 24صفحة

الثالثاء  6تشرين األول 2015

العدد  2708السنة العاشرة
mardi 6 octobre 2015 n o 2708 10ème année

 1000ليرة

السعودية
ثمن الدور
الوظيفي آلل
سعود:
إفالس المملكة!
17
16

زياد أسود يتهم نواب المستقبل :سارقون أنتم ومعلمكم

[]8

عون لخصومه :التسوية أو الفراغ

[]4

اتصاالت

«أوراسكوم»
تطالب
بالمنافسة!
7
اليمن

فرار جماعي
لقوات الغزو
من مأرب

روسيا في سوريا:
المتوسط ليس
أطلسيًا
[ 2ـ ]3

12

15

قضية

يوميات الضفة:
حرب شوارع
مستمرة

17
مصر

23

أحوال المهنة

«روسيا اليوم»
في جلباب اإلعالم
الحربي

ال يمكن أن تغيب روسيا والصين عن المعادالت الجديدة لألمن اإلقليمي (أ ف ب)

السيسي:
الحكومة
مستمرة مع
تعديل الدستور

2

الثالثاء  6تشرين األول  2015العدد 2708

سوريا
على الغالف
منذ انطالقة العمليات العسكرية الروسية في سورياّ ،
تغير المشهد عمليًا .المناخات االيجابية ظاهرة
للعيان لكل زائر ًإلى دمشق .إضافة إلى الجمهور المتفائل بأن تقود المشاركة الروسية إلى إنهاء األزمة،
فإن األكثر تفاعال ،ضباط الجيش السوري وجنوده الذين يلمسون نتائج العمليات الروسية ،ويتحدثون عن
عمليات تنسيق أمنية وعسكرية ولوجستية ،تسمح بالحديث عن متغيرات كبيرة قابلة للتحقق

روسيا في سوريا:
المتوسط ليس أطلسيًا
فراس الشوفي

اي دور للصين؟
عـ ـل ــى رغ ـ ـ ــم ذك ـ ـ ــر ال ــرئـ ـي ــس
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ب ـ ـ ـشـ ـ ــار األس ـ ـ ــد
ُ
أن الـ ـص ــن «ال ت ـس ـه ــم فــي
مكافحة اإلرهــاب عسكريًا»،
ي ـقــول ال ـضــابــط إن «الـصــن
ـان ف ــي ال ـح ــرب على
نـســق ث ـ ٍ
اإلره ـ ــاب ،بـعــد الـنـســق األول
ال ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ــي» ،م ـ ـش ـ ـي ـ ـرًا إلـ ــى
«ت ـعــاون روس ــي صيني في
ن ـقــل املـ ـع ــدات إل ــى س ــوري ــا»،
واصفًا بكني بـ«القوة الكامنة
للتدخل في مكافحة اإلرهاب
في حال طلب سوريا ،وأنها
ع ــازم ــة ع ـلــى ال ـق ـض ــاء على
اإلره ــابـ ـي ــن الـتــركـسـتــانـيــن
واإليـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــور ذوي األص ـ ـ ــول
الصينية» .وتشير مصادر
أخ ـ ــرى إلـ ــى أن «الـصـيـنـيــن
ً
قادمون إلى سوريا أوال لعدم
ال ـغ ـي ــاب ع ــن تـشـكـيــل األم ــن
العاملي الجديد ،وثانيًا لحمل
ورشة إعادة اإلعمار».

تـ ــزامـ ــن اس ـت ـق ـب ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
فالديمير بــوتــن نظيره التركي رجب
طيب أردوغـ ــان والــرئـيــس الفلسطيني
محمود عـبــاس للمشاركة فــي افتتاح
«مسجد موسكو الكبير» نهاية أيلول
امل ــاض ــي ،م ــع زيـ ـ ــارة ال ـبــاب ــا فــرنـسـيــس
لـ ـلـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض ولـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ال ــرئـ ـي ــس
األميركي بــاراك أوبــامــا ،في لقاء هو الـ
 29بني رئيس الــواليــات املتحدة وبابا
الـفــاتـيـكــان .ووص ـفــت وكــالــة الصحافة
الفرنسية الــزيــارة بأنها «كــانــت طــوال
عـ ـق ــود أمـ ـ ـ ـرًا ال ي ـم ـك ــن ت ـ ـص ـ ـ ّـوره» وأن
«أوب ـ ــام ـ ــا ال ـب ــروت ـس ـت ــان ـت ــي ،ال يـخـفــي
إعجابه بالبابا الكاثوليكي ،وال ّ
يتردد
في اإلشــادة بفكره الفريد ...ومثل هذه
التصريحات لم تعد تثير الصدمة».
ّ
إل أن زيـ ـ ـ ــارة ال ـح ـب ــر األعـ ـظـ ــم لـلـبـيــت
األبيض ،إذا ما ُوضعت في سياق حركة
فرنسيس منذ ّ
توليه الكرسي الرسولي،
كانفتاحه على الكنائس البروتستانية
الـصـغـيــرة فــي أوروب ـ ــا ،عـلــى الــرغــم من
عدم اعتراف الكنسية الكاثوليكية بها،
فإنه يمكن القول إن «خطوطًا عريضة
رس ـ ـمـ ــت بـ ــن الـ ـف ــاتـ ـيـ ـك ــان وال ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة بدفع بريطاني ،إلبقاء أوروبــا
فـ ــي ال ـف ـل ــك االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وال ـس ـي ــاس ــي
واألمني األطلسي ،في مقابل الدعوات
إل ــى الـتـكــامــل االق ـت ـصــادي مــع روسـيــا،
دول كــأملــان ـيــا م ــن الـحـظـيــرة
وخـ ـ ــروج ٍ
االق ـت ـصــاديــة األم ـيــرك ـيــة إل ــى الـحـضــن
الروسي» ،على ما تقول مصادر كنسية
أرثوذوكسية بارزة لـ«األخبار».
وال يمكن فصل هذا التحالف الجديد
ع ــن م ـجــريــات األحـ ـ ــداث ف ــي أوكــران ـيــا
وان ـف ـصــال شـبــه ج ــزي ــرة ال ـق ــرم ،حيث

أخـ ـ ــذت الـ ـح ــرب ب ـع ـدًا دي ـن ـي ــا ،يـ ــوازي
الـصــراع االقـتـصــادي وص ــراع النفوذ.
وال يخفى أن روسيا تنظر إلى املقاتلني
امل ـن ـض ــوي ــن فـ ــي ال ـج ـي ــش األوكـ ــرانـ ــي
التابع لكييف وامليليشيات املتعاونة
ّ
املتطرفني
معه ،على أنهم «مزيج من
ال ـ ـنـ ــازيـ ــن الـ ـق ــومـ ـي ــن ،واملـ ـتـ ـط ـ ّـرف ــن
ال ـكــاثــول ـيــك» ،عـلــى م ــا ت ـقــول مـصــادر
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة روس ـ ـيـ ــة ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»،
ف ـي ـم ــا ت ـط ـغ ــى األرثـ ــوذوك ـ ـس ـ ـيـ ــة عـلــى
مقاتلي دانيتسك ولوغانسك ،املوالني
لروسيا في الشرق األوكراني .وتنظر
روس ـ ـيـ ــا بـ ـع ــن ال ــريـ ـب ــة إلـ ـ ــى «إعـ ـ ـ ــادة
ّ
املتطرفة
إحياء العصبيات اليمينية
ف ــي أوروب ـ ــا ض ــد اإلسـ ــام والــاجـئــن
ب ـعــد ت ـفــاقــم أزمـ ــة ال ـل ـج ــوء ،ب ـمــا يــرتـ ّـد
سلبًا على الــدور الروسي» ،كما تقول
املصادر الكنسية.
ال ـ ـصـ ــراع االقـ ـت ّـ ـص ــادي ـ ـ ـ ـ األمـ ـن ــي على
أوروبـ ـ ــا ،ال يــوفــر الـبـحــر امل ـتــوســط ،بل
يجعله في عني الصراع الحالي واملقبل
لـحـســم امل ـعــركــة األوروبـ ـي ــة ،خصوصًا
ّ
في ظل أزمات الالجئني وثــروات النفط
وال ـغــاز الهائلة الكامنة على الحوض
الشرقي لبحر «العالم القديم» ،وسقوط
ليبيا في الفوضى التامة.
ّ
إل أن ــه ال يناسب روس ـيــا أن توضع
انــدفــاع ـت ـهــا الـعـسـكــريــة األخـ ـي ــرة في
ســوريــا فــي خــانــة الـحــرب الدينية أو
ّ
ّ
املقدسة ،وهــو ما يشكل مــادة دسمة
للمعسكر األميركي للتحريض على
ّ
ال ـ ــدور ال ــروس ــي ،خ ـصــوصــا ف ــي ظــل
إشـ ـ ـ ــارات أوبـ ــامـ ــا ووزي ـ ـ ــر خــارجـيـتــه
ج ــون ك ـيــري فــي األيـ ــام املــاض ـيــة إلــى
أن ّ«روسيا تتحالف مع الشيعة ضد
السنة» وأن «بوتني ّ
يحول نفسه هدفًا
ّ
للجهاديني (السنة)».

روسيا على المتوسط
فــي أحــد مباني رئــاســة أرك ــان الجيش
السوري ،استراق النظر من ّ
املمر الطويل
إلى املكاتب يمنة ويسرة ،يسمح بلقاء
العيون الــزرقــاء للضباط ال ــروس ،وهم
يتبادلون األحاديث وامللفات والخرائط
مع أقرانهم السوريني.
خلف الضابط السوري الرفيع ،خريطة
جــويــة كـبـيــرة ملــديـنــة تــل أب ـيــب ،وصــور
«بانوراميك» تفصيلية لهضاب وتالل
ال ـج ــوالن املـحـتــل واملـ ـح ـ ّـرر .املـعـنــويــات
املرتفعة والـتـفــاؤل بــالــوجــود الــروســي
ليس خافيًا على وج ــه الـضــابــط الــذي
يـ ـتـ ـم ـ ّـس ــك بـ ـبّ ــذل ــة الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري
التقليدية املرقطة.
قبل الدخول في تفاصيل امليدان ،يقول

أركان الجيش السوري
الحلفاء التحضيرات
ينسقون مع
ً
لمعارك كبيرة شماال وشرقًا
ال ـض ــاب ــط ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن «ال ـح ـضــور
الــروســي فــي ســوريــا يكفل عــدم ّ
تحول
املتوسط إلى حديقة أطلسية» ،ألنه «لو
سقطت سوريا لصار املتوسط أطلسيًا».
وي ـجــزم الـضــابــط ب ــأن «نـتــائــج املعركة
ف ــي الـ ـش ــرق س ـتــرســم س ـيــاســة ال ـعــالــم
الجديد» .ويضيف« :ال يمكن أن تغيب
روس ـي ــا وال ـص ــن ع ــن مـ ـع ــادالت األم ــن
ّ
ويحدد
اإلقليمي والـعــاملــي الـجــديــدة».
ال ـلــواء ال ـفــارق بــن «ال ـحــرب املــزعــومــة»
التي تخوضها أميركا باسم «التحالف
ال ــدول ــي» ض ـ ّـد تنظيم «داعـ ـ ــش» ،وبــن
الـحــرب الـتــي ب ــدأت روسـيــا بخوضها،

مشيرًا إلى أن «روسيا تخوض الحرب
بجدية للحفاظ على الــدولــة السورية،
بـيـنـمــا ي ـط ــرح األم ـي ــرك ــي ن ـتــائــج قـتــال
داعــش سياسيًا ،بتغييرات جذرية في
شكل املنطقة وأنظمتها».
وتـ ـ ـ ــدرك روسـ ـي ــا ج ـ ّـيـ ـدًا أن «اإلمـ ـس ــاك
بـعــوامــل الـنـفــوذ عند ســاحــل املتوسط
ل ــن ي ـكــون ب ـهــذه ال ـس ـهــولــة .فــاألطـلـســي
يمتلك ق ــوات بحرية أملــانـيــة وفرنسية
وإيطالية عند السواحل اللبنانية ،وهي
موجودة بحسب القرارات الدولية ...في
ظل الــدعــوات املتكررة أيضًا إلــى إعــادة
فـتــح مـطــار الـقـلـيـعــات» ،لــذلــك ،بحسب
الـ ـض ــاب ــط« ،تـ ـح ــرص روسـ ـي ــا ع ـلــى أن
ي ـ ـكـ ــون ت ـح ــرك ـه ــا أي ـ ـضـ ــا ضـ ـم ــن إط ـ ــار
شــرعـيــة دول ـي ــة ،ي ـكــون ع ـن ــوان الـحــرب
على اإلرهاب الذي استخدمته الواليات
املتحدة مرارًا ،العنصر األساسي فيها».

الهدف هو الرقة
ميدانيًا ،يشير الضابط إلى أن «الغارات
الــروس ـيــة ،عـلــى رغ ــم تحقيقها نتائج
ّ
مهمة ،ال تزال في إطارها االستطالعي

روسيا «باقية» في سوريا :نحو «جنيف »3؟
موسكو -أحمد حاج علي
بات واضحًا أن التدخل الروسي في سوريا
ج ــاء بـعــد ات ـســاع رقـعــة انـتـشــار املتطرفني
ودخــولـهــم مـنــاطــق كـثــافــة سكانية ســوريــة
هــذا الصيف ،وأصـبــح  %80مــن السوريني
يعيشون على مساحة  %20من األراضــي
الـســوريــة الـتــي استطاعت الحكومة توفير
حمايتها وتأمينها خدماتيًا.
وبحسب معطيات خبراء روس ،يقطن أكثر
من نصف السكان في املناطق التي تديرها
الحكومة السورية الشرعية بقيادة الرئيس
ب ـشــار األس ـ ــد .وي ـق ــول الـخـبـيــر الـعـسـكــري
ف ــاي ـم ـي ــر ي ـف ـس ـي ـيــف إن ـ ــه ع ـن ــدم ــا اق ـت ــرب
املتطرفون مــن تلك املـنــاطــق ،لــم يعد بوسع
روس ـيــا انـتـظــار أكـثــر بـعــد تـهــديــد عـشــرات
آالف السوريني بخطر التصفية الجسدية
على أيدي العصابات اإلرهابية املتطرفة.
ال ش ــك ف ــي أن إن ـش ــاء ق ــاع ــدة عـسـكــريــة
جوية روسية في الالذقية أسهم في إنقاذ
املدينة واملنطقة من هجومات املتطرفني.
كان منتظرًا هجوم لجبهة «النصرة» التي
غ ـيــرت مـخـطـطـهــا وح ــول ــت تـحـضـيــراتـهــا

الهجومية باتجاه منطقة حماه.
السبب الثاني الــذي أسهم في قــرار روسيا
تعزيز نشاطها العسكري في سوريا كان
اتفاق فيينا النووي في تموز املاضي واتخاذ
مجلس األمن القرار  2231الذي ينص على
إلغاء العقوبات عن إي ــران .تحررت روسيا
من قيود كانت تمنعها من تفعيل تعاونها
مــع الجمهورية اإلســامـيــة اإليــرانـيــة ،كذلك
تحررت إيران من قيود تحركها على األرض
السورية بنحو أوسع ،ما شجع روسيا على
اتخاذ هذه الخطوة عن قناعة بأنه للتوصل
إلــى تسوية سلمية فــي هــذا البلد ال بــد من
تـحـقـيــق ان ـت ـصــار م ــؤث ــر لـلـجـيــش الــوطـنــي
السوري .أما خالل تقهقر الجيش فال يمكن
تحقيق أي مسار سلمي بتاتًا.
ويرى خبراء استراتيجيون روس أن هدف
الـتــدخــل الــروســي هــو تحرير نصف البلد،
وبعدها البدء في الـحــوار .يشيرون إلــى أن
روسيا ال تنظر إلى إنهاء الصراع في سوريا
بــال ـقــوة الـعـسـكــريــة «ف ـهــذا غـيــر مـمـكــن ،بل
تسعى إلى تحقيق ظــروف تسمح بانعقاد
جنيف  3في ظل ظروف انتصارات يحققها
الجيش الوطني السوري».

ويـقــول فالديمير يفسييف« :أظ ــن فــي ظل
نجاح املساعي الروسية ،سيكون في وسع
الـقــوات الــروسـيــة الجوية العمل فــي الـعــراق،
وفي خطوة مستقبلية في أفغانسان ،وهذه
بداية إصالح الوضع الذي أوجدته الواليات
املتحدة في كل املنطقة».
ي ـض ـي ــف ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء أن «روس ـ ـي ـ ــا مـهـتـمــة
باستقرار هــذه املنطقة ،ولــوال تأييد القوى
الحليفة الصديقة ملــا أقــدمــت روسـيــا على
هذه الخطوة .روسيا أتت إلى املنطقة لتبقى
فيها لــزمــن طــويــل ،وال تـنــوي ال ـخ ــروج من
منها .لكنها ال تريد أن يبدو قتالها من أجل
سلطة معينة في مواجهة اآلخرين ،وهي لن
تقاتل السوريني من أجل بشار األســد .وال
تضع أمــام عينيها هكذا هــدف .الهدف هو
مساعدة الجيش الوطني السوري لالنتصار
على املتطرفني اإلرهابيني ،أما من هو جاهز
للدخول في عملية التفاوض من املعتدلني،
س ــواء أك ــان اسـمــه جيشًا ســوريــا حـ ـرًا ،أم
تسميات أخرى وتشكيالت أخرى ،فروسيا
ال ترى مانعًا من الكالم معهم».
أمــا عن سبب غضب دول تحالف اإلرهــاب
كالواليات املتحدة ،السعودية ،قطر وتركيا

من روسيا ،وهم في الواقع يعتبرون جميعًا
مــؤسـســي م ــا يــدعــى «ال ــدول ــة اإلســام ـيــة»،
فيرى خبير روسي أن «قتال روسيا للدولة
اإلسالمية يجعل أسنانهم تصطك ويمكن
مــن هنا استيعاب سبب الـحــرب اإلعالمية
التي دخلت فيها دول الخليج ،وال سيما قطر
بشكل فعال».
يضيف« :فعليًا ،ليس هناك من وجود فعلي
ملــا يسمى جيشًا ســوريــا حـ ـرًا .منهم من
التحق بقوات الرئيس بشار األســد ،ومنهم
من تحول إلى جانب اإلسالميني املتطرفني.
ولـكــن أثـبـتــت الـتـجــارب ب ــأي ح ــال أن هناك
قوى يمكن التفاهم معها .بعض املجموعات
ً
املسلحة فــي ريــف دمشق مثال دخلت في
م ـعــادلــة ت ـســويــة ،دم ـشــق لــم تـكــن تتعرض
لقصف مدفعي أو بالهاون إال بعد سيطرة
املجموعات املتطرفة التكفيرية على أماكن
حيوية .بشكل أو بآخر ،يمكن التفاهم مع
بعض الـقــوى على األرض الـســوريــة بينها
ل ـجــان ومـيـلـيـشـيــات مـحـلـيــة يـجــب ويمكن
التفاهم معها ،وه ــذا أمــر صـحــي» .ويلفت
إلى أنه «عندما تتحدث روسيا عن جنيف 3
وعن تشكيل حكومة انتقالية ،مع املحافظة

عـلــى سـلـطــة الــرئـيــس ب ـشــار األسـ ــد ،تكون
مــوسـكــو ت ـقــول إن ال ـق ــوى ال ـتــي مـمـكــن أن
تنضوي ضمن تلك الحكومة هي القوى التي
ممكن التفاهم معها».
مــن غـيــر املـمـكــن التكهن بــالـفـتــرة املطلوبة
إلنهاء العملية الجوية العسكرية الروسية في
سوريا .تشير تقارير خبراء عسكريني في
موسكو إلــى أن تقويم عمل الـقــوات الجوية
الروسية ممكن مع حلول نهاية العام الحالي.
هــذا ما يفسر كــام صــدر عن رئيس لجنة
العالقات الدولية في الدوما الروسية اليكسي
بوشكوف حول مدة تراوح بني ثالثة وأربعة
أشهر ملهمة عمل تلك القوات.
م ــع ح ـلــول رأس ال ـس ـنــة ،يـضـيــف ال ـخ ـبــراء
أنفسهم« :ستتضح الصورة ويتضح تحول
املشهد ،وإلى أي حد نقطة التحول في مسار
مسرح العمليات امليدانية ممكنة .لكن األهم
من كل ذلــك هو أن روسيا أنشأت القاعدة
الجوية في الالذقية وال نية لديها للخروج
مـنـهــا .وإض ــاف ــة إل ــى ال ـقــاعــدة الـبـحــريــة في
طرطوس ،تشير اإلنشاءات إلى بناء قاعدة
جوية إضافية ،ما يفسر نية روسيا بالبقاء
في املنطقة ألمد طويل».

الثالثاء  6تشرين األول  2015العدد 2708

سوريا

3

وأجهزة تشويش
هجومية
تعزيزات
ّ

«البنتاغون» :روسيا تسرع نشاطها البري

السفينة
الحربية
الروسية
«ساراتوف
 »150تبحر
عبر مضيق
البوسفور في
طريقها إلى
البحر الشرقي
للبحر المتوسط
(أ ف ب)

وال ـت ـجــري ـبــي ل ـ ــردود ف ـعــل املـسـلـحــن».
ّ
ويـ ــؤكـ ــد أن «م ـع ـظ ــم الـ ـ ـغ ـ ــارات ت ـجــري
باشتراك سالح الجو السوري ،ويجري
ال ـت ـن ـس ـيــق ع ـل ــى م ـس ـت ــوى االس ـت ـث ـمــار
أيضًا» .ويضيف أن «أهــداف الطائرات
الروسية هي أهــداف الجيش السوري،
كـ ـ ــل الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـحـ ـمـ ـل ــون ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح ضــد
الجيش العربي الـســوري هــم أه ــداف»،
ّ
إل أنه ال يخفي أن «القوقازيني أولوية
مل ــا يـشـكـلــونــه م ــن خ ـطــر ع ـلــى األم ـنــن
الروسي واألوروبي».
وحول املدى الزمني ،يشير الضابط إلى
أن «مــن املبكر الحديث عن مــدى زمني
اآلن .الحرب ال تــزال في بدايتها ،لكننا
نلحظ املـتـغـ ّـيــرات وال ـهــدف هــو اقـتــاع
اإلره ـ ــاب ع ــن ك ــامــل األرض ال ـســوريــة،
ك ـ ــذل ـ ــك فـ ـ ـ ــإن املـ ـ ـ ـ ــدى الـ ــزم ـ ـنـ ــي م ــرت ـب ــط
بالعمليات ال ـبــريــة» .ويـلـفــت الضابط
ّ
«التوسع الروسي باتجاه العمل
إلى أن
فــي ال ـعــراق سـيـكــون فــي سـيــاق تفعيل
غــرفــة العمليات الـجــديــدة فــي بـغــداد»،
مــن دون أن يستبعد «ق ـيــام الـطــائــرات
اإليرانية بمشاركة الطائرات السورية
الحرب».
في
ّ
ملاذا تحقق الضربات الجوية الروسية
نتائج أفضل من الطائرات السورية؟
ي ـش ـيــر ال ـض ــاب ــط إلـ ــى أن «الـ ـط ــائ ــرات
ال ـســوريــة تـقــاتــل مـنــذ أرب ـع ــة سـنــوات
ونـ ـص ــف سـ ـن ــة ،وخ ـ ـسـ ــرت ك ـث ـي ـرًا مــن
مميزاتها الفنية ،باإلضافة إلى إنهاك
ال ـط ـي ــاري ــن الـ ـس ــوري ــن ال ــذي ــن يـشـيــد
الطيارون الــروس ببراعتهم العالية».
ّ
ويــذكــر الـضــابــط أن «مــن املـفـتــرض أن
ت ـق ــوم ال ـط ــائ ــرة ال ـحــرب ـيــة ب ـم ـعــدل  2ـ
 3طـلـعــات فــي ال ـي ــوم ،بينما الـطــائــرة
ال ـســوريــة ت ـقــوم بـ ـ  8طـلـعــات يــومـيــا».
وي ـت ــاب ــع أن «ال ـ ـقـ ــوة ال ــروسـ ـي ــة ال ـتــي
وصلت تملك قدرات رصد واستطالع
عالية ومتابعة للنتائج ،والـطــائــرات
عال على قاعدة
لديها مدى عملياتي ٍ
(اضــرب وانـ َـس) ،وقــدرة على االرتفاع،
ب ـي ـن ـم ــا ي ـض ـط ــر ال ـ ـط ـ ـيـ ــران ال ـ ـسـ ــوري
إلـ ــى ال ـت ـح ـل ـيــق أح ـي ــان ــا فـ ــوق منطقة
الـهــدف ،كذلك يملك الطيران الروسي
ً
قـ ــدرات عــالـيــة ل ــإغ ــارة ل ـيــا ،ونوعية
ذخ ــائ ــر م ـت ـطــورة كــالـقــذائــف امل ـضــادة
للتحصينات» .ويـقــول إن «الطائرات
الروسية الجديدة تستطيع التحليق
فــي أي ظــرف مـنــاخــي ،بينما خسرنا
مطار أبو الظهور بسبب عرقلة سالح
ال ـط ـي ــران خـ ــال ال ـعــاص ـفــة الــرم ـل ـيــة».
ويجري الحديث عن استخدام روسيا
ط ــائ ــرت ــي إي ـل ـي ــوش ــن ،»20m-Il« 20
املعنيتني بتنسيق حركة ّ
عدة طائرات
في آن واحد.
ّ
وف ـ ــي وق ـ ــت ي ـ ــؤك ـ ــد فـ ـي ــه الـ ـض ــاب ــط أن

«ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ــروسـ ـي ــة أن ـه ــت نـهــائـيــا
أي ح ـلــم ب ــإق ــام ــة مـنـطـقــة ح ـظــر جــوي
لـلـطـيــران ف ــوق ســوريــا أو منطقة آمنة
أو عازلة قرب الحدود التركية» ،يشير
إل ــى أن الـضــربــات الـحــالـيــة «تستهدف
نقاط ارتكاز املجموعات املسلحة التي
تــربــط املـحــافـظــات ،كتلبيسة والــرســن
التي تربط حمص بحماه ،واللطامنة
وكـفــرزيـتــا وخ ــان شيخون الـتــي تربط
ح ـم ــاه ب ــإدل ــب ،وج ـس ــر ال ـش ـغ ــور الـتــي
تربط الالذقية بإدلب».
ويضع الضابط «ضــرب وتسوية هذه
النقاط» في سياق «التأسيس للمرحلة
األساسية وهي تطهير الرقة من داعش،
لكونها اآلن معقل اإلرهاب الرئيسي».

متى تبدأ العمليات البرية؟
يــذكــر الـضــابــط خ ـيــارات ع ــدة لجبهات
برية محتملة ،من حمص إلى حلب إلى
ّ
الالذقية ـ ـ إدل ــب ،إل أنــه ال يحسم
ريــف
ّ
ّ
شيئًا .لكنه يــؤكــد املعلومات املتداولة
عن مؤشرات معركة كبرى في الشمال.
وتقول في هذا السياق مصادر عسكرية
أخـ ــرى إن ــه «ي ـج ــري ح ـشــد ن ـحــو 8000
مـقــاتــل مــن الـجـيــش ال ـس ــوري وال ـقــوات
الــرديـفــة لفصل املسلحني عــن الـحــدود
ال ـتــرك ـيــة» ،و«تـجـمـيــع قـ ــوات ف ــي حلب
لتنفيذ عملية خاطفة».
اإلن ـ ـجـ ــاز املـ ـي ــدان ــي األب ـ ـ ــرز ف ــي ت ــوزي ــع
األسـلـحــة الــروس ـيــة ال ـجــديــدة ،يتجلى
في تأمني محيط الالذقية بشكل كبير
ضــد أي هـجـمــات محتملة ،وال سيما
بعد أن أعلن «جيش اإلس ــام» املرتبط
بالسعودية ،إطالق صواريخ عدة على
ق ــاع ــدة حـمـيـمـيــم .ويـعـتـقــد أن «جـيــش
اإلســام» هو املسؤول أيضًا عن إطالق
عدة قذائف هاون على السفارة الروسية
في دمشق .وقــد شملت خطوات تأمني
م ـح ـيــط مـنـطـقــة ح ـم ـي ـم ـيــم ،وال ـســاحــل
ع ـمــومــا ،عـبــر نـشــر ب ـطــاريــات مدفعية
ذاتية الحركة من نوع « ،»Mstaومدفعية
مقطورة ،باإلضافة إلى عدد من راجمات
«سـمـيــرتــش» ،وق ــد ج ــرى تـ ــداول صــور
تظهر وجــود هذه الراجمات في ملعب
القرداحة .وجــود الراجمات وبطاريات
املدفعية يعني إمكانية الرد بالنار فورًا
على مصادر النيران ،وبالتالي فرض
طوق آمن وال سيما في منطقة الساحل
وسـهــل ال ـغ ــاب ،خـصــوصــا أن راجـمــات
«سميرتش» تملك مدى يصل حتى 90
كلم ،ويسمح بتغطية ُمعظم محافظتي
إدل ــب وح ـم ــاه .كــذلــك ن ـشــرت بـطــاريــات
دف ــاع جــوي مــن نــوع «بانتسير» التي
يطلق عليها «الناتو» اسم  ،22-SAفي
منطقة حميميم والساحل عمومًا وهذا
يشبه خلق قبة فوالذية لغرب سوريا.

يــواصــل الطيران الــروســي غاراته
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــن ك ـم ــا
ّ
خــطــط« .تـنـتـهــك» طــائــراتــه املـجــال
ال ـ ـجـ ـ ّ
ـوي ال ـت ــرك ــي ف ـت ـك ـت ـفــي أن ـق ــرة
وحلفاؤها فــي «األطـلـســي» بالردّ
ع ـب ــر الـ ـبـ ـي ــان ــات وال ـت ـص ــري ـح ــات.
ُ
إل ــى جــانــب ذل ــك ،ك ـشــف أم ــس عن
«آخ ـ ــر ت ـق ــوي ــم ل ـل ــوج ــود ال ــروس ــي
ّ
فــي س ــوري ــا»ُ ،يـظـهــر أن واشـنـطــن
ٌ
تفسير آخر للوجود
أصبح لديها
البري الــروســي .وكشف مصدران
ف ـ ــي وزارة الـ ـ ــدفـ ـ ــاع األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
ّ
أمس ،أن آخر تقويم ُيظهر إرسال
تعزيزات بأسلحة برية هجومية،
الس ـت ـخ ــدام ـه ــا غ ـ ــرب الـ ـب ــاد ضــد
قـ ـ ـ ـ ـ ــوات املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ـ ـ ــة بـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــدًا ع ــن
عـنــاصــر تنظيم «داع ــش» .وأشــار
أح ــد املـ ـص ــادر ،لـشـبـكــة «س ــي أ ن
ّ
أن» ،إل ــى أن ه ــذه ال ـت ـعــزيــزات في
األسـلـحــة تـشـمــل أسـلـحــة مدفعية
متنوعة منها أربعة أنظمة إطالق
م ـت ـعــددة ل ـل ـصــواريــخ مـثــل أنـظـمــة
 MLRSو ،30-BMالـ ـت ــي تـعـتـبــر
عالية الــدقــة فــي إصــابــة األهــداف،
وأن هـ ـ ـ ـ ــذه األس ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــة رصـ ـ ـ ــدت
فـ ــي م ـن ـط ـق ــة بـ ــن حـ ـم ــص وإدل ـ ــب
ومـ ـن ــاط ــق فـ ــي غ ـ ــرب إدلـ ـ ـ ــب« ،وال
ي ـع ـلــم ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي م ــا إذا
كانت هــذه األسلحة في مواقعها
النهائية لبدء الضربات» .املصدر
اآلخــر قــال إن واشـنـطــن تــرى هذه
ال ـخ ـطــوة ع ـلــى أن ـهــا «ت ـســريــع في
ـدف
ال ـن ـشــاط ال ـب ــري» ال ــذي يـسـتـهـ ّ
املعارضة ال «داعش» ،مضيفًا أنه
خ ــال األســاب ـيــع املــاضـيــة رصــدت
ال ــوالي ــات املـتـحــدة دخ ــول أسلحة
م ــدفـ ـعـ ـي ــة إل ـ ـ ــى مـ ــرفـ ــأ الـ ــاذق ـ ـيـ ــة،
وك ـ ــان ـ ــت االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ت ـع ـت ـقــد
أنـ ـه ــا تـ ـه ــدف إل ـ ــى ح ـم ــاي ــة امل ــرف ــأ
«ول ـك ــن اآلن ال ـت ـحــرك األخ ـي ــر هــذا
ي ـش ـيــر إلـ ــى اح ـت ـم ــال ش ــن ه ـجــوم
بــري خــال األيــام املقبلة» .وأشــار
املصدران في «البنتاغون» إلى أن
مــوسـكــو أدخـلــت أجـهــزة تشويش
إلكترونية إلى سوريا.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،حـ ـض ــرت «امل ـن ـط ـقــة
ال ـعــازلــة» شـمــالــي ســوريــا مـجــددًا
على لسان الرئيس التركي ،رجب
ّ
طيب أردوغان ،إذ أكد أن جزءًا من
ح ــل مـشـكـلــة الــاج ـئــن الـســوريــن
ه ــو «إق ــام ــة مـنـطـقــة آم ـنــة محمية

مــن اإلرهـ ــاب ،إضــافــة إل ــى منطقة
ح ـ ـظـ ــر ج ـ ـ ـ ـ ــوي» .غ ـ ـيـ ــر أن رئـ ـي ــس
البرملان األوروبي ،مارتن شولتز،
ال ــذي الـتـقــى أردوغ ـ ــان ،أش ــار إلــى
«أن إقامة منطقة آمنة يستوجب
قرار صادر عن مجلس األمن».
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــهّ ،
رد ن ـ ــائ ـ ــب وزيـ ـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ــروسـ ــي ،مـيـخــائـيــل
بوغدانوف ،سريعًا على حلم جار
ً
س ــوري ــا امل ـت ـك ــرر ،ق ــائ ــا إن ب ــاده
«ترفض إقامة منطقة حظر جوي
ف ــي س ـ ــوري ـ ــا ...وي ـن ـب ـغ ــي احـ ـت ــرام
سـ ـي ــادة ال ـ ـ ـ ــدول ...ف ـه ــذه ال ـخ ـطــوة
تتعارض مع ميثاق األمم املتحدة
والقانون الدولي».
وبــال ـتــوازي مــع املـطــالـبــة التركية
بـ «منطقة عازلة» اخترقت مقاتلة
روس ـي ــة امل ـج ــال ال ـج ــوي ال ـتــركــي،
بينما أكد املتحدث باسم الرئيس
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،ديـ ـمـ ـت ــري ب ـي ـس ـك ــوف،
أن «االخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق وقـ ـ ــع مـ ــن ط ــري ــق

الفروف :مستعدون
لالتصال ُمع الجيش
الحر ...إن وجد هذا
التنظيم
الـ ـخـ ـط ــأ» ،ف ـي ـمــا اس ـت ــدع ــت أن ـق ــرة
ال ـس ـف ـي ــر الـ ــروسـ ــي ل ــدي ـه ــا «الـ ــذي
قـ ّـدم اإليضاحات املطلوبة» ،فيما
نفى رئيس الــوزراء التركي أحمد
داوود أوغ ـل ــو «ن ـش ــوب تــوتــر في
العالقات التركية ـ الروسية على
خلفية االختراق».
ورغـ ـ ــم «امل ـ ـصـ ــارحـ ــة» بـ ــن ط ــرف ــي
ّ
أن واشنطن ّ
«نبهت»
الخالف ،إال
عـ ـل ــى ل ـ ـسـ ــان وزي ـ ـ ــر خ ــارج ـي ـت ـه ــا،
جون كيري إلى «أن توغل مقاتلة
روس ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ــي األج ـ ـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـج ــوي ــة
الـ ـت ــركـ ـي ــة كـ ـ ــاد ي ـس ـب ــب ت ـص ـع ـي ــدًا
خ ـط ـي ــرًا» ،م ـعــربــا ع ــن ق ـلــق ب ــاده
«حيال ما حصل» ،ألنــه لو أرادت
تــركـيــا ال ــرد «ألسـقـطــت الـطــائــرة».
وبـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوازي م ـ ـ ــع «م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاورات
عــاج ـلــة» أجــرت ـهــا واش ـن ـطــن بـهــذا

ال ـش ــأن م ــع حـلـفــائـهــا ف ــي ال ـنــاتــو،
والـجــانــب الـتــركــي ،ذكــرت مصادر
دبلوماسية في بروكسل أن وزراء
دفـ ــاع دول «ال ـن ــات ــو» سـيـبـحـثــون
فــي الثامن مــن الـجــاري «تـطــورات
األوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ف ـ ـ ــي س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ُبـ ـعـ ـي ــد
انطالق العملية الجوية الروسية
ضد داعش» .وطالب األمني العام
ل ـ «الـنــاتــو» روس ـيــا ب ـ «الـكــف فــورًا
ع ــن هـجـمــاتـهــا ع ـلــى امل ـع ــارض ــة...
وتــرك ـيــز ج ـهــودهــا ع ـلــى مـكــافـحــة
داعش».
وع ـل ــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،أع ـل ــن وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،س ـي ــرغ ــي
الف ـ ـ ـ ـ ــروف ،أن بـ ـ ـ ــاده «م ـس ـت ـع ــدة
إلقامة اتصاالت مع الجيش الحر
في سوريا ،إن وجد هذا التنظيم
عـلــى األرض بــال ـف ـعــل» ،الف ـتــا إلــى
أن «ال ـج ـيــش ال ـحــر ب ــات وهـمـيــا».
وأض ـ ـ ــاف« :لـ ــم ي ـق ــل أحـ ــد ل ـن ــا أي ــن
ي ـع ـم ــل الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـحـ ــر ،أو ك ـيــف
تعمل وح ــدات أخ ــرى مـمــا تسمى
املعارضة املعتدلة».
م ــن ج ـه ـتــه ،أك ــد وزي ــر الـخــارجـيــة
السوري ،وليد املعلم ،أن «روسيا
ستفوز من دون شك في حملتها
على التنظيمات اإلرهابية ألنها
ت ـن ـس ــق مـ ــع الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري».
وأض ــاف ،فــي مقابلة تلفزيونية،
أن «ال ـ ـضـ ــربـ ــات ال ــروسـ ـي ــة ج ــرى
اإلع ـ ــداد ل ـهــا م ـنــذ أش ـهــر وال أحــد
يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع رب ـ ـط ـ ـهـ ــا ب ــالـ ـت ــوقـ ـي ــت
الراهن».
ومع مواصلة سالح الجو الروسي
اس ـ ـت ـ ـهـ ــدافـ ــه ل ـ ـن ـ ـقـ ــاط املـ ـسـ ـلـ ـح ــن،
أع ـل ـن ــت وزارة الـ ــدفـ ــاع ال ــروس ـي ــة
أن «الـطــائــرات الـحــربـيــة الــروسـيــة
س ــو 34 -وس ــو 24 -أم ،وس ــو25 -
نفذت  25طلعة خالل الـ  24ساعة
املاضية ،ووجهت ضرباتها إلى 9
وأوضحت
مواقع تابعة لداعش».
ّ
ال ـ ـ ـ ــوزارة أن املـ ـق ــات ــات ش ــن ــت «6
غارات على قاعدة في ريف إدلب،
ّ
ودمرت  30آلية هناك» .كذلك ،نفذ
سالح الجو  3غارات على «مواقع
لداعش في محافظة حمص ،أدت
تدمير مستودعني للذخائر»،
إلى ً
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ــرك ــز ق ـ ـيـ ــادة تــابــع
للتنظيم فــي إح ــدى مـنــاطــق ريــف
الالذقية.
(األخبار)

ّ
«نيويورك تايمز» :خطة الضغط على الرقة بدأت
ذكـ ــرت صـحـيـفــة «ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» األمـيــركـيــة
ّأن «التحالف» الــذي تقوده الــواليــات املتحدة «بدأ
يستعد لفتح جبهة رئـيـسـيــة فــي جـنــوب شــرق
ســوريــا ،تـهــدف إل ــى الـضـغــط عـلــى الــرقــة ،املعقل
الرئيسي للتنظيم» ،وفقًا ملسؤولني أميركيني.
ونقلت الصحيفة عن رسميني قولهم إن الرئيس
بـ ــاراك أوب ــام ــا أق ــر األس ـب ــوع امل ــاض ــي «خـطــوتــن
مهمتني لتنفيذ الهجوم خالل األسابيع القادمة»
إذ «أمر وزارة الدفاع للمرة األولى بتقديم ذخيرة
وربما بعض األسلحة مباشرة إلى قوات املعارضة
السورية على األرض»  ،كذلك ّ
«أي ــد أيضًا فكرة
زيادة الطلعات الجوية من قاعدة انجرليك الجوية
في تركيا».
وقالت الصحيفة إن هذه التدابير تهدف مجتمعة
إلى دعم « 3آالف إلى  5آالف من املقاتلني العرب

الــذيــن سينضمون إلــى أكثر مــن  20ألــف مقاتل
ك ــردي فــي هـجــوم تدعمه الـعـشــرات مــن طــائــرات
التحالف للضغط على الرقة».
وتابعت «تايمز» ّأن «الخطط تسير قدمًا لحمل
مقاتلي املعارضة السورية على إغالق جزء مهم
ً
من الحدود السورية التركية يمتد بطول  60ميال
لقطع خطوط اإلمداد الحيوية لداعش».
وك ــان ــت «ذي واش ـن ـطــن ب ــوس ــت» ق ــد نـقـلــت منذ
ّ
ّ
أســاب ـيــع أن «خ ــط ــة م ـحــاصــرة ال ــرق ــة» ستسمح
ب ــ«خ ـفــض امل ـعــاي ـيــر ال ـت ــي ك ــان يـعـتـمــدهــا الـبـيــت
ّ
سيتلقى ّ
املعدات والسالح من
األبيض لغربلة َمن
مقاتلي املـعــارضــة» ،األمــر الــذي أثــار ريبة بعض
املسؤولني وخشيتهم من «وقوع السالح في أيدي
املجموعات املتطرفة والقاعدة».
(األخبار)
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سياسة
في الواجهة

نهاية الطريق:
أوراق تحترق
عامر محسن
قد تكون مجموعات املعارضة السورية «املعتدلة» ،وفصائل
جيش الفتح ،هي الخاسر األكبر مما يجري في سوريا ،وأول
من باعه الغرب والداعمون حني رضخوا ـ ـ ضمنيًا ـ ـ للواقع
الجديد .فقد قضت الغارات الروسية رسميًا ،ودفعة واحــدة،
عـلــى فـكــرة «الـحـظــر ال ـجــوي» وم ـشــروع «املـنـطـقــة اآلم ـنــة» في
الشمال؛ وهي ّ
تقصدت استهداف مواقع على مرمى النظر من
الحدود التركية (كانت املجموعات املسلحة تعتبرها حصينة
من الغارات الجوية) ،وداخل حدود «املستطيل» بني جرابلس
ومارع الذي تم الترويج لوضعه تحت «الحماية» التركية.
عـلـيـنــا ان ـت ـظــار الـعـمـلـيــات ال ـبــريــة املـكـ ّـمـلــة حـتــى ن ـعــرف األث ــر
الحقيقي لهذه ّ
التطورات ،ولكن ،في أحسن األحــوال ،فإن هذه
بيئة جديد ٍة صعبة.
املجموعات ستعمل من اآلن وصاعدًا في ٍ
واذا مــا وضـعـنــا جــانـبــا التصعيد الـلـفـظــي واإلع ــام ــي الــذي
يقوم به عــرب الخليج ،فــإن الـغــارات تخلق وضعًا جديدًا بني
ً
ّ
ستتردد في
املقاتلني وداعميهم :املخابرات األميركية ،مثال،
إغداق األسلحة والصواريخ على مجموعاتها ،حتى يدمرها،
ببساطة ،ســاح الـجــو الــروســي فــي الـيــوم الـتــالــي (ومــوسـكــو،
بــاملـنــاسـبــة ،لــم تعلن يــومــا أنـهــا سـتـضــرب «داعـ ــش» حـصـرًا،
ّ
بل هي بلغت األط ــراف املعنية بأنها تستهدف «أع ــداء الدولة
السورية» ،ومسؤولوها العسكريون ،على اية حــال ،يطلقون
اسم «داعش» على كل مجموعة يضربونها).
سواء كان األمر مصادفة أو نتيجة تخطيط ،فإن التوقيت كان
أهم ما خدم «الحلف الجديد» في سوريا .في العادة ،يتمحور
ّ
رد الـخـصــوم فــي هـكــذا حــالــة ـ ـ طــاملــا أن املــواج ـهــة املـبــاشــرة
غـيــر مـطــروحــة ـ ـ ح ــول تـعــزيــز املـجـمــوعــات املسلحة التابعة
وتمويل أكـبــر؛ غير أن الـغــارات
ـاح أفعل
ٍ
لهم ،وتــزويــدهــا بـسـ ٍ
وقت وصلت فيه ثقة الجمهور الغربي
الروسية قد انطلقت في ٍ
(والحكومة واإلعــام) باملعارضة السورية املسلحة الى أدنى
درجاتها ،وصار دعم املجموعات املسلحة موضوع ّ
تند ٍر في
الصحافة ،بمعنى أن هذا السالح ّامــا يذهب الى «القاعدة» أو
جهة
الى أفــراد يذوبون ويهربون عند أول اشــارة للخطر .من ٍ
وضع مالي يسمح لها
أخرى ،فإن الدول الخليجية لم تعد في
ٍ
ّ
بذر املليارات بال حساب ،وهذا ال ينطبق فقط على السعودية،
وحالها معروف ،بل ايضًا على قطر (قــد يصعب على املرء
أن يـتـصــور ان دولـ ــة ب ـهــذا الـحـجــم الـصـغـيــر ،وب ـه ــذه املـ ــوارد
عجز ،ولكن هــذه هي الـحــال)؛ فقطر ال
الضخمة ،قد تقع في
ٍ
تملك احتياطات مالية كـبــرى ،وهــي ـ ـ على عكس السعودية
ـ ـ قد راكمت دينًا حكوميًا معتبرًا ،ولديها التزامات هائلة في
السنوات املقبلة ،تتعلق بمشاريع البنى التحتية واستضافة
كــأس العالم ،وميزانيتها ،اذا اعتمدنا األرق ــام الرسمية لهذه
السنة ،التي احتسبت على أســاس سعر  65دوالرًا للبرميل،
عجز كبير (ربما كان على «الثوار» أن يراهنوا على
ستقع في ٍ
اإلمارات).
بــاملـعـنــى األشـ ـم ــل ،م ــا ي ـجــري ال ـي ــوم ف ــي املـنـطـقــة ه ــو نتيجة
ّ
تراكمات عـ ّـرت الخليج والغرب من كل «أوراق ــه» ،الخليج لعب
ٍ
ّ
ٌ
َ
كل رهاناته في املنطقة ،وباملعنى السيئ للكلمة :لم يبق حليف
ّ
مدينة لهم فيها نفوذ
محتمل اال وتـ ّـم تجنيده ،كــل قــريـ ٍـة أو
ٍ
ّ
صــارت ساحة حــرب ودم ــار ،كــل مــن يمكن ش ــراؤه انضوى
شعار طائفي أو تحريضي استخدم .لم تعد
في الركب ،وكل
ٍ
للتصعيدّ .
يهدد الخليجيون (واألميركيون)
هناك امكانيات
روسـيــا ،فــي اإلع ــام ،بأنها ستصير «ع ــدوًا» للمسلمني بعد
ّ
ّ
وتعج االنترنت ببيانات ملشايخ سعوديني وشاميني
تدخلها،
ّ
تلوح بإعالن الجهاد على «الــروس الكفرة» .ولكن هذا الكالم
لم يعد له من معنى ،فتهديد روسيا و»إعــان الجهاد» عليها
ّ
ّ
مرات ّ
دق النفير ،بالفعلّ ،
عدة ،وكل
حصل منذ سنوات ،وقد
ّ
ّ
مستعد لإلنتظام فــي هــذا املـشــروع السعودي تطوع
مــن هــو
وجــاء يقاتل فــي أرضـنــا ،فما هــو «املــزيــد» الــذي بــه يـهــددون؟
(وحني ّ
يشبهون سوريا ،باملعنى االيجابي ،بأفغانستان ،فهل
هم يفقهون الرسالة التي يوجهونها الى السوريني؟ واملستقبل
واملصير الذي يتوعدونهم به؟)
من العراق الى سوريا واليمن ،بدأ الغرب والخليج يصطدمان
ّ
بحائط الواقع واستنفاد الخيارات .لقد تقلصت طموحاتهم في
بلد كالعراق من االستئثار بكامل الحكم والعملية السياسية
ٍ
(عـبــر شخصيات كــايــاد ع ــاوي) الــى دعــم «ث ــورة العشائر»
واملشاريع األميركية (الفاشلة) في األنبار؛ والوضع في اليمن
ً
كوقود لإلحراق ،بدال من االستثمار
اسوأ .ومن يعامل حلفاءه
ٍ
بهم وتأطيرهم والحفاظ عليهم ،يجد نفسه في نهاية املطاف
وحيدًا.

ّ
ّ
ديبلوماسي روسي :التقدم البري
رسم التدخل العسكري
الروسي في الحرب السورية
خطوطًا حمرًا جديدة،
لم يعد في استطاعة
التحالف الغربي المناوىء
لنظام الرئيس بشار االسد
تجاوزها .وقد يتعين
عليه مساكنتها ربما ،الى
ان يفرض على تلك الحرب
صدمة معاكسة

نقوال ناصيف
شـ ـ ــأن كـ ــل ص ــدم ــة تـ ـض ــرب امل ـن ـط ـق ــة،
يتسابق فريقا  8و 14آذار على املغاالة
فــي التوقع واالجـتـهــاد والــرهــان على
ت ـ ـطـ ــورات ف ــي الـ ــداخـ ــل ،ت ـج ـع ـلــه عـلــى
صــورة ما يحدث في الـخــارج .فيكون
ثـمــة راب ــح وخــاســر .هـكــذا يتربصون
بما بعد الصدمة الروسية.
ذاك ما عناه مــرة تقدم نظام الرئيس
ب ـ ـشـ ــار االس ـ ـ ـ ــد وال ـ ـج ـ ـيـ ــش ف ـ ــي ح ــرب
سوريا ،ثم عناه تقدم املعارضة .عنته
حرب اليمن حينما زحف الحوثيون،
ثــم بـعــدمــا ان ـك ـفــأوا .كــذلــك قـبــل اتـفــاق
ف ـي ـي ـن ــا بـ ــن اي ـ ـ ـ ــران والـ ـ ـغ ـ ــرب ع ـنــدمــا
ق ـيــل ب ـضــربــة ع ـس ـكــريــة قــاص ـمــة الــى
الـجـمـهــوريــة االســام ـيــة وبــرنــامـجـهــا
ال ـن ــووي ،ثــم مــرحـلــة مــا بـعــد االت ـفــاق.
صــح االم ــر اي ـضــا حينما ج ــزم فريق
ل ـب ـن ــان ــي ب ـح ـت ـم ـيــة ض ــرب ــة ع ـس ـكــريــة
ام ـي ــرك ـي ــة ل ـن ـظ ــام ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــوري
اث ــر ال ـح ــدي ــث ع ــن اس ـت ـخ ــدام ال ـســاح
الكيميائي ،ثم قيادة موسكو وساطة
افضت الى تسوية قضت بتدمير هذا
ال ـس ــاح .فــي كــل م ــرة اصــابــت صدمة
الـحــرب الـســوريــة ،تـمــددت ارتــداداتـهــا
الـ ـ ــى م ـخ ـي ـل ــة االفـ ـ ــرق ـ ــاء ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن
وأوهامهم وتوقعاتهم بأن ثمة رابحًا
مؤكدًا في الداخل ،على صورة الرابح
املــؤكــد فــي ال ـخــارج .بيد ان شيئا من
ذلك كله ال يبصر النور.
ل ــم يـخـتـلــف االمـ ــر تـمــامــا مـنــذ دخ ــول

يترك االسد السلطة عندما يطلب ذلك السوريون (أرشيف)

مــوس ـكــو ط ــرف ــا عـسـكــريــا ف ــي ال ـحــرب
ال ـس ــوري ــة ف ــي  30ايـ ـل ــول ال ـف ــائ ــت مع
تشعب االجتهادات ،تــارة بقول فريق
انها اغرقت نفسها في وحول الحرب
بــن ن ـظــام االس ــد وم ـعــارض ـيــه ،وقــول
ف ــري ــق آخ ـ ــر ان الـ ـض ــرب ــات ال ــروس ـي ــة
ش ـبــه ال ـيــوم ـيــة م ــذ ذاك ت ـتــوخــى قلب
موازين القوى العسكرية التي شهدت
فــي االش ـهــر االخ ـي ــرة تـقـهـقــرا للنظام
والجيش رأسا على عقب بغية ترجيح
الكفة له مجددا .لكن سجاال كهذا من
الشرفة يطل به اطــراف  8و 14آذار لن
يكون كافيا لتقدير ماذا يتوقعون من
الدور الروسي ،العسكري الصارم بعد
السياسي غير املـتـهــاون ،فــي سوريا
في املرحلة املقبلة.
ف ــي لـ ـق ــاء خ ـ ــاص ف ــي مـ ـن ــزل م ـس ــؤول
ل ـب ـنــانــي س ــاب ــق ،ح ـ ـ ّـدد دي ـب ـلــومــاســي
روسـ ـ ـ ــي ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت مـ ــامـ ــح ال ـ ــدور
الـ ـج ــدي ــد ل ـ ـبـ ــاده ب ـش ـق ـيــه ال ـع ـس ـكــري

والـسـيــاســي فــي طــريــق الــوصــول الــى
م ــا ت ـق ــول ب ــه م ــوس ـك ــو ،وه ــو تـســويــة
النزاع في سوريا .ابرز الديبلوماسي
ال ــروس ــي امـ ــام م ـحــاوريــه املــاحـظــات
اآلتية:
 1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ــدع ـ ــم روس ـ ـ ـيـ ـ ــا نـ ـ ـظ ـ ــام االسـ ـ ــد
والتغيير فــي ســوريــا فــي آن ،وتصر
عـلــى ان يـتــرك االس ــد الـسـلـطــة عندما
يطلب منه الـســوريــون ذلــك ،ال عندما
تطلب الــواليــات املتحدة او الدولتان
الـ ـعـ ـج ــوزان ف ــرن ـس ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا .مــا
تقوله موسكو انها مستعدة للبحث
ف ــي ال ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي ،ال ف ــي تـغـيـيــر
االشخاص الذين ُيبت مصير بقائهم
او رحـ ـيـ ـلـ ـه ــم ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء م ـ ــا ي ــري ــده
ال ـ ـسـ ــوريـ ــون ،ع ـم ــا ب ــآل ـي ــة سـيــاسـيــة
تقودهم الى نظامهم الجديد.
 2ـ ـ روسيا في سوريا ألن تركيا وقطر
وال ـس ـعــوديــة واوروب ـ ــا الـغــربـيــة فيها
تـقــاتــل االس ــد وتــريــد اس ـقــاط نـظــامــه.

المشهد السياسي

عون يختبر جلسة الحوار :التسوية
هل تكون جلسة الحوار اليوم آخر
جلساته بحضور العماد ميشال
عون؟
بـ ـحـ ـس ــب املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة،
س ـت ـك ــون ج ـل ـس ــة ال ـ ـيـ ــوم حــاس ـمــة
لـ ـجـ ـه ــة تـ ـح ــدي ــد مـ ـصـ ـي ــر ت ـس ــوي ــة
الـسـلــة الـكــامـلــة ألزم ــة التعيينات
األم ـن ـي ــة وآل ـي ــة ال ـع ـمــل الـحـكــومــي
وف ـ ـتـ ــح أب ـ ـ ـ ــواب م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب،
ّ
ّ
ف ــي ظ ـ ــل ع ـ ــدم الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ح ــل
العتراض الرئيس السابق ميشال
سليمان على التسوية.
وعـلــى الــرغــم مــن اإليـجــابـيــة التي
ط ـب ـعــت ج ـل ـســة الـ ـح ــوار ب ــن تـيــار
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل و»ح ـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ـ ــه» ل ـيــل
أمــس بــرعــايــة الــرئـيــس نبيه بــري،
خ ـصــوصــا ل ـج ـهــة تــأك ـيــد مــواف ـقــة
األط ـ ــراف ال ـثــاثــة ع ـلــى الـتـســويــة،
ّ
ّ
الحر
إل أن أجــواء التيار الوطني
عـكـســت ق ــدرًا مــن ال ـت ـشــاؤم ،وســط
مــا ّ
سمته مـصــادر التيار «حــرص

الـفــريــق اآلخ ــر عـلــى مـنــع الـجـنــرال
عون من تحقيق أي مكسب».
وح ـ ـ ـ ـ ــرص ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ن ـ ـب ـ ـيـ ــه ب ـ ــري
أم ــام زواره عـلــى ال ـقــول إن ــه يــدعــم
وال ـنــائــب جـنـبــاط إقـ ــرار خـطــوات
م ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا دعـ ـ ــم الـ ـعـ ـم ــاد ع ـ ــون.
وي ـ ـن ـ ـفـ ــي بـ ـ ـ ــري أن تـ ـ ـك ـ ــون لـ ـ ــه أي
صـلــة بــالـنـقــاط الـتـســع ال ـتــي اتـهــم
تـيــار «املـسـتـقـبــل» بتسريبها إلــى
الـصـحــافــة بـقـصــد تـفـجـيــر األزم ــة.
وقال بري لــزواره إنه كان واضحًا
مـ ــع ق ـ ـيـ ــادة «املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» ب ــأن ــه ال
مجال إلمرار صفقة تعيينات قوى
األم ــن الــداخـلــي مــن دون التسوية
الشاملة ،وأن موقف العماد عون
واضــح ،وسيحظى بدعم أكيد من
حزب الله ومن آخرين ،ما سيعطل
التسوية.
وكانت جلسة أمــس بني املستقبل
والحزب انتهت إلى تأكيد «أهمية
الحوار الوطني وتأثيره اإليجابي

في الوضع ،والتشديد على إيجاد
املخارج املناسبة إلعادة العمل في
املؤسسات الدستورية وتفعيلها
في أسرع وقت».
على صعيد جلسة الحوار العامة
ال ـي ــوم ،قــالــت امل ـص ــادر إن الـعـمــاد
ّ
ع ــون س ـي ـكــون ح ــاض ـرًا ال ـي ــوم ،إل
أنـ ـه ــا ج ــزم ــت ب ــأن ــه «لـ ـ ــن ي ـنــاقــش
بـنــد الـتـعـيـيـنــات وال ـت ـســويــة الـتــي
اق ـت ــرح ــوه ــا ه ـ ــم» .وأضـ ــافـ ــت« :ق ــد
تـكــون جلسة الـحــوار األخ ـيــرة ،إذا
لــم يـكــن هـنــاك ج ــواب واض ــح على
الـتـســويــة ،وبـعــدهــا ال حـكــومــة وال
أي شيء آخر .فعدم الجواب يعني
أن كــل ال ــذي شـهــد ًنــاه كــان توزيعًا
ل ـ ـ ــأدوار» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن «سـعــد
الـحــريــري يــوافــق ،ف ــؤاد السنيورة
ي ـ ـت ـ ـح ـ ـفـ ــظ ،وم ـ ـ ـي ـ ـ ـشـ ـ ــال سـ ـلـ ـيـ ـم ــان
يـعـتــرض» .وســألــت امل ـصــادر« :هل
ي ــري ــدون ـن ــا أن ن ـص ــدق أنـ ــه يـمـكــن
سليمان الــوقــوف فــي وجــه جميع
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بعد إنهاك المعارضين

عندما تقول واشنطن
لنظام ان يرحل تتصرف
كـ«كاوبوي»
يقول الديبلوماسي الروسي ان ثالثة
انـظـمــة عــربـيــة ت ـه ــاوت ه ــي ال ــرؤس ــاء
حسني مبارك ومعمر القذافي وعلي
ع ـبــدال ـلــه ص ــال ــح ،وك ــان ــوا اق ـ ــرب الــى
واشنطن منهم الــى موسكو ،اال انهم
انهاروا ألن االميركيني قالوا ان عليهم
ان ي ــرح ـل ــوا .اس ـل ــوب ك ـهــذا ال ت ـقــر به
موسكو ،اذ يصفه الديبلوماسي بأنه
اشبه بـ «كاوبوي».
 3ـ ـ بالتأكيد أتت القوات الروسية الى

سوريا لدعم نظام االســد ،ولم تتردد
فــي تسليم الـجـيــش ال ـســوري سالحًا
متطورًا وذكيًا يتدرب عليه في الوقت
الـ ـح ــاض ــر ،ت ــوط ـئ ــة الس ـت ـخ ــدام ــه فــي
امل ـع ــارك ال ـضــاريــة الـتــي س ـت ــؤدي ،في
اعتقاد املتحدث الــروســي ،الــى تغيير
مجرى الحرب.
 4ـ ـ لم يكن سالح الجو الروسي يعتزم
ضرب تنظيم «داعش» خارج «سوريا
امل ـف ـي ــدة» ال ــواق ـع ــة غ ــرب خ ــط ح ـلــب ـ ـ
درعــا ،اال انــه فعل بعد تصاعد حملة
االع ـ ـ ــام ال ـغ ــرب ــي وغـ ـ ـ ــارات ال ـت ـحــالــف
على شــرق ال ـبــاد ،فقصف فــي الــرقــة.
فــي غ ــرب خــط حـلــب ـ ـ ـ درع ــا يقيم في
«س ــوري ــا امل ـف ـيــدة»  %75مــن الـسـكــان،
و %85مــن الـنــاتــج ال ـقــومــي ،فــي حني
تقيم الـصـحــراء فــي شــرق هــذا الخط.
تــالـيــا ،ف ــإن مــا تعنيه املـحــافـظــة على
نـظــام االس ــد حماية املـنــاطــق الواقعة
ف ــي ه ــذا ال ـخ ــط ف ــي ال ــوس ــط ،ام ـت ــدادًا
الــى الجنوب والساحل غربًا .على ان
ال ـغ ــارات املـتـتــالـيــة ،تـبـعــا ملــا يتوقعه
الــديـبـلــومــاســي ال ــروس ــي ،تـمـهــد بعد
انهاك معارضي االســد ،الــى اي فريق
انتمواّ ،
لتقدم الجيش بــرا مستعينا
بـ ـمـ ـق ــاتـ ـل ــن اي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــن وحـ ـ ـ ـ ــزب ال ـل ــه
للسيطرة عليها تماما.
 5ـ ـ ما تبدو موسكو مستعدة للقيام
بــه فــي الــوقــت الحاضر ،بالتزامن مع
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ،ال ـت ـع ــاون مع
واشنطن والغرب ملساعدة السوريني
عـ ـل ــى الـ ـت ــوص ــل ال ـ ــى ح ـ ــل س ـي ــاس ــي،
وس ـت ـكــون ه ــي ال ـط ــرف اآلخـ ــر املـعـنــي
بـ ـ ــارسـ ـ ــاء الـ ـتـ ـس ــوي ــة ،بـ ـع ــدم ــا اخ ـل ــت
امل ــواق ــف االخ ـي ــرة ملــرشــد الجمهورية
االسـ ــام ـ ـيـ ــة عـ ـل ــي خ ــامـ ـنـ ـئ ــي س ــاح ــة
ال ـت ـف ــاوض ملــوس ـكــو ع ـلــى اث ــر اعــانــه
ان طهران لن تفاوض واشنطن حول
سوريا.
 6ـ ـ لـيــس ال ــروس هــم املـتـضــرريــن من
ال ـل ـجــوء والـ ـن ــزوح الـ ـس ــوري الـكـثـيــف
ال ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــارة االوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،بـ ــل دول ـه ــا
ال ـتــي تـشـكــو م ــن عـبـئـهــم وتـعـجــز عن
اس ـت ـي ـع ــاب اع ـ ــداده ـ ــم .ت ــال ـي ــا تـعـتـقــد
مــوسـكــو ،فــي رأي الــديـبـلــومــاســي ،ان
ال ـغــرب هــو االك ـثــر اهـتـمــامــا بتسوية
ال ـن ــزاع سـيــاسـيــا لــوقــف ال ـحــرب ومــن
ث ــم م ــوج ــات ال ـت ــدف ــق املـ ـش ــروع وغـيــر
امل ـشــروع على اراض ـيــه .اال ان تسوية
كـهــذه يقتضي ان تــأخــذ فــي االعتبار
جلوس االسد الى الطاولة ،ال عليها.

نتنياهو و«األسقف التافه»!
جان عزيز
ثـمــة مـصــادفــات فــي ال ـتــواريــخ ،ال تفسير لـهــا إال أنها
دروس وعبر وخالصات من التاريخ نفسه وفيه وعنه.
ً
مثال ،أي مصادفة أن ينتحر غازي كنعان عشية ذكرى
م ــرور خمسة عشر عــامــا ،يــومــا بـيــوم ،على هندسته
اجتياح لبنان .وأن تكون أحداث لبنان هذا بالذات ،سببًا
أو سياقًا النتحاره ...أو أي مصادفة أخرى أن يسقط
بــرج الــرافـعــة العمالقة فــي مـكــة ،فــي  11أيـلــول .أي في
اليوم نفسه الذي خرج فيه  17إسالميًا من مدرسة ذلك
الفكر ،ليسقطوا برجني أميركيني .لتستكمل املصادفة
فــي أن يـكــون بــرج الــرافـعــة الـسـعــوديــة بــاســم بــن الدن،
الشركة .فيما  11أيلول األميركي كان موقعًا باسم بن
الدن أيضًا!
مصادفات كهذه ال يتوقف عندها ناسنا كثيرًا .وال
إعالمنا .خصوصًا في زمن استهالك الزمن .بسرعة
جادات االتصاالت وثورة الرقميات وموت الخبر لحظة
والدتــه وتأثير الشاشات الصغيرة على حجم العقول
وسعة ذاكــراتـنــا وال ــوج ــدان ...غير أن مصادفة أخــرى
سجلها لنا الـتــاريــخ قبل أس ـبــوع ،تستحق مــزيـدًا من
الـتــوقــف واإلضـ ــاءة :فــي األول مــن تشرين األول ،كان
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ي ـت ـحــدث ف ــي ن ـي ــوي ــورك .مـصــادفــة
التاريخ أن خطابه جاء بعد ساعات قليلة على الذكرى
الـخــامـســة عـشــرة السـتـشـهــاد طـفــل فلسطني ،محمد
الدرة ،بني يدي والده ،برصاص قتلة نتنياهو ،مباشرة
عـلــى ه ــواء شــاشــات الـعــالــم والـ ــرأي ال ـعــام ال ــدول ــي .في
فسحة النهار نفسه ،شاء التاريخ أن يتكلم نتنياهو من
على منبر املجتمع الدولي .في املبنى األكثر تجسيدًا
للشرعية الدولية في عاملنا الراهن .وأن يطلق من هناك،
كل ما تفوه به...
إذ يندر في التاريخ خطاب كهذا .أكثر من  3700كلمة.
وأك ـثــر مــن  3700مـغــالـطــة وكــذبــة وت ــزوي ــر وتـحــويــر.
ً
فـضــا عــن ذروة الـعـجــرفــة وقـمــة الـصــافــة والـجــافــة
والوقاحة .تحدث نتنياهو عن أن دولته هي بنت آالف
السنني .وأن كل من حاول تدميرها دمر هو وزال .لكنه
نسي طبعًا أن يخبرنا أن كل علماء اآلثار لم يجدوا منذ
 60عامًا أثرًا واحدًا ململكة داود .ال من الهيكل وال من
كل اململكة .باستثناء مخطوطات مريبة تثير التساؤل
حول صحة تاريخه بمجمله.
ادعى نتنياهو أن «دولته» هي الوحيدة في الشرق ،حيث
«الجماعة املسيحية تستمر في النمو واالزدهــار سنة
بعد سنة»! ولم ُيسمع وسط تصفيق األمميني له في
«ذلــك الشيء في مانهاتن» ـ ـ كما كــان ديغول يسمي
األم ــم املـتـحــدة ـ ـ ص ــوت واح ــد يــذكــره ب ــأن املسيحيني
كانوا في فلسطني قبل اغتصابها ،نحو  8في املئة من
سكانها ،فصاروا اليوم في حدود واحد في املئة فقط.

اآلن أو التعطيل!
درباس :إذا قرر عدد كبير
من الوزراء ترقية روكز
فهذا قرار قانوني

ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ،أو أن نـصــدق
أن الــوزيــر ميشال فــرعــون يخضع
ل ـتــأث ـيــر س ـل ـي ـمــان أك ـث ــر م ــن تــأثـيــر
الحريري؟».
بدورها ،قالت مصادر وزارية في
 8آذار لـ ـ «األخـ ـب ــار» إن «امل ــواق ــف
ال ت ــزال عـلــى حــالـهــا مــن التسوية
ومواقف جميع القوى السياسية
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة امل ـش ـج ـع ــة ل ـ ـهـ ــا ،ل ـكــن

األمـ ـ ـ ـ ــور ل ـ ــم تـ ـحـ ـس ــم ب ـ ـعـ ــد ل ـج ـهــة
املـ ـخ ــرج م ــن اع ـ ـتـ ــراض س ـل ـي ـمــان،
وهل يمكن الذهاب إلى التصويت
ـزل عــن
ف ــي م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء ب ـم ـع ـ ٍ
مـ ــوق ـ ـفـ ــه» .فـ ـيـ ـم ــا ت ـ ـقـ ــول مـ ـص ــادر
أخـ ــرى إن «وزيـ ــر ال ــدف ــاع (سـمـيــر
مـقـبــل) هــو املـعـنـ ّـي بــرفــع االقـتــراح
ل ـ ـي ـ ـجـ ــري ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت عـ ـلـ ـي ــه ف ــي
مجلس الــوزراء ،وبالتالي األمور
ّ
سـ ــوداويـ ــة ف ــي ظـ ــل ت ـم ـســك مـقـبــل
وسليمان بموقفهما ،مع احتمال
ع ــدم الــوصــول إل ــى الـتـســويــة قبل
تسريح العميد شامل روكز».
وفي وقت يجري الحديث فيه عن
احتمال عدم اعتبار الرئيس تمام
ّ
كمكون
سالم كتلة وزراء سليمان
أساسي في الحكومة كباقي الكتل
األســاسـيــة ،مــع مــا يعني األمــر من
ع ــدم اح ـت ـســاب اع ـت ــراض سليمان
عائقًا أمــام اتـخــاذ الحكومة قــرارًا
بــال ـس ـيــر بــال ـت ـســويــة ،قـ ــال ال ــوزي ــر

ولو أن مصيرهم في باقي دول املنطقة وتيوقراطياتها
وأنـظـمــة اسـتـبــدادهــا ،ليس أفـضــل وال أكـثــر اطمئنانًا.
وزعم نتنياهو أن «دولته» هي املكان الوحيد في الشرق
اليوم ،حيث تحفظ املقدسات ،وتكفل ممارسة املؤمنني
لشعائرهم ،في ظل ديمقراطية منجزة وقضاء مستقل.
ولم يسأله سياسي أو صحافي أو أممي عن مصادرة
يــوم ـيــة ل ــوط ــن ،وط ـ ــرد م ـس ـت ــدام ل ـش ـعــب ،وعـ ــن وضــع
الـيــد على كنائس ومـســاجــد وجـغــرافـيــا وديمغرافيا،
بالجريمة املوصوفة وباإلبادة املشهودة .وذهب الرجل
أبعد ،فاتهم نتنياهو األمــم املتحدة نفسها ،بما سماه
عقدة مناهضتها لدولته الديمقراطية .مستعينًا بدليل
أن عـشــريــن قـ ــرارًا ص ــدر عــن الـشــرعـيــة الــدول ـيــة ضد
اسرائيل في األعــوام األربعة املاضية ،في مقابل قرار
واحد حيال الحرب السورية الدامية ...ولم يفتح مسؤول
في الجمعية العامة جردته الداخلية ،ليذكر بطل جرائم
غزة ،بأن أي قرار دولي ضد «دولته» لم ينفذ منذ العام
 1947والقرار  181وحتى اليوم...
غير أن وقاحة الرجل ظلت ّ
تتفوق على ذاتها عند كل
عبارة .حتى وصف كيانه بدولة التسامح الوحيدة في
املـنـطـقــة ،دول ــة ال ـطــاب املسلمني فــي أرف ــع جامعاتها،
ودولــة األطباء واملمرضني االسرائيليني الذين عالجوا
أالف الجرحى السوريني ،ودولــة اإلنـجــازات واألفضال
ع ـل ــى ك ــل ال ـع ــال ــم ،ف ــي االت ـ ـصـ ــاالت وال ـ ــزراع ـ ــة وال ـطــب
طعامكم،
والتكنولوجيا والـغــذاء« ...حتى في صحون ُ
ِّ
حــن تـتـلــذذون بــالـبـنــدورة الـكــرزيــة ،هــذه أيـضــا أصـلــت
في اسرائيل ،إن كنتم ال تــدرون»! وإن نسي الحمص
والفالفل املسروقني كما كل «دولـتــه» بفجور الفاجر
والتاجر معًا.
«أيتها السيدات والسادة ،قفوا مع اسرائيل ألن اسرائيل
ال تدافع عن نفسها وحسب .أكثر من أي وقت مضى،
اسرائيل تدافع عنكم .»...ما فات أؤلئك السيدات والسادة
أن «دولة» نتنياهو قبل خمسة عشر عامًا بالتمام من
تشدقه هــذا ،لم تدافع عن طفل اسمه محمد الــدرة .بل
قتلته برصاصها الحي ،أمام النقل الحي ،فيما العالم
متخم بالضمائر امليتة .ال ألنه طفل .وال ألنه عدو .وال
ألنه فلسطيني .بل ألنه فلسطني!
ً
قد يكون بث خطاب نتنياهو كامال ،كوثيقة على ذروة
العنصرية ،أفضل وسيلة للتضامن مع اإلعالمية هناء
محاميد التي كادت تستشهد بقنبلة «تسامحية» من
قتلة نتنياهو مباشرة على الهواء.
تبقى فـكــرة أخ ـيــرة ،منفصلة ـ ـ ـ متصلة ،كـتــب الــرائــع
جورج خضر يوم السبت املاضي في الزميلة «النهار»،
أن «ش ـغــور املــركــز فـتــرة مــن الــزمــن ،أفـضــل مــن ملئه
بأسقف تافه» .معادلة جريئة دقيقة حقيقية ،تصلح
لكل مــوقــع وشـغــور وتفاهة مرشحة .شـكـرًا صاحب
السيادة!

عون يشارك بالحوار
اليوم ولن يناقش بند
التعيينات والتسوية
(هيثم الموسوي)

رشيد دربــاس إن «وزراء الرئيس
س ـل ـي ـم ــان ك ــل ي ـم ـث ــل ن ـف ـس ــه ،وإذا
ق ــرر ع ــدد كبير مــن الـ ــوزراء ترقية
العميد روك ــز فـهــذا ق ــرار قــانــونــي،
ألن اآللـ ـ ـي ـ ــات ال ــدسـ ـت ــوري ــة ت ـق ــول
إن ه ـ ــذه ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ت ـح ـت ــاج فـقــط
إل ــى أك ـث ــري ــة ،وب ـعــد ذل ــك ي ـجــب أن
تـنـسـحــب ع ـلــى ال ـ ـقـ ــرارات الـبــاقـيــة
لكي تستقيم األم ــور ويـعــود عمل
مجلس الورزاء محكومًا باألصول
الدستورية ،وهذا ما قاله الرئيس
الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة بـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء ط ــاول ــة
الحوار».
وعــن تلويح وزراء حــزب الكتائب
باالستقالة فــي حــال ترقية روكــز،
رأى أن «هـ ـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــة مــرك ـبــة
ب ـط ــري ـق ــة دق ـي ـق ــة جـ ـ ـدًا وك ـ ــل حـجــر
في هــذا البناء أســاس وإذا سحب
حجر تعرض البناء لالهتزاز كله
وال يمكن االستغناء عن أي وزير
من وزراء الحكومة».
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تقرير

كباش سياسي وكهنوتي حول اختيار مطران زحلة
نقوال أبو رجيلي
ت ـت ـج ــه أن ـ ـظـ ــار أب ـ ـنـ ــاء ط ــائ ـف ــة ال ـ ــروم
األرثـ ــوذكـ ــس ف ــي زح ـل ــة ،الـ ـي ــوم ،الــى
دي ـ ــر ال ـب ـل ـم ـن ــد ،ح ـي ــث ي ـج ـت ـمــع ع ــدد
مــن األســاقـفــة األرث ــوذك ــس النتخاب
مـ ـ ـ ـط ـ ـ ــران جـ ـ ــديـ ـ ــد ألب ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــة زحـ ـل ــه
وبعلبك وتوابعهما ،خلفًا للمطران
الـســابــق إسـبـيــريــدون خ ــوري .وكــان
األخـيــر قــد قـ ّـدم إستقالته ،قبل نحو
 5أش ـه ــرُ ،
وع ـ ـ ّـن م ـتــروبــول ـيــت عـكــار
املطران باسيليوس منصور معتمدًا
بطريركيًا على األبــرشـيــة بناء على
ق ــرار م ــن ب ـطــريــرك إنـطــاكـيــة وســائــر
املشرق يوحنا اليازجي الذي أوصى،
أيضًا ،بإستمزاج آراء أبناء الطائفة
حول من يرغبون في أن يكون راعيًا
ألبرشيتهم.
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــزاج اآلراء أظـ ـ ـه ـ ــر ت ـب ــاي ـن ــا
بـ ــن أب ـ ـنـ ــاء األبـ ــرشـ ـيـ ــة مـ ــن ك ـه ـنــوت
وعلمانيني .والــافــت أن التباين لم
يـلـتــزم االصـطـفــافــات الـسـيــاسـيــة ،إذ

إن بني كل من املؤيدين واملعترضني،
م ـن ـت ـم ــن ال ـ ـ ــى م ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـت ـ ـيـ ــارات
السياسية .كما طاول االنقسام السلك
الـكـهـنــوتــي أي ـض ــا .وظ ـهــر االن ـق ـســام
الــى العلن خــال لقاء عقد قبل نحو
أسبوعني في فندق «قــادري الكبير»
فــي ش ـتــورة ،ضـ ّـم ع ــددًا مــن فعاليات
ال ـط ــائ ـف ــة م ــن نـ ـ ــواب وزراء حــالـيــن
وس ــاب ـق ــن م ــن انـ ـتـ ـم ــاءات سـيــاسـيــة
م ـخ ـت ـل ـفــة ،أبـ ــرزهـ ــم ال ـن ــائ ــب ج ــوزف
صعب املعلوف (الـقــوات اللبنانية)،
الـ ـن ــائ ــب الـ ـس ــاب ــق إي ـ ـلـ ــي الـ ـف ــرزل ــي،
الــوزيــر الـســابــق غــابــي ًلـ ّـيــون (التيار
الــوطـنــي ال ـحــر) ،إضــافــة الــى مثقفني
ورج ـ ــال أع ـم ــال ووج ـ ــوه إجـتـمــاعـ ّـيــة
تـعـنــى بــال ـشــوؤن الــديـنـيــة للطائفة.
وتمحورت النقاشات في اللقاء حول
املواصفات التي يجب أن يتمتع بها
راعـ ــي األب ــرش ـي ــة ال ـع ـت ـيــدُ ،
وسـ ّـج ـلــت
مــوجــة إعـتــراضــات تبعها إنسحاب
بعض املشاركني ،بعدما ّ
تبي لهم أن
هدف اللقاء هو تبني ترشيح املطران

المؤيدون لصيقلي
والمعترضون عليه
ينتمون الى مختلف
التيارات السياسية
نيفن صيقلي (املعتمد البطريركي
فــي روس ـيــا) لتولي املـنـصــب .وفيما
أبــدى املعترضون تحفظهم عن دعم
صيقلي ( 80عامًا) ّمطالبني بإختيار
م ـط ــران أص ـغــر ســنــا وخ ـصــوصــا أن
امل ـ ـطـ ــران ال ـس ــاب ــق اس ـت ـق ــال لـتـقــدمــه
ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــن ،ص ـ ــدر ع ـ ــن امل ـج ـت ـم ـعــن
بيان ناشد املجمع اإلنطاكي األخــذ
بترشيح صيقلي .ودفع ذلك ببعض
املـعـتــرضــن ،مــن كهنة رعــايــا احـيــاء

زحـلــة وق ــراه ــا ،وفـعــالـيــات سياسية
وإجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــم ال ـن ــائ ــب
ال ـســابــق يــوســف امل ـع ـلــوف والـعـمـيــد
امل ـت ـقــاعــد س ــام ــي ن ـب ـهــان (مـحـســوب
عـلــى ال ـقــوات اللبنانية) ال ــى تنظيم
عرائض وزعــت على أبناء األبرشية
في زحله وقراها.
ّ
نبهان أكد لـ «األخبار» أن «االعتراض
ليس على شخص امل ـطــران صيقلي
ال ـ ــذي ن ـكــن ل ــه ك ــل م ـح ـبــة وإحـ ـت ــرام،
ّ
وجـ ــل م ــا نـصـبــو إل ـي ــه ه ــو مصلحة
ّ
األبــرشــيــة بإختيار مـطــران متوسط
ف ــي الـ ـعـ ـم ــر» .وح ـ ّـم ــل م ـس ــؤول ـي ــة مــا
جرى الى «من يدعون الحرص على
الطائفة ،إذا كان في اإلمكان التشاور
في األمر قبل عقد اللقاءات وإصدار
البيانات أمام وسائل اإلعالم ،وليس
بـ ـف ــرض رأي ال ـب ـع ــض ع ـل ــى جـمـيــع
أبناء الطائفة» ،متمنيًا «إبـعــاد هذا
اإلستحقاق الكنسي عن الحسابات
السياسية والشخصية».
وفيما علمت «األخبار» من مصادر

متابعة لـلـشــؤون األرثــوذكـسـيــة في
زحـلــه أن الكنيسة الــروسـيــة طلبت
ّ
الروحية في البطريركية
من املراجع
إب ـق ــاء صـيـقـلــي مـعـتـمـدًا بـطــريــركـيــا
ف ــي م ــوسـ ـك ــو« ،نـ ـظـ ـرًا ال ـ ــى ال ـعــاقــة
امل ـت ـي ـن ــة ال ـ ـتـ ــي ت ــربـ ـط ــه بــال ـك ـن ـي ـســة
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،ب ـع ــدم ــا أثـ ـب ــت ج ــدارت ــه
بالقيام املهمات املوكلة إلـيــه طــوال
فـتــرة توليه هــذا املـنـصــب»ُ ،س ّجلت
األح ـ ـ ــد املـ ــاضـ ــي زي ـ ــارت ـ ــان ل ـك ــل مــن
املــؤيــديــن واملـعـتــرضــن ال ــى الـصــرح
الـبـطــريــركــي فــي دي ــر الـبـلـمـنــد .وفــد
امل ــؤي ــدي ــن تـ ــرأسـ ــه الـ ـن ــائ ــب جـ ــوزف
املـعـلــوف ،وسـلــم الـبـطــريــرك يــازجــي
عــري ـضــة ت ـطــالــب بـصـيـقـلــي مـطــرانــا
ّ
ع ـل ــى زحـ ـل ــه .ي ــازج ــي ت ـس ــل ــم أي ـضــا
عريضة مضادة من وفد املعارضني
ال ـ ـ ــذي ضـ ـ ـ ّـم ك ـه ـن ــة وال ـ ـع ـ ـشـ ــرات مــن
أبـنــاء الطائفة إنتقلوا الــى الديمان
بــواس ـطــة ح ــاف ــات ك ـب ـيــرة لـحـضــور
قــداس األحــد وإيـصــال صوتهم الى
الكرسي اإلنطاكي.

تقرير

«حرب القيصر» :شعور أرثوذكسي بـ«فائض القوة»
ليا القزي
«م ــزع ــوج ــن م ــن ال ـش ـي ـع ــة بـ ـس ــوري ــا؟!
إجوكن الــروم»« ...بوتني واكل الجو»...
«بوتني الحزم» ...هذه وغيرها شعارات
و«ه ـ ــاشـ ـ ـت ـ ــاغ ـ ــات» اك ـت ـس ـح ــت م ــواق ــع
التواصل االجتماعي الــى جنب صور
ُ ّ
ّ
«املخلص» فالديمير بوتني الذي يشن
حربًا ضد االرهاب لحماية «األقليات».
«األدريـ ـن ــال ــن» ف ــي أع ـلــى مـسـتــويــاتــه،
وشعور عارم بـ«فائض القوة» يجتاح
ب ـعــض أبـ ـن ــاء ال ـطــائ ـفــة األرث ــوذك ـس ـي ــة
بعدما أعــادت روسـيــا« ،األم الحنون»،
فــرض نفسها دول ــة ذات ثقل سياسي
وعسكري.
اللغط الذي أثاره تصريح لرئيس قسم

ال ـش ــؤون ال ـعــامــة فـسـيـفــولــود تشابلن
ورأى فيه أن «القتال ضد اإلرهــاب هو
معركة مقدسة» ،لم تخفف منه إشارة
ب ـط ــري ــرك الـكـنـيـســة ال ــروس ـي ــة كـيــريــل،
فــي ب ـيــان تــأيـيــد الـتــدخــل ال ــروس ــي في
سوريا ،الى أن «معاناة املسلمني ال تقل
عــن مـعــانــاة املسيحيني فــي املـنـطـقــة»،
فــاش ـت ـع ـلــت ال ـج ـب ـهــة امل ـق ــاب ـل ــة« :ح ــرب
مـقــدســة ّصليبية عـلــى س ــوري ــا ...ضد
أهل السنة».
تشابلن «تحدث عن الواجب األخالقي
واملـ ـق ــدس بــاملـعـنــى االن ـس ــان ــي» ،يـقــول
نــائــب رئـيــس مجلس ال ـن ــواب السابق
إيلي الفرزلي الذي يرى أن إعطاء الحرب
ال ــدائ ــرة فــي ســوريــا ُب ـع ـدًا أرثــوذكـسـيــا
«خ ـطــأ اسـتــراتـيـجــي كـبـيــر .ف ــا عــاقــة

ل ــأرث ــوذكـ ـسـ ـي ــة ب ـ ــأي ع ـم ــل ع ـس ـك ــري،
وإن ك ــان االرث ــوذك ــس هــم ضحية هــذا
االرهـ ــاب ويـتـمـنــون ع ــودة بــادهــم الــى
حــال ـت ـهــا ال ـط ـب ـي ـع ـيــة» .م ــا يـحـصــل في
س ــوري ــا حــالـ ّـيــا ،بـحـســب ال ـف ــرزل ــي ،هو
«حرب الجميع ضد االرهاب املتمثل في
ُ
داعــش وأخــواتــه .هــذا شــأن دولــة كبرى
لديها أهدافها» .صحيح أن روسيا هي
«راعية» االرثوذكس في العالم ،إضافة
الــى الـيــونــان« ،ولكنها دولــة جدية في
م ـحــاربــة االرهـ ـ ــاب ألن أمـنـهــا الـقــومــي
ُمـ ـه ـ ّـدد» .أم ــا الـنـشــوة ال ـتــي تـشـعــر بها
«الــرعـيــة» فسببها «االسـتـقــرار الــواعــد
الــذي سينعكس إيجابًا عليهم» ،علمًا
ّ
ب ــأن الـفــرزلــي يــؤكــد أن ه ــذا االسـتـقــرار
لن يأتي سريعًا ،بل هو في حاجة الى

مــزيــد مــن الــوقــت قبل أن تـبــدأ مالمحه
بالظهور« :املعركة طويلة ألن الطبخة
ستشمل وضع املنطقة كلها .والنتائج
س ـت ـب ــدأ ب ــال ـظ ـه ــور ب ـع ــد االن ـت ـخ ــاب ــات
النيابية التركية».
ي ـق ـ ّـر رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة ال ــدس ـت ــوري ــة فــي
ال ـح ــزب الـشـيــوعــي م ــوري ــس ن ـهــرا بــأن
«الـنـعــرة الطائفية» كــانــت قديمًا وراء
ان ـت ـســاب ع ــدد كـبـيــر م ــن أب ـن ــاء ال ـقــرى
«األرثــوذكـسـيــة» اللبنانية الــى الحزب
ال ـش ـي ــوع ــي .وي ـل ـفــت الـ ــى أن االه ـت ـمــام
ال ــروس ــي بــال ـج ـمــاعــات االرثــوذك ـس ـيــة
ليس أمرًا جديدًا« ،وبهذا املعنى ينظر
ال ـب ـع ــض ،الـ ـي ــوم ،الـ ــى ب ــوت ــن كقيصر
ج ــدي ــد ،ب ـعــدمــا سـيـطــر داع ـ ــش وبـقـيــة
الجماعات االرهابية على املشهد العام،

وبثت الرعب لدى األقليات جميعها».
ينفي أح ــد أســاقـفــة زحـلــة االرثــوذكــس
مـ ـق ــول ــة «الـ ـ ـح ـ ــرب امل ـ ـق ـ ــدس ـ ــة» ،إذ إن
«الــروس بمختلف أديانهم ،مسيحيني
ويهودًا ومسلمني وبوذينيُ ،يحاربون
االره ـ ــاب» .افـتـتــاح املـسـجــد الكبير في
موسكو ،أخيرًا ،كان ُ«إشارة» من بوتني
ال ـ ــى أن «االس ـ ـ ـ ــام املـ ـعـ ـت ــدل ل ـي ــس هــو
املستهدف» .أما في ما خص الكنيسة
االرثوذكسية واللبس الذي دار حولها،
ف ـغ ـي ــر ُمـ ـ ـه ـ ــم .ه ـ ـ ــذه األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ه ــدف ـه ــا
األســاســي «مـبــاركــة شعبها والعسكر
ال ــروس ــي الـ ــذي ُي ــداف ــع بـكــامــل أطـيــافــه
ع ــن االسـ ـ ــام وامل ـس ـي ـح ـي ــن» .و«حـ ــرب
القيصر» على االرهــاب لم تكن تنتظر
«تكليفًا شرعيًا» أرثوذكسيًا.

تقرير

السنيورة ينشط صيداويًا بعد انقطاع
آمال خليل

تمايزت مواقف السنيورة عن الحريري (هيثم الموسوي)

«ويك إند» حافل أمضاه الرئيس فؤاد
الـسـنـيــورة فــي صـيــدا نـهــايــة األسـبــوع
املــاضــي .كأنه كــان غائبًا لسنوات عن
البالد ،وقد عاد إلى مسقط رأسه ،فأراد
أن ّ
يعوض عن غيابه .بعد انقطاعه عن
الدوام األسبوعي في مكتبه ،لم يتوقع
رئيس بلدية صيدا محمد السعودي
أن يكون الرئيس األسبق أبرز من يلبي
دع ــوة املـجـلــس ال ـب ـلــدي ملــن يــرغــب من
الفاعليات والـعـمــوم بتفقد مشاريعه
األخيرة في السوق التجاري والواجهة
ال ـب ـحــريــة ،إل ــى جــانــب مـعـمــل معالجة
ال ـن ـفــايــات وم ـش ــروع ب ـنــاء مــركــز قــوى
األمــن الــداخـلــي وإنـشــاء متحف صيدا
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي .ب ـت ـن ـس ـيــق مـ ــن ال ـج ـمــاعــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،الـ ـص ــدي ــق املـ ـشـ ـت ــرك بــن
السعودي والسنيورة ،مشى األخيران
ل ـس ــاع ــات ف ــي أرج ـ ـ ــاء امل ــديـ ـن ــةُ .س ـ ّـج ــل
لـلـسـنـيــورة أن ــه تـجــول بــن ال ـنــاس في
ال ـس ــوق ال ـت ـج ــاري م ــن دون إج ـ ــراءات
أمنية وإقـفــال ملــداخـلــه وانـتـشــار أمني
كما فعل أمــن النائبة بهية الحريري
عندما قصدته في املرات القليلة .انتشر
مــرافـقــوه بعيدًا عنه ،فيما كــان يتنقل
من شارع إلى آخر ،ملقيًا التحية على
امل ــارة ومـصــافـحــا الـبــاعــة ،بــرفـقــة علي

الـشــريــف ،رئـيــس جمعية تـجــار صيدا
املـقــرب مــن الـحــريــري .وقبالة الواجهة
الـبـحــريــة ،تفقد األش ـغــال الـجــاريــة في
حــدي ـقــة ال ـش ـيــخ زايـ ــد ال ـت ــي أس ـه ــم في
تـحــويــل هـبــة إم ــارات ـي ــة إلنـشــائـهــا من
طرابلس إلى صيدا .أثناء تفقده معمل
النفايات ،لم يجد ّبدًا من التذكير بأنه
ص ــاح ــب ال ـف ـضــل ف ــي تـشـغـيـلــه وإزالـ ــة

قصر مجدليون لم
يستقبل زوارًا نهاية
األسبوع
جبل النفايات مــن خــال عــرض الهبة
السعودية التي قدمتها اململكة خالل
رئــاس ـتــه لـلـحـكــومــة لـتـشـيـيــد الـحــاجــز
ال ـب ـح ــري .وق ـ ــدم مــوق ـفــا م ـت ـمــاي ـزًا عــن
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ال ـ ـتـ ــي واف ـ ـقـ ــت نـ ـي ــاب ــة عــن
ال ـص ـيــداويــن ع ـلــى اس ـت ـق ـبــال نـفــايــات
بـيــروت ،فقال« :أبدينا استعدادنا من
م ـن ـظ ــور وطـ ـن ــي وتـ ـش ــارك ــي ملـعــالـجــة
بعض النفايات اآلتية من بيروت ،لكن

لقاء توفير مطمر للعوادم».
بـعــد ال ـجــولــة ،اسـتـقـبــل ال ـس ـن ـيــورة في
مـكـتـبــه وفـ ـ ــودًا وم ـف ـتــي ص ـي ــدا الـشـيــخ
سليم سوسان وعضو املجلس الشرعي
األع ـ ـلـ ــى ع ـب ــد ال ـح ـل ـي ــم الـ ــزيـ ــن وامل ــدي ــر
التنفيذي للهيئة اإلســامـيــة للرعاية
مطاع مجذوب لحل خالف بني سوسان
والهيئة على مسائل عــدة منها العمل
اإلغــاثــي .وفــي مقابل نشاط السنيورة
ال ـ ـحـ ــافـ ــل ،اكـ ـتـ ـف ــى املـ ـكـ ـت ــب اإلعـ ــامـ ــي
للحريري بإعالن استقباالتها في بيت
الوسط الجمعة الفائت ،واقتصرت على
استقبال الشبكة املدرسية في بيروت.
وحده السعودي خالل الجولة ،أتى على
َ
«نائبي املدينة هما
ذكرها حني قال إن
الداعمان واملسهالن ألعمال البلدية وكل
ما يصب في مصلحة تقدم املشاريع».
ونقل متابعون للزيارة أن السنيورة
تطرق مع السعودي إلى إحياء مشروع
ال ـضــم وال ـف ــرز الـ ــذي طـلـبــت الـحــريــري
تجميده.
وتـعـلـيـقــا ع ـلــى ال ـج ــول ــة ،ان ـت ـشــر بـيــان
ب ــن أنـ ـص ــار ال ـح ــري ــري ح ـمــل ع ـن ــوان:
«الـسـنـيــورة يـصــر عـلــى االسـتـفــزاز في
صيدا رفيق الحريري» .جاء في البيان:
«ملـ ــاذا ي ـقــدم الـسـنـيــورة عـلــى اسـتـفــزاز
السيدة بهية الحريري في صيدا وفي
إدارة كتلة املستقبل؟ قام بالتجوال في

شوارع السوق التجاري بصورة تحمل
في طياتها املضمون االنتخابي ،وهي
النقطة الخالفية األخــرى حــول إعــادة
ترشحه في صيدا» .وأضاف البيان أن
السنيورة ّ
«ورط تيار املستقبل بعدة
قـ ـ ـ ــرارات ومـ ــواقـ ــف وخ ـ ــرج ع ــن مـنـهــج
الــرئ ـيــس الـشـهـيــد وي ـظ ـهــر نـفـســه أنــه
املهتم لصيدا والصيداويني وصاحب
امل ـش ــاري ــع اإلن ـم ــائ ـي ــة ،وي ـت ـعــالــى كـبـرًا
بنظافة كفه .علمًا بــأن غالب مشاريع
صيدا والـجــوار سببها السيدة بهية
ال ـح ــري ــري ّال ـت ــي ي ـحــق ل ـهــا أن تـفـخــر
بـنـظــافــة كــف ـهــا ،ال كـغـيــرهــا م ـمــن نقل
أكثر من  70ألــف متر مربع في قضاء
الــزهــرانــي مــن أمــاك الــدولــة اللبنانية
على اســم وال ــده .وح ـ ّـول أكثر مــن 320
حــوالــة مــالـيــة مــن خــزيـنــة ال ــدول ــة إلــى
ح ـســابــه ال ـش ـخ ـص ــي» .وخ ـت ــم ال ـب ـيــان
ب ــال ـق ــول« :س ـل ــوك ال ـس ـي ــدة بـهـيــة كــان
وم ــا زال إنـمــائـيــا وتــربــويــا وتــوافـقـيــا
وح ـ ــواري ـ ــا ،وبـ ـخ ــاص ــة م ــع ال ـخ ـصــوم
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن ،ول ـ ـ ـيـ ـ ــس ك ــال ــرئـ ـي ــس
ال ـس ـن ـي ــورة ذي ال ـس ـل ــوك ال ـت ـخــري ـبــي
وخـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع الـ ـ ـح ـ ــوار
بـ ــن امل ـس ـت ـق ـب ــل وح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه .وإنـ ـن ــا
كـصـيــداويــن نــدعــوه أن يـحــافــظ على
وح ـ ــدة امل ــدي ـن ــة ووحـ ـ ــدة مــرجـعـيـتـهــا،
وأمنها واستقرارها».
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اتصاالت

«أوراسكوم» تطالب بالمنافسة!

الطعن بقرار االستبعاد أمام مجلس الشورى

ّ
المقدم
يفترض أن ُيصدر مجلس شورى الدولة قراره بشأن الطعن
من شركة «أوراسكوم» ّ
المناقصات بشأن إقصاء الشركة عن
إدارة
ضد
ّ
تقديم أوراقها التمهيدية ،قبل جلسة فض عروض مناقصة تشغيل
ّ
المحددة صباح الخميس المقبل .نتيجة الطعن
الخلوي
شبكتي ّ
ستكون مؤثرة جذريًا في مسار المناقصة

ّ
فـ ــض ع ـ ــروض امل ـنــاق ـصــة املـ ـح ـ ّـدد ب ــ8
تشرين األول.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ع ـل ــى
القضية ،فإن املراجعة املذكورة تطعن
فــي ق ــرار إدارة املـنــاقـصــات ال ــذي رأى
أن الــدوام الرسمي هو املهلة الزمنية
النهائية لتقديم ال ـعــروض .فالدعوة
امل ـ ّ
ـوج ـه ــة إل ــى ال ـش ــرك ــات ال ــراغ ـب ــة في
س ـح ــب دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط لـ ــم تـتـضـمــن
أو تــذكــر أي شــيء عــن ســاعــة التوقف
عن استقبال األوراق التمهيدية التي
تتيح للشركة املشاركة في املناقصة،
بـ ــل ذك ـ ـ ــرت حـ ـصـ ـرًا أن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
األوراق تنتهي في .2015/7/31
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ـ ــع ،وص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت أوراق
«أوراس ـ ـكـ ــوم» إل ــى إدارة املـنــاقـصــات
ع ـن ــد الـ ـس ــاع ــة  5م ــن ب ـع ــد ظ ـه ــر ي ــوم
الجمعة الــواقــع فيه  ،2015/7/31ما
استدعى من إدارة املناقصات اتخاذ
قــرار باستبعادها ،إذ إن التفسيرات
اإلداري ـ ــة تـشـيــر إل ــى أن ــه إذا ل ــم تــذكــر
ســاعــة اإلق ـفــال يـكــون ال ــدوام الرسمي
هو الوقت املعتمد.

صدور قرار لمصحلة «أوراسكوم»
يوجب إشراكها في المناقصة

إذا جاء القرار لمصلحة
الدولة ،فسيكون الباب
مفتوحًا لتقديم طعن
في أصل المناقصة
(مروان طحطح)

محمد وهبة
ت ـق ـ ّـدم ــت ش ــرك ــة «أوراسـ ـ ـك ـ ــوم» بطعن
أمــام مجلس شــورى الــدولــة ،مــن أجل
إبطال قرار إدارة املناقصات القاضي
بإقصائها عن املشاركة في مناقصة
تـشـغـيــل شـبـكـتــي ال ـخ ـلــوي .املــراجـعــة
مـبـنـيــة عـلــى أصـ ــول الـعـجـلــة ال ـ ــواردة

في الفقرة الخامسة من املــادة  66من
ق ــان ــون مـجـلــس شـ ــورى ال ــدول ــة .هــذه
املادة تنص على أنه «يمنح الخصوم
من تاريخ تبلغ الطلب ،مهلة تتراوح
ب ــن أربـ ــع وع ـشــريــن ســاعــة وأس ـبــوع
للجواب على طلب صاحب العالقة».
ه ــذا يعني أن ق ــرار املـجـلــس يـجــب أن
يكون سريعًا ّ
لبت القضية قبل موعد

ه ـكــذا ب ــدأت قـ ّـصــة املــراج ـعــة والـطـعــن
ّ
املقدم من أوراسـكــوم .محامو الشركة
ّ
ّ
ّ
قدموا مطالعة مطولة عما هو مذكور
ف ــي ال ــدع ــوة امل ــوج ـه ــة إلـ ــى ال ـشــركــات
الراغبة االشـتــراك في املناقصة ،وعن
التفسيرات واالج ـت ـهــادات القانونية
املـعـمــول بـهــا .املـطــالـعــة تشير إل ــى أن
املهلة القانونية للتوقف عن استقبال
األوراق التمهيدية هــي فــي منتصف
ليل  2015/7/31مــا دامــت الساعة لم
تـ ـح ـ ّـدد« :إن ت ـحــديــد  31ت ـم ــوز 2015
م ــوع ـدًا نـهــائـيــا لـتـقــديــم ال ــوث ــائ ــق من
دون ذكر الساعة يجعل منتصف ليل
ً
ال ـتــاريــخ م ــوع ـدًا ف ــاص ــا عـلــى م ــا هو
متعارف عليه».
وتـبـ ّـن ملحامي «أوراس ـك ــوم» أن قــرار
إدارة املناقصات يمنع تكافؤ الفرص
اس ـت ـن ــادًا إلـ ــى ال ـف ـق ــرة ال ـخــام ـســة من
املادة  66التي تنص على أنه« :يمكن
مراجعة رئيس املحكمة االدارية أو من
ينتدبه فــي ح ــال االخ ــال بموجبات
االعالن وتوفير املنافسة التي تخضع

لها الصفقات العمومية واالتفاقات
املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة امل ـ ـ ــرف ـ ـ ــق ال ـ ـعـ ــام
ب ـمــوج ـبــات .إن االش ـخ ــاص املــؤهـلــن
لـ ــادعـ ــاء ه ــم ذوو امل ـص ـل ـحــة إلب ـ ــرام
العقد والذين يمكن أن يتضرروا من
ه ــذا االخ ـ ـ ــال ،وك ــذل ــك مـمـثــل ال ــدول ــة
فــي االدارة املعنية حيث إب ــرام العقد
أو يـجــب أن ي ـبــرم م ــن قـبــل بـلــديــة أو
مؤسسة عامة .يمكن مراجعة رئيس
املحكمة االدارية قبل إبرام العقد ،وله
أن يــأمــر امل ـخــل بــالـتـقـيــد بـمــوجـبــاتــه،
وأن يعلق توقيع العقد أو تنفيذ كل
قرار متعلق به ،ويمكنه إيضًا إبطال
ه ــذه الـ ـق ــرارات وم ـحــو الـبـنــود املـعــدة
لـكــي ت ــدرج فــي الـعـقــد وال ـتــي تخالف
امل ــوجـ ـب ــات امل ـ ــذك ـ ــورة .ي ـن ـظــر رئ ـيــس
املحكمة االداري ــة أو من ينتدبه وفقًا
لألصول املستعجلة».
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،طـلـبــت «أوراسـ ـك ــوم»
إبطال القرار القاضي بإقصاء الشركة
والسماح لها بتقديم أوراقـهــا ،إذ «ال
ّ
يمكن تخطي أصــول املنافسة إال إذا
جاء الطلب سياسيًا» يقول املصدر.
الالفت في ما حصل أن مراجعة الطعن
ُس ّجلت في مجلس شورى الدولة في
 ،2015/9/16ووصـ ـل ــت إلـ ــى رئــاســة
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي ،2015/9/22
أي بعد  7أي ــام ،ثــم وصـلــت إلــى إدارة
امل ـنــاق ـصــات ب ـعــد ظ ـهــر ،2015/10/1
وأرسلت إدارة املناقصات ّ
ردها أمس
إلى رئاسة مجلس الــوزراء ،وبالتالي
يـ ـت ــوق ــع وصـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد إل ـ ــى مـجـلــس
شورى الدولة اليوم أو غدًا .هذا املسار
الزمني يعني أن الدولة خالفت املهلة
ّ
القانونية ّ
املحددة بأسبوع من
للرد،
ّ
تــاريــخ تبلغ رئــاســة مجلس ال ــوزراء،
وهــو مــا يثير الشكوك حــول اإلهمال
أو العمد.
وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــن ،ف ـ ـ ــإن ص ـ ــدور
ق ــرار عــن مجلس ش ــورى ال ــدول ــة قبل
 8تـ ـش ــري ــن األول س ـ ـي ـ ـحـ ـ ّـدد م ـص ـيــر
امل ـنــاق ـصــة؛ ف ــإذا ك ــان ال ـق ــرار ملصحلة
أوراس ـ ـكـ ــوم ،فـعـلـيـهــا ت ـقــديــم أوراق ـه ــا
واإلع ــداد للمشاركة فــي املناقصة ،أو
قد يصدر قرار بإعادة إجراء املناقصة
من أساسها .وإذا جاء القرار ملصلحة
الــدولــة ،فسيكون الباب مفتوحًا أمام
«أوراسـ ـك ــوم» لـتـقــديــم طـعــن فــي أصــل
امل ـن ــاق ـص ــة ولـ ـي ــس فـ ــي م ـه ـلــة ت ـقــديــم
األوراق التمهيدية.

متابعة

النفايات إلى سرار مطلع األسبوع المقبل
محمد خالد ملص
تعمل وزارة االشغال العامة بكل قواها
على تجهيز مكب سرار في عكار وعلى
إعـ ـ ــداده ب ــأس ــرع وق ــت مـمـكــن ليصبح
جاهزًا الستقبال نفايات بيروت وجبل
لـبـنــان .فــي هــذا الــوقــت ،يــواصــل نــواب
تيار املستقبل جوالتهم من اعالي عكار
الــى سهلها القناع االهالي «بضرورة
تـحـمــل ع ـكــار ل ـلــواجــب الــوط ـنــي تـجــاه
العاصمة بيروت» .اال أن اقناع اهالي
ع ـك ــار ل ـيــس بــال ـس ـهــولــة امل ـت ــوق ـع ــة ،اذ
فوجئ تيار املستقبل بأنهم لم يعودوا
ك ــالـ ـخ ــات ــم ف ـ ــي اإلص ـ ـ ـبـ ـ ــع ،ب ـ ــل ل ــدي ـه ــم
موقف ينبع مــن وعــي مصالحهم ولم
يتراجعوا عنه حتى اآلن ،على الرغم
من مغريات الوعود االنمائية واملالية.
ب ـح ـس ــب م ـع ـل ــوم ــات «االخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،مــن
امل ـت ــوق ــع ان ت ـن ـت ـهــي أعـ ـم ــال ال ـتــأه ـيــل
واإلع ـ ــداد ف ــي سـ ــرار نـهــايــة االس ـبــوع
الـحــالــي ،بعد انـجــاز تزفيت الطرقات
الـ ـت ــي ت ـص ـلــه ب ــأوت ــوسـ ـت ــراد م ـن ـجــز -
الـعـبــوديــة ،على أن يستقبل (رسميا)
مـطـلــع االس ـب ــوع املـقـبـ ًـل اول كـمـيــة من
النفايات ،علما أن عددأ من الشاحنات
ت ـن ـق ــل ي ــومـ ـي ــا وع ـ ـلـ ــى نـ ـح ــو م ـس ـت ـمــر
كـمـيــات مــن الـنـفــايــات ال ـيــه ،عــن طريق
الهرمل والقبيات ومن دون الكشف عن
مصدرها.

ال يـ ــزال صــاحــب ارض سـ ــرار خ ـلــدون
ي ــاس ــن املــرع ـبــي يـنـكــر مـعــرفـتــه بتلك
امل ـع ـلــومــات ،واوض ـ ــح لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
الـعـمــل عـلــى تجهيز امل ـكــب اص ـبــح في
نهايته ،وان احدى الشركات الفرنسية
تعمل على مد مساحة من مكب سرار
ب ـم ــادة «رول» مل ـنــع ت ـس ــرب ع ـص ــارات
النفايات الــى املـيــاه الجوفية ،ليجري
سحبها بعد ذلــك الــى الـخــزانــات التي
اصبحت جاهزة لذلك.
ما يعكر صفو ياسني هو ان عــددا من
رؤس ــاء الـبـلــديــات يــريــد تـقــاســم ارب ــاح
املـكــب معه فــي مقابل تخفيف لهجته
الــراف ـضــة السـتـقـبــال ن ـفــايــات ب ـيــروت،
ج ـ ـ ــواب يـ ــاسـ ــن لـ ـه ــم ب ـح ـس ــب ق ــول ــه:
«اصطفلوا منكم للدولة».
بـ ـحـ ـس ــب الـ ـخـ ـط ــة امل ـ ــوض ـ ــوع ـ ــة مل ـ ــرور
النفايات ،من املقرر ان تمر بعد حلبا،
بـمـنـطـقــة ال ـح ـي ـصــة ع ـبــر اوت ــوس ـت ــراد
العبودية – منجز ،مــرورًا بتل عباس،
سعدين ،شيرحميرين ،دراين ،وصوال
الى سرار ،لكن اهالي هذه املناطق ،كما
تلك املحيطة باملوقع الجغرافي لسرار،
ال يـ ـج ــدون مـ ـب ــررًا يـقـنـعـهــم ب ـخ ـســارة
صحتهم وص ـحــة ابـنــائـهــم  ،او قبول
ان تـتـحــول اراضـيـهــم الــزراع ـيــة ،مــورد
اراض تعاني تربة
رزقهم الوحيد ،الى
ٍ
ومياها ملوثة بعصارات النفايات؟
يـ ـشـ ـي ــر م ـ ـح ـ ـمـ ــود م ـ ــرع ـ ــب (مـ ـ ـ ــن ب ـل ــدة

شيرحميرين) الى ان الكثير من اطفال
املنطقة باتوا مصابني بامراض جلدية
ُمعدية من جــراء تلوث املياه والـهــواء،
ونحن بــات مطلبنا الـيــوم اقـفــال مكب
سـ ــرار نـهــائـيــا ال اس ـت ـق ـبــال امل ــزي ــد من
النفايات.
وي ـ ـق ـ ــول خـ ــالـ ــد خـ ـلـ ـي ــل (م ـ ـ ــن م ـن ـط ـقــة
الدريب)« :نفايات مناطقنا منتحملها،
النا ألله ،لكننا نجهل كيف ستصبح
األم ـ ــور ب ـعــد وصـ ــول ن ـفــايــات ب ـيــروت
ً
ال ـي ـنــا» ،م ـت ـســائــا عـمــا اذا كــانــت تلك
ال ـك ـم ـي ــات سـتـقـتـصــر ع ـل ــى ال ـن ـفــايــات
امل ـن ــزل ـي ــة فـ ـق ــط؟ ام انـ ـه ــا سـتـسـتـتـبــع
ب ـن ـف ــاي ــات املـ ـص ــان ــع وامل ـس ـت ـش ـف ـي ــات،

مشيلحُ :
سيمنع مرور الشاحنات
حتى لو تدخلت القوى االمنية

ً
متسائال عن ذنبه واطفاله في العيش
تحت نفايات باقي املناطق؟
يدرك االهالي أن ما تقوم به مجموعات
الـحــراك الشعبي فــي عكار ليس كافيًا
ملنع دخ ــول الـنـفــايــات الــى س ــرار ،وهم
بــاتــوا مطالبني بتصعيد تحركاتهم،
فـ ــي ظـ ــل مـ ــا سـ ـم ــوه «رض ـ ـ ـ ــوخ مـعـظــم
رؤسـ ــاء الـبـلــديــات فــي ع ـكــار لتمنيات
الحكومة ووزرائها».
ي ـل ـفــت رئ ـي ــس ب ـلــديــة ال ـح ــاك ــور نـعـيــم

مـشـيـلــح الـ ــى ان رؤسـ ـ ــاء ال ـب ـلــدي ــات ال
يملكون سوى املوقف لرفع اصواتهم،
وق ـ ــال «ص ـح ـي ــح ان الـ ـتـ ـح ــرك ــات ضــد
امل ـط ـم ــر ض ـع ـي ـفــة ،ل ـك ــن م ــن امل ــؤك ــد أن
الـسـلـطــة سـتــواجــه مشكلة كـبــرى عند
التنفيذ ،وهــم بامكانهم ان يفتتحوا
طرقات ويجهزوا املطامر ،ولكن ليس
ب ــام ـك ــان ـه ــم ان ي ــواجـ ـه ــوا االعـ ـت ــراض
فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع ،حـ ـي ــث س ـ ُـي ـم ـن ــع مـ ــرور
الشاحنات الى ســرار حتى لو تدخلت
الـ ـق ــوى االم ـن ـي ــة ،ال ـت ــي ي ــأم ـل ــون منها
ح ـم ــاي ــة ش ــاح ـن ــات ـه ــم» .وي ـ ــرى رئ ـيــس
ب ـلــديــة ال ـح ـي ـصــة م ـح ـمــد ع ـلــي حسني
ان «ال مشكلة البناء عكار في تجهيز
املطمر وفتح الـطــرقــات الـيــه ،فمن حق
عكار الطبيعي ان تستفيد مــن مطمر
صـحــي لنفاياتها فـقــط ،وال يمكن ان
نقبل أي خطط ّ
تحول عكار الى مزبلة».
بدورهم عمد أهالي منطقة العبودية
الى نصب خيمة اعتصام على الطريق
الرئيسة التي تربط العبودية بمنجز،
اعتراضا على قــرار استقدام النفايات
الـ ــى عـ ـك ــار ،ومل ـن ــع ع ـب ــور اي شــاحـنــة
نـ ـف ــاي ــات الـ ـ ــى م ـط ـم ــر س ـ ـ ـ ــرار .واشـ ـ ــار
رئ ـي ــس ب ـلــدي ـت ـهــا م ـح ـمــد امل ـع ـصــومــي
الــى انــه ال يمكن لــاهــالــي منع الــدولــة
مــن فـتــح طــريــق داخ ــل ارض ـهــا ،لـكــن ال
يمكن ان تمنعنا من الوقوف في وجه
الشاحنات العابرة الى سرار.
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مجتمع وإقتصاد
ّ
متابعة
تحولت جلسة لجنة األشغال العامة النيابية التي كانت مخصصة أمس لمتابعة موضوع الكهرباء والتقنين
القاسي والهدر المالي ،إلى معركة بين نواب تكتل «التغيير واإلصالح» وكتلة «المستقبل»ّ .
هدد الفريقان بفضح
فساد الكهرباء ،من دون أن يفضحا أي شيء ،لكنهما اتفقا على ضرورة المحافظة على طاولة الحوار من أجل
االتفاق على الناس!

عراك لجنة األشغال :تبادل االتهامات بسرقة الكـ
إيفا الشوفي
فـ ـج ــأة ف ـق ــد أع ـ ـضـ ــاء ل ـج ـنــة األشـ ـغ ــال
ال ـعــامــة الـنـيــابـيــة أع ـصــاب ـهــم .مشهد
الـتـضــارب والـشـتــم بــن ال ـنــواب أمــس
ك ــان كــافـيــا لفضح كــل ش ــيء وإلثـبــات
صوابية التحركات الشعبية القائمة؛
فــالـفـســاد يتحمل مـســؤولـيـتــه جميع
ال ـقــوى امل ــوج ــودة فــي الـسـلـطــة ،ســواء
ّ
كانت مشاركة فيه أو متسترة عليه،
باعتراف القوى نفسها.
ّ
ّ
كذلك ،أكد مشهد التضارب أن معركة
ّ
الجدية هي استهداف طاولة
الحراك
الـ ـح ــوار مل ـنــع الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة من
ال ــوص ــول إل ــى ات ـف ــاق بـيـنـهــا م ــن أجــل
إخضاع املواطنني .فما إن بدأ الخالف
ً
صـ ــرخ أحـ ــد الـ ـن ــواب مـ ـح ــاوال تـهــدئــة
الــوضــع «ف ــي طــاولــة ح ــوار ب ـكــرا ،شو
هــالــرســالــة ل ــي ع ــم ت ــوص ـل ــوه ــا؟!» .لم
يستجب أي من النواب لهذه املحاولة.
وعندما احتدم الخالف بينهم بانت
الحقائق .وقف عضو كتلة «املستقبل»
ّ
جمال ّ
وتوجه الى عضو تكتل
الجراح
«الـتـغـيـيــر واإلص ـ ـ ــاح» ال ـنــائــب زي ــاد
ً
أس ــود قــائــا «واحـ ــد حــرامــي وس ــارق
ال ـك ـهــربــا» ،ليجيبه األخ ـيــر «إن ــت لي
س ـ ــارق ال ـك ـهــربــا ،إنـ ــت وم ـع ـل ـمــك» .لم
ي ـس ـك ــت الـ ـ ـج ـ ــراح عـ ــن ات ـ ـهـ ــام أسـ ـ ــود،
ّ
فأجابه «إنتو سارقني البلد» .استفز
األم ــر أس ــود ف ـهـ ّـدد ال ـج ــراح بفضحه:
«ســاكـتـيـنـلــك نـحـنــا م ــا تـفـتــح ت ـمــك!»،
فـيـســانــده زمـيـلــه ف ــي الـتـكـتــل الـنــائــب
ً
ن ـب ـيــل ن ـق ــوال ق ــائ ــا «رئـ ـي ــس الـلـجـنــة
(ق ـبــانــي) مـ ـ ّ
ـزور وم ــش داف ــع فــواتـيــرو
ّ
وب ـ ــدو ي ـعــطــل ع ـمــل الـ ـب ــرمل ــان» .هـكــذا
إذًا اتهم نــواب تيار املستقبل أعضاء
تـكـتــل الـتـغـيـيــر واإلص ـ ــاح بــالـســرقــة،
ـرد ه ــؤالء بــاتـهــام مـمــاثــلّ ،
لـيـ ّ
مهددين
بفضح فساد نواب «املستقبل».
ف ـع ـل ـيــا ،ال ن ـي ــة ألح ـ ــد م ــن هـ ـ ــؤالء فــي
فـضــح أي مـلــف ،لـكــن مــا حـصــل أمــس
يدخل ضمن املعارك السياسية التي
تخوضها ال ـقــوى لتحسني موقعها.
فجميع هذه القوى تدرك ّأن ما ّ
صرح
به وزير املال علي حسن خليل أول من
أمس صحيح« :اللحظة ليست لحظة
تصفية حـســابــات جــزئـيــة ،فــاملـكــابــرة
توصل البلد الى املجهول والى املزيد
من الـفــراغ والتعطيل ،وعلى الجميع
أن يــدرك أن املــركــب إذا غــرق لــن يسلم
أي طــرف مــن ال ـغــرق ،ألن الجميع في

ه ــذا امل ــرك ــب ،عـلــى الـجـمـيــع أن يذهب
إلـ ــى الـ ـح ــوار األسـ ـب ــوع امل ـق ـبــل ب ــروح
املسؤولية» .وســط الشتائم املتبادلة
ف ــي إح ـ ــدى ق ــاع ــات م ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
ي ـصــرخ أح ــد الـ ـن ــواب غــاض ـبــا «يـلـعــن
أبــوكــم زع ــران» ،ليؤكد مقولة الحراك
األولى :يسقط يسقط حكم األزعر!
مـشـهــد أم ــس أوضـ ــح لـلـبـنــانـيــن كيف
تتعامل قوى السلطة مع أبرز مشاكلهم
الحياتية املتمثلة فــي أزم ــة الكهرباء
ُ
ال ـتــي يـعــانــي مـنـهــا الـجـمـيــع .تـقــايــض
ع ـلــى ح ـســاب ـهــم ،تـتـسـتــر ع ـلــى مـلـفــات
فساد وتكشف جــزءًا من ملفات أخرى
ألسباب ال عالقة لها باملصلحة العامة.
ّ
قدم النواب أمس دفعًا جديدًا وسببًا
قويًا للحراك كي يستمر .ملف فساد
الكهرباء مفتوح اليوم على مصراعيه،
واملطلوب من الحراك أن يمنع القوى
السياسية من «لفلفة» املوضوع كما
ي ـح ـص ــل دائـ ـ ـم ـ ــا ،وهـ ـ ــو مـ ــا سـتـسـعــى
القوى السياسية جاهدة إلى تحقيقه.
مـهـمــة الـ ـح ــراك ل ــم ت ـعــد تـقـتـصــر على
أزمة النفايات ،بل باتت تطال مختلف
امللفات الحياتية ،وأولها فضح الذين
ّ
دم ـ ـ ـ ــروا قـ ـط ــاع ال ـك ـه ــرب ــاء ع ـل ــى م ــدى
سنوات طويلة ،فأوصلوا األمر الى ما
هو عليه.

كيف بدأ الخالف؟
جلسة لجنة األشـغــال النيابية كانت
م ـخ ـص ـصــة أم ـ ــس مل ـت ــاب ـع ــة م ــوض ــوع
ال ـك ـهــربــاء والـتـقـنــن ال ـقــاســي وال ـهــدر
املالي ،بحضور وزير املال علي حسن
خليل ورئيس ديــوان املحاسبة أحمد
حـمــدان ،وذلــك على خلفية االتهامات
امل ـت ـبــادلــة ب ــن وزارت ـ ــي امل ــال والـطــاقــة
ال ـ ـش ـ ـهـ ــر الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــت ،حـ ـ ــن ّ
رد امل ـك ـت ــب
اإلعـ ــامـ ــي ل ـ ـ ـ ــوزارة املـ ـ ــال ع ـل ــى وزارة
الطاقة بجملة واحدة تثبت استخفاف
السلطة بالشعب« :بيان وزارة الطاقة
يشبه طاقتها في تأمني الكهرباء ،وإن
تكذب كثيرًا فلن يغير الحقائق».
مـ ــا ان بـ ـ ــدأت الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،حـ ـت ــى بـ ــادر
ع ـضــو ت ـك ـتــل «ال ـت ـغ ـي ـيــر واإلص ـ ــاح»
النائب حكمت ديب إلى اتهام رئيس
اللجنة النائب محمد قباني بالكذب
ً
وت ـغ ـي ـيــر ال ـح ـق ــائ ــق ،ق ــائ ــا «مـنـحـكــي
هـ ـ ــون شـ ــي وب ـي ـط ـل ــع ل ـ ـبـ ــرا ب ـي ـصــرح
بالسرقة وباألربعني حرامي» ،مطالبًا
«ب ـع ــرض مـحـضــر ال ـج ـل ـســة الـســابـقــة
وأال ت ـكــون الـجـلـســة املـقـبـلــة س ـ ّ
ـري ــة».

قباني رفع الجلسة ً
بناء على طلب من
ََ
الـنــائــب قــاســم هــاشــم ،فــعــلــت أص ــوات
ن ـ ــواب ت ـك ـتــل «ال ـت ـغ ـي ـيــر واإلص ـ ـ ــاح»،
ّ
ورد عليهم ن ــواب كتلة «املـسـتـقـبــل»،
لـيـتـطــور األمـ ــر إل ــى إش ـك ــال ح ــاد بني
أسـ ـ ــود والـ ـ ـجـ ـ ـ ّـراح وت ـ ـضـ ــارب ورش ــق
بزجاجات املياه ،بعدما ّ
توجه ّ
الجراح
إلى أسود بالقول «سد بوزك».
عقب رفــع الجلسة ،عقد النائب فــادي
األع ــور مــؤتـمـرًا صحافيًا مشتركًا مع
ال ـنــائ ـبــن ح ـك ـمــت ديـ ــب ون ـب ـيــل نـقــوال
ّ
أكدوا فيه أن «النائب محمد قباني رفع
الجلسة من أجــل عــدم عــرض الحقائق
أمـ ــام ال ـل ـب ـنــان ـيــن» .كــذلــك أع ـلــن نـقــوال
أننا «أتينا لتوضيح االمور أمام الرأي
ال ـع ــام الـلـبـنــانــي ،وتــوض ـيــح  3أسـئـلــة
داخل اللجنة بعدما اتهمنا «املستقبل»
بأموال متبخرة ،و«املستقبل» كان من

األساس غير موافق على وجود معمل
في دير عمار».
م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ع ـق ــد أيـ ـض ــا ن ــواب
ّ
«املـسـتـقـبــل» مــؤتـمـرًا صـحــافـيــا ،فــأكــد
ّ
ال ـ ـجـ ــراح أن «وزي ـ ـ ــر املـ ـ ــال ع ـ ــرض فــي
الجلسة السابقة الوثائق والتواريخ
املتعلقة بموضوع الطاقة ،لكن وزارة

زياد أسود:
«إنت لي سارق الكهربا،
إنت ومعلمك»

الـ ـط ــاق ــة رفـ ـض ــت إرسـ ـ ـ ــال ال ـع ـق ــد إ ّل ــى
ديوان املحاسبة ،وهذا التجاوز يؤشر
إلى صفقات معينة» ،ليكشف النائب
ّ
ّ
كاظم الخير بدوره أن «ما عطل معمل
دي ــر ع ـم ــار ه ــو ال ـف ـســاد الـ ــذي ارت ـكــب
فــي التلزيم ،فمن غير املقبول اللعب
ب ـم ـش ــاع ــر ال ـل ـب ـنــان ـيــن بـ ـه ــذا ال ـش ـكــل
وحــرف االنظار عن الفساد لتجييش
الشارع» ،مؤكدًا أن «ديــوان املحاسبة
هو املرجع الصالح ّ
لبت املخالفات».
ه ـ ـكـ ــذا إذًا ّادعـ ـ ـ ـ ــى الـ ـف ــريـ ـق ــان أن ـه ـمــا
س ـي ـك ـش ـفــان ل ـل ـب ـنــان ـيــن فـ ـس ــاد مـلــف
ّ
ال ـك ـه ــرب ــاء ،إل أن ـه ـمــا ل ــم يـكـشـفــا عن
أي ش ــيء ،فـقــد غ ــادر ن ــواب «التغيير
واإلص ـ ـ ـ ـ ــاح» مـ ــن دون أن ي ـع ــرض ــوا
«ال ـ ـح ـ ـقـ ــائـ ــق عـ ـل ــى الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن» أو
ي ـخ ـبــروهــم ع ــن فـضـيـحــة م ـع ـمــل ديــر
عمار ،ولحقهم نواب «املستقبل» الذين

تقرير

المياومون :نرفض ابتزاز «كهرباء لبنان» عبرنا
تــوقـفــت ،أم ــس ،كــافــة أع ـمــال الـكـهــربــاء
ف ــي ش ــرك ــة « ،»neucإح ـ ــدى ش ــرك ــات
مقدمي الخدمات لدى مؤسسة كهرباء
لبنان ،التي تعمل ضمن دائرة الشياح
ّ
والجنوب ،وذلــك بعدما علق مياومو
الشركة ُ
وجباتها أعمالهم احتجاجًا
على عــدم دفــع رواتبهم املستحقة عن
شهر أيلول.
ليست امل ــرة األول ــى الـتــي تتأخر فيها
ال ـش ــرك ــة ع ــن دفـ ــع روات ـ ـ ــب امل ـي ــاوم ــن.
ال ـحـ ّـجــة ،بـحـســب امل ـي ــاوم ــن ،ه ــي عــدم
دفع مؤسسة كهرباء لبنان مستحقات
الشركة.
يـلـ ّـمــح أم ــن ســر لجنة امل ـيــاومــن بــال
بـ ــاجـ ــوق إل ـ ــى «اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام امل ـي ــاوم ــن
ك ــوس ـي ـل ــة الب ـ ـتـ ــزاز م ــؤس ـس ــة ك ـه ــرب ــاء

ّ
ل ـب ـن ــان ،ل ـحــث ـهــا ع ـلــى دفـ ــع أك ــاف ـه ــا»،
ً
قائال« :مش ذنبنا إنو بيتحاربوا مع
بعض ،ليه بدن يحطونا بالواجهة؟».
يقول باجوق إن وضع العمال ال يسمح
ب ــال ـت ــأخ ـي ــر ،وإن ـ ـهـ ــم أم ـ ــام اس ـت ـح ـقــاق
املدارس وغيرها من األكالف التي تقع
على عاتقهم عند بداية كل شهر»،هذه
االستحقاقات ضاغطة وال تحتمل!».
ويـقــول مـصــدر فــي لجنة املـيــاومــن إن
وفدًا منهم اجتمع مع االدارة ،لكن هذه
االخيرة «لم تعط سقفًا محددًا لصرف
ُالـ ـ ــرواتـ ـ ــب» ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن هـ ـن ــاك حــدي ـثــا
أثـ ـي ــر حـ ــول ت ـح ــدي ــد االدارة مـ ـ ـ ّـدة 15
يومًا لصرف رواتــب املوظفني .ويؤكد
املصدر أن االدارة قالت بشكل واضح:
«م ــش أك ـيــد بـعــد  15ي ــوم بـتـقـبـضــوا»،

الفتًا إلى نيتهم بدء تنفيذ االعتصام
ال ـيــوم عـبــر «حـضــورهــم إل ــى املؤسسة
وامتناعهم عن العمل» ،ومؤكدًا رفض
استخدامهم كوسيلة ضغط أو ابتزاز
لتحصيل مستحقاتهم.
من جهتها ،تقول مديرة شركة ،neuc
كــارال عــون ،في حديث إلــى «األخـبــار»،
إن الشركة أرسلت كتابًا إلى املوظفني
ي ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة املـ ــاضـ ــي أب ـل ـغ ـت ـه ــم أن
رواتـ ــب شـهــر أي ـلــول سـتـتــأخــر نتيجة
مشاكل مالية« ،آملني خالل االسبوعني
املقبلني حل االزمة».
ت ـص ـ ّـر عـ ــون ع ـل ــى الـ ـق ــول إن ال ــروات ــب
املتأخرة هي استحقاقات شهر أيلول
ف ـ ـقـ ــط« ،ه ـ ـن ـ ــاك ش ـ ــرك ـ ــات ل ـ ــم ت ـص ــرف
روات ــب موظفيها منذ أشـهــر طويلة»،

سيمتنع المياومون
عن مزاولة أعمالهم
في الشركة اليوم
مـضـيـفــة« :م ــا زل ـنــا ف ــي أوائ ـ ــل الـشـهــر،
هـنــاك شــركــات تـصــرف ال ــروات ــب خــال
ّ
منتصف الشهر» .في ما يتعلق بمسألة
«االبتزاز» الذي يثيره املياومون ،تشير
عون إلى أنه ليس من صالحية املياوم
البحث في سبب دفــع املـتــأخــرات« ،هو

من مسؤولية الشركة فقط» ،الفتة إلى
«أن مؤسسة كهرباء لبنان هي زبــون،
وال ـ ـشـ ــركـ ــة تـ ـحـ ـت ــرم خ ـص ــوص ـي ــة ه ــذا
الزبون ،وفي حال كانت هناك مشاكل،
ّ
فإن الشركة تلجأ إلى حلها قانونيًا»،
مستنكرة «تكبيد املــواطــن الثمن عبر
التعطيل غير املبرر».
مــن جـمـلــة الـحـجــج ال ـتــي يـتـمـ ّـســك بها
امل ـيــاومــون كــذريـعــة ل ـلـ ّ
ـرد عـلــى تأخير
الشركة للرواتب هو «أن بقية الشركات
تعاني ما تعانيه الشركة من تأخير في
تحويل املستحقات من شركة كهرباء
لبنان ،إال أن هــذه الـشــركــات ال تتأخر
ف ــي ص ــرف روات ـب ـهــم وال تستخدمهم
كوسيلة ضغط».
يقول مدير عــام شركة «بيوتك» ،التي
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ل ــم ي ـف ـض ـحــوا ب ــدوره ــم مل ـ ــاذا رفـضــت
وزارة الطاقة ،وفق تصريحهم ،إرسال
العقد إلى ديوان املحاسبة.
إشـ ـك ــال أم ـ ــس ،رغـ ــم ك ـيــل االت ـه ــام ــات
املـ ـتـ ـب ــادل ــة فـ ـي ــه ،لـ ــم ُي ـب ـع ــد األط ـ ـ ــراف
السياسية عن هدفها األســاســي .فقد
أج ـمــع ال ـفــري ـقــان عـلــى ع ــدم تــأثـيــر ما
ح ـصــل ف ــي ط ــاول ــة الـ ـح ــوار ،ووج ــوب
توحيد الصفوف ،إذ ّ
عبر عضو كتلة
«امل ـس ـت ـق ـب ــل» ال ـت ــائ ــب خ ـض ــر حـبـيــب
ع ــن أنـ ــه «س ـي ـك ــون ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر من
التنسيق بــن الفعاليات السياسية،
هذه الجلسة ّ
أجلت ولم يتم إلغاؤها،
فاملفروض أن يتم تأجيل هذه الجلسة
إل ــى ح ــن تــرت ـيــب األم ـ ــور والـتـنـسـيــق
ّ
بني الفعاليات السياسية» ،فيما أكد
ّ
الـنــائــب نبيل نـقــوال أن «م ــا حـصــل ال
عالقة له بطاولة الحوار».

ّ
تقدم خدمات ضمن الشمال ،فادي أبو
ج ــودة ،فــي ه ــذا ال ـصــدد ،إن املـيــاومــن
ال ي ـش ـك ـلــون ع ـب ـئــا ع ـلــى ال ـش ــرك ــة« ،إذ
ان ـخــرطــوا ف ــي ن ـظــام بـقـيــة املــوظ ـفــن»،
مشيرًا إلــى أن الـشــركــة ال ت ــزال تعاني
مـ ـ ــن م ـ ـشـ ــاكـ ــل فـ ـ ــي تـ ــأخ ـ ـيـ ــر ت ـح ـص ـيــل
مستحقاتها من «كهرباء لبنان»« ،إال
أن املياوم ليس من عليه دفع الثمن».
من جهته ،يقول مدير عام شركة ،kva
ال ـت ــي تـع ـمــل ض ـمــن ب ـي ــروت وال ـب ـق ــاع،
ماهر عيتاني ،إن «معاشات املياومني
واملوظفني أولوية للشركة» ،الفتًا إلى
أن املشاكل الحاصلة تعود إلى طبيعة
العقود ،وأن الشركة تقوم بحلها عبر
«اج ـت ـم ــاع ــات ت ـق ــوم ب ـهــا م ــع مــؤسـســة
كهرباء لبنان».

ال شرعية للنتائج الجديدة للدورة
الـثــانـيــة لــامـتـحــانــات الــرسـمـيــة ما
ّ
دام ــت ال ـل ـجــان الـفــاحـصــة ،املـشــكـلــة
بموجب قوانني ومراسيم لم توافق
عـلـيـهــا .ه ـكــذا ت ــرد راب ـط ــة أســاتــذة
التعليم الـثــانــوي الــرسـمــي ونقابة
امل ـع ـل ـم ــن فـ ــي املـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة
والتيار النقابي املستقل على إعادة
التصحيح ،التي قال وزيــر التربية
ال ـ ـيـ ــاس بـ ــو ص ـع ــب إنـ ـه ــا س ـت ـغـ ّـيــر
نتائج  15تلميذًا على الشكل اآلتي:
ـ الـشـهــادة املـتــوسـطــة 5 :مــن راســب
إلى ناجح 4 ،من ناجح إلى راسب.
ـ الثانوية العامة 2 :من ناجح إلى
راسب 4 ،من راسب إلى ناجح.
وكان بو صعب قد أعلن ّفي مقابلة
مــع تـلـفــزيــون ال ـجــديــد أن ــه سيعقد
اجـتـمــاعــا مــع املـعـنـيــن فــي ال ــوزارة
إلص ـ ــدار ال ـن ـتــائــج ال ـن ـهــائ ـيــة خــال
أس ـب ــوع .ول ـفــت إل ــى أن ـنــا «الحـظـنــا
وجــود فــروق بالغة فــي التصحيح
ب ـ ــن املـ ـصـ ـح ــح األول واملـ ـصـ ـح ــح
ال ـث ــان ــي (وصـ ـل ــت أح ـي ــان ــا إلـ ــى 43
ع ـ ــام ـ ــة) وق ـ ـ ــد اتـ ـ ـخ ـ ــذت الـ ـت ــدابـ ـي ــر
ض ـمــان ح ــق الـ ـط ــاب».
امل ـنــاس ـبــة ل ـ ّ
وأش ــار إلــى أن ــه جــرت إع ــادة تقييم
م ـســاب ـقــات  459ت ـل ـم ـي ـذًا م ــن 2000
ت ـقــدمــوا ب ـش ـكــوى ،ج ــرى انـتـقــاؤهــا
عـشــوائـيــا كعينة ب ـهــدف دراسـتـهــا
ّ
لكشف الخلل .ورأى الوزير أن %95
مــن فــريــق االم ـت ـحــانــات ق ــام بعمله
ج ـي ـدًا ،لـكــن إع ــادة التقييم أظـهــرت
أن ال ـب ـعــض ل ــم ي ـقــم بـعـمـلــه ج ـي ـدًا.
ّ
فــي املـقــابــل ،أقــر بــأن التدقيق الــذي
أعلنته دائ ــرة االمـتـحــانــات (إع ــادة
اح ـت ـس ــاب الـ ـع ــام ــات) أث ـب ــت أن ال
تغيير فعليًا في نتائج االمتحانات.
وردًا على اعـتــراض األســاتــذة على
اعــادة التقييم ،ســأل« :أيــن املغامرة
ب ـصــدق ـيــة ال ـل ـج ــان واالم ـت ـح ــان ــات
واألسـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــذة ،إذا كـ ـ ــان ت ـل ـم ـي ــذ مــا
مظلومًا ورفعنا الظلم عنه؟» .وقال:

«البعض يقول إن ما قمنا به ليس
قانونيًا ،لكن من حق الوزير إعادة
الـتـقـيـيــم ملـعــالـجــة ال ـخ ـلــل» .وس ــأل:
«مل ــاذا يبقى رئـيــس لجنة فاحصة
ف ــي مــوق ـعــه م ــدى ال ـح ـي ــاة؟ ملـ ــاذا ال
يفسح ّفي املجال أمام أستاذ آخر؟».
وأكــد أنــه ال يمكن أن يقبل برئيس
لجنة فاحصة أو مقررّ كان مقصرًا
أن ي ـع ــاد تـعـيـيـنــه ،وأن ـ ــه سيعتمد
على مـ ّبــدأ الـكـفــاءة ،ولــم يـتــردد في
القول إنه «سيسمح ملن ّقدم شكوى
رسمية أن يطلع على املسابقات في
إتمام عملية التدقيق».
هـ ــذه امل ـع ـط ـيــات اس ـت ــدع ــت ردًا من
رئـ ـي ــس راب ـ ـطـ ــة أس ـ ــات ـ ــذة ال ـت ـع ـل ـيــم
ال ـث ــان ــوي ع ـب ــدو خ ــاط ــر ،الـ ــذي قــال
إن «موقفنا ضــد اع ــادة التصحيح
وك ـ ــل مـ ــا ي ـن ـت ــج ع ـن ــه واض ـ ـ ــح ج ـدًا
ول ــن ي ـتــزحــزح «وم ـم ـنــوع أي لعب
بـ ــال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج ،مـ ـ ــا عـ ـ ـ ــدا مـ ـ ــا ي ـت ـصــل
باألخطاء املادية في التدقيق» .ملاذا
لم تتدخل الرابطة وتمنع حصول
إعادة التصحيح؟ يجيب« :ال رحت
وال ج ـي ــت امل ـن ـظ ــر ب ـش ــع ومـ ــا ب ــدي
شــوفــو» .هــل سيكون هـنــاك موقف
تـصـعـيــدي ل ـلــراب ـطــة ب ـه ــذا ال ـش ــأن؟
أوض ـ ــح «أن ال ــوض ــع ح ـتــى اآلن ال
يــزال تحت سقف القانون ،وعندما
يخرج عن هذا السقف سيبنى على
ال ـشــيء مـقـتـضــاه ،وس ـت ـكــون هناك
لـ ـج ــان ف ــاح ـص ــة وأج ـ ـهـ ــزة رقــاب ـيــة
للمحاسبة» .أضاف« :مع احترامنا
لألساتذة الذين خرقوا قرار الرابطة

من قال إن النتائج
الجديدة هي النتائج
الصحيحة؟

ّ
ورضـ ـخ ــوا ل ـل ـض ـغــوط ،م ــن ق ــال إن
الحق معهم؟» .وعن رأيه بالنتائج
ّ
الـتــي أعلنها بــو صـعــب ،عــلــق« :لــم
ن ـك ـت ـشــف ش ـي ـئ ــا ،اخ ـت ــرع ـن ــا امل ـي ــاه
الـســاخـنــة» ،مستغربًا كيف يجري
تدمير الهيكل (نظام االمتحانات)
بمجرد ان هناك اعوجاجا في هذا
النظام ،ونحن نقر بهذا االعوجاج
ون ـط ـل ــب ت ـص ـل ـي ـح ــه .وطـ ــالـ ــب ب ــأن
يكون حفظ كرامة األستاذ والتربية
وال ـ ـش ـ ـه ـ ــادة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ف ـ ــي رأس
أولويات وزير التربية.
رئيس التيار النقابي املستقل حنا
ّ
غ ــري ــب س ـ ــأل« :مـ ــن قـ ــال إن نـتــائــج
إع ـ ـ ـ ــادة ال ـت ـص ـح ـي ــح هـ ــي ال ـن ـتــائــج
الـحـقـيـقـيــة ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب ال ـل ـجــان
الفاحصة عنها؟» .ورأى أن تغيير
الـ ـنـ ـت ــائ ــج حـ ـت ــى ل ـ ــو ك ـ ــان بـسـيـطــا
يـ ـض ــرب االمـ ـتـ ـح ــان ــات والـ ـشـ ـه ــادة
الرسمية ويـفــرض إع ــادة تصحيح
كــل املسابقات .وذهــب أبعد مؤكدًا
أن هناك اتجاها لتسويق الشهادة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى حـ ـس ــاب الـ ـشـ ـه ــادة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ف ـي ـمــا ي ـت ـم ـثــل ح ـضــور
الــدولــة فــي االمـتـحــانــات واملـنــاهــج،
وعـلـيـهــا أن ت ـفــرض وج ــوب تقديم
البكالوريا اللبنانية على كل طالب
م ـق ـيــم ع ـلــى أراضـ ـيـ ـه ــا ،وأال يعفى
ملـصـلـحــة ال ـفــرش ـمــان وال ـب ـكــالــوريــا
الفرنسية والبكالوريا الدولية.
أمـ ــا رئ ـي ــس ن ـقــابــة امل ـع ـل ـمــن نعمه
مـ ـحـ ـف ــوض فـ ـسـ ـي ــرد بـ ـحـ ـض ــور كــل
أعضاء املجلس التنفيذي للنقابة
عـلــى م ــا قــالــه ال ــوزي ــر ف ــي الـحــد ّيــث
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي نـ ـفـ ـس ــه ،ب ـ ـشـ ــأن أنـ ــه
سـيــرفــع دع ــوى قـضــائـيــة بـحــق كل
م ــن ات ـه ــم ال ـ ـ ـ ــوزارة ب ــال ـف ـس ــاد وم ــن
بـيـنـهــم الـنـقـيــب .ويـعـقــد محفوض
م ــؤت ـم ـرًا ص ـح ــاف ـي ــا ،ع ـن ــد ال ــراب ـع ــة
والـنـصــف مــن قبل ظهر ال ـيــوم ،في
مقر النقابة ،للرد على كل مغالطات
ال ـ ــوزي ـ ــر ت ــرب ــوي ــا وخـ ـص ــوص ــا مــا
يخص الدورة الثانية لالمتحانات
وتعطيله للعديد من مرافق الوزارة.

تقرير

ّ
هيئة التنسيق تراهن على تجريب المجرب
ّ
تحسبت هيئة التنسيق النقابية
إلمـ ـك ــانـ ـي ــة فـ ـش ــل ط ـ ــاول ـ ــة ال ـ ـحـ ــوار
ال ــوط ـن ــي املـ ـق ــرر ان ـع ـق ــاده ــا ال ـي ــوم
الثالثاء ،فأوصت باإلضراب العام
والشامل في  20تشرين االول و26
منه وفــي  4تشرين الثاني .الهيئة
راه ـ ـن ـ ــت عـ ـل ــى تـ ـج ــري ــب امل ـ ـج ـ ـ ّـرب،
فـخــاطـبــت رؤسـ ــاء الـكـتــل الـنـيــابـ ّـيــة
امل ـت ـحــاوريــن بــال ـقــول« :ك ــل الشعب
شــاهــد ع ـلــى ح ــوارك ــم فــإمــا الـفـشــل
م ــع م ــا يـعـنــي م ــن خـطــر ومـخــاطــر،
وإمـ ـ ــا االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ان ـت ـظ ــام عـمــل
امل ــؤسـ ـس ــات ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،وإقـ ـ ــرار
امل ـشــاريــع الـحـيــاتـ ّـيــة وف ــي مقدمها
سلسلة الرتب والرواتب بالصيغة
الـ ـت ــي ط ـل ـب ـت ـهــا ه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـس ـيــق،
وق ــان ــون ان ـت ـخــاب ي ـ ّ
ـؤم ــن الـتـمـثـيــل
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي ل ـج ـم ـي ــع ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن
ولـ ـي ــس ف ـق ــط ألص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـثـ ــروات
ّ
والعصبيات».
وف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ع ـقــدتــه في
ساحة الشهداءّ ،بررت الهيئة تأخير
الـتـحــرك إلــى  20ال ـجــاري بــاإلشــارة
ّ
إلـ ــى أن هـ ــذا ال ـت ــاري ــخ ي ـت ــزام ــن مع
ّ
العادية للمجلس
موعد بدء الدورة
النيابي (أول ثالثاء يلي  15تشرين
األول) ،وليس هناك عــذر ألحــد في
ً
تعطيل هذه الدورة ،مهددة باتباع
أسلوب املسؤولني عينه ،أي تعطيل
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املــؤسـســات واإلدارات الـعــامــة على
أنواعها.
وقال عضو رابطة التعليم األساسي
الرسمي بهاء تدمري لـ«األخبار» إن
«الـهــدف من املؤتمر الصحافي هو
تــوج ـيــه رس ــال ــة تـمـهـيــديــة لـطــاولــة
ال ـحــوار حتى ال نضغط على أحــد،
وب ـعــد ذل ــك س ـنــرى م ــاذا سيحصل
ونبني على الشيء مقتضاه» .هنا
ب ـ ــرز رأي م ـت ـمــايــز ل ــرئ ـي ــس نـقــابــة
املعلمني في املدارس الخاصة نعمه
محفوض فدعا املعلمني واملوظفني
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي االع ـ ـت ـ ـصـ ــام الـ ــذي
ي ـن ـفــذه الـ ـح ــراك امل ــدن ــي والـشـعـبــي،
عـنــد ال ـســادســة م ــن م ـســاء بـعــد غد
الخميس ،في ساحة الشهداء.
ورغ ــم أن الهيئة لــم تـبــدأ بخطتها
التصعيدية بالتزامن مع فعاليات
ّ
إال أنها ال تزال ّ
تعد نفسها
الحراك،
جزءًا منه.
تــ ّ
ـوج ـ ــه إل ـ ــى املـ ــواط ـ ـنـ ــن ب ــالـ ـق ــول:
«نـ ّتـفـهــم انــزعــاج ـكــم م ــن ك ــل حــركــة
تــؤثــر سلبًا فــي دراس ــة أبنائكم أو
تأخير أعمالكم ،لكنكم أنتم الشهود
ّ
ّ
ع ـلــى وج ــع امل ــوظ ـف ــن وامل ـعــل ـمــن».
رئ ـي ــس راب ـط ــة الـتـعـلـيــم األس ــاس ــي
ّ
الــرس ـمــي مـحـمــود أي ــوب عــلــق هنا
ّ
أن «اإلض ــراب ــات لــن تـكــون هوايتنا
ّ
ألن مدرستنا الرسمية هي للشعب

الفقير وإذا كــان املـطـلــوب أن نفش
خلقنا بالشعب فما رح نعملها».
وردًا ع ـل ــى س ـ ــؤال ب ـش ــأن ان ـخ ــراط
م ـع ـل ـم ــي امل ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـ ـخـ ــاصـ ــة فــي
اضـ ـ ـ ــراب ه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق ،تـعـهــد
محفوض أن املعلمني سيشاركون
فـ ــي كـ ــل الـ ـتـ ـح ــرك ــات ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن
وضعهم أسوأ من غيرهم.
رئيس التيار النقابي املستقل حنا
ّ
غريب رأى أن التوصية باإلضراب
م ـ ــن دون ت ـ ـحـ ــديـ ــد اعـ ـتـ ـص ــام ــات
وتظاهرات مرافقة ال تعكس جدية
وال تزيد الضغط على املسؤولني،
مـ ـ ــؤك ـ ـ ـدًا أه ـ ـم ـ ـيـ ــة نـ ـ ـ ـ ــزول امل ـع ـل ـم ــن
واملوظفني إلى الشارع.
في مجال آخر ،عقد نهاية األسبوع
املاضي اجتماع تحضيري إلطالق
التيار النقابي املستقل في التعليم
األس ــاس ــي .وق ــال الـنــاشــط النقابي
ّ
نــديــم ع ــاء ال ــدي ــن لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن
ـار ل ــإس ــراع ف ــي تشكيل
ال ـع ـمــل جـ ـ ٍ
ه ـي ـئ ــات ال ـت ـي ــار وال س ـي ـمــا لـجـهــة
ت ـج ـم ـي ــع ال ـ ـطـ ــاقـ ــات ال ـن ـق ــاب ـي ــة فــي
امل ـ ـ ـحـ ـ ــاف ـ ـ ـظـ ـ ــات ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ــرزت ف ــي
االنتخابات األخيرة من أجل وضع
خـطــة ع ـمــل .وأع ـل ــن «أن ـن ــا ج ــزء من
ال ـ ـحـ ــراك ال ـش ـع ـبــي وسـ ـنـ ـش ــارك فــي
اعتصام الخميس».
ف .ح.

مسيرة ضد حرق النفايات في سبلين

دعا أهالي منطقة وادي الزينة جميع أهالي
املنطقة والـجــوار الــى املشاركة في اعتصام
ومسيرة الثالثاء  6تشرين األول  2015عند
الساعة الخامسة عصرًا.
تـنـطـلــق امل ـس ـي ــرة م ــن ام ـ ــام مـعـمــل سـبـلــن،
ب ــال ـق ــرب م ــن ب ـن ــاي ــة ش ـق ـيــر (مـ ـك ــان ح ــرق
النفايات) ،وتسير على طريق سبلني العام،
حتى مبنى بلدية سبلني.
وج ــاء فــي بـيــان الــدعــوة «ان حــرق النفايات
مستمر منذ شهرين قرب املناطق السكنية
ع ـل ــى ط ــري ــق س ـب ـلــن ف ــي ال ـ ـ ـ ــوادي امل ــواج ــه
ملنطقتي الوردانية ووادي الزينة .ومن املتوقع
ان تتسرب تلك السموم الــى املـيــاه الجوفية
وتـسـبــب األمـ ــراض املميتة والـخـطـيــرة على
املــدى الطويل .لذلك سنتحرك ألن صحتنا
وحياتنا ليستا لعبة ،وألنهم خنقوا أوالدنا
بالسموم والفساد والتلوث والروائح .شبعنا
أمراضًا واستنشاقًا لكافة أنواع السموم من
دواخني معملي سبلني للترابة والجية للطاقة
الكهربائية».
متوسطة عين بعال مقفلة اعتراضًا
على المديرة الجديدة

نـجــح ع ــدد م ــن ط ــاب مـتــوسـطــة ع ــن بـعــال
الرسمية بدعم من رئيس البلدية حاتم بسمة
وعدد من أعضاء البلدية ،في إقفال املدرسة،
احـتـجــاجــا عـلــى ق ــرار وزي ــر الـتــربـيــة الـيــاس
بو صعب القاضي بإقالة ابنة البلدة فاطمة
بسمة من منصب مديرة املدرسة وتعيني ملى
حالل من خارج البلدة في مكانها .ويعارض
رئـيــس البلدية أن ّ
يعي
م ــدي ــر م ــن خـ ـ ــارج عــن
بعال ،في وقت ّ
مول فيه
أب ـن ــاء ال ـب ـلــدة املـغـتــربــن
تـ ـشـ ـيـ ـي ــد املـ ـت ــوسـ ـط ــة!
منتقدًا أن يـكــون مدير
ث ـ ــان ـ ــوي ـ ــة ال ـ ـب ـ ـل ـ ــدة م ــن
خ ـ ـ ــارج الـ ـبـ ـل ــدة أيـ ـض ــا،
ف ـي ـمــا هـ ـن ــاك كـ ـف ــوؤون
كثر يستحقون املنصب .مـصــادر املنطقة
التربوية في الجنوب أكــدت أن القرار إداري
مـحــض ،وأن ح ــال خضعت المـتـحــان من
لجنة متخصصة في الــوزارة أثبت كفاءتها
وأهليتها لـهــذا املنصب (تحمل إج ــازة في
األدب ال ـفــرن ـســي ومــاج ـس ـت ـيــر ف ــي الـعـلــوم
السياسية من الجامعة اللبنانية).
مجلس الخدمة المدنية بال تقرير سنوي

للسنة الـثــانـيــة عـلــى ال ـتــوالــي ،يـعــزف مجلس
الخدمة املدنية عــن إص ــدار تقريره السنوي
مــن دون أي مـبــرر منطقي ،علمًا ب ـ ّ
ـأن املــادة
 11من تنظيم املجلس (املرسوم الرقم 8337
الـ ـص ــادر ف ــي  )1961/12/30ت ـف ــرض على
املجلس أن يقدم التقرير السنوي عن أعماله
وقرارات الهيئة ونتائج مراقبتها واقتراحاتها
املبدئية .ويضم التقرير جميع قرارات مجلس
الــوزراء املتخذة استنادًا إلى أحكام املادة 97
مــن املــرســوم االش ـتــراعــي الــرقــم  112تــاريــخ
 .1959/6/12وينشر فــي الجريدة الرسمية
قبل آخر شهر آذار من كل سنة.
في مجال آخر ،لم يحدث في تاريخ املجلس
أن نام مرسوم ناجحني في مباراة في أدراج
املجلس  7أشـهــر ،كما حصل مــع مرسوم
مباراة لتعيني محررين في مالكات اإلدارات
العامة ،فقد جرت العادة أن يتأخر املرسوم
في مجلس الوزراء ال في مجلس الخدمة.
إلى ذلــك ،يبدأ املجلس اليوم أو غدًا بإصدار
نتائج املباراة لدخول مالك التعليم الثانوي
الرسمي تباعًا.
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طراد حمادة *
يـخـتـلــف ال ـل ـب ـنــان ـيــون ف ــي م ــا بـيـنـهــم حــول
السياسات الوطنية الداخلية ،وتلك واحدة
ً
من سمات األنظمة الديمقراطية .لكن مهال،
ليست الديمقراطية اللبنانية بقادرة على
اج ـتــراح املـعـجــزات ،وت ـحــاول بعض القوى
السياسية مجافاتها لكن سرعان ما تعود
إلى قواعدها حني يظهر أنه ال بديل منها.
يتناوب الصراع مع التسوية في السياسة
اللبنانية الداخلية لكن الصراع ،بعد تجربة
ال ـحــرب األه ـل ـيــة ي ـعــرف أن ــه ي ـلــزم أن يـكــون
مـنـضـبـطــا ت ـحــت س ـقــف ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة
والحفاظ على السلم األهلي وانضباط عمل
امل ــؤس ـس ــات وال ـن ـظ ــام ال ـع ــام وك ـل ـمــا حصل
شطط فــي توجهات بعض الـقــوى لتغليب
ال ـ ـصـ ــراع ع ـل ــى ال ـت ـس ــوي ــة ل ـك ـن ـهــا س ــرع ــان
مــا ت ــدرك أن لـبـنــان بـلــد ي ـقــوم عـلــى سـيــادة
التسويات.
وعليه ،فإن الخطاب السياسي الذي يظهر
مـتــوتـرًا فــي مــراحــل معينة يـكــون أعـلــى من
تـ ــوتـ ــرات الـ ــواقـ ــع ال ـس ـي ــاس ــي .ح ـي ــث ي ـعــود
ه ــذا ال ــواق ــع لـيـفــرض نـفـســه عـلــى الـخـطــاب
فيستقيم ويعتدل إن الخالفات الطائفية إذا
ظهرت تظل تحت سقف الشراكة الوطنية
ّ
املذهبية إذا
والعيش الــواحــد ،والـخــافــات
بــرزت تظل تحت سقف الوحدة اإلسالمية
ونبذ الفتنة العمياء والخالفات السياسية
إذا اش ـ ـتـ ــدت ت ـظ ــل ت ـح ــت س ـق ــف ال ـت ــواف ــق
الــوطـنــي وعـمــل املــؤسـســات واالحـتـكــام إلى
الدستور والقوانني ،وصندوقة االقتراع.
وهـ ـ ـ ـ ــذا ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــا ذكـ ـ ــرنـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــض ت ـق ــال ـي ــد
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وإلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ي ـظ ـه ــر الـ ـح ــوار
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،ك ـ ــواح ـ ــد م ـ ــن س ـ ـمـ ــات ال ــوض ــع
الـسـيــاســي الـلـبـنــانــي ،مثلما كــانــت تجربة
طاولة الحوار وكذلك بني القوى السياسية،
كما هو األمر بني حزب الله والتيار الوطني
ال ـح ــر ،وال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر واملـسـتـقـبــل
واملستقبل وحزب الله والتيار الوطني الحر
والقوات اللبنانية ،وحوار اليمني واليسار
وال ـ ـقـ ــوى االقـ ـتـ ـص ــادي ــة م ــن أرب ـ ـ ــاب ال ـع ـمــل
والعمال ،والـحــوارات داخــل وسائل اإلعالم
ومؤسسات املجتمع املدني وكذلك املجتمع
األهلي ،بني العائالت والعشائر واملناطق،
وغـيــرهــا .إن فلسفة الـحــوار واإلع ــام الحر
وحــق التعبير واالع ـتــراف بــاآلخــر املؤتلف
املختلف واحدة من سمات النظام اللبناني
الظاهرة والباطنة.
إن إرادة الحياة واالع ـتــدال وعشق الحرية
واإلنتاج واإلبــداع األدبــي والفني ،وامتالك
العلم وتقنياته واحدة من سمات الشخصية

ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وع ـل ـي ــه ن ـج ــد أن فـ ــي م ـســألــة
االعتدال تظهر خسارة املتشددين معاركهم
السياسية بفترة قياسية ،حيث سرعان ما
ينكشف للناس خطورة التعصب والتشدد
واملـ ـغ ــاالة ل ـصــالــح االعـ ـت ــدال واالس ـت ـقــامــة.
وإذا ك ــان الـفـســاد االق ـت ـصــادي والسياسي
مــوجــودًا ،لكن يجمع اللبنانيون على أنه
أم ــر مـ ـك ــروه .وإذا تـكـشــف أم ــر ال ـفــاســديــن،
خ ـســروا مــا رب ـحــوه وصـ ــاروا عــاجــزيــن عن
ت ـســويــق ف ـس ــاده ــم .ال ـف ـس ــاد ب ـكــل وجــوهــه
م ــوج ــود ف ــي ل ـب ـنــان لـكـنــه م ـك ــروه ب ـصــورة
عامة وال يستطيع أحــد الدفاع عن الفساد
وال يستطيع الفساد ،على خطورته ،إفساد
الحياة السياسية اللبنانية العامة.
إن بلدًا من سماته السياسية هذه الصفات
ً
ال ي ـم ـك ــن أن يـ ـك ــون ه ــدف ــا سـ ـه ــا ل ـل ـغ ــزاة
واإلرهابيني التكفيريني .وعليه فإن الحياة
السياسية الداخلية بديناميكيتها قــادرة
على تنظيف نفسها مــن مــواضــع الفساد،
وإصالح نفسها من عناصر الوهن ،لتصبح
قـ ــادرة عـلــى إدارة حـيــاتـهــا وال ـح ـفــاظ على
مصالحها وقيمها وسيادتها الوطنية.
ولـ ـك ــن بـ ـق ــدر مـ ــا هـ ــي صـ ـ ـ ــورة اإلش ـ ـكـ ــاالت
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
قــابـلــة لـلـحـلــول ،ف ــإن إش ـكــال ـيــات الـسـيــاســة
الـخــارجـيــة ،عــربـيــة إقليمية ودول ـيــة تبدو
أكـ ـث ــر ص ـع ــوب ــة واألم ـ ـ ــر يـ ـع ــود إل ـ ــى شـهـيــة
الخارج اإلقليمي والدولي على زج أنفه في
ش ــؤون الـبـلــد الـصـغـيــر .ابـتــدعــت السياسة
اللبنانية مقولة النأي بالنفس عن سياسة
امل ـحــاور وال ـنــزاعــات الـتــي عصفت بالشرق
الـعــربــي واإلســامــي لكن هــذه السياسة لم
تكن واقـعـيــة مــا فيه الكفاية حيث لــو ترك
القط لغفا ونام .كيف يمكن النأي بالنفس
عن محاربة اإلرهــاب ،وقوى اإلرهــاب تضع
لبنان في أولوية استراتيجيتها للسيطرة
عـلــى ال ـش ــرق ال ـعــربــي واإلس ــام ــي عـلــى ما
ذكرنا .وعليه ،فإن النأي بالنفس كان ممكنًا
فــي حــالــة إغ ــراق عــدم الـتــدخــل فــي الـشــؤون
الــداخ ـل ـيــة ل ـل ــدول األخ ـ ــرى ول ـكــن ال يمكنه
أن ينأى بنفسه فــي الــدفــاع عــن نفسه أمــام
هجمات اإلرهابيني من الغزاة التكفيريني.
إن ال ـن ـقــاش الــوط ـنــي ح ــول سـيــاســة الـنــأي
بــال ـن ـفــس وم ــوض ــوع ال ـع ــاق ــة م ــع امل ـح ــاور
اإلقليمية استنفذ أغــراضــه لجهة أن هــذه
املـحــاور حقيقة واقعية ،تجذب اللبنانيني
لــانـضـمــام إلـيـهــا ،لـكــن ال ـفــارق بــن مـحــاور
يـكــون للبنان مصلحة مشتركة معها في
الــدفــاع عــن نفسه وأخــرى تجلب لــه الضرر
والويالت .وعليه فقد استيقظ اللبنانيون
ب ـع ــد غ ـف ــوة الـ ـن ــأي بــال ـن ـفــس إلـ ــى ضـ ــرورة
االن ـ ـ ـخـ ـ ــراط فـ ــي ج ـب ـه ــة ح ـق ـي ـق ـيــة مل ـق ــاوم ــة

اإلرهاب ،كان لبنان جيشًا ومقاومة وشعبًا
ّ
السباقني إليها .وهذا ما يكشفه النظر
من
في املستوى العسكري واألمني من الحرب
ع ـلــى اإلره ـ ـ ـ ــاب ،وك ـي ــف وجـ ــد الـلـبـنــانـيــون
أنفسهم جبهة وطنية واحــدة في مواجهة
غ ــزو إره ــاب ــي وص ــل م ــن ت ـطــويــق ال ـح ــدود
ومهاجمة املناطق وارتهان املدن والبلدات
إل ــى ارتـ ـك ــاب م ـج ــازر ال ـق ـتــل ال ـج ـمــاعــي في
أسـ ـ ـ ـ ــواق امل ـ ـ ـ ــدن وت ـ ـهـ ــديـ ــد األم ـ ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي
ووح ـ ــدة ال ـب ــاد وس ــام ــة أرض ـه ــا وحـمــايــة
ّ
الوطنية،
حدودها ،والحفاظ على سيادتها
وم ـصــال ـح ـهــا وق ـي ـم ـهــا ،ح ـتــى صـ ــار خـطـرًا
وجوديًا باعتراف جميع املكونات اللبنانية
سواء أعلنت القوى السياسية هذا االعتراف
أو أبقته ألسبابها الخاصة طي الكتمان...

المستوى العسكري واألمني
ذكــرنــا أن حــركــات التكفير اإلرهــابـيــة ظنت
ً
أن لبنان هدفًا سهال لها ،مستندة إلــى ما
تظن من وهن وخلل في بنيانه االجتماعي
والـسـيــاســي ولــذلــك وضـعـتــه فــي أولــويــات
استراتيجيتها العسكرية إلكمال السيطرة
على حاضرة وادي العاصي وسهل البقاع
والجبال الشرقية والغربية املحيطة بهما
واالنـ ـ ــدفـ ـ ــاع إل ـ ــى ش ــواط ــئ املـ ـت ــوس ــط عـلــى
الساحل السوري – اللبناني.
وحــددت العدو باملعنى العسكري لها بكل
من حزب الله واملقاومة اإلسالمية والجيش
ال ـل ـب ـنــانــي وال ـ ـقـ ــوى األم ـن ـي ــة وج ـم ـع ــت فــي
تكتيكها الـعـسـكــري بــن عمليات اإلره ــاب
بــواسـطــة ال ـس ـيــارات املفخخة والـصــواريــخ
املوجهة فــي داخــل املــدن والـبـلــدات ،وحشد
ال ـقــوى الـعـسـكــريــة عـلــى ال ـحــدود الشمالية
الشرقية لالنقضاض في الوقت املناسب في
ً
خطة غزو شاملة للبقاع والشمال وصوال
إل ــى م ــدن ال ـســاحــل وج ـبــل ل ـب ـنــان .وح ــددت
ل ـهــذه الـخـطــة املـحـكـمــة مـنــاطــق فــي ســوريــا
قوامها املنطقة الوسطى ،وقاعدتها مدينة
ح ـمــص ،ورأس حــربـتـهــا مــدي ـنــة الـقـصـيــر،
وريــف دمشق وحربته الزبداني للسيطرة
على طريق بيروت – دمشق.
ّ
تشكل املنطقة الــوسـطــى فــي ســوريــا عقدة
عـسـكــريــة أســاس ـيــة لـلـسـيـطــرة عـلــى لـبـنــان،
باعتبارها مفتوحة على البادية من ناحية
وعلى الحدود التركية – السورية من ناحية
ثانية .وجعلت مــن القصير ،وريــف مدينة
حـمــص ،مــركــز تجمع ال ـقــوات ورأس حربة
الغزو املنتظر لألراضي اللبنانية ،وجعلت
لها في لبنان مراكز موزعة بني السلسلتني
ال ـشــرق ـيــة وال ـغ ــرب ـي ــة ،ب ـل ــدة ع ــرس ــال وج ــرد
ال ـق ـل ـمــون ف ــي الـسـلـسـلــة ال ـشــرق ـيــة وج ــرود
ّ
الضنية املتصلة بجرد مدينة الهرمل
عكار

ومــدي ـنــة ب ـش ــري ف ــي أع ــال ــي ج ـب ــال املـكـمــل،
وك ــان ــت طــراب ـلــس ّ
درة امل ـتــوســط ف ــي خطة
السيطرة على الساحل اللبناني.
وعـلـيــه تـمـثــل ح ــرب الـقـصـيــر وت ـلــة ق ــادش،
املعركة الفاصلة فــي الـحــرب على اإلرهــاب
الـ ـتـ ـكـ ـفـ ـي ــري .لـ ـق ــد بـ ـيـ ـن ــت االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات
العسكرية ،فــي مرحلة متقدمة مــن الحرب
فــي مدينة القصير وري ــف حمص املـجــاور
ل ــأراض ــي الـلـبـنــانـيــة ،الـ ــدور الـ ــذي أوكـلـتــه
ه ــذه ال ـج ـمــاعــات ل ـهــا ف ــي اسـتــراتـيـجـيـتـهــا
العسكرية ،وعليه فإن تحرير القصير وريف
حمص ،وجزء كبير من مدينة حمص شكل
الـضــربــة الـقــاسـيــة مــن الـنــاحـيــة العسكرية
لخطة غــزوة لبنان .إنني كمواطن لبناني
ً
أوال وابـ ــن مــدي ـنــة ال ـهــرمــل ثــان ـيــا ،ال ـج ــارة
العزيزة لحمص والقصير أجــد نفسي في
موقع تقديم التحية ألرواح الشهداء الذين
سقطوا فــي الـحــرب على اإلره ــاب فــي هذه
امل ـن ـط ـقــة خ ــاص ــة ف ــرس ــان ج ـبــل ع ــام ــل ومــا
أدراك ما جبل عامل وكذلك أبناء الضاحية
الـجـنــوبـيــة ل ـب ـيــروت وبـ ــاد جـبـيــل وج ـبــال
ك ـســروان وكــل لـبـنــان .إن دمــاء هــم الطاهرة
في معركة الدفاع املقدس ستبقى دينًا على
رقابنا وشاهدًا علينا إلى يوم القيامة .لقد
تحدث لي أخــوة كثيرون من أبناء الهرمل
ع ــن س ـم ــاع ن ـ ـ ــداءات الــاس ـل ـكــي ي ـتــوعــدون
فيها أهلنا ،بتناول الغداء على منابع نهر
الـعــاصــي ،بعد أن يقتلوا الــرجــال ويسبوا
النساء ،وأنهم قادمون إلى الجبل والساحل
وبيروت .كانت هذه هي في الحقيقة خطة
غــزوهــم ولـكــن للحرب قوانينها وللميدان
رجال ،فقد حصل ما بات معروفًا من هزيمة
التكفيريني النكراء ،هزيمة كاملة باملعنى
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري فـ ــي حـ ـ ــرب الـ ـقـ ـصـ ـي ــر ،وت ـل ـت ـهــا
حــرب القلمون والـتــي صــارت فــي فصولها
األخـ ـي ــرة ،ب ـعــد أن تـمـكــن ال ـج ـيــش الـعــربــي
ال ـســوري مــن تحرير املـنــاطــق الـســوريــة في
قلعة الحصن املحيطة بكل من جرود عكار
ومدينة طرابلس.
لعب الجيش اللبناني إلــى جانب املقاومة
دورًا بـ ــارزًا فــي منطقة عــرســال وجــرودهــا
وف ــي ج ــرود ال ـقــاع ورأس بعلبك وال ي ــزال.
وص ــار مــن املستحيل عـلــى ق ــوات اإلره ــاب
الـتـكـفـيــري تـحـقـيــق م ـكــاســب عـسـكــريــة في
معاركها االنتحارية .معارك املوت املجاني،
ال ـنــاتــج عــن الـتـعـصــب وال ـكــراه ـيــة والـعـنــف
األعمى وأوهام الغزو والسيطرة.
اس ـت ـط ــاع ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي وم ـخــابــراتــه
والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوى األم ـ ـن ـ ـيـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــن ت ـف ـك ـيــك
املجموعات اإلرهابية في الداخل اللبناني
واع ـت ـقــال الـشـبـكــات الـســريــة لـهــم وتجفيف
مـ ــواردهـ ــا ال ـب ـش ــري ــة وامل ــالـ ـي ــة ،وخ ــاي ــاه ــم

أغنياء الفرص ــ أغنياء البالط ــ أغنياء الدولة
نقوال تويني *
فأما اليتيم فال تقهر وأما السائل فال تنهر وأما
بنعمة ربك .صدق الله العظيم
تابعنا فــي تجمع عــائــات بـيــروت املؤتمر
الصحافي األخير لرؤساء وأرباب مجالس
األعمال والغرف وما قيل فيه من كالم بحق
شعبنا في بيروت ولبنان .ونــود االبتعاد
عن األخذ والــرد وتأكيد الحقائق الراسخة
اآلتـيــة عــن مدينة بـيــروت وأه ـل ـهــا ...ونحن
نتكلم باألصالة واملعرفة عن هذه املدينة.
ان ه ـ ــذه امل ــديـ ـن ــة اله ـل ـه ــا فـ ـق ــراء وأغ ـن ـي ــاء
ولـيــت لله يـقــدرنــا أن نساعد الفقر ونعمم
اليسر .والفقير هــو بالنفس وليس باملال
ال ـغــالــي وال ــرخ ـي ــص ،وب ـي ــروت بساحاتها
وشــوارعـهــا وأزقـتـهــا ملك خالص لشعبها
ول ـي ــس ل ـل ـشــركــات أو امل ــؤس ـس ــات ،وح ــراك
شعبها هــو دلـيــل حياتها وال حـيــاة بــدون
ح ــرك ــة وت ـغ ـي ـيــر .ولـشـعـبـنــا ح ــق الـتـظــاهــر
وال ـ ـحـ ــراك دون املـ ـس ــاس بــال ـط ـبــع بـمـعــالــم
امل ــديـ ـن ــة وم ـم ـت ـل ـك ــات الـ ــدولـ ــة أو الـ ـغـ ـي ــر...
نعلم ان التظاهر بالوسط يضر بالتجار
وامل ـح ــال الـتـجــاريــة ولـكــن ســاحــات بـيــروت

مــوجــودة فــي الــوســط واملــديـنــة تجتمع في
ساحاتها .والحل السريع ملشكلة النفايات
س ــوف يــأتــي ب ــاالن ـف ــراج لـلـجـمـيــع .أم ــا في
الجوهر ان املتظاهرين لم يتسببوا باالزمة
االقـتـصــاديــة فــي لـبـنــان وحــركـتـهــم نتيجة
حتمية ومباشرة ألزمة متفاقمة في مدينة
مأزومة باملياه العذبة والكهرباء والنفايات
والشوارع املكتظة والباطون الزاحف.
ورأي ـنــا أن االقـتـصــاد واملــؤس ـســات وشعب
لبنان يكافح األزمــة وسوف ينتصر عليها
بإرادته القوية .كذلك غير صحيح ان سبب
الحراك هو نتيجة تحريض من املاركسيني
والشيوعيني كما طرح في املؤتمر املذكور.
امـ ــا ال ــرخ ــص وال ـت ـنــاف ـس ـيــة ف ـه ـمــا أس ــاس
ومحرك العرض والطلب واليد الخفية التي
تحرك كما كتب أدم سميث .الوفرة والنمو
االق ـت ـصــادي الحقيقي هــو إرس ــاء للفرص
االسـتـثـمــاريــة اإلنـتــاجـيــة فــي قيمة مضافة
تــراك ـم ـيــة ول ـي ــس ف ـقــط ال ـت ـب ــادل ال ـت ـجــاري
املــربــح .فالرأسمال التجاري أحــد مكونات
ّ
االقتصاد وليس االقتصاد في كليته .وأحد
م ـي ــزات ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري ه ــو بــالـتـحــديــد
توزيع الكتلة النقدية بشكل تبادلي ونقدي
واســع وليس ضيقًا .من البديهي القول إن

األزمــة االقتصادية عامة على جميع الدول
العربية ،وال مـجــال هنا للتوسع فــي ذلــك،
ُ
ولبنان على فلق الزالزل العربية .فنرى دوال
ً
ً
لم تعد دوال في الجغرافيا ودوال في حالة
ح ــرب أهـلـيــة أو اقـلـيـمـيــة وتـفـكــك سياسي
وجغرافي عريض من املحيط الى الخليج...
نــاهـيــك عــن االنـقـســام الـعـمــودي السياسي
اللبناني ،شطر املجتمع املدني والسياسي
ال ــى شـطــريــن مـتـعــادلــن ،دخ ــا فــي تناحر
سياسي عميق ضمن االصطفاف االقليمي
ُ
وط ـ ـ ِـع ـ ـ َـم ب ــان ـق ـس ــام ط ــائ ـف ــي أدى ال ـ ــى شــل
ال ـع ـمــل الـ ـ ـ ــوزاري وابـ ـط ــاء واع ــاق ــة الـحــركــة
االقـتـصــاديــة وشـلــل املــؤسـســات الحكومية
االســاس ـيــة الـفــاعـلــة ف ــي االق ـت ـصــاد ك ــوزارة
املالية والداخلية والبيئة والبترول ،فبات
القرار السياسي التنفيذي رهينة االنقسام
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـ ـع ـ ــام ـ ــودي نـ ـفـ ـس ــه ،وب ــات ــت
الشريحة الـكـبــرى مــن الشعب ت ــرزح تحت
أثقال الحياة اليومية من نقص في الكهرباء
واملـيــاه وامل ـجــاري ،الــى تــراكــم النفايات الى
أفق مظلم.
أمــا لــو تكلمنا عــن دور االغـنـيــاء والنخبة
وال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادات االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة وال أق ـ ـ ــول
الرأسماليني أو الرأسمالية االنتاجية حيث

ال أظــن أن لبنان عرفها أو ذاق طعمها اال
في النوادر ،فهذه الفئة لم تشعر حتى اآلن
ان عليها تغيير نـمــط تعاطيها الـشــؤون
ال ـع ــام ــة ال ــوط ـن ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وأزمـ ــة
ال ـن ـفــايــات األخـ ـي ــرة أث ـب ـتــت م ــا ه ــي نـهــايــة
ونتائج االحتكار الوخيمة على االقتصاد
واملجتمع وليس عليك أن تكون ماركسي
أو ش ـي ــوع ــي ب ــل م ــن املـ ــدرسـ ــة ال ـل ـي ـبــرال ـيــة
االقتصادية نفسها التي يتغنى بها أرباب
املــؤت ـمــر (رؤسـ ـ ــاء ال ـغ ــرف ال ـت ـجــاريــة) لكي
تقول إن الريع االحتكاري في لبنان يمثل
 %16من الدخل القومي ،وفي يد  %1فقط
من املستثمرين القابعني خلف الحصرية
والعالقات الطيبة الدافئة مع مراكز القرار
في الدولة والحكم وهم يخرقون أي تكتل
سياسي بكل عناد وهم موجودون في كل
مراكز القرار السياسي .ونكرر ان لبنان بلد
صغير وال ـكــل يـعــرف ال ـفــرد وال ـفــرد يعرف
الكل وتاريخ الحسب والنسب والبحبوحة
من عدمها معروف من الجميع.
فنحن نكرر أرقامًا جاءت بها دراسة وزارة
االق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،أن ثـلـثــي االسـ ــواق
الـلـبـنــانـيــة تـخـضــع لــاح ـت ـكــار ،أم ــا دراس ــة
البنك الدولي عن عام  2006عن االحتكارات
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في المستوى السياسي []2/2
الـبـشــريــة املـبـثــوثــة ف ــي امل ـنــاطــق اللبنانية
وفي املخيمات الفلسطينية وكانت معركة
عبرا وما تالها وتخليص مدينة طرابلس
من أسر قوى امليليشيات املحلية ،وتفكيك
خــايــاهــا واع ـت ـقــال ع ـنــاصــرهــا وك ــذل ــك فك
حـ ـص ــار ع ــرس ــال م ــن اإلره ــابـ ـي ــن وع ـ ــودة
هـ ـ ــذه الـ ـبـ ـل ــدة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة الـ ـشـ ـج ــاع ــة إل ــى
أحضان منطقتها ووطنها واحدة من أبرز
إنـجــازات الحرب األمنية على اإلرهــاب لقد
عملت االسـتـخـبــارات اللبنانية كمؤسسة
مهنية محترفة ،واجبها الــدفــاع عــن األمــن
الـ ـق ــوم ــي ،وك ـ ــان ت ـع ــاون ـه ــا م ــع ج ـه ــاز أم ــن
ً
املقاومة فعاال ومنتجًا في مواضع عدة من
الـحــرب االستخبارية على خــايــا اإلرهــاب
وتفكيكها وتجفيف مصادرها .لست هنا
في معرض دراسة عسكرية تفصيلية لهذه
الحرب لكنني وعلى قدر ما أعرفه في هذا
امل ـض ـمــار فــإنــه ي ـبــرز أم ــري ــن أســاس ـيــن في
التقييم العسكري املحض ملجريات الحرب
اللبنانية على اإلرهاب هما:
 -1أن الجيش اللبناني ومعه القوى األمنية
على تواضع اإلمكانيات املتوفرة لهما حققا
إنجازات الفتة في محاربة اإلرهاب ،عجزت
عنها جيوش وأجهزة مخابرات دول قوية،
لــم تـكــن امل ـعــركــة ضــد اإلره ـ ــاب سـهـلــة على
اإلط ـ ــاق .ل ـقــد ذه ــب ضـحـيـتـهــا إل ــى جــانــب
ج ـن ــود ال ـج ـي ــش وجـ ــرحـ ــاه وأسـ ـ ـ ــراه أن ــاس
أبرياء من املواطنني اللبنانيني .وقد تهدد
األمــن القومي اللبناني في العمق وضرب
اإلره ـ ـ ــاب ف ــي وسـ ــط ال ـعــاص ـمــة الـلـبـنــانـيــة
ب ـي ــروت وضــاحـيـتـهــا ال ـج ـنــوبـ ّـيــة .واع ـتــدى
عـلــى امل ـقــار الــدبـلــومــاسـيــة ل ـلــدول الشقيقة
وه ـ ــدد أخ ـ ــرى وك ــذل ــك ف ـعــل ف ــي الـعــاصـمــة
الثانية طرابلس الفيحاء وعاصمة الجنوب
مدينة صيدا املقاومة وفــي مدينة الهرمل
وال ـب ـق ــاع ال ـش ـمــالــي وم ــدي ـن ــة بـعـلـبــك أق ــدم
امل ــدن فــي ال ـتــاريــخ .كـيــف اسـتـطــاع الجيش
اللبناني والقوى األمنية مواجهة اإلرهاب
في تكتيكاته املتعددة األهداف؟
ل ـقــد ت ـح ـقــق هـ ــذا اإلنـ ـج ــاز ب ـف ـعــل ال ـعــوامــل
التالية:
أ) كــان الشعب اللبناني يقف مــع الجيش
ووراءه ف ــي حــربــه ع ـلــى اإلره ـ ــاب ،ل ــم يكن
الجيش اللبناني جيشًا صليبيًا على ما
ادع ــى اإلره ــاب ـي ــون ،وال جيشًا فـئــويــا على
مــا ذه ــب آخ ـ ــرون ،إن ـمــا ك ــان جـيـشــا وطنيًا
عـقـيــدتــه ال ــدف ــاع ع ــن ال ــوط ــن وال ـش ـعــب ،في
التضحية والوفاء والشرف.
ب) كان الجيش اللبناني مطمئنًا إلى دعم
ال ـش ـعــب ل ــه ،وع ـل ـيــه ف ـقــد اس ـت ـط ــاع ،بنسبة
م ـق ـب ــول ــة ،أن ي ـن ـفــذ م ــن م ـش ـك ــات ال ـخ ــاف

الـسـيــاســي ،وحـمــل ال ـقــوى السياسية على
االتفاق حول ضــرورة توحيد القوى ودعم
الـجـيــش وال ـق ــوى األمـنـيــة فــي ال ـحــرب على
اإلرهاب.
ت) كان الجيش اللبناني يذهب إلى الحرب
مطمئنًا أن له سندًا قويًا هم رجال املقاومة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،وأن املـ ـج ــاه ــدي ــن ح ــاض ــرون
للدفاع عن الوطن والشعب والجيش .كان
يستند إلى وحدة حقيقية في استراتيجيته
ّ
الكالسيكية
القتالية بــن ح ــرب الـجـيــوش
وحرب األنصار في املدن وفي الجبال.
ث) اشتغلت الوحدات الخاصة في الجيش
اللبناني بقدرات مرتفعة في حرب الجبال،
وذلك يفيد في تعزيز دور وحدات املغاوير
واملـجــوقــل وغـيــرهــا مــن الــوحــدات الخاصة
املدربة على شتى مهمات القتال الصعبة.
ج) عملت االستخبارات العسكرية والقوى
األم ـن ـيــة ،ك ــوح ــدات مهنية عــالـيــة الـكـفــاءة،
وتعاونت مع أجهزة أخرى إقليمية ودولية،
تعاونها مــع جهاز أمــن املقاومة
فيما كــان ً
األكثر نجاعة في مواجهة خاليا اإلرهــاب؛
اش ـت ـغ ـل ــت هـ ـ ــذه املـ ــؤس ـ ـسـ ــات عـ ـل ــى ق ــاع ــدة
م ـص ــال ــح األم ـ ــن الـ ـق ــوم ــي ،رغـ ــم ال ـت ــدخ ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي ت ـعــرقــل ب ـعــض أعـمــالـهــا
وتجعلها أكـثــر صـعــوبــة ،وه ــذا يفيدنا أن
أجهزة األمن يجب أن تعمل بمهنية وتقنية
وكـفــاءة ونــزاهــة عالية ،ويـكــون لها تقاليد
املــؤس ـســة أو  ،serviceب ـص ــرف ال ـن ـظــر عن
املتغيرات والتدخالت السياسية ،دفاعًا عن
سالمة البالد واألمن القومي...
ح) فــي مـســألــة دور الـجـيــش وقـيــاســا على
مــراحــل مـشـهــودة مــن الـحــرب األهـلـيــة تبرز
مسألة العالقة مــع املخيمات الفلسطينية
خ ــاص ــة بـ ـع ــد تـ ـج ــرب ــة حـ ـ ــرب نـ ـه ــر الـ ـب ــارد
ال ـ ـقـ ــاس ـ ـيـ ــة .ومـ ـ ـ ــن الـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح أن ال ـش ـع ــب
الفلسطيني ،كغيره مــن الـشـعــوب العربية
يعاني مــن وج ــود ت ـيــارات إره ــاب تكفيري
ل ـكــن ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي أك ـث ــر الـشـعــوب
ال ـعــرب ـيــة مـصـلـحــة ف ــي م ـح ــارب ــة اإلرهـ ـ ــاب،
خــاصــة أن اإلرهـ ــاب يـضـعــف األم ــة ويفتت
قواها ويبعد مجاهديها عن القدس.
استطاع الجيش اللبناني والقوى األمنية
بــالـتـعــاون مــع أم ــن امل ـقــاومــة ،وكــذلــك لجان
الـ ـح ــوار ال ـل ـب ـنــانــي – الـفـلـسـطـيـنــي ،ضبط
ال ـت ـطــورات السلبية فــي املـخـيـمــات خاصة
مـخـيــم عــن ال ـح ـلــوة فــي ال ـج ـنــوب ،وبـعــض
مخيمات الشمال اللبناني.
إن الفلسطينيني فــي لـبـنــان اكـتـسـبــوا من
االجـتـمــاع اللبناني طبيعة هــذا االجتماع
كما اكتسب منهم اللبنانييون أمــورًا عدة،
وص ــار الـعـقــل الـفـلـسـطـيـنــي م ــدرك ــا لخطط

وضعف التنافسية وان نصف الـثــروة في
يــد  %1مــن املقيمني وان مــديــونـيــة الــدولــة
ن ــاه ــزت  75ب ـل ـيــون دوالر ،وان الــرأس ـمــال
ال ــري ـع ــي ف ــي خ ــدم ــة هـ ــذه امل ــدي ــون ـي ــة يــأكــل
رب ـح ـي ــة الـ ــرأس ـ ـمـ ــال امل ـن ـت ــج وان ال ـش ـبــاب
يـهــاجــر ...ال ــخ .وب ــدل الـكــام ال ــذي سمعناه
ملاذا ال تقوم الغرف وتنظيماتها وقياداتها
امل ـن ــاف ـي ــة «ألم الـ ــرخـ ــوصـ ــة»« ،واملـ ـ ـض ـ ــادة
للشيوعية امللفوظة من الجميع» بمبادرة
إن ـق ــاذ وط ـنــي اق ـت ـص ــادي ع ـنــوان ـهــا عقلنة
وت ـحــويــل م ـســار الـ ـ ــدورة االق ـت ـصــاديــة من
االقـتـصــاد األك ـثــري الــريـعــي الــى االقتصاد
امل ـ ـت ـ ــوازن االنـ ـت ــاج ــي ب ـغ ـي ــة ت ـخ ـف ـيــف أث ــر
ال ــري ــع ال ـس ـل ـبــي ع ـل ــى االن ـ ـتـ ــاج ال ـص ـنــاعــي
والـ ـ ــزراعـ ـ ــي .م ــن ب ــدي ـه ـي ــات ه ـ ــذه املـ ـب ــادرة
الـ ـ ـش ـ ــروع فـ ــي ص ـ ـنـ ــدوق وطـ ـن ــي ل ـت ـســديــد
الدين الوطني واملطالبة بــإصــدار (تتبناه
امل ـص ــارف ال ـعــام ـلــة) ي ــورو بــونــد أو دوالر
بــونــد بغية الـقـيــام بمشاريع بنية تحتية
ملحة فــي بـنــاء مصانع الـطــاقــة الشمسية
أو االرت ــدادي ــة أو الـتــوربـيـنـيــة أو الـنــوويــة
الن ـتــاج الـكـهــربــاؤ وح ــرق وف ــرز الـنـفــايــات.
وإصـ ـ ـ ـ ــدار آخ ـ ــر ل ــاس ـت ـث ـم ــار فـ ــي الـ ــزراعـ ــة
ال ـنــوع ـيــة امل ـص ـن ـعــة ،ح ـيــث تـشـكــل ال ــزراع ــة

 %3مــن الناتج املحلي فقط! وإص ــدار آخر
لتأسيس مدينة صناعية ذكية .وإصدارات
عديدة أخرى تحول اقتصادنا من اقتصاد
استهالكي استيرادي الى اقتصاد متوازن
ب ــن ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة وال ــزراع ــة ل ــوزن
الخلل في معادلة الدخل القومي اللبناني.
واصـ ـ ـ ـ ــدار آخ ـ ــر ل ـت ــأس ـي ــس ش ــرك ــة وط ـن ـيــة
بترولية للتنقيب واالنتاج .وتأييد وإقرار
زيــادة االجــور في السلسلة إلعــادة تنشيط
امل ـعــادلــة االسـتـهــاكـيــة ألن االع ـت ـمــاد على
تحويالت شبابنا من الـخــارج ال يمكن أن
يستمر ال ــى األبـ ــد ،واملـنـطـقــة االقـتـصــاديــة
امل ـح ـي ـط ــة م ـش ـح ــون ــة ب ــاملـ ـخ ــاط ــر واألداء
االقتصادي والسياسي السلبي والخطير.
آن أوان ال ـعــودة الــى الحقيقة والــوعــي من
فئة اعتبرت أنها النخبة في العالقة واألداء
االق ـت ـصــادي ،حيث ان الـهــاك االقـتـصــادي
ً
لو أتى سيؤذي أوال هذه النخبة ،حيث ان
الفقير لن يفقد الكثير وقــد ّ
تعود خشونة
ال ـح ـي ــاة ف ــي ظ ــل ال ـج ـهــل وال ـط ـغ ـي ــان الـتــي
يعيشها كل يــوم .من هو املسؤول عن هذا
التردي في حياتنا؟ من قطع االشجار حتى
تلوث الشواطئ؟ حتى قطع رؤوس جبالنا.
من هو املسؤول عن انقطاع الكهرباء واملياه

اآلخ ــري ــن م ــن حـمـلــه إل ــى دخـ ــول حـ ــروب ال
ناقة له فيها وال جمل .لقد أثمرت كل هذه
الجهود في الحفاظ على األمن الفلسطيني
في املخيمات وعلى استقرار الوضع وضبط
محاوالت التخريب وإشاعة الفوضى...
هــذه هي العناصر املشتركة التي ساعدت
الـجـيــش اللبناني فــي كـســب مــراحــل حربه
على اإلرهاب رغم الصعوبات التي واجهته
في مسارها امللتهب.
 -2ح ــزب الـلــه واالن ـت ـصــار فــي ال ـحــرب على
اإلره ـ ــاب :ح ــزب ال ـلــه وامل ـقــاومــة اإلســامـيــة
واجـهــوا فــي حــرب الــدفــاع املـقــدس ،حركات
اإلره ــاب التكفيري ،على اخـتــاف ميولها
وتسميتها وذلك في مواقع عدة ،في كل من
سوريا ولبنان .كان حزب الله ،واثقًا من أن
هذه الحرب تستهدفه في لبنان ،وتستهدف
ح ـل ـفــاءه ف ــي س ــوري ــا والـ ـع ــراق وبـقـيــة دول
امل ـن ـط ـقــة .وأن ال ـه ــدف الــرئ ـي ـســي ل ــإره ــاب
الـتـكـفـيــري ه ــو ال ـق ـيــام ب ـضــرب ح ــزب ال ـلــه،
األمر الذي عجز عنه العدو الصهيوني كان
هذا األمر يستلزم شرحًا سياسيًا مركبًا في
البداية.
وقام سماحة األمني العام السيد حسن نصر
ال ـلــه حـفـظــه امل ــول ــى ،فــي خـطــب ع ــدة بشرح

كـ ـسـ ـب ــوا ف ـ ــي ح ـ ـ ــرب ال ـ ــدف ـ ــاع امل ـ ـق ـ ــدس كــل
معاركهم ضد اإلرهابيني التكفيريني ،وهذه
مسألة تستحق من العقل العسكري املحض
دراستها في إمعان وتدبر ألنها في جانب
منها على ما أعتقد يقوم التوفيق اإللهي
الذي ال يكون إال للصادقني.
ال يسعني استخالص الــدروس العسكرية
املستفادة من حــرب املقاومة على اإلرهــاب
ال ـت ـك ـف ـي ــري ،ل ـك ــن ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول ع ـل ــى ق ــدر
املعرفة املتوفرة عندي ،أن صوابية املوقف
ال ـس ـي ــاس ــي ،وح ـك ـم ــة الـ ـقـ ـي ــادة ،وش ـجــاعــة
ال ـق ــرار ،وال ـق ــدرة عـلــى تـقــديــم الـتـضـحـيــات،
وم ـ ـس ـ ـتـ ــوى اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــداد امل ـ ـ ـ ـ ــادي وامل ـ ـع ـ ـنـ ــوي،
والحرص على قواعد أخــاق الحرب ،التي
ج ـع ــل م ـن ـهــا أم ـي ــر امل ــؤم ـن ــن ع ـل ــي ب ــن أب ــي
طالب (ع) قواعد تضع االنتصار في ميدان
ال ـحــرب ،وفــي الــوقــوف فــي مـيــدان الحساب
يــوم القيامة .وأن التنسيق عالي املستوى
بني مؤسسات املجلس الجهادي العسكرية
واألم ـن ـي ــة وامل ــال ـي ــة واإلع ــام ـي ــة واإلداري ـ ـ ــة
كلها ساهمت في تحقيق االنتصار املدوي
على اإلره ــاب إضــافــة إلــى التنسيق الــدائــم
مــع الـجـيــش وال ـتــواصــل الــدائــم مــع الشعب
وكشف الحقائق للرأي العام ،ووضعه في
محل املسؤولية ،ومشاركة الـقـيــادة ،أعباء
الـقــرارات الصعبة كلها وفــي مقدمها قدرة
الشعب اللبناني ،وأهل املقاومة على تقديم
ال ـت ـض ـح ـيــات وال ـث ـق ــة بــال ـق ـيــادة الـحـكـيـمــة،
ص ـن ـعــت االنـ ـتـ ـص ــار ف ــي امل ـ ـعـ ــارك م ــن دون
خ ـســارة واح ــدة منها وه ــو عـلــى مــا أعتقد
ألمر عجيب في النظر العسكري.
وحدة الجيش والشعب مع املقاومة تحقق
مرة ثانية انتصارها الصريح.
إن أج ــوب ــة الـ ـس ــؤال اإلش ـك ــال ـي ــة ك ـيــف ربــح
لبنان حربه على اإلرهــاب التكفيري وملاذا
ص ــارت واضـحــة بينه األسـبــاب والـطــرائــق.
ولعلها تكون مفيدة إلدارة الحرب العاملية
على اإلرهاب في بلدان ومناطق أخرى.
لقد ربح لبنان في عناصر قوته االجتماعية
وال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـ ـحـ ــرب عـلــى
اإلرهـ ــاب وأص ـبــح فــي منطقة آم ـنــة نسبيًا
م ــن أخ ـ ـطـ ــاره ،ل ـكــن الـ ـح ــرب ت ـس ـت ـلــزم حــالــة
االستعداد لها خاصة إذا كانت النيران ال
تزال مشتعلة في مناطق الصراع .إن هزيمة
اإلرهاب تكون بسحق قوته إلى غير رجعة
حيث ال تقوم له بعد هزيمته قيامة.
إن سحق قوات العدو هو االنتصار باملعنى
العسكري املـحــض .وهــذا تحقق فــي جانب
منه في حــرب لبنان على اإلره ــاب ،بوحدة
الجيش والشعب واملقاومة .ومنه يستفيد
اآلخرون لو أدركوا الحقائق واعتبروا.
*كاتب ،وزير لبناني سابق

والنفايات في مدينة كمدينة بيروت يدفع
املــواطــن فيها لبلديته ضعف مــا يدفع في
مدينة كباريس أو روما؟
مــن هــو امل ـســؤول عــن نـهــب االمـ ــوال العامة
والتصرف والتمتع بها ،والنهب والسرقة
مكشوفان .فاستباحة امللك العام والشواطئ
والثروة الوطنية والعقود املشبوهة املدبرة

تزويدها باملياه ونظافة الصرف الصحي
وحماية شواطئها واعــادة هذه املدينة الى
جمالها الطبيعي محاطة بالبحر والجبل.
ون ـجــح الـقـطــاع ال ـخــاص فــي ادارة الـبـنــوك
وكذلك في املقاوالت ،فباتت بنوكنا دولية
وكذلك شركاتنا عاملية.
آن األوان ،ولو تأخرنا كثيرًا ،إلعــادة النظر
م ــن خـ ـ ــارج م ـن ـظ ــار االن ــانـ ـي ــات وامل ـص ــال ــح
ال ـض ـي ـق ــة اآلن ـ ـيـ ــة ل ـت ــرك ـي ــب خـ ـط ــة وط ـن ـيــة
اقتصادية قومية واعـيــة وحـضــاريــة تقوم
بمعالجة الخلل البنيوي في توزيع الدخل
الـقــومــي لحصص مـتـعــادلــة بــن الـخــدمــات
واالن ـ ـ ـتـ ـ ــاج .وت ـص ـح ـي ــح وتـ ــوزيـ ــع م ـص ــادر
ال ــدخ ــل االن ـتــاج ـيــة والـ ـش ــروع ف ــي مـشــاريــع
صناعية وزراع ـي ــة تــؤمــن مستقبل الجيل
الـ ـص ــاع ــد ،وف ـ ــك وم ـح ــاس ـب ــة االحـ ـتـ ـك ــارات
ومحاسبة االداء على ضوء العقود وادخال
ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ف ــي ك ــل م ـج ــال ض ـمــن قــوانــن
صــارمــة تحفظ وتحفز مـشــاركــة الشركات
املتعددة في العطاءات الحكومية واملشاريع
الخاصة .وأخيرًا مراجعة ومحاسبة االفراد
والشركات على مداخيلهم في حقيقتها من
عدمها.
* رئيس تجمع عائالت بيروت

تشكل المنطقة الوسطى في
سوريا عقدة عسكرية أساسية
للسيطرة على لبنان
ـاف لـطـبـيـعــة ال ـح ــرب عـلــى اإلرهـ ــاب
واف كـ ـ ٍ
ٍ
ودور حزب الله في مواجهتها .وكان يركز
أن األمــر ،بطبيعته املركبة في البداية كان
يحتاج محل البصر إلــى البصيرة بمعنى
أن إدراك حقائقه وجوهره ،يستلزم اشتراك
الـحــواس الظاهرة والباطنة للوصول إلى
كنه حقيقته .ليس الذهاب إلى الحرب عند
ح ــزب ال ـل ــه ب ــاألم ــر امل ـس ـت ـحــب ك ـتــب عليكم
القتال وهو كره لكم .لكن حني يكون القتال
ضــروريــا للدفاع عن النفس والعقيدة ،عن
امل ـصــالــح وال ـق ـيــم ي ـكــون ح ــزب ال ـلــه جــاهـزًا
ومـسـتـعـدًا لـتـقــديــم الـتـضـحـيــات ،وي ــرى أن
ال ـ ـحـ ــرب أم ـ ــر صـ ـع ــب ،ول ـي ـس ــت ل ـع ـب ــا عـلــى
اإلطالق ،ولذلك يعد لها كل ما استطاع من
قوة ومن رباط الخيل...
لـقــد رب ــح ح ــزب ال ـلــه وامل ـق ــاوم ــة اإلســامـيــة
كل معارك الحرب على اإلرهــاب في سوريا
وفي لبنان وهذه ناحية ملفتة بنظر العقل
الـعـسـكــري امل ـح ــض .ت ـح ــارب ال ـج ـيــوش في
الحروب ،تربح معركة هنا وتخسر معركة
هـنــاك ،ولكن مجاهدي املقاومة اإلسالمية

الوفرة والنمو االقتصادي
الحقيقي هما إرساء للفرص
االستثمارية اإلنتاجية
التي تستمر سنني من دون أي منازع .ملاذا
ال يـمـكــن وض ــع شــركــة الـنـفــايــات الشهيرة
تـحــت الــوصــايــة ل ـس ـعــادة مـحــافــظ بـيــروت
والتوقف عــن صــرف عمالها بــل تشغيلهم
ف ــي رف ــع ال ـن ـفــايــات امل ـتــراك ـمــة ك ــل ي ــوم في
بيروت وضواحيها.
نجح القطاع العام اللبناني والدولة العميقة
في ادارة البنك املركزي والجامعة اللبنانية
والــري ـجــي وال ـط ـي ــران الــوط ـنــي ،ف ـل ـمــاذا لن
ينجح فــي ادارة نـفــايــات الـعــاصـمــة؟ كذلك
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فرار جماعي للجنود والمسلحين من مأرب
شهدت منطقة باب المندب
هدوءًا حذرًا بعد وقف
المعارك العنيفة التي دارت
بين قوات الغزو والمسلحين
من جهة ،والجيش و«اللجان
الشعبية» الذين ال يزالون
يسيطرون على المنطقة
وقت
من جهة أخرى ،في ٍ
أفادت فيه مصادر لـ «األخبار»
بهروب جماعي للمسلحين
من مأرب إلى الشمال بعد
انسحاب القوات اإلماراتية من
صافر في اليومين الماضيين
صنعاء ــ علي جاحز
ف ـي ـم ــا ت ـت ـس ــع رقـ ـع ــة ال ـ ـخـ ــافـ ــات بــن
املجموعات املسلحة املؤيدة للعدوان،
تظهر هشاشة وضعية قــوات الغزو
فــي غــالـبـيــة امل ـنــاطــق ال ـتــي ال يــزالــون
ّ
يتحصنون فيها ،وال سيما في مأرب
ال ـت ــي تـشـهــد عـمـلـيــات فـ ــرار جـمــاعــي
للجنود واملسلحني اليمنيني بسبب
خالفات مالية مع قيادة التحالف.
وتشهد جبهة باب املندب منذ مساء
أمس هدوءًا حذرًا ،وذلك بعد يوم من
ص ـ ّـد ال ـج ـيــش و«ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة»
ه ـجــومــا أخـ ـيـ ـرًا ن ـفــذتــه ق ـ ــوات ال ـغــزو
وامل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة م ـ ــن ج ـبــل
الـ ـنـ ـص ــر ،أدى إلـ ـ ــى م ـق ـت ــل عـ ـ ــدد مــن
ال ـجـنــود واملـسـلـحــن ،بــاإلضــافــة إلــى
تدمير عدد من آلياتهم .وأكــد مصدر
ّ
فــي «اإلعـ ــام ال ـحــربــي» أن مــن ضمن
الـقـتـلــى مـجـمــوعــة حــاولــت التحصن
في الجبل قبل أن مهاجمتها .وكانت
ق ــوات الـجـيــش و«ال ـل ـجــان الشعبية»
قــد ت ـصــدت ألك ـثــر مــن عـشــر هجمات
ع ـل ــى م ـن ــاط ــق عـ ــدة ف ــي م ـح ـيــط ب ــاب

املـنــدب خــال الـيــومــن املــاضـيــن ،وال
سـيـمــا م ـنــاطــق ش ـع ــاب ال ـج ــن ،ذب ــاب
ّ ّ
والصبيحة .ويــؤكــد املـصــدر أن كلها
باءت بالفشل ،وسقط خاللها عشرات
الـقـتـلــى وال ـج ــرح ــى م ــن قـ ــوات ال ـغــزو
وم ـس ـل ـح ـي ـهــم ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى أن ب ــاب
املندب ال يــزال تحت سيطرة الجيش
و«اللجان الشعبية».
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ش ـهــدت مـحــافـظــة
تـعــز غ ــارات جــويــة كثيفة استهدفت
ً
أحياء سكنية في تعز املدينة .ووردت
أنـ ـب ــاء ي ـ ــوم أم ـ ــس ع ــن ن ـي ــة الـ ـع ــدوان
إعـ ــان تـعــز مـنـطـقــة عـسـكــريــة ،ضمن
ترتيبات الجتياحها مــن قبل قواته
واملـ ـجـ ـم ــوع ــات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة .م ـح ـل ـلــون
وعسكريون يمنيون ّ
عدوا تلك األنباء
مـجــرد شــائـعــات تهويلية تــرمــي إلى
إخـ ــاء املــدي ـنــة م ــن سـكــانـهــا تـمـهـيـدًا
لـقـصـفـهــا وت ــدم ـي ــره ــا ع ـلــى غ ـ ــرار ما
حـصــل ف ــي عـ ــدن .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
شن طيران التحالف غارات عدة على
باب املندب واملخا وذباب في تعز ،في
محاولة لتقديم إسناد ّ
جوي لقواته،
من دون جدوى .وتعرضت فجر أمس
محطة شركة النفط التابعة لفرع املخا
ـ تعز ،لقصف نفذته طائرات العدوان
ضمن سلسلة غارات شنتها على تلك
املنطقة بعد فشل التقدم باتجاه باب
املندب .وبحسب مصدر في «اإلعــام
ال ـح ــرب ــي» ،أدى الـقـصــف إل ــى تدمير
مبنى إدارة املحطة والبقالة ومخزن
األدوات الـتــابـعــن للمحطة .وأدان ــت
ش ــرك ــة ال ـن ـف ــط ال ـي ـم ـن ـي ــة اس ـت ـه ــداف
م ـح ـط ــات ـه ــا وف ـ ــروعـ ـ ـه ـ ــا ،م ـ ــؤك ـ ــدة أن
تـلــك املـحـطــة كــانــت ت ـمــون املـســافــريــن
عـبــر ال ـخــط الـســاحـلــي املـمـتــد مــا بني
م ـحــاف ـظ ـتــي عـ ــدن والـ ـح ــدي ــدة مـ ــرورًا
بباب املندب واملخا.
فــي هــذا الــوقــت ،علمت «األخ ـب ــار» أن
م ــأرب شـهــدت هــروبــا جماعيًا ملئات
الجنود واملسلحني املنضوين تحت
ّ
«الـ ـجـ ـي ــش ال ــوطـ ـن ــي» ال ـ ـ ــذي شــك ـل ـتــه
ال ـس ـع ــودي ــة وامل ـج ـم ــوع ــات املـسـلـحــة

باتجاه شمالي اليمن .وأفــاد مصدر
عسكري بأن هؤالء فروا من مواقعهم
بأسلحتهم الشخصية ،مرجعًا سبب
فرارهم إلى عدم صرف املبالغ املالية
الخاصة بهم ،منذ نحو أربعة أشهر
ف ــي مـ ـ ــأرب .وأوضـ ـ ــح أن ف ـ ــرار ه ــؤالء
الجنود ،تزايد بصورة الفتة منذ بدء
امل ـعــارك مــع ق ــوات الجيش و«الـلـجــان
ال ـش ـع ـب ـيــة» .وت ـتــولــى دول الـتـحــالــف
ب ـق ـي ــادة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ت ـم ــوي ــل حـمـلــة
دع ــم م ــا تـسـ ّـمـيــه «ال ـج ـيــش الــوطـنــي»
و«املقاومة الشعبية» ،لتسهيل دخول
ق ــوات هــذه ال ــدول الــى الـيـمــن .وكانت
أوســاط صحفية موالية للعدوان قد
كشفت أن عناصر «الجيش الوطني»
ب ــا مـ ــال م ـنــذ أربـ ـع ــة أشـ ـه ــر .وأشـ ــار
املـصــدر إلــى أن خــافــا ح ــادًا وقــع بني
م ـش ــاي ــخ م ـ ــأرب امل ــؤي ــدي ــن لـلـتـحــالــف
وبني السعودية بسبب اتهام األخيرة
املـ ـش ــاي ــخ ب ــاالسـ ـتـ ـي ــاء عـ ـل ــى أمـ ـ ــوال
املقاتلني وسرقتها.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،أف ـ ـ ـ ــاد م ـص ــدر
ف ــي «اإلع ـ ـ ــام ال ـح ــرب ــي» ب ــأن ال ـق ــوات

اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة بـ ـ ــدأت ب ــاالن ـس ـح ــاب مــن
ص ــاف ــر ف ــي ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن على
دف ـع ــات .وك ــان ــت صـحـيـفــة يـمـنـيــة قد
كشفت أمــس ،معلومات نسبتها إلى
مـ ـص ــادر خ ــاص ــة ت ـف ـيــد ب ـ ــأن ج ـن ــودًا
إم ــارت ـي ــن ي ـجــري بـيـعـهــم وتــداول ـهــم

دارت اشتباكات عنيفة في
عدن بين المجموعات المسلحة
المؤيدة للتحالف
بني العصابات في حضرموت مقابل
مبالغ كبيرة وينتهي بهم إلى بيعهم
لـ «القاعدة» الذي بدوره يبتز اإلمارات
عبر وســاطــات تـقــوم بها قـيــادات في
مأرب وحضرموت.
وكــانــت مـصــادر عسكرية وأمـنـيــة قد
كـشـفــت عـقــب عملية صــافــر عــن فــرار
عدد كبير من مقاتلي القوات الغازية
مــن املـنـطـقــة بــاتـجــاه مـنـفــذ الــوديـعــة،
األمــر الــذي أعطى فرصة لـ«القاعدة»

يجري بيع جنود إماراتيين لعصابات في حضرموت مقابل مبالغ طائلة لينتهي بهم األمر بين يدي «القاعدة» (أ ف ب)

أن تنصب كمائن لــأرتــال الـفــارة من
م ـ ــأرب وت ــأس ــره ــم وت ـن ـهــب آل ـيــات ـهــم.
وأكــدت املصادر أن مفاوضات قادها
م ـحــافــظ مـ ــأرب س ـل ـطــان الـ ـع ــرادة مع
عـنــاصــر تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة» م ــن أجــل
إطــاق ســراح األس ــرى ،لكنها قوبلت
بـطـلــب «الـ ـق ــاع ــدة» ف ــدي ــة بــاه ـظــة من
تلك ال ــدول الخليجية ،وعـلــى رأسها
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ص ــاحـ ـب ــة أك ـ ـبـ ــر ع ـ ــدد مــن
املقاتلني.
وفي عدن التي ال تزال تعيش وضعًا
مــأســويــا فــي ظــل سـيـطــرة «ال ـقــاعــدة»
عليها وفشل حكومة بحاح السيطرة
ع ـ ـلـ ــى زم ـ ـ ـ ـ ــام األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ،أك ـ ـ ـ ــد مـ ـص ــدر
محلي أن اشتباكات عنيفة اندلعت
أول أم ـ ــس بـ ــن ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـحــة
امل ــؤي ــدة لـلـتـحــالــف داخ ـ ــل أحـ ــد أكـبــر
امل ـع ـس ـك ــرات ال ـت ــي أن ـشــأت ـهــا ال ـق ــوات
السعودية واإلماراتية في عدن أخيرًا.
وبحسب املصدر ،فإن مجموعات من
ميليشيات «ال ـقــاعــدة» و«االصـ ــاح»
وموالني لهادي من جهة ،ومسلحني
يتبعون ال ـحــراك الـجـنــوبــي مــن جهة
أخ ـ ــرى ت ـب ــادل ــوا إط ـ ــاق الـ ـن ــار داخ ــل
مـعـكـســر ال ـح ــزم ف ــي مـنـطـقــة الـبــريـقــا.
وأف ــاد امل ـصــدر ب ــأن تـلــك االشـتـبــاكــات
الـ ـت ــي اس ـت ـم ــرت م ــا يـ ـق ــارب ال ـســاعــة
اندلعت على خلفية خــاف حــاد بني
تـلــك الـفـصــائــل عـلــى تــوزيــع األسلحة
ح ـيــث يـتـهــم ال ـح ــراك ـي ــون «ال ـق ــاع ــدة»
و«اإلصالح» باالستحواذ على العتاد
واالستقواء به.
ّ
إلى ذلك ،شن طيران العدوان في أبني
غـ ــارات ع ــدة عـلــى تـجـ ّـمــع للمسلحني
فــي منطقة ث ــرة الــواق ـعــة بــالـقــرب من
عقبة ثرة القريبة من مكيراس ولودر.
وأك ــد م ـصــدر فــي «اإلع ـ ــام الـحــربــي»
سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم،
وفيما صار من املعروف أن أبني باتت
خالية مــن وج ــود الجيش و«اللجان
ال ـش ـع ـب ـي ــة» ،ق ــال ــت وس ــائ ــل اعــام ـيــة
ت ــاب ـع ــة لـ ـلـ ـع ــدوان وم ــؤي ــدي ــه إن تـلــك
الغارات وقعت بالخطأ.

االغتياالت األمنية والسياسية في عدن« :القاعدة» يحصد أعداء «التحالف»
منذ سيطرة قوات التحالف على عدن
في تموز الماضيّ ،
عمت الفوضى
المحافظة الجنوبية ،وفي صدارتها
األمنية والسياسية.
اغتيال الشخصيات ُ
الجرائم المتتالية التي نسبت إلى تنظيم
«القاعدة» ،استفاد منها العدوان
الستئصالها خصومه ممن يمثلون حجر
عثرة في طريق سيطرته على الجنوب
صنعاء ــ عبد الفتاح حيدرة
تشهد محافظة عدن حالة من االنفالت
األم ـ ـنـ ــي لـ ــم ي ـس ـب ــق أن ش ـه ــدت ـه ــا أي
محافظة يمنية على اإلط ــاق .فخالل
ش ـه ــر أيـ ـل ــول املـ ــاضـ ــي ،ت ـم ـكــن تـنـظـيــم
«ال ـق ــاع ــدة» م ــن اغ ـت ـيــال أرب ـع ــة ضـبــاط
اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات مـ ــن املـ ـسـ ـت ــوى ال ــرف ـي ــع
وخ ـم ـس ــة س ـيــاس ـيــن ك ــان ــوا يـتـبـعــون
إحدى املؤسسات العسكرية سابقًا.
ي ــوم األرب ـع ــاء امل ــاض ــي ،اغـتـيــل ضابط
البحث الجنائي فهمي الحسني أثناء
م ـ ــروره ب ـس ـيــارتــه ف ــي مـنـطـقــة الـشـيــخ
عثمان وفي وضح النهار وعلى مرأى
املارة ومسمعهم .جاء اغتيال الحسني
بعد حادثة مماثلة في األسبوع نفسه،
استهدفت أحد قادة «الحراك الجنوبي»
املوالي لقوات الغزو اإلماراتية ويدعى

نبيل عبدالله جازع العولقي فيما كان
يقود سيارته في منطقة املنصورة في
عدن وأمام املارة .وال يكاد يمر أسبوع
ف ــي ع ـ ــدن إال ت ـج ــد أه ــال ــي امل ـحــاف ـظــة
يبلغون عن جثة ألحد منتسبي األمن
والجيش مرمية على قارعة أحد الطرق
ً
أو ممثال بها فــي مكان ع ــام .يتحدث
أبـنــاء عــدن عــن هــذه االغـتـيــاالت بشيء
من الخوف والجزع .يرى املواطن م.ص
أنها تصفيات سياسية ،وأن استخدام
تـنـظـيــم «الـ ـق ــاع ــدة» ه ــو م ـب ــرر وغ ـطــاء
إلخـفــاء املجرمني الحقيقيني ،مضيفًا
أن (الــرئـيــس ال ـفـ ّـار عـبــد ربــه منصور)
هــادي يستخدم العصابات للتخلص
مــن ال ـح ــراك الـجـنــوبــي ،خـصــوصــا في
قطاع االستخبارات ألنهم يعرفون أو
يكشفون جرائم االغتياالت».
ي ـ ـم ـ ـك ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــول إن قـ ـ ـت ـ ــل ضـ ـ ـب ـ ــاط
االستخبارات اليمنيني في عــدن ،بات
«الـهــوايــة» األول ــى لتنظيم «الـقــاعــدة».
فالتنظيم يـمــارسـهــا ب ـصــورة دوري ــا،
وي ـ ـصـ ــل ب ـ ــه األمـ ـ ـ ــر أحـ ـي ــان ــا إل ـ ــى ح ـ ّـد
التفاخر والفرح.
ض ـ ـبـ ــاط االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات ال ـي ـم ـن ـي ــون
ف ــي عـ ــدن ل ـهــم ح ـصــة األس ـ ــد ف ــي نشر
«ب ـ ـضـ ــاعـ ــة» اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب فـ ــي امل ـح ــاف ـظ ــة
وف ــي امل ـحــاف ـظــات الـجـنــوبـيــة ب ـصــورة
ع ـ ــام ـ ــة .ويـ ـحـ ـظ ــى اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ه ـ ــؤالء
بدعاية ّ
تسوق حجج قتلهم ،ما يعفي
«القاعدة» من العقاب املجتمعي ومن
وقوف الرأي العام ضد هذه املمارسات.
قيادي وأكاديمي يمني بارز ،يؤكد أن

لـ «القاعدة» يدًا في بعض االغتياالت،
خصوصًا تلك املستهدف فيها ضباط
أمن سياسي وضباط مباحث جنائية
ف ــي ش ـع ـبــة اإلرهـ ـ ـ ــاب ،م ـض ـي ـفــا« :كـلـنــا
ي ـت ــذك ــر رسـ ــالـ ــة الـ ـق ــاع ــدة الـ ـت ــي دع ــت
الـضـبــاط إل ــى الـتــوبــة وت ــوع ــدت مــن ال
يتوب بالتصفية ،ما دفــع ضباط أمن
سياسي أعرفهم إلــى تغيير مواقفهم
بـ ـع ــدم ــا كـ ــانـ ــوا ي ـ ـعـ ــارضـ ــون عــاص ـفــة
الحزم».
في املقابل ،أشار إلى أن هناك اغتياالت
أخ ــرى ت ـعــود أسـبــابـهــا إل ــى حـســابــات
قـبـلـيــة أو س ـيــاس ـيــة مـتـعـلـقــة ب ـث ــأرات
سياسية جنوبية ،مثل تلك التي تعود
إل ــى أحـ ــداث « 13ي ـنــايــر» ( 1986الـتــي
انــدلـعــت إثــر مـحــاولــة أن ـصــار الرئيس
السابق عبد الفتاح إسماعيل إطاحة
حـكــومــة عـلــي نــاصــر م ـح ـمــد) ،وهـنــاك
اغ ـ ـت ـ ـيـ ــاالت تـ ـنـ ـف ــذه ــا االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة عـ ـب ــر أزالم ـ ـه ـ ــا لـتـصـفـيــة
الجنوب من الـكــوادر الذين ال يدينون
بــالــوالء لـهــا متعلقة بخلفيات ثــأريــة
أيضًا» .واختتم يالقول إن «ما يحدث
في عدن يعني تصفية امللعب ليصبح
ل ــأع ــوان فـ ـق ــط» .ف ــي ال ـس ـي ــاق نـفـســه،
يـقــول الـنــائــب اليمني الـســابــق ،أحمد
العشاري ،إن «االغتياالت بكل أنواعها
األمـنـيــة والـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة هي
مـشــروع الـعــدوان السعودي وحلفاؤه
وأدوات ـه ـمــا فــي الـيـمــن ،وه ــذا املـشــروع
يـسـتـهــدف ك ــل امل ـعــارضــن وامل ـنــاوئــن
لهم».

االغتياالت في عدن
خالل شهر أيلول:
¶ مقتل الجندي نياز نجيب أمــام منزله في منطقة دار سعد من قبل
مجموعة مسلحة بعد اشتباك مع املجموعات املسلحة التابعة للرئيس
الفار عبد ربه منصور هادي ،ما أدى إلى جرح شقيق قائد املجموعات
في دار سعد جمال العبد ،فيما الذ املسلحون بالفرار.
ً
ً
¶ اغتيال العقيد عبد الناصر سيف الضالعي الذي وجد مقتوال وممثال
بجثته في محمية الحسوة في محافظة عدن.
¶ اغتيال محمد جامع ،قيادي شبابي في الـحــراك الجنوبي من أبناء
منطقة القلوعة في عدن.
¶ اغتيال ابــن العقيد علي هــادي جحافي ـ حــراك الضالع ـ برصاص
مجهولني في محافظة عدن.
¶ أحرقت مجموعات مسلحة على سياراتها شعار تنظيم «القاعدة»
منزل الشيخ شايف صالح هديش وفجرته وأسرت والده صالح هديش
في منطقة كرش في محافظة لحج.
¶ االعتداء على معسكر الغزل والنسيج وخطف قائده فضل الغراسي.
¶ اغـتـيــال الـقـيــادي فــي ال ـحــراك الجنوبي رشـيــد خــالــد سيف وإصــابــة
شخص بجانب فندق القصر في املنصوره في محافظة عدن.
¶ إصــابــة مــديــر مكتب وكـيــل محافظة عــدن أحـمــد ســاملــن إثــر هجوم
مسلح لـ «القاعدة» على مبنى املحافظة.
¶ مجموعة مسلحة تغتال القيادي الحراكي حمد زين اليافعي في عدن.
¶ عناصر «القاعدة» تقوم بقتل املواطن مجيب حسن الفقيه املنتمي إلى
الحراك الجنوبي في وسط سوق املسيمير في محافظة لحج.
¶ تنظيم «القاعدة» يغتال أشهر طباخ في محافظة عدن ،رياض ميوني،
وذلــك في منطقة التواهي أمــام الناس واملــارة وفــي وســط السوق بتهمة
«التخابر مع األمن».
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تقرير
أكـثــر مــن تسعة مــن ق ـيــادات التنظيم
وعناصره خالل استهداف سياراتهم
ف ـ ــي وادي ع ـ ـب ـ ـيـ ــدة .ويـ ـفـ ـي ــد س ـك ــان
مـحـلـيــون بــوجــود مـلـحــوظ لعناصر
أجــانــب فــي ص ـفــوف «ال ـق ــاع ــدة» ومــن
جنسيات مختلفة ،ويـتــربـعــون على
قيادة التنظيم في مأرب.

الجيش الموالي لهادي
وهو عبارة عن مجاميع تم تدريبها
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـعـ ـب ــر بـ ـع ــد الـ ـ ـع ـ ــدوان
السعودي وتم استقدامها إلى مأرب
ب ـغ ـي ــة رف ـ ــع م ـع ـن ــوي ــات امل ـي ـل ـي ـش ـيــات
املوالية للعدوان وتحقيق أي نصر.
يـبـلــغ ت ـع ــداد ال ـج ـن ــود ح ــوال ــى ثــاثــة
آالف جـ ـن ــدي ،لـكـنـهــم ي ـف ـت ـقــرون إلــى
الخبرة العسكرية والعقيدة القتالية،
خصوصًا أنهم مجاميع تم تدريبها
على عجل ،إضافة إلى عدم معرفتهم
بطبيعة األرض والتضاريس.
وع ـلــى الــرغــم مــن اآلل ـي ــات وامل ــدرع ــات
الـحــديـثــة ال ـتــي تــم تــزويــدهــم ب ـهــا ،لم
يحدثوا أي تأثير في امليدان ،وكانت
السطوة األبرز مليليشيات «اإلخوان».

المرتزقة من القبائل

يفتقر الجنود الموالون للرئيس الفار إلى الخبرة العسكرية والعقيدة القتالية (أ ف ب)

فصائل متعددة وميليشيات متنوعة أنتجها الدعم السعودي الالمحدود بالسالح والمال لميليشيات مجهولة
الوالء واالنتماء ،اتفقت مع النظام السعودي في نشر الفوضى والخراب في اليمن بشكل عام ومأرب على وجه
الخصوص ،ووجدت البيئة المناسبة لها في محافظة مأرب حيث خط اإلمداد المفتوح لها باتجاه منفذ الوديعة
السعودي الذي تحول إلى كنز رئيسي لكل من يريد التخريب في اليمن ،حيث يقصدها المرتزقة واإلرهابيون
إلمدادهم بالسالح واألموال

الفصائل المسلحة في مأرب:
ّ
تعدد الوالءات والمصلحة مشتركة
مأرب ــ عبدالله الشريف
م ـن ــذ اشـ ـتـ ـع ــال ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي م ـحــاف ـظــة
م ـ ـ ـ ـ ــأرب ،ال ـ ـتـ ــي انـ ــدل ـ ـعـ ــت بـ ـع ــد إع ـ ــان
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة عـ ــدوان ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى ال ـي ـم ــن
بــأس ـبــوع واح ـ ــد ،وجـ ــدت املـيـلـيـشـيــات
والعناصر اإلرهابيون ضالتهم بعدما
كــانــوا قــد أنـشــأوا عــددًا مــن املعسكرات
ال ـتــدري ـب ـيــة ف ــي م ـنــاطــق م ـت ـفــرقــة ،كــان
أبــرزهــا معسكرا «السحيل» و«نخأل»
الــواق ـعــان فــي الـجـهــة الـشـمــالـيــة ملــأرب
ومعسكر «ملعأ» في مديرية الجوبة.
أعـ ـ ــام مـ ـتـ ـع ــددة وشـ ـ ـع ـ ــارات مـتـنــوعــة
تــرفـعـهــا الـفـصــائــل املـقــاتـلــة ف ــي م ــأرب
يـغـطـيـهــا اإلع ـ ــام ال ـس ـعــودي بمسمى
«املـقــاومــة» و«الـجـيــش الــوطـنــي» ،رغم
وج ـ ــود خ ــاف ــات ك ـب ـيــرة داخ ـل ـه ــا طفا
عـلــى الـسـطــح حينما أغ ــارت مقاتالت
سعودية على مـطــارح «ملعأ» وقتلت
العشرات من املرتزقة ،من دون توضيح
األس ـب ــاب ال ـتــي قــالــت م ـص ــادر محلية
إنها بسبب خالفات مادية مستعصية
ورفـ ـ ـ ـ ــض فـ ـصـ ـي ــل «م ـ ـل ـ ـعـ ــأ» االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام
بـتــوجـيـهــات ق ـي ــادة امل ــرت ــزق ــة الـتــابـعــة
للسعودية.
يوجد أربعة فصائل رئيسية في مأرب
تـتـحـكــم ف ــي م ـســار ال ـع ـم ـل ـيــات ،وبـقـيــة
الفصائل تندرج في إطارها.

ميليشيا «اإلخوان» المسلمين
أبـ ـ ــرز الـ ـفـ ـص ــائ ــل املـ ـق ــاتـ ـل ــة فـ ــي مـ ــأرب
هـ ــو امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات ال ـت ــاب ـع ــة ل ــإخ ــوان
املسلمني ،وتضم مقاتلني من مختلف
املـحــافـظــات ،وخـصــوصــا الـهــاربــن من
محافظة عـمــران وصـنـعــاء .يـقــود هذه
امليليشيات عبد الــرب ال ـشــدادي ،أحد
أب ــرز الـقـيــادات املحسوبة على جنرال
الحرب علي محسن األحمر واملحافظ

املعزول سلطان العرادة.
وكـ ــان الـ ـش ــدادي يـشـغــل مـنـصــب قــائــد
الـ ـ ـل ـ ــواء  312فـ ــي مـ ـ ـ ــأرب ،وف ـ ــي ب ــداي ــة
ال ـ ـعـ ــدوان أص ـ ــدر ال ــرئ ـي ــس الـ ـف ــار عبد
ربـ ــه م ـن ـص ــور ه ـ ــادي ق ـ ـ ــرارًا بـتـعـيـيـنــه
قائدًا للمنطقة العسكرية الثالثة بعد
رفــض قيادة وأف ــراد املنطقة االشتراك
ف ــي ال ـح ــرب ،ح ـيــث ت ــم ت ـســريــح معظم
الجنود الرافضني للحرب واستبدالهم
بعناصر «اإلخوان».
ويقدر عــدد أفــراد امليليشيات التابعة
لـ«اإلخوان» في مأرب بـ 12ألف مقاتل،
غــالـبـيـتـهــم م ــن خـ ــارج امل ـحــاف ـظــة ،وقــد
توافدوا إليها بعد ثورة « 21سبتمبر»
في  .2014توجد ميليشيات «اإلخوان»
في مدينة مأرب بكثافة وفي معسكرات
تدريبية خاصة حيث كانوا يتمركزون
ف ــي م ـع ـس ـكــري «ال ـس ـح ـي ــل» و«ن ـخ ــأ»
قبل طردهم من قبل الجيش و«اللجان
الشعبية» ،وانتقلت معسكراتهم إلى
ال ــروي ــك وص ـح ــن ال ـج ــن شـ ــرق مــديـنــة
م ــأرب .تهيمن ميليشيات «اإلخ ــوان»
عـ ـل ــى الـ ــدعـ ــم املـ ــالـ ــي والـ ـ ـس ـ ــاح الـ ــذي
ي ـق ــدم م ــن دول ال ـخ ـل ـيــج ،وخ ـصــوصــا
ال ـس ـع ــودي ــة ،ح ـيــث ي ــوزع ــون األم ـ ــوال
على املحسوبني عليهم واملوالني لهم،
وي ـخ ـش ــون م ــن ب ـ ــروز اإلمـ ـ ـ ــارات كـقــوة
بارزة في مسرح األحداث في محافظة
مـ ـ ــأرب ،خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد االسـ ـتـ ـه ــداف
امل ـت ـكــرر ملــواقـعـهــم الـعـسـكــريــة مــن قبل
الـ ـط ــائ ــرات ،ح ـيــث ي ـت ـه ـمــون اإلمـ ـ ــارات
بإضعافهم واستهدافهم.

تنظيم «القاعدة»
ي ـن ـش ــط ع ـن ــاص ــر ت ـن ـظ ـيــم «الـ ـق ــاع ــدة»
ف ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة م ـ ـ ـ ــأرب مـ ـن ــذ سـ ـن ــوات
طــويـلــة ،ولـطــاملــا ك ــان وج ــود التنظيم
الذريعة الرئيسية لطائرات «الدرونز»

األميركية لشن غــاراتـهــا الجوية على
املحافظة ،والتي كانت بدايتها في عام
 2002بــاس ـت ـهــداف ال ـق ـيــادي أب ــو علي
الحارثي.
وج ـ ـ ــد «ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» ف ـ ــي االس ـ ـت ـ ـهـ ــداف
األم ـيــركــي امل ـت ـكــرر لـعـنــاصــره تعاطفًا

ميليشيات «اإلخوان» األكبر في مأرب
ّ
ويقدر عدد أفرادها بـ 12ألف مقاتل
غالبيتهم من خارج المحافظة
فــي أوسـ ــاط أب ـنــاء الـقـبــائــل املحسوبة
عـلــى الـتـيــار الــوهــابــي املـتـشــدد .وبعد
ال ـ ـعـ ــدوان الـ ـسـ ـع ــودي ،وجـ ــد الـتـنـظـيــم
فرصته والتحم في صفوف ما يسمى
«املقاومة» بعتادها ورجالها ،وسمح
له ذلك بالترويج ألفكاره الضالة في...
تفخيخ ...الشباب وتحريضهم ضد من

يسميهم الروافض.
وبـ ـ ــرز الـ ــوجـ ــود ال ـع ـس ـك ــري لـعـنــاصــر
«أنـ ـص ــار ال ـشــري ـعــة» م ــن خ ــال نـقــاط
ال ـت ـف ـت ـيــش ال ـخ ــاص ــة ب ـه ــم ،امل ــوج ــودة
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة نـ ـخ ــأ ووادي ع ـب ـي ــدة
حـيــث يـقــومــون بــاخـتـطــاف املــواطـنــن
وال ـت ـن ـك ـيــل ب ـهــم وت ـعــذي ـب ـهــم .وأب ـشــع
ج ــري ـم ــة م ــارس ـه ــا ال ـت ـن ـظ ـيــم وأثـ ـ ــارت
الرأي العام املحلي تمثلت في جريمة
إعدام خطيب جامع الكولة ،وهو شيخ
مـحـســوب عـلــى الـتـيــار الـسـلـفــي ،حيث
قام عناصر التنظيم باختطافه وقطع
رأسه على مرأى املواطنني ومسمعهم،
وكانت تهمته رفض الحرب والعدوان
الـسـعــودي .االنتشار الكبير لعناصر
«الـ ـق ــاع ــدة» ف ــي اآلونـ ـ ــة األخـ ـي ــرة أث ــار
ط ــا ّئ ــرات «الـ ــدرونـ ــز» األم ـيــرك ـيــة الـتــي
ش ــن ــت أك ـث ــر م ــن خ ـمــس غ ـ ــارات خــال
ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،اس ـت ـهــدفــت ق ـي ــادات
بارزة في التنظيم في مأرب ،حيث قتل

الصراع المؤجل
إن إغ ــراق محافظة م ــأرب بامليليشيات املسلحة والـعـنــاصــر الــوافــديــن مــن مختلف
املحافظات وال ــدول يـهـ ّـدد بالدخول فــي مرحلة صــراع طويلة املــدى وتمزيق النسيج
االجتماعي القبلي املتجانس فــي هــذه املحافظة ،حيث تتناقض تلك الفصائل في
الوالءات واملشاريع واملصالح ويسعى كل فصيل إلظهار قوته من خالل ارتكاب جرائم
بشعة لترويع املواطنني وفرض سيطرته على األرض.
كذلك فإن الدعم الالمحدود بالسالح املتطور واألموال ينذر بصراع بني تلك الفصائل،
خصوصًا مع تصاعد الخالفات بني قيادات امليليشيات املسلحة واالتهامات املتبادلة،
والـتــي ظهرت إلــى العلن بسبب تقاسم األم ــوال السعودية وشـعــور بعض الفصائل
بمحاوالت تهميش دورها وإقصائها عن املشهد.

أسهمت األم ــوال الـسـعــوديــة املتدفقة
على املشايخ في قيامهم بتجنيد أكبر
عدد من عناصر بعض أبناء القبائل
للقتال إلى جانب العدوان السعودي.
ول ـ ـع ـ ــل ع ـ ــاق ـ ــة املـ ـ ـش ـ ــاي ـ ــخ ب ـ ــاألم ـ ــراء
ال ـس ـع ــودي ــن ع ــاق ــة قــدي ـمــة تــربـطـهــا
ال ـل ـج ـنــة ال ـخ ــاص ــة ال ـش ـه ـيــرة بـصــرف
م ـكــافــآت ش ـهــريــة ألبـ ــرز امل ـشــايــخ في
اليمن ،وعمدت السعودية في اآلونــة
األخ ـيــرة إلــى قطع املـكــافــآت الشهرية
ع ــن امل ـش ــائ ــخ ال ــذي ــن رفـ ـض ــوا تــأيـيــد
الـعــدوان على بــادهــم ،بل عمدت إلى
دع ــم شخصيات أخ ــرى لــانـتـقــام من
املشايخ الرافضني لألطماع السعودية
في اليمن .ويتصف عناصر املرتزقة
بعدم االنتظام واملزاجية والفوضوية
والـ ـه ــروب م ــن جـبـهــات ال ـق ـتــال وع ــدم
االلـتــزام بالتوجيهات ،خصوصًا في
ح ــال تــأخــر ص ــرف األم ـ ــوال وال ـســاح
لهم.
وال ت ــوج ــد إح ـصــائ ـيــة مـعـيـنــة لـعــدد
املـ ــرتـ ــزقـ ــة ،إال أن ـ ـهـ ــم ال يـ ـتـ ـج ــاوزون
خمسة آالف عنصر ،ويخضعون في
تــوجـيـهــاتـهــم ألوامـ ــر امل ـشــايــخ الــذيــن
ي ـت ــواص ـل ــون ب ــدوره ــم م ــع ال ـق ـي ــادات
العليا لقوات العدوان السعودي.
وق ــد ج ــرى اسـتـهــدافـهــم ف ــي ع ــدد من
امل ـن ــاط ــق م ــن ق ـبــل ط ــائ ــرات الـ ـع ــدوان
الـسـعــودي وقـتــل الـعـشــرات منهم في
ظـ ــروف غــامـضــة وم ــن دون توضيح
األس ـ ـب ـ ــاب ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ل ــاس ـت ـه ــداف
امل ـت ـك ــرر ال ـ ــذي يـ ـع ــزوه م ــراق ـب ــون إلــى
الـ ـخ ــاف ــات امل ــالـ ـي ــة املـ ـتـ ـص ــاع ــدة بــن
قيادات املرتزقة ،إضافة إلى أن قيادات
«اإلخوان» تسعى للتخلص منهم.
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن وجـ ـ ــود ال ـف ـصــائــل
فــي املـشـهــد املـيــدانــي لـلـحــرب الــدائــرة
فــي محافظة م ــأرب ،والـتــي يساندها
تحالف العدوان بالطائرات الحربية
وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاح واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال واملـ ـ ـ ــدرعـ ـ ـ ــات
ال ـ ـح ـ ــدي ـ ـث ـ ــة ،إال أن ـ ـ ـهـ ـ ــا ف ـ ـش ـ ـلـ ــت ف ــي
تحقيق أي إنـجــاز عسكري ّ
يغير في
املـ ـع ــادالت ع ـلــى األرض ،األمـ ــر ال ــذي
دفع بالتحالف إلى إرســال املئات من
ال ـج ـن ــود ال ـس ـع ــودي ــن واإلم ــاراتـ ـي ــن
والبحرانيني والقطريني وغيرهم من
املــرتــزقــة األف ــارق ــة إل ــى بـعــض مناطق
محافظة مأرب عبر صحراء مفتوحة
إلى منفذ الوديعة الحدودي .وقامت
قــوات تحالف ال ـعــدوان بالتمركز في
مـعـسـكــر «ص ــاف ــر» ومـعـسـكــر «صـحــن
ال ـجــن» ش ــرق مــديـنــة م ــأرب ،مدعومة
ب ـ ـطـ ــائـ ــرات «األب ـ ــات ـ ـش ـ ــي» ودب ـ ــاب ـ ــات
ومدرعات حديثة.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـخ ـســائــر الـكـبـيــرة
ال ـ ـتـ ــي م ـن ـي ــت بـ ـه ــا قـ ـ ـ ــوات ال ـت ـح ــال ــف
وال ـف ـص ــائ ــل امل ــوالـ ـي ــة ل ـه ــا ف ــي م ــأرب
فــي األرواح والـعـتــاد ،فــإن السعودية
ودول التحالف ال تزال ّ
تعول على أي
انـتـصــار فــي ه ــذه املـحــافـظــة النفطية
الس ـت ـع ــادة ك ــرام ــة وه ـي ـبــة ج ـنــودهــا
الـ ـلـ ـت ــن فـ ـق ــدوهـ ـم ــا فـ ــي صـ ــافـ ــر بـعــد
استهدافهم بصاروخ «توشكا».
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العالم

فلسطين

إسرائيل :قرارات ردعية ...والرهان األساسي على
وتعاطيها مع الفلسطينيين،
لم يتغير شيء في العقلية اإلسرائيلية ّ
جمهورًا وسلطة .هي تقديرات أمنية تحذر من أن إجراءات قاسية
أكثر ستؤدي إلى توتر أكبر .لذلك اتخذت مجموعة إجراءات ردعية
تظهر تل أبيب على أنها في طور ّ
الرد ،وتنهي حالة المزايد اإلسرائيلية
الداخلية
علي حيدر
تظهر القرارات القمعية التي اتخذها
املجلس الوزاري اإلسرائيلي املصغر
حقيقة أن حكومة بينيامني نتنياهو
ال تــرى فــي الـتـطــورات التي شهدتها
ال ـق ــدس وال ـض ـف ــة امل ـح ـت ـل ـتــان ،ســوى
«أعمال إرهابية» ينبغي ردعها ومنع
تكرارها .وتتجاهل في الوقت نفسه
حقيقة أن األداء السياسي واألمـنــي
للعدو ُيحفز الـشـبــان الفلسطينيني
على الرد على الجنود واملستوطنني
ال ــذي ــن ي ــواص ـل ــون اع ـت ــداءات ـه ــم على
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي واألمـ ـ ــاكـ ـ ــن

ال تريد إسرائيل أن يفهم
الفلسطيني أنها تخشى انفجارًا
كبيرًا
املقدسة.
ب ــذل ــك ،إن ه ــذه الـ ـق ــرارات ل ــم تـفــاجــئ
ً
الفلسطينيني ،بــل هــي فـعــا امـتــداد
للسياسات الصهيونية التقليدية،
وت ــرجـ ـم ــة ل ـل ــذه ـن ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـنـطـلــق
مـنـهــا ال ـح ـكــومــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة إزاء
الفلسطينيني .وق ــد ات ـخــذت الـقـيــادة
ال ـس ـيــاس ـيــة واألم ـن ـي ــة ف ــي ت ــل أبـيــب
قرارات تلخص رؤيتها إلى املستجد
األمني والشعبي في الضفة والقدس،
عـبــر «تـســريــع عمليات ه ــدم مـنــازل»
امل ـق ــاوم ــن ال ــذي ــن ن ـف ــذوا الـعـمـلـيــات،
و«توسيع نطاق االعتقاالت اإلدارية،
وتـ ـع ــزي ــز قـ ـ ـ ــوات األمـ ـ ـ ــن ف ـ ــي ال ـض ـفــة
وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدس» ،وإب ـ ـ ـعـ ـ ــاد م ـ ــن س ـم ــوه ــم
«املحرضني عن البلدة القديمة» ،وال
سيما الحرم القدسي.
أي ـض ــا ،ل ــم يـكــن تـبـنــي ه ــذه ال ـق ــرارات
سـ ـ ـ ــوى خـ ـ ـي ـ ــار ت ــأسـ ـيـ ـس ــي مـ ـ ــن بــن
خيارات بديلة ،في انتظار ما ستؤول
إلـيــه الـتـطــورات السياسية واألمنية
والـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ومـ ـف ــاعـ ـي ــل الـ ـخـ ـط ــوات
اإلسرائيلية على األرض.
وبـ ـ ــرغـ ـ ــم ال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــي وج ـه ـه ــا
م ـقــربــو ن ـت ـن ـيــاهــو ،ق ـبــل ات ـخ ــاذ هــذه
الـ ـق ــرارات ح ــول إمـكــانـيــة شــن عملية
عسكرية واسـعــة فــي الضفة ،يحاول
ّ
اإلسرائيلي في هذه املرحلة أل يذهب
بعيدًا في خياراته التي ُيقدر أنها قد
ت ــؤدي إل ــى تــأجـيــج الــواقــع الشعبي،
وحشر السلطة الفلسطينية أكثر.
ويـ ـ ـب ـ ــدو أن ال ـخ ـش ـي ــة م ـ ــن م ـفــاع ـيــل
الخطوات األشــد تطرفًا هي السائدة
عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة صـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،وهـ ــو ق ـ ــرار ل ــن ي ــؤدي
إلـ ـ ــى إخ ـ ـمـ ــاد الـ ـهـ ـب ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة،
بـ ــل إلـ ـ ــى ت ــأج ـي ـج ـه ــا ودفـ ـعـ ـه ــا نـحــو
سيناريوهات أبعد ما تكون إسرائيل
بـ ـح ــاج ــة إلـ ـيـ ـه ــا ف ـ ــي هـ ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة.
كــذلــك تـمـنــح ه ــذه الـ ـق ــرارات الـقـيــادة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ه ــام ـش ــا م ــن املـ ـن ــاورة
يـسـمــح لـهــا بــال ـتــدرج نـحــو خ ـيــارات
أشد بما يتناسب مع إيقاع األحداث
امليدانية ،ومن هنا يبدو أن إسرائيل
ال ت ــزال ،بقدر مــا ،فــي مرحلة انتظار
مـ ــا س ـ ـتـ ــؤول إلـ ـي ــه األح ـ ـ ـ ـ ــداث .ول ـعــل
تقديرات وتوصيات األجهزة األمنية،
التي لفتت إلى ضرورة تجنب اتخاذ
إج ــراءات أكـثــر إيــامــا وأوس ــع نطاقًا
حـتــى ال ت ــؤدي إل ــى رد فـعــل عكسي،
ه ــي ال ـت ــي أس ـه ـمــت ف ــي بـ ـل ــورة هــذه

ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات ،ومـ ـكـ ـن ــت ن ـت ـن ـي ــاه ــو مــن
مواجهة منافسيه مــن اليمني داخــل
«ال ـل ـي ـك ــود» أو «ال ـب ـي ــت ال ـي ـه ــودي»،
الــذيــن يستغلون مثل هــذه األح ــداث
لرفع السقف السياسي واألمني.
م ــع ذل ــك ،وب ــرغ ــم حـســاسـيــة املــوقــف،
ت ــدرك إســرائـيــل أنـهــا ال تستطيع أن
ت ــوج ــه رسـ ــالـ ــة ض ـع ــف ي ـف ـه ــم مـنـهــا
الـ ـ ـط ـ ــرف ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي أن الـ ـقـ ـي ــادة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ت ـخ ـش ــى مـ ــن ان ـف ـج ــار
كبير ،وهو ما قد يؤدي ،وفق التقدير
األمني ،إلى تعزيز هذا املسار املقاوم
وال ـش ـع ـب ــي ...م ــع األخ ـ ــذ بــالـحـسـبــان
مجمل هــذه االعتبارات والتقديرات،
ك ــان ال ب ــد ف ــي ن ـظــر طــاقــم نتنياهو
ال ـس ـي ــاس ــي واألمـ ـ ـن ـ ــي ،مـ ــن خـ ـي ــارات
وقــرارات مؤملة ُيظهر فيها تصميمه
وحزمه ،إزاء الفلسطينيني.
في هذا السياق ،يأتي قرار املسارعة
إل ـ ــى ع ـم ـل ـي ــات ه ـ ــدم املـ ـ ـن ـ ــازل ،ك ـجــزء
مـ ــن رؤيـ ـ ـ ــة إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ت ـ ـقـ ــوم عـلــى
أســاس محاولة ردع الشخص املنفذ
امل ـف ـتــرض ،وت ـح ــاول إســرائ ـيــل بــذلــك
إدخ ــال مصير عائلته وأقــربــائــه في
حـســابــات مــن تـ ــراوده نفسه لتنفيذ
م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــات .األمـ ـ ــر نـفـســه
يـنـسـحــب ع ـلــى االع ـت ـق ــاالت اإلداري ـ ــة
ال ـت ــي ه ــي ف ــي ال ــواق ــع ل ـي ـســت ســوى
اعـ ـتـ ـق ــاالت ت ـع ـس ـف ـيــة ،ل ـك ـن ـهــا تـحـمــل
طابعًا قانونيًا في الكيان اإلسرائيلي.
ولـ ــدى ال ـتــدق ـيــق ف ــي ه ــذا ال ـن ـمــط من
االعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاالت ،ي ــاح ــظ أنـ ـه ــا أحـ ـك ــام
تـصــدرهــا األج ـهــزة األمـنـيــة ،ويجري
بموجبها سجن املعتقل على أساس
«الظن» بهدف ردعي وكخيار وقائي
واس ـت ـب ــاق ــي أيـ ـض ــا .أمـ ــا ب ـش ــأن ق ــرار

تواصل العمليات ّ
يجمد التقدير اإلسرائيلي بأن الجمهور الفلسطيني خائف على مستقبله من انتفاضة (أ ف ب)

ت ـعــزيــز قـ ــوات األمـ ــن ف ـهــي بــاألســاس
مــن ال ـلــوازم التي عــادة مــا تقترن مع
م ـثــل ه ــذه األح ـ ـ ــداث .ل ـكــن مفاعيلها
ت ـت ـص ــل ب ــاألحـ ـج ــام الـ ـت ــي سـتـحـشــد
وال ـ ـصـ ــاح ـ ـيـ ــات ال ـ ـتـ ــي س ـت ـم ـن ـح ـهــا
إي ــاه ــا .وي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن إســرائ ـيــل
استثمرت هذه العمليات واعتبرتها
ف ــرص ــة م ــن أجـ ــل «إب ـ ـعـ ــاد امل ــراب ـط ــن
ع ــن الـ ـح ــرم الـ ـق ــدس ــي» ،ف ــي م ـحــاولــة
لتعبيد الطريق أمام املستوطنني كي
يــواص ـلــوا اع ـتــداءات ـهــم عـلــى املسجد
األقصى ويحاولوا فرض وقائع على

األرض .م ــع ك ــل م ــا ت ـق ــدم ،يـتـمـحــور
الــرهــان اإلسرائيلي األســاســي ،حول
أداء السلطة التي ترى إسرائيل أنها
برغم الـصــوت االعـتــراضــي لرئيسها
م ـح ـمــود ع ـب ــاس ،فــإنــه ك ــان وم ــا زال
أس ـيــر خ ـي ــارات ــه ،وف ــي ال ــوق ــت نفسه
أس ـي ــر ع ــدائ ــه ل ـخ ـي ــار املـ ـق ــاوم ــة ضــد
إسرائيل ،بكل أنواعها ومستوياتها.
عـ ـل ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ،ت ـك ـشــف
ت ـ ـقـ ــاريـ ــر إعـ ــام ـ ـيـ ــة إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة أن
هـ ـن ــاك تـ ـق ــديـ ـرًا فـ ــي أوسـ ـ ـ ــاط أج ـه ــزة
الـقــرار ،ينطلق من أن جــزءًا مهمًا من

ال ـج ـم ـهــور الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي الـضـفــة
ي ـخ ـش ــى م ـف ــاع ـي ــل االنـ ـتـ ـف ــاض ــة عـلــى
ح ـيــاتــه االج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـصــاديــة.
وتشكل هذه الرؤية ،التي يبدو أنها
متبناة من جهات مؤثرة في صناعة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ،أس ـ ــاس ـ ــا ل ـت ـق ــدي ــر م ـفــاع ـيــل
ـراءات القمعية ،ولكن العمليات
اإلج ـ ُ ِّ َ
التي نفذت حتى اآلن ،واالحتجاجات
الشعبية ضــد االح ـتــال وإج ــراءات ــه،
تـشـكــل مــؤش ـرًا سلبيًا بالنسبة إلــى
ً
إسرائيل ،وعامال أساسيًا في تبديد
هذه التقديرات.

العدو ينقذ الحمد الله من يد المستوطنيــ
فـ ــي وق ـ ــت ال ت ـظ ـه ــر ف ـي ــه ال ـس ـل ـطــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة أي مـ ــوقـ ــف داع ـ ــم
ل ـل ـع ـم ـل ـيــات فـ ــي ال ـض ـف ــة امل ـح ـت ـلــة،
عمدت مجموعة مــن املستوطنني،
م ـســاء أم ــس ،إل ــى مـهــاجـمــة موكب
رئـ ـي ــس ح ـك ــوم ــة ال ـ ـتـ ــوافـ ــق ،رامـ ــي
الحمد الله ،بالقرب من قرية صرة،
وهو في طريقه إلى نابلس .حاول
املستوطنون االعتداء على املوكب
ب ـعــدمــا اع ـت ــرض ــوا طــري ـقــه وك ــال ــوا
الشتائم ،إلــى أن أتــى جيش العدو
اإلسرائيلي وأبعدهم.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك املـ ـ ــوقـ ـ ــف ،الـ ـ ـ ــذي وض ــع
ال ـح ـمــد ال ـل ــه ف ــي م ــوض ــع يـعــايـشــه
م ــواطـ ـن ــوه كـ ــل ي ـ ـ ــوم ،ب ـع ــدم ــا ك ــان
رئ ـيــس ال ـس ـل ـطــة ،م ـح ـمــود ع ـبــاس،
مجتمعًا في املقاطعة في رام الله،
م ــع «أع ـ ـضـ ــاء امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـكــري
وقــادة األجهزة األمنية» ،بحضور
الحمد الله ،واألمني العام للرئاسة،
الطيب عبد الرحيم .وطالب عباس
ال ـح ــاض ــري ــن ب ــ«ال ـي ـق ـظ ــة والـ ـح ــذر
وتفويت الفرصة على املخططات
اإلسرائيلية الـهــادفــة إلــى تصعيد
الــوضــع وج ـ ّـره إلــى مــربــع العنف».
كما أص ــدر تعليماته للحاضرين
بـ ــ«إج ــراءات لـضـمــان حـفــظ األم ــان
للوطن واملواطنني».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،وأمـ ـ ــام ث ـب ــات املــوقــف

ال ـس ـيــاســي الـفـلـسـطـيـنــي ال ـ ــذي لم
يدع إلى انتفاضة أو يدعمها ،وإن
ك ــان لــم يستنكر عـمـلـيــات الـشـبــان
الفلسطينيني حتى اآلن ،فإن رئيس
حكومة العدو ،بنيامني نتنياهو،
كــان يتحدث بلغة نــاريــة ،قائال إن
قــواتــه «س ـتــرد بـيــد مــن حــديــد ضد
الفلسطينيني في جميع الجبهات»
ف ــي ال ـض ـف ــة وال ـ ـقـ ــدس امل ـح ـت ـل ـتــن.
وأوضــح ،في مطلع جلسة املجلس
ال ـ ــوزاري املـصـغــر مـســاء أم ــس ،أنــه
سيرفع القيود عن عمليات قواته،

الفـتــا إل ــى تـعــزيــزهــا بــأربــع كتائب
مـ ــن الـ ـجـ ـي ــش ،إل ـ ــى ج ــان ــب ت ـعــزيــز
ق ــوات الشرطة فــي الـقــدس ب ـ 4000
شرطي.
وقــال نتنياهو إن «الشرطة تدخل
اآلن إلـ ــى ع ـم ــق األح ـ ـيـ ــاء ال ـعــرب ـيــة
كما لم يجر سابقًا .سنهدم بيوت
اإلرهــاب ـيــن ونـسـمــح ل ـقــوات األمــن
ب ــالـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــازم ضـ ـ ــد راش ـ ـقـ ــي
الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــارة وم ـ ـل ـ ـقـ ــي الـ ــزجـ ــاجـ ــات
ال ـح ــارق ــة .ل ــن نـعـطــي حـصــانــة ألي
مشاغب أينما كان».

قال نتنياهو إن «الشرطة تدخل اآلن إلى عمق األحياء العربية» (أ ف ب)

فــي الــوقــت نفسه ،أش ــاد نتنياهو،
وف ــق ال ـب ـيــان الـ ـص ــادر ع ــن مكتبه،
بـ ـجـ ـه ــود ج ـ ـهـ ــاز «ال ـ ـش ـ ــاب ـ ــاك» فــي
ال ـ ـق ـ ـبـ ــض ع ـ ـلـ ــى م ـ ـن ـ ـفـ ــذي ع ـم ـل ـي ــة
«إي ـت ـم ــار» ال ـقــري ـبــة م ــن ب ـل ــدة بيت
فـ ــوريـ ــك ش ــرق ــي ن ــابـ ـل ــس .وك ــان ــت
وسائل اإلعالم العبرية قد قالت إن
املخابرات لم تفلح في منع عملية
نوعية متقنة ضد املستوطنني في
نــابـلــس ،لكنها «نـجـحــت خ ــال 24
ساعة في كشف الخلية املكونة من
خمسة أفــراد وجميعهم من حركة
«حماس» يقودهم ناشط عمره 35
عامًا هو الذي ّ
زود الخلية بالسالح
وبـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــارات» .ك ـم ــا اس ـت ـب ـعــدت
املـخــابــرات أن تكون الخلية أخــذت
أوامـ ــرهـ ــا م ــن «حـ ـم ــاس» ف ــي غ ــزة،
مرجحة احـتـمــال أن تـكــون الخلية
بادرت من نفسها إلى هذا العمل.
قائد الخلية ،الذي أعلن اسمه ،هو
راغ ـ ــب ع ـل ـيــوي ( 37ع ــام ــا) ،ومـعــه
ي ـح ـي ــى ح ـ ـ ــاج حـ ـم ــد ( 24عـ ــامـ ــا)،
وك ــرم رزق املـصــري ( 23عــامــا) من
نابلس ،اللذين نفذا العملية ضد
املستوطنني .أما العضوان اآلخران،
فهما سمير كوسا ( 33عاما) ،الذي
ساق املركبة ،وزيد عامر ( 26عاما)
الـ ـ ـ ــذي نـ ـف ــذ االس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ب ـس ـي ــارة
أخـ ــرى قـبــل الـعـمـلـيــة .ون ـقــل عنهم
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السلطة

يوميات الضفة :حرب شوارع مستمرة
هذا الصباح الخامس ،الذي
ّ
يذكر بأيام االنتفاضة .مرت
أيام محاطة بأخبار الشهداء،
اإلصابات ،والمعتقلين .صارت
شاشات التلفزة وجدرات
المحالت مليئة بصور
الشهداء والمواجهات،
وليس من حيلة لكبار العمر
سوى أن يشتموا الجنود
والمستوطنين ،ويدعوا
لعائالت الشهداء بالصبر
رام الله ــ إيلياء غربية

ف ــي ك ــل األحـ ـ ـ ــوال ،يـنـبـغــي الـ ـق ــول إن
املعسكر اليميني في إسرائيل ،يرى
أن األثـمــان التي تدفعها إسرائيل ال
تــزال ضمن السقف املحمول ،وكجزء
مــن الضريبة للوصول إلــى األهــداف
املــرســومــة فــي الـض ـفــة ،عـبــر تكريس
األم ــر الــواقــع ،وف ــرض وقــائــع تصبح
نـهــائـيــة بـفـعــل أداء الـسـلـطــة املـتـخــذ
لـلـتـســويــة م ـس ــارًا ل ــه .وع ـلــى ذل ــك ،لم
تصل إسرائيل إلى مرحلة االنعطاف
عـلــى مـسـتــوى األداء الـسـيــاســي إزاء
الفلسطينيني ،جمهورًا وسلطة.

ـن

فــي أح ــد ال ـش ــوارع امل ــؤدي ــة إل ــى عاصمة
الضفة ،رام الله ،كانت  20دقيقة تفصلنا
عن املواجهات املستمرة في حي البالوع
م ـنــذ أيـ ـ ــام .ي ـظ ـهــر ف ــي ال ـط ــري ــق ع ـشــرات
الشبان القادمني من مختلف القرى حول
رام الله ،لالشتباك مع جنود العدو على
حاجز «الدي سي او».
تـ ـنـ ـق ــل س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــارات اإلس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاف ع ـ ـشـ ــرات
اإلص ــاب ــات بــالــرصــاص املـعــدنــي املغلف
بـ ــامل ـ ـطـ ــاط ،وحـ ـ ـ ـ ــاالت االخ ـ ـت ـ ـنـ ــاق ب ـف ـعــل
قنابل الغاز في املنطقة« .كر وفــر» هكذا
وصــف السائق املـكــان الــذي تستعر فيه
املواجهات ،مرفقًا ذلك بتحذيري« :ديري
بــالــك ،الـكــل مستهدف .ه ــدول مــا بفرقوا
ال صـحــافــة وال ب ـط ـيــخ» .ي ـبــدو أن قصة
البطيخ راجت في الضفة ،بعدما أصيب
م ـس ـتــوطــن ف ــي ال ـخ ـل ـيــل بـسـبــب بطيخة
أل ـقــاهــا أح ــد ال ـش ـبــان ع ـلــى رأس ـ ــه ،خــال
هجوم قطيع لهم على قرية بيت عنون
قرب املدينة.
جزء كبير من امللثمني الذين يلفون على
أنفسهم ،إما الكوفية وإما علم فلسطني،
يحملون على أكتافهم حقائب املدرسة،
التي غادروها من أجل تعلم درس جديد
هـنــا .كيف يمكنك الـهــرب مــن الــرصــاص
وقـنــابــل الـغــاز وال ـصــوت ،و«الـبـطــل» هو
من يعيد قنبلة الغاز بسرعة إلى الجنود
اإلسرائيليني.

في املقابل ،ال بد من اإلط ــارات املشتعلة
وحـ ـت ــى «رش ـ ـ ــاش ـ ـ ــات» الـ ـ ـ ـ ــدواء الـ ـخ ــاص
ب ــال ـح ـش ــرات ك ــي ي ـح ـج ـبــوا الـ ــرؤيـ ــة عــن
الجنود .كلما زاد عدد املتظاهرين صار
أس ـه ــل ع ـلــى ال ـج ـن ــود ق ـن ـص ـهــم .تـتــوالــى
اإلصــابــات ،ومــن بينهم طــاب وطالبات
م ــن امل ـ ـ ــدارس االب ـت ــدائ ـي ــة املـ ــوجـ ــودة في
املنطقة ،املشارك فيهم باملسيرة أو حتى
العائد من مدرسته إلى بيته.
البالوع هو الحي املحاذي لشارع نابلس
ـ ـ رام ال ـلــه .مــن هـنــاك يـمـكــن الـتــوجــه إلــى
ّ
نــابـلــس .لـكــن الـطــريــق ص ــارت «ح ــزي ــرة»
بسبب اإلغالق الذي فرضه الجنود على
املدينة خــال بحثهم عــن منفذي عملية
«إيـتـمــار» .يضطر املواطنون إلــى سلوك
ط ــرق تــرابـيــة ومـلـتـفــة لتجنب الـتـعــرض
ل ـه ـج ـم ــات امل ـس ـت ــوط ـن ــن ع ـل ــى ال ـط ــري ــق
ً
الرئيسية أو على حاجز ح ــوارة ،فضال
ّ
ع ــن الـتـفـتـيــش امل ـ ــذل وامل ـه ــن لـلـسـيــارات
الـ ــداخ ـ ـلـ ــة والـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــة ب ـ ــن امل ــدي ـن ـت ــن.
وخ ــال املـسـيــر ،تلحظ آث ــار االع ـت ــداءات
عـلــى الـبـيــوت فــي ق ــرى بـيــت دج ــن وبيت
فــوريــك والـلــن .كلها تعرضت للتخريب
وملحاوالت اإلحراق.
ال ـط ــري ــق إلـ ــى قـلـقـيـلـيــة وإل ـ ــى ط ــول ـك ــرم،
ً
ش ـمــاال ،كانتا مغلقتني أيـضــا ،واقتصر
ال ــدخ ــول وال ـخ ــروج عـلــى ح ــاالت معينة
وف ـق ــا مل ـ ــزاج ال ـج ـن ــود .ف ـب ـعــد اس ـت ـش ـهــاد

الشاب حذيفة عثمان من بلدة بلعا شرق
طــول ـكــرم ،فـجــر أم ــس ،دام ــت املــواج ـهــات
لساعات بالقرب من مصنع «جيشوري»
اإلســرائـيـلــي .احـتــدت املــواجـهــات وازداد
عدد املصابني ،ومنهم من تلقوا إصابات
خ ـطــرة .وبـسـبــب اإلغـ ــاق لــم نـتـمـكــن من
الوصول إلى جنازة الشهيد عثمان.
وردنا اتصال من الخليل .الحال نفسها:
حرب الشوارع مستمرة« .الضرب ّ
املبرح»،
جملة كررها من نتمكن من االتصال بهم.
«كل دقيقة هناك اعتداء وإصابة .الخليل
ال تنام هناك مواجهات في قرية خرسا
ويطا ودورا وبيت عنون وحلحول وبيت
أمر ...وكل القرى» .مع أن املضحك املبكي
في كل األخبار ،أن جنود العدو اقتحموا
ً
م ـنــزال هـنــاك لـعــائـلــة الـجـعـبــري العـتـقــال

العدو حاول اعتقال
طفل عمره  3سنوات
ألنه «كان يلقي الحجارة»

كلما زاد عدد المتظاهرين صار أسهل على الجنود قنصهم (آي بي ايه)

طفل يبلغ من العمر ثالثة أعوام .والتهمة
أنه كان يلقي الحجارة على الجنود في
مـنـطـقــة ال ـ ــراس ال ـقــري ـبــة م ــن مستوطنة
«كريات أربع» ،شرق الخليل!
وسط كل ذلك ،قررنا العودة إلى رام الله.
ال مجال للوصول إلى ّ
أي مدينة .في تلك
اللحظات ،أتى خبر عن «شهيد جديد!»،
هــو الـفـتــى عـبــد الــرح ـمــن مـصـطـفــى (13
عــامــا) ،مــن بيت لحم .أصيب برصاصة
فــي الـصــدر قطعت شــريــان القلب ،ونقل
إلــى غرفة العمليات في مستشفى بيت
جـ ــاال ال ـح ـك ــوم ــي .كـ ــان وضـ ـع ــه خـطـيـرًا
ل ـل ـغــايــة ،إل ــى أن أع ـلــن اس ـت ـش ـهــاده .ثــار
أهــل بيت لحم وام ـتــدت املــواجـهــات إلى
املخيمات ،وفــي محيط مسجد بــال بن
رباح وقرب قبة راحيل.
ّ
ص ـ ـ ـ ــاروا  4شـ ـ ـه ـ ــداء .ك ــلـ ـه ــم صـ ـغ ــار فــي
العمر .ال يقفز إلــى الخاطر ســوى وجه
والـ ـ ـ ــدة ال ـش ـه ـي ــد م ـه ـنــد ح ـل ـب ــي .اق ـت ـحــم
الـجـنــود مـنــزل الـعــائـلــة فــي قــريــة س ــردا،
شـمــال رام الـلــه ،واحتجزتهم فــي إحــدى
الغرف واعتدت عليهم بالضرب .ال تزال
إســرائ ـيــل تــرفــض تـسـلـيــم جـثــة الشهيد
م ـه ـنــد ل ـعــائ ـل ـتــه ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة ،لـكـنـهــا
أعلنت نيتها تسليم جثة الشهيد فادي
عـ ـل ــون ب ـح ـض ــور  50ـ ـ ـ  70ش ـخ ـصــا فــي
الجنازة ،ثم تراجعت عن ذلك .أما القدس،
التي نعجز عن الوصول إليها .فلم تهدأ
منذ  9أيام .البلدة القديمة مغلقة للمرة
األولــى منذ عــام  .1967الثوري وسلوان
والعيسوية وب ــاب العمود وغيرها من
امل ـنــاطــق تـنـتـفــض ب ــال ـت ــوازي م ــع مخيم
شعفاط وعناتا.
منذ الثالث من هــذا الشهر ،وصلت إلى
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات  625إص ــاب ــة ،م ـن ـهــا 175
أمس .يوم صعب لم يكن ينقصه صوت
املذياع ،وفيه صوت أحدهم معرفًا نفسه
بــأنــه مـنـســق ل ـجــان امل ـقــاومــة الـشـعـبـيــة.
ي ـقــول الــرجــل إن االح ـت ــال يـتـخــوف من
ان ـت ـفــاضــة ثــال ـثــة ،وإن عـلـيـنــا أال نـلـتــزم
الـبـيــوت« .يـجــب أن نــذهــب غ ـدًا ألعمالنا
وجامعاتنا وعلى املستوطنني أن يجدوا
طرقًا بديلة وليس نحن!».
ال ـســائــق يـ ـ ّ
ـرد« :خـ ـل ــص ...انـتـفــاضــة فش
حـكــي ث ــان ــي» .بـعــض الــراك ـبــن ضحكوا
ً
وه ــم ي ــرون أن أك ـثــر أمــانـيـنــا ت ـف ــاؤال قد
تكون كابوسًا كبيرًا ...علينا وعليهم.

العراق

«العصائب» و«بدر» تؤيدان الضربات الروسية
أنهم أقــروا بتنفيذ عملية إطــاق نار
اتجاه مستوطنة «كدوميم» في نهاية
آب املاضي.
وقالت الــروايــة اإلسرائيلية إن سبب
الـنـجــاح فــي كـشــف الخلية أن إحــدى
الرصاصات من مسدس أحد املنفذين
أصـ ــابـ ــت ك ـ ــرم امل ـ ـصـ ــري ب ــال ـخ ـط ــأ مــا
أدى إل ـ ــى ن ـق ـل ــه إل ـ ــى م ـس ـت ـش ـفــى فــي
نابلس ،وهناك وصلت املعلومة إلى
«الشاباك» ،فأرسل املستعربني الذين
اقتحموا املستشفى واخـتـطـفــوه ،ثم
كشف األمر كله.
بـعــد ذل ــك ،أصـ ــدرت حــركــة «ح ـمــاس»
بيانًا مقتضبًا قالت فيه إن «اإلعــان
اإلسرائيلي حول وجود تعاون أمني
م ــع ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة الع ـت ـقــال
الخلية التي تقف وراء عملية نابلس
هو إعــان خطير» .وطالبت الحركة،
السلطة ،بتوضيح موقفها بشأن هذه
التصريحات.
على صعيد آخر ،حاولت قوات العدو
أمـ ــس اق ـت ـح ــام م ـن ــزل ال ـش ـه ـيــد مهند
حلبي ،منفذ عملية طعن املستوطنني
فــي ال ـقــدس املـحـتـلــة ،فــي ب ـلــدة ســردا
ش ـمــال رام ال ـل ــه .ولـكـنـهــا ل ــم تستطع
هدم املنزل للمرة الثانية ،فقد اندلعت
مــواج ـهــات عـنـيـفــة م ــع س ـكــان الـبـلــدة
حالت دون ذلك.
(األخبار)

أعلنت كل من «عصائب أهل الحق» ومنظمة «بــدر» ،أمس،
أنهما تدعمان تدخل روسيا وضرباتها الجوية ضد تنظيم
«داعــش» في الشرق األوســط .يأتي ذلك في وقت أعلن فيه
رئيس الحكومة حيدر العبادي فتح «املنطقة الخضراء»،
الـتــي تخضع إلج ــراءات أمنية مـشــددة فــي بـغــداد ـ ـ وحيث
توجد مقار الحكومة والعديد من السفارات ـ أمام الجمهور،
مع اإلبقاء على بعض القيود .وكان العبادي قد أعلن ،نهاية
آب ،قرب فتح «املنطقة الخضراء» إثر سلسلة من التظاهرات
ضــد ال ـف ـســاد ،وط ـلــب مــن ق ــوات األم ــن الـقـيــام بـكــل مــا هو
ضروري ،لضمان تمكني املواطن العراقي من السير فيها.
وهــذه املنطقة البالغة َّ مساحتها عشرة كيلومترات مربعة
ُ
فــي قلب بـغــداد ،احتلت فــي أثـنــاء الـغــزو األميركي للعراق،
في عــام  ،2003وأصبحت تضم مقر السفارة األميركية،
ّ
وتحولت لدى العراقيني رمزًا لالحتالل األميركي ،قبل نقل
إدارتها إلى السلطات العراقية في عام  .2009وقبل الغزو
األميركي للعراق ،في عام  ،2003كانت هذه املنطقة تؤوي
قـصــور الــرئـيــس ال ــراح ــل ص ــدام حـســن وبــاقــي مـســؤولــي
ً
الـنـظــام .واإلج ــراء الـجــديــد يتيح وص ــوال م ـحــدودًا إلــى هذه
املنطقة الواسعة من العاصمة العراقية ،حيث إن السير في
معظم شوارعها يحتاج حمل شارة خاصة ،لكن من شأنه
أن يجتذب األهالي ويخفف زحمة املرور في بغداد.
في غضون ذلــك ،صــرح املتحدث باسم «العصائب» ّنعيم
العبودي ،بأن الضربات الجوية الروسية في سوريا حققت
بالفعل نتائج .وأض ــاف« :نحن نعرف أن الــواليــات املتحدة
األميركية ،خالل السنة والنصف تقريبًا ،لم تكن جادة في
القضاء على داعش» .كذلك ،أضاف العبودي« :نحن جربنا،

خالل هذه الفترة الطويلة ،الواليات املتحدة وهي غير جادة
في القضاء على داعــش ،وإنما تحاول أن تدير األزمــة وال
تنهي األزمة».
مــن جهتها ،أعـلـنــت منظمة «ب ــدر» أنـهــا سـتـ ّ
ـرحــب بتدخل
روس ـيــا وضــربــاتـهــا الـجــويــة ضــد تنظيم «داع ـ ــش» .وقــال
معني الكاظمي ،وهو أحد قــادة املنظمة ،متحدثًا إلى وكالة
«روي ـت ــرز»« :نتطلع إلــى رؤي ــة املـقــاتــات الــروسـيــة تقصف
مــواقــع وم ــراك ــز لــداعــش فــي ال ـع ــراق ،وك ــل م ـس ــارات النقل
املـشـتــركــة مــع س ــوري ــا» .وأض ـ ــاف« :س ـنــرحــب ب ــأي تدخل
للروس لطرد مقاتلي داعش من العراق».
إال أن وك ــاالت أن ـبــاء نقلت عــن وزي ــر الـخــارجـيــة الــروســي
س ـيــرغــي الف ـ ــروف ق ــول ــه ،أمـ ــس ،إن الـ ـع ــراق ل ــم يـطـلــب من
موسكو تنفيذ ضــربــات جوية ضــد تنظيم «داع ــش» على
أراضيه ،مضيفًا أن «روسيا مستعدة إلجراء اتصاالت مع
الجيش السوري الحر».
وتــأتــي هــذه التصريحات والـتـطــورات فــي الــوقــت الــذي ذكر
فيه شيخ عشيرة البونمر نعيم الكعود ،أن تنظيم «داعش»
أعدم  70شخصًا من أبناء عشيرته ،بعدما خطفهم شمالي
الرمادي .وقال الكعود ،في بيان ،إن «تنظيم داعش اإلرهابي
قــام ،مساء أمــس ،باختطاف وإعــدام  70شخصًا من أبناء
عـشـيــرة الـبــونـمــر ،فــي منطقة ال ـثــرثــار شـمــالــي ال ــرم ــادي»،
موضحًا أن «التنظيم اختطفهم من املنطقة نفسها وقام
بإعدامهم فيها».
وأض ــاف الـكـعــود أن «ه ــؤالء املـعــدومــن جميعهم مدنيون،
وهم آباء وإخوة ملنتسبني إلى الجيش والشرطة والصحوة
ومـقــاتـلــي الـعـشـيــرة املـتـصــديــن لتنظيم داع ــش فــي بــروانــة

التابعة لحديثة» ،الفتًا إلى أن «داعش أعدمهم جميعًا رميًا
بالرصاص».
وطالب الكعود رئيس الوزراء والقائد العام للقوات املسلحة
ح ـيــدر ال ـع ـبــادي ب ــ«ح ـمــايــة أه ــل األن ـب ــار م ــن بـطــش داع ــش
واإلســراع بتحرير املحافظة من تلك العصابات اإلجرامية
واإلرهابية ،تخوفًا من حدوث مجزرة أخرى».
وفي سياق آخر ،كشف عضو في البرملان العراقي عن إحالة
أكثر من  500ملف فساد ،ملختلف ال ــوزارات واملؤسسات
الحكومية ،إلى اإلدعــاء العام وهيئة النزاهة العامة ،التخاذ
اإلجراءات القانونية ،بحق املتورطني فيها.
وفي تصريح لوكالة «األناضول» ،قال عضو لجنة النزاهة
البرملانية محمد حميدي إن لجنته «أحالت أكثر من 500
ملف فساد مالي وإداري على االدعاء العام وهيئة النزاهة،
خالل الدورة (البرملانية) الحالية ،بينها ملفات خطرة تخص
وزارة الدفاع ووزارات أخرى».
ً
إلــى ذل ــك ،انتخب مجلس محافظة نينوى (ش ـمــاال) نوفل
حمادي السلطان محافظًا جديدًا للمحافظة ،خلفًا للمحافظ
املقال أثيل النجيفي .وقال النائب عن املحافظة في البرملان
العراقي عبد الرحمن اللويزي ،إن انتخاب السلطان الذي
هــو مــرشــح عــن الـكـتـلــة الـعــربـيــة داخ ــل مـجـلــس املـحــافـظــة،
جاء بمساندة من الجبهة التركمانية العراقية .وكــان أثيل
النجيفي قــد أقـيــل ب ـنـ ًـاء عـلــى طـلــب رئـيــس ال ـ ــوزراء حيدر
الـعـبــادي ،على خلفية تصريحات أدلــى بها خــال زيــارتــه
للعاصمة األميركية واشنطن ،واتهم فيها الحكومة العراقية
باملسؤولية عن سقوط املحافظة بيد تنظيم «داعش».
(األخبار ،رويترز ،األناضول)
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العالم

السعودية

ثمن الدور الوظيفي آلل سعود إفالس الممـ

تبدي السعودية إصرارًا غريبًا على الحفاظ
على مستوى إنفاقها المرتفع ،ورب قائل
زيادته ،على الرغم من قرب وصول عجز
موازنتها إلى  %20من ناتجها المحلي،
واضطرار المملكة إلى سحب مبالغ ضخمة
من ثروتها المودعة في الخارج ،والبدء
بتنفيذ برنامج واسع لالستدانة حتى .وإذا
كانت الزيادة في تمويل آلية الرشوة
االجتماعية ضرورة ملحة للحفاظ على
حكم العائلة المالكة ،يبدو تمويل الحروب
اإلقليمية ضرورة ال تقل إلحاحًا بالنسبة إلى
آل سعود ،حفاظًا على دورهم الوظيفي،
وبالتالي على ملكهم
فراس أبو مصلح
سـ ـحـ ـب ــت مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـن ـ ـقـ ــد الـ ـع ــرب ــي
الـسـعــودي (املـصــرف املــركــزي للمملكة

رفعت المملكة حصة موازنتها
العسكرية من الناتج المحلي
إلى %10
العربية السعودية) في األشهر الستة
األخـيــرة مــا يصل إلــى  70مليار دوالر
مـ ــن ث ــروتـ ـه ــا امل ـ ــودع ـ ــة لـ ـ ــدى مـخـتـلــف
امل ــؤس ـس ــات امل ــال ـي ــة حـ ــول ال ـع ــال ــم ،في
سياق سعي اململكة إلى السيطرة على
العجز املتنامي في موازنتها ،وتمويل
حربها في اليمن ،في ظل انهيار أسعار
النفط العام املــاضــي ،حسبما جــاء في
ُ
مقال نشر على موقع «بلومبرغ» في
 28من الشهر املاضي .مقال «بلومبرغ»
أشار إلى أن االحتياطات من السندات
األجـنـبـيــة ،الـتــي تحتفظ بـهــا السلطة
الـنـقــديــة ال ـس ـعــوديــة ،ق ــد تــدنــت بنحو
 %10ف ــي تـ ـم ــوز م ــن الـ ـع ــام الـ ـج ــاري،
ً
لـتـصــل إل ــى  661م ـل ـيــار دوالر ،ن ــزوال

م ــن م ـس ـتــوى ق ـيــاســي م ــن  737مـلـيــار
دوالر سجلته في آب من العام املاضي.
وت ـن ـقــل «ب ـل ــوم ـب ــرغ» ع ــن االق ـت ـص ــادي
املـخـتــص ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ــط
في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»،
جايسون تــوفــاي ،قــولــه إن األم ــر ليس
مستغربًا البتة ،نظرًا إلى تعاظم عجز
املوازنة و«خطر هروب الرساميل» من
السعودية ،وإن «الحقيقة الجديدة في
السعودية هي تآكل احتياطات النقد
األجنبي ،ال مراكمتها».
وفــي سياق متصل ،تشير مجلة «ذي
إيـكــونــومـيـســت» ،فــي مـقــال نـشــرتــه في
الـثــالــث مــن الـشـهــر ال ـج ــاري ،إل ــى تكبد
ش ــريـ ـح ــة واس ـ ـعـ ــة مـ ــن «الـ ـسـ ـع ــودي ــن
ال ـ ـعـ ــاديـ ــن» ،م ــن امل ــوظ ـف ــن ف ــي س ــوق
األس ـهــم املـحـلـيــة ،خ ـســارة كـبـيــرة على
مدى السنة الجارية ،حيث «فشل فتح
سوق األسهم املحلية أمام املستثمرين
األجـ ــانـ ــب ،ف ــي حـ ــزيـ ــران املـ ــاضـ ــي ،فــي
الحد من تدهوره»؛ إذ انخفض مؤشر
«ت ـ ـ ـ ــداول» امل ــرج ـع ــي ب ــأك ـث ــر م ــن ،%30
بحسب موقع «بلومبرغ».
وي ـتــوقــع ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،في
تقرير تناولته جُــريــدة «الفاينانشال
تايمز» في مقال نشر الشهر املاضي،
أن يصل عجز املــوازنــة السعودية في
ال ـع ــام ال ـج ــاري إل ــى  %20م ــن ناتجها
امل ـح ـل ــي ،ب ـت ـج ــاوزه  400م ـل ـيــار ري ـ ــال
س ـعــودي ،فــي ظــل تــراجــع نـمــو الناتج
امل ـح ـل ــي إلـ ـ ــى  %2.8ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـجـ ــاري،
و %2.4ال ـعــام املـقـبــل (م ـقــارنــة بـ ــ%3.5
فــي الـعــام املــاضــي) ،متوقعًا أن يحوم
م ـع ــدل ال ـن ـم ــو ،ع ـلــى امل ـ ــدى امل ـتــوســط،
حــول  %3فـقــط .وبحسب الـتـقــريــر ،إن
تــراجــع مــؤشــرات االقـتـصــاد السعودي
ن ــاب ــع أسـ ــاسـ ــا مـ ــن انـ ـخـ ـف ــاض أس ـع ــار
النفط ،ومن التباطؤ في تنفيذ أجندة
«اإلصــاحــات» املحلية ،وأخيرًا وليس
آخـ ـرًا« ،تـصــاعــد الـتــوتــرات اإلقليمية»،
في إشارة إلى الحروب التي تخوضها
ال ـس ـع ــودي ــة ،م ـب ــاش ــرة أو بــالــواس ـطــة.
وي ـحــذر ال ـص ـنــدوق مــن أن االنـخـفــاض
ال ـح ــاد ف ــي إيـ ـ ــرادات ال ـن ـفــط ،بــال ـتــوازي
مــع اسـتـمــرار زي ــادة الـنـفـقــات ،سيؤدي
إل ــى «عـجــز كبير ج ـدًا فــي امل ــوازن ــة في
ال ـعــام ال ـجــاري وعـلــى امل ــدى املـتــوســط،

تبدد المملكة االحتياطات المالية التي ُبنيت على مدى العقد الماضي (أ ف ب)
وبالتالي إلى تآكل االحتياطات املالية
التي ُبنيت على مدى العقد املاضي».
وفي هذا الوقت ،وبحسب موقع «سي
إن إن» املختص بالشؤون املاليةُ ،رفعت
املوازنة العسكرية للمملكة بنحو %17
فــي الـعــام املــاضــي ،لتبلغ حصتها من
الناتج املحلي حوالي %10؛ كذلك زاد
امللك سلمان ،عند اعتالئه العرش في
كــانــون الـثــانــي مــن ال ـعــام ال ـج ــاري ،من
الـ ـعـ ـط ــاءات «ال ـس ـخ ـي ــة» لـلـعــامـلــن في
ال ـق ـطــاع ال ـع ــام وامل ـت ـقــاعــديــن وال ـطــاب
وغيرهم مــن الـفـئــات ،مــا أسهم بتفاقم
ع ـجــز املـ ــوازنـ ــة .وع ـل ــى ه ــذه الـخـلـفـيــة،
يـشــدد صـنــدوق النقد الــدولــي على ما
ي ــراه حــاجــة لتغييرات تــدريـجـيــة ،لكن
كـبـيــرة ،وع ـلــى م ــدى س ـنــوات ع ــدة ،في
السياسة املــالـيــة الـسـعــوديــة ،تتضمن

إلـ ـغ ــاء ال ــدع ــم ل ـس ـعــر م ـب ـيــع املـشـتـقــات
النفطية في السوق املحلي ،وتقليص
روات ـ ــب ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام،
وزيـ ـ ـ ـ ــادة ك ـ ـفـ ــاءة االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ف ـيــه،
وت ــوسـ ـي ــع اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات غ ـي ــر ال ـن ـف ـط ـيــة
(تقليص االعـتـمــاد على قـطــاع النفط،
حـيــث تشكل اإلي ـ ــرادات النفطية نحو
 %80من مجمل إيــرادات املوازنة) ،عبر
إجراءات تشمل فرض ضرائب جديدة،
أولـهــا الضريبة على القيمة املضافة،
وضريبة على العقارات.
ويـشـيــر الـتـقــريــر إل ــى املـسـتــوى العالي
لـلـبـطــالــة فــي الـسـعــوديــة ( %40بطالة
الشباب) ،مع نمو نشط للقوى العاملة
( %5س ـن ــوي ــا) .ويـ ــرى ال ـص ـن ــدوق ،في
ت ـ ـقـ ــريـ ــره ،أن مـ ــن شـ ـ ــأن عـ ـ ــدم تـطـبـيــق
«اإلصالحات» أن ّ
يحول صافي الثروة

املالية للمملكة (أي الودائع الحكومية،
بعد تنزيل الدين الـعــام) ،إلــى السلبية
في عام .2018
من جهته ،يرى االقتصادي في مصرف
ّ
 ،HSBCسايمون وليامز ،أن «من غير
ال ــواقـ ـع ــي ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى حـ ــدة ان ـخ ـفــاض
الـ ـ ــواردات (ال ـنــاتــج مــن انـهـيــار أسـعــار
ال ـن ـفــط) ،الـتـقــديــر أن ي ـكــون إلجـ ــراءات
خـ ـف ــض الـ ـنـ ـفـ ـق ــات أث ـ ـ ــر مـ ـلـ ـح ــوظ فــي
(تقليص) العجز فــي املــدى القصير»،
في حديث ملوقع «بلومبرغ».
ُ
وينقل املوقع نفسه ،في مقال نشر في
 28من الشهر املاضي ،تحذير محللني
مــال ـيــن م ــن أن اس ـت ـخ ــدام الـسـعــوديــة
امل ـت ــزاي ــد الح ـت ـيــاطــات ـهــا ال ـن ـقــديــة في
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــارج ،ب ـ ـغ ـ ــرض تـ ـقـ ـلـ ـي ــص ع ـج ــز
موازنتها ،من شأنه أن يهدد تصنيفها

إيران

روحاني :األشهر المقبلة ستشهد انهيار جدار الحظر
أكــد الرئيس اإليــرانــي حسن روحــانــي،
أن األشـ ـه ــر امل ـق ـب ـلــة س ـت ـش ـهــد ان ـه ـيــار
جـ ــدار ال ـح ـظــر ال ـظــالــم املـ ـف ــروض على
إي ــران ،في الوقت الــذي أعلن فيه وزير
األمن اإليراني سيد محمود علوي ،أن
ّ
الحكومة كلفت ال ــوزارة جمع الوثائق
املـتـعـلـقــة ب ـك ــارث ــة م ـن ــى ،ل ـ ُـي ـح ـ َّـدد علی
ّ
التعمد أو عدمه في
أساسها احتمال

ارتفع عدد الضحايا ًفي كارثة
منى إلى  1055قتيال وفق
حصيلة جديدة
الحادثة ً
بناء علی ذلك.
وفيما لــم تصدر السلطات السعودية
الئـحــة تفصيلية بجنسيات الحجاج
ال ــذي ــن ل ـق ــوا حـتـفـهــم ع ـلــى إثـ ــر ح ــادث
التدافع فــي منى ،الــذي أدى إلــى مقتل
 769حاجًا على األقل ،بحسب الرياض،
أكـ ــدت دول ع ــدة ع ــدد رعــايــاهــا الــذيــن
قضوا في الحادث ،بعد تأكيد هوياتهم،
بينما ما زال العشرات مفقودين .ولدى
جمع األرق ــام التي أعلنتها ال ــدول ،فإن
ً
الحصيلة ترتفع إلى  1055قتيال.
وف ــي كلمة خ ــال مــؤتـمــر «ي ــوم القرية
ال ــوط ـن ــي» ،ت ـح ــدث ال ــرئ ـي ــس اإلي ــران ــي
عن االتفاق النووي ،وقــال« :ال أحد في
الـعــالــم يـقــول إن إي ــران لــم تكن ناجحة

في املفاوضات النووية» .وأضــاف أنه
«سـيــرد على منتقدي االتـفــاق النووي
في الوقت املناسب» ،معتبرًا أن «االتفاق
ال سابق له ،خالل املئة عام األخيرة».
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ت ـطـ ّـرق روح ــان ــي إلــى
االن ـت ـخــابــات الـبــرملــانـيــة امل ـق ــررة خــال
آذار املـ ـقـ ـب ــل ،وق ـ ـ ــال إن ـ ــه «م ـ ــن م ـن ـظــار
ال ـح ـكــومــة ال ف ــرق ب ــن ه ــذا ال ـح ــزب أو
ذاك» ،مضيفًا أن «املطلوب لنا أن يأتي
إلــى الساحة ويـفــوز املــرشـحــون األكثر
أهلية وكـفــاءة ،ومــن يفكرون بمصالح
ال ـش ـعــب ك ـلــه وال ـ ـب ـ ــاد» .ب ـ ـ ــدوره ،أكــد
مساعد األركان العامة للقوات املسلحة
اإلي ــران ـي ــة الـعـمـيــد م ـس ـعــود ج ــزائ ــري،
أن أي فـقــرة مــن االت ـفــاق ال ـنــووي تؤثر
في الـقــدرات الدفاعية للبالد لن تكون
قابلة للتنفيذ .وقال جزائري ،ردًا علی
تـصــريـحــات ملـســؤولــن غــربـيــن بشأن
االت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،إن «أض ـغ ــاث أح ــام
أع ـ ـ ــداء ال ـ ـثـ ــورة اإلس ــامـ ـي ــة ف ــي م ـجــال
إضعاف القدرات الدفاعية اإليرانية لن
تتحقق» .وأشار جزائري إلى أن «إيران
واملقاومة في املنطقة تعرضتا للتهديد
العسكري ،صــراحــة وم ــرارًا ،مــن جانب
الحكومة األميركية الشريرة والكيان
الصهيوني الشيطاني والــاشــرعــي»،
مـضـيـفــا« :لـ ــذا فــإنــه ف ــي س ـيــاق توفير
األمن القومي لنا والصدقائنا يجب أن
نعزز قدراتنا العسكرية» وأكد أن «هذا
األمر لن يتأثر بأي أمر کان».

أمـ ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ــآخ ــر ال ـت ـط ــورات
املرتبطة بحادثة منى ،فقد أعلن وزير
األمـ ــن اإلي ــران ــي سـيــد مـحـمــود عـلــوي،
ّ
أمــس ،أن الحكومة كلفت الــوزارة جمع
َّ
ُ
ال ــوث ــائ ــق املـتـعـلـقــة ب ـه ــا ،ل ــي ـح ــدد علی
ّ
التعمد أو عدمه في
أساسها احتمال
الحادثة ً
بناء علی ذلك.
وقــال علوي ،في كلمة له خــال مراسم
ت ـش ـي ـيــع ج ـث ــام ــن الـ ـحـ ـج ــاج ض ـحــايــا
حادثة منی ،في مدينة شيراز (جنوب
البالد) ،إن «حادثة منی ليست متعلقة
بإيران فقط ،بل هي قضية تهم العالم

اإلس ــام ــي و 22دول ــة إســام ـيــة ،األم ــر
الـ ــذي يـسـتــدعــي ال ـح ـفــاظ عـلــی طابعه
الدولي ،حيث ينبغي أن يتابع الشعب
اإلي ــران ــي م ــع ســائــر ال ـش ـعــوب والـ ــدول
اإلسالمية هذه القضية».
وأوضح وزير األمن اإليراني أن «الدائرة
ال ـق ــان ــون ـي ــة ف ــي رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة
مسؤولة عــن إع ــداد املـبــادئ القانونية
ورفــع الــدعــوی مــن جانب إي ــران ،نيابة
ع ــن األسـ ــر امل ـف ـجــوعــة ،ل ـطــرح القضية
ف ــي امل ـحــافــل الــدول ـيــة الت ـخ ــاذ اإلجـ ــراء
املناسب في هذا املجال».

ّ
الحكومة كلفت وزارة األمن جمع الوثائق المتعلقة بكارثة منى (األناضول)

وأرج ــع علوي وقــوع الـحــادث إلــى عدم
الـ ـكـ ـف ــاءة واألهـ ـلـ ـي ــة وس ـ ــوء ال ـت ــدب ـي ــر،
موضحًا أن «ما أدى إلى تشديد الكارثة
هــو سـلــوك حـكــام الـسـعــوديــة ،مــا حـ ّـول
الحادث إلى جريمة».
وف ــي اإلط ــار ذات ــه ،أعـلــن مـســاعــد وزيــر
الـخــارجـيــة لـلـشــؤون القنصلية حسن
ق ـش ـقــاوي أن وزارة ال ـخــارج ـيــة تتابع
بـجــديــة مصير سفيرها الـســابــق لــدی
بيروت غضنفر رکــن أب ــادي ،الــذي فقد
فــي کــارثــة منی .وقــدم قشقاوي ،أمــس،
ش ــرح ــا عـ ــن أح ـ ـ ــدث اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي
ُ
ات ـ ـخـ ــذت ل ـك ـشــف م ـص ـيــر رکـ ــن أبـ ـ ــادي.
وأشـ ــار إل ــى االح ـت ـمــاالت ال ـتــي طرحت
بـ ـش ــأن م ـص ـي ــر رکـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ـ ــادی ،وم ـن ـهــا
اخ ـت ـطــافــه ف ــي ال ـس ـعــوديــة ون ـق ـلــه إلــى
فـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـلــة ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «ه ــذه
األخبار تأتي ضمن التكهنات التي ال
يمكن تأييدها أو رفضها بنحو کامل».
ً ّ
وأوض ـ ـ ــح ق ــائ ــا إن «الـ ـ ـظ ـ ــروف ه ـنــاك
کانت بشكل بحيث ال يمكن اختطاف
أي شـخــص ،ألن املـخـتـطــف ک ــان أيضًا
عرضة للقتل في تلك الظروف» .وأشار
إلــى أن رواي ــة األش ـخــاص الــذيــن كانوا
برفقة ركن أبادي ،قبل اختفائه ،ال تؤيد
احتمال اختطافه .وفي الوقت ذاته ،قال
إن «األوضــاع امليدانية تفيد بأنه کلما
ّ
مضى الوقت ،تقلص األمل في أن يكون
املفقودون على قيد الحياة».
(األخبار ،أ ف ب)
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ــلكة!
االئتماني .وفي سياق بحثها عن سبل
لـتـمــويــل إنـفــاقـهــا امل ـتــزايــد (ف ــي مجال
الرشوة االجتماعية الواسعة النطاق
مـحـلـيــا ،وت ـمــويــل ال ـح ــروب إقـلـيـمـيــا)،
وبـعــدمــا ك ــان مـحــافــظ مــؤسـســة النقد
ال ـعــربــي ال ـس ـع ــودي ،فـهــد املـ ـب ــارك ،قد
أع ـل ــن ف ــي ت ـم ــوز امل ــاض ــي ع ــن إصـ ــدار
السلطة النقدية السعودية مــا قيمته
 4م ـل ـيــارات دوالر م ــن س ـن ــدات الــديــن
للسوق املحلية (للمرة األولى منذ عام
 ،)2007تحدثت صحيفة الـ«فاينانشال
تــايـمــز» ،فــي عــددهــا الـصــادر فــي  5آب
املــاضــي ،عــن خطط سـعــوديــة إلصــدار
س ـنــدات دي ــن بقيمة  27مـلـيــار دوالر،
بحلول نهاية العام الجاري ،ما يمثل
«امل ـ ــؤش ـ ــر األك ـ ـثـ ــر ق ـت ــام ــة ع ـل ــى حـجــم
الـضـغــط الـ ــذي تـسـبـبــه أس ـع ــار النفط
امل ـن ـخ ـف ـضــة ع ـل ــى م ــال ـي ــة أكـ ـب ــر دولـ ــة
مصدرة للبترول في العالم».
وتــوقــع مـصــرفـيــون أن يـمـتــد بــرنــامــج
االستدانة هذا إلى عام  ،2016بحسب
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،ال ـ ـت ـ ــي تـ ـب ــدي
اس ـت ـغــرابــا إلع ـط ــاء امل ـم ـل ـكــة األول ــوي ــة
ل ـل ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى إن ـفــاق ـهــا
الـحــالــي (ب ــل زي ــادت ــه) ،عـلــى الــرغــم من
ال ـض ـغ ــط امل ـ ـتـ ــزايـ ــد ع ـل ــى م ــوازن ـت ـه ــا.
وت ـقــول الـسـعــوديــة إن إص ــراره ــا على
ع ــدم خـفــض إنـتــاجـهــا (وإن ـت ــاج ال ــدول
األع ـ ـضـ ــاء فـ ــي م ـن ـظ ـمــة «أوب ـ ـ ـ ـ ــك») مــن
الـ ـبـ ـت ــرول ،وام ـت ـن ــاع ـه ــا ب ــال ـت ــال ــي عــن
م ـح ــاول ــة دع ـ ــم أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ،نــابــع
م ــن رغـبـتـهــا ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن حصتها
فــي األس ـ ــواق الـعــاملـيــة ،وال سـيـمــا في
مــواجـهــة منافسيها ال ـج ــدد ،منتجي
النفط الصخري في الواليات املتحدة.
وت ـش ـي ــر ال ـص ـح ـي ـفــة إلـ ــى أن بــرنــامــج
إصدار سندات الدين املذكور سيغطي
فقط جزءًا من عجز املوازنة ،مستعيدة
تـصــريـحــا ل ــوزي ــر ال ـن ـفــط ف ــي املـمـلـكــة،
عـلــي الـنـعـيـمــي ،ف ــي ك ــان ــون األول من
العام املاضي ،قال فيه إن عجز املوازنة
سيكون أمرًا واقعًا« ،ولكن ليس لدينا
دي ــون .نستطيع الــذهــاب إلــى البنوك؛
إنها مليئة .نستطيع أن نقترض املال،
وأن نحتفظ باحتياطاتنا (النقدية)،
أو نستعمل جزءًا منها».
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السيسي :الحكومة مستمرة مع تعديل الدستور
أكثر من جردة حساب داخلية
وخارجية قدمها عبد الفتاح
السيسي في خطابه لذكرى
نصر أكتوبر .الرجل وقف معتزًا
بما «أنجزه» أخيرًا ،لذلك رأى أن
الحكومة الحالية غير ملزمة
باالستقالة في حال انتخاب
البرلمان ،وأن تعديل الدستور
هو مجرد «رأي» يقترحه
بصفته رئيسًا
رنا ممدوح
رس ــائ ــل كـثـيــرة حملتها كـلـمــة الــرئـيــس
امل ـ ـصـ ــري ،ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي ،فــي
ال ــذك ــرى الـ ـ ــ 42ل ـن ـصــر أك ـت ــوب ــر .م ــا بــن
ال ـح ــدي ــث ع ــن أه ـم ـيــة ال ـج ـيــش امل ـصــري
ودوره فـ ــي إب ـ ـعـ ــاد مـ ـص ــر عـ ــن مـصـيــر
سـ ـ ــوريـ ـ ــا والـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــراق ،وكـ ـ ـش ـ ــف أس ـ ـبـ ــاب
االمتيازات املالية التي يمنحها للجيش
ب ـ ــن ح ـ ــن وآخـ ـ ـ ـ ــر ،مـ ـق ــاب ــل م ــوقـ ـف ــه مــن
رفــض العاملني قــانــون الـخــدمــة املدنية
الــذي يقلل رواتـبـهــم ،وحقيقة مطالبته
ب ـت ـع ــدي ــل ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور ،وأيـ ـ ـض ـ ــا م ـص ـيــر
الحكومة الحالية بعد تشكيل البرملان.
كذلك لم يخف السيسي توضيح املوقف
مـ ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ـع ــد سـ ـق ــوط ع ـش ــرات
الضحايا املصريني في حادث منى ،ولم
يغفل تأكيد املكرر في غالبية أحاديثه
عــن تـجــديــد الـخـطــاب الــديـنــي أو وضــع
ميثاق شرف إعالمي.
ج ـ ــاءت ك ـل ـمــة ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري مليئة
بالرسائل السياسية للداخل وللخارج،
ف ـه ــو ت ـح ــدث ب ــوض ــوح ع ــن رغ ـب ـت ــه فــي
اسـ ـتـ ـم ــرار ح ـك ــوم ــة ش ــري ــف إس ـمــاع ـيــل
التي لم تكمل شهرها األول ،حتى بعد
انـتـخــاب ال ـبــرملــان ،م ـبــررًا بــأنــه ال يوجد
ارت ـ ـبـ ــاط ب ــن الـ ـب ــرمل ــان امل ـق ـب ــل وت ـقــديــم
الحكومة استقالتها ،ما دامت الحكومة
ستقدم برنامجها إلى البرملان ،ولألخير
«ال ـحــق فــي تـجــديــد الـثـقــة فــي الحكومة
أو سحبها ثــم إقالتها وتكليف رئيس
وزراء آخر».

وهي نقطة برغم أنها تجيب عن السؤال
األس ــاس ــي «ل ــم شـكــل الـسـيـســي حكومة
ع ـم ــره ــا االف ـ ـتـ ــراضـ ــي ث ــاث ــة أش ـ ـهـ ــر؟»،
فإنها من وجهة نظر علي عــوض ،وهو
املستشار الــدسـتــوري للرئيس السابق
ع ــدل ــي م ـن ـص ــور ،م ـت ـف ـقــة م ــع الــدس ـت ــور
ومـخــالـفــة لــأعــراف املـسـتـقــر عليها في
مصر منذ عـشــرات السنني ،التي كانت
فـيـهــا ال ـح ـكــومــة ت ـقــدم اسـتـقــالـتـهــا فــور
تشكيل البرملان .وأوضح عوض أن املادة
 146مــن الــدسـتــور اشـتــرطــت أن تحظى
الحكومة بثقة البرملان فقط دون النص
على استقالتها.
م ــراق ـب ــون ل ـل ـشــأن امل ـح ـلــي ت ـح ــدث ــوا عن
تعمد السيسي الحديث تارة عن تعديل
الدستور ،وأخرى عن استمرار الحكومة،
كأنه يحدد الخطة العامة وأجندة عمل
مجلس النواب الذي لم يشكل بعد .ومع
أن ال ــرئ ـي ــس حـ ــرص خـ ــال كـلـمـتــه على
توضيح موقفه من تعديل الدستور ومن
حسنة ،فإنه لم
حديثه عن إعداده بنيات ّ
يغير موقفه من التعديل ،وملح إلى أنه ال
يفرض وجهة نظره ،بل يعرض تصوره
ّ
فقط! «الجنرال» دلل على مطلبه بضرب
مـثــل عـلــى قــانــون الـخــدمــة املــدنـيــة الــذي
س ـبــق أن ن ـظــم آالف ال ـعــام ـلــن املــدنـيــن
تظاهرات مناهضة إلقراره عليهم ،وذلك
لتضمنه بنودًا تحرمهم حوافز ومكافآت
كثيرة ،فشرح الرجل أن «خطورة البرملان
تكمن في تصديه لكل القوانني الخاصة
بـجـمـيــع ال ـف ـئــات وال ـه ـي ـئــات» ،وتـخـنــدق

ـ ـ وفـقــا ملصطلح الـسـيـســي ـ ـ لـكــل فصيل
لحساب مصلحته.
الكلمة التي خصص الرئيس ما يقارب
ن ـص ـف ـهــا ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن دور ال ـج ـيــش
املـ ـص ــري ق ـب ــل حـ ــرب أك ـت ــوب ــر وب ـع ــده،
حملت فــي طياتها أيـضــا رســائــل غير
مباشرة عن فضل الجيش على شعبه
فــي تجنب مصائر دول عربية أخــرى،
واس ـت ـعــداده وقــدرتــه عـلــى حـمــايــة أمــن
البالد ،بل «أمن املنطقة كلها».
م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ض ـ ـ ّـم ـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ك ـل ـم ـتــه
باإلجابة عن أسباب زيادة االعتمادات
املالية املتكررة ل ــوزارة الــدفــاع (آخرها
اس ـت ـث ـنــاء س ـبــع ج ـه ــات خــدم ـيــة تتبع
وزارة الداخلية والدفاع من رد فوائض
م ـي ــزان ـي ـت ـه ــا ـ ـ ـ ـ راجـ ـ ـ ــع ع ـ ـ ــدد األمـ ـ ـ ــس)،
والـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـك ـث ـيــرة ب ــزي ــادة مــرتـبــات
العاملني فــي ال ـقــوات املسلحة منذ ما
بعد « 30يونيو» .فقال« :رجال الجيش
امل ـ ـصـ ــري ظـ ـل ــوا  20ع ــام ــا ي ـت ـقــاضــون

رفض تحميل السعودية
المسؤولية عن «منى»
واكتفى بعزاء الضحايا

توافق السيسي و السبسي على ضرورة التسوية السياسية في سوريا وليبيا (آي بي ايه)

نصف املرتب لدعم القدرة االقتصادية
للجيش» .لكن هذا الحديث رآه كثيرون
اس ـت ـفــزازيــا ،خــاصــة أن رج ــال الجيش
منذ عهد جمال عبد الناصر حتى اآلن
كانوا دائمًا مميزين عن سائر العاملني
فـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف امل ـ ـجـ ــاالت،
بزيادة مرتباتهم ومعاشاتهم دوريــا،
أواستثنائهم من تأدية ضرائب معينة،
إل ــى جــانــب االم ـت ـيــازات اإلنـهــائـيــة لكل
امل ـن ـت ـم ــن إلـ ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة فــي
الـ ـ ـن ـ ــوادي وامل ـس ـت ـش ـف ـي ــات وم ـش ــاري ــع
اإلسكان وغيرها.
على الصعيد الخارجي ،حملت الكلمة
رسالة قوية إلى «الحليف السعودي»،
فقد دافع الرئيس املصري عن الرياض
وتــولـيـهــا مـنـفــردة إدارة ش ــؤون الحج
وال ـع ـمــرة .وقـ ــال« :إح ـنــا الـحـقـيـقــة الزم
هـ ـن ــا ن ـ ـكـ ــون م ـن ـص ـف ــن .مـ ــش م ـع ـقــول
بـعــد أكـثــر مــن أل ــف سـنــة واألش ـق ــاء في
ال ـس ـعــوديــة بـيـقــدمــو خــدمــة الـحـجـيــج،
والعيد بتاعهم على مدى ألف سنة هو
عيد خــدمــة الـحـجــاج وحــد يتصور أن
فــي حــد ممكن يــزايــد على هــذا ال ــدور».
وتــابــع« :إحنا كلنا ثقة في اإلج ــراءات
الـلــي بتقوم بها السلطات السعودية
لـ ـخ ــدم ــة الـ ـحـ ـجـ ـي ــج ،ولـ ـ ــو تـ ـص ــور حــد
تـ ــانـ ــي أن م ـم ـك ــن غـ ـي ــر أشـ ـق ــائـ ـن ــا فــي
الـسـعــوديــة يقدمو هــذه الـخــدمــة يبقى
م ــش م ـن ـصــف ،ف ـكــل ال ـت ـقــديــر للمملكة
العربية السعودية ولكل الجهود اللي
بتبذل مش بس في خدمة الحجاج ال
اللي بتبذل على مدار السنة في العمرة
والحج».
أما عن املصريني الذي قضوا في تدافع
م ـن ــى ،ف ـلــم ي ــذك ــر الـسـيـســي ف ــي كلمته
ال ـعــدد الـنـهــائــي للضحايا واملـصــابــن
واملفقودين ،لكنه اكتفى بتوجيه العزاء
إلــى أســرهــم بعد  11يومًا مــن الصمت
ً
الــرسـمــي وتـجــاهــل سـقــوط  146قتيال
و 92مـ ـفـ ـق ــودًا وفـ ـق ــا آلخ ـ ــر إح ـصــائ ـيــة
صادرة عن وزارة الخارجية أمس ،علما
بأن الرئيس اكتفى بتوجيه سؤال عن
مصير الضحايا يوم القيامة لم ينتظر
إجابته من شيخ األزهر بالقول« :مش
ك ــل ال ـن ــاس هـتـبـعــث ع ـلــى آخ ــر مــوقــف
لها يــا فضيلة اإلم ــام .طــب الـنــاس دي
هاتبعث يــوم القيامة وهــي فــي الحج.
يعني فهم شهداء الحج».

تقرير

محمد فائق :ال تعذيب في السجون وطالبنا السيسي باإلفراج عن األبرياء
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
واجــه رئيس «املجلس القومي لحقوق اإلنـســان»
في مصر ،محمد فائق ،االنـتـقــادات الكثيرة التي
ً
وج ـه ــت إل ــى امل ـج ـلــس أخـ ـيـ ـرًا ،ق ــائ ــا إن ـه ــا ليست
قائمة على أسس صحيحة .وبرر هذا املوقف بأن
املجلس «ليس بوقًا للحكومة» ،وأضاف« :عارضنا
العديد من القوانني السالبة للحريات في مقدمتها
قانون التظاهر الذي ال نزال نطالب بتعديله ،وكذلك
قانون مكافحة اإلرهاب ،ونعمل وفق معايير دولية
وحصلنا على تقويم مرتفع فيها».
ّ
ورد فائق على مــن يقول إن املجلس يعمل على
تجميل صورة الحكومة في ظل نفيه وجود تعذيب
ف ــي ال ـس ـجــون ،بــال ـقــول إن «ال ـت ـعــذيــب بــالـسـجــون
غير مــوجــود ،وخــاصــة التعذيب املنهجي القائم
على أوام ــر مــن وزارة الــداخـلـيــة .تــوجــد تصرفات
فردية من بعض الضباط واألف ــراد ،ولكننا نتابع
كــل ش ـكــوى ت ـقــدم لـنــا بـخـصــوص وقــائــع تعذيب
مع وزارة الداخلية» .واسـتــدرك بالقول« :التعذيب
فــي الـسـجــون املـصــريــة مــوجــود منذ عهد امللكية
واستمر مع األنظمة التي سبقت ثــورة  25يناير
بما فيها عبد الناصر والـســادات ،بل كان يجري
بطرق منهجية ،لكن املراقبة املستمرة واالهتمام

بحقوق اإلنسان وثقافتها في الداخلية غيرت هذه
العقيدة».
ّ
وعــن زي ــارات املجلس للسجون املنسقة مسبقًا
مع «الداخلية» والفائدة منها ،لفت الرجل إلــى أن
«الزيارات املفاجئة» ال تزال ممنوعة عليهم ،مشددًا
فــي الــوقــت نفسه على أن «لجنة حـقــوق اإلنـســان
التي شكلتها الداخلية قائمة على الشد والجذب
مــن آن إلــى آخ ــر .بــرأيــي ال يمكن تغيير الحقيقة
قبل الزيارة ونعرف بخبرتنا ما يمكن أن يفعلوه».
وأضــاف« :كل ما نحاول فعله يكون في مصلحة
املحبوسني بغض النظر عن مواقفهم السياسية»،
الفـتــا إلــى أنـهــم اسـتـطــاعــوا زي ــارة سجن العقرب
(الشديد الحراسة) الذي لم يكن مسموحًا من قبل
زيارته.
«استطعنا فــي العقرب تعديل األوض ــاع وتوفير
سرائر للمسجونني كي ال يناموا على األرض ،مع
تبسيط إجراءات زيارة ذويهم وتحسني أوضاعهم
الصحية» ،يقول فائق« :نتواصل مع الرئاسة بشأن
شباب مظلومني بالفعل ويستحقون اإلفراج منهم،
وهم محبوسون على ذمة قانون التظاهر .تلقينا
طمأنة بشأنهم خاصة بعد اإلفراج عن عدد منهم
قبل العيد ،وأتوقع اإلفراج عن مجموعة أخرى قريبًا،
قد يكون منهم املصور محمد شوكان وزمالؤه».

لكن ثمة ســؤال عن مصير «مكتسبات ثــورة 25
يناير» املرتبطة بحقوق اإلنسان وخسارتها ،لكن
فائق يــرى أن الــدولــة تــواجــه «اإلره ــاب فــي ظــروف
صعبة ،وبــرغــم ذلــك لــم تـفــرض حــالــة ال ـطــوارئ أو
تتخذ إج ــراءات استثنائية ضــد املــواطـنــن ،بــل إن
العمل الحزبي ومنظمات املجتمع املدني مستمران،
وهي أمور لم تكن موجودة قبل  25يناير» .وعن
تقديم بعض أعضاء املجلس استقالتهم اعتراضًا
على التقارير األخـيــرة ،نفى رئيس املجلس ذلك،
ً
ق ــائ ــا إن «ث ــاث ــة م ــن ال ــزم ــاء ان ـس ـح ـبــوا بسبب
خالفات في وجهات النظر ،وهو أمر طبيعي في
ظل التشكيل الديموقراطي للمجلس من مختلف
التيارات واألفكار السياسية وفقًا ملبادئ باريس».
باالنتقال إلى االنتخابات البرملانية ،التي ستنطلق
في العشرين من الشهر الجاري ،أوضح فائق أن
للمجلس دورًا في «تدريب املراقبني مع الجمعيات
األهلية التي لديها الرغبة في متابعة االنتخابات،
وف ـق ــا لـلـمـعــايـيــر ال ــدولـ ـي ــة ،ك ــذل ــك س ـت ـتــابــع غــرفــة
العمليات املــركــزيــة الـشـكــاوى والـعـمــل على حلها
بالتنسيق مع اللجنة العليا لالنتخابات» .في الوقت
نفسه ،يخفف الرجل من مخاوفه بشأن التالعب
في النتائج مع وجود مرشحني وقوائم محسوبة
ع ـلــى الـ ــدولـ ــة ،ويـ ـق ــول« :هـ ـن ــاك م ـتــاب ـعــة حـقــوقـيــة

وإشراف قضائي كامل على االنتخابات .منذ 25
يناير لم يحدث تزوير ألي استفتاء أو انتخابات،
وجميع املخالفات التي رصدت كانت بسيطة وال
تؤثر في النتائج االنتخابات .ال أتوقع أن يحدث ذلك
ألن الشعب لن يقبل التالعب بالنتائج واملواطنون
أصـبـحــوا أك ـثــر حــرصــا عـلــى الـتـمـســك بشفافية
االنتخابات ،ألنها مكتسب مهم للغاية من الثورة».
ب ــرغ ــم ذل ـ ــك ،ه ـن ــاك ح ــدي ــث ع ـ ّـم ــا ع ـج ــز ف ــي ع ــدد
املراقبني التابعني للمجلس سابقا ،وهنا يبرر بأن
«اتـســاع الــدوائــر االنتخابية وقلة عــدد املراقبني ال
تــزال مشكالت قــائـمــة» .وواص ــل حديثه« :نعكف
عـلــى وض ــع خـطــة لتغطية أكـبــر ع ــدد مــن الــدوائــر
االنتخابية ،خاصة أن لدينا ثقة في سرعة تعامل
لجنة االنتخابات مع أي مشكلة».
«هـ ــل س ـي ـع ـتــرض امل ـج ـلــس ع ـلــى دخ ـ ــول أع ـضــاء
منتمني إل ــى جـمــاعــة اإلخـ ــوان املـسـلـمــن والـحــزب
الوطني املحلول إلى البرملان»ّ ،
يرد فائق« :اختيار
الـنــواب سيكون ق ــرار الـشـعــب ،ومــن لــم تـلــوث يده
بــالــدمــاء أو بالفساد سيكون مرحبًا بــه ،ألنــه لم
يخالف القانون .الحزب الوطني وجماعة اإلخوان
انتهيا سياسيًا ولن يعودا .أهم ما سيميز البرملان
املقبل هو تنوع املجتمع الذي سيعطيه قوة ويجعل
دوره أكثر فعالية من أي وقت مضى».
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◄ وفيات ►

أفغانستان

«أطباء بال حدود»« :تناقض»
في الرواية األميركية عن
قصف مستشفى قندوز

كانت الغارة قد أسفرت عن مقتل  22شخصًا (أ ف ب)

نددت منظمة «أطباء بال حدود» ،أمس ،بـ«التناقض» الذي
يشوب رواية الواليات المتحدة عن القصف األميركي
لمستشفى ًالمنظمة في قندوز في أفغانستان ،الذي
ّ
خلف  22قتيال
أعلن الجنرال األميركي جون كامبل،
ال ــذي يـقــود ق ــوة «الـحـلــف األطـلـســي»
فــي أفـغــانـسـتــان ،أمــس فــي واشنطن،
أن الـضــربــة األمـيــركـيــة الـتــي أصــابــت
مستشفى ق ـنــدوز ال ـتــابــع لـ«منظمة
أط ـب ــاء ب ــا ح ـ ــدود» ف ــي أفـغــانـسـتــان،
جـ ـ ــاءت «ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى طـ ـل ــب» الـ ـق ــوات
األفغانية التي كانت تتعرض لنيران
حــركــة «ط ــال ـب ــان» .إال أن «أط ـب ــاء بال
حـ ــدود» رف ـضــت ال ــرواي ــة األمـيــركـيــة،
منددة بـ«التناقض» الذي يشوبها.
وكانت الغارة التي وقعت قبل ثالثة
أي ــام قــد أدت إل ــى مقتل  22شخصًا،
هــم  12مــن طــاقــم املنظمة اإلنسانية
وع ـ ـشـ ــرة مـ ــرضـ ــى ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي دف ــع
املنظمة إلى مغادرة قندوز.
وق ـ ــال كــام ـبــل إن الـ ـق ــوات األف ـغــان ـيــة
«ط ـ ـل ـ ـب ـ ــت دع ـ ـمـ ــا
جويًا من القوات
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة»،
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــي شـ ـ ـن ـ ــت
غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ج ـ ـ ــوي ـ ـ ــة،
مـضـيـفــا أن ــه «إذا
كــانــت أخ ـطــاء قد
ارت ـك ـب ــت فـسـنـقــر
بـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا .يـ ـنـ ـبـ ـغ ــي
م ـ ـ ـحـ ـ ــاس ـ ـ ـبـ ـ ــة م ــن
هـ ـ ــم م ـ ـسـ ــؤولـ ــون
(عـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــارة)
وسنتخذ تدابير
ّ
لتجنب تكرارها».
ك ــام ـب ــل ل ــم ي ـش ــرح س ـب ــب اس ـت ـه ــداف
املـسـتـشـفــى ،ف ــي ح ــن أن «أط ـب ــاء بال
ح ـ ــدود» كــانــت ق ــد أب ـل ـغــت الـسـلـطــات
األفغانية واألميركية بإحداثياتها،
وال سـبــب لـعــدم تــوقــف الـقـصــف بعد
التحذيرات األولى للمنظمة .واكتفى
كــام ـبــل بــال ـقــول إن الـتـحـقـيــق س ـيـ ّ
ـرد
«على كل هذه األسئلة».
من جهتهّ ،
تعهد وزير الدفاع األميركي
آشتون كارتر بــإجــراء تحقيق شامل
وش ـفــاف فــي ال ـغ ــارة ،لكنه أش ــار إلــى
أن ال ــوض ــع عـلــى األرض مـعـقــد ،وأن
م ـعــرفــة ال ـح ـقــائــق سـتـسـتـغــرق وق ـتــا.
وأوض ــح كــارتــر ـ ـ ال ــذي وص ــل مــدريــد
فـ ــي م ـس ـت ـه ــل جـ ــولـ ــة أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ـ ـ ـ أن
ّ
مشوش ،مشيرًا
الوضع على األرض
إل ــى أن «املـحـقـقــن لـيـســوا ف ــي مــوقــع
الـ ـهـ ـج ــوم ،وس ـي ـس ـت ـغــرق األم ـ ــر وق ـتــا
ملعرفة الحقائق».
وأكـ ــد أن ال ـق ــوات ال ـجــويــة األمـيــركـيــة
اشتبكت في منطقة قريبة من قندوز،
ّ
وتم تدمير أبنية هناك ،لكنه قال إنه
ال يـسـتـطـيــع ت ـح ــدي ــد ص ـل ــة الـجـيــش
األميركي بتدمير املستشفى.
في مقابل ذلكّ ،
نددت منظمة «أطباء

بال حدود» بـ«التناقض» الذي يشوب
رواي ــة الــواليــات املتحدة عــن القصف
األم ـيــركــي للمستشفى .وق ــال املــديــر
العام للمنظمة كريستوفر ستوكس
إن «روايـ ـ ــة (واش ـن ـط ــن) ع ــن الـهـجــوم
تتغير على الدوام من أضرار جانبية
إلــى ح ــادث مــأســوي ،وهــم يحاولون
ال ـيــوم تحميل املـســؤولـيــة للحكومة
األفـ ـغ ــانـ ـي ــة .ال ـح ـق ـي ـقــة أن الـ ــواليـ ــات
املتحدة ألقت هذه القنابل».
وأشـ ـ ــار س ـتــوكــس إل ـ ــى أن «ال شــيء
ي ـب ـ ّـرر ه ــذا ال ـه ـجــوم ال ـف ـظ ـيــع» ،وذل ــك
بعدما كــان قــد طــالــب ،أول مــن أمــس،
بـ«تحقيق شفاف ومستقل» يكشف
ح ـق ـي ـقــة «الـ ـشـ ـبـ ـه ــات حـ ـ ــول (وق ـ ـ ــوع)
جريمة حرب».
فــي غضون ذلــك ،أفــاد مسؤولون في
األمم املتحدة بأن
املـنـظـمــة الــدولـيــة
غ ـي ــر مـسـتـعـجـلــة
إلج ـ ـ ـ ــراء تـحـقـيــق
مـ ـسـ ـتـ ـق ــل بـ ـش ــأن
الـ ـ ـغ ـ ــارة ال ـج ــوي ــة
األم ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة.
وعندما سئل عن
مطالبة «منظمة
أطباء بال حدود»
ب ـت ـح ـق ـيــق دولـ ــي
م ـس ـت ـق ــل ،اك ـت ـفــى
املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
األم ــم املـتـحــدة بــالـتــذكـيــر ب ــأن األمــن
العام بــان كي مــون سبق أن دعــا إلى
إجراء تحقيق «كامل وحيادي».
وأض ـ ـ ـ ــاف س ـت ـي ـف ــان دوجـ ـ ــاريـ ـ ــك أن ــه
«م ــا زال مــن املـبـكــر (ال ـق ـيــام ب ــذل ــك،)...
إن ـن ــا ن ـن ـت ـظــر ل ـن ــرى م ــا س ـي ـن ـتــج مــن
تحقيقات رسمية لـلــواليــات املتحدة
وحلف شمال األطسي ،وعلى األرجح
الـحـكــومــة األف ـغ ــان ـي ــة» ،قـبــل احـتـمــال
ال ــذه ــاب أب ـعــد م ــن ذلـ ــك .وقـ ــال« :إنـنــا
نـسـعــى إل ــى ال ـح ـصــول ع ـلــى تحقيق
ذي ص ــدق ـي ــة وح ـ ـيـ ــادي ،هـ ــذا ك ــل مــا
نستطيع قوله اليوم».
ك ــذل ــك ،أبـ ـ ــدى رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــن
الــدولــي الجديد لشهر تشرين األول،
الـسـفـيــر اإلس ـب ــان ــي روم ـ ــان اوي ــارث ــن
مـ ــارش ـ ـي ـ ـسـ ــي ،حـ ـ ـ ـ ــذره لـ ـ ـ ــدى ع ــرض ــه
للصحافيني برنامج رئاسته .ولفت
إلـ ـ ــى أن ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي بـ ـ ــاراك
أوبــامــا أمــر بــإجــراء «تحقيق يتناول
الوقائع» ،معتبرًا أنه يجب االنتظار.
وق ــال« :ينبغي انتظار األي ــام املقبلة
ل ـ ــرؤي ـ ــة م ـ ــا إذا كـ ـ ــان م ـج ـل ــس األمـ ــن
س ـي ـت ـخــذ قـ ـ ـ ـ ــرارًا» ب ــاالهـ ـتـ ـم ــام ب ـهــذه
القضية أو ال.
(رويترز ،أ ف ب)

األمم المتحدة غير
مستعجلة إلجراء تحقيق
مستقل بشأن الغارة
على المستشفى

إنا لله وإنا إليه راجعون
"صدق الله العظيم"
إنتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة مريم كركال
(أم عصام)
أرملة املرحوم
علي قاسم أحمد قاسم
أوالدهـ ـ ـ ــا :األسـ ـت ــاذ ع ـص ــام رئـيــس
مجلس ادارة شــركــة بـنــدا بالست،
االسـ ـت ــاذ م ـح ـمــد ،ت ــوف ـي ــق ،أح ـمــد،
رف ـ ـعـ ــت ،املـ ـهـ ـن ــدس زه ـ ـيـ ــر ،ح ــات ــم،
املرحوم أديب
ب ـنــات ـهــا :ع ـط ــاف زوجـ ــة ع ـلــي ديــب
ال ــدي ــران ــي ،فــاط ـمــة زوج ـ ــة عــدنــان
الحاوي ،إلطاف
شقيقاها :املحامي أحمد كركال
املرحوم محمد كركال (أبو رضا)
وسيصلى على جثمانها الطاهر
ف ـ ــي ت ـ ـمـ ــام ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  11م ـ ــن ق ـبــل
ظ ـهــر الـ ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء امل ــواف ــق في
 2015/10/6ف ــي حـسـيـنـيــة ب ـلــدة
تمنني الفوقا للرجال والنساء.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل ولــدهــا
األستاذ عصام قاسم أيام الثالثاء
واألربـعــاء والخميس في  6و 7و8
الجاري.
اآلس ـفــون :آل أحـمــد قــاســم ،وعموم
أهالي بلدة تمنني الفوقا.

◄ تعزية ►
بـمــزيــد مــن األس ــى وال ـلــوعــة ننعى
إليكم عميدنا املرحوم
مصطفى محمد نسيب شمص
مختار مشان
وال ـ ـ ـ ـ ــده :امل ـ ــرح ـ ــوم الـ ـ ـح ـ ــاج مـحـمــد
نسيب قاسم شمص مختار مشان
(سابقًا)
والــدتــه :املــرحــومــة الحاجة حاجي
تامر ضاهر شمص
زوج ـت ــه :ه ـيــام ف ــؤاد مــرشــد حـمــزة
شمص
ولده :املهندس محمد
ب ـنــاتــه :زي ـن ــة ،إي ـم ــان زوجـ ــة عــزيــز
بهيج شمص ،إيناس
أش ـ ـقـ ــاؤه :ال ــدك ـت ــور ط ـ ــال ،ج ـمــال،
كمال ،صالح ،جالل
شقيقاته :عفيفة ،الـحــاجــة لطيفة
زوجــة محمد فــؤاد حـمــزة ،سميرة
زوج ـ ـ ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم حـ ـس ــن ن ـج ـيــب
أحمد ،مريم زوجة رياض صندوق،
ري ـمــا زوج ــة امل ــرح ــوم ال ـحــاج رامــز
إسماعيل شمص.
املـنـتـقــل إل ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى نـهــار
اإلث ـنــن فــي  5تـشــريــن األول 2015
املوافق  21ذو الحجة  1436هـ.
وسـيـصـلــى عـلــى جـثـمــانــه الـطــاهــر
نـهــار الـثــاثــاء فــي  6تـشــريــن األول
 2015املــوافــق  22ذو الحجة 1436
ه ـ الـســاعــة الثالثة بعد الظهر في
مسجد بلدة مشان ويــوارى الثرى
في ّ
جبانة العائلة.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي قـ ـب ــل ال ـ ــدف ـ ــن فــي
ح ـس ـي ـن ـي ــة ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة وب ـ ـعـ ــد ال ــدف ــن
ف ــي مـنــزلــه ال ـكــائــن ف ــي م ـشــان أي ــام
األربعاء والخميس والجمعة ،8 ،7
 9الجاري.
اآلسفون :عموم آل شمص وأهالي
بلدة مشان
لكم من بعده طول البقاء.

رئيس وأعضاء بلدية مشان
ينعون بمزيد مــن األســى واللوعة
املرحوم
مصطفى محمد نسيب شمص
مختار مشان
ويـتـقــدمــون مــن أهـلــه وذوي ــه بأحر
التعازي

إنا لله وإنا إليه راجعون
بـمــزيــد مــن الـلــوعــة واألسـ ــى ننعى
إليكم املأسوف على شبابه املرحوم
املهندس

الحاج سهيل محمود حاجو
(أبو حسن)
زوجته :محاسن الحاج علي ناصر
والداه :حسن ونعمت
أشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاؤه :ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور إسـ ـم ــاعـ ـي ــل،
املرحوم هاني ،حيدر وعدي
شقيقاته :املرحومة الحاجة إلهام
زوجـ ـ ـ ــة األس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ س ـم ـي ــر نـ ـق ــوزي
والحاجة زهراء زوجة األستاذ عبد
العزيز عطوي.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت ال ـيــوم
الثالثاء  6تشرين األول من الساعة
 3وح ـتــى  6بـعــد الـظـهــر ف ــي مــركــز
ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي ،الرملة البيضاء قرب مركز
أمن الدولة ،للرجال والنساء.
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول
البقاء.
اآلسفون :آل حاجو وآل ناصر.

◄ مبوب ►
تفيد رشكة
Life Care
ان مايكل رميون طباخ
كان مندوباً لرشكتنا
وقد ترك عمله يف تاريخ
30/08/2015

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات
عبر الواتس أب

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

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

إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض لشراء
 10.000عداد تريفازي الكتروميكانيك ×3
( 15ـ ـ  60أمـبـيــر) ،وذلــك وفــق املواصفات
الـفـنـيــة والـ ـش ــروط االداري ـ ــة امل ـح ــددة في
دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن ال ـح ـصــول
على نسخة عنه لقاء ثالثماية الــف ليرة
لبنانية (تـضــاف  )TVAمــن قسم الشراء
فــي املصلحة اإلداريـ ــة فــي مــركــز الشركة
في البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ال ـ ـع ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنني
الواقع فيه  2تشرين الثاني  2015الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1854
إعالن تلزيم
الساعة العاشرة من يوم الخميس املوافق
في  5من شهر تشرين الثاني 2015
تجري وزارة االعــام فــي مركزها الكائن
في الصنائع ـ ـ بيروت اسـتــدراج عروض
لـتـلــزيــم ان ـش ــاء م ــوق ــع ال ـك ـتــرونــي خــاص
ب ــاالذاع ــة الـلـبـنــانـيــة وال ـب ــث ع ـبــر شبكة
االنترنت.
التأمني املــؤقــت :مليون وخمسماية الف
ليرة لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـح ــق لـ ـ ــه االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك:
االشخاص الحقيقيون واملعنويون الذين
يتعاطون تجارة االصناف املطلوبة.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـشــروط ال ــذي يمكن الحصول عليه من
قسم ال ـلــوازم فــي الـ ــوزارة .يجب ان تصل
العروض الى ديــوان الــوزارة قبل الساعة
الثانية عشرة من يوم االربعاء املوافق في
 4من شهر تشرين الثاني .2015
بيروت في 3 :تشرين االول 2015
وزير االعالم
رمزي جريج
التكليف 1860
اعالن قضائي
تدعو املحكمة االبتدائية املدنية في صيدا
برئاسة القاضي جورج مزهر ورثة املازا
ووديعة يعقوب غنام الحداد واملجهولي
م ـح ــل االقـ ــامـ ــة والـ ـه ــوي ــة ال ـح ـض ــور ال ــى
قـلــم املـحـكـمــة الس ـتــام نـسـخــة عــن أوراق
الدعوى رقم  2015/1675بموضوع ازالة
ش ـيــوع عـلــى ال ـع ـقــار رق ــم  446كـفــرحــونــه
وات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة ب ـن ـط ــاق املـحـكـمــة
والجواب خالل شهرين من تاريخ النشر
واال يصار الى تعيني ممثل خاص سندًا
للمادة  15اصول محاكمات مدنية ويبلغ
املمثل كافة اوراق املحاكمة .ودعوة اميل
الـيــاس رزق الله واملـجـهــول محل االقامة
الحضور الى قلم املحكمة الستالم نسخة
عن اوراق الدعوى اعــاه واال يتم ابالغك
بقية األوراق والقرارات باستثناء الحكم
الـنـهــائــي بــواس ـطــة الـتـعـلـيــق عـلــى لــوحــة
إعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
اعالن قضائي
بتاريخ  2015/9/22قـ ّـرر رئيس محكمة
بــدايــة صيدا القاضي جــورج مزهر نشر
خــاصــة عــن االسـتــدعــاء امل ـقـ ّـدم مــن عــادل
ّ
واملسجل برقم 2015/1849
حسن الزين
وال ــذي يطلب فـيــه شـطــب اش ــارة الحجز
االحـتـيــاطــي املـسـجـلــة بــرقــم يــومــي 2215
ت ــاري ــخ  1964/12/17صـ ــادر ع ــن دائ ــرة
اجراء صيدا ودعوى اثبات حجز مسجلة
بــرقــم يــومــي  2256تــاريــخ 1964/12/22
اثبات حجز.
َ
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر
رئيس القلم
سالم الغوش
إنذار
الــى املشتركني لــدى مؤسسة مياه لبنان
الشمالي
املتخلفني عن دفــع الرسوم والـبــدالت عن
العام 2015
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◄ إعالنات رسمية ►
تنذر مؤسسة مياه لبنان الشمالي جميع
امل ـش ـتــركــن املـتـخـلـفــن ع ــن دف ــع ال ـب ــدالت
والـ ــرسـ ــوم ع ــن الـ ـع ــام  ،2015ف ــي جـمـيــع
م ـصــالــح ودوائـ ـ ـ ــر االس ـت ـث ـم ــار ،بــوجــوب
تسديد مــا يتوجب عليهم خــال خمسة
عشر يومًا من تاريخ نشر هذا االنذار في
الجريدة الرسمية.
بعد انتهاء هــذه املهلة ستقوم املؤسسة
بقطع املـيــاه عــن كــل مشترك متخلف عن
ال ــدف ــع وت ـغــري ـمــه م ـب ـلــغ  %2ش ـهــريــا عن
كــل شهر تأخير وال تـعــاد املـيــاه إال بعد
تـســديــد كــافــة الــرســوم وال ـب ــدالت وغــرامــة
الـتــأخـيــر اض ــاف ــة ال ــى ب ــدالت قـطــع وفـتــح
املياه.
وف ــي ح ــال االس ـت ـمــرار بـعــدم الــدفــع يلغى
االشـ ـت ــراك حـكـمــا ف ــي نـهــايــة ال ـع ــام 2016
وتـحـتـفــظ املــؤسـســة بحقها فــي مالحقة
املـشـتــركــن حـتــى تحصيل مستحقاتها
منهم بما فيها الـغــرامــات وفقًا لالنظمة
املعمول بها.
يعتبر هذا االنذار بمثابة انذار شخصي
لكل مشترك متخلف عن الدفع.
مؤسسة مياه لبنان الشمالي
مالحظة :نشر هــذا االن ــذار فــي الـعــدد 40
مــن ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة ال ـص ــادر بـتــاريــخ
2015/10/01
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب ابراهيم عبد الحسن صبرا ملوكله
اســد يحي يحي شـهــادة قيد بــدل ضائع
للعقار  1294حاريص
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب ح ـس ــن اب ــراهـ ـي ــم غـ ـن ــدور بــوكــال ـتــه
عــن سليمان داود داود بصفته مشتريًا
ب ـمــوجــب ع ـقــد ب ـيــع م ـم ـســوح م ــن الـبــائــع
حسني داود داود شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  571يحمر
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب الــدكـتــور يــاســر رضــا مقلد بصفته
الـشـخـصـيــة وملــوكـلـتــه هـيــانــه ايفغيني
سـيـشـكـيـنــا سـ ـن ــدات تـمـلـيــك بـ ــدل ضــائــع
لالقسام  4و 5و 6و 7و 8من العقار 2815
عربصاليم
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب عماد قاسم دحويش ملوكله وسيم
خـلـيــل شــريـفــي سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
للقسم  8من العقار  267زفتا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب محمود اسومه ملوكله طارق انيس
الـنـصــولــي سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع
عن حصته بالقسم  A 13من العقار 579
مصيطبه
للمعترض مراجعة األمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب علي حيدر حطيط بوكالته عن كل
م ــن م ـهــا زك ــي مـحـمــد ال ـج ــوه ــري وكـيـلــه
مـحـمــد عـبــد ال ـكــريــم االس ـعــد وري ــث نهى
عـبــدو نجا وريـثــه سعديه حسن الشيخ
وعن عاصم رستم املبسوط بصفته احد
ورث ــة خــديـجــه حـســن الـشـيــخ وع ــن منير
سـعـيــد س ـعــاده بصفته اح ــد ورث ــة علما
صــالــح س ـع ــاده س ـن ــدات تـمـلـيــك ب ــدل عن
ضــائــع عــن حصص مورثيهم  /سعديه

ح ـســن ال ـش ـيــخ وخ ــدي ـج ــه ح ـســن الـشـيــخ
وعلما صــالــح سـعــاده بالعقار  142عني
املريسه
للمعترض مراجعة األمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت راغــده سامي الغصيني بوكالتها
عن مهى سعيد عيتاني احد ورثه سعيد
عبد الــوهــاب العيتاني سند تمليك بدل
ع ــن ضــائــع ع ــن حـصــة مــورث ـهــا  /سعيد
ع ـبــد ال ــوه ــاب ال ـع ـي ـتــانــي بــال ـق ـســم  5من
العقار  3867مزرعة
للمعترض مراجعة األمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي
دعوة
إن مـحـكـمــه صـ ــور ال ـشــرع ـيــه الـجـعـفــريــه
تــدعــو إن ـغــريــدا خ ـشــاب لـلـمـثــول أمــامـهــا
نـهــار االثـنــن فــي  2015/11/9بالدعوى
املقامه من نبيل احمد خشاب ماده إثبات
ط ـ ــاق غ ــرف ــه رئـ ـي ــس امل ـح ـك ـمــه ال ـقــاضــي
الـشـيــخ محمد محسن الفقيه وف ــي حــال
التخلف يعتبر قلم هــذه املحكمه املرجع
الـصــالــح البــاغــك كــافــه االوراق الشرعيه
بما فيها الحكم القطعي.
رئيس قلم محكمه صور الشرعيه
الجعفريه
محمد علي ّ
حمام
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/1651
املـ ـنـ ـف ــذون :ان ـطــون ـيــو وأوس ـ ـكـ ــار وادك ـ ــار
يمني وكيلهم املحامي انطون ّ
الفرد ّ
يمني
املـنـفــذ عليهم :ال ـخــوري ال ـيــاس ب ـشــاره ـ ـ
الخالدية.
ـ ـ انطوانات حنا بشاره ـ ـ الخالدية.
ـ ـ سايد حنا بشاره ـ ـ كرم املهر.
ـ ـ انطون حنا بشاره ـ ـ كرم املهر.
ـ ـ ـ ـ بـيـتــر حـنــا ب ـشــاره ـ ـ ـ ـ اوس ـتــرال ـيــا ،تـقـ ّـرر
ابالغه بواسطة رئيس القلم.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائـ ــرة
تنفيذ طرابلس رقم  2014/322املتضمنة
تنفيذ حكم ازالة شيوع صادر عن الغرفة
االبـتــدائـيــة فــي الـشـمــال بــرقــم  167تاريخ
.2012/12/17
تاريخ محضر الوصف2015/3/28 :
تاريخ تسجيله2015/4/14 :
املـ ـ ـط ـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع :الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم /337/
ك ـفــرحــاتــا وهـ ــو ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض
صغيرة ويـحـتــوي على شجرتي زيتون
ويـ ـق ــع ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن م ـح ـط ــة ل ـي ـكــوي ـغــاز
للمحروقات ومساحته  52م.2
التخمني وبدل الطرح/11.700.000/ :ل.ل.
موعد املزايدة ومكانها :نهار االربعاء في
 2015/10/28الـســاعــة  12.30ظـهـرًا امــام
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء وق ـب ــل امل ـبــاشــرة
باملزايدة ان يدفع بدل الطرح في صندوق
مـ ــال زغ ــرت ــا او ب ـمــوجــب ش ـيــك مـصــرفــي
مسحوب المر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا
وان يتخذ مقامًا له ضمن نطاق الدائرة
او ت ــوك ـي ــل م ـح ــام وع ـل ـي ــه االط ـ ـ ــاع عـلــى
قيود الصحيفة العينية للعقار موضوع
املـ ـ ــزايـ ـ ــدة وان ي ــدف ــع رس ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/1713
امل ـن ـف ــذ :امل ـح ــام ــي دوري ي ـ ّـم ــن بـصـفـتــه
الشخصية.
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا :مــرشــا يــوســف م ـع ـتــوق ـ ـ
مجدليا ـ ـ ومجهولة محل االقامة حاليًا.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائـ ــرة
تنفيذ طرابلس رقــم  2015/32املتضمنة
تنفيذ حكم ازالة شيوع صادر عن الغرفة
االبـتــدائـيــة فــي الـشـمــال بــرقــم  187تاريخ
.2014/11/6
تاريخ محضر الوصف2015/7/3 :

تاريخ تسجيله2015/7/9 :
املطروح للبيع :العقار رقم  /734/مجدليا
وه ـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض مـشـجــرة
زيتون ويقع في محلة الغربة وتصل اليه
عبر طــريــق فرعية ثــم سـيـرًا على االق ــدام
كون العقار محاطا وغير متصل مباشرة
بأي طريق ومساحته  1074م.2
التخمني وبدل الطرح 134250/ :د.أ .او ما
يعادله بالعملة اللبنانية.
موعد املزايدة ومكانها :نهار االربعاء في
 2015/11/11الـســاعــة  12.30ظـهـرًا امــام
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء وق ـب ــل امل ـبــاشــرة
باملزايدة ان يدفع بدل الطرح في صندوق
مـ ــال زغ ــرت ــا او ب ـمــوجــب ش ـيــك مـصــرفــي
مسحوب المر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا
وان يتخذ مقامًا له ضمن نطاق الدائرة
او ت ــوك ـي ــل م ـح ــام وع ـل ـي ــه االط ـ ـ ــاع عـلــى
قيود الصحيفة العينية للعقار موضوع
املـ ـ ــزايـ ـ ــدة وان ي ــدف ــع رس ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول
إعالن بيع باملعاملة 2014/1434
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
 2015/10/19الساعة الثانية بعد الظهر
س ـيــارة املـنـفــذ عليها شــركــة س ــام غــروب
وان ش.م.م .م ــارك ــة ج ـي ـلــي  LCم ــودي ــل
 2013رقـ ــم /501081/ب الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـيــا ل ــدي ــن طــال ـبــة ال ـت ـن ـف ـيــذ شــركــة
رسامني اوتوموتيف اندستريز ش.م.ل.
وك ـي ـل ـهــا امل ـح ــام ــي ش ـ ــارل ال ـح ـلــو ال ـبــالــغ
 $/8098/عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/3725/واملطروحة بسعر  $/2500/او
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
امليكانيك قد بلغت /2.135.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد ال ــى مـ ــرآب س ـيــريــاك ف ــي ب ـيــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2014/1429
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
 2015/10/19الساعة الثانية بعد الظهر
س ـيــارة املـنـفــذ عليها شــركــة س ــام غــروب
وان ش.م.م .م ــارك ــة جـيـلــي  EC8مــوديــل
 2013رقـ ــم /504043/ب الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـيــا ل ــدي ــن طــال ـبــة ال ـت ـن ـف ـيــذ شــركــة
رسامني اوتوموتيف اندستريز ش.م.ل.
وك ـي ـل ـهــا امل ـح ــام ــي ش ـ ــارل ال ـح ـلــو ال ـبــالــغ
 $/14134/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/4631/واملطروحة بسعر  $/3500/او
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
امليكانيك قد بلغت /2.135.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد ال ــى مـ ــرآب س ـيــريــاك ف ــي ب ـيــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي عمر شريف الحاج بالوكاله
عــن بنك لبنان والخليج ش.م.ل .شهادة
قيد تأمني بــدل عن ضائع (درجــه ثانيه)
بالقسم  B 23من العقار  4273مصيطبه
للمعترض مراجعة األمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن بيع باملعاملة 2014/1425
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
 2015/10/19الساعة الثانية والنصف
بـعــد الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليها شركة
ســام غــروب وان ش.م.م .ماركة هيونداي
 ACCENTموديل  2012رقم /495371/ج
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن طــال ـبــة
ال ـت ـن ـف ـي ــذ شـ ــركـ ــة سـ ـنـ ـتـ ـش ــوري م ــوت ــور

كومباني ش.م.ل .وكيلها املحامي شارل
ال ـح ـلــو ال ـب ــال ــغ  $/1465/عـ ــدا ال ـلــواحــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/7100/واملـطــروحــة
بسعر  $/5200/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/245.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد ال ــى مـ ــرآب س ـيــريــاك ف ــي ب ـيــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن
صــادر عــن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/855
مــوج ـهــة ال ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــا :وردي ــة
جــرجــس راشـ ــد طـ ــراد ـ ـ ـ ـ م ــن بــرحـلـيــون ـ ـ
ومجهولة محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومربوطاته املرفوع ضدك من املستدعي
ن ـ ــادر ن ــدي ــم ابـ ــي ن ـ ــادر ب ــوك ــال ــة امل ـحــامــي
منير داوود بدعوى ازالة الشيوع املقامة
عـلــى الـعـقــار رق ــم  426منطقة برحليون
العقارية وذلــك خالل مهلة عشرين يومًا
م ــن ت ــاري ــخ ن ـش ــر ه ـ ــذا االع ـ ـ ــان واتـ ـخ ــاذ
مقام لكم يقع ضمن نطاق هــذه املحكمة
وابداء مالحظاتكم الخطية على الدعوى
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ لكم لصقًا
على بــاب املحكمة ،صحيحًا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض على الستدراج العروض العائد
لتكليف استشاري لالشراف على تنفيذ
مشروع انشاء وتجهيز محطتي التحويل
الرئيسيتني في صيدا وبعلبك  220ك.ف،.
رق ــم ث4د 9945/ت ــاري ــخ  ،2015/9/8قد
مــددت لغاية يــوم الـثــاثــاء 2015/10/20
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .15.30
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /300.000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/9/30
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1844
اعالن بيع باملعاملة 2014/1011
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2015/10/20الساعة الثالثة بعد الظهر
سـ ـ ـي ـ ــارة املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ــه مـ ـحـ ـم ــود ع ـف ـيــف
مزبودي ماركة ب ام ف  325iموديل 2002
رق ــم /242308ج الخصوصية تحصيال
لــديــن طــالــب الـتـنـفـيــذ بـنــك بـيـبـلــوس ش.
م .ل .وكـيـلــه امل ـحــامــي وس ــام ك ــرم الـبــالــغ
 $/6405/عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/7869/واملطروحة للمرة الثانية بسعر
 $/5000/أو ما يعادلها بالعملة الوطنية
وإن رسوم امليكانيك قد بلغت /421.000/
ل .ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب املـ ـ ـ ــدور فـ ــي ب ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبا بالثمن نقدا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
اعالن بيع باملعاملة 2014/1041
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2015/10/20الـســاعــة الثالثة والنصف
بـعــد الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليها الميتا

طنوس كعدو معوض ماركة رانــج روفر
 HSEم ــودي ــل  2003رقـ ــم /155499 /ج
الـ ـخـ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
الـتـنـفـيــذ بـنــك بـيـبـلــوس ش .م .ل .وكيله
امل ـح ــام ــي وس ـ ــام كـ ــرم ال ـب ــال ــغ $/8672/
عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/7910/
واملطروحة للمرة الثانية بسعر $/5000/
أو م ــا ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة الــوط ـن ـيــة وإن
رسوم امليكانيك قد بلغت $/2890/
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب املـ ـ ـ ــدور فـ ــي ب ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبا بالثمن نقدا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
اعالن بيع باملعاملة 2014/842
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
تـ ـب ــاع ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي نـ ـه ــار الـ ـث ــاث ــاء
ف ـ ــي  2015/10/20ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـث ــان ـي ــة
ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر س ـ ـيـ ــارة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه عـبــد
الـ ـحـ ـس ــن حـ ـس ــن ال ـ ـح ـ ــاج حـ ـس ــن م ــارك ــة
رينو  1.6-MEGANEمــوديــل  2006رقم
/362534/ج ال ـخ ـص ــوص ـي ــة تـحـصـيــا
لــديــن طــالــب الـتـنـفـيــذ بـنــك بـيـبـلــوس ش.
م .ل .وكـيـلــه امل ـحــامــي وس ــام ك ــرم الـبــالــغ
 $/5709/عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/3581/واملطروحة بسعر  $/2250/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وإن رسوم
امليكانيك قد بلغت /125.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب املـ ـ ـ ــدور فـ ــي ب ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبا بالثمن نقدا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
اعالن بيع باملعاملة 2013/1531
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
ً
ابتداء من الساعة  3:00بعد
2015/10/19
الظهر سـيــارة املنفذ عليه محمد ماجد
جـمـعــة م ــارك ــة ج ـك ــوار  S TYPEمــوديــل
 2000رق ـ ــم /119531/ز ال ـخ ـصــوص ـيــة
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
واملـهـجــر ش .م .ل .وكيله املـحــامــي رامــي
بــاس ـيــل ال ـبــالــغ  $/3965/ع ــدا ال ـلــواحــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/1816/واملـطــروحــة
بسعر  $/1300/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وإن رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/2.302.000/ل.ل
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب مشيلح في بيروت جسر
الــواطــي مصحوبا بالثمن نقدا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لشراء عوازل عبور توتر
م ـتــوســط  24ك.ف .ـ ـ ـ ـ  2500أم ـب ـيــر ل ــزوم
محطات املكلس ـ ـ الـحــرج ـ ـ رأس بيروت
الرئيسية ،مــوضــوع استقصاء االسـعــار
رقــم ث4د 8990/تــاريــخ  ،2015/8/12قد
مــددت لغاية يــوم الجمعة 2015/10/30
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االسـ ـع ــار امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/10/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1861
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رياضة

السلة اللبنانية

السلة اللبنانية تعود إلى الوحول المحلية
بيروت
عــاد منتخب لبنان لكرة السلة الــى
ً
منهيًا مشاركته في بطولة آسيا محتال
المركز الخامس ،ليفتح الباب بقوة على
استحقاقات سلوية داخلية وترقب لما
سيكون عليه الوضع إتحاديًا في ظل
الخالفات الحادة وتقاذف المسؤوليات
بين أبناء «الخندق» الواحد وتحديدًا رئيس
االتحاد وليد نصار ورئيس لجنة المنتخبات
مارون جبرايل
عبد القادر سعد
ع ــادت السلة اللبنانية الــى الساحة
املحلية وانـتـهــى استحقاق منتخب
لـبـنــان اآلس ـيــوي بنتيجة «مـمـتــازة»
مقارنة بما جــرى تقديمه للمنتخب
الذي قد يكون من أضعف املنتخبات
ّ
إعـ ـ ـ ـ ـ ــدادًا ورغ ـ ـ ـ ــم ذل ـ ـ ــك ح ـ ـ ــل خ ــامـ ـس ــا.
نـتـيـجــة ت ـحــولــت ال ــى س ـبــب لـتـقــاذف
املـ ـس ــؤولـ ـي ــات وت ـح ـم ـي ـل ـهــا ألط ـ ــراف
م ـت ـعــددة سـ ــواء كــانــت فـنـيــة كــاملــديــر
الـفـنــي ال ـصــربــي فــاسـيـلــن ماتيتش
أو اداريـ ــة كـمــديــر املنتخبات م ــارون
جبرايل وخـيــاراتــه الخاطئة ،وكذلك
رئيس االتحاد وليد نصار وتقصيره
على اعتباره أنه رأس الهرم السلوي.
جـ ـ ـب ـ ــراي ـ ــل ي ـ ـع ـ ـتـ ــرف ب ـ ـ ـ ــأن م ـ ــا جـ ــرى
التخطيط له لم ينفذ ،وبعض األمور
س ــارت بعكس مــا هــو مـطـلــوب نظرًا
للظرف الـطــارئ وعــدم وجــود أمــوال،
لكن في الوقت عينه يرى أن الجميع
أخ ـطــأ وم ــا م ــن ط ــرف واح ــد يتحمل
املسؤولية.
كــل ه ــذا ال يـفـيــد فــي بـلــد مـثــل لبنان
تـ ـغـ ـي ــب فـ ـي ــه املـ ـح ــاسـ ـب ــة وي ـت ـم ـس ــك
الـجـمـيــع ف ـيــه بـمـنــاصـبـهــم ،فيصبح
الكالم عن أسباب الفشل هدرا للوقت
وللجهد.
ل ـك ــن م ــا ه ــو م ـه ــم اآلن ه ــو الـ ـس ــؤال
األش ـه ــر ف ــي ل ـب ـنــان :إل ــى أي ــن؟ س ــؤال
ي ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـش ــق اإلداري ووض ـ ــع
االتحاد بانتظار ما سيقوله رئيسه
وليد نصار في مقابلته التلفزيونية
ي ــوم األرب ـع ــاء عـلــى شــاشــة املؤسسة

ال يفيد
تقاذف
المسؤوليات
في ظل
غياب
المحاسبة
(عدنان الحاج
علي)

اللبنانية ل ــإرس ــال .فـفــي ظــل األزم ــة
الـ ـق ــائـ ـم ــة ب ـ ـ ــرز حـ ــديـ ــث ع ـ ــن ت ـغ ـي ـيــر
ف ــي رئ ــاس ــة االتـ ـح ــاد م ــع ن ـيــة نـ ّـصــار
االسـتـقــالــة وب ــدء الـكــام عــن خلف له
ي ـك ـمــل والي ـ ــة االتـ ـح ــاد ال ـت ــي تنتهي
الصيف املقبل.
إسمان تصدرا الحديث عن الخالفة
هما رئـيــس االت ـحــاد األسـبــق جــورج
ب ــرك ــات وال ــرئ ـي ــس ال ـف ـخــري الـســابــق
للشانفيل أكــرم الحلبي .األول رفض
ال ـف ـكــرة م ــا جـعــل اس ــم ال ـثــانــي يـكــون
األكثر حظًا ،لكن الحلبي كان واضحًا
في حديثه لـ «األخبار» ،مشيرًا إلى أن
نصار لــن يستقيل ،واذا استقال في
اإلعالم فستكون إستقالة أشبه بتلك
التي قام بها الرئيس املصري السابق
جمال عبد الناصر بعد نكسة الــ،67
«ف ـهــي سـتـكــون اسـتـقــالــة فــي اإلع ــام
بانتظار نــزول «الجماهير» املطالبة
بالعودة عن استقالته».
وعن السؤال عن مدى امكانية تسلمه

ّ
رئاسة االتحاد يؤكد الحلبي أن هذا
أمــر غير وارد ،وخـصــوصــا أنــه شبه
ّ
متأكد أن نصار لن يستقيل وسيكمل
واليته .وحينها فهو مع مجيء جان
همام رئيسًا لالتحاد وتأليف لجنة
اداريــة من ستة الــى سبعة أشخاص
ت ـك ـن ــوق ــراط ي ـف ـه ـمــون ف ــي ل ـع ـبــة كــرة
السلة ،أما الباقي ،فيكونون من ضمن
املحاصصة السياسية والرياضية.
ونـ ـص ــح ال ـح ـل ـب ــي أع ـ ـضـ ــاء االتـ ـح ــاد
بالجلوس في غرفة مغلقة وتصفية
حساباتهم ،ومن ثم الخروج بقرارات
مل ـص ـل ـحــة ال ـب ـط ــول ــة الـ ـت ــي سـتـنـطـلــق
ق ــريـ ـب ــا ،ومـ ـ ــا زالـ ـ ـ ــت ص ــورتـ ـه ــا غـيــر
واضحة.
ل ـكــن م ــا ه ــو م ــوق ــف رئ ـي ــس االت ـح ــاد
وليد نصار من املوضوع؟
ن ـ ـصـ ــار ي ـن ـت ـظ ــر م ـق ــاب ـل ــة األرب ـ ـع ـ ــاء،
فـهــو مـصــر عـلــى وض ــع الـنـقــاط على
الـ ـ ـح ـ ــروف وش ـ ـ ــرح ت ـف ــاص ـي ــل كـ ــل مــا
ح ـ ـصـ ــل مـ ـ ــن قـ ـضـ ـي ــة لـ ـ ــوريـ ـ ــن وودز

ّ
أكد أكرم الحلبي أنه
ليس بوارد تكملة والية
االتحاد كرئيس له

ال ــى ف ــادي الـخـطـيــب ال ــى غـيــرهــا من
األمـ ــور املـتـعـلـقــة بــاملـنـتـخــب ،رافـضــا
«ع ـ ـن ـ ـتـ ــريـ ــات» الـ ـبـ ـع ــض وتـ ـف ــرده ــم
ب ــاتـ ـخ ــاذ ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات فـ ــي مـ ــا يـتـعـلــق
بمنتخب لبنان وع ــدم مسؤوليتهم
واسـتـخـفــافـهــم« .وبــال ـتــالــي عـلــى كل
شخص ّ
تحمل مسؤوليته من رئيس
االتحاد الى رئيس لجنة املنتخبات
مـ ـ ـ ـ ـ ــارون جـ ـ ـب ـ ــراي ـ ــل ،الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـح ـمــل
مـســؤولـيــة كـبـيــرة فــي مــا حـصــل الــى

املدير الفني فاسيلني ماتيتش».
وأشــار ّ
نصار الى أن العبي املنتخب
لكن ما حصل كان
رفعوا رأس لبنانّ ،
مـتــوقـعــا «ف ــأن ــا تـحــفـظــت ع ـلــى أم ــور
كـثـيـرًا ف ــي مـحــاضــر ال ـج ـل ـســات ،لكن
عندما تـكــون األكـثــريــة هــي الحاكمة
فحينها ال يمكن تغيير شيء .علمًا أن
وزير الشباب والرياضة العميد عبد
امل ـط ـلــب ال ـح ـن ــاوي ،ورئ ـي ــس الـلـجـنــة
األومل ـ ـب ـ ـيـ ــة جـ ـ ــان ه ـ ـمـ ــام واملـ ـح ــاض ــر
األوملـبــي جهاد سالمة يعلمون بكل
التفاصيل ،وأنا تريثت بعدم الحديث
حفاظًا على مصلحة املنتخب الــذي
دفـ ـع ــت مـ ــن م ــال ــي ال ـ ـخـ ــاص ل ـتــأمــن
مـسـتـلــزمــاتــه ،لـكــن حـتــى لــو فــزنــا في
آسيا وكانت نتائجنا أفضل من تلك
التي حققناها كنت سأتكلم باإلطار
نـفـســه ،إذ ال يمكن أن أكـمــل بطريقة
ال ـع ـم ــل ن ـف ـس ـهــا فـ ــي االت ـ ـح ـ ــاد .وأنـ ــا
سأثبت للجميع أنني لست متمسكا
باملناصب أو بالكراسي».

الكرة اللبنانية

منتخب لبنان يبدأ تمارينه في تايالند

العبو المنتخب خالل التمرين أمس

ي ــدخ ــل م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
مرحلة الـعـ ّـد العكسي للقائه ميانمار
غد الخميس ،في إطار
في بانكوك بعد ٍ
الـتـصـفـيــات امل ــزدوج ــة لـكــأســي الـعــالــم
 2018وآسيا .2019
وس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــرى امل ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاراة عـ ـ ـل ـ ــى سـ ـت ــاد
شـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــاالزاي عـ ـن ــد الـ ـس ــابـ ـع ــة م ـس ــاء
بالتوقيت املحلي ،الثالثة بعد الظهر
بتوقيت بيروت.
وك ــان منتخب لـبـنــان إل ــى بــانـكــوك قد
وص ـ ــل أم ـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن ع ـن ــد ال ـتــاس ـعــة
صـبــاحــا (الـخــامـســة صـبــاحــا بتوقيت
بـيــروت) عــن طريق أبــو ظبي ،وإنضم
إل ـ ــى ص ـف ــوف ــه ك ــل م ــن ف ـي ـل ـيــب ب ــاول ــي
وجــوان العمري وعدنان حيدر وهالل
الـحـلــوة ،وإلـتـحــق بــه فــي وقــت متأخر
ليل أمــس اإلثـنــن رضــا عنتر ،على أن
ي ـصــل مـحـمــد ع ـلــي خ ــان م ــن الـســويــد
صباح اليوم الثالثاء.
وخضع املنتخب مساء لحصة تدريبية
عـ ـل ــى م ـل ـع ــب نـ ـ ــادي الـ ـجـ ـي ــش شـمـلــت
ت ـم ــري ــر الـ ـك ــرة م ــن ال ـل ـم ـســة ال ــواح ــدة،
وتـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ـ ّـرك واإلسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ
والتسديد ومناورات امام املرمى ،علمًا
ان الـتــدريــب يومي الـثــاثــاء واألربـعــاء

ّ
تدرب أمس المهاجم
النمسوي ستيفان
مايرهوفر مع العهد

سيجرى في ستاد شوباالزاي.
وش ـ ـ ــدد املـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي املــون ـت ـي ـن ـغــري
مـ ـي ــودراغ رادول ــوف ـي ـت ــش ع ـلــى أهـمـيــة
ّ
«إحترام الخصم» ،مؤكدًا أن األفضلية
ّ
دائمًا ملن يبذل الجهد ميدانيًا ويؤدي
دوره املطلوب.
وك ـ ـ ـ ــان رادول ـ ــوفـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــش ف ـ ــي م ـس ـت ـهــل
الحصة التدريبية ،قــد عـ ّـرف الالعبني
على زميلهم الـجــديــد الـحـلــوة ،وطلب
م ــن الـجـمـيــع ال ـت ـع ــاون م ــن أج ــل هــدف
وحـ ـي ــد ،وهـ ــو ح ـص ــد ال ـن ـق ــاط ال ـث ــاث
أم ـ ــام م ـي ــان ـم ــار ،مـ ـش ــددًا ع ـلــى ال ــراح ــة
التامة لتعويض إرهاق السفر الطويل،
والتركيز إلنـجــاز املهمة على خير ما

ي ــرام قـبــل اإلنـتـقــال إل ــى الـكــويــت للقاء
منتخبها الثالثاء  13الجاري.
محليًا ،تـ ّ
ـدرب أمس املهاجم النمسوي
سـتـيـفــان مــايــرهــوفــر ( 33ع ــام ــا2.02 ،
متر) مع فريق العهد بعد وصوله ليل
ال ـس ـبــت ال ــى ل ـب ـنــان .وي ـف ــاوض الـعـهــد
الــاعــب الـنـمـســاوي ال ــذي يملك سيرة
ذات ـي ــة ك ـب ـيــرة ح ـيــث ل ـعــب ف ــي املــوســم
املــاضــي مــع فــريــق مـيـلــوول اإلنكليزي
وق ـب ـلــه م ــع ف ــري ــق ك ــول ــن األمل ــان ــي عــام
 2013اض ــاف ــة ال ــى ال ـعــديــد م ــن ال ـفــرق
األملانية والنمسوية كبايرن ميونيخ
عام  2007ورابيد فيينا عام .2008
وب ـ ــدا م ــاي ــره ــوف ــر بـ ـص ــورة ج ـي ــدة في
ال ـت ـم ــري ــن وخ ـص ــوص ــا داخـ ـ ــل امل ــرب ــع،
ً
وهــو غــادر ليال الــى النمسا الرتباطه
ب ــاج ـت ـم ــاع ع ـم ــل ل ـك ــون ــه ي ـم ـلــك شــركــة
ت ـج ــاري ــة خ ــاص ــة .وم ـ ــن امل ـف ـت ــرض أن
يـصــل ال ـي ــوم مـهــاجـمــان م ــن الـسـنـغــال
وصربيا ،بانتظار تبلور املفاوضات
مــع مــايــرهــوفــر .وي ــداه ــم الــوقــت فريق
العهد للتعاقد مع العبني أجانب شأنه
شــأن باقي الفرق التي لم تقفل ملفها
بعد ،حيث سيغلق بــاب التواقيع في
 13تشرين األول.
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سوق اإلنتقاالت

ّ
كلوب يتقدم الئحة المرشحين لتدريب ليفربول
يـ ـسـ ـتـ ـح ــوذ ف ـ ــري ـ ــق ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول ع ـلــى
اإله ـت ـم ــام حــال ـيــا ف ــي إن ـك ـل ـتــرا ملـعــرفــة
هــويــة مــدربــه الـجــديــد ال ــذي سيخلف
ُاإليــرلـنــدي الشمالي بــرانــدن رودجــرز
املقال من منصبه.
وقال ليفربول في بيان رسمي« :يعلن
ليفربول أن بــرانــدن رودج ــرز سيترك
منصبه بمفعول فوري .رغم أن القرار
الــذي اتخذ كــان صعبًا ،لكننا نعتقد
بأنه يمنحنا فرصة أفضل لكي نحقق
النجاح في أرضية امللعب».
ويـ ـب ــرز اسـ ــم األمل ــان ــي ي ــورغ ــن كـلــوب
لتولي املهمة حيث إنــه يعمل حاليًا
ّ
معلقًا إلحــدى الشبكات التلفزيونية
ف ــي بـ ـ ــاده ب ـع ــدم ــا تـ ــرك ف ــي الـصـيــف
امل ــاض ــي مـنـصـبــه م ــدرب ــا ل ـبــوروس ـيــا
دورتـمــونــد الــذي حقق معه نجاحات
كبيرة.
ّ
وي ـبــدو كـلــوب الـخـيــار املـفــضــل إلدارة
ليفربول بحسب مــا أوردت صحيفة
«ذا دايـ ـل ــي ت ـي ـل ـغ ــراف» ال ـبــري ـطــان ـيــة
مشيرة إلى أنه مستعد لإلشراف على
الفريق.
ويأتي اسم اإليطالي كارلو ُأنشيلوتي
ب ـعــد كـ ـل ــوب ،وهـ ــو كـ ــان ق ــد أقـ ـي ــل من
تــدريــب ريــال مــدريــد اإلسباني نهاية

املــوســم املــاضــي وق ــرر الـحـصــول على
فترة من الراحة بعد خضوعه لعملية
جراحية في وركه خالل الصيف.
وال يمكن استبعاد اســم الهولندي
فرانك دي بوير أيضًا ،مدرب أياكس
أمستردام ،الذي كان قد ُعرض عليه
املـنـصــب قـبـّـل تـعـيــن رودجـ ــرز لكنه
ً
رف ـ ــض مـ ـف ــض ــا إك ـ ـمـ ــال امل ـه ـم ــة مــع

فريقه الهولندي آنذاك.
ّ
وس ـي ـكــون أمـ ــام ل ـي ـفــربــول مــت ـســع من
الوقت إليجاد البديل وخصوصًا في
ظل توقف النشاط املحلي على مدى
 12يــومــا إفساحًا فــي املـجــال لخوض
املـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة م ـب ــاري ــات ـه ــا
الرسمية فــي تصفيات كــأس أوروب ــا
 2016وكأس العالم .2018

يورغن كلوب (أود أندرسن ــ أ ف ب)

نتائج اللوتو اللبناني
14 34 29 26 23 18 1
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1341وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 1 :ـ  34 - 29 - 26 - 23 - 18الرقم
اإلضافي14 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 1.238.328.991ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 171.734.695ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة171.734.695 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 53.910.990ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 24 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2.246.291 :ل .ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 53.910.990ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.034 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52.138 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 122.504.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15.313 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1.379.845.340 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل:
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  1341وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح70553 :
* الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 37.500.000 :ل .ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0553 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.553 :
* الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.53 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
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الفيفا

إيقاف محتمل لتشونغ
المرشح لرئاسة «الفيفا»
ذكر مصدر كروي موثوق به لوكالة «فرانس
ً
برس» أن هناك احتماال قويًا إليقاف امللياردير
الكوري الجنوبي تشونغ مونغ-جون املرشح
لرئاسة اإلتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وأوضح املصدر أن قرارًا ُ
سيتخذ من لجنة
األخالق في الفيفا في الساعات أو األيام القليلة
املقبلة بإيقاف تشونغ عن مزاولة أي نشاط
رياضي ،وبالتالي فقدانه فرصة مواصلة
ترشحه ،وذلك بسبب اتهامه بمحاولة ترجيح
كفة ملف بالده الستضافة مونديال .2022
وكانت صحيفة «فلت أم سونتاغ» األملانية قد
ذكرت وفقًا ملصادرها الشهر املاضي أن غرفة
التحقيق في لجنة األخالق التابعة للفيفا أوصت
بمنع تشونغ ،نائب رئيس الفيفا السابق ،من
ممارسة أي نشاط رياضي ملدة  15عامًا.
ويأتي ذلك في وقت دعت فيه مجموعة
«هيونداي» للسيارات ،وهي أحد الرعاة
األساسيني للفيفا ،التي يملك تشونغ نفسه
حصة األغلبية فيها ،إلى إصالحات «سريعة
وشفافة» في الفيفا ،من دون التطرق إلى
الرئيس الحالي السويسري جوزف بالتر
وضرورة تنحيه عن منصبه فورًا.
وجاء في بيان مقتضب للشركة الكورية
الجنوبية« :يجب أن ُيجري الفيفا اإلصالحات
الحالية بسرعة وشفافية».

يذكر أن ليفربول لم يحرز لقب الدوري
امل ـح ـلــي م ـنــذ ع ــام  1990وق ــد تـعــاقــب
على تدريبه منذ ذلــك التاريخ سبعة
مـ ــدربـ ــن أب ـ ــرزه ـ ــم ال ـف ــرن ـس ــي ج ـي ــرار
هوييه واإلسـبــانــي رافــايـيــل بينيتيز
وابن النادي كيني دالغليش.
ومـ ــن ل ـي ـف ــرب ــول إلـ ــى لـ ـن ــدن ،ف ـق ــد أك ــد
تشلسي دعـمــه الـكــامــل مل ــدرب الفريق
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه م ــوري ـن ـي ــو رغ ــم
ّ
املخيبة للموسم.
البداية
وجــاء في بيان لـ «البلوز» في موقعه
عـلــى شبكة «اإلن ـت ــرن ــت»« :ان الـنــادي
يريد التأكيد أن جوزيه ال يــزال ينال
دعمه الكامل».
وأضــاف« :كما قال جوزيه نفسه ،فإن
النتائج لم تكن جيدة بما فيه الكفاية،
وأداء ال ـف ــري ــق ي ـج ــب أن ي ـت ـحـ ّـســن»،
مضيفًا« :ومــع ذلــك ،فإننا نعتقد بأن
لدينا املــدرب املناسب لقلب األوضــاع
هــذا املــوســم ،وأن لديه الفريق للقيام
بذلك».
وك ـ ــان ال ـب ــرت ـغ ــال ــي قـ ــد اع ـ ـتـ ــرف بــأنــه
مـعـ ّـرض لخطر اإلقــالــة بعد الخسارة
على ملعبه أمام ساوثمبتون  ،3-1في
املرحلة الثامنة من الدوري اإلنكليزي
املمتاز.

استراحة
2114 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 1 4

أفقيا
ّ
يلقب بثعلب الصحراء –  -2عاصمة أنغوال على
 -1أحد جنراالت الحرب العاملية الثانية كان
األطلسي – يكسو جلد الطيور –  -3محافظة ومدينة أرجنتينية –  -4مدينة في السعودية
ّ
النبي إلخضاع عــرب الشمال – التباهي وإظهار املزايا والفضائل –
إشتهرت قديمًا بغزوة
َ -5
رصــده من بعيد – لإلستدراك –  -6أغنية للفنان الراحل وديــع الصافي – ضمير منفصل
–  -7سجن في باريس إقتحمه ّ
الثوار في  14تموز  1789فكانت بداية الثورة الفرنسية وأصبح
سقوطه رم ـزًا للحرية واإلنـتـصــار على اإلسـتـبــداد –  -8قــادم – طائر وهمي – مــن ال أخمص
لقدميه –  -9رف من الطيور – عاصمة آسيوية –  -10جمهورية صغيرة مستقلة تقع داخل
شبه الجزيرة اإليطالية

عموديًا

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.

 -1كلمة أطلقها العرب على مجموعة القبائل املغولية التي اجتاحت الشرق العربي قديمًا
– أضــع خلسة –  -2خصب – شجاع منتصر أو من أسماء األســد – حفر البئر –  -3ملك
مصري راحــل – والــدي بلغة األطـفــال –  -4عملة آسيوية – سقطات الحصان –  -5أسف
ّ
وتحسر على املاضي – هذيان من شدة املرض أو الحزن – أغلظ أوتار العود –  -6ناحية
من كل شيء – في العود –  -7خالف خرج – ضد يربح –  -8عبور – للتعريف – متشابهان
–  -9أحد أخوات كان يرفع اإلسم وينصب الخبر – من الحبوب – نهر في سويسرا وفرنسا
من أغزر أنهر فرنسا –  -10رئيس جمهورية لبناني راحل

أفقيا

مشاهير 2114

حلول الشبكة السابقة

1

 -1غزة – برتقال –  -2ان – بانياس –  -3زجاجي – آسيا –  -4يبيع – فريدل –  -5عار – ثم –  -6يرافق
ّ
ّ
تنور – ّ -7
نياسا – آت –  -8تف – ربو – بلغ –  -9إيلو – فلورا –  -10بليز باسكال
–

عموديًا
 -1غازي عينتاب –  -2زنجبار – فيل –  -3إيران – لي –  -4بجع – فيروز –  -5باي – ثقاب –  -6رن –
فم – سوفا – ّ -7تيار – تا – لس –  -8قاسيون – بوك –  -9اسيد – والرا –  -10البرتغال

حل الشبكة 2113

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أحد قادة حركة املقاومة ( )1926-1894ضد اإلحتالل الفرنسي لبالد الشام بعد
الحرب العاملية األولى .برز إسمه مع املناضل اآلخر أدهم خنجر .إستشهد
 = 3+10+9+1+6+5خالف النزول ■  = 2+11+4+7موقع أثري لبناني ■ 10+8
= حرف عطف

حل الشبكة الماضية :مارسيل إيميه
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الثالثاء  6تشرين األول  2015العدد 2708

ثقافة وناس

أدب
ً
عماد فؤاد ...الحشيش بطال
يهدي الشاعر المصري باكورته الروائية
«الحالة صفر» (ميريت – القاهرة) إلى
صديقه الصحافي الراحل هاني درويش.
في عمله الذي ّ
تخيم عليه األجواء
الشعرية ،أراد اغتيال فكرة الحدوتة
التقليدية وما له عالقة بها من عناصر
وسياق أحداث
جمال جبران
يـكـتــب ال ـشــاعــر امل ـص ــري ع ـم ــاد ف ــؤاد
إهـ ً
ـداء على صدر الصفحة األولى من
عـمـلــه ال ـجــديــد «إل ــى هــانــي دروي ــش:
هــذا مــا وعــدتــك بــه ،وهــا أنــا أفــي بما
وع ــدت» .الـصـحــافــي املـصــري الــراحــل
( )2013 - 1974ك ــان صــديــق الكاتب
و«عـ ـش ــرة ع ـم ــر» ب ـي ـن ـه ـمــا ،وكــاه ـمــا
مولود في العام نفسه .سيكون لهما
لقاء أخير في برلني .من هناك ،تنطلق
«ال ـحــالــة ص ـفــر» (مـيــريــت  -الـقــاهــرة)
بـ ــدعـ ــم مـ ـعـ ـن ــوي م ـ ــن جـ ـه ــة الـ ـك ــات ــب
والـ ـصـ ـح ــاف ــي درويـ ـ ـ ــش ال ـ ـ ــذي ي ـعــود
ب ـعــدهــا إلـ ــى ال ـق ــاه ــرة ح ـيــث تـنـتـهــي
ح ـيــاتــه خـ ــال ّأيـ ـ ــام إثـ ــر ن ــوب ــة قلبية
قاتلة ،ولــم يكن بعد قــد فتح حقائب
سفره.
ّ
يعترف صاحب «حرير» ( )2007بأن
درويــش كــان وقــوده املعنوي ودافعه
كـ ــي ُي ـك ـم ــل «الـ ـح ــال ــة ص ـ ـفـ ــر» ،وكـ ــان
درويش أول من اطلع على جزء كبير
م ـن ـهــا« :ق ـب ــل ذلـ ــك ،ك ــان ال ـع ـمــل فيها
ُ
يسير ببطء» يقول لنا الشاعر املقيم
في بلجيكا منذ سنوات ،مشيرًا إلى

سيبقى السرد ُمعتمدًا في تنقالته
على تفصيل صغير
عامل الزمن الذي كان يقتله مع مرور
ّ
بتكون طبقة سميكة
الوقت وشعوره
بينه وبــن فكرة كتابة روايــة« :طبقة
من الخوف وعــدم القدرة على تحمل
مسؤولية بهذا الحجم».
ً
وع ـل ـيــه ،ل ــم ي ـكــن س ـهــا ذل ــك الـطــريــق

الـ ــذي س ــار عـلـيــه كــاتــب «ت ـقــاعــد زيــر
ن ـســاء ع ـج ــوز» ( ،)2002حـتــى ُينجز
روايـ ـت ــه األولـ ـ ــى ،وه ــو ال ـشــاعــر ال ــذي
أن ـ ـتـ ــج خـ ـم ــس مـ ـجـ ـم ــوع ــات ش ـع ــري ــة
إضــافــة إل ــى أول أنـطــولــوجـيــا للنص
ال ـش ـع ــري املـ ـص ــري ال ـج ــدي ــد ب ـع ـنــوان
«رعــاة ظ ــال ....حــارســوا عزلة أيضًا»
(.)2007
م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،سـ ـتـ ـب ــدو ف ـ ـكـ ــرة الـ ـه ــذي ــان
واالش ـت ـغــال عليه وسـيـلــة للنفاد من
ك ــواب ــح تـ ـج ــارب الـ ـسـ ـن ــوات املــاض ـيــة

والعمل على اشتغال سردي مختلف.
منذ العتبة األولــى لـ «الحالة صفر»،
ُ
ستطل رائـحــة دخــان نبتة الحشيش
ُ
ِّ
امل ـخ ــدرة ب ـقــوة .ل ـهــذا ،سـيـكــون علينا
مـحــاولــة ضـبــط تــركـيــزنــا وخطواتنا
ونـحــن نـغــادر مــن صفحة إلــى أخــرى
متتبعني تنقالت الدخان الــذي تقوم
م ـي ـش ـي ــل ب ـ ــروايـ ـ ـت ـ ــه ،وه ـ ـ ــي الـ ـص ــوت
املرتفع في العمل بالتوازي مع تداخل
ُ
صوت صديقها ،الراوي املساند .وكل
ذلك يجتمع ليحكي رحلة زراعة نبتة
حشيش في غرفة .لكن السرد التالي
سيبقى ُمعتمدًا في تنقالته وبدرجة
أساسية على تفصيل صغير؛ حيث
بــاوال (وال ــدة ميشيل) التي سنعرف
ّ
عبرها كيف أن ابنتها ولدت من بذرة
رجل ال تعرفه ،إذ كانوا كثرًا ولم تكن
قادرة على تمييزه.
فــي س ـنــوات عـمــرهــا األولـ ــى ،ستلقى
االب ـ ـنـ ــة ن ـف ـس ـه ــا عـ ـل ــى م ـق ـع ــد خـلـفــي
ّ
لسيارة عتيقة وهي تنتقل من جنوب
ب ـل ـج ـي ـكــا إلـ ـ ــى أمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــردام ،وهـ ـن ــاك:
«ان ـت ـب ـه ـ ْـت ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى الـ ــى ال ـفــرق
بني رائحة دخان املاريغوانا ورائحة
التبغ العادي».
كل شيء تاليًا سيظهر حتى من خالل
تقسيم جهات «الحالة صفر» املوزعة
ع ـل ــى كـ ـي ــان ال ـن ـب ـتــة ذات ـ ـهـ ــا :ال ــزه ــرة،
الــورقــة ،ال ـســاق ،ال ـجــذر ،ال ـبــذرة .كأنه
م ـحــاولــة لـتـثـبـيــت حــالــة ال ـس ــرد عند
مستوى الهذيان ذاته بما يتيح إلغاء
الحكاية التقليدية وكل ما يتعلق بها
من أمكنة وزمن.
عـلــى الــرغــم مــن إشـ ــارات هـنــا وهـنــاك
ألم ـس ـتــردام ّوم ــدن أوروب ـي ــة وعــربـيــة
أخ ــرى ،إال أنـهــا ستظهر قليلة وغير
واضحة املعالم .وقد حصل هذا بشكل

متعمد من جهة الكاتب الذي يؤكد لنا
أنه لم يكن معنيًا من األساس بمسألة
توضيح هوية األماكن أو زمن السرد
امل ـت ـع ـل ــق بـ ـه ــا« :كـ ـن ــت أسـ ـي ــر ب ـهــدف
اغتيال فكرة الحدوتة التقليدية وما
ل ــه ع ــاق ــة ب ـهــا م ــن ع ـنــاصــر وس ـيــاق
أحــداث تأتي من نقطة أدنــى وتذهب
ف ــي ارت ـفــاع ـهــا ت ـصــاعــديــا» .م ــع ذل ــك،
سيبدو واضـحــا إص ــرار كاتب العمل
عـلــى ب ـقــاء حــالــة الـشـعــريــة مسيطرة
عـلــى أجـ ــواء غــالـبــة م ــن رح ـلــة الـســرد
وه ــذا بحسبه كــي تــأتــي متسقة مع
حالة الهذيان السائدة خاللها ...حالة
ل ــم ت ـكــن لـتـتـحـقــق إال ب ـم ـســاعــدة من
الدخان نفسه.
فــي ه ــذا الـسـيــاق ،سـيـبــدو مــن املمكن
ال ـح ــدي ــث ع ــن ت ـعـ ّـمــد ش ــاع ــر «أش ـب ــاح
جـ َّـرحـتـهــا اإلضـ ـ ــاءة» ( )1998ذهــابــه
ف ــي وصـ ــف ح ــال ــة الـ ـه ــذي ــان ت ـل ــك كــي
تأتي مخففة من أثقال السيرة الذاتية
ال ـت ــي ت ــأت ــي ع ـلــى هـيـئــة خ ـي ــار ُم ـتــاح
بوفرة أمام أديب ُمهاجر عليه واجب
ال ـح ــدي ــث ع ــن ح ــال ــة االغ ـ ـتـ ــراب ال ـتــي
خاضها في بنية البيئة االجتماعية
الـ ـت ــي ان ـت ـق ــل إلـ ـيـ ـه ــا .ل ـك ـن ــه ي ـخ ـبــرنــا
هـنــا أن ــه لــم يـسـعــى لــذلــك ُمـطـلـقــا ،بل
ع ـل ــى ال ـع ـك ــس «لـ ـق ــد ك ــان ــت الـ ــروايـ ــة
محصلة لحالة التأقلم التي بلغتها
فــي أرض ــي ال ـجــديــدة» .مــع ذل ــك ،يـ َّـرى
صاحب «عشرة طرق للتنكيل بجثة»
( )2010إن مسألة ربط «الحالة صفر»
بـكــونـهــا س ـيــرة ذات ـي ــة ق ــد يــأتــي فقط
ان ـطــاقــا م ــن كــونـهــا مـكـتــوبــة نتيجة
خبرات شخصية تراكمت في حياته،
لكنها ال تعنيه عـلــى نـحــو شخصي
أو بــاعـتـبــارهــا س ــردًا لـتـجــربــة كاملة
بعينها.

يحدث في القاهرة اآلن

حلمي النمنم يقارع الوهابية وخفافيش الظالم
صار وزيرًا لثقافة إحدى دول االتحاد
األوروب ــي أو ربما وزي ـرًا للثقافة في
دولة الفاتيكان حتى يتقيأ بمثل هذا
الكالم».
وت ــأ ّت ــي هـ ــذه الـ ـح ــرب ال ـش ــرس ــة الـتــي
تـشــنـهــا ال ـت ـي ــارات الــدي ـن ـيــة السلفية
أدلى
ضد النمنم إثر تصريحات عدةّ ،
بها الوزير في منابر عدة أبرزها أنه

القاهرة ــ أحمد مجدي همام
لم ينتظر وزير الثقافة املصري حلمي
ً
النمنم طــويــا ،قبل أن يـبــدأ معاركه
ع ـلــى امل ـس ـتــويــن الـعـمـلــي وال ـن ـظــري.
بعدما أصدر قرارًا بإعادة أنور مغيث
إلى موقعه على رأس «املركز القومي
ل ـل ـتــرج ـمــة» ب ـعــد إنـ ـه ــاء انـ ـت ــداب هــذا
األخير إبان والية الوزير السابق عبد
الواحد النبوي ،ها هو النمنم يشتبك
مــع ح ــزب «ال ـن ــور» الـسـلـفــي ،وبعض
األقالم الوهابية ،من أبواق آل سعود،
ع ـل ــى رأس ـ ـهـ ــم اإلعـ ــامـ ــي ال ـس ـع ــودي
جمال خاشقجي.
ح ــروب ال ــوزي ــر وت ـحـ ّـركــاتــه السريعة
خـ ــال األي ـ ــام امل ــاض ـي ــة ت ـن ـبــئ بـفـتــرة
مليئة بــاملــواجـهــات ،بـخــاصــة بعدما
صـ ّـعــد الـسـلـفـيــون حــربـهــم ض ــده عبر
كوادر حزب «النور» و«حركة الدعوة
السلفية» :ياسر برهامي نائب رئيس
«الــدعــوة السلفية» ،ويونس مخيون
رئيس حزب «النور» الذراع السياسي
لـ ـ ـ «الـ ـ ــدعـ ـ ــوة الـ ـسـ ـلـ ـفـ ـي ــة» ،وم ـح ـم ــود
ح ـ ـجـ ــازي أمـ ـ ــن حـ ـ ــزب «ال ـ ـ ـنـ ـ ــور» فــي
بورسعيد .األخير كتب عبر حسابه
الخاص على فايسبوك« :الوزير عند
توليه مهمات منصبه ،يـبــدو أنــه لم
يقسم على احترام دستور البالد الذي
ّ
ينص في مادته الثانية على أن دين
الدولة هو اإلسالم ،لكنه أقسم في ما
يبدو أن يتخذ وزارة الثقافة له ولغيره
من املثقفني والتنويريني كما يسمون
أنـفـسـهــم إرثـ ــا أو عــزبــة ورث ــوه ــا عن
آبائهم يضعون فيها دستور وهوية
مصر تحت أحذيتهم» .وأضــاف« :إن
الـسـيــد النمنم ي ـنــادي بعلمنة مصر
األزهر وبفصل الدين عن الدولة حتى
تتحرر مصر من الظالم الذي أصابها
بعد دخ ــول اإلس ــام إلـيـهــا ،وعـلــى ما
ّ
يـبــدو أيـضــا ف ــإن سـيــادتــه قــد ظــن أنه

أعلن رفضه إقامة دولة دينية
وتصدير الوهابية إلى مصر

دعاء العدل ــ
مصر

«ي ـجــب تـغـيـيــر الـفـقــه اإلس ــام ــي وإال
ستكون فضيحتنا أمام العالم كله»،
ودعــوتــه إلــى «خلق فكر جديد للبلد
فــي ه ــذه الـلـحـظــة الـتــاريـخـيــة ،وعلى
هذا الفقه مراعاة االتفاقيات الدولية،
ومن حقنا أن نعتز باإلسالم ونفخر
بــه وال نتركه ل ـ «شــويــة متطرفني»».
وف ــي بــرنــامــج «هـنــا الـعــاصـمــة» على
ف ـض ــائ ـي ــة  ،cbcصـ ـ ـ ـ ّـرح ال ـن ـم ـن ــم فــي
مداخلة هاتفية« :أرفــض إقامة دولة
ديـ ـنـ ـي ــة عـ ـل ــى أرض مـ ـص ــر ،ال ـش ـعــب
امل ـص ــري مـتــديــن لـكـنــه رف ــض الــدولــة

الدينية على مدار تاريخه».
واخ ـ ـت ـ ـتـ ــم وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـثـ ـق ــاف ــة املـ ـص ــري
ت ـص ــري ـح ــات ــه الـ ـت ــي رسـ ـم ــت م ــام ــح
املــواجـهــة املرتقبة بــن وزارة الثقافة
ب ـكــل أدوات ـ ـهـ ــا ومـ ــن ي ـت ـحــالــف مـعـهــا
مــن أبـنــاء الــدوائــر الثقافية واإلع ــام
املصري ،في مواجهة اليمني اإلسالمي
املتشدد ،ال فــي مصر فقط ،بــل أيضًا
في املنطقة العربية« :أرفــض تصدير
الوهابية إلى مصر» .جاء ذلك خالل
مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة
مـ ـس ـ ً
ـاء» ع ـلــى فـضــائـيــة «دري ـ ـ ــم» .هــذا

الـتـصــريــح اس ـتــدعــى ردًا م ــن الـكــاتــب
السعودي جمال خاشقجي الذي قال:
«يـقــول وزيــر ثقافة مصر إنــه يحترم
ال ــوه ــاب ـي ــة ول ـك ـن ــه ض ــد ت ـصــديــرهــا،
وردي أن الــوهــابـيــة ال ت ـصــدر ،وهــي
ِقـ ـ ــدم ال ـن ـه ـضــة املـ ـص ــري ــة ،ورم ــوزه ــا
تالميذ الشيخ محمد عبده».
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ــواصـ ــل ال ـن ـم ـنــم
ج ـهــوده عـلــى مـسـتــوى ال ـ ــوزارة ّ
بنية
إعادة ترتيب البيت .هكذا ،أعاد أنور
عـبــد املـغـيــث إل ــى مـنـصـبــه كــرئـيــس لـ
«مــركــز الـقــومــي لـلـتــرجـمــة» .وك ــان قد
أصـ ــدر قـبــل ذل ــك ب ــأي ــام ق ـ ــرارًا بـتــولــي
ه ـي ـث ــم ال ـ ـحـ ــاج عـ ـل ــي أع ـ ـمـ ــال رئ ـي ــس
«ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـك ـتــاب» ملـ ــدة عــام
واح ــد .وأخـيـرًا يبقى التغير املرتقب
مرتبطًا بـ «املجلس األعلى للثقافة»،
أح ـ ــد أه ـ ــم ال ـق ـط ــاع ــات ال ـث ـق ــاف ـي ــة فــي
مصر .وتؤكد التصريحات التي أدلى
بـهــا ال ــوزي ــر ،خ ــال لـقــائــه بمجموعة
م ــن امل ـث ـق ـفــن امل ـص ــري ــن ف ــي «ورشـ ــة
الــزيـتــون» التابعة لـحــزب «التجمع»
ّ
االشتراكي على أن تغييرًا قادمًا في
ه ـ ــذا املـ ــوقـ ــع ،خ ـص ــوص ــا م ــع إع ــان ــه
ع ــن ن ـي ـتــه اس ـت ـح ــداث ل ـج ــان جــديــدة
فـ ــي املـ ـجـ ـل ــس والـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى إعـ ـ ــادة
ه ـي ـك ـل ـتــه .وت ـب ـقــى أسـ ـم ــاء املــرش ـحــن
لتولي منصب أمني «املجلس األعلى
ل ـل ـث ـق ــاف ــة» غ ـي ــر واض ـ ـحـ ــة ،وإن ك ــان
محمد عفيفي وعماد أبو غازي ضمن
الترشيحات.
بشكل إجـمــالــي ،يـبــدو جليًا أن وزيــر
الـثـقــافــة ال ـجــديــد ف ــي ال ـقــاهــرة يـنــوي
أن يقتفي خطوات سلفه عبد الواحد
النبوي ،ال ليقتدي بها ،بل ليمسحها
خـ ـط ــوة خـ ـط ــوة ،وي ـع ـي ــد إصـ ـ ــاح مــا
أتلفه الوزير السابق الذي ّ
فرغ الوزارة
مــن كــوادرهــا ،وتحالف مــع املؤسسة
الدينية متمثلة في وزارة األوقاف.
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اإلنتفاضة الثالثة

الفضاء العربي بين تبرئة إسرائيل وإعادة اكتشاف فلسطين
زينب حاوي
غـ ـي ـ ّـب ــت غ ـ ـبـ ـ َـار املـ ـ ـع ـ ــارك الـ ُـ ــدائـ ـ ــرة فــي
امل ـن ـط ـقــة ال ـع ــرب ـي ــة ،ق ـض ـيــة فـلـسـطــن.
منذ سنوات ،لم تعد فلسطني تتصدر
املـشـهــد اإلعــامــي الـعــربــي باستثناء
قناة «امليادين» فضائيًا .باتت تغطية
ان ـت ـهــاكــات امل ـس ـجــد األق ـص ــى أو هــدم
مـ ـن ــازل فـلـسـطـيـنـيــن خ ـب ـرًا هــامـشـيــا
مقابل تـصـ ّـدر بــاقــي امل ـعــارك الدموية
والصراعات العربية  -العربية املشهد
اإلع ـ ــام ـ ــي الـ ـح ــال ــي .أول مـ ــن أمـ ــس،
ان ــدل ــع م ــا اص ـط ـل ــح ع ـل ــى تـسـمـيـتـهــا
«االنـ ـتـ ـف ــاض ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة» فـ ــي ال ـض ـفــة
ال ـغــرب ـيــة وب ــاق ــي املـ ــدن الفلسطينية
املحتلة ،ردًا على استمرار انتهاكات
ال ـ ـص ـ ـه ـ ــاي ـ ـن ـ ــة وال ـ ـت ـ ـض ـ ـي ـ ـي ـ ــق عـ ـل ــى
امل ـقــدس ـيــن ،واس ـت ـف ــزاز املـسـتــوطـنــن
وإخـ ــراج عنصريتهم وحـقــدهــم على
الـعــرب ،ووق ــوع عمليات طعن نفذها

فلسطينيان استشهدا الحقًا على يد
قوات اإلحتالل اإلسرائيلي .في أعقاب
هـ ــذه الـ ـتـ ـط ــورات ،ل ــم ت ـك ــن األصـ ـ ــوات
اإلعالمية عالية لتقف سدًا منيعًا أمام
ان ـت ـهــاكــات اإلحـ ـت ــال ،ب ــل أت ــت بعض
التغطيات ب ــاردة بــل مـنـحــازة .قناتا
«الجزيرة» و»العربية» اللتان تتفقان
على امللفني السوري واليمني حاليًا،
أصــابـهـمــا ش ــرخ إزاء تـغـطـيــة أح ــداث
فلسطني .ويبدو أن القناة السعودية
م ـش ـغ ــول ــة ب ـم ـل ـف ــات ال ـي ـم ــن وإي ـ ـ ـ ــران،
والـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـك ــري ال ـ ــروس ـ ــي فــي
ســوريــا .نـظــرة ســريـعــة عـلــى موقعها
اإلل ـك ـتــرونــي كــافـيــة لـتــريـنــا التغييب
التام للحدث الفلسطيني على حساب
ق ـض ــاي ــا ،ق ــد ت ـك ــون «أه ـ ــم» بــالـنـسـبــة
الــى النظام الـسـعــودي وانـخــراطــه في
صراعات دموية في املنطقة العربية.
ه ــذا التغييب يـضــاف الـيــه التعاطي
البارد مع ما يحصل اليوم في القدس

ً
وباقي املــدن الفلسطينية .مثال ،بثت
القناة أول مــن أمــس تقريرًا ملراسلها
زياد الحلبي عنونته «نتنياهو يعلن
حربًا حتى املوت ضد الفلسطينيني»
تـضـ ّـمــن س ــردًا ل ــإج ــراءات الـتــي يقوم
بها الصهاينة فــي ال ـقــدس ،وبررتها
الـ ـقـ ـن ــاة ب ــأن ـه ــا ت ــأت ــي ض ـم ــن «إجـ ـ ــراء

رفضت «سي .بي .سي أكسترا»
ّ
أي مزايدة في موضوع القضية
الفلسطينية
عقابي أعقب عملية قتل مستوطنني».
ه ــذا الـتـبــريــر لــم يـقــف ه ـنــا ،بــل بــرزت
وقــاحــة التقرير فــي وصــف مــا يحدث
ب ـ «الهجمات الفردية التلقائية التي
تستهدف املستوطنني» وال ـقــول بأن
«السلطات اإلسرائيلية ال تملك عمليًا

ّ
الرد عليها أو القدرة على منعها» في
خـطــوة مـنـحــازة تـمــامــا ال ــى اإلحـتــال
الصهيوني.
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،كـ ـ ــانـ ـ ــت «ال ـ ـ ـجـ ـ ــزيـ ـ ــرة»
باقي
تستنهض همتها ،وتضع جانبًا ّ
القضايا الحيوية في املنطقة ،وتجند
برامجها وتغطياتها في سبيل نصرة
الشعب الفلسطيني .وكــانــت أذرعـهــا
ـرون ـيــة االف ـت ــراض ـي ــة ح ــاض ــرة،
اإلل ـك ـتـ ِّ
فيما ُجــنــد طاقمها اإلعــامــي ملتابعة
ما يحدث في القدس وإبراز الجوانب
اإلن ـس ــان ـي ــة ل ـل ـش ـهــداء الـفـلـسـطـيـنـيــن
م ـق ــاب ــل ف ـض ــح مـ ـم ــارس ــات اإلحـ ـت ــال
واملستوطنني.
وبني االختالف الجذري في التغطية
ب ــن ال ـق ـن ــات ــن ال ـخ ـل ـي ـج ـي ـتــن ،ب ــرزت
سـقـطــة ق ـن ــاة  cbc xtraع ـنــدمــا بــانــت
ع ـل ــى ش ــاش ـت ـه ــا ع ـ ـبـ ــارة «اس ـت ـش ـه ــاد
مستوطنني وإصــابــة  2آخــريــن طعنًا
في القدس واستشهاد منفذ العملية».

بـقــي ه ــذا الـعـنــوان مل ــدة  3ث ــوان ،لكنه
أشـ ـع ــل لـ ـس ــاع ــات ج ـب ـه ــة إف ـت ــراض ـي ــة
قـ ــاس ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
اإلجتماعي .حملة الكترونية عنيفة
شنت ضــد الـقـنــاة املـصــريــة مصدرها
املــواقــع اإللـكـتــرونـيــة الـقـطــريــة بهدف
التصويب على الرئيس املصري عبد
ال ـف ـتــاح الـسـيـســي أك ـثــر مـنــه الـحــرص
ع ـلــى ال ـق ـض ـيــة ال ـف ـلـسـطـيـن ـيــة .ووف ــق
رئ ـي ــس غ ــرف ــة األخـ ـب ــار ف ــي ق ـن ــاة cbc
منار الدفتار ،فإن ما حصل هو «خطأ
تقني غير مقصود» .وفي اتصال مع
ّ
«األخ ـبــار» ،قــال الدفتار إن سبب هذا
الخطأ قيام املوظف الفني في القناة
بنسخ حرفي للخبر الــذي سبق هذا
ال ـع ـنــوان وكـ ــان يـتـضـمــن «اسـتـشـهــاد
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن» وجـ ـ ــرى اس ـت ـب ــدال ــه ب ـ
«اسـتـشـهــاد مستوطنني» ،رافـضــا أي
«م ــزاي ــدة ف ــي س ـيــاســة ال ـق ـن ــاة» تـجــاه
القضية الفلسطينية.

#بوتين_واكل_الجو

«روسيا اليوم» في جلباب اإلعالم الحربي

ّ
في  30أيلول (سبتمبر) املاضي ،شن
س ــاح ال ـج ـ ّـو ال ــروس ــي أولـ ــى طلعاته
ع ـ ـلـ ــى األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ب ـح ـجــة
«محاربة اإلرهاب» املتمثل في تنظيم
«داع ـ ـ ـ ــش» .م ــع أول ـ ــى هـ ــذه ال ـط ـل ـعــات،
ب ـ ــدأت حـ ــرب إع ــام ـي ــة غ ـيــر مـسـبــوقــة
ع ـلــى ال ـج ـب ـهــات ال ـس ــوري ــة امل ـعــارضــة
والـ ـقـ ـن ــوات الـخـلـيـجـيــة ال ــداع ـم ــة لـهــا،
وحتى الغربية .بروباغندا اتكأت على
تـهـشـيــم ال ـتــدخــل ال ــروس ــي وتـشــويـهــه
وت ـصــويــر امل ـقــاتــات الــروس ـيــة بأنها
ّ
ت ـجــزر بــاملــدنـيــن وتـسـهــم فــي تأجيج
الـ ـ ـح ـ ــروب والـ ـعـ ـصـ ـبـ ـي ــات امل ــذه ـب ـي ــة
والطائفية داخل سوريا .هذه الدعاية
ال ـت ــي س ــرع ــان م ــا ان ـت ـش ــرت ب ــن هــذه
الـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــوات وع ـ ـلـ ــى أغـ ـلـ ـف ــة الـ ـصـ ـح ــف،
استنفرت في املقابل الطاقم اإلعالمي
الــداعــم لروسيا ولتدخلها العسكري
في سوريا.
ق ـ ـن ـ ــاة «روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم» الـ ـن ــاطـ ـق ــة
ب ــال ـع ــرب ـي ــة ،ك ــان ــت الـ ـ ـ ــذراع اإلع ــام ـي ــة
األب ــرز ملوسكو ّ .فيما كانت الطائرات
الـ ــروس ـ ـيـ ــة تـ ـن ــف ــذ غـ ــارات ـ ـهـ ــا وت ـع ـل ــن
تــدمـيــر م ـبــان وت ـج ـه ـيــزات لوجستية
وع ـس ـكــريــة تــاب ـعــة لـ ـ «داع ـ ــش» ،كــانــت
ال ـق ـنــاة ال ــروس ـي ــة ال ـنــاط ـقــة بــالـعــربـيــة
تساند من امليدان بغية تبيان النقاط
املستهدفة بشكل مـبــاشــر .تـقــريــر بث
يوم السبت املاضي ،أظهر كيف ّ
تمكن
ف ــري ــق ال ـق ـن ــاة م ــع م ــراس ـل ـت ــه شـيــريــن
العلي من الوصول الى أقرب نقطة في
ريف حمص التي تعتبر أولى املناطق

هاجو دي
ريجغر ــ
هولندا

املـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ــة م ـ ــن قـ ـب ــل س ـ ـ ــاح الـ ـج ـ ّـو
الروسي .رأينا العلي تتحصن بدشمة
عسكرية وترتدي الخوذة على رأسها
وتـنـقــل مــن ه ـنــاك رســالـتـهــا املسجلة.
في هذه الرسالة ،أشارت املراسلة الى
أنـهــا تــوجــد على بعد أمـتــار مــن مقار
امل ـج ـمــوعــات اإلره ــاب ـي ــة .الـعـلــي كــانــت
حريصة فــي هــذا التقرير على تأكيد
أن املناطق املستهدفة من قبل الغارات

الروسية «خالية من املدنيني» .واتكأت
في هذا الخبر على ما أسمته «مصادر
ّ
عسكرية سورية» أكدت بدورها أن ما
تم استهدافه عبارة عن «مستودعات
وذخ ـي ــرة وخ ـط ــوط إمـ ــداد عـسـكــريــة».
ال ــى جــانــب ه ــذه امل ـص ــادر الـعـسـكــريــة
ال ـســوريــة ،اعـتـمــد الـتـقــريــر عـلــى شــرح
خبير عسكري سوري أيضًا (لم يظهر
وجهه) للعمليات العسكرية الروسية

باالتكاء على خريطة عسكرية تظهر
ّ
النقاط املستهدفة ،وتلفت الى أن هذه
الغارات حصلت بالتعاون والتنسيق
م ــع «الـ ـق ــوات ال ـس ــوري ــة ال ـعــام ـلــة على
األرض».
وب ـع ـي ـدًا ع ــن م ـنــاطــق امل ـس ـت ـهــدفــة من
قـبــل ال ـســاح ال ــروس ــي ال ـج ـ ّـوي ،كانت
ك ــامـ ـي ــرا «روس ـ ـيـ ــا ال ـ ـيـ ــوم» تـسـتـطـلــع
أح ـ ــوال ال ـس ـكــان ال ــذي ــن يـعـيـشــون في

مناطق م ـجــاورة .اتـكــأت القناة أيضًا
ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـصـ ــراحـ ــات ـ ـهـ ــم ،ل ـت ــدح ــض
ّ
امل ـ ــزاع ـ ــم ال ـغ ــرب ـي ــة وال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة بـ ــأن
ال ـ ـغـ ــارات ت ـس ـت ـهــدف امل ــدن ـي ــن .ه ــؤالء
املستصرحون أك ــدوا أن كــل «املدنيني
خرجوا من هذه املناطق» وأن الطيران
الروسي لم «يضرب سوى املسلحني».
وخـ ـل ــص ال ـت ـق ــري ــر ال ـ ــى اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ــى
أهمية الــدور الروسي العسكري الذي
«س ـي ـس ـهــم ف ــي ت ـقــويــض امل ـج ـمــوعــات
امل ـس ـل ـح ــة وت ـض ـي ـي ــق الـ ـخـ ـن ــاق ع ـلــى
مقاتليها».
إذًا ،تخوض قناة «روسيا اليوم» حربًا
دف ــاع ـي ــة إع ــام ـي ــة هـ ــذه املـ ـ ــرة ،وت ـقــود
ال ــدع ــاي ــة ال ــروسـ ـي ــة وت ــوض ــح أهـمـيــة
التدخل العسكري الروسي في سوريا،
وت ـس ـع ــى ب ـت ـق ــاري ــره ــا امل ـي ــدان ـي ــة ال ــى
دحض الدعاية املقابلة .الى ذلك ،تتكئ
الـقـنــاة عـلــى مـجـمــوعــة تـقــاريــر غربية
وعربية لتظهر أهمية الــدور الروسي
فــي س ــوري ــا .مــن ضـمــن ه ــذه الـتـقــاريــر
ً
ن ـشــرت ال ـق ـنــاة الــروس ـيــة ت ـقــري ـرًا نـقــا
عــن صحيفة «غ ــاردي ــان» البريطانية
ي ـت ـض ـم ــن ت ــرحـ ـي ــب أهـ ــالـ ــي م ــدي ـن ـت ـ ّـي
ط ـ ــرط ـ ــوس وال ـ ــاذق ـ ـي ـ ــة ب ــالـ ـض ــرب ــات
الرئيس الــروســي
الــروسـيــة وتصوير
ّ
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن ع ـل ــى أنـ ـ ــه «امل ـن ـقــذ
والـبـطــل» مــن بــراثــن «داعـ ــش» ،مقابل
التبخيس بالدور العسكري األميركي
الذي لم يحقق أهدافه في القضاء على
هذا التنظيم اإلرهابي.
زينب...

يا لهوي!

«شعبوال» في مرمى اإلسالمويين
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

ّ
آخـ ــر م ــا كـ ــان ي ـت ــوق ـع ــه ش ـع ـب ــان عـبــد
الرحيم هو أن ُيـ َ
ـواجــه بتهمة «ازدراء
ّ
اإلسالم وإهانة القرآن» .تقدم املحامي
مـ ـحـ ـم ــد ك ـ ـمـ ــال ب ـ ـبـ ــاغ رس ـ ـمـ ــي ض ـ ّـد
الـفـنــان الشعبي امل ـصــريَ ،يـطـلــب فيه
الـتـحـقـيــق مـعــه بـسـبــب مـقـطــع فيديو
انتشر قبل أسبوعني عبر اإلنترنت.
اعتاد «شعبوال» مواجهة االنتقادات
امل ـت ـكـ ّـررة لـلــون الـغـنــائــي ال ــذي ّ
يقدمه
بالتجاهل أحيانًا والسخرية أحيانًا
أخ ـ ـ ـ ــرىُ .
وع ـ ـ ـ ــرف صـ ــاحـ ــب «هـ ـ ــا بـطــل
السجاير» بشخصيته العفوية ّ التي
ال تـخـجــل مــن نـقــائـصـهــا ،كـمــا أن ــه لم
يـلـتـفــت ي ــوم ــا إلـ ــى االنـ ـتـ ـق ــادات الـتــي
تـتـمـحــور ح ــول ب ـنــائــه لـشـهــرتــه على

أغنيتني أو ثالث فقط.
حافظ عبد الرحيم على لحن وحيد من
أجل أن يعرف الناس أغنياته بسهولة
حـتــى لــو نـســوا الـكـلـمــات ف ــور انتهاء
األغنية .كل ذلــك مـ ّـر عليه شعبان من
دون اك ـت ــراث ،وه ــو «امل ـكــوجــي» الــذي
ان ـت ـظ ــر ال ـش ـه ــرة ن ـح ــو ع ـش ــري ــن سـنــة
فصلت بــن ظـهــوره ّ
للمرة األول ــى في
الـثـمــانـيـنـيــات بــأغـنـيــة «أح ـمــد حلمي
اتجوز عــايــدة» ،وبــن الهوس باسمه
ّ
املتكرر مع أشهر أغنياته «أنا
وبلحنه
بكره إسرائيل».
ّ
يتضمن يــومــا بالغًا
كــل مــا سـبــق لــم
رسـمـيــا لـلـنــائــب ال ـع ــام امل ـص ــري ،لكن
امل ـح ــام ــي م ـح ـمــد ك ـم ــال تـ ـق ـ ّـدم أخ ـي ـرًا
ب ـب ــاغ ات ـه ــم ف ـي ــه امل ـغ ـن ــي ب ـ ـ «ازدراء
اإلسالم وإهانة القرآن» بسبب مقطع

ف ـيــديــو (دق ـي ـق ـت ــان) ي ـظ ـهــر ف ـيــه وهــو
جــالــس يــرتــدي عـمــامــة األزه ــر (يمنع
الـقــانــون ارتــداء هــا ملــن ال يعملون في
الجامع والجامعة) ،وي ـ ّ
ـردد آيــات من
سور «الفاتحة» و«اإلخالص» بطريقة

يردد الفنان الشعبي في
الفيديو آيات من القرآن بطريقة
أقرب إلى الغناء
أقرب إلى الغناء.
وي ـم ـســك ل ــ«ش ـع ـب ــوال» بــامل ـي ـكــروفــون
ـزي األزه ـ ـ ّ
شـيــخ يــرتــدي ال ـ ّ
ـري ،قـبــل أن
ي ـق ــول أحـ ــد ال ـج ــال ـس ــن عـ ـب ــارة «ب ــس

خالص» ّ
ويرددها خلفه شعبان ،وهي
ُ
الـجـمـلــة ال ـتــي يـنـهــي بـهــا كــل أغــانـيــه.
ّ
اع ـت ـبــر امل ـح ــام ــي أن امل ـق ـطــع «مـسـيــئ
لإلسالم» ،طالبًا التحقيق مع شعبان
ومــع الشيخ األزه ــري واسـمــه (حسب
ال ـب ــاغ) خــالــد عـبــد ال ـ ــرازق وشـهــرتــه
خــالــد ال ـط ـبــاوي .وبـحـســب املـحــامـ ّـي،
فإن الطبالوي ّ
«حرض املشكو في حقه
ّ
األول ّ
(أي شعبان) ،وخلق الجريمة في
ّ
ّ
نفسه وزينها له ،وسهل له ارتكابها.
كان يمسك له بامليكروفون ُ
ويصحح
لــه ،ما أظهر أن املغني الشعبي تجرأّ
على أن يستهزئ بالقرآن .ما يخضع
ل ـل ـم ـس ــاء ل ــة الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة وال ـن ـق ــاب ـي ــة
(ن ـق ــاب ــة ال ـ ـق ـ ـ ّـراء) ،امل ـن ـص ــوص عـلـيـهــا
ف ــي جــري ـمــة ال ـت ـحــريــض طـبـقــا لنص
امل ـ ــادة  171م ــن ق ــان ــون ال ـع ـق ــوب ــات».

وطالب املحامي أيضًا «نقابة ّ
القراء»
ّ
تضم ُمقرئني القرآن ّفي مصر)
(التي
بالتحقيق مع املشكو في حقه الثاني
(الطبالوي).
وكـ ــان مـقـطــع ال ـف ـيــديــو غ ـيــر امل ـعــروف
ت ــوقـ ـي ــت تـ ـص ــوي ــره ق ـ ــد انـ ـتـ ـش ــر ّقـبــل
أسـ ـب ــوع ــن عـ ـل ــى ي ــوتـ ـي ــوب وت ـل ــق ـف ــه
اإلع ـ ــام ـ ــي س ـ ّـي ــد عـ ـل ــي فـ ــي ب ــرن ــام ــج
«ح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرة امل ـ ـ ـ ـ ــواط ـ ـ ـ ـ ــن» ع ـ ـل ـ ــى ق ـ ـنـ ــاة
«ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة» ،م ـه ــاج ـم ــا مـ ــن خ ــال ــه
ش ـع ـبــان بـ ـض ــراوة ،لـيـصــل األمـ ــر إلــى
درج ــة ال ـبــاغ الــرسـمــي .حـتــى اآلن لم
يصدر أي ّ
رد فعل عن ّ«شعبوال» الذي
تأكيد
يبدو في الفيديو وكأنه يحاول
ّ
حفظه آليــات من الـقــرآن ،ال ّ
سيما أنه
ّ
من املـعــروف أنــه ّأمــي ويحفظ كلمات
أغانيه بمساعدة آخرين.
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صورة
وخبر

ّ
قبيـل بـدء مهرجـان «نافراتـري» الهنـدي فـي  13مـن تشـرين األول (أكتوبـر) الحالـي ،يسـتكمل المشـاركون اسـتعداداتهم .مـن
ّ
ّ
والخيرة «دورغـا» .إلى جانب
القويـة
خلال هـذا الحـدث السـنوي الـذي يجري على مدى تسـعة ّأيام ،يحتفـي الهنـدوس بآلهتهم
ّ
ّ
المنوعة( .سـانجاي كونوجيا ـــ أ ف ب)
تتضمـن االحتفـاالت الكثيـر من الرقصـات
الزينـة والزخرفـة واألزيـاء المبهرجـة،

برفقة ريان والفرقة
فاياّ ..
سيدة القصر
تحيي املغنية السورية فايا يونان
(الصورة) االثنني املقبل حفلة
في «قصر األونيسكو» (بيروت)،
بمفرافقة فرقة يقودها املوسيقي
اللبناني ريان الهبر .سيكون
ّ
«منوعًا جدًا» ،وفق
الريبيرتوار
ما قالت يونان في اتصال مع
«األخبار»« :سيراوح بني الوطنية
والحب والتراث والبوب ،وبني القديم
ً
والجديد» .هكذا ،سنسمع أعماال
لفيروز ووديع الصافي وماجدة
الرومي وجوليا بطرس ،ومختارات
ً
من التراث الحلبي ،فضال عن أغنيات
خاصة ،بينها «نم يا حبيبي»
(كلمات موفق نادر ،ألحان وتوزيع
مهند نصر) التي تغنيها على
ّ
املسرح ّ
للمرة األولى .يذكر أن جزءًا
من ريع الحفلة يعود إلى برنامج
«جمعية ممكن» لدعم املدرسة
الرسمية.
حفلة فايا يونان 12 :تشرين ّ
األول
(أكتوبر) ـ  20:30ـ في «قصر األونيسكو»
(بيروت) .لالستعالم01/343101:

يمنى العيد ّ
مكرمة
في «الثقافي الجنوبي»
ّ
ينظم «املجلس الثقافي للبنان
غد الخميس
الجنوبي» بعد ٍ
ندوة لتكريم الناقدة اللبنانية
يمنى العيد ( 1935ـ الصورة)
صاحبة اإلنجازات الكبيرة في
مجال الكتابة والنقد والتعليم
والنضال واملقاومة.
ّ
سيقدم
خالل هذه الندوة،
الكاتب التونسي رضا بن
حميد محاضرة تتمحور حول
موضوع «الدكتورة يمنى
العيد في تجربتها النقدية
العربية».
ّ
يتولى ّ
ومن ّ
مهمة
املقرر أن
التمهيد عضو الهيئة اإلدارية
ّ
للمجلس محمد علي مقلد.
ندوة لتكريم يمنى العيد 8 :تشرين ّ
األول
ً
مساء ـ
(أكتوبر) ـ الساعة السادسة
قاعة «املجلس الثقافي للبنان الجنوبي»
في بيروت (نزلة برج أبي حيدر ـ خلف
ّ
محطة «توتال»).
لالستعالم01/703630 :
أوwww.althakafi-aljanoubi.com

«مترو المدينة» مشاعًا
لـ «عصابة المندسين»
ُي ّ
خصص «مترو املدينة»
غد الخميس سهرته للراب
بعد ٍ
ّ
والهيب ضمن حفلة مميزة مع
بداية قدوم األمطار .ليلة من الراب
إذًا ستكون نجمتها «عصابة
املندسني» ،وستحمل عنوان «بني
ّ
العصا والسكني» .وهذه العصابة
مؤلفة من مجموعة من الفنانني
ّ
والسيد
الشباب ،وهم :الراس،
ّ
درويش ،وناصر دين الطفار،
ويزن األصلي ،وفتحي رحمة،
ورائد غنيم.
ّ
ستؤدى
ومن بني األغنيات التي
خالل الحفلة «نحنا والزبل
ّ
جيران» (بو ناصر الطفار والراس)
ّ
التطورات التي
املستوحاة من
ّ
تهز الشارع اللبناني خالل الفترة
املاضية.
ّ
«بني العصا والسكني»:
 8تشرين ّ
األول (أكتوبر) ـ الساعة
ً
العاشرة مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) .الدخول مجاني.
لالستعالم76/309363 :

