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الواليات المتحدة تريد تعاونًا لبنانيًا ـ إسرائيليًا في التصدير

واشنطن :الغاز للتطبيع

تظهر إسرائيل أنها على عجلة من أمرها لالستفادة من حقول الغاز ُ
المكتشفة في شرقي المتوسط .الهدف من استثمار
يتعدى إلى التطبيع السياسي مع الدول المجاورة ،وفي ّ
ّ
مقدمتها لبنان .فجأة
هذه الثروة ليس اقتصاديًا وحسب ،بل
ّ
ّ
المتحد ّة يدها عن الملف .بعض المعلومات تؤكد أن الطرف األميركي يريد اتفاقًا يضمن تعاونًا إسرائيليًا
رفعت الواليات
ــ لبنانيًا لتصدير الغاز يخفف عن إسرائيل كلفة التنقيب والتصدير .الغاز ،أميركيًا ،أداة للتطبيع
ميسم رزق
عــام  2000أخــرجــت املـقــاومــة اللبنانية
إسرائيل من بوابة فاطمة ،وأغلقت الباب
عـلــى مـقــولــة «الـجـيــش ال ــذي ال ُيـقـهــر».
بـعــد سـتــة عـشــر عــامــا ،تــريــد الــواليــات
امل ـت ـح ــدة إلس ــرائ ـي ــل أن ت ـطــل بــرأس ـهــا
مـ ـج ـ ّـددًا م ــن «شـ ـ ّـبـ ــاك» ال ـب ـح ــر ،م ـعـ ّـولــة
على دخ ــول لبنان معها فــي «شــراكــة»
لتصدير الغاز ،وتاليًا ،فرض التطبيع
كأمر واقــع .في األسابيع األخيرة ،فهم
الرئيس نبيه «املستور» ،وكان واضحًا
ّ
ف ــي ال ــرس ــال ــة الـشـفـهـيــة ال ـت ــي ســلـمـهــا
مل ـســاعــد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـيــرك ـيــة
لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين ،بأن
«النزاع على النفط والحدود قد يسبب
ان ــدالع ح ــرب» .ومــن الطبيعي أنــه ملس

مصادر  8آذار :الشراكة
ّ
مع العدو لتصدير الغاز لن تمر إال
إذا انتصرت إسرائيل
م ــن حــديــث زائـ ــره األم ـيــركــي أن دواف ــع
هذه «الحماسة» األميركية ال تكمن فقط
فــي الـحـصــول على عــوائــد مالية تقدر
بعشرات املليارات من الدوالرات للبنان
أو إلسرائيل ،بل أيضًا في السعي إلى
تحقيق أه ــداف سياسية ،حيث ُيمكن
الـغــاز أن ُيسهم فــي فتح ب ــاب لتطبيع
نوع ما من العالقات بني لبنان وعدوه
األوحد.
مـنــذ أن أق ـ ّـر مجلس ال ـنــواب اللبناني
قــانــون التنقيب فــي آب  ،2010انتظر
ال ـ ـغـ ــاز والـ ـنـ ـف ــط االت ـ ـف ـ ــاق ال ـس ـي ــاس ــي
حــولــه .أم ــا إســرائـيــل فـقــد ب ــدأت فعليًا
باستخراجه من حقل تامار عام ،2014
ق ـبــل أن تـكـتـشــف أن ــه ال ُي ـمـكــن لـهــا أن
تصبح مـصــدرًا مهمًا إلم ــدادات الغاز،
ألن إج ـمــالــي ك ـم ـيــات ال ـغ ــاز املكتشفة
في البحر املتوسط ،بحسب متابعني،
تشكل واحدًا في املئة فقط من إجمالي

نية بري وباسيل تسريع عمليات التنقيب ،فيما عين األميركيين على التطبيع (هيثم الموسوي)

االحتياطات العاملية ،ما يعني أن كلفة
التنقيب عنه وتصديره ستكون عالية
بالنسبة إلى العائدات املالية منه .هنا
أصــل الحكاية .بــدأت إسرائيل البحث
ّ
عن «شركاء» لها في التصدير لتتوزع
كلفته عـلــى أكـثــر مــن دول ــة .وم ــن هنا،
يمكن فهم السبب الذي دفع األميركيني
إلـ ـ ــى رفـ ـ ــع الـ ـحـ ـظ ــر عـ ــن ال ـت ـن ـق ـي ــب فــي
البلوكات اللبنانية الجنوبية الثالثة،
ما سمح بالتوصل إلى تفاهم لبناني
ال يزال يلقى من يعرقله.

ت ـع ــود مـ ـص ــادر س ـيــاس ـيــة م ـق ـ ّـرب ــة مــن
األميركيني إلــى «االقـتــراح الــذي حمله
س ــابـ ـق ــا امل ـ ــوف ـ ــد األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـس ــاب ــق
ف ــري ــدري ــك ه ـ ــوف ل ـل ـب ـنــان ـيــن وح ـظــي
بقبول وزير الخارجية جبران باسيل،
فيما رفضه حــزب الله والرئيس نبيه
ً
ّ
تضمن حال للبلوكات
بـ ّـري» .االقتراح
ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـث ــاث ــة امل ـت ـن ــازع عـلـيـهــا.
فبما أن «الـبـلــوك الـثــامــن املـشـتــرك مع
إســرائـيــل وقـبــرص هــو أكثر البلوكات
الـ ـت ــي ت ــدخ ــل إس ــرائـ ـي ــل فـ ـي ــه» ،ع ــرض

هوف أن «تكون للبنان ّ
حصة الثلثني
م ـنــه ،ع ـلــى أن تــوضــع ع ــائ ــدات الـثـلــث
الـ ـب ــاق ــي فـ ــي حـ ـس ــاب م ـن ـف ـصــل لـحــن
التوصل إلــى اتـفــاق» .في العلن حاول
املوفد األميركي مساعدة لبنان .لكن،
بحسب املصادر ،إن «الهدف الرئيسي
مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــل يـ ـ ـص ـ ـ ّـب ع ـ ـنـ ــد رغـ ـب ــة
إسرائيلية في أن يذهب لبنان باتجاه
اس ـ ـت ـ ـخـ ــراج ال ـ ـغـ ــاز وتـ ـ ـص ـ ــدي ـ ــره» .أم ــا
السبب ،فيعود إلــى أن «كلفة تصدير
ال ـغ ــاز سـتـكــون ك ـب ـيــرة .وه ــو عـ ــادة ما

ُي ـص ـ ّـدر عـبــر تسييله أو عـبــر أنــابـيــب
خــاصــة تـحــت ال ـب ـحــر» .وألن إســرائـيــل
ت ـس ـعــى إلـ ــى خ ـفــض ك ـل ـفــة ال ـت ـصــديــر،
ف ـه ــي ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى مـ ــن ي ــدخ ــل مـعـهــا
شريكًا في أنبوب واحــد ،ألن من شأن
ذلــك أن يقسم التكلفة على الطرفني».
وتؤكد املصادر أن الدراسات بينت أن
«كلفة إنتاج الغاز ستكون عالية جدًا،
باملقارنة مع الربح الــذي سيدخل إلى
خزينة الدولة اللبنانية» ،لذا فإن «عقد
اتفاق لبناني ـ إسرائيلي بهذا الشأن

تقرير

«فضيحة» طائرة الجوالن :أين االستعدادات للحرب المقبلة؟
يحيى دبوق
ال ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدال فـ ـ ـ ــي أن فـ ـ ـش ـ ــل الـ ـجـ ـي ــش
االس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـط ــائ ــرة
غـيــر املــأهــولــة ف ــي الـ ـج ــوالن ،أول من
امـ ــس ،ف ـشــل م ــوص ــوف وذو دالالت،
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون ح ـ ــاضـ ـ ـرًا ل ـ ـ ــدى ال ـج ـه ــات
امل ـع ـن ـيــة ب ــامل ــواج ـه ــة املـسـتـقـبـلـيــة مع
اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل .وال ج ـ ـ ــدال ايـ ـض ــا فـ ــي ان
ه ـ ّـذا االخ ـف ــاق س ـي ـكــون ح ــاض ـرًا لــدى
صناع الـقــرار السياسي واالمـنــي في
تــل ابـيــب ،لفحص تــداعـيــاتــه وإمـكــان
ّ
الحد
استفادة االعــداء منه ومحاولة
من أضراره.
ويزيد على منسوب الفشل وتداعياته،
ان ــه ج ــاء ف ــي ظ ــرف م ـكــانــي وزم ــان ــي

استثنائي .فالجوالن منطقة ساخنة
اســاســا ،وتشهد جاهزية اسرائيلية
مــرت ـف ـعــة مل ـن ـظــومــات ال ــدف ــاع ال ـجــوي
والـجـمــع االسـتـخـبــاري عـلــى انــواعــه.
كـمــا تـشـهــد مـنــذ اي ــام ـ ـ ـ ولـلـمـفــارقــة ـ ـ
مـ ـن ــاورات وت ــدري ـب ــات تـشـمــل تفعيل
مـنـظــومــات ال ــدف ــاع ال ـجــوي بطبقاته
امل ـخ ـت ـل ـف ــة ل ــ»ت ـح ـس ــن الـ ـج ــاه ــزي ــة»،
ف ــي م ـح ــاك ــاة مل ــواج ـه ــة م ـف ـتــرضــة مع
اعدائها انطالقًا من الحدود اللبنانية
والـ ـس ــوري ــة .ول ـل ـم ـفــارقــة ايـ ـض ــا ،فــان
املـ ـن ــاورات تـحــاكــي مــواج ـهــة تساقط
ص ــواري ــخ وق ــذائ ــف ص ــاروخ ـي ــة و...
طائرات غير مأهولة بأنواعها!
ي ـم ـكــن االفـ ـ ـت ـ ــراض ،ال ـ ــى ح ــد ال ـق ـطــع،
ً
ان الـفـشــل ـ ـ ـ ـ ش ـكــا ومـضـمــونــا ـ ـ ـ ـ في

اعـتــراض الـطــائــرة ،يحول دون اعــان
تــل ابـيــب نـجــاح ه ــذه املـ ـن ــاورات ،كما
تفعل عادة في اعقاب املناورات التي
ي ـجــري ـهــا ال ـج ـي ــش .ك ـمــا ي ـح ــول دون
اعادة التأكيد على انها باتت جاهزة،
اكـ ـث ــر ،مل ــواج ـه ــة ال ـت ـه ــدي ــدات .الـفـشــل
العملي ،في هــذه الحالة ،يحول دون
االعالن عن النجاح النظري.
يـ ـ ـع ـ ـ ّـد ال ـ ـف ـ ـشـ ــل عـ ـيـ ـن ــة عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ،وإن
مـحــدودة ،لسيناريوهات وفرضيات
ستشهدها الحرب املقبلة في مواجهة
حــزب الـلــه .هــي اش ــارة الــى محدودية
فعالية الجاهزية االسرائيلية املعلنة
لـلـمــواجـهــة املـسـتـقـبـلـيــة ،وه ــي حــالــة
عملية كاشفة عن الفرق بني االفتراض
النظري والــواقــع العملي .واذا كانت
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في الواجهة

عون:

ال رئيس لألركان بال قائد للجيش
سـيـسـ ّـهــل ت ـصــديــر ال ـغ ــاز اإلســرائـي ـلــي
والقبرصي ويجعله أقــل تكلفة» .هذه
الفرضية تدعمها مـعـلــومــات ،أشــارت
إليها مصادر في فريق الثامن من آذار،
أك ــدت أن «األم ـيــرك ـيــن رف ـض ــوا بــدايــة
العمل في البلوكات الجنوبية الثالثة،
لكنهم تــراجـعــوا عــن ه ــذا املــوقــف بعد
اتفاق إسرائيل وقبرص على بيع الغاز
وتـ ـص ــدي ــره» .املـ ـص ــادر نـفـسـهــا تـجــزم
بعدم إمكانية «حصول هذه الشراكة،
ّ
إال في حال واحدة ،وهي أن يشن العدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ح ــرب ــا ع ـل ـي ـنــا ويـنـتـصــر
فيها» ،مشيرة إلى أن «اهتمام الرئيس
ب ـ ّـري بــاملـلــف وإصـ ـ ــراره عـلــى التمسك
بالبلوكات الجنوبية الثالثة لــم يكن
ب ـه ــدف ت ـلــزي ـم ـهــا ك ـي ـف ـمــا كـ ــان أو ألي
جهة كــانــت ،بــل مــن بــاب تثبيت الحق
اللبناني فـيـهــا» .إذ مــن غـيــر املنطقي
«ت ـل ــزي ــم ال ـب ـل ــوك ــات ال ـس ـب ـعــة األخـ ــرى
فــي املنطقة الشمالية والــوسـطــى ،في
مـقــابــل الـتـنــازل عــن الـبـلــوكــات الباقية
أمـ ـ ـ ـ ــام عـ ـ ـ ــدو يـ ـسـ ـع ــى إلـ ـ ـ ــى سـ ــرقـ ــة كــل
ثــرواتـنــا» .أمــا بــاسـيــل ،فيريد أن يبدأ
التنقيب عن الغاز بأسرع وقت ممكن،
ل ــاس ـت ـف ــادة م ـن ــه ف ــي م ـح ــاول ــة إن ـق ــاذ
االقـتـصــاد اللبناني مــن الــواقــع املــزري
ال ــذي َ يـعــانــي م ـنــه .وف ــي مـقــابــل نـيــات
الـطــرفــن اللبنانيني لــاتـفــاق النفطي
األخ ـي ــر ،ت ـســرح نـيــة األمـيــركـيــن نحو
ملعب آخر :إقامة نوع من الشراكة بني
لـبـنــان وعـ ـ ـ ّ
ـدوه ،وه ــو م ــا تـنـ ّـبـهــت إلـيــه
مصادر بارزة في فريق  8آذار ،مشددة
على ضرورة «عدم التنازل لألميركيني
الــذيــن يــريــدون اب ـتــزازنــا تـحــت عـنــوان
إي ـج ــاد تـسـهـيــات إقـلـيـمـيــة لـتـصــديــر
ً
الغاز اللبناني مستقبال».
ّ
تعددت أساليب التطبيع مع إسرائيل
واختلفت وسائله وآليته ،وهــي تجد
دومــا مــن يـسـ ّـوق لها .لــن يكون صعبًا
على أحد تصديق املعلومات املذكورة
ً
إذا ع ــدن ــا أوال إل ــى حـقـيـقــة مـطـلـقــة ال
يمكن النقاش فيها ،وهي أن «الواليات
املتحدة يستحيل أن تسمح ألي دولة
عــرب ـيــة ال ـس ـيــر ف ــي م ـش ــروع ع ـلــى هــذا
ال ـق ــدر م ــن األه ـم ـيــة دون أن تــأخــذ في
االعـتـبــار املصلحة اإلسرائيلية منه».
وثانيًا إلــى مــواقــف عــدد الشخصيات
العربية املعنية بصناعة النفط والغاز،
الـ ـت ــي ب ـ ــدأت م ـن ــذ ع ـ ــام  2011ت ـس ـ ّـوق
لـلـحــوافــز املــالـيــة الـتــي يمكن أن تكون
ً
مــدخــا إلــى الـســام فــي منطقة الشرق
األوسـ ـ ــط ،وأن الـ ـن ــزاع ال ـس ـيــاســي بني
إســرائ ـيــل ولـبـنــان يمكن أن يـحــل عبر
إيجاد قضية مشتركة في البحر!

ال ـن ـت ـي ـجــة ه ــي ال ـف ـش ــل ف ــي مــواج ـهــة
طــائــرة مسيرة واح ــدة ،فكيف الحال
فــي مــواجـهــة مجموعة مــن الـطــائــرات
تـطـلــق بــال ـع ـشــرات دف ـع ــة واح ـ ــدة في
اتجاه اهدافها في اسرائيل؟
ب ــالـ ـطـ ـب ــع ،اعـ ـلـ ـن ــت اس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ان ـه ــا
«سـ ـتـ ـسـ ـتـ ـخـ ـل ــص ال ـ ـع ـ ـب ـ ــر» .هـ ـ ـ ــذا مــا
أك ـ ـ ــده مـ ـص ــدر امـ ـن ــي رفـ ـي ــع ل ــاع ــام
الـ ـعـ ـب ــري ،وعـ ـ ّـبـ ــر ع ـن ــه ايـ ـض ــا عـضــو
امل ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزاري امل ـص ـغــر لـلـشــؤون
االم ـن ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ال ــوزي ــر زئـيــف
ال ـ ـ ـكـ ـ ــن ،فـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث اذاعـ ـ ـ ـ ـ ــي امـ ـ ــس،
م ـطــال ـبــا قـ ـي ــادة ال ـج ـيــش بــالـتـحـقـيــق
ف ــي ال ـح ــادث و»اس ـت ـخ ــاص الـعـبــر»،
واطــاع املجلس املصغر على نتائج
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات« .اس ـت ـخ ــاص ال ـع ـبــر»،

ال يدخل تباين التيار
الوطني الحر وحزب القوات
اللبنانية من تعيين قائد
جديد للجيش ،او تأجيل
تسريح القائد الحالي العماد
جان قهوجي ،في الـ%20
المنفذة من «اتفاق
النيات» .اال ان مواقفهما
المعلنة من هذا
االستحقاق ليست وحدها
الكافية لبته
نقوال ناصيف
ال يزال مبكرًا الى حد استحقاق الجيش:
االم ــن ال ـعــام للمجلس االع ـلــى للدفاع
الـلــواء محمد خير يـحــال على التقاعد
في  21آب ،وقائد الجيش العماد جان
قـهــوجــي ورئ ـيــس االركـ ــان ال ـل ــواء وليد
س ـل ـم ــان فـ ــي  30ايـ ـ ـل ـ ــول .فـ ــي حـصـيـلــة
الجولة املتواضعة لوزير الدفاع سمير
م ـق ـب ــل ،ت ـح ـض ـي ـرًا مل ــا ي ـن ـت ـظ ــره ،اكـتـفــى
بــزيــارة الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون ورئـيــس
حــزب الـقــوات اللبنانية سمير جعجع،
بينما ارجــىء لقاؤه مع رئيس مجلس
الـ ـن ــواب نـبـيــه ب ــري ال ــى م ــا ب ـعــد ع ــودة
االخ ـي ــر م ــن ال ـخ ــارج ف ــي زيـ ــارة خــاصــة
ألقل من اسبوعني.
اعاد عون وجعجع على مقبل موقفيهما
املـ ـع ــروف ــن :بـيـنـمــا ي ـك ــرر االول لـلـمــرة
الثالثة رفض تأجيل التسريح ويتمسك
بتعيني قائد جديد ،جهر الثاني بابقاء
ال ـقــديــم ع ـلــى قــدمــه ب ــامل ـب ــررات نفسها.
ف ــإذا الـحـلـيـفــان ال ـجــديــدان عـلــى طــرفــي
نقيض في استحقاق ليس ثانويًا ،وال
بـسـيـطــا ي ــدار ل ــه ال ـظ ـهــر ،وال بالتأكيد
عابرًا خصوصًا أن قيادة الجيش باتت
املـنـصــب امل ــارون ــي االول بـعــد الـشـغــور
الـ ــرئـ ــاسـ ــي .ل ـي ـســا وح ــدهـ ـم ــا امل ـع ـنـيــن
بـمـصـيــر اس ـت ـح ـقــاق يـقـتـضــي ان يعبر
ً
اوال بـمـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وت ــواف ــر ثلثيه
الواجبني التخاذ الـقــرار :لعون وزيــران
فقط ،بينما جعجع خارج الحكومة .بل
االكثر اهمية انهما ليسا وحدهما َمن
يختاران القائد الجديد.
على ان مصير الضباط الثالثة الكبار

«استخالص العبر»
هي كلمة السر التي
تحاول تغليف الحقائق
ّ
المرة بعبارات مهنية

هــي كلمة الـســر الـتــي تـحــاول تغليف
الحقائق ّ
املرة بعبارات مهنية لتعمية
الحقائق ،وخاصة ما يتعلق بالفشل
امل ــوص ــوف الـ ــذي يــامــس الفضيحة
العملياتية للجيش االسرائيلي.
ستبرز في التحقيقات اسئلة كثيرة،

ّ
عالق على مسؤوليات موزعة:
 1ـ ـ امــام مقبل ،وهــو الــوزيــر املعني ،ان
يحمل الى مجلس الوزراء الئحة بثالثة
اسماء ضباط مرشحني لقيادة الجيش
يطرحها على التصويت ،وينال احدها
ثلثي االصـ ــوات .ردًا على طلب الــوزيــر
الئـ ـح ــة ب ــاالسـ ـم ــاء امل ــرشـ ـح ــة ال ـث ــاث ــة،
يعتزم قهوجي تزويده اسماء ما يقارب
 70ضابطًا مارونيًا من رتبة عقيد ركن
وعميد ركن ما دام القانون يتيح تعيني
قائد من اي من هاتني الرتبتني ،بغية ان
ال يقصر الترشيح على اسماء محددة.
بيد ان صالحية االقتراح للوزير وليس
للقائد ،كونه رأس وزارته.
 2ـ ـ ام ــام قهوجي اق ـتــراح ثــاثــة اسماء
لثالثة ضباط دروز مرشحني لرئاسة
االركــان هم حاتم مالك ومــروان حالوي
وامـ ـ ــن اب ـ ــو م ـج ــاه ــد ب ـص ـف ـتــه صــاحــب
ص ــاحـ ـي ــة االقـ ـ ـت ـ ــراح ،عـ ـل ــى ان يـحـمــل
ال ــوزي ــر الــائ ـحــة ال ــى مـجـلــس الـ ـ ــوزراء.
صالحية الترشيح هذه ملزمة لقهوجي

ً
لـئــا يـعـ ّـد مــوقـفــه تعطيال ل ــدور سلطة
التعيني في مجلس ال ــوزراء ،والتسبب
ب ـف ــراغ ف ــي رئ ــاس ــة االركـ ـ ــان .لـكــن الـشــق
الـسـيــاســي فــي مـقــاربــة ه ــذا الـجــانــب ان
رئـ ـي ــس الـ ـح ــزب ال ـت ـق ــدم ــي االش ـت ــراك ــي
ّ
يصر على تعيني
النائب وليد جنبالط
رئيس لالركان خلفًا لسلمان الذي يكون
انهى في  30ايلول  43عامًا في الخدمة
العسكرية .يرفض جنبالط ابقاء مقعد
ال ـطــائ ـفــة ش ــاغـ ـرًا ،ويـتـفـهــم مـعـظــم كتل

تأجيل التسريح
ينتظر إستنكاف
مجلس الوزراء

بت رئاسة االركان منفصل عن قيادة الجيش (هيثم الموسوي)

منها :كيف امكن للطائرة ان تتسلل
الــى الــداخــل االســرائـيـلــي وتـجــول في
االج ــواء االسرائيلية وف ــوق اهدافها
طــوال ساعة من الزمن؟ وملــاذا فشلت
املـنـظــومــات الــدفــاعـيــة عـلــى انــواعـهــا،
ث ــاث م ـ ــرات ،ف ــي اعـ ـت ــراض ال ـطــائــرة،
وك ـيــف ملـنـظــومــة بــاتــريــوت ان تفشل
م ــرت ــن ،م ــع ف ـش ــل اض ــاف ــي ل ـطــائــرت
سـ ــاح ال ـج ــو ب ـع ــد اطـ ـ ــاق ص ــواري ــخ
جــو ـ ـ ـ ـ جــو فــي ات ـجــاه ال ـطــائــرة؟ مــاذا
عن الفشل غير املعلن ملنظومة القبة
ال ـحــديــديــة ال ـت ــي ك ــان ــت ح ــاض ــرة في
م ـ ـنـ ــاورات ال ـج ـيــش االس ــرائ ـي ـل ــي في
الجوالن لحظة تسلل الطائرة ،والتي
اعلنت اسرائيل قبل اشهر انها ُع ّدلت
ملــواج ـهــة ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـط ــائ ــرات؟

كيف سيقرأ املستوطنون ،وتحديدًا
م ـس ـت ــوط ـن ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ال ـ ـقـ ــريـ ــب مــن
الحدود مع لبنان ،الفشل االسرائيلي
في اعـتــراض الطائرة ،وإمكاناته في
رفــع مستوى القلق والخشية لديهم
من قدرات حزب الله؟ وبشكل اساسي،
سيبرز السؤال اآلتي :ما هي «دروس
وع ـبــر» الـفـشــل االســرائـيـلــي مــن جهة
حــزب الـلــه وكـيــف سيستفاد منه في
الحرب املقبلة ،على خلفية التقديرات
االستخبارية االسرائيلية ،بأن سالح
الـ ـط ــائ ــرات غ ـيــر امل ــأه ــول ــة ه ــو ســاح
اس ــاس ــي م ــوج ــود ل ــدي ــه ب ـك ـث ــرة ،الــى
جــانــب الـصــواريــخ والـخـبــرة القتالية
الهجومية؟
ي ـت ــوق ــع ل ــآت ــي م ــن االيـ ـ ـ ــام ،م ـحــاولــة

حكومة الرئيس تمام سالم وجهة نظره
ً
وي ـبــررهــا ،مــا يجعل التعيني محتمال
بتوافر الثلثني له.
 3ـ ـ خالفًا ملا يشاع في اوساطه ـ ـ مع ان
عون يكرره امام زواره ـ ـ وهو ان تعيني
خلف لقهوجي حتمي في مقايضة بينه
وت ـي ــار املـسـتـقـبــل ت ـس ــاوي ف ــي التعيني
بـ ــن ق ــائ ــد ج ــدي ــد ومـ ــديـ ــر ع ـ ــام جــديــد
ل ـقــوى االمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ،ال يــؤتــى داخ ــل
تـيــار املستقبل عـلــى ذك ــر صفقة كهذه
السباب مختلفة ،ابرزها انقسام التيار
بــن املــرشـحــن املـحـتـمـلــن :رئـيــس فــرع
املعلومات العميد عماد عثمان او قائد
منطقة الجنوب العميد سمير شحادة.
الــى النائبة بهية الحريري التي تدعم
تعيني شـحــادة ،ينقسم تيار املستقبل
بني الضابطني السنيني الذين يجمعهما
مسقط واحــد هــو اقليم الـخــروب .بذلك
ي ـبــدو اوان صـفـقــة مـتـبــادلــة ك ـهــذه غير
ناضج تمامًا عند الفريق املعني .من ّ
ثم
فــإن الخوض في منصب قائد الجيش
ً
اض ـحــى مـنـفـصــا ع ــن مـنـصـبــي رئـيــس
االركــان واالمــن العام للمجلس االعلى
للدفاع ،اذ يستمر خير يحظى بغطاء
رئيس الحكومة وسلفه الرئيس سعد
الحريري حتى اشعار آخر.
 4ـ ـ يقول رئيس تكتل التغيير واالصالح
ان ال رئيس لالركان ما لم يقترن بتعيني
قائد جديد للجيش في الجلسة نفسها.
اال ان هــذا الربط دونــه عقبات مرتبطة
بنصاب ثلثي مجلس ال ــوزراء .تعطيل
نـصــاب تعيني اي مــن هــذيــن املنصبني
يتطلب تـسـعــة وزراء فــي حـكــومــة بــات
عدد وزرائها  22بعد استقالة اثنني من
اعضائها ،ما يخفض ثلثيها ،واقعيًا،
م ــن  16وزيـ ـ ـرًا ال ــى  .15ع ـلــى ان تــوفـيــر
ال ـث ـلــث امل ـع ـطــل ( )1+8م ـت ـع ــذر .نــاهـيــك
بــوزيــريــه ،ال يـســع ع ــون اج ـتــذاب ســوى
وزيري حزب الله .بالتأكيد ليس الجدل
الـقــانــونــي فــي ن ـصــاب مـجـلــس الـ ــوزراء
بـعــد اسـتـقــالــة وزي ــري ــن هــو الـعـقـبــة ،بل
االشتباك السياسي الــذي من شأنه ان
يفضي الــى تأجيل ثــالــث لقهوجي في
قـيــادة الـجـيــش ،متى استنكف مجلس
الـ ـ ــوزراء عــن االت ـف ــاق عـلــى تـعـيــن قــائــد
يخلفه .ما ان يخفق املجلس في تعيني
القائد الجديد بثلثيه ـ ـ اذ يقتضي ان
يتوافق الجميع عليه سلفًا ـ ـ والتسبب
تــال ـيــا ب ــالـ ـف ــراغ ،ي ـم ـضــي وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
للفور الــى تطبيق امل ــادة  55مــن قانون
الدفاع مللء الشغور املحتمل في قيادتي
ال ـج ـيــش ورئ ــاس ــة امل ـج ـلــس الـعـسـكــري،
وتأمني استمرار عمل املرفق العام.

اس ــرائ ـي ـل ـي ــة ل ـت ــرم ـي ــم ال ـ ـص ـ ــورة .مــن
امل ـ ـتـ ــوقـ ــع ان ت ـ ـصـ ــدر ع ـ ــن ت ـ ــل اب ـي ــب
م ـ ــواق ـ ــف وتـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر ،مـ ــوج ـ ـهـ ــة الـ ــى
اع ــدائ ـه ــا وج ـم ـهــورهــا ع ـلــى ال ـس ــواء،
تــؤكــد فـيـهــا ع ـلــى «ال ـن ـج ــاح ال ـبــاهــر»
فــي اكتشاف االخـطــاء و»استخالص
ال ـ ـع ـ ـبـ ــر» ،م ـ ــع الـ ـتـ ـش ــدي ــد عـ ـل ــى ان ـه ــا
بــاتــت ج ــاه ــزة «ع ــن ج ـ ّـد ه ــذه املـ ــرة»،
ل ـل ـحــؤول دون الـفـشــل ف ــي املستقبل.
كــل ذل ــك مــع ض ــرورة االشـ ــارة ال ــى ان
اداء وج ــاه ــزي ــة ال ــدف ــاع ــات ال ـجــويــة
االســرائ ـي ـل ـيــة ،ال ـتــي ظـهــر فـشـلـهــا مع
حادثة الطائرة ،مبنية بــدورهــا على
«اس ـت ـخ ــاص ال ـع ـبــر» م ــن ح ــرب عــام
 ،2006واملواجهات العسكرية الالحقة
للجيش االسرائيلي مع اعدائه.
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سياسة
تقرير

ماذا يعني «انقالب»؟
عامر محسن
مـ ـن ــذ س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،ح ـ ــن ك ـ ـ ــان األت ـ ـ ـ ــراك
املحافظون ينتقدون الروائي أورهان
ّ
باموك ،كانوا يشتكون من أن رواياته
ّ
ـ ـ الــلـغــة ،الـ ّـســرد ،امل ـفـ ّـردات ،املـقــاربــة ـ ـ
ُ
ّ
ّ
ت ـقــرأ بــا ّلــتــركــيــة وكــأن ـهــا «مـتــرجـمــة»
(أي كـ ــأن ـ ـهـ ــا روايـ ـ ـ ـ ـ ــة كـ ـتـ ـب ــت ب ـل ـغــة
ُ
ّ
أجـنـبـيــة ،ث ـ ّـم ت ّــرج ـمــت إل ــى الــتــركـ ّـيــة،
وأن ــت تـقــرأ الــنـسـخــة املـتــرجـمــة ،ذات
الـ ـغ ــاف ال ــام ــع والـ ـعـ ـن ــوان الـغــريــب
ّ
الـتــي استحصلت على حقوقها دار
ٌ
النشر) .أورهان باموك هو مثال على
ّ
املـثــقــف ال ــذي يـنــال تـقــديـرًا عاليًا في
ال ـغــرب واألوس ـ ــاط األدب ـيــة العاملية،
ّ
ب ـي ـن ـمــا ال ـج ـم ـه ــور املـ ـح ــل ــي يـعــامـلــه
بتشكيك وعدائية .فيما كــان باموك
ي ـت ـح ـ ّـول إل ـ ــى نـ ـج ـ ٍـم أدب ـ ـ ـ ّـي و»ق ـ ـ ــراءة
أس ــاسـ ـي ــة» ل ـل ـن ـخــب ال ـغ ــرب ـي ــة ،ال ـتــي
أصبح باموك دليلها إلى إسطنبول
وتركيا الحديثة والتاريخ العثماني،
ث ـ ّـم يـفــوز ب ــ»نــوبــل» ،ك ــان ي ـ َ
ـواج ــه في
ت ــركـ ـي ــا بـ ـحـ ـم ــات ع ـن ـي ـف ــة ت ـهــاج ـمــه
وتـتـهـمــه بّـتـشــويــه ص ــورة الـبـلــد في
ّ
ّ
ٌ
«مخبر محلي» يستغل
الغرب ،وأنه
مــوضــوعــه وتــراثــه الس ـت ــدرار تقدير
األج ـ ــان ـ ٌــب وجـ ــوائـ ـ ّـزهـ ــم ،بـ ــل وجـ ــرت
إشـ ــاعـ ــة م ـف ــاده ــا أنـ ـ ــه م ــن «ال ـي ـه ــود
ـن» ،الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـحـ ـ ّـولـ ــوا إل ــى
الـ ـسـ ـبـ ـتـ ـي ـ ّ ً
تقية واندمجوا في املجتمع
اإلسالم
ّ
ّ
ّ
اضطر،
التركي ـ ـ حتى أن باموك قد
ّ
معينة ،إلــى الـخــروج من
فــي مرحلةٍ ّ
تركيا وتجنب البلد بعد تعليقات له
حول املسألة األرمنية.
في الفترة نفسها التي شهدت صعود
بــامــوك فــي الــوســط الثقافي الغربي
وانتشار شعبيته ،وفيما كان باموك
ي ـك ـت ــب ،ع ـب ــر ال ـق ـص ــص وامل ـ ــذك ـ ــرات،
ح ـن ـي ـن ــه إلـ ـ ــى إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ال ـق ــدي ـم ــة
(لـيــس بمعنى «إسـطـنـبــول الخالفة

اإلس ــامـ ـي ــة» ،ع ـل ــى ال ـع ـك ــس ت ـمــامــا،
بـ ــل إس ـط ـن ـب ــول ال ـك ــوزم ــوب ــول ـي ـت ـي ــة
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ال ـي ــون ــان ـي ــة املـسـيـحـيــة
الـ ـيـ ـه ــودي ــة ،الـ ـت ــي اس ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـرت حـتــى
العشرينيات ،والتي كبر الكاتب في
ظ ــال ذكــريــات ـهــا وب ـق ــاي ــاه ــا) ،كــانــت
أكثر الروايات مبيعًا داخل تركيا ،مع
قـ ّـر ٍاء من مختلف املشارب والطبقات
رواج خ ـ ـ ــاص ب ـ ــن ال ـن ـخ ــب
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ـ ــع
ٍ
ُالسياسية ـ ـ هي «العاصفة املعدنية»
ُ
ألركن أوجار وبراق تورنا« .العاصفة
املعدنية» هي روايــة سياسية باعت
أكثر من  400ألــف نسخة في تركيا،
وتتخيل حربًا في املستقبل القريب،
ت ـج ـتــاح ف ـي ـهــا أم ـي ــرك ــا ال ـج ـم ـهــوريــة
ّ
ال ـتــرك ـيــة ،وت ـح ـتــل مــدن ـهــا ،وت ـحــاول
أن تسلبها اسـتـقــالـهــا وأن تفرض
ّ
عليها التقسيم والتفتت ،تمامًا كما
ف ـعــل ال ـح ـل ـفــاء إثـ ــر الـ ـح ــرب الـعــاملـيــة
األولى.

لماذا يكرهون
أردوغان؟
ّ

الفكرة هنا ليست أن هناك قسمة بني
«األتراك البيض» و»األتــراك السود»،
أو ب ــن ع ـلـمــان ـيــن وإس ــامـ ـي ــن ،بل
ّ
هي أن مرحلة «تركيا الديمقراطية»
ـوذج مـنــذ
قـ ــد أفـ ـ ـ ــرزت أكـ ـث ــر مـ ــن نـ ـ ـم ـ ـ ٍ
التسعينيات (إذا ما وضعنا الكتلة
ال ـكــرديــة جــان ـبــا) .ه ـنــاك تـ ّـيــار تركي
ع ـل ـم ــان ـ ّـي ل ـي ـب ــرال ــي غ ــرب ـ ّـي ال ـث ـقــافــة،
عـلــى طــريـقــة بــامــوك ،يــريــد أن يكون
أوروب ـ ـي ـ ــا و»م ـ ـت ـ ـح ـ ـ ّـررًا» ،ويـ ـع ــارض
ح ـكــم ال ـج ـيــش وال مـشـكـلــة لــديــه في
االع ـ ـتـ ــذار م ــن األرم ـ ـ ــن أو ّ االعـ ـت ــراف
ّ ٌ
بـ ـم ــاض ــي اإلب ـ ـ ـ ـ ــادة ،ولـ ـك ــن ــه مـ ـت ــرك ــز
ف ــي اإلع ـ ــام وب ــن ال ـن ـخــب الـثـقــافـيــة
ّ
املدينية ،وال حظ له في الوصول إلى
الـحـكــم (وهـ ــم ،بــاإلج ـمــال ،معجبون

بإسرائيل ويكرهون الـعــرب) .صعد
أي ـضــا نـ ـم ـ ٌ
ـوذج أك ـثــر شـعـبـيــة ب ـمــا ال
ُيـ ـق ــاس ،ه ــو ال ـن ـم ــوذج الــديـمـقــراطــي
اإلسالمي لـ «العدالة والتنمية» .هذا
ً
إض ــاف ــة إل ــى اس ـت ـم ــرار ك ـت ـلــةٍ قــومـ ّـيــة
ع ـل ـمــان ـيــة ،م ــن ب ـقــايــا األت ــات ــورك ـي ــة،
ب ـع ــض ش ــرائ ـح ـه ــا ف ــاش ـ ّـي بــال ـف ـعــل،
ّ
يقدم القضية القومية واإلثنية على
أي مـفـهــوم ديـمـقــراطــي ـ ـ وق ــد كانت
أب ــرز الــدعــامــات اإليــديــولــوجـيــة لهذا
ال ـت ـي ــار ف ـك ــرة «رق ــاب ــة ال ـج ـيــش على
األمـ ـ ــة» ،ومـهـمـتــه ال ــدس ـت ــوري ــة الـتــي
أرس ـ ّـاه ــا امل ــؤس ــس ،وصــاح ـي ـتــه في
التدخل لـ»تصحيح» مسار القيادة
السياسية عند الضرورة.
ّ
م ــن املـ ـفـ ـه ــوم ،م ـن ـ ّـذ زمـ ـ ـ ٍـن بـ ـعـ ـي ـ ٍـد ،أن
باموك
اإلعــام الغربي يفضل أمثال
ّ
ّ
عـ ـل ــى أم ـ ـثـ ــال أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ح ــت ــى أنـ ــه
وضــع الــرئـيــس الـتــركــي ،مــذ اصطدم
ب ــالـ ـلـ ـيـ ـب ــرالـ ـي ــن ،ف ـ ــي م ـ ــوق ـ ـ ٍـع ي ـش ـبــه
بـ ــوتـ ــن («رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـن ـت ـخ ــب ب ــرت ـب ــة
ّ
ديـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــات ـ ــور») .وت ـ ـتـ ــركـ ــز ال ـت ـغ ـط ـيــة
ال ـغ ــرب ـي ــة ،م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ،ع ـل ــى قـمــع
أردوغ ــان للصحافة و»تـعـ ّـديــه» على
الديمقراطية ،وتأسيسه لسلطوية
حــزبـيــة ،لــم يحصل مثلها حــن كان
ال ـح ـكــم ال ـت ــرك ــي يـعـتـقــل ال ـي ـســاريــن
ب ـ ـ ّـاآلالف ف ــي الـثـمــانـيـنـيــات ،أو حني
شنت طانسو تشيللر حربًا شاملة
ع ـ ـلـ ــى األك ـ ـ ـ ـ ـ ــراد (وقـ ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـك ـ ــون لـ ـه ــذا
االنحياز أسباب سوسيولوجية قبل
ّ
فالليبراليون
أن تكون إيديولوجية،
األتـ ـ ـ ـ ـ ــراك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أعـ ـ ـ ـ ــداء اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــن ـ ـ ـ ـ
هـ ــم أكـ ـث ــري ــة م ـ ـعـ ــارف ال ـص ـحــا ّف ـيــن
واألكــادي ـم ـيــن الـغــربـيــن ،ويـمــثـلــون
غــالـبـيــة األت ـ ــراك ال ــذي ــن ي ـ ــدورون في
ح ـل ـقــات ـهــم امل ـه ـن ـيــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة).
ّ
ولكن تغطية ما بعد االنقالب كانت
ً
ً
مثيرة للدهشة :بــدال مــن أن يحتفي
ال ـغ ــرب ـ ّـي ــون« ،دعـ ـ ــاة الــدي ـم ـقــراط ـيــة»،
بـهــزيـمــة االن ـق ــاب ،وتـطـغــى سـ ّ
ـرديــة
«انـتـصــار حـكـ ٍـم ديـمـقــراطـ ّـي منتخب
ـاب ع ـ ـس ـ ـكـ ــري ،ف ـ ــي ق ـلــب
عـ ـل ــى ان ـ ـ ـقـ ـ ـ ٍ
الـعــالــم اإلس ــام ــي وال ـش ــرق األوس ــط
الــذي تمأله الديكتاتوريات»ّ ،
عجت
الصحف الغربية ـ ـ فجر اليوم التالي
مل ـح ــاول ــة االس ّ ـت ـي ــاء ع ـلــى ال ـح ـكــم ـ ـ
ّ
بعناوين تـحــذر كلها مــن أردوغ ــان،
ومن استغالله الحدث لفرض هيمنة
حـ ــزبـ ــه ،وإقـ ـ ـص ـ ــاء أعـ ـ ــدائـ ـ ــه ،وال ــدف ــع
ّ
سلطوي .هنا،
ـام رئــاسـ ّـي
صـ ّـوب نـظـ ٍ
ّ
يحق لإلسالميني األت ــراك أن يدعوا
ّ
ّ
أن اإلعـ ـ ــام ال ـغ ــرب ــي ال ي ـكــره ـهــم إل
ّ
ألنـهــم إســام ـيــون ،حــتــى ول ــو حموا
الديمقراطية بأجسادهم.

خارج السياق

مـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــةٍ أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،فـ ـ ـ ــإن «ال ـ ـعـ ــدالـ ــة
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة» لـ ـي ــس م ـ ـجـ ـ ّـرد واج ـ ـهـ ــةٍ
ّ
إسالمية،
إيديولوجية ،أو شـعــارات
ّ
ـيء آخر،
شـ ٍ
أو ّ «إ ٌخ ــوان» .هـ ّـم ،قبل أي ٌ
تــجــار وصـنــاعــيــون وشـبـكــة ضخمة
ت ـضـ ّـم ج ــزءًا أســاس ـيــا م ــن االقـتـصــاد
امل ـن ـتــج ف ــي تــرك ـيــا وم ــن مجتمعها:
آالف ال ـت ـجــار وال ـحــرف ـيــن ال ـص ـغــار،
ش ــرك ــات ك ـب ــرى لـلـبـنــاء واملـ ـق ــاوالت،
صـنــاعــات الـتـصــديــر ،إل ــخ… وهــؤالء
ّ
خلفهم مــايــن ال ـعـ ّـمــال واملــوظ ـفــن،
ويـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ّـول ـ ـ ـ ــون آالف ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات
وامل ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ،ويـ ـمـ ـت ـ ّـد
ّ
تــأث ـيــرهــم م ــن وس ــط تــرك ـيــا إل ــى كــل
أرجاء البالد .وحني يفتخر أردوغان
ّ
وأركان حزبه بأن الفضل يعود إليهم
في نجاح االقتصاد التركي ،فهم ال
يقصدون اإلدارة السياسية فحسب،
ّ
ب ـ ــل إن ـ ـه ـ ــم ورف ـ ــاقـ ـ ـه ـ ــم وشـ ــركـ ــاء هـ ــم
ق ــد «بـ ـ ـن ـ ــوا» ،ش ـخ ـص ـيــا وب ــأي ــدي ـه ــم،
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـمـ ـ ــوذج االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي الـ ـت ــرك ــي
الـ ـح ــال ــي (ب ـح ـس ـن ــات ــه وسـ ـيـ ـئ ــات ــه)،

وك ــان ــت شــركــات ـهــم واس ـت ـث ـمــارات ـهــم
ّ
التوسع
ومصانعهم هي التي تقود
االقتصادي في البلد خالل السنوات
األخ ـ ـيـ ــرة .م ــن ه ـن ــا ،م ــن ال ـص ـعــب أن
نفهم كيف كان يمكن انقالبًا عسكريًا
أن يحكم البالد ،حتى ولو نجح في
اح ـت ــال ال ـق ـصــر ،وه ــو ي ـع ــادي هــذه
الكتلة االجتماعية الهائلة.
هنا يخطئ الكثير من املحللني ـ ـ عربًا
حني يتعاملون مع النظام
وغربيني ـ ـ ّ
ٌ
التركي وكــأنــه زم ــرة حــزبـ ّـيــة ،سرقت
ال ـح ـكــم ف ــي لـيـلــة غ ـفـلــة ومـ ــن املـمـكــن
إخراجها بالطريقة نفسها .والبعض
ال ّ
يميز بــن الـحــركــات الشعبية في
دول كـتــركـيــا وإيـ ـ ــران ،فـيـهــا طبقات
ٍ
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة راس ـ ـخـ ــةً ،ت ــاري ـخ ـي ــة أو
مـ ـح ــدث ــة ،ت ـم ـلــك س ـل ـط ــة اج ـت ـمــاع ـيــة
حشد وتأطير؛ وبني
حقيقية وقــدرة
ٍ
ّ
دول حديثةٍ  ،كبالدنا ،لم تولد طبقات
ٍ
صناعية وتجارية كبرى ،ولم تملكها
تقليديًا ،فصارت الدولة هي الفاعل
الوحيد في االقتصاد ويكتفي رجال
األعمال بالريع والتبادل البسيط مع
ال ـغــرب .حــن يغيب الـسـيــاق التركي
عن نقاش تركيا ،يضحي من السهل
أن ُيـ ـخـ ـت ــزل ال ـ ـحـ ــدث فـ ــي ث ـن ــائ ـي ــات
إيديولوجية هيولية ،أو أن تراه عبر
حساباتك املحلية ،وأنــت ـ ـ بالنسبة
إلى الفاعلني األتراك ـ ـ ّلست في البال.
ي ـس ـت ــوي ه ـن ــا م ــن ص ــف ــق لــان ـقــاب
ول ــ»عــودة الجيش» و»األتــاتــوركـيــة»
ّ
ّ
يصر على أن خلف
(أردوغ ــان نفسه
االن ـق ــاب إســامـ ّـيــن آخ ــري ــن ،حــركــة
غولن ،ال علمانيني قوميني) مع من
ّ
دب ــج امل ــدائ ــح ف ــي أردوغّـ ـ ــان ،وأرخ ــى
ّ
ال ـع ـنــان ل ـخ ـطــاب ذم الــن ـفــس وشـتــم
العرب والحديث عن الرئيس التركي
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ ــديـ ــق الـ ـصـ ـهـ ـي ــونـ ـي ــة ،وع ـض ــو
ال ــ»ن ــات ــو» ،وال ــذي ُيـسـهــم فــي تدمير
ـ»مثال»
وتقسيم الـعــراق ـ ـ ك
ســوريــا،
ٍّ
ّ
للمسلمني ،ألنه «ديمقراطي» ويمثل
إرادة «ال ـش ـع ــب» (ب ـه ــذه امل ـقــاي ـيــس،
يـ ـج ــب أن ن ـ ــدع ـ ــم إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ألن ـه ــا
ديمقراطية).
ً
حني يغيب ّ
السياق ال ننتبه ،مثال ،إلى

بدل ّأن يحتفي
الغربيون ّبهزيمة
االنقالب حذروا أردوغان
من استغالله
والتنمية»
«العدالةشيء يضمّ
قبل ّ
أي
ٍ
جزءًا أساسيًا من
االقتصاد المنتج

ّ
أن إفشال االنقالب لم يجئ عبر حركةٍ
ّ
شـعـبـيــة ع ـفــويــة ،ب ــل ألن أردوغـ ـ ــان قد
ّ
أعد تنظيمات أمنية موازية للجيش،
ّ
مـهــمـتـهــا ت ـحــدي ـدًا مـنــع ان ـقــاب كـهــذا؛
ّ
ّ
وأن ح ــزب ــه قـ ــد ن ــظ ــم آالف ا ّل ـش ـب ــاب
ّ
ّ
األتباع ،املعدين للدفاع عن النظام في
أي عـ ٍّ
حــال تهديده مــن العسكر أو ّ
ـدو
داخـ ـل ـ ّـي (ب ـح ـســب ال ــوك ــاالت الـعــاملـيــة،
مــن خــرج وت ـصـ ّـدى ليلة الجمعة كان
أســاســا جمهور «الـعــدالــة والتنمية»،
وقلبه الصلب ،فيما «ظل العلمانيون
في منازلهم» وفق تعبير «بلومبرغ».
ّ
ويقول موظفون في «سي أن أن تورك»

ّ
إن وج ــوه ال ـن ــاس ال ـتــي ت ـقــاطــرت إلــى
مقر القناة في أنقرة ،للدفاع عنها ضدّ
ّ
الـجـنــود املقتحمني ،هــي نفس وجــوه
املتظاهرين الــذيــن كــانــوا يحاصرون
ال ـ ـق ـ ـنـ ــاة م ـ ـهـ ـ ّـدديـ ــن وصـ ـ ــارخـ ـ ــن حــن
يهاجمها أردوغان وينتقد تغطيتها).
ّ
مـ ــن دون ف ـه ــم ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق وت ـع ــل ــم
الـ ـ ّـدرس ال ــذي فقهه أردوغـ ــان وطـ ّـبـقــه،
يضحي من السهل أن نبني سرديات
ّ
مثالية عن «انتصار الشعب» ،والكالم
ع ـل ــى «ش ـع ــب ت ــرك ــي شـ ـج ــاع» مـقــابــل
ً
«شـ ـع ـ ٍـب ع ــرب ــي ج ـ ـبـ ــان» ،بـ ـ ــدال م ــن أن
ّ
ـن هذه
نستنتج أن أردوغ ــان ،لــو لــم يـ ِ
الـتـنـظـيـمــات ول ــم يـتـحـســب لــانـقــاب
وي ـس ـت ـعــد ل ـل ــدف ــاع ع ــن مـ ـش ــروع ــه ،ملــا
كان مصير «الشعب» («شعب العدالة
ّ
وال ـت ـن ـم ـيــة» ،أق ــل ــه) أف ـضــل م ــن مصير
مثيله في مصر ،أو غيرها.

الحرب في بالدنا

أصــدح األص ــوات العربية ،وتلك التي
تماهت مــع أط ــراف الـحــدث التركي ،ال
يـهـ ّـمـهــا الـسـيــاق الـتــركــي وم ــا يحصل
ف ـيــه وم ــا خـلـفـيــاتــه ،ب ــل ه ــم ي ـقــاربــون
امل ـ ــوض ـ ــوع ب ــالـ ـك ــام ــل ك ـ ـم ـ ـب ـ ــارا ٍة مــع
خصمهم الـعــربــي ،ومجمل املــوضــوع
ل ــدي ـه ــم ـ ـ ـ ـ ـ ت ـم ــام ــا ك ـم ــا لـ ــدى جـمــاهـيــر
الـكــرة ـ ـ يختزل فــي «إغــاظــة» الخصم،
وال ـت ـبــاهــي بــأف ـعــال ال ـغ ـيــر ،والــدعــايــة
الحزبية املبتذلة ،فهم يعرفون ّ
جيدًا
أن هذا هو منتهى عالقتهم بالحدث.
ف ـ ــي وس ـ ـ ــع املـ ـ ـه ـ ــووس ـ ــن ب ـ ــأردوغ ـ ــان
وباإلخوان (سلبًا أو إيجابًا ،املنتظرين
لـلـخــافــة الـعـثـمــانـيــة وامل ــذع ــوري ــن من
عودتها) أن يتابعوا مسرح السياسة
التركية ويراهنوا عليه؛ وقد استورد
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كالم في السياسة

«انقالب» تركيا وحريق الرايخشتاغ
جان عزيز

كيف يمكن
انقالبًا
عسكريًا أن
يحكم وهو
يعادي كتلة
اجتماعية
هائلة؟
(أ ف ب)

بعض «اإلخوان» العرب ،في مقاربتهم
للحدث ،أسوأ ما في الثقافة السياسية
ّ
لـ ــ»الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة» :ت ـصــويــر كــل
«اآلخرين» ،من أميركا والسعودية إلى
ّ
إيـ ــران واملــاســون ـيــة ،ك ــأع ــداء متحدين
«ض ـ ّـدن ــا» ،ونـحــن وحــدنــا مــن يناضل
ً
ب ـش ــرف .ه ــذا ال ـخ ـطــاب ق ــد ي ـكــون أداة
نــافـعــة ف ــي ال ـس ـيــاق ال ـتــركــي الــداخـلــي
حصار
لحشد األصــوات وخلق عقلية
ٍ
وط ـ ــوارئ ب ــن األنـ ـص ــار ،ول ـك ـنــه ،على
ألـسـنــة «مـ ًشـجـعــي» أردوغـ ـ ــان ال ـعــرب،
ينقلب نكتة.
ّأما من ّ
تهمه النتائج املادية لألمور،
ّ
وتأثيرها بواقعنا فــي املـشــرق ،فــإن
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ه ـن ــا م ـخ ـت ـل ـفــة ت ـم ــام ــا.
امل ـش ـك ـل ــة مـ ــع أردوغ ـ ـ ّـ ـ ــان ل ـي ـس ــت أن ــه
«دي ـم ـق ــراط ــي» وال أن ـ ــه «إس ــام ــي»،
املـشـكـلــة هــي دور ب ــاده فــي ســوريــا
والـ ـ ـع ـ ــراقّ وف ـل ـس ـط ــن ،وهـ ـ ــذا الـ ـ ـ ّـدور
كان سينفذ ،على األرجــح ،ســواء في
وجـ ــود أردوغ ـ ـ ــان أو غ ـي ــره .الـتــأثـيــر
الحقيقي لالنقالب ،باملعنى املباشر
علينا ،هو ليس في استبدال إسالمي
يـنــاصــر إســرائ ـيــل وأم ـيــركــا بـقــومـ ّـي
طــورانــي يـنــاصــر إســرائـيــل وأمـيــركــا
(باملناسبة ،الرمز األساسي ملخطط
االنـ ـ ـق ـ ــاب ،ال ـق ــائ ــد ال ـس ــاب ــق ل ـســاح
الـجــو الـتــركــي ،ك ــان ملحقًا عسكريًا
ف ـ ــي إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل) .أف ـ ـضـ ــل م ـ ــا ي ـم ـكــن
أن ي ـح ـصــل ل ـب ــادن ــا ه ــو أن ينكفئ
الـحـكــم ال ـتــركــي ،ويـنـشـغــل بمشاكله
الــداخ ـل ـيــة ،ويـتــركـنــا ف ــي حــال ـنــا .من
هــذا املنطلق ،تقول «ستراتفور» ،لم
ّ
ً
يـعــد الـجـيــش الـتــركــي ،املـهـتــز أص ــا،
ّ
قوة قتالية فاعلة بعد تطهير اآلالف
م ــن ع ـن ــاص ــره ووضـ ـع ــه بــأك ـم ـلــه في

دائرة الشكّ .
يقدر املركز األميركي أن
ـوات
الجيش الـتــركــي سيستلزم سـنـ ٍ
عديدة لبناء كوادره واستعادة الثقة
ّ
املتكررة ،ولن
بنفسه بعد التطهيرات
يقدر أردوغــان ،في هذه األثناء ،على
االعتماد عليه في مغامر ٍة خارجية
تصعيد ض ـ ّـد ســوريــا وال ـع ــراق ـ ـ
أو
ٍ
وهنا تكمن النتيجة املباشرة األولى
ملحاولة االنقالب.
نظر
وجهة
من
أردوغان،
املشكلة مع
ٍ
مشرقية وواقعية ،ليست «شخصية»
ّ
أو إي ــدي ــول ــوج ـي ــة .ك ــن ــا مـتـعــايـشــن
م ــع أردوغـ ـ ــان ون ـظــامــه قـبــل ال ـحــرب،
وإذا ما انكفأ النظام التركي أو ّ
غير
سياساته أو ّ
تغير ،فإننا سنتعايش
ّ
م ـع ــه م ـ ـجـ ـ ّـددًا ،وإن م ـض ـط ــري ــن .وال
م ـج ــال ع ـلــى امل ـ ــدى ال ـب ـع ـيــد م ــع بـلـ ٍـد
ّ
بـحـجــم تــرك ـيــا ،وب ـج ــواره ــا ل ـن ــا ،إل
ل ـلـ ّـســامّ .أم ــا مــن ال يـمـكــن التعايش
م ـ ـعـ ــه ف ـ ـهـ ــم م ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ــاد م ـي ـل ـي ـش ـي ــات
أردوغ ـ ـ ــان ف ــي ب ــادن ــا وت ـ ّـورط ــوا في
ً
الـقـتــل والـعـمــالــة ،وصـ ــاروا ،ب ــدال من
ـح ض ـ ّـد الـطــائـفـيــة
أخ ــذ م ــوق ـ ٍ
ـف واض ـ ـ ٍ
وت ــركـ ـه ــا ل ـ ـ ــ»داعـ ـ ــش» و»ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة»،
ـام
يـ ـخ ــرج ــون ع ـل ـي ـنــا ي ــوم ــا بـ ـ ــ»إس ـ ـ ٍ
ـام أميركي»،
خليجي» ويومًا بــ»إسـ ٍ
واليوم «إســام ديمقراطي» .ال مانع
م ــن رف ــع الــديـمـقــراطـ ّـيــة ش ـع ــارًا ،ولــو
ّ
ـاب نـفـعـ ّـيــة ،لـكــن بـعــض الـنــاس
ألس ـبـ ٍ
ً
ح ــن يــرف ـعــون ش ـع ــارًا ومـ ـث ــاال ،فهم
ي ـخ ـف ـض ــون مـ ــن ق ـي ـم ـت ــه ،وال ش ــيء
يجعل تعبير «الديمقراطية» فارغًا
وي ـن ـت ـق ــص مـ ــن م ـع ـن ــاه ك ـ ــأن ت ـخــرج
دعواها ،كما يحصل اليوم ،من على
منبر طائفي ّ
تموله قطر.
ٍ

لن تنتهي روايــات األســرار واأللـغــاز حــول ما حصل
بني أنقره واسطنبول ليل  15ـ ـ  16تموز  .2016ولن
تتوقف القراءات حول نتائجه الفورية أو الالحقة .غير
أن نتيجة واحدة لتلك األحداث تبدو حتمية ،أن تكون
مطابقة الحتماالت ما نتج عن أحداث برلني ،بعد ليل
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من األسئلة التي لن تحسم إجابتها قبل زمن طويل:
ً
هــل مــا حصل فــي تركيا كــان فـعــا انـقــابــا؟ أم هو
حركة تمرد عسكري مـحــدود؟ أم انتفاضة تقاطع
متضررين؟ أو حتى انتحار طوعي ملجموعة أدركت
مسبقًا أن قرارًا حكوميًا كان قد اتخذ بقطع رأسها،
فحاولت استباقه أو إحباطه أو الــرد عليه ،ولــو على
طريقة ّ
علي وعلى أعــدائــي؟! ذلــك أن املـفــارقــات التي
سجلت فــي تلك الـســاعــات التركية الـطــويـلــة ،كثيرة.
ُ
أين القيادات العسكرية األساسية؟ كيف تركت مقار
الحكومة واإلعالم وسواها من مفاصل أي سيناريو
ان ـقــابــي؟ كـيــف اخـتـفــى كــل املـعـنـيــن ،حـتــى ظهرت
بــوادر فشل املحاولة ،فنزل الناس بعد ذلــك ال قبله؟
وألف كيف مما سيترك للتاريخ ليكتب عنها أساطير
وروايات.
هذا في الحيثيات الداخلية .أما في األبعاد الخارجية
ملا حــدث ،فاألحاجي ليست بأقل .منها على سبيل
امل ـثــال :مل ــاذا س ــاد صـمــت أمـيــركــي بـلـيــغ ،حـتــى جــاء
ال ـصــورة التركية وانـقـشــاع الـغـبــار وال ــرؤي ــة ،قبل أن
تعود واشنطن لتذكر حكم إردوغان؟ أي مصادفة أن
يأتي االنقالب بعد وصول وزير للخارجية في لندن،
مــن مــآثــره نظم معلقات هجائية فــي زعيم «التنمية
والعدالة»؟! أي مصادفة ثانية أن يأتي هذا «االنقالب»
بعد أسابيع قليلة على انعطافة حكام أنقره صوب
موسكو ،وإعادة تطبيع العالقات مع القيصر الروسي،
كما بعد أيام قليلة على انعقاد قمة األطلسي األخيرة
فوق ضريح حلف وارسو بالذات ،معلنة عودة ميني
حرب باردة بني الغرب والشرق ،مع ما يحمل ذلك من
ذكريات حول دور تركيا العسكرية في تلك الحرب
وفي الصراع والتوازن بني املعسكرين في زمن النظام
العاملي الثنائي القطبية؟! وأي مصادفة أخرى جعلت
باريس تقدم على إقفال ممثلياتها الدبلوماسية في
تركيا ،قبل  72ساعة فقط من الحركة «االنقالبية»،
ف ــي خ ـط ــوة م ــن دون ت ـبــريــر وال ت ـف ـس ـيــر ،مـمــاثـلــة
ملصادفة توزيع بعض السفارات الغربية في بيروت،
بيانًا يحذر رعاياها من التجوال في وسط بيروت،
قبل ساعات قليلة من انفجار فردان؟!
قد يكون كل ما سبق مجرد مصادفات جائزة في
السياسة الـعــاديــة ،وحتى فــي األح ــداث االستثنائية.
وق ــد يـخـفــي أو يـشــي بـنـتــاج مـعـلــومــات استخبارية
متقاطعة ل ــدى عــواصــم فــاعـلــة وم ــؤث ــرة ،دفـعــت إلــى
خ ـطــوات احـتـيــاطـيــة أو اسـتـبــاقـيــة .وق ــد تـظــل نظرية

املــؤامــرة ماثلة فــي األذهـ ــان .خصوصًا أن الـتــواريــخ
وال ـت ـجــارب تــزكـيـهــا ،مـنــذ كــانــت هـنــاك أنـظـمــة عاملية
تمارس السياسة الدولية كما لو أنها رقعة شطرنج
كــوك ـب ـيــة أو ح ـ ــروب اف ـت ــراض ـي ــة .ل ـك ــن ،م ــع ك ــل تلك
الفرضيات ،وبعدها ،يظل السؤال األهم عن نتائج ما
حصل ليل  15ـ ـ  16تموز التركي .إلى أين تتجه أنقره
وحكامها بعد تلك التجربة؟ وأي تركيا ستقوم في
الداخل والخارج ،بعد عبور نظامها لهذا القطوع ،وما
يمكن ألهل هذا النظام أن يكونوا قد استخلصوه من
دروس ومعطيات ووقائع تجمعت لديهم ،مما يتخطى
بالطبع مستوى التقدير أو التخمني؟
الــواضــح أن تركيا مــا بعد ذلــك الليل الطويل ،ستمر
في مرحلتني اثنتني .مرحلة استيعاب ما حدث ليلها،
ومــرح ـلــة م ــا بـعــد االس ـت ـي ـعــاب .ف ــي املــرح ـلــة األولـ ــى،
األرجح أن تنكفئ أنقره عن لعب دور تركيا السلطنة
أو تــرك ـيــا ال ـن ـيــو ـ ـ ـ ـ عـثـمــانـيــة .لـتـنـشـغــل بترتيباتها
الداخلية وتحصني نظامها وتمتني حكمها .فال عمق
استراتيجيًا صوب الشرق ،وال ابتزاز نزوحيًا ألوروبا
في الغرب ،وال لعب على حبال التوازنات والحاجات
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـج ــدي ــدة ب ــن واش ـن ـط ــن ومــوسـكــو
فــي مــركــز الـعــالــم الــدائــم أو منطقة أوراس ـي ــا .انـطــواء
ص ــوب ال ــداخ ــل ،لـحـســم إشـكــالـيــة مــن يـحـكــم تركيا
من إسالمييها؟ إســام إردوغــان ،أو إســام الشارع
الذي حاول حجز حصة ورصيد له في «االنتصار»،
أو إسـ ــام «االن ـق ــاب ـي ــن» الـ ــذي ل ــم ي ـكــن ب ـع ـي ـدًا عن
االث ـن ــن؟ تـمــامــا كـمــا حـصــل ف ــي بــرلــن بـعــد حــريــق
مبنى البرملان األملاني ،أو رايخشتاغ ،في  27شباط
1933؟ يومها ،قيل إن خصوم «االشتراكية الوطنية»
كانوا يعدون ملحاولة انقالبية فاشلة .وقيل ان أهل
الحكم هم من دبر الحريق املفتعل ،ليتخذوا منه في
اليوم التالي ذريعة لتطهير كل خصومهم .فاعتقلوا
اآلالف ،ونظموا املحاكمات املسرحية ،وكنسوا كل
معارضيهم ،وتمكنوا من فــرض سيطرتهم املطلقة
ً
وإقامة حكم الحزب الواحد ،وصــوال إلى قيام الرايخ
الثالث .بعد أكثر من ثمانني عامًا على ذلــك الحدث،
يؤكد التاريخ اليوم ،أن هتلر الــذي وصــل إلــى الحكم
فــي أملــانـيــا بــاالن ـت ـخــاب ،وص ــل إل ــى مــرتـبــة الـفــوهــرر
بعد حريق الرايخشتاغ بــالــذات .بعدها ،ستة أعــوام
فقط من الصمت األوروبــي كانت كافية ليصير ذلك
الحريق حريقًا لكل أوروبا وكل العالم.
قــد تـكــون املماثلة مستبعدة .وقــد يصح أن التاريخ
ال يعيد نفسه إال لــدى الـشـعــوب الـتــي ال تفهمه من
مــرة واح ــدة .وقــد يصح مــرة أخــرى أن تاريخًا كهذا
يحدث في املــرة األولــى بشكل مأساة ،ليتكرر ثانية
بشكل ملهاة .لكن يظل القلق قائمًا ،خصوصًا في
منطقة وصفها ذات مرة أحد السياسيني الفرنسيني،
ً
بأنها قد تعيش قرنًا كامال من دون حدث واحد .وقد
تشهد في ليلة واحدة أحداث قرن كامل...

المشهد السياسي

«لقاء كهربائي» بين القوات والعونيين
تفاصيل ّ
جمة خرجت للضوء عن ملف اإلنترنت غير
ُ
الشرعي منذ أن كشف النقاب عنه في آذار املاضي .هو
واحد من ملفات العام األساسية ،وتفرعت عنه ملفات
ّ
عدة :االتصاالت الدولية غير الشرعية وشبكة األلياف
ُ
الضوئية .كل التقارير التي كتبت عن امللف ـ الفضيحة
والنقاشات التي دارت داخل لجنة اإلعالم واالتصاالت،
لم تكن كافية ألن ّ
يتعمق القضاء اللبناني في متابعة
القضايا املتصلة بـ»امللف األم» ،كمحطة الزعرور
لإلنترنت غير الشرعي وكل ما له عالقة باالتصاالت
الدولية غير الشرعية .وستعقد اللجنة جلسة قبل ظهر
اليوم ،ملتابعة البحث في ملف اإلنترنت غير الشرعي
وما يتفرع عنه.
من جهة أخرى ،علمت «األخبار» أن اجتماعًا ُعقد أمس بني
رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل،
ومسؤول جهاز التواصل واإلعالم في القوات اللبنانية
ملحم رياشي ،بحضور املستشار االقتصادي في القوات
غسان حاصباني ،فدار نقاش حول امتياز الكهرباء في

قضاء جبيل .وبرز تعارض بني موقفي الطرفني ،إذ إن
«القوات ترى أنه يجب االستفادة من االمتيازات لتحسني
وضع الكهرباء ،في حني أن باسيل ال يلحظ دورًا أساسيًا
لالمتيازات في الخطة التي كان قد وضعها يوم كان وزيرًا
للطاقة» .الجلسة لم تخل من الحديث السياسي ،فتناول
الطرفان بشكل أساسي ملفي رئاسة الجمهورية وقانون
االنتخابات .تقول مصادر التيار الوطني الحر إن العونيني
ما زالوا «متمسكني برفض مشروع القانون املختلط مع
تبنينا للنسبي في الدوائر الـ .»15أما في ملف رئاسة
الجمهورية ،فعلى الرغم من التفاؤل املبالغ فيه لبعض
القياديني في «التيار» ،إال ّأن معراب والرابية «يعتبران أن
ال تغيير في مواقف القوى في الوقت الراهن».
في الشأن الرئاسي أيضًا ،كرر النائب وليد جنبالط بعد
لقائه الكاردينال بشارة الراعي في بكركي موقفه ،فقال:
«كنت واضحًا في أن التسوية من أجل انتخاب رئيس أهم
من األسماء».
(األخبار)
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سياسة
تقرير

انتخابات التيار :بين النائب والمناضل وصديق الوزير
طغى الطرد المقنع للقياديين في التيار
الوطني الحر جــورج تشاجيان وزيــاد عبس
عـلــى الـسـبــاق المميز ال ــذي يـجــريــه التيار
الــوطـنــي الـحــر للمحازبين الــذيــن يأملون
أن يكونوا مرشحي التيار إلــى االنتخابات
ّ
ديمقراطي
النيابية .فما يجريه التيار حدث
ّ
غير مسبوق في الحياة الحزبية اللبنانية
إلى
حيث يذهب حملة البطاقة البرتقالية ً
صناديق االقتراع النتخاب من يجدونه أهال
لتمثيلهم في المجلس النيابي
غسان سعود

ما يضمن عودتهم إلى الكار الحقًا.
ثــان ـيــا ،وج ــود مــرشـحــن م ــن جميع
األشـ ـك ــال واألنـ ـ ـ ــواع .ف ـه ـنــاك الـنــائــب
الـبـلـيــد ال ـحــالــي وال ـنــائــب املتحمس
ورجـ ـ ــل األعـ ـم ــل وم ـ ــن ي ـص ــف نـفـســه
باملناضل و»أصــدقــاء الــوزيــر» ومن
ل ـي ـســوا أص ــدق ــاء ال ــوزي ــر ،وغ ـيــرهــم.
ال ــورق ــة اآلن ف ــي م ـل ـعــب ال ـنــاخ ـبــن:
هــم قــالــوا فــي االنـتـخــابــات الحزبية
املـنــاطـقـيــة ال م ـ ّ
ـدوي ــة مل ــن يــوصـفــون
ب ــأص ــدق ــاء ال ــوزي ــر ،وي ـت ـعــن عليهم
الـتـجــديــد اآلن ألي مــرشــح يشبههم
ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـكـ ــل :ف ـ ــي جـ ـبـ ـي ــل ،الـ ـن ــائ ــب
سيمون أبــي رميا أم املناضل بسام
ال ـه ــاش ــم أم ص ــدي ــق الـ ــوزيـ ــر نــاجــي

ح ــاي ــك .ف ــي ك ـس ــروان يـتـســابــق أكـثــر
م ـ ــن ع ـ ـشـ ــرة م ــرشـ ـح ــن يـ ـت ــوق ــع أن
ال يـتـمـكــن أي م ـن ـهــم م ــن الـ ـق ــول فــي
ختام الـيــوم االنتخابي إن األمــر له.
ّ
بمحلية»
فــي عـكــار الـسـبــاق «أهـلـ ّـيــة
بــن أصــدقــاء الــوزيــر بــرغــم الحديث
عـ ــن مـ ـف ــاج ــآت .فـ ــي الـ ـبـ ـت ــرون ال ب ـ ّـد
مــن الـتــزكـيــة .فــي امل ــن أم ــام الناخب
مروحة كبيرة من الخيارات ،فهناك
اث ـ ـ ـنـ ـ ــان أو أكـ ـ ـث ـ ــر م ـ ـمـ ــن ي ــوصـ ـف ــون
بــامل ـنــاض ـلــن ون ـق ـطــة ع ـلــى ال ـس ـطــر،
ورج ـ ـ ـ ــل األعـ ـ ـم ـ ــال صـ ــديـ ــق الـ ــوزيـ ــر
ابراهيم املالح والنائبان نبيل نقوال
وابــراه ـيــم كـنـعــان .وفــي بـعـبــدا هــرج
ومــرج بــن الـنــواب الثالثة الحاليني

وأكثر من ثالثة يشتهون كراسيهم.
وال شك أن النواب سيمون ابي رميا
ونــاجــي غــاريــوس وابــراهـيــم كنعان

السباق
في ّعكار
ّ
«أهلية بمحلية» بين
الوزير ،وفي
أصدقاء
ّ
البترون ال بد من التزكية

وآالن ع ــون يــرتــاحــون إل ــى وضعهم
فـيـمــا ال ـت ـحــدي كـبـيــر أم ــام زمــائـهــم
زيـ ــاد أسـ ــود ونـبـيــل ن ـقــوال وحـكـمــت
ديب إلثبات حضورهم في صناديق
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع .ف ـه ـن ــاك ن ـ ـ ــواب ح ــزب ـي ــون
كانت أولويتهم استرضاء فعاليات
ً
مـخـتـلـفــة ب ــدل ال ـحــزب ـيــن أوال ،وإذا
بــآل ـيــة ان ـت ـقــاء املــرش ـحــن الـعــونـيــن
تعيدهم إلى مربعهم األول .املشكلة
األكـبــر تــواجــه نـقــوال ال ــذي ذهــب في
الــوقــوف إلــى جــانــب الـنــائــب ميشال
امل ــر ض ــد هـيـئــات ال ـت ـيــار ف ــي ســاحــل
امل ــن الـشـمــالــي حـتــى الـنـهــايــة ،فيما
يترشح ضده من كان ّ
يعول عليهم.
ث ــال ـث ــا ال ش ــك أن ال ـن ــاخ ــب ال ـع ــون ـ ّـي

ّ
نظام االقتراع فتت اإلئتالفات التي نشأت في انتخابات المناطق الحزبية (مروان طحطح)

م ــن فـ ّـصــل ال ـن ـظــام ال ــداخ ـل ـ ّـي للتيار
وق ـ ــان ـ ــون االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات امل ـن ــاط ـق ـي ــة
وقــانــون انـتـخــاب املـكـتــب السياسي
عـلــى ق ـيــاســه ،فـ ّـصــل ق ــان ــون اخـتـيــار
ال ـن ــواب عـلــى مـقــاســه أي ـضــا .يشوب
الـ ـق ــان ــون ع ـي ــب ك ـب ـي ــر ي ـح ـص ــر حــق
ال ـت ــرش ــح بــال ـجــام ـع ـيــن ف ـق ــط بــرغــم
وج ـ ـ ـ ــود مـ ـ ـ ـ ــزارع وجـ ـ ـن ـ ــدي م ـت ـق ــاع ــد
ّ
وم ـ ـعـ ــلـ ــم ب ـ ـنـ ــاء أق ـ ـ ـ ــدر عـ ـل ــى ت ـم ـث ـيــل
املواطنني من جامعيني كثر ،إضافة
ط ـب ـعــا إلـ ــى ت ــأم ــن الـ ــذرائـ ــع ال ــازم ــة
لرئيس الـحــزب مــن أجــل القفز فوق
ن ـت ــائ ــج االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء اذا لـ ــم تــائ ـمــه
نتائجه .إال أن كل ذلك ال يحول دون
ّ
العوني بشغف .فها
متابعة السباق
هم وزراء ونواب حاليون وسابقون
وقياديون كانوا يعتبرون أن مظالت
باهظة الثمن ستنزلهم في املجلس
ال ـن ـي ــاب ــي ي ـ ـعـ ــودون ع ـن ــد أب ـ ــو ج ــان
ودانيال و»تيتا لويزا» وغيرهما من
الناشطني العونيني السترضائهم
هنا وهناك.
ومع إقفال باب الترشيحات يتبني:
ً
أوال ،وجــود مجموعة جبناء خافوا
ّ
العوني فوجدوا
من انفضاح عريهم
ال ــذرائ ــع ال ــازم ــة لـلـفــرار فــي انـتـظــار
إفـتــاء رئـيــس الـحــزب جـبــران باسيل

 10مرشحين في بعبدا :زمن المحاسبة؟
فيما أحبط نظام االنتخابات المعتمد في
التيار الوطني الحر الختيار مرشحيه إلى
النيابة طموح الكثير من الحزبيين لعدم
تكافؤ الـفــرص بينهم وبين ال ـنــواب ،لم
يكترث عونيو قضاء بعبدا باألمر ،مسجلين
النسبة األك ـبــر مــن المرشحين فــي لبنان.
والنتيجة 10 :مرشحين يتبارون اليوم على
المقاعد المارونية الثالثة فــي القضاء،
بينهم النواب الثالثة
يكاد التنافس ينحصر بين النواب الثالثة وشهاب (أرشيف)

رلى إبراهيم
ف ــي ق ـض ــاء ب ـع ـبــدا ـ ـ ـ امل ــن الـجـنــوبــي
مرشحون جريئون لــم يحبط نظام
االقتراع املعتمد في انتخابات التيار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر ال ــداخ ـل ـي ــة الخ ـت ـبــار
املرشحني عزيمتهم .ومن منطلق أن
«أحـ ـدًا ال يمكنه أكــل صحن اآلخ ــر»،
ق ــدم  7أش ـخ ــاص طـلـبــات ترشحهم
إلى لجنة القبول وينتظرون إعالنها
رسميًا .يضاف إليهم النواب الثالثة
ال ــذي ــن يـ ــريـ ــدون ت ـج ــدي ــد والي ــات ـه ــم
م ــن خ ــال ان ـت ـخ ــاب دي ـم ـقــراطــي من
امل ـل ـت ــزم ــن ،ل ـي ـتــأه ـلــوا إلـ ــى املــرح ـلــة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ،االس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء الـ ـشـ ـعـ ـب ــي،
وي ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــون اج ـ ـت ـ ـيـ ــازه ب ـس ـه ــول ــة.
فالظلم بحسب البعض يقتصر على
املرحلة الثانية أكـثــر مــن األول ــى ،إذ
بالحد األدنــى
يمكن اجتياز األولــى
ّ
م ــن ال ـن ـش ــاط ال ـح ــزب ــي والـ ـع ــاق ــات،
لكن الصعوبة في أن الناخبني ،في
املرحلة الثانية ،سيفضلون اختيار
من يعرفونه وسمعوا به ـ كالنواب
ـ ـ عـلــى الــذيــن لــم يـسـمـعــوا بـهــم بعد.
وه ـ ـنـ ــا ي ـك ـم ــن «ع ـ ـ ـ ــدم الـ ـتـ ـك ــاف ــؤ فــي
الفرص».
يتبارى املرشحون العشرة على ثالثة
مقاعد تابعة للطائفة املارونية في
قضاء يضم نحو  1300حامل بطاقة

حزبية ،لم ينتخب منها ســوى 850
في خالل انتخابات مجلس القضاء
م ـن ــذ ن ـح ــو  6أشـ ـه ــر .ولـ ـك ــن يـتــوقــع
املـعـنـيــون أن يـصــل ال ـع ــدد إل ــى ألــف
صوت هذه املرة مع اشتداد التنافس
وكثرة املرشحني .الثقل في الساحل
م ــن حـ ــارة ح ــري ــك إل ــى ف ــرن الـشـبــاك
ـوال
فــالـشـيــاح مـ ــرورًا بــال ـحــدت ،وص ـ ً
إلــى املريجة وكفرشيما ،وثــاث من
هــذه البلدات (حــارة حــريــك ،الشياح
وال ـح ــدت) هــي مسقط رأس الـنــواب
أالن عون وناجي غاريوس وحكمت
ديب على التوالي .لذلك يفترض أن
يحصلوا فيها على النسبة األعلى.
فـبـحـســب عــونـيــن فــي ب ـع ـبــدا ،ال بـ ّـد
يشتد نتيجة
للعصب املناطقي أن
ّ
نظام االقـتــراع القائم على «الصوت
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــردي» .وإضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ــى ال ـ ـنـ ــواب
الثالثة ،ثمة مرشح رابــع هو رئيس
مـجــالــس األق ـض ـيــة فــي جـبــل لـبـنــان،
ف ــؤاد شـهــاب .واألخ ـيــر شـغــل سابقًا
مـنـصــب مـنـســق ال ـق ـضــاء ف ــي بـعـبــدا
وتــرشــح إل ــى االن ـت ـخــابــات النيابية
التي لم تحصل عام  .2013شهاب من
فرن الشباك ،يعرفه الحزبيون جيدًا،
وحافظ على عالقته بهيئات التيار،
ولـ ــم ي ــدخ ــل ف ــي ال ـخ ــاف ــات الـبـلــديــة
األخيرة .إلى جانب شهاب مرشحة
أخــرى من فرن الشباك تدعى نادين

ال دروز في قائمة
المرشحين ،فالنائب
فادي األعور ال يمتلك
بطاقة حزبية ،ويفترض
تاليًا معاملته كحليف
نعمة ،وهي مستشارة الوزير جبران
بــاس ـيــل .وذلـ ــك يـفـ ّـســر تـعـيـيـنـهــا في
مجلس القضاء بعد أن خسرت في
االن ـت ـخــابــات ت ـحــت ح ـجــة «ضـ ــرورة
تمثيل النساء» .ستترشح نعمة من
جــديــد ،ول ـكــن لــانـتـخــابــات املـمـهــدة
للترشيح إلــى االنتخابات النيابية
هذه املرة .وقد بدأت بتنظيم لقاءات
مع الحزبيني بشكل دوري .أما روبير
فغالي مــن وادي ش ـحــرور ،فـكــان قد
ترشح أيضًا لالنتخابات الحزبية،
من دون أن يحالفه الحظ هو اآلخر.
واليوم يجرب حظه ثانية ،علمًا أنه
ال يمكن نعمة وفغالي التعويل على
عـ ــدد األصـ ـ ـ ــوات ال ـت ــي ك ـس ـبــاهــا فــي
خالل االنتخابات الحزبية األخيرة،

ألن ـه ــا كـ ــان ُتـ ـج ــرى وفـ ــق لـ ــوائـ ــح ،ال
الصوت الفردي ملرشح واحد.
فــي مـقــابــل ه ــؤالء ،أرب ـعــة مرشحني
مــن الـجـبــل :أول ـهــم ب ـســام حــاتــم من
ب ـل ــدة ح ـمــانــا ،ك ــان ق ــد ع ـ ّـن ســابـقــا
نائبًا ملنسق قـضــاء بعبدا .ثانيهم
وث ــال ـث ـه ــم م ــرش ـح ــان م ــن ب ــزب ــدي ــن:
امل ـه ـنــدس يــوســف جــرمــانــي تــرشــح
إل ـ ــى رئ ــاس ــة ال ـب ـل ــدي ــة م ــن دون أن
ي ـ ـن ـ ـجـ ــح ،ولـ ـ ـ ــه حـ ـ ـض ـ ــور ج ـ ـيـ ــد بــن
امل ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــن ،واملـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي روجـ ـي ــه
طنوس الــذي فاز بعضوية مجلس
الـقـضــاء أخ ـي ـرًا .أمــا املــرشــح الــرابــع،
فـهــو ف ــادي جــرجــس مــن بـلــدة راس
ال ـ ـحـ ــرف .واألخ ـ ـيـ ــر ط ـب ـيــب أس ـن ــان
ت ــرش ــح س ــابـ ـق ــا إلـ ـ ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
النيابية .وإذا ما افترضنا أن لجنة
ال ـق ـبــول س ـتــوافــق ع ـلــى تــرشـيـحــات
ال ـع ـشــرة ال ـســابــق ذك ــره ــم ،يفترض
أن يـقـســم م ـج ـمــوع امل ـق ـتــرعــن على
الـ ـعـ ـش ــرة ل ـ ُـي ـع ـت ـ َـم ــد ث ـل ــث امل ـج ـم ــوع
ك ـم ـع ـ ّـدل الج ـت ـي ــاز امل ــرح ـل ــة األول ـ ــى.
وع ـلــى سـبـيــل امل ـثــال  1000صــوت/
 10مرشحني =  ،100أي يجب على
كل مرشح الحصول على  33صوتًا
لضمان تأهله .ورغــم أن الــرقــم غير
ك ـب ـيــر ،ف ــإن م ـتــابـعــن لــانـتـخــابــات
يرون أن من الصعب على املرشحني
ّ
تحصيل الـعــدد املـطـلــوب لتأهلهم،
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سـيـعـ ّـبــر خـلــف ال ـس ـتــارة الـبــرتـقــالـيــة
ع ــن رأيـ ــه ب ـ ــأداء وم ــوق ــف املــرشـحــن
ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ،ال ف ـق ــط «ب ــروف ــاي ـل ـه ــم»
ال ـش ـخ ـص ــي .فـ ــاالق ـ ـتـ ــراع ل ـن ـق ــوال أو
املالح أو حبيقة أو معلوف في املنت
يعني أن العونيني يفضلون التفاهم
مع املــر بــدل التصادم معه .االقتراع
لـحــايــك ف ــي جـبـيــل شـ ــيء ،ولـلـهــاشــم
شـ ـ ــيء آخـ ـ ــر مـ ـن ــاق ــض تـ ـم ــام ــا .فـفــي
التيار عمليًا مجموعة تيارات تصب
في مجرى واحد ،لكن ستتضح اآلن
طبيعة امل ــزاج الـشـعـبــي .مــع مـعــراب
أم م ــع ل ـق ــاء األربـ ـع ــاء ف ــي املـ ــن؟ مع
دب ـلــومــاس ـيــة أبـ ــي رم ـي ــا أم وض ــوح
الهاشم أم محاوالت الحايك تجميل
مـ ــا ي ـس ـت ـح ـيــل ت ـج ـم ـي ـل ــه؟ عـ ـ ــون فــي
بعبدا أقــرب إلــى مـعــراب ،فيما يقيم
ديــب حيث يقيم باسيل ،وغاريوس
صــديــق ن ـقــوال وع ـبــاس ال ـهــاشــم في
لقاء األربعاء.
رابـ ـع ــا هـ ـن ــاك م ــن ل ــدي ــه اإلمـ ـك ــان ــات
بــن املــرشـحــن ومــن ليس فــي جيبه
قرش .هناك من ركب ماكينة «طويلة
ع ــري ـض ــة» ل ــم ي ـك ـلــف ن ـف ـســه تــركـيــب
م ـث ـل ـه ــا فـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـب ـل ــدي ــة
والنياية املاضية ،ومن اكتفى بطبع
صــورتــه على قميصه وكتب فوقها
م ـنــاضــل ع ـت ـيــق ،وم ــن يـشـهــر سيف
باسيل ويهجم.
ع ـل ـمــا أن ن ـظ ــام االق ـ ـتـ ــراع (ال ـص ــوت
الواحد ،أي  )one man one voteفتت
اإلئتالفات التي نشأت في انتخابات
املناطق الحزبية ،فبات ّ
هم كل مرشح
ال ـ ـيـ ــوم أن ي ـح ـص ــد ش ـخ ـص ـيــا أك ـبــر
ً
ع ــدد مــن األص ـ ــوات .فــي امل ــن ،مـثــا،
ه ـنــاك «ب ـل ــوك» يـنـتـخــب ك ـن ـعــان ،أمــا
«البلوك» اآلخــر فستتشتت أصواته
ب ــن خـمـســة أو س ـتــة مــرش ـحــن .في
جبيل أبــي رمـيــا يحتفظ بـ»بلوكه»
ً
كــامــا ،أمــا «الـبـلــوك» اآلخــر فينقسم
ب ــن ث ــاث ــة م ــرش ـح ــن .امل ـش ـك ـلــة فــي
أصدقاء الوزير أنهم جميعًا يريدون
مـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــب ،وال ش ـ ـ ــك أن ك ـث ـي ــري ــن
سـيـبــدأون مـعــامــات تغيير املــذهــب
إلى األرثوذكسية بعد شغور موقع
زياد عبس في األشرفية.

في ظل حرص كل نائب على إثبات
حضوره وتسجيل رقم جـ ّـدي .لذلك
س ـي ـحــرص ال ـن ــاخ ـب ــون ع ـلــى وضــع
أصـ ــوات ـ ـهـ ــم ف ـ ــي املـ ـ ـك ـ ــان املـ ـن ــاس ــب،
األمــر الــذي يقود بحسب مسؤولي
ال ـق ـض ــاء إلـ ــى ح ـصــر امل ـنــاف ـســة بني
أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة :ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ال ـ ـثـ ــاثـ ــة وف ـ ـ ــؤاد
شهاب« .املعركة صعبة» ،يقول أحد
العونيني القدامى و»إمكانية الخرق
أص ـعــب ،ألن ال ـن ــواب مــن الحزبيني
الـ ـق ــدام ــى الـ ــذيـ ــن واك ـ ـبـ ــوا ال ـش ـبــاب
ف ــي جـمـيــع امل ــراح ــل ومـنـهــا مرحلة
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات» .غ ـي ــر أن لـلـبـعــض
رأي ــا آخ ــر ،وال سيما بـعــد مهاجمة
الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب حـ ـكـ ـم ــت ديـ ـ ـ ــب ل ـل ـش ـب ــاب
العونيني املعترضني على القيادة
ال ـحــزب ـيــة ،إذ ي ــؤك ــدون أن «ش ـبــاب
ال ـ ـت ـ ـيـ ــار يـ ـح ــاسـ ـب ــون م ـ ــن خ ــذل ـه ــم
وأوه ـم ـه ــم ال ــوق ــوف إلـ ــى جــانـبـهــم،
وطـعــم الـحـســاب أل ـ ّـذ عـنــدمــا يصدر
ع ــن ص ـنــاديــق االن ـت ـخ ــاب ــات» .على
املقلب اآلخــر ،لم يسجل أي ترشيح
على املقاعد الباقية (شيعة ودروز)،
فالنائب ال ــدرزي فــي تكتل التغيير
واإلصـ ـ ــاح فـ ــادي األع ـ ــور ال يحمل
ب ـط ــاق ــة ح ــزب ـي ــة وس ـي ـت ــم اع ـت ـم ــاده
كـحـلـيــف إذا م ــا أراد ال ـت ـيــار إع ــادة
ترشيحه فــي االنتخابات النيابية
املقبلة.

جوزف أبو خليل:

حارس هيكل «آل الجميل»
أوال.
«الجميليين» في حزب الكتائب .العائلة تأتي لديه ً
ليس من المبالغ فيه القول إن جوزف أبو خليل هو أول وآخر ُ
من أجلها «حاور» اإلسرائيليين ثم حاول إقناع السوريين بانتخاب بشير الجميل رئيسًا .كاتب بيانات المؤسس بيار الجميل
والناطق باسم الحزب سابقًا  ،ظهر أخيرًا كـ«قارئ بيان» فصل وزير العمل سجعان قزي .فهل أصبح هذا هو دوره في
الحزب الذي دخله منذ العام 1939؟
ليا القزي
خـ ــرج جـ ـ ــوزف أبـ ــو خ ـل ـيــل م ــن قــاعــة
االج ـت ـم ــاع ــات ف ــي ال ـص ـي ـفــي ف ــي 20
ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،قــابـضــا بــراحـتـيــه
عـلــى ع ــدد مــن األوراق .لـحـظــات قبل
أن يتلو على الصحافيني...« :فـصــل
ً
الــوزيــر سجعان قــزي فـصــا نهائيًا
مــن حــزب الكتائب» .اختيار النائب
األول لرئيس الـحــزب ليكون «قــارئ
ال ـ ـب ـ ـيـ ــان» ،أعـ ـ ــاد إل ـ ــى أذهـ ـ ـ ــان بـعــض
«ال ـ ــرف ـ ــاق» ،ال ــذي ــن ت ــواص ـل ــت مـعـهــم
«األخ ـب ــار» ،تــاريــخ الــرجــل ال ــذي كان
ُ
فــي يــومــا «كــاتــب ال ـب ـيــانــات» .اعــتـبــر
اخ ـت ـي ــاره م ـق ـص ــودًا إلقـ ـف ــال حـســاب
قديم بينه وبني قزي يعود إلى 1985
(توقيع قزي على قرار فصل أبو خليل
من رئاسة تحرير جريدة العمل بعد
انتفاضة إيـلــي حبيقة على القيادة
ال ـك ـتــائ ـب ـيــة) .ال ـب ـعــض اع ـت ـبــره رغـبــة
م ــن رئ ـي ــس ال ـح ــزب س ــام ــي الـجـمـيــل
بدحض مــا ُيـشــاع عــن تـهـ ّـور قــراراتــه
ّ
وعن أن مجموعة «لبناننا» هي التي
ُ
تسيطر على القرار في الصيفي .لهذا
ُ ّ
«س ــل ـم ــت امل ـه ـمــة إل ــى أقـ ــدم رج ــل في
الكتائب» ،كما يشرح قيادي سابق.
املشكلة ،بحسب األخـيــر ،ليست في
م ــا أراده الـجـمـيــل ب ــل «ف ــي أن يقبل
أب ــو خـلـيــل ب ـق ــراءة ب ـيــان ط ــرد رفيق
ل ــه .فـهــل أص ـبــح ه ــذا ه ــو دوره؟ هل
انتقل مــن صــانــع سياسة الـجــد إلى
ق ــارئ بـيــانــات الـحـفـيــد؟» .أبــو خليل
يـبـتـســم بـمـكــر وه ــو يـنـظــر مـبــاشــرة
في عيني سائله ،قبل أن يجيب« :إذا
ّ
ً
ك ــان الـشـيــخ ســامــي فـعــا يستغلني
فــي الـحــزب ،فــإذًا مــا زلــت أملك شيئًا
راض بذلك».
ألقدمه ،وأنا
ٍ
أب ـ ــو خ ـل ـي ــل ك ـ ــان «رج ـ ـ ــل ال ـ ـظـ ــل» فــي
الكتائب وراسم سياسة الحزب عبر
ك ـت ــاب ــة ب ـي ــان ــات ال ــرئ ـي ــس امل ــؤس ــس.
ال ــرج ــل «الـتـسـعـيـنــي ودفـ ـش ــة» ،كما
ي ـقــول ،أث ـبــت ط ــوال س ـنــوات خدمته
الحزبية ً
والء مطلقًا آلل الجميل .وقد
يكون من القلة التي التزمت الشعار
بحذافيره« :الله والوطن والعائلة».
هــذا ال ــوالء دفـعــه فــي آذار  1976إلى
مالقاة اإلسرائيليني في عرض البحر
ملد الجسور بينهم وبني آل الجميل،
ث ــم إلـ ــى ال ـط ـل ــب م ــن «رف ـي ـق ــه» كــريــم
بـقــرادونــي مرافقته ورئـيــس الحزب
ال ــراح ــل ج ــورج س ـعــادة إل ــى ســوريــا
إلق ـن ــاع دم ـشــق ب ــ«أه ـم ـيــة» انـتـخــاب
بشير الجميل رئيسًا للجمهورية.
ب ــن اســرائ ـيــل وس ــوري ــا ،وب ــن أمــن
وبشير ،عرف أبو خليل كيف ينسج
خيوطه .حني كــان زمــاؤه يسألونه
ع ــن تـ ـب ــدل م ــزاج ــه ال ـس ـي ــاس ــي ،ك ــان
يـجـيــب« :أن ــا ال مــع اســرائـيــل وال مع
سوريا .أنا مع بيت الجميل» .يذهب
أبعد من ذلك« :كما يكون آل الجميل
تكون الكتائب .وكما تكون الكتائب
ي ـ ـكـ ــون املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــون .وك ـ ـمـ ــا ي ـك ــون
املسيحيون يكون لبنان» .ويعترف:
«أنــا منحاز للعائلة وأعتبر نفسي
جزءًا منها» .في مرحلة «االنتفاضة»
على «الجميليني»« ،لــم أكــن حياديًا
وكنت ضد الــرفــاق» ،يقول ابــن بلدة
بيت الدين في مكتبه في الصيفي.
م ــن س ــاح ــة الـ ـب ــرج ،ق ــدي ـم ــا ،يحتفظ
«عمو» وهو اللقب الذي أطلقه عليه

أثبت أبو خليل طيلة سنوات خدمته الحزبية الوالء المطلق لعائلة الجميل

ب ـش ـيــر ال ـج ـم ـي ــل ،ب ــذك ــري ــات ك ـث ـيــرة.
م ــن هـ ـن ــاك ،ك ــان ــت الـ ـب ــداي ــة بــالـعـمــل
ف ــي ص ـيــدل ـيــة بـ ـي ــار ال ـج ـم ـي ــل .تــأثــر
باللباس الكتائبي /الكشفي املوحد،
فـتـطــوع فــي الـحــزب عــام  1939لبيع
«ج ــري ــدة ال ـع ـمــل ب ـق ــرش ــن» ،ق ـبــل ان
ُ
الحقًا مدير تحريرها ( 1968ـ
يصبح ّ
 .)1988فضل «الحزب» على وظيفته
في مؤسسة كهرباء لبنان ،فاستقال
مـنـهــا لـ ُـيـصـبــح مــع ج ــوزف الـهــاشــم،
عــام  ،1958أول موظفني فــي األمانة
العامة الكتائبية .ومن حينه ،تتبدل
وجـ ـ ـ ــوه رؤس ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـح ـ ــزب وي ـخ ـضــع
البيت املــركــزي إلع ــادة تــأهـيــل ،وهو
«أص ـ ـ ـ ــل ق ــراب ــة
ص ــام ــد فـ ــي م ـك ـت ـب ــهِ .
ال ـت ــاس ـع ــة ص ـب ــاح ــا وال أغ ـ ـ ــادر قـبــل
ساعات املساء األولــى .ما فيي أقعد
بــال ـب ـيــت» .ف ــي امل ـك ـتــبُ ،عـلـقــت صــور
جميع رج ــال آل الجميل باستثناء
بشير .لكل منها قصة ،أما استثناء
مؤسس ميليشيا الـقــوات اللبنانية
فليس أمرًا يدعو إلى التوقف عنده،
ب ـح ـس ــب أب ـ ــو خ ـل ـي ــل .وب ــامل ـن ــاس ـب ــة،
الرجل ال يلفظ اسم أحد من «ساللة»
بـيــار الـجـمـيــل قـبــل أن يسبقه بلقب
«الشيخ».
ال ـص ــداق ــة بـيـنــه وب ــن م ــادي ــس بـيــار
الجميل دفعته بداية إلى تبني خيار
شـقـيـقـهــا امل ـف ـضــل أمـ ــن ،إال أن ـهــا لم
تكن السبب في تقربه من املؤسس.
ّ
الجد»
حجز مكانه على يمني «بيار
بسبب «إقامتي الدائمة في املكتب،

فـ ـنـ ـش ــأت ع ــاق ــة مـ ـب ــاش ــرة ب ـي ـن ـن ــا».
تــوطــدت الـعــاقــة أك ـثــر ،بـعــد تكليفه
تـنـظـيــم املــؤت ـمــر ال ـحــزبــي الـ ــذي كــان
سنويًا ،فكان يضع املقررات ويكتب
بـيــان الــرئـيــس ال ــذي ُي ـحــدد سياسة
ال ـحــزب عـلــى م ــدى ع ــام ،إضــافــة إلــى
كتابة بيان بيار الجميل األسبوعي.
مـ ـس ــؤول ــون س ــابـ ـق ــون فـ ــي الـ ـح ــزب،
يـتـهـمــون «ال ـج ـم ـي ـلــي» الـعـتـيــق بــأن
م ـ ــواق ـ ــف امل ـ ــؤس ـ ــس املـ ـتـ ـط ــرف ــة ضــد
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن وامل ـس ـل ـم ــن تـحـمــل
ب ـص ـم ــات ــه« .ل ـ ــم أك ـ ـ ــره الـفـلـسـطـيـنــي

أبو خليل :كما يكون آل
الجميل تكون الكتائب،
وكما تكون الكتائب
يكون المسيحيون
ما زال أبو خليل ُيساهم
في كتابة البيان
السياسي ووضع
مقررات المؤتمرات

ّ
يـ ـ ــومـ ـ ــا» ،يـ ـجـ ـي ــب ،مـ ـ ــذك ـ ـ ـرًا ب ـعــاق ـتــه
بضابط االسـتـخـبــارات الفلسطيني
ال ـش ـه ـيــر أبـ ــو ح ـســن س ــام ــة« ،كـنــت
أحــاول ايجاد األسلوب املالئم حتى
أك ـ ـتـ ــب مـ ــن دون أن ُي ـع ــات ـب ـن ــي فــي
ـوان قـبــل أن تدخل
ال ـيــوم ال ـتــالــي» .ث ـ ٍ
الـ ــ«ولـ ـك ــن» ل ـل ـت ـبــريــر« :ول ـك ــن كــانــوا
(ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون) ي ـس ـت ــول ــون عـلــى
البلد .حاولنا تالفي الشيء الذي ما
منه مهرب ،ماذا ُينتظر مني أكثر؟».
يقول الـقـيــادي السابق فــي الكتائب
ّ
إن «أهمية أبــو خليل أنــه كــان يؤثر
على صاحب الـقــرار ومــن بعده على
ولــديــه أمــن وبـشـيــر» .فــي الـبــدء كان
أم ــن« ،حـيــث عـمــل مــع مــاديــس على
التسويق له من خالل دار العمل» .إال
أن األح ــداث تـســارعــت وأصـبــح على
يمني بشير ،مسوقًا ملشروعه «وهو
الـ ــذي أق ـنــع ب ـق ــرادون ــي ب ـهــذا ال ـخــط.
ال ـس ـبــب ك ــان الـ ـع ــداء للفلسطينيني
واإلعـجــاب باالسرائيليني ،فــي حني
كانت لدى أمني نزعة انفتاحية على
العرب إذا ما قــورن بمحيطه» .ألبو
خـلـيــل رأي آخ ــر« :اقـتـنـعــت بالشيخ
بـشـيــر وال ـتــزمــت مـعــه مــن أج ــل بناء
لـبـنــان .أحــب املـخــاطــرة ،وبشير كان
أكثر حكمة ورصانة من أمني».
بعد اغتيال بشير ،عاد ليتفيأ مظلة
ً
أمــن محاوال اقناعه بااللتزام حتى
النهاية باتفاق  17أيار« ،ألنني كنت
أعتقد أنـهــا الطريقة األمـثــل ليخرج
ال ـ ـسـ ــوري واالس ــرائـ ـيـ ـل ــي س ــوي ــا مــن
لبنان» .دوره في الحزب انحسر مع
خ ـســارة ايـلــي كــرامــة رئــاســة الـحــزب
ّ
ضد جــورج سعادة« .نكبته» دفعته
إلــى العمل فــي نــداء الــوطــن وجريدة
ال ـس ـف ـيــر ،ق ـبــل أن ي ـع ــود ن ـج ـمــه الــى
اللمعان مــع عــودة أمــن الجميل من
م ـن ـفــاه ع ــام  .2000ال ــرف ــاق ال ـقــدامــى
ّ
يعيرون «عمو» بأن هدفه من الحزب
ُ
كـ ـ ــان ال ـ ـن ـ ـفـ ــوذ .ال يـ ـنـ ـك ــر ذلـ ـ ــك «ف ـك ــل
انسان ُيفتش عن دور .كنت أريــد أن
ً
أكــون فاعال من دون أن أطلب شيئًا
لنفسي .أحــب الحكم في الظل» .هي
الطريقة الوحيدة «حتى ال ُيزاحمني
أحد» .لم يكن أبو خليل مجرد شاهد
ً
فـ ــي ال ـ ـحـ ــزب «كـ ـن ــت فـ ــاعـ ــا وع ــام ــل
ث ـقــة .أح ـضــر االج ـت ـمــاعــات وأشـ ــارك
ف ــي وض ــع س ـيــاســة ال ـح ــزب وأن ـطــق
باسمه عبر صحيفته وعلى تواصل
ي ــوم ــي مـ ــع رئـ ـيـ ـس ــه دون أن أكـ ــون
عضوًا في املكتب السياسي حتى».
فـ ـم ــاذا ب ـقــي الـ ـي ــوم م ــن هـ ــذا ال ـن ـفــوذ
بـعــد قــرابــة الـثـمــانــن عــامــا؟ رأي ــه «ال
ي ــزال مــرجـحــا فــي املـكـتــب السياسي
ُ
ومداخالته تشكل فرقًا في املفاصل
األســاسـيــة ،كجلسة التصويت على
ف ـصــل ق ــزي وامل ـش ــارك ــة واالس ـت ـقــالــة
م ــن ال ـح ـكــومــة» ،كـمــا ي ـقــول عــامـلــون
حــالـيــون فــي الـصـيـفــي .وح ــن يكون
له توجه مخالف لتوجهات الرئيس
ُ
«يـ ـح ــاول الـتـعـبـيــر ع ـنــه م ــن دون أن
يظهر معترضًا أو متمردًا» .أحيانًا
ُيساهم في «كتابة البيان السياسي
ويـضــع امل ـقــررات لـلـمــؤتـمــرات» .على
الرغم من ذلــك« ،أكيد أن الــدور الذي
يـلـعـبــه ع ـمــو ال ـي ــوم ل ـيــس بـمـسـتــوى
ال ـ ــدور الـ ــذي ك ــان ف ــي ع ـهــد الــرئـيــس
الجميل .هو كبر وهناك جيل جديد
من املسؤولني».
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مجتمع وإقتصاد
تقرير
لوال اقتراح وزير المال علي حسن خليل إقرار الموازنة العامة بمرسوم ،وفق المادة  86من الدستور ،لكانت جلسة مجلس الوزراء ،أمس ،كما سابقاتها،
ّ
ّ
مجرد مناسبة لتكرار مواقف مكونات الحكومة من المسائل المالية العالقة ،وال سيما تسوية حسابات الدولة وسلسلة الرواتب واإلجراءات الضريبية .الكل على
موقفه ،فيما الشهية مفتوحة على اإلنفاق والوضع المالي يزداد تدهورًا

وزارة المال تطرح إقرار الموازنة بمرسوم
محمد وهبة
ع ـقــد مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،أمـ ــس ،جلسة
خصصت الستكمال مناقشة الوضع
امل ـ ــال ـ ــي .تـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذه ال ـج ـل ـس ــة تـتـمــة
للجلسة السابقة ،التي ّ
قدم فيها وزير
املـ ـ ــال ع ـل ــي ح ـس ــن خ ـل ـيــل ع ــرض ــا عــن
ّ
أوض ــاع املــالـيــة الـعــامــة ،قبل أن يــوزع
ً
تـقــريـرًا مـفـ ّـصــا أمــس بـعـنــوان «نظرة
عـ ــن الـ ــوضـ ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وامل ــالـ ـي ــة
الـعــامــة مــع اق ـتــراحــات» .أب ــرز مــا ورد
ف ــي ال ـت ـقــريــر ه ــو اآلتـ ـ ــي« :ع ـ ــدم إقـ ــرار
امل ــوازن ــة مـنــذ سـنــة  2005إل ــى ال ـيــوم،
ّ
يـشــكــل أب ــرز ّ ال ـث ـغــرات فــي أداء املالية
العامة ،ويمثل تحديًا جديًا للحكومة
في عملها إلرســاء القواعد القانونية
للمالية العامة ،وقد ّأدى غيابها إلى
مشاكل كثيرة في عملية اإلنفاق ونقل
االعـتـمــادات مــن االحتياط وفتح باب
ال ـط ـلـبــات بـطــريـقــة ع ـشــوائ ـيــة لــزيــادة
اعتمادات وزارات وإدارات بطريقة ال
تضبط اإلج ــراءات وفــق األصــول ،هذا
باإلضافة إلــى غياب الــدور األساسي
للموازنة في أن تعكس رؤية الحكومة
فــي التنمية واالسـتـثـمــار .وقــد قامت
وزارة امل ــال بــإعــداد مـشــاريــع املــوازنــة
ل ـعــامــي  2015و 2016وقـ ّـدم ـت ـهــا إلــى
مجلس الــوزراء في املهلة الدستورية
قبل نهاية آب من العام الــذي يسبق،
وط ـ ـل ـ ـبـ ــت مـ ـن ــاقـ ـشـ ـتـ ـه ــا وإق ـ ـ ـ ــراره ـ ـ ـ ــا،
وأرسـلــت كتاب تذكير ملمارسة الحق
الدستوري في إصدارها بمرسوم في
ح ــال لــم يـقـ ّـرهــا املـجـلــس الـنـيــابــي في
املهلة الدستورية».
ك ــام خـلـيــل ك ــان كــافـيــا ل ــإش ــارة إلــى
األس ـبــاب الـتــي دفـعــت رئـيــس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ت ـمــام س ــام ل ـعــرض الــوضــع
املـ ــالـ ــي ع ـل ــى ج ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال مـجـلــس
ال ــوزراء .ففي ضــوء املطالب املتزايدة
من الوزارات واإلدارات لزيادة اإلنفاق
مــن دون أي إج ــراءات لــزيــادة مصادر
تمويل الخزينة ،أصبحت وزارة املال
في وضع حرج إزاء «جفاف» الخزينة
الناجم عن انخفاض اإليرادات وزيادة
الـنـفـقــات .وبــالـتــالــي ب ــات عـلــى وزارة
امل ـ ــال ال ـت ـع ــام ــل م ــع امل ـط ــال ــب ب ـت ـشـ ّـدد
أكـبــر ســرعــان مــا ازدادت وتـيــرتــه مع
ارت ـف ــاع مـنـســوب الـقـلــق ال ــذي الح في
سـلــوك مـصــرف لـبـنــان ،إذ نـفــذ أخـيـرًا
إجـ ـ ـ ــراءات ج ــدي ــدة ل ــرف ــع احـتـيــاطــاتــه
بالعمالت األجنبية خوفًا على ثبات
سعر ال ـصــرف ،انـطــوت على عمليات
اس ـت ـب ــدال واسـ ـع ــة ل ـس ـن ــدات بــالـلـيــرة
ب ـ ــأخ ـ ــرى بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر ب ـ ـهـ ــدف تـجـمـيــع
العمالت االجنبية لديه .هذه العمليات
حققت أرباحًا فورية للمصارف بقيمة
ب ـل ـغــت م ـل ـي ــار دوالر ،ب ـح ـســب حــاكــم
مصرف لبنان رياض سالمة ،إال أنها
ساهمت في املقابل في رفــع مستوى
سيولة املصارف بالليرة .اآلن يجري
الـبـحــث فــي امـتـصــاص ه ــذه السيولة
عبر سـنــدات الخزينة التي تصدرها
وزارة املـ ــال ،إذ أب ـلــغ ســامــة جمعية
املـ ـ ـص ـ ــارف فـ ــي االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـش ـه ــري
االخير أن وزارة املــال تــدرس إمكانية
إص ــدار سـنــدات خزينة طويلة األجــل
«المـتـصــاص الـسـيــولــة املـتـبـقـيــة» ،أي
إنها ستزيد الدين العام بهدف تعقيم
س ـيــولــة املـ ـص ــارف ،وه ــو م ــا سيتيح
اإلنـ ـ ـف ـ ــاق ب ـم ـس ـت ــوى أعـ ـل ــى فـ ــي ح ــال
صدرت قوانني من مجلس النواب في
هذا الشأن.
ّ
بحسب التقرير الذي وزعه خليل على
ال ـ ـ ــوزراء ،ف ــإن م ـش ــروع م ــوازن ــة 2016
ي ـق ـ ّـدر ال ـن ـف ـقــات بـنـحــو  22933مـلـيــار
ل ـيــرة م ـقــابــل إي ـ ـ ــرادات بـقـيـمــة 16185
مليار ليرة ،أي إن العجز يبلغ 6748
مليار ليرة .أما بالنسبة إلى احتياط
املــوازنــة فقد لحظ مبلغ  1580مليار
لـيــرة ،ولــم يبق منه ســوى  173مليار

الوزيران جبران
ومحمد
باسيل
فنيش ّأيدا
طرح خليل
بإقرار اإلجراءات
الضريبية
(مروان طحطح)

ليرة ،في مقابل احتياجات تبلغ 1113
مـلـيــار ل ـي ــرة ،أي أن مـجـلــس الـ ــوزراء
مضطر إلى اللجوء الى مجلس النواب
مـ ـج ــددًا إلص ـ ـ ــدار ق ــان ــون اسـتـثـنــائــي
لفتح اعتمادات إضافية بهذه القيمة،
في ظل عدم إقرار مشروع املوازنة.
يـشـيــر الـتـقــريــر إل ــى أن الـعـجــز املــالــي
م ــا زال مــرت ـف ـعــا ّ
وأدى إل ـ ــى ارتـ ـف ــاع
ّ
مستويات الدين العام (املصرح عنه)
إلى  %139من الناتج املحلي اإلجمالي
في  2015مقارنة مع  %131في .2012
ورغ ـ ـ ــم أن تـ ـح ــوي ــات ال ـخ ــزي ـن ــة إل ــى
مــؤسـســة كـهــربــاء لـبـنــان قــد تراجعت
بسبب انخفاض أسعار النفط (املبالغ
التي تدفعها الخزينة لتغطية العجز
ف ــي مــؤس ـســة ك ـهــربــاء ل ـب ـن ــان) ،إال أن
ال ـن ـف ـقــات ارت ـف ـع ــت بـنـسـبــة  %12بني
 2012و ،2015منها  %5خ ــال 2015
وحدها.
ف ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،سـ ـ ّـج ـ ـلـ ــت اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
انـكـمــاشــا أدى إل ــى اس ـت ـمــرار مشكلة
تنامي العجز رغــم انـخـفــاض أسعار
النفط« .فقد تراجعت معظم املصادر
الرئيسية لإليرادات الضريبية خالل
الفترة املمتدة بني  2010و ،2015وذلك
يعود إلى تدهور الوضع االقتصادي،
إذ ت ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ــورت إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ض ــريـ ـب ــة
الـ ـقـ ـيـ ـم ــة امل ـ ـضـ ــافـ ــة خ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
املاضية ،وتراجعت إي ــرادات الرسوم
الجمركية».
ويـ ـلـ ـف ــت الـ ـتـ ـق ــري ــر إلـ ـّ ــى أن ال ـن ـف ـق ــات
االس ـت ـث ـمــاريــة ال ت ـمــثــل س ــوى نسبة
 %8.4من النفقات العامة ،في حني ان
دفـعــات الـفــائــدة «تستنزف الخزينة،
ّ
إذ تشكل  %45من إيــرادات الدولة في
 ،2015وه ــي مــن األع ـلــى فــي الـعــالــم».
ّ
ّ
وتـ ـح ــل هـ ــذه ال ــدف ـع ــات م ـح ــل نـفـقــات
اسـتـثـمــاريــة وإن ـف ــاق اجـتـمــاعــي «كما
تسهم فــي إس ــراع تفاقم الــديــن العام،
فالخزينة ّ
سجلت فــوائــض أولـيــة 12
مــرة فــي السنوات ال ــ 15األخـيــرة ،غير

أن ال ــدي ــن ب ـق ــي ع ـل ــى ارت ـ ـفـ ــاع بـسـبــب
دفـعــات الـفــائــدة ...وقــد ّ
سجلت نفقات
خــدمــة الــديــن الـعــام ارتـفــاعــا تدريجيًا
خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـم ــس امل ــاض ـي ــة
لتبلغ نسبتها  %23بني عامي 2012
و ،2015ن ـظ ـرًا إلـ ــى ارتـ ـف ــاع مـسـتــوى
الدين العام».
في غمرة هذا الوضع ،لعب وزير املال
ورقة كانت مرفوضة حتى اآلن .اقترح
خليل إقرار املوازنة بمرسوم ،أي وفق
املـ ــادة  86م ــن ال ــدس ـت ــور ،ال ـتــي تـنـ ّـص
على إمكان إصــدار املــوازنــة بمرسوم،
ول ـك ــن بـ ـش ــروط ي ـج ــدر االل ـ ـتـ ــزام بـهــا؛
فاملادة املذكورة تعالج مسألة عدم ّ
بت
مجلس ال ـنــواب م ـشــروع امل ــوازن ــة في
مهلة أقـصــاهــا نهاية كــانــون الثاني،
«فلمجلس الـ ــوزراء (فــي هــذه الـحــال)
أن يتخذ ق ــرارًا ،يصدر ً
بناء عليه عن
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ــرس ــوم يجعل
بموجبه املشروع بالشكل الــذي تقدم
ً
به إلى املجلس مرعيًا ومعموال به .وال
يجوز ملجلس الوزراء أن يستعمل هذا
الحق إال إذا كــان مـشــروع املــوازنــة قد
طرح على املجلس النيابي قبل بداية
عقده بخمسة عشر يومًا على األقل».
التصريحات التي خرجت بعد جلسة
مجلس الــوزراء ّ
شددت على «ضرورة
إقــرار املوازنة» .أما في داخل الجلسة
ف ـقــد جـ ــرى ن ـق ــاش هـ ــذه «ال ـ ـضـ ــرورة»
انطالقًا من العقد التي عرقلت إقرارها
منذ آخــر قانون للموازنة صــدر لعام
( 2005صدر في عام  .)!2006فقد بات
معروفًا أن تيار املستقبل يعرقل إقرار
قانون املوازنة من دون إيجاد تسوية
لــإنـفــاق غـيــر املـقــونــن ال ــذي قــامــت به
حكومة الرئيس فــؤاد السنيورة بني
ع ــام ــي  2006و ،2009أو م ــا ُي ـع ــرف
بـقـضـيــة «ال ـ ــ 11مـلـيــار دوالر» .وب ــات
م ـعــروفــا أن ال ـص ــراع الـ ــذي دار تحت
عنوان هــذه القضية ساهم في إعــادة
فـتــح ال ـح ـســابــات املــال ـيــة ل ـلــدولــة منذ

ال يزال تيار المستقبل يسعى الى
تسوية قضية الـ 11مليار دوالر
ع ــام  ،1993إذ تـبــن أن هـنــاك مشكلة
جــوهــريــة ف ــي ه ــذه ال ـح ـســابــات تمنع
دي ــوان املـحــاسـبــة مــن املــوافـقــة عليها
ن ـهــائ ـيــا ،وج ـ ــرت الـ ـع ــادة أن ي ـصــادق
مجلس الـنــواب على قطع الحسابات
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ــواف ـق ــة الـ ــديـ ــوان املــؤقـتــة
ب ــان ـت ـظ ــار ال ـت ــدق ـي ــق ف ــي ال ـح ـســابــات
وتنظيمها .لم يصادق مجلس النواب

على أي قطع حساب يعود إلى ما بعد
سنة  ،2003وه ــذه عـقــدة أســاسـيــة ،إذ
ي ـنــص ال ــدس ـت ــور وق ــان ــون املـحــاسـبــة
العمومية على عدم جواز إقرار قانون
املوازنة إال بعد تصديق قطع حساب
السنة التي تسبق سنة إقرارها (على
سبيل املـثــال إن إق ــرار قــانــون مــوازنــة
عــام  2017فــي املهلة الــدسـتــوريــة ،أي
فــي أواخـ ــر ع ــام  ،2016يقتضي قطع
حساب سنة  2015حتمًا).
مصادر وزاريــة أوضحت لـ«األخبار»
أن النقاش فــي الجلسة ،أمــس ،حــاول
تـجــاوز هــذه الـعـقــدة بــاسـتـعــادة طرح

اإلنفاق اإلضافي «غير القانوني»
أعـ ّـدت وزارة املــال مشروع قانون لتغطية االنفاق االضافي في مشروع موازنة 2016
بقيمة  877.9مليار ليرة ،ولتغطية املوازنات امللحقة بقيمة  235.7مليار ليرة ،وأرسل إلى
مجلس الوزراء في حزيران املاضي لدرسه وإقراره.
إذًا ،تطلب وزارة املال إصدار قانون يجيز لها صرف نحو  1113.6مليار ليرة إضافية
لتغطية الحاجات امللحوظة لهذا العام .فمنذ توقف مجلس النواب في  2006عن إقرار
قوانني املوازنة العامة ،أصبحت النفقات واإليــرادات تخضع لـ«القاعدة االثني عشرية»،
التي ال تجيز أي إنفاق أو تحصيل إضافي يفوق املبالغ الواردة في آخر موازنة ّ
أقرها
مجلس النواب (علمًا بأن النص الحرفي للمادة  86من الدستور تعني أن القاعدة االثني
عشرية مجازة لشهر واحد فقط ،هو شهر كانون الثاني ،وليس ألكثر من  11سنة).
بحسب تقرير وزي ــر امل ــال علي حسن خليل «اتبعت طــرق عــديــدة لتغطية الحاجات
اإلضافية فوق اعتمادات قانون موازنة  2005البالغة  10آالف مليار ليرة فقط «كل هذه
الطرق لم تراع األصول القانونية في اإلنفاق ،وبالتالي تقرر وقف العمل بها ،واعتماد
قانون املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام  2005سقفًا لإلنفاق ،أي  10آالف مليار
ليرة للموازنة العامة و 1702مليار ليرة للموازنات امللحقة ،ويضاف الى اعتمادات قانون
موازنة  2005االعتمادات اآلتيّ :
 القانون  2012/238الذي يغطي  %80من سلف الخزينة املعطاة لوزارة املال (9249مليار ليرة).
 القانون  2014/1لتغذية بند الرواتب ( 627مليار ليرة). القانون  2015/15لتغذية بند االحتياط ( 340مليار ليرة). القانون  4569( 2015/39مليار ليرة). -القانون  2015/40لتغذية بعض بنود الرواتب وملحقاتها ( 862مليار ليرة).
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مجتمع وإقتصاد
متابعة
ّ
الوالد يسقط حق ابنته
المغتصبة أمام القضاء
عبد الكافي الصمد
ق ـب ــل أسـ ـ ـب ـ ــوع ،ض ـ ّـج ــت ط ــراب ـل ــس.
أرب ـ ـعـ ــة شـ ـ ّـبـ ــان ي ـغ ـت ـص ـب ــون ف ـت ــاة
ّ
قــاصـرًا تبلغ مــن العمر ســتــة عشر
ـرات
ع ــام ــا .ي ـغ ـت ـص ـبــون ـهــا أربـ ـ ــع م ـ ّ
خ ــال ف ـتــرة ثــاثــة أش ـهــر فــي شــقــة
فــي منطقة ضهر الـعــن ،فيما هي
ساكتة بسطوة مجتمع.
تضج املدينة ّ
ّ
مجددًا،
بعد أسبوع،
ل ـك ــن ،هـ ــذه املـ ـ ـ ّـرة ب ــات ـج ــاه عـكـســي.
ّ
بـتـعـبـيـ ٍـر آخـ ــر ،م ـق ــزز .إذ قـ ـ ّـرر وال ــد
الفتاة (علمًا أنها تعيش في كنف
جـ ـ ّـدهـ ــا مـ ـن ــذ ّفـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة ج ـ ـدًا)
أن ي ـس ـقــط حـ ــق اب ـن ـتــه الـشـخـصــي
ّ
أم ــام ال ـق ـضــاء ،ك ــأن شـيـئــا ّلــم يكن.
هكذا ،تنازل الرجل عن حــق ابنته
ف ــي االق ـت ـص ــاص م ــن ال ــذي ــن قـلـبــوا
ح ـي ــات ـه ــا رأس ـ ـ ــا ع ـل ــى عـ ـق ــب .وف ــي
ه ــذا اإلطـ ــار ،أش ــار مـحـ ّـمــد حافظة،
ّ
محامي الفتاة القاصر إلى أن «والد
الفتاة رفض تقديم أي ّادعــاء بحق
املــوقــوفــن» .حــافـظــة ،ال ــذي أصبح
ّ
ـام ال
بـعــد ه ــذا ال ــرف ــض م ـج ــرد م ـح ـ ٍ
يـقــدر أن يــرافــع عــن الـفـتــاة ،يستند
إلـ ـ ــى بـ ـع ــض مـ ــا جـ ـ ــاء فـ ــي «قـ ـ ـ ــرار»
ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـي ــق فـ ــي ال ـق ـض ـي ّــة،
ن ــاج ــي الـ ــدحـ ــداح ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ــه
بعد رفض الوالد «لم يعد لي الحق
بالدفاع عن الفتاة ،فــاألب بواليته
الجبرية أسقط حقه عن املوقوفني،
وبالتالي لــم تعد القاصر ّ
مدعية،
وهي ليست ّ
مدعى عليها ،ما يعني
ّ
أنه ال يجوز تمثيلها بمحام» .أمام
ّ
هــذا الــواقــع ،توجه املحامي صوب
املحكمة الشرعية ،بغية «تصحيح
الوضع القانوني الذي أدخلنا فيه
األب ،من خــال استصدار قــرار من
املـحـكـمــة الـشــرعـيــة ب ـعــزل األب من

املـ ـ ـ ــادة  86مـ ــن الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،أي إق ـ ــرار
املوازنة بمرسوم ،إال أن هذه املصادر
أش ــارت الــى أن حسم األمــر يبقى بيد
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ن ـب ـيــه ب ــري،
وع ـ ّـب ــرت عــن اعـتـقــادهــا بــأنــه مستعد
للسير في هــذا الخيار في حــال جرى
ال ـتــوافــق عـلـيــه ،وال سـيـمــا أن الـطــرح
جـ ــاء هـ ــذه امل ـ ـ ّـرة م ــن ق ـبــل وزي ـ ــر امل ــال
املحسوب عليه.
ول ـك ــن ،ال تـنـحـصــر الـعـقــد ف ــي مسألة
االنـ ـتـ ـظ ــام الـ ـق ــان ــون ــي ،ب ــل أيـ ـض ــا فــي
عدم رغبة القوى السياسية املشاركة
فــي الـحـكــومــة ال ـخــوض فــي تعديالت
ض ــريـ ـبـ ـي ــة تـ ـصـ ـي ــب م ـ ـط ـ ــارح ت ـح ـقــق
ال ـ ـ ـثـ ـ ــروة .ب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر وزاري ـ ـ ـ ــة،
طــرح وزي ــر امل ــال إق ــرار سلسلة الرتب
والــرواتــب ،وبالتالي إقــرار اإلجــراءات
الضريبية التي ُوضعت بحجتها ،وال
سيما فرض الضريبة على البيوعات
ال ـع ـقــاريــة ورفـ ــع الـضــريـبــة عـلــى ربــح
ال ـ ـفـ ــوائـ ــد وشـ ـ ـم ـ ــول امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ب ـه ــا.
املعروف أن االجــراءات املذكورة ّ
أقرت
في الهيئة العامة ملجلس الـنــواب ،إال
أن الخالف على السلسلة دفع الرئيس
بــري إلــى إع ــان أن الجلسة النيابية
متواصلة ولم يقفل املحضر!
قــالــت امل ـص ــادر إن ال ــوزي ــري ــن ج ـبــران
ب ــاس ـي ــل وم ـح ـم ــد ف ـن ـيــش ّأيـ ـ ــدا ط ــرح
خليل ب ــإق ــرار االجـ ـ ــراءات الضريبية،
ّ
وتريث
كما ّأيد فنيش إقرار السلسلة
بــاس ـيــل ،فـيـمــا ص ـمــت مـمـثـلــو ال ـقــوى
األخ ــرى ،ولــم يـحــددوا موقفًا حاسمًا
من املسألتني ،ما عدا الوزير سجعان
قزي الذي طالب بتخفيض الضرائب
وزيادة الرسوم ،في حني ذهب الوزير
نبيل دوفريج الى اعتبار أن االصالح
ال ـح ـق ـي ـقــي ال يـ ـك ــون ب ــالـ ـض ــرائ ــب بــل
بـتـعــديــل ن ـظ ــام ال ـت ـقــاعــد ف ــي ال ــدول ــة،
ألنه بات مكلفًا ،معتبرًا أن إعادة طرح
السلسلة في ظل الظروف القائمة ّ
يعد
أمرًا خطيرًا!

واليته إلضراره بمصلحة القاصرة
وتعيني وصــي عليها غير أبيها»،
ع ـل ــى أن «أعـ ـ ـ ـ ــاود ّ
اإلدع ـ ـ ـ ـ ــاء بــاســم
الــوصــي وأسـلــك الـطــرق القانونية
كــافــة الـتــي أعـطــانــا ال ـقــانــون الحق
ً
بـسـلــوكـهــا ،آمـ ــا ت ـج ــاوب املحكمة
الـشــرعـيــة مـعـنــا بــالـســرعــة الــازمــة
منعًا لتفاقم الضرر».
بانتظار ما ستؤول إليه األوضاع،
تسري في املدينة منذ صباح أمس
أخـ ـب ــار ع ــن ت ـ ّـوج ــه لـ ــدى ال ـقــاضــي
ال ـ ــدح ـ ــداح إخ ـ ــاء س ـب ـيــل ال ـش ـبــان
األربـعــة بعد غـ ٍـد الخميس .غير أن

المحافظة على
حقوق الفتاة
وحمايتها هي
األولوية حاليًا

حافظة يضع هــذا األم ــر فــي خانة
«الخبريات» ،مشيرًا إلى أن «املدعى
عليهم ّ
إخالء سبيل
تقدموا بطلبات
يوم السبت املاضي ،إال ّأنه لم ُيبتّ
باألمر» .مع ذلك ،يستغرب «إصدار
ّ
قضية باتت
إخــاءات سبيل» ،في
ق ـض ـ ّـي ــة رأي ع ـ ــام ،وم ـ ـشـ ــددًا عـلــى
«ثقتنا بالقضاء اللبناني واملدعي
العام وقاضي التحقيق املسؤولني
ع ــن امل ـل ــف والـ ــذيـ ــن ه ــم م ــن خ ـيــرة
ق ـض ــات ـن ــا وأنـ ــزه ـ ـهـ ــم ،ونـ ـث ــق بـكــل
ال ـقــرارات الـتــي تـصــدر عنهم مهما
كان موضوعها».

جامعات

وقف أعمال التصحيح
في «إدارة األعمال»
ّ
في املقابل ،يوضح حافظة أن «بت
ط ـل ـبــات إخ ـ ــاء سـبـيــل املــوقــوفــن
إذا جــرت املوافقة عليها أو جرى
رفضها ،فسيكون ذلــك مــن ضمن
السلطة اإلستنسابية للقاضي،
وهـ ـ ــو لـ ـي ــس نـ ـه ــاي ــة املـ ـ ـط ـ ــاف ،بــل
إن هـ ـن ــاك جـ ـلـ ـس ــات كـ ـثـ ـي ــرة بـعــد
ص ـ ــدور الـ ـق ــرار ال ـظ ـن ــي» .ب ـ ــدوره،
أكــد نقيب املحامني في طرابلس،
فهد املقدم ،أن «قضية اإلغتصاب
التي حصلت في طرابلس ،اعتداء
على قاصر وتعد جناية ،وطلبات
إخـ ــاء الـسـبـيــل فـيـمــا ل ــو ج ــرت ال
يمكنها أن ّ
تغير في التوصيف».
وش ـ ــدد ع ـلــى أن «امل ـحــاف ـظــة على
ح ـ ـق ـ ــوق الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاة ومـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــا
والوقوف إلى جانبها وحمايتها،
هـ ــي األولـ ـ ــويـ ـ ــة حـ ــال ـ ـيـ ــا» ،م ـش ـي ـرًا
إلـ ــى أن «ن ـق ــاب ــة امل ـح ــام ــن ســوف
ت ـت ــاب ــع ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ،ك ــي ت ـعــرف
مــا إذا كــانــت الـفـتــاة قــد تعرضت
لضغوط معينة» ،والفـتــا إلــى أنه
«م ــن الـخـطــأ أن ي ـجــري التحقيق
مع الفتاة القاصر من دون وجود
محام».
أما بالنسبة إلسقاط الوالد الحق
ال ـش ـخ ـص ــي ف ــذل ــك «ال ي ـغ ـ ّـي ــر فــي
توصيف حادثة اإلغتصاب» .وفي
هذا اإلطــار ،يشير أحد الناشطني
الـحـقــوقـيــن إل ــى أن «اإلغ ـت ـصــاب
بـحـســب امل ـ ــادة  504ع ـقــوبــات هو
ج ـنــايــة ،وإس ـق ــاط ال ـحــق ال ّينفي
الـ ـح ــادث ــة ووق ــوعـ ـه ــا ،ول ـك ــن ــه قــد
ي ــؤث ــر ف ــي م ــدة تــوق ـيــف املـتـهـمــن
وال ـح ـكــم الـ ـص ــادر» .وه ـن ــا ،يـعــود
ال ـ ـقـ ــرار ل ـل ـق ــاض ــي ول ـصــاح ـيــاتــه
اإلستنسابية ،وخصوصًا بعدما
ص ــارت القضية قضية رأي عــام.
فهل يقول القضاء كلمته العادلة؟

مسيرة

«كلنا بوجه العنصرية»
هديل فرفور
« ُم ـم ـن ــوع م ـنــع الـ ـتـ ـج ـ ّـول» ،يـقــول
امل ـلـ َـصــق الـصـغـيــر امل ـط ـبــوع على
ال ـجــدار الـقــريــب ُ مــن مبنى وزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة وامل ـ ـغ ـ ـتـ ـ ُـربـ ــن .ب ـعــد
دقــائــق ،انتشر هــذا امللصق على
ج ـ ـ ـ ــدران الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع ،ال ـ ـتـ ــي مـ ـ ّـرت
عـ ـب ــره ــا مـ ـسـ ـي ــرة «كـ ـلـ ـن ــا ب ــوج ــه
العنصرية» ،من األشرفية ،مرورا
بــالـســوديـكــو ،والـبـسـطــة وصــوال
حـ ـت ــى م ـب ـن ــى وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
والبلديات.

مشى عشرات الشبان والشابات
بني األحياء ُم ّ
نددين بالعنصرية
ُ
الـ ـت ــي «ت ـ ـ ـهـ ـ ـ ّـدد ال ـس ـل ــم األه ـ ـلـ ــي»،
ُ
ومـ ـط ــالـ ـب ــن بـ ــوقـ ــف االج ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـع ـن ـصــريــة ال ـت ــي تـنـتـهــك أبـســط
ّ
بالتجول.
الالجئيني :الحق
حقوق ُ
ت ـن ــدي ــد املـ ـش ــارك ــن واملـ ـش ــارك ــات
طـ ــاول بـنـيــة ال ـن ـظــام «ال ـخ ـصــب»،
الـ ـ ـق ـ ــادر عـ ـل ــى خـ ـل ــق ال ـع ـن ـصــريــة
وتجديد أشكالها :نظام الكفالة،
اإلس ـت ـغ ــال ُف ــي ال ـع ـم ــل ،األح ـك ــام
العسكرية ،املداهمات العشوائية،
اإلذالل عـلــى ال ـحــواجــز ،اإلعـتـقــال
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التعسفي والتشغيل بالسخرة..
ُممارسات ينتهجها النظام قبل
ّ
«تتأجج
لكنها
األح ــداث األمنيةّ ،
عند أي مناسبة ُيغذيها خطاب
رسمي عنصري».
«على أمل أن يقرأ اللبنانيون هذه
امل ـل ـص ـق ــات» ،ي ـق ــول أح ــد الـشـبــان
ُ
لزميلته .تجيبه« :املهم أن يقرأها
الالجئون السوريون ُ
ويدركوا أن
الكره ليس حالة عامة في بلدنا».
ُت ّ
عد جملة الشابة «املحور» الذي
دار حوله هدف التظاهرة ،القول
لالجئني :لستم وحدكم.

تنديد ُ
المشاركين والمشاركات طاول بنية النظام «الخصب» ،القادر على خلق العنصرية (مروان بوحيدر)

حسين مهدي
الــى حــن ايـجــاد حــل ألزمــة الـطــاب الذين
منعوا مــن اج ــراء امتحان الــدخــول لكلية
ادارة األعمال في الجامعة اللبنانية ،قرر
وزيــر التربية الياس بو صعب وقــف كل
عمليات التصحيح مل ـبــاراة الــدخــول الــى
هذه الكلية.
ُ
أول من أمــس ،منع العشرات من الطالب
من الدخول الى قاعات االمتحان ،بعدما
ّ
نفذ عناصر القوة األمنية ومراقبو وزارة
التربية والجامعة اللبنانية أوامر صارمة
بمنع كل من ليس بحوزته بطاقة هوية،
وعدم االعتراف برخصة القيادة أو بطاقة
ال ـهــويــة م ــن دون صـ ــورة أو صـ ــورة عن
إخراج القيد.
أعلن بو صعب في تغريدة له على تويتر
أن التحقيق األول ــي ب ـ ّـن أن هـنــاك «نــاس
بسمنة وناس بزيت» ،واعدا بانصاف من
ظلم من الطالب .هذه التغريدة استدعت
ردا انـفـعــالـيــا م ــن عـمـيــد الـكـلـيــة غـســان
شـلــوق ،الــذي رأى أن الحديث عــن وجــود
«ناس بسمنة وناس بزيت» في الجامعة
هو «كــام غير صحيح إطــاقــا» ،مشيرا
فــي تصريح لــه الــى ّأن هــذه االمتحانات
تبقى أفضل من امتحانات «الفايت فايت،
والضاهر ضاهر» ،وامتحانات ال ــEcole
 ،»des fansك ـم ــا كـ ــرر ش ـل ــوق مــوقـفــه
الـســابــق عـنــدمــا ق ــال« :إذا ك ــان التمسك
بــالـقــوانــن واألن ـظ ـمــة فــي الـجــامـعــة ومنع
التزوير يعدان جريمة في نظر البعض،
فنعم هذه الجرائم».
الطريقة التي رد بها شلوق على بو صعب
ّ
وتــرت األجــواء كثيرا ،ودفعت األخير الى
اصدار بيان كشف فيه أن مباراة الدخول
تجري بناء على توجيهات عميد الكلية،
الذي «شدد على وضع األسئلة بمستوى
أدنـ ــى مـمــا كــانــت عـلـيــه ف ــي اإلمـتـحــانــات
الــرسـمـيــة لـلـشـهــادة ال ـثــانــويــة» .ورأى بو
صـعــب ف ــي ب ـيــان أن ــه «كـ ــان م ــن األج ــدى
لشلوق أن يرفع الظالمة عــن عــدد كبير
م ــن امل ــرش ـح ــن ل ــدخ ــول ال ـك ـل ـي ــة ،ال ــذي ــن
حــرمـهــم نتيجة ق ــراره الـجــائــر وتطبيقه
معايير اختلفت بــن مركز لالمتحانات
وآخـ ـ ــر» ،م ـش ـيــرا ال ــى أن «ال ـت ـل ـطــي خلف
البيانات التي ال تليق بمستوى العمادة
ال يـعـفــي الـعـمـيــد م ــن م ـســؤول ـيــة إع ـطــاء
فـ ـ ــرص مـ ـتـ ـس ــاوي ــة ل ـج ـم ـي ــع امل ــرش ـح ــن
وضمن معايير موحدة ال تميز بينهم».
وقال ان دور دائرة االمتحانات في وزارة
التربية محصور بوضع األسئلة واملراقبة
والتصحيح وإصــدار النتائج ،أما الجانب
التنظيمي املتعلق باملستندات املطلوبة
للمشاركة في املباراة ،فهو من مسؤولية
الـكـلـيــة ،وق ــد أشـ ــار ال ـب ـيــان ال ـص ــادر عن
بــو صـعــب ال ــى «ط ـلــب الـعـمـيــد مــن دائ ــرة
اإلمتحانات الرجوع إلى مندوب الجامعة
في كل القرارات املتعلقة بالسماح بدخول
املرشحني إلى املراكز».
الــوزيــر حسم موقفه بوقف كل عمليات
التصحيح وعــدم إصــدار أي نتائج «قبل
ع ــودة كـلـيــة ال ـع ـلــوم اإلق ـت ـصــاديــة وإدارة
األع ـم ــال عــن الـخـطــأ والـظـلــم ال ــذي طــاول
عـ ـ ــددا ك ـب ـي ــرا م ــن امل ــرشـ ـح ــن» ،مـطــالـبــا
مجلس الجامعة بإجراء تحقيق بما جرى
وتـحـمـيــل امل ـســؤول ـيــات «تـمـهـيــدا إلتـخــاذ
اإلجراءات املناسبة».
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محمود المعتصم *
كنت قــد بــدأت فــي الـجــزء األول حكاية تجربتي مع
مـفـكــر أعـتـقــد أن ــه يـمـثــل ه ــذه ال ـب ــداي ــة ،حـيــث قــدمــت
خــاصــة تـجــربـتــي م ــع األص ــول ـي ــة .ف ــي ه ــذا ال ـجــزء
ســأتـطــرق لــأفــق الفني والـفـكــري ال ــذي فتحه علي
عزت أمامي ،وسأختم في الجزء األخير بمقال عن
الحرية الجذرية التي يمثل علي عزت إحدى البدايات
املمكنة لها كذلك
¶¶¶
في تلك املرحلة كنت قد بدأت باكتشاف الفن.
الفن الــذي يتجاوز مجرد الجمال .بتفريقات
الغربيني كنت قد بدأت أكتشف أن هنالك Art
و .Entertainmentالحقًا سأكتشف أنه هنالك
فرق مشابه بني السياسة الجذرية واألالعيب
النضالية .أذكــر أنني عندما كنت أقــرأ «مائة
عام من العزلة» ،وهي أول رواية ،وربما كتاب
ك ـب ـيــر ،ق ــرأت ــه ف ــي ح ـيــاتــي ،ك ـنــت أن ـف ـصــل عن
الـعــالــم الــواق ـعــي ال ــذي كــانــت أسـســه تـتــداعــى
بالنسبة لــي ،كانت تفاصيله املهمة تنتهي،
وب ـصــورة شــديــدة الـقـســوة .وأرح ــل إلــى عالم
الرواية ،بال أي معرفة عن كيف تقرأ الروايات،
وال أي دراية بأهمية النص الذي أمامي .هذه
املــواجـهــة «الـبــريـئــة» مــع الـفــن مــا زال ــت تمثل
أس ــاس فـهــم الـفــن كـشــيء «حـقـيـقــي» أكـثــر من
الــواقــع بالنسبة لــي .بعدها بفترة كنت أجد
األلــم في مختلف الفنون ،هي كانت تذكرني
بالحقيقة التي تختفي في الواقع ،حقيقة أننا
نعيش الحياة بأكثر من مجرد الحياة .هذه
الحقيقة التي نحاول جميعًا الهروب منها...
ً
ً
س ــؤال الـفــن لـيــس س ــؤاال جـمـيــا .بمعنى أنــه
سؤال لذيذ ستشعر بالسعادة وأنت تتعرض
ل ــه .ذل ــك أن م ـصــدر ال ـفــن ه ــو أزمـ ــة ال ــوج ــود،
ملــاذا هنالك حياة ومــوت ،وجــود وعــدم .كنت
قــد شعرت ألول مــرة بهذه األزم ــة وأنــا أشعر
ب ــال ـش ــر ف ــي داخ ـ ـلـ ــي .ه ـن ــال ــك م ــع ال ـت ـف ـجــرات
الـكـبـيــرة نـفـقــد ح ـيــاد ال ـط ـفــولــة ،حــالــة كوننا
ظواهر «طبيعية» .كل شيء غير طبيعي يبدأ
بــالـظـهــور حـتــى أن ــك ال ت ـعــرف م ــن أن ــت حـقــا.
تـصــاب بــالــذهــول مــن الجميل والقبيح الــذي
يمكنك أن تفعله .وم ــن ذل ــك ال ــذي يمكنك أن
ال تــوقــف نفسك عــن فعله .ولـتــواصــل املسير
فــي ه ــذا الـطــريــق الـصـعــب عـلـيــك أن تستعني
ً
باألعمال الفنية .أن تأخذها بجدية .خذ مثال
الفيلم  Shawshank Redemptionمــا يجعله
ً
جميال هو أننا جميعًا نعلم أننا نعيش داخل
س ـجــن ونـ ـح ــاول الـ ـه ــروب م ـنــه .ل ـيــس هـنــالــك
شيء «بسيط» و«بــريء» في هذا االستمتاع،
إنـ ــه تـمـثــل «مل ـش ـك ـلــة» و«أزم ـ ـ ـ ــة» .هـ ــذا «ال ـف ــن»
الذي هو (أنا أعرف الفن بأنه الشيء الجديد
جذريًا .ألن الذات نفسها هي الخلق من العدم.
ً
ال ـحــب م ـثــا ه ــو خـلــق م ــن ال ـع ــدم .كــانــت كــان
يـقــول بــأنــك حتى تـقــوم بـشــيء أخــاقــي فأنت

يجب أن تولد من جديد ،أن تخلق نفسك من
ال ـعــدم /وه ــذا حسب علمي هــو تعريف الفن
عند آالن باديو) ،هو فن عرفني إليه ألول مرة
علي عزت بيغوفتش .الشيخ القارئ لهيرمان
هيسة ونيتشه .يحدثك علي عزت عن ذهوله
أمـ ــام ل ــوح ــات بـيـكــاســو وك ــأن ــه ط ـفــل صـغـيــر.
وأن ـ ــا ف ــي ذلـ ــك ال ــزم ــن ك ـنــت ش ــدي ــد االن ـب ـهــار
بكليشيهات الثقافة (الـفــن والـفـكــر) ولكنني
رغم ذلك أحسست بأن شيئًا قد حدث.
كــان تـســاؤل بسيط ي ــدور فــي رأس ــي .مــن هو
اإلن ـســان الـجـيــد؟ وهـنــا كنت أرى تناقض أن
البشر املتدينني هم بشر سيئون .وأكثر من
ذلــك ،إنهم ال يـشـعــرون .أعتقد أن االستنتاج
ال ـب ـس ـيــط ه ـنــا ه ــو أن ال ــدي ــن ي ـج ـعــل ال ـنــاس
سيئني ألنه مجرد أكذوبة سخيفة .مثل هذا
االستنتاج لــن يكون ممكنًا داخــل الفلسفة...
واب ـن ـه ــا ال ـش ــرع ــي «ع ـل ــم الـتـحـلـيــل الـنـفـســي»
(ولـ ـي ــس ع ـلــم ال ـن ـف ــس) .وك ـم ــا س ـن ــرى الحـقــا
ف ــإن أكـثــر مــا يمكنك أن ت ــراه عـبــر عـلــي عــزت
بيغوفتش هو أن الدين ،كالفلسفة ،هو أقرب

الدين ليس عربيًا ،وال أوروبيًا،
واألمر نفسه يمكن قوله
بالنسبة إلى الحقيقة

للتحرر مــن ال ــادي ــن .بـعــد ذل ــك بــوقــت طويل
عــرفــت أن هنالك عــاقــة وطـيــدة بــن الفلسفة
األوروب ـي ــة «ال ـقــاريــة» وال ــدي ــن .بينما هنالك
عالقة وطيدة بني الالدين والفلسفات الواقعية
كالتحليلية .فــي املـثــالـيــة األملــان ـيــة وابنتها
الجدلية املادية كانت هنالك دائمًا مساحة من
الحرية الجذرية ،بينما تختفي هذه املساحة
ً
فــي الفلسفة التحليلية ...وص ــوال لالختالف
بني علم التحليل النفسي الفرويدي ومدارس
دراسات العقل .Cognitive Sciences
بالنسبة لي ،فإن الكتاب «هروبي إلى الحرية»
ّ
شكل بالفعل بابًا انفتح على مصراعيه .علي
عزت بيغوفتش ،وعلى الرغم من كونه مفكرًا
إســام ـيــا ،إال أن ــه اب ــن م ــدرس ــة ،ف ــي الـجــذريــة
والـثــورة والحقيقة ،هي جوهر أوروب ــا .ربما
يكون علي عــزت في ذاتــه إثباتًا ضد دعــاوى
الـعــودة إلــى «الـتــراث اإلســامــي» لفهم الدين.
فعلي عزت لم يكتشف الدين في أصل تاريخ
الفكر األوروبـ ــي وحـســب ،بــل اكتشف األصــل
امل ـش ـت ــرك ل ـل ــدي ــن .ف ــال ــدي ــن ل ـي ــس ع ــرب ـي ــا ،وال

أوروب ـي ــا ،ونـفــس األم ــر يمكن قــولــه بالنسبة
لـلـحـقـيـقــة .لــذلــك يـمـكـنــك أن ت ـقــول ع ــن كــانــت
إن ــه «أح ــد املعلمني الـعـظــام لــإنـســانـيــة» وأن
تكون مسلمًا .بل أكثر من ذلك ،بالنسبة لعلي
عــزت ،فأنت لــن تكون مسلمًا مــا لــم تقل ذلــك!
إن االنـفـصــال بــن الـشــرق وال ـغــرب ،ومحاولة
احتكار الحقيقة في داخل التاريخ االجتماعي
بعينها،
للطوائف والجغرافيا ،هــو الوثنية
ّ
ع ـن ــدم ــا ي ـع ـبــد اإلن ـ ـسـ ــان ع ـش ـي ــرت ــه وي ـســخ ــر
الحقيقة في «صراع الحضارات»« .نحن» ضد
«هــم» بتعبيرات إدوارد سعيد .مــن «نحن»؟
بالنسبة لعلي ع ــزت فنحن أكـثــر مــن كوننا
أبـنــاء للصحابة وبقية رم ــوز ال ـت ــراث ...نحن
أبناء الحقيقة التي ظهرت في أوروب ــا .نحن
أبناء تلك الحقيقة أكثر من األوروبيني.
والـ ـكـ ـت ــاب ه ــو ف ــن ف ــي الـ ـنـ ـض ــال .ك ـت ـبــه عـلــي
عــزت وهــو فــي سـجــون شيوعية تيتو .كتبه
كمهرب من طبقات السجن املتعددة .دعوني
أضعها بهذا الشكل :في «ذاتيته» هرب علي
عــزت نحونا جميعًا .هــو أراد أن يكون جــزءًا
منا ،نحن الذين سنقرأ كتابه ثم نرتبط معه
بـعــاقــة أب ــدي ــة .إن الــذات ـيــة امل ـفــرطــة لشخص
ي ــدون أف ـك ــاره امل ـع ـقــدة ف ــي بـيـئــة ال ت ـقــرأ غير
«ال ـت ـكــرار األصــولــي ال ــا نـهــائــي» هــي املــدخــل
الــوح ـيــد لـلـمـطـلــق الـ ــذي ي ـج ـمــع «ال ـطــائ ـفــة»...
«ال ـ ـحـ ــزب» .إن ه ــذا امل ـط ـلــق  Universalال ــذي
يجمعنا جميعًا هو ما هرب علي عزت له.
الـكـتــاب عـبــارة عــن تــأمــات ،فــي الـفــن والــديــن
والسياسة ،مكتوبة في شكل فقرات قصيرة.
ً
وقـ ــد شـكـلــت هـ ــذه امل ـق ـت ـط ـفــات م ــدخ ــا رائ ـعــا
بالنسبة لي للثقافة الغربية ...التي هي غاية
«ال ـث ـقــافــة» .وم ــن وقـتـهــا أن ــا أت ـعــرف بـصــورة
أف ـض ــل ع ـلــى أول ـئ ــك ال ــذي ــن قـ ــرأت عـنـهــم عند
علي عــزت أول مــرة :كيركيغار ،هيغل ،كانت،
والبقية .هم املعلمون العظماء لإلنسانية .وإن
كانت «حضارتك» تجعلك تخجل من قول ذلك
فأنت لم تخرج من السجن بعد .هذا بخالف
أن ــك تخلط بــن أش ـخــاص مـثــل ج ــورج بــوش
وك ــان ــت .ه ــؤالء ال يـنـتـمــون لـنـفــس الـحـضــارة
«إن كان لزامًا أن نتكلم بمنطق الحضارات».
ج ــورج ب ــوش ينتمي لـنـفــس ح ـضــارة صــدام
حسني.
ثم جاءت منظومة علي عزت الفكرية بعدها
ف ــي ك ـتــابــه «اإلس ـ ـ ــام ب ــن ال ـش ــرق والـ ـغ ــرب»:
األخالق هي أساس الدين .ولذلك فالعقل الحر
هو أساس الدين .ألن األخالق هي نتاج حرية
العقل .الله نفسه سيعتمد على األخالق حتى
ولذلك فالنص
يصبح ممكنًا .وليس العكسُ .
عديم القيمة (بل قد يكون شرًا) إن قرأ من دون
عدسة األخالق والعقل.
بالنسبة لعلي عــزت ،فــإن الـقــانــون األخــاقــي
فــي اإلنـســان هــو شــيء ســابــق للدين .بمعنى
أنه سابق للرسالة السماوية .هو ،بالتأكيد،

بالنسبة لعلي ع ــزت ،ج ــزء مــن الــديــن دائـمــا،
ل ـك ـنــه ل ـيــس ج ـ ــزءًا م ــن «ال ـت ـع ــال ـي ــم» الــدي ـن ـيــة.
الرسالة ال تعلم الناس األخ ــاق ،ال تخبرهم
مــا هــو الـصــواب ومــا هــو الخطأ ،ذلــك املجال
هو مجال الفرد .أنت عندما تتعرض لسؤال
ً
أخالقي ،عن هل يجب أن تقتل أحدهم مثال،
أو عن كيف يجب أن تعامل زوجتك أو ابنتك،
فإنه ال معنى ،من الناحية الدينية ،ألن تذهب
بـحـثــا عــن اإلج ــاب ــة عـنــد ش ـيــوخ الـكـهـنــوت أو
داخ ــل الـنـصــوص الــديـنـيــة .مــا هــو األخــاقــي
في تنفيذ تعاليم األخالق من دون أن تقررها
بيغوفتش ،اإلسالمي ،ابن مدرسة في
الجذرية والثورة والحقيقة

العالقات الدولية ذات اللون الزهريّ
ياسر عبد الحسين *
ُ ِّ
َّ
ّ
الحالية فإن تاء التأنيث
على وفق ُاملؤشرات
ستحكم امل َستديرة قريبًا بسماتها الدافئة،
ّ
الزليخي بعيدًا
بسالمها املـ ْـر َيـ ِـمـ ِّـي ،ومكرها
ّ
عما ُيــريــده البعض أن ُيزحزحها من القلب
إلــى الهامش؛ لتكون الحارسة األمينة على
ال ــذاك ــرة ،وج ـمــع ال ـش ـتــات اإلن ـس ــان ـ ِّـي بــأريــج
ّ
ٍّ
ورديــة .بات الحديث
خاص ُيوحي بسياسة
َّ
ّ
تغزو
عن أن األقطاب النسوية أقرب اليوم ألن َّ
العالم ما بني رئيسة وزراء بريطانيا ُمؤخرًا
ابـنـتــي ال ـقـ ّـستـيــريــزا م ــاي ،وأنـجـيــا ميركل
ف ــي أملــان ـيــا ،واب ـن ــة رج ــل األع ـم ــال بالنسيج
(ه ـ ـيـ ــاري ك ـل ـي ـن ـتــون) ق ــري ـب ــا ف ــي ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــرك ـ َّـي ــة ،وكـ ــذلـ ــك األم ـ ـ ــر شـمــل
ّ
الدولية األكبر ،فالبديل عن بان كي
املنظمة
ّ
مون األمني العام لألمم املتحدة حتى اآلن هو
امرأة أرجنتينية ،وهي سوزانا مالكورا.
ص ـعــود املـ ــرأة عـلــى رأس ال ـق ــرار فــي الـنـظــام
الـعــاملـ ِّـي ليس بالجديد أمــام أنــديــرا غاندي،
ّ
الحديدية مارغريت
وبنازير بــوتــو ،وامل ــرأة
تاتشر ،ومادلني أولبرايت ،وكوندليزا رايس،
َّ
وأخـ ــريـ ــات ،ل ـك ــن ال ـج ــدي ــد أن ت ـص ـبــح هـنــاك
ّ ُ
ّ
نسوية إنسانية تعيد شكل سياسة
خرائط
َّ
َّ
ال ـعــالــم ف ــي ال ـف ــراغ ــات امل ـن ـســيــة ك ـمــا يـتــوقـ ــع
البعض.
جــدل التذكير والـتــأنـيــث قــديــم فــي سجاالت

االجـ ـتـ ـم ــاع ،وال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،ول ـ ــم ي ـق ـت ـصــر عـلــى
ّ
الفردية فقط ،بل شمل
موضوعات الحقوق
ّ
كذلك ُم َ
فردات عالم العالقات الدولية.
فـفــي ع ــام  1998كـتــب األم ـي ــرك ـ ّـي ـ ـ الـيــابــانـ ّـي
ف ــرانـ ـي ــس ف ــوك ــاي ــام ــا Francis Fukuyama
نـظــريـتــه ح ــول «تــأنـيــث املـسـتـقـبــل» ،مفادها
َّ
ّ
سياسيًا؛ ألن تأنيث
أهمية إعادة سلطة املرأة
ِّ
ُ
ّ
الدولية -حسب رأيه -سوف يضيق
العالقات
َّ
الفرصة أمام الحروب ،وال سيما إذا أصبحت
ّ
الديمقراطية في
تلك امل ــرأة فــي املجتمعات
ّ َّ
السياسي؛ ألن املرأة سوف تكون
موقع القرار
أكثر رأفة بالناس من الرجل ،بل أكثر حكمة
عند اتخاذ القرارات.
ّ
فوكوياما جاء ُليؤكد انعكاس األنوثة الرقيقة
ّ
على علم العالقات الدولية ،وهي -باألصل-
تتطابق مع فكرة طرحتها كارول كون Carol
 Cohnفي مقالتها الشهيرة« :الجنس واملوت
الدولية ُ
ّ
وم َّ
ؤسسات الدفاع»Sex
في العالقات
and Death in the Rational World of Defense
 ،Intellectualsقــالــت فيهاَّ :إن الــذكـ َّ
ـوريــة في
َّ
ُاملـ َّ
العسكرية هــي الـتــي ساهمت في
ـؤسـســة
صناعة ثقافة الحرب.
ّ
الدولية اململوء باللون األحمر
عالم العالقات
ّ
القاني ،وصــراعــات الـحــروب الــذكــوريــة التي
َّ
ستتقدم فيه
صنعها حـضــرة «الـسـ ِّـيــد» هــل
ّ
«السيدة»؟
ُ
ـصـرًا عـلــى الــرجــال
الـعـنــف ال ــذي لــم يـكــن مـقـتـ ِ

ف ـقــط .ول ـل ـمــزحــة يـ ـت ــداول ال ـب ـعــض مــوضــوع
ماري كوري ُمكتشفة اليورانيوم وهي َّ
املادة
ِ
ّ
َّ
النووية الحقًا
األساسية في صناعة القنبلة
ّ
بأنها امـ ُـرأة ليست رسالة ســام نسوية ،بل
حـتــى إن قـ ـ ِّـدر لـلــرجــال ال ــدف ــاع عــن مــوضــوع
ُارتـ ـب ــاط ال ـع ـنــف ب ــال ــذك ــور أل ــم ي ـكــن ال ــرج ــال
ِّ
ستبدون نتاج رحم نساء ،فاملرأة صانعة
امل
للرجال .بربرا بيرس صنعت جــورج دبليو
طلفاح صنعت صدام حسني.
بوش ،وصبحة َّ ُ َ
َّ
َّ
النسوية الصاعدة
ثمة َمــن يــرى أن الــنــخـ َـب
َّ
فــي الـقـيــادة السياسية قــد ال يتمتعن بقدر
ـاف مــن ن ــون ال ـن ـســوة مــن الــرقــة واألن ــوث ــة،
كـ ٍ
وأنـ ــه ل ــو ل ــم يـتـمـتـعــن بــال ـقــوة وال ـصــابــة ملا
ّ
القوية،
ارتبط اسم النساء الحاكمات باملرأة
وامل ـ ـ ــرأة ال ـح ــدي ـ ّ
ـدي ــة ف ــي امل ـع ـت ــرك ال ـس ـيــاســيِّ

جدل التذكير والتأنيث
قديم في سجاالت
االجتماع والتاريخ

ال ـفــاقــد لـلـجــوانــب امل ـع ـنـ َّ
ـويـ ُّـة وال ــروح ـ َّـي ــةَ .مــن
يـقــرأ ُمــذك َّـ ــراتـهــا سيستشف دور مــارغــريــت
تاتشر في حرب الفوكالند عام  1982عندما
لـ ــم تـ ـتـ ـف ــاوض مـ ــع الـ ـجـ ـم ــاع ــات والـ ـجـ ـي ــوب
األرجنتينية ضـ ّـد بريطانيا ،بــل جــاء ُّ
ّ
ردهــا
ُ
َ
ع ـب ــر الـ ـق ــوة ال ـص ـل ـبــة ب ــمـ ـش ــارك ــة األسـ ـط ــول
ِّ
ِّ
البريطاني لحسم األمر.
العسكري
َّ
ُعمومًا ..فقد تطور املفهوم في علم العالقات
الــدولـ َّـيــة حـتــى أصـحـبــت (ال ـن ـسـ ّ
ـويــة) واح ــدة
م ــن أه ـ ـ ِّـم ال ـن ـظ ـ َّ
ـري ــات ف ــي ت ـف ـس ـيــر ال ـس ـيــاســة
ّ
الدولية ،وحاولت هذه النظرية ترتيب قطع
«امل ـي ـكــانــو» املـخـتـلـفــة ال ـتــي تـمــارسـهــا امل ــرأة
في السياسة بشكل عـ ّ
ّ
املهني في
ـام ،والعمل
ّ
الــدولــة بشكل خ ـ ّ
ـاص ،مــا بــن الدبلوماسية،
ّ
وال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة ،واالج ـت ـمــاعــيــة ،وت ـنــاقــش تلك
االختصاصات ُمن زوايــا الــذكــورة واألنــوثــة،
ل ـكـ َّـن اإلش ـك ــال امل ـث ــار ف ــي تـلــك ال ـن ـظـ ّ
ـريــة أنـهــا
ُ
َّ
ت ـه ـ ِّـم ــش دور املـ ـ ــرأة ف ــي ال ـع ــاق ــات ال ــدول ــي ــة
عندما يـكــون معيار التمييز بــن الجنسني
ّ
ّ
ّ
النسوية
للنظرية
األساسية
وحدة التحليل
َّ
َ
فــي هــذا االت ـجــاه؛ ف ــإن ُمـشــاركــة امل ــرأة ليست
ِم ْلـحًا ،أو بهارات ّ
خاصة ُتـضاف إلى الطبخة
ّ
الـسـيــاسـ ّـيــة ،ولـيـســت مـكـيــاجــا س ـيــاســيــا ،بل
َّ
إن ال ـ ــدور األص ـي ــل ل ـل ـمــرأة يـنـبــع م ــن ذات ـهــا،
َّ
تتحول بذاتها ،كما تقول الروائية
ويمكن أن
ّ
املصرية الراحلة رضوى عاشور في روايتها
«أثقل من رضوى»« :إنني من حزب النمل ،من
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[]3/2
بحرية؟ ما تفعله الرسالة السماوية هو عكس
ما يتوقعه األصولي منها ،هي تحرر «الفرد»
م ــن ع ـب ــادة «امل ـج ـت ـمــع» .ه ــي تـعـيــد الـتـشــريــع
لإلنسان الفرد .تعيد الحرية إليه .ولذلك فهي
باستعادتها للحرية واألخـ ــاق والـعـقــل من
املجتمع تجعل اإليمان بالله ممكنًا .املجتمع
ال يستطيع أن يــؤمــن بــالـلــه ،املـجـتـمــع وثني
بطبعه .كابح لحرية الفرد بطبعه .الفرد هو
ال ــذي يــؤمــن ،ألن الـفــرد فــي وحــدتــه يستطيع
أن يــدخــل إلــى املطلق عبر شـعــوره بالقانون
األخالقي وتمتعه بالفن.
ً
خــذ مـثــا مشهد تحريم قتل «امل ـ ــوؤودة» .إن
امل ـش ـهــد يـشـيــر ال ــى عـمـلـيــة ت ـحــريــر الــرســالــة
لـلـبـشــر م ــن ع ـب ــادة األع ـ ــراف .لـقــد ق ــام ال ـقــرآن
بـمـخــاطـبــة األف ـ ـ ــراد وط ـل ــب م ـن ـهــم« ،كـ ــل على
ح ــدة» ،بــأن يــراجـعــوا مــا هــو مـعــروف عندهم
ب ـص ــورة ف ــردي ــة «ال ذن ــب ل ـل ـم ــوؤودة ف ــي أن
تـقـتــل» .هــذه األخ ــاق الـفــرديــة كــانــت مكبوتة
ت ـحــت أخـ ــاق امل ـج ـت ـمــع .وع ـبــر ه ــذه األخ ــاق
الـفــرديــة يــدخــل ،كــل إن ـســان عـلــى ح ــدة ،داخــل
جماعة املسلمني .القرآن لم يقرر أنه من غير
األخــاقــي قتل األطـفــال .سيكون من املضحك
أن نـنـتـظــر ال ـ ــرب لـيـخـبــرنــا أنـ ــه عـلـيـنــا أن ال
نقتل األط ـفــال! هــذه األخ ــاق كــانــت مــوجــودة
سلفًا ،كل ما قام به القرآن هو تحرير األفراد.
مــا أن ن ــدرك أن ال «رب» ب ــدون أخ ــاق ،حتى
ن ــرى الـتـشــابــه بــن منهج األصــولـيــة ومنهج
ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ال ــادي ـن ـي ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة .كــاهـمــا
يشترك في كونهما أيديولوجيا اجتماعية ال
تعترف بوجود أخالق عند األفراد.
كــا التوجهني ال يعترف بــأن هنالك «خيرًا»
ف ــي ال ـ ـنـ ــاس .ألن ك ــا ال ـت ــوج ـه ــن ال يـعـتــرف
«ب ــاإليـ ـم ــان» .اإليـ ـم ــان الـ ــذي يــدخــل ب ــه ال ـفــرد
مـســاحــة األخ ــاق والـحــريــة بـمــا يجعله أكثر
مــن م ـجــرد إن ـس ــان .بــالـنـسـبــة إل ــى الليبرالية
ف ــإن الـبـشــر س ــوف يـتـبـعــون مصالحهم متى
سنحت الـفــرصــة ،حتى األخ ــاق نفسها يتم
تفسيرها تحت وطأة العلم الواقعي (وال أقول
امل ــادي) على أنـهــا نــوع أو آخــر مــن املصلحة.
ولذلك على املجتمع أن يكبت هذه الحيوانية
ف ــي داخ ــل ال ـن ــاس عـبــر «ق ــوان ــن اجـتـمــاعـيــة»
تأتي من الخارج ويخضع لها الجميع .نفس
األم ــر بالنسبة إل ــى األصــول ـيــة .هــي ت ــرى في
الدين ،أو في نصوص الدين ،وفي الرب ،شيئًا
محسوسًا حاضرًا ،هي تسمح بالشك ،وترى
ّ
أن حرية اإلنسان املطلقة ستقوده إلى البحث
ع ــن م ـصــال ـحــه ،ك ــأي حـ ـي ــوان ،وم ــن ث ــم تــأتــي
ض ــرورة الـنــص كـقــانــون اجتماعي .بالنسبة
إلــى األصــولـيــة فنحن عبر خضوعنا للنص
بشكل كامل فإننا نسيطر على الحيوان في
داخلنا.
فــي داخ ــل ه ــذه املـنـظــومــة ال ـتــي تـتــوجــس من
الفردية ال توجد أي مساحة حرية .وبالفعل،

ف ــإن األفـ ـ ــراد غ ـيــر األح ـ ـ ــرار ،س ــوف يـتــوقـفــون
ع ــن ك ــون ـه ــم أف ـ ـ ـ ــرادًا وسـ ـيـ ـب ــدؤون ف ــي تـمـثــل
قواعد املجتمع ،وفــي هــذا اإلطــار فقط سوف
ي ـص ـب ـح ــون غـ ـي ــر أخ ــاقـ ـي ــن (وه ـ ـنـ ــا يـظـهــر
الفرد-الحيوان في تعبير آالن باديو) وليس
ال ـع ـك ــس .وفـ ــي م ـقــابــل هـ ــذا ال ـع ـلــم امل ـت ـشــائــم،
هنالك فلسفة ودين من نوع آخر .يمكن فيها
«اإليمان» بالحرية الجذرية لإلنسان ،بحريته
مــن «مـصــالـحــه» وم ــن «ن ـف ـســه» .مـنــذ املثالية
األملــان ـيــة (كــانــت ،هـيـغــل) وحـتــى عـلــم النفس
الالكاني ،ومرورًا بالثورات املاركسية ،حاول
ال ـب ـشــر أن ي ـكــونــوا «مـجـتـمـعــا» م ــن األح ـ ــرار.
مجتمع يمكن فيه أن يوجد اإلنسان في كامل
غرابته وتـفـ ّـرده .إن ما يصعب فهمه في هذا
اإلطـ ــار ،هــو أن مجتمع األفـ ــراد األحـ ــرار هــذا
هو أكثر ترابطًا وتنظيمًا من املجتمع املفكك
للحرية الليبرالية الزائفة الــذي نعيش فيها
اآلن .إن األفــراد األحــرار ليسوا قطعًا متفرقة،
فالحرية واألخ ــاق هي أشياء مطلقة تجمع
ك ــل الـ ـن ــاس .ع ـنــدمــا ي ــرح ــل إرن ـس ـتــو جـيـفــارا
ل ـي ـقــاتــل م ــن أجـ ــل ال ـح ــري ــة واالسـ ـتـ ـق ــال ف ــإن
شيئًا عظيمًا جدًا سيربطه بفرانز فانون ،هم
«إخوة» مثل اإلخوة في الثورة الفرنسية ،لكن
هــذه طريقة فــي التجمع تختلف جــذريــا عن
كل الطرق التي تعودنا عليها .في داخل هذه
«األحزاب الجذرية» ال يوجد قانون اجتماعي،
ال ت ــوج ــد «ع ـ ـ ـ ـ ــادات» وال «م ـ ـجـ ــامـ ــات» .فــي
داخلها يــوجــد أف ــراد يتعاملون مــع بعضهم
البعض بلباقة ولطف ،تجمعهم رابطة قوية
ولكن ال يحفهم أي غطاء خارجي .لذلك ربما
ت ـحــدث أوس ـك ــار واي ـل ــد ع ــن «روح» اإلن ـســان
فــي االشتراكية .املجتمع االشـتــراكــي سيوفر
ال ـخ ـل ـف ـيــة امل ــادي ــة ال ـت ــي س ـي ـكــون م ــن املـمـكــن
داخلها ظهور «الــروح» ،الفرد املختلف .نحن
«املاديون» الذين نتحدث دائمًا عن رأس املال،
ومصالح العمال ،والتنظيم املــادي للطبقات
القاعدية .نحن في الحقيقة من يهتم بـ«روح»
الـنــاس .أمــا املتشدقون بــالــروح فغاية فعلهم
هو تحويل البشر لحيوانات تنتظر «الحياة»
األخرى.
هــذه الفلسفة في الجذرية يمثل الدين ،الذي
يصنع األفــراد األحــرار ،أحد أجمل تجلياتها.
لـ ــذلـ ــك فـ ـ ــإن عـ ـل ــي عـ ـ ــزت ب ـي ـغ ــوف ـي ـت ــش ،وه ــو
اإلس ــام ــي الـ ــذي ص ـنــع أك ـث ــر ال ــدف ــوع ــات عن
اإلسالم قوة ،سيختفي مثلما اختفى اليسار
ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط وأف ــري ـق ـي ــا (وأوروب ـ ـ ـ ــا).
سيختفي ألن ما أدى إلى اختفاء أي سياسة
جذرية سيؤدي إلى اختفاء أي دين حقيقي:
هيمنة طبقات رجعية على املجتمع ،وقهر
ال ـنــاس ،ال يمكن أن ينجز إال بتدمير الـقــوة
السياسية للتحرر (الـيـســار) ،وتدمير القوة
الروحية للتحرر (الفلسفة/الدين).
* كاتب سوداني

ّ
أتشبث بـهــا ،وال أفلتها
حــزب قشة الـغــريــق،
أبـدًا من يــدي ،من حــزب الشاطرة التي تغزل
بــرجــل حـ ـم ــارة ...،نـمـقــت ال ـهــزي ـمــة ،وال نقبل
بها فإن قضت علينا نموت كالشجر واقفني
ننجز أمرين كالهما جميل :شرف املحاولة،
وخبرات ثمينة».
َّ
ِم ـ ـ ْـع ـ ـ َـول الـ ـت ــاري ــخ الـ ـ ــذي وأد ح ـ ــق امل ـ ـ ــرأة فــي
ّ
السياسية موضوع ذو جــدل واسع
السلطة
َّ
ِّ
ِّ
في الـتــراث السياسي اإلســامــي ،تسببت به
َّ
األعرابية التي ساهمت بشكل وآخر
الثقافة
َّ
ِّ
فــي االنـتـفــاخ ال ــذك ــوري ،ولـكــن هــذا املــوضــوع
ل ــم يـقـتـصــر ع ـلــى ال ـف ـكــر امل ـش ــرق ـ ِّـي ف ـق ــط ،بل
ّ
الغربي ،فلم تحصل املــرأة
حتى الفكر
شمل ّ
عـلــى ح ــق الـتـصــويــت ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
َّ
األميركية حتى سنة  ،1920واململكة املتحدة
ما بني عامي  1918و  1928لسان حال الرجال
على ِّحد قول نزار قباني« :-كيف يمكنني أن
أربــح املعركة؟ وأنــا رجــل واح ــد ،وأنــت قبيلة
ّ
ّ
السياسية التي قد
فالرومانسية
من النساء»،
ُي ِّ
العالم اليوم قد تحتاج
في
البعض
صورها
ُ
ُ
إلــى تسويات بلقيس خــصــوصــا فــي منطقة
َّ
َّ
الدولي
الشرق األوسط ،باملقابل فإن التعامل
ُ
صعب جـ ّـدًا ...ال ُنـريد أن نكون على مستوى
امللكة «فــانــديــن» الـتــي أم ــرت بسجن حالقها
َّ
ِّ
الخاص ُم َّدة ثالثة أعوام حتى ال يعلم أحد أن
الشيب قد مأل شعرها.
كـمــا ال ُيـمـكــن ن ـك ــران ص ـعــود ن ـســاء ف ــي دول

ُمـسـلـمــة وآس ـيــويــة مـثــل رئـيـســة أنــدونـيـسـيــا
ميغاواتي سوكارنو بــوتــري ،والفيليبينية
غـلــوريــا أورويـ ــو ،وشــانــدريـكــا كوماراتونغا
مــن ســريــانـكــا ،وحسينة واج ــد وصـلــت إلــى
رئاسة الحكومة في بنغالدش.
ص ـح ـيــح ل ــو ت ـح ـقــق ذلـ ـ ــك ،وك ــان ــت ه ـي ــاري
كـلـيـنـتــون َّأول رئـيـســة ف ــي ت ــاري ــخ ال ــوالي ــات
املتحدة ،كما ذكرتها في كتابي «القيادة في
َّ
ّ
األميركية» الصادر عام
الخارجية
السياسة
َّ
 2014فــي ب ـغــداد لــن تـكــون الـســبــاقــة فــي هــذا
ّ
ّ
وآسيوية،
إسالمية،
املجال ،فقد سبقتها دول
ُ
وإذا ق ِّدر لهيالري أن تفوز بمنصب الرئيس
َّ
الخامس واألربعني ألميركا فهل إن التأنيث
سيشمل البيت األبيض.
يبقى كسر حاجز التاريخ والزمن ُم ّ
همًا؛ لذا
َّ
فإن نصيحة رائعة من الراحل السيد محمد
حسني فضل الله قرأتها في أحد كتبه« :على
املــرأة أن تقاتل من أجــل أن تجعل من عقلها
ً
ع ـقــا يـحـتــاجــه ال ـن ــاس ،وم ــن جـهــدهــا جـهـدًا
يحتاجه الناس ...ولكن ال تستطيع أن تصنع
من املــرأة قائدًا ،املــرأة التي تحاول أن تعيش
ف ــي نـفـسـهــا مـ ـش ــروع قـ ـي ــادة اج ـت ـمــاعـ ّـيــة ،أو
ّ
سياسية ،أو ثقافية بحجم طاقتها» ،وما زلنا
ّ
بانتظار حلم قباني بأن تثور املرأة العربية
على شرق السبايا ،والتكايا ،والبخور.
* مدير مركز بالدي للدراسات واألبحاث
ّ
االستراتيجية ـ العراق

الشيخ شفيق جرادي *
لطاملا اشتغل العالم في ثقافاته على التباينات
والثالثيات وغير ذلك.
والثنائيات ّ
ويغلب على ظــنــي أن السبب فــي كــل هــذا يعود
لحاجة أي جماعة من الناس تعريف هويتها،
ُ
ومــن املعلوم أن الهوية إنما تـحـ ّـدد بحيثيتني،
الحيثية األولى حينما ّ
ّ
تعبر عن نفسها بما هي
ّ
هي .والحيثية الثانية حينما تعبر عن نفسها
بـنـفـيـهــا االن ـت ـس ــاب ل ـغ ـيــرهــا ،أو ن ـفــي ان ـت ـســاب
الغير لها.
إلــى هنا ،نحن مــع وضــع طبيعي ال شائبة فيه
مــن حيث الفكرة واملـنـطــق ،لكن املشكلة تتفاقم
عـنــدمــا يـقــوم أهــل ديــن مــا ،بـغــض الـنـظــر عــن ما
هــو ه ــذا الــديــن ،فينسبون ألنـفـسـهــم أنـهــم «أل»
مــؤمـنــون ،ولـيــوضـحــوا املـقـصــود أكـثــر يذهبون
ليعتبروا من ال يقول مقولتهم أنــه مهرطق ،أو
كــافــر ،أو مـشــرك ،أو ملحد .بمعنى آخــر ،كــل من
ليسوا على شاكلة هذا الدين فهم «ال مؤمن».
وهـ ــذا م ــا ي ـف ــرض عـلـيـنــا أن نـ ــدرس ال ـف ـك ــرة مــن
زاويتني:
 .1ال ــزاوي ــة الــدي ـنـ ّـيــة :لـنـبـحــث ع ــن مـقـصــود هــذا
ال ــدي ــن م ــن م ـع ـنــى اإلي ـ ـمـ ــان ،ف ـهــل ي ـع ـنــي ب ــه مــن
ّ
ال يـشـهــد ع ـلــى م ــا يـشـهــد ه ــو ع ـل ـيــه ،أو يـصــلــي
صـ ــاتـ ــه ،أو ي ـح ـي ــي الـ ـشـ ـع ــائ ــر عـ ـل ــى ط ــري ـق ـت ــه.
وب ــال ـت ــال ــي ،ف ـت ـع ـب ـيــر م ــؤم ــن ه ـن ــا ،ي ـص ـبــح أمـ ـرًا
ّ
ّ
وطرائقيًا ،وكل النفي الذي يمارسه نحو
شكليًا
ّ
اآلخــر هــو مـجــرد تعبير عــن الطريق فــي الوعي
والعيش؟!

المؤمن الحق هو الذي يعترف
بأصل اآلخر المختلف معه
قيمًا ونمط عيش
يحلو للبعض اليوم أن
ينسب اإللحاد إلى العلمنة
أو إلى العلمية
علينا أن نبحث عن
الجامع اإلنساني بين الجماعات
ال أن نجنح نحو كيل الشتائم
ّ
اإلنسانية :والتي تتجاوز كل الطرق
 .2الزاوية
ّ
الدينية والـحــدود التي تضعها املــذاهــب ،وهي
زاوي ــة تتفاعل مــع اإلن ـســان فــي أصــل كينونته،
وفي أصل حقه ووجودهّ .
وهي زاويــة ،باملناسبة ،تتبناها بعض األديان
كـحـقـيـقــة دي ـنـ ّـيــة وإن ـســان ـيــة واحـ ـ ــدة ،وم ــن هــذه
األديان اإلسالم.
وبـحـســب هــذه الــزاويــة اإلنـســانـ ّـيــة ،فــاملــؤمــن هو
صاحب القناعة بوجود خالق وإله للعالم.
وقــد ُي ِّ
عبر أصحاب الجماعات الدينية عن هذا
اإلي ـم ــان بـطــرقـهــم ال ـخ ــاص ــة ،ب ــل ق ــد ن ـجــد م ــن ال
يـسـلــك طــريــق الــديــن فــي الـحـيــاة مــؤمــن بــوجــود
اإلله؛ إذ الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخالئق.
ٌّ
لـ ــذا ،فـبـحـســب ال ـن ــزع ــة اإلن ـس ــان ـي ــة ل ــإي ـم ــان كــل
يـعـتــرف بــالـخــالــق عـلــى طــريـقـتــه ،واملـشـتــرك بني
املوجد لإلنسان
الجميع هو أصل اإلقرار باإلله
ِ
والحياة والعالم.
ول ـق ــد ق ــرأن ــا ل ــإم ــام ال ـخ ـم ـي ـنــي وأس ـ ـتـ ــاذه ش ــاه
آب ــادي ،وملكي تبريزي كالمًا يعتبرون فيه أن
ّ
يتحرك بوجدانه نحو كماله،
كل موجود إنما
ٌ
ّ
ّ
يسبح الله حتى لو
وما الكمال إل الله ،لذا كل
لم يقولوا بذلك.
ّ
إن ه ــذا الـتـحـلـيــل الــدي ـنـ ّـي لـلـحـقـيـقــة اإلنـســانـيــة
يقوم على اإليجابية في أصل النظرة لآلخر.
ٌ
ملحد حتى ولــو قــال هذا
وعـنــده ال يــوجــد أحـ ٌـد
ال ـب ـع ــض أنـ ــه ال ي ــؤم ــن ب ــوج ــود الـ ـل ــه؛ أي حـتــى
ّ
ل ــو جـ ـح ــدوا وجـ ـ ــوده س ـب ـحــانــه إل أن أنـفـسـهــم
م ـس ـت ـي ـق ـنــة ب ــأص ــل وجـ ــودهـ ــا ب ــال ـك ــام ــل امل ـط ـلــق
ّ
س ـب ـحــانــه .إل أن ه ــذه ال ــزاوي ــة م ــن الـتـحـلـيــل ال
ت ـن ـفــي وج ـ ــود م ــن ال ي ــري ــد ال ـطــري ـقــة اإلي ـمــان ـيــة
الـخــاصــة ،وهـنــا تــأتــي تـسـمـيــات الـغـيــر بامللحد
وغ ـيــر امل ـل ـحــد .ل ـكــن املـشـكـلــة م ــع هـ ــؤالء ه ــي في
طريقة فهم ومـمــارســة العيش والـقـيــم ،وليست
في الجذور واألصول.
وإذا ك ــان األم ــر كــذلــك ،فــاملــؤمــن الـحــق هــو الــذي
يـ ـعـ ـت ــرف بـ ــأصـ ــل اآلخ ـ ـ ــر امل ـخ ـت ـل ــف مـ ـع ــه ق ـي ـم ــا،
وط ــريـ ـق ــة ،ونـ ـم ــط عـ ـي ــش .وهـ ـن ــا ،تـ ـب ــرز واح ـ ــدة
م ــن ص ــور ال ـت ـعـ ّـدديــة األخ ــاق ـ ّـي ــة وال ـق ـي ـمـ ّـيــة بني

جماعات الناس ،وبني من هم مؤمنون ،ومن هم
مالحدة.
ّ
وبحسب فهمي ،فإن امللحد هو شخص قد يعلن
موقفه السلبي من فكرة الدين واإللــه ،والحياة
اآلخــرة الواقعة خلف هــذه الحياة الدنيا ،ولقد
كـ ــانـ ــوا ي ـص ـط ـل ـح ــون ع ـل ـي ــه فـ ــي املـ ــاضـ ــي بــاســم
«الدهري».
وك ـمــا ط ــاب لـبـعـضـهــم أن يـسـ ّـمـيـهــم مـشـعــوذيــن،
وسحرة ،ومهرطقني ،وعبدة شياطني ،بل كانوا
ينسبون إليهم أبـشــع صــور الـصـفــات واأللـقــاب
ألنهم يرفضون الله والدين.
وط ـب ـع ــا ن ـح ــن ال ن ـع ـت ـقــد أن هـ ــذه ال ـتــوص ـي ـفــات
دقـيـقــة وصـحـيـحــة ،ألن الــدهــريــن ه ــم أصـحــاب
فـهــم زم ـنــي يــرف ـضــون فـيــه كــل مــا ي ـمـ ّـت ملــا فــوق
ّ
الزمن بصلة ليس إل...
أم ــا ال ـي ــوم فـيـحـلــو لـلـبـعــض أن يـنـســب اإلل ـحــاد
إلــى العلمنة أو إلــى العلمية ،اعـتـقــادًا منهم أن
العلم هو البديل عن الفلسفة والدين في كشف
أس ـ ــرار ه ــذا ال ـعــالــم وت ـف ـس ـيــره ،وه ــي الـفــرضـيــة
الـتــي مــا زال ــت تشغل بــال أهــل الـفـكــر والفلسفة
ً
وال ــدي ــن .ف ـهــل ف ـع ــا يـمـكــن أن نـعـتـبــر أن نـطــاق
البحث العلمي هــو عينه نطاق البحث الديني
ّ
ً
أو الفلسفي ليكون بديال عنهما؟ وتولد عن هذا
النقاش حقل من فلسفة العلم يساهم فيه علماء
مؤمنون ،وعلماء مالحدة ...لكن املسألة بنهاية
املطاف ســوف تبقى في دائــرة تأويل العلم بني
اإليـ ـم ــان وغـ ـي ــره ،وال ي ـن ـب ـغــي ل ـه ــذا امل ـب ـحــث أن
ّ
ُيفسد فــي ّ
التعددية
ود الـعــاقــات اإلنـســانـ ّـيــة –
ّ
قضية.
أي
ّأم ـ ـ ــا ال ـ ـقـ ــول ب ـ ــأن ال ـع ـل ـم ـن ــة هـ ــي رؤي ـ ـ ــة دن ـي ـ ّ
ـوي ــة
ّ
تعني الــاديـنـ ّـيــة ،فهذا مــا تكذبه حقائق مسار
ال ـع ـل ـمــانـ ّـيــة وم ـق ــاص ــده ــا ،خ ــاص ــة ل ــدى ت ـي ــارات
واسعة ممن جمعوا بني اإليمان بالله واحترام
ً
الدين ،وبني العلمنة وإن كانوا يقولون فعال إن
الـعـلـمـنــة تــرفــض سـلـطــة ال ـتــراث واملــاضــي حتى
ّ
ل ــو ك ــان دي ـن ــا ،إل أن ــه رف ــض لـل ـسـل ـطــة ،لـلـقـمــع،
َ
اإلقطاعيْ
وللظلم الذي لحق باإلنسانية جراء
ّ
ّ
والديني .وهذا ،حتى الدينيني اليوم،
السياسي
بعضهم على األكيد ،يتفقون فيه مع العلمانيني.
األمــر الــذي يفرض علينا أن نبحث عن الجامع
اإلنساني بني الجماعات في القضايا اإلنسانية
وال ـح ـق ــوق ـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى ،ال أن ن ـج ـنــح ن ـح ــو كـيــل
السباب والشتائم األيديولوجية والسياسية.
أن ت ـخ ـت ــار ال ــزم ــن واآلن ك ــأف ــق ل ـل ــرؤي ــة ون ـمــط
ال ـع ـيــش ،ه ــذا يـعـنــي أن ت ـكــون عـلـمــانـ ّـيــا وه ــو ال
يـسـتــدعــي عـلــى اإلط ــاق أن ــك تـنـكــر مــا وراء هــذا
العالم وما بعده ..ثم لو فرضنا أنك كنت كذلك
فلماذا يجب أن يـســاوي ذلــك الـعــداء؟ ألــم يحفل
ّ
ال ـت ــاري ــخ اإلس ــام ــي بـمـتـكــلـمــن م ــن وزن هـشــام
بــن الحكم كــانــوا على صلة فكرية ومـســاملــة في
ال ـع ـيــش م ــع ده ــري ــن؟ أل ــم يـفـتـقــد ده ــري ــون كثر
اإلمام الصادق عليه السالم الذي كان يحاججهم
بجوار الكعبة؟
إن كان هناك مؤمنون ومالحدة ،هل هذا يعني
أنـنــا ينبغي أن نبحث عــن مساحات التقاصف
والتشائم والقتل الرمزي ،في أشكال من العبائر
والـ ــرسـ ــوم الـ ـس ــاخ ــرة ه ـن ــا وهـ ـن ــاك م ــن وس ــائ ــل
اإلع ــام؟ هــل حــق التعبير يعني أن أسـخــر منك
ومما تعتقد؟ أم أن هذا الحق في الحرية هو قرين
بإنسانيتك وإنسانيتي،
العقالنية التي تؤمن
ّ
وأن نبحث عن سبل للتحاور البناء؟
كفانا تكاذبًا ،ال العلماني بما هو علماني ،وال
ٌ
ملحد ّ
عدوي ..وإن كانا يختلفان
امللحد بما هو
عني أحيانًا بشكل جذري..
وال ينبغي للمالحدة أن يتخذوا من أهل اإليمان
أع ـ ً
ّ
يتربصونهم حتى فــي زالت اللسان
ـداء لهم
وسقطات التعبير.
إن ّ
عدونا املشترك هو الظالم املغتصب للحقوق
ً
واألرض ،فـمـثــا ل ــو جـمــع اإلل ـح ــاد ب ــن عــروبــي
ّ
ثوري ،وصهيوني ظالم ،هل يفاضله على مؤمن
بالله واليوم اآلخــر من أبناء الجهاد واملقاومة
إلســرائـيــل وعــدوان ـهــا؟ أب ـدًا ،فإنسانية اإلنـســان
فيهما سابقة على موقفهما النظري.
حرًا في قيمه على ّ
فأنا أقبل ألف مرة ملحدًا ّ
مد ٍع
لإليمان وهو ظالم للناس وحقوق البشر.
ف ـيــا مــؤم ـنــي وم ــاح ــدة ه ــذا ال ــوط ــن وال ـقــومـ ّـيــة
والـقـضــايــا املشتركة كفانا تـكــاذبــا بــادعــاء أننا
أع ــداء ،نحن أبـنــاء مصير حياتي مشترك ،وفي
ع ـمــق ت ــراث ـن ــا ال ـف ـك ــري ج ــوام ــع ك ـث ـيــرة ح ـتــى لــو
افترقنا في الدين والطريقة .نعم لكم دينكم َ
ولي
دي ــن ..لـكــن كــانــا يـنـتـمــي ،أو ينبغي أن ينتمي
لشعور إنساني عميق في حبه لإلنسان ورفضه
الظلم ،وفي قناعته بحق االختالف ،وأن الحوار
ّ
بــن املختلفني رحـمــة ..وال يتحول إلــى نقمة إل
إذا اتبعنا طريق التقاصف.
ّ
ّ
الدينية
الحكمية للدراسات
* رئيس معهد املعارف
ّ
والفلسفية
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الحدث

ّ
على الغالف منذ تولي ّ«العدالة والتنمية» مقاليد السلطة في تركيا وزعيمه رجب طيب أردوغان يعرف ــ مستندًا
ّ
تستتب له األمور في دولة علمانية جيشها حاضر للخروج من الثكنات
الى وقائع تاريخية ــ أن حزبًا إسالميًا لن
للقضاء على أي خطر يهدد مفاهيم العلمانية كلما استدعت الحاجة ،لذلك اقتنع بأنه ال مناص من استحداث
واقع يعتمد القوة يوازي قوة الجيش في الداخل ...لترسيخ ديمومة سلطته

جيش أردوغان الموازي ...الى الواجهة
علي مراد
انشغل اإلعالم العربي والعاملي ومعه
دول ب ـم ـتــاب ـعــة م ــابـ ـس ــات امل ـح ــاول ــة
االنقالبية فــي تركيا ليل الخميس –
الجمعة املــاضــي ،واستغرق املحللون
فــي محاولة فهم األسـبــاب الـتــي دعت
فئة مــن الجيش الـتــركــي إلــى محاولة
االنـ ـق ــاب ع ـلــى ال ــرئ ـي ــس رجـ ــب طـيــب
أردوغــان وحكومته ،وعواقب العملية
االنقالبية والنتائج الـتــي ستفرزها.
ّ
ال شك في أن عوامل عديدة اجتمعت
ك ـل ـه ــا فـ ــي إط ـ ـ ــار واحـ ـ ـ ــد ،دفـ ـع ــت ه ــذه
ال ـف ـئ ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة إل ـ ــى اإلق ـ ـ ـ ــدام عـلــى
خ ـط ــوت ـه ــا الـ ـت ــي ُوص ـ ـفـ ــت ب ــامل ــراه ـق ــة
ح ـي ـنــا وامل ـت ـس ــرع ــة ح ـي ـنــا آخـ ـ ــر .كـتــب
ع ـ ــدي ـ ــدون عـ ــن م ـ ـمـ ــارسـ ــات أردوغ ـ ـ ـ ــان
وحزبه في املجتمع التركي على مدى
 13ع ــام ــا م ــن ال ـح ـك ــم ،م ـن ـهــا املــرت ـبــط
بالبعد االجتماعي والبعد السياسي
وال ـ ـحـ ــريـ ــات املـ ـقـ ـم ــوع ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
االن ـق ــاب عـلــى «الـكـمــالـيــة» ومـحــاولــة
اجتثاثها لـلـعــودة الــى زمــن السلطنة
العثمانية.
لـكــن تـفــاصـيــل م ـحــددة سـبـقــت عملية
االن ـقــاب الـفــاشـلــة بــأيــام تــدعــونــا إلــى
ال ــوق ــوف ع ـن ــده ــا .ب ــداي ــة ش ـهــر تـمــوز
الحالي ّ
قدم مجموعة من نواب «حزب

الشعب الجمهوري» طلبًا إلى رئاسة
ال ـبــرملــان بــاس ـت ـجــواب الـحـكــومــة على
خلفية تـقــاريــر صحافية ومعلومات
طرحها املـغــرد التركي «ف ــؤاد عوني»
(الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة مـ ــن «م ـج ـت ـه ــد»
الـسـعــودي) .مضمون هــذه املعلومات
يتحدث عن نشاط شركة لالستشارات
العسكرية واألمنية تدعى «ص ــادات»
( )SADATال ـتــي ي ـقــول عـنـهــا الـنــائــب
عن حزب الشعب الجمهوري عن والية
م ــرس ــن ف ـك ــري س ــاغ ــار ف ــي رســال ـتــه
االس ـت ـجــواب ـيــة لــرئ ـيــس ال ـح ـكــومــة بن
ع ـلــي ي ـل ــدري ــم أن ـه ــا «أص ـب ـح ــت محط
ج ــدل ون ـق ــاش ب ــال ــرأي ال ـع ــام الـتــركــي
في اآلونة األخيرة بعد أن طرح املدون
فــؤاد عوني على حسابه على تويتر
ادعاءات مثيرة حولها» .النواب الذين
ق ـ ّـدم ــوا الـطـلــب مـطـلــع الـشـهــر الـحــالــي
كانوا سيحصلون على موعد لجلسة
االس ـت ـج ــواب ف ــي ال ـيــومــن املــاض ـيــن،
لكن االنـقــاب ّ
أجــل املــوعــد (إن لــم يكن
قد نسفه) الى وقت غير معلوم.

ويـ ـق ــول رئ ـي ـس ـهــا الـ ـ ّجـ ـن ــرال امل ـت ـقــاعــد
عــدنــان تنريفيردي إن ــه تــأثــر بتجربة
الغرب في إنشاء شركات االستشارات
ال ــدف ــاعـ ـي ــة وأراد أن تـ ـك ــون شــرك ـتــه
الـ ـنـ ـم ــوذج االس ـ ــام ـ ــي ال ـ ـ ــذي س ـي ـقــدم
املساعدة لكل الدول االسالمية ،مبديًا
انزعاجه من نزعة «الهوية الصليبية»
فــي تجربة حــرب البوسنة عــام 1995
كما شاهدها خالل خدمته في الجيش
الـتــركــي فــي الـبــوسـنــة ،حـســب وصـفــه.
الجنرال االســامــي كــان محور حديث
ال ـص ـحــافــة ال ـتــرك ـيــة امل ـع ــارض ــة ال ـعــام
املــاضــي مــع ب ــروز اتـهــامــات ألردوغ ــان
واملحيطني به بدعم تنظيم «داعــش».
كانت شركة «صادات» قد نشرت على
موقعها على االنترنت إعالنًا باللغة
العربية تطلب فيه توظيف العشرات
من امليكانيكيني ممن يجيدون اللغة
ال ـعــرب ـيــة ،لـلـعـمــل ف ــي ص ـيــانــة عــربــات
«هامفي» وسيارات رباعية الدفع ،األمر
ال ــذي دف ــع الـصـحــافــة الـتــركـيــة حينها
إل ــى ات ـه ــام ال ـشــركــة بـصـيــانــة عــربــات
«داعش» في الرقة ،إضافة الى اتهامها
ب ـت ـق ــدي ــم خـ ــدمـ ــات تـ ــدريـ ــب ل ـع ـنــاصــر
ليبيني يتبعون لـقــوات «فجر ليبيا».
وبـ ـع ــد تـ ـص ــاع ــد الـ ـضـ ـج ــة االع ــامـ ـي ــة
ح ـ ــول اإلع ـ ـ ـ ــان ،ت ــم ح ــذف ــه م ــن مــوقــع
الـشــركــة االلـكـتــرونــي .ه ــذه املعلومات
التي تم تداولها العام املاضي ،عادت
إلــى الـظـهــور أواخ ــر حــزيــران املــاضــي،
مضافة الى معلومات جديدة نشرها
املغرد «فــؤاد عوني» على حسابه في
تــويـتــر ي ـقــول فـيـهــا إن االسـتـخـبــارات
األمل ــانـ ـي ــة واألمـ ـي ــركـ ـي ــة بـ ـص ــدد نـشــر
تـ ـق ــاري ــر اسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة ق ــريـ ـب ــا تـثـبــت
ت ــورط أشـخــاص محيطني بــأردوغــان
بتفجيرات «داع ــش» فــي أوروب ــا ،بعد
أن ك ــان ــت روسـ ـي ــا ق ــد نـ ـش ــرت أواخـ ــر
 2015بعض األدل ــة الـتــي تثبت عالقة
أردوغ ــان وبطانته بتنظيم «داعــش»،
من تجارة النفط الى تقديم املساعدة
اللوجستية للتنظيم االرهــابــي .يقول
ّ
ع ــون ــي فـ ــي تـ ـغ ــري ــدات ــه إن أردوغـ ـ ـ ــان
ّ
تخوف من هذه املعلومات ،وقد شعر
بالضيق ،وأمر أحد مساعديه عبدالله
تــونـكـلــي ب ــإب ــاغ ع ــدن ــان تـنــريـفـيــردي
بالبقاء داخــل تركيا وعــدم السفر إلى
الخارج ألنه ال يريد أن ُيفضح ويزداد
الواشون به في الغرب ،كما حصل مع
رجل األعمال ّ
املقرب منه رضا ضراب،
الــذي ألقي القبض عليه في الواليات
املـتـحــدة قـبــل أش ـهــر ،وت ـتــم محاكمته

ال ـغ ــرب ـي ــن الـ ــذيـ ــن اس ـت ـغ ـل ــوا ف ــرصــة
لقائهم في بروكسل ،وأطلقوا مواقف
واضحة ّ
تشدد على ضــرورة التمسك
بـ«قيم دولة القانون».
وفـ ــي أول م ـقــاب ـلــة ل ــه ع ـقــب م ـحــاولــة
االن ـق ــاب ،خ ــرج الــرئـيــس رج ــب طيب
أردوغ ـ ـ ـ ــان ،ع ـبــر ش ـب ـكــة «سـ ــي أن أن»
األميركية ،ليطلب من واشنطن تسليم
أنـقــرة الــداعـيــة فتح الـلــه غــولــن ،وذلــك
ب ـمــوجــب «االتـ ـف ــاق امل ـش ـتــرك لتسليم
املجرمني».
وبـ ـ ـ ّـرر إم ـكــان ـيــة ال ـل ـج ــوء إلـ ــى عـقــوبــة
اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام م ـ ـ ـجـ ـ ــددًا بـ ـ ـح ـ ــق م ـت ـه ـم ــن
ّ
بــاالنـقــاب ،بالقول إن «هـنــاك جريمة
خـ ـي ــان ــة واض ـ ـحـ ــة والـ ـطـ ـل ــب (إلـ ـح ــاق
عـ ـق ــوب ــة اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــدام) ال ي ـم ـك ــن أب ـ ـ ـدًا أن
ترفضه حكومتنا .لكن بطبيعة الحال
سيتطلب األم ــر ق ــرارًا برملانيًا ،وبعد

ذل ــك ،وكــرئـيــس لـلـبــاد ،ســأوافــق على
أي قرار يصدر عن البرملان» .وفي لغة
مريبة ،أضاف« :اآلن لدى الناس فكرة
بـعــد الـعــديــد مــن األحـ ــداث اإلرهــابـيــة،
بـ ــأن اإلره ــابـ ـي ــن ال ب ــد م ــن ق ـت ـل ـهــم...
ملــاذا ينبغي إبـقــاؤهــم وإطعامهم في
ال ـس ـجــون عـلــى م ــدى س ـن ــوات مقبلة،
يــريــدون (ال ـنــاس) نهاية سريعة ،ألن
ً
ال ـنــاس ف ـقــدوا أطـ ـف ــاال ...هـنــاك أمـهــات
وآباء حزناء ويعانون».
وفيما كــان الجميع يتابعون مقابلة
ً
مساء ،كانت يوميات
الرئيس التركي
تركيا «ما بعد االنقالب» تشهد أمس
ارتفاع عدد االعتقاالت ووصولها إلى
إدارات ووزارات ال عالقة لها بالشأنني
الـعـسـكــري واألم ـن ــي ،أو حـتــى الـشــأن
القضائي ،مثل وزارة املالية ،إذ نقلت
وكالة «األناضول» شبه الرسمية عن

ما هي شركة صادات؟

ف ــي مــوق ـع ـهــا ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت ،ت ـق ـ ّـدم
ال ـش ــرك ــة نـفـسـهــا ع ـلــى أن ـه ــا تــأسـســت
بدعم  64ضابطًا وضابط صف قاموا
بالخدمة في القوات املسلحة التركية.

أنقرة ّ
تخير واشنطن« :انجرليك» مقابل غولن؟
يرى خبراء ّأن تركيا قد تلجأ إلى استخدام قاعدة
انجرليك االستراتيجية التي يجري فيها تنسيق
الغارات الجوية على تنظيم «داعش» كورقة ضغط

على الواليات املتحدة ،على خلفية التوتر املستجد
بني الطرفني بعد محاولة االنقالب.
ومــا يثير غضب املسؤولني األت ــراكّ ،أن الواليات
املتحدة أدارت حتى اآلن أذنها الصماء للمطالب

التركية بتسليم الــداعـيــة فتح الـلــه غــولــن ،ألنـقــرة،
فــي وقــت لفت فيه وزيــر العمل التركي ،سليمان
صويلو ،إلى أن واشنطن «تقف وراء االنقالب».
ورأى مدير برنامج األبـحــاث التركية في «معهد
واشنطن» ،سونر غاغابتاي ،أن تركيا سترتكب
ً
خ ـطــأ إذا اسـتـخــدمــت ق ــاع ــدة انـجــرلـيــك لتسريع
تسليم غولن ،خصوصًا بالنظر إلى ّأن «الوصول
إلــى القاعدة مهم بالنسبة إلــى الــواليــات املتحدة،
لكنه ليس ضروريًا» .وشرح ّأن «واشنطن تمكنت
من استخدام القاعدة فقط في عام  ،2015وقبل
ذلــك كانت العمليات األميركية ملكافحة اإلرهــاب
َّ
تنفذ مــن دون استخدام انجرليك أو ســواهــا من
القواعد التركية» ،مشددًا على ّأن «واشنطن قادرة
على اللجوء إلــى هــذا الخيار مجددًا إذا أجبرتها
تركيا» على ذلك.
(األخبار ،أ ف ب)

بتهم غسل أم ــوال واخ ـتــاس وتـهـ ّـرب
من الضرائب.
الـنــائــب الـتــركــي فـكــري ســاغــار يــروي
ف ــي مـ ـع ــرض ح ــدي ـث ــه ع ــن «صـ ـ ـ ــادات»
ّ
أن م ــن ب ــن االدعـ ـ ـ ــاءات ال ـتــي ك ــان من
املـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـج ـي ــب ع ـل ـي ـهــا رئ ـيــس
الـ ــوزراء تتعلق بـتــدريـبــات «ص ــادات»
ال ـت ــي ت ــم ت ـج ـم ـيــدهــا م ــؤخـ ـرًا ب ـعــد أن
حـ ـصـ ـل ــت األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــار ّي ــة
الـغــربـيــة عـلــى مـعـلــومــات بـشــأن تلقي
ع ـن ــاص ــر ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ال ـت ــدري ــب
عـلــى أي ــدي ضـبــاط «ص ـ ــادات» ،بينما
واص ـ ـلـ ــت مـ ـنـ ـش ــآت الـ ـش ــرك ــة ال ـس ــري ــة
داخ ــل تركيا عمليات الـتــدريــب داخــل
م ـخ ـي ـمــات .ك ــذل ــك فـ ــإن س ــاغ ــار يـقــول
إن ب ـعــض ال ـش ـب ــان ال ــذي ــن يـلـتـحـقــون
بـهــذه املخيمات الـســريــة ينتمون إلى
الـقـطــاعــات الشبابية لـحــزب «الـعــدالــة
وال ـت ـن ـم ـي ــة» ،ومـ ــا ُيـ ـع ــرف بــ«جـمـعـيــة
الغرف العثمانية» ّ
املقربة من الحزب
الـحــاكــم .الـنــائــب الـتــركــي ســاغــار كان
قــد نـ ّـبــه (ق ـبــل االن ـق ــاب) إل ــى خـطــورة
نشاط «صادات» في املستقبل ،واعتبر
ن ـشــاطــاتـهــا بـمـثــابــة م ـم ـ ّـه ــدات لـحــرب
أهـلـيــة مـحـتـمـلــة ،م ـحــذرًا مــن عمليات
اغتيال وتخريب وحتى هجمات على
مقاه داخــل البالد وخارجها لتحقيق
أهداف مشبوهة( ،وهذا ما تم تسجيله
في اليومني املاضيني في مدن مالطيا
وأنـطــاكـيــة وبـعــض أحـيــاء اسطنبول،
وقد بدأ يأخذ أبعادًا طائفية وقومية).
ّ ّ
من املــؤكــد أن الشركة لم تحصل على
ّ
أي ترخيص رسمي للعمل في مجال
الـ ـت ــدري ــب واالس ـ ـت ـ ـشـ ــارة ال ـع ـس ـكــريــة،
ولكن يرى النائب ساغالر أن حكومة
«الـعــدالــة والتنمية» منحت إذن عمل
خــاصــا «غـيــر معلن» لــ«صــادات» لـكــي
ً
تصبح بــديــا لـلـقــوات املسلحة (وفــق
تـ ـص ــريـ ـح ــه ق ـ ـبـ ــل عـ ـمـ ـلـ ـي ــة االنـ ـ ـق ـ ــاب
الفاشلة).
وإذا مـ ــا ع ــدن ــا ال ـ ــى ل ـي ـل ــة االن ـ ـقـ ــاب،

نشاط لشركة
استشارات عسكرية
وأمنية تدعى «صادات»

شاهد بعضنا لقطات بثتها القنوات
الـتــركـيــة مـبــاشــرة عـلــى ال ـهــواء ظهرت
فيها مـجـمــوعــات مــن الـشـبــان بلباس
م ــدن ــي لـ ـلـ ـحـ ـظ ــات ،ي ـح ـم ـل ــون بـ ـن ــادق
أوتوماتيكية فــي ش ــوارع إسطنبول،
وقــد ّ
سجل تبادل إطــاق نــار بني هذه
امل ـج ـم ــوع ــات وقـ ـ ـ ــوات امل ـن ـق ـل ـب ــن ،وال
يـسـتـبـعــد م ـص ــدر مـ ـع ــارض أن يـكــون
هـ ـ ــؤالء م ــن الـ ـجـ ـن ــود ال ــذي ــن ّ
درب ـت ـه ــم
«صـ ـ ــادات» ،ومـنـهــم مــن لـبــس سـتــرات
م ـك ـت ــوب ع ـل ـي ـهــا «شـ ــرطـ ــة» لـلـتـمــويــه
وتحقيق األهداف تحت عباءة القانون.
كذلك يقول الصحافي واملحلل التركي
ّ
امل ـقـيــم ف ــي واش ـن ـطــن إل ـه ــان تـنـيــر ،إن
أردوغ ــان اعتقل منذ الجمعة املاضي
 103ض ـبــاط بــرتـبــة ج ـنــرال وأدم ـي ــرال
ً
من أصل  358جنراال يخدمون في كل
تركيا ،أي ما نسبته  %30من جنراالت
القوات املسلحة أطاحهم أردوغان بعد
 72ســاعــة عـلــى االن ـقــاب الـفــاشــل ،مع
اإلش ــارة إلــى أن كــل جـنــرال مــن هــؤالء
يتم توقيف الضباط ـ األقــل منه رتبة
العاملني فــي فريقه .وهنا يلمح
ـ ـ مــن
ّ
ت ـن ـيــر إلـ ــى أن ـ ــه ال يـسـتـبـعــد أن ي ـقــوم
أردوغ ـ ـ ـ ــان ب ـتـعـيــن ض ـبــاطــه ورج ــال ــه
الــذيــن تــدربــوا فــي جيشه املـ ــوازي في
م ــراك ــز امل ـقــالــن ،ف ــي ظ ــل ال ـحــديــث عن
وص ـ ــول م ــوج ــة اإلط ــاح ــة إل ــى ك ــل من
يعارضه في قطاعات التعليم واالعالم
والصحافة ،تمامًا كما تمت إقــالــة ما
ـاض مــن سلك القضاء
يـقــارب  3000ق ـ ٍ
بعد ساعات على انتهاء االنقالب.
أيــا تكن مسببات االنقالب الــذي فشل
وال ـعــوامــل ال ـتــي دف ـعــت مـجـمــوعــة من
الضباط الى تنفيذه ،تبقى املعطيات
والتفاصيل الحقيقية لــدى الضباط
املنقلبني أنفسهم .ونـظـرًا إلــى ظــروف
امل ــرح ـل ــة الـ ـت ــي تـ ـم ـ ّـر ب ـه ــا ت ــرك ـي ــا ،مــن
ّ
الواضح أن أحــزاب املعارضة اختارت
أن تـخـفــض رأس ـه ــا ك ــي ت ـمـ ّـر عــاصـفــة
االنقالب األردوغانية املضادة ،فليس
ال ــوق ــت م ـنــاس ـبــا إلص ـ ــرار امل ـعــارضــن
ع ـل ــى اس ـت ـك ـم ــال ن ـب ــش م ـل ـف ــات ف ـســاد
أردوغـ ـ ـ ــان ،ف ــي ذروة م ــوج ــة االن ـت ـقــام
والـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـم ــارسـ ـه ــا ضــد
م ـعــارض ـيــه وك ــل م ــن ي ـش ـتـ ّـم ف ــي لحن
قوله بعضًا من خطر .ودائمًا بحسب
أردوغان التهمة جاهزة« :االنتماء إلى
التنظيم امل ــوازي» ،وبالتالي االعتقال
وربما اإلعدام غدًا ،مع حديث االوساط
االردوغ ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ــن تـ ـع ــدي ــل م ــرت ـق ــب
للقانون إلعادة فرض عقوبة اإلعدام.

ّ
أردوغان يخطف الدولة والشارع ...و«الحلفاء» يحذرون
فيماكان حلفاء أنقرة الغربيون يحذرونها
من «التمادي»ّ ،
كرس رجب طيب أردوغان
أمـ ــس س ـيــاســة «ت ـط ـه ـيــر» الـ ــدولـ ــة من
معارضيه ،بالتوازي مع اإلمساك بالشارع
من خالل اإلبقاء على انتشار مناصريه في
ساحات كبرى المدن
َ
انـقـســم ال ـح ــدث ال ـتــركــي ّب ــن مـجــالــن
أمس ،أولهما داخلي يتمثل بمواصلة
السلطات التركية لسياسة االعتقاالت
و«ت ـ ـط ـ ـه ـ ـي ـ ــر» م ـ ـج ـ ـمـ ــل اإلدارة م ــن
«الخونة» ،فيما كان الثاني خارجيًا،
ع ـلــى ع ــاق ــة ب ــاس ـت ـم ــرار ال ـت ـجــاذبــات
ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــة بـ ـ ــن أن ـ ـ ـقـ ـ ــرة وح ـل ـف ــائ ـه ــا

ال ّبد من قتل اإلرهابيين
وعدم تركهم في
السجون وإطعامهم
ّ ُ
مصادر في الــوزارة قولها إنه «أوقف
 1500موظف عــن العمل مؤقتًا وملــدة
غير محددة ،وهي عمليات ستستمر»،
بينما ذكرت قناة «سي .إن .إن تورك»
ّ
أن  30حاكمًا إقليميًا وأكثر من  50من
كبار املوظفني أقيلوا أيضًا.
ومن ضمن األطر الجديدة التي ّ
أقرتها

ال ـح ـكــومــة الحـ ـت ــواء األوض ـ ـ ــاع ،ألـغــت
اإلجازات السنوية لنحو ثالثة ماليني
م ــوظ ــف ،وأم ـ ـ ــرت م ــن كـ ــان م ـن ـهــم فــي
إجــازة حاليًا «بالعودة إلى وظائفهم
بأسرع ما يمكن».
وفـ ــي إط ـ ــار ح ـم ـلــة «ال ـت ـط ـه ـيــر» الـتــي
بــدأت قساوتها تعكس حجم مخاطر
االنـقـســام الـعـمــودي فــي تــركـيــا ،أعلن
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ــن عـ ـل ــي يـ ـل ــدري ــم،
توقيف  6038عسكريًا و 755قاضيًا
(يشمل الرقم عزل  48قاضيًا يتبعون
ل ـل ـم ـح ـك ـمــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ال ـع ـل ـي ــا) ،وم ـئــة
شرطي .وتضم القائمة  103جنراالت
وأميراالت ،بينهم قائد القوات الجوية
السابق ،أكني أوزتورك ،الذي تضاربت
األنباء أمس حول اعترافه بالتحضير
لالنقالب.
وفي السياق ،قال مسؤول أمني كبير
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نهاية االنكشارية
وبداية البلطجية
أعطى االنقالب الفاشل اليد
المطلقة للرئيس التركي في
إكمال مخططاته المتعثرة.
فمن تقزيم الجيش إلى طرح
النظام الرئاسي بصالحياته
المطلقة ،مرورًا بمطاردة أنصار
حليفه السابق فتح الله غولن،
يبدو «السلطان» اليوم أنه قد
مشى خطوات كبيرة نحو
أحالمه مدعومًا بزخم الشارع
ّ
المخدر بسنوات «االستقرار»
وتعويذة القائد «اإلسالمي»
اسطنبول ــ حسني محلي

ظهرت مجموعات من الشبان بلباس مدني يحملون بنادق في شوارع إسطنبول (أ ف ب)

لــوكــالــة «روي ـت ــرز» إن ق ــوات األم ــن ما
زالـ ــت تـبـحــث ع ــن ب ـعــض الـعـسـكــريــن
املـ ـت ــورط ــن فـ ــي مـ ـح ــاول ــة االن ـ ـقـ ــاب،
م ـس ـت ـب ـع ـدًا وق ـ ـ ــوع مـ ـح ــاول ــة ج ــدي ــدة
ّ
السلطة .وأض ــاف أن
لالستيالء على
ّ
القيادة العسكرية تلقت «ضربة ثقيلة
مــن ناحية التنظيم» ،لكنها مــا زالــت
تعمل بالتنسيق مع جهاز املخابرات
وال ـش ــرط ــة وال ـح ـكــومــة ،م ـش ـي ـرًا كــذلــك
إلى أن «بعض املسؤولني العسكريني
الكبار املتورطني في محاولة االنقالب
فروا إلى الخارج».
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،تــواصــل الـتـجــاذب
ال ـكــامــي ب ــن أن ـق ــرة وحـلـفــائـهــا على
خلفية طبيعة املــاحـقــات املتبعة من
قبل السلطات التركية ،بينما أبلغت
املـسـتـشــارة األملــانـيــة ،أنجيال ميركل،
أردوغـ ـ ـ ــان «ب ــوض ــوح ت ـ ــام» أن إعـ ــادة

ت ـط ـب ـي ــق عـ ـق ــوب ــة اإلعـ ـ ـ ـ ــدام سـتـقـضــي
ع ـلــى أي ف ــرص الن ـض ـمــام بـ ــاده إلــى
االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،م ـش ــددة عـلــى أن
موجة االعتقاالت في صفوف الجيش
والـ ـش ــرط ــة والـ ـقـ ـض ــاء «م ـ ـصـ ــدر قـلــق
كبير» لبرلني ،وفق ما أعلنت متحدثة
باسم الحكومة األملانية .وهو موقف
ي ـت ـطــابــق إلـ ــى ح ــد ب ـع ـيــد م ــع مــوقــف
وزيـ ــرة خــارج ـيــة االت ـح ــاد األوروب ـ ــي،
فيديريكا موغيريني.
تــزام ـنــا ،أع ـلــن الـبـيــت األب ـي ــض مـسـ ً
ـاء
ّ
أن واش ـن ـط ــن (ال ـت ــي رف ــض سـفـيــرهــا
لــدى أنقرة أمــس تلميحات مسؤولني
إلـ ــى دعـ ــم بـ ـ ــاده ل ــانـ ـق ــاب)« ،ت ــدع ــم
بقوة الحكومة املنتخبة ديموقراطيًا
ّ
فــي تــركـيــا» ،موضحًا أن «األم ــر الــذي
سـيــوضـحــه امل ـس ــؤول ــون األمـيــركـيــون
ل ـن ـظــرائ ـهــم األت ـ ـ ــراك ه ــو أن م ــن املـهــم

ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـيـ ـه ــم ال ـت ـح ـل ــي ب ـض ـبــط
النفس واح ـتــرام ومــراعــاة اإلج ــراءات
ال ـقــانــون ـيــة وح ـم ــاي ــة ال ـح ــري ــات الـتــي
يكفلها الدستور التركي» .وكذلك كان
موقف وزيــر الخارجية ،جــون كيري،
حــن أب ــدى خشيته فــي بــروكـســل إثــر
لـقــائــه وزراء االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،من
«ات ـ ـخـ ــاذ إج ـ ـ ـ ــراءات ب ـع ـي ــدة ع ــن حـكــم
القانون» .وفــي ما له عالقة بالداعية
فتح الله غولن ،دعا كيري تركيا إلى
ً
«يمكن التحقق منها» بدال
تقديم أدلة ّ
ّ
مــن مــزاعــم .ومل ــح إل ــى أن ع ــدم احـتــرام
م ـبــادئ الــديـمــوقــراطـيــة ي ـهـ ّـدد وجــود
تــركـيــا فــي «ح ـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي»،
وهو تصريح يتالقى مع إعالن األمني
العام للحلف ،ينس ستولتنبرغ ،عقب
اتصاله بأردوغان.
(األخبار)

تـسـتـعــد الـحـكــومــة الـتــركـيــة إلصـ ــدار قــانــون
ج ــدي ــد ي ـس ـم ــح ب ـت ـس ـل ـيــح امل ــدنـ ـي ــن بـحـجــة
«الـ ـتـ ـص ــدي ألي خ ـط ــر م ـح ـت ـمــل يـسـتـهــدف
النظام الديموقراطي» .القانون املرتقب رأت
فيه األوس ــاط السياسية خـطــوة مهمة على
طــريــق تحويل تركيا إلــى دول ــة «البلطجية»،
وستكون حــال من سيجري تسليحهم من
أع ـضــاء وأن ـص ــار «ح ــزب ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة»
كحال «الجيش الشعبي» في سوريا والعراق،
في سبعينيات القرن املاضي .كذلك ،توقعت
أوساط سياسية وإعالمية أن تمنح الحكومة
ق ـ ــوات األم ـ ــن وال ـ ــوح ـ ــدات ال ـخ ــاص ــة ال ـتــاب ـعــة
ل ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة سـلـطــات إضــاف ـيــة ،بحيث
ي ـكــون لـهــا ال ـيــد الـعـلـيــا ،جـنـبــا إل ــى جـنــب مع
أجـهــزة املـخــابــرات التابعة مـبــاشــرة للرئيس
رجــب طيب أردوغـ ــان .وقــد تــم تكليف قــوات
األم ــن خ ــال األيـ ــام األرب ـع ــة املــاض ـيــة بكافة
املهمات الرئيسية ،ومنها إلقاء القبض على
العسكريني االنقالبيني واعتقالهم ،بمن فيهم
حــوالــى  100عـمـيــد ولـ ــواء وفــريــق وأم ـي ــرال.
كــذلــك دهـمــت الــوحــدات الخاصة ع ــددًا كبيرًا
من املرافق واملؤسسات املهمة ،بينها املحكمة
ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـع ـل ـيــا وم ـح ـك ـمــة االس ـت ـئ ـنــاف
وال ـت ـم ـي ـيــز ال ـع ـل ـيــا ،وت ــم اع ـت ـقــال ال ـعــديــد من
القضاة والوالة ومسؤولني كبار في مختلف
أجهزة الــدولــة ،ليزيد عــدد املعتقلني على 10
آالف ،مــع تــوقـعــات بــاعـتـقــال جـمـيــع أنـصــار
غولن الذين قد يصل عددهم إلى  20ألفًا ،مع
احتمال دخــول أساتذة الجامعات إلى قائمة
ّ
املعتقلني .أردوغ ــان استغل االنقالب لحسم
صراعه مع غريمه فتح الله غولن ،وتتحدث
األوساط السياسية عن أن الرئيس لن يبقي
على أحــد مــن أنـصــار غــولــن فــي أي مفصل
مــن مــؤسـســات ال ــدول ــة ،بـعــد أن قـضــى على
قوام املؤسسة العسكرية ونفسيتها ،وأفرغ
دوره ــا وثقلها وأفـقــدهــا السمعة واالحـتــرام
في الشارع التركي ،ليحقق ما سعى إليه منذ
ّ
تسلمه السلطة نهاية عــام  ،2002بدعم من
ّ
حليفه آن ــذاك ،غــولــن .االنـقــاب شكل فرصة
إلع ــداد ال ـظــروف وإن ـجــاح مـشــروع أردوغ ــان
بـتـغـيـيــر ال ــدس ـت ــور ع ـبــر اس ـت ـف ـتــاء شـعـبــي،
قـبــل نـهــايــة ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،لـيـصـبــح رئيسًا
ب ـصــاح ـيــات م ـط ـل ـقــة ،ب ـعــد أن ق ـضــى على
كافة أنواع املعارضة الديموقراطية ،بالتوازي
م ــع غ ـيــاب امل ــوق ــف ال ـج ـ ّـدي ل ــ«ح ــزب الشعب
الـجـمـهــوري» وال ـقــوى الـيـســاريــة والليبرالية،
إضــافــة إل ــى إح ـكــام سـيـطــرتــه عـلــى وســائــل
اإلع ــام .وك ــان أردوغـ ــان قــد نجح فــي إنــزال
ضربة قوية بـ«حزب الشعوب الديموقراطي»
الكردي ،عبر إحالة أعضائه إلى القضاء ،بعد
الحصانة البرملانية عنهم ،كــذلــك ،وجه
رفــع ً ً
ضربة قوية ضد «حزب العمال الكردستاني»
عبر قتل حوالى  3000من عناصره وتدمير
الـعــديــد مــن امل ــدن الحاضنة لــه جـنــوب شرق
البالد.
وك ـ ــان ال ـت ـط ــور امل ـه ــم ف ــي م ـج ـمــل مـعـطـيــات

االنـ ـق ــاب ال ـف ــاش ــل ه ــو ن ـج ــاح ال ــرئ ـي ــس في
إخـ ــراج أن ـص ــاره إل ــى ال ـش ــارع ،وه ــي ظــاهــرة
ّ
ستحدد مسار الحياة السياسية في
مهمة،
تركيا وربما الــى األبــد ،كــون أنـصــاره ،وبعد
تسليح البعض منهم ،وبدعم من قوات األمن،
سيتصدون ألي تحرك معارض ،ولن يجرؤ
أحد بعد هذا على الخروج إلى الشوارع ،كما
حدث خالل أحداث غازي في إسطنبول ،كونه
سيواجه بالسالح ،ما قد ّ
يهدد بنشوب حرب
أهلية ـ حتى وإن لم يقصدها أردوغــان ـ قد
تستفزها بعض القوى الداخلية والخارجية
ضــد امل ـعــارضــة الـيـســاريــة أو ضــد األقـلـيــات
كــال ـع ـلــويــن واألك ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ...خ ــاص ــة م ــع ات ـب ــاع
أردوغان سياسات مالئمة ملثل هذا االحتمال،
منها استمراره في دعم الجماعات اإلرهابية
في سوريا ،ومـعــاداة مصر والـعــراق وإيــران،
بالتوازي مع سياسات الكبت واالستبداد في
الداخل ،ال سيما بعد االنقالب الفاشل.
الـكـثـيــرون يــراه ـنــون عـلــى أن أردوغ ـ ــان كــان
على علم مسبق بـهــذا االنـقــاب ـ ـ حتى وإن
لــم يكن يتوقعه بـهــذا الحجم ـ ـ فقد تحدثت
املـعـلــومــات عــن مـعــرفــة مسبقة لـلـمـخــابــرات
باستعدادات االنقالبيني الذين كــان أكثرهم
ت ـحــت امل ــراق ـب ــة وامل ــاح ـق ــة .وكـ ــان أردوغ ـ ــان
نفسه ،في خطابه في  29من الشهر املاضي،
قــد قــال إن «أت ـبــاع غــولــن مــوجــودون فــي كل
مـكــان ،بما فــي ذلــك القصر الجمهوري (تم
اع ـت ـق ــال م ـس ـت ـش ــاره ال ـع ـس ـك ــري ع ـل ــى ذم ــة
االنقالبيني) ،وأنــا أوصيهم باالستقالة ،وإال
فسأتخذ اإلج ــراءات الــازمــة بحقهم» .كذلك
فــإن املـخــابــرات التي تــراقــب اتـصــاالت «أتباع
ّ
غولن» ،منذ نهاية  ،2013كانت قد صنفتهم
في لوائح اسمية ،ما قد ّ
يفسر سرعة اعتقال
اآلالف منهم خالل يومني فقط .يضاف إلى
ذلك ما ظهر من قلة حنكة لدى االنقالبيني،
حـيــث أرس ــل  11عـسـكــريــا فـقــط إل ــى مبنى
اإلذاعـ ــة والـتـلـفــزيــون ،لـيـجـبــروا املــذيـعــة على
قراءة البيان رقم واحد ،ولم يخطر في بالهم
السيطرة على املــركــز الرئيسي ملحطة البث
العام وإغــاق جميع املحطات التي استمرت
ّ
ّ
فــي بــثـهــا ال ـع ــادي ،مــا مــكــن أردوغـ ــان مــن أن
يــوصــل رسالته عبر «سـكــايــب» ويطلب من
الجماهير أن تخرج إلــى ال ـشــوارع .ويضاف
إلى ذلك أنهم لم يحتجزوا أيًا من املسؤولني
ال ـس ـيــاس ـيــن ،ب ــل اك ـت ـفــوا بــاح ـت ـجــاز رئـيــس
األركـ ـ ــان وق ـ ــادة الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ،م ــن دون
إلحاق أي أذى بهم .كذلك فإنهم أرسلوا 13
عسكريًا للسيطرة على القصر الجمهوري،
ال ــذي يحميه امل ـئــات مــن ال ــوح ــدات الـخــاصــة،
ويعمل فيه املئات من املوظفني.

أثناء االنـقــاب ،وألول مــرة في تاريخ تركيا،
تـتـصــدى ق ــوات أمـنـيــة لـلـجـيــش ال ــذي فــرض
ن ـف ـســه ع ـلــى ال ـس ـيــاســة ال ـتــرك ـيــة م ـنــذ عهد
«ال ـج ـيــش االن ـك ـش ــاري» .وي ـب ــدو أن الــرئـيــس
أردوغان يريد أن يعود إلى تلك املرحلة بدعم
أتباعه في األمن واملخابرات ،مع «البلطجية»
الذين ظهروا وهم يهينون العسكر ويعتدون
عليه ،وأثبتوا للجميع أنهم «انتحاريون من
نــوع جــديــد» ،يــأتـمــرون بــأمــر أردوغـ ــان الــذي
ّ
س ــخ ــر ج ــوام ــع تــرك ـيــا ل ـح ـشــد الـ ـن ــاس عبر
دعوات «الجهاد من أجل اإلسالم».
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مشهد ميداني

ّ
ّ
الجيش يؤمن كنسب ّا ومحيطها...
و«الكاستيلو» عصي على الخرق
رغم محاوالتها المتكررة ،منذ
ّ
بالتقدم في
أن بــدأ الجيش
محيط «الكاستيلو» وتحقيق
«طـــوق حــلــب» ،لــم تتمكن
المجموعات المسلحة من
ـت
ّخــرق دفــاعــاتــه ،فــي وقـ ّ ٍ
أمن فيه الجيش كامل كنسبا
وبلدات محيطة بها في ريف
الالذقية

بـ ـع ــد ت ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــه ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،ووصـ ــولـ ــه
إل ــى طــريــق «الـكــاسـتـيـلــو» وتثبيته
ـدد مـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط فـ ـ ــي م ـح ـي ـط ــه،
ل ـ ـ ـعـ ـ ـ ٍ
واصـ ـ ــل ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ت ـصـ ّـديــه
ّ
لهجمات املجموعات املسلحة التي
تـ ـح ــاول خـ ــرق دف ــاع ــات ــه ،وت ـح ــدي ـدًا
ت ـل ــك ال ــواقـ ـع ــة فـ ــي م ـن ـط ـقــة املـ ـ ـ ــزارع،
غــربــي ال ـجــرف ال ـص ـخــري ،وشـمــالــي
مـبـنــى «ال ـكــاس ـت ـي ـلــو» ،ش ـمــال حـلــب.
ودارت هـنــاك اشتباكات عنيفة بني
ُ
ال ـط ــرف ــن ،اس ـت ـخ ــدم ف ـي ـهــا مختلف
ّ
أن ـ ـ ــواع األسـ ـلـ ـح ــة ،وأدت إلـ ــى مـقـتــل
ـدد مــن املـهــاجـمــن .وأق ـ ّـرت
وج ــرح ع ـ ٍ
«تـنـسـيـقـيــات» املـسـلـحــن بمقتل 23
عنصرًا من مختلف الفصائل ،خالل
املواجهات الدائرة مع الجيش ،على
جبهات املــاح و«الكاستيلو» وبني
زيد ،شمالي املدينة.
ّ
بــدورهــا ،أك ــدت «الجبهة الشامية»،

الفريج يزور الجبهة الجنوبية
زار وزيــر الــدفــاع الـســوري ،العماد فهد جاسم الفريج ،أحــد املــواقــع العسكرية ،فــي الجبهة
الجنوبية .والتقى في خــال زيــارتــه ،عــددًا من الضباط والجنود ،منوهًا بأدائهم وعملهم.
ّ
وبحسب وكالة «سانا» ،فقد اطلع الفريج على طبيعة املهمات التي تنفذها وحدات الجيش
في مواجهة التنظيمات اإلرهابية ،مثنيًا على الشجاعة والــروح املعنوية العالية التي يتمتع
بها املقاتلون.
ـام على تـصـ ّـدي الجيش ملعركة أطلقتها املجموعات املسلحة،
ـ
ي
أ
بعد
الفريج
وتــأتــي زيــارة
ٍ
ّ
بمسمى «هي لله» ،بالتوازي عن حديث آخر ،تتداوله املجموعات عن هجوم جديد تحضره،
هدفه الوصول إلــى داريــا .ولــم تنجح الفصائل منذ عــام  2014في تحقيق أي ّ
تقدم نوعي

على حساب الجيش في املنطقة الجنوبية ،خصوصًا مع «االقتتال الجهادي» القائم في ريف
درعا الغربي ،واللجاة ،والتراشق الكالمي بني «جبهة النصرة» وجماعة «املوك».
(األخبار)

فــي بيانها أم ــس ،أن «ح ـصــار حلب
مــا ك ــان ليتم ل ــوال اح ـتــال ميليشيا
(حــزب االتحاد الديموقراطي) PYD
لـحــي الـشـيــخ مـقـصــود فــي املــديـنــة»،
ً
م ـش ـيــرة إل ــى أن «املـيـلـيـشـيــا تتحمل
مع نظام اﻷســد مسؤولية الضحايا
ال ــذي ــن يـسـقـطــون ك ــل يـ ــوم ،وتـبـعــات
ُّ
امل ـج ــاع ــة الـ ـت ــي تـ ـط ــل ب ــرأس ـه ــا عـلــى
مئات اﻵالف من املدنيني في حلب».
أمـ ــا ف ــي ال ــري ــف ال ـش ـمــالــي ال ـشــرقــي،
فقد هاجم مسلحو «داعــش» محيط
مــديـنــة مـنـبــج ،مــن م ـحــاور عـ ـ ّـدة ،في
ّ
وتقدم
محاولة لفك الحصار عنها.
التنظيم مــن مـحــور نـهـ ًـر الـســاجــور،
شـمــالــي املــدي ـنــة ،إضــافــة إل ــى محور
ق ـ ــرى الـ ـه ــوش ــري ــة والـ ـ ـج ـ ــات وق ــرع ــة
الكبيرة وقرعة الصغيرة وعوسجلي
وطــوق الخليل والنعيمية جنوبها.
أم ـ ــا املـ ـح ــور ال ـث ــال ــث فـ ـك ــان بــات ـجــاه
ق ـ ــري ـ ــة أم ع ـ ــدس ـ ــة غـ ــرب ـ ـهـ ــا .وقـ ــالـ ــت
وكــالــة «أع ـم ــاق» ،الـتــابـعــة للتنظيم،
ّ
إن األخـ ـي ــر «ت ـم ــك ــن م ــن ق ـتــل وج ــرح
ع ـ ـ ــدد م ـ ــن عـ ـن ــاص ــر ق ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــا
الــدي ـمــوقــراط ـيــة ،بـعــد تـفـجـيــر عـبــوة
جـمـعـهــم غــربــي
نــاسـفــة اسـتـهــدفــت تـ ُ
ّ
مدنيًا
منبج» .وفي السياق ،قتل 15
فــي حــي الـحــزاونــة ،جنوبي املدينة،
إثــر غ ــارة جـ ّـويــة استهدفت منزلهم،
ب ـح ـســب «ال ـت ـن ـس ـي ـق ـي ــات» .وأفـ ـ ــادت
ّ
األخ ـي ــرة ب ــأن «داعـ ــش» نــفــذ هجومًا
«انـغـمــاسـيــا» ضــد عناصر «وح ــدات
ح ـمــايــة ال ـش ـع ــب» ،الـ ـك ــردي ــة ،شــرقــي
س ــد ت ـشــريــن ،ج ـنــوب شــرقــي منبج،
فــي حــن ذك ــرت حسابات ّ
مقربة من
ال ـت ـن ـظ ـيــم ع ـل ــى م ــوق ــع «ت ــويـ ـت ــر» أن
العملية ّأدت إلى مقتل العشرات من
عناصر «الوحدات».
ّ
إلــى ذلــك ،أكــدت وكالة «ســانــا» مقتل
« 8إره ــاب ـي ــن م ــن داعـ ـ ــش ،وتــدم ـيــر
مدفع وسـيــارتــن ،فــي محيط الكلية
ّ
الجوية» ،في ريف حلب الشرقي.

أحبط الجيش هجومًا لـ«داعش» في ريف حماه الشرقي (األناضول)

ّ
أقرت «تنسيقيات»
المسلحين بمقتل 23
عنصرًا في
مواجهات حلب

ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،أح ـب ـط ــت وحـ ــدات
الـجـيــش هـجــومــا ملـسـلـحــي «داع ــش»
ّ
على قرية املفكر الشرقي وتل التوت،
ش ــرق ــي ال ـس ـل ـم ـي ــة ،فـ ــي ري ـ ــف ح ـمــاة
ال ـشــرقــي .وبـحـســب امل ـع ـلــومــات ،فقد
«ع ـم ــدت ال ــوح ــدات إل ــى ال ـتــراجــع من
ّ
بـعــض مــواقـعـهــا امل ـت ـقـ ّـدمــة» ،مــؤكــدة
أن «ســاح املدفعية استهدف املواقع
والنقاط التي تقدم إليها التنظيم».
وأض ــاف امل ـصــدر أن «سـ َ
ـاحــي الجو

الــروســي والـســوري استهدفا شرقي
ال ـب ـل ــدة ،وع ـل ــى طـ ــول خ ــط ال ـب ـت ــرول،
ّ
ليمهدا
جنوب شرقي بلدة عقارب»،
ل ـ ـه ـ ـجـ ــوم ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات ،م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ّـددًا ،الـ ـت ــي
اسـ ـتـ ـع ــادت س ـي ـطــرت ـهــا ع ـل ــى جـمـيــع
النقاط التي خسرتها.
ك ــذل ــك ،ص ـ ـ ّـد ال ـج ـي ــش ه ـج ــوم ــا آخ ــر
ملسلحي «جبهة النصرة» وحلفائها
على بلدة كنسبا ،في ريــف الالذقية
الـ ـشـ ـم ــال ــي ،بـ ـع ــد دخ ــولـ ـه ــم ألجـ ـ ــزاء
منها ،حيث استطاعت القوات تأمني
كــامــل الـبـلــدة ،بعد اشـتـبــاكــات دامــت
لـ ـ ـ ــ 48س ــاع ــة مـ ـت ــواصـ ـل ــة .وت ــزام ـن ــت
امل ــواجـ ـه ــات م ــع ت ـ ـقـ ـ ّـد ٍم لـل ـجـيــش مــن
ّ
لكنسبا،
امل ـحــور الـشـمــالــي الـشــرقــي
م ـس ـي ـط ـرًا ع ـل ــى قـ ــرى ش ـي ــر ال ـق ـب ــوع،
والـ ـحـ ـم ــرات ،ومـ ــرج الـ ــزاويـ ــة ،وبـيــت
ج ـ ـنـ ــاورو ،وعـ ــن ال ـ ـغـ ــزال ،ورويـ ـس ــة
شكارة ،وعدد من التالل املحيطة.
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي غـ ــوطـ ــة دم ـ ـشـ ــق الـ ـغ ــربـ ـي ــة،
وتـ ـح ــديـ ـدًا فـ ــي م ــدي ـن ــة داريـ ـ ـ ـ ــا ،فـقــد
وقعت مواجهات عنيفة بني الجيش
واملـ ـسـ ـلـ ـح ــن فـ ــي عـ ـ ــدد مـ ــن مـ ـح ــاور

العراق

ُ
ّ
«حصان طروادة» الموصل :مقاومة الداخل تسرع الخطى باتجاه التحرير
بغداد ــ أحمد الربيعي
أربـعــة وع ـشــرون شـهـرًا منذ أن سيطر
تنظيم «داع ــش» على مدينة املــوصــل،
ف ــي ال ـعــاشــر م ــن ح ــزي ــران  ،2014بعد
انسحاب تام للقوات األمنية ما زال لغزًا
ّ
محيرًا حتى اليوم ،رغم كل التحقيقات
الـتــي أجــريــت ملـعــرفــة مــا ج ــرى .سيطر
الـتـنـظـيــم عـلــى كــافــة مـفــاصــل الـحـيــاة،
وأصـ ـ ـ ـ ــدر فـ ــي  13ح ـ ــزي ـ ــران  2014مــا
سماها «وثيقة املــديـنــة» التي ّ
ّ
تكونت
مـ ــن  16م ـ ـ ـ ــادة ،وضـ ـ ــع ف ـي ـه ــا خ ـط ــوط
حكمه العريضة وتعليماته املتشددة،
بما فيها تـ ّ
ـوعــد مــن يخرج عــن طاعته
ّ
بــال ـق ـتــل .وف ــي  23ح ــزي ــران  ،2015بــث
شريط فيديو ضمن إصداراته املتكررة
بـعـنــوان «إن عــدتــم عــدنــا» ي ـصـ ّـور فيه
إع ـ ــدام  16مــدن ـيــا م ــن أبـ ـن ــاء امل ــوص ــل،
بتهمة التجسس ومناهضة التنظيم.
ُ
ويـظـهــر التسجيل «اع ـتــرافــات» سبعة
أشخاص يؤكدون انتماءهم إلى إحدى
الكتائب املناهضة لــ«داعــش» ،وتنفيذ
ّ
ع ـم ـل ـي ــات م ـس ــل ـح ــة وتـ ـح ــدي ــد م ــواق ــع
وأهداف لـ«التحالف الدولي» لقصفها.
ّ
وإن دل هذا الشريط على شــيء ،فعلى
م ـيــزة مــديـنــة املــوصــل ( 405كــم شمال
بغداد) عن باقي املدن العراقية ،بكثرة
امل ـن ـت ـس ـب ــن الـ ـس ــابـ ـق ــن إل ـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــوات
األم ـن ـيــة ف ــي م ــا قـبــل ع ــام  ،2003وإل ــى

كافة التشكيالت مــن الضباط لكل من
وزارتي الداخلية والدفاع .وجعلت هذه
امليزة عملية بقاء التنظيم داخل املدينة
م ـس ـت ـح ـي ـلــة ،ف ــي ظ ــل م ـق ــاوم ــة م ـ ّـه ــدت
الـ ـط ــري ــق ل ـت ـش ـك ـيــل ك ـت ــائ ــب وف ـصــائــل
ّ
مسلحة ،نفذت العشرات من العمليات
في خالل الفترة املاضية.
الـ ـي ــوم ،وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ب ـ ــدأت فيه
القوات األمنية من «الفرقة  »15و«لواء
 »37ف ــي ال ـج ـيــش ال ـع ــراق ــي عملياتها
الـعـسـكــريــة فــي ق ـضــاء ال ـق ـيــارة ( 65كم
جنوبي املــوصــل) ،يستعد املوصليون
لـ ـث ــورة ك ـب ــرى ع ـلــى «داعـ ـ ــش» ب ـق ـيــادة
عسكريي الكتائب والفصائل املناهضة
ّ
لـلـتـنـظـيــم .جـمـيــع امل ــؤش ــرات تــؤكــد أن
عملية تحرير املوصل ستكون داخلية
ّ
ال خ ــارجـ ـي ــة ،وأن املـ ـق ــاوم ــة امل ـســل ـحــة
ستلعب دورًا مهمًا فــي املـعــركــة .وفــي
ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ي ـقــول الـعـمـيــد املـتـقــاعــد
عـلــي الـشـمــري ل ــ«األخ ـب ــار» ،وه ــو أحــد
ضـبــاط مدينة املــوصــل مـ ّـمــن اضـطــروا
إلــى مـغــادرتـهــا بعد سيطرة «داع ــش»
عـلـيـهــا ،إن الـتـنـظـيــم «ي ـعــرف ج ـي ـدًا أن
مـ ـق ــاوم ــة م ــا س ـيــاق ـي ـهــا ف ــي امل ــوص ــل
ً
ً
عــاجــا أو آج ــا ،بسبب طبيعة أهلها
املـنــاهـضــة لـلـتـطــرف ،وام ـت ــاك املــديـنــة
خ ـ ـب ـ ــرات عـ ـسـ ـك ــري ــة كـ ـبـ ـي ــرة ت ــؤه ـل ـه ــا
لتشكيل فصائل مناهضة».
وتـ ـ ــؤكـ ـ ــد م ـ ـ ـصـ ـ ــادر داخـ ـ ـ ـ ـ ــل امل ـ ــوص ـ ــل

لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن «داعـ ـ ــش بـ ــات يعيش
ح ــال ــة م ــن ال ــرع ــب ،ب ـعــد اغ ـت ـيــال وقـتــل
العشرات من عناصره وقادته بعمليات
ّ
مسلحة منظمة ،استخدم فيها كواتم
الـ ـص ــوت أو بـ ـن ــادق ال ـق ـن ــص ،وح ـتــى
العبوات الناسفة والالصقة التي ركزت
أســاســا عـلــى قـيــاديـيــه» .كــذلــك أش ــارت
مـصــادر متطابقة إلــى وجــود أكثر من
ألـفــي مقاتل مــن أبـنــاء مدينة املــوصــل،
منتظمني بنحو جيد وقــد استكملوا
استعداداتهم لطرد «داعش» ،ومقاتلته
علنًا فــي حــال وص ــول ال ـقــوات األمنية
إل ــى ح ــدود املــديـنــة وتـخــومـهــا .كتائب
«امل ــوص ــل» وكـتــائــب «تـحــريــر نينوى»
وك ـ ـتـ ــائـ ــب «أم الـ ــرب ـ ـي ـ ـعـ ــن» وك ـت ــائ ــب
«املصطفى» و«ضـبــاط أح ــرار نينوى»
و«كـ ـت ــائ ــب «ال ـن ـب ــي يـ ــونـ ــس» ،ه ــي مــن
ً
ال ـف ـص ــائ ــل ال ـت ــي أع ـل ـن ــت ن ـف ـس ـهــا ق ــوة
ّ
م ـســل ـحــة م ـنــاه ـضــة ل ـ ــ«داعـ ــش» داخ ــل
املوصل ،مركز محافظة نينوى شمالي
ال ـ ـبـ ــاد .ومـ ــا زال ع ـم ــل ت ـل ــك ال ـك ـتــائــب
وأيــديــولــوج ـيــات ـهــا وإدارت ـ ـهـ ــا وأعـ ــداد
عـ ـن ــاص ــره ــا وخ ـط ـط ـه ــا امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
وغـيــرهــا مــن التفاصيل طـ ّـي الكتمان،
مـنــذ تشكيلها قـبــل عــامــن .أح ــد قـ ّـادة
«كتائب املصطفى» الذي طلب أن ُيكنى
ّ
بـ ــ«أب ــو ع ـم ــر» ،يـشـيــر إلـ ــى أن كـتــائـبــه
تمكنت مــن اغـتـيــال وق ـتــل الـعــديــد من
ق ـيــادات «داع ــش» فــي املــوصــل ،ويؤكد

يوجد في الموصل
أكثر من ألفي مقاتل
ضد «داعش»

ت ـصــاعــد عـمـلـيــات ال ـف ـصــائــل امل ـقــاومــة
للتنظيم ،في خالل األسابيع املاضية.
وفي حديث لـ«األخبار» عبر «سكايب»،
ّ ّ
يوضح أن «جل ما تسعى إليه الكتائب
املقاومة لداعش في الوقت الحالي ،هو
تحرير املوصل من الداخل ،لتجنيبها
ويالت القذائف والتفخيخ».
«ج ــرت م ــزاوج ــة الـكـتــائــب املـسـلـحــة ما
بني قــادة عسكريني سابقني عملوا في
جيش صــدام ،وبــن ضباط أمنيني في
القوات األمنية املشكلة ما بعد تغيير
النظام السابق ،مع عدد من األكاديميني
وطلبة الجامعات وعلماء دين وغيرهم
من شرائح املجتمع» ،يضيف أبو عمر،
ّ
الفتًا إلى أن «هناك أكثر من  600مقاتل
فاعل تابع لكتائب املصطفى وغيرها،
ّ
ّ
ينفذون عمليات مسلحة ،تصاعدت مع
مــرور الوقت حتى جــاءت لحظة إعالن

تحرير الفلوجة».
ّ
وق ــد انـتـقـلــت الـعـمـلـيــات املـســلـحــة ضد
«داع ـ ـ ـ ــش» ف ــي املـ ــوصـ ــل ،ب ـع ــد تـحــريــر
ال ـف ـل ــوج ــة ،م ــن ال ـف ــردي ــة ال ـنــوع ـيــة إلــى
العمليات الكمية والـكـبــرى .وفــي ليلة
الـ ـث ــال ــث مـ ــن تـ ـم ــوز الـ ـح ــال ــي ،ش ـهــدت
م ـنــاطــق امل ــوص ــل ال ـغــرب ـيــة وال ـشــرق ـيــة
ّ
ّ
وحي سومر ّشرقًا)
(حي  17تموز غربًا
اشتباكات كبرى ،عقب هجوم شنه ما
يقارب  100مقاتل من فصائل املقاومة
على مقار «داع ــش» ،ومنها أكبر ّ
مقار
للحسبة غربي املدينة ،قتل في خالله
 17عنصرًا مــن التنظيم ،فيما أحرقت
سبعة ّ
مقار للتنظيم.
م ــن جـهـتـهــا ،أكـ ــدت ال ـق ـي ــادات األمـنـيــة
فــي بـغــداد وجــود تنسيق كبير بينها
وبني أهالي مدينة املوصل ،وال سيما
هؤالء الذين آلوا على أنفسهم مقاومة
«داع ـ ــش» ،والــذيــن ي ـ ـ ّ
ـزودون العمليات
املشتركة وأجهزة االستخبارات بكافة
امل ـع ـلــومــات ع ــن الـتـنـظـيــم .وق ــد هـ ّـيــأت
ال ـك ـتــائــب ،ف ــي خ ــال ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة،
«ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـقــاريــر االسـتـخـبــاريــة
ال ـف ــاع ـل ــة ل ـل ـع ـم ـل ـيــات امل ـش ـت ــرك ــة ،ال ـتــي
ّ
مــكـنـتـهــا م ــن اس ـت ـهــداف ال ـع ـشــرات من
مـ ـع ــاق ــل داع ـ ـ ـ ــش وم ـ ـ ـخـ ـ ــازن أس ـل ـح ـتــه
ومـنــازل لقيادييه ،أو بعض منهم في
أثناء تنقالتهم» ،بحسب ما يشير قائد
«كتائب املصطفى».
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«الجئو الحب» تحت الحماية األوروبية
َ
كل من ق َصد
يبدو أنه ليس ٌ
َّ
أوروبا هو الجئ قد فر من
الحرب المستعرة في بالده.
هناك الكثير من الالجئين
ممن لهم حكايات مختلفة،
وقد تكون ظروف الحرب
أتاحت لهم فرصة للهرب من
مآسيهم التي فرضتها عادات
وقوانين الدولة والمجتمع
بالدهم للبحث عن حياة
في ُ ّ
أخرى ال يعكر صفوها أحد
بروكسيل ـ فراس الهكار

وقت
الجبهة الجنوبية الغربية ،في
ٍ
أفادت فيه «أعماق» أن  8من مسلحي
«النصرة» سلموا أنفسهم لـ«داعش»
في مخيم اليرموك ،جنوبي دمشق.
بالتوازي ،ذكرت «سانا» أن الطائرات
ال ـح ــرب ـي ــة الـ ـس ــوري ــة ّ
دمـ ـ ـ ــرت «آلـ ـي ــات
ومـقــرات إلرهابيي داعــش فــي محيط
حقل شاعر وقرية حويسيس ،في ريف
تدمر الشمالي الغربي» ،في حني ّ
فجر
الـجـيــش عـبــوة نــاسـفــة بـسـيــارة «بيك
آب» تابعة للمجموعات املسلحة ،كان
قد زرعها على طريق نوى ـ الجعيلة،
في ريف درعا الشمالي.
أم ــا فــي الـجـبـهــة الـشــرقـيــة ،فـقــد ّ
دمــر
ً
الـجـيــش آل ـيــة ملسلحي «داعـ ــش» ،ما
أدى إلــى مقتل وجــرح مــن فيها ،إثر
اس ـت ـه ــداف ـه ــا ب ـ ـصـ ــاروخ مـ ـ ّ
ـوجـ ــه فــي
م ـح ـي ــط دوار ال ـ ـبـ ــانـ ــورامـ ــا ،ج ـنــوب
غ ــرب ــي دي ـ ــر الـ ـ ـ ــزور .ب ـ ــدوره ـ ــا ،أل ـقــت
ط ــائ ــرات الـشـحــن الــروس ـيــة أكـثــر من
 10مظالت تحوي مساعدات غذائية
وطبية على أحياء املدينة.
(األخبار)

َ
أخبرته أنها تشتاق إلــى أهلها وتريد
زي ــارتـ ـه ــم ب ـع ــد س ـ ـنـ ــوات مـ ــن ال ـغ ـي ــاب.
ح ــزم ــت أمـتـعـتـهــا وح ـج ــز ل ـهــا زوج ـهــا
م ــن م ـطــار مـسـقــط إل ــى م ـطــار صبيحة
فــي تركيا ،وبعدما اشـتــرى لها بعض
الـهــدايــا وأوصـلـهــا إلــى بــوابــة الطائرة.
لــوحــت ل ــه م ـ ّ
ـودع ــة دون أن ي ـعــرف أنــه
ال ــوداع األخـيــر .في مطار صبيحة كان
يـنـتـظــرهــا حـبـيـبـهــا االف ـت ــراض ــي ال ــذي
تعرفت عليه منذ عام عبر «فايسبوك»،
كــان قــد جـ ّـهــز كــل ترتيبات السفر عبر
الـبـحــر إل ــى أوروبـ ـ ــا ،وف ــور وصــولـهـمــا
ً
غـ ــادرا ل ـيــا عـبــر «ال ـب ـلــم» امل ـطــاطــي في
رحـلــة امل ــوت الـتــي خــاض تجربتها كل
ال ـه ــارب ــن بــأحــام ـهــم إل ــى ب ــاد الـحــب
والـ ـح ــري ــة .م ــا س ـبــق ل ـي ـســت ق ـ ّـص ــة من
نـســج الـخـيــال ،هــي قـصــة فـتــاة ســوريــة
تــركــت زوجـهــا الـ ُـعـمــانـ ّـي ال ــذي تزوجته
رغ ـمــا ع ـن ـهــا ،وه ــرب ــت م ــن أج ــل حـ ّـبـهــا،
الـ ـ ــذي ل ــم ي ـع ــد افـ ـت ــراضـ ـي ــا ،ب ــل أص ـبــح
واقـعـيــا وتحميه الـسـلـطــات األوروب ـيــة
وف ــق بــرنــامــج ال ـل ـجــوء امل ـع ـمــول ب ــه في
هذه البالد .اآلن ،هما زوجان في بلد ال
يطالبهما بأية وثائق رسمية إلثبات
زواجهما ،إذ يكفي أن يجمعهما الحب

ـزل وع ـلــى حق
ح ـتــى يـحـصــا ع ـلــىّ م ـن ـ ٍ
«تقدس» حرية اختيار
اللجوء ،في بالد
ال ـش ــري ــك امل ـن ــاس ــب أو اس ـت ـبــدالــه كلما
أصبح ذلك ضرورة ُم ّ
لحة.

«العشق الممنوع»
ل ـي ـس ــت ه ـ ــذه ال ـق ـص ــة ال ــوحـ ـي ــدة ال ـتــي
جـمـعــت عــاشـقــن هــربــا بقلبيهما إلــى
م ــوئ ــل آمـ ـ ــن ،ال ت ـطــاول ـه ـمــا ف ـي ــه أي ــدي
األه ـ ـ ــل ل ـت ـغ ـســل ع ـ ــار «الـ ـخـ ـطـ ـيـ ـف ــة» ،إذ
غامرت هــزار (اســم مستعار) بالهروب
م ــع ث ــاث ــة أطـ ـف ــال م ــن ش ـم ــال س ــوري ــا،
تــاركــة خلفها زوج ـهــا ال ــذي ينتظر لم
ال ـش ـمــل .وح ــامل ــا أصـبـحــت ف ــي أوروبـ ــا،
ّ
تعرفت على محمود ـ وهو شاب هرب
من أتــون الحرب ـ الــذي أغــراهــا بكالمه
املـ ـعـ ـس ــول ورس ـ ـ ــم لـ ـه ــا حـ ـي ــاة وردي ـ ـ ــة.
وبـعــدمــا جمعهما ال ـحــب فــي «كــامــب»
الالجئني ،اختفى فجأة ،بعدما ترك في
ً
أحشائها طفال لــم تقرر حتى اللحظة
ماذا تفعل به .تروي هزار التي لم تبلغ
عـقــدهــا ال ـثــالــث ،قـصـتـهــا ل ــ«األخ ـب ــار»،
وهـ ــي تـ ـح ــاول ج ــاه ــدة إخـ ـف ــاء الــدمـعــة
في عينيها« :زوجــونــي أهلي وبعدني
زغـ ـي ــرة ،ك ــان ع ـم ــري  15س ـن ــة ،م ــا كــان
بدي اتزوج لكن ما حدا أخذ رأيي .أمي
قالت أنــت ما تعرفني مصلحتك بعدك
زغـ ـي ــرة ،امل ـه ــم ت ــزوج ــت وص ـ ــار عـنــدي
ث ــاث ــة أطـ ـف ــال ،ومـ ــع ذلـ ــك ك ـنــت أتـمـنــى
أسـمــع كلمة حـلــوة مــن زوج ــي ،أح ــاول
دائمًا أخليه يغازلني أو يسمعني كالم
حلو لكن ما في فائدة» .وحول حبيبها
الجديد الـهــارب تقول« :حاملا علم أني
حــامــل ،تـغـيــرت معاملته وب ــدأ يتهرب
مني ،ثم اختفى نهائيًا .يبدو أنــه قدم
ط ـلــب ن ـقــل إلـ ــى مــدي ـنــة أخـ ـ ــرى .أبـلـغــت
ال ـس ـل ـط ــات ق ـص ـتــي وه ـ ــم سـيـتـكـفـلــون
ب ــاألم ــر وال أعـ ــرف ه ــل أج ـهــض الـطـفــل
أم احتفظ ب ــه» .علمت عائلة ه ــزار بما
ج ــرى ،وب ــدت رغبتهم بــ«غـســل الـعــار»
واضحة ،فال الشهادات الجامعية التي
يحملها إخــوتـهــا وال عيشهم فــي بلد
أوروبــي كبير سيجعلهم يسكتون عن
االنتقام لشرفهم وذبح أختهم ،ما دفع
السلطات الرسمية ألخــذ االحتياطات
ووضــع هــزار وأطفالها تحت الحماية

األم ـن ـيــة ،بـيـنـمــا ت ـح ــاول ال ــوص ــول إلــى
صيغة تفاهم مع أخوتها.

«زوجة تحت الطلب»
يـ ـب ــدو أن ال ـك ـب ــت والـ ـضـ ـغ ــط ال ـن ـف ـســي
ال ـ ـل ـ ــذي ـ ــن يـ ـع ــانـ ـيـ ـهـ ـم ــا ب ـ ـع ـ ــض أف ـ ـ ـ ــراد
ّ
املـجـتـمـعــات الـشــرقـيــة ي ــول ــدان عندهم
فهمًا خاطئًا للحرية ومساحتها التي
يمكن أن يعيش ضمنها اإلن ـســان من
دون أن يقع في أخطاء قاتلة إلنسانيته
بــالــدرجــة األول ــى ،قبل روح ــه وجـســده.
ال ــاج ــئ الـ ـع ــراق ــي عـ ـ ــاء ،تـ ـع ــرف عـلــى
سوزان (اسمان مستعاران) في «كامب»
اللجوء ،حيث كانت تــزور أقاربها مع
أمها وإخوتها الصغار ،وبعد نظرات

واس ـت ـل ـطــاف ع ــزم ال ـش ــاب عـلــى ال ــزواج
منها ،وهذا ما جرى بعد خطبة لفترة
قصيرة .يروي عالء باقي قصته« :بعد
الـ ـ ــزواج صـ ــارت س ـ ــوزان تـتـغـيــر ك ــل ما
نــروح زيــارة ألهلها ،هم بمدينة ثانية
ع ــاي ـش ــن بـ ـك ــام ــب .ع ــرف ــت ب ـع ــدي ــن أن
السبب أمها» .وبعد عدة أشهر ،ذهبت
ال ـع ــروس ل ــزي ــارة إل ــى أهـلـهــا ول ــم تعد،
يقول عالء« :حاولت أن اتصل بها أكثر
من مــرة لكنها لم تــرد على اتصاالتي،
ق ـ ــررت أروح ل ـب ـيــت أهـ ـلـ ـه ــا ...ال ـصــدمــة
كــانــت ملــا وج ــدت أن أم ـهــا قــد زوجـتـهــا
لشخص آخــر .لم استوعب األمــر أبـدًا»،
ويضيف« :تركتني بعدما شعرت أمها
أن الفلوس ياللي معي رح تخلص ،وما
أخـ ــذت إق ــام ــة ،راحـ ــت زوج ـت ـهــا لــواحــد
معه إقامة وفلوس».

«شباب»

تركت زوجها ُ
ّ
ماني
الع
وهربت مع حبيبها عبر
مطار صبيحة

غامرت هزار بالهروب مع ثالثة أطفال من
شمال سوريا (األناضول)

بـعــض الـشـبــان أي ـضــا وجـ ــدوا مساحة
م ــن ال ـح ــري ــة ل ـي ـع ـ ّـب ــروا ع ــن مـشــاعــرهــم
ت ـجــاه بـعـضـهــم ب ـع ـضــا ،لــذلــك ق ـصــدوا
بالدًا تحترم حقهم في اختيار الشريك،
وتـتـيــح لـهــم مـمــارســة حـيــاتـهــم بسقف
ـال ج ـدًا .ســامــر وعـمــار تعارفا
حــريــة ع ـ ٍ
ف ـ ــي خ ـ ـ ــال مـ ــوجـ ــة ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء األخ ـ ـيـ ــرة
ووص ـ ـ ــا م ـع ــا إل ـ ــى أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،وبـ ـم ــا أن
تنظيم «داعــش» نفذ العديد من أحكام
اإلعـ ــدام بـحــق مثليي الـجـنــس ،كـمــا أن
ال ــدي ــن اإلسـ ــامـ ــي وامل ـج ـت ـم ــع ال ـعــربــي
والقانون ُت ّ
جرم «من يأتي هذا الفعل»،
فقد أتت فرصة الحصول على إقامة في
إحــدى ال ــدول األوروب ـيــة على طبق من
ذهب .يشرح سامر لـ«األخبار»« :يحق
لــي ان أحــب مــن أريــد وأنــا تعرفت على
ع ـم ــار وح ـب ـي ـتــه ،وهـ ــو كـ ـم ــان .وصـلـنــا
ل ـه ــون وع ـش ـنــا أح ـل ــى أيـ ــام م ــع بـعــض،
ب ــس ب ـعــديــن اخـتـلـفـنــا ب ـعــد م ــا أخــذنــا
اإلق ــام ــة ،ه ــو ت ـعــرف عـلــى شـ ــاب ،وه ــذا
الشيء زعجني بــاألول ،بعدين تعرفت
أنــا كـمــان على شــاب ع ــراق ــي .»...يتابع
سامر« :هــون الحياة كتير حلوة ،وما
في أي شي ممكن يعكرك أبدًا والقوانني
كلها لصالحك يعني أنت هون حر بكل
معنى الكلمة ،والناس آخر همنا ،املهم
نكون مبسوطني بحياتنا».

اليمن

ّ
وفد الرياض يعدل تركيبته« :اإلصالح» إلى واجهة المحادثات
أجـ ـ ــرى الـ ــوفـ ــد الـ ـ ــذي يـمـثــل
حـكــومــة الــرئ ـيــس المستقيل
ـادي في
ع ـبــد رب ــه م ـن ـصــور هـ ـ ً
محادثات الكويت تعديال طارئًا
على تركيبة أعـضــائــه ،دافعًا
بممثلين لحزب «اإلص ــاح» إلى
ـوة من
ال ــواجــه ــة ،ف ــي خــط ـ ٍ
شــأن ـهــا تـعـمـيــق الـ ـه ــوة بين
الطرفين
ال خ ــرق حـتــى الـســاعــة فــي مـحــادثــات
الـ ـك ــوي ــت ي ــوح ــي بـ ـ ــأن هـ ـ ــذه ال ـج ــول ــة
ستختلف عــن سابقاتها فــي تحقيق
ت ـق ـ ّـدم ف ــي امل ـس ــار ال ـس ـيــاســي املـتـعـثــر
ل ــأزم ــة ال ـي ـم ـن ـيــة .ورغ ـ ــم أنـ ــه ال ي ــزال
مبكرًا الجزم بأن مصير هذه الجولة
ٌ
س ـي ـكــون ال ـف ـشــل أيـ ـض ــا ،بـ ــرز ت ـعــديــل
ّ
يصعب
على تشكيلة وفد الرياض قد
مهمة ردم الـهــوة التي ال تــزال عميقة
بني الطرفني.
ففيما لم ّ
يغير وفد صنعاء الذي يمثل
حركة «أنـصــار الـلــه» وحــزب «املؤتمر
الشعبي الـعــام» في تركيبة أعضائه،
اسـتـبـعــد وف ــد ال ــري ــاض ثــاث ــة وزراء
في حكومة أحمد بن دغر ،وهم وزراء

العدل خالد باجنيد ،وحقوق اإلنسان
عـ ــز الـ ــديـ ــن األص ـ ـب ـ ـحـ ــي ،وال ـص ـ ًن ــاع ــة
والتجارة محمد السعدي ،إضافة إلى
نائب وزيــر األشغال معني عبد امللك،
ونــائـبــة وزي ــر اإلدارة املحلية ميرفت
مجلي .وجرى استبدال هذه األسماء
بأعضاء جــدد ،هــم مستشار الرئيس
امل ـس ـت ـق ـيــل ع ـبــد ربـ ــه م ـن ـصــور ه ــادي
للشؤون اإلعالمية والثقافية نصر طه
مصطفى ،ووزير املالية السابق صخر
الوجيه ،وعضو البرملان اليمني علي
منصر ،وينتمي جميعهم إلــى حزب
«اإلصالح» (إخوان مسلمون) ،إضافة
إلى علي منصر والعقيد في الجيش
اليمني عسكر زعيل ّ
املقرب من اللواء
ع ـلــي م ـح ـســن األحـ ـم ــر ،ورئـ ـي ــس فــرع
الحزب االشتراكي في محافظة عدن.
وترمي التشكيلة الجديدة إلى إعطاء
ً
حزب «اإلصــاح» ثقال أكبر في الوفد
التفاوضي إلى الرياض ،بعدما شكت
ق ـي ــادات «اإلصـ ـ ــاح» ف ــي ال ـســابــق من
«تهميشهم»ّ ،
وعبروا عند كل جوالت
الـ ـتـ ـف ــاوض م ــن ج ـن ـيــف إلـ ــى ال ـكــويــت
عن مخاوفهم من استبعادهم في أي
اتفاق أو صيغة حكم مستقبلية.
ورأت مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى م ـســار
املـ ـح ــادث ــات أن ت ـغ ـي ـيــر أعـ ـض ــاء وف ــد
ّ
التنصل
الرياض قد يكون القصد منه
من االلتزامات التي خرجت بها الجولة

الـســابـقــة ،كـمــا أن الــدفــع بشخصيات
«إصالحية» إلى الواجهة بهذا الشكل،
قــد يدفع باتجاه إفـشــال هــذه الجولة
ـزاز للطرف
أيـضــا ،ملــا يمثله مــن اسـتـفـ ٍ
اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،خـ ـص ــوص ــا أن «اإلصـ ـ ـ ـ ــاح»
يـتـصـ ّـدر امل ـعــارك املشتعلة حــالـيــا في

الجبهات الشمالية والـشــرقـيــة ،وهو
رأس حربة في «معركة صنعاء» التي
يكثر التلويح باقترابها هذه األيام.
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ــوقـ ــت ،وغـ ـ ـ ــداة اس ـت ـئ ـنــاف
امل ـح ــادث ــات ف ــي الـعــاصـمــة الـكــويـتـيــة،

جدد وزير الخارجية الكويتي صباح
خ ــال ــد الـ ـصـ ـب ــاح ح ـ ــرص ب ـ ـ ــاده عـلــى
ن ـجــاح املـ ـش ــاورات وض ـم ــان الـتــوصــل
إلى حل ونتائج تدعم استقرار اليمن.
وعـ ـ ّـبـ ــر الـ ـصـ ـب ــاح خ ـ ــال ل ـق ــائ ــه بــوفــد
صنعاء عن أمله بسرعة التوصل إلى
ات ـفــاق ينهي مــأســاة الـشـعــب اليمني
ويحقق السالم.
مــن جـهـتــه ،ج ــدد وف ــد صـنـعــاء شكره
وتـقــديــره للكويت عـلــى استضافتها
للمشاورات .وأكــد الوفد حرصه على
الـ ـحـ ـض ــور إل ـ ــى الـ ـك ــوي ــت فـ ــي ال ــوق ــت
امل ـحــدد ،وعـلــى تحقيق ال ـســام «رغــم
أن الطرف اآلخــر حــاول عرقلة العودة
إل ـ ــى امل ـ ـش ـ ــاورات ع ـب ــر ال ـت ـصــري ـحــات
وال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات امل ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة» .وأش ـ ـ ــار
ً
إل ــى ضـ ــرورة أن ي ـكــون ال ـحــل شــامــا،
سـ ـي ــاسـ ـي ــا وأم ـ ـن ـ ـيـ ــا وعـ ـسـ ـك ــري ــا ،ألن
األزم ـ ـ ــة ال ت ـق ـبــل ال ـت ـج ــزئ ــة .وي ـح ــاول
الطرف اآلخر إعطاء األولوية في هذه
الـجــولــة للملفني العسكري واألمـنــي،
فــي استبعاد للملف السياسي الــذي
ي ـت ـم ـحــور ح ــول مـطـلــب وف ــد صـنـعــاء
ّ
تشكيل حكومة توافق تبحث في حل
امللفات األخرى.
وك ــان وفــد صنعاء قــد أكــد أنــه أجــرى
خ ــال األس ـبــوعــن الـلــذيــن فـصــا بني
الجولة األولى والثانية من املحادثات
«مشاورات إضافية» ،في موازاة إجراء

املبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ
جــول ـتــه الــدب ـلــومــاس ـيــة ب ــن صـنـعــاء
والـ ــريـ ــاض .وش ـ ــدد ال ــوف ــد ،ف ــي بـيــان
أص ــدره أول مــن أم ــس ،عـلــى مواصلة
امل ـ ـشـ ــاورات وتـمـسـكــه بــإن ـجــاز ات ـفــاق
سـيــاســي شــامــل ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى األرض ـيــة
التي توصلت إليها املشاورات ،مؤكدًا
عدم القبول بأي أجندات أو انحرافات
بعيدًا عن هذا السياق.
عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى امل ـ ـيـ ــدانـ ــي ،ي ــواص ــل
تنظيم «داعــش» عملياته ضد مواقع
عسكرية تابعة للقوات املوالية لهادي
ولقوات «التحالف» في مدينة املكال،
ح ـي ــث وق ـ ــع صـ ـب ــاح أم ـ ــس ت ـف ـج ـيــران
ان ـت ـحــاريــان ،بـشــاحـنـتــن مفخختني،
استهدفا معسكرًا وحاجزًا في منطقة
ب ـ ــروم غ ــرب ــي امل ـك ــا .وي ـت ـبــع الـحــاجــز
ّ
(تمولها
املستهدف لـ«قوات النخبة»
اإلم ــارات) ،فيما استهدف انتحاريان
يـقــودان شاحنتني معسكر الغبر في
املنطقة نفسها .وأعلن الجيش املوالي
ل ـهــادي مـقـتــل سـتــة ج ـنــود وج ــرح 18
آخرين في العمليتني .من جهةٍ أخرى،
وفـيـمــا تـسـتـمــر ط ــائ ــرات «الـتـحــالــف»
ب ــان ـ ٌت ـه ــاك وق ـ ــف إط ـ ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــار ،أدى
قصف جوي ملدينة املخا ،غربي تعز،
إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 16
آخرين.
(األخبار)
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ّ
تظاهرات في الشارع بعد حل «الوفاق»

المنامة تواصل التصعيد في وجه المعارضة
ّ
حل القضاء البحريني
«جمعية الوفاق» ،وسحب
أموالها لمصلحة خزينة
الدولة ،بعد أن أغلق
مكاتبها ،الشهر الماضي.
خطوات المنامة توحي أن
ّ
األمور تتجه إلى المزيد من
التصعيد ،خصوصًا بعد إعالن
«هيئة كبار العلماء» ،في بيان
ّعالي اللهجة للمرة األولى،
أن الهدف من اإلجراءات
استهداف ّ
مكون أساسي
في البالد
نور مريم الزين
ي ـب ــدو أن األزم ـ ــة الـسـيــاس ـيــة الـقــائـمــة
بني السلطات البحرينية واملعارضة،
تـ ـتـ ـج ــه إلـ ـ ـ ــى املـ ـ ــزيـ ـ ــد مـ ـ ــن ال ـت ـص ـع ـي ــد
والـتـعـقـيــد ،خـصــوصــا أن ّ
األول رســم
ّ
م ـســارًا صــدامـيــا بينه وب ــن املـكــونــات
السياسية والشعبية في البالد.
فـبـعــد سـحــب الـجـنـسـيــة ألبـ ــرز عـلـمــاء
ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن ،الـ ـشـ ـي ــخ ع ـي ـس ــى ق ــاس ــم،
وإغــاق «جمعية الــوفــاق اإلسالمية»،
ـدد آخ ــر م ــن الـجـمـعـيــات املـمــاثـلــة،
وع ـ ـ ٍ
ّ
أعلن القضاء البحريني حل «الوفاق»،
«واهبًا» أموالها لخزينة الدولة.
ّ
وح ــل الـقـضــاء الـبـحــريـنــي ،فــي حكمه
الصادر في  17تموز« ،جمعية الوفاق
َُّ
أكبر الجمعيات
اإلسالمية» ،التي ت َعد ً
ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ـ ـعـ ــارضـ ــة فـ ــي امل ـم ـل ـكــة
الـخـلـيـجـيــة ،مـتـهـمــا إي ــاه ــا ب ــ«ال ـق ـيــام
ب ـمـمــارســات اسـتـهــدفــت م ـبــدأ اح ـتــرام
القانون ،وأسس املواطنة املبنية على
التعايش ،والتسامح ،واحترام اآلخر،
وت ــوفـ ـي ــر ب ـي ـئــة ح ــاض ـن ــة لـ ــإرهـ ــاب».

ً
إضافة إلى ذلــك ،أمر الحكم القضائي
بـ ـ ـ ــ«وه ـ ـ ــب» أمـ ـ ـ ـ ــوال «الـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــاق» ال ـت ــي
ج ـمــدت ـهــا ال ـح ـكــومــة ال ـش ـهــر امل ــاض ــي،
لخزينة الدولة.
لــم ي ـمـ ّـر الـحـكــم دون اسـتـنـكــار دول ــي،
َ
وج ــاء أبـ ــرزه عــن ُ
«م ــرش ــدت ــي» اململكة
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ،حـ ـك ــومـ ـت ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا
وال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،ال ـل ـتــن ت ــرددت ــا،
على مدى سنوات ،في انتقاد املنامة.
وفي بيان أصدرته األخيرةّ ،
عبر وزير
الخارجية األميريكي ،جون كيري ،عن
قلق واشنطن العميق من قرار حكومة
املنامة ،معتبرًا ّإيــاه اإلجــراء «األخير»
ض ـم ــن خـ ـط ــوات مــزع ـج ــة ق ــام ــت ب ـهــا،
بينها إسقاط جنسية (الشيخ) عيسى
قاسم ،أبــرز علماء البحرين ،واعتقال
ّ
الحقوقي املـعــارض نبيل رجــب .وأكــد
أن مـثــل ه ــذه ال ـخ ـطــوات «ل ــن تـقــوم إال
بــزعــزعــة أمــن اإلقـلـيــم» ،مشيرًا إلــى أن
هذه اإلجــراءات «ال تتسق مع مصالح
الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،ب ــل ت ــوت ــر عــاقــة
الشراكة بني البلدين».
أم ــا املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة ،فـقــد عـ ّـبــر وزي ــر
خــارجـيـتـهــا ،ب ــوري ــس جــون ـســون ،عن
ّ
قـلـقــه م ــن قـ ــرار ح ــل «الـ ــوفـ ــاق» ،داع ـيــا
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة إلـ ـ ــى ض ـم ــان
الحريات السياسية لكافة مواطنيها.
في املقابلّ ،
ردت الخارجية البحرينية
عـلــى اسـتـنـكــار حـلـفــائـهــا ،إذ أمـلــت أن
«تــراعــي ال ــدول الـحـلـيـفــة ،والـصــديـقــة،
م ـصــالــح امل ـم ـل ـكــة ال ـت ــي ت ـح ــرص على
مـ ـ ــراعـ ـ ــاة مـ ـص ــال ــح جـ ًـمـ ـي ــع ال ـح ـل ـف ــاء
وال ـ ـشـ ــركـ ــاء» ،واضـ ـع ــة ذلـ ــك ف ــي إط ــار
«ال ـح ـفــاظ عـلــى ال ـعــاقــات الـتــاريـخـيــة
املـتـمـيــزة ،وض ـمــان األم ــن واالسـتـقــرار
في املنطقة».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،وصـ ــف امل ـت ـح ــدث بــاســم
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،ب ـه ــرام
قاسمي ،القرار بـ«اإلجراء غير البناء،
ويأتي في إطار تشديد الضغوط على
الشخصيات والجمعيات املعتدلة في
البالد» ،مضيفًا أن «إجراءات الحكومة
البحرينية سوف تؤدي إلى املزيد من

التعقيد لألوضاع».
بــدورهــا ،اعتبرت «الــوفــاق» ،فــي بيان
ص ــادر عــن نــائــب األم ــن الـعــام الشيخ
ح ـس ــن ال ــديـ ـه ــي ،أن «ال ـ ـقـ ــرار يـعـكــس

رفضت المنامة
ّ
«تدخل» واشنطن ولندن
في شؤونها
العقلية االستبدادية والواقع الشمولي
ّ
ال ـ ــذي تـعـيـشــه ال ـب ـح ــري ــن» ،م ــؤكـ ـدًا أن
ادع ــاءات النظام «تفتقر إلــى املـبــررات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،أو حـ ـت ــى ال ـس ـي ــاس ـي ــة،

خصوصًا أن الجمعية تمثل الغالبية
مــن شعب البحرين» .وق ــال« :إنـنــا في
مــواج ـهــة م ـش ــروع طــائـفــي ي ـقــوم على
مـظــاهــر اإلب ـ ــادة لـلـطــائـفــة الـشـيـعـيــة...
وإلـغــاء الــوفــاق جــزء مــن هــذا املـشــروع
ال ـت ــدم ـي ــري» .ول ــم يـقـتـصــر ال ـ ـ ّ
ـرد على
الـقــرار بالخطاب السياسي ،بــل امتدّ
إل ــى ال ـش ــارع ،حـيــث وقـعــت مــواجـهــات
ـدد من
بــن ق ــوى األم ــن البحريني وع ـ ٍ
امل ـت ـظــاهــريــن ،ف ــي ال ـعــاص ـمــة امل ـنــامــة.
وأطـلـقــت ق ــوات الـشــرطــة الـغــاز املسيل
ل ـلــدمــوع بــات ـجــاه امل ـت ـظــاهــريــن الــذيــن
ّ
ّ
وصعدت
احتجوا على حل «الوفاق».
ال ـس ـل ـطــات خ ـطــوات ـهــا ب ــالـ ـت ــوازي مــع
ـرار آخــر،
ال ـق ــرار الـقـضــائــي ،بــاتـخــاد قـ ـ ٍ

أعلن القضاء البحريني «وهب» أموال «الوفاق» لخزينة الدولة (أ ف ب)

اعـتـقـلــت ع ـلــى إثـ ــره إمـ ــام أك ـب ــر صــاة
جمعة في البالد ،محمد صنقور ،بعد
 4أســاب ـيــع عـلــى قـ ــرار أئ ـمــة املـســاجــد،
وإيقافهم لـصــاة الجمعة ،احتجاجًا
عـلــى «االض ـط ـهــاد الـطــائـفــي» .غـيــر أن
ال ـس ـل ـط ــات س ــارع ــت إل ـ ــى ا ًم ـت ـصــاص
خطوتها املتسرعة ،متداركة الوضع،
يوم من اعتقاله،
فاطلقت سراحه ،بعد ٍ
والتحقيق معه بتهمة التحريض على
كــراه ـيــة ال ـن ـظــام ،وال ـخ ـطــابــة م ــن دون
ترخيص.
ورأت «ه ـ ـي ـ ـئـ ــة كـ ـ ـب ـ ــار ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــاء فــي
الـ ـبـ ـح ــري ــن» ف ـ ــي اعـ ـتـ ـق ــال ال ـص ـن ـق ــور
«اسـتـهــدافــا عمليًا لـشـعـيــرة الجمعة،
والـخـطــاب الــديـنــي» مستنكرين «هــذا
ال ـع ـمــل امل ـجــافــي ل ـلــديــن ،ولـخـصــوص
مذهب أهل البيت».
إال أن ال ـ ـبـ ــارز ،ف ــي ب ـي ــان «ال ـع ـل ـم ــاء»،
إع ــان طبيعة املــواج ـهــة بــن السلطة
واملعارضة .فالـ«هيئة» حاولت مــرارًا
ّ
تجنب خطاب كهذا ،باعتباره طائفيًا،
وال يـخــدم مـســار ال ـحــراك السلمي ،إال
أن ال ـ ـقـ ــرارات األخـ ـي ــرة ،الـ ـص ــادرة عن
الـسـلـطــات دفـعـتـهــا إل ــى إع ــان موقف
كهذا ،وانتهاج خطاب كهذا .فالخطو ٍة
الف ـ ـ ـتـ ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــي األول ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــن ن ــوعـ ـه ــا،
خصوصًا أن «العلماء» (الشيخ عيسى
ق ــاس ــم ،وال ـس ـي ــد ع ـبــد ال ـل ــه ال ـغــري ـفــي،
وال ـ ـش ـ ـيـ ــخ عـ ـب ــد الـ ـحـ ـس ــن الـ ـسـ ـت ــري،
والـ ـشـ ـي ــخ م ـح ـم ــد ص ــال ــح ال ــرب ـي ـع ــي)
أع ـل ـنــوا بـصــريــح ال ـع ـبــارة أن «امل ـك ـ ّـون
ال ـش ـي ـع ــي م ـس ـت ـه ــدف فـ ــي وج ـ ـ ـ ــوده»،
ّ
كمكون أساسي
وأضاف بيانهم« :إننا
وأصيل ،من مكونات هذا الوطن ،باتت
قناعتنا كبيرة بأننا مستهدفون في
وجودنا وهويتنا ،ومطالبني بإيقاف
هذا االستهداف».
في املحصلة ،إن القرار جائر ،بشهادة
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن املـ ـنـ ـظـ ـم ــات ال ـح ـق ــوق ـي ــة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،ول ـ ــن ي ـس ـت ـط ـيــع أن يـمـحــو
مـعــارضــة حـصــدت مــا يـفــوق  %64من
أصـ ـ ــوات ال ـنــاخ ـبــن ال ـب ـحــري ـن ـيــن في
الدورتني االنتخابيتني  2006و.2010

تقرير

ّ
السيسي يودع القمة األفريقية ...والفتنة الطائفية تزداد
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
اخـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــم الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــري ،ع ـب ــد
ال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســي ،زي ــارت ــه للعاصمة
الرواندية كيجالي ،بعدما أجــرى عدة
ل ـق ــاءات ثـنــائـيــة مــع ق ــادة أف ــارق ــة على
هــامــش القمة األفريقية الـعــاديــة التي
اختتمت فعالياتها مساء أمس .وكان
م ـمــن ال ـت ـقــاهــم الــرئ ـي ـســان ال ـس ــودان ــي
وال ــروان ــدي ،ورئ ـيــس وزراء إثـيــوبـيــا،
فـ ـيـ ـم ــا ل ـ ــم تـ ـكـ ـش ــف تـ ـف ــاصـ ـي ــل الـ ـلـ ـق ــاء
األخ ـي ــر ،عـلـمــا ب ــأن أزم ــة ســد النهضة

المنيا وحدها شهدت
«ثورة يناير» 77
منذ ّ
حالة توتر طائفي
باتت في مرحلة التوافق على املكاتب
االس ـت ـش ــاري ــة ال ـت ــي س ـت ـتــولــى تـقـيـيــم
اآلثـ ـ ـ ـ ــار ال ـس ـل ـب ـي ــة ل ـل ـس ــد عـ ـل ــى م ـصــر
والسودان.
السيسي تحدث في كلمته عن «أهمية
األخـ ــذ ب ـن ـم ــوذج ال ـت ـكــامــل واالن ــدم ــاج
اإلقليمي في القارة باعتبارها ضرورة
أبــرزتـهــا عملية تنمية االق ـت ـصــادات...
م ــا يـنـعـكــس بــاإلي ـجــاب ع ـلــى جــاذبـيــة
األسـ ـ ـ ـ ــواق األف ــريـ ـقـ ـي ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــارات
ويـ ــؤدي إل ــى تـعــزيــز م ـع ــدالت الـنـمــو».

ول ـفــت إل ــى تـطـلــع ال ـق ــاه ــرة إل ــى إقــامــة
منطقة التجارة الحرة األفريقية قريبًا.
ك ــذل ــك تـ ـح ــدث ع ــن ضـ ـ ــرورة «إص ـ ــاح
أج ـه ــزة األمـ ــم امل ـت ـحــدة لـجـعـلـهــا أكـثــر
ً
تمثيال وتعبيرًا عــن حقائق العصر...
وإزال ــة الظلم التاريخي الــواقــع عليها
(أفــري ـق ـيــا) ،وال ـح ـصــول عـلــى التمثيل
العادل الذي تستحقه بفئتي العضوية
ال ــدائ ـم ـ ــة وغ ـي ــر ال ــدائـ ـم ــة ف ــي مـجـلــس
األمن».
ومن املقرر أن تستمر رئيسة املفوضية
األفريقية ،دالميني زوما ،في منصبها
ملدة ستة أشهر عقب تأجيل انتخابات
رئـيــس املفوضية نتيجة اإلخـفــاق في
تــأمــن املــرش ـحــن بــأغـلـبـيــة األصـ ــوات
املـ ـطـ ـل ــوب ــة .كـ ــذلـ ــك م ـ ــن املـ ـ ـق ـ ــرر إج ـ ــراء
ان ـت ـخــابــات رئ ـيــس املـفــوضـيــة ونــائـبــه
واملفوضني الثمانية خالل القمة املقبلة
املقرر عقدها في إثيوبيا مطلع .2017
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ع ــرض ــت «ل ـج ـنــة
مـجـلــس الـسـلــم واألم ـ ــن» تـقــريــرهــا عن
قضايا ليبيا وجنوب السودان ومالي
ومـنـطـقــة ســاحــل ال ـص ـح ــراء ،كــذلــك تم
ال ـح ــدي ــث ف ــي م ـســألــة ت ـمــويــل أنـشـطــة
االتحاد وضــرورة تخصيص مقعدين
دائـمــن لـلـقــارة بكل الـصــاحـيــات ،بما
ف ـي ـهــا ح ــق ال ـن ـق ــض ال ـف ـي ـتــو وخـمـســة
مقاعد غير دائمة.
عـلــى الـصـعـيــد الــداخ ـلــي ،شـ ّـيــع أهــالــي
ق ــري ــة ط ـه ـنــا ف ــي م ـحــاف ـظــة امل ـن ـي ــا ،في

صـ ـعـ ـي ــد م ـ ـصـ ــر ،شـ ــابـ ــا ق ـب ـط ـي ــا وق ــع
ضحية مشاجرة بني مسلمني وأقباط
على خلفية االعـتــداء على طفل .وأدى
الـحــادث إلــى مقتل نجل راعــي كنيسة
ماري مينا.
وت ـش ـهــد ال ـقــريــة وج ـ ــودًا أم ـن ـيــا مكثفًا
ل ـت ـج ـن ــب م ـ ـصـ ــادمـ ــات م ـح ـت ـم ـل ــة بــن
م ـس ـل ـمــن وأق ـ ـبـ ــاط ،ع ـل ـمــا بـ ــأن جـمـيــع
أح ــداث الفتنة الـطــائـفـيــة الـتــي ظهرت
بقوة في املنيا ،ذات الكثافة القبطية،
لــم يــوجــه فيها أي اتـهــام إلــى الـجـنــاة،

وهو ما أثار حالة غضب مكتومة لدى
األقباط.
ووفـ ـ ـ ــق ت ــوثـ ـي ــق «املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة امل ـص ــري ــة
ل ـل ـح ـق ــوق الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة» ،ف ـ ــي ت ـقــريــر
حقوقي صدر أمس ،فإن املنيا شهدت
م ـن ــذ «ث ـ ـ ــورة ي ـن ــاي ــر»  77ح ــال ــة تــوتــر
طــائـفــي ،وه ــو رق ــم ال يتضمن حــاالت
ال ـع ـنــف واالعـ ـ ـت ـ ــداءات ع ـلــى الـكـنــائــس
وامل ـبــانــي الــديـنـيــة م ــا ب ــن  14إل ــى 17
آب  ،2013عقب فض اعتصامي رابعة
والنهضة.

أعاد السيسي مطالبته بتفعيل منطقة التجارة الحرة األفريقية (آي بي ايه)

ويقول الباحث في «املـبــادرة املصرية»
إس ـ ـ ـحـ ـ ــاق إبـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم ،إن «الـ ـحـ ـك ــوم ــة
أخفقت فــي تعاملها مــع ملف عالقات
املسيحيني باملسلمني واالعتداءات ذات
البعد الطائفي من خالل سيطرة وجهة
النظر األمنية فقط» ،مضيفًا« :ينظر إلى
املشكالت كحوادث منفصلة مع غياب
أي رؤية شاملة لألسباب أو املظاهر أو
الحلول ،وعادة ما تكون الحلول قاصرة،
وقصيرة النظر ،وفي أغلب األحوال غير
قانونية ...في بعض الحاالت ،ورغم علم
الدولة بوجود توترات وحضورها في
امل ـك ــان ،وق ـعــت االع ـ ـتـ ــداءات ،ب ــل ج ــاءت
التعزيزات متأخرة».
ع ـل ــى ض ـ ــوء ذل ـ ـ ــك ،أوص ـ ـ ــت «املـ ـ ـب ـ ــادرة
املصرية» بضرورة «صــدور تعليمات
واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن م ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة
ب ـت ـط ـب ـي ــق الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون فـ ـ ــي مـ ـ ــا ي ـخــص
الـجــرائــم الجنائية ،وأن تلتزم أجهزة
األمـ ــن وال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة الـقـبــض على
امل ـت ــورط ــن وامل ـح ــرض ــن ع ـلــى الـعـنــف
ال ـطــائ ـفــي وال ـت ـح ـق ـيــق م ـع ـهــم تـمـهـيـدًا
لتقديمهم إلــى الـعــدالــة» .كذلك طالبت
ب ــاتـ ـخ ــاذ «إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات فـ ــوريـ ــة لـتـقـنــن
أوض ـ ــاع ال ـك ـنــائــس وامل ـب ــان ــي الـقــائـمــة
التي تقام فيها الشعائر الدينية دون
تــراخ ـيــص ،وك ــذل ــك ط ــرح ق ــان ــون بـنــاء
الكنائس واملـبــانــي التابعة لها املقرر
ط ــرح ــه ف ــي م ـج ـلــس الـ ـن ــواب لـلـنـقــاش
املجتمعي الجاد».
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الجيش :دعمنا الحكومة بستة مليارات دوالر
القاهرة ــ األخبار
أثــار تصريح مستشار وزيــر الدفاع
املـصــري ،الـلــواء ممدوح شاهني ،عن
إنـفــاق الـقــوات املسلحة على الــدولــة،
اس ـت ـي ــاء ق ـط ــاع ع ــري ــض م ــن ال ـن ــواب
الــذيــن وج ــدوا أن شاهني لــم يحالفه
ال ـتــوف ـيــق ف ــي الـتـعـبـيــر ،ف ـضــا على
تعرضه النتقادات عدة عبر وسائل
التواصل االجتماعي ،التي سخرت
من التصريح وقالت إنــه مبالغ فيه.
لكن مصدرا عسكريا قال في حديث
إل ــى «األخـ ـب ــار» إن الـجـيــش دف ــع من
موازنته «ملساعدة البالد في أزمتها
املالية» التي بدأت مع ثورة  25يناير
عام .2011
امل ـصــدر أك ــد أن «الـجـيــش أنـفــق أكثر
من ستة مليارات دوالر على ميزانية
الدولة خالل السنوات املاضية دون
إعـ ـ ــان ت ـفــاص ـيــل م ــا ق ــام ــت الـ ـق ــوات
امل ـس ـل ـحــة بـ ـتـ ـس ــدي ــده» ،م ـش ـي ــرا إل ــى
اشتراك الجيش في عدد من املشاريع
ل ـض ـمــان تـنـفـيــذهــا ب ـســرعــة وتـكـلـفــة
أق ــل .كـمــا ق ــال إن ذل ــك يسير دون أن
يؤثر انـخــراط الجيش فــي املشاريع
ال ــداخ ـل ـي ــة ،ف ــي ال ـنــاح ـيــة الـعـسـكــريــة
لـلـقــوات ،وهــو مــا يفسر وفــق شرحه

زي ــادة األع ــداد الـتــي تلحق بالقوات
املسلحة عن طريق الكليات الحربية
أو التجنيد اإلجباري.
كــذلــك قــال املـصــدر نفسه ،إن «الــدعــم
ً
املالي مليزانية الدولة لم يكن تفضال
مــن ال ـق ــوات املـسـلـحــة ،بــل مسؤولية
وطـ ـنـ ـي ــة ق ـ ـ ــام بـ ـه ــا الـ ـجـ ـي ــش ب ــداف ــع

لم يلغ الجيش حصته
من موازنة الدولة برغم
موارده المتعددة
وط ـن ــي» ،الف ـتــا إل ــى أن امل ـبــالــغ الـتــي
حـصـلــت عـلـيـهــا ال ــدول ــة وزع ـ ــت بني
ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي وم ـصــالــح وهـيـئــات
مـخـتـلـفــة ،ومـنـهــا «جـ ــزء كـبـيــر جــرى
ســداده بالعملة األجنبية» ،وخاصة
في السنوات األخيرة.
وح ــول سـبــب ع ــدم تخفيض الـقــوات
امل ـس ـل ـحــة امل ـ ــوازن ـ ــة امل ـخ ـص ـصــة لـهــا
ب ـ ــرغ ـ ــم ام ـ ـتـ ــاك ـ ـهـ ــا أرصـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ــال ـي ــة

نتائج اللوتو اللبناني
18 39 33 27 23 20 9
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1423وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة39 - 33 - 27 - 23 - 20 - 9 :
الرقم اإلضافي18 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة بـحـســب املــرتـبــة: 440.370.781ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة: -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 285.194.126ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 285.194.126 :ل .ل.

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 44.467.110ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 35 :شبكة -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1.270.489 :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:
 44.467.110ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 941 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 47.255 :ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 112.656.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14.082 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 557.096.945 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل:

نتائج زيد

جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1423
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح82428 :

¶ الجائزة االولى

 قيمة الجوائز اإلجمالية 25.730.058 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة1 : -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 25.730.058 :ل .ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.2428 :
 -الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.428 :
* الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.28 :

 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل 25.000.000 :ل.ل.

نتائج يومية

ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 126
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة106 :
• يومية أربعة0615 :
• يومية خمسة01911 :

جيدة ،قــال املصدر إن هــذه األرصــدة
يلجأ إلـيـهــا فــي ال ـط ــوارئ وال يمكن
االع ـت ـم ــاد عـلـيـهــا ك ـم ـصــدر رئـيـســي
لتمويل الـجـيــش ،بــاإلضــافــة إل ــى أن
«التحديات التي فرضتها األوضــاع
السياسية في املنطقة تخلق ضرورة
ل ــزي ــادة امل ـيــزان ـيــة ب ـص ــورة أك ـبــر من
املوجودة اآلن ،وهو ما ّ
نعوضه عبر

رأى نواب أن
األرقام التي
ُحكي عنها
مبالغ فيها
(آي بي ايه)

تـحـســن م ـعــاشــات الـعـسـكــريــن أمــر
يـضـعــه ال ـق ــادة فــي اعـتـبــارهــم فضال
على توفير حياة كريمة للمتقاعدين
بعد خروجهم مــن الـخــدمــة ،ولكنها
ت ـحــدثــت ع ــن «ت ــرش ـي ــد ف ــي الـنـفـقــات
وإل ـغ ــاء ب ـنــود ع ــدة ك ــان يـنـفــق فيها
م ـ ـبـ ــالـ ــغ ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
املاضية».

األرصدة املوجودة بالفعل».
إل ــى ذل ــك ،ذك ــرت م ـص ــادر أخ ــرى في
الجيش أن صفقات القوات املسلحة
التي أبــرمــت لـشــراء أسلحة متطورة
جــرى تمويل جــزء منها عبر مــوارد
الـ ـق ــوات املـخـتـلـفــة وم ـن ـهــا امل ـشــاريــع
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ــدي ـ ــره ـ ــا واألص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـت ــي
تمتلكها» ،قائلة في الوقت نفسه إن
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2342 sudoku

كلمات متقاطعة 2 3 4 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

7

1

2

1

4

2

6

9

5

3

3
2

4
5

5

1

6

7

7

8

6

3
6

9

4

3

7

4
8

8

9

2
1

10

5

6

9

4

8

أفقيا

ّ
الحيات على اإلطــاق –  -2ثقيل من الــرجــال –
 -1قهر سلطان وقــدرة – من أخبث
أغنية للفنان اللبناني عالء زلزلي –  -3مصرفي يهودي راحل املاني األصل مؤسس
اسرة مصرفية غنية – أشار بإصبعه الى مكان معني –  -4سحب العربة من وسط
الشارع – من األلــوان – حرف جر –  -5مقياس مساحة – نوع من الشجر الحرجي
ُ
– ّ -6
قدموا له هدية – قطعة من القماش تسدل على النوافذ واألبــواب ونحو ذلك
ُ
ضعف – -9
حجبًا للنظر –  -7ارض واسعة – وكالة أنباء عربية –  -8من املنبهات – ي ِ
حرف عطف – إحدى محافظات املدينة املنورة في اململكة العربية السعودية تحقق
على أرضها أول غزوة في اإلسالم – من اسماء البحر –  -10دولة أوروبية صغيرة

عموديًا
 -1ناظر الخارجية األميركية عام  1947صاحب التصميم املعروف باسمه ملساعدة
أوروبا بعد الحرب العاملية الثانية –  -2صمغ عطر أو عود يتبخر به – حروف العلة
في اللغة العربية –  -3ألقت حجرًا في البئر – أعلم باملوضوع –  -4سد مائي في
كسروان – أكد إنجاز األمر –  -5تصبح رقيقة ناعمة امللمس – موسيقي نمساوي
راح ــل إكتشفت عبقريته وهــو مــا زال فــي أول سنني حياته –  -6مــوجــع – ماركة
سيارات رياضية –  -7غاية ومنتهى الشيء – نعم باألجنبية –  -8للتمني – دولة
أوروبية عاصمتها تالني –  -9شجر طيب الرائحة – للتأفف – نوتة موسيقية – -10
مطربة مصرية راحلة من أب مغربي وأم بولونية

حل الشبكة 2341

شروط اللعبة

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

 -1إيلي صنيفر –  -2الدوغا – ملا –  -3فو – دبور – سل –  -4نف – يريم –  -5أدران – زم – -6
يسر – هنانو –  -7انف – تلجأ –  -8ليتو – بر – بل –  -9يغش – اروبا –  -10بيورن بورغ

عموديًا

 -1الف – يلي –  -2ياوندي – يغب –  -3لد – فرساتشي –  -4يود – ارنو –  -5صغبني – آر
–  -6ناور – برن –  -7ريبنتروب –  -8فل – ال – بو –  -9رمس – زنجبار –  -10السموأل

إعداد
نعوم
مسعود

عــازفــة موسيقى على عــدة آالت خــاصــة األك ــوردي ــون وملحنة ومؤلفة
ومغنية وممثلة مصرية بدأت الغناء في سن مبكرة ثم تعلمت العزف
على آلة البيانو ونظريات التأليف املوسيقي
 = 3+2+1+6+5خالف العسر ■  = 11+3+4+10+7عاصمة زيمبابواي ■
 = 9+8للندبة

حل الشبكة الماضية :جيسيكا ستروب
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الصين

جزر «نووية» لتحدي الهيمنة األميركية
برغم الضغوط السياسية
والعسكرية ،تسير الصين
بثبات في مشاريعها
الستغالل ثروات جزر بحرها
الجنوبي ،وتحصين تلك
الجزر عسكريًا في مواجهة
األساطيل األميركية
المرابطة في هذه البقعة
االستراتيجية من العالم
أعلنت السلطات الصينية أمــس إغالق
جزء من بحر الصني الجنوبي حتى يوم
ُ
الخميس املقبل ،حيث ستجري بحريتها
م ـ ـنـ ــاورات إلـ ــى ال ـج ـن ــوب ـ ـ ـ ال ـش ــرق ــي من
مقاطعة هاينان الصينية ،على مقربة
م ــن جـ ــزر «ب ــاراسـ ـي ــل» االس ـتــرات ـي ـج ـيــة،
مـ ـح ــذرة م ــن أن أي ت ـح ــرش ــات م ــن قبل
الـقـطــع الـبـحــريــة األجـنـبـيــة «ق ــد تنتهي
بكارثة».
والـ ـ ــافـ ـ ــت أن اإلعـ ـ ـ ـ ــان الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ج ــاء
خ ــال زي ـ ــارة قــائــد الـعـمـلـيــات الـبـحــريــة
للواليات املتحدة ،جون ريتشاردسون،
إلــى الـصــن ،للقاء نظيره الصيني ،وو
شـيـنــغ ل ــي .وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن الـضـغــوط
التي تمارسها واشنطن وحلفاؤها على
بكني لثنيها عن أنشطتها االقتصادية
والــدفــاعـيــة فــي بـحــر الـصــن الـجـنــوبــي،
أعلنت بكني أمس أيضًا ،على لسان قائد
بحريتها ،أنها لن توقف اإلنشاءات على
الجزر والشعاب في تلك املنطقة.
وخـ ـ ــال م ـن ـت ــدى ُعـ ـق ــد ّف ــي ب ـك ــن م ـســاء
ال ـس ـب ــت امل ـ ــاض ـ ــي ،ح ـ ـ ــذر ن ــائ ــب رئ ـيــس
هيئة األركــان املشتركة الصينية ،سون
جيان قو ،من أن الدوريات التي تجريها
ق ـطــع ب ـحــريــة أجـنـبـيــة ف ــي ب ـحــر الـصــن
الجنوبي ،تحت شعار «حرية اإلبحار»،
قد تنتهي «بكارثة» .وأكد سون أن بالده
لــم تتعرض يــومــا لحرية إبـحــار السفن
(املدنية ،التجارية والسياحية) في تلك
املنطقة ،لكنها «تعارض على الــدوام ما

ستستعمل الصين مواردها لتتأكد من أن واشنطن لن تربح المعركة (أ ف ب)

تـسـمــى حــريــة إب ـح ــار الـسـفــن الـحــربـيــة،
الـتــي تمثل تـهــديـدًا عسكريًا ،وتتحدى
قانون البحار الدولي».
وتأتي الخطوة الصينية هذه عقب قرار
أصــدرتــه محكمة التحكيم الــدائـمــة في
هــول ـنــدا األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،أن ـك ــرت فيه
حق الصني بالسيادة على معظم أجزاء
بحر الصني الجنوبي ،ودانت ما وصفته
بـخــرق الـصــن لـسـيــادة الفيليبني ،عبر
اعـتــراض بحريتها للسفن الفيليبينية
ّ
وتشجع الــواليــات املتحدة
فــي املنطقة.
حلفاءها على تـحــدي الـنـفــوذ الصيني
فــي تلك املنطقة االستراتيجية ،الغنية
باملوارد النفطية واملعدنية ،والتي يمر
عبرها جزء كبير من التجارة العاملية.
وحــول هــذه املسألة ،يــرى مدير الرابطة

ع ـل ــى الـ ـ ـص ـ ــن» ،الـ ـت ــي أع ـل ـن ــت رف ـض ـهــا
ق ـ ـ ــرار امل ـح ـك ـم ــة ف ـ ــور ص ـ ـ ـ ــدوره ،وأك ـ ــدت
عـلــى حقها «الـتــاريـخــي» فــي ج ــزر بحر
الصني الجنوبيّ ،
ملوحة بفرض منطقة
دفـ ــاع ج ــوي ف ــوق تـلــك املـنـطـقــة ،إن هي
استشعرت تهديدًا عسكريًا .ويؤكد غاو
أن «الـصــن ستقف ثابتة عند موقفها
املـ ـب ــدئ ــي ،وس ـت ـس ـت ـع ـمــل كـ ــل مـ ــواردهـ ــا
ال ـع ـس ـك ــري ــة ل ـت ـت ــأك ــد مـ ــن أن الـ ــواليـ ــات
املتحدة لن تربح هذه املعركة ضدها».
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ت ـبــدأ ال ـصــن قريبًا
بـنــاء أول منصة نــوويــة عائمة لتوليد
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،ل ـت ـغ ــذي ــة آب ـ ــار ح ـف ــر ال ـن ـفــط
ومـحـطــات تحلية املـيــاه فــي نـطــاق جزر
بـحــر ال ـصــن الـجـنــوبــي .وتـخـطــط بكني
ل ـب ـن ــاء  20مـ ــن ت ـل ــك املـ ـنـ ـص ــات ،بـحـيــث

الوطنية الصينية لـلــدراســات الدولية،
ف ـي ـك ـت ــور غ ـ ـ ــاو ،أن الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
«ض ــال ـع ــة ج ـ ـدًا بـقـضـيــة الـتـحـكـيــم الـتــي
رفعتها الفيليبني ...في محاولة للضغط

مشروع خط المالحة
الشمالي ينسف
استراتيجية واشنطن
العسكرية في الشرق

َ
تصبح تلك الجزر «بمثابة مجموعتي
حــام ـلــة ط ـ ــائ ـ ــرات ...ب ـمــا ي ـع ـطــي الـصــن
أفضلية عسكرية على أساطيل الواليات
امل ـت ـحــدة» فــي املـنـطـقــة ،وف ـقــا ملــا نشرته
ص ـح ـي ـف ــة «غ ـ ـلـ ــوبـ ــال تـ ــاي ـ ـمـ ــز» ،ن ـه ــاي ــة
األسبوع املاضي.
يـ ـخ ــدم ه ـ ــذا املـ ـ ـش ـ ــروع االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ال ـص ـي ـن ـيــة ـ ـ ـ ال ــروسـ ـي ــة ل ـخ ـل ــق ح ـقــائــق
جديدة على مستوى العالم ،من شأنها
أن تـكـســر الـهـيـمـنــة ال ـغــرب ـيــة ف ــي شتى
املجاالت الحيوية .في هذا اإلطار ،تشير
ال ـص ـح ـي ـفــة ن ـف ـس ـهــا إل ـ ــى أن امل ــؤس ـس ــة
التي تبني أولــى هــذه املنصات« ،شركة
الـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ـث ـق ـي ـل ــة لـ ـبـ ـن ــاء ال ـس ـف ــن»
(بـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ــاي) ،ت ـح ـق ــق كـ ــذلـ ــك تـ ـق ــدم ــا فــي
مشروع بناء كاسحات الجليد النووية،
ً
مضيفة أن الصني قد تتعاون مستقبال
مع روسيا على تطوير خط مالحة يعبر
(تـخــوم) القطب الشمالي نحو أوروب ــا،
«بـ ـم ــا ي ـج ـعــل اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ــواليـ ــات
املـتـحــدة إلعـ ــادة اإلن ـت ـشــار نـحــو آس ـيــا ـ
املحيط الهادي غير ذات جدوى».
س ـت ـ ّ
ـؤم ــن امل ـح ـط ــات الـ ـن ــووي ــة ال ـعــائ ـمــة
العشرون الطاقة ،وخاصة ملنصات الحفر
البترولية ومحطات تحلية مياه البحر،
فــي نـطــاق ج ــزر بـحــر الـصــن الجنوبي،
وفقًا للهيئة الوطنية الصينية للتعاون
ُ
وت َّ
النووي .CNNC
قدر الكلفة اإلجمالية
لبناء هذه املحطات بـ 40مليار يوان ،أو
 5.98مليارات دوالر أميركي ،وفقًا ملقال
نشرته الهيئة على موقعها اإللكتروني،
قالت فيه إن الكلفة تلك «تبقى أقــل من
ك ـل ـفــة م ـج ـمــوعــة حــام ـلــة طـ ــائـ ــرات» (أي
حاملة طائرات والقطع البحرية املرافقة
لها ،من مدمرات وطرادات وما إلى ذلك)،
وإن جزيرة يونغشينغ َ
وحيد يونغشو
ّ
الصينيني سيصبحان ،بدعم املنصات
َ
ال ـن ــووي ــة« ،أش ـب ــه بـمـجـمــوعــتــي حــامـلــة
ط ــائ ــرات ف ــي ب ـحــر ال ـص ــن ال ـج ـنــوبــي».
ويـ ـمـ ـث ــل ذلـ ـ ـ ــك تـ ـح ــدي ــا ق ـ ــوي ـ ــا ل ـه ـي ـم ـنــة
الــواليــات املتحدة على املعابر البحرية
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي الـ ـش ــرق ،ف ـضــا عن
تعزيز أمــن البر الصيني الرئيسي إزاء
العدوانية األميركية.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات

03/662991
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقم  2012/324/غرفة الرئيس
ال ـقــاضــي إي ــاد بـ ــردان لـبـيــع اس ـهــم املنفذ
عليه في االقسام  ،4و ،5و ،6و ،7و ،8و،9
و 10مــن الـعـقــار رق ــم ( 1082أل ــف وإثـنــن
وثمانني) من منطقة درب السيم العقارية
باملزاد العلني.
املنفذ :بنك صادرات ايران/وكيله املحامي
االستاذ شادي رفيق الخوري
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم :ح ـب ـيــب ج ـ ــوزف زع ـ ــرور،
ومهدي محمود املقداد ،والياس جرجس
الحكري
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقيمة
 3200000ل.ل( .ثالثة ماليني ومئتني الف
ل ـيــرة لـبـنــانـيــة) ع ــدا ال ــرس ــوم وال ـلــواحــق
والفوائد القانونية.
تاريخ تبليغ االنذار 2 :و 19و2012/21
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2015/2/12 :تاريخ
تسجيله2015/2/23 :
تاريخ محضر الوصف للعقار2015/4/1 :
تاريخ تسجيله2016/1/28 :
محتويات القسم رقــم  10مــن العقار رقم
( 1082ألــف واثـنــن وثمانني) مــن منطقة
درب السيم العقارية املطروح للبيع شقة
سكنية مؤلفة من صالون وسفرة ومطبخ
وغرفة نوم وثالث حمامات وشرفتني.
مساحته/100 :م2
بــدل التخمني /480/ :سهمًا  20000د.أ.
(عشرين الف دوالر أميركي)
بدل الطرح املخفض /480/ :سهمًا 12000
د.أ( .إثني عشر الف دوالر أميركي)
مـحـتــويــات الـقـســم رق ــم  8مــن الـعـقــار رقــم
( 1082ألــف واثـنــن وثمانني) مــن منطقة
درب السيم العقارية املطروح للبيع شقة
سكنية مؤلفة من خمسة غرف وصالون
وسفرة وغرفة جلوس وشرفتني وثالث
ممرات.
مساحته/274 :م2
بــدل التخمني /480/ :سهمًا  54800د.أ.
(أرب ـع ــة وخـمـســن ال ــف وثـمــانـمـئــة دوالر
أميركي)
بدل الطرح املخفض /480/ :سهمًا 32800
د.أ( .اثني وثالثني الــف وثمانمئة دوالر
أميركي)
مـحـتــويــات الـقـســم رق ــم  9مــن الـعـقــار رقــم
( 1082ألــف واثـنــن وثمانني) مــن منطقة
درب السيم العقارية املطروح للبيع شقة
سكنية مؤلفة من صالون وسفرة ومطبخ
وغ ــرف ــة ج ـل ــوس وغ ــرف ـت ــي نـ ــوم ومـطـبــخ
وموزع وحمامني.
مساحته/180 :م2
بــدل التخمني /480/ :سهمًا  36000د.أ.
(ستة وثالثني الف دوالر أميركي)
بدل الطرح املخفض /480/ :سهمًا 20600
د.أ( .عشرين الف وستمئة دوالر أميركي)
مـحـتــويــات الـقـســم رق ــم  7مــن الـعـقــار رقــم
( 1082ألــف واثـنــن وثمانني) مــن منطقة
درب السيم العقارية املطروح للبيع شقة
سكنية مؤلفة من صالون وسفرة وغرفتي
نوم وحمامني ومطبخ وشرفتني.
مساحته/165 :م2
بــدل التخمني /480/ :سهمًا  33000د.أ.
(ثالثة وثالثني الف دوالر أميركي)
بدل الطرح املخفض /480/ :سهمًا 19800
د.أ( .تـسـعــة عـشــر ال ــف وثـمــانـمـئــة دوالر
أميركي)
مـحـتــويــات الـقـســم رق ــم  6مــن الـعـقــار رقــم
( 1082ألــف واثـنــن وثمانني) مــن منطقة
درب السيم العقارية املـطــروح للبيع هو
عبارة عن محل.
ب ــدل الـتـخـمــن /480/ :سـهـمــا  4160د.أ.
(أربعة آالف ومئة وستني دوالر أميركي)
بدل الطرح املخفض /480/ :سهمًا 2496
د.أ( .الـ ـف ــن وارب ـع ـم ـئ ــة وس ـت ــة وتـسـعــن
دوالر أميركي)
مـحـتــويــات الـقـســم رق ــم  5مــن الـعـقــار رقــم
( 1082ألــف واثـنــن وثمانني) مــن منطقة
درب السيم العقارية املـطــروح للبيع هو
عبارة عن محل تجاري.
ب ــدل الـتـخـمــن /480/ :سـهـمــا  4160د.أ.
(أربعة آالف ومئة وستني دوالر أميركي)
بدل الطرح املخفض /480/ :سهمًا 2496
د.أ( .الـ ـف ــن وارب ـع ـم ـئ ــة وس ـت ــة وتـسـعــن
دوالر أميركي)
مـحـتــويــات الـقـســم رق ــم  4مــن الـعـقــار رقــم
( 1082ألــف واثـنــن وثمانني) مــن منطقة
درب السيم العقارية املـطــروح للبيع هو
عبارة عن محل تجاري.
مساحته/42 :م2

ب ــدل الـتـخـمــن /480/ :سـهـمــا  3360د.أ.
(ث ــاث ــة االف وث ــاث ـم ـئ ــة وسـ ـت ــن دوالر
أميركي)
بدل الطرح املخفض /480/ :سهمًا 2016
د.أ( .الفني وستة عشر دوالر أميركي)
ح ــدود ال ـع ـقــار رق ــم ( 1082ال ـف ــن واثـنــن
وثمانني) من منطقة درب السيم العقارية
غــربــا :امــاك عامة ـ ـ شــرقــا :امــاك عامة ـ ـ
ً
شماال :العقار رقم  1083ـ ـ جنوبًا :العقار
رقم 1081
تاريخ ومكان البيع :تحدد يــوم الثالثاء
ال ــواق ــع ف ــي  2016/10/25م ــوع ـدًا للبيع
بــاملــزاد العلني ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
صيدا.
شــروط البيع :على الــراغــب بالشراء قبل
الدخول في املــزايــدة ان يقدم ثمن الطرح
ن ـق ـدًا او تـقــديــم كـفــالــة مـصــرفـيــة مــن احــد
املصارف املقبولة لدى الحكومة فتعطيه
ه ــذه ال ــدائ ــرة ش ـه ــادة اش ـت ــراك بــاملــزايــدة
وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضـمــن نـطــاق
املـحـكـمــة ك ـمــا عـلـيــه وب ـخ ــال ثــاثــة اي ــام
من تاريخ قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ط ــائ ـل ــة اع ـ ـ ــادة امل ـ ــزاي ـ ــدة بــال ـع ـشــر وع ـلــى
مـســؤولـيـتــه كـمــا وب ـخ ــال عـشــريــن يــومــا
تلي االحالة دفع الثمن ورسم الداللة %5
والتسجيل.
رئيس القلم
غانم الحجار
إعالن تلزيم
مشروع إنشاء خزان في بلدة وادي الست
وخـطــوط تــوزيــع ملـيــاه الـشــرب فــي بلدات
وادي الست وكفرنيس في قضاء الشوف
وبلدة املريجات في قضاء عاليه.
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
ف ـيــه ال ـثــالــث م ــن ش ـهــر آب  ،2016تـجــري
إدارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ ـ فــي مــركــزهــا الـكــائــن
ف ــي ب ـن ــاي ــة ب ـي ـض ــون ـ ـ ـ ـ ـ ش ـ ــارع ب ـ ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملـيــاه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
إنـ ـ ـش ـ ــاء خـ ـ ـ ــزان ف ـ ــي ب ـ ـلـ ــدة وادي ال ـس ــت
وخـطــوط تــوزيــع ملـيــاه الـشــرب فــي بلدات
وادي الست وكفرنيس في قضاء الشوف
وبلدة املريجات في قضاء عاليه.
ـ ـ التأمني املؤقت :خمسة واربعون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ـ ــى لتنفيذ
صفقات األشغال املائية املسجلون الذين
ال يوجد بعهدتهم أكثر من أربع صفقات
مائية لم يجر استالمها مؤقتا مع شروط
إضافية.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املـنــاقـصــات قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 1365
إعالن تلزيم
م ـش ــروع اش ـغ ــال إن ـش ــاء خ ـط ــوط تــوزيــع
ملياه الشرب في بلدة مجدل املعوش في
قضاء الشوف.
الساعة التاسعة من يوم الجمعة الواقع
فيه الخامس مــن شهر آب  ،2016تجري
إدارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ ـ فــي مــركــزهــا الـكــائــن
ف ــي ب ـن ــاي ــة ب ـي ـض ــون ـ ـ ـ ـ ـ ش ـ ــارع ب ـ ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملـيــاه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
اشغال إنشاء خطوط توزيع ملياه الشرب
في بلدة مجدل املعوش في قضاء الشوف.
ـ ـ التأمني املؤقت :اربعة وثالثون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ـ ــى لتنفيذ
صفقات األشغال املائية املسجلون الذين
ال يوجد بعهدتهم أكثر من أربع صفقات
مائية لم يجر استالمها مؤقتا مع شروط
إضافية.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع

والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املـنــاقـصــات قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 1363
إعالن تلزيم
تقديم وتركيب كاميرات مراقبة وتوابعها
لزوم وزارة العدل ـ ـ قصور العدل.
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع
ف ـيــه الـ ـح ــادي ع ـشــر م ــن ش ـهــر آب ،2016
ت ـجــري إدارة امل ـنــاق ـصــات ـ ـ ـ ـ ف ــي مــركــزهــا
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة العدل،
مناقصة تلزيم تقديم وتركيب كاميرات
مــراق ـبــة وتــواب ـع ـهــا ل ــزوم وزارة ال ـع ــدل ـ ـ
قصور العدل.
ـ ـ ـ ـ ال ـتــأمــن امل ــؤق ــت :خـمـســة مــايــن لـيــرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والحصول عليه من مصلحة الديوان في
وزارة العدل.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املـنــاقـصــات قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 1367
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـتـقـصــاء اس ـعــار لـتــأمــن ون ــش للقيام
بأعمال رفــع حــاويــات وعــربــات قطار في
معمل الجية الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
اسـ ـع ــار املـ ــذكـ ــور أعـ ـ ــاه الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
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.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/8/5عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/7/19
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1369
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ جويا
باملعاملة التنفيذية رقم  2016/44املقدمة
م ــن امل ـن ـف ــذ وف ـي ــق ك ــام ــل ق ـط ـيــش وكـيـلــه
املـحــامــي ك ـمــال ح ـجــازي بــوجــه املـطـلــوب
الحجز بوجهه خضر جــواد بــزون تدعو
ه ــذه ال ــدائ ــرة امل ـن ـفــذ عـلـيــه خ ـضــر ج ــواد
ب ـ ــزون ـ ـ ـ ـ ديـ ــر ع ــام ــص ـ ـ ـ ـ امل ـج ـه ــول امل ـقــام
للحضور الــى قلم هــذه الــدائــرة واستالم
اوراق املعاملة املــذكــورة وذل ــك فــي مهلة
عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب يحي محمد الباقي كوثراني ملوكله
س ــام ــي ع ـل ــي ب ـع ـج ــور اص ــال ــه ومل ــورث ـي ــه
س ـك ـي ـن ــه مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـشـ ــب وسـ ـمـ ـي ــر ع ـلــي
بعجور وملوكله كمال علي بعجور اصالة
ومل ــوك ـل ـت ــه ه ـ ــدى ع ـل ــي ب ـع ـج ــور س ـن ــدات
تمليك بدل ضائع العقار  1339بابلية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي ربيع عطالله مقلد ملوكليه
نهى ويوسف ونجوى ونجاة ربــاح ابو
خضرا وملورثتهم سالفه يوسف عاشور
سندات تمليك بدل عن ضائع عن حصص

موكليه وعن حصة مورثتهم بالقسم 11
من العقار  2140راس بيروت.
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب محمد مصطفى سعد بوكالته عن
زه ـي ــر ع ـب ــدال ـق ــادر ب ـك ــداش بـصـفـتــه احــد
ورثـ ـ ــة س ـع ــاد ع ـب ــدال ـق ــادر بـ ـك ــداش سـنــد
ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ب ــاس ــم مــورث ـتــه
سعاد عبد القادر بكداش بالقسم  11من
العقار  3476مصيطبه.
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب ري ــاض ابــراهـيــم قليط بوكالته عن
س ــوزان مـهــران كــوزي بيوكيان بصفتها
م ـش ـتــريــة س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ضــائــع
للقسم  4من العقار  2839منطقة االشرفيه
باسم البائعه /اوساننا ارتني نهابريان
امل ـط ـلــوب تـصـحـيـحــه لـيـصـبــح اس ـم ـهــا /
اوساننا ارتني نهابديان.
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2015/599
املنفذ :الشيخ عبد اللطيف موسى بري
بوكالة املحامية سحر شام
املنفذ عليهم :محمد حسني حسني مقلد
ـ ـ تبنني.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :حـكــم محكمة الـبــدايــة
ف ــي الـنـبـطـيــة ب ـتــاريــخ  2015/3/10رقــم
 2015/25واملنتهي الى اعالن عدم قابلية
ال ـع ـق ــار /1257تـ ـبـ ـن ــن لـلـقـسـمــة الـعـيـنـيــة
وطرحها للبيع باملزاد العلني،
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/12/14 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/5/15 :
العقار املوصوف 2400 :سهمًا من العقار
/1257ت ـ ـب ـ ـنـ ــن ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ق ـط ـع ــة ارض
سليخ ضمنه بعض االشجار وتقع تحت
مستوى الطريق.
مساحته2877 :م2
التخمني 86310 :د.أ.
الطرح 86310 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2016/9/22الـســاعــة 11.00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
اس ـه ــم ال ـع ـق ــار املـ ــوصـ ــوف اع ـ ـ ــاه ،فـعـلــى
الراغب بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم
الدائرة بموجب شيك مصرفي منظم المر
رئيس دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل
اق ــام ــة ل ــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال ع ــد قلمها
ً
مقامًا مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام،
وع ـل ـي ــه االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
الـعـيـنـيــة الس ـهــم ال ـع ـقــار املـ ـط ــروح ودف ــع
الثمن والــرســوم ضمن املهلة القانونية
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط ـلــب سـمـيــر ال ــرط ــل ول ـي ـنــا واك ـي ــم سند
تمليك بدل ضائع  151/4امليناء 13
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب صالح زريقة بوكالته عن احد ورثة
فــاطـمــة ال ـصــاج سـنــد تمليك ب ــدل ضائع
للعقار  2030املنية
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

إعالن
رقم الصادر2016/638 :
في 2016/07/18
املوضوع :تبليغ مجهول محل االقامة
املرجع :محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية
ورقـ ــة دعـ ــوة صـ ــادرة ع ــن مـحـكـمــة بعبدا
الـشــرعـيــة الـجـعـفــريــة ،مــوجـهــة ال ــى خليل
مـحـمــد زري ــق مـجـهــول مـحــل االق ــام ــة في
ال ــدع ــوى املـقــامــة عـلـيــك مــن كـلـمــان حسن
املعروف بحسني زبيب بمادة نفقه اساس
 19تعني موعد الجلسة فيها يوم االثنني
فــي  2016/08/22فيقتضي حـضــورك او
ارس ــال مــن يـنــوب عـنــك ال ــى قـلــم املحكمة
قـبــل مــوعــد الجلسة الس ـتــام نسخة عن
استحضار الــدعــوى واال اعـتـبــرت مبلغًا
حسب االص ــول ،وجــرت بحقك املعامالت
ال ـق ــان ــون ـي ــة وكـ ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ــك ع ـل ــى لــوحــة
االعالنات في املحكمة حتى تبليغ الحكم
القطعي يكون صحيحًا.
رئيس القلم
حسني علي أمهز
إعالن
رقم الصادر2016/477 :
في 2016/07/18
املوضوع :تبليغ مجهول محل االقامة
امل ـ ـ ــرج ـ ـ ــع :مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت الـ ـش ــرعـ ـي ــة
الجعفرية
ورق ــة دع ــوة ص ــادرة عــن محكمة بـيــروت
الـشــرعـيــة الـجـعـفــريــة ،مــوجـهــة ال ــى قاسم
عطا شــدهــان الجعيفري ،مجهول محل
االق ــام ــة ف ــي ال ــدع ــوى امل ـق ــام ــة ع ـل ـيــك من
مليس جــواد العنان بـمــادة نفقة ومسكن
ش ــرع ــي وطـ ــاق اسـ ــاس  442/443تعني
م ــوع ــد ال ـج ـل ـســة ف ـي ـهــا ي ـ ــوم االثـ ـن ــن فــي
 2016/08/29غ ــرف ــة الـ ـق ــاض ــي ال ـش ـيــخ
عـ ـل ــي امل ـ ــول ـ ــى ف ـي ـق ـت ـض ــي ح ـ ـض ـ ــورك او
ارس ــال مــن يـنــوب عـنــك ال ــى قـلــم املحكمة
قـبــل مــوعــد الجلسة الس ـتــام نسخة عن
استحضار الــدعــوى واال اعـتـبــرت مبلغًا
حسب االص ــول ،وجــرت بحقك املعامالت
ال ـق ــان ــون ـي ــة وكـ ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ــك ع ـل ــى لــوحــة
االعالنات في املحكمة حتى تبليغ الحكم
القطعي يكون صحيحًا.
رئيس القلم
علي الحاج

◄ وفيات ►
إنتقل إلى رحمته تعالى
املــربــي الـفــاضــل واملـنــاضــل القومي
العربي
السيد رضا محمد حسن األمني
(أبا مازن)
إبناه مازن ونديم
ب ـنــاتــه ه ــا زوجـ ــة امل ـه ـنــدس حسن
محمد حب الله
ندى زوجة السيد خالد محمد علي
األمني
فـ ـ ــدوى زوجـ ـ ــة ال ــدكـ ـت ــور امل ـه ـنــدس
اس ـم ــاع ـي ــل ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد م ـهــدي
شمس الدين
املرحومة سلوى (أم محمد شمس
الدين)
فايزة أرملة املرحوم املهندس فريد
محمد األمني
ووري الـ ـث ــرى ال ـط ــاه ــر ف ــي جـبــانــة
ب ـل ــدت ــه ش ـق ــرا ع ـص ــر ال ـخ ـم ـيــس 14
تموز 2016
وبمناسبة مرور اسبوع على وفاته
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي م ـق ــر جـمـعـيــة
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء ،ق ــرب م ــرك ــز أمــن
الدولة يوم الخميس  21تموز 2016
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ــراب ـع ــة ع ـص ـرًا حتى
ً
مساء.
السابعة
له الرحمة ولكم طول البقاء
اآلس ـ ـفـ ــون آل األم ـ ـ ــن ،ن ـ ــور ال ــدي ــن،
سـلـيـمــان ،شـمــس ال ــدي ــن ،ح ــب الـلــه
وعموم أهالي شقرا
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رياضة

تحقيق

انقالب كروي في الهند
فجأة ،ومن دون أي ّ
مقدمات ،أصبحت
الهند محط االهتمام في األيام األخيرة.
تلك البالد ذات الكثافة السكانية الرهيبة لم
تعرف حتى اليوم كيفية ّ
شد األنظار إليها
من خالل كرة القدم ،لكن يبدو أن قسمًا
من محبي المستديرة وجد جزءًا من الحل

سحر رونالدينيو الكل
بأهدافه الخمسة
في أول ظهور له
في الدوري الهندي
للفوتسال

شربل ّ
كريم
منذ أي ــام قليلة ،والـحــديــث عــن الهند
ال ي ـت ــوق ــف .ب ـلــد املـ ـي ــار و 250مـلـيــون
نسمة ،لم يتمكن يومًا من تقديم نفسه
ك ــأح ــد ال ـب ـل ــدان ال ــرائ ــدة ع ـلــى صعيد
كرة القدم ،أقله اآلسيوية منها .الهند
تـحـتــل ال ـي ــوم امل ــرك ــز  152عـلــى الئـحــة
تصنيف املنتخبات الخاصة باالتحاد
ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـقــدم "ال ـف ـي ـفــا" ،رغ ــم أن
االت ـحــاد الـهـنــدي للعبة ح ــاول جاهدًا
استقطاب أسـمــاء رنــانــة الــى الـ"سوبر
ل ـي ــغ" ف ــي األع ـ ـ ــوام ال ـقــري ـبــة املــاض ـيــة،
ساعيًا الى رفع شأن اللعبة في البالد،
ح ـيــث تـحـتــل الـكــريـكـيــت امل ــرك ــز األول
عـلــى صـعـيــد الـشـعـبـيــة ،بينما أخــذت
سباقات سـيــارات الـفــورمــوال  1مركزًا
مرموقًا فــي األلفية الـجــديــدة مــع دعم
أعمال سائقني القتحامها ،فبرز
رجال
ٍ
اس ــم ك ــارون شــانــدوك قـبــل أن يصبح
فــريــق "ف ــورس إنــديــا" املـمـثــل الشرعي
ل ـل ـبــاد ع ـلــى ح ـل ـبــات س ـب ــاق ــات الـفـئــة
األولى حول العالم.
حـ ـض ــر اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي أل ـ ـي ـ ـسـ ــانـ ــدرو دل
بـيـيــرو وال ـس ــوي ــدي ف ــري ــدي لـيــونـبــرغ
والفرنسيان دافيد تريزيغيه وروبير
بيريس واإلسبانيان لويس غارسيا
وخوان كابديفيال والحارس اإلنكليزي
ديفيد جيمس وغيرهم الكثيرون ،لكن
الهند لم تستطع تأكيد حضورها في
القارة الصفراء حيث بقيت البطوالت
الوطنية في اليابان والصني وكوريا
الجنوبية وبعض البلدان الخليجية
ّ
متفوقة عليها تصنيفًا ونتائج فنية.
أضف إن الهند لم تتمكن من إيجاد 11
ً
رجال جيدًا يلعبون الكرة من بني أكثر
من مليار نسمة ،وبالتالي عجزت عن
تقديم منتخب ّ
جيد.
ٍ
وع ـل ــى م ــا ي ـب ــدو ،ف ــإن ال ـب ـعــض هـنــاك
اسـتـسـلــم ل ـف ـكــرة إي ـج ــاد ال ـطــريــق الــى
الـ ـنـ ـج ــاح ع ـب ــر ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ف ـخــرجــت
فـكــرة االنـتـقــال الــى املــاعــب الصغيرة
أي م ــاع ــب كـ ــرة الـ ـق ــدم ل ـل ـص ــاالت أي
"ال ـ ـفـ ــوت ـ ـسـ ــال" ،فـ ـك ــان ــت فـ ـك ــرة إطـ ــاق
ـال
دوري خـ ــاص م ــن ق ـبــل رج ـ ــال أع ـم ـ ٍ

أث ـ ــري ـ ــاء ومـ ـحـ ـب ــن ل ـل ـع ـب ــة وع ــاش ـق ــن
لالستعراض.
ّ
دوري مصغر مؤلف من  6فرق يستمر
ّ
ـاف ل ـشــد أنـظــار
مل ــدة ّ 10أيـ ــام ،لـكـنــه ك ـ ٍ
العالم كله الى البالد ،إلى درجــة ومع
انطالقه في قاعة أكثر من رائعة أصيب
االتحاد الهندي باإلحراج ،وخصوصًا
أن املـ ـش ــروع ه ــو م ـش ــروع خـ ــاص وال
يرتبط بأي جهةٍ رسمية .وهذه املسألة

بلد المليار ًلم
يجد  11رجال جيدًا لخلق
منتخب محترم

كانت قد أثارت امتعاض جهات هندية
عــدة ،فبدأ التصويب على "البريميير
فــوتـســال" ،فقيل إن النجم البرتغالي
ديـكــو لــن يحضر لـلـمـشــاركــة مــع أحــد
الفرق بسبب عدم دفع ّ
القيمني األموال
الواجبة عليهم ،وهو أمر دحضه العب
بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي ســاب ـقــا ،مــؤك ـدًا
أن ع ــدم ح ـضــوره ك ــان بـسـبــب إصــابــةٍ
ّ
تعرض لها.

لـ ـك ــن م ـ ــن حـ ـض ــر ك ـ ــان أك ـ ـبـ ــر ب ـك ـث ـيــر،
ّ
إذ ع ـل ــم املـ ـن ــظـ ـم ــون ب ـ ــأن ج ـم ـهــورهــم
ي ـع ـش ــق االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض ،والـ ـف ــوتـ ـس ــال
بـطـبـعـهــا ه ــي أرض خـصـبــة ف ــي هــذا
امل ـ ـ ـجـ ـ ــال ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا إذا م ـ ــا ُوج ـ ــد
امل ـن ـفــذون الـحـقـيـقـيــون ل ـهــذه املـســألــة،
فـكــانــت الــدعــوة ال ــى الـنـجــم الـبــرازيـلــي
رون ــال ــديـ ـنـ ـي ــو ونـ ـظ ــرائ ــه اإلن ـك ـل ـي ــزي
بـ ــول س ـكــولــز وال ــويـ ـل ــزي راي ـ ــن غيغز
ـادو
واإلس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي مـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــال س ـ ــالـ ـ ـغ ـ ـ ً
واألرجنتيني هرنان كريسبو ،إضافة
ال ــى خ ـيــرة الــاع ـبــن االسـتـعــراضـيــن
على صعيد الفوتسال في العالم ،على
رأسهم البرازيلي فالكاو والكولومبي
أنـجـيـلــوت ك ــارو (الع ــب املـيــاديــن بطل
ل ـب ـنــان) وال ـيــابــانــي ال ـبــرازي ـلــي املــولــد
رافايل هنمي (حاز جائزة أفضل العب
في آسيا سابقًا) وغيرهم.
ومنذ املباراة األولــى التي سحر فيها
رونــالــدي ـن ـيــو ال ـح ـضــور ال ـحــاشــد في
القاعة بأهدافه الخمسة الــرائـعــة ،بدا
ج ـلـ ّـيــا أن ال ـفــوت ـســال س ـت ـكــون ال ـشــيء
الكبير القادم في الهند ،وهي التي ّ
تعد
مــن أكـثــر الــريــاضــات ســرعــة فــي النمو
عامليًا .وفي هذه الخطوة ،أي إقامة هذا
ال ــدوري الخاص ضربة ذكية من قبل
جهات تعلم كيفية االستثمار الناجح،
ٍ
إذ إنها تدخل ثقافة جديدة الى البالد
ّ
وتعزز أكثر انجذاب الصغار ومحبي
الـكــرة الــى الـفــوتـســال ،وتاليًا الــى كرة
ـام س ـي ـن ـتــج ال
ال ـ ـقـ ــدم ،وت ــؤس ــس ل ـن ـظ ـ ٍ
م ـحــالــة م ــواه ــب عـ ــدة ،وخ ـصــوصــا أن
هــذا الــدوري سيقام مرتني في السنة،
إحداهما في تموز واألخــرى في شهر
كانون الثاني.
ستستفيد الهند من الفوتسال إذا ما
بنت على ما تزرعه اآلن ،لتلحق ببقية
ال ــدول اآلسـيــويــة الـتــي ملعت على هذا
امل ـس ـتــوى مـنــذ زم ـ ٍـن بـعـيــد مـثــل إي ــران
وال ـيــابــان وأوزبـكـسـتــان وتــايــانــد ،إذ
صحيح أن "البريميير فــوتـســال" هو
ب ـم ـثــابــة االنـ ـق ــاب ع ـلــى ك ــل املـفــاهـيــم
وال ـج ـه ــات ال ـك ــروي ــة ف ــي الـ ـب ــاد ،لكنه
دع ـ ــوة ع ــام ــة إلص ــاب ــة ال ـت ـط ــوي ــر عـبــر
البناء من القاعدة باتجاه القمة.

الكرة األوروبية

الئحة المرشحين لجائزة أفضل العب في أوروبا من دون نيمار

يبدو رونالدو األوفر حظًا للفوز بالجائزة (األناضول)

ان ـط ـلــق مـسـلـســل ال ـج ــوائ ــز ال ـفــرديــة
لعام  2016بإعالن اإلتحاد األوروبي
لكرة القدم الالئحة النهائية لالعبني
املــرشـحــن لـجــائــزة أفـضــل الع ــب في
أوروب ـ ــا ل ـعــام  2016ال ـتــي ب ــرز فيها
غ ـيــاب اس ــم ال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار العــب
بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي ،فـيـمــا ضـ ّـمــت
اسـ ـم ــي ال ـب ــرت ـغ ــال ـي ــن كــري ـس ـت ـيــانــو
رون ــال ــدو وزم ـي ـلــه ف ــي ريـ ــال مــدريــد
اإلس ـب ــان ــي امل ــداف ــع بـيـبــي امل ـتـ ّـوجــن
قبل أيام بكأس أوروبا.
ويبدو رونالدو املرشح األوفر حظًا
لنيل هذه الجائزة للمرة الثانية بعد
عـ ــام  ،2014وذل ـ ــك ب ـس ـبــب تـتــويـجــه
مــع ريــال مــدريــد بلقب دوري أبطال
أوروبا وقيادته منتخب بالده للفوز

بكأس أوروبا خالل الشهر الحالي.
ُ
واذا ت ـ ـ ـ ـ ّـوج رون ـ ــال ـ ــدو ب ــالـ ـج ــائ ــزة،
فـسـيـصـبــح ع ـلــى امل ـســافــة ذات ـه ــا مع
غ ــريـ ـم ــه فـ ــي ب ــرشـ ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي
الـنـجــم األرجـنـتـيـنــي ليونيل ميسي
الـ ــذي أح ــرزه ــا م ــرت ــن ع ــام ــي 2011
و.2015
وت ــألـ ـف ــت ال ــائـ ـح ــة ال ـن ـه ــائ ـي ــة ال ـتــي
أع ـل ـن ـهــا اإلتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي م ــن 10
الع ـ ـبـ ــن ،ب ـي ـن ـه ــم أف ـ ـضـ ــل العـ ـ ــب فــي
كأس أوروبــا  2016وهــداف البطولة
الـقــاريــة الفرنسي أنـطــوان غريزمان
ال ــذي خـســر الـنـهــائــي أم ــام رونــالــدو
ورفـ ــاقـ ــه ك ـم ــا خ ـس ــر ن ـه ــائ ــي دوري
أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا م ــع فــري ـقــه أتـلـتـيـكــو
مدريد أمام الالعب ذاته.

وضـمــت الالئحة العـ َـبــن آخــريــن من
ريـ ــال م ــدري ــد هـمــا الــوي ـلــزي غــاريــث
ب ـ ــاي ـ ــل واألمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي ط ـ ــون ـ ــي ك ـ ـ ــروس،
وم ـي ـس ــي ال ـ ــذي قـ ــاد ب ــرش ـل ــون ــة إل ــى
ال ـ ـفـ ــوز ب ـث ـنــائ ـيــة ال ـ ـ ـ ــدوري والـ ـك ــأس
املحليني لكنه تنازل عن لقب دوري
األبطال وخسر نهائي كوبا أميركا
على يــد تشيلي للمرة الثانية على
الـ ـت ــوال ــي ،وزم ـي ـل ــه األوروغـ ــويـ ــانـ ــي
لــويــس س ــواري ــز ،وحـ ــارس إيـطــالـيــا
وي ــوف ـن ـت ــوس جــان ـلــوي ـجــي ب ــوف ــون،
ون ـ ـ ـظ ـ ـ ـيـ ـ ــره فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــرن مـ ـي ــونـ ـي ــخ
وامل ـن ـت ـخــب األمل ــان ــي م ــان ــوي ــل نــويــر
وزميله توماس مولر.
وسيكشف اإلتحاد القاري عن الئحة
مختصرة من ثالثة العبني في  5آب

املقبل ،ويعلن اسم خليفة ميسي في
 25منه على هامش سحب قرعة دور
املجموعات من مسابقة دوري أبطال
أوروبا في موناكو.
وهـ ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة ل ـه ــذه
الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة الـ ـ ـت ـ ــي جـ ـ ـ ــرى إن ـ ـشـ ــاؤهـ ــا
بمبادرة من رئيس اإلتحاد األوروبي
املــوقــوف الفرنسي ميشال بالتيني
والتي تمنح بتصويت لجنة تحكيم
تضم صحافيني تابعني لإلتحادات
الـ  54املنضوية تحت لواء "يويفا".
ونال ميسي الجائزة عام  2011تاله
زميله اإلسباني أندريس إينييستا
عام  ،2012والفرنسي فرانك ريبيري
عــام  ،2013ورونــالــدو عــام  ،2014ثم
النجم األرجنتيني مجددًا عام .2015
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رياضة
سوق اإلنتقاالت

ّ
يوفنتوس لن يتوقف قبل ضم هيغواين
ل ــن ي ـت ــوق ــف س ـع ــي ي ــوف ـن ـت ــوس ل ـضـ ّـم
مهاجم نابولي األرجنتيني غونزالو
هيغواين ،إذ وصــل بــه األم ــر ،بحسب
الـصـحــف اإلي ـطــال ـيــة ،ال ــى اق ـتــرابــه من
دف ـ ــع ال ـب ـن ــد الـ ـج ــزائ ــي امل ـ ـقـ ـ ّـدر ب ـ ـ ــ94.7
مـلـيــون يـ ــورو .وي ــداف ــع هـيـغــوايــن عن
ألــوان نابولي منذ  2013بعدما انتقل
اليه من ريــال مدريد االسباني مقابل
 40م ـل ـيــون ي ـ ــورو ،وه ــو ف ــرض نفسه
أف ـض ــل هـ ــداف ف ــي ال ـ ــدوري االي ـطــالــي
خصوصًا خالل املوسم املنصرم حني
س ـجــل  36ه ــدف ــا ،مـحـطـمــا ب ــذل ــك رقــم
الـســويــدي غــونــار ن ــوردال الــذي سجل
 35هدفًا مع ميالن عام .1950
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـص ـ ـحـ ــف االيـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة أن
ه ـي ـغ ــواي ــن وافـ ـ ــق ع ـل ــى االنـ ـتـ ـق ــال ال ــى
"اليوفي" ،لكن املفاوضات قد تأتي في
إط ــار ط ــرح مـهــاجــم األخ ـيــر سيموني
زازا ومدافعه دانييللي روغاني ضمن
الصفقة ،بحسب صحيفة "ال غازيتا
ديللو سبورت".
أم ـ ــا م ــن ج ـه ــة ن ــاب ــول ــي ،ول ـت ـعــويــض
هيغواين ،فسيسعى الى ضم مواطنه
م ــاورو اي ـك ــاردي مــن انـتــر مـيــانــو ،أو

االس ـب ــان ــي أل ـف ــارو م ــورات ــا الـ ــذي تــرك
"السيدة العجوز" نهاية املوسم وعاد
الى فريقه السابق ريال مدريد.
بدوره ،رأى سليمان سانيه ،والد العب
شــالـكــه ل ـيــروي ســانـيــه ،أن ــه لــم يحسم
بعد صفقة ابنه مع مانشتسر سيتي،

وأن ريـ ــال م ــدري ــد اإلس ـبــانــي وبــايــرن
ميونيخ بطل املانيا ال يزال بإمكانهما
االستفادة من خدماته .وقال سليمان:
"املفاوضات لم تنتهِ بعد مع سيتي .ال
يزال أمام ريال مدريد وبايرن ميونيخ
الـ ـف ــرص ــة ل ـل ـت ـع ــاق ــد م ـ ـعـ ــه" .وب ـح ـســب

سجل هيغواين  36هدفًا قياسيًا في الدوري خالل الموسم الماضي (أرشيف)

ال ـص ـح ـي ـفــة ،فـ ــإن شــال ـكــه ال ي ـف ـكــر في
ـروض تقل عن 45
االستماع إلــى أي عـ
ٍ
مـلـيــون يـ ــورو ،وأكـ ــدت أن ري ــال مهتم
ب ـســان ـيــه ( 20ع ــام ــا) م ـن ــذ مــواج ـه ـتــه
لشالكه في ربع نهائي دوري االبطال
خالل موسم .2015-2014
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،أكـ ـ ـ ـ ــدت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "ذا صـ ــن"
البريطانية أن الفرنسي بــول بوغبا
سـيـخـضــع ال ـي ــوم ل ـف ـحــوصــات طـبـيــة،
ت ـم ـه ـي ـدًا الن ـض ـم ــام ــه إلـ ــى مــانـشـسـتــر
يونايتد قادمًا من يوفنتوس .وأضافت
الصحيفة أن مدرب "الشياطني الحمر"
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي جـ ــوزيـ ــه م ــوريـ ـنـ ـي ــو ،هــو
السبب فــي انتقال بوغبا إلــى النادي
اإلنكليزي .من جهة أخرى ،أشاد مدرب
ميالن ،فينتشنزو مونتيال ،بمهاجمه
الكولومبي كــارلــوس باكا الــذي أبدى
م ـنــذ أيـ ــام رغ ـب ـتــه ف ــي االن ـض ـم ــام إلــى
فــريــق يـخــوض دوري أب ـطــال أوروب ــا.
وأكد مونتيال" :من الصعب أن تدع من
يضمن لك الكثير من األهداف يرحل"،
م ـض ـي ـفــا" :ب ــاك ــا العـ ــب ع ـل ــى مـسـتـ ّـوى
دولي ويحظى بقيمة كبيرة رغم سنه،
ومشواره وأهدافه ّ
تعد ضمانة لنا".

الكرة اللبنانية

الراسينغ وحجيج يبدآن مشوارهما الجديد
انضم الراسينغ الى الفرق
التي أطلقت تمارينها
استعدادًا للموسم الجديد،
حيث يسعى «األبيض» الى
محو الصورة المتواضعة
التي ظهر فيها في
الموسم الماضي حيث
أنهاه في المركز الثامن
عبد القادر سعد
ب ــدأ فــريــق الــراسـيـنــغ واملـ ــدرب موسى
ح ـج ـيــج مـ ـش ــوارًا ج ــديـ ـدًا م ــع ان ـط ــاق
تـ ـم ــاري ــن الـ ـف ــري ــق أمـ ـ ــس عـ ـل ــى مـلـعــب
ق ـص ـق ــص ل ـي ـل ـت ـقــي الـ ـط ــرف ــان م ـج ــددًا
بعد لقائهما األول قبل مــراحــل قليلة

م ــن ن ـه ــاي ــة امل ــوس ــم م ــا ق ـب ــل امل ــاض ــي،
ح ــن ن ـجــح حـجـيــج ف ــي ان ـق ــاذ الـفــريــق
مــن الـهـبــوط الــى الــدرجــة الثانية ففاز
حينها على الساحل والتضامن صور
واإلخاء األهلي عاليه.
الـ ـي ــوم ي ــأت ــي ح ـج ـيــج الـ ــى الــراس ـي ـنــغ
"إلع ـ ـ ـ ـ ــداد فـ ــريـ ــق قـ ـ ــوي وص ـ ـلـ ــب يـلـيــق
بسمعة النادي ،وهذا يحتاج الى عمل
وج ـهــد واس ـت ـقــدام الع ـبــن لـســد الثغر
املوجودة" ،كما قال حجيج لـ"األخبار".
ال ـل ـقــاء األول ح ـضــره ع ــدد م ــن العـبــي
الـ ـف ــري ــق مـ ــع غـ ـي ــاب األج ـ ــان ـ ــب ال ــذي ــن
ُع ــرف منهم املــدافــع الــرومــانــي أنــدريــه
ف ـي ـت ـي ــارو ب ـع ــد ت ـج ــدي ــد ال ـع ـق ــد م ـعــه،
بــان ـت ـظــار ض ــم الع ـ َـب ــن آخ ــري ــن ،واح ــد
يـلـعــب ف ــي ال ــوس ــط ،وال ـث ــان ــي مـهــاجــم
وف ــق م ــا ذكـ ــره ح ـج ـيــج .ك ـمــا غ ــاب عن
التمرين املهاجم عدنان ملحم ألسباب
خاصة ،علمًا أنه التمرين واللقاء األول
مــع حجيج ،وبالتالي كــان يجب على

ملحم أن يكون حاضرًا ،فيما غاب علي
حمية بداعي السفر.
والـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر الـ ـفـ ـن ــي ل ـ ــم يـ ـت ــوق ــف ع ـنــد
م ـ ـجـ ــيء ح ـج ـي ــج ف ـ ـقـ ــط ،ب ـ ــل إن م ــرك ــز
امل ـ ــدرب امل ـســاعــد ش ـهــد ت ـغ ـيـي ـرًا أيـضــا
م ـ ــع اس ـ ـت ـ ـبـ ــدال س ــركـ ـي ــس ع ـب ــاج ـي ــان
بالترينيدادي بيتر بروسبار .وأشــار
رئـيــس الـنــادي جــورج فــرح لــ"األخـبــار"
إلـ ــى أن ال ـخ ـي ــار وقـ ــع ع ـلــى بــروس ـبــار
لكونه سبق أن لعب مع الفريق وتعرف
االدارة ط ــري ـق ــة ع ـم ـل ــه ك ـ ـمـ ــدرب عـلــى
األرض وه ــي ت ـح ـتــاج ال ــى الع ــب مثل
بــروسـبــار لالستفادة مــن قــدراتــه .كما
يـضــم الـجـهــاز الـفـنــي واالداري مــدرب
الحراس عدنان عيتاني ،مدير الفريق
ربيع أبو شعيا ،املعالج الفيزيائي جو
طبنجي ،ومسؤول التجهيزات حسني
طباجة.
وك ـ ـ ـشـ ـ ــف فـ ـ ـ ـ ــرح ع ـ ـ ــن تـ ـ ــوجـ ـ ــه االدارة
ل ــاس ـت ـغ ـن ــاء ع ــن ع ـ ــدد م ــن ال ــاع ـب ــن،

اض ــاف ــة ال ــى م ـنــح زمــائ ـهــم الـحــالـيــن
فترة عشرة أيام كي يثبتوا أنفسهم في
التمارين قبل أن يقدم حجيج تقريره،
علمًا أن االدارة تجاهلت تقرير املدرب
السابق يوجني مولدوفان حول وضع
الالعبني حيث أن املـســؤول األول اآلن
هو املدير الفني موسى حجيج.
وي ـس ـت ـعــد ال ــراس ـي ـن ــغ ل ـل ـم ـشــاركــة فــي
كــأس الـتـحــدي الـتــي تنطلق مطلع آب
حيث سيلعب في املجموعة األولى مع
االجتماعي والتضامن صور.
صفاويًا ،قــررت الهيئة اإلداريــة لنادي
ال ـص ـف ــاء دع ـ ــوة ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
ل ـ ـل ـ ـنـ ــادي إلـ ـ ــى جـ ـلـ ـس ــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة،
وذل ــك يــوم األرب ـعــاء فــي  31آب املقبل،
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  17.00عـ ـ ـصـ ـ ـرًا ،ف ـ ــي ف ـن ــدق
رامـ ـ ــادا  -الـ ــروشـ ــة .وي ـت ـض ـمــن ج ــدول
األعمال قراءة البيانني املالي واإلداري
وامل ــوافـ ـق ــة عـلـيـهـمــا ،وان ـت ـخ ــاب هيئة
إدارية جديدة للنادي.

اكاديميات

 350العبًا والعبة في افتتاح معسكر برشلونة
افتتح امــس املعسكر التدريبي االول
ملدرسة نــادي برشلونة االسباني في
بـ ـي ــروت ،وذلـ ــك ع ـلــى مـلـعـبــي مــدرســة
« »ICوالجامعة االميركية «.»AUB
املعسكر الذي سيستمر حتى الجمعة
ي ـش ــارك ف ـيــه ع ــدد كـبـيــر م ــن الــاعـبــن
والــاعـبــات بعد االقـبــال الــواســع الــذي
لـقـيـتــه ال ـف ـكــرة ،وخ ـصــوصــا ان ــه يلقى
م ـتــاب ـعــة رس ـم ـيــة ب ـكــل ت ـفــاص ـي ـلــه مــن
مــدرســة الـنــادي الكاتالوني مباشرة،
وذلـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــدمـ ــا اس ـ ـتـ ــوفـ ــى الـ ـ ـش ـ ــروط
املطلوبة التي ّأمنتها الجهة املنظمة
على الصعيدين الفني واللوجستي.
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم االفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــذي ت ــابـ ـع ــه
ّ
مـنــظــم املـعـسـكــر رج ــل االع ـم ــال سمير
شمخة وع ــدد مــن الــاعـبــن واملــدربــن
الـلـبـنــانـيــن امل ـعــروفــن ،شـهــد حضور
 350العـ ـ ـب ـ ــا والع ـ ـ ـبـ ـ ــة س ـي ـن ـت ـظ ـم ــون
بــال ـتــدري ـبــات يــوم ـيــا ت ـحــت اش ـ ــراف 6
م ــدرب ـ ًـن اس ـب ــان ان ـتــدب ـهــم «ال ـب ــرس ــا»،
اضــافــة الــى ّ
منس ٍق عــام مــن قبله .كما
يساعد هــؤالء فــي مهمتهم  12مدربًا

 6مدربين اسبان و 12مدربًا لبنانيًا يشرفون على المعسكر (طالل سلمان)

عدد من املعالجني
لبنانيًا مجازًا ،الى ٍ
الـ ـفـ ـي ــزي ــائـ ـي ــن ال ـ ـحـ ــاضـ ــريـ ــن ل ـل ـق ـيــام
بــاملـطـلــوب فــي ح ــال ت ـعـ ّـرض اي العــب

لــاصــابــة .وتـحـ ّـدث شمخة عــن اهمية
هذه الخطوة التي سعى الى تحقيقها
عمل مكثف
منذ فترة طويلة ووســط
ٍ

قــام بــه فــي االشـهــر االخ ـيــرة وتحديدًا
مـنــذ االعـ ــان الــرسـمــي عــن اقــامــة هــذا
املـعـسـكــر االس ـت ـث ـنــائــي ف ــي الـعــاصـمــة
الـلـبـنــانـيــة ،اذ ق ــال« :ه ــي خ ـطــوة نــرى
فيها بداية لتأسيس كرة قدم صحيحة
وال ـب ـن ــاء ملـسـتـقـبــل اف ـض ــل لـلـع ـبــة فــي
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» .واض ـ ـ ـ ـ ــاف« :كـ ـ ــل مـ ــن حـضــر
الـيــوم اثـنــى على طــرق الـتــدريــب التي
جلبها املدربون االسبان معهم ،وهي
اح ــدث مــا تعتمده افـضــل اكــاديـمـيــات
الـعــالــم لتطوير ق ــدرات الـنــاشـئــن .انا
اكيد انــه اذا ما استمررنا في انتهاج
هــذه االســالـيــب وتـعــزيــز هــذا املعسكر
فسيصبح لدينا بعد  10سنوات جيل
م ـم ـيــز ،وخ ـصــوصــا ان االوالد الــذيــن
ي ـم ــارس ــون ك ــرة ال ـق ــدم ي ـ ــزداد عــددهــم
ومنهم من يتمتع بموهبة اذا ما جرى
صقلها بــالـطــريـقــة الـصـحـيـحــة فاننا
سـنــرى العديد مــن الالعبني املميزين
الــذيــن بــامـكــانـهــم مـســاعــدة ك ــرة الـقــدم
الـلـبـنــانـيــة ورفـ ــع م ـس ـتــواهــا وشــأنـهــا
محليًا وخارجيًا».
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إصابة مخيفة لديمبا با

ٌ
كسر رهيب تعرض له مهاجم شنغهاي
شينهوا ،السنغالي دمبا با ،وذلك خالل
املباراة التي فاز بها فريقه على جاره
شنغهاي "أس آي بي جي"  1-2في املرحلة
السابعة عشرة من الدوري الصيني.

وأصيب با في الدقيقة  63من املباراة خالل
محاولته ّ
التفوق على قائد الفريق املنافس
سون شيانغ الذي سقط معه أرضًا ،ما أدى
إلى كسر ساقه اليسرى من تحت الركبة.
وأظهرت الصور والفيديو مدى "فظاعة"
هذه اإلصابة إذ كان الكسر ظاهرًا تمامًا ما
دفع الحكم إلى ايقاف املباراة لثماني دقائق
من أجل السماح بمعالجة هداف الدوري
( 14هدفًا) على أرضية امللعب قبل نقله الى
املستشفى.

بوتين يأمر بالتعجيل
باستعدادات المونديال

أمر الرئيس الروسي فالديمير بوتني باتخاذ
اإلجراءات الكفيلة بمنع وقوع أي تأخير في
االستعدادات الستضافة نهائيات كأس العالم
 2018لكرة القدم.
وتدخل بوتني بقرارات جديدة ،إذ لم تكتمل
كل املالعب املخصصة للمباريات ،فيما
يتأخر تنفيذ بعض املشروعات املتعلقة
بالبطولة عن املوعد املحدد لتنفيذها.
وستقام مباريات املونديال في  11مدينة
روسية مختلفة.

سرب من الدبابير يلغي مباراة
في اإلكوادور

أوقف سرب ضخم من الدبابير مباراة
في الدوري اإلكوادوري لكرة القدم جمعت
بني فريقي أوكاس وريفر ،حيث هاجمت
املوجودين في امللعب ما دفع املشجعني
والالعبني والحكام وأفراد الشرطة الى الفرار
بشكل جماعي وأدى إلى إلغاء املباراة.
ولم يلعب طرفا اللقاء سوى تسع دقائق فقط،
قبل أن يبدأ هجوم سرب الدبابير ،ليضطر
حكم املباراة إلى إيقاف املباراة ملدة ساعة
كاملة قبل اتخاذ قرار بتأجيلها إلى يوم آخر
حفاظًا على سالمة الحاضرين.
وجرى استدعاء السلطات الصحية لرش
محيط ملعب املباراة باملبيدات الحشرية.

برشلونة يغلب ريال
في مواقع التواصل

انتقل الصراع بني الغريمني برشلونة وريال
مدريد من املستطيل األخضر إلى مواقع
التواصل اإلجتماعي .وبحسب دراسة ملجلة
"فوربس" األميركية فقد ّ
تفوق الـ "برسا" على
النادي امللكي على هذه املواقع بإحرازه املركز
األول ألكثر األندية تأثيرًا.
ويمتلك برشلونة  145مليون متابع على
مواقع "فايسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام"
مجتمعة مقابل  141مليون متابع لريال
مدريد ،كما أن الـ "بالوغرانا" يجني مرتني
أكثر من األموال من املحتوى اإلعالني على
هذه املواقع من غريمه ،حيث ِّ
يحصل األول 25
مليون دوالر مقابل  12مليون دوالر للثاني.
والالفت في ترتيب العشرة األوائل في القائمة
هو سيطرة أندية كرة القدم عليها بواقع 7
أندية مقابل  3أندية كرة سلة.

22

الثالثاء  19تموز  2016العدد 2938

ثقافة وناس

نبض المالعب

كرة القدم في الشرق األوسط:

الرياضة أفيون الشعوب؟
تثبيت سلطة الــحــاكــم ،وإلــهــاء الشعب عــن مشاكله
االقتصادية واالجتماعية ،والتحريض المذهبي والطائفي،
وإثبات هوية وطنية! تلك بعض األهداف التي يتطلع إليها
ّ
الرياضية األكثر شعبية في
الحكام خالل استغاللهم للعبة
ّ
العالم .عمل موسوعي ضخم يقدمه الصحافي جيمس
The Turbulent World of
دورسي في كتابه Middle
ّ
 East Soccerالذي ال يستثني أيًا من دول الشرق األوسط
ومشيخاته ،من إيران شرقًا إلى المغرب غربًا ،ومن سوريا
ً
شماال إلى اليمن جنوبًا
زياد منى
جيمس دورسي ،صحافي وصاحب
عـ ـ ـم ـ ــود فـ ـ ــي بـ ـع ــض أشـ ـ ـه ـ ــر ص ـحــف
املؤسسة األميركية الحاكمة ،وأستاذ
محاضر فــي «راجــارتـنــام سكول أف
إن ـت ــرن ــاش ـي ــون ــال س ـت ــدي ــز» ال ـتــاب ـعــة
لجامعة «نــانـيــانــغ» فــي سنغافورة،
إضافة إلــى كونه مديرًا مشاركًا في
«كلية فرتسبورغ لثقافة املشجعني»،
وأسـتــاذًا محاضرًا في معهد العلوم
الرياضية التابع لها.
مــوضــوع كـتــابــه الـجــديــد «عــالــم كــرة
القدم املضطرب في الشرق األوسط»
The Turbulent World of Middle East
 Soccerال ـصــادر عــن «هــورســت أنــد
كــو» (لندن ـ  )2016هو أن كــرة القدم
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط ـ ـ ـ م ــع تحفظنا
ع ـل ــى هـ ــذا امل ـص ـط ـلــح االس ـت ـع ـم ــاري
ـ ـ ـ ت ــؤدي أدوارًا ع ــدي ــدة ،إضــافــة إلــى
كونها ريــاضــة .األنــديــة واملشجعون
وخ ـصــوصــا األل ـ ـتـ ــراس ،والــاع ـبــون
لكن إلــى درجــة أقــل بكثير ،جميعهم
يوظفون اللعبة واملالعب في بالدنا،
من املغرب العربي إلى إيران وتركيا،
س ـي ــاس ـي ــا ب ـ ـهـ ــدف ت ـح ـق ـي ــق أهـ ـ ــداف
ليست بكروية ،باملعنى املجازي.
وال ـســاســة فــي ب ــاد ال ـشــرق األوس ــط
كـ ــافـ ــة ،ي ــوظـ ـف ــون ال ـل ـع ـب ــة لـتـحـقـيــق
سياسات ومكاسب مادية ومعنوية،
إضافة إلى توظيف األندية ملهاجمة
ب ـع ـض ـهــم ب ـع ـض ــا .ف ــال ــزع ـي ــم الـلـيـبــي
ّ
امل ـ ـغـ ــدور الـ ـق ــذاف ــي ق ـ ــال« :إن الع ـبــي
ال ـفــريــق ال ـس ـعــودي عـبـيــد ابتاعتهم
اململكة من إفريقيا»!.
ت ــؤدي لعبة كــرة الـقــدم أدوارًا أخــرى
ال -رياضية يستخدمها السياسيون
للتحريض املذهبي واإلثني والديني
كـ ـم ــا س ـ ـنـ ــرى الحـ ـ ـق ـ ــا .لـ ـك ــن امل ــاع ــب
تمارس دور ساحة تصفية حسابات
كما حدث في مآسي املالعب وآخرها
كان عام  2012في بورسعيد.
ّ
الحقيقة هــي أن كــرة الـقــدم ارتبطت
منذ بدايتها فــي ال ــدول العربية في
الـ ـق ــرن ال ـت ــاس ــع عـ ـش ــر ،بــال ـس ـيــاســة.
الزعيم املصري يوسف عرابي ّأسس
«نـ ـ ــادي األهـ ـل ــي» عـ ــام  ،1907فــريـقــا
وطنيًا مصريًا معاديًا لالستعمار،
ردًا عـ ـل ــى مـ ـن ــع سـ ـلـ ـط ــان االح ـ ـتـ ــال
الـبــريـطــانــي املـصــريــن مــن املـشــاركــة
ف ــي الـ ـف ــرق ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة .لـ ـه ــذا ُع ـ َّـد
هــذا الفريق رم ـزًا للوطنية ومـعــاداة

االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــار ،ورب ـ ـمـ ــا هـ ـ ــذا مـ ــا دع ــا
ال ــرئ ـي ــس جـ ـم ــال ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر إل ــى
ترؤس النادي بعد حركة  23يوليو،
بينما تسلم مشير الهزائم املنتحر،
ع ـبــد الـحـكـيــم ع ــام ــر ،رئ ــاس ــة «ن ــادي
ُ
الــزمــالــك» ال ــذي أ ِّس ـ َـس رم ـزًا للملكية
ولالحتالل وداعمًا لالستعمار.
هـ ــذا م ـث ــال واح ـ ــد م ــن أم ـث ـلــة عــديــدة
يــوردهــا الـكــاتــب مــن مختلف ال ــدول
العربية ،إضــافــة إلــى إي ــران وتركيا،
تـعـكــس ال ـ ــدور الـ ــذي ت ـمــارســه لعبة
كرة القدم ،واملشجعون ،العاديون أو
األلتراس ،في السياسية واملجتمع.
ّ
ق ـب ــل ذلـ ـ ــك ،ال ب ــد م ــن ال ـت ــذك ـي ــر ب ــأن
مـ ـ ــاعـ ـ ــب كـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدول
األوروب ـ ـيـ ــة ت ـس ـت ـخــدم أي ـض ــا ألدوار
غ ـ ـيـ ــر ريـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة .هـ ـ ـت ـ ــاف ـ ــات ب ـع ــض
امل ـش ـج ـعــن ،املـتـع ـصـبــن ،ف ــي دوري
األن ـ ــدي ـ ــة الـ ـق ــومـ ـي ــة ،ت ـع ـك ــس حـ ــاالت
إحباط ومواقف عنصرية ،تؤدي في
ـآس كما
نـهــايــة األم ــر إل ــى ح ــدوث م ـ ٍ
حصل في بلجيكا وفي بريطانيا في
ثمانينيات القرن املاضي .وال ننسى
ّ
أن ح ــرب ــا ان ــدل ـع ــت ب ــن ال ـس ـل ـفــادور
وكوستاريكا بسبب مباراة كرة قدم.
نــورد هــذا فقط للتذكير ونـعــود إلى
موضوع املؤلف.
ال ــري ــاض ــة ـ ـ ـ ـ ع ـلــى ن ـحــو عـ ــام ـ ـ ـ ـ تـعـ ّـد
س ــاح ــا فـ ــي يـ ــد الـ ـحـ ـك ــوم ــات ،لـكـنــه
ق ـ ــد ي ـن ـق ـل ــب ض ـ ــده ـ ــا ،دومـ ـ ـ ــا ح ـســب
ال ـ ـكـ ــاتـ ــب .ق ـ ـيـ ــام حـ ـك ــوم ــة ال ـب ـح ــري ــن
ال ـك ــاري ـك ــات ــوري ــة ب ــإق ــام ــة سـ ـب ــاق الـ ـ
«فورموال َون» للسيارات ،كان هدفه
الـتـغـطـيــة عـلــى االح ـت ــال الـسـعــودي
وقمعها للتحركات الشعبية هناك،
لـ ـك ــن الـ ـصـ ـح ــاف ــة األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة رك ـ ــزت
على وحشية الـقــوات الحكومية في
ً
مواجهة املتظاهرين بدال من تغطية
سباق السيارات.
أم ــا انـتـخــاب سـلـمــان بــن إبــراهـيــم آل
خليفة ،وه ــو مــن الـعــائـلــة الحاكمة،
رئيسًا لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم،
فقد أنتج عاصفة مــن االحتجاجات
ّ
ال ـعــامل ـيــة ،ذل ــك أن ــه مـتـهــم بــاملـشــاركــة
فــي اعتقال الرياضيني البحرينيني
وتعذيبهم.
ك ـم ــا أمـ ـ ــرت م ـح ـك ـمــة بــري ـطــان ـيــة فــي
تشرين الثاني (نوفمبر)  2014برفع
الحصانة الدبلوماسية عن «األمير»
البحريني ناصر بن حمد آل خليفة
امل ـت ـه ــم ب ــاع ـت ـق ــال م ـئ ــات امل ـس ــؤول ــن
الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ـيـ ـ ــن والـ ـ ــريـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــن ف ــي

الـبـحــريــن بـمــن فـيـهــم بـعــض أعـضــاء
فريق كرة القدم الوطني.
أمـ ــا فـ ــوز ق ـط ــر بــاس ـت ـضــافــة بـطــولــة
العالم لكرة القدم في عام  ،2022فقد
قــاد إلــى حملة شــرســة عليها وعلى
النظام وعلى الفساد هـنــاك ،وشــراء
األص ــوات وأدى ـ ـ ضمن أمــور أخــرى
ـ إلى استقالة بن همام من الـ «فيفا»،
ُ
ومنع من ممارسة أي عمل فيها مدى
الحياة ،وفق ما يرد في الكتاب .كما
أطلقت سويسرا في أيار (مايو) عام
 2015تـحـقـيـقــا ق ـضــائ ـيــا ف ــي نــزاهــة
ح ـص ــول ق ـطــر ع ـلــى ح ــق اسـتـضــافــة
البطولة العاملية عام .2022
ذل ـ ــك الـ ـف ــوز ق ـ ــاد إل ـ ــى ح ـم ـلــة عـلـيـهــا
بالعالقة مع كيفية معاملتها العمالة
األج ـن ـب ـيــة ،م ــع أن شـيـئــا ل ــم يختلف
في املــوضــوع عن الحالة التي كانت
قائمة قبل ذلك الفوز ،وسنعود إلى
هذه املسألة الحقًا.
الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة الـعــاملـيــة اغتنمت
ال ـت ـئــام األلـ ـع ــاب األومل ـب ـي ــة ف ــي لـنــدن
إلجـ ـ ـب ـ ــار ث ـ ـ ــاث دول وهـ ــاب ـ ـيـ ــة هــي
ال ـس ـع ــودي ــة وقـ ـط ــر وب ـ ــرون ـ ــاي عـلــى
االنـ ـصـ ـي ــاع ل ـق ــوان ــن األل ـ ـعـ ــاب ال ـتــي
تمنع التمييز بني الجنسني.
تــوظـيــف لـعـبــة ك ــرة ال ـق ــدم واملــاعــب
ً
تــأخــذ ـ ـ ـ وف ــق الـكــاتــب ـ ـ ـ أش ـك ــاال عــدة
منها :تثبيت سلطة الحاكم وإلهاء
ال ـش ـع ــب ع ــن م ـشــاك ـلــه االق ـت ـص ــادي ــة
واالجتماعية؛ التظاهر ضد الحاكم
ومظاهر الفساد في النظام والدولة؛
الـ ـ ــدعـ ـ ــوة الـ ـفـ ـك ــري ــة عـ ـب ــر اسـ ـتـ ـخ ــدام
امل ـل ـع ــب وال ـل ـع ـب ــة دي ـن ـي ــا ولـتـثـبـيــت
دور الـ ــديـ ــن ،إم ـ ــا ت ــأي ـي ـدًا ل ـل ـع ـبــة أو
ملحاربتها .كما استخدمت املالعب
وال ـل ـقــاءات للتحريض على فئة من
املـ ــواط ـ ـنـ ــن كـ ـم ــا نـ ـ ــرى فـ ــي ج ـم ـهــور
النادي الفيصلي الشرق أردني تجاه
الفلسطينيني ،ولنا عودة الحقًا إلى
هــذا .أخيرًا وليس آخـرًا ،هناك عامل
اسـتـخــدام الــريــاضــة عـلــى نـحــو عــام،
ولعبة كــرة الـقــدم خصوصًا إلثبات
ه ــوي ــة وط ـن ـي ــة ك ـم ــا ت ـف ـع ــل قـ ـي ــادات
ميليشيا مبنى املقاطعة في رام الله،
وأخرى طائفية أو مذهبية!
إضافة إلى ما سبق ،يوضح الكاتب
ّ
أن كثيرًا من حكام العرب استخدموا
رئــاســة ال ـنــوادي ملنح أنفسهم صفة
أبوة الشعب وراعي العائلة! يوسف
عرابي عد املصريني أبناءه ،وزوجه
مــارســت ال ــدور ذات ــه كــأم للمصريني

ف ــي ف ـت ــرة ن ـف ـيــه .واألم ـ ــر ذاتـ ــه وظـفــه
الرئيسان املخلوعان زيــن العابدين
بن علي في تونس ،وحسني مبارك
في مصر.
أصـ ـ ــدر ال ـك ــات ــب م ــؤل ـف ــه امل ــوس ــوع ــي
بـ ـج ــدول ألهـ ــم األحـ ـ ـ ــداث الــريــاض ـيــة
فــي الـشــرق األوس ــط ،ونـظــرة سريعة
ع ـل ـي ـهــا ت ــوض ــح ص ـح ــة تـشـخـيـصــه
وفظاعة املشهد الرياضي على نحو
عام ،والكروي على نحو خاص.
لنلق اآلن نظرة سريعة على بعض
ج ــوان ــب ت ــوظ ـي ــف ل ـع ـبــة ك ـ ــرة ال ـق ــدم
أله ـ ـ ــداف ال ري ــاضـ ـي ــة ،ك ـم ــا تـ ــرد فــي
َّ
املؤلف:
األردن :أح ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــاد حـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة مـ ــن
الـشــرقــأردنـيــن تـجــاه الفلسطينيني
تـتـمـثــل ف ــي ه ـتــافــات ألـ ـت ــراس فــريــق
ال ـف ـي ـص ـل ــي ت ـ ـجـ ــاه ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن،
ّ
عـلـمــا بـ ــأن ه ــذا ال ـن ــادي يـعـيــد اسـمــه
إل ــى الـخــائــن (كـبـيــرهــم ال ــذي علمهم

ّأسس الزعيم يوسف
عرابي «نادي األهلي» عام
 ،1907فريقًا وطنيًا مصريًا
معاديًا لالستعمار
بعض مشايخ آل سعود
ّ
ّ
كفروا ممارسي اللعبة ،حتى أن
ثالثة العبين انضموا إلى
«الجهاد» في العراق
ال ـس ـحــر والـ ـك ــذب وال ـخ ـي ــان ــة) عميل
االسـتـخـبــارات البريطانية الحسني
بن علي .وتندلع اشتباكات مستمرة
بني مشجعي هذا الفريق ومشجعي
ف ــري ــق «الـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدات» ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي،
إض ــاف ــة إل ــى ال ـه ـتــافــات الـعـنـصــريــة،
وتـ ـ ـل ـ ــك الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـمـ ــس امل ـ ـل ـ ـكـ ــة ران ـ ـيـ ــا
شخصيًا ومنها:
«ي ــاب ــو حـســن طـلـقـهــا بنعطيك منا
ثنتني»!.
وقـ ــد كـشـفــت وث ــائ ــق «ويـكـيـلـيـكــس»
عــن االض ـط ــراب ال ــذي أص ــاب األردن
بسبب هذه الحوادث ،علمًا بأن نظام
ع ـم ــان ح ــل «ن ـ ـ ــادي ال ـ ــوح ـ ــدات» ع ــام
 1986بسبب هتافات مشجعيه ضد
امللك وامللكية ،إال أنــه عــاد وسمح له
بالعودة إلى النشاط في عام .1991

أم ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـت ـ ــاف ـ ــات مـ ـشـ ـجـ ـع ــي «ن ـ ـ ـ ــادي
ال ــوح ــدات» ال ــذي يـسـتـمــد اس ـمــه من
أكـبــر مخيم لــاجـئــن الفلسطينيني
جنوب العاصمة عمان ،فال تخلو من
التسييس ومنها:
«ال ـلــه ،وح ــدات ،الـقــدس عــربـيــة ،بطل
األردن والضفة الغربية» و«فيصلي
عـ ــديـ ــم ومـ ـ ـ ـ ـ ــااات وال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري أخ ـض ــر
للوحدات».
وقـ ـ ـ ــد ورد فـ ـ ــي مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ب ــال ـه ـت ــاف:
«القدس يهودية»!.
كما امتدت هتافات بعض مشجعي
ف ــري ــق «الـ ــوحـ ــدات» لـتـصـبــح قــومـيــة
عـبــر الـهـتــاف «الـشـعــب امل ـصــري شو
أخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك ،ال ـ ـع ـ ــرص الـ ـسـ ـيـ ـس ــي زي
مبارك»!.
أمـ ـ ــا عـ ــن مـ ـص ــر ،فـ ـح ــدث وال حـ ــرج.
ل ـ ــذا س ـن ـك ـت ـفــي ه ـن ــا ب ـ ــاإلش ـ ــارة إل ــى
هتافات فريقي «األهلي» و«الزمالك»
املصريني التي تعكس مدى انخراط
املشجعني وإدخال اللعبة واملباريات
في الوضع السياسي:
من هتافات ألتراس «األهلي»:
«قولناها زمان للمستبد
الحرية جاية ال بد
ليبيرتا كانت مكتوبة
يا حكومة بكرة هتعرفي
بأدين الشعب هتنضفي
واآلية الليلة مقلوبة
قالوا الشغب في دمنا
وازاي بنطلب حقنا
يا نظام غبي افهم بقى مطلبي
حرية حرية
حرية حرية
...
افهم بقى ارحل بقى سقط الطاغوت
حرية حرية حرية حرية».
أض ـ ــف إل ـ ــى ذل ـ ــك ت ـخ ـص ـيــص أغـنـيــة
خاصة لفلسطني وهتافات «بالروح
بالدم نفديك يا فلسطني».
هـ ـت ــاف ــات وأغـ ــانـ ــي أل ـ ـتـ ــراس «واي ـ ــت
نــاي ـتــس» الــزمــال ـك ـيــة ت ـت ـنــاول أيـضــا
أمـ ـ ـ ـ ـ ــورًا سـ ـي ــاسـ ـي ــة وم ـ ـن ـ ـهـ ــا أغ ـن ـي ــة
«ف ـل ـس ـطــن األرض ال ـع ــرب ـي ــة» ال ـتــي
رد ع ـل ـي ـه ــا مـ ـش ـ ّـجـ ـع ــو ال ـ ـفـ ــريـ ــق مــن
الـفـلـسـطـيـنـيــن بــأغ ـن ـيــة خ ــاص ــة في
مديح النادي املصري.
ووجــب عــدم نسيان كيف أن مـبــاراة
بني الجزائر ومصر قــادت إلــى أحط
التبادل بني مشجعي الفريقني شارك
فـيـهــا بـعــض الـنـخــب والـسـيــاسـيــن،
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ب ــل ح ـتــى ب ـعــض األدب ـ ـ ــاء امل ـصــريــن
بلغة ومصطلحات تعكس انحطاط
الناطقني بها [والتعبيرات لنا].
أي ـ ـضـ ــا ،ت ـ ـنـ ــاول الـ ـك ــات ــب ال ــري ــاض ــة
وتـسـيـيـسـهــا ف ــي لـبـنــان م ــن جــوانــب
عدة ،وفي مقدمتها تصريح منسوب
إلـ ــى ره ـي ــف ع ــام ــة األمـ ـ ــن الـ ـع ــام ل ـ
«االتحاد اللبناني لكرة القدم» الذي
ت ـح ــدث ب ـمــا م ـع ـنــاه ع ــن «ف ـضــائــح»
داخل اللعبة عبر التالعب في نتائج
امل ـ ـبـ ــاريـ ــات وال ـن ـق ـم ــة ع ـل ــى ال ـج ـه ــاز
التحكيمي.
َّ
كـ ـم ــا أش ـ ـ ـ ــار امل ـ ـ ــؤل ـ ـ ــف إل ـ ـ ــى الـ ـط ــاب ــع
الطائفي للنوادي في لبنان وتدخل
السياسيني في اللعبة والدوري عبر
ابتياع األندية والتالعب في نتائج
املـ ـب ــاري ــات ،وأيـ ـض ــا جـعـلـهــا أدوات
سياسية ،ومــن ذلــك ابتياع املـغــدور
رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ل ـن ــادي «ال ـن ـج ـمــة»
الــذي تأسس عــام  1945حيث وظف
جماهير النادي للتجمعات املؤيدة
ل ــه ،دوم ــا وف ــق ال ـكــاتــب .واألم ــر ذاتــه
ي ـس ــري ع ـلــى ال ـن ــادي ــن «ط ــراب ـل ــس»
و«األن ـ ـصـ ــار» ،إض ــاف ــة إل ــى تأسيس
فــريــق «الـعـهــد» ال ــذي يــرتــدي أف ــراده
قمصانًا تحمل لوغو قناة «املـنــار».
ويـ ـض ــاف إلـ ــى ال ـت ـق ـس ـيــم امل ــذه ـب ــي -
الـ ـك ــروي فــري ـقــي «ش ـب ــاب ال ـســاحــل»
و«امل ـبـ ّـرة» .أمــا فريق ال ـ «همونتمن»
ف ـ ــأرمـ ـ ـن ـ ــي ،وفـ ــري ـ ـقـ ــا «سـ ــاغـ ــريـ ــس»
و«سالم زغرتا» فمارونيان.
وف ـ ــي مـ ــا ي ـخ ــص ت ــركـ ـي ــا ،فـ ــاألمـ ــر ال
يختلف ،وإن ش ــدد الـكــاتــب أن ــه كــان
على الــريــاضــي الـســابــق رجــب طيب

أردوغ ـ ـ ــان تـعـلــم ال ـ ــدرس م ــن أح ــداث
الـبــاد العربية فــي عــام  ،2011وهو
أن وح ـش ـي ــة ال ـش ــرط ــة ف ــي مــواج ـهــة
املـتـظــاهــريــن سـتـسـهــم ف ــي مــزيــد من
االحتقان والعزم على املواجهة ،وهو
ً
فعال ما حصل خالل تظاهرات ميدان
تقسيم في اسطنبول وحديقة غازي.
يومها ،مــارس ألـتــراس بعض الفرق
الرياضية دور الحماية للمتظاهرين
وخــاضــوا مـعــارك كـ ّـر وفــر مــع شرطة
م ـكــاف ـحــة ال ـش ـغ ــب الـ ـت ــي اسـتـعـمـلــت
م ـخ ـت ـلــف األدوات ل ـق ـمـع ـهــم ومـنـهــا
غــاز الفلفل .وقــد تـصــدرت مجموعة
«تـشــرصــي» التابعة ملشجعي فريق
«بشكيطاش» املواجهات مع الشرطة،
إذ أقامت مجموعات ألتراس الفريق
ال ـحــواجــز وت ــول ــت إس ـع ــاف ضحايا
َ
غ ـ ـ ـ ــازي ال ـف ـل ـف ــل واملـ ـسـ ـي ــل ل ـل ــدم ــوع،
ووزعت األقنعة الواقية من الغازات،
وما إلى ذلك.
كـ ـ ـم ـ ــا ان ـ ـ ــدل ـ ـ ــع ص ـ ـ ـ ـ ــراع عـ ـ ـل ـ ــى ف ــري ــق
«ق ـنــارب ـه ـشــي» ب ــن ك ــل م ــن الــرئـيــس
رجب الطيب أردوغان ومنافسه فتح
الله غولن ،وهذا غيض من فيض.
وإذا كــانــت معظم ن ــوادي كــرة القدم
في الشرق األوسط قد تأسست على
أرض ـ ـيـ ــات ع ــرق ـي ــة أو م ــذه ـب ـي ــة ،ف ــإن
حكام الخليج الفارسي أسسوا الفرق
كـ ـن ــواد خ ــاص ــة ب ـه ــم ،دوم ـ ــا بحسب
رأي ال ـك ــات ــب .وقـ ــد أش ــرن ــا آن ـف ــا إلــى
بعض النتائج السلبية أو اإليجابية
الـ ـن ــاتـ ـج ــة مـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ــك .مـ ـ ــع أن دولـ ـ ــة
اإلمـ ـ ــارات تـنــافــس قـطــر ف ــي مـجــاالت
الـقـمــع وتـسـيـيــس الـلـعـبــة ،إال أن كل

من إماراتي دبي وأبو ظبي تتنافس
أيضًا في ما بينها لتسيد موقع في
املشهد الرياضي العاملي .فقد قامت
ال ـ «فيفا» بتنظيم مباريات عــدة في
أب ــو ظـبــي .كـمــا ق ــام املـجـلــس الــدولــي
للكريكيت بنقل مقره عــام  2005من
لندن إلــى دبــي .لكن هــذه املشيخات
كافة تتشارك في طبيعة اضطهادها
ل ـل ـع ـم ــال .ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن م ــواط ـن ـي ـه ــا ال
يشكلون سوى مقدار ضئيل من عدد
السكان ،ما يمنع حضورًا جماهيريًا
مهمًا للقاءات الرياضية.

يشير إلى الطابع الطائفي
للنوادي في لبنان ،وشراء رفيق
الحريري بعضها لتوظيفها
سياسيًا لصالحه
ّ
ي ـ ـ ــورد الـ ـك ــات ــب أن هـ ـ ــدف تــأس ـيــس
الـ ـن ــوادي الــريــاض ـيــة ف ــي مـشـيـخــات
الخليج كــان في البداية تجاريًا ،إال
أنه استحال سياسيًا ،وال يخلو من
مختلف أشـكــال الـفـســاد والتوظيف
السياسي.
وفي ما يتعلق باملغرب العربي ،نود
ه ـنــا ف ـقــط اإلشـ ـ ــارة إل ــى أم ــري ــن هما
ق ـي ــام ن ـ ــادي «الـ ـت ــرج ــي» ومـشـجـعــي
الـفــريــق الــوطـنــي ال ـجــزائــري بــإطــاق
ـان وهـ ـت ــاف ــات ل ـف ـل ـس ـطــن .ب ــل إن
أغ ـ ـ ـ ٍ
األمر وصل ببعض مشجعي الفريق
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري إلـ ـ ــى ت ـحــذيــر
الــاعـبــن مــن مغبة انتصارهم على

فلسطني في املباراة التي جرت أخيرًا
بينهما!.
وفــي مــا يخص اسـتـخــدام لعبة كرة
الـقــدم دينيًا أو مذهبيًا ،فــإن بعض
ّ
مشايخ آل سعود التكفيريني كفروا
م ــن يـ ـم ــارس ال ـل ـع ـبــة إلـ ــى درجـ ـ ــة أن
ثالثة العبني مــن األنــديــة السعودية
انـضـمــوا إلــى «الـجـهــاد» فــي الـعــراق.
كما نشر أحــد كـبــار شـيــوخ التكفير
هناك فتاوى تمنع استخدام مفردات
مثل «فـ ــاول» ،و«غـ ــول» ،و«بـنــالـتــي».
كما أمــر الالعبني بــارتــداء مالبسهم
اليومية أو البيجاما ،والبصق على
ك ــل م ــن ي ـس ـجــل ه ــدف ــا! ك ــذل ــك ،ح ــرم
استخدام خطوط في امللعب وطالب
ّ
بحل نقاط الـخــاف فــي امللعب وفق
الشريعة وليس على يد حكم يمتثل
للقوانني الدولية! إلى جانب ذلك ،فقد
حـ ّـرم شيخ وهــابــي مــولــود فــي مصر
على الــرجــال أي لعب ،باستثناء مع
الزوج واألطفال والبعير!
كما تظهر املالعب مواقف عنصرية
ك ـم ــا حـ ــدث ف ــي م ـ ـبـ ــاراة ب ــن فــريـقــي
«ال ـه ــال» و«االتـ ـح ــاد» الـسـعــوديــن،
ّ
مشجعو األول «يــا عبد
حيث هتف
ي ــا عـ ـب ــد» ع ـل ــى العـ ـب ــن م ــن ال ـفــريــق
اآلخـ ــر مـحـمــد ال ـقــرنــي وف ـهــد املــولــد،
وهما أســودا البشرة ،وربما هــذا ما
دف ــع الــزع ـيــم الـلـيـبــي امل ـغ ــدور معمر
ّ
ال ـقــذافــي إل ــى ال ـقــول «إن الـسـعــوديــة
تبتاع العبيها من إفريقيا».
بــامل ـنــاس ـبــة ،ي ـش ــدد ال ـكــاتــب ع ـلــى أن
تحول املالعب إلى ساحات للتعبير
ع ـ ــن حـ ــالـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــداء ت ـ ـجـ ــاه ال ـع ــائ ـل ــة

23

ال ـح ــاك ـم ــة ،ج ـعــل ب ـعــض امل ـســؤولــن
يـ ـفـ ـك ــرون فـ ــي اإلن ـ ـقـ ــاص مـ ــن م ـكــانــة
لعبة كرة القدم في اململكة الوهابية
لصالح ألعاب رياضية أخــرى ،وهو
ما دفع أحد أفــرد العائلة املالكة إلى
القول «إن الثورة في البالد ستندلع
من املالعب وليس من املساجد».
ل ـكــن ح ــرك ــة ال ـش ـب ــاب ف ــي ال ـصــومــال
تـتـصــدر قــائـمــة اإلره ـ ــاب ،إذ تعاقب
ك ــل م ــن ي ـح ــاول م ـشــاهــدة امل ـبــاريــات
بالقتل.
ي ـغ ـط ــي امل ـ ــؤل ـ ــف أي ـ ـضـ ــا ال ـن ـق ــاش ــات
امل ــذهـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ـ ــدور ح ـ ـ ــول ك ــرة
ال ـقــدم ،مــن أفغانستان والباكستان
إلــى املـغــرب الـعــربــي ،وكــذلــك مروحة
واسـ ـع ــة م ــن الـ ـع ــوام ــل ال ــداخـ ـل ــة فــي
لعبة كــرة القدم واستغالل الرياضة
عـلــى نـحــو ع ــام وال ـف ـســاد فـيـهــا ،وال
يستثني ّأيًا من دول الشرق األوسط،
وم ـش ـي ـخــاتــه ،م ــن إيـ ـ ــران ش ــرق ــا إلــى
ً
املـ ـغ ــرب غ ــرب ــا ،ومـ ــن س ــوري ــا ش ـمــاال
إلــى اليمن جنوبًا ،وهــو مــا ال يمكن
تـغـطـيـتــه ف ــي هـ ــذا ال ـع ــرض الـســريــع
ملؤلف موسوعي حقًا.
خ ــاص ــة رس ــال ــة ال ـك ـت ــاب :م ــن يــريــد
م ـع ــرف ــة أح ـ ـ ــوال ب ـل ــد ش ــرق ــأوس ـط ــي،
فعليه زيارة مباريات كرة القدم هناك
واالستماع إلى النداءات والشعارات
والهتافات التي يرددها املشجعون.
هذا ما ّ
صرح به رئيس سابق ملحطة
وك ــال ــة االس ـت ـخ ـب ــارات امل ــرك ــزي ــة في
ال ـشــرق األوسـ ــط وش ـمــالــي إفــريـقـيــا،
إذ كــان يرسل عمالءه ملتابعتها في
املالعب.
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ّ
المنوعـة ،وال ّ
سـيما األسـماك االسـتوائية،
يتوافـد اآلالف فـي طوكيـو يوميـا إلـى سـاحة «سـوني» لرؤيـة األعـداد الهائلـة مـن المخلوقـات البحريـة
التـي اسـتقدمت مـن جزيـرة «أوكينـاوا» فـي جنـوب اليابـان .ويأتـي ذلـك فـي سـياق المعـرض الصيفـي المسـتمر حتـى  28آب (أغسـطس) المقبـل.
(كازوهيـرو نوغـي ـــ أ ف ب)

«مدن» محمد هاشم
مسكونة بالقلق

ويك إند ِلحفد:
دقي يا مزيكا!

ُطرب «عزيزة»
يشعل Blue Note

يستضيف «مترو املدينة» في
 25تموز (يوليو) الحالي عرضًا
للفيلم الوثائقي «مدن من قلق»
( 58د ،).يليه نقاش مع مخرجه
وكاتبه محمد هاشم .املدن
مثل البشر ،جسدها الشوارع/
املباني وروحها ناسها ،تتأثر
بمحيطها وتؤثر بقاطينها
وينتج عن هذا التشابه عالقة
تفاعلية يمكن تلمسها بمظاهر
مختلفة ،قد يكون أبرزها:
القلق .في هذا الشريط الذي
أنتجته عبير هاشم ،سنكتشف
حاالت القلق هذه من خالل
ثالث شخصيات عربية من
لبنان ،والعراق ،ومصر ،لنعيش
معها واقعها املوتور.

في  22تموز (يوليو) الحالي،
ينطلق في قرية ِلحفد (قضاء
جبيل) مهرجان Oakenfest
الذي يجمع على مدى ثالثة
ّأيام عددًا كبيرًا من الفنانني
الشباب الذي ينتمون إلى
مدارس موسيقية مختلفة،
ويسمح للحاضرين بالتفاعل
واالستمتاع بالطبيعة .من
بني الفنانني املشاركني فرقة
الروك اللبنانية  Madinatالتي
تأسست عام  2015وتتألف
من أربعة أعضاء ،هم :أنطوني
عطوي (باص غيتار) ،وفيليب
ديب (دارمز وغناء) ،وجوزف
عبود (غيتار وغناء) ،وأيمن
زبداوي (كيبورد ومؤثرات).

عرض فيلم «مدن من قلق» :االثنني
ً
مساء ـ
 25تموز ـ الساعة الثامنة
«مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
الدخول مجاني.
لالستعالم76/309363 :

حفل ة  Madinatفي �Oaken
 :festالسبت  23تموز ـ Lehfed
( Country Clubقضاء جبيل).
لالستعالم والحجز03/324202 :
أو www.ihjoz.com

منذ سنوات ،تواظب «عزيزة»
(رنا خليل ـ الصورة) على
إحياء حفالت في .Blue Note
ضمن برنامجه الفني الحافل
ّ
يتجدد املوعد في
هذا الصيف،
املقهى البيروتي مع املغنية
اللبنانية كل يوم أربعاء،
حيث ّ
تقدم باقة من األغاني
الطربية املعروفة ،وأخرى من
أنماط موسيقية مختلفة ومن
ريبيرتوارها الخاص .تعود
تجربة «عزيزة» إلى عام 2010
حني نالت امليدالية الذهبية في
«استديو الفن» عن فئة الطرب
ّ
العربي .وهي متأثرة بالتراث
العربي ،وقد أطلقت في عام
 2014ألبومها ّ
األول الذي حمل
اسمها وضم تسع أغنيات.
حفلة «عزيزة» :غدًا األربعاء
ـ  22:00ـ مقهى Blue Note
(شارع املكحول الحمرا /بيروت).
لالستعالم01/743857 :

