ــن «إحـ ـق ــاق
إسقاط الفتنة عبر حوار عني التينة
بني حزب الله وتيار املستقبل» ،أعلن
بــري ح ــواره الـجــديــد« .رغ ــم تعطيل
امل ــؤس ـس ــات وشـ ـع ــوري ب ــأن حــرص
ال ـغ ــرب ــاء عـلـيـنــا أك ـثــر م ــن حــرصـنــا،
س ــأدع ــو ف ــي األيـ ــام ال ـع ـشــرة األول ــى
مــن شـهــر اي ـلــول إل ــى ح ــوار يقتصر
ه ــذه امل ــرة عـلــى س ــام وقـ ــادة الكتل
ال ـن ـيــاب ـيــة .أم ــا مـضـمــونــه وج ــدول ــه،
فـيـقـتـصــران أي ـضــا عـلــى الـبـحــث في
رئــاســة الـجـمـهــوريــة وع ـمــل مجلس
الـ ـن ــواب والـ ـ ـ ــوزراء ومــاه ـيــة قــوانــن
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة واس ـت ـع ــادة
الـجـنـسـيــة وال ــام ــرك ــزي ــة االداري ـ ـ ــة».
واعتبر الدعوة «محاولة متواضعة

ً
إلدخــال الضوء الى بيوتنا بــدال من
الـنـفــايــات الـسـيــاسـيــة» .وأعـ ــرب عن
خشيته مــن «ال ـت ـعــود عـلــى تجميد
الخدمات في الوطن وعــدم انتخاب
رئ ـ ـي ـ ــس لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة وت ـع ـط ـي ــل
جلسات املجلس النيابي ،وأن نكون
ق ــد ت ـج ــاوزن ــا ك ــل حـ ـ ّـد ف ــي ال ـص ــراع
االج ـت ـمــاعــي وال ـس ـي ــاس ــي» .رغ ــم أن
«املجلس مغلق» ،كما قــال ممازحًا،
لكن «باب التشريع هو باب املجلس
الـنـيــابــي ال ــذي ه ــو لـكــل لـبـنــان ولــن
نقبل بالتفريط باملكاسب املعنوية
وامل ــادي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة ح ــول الـنـفــط

وتــرس ـيــم الـ ـح ــدود ال ـب ـحــريــة ،ألنـنــا
نـ ــرفـ ــض أن ن ّـ ـكـ ــون حـ ـ ــرس ح ـ ــدود
إلسرائيل» .وملح إلى قتال حزب الله
في سوريا ،فأكد أن «حماية املقاومة
ل ـل ـحــدود ه ــي حـمــايــة لـلـبـنــان ،ومــن
يراهن على خالف بني أمل والحزب
هو واهم».
وت ـ ــوق ـ ــف ب ـ ـ ـ ــري ع ـ ـنـ ــد الـ ـتـ ـح ــرك ــات
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاج ـ ـيـ ــة ،فـ ــأع ـ ـطـ ــى «ال ـ ـحـ ــق
لـلــذيــن تـحــركــوا فــي الـ ـش ــارع» .لكنه
دعاهم إلى»املطالبة بالدولة املدنية
وبقانون انتخابي نسبي ،ألن العلة
هـ ــي فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام وال ـط ــائ ـف ـي ــة

دعا بري المعتصمين
إلى المطالبة بالدولة
المدنية وبقانون
انتخابي نسبي

وال ـح ــرم ــان .فــا يـمـكــن اإلصـ ــاح ما
دام ـ ــت ال ـطــائ ـف ـيــة ق ــائ ـم ــة .وح ــاول ــت
م ــرات إن ـشــاء لجنة إل ـغــاء الطائفية
الـسـيــاسـيــة ،وأع ـت ــرف بــأنـهــا أثبتت
أنـهــا أق ــوى مني ومــن إرادة مجلس
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب» .مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،أك ـ ــد ال ـت ـم ـســك
بالحكومة و»تنشيطها لالستجابة
للمطالب املحقة».
وعــن املستجدات في قضية تغييب
ال ـ ـصـ ــدر ،أشـ ـ ــار ب ـ ــري إل ـ ــى «ص ـ ــدور
قرار عن مجلس حقوق اإلنسان في
جنيف للمرة األولى يطالب بالكشف
عن قضيته ،إلى جانب إصدار حكم

أكد بري تمسكه بالحكومة وطالب بتنشيطها لالستجابة للمطالب (أ ف ب)

«أمل» في ذكرى الصدر تنادي أبناءها
آمال خليل

منذ
أسبوعين،
بدأ أمن
الحركة
بتحضيراته
الخاصة
(أ ف ب)

بعد غياب عامني عن الساحات ،أعادت
ال ــذك ــرى ال ـســاب ـعــة وال ـث ــاث ــن إلخ ـفــاء
السيد موسى الصدر والشيخ محمد
يعقوب والصحافي عباس بدر الدين،
ح ــرك ــة «أم ـ ــل» إل ــى الـ ـش ــارع .املـنــاسـبــة
الجماهيرية الوحيدة التي تشد فيها
الـحــركــة قاعدتها الـخـضــراء ،لــم تتأثر
بــالـتـهــديــدات األم ـن ـيــة .فعلتها «أم ــل»
وحشدت ،ال لتقهر املخاطر اإلرهابية
ف ـح ـس ــب ،ب ــل لـ ـتـ ـع ــاود الـ ـحـ ـض ــور بــن
ّ
الـ ـن ــاس ،عــل ـهــا ت ـع ـيــد أب ـن ــاء ه ــا الــذيــن
تفرقوا عنها.
«م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاش بـ ـ ـ ـ ــدي ف ـ ـ ـ ـ ـ ــوت .زهـ ـ ـق ـ ــت م ــن
الـتـفـتـيــش» .تشكو الصبية لرفيقتها
الـ ـت ــي ت ــدع ــوه ــا ل ـل ــدخ ــول إل ـ ــى امل ــرب ــع
املحيط بساحة عاشوراء في النبطية،
ح ـي ــث ن ـظ ـم ــت ح ــرك ــة أم ـ ــل م ـهــرجــانــا
ي ــوم أمـ ــس .خـضـعــت الـصـبـيـتــان على
غــرار آالف املشاركني ،ألكثر من عملية
تـفـتـيــش يـ ــدوي أو ت ـق ـنــي ،ت ـك ــررت في
وقت ومكان واحد .حتى سيارة والدها
ال ـتــي سـمــح لـهــا بــالــدخــول إل ــى املــربــع
األم ـن ــي الـ ــذي اس ـت ـحــدث ح ــول ســاحــة
امل ـه ــرج ــان ،ب ـمــوجــب ت ـصــريــح خ ــاص،

على مر السنوات
كانت «أمل» الباب
الخدماتي والتنموي
للجنوبيين
خضعت للتفتيش ذاتــه عند أكثر من
نقطة .لم يعتد الجمهور األخضر على
اإلج ـ ـ ـ ــراءات األم ـن ـي ــة املـ ـش ــددة ون ـقــاط
التفتيش وال ـشــروط التنظيمية التي
تـحــدد مـســار املـشــاركــن فــي املـهــرجــان
مــن نقطة ركــن سياراتهم إلــى الترجل
سـ ـيـ ـرًا ع ـل ــى األقـ ـ ـ ـ ــدام .ك ـ ــان أبـ ـن ــاء أم ــل
يتباهون بعفوية احتفاالتهم .الشارع
كما هو والجمهور كما هو ،مع أو من
دون فرض قيود عليه أو حواجز.
املـ ـخ ــاط ــر األمـ ـنـ ـي ــة املـ ـح ــدق ــة بــرئ ـيــس
الـ ـح ــرك ــة ،ن ـب ـيــه بـ ـ ــري ،وبــال ـت ـج ـم ـعــات
الـشـعـبـيــة ،فــرضــت األس ـل ــوب الـجــديــد،
كما فرضت سابقًا تغيب أبو مصطفى

عــن الـحـضــور شخصيًا إل ــى مهرجان
ال ـ ـصـ ــدر عـ ـ ــام  .2013م ـث ـل ـم ــا ف ــرض ــت
إل ـغــاء امل ـهــرجــان بــرمـتــه ال ـعــام الـفــائــت
واستبداله باحتفال مع عائلة الصدر
في عني التينة .آخر حضور لبري في
ال ــذك ــرى ،ك ــان فــي النبطية ع ــام .2012
اختار النبطية مجددًا ليالقي جمهوره
ب ـعــد ط ــول ان ـق ـط ــاع .أوصـ ــى الـتـنـظـيــم
بــالـتـحـضـيــر ل ـلــذكــرى بـحـمـلــة دعــائـيــة
ومـشــاركــة كـبـيــرتــن .فــانـتـشــرت راي ــات
«أم ـ ــل» وصـ ــور ال ـص ــدر وبـ ــري ف ــي كل
األنحاء في مناطق وجودها ،ووجهت
قبل أيام دعوة وجدانية ألبناء الصدر
ل ـل ـح ـض ــور .م ـن ــذ أسـ ـب ــوع ــن ،بـ ــدأ أم ــن
الـحــركــة بـتـحـضـيــراتــه ال ـخــاصــة .فيما
جهد اتحاد بلديات النبطية الشقيف
امل ـح ـســوب عـلـيـهــا لـتـنـظـيــف ال ـش ــوارع
م ــن أك ـ ـ ــوام ال ـن ـف ــاي ــات امل ـت ــراك ـم ــة مـنــذ
ش ـه ــر ونـ ـص ــف .واق ـت ـص ــر األمـ ـ ــر عـلــى
مـحـيــط امل ـهــرجــان وال ـط ــرق الرئيسية
امل ــؤدي ــة إل ـي ــه ال ـت ــي أق ـف ـلــت بــال ـقــواطــع
الـحــديــديــة واالسـمـنـتـيــة مـنــذ الـسـبــت.
مستشارا الرئيس ،الوزير علي حسن
خليل وأحمد بعلبكي ،ومسؤول أمنه
ال ـع ـق ـي ــد ف ــي ش ــرط ــة م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
يـ ــوسـ ــف دم ـ ـشـ ــق (املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف ش ـع ـب ـيــا
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يالقيه
ق ـضــائــي ف ــي إي ـطــال ـيــا يـلـغــي حكمًا
جـ ــائ ـ ـرًا ص ـ ــدر فـ ــي ع ـ ــام  2005زع ــم
وصــول اإلم ــام ورفيقيه إلــى رومــا».
وأك ــد أن مــوقــف «أمـ ــل» وح ــزب الله
مــا زال هــو ولــم ولــن يتغير» ،داعيًا
األجـ ـ ـه ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة إلـ ـ ــى ال ـت ـن ـس ـيــق
م ــع ل ـج ـنــة امل ـتــاب ـعــة ال ــرس ـم ـي ــة .أمــا
«الالهثون وراء الصفقات ومطلقي
اإلشاعات الكاذبة» ،فنصحهم بري
«ب ـ ــأال ي ـج ــرب ــوا م ـعــي ومـ ــع أمـ ــل في
قـضـيــة اإلم ـ ــام وك ـفــى ال ـلــه املــؤمـنــن
شركم».
فلسطينيًا ،حذر بري من «شطب حق
ال ـع ــودة ملـصـلـحــة م ــؤام ــرة الـتــوطــن
ومـ ـخ ــاط ــر االنـ ـقـ ـس ــام الـفـلـسـطـيـنــي
وقـ ـ ــرارات األونـ ـ ــروا بــرمــي الـتــامــذة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن بـ ــا مـ ـ ـ ـ ــدارس» .أم ــا
ســوريــا ،فوجد أنها «تــدفــع ثمن كل
اإلره ــاب في العالم ،والحل بهزيمة
اإلرهاب واعتماد الحل السياسي».
وتـ ـ ـط ـ ــرق إل ـ ـ ـ ــى االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق ال ـ ـن ـ ــووي
اإليـ ــرانـ ــي ،م ـعـت ـب ـرًا ت ــاري ــخ تــوقـيـعــه
ً
«مفصال تاريخيًا» ،ومهنئًا القيادة
اإليرانية على «اإلنجاز الذي يرسي
حـقــائــق ج ــدي ــدة ف ــي ال ـش ــرق ويعيد
االستقرار للمنطقة ،وال بد سيعيد
لليمن سيادته ،ولسوريا االستعداد
للولوج إلى موسكو  .»3وشدد على
«ال ـح ــوار الـعــربــي وج ـ ــواره ،وإغ ــاق
امللفات الدموية ،وبناء محور مصر
ـ السعودية ـ إيران ـ سوريا».
بعد وقت قصير على انتهاء خطاب
ب ــري ،غ ـ ّـرد الــرئـيــس سعد الحريري
على حسابه على تويتر على دعوة
بري للحوار .قال إنه «يلتقي معه في
الدعوة إلى حوار ،وننظر بإيجابية
إلــى موضوع الـحــوار عندما نتلقى
الدعوة .واالتفاق على ّ
بت موضوع
رئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة يـشـكــل املــدخــل
السليم للبحث في القضايا األخرى.
وإعالن التمسك بالحكومة وتفعيل
ع ـم ــل امل ـج ـل ــس الـ ـنـ ـي ــاب ــي ،ي ـش ـكــان
ق ــاع ــدت ــن ل ــاس ـت ـق ــرار امل ـط ـل ــوب في
هذه املرحلة».
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بهدوء

ّ
غسان كنفاني ...الصرخة ال تزال تدوي
ناهض حتر
ّ
ال ـقــوى الـتــي شــكـلــت ن ـمــوذج غـســان كنفاني،
ع ــدي ــدة ،ص ـع ـ ٌـب ت ـضــافــرهــا إال ل ــدى إن ـســان
ّ
ّ
شفاف ،موهوب ،عاشق .عاش سنوات التألق
الثقافي والصحافي في بيروت ،وعاش لحظات
اإلبداع املكتنز بالرؤى الحداثية ألدباء وشعراء
ّ
جادين ،شغوف بالحياة وبالتمرد على املوت
وصانعيه .الــاجــئ الفلسطيني الـشــاب ،أخذ
براكية في ّ
نسغ دالية نبتت في حاكورة ّ
مخيم
ّ
ّ
بقلم سيال ال
محروم ،وتحدى .سالحه الكتابة ّ ٍ
يتعب .يكتب ويكتب ويكتب ،بالسوي ِة نفسها،
ّ
ّ
بالروح الوثابة نفسها .يتنقل من دفتر الرواية
ِ
إلى دفتر الدراسة إلى دفتر رسائل الغرام إلى
الصحيفة /الصحف ،واملــاحــق ،والتحليالت
الـسـيــاسـيــة وال ـخ ــاط ــرات األدبـ ـي ــة .أح ـســب أن
أحدًا لم يمنح الكتابة ساعات يومه ووهج قلبه
وخــاصــة عـقـلــه ،كـمــا فـعــل كـنـفــانــي ،متألقًا،
ً
م ـتــأن ـقــا ،ج ـم ـي ــا ،ط ـي ـبــا ،يـنـبــض بـصــرخــات
املعذبني والعشاق في آن واحــد .وحــن ّ
شبت
املقاومة الفلسطينية ،بعد هزيمة  ،1967كان
كنفاني جاهزًا لكي ينخرط فيها ،بكل وجدانه
وحيويته وجــرأتــه وصــدقــه وقلبه الجريح ...
«من األوباش  ...ومن عشق الصبايا»!
ّ
مـثـقــف وب ــاح ــث وك ــات ــب وص ـحــافــي ومـنــظــم
وم ـنــاضــل مـنــح «الـجـبـهــة الـشـعـبـيــة» ،وح ــده،
أي ـق ــون ــات غــام ـضــة م ــن س ـح ـ ٍـر ي ــأخ ــذ قـلــوب
الشباب قبل عقولهم؛ ذلك ،حني كانت القلوب
والعقول تهجس بالتحرير والـثــورة والوحدة
والتغيير التقدمي واليسار وتحدي العالم.
كـنـفــانــي هــو أول َم ــن ع ـ ّـرف ال ـعــرب بـشـعــراء
املـقــاومــة فــي فلسطني ال ـ ــ ،48وأول َم ــن حـ ّـول
امل ــأس ــاة الفلسطينية إل ــى أدب حـقـيـقــي ،بال
نواح وال عنترياتّ ،
وأول من ّقدم الفلسطيني
ً
كعربي متصل ال منفصل ،مبدعًا ومناضال
ٍ
وملتاعًا بالحب ومنتجًا وأنيقًا.
قبل هذا وبعده ،وربما بسبب هذا كله ،كنفاني
هو صاحب الصرخة التي أيقظت الفلسطيني

لـكــي ي ـقــرع جـ ــدران الـ ـخ ـ ّـزان؛ ك ــان امل ـشــردون
الفلسطينيون الهاربون من جحيم املخيمات
والفقر والتهميش يتسللون إلى ديار الهجرة
النفطية ،بحثًا عن مستقبل فردي .ثالثة منهم
اختبأوا في خزان شاحنة ،ماتوا من االختناق
وال ـحــر عـلــى ال ـح ــدود الـكــويـتـيــة ،ول ــم يـقــرعــوا
ّ
الخزان .مفهوم ،بالطبع ،أن اإلنسان ـ بغريزة
ّ
ّ
يتحمل
البقاء اللعينة ـ قد يقبل أي مذلة ،وقد
أي هـ ــوان ،وأي أذى ،مـهـمــا ي ـكــن ،لـكــي يبقى
على قيد الحياة ،لكن الالمفهوم ،الالمنطقي،
الالغريزي ،أن يقبل اإلنسان املوت ،مجانًا ،فال
يصرخ طالبًا النجدة.
ً
هـكــذا رأى كـنـفــانــي شـعـبــه ،م ـشــردًا متسلال
ف ــاق ـدًا ح ـتــى ل ـلــدفــاع ال ـغ ــري ــزي ع ــن ح ـقــه في
الحياة ،فأطلق صرخة الثورة :اقرعوا جدران
ّ
الخزان!
لــم تــوجــد ،وال تــوجــد صــرخــة أعـمــق وأص ــدق
وأكثر إيالمًا وتحفيزًا منها ،أيقظت مشاعر
الكرامة اإلنسانية لــدى جيل كامل .ذلــك قبل
أن تمر السنون ،ويتحول متسللو صحارى
ّ
مشوهني وكمبرادور
النفط إلى بورجوازيني
ل ـل ـك ـم ـب ــرادور ،ي ـ ـقـ ــررون صـ ــرف تـضـحـيــات
الشعب الفلسطيني ودماءه ،في شراكة أمنية
مع االحتالل ،أو شراكة سياسية مع تحالف
َ
السلطان العثماني وتابعه القطري.
فــي الـسـبـعـيـنـيــات ،وك ــان دم الـشـهـيــد غسان
كنفاني لم يجف بعد ،كانت سيرته وحضوره
وكتبه من زوادة الشباب .كان جذوة تشتعل
في الصدور .فمن املستحيل أن تقرأ كنفاني،
ّ
ّ
ث ــم ال تـفــكــر بـفـلـسـطــن ،وال تـفــكــر بحريتك
الشخصية ،وبتحرير بلدك ،وتحرير عقلك!
وك ــان واض ـحــا ،حينها ،كــالـبــداهــة ،مل ــاذا أقــدم
ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي عـلــى اغـتـيــال كنفاني في
بيروت ،عام  ،1973في «عملية نوعية» .أكانت
الرصاصات الصهيونية تستهدف كاتبًا أم
أنها استهدفت النبي الفلسطيني؟
في زمن الكمبرادور والتنسيق األمني وصلح

الحديبية القطري ـ اإلسرائيليّ ،
تحول غسان
ك ـن ـف ــان ــي مـ ــن جـ ـم ــرة ال ت ـن ـط ـفــئ فـ ــي ق ـلــوب
ّ
كتاب على الــرف ،لكن
الفتيان والشباب ،إلــى
ٍ
في فلسطني ،بالتحديد في غزة ـ املقاومة ،ال
يزال اسم غسان كنفاني يعلو حائط مدرسة.
في املدرسة ،اليوم أو غدًا ،سوف يسأل ً
فتى:
َم ــن ه ــو غ ـس ــان ك ـن ـفــانــي؟ وق ــد يـ ـق ــرأه ،وقــد
ي ـصــرخ ،وق ــد يـقــرع ال ـخ ـ ّـزان ،وق ــد يـثــور على
انقسام الفلسطينيني ،وعلى تصفية القضية
الفلسطينية ،وعلى الكمبرادور ،بشقيه ،املدني
وامللتحي.
لذلك كله ،أو ملجرد الجهل ،أو تعبيرًا عن الحقد
على العلمانيني واليساريني ،أقدمت الحكومة
الحمساوية في غــزة على حــذف اســم غسان
كـنـفــانــي م ــن يــافـطــة امل ــدرس ــة ال ـغ ـ ّ
ـزي ــة ،لترفع
مـكــانــه اس ــم «م ــرم ــرة» ،الـسـفـيـنــة الـعـثـمــانـيــة،
بحجة بطولتها فــي مـحــاولــة كسر الحصار
ع ــن ال ـق ـط ــاع! كـ ــان ي ـم ـكــن ل ـل ـح ـم ـســاويــن أن
يعطوا اسم مرمرة ملدرسة مسماة باسم أبو
ً
هريرة مثال .لكن ،كــا .فالفارق بني كنفاني
و»م ــرم ــرة» نــوعــي ويفصل بــن نهجني :نهج
التحرر الفلسطيني الــذاتــي في سياق الثورة
العربية ،ونهج البحث عن إمــارة معادية لقلب
ال ـعــرب (مـصــر وس ــوري ــا) وتـعـيــش فــي ظــال
التفاهم التركي القطري االسرائيلي.
¶ ¶ ¶
ليس للفلسطينيني فقط ،بل لليبيني والعراقيني،
وخصوصًا للسوريني ،الهاربني بحثًا عن حل
ف ــردي فــي املـهــاجــر الـغــربـيــة ،يـنـهــض غسان
كنفاني مــن ضــريــح الـشـهــادة ،ليصرخ على
أك ــوام جثث أكـثــر مــن سبعني مـهــاجـرًا ماتوا
اختناقًا فــي شاحنة التهريب املـتــروكــة على
حافة طريق عام في شرق النمسا :ملاذا؟...
في هذه األرض ،أرضنا ،نحيا ونجوع ونقاتل،
معًا ،وقد نموت ،لكن ...لن ننتهي اختناقًا في
شاحنة تهريب البشر التعساء.

تقرير

«أبو معاوية» في قبضة األمن العام
بــ»أبــو خشبة») ،أشــرفــوا على تطبيق
اإلج ـ ـ ــراءات األم ـن ـي ــة م ـيــدان ـيــا .لــوحــظ
غ ـيــاب ال ـنــائــب هــانــي قـبـيـســي بينهم،
ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي ال ـت ـخ ـط ـيــط
واإلشراف على االحتفاالت السابقة.
ضــاقــت ســاحــة ع ــاش ــوراء بــاملـشــاركــن.
ك ـث ـي ــرون بـ ـق ــوا خ ــارجـ ـه ــا ،مـفـتــرشــن
األرض واألرصـ ـف ــة .م ـك ـبــرات ال ـصــوت
حملت صــوت بــري إلـيـهــم .حماستهم
لم تفرق بني «أمل» وحزب الله .صفقوا
لذكر بري ،بقدر ما صفقوا لذكر السيد
حسن نصرالله .صدر القاعدة الخضراء
بات أكثر سعة .تشييع شهداء الحزب
جنوبًا يظهر أن الحركيني يتصدرون
املراسم .العنوان الرئيسي لـ»أمل» على
مــر ال ـس ـنــوات ،أن ـهــا ال ـبــاب الـخــدمــاتــي
والتنموي للجنوبيني .في كل مناسبة،
ّ
يتحدث بري عن املشاريع التي أنتجت
ف ــي ال ـج ـنــوب امل ـح ــروم م ــراف ــق صحية
وخــدمــاتـيــة وشـبـكــة طــرقــات وكـهــربــاء
ومياه ...في كلمته ،استعرض عددًا من
املـشــاريــع ـ ـ األح ــام الـتــي تـحــدث عنها
ال ـصــدر .م ـشــروع الليطاني وامل ــدارس
وطريق صيدا ـ صور وصور الناقورة
الـ ــذي أط ـل ــق عـلـيــه ب ــري «أوت ــوس ـت ــراد
اإلمام موسى الصدر».

أوقـ ــف األمـ ــن ال ـع ــام ع ـلــي محمد
ح ــات ــم امل ـل ـقــب بـ ــ«أب ــو م ـع ـ ُـاوي ــة».
وب ـع ــد ت ــواري ــه ل ـس ـن ــوات ،ضـبــط
أخيرًا في مطار بيروت أحد أبرز
عناصر رعيل «القاعدة» األول في
لبنان ،أثناء محاولته السفر إلى
تركيا السبت ،مستخدمًا جــواز
سفر مـ ّ
ـزورًا باسم شقيقه ناصر.
إن ـجــاز إضــافــي يــراكــم فــي سجل
األمـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام .اسـ ــم ا ّل ــرج ــل غـيــر
مألوف إعالميًا ،إال أنــه كان أحد
أبرز الناشطني «الجهاديني».
ابـ ــن ب ـل ــدة ال ـق ــرع ــون ف ــي ال ـب ـقــاع
الغربي ينشط في صفوف تنظيم
ال ـقــاعــدة مـنــذ تسعينيات الـقــرن
املــاضــي ،حتى إن سجله األمني
ي ـك ـش ــف أن األخ ـ ـيـ ــر س ــاف ــر إل ــى
أفـغــانـسـتــان لـلـقـتــال فــي صفوف
التنظيم .وذك ــرت املـعـلــومــات أن
ح ــات ــم م ــاح ــق م ـن ــذ ع ـ ــام 2001
ب ـج ــرم االن ـت ـم ــاء إل ــى «ال ـق ــاع ــدة»
واملشاركة في سلسلة التفجيرات
ال ـتــي اس ـت ـهــدفــت م ـطــاعــم تحمل
أسماء أميركية في لبنان .وسبق
أن انـ ـض ــوى ح ــات ــم ف ــي ص ـفــوف

الـ ـجـ ـم ــاع ــة ال ـ ـتـ ــي أط ـ ـلـ ــق عـلـيـهــا
األم ـن ـيــون «الـتـكـفـيــر وال ـه ـجــرة»،
ّ
التي شكلها أحــد أبــرز جهاديي
«األف ـ ـغ ـ ــان ال ـ ـعـ ــرب» بـ ـس ــام كـنــج
امللقب بـ«أبو عائشة» وشارك في
أحــداث الضنية ،قبل أن يتوارى
ع ــن األنـ ـظ ــار .ك ــذل ــك ارت ـب ــط اســم
ح ــات ــم ب ـكــل م ــن ال ـس ـع ــودي فهد
امل ـغــامــس وال ـق ـي ــادي ف ــي تنظيم
«داعـ ـ ــش» أح ـم ــد سـلـيــم مـيـقــاتــي
املـلـقــب ب ــ«أب ــو ال ـهــدى مـيـقــاتــي»،
حيث أفــاد موقوفون إسالميون
بأنه كــان أحــد عناصر مجموعة
كانت تخطط الستهداف السفارة
اإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة عـ ـ ـ ــام  .2004ومـ ــن
«القاعدة» و«التكفير والهجرة»،
انتقل إلى تنظيم «فتح اإلسالم»،
حيث تولى منصبا قياديا رفيعا
وعـ ـ ــرف ح ـي ـنــه ب ــاس ــم «ابـ ـ ــو بـكــر
عقيدة».
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر ح ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى مـ ـخـ ـتـ ـل ــف
الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــات ال ـ ـتـ ــي دارت فــي
ف ـّلــك ال ـج ـهــاد ال ـع ــامل ــي .ف ـقــد ثبت
أنـ ــه ت ـ ــوارى ل ـف ـتــرة داخـ ــل مخيم
ع ــن ال ـح ـل ــوة ،ون ـش ــط ع ـلــى خط

امل ـج ـمــوعــات ال ـتــي كــانــت تسعى
الستهداف قــوات اليونيفيل في
الجنوب بوصفها «ق ــوات كافرة
أراض إسالمية».
مــوجــودة على
ٍ
وذكــرت تقارير إعالمية أن حاتم
كـ ــان ع ـل ــى ارت ـ ـبـ ــاط بــال ـس ـعــودي
م ـ ــاج ـ ــد امل ـ ـ ــاج ـ ـ ــد ،أمـ ـ ـي ـ ــر ك ـت ــائ ــب
ع ـبــدال ـلــه عـ ـ ــزام ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن
نـ ـش ــاط ــه ال ـ ـج ـ ـهـ ــادي فـ ــي اآلونـ ـ ــة
األخيرة كان يقتصر على تجنيد
ش ـبــان وإع ـ ــداد الـ ـك ــوادر لصالح
تنظيم القاعدة.
ت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن املــوقــوف
حاتم يخضع لالستجواب لدى
ف ــرع الـتـحـقـيــق ف ــي األم ــن ال ـعــام،
ُ
وسيحال على القضاء العسكري
خالل األيام املقبلة.
(األخبار)

كان حاتم على
ارتباط بالسعودي
ماجد الماجد ،أمير
كتائب عبدالله عزام
(مروان طحطح)
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ورد كاسوحة *
«مشكلة» الـحــراك الحالي ضـ ّـد السلطة في
ل ـب ـنــان أن ــه م ـت ـع ـ ّـدد ،وت ـعـ ّـددي ـتــه لـيـســت من
النوع الــذي يتيح املجال ملـنــاورات حقيقية
تـجــاه الـسـلـطــة .فــإلــى جــانــب حــركــة «طلعت
ّ
ريحتكم» التي تتسم باملحافظة الشديدة
ّ
وتتجنب الــدعــوة إلــى تجريم أداء السلطة
بشكل مطلق توجد حركات أخرى ال ّ
يهمها
ّ
أن تـ ـك ــون الئـ ـق ــة س ـي ــاس ـي ــا .وت ـف ــض ــل ه ــذه
الـحــركــات – وعـلــى رأسـهــا «بــدنــا نحاسب»
القريبة جدًا من اتحاد الشباب الديمقراطي
ً
 ب ــدال م ــن ه ــذه الـلـيــاقــة ال ــزائ ــدة االشـتـبــاكً
ّ
مباشرة مع السلطة وتركها تجرب احتواء
ّ
اآلخــريــن الذين قبلوا بسقف أقــل من سقف
ّ
«إس ـقــاط ـهــا» ،أو عـلــى األقـ ــل «دعــوت ـهــا إلــى
االس ـت ـق ــال ــة» .ف ــي ال ـب ــداي ــة اس ـت ـفــاد ال ـح ــراك
مـ ــن ال ـت ـك ـت ـي ـك ــات الـ ـت ــي اع ـت ـم ــدت ـه ــا حــركــة
«ط ـل ـع ــت ري ـح ـت ـك ــن» الس ـت ـق ـط ــاب ج ـم ـهــور
الطبقة الوسطى في لبنان ،حيث اعتمدت
شـ ـع ــاراتـ ـه ــا ع ـل ــى ت ـج ــزئ ــة املـ ـط ــال ــب ونـ ــزع
الصفة السياسية عنها ،وهو سلوك يالئم
تمامًا الـحـ ّـس املحافظ الــذي تملكه الطبقة
ال ــوسـ ـط ــى فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان واملـ ـنـ ـطـ ـق ــة ع ـم ــوم ــا،
وتخشى مــن تـجــاوزه ملصلحة حساسيات
ّ
خاصة بالفقراء والطبقات
أخرى تعتبرها
ّ
املهمشة .ساعد ذلــك فــي تكوين نــواة أولــى
للحراك مــن الناشطني املنتمني بمعظمهم
ّ
إلى منظمات «املجتمع املدني» والبعيدين
ع ــن الـتـسـيـيــس بـمـعـنــاه ال ـح ــرك ــي ،وه ــؤالء
اسـ ـتـ ـط ــاع ــوا ب ـف ـع ــل خ ـط ــاب ـه ــم ال ـب ـع ـي ــد عــن
السياسة أو املنعزل عنها كبنية اجتماعية
ح ــرك ـي ــة اس ـت ـق ـط ــاب ت ـك ــوي ـن ــات اجـتـمــاعـيــة
تشبههم وتخشى مثلهم من فكرة الصدام
العنيف مع السلطة .وهــذا يشبه بالضبط
ما حصل في ميدان التحرير في مصر حني
نزلت «مجموعات سياسية» ال ّتؤمن كثيرًا
بالتنظيم االجتماعي الــذي تمثله األحــزاب
أداء السلطة في عيدها أو
لالعتراض على ُ
فــي عيد ذراعـهــا الــشــرطــي .وهــو فعل يبدو
سـيــاسـيــا فــي ال ـظــاهــر ،ولـكـنــه فــي الحقيقة

يعتمد على مطالب جزئية متحاشيًا قدر
اإلم ـكــان ال ـصــدام املـبــاشــر مــع السلطة .هذه
املـجـمــوعــات فــي مصر وفــي لبنان ال يمكن
ّ
يتطور االحتجاج
االعـتـمــاد عليها حينما
ّ
ويتحول إلــى «صــدام مفتوح مع السلطة»،
فهي كما قلنا محافظة سياسيًا وال تؤمن إال
بفكرة املطالب الجزئية ،بدليل أنها ترتبك
ّ
بمجرد حصول االصـطــدام مع السلطة وال
تـعــود ق ــادرة عـلــى فـعــل ش ــيء ،فتفقد ليس
فـقــط ال ـق ــدرة عـلــى الـتـنـظـيــم واالس ـت ـق ـطــاب،
وهــي املـيــزة الــوحـيــدة الـتــي تتمتع بـهــا ،بل
أيضًا الرغبة في حماية من دعتهم للتظاهر
مــن خ ــارج دائــرتـهــا امل ـبــاشــرة .بـهــذا املعنى
تنحصر وظيفتها األســاسـيــة فــي مباشرة
االحتجاج أو الدعوة إليه وهو ما قامت به
«طلعت ريحتكم» على أكمل وجــه ،ليصبح
ّ
هـ ـ ــذا األخ ـ ـيـ ــر الحـ ـق ــا م ـل ـك ــا لـ ـك ــل ال ـط ـب ـقــات
االجتماعية التي قبلت الدعوة ونزلت إلى
الـشــارع ،وليس فقط ملنظمي الدعوة الذين
«انتهت ّ
مهمتهم» عمليًا وأصبح تأثيرهم
مساويًا لتأثير باقي املجموعات السياسية،
ّ
هذا إن لم يكن أقل بكثير.
ّ
ّ
وف ــي ال ـح ــال ــة الـلـبـنــانـيــة فـ ــإن ه ــذا ال ـت ـطــور
س ـمــح ل ـيــس ف ـقــط بـتــوسـيــع االح ـت ـج ــاج بل
أيضًا بتجذيره على املستوى االجتماعي
والـطـبـقــي ،إذ لــم يـكــن الـخـطــاب ال ــذي سبق
انضمام حركة «بدنا نحاسب» إلى الحراك
راغ ـب ــا ف ــي اس ـت ـي ـعــاب امل ـج ـمــوعــات امل ـعـ ّـبــرة
عــن الهامش االجتماعي فــي بـيــروت ،وكــان
على
تـعــامـلــه مـعـهــا يـتـســم بـتـمـيـيــز شــديــد ّ
املستوى الطبقي ،وهو ليس بــاألداء الشاذ
واالستثنائي على فكرة بقدر ما هو تعبير
أمــن وحقيقي عــن الـحــراك ال ــذي ّ
تعبر عنه
نخب الطبقة الوسطى حني تريد «التظاهر»
ّ
ّ
التعددية ال تعود
تحتج.
بأنها تتظاهر أو
مفيدة هنا ،فاالحتجاج لــم يبدأ بأكثر من
ّ
يستمر أيضًا فــي ضــوء وجــود
حــركــة ،ولــن
ّ
ك ـ ــل ه ـ ــذه املـ ـجـ ـم ــوع ــات الـ ـت ــي تـ ـش ــرف عـلــى
ّ
تنظيمه ،وخصوصًا أنها ال تتفق في الرؤية
ّ
املرجوة منه ،ال بل
السياسية واالجتماعية
يصل بعضها إلى ّ
حد التضارب الكامل في

في البداية استفاد
الحراك من التكتيكات التي
اعتمدتها «طلعت ريحتكن»

الرؤية كما رأينا حينما حصل الخالف بني
الليبراليني واليساريني حول دور ّ
املهمشني
داخل الحراك .وحصول التصحيح الحقًا ال
ّ
يعني أن الخالف قد انتهى بل ربما يتفاقم
حينما ت ـبــدأ مــرحـلــة «ال ـص ــدام الـفـعـلــي مع
ّ
ال ـس ـل ـطــة» ،وت ـش ــرع ك ــل طـبـقــة ف ــي مـحــاولــة
التمايز عــن الطبقات األخ ــرى كما يحصل
ّ
في كــل االنتفاضات أو «ال ـثــورات» .املشكلة
أي ـض ــا أن ال ـخ ـط ــاب ال ـي ـس ــاري نـفـســه ليس
را ّغـبــا فــي حصول فــرز طبقي كــامــل ،و»هــذا
حقه» ألن الـصــدام في هــذه الحالة سيعني
ج ـ ـ ّـر امل ـج ـت ـمــع إل ـ ــى «ح ـ ـ ــرب» ط ــوي ـل ــة األم ــد

ّ
حصول التصحيح الحقًا ال يعني أن الخالف بين المجموعات قد انتهى (مروان طحطح)

الوظيفية السياسية للتيار الماركسي العربي
محمد سيد رصاص *
ت ـت ـح ــدد املـ ـه ــام امل ــرح ـل ـي ــة م ــن خـ ــال طـبـيـعــة
املــرح ـلــة ،وم ــن خ ــال رؤي ــة الـتـيــار السياسي
ملـ ـ ـه ـ ــام امل ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة .كـ ـ ـ ــان لـ ـيـ ـن ــن فـ ـ ــي «خ ـط ـت ــا
االشـ ـت ــراكـ ـي ــة  -ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ف ــي الـ ـث ــورة
الديموقراطية» ( )1905يــرى طبيعة املرحلة
بــأن ـهــا ذات طــابــع بـ ــورجـ ــوازي دي ـمــوقــراطــي
في بلد خرج من القنانة عام  1861وما زالت
الـعــاقــات مــا قبل رأسـمــالـيــة ســائــدة فـيــه .من
ه ـنــا رأى ب ــأن امل ـه ــام دي ـمــوقــراط ـيــة ولـيـســت
اش ـت ــراك ـي ــة وإن اخ ـت ـلــف م ــع امل ـنــاش ـفــة حــول
ق ـ ــدرة الـ ـب ــورج ــوازي ــة ال ــروس ـي ــة ع ـلــى ال ـق ـيــام
بــدور البورجوازيتني االنكليزية والفرنسية
فــي ثــورتــي  1688و 1789حيث رأى أن حزب
الـطـبـقــة الـعــامـلــة ،وبــالـتـحــالــف مــع الـفــاحــن
والراديكاليني الثوريني ،هو من سيقوم بذلك.
بعد وصول لينني إلى نظريته عن االمبريالية
عام  1916اختلفت نظرته ،وهو ما تجسد في
«مــوضــوعــات نيسان» عــام  1917عندما رأى
بـعــد اس ـقــاط القيصرية ب ــأن امل ـهــام أصبحت
مختلطة بني بورجوازية ديموقراطية وبني
مهام اشتراكية ،وأن األولى طريقًا إلى الثانية
في مهمة واحــدة هي االستيالء على السلطة
عـبــر الـســوفـيــات مــن خ ــال اس ـت ـغــال الـحــزب
البلشفي لشعاري «السلم» و»األرض» .نجح
لينني فــي االستيالء على السلطة عبر ثــورة
أوكتوبر ،1917ولكن البالشفة لم يستطيعوا
ادخ ـ ـ ــال روسـ ـي ــا ف ــي االشـ ـت ــراكـ ـي ــة ب ــل ق ـ ــادوا
ث ـ ــورة ب ــورج ــوازي ــة ع ـبــر ث ــاث ــة أربـ ـ ــاع ال ـقــرن
ً
كــانــت نهايتها «اقـتـصــاد ال ـســوق» بــديــا من
«رأسمالية الــدولــة» و»التعددية السياسية»
ً
بديال من «الحزب الواحد».
م ـن ــذ نـ ـش ــوء األحـ ـ ـ ــزاب ال ـش ـي ــوع ـي ــة ال ـعــرب ـيــة
فــي العشرينيات لــم تكن تـحــديــدات املرحلة
واض ـ ـ ـحـ ـ ــة امل ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك املـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام ،وقـ ــد
اختلطت وتداخلت كثيرًا مع االستراتيجية
الـســوفـيــاتـيــة ت ـجــاه املـنـطـقــة الـعــربـيــة ،وكــان

السوفيات على الغالب هم من يحدد طبيعة
املرحلة ،كما جرى عام  1964عندما حددوها
بــأنـهــا فــي «مــرح ـلــة ال ـت ـطــور الــارأس ـمــالــي».
وبالتالي فإن املهام تتطلب إلنجازها نشوء
«تـحــالــف الـقــوى التقدمية» مــع عبدالناصر
والبعثيني وعبدالسالم عــارف ،وهــو ما قاد
إلــى ضـغــط مــوسـكــو لـحــل الـحــزب الشيوعي
املـصــري وانــدمــاج الشيوعيني فــي «االتـحــاد
االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي» ،وإلـ ـ ـ ــى «وثـ ـيـ ـق ــة آب »1964
الشيوعية العراقية التي كادت أن تقوم بما
فعله الشيوعيون املصريون مع عبدالناصر
ولـكــن تـجــاه حليفه ع ــارف فــي ب ـغــداد ،وإلــى
ال ـض ـغــط ع ـلــى س ـكــرت ـيــر الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي
السوداني عبدالخالق محجوب للتعاون مع
النميري حيث قاد رفضه لذلك إلى انشقاق
الحزب عام  1970عبر كتلة «معاوية ابراهيم
 أحمد سليمان» ومن ثم اعدام محجوب بعدفشل انقالب  19تموز  1971ضد النميري ،ثم
إلى الضغط على الحزب الشيوعي السوري
ل ـلــدخــول فــي «الـجـبـهــة الــوطـنـيــة الـتـقــدمـيــة»
عـ ــام  ،1972وهـ ــو م ــا جـ ــرى أي ـض ــا م ــن قـبــل
مــوسـكــو ع ــام  1973حــن أجـبــر الشيوعيون
الـعــراقـيــون مــن قـبــل الـســوفـيــات لـلــدخــول في
«الجبهة الوطنية القومية» مع حزب البعث
الحاكم .تحرر املاركسيون العرب من هيمنة
الـكــرمـلــن بـعــد انـهـيــار االت ـحــاد السوفياتي،
ولـ ـ ــو أنـ ـه ــم لـ ــم ي ـس ـت ـط ـي ـع ــوا بـ ـع ــد ال ــوق ــوف
لوحدهم على أرجلهم إثــر حــوالــى ربــع قرن
م ــن مــرحـلــة «م ــا بـعــد مــوس ـكــو» .ل ــم يـقــومــوا
حتى اآلن بتحديد طبيعة املــرحـلــة العربية
الراهنة مع خصوصية كل بلد ،وال بتحديد
املـهــام .فــي هــذا املـقــال توجد محاولة للقيام
باجتهاد شخصي من أجل ذلك.
يمكن تحديد املرحلة العربية الراهنة بأربع
قضايا:
 -1كـلـمــة «االم ـبــريــال ـيــة» هــي مـفـتــاح تحديد
املرحلة العربية منذ قرنني من الزمن :هناك
جـهــد غــربــي أوروب ــي ثــم أمـيــركــي ،للسيطرة

على املنطقة العربية بدءًا من حملة نابليون
بونابرت عام  .1798أخذ هذا أشكال احتالل،
وس ـي ـط ــرة وه ـي ـم ـنــة ع ـلــى الـ ـق ــرار الـسـيــاســي
وعلى املقدرات االقتصادية من دون احتالل،
وزرع ك ـي ــان اس ـت ـي ـطــانــي أخـ ــذ دور املـخـفــر
األمــامــي لـلـغــرب األوروبـ ــي مـنــذ نـشــوئــه عــام
 ،1948واألميركي بدءًا من عام  ،1964وتكبيل
دول داخـلـيــا وخــارج ـيــا مــن خ ــال اتـفــاقـيــات
(مصر عبر كامب ديفيد والـعــراق مــن خالل
االت ـفــاق ـيــات م ــع واش ـن ـطــن قـبـيــل االنـسـحــاب
ال ـع ـس ـكــري بـنـهــايــة ع ــام  ،)2011واس ـت ـغــال
األزم ـ ـ ـ ــات امل ـح ـل ـي ــة ،امل ـن ـف ـج ــرة ع ـب ــر أس ـب ــاب
داخـلـيــة مـثــل األزم ــة الـســوريــة مـنــذ درع ــا 18
آذار  ،2011م ــن قـبــل ق ــوى دول ـي ــة واقـلـيـمـيــة
ل ـلــوصــول إل ــى تـحـكــم مستقبلي بــاألوضــاع
الــداخ ـل ـيــة وبــال ـس ـيــاســات ال ـخــارج ـيــة للبلد،
كما يمكن أن تأخذ عملية الهيمنة والتحكم
ب ــال ـق ــرار ال ــوط ـن ــي م ــن الـ ـخ ــارج (الـ ــدولـ ــي أو
االق ـل ـي ـمــي أو كــاه ـمــا م ـع ــا) ش ـكــل م ـحــاولــة
اللعب بمكونات داخلية ،دينية أو مذهبية
أو إث ـن ـي ــة ،م ــن أجـ ــل اس ـت ـخ ــدام ـه ــا لـلـتــأثـيــر
الــداخ ـلــي لـصــالــح ال ـخ ــارج أو مــن أج ــل رســم
خرائط جديدة أو التهديد بذلك .هذا يجعل
م ــن م ـه ــام املــرح ـلــة أن ت ــأخ ــذ طــاب ـعــا وطـنـيــا
عــرب ـيــا ،مل ـقــاومــة وإف ـش ــال ك ــل ذل ــك ولـلـتـحــرر
الــوطـنــي وام ـتــاك ال ـقــرار املـسـتـقــل .يـمـكــن أن

كلمة «االمبريالية»
هي مفتاح تحديد المرحلة
العربية منذ قرنين

يأخذ هذا طابعًا قوميًا عربيًا عندما تكون
«ال ــوح ــدة» أو «االت ـح ــاد» أو «الـتـكــامــل» بني
دول عــربـيــة مــن أجــل ش ــروط أفـضــل ملقاومة
الهيمنة الغربية واالسرائيلية أو اآلتية من
دول الجوار االقليمي الصاعدة حاليًا (ايران،
تركيا ،إثيوبيا ،السنغال).
« -2الـ ـ ــدي ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــاتـ ـ ــوريـ ـ ــات ال ـ ـع ـ ــرب ـ ـي ـ ــة» م ـن ــذ
ال ـخ ـمـس ـيـنـيــات ف ـش ـلــت ف ــي تـحـقـيــق ال ـت ـحــرر
ال ــوط ـن ــي وفـ ــي م ـه ــام ت ـحــريــر فـلـسـطــن وفــي
مهمة الــوحــدة العربية .بل إنها أنتجت بنى
داخـلـيــة متخلفة ومـفــوتــة تــاريـخـيــا واألك ـثــر
م ــن ذل ــك ب ـنــى غ ـيــر مـنــدمـجــة داخ ـل ـيــا بحيث
أصبح االنتماء الديني أو املذهبي أو اإلثني
هــو األس ـبــق مــن الــوطـنــي أو ال ـقــومــي ،أو من
إيديولوجيات حديثة عابرة لتلك االنتماءات،
عند فئات واسعة من مجتمعات عربية عديدة
في تحديد االنتماء الفكري -السياسي وفي
رؤية البلد وفي رؤية املواطنني اآلخرين .بعد
ستة عقود مــن الــواضــح أن «الديموقراطية»
هــي وصـفــة عــاجـيــة تـتــرابــط مــع «الــوطـنـيــة»
لـتـمـتــن ال ــداخ ــل وتــوح ـيــده ل ــذات ــه وم ــن أجــل
مقاومة «الـخــارج» والتحرر منه أيضًا ،ومن
أجل أن يشعر املواطن باملساواة مع املواطنني
اآلخ ــري ــن ف ــي ال ـح ـقــوق وال ــواجـ ـب ــات .تـتــرابــط
ّ
وتكونان خطًا
الوطنية والديموقراطية هنا
ِ
واحـ ـدًا ،بــالـقـيــاس إلــى ديـكـتــاتــوريــات وطنية
أو قومية وإل ــى ديـمــوقــراطـيــن غير وطنيني
راهـ ـ ـن ـ ــوا ع ـل ــى الـ ـ ـخ ـ ــارج األجـ ـنـ ـب ــي لـتـحـقـيــق
ه ــزي ـم ــة ال ــديـ ـكـ ـت ــات ــوري ــات ب ـ ــدءًا مـ ــن ت ـجــربــة
املـعــارضــة الـعــراقـيــة فــي غ ــزو واح ـتــال 2003
تبع املعارضني العراقيني ،من سوريني
ومــن ِ
وسودانيني وغيرهم ،على هذا الخط عربيًا.
 -3االنقسام الطبقي :االقتصادي -االجتماعي،
يـمـكــن تلمسه بــوضــوح فــي عــواصــم «طــريــق
ال ـت ـطــور ال ــارأس ـم ــال ــي» ،وال ـ ــذي ك ــان طــريـقــا
بامتياز نحو رأسمالية جديدة نجد فيها أن
االنقسامات والـفــروق الطبقية أكثر حـ ّـدة من
التي نراها في الغرب الرأسمالي وأكثر قوة
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منبر
م ــع الـسـلـطــة كـمــا حـصــل ف ــي م ـصــر .وق ــد ال
ت ـك ــون ه ــذه «الـ ـح ــرب» مـضـمــونــة ال ـعــواقــب
ّ
وعدم وجود
في ظل انهيار هياكل السلطة ّ
ب ــرمل ــان أو رئ ـيــس جـمـهــوريــة ي ـمــثــان على
ّ
األق ـ ــل رم ــزي ــة ال ــدول ــة ال ـت ــي يـخـشــى ال ـنــاس
ّ
مــن «زوال ـه ــا» ،وهــو مــا يفسر على األرجــح
ب ـعــض «ال ـت ــراج ـع ــات» ال ـت ــي حـصـلــت عقب
يــوم الـثــاثــاء املــاضــي .والـتــراجــع هنا ليس
فـ ــي املـ ــوقـ ــف مـ ــن ال ـس ـل ـط ــة بـ ــل فـ ــي األعـ ـ ــداد
التي أبــدت خشيتها الواضحة من العنف،
ورغبتها في الحفاظ على الطابع السلمي
لــاحـتـجــاج ،وهــو كما قلنا سـلــوك محافظ

سياسيًا ولكنه ّ
يعبر عن «أكثرية» شعبية
تخشى على املجتمع وال تريد له أن ينجرّ
إلى صدام مفتوح مع السلطة كما حدث في
باقي االنتفاضات العربية التي انتهت إلى
مصير مأساوي.
ّ
بـهــذا املعنى ف ــإن يــوم السبت (ك ــون املقالة
ّ
كتبت قبل التظاهرة) سيكون اختبارًا جديًا
ّ
مل ــدى قـ ــدرة ال ـح ــرك ــات امل ـنــظ ـمــة لــاحـتـجــاج
وبــال ـت ـحــديــد ال ـي ـســاريــة مـنـهــا ع ـلــى تـبــديــد
ال ـهــواجــس ال ـتــي تملكها «أك ـثــريــة معينة»
م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن تـ ـج ــاه ال ـ ـحـ ــاالت الـعـنـفـيــة
ال ـتــي ي ـقــودهــا امل ـهـ ّـم ـشــون .وه ــي حـ ــاالت ال
يـمـكــن اع ـت ـبــارهــا «أع ـم ــال ش ـغــب» باملعنى
ُ
السائد ،غير أنها اعتبرت كذلك فــي لبنان
ب ـف ـعــل س ـط ــوة ال ـخ ـط ــاب امل ـه ـي ـمــن وق ــدرت ــه
على التالعب بحساسيات طبقية تمتلكها
شــريـحــة ال ب ــأس بـهــا مــن الـلـبـنــانـيــن .هــذه
ال ـش ــري ـح ــة س ـي ـت ـظ ــاه ــر ج ـ ـ ـ ٌ
ـزء ك ـب ـي ـ ٌـر مـنـهــا
ي ــوم الـسـبــت بـفـعــل التصحيح ال ــذي قامت
ب ــه حــركــة «ب ــدن ــا ن ـحــاســب» ،وال ــى جانبها
املهمشون الذين ّ
ّ
يعبرون بخالفها
سيوجد
عــن سخط حقيقي وواض ــح تجاه السلطة.
ّ
والتحدي هنا يكمن في صمود التصحيح
الـ ــذي ق ــام ب ــه الـشـيــوعـيــون أمـ ــام االشـتـبــاك
ال ــذي قــد يـحــدث فــي ّ
السلطة
أي لحظة بــن ٌ
َ
وامل ـهـ ّـم ـشــن ،إذ ال ُي ـعــقــل أن ت ـقــوم ف ـئــة من
املـحـتـ ّـجــن بــاالش ـت ـبــاك م ــع الـسـلـطــة بينما
الفئة األخ ــرى تــديــن هــذا الفعل أو ال تبدي
ّ
تضامنًا معه في أقل تقدير.
هذا جزء فحسب من املشهد ،وقد ال يحدث
ً
ً
أص ــا ولـكـنــه يعطي فـكــرة س ــواء حـصــل أم
لــم يحصل عــن طبيعة الفعل االحتجاجي
وم ــدى اق ـتــرابــه مــن ال ـص ــورة ال ـتــي تـكـ ّـونــت
ل ــديـ ـن ــا ج ـ ـ ـ ـ ّـراء ال ـ ـتـ ــراك ـ ـمـ ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة عــن
ّ
«التغيير» وممكناته االجتماعية .وسأذكر
ّ
خاصة باملجتمع
بأن هذه املمكنات ليست
الـلـبـنــانــي وحـ ــده رغ ــم ان ــه يـمـتـلــك بــالـفـعــل
«خ ـص ــوص ـي ــة» ت ـم ـ ّـي ــزه ع ــن س ـ ـ ــواه ،وه ــذه
«الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة» قـ ــد تـ ـك ــون هـ ــي امل ـف ـت ــاح
لنجاح التجربة أو فشلها.
* كاتب سوري

مــن الــرأسـمــالـيــات املـحـلـيــة الـعــربـيــة القديمة
فــي النصف األول مــن الـقــرن العشرين .هناك
إره ــاص ــات ع ـلــى أن ه ــذا االن ـق ـس ــام الـطـبـقــي
سيبدأ في ترجمة نفسه إلى السياسة العربية
فــي بـلــدان ع ــدة ،مثلما نجد فــي ع ــراق صيف
 ،2015ع ــاب ـرًا امل ــذاه ــب واألدي ـ ـ ــان واإلث ـن ـيــات
للتحدد فكريًا  -سياسيًا عبر إيديولوجيات
عابرة لتلك التحديدات.
« -4التحديث» :قامت أنظمة «طريق التطور
الالرأسمالي» بعمل صفقات مع رجال الدين
قادت إلى عدم التحديث في «الدستور» وفي
القوانني ومنها قانون األحــوال الشخصية.
ه ـنــاك ت ـم ـي ـيــزات دس ـت ــوري ــة وقــانــون ـيــة ضد
املرأة واألقليات الدينية واملذهبية واإلثنية.
وهـنــاك عــدم تناسب بــن الــواقــع الدستوري
 الـقــانــونــي وب ــن الــواقــع الـثـقــافــي والتقنيللمجتمعات العربية (مــا عــدا تــونــس) .كان
أتــاتــورك وشــاه ايــران وبورقيبة أكثر تطورًا
من العروبيني في هــذا الصدد .هناك حاجة
إل ـ ــى ع ـل ـمــان ـيــة تـ ـح ــدد ال ـف ـص ــل ب ــن ال ــدول ــة
والــديــن ،ولكن ليس السياسة والــديــن حيث
يـمـكــن تـحــت خـيـمــة الــدس ـتــور الـعـلـمــانــي أن
يـسـمــح ألح ـ ــزاب ذات إيــديــولــوج ـيــة تستمد
من الدين منهجها الفكري – السياسي ،مثل
األح ــزاب الديموقراطية املسيحية أو حزب
العدالة والتنمية في تركيا أو حزب بهاراتيا
ج ــان ــات ــا ال ـه ـن ــدوس ــي ف ــي ال ـه ـن ــد ،بــالـنـشــاط
سياسيًا.
ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا األربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع« :ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ـ ـي ـ ــة» –
«الديموقراطية» – «االقتصادية -االجتماعية»
– «الـتـحــديــث» تـحــدد طبيعة املــرحـلــة عربيًا
ومــن ثم تتحدد املهام وفقًا لطبيعة املرحلة.
وب ــال ـت ــال ــي الــوظ ـي ـف ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة املــرحـلـيــة
للتيار املاركسي العربي :هذا التيار هو التيار
السياسي الوحيد الذي يمكن أن يتبنى هذه
املهام األربع معًا.
االس ــامـ ـي ــون ي ـت ـب ـنــون امل ـه ـم ــة األولـ ـ ـ ــى ،ول ــو
أنهم في حاالت معينة تجاه الخارج الدولي

واالقليمي يستعينون بالخارج كما في سوريا
 2015-2011ولـيـبـيــا  ،2011ول ـكــن ي ـت ــرددون
تجاه الثانية أو يتعاملون معها بمصلحية،
فيما هم ليبراليون في االقتصاد ،ومحافظون
وغير حداثيني في مجالي الدستور وقانون
األح ــوال الشخصية .الـلـيـبــرالـيــون حــداثـيــون
وديموقراطيون ولكن غالبًا غير وطنيني في
طبعتهم القديمة (الـنـحــاس بــاشــا ملــا فرضه
االنـكـلـيــز رئـيـســا لـ ــوزراء مـصــر ي ــوم  4فبراير
 1942ضد إرادة امللك فــاروق عندما اقتحمت
الــدبــابــات االنكليزية قصر عــابــديــن مــن أجل
ذلـ ـ ــك) وف ـ ــي ط ـب ـع ـت ـهــم الـ ـج ــدي ــدة (ل ـي ـبــرال ـيــو
الدبابة األميركية فــي بـغــداد  9نيسان 2003
وأص ـح ــاب نـظــريــة «ال ـص ـفــر االس ـت ـع ـمــاري»)،
ومناصرون للفروق الطبقية وضــد الحقوق
االقـتـصــاديــة  -االجتماعية للفقراء والفئات
الـبـيـنـيــة .ال ـعــروب ـيــون امل ـع ــارض ــون وطـنـيــون
وه ــم مـثــل االســام ـيــن ت ـجــاه الــديـمــوقــراطـيــة
ومـحــافـظــون فــي وجــه الـتـحــديــث وغــامـضــون
ف ــي امل ـج ــال االق ـت ـص ــادي  -االج ـت ـمــاعــي فيما
الــذيــن فــي السلطة وطـنـيــون ولـكــن يفتقدون
النزوع الديموقراطي والحداثي ووحشيون
في رأسماليتهم.
يحدد هذا تالقيات املاركسيني مع التيارات
األخــرى والتباعدات حسب املرحلة وحسب
تطورات اللحظات السياسية للمرحلة .أيضًا
املرحلة عربيًا في طبيعتها ومن خالل املهام
املتحددة عبر طبيعة املرحلة تقول بأن املهام
أمام املاركسيني ليست ذات مهام اشتراكية،
وبـ ـ ــأن م ــا ق ـ ــام ب ــه ل ـي ـنــن ف ــي «م ــوض ــوع ــات
نيسان» كما كــان غير صحيح روسـيــا ،كما
أظ ـهــر ع ــام  1991ضــد ع ــام  ،1917ف ــإن مهام
املاركسييني عربيًا لن تتجاوز مرحليًا ،زائد
املهمة الوطنية – القومية ،ما طرحه ماركس
في «البيان الشيوعي» ( )1848ألملانيا وما
طرحه لينني لروسيا في «خطتا االشتراكية
 الديموقراطية».* كاتب سوري

هذا القرف العظيم
أياد المقداد
كــان خليطًا غير متجانس مــن طبقات اجتماعية شــد ّيــدة الـتـفــاوت ،ومــن رؤى سياسية واجتماعية أشـ ّـد
ّ
ولكن ما ّ
وحــد تلك
اختالفًا ،وبطبيعة الحال من مذاهب لم تجتمع يومًا إل على نقض بعضها البعض.
الجموع في ساحة واحدة هو ذلك الشعور الذي تتشارك به كل الكائنات ،وهو الشعور باملهانة واملذلة ...وقبل
كل هذا بالقرف .فلقد استطاع القرف أن يعبر الزوايا املعتمة التي تفصل بني أبناء الكيان الواحد ويتخطى
اختالفاتهم العميقة ليجمعهم في هتاف واحد وفي مسيرة واحــدة طغت عليها للمفارقة صبغة «مدنية»
واضحة ،في مؤشرات ذات مغزى عميق لحضور الفت لبورجوازية متوسطة في مسيرة ّ
همها األساس
مطالب معيشية يتحمل وزرها في الحقيقة الفقراء وأبناء الطبقات املسحوقة .لوهلة بدا أن املحتجني ينتمون
إلى طبقة أخرى مغايرة تمامًا لجموع البروليتاريا البائسة ،حتى إن وجود األخيرة في املكان كاد أن يثير
ّ
ّ
مشهدية حفلت بالتناقضات ،لكنها
«بالثورة» .فالتفاوت الطبقي كان فاضحًا في
حفيظة املنظمني والقائمني
ّ
تناقضات من نوع آخر بعيدة كل البعد عن تلك التي نعرفها والتي اعتدنا على تردادها في مجتمع طائفي
مذهبي لم يتجاوز املفهوم البدائي للصراع ،وهو القائم على أبعاد االنتماء الديني.
ً
ما شهدته ساحة الشهداء في تتبع لتحركات املحتجني ونمط وطريقة تعبيرهم عن الغضب ال يترك مجاال
للشك في أن وسائل التعبير اختلفت باختالف الطبقة والبيئة االجتماعية وحتى ّ
الحي الــذي يخرج منه
ّ
الطبقي عينه ،في وقت كانت فيه اإلشــارات
املحتجّ ،ثم ّإن مطالب العامة كانت تختلف وتتفاوت بالتفاوت
ّ
املذهبية شبه غائبة .وهي مؤشرات بمجملها تشير إلى أننا أمام جيل جديد يحمل مفردات حديثة بعيدة
كل البعد عن املنطق التقليدي السائد ،في صياغة تتجاوز بكثير الخطاب السياسي املعروف وتتخطاه إلى
رؤية حقوقية ال يلبيها إال نظام ّ
مدني حديث ،وهو ما يضع التركيبة السلطوية برمتها في مرمى الغاضبني.
ً
الغربية مثاال ُيحتذى به ،لديها من
الليبرالية
في
ترى
والتي
ـ«التغريب»
فالطبقة املتوسطة الشابة الحاملة ب
ّ
ّ
االلتحاق بركب عشاق التغيير،
إل
املعدمني
بروليتاريا
تجد
ال
بينما
القديم.
الطموحات ما يدفعها إلى تحطيم
ّ
ً
أمــا بتغيير الواقع بعدما يئس الفقراء من االنسياق في مسيرة لم تحمل لهم إل املزيد من البؤس ،وهم
يجرجرون سالسلهم الثقيلة على أعتاب وطن لم يمنحهم سوى شرف التضحية والتضحية فقط .دائمًا،
ما هو غير متوقع يحدث تبدالت عميقة وجذرية في حركات التاريخ .وما يجري اليوم ال ّبد من أن يثير
خوف وهلع «القديم» .فمن املكابرة بمكان عدم االعتراف ّ
بأن هناك انهيارًا كبيرًا يحصل في البيئة املؤسسة
للسلطة وفي الجماعات التي تقوم عليها هذه السلطة ،بل في األسس ذاتها للنظام .وسيكتشف القائمون
ً
عطال ما خطيرًا طرأّ ،
وأن بعض الجمهور لن يستجيب لألوامر ،فهناك إرهاصات
على هذا النظام ّأن هناك
تمرد واملنشقون قد أخذوا في بناء كيانهم ،وهو كيان له من حظوظ البقاء واالرتقاء الشيء الكثير .فليس
لدى الجمهور ما يخسره سوى قيوده والكثير من القرف .فلقد أصبح هذا النظام خارج العصر تمامًا بل
ّ
خارج الخدمة ،وليس عليه إال الرحيل فهو في حالة موت سريري ،لكنه وفي نزعه األخير سوف يستجدي
البقاء وسوف ّ
يتوسل باملذهب طبعًا وباستدعاء كل اآللهة والقديسني وبما تبقى من «أوفياء» في معسكرات
ّ
ّ
ّ
التجهيل .غير أنه يبدو أن الرياح قد غيرت اتجاهها تمامًا والغضب الواعي يتأهب ملسلسل جديد من صراع
ّ
بدأت تباشيره جلية بوضوح وفي ساحة الشهداء بالذات ،وهو الصراع الذي سيأخذ طريقه نحو حتمية
تاريخية هي نهاية التاريخ.

«وينيي» القوى المناضلة
هبه الخطيب بدرالدين
يشهد لبنان منذ أسبوع تظاهرات وتحركات شعبية مطلبية ّ
ضمت جميع أطياف املجتمع ،وهــي بلغت
ذروتها يوم السبت الذي انتهى باشتباكات بني املتظاهرين و«املندسني» من جهة ،والقوى األمنية من جهة
أخرى.
لألسف نتج عن هذا اإلحتجاج عدد من الجرحى ،أكثرهم خطورة محمد قصير الذي ما زال في املستشفى
في وضع حرج ،إال أن هذه التحركات أدت ،كالعادة ،إلى إنقسام الرأي ّ
العام بحجة أن التظاهرات مشبوهة
ومن صناعة السفارات ،وخاصة األميركية.
ُ
مواقع ُالتواصل االجتماعي اشتعلت طيلة األسبوع املنصرم .وتيرة النقاشات ارتفعت ،فإنقسم الشعب حول
الجهة املنظمة والتوقيت واألهداف ،بعدما كان مقسومًا بني حركتي  8و 14آذار.
لم يعهد لبنان في تاريخه الحديث أي تظاهرات شعبية ،سوى تلك التي دعت اليها األحزاب والقوى السياسية.
ّ
أهم تحرك مطلبي شهدته البالد هو تظاهرة ُع ّمال معامل «غندور» في الشياح ،والبالغ عددهم  1200في
تشرين الثاني  .1972أطلقت الشرطة حينها النار عليهم عند مدخل املعمل فسقط عضو «اللجان العمالية»
املرتبطة بمنظمة العمل الشيوعي يوسف العطار ،وعضو الحزب الشيوعي فاطمة الخواجة وجرح  14آخرين.
على األثــر ،نظم االتحاد العمالي العام إضرابًا عامًا للتضامن معهم ،فيما ّ
عمت موجة من الغضب أنحاء
البالد .أما رسميًا ،فرفضت حكومة صائب سالم التحقيق في ظروف إطالق النار (علينا االنتظار لنعرف
ً
اذا كان األب على خطى والــده)ُ ،مصدرة قانونًا ُيجبر القوى اليسارية على االستحصال على إذن مسبق
ّ
للتظاهر من وزارة الداخلية .التظاهرة كانت تجمعًا عارمًا في ساحة البرملان حيث هتف املتظاهرون99« :
لص و 17حرامي !» ( نسبة الى عدد نواب املجلس النيابي وأعضاء الحكومة) .الجدير ذكره في هذا اإلطار،
ً
هو تعليق امللحق العمالي في السفارة األميركية على الحدث قائال إن التظاهرة واإلضراب العام كانا بمثابة
«نجاح متواضع» ملصلحة اليسار الذي نجح في االنتقال الى الهجوم وربح «الحرب الدعائية» ،مضيفًا أنه ال
اليسار وال الحركة النقابية حققا أي إنجاز ملموس للعمال في نهاية املطاف.
أما حاليًا ،فمن املهم التركيز على بعض الوقائع والحقائق حول هذه التحركات التي ينتقدها البعض ،إما
بحجة أن هذا التحرك مشبوه ،أو أنه لن يؤدي الى التغيير املرجو .اعتبار هذا التحرك مشبوها كالم ُيرمى
ّ ُ
صحة «التهمة» ،وهي فرضية قد
عشوائيًا لتغطية تقصير كبير لدى القوى السياسية اليسارية .فلنفترض
تكون صحيحة ،فلتتفضل هذه القوى اليسارية املناضلة وتشارك املتظاهرون مطالبتهم بأدنى حاجاتهم.
فلتحاول أن تسحب البساط من تحت السفارات لتعيده الى املسار الصحيح .فلتستغل هذه الفرصة النادرة،
فلتخطف هذا الحدث الجوهري وتحتضنه وتضع عنوانًا كبيرًا له ،وهو قانون إنتخاب على ّأساس النسبية
ملنع عودة رموز النظام الفاسد الحالي .هكذا تكون هذه القوى قد ربحت املعركة بوجه من نظم التظاهرات.
املوضوعي ،ولكن مواصلة الرشق على هذا التحرك دون
صحيح أن الظرف الذاتي لم ينضج بقدر الظرف
ّ
تقديم أي بديل ،أو على األقل تقديم خطة ملواجهته ليس ال كالما ُيرمى جزافًا.
من الواضح أن الشعب اللبناني لم يعد قــادرًا على ّ
تحمل هذا الوضع املأساوي .ومن الواضح ّأن الحكومة
مربكة وغير قادرة على إيجاد «ابرة املورفني» التي اعتادت أن تستعملها عندما يعلو الصوت .لذلك هناك
ضرورة ُملحة لنضج سياسي وإيجاد الظرف الذاتي لقيادة املرحلة املقبلة حتى ال يغرق لبنان .أخيرًا ،البعض
يعد لبنان بلدًا موجودًا على الخارطة الجغرافية والسياسية ،والبعض يعده وطنًا ينتمي اليه ...اعطونا فرصة
ملحاولة بناء وطن .اعطونا فرصة للحلم.
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الحدث
لم يعد قبول دمج الزبداني بكفريا والفوعة وحدها ممكنًا .هدنتان واتفاق واضح المعالم أفشلته «حركة أحرار
ّ
الشام» بغمز تركي ،بعد إدخال شروط إضافية على االتفاق الشامل .اليوم قررت المقاومة والجيش السوري إدخال مضايا
في «الصيغة» الجديدة ،بعد تحييدها سابقًا

ُ
ّ
أنقرة تجهض «تسوية الزبداني» مجددًا
شتاء في كفريا والفوعة = عواصف في مضايا
إيلي حنا
مرة جديدة ،فشلت تسوية الزبداني
بـ ـع ــدم ــا وص ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ــى خ ــوات ـي ـم ـه ــا
بـ ـ ــات ـ ـ ـفـ ـ ــاق واضـ ـ ـ ـ ـ ــح بـ ـ ـ ــن األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف
املفاوضة.
هــدن ـتــان وات ـف ــاق ــان (األول ضـبــابــي
وال ـثــانــي واض ــح امل ـعــالــم) فـشــا في
وقف إطالق النار والسير بالتسوية
خالل أقل من  3أسابيع.
تعمل «حركة أحرار الشام» ،وخلفها
راع ـي ـت ـهــا أن ـق ــرة ،املـسـتـحـيــل إلت ـمــام
تـســويــة الــزبــدانــي ـ ـ كـفــريــا والـفــوعــة
حسب أجندتها .فبعد املوافقة على
بنود االتـفــاق األخير يــوم الخميس
امل ــاض ــي ،وت ـح ــدي ــد ب ـن ــوده وآل ـي ـتــه،
أدخ ــل امل ـفــاوض عــن «أح ــرار الـشــام»
شروطًا جديدة ،كإطالق سراح عدد
ك ـب ـيــر م ــن ال ـس ـج ـن ــاء م ــن ال ـس ـجــون
ال ـس ــوري ــة ،وإدخـ ـ ــال م ـنــاطــق أخ ــرى
ضمن االتفاق يراد تخفيف الضغط
عنها.

ف ــي الـ ــزبـ ــدانـ ــي ،ش ـع ــر امل ـح ــاص ــرون
ب ـ ـض ـ ـغـ ــط كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر ،فـ ـ ــذه ـ ـ ـبـ ـ ــوا ن ـح ــو
ُ
ال ـت ـفــاوض امل ـص ـحــوب بـهــدنــة تــزيــل
«أرقهم» املتراكم 240 :جريحًا ،عدد
ك ـب ـي ــر م ـن ـه ــم بـ ــن الـ ـحـ ـي ــاة واملـ ـ ــوت،
و 600مسلح في مساحة ّ
ضيقة.
بــالـتــوازي مــع االت ـفــاق على الهدنة،
كــانــت «حــركــة أح ــرار ال ـش ــام» تعمل
على إحضار ورقتني إضافيتني إلى
طاولة التفاوض :هجوم ضخم على
بــاش ـكــوي ف ــي ري ــف حـلــب الـشـمــالــي
يـهــدف إلــى حصر الجيش الـســوري
داخل أســوار مدينة حلب ،وليخسر
آخـ ـ ــر مـ ــا اس ـ ـ ـتـ ـ ـ ّ
ـرده فـ ــي مـ ـع ــرك ــة فــك
الحصار عن ّ
نبل والزهراء.
ّ
زجــت «الحركة» وعــدد من حلفائها
ع ــددًا كـبـيـرًا مــن املـسـلـحــن مــن دون
أن تستطيع تغيير مــوازيــن القوى،
م ــع الـعـلــم ب ــأن ال ـت ـمـ ّـدد «الــداع ـشــي»
السريع في محيط مدينة مارع كان
جراء االستعانة بعدد من املسلحني
هناك بجبهة باشكوي.

كذلك ،عملت «الحركة» ـ مع «جيش
الفتح» ـ على تنظيم هجوم مضاد
ف ــي س ـه ــل الـ ـغ ــاب ّأدى إلـ ــى ت ــراج ــع
الـجـيــش ال ـســوري فــي مـعـظــم الـقــرى
التي سيطر عليها أخيرًا.
َلكن ،أيـضــا ،صمود كفريا والفوعة
أفـ ـ ـ ـ ـ َـسـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـعـ ـ ـظ ـ ــم خ ـ ـ ـطـ ـ ــط األت ـ ـ ـ ـ ـ ــراك
وحلفائهم في امليدان .الثبات الذي
أظهرته لجان حماية البلدتني فاق

أدخل المفاوض عن
«أحرار الشام» شروطًا
جديدة ،كإطالق عدد
كبير من السجناء

تــوقـعــات ال ـق ـ ّـوة املـنـتـشـيــة بنصرها
في مدينة إدلب ومعظم أريافها.
إذًا أفـشـلــت أن ـقــرة الـتـســويــة مـجــددًا،
وأمـ ــام الـجـيــش ال ـس ــوري وامل ـقــاومــة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم هـ ـ ـ ــدف إن ـ ـهـ ــاء
الــزبــدانــي بــامل ـيــدان ...ورب ــط مضايا
بكفريا والفوعة.
ملاذا مضايا؟
الـيــوم ّ
تعد مضايا الــرئــة األساسية
للمسلحني بـعــد خ ـســارة الــزبــدانــي.
ّ
«امل ـس ـلــح ه ـن ــاك ت ـعــكــز ع ـلــى الـهــدنــة
في بلدته ،وباشر في دعم مسلحي
الــزبــدانــي» منذ بــدايــة املـعــركــة فيها
أوائ ـ ـ ــل ش ـه ــر تـ ـم ــوز ،يـ ـ ــروي م ـصــدر
م ـيــدانــي .ث ـ ّـم ع ــزل املـهــاجـمــون سهل
ُ
مـ ـض ــاي ــا عـ ــن ال ـ ــزب ـ ــدان ـ ــي ،وك ـش ـف ــت
أنفاق عدة ُليقطع الدعم ،لكن حسب
املـ ـ ـص ـ ــادر ذاتـ ـ ـه ـ ــا ،ح ـ ـ ــاول م ـس ـل ـحــو
مضايا إطــاق الـقــذائــف نحو نقاط
ال ـج ـيــش واملـ ـق ــاوم ــة ف ــي ال ــزب ــدان ــي،
ّ
«لترد املقاومة والجيش ّ
بقوة» على
هذه املحاوالت.

مسلحو مضايا
يشعرون
باللهيب
ُ
قبل،
الم
المختلف عماّ
سبقه
(األناضول)

مسلحو مضايا أيضًا اعتدوا مرات
عــديــدة عـلــى «ال ــدوري ــات» الـســوريــة
ف ــي ب ـل ــدت ـه ــم ،والـ ـت ــي ه ــي طـبـيـعـيــة
بحكم بنود التسوية املتفق عليها
سابقًا« .اتفاق مضايا أصبح بحكم
ال ـ ـسـ ــاقـ ــط» ،ي ـ ـقـ ــول م ـ ـصـ ــدر سـ ــوري
متابع.
أض ـي ـف ــت الـ ـبـ ـل ــدة إل ـ ــى املـ ـف ــاوض ــات
«ك ــون الــزبــدانــي أصـبـحــت خـلـفـنــا».
ال ـج ـي ــش واملـ ـق ــاوم ــة ب ــاش ــرا عـمـلـيــا
تـ ـط ــوي ــق م ـ ـضـ ــايـ ــا ،و«بـ ـ ـ ـ ــدأ م ـح ــور
عـمـلـيــات ه ـنــاك» .فــي مـضــايــا الـيــوم
املـسـلـحــون ينتمون بمعظمهم إلــى
«جبهة النصرة» ّ
ثم «أحــرار الشام»
ومـجـمــوعــات بايعت «داع ــش» ،لكن
غالبيتهم مــن أبـنــائـهــا وم ــن الـقــرى
امل ـ ـجـ ــاورة .وال ـط ــري ــق امل ـف ـت ــوح على
وادي بــردى ال يعدو كونه «خطوط
ت ـه ــري ــب ق ـل ـي ـلــة ،ويـ ـت ـ ّـم ال ـع ـم ــل عـلــى
ك ـش ــف أي أن ـ ـفـ ــاق وإق ـ ـفـ ــال خ ـطــوط
التهريب».
ُمسلحو مضايا يشعرون باللهيب
املقبل ،املختلف ّ
عما سبقه من ردود
م ــوض ـع ـي ــة واالتـ ـ ـك ـ ــال ع ـل ــى ت ـســويــة
ي ـق ــوى ع ــوده ــا وي ـل ــن ح ـســب م ــزاج
قــادتـهــم« .مشكلتهم اإلضــافـيــة هي
عــوائـلـهــم امل ــوج ــودة م ـع ـهــم» ،يــروي
املصدر .وليل أمــس ،قصف الجيش
ّ
الـ ـ ـس ـ ــوري ع ـل ــى ن ـح ــو مـ ــركـ ــز ن ـق ــاط
امل ـس ـل ـحــن ف ــي م ـض ــاي ــا ،ب ــال ـت ــوازي
م ــع ال ـق ـص ــف ال ـع ـن ـي ــف ع ـل ــى ك ـفــريــا
وال ـف ــوع ــة ،ت ــزام ــن م ــع ه ـجــوم جــديــد
صـ ـ ّـدتـ ــه «ال ـ ـل ـ ـجـ ــان» ،مـ ــدمـ ــرة دب ــاب ــة
وقـتـلــت طــاقـمـهــا ،وحــاصــرت إحــدى
املـ ـجـ ـم ــوع ــات امل ـت ـس ـل ـل ــة مـ ــن م ـحــور
ال ـص ــواغ ـي ــة ج ـن ــوب شـ ــرق ال ـف ــوع ــة،
م ــان ـع ــة امل ـس ـل ـحــن م ــن ت ـح ـق ـيــق ّ
أي
ّ
تقدم.
ّ
فـ ـ ــي امل ـ ـحـ ــص ـ ـلـ ــة سـ ـيـ ـعـ ـم ــل ال ـج ـي ــش
ال ـســوري واملـقــاومــة على السير في
املـعــادلــة ال ـجــديــدة« ،مـضــايــا مقابل
كفريا والفوعة» .هذه املعادلة بدأت
فــي امل ـيــدان و«وص ـلــت الــرســالــة إلــى
الطرف اآلخر» ،يقول مصدر مواكب
لـ ـلـ ـمـ ـفـ ــاوض ــات ،لـ ـتـ ـك ــون امل ـ ـعـ ــادلـ ــة:
ّ
«بتشتي بكفريا والفوعا ...عواصف
بمضايا».

مشهد ميداني

ّ
تقدم متعثر في الغاب ...وحذر جنوبي حمص
مرح ماشي
ي ــواج ــه ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري عــراق ـيــل
عــدة فــي إطــار عملية تأمني شمالي
سهل الغاب ،في ريف حماة ،إذ باءت
محاوالت تقدم قواته على محورين
بـ«اإلخفاق» ،بحسب مصدر ميداني.
وبـ ـ ــدأ الـ ـتـ ـق ــدم مـ ــن امل ـ ـحـ ــور ال ـغ ــرب ــي
مـ ـ ــن بـ ـ ـل ـ ــدة صـ ـلـ ـنـ ـف ــة فـ ـ ــي مـ ـح ــاول ــة
لدخول جب األحـمــر .أمــا من املحور
ال ـج ـنــوبــي ،ف ـك ــان م ــن ب ـل ــدة جــوريــن
ب ــات ـج ــاه ق ــري ــة ال ـب ـح ـص ــة .وأض ـ ــاف
املـ ـص ــدر أن «إص ـ ــاب ـ ــات ك ـث ـي ــرة بــن
ّ
ص ـ ـ ـفـ ـ ــوف ال ـ ـج ـ ـن ـ ــود شـ ـ ــلـ ـ ــت ح ــرك ــة
الجيش» ،وأدت إلى توقف العملية،
ذلـ ـ ـ ــك ألن «ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات ت ـ ـحـ ــت م ــرم ــى
ن ـي ــران امل ـس ـل ـحــن امل ـس ـي ـّطــريــن على
املرتفعات» .ويأتي التعثر بعد يوم
عـلــى اس ـتـعــادة الـجـيــش قــريــة خربة
الناقوس ،في وقت يشهد فيه محيط
ق ــري ــة امل ـن ـص ــورة اش ـت ـب ــاك ــات ضمن

م ـح ــاوالت ال ـج ـنــود لـلـتـقــدم شمالي
الغاب.
أمـ ــا ف ــي ريـ ــف إدلـ ـ ــب ،ف ـقــد س ـقــط 17
ً
قتيال إضافة إلى عدد من الجرحى،
ف ــي ص ـفــوف «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» ،إثــر
تفجير انتحاري من «داعــش» داخل
مقر «دار القضاء» في بلدة سلقني.
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،س ـ ـ ـ ـ ــادت ف ـ ـ ــي ال ـ ـيـ ــومـ ــن
املــاض ـيــن حــالــة ع ــدم اس ـت ـقــرار على
جبهات حمص الشرقية والجنوبية،
إذ تـ ـم ــرك ــزت مـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـج ـيــش
على مسافة  6كلم غربي تدمر رغم
امل ـحــاوالت املتواصلة للتقدم ضمن
م ـن ـط ـقــة ال ـ ـب ـ ـيـ ــارات الـ ـغ ــربـ ـي ــة .وأكـ ــد
مصدر ميداني أن «ال تقدم للجيش
بعد خسارته خط دفاعه األول لحقل
حامية
جزل النفطي» ،فيما تستعد
ّ
الحقل ألي مـحــاولــة جــديــدة يشنها
مسلحو «داعش» .وأشار املصدر إلى
أن «األنظار تتجه إلى جبهة حمص
ال ـج ـن ــوب ـي ــة فـ ــي حـ ــواريـ ــن ومـ ـه ــن»،

ذلــك ألن املصالحة املـبــرمــة فــي قرية
م ـه ــن ت ـش ـهــد خ ــرق ــا م ــن امل ـس ـل ـحــن.
وذكـ ــر امل ـص ــدر أن مـجـمــوعــة واح ــدة
م ــن ال ـقــريــة تـتـبــع ل ــ«ال ـج ـيــش الـحــر»
رف ـضــت مـبــايـعــة «داعـ ـ ــش» ،فــي حني
أن املجموعات املوجودة في حوارين
ُ
تظهر رغبة في مبايعة التنظيم ،ما
يعني إمـكــان ح ــدوث مــواجـهــات بني
املـسـلـحــن أن ـف ـس ـهــم ،خـشـيــة ام ـت ــداد
االش ـت ـبــاكــات إل ــى ال ـطــريــق ال ــدول ــي،
وسط ٌ
حذر إضافي عند الجيش.
وف ـ ــي الـ ــريـ ــف الـ ـشـ ـم ــال ــي ،وت ـح ــدي ـدًا
ف ــي مــديـنــة ال ــرس ــن ،أح ـبــط الجيش
ه ـجــومــا ل ــ«ح ــرك ــة ت ـحــريــر حـمــص»
على أحــد حــواجــزه ،أدى إلــى سقوط
خ ـم ـس ــة ق ـت ـل ــى ف ـ ــي صـ ـف ــوفـ ـه ــا .فــي
م ــوازاة ذل ــك ،تبنى «داع ــش» تفجير
سيارة مفخخة في حي الزهراء ،في
مدينة حمص ،أدى إلى استشهاد 4
مدنيني ،وجرح حوالى .20
وفي العاصمة دمشق ،سقط عدد من

قــذائــف ال ـهــاون عـلــى بـعــض األحـيــاء
السكنية ،مصدرها مواقع املسلحني
في حي جوبر والغوطة الشرقية ،ما
أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة 17
مدنيًا.
وف ـ ــي إطـ ـ ــار «االقـ ـتـ ـت ــال الـ ـجـ ـه ــادي»،
وب ـع ــد س ـي ـطــرة «داع ـ ـ ــش» ع ـلــى حي
العسالي جنوبي دمشق ،ومحاولته
التقدم ناحية حيي القدم والتضامن،
هاجم األخير مواقع مسلحي «أجناد
ال ـ ـ ـشـ ـ ــام» ف ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم ،فـ ـم ــا ك ـ ـ ــان مــن
مـسـلـحــي «ج ـيــش اإلس ـ ــام» إال فتح
م ـعــركــة أخ ـ ــرى ف ــي ال ـح ـجــر األسـ ــود
بـ ـه ــدف ال ـت ـخ ـف ـيــف عـ ــن «األجـ ـ ـن ـ ــاد»،
ّ
وأدت املواجهات في الحجر األسود
ً
إلـ ــى س ـق ــوط  22ق ـت ـيــا ف ــي صـفــوف
«داعش».
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـلـ ــن م ـس ـل ـح ــو بـ ـل ــدات
ي ـلــدا وبـبـيــا وب ـيــت س ـحــم ،جنوبي
دمـشــق ،تعهدهم بـ«حماية اإلســام
واملـ ـسـ ـلـ ـم ــن ،واملـ ـن ــاط ــق ال ـخــاض ـعــة

لسيطرتهم وبسط األمن فيها».
وفــي ريــف حلب الشمالي ،نفذ أحد
عـنــاصــر «داعـ ــش» عملية انتحارية
ب ـس ـيــارة مـفـخـخــة عـلــى طــريــق قــريــة
الشيخ عيسى ،بالقرب مــن بلدة تل
رفعتّ ،أدت إلى مقتل أكثر من عشرة
أشخاص ،بالتزامن مع إعالن «غرفة
عمليات فتح حلب» مدن وقــرى عدة
الريف الشمالي مناطق عسكرية،
في ً
فارضة حظرًا للتجوال ملدة  12ساعة،
تحسبًا ألي هجوم «داعشي» جديد.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـن ـف ـص ــل ،ذك ـ ــر مــوقــع
«الـ ــدرر الـشــامـيــة» أن الـقـيــادي األول
لـتـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» ف ــي س ــوري ــا ُ ،أبــو
م ـس ـل ــم الـ ـت ــوحـ ـي ــدي األردن ـ ـ ـ ـ ــي ،ق ـتــل
قبل عــدة أي ــام فــي غ ــارة لـ«التحالف
الــدولــي» على محافظة الــرقــة .ولفت
املـ ــوقـ ــع إلـ ـ ــى أن «ال ـ ـتـ ــوح ـ ـيـ ــدي» هــو
املـ ـش ــرف ع ـل ــى ه ـي ـك ـلــة ال ـت ـن ـظ ـيــم فــي
ســوريــا ،وال ــرأس املدبر ملعاركه ضد
الفصائل املسلحة.
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اليمن

السعودية تغرق في وحول الجنوب:

بصمات «اإلصالح» على هجمات «القاعدة»
دعاء سويدان
ال تسير األمور في جنوبي اليمن وفق
م ــا ت ـش ـت ـهــي ال ـس ـع ــودي ــة وح ـل ـف ــاؤه ــا.
ص ـف ــوف
خ ـ ــاف ـ ــات ع ـم ـي ـق ــة دب ـ ـ ــت ف ـ ــي ً
«ال ـ ـقـ ــوات ال ـح ـل ـي ـف ــة» ،م ــزع ــزع ــة األم ــل
بموطئ قدم آمن لعواصم الخليج .الكل
يسعى إل ــى تحقيق مـصــالـحــه ،والـكــل
يجتهد في توسيع رقعة سيطرته .بني
«الحراك الجنوبي» وتنظيم «القاعدة»
وحـ ــزب «ال ـت ـج ـمــع الـيـمـنــي لــإصــاح»
وم ـن ــاص ــري ال ــرئ ـي ــس الـ ـف ــار ع ـبــد ربــه
منصور هادي ،نزاعات متفاقمة يبدو
أنها في طور التصاعد ،وهو ما يبدو
أن م ـبــادرات قــوى ال ـعــدوان غير قــادرة
على لفلفته مؤقتًا أو تمويهه إعالميًا،
حتى ال ُيسيل ما تبقى من مــاء وجوه
الغزاة وأتباعهم.
ذلـ ـ ــك عـ ـل ــى األقـ ـ ــل مـ ــا ي ــوح ــي بـ ــه آخ ــر
االج ـت ـم ــاع ــات ب ــن مـمـثـلــي ه ـ ــادي من
جهة ،وممثلي «الـحــراك الجنوبي» أو
م ــا تـسـمــى «امل ـق ــاوم ــة ال ـج ـنــوب ـيــة» من
جهة أخرى .اللقاء ما قبل األخير الذي
ّ
ض ـ ّـم عـ ــددًا م ــن قـ ــادة «املـ ـق ــاوم ــة» ،لـعــل
أبــرزهــم قــائــدا مـحــوري الضالع وأبــن،
شــال علي شائع وعـيــدروس حقيس،
إضافة إلــى مدير مكتب هــادي ،محمد
م ـ ــارم ،وق ــائ ــد املـنـطـقــة ال ــراب ـع ــة املـعــن
حديثًا ،أحمد سيف اليافعي ،لم يخرج
بأكثر من جملة من املطالب واملطالب
امل ـ ـضـ ــادة ،ب ـح ـســب م ــا ت ــؤك ــد أوسـ ــاط
جنوبية.
ممثلو الرئيس الفار «ألـقــوا» في وجه
«ال ـحــراك الجنوبي» شــروطــا يتقدمها
تسليم األسـلـحــة الثقيلة واملـتــوسـطــة
الـتــي حــازتـهــا «امل ـقــاومــة» ،وخصوصًا
إبـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـمـ ـلـ ـي ــة «ال ـ ـس ـ ـه ـ ــم الـ ــذه ـ ـبـ ــي»
واالعـ ـت ــراف بـشــرعـيــة عـبــد رب ــه ه ــادي.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أع ـل ــن مـمـثـلــو «الـ ـح ــراك»
رفـضـهــم تسليم ال ـســاح واشـتــراطـهــم
عدم استقدام أي عناصر «شمالية» إلى
الجنوب ،إضافة إلى مطالبتهم بتأهيل
ح ــام ـل ــي الـ ـشـ ـه ــادات ال ـجــام ـع ـيــة لنيل
درج ــة الـضـبــاط وال ــدف ــع بــالـبــاقــن إلــى
الكليات العسكرية .هــذا االفـتــراق أدى
ّ
إلــى فــض االجـتـمــاع مــن دون التوصل
إلى نقاط مشتركة ،لكن الطرفني اتفقا
على مواصلة اللقاءات والتباحث في
إمكانية الوقوف على أرضية واحدة.
هذه اإلمكانية مثلت محور املشاورات
الـتــي أجــراهــا كــل مــن الفريقني تمهيدًا
لــاج ـت ـمــاع ال ــاح ــق ال ـ ــذي أدى ،وفـقــا
ملــا تـفـيــد أوسـ ــاط جـنــوبـيــة ،ال ــى اتـفــاق
ظاهري يبعث على االعتقاد باجتماع
الـ ـ ـ ــرأي ،إال أنـ ــه يـسـتـبـطــن ال ـك ـث ـيــر مــن
ال ـن ـيــات واأله ـ ـ ــواء امل ـت ـضــاربــة .ممثلو
ه ـ ـ ـ ـ ــادي ت ـ ــراج ـ ـع ـ ــوا ع ـ ــن اشـ ـت ــراطـ ـه ــم
االعـتــراف بشرعية ه ــادي ،فيما تنازل
«الحراك» عن مطالبته بتنقية «الجيش
الوطني» املزمع تشكيله من «العناصر
ال ـش ـم ــال ـي ــة» .هـ ـك ــذا ،تـ ـق ــارب ال ـط ــرف ــان
حتى اتفقا على تأليف لجان مشتركة
لتحديد آلية دمج «املقاومة الجنوبية»
ب ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـ ـج ـ ـيـ ــش واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن .وت ـش ـي ــر
املـعـطـيــات إل ــى أن األس ـمــاء الـتــي جــرى
انتقاؤها من طرف القيادات العسكرية
املــوال ـيــة ل ـهــادي يـتـقـ ّـدمـهــا ال ـل ــواء علي
ناصر لخشع املعروف بعدائه للقضية
الجنوبية.
ك ــذل ــك ،فـ ــإن الـ ـع ــداء م ــا ب ــن املـطــالـبــن
بـ ـ «اإلس ـت ـق ــال» ومـنــاوئـيـهــم ،ال يبدو
أن ــه ف ــي طــري ـقــه ن ـحــو اإلن ـت ـه ــاء .يــؤكــد
مـصــدر جـنــوبــي أن ال ـح ــراك يستهدف

يخرج الوضع في المحافظات الجنوبية ،وال سيما في عدن ،عن سيطرة ّ
السعودية يومًا بعد يوم .تتسع رقعة الخالفات بين القوى العسكرية ،ما يتجلى في
تصفيتها لبعضها بعضًا .هجمات لتنظيم «القاعدة» على مناصري ُعبد ّربه منصور
هادي وقوى «الحراك الجنوبي» تحمل بصمات حزب «االصالح» ،فيما تعد «جماعة
هادي» الحلقة األضعف في الصراع الذي يبدو أنه في طور التصعيد

اشترط ممثلو هادي على «الحراك الجنوبي» تسليم السالح واالعتراف بـ «الشرعية» (أ ف ب)

من موافقته على االندماج بما يوصف
ب ـ ـ «ال ـج ـي ــش ال ــوطـ ـن ــي» ،ال ـت ـغ ـل ـغــل في
املعسكرات الرئيسية وتعزيز مواقعه
ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف ال ـج ـب ـه ــات وامل ـ ـحـ ــاور،
تمهيدًا لخوض املعركة ضد معارضي
«االنفصال» ،وهي خطة دونها الكثير
من العقبات بحسب ما تثبته املعطيات
امليدانية.
ول ــم تـكــد تـمــر ســاعــات عـلــى االجـتـمــاع
األخير بني «الحراك الجنوبي» وممثلي
هادي حتى عمد مسلحو «القاعدة» في
مدينة التواهي إلــى توزيع منشورات
ت ـ ـحـ ــذر «امل ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة» مــن
املـضــي فــي مـشــروع االنــدمــاج وتتهدد
عـنــاصــرهــا بالقتل فــي ح ــال إصــرارهــا
على ذلك.
تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدي ـ ـ ــدات يـ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ـي ـ ـهـ ــا املـ ـ ـص ـ ــدر
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوبـ ــي« ،ب ـ ـص ـ ـمـ ــات واض ـ ـحـ ــة»
ل ـ ـلـ ــواء ع ـل ــي م ـح ـس ــن األح ـ ـمـ ــر الـ ــذي

يعمل حــالـيــا بــالـتـعــاون مــع قـيــادات
«اإلصــاح» على ضرب مراكز القوى
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـ ـه ـ ــادي .ال ـت ـف ـج ـي ــر الـ ــذي
اسـ ـتـ ـه ــدف امل ـك ـت ــب املـ ــؤقـ ــت مل ـحــافــظ
ع ــدن امل ـعـ ّـن حــدي ـثــا ،نــائــف الـبـكــري،
فــي مــديــريــة الـبــريـقــة أخ ـي ـرًا ،لــم يكن

كادت االوضاع في التواهي
أن تنزلق إلى مواجهة مفتوحة
بين «القاعدة» و«الحراك»
خارجًا عن هذا السياق .وعلى الرغم
من أن البكري إخواني الخلفية ،غير
أنــه يميل سياسيًا لـهــادي ولرئيس
حكومته ،خالد بحاح ،وهــو ما حدا
باألحمر إلى تحريك خالياه لضرب
مـبـنــى كـلـيــة ال ـع ـلــوم اإلداري ـ ـ ــة حيث
يمارس الرجل مهماته.

ال ـس ـي ـن ــاري ــو ن ـف ـســه تـ ـك ــرر ف ــي مــديـنــة
الـ ـت ــواه ــي ،وإن اس ـت ـه ــدف ه ـ ــذه امل ــرة
«املقاومة الجنوبية» بالدرجة األولــى.
عـمــد مسلحو «ال ـق ــاع ــدة» إل ــى تفجير
م ـب ـنــى األم ـ ــن ال ـس ـيــاســي ف ــي املــدي ـنــة،
وت ـم ـك ـنــوا م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى جميع
أنحائها .سيطرة كان ملمثل «اإلصالح»
فــي القلوعة ،ال ــدور الـبــارز فيها ســواء
ل ـنــاح ـيــة ال ـت ـس ـه ـيــات الـلــوجـسـتـيــة أم
املشاركة العملياتية.
مدينة التواهي باتت منطقة «قاعدية»
ب ــام ـت ـي ــاز .ومـ ــا اإلنـ ـك ــار ال ـ ــذي تـســوقــه
وسائل اإلعــام السعودية إال تحريف
ل ـل ــوق ــائ ــع ،يـ ـق ــول املـ ـص ــدر ال ـج ـنــوبــي،
واص ـ ـف ـ ــا ال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر ال ـ ـتـ ــي ع ــرض ـت ـه ــا
«اإلخـ ـب ــاري ــة» ال ـس ـعــوديــة ب ـش ــأن خلو
الـ ـت ــواه ــي مـ ــن «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» وس ـي ـط ــرة
«املقاومة الجنوبية» عليها بأنها نوع
من املسرحية ،إذ إن وساطة جرت بني

تقدم في تعز وتدمير آليات إماراتية في مأرب
ّ
صد الجيش اليمني و«اللجان الشعبية» هجومًا
ّ
كبيرًا على مناطق صحن الجن في مأرب،
بعد نصب كمني لآلليات اإلماراتية التي كانت
تساند املسلحني ،ما أدى إلى تدمير عدد كبير
من اآلليات ،وفقًا لـ«االعالم الحربي» .وفيما
يبقي الجيش و«اللجان» سيطرتهم على مأرب،
تمكنوا في اليومني املاضيني من إحراز املزيد
من التقدم في تعز ،ما ّ
يقوض آمال التحالف
بوضع اليد على املحافظتني اللتني ّ
يعول عليهما
لغزو العاصمة ،في املعركة التي ّ
يروج لحدوثها
ّ
في أيلول املقبل .في هذا الوقت ،جدد الرئيس
الفار عبد ربه منصور هادي تصريحاته التي
أطلقها في بدء العدوان على اليمن ،حني أكد من
الخرطوم ،أول من أمس ،أن الحرب على حركة
«أنصار الله» تهدف إلى «إيقاف التوسع اإليراني
في املنطقة ،واملوجود في العراق وسوريا
ولبنان» .من جهته أيضًا ،استخدم وزير
الخارجية بالوكالة رياض ياسني النبرة نفسها،
مشيرًا خالل زيارته القاهرة إلى «دعم إيران
للحوثيني باألسلحة منذ السنوات املاضية»،
مؤكدًا أن اليمن «لن يسمح بأن تنشئ إيران

إقليمًا بما يشبه حزب الله الجديد في داخل
اليمن» .على الصعيد امليدانيّ ،
سجل العدوان
أمس مجزرة جديدة شمالي اليمن ،حيث أدى
قصفه على مصنع تعبئة في محافظة حجة
إلى مقتل  36من العاملني في املصنع.
وتمكن الجيش و«اللجان الشعبية» من
السيطرة على معظم مناطق الضباب والشمال
في مدينة تعز .وكانت صفحات املؤيدين
للتحالف قد تداولت ً
أنباء عن تخلي السعودية
عن «املقاومة» في املدينة .ويوم أمس ،شهدت
العاصمة صنعاء انفجار سيارة مفخخة

بالقرب من مبنى السفارة األميركية ،لم تتبناه
أي جهة حتى اللحظة.
وفي عدن ،نفذ «القاعدة» هجومًا مسلحًا على
مكتب وكيل محافظة عدن ،أحمد ساملني ،في
مدينة الشعب ،ما أدى إلى إصابة مدير مكتبه.
على الصعيد نفسه ،اغتيل مدير عمليات أمن
عدن ،العقيد عبد الحكيم السنيدي ،صباح
أمس ،على أيدي مجهولني يستقلون دراجة
نارية يعتقد انتماؤهم إلى تنظيم «القاعدة».
وينتمي السنيدي إلى «الحراك الجنوبي».
وفي عملية مشابهة ،أعلن مساء أمس اغتيال
القيادي في املجموعات املسلحة ،حمدي نصر
زين الشطيري اليافعي ،املنتمي إلى حزب
«االصالح» في املدينة نفسها .وعلى الحدود،
قصفت القوات اليمنية موقع جالح في محافظة
جيزان السعودية ،ما أدى إلى سقوط قتلى
وجرحى في صفوف الجيش السعودي لم
يحدد عددهم بعد ،فيما أكد «اإلعالم الحربي»
تفجير موقع جبل مشعل السعودي مع آلياته
العسكرية ،في املحافظة نفسها.
(األخبار)

مـمـثــل «اإلص ـ ـ ــاح» م ــن ج ـهــة وممثلي
«الحراك» من جهة أخرى بهدف تهدئة
األوض ـ ـ ـ ــاع ،ب ـعــدمــا ك ـ ــادت ت ـنــزلــق إلــى
مواجهة مفتوحة .الحت أولى عالمات
ه ــذه امل ــواج ـه ــة ،ف ــي اس ـت ـق ــدام ال ـحــراك
تـعــزيــزات كـبـيــرة إل ــى محيط الـتــواهــي
ومحاولته اقتحام املدينة ،ما حمل قادة
«اإلصالح» على التقدم بمبادرة تضمن
إخ ـ ــاء ع ـنــاصــر «الـ ـق ــاع ــدة» ملــواقـعـهــم
شرط عدم خروجهم من املدينة .وهذا
ما كــان .إنسحب مسلحو التنظيم من
النقاط الظاهرة للعيان ليحتلها بعض
مقاتلي «املـقــاومــة الشعبية» ويرفعوا
«العلم الجنوبي» عليها.
أك ـث ــر م ــن ذلـ ــك ،يـخـشــى مـمـثـلــو ه ــادي
في عدن القرب من مبنى املحافظة في
املعال ،إذ يجاور املبنى مدينة القلوعة
حيث يتمتع «اإلص ــاح» بنفوذ واسع
م ــا ي ـب ـعــث ال ـق ـلــق لـ ــدى ن ــائ ــف ال ـب ـكــري
وغ ـي ــره .مــن هـنــا ،يـحــرص ه ــؤالء على
م ــازم ــة م ـق ــاره ــم ف ــي م ــدي ـن ــة الـشـعــب
النائية ،التي تعد األكثر أمنًا بالنسبة
إل ـي ـه ــم .أم ــا ق ـ ــادة امل ـن ــاط ــق الـعـسـكــريــة
ال ــذي ــن عـ ّـيـنـهــم هـ ــادي ،ف ــا ي ـج ــدون ما
يقومون به فعليًا.
وفــي محافظة مــأرب ،ال يبدو املشهد
أق ــل إقــاقــا لـحـكــومــة ه ــادي والـنـظــام
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي .آخ ـ ــر املـ ـعـ ـل ــوم ــات تـفـيــد
بــأن املقاتلني القبليني فــي املحافظة
أب ـل ـغــوا ض ـبــاطــا خـلـيـجـيــن رفـضـهــم
املشاركة في أي عمليات خارج حدود
م ــأرب ،مــا مــن شــأنــه إرب ــاك حسابات
ق ــوى الـ ـع ــدوان وفــرم ـلــة انــدفــاعــاتـهــا
بــاتـجــاه غــزو صـنـعــاء .هــذه الشرذمة
ع ـلــى م ـس ـتــوى األه ـ ـ ــداف الـسـيــاسـيــة
والـخـطــط العسكرية يــوازيـهــا تنازع
يـ ـصـ ـف ــه ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــون ب ـ ــ«امل ـ ـع ـ ـيـ ــب»
ع ـلــى امل ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة .بعض
م ــن تـجـلـيــات ذل ــك ال ـت ـن ــازع ،عمليات
اسـ ـتـ ـي ــاء م ـي ـل ـي ـش ـي ــات «اإلص ـ ـ ـ ــاح»
على نسبة كبيرة من املــواد اإلغاثية
ال ـتــاب ـعــة ل ـل ـهــال األح ـم ــر اإلم ــارات ــي.
حتى إن بعض الــروايــات ،تشير إلى
أن ق ــادة فــي عــدن عـمــدوا إلــى تخزين
السلع اإلستهالكية فــي «هـنـغــارات»
غير م ـبـ ّـردة ،وهــو مــا أدى إلــى تلفها
ف ــي وق ــت ي ـت ـهــدد ف ـيــه خ ـطــر املـجــاعــة
مئات اآلالف.
إزاء ت ـلــك ال ـح ـقــائــق جـمـيـعـهــا ت ـحــاول
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي
امتنعت طيلة أشهر عن إعــاء صوت،
أو اتـ ـخ ــاذ م ــوق ــف م ـس ــان ــد ل ـل ـع ــدوان،
إس ـت ـي ـع ــاب ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات فـ ــي ال ـج ـنــوب
ت ــوطـ ـئ ــة ل ــإمـ ـس ــاك بـ ــزمـ ــام امل ـ ـب ـ ــادرة.
م ـص ــدر ج ـنــوبــي ي ـك ـشــف أن الــرئ ـيــس
األسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية
الشعبية علي ناصر محمد ،والزعيم
ال ـج ـن ــوب ــي ح ـس ــن بـ ــاعـ ــوم ،وعـ ـ ــدد مــن
الـشـخـصـيــات ي ـعــدون ملــؤتـمــر جنوبي
ج ــام ــع ف ــي بـ ـي ــروت ،ب ـعــدمــا ل ــم يـلـقــوا
م ــن الـعــاصـمـتــن امل ـصــريــة واألردنـ ـي ــة
إشـ ــارات إيـجــابـيــة عـلــى ه ــذا الصعيد.
املؤتمر املزمع انعقاده قريبًا يفترض
أن ي ـخــرج بـخـطــة عـمـلـيــاتـيــة ملــواجـهــة
«الـغــزو القاعدي اإلخــوانــي» ّللجنوب.
خ ـط ــة ي ـم ـكــن أن ت ـب ــدأ ب ــال ـح ــض عـلــى
تظاهرات شعبية مناوئة للقوى التي
ّ
عبد العدوان السعودي الطريق أمامها
فــي عــدن ،وقــد ال تنتهي بالدخول في
م ــواج ـه ــة م ـب ــاش ــرة م ــع «املـيـلـيـشـيــات
التي تعيث فسادًا وتخريبًا على أرض
ال ـج ـن ــوب وت ـح ــدي ـدًا ف ــي عـ ـ ــدن» ،وفـقــا
للمصدر نفسه.
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 30يومًا لتحرير الرمادي ...أميركيًا؟
 60يومًا هي المهلة التي
حددتها واشنطن لتحرير
مدينة الرمادي وتطهيرها
بالكامل من «داعش»
وعودة كل العوائل النازحة
إلى مناطقها بعدما قررت
الشروع بعملية تحرير
المدينة ،فيما بدأ «الحشد
الشعبي» باالنسحاب من
بعض مناطق األنبار ردًا على
التحركات األميركية األخيرة،
متحديًا بعدم قدرتها على
تحرير شبر واحد من األنبار

أربيل 3 :خيارات
لحل أزمة الرئاسة
ك ـش ــف رئـ ـي ــس دي ـ ـ ــوان رئ ــاس ــة إقـلـيــم
كردستان ،فؤاد حسني ،عن طرح ثالثة
خيارات لحسم أزمة الرئاسة في اإلقليم
في اجتماع األحزاب الرئيسية الخمسة.
وأض ـ ـ ــاف ح ـس ــن إن الـ ـخـ ـي ــارات ال ـتــي
طــرحــت مــن أح ــزاب (االت ـح ــاد الــوطـنــي،
والـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي ،وحـ ــركـ ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر
وال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
اإلس ــام ــي) ،تتضمن «اخـتـيــار رئيس
إقليم كردستان عن طريق االستفتاء،
أو ع ـبــر الـ ـب ــرمل ــان ،أو اخ ـت ـي ــاره خــال
الـبــرملــان الـحــالــي بـشــرط حـصــولــه على
 4/3م ــن أص ـ ـ ــوات ال ـب ــرمل ــان ـي ــن ،أو أن
ي ـح ـصــل ع ـل ــى  1 + 50م ــن أص ـ ــوات
البرملان».
ول ـفــت إل ــى أن ــه فــي ح ــال «ع ــدم تــوصــل
األحزاب السياسية إلى توافق سياسي
حول الخيارات املطروحة حينها ،يجب
إجراء انتخابات عامة ومبكرة».
(األخبار)

بغداد ـ محمد شفيق
شهد الوضع امليداني في محافظة
األنبار تطورات مهمة بعد  48يومًا
م ــن إعـ ــان وزارة ال ــدف ــاع ال ـعــراق ـيــة
ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
ل ـت ـحــريــر م ـن ــاط ــق وم ـ ــدن امل ـحــاف ـظــة
التي سيطر عليها تنظيم «داعش»،
تمثلت بــوصــول تـعــزيــزات عسكرية
وقوة من «الكوماندوس» األميركي،
األمر الذي يشي بتغيير مرتقب في
املـعــادلــة قــد ُيـعـجــل بحسم املـعــركــة،
ف ـي ـم ــا ع ـل ـم ــت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ب ــوج ــود
ت ـح ــرك ــات ب ــري ــة ع ـس ـكــريــة أمـيــركـيــة
ف ــي أط ـ ــراف مــدي ـنــة امل ــوص ــل ،وســط
تكثيف «التحالف الدولي» لطلعاته
ال ـجــويــة ع ـلــى م ـعــاقــل «داعـ ـ ــش» في
املدينة.
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ق ـ ـضـ ــاء ال ـخ ــال ــدي ــة
(ش ــرق مــديـنــة ال ــرم ــادي) ،عـلــي داود
الــدلـيـمــي ،قــال إن «طــائــرات آباتشي
وآلـ ـي ــات حــرب ـيــة أم ـيــرك ـيــة مـت ـطــورة
وص ـ ـل ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة الـ ـحـ ـب ــانـ ـي ــة
العسكرية ،ومــن املـتــوقــع أن تشارك
ه ـ ــذه ال ـ ـقـ ــوات ف ــي ال ـح ـم ـل ــة األم ـن ـيــة
لتطهير مــركــز مــديـنــة ال ــرم ــادي من
داع ـ ـ ـ ـ ــش ،وب ـ ـ ــإش ـ ـ ــراف غـ ـ ـط ـ ــاء جـ ــوي
أمـيــركــي للقطعات الـعـسـكــريــة التي
أك ـم ـلــت ك ــل اس ـت ـع ــدادات ـه ــا القـتـحــام
املدينة ،في غضون الساعات القليلة
املقبلة».
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ــدل ـ ـي ـ ـمـ ــي فـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث إلـ ــى
«األخ ـ ـب ـ ــار» أن «ق ـ ـ ــوات م ــن ال ـح ـشــد
الشعبي بدأت صباح اليوم (أمس)،
بــاالنـسـحــاب مــن مــوقـعــن رئيسيني
فــي قـضــاء الـخــالــديــة بــاتـجــاه قاعدة
ال ـ ـح ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــة» ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ـ ـ ــى وج ـ ــود
حديث متسارع في الــدوائــر األمنية
والسياسية عن قرب انطالق عملية
أمـنـيــة كـبـيــرة لـتـحــريــر مــا تـبـقــى من
م ــدي ـن ــة ال ـ ــرم ـ ــادي والـ ـت ــوس ــع نـحــو
مناطق األنبار األخرى.
وفي سياق متصل ،أكد مصدر أمني
ف ــي املـحــافـظــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،وص ــول
قــوة مــن «الـكــومــانــدوس» األميركية
إل ــى األن ـب ــار ،مـبـ ّـيـنــا أن أعـ ــداد أف ــراد
ال ـقــوة لـيـســت كـبـيــرة جـ ـدًا« ،لـكــن من
املرجح أن تشارك في مهمات قتالية
محددة».
وكـ ـ ـش ـ ــف امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر أن األمـ ـي ــركـ ـي ــن
حـ ــددوا  30يــومــا لـتـحــريــر ال ــرم ــادي
وت ـط ـه ـي ــره ــا ب ــالـ ـك ــام ــل ،و 30يــومــا

قوات من «الحشد الشعبي» انسحبت من موقعين رئيسيين في قضاء الخالدية باتجاه قاعدة الحبانية (أرشيف)

إلع ـ ـ ــادة ك ــل الـ ـع ــوائ ــل الـ ـن ــازح ــة ال ــى
املــدي ـنــة ،مــؤك ـدًا أن املـعــركــة ستكون
بإشراف أميركي بنسبة .%100
ويشير املصدر إلى تجدد الخالفات
بــن فـصــائــل فــي «الـحـشــد الشعبي»
واألم ـيــرك ـيــن بـعــدمــا س ــاد ن ــوع من
التفاهم الضمني بينهم خالل الفترة
السابقة ،األمر الذي أدى إلى حدوث
انـسـحــابــات والـتـهــديــد بــاالنـسـحــاب
من قبل بعض الفصائل والقوى في
«الحشد».
من جهته ،أكد املتحدث باسم القيادة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ــوسـ ـط ــى ،ال ـكــولــون ـيــل
باتريك رايــدر ،أن املعركة العسكرية
ال ـق ــائ ـم ــة فـ ــي م ــدي ـن ــة ال ـ ــرم ـ ــادي «ال
ت ــزال ص ـع ـبــة» ،مــوضـحــا أن ال ـقــوات
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة تـ ـ ــواصـ ـ ــل عـ ـمـ ـلـ ـي ــة عـ ــزل
الرمادي وتحاول تطويق مداخلها.

وعن الوضع في مدينة بيجي ،لفت
راي ــدر إل ــى أن م ـعــارك طــاحـنــة تــدور
مـنــذ أش ـهــر ف ــي بـيـجــي عـلــى املـحــور
االستراتيجي بني بغداد واملوصل،

«عصائب أهل الحق» تتهم
المؤسسة العسكرية بـ «العجز»
عن تحرير األراضي التي سيطر
عليها «داعش»
حـ ـي ــث ت ـ ــواص ـ ــل ال ـ ـق ـ ــوات ال ـع ــراق ـي ــة
الـحـفــاظ على مواقعها فــي املصفاة
الضخمة في املدينة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث األم ـ ـيـ ــركـ ــي إن
ال ـعــراق ـيــن ف ــي اإلجـ ـم ــال يــواج ـهــون

تحديات صعبة في بعض األماكن،
ل ـكــن ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه ي ـجــد تـنـظـيــم
«داعـ ـ ــش» نـفـســه ت ـحــت ال ـض ـغــط في
مـسـتــوى مـ ــوارده وي ــواص ــل خـســارة
مقاتلني وقيادات بوتيرة عالية.
فــي املـقــابــل ،نفى املتحدث اإلعالمي
ب ــاس ــم «الـ ـحـ ـش ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» ،ك ــري ــم
الـ ـن ــوري ،حـ ــدوث ان ـس ـحــابــات خــال
الساعات املاضية لفصائل «الحشد»
من األنبار ،معتبرًا أن أي «انسحاب
أو حديث عن انسحاب من األنبار أو
بعض مناطقها يعني تقديم خدمة
مجانية لداعش».
وش ـ ـكـ ــك ال ـ ـ ـنـ ـ ــوري ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ــى
«األخ ـبــار» بـقــدرة الـقــوات األميركية
على تحرير «شبر واحد» من األنبار،
ً
مستدال على التجربة التي خاضها
األمـ ـي ــرك ــان م ــع ت ـن ـظ ـيــم «الـ ـق ــاع ــدة»
طيلة  10سنوات.
ف ــي م ـ ــوازة ذلـ ــك ،أب ـلــغ ش ـهــود عـيــان
«األخ ـ ـبـ ــار» أن ـه ــم رص ـ ــدوا تـحــركــات
بـ ـ ّ
ـريـ ــة جـ ــديـ ــدة لـ ـلـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة
ع ـلــى أطـ ـ ــراف امل ــوص ــل ،ف ـي ـمــا أكـ ــدوا
أن ال ـ ـط ـ ـيـ ــران األم ـ ـيـ ــركـ ــي والـ ــدولـ ــي
كثف مــن غــاراتــه على املــديـنــة خالل
اليومني املاضيني .وأوضح الشهود
ف ــي أح ــادي ــث إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ـهــم
ش ــاه ــدوا ع ــرب ــات أم ـيــرك ـيــة ربــاعـيــة
ال ــدف ــع ان ـط ـل ـقــت م ــن ن ــاح ـي ــة ربـيـعــة
وسـ ـنـ ـج ــار ب ــاتـ ـج ــاه أط ـ ـ ــراف مــدي ـنــة
املوصل من محورها الغربي.
عـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،قـتــل أك ـثــر من
 40عـ ـنـ ـصـ ـرًا وق ـ ـيـ ــاديـ ــا فـ ــي تـنـظـيــم
«داع ـ ـ ـ ـ ــش» ،ب ـي ـن ـه ــم عـ ـ ــرب وأج ــان ــب
فــي غ ــارة جــويــة عــراقـيــة اسـتـهــدفــت
اجتماعًا لعدد من قادة التنظيم في
مـنـطـقــة جــوي ـبــة بــال ـقــرب م ــن بـنــايــة
ال ـبــدالــة .كـمــا قـتــل امل ـســؤول اإلداري
ل ـ «داعــش» في قضاء الكرمة املدعو
ص ـبــاح زب ــار الـجـمـيـلــي وتـسـعــة من
معاونيه في عملية عسكرية للقوات
العراقية املشتركة.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى (األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار) ،وف ــي
م ــوق ــف الف ـ ـ ــت ،اتـ ـه ــم األم ـ ـ ــن الـ ـع ــام
لـ ـ ـ «ع ـ ـصـ ــائـ ــب أه ـ ـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــق» ،ق ـيــس
الـ ـخ ــزعـ ـل ــي املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
ب ـ ـ «الـ ـعـ ـج ــز» عـ ــن ت ـح ــري ــر األراضـ ـ ــي
التي سيطر عليها «داعــش» ،عازيًا
التأخر في تحرير املدن إلى انشغال
«ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» ب ـت ـس ـلــم مـهـمــة
مسك األرض في املناطق املحررة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـخ ـ ــزعـ ـ ـل ـ ــي فـ ـ ـ ــي ك ـل ـم ــة

تقرير

ّ
طهران :مصرون على دعم المقاومة وسوريا
أك ــد وزي ــر ال ــدف ــاع اإلي ــران ــي العميد
حسني دهقان ،أمــس ،إصــرار طهران
على مواصلة دعــم املقاومة وجميع
الـ ــدول ال ـتــي ت ــرزح تـحــت الـظـلــم ،في
ح ــن صـ ـ ّـرح رئ ـي ــس م ــرك ــز األب ـح ــاث
االستراتيجية في مجمع تشخيص
مصلحة النظام في إيران ،علي أكبر

والي ـ ـتـ ــي ،ب ـ ــأن «ل ـب ـن ــان ي ـل ـعــب دورًا
مهمًا على صعيد العالم اإلسالمي
وال ـت ـص ــدي ل ـل ـص ـه ـيــون ـيــة» ،م ـشــددًا
في الوقت ذاته على أن إيران «تدعم
سوريا حكومة وشعبًا».
وتأتي تصريحات دهقان وواليتي
غداة تشديد الرئيس حسن روحاني

عـلــى أن ق ــدرات ب ــاده العسكرية لم
تتأثر باالتفاق النووي.
وقــال روحاني ،في مؤتمر صحافي
السبت« ،إذا أردنا ملس تأثيرات هذا
النجاح ،ينبغي أن يصل امللف إلى
نـهــايـتــه ،عـنــد ذل ــك ت ــزول كــل أشـكــال
الحظر الواحد تلو اآلخر ،وسيلمس
الجميع تأثيرات ثماره خالل األشهر
املقبلة».
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ع ـ ــارض روح ــان ــي
طرح االتفاق النووي على التصويت
ف ــي مـجـلــس الـ ـش ــورى ،الف ـتــا إل ــى أن
«االت ـف ــاق ك ــان عـلــى تـفــاهــم سياسي
ّ
تم التوصل إليه مع القوى العاملية،
ول ـي ــس ع ـل ــى اتـ ـف ــاق ج ــدي ــد يـتـطـلــب
موافقة البرملان».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ق ــال روح ــان ــي ردًا
على سؤال بشأن العالقات بني دول
املنطقة ،إن إيران تريد عالقات جيدة
مــع جميع دول ال ـجــوار .وأض ــاف أن
«املـ ـش ــاك ــل الـ ـت ــي ظـ ـه ــرت ف ــي ال ـي ـمــن

ب ـ ـ ـ ـ ّـددت أج ـ ـ ـ ــواء األم ـ ـ ــل ب ـس ـع ــي دول
الجوار نحو عالقات جيدة» ،معربًا
عــن أمـلــه فــي أن «يـهـ ّـيــئ املـســؤولــون
في السعودية لعالقات جيدة».
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،أكـ ــد وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
ال ـع ـم ـي ــد ح ـس ــن ده ـ ـقـ ــان ،ف ــي كـلـمــة
ملناسبة أسبوع الحكومة ،أمــس ،أن
«الواليات املتحدة وإسرائيل اليوم،
ومـ ــن خـ ــال دع ـم ـه ـمــا وإس ـن ــاده ـم ــا
ل ــإره ــابـ ـي ــن املـ ــأجـ ــوريـ ــن ،وت ــوف ـي ــر
الغطاء اإلعالمي لهم ،تحاوالن بسط
هـيـمـنـتـهـمــا ع ـلــى ال ـ ــدول اإلســام ـيــة
وإذالل ـه ــا» .وأش ــار إل ــى أن «أمـيــركــا،
من خــال إطــاق العنان للسعودية،
ّ
تـشــن حــربــا نفطية أدت إل ــى تــراجــع
أسعار النفط ،بشدة ،لتصل إلى 40
دوالرًا أو أقل».
وفي غضون ذلك ،أعلن رئيس مركز
األب ـحــاث االسـتــراتـيـجـيــة فــي مجمع
تشخيص مصلحة النظام في إيران،
علي أكـبــر والي ـتــي ،أن «لـبـنــان ورغــم

مساحته الصغيرة يلعب دورًا مهمًا
ّ
ف ــي ال ـع ــال ــم اإلسـ ــامـ ــي ،وقـ ــد تـمــكــن
ف ــي ح ــرب ت ـمــوز م ــن هــزي ـمــة الـكـيــان
ال ـص ـه ـي ــون ــي وهـ ـ ــو مـ ــا زال ي ـت ـمـ ّـيــز
بمكانة صلبة وقوية».
ولـ ــدى اس ـت ـق ـبــالــه ،أمـ ــس ،ح ـش ـدًا من
املفكرين وممثلي األحزاب اللبنانية،
قــال واليـتــي إن «الـكـيــان الصهيوني
ي ـع ـت ــرف ص ـ ــراح ـ ــة ،فـ ــي إشـ ـ ـ ــارة إل ــى
عـجــزه أم ــام املـقــاومــة اللبنانية ،أنــه
متى ما شاء حزب الله فإنه قادر على
هزيمة إسرائيل».
وأشــار واليتي إلى أن «بعض الدول
الـ ـت ــي ت ـف ـت ـق ــر إلـ ـ ــى ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة
ح ــاول ــت ال ـتــدخــل ف ــي شـ ــؤون لـبـنــان
وسوريا ...واستطاع اللبنانيون من
خ ــال تــاحـمـهــم ،ال ــوق ــوف ف ــي وجــه
األعداء والرد عليهم».
كذلك لفت إلى أن «بعض دول املنطقة
كانت تحلم بإحياء اإلمبراطوريات،
ال ـتــي هـيـمـنــت ع ـلــى الـ ـع ــرب ،وقــامــت
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◄ وفيات ►

تقرير

وعد السيسي يتم قبل نهاية العام
خ ــال مــؤت ـمــر «ال ـت ـحــديــات األمـنـيــة
والسياسية» ال ــذي نظمته حركته،
أمـ ـ ــس ،أن «ع ـم ـل ـي ــات ت ـح ــري ــر امل ــدن
الـتــي يسيطر عليها تنظيم داعــش
توقفت حاليًا ،بسبب انتقال مهمة
تأمني املناطق واملـســاحــات املحررة
مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوات األمـ ـنـ ـي ــة إل ـ ــى ال ـح ـشــد
ال ـش ـع ـبــي» ،داع ـي ــا رئ ـيــس الـحـكــومــة
ح ـيــدر ال ـع ـبــادي إل ــى «مـعــالـجــة هــذا
املـ ــوضـ ــوع وإعـ ـ ـ ــادة ب ـن ــاء املــؤس ـســة
العسكرية العراقية».
وأض ـ ــاف األمـ ــن ال ـع ــام ل ـ «ع ـصــائــب
أهـ ــل الـ ـح ــق» أن «ال ـح ـش ــد الـشـعـبــي
لــم يتسلم أسـلـحــة حــديـثــة ول ــم يتم
تـ ـجـ ـهـ ـي ــزه بـ ـعـ ــربـ ــة هـ ـمـ ــر م ـص ـف ـحــة
واحـ ـ ــدة ،وأغ ـل ــب س ــاح ــه إم ــا مـعــاد
تـصـلـيـحــه وإم ـ ــا م ــن غ ـنــائــم داع ــش
وأعـ ــداده قليلة جـ ـدًا» ،الفـتــا إل ــى أن
«الحشد الشعبي الــذي يصل عدده
ال ـ ــى  130أل ـ ــف ع ـن ـص ــر و 280أل ــف
جـ ـن ــدي فـ ـ ّـعـ ــال مـ ــن ق ـ ـ ــوات م ـكــاف ـحــة
اإلره ــاب فــي ال ـعــراق أسـهــم بتحرير
 %50مـ ــن األراض ـ ـ ـ ــي الـ ـت ــي اح ـت ـل ـهــا
داعش».
بدوره ،أعرب األمني العام لـ «منظمة
ب ــدر» ،ه ــادي الـعــامــري ،عــن خشيته
مــن تــأثـيــر الـتـظــاهــرات عـلــى الـحــرب
ضد «داعش».
ول ـف ــت ال ـع ــام ــري ف ــي ت ـصــريــح عقب
زي ــارت ــه م ــراج ــع ديـنـيــة ف ــي الـنـجــف،
أم ــس ،إل ــى أن «أم ـل ـنــا بــالـتـظــاهــرات
أال تـ ــؤخـ ــرنـ ــا ع ـ ــن ال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ـف ـت ــوى
الجهاد الكفائي ،ونخشى أن يكون
لها تأثير سلبي على املـعــارك ضد
اإلرهاب».
إلى ذلك ،دعا رئيس «ديــوان الوقف
الـسـنــي» ،عـبــد اللطيف الهميم إلــى
ص ـي ــاغ ــة م ـ ـشـ ــروع «سـ ـن ــي ع ــراق ــي»
مل ــواجـ ـه ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب .وأك ـ ـ ــد ال ـه ـم ـيــم
خــال افتتاح املؤتمر األول للحملة
الوطنية ملناهضة الغلو والتطرف
واإلره ــاب ،أمــس ،فــي حـضــور 3000
داعية ورجــل دين وعالم ومفكر من
داخل العراق وخارجه أنه «في هذه
األيــام الصعبة التي يمر بها البلد،
يجب علينا صياغة هوية مشروع
سـنــي فــي سـيــاق حــل عــراقــي وطني
يـجـ ّمــع وال ي ـفــرق السـ ـت ــرداد حـقــوق
السنة ويقف في مواجهة اإلرهاب»،
م ـش ــددًا ع ـلــى أن «ال ـطــائ ـفــة الـسـنـيــة
سحقها اإلرهاب .لكننا سنفقع عني
اإلرهاب».

القاهرة ــ رنا ممدوح
تنفيذًا لوعود الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي بتشكيل البرملان
قبل نهاية العام الجاري ،لم تكتف
«الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات»
بــدعــوة املــواطـنــن إلــى االنتخابات
ً
ابتداء من يومي  18و19
البرملانية
تشرين األول (أكـتــوبــر) املـقـبــل ،بل
أعلنت فتح باب الترشح واستقبال
طلبات األح ــزاب واألف ــراد الراغبني
ف ــي ال ـتــرشــح ع ـلــى م ـقــاعــد ال ـف ــردي
والقوائم بدءًا من يوم غد (الثالثاء)،
األول مــن أي ـلــول (سـبـتـمـبــر) ،وذلــك
ملدة  12يومًا من تاريخه.
ق ـ ـ ـ ـ ــرار ج ـ ـ ـ ــاء م ـ ـفـ ــاج ـ ـئـ ــا لـ ـل ــراغـ ـب ــن
ف ــي الـ ـت ــرش ــح إض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـق ــوى
ّ
للمتبع
السياسية ،خاصة أنه وفقًا
ل ـش ــأن إج ـ ـ ـ ــراءات ت ـحــديــد مــواع ـيــد
االن ـت ـخــابــات ووف ـق ــا ل ـق ــرار اللجنة
نفسها الــذي سبق أن أصــدرتــه في
الـثــامــن مــع كــانــون الـثــانــي املــاضــي
(بدعوة الناخبني إلــى االنتخابات
الـ ـت ــي أوق ـف ـه ــا ال ـق ـض ــاء ف ــي آذار/
مارس املاضي) ،فإنه يفصل ما بني
تحديد مواعيد إجــراء االنتخابات
وف ـت ــح بـ ــاب ال ـت ــرش ــح ل ـهــا ب ـم ــدة ال
تقل عن  30يومًا ،تمامًا كما سبق
أن أصدرت «اللجنة العليا» قرارها
رقم  1لسنة  2015بدعوة املواطنني
إلى االنتخابات في  8كانون األول
(يـنــايــر) ،فــي حــن أص ــدرت قــرارهــا
بـفـتــح ب ــاب ال ـت ــرش ــح ف ــي  8شـبــاط
(فبراير) املاضي.
لـ ـ ـك ـ ــن ،هـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ــرة دعـ ـ ـ ــت ال ـل ـج ـن ــة
املــواط ـنــن إل ــى االن ـت ـخــاب وأعـلـنــت
فتح بــاب الترشيح بعد  24ساعة
ف ـقــط م ــن الـ ــدعـ ــوة ،وهـ ــو م ــا فـســره
رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة امل ـس ـت ـش ــار أي ـمــن
ع ـ ـبـ ــاس ،خـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــر ص ـحــافــي
عقده مساء أمس ،برغبة اللجنة في
إنجاز كل إجراءات االنتخابات قبل
نهاية العام الجاري ،إلى جانب أن
«الـلـجـنــة اعـتـمــدت عـلــى اإلجـ ــراءات
التي سبق أن اتخذتها عند اإلعداد
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان مـ ـق ــررًا
انـطــاقـهــا فــي  21م ــارس املــاضــي»
ل ــوال إصـ ــدار املـحـكـمــة الــدسـتــوريــة
الـعـلـيــا أحـكــامـهــا ب ـعــدم دسـتــوريــة
قوانني االنتخابات.
ول ـ ـل ـ ـتـ ــذك ـ ـيـ ــر ،ف ـ ـ ـ ــإن االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ،وف ـق ــا لـ ـق ــرار «ال ـل ـج ـنــة
ال ـع ـل ـيــا» الـ ـص ــادر ب ــرق ــم  65لـسـنــة
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 2015س ـت ـج ــري ع ـل ــى مــرح ـل ـتــن:
األولـ ـ ـ ــى ت ـض ــم م ـح ــاف ـظ ــات ال ــوج ــه
الـقـبـلــي فــي جـنــوب مـصــر (الـجـيــزة
والـ ـفـ ـي ــوم وبـ ـن ــي س ــوي ــف وامل ـن ـي ــا
وأسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوط والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادي ال ـ ـجـ ــديـ ــد
وســوهــاج وقـنــا واألق ـصــر وأس ــوان
والـ ـبـ ـح ــر األحـ ـ ـم ـ ــر واإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة
والبحيرة ومــرســي مـطــروح) ،على
أن ت ـجــرى االن ـت ـخــابــات الـبــرملــانـيــة
ف ـي ـهــا ي ــوم ــي األح ـ ــد واالث ـ ـنـ ــن 18
و 19تشرين األول (أكـتــوبــر) ،فيما
ّ
سيصوت مواطنو تلك املحافظات
املقيمون خارج مصر في دوائرهم
بـتــاريــخ  17و 18مــن الشهر نفسه.
أم ــا إذا ل ــم تـحـســم ّ
أي م ــن ال ــدوائ ــر
فــي تـلــك املـحــافـظــات خ ــال املرحلة
األول ــى ،تـجــري مرحلة إع ــادة لتلك
داخـ ــل ال ـب ــاد ب ـتــاريــخ  27و 28من
الشهر نفسه ،وخارجها بتاريخ 26
و 27أيضًا.
أمـ ــا ال ـق ــاه ــرة وم ـح ــاف ـظ ــات الــوجــه
البحري في شمال مصر (القليوبية
وال ــدق ـه ـل ـي ــة وامل ـن ــوف ـي ــة وال ـغــرب ـيــة

الفارق بين
الدعوة إلى االنتخاب
ثم فتح باب الترشح
يوم واحد فقط

وك ـفــر الـشـيــخ وال ـشــرق ـيــة ودم ـيــاط
وبـ ـ ــورس ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــد واإلس ـ ـمـ ــاع ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة
والسويس وشمال سيناء وجنوب
سـ ـيـ ـن ــاء) ،ف ـس ـت ـجــري االن ـت ـخ ــاب ــات
ف ـي ـهــا ي ــوم ــي األح ـ ــد واالث ـ ـنـ ــن 22
و 23ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي (ن ــوف ـم ـب ــر)،
كـ ــذلـ ــك س ـ ـي ـ ـصـ ـ ّـوت مـ ــواط ـ ـنـ ــو ت ـلــك
امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات خـ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد فــي
الـسـفــارات والقنصليات يــومــي 21
و 22مــن الشهر نفسه .أمــا اإلع ــادة
داخـ ـ ـ ــل مـ ـص ــر فـ ـف ــي  1و 2ك ــان ــون
األول (ديسمبر) ،وخارجها في 30
تشرين الـثــانــي ،واألول مــن كانون
األول.وإذا سارت األمور على النحو
امل ـقــرر ،فــإنــه وفـقــا لـلـجــدول الزمني
املعلن ،من املقرر أن ينعقد البرملان
قبل منتصف كــانــون األول املقبل،
ليتم وعد السيسي الذي أطلقه قبل
أشهر ،وسط انتقادات دولية لتأخر
الـجــزء األهــم واألخـيــر مــن «خريطة
ال ـ ـطـ ــريـ ــق» الـ ـت ــي عـ ـ ــزل ب ـمــوج ـب ـهــا
الرئيس األسبق محمد مرسي.
أمـ ــا ع ــن م ـص ـيــر امل ــرش ـح ــن ال ــذي ــن
س ـب ــق أن ت ـق ــدم ــوا ب ــأوراقـ ـه ــم إل ــى
«الـلـجـنــة الـعـلـيــا» ســابـقــا ،فـقــد قــال
املـ ـسـ ـتـ ـش ــار ع ـ ـب ـ ــاس ،وه ـ ـ ــو أي ـض ــا
رئيس محكمة استئناف القاهرة،
إن «مستندات املرشحني محفوظة
والـ ـلـ ـجـ ـن ــة س ـت ـع ـت ـم ــده ــا م ـ ــا ظـلــت
شــروط الترشح قائمة ،ولــن يطلب
م ــن هـ ــؤالء س ــوى ال ـت ـقــدم بـطـلـبــات
تــرشــح ج ــدي ــدة» .وت ــاب ــع« :أنـهـيـنــا
ك ـ ـ ــل إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات تـ ـنـ ـظـ ـي ــم ت ـ ــوزي ـ ــع
الــرمــوز االنتخابية على مرشحي
الـفــردي والقوائم إلــى جانب وضع
ضوابط توقيع الكشف الطبي على
املرشحني من ذوي القدرات الخاصة
(ذوي اإلع ـ ـ ــاق ـ ـ ــة) أو األش ـ ـخـ ــاص
ال ـعــاديــن داخ ــل مـصــر وخــارج ـهــا،
إضافة إلى وضع ضوابط الدعاية
االن ـت ـخــاب ـيــة وال ـت ـم ــوي ــل واإلنـ ـف ــاق
ف ــي ال ــدع ــاي ــة» .ك ــذل ــك ل ـفــت إلـ ــى أن
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات امل ــرتـ ـقـ ـب ــة س ـت ـك ــون
األخيرة من نوعها التي ستجريها
«الـلـجـنــة ال ـع ـل ـيــا» ،وال ـت ــي ستعهد
إلى «الهيئة الوطنية لالنتخابات»
ً
عمال بدستور البالد الجديد.
ويـتـكــون الـبــرملــان الـجــديــد مــن 568
مـقـعـدًا يـجــوز لــرئـيــس الجمهورية
تعيني مــا ال يــزيــد عـلــى  %5منهم،
فــي حــن ينتخب  448عـضـوًا على
أس ــاس الـنـظــام ال ـفــردي و 120على
أساس نظام القوائم املغلقة املطلقة.

يــا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
إلــى ربــك راضـيــة مرضية فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العظيم
انتقل إلى رحمة الله تعالى املرحوم
الحاج محمد سعيد برغل
«أبو أمير»
زوج ـت ــه :املــرحــومــة الـحــاجــة زينب
حسني خضرا
ول ـ ــده :ال ـح ــاج أم ـيــر بــرغــل زوج ـتــه
الحاجة فرح فاعور
أص ـ ـهـ ــرتـ ــه :ال ـ ـحـ ــاج حـ ـس ــن حـســن
زوج ـ ـتـ ــه الـ ـح ــاج ــة أمـ ـ ـي ـ ــرة ،ال ـح ــاج
أس ــام ــة ح ـل ـبــاوي زوج ـت ــه الـحــاجــة
ه ــدى ،الـحــاج عفيف زي ــات زوجته
الحاجة إلهام ،السيد أمير مرتضى
زوج ـت ــه ال ـحــاجــة ص ـب ــاح ،األس ـتــاذ
ي ــاس ــن األشـ ـق ــر زوجـ ـت ــه ال ـحــاجــة
نهاد ،رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب الـحــاج محمد رعــد زوجته
الحاجة فاتن
أن ـس ـب ــاؤه :امل ــرح ــوم ال ـح ــاج محمد
ي ـح ـي ــى خ ـ ـضـ ــرا ،املـ ــرحـ ــوم ال ـح ــاج
أحمد خضرا ،الحاج علي خضرا،
الحاج عبد الحليم خضرا
يـ ـصـ ـل ــى عـ ـل ــى جـ ـثـ ـم ــان ــه الـ ـط ــاه ــر
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارى الـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــرى ف ـ ـ ـ ــي روض ـ ـ ـ ــة
ال ـش ـه ـيــديــن الـ ـي ــوم االثـ ـن ــن  31آب
الساعة الرابعة بعد الظهر
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ي ــوم ــي ال ـث ــاث ــاء
واألرب ـعــاء  1و 2أيـلــول مــن الساعة
الــراب ـعــة حـتــى الـســابـعــة م ـسـ ً
ـاء في
مـجـمــع اإلم ـ ــام ال ـح ـســن املـجـتـبــى ـ ـ
الحدث.
اآلسفون :آل برغل ،خضرا ،حسني،
ح ـل ـب ــاوي ،زيـ ـ ــات ،م ــرت ـض ــى ،رع ــد،
األشقر ،فاعور ورضا.

شكر على تعزية
عــائـلــة ال ـحــاج قــاســم عقيل عيسى
وأوالده
يـتـقــدمــون بــالـشـكــر واالم ـت ـنــان من
ج ـم ـي ــع مـ ــن ش ــارك ــوه ــم وآس ــوه ــم
بالعزاء بوفاة الفقيدة الغالية
الحاجة ّ
عليا حسني بحسون
ّ
سائلني الله أال يصيبهم أي مكروه

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات
عبر الواتس أب

تركيا

أولى الغارات الجوية على «داعش»
ب ــإيـ ـج ــاد م ـج ـم ــوع ــات إره ــابـ ـي ــة فــي
ال ـعــراق وســوريــا» ،مــؤكـدًا أنــه «وفقًا
لـتـصــريـحــات امل ـســؤولــن الـغــربـيــن،
فإن ذلك جرى بواسطة الدول الغربية
وبدعم من بعض دول املنطقة».
وأش ـ ــار إل ــى م ــا ي ـجــري ف ــي ســوريــا،
حيث قال «إنهم يطمحون إلى إطاحة
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة وإيـ ـج ــاد نـظــام
ج ــدي ــد ،ول ـك ــن ف ــي غ ـض ــون الـعــامــن
األخ ـ ـيـ ــريـ ــن ت ـ ــم إجـ ـ ـ ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
واختار الشعب بشار األســد ،ونحن
واثقون من أنه إذا جرت االنتخابات
مـ ــن ج ــدي ــد ف ـ ــإن ال ـش ـع ــب س ـي ـخ ـتــار
األسـ ـ ــد مـ ــن جـ ــديـ ــد» .وأكـ ـ ــد والي ـت ــي
أن «ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة تــدعــم
سوريا حكومة وشعبًا» ،مضيفًا أن
«طـهــران تدين أي تدخل أجنبي في
ال ـش ــؤون الــداخـلـيــة ل ـل ــدول ،وتعتبر
ال ــدع ــم الـ ــذي قــدم ـتــه لـلـبـنــان واج ـبــا
عليها».
(األخبار)

ّ
شـ ــن الـ ـطـ ـي ــران ال ـح ــرب ــي ال ـتــركــي
أولى غاراته ضد تنظيم «الدولة
اإلسالمية» (داعــش) في سوريا،
مـ ــن دون اإلعـ ـ ـ ــان عـ ــن األه ـ ـ ــداف
أو ع ــن نـتــائــج ال ـق ـصــف .وأعـلـنــت
وزارة ال ـخــارج ـيــة ال ـتــرك ـيــة ،أول
مـ ـ ــن أم ـ ـ ـ ــس ،أن ب ـ ـ ــدء ال ـ ـطـ ــائـ ــرات
الـحــربـيــة الـتــركـيــة بـشــن عمليات
م ـش ـتــركــة م ــع ط ــائ ــرات الـتـحــالــف
ال ـ ــدول ـ ــي عـ ـل ــى أهـ ـ ـ ــداف ل ــداع ــش،
ال ــذي يـشـكــل ت ـهــدي ـدًا كــذلــك ألمــن
بـ ــادنـ ــا» .وت ــأت ــي هـ ــذه ال ـخ ـطــوة
ب ـع ــد االتـ ـف ــاق ال ـع ـس ـك ــري ف ــي 24
آب املاضي ،بني أنقرة وواشنطن
ع ـلــى آل ـي ــات ال ـت ـع ــاون الـعـسـكــري
وال ـف ـن ــي بـيـنـهـمــا ض ــد الـتـنـظـيــم،
وذل ــك بعد نحو شهر مــن إعطاء
تــرك ـيــا ال ـض ــوء األخ ـض ــر لـلـقــوات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ق ــاع ــدة
أنـ ـج ــرلـ ـي ــك الـ ـج ــوي ــة فـ ــي ج ـن ــوب
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد لـ ـقـ ـص ــف الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ف ــي
سوريا .ويوم إعالن أنقرة الحرب

ع ـلــى ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي ن ـهــايــة ت ـمــوز
امل ـ ــاض ـ ــي ،ش ـ ــن سـ ـ ــاح امل ــدف ـع ـي ــة
غـ ـ ــارة ي ـت ـي ـمــة ع ـل ــى م ــواقـ ـع ــه فــي
امل ـن ـط ـقــة ال ـح ــدودي ــة م ــع س ــوري ــا،
قبل أن تكثف الحكومة غاراتها
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ح ـ ـ ـ ــزب «ال ـ ـع ـ ـمـ ــال
الكردستاني».
وأس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرت حـ ـمـ ـل ــة أنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرة ع ـل ــى
«ال ـك ــردس ـت ــان ــي» ع ــن م ـق ـتــل 943
شـخـصــا ،بـحـســب أرق ــام نشرتها
وكالة «األنــاضــول» التركية التي
ت ـش ـي ــر إل ـ ــى م ـق ـت ــل  66م ــن أف ـ ــراد
ال ـجـيــش واألمـ ــن خ ــال  55يــومــا.
وف ــي تـصــريــح الف ــت ،تــوقــع زعيم
حــزب «الـشـعــوب الديموقراطي»،
صــاح الــديــن دمـيــرتــاش ،أول من
أمـ ــس ،أن يـلـقــي ح ــزب «ال ـع ـمــال»
سـ ــاحـ ــه إذا اسـ ـت ــأنـ ـف ــت ت ــرك ـي ــا
املفاوضات معه.
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،قـ ـت ــل أربـ ـ ـع ـ ــة م ــدن ـي ــن
وشـ ـ ـ ـ ــرط ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــان ف ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـج ـ ــوم ـ ــن
منفصلني في ديار بكر يوم أمس،

ف ـي ـم ــا ق ـت ـل ــت قـ ـ ــوات األمـ ـ ــن ثــاثــة
شبان أكــراد في سيلوبي جنوب
شـ ـ ــرق الـ ـ ـب ـ ــاد ،ق ــال ــت ال ـس ـل ـط ــات
املحلية إنهم ينتمون الــى حركة
الـشـبــاب فــي «الـكــردسـتــانــي» .في
هذه األثناء ،ضبط األمن التركي
 19أج ـن ـب ـي ــا أث ـ ـنـ ــاء م ـح ــاول ـت ـه ــم
الـ ـتـ ـسـ ـل ــل إل ـ ـ ــى سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،ي ـع ـت ـقــد
أن ـهــم كــانــوا مـتـجـهــن لــانـضـمــام
إل ـ ـ ــى ت ـن ـظ ـي ــم «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» .وأف ـ ـ ــاد
ب ـي ــان ص ـ ــادر ع ــن والي ـ ــة كـيـلـيــس
جنوب البالد ،بــأن املشتبه فيهم
ك ــان ــوا ي ـحــاولــون ع ـبــور الـشــريــط
ال ـحــدودي مــع ســوريــا ،عند قرية
بشيرية التابعة لبلدة إيلبيلي،
ح ـيــث ضـبـطـتـهــم ف ــرق «مـكــافـحــة
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» .وع ـ ـقـ ــب خ ـض ــوع ـه ــم
للفحص الطبي ،أحيل املوقوفون
إل ــى ق ـيــادة ال ــدرك فــي «كـيـلـيــس»،
تمهيدًا لترحيلهم خــارج البالد،
بحسب البيان نفسه.
(األناضول ،أ ف ب ،رويترز)

03/662991

من أي منطقة في لبنان،
صباحًا
يوميًا من ً 7:30
لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2015/190
طالب التنفيذ :صافي حمزة بوكالة
املحامي احمد حمزة
املنفذ عليهم :طالب ديب ورفاقه
السند التنفيذي :حكم محكمة البداية
في النبطية رقم  2015/42املنتهي الى
اعالم عدم قابلية العقار /1896الدوير
للقسمة العينية وطرحه للبيع باملزاد
العلني على اساس سعر الطرح.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/6/9 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/7/20 :
العقار املطروح 2400 :سهم من العقار
/1896الدوير يقع على طريق فرعية
بالقرب من الطريق املؤدي الى مدرسة
اجيال ضمنه بعض اشجار الزيتون.
مساحته 1014 :م2

التخمني 68340 :د.أ.
الطرح 68340 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2015/10/8الساعة 11.30
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
العقار املوصوف اعاله ،فعلى الراغب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
له ضمن نطاقها وإال عد قلمها مقامًا
ممثال بمحام،
مختارًا له ما لم يكن
ً
وعليه االطالع على قيود الصحيفة
العينية للعقار املطروح ودفع الثمن
والرسوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب

◄ وفيات ►

مطلوب لرشكة كربى
يف جونيه معلم تركيب
باركيه وموكيت وأوراق
الجدران ،الخربة
رضورية ـ دوام كامل.
ت09/900300 :

الـبـطــريــرك الـكــارديـنــال مــار بشاره
بطرس الراعي
البطريرك الكاردينال مار نصر الله
بطرس صفير
املـ ـ ـط ـ ــارن ـ ــة أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء س ـ ـي ـ ـنـ ــودس
الكنيسة البطريركية املارونية
املطران شكرالله نبيل الحاج رئيس
أساقفة أبرشية صور للموارنة
كهنة أبرشية صور املارونية
أشقاؤه :أوالد شقيقه املرحوم فؤاد
وعائالتهم
أوالد ش ـق ـي ـق ــه املـ ـ ــرحـ ـ ــوم م ــوس ــى
وعائالتهم
أوالد شـ ـقـ ـيـ ـق ــه امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم رفـ ـع ــت
وعائالتهم
أوالد ش ـق ـي ـق ــه املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ب ـط ــرس
وعائالتهم
أوالد ش ـق ـي ـق ــه امل ـ ــرح ـ ــوم ق ـي ـصــر
وعائالتهم
شقيقته أوالد شقيقته املــرحــومــة
ياقوت وعائالتهم
وع ــائ ــات ال ـخ ــوري صـ ــادر ،دي ــاب،
خـ ــريـ ــش ،شـ ـ ـح ـ ــاده ،م ـط ــر وع ـم ــوم
عـ ــائـ ــات عـ ــن اب ـ ــل وع ـ ـمـ ــوم أب ـن ــاء
أبرشية صور املارونية في الوطن
وامل ـه ـج ــر ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم بــالــرجــاء
املسيحي فقيدهم الغالي
املثلث الرحمات
املطران مارون الخوري صادر
رئ ـ ـيـ ــس أسـ ــاق ـ ـفـ ــة أبـ ــرش ـ ـيـ ــة ص ــور
للموارنة سابقًا
امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـعــالــى ي ــوم
األربعاء الواقع فيه  26آب .2015
تـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ــومـ ــي االثـ ـن ــن
والـثــاثــاء  31آب واألول مــن أيلول
فــي صــالــون مـطــرانـيــة م ــار يوسف
ال ـح ـك ـم ــة األشـ ــرف ـ ـيـ ــة ،اب ـ ـت ـ ــداء مــن
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ول ـغــايــة ال ـســاعــة ال ـســاب ـعــة م ـســاء،
ويــوم الجمعة  4أيلول في صالون
مطرانية صور املارونية ،ابتداء من
الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا ولغاية
السادسة مساء.

أبناؤها :منصور رحمه وعائلته
جورج رحمه وعائلته
بسام رحمه
خليل رحمه وعائلته
ب ـنــات ـهــا :ن ـج ــاة زوجـ ــة ن ــاظ ــم تــامــر
وعائلتهما في املهجر
غادة وماري رحمه
ش ـق ـي ـق ــاه ــا :أرمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم ف ــؤاد
كيروز وعائلتها
عائلة املرحوم لورد كيروز
شـقـيـقـتـهــا :خـ ــزون أرم ـل ــة املــرحــوم
دياب الحكيم وعائلتها
ينعون بمزيد من األســى فقيدتهم
الغالية املرحومة
أليس يوسف كيروز
أرملة املرحوم الياس خطار رحمه
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم االث ـن ــن 31
منه في صالون كنيسة مار شربل
أدون ـ ـيـ ــس مـ ــن الـ ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا
لغاية السادسة والنصف مساء.

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات /املصلحة املالية االقليمية في محافظة البقاع ،املكلفني الواردة
اسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في زحلة ـ ـ السراي الحكومي مبنى املالية ،لتبلغ البريد املذكور
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء
تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ
ً
مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
تاريخ اللصق
2015/08/05
2015/08/05
2015/08/05
2015/08/06
2015/08/05
2015/08/05
2015/08/05
2015/08/05
2015/08/11
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

تاريخ الزيارة الثانية
2015/07/22
2015/07/22
2015/07/24
2015/07/23
2015/07/22
2015/07/23
2015/07/27
2015/07/27
2015/08/04
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون
اسم املكلف
RR140275902LB
الشركة االردنية اللبنانية للتجارة العامة ش.م.م238514 .
RR140275859LB
1247335
الزاجل لالعالن والتسويق
RR140275947LB
1818145
صابرين ابراهيم عبد الخالق
RR140275920LB
1975664
شركة املجذوب التجارية
RR140275880LB
2025918
داوود نجار حسو
RR140275893LB
2203125
محمد احمد املوسى
RR140275916LB
445261
شركة رشيد اعزان التجارية واخوانه
RR140276094LB
1634850
نور التوافق للمحروقات ش.م.م.
RR140276125LB
2777776
شوقي محمد فوز
RR009647337LB
797131
شركة الخلود التجارية ش.م.م.
RR139228587LB
46021
فؤاد محمد ابو الحسن
RR009647451LB
214736
بوغوص اوهانس شربتجيان
RR140265043LB
347727
حسني علي جمعة
RR140270485LB
325783
محمد احمد امليس
RR009647289LB
424001
فوزي علي رباح
RR140275434LB
1913971
دارين ابراهيم الراعي
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 1621

استراحة
2085 sudoku

كلمات متقاطعة 2 0 8 5

أفقيا
 -1ملحن ومؤلف مسرحي لبناني شهير –  -2يأتي بعد – أوراقه املضمومة ذات غالف يحكمها
ُ
ويكتب فيها –  -3حبر األقالم – إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي توفا –  -4اإلسم
املحترف
الفني للممثلة اللبنانية ااملقيمة في مصر ليز سركيسيان – رجع وعطف –  -5خالف
ِ
–  -6فسد ووشى – ُحلم – أدرج امليت في األكفان –  -7هدأ البركان – مدينة في صعيد مصر أو
مختصر منظمة األمــم املتحدة لألغذية والــزراعــة –  -8من األلــوان –  -9للنداء – إســم موصول –
يضرب بالسوط –  -10فيزيائي أملاني إخترع ميزانًا ملعرفة ثقل السوائل كما ّ
قسم ميزان الحرارة
الى درجات ُعرفت بإسمه

عموديًا
 -1جسر أملاني شهير خالل الحرب العاملية الثانية كان البوابة األولى لعبور قوات الحلفاء الى
الجهة املقابلة لضفة نهر الراين – حرف جر –  -2إبني – جنون – للتأفف –  -3مدينة أميركية في
فلوريدا – راحة اليد –  -4نعم بالروسية – حرف جر – طعم الحنظل – ُ -5حب – قزم باألجنبية –
أهم مدن الكوت دازور في فرنسا ُيقام فيها مهرجان سينمائي سنوي –  -6من الخضر – ماركة
سـيــارات –  -7ناقشهم بــالـســؤال وال ـجــواب – مــاركــة سـيــارات –  -8فــي الـعــود – دولــة وأرخبيل
بركاني في أوقيانيا من جــزر ميالنيزيا عاصمتها سوفا –  -9شخصية ّ
مصاص الدماء في
ّ
دق ّ
وفت وسحق –  -10صناعي أميركي راحل من ّ
رواد صناعة السيارات
األفالم السينمائية –
في العالم

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.

مشاهير 2085

حلول الشبكة السابقة

1

 -1عنقود – حمار –  -2مينرفا – سرو –  -3رق – قتاد – بن –  -4اور – راالي –  -5لسعه – أتيال – -6
مي – رن – اس –  -7خانقني – لوح –  -8ولف – بندا –  -9انت – يبرد –  -10ربيع الثاني

عموديًا

 -1عمر املختار –  -2نيقوسيا – ّ
نب –  -3قن – رع – نوتي –  -4ورق – هرقل –  -5دفتر – نيفيا –  -6ا
ا ا ا – بل –  -7دلتا – برث –  -8مس – ايسلندا –  -9اربيل – ود –  -10رون – الحاوي

حل الشبكة 2084

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ّ
ّ
بالرسام
رس ــام فرنسي ( )1665-1594عــاش أغلب حياته فــي مدينة روم ــا .تأثر
اإليطالي تيتيان .كان له تأثير كبير على فن الرسم في القارة األوروبية
 = 9+4+7+10+3+5+6الحلم املــزعــج ■  = 1+2عملة آسيوية ■  = 8+11عاصفة
بحرية

حل الشبكة الماضية :وردة اليازجي

االثنين  31آب  2015العدد 2679

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات –
دائرة خدمات الخاضعني ,املكلفني الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في
مديرية الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت،
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر هذا
التبليغ
ً
اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

إعالنات

19

رشيد بلوط

2251228

RR152923927LB

محمد غازي احمد دويدري

2251610

RR152944388LB

شركة  iHOMESش م م

2273350

RR152956868LB

محمد حسن

2273580

RR155574457LB

سيرج رزق

2277541

RR152943232LB

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

غسان مطر

2318933

RR152961134LB

KAYSSI CARS

2002939

RR152960425LB

محمود هالل الفياض

2334840

RR152951208LB

بالن ات غروب ش.م.ل.

2020483

RR155571084LB

محمود عمر العمر

2340125

RR152944391LB

ليبالينك ش.م.م

2025749

RR155574562LB

شركة غصن الجنوب ش.م.م

2372801

RR152956899LB

الشركة املتحدة للصيانة والتطوير ش م م

2029412

RR155571107LB

الشركة الخلجية اللبنانية للمقاوالت ش م م

2375164

RR146967742LB

سامر الياس صفير

2047946

RR155571124LB

شو ش.م.ل.

2379764

RR155569545LB

شركة مستر سوكس ش م م

2063566

RR152958651LB

يوسف عبدالله غصوب

2380227

RR152961151LB

شركة تاير اند كو ش.م.م.

2071669

RR155571141LB

WEST TROPICANA S.A.R.L

2385249

RR152934828LB

احمد محمد انور نعوس وشريكه احمد محمد نور الدين 2072785
(توصية بسيطة) M&D . GROUP

RR155571155LB

جورج ميشال بهنام

2386916

RR155569562LB

رافي ارتني قوجه كوزيان

2084908

RR155571169LB

شركة دانيال لتاجير السيارات ش.م.م

2387682

RR152938039LB

عبد املجيد احمد شيخ حسن

2118973

RR155572425LB

حبيب جوزيف الحداد

2389914

RR152930018LB

شركة راني للتجارة العامة واملقاوالت  -نيازي جوهر وشريكته 2119734
توصية بسيطة

RR152960451LB

شركة سوفت ليجر ش م م

2391369

RR146967813LB

وسام لحود للتعهدات والتجارة

2394371

RR152950406LB

شركة دبل يو ش م م

2122829

RR155571186LB

فردان ستار ش م ل

2397118

RR152923944LB

شركة خالد القصير وخليل اندرون التجارية

2124407

RR155571190LB

شركة كالودز ش م م

2397603

RR152938100LB

عاهد لتجارة الحديد والخرضوات واملعادن

2127471

RR155571212LB

الشركة البنانية املتحدة للتعهدات ش.م.م.

2402318

RR152934814LB

مكست ميتلز

2132215

RR155571243LB

علي احمد قصيباني

2403706

RR152947870LB

طوني الياس العاقوري

2137532

RR155571257LB

شركة ج-سوليوشنز ش.م.م.

2408294

RR146967858LB

كولينغ تيم بالس CTP

2139342

RR152954805LB

نارد كولكتيف ش.م.م

2408381

RR146967861LB

شركة ترايدينغ غات ش.م.م.

2145529

RR152950750LB

كوكي جار ش.م.م

2408390

RR146967875LB

املتحدة للحديد ش م م

2167940

RR155569001LB

كوكي جار ش.م.م

2408390

RR152938144LB

شركة ايغل ميتال ش م م

2178937

RR155569015LB

حدائق الصيفي الحضرية ش.م.م

2184954

RR152956766LB

رياض شيخ موس خليل

2411502

RR146968345LB

شركة درايف اوتوبارتس ش.م.م.

2185876

RR152922215LB

الياس حبيقة للتجارة العامة ش.م.م

2412469

RR146967901LB

شكري عبدو للجلديات والتجليد ش م م

2203565

RR152936449LB

جدع ميكانيكل كونتراكتينغ ( توصية بسيطة ) Jadaa
Mechanical Contracting

2417886

RR146966251LB

Professional Development Group s.a.r.l

2205025

RR152961094LB

شركة غزاوي اخوان ش.م.م

2427149

RR152930035LB

ياز  -كو ش.م.م.

2209833

RR152956810LB

شركة د.بالس للمقاوالت ش.م.م d.plus contracting s.a.r.l

2427174

RR152938201LB

مارلني بستاني

2210871

RR146979581LB

شركة جو كافيه ش.م.م

2428045

RR146965636LB

شركة فود رايت ش م م

2213002

RR155569925LB

شركة ديجي برنت ش.م.م digi print

2431940

RR155576121LB

بلو بوينت يختينغ ليبانون ليمتد ش.م.م.

2214147

RR152951962LB

بوان فرغيل (جاد ريمون قازان)

2433145

RR152930049LB

عادل اسعد مساعد وشركاؤه

2214460

RR152936470LB

االزدهار للتجارة العامة

2437292

RR155574783LB

انترناشيونال كاش باك ش.م.م international cash back s.a.r.l

2221537

RR152936506LB

البسام لتجارة املعدات الثقيلة

2438075

RR152930066LB

شركة وسام wissam corp -

2222016

RR152961117LB

اسياد (عبود الياس الحاج و يوسف الياس الحاج)

2441636

RR152930070LB

شركة نيو كونسيبت ش م م

2223121

RR152936510LB

جورج الياس بركات

2442701

RR152927946LB

جورج وليد يونس بو يونس

2227569

RR155569505LB

سمير مسره

2443128

RR155574443LB

بالل ونضال الجردي

2228950

RR152954589LB

رازيد ش.م.ل.

2446453

RR152938263LB

الرايات للسياحة والسفر ش م م

2231272

RR155568139LB

شركة بيضون ديكوراتيف فابريكس ش م م

2231826

RR152956823LB

شركة فرحات التجارية ش.م.م.

2453709

RR155569593LB

شركة نورتن سيكيورتي سيستمز ش.م.م.

2233985

RR146967552LB

شركة الخدمات التموينية اللبنانية ش م م

2459686

RR152956987LB

شركة نورتن سيكيورتي سيستمز ش.م.م.

2233985

RR152936545LB

مالتي ويلدينغ ش.م.م

2460236

RR146965707LB

شركة اوريانتال غاردن ش.م.ل.

2234303

RR152956837LB

بابيون بالن ش م م

2462682

RR152959246LB

شركة بيروت لالدارة العقارية ش.م.ل

2236366

RR152945635LB

شركة املنيوم ماسترز ش.م.م

2464122

RR152938303LB

مؤسسة سعيد لبيب مسرة

2237424

RR152961125LB

اكوا سكاي انترناسيونال ش م م

2465732

RR152956995LB

براشن بلو ش م ل

2239840

RR152955540LB

سوغل ش.م.ل.

2471364

RR146965738LB

اوبن برنتنغ كونسبت او ب سي ش م ل

2240516

RR152929978LB

سوغل ش.م.ل.

2471364

RR152938325LB

شركة ايفاندي ش.م.م.

2242136

RR152951225LB

للمحروقات والتجارة العامة RAS

2534250

RR155572456LB

رشيد بلوط

2251228

RR146979595LB
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الكرة األلمانية

توماس مولر المتألق على الدوام
خاض توماس أول من أمس مباراته
الرقم  200بقميص بايرن ميونيخ في ً
«البوندسليغا» أمام باير ليفركوزن ،محتفال
بأفضل طريقة ممكنة بتسجيله هدفين.
موسم جديد ينطلق فيه مولر بقوة
كما دأب على ذلك منذ بزوغ نجوميته
عام 2010
حسن زين الدين
ق ـلــة ه ــم ال ــاع ـب ــون ال ــذي ــن يـحــافـظــون
على تألقهم على ال ــدوام .يكون األمــر
أص ـع ــب طـبـعــا ع ـنــدمــا ي ـصــل الــاعــب
إلــى قمة النجومية ،ويصبح عندها
مـطــالـبــا ب ــأال يحيد عنها قـيــد أنملة.
بني هذه القلة يبرز اسم النجم األملاني
توماس مولر ،العب بايرن ميونيخ.

سجل مولر هدفين
في مباراته الرقم  200مع بايرن
في «البوندسليغا»
ه ــذه امل ـي ــزة ه ــي أه ــم م ــا يـلـفــت النظر
عند مولر ،ويؤكدها هــذا الالعب في
ك ــل مــوســم مـنــذ أن بــزغــت نجوميته
فــي  2010مــع الـبــافــاري ،وتحديدًا في
صـيــف ذل ــك ال ـعــام مــع منتخب بــاده
عندما أحرز جائزتي الهداف وأفضل
الع ـ ــب ن ــاش ــئ فـ ــي م ــون ــدي ــال ج ـنــوب
أفريقيا.
أول مـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــس ،وصـ ـ ـ ــل م ـ ــول ـ ــر إلـ ــى
مباراته الرقم  200بقميص بايرن في
«الـبــونــدسـلـيـغــا» فــي املــواجـهــة القمة

أمام باير ليفركوزن التي انتهت بفوز
أص ـحــاب مـلـعــب «أل ـيــانــز أري ـن ــا» ،0-3
وبطبيعة الحال فإن هذا النجم أبى أن
ّ
تمر هذه املناسبة مرور الكرام فسجل
هدفني رافعًا رصيده إلى  5أهداف في
صدارة الهدافني بعد  3جوالت.
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــددًا م ـ ــول ـ ــر ح ـ ــاض ـ ــر ع ـ ـلـ ــى أت ـ ـ ـ ّـم
الجاهزية في امليدان ،واسمه على كل
ل ـســان .م ـجــددًا مــولــر ي ـصــول ويـجــول
ّ
ّ
وال يكل وال يمل ،وال ينتهي من إزعاج
امل ــدافـ ـع ــن وقـ ـه ــر ال ـ ـحـ ــراس وب ـع ـثــرة
خطط املدربني.
ه ــو ع ـم ـلــة نـ ـ ــادرة ف ــي امل ــاع ــب .هــذه
حقيقة ســاطـعــة س ـطــوع الـشـمــس .ال
ي ــدع مــولــر أي مـجــال للشك فــي هــذه
املـســألــة .تألقه املستمر هــو البرهان
هـ ـن ــا .ت ــأل ــق ي ـس ـت ـم ـ ّـده ه ـ ــذا ال ــاع ــب
مــن عـطــائــه ال ــا م ـحــدود وذكــائــه في
التمركز القتناص الـفــرص وتحويل
ّ
ال ـج ــل األك ـب ــر مـنـهــا إل ــى أهـ ـ ــداف من
خالل حاسته التهديفية النادرة التي
تحكي عنها أهــدافــه ال ـ  127فــي 308
مـ ـب ــاراة ح ـتــى اآلن ،بـيـنـهــا  76هــدفــا
ف ــي ال ـ ـ ــدوري امل ـح ـلــي و 28ه ــدف ــا في
دوري أبـطــال أوروب ــا جعلته املوسم
امل ــاض ــي ال ـه ــداف ال ـتــاري ـخــي لفريقه
ف ــي ه ــذه امل ـســاب ـقــة ،متخطيًا مــاريــو
غوميز والبرازيلي جيوفاني إيلبير،
والالفت أن هذه األرقــام حققها مولر
العب يتقن اللعب الجماعي،
برغم أنه ّ
وال ــذي يتمثل بنزعته القتالية عبر
ت ـم ـي ــزه امل ـن ـق ـطــع ال ـن ـظ ـيــر بــالـضـغــط
ع ـلــى ال ـخ ـصــوم واس ـت ـخ ــاص ال ـكــرة
لــزمــائــه ،وكــذا صناعة األه ــداف لهم
الـتــي تخطت حــاجــز الـ ـ  100تمريرة
حاسمة.
وألن مولر عملة نادرة يصبح بالتالي

ً
مولر محتفال بهدفه األول في مرمى ليفركوزن (كريستوف ستاشه ــ أ ف ب)

حلمًا ألي مدرب بأن يضمه إلى فريقه،
وهذا ما سعى إليه جاهدًا هذا الصيف
ال ـه ــول ـن ــدي ل ــوي ــس فـ ــان غ ـ ــال ،م ــدرب
مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد ،م ـن ــذ ان ـط ــاق
سوق اإلنتقاالت الصيفية ،وقد حكي

أكـثــر مــن م ــرة عــن مـبــالــغ فلكية أبــدى
النادي اإلنكليزي استعداده لصرفها
م ــن أج ــل ال ـح ـصــول عـلــى تــوقـيــع هــذا
الالعب ،غير أنها اصطدمت بالرفض
منه ومن بايرن طبعًا الذي حتى أعلن

نيته تـمــديــد عـقــده لـعــامــن إضافيني
ً
ح ـتــى  2021ف ـض ــا ع ــن زي ـ ــادة رات ـبــه
ليصل إلى  10ماليني يــورو في العام
الواحد بغية إبعاده عن العيون.
غـيــر أن الـعــاقــة بــن بــايــرن ومــولــر ال
ت ـت ــوق ــف ف ـح ـســب ع ـن ــد األم ـ ــر امل ـ ــادي،
ً
ال ــذي أص ــا ال يضعه ه ــذا الـنـجــم في
ح ـس ـبــانــه وهـ ـ ــذا م ــا ي ـث ـب ـتــه ان ـت ـق ــاده
قـبــل فـتــرة – فــي رد غـيــر مـبــاشــر على
عــروض يونايتد  -للمبالغ الضخمة
الـ ـت ــي ت ــدف ــع فـ ــي اإلن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ،بـ ــل ّإن
الالعب البالغ  25عامًا فقط ،بات يمثل
عنوانًا ملرحلة آتية في ملعب «أليانز
ّ
أري ـن ــا» يـتـســلــم فـيـهــا مـشـعــل الـقـيــادة
بعد اعتزال القائد الحالي فيليب الم.
هــذا ما ينظره البافاريون حاليًا إلى
م ــول ــر وخ ـص ــوص ــا أنـ ــه م ــن خــريـجــي
مدرسة بايرن وواجهته التي يفتخر
بها في مالعب أوروبا.
وبــال ـتــأك ـيــد ه ـنــا ف ــإن م ــول ــر يستحق
ه ــذه املــرت ـبــة ن ـظ ـرًا ملــؤهــاتــه ال ـتــي ال
تتوقف عند الـقــدرات الفنية العالية،
بل تتعداها إلــى امتالكه الـقــدرة على
ال ـق ـيــادة وب ــاألخ ــص قــربــه مــن زمــائــه
وج ـمــاه ـيــر ال ـفــريــق وخ ـصــوصــا عبر
شخصيته املحببة واملرحة التي يندر
أن تتوافر في الالعب األملاني املعروف
عنه ّ
جديته املطلقة.
ل ـكــن األه ـ ــم م ــن ذل ــك ه ــو ع ـشــق مــولــر
لـ ـشـ ـع ــار بـ ـ ــايـ ـ ــرن .عـ ـش ــق ح ـم ـل ــه ه ــذا
ال ـش ــاب م ــن طـفــولـتــه ،وال ـ ــذي تعكسه
تلك الصورة ّ
املعبرة املتداولة له على
شبكة «اإلنترنت» التي تعود إلــى ما
قبل  15عاما ،ويظهر فيها جالسًا في
غرفته بزي البافاري وبني يديه صور
ٌ
صور بات مولر،
نجوم الفريق حينها.
بعد هذه السنوات ،بطلها األول.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة الرابعة)
مانشستر سيتي  -واتفورد 0-2
رحيم سترلينغ ( )47والبرازيلي فرناندينيو
(.)56
سوانسي  -مانشستر يونايتد 2-1
الغاني اندري ايو ( )61والفرنسي املتألق
بافيتمبي غوميس ( )66لسوانسي،
واإلسباني خوان ماتا ( )48ليونايتد.
نيوكاسل يونايتد  -أرسنال 1-0
أليكس أوكساليد تشامبرالين (.)52

إسبانيا (المرحلة الثانية)
برشلونة  -ملقة 0-1
البلجيكي توماس فيرمايلن (.)73
ريال مدريد  -ريال بيتيس 0-5
الويلزي غاريث بايل ( 2و )89والفرنسي
كريم بنزيما ( )47والكولومبي خاميس
رودريغيز ( 39و.)50
اشبيلية  -اتلتيكو مدريد 3-0
خورخي كوكي ( )35وغابريال أريناس
( )78والكولومبي جاكسون مارتينيز (.)86

تشلسي  -كريستال باالس 2-1
الكولومبي راداميل فالكاو ( )69لتشلسي،
واملالياني بكاري ساكو ( )65وجويل وارد
( )81لكريستال باالس.

فياريال  -اسبانيول 1-3
روبرتو سولدادو ( )67والكونغولي سيدريك
باكامبو ( 87و )90لفياريال ،والكولومبي
فيليبي كايسيدو ( )5إلسبانيول.

ليفربول  -وست هام 3-0
تيني مانويل النزيني ( )3ومارك نوبل ()29
والسنغالي ديافرا ساخو (.)90

ايبار  -اتلتيك بلباو 0-2
ريال سوسييداد  -سبورتينغ
خيخون 0-0
سلتا فيغو  -رايو فاييكانو 0-3
فالنسيا  -ديبورتيفو 1-1

أستون فيال  -سندرالند 2-2
بورنموث  -ليستر سيتي 1-1
ستوك سيتي  -وست بروميتش 1-0
توتنهام  -إفرتون 0-0
ساوثمبتون  -نوريتش 0-3
 ترتيب فرق الصدارة: -1مانشستر سيتي  12نقطة من 4
مباريات
 -2كريستال باالس  9من 4
 -3ليستر سيتي  8من 4
 -4سوانسي  8من 3
 -5مانشستر يونايتد  7من 4

 ترتيب فرق الصدارة: -1سلتا فيغو  6نقاط من مباراتني
 -2إيبار  6من 2
 -3أتلتيكو مدريد  6من 2
 -4برشلونة  6من 2
 -5ريال مدريد  4من 2

إيطاليا (المرحلة الثانية)
روما  -يوفنتوس 1-2
البوسني ميرالم بيانيتش ( )62والبوسني
إيدن دزيكو ( )80لروما ،واألرجنتيني باولو
ديباال ( )88ليوفنتوس.
ميالن  -إمبولي 1-2
الكولومبي كارلوس باكا ( )16والبرازيلي
لويز أدريانو ( )69مليالن ،وريكاردو
سابونارا ( )20إلمبولي.
كابري  -انتر ميالنو 1-1
أنطونيو دي غابيو ( )82لكابري،
واملونتينيغري ستيفان يوفيتيتش ( 32و90
من ركلة جزاء) إلنتر.
بولونيا  -ساسوولو 1-0
أنطونيو فلورو فلوريس (.)86

ألمانيا (المرحلة الثالثة)

فرنسا (المرحلة الرابعة)

بايرن ميونيخ  -باير ليفركوزن 0-3
توماس مولر ( 26و 60من ركلة جزاء)
والهولندي أريني روبن (.)76

موناكو  -باريس سان جيرمان 3-0
األوروغوياني إدينسون كافاني ( 57و)73
واألرجنتيني إيزيكويل الفيتزي (.)83

بوروسيا دورتموند  -هيرتا برلني 1-3
ماتس هاملس ( )27والغابوني بيار-إيميريك
أوباميانغ ( )51والكولومبي أدريان راموس
( )90لدورتموند ،والعاجي سالومون كالو
( )78لهيرتا برلني.

ريمس  -لوريان 1-4
غايتان شاربونييه ( )23ونيكوال دي
بريفيي ( )54وغريجون كايي ( )66والتركي
أتيال توران ( )85لريمس ،وديدييه بوانغا
( )48للوريان.

فولسبورغ  -شالكه 0-3
الهولندي باس دوست ( 17و)59
والسويسري تيم كلوزه (.)61

غانغان  -مرسيليا 0-2
سلوفان بريفا ( )72ونيكوال بينيزيه (.)89

ماينتس  -هانوفر 0-3
الياباني يوشينيرو موتو ( 15و )29ويونس
ملي (.)47

جنوى  -هيالس فيرونا 0-2
كييفو  -التسيو 0-4
اتاالنتا  -فروزيوني 0-2
اودينيزي  -باليرمو 1-0
تورينو  -فيورنتينا 1-3
نابولي  -سمبدوريا 2-2

فيردر بريمن  -بوروسيا
مونشنغالدباخ 1-2
دارمشتات  -هوفنهايم 0-0
اوغسبورغ  -انغولشتات 1-0
شتوتغارت  -اينتراخت فرانكفورت 4-1
كولن  -هامبورغ 1-2

 ترتيب فرق الصدارة:-1كييفو  6نقاط من مباراتني
 -2تورينو  6من 2
 -3انتر ميالنو  6من 2
 -4ساسولو  6من 2
 -5باليرمو  6من 2

 ترتيب فرق الصدارة: -1بوروسيا دورتموند  9نقاط من 3
مباريات
 -2بايرن ميونيخ  9من 3
 -3فولسبورغ  7من 3
 -4كولن  7من 3
 -5ماينتس  6من 3

رين  -تولوز 1-3
ستيف ياغو ( 17خطأ في مرماه) وسيلفان
أرمان ( )67وجيوفاني سيو ( )90لرين،
والدنماركي مارتن برايثوايت ( )5لتولوز.
كاين  -ليون 4-0
نبيل فقير ( 18و 44و )57وكالوديو بوفو
(.)87
ليل  -غازيليك اجاكسيو 0-1
تروا  -مونبلييه 0-0
انجيه  -نيس 1-1
سانت اتيان  -باستيا 1-2
بوردو  -نانت 0-2
 ترتيب فرق الصدارة:-1باريس سان جيرمان  12نقطة من 4
مباريات
 -2ريمس  9من 4
 -3رين  9من 4
 -4انجيه  8من 4
 -5ليون  7من 4
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ثقافة وناس

الكرة اللبنانية

أخبار رياضية

منتخب لبنان يلتقي «الفلسطيني» وديًا اليوم
يـخــوض منتخب لبنان لـكــرة القدم
مـبــاراتــه الــوديــة الثانية الـيــوم عند
الساعة الخامسة على ملعب صيدا
حــن يستضيف منتخب فلسطني،
ال ـ ــذي وصـ ــل ف ـجــر أم ـ ــس ،تـحـضـيـرًا
للقاء كــوريــا الجنوبية فــي  8أيلول
عـلــى املـلـعــب عـيـنــه ضـمــن تصفيات
كأسي العالم وآسيا .وأجــرى العبو
امل ـن ـت ـخ ــب ت ـمــري ـن ـهــم األخ ـ ـيـ ــر أم ــس
على ملعب بيروت البلدي بحضور
قائد املنتخب يوسف محمد وعلي
حمام ووليد اسماعيل ،في حني لم
يشارك الثنائي حسن معتوق وبالل
ن ـج ــاري ــن ف ــي ال ـت ـم ــري ــن لــوصــول ـهــم
أمـ ـ ــس مـ ــن اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات .وعـ ـلـ ـي ــه ،ف ــإن
مشاركة معتوق ونجارين في لقاء
اليوم غير مؤكدة وقد تقتصر على
ش ــوط واح ــد أو يغيبا كليًا بسبب
اإلرهاق.
وفـ ــي ال ـب ـق ــاع ،دشـ ــن وزي ـ ــر ال ـش ـبــاب
والرياضة العميد الركن عبد املطلب
الـحـنــاوي ،ممثال بأمني عــام اللجنة
األومل ـب ـيــة الـلـبـنــانـيــة الـعـمـيــد حسان
رس ـت ــم ،مـلـعــب «ش ـك ـيــب ه ــاش ــم» في

ب ـلــدة ال ـقــرعــون الـبـقــاعـيــة ،بحضور
أكـ ـث ــر م ــن  1500مـ ـتـ ـف ــرج .وأج ــري ــت
م ـ ـبـ ــاراة وديـ ـ ــة ب ــن ف ــري ــق األنـ ـص ــار
ومـنـتـخــب الـبـقــاع انـتـهــت بــالـتـعــادل
السلبي ،حيث كانت فرصة للمدرب
ج ـ ـمـ ــال ط ـ ــه إلشـ ـ ـ ـ ــراك األرج ـن ـت ـي ـن ــي
فــرانـكــو كــالـيــرو والــزيـمـبــابــوي بيتر

مويا للوقوف على مستواهما.
وكان منتخب البقاع خصما عنيدا
وكاد أن يفتتح التسجيل ثالث مرات
لــوال تسرع مهاجم فريق الراسينغ
عدنان ملحم أمام املرمى.في املقابل
ف ــإن ح ــارس مــرمــى منتخب الـبـقــاع
م ـح ـمــد ع ـ ــواد وقـ ــف ب ــامل ــرص ــاد لكل

قائد المنتخب رضا عنتر ( )20وزميله يوسف محمد خالل التمرين (عدنان الحاج علي)

املـ ـح ــاوالت األن ـص ــاري ــة وخـصــوصــا
لألرجنتيني لوكاس غاالن.
قاد املباراة الحكم جهاد غريب (منظم
حفل التدشني) ،بمساعدة وائل الرمح
وزياد شموري.
وفـ ــي م ـ ـبـ ــاراة أخ ـ ـ ــرى ،ح ـق ــق مـنـتـخــب
الــاعـبــن الـبــرازيـلـيــن ف ــوزه األول في
بيروت ،بعد تغلبه على فريق اإلخاء
األهلي عاليه  0 - 1السبت على ملعب
أمــن عبد الـنــور فــي بحمدون .سجله
هداف املنتخب مارفن في الدقيقة .65
وك ـ ــان امل ـن ـت ـخــب ال ـض ـيــف خ ـســر أم ــام
ش ـبــاب الـســاحــل  ،1 - 2وال ـص ـفــاء – 3
 ،0وتـعــادل مع املبرة  ،2 - 2ومــع نفط
ميسان العراقي .3 - 3
وذكــر منظم زيــارة الضيوف عباس
ترمس أن الفريق البرازيلي سيغادر
بيروت عائدا إلــى وطنه بعد زيــارة
دامت حوالي شهر خاض خاللها 6
مـبــاريــات وديــة مــع الـفــرق اللبنانية
وفــريــق عــراقــي ،أمــا أن ينظم زيــارة
لفريق برازيلي أخر في العام املقبل
ف ــي وق ــت يـتـنــاســب م ــع تـحـضـيــرات
الفرق اللبنانية.

سوق االنتقاالت

مانشستر سيتي يبرم صفقة ضم دي بروين
مانشستر سيتي يتعاقد مع
كيفن دي بروين وبايرن
ميونيخ يستعير كينغسلي
كومان من يوفنتوس
ويتخلى عن دانتي
لفولسبورغ ،وفالنسيا يضم
أيمن عبد النور من موناكو
وبرشلونة يبيع دينيس
سواريز إلى فياريال

أبــرم مانشستر سيتي ،وصيف بطل
انكلترا ،أهم صفقات سوق اإلنتقاالت
فــي الصيف الحالي بتعاقده رسميًا
مــع صــانــع األل ـع ــاب البلجيكي كيفن
دي ب ــروي ــن م ــن فــول ـس ـبــورغ األمل ــان ــي
بعقد يمتد لستة أع ــوام .ولــم يكشف
سيتي عن قيمة الصفقة ،لكن وسائل
اإلع ــام البريطانية أش ــارت إلــى أنها
تصل إلــى  74مليون ي ــورو ،مــا يعني
أنها قياسية بالنسبة إلى النادي.
ُ«ي ـس ـعــد مــانـشـسـتــر سـيـتــي أن يعلن
انضمام كيفن دي بروين إلى النادي
لستة أع ــوام» ،هــذا ما قاله سيتي في
مــوق ـعــه ال ــرس ـم ــي م ــع ص ـ ــورة لــاعــب
وهو يرتدي القميص الرقم .17
ف ــي امل ـقــابــل ،ض ــم فــول ـس ـبــورغ املــدافــع
الــدولــي البرازيلي دانـتــي مــن صفوف
مواطنه بــايــرن ميونيخ بعقد لثالثة
أعوام مقابل حوالى  4ماليني يورو.
أمــا بــايــرن ،فأنجز صفقة التعاقد مع
ال ـفــرن ـســي ال ـش ــاب كـيـنـغـسـلــي كــومــان
من صفوف يوفنتوس اإليطالي على
سبيل اإلعارة.

وخ ـ ـضـ ــع ال ـ ــاع ـ ــب ل ـل ـف ـح ــص ال ـط ـب ــي
الــروت ـي ـنــي قـبــل تــوقـيــع الـعـقــد مقابل
 7م ــاي ــن ي ـ ـ ــورو مل ـ ــدة م ــوس ـم ــن مــع
بند يتيح شــراءه في  2017مقابل 20
مـلـيــونــا .وب ــات كــومــان الــوافــد الثاني
إلى ملعب «أليانز أرينا» من «اليوفي»
هذا الصيف بعد التشيلياني أرتورو
فيدال.
وف ــي أملــانـيــا أي ـضــا ،تـعــاقــد بــوروسـيــا
دورتموند مع الظهير األيسر الكوري
الجنوبي ب ــارك جــو-هــو مــن ماينتس
حتى حزيران .2018
وفــي إسبانيا ،أفــاد فالنسيا أنــه ضم
امل ــداف ــع ال ــدول ــي الـتــونـســي أي ـمــن عبد
ال ـ ـنـ ــور مـ ــن م ــون ــاك ــو ال ـف ــرن ـس ــي مل ــدة
خمسة أعوام.
وقال عبد النور« :أنا سعيد لوجودي
مـ ـ ــع فـ ــريـ ــق لـ ــديـ ــه م ـ ـ ـشـ ـ ــروع طـ ـم ــوح،
فـفــالـنـسـيــا ف ــري ــق كـبـيــر ف ــي إسـبــانـيــا
وأوروبا».
وس ـي ـخ ـل ــف عـ ـب ــد ال ـ ـنـ ــور ( 26ع ــام ــا)
األرج ـن ـت ـي ـنــي ن ـي ـكــوالس أوتــام ـي ـنــدي
امل ـ ـن ـ ـت ـ ـقـ ــل إل ـ ـ ـ ــى م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـي ـت ــي

اإلنكليزي قبل أيام.
اسـبــانـيــا أي ـضــا ،انـتـقــل الع ــب الــوســط
دي ـن ـيــس س ــواري ــز م ــن بــرش ـلــونــة إلــى
مواطنه فياريال مقابل  4ماليني يورو
مل ــدة أرب ـعــة أع ـ ــوام .وك ــان س ــواري ــز قد
انـضــم إلــى اشبيلية الصيف املاضي
ع ـل ــى س ـب ـيــل اإلعـ ـ ـ ــارة ل ـع ــام ــن ضـمــن
صفقة حصل برشلونة بموجبها على
الكرواتي ايفان راكيتيتش.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أن ـ ـهـ ــى أت ـل ـت ـي ـك ــو م ــدري ــد
صفقة ضــم العــب وســط ريـفــر باليت،
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي م ــاتـ ـي ــاس ك ــران ـف ـي ـت ــر،
وسيحمل ألــوانــه لخمسة أع ــوام بــدءًا
م ــن ك ــان ــون األول امل ـق ـب ــل ب ـع ــد ك ــأس
العالم لألندية.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أعـ ـ ـ ـ ــار لـ ـيـ ـف ــرب ــول
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي الع ـ ـبـ ــه ال ـ ـصـ ــربـ ــي الزار
مــاركــوفـيـتــش إل ــى فنربخشه التركي
حتى نهاية املوسم ،وذلــك بحسب ما
أعلن «الريدز» أمس.
وكان ماركوفيتش ( 21عامًا) قد انضم
إلى ليفربول العام املاضي من بنفيكا
البرتغالي مقابل  27,5مليون يورو.

مونديال القوى

برونزيتان عربيتان في ختام مونديال ألعاب القوى
ُ
أس ــدل الستار على مــونــديــال ألعاب
ال ـقــوى ،ال ــذي استضافته العاصمة
الصينية بـكــن ،حيث ابتسم اليوم
األخير للعداء املغربي عبد العاطي
إيـ ـكـ ـي ــدي ــر ال ـ ـ ـ ــذي أع ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ـ ــاده إل ــى
منصات التتويج في بطولة العالم
بـعــد غ ـيــاب ثـمــانــي س ـن ــوات ،عندما
أح ـ ـ ــرز ب ــرون ــزي ــة سـ ـب ــاق 1500ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ م
بتسجيله  3,34,67د.
واح ـت ـفــظ الـكـيـنــي اس ـب ـيــل كـيـبــروب
ً
بالذهبية مسجال  3,34,40د ،ونــال
م ــواط ـن ــه ال ـي ــا م ــان ــان ـغ ــوي الـفـضـيــة
بزمن قدره  3,34,64د.
ك ــذل ــك ،ت ـ ِّـوج ــت الـ ـع ــداءة الـبـحــريـنـيــة
أون ـ ـيـ ــس ك ـ ـيـ ــروا بـ ـب ــرون ــزي ــة س ـبــاق
املاراتون مسجلة  2,27,39ساعة.
وك ــان ــت الــذه ـب ـيــة لــإث ـيــوب ـيــة م ــاري
دي ـب ــاب ــا ( 2,27,35س) ،وال ـف ـض ـيــة
للكينية هيال كيبروب ( 2,27,36س).
وفشل القطري معتز برشم في رفع
رص ـيــد ال ـعــرب إل ــى  5مـيــدالـيــات في

21

ً
المغربي عبد العاطي إيكيدير محتفال بميداليته في سباق الـ 1500م (أ ف ب)

املونديال الحالي بعدم احتالله أحد
امل ــراك ــز ال ـثــاثــة ف ــي مـســابـقــة الــوثــب
ال ـ ـعـ ــالـ ــي ،فـ ــي حـ ــن كـ ـ ــان ال ـ ـفـ ــوز مــن
نصيب الكندي ديريك درويــن (2,34
م) ،وأح ــرز كــل مــن الــروســي بــوهــدان
ب ــون ــداريـ ـنـ ـك ــو وال ـص ـي ـن ــي هــوغ ـيــي

زهانغ الفضية.
وك ــان امل ـصــري إي ـهــاب عـبــد الرحمن
ق ــد أحـ ـ ــرز ف ـض ـيــة ف ــي رم ـ ــي ال ــرم ــح،
والـتــونـسـيــة حبيبة لغريبي فضية
أيضًا في سباق الـ 3آالف م موانع.
ون ــال ــت األملــان ـيــة كــاتــريـنــا مــولـيـتــور

ذهـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة رمـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ــرم ـ ــح
بـتـسـجـيـلـهــا  67,69م ،فـيـمــا ذهـبــت
الـفـضـيــة لـلـصـيـنـيــة ه ـيــو ه ــوي ليو
( )66,13والـ ـ ـب ـ ــرون ـ ــزي ـ ــة ل ـل ـج ـن ــوب
أفريقية سونيتي فيلجوين (.)65,79
وأحرزت العداءة اإلثيوبية أملاز أيانا
ذهبية سباق الـ 5آالف م.
وس ـج ـل ــت أي ــان ــا  14,26,83دق ـي ـقــة،
متقدمة على مواطنتيها سنبيري
ت ـي ـف ـي ــري ( )14,44,07وغ ـي ـنــزي ـبــي
ديبابا (.)14,44,14
وحصل رجال الواليات املتحدة على
ذهـبـيــة الـتـتــابــع  4م ــرات  400م ،في
حني كان السباق ذاته لدى السيدات
من نصيب جامايكا.
وتصدرت كينيا الترتيب العام للمرة
األولــى في تاريخها بـ 7ذهبيات و6
فضيات و 16برونزية ،أمام جامايكا
بـ 7ذهبيات وفضيتني و 12برونزية،
والـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ب ـ ــ 6ذه ـب ـي ــات
ومثلها فضيات ومثلها برونزيات.

فوز ساحق لبنك بيروت
ألحق فريق بنك بيروت حامل اللقب في
املوسمني املاضيني خسارة كبيرة بضيفه
الشويفات بنتيجة  ،0-8في املباراة التي أجريت
بينهما على ملعب مجمع الرئيس اميل لحود
الرياضي ،في املرحلة الثالثة من الدوري
اللبناني لكرة القدم للصاالت.
وكان متوقعًا ان يفرض الشويفات بعض
التحدي على بنك بيروت الذي بدا جاهزًا بقوة
منذ انطالق املوسم الجديد ،اال ان األخير فرض
ً
سيطرته على شوطي اللقاء ،مسجال أربعة
اهداف في كل شوط ،تناوب على التوقيع عليها
الصربي فالدان فيسيتش ( )3وناصيف
عبود وحسن حمود وجان كوتاني والبرازيلي
رودولفو دا كوستا وعلي الحمصي.
بدوره ،واصل الجيش اللبناني انتصاراته وعاد
بفوز ثمني
من ملعب جامعة القديس يوسف
ٍ
بنتيجة  .3 – 6سجل للفائز محمد أبو زيد
( )2محمد قبيسي ومحمد الحاج وحسني
نجم ( ،)2ما الخاسر فقد سجل له ماريو متى
واندريه نادر ومحمد هاشم.

ثالث خسارات لمنتخب السلة
أنهى منتخب لبنان لكرة السلة مشاركته في
دورة بولندا الودية ،التي شارك فيها منتخبي
بلجيكا وايسلندا أيضًا ،استعدادًا لبطولة
آسيا .وخسر لبنان في مبارياته الثالث فكانت
الخسارة األولى أمام بلجيكا  ،88 – 53ثم
امام إيسلندا  ،96 – 75والثالثة أمام بولندا
.76 – 59

بطولة الدراجات النارية

روسي ينفرد بصدارة
«موتو جي بي» مجددًا
حقق اإليطالي فالنتينو روسي (ياماها)
فوزه الرابع هذا املوسم في بطولة العالم
للدراجات النارية فئة «موتو جي بي»
بحلوله أول في جائزة بريطانيا الكبرى،
املرحلة الثانية عشرة ،لينفرد بالصدارة
مجددًا ،مبتعدًا عن زميله اإلسباني
خورخي لورنزو.
وكان روسي على املسافة ذاتها من لورنزو
بعد فوز األخير بسباق املرحلة املاضية
في تشيكيا ،لكن «الدكتور» أنهى السابق
على حلبة سيلفرستون في الصدارة
ً
مسجال  46,15,617دقيقة أمام مواطنيه
دانيلو بيتروتشي (دوكاتي/براماك) بفارق
 3,010ثوان ،وأندريا دوفيتسيوزو (السائق
الرسمي عند دوكاتي) بفارق  4,117ث.
أما لورنزو فاكتفى باملركز الرابع أمام
مواطنه داني بدروزا (هوندا) ،ما سمح
لروسي بتوسيع الفارق الذي يفصله عن
زميله إلى  12نقطة ( 236نقطة مقابل
 ،)224فيما تجمد رصيد االسباني مارك
ماركيز (هوندا) عند  159نقطة في املركز
الثالث بعد انسحابه من السباق.
وفي فئة «موتو  ،»2أحرز الفرنسي يوهان
زاركو (كاليكس) املركز األول متقدمًا على
زميليه اإلسبانيني اليكس رينس وتيتو
رابات حامل اللقب.
والفوز هو الخامس لزاركو هذا املوسم،
فرفع رصيده في الصدارة الى  249نقطة،
مقابل  164لرينس و 161لرابات.
وفي فئة «موتو  ،»3عزز البريطاني داني
كنت (هوندا) صدارته بفوزه السادس
هذا املوسم ،متقدمًا على التشيكي ياكوب
كورنفيل (كاليكس) واإليطالي نيكولو
أنتونيلي (هوندا).
ورفع كنت رصيده الى  224نقطة أمام
اإليطاليني اينيا باستيانيني (هوندا154-
نقطة) ورومانو فيناتي (كاي تي ام126-
نقطة).
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ثقافة وناس

على الغالف

ميديا

تلك «الرائحة» التي أسكرت الشاش ـ

ّ
ترويكا التلفزيون اللبناني ما سر هذا الغرام بـ «الثورة»؟
زينب حاوي
خــال الـتـظــاهــرة املطلبية الحاشدة
والـ ـع ــاب ــرة ل ـل ـطــوائــف ول ـل ـم ـلــل الـتــي
م ـ ــأت «سـ ــاحـ ــة ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء» أول مــن
أمـ ـ ـ ـ ــس ،كـ ـ ـ ــان مـ ـشـ ـه ــد املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن
الغاضبني اآلتني من نقطة انطالقهم
الصنائع
أم ــام وزارة الــداخـلـيــة فــي
ّ
على وقــع األغــانــي الـثــوريــة ،تزنرهم
ال ـق ــوى ّاألم ـن ـيــة وت ـض ـمــن سالمتهم
ً
يوحي أنه لم يحصل قبال أي اعتداء
من هــؤالء على جــزء من املتظاهرين
ويرقد أحدهم في املستشفى بحالة
ح ــرج ــة .نـنـطـلــق م ــن ه ــذه املـشـهــديــة
السوريالية لنحاول إسقاطها على
املشهد التلفزيوني املحلي املــواكــب
لـهــذا ال ـحــراك ،حيث م ــارس بعضهم
س ـيــاســة االزدواجـ ـ ـي ـ ــة وال ـخ ـب ــث .في
الــواجـهــة :بعض الـقـنــوات اللبنانية
ان ـخــرط كـلـيــا فــي املـشـهــد ،بــل ّ
نصب
ً
نفسه وكيال عنها كـ«الجديد» و،lbci
ومن حني إلى آخر قناة  .mtvوهناك
إع ــام آخــر كــان منسجمًا مــع نفسه،
نــاطـقــا بــاســم الــزع ـيــم الـ ــذي يعتاش
من شاشته .طبعًا كل هؤالء سادهم
ّ
االرت ـب ــاك ألن ال ـحــراك يـضــم مختلف
الـ ـش ــرائ ــح ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ال ـب ـع ـي ــدة عــن
التخندق والتحزب األعمى ،فلم تكن
الوصفة جــاهــزة هنا فــي التصويب
عـ ـل ــى فـ ــريـ ــق سـ ـي ــاس ــي م ـ ـ ـنـ ـ ــاوئ .لــم
تستطع هذه القنوات أن تشكل موجة
م ـعــارضــة لـخـصــومـهــا الـسـيــاسـيــن،
ّ
ألن األم ـ ــر ع ـل ــى ت ـم ــاس م ـب ــاش ــر مــع
املــواطــن وحقوقه األســاسـيــة ،فكانت
ت ـ ـ ــردد مـ ـ ــرة شـ ـ ـع ـ ــارات هـ ـ ــذا الـ ـح ــراك
وم ــرة أخ ــرى تنطق بــاســم زعمائها
السياسيني في خلطة غريبة عجيبة
ال يفقهها ســوى اللبنانيني .خلطة
س ــرع ــان م ــا ت ـحـ ّـولــت إل ــى ازدواج ـي ــة
وخ ـب ــث ف ــي ال ـت ـعــاطــي اإلع ــام ــي مع
تظاهرة أول من أمــس ،طرحت بقوة
دور هذا اإلعالم وكواليسه وإلى أين
يريد أخذ الحركة االعتراضية املحقة
للناس وبأي مستنقع سياسي يريد
قذفه.
من استوديواتها في النقاش ،قادت
بــدايــة قـنــاة «امل ــر» ال ـثــورة فــي غياب
نـبــض ال ـن ــاس وح ـض ــور نـخــب فنية
إمـ ـ ــا عـ ـب ــر الـ ـه ــات ــف أو ضـ ـي ــوف فــي
االس ـتــوديــو .ب ــدأت طــائــع «ال ـثــورة»
على وقــع «الزم غـ ّـيــر الـنـظــام» لغدي
وأس ـ ــام ـ ــة ال ــرحـ ـب ــان ــي الـ ـت ــي نـبـشــت
مــن أرشـيـفـهــا ( ،)1997وع ـلــى يسار
شــاشـتـهــا ال ـع ـ ّـد الـعـكـســي لـتـظــاهــرة
الـسـبــت يـعـلــوه هــاش ـتــاغ «#طـلـعــت_
ريـحـتـكــم» .ب ــدأت «الـ ـث ــورة» صباحًا
واستكملت فــي فترة مــا بعد الظهر
م ـ ـ ــع اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس «شـ ـعـ ـب ــة
الـتـحـقـيــق وال ـت ـف ـت ـيــش ف ــي املــديــريــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـ ـق ـ ــوى األم ـ ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي»
العميد عادل مشموشي في برنامج
«ب ـ ـيـ ــروت ال ـ ـيـ ــوم» ،وك ــان ــت بــالـطـبــع
ح ـل ـق ــة ت ـب ـي ـي ـض ـيــة ل ـص ـف ـحــة ال ـق ــوى
األمــن ،وال سيما بعد اعتدائها على
املـتـظــاهــريــن األس ـبــوع املــاضــي .هنا
اكتملت عـ ّـدة الـثــورة مع عنونة هذه
الحلقة بسؤال« :ما هو مصير تحرك
اليوم وهل يفسده املندسون؟» .وهذا
ال ـ ـسـ ــؤال بــال ـط ـبــع م ــرت ـب ــط ارت ـب ــاط ــا
عـ ـض ــوي ــا بـ ـسـ ـي ــاق الـ ـحـ ـلـ ـق ــة .س ــأل ــت
دن ـيــز رح ـمــة ف ـخــري مـشـمــوشــي عن
«ت ـجــاوزات الـقــوى األمـنـيــة» .للوهلة
ّ
األول ـ ـ ــى ،ش ـعــرنــا ب ـ ــأن ه ـن ــاك ت ــوازن ــا
ف ــي ال ـن ـق ــاش ،ل ـت ـعــود وت ـن ـفــي بنحو
قاطع حصول هذه التجاوزات أخيرًا
وت ـح ـص ــره ــا ف ـق ــط ف ــي ت ـع ــام ــل ه ــذه
ال ـق ــوى م ــع امل ــواط ـن ــن ف ــي مــوضــوع
السير فقط .ويزيد عليها مشموشي

أن ما حصل في رياض الصلح ليس
س ــوى «م ـم ــارس ــات ف ــردي ــة» بـخــاف
الرواية املتداولة البكائية التي تقول
ّ
بــأن قــوى األمــن هــي عناصر مغلوب
على أمــرهــا ومــأمــورة .ال شــك فــي أنه
اس ـت ـغ ـب ــاء ع ـل ـنــي ل ـع ـق ــول امل ــواط ـن ــن
وف ـ ـضـ ــح ج ـ ـلـ ـ ّـي ألداء ه ـ ــذه امل ـح ـطــة
ال ـخ ـب ـي ــث ،ف ـق ــد س ـب ــق ه ـ ــذه امل ـقــاب ـلــة
تـقــريــر ملــراسـلــة املـحـطــة مـنــى صليبا
عن القوى األمنية واستنتاج بأنهم
«ض ـحــايــا» كـمــا امل ــواط ـن ــون ،وراح ــت
الـ ـك ــامـ ـي ــرا ت ـ ـعـ ــرض اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات فــي
بروباغندا واضحة املعالم واملقاصد.
ّ
يبدو أن قناة املـ ّـر تلعب على حبلي
ُ
ّ
ال ـس ـل ـطــة وامل ــواطـ ـن ــن ،وت ـ ـصـ ــر عـلــى
تـعـمـيــم تـسـيـيـسـهــا وطـبـقـيـتـهــا ،فما
فعلته مــراسـلـتـهــا املـيــدانـيــة جويس
عقيقي بـعـيــد انـتـهــاء الـتـظــاهــرة في
ّ
يصب إال في هذه
ساحة الشهداء ال
ّ
الخانة .قالت إن «املندسني» معروفو
ال ــوج ــوه واالن ـت ـمــاء وم ــن أي مناطق
«قريبة» يأتون في سيناريو مشابه
ً
مل ــا قــدم ـتــه امل ـح ـطــة ق ـب ــا بـ ــأن ه ــؤالء
املـ ـش ــاغـ ـب ــن ي ـن ـت ـم ــون الـ ـ ــى «سـ ــرايـ ــا

املقاومة» (األخبار.)2015-8- 27:
الـ ـهـ ـشـ ـتـ ـك ــة ول ـ ـع ـ ـبـ ــة الـ ـتـ ـشـ ـبـ ـي ــك مــع
العالم اإللكتروني بدأتها  lbciالتي
وسـمــت يـمــن شــاشـتـهــا بالهاشتاغ
ً
األكـثــر ت ــداوال على مــواقــع التواصل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي «طـ ـلـ ـع ــت_ريـ ـحـ ـتـ ـك ــم»
وأطلقت على حراك السبت «انتفاضة
 29آب» .وعـ ـل ــى «ال ـ ـجـ ــديـ ــد» رأيـ ـن ــا

ّ mtvبيضت صفحة قوى
األمن ...وديما صادق افتتحت
حفلة ضد سالح «حزب الله»
إع ـ ـ ـ ــادة ن ـق ــل الـ ـتـ ـغ ــري ــدات ع ـل ــى ه ــذا
الهاشتاغ .هكذا في ليلة وضحاها،
انقلب املشهد التلفزيوني من داخل
االسـ ـ ـت ـ ــودي ـ ــوات إلـ ـ ــى ق ـل ــب س ــاح ــات
ال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــر واالع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــام .خ ـ ّـيـ ـم ــت
كــام ـيــرات املـحـطــات ه ـنــاك ،وصنعت
مــن زواي ــا ه ــذه الـســاحــات ديـكــورهــا.
ولـ ـس ــاع ــات ط ــوي ـل ــة واكـ ـب ــت الـ ـح ــراك
وجـ ـ ـن ـ ــدت م ــراسـ ـلـ ـيـ ـه ــا السـ ـتـ ـص ــراح

ّ
ركزت  otvعلى «تصالح الحزبيين مع المتظاهرين» (مروان بو حيدر)

الناس وفتح الـهــواء ألوجاعهم على
طريقة «الهايد بارك» .أمر تكرر طوال
األيـ ــام الـســابـقــة لـلـتـظــاهــرة الـكـبـيــرة،
فيما اعتلت وجــوه معينة من حملة
«طلعت ريحتكم» هذه الشاشات في
شـكــل ب ــات اح ـت ـكــاريــا كــأنــه مقصود
ذو ه ـ ـ ــدف مـ ـع ــن أو رب ـ ـمـ ــا (وه ـ ـ ــذا
مـسـتـبـعــد) يـعـ ّـبــر ع ــن كـســل املـعــديــن.
ّ
ع ـل ـمــا ب ـ ــأن الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي دخـلــت
عليه تجمعات شبابية أخــرى أولها
«بدنا نحاسب» اليسارية التي كان
لها حضور وتأثير قوي وفاعل على
األرض .وبخالف شاشتي «الجديد»
و lbciاملـ ـتـ ـن ــافـ ـسـ ـت ــن ع ـ ـلـ ــى ك ـع ـكــة
الجمهور ،ثبتت «املنار» قدمها بعد
تـخـبــط وارت ـي ــاب واض ـحــن ب ــرزا في
أول أيــام الـحــراك .وبنحو صريح في
مقدمة نشرة أخبارها أول من أمس،
أعلنت أن نبض املحتجني لن «يسرقه
أحد مهما حرفت الالفتات وصوبت
ال ـه ـتــافــات وال ـه ــاش ـت ــاغ ــات» .وكــانــت
أعمال «الشغب» والتهويل الدجاجة
التي تبيض ذهبًا لكل من «املستقبل»
و  nbnف ـ ــي ح ـ ـ ــرف م ـ ـسـ ــار الـ ـح ــرك ــة
االحتجاجية عن مسارها وأهدافها.
أما تغطية  ،otvفركزت على «تصالح
الحزبيني مع املتظاهرين» واملقصود
ه ـنــا م ـنــع نــاش ـطــي ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ال ـح ـ ّـر م ــن امل ـش ــارك ــة ف ــي ال ـت ـظــاهــرات
ً
ق ـب ــا ل ـكــون ـهــم ح ــزب ـي ــن .ولـ ــم ت ـتــوان
املـ ـ ـحـ ـ ـط ـ ــة ع ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرار م ـ ـ ــا س ــربـ ـت ــه
ب ـعــض ال ـص ـحــف ع ــن م ـش ــارك ــة تـيــار
«املـسـتـقـبــل» ف ــي ال ـت ـظــاهــرة .ل ــم يهن
ّ
عليها هذا الخبر طبعًا ،فأخذت تذكر
بامللفات الفاسدة للتيار األزرق ،وال
سيما ملف النفايات.
م ــن ك ــل م ــا ت ـق ــدم ،مـشـهــد تـلـفــزيــونــي
واحـ ـ ـ ــد بـ ـ ــدأ يـ ـتـ ـب ــدى وت ـت ـظ ـه ــر مـعــه
أغـ ــراض سـيــاسـيــة مـعـيـنــة ،كتحويل
حلقة «نـهــاركــم سـعـيــد» ( )lbciالتي
بثت من تراس أغلى مقهى في وسط
بـ ـي ــروت أم ـ ــس ،إلـ ــى ح ـف ـلــة عـنــوانـهــا
سالح «حزب الله» واتهامه بالفساد
ً
بـ ـ ــدال م ــن أن ت ـق ــف ال ـح ـل ـق ــة ع ـن ــد مــا
حصل في ساحة رياض الصلح .فهل
ه ــذا تـشــويــس مـقـصــود ت ـقــوده ديما
ص ــادق فــي املـحـطــة ال ـتــي ي ـبــدو أنها
تختلف عن زميلتها نــدى أنــدراوس

َ ّ ُ َْ
الصحافة المصرية لم تر إل «المزز»!
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
بني تحذيرات من تكرار خيبات الربيع
الـ ـع ــرب ــي فـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت ،وأخ ـ ـب ـ ــار تـهـتــم
فـقــط بجميالت الـتـظــاهــرات والـعـبــارات
الجريئة على الالفتات ،ضاعت التغطية
الـجــديــة لــأزمــة الـلـبـنــانـيــة فــي صحافة
امل ـ ـح ـ ــروس ـ ــة .عـ ـل ــى م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي ،انطلقت نصائح املصريني
يناير»
الغاضبني مــن تــداعـيــات «ث ــورة ّ
على املجتمع املصري ،فراحوا يحذرون
اللبنانيني من «املندسني ودعاة العنف»
وم ــن مـغـبــة ال ـب ـقــاء ف ــي ش ـ ــوارع ب ـيــروت
ً
ّ
طــويــا .وقــال بعضهم حرفيًا إن رائحة
الـ ــدمـ ــاء أبـ ـش ــع مـ ــن رائ ـ ـحـ ــة «الـ ــزبـ ــالـ ــة»،
فاألخيرة يمكن ّ
تحملها ،بينما األولــى
قد تدفع الشارع اللبناني إلــى طريق ال
يــريــد املـصــريــون وبــاقــي شـعــوب الربيع
الـعــربــي أن ي ــروه فــي بـلــد عــربــي جــديــد.
أم ــا الـصـحــافــة امل ـصــريــة املـتـهـمــة حاليًا
ب ـم ـع ــاداة ك ــل حـ ــراك ث ـ ــوري ،إل ــى جــانــب
هوسها بـ«الترافيك» أي زيــادة معدالت
القراء من دون مراعاة للقواعد املهنية،

ّ
ّ
ف ــإنـ ـه ــا ت ـع ـلــم جـ ـيـ ـدًا أن ن ـق ــل ال ـت ـجــربــة
اللبنانية إلى مصر ليس باألمر املحمود
ّ
م ــن ج ــان ــب الـ ـنـ ـظ ــام .ال ــاف ــت أن بـعــض
البرامج والصحف تابعت قضية انتشار
القمامة في شوارع مصر ،لكن بالهجوم
عـلــى املـحــافـظــن ورؤس ـ ــاء األح ـي ــاء ،من
دون ربـ ــط ذلـ ــك ب ــأزم ــة ع ــام ــة تـشـهــدهــا
مـ ـص ــر الـ ـت ــي اح ـت ـف ـل ــت ب ــافـ ـتـ ـت ــاح ق ـن ــاة
ج ــدي ــدة بــال ـســويــس ،ل ـكــن حـكــومـتـهــا ال
تزال عاجزة عن تخليص مدن كالقاهرة
واإلسـكـنــدريــة مــن تــال القمامة .الهدف
كـ ــان رب ـم ــا ال ـت ـحــذيــر غ ـي ــر امل ـب ــاش ــر مــن
غضب الشعب بسبب انهيار الخدمات
كما حــدث في لبنان ،لكن املتكرر دائمًا
هو تلخيص األزمة اللبنانية في قضية
انتشار القمامة كأنها كل شيء وليست
فقط صــورة لتفاصيل أكثر لم يتابعها
امل ـ ـصـ ــريـ ــون ع ـ ــن ق ـ ـ ـ ــرب ،إم ـ ـ ــا الن ـش ـغ ــال
ّ
اإلعالم بالقضايا املحلية أو ألن املواقع
االلكترونية تداعب غرائز مستخدميها
وال تـ ــرى ف ــي ثـ ـ ــورة ال ـل ـب ـنــان ـيــن س ــوى
«املــزز» أو الفتيات الجميالت بالتعبير
ال ـش ـع ـبــي امل ـ ـصـ ــري .وق ـ ــد ت ـف ــاع ــل األم ــر

ع ـل ــى م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل ،ح ـت ــى كـ ــاد أن
ي ـت ـحـ ّـول إل ــى ح ــرب «م ـصــريــة لـبـنــانـيــة»
حيث نشرت ناشطات فيديو ّ
ردت فيه
على األسلوب الذكوري في اإلعــام كما
لدى الناشطني املصريني في مقاربة ما
يحدث في بيروت.
االهتمام بالهامشي تكرر مع زيارة أمل
علم الدين كلوني ملصر ،لحضور النطق
بالحكم على الصحافي املصري الكندي
محمد فهمي .تركت الصحافة القضية
نفسها والظلم الذي تعرض له صحافي
«الجزيرة إنترناشونال» ،وركزت على أن
«خــاتــم» كلوني جــذب االنتباه في قاعة
املـحـكـمــة .سـيــاســة «ص ــرف الـنـظــر» عما
يحدث فــي العمق هــي ملخص مــا ظهر
ف ــي ال ـص ـحــافــة ا ّمل ـصــريــة ع ــن ت ـظــاهــرات
بيروت ،واألهم أنه سياسة يسير عليها
اإلعــام املصري لصرف الــرأي العام عن
عمق ما يحدث.
تحذير من مغبة
تكرار سيناريو «الربيع
العربي»(هيثم
الموسوي)

«تـلـفــزيــون لـبـنــان» ال ــذي غــاب عن
ال ـت ـغ ـط ـيــة ي ــوم ــي ال ـس ـبــت واألحـ ــد
املاضيني للتحركات االحتجاجية
للبنانيني في ساحة رياض الصلح،
عاد ونفض الغبار عنه وقرر نقل
تظاهرة أول من أمس ،لكن بطريقة
ج ـدًا س ــاذجــة تستغبي املـشــاهــد
وتكشف هزالة طاقمه التحريري
وامليداني .قــررت املحطة نقل هذه
التظاهرة عند الـســاعــة السادسة
مساء بعد ما ّ
تعرفنا الى وصفات
الشيف أنطوان الحاج .خرج علينا
مراسلها املتحمس نبيل الرفاعي
وسط الجموع ليقول إن مطلب كل
هــذه الـحـشــود هــو فـقــط «انـتـخــاب
رئيس للجمهورية وباقي املطالب
امل ــرف ــوع ــة ت ـح ــرف ال ـت ـظــاهــرة عن
م ـس ــاره ــا»! وك ــان ــت الــاف ـتــة الـتــي
وض ـع ـت ـهــا قـ ــوى األم ـ ــن الــداخ ـلــي
«م ـ ـن ـ ـكـ ــم ..ول ـ ـ ـكـ ـ ــم ..ل ـح ـم ــاي ـت ـك ــم»
ت ـت ـصــدر ال ـش ــاش ــة .ورب ـم ــا األم ــر
ً
املـثـيــر للضحك فـعــا مــا أت ــى في
مقدمة نشرتها املسائية من تهنئة
للمنظمني بما «أن التظاهرة لم تقم
ف ــي ريـ ــاض ال ـص ـلــح ف ــي مــواجـهــة
الـ ـس ــراي ــا وال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،واألهـ ـ ـ ــم أن
«الداخلية» حمتها ولم تنس القناة
أن تعظ الحكومة بــأن عليها وأد
خالفاتها والعودة الى اإلنتاجية».

امل ــواكـ ـب ــة أيـ ـض ــا لـ ـلـ ـح ــراك وت ـح ــرص
دومًا على استضافة شخصيات ذات
حيثية وتأثير في الرأي العام وتملك
مـقــاربــات علمية حقيقية ملــا يحصل
الـ ـي ــوم؟ ه ــل ه ــو تـ ـض ــارب أم تــوزيــع
أدوار في املحطة عينها؟
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ــات اإلعالم يخترع األبطال
هكذا فهم الخواجات «إنتفاضة النفايات»
نادين كنعان
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ك ــان ــت تـمـتـلــئ فيه
سـ ــاحـ ــة ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء (وسـ ـ ـ ــط ب ـ ـيـ ــروت)
باملتظاهرين مـســاء السبت املــاضــي،
أفردت معظم وسائل اإلعالم األجنبية
مساحة للحدث اللبناني.
أب ـ ــدت صـحـيـفــة «نـ ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز»
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة مـ ــوق ـ ـفـ ــا إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــا مــن
ّ
التظاهرة ،إذ قالت إن آالف اللبنانيني
احـتـشــدوا ّأول مــن أمــس فــي الـ ــ«داون
ت ـ ـ ـ ـ ــاون» ،ف ـ ــي م ـش ـه ــد نـ ـ ـ ــادر «يـ ـ ّ
ـوحـ ــد
ً
امل ــواط ـن ــن امل ـن ـق ـس ـمــن عـ ـ ــادة بسبب
الـسـيــاسـيــة وال ــدي ــن» .وفـيـمــا أش ــارت
ّ
آن ب ــارن ــارد ف ــي مـقــالـهــا إل ــى أن هــذه
الـتـظــاهــرة هــي األك ـبــر لناحية الـعــدد
م ـ ـقـ ــارنـ ــة بـ ـس ــابـ ـق ــاتـ ـه ــا ال ـ ـتـ ــي ش ـهــد
آخــرهــا مــوجــات عنف واعـتـقــاالت من
ّ
قـبــل ال ـقــوى األم ـن ـيــة ،ش ــددت عـلــى ّ أن
الناشطني والسلطات «حاولوا تجنب
املــواج ـهــات ونـجـحــوا إل ــى ح ـ ّـد كبير،
بــاس ـت ـث ـنــاء ب ـعــض االعـ ـتـ ـق ــاالت الـتــي
جرت بعد مغادرة غالبية املشاركني».
وتـطـ ّـرقــت الصحافية األمـيــركـيــة إلــى
ال ـح ـمــاســة ال ـت ــي ط ـغــت ع ـلــى ال ـنــاس
ّ
على األرض« :كـثـيــرون ي ــرون أن هذا
ّ
ّ
التحرك فرصة نادرة للتغيير يتوحد
فيها اللبنانيون في ظل فشل السلطة
ف ــي ت ــوف ـي ــر الـ ـخ ــدم ــات األس ــاسـ ـي ــة».
وح ــرص ــت «نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» على
ّ
اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى أن امل ـ ــوج ـ ــودي ـ ــن فــي
ّ
الـتـظــاهــرة «ي ـعــارضــون ك ــل األط ــراف
السياسية» ،مستعينة بتصريحات
للمواطنني ،بينهم الناشط في حملة
«طلعت ريحكتم» أسعد ذبـيــان ،قبل
أن ت ـت ـطـ ّـرق إل ــى إع ـط ــاء ال ــدول ــة مهلة
 72ســاعــة لتطبيق املطالب والـعــودة
إلى الشارع غدًا الثالثاء في حال عدم
التجاوب.
الـتـشــديــد عـلــى سـلـمـيــة ال ـت ـحـ ّـرك ،هو
أك ـث ــر م ــا أرادت «واش ـن ـط ــن بــوســت»
الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـلـ ـي ــه .تـ ـ ـن ـ ــاول م ــراس ـل ـه ــا
ه ـيــو نــاي ـلــور امل ـش ـهــد «ال ـج ــام ــع» في
وس ـ ــط ال ـع ــاص ـم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،الـ ــذي
«ي ـن ـب ــذ» املـ ـش ــارك ــون ف ـيــه ومـنـظـمـ ّـوه
العنف« :تعانق املسيحيون والسنة
والشيعة في ساحة الشهداء ملطالبة
ال ـس ـيــاس ـيــن ب ــال ــوح ــدة .وك ـ ــان الفـتــا

غياب األح ــزاب الدينية وعلى رأسها
حزب الله الذي يملك تأثيرًا كبيرًا على
كل جوانب الحياة تقريبًا في البالد».
وكـ ـم ــا ف ـع ـل ــت زم ـي ـل ـت ـه ــا «نـ ـي ــوي ــورك
تـ ــاي ـ ـمـ ــز» ،اسـ ـتـ ـص ــرح ــت «واشـ ـنـ ـط ــن
بوست» عددًا من املتظاهرين ،من دون
أن تنسى شــرح الخالفات السياسية
ال ـحــاص ـلــة ف ــي ل ـب ـنــان الـ ـي ــوم ،أبــرزهــا
عـلــى خلفية «مـشــاركــة ح ــزب الـلــه في
الحرب السورية».
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،اك ـت ـف ــت «هــاف ـن ـغ ـتــون
بــوســت» بتقرير وكــالــة «أسوشييتد
ّ
ب ــرس» ال ــذي رك ــز عـلــى املـطــالــب التي
ّ
حـ ـ ّـددهـ ــا م ـنــظ ـمــو ال ـت ـظ ــاه ــرة وال ـت ــي
ج ـ ـ ــاءت ع ـل ــى لـ ـس ــان ال ـن ــاش ـط ــة رش ــا
الحلبي ،بينها استقالة وزيــر البيئة
ّ
محمد املشنوق .غير أن هــذا التقرير
قارن بني أجواء التظاهرة التي جمعت
أش ـ ـخـ ــاصـ ــا م ـ ــن «مـ ـخـ ـتـ ـل ــف امل ـن ــاط ــق
واالن ـت ـمــاءات الـطــائـفـيــة» ،وتـلــك التي
سادت ساحة الشهداء عام  2005بعيد
اغتيال رئيس ال ــوزراء السابق رفيق
ّ
الحريري .وذكــرت بنجاح التظاهرات
الـحــاشــدة يــومـهــا فــي «إج ـبــار دمشق

على إخراج جيشها من لبنان».
بريطانيًا ،نشرت صحيفة الـ«تلغراف»
تغطية مقتضبة ّ للتظاهرة اللبنانية،
ً
واصفة ّإياها بأنها «من بني األضخم
ِّ ً
في هذا البلد» ،ومقدرة عدد املشاركني
فيها بثالثني ألفًاّ .
تطرقت مراسلتها
ّ
ج ــوس ــي إن ـس ــور إل ــى أن «الـسـل ًـمـيــة»
غـلـبــت أث ـن ــاء ُال ـت ـح ـ ّـرك ،م ـع ـ ِّـرج ــة على
املطالب التي أعلنت وبعض الالفتات
املرفوعة واملنتقدة للطبقة السياسية،

ّ
شبه البعض التظاهرة بما حدث
في  14آذار (مارس) 2005
ك ـت ـلــك الـ ـت ــي ت ـص ــف ال ـ ـنـ ــواب ال ـ ـ ـ 128
باللصوص .وفي الوقت الــذي أوردت
إنـ ـس ــور ت ـص ــري ــح املـ ـخ ــرج ال ـل ـب ـنــانــي
امل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي «ط ـ ـل ـ ـعـ ــت ريـ ـحـ ـكـ ـت ــم»
لوسيان بو رجيلي لوكالة «أ .ف .ب»،
أبــت إال أن تختم تغطيتها بالتذكير
ّ
ب ــأن لبنان يعيش ضغطًا اجتماعيًا
واقتصاديًا في الفترة األخيرة بسبب

من تظاهرة السبت (مروان طحطح)

تعاظم عدد الالجئني السوريني ،علمًا
ّ
بــأن «بــي .بــي .ســي ».كذلك لجأت إلى
تغطية الوكالة الفرنسية لنقل صورة
ما يجري.
لــم يختلف أداء «دايـلــي مــايــل» عــن الـ
«تلغراف» ،إذ استندت في تغطيتها
إلـ ـ ــى م ـج ـه ــود م ــراس ـل ـه ــا تـ ـ ًــوم وايـ ــك
ووكــالــة «روي ـت ــرز» ،مـ ِّ
ـوصـفــة األزم ــات
الـتــي يعانيها لـبـنــان ب ــدءًا مــن تــراكــم
ً
الـ ـنـ ـف ــاي ــات وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى ال ـف ـش ــل فــي
انتخاب رئيس للجمهورية .ولم ينته
مقالها قـبــل مـقــارنــة تـظــاهــرة السبت
بالتظاهرات «الحاشدة التي خرجت
في  14آذار (مارس) .»2015
ّ
ول ـ ـع ـ ــل أب ـ ـ ـ ــرز اخ ـ ـت ـ ــاف س ـ ّـجـ ـلـ ـت ــه ال ـ ـ
ّ
«غارديان» التي نشرت قراءة موسعة
ّ
لكريم شــاهــن ،ال تــركــز على تظاهرة
ّ
ّأول مــن أم ــس ،بــل تـحــلــل «الـعـفــن في
الدولة اللبنانية فيما يفقد متظاهرو
ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروت ربـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــة ج ـ ــأشـ ـ ـه ـ ــم ت ـ ـجـ ــاه
الحكومة».
ع ـل ــى ال ـض ـف ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،رأيـ ـن ــا فــي
«لوموند» حديثًا عن «صحوة مدنية
فـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت» ،ح ـي ــث أت ـ ــى «عـ ـش ــرات
اآلالف م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن م ــن مختلف
الـ ـط ــوائ ــف والـ ـطـ ـبـ ـق ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
ل ـي ــرف ـع ــوا الـ ـص ــوت ف ــي وجـ ــه ال ـن ـظــام
الـسـيــاســي امل ـش ـلــول ،ال ــذي وص ــل إلــى
ّأي ــام ــه األخـ ـي ــرة» .وك ـمــا فـعــل آخ ــرون،
شـ ّـبــه بنجامني ب ــارت هــذه التظاهرة
ب ـت ـظــاهــرة  14آذار ،لـيـنـتـقــل بـعــدهــا
إل ــى أح ــد مـقــاهــي األشــرف ـيــة «املنطقة
األكثر شياكة في بيروت ،حيث الناس
يتابعون ما يجري على األرض على
شاشات التلفزة».
ُ
وبينما لم تعر «لو فيغارو» أي اهتمام
للحراك الحالي في الشارع اللبناني،
«ليبيراسيون» بتقرير الوكالة
اكتفت
ً
متحدثة عن ّ
«أول تظاهرة
الفرنسية،
فــي ه ــذا الـبـلــد املنقسم تـتــوحــد تحت
ً
مطالب اجتماعية ومطلبية ،وصــوال
إلى إسقاط النظام» ،ناقلة عن بعض
ّ
امل ـح ـل ـل ــن أن ال ـت ـظ ــاه ــرة ت ـش ـيــر إل ــى
«القطيعة بني الشعب وزعمائه».
وكــذلــك األم ــر بــالـنـسـبــة إل ــى «فــرانــس
 »24التي اتكلت في معظم ما نشرته
ع ـل ــى ع ـل ــى ت ـق ــري ــر «أ .ف .ب ».ح ــول
الحدث.

«الجزيرة» و«العربية» مهووستان بحزب الله
عبد الرحمن جاسم
ً
تـظــاهــرة ّأول مــن أمــس نــالــت تغطية
ك ـب ـي ــرة مـ ــن ال ـف ـض ــائ ـي ــات ال ـع ــرب ـي ــة.
ل ــم ت ـك ــن ال ـت ـغ ـط ـيــة ولـ ـي ــدة ال ـل ـح ـظــة،
ب ــل ت ــراك ـم ــت خـ ــال ّ
األيـ ـ ـ ــام املــاض ـيــة
الـ ـت ــي غـ ـط ــت خ ــالـ ـه ــا غ ــال ـب ـي ــة ه ــذه
الفضائيات ـ بترقب ـ الحراك الشعبي
الــذي وصفه بعضهم بـ«ربيع عربي
ل ـب ـن ــان ــي» (ورد ع ـل ــى أل ـس ـن ــة بـعــض
ضيوف «الجزيرة»).
«ل ـي ـس ــت هـ ــذه أزمـ ـ ــة ن ـف ــاي ــات ف ـق ــط».
هـكــذا ب ــدأت مذيعة «الـجــزيــرة» غــادة
عــويــس حلقة «م ــا وراء الـخـبــر» .بــدا
ّ
هناك توجهًا لدى القناة القطرية،
أن ّ
يـتـلــخــص ب ـض ــرورة تـسـلـيــط الـضــوء
ّ
عـلــى أن امل ــوض ــوع «أك ـبــر بكثير من
ّ
مجرد أزمــة عابرة» .هذه التظاهرات
«أكبر تهديد يواجهه البلد الذي
هي َ
لم يتعاف من الحرب األهلية» .طبعًا،
َ
ـرأي وال ــرأي اآلخــر»
لــم تنس قناة «ال ـ ّ
ال ـغ ـمــز لـنــاحـيــة ت ــدخ ــل «حـ ــزب ال ـلــه»
في الحرب السورية ،ليصبح الكالم

شــديــد ال ـق ـســوة« :ب ــن مــن يـقــاتــل في
بلد آخر لبقاء ذلك النظام (السوري)،
ٍ
وبــن مــن ال يـجــرؤ على قــول نعم أو
ال إال بــاسـتـشــارة دول ــة أخ ــرى ،وبــن
من يعتبرون البلد مزرعة تتوارثها
األجـ ـي ــال» .أرادت «ال ـج ــزي ــرة» الـقــول
إن الجميع «فــاســدون» ،مــع اإلصــرار
على توجيه اللوم األكبر إلــى «حزب
ال ـ ـلـ ــه» ب ـ ًس ـب ــب ت ــدخ ـل ــه ّفـ ــي س ــوري ــا،
ّ
مــوض ـحــة أن ه ــذا ال ـت ــدخ ــل ه ــو أحــد
أسـ ـب ــاب ال ـف ـس ــاد .وك ـم ــا «ال ـج ــزي ــرة»
كــذلــك «الـعــربـيــة» الـتــي لــم تـغــب ّ
عما
ج ـ ـ ـ ــرى ،ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ـ ــن رغـ ـبـ ـتـ ـه ــا ّفــي
تسليط الضوء على «مخاطر» تدخل
«ح ــزب الـلــه» فــي ســوريــا .وك ــان الفتًا
مـ ـح ــاوالت ال ـق ـنــاة ال ـس ـعــوديــة ـ ـ على
ّ
عـكــس «ال ـج ــزي ــرة» ـ ـ اإلش ـ ــارة إل ــى أن
القوى األمنية «ق ــادرة على اإلمساك
بزمام األمور واملبادرة» .هكذا ،بدأت
ت ـقــاريــرهــا ب ــ«س ـي ـطــرت ق ــوى األم ــن،
وتمكنت قــوى األم ــن» ،وغيرهما من
ّ
التعابير التي توحي بــأن املوضوع
ح ــدث داخ ـلــي يـمـكــن الـسـيـطــرة عليه

ّ
محليًا وال يستدعي تناوله على أنه
ح ــدث كـبـيــر .تـحـ ّـدثــت «الـعــربـيــة» عن
نوعني من املشاركني« :املتظاهرين»
و«مثيري الشغب» .ولم يفت مشاري
الـ ــذايـ ــدي ض ـمــن بــرنــام ـجــه «م ــراي ــا»
ّ
الـ ـتـ ـط ـ ّـرق إل ـ ــى أن «املـ ـتـ ـظ ــاًه ــري ــن ّلــم
يخرجوا باعتبارهم شيعة أو سنة،
بل باعتبارهم لبنانيني».
ل ـكــن خـ ــال األيـ ـ ــام األولـ ـ ــى ل ـل ـت ـحـ ّـرك،
أظـ ـه ــرت «الـ ـع ــربـ ـي ــة» م ــا يـ ـح ــدث فــي

حاولت «الميادين» اظهار الجانب
«الحضاري» في التحرك
ّ
ال ـشــارع على أن ــه «ذو بعد طائفي»،
بـحـســب ك ــام وزي ــر ال ـعــدل اللبناني
أش ــرف ريـفــي ال ــذي أش ــار فــي مقابلةٍ
ّ
لـ ــه إلـ ـ ــى أن «مـ ـجـ ـم ــوع ــات م ـع ــروف ــة
ب ـع ــدم س ـل ـم ـي ـت ـهــا ،وم ـح ـس ــوب ــة عـلــى
ســرايــا املـقــاومــة التابعة لـحــزب الله،
ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى اخ ـ ـت ـ ــراق الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات
ّ
ال ـت ــي نــظ ـم ـهــا امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي ضد

أزمــة النفايات ،وتـحــاول استغاللها
ورك ــوب موجتها» .وبالتأكيد ،عـ ّـرج
َ
ال ــرج ــل ع ـلــى ال ـس ـعــوديــة (وك ـ َـرم ـه ــا)
ّ
وك ـيــف أن «اتـ ـف ــاق ال ـطــائــف ه ــو حل
لجميع املـشـكــات» .كــام استند إلى
جــزء منه وزيــر الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق ،وتناولته «العربية»
بشغف.
ولم تختلف «امليادين» عن «العربية»
لجهة الحديث عن عمل القوى األمنية.
ّ
بعدها ،أشارت مرارًا إلى أن تظاهرة
ّأول من أمــس كانت «حــاشــدة» ،وهو
تقرير أعـ ّـدتــه ســارة
مــا بــدا جليًا فــي
ٍ
الحاف .حاولت «امليادين» أن توضح
الجانب «الـحـضــاري» فــي التظاهرة
من خــال مقابلة الفنانني املشاركني
كمارسيل خليفة ،إلى جانب التقرير
الذي ّ
أعده سامي جلول عن مشاركة
«ذوي االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة» .ولــم
يفت قناة «الــواقــع كما هــو» ّالتأكيد
ّ
أن هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـظ ــاه ــرة «ال تـ ـم ــث ــل أي
ـزب سـيــاســي .هــم نــزلــوا للمطالبة
حـ ٍ
بمطالبهم املعيشية».

ّ
◄ رغــم أنـهــا لــم تـكــن ضـمــن املغنني
الــذيــن شــاركــوا فــي تـظــاهــرة ّأول من
أمـ ــس ف ــي س ــاح ــة الـ ـشـ ـه ــداء (وس ــط
ب ـي ــروت) ،ك ــان إللـيـســا نـصـيــب وافــر
ّ
التحرك.
من الالفتات التي ُرفعت في
ُ
كتب على بعض الــافـتــات الساخرة

بــاإلنـكـلـيــزيــة« :أك ـبــر حـفـلــة إللـيـســا».
وقـ ـ ــد شـ ــاركـ ــت إلـ ـيـ ـس ــا (الـ ـ ـص ـ ــورة)
على حسابها على تويتر .يذكر ّأن
ّ
صــاح ـبــة أغ ـن ـيــة «حـ ـ ّـب ك ــل حـيــاتــي»
أحــدثــت بلبلة على الـســوشــال ميديا
أخيرًا ،حني نشرت صورة لعدد هائل
من الحضور ،مرفقة بتعليق« :واحدة
من أفضل حفالتي» .ولم يمض وقت
طويل قبل أن تزيل إليسا الـصــورة،
ّ
إثر إشــارة بعض الناشطني إلى أنها
من حفلة للدي جاي الفرنسي دايفد
غيتا.
◄ مجددًا ،حضر املغني معني شريف
(ال ـصــورة) إلــى وســط بـيــروت السبت
ً
املاضي محموال على األكتاف وسط
الـهـتــافــات الــداع ـيــة إل ــى الـتـغـيـيــر .كــان
الفتًا أيضًا حضور عــارضــة األزيــاء
الـســابـقــة مـيــريــام كلينك الـتــي ارت ــدت
كمامة زهــريــة الـلــون ،ورافـقـهــا بعض
ّ
مؤيديها .كذلك ،رفع أحد املتظاهرين
الف ـتــة طــالــب فـيـهــا ب ــأن ت ـكــون كلينك
رئ ـي ـســة لـلـجـمـهــوريــة .وش ــارك ــت في
ال ـت ـحـ ّـرك قــائ ـمــة طــوي ـلــة م ــن األس ـمــاء
امل ـعــروفــة ،مـثــل مـيـشــال ألـفـتــريــادس،

وزيـ ـ ــن ال ـع ـم ــر ،وم ـي ـك ــاي ـي ــا ،وع ـ ــادل
ســرحــان ،ورف ـيــق عـلــي أح ـمــد ،وروال
س ـعــد ،وري ـتــا حــايــك ،ودال ـي ــدا خليل،
واإلعالمية ريما كركي وغيرهم.
◄ كان الفتًا حضور الزعيم الكوري
الشمالي كيم يــونــغ عبر ص ــوره في
ُ
التظاهرة األخ ـيــرة .كتب على بعض
ُ
الــافـتــات عـبــارة «بـيــونــغ يــانــغ تـبــارك
ّ
وحدكم كوريا
التحرك» ،و«لستم
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حضرت صور السياسيني اللبنانيني
ّ
بقوة .شاهدنا صورة لرئيس مجلس
ال ـن ــواب نـبـيــه ب ــري وإل ــى جــانـبــه رقــم
 128وكتب عليها «علي بابا و 128
حرامي» ،واستوحت بعض الالفتات
ع ـبــارات ـهــا م ــن أف ــام ش ـه ـيــرة ،منها:
( The Godfatherبطلها ّبري أيضًا)،
و ( Fifty Shades of Greyبطالها
ميشال عون وسمير جعجع).
◄ ن ـش ــرت ال ــراق ـص ــة ج ـن ــى يــونــس
على فايسبوك مجموعة من الصور
امللتقطة إلى جانب النفايات املتراكمة
ع ـلــى ط ــرق ــات بـ ـي ــروت .ت ـص ـ ّـور هــذه
الـلـقـطــات أشـخــاصــا ي ــؤدون حــركــات
راقـ ـص ــة ،مــرف ـقــة بـتـعـلـيــق ي ــؤك ــد ّأن
الــرقــص ج ــزء أســاسـ ّـي مــن «ال ـثــورة»
ّ
ومحركها األساسي.
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نزيه أبو عفش

هاني شاكر
«مطاوع» الفن المصري
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
املحاكم األخالقية للنقابات الفنية.
هكذا يمكن تلخيص نشاط النقابات
ال ـف ـن ـي ــة فـ ــي م ـص ــر ب ـع ــدم ــا ت ـفــرغــت
ن ـق ــاب ـت ــا امل ـم ـث ـل ــن ثـ ــم املــوس ـي ـق ـيــن
مل ـحــاس ـبــة األع ـ ـضـ ــاء أخ ــاق ـي ــا فـيـمــا
الـصـنــاعــة نفسها تـعــانــي كـ ــوارث ال
يتلفت إليها أحد.
بــال ـتــأك ـيــد ك ـ ــان ي ـع ـلــم أمـ ـي ــر ال ـغ ـنــاء
الـ ـع ــرب ــي ه ــان ــي ش ــاك ــر (الـ ـ ـص ـ ــورة)
ّ
أن ق ــرار مـجـلــس نـقــابــة املوسيقيني
األخير سيثير الجدل ويطلق غبارًا
كـثـيـفــا ي ـضــر ب ـص ــورت ــه ف ــي الــوســط
الفني ،حتى لو وجــد اآلف املؤيدين
م ــن الـجـمـهــور امل ـحــافــظ ف ــي ال ـشــارع
وعـبــر مــواقــع الـتــواصــل اإلجتماعي.
ّ
القرار نص على أن النقابة ستحيل
للتحقيق أي مطربة ترتدي مالبس
عـ ــاريـ ــة فـ ــي الـ ـحـ ـف ــات وال ـك ـل ـي ـب ــات
وال ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى اإلن ـ ـ ـ ــذار
ب ـش ـط ـب ـهــا إذا ك ــان ــت ب ــن األعـ ـض ــاء
وسحب التصريح بالغناء منها في
ح ــال افـتـقــادهــا الـعـضــويــة الرسمية
فــي النقابة التي تولى هاني شاكر
م ـســؤول ـي ـت ـهــا م ـن ــذ أس ــابـ ـي ــع قـلـيـلــة
(األخ ـبــار  .)2015/7/29على الـفــور،
انطلق الهجوم على شاكر ومجلس
النقابة ،وخصوصًا من قبل «جبهة
اإلبـ ـ ـ ــداع امل ـ ـصـ ــري» ال ـت ــي يـتـ ّ
ـزعـمـهــا
املـنـتــج محمد ال ـعــدل .رف ــض األخـيــر
املـ ـح ــاكـ ـم ــات األخ ــاقـ ـي ــة ل ــأع ـض ــاء،
ّ
مؤكدًا أن هناك لوائح تتعلق بمظهر
ّ
الـ ـفـ ـن ــان ،وأن األمـ ـ ــر ال ي ـح ـت ــاج إل ــى
ّ
قرار مبهم يفتح الجدل كلما ظهرت
فنانة بمالبس مثيرة لالنتباه .في

امل ـقــابــل ،ق ــال شــاكــر ف ــي تـصــريـحــات
ّ
تلفزيونية مقتضبة أنه أصدر القرار
ـاء لله ولضميري» ،ولــم يسعَ
«إرض ـ ً
إل ــى أي «م ـن ـظ ــرة» ،ع ـلــى ح ــد قــولــه،
بينما أطلق أحمد رمضان سكرتير
النقابة تصريحات حــادة ،أكــد فيها
ّ
أن القرار كان «ضروريًا بعدما باتت
أزيــاء الراقصات أكثر «حشمة»» من
مالبس بعض املطربات».
وبــرزت أيضًا العديد من التساؤالت
خ ــال ط ــوف ــان ال ـج ــدل ح ــول ال ـق ــرار،
بينها حول هوية َمن ُ
سيحدد مدى
مـ ــاء مـ ــة م ــاب ــس هـ ـ ــذه املـ ـط ــرب ــة أو
تلك ،وهــل سيقصد موظفو النقابة
الـحـفــات ويـصـبـحــون مـثــل موظفي
هـيـئــة األم ــر بــامل ـعــروف وال ـن ـهــي عن
ّ
امل ـن ـك ــر الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،أم أن ال ـن ـقــابــة
س ـت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى ص ـ ـ ــور الـ ـحـ ـف ــات؟
ّ
وهناك أسئلة عن هوية َمن سيسلم
الصور إلى النقابة ،وإذا ما سيكون

يوميات ناقصة
خضوع

األمر مرتبطًا بآلية للمتابعة أم يحق
ألي شخص تسليم الصور واملطالبة
بوقف هذه الفنانة أو تلك؟
ّ
ول ـفــت ال ـب ـعــض إل ــى أنـ ــه ل ــو فــرضـنــا
ّ
أن هـنــاك مــن يعتمدن على املالبس
املثيرة للفت االنتباه ،فمن فتح لهن
األبـ ــواب فــي املـحــروســة هــم أنفسهم
كبار أعضاء النقابة.
يشمل الـقــرار الجديد أيضًا مالبس
ال ـف ـنــانــات ف ــي الـكـلـيـبــات وال ـبــرامــج،
وه ـ ــو أم ـ ــر خـ ـ ـ ــارج س ـل ـط ــة ال ـن ـق ــاب ــة
ّ
قـ ــانـ ــونـ ــا ،ألن ال ـ ـشـ ــاشـ ــات ت ـخ ـضــع
لــرقــابــة إدارتـ ـه ــا .فـهــل ظ ـهــور فنانة
فــي برنامج بفستان مثير يعني أن
توقفها النقابة؟
ُ
ورسـ ـم ــت ع ــام ــات اس ـت ـف ـهــام أخ ــرى
ّ
حول مدى تصدي النقابة للقرصنة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـكـ ـ ــاد ت ـ ـع ـ ـصـ ــف بـ ـصـ ـن ــاع ــة
املوسيقي ككل ،ودورهــا في تسهيل
إقامة الحفالت واملهرجانات بشكل
يعيد الحركة الفنية بقوة ملصر من
دون الـتــركـيــز عـلــى فـســاتــن فنانات
سرعان ما يسقط جمهورهن سريعًا.
وأليس من األجــدى أن تدعم النقابة
ً
األصـ ــوات الـشــابــة ال ــواع ــدة ب ــدال من
مطاردة فنانات الكليبات؟
ّ
ي ــذكــر أن األمـ ــر نـفـســه يـنـطـبــق على
ن ـق ـيــب امل ـم ـث ـلــن أش ـ ــرف ذك ـ ــي ،ال ــذي
هـ ــاجـ ــم درامـ ـ ـ ـ ــا رمـ ـ ـض ـ ــان ف ـ ــي ب ـي ــان
صـحــافــي غـيــر مـسـبــوق مـطـلــع شهر
رم ـ ـ ـضـ ـ ــان امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا دوره
األساسي هو الدفاع عن األعضاء في
ّ
التشدد والتكفير ،لكن
وجه حمالت
ّ
يبدو أن جلوس هاني شاكر وأشرف
ذكي على مقعد النقيب حجب عنهما
رؤية املوقع الواجب أن يكونا فيه.

ُ
الخضوع لك؛
بالغت في
ألنني
ْ ُِ
ْ
ُ
َ
أقفاص سماواتك،لم أجرؤ على
ألنني ،إذ عبدتك وحبست نفسي في
ِ
سماوات أخرى؛
ابات
ٍ
االلتفات َإلى َّ ّبو ِ
ِ
ُ
َُ
ُ
لحم
على
الحثيثة
ك
دعسات
ؤملني
ت
ولم
قسوتك،
ن
م
ف
أف
أت
لم
ألنني
ِ
ِ
دماغي ُوقلبي؛
ُ
ْ
ً
ّ
َ ِّ
ْ
َ
ْ
َّ
ألنني لم أشكك في ألوهيتك ،فلم أطرح عليك سؤاال ولم أقل لك حتى
«ربما ال  ..وربما نعم »...
لهذا أيها األعمى ،لهذا:
َ
عليك ْأن تخشاني.
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وابتلعنا قلوبنا
منذ َ
تلك اللحظة،
ُّ
ُّ
تلك اللحظ ِة التي هي كل هنيه ٍة وكل دهر،
ُ ُ
ونحن نقف هكذا:
ّ
َّ
ّ ُ
ّ
طرق ُم َـحلفني...
نتوسل إلى كهن ٍة ،وسفاحني ،ورعا ٍة ،وقط ِاع ٍ
منذ تلك اللحظة
ُ ّ
َََ
ّ
«األزلي» الذي فعل برابرتنا كل ما بوسعهم كي يجعلوا
األزل
منذ ذلك ِ
منه «أبدًا» ال مناص له،
َ
ُ ُ
َ
ُ
ّ
ونحن َن ُ
بسموم
فتح ُحلوقنا ،ونطلق صلوا ِتنا وأناشيدنا ،ونغص
ِ
بفضالت ّ
حرب
املؤرخني والواعدين والفالسفة؛ في
املعجون
هوائنا
ِ
ٍ
ِ
َ
ّ
وذئاب ِه
جميع قديسي العالم وبرابر ِت ِه
حرب دائم ٍة مع
ال هوادة َ فيهاٍ ،
ِ
ِ
ُ
ورعا ِة َبش ِره ومواشيه...
األبد ،منذ ذلك ُ الجنون،
األزل ـ ِ
منذ ُتلك اللحظة ،منذ ذلك ِ
َ
نبتلع قلوبنا وألسنتنا ،كما ُ
ونحن ُ
َ
صياحها ودمعتها.
تبتلع الثاكلة
ُ
ونحن...
منذ تلك اللحظ ِة
ََ
 :تعالوا ...وتف ّرجوا!
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فراس الحمزاوي ...للهبل عنوان
غيدا حشيشو
تراقص «الغياب»

جان فالجان األسود
إلتهمته النيران

ّ
يتحرك جسد غيدا حشيشو
(الصورة) منفردًا على املسرح
في «مالمح الغياب» الذي
ينطلق عند الثامنة والنصف
من مساء الجمعة  4ويستمر
حتى  6أيلول (سبتمبر) على
خشبة «مسرح ّ
دوار الشمس»
(الطيونة ـ بيروت) .في العرض
الراقص (فكرة وإخراج غيدا
حشيشو وكريم فرح ـ موسيقى:
فوزي حلبي ـ دراماتورجيا:
كالرا صفي) تتجسد القصائد
حركة وصورًا ،حيث الذاكرة
ّ
والتأمالت تنساب مع
والكلمات
الجسد .عبر توظيف االيقاع،
يحاول الجسد اإلمساك بالال
مدرك في تواصل الحركة .هكذا
يتألف العرض من الحركة
واللحظة ومرور الوقت التي
ّ
تشكل بدورها الحياة داخل
الزمن.

خسر مسرح «برودواي» النجم
الصاعد كايل ـ جان بابتيست
(الصورة) .الشاب الذي توفي
أخيرًا في حريق في منزل أمه،
كان ّأول شخص أسود ،وأصغر
( 21عامًا) َمن أدى دور جان
فالجان في مسرحية «البؤساء»
لفيكتور هوغو ضمن عروض
«برودواي» .وأصدرت إدارة
املسرح بيانًا حول الوفاة،
جاء فيه أن عائلة «البؤساء»
ال تزال «مصدومة ومتأثرة
من الخسارة التراجيدية
املفاجئة للشاب املوهوب الرائع
والهائل الذي صنع السحر
والتاريخ من خالل ظهوره
األول في برودواي» .وقد أسر
أداء بابتيست الحضور،
في عروض «البؤساء»
التي اختتمت مساء  27آب
(أغسطس) الحالي ،وكان
قد أعلن على صفحته على
ّ
فايسبوك أنه سينضم مجددًا
إلى فريق «برودواي» للمشاركة
في  The Color Purpleألليس
ووكر إلى جانب جنيفر
هادسون في نهاية هذا العام!

«مالمح الغياب» :عند الثامنة
والنصف من مساء الجمعة 4
أيلول ويستمر حتى  6أيلول ـ في
«مسرح ّدوار الشمس» (الطيونة ـ
بيروت) .لالستعالم01/381290 :

كأن الوضع الحالي في لبنان تنقصه إطاللة
فراس الحمزاوي بـ«رائعة» فنية جديدة
يهديها إلى الحراك السلمي في البالد .بعد
تحفته الخالدة «لطي ..لترجعي» ،خرج علينا
الحمزاوي بـ «طلعت ريحتكون» .وال ضير
في مستوى االنحدار الذي ظهر عليه املغني

ّ
ّ
بالنيات .األغنية
السوري ،فإنما األعمال
ّ
لم تكلفه سوى ثمن قبعة ونظارة شمسية
بعدسات عاكسة وطوق وسوار ،لتكتمل بذلك
ِع ّدة العمل الذي ّ
حمله على يوتيوب وحصد
ُ
 300مشاهدة فقط! هذه ّ
املرة ،يرشد الحمزاوي
ً
قائالّ « :
تروى يا
املتظاهرين اللبنانيني

شعب لبنان ما تخلوا الغضب عنوان» ،ثم
يستطرد باكتشافه املذهل« :بالفوضى مافي
أمان» ،ليحسم رأيه بـ«عطوا الدولة فرصتها».
ولتكتمل املسرحية الهزليةّ ،
ذيل الرجل
أغنيته برقم هاتفه للتواصل عبر تطبيق
واتسآب ،مردفًا« :إعجابكم ّ
سر نجاحنا».

