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ّ
حزب الله لسالمة :نقدر دورك
قضية اليوم

بعد التوتر الذي ساد العالقة بينهما ،بعث حزب الله برسالة إيجابية إلى حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،بعدما
ساهم األخير في لجم بعض المصارف التي ذهبت بعيدًا في تطبيق قانون العقوبات األميركية على الحزب
ق ـب ــل ن ـح ــو ش ـه ــري ــن ،وصـ ــل ال ـتــوتــر
إل ــى ذروت ـ ــه ب ــن ح ــزب ال ـل ــه وحــاكــم
مـصــرف لبنان ري ــاض ســامــة ،على
خلفية تصريحات لألخير ،وطريقة
تـطـبـيــق ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة على
حــزب الـلــه مــن قـبــل بـعــض املـصــارف
ال ـل ـب ـنــان ـيــة .فــال ـحــاكــم كـ ــان ق ــد وعــد
ال ـح ــزب ب ـع ــدم امل ـبــال ـغــة ف ــي تطبيق
قـ ــانـ ــون الـ ـعـ ـق ــوب ــات األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ثــم
عـ ــاد ب ـعــض املـ ـص ــارف وب ـ ــدأ تنفيذ
االجـ ـ ـ ـ ــراءات األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،مـسـتـهــدفــا
أش ـخ ــاص ــا ل ــم تـ ــرد أس ـم ــاؤه ــم عـلــى
اللوائح التي تصدرها السلطات في
واشـنـطــن .وص ــار إق ـفــال الحسابات
فــي مــؤسـســات مصرفية أسـهــل بما
ال ُيقاس من فتحها .وارتفع منسوب
الـتــوتــر بــن الـحــزب وحــاكــم مصرف
لبنان إلى الذروة بعد حديث األخير
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي إل ـ ــى ش ـب ـكــة «س ـ ــي أن
ب ــي سـ ــي» ف ــي ال ـث ــام ــن م ــن ح ــزي ــران
امل ـ ــاض ـ ــي ،ح ـي ــث ق ـ ـ ــال« :ال ن ــري ــد أن
ي ـكــون بـضـعــة لـبـنــانـيــن الـسـبــب في
تـسـمـيــم صـ ــورة ل ـب ـنــان وتـشــويـهـهــا

سالم لن ينام في نواكشوط
بعدما وردت معلومات عن انتشار
الجرذان في الفنادق!
الجيش نقل الشحنات التركية
إلى ّمرفأ بيروت ألن جهاز السكانر
معطل في طرابلس
ف ــي األسـ ـ ـ ــواق امل ــالـ ـي ــة»ّ .
رد ال ـح ــزب
الكالمي كــان قاسيًا ،فــي بيان كتلة
الــوفــاء للمقاومة .وتــزامــن التفجير
الذي ّ
تعرض له املقر الرئيسي لبنك
لـبـنــان واملـهـجــر فــي ف ــردان (ي ــوم 12
ح ـ ــزي ـ ــران) مـ ــع ت ــدخ ــل وس ـ ـطـ ــاء بــن
الحزب وسالمة ،لتبدأ أسقف بعض
املصرفيني باالنخفاض .الحقًا ،قرر
الحاكم استعادة زمام املبادرة ،وبدأ
بـتـطـبـيــق «اإلع ـ ـ ــام» الـ ــذي أص ــدرت ــه
هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة (فـ ــي
جلستها الخاصة يوم )2016/5/26
لتوضيح تعميم مصرف لبنان رقم
 137املـتـعـلــق ب ــأص ــول ال ـت ـعــامــل مع
القانون األميركي بشأن منع وصول

هيئة التحقيق الخاصة ترفض طلبات إقفال حسابات غير مشمولة بالعقوبات (أ ف ب)

حزب الله ّ
يشيع زهري
ّ
شيع حزب اللله ،أمس ،أحد قادته الجهاديني ،إسماعيل أحمد زهري (أبو خليل)،
في بلدته النبطية الفوقا ،الذي توفي بعد صراع مع مرض عضال .وزهري هو
أحد قادة املقاومة في الجنوب،
ومن الجيل االول في حزب الله،
وسبق أن أصيب بجروح خالل
عمله املقاومّ .
وأم رئيس املجلس
التنفيذي في الحزب ،السيد
هاشم صفي الدين ،الصالة
على جثمان زهري ،قبل أن
ّ
يشيعه حشد من أهالي البلدة
وجمهور املقاومة.
(األخبار)

حـ ــزب ال ـل ــه إلـ ــى امل ــؤس ـس ــات املــال ـيــة
األج ـن ـب ـي ــة .وهـ ـ ــذا «اإلع ـ ـ ـ ــام» يـمـنــح
هـيـئــة الـتـحـقـيــق سـلـطــة ب ـ ّـت طلبات
امل ـص ــارف إق ـفــال ح ـســابــات مشكوك
فـيـهــا ،بـعــدمــا أقـفـلــت بـعــض الـبـنــوك
ح ـ ـسـ ــابـ ــات أش ـ ـخ ـ ــاص وج ـم ـع ـي ــات
خ ـيــريــة ومـسـتـشـفـيــات ومــؤس ـســات
ت ــرب ــوي ــة غ ـي ــر م ــدرج ــة ع ـل ــى ل ــوائ ــح
العقوبات األميركية.
وبعد بدء تطبيق التعميمّ ،
تبي أن
الـهـيـئــة لــم تسمح بــإقـفــال حسابات
ملستشفيات وال لجمعيات خيرية
أو تربوية ،كما أنها ترفض تجميد
أو إق ـ ـفـ ــال حـ ـس ــاب ــات غ ـي ــر م ـش ـكــوك
ف ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــاتـ ـه ــا ،وغ ـ ـيـ ــر م ـش ـم ــول ــة
بالعقوبات األميركية .وبعد مراقبة
أداء الهيئة على مدى أكثر من شهر،
بعث حــزب الله برسالة إلــى سالمة
عبر أحد الوسطاء ،تتضمن تقديرًا
لـ ـ ــدوره ف ــي ل ـجــم ب ـعــض املــؤس ـســات
املـ ـص ــرفـ ـي ــة ،وم ـن ـع ـه ــا مـ ــن ت ـحــويــل
الـقــانــون األمـيــركــي إلــى أداة ملعاقبة

بيئة املقاومة .وقالت مصادر مطلعة
لـ»األخبار» إن الحزب ال يزال يراقب
أداء القطاع املصرفي ،وهو لن يسمح
بتحويل القوانني األميركية إلى أداة
«لــانـتــداب املـصــرفــي» .والـحــزب ،في
الوقت عينه ،ينظر بعني اإليجابية
إلى كل من يساهم في التخفيف من
م ـغ ــاالة ب ـعــض امل ـصــرف ـيــن ف ــي هــذا
املجال.
ُ
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،لـ ــم تـ ـخ ــل جـلـســة
مـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس مـ ــن
«امل ـ ـ ـنـ ـ ــاوشـ ـ ــات» ،خ ــاص ــة فـ ــي مـلـفــي
ع ـ ـ ـقـ ـ ـ َـدي إدارة شـ ــرك ـ ـتـ ــي الـ ـه ــات ــف
الـخـلـيــوي ومـنــاقـصــة ال ـفــرز والطمر
ف ـ ــي مـ ـل ــف الـ ـنـ ـف ــاي ــات ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــروت.
فـ ـق ــد وق ـ ـعـ ــت مـ ـ ـش ـ ــادة ك ــامـ ـي ــة بــن
رئيس الحكومة تـ ّـمــام ســام ووزيــر
الداخلية نهاد املشنوق على خلفية
طلب األخير مهلة عشرة أيام ريثما
ّ
يــطـلــع عـلــى تـقــاريــر مـجـلــس اإلن ـمــاء
واإلع ـمــار بـشــأن مناقصة النفايات
ّ
يتسلمها بعد ،فـ ّ
ـرد سالم
والـتــي لــم

ّ
معتبرًا أن تأخير هذا امللف يضاعف
ّ
املشاكل ،وطلب بت املسألة في أقرب
ً
وقت .غير ّأن املشنوق ّ
رد بحزم قائال
ّ
ّ
ّ
إن ــه مـكــلــف مــن مجلس الـ ــوزراء وإن
الـتــأخـيــر سـبـبــه ع ــدم حـصــولــه على
الـتـقــاريــر .ولـفــت إل ــى وج ــود مشكلة
ف ـ ــي ع ــالـ ـي ــه وال ـ ـ ـشـ ـ ــوف بـ ـع ــد إقـ ـف ــال
ّ
مكب الكوستابرافا ،غير أن وزيــري
ّ
الـحــزب التقدمي االشـتــراكــي تحدثا
ُعــن مـشــروع حــل لـهــذه املشكلة .وقد
ق ـط ــع ال ـن ـقــاش ه ـنــا ب ــإع ــادة تكليف
املشنوق الذي طلب استدعاء رئيس
م ـج ـل ــس اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــاء واإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار ن ـب ـيــل
الجسر التـخــاذ موقف مــن موضوع
الطمر والفرز.
في موازاة مشادة النفايات« ،دبكت»
بني الوزيرين جبران باسيل والياس
بو صعب من جهة ،والوزير بطرس
ح ـ ـ ــرب م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي م ـلــف
االتـ ـص ــاالت ،ع ـلــى خـلـفـيــة مـنــاقـصــة
ال ـت ـج ــدي ــد ل ـل ـخ ـل ـي ــوي ،ال س ـي ـمــا أن
بــاس ـيــل كـ ــان األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي قــد
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حين يدخل االنقالب التركي إلى لبنان
ً
ذكـ ــر أن حـ ــرب أج ـ ــرى ت ـع ــدي ــا عـلــى
بندين في دفتر شــروط املناقصات
ّ
املـ ـ ـق ـ ــدم ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ذلـ ـ ــك ي ـنــاقــض
االت ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـ ــذي جـ ـ ــرى ف ـ ــي م ـج ـلــس
ّ
الـ ـ ـ ـ ــوزراء .وق ـ ــد اتـ ـه ــم ب ــاس ـي ــل أم ــس
ح ــرب بـتـعــديــل الـبـنــديــن ل ـ «تـطـيـيــر»
شركة «أوراس ـكــوم» املشغلة لشبكة
«ألـ ـف ــا» م ــن امل ـن ــاق ـص ــات ،ألن ح ــرب
يتهم إدارة «أوراس ـك ــوم» فــي لبنان
بــأن ـهــا م ـق ـ ّـرب ــة م ــن ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ال ـح ــر .وق ــد اس ـت ـمــر ال ـن ـق ــاش بـشــأن
م ـ ـلـ ــف االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت مـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة
وال ـن ـصــف ص ـبــاحــا ل ـغــايــة ال ــواح ــدة
مــن بعد الـظـهــر .وبحسب املـصــادر،
ي ـ ــرف ـ ــض وزي ـ ـ ـ ـ ــرا ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ــوطـ ـن ــي
الـ ـح ــر أن ُ
«ي ـ ـجـ ــري ح ـ ــرب م ـنــاق ـصــة
شـ ـ ــركـ ـ ــات ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــوي مـ ـ ــع إضـ ــافـ ــة
ال ـت ـعــديــات عـلــى دف ــات ــر ال ـش ــروط»،
ّ
فــي حــن أن ح ــرب «ب ــدا ُم ـصـ ّـرًا على
ّأن ه ــذه ال ـت ـعــديــات أســاس ـيــة لـســدّ
الـثـغــر فــي دفــاتــر ال ـش ــروط» .انتهى
النقاش باالتفاق على تكليف حرب
بــإعــداد مـشــروع وتقديم مقترحاته
ب ـخ ـص ــوص عـ ـق ـ َـدي إدارة شــرك ـتــي
ال ـهــاتــف ال ـخ ـل ـيــوي وم ـتــاب ـعــة بحث
هذا املوضوع في جلسة مخصصة
مل ـنــاق ـشــة م ـل ــف االت ـ ـصـ ــاالت ف ــي ٢٧
الجاري.
ُ
أمـ ــا ف ــي م ــا خـ ـ ّـص ال ـه ـب ــات امل ـق ـ ّـدم ــة
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـت ـض ـي ــف
الجـ ـئ ــن سـ ــوريـ ــن ع ـل ــى أراضـ ـيـ ـه ــا،
ف ـقــد قـسـمــت ال ـ ـ ــوزراء «حـ ــول أحـقـ ّـيــة
كل منطقة وكــل قطاع في الحصول
ع ـلــى امل ـس ــاع ــدة» .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار،
«شهد النقاش توترًا بني الوزيرين
رش ـي ــد درب ـ ــاس الـ ــذي ي ــري ــد تجيير
املساعدات إلــى طرابلس ووائــل أبو
فاعور الذي يعتبر أن من حق وزارة
الصحة الحصول على املساعدات».
ف ـس ــأل أبـ ــو ف ــاع ــور دربـ ـ ــاس إن كــان
«م ــرف ــأ سـيــاحــي ف ــي طــراب ـلــس أول ــى
باملساعدات من املستشفيات».

الجرذان تقلق سالم!
في املقابل ،يستعد الوفد اللبناني
ب ــرئ ــاس ــة رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـم ــام
ســام لــانـتـقــال إلــى مــوريـتــانـيــا في
ال ـخ ــام ــس وال ـع ـش ــري ــن م ــن ال ـج ــاري
ل ـل ـم ـش ــارك ــة ف ــي ق ـم ــة ع ــرب ـي ــة ،عـلـمــا
بــأن وزي ــر املــالـيــة عـلـ ّـي حـســن خليل
ك ــان ق ــد أب ـلــغ س ــام أنـ ــه ل ــن ي ـشــارك
في الوفد بسبب ارتباطات معينة،
فيما الـسـبــب الحقيقي هــو استياء
الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري مــن ع ــدم إدراج
سالم ملف النفط والغاز على طاولة
ّ
مجلس ال ــوزراء ،علمًا بــأن الرئيس
سالم قرر عدم املبيت في نواكشوط
ب ــل ف ــي املـ ـغ ــرب ،ع ــازي ــا ال ـس ـبــب إلــى
دواع بيئية وصحية« ،بعدما وردت
ٍ
إل ـ ــى رئـ ــاسـ ــة ال ـح ـك ــوم ــة م ـع ـلــومــات
عـ ــن انـ ـتـ ـش ــار الـ ـ ـج ـ ــرذان فـ ــي ف ـن ــادق
العاصمة املــوريـتــانـيــة» ،بحسب ما
زعمت مصادر وزارية!
أما على الصعيد األمني ،فقد أوقف
ال ـج ـي ــش ب ــاخ ــرة ق ــادم ــة م ــن تــركـيــا
لالشتباه فــي وجــود ذخــائــر حربية
على متنها اسـتـنــادًا إلــى معلومات
أمـنـيــة تـفـيــد بـنـقــل شـحـنــات أسلحة
إلــى مجموعات ّمسلحة في الشمال
اللبناني .وقــد نفذ عناصره عملية
م ـس ــح ل ـل ـش ـح ـن ــات امل ـ ــوج ـ ــودة عـلــى
منت الباخرة ،من دون أن ُيعرف إذا
م ــا ت ــم ض ـبــط أس ـل ـحــة أو ذخ ــائ ــر أو
ممنوعات .وقــد اتخذ تدابير أمنية
مـ ـش ــددة ف ــي م ــرف ــأ ط ــرابـ ـل ــس حـيــث
ّ
طوق الباخرة اآلتية من تركيا ،كذلك
أجــرى عملية تفتيش واسـعــة داخــل
املــرفــأ .وقــرر الجيش نقل الشحنات
إلـ ـ ـ ــى م ـ ــرف ـ ــأ ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ل ـت ـف ـت ـي ـش ـه ــا،
ّ
بسبب تعطل جهاز املسح في مرفأ
طرابلس.

تحول الحدث التركي حدثًا
لبنانيًا ،بترقب ارتداداته ،وأيضًا
بفعل تضامن شرائح لبنانية
مع الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان ،حتى في استخدامه
القوة في قمع معارضيه
واالنقالبيين
هيام القصيفي
بلورت إيران تدريجًا دورها في منطقة
الـشــرق األوس ــط ،وضاعفت فــي األع ــوام
األخـيــرة مــن حضورها فيه ،مــن العراق
إل ــى ســوريــا ول ـب ـنــان .فــي امل ـقــابــل ،ظلت
تــرك ـيــا ـ ب ـح ـســب س ـيــاســي م ـط ـلــع على
الوضع التركي ـ تبحث عن دور ،بعدما
ح ـ ــاول ال ــرئ ـي ــس رجـ ــب ط ـيــب أردوغـ ـ ــان
مـ ـن ــذ كـ ـ ــان رئـ ـيـ ـس ــا ل ـ ـ ـلـ ـ ــوزراء ،اع ـت ـم ــاد
سياسة خارجية مختلفة عن تلك التي
كانت تتبعها تركيا – أتــاتــورك تقليدًا،
والـقــاضـيــة بــاالنـكـفــاء عـ ّـمــا يحيط بها،
واالن ـص ــراف إل ــى بـنــاء ال ــدول ــة وترتيب
أوض ـ ــاع ـ ـه ـ ــا ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة .ل ـ ـكـ ــن ت ــرك ـي ــا
أردوغان لم تتمكن من بلورة هذا الدور
الخارجي ،وإن سعت جاهدة ،وال سيما
في األزمات اإلقليمية األخيرة ،ألن تكون
لها كلمة فصل ،وبقيت عاجزة عن ذلك.
م ــع تـغـيــر امل ـعــادلــة الـتــركـيــة ال ـتــي رغــب
أردوغ ـ ـ ـ ــان ف ــي إح ــداث ـه ــا بـتـغـيـيــر نـمــط
الـسـيــاســة الـخــارجـيــة ،ولـعــب دور أكبر
فــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي ـ ـ ـ ـ اإلس ــام ــي ،جــرت
م ـحــاوالت عــدة لقلب املنحى التقليدي
بــاالبـتـعــاد عــن م ـ ّـد الـيــد الـتــركـيــة خــارج
ح ـ ــدوده ـ ــا واالك ـ ـت ـ ـفـ ــاء ب ـ ـ ـ ـ ــإدارة شـ ــؤون
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـع ـل ـم ــان ـي ــة ،وم ـع ــال ـج ــة
مـشــاكـلـهــا ،ومـنـهــا صــراعـهــا املــزمــن مع
األكراد .ومع التحول الذي رغب فيه نحو
م ــزي ــد م ــن األس ـل ـمــة وت ـقــريــب املــؤسـســة
الدينية من الــدولــة ،ظلت محاوالته في
إط ــاره ــا امل ـح ــدود :الـلـعــب عـلــى املشاعر
اإلس ــامـ ـي ــة والـ ـع ــربـ ـي ــة ،وال ـ ـخـ ــاف مــع
الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز في
مــؤت ـمــر داف ـ ــوس ح ــول ح ــرب غـ ــزة ،ومــا
جــرى الحـقــا على هــذا الـخــط ،ومحاولة
اس ـت ـجــرار ال ـت ـعــاطــف ال ـعــربــي ،وسـحــب
القضية الفلسطينية من اليد اإليرانية.
وحـتــى لبنانيًا ،فــي ال ـعــودة بـعــد حــرب
ت ـمــوز ع ــام  2006إل ــى لـبـنــان والـجـنــوب
ع ـب ــر ق ـ ــوة ع ـس ـك ــري ــة مـ ــن خ ـ ــارج ال ـق ــوة
الدولية ،واإلطاللة على لبنان من بيروت
والعالقة مع عائلة الحريري ،والزيارات

اللبنانية الرسمية ألنقرة ،وزيارة وزير
الـخــارجـيــة الـســابــق أحـمــد داود أوغـلــو
للكواشرة العكارية التي يتحدث أهلها
التركية .لكن حضور تركيا ظل هامشيًا
ً
وخ ـ ـ ـجـ ـ ــوال ،ولـ ـ ــم ت ـت ـم ـك ــن مـ ــن ال ـت ــدخ ــل
املباشر في الشؤون اللبنانية الداخلية،
واقتصر حضورها على بعض املظاهر
ف ــي طــراب ـلــس وع ـك ــار وت ـعــزيــز عــاقــات
اقتصادية وسياحية.
انـ ـ ـ ـ ــدالع ح ـ ــرب س ـ ــوري ـ ــا قـ ـل ــب م ـفــاه ـيــم
الحضور التركي الــذي سعى نحو عقد
مــن الــزمــن إلــى إبـقــاء الخطوط مفتوحة
م ـ ــع ج ـم ـي ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى ،إيـ ـ ـ ـ ــران وسـ ــوريـ ــا
ولبنان وأوروب ــا وواشـنـطــن وموسكو.
ال ـ ـت ـ ـبـ ــدل ال ـ ـجـ ــوهـ ــري ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــة مــع
النظام الـســوري والرئيس بشار األسد
ّ
غير كثيرًا دور أنـقــرة ،بعدما أصبحت
طــرفــا فــي ال ـح ــرب ،بــدعـمـهــا للمعارضة
ومطالبتها بإسقاط الرئيس السوري.
ت ـبــدلــت طـبـيـعــة ال ـح ـض ــور ال ـت ــرك ــي في
ســوريــا وال ـعــاقــات مــع ال ــدول العربية،
من دون أن ننسى العالقة غير السوية
مع السعودية أيام امللك الراحل عبد الله
بن عبد العزيز ،ومحاولة أنقرة سحب
بـســاط زعــامــة الـعــالــم اإلســامــي مــن يد
ً
الرياض ،فضال عن عالقتها بمصر التي
تشكل حجر زاوي ــة أســاسـيــا فــي العالم
ال ـس ـن ــي .ل ـكــن أن ـق ــرة ب ــزع ــام ــة أردوغـ ـ ــان
أرادت ،بـ ـع ــد ح ـ ــرب س ـ ــوري ـ ــا ،تـثـبـيــت
دعــامــة «سنية « لها ،مــن خــال التحكم
بــامل ـعــارضــة إلس ـق ــاط األس ـ ــد ،وح ـضــور
دولي من خالل اإلمساك بورقة النازحني
السوريني إلى أوروبا.
ج ــاء االن ـق ــاب الـعـسـكــري ليضع تركيا
ع ـلــى م ـحــك داخـ ـل ــي وإق ـل ـي ـمــي ودول ـ ــي.
ومـهـمــا كــانــت هــويــة الـقــائـمــن ب ــه ،فــإن
تــركـيــا ستعيش ردح ــا مــن الــزمــن تحت
وط ــأة ارت ــدادات ــه .وه ــذا أم ــر سينعكس
ح ـت ـمــا ع ـلــى عــاقــات ـهــا ودورهـ ـ ــا ب ــدول
امل ـن ـط ـقــة ،ألن ــه ك ـشــف أن أردوغ ـ ـ ــان (مــن
خــال ّ
رد الفعل الــداخـلــي وحملته على
منتقديه مــن دول العالم) لــم يعد قــادرًا
على العيش على التناقضات ومحاولة
اإلف ــادة مــن الـعــالــم اإلســامــي مــن جهة،
فيأخذ منه مــا يـفـيــده ،والـعــالــم الغربي
مــن جهة أخ ــرى ،مــن دون أن يــدفــع ثمن
سياسة البيع وال ـشــراء الـتــي يـقــوم بها
منذ سنوات.
ما يعنينا لبنانيًا ،هو تحول االنقالب
الـ ـت ــرك ــي م ـ ــادة س ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ال ـخ ــاف
الــداخـلــي ،وعنصر جــذب بحملة تأييد
ألردوغـ ــان .علمًا أن لتركيا ،كما سبق،
حضورًا هامشيًا في لبنان ،ولــم يلحظ
لها أي تدخل فعلي في شؤونه الداخلية.

وإذا كــانــت ق ــوى ف ــي  8آذار ق ــد نـظــرت
إل ــى االن ـق ــاب بــوصـفــه وسـيـلــة إلطــاحــة
خصم سوريا وإيران وداعم املعارضني
السوريني ،فإن تعاطي بعض األوســاط
السنية مع االنقالب وتداعياته التركية
الــداخ ـل ـيــة وردود ال ـف ـعــل ال ــدول ـي ــة ،وال
سيما تجاه أسلوب القمع الذي يعتمده
أردوغـ ـ ـ ـ ــان ض ــد م ـع ــارض ـي ــه ،وامل ــواق ــف
امل ـ ــؤي ـ ــدة ل ـ ــه ،جـ ـن ــح أي ـ ـضـ ــا ف ـ ــي اتـ ـج ــاه
اس ـت ـث ـم ــار إفـ ـش ــال االن ـ ـقـ ــاب ،م ــا يـفـتــح
الباب أمام سيل من األسئلة في الوسط
السياسي ،حــول طبيعة ّ
رد الفعل هذا،
سياسيًا أو شعبيًا ،تجاه السلطة التي
يمثلها أردوغ ــان ،بعدما تحول الحدث
ال ـت ــرك ــي م ـنــاس ـبــة لـتـنـفـيــس االح ـت ـق ــان،
واسـتـعــادة أمـجــاد الــدولــة التركية .ملــاذا
الـتـفــاعــل م ــع ه ــذه الـسـلـطــة ف ــي الــوســط
الـسـنــي الـلـبـنــانــي؟ هــل هــي ال ـقــوة التي
كانت تمثلها تركيا العثمانية تاريخًا،
ويـحــاول أردوغ ــان مع كل املشاكل التي
تـعـتــري ب ــاده أن يـظـهــر بـهــا م ــن خــال
األس ــال ـي ــب الـعـنـفـيــة وق ـم ــع امل ـعــارضــن

حضور تركيا ظل
هامشيًا ،ولم تتمكن
من التدخل في الشؤون
اللبنانية الداخلية

وامل ـت ـظــاهــريــن واالن ـق ــاب ـي ــن؟ أم أن ــه ال
يمكن فصل سوريا ودور إيــران وحزب
الله في حربها ،عن هذا الشعور بوجود
قــوة سنية مماثلة تشكل تــوازن الرعب
ه ـ ــذا فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ،وت ـج ـع ــل م ـن ـهــا ن ـدًا
إليران .فبعد حرب تموز لم يكن الدخول
التركي إلى لبنان دخول املتحدي لحزب
الـلــه .بــل الـعـكــس ،كــان أردوغـ ــان ال يــزال
ينسج عالقة مع األســد ومع إيــران .لكن
س ـنــوات ال ـحــرب ال ـســوريــة ورف ــض دور
حزب الله ،جعل الشريحة السنية تنظر
إلى أي دور سني قوي يتعاظم تدريجًا،
على قاعدة أنه تنفيس لالحتقان تجاه
سياسة إيــران وحزب الله .فكيف الحال
ومن يحاول اليوم أن يفرض قوته ضد
م ـعــارض ـيــه ،ه ــو خ ـصــم األسـ ــد وال ـقــائــم
بـتـقــريــب املــؤسـســة الــديـنـيــة مــن اإلدارة
الـتــركـيــة وال ـعــامــل عـلــى قـمــع املـتـمــرديــن
العلمانيني.
إشكاالت كثيرة أفرزها الحدث التركي،
وسيناريوات عدة ترسم مرحلة ما بعد
االنقالب .لكن في لبنان ،ال يوجد سوى
مـنـظــار واح ــد لــرؤيــة أي ح ــدث إقليمي
من وزن االنقالب و»انتصار» أردوغــان،
حرب سوريا وموقع حزب الله فيها .ما
عدا ذلك ،سؤال برسم مؤيدي أردوغان،
م ــن الـلـبـنــانـيــن :ه ــل يـعـكــس ّ
رد الـفـعــل
«ال ـف ـطــري» ـ إذا صــح التعبير ـ بتأييد
الرئيس التركي ،الجو السني اللبناني
ً
كله ،وأين موقع السعودية ،ومصر مثال
ال ـتــي ال تجمعها عــاقــة ج ـيــدة بتركيا
ســابـقــا وب ــأردوغ ــان حــديـثــا ،عـلـمــا أنها
طــا ّملــا شـكـلــت تــاريـخـيــا مــوقـعــا متميزًا
لسنة لبنان؟

تحول الحدث التركي مناسبة لتنفيس االحتقان واستعادة أمجاد الدولة التركية (األناضول)

تقرير

«إبريق زيت» التمديد للخلوي
حـكــايــة الـتـمــديــد للشركتني املشغلتني
لـلـهــاتــف ال ـخ ـل ـيــوي ت ـك ــاد تـشـبــه قصة
«إبريق الزيت» في جمهورية «أباريق
الـ ـ ــزيـ ـ ــت» الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة .وب ـ ـم ـ ـعـ ــزل ع ـ ــن أن
مناقصة تشغيل شبكتي الخلوي هي
«خ ـص ـخ ـصــة لـلـخـصـخـصــة» م ــن دون
أي جــدوى اقتصادية ،إذ أن الشبكتني
ّ
مملوكتان مــن الــدولــة وهــي التي تلزم
تشغيلهما وصيانتهما وتوسيعهما
واالسـتـثـمــار فيهما وأس ـع ــار الــدقــائــق
وال ـب ــاق ــات ...إال أن الـحـكــايــة تـعــود الــى
نيسان  ،2015عندما انتهت مدة العقد
امل ــوق ــع ب ــن ال ــدول ــة ومـجـمــوعــة «زي ــن»
ال ـك ــوي ـت ـي ــة (إلدارة وت ـش ـغ ـي ــل شـبـكــة
«تــاتــش») وشــركــة «أوراس ـكــوم تلكوم»
املصرية (الدارة وتشغيل شبكة «ألفا»).
يــوم ـهــا ،ق ـ ّـرر مـ ّجـلــس الـ ـ ــوزراء الـتـمــديــد
للشركتني املشغلتني حتى نهاية ،2015
عـلــى أن ي ـطــرح تـشـغـيــل الـشـبـكـتــن في
م ـنــاق ـصــة ق ـب ــل ن ـه ــاي ــة الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
ُ
وكـ ـل ــف وزي ـ ــر االت ـ ـصـ ــاالت إعـ ـ ــداد دفـتــر
ش ــروط لطرحه على الـحـكــومــة .ويتهم
التيار الوطني الـحــر حــرب بــأنــه وضع

ن ـصــب عـيـنـيــه اس ـت ـب ـعــاد «أوراسـ ـك ــوم»
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـقـ ــول إن ـ ـهـ ــا خ ــاضـ ـع ــة ل ـل ـن ـفــوذ
السياسي للتيار ،وهو ما يــردده وزير
االتصاالت علنًا في مجالسه.
جـ ـ ـ ــرى بـ ـ ــدايـ ـ ــة وضـ ـ ـ ــع شـ ـ ـ ــرط إضـ ــافـ ــي
للمناقصة ،ينص على أن تكون الشركة
املتقدمة للمشاركة قد أدارت ،على مدى
خمس سنوات ،شبكات خلوية تضم 10
يقول
ماليني مشترك كحد ادنى .وفيما ّ
خصوم حــرب إن تعقيد الـشــروط ينفر
ال ـشــركــات الـعــاملـيــة الـكـبـيــرة ك ــون قيمة
العقد غير مغرية لها ،يرد مؤيدوه بأنه
يريد حماية املناقصة من الشركات غير
ال ـك ـفــوءة ال ـتــي تــديــر شـبـكــات صـغـيــرة،
واجـ ـ ـت ـ ــذاب ش ـ ــرك ـ ــات ك ـ ـبـ ــرى لـتـشـغـيــل
الشبكتني.
وبعد إقــرار اللجنة الوزارية املؤلفة من
الـ ــوزراء حــرب ومحمد فنيش وجـبــران
ّ
بــاس ـيــل دف ـتــر الـ ـش ــروط ،تـبــلـغــت إدارة
املـنــاقـصــات مــن األمــانــة الـعــامــة ملجلس
ال ـ ــوزراء ق ــرار املـجـلــس املـتـعـلـ ّـق بــإجــراء
املناقصة ،من دون الدفتر .وتلقت كتابًا
آخــر مــن وزارة االت ـصــاالت تطلب منها

إط ـ ــاق امل ـنــاق ـصــة «ع ـل ــى أس ـ ــاس دفـتــر
الـشــروط املــرفــق» .عندها أرسـلــت إدارة
املـنــاقـصــات كـتــابــا إل ــى األم ــان ــة الـعــامــة
ملجلس ال ــوزراءً ،
بناء على كتاب وزارة
االتصاالت الذي يتضمن دفتر الشروط،
ل ـتــأك ـيــد أنـ ــه ه ــو ن ـف ـســه الـ ـ ــذي أقـ ـ ـ ّـر فــي
مجلس الوزراء .إال أن االدارة لم تحصل
ّ
ليتبي الحقًا أن
على أي ُ إجابة رسمية.
تغييرًا أدخل على بندين وردا في دفتر
الشروط ،وهما:
ـ ـ ـ يـ ـف ــرض ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــارضـ ــن أن ي ـكــون
لديهم عدد مشتركني تراكمي يساوي 5
ماليني مشترك.
ـ أن يكون لدى الشركة العارضة خبرة
كافية فــي مجال شبكات االتـصــاالت ال
ّ
تقل عن  5سنوات.
فيما دفتر الشروط الذي أرسلته وزارة
االتصاالت إلى إدارة املناقصات تضمن:
ـ ـ ـ أن يكون لــدى الشركات العارضة 10
م ــاي ــن م ـش ـتــرك ع ـلــى م ــدى  5س ـنــوات
بشكل مستمر.
ـ ـ ـ أن يـكــون للشركة الـعــارضــة خـبــرة ال
ّ
تقل عن  10سنوات.

علمًا ان البند األول يؤدي أوتوماتيكيًا
الى إقصاء «أوراسكوم» عن املناقصة.
وج ـ ـ ــرى اس ـت ـب ـع ــاد «أوراس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوم» عــن
امل ـن ــاق ـص ــة ب ـح ـج ــة ت ـقــدي ـم ـهــا األوراق
املطلوبة بعد انتهاء الدوام الرسمي ،ما
دفع الشركة للجوء الى مجلس شورى
ال ــدول ــة الـ ــذي أصـ ــدر ق ـ ــرا ّرًا ملصلحتها
يقضي بتأجيل مــوعــد ف ــض الـعــروض
للسماح لـهــا بــاملـشــاركــة فــي املناقصة.
غير أن «أوراسكوم» امتنعت عن تقديم
أي عـ ــرض ل ـن ـســف امل ـن ــاق ـص ــة ال ـت ــي لــم
تتقدم اليها ســوى شركتني («أوران ــج»
الفرنسية و«زيـ ــن») بـعــدمــا رأت بأنها
س ـت ـت ـع ــرض ل ــاس ـت ـب ـع ــاد .ومـ ـن ــذ ذل ــك
ال ـح ــن ،ب ــدأ ح ــرب الـتـمــديــد للشركتني
املشغلتني شهريًا.
ف ــي جـلـســة الـحـكــومــة أم ــس ،ع ــاد حــرب
بــدف ـتــر ش ـ ــروط ج ــدي ــد وبـ ـش ــروط أكـثــر
س ـ ـهـ ــولـ ــة تـ ـتـ ـي ــح الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاح ب ـت ــوس ـي ــع
امل ـنــاف ـســة .لـكــن ال ــاف ــت ان ــه ضـ ّـمــن هــذه
ال ـ ـشـ ــروط ،مـ ـج ــددًا ،ال ـب ـنــد ن ـف ـســه حــول
العشرة ماليني مشترك.
(األخبار)
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
النيران الصديقة
ّ
منشط لمشاريع
النهب
إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار اب ـت ـه ــاج ــا ف ــي بـعــض
امل ــدن الـلـبـنــانـيــة ،عـقــب نـجــاح تلميذ
في شهادة مدرسية ،أو ُب َعيد إلقاء
م ـس ــؤول سـيــاســي أو قــائــد كلمته،
ال ي ـم ـكــن اعـ ـتـ ـب ــاره ب ـت ــات ــا تـصــرفــا
حـضــاريــا ،خـصــوصــا أن مــا يعقب
ت ـلــك ال ـظ ــاه ــرة ،ف ــي أغ ـل ــب األح ـي ــان،
م ـق ـتــل أشـ ـخ ــاص بـ ـنـ ـي ــران طــائ ـشــة
صــديـقــة .إن خ ـطــورة ه ــذا الـسـلــوك،
إن استمر ،تكمن فــي قــدرة اإلعــام
اإلم ـب ــري ــالــي ع ـلــى إي ـه ــام نـسـبــة من
ـرأي ال ـع ــام ف ــي ال ـغ ــرب بــأن ـنــا قــوم
ال ـ ـ ّ
مـت ـخــلـفــون ،ن ـظ ـرًا إل ــى ام ـت ــاك مــال
الذهب األسود املنهوب من أراضينا
العربية الحبيبةّ .إن إعالمًا إمبرياليًا
مرئيًا يملك بحورًا من املال املنهوب
ق ـ ــادر ع ـلــى ج ـعــل ش ـع ــارات ــه طـنــانــة
رنانة تمكنه من التغرير بفئة كبيرة
تفتقر إلى الثقافة الخالية من سموم
التحريف والتحوير ،وبالتالي جعلها
تصدق األضاليل وتشويه السمعات
الـتــي يبتكرها أو يصوغها .وحــده
سـ ـل ـ ّـوكـ ـن ــا ال ـ ـ ــرزي ـ ـ ــن كـ ـفـ ـي ــل ب ـق ـتــل
تـ ـخ ــل ــف اإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة الـ ـ ـ ــذي أل ـق ــى
ال ـس ــاح الـ ـن ــووي ع ـلــى هـيــروشـيـمــا
ون ــاك ــازاك ــي ،وق ــذائ ــف الـنــابــالــم على
فـيـيـتـنــام ،وابـتـهــج كـمــا ابـتـهــج شــاب
رعديد قتل العب كاراتيه بمسدسه
الـحــربــي لـشـعــوره بــالـعـجــز الـشــديــد
ع ــن مــواج ـه ـتــه ،ث ــم أع ـلــن االنـتـصــار
ع ـل ــى حـ ــزامـ ــه األس ـ ـ ـ ــود! بـسـلــوكـنــا
الـحـكـيــم نـثـبــت إلعــام ـهــم امل ـخ ــادع،
ولـ ـك ــل ف ـ ــرد غ ـ ــدر ب ــه ه ـ ــذا اإلعـ ـ ــام،
أن ال ـت ـخ ـل ــف واإلره ـ ـ ـ ـ ــاب قـ ــد كـمـنــا
برؤية جهاز استخبارات إمبريالي
يتجسس على هواتف رؤســاء دول
إمـبــريــالـيــة ،مــا هــم س ــوى إخ ــوة لهم
في تلك املنظومة .فيا لحضارة ذلك
الجهاز الــذي أصفه كالسارق الــذي
ً
ســرق م ــاال مــن جيب أبـيــه .فــا أبــوه
سامحه وال اللصوص شكروه ،مع
فارق أن قاموس اإلمبريالية يفاخر
بـ ــأن ضـ ــرب ال ـح ـب ـيــب زبـ ـي ــب ،لـ ــذا ال
انكسار ّ
للجرة ولو ملـ ّـرة .إذًا ،بردود
فعلنا الحكيمة نستطيع إقـنــاع من
غـ ــرروا بـهــم وأقـنـعــوهــم مـنــذ ظهور
اإلس ــام م ــرورًا بـ ــوالدة املــاركـسـيــة،
وإل ـ ــى ي ــوم ـن ــا ه ـ ــذا ،ب ــوج ــود ص ــراع
وصـ ــدام ب ــن ال ـح ـض ــارات ،ب ــأن هــذا
امل ـن ـطــق إره ــاب ــي بــام ـت ـيــاز وي ـهــدف
إل ـ ــى إث ـ ـ ــارة الـ ـف ــن وإب ـ ـقـ ــاء ن ـيــران ـهــا
م ــؤجـ ـج ــة ،ل ـت ـب ـقــى ن ـظ ــري ــة أم ـي ــرك ــا
ال ـش ـه ـي ــرة «واج ـ ـ ــب الـ ـت ــدخ ــل» حـيــة
حـيــويــة ب ـهــدف االس ـت ـم ــرار بعملية
النهب املمنهج لـثــروات أمتنا .علينا
ِّ
ـذكــر تخلفهم وغطرستهم بـ ّ
ـأن
أن نـ
القرآن الكريم وصف السيد املسيح
بروح الله ،وبأن مارون عبود ّ
سمى
ابـنــه البكر محمدًا إلعـجــابــه بأذكى
األنبياء ،وبأن فارس الخوري ،وزير
خ ــارج ـي ــة س ــوري ــا األس ـ ـبـ ــق ،أج ــاب
املندوب الفرنسي السامي بـ»أشهد
أن ال إلــه إال الـلــه ،وأشـهــد أن محمدًا
رسـ ــول ال ـل ــه» ع ـنــدمــا ق ــال ل ــه :جئنا
م ــن ف ــرن ـس ــا إل ـ ــى س ــوري ــا لـنـحـمــي
امل ـس ـي ـح ـيــن م ــن امل ـس ـل ـم ــن! وب ـ ـ ّ
ـأن
كارل ماركس قال في كتابه الحياة
إن الــرجــل الـعــربــي ال ــذي زرع أبــديــة
الـ ــروح بــن أقـ ــوام يـعـبــدون األصـنــام
يستحق أن نعترف بنبوءته وبأنه
رســول أتى من السماء .وبعد أقوال
وشهادات املحبة تلك ،أين هو صدام
الحضارات يا من أنجبتم الحركات
ال ـت ـك ـف ـيــريــة اإلل ـغ ــائ ـي ــة ل ـت ـكــون على
ص ــورت ـك ــم وم ـث ــال ـك ــم ف ــي الـتـكـفـيــر
واإللغاء اللذين ال يمتان إلى اإلسالم
بصلة؟
ريمون ميشال هنود
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حرب على لجنة مستشفى البوار:

عون طلبها من جنبالط والراعي يعترض

سكين «قالب الجبنة»
السياسي وصلت إلى
المستشفيات الحكومية،
وأول التقسيمات كان
تعيين لجنة جديدة
لمستشفى البوار الحكومي
بعد أن طلبها نائب كسروان
ميشال عون شخصيًا من
النائب وليد جنبالط .رئيس
مجلس اإلدارة الذي ال يفوت
مناسبة للتذكير بعالقته
«الممتازة» بعون ُيؤكد أنه
لم يتبلغ القرار الجديد ،الذي
من الممكن أن يضغط
البطريرك بشارة الراعي
للتراجع عنه

عون ،طالبًا من وزير الحزب التقدمي
االشـ ـت ــراك ــي ع ـ ــدم ّ
رد رئـ ـي ــس ال ـت ـيــار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر خ ــائ ـب ــا ،ك ـم ــا درج ــت
الـ ـع ــادة .مـشـكـلــة عـ ــازار «أن ــه م ــن دون
سند سياسي ،تمامًا كما يحصل مع
رئ ـيــس مـجـلــس إدارة كــازي ـنــو لبنان
ح ـم ـي ــد كـ ــريـ ــدي بـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء واليـ ــة
مرجعيته الرئيس ميشال سليمان».
م ـح ــاوالت «عـ ــزل» عـ ــازار ل ــم ت ـبــدأ مع
التيار العوني .قبله «تمنى» النائب
السابق منصور الـبــون على صديقه
أب ـ ـ ــو ف ـ ــاع ـ ــور تـ ـعـ ـي ــن لـ ـجـ ـن ــة إداري ـ ـ ـ ــة
جــديــدة ،نتيجة خــافــات «خدماتية»
بني البون وع ــازار .لم يحصل النائب
السابق على مبتغاه في حينه ،نتيجة
«وس ــاط ــة» مــن صــديــق مـشـتــرك بينه
وبني أبو فاعور نصحه بالتراجع عن
هــذه الـخـطــوة .املـصــادر نفسها تقول

ّ
إنه بعد البون «حاول العميد املتقاعد
شامل روكــز التدخل أيضًا الستبدال
عـ ـ ـ ــازار» ،األم ـ ــر ال ـ ــذي تـنـفـيــه م ـصــادر
التيار الوطني الحر في كسروان.
أم ــام تـشــدد الـعــونـيــن ،ورغـبـتـهــم في
تعيني الطبيب أنــدريــه قزيلي (سقط
فــي انـتـخــابــات الـتـيــار الــوطـنــي الحر
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ب ــوج ــه املـ ـنـ ـس ــق جـيـلـبـيــر
ســامــة ،ولــم ُيحالفه الـحــظ أيـضــا في
االنتخابات البلدية حيث كــان يرأس
الئ ـحــة ال ـتــوافــق بــن ال ـت ـيــار وال ـقــوات
الـلـبـنــانـيــة فــي غــوس ـطــا) ،لــم يـكــن من
ّ
ح ــل أم ــام عـ ــازار س ــوى طـلــب الـنـجــدة
م ــن الـبـطــريــركـيــة امل ــارون ـي ــة «ال ـت ــي ال
تربطها عالقة جيدة بالتيار حاليًا»،
إسـتـنــادًا إل ــى امل ـصــادر عينها .لجوء
عازار إلى بكركي ،لم يمنع أبو فاعور
من إصدار القرار رقم  1/1338بتاريخ

 15تموز  2016الذي «يتعلق بتشكيل
لجنة لتسيير أعمال مستشفى فتوح
كـســروان الحكومي ـ ـ ال ـبــوار» .اللجنة
يــرأس ـهــا قــزيـلــي وه ــي ت ـضــم :كوليت
ع ـط ــال ـل ــه ،ط ــون ــي رعـ ـ ـي ـ ــدي ،رضـ ـ ــوان
نقوال ناضر ،إيلي عويس وأنطونيو
شـ ـلـ ـه ــوب بـ ـصـ ـف ــة أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ،إض ــاف ــة
إل ــى مـفــوض الـحـكــومــة بـيــار عطالله.
األس ـمــاء اخـتـيــرت «ب ـنـ ً
ـاء على تقسيم
سياسي ،فكل طرف طالب بحصته».
«راعـ ـ ـ ــي» ع ـ ـ ــازار الـ ـك ــارديـ ـن ــال ب ـش ــارة
ال ـ ـ ــراع ـ ـ ــي ،اسـ ـتـ ـغ ــل زي ـ ـ ـ ـ ــارة ج ـن ـب ــاط
لبكركي بعد أيام من صدور قرار أبو
فــاعــور «وط ـلــب مــن ع ــازار أن يحضر
إلى الصرح من أجل بحث املوضوع».
مــا كــان مــن جنبالط إال «تـقــديــم وعد
للراعي بــأنــه سيطلب مــن أبــو فاعور
ّ
الـ ـت ــراج ــع ع ــن ال ـ ـق ـ ــرار» .إال أن وزي ــر

يؤكد عازار أن المستشفى يعمل بكامل طاقته (هيثم الموسوي)

ليا القزي
لم يكن يكفي املستشفيات الحكومية
«ال ـص ـيــت ال ـس ـيــئ» ال ــذي ارت ـبــط بـهــا،
ك ـج ــزء م ــن ع ــدم ث ـقــة امل ــواط ــن عـمــومــا
بكل ما تقبض عليه الدولة اللبنانية.
م ـش ــاك ــل ه ـ ــذه امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ك ـب ـيــرة:
مــالـيــة ،إداريـ ــة وسـيــاسـيــة .وي ـنــدر أن
«يـنـجــو» واح ــد منها مــن ت ـجـ ّـرع هــذه
ال ـكــأس .مستشفى ال ـبــوار (ك ـســروان)
ال ـح ـكــومــي جـ ــزء م ــن امل ـن ـظــومــة الـتــي
تتحكم فيها التوازنات واملحسوبيات
السياسية.
ُ
ك ــان مــن امل ـف ـتــرض أن يـعــود الـحــديــث
عــن مستشفى ال ـب ــوار ،ال ــذي افتتحه
وزي ــر الـصـحــة ال ـســابــق مـحـمــد جــواد
خليفة عــام  ،2009مــع تعيني مجلس
إدارة ج ــدي ــد ،م ــن ضـمــن ق ــرار يـصــدر
ع ــن مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء يـقـضــي بــالـكــف
عن املماطلة بتجديد واليات مجالس
املستشفيات الحكومية املنتهية منذ
ّ
 8س ـن ــوات .م ــا حـصــل ف ــي الـ ـب ــوار ،أن
وزيــر الصحة وائــل أبــو فاعور اختار
املـسـتـشـفــى الـحـكــومــي لـتـعـيــن لجنة
إداري ـ ــة مــؤقـتــة ،خـلـفــا ملـجـلــس اإلدارة
الذي يرأسه الطبيب شربل عازار ،عبر
قرار دون الرجوع إلى مجلس
إصدار ٍ
ال ــوزراء .والـسـبــب ،كما تقول مصادر
كـ ـس ــروانـ ـي ــة عـ ـل ــى عـ ــاقـ ــة بـمـخـتـلــف
الـجـهــات املعنية« ،طـلــب الـعـمــاد عون
شخصيًا مــن النائب جنبالط تغيير
عازار»ّ .
سيد املختارة استجاب لرغبة

تقرير

حسن يعقوب «أسير» الهيئة االتهامية
ُي ُّ
صر قضاة التحقيق في جبل لبنان
ع ـلــى إخ ـ ــاء سـبـيــل ال ـن ــائ ــب الـســابــق
حسن يـعـقــوب ،فيما تتمسك الهيئة
االت ـهــام ـيــة بـمــوقـفـهــا ف ـســخ أي ق ــرار
بإخراجه ،ما دام اإليعاز السياسي لم
ّ
يصدر بعد ،ال سيما أن مــدة توقيف
املتهم بخطف هنيبعل القذافي ،نجل
الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي،
تـجــاوزت الستة أشـهــر املسموح بها
ّ
احتجاز
وتحول توقيفه إلى
قانونًا،
ٍ
ّ
قاضي
أخلى
أسبوع،
خالل
في.
تعس
ّ
التحقيق فــي جبل لبنان زي ــاد مكنا
سبيل النائب السابق يعقوب ّ
مرتني.
ّ
ّ
علل مكنا قــراره بانتفاء وجــود مبرر
إلب ـق ــاء امل ــدع ــى عـلـيــه ق ـيــد الـتــوقـيــف،
ب ـعــدمــا تـ ـج ــاوز أمـ ــد اح ـت ـج ــازه امل ــدة

يكاد يعقوب
ّ
يتحول إلى سجين
سياسي ألن القانون
يوجب إطالق سراحه
املحددة قانونًا للتوقيف االحتياطي
املـ ـلـ ـح ــوظ ــة ّب ـس ـت ــة أش ـ ـهـ ــر .واس ـت ـن ــد
القاضي مكنا في تعليله لقبول إخالء
السبيل إلى كون الجرائم املدعى عليه

بـهــا لـيـســت م ــن ضـمــن االس ـت ـث ـنــاءات
املنصوص عليها فــي امل ــادة  ١٠٨من
أص ــول ق ــان ــون امل ـحــاك ـمــات الـجــزائـيــة
(املـ ـ ــادة  108ت ـح ـ ّـدد س ـقــف الـتــوقـيــف
لـ ـلـ ـم ــدع ــى ع ـل ـي ــه بـ ـ ـ ــ 6أشـ ـ ـه ـ ــر ،ق ــاب ـل ــة
لـلـتـجــديــد م ــرة واح ـ ــدة ب ـق ــرار مـعـلــل.
وت ـس ـت ـث ـنــي م ــن ذلـ ــك امل ــدع ــى عـلـيـهــم
بجرائم اإلره ــاب واالع ـتــداء على أمن
الدولة والقتل واالتجار باملخدرات)،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن عـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود أس ـب ـق ـي ــات
جرمية في سجل املوقوف يعقوب.
ّ
غ ـيــر أن الـهـيـئــة االت ـهــام ـيــة ف ــي جبل
لبنان الـتــي يــرأسـهــا الـقــاضــي عفيف
الحكيم كــان لها ٌ
رأي آخــر .فقد فسخ
ال ـح ـك ـيــم ق ـ ـ ّـرار إخ ـ ــاء ال ـس ـب ـيــل األول
الع ـت ـبــاره أنـ ــه «غ ـيــر واقـ ــع ف ــي محله

القانوني» .وجــاء فسخ القرار بعدما
ّ
اس ـت ــأن ـف ــت ك ـ ــل م ــن ال ـن ـي ــاب ــة ال ـعــامــة
والجهة ّ
املدعية قــرار إخــاء السبيل.
ُ
أما إخالء السبيل الثاني ،فينتظر أن
ُي ـبـ ّـت إلخ ــراج يـعـقــوب مــن الـسـجــن أو
تمديد أمد توقيفه.
ثــاثــة ق ــرارات بــإخـ ّـاء سبيل يعقوب
ُصـ ـ ـ ـ ـ ّـدرت .ق ـ ْـب ــل م ـك ــن ــا ك ـ ــان ال ـقــاض ــي
بـيـتــر ج ــرم ــان ــوس .قــاضــي التحقيق
الـ ـ ــذي ك ـ ــان ي ـن ـظــر ف ــي م ـل ــف يـعـقــوب
ق ـب ــل ت ـن ـ ّـح ـي ــه ،س ـب ــق أن واف ـ ـ ــق عـلــى
إخ ــاء سـبـيــل يـعـقــوب ســابـقــا ،ولــدى
فسخ قراره من قبل الهيئة االتهامية
نفسها ،أعلن عدم اختصاصه املكاني
لـلـنـظــر ف ــي ال ـج ــرم ،بــاعـتـبــار أن فعل
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــف ح ـ ـصـ ــل خ ـ ـ ـ ــارج األراض ـ ـ ـ ــي
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جهاد الصمد «شيخ صلح» الضنية
عبد الكافي الصمد

طلب الراعي من
جنبالط التراجع
عن قرار تعيين لجنة
إدارية جديدة

ال ـص ـحــة أب ـل ــغ م ــن ات ـص ــل ب ــه بـعــدهــا
ّ
مستفسرًا ،أن جنبالط لم يطلب منه
شيئًا.
ّ
يوضح مصدر وزاري أن «كل مجالس
إدارة املستشفيات منتهية واليتهم
ول ـك ـن ـهــم ي ـس ـت ـم ــرون ف ــي ع ـم ـل ـهــم مــن
مبدأ عدم تعطيل املرفق العام» .القرار
الذي أصدره أبو فاعور «يفتح املجال
لـلـطـعــن ب ــه ل ـكــونــه يـحـمــل مـغــالـطــات
قانونية .تعيني مجلس إدارة جديد
بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء».
مــن جهته ،ينفي منسق كـســروان في
التيار الوطني الحر جيلبير سالمة
في اتصال مع «األخبار» ما ُيشاع عن
خــافــات بــن حزبه وع ــازار ورغبتهم
فـ ــي ت ـع ـي ــن ح ــزب ــي ل ـ ـيـ ــرأس مـجـلــس
ً
اإلدارة« ،أوال الطبيب قــزيـلــي ناجح
فـ ــي ع ـم ـل ــه وال خ ـ ــاف ش ـخ ـص ـيــا مــع
عــازار» .ولكن «هذا املجلس لم يتغير
منذ سنوات طويلة .األطباء ُينفذون
إض ــراب ــات واملـسـتـشـفــى يـعـمــل بنسة
 %30فقط».
«فـيـكــي تتصلي عــا ال ـط ــوارئ تسألي
عــن املــرضــى ال ــ 3اللي ناطرين يصير
فــي أس ـ ّـرة فــاضـيــة» ،يــرد ع ــازار للقول
إن املـسـتـشـفــى يـعـمــل ب ـطــاقــة كــامـلــة.
ويشرح عن فريق العمل الــذي «يضم
قــرابــة  100مــوظــف ووج ــود مشاريع
بـقـيـمــة مـلـيــونــي دوالر أم ـيــركــي .يــوم
ُعـيـنــت ل ــم يـكــن ه ـنــاك م ــن مستشفى،
ســريـعــا نـقـلـنــاه إل ــى ال ــدرج ــة املـمـتــازة
 .»Aيعتقد أنه يواجه هذا املصير «ألن
شــربــل ع ــازار على مسافة واح ــدة من
الجميع واملستشفى هي لخدمة الكل».
هذا املرفق العام «على عالقة ممتازة
م ــع ال ـت ـيــار وال ـج ـن ــرال ع ــون وال ــوزي ــر
ج ـب ــران بــاس ـيــل ،واألط ـ ـ ــراف األخـ ــرى.
ضمن الـقــانــون كنت ألبي طلباتهم»!
على الرغم من صدور قرار أبو فاعور،
ينفي عــازار علمه به« ،شفت يافطات
بغوسطا ورســائــل وات ـســاب ولكنني
لــم أتـبـلــغ ب ــه»ُ .يـصــر عـلــى أن ــه «لغاية
هــذه اللحظة أنــا هــو مدير مستشفى
البوار الحكومي».

ُ
لم تكن املصالحة التي أنجزت أخيرًا
ب ـ ــن ع ــائ ـل ـت ــي ضـ ــاهـ ــر وشـ ـ ـن ـ ــدب فــي
الـضـنـيــة ع ــادي ــة ،إذ إن ـه ــا اسـتـغــرقــت
ن ـح ــو س ـب ــع سـ ـن ــوات ق ـب ــل أن تـبـصــر
ال ـنــور« ،وك ــان الفضل فيها بعد الله
للنائب السابق جهاد الصمد» ،على
حـ ّـد تعبير عضو املجلس اإلســامــي
الشرعي األعلى الشيخ أمير رعد.
م ـصــال ـحــة ض ــاه ــر ـ ـ ـ ـ ش ـن ــدب ل ــم تكن
األول ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي ي ــرع ــاه ــا الـ ـصـ ـم ــد مــن
بابها إلى محرابها في الضنية .ففي
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة تـمـكــن ،بــالـتـعــاون
مــع آخــريــن مــن أعـضــاء لجنة الصلح
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،م ــن إرس ـ ــاء ال ـع ــدي ــد من
امل ـص ــال ـح ــات ،م ــا ج ـع ـلــه م ــرج ـع ــا فــي
هكذا قضايا لدى أنصاره وخصومه
على حد سواء.
رعـ ــايـ ــة املـ ـص ــالـ ـح ــات بـ ــن ال ـع ــائ ــات
أضيفت إلى رصيد الصمد السياسي
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ح ـض ــوره
الخدماتي وتواصله مع أبناء املنطقة
ب ـش ـك ــل دائ ـ ـ ــم وإبـ ـ ـق ـ ــاء أبـ ـ ـ ــواب م ـنــزلــه
مفتوحة أم ــام أي طــالــب خــدمــة ،فيما
نــواب املنطقة املحسوبون على تيار
املـسـتـقـبــل ،أح ـمــد فـتـفــت وقــاســم عبد
الـعــزيــز وكــاظــم الـخـيــر ،غــائـبــون ّ
كليًا
عن الصورة.
وزاد غ ـيــاب ال ـن ــواب الـ ــزرق وأزمـتـهــم

أم ـ ـ ــام جـ ـمـ ـه ــوره ــم وقـ ـي ــاداتـ ـه ــم بـعــد
ال ـهــزي ـمــة الـثـقـيـلــة ال ـت ــي أن ــزل ـه ــا بهم
ال ـص ـم ــد وحـ ـلـ ـف ــاؤه ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
البلدية األخيرة وفي انتخاب رئيس
اتحاد بلديات الضنية ،وهم لم يجدوا
ملــواج ـهــة الـصـمــد س ــوى اإلي ـع ــاز إلــى

رؤساء بلديات محسوبني عليهم في
املنطقة بالغياب عن لقاء املصالحة،
بـ ـه ــدف قـ ـط ــع الـ ـط ــري ــق عـ ـل ــى ت ـعــزيــز
النائب السابق حضوره في املنطقة.
غ ـي ــر أن ذل ـ ــك ل ــم ي ـح ــل دون ح ـضــور
غفير ض ــاق بــه مسجد الـعــن الكبير

مزارعتان في الضنية (مروان طحطح)

فـ ـ ــي بـ ـ ـل ـ ــدة ب ـ ـخ ـ ـعـ ــون ،مـ ـسـ ـق ــط رأس
الصمد ،وقاعة املناسبات في املسجد
ومـحـيـطــه ،تقدمهم أم ــن الـفـتــوى في
الشمال الشيخ محمد إمام ،ومسؤول
اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـج ـي ــش فـ ــي ال ـش ـم ــال
ال ـع ـم ـي ــد ك ـ ــرم م ـ ـ ــراد ورئ ـ ـيـ ــس ات ـح ــاد
ب ـ ـلـ ــديـ ــات الـ ـضـ ـنـ ـي ــة م ـح ـم ــد س ـع ــدي ــة
وآخرون.
واس ـت ـغ ــل ال ـص ـمــد امل ـنــاس ـبــة ل ـيـ ّ
ـوجــه
رسائل سياسية في أكثر من اتجاه،
وتحديدًا إلى تيار املستقبل من دون
أن يـسـمـيــه ،الف ـتــا إل ــى أن «ال ـت ـجــارب
أثبتت أن سياسة اإللغاء واإلقصاء لم
تـ ّ
ـؤد إال إلــى مزيد مــن التدمير ودون
نتيجة ،ألن مــا مــن أحــد يستطيع أن
يـلـغــي أح ـ ـ ـدًا ،ك ـمــا أن خ ـط ــاب الـعـنــف
وال ـك ــراه ـي ــة وال ـط ــائ ـف ـي ــة أشـ ــد خ ـط ـرًا
على الــوطــن مــن اإلرهـ ــاب» .ودع ــا إلى
«مصالحة شاملة بــن كافة مكونات
الوطن اللبناني على قاعدة االعتراف
بــال ـشــراكــة ال ـكــام ـلــة والـفـعـلـيــة بينها
ـال أو اس ـت ـك ـبــار أو
جـمـيـعــا ،دون ت ـع ـ ٍ
هيمنة ،وعلينا جميعًا أن نسعى إلى
إعادة االعتبار ملنطق الدولة ،وسيادة
ال ـق ــان ــون ،واسـتـقــالـيــة ال ـق ـضــاء ،وآن
األوان ألن ن ـ ــرذل س ـي ــاس ــات ال ـف ـســاد
وامل ـح ـس ــوب ـي ــات وال ـت ـف ــرق ــة املــذهـبـيــة
ً
التي طبقت طويال في حياتنا العامة،
وأن نــؤســس لــوطــن يـلـيــق بــاألج ـيــال
املقبلة».
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من بائع سكاكر إلى قيادي في «داعش»
عبد الكافي الصمد
ط ــوي ــت ص ـف ـح ــة ن ـب ـي ــل س ـ ـكـ ــاف ،أح ــد
أب ــرز اللبنانيني املنتمني إلــى تنظيم
داع ـ ـ ـ ـ ــش .بـ ــائـ ــع الـ ـسـ ـك ــاك ــر املـ ـتـ ـج ـ ّـول
املشهور بـ«أبو مصعب املنية» انتهى
ً
قـتـيــا ف ــي ص ـفــوف أك ـثــر التنظيمات
ت ـش ــددًا .مـنــذ يــومــن ،تبلغت عائلته،
فــي اتـصــال هاتفي تلقته مــن الــداخــل
الـســوري ،نبأ مقتل ابنها أثناء قتاله
في صفوف التنظيم في مدينة منبج
في الريف الشمالي ملدينة حلب .وقد
نـعـتــه مــواقــع إخ ـبــاريــة ت ــدور فــي فلك
التنظيم ،مشيرة إلى أن سكاف قضى
خـ ــال امل ــواجـ ـه ــة م ــع «ق ـ ـ ــوات س ــوري ــة
الديمقراطية» ،املدعومة من الواليات
امل ـت ـح ــدة األم ـي ـ ُـرك ـي ــة والـ ـ ـغ ـ ــرب ،فـ ُيـمــا
ّ
تــداولــت مــواقــع أخ ــرى أن سـكــاف قتل
في غارة أميركية على مواقع التنظيم
في املدينة.
فور ورود نبأ مقتل سكاف إلى منزل

اللبنانية ،فيما أوقــف املشتبه فيهم
في البقاع .وبالتالي ،رأى جرمانوس
ّ
أن محاكم البقاع هي املختصة للنظر
في القضية.
م ـ ّـر عـلــى تــوقـيــف يـعـقــوب أك ـثــر مـ ّـن 7
أش ـهـ ُـر ،ول ــم ي ـصــدر بـحـقــه ق ــرار ظني
مرافقيه املشتبه
بعد .أخلي سبيل كل ّ
فيهم بــال ـتــورط أو ال ـتــدخــل فــي جــرم
خطف هنيبعل ّ
معمر القذافي ،فيما
ُر ّدت كــل طلبات إخــائــه رغــم انتهاء
م ــدة تــوقـيـفــه االح ـت ـيــاطــي .وب ـصــرف
ال ـن ـظ ــر عـ ــن ك ــون ــه م ــذن ـب ــا ب ــارت ـك ــاب
الجريمة املنسوبة إليه أو أنــه بــريء
ّ
يتحول
منها ،فإن حسن يعقوب يكاد
إلى سجني سياسي في لبنان.
(األخبار)

عائلته فــي بحنني ـ ـ املـنـيــة ،انقسمت
العائلة ،بشأن إقامة عــزاء للقتيل في
مؤيد ورافض ،ال سيما أن
البلدة ،بني
ٍ
وال ـ ّـد القتيل عـسـكــري مـتـقــاعــد .ورغــم
تحفظ البعض على ّ
تقبل التعازي به
بسبب أدائه وتوجهه الفكري والديني
املتطرف ،دعــا آخــرون إلــى إقامة عزاء
له من باب الواجب الديني واألخالقي
والعائلي.
قبل التحاق سـكــاف بالجبهة للقتال
فــي أكثر التنظيمات تـشــددًا ،كــان ابن
الـعـقــد ال ـثــالــث مــن الـعـمــر يـعـمــل بائع
ً
سـكــاكــر م ـت ـجــوال ع ـلــى ب ــاص صـغـيــر.
فـ ـك ــان يـ ـ ـ ــوزع الـ ـسـ ـك ــاك ــر عـ ـل ــى م ـح ــال
ال ـس ـم ــان ــة ال ـص ـغ ـي ــرة وال ــدك ــاك ــن فــي
امل ـن ـط ـقــة وج ـ ــواره ـ ــا .وف ـ ــي ال ـس ـن ــوات
األخيرة ،ال سيما بعد اندالع األحداث
في سوريا ،بدأت تظهر عليه عالمات
ّاالل ـت ــزام الــديـنــي .ويـنـقــل أح ــد عارفيه
أنه تأثر فكريًا بالشيخ خالد حبلص،
الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان يـ ـ ـ ـ ّ
ـؤم املـ ـصـ ـل ــن وي ـخ ـطــب

«أبو مصعب اللبناني»
قاتل ضد الجيش
في بحنين
عام 2014

فـيـهــم فــي مـسـجــد هـ ــارون فــي الـبـلــدة،
وهو املسجد الــذي اتخذ منه حبلص
وجـمــاعـتــه قــاعــدة لـهــم ،فيما تتحدث
ّ
مـعـلــومــات أمـنـيــة ع ــن أن س ـكــاف كــان
أع ـلــى رت ـبــة فــي ص ـفــوف الـتـنـظـيــم من
حبلص.
ّ
وبحسب املعلومات ،فإن سكاف خالل
الفترات األخيرة من وجوده في لبنان

كــان قــد انقطع عــن الجميع ،ولــم يعد
يخالط أحدًا ،قبل أن ينتقل إلى سوريا
للقتال هـنــاك .وتشير املعلومات إلى
ّ
أن زوجـ ــة س ـكــاف وأب ـن ــاء ه ــا األرب ـعــة
«نـ ـ ـف ـ ــروا» إل ـ ــى سـ ــوريـ ــا ع ـل ــى دف ـع ــات
ّ
لاللتحاق به ،علمًا بأن املعلومات عن
مصيرهم اليوم مقطوعة.
وف ـ ــور خ ـ ــروج ن ـبــأ مـقـتــل س ـك ــاف إلــى
ال ـع ـلــن ،نـقـلــت وس ــائ ــل اإلع ـ ــام الخبر
بوصفه «الرجل الثاني لتنظيم داعش
ّ
فــي لـبـنــان» .وذك ــرت أن سكاف امللقب
بـ ــ«أب ــو م ـص ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي» أو «أب ــو
م ـص ـعــب امل ـن ـي ــة» ،كـ ــان ق ــد ق ــات ــل ضد
الجيش اللبناني في أحداث بحنني في
تشرین األول  .2014ونقلت املعلومات
ّ
أن سكاف ت ــوارى عــن األنـظــار لبعض
الــوقــت فــي «مشتى حـمــود» فــي عكار
وب ــاب الـتـبــانــة فــي طــرابـلــس إل ــى حني
دخــولــه ســوريــا عـبــر منطقة القلمون
ال ـســوريــة والـتـحــاقــه بتنظيم داع ــش.
ومن هناك ،انتقل إلى الرقة.
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مجتمع وإقتصاد
ّ
تقرير
قرر مصرف لبنان أن يلجأ إلى الشفافية لمواجهة ادعاءات صندوق النقد الدولي له بوجود عجز في األصول
األجنبية الصافية .نشر الميزانية كان منقطعًا طوال السنوات الماضية بصورة مخالفة للمادة  117من قانون
النقد والتسليف ،وهناك حديث واسع عن كون هذه الميزانية المنشورة مخالفة للمادة نفسها التي تفرض
تضمينها كل عمليات المصرف ال أجزاء منتقاة منها

شفافية ناقصة
مصرف لبنان
ينشر ميزانية
2015
محمد وهبة
بعد انقطاع دام سنوات ،قـ ّـرر مصرف
لبنان أن ّ
يطبق املــادة  117من قانون
الـنـقــد والـتـسـلـيــف ال ـتــي تــوجــب عليه
نشر ميزانيته السنوية وتـقــريـرًا عن
عملياته في عام  .2015ما هو واضح
ـذه امل ـي ــزان ـي ــة ،ه ــو أن
وم ـف ـه ــوم ف ــي هـ ـ ّ
مصرف لبنان سخر األدوات النقدية
لتمويل الدين العام عبر قناة أساسية
هي املـصــارف ،وأنــه عمل على تحفيز
أرب ــاح هــذه الـقـنــاة وعـلــى تحفيز ّ
نمو
ّ
القطاعات املرتبطة بها .نموذج رتب
أع ـب ــاء ك ـب ـيــرة ،ع ـبــرت عـنـهــا الــربـحـيــة
الهزيلة للمصرف املركزي التي بلغت
 58.7م ـل ـيــون دوالر ،ودخـ ـ ــول الـبـنــك
ّ
كممول أساسي للدين العام،
املركزي
ما فرض عليه تعقيم سيولة املصارف
مـ ــن خـ ـ ــال إص ـ ـ ـ ــدار ش ـ ـه ـ ــادات إيـ ـ ــداع
بــالـلـيــرة وب ــال ــدوالر بـفــوائــد اعـلــى من
سندات الخزينة .سلوك مصرف لبنان
ق ــد ي ـك ــون اضـ ـط ــراري ــا ل ـ ــدرء امل ـخــاطــر
الـنـقــديــة ،لـكــن ال ـخ ـبــراء يـعـتـقــدون أنــه
بات سلوكا محفوفًا باملخاطر.

شفافية ناقصة
الـنـقــص ف ــي الـشـفــافـيــة أثـ ــار صـنــدوق
النقد الــدولــي والـبـنــك الــدولــي اللذين
طالبا مصرف لبنان بازالة الغموض
عــن ميزانيته وعملياته .وزادت حـ ّـدة
االشتباكات بني الطرفني ،بعدما أنهى
صندوق النقد الدولي التقويم املالي
لــوضـعـيــة مـصــرف لـبـنــان ،إذ تـبـ ّـن له
أن االص ــول األجنبية الصافية باتت
عاجزة ،ما يعني أن ما يملكه مصرف
ل ـب ـنــان م ــن ع ـمــات أج ـن ـب ـيــة ،أق ــل مما
ع ـل ـيــه .م ـص ــادر م ـص ــرف ل ـب ـنــان قــالــت
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ان ه ــذه األص ـ ــول ليست
ع ــاج ــزة ،ب ــل ال ـن ـقــص ي ـقــع ف ــي طــريـقــة
االح ـت ـســاب ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا صـنــدوق
الـنـقــد ال ــدول ــي ون ـحــن ن ـت ـفــاوض معه
على هــذا األم ــر ...هــذا النقاش لم ينته
ب ـع ــد ،وإنـ ـم ــا ق ـ ـ ّـرر م ـص ــرف ل ـب ـن ــان أن
يظهر شفافيته إلى العلن ،أي تطبيق
املادة  117من قانون النقد والتسليف
التي توجب على حاكم مصرف لبنان
ري ــاض ســامــة «أن ي ـقـ ّـدم لــوزيــر املــال
قبل  30حزيران من كل سنة ،امليزانية
وحساب االرباح والخسائر عن السنة
املنتهية وتقريرًا عن عمليات املصرف
خ ــالـ ـه ــا ،عـ ـل ــى أن ت ـن ـش ــر امل ـي ــزان ـي ــة
والتقرير في الجريدة الرسمية خالل
الشهر الذي يلي».
هكذا ظهر "التقرير" في العدد األخير
من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ
 .2016/7/14لكن "امليزانية" املنشورة
لم تظهر تمامًا كما ّ
نصت عليها املادة
 ،117إذ ج ــاءت عمومية ومختصرة،
حتى إنها أبسط مــن مــوازنــة مصرف
تجاري! يتضمن التقرير أقسامًا؛ أولها

الموجودات
األجنبية
خسرت 771
مليون دوالر
في تشرين
الثاني
(مروان
طحطح)

يـتـعـلــق بــاملـشـهــد االق ـت ـص ــادي ال ـعــام،
وال ـث ــان ــي يـتـعـلــق ب ــاإلط ــار الـتـنـفـيــذي
للسياسة الـنـقــديــة بـمــا يتضمنه من
أه ــداف وأدوات وآل ـيــات .والـثــالــث عن
اإلط ــار التنظيمي للسياسة النقدية،
ثــم الــراب ــع عــن إص ــدار الـنـقــد ،والقسم
الخامس املتعلق بقائمة املركز املالي
ب ـمــا ف ـيــه م ــن م ـط ـلــوبــات وم ــوج ــودات
واألموال الخاصة وحساب األرباح.
ورد ف ــي ال ـت ـقــريــر ال ـك ـث ـيــر م ــن «املـ ــدح
بـ ــالـ ــذات» ،ف ــإن ـج ــازات م ـص ــرف لـبـنــان
ّ
و«ميزة» خلقت
تجعله «صمام األمان»
«حصانة نسبية» و«تكيفًا مرنًا» في
ضوء االضطرابات اإلقليمية وانعدام
اليقني .شمل "املــديــح" املـصــارف ،اذ إن
«الـقـطــاع املصرفي أثبت جـ ّـدارتــه رغم
التحديات الضاغطة التي أثرت سلبًا
ف ــي تـ ـق ــدم ــه» ،م ـت ـحــدثــا ع ــن مــواص ـلــة
مصرف لبنان «الـتــزامــه توفير أسس
النمو االقـتـصــادي مــن خــال استقرار
سعر الصرف ،وسعر الفائدة وصيانة
اسـتـقــرار القطاعني املــالــي واملصرفي،
وإدارة السيولة ،واملساهمة في إدارة
ً
الدين العام ...وصوال إلى زيادة الثروة
الوطنية اللبنانية».

السيولة :وفرة وتعقيم

عـلــى أي ح ــال ،ت ـبـ ّـن ،بحسب التقرير
امل ـن ـشــور ،أن ــه ف ــي ُ ،2015س ـ ّـج ــل طلب
على الدوالر خالل شهر تشرين الثاني
اسـ ـتـ ـن ــزف مـ ــن احـ ـتـ ـي ــاط ــات امل ــرك ــزي
بالعمالت األجنبية  771مليون دوالر،
إال ان فــائــدة االنـتــربـنــك (ال ـفــائــدة بني
املـ ـص ــارف) ك ــان ــت ثــاب ـتــة ب ــن %2.75
و( %3.25ب ـح ـســب االس ـت ـح ـقــاق) «مــا

ودائع الحكومات
بلغت  68مليون دوالر أي إن
الودائع السعودية والكويتية
واإلماراتية مسحوبة
يشير إلــى وف ــرة السيولة فــي القطاع
املصرف».
السيولة الوفيرة تتطلب إدارة ،وهي
أح ــد م ـصــادر تـمــويــل ال ــدول ــة .ه ــذا ما
ك ــان يـعـمــل م ـصــرف لـبـنــان عـلـيــه منذ
ّ
يمتص السيولة بواسطة
سنوات .كان
إصدارات من شهادات اإليداع بالليرة
وبالدوالر ،أي إنه كان يستدين مبالغ
بــالـلـيــرة وب ــال ــدوالر م ــن امل ـص ــارف ثم
ي ـش ـت ــري (ي ـك ـت ـت ــب) س ـ ـنـ ــدات خــزي ـنــة
(دي ــن) تـصــدرهــا وزارة امل ــال .فــي عــام
 ،2015بـلـغــت قـيـمــة س ـنــدات الخزينة
التي اكتتب بها مصرف لبنان 16265
م ـل ـيــار لـ ـي ــرة ،ف ـي ـمــا ارت ـف ـع ــت محفظة
ش ـهــادات اإليـ ــداع بــالـلـيــرة مــن 29675
مليار ليرة في نهاية  2014إلى 34697
مليار ليرة في نهاية  ،2015وارتفعت
ش ـه ــادات اإليـ ــداع ب ــال ــدوالر مــن 6559
مليون دوالر إلى  9109ماليني دوالر.
ه ــذا يـعـنــي أن م ـصــرف لـبـنــان امـتـ ّـص
نحو  5.8مليارات دوالر في عام 2015
وحدها.
لكن السؤال يبقى ،ملــاذا هــذه «اللفة»؟
ملـ ـ ــاذا ال ت ـك ـت ـتــب امل ـ ـصـ ــارف ب ـس ـنــدات
الـخــزيـنــة ال ـتــي ت ـصــدرهــا وزارة امل ــال
م ـب ــاش ــرة؟ اإلج ــاب ــة ت ـك ـمــن ف ــي رفــض
امل ـصــارف زي ــادة حصتها مــن تمويل

ال ـ ــدي ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام ،وف ـ ــي أن «امل ـ ــرك ـ ــزي»
يـمـنـحـهــا ف ــوائ ــد أع ـلــى عـلــى ش ـهــادات
اإليـ ــداع مــن تـلــك الـتــي تـحـصــل عليها
مــن س ـنــدات الـخــزيـنــة ،وبــالـتــالــي فــإن
مصلحتها و«جــدارت ـهــا» تكمنان في
األرباح األكبر!
بحسب ال ـجــداول املرفقة فــي التقرير،
يظهر ان لــدى مصرف لبنان محفظة
اسهم وسندات بقيمة  18مليار دوالر
فــي نـهــايــة  2015مـقــارنــة ب ـ  14مليارًا

ف ــي  ،2014ول ــدي ــه مـحـفـظــة تسليفات
بقيمة  5.3مليارات دوالر  %95منها
ّ
مبالغ مسلفة للمصارف .كذلك تشير
امل ـيــزان ـيــة إل ــى أن ودائ ـ ــع ال ـح ـكــومــات
بلغت  68مليون دوالر ،أي إن غالبية
الـ ـ ـ ــودائـ ـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة والـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
واإلمــاراتـيــة التي كانت تبلغ قيمتها
اإلجمالية  1.5مليار دوالر ،مسحوبة
م ــن م ـصــرف ل ـب ـنــان .ويـحـمــل مـصــرف
لبنان فــي ميزانيته ودائ ــع للحكومة

حسابات «فاست فود»
فــي القسم الخامس مــن تقرير مصرف لبنان املنشور فــي الجريدة الرسمية،
تظهر الحسابات املالية ملصرف لبنان على نحو عــام مختصر ال يكشف عن
التفاصيل وال ّ
يميز في موجودات مصرف لبنان االجنبية بني ما له وما عليه.
تبدو الحسابات كأنها وجبة «فاست فود» .الهدف من التمييز ،هو أن مصرف
لبنان ال يشعر بأي ضغط أو اي عبء ناتج عن اي دين بالليرة طاملا أنه الجهة التي
تطبع النقود واملسؤول عن إدارتها .املشكلة االساسية هي في الديون بالعمالت
ّ
األجنبية التي ال يتحكم فيها املـصــرف ،بل يسعى إلدارة قنواتها وتدفقاتها.
حسابات مصرف لبنان تشير إلــى أن مــوجــوداتــه فــي الـخــارج بلغت فــي نهاية
 2015نحو  37مليار دوالر مقارنة بـ  37.8مليون دوالر في نهاية ( 2014هذه
املوجودات ّ
مكونة من االحتياط االلزامي املتوجب على املصارف أن تودعه مجانًا
لدى مصرف لبنان ،ومن ودائع املصارف بالعمالت األجنبية ،ومن األموال التي
استدانها مصرف لبنان بواسطة شهادات اإليداع ،ومن أمواله الخاصة بالدوالر).
الـخــاف بــن مصرف لبنان وصـنــدوق النقد الــدولــي هــو على البند األخـيــر ،أي
امل ــوج ــودات الـصــافـيــة ب ــال ــدوالر .ص ـنــدوق الـنـقــد ي ـقــول أن ـهــا عــاجــزة او سلبية،
ومصرف لبنان يقول إنها فائضة ،لكن الثابت أن هذه الحسابات املنشورة ال
توضح هذه الصورة وال تزيل اي التباس ،بل تزيده غموضًا وشكوكًا.

الجمعة  22تموز  2016العدد 2941

مجتمع وإقتصاد
إضاءة

ُ
مصارعة الحارة« ...آخ يا بلدنا»
محمد نزال
ِمـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ــوء حـ ـ ــظ ش ـ ـ ّـرط ـ ــة ات ـ ـحـ ــاد
بـلـ ّ
ـديــات الضاحية أن ــه كــان هناك
كــام ـيــرا .لــم يـعــد مـمـكـنــا ،فــي زمــن
الـ ـفـ ـض ــاء اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،أن ي ـم ـ ّـر
مقطع "فيديو" لعراك ،فيه أسلحة
حربية ،ومشاهد "أكشن" باأليدي
واألرج ـ ـ ـ ـ ــل ،ثـ ــم ال يـ ـك ــون حـ ــدثـ ــا...
م ـه ـمــا ك ــان ــت األس ـ ـبـ ــاب سـخـيـفــة.
لـ ــوال ال ـكــام ـيــرا ملـ ـ ّـر م ــا ح ـصــل في
ح ـ ــارة ح ــري ــك ،أول أم ـ ــس ،ككثير
ّ
يوميًا،
من العراكات التي تحصل
وبـ ـعـ ـضـ ـه ــا أعـ ـ ـن ـ ــف ،م ـ ــن غـ ـي ــر أن
ّ
"قضية".
تصبح
م ــا ال ــذي ح ـصــل؟ شــرطــة االت ـحــاد
تصل قرابة التاسعة صباحًا إلى
م ـق ـهــى "الـ ـقـ ـه ــوة" .املـ ـك ــان :منطقة
ح ــارة حــريــك ،فــي ال ـحـ ّـي امل ـعــروف
ب ــ"ب ــاح ــة ال ـ ـشـ ــورى" .امل ـق ـهــى لــديــه
يمض عليه أربع وعشرون
إنذار ،لم
ِ
ساعة بعد ،لناحية إزالــة كراسيه
عن الرصيف .تالسن ،هرج ومرج،
إطـ ــاق ن ــار ف ــي الـ ـه ــواء ،ات ـهــامــات
متبادلة ،تضارب باأليدي ،تكسير
ألثاث املقهى ،سحل ،ركل ،صراخ،
ال ُي َ
عرف َمن يضرب َمن ،مصارعة
ّ
جنون.
حرة تمامًا ...حفلة
ُ
ّ
َ
ُ
ال يمكن من رأى املشهد املصور أن
يتبادر إلــى ذهـنــه ،وهــو ال يعرف
الـ ـحـ ـك ــاي ــة ،أن ه ـ ــذه ع ـم ـل ـ ّـي ــة قـمــع
مخالفة من جانب ّ
بلدية .هذه جهة
ُ
حـكــومـ ّـيــة فــي نـهــايــة األم ــر .يمكن
املشهد أن يكون مفهومًا ،بطريقة
م ــا ،ل ــو ك ــان ل ــه عــاقــة بـعـصــابــات
ً
م ـ ـ ـخـ ـ ــدرات ،م ــافـ ـي ــات م ـ ـثـ ــا ،وق ــد
اختلفت فــي مــا بينها .مــا حكاية
هــذا املـقـهــى؟ عـمــره ًأكـثــر مــن سنة
ب ـق ـل ـيــل .بـ ــدأ ش ــراك ــة ب ــن شخص
اس ـم ــه ع ـلــي ف ـي ــاض وآخ ـ ــر اسـمــه
محمد علي نصر الله .األخير هو
نجل ّ
السيد حسن نصر الله .املهم،
كثرت األقــاويــل حــول هــذا املقهى،
وال ـب ـع ــض ،م ـمــن يـمـلـكــون مــواقــع
إلكترونية ،وال ُي ّ
ّ
حبون حزب الله،
ّ
راحــوا يتحدثون عن أشياء "غير
لـطـيـفــة" تـحـصــل ه ـن ــاكّ .
تسيست
الحكاية .في النهاية ،بــاع محمد
ع ـل ــي ح ـص ـت ــه ،وت ـ ـ ــرك امل ـص ـل ـحــة،
ل ـي ـحــل م ـكــانــه ش ــري ــك آخـ ــر اسـمــه

حسن ناصر .البعض أمــس سأل:
ّ
البلدية اآلن جريئة
هــل أصبحت
أك ـثــر فــي قـمــع مـخــالـفــات املـقـهــى؟
هو سؤال ،ولكن ،لألمانةُ ،ي ّ
سجل
أن ّ
بلديات الضاحية تقوم بحملة
واسـ ـع ــة ،ف ــي ك ــل األح ـ ـيـ ــاء ،ومـنــذ
م ـ ّـدة ال بــأس بـهــا ،إلزال ــة مــا ّ
تعده
ّ
تعديات ...على األرصفة تحديدًا.
ّ
كان رئيس شرطة اتحاد البلديات،
ع ـل ــي فـ ـ ـ ـ ّـران ،غ ــاض ـب ــا أم ـ ــس وه ــو
ّ
يـتـكــلــم .ي ـقــول" :عـنــدمــا نــأتــي لكي
نفرض القانون يحصل ما حصل،
وتكال التهم لنا ،ولكن ملصلحة من
أن تبقى الفوضى في الضاحية؟".
فــي أثـنــاء الحديث معه ،كــان ّ
يعد
البيان ال ــذي سـيـصــدره ،وقــد نقل
خ ــاصـ ـت ــه إلـ ـيـ ـن ــا سـ ـمـ ـع ـ ّـي ــا ،عـبــر
ً
الـهــاتــف ،وفـيــه" :اسـتـكـمــاال لخطة
قـمــع املـخــالـفــات والـتـعـ ّ
ـديــات على
األمالك العامة ،وبعد شكاوى من
مــواط ـنــن ،قـمـنــا ب ــإن ــذار أصـحــاب
امل ـخ ــال ـف ــات ض ـم ــن م ـه ـلــة زم ـنـ ّـيــة
إلزال ــة تعدياتهم ،إال أن بعضهم
لم يلتزم .عندما حضرنا أطلقوا
ال ـن ــار ،س ـبــاب وش ـتــائــم ،فـلــم يكن

ّ
ثم ّة كاميرا
سجلت ما حصل ،لكن
هذا يحصل كل يوم
ّ
منا إال أن ّ
طبقنا القانون .وإذا كان
هناك أخطاء حصلت من جانبنا
فنحن نحاسب الفاعلني بحسب
نظامنا الــداخـلــي ،كــذلــك نحاسب
الطرف اآلخر وفقًا للقانون وأمام
ال ـق ـض ــاء" .وع ـلــى س ـيــرة ال ـق ـضــاء،
تـ ـق ـ ّـدم أصـ ـح ــاب امل ـق ـه ــى ب ــدع ــوى
ق ـضــائـ ّـيــة ض ــد ات ـح ــاد ال ـب ـلـ ّ
ـديــات،
ّ
التعدي بالضرب وتكسير
بجرم
املـمـتـلـكــات وإطـ ــاق ال ـن ــار .شقيق
أحد صاحبي املقهى ،كاظم فياض،
الـ ـ ـ ــذي ك ـ ــان ح ـ ــاضـ ـ ـرًا ف ـ ــي س ــاح ــة

امل ـعــركــة ،يــؤكــد أن رج ــال الشرطة
البلدية ،الذين جــاؤوا بالعشرات،
وكــانــوا يحملون أسلحة رشاشة
ومسدسات ،هم من أطلقوا النار.
يقول أيضًا" :والــدي الشيخ ،وهو
ّ
معمم ،اعـتــدوا عليه أيـضــا ،ورغــم
أنـ ـ ــه ي ـح ـم ــل مـ ـس ــدس ــا إال أنـ ـ ــه لــم
يـطـلــق ال ـن ــار ،بــل أخـ ــذوا مسدسه
م ـنــه .م ــا ح ـصــل أن ب ـعــض زبــائــن
امل ـق ـه ــى ،م ــن ال ــذي ــن أغ ـض ـب ـهــم ما
يحصل ،هــم الــذيــن تـصــدوا الحقًا
لشرطة البلدية وحصلت بينهم
م ـ ـ ـطـ ـ ــاردات" .ب ــامل ـن ــاس ـب ــة ،عـنــدمــا
ات ـص ـل ـن ــا ب ــرئـ ـي ــس بـ ـل ــدي ــة حـ ــارة
ح ــري ــك ،زي ـ ــاد واكـ ـ ــد ،ل ـن ـســألــه عن
رأي ــه بـمــا حـصــل ،أج ــاب" :املـســألــة
ليست عـنــدنــا ،هــي عند االتـحــاد،
لـيــس لـنــا عــاقــة ،تـكـلـمــوا مـعـهــم".
بــدا كمن ال ُيــريــد أن ي ـ ّ
ـورط نفسه
ّ
في املسؤولية .هو رئيس بلدية،
ّ
بلديته ،ثم ال
واملشكلة في نطاق
عالقة له بــاألمــر .ال بــأس .تحصل
ّ
البلديات!
هذه في أحسن
بعيدًا عن كل هذا الهراء ،السؤال:
الـضــاحـيــة إل ــى أي ــن؟ نتكلم الـيــوم
ثمة كاميرا ّ
ألن ّ
سجلت ما حصل.
ل ـكــن ه ــذا يـحـصــل ك ــل يـ ــوم .أبـعــد
م ــن ال ـض ــاح ـي ــة ،م ــن ال ـش ـم ــال إلــى
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ،ي ـح ـص ــل هـ ـ ــذا أيـ ـض ــا.
الفارق في النسبة فقط ،فإلى أين؟
هل ّ
ثمة من يناقش أن هذه البالد،
ّ
منذ مــدة بعيدة ،لــم تعد صالحة
للعيش الطبيعي؟ الطبيعي فقط.
لــن يـعــرف هــذا جـ ّـيـدًا إال َمــن عرف
عـيــش "أح ــزم ــة مــا دون ال ــدول ــة"...
وه ـ ــو يـ ـع ــرف ،ف ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه،
أن ــه يـمـكــن األشـ ـي ــاء أن ت ـك ــون في
مستوى أقل من السفالة .أصبحنا
أصبحت حكايتنا
نكرر أنفسنا.
ََ
في مستوى "ما فوق امللل".
باملناسبة ،فــي االتـصــال مــع قائد
ّ
بلديات الضاحية،
شرطة اتـحــاد
ّ
ن ـق ـل ـنــا ل ــه م ــا ُيـ ـق ــال ع ــن ت ـع ــديــات
أخـ ـ ــرى ،ع ـلــى أرصـ ـف ــة أخـ ـ ــرى ،في
أماكن أخرى ،مشهورة ومعروفة،
ل ــم ي ـق ـتــرب مـنـهــا أحـ ــد ،ف ـق ــال" :آخ
آخ" .الـقــائــد ي ـتـ ّـألــم .حـسـنــاّ ،
تحية
إل ـ ّـى ذك ــرى ال ـف ـنــان "ش ــوش ــو" يــوم
ّ
مسرحيته "آخ يا بلدنا" ...قبل
مثل
أكثر من أربعني عامًا.

اللبنانية تبلغ قيمتها  8153مليار
ليرة ( 5.4مليارات دوالر).

الدور الطارئ
إلــى جــانــب هــذا ال ــدور األســاســي الــذي
يقوم به مصرف لبنان ،كان هناك دور
غـيــر مـنـصــوص عـنــه فــيّ قــانــون النقد
والتسليف ،وهو دور املحفز االقتصادي
الذي يقع على عاتق الحكومة .التقرير
يـقـ ّـر بـهــذا األم ــر ويسمي هــذه العملية
«اآللـ ـي ــات غـيــر الـتـقـلـيــديــة» ،الف ـتــا إلــى
أنـهــا «اسـتـمـ ّـرت كـجــزء مــن السياسات
النقدية غير التقليدية ملصرف لبنان،
وأدت دورهــا التحفيزي على مستوى
ّ
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـ ـكـ ــلـ ــي» .املـ ـقـ ـص ــود ب ـهــذا
األم ـ ـ ــر ،ه ــو أن م ـص ــرف ل ـب ـنــان أص ــدر
تعميمًا يـتـيــح لـلـمـصــارف االس ـتــدانــة
منه بفائدة  %1وإع ــادة تسليفها في
األسـ ــواق وف ــق قـطــاعــات يـحـ ّـددهــا هو،
التقرير
بفائدة ال تتجاوز  .%5ال يذكر ّ
حجم املـبــالــغ اإلجـمــالـيــة الـتــي ضخها
مصرف لبنان ،لكن ما هو معروف أن
قيمتها تـصــل ال ــى  5م ـل ـيــارات دوالر،
حققت للمصارف أربــاحــا بقيمة 200
مليون دوالر %60 .من "التحفيز" ذهب
إلــى الـقــروض السكنية ،اي دعــم سوق
الـعـقــارات وقـطــاع الـبـنــاء ،وقـســم منها
ذه ــب لتمويل مـشــاريــع ك ـفــاءة الطاقة
والطاقة املـتـجـ ّـددة ...وإضــافــة إلــى ذلك
ك ــان ه ـن ــاك تـعـمـيــم يـتـعـلــق بــاقـتـصــاد
املعرفة ،الذي يتيح للمصارف املشاركة
في رأس مــال شركات ناشئة بضمانة
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان وت ـغ ـط ـي ـتــه لـلـتـمــويــل
ضــا ،وق ــد بـلــغ حـجــم الـتـمــويــل الــذي
اي ـ ّ
ضخه في  2015نحو  72مليون دوالر.

متابعة

المياومون رهائن االتفاق السياسي
فاتن الحاج
ملاذا يتحرك املياومون في مؤسسة
كـهــربــاء لبنان اآلن؟ هــل لتحركهم
ع ــاق ــة ب ــانـ ـتـ ـه ــاء م ـه ـل ــة ال ـت ـم ــدي ــد
ال ـت ـق ـنــي ل ـع ـق ــود ش ــرك ــات مـقــدمــي
ال ـخــدمــات ف ــي  31ت ـمــوز ال ـج ــاري؟
ّ
هل ُيفهم من التحرك أن التفاهمات
على امللفات بني حركة امل والتيار
الوطني الحر ليست على ما يرام؟
ه ـ ــذه األسـ ـئـ ـل ــة تـ ـت ــردد ف ــي أروق ـ ــة
امل ــؤس ـس ــة م ـن ــذ إعـ ـ ــان امل ـي ــاوم ــن
ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ال ـت ـص ـع ـيــد أول مــن
أم ــس م ــن أج ــل تـثـبـيــت الـنــاجـحــن
الـ ـف ــائـ ـض ــن ف ـ ــي م ـ ـب ـ ــاراة مـجـلــس
الـ ـخ ــدم ــة املـ ــدن ـ ـيـ ــة .هـ ـ ـ ــؤالء أكـ ـ ــدوا
أنهم مستمرون في التحرك حتى
النهاية ،وبأشكال مختلفة.
قال املعتصمون إن السبب الوحيد
ال ــذي دفـعـهــم لـلـنــزول إل ــى الـشــارع
ّ
مجددًا هو أنهم ملوا وعود الجميع
ب ـت ـث ـب ـي ـت ـهــم وم ـن ـح ـه ــم ّاالسـ ـتـ ـق ــرار
الوظيفي ،وخصوصًا أنه لم يطبق
حتى اآلن أكثر من  % 10من االتفاق
السياسي ال ــذي أنـهــى إضــرابــا دام
أرب ـع ــة أش ـهــر والـ ــذي أب ــرم بــرعــايــة

املـ ـسـ ـتـ ـش ــار الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـلــرئ ـيــس
نبيه بري علي حمدان واملستشار
الـسـيــاســي لـلــوزيــر ج ـبــران باسيل
وب ــوس ــاط ــة ال ــوزي ــر أك ـ ــرم شـهـيــب،
وبحضور عدد من رؤساء املصالح
ومـ ـمـ ـثـ ـل ــن ع ـ ــن ل ـج ـن ــة املـ ـي ــاوم ــن
وجباة اإلكراء .هنا يؤكد مياومون
ح ـض ــروا االج ـت ـمــاعــات أن االت ـفــاق
نــص عـلــى أخ ــذ كــل الـنــاجـحــن في
مـ ـ ـب ـ ــاراة م ـج ـل ــس الـ ـخ ــدم ــة .ي ـســأل
ه ــؤالء« :مل ــاذا اإلصـ ــرار عـلــى دعــوة
ال ـل ـج ـنــة ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـن ـب ـث ـقــة عــن
االت ـف ــاق لــاجـتـمــاع م ـجــددًا مــا دام
االتـ ـف ــاق واض ـح ــا ول ـي ــس مـطـلــوبــا
سـ ــوى تـنـفـيــذ ب ـ ـنـ ــوده؟» .أمـ ــا أب ــرز
الـبـنــود ،فهي استيعاب املياومني
الـ ـ ـن ـ ــاجـ ـ ـح ـ ــن ب ـ ــإح ـ ــالـ ـ ـه ـ ــم م ـ ـكـ ــان
املتقاعدين الذين بلغ عددهم نحو
 300مـتـقــاعــد فــي ال ـس ـنــوات األرب ــع
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،وبـ ــاس ـ ـت ـ ـحـ ــداث م ــراك ــز
جديدة.
املـ ـف ــارق ــة م ــا ق ــال ــه «امل ـن ـت ـف ـضــون»
ل ـج ـه ــة أن ح ــرك ــة أمـ ـ ــل ت ـق ــف ضــد
ت ـح ــرك ـه ــم ،وقـ ـ ــد أشـ ـ ـ ـ ــاروا إلـ ـ ــى أن
م ـ ـسـ ــؤول املـ ـكـ ـت ــب الـ ـعـ ـم ــال ــي عـلــي
ً
حـ ـم ــدان أجـ ـ ــرى ات ـ ـصـ ــاال بــال ـقــوى

األم ـن ـيــة لـلـضـغــط ع ـلــى امل ـيــاومــن
لفتح الـبــوابــات باستخدام الـقــوة.
وقــالــوا إن ه ــذا املــوقــف تغير بعد
الظهر وأصبح أكثر مرونة.
ّ
إال أن حـمــدان نفى فــي اتـصــال مع
«األخبار» أن يكون املكتب العمالي
ت ــدخ ــل م ــن ق ــري ــب أو ب ـع ـيــد ب ـهــذا
ال ـت ـح ــرك «ن ـح ـن ــا م ــا خ ـص ـنــا بـكــل
ه ــامل ــوض ــوع ال س ـل ـبــا وال إي ـجــابــا
ع ــرفـ ـن ــا ب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــراب م ـ ــن وس ــائ ــل
اإلعالم».
تشير مصادر إدارية في املؤسسة
إل ــى أن قـضـيــة امل ـيــاومــن سيبقى
ملفًا مفتوحًا للتجاذب السياسي،
ول ــن ينتهي مــع إن ـجــاز املـبــاريــات
الخامسة التي تبدأ في 13آب،
للفئة
ّ
وخصوصًا أنــه تجري االستعانة
بـ ـمـ ـي ــاوم ــن ج ـ ـ ــدد عـ ـل ــى دف ـ ـعـ ــات:
الدفعة األولى 68 :مياومًا والدفعة
الـثــانـيــة 40 :مـيــاومــا ،وهـنــاك نــزاع
على استقطاب دفـعــة ثالثة تضم
 40م ـي ــاوم ــا .سـيـبـقــى ه ـ ــؤالء ،كما
تـ ـق ــول امل ـ ـص ـ ــادر ،ص ـ ـنـ ــدوق بــريــد
وض ـح ـي ــة ت ـس ـت ـغــل فـ ــي حــاج ـت ـهــا
وج ــوعـ ـه ــا وب ـط ــال ـت ـه ــا وبــأب ـخــس
األثمان.
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حقوق المستهلك

الهيئة اللبنانية لسالمة الغذاء:
درب النضال طويل
راجانا حمية
في إحــدى عينات الطحني ـ املأخوذة من مطاحن
لبنان الحديثة ـ التي جــرى إخضاعها للتحاليل
امل ـخ ـب ـ ّ
ـري ــة ،ت ـب ـ ّـن وج ـ ــود  2050شــائ ـبــة (ب ـقــايــا
ّ
ّ
وم ـخــل ـفــات ح ـيــوانــيــة) ف ــي ك ــل  50غ ــرام ــا ،علمًا
ّ
بأن املعتمد عامليًا ال يسمح بوجود أكثر من 75
ّ
شائبة ضمن هذا الــوزن .هذا املعدل املسموح به
عــاملـيــا .أم ــا فــي لـبـنــان ،فــاألمــور مـعـكــوســة ،حيث
يمكنك أن تشتري الشوائب مع القليل من الطحني
وأن تمضغها ،فيما بعد ،على أنها خبز .وهذا ما
يحصل تمامًا ،فبالعودة إلــى ما ّبينته التحاليل
املخبرية ،وإن كــان ال بـ ّـد مــن الحديث عــن الــوزن
«فأكثر من نصف العينة هو خرا» ،يقول الدكتور
ّ
جمعية حماية املستهلك في
زهـيــر ب ــرو ،رئـيــس
لبنان.
ّ
هذا «الخرا» ،يأكله الكل بال استثناء ،لكن على ما
ّ
تتحسس
يبدو أن الــدولــة اللبنانية ،بطاقمها ،لــم
خطورة هذا األمر ،وخصوصًا مع «تشكيك بعض
ال ــوزراء فــي الحكومة فــي مــدى جـ ّـديــة املــوضــوع»،
على اعتبار ّأن ما يجري «مبالغ به بعض الشيء»،
على ما يقول برو.
مبالغ بــه؟ نعم ،إذا ما افترضنا ّأن هــؤالء يأتون
كوكب آخر» ،يقول أحد الذين شاركوا أمس
«من
ٍ
في الوقفة الرمزية التي دعت إليها جمعية حماية
املستهلك واملفكرة القانونية وجمعية فرح العطاء
وعدد آخر من الجمعيات أمام السرايا الحكومية،
للمطالبة بتأليف الهيئة اللبنانية لسالمة الغذاء.
وه ــذا التفصيل أس ــاس ــيّ ،
ألن ه ــذا «ال ـب ـعــض» ال
يـعــرف أن لبنان يحتل املــرتـبــة األول ــى بــن الــدول
الـعــربـيــة ،مــن حـيــث نـسـبــة اإلص ــاب ــة بــالـســرطــان،
فقد بلغت هذه النسبة « 9059حالة عام ،»2012
ّ
رسمية ...كما ّأن الحياة
بحسب دراسة إحصائية
املائية على حافة النهاية،
ب ـســب ال ـت ـل ـ ّـوث ال ـنــاتــج من
تـحــويــل م ـجــاري الـصــرف
ال ـص ـ ّـح ــي وال ـن ـف ــاي ــات إلــى
األن ـ ـ ـهـ ـ ــر ،ول ـ ـيـ ــس آخ ــره ــا
«مـ ــوت» بـحـيــرة الـقــرعــون،
حيث أعلن املجلس الوطني
لـ ـلـ ـبـ ـح ــوث ال ـع ـل ـم ـي ــة أن ـه ــا
«انـتـهــت ول ــم تـعــد صالحة
لري األراضي الزراعية وال
لصيد األسماك واستهالكها».
كل هذا تواجهه الدولة بال مباالتها وعدم القيام
بما يفترض أنه من الواجبات واألولويات ،ومنها
ً
مثال تأليف الهيئة اللبنانية لسالمة الغذاء ،التي
«تماطل بتشكيلها على الرغم من إقــرار قانون
سالمة الغذاء قبل عام من اآلن» ،يقول املحامي
م ـل ـحــم خ ـل ــف .وأم ـ ـ ــس ،خـ ــال ال ــوق ـف ــة ال ــرم ــزي ــة
أمــام السرايا الحكومية ،التي أتــت بالتزامن مع
جلسة مجلس ال ــوزراء ،اكتفى رئيس الحكومة
ـإرســال «ف ــؤاد فليفل ،املــديــر العام
تـمــام ســام بـ ّ
للمجلس ،ليتسلم منا املذكرة التي تدعو لتأليف
ال ـه ـي ـئــة ،مــرف ـقــة ب ـت ـقــريــر ع ــن ن ـتــائــج الـفـحــوص
امل ـخ ـبــريــة لـلـقـمــح وال ـط ـحــن ف ــي م ـطــاحــن لـبـنــان
الحديثة» ،يضيف ّبرو.
في املبدأ ،وصلت املذكرة .لكن ،هل سيكون هناك
هيئة لسالمة الـغــذاء أم ال؟ هــل سيجرؤون على
فعل هذا األمر؟ ماذا عن صالحياتها التي ّ
يقرها
ً
القانون؟ هل هم راضون أصال عن تشكيلها؟
الجواب عن كل هذه األسئلة ينتظر الحكومة ،ما
ّ
إذا كانت ستبتها في القريب العاجل أم ال ،علمًا
ّ
أن بعض الحاضرين كان يتحدث أمس عن «عدم
ّنية الحكومة تشكيل هــذه اللجنة» ،ومنهم بــرو،
ال ــذي أش ــار إلــى ّأن «األم ــر غير وارد ،رح يصير
هـنــاك صــراعــات ومـعــركــة سياسية حولها هني
بغنى عنها» .يختصر «ما في حماس لدى رئيس
الحكومة لتشكيلها» .يقول ّبرو "لقد تسربت لي
معلومات من داخــل مجلس ال ــوزراء أن موضوع
الهيئة ط ــرح ولـكــن لــم يــؤخــذ حــولــه ق ــرار ،ونحن
ننتظر» .من جهته ،يتحدث املحامي ملحم خلف
عن «مشكلة بآلية التعيني ،والسؤال عما إذا كان
من املفترض البدء باملراسيم التطبيقية لقانون
سالمة الغذاء أم نبدأ بتشكيل الهيئة؟» ،لكن ،كل
هذا «ال يعنينا ،فما يهم سالمة املواطنني ،وألجل
ذلك سنكمل اعتصاماتنا كل خميس أمام السرايا
كي ينتبهوا إلى أن صحتنا أولوية».
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مجتمع وإقتصاد
تحقيق ما قبل نفق
ّ
شكا ليس كما بعده،
فالعابر منه سينتقل
تلقائيًا إلى عالم
مختلف .صحيح أنه
ّ
لن يتمكن من زيارة
جبل القرن المعروف
تاريخيًا بطبيعته
لعالج
المناسبة ّ
مرضى السل ،ألن
معالمه اختفت ّ بحكم
ّ
إمبراطورية
ع
توس
ّ
والكسارات،
المقالع
سيلتقي هناك
وألنه ُ
صيبوا
بمرضى أ
ّ
بأمراض ّتنفسية
وسرطانية بسبب
معامل اإلسمنت،
التي بدأت نهش الجبل
منذ ثالثينيات القرن
الماضي

المنطقة ّ
ّ
األسيدية التي تنهمر عليها (األخبار)
تحولت أرضًا محروقة نتيجة األمطار

ّ
أعمال «هولسيم» معلقة
في انتظار ظهور التراخيص
فيفيان عقيقي
بني أهالي الكورة ومصانع اإلسمنت
ّ
فــي شــكــا ص ــراع قــديــم يـعــود إل ــى عــام
 ،1934تــاريــخ إنـشــاء شركة "هولسيم
شقيقاتها
ل ـب ـنــان" ،ال ـتــي أمـعـنــت مــع
ً
في تجويف الجبل وتشويهه ،قاضية
ّ
مسببة
على طبيعته ،وتلويث البيئة
أم ــراض ــا أله ــال ــي امل ـن ـط ـقــة ،ف ــي خــال
م ــراح ــل ت ـح ـ ّـول ـه ــا إلـ ــى إم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة
ُ
تحكم سيطرتها على املساحة املمتدة
ً
ّ
من ساحل الهري وشكا ،وصــوال إلى
هضاب كفريا وكفرحزير.
على مدار أعوام فشل رؤساء البلديات
واأله ــال ــي فــي مـعــاركـهــم ضـ ّـدهــا ،لكن
مـطـلــع ال ـش ـهــر امل ــاض ــي أرسـ ــل رئـيــس

بلدية كفرحزير فوزي معلوف ،إنذارًا
إلى الشركة إليقاف أعمال الحفر ونقل
األتربة من العقار  461إلى املعمل عبر
ّ
املتعهد ســايــد فنيانوس (وه ــو أحد
املساهمني في الشركة) ،الذي استخرج
نحو  80ألف طن من األتربة في خالل
أيــام .يقول معلوف إن "األعـمــال بدأت
في العقار /461كفرحزير (جبل قصبا
ح ـي ــث م ـج ــرى ن ـه ــر ال ـع ـص ـف ــور) مـنــذ
ّ
يمتد على مساحة
نحو شهرين ،وهو
 65أل ـ ــف م ـت ــر مـ ـ ّ
ـربـ ــع .ب ـع ــد م ــراج ـع ــة
ّ
سـ ـج ــات ال ـب ـل ـ ّ
ـدي ــة ل ــم ي ـت ـب ــن وج ــود
ّ
ّ
قانونية بــذلــك ،لــذلــك وجهنا
رخـصــة
ك ـتــابــا ن ـط ـلــب ف ـيــه إبـ ـ ــراز امل ـس ـت ـنــدات
ّ
ّ
القانونية ضمن مهلة زمـنـ ّـيــة ،إل أن
ّ
املتعهد لم يستجب لطلبنا ،فأرسلنا

إنـ ــذارًا إل ــى الـشــركــة إلي ـقــاف األع ـمــال،
ّ
القانونية
وطلبنا تقديم املستندات
ّ
وتـ ــراخ ـ ـيـ ــص أع ـ ـمـ ــال ال ـح ـف ــر فـ ــي ك ــل
ال ـع ـقــارات املـسـتـثـمــرة وامل ــوج ــودة في
نطاقنا البلدي" .إذًا الشركة تعمل على
أساس "األمر الواقع".

ّ
أعمال غير مرخصة!

تـ ـع ـ ّـد "ه ــول ـس ـي ــم" ال ـش ــرك ــة ال ــوح ـي ــدة
ال ـت ــي ت ـم ـلــك إجـ ـ ــازة ح ـص ـ ّ
ـري ــة لـلـقـيــام
ب ـت ـف ـج ـيــرات ف ــي ل ـب ـن ــان ،وهـ ــي تعمل
ّ
إداريـ ــة مــؤقـتــة ص ــادرة عن
وف ــق مـهــل
ّ
امل ـحــافــظ ،وت ـت ــذرع ب ـقــرار ص ــادر عــام
 1936يجيز لها حصرًا إنـشــاء مقالع
ّ
ّ
اللبنانية ،علمًا بأنه
فــي كــل املناطق
ق ـ ــرار ب ــاط ــل لـ ـص ــدور امل ــرس ــوم 8803

لبنان ليس سويسرا
أب ــرز املـســاهـمــن فــي "هــولـسـيــم لـبـنــان" الـتــي تـ ّ
ـأسـســت عــام
ّ
اللبنانية" هــم :شركة "سيمنت
 1934باسم شركة "الترابة
ّ
ّ
اللبنانية ،وشركة "هولسيبيل" البلجيكية ،و"بنك
هولدينغ"
ّ
ّ
مصر لبنان" ،والبطريركية املارونية ،وغيرهم من املساهمني
ّ
ّ
العاملية
املحلية لـ"هولسيم"
األف ــراد .والـشــركــة هــي النسخة
ـأسـســت فــي ســويـســرا وت ـتـ ّ
الـتــي تـ ّ
ـوزع فــي  70بـلـدًا ،قبل أن
ّ
يسهم انــدمــاج شركة "الف ــارج" الفرنسية معها منذ سنتني
ّ
ويتفرع
في تحويلها إلى عمالق عاملي في مجال اإلسمنت.
ُ
منها في لبنان "هولسيم باطون" التي تعنى بتجارة وشراء
ّ
الخاصة بها ،وشركة الترابة
وبيع وصنع مواد البناء والنقل
ش ـكــا ،وك ــان ــت تـمـلــك شــركــة "إتــرن ـيــت لـبـنــان"
الـبـيـضــاء ف ــي ُ
التي باعتها ّثم أعلن إفالسها صوريًا وأغلقت تاركة ألواح
ّ
(املسببة للسرطان) في الهواء الطلق.
اإلترنيت
فــي ســويـســرا ،بــاتــت مـعــامــل الـشــركــة أشـبــه بمتاحف فيما
ّ
تتوسع في دول العالم الثالث وخصوصًا في أفريقيا .وقبل
س ـنــوات ،حــوكــم صــاحــب ورئـيــس مجلس إدارة "هولسيم"
ّ
سميت هيني في سويسرا بـ 16سنة سجن وغرامة تخطت
قيمتها  10ماليني دوالر عبارة عن تعويضات ألهالي نحو
 300مــن ضحايا معمله لإلترنيت فــي إيطاليا ،لكن فــروع

ّ
وتحولت "هولسيم"
الشركة فــي لبنان بقيت دون حـســاب،
ّ
وزميالتها إلى سرطان ينخر بيئة املنطقة ،مسببة أمراضًا
ّ
ّ
وسرطانية .ضررها املباشر يطاول أهالي كفريا
تنفسية
ّ
وكفرحزير والهري وشكا بحكم قربهم من املعامل ،والضرر
غـيــر املـبــاشــر ي ـطــاول قـضــاء ال ـكــورة بــأكـمـلــه ،وتـصــل غبار
املعامل إلى جبال األرز.
ّ
الحرارية عبر استخدام
تنتج "هولسيم"  %12من احتياجاتها
ّ
الــوقــود املـشـتــق مــن الـنـفــايــات وح ــرق الـلـحــوم الـفــاســدة التي
تصادرها وزارة االقتصاد وزيــوت ّ
السيارات غير املسموح
به في ّكل دول العالم .وبحسب الدراسات والبحوث العلميةّ
يرافق ّ
عملية تحميص اإلسمنت حرقًا انبعاث غازات ومعادن
ّ ُ
ّ
مضرة وسامة تسهم في ارتفاع نسبة أمراض الدم واألمراض
ّ
ّ
ّ
السرطانية واملعوية والصدرية .كذلك إن اختالط غازات ومواد
ّ
ّ
االستراتيجية ّ
يحولها
الجوفية
تفجير املقالع ببحيرات املياه
ّ
ّ
مضرة وغير قابلة لالستعمال .فيما
أسيدية ومالحة
مياهًا
الغبار اإلسمنتي الناتج من تفتيت وطحن الصخور الكلسيةّ
وغبار البتروكوك التي تستعمله في توليد الطاقة ،يصعب
الـتـقــاطــه عـبــر الـفــاتــر ُويـسـهــم ان ـت ـشــاره فــي ارت ـف ــاع نسبة
ّ
ّ
ّ
والسرطانية.
والحساسية
الصدرية
األمراض

ع ــام  2002الـ ـخ ـ ّ
ـاص بـتـنـظـيــم املـقــالــع
وال ـك ـ ّـس ــارات ،ال ــذي ي ـفــرض الـحـصــول
ّ
ع ـ ـلـ ــى رخ ـ ـص ـ ــة م ـ ـس ـ ـت ـ ـقـ ــلـ ــة ،م ـ ــا دفـ ــع
"هولسيم" إلــى تقديم ملف "استثمار
وإعــادة تأهيل املقلع" عــام  2003على
مساحة  50ألــف متر ّ
ّ
وضمنته
مربع،
ّ
خــطــة لتحريج املنطقة بــأصـنــاف من
األشجار املحلية حفاظًا على التنوع
ّ
ال ـب ـي ــول ــوج ــي ،إل أن أيـ ــا م ــن ذلـ ــك لم
يحصل.
ّ
والكسارات
املجلس الوطني للمقالع
ه ــو ال ـج ـه ــة املـ ـخ ـ ّـول ــة إص ـ ــدار رخ ــص
الحفر والتنقيب عن األتربة والرمال،
بـعــد حـصــول الـجـهــة املستثمرة على
إج ـ ـ ـ ــازات مـ ــن وزارة ال ـب ـي ـئ ــة ،مــرف ـقــا
ب ـت ـقــريــر ت ـق ــويــم األث ـ ــر ال ـب ـي ـئــي ،وم ــن
ّ
الصحة ،ومن وزارة الطاقة في
وزارة
ّ
حــال وجــود مــوارد مائية في املنطقة
امل ـ ــراد اس ـت ـث ـمــارهــا ،ك ـمــا ح ــال مـقــالــع
ال ـشــركــة ف ــي ك ـفــرحــزيــر ح ـيــث مـجــرى
ن ـهــر ال ـع ـص ـف ــور ،إض ــاف ــة إلـ ــى تـقــديــم
كـ ـف ــال ــة م ــال ـ ّـي ــة لـ ـضـ ـم ــان اس ـت ـص ــاح
األرض تحت طائلة مصادرتها .لكن
ً
ما يحصل مختلف ،أوال لعدم تناسب
قيمة الكفالة مع االستثمار ،إذ غالبًا
م ــا ت ـكــون الـكـفــالــة رم ـ ّ
ـزي ــة ،ولـتـحـ ّـجــج
امل ـج ـلــس ب ـع ــدم وج ـ ــود آل ـي ــة مـكـتــوبــة
مل ـ ـ ـصـ ـ ــادرة ه ـ ـ ــذه األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،وه ـ ـ ــو مــا
ّ
يفسر عــدم اسـتـصــاح األراض ــي بعد
استثمارها ،وارتكاب مجازر بالجبال
ّ
التدرج
لعدم التزام التقنيات وقوانني
في الحفر.
واق ـ ـ ــع ع ـ ــدم ام ـ ـتـ ــاك "ه ــولـ ـسـ ـي ــم" ألي
رخصة "يضعف قــدرة البلديات على
تـ ـق ــدي ــم ش ـ ـكـ ــاوى ضـ ــدهـ ــا ،وي ـح ـصــر
املـ ــواج ـ ـهـ ــة بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــة املـ ـتـ ـض ـ ّـررة
واإلدارة ال ـتــي أعـطـتـهــا مـهــل مــزاولــة
أع ـمــال ال ـح ـفــر" ،بحسب رئـيــس هيئة
ح ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئ ــة ف ــي ش ـك ــا بـ ـي ــار أب ــي
ّ
شــاهــن ،إضــافــة إل ــى أن "مـعـظــم هــذه
الـبـلــديــات تـتـقــاضــى ضــريـبــة سنوية
ّ
متدنية".

بلديات مستضعفة أم متواطئة؟

ّ
تتمدد "هولسيم" بني شكا حيث شركة

الترابة البيضاء التابعة لها واملقالع،
وكفريا حيث استحدثت أفرانًا جديدة
ً
ومقالع بدال من الهري حيث مكاتبها
ّ
اإلداريــة واألفــران القديمة ،وكفرحزير
ّ
حـ ـي ــث امل ـ ـقـ ــالـ ــع والـ ـ ـ ـك ـ ـ ــس ـ ـ ــارات ،وه ــي
بحسب أبــي شاهني "املستفيد األكبر
ّ
الشخصية
منها نظرًا إلى التقديمات
ال ـت ــي تـعـطـيـهــا ل ــأوق ــاف والـ ـن ــوادي
والناس في تلك املناطق ،مانعة القيام
بإحصاءات لألضرار واألمراض".
بــالـنـسـبــة إل ــى مـعـلــوف ال ــذي يـتــرأس
بـلــديــة كـفـ ُـرحــزيــر لـلـمــرة األول ـ ــى ،فــإن
"اإلنـ ـ ـ ــذار امل ــرس ــل ه ــو ب ـم ـثــابــة إع ــان
املواجهة املفتوحة مــع هولسيم وأي
شــركــة مخالفة بـهــدف املحافظة على
البيئة املنتهكة منذ عـقــود" .لكن هل

«هولسيم» هي
الشركة الوحيدة التي
ّ
حصرية
تملك إجازة
للقيام بتفجيرات

ت ـح ــذو ك ـف ــري ــا وش ـك ــا ح ــذوه ــا أم أن
امـتــاك رئـيــس بلدية كفريا وشقيقه
وكــاتــب الـبـلــديــة شــركــة  Avenirالتي
تتعامل مع "هولسيم" ،وامتالك رئيس
ّ
بـلــديــة شــكــا سفنًا تعمل مــع "الـتــرابــة
ّ
الوطنية" يحول دون ذلك؟
ل ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس بـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــة كـ ـ ـف ـ ــري ـ ــا ي ــوس ــف
ال ـ ـس ـ ـمـ ــروط الـ ـ ـ ــذي أع ـ ـيـ ــد ال ـت ـج ــدي ــد
ل ــه لـ ـ ــدورة ثــان ـيــة م ـق ــارب ــة مـخـتـلـفــة،
ّ
اللبنانية ال تريد
يجزم بــأن "الــدولــة
إغ ــاق معامل اإلسـمـنــت ،لــذلــك نحن
مضطرون إلى التعايش معها بأقل
أض ـ ـ ــرار م ـم ـك ـن ــة" .ي ــرف ــض ات ـه ــام ــات
ال ـ ـتـ ــواطـ ــؤ وت ـ ـشـ ــابـ ــك امل ـ ـصـ ــالـ ــح مــع
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ُ
 240ألف هاتف «غير ذكي» تباع سنويًا!
إيفا الشوفي
ُ
ت ـ َـع ـ ّـد س ــوق ال ـه ــوات ــف الـلـبـنــانـيــة ســوقــا
ضخمة مقارنة بعدد الـسـكــان ،إذ يباع
ش ـه ــري ــا فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،وف ـ ــق إح ـ ـصـ ــاءات
شــركــة  GFKلـلــدراســات الـســوقـيــة ،نحو
 170ألف هاتف ،وهذا ما يجعل السوق
اللبنانية هدفًا لشركات الهواتفّ .
يبرر
هـ ــذا األم ـ ــر ال ـت ـنــافــس ال ـك ـب ـيــر ال ـحــاصــل
ع ـل ــى هـ ــذه الـ ـس ــوق ب ــن عـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
ّ
ال ـشــركــات ،لـكــن األرقـ ــام تــؤكــد أن شركة
"سامسونغ" هي الالعب األكبر في سوق
الهواتف ،إذ ًتسيطر على  %71من حصة
السوق ،تاركة الحصة الباقية ،والبالغة
 ،%29لــاع ـبــن اآلخ ــري ــن م ـثــل APPLE
 ،LG ،SONY ،HTCوغ ـي ــره ــا .مـصــدر
فــي شــركــة "ســامـســونــغ" يـقــول إن ــه وفــق
بيانات الشركة يباع شهريًا فــي لبنان
بني  100ألف و 110آالف هاتف ،ما يعني
أن الـســوق اللبنانية تبيع سنويًا نحو
مليون و 500ألف هاتف.

ّ ً
الـشــركــات ،مــدلــا على مجموعة من
ُ ّ
املحاضر التي سطرت بحق الشركة
ّ
املتخصصة،
وأحيلت على السلطات
يقول" :نحن نعمل ضمن صالحياتنا
ووف ــق قــدرات ـنــا ،لـكــن ال ق ــدرة لـنــا أو
ل ـغ ـيــرنــا ع ـلــى إق ـف ــال ـه ــا .ل ـقــد ربـحـنــا
شـكــوى أم ــام مجلس ش ــورى الــدولــة
قـضــت بــرفــع الـقـيـمــة الـتــأجـيـ ّ
ـريــة من
 240مـلـيــونــا إل ــى  445م ـل ـيــون لـيــرة
سـ ـن ــوي ــا" ،ق ـب ــل أن ي ـت ـح ـ ّـول مـتـكـلـمــا
ً
ِّ
بــاسـمـهــا ق ــائ ــا" :بــالـنـتـيـجــةُ ،رك ـبــت
أفـضــل الـفــاتــر ،وحافظنا على اليد
العاملة من أبناء بلدتنا في املعامل
الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة بـ ـه ــا"ّ .أمـ ـ ــا رئـ ـي ــس بـلــديــة
شكا فــرج الـلــه ك ـفــوري ،ال ــذي يشغل
مـنـصـبــه مـنــذ ث ــاث دورات ،فيشير
ُّ
إلى مجموعة من املطالب التي اتفق
ّ
عليها مع ّشركات اإلسمنت ،إل أن أيًا
منها لم ينفذ ،من ضمنها "اتفاق مع
ّ
الوطنية باستحداث
شــركــة الـتــرابــة
ح ــزام ّلنقل األتــربــة بــدل الشاحنات،
ما يخفف  %90من الغبار املنبعث،
ّ
وصـ ـي ــان ــة األف ـ ـ ـ ــران والـ ـتـ ـخ ــل ــص مــن
ّ
امل ـ ــول ـ ــدات ال ـق ــدي ـم ــة ،ووضـ ـ ــع فــاتــر
جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ،وت ـ ـغ ـ ـط ـ ـيـ ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــروكـ ــوك
ّ
يسببانه مــن أمــراض
والكرينكر ملــا
ّ
صـ ّ
ـدري ــة وس ــرط ــان ــي ــة .أمـ ــا املـشـكـلــة
استعمالها
مع هولسيم فتكمن في
ّ
الــديـنــامـيــت لتفجير الـجـبــل .لكنهم
يـطــالـبــون املـجـلــس األع ـلــى للتنظيم
املـ ــدنـ ــي ب ـ ــزي ـ ــادة ع ــام ــل االس ـت ـث ـم ــار
ّ
ليتمكنوا مــن تنفيذ هــذه املـطــالــب".
ّ
ينفض االثنان أية مسؤولية عنهما،
ّ
ّ
مرجعيات
ويردان التقصير إلى عدم
ّ
معنية ال تقوم بدورها.
ب ـح ـس ــب أب ـ ــي ش ــاه ــن "م ـ ــا تـ ـق ــوم بــه
ً
ال ـش ــرك ــة ه ــو ج ــري ـم ــة ب ـي ـئ ـ ّـي ــة ،ف ـضــا
ع ــن ســرقـتـهــا امل ــوص ــوف ــة لـجـبــل شكا
الـ ـ ــذي ان ـت ـه ــت فـ ـت ــرة اس ـت ـث ـم ــاره ــا لــه
ب ـعــدمــا اس ـتــأجــرتــه م ــن ال ـب ـلــديــة منذ
ّ
لبنانية ،إن
 40سنة ب ــ 250ألــف لـيــرة
ال ـت ـف ـج ـيــرات ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـهــا وتـصــل
قـ ّـوتـهــا أحـيــانــا إل ــى  5.3درج ــات على
ّ
تسجل آالت رصد
مقياس ريختر كما
ّ
الـ ـ ــزالزل ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ت ـه ــدد ب ـكــارثــة،
خصوصًا أن املنطقة مواجهة لفيلق
ّ
يمتد من تركيا
زلزالي بحري ناشط
ً
وق ـبــرص وص ــوال إل ــى لـبـنــان .إضــافــة
إلى انتشار غازات ومعادن سامة مثل
الزئبق والكبريت الذي وصلت نسبته
فــي األرض إل ــى  ،%2.5فـيـمــا النسبة
امل ـس ـمــوح بـهــا ه ــي  ."%1.7معطيات
ووق ــائ ــع يـسـتـنــد إل ـي ـهــا أبـ ــي شــاهــن
لـلـتــأكـيــد أن امل ـن ـط ـقــة ت ـح ـ ّـول ــت أرض ــا
مـحــروقــة ال ينبت فيها زرع ،نتيجة
ّ
األسيدية التي تنهمر عليها،
األمطار
ّ
ّ
السطحية واآلالف من
ملوثة مياهها
ّ
آبارها الجوفية.

إال أن سوق الهواتف ال تقتصر فقط على
الهواتف الذكية  smartphonesكما ُيشاع،
بل تستحوذ الهواتف املحمولة العادية
 ،feature phonesأي غـيــر الــذك ـيــة ،على
حصة مهمة من السوق تراوح بني %10
وفـ ــق  GFKو %20وفـ ــق "س ــام ـس ــون ــغ".
ن ـت ـحــدث ه ـنــا ع ــن ن ـحــو  20أل ــف هــاتــف
عادي يباع شهريًاّ .أما املستهدفون فهم
فئات مــن املستهلكني الــذيــن يحتاجون
إل ـ ــى أزرار ك ـب ـي ــرة وواضـ ـ ـح ـ ــة ،وك ــذل ــك
األجـ ـي ــال ال ـســاب ـقــة ال ـت ــي ل ــم تـتـمـكــن من
مــواك ـبــة ســرعــة ال ـت ـطــور الـتـكـنــولــوجــي،
وبالتالي تقتصر استعماالتها للهاتف
عـلــى أم ــور بسيطة كــاالتـصــال وإرس ــال
الرسائل النصية .تسيطر شركة "نوكيا"
ّ
بنحو تام تقريبًا على هذا املجال ،إل أن
األم ــور قــد تـتـبــدل بـعــدمــا أعـلـنــت شركة
"ألكاتيل" الفرنسية عودتها إلى السوق
ال ـل ـب ـنــان ـيــة "ب ــان ــدف ــاع" اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن هــذا
األسبوع .فاستنادًا إلى توزيع حصص
الـســوق ،قــررت "ألكاتيل" أن تلعب لعبة

ً
مضمونة ،واضعة استراتيجية تجارية
تـقــوم على اقـتـحــام ســوق الـهــواتــف غير
ال ــذك ـي ــة! ط ـ ـ ّـورت ال ـشــركــة مـجـمــوعــة من
الـهــواتــف الـعــاديــة ،إلــى جــانــب هواتفها
ال ــذكـ ـي ــة ،وقـ ـ ـ ــررت أن ت ـن ــاف ــس ب ـه ــا فــي
السوق.
يــرى هيسم ياسني ،نائب رئيس شركة
 CMCفي لبنان ،وكيلة التوزيع املحلي
ّ
لهواتف "الكاتيل" ،أن "املنافسة في هذا
امل ـج ــال أس ـه ــل" ،وس ـت ـقــدم ال ـشــركــة هــذه
ال ـه ــوات ــف بــأس ـعــار ت ـبــدأ م ــن  18دوالرًا

تتوقع «الكاتيل»
أن تأخذ حصة تتجاوز
 %10من السوق

وتـصــل إل ــى  50دوالرًا .فـشــركــة "نــوكـيــا"
تراجعت كثيرًا في السنوات األخيرة ،ما
يعطي فرصة كبيرة لـ"ألكاتيل" للسيطرة
على " 20ألف هاتف شهريًا" ،أي ما يعادل
 240ألف هاتف سنويًا ،وهو ما قد ّ
يبرر
ّ
إعالن ياسني أن توقعات الشركة هي أن
"تأخذ حصة تتجاوز  %10من السوق".
إل ــى جــانــب ال ـهــواتــف ال ـع ــادي ــة ،سـتـقـ ّـدم
"ألكاتيل" مجموعة من الهواتف الذكية
الـتــي تعمل على نـظــام "أن ــدروي ــد" حيث
املنافسة أصعب ،ما يعني أنها ستنافس
أساسًا "سامسونغ" .ترتكز الشركة في
هــذا املـجــال على مـعــادلــة قــوامـهــا تأمني
تكنولوجيا مـتـطــورة بــأسـعــار مقبولة
ت ـب ــدأ م ــن  70دوالرًا ملـجـمــوعــة هــواتــف
ذكـ ّـيــة للمستخدمني الـجــدد ،لتصل إلى
 475دوالرًا ألح ـ ــدث الـ ـه ــوات ــف الــذك ـيــة
املـتـطــورة ،فهل تتمكن الشركة مــن أخذ
ج ــزء مــن حـصــة "ســامـســونــغ" السوقية،
أم أنها ستتقاسم مع الشركات األخرى
الحصة الباقية؟

مال وأسواق
«لبنان والمهجر» و{بيروت ماراثون»:
رعاية حصرية لمدة  3سنوات
أبــرم بنك لبنان واملهجر وجمعية "بيروت ماراثون" عقد رعاية حصرية لسباق
مــاراثــون بـيــروت ملــدة  3سـنــوات ( .)2018 - 2017 - 2016تــم اإلع ــان عــن هذا
العقد في حفل أقيم في املركز الرئيسي للمصرف في بيروت قبل ظهر أمس،
وحـضــره عــن املـصــرف كــل مــن رئيس مجلس اإلدارة املــديــر الـعــام سعد أزهــري
واملــديــر الـعــام عمر أزه ــري ومستشار مجموعة بنك لبنان واملهجر أمــن عــواد
واملدير العام املساعد مديرة صيرفة التجزئة جوسلني شهوان ومديرة اإلعالم
واإلعالن إيزابيل نعوم .كما حضر عن جمعية "بيروت ماراثون" رئيسة الجمعية

مي الخليل ونائب الرئيس العميد املتقاعد حسان رستم وأعضاء مجلس األمناء
روزي بولس وميشيل شماس غ ــرزوزي وبـيــار كسبار وأمــن السر املستشار
اإلعالمي حسان محيي الدين ومدير السباقات وسام ترو ومدير العالقات املحلية
والخارجية عبدالله عبد النور.
وقال أزهري إن رعاية بنك لبنان واملهجر لسباق املاراثون "ليست جديدة ،وسبق
أن خضنا التجربة معًا على مدى السنوات من عام  2004الى عام  ،2012وكانت
تجربة مهمة واكبنا خاللها التطور املدهش لهذا السباق ،كيف تحول من حدث
صغير إلى أهم حدث في لبنان" .وأشار إلى "أننا نعود إلى شراكة مع جمعية بيروت
ماراثون بعد التجربة األخيرة مع مصرف لبنان الذي يمثل كل املصارف اللبنانية،
ونحن سعداء في بنك لبنان واملهجر بأن نكون مرة جديدة رعاة أساسيني لهذا
الحدث املاراثوني الذي أتمنى أن يبقى مالزمًا للتطور ،وخصوصًا بعد التصنيفني
البرونزي والفضي ،وأن يكون الصورة الحضارية للعاصمة الحبيبة بيروت ولكل
لبنان من خالل التغطية واملواكبة اإلعالمية املحلية واألجنبية ،بحيث نحكي قصة
هذا البلد الصغير بجغرافيته والكبير بطموحات شعبه".
وثمنت الخليل "الجهود من فريقي العمل في بنك لبنان واملهجر وجمعية بيروت
مــاراثــون ،الذين عملوا على وضــع الترتيبات واللمسات األخـيــرة لعقد الرعاية".
ووجـهــت الــدعــوة لحضور حفل إطــاق السباق لهذا الـعــام واملـقــرر بتاريخ  8آب
املقبل الساعة السادسة والنصف مساء في فندق "النكستر" ـ الروشة بيروت،
على أن يكون يوم األحد  13تشرين الثاني  2016موعد السباق لهذا العام" ،لتأكيد
العناوين الثالثة :سالم ،محبة وركض.

أول شركة تنال النسخة  3.2من معيار
أمن البيانات
أصبحت شركة الخدمات املالية العربية ش .م .ب ،.املختصة فــي مجال تقديم
خدمات املدفوعات اإللكترونية وخدمات الدعم الخارجي لتمويل املستهلكني ،أول

شركة في منطقة الشرق األوسط تحقق شهادة اعتماد معيار أمن بيانات قطاع
بطاقات الــدفــع فــي مجال معالجة املــدفــوعــات بموجب النسخة 3.2؛ وهــي أحــدث
نسخة لهذا املعيار.
وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة الخدمات املالية العربية بــي .شندرا شيكر ،فإن
"النسخة  3.2مــن معيار أمــن بيانات قطاع بطاقات الــدفــع ،هــي واح ــدة مــن أكثر
املعايير صرامة على نطاق عاملي".

النسخة السابعة لـ {نبضة »Pulse
تنظم  Myschoolpulseالنسخة السابعة لـ"نبضة  Pulseالخمسة كيلومترات أو
الكيلومتر الواحد" ،وهي عبارة عن نزهة عائلية في الهواء الطلق ،وذلك يوم األحد
 31تموز في نادي فقرا .وتشكل "نبضة الخمسة كيلومترات أو الكيلومتر الواحد"
فرصة لدعم قضية إنسانية ،وهــي أبــرز حــدث تجريه  Myschoolpulseلجمع
التبرعات .وقد تم تنظيم الحدث مع الدعم اللوجستي من "جمعية بيروت ماراثون"
ونادي فقرا.
رسـ ــوم الـتـسـجـيــل ه ــي  30دوالرًا لـلـشـخــص ال ــواح ــد وت ـش ـمــل :ال ـس ـبــاق واألك ــل
واملشروبات والنشاطات وحضانة األطفال الذين يشارك أهلهم في السباق.
يذكر أن  Myschoolpulseمنظمة غير ربحية تنقل املدرسة إلى املستشفيات في
لبنان ،وقد ساهمت منذ تأسيسها في عام  2010في تعليم  402طفل يعانون
أمراضًا تشكل خطرًا على حياتهم.

مهرجانات دوما« ...دومًا»
تنطلق مهرجانات دوما هذا العام يوم الجمعة  29تموز وتمتد حتى السبت 27
آب .املهرجان الــذي أطلق عليه هذا العام تسمية "دومــا دومــا" يزخر بالنشاطات
الثقافية والتراثية والفنية والسياحية ،والتي تشمل زيارات املعالم والبيوت التراثية،
السياحة البيئية وأبرزها إطالق مشروع "درب الجبل" ،ومعارض حرفية ومونة
بلدية في سوق دوما العتيق.
التذاكر متوافرة في فروع مكتبة أنطوان أو يمكن شراؤها إلكترونيًا عبر موقع
املكتبة .كما أن النقليات مؤمنة من خالل شركة بارود للنقليات والسياحة.
ملزيد من االستعالمات ،يمكن زيارة موقع www.doumafestivals.com
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السادسة لرحيل فضل الله أين بات «خط البطل»؟!
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ابراهيم األمين
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¶ التوزيع
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علي ّ
عباس *
ّ
الديني الراحل محمد
عندما برز اسم املرجع
َ
حسني فضل الـلــه ،اق ـتــرن لصيقًا بمفردتي
ُ
ّ
معرفيًا
االنفتاح والتجديد .الرجل كان قائدًا
مـشـهـ َ
ـود الـكـلـمــةِ واملــوقــف .أبــى إال أن يكون
ّ
اإلسالمي في أكثر أوقاته
على رأس الحراك
حرجًا.
َن َّظر لحركة السالح املـقــاوم حتى بـ َ
ـات األب
الروحي ّ
ّ
األول ،وانفتح على الحوار املحظور
ّ
ّ
حد دعوة التيارات املتطرفة إلى طاولة العقل
ً
َ
والنقاش ،دون أن ينتظر نتيجة مباشرة من
ّ
ذلك كله.
ُ
ُ
أبغضه بـعــض مــن وج ــدوا فيه خطابًا َ
غير
ـوف ض ـم ــن ب ـي ـئ ــةٍ ه ـج ــرت ـه ــا الـ ـح ــداث ــة،
مـ ــألـ ّـ ٍ
ّ
وتعلق به ُك ٌ
ثر متعطشون إلــى ملسةٍ عقلنةٍ
ف ــي م ـقــاربــة ال ـ ّـدي ــنّ .ي ــرى م ـعــاصــرو الــرجــل
ّ
أن ل ـ ُـه وعـلـيــه ،غـيــر أن ـ ُـه ال يـسـ ُـع أحـ ـدًا إنـكــار
ّ
املـســاحــةِ الكبيرة الـتــي احتلها فــي خطابه
ّ
وحركيته ،وا ُملـســاحــة الـشــاغــرة التي
وفـكــره
ّ
ّ
األصولية
تسييل
في
البراعة
غيابه.
خلفها
ُ
ّ
اإلسالمية كقوننةٍ ُمعاصرة ،حــداثــة اللغة،
ّ
ّ
بالدنيوي في خطابه جعلها
الديني
«عالقة
كما
ـل»
ـ
ي
ـ
ج
ـ
ل
ا
ـذا
ـ
ه
ـي
ـ
ع
و
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
ح
ـو
ـ
ض
و
أك ـثــر
ُ
ّ
يـعـ ّـبــر ش ـ ٌّ
ـاب مــن جـمـهــوره امل ـثــقــف ،وأنـسـنــة
َ
ّ
ـروع
ال ـتــراث اإلســامــي كــانــت أق ــرب إلــى مـشـ ٍ

ّ
حضاريةٍ حرجة.
إلنعاشه في مرحلةٍ
لـ ــم ي ـ ـبـ ــارح ف ـض ــل الـ ـل ــه ي ــوم ــا م ــوق ــع ال ـف ّـعــل
ّ
رت
حركيًا موصوفًا ،تأث
والنشاط ،كان عاملًا
غير ّأنهُ
الشيعية بفكره َّ
ّ
َ
االنقسامَ ،
حد
البيئة
ِ
َ
ّ
لطاملا أعلن الحب ملن يختلف معهمُ ،وتجاهل
َ
ُ ُ
من يشتمونه أو يسيئون له ،وهم كثر ،وآمن
ٌ
ـرة بــاحـتـمــال ّ
أي
أن مـســؤولـ ّـيــة الـكـلـمــة ج ــدي ـ
ّ
مجتمعيةٍ مهما بلغت قسوتها.
ضريبةٍ
ّ
رحـ ُـل الرجل _الــذي مــرت ذكــراه هــذه األيــام_
ُ
الكثير من
ـوات س ـ ّـت؛ وفــي جعبته
مـنــذ سـنـ ٍ
ّ
املآثر واإلنـجــازات ،لكن السؤال األبــرز الذي
َ
يـفــرض نفسه ال ـيــوم؛ هــو ذات ـ ُـه ال ــذي طــرحـ ُـه
ُ
ُ
الكبير يومًا:
الغائب َ
ُ
ّ
املجتمع مجددًا في شخصية «بطل
هل
غرق ّ
ّ
ّ
َ
امتلك بعضًا من وعــي «خط
الـخــط»؛ أم أنـ ُـه
َ
البطل» الذي كان يسعى إليه؟
ّ
َ
وأين َ
بات هذا الخط اليوم؟

ٌ
ّ
ّ
اجتماعية
المرجعية ...مؤسسة

ّ
الديني
على امتداد مئات السنوات من العمل
ّ
ّ
ُ
شخص املرجع
الشيعية ،كــان
للمرجعيات
ّ
َ
ّ
ُي ـم ــث ــل مـ ـح ــور املـ ـش ــروع االج ـت ـم ــاع ــي ال ــذي
ّ
ُ
ُيشرف عليه .نظام «األمــوال الشرعية» التي
ُ
ُّ
ينصب
امللزمة؛
امللزمة
وغير ِ
تجبى بالطرق ِ
ُ
بشكل مباشر ،ويحيلها
تحت إدارة املرجع
بدوره ضمن «املوارد ٍ ّ
الشرعية» كذلك.

وآليات إنفاقه ّ
حركة هذا املال ّ
املراجع
خولت
ّ
ّ
إدارة البيئة االجـتـمــاعــيــة املـحـيـطــة ،بغض
النظر عن املالحظات التي كانت _وال تزال_
ت ـطــرح ح ــول مــؤهــات بـعــض الـشـخـصـ ّـيــات
الـفـقـهـ ّـيــة فــي إدارة املـلـفــات االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة ،ال
سيما ضـمــن معطيات االقـتـصــاد املعاصر
ّ
املعقدة.
َّ
ّ
ّ
ت ـن ــاول ال ـســيــد فـضــل ال ـلــه ف ـكــرة «املــرجـعــيــة
ّ
التخصص
املؤسسة»؛ التي تختزن عناصر
ّ ٌ
ٌ
وال ـع ـم ــل ال ـج ـم ـع ـ ّـي ،وهـ ــي خـ ـط ــوة م ـعــرفــيــة
تتجاوز أدوات الفقاهة التقليدية ،وتقتضي
ت ـن ـظ ـي ـرًا رفـ ـي ــع ال ــذائـ ـق ــة فـ ــي ال ـت ـع ــاط ــي مــع
نصوص الدين.

ُ ّ
ُ
ل
مث
ي
المرجع
شخص
كان َ
محور المشروع االجتماعيّ
الذي ُيشرف عليه

ّ
وب ـغــض الـنـظــر عــن نـقــاط الـنـجــاح أو الخلل
ُ
َ
ّ
التي كتبت لهذه التجربة تطبيقًا ،فقد كرس
ّ
واقعيًا ُيمكن البناء عليه
فضل الله نموذجًا
في مأسسة العمل الديني ،وهو _في إطاره
الـنـظـ ّ
ـري_ أبـعـ ُـد بكثير مــن إنـشــاء مؤسسات
ّ
ّ
رعائية أو ثقافية اشتهرت باسمه ونهجه.
حضور الكبار يومًا كمرحلة
مرحلة
تكن
لم
ُ
غ ـيــاب ـهــم ،وامل ــأ ّس ـس ــة ت ـن ـجـ ُـح ف ــي ج ــان ـ ّ ٍـب من
َ
ُ
واألكفاء يتسنمون
العمل وقد تتعث ُر في آخر؛
مفاصل العمل ٌ ،وكذلك غير األكفاء.
ُ
ّ
طبيعية كمنطق الـخـطــوط الكبيرة
البيئة
ٌ
َ
بعد غياب قادتها؛ وهو حال ال ُي ُ
النقد
بيح
ُ َ
ّ
ُ
يعصم من مسؤولية
غرض؛ تمامًا كما ال
امل ِ
التهذيب والتطوير.
ّ
املؤسسي تحديدًا؛ أشرع
على صعيد العمل
ّ
الشيعيةِ انتظامًا َ
غير
فضل الله في البيئة
ّ
ّ
الرسمي
املجتمعي غير
مسبوق في النشاط
ٍ
ُ
ّ
االجتماعية
مؤسساته
من
العديد
منه؛ وبات
ُ
ّ
حسًا تناف ّ
نموذجًا محفزًا أضفى ّ
على
سيًا
َ
َ
امتداد هذه البيئة؛ وهو ما انعكس تغطية
ّ
الداخلية.
شبه وافيةٍ لحاجاتها
ّ
ّ
املرجعية التي أعلنها؛
وأيــا كان املوقف من
ُ ّ
ال ُي ـم ـكــن ملــط ـلـ ٍـع عـلــى ال ـســاحــة ومـنـجــزاتـهــا
ّ
ّ
االجتماعية أن ُي َ
نكر شــراكــة ّ الـ ّـرجــل فــي كل
ُ
ٌّ
هذا ،وهو الذي أعلن يومًا ّأنه مستعد لبيع
عباءته إلطـعــام األي ـتــام ،وأن ـ ُـه لــن يتلكأ عن

الحلم الروسي واألمن األوروبي
جيرار ديب *
ذكـ ــر م ـي ـخــائ ـيــل غ ــورب ــات ـش ــوف ف ــي إح ــدى
م ـق ــاب ــات ــه ال ـص ـح ــاف ـي ــة ح ـ ــول ال ـق ـ ّـم ــة ال ـتــي
عقدها حلف شمال األطلسي في العاصمة
ّ
الـبــولـنــديــة وارسـ ــو ف ــي ح ــزي ــران  ،2016أن
«الخطاب في وارســو يصرح ،عمليًاّ ،
بنيةٍ
إلع ـ ـ ــان ال ـ ـحـ ــرب ع ـل ــى روسـ ـ ـي ـ ــا .ف ـه ــم فـقــط
يـتـكـلـمــون ع ــن ال ــدف ــاع ،لـكـنـهــم ف ــي ال ــواق ــع
يـعـ ّـدون للهجوم» .بينما ّ
عبر األمــن العام
للحلف ينس ستولتنبرغ في مستهل القمة
«إن الحرب الباردة شيء من املاضي ،وإنها
ستبقى من املاضي».
ّ
ص ـح ـيــح أن ال ـح ـل ــف أع ـل ــن ع ــن تـطـمـيـنــات
في أكثر من رسالة للجانب الــروســي ،لكن
ال ـح ــق ي ـق ــال إن الـ ـح ــرب ال ـ ـبـ ــاردة ل ــم تـنـتــه
ّ ّ
يومًا .والواقع يؤكد أن روسيا أمام هجمة
ه ــي أشـ ــرس وأخ ـ ّط ــر بـعــد ان ـه ـيــار االت ـحــاد
الـســوفـيــاتــي ،تـمــثـلــت فــي تضييق الخناق
العسكري واالقتصادي عليها ،من خالل:
ـ نقل الحلف الكثير من املعدات العسكرية
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة إلـ ـ ــى الـ ـ ـح ـ ــدود ال ــروسـ ـي ــة
مباشرة .حيث بدأ العمل في إنشاء قاعدة
للصواريخ «آيجنس» املضادة للصواريخ
البالستية في رومانيا.
ـ ـ اعــان الحلف نيته بتعزيز أساطيله في
البحرين األسود واملتوسط ،ونشر طائرات

«أواك ـ ــس» الـتــي تحمل مـنـظــومــات راداري ــة
للسيطرة والتوجيه في أجواء تركيا.
ـ ـ ـ ـ فـ ـ ــرض عـ ـق ــوب ــات اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،م ـ ــن ّق ـبــل
الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي ،أثرت
سـلـبــا ع ـلــى االق ـت ـص ــاد ال ــروس ــي م ــن حيث
االستثمار وهبوط العملة.
لقد كشفت األزمة األوكرانيا النوايا عند كال
الطرفني .فالحلم الروسي الذي برز بقيادة
الرئيس فالديمير بوتني بعودة القيصرية
ال ــروسـ ـي ــة إل ـ ــى الـ ـس ــاح ــة ال ــدولـ ـي ــة كــاعــب
رئ ـي ـســي وم ـحــافــظ ع ـلــى م ـصــالــح بـ ــاده ال
يمكن تخطيه ،بـعــدمــا انـحـجــب هــذا الــدور
إث ــر سـقــوط االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي وإمـســاك
الغرب زمام القيادة الدولية .في مقابل هذا
الـحـلــم ،ك ــان ال ـحــذر األوروب ـ ــي واض ـحــا من
الـجــار – الـعــدو الــروســي ،لــذلــك عـمــدت إلــى
تـضـيـيــق ال ـخ ـنــاق عـلـيــه فــي م ـحــاولــة منها
ّ
التوسع إقليميًا وحتى دوليًا.
ملنعه من
ّ
ّ
في ظل تسارع األحداث وتطورها ،تداركت
القيادة الروسية خطورة األزمة مع الغرب،
فعمدت إلى:
ـ ـ قـ ــراءة مـنـطـقـيــة لـلـعــاقــة م ــع تــركـيــا الـتــي
تعتبرها الخاصرة الرخوة لها في حربها
مـ ــع الـ ـ ـغ ـ ــرب .األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي دفـ ـ ــع ب ــال ــرئ ـي ــس
بــوتــن لــرفــع ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة على
تركيا .وتطبيقًا لهذا ،أعلنت وزارة الدفاع
الروسية أن طائرة عسكرية تركية ستحلق

عمدت موسكو إلى قراءة منطقية للعالقة مع تركيا (أ ف ب)

وقفة مع مؤتمر «المقاومة ورفض تصنيفها باإلرهاب»
محمد العبد الله *
ش ـهــدت الـعــاصـمــة الـلـبـنــانـيــة ،ب ـي ــروت ،يــوم
ال ـج ـم ـع ــة  15ت ـ ـمـ ــوز -ي ــول ـي ــو  2016وع ـلــى
م ــدى جـلـسـتــن ،ان ـع ـقــاد مــؤتـمــر عــربــي عــام
ت ـحــت ش ـعــار «امل ـق ــاوم ــة ورفـ ــض تصنيفها
باإلرهاب» دعت إليه األمانة العامة لكل من:
املؤتمر القومي العربي ،واملؤتمر القومي-
اإلسالمي ،ومؤتمر األحزاب العربية وهيئة
ال ـت ـع ـب ـئ ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة .فـ ــي جـلـســة
االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح تـ ـح ــدث عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات
السياسية العربية .لكن الــافــت ،كــان كلمة
ح ـ ــزب الـ ـل ــه ،والـ ـخـ ـط ــاب ال ـ ـهـ ــام ،الـتـحـلـيـلــي
والنقدي واالستراتيجي ،الذي قدمه حمدين
صباحي.

ْ
ِل َمن كلمة فلسطين؟

في القلب ،كما في الــروح والعقل والوجود،
تـكــون فلسطني املـقــاومــة ،هــي فــي كــل حرف
وكلمة ومــوقــف .لكن الــافــت واملـفــاجــئ ،كان
تكليف فــاروق القدومي /أبو اللطف بإلقاء

ك ـل ـمــة ف ـل ـس ـط ــن ،أمـ ـ ــام دهـ ـش ــة الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـح ـضــور .لــم تـكــن تـلــك امل ـفــاجــأة فــي إع ــادة
تقديم الرجل بعد سنوات طويلة من انكفائه
وابـ ـتـ ـع ــاده ،لـتـنـتـقــص م ــن ال ـقــائــد املــؤســس
والتاريخي داخــل فتح ،الــذي أكد في كلمته
عـلــى م ـبــادئ وعـمــومـيــات الـنـضــال الوطني
ال ـت ـح ــرري لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،م ــن دون
أي نـقــد للحالة املــأســاويــة الــراهـنــة «سلطة
ومـنـظـمــة وم ــؤس ـس ــات» .ل ـهــذا ،ك ــان ال ـســؤال
املـلــح وامل ـش ــروع :مل ــاذا يـتــم اآلن استحضار
ال ــرج ــل ب ـعــد س ـن ــوات ال ـغ ـيــاب ال ـطــوي ـلــة عن
ال ـف ـعــل وال ـتــأث ـيــر داخـ ــل ف ـتــح وض ـم ــن إط ــار
الـحــركــة الـسـيــاسـيــة الفلسطينية؟ أل ــم يكن
من الواجب ،بل ،لتكريم الشهداء والجرحى
وأبطال املواجهات ،أن يلقي كلمة فلسطني
من يمتشق البندقية املقاتلة ،واألهم ،املوقف
ال ـس ـيــاســي الـ ـج ــذري داخ ـ ــل ص ـف ــوف جبهة
املـقــاومــة املسلحة .هــذه البندقية /املــوقــف،
املستهدفة بشكل علني ومباشر على لسان
أكـ ـث ــر م ــن مـ ـس ــؤول ف ــي ح ـك ــوم ــة ال ــري ــاض،
وب ــالـ ـت ــآم ــر داخ ـ ـ ــل ال ـ ـغـ ــرف امل ـظ ـل ـم ــة وع ـب ــر

التسهيالت واللقاءات السياسية والثقافية
وال ــري ــاض ـي ــة م ــع ال ـع ــدو الـصـهـيــونــي تحت
دخــان كريه مــن التضليل والتزييف .إن ما
قيل من بعض املشرفني على املؤتمر ،ردًا على
اختيار القدومي إللقاء كلمة فلسطني :الرجل
ذو م ــواق ــف وس ـط ـيــة ،تــريــح ال ـج ـم ـيــع! لـهــذا
قاطعت جلسات املــؤتـمــر قــوى فلسطينية،
مقاتلة ،كحركة الجهاد اإلسالمي ،كما رشح
عشية املؤتمر ،إذ رأت في تهميشها – رغم

إن الصمت
على مشاركة تلك الرموز
إهانة للحضور

حــرصـهــا عـلــى املـشــاركــة الـفــاعـلــة فــي نشاط
الهيئات الـثــاث -وع ــدم إفـســاح املـجــال لها،
لقول كلمتها ،وإسماع موقفها من املؤامرة/
الهجمة ،املحلية واإلقليمية والدولية التي
تستهدف بندقيتها وموقفها ،ظلمًا لها _
بحسن النية_.

تواجد مشبوه لمروجي االستسالم
فــوجــئ ع ــدد مــن ال ـح ـضــور بــوجــود اسمني
للناطقني بــاســم «ال ـصــرخــة» عـلــى ط ــاوالت
املؤتمر وضمن قوائم األسماء التي وزعت
ع ـلــى امل ـش ــارك ــن مل ـعــرفــة أم ــاك ــن جـلــوسـهــم.
ت ـلــك ال ـص ــرخ ــة /ال ـن ـع ـيــق ،ال ـت ــي ت ــم كشفها
وفضحها خ ــال الـتـحـضـيــرات مللتقى دعــم
خـيــار املـقــاومــة ال ــذي انعقد فــي شهر آذار/
م ــارس فــي دم ـشــق ،وانـتـقـلــت ارتـجــاجــاتـهــا
ل ـ ـ ــذات امل ــؤتـ ـم ــر فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة الـ ـس ــوري ــة،
لتنعكس بـعــد ذل ــك ،عـلــى مــواقــف ع ــدد من
ال ـف ـص ــائ ــل وال ـه ـي ـئ ــات وال ـش ـخ ـص ـي ــات مــن
التجمع ،انسحابًا أو تجميدًا لعضويتها
فيه ،على ضــوء تبني رئيس التجمع ومن
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ومد يده للناس إن َ
النزول إلى الشارع ّ
جاع
ّ ٌ
ُ
ال ـف ـقــراء .روح ـ ُـه امل ـســؤولــة ه ــذه عـصــيــة على
ّ
عبثية التغييب.
ٌ
والتي ُ
ّ
ّ
ّ
املذهبية مشحونة
ارات
الدينية
البيئة
ُّ
أبـ ـدًا بــانـت ـمــاءات حـ ـ ّ
ـاد ٍة ألبـطــالـهــا؛ تـكــاد ّك ُــل
ٍ
عناوين األديان واملذاهب والقداسات تتكثف
ّ
َ
وتتلخ ُص في أشخاصهم؛ ُ
فيصبحون هدف
ُ
املشروع بعد أن كانوا جنده!
ُ
حـ ـ َ
ـارب ف ـض ــل ال ـل ــه بــاس ـت ـمــاتــةٍ واعـ ـي ــةٍ هــذه
ّ
ال ـبــدائــيــة فــي الـتـعــاطــي مــع م ـشــروع الــديــن؛
وشـ ـ ـ َـجـ ـ ـ َـب ت ـ ـم ـ ـحـ ـ ُـور الـ ـعـ ـم ــل ح ـ ـ ــول ش ـخــص
املــرجــع إن فــي حياته أو بـعـ َـد وفــاتــه؛ وكـ ّـرر
ّ
الـ ـتـ ـص ــري ـ َـح ف ـ ــي غـ ـي ــر م ـن ــاس ـب ــة أن «ح ـ ــال
ّ
ّ
الدينية أو لزعماء
للشخصيات
التقديس
ّ
الطوائف هي من أبرز الظواهر املرضية» في
مجتمعاتنا.
ُ
ّ
وف ـ ــي ح ــن ي ـغ ـم ــز ال ـب ـع ــض إل ـ ــى أن جــانـبــا
م ــن م ـشــروعــه ل ــم يـسـلــم _ب ـ ـ ــدوره_ م ــن هــذه
ال ـظ ــاه ــرة ،غ ـيـ َـر ّأن إط ــاق ّ
االدعـ ـ ــاء ف ــي هــذه
ُ
ّ
ـواط مــن ردهٌ ،والــواقــع
املـســائــل أس ـهــل ب ــأش ـ ٍ
ّأن ــه ل ـيـ َـس ث ـ ّـم ـ َـة مــؤس ـسـ ٌـة مـعـصــومــة ف ــي أيِّ
ّ
ّ
ٍّ
خيار
رسمي ،إن في
مجتمعي أو حتى
عمل
ٍ
ٍ
ّ
ـرد هناك ،وإن كان ثمة من املواقف
ـ
ف
أو
هنا
ٍ
ّ
العاطفي
وال ـش ـعــارات مــا يحكمه االن ــدف ــاع

لشخص الراحل أكثر من الغوص في أبعاد
مشروعه وأهدافه.
ّ
املحبني
صفة «املـقـ ّـدس» التي رفعها بعض
امل ـت ـح ـ ّـم ـس ــن ُبـ ـعـ ـي ـ َـد رح ـي ـل ــه ك ــان ــت إحـ ــدى
ّ
تـلــك الـنـقــاط ،غـيــر أن مؤسسته عـمــدت إلــى
ت ــرشـ ـي ــده ــا ،وعـ ـ ـ ـ َ
ـاد ع ـن ــوان ـه ــا إل ـ ــى اعـ ـت ــدال
ّ
خـطــابــه وأدبـ ّـيــاتــه .لـطــاملــا أش ــار الـســيــد إلــى
خطورة هذه الظاهرة بلغةٍ حازمة؛ «قتلتنا
املقد ُ
ّ
سات التي ال قداسة لها ،وعندما يعجز
اإلنسان عن فهم نفسه ،فلن يكون قادرًا على
فهم الواقع
املحيط ّ به وإن ســار على عجلةٍ
َ
من األلقاب ،وسط كل هذه الزحمة من كلمات
ّ
دينيًا وال
التقديس والقداسة التي ال أساس
ّ
ّ
روحيًا وال واقعي ًّا لها»ُ ّ .
الثرية ال زالت أعمق من
هذه التركة الفكرية
ّ
الحالية.
معطيات املرحلة
اختصارها في
ِ
ُّ
ـوات م ـ ّـرت عـلــى رح ـيــل فـضــل الـلــه،
س ــت س ـن ـ ٍ
َ
َ
ُ
ـاهـ ــل م ــري ــدي ــه
والـ ـت ــرك ــة الـ ـت ــي أثـ ـق ــل ب ـه ــا كـ ـ ِ
وم ـعــاديــه ،تـ ـ ُ
ُ
ـزداد تـعـقـيـدًا .ل ــدى تأبينه عــام
ّ
َ
 2010خـتــم رفـيــق درب ــه السيد الغريفي في
ّ
السي ُد الجسد ،وسيبقي
بيان نعيه« :رحــل
ّ
ُ
ّ
ّ
السي ُد الخط والفكر والروح .»...لعله التحدي
األك ـب ـ ُـر لـلـبـنــاء عـلــى تـجـ ًـربـتــه ّكـمــا أراد؛ في
ّ
املجددين،
أكثر ما تكون حاجة لتعقل
بيئةٍ
ُ
ُ
ططهم ومشاريعهم.
خ
ضج
ون
ِ
* باحث وأستاذ حوزوي

ب ــاألج ــواء الــروس ـيــة ف ــي أح ــدث إشـ ــارة عن
تحسن العالقات بني أنقرة وموسكو.
ـ عدم التخلي عن منطقة الشرق األوسط من
خالل دعم النظام السوري بكافة قواها .لذا،
تنتظر حاملة الـطــائــرات الثقيلة الروسية
األميرال كوزنيتشوف االنتهاء من عمليات
اختبار الجاهزية ،لتنطلق أقــوى األسلحة
الروسية املدمرة إلى الساحل السوري.
ـ ـ ـ ـ ال ـ ـتـ ــدخـ ــل الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ف ـ ــي دول أوروبـ ـ ـ ــا
الـشــرقـيــة ،منها العلني واملـبــاشــر كـمــا في
جورجيا وشبه جــزيــرة الـقــرم ،ومنها غير
املباشر كالدعم املعنوي كما هو الحال في
إقليم ّ قره باغ.
إذًا ،إن ـ ــه ص ـ ــراع ال ــوج ــود وب ـس ــط ال ـن ـفــوذ،
االقتصادية والسياسية
وتحقيق املكاسب
ّ
بينهما .لــذا ،فسياسة عــض األصــابــع على
الصعيد االقتصادي تبدو سيدة الساحة.
ف ـق ــد ق ـ ـ ـ ّـدر م ــرك ــز الـ ـبـ ـح ــوث ال ـف ــرن ـس ــي فــي
االقـتـصــاد الــدولــي ( )CEPIIخسائر الــدول
الغربية جراء العقوبات على روسيا بزهاء
 60.2مـلـيــار دوالر .وخ ـلــص املــركــز إل ــى أن
معظم الخسائر جاء نتيجة سياسة الغرب
ب ـفــرضــه ع ـق ــوب ــات ع ـلــى روسـ ـي ــا ،ول ــم تــأت
بسبب العقوبات الجوابية التي فرضتها
روسـ ـي ــا ع ـل ــى ال ـ ـغـ ــرب .فـ ـ ــردًا ع ـل ـي ـهــا قــامــت
روس ـيــا بـحـظــر تــوريــد امل ــواد الـغــذائـيــة من
ال ــدول الـتــي فــرضــت عـقــوبــات عـلـيـهــا .وفــي

 29ح ــزي ــران  2016وق ــع الــرئ ـيــس الــروســي
مـ ــرسـ ــومـ ــا يـ ـقـ ـض ــي بـ ـتـ ـم ــدي ــد الـ ـعـ ـق ــوب ــات
الـجــوابـيــة الــروسـيــة حتى  31كــانــون األول
.2017
فــي سياق آخــر ،قالت املستشارة األملانية،
أنجيال ميركل فــي وقــت ســابــق «إن ــه يمكن
ت ـح ـق ـي ــق األم ـ ـ ــن ال ـ ــدائ ـ ــم فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا عـبــر
الـتـعــاون مــع روسـيــا ولـيــس بمجابهتها».
وقد انتقدت سياسة موسكو بشأن األزمة
األوكــران ـيــة مـشـيــرة إل ــى أنـهــا أث ــارت القلق
العميق لدى دول شرق الـ«ناتو».
ّ
ص ـح ـيــح أن امل ـش ـه ــد الـ ــدولـ ــي بـ ــن ال ـغ ــرب
وروسـ ـ ـي ـ ــا ال ي ـط ـم ـئــن إال أن وق ـ ـ ــوع ح ــرب
عاملية ثالثة يبقى من سابع املستحيالت.
وهذا ما ّ
عبر عنه وزير الخارجية الروسية
سـيــرغــي الف ــروف ،فــي مقابلة مــع صحيفة
«كوموسولكايا برافدا» ،أنه يستبعد خطر
اندالع حرب عاملية ثالثة مع الغرب ،معتبرًا
أن «دول العالم ما زالت تتذكر جيدًا فظائع
الحرب العاملية الثانية».
أخ ـي ـرًا ،ستبقى الـســاحــة الــدولـيــة مفتوحة
ع ـلــى أك ـثــر االح ـت ـم ــاالت .وال ـح ــرب ال ـب ــاردة
ال ش ـ ّـك أنـهــا لــم ت ــزل قــائـمــة ،وال ش ـ ّـك أيضًا
أن الـ ــدول الـنــامـيــة ه ــي م ـســرح ال ـصــراعــات
الدولية ،وتدفع الثمن عبر التهجير والقتل
والتدمير.
* كاتب لبناني

خلفه ،لوجهة النظر الكارثية تلك ،وتسويقه
لها .كما أن جهوده إلعادة االعتبار الوطني
لتلك الرموز من خالل الطلب من بعض قادة
الفصائل املـتــواجــديــن باملؤتمر لالجتماع
بهم ،لتوضيح موقفهم وسماع رأيهم ،كان
واضحًا وحازمًا من خــال الــرد الحاسم :ال
لقاء مع من يحمل تلك األفـكــار ،هــذا قرارنا
ولــن نلتقيهم أب ـدًا .إن إص ــرار البعض على
دعوة أصحاب تلك األفكار التخريبية داخل
صفوف الشعب واألم ــة ،لحضور مثل هذه
املــؤتـمــرات املخصصة للمقاومة ،يستدعي
أكـ ـث ــر م ــن ت ـ ـسـ ــاؤل ،خ ــاص ــة ،أن ن ـت ــائ ــج مــا
حصل بعد انتهاء ملتقى دمشق ،من حملة
وطنية وقــومـيــة واسـعــة إلسـقــاط الصرخة
ومروجيها وداعميها ،كــان يجب أن يدفع
بالجهة الــداع ـيــة ،للتدقيق فــي مــواقــف كل
مدعو ،خاصة إذا كــان غير منتم لحزب أو
فصيل أو هيئة ،تعترف بها تلك الجهة.
إن الـ ـصـ ـم ــت عـ ـل ــى مـ ـش ــارك ــة تـ ـل ــك ال ــرم ــوز
املـ ـتـ ـصـ ـهـ ـيـ ـن ــة ،والـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاح بـ ـصـ ـعـ ــود أحـ ــد
الناطقني باسمها للمنصة للتحدث ،يعتبر

إهانة للحضور ولألفكار التي يحملونها.
وقــد كــان للوقفة الشجاعة للدكتور عصام
ال ـس ـعــدي ،الـقــومــي الـعــربــي الـتـقــدمــي ،األثــر
الكبير في فضحه لـ«معسول الكالم املفخخ»
الـ ــذي حـ ــاول ت ـمــريــره ذل ــك امل ـت ـح ــدث ،ال ــذي
كان مكانه الطبيعي على منصة هرتسليا
بجوار ممثل سلطة الحكم الذاتي اإلداري،
ك ـمــا قـ ــال ب ـكــل مــوضــوع ـيــة ودق ـ ــة الــدك ـتــور
السعدي.

قداسة األشخاص

ألم تكن معاناة أبناء المجتمع الواحد متقاربة؟ (األناضول)

في إشكالية خطاب
المظلومية
معتز حيسو *

خاتمة
ال تـخــرج أهمية هـكــذا مــؤتـمــرات عــن الفعل
اإلع ــام ــي ،وم ــا تـعـيــد إن ـتــاجــه م ــن عــاقــات
بــن الـقــوى والشخصيات ،تــوفــرهــا أرضية
الـلـقــاء .لكن االسـتـمــرار باستدخال عناصر
الـتـخــريــب ال ـف ـكــري «ال ـق ــوى الـنــاعـمــة» لهذه
اللقاءات ،ينسف أي نجاح متوقع لها ،طاملا
أن ف ـيــروســات اس ـتــدخــال الـهــزيـمــة مــا زالــت
تـجــد مــن ُيـحـضــرهــا ويــرعــاهــا ويـســاعــد في
انتشارها.
* كاتب فلسطيني

رأي
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ِّ
ُيشكل منهج «صــدام الحضارات» اإلطــار التحليلي
ِّ
السنية» .وانطالقًا منه،
الـعــام لخطاب «املظلومية
َّ
يحلل ع ـ ٌ
ـدد مــن الـكــتــاب معطيات ال ـصــراع الـســوري
ومستوياته وأشكال تجلياته املتداخلة واملتشابكة.
ولذلك عالقة مباشرة بانزياح طرق وآليات التفكير
السياسي ليبراليًا كان أو يساريًا ،إلى حقل التحليل
الــدي ـنــي واع ـت ـمــاد تـجـلـيــاتــه وتـمـظـهــراتــه املـيــدانـيــة
ال ـيــوم ـيــة مــرج ـعــا لـلـتـحـلـيــل .م ــا ي ـ ــؤدي إلـ ــى وق ــوع
أص ـحــاب خـطــاب املـظـلــومـيــة فــي إشـكــالـيــة منهجية
ُ
تـبـعــدهــم عــن ال ـجــذر الـسـيــاســي لــأزمــة ،وارتـبــاطـهــا
العضوي بتناقض وتــداخــل السياسات واملصالح
الدولية واإلقليمية.
معلومًا إن غير حكومة َّ
حملت منطلقات «الربيع
ُ
ال ـع ــرب ــي» ع ـلــى م ـقــدمــات دي ـن ـيــة وطــائ ـف ـيــة تـنــاقــض
م ـقــدمــاتــه وأب ـ ـعـ ــاده ودواف ـ ـعـ ــه األس ــاسـ ـي ــة ،م ــا دفــع
باألوضاع في سوريا تحديدًا إلى حقل صراع ديني،
مذهبي وطائفي إشكالي ،تجاوزت تداعياته حدود
الـجـغــرافـيــا الــوط ـن ـيــة ،وي ـه ــدد ب ـت ـصـ ُّـدع مجتمعات
أخرى متعددة.
َّ
وإذا كان املسلمون السنة يعانون مظلومية تاريخية
ي ـك ـش ــف عـ ــن ت ـج ـل ـيــات ـهــا ص ـ ـ ــراع ي ــرت ـب ــط ب ـس ـي ـطــرة
«األقليات» على السلطة ،فإننا نتساءل عن أوضاع
أبناء األقليات .ألم تكن معاناة أبناء املجتمع الواحد

الصراع في سوريا وغيرها من الدول
العربية صراع سياسي بامتياز
بـغــض الـنـظــر عــن انـتـمــاءاتـهــم الطائفية واملذهبية
والعرقية متقاربة ،طبعًا باستثناء ذوي االمتياز
وال ـن ـفــوذ أي ــا ك ــان ان ـت ـمــاؤهــم .م ــا يـعـنــي أن اهـتـمــام
ّ
أنظمة بلدان الربيع العربي وغيرها ،يتركز بالدرجة
األولى على والء «املواطنني» وخضوعهم .ومن يغرد
خــارج الـســرب يتعرض للقمع واالضـطـهــاد أيــا يكن
ان ـت ـمــاؤه .وال يـغـ ِّـيــر مــن طبيعة ذل ــك مــا نلحظه من
ارتفاع منسوب االنزياح إلى حقول دينية ومذهبية
وط ــائ ـف ـي ــة ،ف ـج ــوه ــره ــا ي ـت ـم ـحــور ض ـم ــن ص ــراع ــات
سياسية وظيفية تتسم بالتبعية واالرت ـهــان .وفي
سياقها تندرج تموضعات رجــراجــة غير مستقرة،
تربطها عالقة إشكالية بأسباب الصراع وتداعياته.
أم ــا م ـح ــاوالت إب ـع ــاد م ـجــريــات ال ـص ــراع ع ــن ج ــذره
الـسـيــاســي فــإنــه أدخ ــل فـئــات اجتماعية واسـعــة في
ح ـ ــاالت ت ـن ــاق ــض اس ـت ـق ـطــابــي ان ـع ـك ـســت تــداع ـيــاتــه
واستندت بــآن ،على وإلــى أشكال الوعي والعالقات
االجتماعية.
ما يعني أن تحميل األوضــاع السورية على مفهوم
املـظـلــومـيــة يـحـمــل إج ـحــافــا بـحــق ال ـســوريــن كــافــة،
وي ـت ـنــاقــض م ــع مـســاعـيـهــم إلح ـ ــداث تـغـيـيــر وطـنــي
ديمقراطي .أمــا اعتماد خطاب املظلومية إلنصاف
َّ
أه ــل الـســنــة ورف ــع املـظـلــومـيــة الـتــاريـخـيــة عـنـهــم في
سياق الصراع على السلطة ومن أجلها ،فإنه يعزز
من تفاقم االستقطاب الطائفي واملذهبي .ويتجلى
ذلــك باعتبارهم األقليات القومية واملذهبية ،سندًا
للسلطة ،ما يكشف عن إشكالية في آليات التفكير...

ً
وفي ذلك ظلم لألقليات ،وتجاهال ملواقفهم الرافضة
لـسـيــاســات السلطة وآل ـيــات التغيير املـحـمــول على
العنف الطائفي والديني.
فــاألكــراد وأقـلـيــات أخ ــرى عــرقـيــة تـعــرضــوا للتمييز
وما زالوا ،ويعارضون النظام في كثير من القضايا.
ويـ ـكـ ـش ــف عـ ــن ذلـ ـ ــك تـ ـب ــاي ــن م ــواقـ ـفـ ـه ــم ال ـس ـيــاس ـيــة
وامل ـي ــدان ـي ــة ،وط ـب ـي ـعــة م ـشــارك ـت ـهــم م ــع أطـ ـ ــراف من
ً
املـعــارضــة .فكيف نفهم مـثــا مــوقــف «ق ــوات سوريا
الديمقراطية» التي يشكل األكــراد قوامها األساسي
إضــافــة إل ــى مـجـمــوعــات عـشــائــريــة وفَّـصــائــل أخــرى
عربية ،وغالبيتهم من املسلمون السنة ،ويحاربون
بــدعــم أم ـيــركــي وغ ـطــاء روسـ ــي« ،داع ـ ــش» وفـصــائــل
أخرى ،بعضها «معتدل» .أيضًا فإن مواقفهم تتباين
ف ــي لـحـظــات كـثـيــرة ع ــن م ــواق ــف االئ ـت ــاف الــوطـنــي
املـعــارض ،وهيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني.
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر تـتـبـنــى م ــع أط ـ ــراف أخ ـ ــرى كــرديــة
«مشروعًا فيدراليًا» يرفضه السوريون ،لكنه مدعوم
أميركيًا ،ويحظى بموافقة روسية َّأولية ،ما يضعهم
فــي مواجهة مؤجلة مــع الـنـظــام ،وبـعــض مــن الــدول
اإلقليمية مثل تركيا وإيران...
أم ــا فـيـمــا يـتـعـلــق بــاألق ـل ـيــات ال ـطــائ ـف ـيــة ك ــاف ــة ،فــإن
أوضاعها ال تقل سوءًا عن بقية الفئات االجتماعية.
وموقف النظام من املعارضني من أصول أقلوية ،ال
يختلف عن موقفه من املعارضني من أصول أكثروية.
مــع ذل ــك ف ــإن أن ـصــار «ال ـث ــورة ال ـســوريــة» ودعــاتـهــا،
وأيـضــا معارضة الـخــارج والــداعـمــن لها ،يتنكرون
ملواقف املعارضات «األقلوية» املرتهنة كما يزعمون
ّ
للسلطة .ما ساهم في نشوء مظلومية أقلوية مركبة
نتيجة تموضعهم بــن طرفي استقطاب قصووي،
ما جعل كثيرًا منهم يتنحى خوفًا واحتسابًا .لكن
ذلـ ــك ل ــم يـقـيـهــم م ــن ص ـلــف امل ـج ـم ــوع ــات ال ـج ـهــاديــة
والثوروية ،ومن سلطة تطعن بوالئهم.
ُ
في السياق فإن تساؤالت عدة تثار بسبب استهداف
امل ـج ـمــوعــات ال ـج ـهــاديــة لـلـمـخــالـفــن ل ـهــم م ــن أب ـنــاء
َّ
ج ـل ــدت ـه ــم .وج ـم ـي ـع ـهــا ي ـت ـجــلــى ف ــي سـ ـي ــاق م ـع ــارك
التصفية واإلبادة املتبادلة داخل األطراف الجهادية،
«املعتدلة منها واملتطرفة» وجميعهم من املسلمني
َّ
الـســنــة .أال يخالف ذلــك مضمون خـطــاب املظلومية
وجوهره؟ إذًا كيف لنا أن نفصل معرفيًا وسياسيًا
ِّ
املخفية؟
تجليات الـصــراع الظاهرية ،ودوافـعــه
بني
ُّ
وهل يمثل هؤالء الدين اإلسالمي ،أم أن ما يقومون
بــه يـنــدرج فــي إطــار وظيفي ال عالقة لــه بالدين في
شيء.
م ــا س ـبــق يـسـتــوجــب ال ـن ـظــر إل ــى م ـجــريــات امل ـع ــارك
ال ــدائ ــرة بـكــونـهــا حــربــا ض ــد ال ـح ـض ــارة اإلنـســانـيــة
واإلنسان بــآن .ما يعني أن أبعادها تتجاوز حدود
االنتماء الديني أو الطائفي واملذهبي والعرقي ،علمًا
أنه يتم االشتغال على توظيف االنتماءات املذكورة
س ـي ــاس ـي ــا .ب ـم ـع ـنــى آخـ ــر فـ ــإن ال ـ ـصـ ــراع ف ــي س ــوري ــا
وغيرها من الدول العربية صراع سياسي وسلطوي
ِّ
سنية
بامتياز .لذلك فــإن اعتماد خطاب املظلومية
ً
كــانــت أو شـيـعـ ِّـيــةُ ،يـعـطــي لـلـصــراع أش ـك ــاال تخالف
مضامينه .وذلــك يدفعنا للتمسك بخطاب عقالني
ومــوضــوعــي يــربــط بــن العلمانية والــديـمـقــراطـيــة،
ف ـم ـعــانــات ـنــا تـتـعـلــق ب ـجــانــب ك ـب ـيــر م ـن ـهــا بــأس ـبــاب
سياسية ال عالقة لها في العمق ،باالنتماء الديني
والطائفي.
* باحث وكاتب سوري
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العالم

ّ
ظللتها خطوط ٌ
حمر أميركية ــ
على الغالف ما بعد الفلوجة ليس كما قبلها« .العاصمة الروحية» لتنظيم «داعش»،
خليجية منعت تحريرها إال عبر بوابة «التحالف الدولي» ،وربطًا بجدول أعمال تقسيمي لبالد الرافدين عنوانه اإلقليم السني ،في
موازاة إقليم كردي وآخر شيعي .لذلك ،أكثر من أي منطقة أخرى في العراقّ ،
يجسد تحرير الفلوجة إسقاط هذا المشروع،
من دون أن يعني ذلك يأس المتآمرين .الوجهة اآلن هي الموصل« :هرولة» أميركية ُ نحو «مصادرة» تحريرها المفترض من
«الحشد الشعبي» ،في سياق تبرير عودة آالف المستشارين العسكريين إلى البلد الذي طردوا منه قبل سنوات

الموصل بعد الفلوجة :العراق بال «داعش»
محمد بدير
عـ ـل ــى قـ ـس ــاوتـ ـه ــا ال ـ ـبـ ــال ـ ـغـ ــة ،ك ــان ــت
تفجيرات ال ـكــرادة وبـلــد (وبعدهما
ال ــراش ــدي ــة وغـ ـي ــره ــا) م ـتــوق ـعــة فــي
ضــوء الهزيمة الـكـبــرى الـتــي لحقت
بـ ـ ـ ــ«داع ـ ـ ــش» فـ ــي الـ ـفـ ـل ــوج ــة .س ـي ــاق
املـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة م ـ ــع ال ـت ـن ـظ ـيــم
اإلرهـ ــابـ ــي ف ــي ال ـ ـعـ ــراق م ـن ــذ عــامــن
يفيد بأن «داعش» لجأ إلى االنتقام
م ـ ــن ال ـ ـهـ ــزائـ ــم ال ـ ـتـ ــي ت ـل ـح ــق ب ـ ــه فــي
كـ ــل م ـع ــرك ــة ت ـم ـك ــن ف ـي ـه ــا «ال ـح ـش ــد
الشعبي» والقوات األمنية العراقية
م ـ ــن تـ ـح ــري ــر إح ـ ـ ـ ــدى امل ـ ـنـ ــاطـ ــق مــن
س ـي ـط ــرت ــه عـ ـب ــر إط ـ ـ ــاق م ــوج ــة مــن
العمليات االنـتـحــاريــة وســط أماكن
مـ ــدن ـ ـيـ ــة مـ ـكـ ـتـ ـظ ــة حـ ـ ــاص ـ ـ ـدًا أرواح
العشرات من األبرياء .الحال أن وقع
هــزيـمــة الـفـلــوجــة ك ــان اسـتـثـنــائـيــا -
استراتيجيًا وسـيــاسـيــا ومـيــدانـيــا-
وربما لذلك جاء االنتقام استثنائيًا
في همجيته.
ف ــي امل ـ ـيـ ــدان ،ي ـت ـح ــدث عـ ــارفـ ــون عــن
ال ـص ـع ــوب ــات الـ ـت ــي انـ ـط ــوت عـلـيـهــا
«م ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات» ال ـ ـف ـ ـلـ ــوجـ ــة

واش ـت ـمــال ـهــا مل ــزي ــج م ــن الـتـعـقـيــدات
الـتـكـتـيـكـيــة امل ـت ـشــاب ـكــة :املـسـطـحــات
املائية الكثيرة ،فاملساحات الحرشية
الكثيفة (في أحزمة املدينة) ،وأخيرًا
امل ــربـ ـع ــات ال ـع ـم ــران ـي ــة ال ـع ـشــوائ ـيــة
وال ـن ـس ـق ـيــة داخ ـ ــل امل ــدي ـن ــة نـفـسـهــا.
ً
ذلــك فـضــا عــن شبكة التحصينات
واالستحكامات الشائكة والواسعة
ال ـتــي ك ــان «داع ـ ــش» ق ــد نـشــرهــا في
املدينة ومحيطها وشكلت خطوطًا
دفاعية ذات حرفية عالية في إعاقة
أي تقدم.
وفــي الـنـطــاق األوس ــع ،ال يمكن فهم
أبعاد هزيمة الفلوجة من دون فهم
أهـمـيــة املــديـنــة بالنسبة ل ــ«داعــش»
ومل ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ــم ف ـ ـ ــي مـ ـ ــوقـ ـ ــع الـ ـت ــوظـ ـي ــف
اإلقليمي والدولي له .فاملدينة تمثل،
دون م ـبــال ـغــة ،ال ـعــاص ـمــة الــروح ـيــة
ل ـل ـت ـن ـظ ـي ــم ،وهـ ـ ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت امل ـن ـط ـق ــة
األول ـ ـ ــى الـ ـت ــي س ـق ـطــت ف ــي ي ـ ــده فــي
شـبــاط  ،2014أي قـبــل أرب ـعــة أشهر
م ــن اج ـت ـي ــاح ــه امل ـن ـس ــق مل ـحــاف ـظــات
نـ ـيـ ـن ــوى وصـ ـ ـ ــاح ال ـ ــدي ـ ــن وديـ ــالـ ــى
واألن ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار ووص ـ ـ ــول ـ ـ ــه إلـ ـ ـ ــى تـ ـخ ــوم
بـغــداد الـعــاصـمــة .وهــي كــانــت قطب

الرحى في حراكه امليداني ونشاطه
التنسيقي واللوجستي والثقافي ما
بني أطراف «أرض الخالفة» ،بعد أن
اتسعت لتشمل املوصل والــرقــة .أما
بالنسبة ّ
لعرابي التنظيم اإلقليميني
وال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــن ،ف ــال ـف ـل ــوج ــة هـ ــي مـهــد
«الثورة العراقية» التي انطلقت من
ساحاتها متخذة شكل االعتصامات
والـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ،ف ــي س ـي ــاق م ـشــروع

يستعصي
لم يعد
ّ
صنف من
على «الحشد» أي
ٍ
المواجهات

كانت تفجيرات الكرادة وبلد متوقعة في ضوء الهزيمة الكبرى التي لحقت بـ«داعش» في الفلوجة (أ ف ب)

تـقـسـيـمــي ل ـل ـع ــراق ،ق ـبــل أن تكشف
الحقًا عن وجهها الحقيقي :املسلح،
ال ـ ــدم ـ ــوي واإلق ـ ـصـ ــائـ ــي ـ ـ ـ اإلب ـ ـ ـ ــادي.
وع ـل ــى أسـ ــاس ذلـ ــك ،ك ــان ــت املــدي ـنــة،
بوصفها مــركــز الـثـقــل فــي محافظة
ٍّ
األن ـب ــار ،إل ــى جــانــب ك ــل مــن تكريت
(ع ــاص ـم ــة م ـحــاف ـظــة صـ ــاح ال ــدي ــن)
واملوصل (عاصمة محافظة نينوى)
محصنة بـخـطــوط ح ـمــراء أميركية

ّ
وخليجية تحول دون تحريرها إل
رب ـطــا ب ـجــدول أع ـمــال إم ــا تقسيمي
(دولة أو إقليم سني) أو استتباعي
ن ـ ـي ـ ــوك ـ ــول ـ ــون ـ ـي ـ ــال ـ ــي (مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاه ـ ـ ــدات
استراتيجية مع الحكومة العراقية
ت ـع ـيــد االح ـ ـتـ ــال األمـ ـي ــرك ــي بـصـيــغ
مقنعة ومقوننة).
وبـ ــرغـ ــم ك ـس ــر الـ ـت ــاب ــو فـ ــي ت ـك ــري ــت،
مــن خ ــال إق ــدام «الـحـشــد» وال ـقــوات
العراقية على تحريرها (آذار )2015
رغمًا عن الفيتو األميركي ـ الخليجي،
ّ
بقيت الفلوجة مظللة بفيتو كهذا
على اعتبار أن تحريرها  -املشروط
بجدول األعمال األميركي الخليجي
 ه ــو م ــن حـ ّـصــة الـتـحــالــف ال ــدول ــي.وهـ ـك ــذا تــوج ـهــت ج ـه ــود «ال ـح ـشــد»
بعد تكريت  -بسبب تحفظ رئيس
الـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ،ح ـيــدر ال ـع ـبــادي،
ع ـلــى أول ــوي ــة ت ـحــريــر ال ـف ـلــوجــة في
حينه  -نحو محافظة صــاح الدين
م ـج ــددًا ف ـخــاض عمليتني كبيرتني
ًّ
ح ـ ّـرر فيهما ك ــا مــن منطقة بيجي
(تشرين أول  )2015وجزيرة الثرثار
(آذار  )2016قـبــل أن تتجه بوصلة
التحرير مرة أخرى نحو الفلوجة.

على أن قــرار اسـتـعــادة الفلوجة من
«داع ـ ــش» ل ــم يـنـضــج ل ــدى الـعـبــادي
دون مـ ـخ ــاض ــات عـ ـسـ ـي ــرة ،جـعـلــت
م ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار نـ ــوعـ ــا م ـ ــن ال ـ ـض ـ ــرورة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي جـ ــرى تـظـهـيــرهــا
ع ـلــى ش ـكــل ف ـض ـي ـلــة .ف ــال ــرج ــل ّ
رح ــل
ً
تـحــريــر الـفـلــوجــة عــامــا كــامــا برغم
أنها تقع على تخوم بغداد وتشكل
تهديدًا مباشرًا عليها ال يقارن ،من
حـيــث ال ـخ ـط ــورة ،ب ــوج ــود «داع ــش»
فـ ـ ــي بـ ـيـ ـج ــي أو جـ ـ ــزيـ ـ ــرة ال ـ ـثـ ــرثـ ــار
الــواق ـع ـتــن ع ـلــى م ـســافــة ن ـحــو 200
كـلــم ش ـمــال الـعــاصـمــة .وق ــد تـصــدى
ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي  -ت ـم ــاشـ ـي ــا م ـ ــع امل ــوق ــف
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي -ل ـض ـغ ــوط
مـسـتـمــرة مــارس ـهــا عـلـيــه «الـحـشــد»
إلع ـط ــاء ت ـحــريــر ال ـف ـلــوجــة األول ــوي ــة
ال ـع ـم ـل ـيــات ـيــة ،خ ـص ــوص ــا أن خـطــط
تحريرها كانت جاهزة منذ أكثر من
عــام .إال أن تطورين أساسيني دفعا
برئيس الوزراء العراقي إلى التراجع
واالس ـت ـج ــاب ــة ل ـض ـغــوط «ال ـح ـش ــد»،
ص ـفــت
هـ ـم ــا الـ ـتـ ـفـ ـجـ ـي ــرات ال ـ ـتـ ــي ع ـ ُ
ببغداد شهر نيسان املاضي ون ِس َب
م ـص ــدره ــا إلـ ــى ال ـف ـل ــوج ــة ،واألزمـ ـ ــة
السياسية الداخلية التي انتهت إلى
اقتحام املنطقة الخضراء واملطالبة
باستقالة السلطة الحاكمة .تطوران
صـ ـ ـ ّـعـ ـ ــدا الـ ـنـ ـقـ ـم ــة الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ع ـلــى
ال ـح ـك ــوم ــة وأحـ ــوجـ ــا الـ ـعـ ـب ــادي إل ــى
محور حدثي آخر يخطف االهتمام
العام ويعزز رصيده الشعبي ،فكان
قرار تحرير الفلوجة .لكن رغم ذلك،
ُلم ُيس ِقط العبادي جميع تحفظاته
امل ـ ـ ـمـ ـ ــاة أمـ ـي ــركـ ـي ــا وحـ ـ ـ ـ ــاول إم ـ ـ ــرار
بعضها فــي طـيــات ال ـق ــرار ،فـكــان أن
اش ـتــرط عـلــى «الـحـشــد» ع ــدم دخــول
الفلوجة واقتصار منطقة عملياته
ع ـل ــى أح ــزم ـت ـه ــا مـ ــن كـ ــل ال ـج ـه ــات،
وهـ ــو م ــا الـ ـت ــزم ب ــه «الـ ـحـ ـش ــد» ،لكن
مــع االحـتـفــاظ لنفسه بحق التدخل
مل ـســانــدة ال ـج ـيــش والـ ـق ــوى األمـنـيــة
الرسمية اللذين أنيطت بهما مهمة
ت ـط ـه ـي ــر امل ــديـ ـن ــة ن ـف ـس ـه ــا إن هـمــا
اح ـتــاجــا إل ــى ذلـ ــك ،وذلـ ــك م ــا أعـلـنــه
أبــو مهدي املهندس من على تخوم
الفلوجة بعد فراغ قواته من تحرير
ً
حزامها كامال.
إال أن امـتـنــاع «الـحـشــد» عــن دخــول
ُ
لغ
الفلوجة (خــال العمليات) ،لـ ّـم ي ِ
ال ـح ـســاس ـيــة امل ـف ــرط ــة ال ـت ــي خــلـفـهــا
ت ـ ـحـ ــريـ ــرهـ ــا لـ ـ ـ ــدى رع ـ ـ ـ ــاة «داع ـ ـ ـ ــش»
اإلقليميني والدوليني ،وعلى رأسهم
ّ
السعودية وتركيا .حساسية تجلت
 ب ـح ـس ــب مـ ــراق ـ ـبـ ــن -ب ـ ـ ـ ــردود فـعــلانطوت على ما يشبه فقدان التوازن
في ساحات التأثير املباشر الخاصة
بها ،مثل اليمن وسوريا والبحرين.
وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ــار ال ي ـف ـصــل ه ــؤالء
املراقبون بني حدث تحرير الفلوجة
ـوات م ــوازي ــة زمـنـيــا شهدتها
وخـ ـط ـ ٍ
ت ـلــك ال ـس ــاح ــات ،م ـثــل إج ـ ــراء سحب
الجنسية مــن الشيخ عيسى قاسم،
أو التصعيد الذي شهدته اليمن من
قـبــل ال ـع ــدوان ال ـس ـعــودي خصوصًا
ع ـل ــى ج ـب ـه ــات ت ـع ــز ولـ ـح ــج ومـ ــأرب
وص ـن ـع ــاء ،وك ــذل ــك الـتـصـعـيــد ال ــذي
شهدته جبهة حلب في سوريا.
ّأيــا يكن ،يبقى أن لتحرير الفلوجة
ٌ
آثار ونتائج تجعل ما بعد تحريرها
ل ـيــس ك ـمــا ق ـب ـل ـهــا .ف ـع ـلــى امل ـس ـتــوى
امل ـيــدانــي ،تـ ّـوجــت عمليات الفلوجة
ّ
لتمرس القوات
السياق التصاعدي
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا «ال ـح ـش ــد
ال ـش ـع ـب ــي» ،ع ـلــى ك ــل أنـ ـ ــواع ال ـق ـتــال
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(امل ــديـ ـن ــي ،الـ ـصـ ـح ــراوي ،ال ـحــرشــي،
الــخ) بحيث بــات يمكن القول إنــه لم
يعد يستعصي عليه ٌّ
صنف من
أي
ٍ
امل ــواج ـه ــات ض ــد ه ــذا الـ ـع ــدو .األه ــم
على هــذا الصعيد ،ليس أن القوات
العراقية ،وفــي مقدمتها «الحشد»،
قد استوعبت وخبرت كل التكتيكات
ال ـ ـق ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ــ«داعـ ـ ـ ـ ــش» وط ـ ـ ـ ــورت
ـي مواجهتها،
أساليبها الخاصة فـ َ
ب ــل ف ــي أن ال ـع ــراق ـي ــن أس ـق ـط ــوا من
أنفسهم فوبيا «داع ــش» الـتــي أريــد
لـ ـه ــا أن تـ ـك ــون ال ـ ـسـ ــاح األس ــاس ــي
ف ــي االج ـت ـي ــاح ال ــوح ـش ــي للتنظيم
اإلرهابي.
سياسيًا واستراتيجيًا ،فلم يعد
أما
ً
ُ
مـبــالـغــة ال ـق ــول إن امل ـش ــروع الكبير
وال ـخ ـط ـي ــر ال ـ ـ ــذي أري ـ ـ ــد لـ ـ ــ«داع ـ ــش»
أن تـ ـك ــون رافـ ـعـ ـت ــه فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق قــد
انـ ـتـ ـه ــى .ت ـك ـف ــي نـ ـظ ــرة واحـ ـ ـ ــدة إل ــى
«وضعية السيطرة» الجغرافية على
ال ـخــري ـطــة ال ـعــراق ـيــة لـيـخـلــص امل ــرء
إلــى االستنتاج الحاسم بــأن مصير
«داعــش» قد بــات محسومًا باملعنى
ّ
املبدئي ،وأن املسألة ليست إال مسألة
وقت الستكمال تحرير بقية املناطق
الـ ـت ــي ال ت ـ ـ ــزال ت ـخ ـض ــع ل ـس ـي ـطــرتــه.
م ـ ـنـ ــاطـ ــق ص ـ ـ ـ ـ ــارت مـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــورة ف ــي
مدينة املوصل ومحيطها بمحافظة
ن ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــوى ،وقـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاءي الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــاط
وح ــويـ ـج ــة فـ ــي م ـح ــاف ـظ ـت ــي ص ــاح
الــديــن وكــركــوك ،وشــريــط ضيق في
صـ ـح ــراء األنـ ـب ــار ي ـم ـتــد م ــن بـلــدتــي
عانة وراوة (ما بعد مدينة حديثة)
ً
وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ــدود الـ ـس ــوري ــة.
وتشهد الخريطة بوضعيتها هذه
ع ـلــى االن ـح ـس ــار ال ـك ـب ـيــر ج ـ ـدًا الـتــي
تـمـكــن «الـحـشــد الـشـعـبــي» وال ـقــوات
النظامية الـعــراقـيــة مــن فــرضــه على
التمدد الــداعـشــي خــال عــامــن فقط
خــاضــا فيهما إح ــدى عـشــرة عملية
ك ـبــرى تـكـلـلــت جـمـيـعـهــا بـنـجــاحــات
حاسمة ،وتحرر بنتيجتها أكثر من
ثالثني ألف كلم مربع.
وض ـم ــن هـ ــذا ال ـس ـي ــاق بــال ـت ـحــديــد،
ي ــأت ــي إسـ ـق ــاط ال ـخ ـط ــوط ال ـح ـم ــراء
األم ـي ــرك ـي ــة وال ـخ ـل ـي ـج ـيــة م ــن أم ــام
إرادة التحرير العراقية الـتــي أكثر

م ــا ت ـج ـس ــدت ف ــي «الـ ـحـ ـش ــد» بـفـعــل
ط ـغ ـيــان ال ـب ـعــد ال ـت ـطــوعــي الـشـعـبــي
ـاوم فــي هــويـتــه ،خــافــا لـلـقــوات
امل ـق ـ ِ
ال ـن ـظ ــام ـي ــة الـ ـخ ــاضـ ـع ــة ل ـل ـح ـكــومــة
وحساباتها املتشابكة .وضمن هذا
السياق أيضًا يمكن فهم «الهرولة»
األم ـيــرك ـيــة ب ــات ـج ــاه امل ــوص ــل تحت
جـنــاح ال ـقــوات الـعــراقـيــة النظامية،
وه ــو مــا تـجـســد مــؤخ ـرًا بــالــوصــول
إلـ ـ ــى ق ـ ــاع ـ ــدة ال ـ ـق ـ ـيـ ــارة وات ـ ـخـ ــاذهـ ــا
مـسـتـقـرًا إلدارة وتـنـسـيــق عمليات
تـ ـح ــري ــر ك ـ ـبـ ــرى امل ـ ـ ـ ــدن ال ـش ـم ــال ـي ــة
وإرس ـ ـ ـ ـ ـ ــال أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن  500جـ ـن ــدي

ال يمكن فهم أبعاد
هزيمة الفلوجة من دون
فهم أهمية المدينة بالنسبة
إلى «داعش»
يسعى األميركيون
إلى إفقاد «الحشد»
«األهلية الوطنية» لتحرير
الموصل
للتموضع فيها .فالخلفية األكيدة
ل ـ ـه ـ ــذه الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرول ـ ـ ــة ،ب ـ ـعـ ــد تـ ـ ّ
ـري ـ ـثـ ــات
واش ـت ــراط ــات وتـعــويـقــات تــواطـئـيــة
عـلــى م ــدى ال ـعــامــن املــاض ـيــن ،هي
امل ـ ـسـ ــارعـ ــة إلـ ـ ــى «مـ ـ ـص ـ ــادرة» مـلــف
تحرير املــوصــل واالستئثار بــه من
دون «ال ـح ـش ــد» ،بــوص ـفــه الــذري ـعــة
الــوحـيــدة املتبقية لتعليل وتبرير
عودة الحضور األميركي العسكري
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق؛ ح ـض ــور بـ ــات يـقـتــرب
ح ــالـ ـي ــا مـ ــن سـ ـق ــف ال ـخ ـم ـس ــة آالف
جندي (للتذكير :املطلب األميركي
فــي إط ــار ال ـت ـفــاوض عـلــى املـعــاهــدة
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ق ـ ـبـ ــل االنـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب عـ ــام
 2009كــان يتحدث عــن بقاء 10000
جندي).
وعلى هذا األساس ليس من مصلحة
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وال هـ ــي تــريــد

ألحد – داخل العراق أو خارجه  -أن
ٍ
يسأل أو يتساءل :إذا كانت الجهود
املحلية الخالصة (مــع دعــم إيــرانــي
مـ ـح ــدود جـ ـ ـدًا) تـمـكـنــت م ــن تـحــريــر
م ـع ـظ ــم األراض ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـع ــراقـ ـي ــة ال ـت ــي
احتلتها «داع ـ ــش» ،فـلـمــاذا يتطلب
األم ــر ح ـض ــورًا أمـيــركـيــا ف ــي معركة
املوصل ،وهي معركة ليس مفترضًا
أن يـ ـك ــون ف ـي ـه ــا ش ـ ــيء اس ـت ـث ـنــائــي
ّ
يميزها مــن الناحية العسكرية عن
بقية مـعــارك التحرير الـتــي نفذتها
القوى العراقية.
ال ـ ـ ــورق ـ ـ ــة ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــدة الـ ـ ـت ـ ــي ي ـس ـعــى
األمـ ـي ــركـ ـي ــون –عـ ـب ــر أدواتـ ـ ـه ـ ــم -إل ــى
لعبها في هذا اإلطار هي االستهداف
املنهجي إلفـقــاد «الـحـشــد» «األهلية
الــوطـنـيــة» لـتـحــريــر املــوصــل (كـبــرى
املـ ــدن الـسـنـيــة ال ـع ــراق ـي ــة) م ــن خــال
ش ـي ـط ـن ـتــه ط ــائ ـف ـي ــا .ع ـل ـمــا أن واق ــع
الـ ـح ــال ،وال ـس ــواب ــق امل ـيــدان ـيــة الـتــي
سـ ـ ّـج ـ ـل ـ ـهـ ــا «ال ـ ـ ـح ـ ـ ـشـ ـ ــد ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي»،
بــأغـلـبـيـتـهــا ال ـس ــاح ـق ــة ،ت ـج ــزم ب ــأن
ال ـح ـس ــاس ـي ــة الـ ـت ــي أب ـ ــداه ـ ــا ق ــادت ــه
وم ـق ــات ـل ــوه ت ـج ــاه امل ـن ــاط ــق الـسـنـيــة
أثـ ـن ــاء ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـح ــري ــر ت ـت ـجــاوز
بأضعاف ما يبديه طيران التحالف
الدولي في غاراته.
ال ـس ــؤال األس ــاس ــي إزاء ه ــذا الــواقــع
ي ـت ـع ـلــق ب ـم ــوق ــف «الـ ـحـ ـش ــد» ،ك ـقــوة
وطـنـيــة عــراق ـيــة ،أثـبــت خ ــال عامني
فـ ـق ــط م ـ ــن الـ ـت ــأسـ ـي ــس وال ـ ـن ـ ـمـ ــو كــل
ملواجهة «داعش»
الكفاءات املطلوبة
ّ
وإنـجــاز التحرير دون منة مــن أحد
ارتهان ألحد .هل سيترك املوصل
أو
ٍ
لـتـتـحــرر ع ـلــى ال ـطــري ـقــة األم ـيــرك ـيــة،
وض ـمــن س ـيــاق األه ـ ــداف األمـيــركـيــة
امل ـش ـبــوهــة ،أم أن ــه س ـي ـفــرض نفسه
فـ ــي املـ ـ ـي ـ ــدان رغـ ـم ــا عـ ــن كـ ــل ش ـ ــيء؟!
املـ ــؤشـ ــرات األول ـ ـيـ ــة املـ ـت ــوف ــرة تـفـيــد
ب ـ ــأن «الـ ـحـ ـش ــد» ل ــن يـ ـت ــرك ال ـســاحــة
ل ــآخ ــري ــن ،خ ـص ــوص ــا أن ال ـقــاصــي
والداني يشهد له بأنه القوة املحلية
الوحيدة في اإلقليم التي تمكنت من
إل ـحــاق الـهــزيـمــة بـ ــ«داع ــش» ـ ـ حيث
التحم معها ـ بغير «شراكة دولية»
(إقرأ :األكــراد) .نعم ،يجاريه في ذلك
حوثيو اليمن ومقاومو لبنان.

في مقارنة بني عملية مدينة تكريت (التي كان لـ«الحشد» دور
رئيسي في تحريرها) ،وبني عملية مدينة الرمادي التي ّ
حررتها
القوات النظامية العراقية بإشراف «استشاري» أميركي مباشر
وتحت ّغطاء «تحالف واشنطن» الجوي ،أن يظهر حجم الدمار
الذي خلفه «املساعد الغربي» .كذلك ،تتحدث اإلحصاءات
واإلفادات املوضوعية عما ال يزيد عن  300وحدة سكنية (أمامية
بمعظمها) تعرضت للدمار في تحرير تكريت ،فيما تحدثت
منسقة األمم املتحدة للعمليات اإلنسانية في العراق ،ليز غراند،
عن «ذهولها» لحجم الدمار في الرمادي الذي قالت إنه «أسوأ من
أي مكان آخر في العراق» .وقد أشارت تقارير حكومية في حينه
إلى «نسبة دمار تبلغ  % 80في املدينة» ،من ضمنها ،على سبيل
املثال 260 ،مدرسة 400 ،طريق ،أكثر من  3000منزل ،و64
جسرًا ،املستشفى ومحطة القطارات الرئيسيان .أما املصادر
املحلية ،فقد تحدثت آنذاك عن تضرر البنية التحتية الخدماتية
في املدينة بنسبة .%100
داخل مدينة الرمادي
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تقرير

خطة إسرائيلية لـ«حزام أمني»
جنوب سوريا:

«محمية جغرافية» لالجئين

يحول دون التدخل العسكري اإلسرائيلي المباشر في سوريا ،االرتداع عن
تداعياته السلبية أساسًا ،في موازاة أداء وأهداف الجماعات المسلحة التي
ترعى و«تحرس» المصالح اإلسرائيلية .مع ذلك ،خطط التدخل والمناطق
اآلمنة المغلقة بعناوين مختلفة هي مدار أخذ ّ
ورد في تل أبيب ،في حال
ّ
تغير الظروف والوضع القائم
يحيى دبوق
لــن تستنسخ إســرائ ـيــل ،بشكل فـ ّـج،
خـ ـط ــة «ال ـ ـ ـحـ ـ ــزام األم ـ ـن ـ ــي» ل ـج ـنــوب
لبنان ،ما قبل عام  ،2000وتطبيقها
ع ـل ــى ال ـج ـن ــوب ال ـ ـسـ ــوري .ال ـظ ــروف
واإلمكانات ،ال تسمح لصانع القرار
فــي تــل أب ـيــب ،بــاسـتـنـســاخ التجربة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وال ـ ـتـ ــدخـ ــل ال ـع ـس ـك ــري
املـ ـب ــاش ــر .ل ـك ــن م ــا ب ــن االس ـت ـس ــام
ل ـل ـظ ــروف واإلمـ ـك ــان ــات ،واالم ـت ـن ــاع
الكامل عن التدخل ،مروحة واسعة
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات الـ ـ ـت ـ ــي ب ــإم ـك ــان ـه ــا
أن تـ ـحـ ـق ــق امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب واملـ ـصـ ـلـ ـح ــة
اإلسرائيلية شبه الكاملة.
ن ـ ـعـ ــم ،أهـ ـ ـ ـ ــداف وأداء امل ـج ـم ــوع ــات
امل ـس ـل ـح ــة الـ ـت ــي ت ـس ـي ـطــر ج ـغــراف ـيــا
ع ـل ــى م ـع ـظــم امل ـن ــاط ــق ال ـق ــري ـب ــة مــن
ال ـح ــدود اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،وم ــن بينها
مـ ــا ت ـص ـف ــه إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل بـ ــ«الـ ـجـ ـه ــات
ال ـصــدي ـقــة» ،تـســاهــم فــي ام ـت ـنــاع تل
أب ـي ــب الــرس ـم ـيــة ع ــن تـبـنــي وتـنـفـيــذ
أي اقـتــراح لـحــزام أمـنــي فــي ســوريــا،
ّ
ط ــامل ــا أن هـ ـ ــذه الـ ـجـ ـه ــات ب ــأدائـ ـه ــا
وأه ــدافـ ـه ــا ،وبـتـنـسـيـقـهــا أي ـض ــا مع
املـ ــؤس ـ ـسـ ــة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي الـ ـج ــان ــب
الثاني من الـحــدود ،تحقق املصالح
األمنية اإلسرائيلية .مع ذلك ،األفكار
وال ـ ـخ ـ ـطـ ــط ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـجـ ــرى ت ــداولـ ـه ــا
إســرائ ـي ـل ـيــا ح ــول «امل ـن ـط ـقــة اآلم ـنــة»

لالجئني في الجنوب السوري ،وهي
الـ ـعـ ـب ــارة امل ـل ـط ـفــة ل ـع ـب ــارة «الـ ـح ــزام
األمـ ـن ــي» ،تـشـيــر إل ــى أي ــن يـمـكــن أن
تذهب تل أبيب في مقاربة الساحة
السورية ،وفي سياقات هذه األفكار
والـحــديــث عـنـهــا ،ينكشف أيـضــا ما
كان مستورًا ،حول هوية الجماعات
املسلحة في سوريا.
في العادة املتبعة واملوجهة ،يتحدث
املسؤولون والخبراء اإلسرائيليون،
بحذر تجاه التدخل اإلسرائيلي في
سوريا ،وتأتي املقاربة عامة ،إال ما
يـتـعـلــق بــاالس ـتــرات ـي ـج ـيــات الـكـبــرى
الـ ـت ــي تـ ـك ــون م ـح ــل اهـ ـتـ ـم ــام خ ــاص
ملراكز األبـحــاث والــدراســات .الكشف
اإلســرائـيـلــي عــن تنسيق مـبــاشــر أو
مساعدة استخبارية ،أو حتى إمداد
ب ــال ـس ــاح وال ــذخ ــائ ــر ،خ ـ ــارج إط ــار
املـ ـس ــاع ــدات «اإلن ـس ــان ـي ــة وامل ـع ــون ــة
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة» ،يـ ــأتـ ــي م ـ ـ ـحـ ـ ــدودًا وغ ـي ــر
مباشرًا.
ومـ ـ ــا بـ ــن االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة امل ـع ـل ـنــة
والفعل العملي ،اختالف كبيرّ .
تقر
تــل أب ـيــب أن ـهــا ت ـقــدم ال ـعــاج الطبي
لـلـجــرحــى لـلـجـمــاعــات املـسـلـحــة في
ّ
مستشفياتها ،وتقر أن عدد الجرحى
املعالجني لديها باآلالف .تقر أيضًا،
أنها تــزودهــم باملساعدات الغذائية
و«الـبـطــانـيــات والـحـلـيــب لــأطـفــال»،
ك ـم ــا ورد ع ـل ــى لـ ـس ــان وزيـ ـ ــر األم ــن

ّ َ
َ
«الزنكي» ذب َحت ..حقًا ذبحت
صهيب عنجريني
َ
ٌ
ّ
ّ
«ضحية االعتدال» التي قضت
شخصية
معلومات متضاربة عن
راجت خالل اليومني األخيرين
ٌ
ُ
نحرًا بسكاكني «حركة نور ّالدين زنكي» في حلب .وتناقلت مواقع وصفحات معارضة أنباء
ً
ّ
ُ
طفالّ ،
ّ
وأن عمره  19عامًا ،وعائلته من سكان مدينة
الضحية عبد الله العيسى ليس
مفادها أن
وبررت املصادر مظهر الضحيةّ
حمصّ .
الذي ال يتناسب مع العمر املفترض ()19
ّ
مصاب بمرض الثالسيميا (الذي ّ
ٌ
يؤدي
بأنه
ُ
ّ
أحيانًا إلى تأخر البلوغ) .وأرفقت املعلومات
املتداولة بصورة لـ«وثيقة» ُتفيد ّ
بأن العيسى
ّ
الجوية» .وكانت مصادر
«متعاقد مع القوى
«لواء القدس» الفلسطيني قد قالت في وقت
ّ
«التقصي أثبت أن عمر الطفل عبد
سابق ّإن
الله عيسى  12عامًا ،ويعيش مع عائلته في حي
املشهد في حلب»ّ .أما الحقيقة الثابتة التي لم
ّ
تتضارب األقوال بشأنها (ألنها ُوثقت بالصوت
ً
ً
ُ
والصورة) فخالصتها ّأن «فصيال معتدال»
ّ
علني من الواليات املتحدة قد
مدعومًا بشكل
ّ
ّ
ّنفذ ّ
عملية ذبح إرهابية .وكان املتحدث باسم الخارجية األميركية مارك تونر قد أعلن أن بالده
«ستعيد النظر في دعم «حركة نور الدين الزنكي» حال إثبات صحة األنباء عن قيام مسلحني من
ً
الحركة بذبح طفل في سوريا» .فيما اعترفت «الحركة» بالجريمة واعدة بـ«محاسبة مرتكبيها».

ّ
وتقر ايضًا،
السابق ،موشيه يعلون.
بحسب التقارير املنشورة في االعالم
ال ـ ـع ـ ـبـ ــري ،بـ ــوجـ ــود ت ـن ـس ـي ــق أم ـن ــي
واسـتـخـبــاري مــع الـجـهــات املسلحة
في سوريا ،ضمن تفاهم غير معلن
لتحقيق املصالح املشتركة في وجه
االع ــداء املشتركني ،ومــن بينها منع
الـ ـجـ ـه ــات ال ـ ـثـ ــاث :سـ ــوريـ ــا وإي ـ ــران
وح ــزب الـلــه ،مــن اإلض ــرار باملصالح
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ع ـل ــىّ طـ ــول الـ ـح ــدود.
وتـعـلــن إســرائ ـيــل ،أن ـهــا راض ـيــة جـدًا
ع ــن ال ــواق ــع ال ـحــالــي ،وت ـحــدي ـدًا أداء
امل ـس ـل ـح ــن ،وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــم ال ـج ـه ــات
السلفية الجهادية ،التي تؤكد أنها
لم تطلق طوال السنوات املاضية ،أي
رصاصة باالتجاه اإلسرائيلي.
م ــع ذلـ ـ ــك ،األص ـ ـ ـ ــوات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
مــن خ ـبــراء ومـخـتـصــن ،وم ــا يجري
ت ــداول ــه ف ــي الـ ـغ ــرف امل ـغ ـل ـقــة بينهم
وصناع الـقــرار ،يفيد بوجود خطط
م ـت ـب ـلــورة وم ـغ ــاي ــرة حـ ــول ال ـتــدخــل
فــي ســوريــا ،ملــواجـهــة التغير املمكن
فـ ــي الـ ــوضـ ــع الـ ـق ــائ ــم ،أو اس ـت ـغ ــال
ّ
ملتغيرات فيه ،تحقق أكثر املصالح
اإلســرائـيـلـيــة .فــي هــذا الـسـيــاق ،على
سبيل املثال ،صدر عن معهد أبحاث
األمن القومي في تل أبيب ،قبل أشهر،
دع ـ ــوة واضـ ـح ــة لـتـغـيـيــر ال ـس ـيــاســة
ال ـح ــال ـي ــة إزاء سـ ــوريـ ــا ،واالنـ ـتـ ـق ــال
ال ــى ال ـتــدخــل امل ـبــاشــر ،وت ـحــدي ـدًا ما

ّ
تقر تل أبيب بوجود تنسيق أمني واستخباري مع المسلحين (أ ف ب)

كاهانا :بدأنا العمل
في منطقة إدلب
وأرسلنا إلى هناك سالحًا
للمتمردين

«اإلغاثة» من سوريا إلى اليمن
رجل األعمال اإلسرائيلي – االميركي ،موتي كاهانا ،يترأس منظمة «عماليا»
إلغاثة الالجئني السوريني ،وتنشط منذ سنوات داخــل مخيمات الالجئني
في تركيا واألردن ،وأيضًا في الداخل السوري .وتعد إحــدى االدوات غير
املباشرة للتدخل اإلسرائيلي في الساحة السورية .وأمس ،اشارت صحيفة
«معاريف» إلى ّأن منظمة «عماليا» وسعت نشاطها ليشمل ايضًا الساحة
اليمنية ،من بوابة الغوث ومساعدة الالجئني ايضًا.
«ع ـمــال ـيــا» ،وه ــي «مـنـظـمــة انـســانـيــة» إســرائـيـلـيــة ،ت ـهــدف بـشـكــل مـعـلــن الــى
مساعدة وتعزيز الجسور القائمة بني إسرائيل و«الشعب السوري والثورة
الـســوريــة» ،وتـحــديـدًا مــا تصفه «مـعــاريــف» بالجهات الصديقة السرائيل
مثل «الجيش الـســوري الـحــر» ،الفتة إلــى ّأن املـســاعــدات التي تتلقاها هذه
الجهات ،تتعلق باملعونة الطبية والغذائية و«حتى أيضًا الذخائر الحربية»،
مع اإلشارة ،بحسب «معاريف» إلى ّأن «ليس هناك لفتات انسانية من دون
توقع شيء في املقابل».
وكان كاهانا قد اشار في حديث لصحيفة «يديعوت احرونوت» ّأن «دخول
سوريا بالنسبة لي هو كالدخول إلى تل ابيب» ،في اشارة منه الى سهولة
التواصل والتواجد املادي والتجوال في املناطق التي تسيطر عليها «الثورة
ّ
السورية» بحسب تعبيره .وكشف كاهانا أنــه «تبرع» بمئة ألف دوالر من
أمــوالــه الـخــاصــة ل ـ «الـجـيــش ال ـحــر» ،وأن االم ــوال الـتــي يجبيها مــن تبرعات
ل ـ ـ «رج ــال أع ـمــال إســرائ ـي ـل ـيــن» ،وأي ـضــا مــن ت ـبــرعــات خــاصــة يـتـلـقــاهــا من
منظمات يهودية أميركية وإسرائيلية وأماكن العبادة اليهودية في الواليات
املتحدة ،مخصصة ملساعدة «الثورة السورية» ،وقال «انا مكلف بنقل هذه
التبرعات الى جهات ليبرالية في سوريا من الخيرين واالصدقاء».

يتعلق بالجنوب السوري من خالل
فـ ــرض م ـن ـط ـقــة خ ــاص ــة ب ــإس ــرائ ـي ــل،
م ــا يمكنها م ــن لـعــب دور أف ـعــل في
تحديد املستقبل السوري ،ومواجهة
التهديدات املتمثلة في امكانية بقاء
ال ـن ـظ ــام ف ــي س ــوري ــا .هـ ــذه ال ــدع ــوة،
واص ـل ــت ح ـض ــوره ــا ،ح ـتــى م ــا بعد
الـتــدخــل الـعـسـكــري الــروســي ،وكتب
رئـ ـي ــس املـ ـعـ ـه ــد ،ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ــاب ــق
ل ـش ـع ـبــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات الـعـسـكــريــة
ال ـلــواء عــامــوس يــدلــن ،أن باإلمكان
تنفيذ خطة التدخل املـبــاشــر ،حتى
م ــع ال ـح ـضــور ال ـع ـس ـكــري ال ــروس ــي،
فــي حــال استطاعت تــل أبـيــب تلبية
املصالح الروسية في سوريا.
في هذا السياق أيضًا ،كشفت مجلة
«ميكور ريشون» العبرية ،عن خطة
جــديــدة يجرى ال ـتــداول فيها فــي تل
أبـ ـي ــب ،وح ـظ ـيــت ب ـمــواف ـقــة مـبــدئـيــة
مــن املـســؤولــن اإلســرائـيـلـيــن ،حــول
إمكان استخدام الالجئني السوريني،
إلقامة حزام أمني في جنوب سوريا،
بصورة معدلة في الشكل ،عن صورة
ال ـح ــزام األم ـنــي ال ـســابــق فــي جـنــوب
لبنان.
ف ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة أجـ ــرت ـ ـهـ ــا املـ ـجـ ـل ــة مــع
رج ــل األعـ ـم ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي «مــوتــي
كــاهــانــا» ،رئـيــس منظمة «عـمــالـيــا»،
وهـ ــي مـنـظـمــة «إغـ ــاثـ ــة» إســرائـيـلـيــة
ل ــاج ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن ،تـسـتـخــدمـهــا
ت ــل أب ـيــب لـلـتــدخــل غـيــر امل ـبــاشــر في
سـ ــوريـ ــا إلـ ـ ــى ج ــان ــب «ال ـب ـط ــان ـي ــات
والحليب» ،أشــار كاهانا إلــى وجود
«خطة إنسانية» يجري العمل على
بلورتها حاليًا ،إلقامة «منطقة آمنة»
في الجنوب الـســوري ،حيث يتجمع
فيها الالجئون لـ«تلقي املساعدات».
وي ـل ـف ــت ال ـ ــى ان «امل ـن ـط ـق ــة ت ـت ـع ـلــق،
كمرحلة اولى ،بمنطقة محمية وآمنة
تـقــام على عــرض عـشــرة كيلومترات
مـ ــن شـ ـ ــرق ال ـ ـح ـ ــدود االس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة،
وب ـ ـ ـطـ ـ ــول ع ـ ـشـ ــريـ ــن كـ ـيـ ـل ــومـ ـتـ ـرًا مــن
الـ ـقـ ـنـ ـيـ ـط ــرة ج ـ ـنـ ــوبـ ــا ،مـ ـ ــع اخـ ـتـ ـي ــار
ال ــاجـ ـئ ــن امل ـج ـم ـع ــن ف ـي ـه ــا ج ـه ــازًا
ً
محليًا مستقال للحكم الديموقراطي،
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تقرير

تقرير الكونغرس عن « 11أيلول»:
«اإلرهاب» عن طريق «الحليف السعودي»
بعد  15عامًا على إبقائها
في مكان محصن في
مبنى الكابيتول ،نشرت
اإلدارة األميركية ،الجمعة،
الصفحات الـ 28من تقرير
الكونغرس ،التي تربط بين
السعودية وأحداث 11
أيلول .يومها ،سارع اإلعالم
السعودي إلى الحديث عن
تبرئة تضمنتها للسعودية،
إال أن ّ
التمعن في الصفحات
يوحي بأن ما تضمنته
يدين السعودية ،أكثر مما
يبرئها ،بل يطرح المزيد من
التساؤالت عن دورها
إعداد ــ نادين شلق

ً
ّ
ي ـشــكــل أم ـ ــا لـتـعـمـيـمــه الح ـق ــا ن ـحــو كل
سوريا».
ي ـك ـشــف ك ــاه ــان ــا أن ال ـخ ـطــة مــوضــوعــة
عـلــى طــاولــة ج ـهــات إســرائـيـلـيــة رفيعة
املـسـتــوى ،و«اجتمعنا لـهــذه الغاية مع
وزراء واع ـض ــاء كـنـيـســت اســرائـيـلـيــن،
وتلقينا منهم ردودًا ايجابية» .وحول
تـفــاصـيــل أك ـثــر لـلـخـطــة ،يـشـيــر كــاهــانــا
ّ
إلى أن «االتجاه بأن ال نقيم معسكرات
الجئني ضمن خيم ،بل استغالل البنية
التحتية املــوجــودة في املنطقة املحددة
لجلب الالجئني اليها ،خاصة مع وجود
 20قرية قائمة حاليًا فيها ،يمكنها ان
تستوعب عشرات اآلالف من الالجئني،
وم ـئ ــات اآلالف ف ــي امل ــراح ــل الــاح ـقــة».
وي ـك ـشــف أي ـض ــا ع ــن ال ـن ــواح ــي االمـنـيــة
لـلـمـنـطـقــة املـ ـقـ ـص ــودة ،ف ـي ـش ـيــر إلـ ــى أن
الــاج ـئــن انـفـسـهــم هــم امل ـســؤولــون عن
أمـنـهــم ،فعليهم أن ي ـخ ـتــاروا ممثليهم
ومــن يــدافــع عنهم وعــن ح ــدود املنطقة،
من بينهم.
البارز أيضًا في حديث كاهانا ،الكشف
عـ ــن خ ـط ــة ش ـب ـي ـهــة ب ــال ـخ ـط ــة ال ـحــال ـيــة
للجنوب ال ـســوري ،عمل على تنفيذها
فـ ــي م ـن ـط ـق ــة م ــديـ ـن ــة ادل ـ ـ ــب فـ ــي ش ـم ــال
ســوريــا ،إال أنها منيت بالفشل نتيجة
ما قال إنه تردد وفشل لسياسة اإلدارة
ّ
األمـيــركـيــة ه ـنــاك ،مـعــربــا عــن أم ـلــه بــأن
ن ـت ـي ـجــة ال ـخ ـط ــة امل ــوض ــوع ــة لـلـجـنــوب
السوري مغايرة .وقال« :بدأنا العمل في
منطقة ادلب ،وأرسلنا إلى هناك سالحًا
للمتمردين وإم ـ ــدادات إنـســانـيــة ،وكــان
التوجه واألمل في النتائج مبنيني ايضًا
على إمـكــان الـتــدخــل االمـيــركــي السريع
ل ــإط ــاح ــة ب ـن ـظ ــام (ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــوري
ب ـ ـشـ ــار) األسـ ـ ـ ــد .ل ـك ــن ك ـل ـم ــا مـ ــر ال ــوق ــت
كـلـمــا ّ
أج ـلــت إدارة (الــرئ ـيــس االمـيــركــي
بـ ــاراك) اوبــامــا خطوطها الـحـمــراء إلــى
أن انتهت اإلمــدادات .انتقلنا الى جانب
آخــر ،وســرنــا سوية الــى جانب (تنظيم
ال ـقــاعــدة فــي س ــوري ــا) جبهة ال ـن ـصــرة...
ال ــوض ــع ف ــي س ــوري ــا مـتـقـلــب ،والـشـعــب
ينتظر من يساعده».

سـ ــاعـ ــات ق ـل ـي ـلــة ك ــاف ـي ــة ل ـل ـت ـمـ ّـعــن فــي
الصفحات الـ 28من تقرير الكونغرس
بشأن أحداث  11أيلول ،التي خصصت
ل ـل ـت ـح ـق ـي ــق فـ ـ ــي ع ـ ــاق ـ ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة
بــالـهـجـمــات ،كــذلــك فــإنـهــا تكفي لفهم
السبب الــذي دفــع واشنطن إلــى إبقاء
ال ـســريــة ع ـلــى ه ــذه ال ـص ـف ـحــات ط ــوال
 14ع ــام ــا« ،م ـن ـع ــا إلح ـ ــراج ال ـح ـكــومــة
الـسـعــوديــة» على حــد تعبير سيمون
ه ـ ـنـ ــدرسـ ــون ف ـ ــي «مـ ـعـ ـه ــد واش ـن ـط ــن
لسياسات الشرق األدنى» .أبو زبيدة،
الشيخ فهد الثميري ،أســامــة بسنان،
نـ ــواف ال ـح ــازم ــي ،كـلـهــا أس ـم ــاء كــانــت
ق ــد حـفـلــت ب ـهــا ال ـص ـحــف األم ـيــرك ـيــة،
خــال الفترة املاضية ،وربــط بعضها
وغيرها من الكيانات بشخص واحد
هو بندر بن سلطان ،السفير السعودي
في واشنطن آنــذاك .وإن كانت وسائل
اإلعــام السعودية قد انبرت ،مباشرة
بـعــد نـشــر ه ــذه الــوثــائــق ،إل ــى اإلع ــان
أن مـضـمــونـهــا ي ـبــرئ ال ــر ًي ــاض ،فهي
َّ
بذلك قد نقلت الواقع مجزأ ،فيما عمل
اإلعالم األميركي خالل األيام املاضية
ّ
التورط
على إلقاء الضوء على مكامن
الـ ـسـ ـع ــودي ف ــي ال ـه ـج ـم ــات« .امل ــذك ــرة
ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن وك ــال ــة االس ـت ـخ ـب ــارات
األميركية ،في تموز  ،2002تقول بما
ال لبس فيه إن الـصــات بــن خاطفي
ال ـط ــائ ــرات وال ـس ـف ــارة ال ـس ـعــوديــة في
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن والـ ـقـ ـنـ ـصـ ـلـ ـي ــة فـ ـ ــي لـ ــوس
ً
أنـجـلــس ،تشكل دلـيــا ال يقبل الجدل
على أن هناك دعمًا لهؤالء اإلرهابيني
ّ
من داخل الحكومة السعودية» ،علقت
ص ـح ـي ـفــة «نـ ـي ــوي ــورك ب ــوس ــت» عـلــى
مضمون الوثائق.
الصفحات أيضًا ،المست جانبًا آخر،
ال يـقــل أهـمـيــة عــن ال ـحــدث بـحــد ذات ــه،
ب ــل يـتـخـطــاه ،وه ــو ال ــدع ــم الـسـعــودي
لتنظيم «القاعدة» ،الذي رأت صحيفة
«ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» أن الــوثــائــق تعد
تـ ـص ــويـ ـرًا واض ـ ـحـ ــا ل ـج ـه ــود امل ـم ـل ـكــة
لعرقلة املـحــاوالت األميركية ملحاربة
«ال ـقــاعــدة» فــي الـسـنــوات الـتــي سبقت
« 11أي ـل ــول» ،مـشـيــرة فــي الــوقــت ذاتــه
إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـحـ ـت ــوي «عـ ـ ـل ـ ــى ف ـه ــرس
م ــن االج ـت ـم ــاع ــات وال ـ ـصـ ــدف امل ـث ـيــرة
للشكوك».

عالقة الرياض

ت ـفـ ّـصــل ه ــذه ال ــوث ــائ ــق ال ـع ــاق ــات بني
مسؤولني سعوديني وعدد من منفذي
الهجمات ،كذلك فإنها تكشف عن آالف
الــدوالرات من أفــراد في األســرة املالكة
إلـ ــى أشـ ـخ ــاص ع ـلــى ع ــاق ــة بـمـنـفــذي
الهجوم وغيرهم من مشتبهي تنظيم

«القاعدة» .وعلى الرغم من أن الكثير
م ـ ــن مـ ـضـ ـ ُم ــون ه ـ ـ ــذه الـ ـصـ ـفـ ـح ــات قــد
ُحجب أو أعيدت صياغته ،إال أن ذلك
ال يمنع من إيجاد هذه الصالت التي
يـمـكــن وصـفـهــا بــأنـهــا «واسـ ـع ــة» إلــى
درج ـ ــة دف ـع ــت م ـك ـتــب الـ ـ ـ ــ«اف ب ــي اي»
فــي واشنطن إلــى إنـشــاء فرقة خاصة
للتحقيق بالشق املتعلق بالسعودية.
ولكن بحسب بول سبيري في صحيفة
«نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك بـ ـ ــوسـ ـ ــت» ،إن ال ـت ــرك ـي ــز
األساسي على السعودية بدأ متأخرًا
بعد هجمات  11أيلول ،وذلك «بسبب
مــوقــع ال ـس ـعــوديــة كـحـ ُلـيــف لـلــواليــات
املـتـحــدة» ،األم ــر ال ــذي ذك ــر م ــرات عدة
في الصفحات.
ُ
تـ ـظـ ـه ــر مـ ـلـ ـف ــات م ـك ـت ــب ال ـت ـح ـق ـي ـقــات
ال ـف ـيــدرال ـيــة امل ــذك ــورة ف ــي الـصـفـحــات
ال ـ ـ ـ ــ 28أن ع ـم ــر ال ـب ـي ــوم ــي ال ـ ـ ــذي ك ــان
ً
م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤوال ع ـ ـ ــن إدارة م ـ ـس ـ ـجـ ــد ف ــي
ّ
كــالـيـفــورنـيــا قـ ــدم «م ـس ــاع ــدة كـبـيــرة»
للخاطفني الـسـعــوديــن خــالــد املــدهــار
ون ــواف ال ـحــازمــي ،بـعــدمــا وص ــا إلــى
سان دييغو في شباط  .2000الحازمي
ك ـ ــان ق ــائ ــد ال ـخ ـل ـيــة الـ ـت ــي اس ـت ـهــدفــت
مبنى «البنتاغون» ،بينما كان املدهار
أح ــد األعـ ـض ــاء األق ــوي ــاء ف ــي الـخـلـيــة،
وقـ ــد نـ ــزل االثـ ـن ــان ف ــي ش ـقــة ب ـيــومــي.
أي ـض ــا ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ك ــان يـســاعــد
ف ـيــه ال ـخــاط ـفــن ،ك ــان ب ـيــومــي يتلقى
زيـ ــادات كـبـيــرة عـلــى رات ـبــه مــن شركة
أم ــن سـعــوديــة لـهــا عــاقــة بــأســامــة بن
الدن و«الـقــاعــدة» .عــاوة على ذلــك ،إن
أحد موظفي االستخبارات املزعومني،
ُ
ويدعى أسامة بسنان ،ساعد مدبري
أح ــداث  11أي ـلــول ،وعـمــل عــن قــرب مع
بـ ـي ــوم ــي .وم ـ ــا ي ـث ـي ــر الـ ـشـ ـك ــوك أك ـث ــر،
هــو أن ــه «وزوج ـت ــه تلقيا دعـمــا مــاديــا
م ــن الـسـفـيــر ال ـس ـعــودي ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة وزوجته» ،أي من األمير بندر
بن سلطان وهيفا بنت فيصل.
ملفات الـ ــ«اف بــي آي» ومــذكــرة وكالة
االس ـت ـخ ـب ــارات ،تـشـيــر أي ـض ــا إل ــى أن
م ـن ـفــذي األحـ ـ ــداث كــانــت لــدي ـهــم صلة
م ــع الـشـيــخ فـهــد ال ـث ـم ـيــري ،ال ــذي كــان
مــوظـفــا فــي القنصلية الـسـعــوديــة في
ل ــوس أنـجـلــس .وتـظـهــر الـسـجــات أن
الدبلوماسي السعودي املعتمد ،أجرى
ع ـش ــرات امل ـح ــادث ــات الـهــاتـفـيــة ول ـق ـ ً
ـاء
واحدًا على األقل مع بيومي ،وذلك قبل
ق ــدوم منفذي هـجــوم  11أي ـلــول .األمــر
ق ــد يـصـبــح أك ـث ــر سـ ــوءًا ع ـنــدمــا تــذكــر

ً
إحــدى صفحات التقرير أن «مسؤوال
ف ــي وزارة الــداخ ـل ـيــة ال ـس ـعــوديــة بقي
ف ــي ال ـف ـنــدق ذاتـ ــه ف ــي فـيــرجـيـنـيــا ،مع
الـحــازمــي وغـيــره مــن منفذي الهجوم
على البنتاغون ،في الليلة التي سبقت
االستيالء على الطائرة».
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـ ـش ـ ـيـ ــر إحـ ـ ـ ــدى
الصفحات إلى صالح الحسني ،وتفيد
بأن وكالء الــ«اف بي اي» شعروا بأنه
«كذب بشأن عدم لقائه أو عدم معرفته
بـ ـم ــدب ــري الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ،ولـ ـك ــن ع ـنــدمــا
ح ــاول ــوا اس ـت ـجــوا ُبــه م ــرة أخـ ــرى ،كــان
الوقت قد تأخر ،وأخرج من البالد مع
غ ـيــره مــن املـشـتـبــه فـيـهــم الـسـعــوديــن
الـ ـكـ ـب ــار ،بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ط ـل ــب م ــن ب ـن ــدر،
وبموافقة البيت األبيض».
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى بـ ـن ــدر ،ف ـقــد ُوج ـ ــد رقــم
هــات ـفــه ع ـلــى دف ـتــر م ـس ــؤول كـبـيــر في
«ال ـقــاعــدة» ُيــدعــى أب ــو زب ـي ــدة ،عندما
ألـقــي الـقـبــض عليه فــي بــاكـسـتــان في
عــام  .2002أيـضــا ،حــدث أن ُوج ــد رقم
حارس بندر على دفتر أبو زبيدة.

العالقة بتمويل اإلرهاب
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،عـ ـمـ ـل ــت ص ـح ـي ـفــة
«واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ت ــايـ ـم ــز» عـ ـل ــى ال ـت ــرك ـي ــز
ع ـلــى ت ـمــويــل ال ـس ـعــوديــة ل ــ«ال ـت ـطــرف
اإلسالمي في املساجد وفي الجمعيات
الـخـيــريــة» ،وه ــو أم ــر ب ــدا واض ـحــا في

السعودية عمدت
َ
إلى غسل األموال عبر
المساجد

ال ـص ـف ـحــات ال ـتــي ن ـشــرت أخـ ـيـ ـرًا .وقــد
رأت هذه الصحيفة أنه «بالنسبة إلى
مــراق ـبــي ال ـح ــرك ــات ال ـج ـه ــادي ــة ،تــؤكــد
ه ــذه ال ـص ـف ـحــات ال ـت ـهــم ال ـتــي وجـهــت
إلــى الحكومة السعودية ومواطنيها
األغنياء بتمويل التعاليم املتطرفة في
أميركا» .وفي هذا اإلطار ،تشير وثائق
ال ـك ــون ـغ ــرس إلـ ــى «م ـس ـجــد ف ـه ــد» فــي
كاليفورنيا ،ال ــذي كــان إمــامــه الشيخ

ُ
وجد رقم هاتف بن سلطان على دفتر مسؤول كبير في «القاعدة» (أرشيف)

ف ـهــد ال ـث ـم ـيــري ،الـ ــذي ذك ــر أي ـض ــا أنــه
دبـلــومــاســي س ـعــودي عـمــل فــي مهمة
في لوس أنجلس« .عــرف هذا املسجد
ب ــدعـ ـم ــه ل ـ ـلـ ــرؤى امل ـ ـعـ ــاديـ ــة لـ ـلـ ـغ ــرب»،
تضيف.
أم ــا «م ـس ـجــد اب ــن تـيـمـيــة» ف ــي كــولـفــر
س ـي ـت ــي فـ ــي ك ــالـ ـيـ ـف ــورنـ ـي ــا ،فـبـحـســب
تقرير الكونغرس «هو موقع تقام فيه
نشاطات ترتبط باإلرهاب .ويبدو أنه
يتعاون مع مسجد امللك فهد».
في إحدى املقابالت التي تتطرق إليها
ال ـص ـف ـحــات الـ ـ ـ ــ ،28ي ـق ــول أحـ ــد عـمــاء
الــ«اف بي آي» إنه يعتقد أن الحكومة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ك ــان ــت ت ـع ـم ــد إل ـ ــى غـســل
األمـ ـ ـ ــوال ،ع ـبــر هـ ــذا امل ـس ـج ــد .وتـشـيــر
ال ـص ـف ـح ــات إل ـ ــى أن الـ ـ ـ ـ ــ«اف ب ــي آي»
تعتقد أن جزءًا من التمويل الذي كان
يأتي مــن السعودية ،كــان يجري عبر
مسجدي ابن تيمية في لوس أنجلس
وامل ــرك ــز اإلس ــام ــي ف ــي س ــان ديـيـغــو.
واش ـت ـب ــه الـ ـ ـ ــ«اف ب ــي آي» بـ ــأن املــركــز
اإلســامــي كــان يـقــوم بغسيل األم ــوال
ملصلحة «الـقــاعــدة» ،وهــو املركز الذي
قــام أحــد موظفيه بمساعدة الحازمي
وامل ــده ــار ف ــي االن ـض ـمــام إل ــى مــدرســة
ل ـت ـع ـلــم الـ ـطـ ـي ــران ،ك ــذل ــك ع ـم ــل مـعـهــم
مترجمًا.
«مـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـ ـح ـ ــرم ـ ــن»« ،ال ـج ـم ـع ـي ــة
اإلسالمية لشمال أفريقيا» ،وغيرهما
مـ ــن امل ــؤسـ ـس ــات اإلس ــامـ ـي ــة امل ـمــولــة
مــن الـسـعــوديــة ،تـطــرق إلـيـهـمــا تقرير
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ـ ّـى أن مـكـتــب
التحقيقات الفيدرالية حذر من أنهما
تـعـمــان عـلــى نـشــر اإلسـ ــام املـتـطــرف
والـ ـعـ ـقـ ـي ــدة ال ـس ـل ـف ـي ــة فـ ــي الـ ــواليـ ــات
املتحدة وفي العالم .ويذكر املكتب أن
هاتني الجمعيتني حصلتا على تمويل
مــن شيوخ متطرفني سعوديني ،ومن
جمعيات غير حكومية مشتبه فيها.
ك ــل م ــا ذك ــر ســاب ـقــا دف ــع كـثـيــريــن إلــى
انـتـقــاد الـسـعــوديــة كحليف لـلــواليــات
املتحدة ،وهو ما ّ
عبر عنه عميل الـ«اف
بي آي» السابق جون غاندولو ،بقوله
ً
إن «السعودية أنفقت مــاال في تمويل
الحركة اإلسالمية العاملية أكثر من أي
دول ــة أخ ــرى على األرض» .وقــد نقلت
عـنــه «واش ـن ـطــن تــايـمــز» مــا م ـفــاده أن
«وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة وجـهــاز
األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ي ـجــب أن ي ـن ـظ ــرا إلــى
الـسـعــوديــة عـلــى أن ـهــا ع ــدو لـلــواليــات
املتحدة».
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تقرير رجب طيب أردوغان حاكمًا أوحد لتركيا بعد االنقالب؛
هذه خالصة مشهد األيام الماضية .نجاح «البطل التركي
ال ـجــديــد» ارت ـكــز عـلــى واق ــع تـكــريــس ح ــال االستقطاب
واالنـقـســام الــذي وصــل إلــى حــدود دعــوة رئيس بلدية
إسطنبول ،قدير توباس ،إلى دفن جثث االنقالبيين في
«مقبرة منفصلة»

ّ
«صراع اإلمامين» يشل تركيا

أردوغان زعيمًا
بانقالب دستوري!
محمود مروة
بـعــد أق ــل م ــن أس ـب ــوع عـلــى مـحــاولــة
االن ـق ــاب ال ـفــاشــل ف ــي تــرك ـيــا ،تـبــدو
الــزعــامــة األردوغــان ـيــة متربعة على
ع ـ ــرش ال ـ ــدول ـ ــة بـ ــا أي م ـن ــاف ــس أو
مـنــازع .فـغــداة إعــان حالة الـطــوارئ
وبـ ـ ــدء س ــري ــان ـه ــا ع ـق ــب ن ـش ــره ــا فــي
ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة ،صـ ــادق عليها
ال ـنــواب األت ــراك فــي «إج ــراء شكلي»
أمس ،وقد ّأيدها  346نائبًا (من أصل
 550بينهم  317للعدالة والتنمية)،
ف ــي م ـق ــاب ــل  115ص ــوت ــا م ـع ــارض ــا،
ّ
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا عـ ـ ــلـ ـ ــق ال ـ ـن ـ ــائ ـ ــب سـ ـي ــزغ ــن
ت ــان ــريـ ـك ــول ــو ،م ـ ــن «حـ ـ ـ ــزب ال ـش ـع ــب
ال ـج ـم ـه ــوري» ،بــال ـق ــول« :ت ــم تعليق
الحقوق والحريات األساسية».
وف ــي أث ـن ــاء ح ــال ــة ال ـ ـطـ ــوارئ ،يـجــوز
مل ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ــرئ ــاس ــة رئ ـي ــس
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة «إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار م ــراسـ ـي ــم
ُ
تشريعية لها قــوة الـقــانــون» ،تنشر
ُ
فــي الـجــريــدة الــرسـمـيــة ،وت ـطــرح في
اليوم نفسه أمام البرملان للمصادقة
عليها ،فيما أشار محللون (لوكالة
«ف ــران ــس بـ ــرس») إل ــى أن «ال ـق ــرارات
ال ـت ــي س ـت ـت ـخــذ ق ــد ت ـح ـ ّـد م ــن حــريــة
التظاهر والتنقل ،كما أنها قد تؤدي
الــى السيطرة على وســائــل االع ــام،
وقد تتخذ قرارات بمنع التجوال».
ورغـ ـ ـ ــم س ـ ــري ـ ــان «الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــوارئ» ،ف ـقــد
ّ
ذك ـ ــرت األن ـ ـبـ ــاء أن ع ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا مــن
األتـ ـ ـ ـ ــراك ت ـل ـق ــى رسـ ــالـ ــة ن ـص ـي ــة مــن
«ر .ط .أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان» ،ت ــدع ــوه ــم ال ــى

مواصلة النزول إلى الشارع ملقاومة
«ال ـخ ــون ــة اإلره ــابـ ـي ــن» ،ف ــي إش ــارة
إل ــى «الـغــولـيـنـيــن» .وكـتــب الــرئـيــس
التركي في رسالته النصية« :شعبي
َّ
الـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز ،ال تـ ـتـ ـخ ــل ع ـ ــن املـ ـق ــاوم ــة
البطولية التي برهنت عنها لبلدك
ووط ـن ــك وع ـل ـمــك .ال ـس ــاح ــات ليست
ملكًا للدبابات بل للشعب».
عـمـلـيــا ،ل ــم ي ـعــد ه ـنــاك ع ــوائ ــق أم ــام
الــرئ ـيــس ال ـتــركــي الت ـخ ــاذ الـ ـق ــرارات
ال ـتــي يــريــدهــا ،خـصــوصــا أن ــه نجح
أخ ـي ـرًا فــي وض ــع ي ــده عـلــى مفاصل
امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ف ـي ـمــا أع ـلــن
مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس أن الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـحــة
س ـت ـخ ـضــع س ــري ـع ــا ل ـع ـم ـل ـيــة إع ـ ــادة
هيكلة و«ستدخلها دمــاء جــديــدة».
ّ
ولـ ـ ـع ـ ــل أسـ ـ ـت ـ ــاذ ال ـ ـقـ ــانـ ــون الـ ـت ــرك ــي،
إبـ ـ ّـراه ـ ـيـ ــم ك ــاب ــوغـ ـل ــو ،أصـ ـ ـ ــاب حــن
ل ــخ ــص الـ ـتـ ـط ــورات ب ــالـ ـق ــول« :ن ـحــن
نشهد منذ نهاية األس ـبــوع انقالبًا
دس ـت ــوري ــا .ن ـحــن ف ــي ال ــواق ــع خ ــارج
ن ـط ــاق ال ـق ــان ــون ،ف ــي وض ــع ال يمت
بصلة للنظام القانوني املعمول به».
ّ
ول ـع ــل ه ــذا «االنـ ـق ــاب ال ــدس ـت ــوري»
سـ ـيـ ـت ــواص ــل ب ـ ـ ـ ـ ــإرادة أردوغ ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة،
وق ــد تـكــون خــاتـمـتــه :تـكــريــس موقع
ال ــرئ ــاس ــة ف ــي تــرك ـيــا ك ــرك ـي ــزة أول ــى
لـلـحـكــم ،فيصبح الـنـظــام السياسي
التركي ،عمليًا ،نظامًا رئاسيًا.
بـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــوازي مـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـقـ ــد كـ ـ ـ ّـرس
أردوغ ـ ـ ـ ــان خ ـط ــاب ــا يـ ـح ـ ّـد ف ـع ـل ـيــا مــن
حـ ـ ــركـ ـ ــة أي م ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ل ـ ـ ـ ــه ،ت ـح ــت
س ـق ــف :أن ـت ــم إم ــا م ــع ال ــدول ــة أو مع

بينار سيليك :لطالما كان العنف جزءًا من يومياتنا (أ ف ب)

ً ّ
االنقالبينيُ .
ويالحظ مثال أن خطاب
حـ ــزب املـ ـع ــارض ــة األك ـ ـبـ ــر« ،ال ـش ـعــب
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري» ،ال ـ ــراف ـ ــض ل ـت ـم ــادي
أردوغـ ـ ــان وح ـكــوم ـتــه ،خ ـج ــول ،رغــم
اسـ ـتـ ـم ــرار ح ـم ـل ــة ال ـق ـم ــع ال ـض ـخ ـمــة

دعا أردوغان أنصاره
إلى البقاء في الساحات
رغم حالة الطوارئ
ال ـت ــي تـشـنـهــا ال ـح ـكــومــة ع ـلــى كــافــة
الـصـعــد وف ــي كــل املــؤس ـســات ،حتى
التربوية منها .وفــي بـيــان داع إلى
وقفة «الديموقراطية والجمهورية»

ف ــي س ــاح ــة ت ـق ـس ـيــم ف ــي اس ـط ـن ـبــول
ي ـ ــوم األحـ ـ ـ ــد امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،ب ـ ــدا واضـ ـح ــا
ع ــدم ال ـت ـعــرض م ـبــاشــرة ألردوغ ـ ــان
ولتصرفات حكومته ،إذ قال النائب
ع ــن «ال ـش ـعــب ال ـج ـم ـه ــوري» ،تيكني
ب ـي ـن ـغ ــول« :سـ ـ ــوف ن ـع ـلــن ب ــوض ــوح
م ــوقـ ـفـ ـن ــا املـ ـ ـن ـ ــاه ـ ــض ل ـ ــان ـ ـق ـ ــاب...
وسـ ـنـ ـج ــدد إيـ ـم ــانـ ـن ــا وت ـص ـم ـي ـم ـنــا
عـلــى الــدي ـمــوقــراط ـيــة والـجـمـهــوريــة
والـنـظــام الـبــرملــانــي ،دون أي تفرقة
بني األحزاب».
أما على الصعيد الخارجي ،فيبدو
ّ
أن الــواليــات املتحدة بــاتــت مقتنعة
بحتمية الوقوف إلى جانب حكومة
أردوغ ـ ـ ـ ــان ف ــي ظ ــل ت ـش ــاب ــك األدوار

مـ ــا ب ـي ـن ـه ـم ــا ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط
خـ ـص ــوص ــا .وبـ ـع ــد تـ ـص ــري ــح ج ــون
كيري الواضح في هذا الخصوص،
أول مــن أمــس ،أعـلــن البيت األبيض
ّ
فــي الـســاعــات األخ ـيــرة أن واشنطن
«لــن تــدقــق فــي كــل تفاصيل الوضع
فــي تــركـيــا» ،مــا ّ
يعد ضمانة للحكم
ال ـت ــرك ــي .ومـ ــن ال ـج ــان ــب األوروب ـ ـ ــي،
ترافق تعليق أنقرة للعمل باالتفاقية
األوروب ـ ـيـ ــة ل ـح ـقــوق االنـ ـس ــان عـقــب
إع ــان ّ«الـ ـط ــوارئ» بـمــا يـسـمــح لها
«بـتـجــنــب إدان ـ ــات مـحـتـمـلــة جــديــدة
التهامها بانتهاك حقوق االنسان»
بـفـعــل ت ــواص ــل «عـمـلـيــة الـتـطـهـيــر»،
مع تحذير وزير الخارجية األملاني،

ّ
مشاركة الفصائل في «البلديات» ...الحساب على ميزان الذهب
فلسطين

غزة ــ يوسف فارس
ق ــدم ــت االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـل ــدي ــة ،الـتــي
ج ـ ـ ــرت لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي م ـن ــاط ــق
ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة عـ ــام ،2005
مـ ـق ــارب ــة واقـ ـعـ ـي ــة لـ ـلـ ـم ــزاج الـشـعـبــي
ً
الـعــام ،وتحليال دقيقًا ملــدى حضور
األحـ ـ ـ ــزاب ال ـك ـب ـي ــرة وال ـص ـغ ـي ــرة فــي
ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي .فـ ــ«ح ــرك ــة
املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ـ ـ ـ ـ ح ـ ـمـ ــاس»
ً
مـثــا ،حظيت بتعاطف وبـقـبــول من
الجمهور بعدما قدمت نموذجًا جادًا
مــن العمل املـقــاوم فــي خــال سنوات
االن ـت ـفــاضــة ال ـثــان ـيــة .وم ــا زاد قـبــول
ال ـن ــاس ل ـهــا ،تــواص ـل ـهــا امل ـبــاشــر مع
ال ـعــائــات والـعـشــائــر ،والتضحيات
الـتــي قدمها قــادتـهــا ،بــاإلضــافــة إلى
كونها حركة ديـنـيــة ...هــذه األسباب
ج ـع ـل ــت «ح ـ ـم ـ ــاس» خ ـ ـيـ ــارًا شـعـبـيــا
مقنعًا لدى مختلف الفئات.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ح ـم ـل ــت قـ ــوائـ ــم حــركــة
«فتح» عبء عشر سنوات من تجربة
الـ ـحـ ـك ــم .ن ـس ــي ال ـ ـشـ ــارع ف ـي ـه ــا أن ـهــا
«أم الـجـمــاهـيــر» و«صــاح ـبــة الطلقة

األول ــى» ،ليتذكر أنها صاحبة جهاز
األم ــن الــوقــائــي ،ال ــذي قمع «حـمــاس»
و«الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاد اإلسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي» ،فــان ـت ـهــت
ن ـتــائــج االن ـت ـخــابــات املـحـلـيــة األول ــى
بفوز كاسح للحمساويني في معظم
بلديات قطاع غزة ،وحضور الفت في
بلديات مهمة في الضفة املحتلة.
ذلــك الزمن ّ
تغير ،وتجربة «حماس»
ف ــي ال ـح ـكــم جـعـلــت ب ـعــض األصـ ــوات
تصدح ضدها ،واالستناد إلى نتائج
 2005ال تعطي تقويمًا حقيقيًا للواقع
ال ـحــالــي .اه ـت ـمــامــات ال ـن ــاس تـغـ ّـيــرت
بعدما خفتت حدة العاطفة الوطنية
وال ـ ــديـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،وتـ ـ ـص ـ ــاع ـ ــدت الـ ـهـ ـم ــوم
املعيشية بعد أكثر من عشر سنوات
مـ ــن األزم ـ ـ ـ ــات امل ــركـ ـب ــة الـ ـت ــي خـلـقـهــا
الحصار واالنـقـســام ،والـحــروب التي
أع ــادت صـيــاغــة األول ــوي ــات بالنسبة
إل ــى مليوني إن ـســان مـحــاصــريــن في
غزة.
أما في الضفة ،فحالة الهمود الوطني
فــي بــرنــامــج السلطة وتــراكــم أخـطــاء
الحكم ،إضــافــة إلــى غياب أي اعتبار
ملـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى

إسرائيل ،التي عمدت إلــى استباحة
ك ــل ال ـخ ـط ــوط ال ـح ـمــر امل ــرس ــوم ــة مع
السلطة بعد توقيع اتفاقية أوسلو،
قدمت كلها صورة مهزوزة قد تشكل
تحديًا ال يقل شراسة عن التحديات
ال ـتــي ت ــواج ــه «حـ ـم ــاس» .وم ــع غـيــاب
اس ـت ـطــاعــات رأي تـشـيــر إل ــى امل ــزاج
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ،فـ ـ ــإن نـ ـت ــائ ــج ان ـت ـخ ــاب ــات

عباس يجد في
االنتخابات وسيلة إلهاء
عن نفير االنتفاضة
مـ ـج ــال ــس الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ف ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــات
الفلسطينية قــد تـكــون نــافــذة لـقــراءة
املزاج العام.
ففي الضفة ،الـتــي تتميز بـحـ ّـد أدنــى
م ــن ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة غ ـي ــر امل ــوج ــودة
ف ـ ــي غ ـ ـ ــزة بـ ـع ــد سـ ـيـ ـط ــرة «ح ـ ـمـ ــاس»
عليها عام  ،٢٠٠٧فــازت كتلة الحركة
الـطــابـيــة خ ــال السنتني املاضيتني
فــي انتخابات مجلس طــاب جامعة

ب ـي ــرزي ــت (أكـ ـب ــر ج ــام ـع ــات ال ـض ـفــة)،
مـقــابــل إخ ـفــاق «كـتـلــة الشهيد ياسر
عرفات» (فتح) ،في تحقيق أي إنجاز
س ـ ــوى اكـ ـتـ ـس ــاحـ ـه ــا م ـج ـل ــس ط ــاب
جــامـعــة أب ــو دي ــس ،ألن «ح ـمــاس» لم
ً
تشارك في تلك االنتخابات أصال! مع
بعض االستثناءات التي لعبت فيها
ع ــوام ــل أخـ ــرى دوره ـ ــا .أم ــا ف ــي غ ــزة،
ف ـقــد س ـي ـطــرت «ال ـك ـت ـلــة اإلس ــام ـي ــة»
(حماس) لسنوات على مجلس طالب
الـجــامـعــة اإلســام ـيــة عـبــر فــوزهــا به
ّ
بــال ـتــزك ـيــة ،م ـقــابــل ت ـعــطــل إج ـ ــراء أي
انتخابات ملجلس الطالب في جامعة
األزهر (تابعة لفتح).
ً
بناء على ذلــك ،وحتى اآلن ،ال يوجد
تصور موضوعي لحضور الحركتني
ال ـج ـم ــاه ـي ــري ،وال ي ـك ـفــي االس ـت ـن ــاد
إل ــى ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات الـطــابـيــة؛
كلتا الـحــركـتــن تمتلك أسـبــابــا عــدة
ل ـت ـن ـخ ـف ــض أس ـه ـم ـه ـم ــا ف ـ ــي ع ـي ــون
الناس.
ومـ ـ ــا كـ ـ ــان الـ ـقـ ـب ــول بـ ــدخـ ــول م ـعــركــة
انـتـخــابـيــة ج ــدي ــدة ،إال بـعــدمــا وازن
ال ـ ـطـ ــرفـ ــان م ـ ــا لـ ـهـ ـم ــا وم ـ ـ ــا ع ـل ـي ـه ـمــا

ً
بـمـيــزان مــن الــذهــب .أوال« ،حـمــاس»،
ال ـت ــي ل ــم ت ـ ّـم ــر تـجــربـتـهــا ف ــي الـحـكــم
في غزة بظروف مثالية ،ستقدم لها
ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات ص ـ ــورة أوض ــح
ع ــن م ـس ـتــوى ح ـض ــوره ــا ب ـعــد عشر
س ـ ـنـ ــوات مـ ــن الـ ـحـ ـص ــار واالحـ ـتـ ـك ــاك
الحاد مع الشارع الغزي .وهي ال ترى
فــي االنـتـخــابــات البلدية إال إمكانية
تحقيق املزيد من املكاسب في الضفة
حتى لو خسرت بلديات في غزة ،ألنه
أمر لن يؤثر في حكمها.
أيضًا ،قدمت تجربة حكومة التوافق
(بـ ــدءًا مــن نـيـســان  )2014عـيـنــة عـ ّـمــا
ق ــد تـصــل إل ـيــه األم ـ ــور ف ــي ح ــال فــوز
«فتح» ببعض املجالس في القطاع،
فــوزراء «التوافق» ال يسيطرون على
أي وزارة ،ألن السيطرة الفعلية هي
ألجهزة «حماس» األمنية .لذلك ترى
الـحــركــة أن خ ـســارة بـعــض املجالس
لـ ــ«فـ ـت ــح» ق ــد ي ــزي ــح ع ـن ـهــا ج ـ ــزءًا مــن
امل ـس ــؤول ـي ــة ،خ ـصــوصــا إذا تسلمت
األخيرة بلديات فقيرة ال تكاد تؤمن
رواتب موظفيها ،مع حضور إمكانية
أن تزيد بعض املشروعات الدولية.
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ف ــران ــك فــال ـتــر ش ـتــاي ـن ـمــايــر ،م ــن أنــه
«يمكن للدولة أن تتخذ تدابير فقط
ع ـن ــد الـ ـت ــورط ف ــي أعـ ـم ــال ي ـم ـكــن أن
يعاقب عليها القانون وليس ملجرد
اآلراء السياسية».

خوف من العنف اآلتي
ل ــم ت ـتــوقــف «عـمـلـيــة الـتـطـهـيــر» (أو
االسـتـئـصــال) بـعــد ،إذ ذك ــرت وكــالــة
أنباء «األناضول» (شبه الرسمية)،
أمس ،أن « 109جنراالت أو أميراالت
مــا زالـ ــوا مــوقــوفــن ،وكــذلــك حــوالــى
ّ
ثــاثــن قــاضـيــا» ،فيما علقت وزارة
ّ
الدفاع مهمات  262قاضيًا ومدعيًا
ّ
عـ ـسـ ـك ــري ــا .لـ ـك ــن امل ـ ـفـ ــارقـ ــة ،أن ه ــذا

املسار الذي يقود إلى الهيمنة على
السلطات ،وإلى مراد أردوغان األهم
(أي االنقالب الدستوري) ،فقد نجح
األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي الـ ــوصـ ــول إل ـي ـه ـم ــا مــن
ّ
خـ ــال شـ ــل ال ـح ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة فــي
البالد بحجة مواجهة «منظمة فتح
الـلــه غــولــن اإلرهــاب ـيــة» ،أي إن ــه نقل
ص ــراع ــه م ــع حــركــة إســام ـيــة رديـفــة
لــه ولـتــوجـهــاتــه إل ــى أعـلــى السلطة،
وهــو يـبــدو عـلــى أب ــواب الـنـجــاح في
الحسم.
ال ـك ــات ــب والـ ــروائـ ــي ن ــدي ــم غــورس ـيــل
أشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى هـ ـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــع حـ ــن ق ــال
أم ـ ــس« :خ ـ ــال هـ ــذه األيـ ـ ـ ــام ،يـعـيــش
الــديـمــوقــراطـيــون األتـ ــراك كــارثــة من
دون أن ي ـك ــون بــإم ـكــان ـهــم ال ـتــأث ـيــر
ع ـل ــى مـ ـج ــرى األحـ ـ ـ ـ ــداث ،إذ أوصـ ــل
أردوغ ـ ــان الـبـلــد إل ــى حــافــة الـهــاويــة
بــدفـعــه املـجـتـمــع إل ــى أق ـصــى ح ــدود
االستقطاب .وهو بذلك خلق لحسن
الحظ ظروف االنقالب الفاشل الذي
لألسف ّ
كرسه كبطل جديد لتركيا،
بطل مـحــاط بـحــرس (سـلـطــانــي) ،إذ
ح ـ ّـول الـشــرطــة الـتــي تمتلك أسلحة
متطورة وعالية التكنولوجيا إلى
ميليشيا رئاسية» .ورأى غورسيل
ّ
أن «ه ــذا االنـ ـق ــاب ...يــأتــي كنتيجة
ل ـت ـص ـف ـيــة ح ـس ــاب ــات ب ــن ات ـجــاهــن
ض ـ ـم ـ ــن ال ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــش ،وخـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة ب ــن
ت ــوج ـه ــن ث ـي ــوق ــراط ـي ــن (أردوغـ ـ ـ ــان
ً
وغ ـ ــول ـ ــن)» ،م ـت ـس ــائ ــا« :ملـ ـ ــاذا يـجــب
عـلــى الــديـمــوقــراطـيــن االخـتـيــار بني
إمامني؟».
في تعليق على تسارع األحــداث في
تركيا ،رأت الباحثة التركية في علم
ّ
االجتماع ،بينار سيليك ،أن األتراك
عــرفــوا «دائ ـم ــا االن ـق ــاب ــات ،ولـطــاملــا
ك ــان ال ـع ـنــف جـ ــزءًا م ــن يــوم ـيــات ـنــا»،
م ـع ـت ـبــرة أنـ ــه «فـ ــي ك ــل ف ـت ــرة ت ــوت ــر،
نقطع رأس املشكلة بانقالب جديد،
من دون أن نحلها أبدًا على املستوى
الهيكلي ،فيما يصبح العنف أقوى
وأقوى» ،وهذا ما قد يواجهه األتراك
بـ ــدءًا م ــن ال ـي ــوم بـفـعــل دخــول ـهــم في
عهد جديد ،عنوانه «الحياة في ظل
دولة أردوغان».
لـ ـك ــن قـ ـب ــل بـ ـ ـ ــزوغ الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـج ــدي ــد،
ّ
م ــن امل ـه ــم اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن امل ــراس ــل
الــدبـلــومــاســي لصحيفة «لــومــونــد»
الـفــرنـسـيــة ،م ــارك سـيـمــو ،نـقــل أمــس
ّ
ع ــن دب ـل ــوم ــاس ــي غ ــرب ــي ق ــول ــه« :إن
أزم ـ ــة ال ـج ـي ــش فـ ــي ت ــرك ـي ــا ع ـم ـي ـ ّقــة،
وال ـص ــراع مــع الـشــرطــة ال ــذي تفشى
أث ـ ـنـ ــاء االنـ ـ ـق ـ ــاب ي ـج ـع ـل ـن ــا نـخـشــى
صدامًا أمنيًا حقيقيًا» ،مضيفًا أنه
«حتى لو بدا أردوغان الرابح األكبر
على املدى القصير ،لكن ال يوجد إال
خاسرون».
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فلسطين ...أزمة الرؤية واإلدارة
أمين إسكندر
تعيش حركة التحرر الفلسطينية أزمة
مركبة ومعقدة ،تشمل الرؤية والخطاب
وكذلك األداة ،باإلضافة إلى األدوات .منذ
رفع شعار التحرر واعتماد «منظمة
التحرير» وامليثاق الوطني الفلسطيني
وأسلوب الكفاح املسلح ،استخدمت حركة
التحرر عددًا من األدوات لتحقيق ذلك ،عبر
العمل الفدائي الذي أسست له املنظمات
الفلسطينية املختلفة ،وقد جمعتها راية
«املنظمة» ،وبعضها نفذ عمليات اختطاف
طائرات .كان األشهر في ذلك املناضل
الشهيد وديع حداد ،املنتمي آنذاك إلى
«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني».
تعددت األساليب واألدوات تحت ظل
«منظمة التحرير» وقائدها التاريخي
أبو عمار ،وهكذا كانت املنظمة وقائدها
َ
علم ْي وحدة لفلسطني ،األرض والشعب
والقضية .لكن قضية فلسطني دخلت نفق
تقسيم األرض والشعب ،وكذلك تقسيم
القضية ،وتحديدًا بعدما خرجت مصر
من ساحة الصراع العربي الصهيوني
بتوقيعها اتفاقية منفردة مع الكيان
الصهيوني ،ثم دخلت «املنظمة» نفق الدول
العربية الباحثة عن احتالل املوقع العربي
ملصر .من ثم عاشت قضية فلسطني
و«املنظمة» صراع املحاور التي تديرها
ّ
األقطار العربية ،خاصة النفطية ،وأثر
ذلك كثيرًا في القضية وكذلك منظمتها
وفصائلها ،عبر إغراقها بمال النفط.
كذلك كانت هناك أقطار أخذت موقع
معارضة «كامب ديفيد» وأطلقت على
نفسها محور الصمود والتصدي ،خاصة
سوريا والعراق ،وفي هذه املسالك تاهت
القضية الفلسطينيةّ .
واكب تلك املتغيرات أن وقع األردن اتفاقية
وادي عربة ثم دفعت «منظمة التحرير» إلى
االعتراف بدولة االغتصاب الصهيوني ،بل
حذفت بعض املواد التي تشمل التعبير عن
الكفاح املسلح طريقًا لتحرير فلسطني،
وأعطيت «املنظمة» بعض األراضي وبعض
السلطة .فولدت لنا دولة لها علم ونشيد
وبعض السلطة إلدارة املرافق ...وناطحتها
سلطة حمساوية إخوانية في غزة،

َّ
الموحدة على االنتفاضة (آي بي ايه)
تراهن «فتح» المنقسمة على معاناة الغزيين و«حماس»

تأسست عبر تنظيم «اإلخوان املسلمني»،
مبنية على مفهوم الجهاد الديني وإقامة
فرع لدولة فلسطني اإلسالمية.
كان ذلك كله مسمارًا في وحدة
الفلسطينيني املسيحيني واملسلمني،
بعدما كان هناك العديد من قيادات نضال
حركة التحرر من العرب والفلسطينيني
املسيحيني مثل جورج حبش ونايف
حواتمة ووديع حداد وآخرين .لكن
وجود سلطة «حماس» في غزة وسلطة
أبو مازن في أجزاء من الضفة ،أسسا
في فلسطني سلطتني :سلطة قائمة على
الجهاد والتفاوض على أسس إسالمية،

انقسامات عدة
على مستوى الجغرافيا
وسلطات الحكم
والتوزع السكاني

وسلطة قائمة على القبول باملمكن ،لذلك
تمنع عبر التنسيق األمني مع دولة الكيان
الصهيوني النضال السلمي من تظاهرات
وانتفاضات ،بل إن رئيسها أبو مازن
يتحدث عالنية عن بذله الجهد كي يمنع
ظاهرة فتية السكاكني التي انتشرت أخيرًا.
على مستوى األرض ،صارت قضية
فلسطني تعبيرًا عن تجزئة املجزأ :غزة
والضفة والقدس ...وال يمكن الحديث عن
فلسطني واحدة .وعلى مستوى الشعب
الفلسطيني :الفلسطينيون في مناطق
 48وفلسطينيو الضفة وفلسطينيو
غزة باإلضافة إلى فلسطينيي الشتات
في املخيمات أو في املهاجر األوروبية
والعربية .على مستوى السلطة سلطتان:
سلطة أبو مازن في الضفة وسلطة
«حماس» في غزة .األولى تؤسس
شرعيتها على االتفاق الفلسطيني ـ
اإلسرائيلي وبعض الهبات والتبرعات

في املقابل ،تأمل «فتح» تحقيق إنجاز
ب ـلــدي ف ــي ان ـت ـخــابــات غ ــزة ،معتمدة
ع ـلــى الـنـقـمــة الـشـعـبـيــة ال ـنــات ـجــة من
سنوات الحصار والحروب واألزمات
املـتـجــددة كالكهرباء وامل ــاء والسفر.
لـ ـك ــن الـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــي داخ ـل ـه ــا
واملنقسم بــن تيار الرئيس محمود
عـ ـب ــاس ،وخ ـص ـم ــه ال ـط ـم ــوح مـحـمــد
دح ـ ـ ــان ،ت ـع ـ ّـم ــق الـ ـه ــوة ب ــن أن ـص ــار
الـ ــرج ـ ـلـ ــن ،خ ـص ــوص ــا ب ـع ــدم ــا أقـ ــدم
عباس على قطع رواتب كل من يظهر
ً
والء لدحالن الذي ازداد حضوره في
القطاع.
وص ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــود دح ـ ـ ـ ـ ـ ــان جـ ـ ـ ـ ــاء ن ـت ـي ـج ــة
الـ ـتـ ـهـ ـمـ ـي ــش ال ـ ـ ـ ـ ــذي الق ـ ـ ـ ـ ــاه الـ ـجـ ـس ــم
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي لـ ــ«فـ ـت ــح» م ــن ج ـه ــة أب ــو
ً
مــازن ،فضال عن ترويج «أبــو فادي»
لـ ـنـ ـفـ ـس ــه ،ب ـ ــأن ـ ــه «املـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــص» الـ ـ ــذي
سـيــرتـقــي بــالـحــركــة بـعــد ان ـحــدارهــا
م ـن ــذ إص ـ ـ ــرار ال ــرئ ـي ــس ع ـب ــاس عـلــى
ع ـق ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة فــي
ذروة ص ـعــود نـجــم «ح ـم ــاس» عقب
االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي مـ ــن غ ــزة
( ،)2006ث ــم ات ـه ــام ــه ب ـت ـسـل ـيــم غ ــزة

للحمساويني على طبق من ذهب في
أحداث .2007
ومـ ــع ض ـبــاب ـيــة امل ـش ـه ــد ال ـف ـت ـحــاوي
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـل ــة ،وغ ـي ــاب
معرفة دقيقة بقوة التيار الدحالني
ف ــي غـ ـ ــزة ،ف ـق ــد ت ـك ــون ال ـح ــرك ــة عـلــى
مــوعـ ٍـد مــع كــابــوس يشبه مــا عصف
بـهــا فــي بـعــض ال ــدوائ ــر االنتخابية
ال ـت ـشــري ـع ـيــة عـ ــام  ،2006ال ـت ــي ك ــان
الـتـقــديــر أن ـهــا مـحـســومــة لـهــا بحكم
ضخامة حضورها العشائري هناك،
لكن التجاذبات داخل الحركة دفعت
أنصارها إلى انتخاب كتلة «حماس»
تعبيرًا عن سخطهم التنظيمي.
ومـ ـ ـ ــع أن ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف بـ ـ ــن ف ـص ــائ ــل
«م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر» م ـ ـ ــن جـ ـه ــة،
والـ ـفـ ـص ــائ ــل اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة م ـ ــن ج ـهــة
أخـ ـ ـ ــرى ،قـ ــد ي ـش ـك ــل ص ـ ـ ــورة امل ـش ـهــد
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،لـ ـك ــن ذل ـ ـ ــك لــن
يـ ّ
ـرج ــح ال ـك ـفــة ملـصـلـحــة «ف ـت ــح» أم ــام
املــاكـيـنــة االنـتـخــابـيــة الـعـمــاقــة التي
ستستند إليها «حماس» و«الجهاد
اإلسالمي» في حال تشكيلهما قائمة
واحدة .وفي «فتح» ،ثمة من يقول إن

اآلتية من الدول األوروبية ،واألخرى
(الحمساوية) مؤسسة على املفهوم
الديني ،ما ّ
سبب أعلى نسبة هجرة
ملسيحيني عرب من فلسطني.
اختلط الحابل بالنابل ،ولم نعد نعرف
ما هو الخطاب الفلسطيني الذي يروج
اآلن :هل هو خطاب التحرير أم خطاب
املفاوضات؟ هل هو خطاب بناء الدولة
الوطنية أم الدولة اإلسالمية؟ هكذا تعيش
القضية الفلسطينية أزمة في خطابها
السياسي التحرري ،وعاشت كذلك أزمة
شرعية في أداتها كـ«منظمة التحرير»،
وبالذات بعدما وقعت اتفاقية مع الكيان
الصهيوني وتأسس لها شبه دويلة بال
سلطة ،إال سلطة تحقيق الكلفة األقل
لالحتالل الصهيوني .كل هذا حصل
في ظل بيئة عربية هادنت العدو ووقعت
مع اتفاقات صلح منفرد ،سواء أحصل
ذلك من طريق مصر (أكبر دولة عربية)
أم األردن ،وفي ظل طغيان لدول النفط
الخليجي وارتباط مصالحها بالغرب،
لذلك كانت هذه سببًا في حصار فلسطني
وقضيتها وشعبها وفرض الخيار الوحيد
الذي زينته قوى الغرب االستعماري
والدول الرجعية العربية وقيادات شاخت
وهادنت من «منظمة التحرير».
حصل كل ذلك في بيئة عاملية انفردت
فيها الواليات املتحدة بقمة النظام الدولي
بعد تفكيك االتحاد السوفياتي (القطب
الثاني في نظام الثنائية القطبية الذي
كان سائدًا بعد الحرب العاملية الثانية)،
ومن جراء متغيرات كبرى نالت من
البيئة الدولية وكذلك البيئة العربية وأيضًا
الفلسطينية .من هنا كان من الطبيعي أن
ّ
يمر الخطاب الوطني الفلسطيني في أزمة
تغير عن القضية ،وكان من الطبيعي أن
يحدث شرخ عميق في شرعية تمثيل
«منظمة التحرير» للقضية وللشعب .هنا
ال بد من طرح سؤال :ما العمل؟ في ظل
متغيرات كبرى شملت اإلقليم واألمة،
وخاصة انتفاضات ما سمي الربيع
العربي ،الذي كان سببًا في اإلبعاد التام
لقضية فلسطني عن أجندة املسؤولني
العرب وكذلك أجندة القوى الوطنية
العربية ...ما العمل؟

أولويات عباس هي السلطة الوطنية
ولـيــس ال ـحــركــة ،نـظـرًا إل ــى ال ـق ــرارات
الـتــي اتـخــذهــا .وهــو بالنسبة إليهم
أبـعــد مــا يـكــون عــن الـتـصــرف كقائد
ف ـت ـح ــاوي .ك ــذل ــك إن ت ـحــديــد عـبــاس
مــوعــد إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات لـيــس في
مصلحة «فتح» تنظيميًا ،وتصرفه
القاسي مع دحــان وأنـصــاره أحدث
ان ـش ـق ــاق ــا ف ــي ص ـف ــوف الـ ـح ــرك ــة ،لــن
يكون ملعركة االنتخابات املقبلة أي
تأثيرات إيجابية فيه.
عـمــومــا ،تظهر الــوقــائــع أن املكاسب
ال ـت ــي ي ـط ـمــح ع ـب ــاس إلـ ــى تحقيقها
بإجراء االنتخابات في وطن منقسم
سـتـعــود بالنفع عـلــى الـسـلـطــة ،التي
عبرت بوقاحة عن رفضها األسلوب
النضالي ال ــذي يمارسه الشبان في
«انتفاضة القدس» ،لذلك ،يرى الرجل
في هذه االنتخابات ـ ستتخذ طابع
معركة تشارك فيها مختلف األحزاب
الوطنية واإلســامـيــة ـ ـ وسيلة إلهاء
ت ـغ ـيــر أول ـ ــوي ـ ــات ال ـخ ـط ــاب الــوط ـنــي
ت ـم ـه ـي ـدًا لـ ـلـ ـخ ــروج مـ ــن اس ـت ـم ــراري ــة
النفير الذي أحدثته االنتفاضة.
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تقرير رحل آخر زعيم كالسيكي لمافيا «كورليوني» التي
ألهمت أعمال ماريو بوزو الشهيرة ،في مستشفى سجن
ميالن عن  ٨٣عامًا .بغياب بيرناردو بروفينز ،تطوى ،ولو
رمزيًا ،مرحلة من مراحل تطور المافيااإليطالية وتداخلها
مع السياسة واالستخبارات وصناعة التاريخ في النصف
الثاني من القرن العشرين

بروفينزانو يرحل من دون أن يتكلم

كورليوني»
«مافيا
ّ
تفقد العراب الشبح
لندن ــ سعيد محمد
فــي منتصف األس ـبــوع املــاضــي ،مــات
بيرناردو بروفينزانو ( ١٩٣٣ـ ،)٢٠١٦
وه ــو آخ ــر ع ـ ّـراب ــي مــاف ـيــا كــورلـيــونــي
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ،ف ــي ال ـس ـج ــن ،ف ــي م ـيــان
ش ـم ــال إي ـطــال ـيــا ،ع ــن ث ــاث ــة وثـمــانــن
ع ــام ــا .كـ ــان ال ـك ــات ــب م ــاري ــو ب ـ ــوزو قد
صــاغ ثالثيته األشهر في تاريخ أدب
املــاف ـيــا (ال ـ ـعـ ـ ّـراب) ،ال ـتــي تـحــولــت إلــى
أفـ ــام عــامل ـيــة ،مـسـتـلـهـمــا ن ـشــاط هــذه
املجموعة اإلجرامية التي حكمت جزءًا
كبيرًا من صقلية فعليًا عبر السنني،
ب ــرغ ــم تـغـيــر ال ـ ــدول وال ـح ـك ــوم ــات في
روما.
بيرناردو ،الدون «الحقيقي» لعصابة
كــورل ـيــونــي ،ع ــاش ح ـيــاة أه ــم بكثير
مما حاولت حتى روايــة ماريو بوزو
تـصــويــره عـلــى أن ــه س ــرد سـيــرة زعيم
مــاف ـيــوي آخـ ــر .فــالــرجــل بـقــي م ـطــاردًا
ل ـثــاثــة وأربـ ـع ــن ع ــام ــا وهـ ــو ال ي ــزال
عـلــى رأس عـمـلــه ،م ــن دون أن تنجح
الـسـلـطــات ف ــي الـقـبــض عـلـيــه ،فــأطـ ِـلــق
عليه لقب «الـشـبــح» .وملــا قبض عليه
ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،ت ـب ـ ّـن أنـ ــه كـ ــان يـعـيــش
ّ
ويعمل دوم ــا فــي نـطــاق يـقــل عــن ميل
واحــد مــن مكان والدت ــه فــي كورليون.
ً
هو اشتهر أوال بـ«التراكتور» لقسوته
مــع أعــدائــه ،مــن محققني وصحافيني
وض ـح ــاي ــا آخ ــري ــن ،وب ـع ــد ذلـ ــك عــرف
بـ ــ«املـ ـح ــاس ــب» ل ــدق ـت ــه ال ـع ـج ـي ـبــة فــي
إدارة أم ـ ــوال امل ـج ـمــوعــة ،وخـصــوصــا
عندما تولى قـيــادة املافيا فــي الفترة
االنتقالية في بداية التسعينيات ،أي
في وقت التحول من نشاط املخدرات
وتفاهات جرائم الشارع إلى العمل في
النصب على مستوى عال عبر النظام
الرأسمالي (جــرائــم الياقات البيضاء
كما تعرف في أوروبا).
ك ــاد ب ـي ــرن ــاردو أن يــدفــع ش ــر أعـمــالــه

ُّ
بعدما اتـهــم بــإحــدى جــرائــم القتل في
 ،١٩٦٣لكن البوليس اإليطالي أخفق
فــي القبض عليه حتى عــام  ،٢٠٠٦ما
أث ـ ــار تـ ـس ــاؤالت ك ـث ـيــرة ف ــي األوس ـ ــاط
ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي ص ـق ـل ـيــة ح ـ ــول ال ـج ـهــة
الـتــي قــد تـكــون وف ــرت لــه الحماية من

االعـتـقــال خ ــال كــل تـلــك امل ــدة .وعــرف
فــي مــا بـعــد أن ــه ك ــان يتنقل لحضور
اجـتـمــاعــات الـعـمــل ال ـتــي يـعـقــدهــا في
سيارات إسعاف ،وأنــه أدار نشاطاته
من فيال فخمة بنيت في القرن الثامن
عشر قريبًا من مسقط رأسه.
أق ــوى الـتـكـهـنــات ت ـقــول إن بـيــرنــاردو
ك ــان حـلـيـفــا لــاس ـت ـخ ـبــارات املــركــزيــة
األميركية في الثمانينيات من القرن
املـ ــاضـ ــي ،وس ـ ــط اسـ ـتـ ـم ــرار الـعـمـلـيــة
السرية الضخمة التي نفذتها الوكالة
فــي إيـطــالـيــا (ودول أوروب ـي ــة أخ ــرى)
تحت االســم الـكــودي «جــاديــو» لعقد
مــن ال ـس ـنــوات ،قـبــل الـكـشــف عنها من
قبل القضاء اإليطاليّ .
كـ ــانـ ــت «جـ ـ ــاديـ ـ ــو» تـ ـم ــث ــل م ـن ـظــومــة
تـنـسـيــق سـ ــري لـلـعـمـلـيــات ب ــن قــوى
الـ ـظ ــام ف ــي امل ــاف ـي ــا واالس ـت ـخ ـب ــارات
األميركية ،استهدفت ضمان استمرار
الـيـمــن اإلي ـطــالــي فــي الـسـيـطــرة على
البالد في فترة ما بعد الحرب العاملية
الـثــانـيــة .وفــي مــا يـبــدو ،فــإن مشاركة
ال ـحــزب الـشـيــوعــي اإلي ـطــالــي الفاعلة
فــي إسـقــاط «حكم الفاشيست» كانت
ق ــد أث ـ ــارت مـ ـخ ــاوف األم ـي ــرك ـي ــن مــن
احـتـمــال تـحــول دول أوروبـ ــا الغربية
التي دمرتها الحرب إلى حكم اليسار
وامتداد نفوذ االتحاد السوفياتي إلى
ضفة األطلسي ،فبنت شبكة محكمة
م ــن امل ـتــآمــريــن اس ـت ـف ــادت ع ـلــى نحو
متزايد مــن قــدرة املافيا الفائقة على
إدارة الحسابات السرية ونقل األموال
واألسلحة وتنفيذ العمليات القذرة،

مـ ــن إس ـ ـقـ ــاط ال ـ ـطـ ــائـ ــرات ال ـع ـس ـكــريــة
ف ــي ح ـ ــوادث غــام ـضــة إل ــى ال ـس ـيــارات
املفخخة ،وذل ــك فــي ظــل جــزء رئيسي
م ــن امل ــؤس ـس ــة ال ــرس ـم ـي ــة اإلي ـط ــال ـي ــة.
وت ـقــول بـعــض الـتـقــديــرات إن «شبكة
ج ـ ـ ــادي ـ ـ ــو» ،ف ـ ــي م ــرحـ ـلـ ـتـ ـه ــا األول ـ ـ ــى
على األق ــل ،كــانــت تضم (فــي إيطاليا
وحــدهــا) مــا ال يقل عــن ثــاثــة ماليني
مـ ـتـ ـع ــاون ،وقـ ـ ــد خ ـص ـص ــت لــدع ـم ـهــم
موازنات بمئات ماليني الدوالرات.

كان بيرناردو حليفًا
لالستخبارات األميركية
في ثمانينيات
القرن الماضي

بدأ بيرناردو حياته في عالم اإلجرام
م ـنــذ أيـ ــام مــراه ـق ـتــه ،وه ــو تـ ــورط في
أعمال عنف وطــاردتــه عائالت املافيا
األخ ـ ــرى ف ــي صـقـلـيــة ،لـكـنــه ل ــم يـهــرب
وأظـ ـه ــر ص ــاب ــة وش ـج ــاع ــة ن ــادرت ــن
ّ
أه ـل ـتــاه لـيـكــون ضـمــن فــريــق النخبة
املـحـيــط بــالــزعـيــم لــوسـيــانــو ليجييو
(شــريــك الـنــاتــو) ال ــذي أدار العصابة،
إلى حني اعتقاله عام  ،١٩٧٤ثم نائبًا

بدأ بيرناردو حياته في عالم اإلجرام منذ أيام مراهقته (أ ف ب)

لخليفة لوسيانو ،سيلفاتوري ريننا،
ال ــذي ق ــال ع ــن ب ـي ــرن ــاردو إن ــه «يطلق
النار كإله ،لكن مخه صغير كدجاجة».
سيلفاتوري وطاقم قيادة املافيا (٢٤
ش ـخ ـص ـيــة) ،ق ـبــض عـلـيـهــم جميعهم
عام  ١٩٩٣إثر اغتيال النائب اإليطالي
الـعــام ،جيوفاني فالكوني ،الــذي كاد
أن يكشف كــل األس ــرار باستثناء سر
رجل واحد :بيرناردو.
ف ــي ح ـي ـن ــه ،ت ــول ــى بـ ـي ــرن ــاردو ق ـي ــادة
ع ـم ـل ـيــات ال ـع ـص ــاب ــة ب ـس ـ ّ
ـري ــة مـطـلـقــة
(كانت رسائله تنقل باليد عبر شبكة
معقدة وتــأخــذ يــومــن على األق ــل في
الطريق لضمان عدم متابعتها) ،فيما
ً
اعتبرته الـشــرطــة اإليـطــالـيــة مـســؤوال
عن اغتيال فالكوني ،والحقًا خليفته
ب ــاول ــو ب ــورس ـي ـل ـي ـن ـن ــو ،إض ــاف ــة إل ــى
تفجيرات في أماكن عدة في إيطاليا،
وشـ ـن ــت ح ـم ـلــة ق ــاس ـي ــة ل ـل ـب ـحــث عـنــه
وتفكيك منظمته.
اس ـت ـمــر ب ـي ــرن ــاردو ف ــي االخ ـت ـف ــاء ،بل
إن محاميه ال ـخــاص أعـلــن قـبــل شهر
م ــن اع ـت ـق ــال ــه ،عـ ــام  ،٢٠٠٦أن الــرجــل
توفي وأن املحققني يطاردون شبحًا،
ل ـك ــن هـ ـ ــؤالء ل ــم ي ـي ــأس ــوا واس ـت ـم ــروا
فــي مــراق ـبــات لصيقة لـكــل مساعديه
وأي ـضــا لــرفـيـقـتــه وألوالده ،إل ــى حني
تم رصد حركة مجموعة ثياب نظفت
بعناية وأرسلت من املنزل إلى مزرعة
خ ـ ـ ــارج الـ ـبـ ـل ــدة .ع ـن ــدم ــا ف ـت ــح ال ـب ــاب
ّ
وامتدت يد لتسلم الثياب ،كان رجال
ّ
على
ال ـش ــرط ــة ال ـس ــري ــة ق ــد س ـي ـط ــروا ّ
املكان .لم يقاوم بيرناردو ،لكنه حذر
املـحـقـقــن م ــن أن اع ـت ـقــالــه سيتسبب
بزلزال عنيف« :أنتم ال تدركون ما قد
فـعـلـتــم»! لـكــن يـبــدو أن االسـتـخـبــارات
ُ
األميركية قررت أن تسكت الرجل إلى
األبد خشية انكشاف أسرار العمليات
املـ ـشـ ـت ــرك ــة ،فـ ـ ـ ّ
ـدبـ ـ ــرت ،وفـ ـ ــق ت ـك ـه ـنــات
املــراقـبــن ،أمــر إصابته بفقدان ذاكــرة
عجيب ،وأعلنت السلطات عن إصابته
باأللزهايمر ،وبالتالي لم يعد ممكنًا
استنطاقه على نحو موثوق.
وهكذا ،لم يحدث أي زلزال ولم تكشف
أي م ـل ـفــات ،وب ـقــي ال ــرج ــل ف ــي عـنــايــة
أطباء السجن ،إلى أن مات في سريره
فــي  13مــن الـشـهــر ال ـجــاري (م ــن دون
أن يــدرك مــاذا فعلت به االستخبارات
األميركية؟).
لــن يـكــون لـغـيــاب ب ـيــرنــاردو تــأثـيــرات
ت ــذك ــرعـ ـل ــى امل ــافـ ـي ــا ال ـص ـق ـل ـي ــة ،فـهــو
شخصيًا خ ــارج ال ـصــورة منذ ،٢٠٠٦
واملـنـظـمــة الـتــي ك ــان زعـيـمـهــا شهدت
ت ـ ـ ـحـ ـ ــوالت جـ ـ ــذريـ ـ ــة أضـ ـعـ ـفـ ـتـ ـه ــا ،إذ
تراجعت أهميتها االستراتيجية في
«ثالثي الظالم» إثر اضمحالل الشكل
القديم من عملية «جالديو» ملصلحة
عـمـلـيــات أكـثــر تـعـقـيـدًا ،ف ـعــادت أغلب
أنشطة املــافـيــا لتقتصر أســاســا على
ج ـمــع األتـ ـ ـ ــاوات م ـقــابــل ال ـح ـمــايــة من
العصابات وتهريب األسلحة وترويج
امل ـ ـخـ ــدرات والـ ـتـ ـج ــارة ف ــي ال ـب ـضــائــع
املـقـلــدة ،وربـمــا بعض أن ــواع الــدعــارة
وتهريب البشر ،وهــي أعـمــال مربحة
مــن دون ش ــك ،لكنها ليست فــي قلب
صناعة الـحــدث اإليـطــالــي ،كما كانت
حال املافيا لعقود مضت.

فرنسا

هوالند :الجدال حول «األمن» ال مكان له
حــاول رئيس الجمهورية الفرنسي،
ف ــرانـ ـس ــوا ه ـ ــوالن ـ ــد ،ال ـت ـخ ـف ـي ــف مــن
حدة الجدل القائم حول مدى متانة
اإلجراءات األمنية التي كانت متخذة
ع ـش ـي ــة اع ـ ـتـ ــداء نـ ـي ــس ،ف ـي ـم ــا أط ـلــق
وزيـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ،ب ــرن ــارد ك ــازن ــوف،
تحقيقا إداريا للخروج بتقييم تقني
للشرطة وحسم هذا الجدل.
وق ــال هــوالنــد ،أم ــس ،مــن العاصمة
اإلي ــرلـ ـن ــدي ــة دب ـ ـلـ ــن ،إنـ ـ ــه «ال م ـك ــان
ل ـل ـجــدل» ،واعـ ــدا بـتـقــديــم «الـحـقـيـقــة
ب ـ ـش ـ ـفـ ــاف ـ ـيـ ــة» ،وذل ـ ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر
ص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي م ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــرك مـ ـ ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس
الـحـكــومــة اإلي ــرل ـن ــدي ،إي ـنــدا كيني.

وكــانــت صحيفة «لـيـبــراسـيــون» قد
أط ـل ـق ــت الـ ـج ــدل ح ـ ــول م ـ ــدى م ـتــانــة
اإلج ـ ـ ــراء ات األم ـن ـيــة ل ـيــل  14ت ـمــوز،
إذ أك ـ ــدت ف ــي ت ـق ــري ــر ن ـش ــرت ــه أم ــس
أن «س ـ ـيـ ــارة ش ــرط ــة ب ـل ــدي ــة واحـ ــدة
كــانــت ت ـقــف ع ـلــى ال ـحــاجــز الـفــاصــل
ب ــن ال ـطــريــق ومـنـطـقــة س ـيــر امل ـشــاة
حـيــث دخــل محمد لــويـحــج بــوهــال
ب ــالـ ـش ــاحـ ـن ــة» .ورد كـ ــازنـ ــوف عـلــى
ال ـ ـ ـفـ ـ ــور بـ ـغـ ـض ــب بـ ـ ـ ــأن «ه ـ ـ ـ ــذا ل ـيــس
صـحـيـحــا» .وطــالــب رئ ـيــس مجلس
ال ـش ـيــوخ ج ـي ــرار الرش ـي ــه (ي ـم ــن) بـ
«ت ـح ـق ـيــق م ـس ـت ـقــل» ح ــول ال ـتــداب ـيــر
األمـنـيــة .وطـلــب كــازنــوف مــن جهته

«ت ـق ـي ـي ـمــا ت ـق ـن ـيــا» لـ ـق ــوات ال ـشــرطــة.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،رأى ح ـ ــزب «ال ـج ـب ـهــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» ال ـي ـم ـي ـنــي املـ ـتـ ـط ــرف أن
اس ـت ـق ــال ــة وزيـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة «ب ــات ــت
ح ـت ـم ـيــة» .وي ـع ـيــد هـ ــذا الـ ـج ــدل الــى
الواجهة االتهامات التي صدرت عن
اليمني واليمني املتطرف بالتساهل،
بعد ساعات على وقوع املجزرة ،ما
انعكس سلبا على دعوات الحكومة
االشتراكية الى الوحدة الوطنية.
وبـ ـش ــأن ال ـت ـح ـق ـيــق ح ـ ــول االعـ ـت ــداء
ال ـ ــذي ارت ـك ـب ــه ال ـفــرن ـســي الـتــونـســي
مـ ـحـ ـم ــد لـ ـح ــوي ــج ب ـ ــوه ـ ــال ،أح ـي ــل
خ ـم ـس ــة م ـش ـت ـبــه بـ ـه ــم ،أمـ ـ ــس ،عـلــى

ال ـق ـضــاء امل ـك ـلــف ال ـن ـظــر ف ــي قـضــايــا
اإلرهاب.
وك ــان الـبــرملــان الفرنسي قــد صــوت،
أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،ع ـل ــى ت ـم ــدي ــد ح ــال
ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارىء ح ـت ــى كـ ــانـ ــون ال ـث ــان ــي.
وواف ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ع ـ ـلـ ــى تـ ـع ــدي ــات
أجـ ــراهـ ــا أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ
تـحـظــر الـتـجـمـعــات ال ـتــي ال يضمن
أمنها وتسهل إغــاق أمــاكــن عبادة
يجري التحريض فيها على العنف
والـ ـحـ ـق ــد .ل ـك ـن ـهــم رف ـ ـضـ ــوا تـطـبـيــق
ن ـظــام إخ ـضــاع امل ــدان ــن فــي قضايا
إرهاب لحجز ومراقبة أمنية.
(األخبار ،أ ف ب)
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العالم
◄ وفيات ►

ليبيا

حكومة السراج تعترض
على الوجود الفرنسي
لم ينسقوا معنا

تنتشر أيضًا قوات نخبة بريطانية وأميركية (أ ف ب)

أثار الوجود العسكري الفرنسي جدال
فــي طرابلس ،بعدما انتقدت حكومة
«الــوفــاق الوطني» املدعومة من األمم
امل ـت ـح ــدة ال ـح ـض ــور ال ـف ــرن ـس ــي ش ــرق
البالد إلى جانب قــوات خليفة حفتر،
ً
قائلة إن فرنسا لم تنسق معها ،وذلك
بعدما أعلنت باريس عن مقتل ثالثة
مــن جـنــودهــا عـلــى األراضـ ــي الليبية،
مـقــرة ب ــدور تــؤديــه «للتأكيد عـلــى أن
فرنسا حــاضــرة فــي محاربة اإلرهــاب
فـ ـ ــي كـ ـ ــل مـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان» ،عـ ـل ــى حـ ـ ــد ت ـع ـب ـيــر
املـتـحــدث بــاســم الـحـكــومــة الفرنسية،
ستيفان لوفول.
وأعــربــت الحكومة الليبية ،املدعومة
من الــدول الكبرى ومن بينها فرنسا،
ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ع ـ ــن اسـ ـتـ ـي ــائـ ـه ــا «الـ ـب ــال ــغ
مل ــا أع ـل ـن ـتــه ال ـح ـكــومــة ال ـفــرن ـس ـيــة عن

تقوية القوى
الغربية لطرفين
متنافسين يهدد بعودة
القتال بينهما
حضور فرنسي شــرق ليبيا» ،مؤكدة
عــدم تنازلها «عــن الـسـيــادة الليبية»
ورف ـض ـهــا بــال ـكــامــل «الن ـت ـه ــاك حــرمــة
ال ـت ــراب الـلـيـبــي» .فــي امل ـقــابــل ،شــددت
الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ـل ــى أن ـ ـهـ ــا تـ ــرحـ ــب ب ــأي
«مساندة تقدم لنا من الدول الشقيقة
والـصــديـقــة فــي الـحــرب على داع ــش»،
م ــا دام ذلـ ــك ف ــي إطـ ـ ــار ال ـط ـل ــب مـنـهــا
وبالتنسيق معها ،لكنها رأت أن هذا
األم ــر «ال يـبــرر أي تــدخــل دون علمنا
ودون التنسيق معنا ودون مــراعــاة
ملــا أعلناه مــن حرمة الـتــراب الليبي»،
مشيرة إلــى أنها أجــرت اتـصــاالت مع
الـسـلـطــات الفرنسية ملـعــرفــة «أسـبــاب
ومـ ــاب ـ ـسـ ــات» الـ ـحـ ـض ــور ال ـع ـس ـك ــري
وحـجـمــه .كــذلــك ،انطلقت الـتـظــاهــرات
ف ــي ط ــراب ـل ــس ومـ ـ ــدن أخـ ـ ــرى ت ـنــديــدا
ب ــال ــوج ــود الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،وف ـ ــق اإلع ـ ــام
املحلي .وحمل هــؤالء األعــام الليبية
إل ــى ج ــان ــب الف ـت ــات ك ـتــب عـلـيـهــا« :ال
للتدخل الفرنسي» ،و«وارفعوا أيديكم
عن ليبيا».
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع
الفرنسية ،أول من أمــس ،مقتل ثالثة
عـ ـسـ ـك ــري ــن ف ــرنـ ـسـ ـي ــن خ ـ ـ ــال م ـه ـمــة

«اس ـت ـط ــاع خ ـط ـيــرة» ف ــي لـيـبـيــا ،إثــر
تعرض مروحيتهم لـحــادث ،ليكونوا
ب ــذل ــك أول ج ـن ــود فــرنـسـيــن ُيـقـتـلــون
ً
فــي هــذه الـحــرب غير املعلنة ،مــؤكــدة
للمرة األولــى وجــود جنود فرنسيني
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،وفـ ـيـ ـم ــا أع ـ ـلـ ــن ال ــرئ ـي ــس
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ،ف ـ ــرانـ ـ ـس ـ ــوا هـ ـ ــوالنـ ـ ــد ،أن
مـقـتــل الـجـنــود ج ــاء نتيجة عـطــل في
م ــروح ـي ـت ـه ــم ،أف ـ ــادت مـ ـص ــادر لـيـبـيــة
بأنهم قتلوا إثــر استهداف متطرفني
ملــروح ـي ـت ـهــم غـ ــرب بـ ـنـ ـغ ــازي .ونـقـلــت
صحيفة «لــومــونــد» الفرنسية ،أمــس،
ع ــن م ـصــدر فــرنـســي رف ـي ــع ،أن ه ــؤالء
الـجـنــود ينتمون إلــى «مــديــريــة األمــن
الـخــارجــي» ،وفيما ال تعترف فرنسا
رسميا إال بحكومة الــوفــاق الوطني،
يقول املصدر الفرنسي للصحيفة إن
«جـ ـن ــودا فــرنـسـيــن ي ـس ــاع ــدون ق ــوات
خليفة حفتر منذ حوالى ستة أشهر
ب ـه ــدف ف ـهــم م ــا ي ـح ـصــل فـعـلـيــا على
األرض والتمكن من ردع تنظيم داعش
وحلفائه في بنغازي ودرنــا .جنودنا
مـ ــوجـ ــودون ع ـل ــى م ـس ــرح الـعـمـلـيــات
لكنهم ال يشاركون بالقتال» .ونقلت
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،عــن
مـ ـس ــؤول ع ـس ـك ــري ف ــي قـ ـ ــوات حـفـتــر،
رف ـ ــض ال ـك ـش ــف ع ــن اسـ ـم ــه ،ق ــول ــه إن
«مروحيتنا قــد تعرضت لعطل فني،
ول ــم تـسـتـهــدف ب ــأي ص ـ ــاروخ أرض ـ
جو .وكان على متنها ثالثة فرنسيني
جاؤوا بهدف مساعدتنا استخباريًا،
وث ــاث ــة ج ـنــود م ــن الـجـيــش الـلـيـبــي».
وبهذا ،يتبني أن القوة الفرنسية تعمل
إلى جانب قوات موالية للفريق خليفة
ح ـف ـتــر ال ـ ــذي ت ـقــاتــل ق ــوات ــه مسلحني
إســامـيــن فــي ش ــرق لـيـبـيــا ،وال ـتــي ال
تعترف بحكومة «الــوفــاق الــوطـنــي».
كذلك ،تنتشر «قوات نخبة» بريطانية
وأميركية في امليدان الليبي ،ويعتقد
أنـهــم «يـقــدمــون املـســاعــدة مليليشيات
م ــوال ـي ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــة» ،وف ـ ــق صـحـيـفــة
«واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن بـ ـ ــوسـ ـ ــت» األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة،
الـ ـت ــي ت ـك ـمــل أن «ال ـ ـقـ ــوات ال ـفــرن ـس ـيــة
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ت ـت ـم ــوض ــع ش ــرق ــا حـيــث
ت ـت ـمــركــز ح ـك ــوم ــة م ـن ــاف ـس ــة» .وح ــول
هــذا الحضور املـيــدانــي لـقــوات غربية
ف ــي لـيـبـيــا ،تــذكــر«لــومــونــد» أن «ه ــذه
الـ ـق ــوات ال ـخــاصــة ت ـســاعــد ع ـلــى دحــر
وردع داع ــش» ،لكن تقويتها لطرفني
م ـت ـنــاف ـســن ف ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه «يــزيــد
خطر استعادة القتال بينهما» ،وهي
نتيجة ،في حال حصولها« ،تتناقض
مــع الـحــل ال ــذي أطلقته األم ــم املتحدة
من املغرب في كانون األول .»2015
(األخبار ،رويترز)

◄ ذكرى ►
ثالثة أيام
ّذكرى ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ي ـص ــادف ن ـهــار الـسـبــت ال ــواق ــع في
 23تموز  2016املوافق له  18شوال
 1437هـ ،ذكرى مرور ثالثة أيام على
وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة فاطمة محمد قاسم ياسني
أوالدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :حـ ـس ــن زوج ـ ـت ـ ــه ه ـي ــام
ف ـ ــرح ـ ــات ،ح ـس ــن زوج ـ ـتـ ــه عـصـمــت
ع ـبــانــي ،إح ـس ــان زوجـ ــة إسـمــاعـيــل
السيد
أشـ ـق ــاؤه ــا :امل ــرح ــوم الـ ـح ــاج ع ـلــي،
واملــرحــوم الـحــاج محمود ،والحاج
قاسم
ش ـق ـي ـق ــات ـه ــا :املـ ــرحـ ــومـ ــة ال ـح ــاج ــة
عــادكــة ،واملــرحــومــة الحاجة زهــراء،
والحاجة رمزية
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحها
الـ ـط ــاه ــرة آي مـ ــن الـ ــذكـ ــر ال ـح ـك ـيــم
ومجلس عزاء حسيني في حسينية
بلدتها السلطانية ،وذلــك في تمام
الساعة الخامسة عصرًا.
تقبل التعازي في منزلها الكائن في
السلطانية يومي الجمعة والسبت
في  22و 23تموز.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
اآلسفون :آل ياسني ،وعموم أهالي
بلدة السلطانية

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد
غ ـ ـ ـ ــادر ال ـ ـعـ ــامـ ــل  Delwar hosseinمــن
الجنسية البنغالدشية من عند مخدومه،
الــرجــاء مـمــن يـعــرف عـنــه شيئًا االتـصــال
على الرقم 71/111490
غ ــادر الـعـمــال داؤد ابـكــر عـمــر محمد من
الـجـنـسـيــة ال ـســودان ـيــة واح ـمــد مصطفى
م ـح ـمــد ال ـ ـ ـ ــرزاز م ــن ال ـج ـن ـس ـيــة امل ـصــريــة
وادم ال ـت ــوم م ـفــرح دي ـ ــدان م ــن الجنسية
السودانية وحسن سالمه املحمدي حسن
الحالج من الجنسية املصريةو  و�Moham
 mad oly md gias uddin miaمن الجنسية
البنغالدشية
الرجاء ممن يعرف عنهم شيئًا االتصال
على الرقم 70/766733

إلعالناتكم
ّ
في صفحة المبوب
والوفيات

03/662991
من أي منطقة في لبنان،
يوميًا من  7:30صباحًا
لغاية ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/610
موجه الى املستدعى ضدها :جوزفني عبد
ال ـن ــور ،م ــن ب ـلــدة ق ـن ــات ،ومـجـهــولــة محل
االقامة حاليًا.
ب ــال ــدع ــوى امل ـقــدمــة ض ــدك م ــن املـسـتــدعــي
شليطا يــوســف بــو هيا بــوكــالــة املحامي
ط ـ ـ ــارق خـ ـ ـب ـ ــازي ،تـ ــدعـ ــوك ه ـ ــذه امل ـح ـك ـمــة
السـتــام الحكم ال ـصــادر عنها بــرقــم /13
 2016بـ ـت ــاري ــخ  2016/2/29امل ـت ـض ـمــن
اع ـت ـبــار ال ـع ـقــار رق ــم  1313مـنـطـقــة قـنــات
ال ـع ـق ــاري ــة غ ـيــر ق ــاب ــل لـلـقـسـمــة ع ـي ـنــا بني
ال ـشــركــاء وازال ـ ــة ال ـش ـيــوع فـيــه ع ــن طــريــق
بيعه بــاملــزاد العلني للعموم لصالحهم
امام دائرة التنفيذ املختصة وتوزيع ناتج
الثمن والنفقات على الشركاء كل بنسبة
ح ـص ـتــه ف ــي امل ـل ـك ـي ــة ،وذلـ ـ ــك خـ ــال مـهـلــة
ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
تبليغ مجهول املقام
ان م ـح ـك ـمــة ايـ ـ ـج ـ ــارات ب ـ ـيـ ــروت بــرئــاســة
القاضي ايمان عبدالله تدعو املدعى عليه
جوزف جميل نجيم لحضور جلسة /27
 2016/ 9واستالم اوراق الدعوى 216/483
ال ـقــامــة م ــن شــركــة االشــرف ـيــة غــولــن ت ــاور
الرامية العالن سقوط اجارته واخالئه من
املأجورالكائن بالطابق االول من العقار
 /5195االشرفية وتسديد بــدالت االيجار
من شهر كانون االول من سنة  2015وسنة
 2016والبالغة  2795000ل .ل
رئيس القلم
سامر طه
إعالن شطب
من أمانة السجل التجاري في الشمال
بـنــاء للطلب امل ـقــدم بـتــاريــخ 2016/6/16
صدر بتاريخ  2016/6/23قرار عن حضرة
القاضي املشرف قضى بشطب قيد التاجر
محمد ناصر ابو زيد من السجل التجاري
الـعــام رقــم  4547تــاريــخ  ،1990/6/21رقم
التكليف املالي .180429
ل ـل ـم ـت ـض ــرر م ـه ـل ــة ع ـ ـشـ ــرة ايـ ـ ـ ــام ل ـت ـقــديــم
م ــاح ـظ ــات ــه واعـ ـت ــراض ــات ــه ال ـخ ـط ـي ــة مــن
تاريخ نشر هذا االعالن.
امني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طـ ـل ــب يـ ــوسـ ــف ت ــوفـ ـي ــق م ـ ـعـ ــوض وك ـي ــل
املـحــامــي لــويــس شفيق م ــراد وكـيــل ريما
س ـل ـي ـمــان ف ـخــر ال ــدي ــن مل ــورث ـه ــا سـلـيـمــان
سليم فخر الدين سندي ملكية بدل ضائع
للعقارين  328و 1815عني عنوب
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب املحامي يوسف احمد الشمعة وكيل
عبد ال ـهــادي اسماعيل القطب باالصالة
عــن نفسه ووكـيــل اريــج اسماعيل القطب
س ـنــدي مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 2671
كترمايا.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب ابو زين
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب ماجد عبدالرحمن موسى بالوكاله
عن قاسم صالح سند بدل ضائع للعقار
 59السويسة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلبت نجوى خالد الشيخ فلفل سند بدل
ضائع للعقار  133ديردلوم.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب جورج سركيس الطحان بصفته احد
ورث ــة ســركـيــس الـطـحــان ومــريــم الـبــريــدي
سندي بــدل ضائع للعقارين  823و1117
القبيات.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب م ــرس ــال حـنــا عـيـســى بــالــوكــالــه عن
كاترينا كـفــوري سند بــدل ضائع للعقار
 3632شكا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري
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رياضة
نجح فريقا
االجتماعي
وطرابلس في
تقديم أفضل
األجانب للدوري
المحلي (عدنان
الحاج علي)

الكرة اللبنانية

وطرابلس
االجتماعي
بين
الدمج
ّ
مشروع وارد ...ولكن مؤجل
تضم مدينة طرابلس عددًا
كبيرًا من أندية كرة القدم في
مختلفة ،ففي الدرجة
درجات
ً
األولـــى مثال هناك فريقان
االجتماعي وطرابلس .فهل
يــمــكــن أن نــصــل الـــى يــوم
يصبحان فيه فريقًا واح ـدًا
االثنين
تحت مسمى يجمع
ً
كاالجتماعي طرابلس مثال؟
سؤال يمكن طرحه في ظل
كالم حول هذا الموضوع أثير
في الفترة الماضية دون أن
يتم الدخول في عمقه

عبد القادر سعد
لـطــاملــا كــانــت مــديـنــة طــرابـلــس خــزانــا
لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ال ـل ـب ـنــان ـيــة سـ ـ ــواء عـلــى
صـ ـعـ ـي ــد الـ ــاع ـ ـبـ ــن أو ال ـ ـح ـ ـكـ ــام أو
اإلداريـ ـ ـ ــن .الع ـب ــون ك ـث ـي ــرون ح ـفــروا
أسماءهم في سجالت اللعبة وجاؤوا
م ــن رح ـ ــم أن ــدي ــة ع ــري ـق ــة كــالــريــاضــة
واألدب واالجتماعي قبل أن يولد في
السنوات األخيرة فريق جديد اسمه
طرابلس .هذا النادي الذي حمل قبل
عـشــر س ـن ــوات اس ــم أومل ـب ـيــك ب ـيــروت،
انـتـقـلــت رخـصـتــه ال ــى آل قـمــر الــديــن
ال ــذي ــن أط ـل ـق ــوا عـلـيــه اس ــم مــديـنـتـهــم
وبـ ــدأوا م ـشــوارًا جــدي ـدًا وص ـلــوا معه
الى إحراز كأس لبنان وتمثيل بلدهم
في مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي.
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ع ـي ـنــه ك ـ ــان االج ـت ـم ــاع ــي
يصعد ال ــى الــدرجــة األول ــى قـبــل عــام
ب ـع ــد أن س ـب ــق وكـ ـ ــان ح ــاضـ ـرًا فـيـهــا
سابقًا ونجح في الوصول الى نصف
نـهــائــي ك ــأس ل ـب ـنــان ،قـبــل أن يخسر
أمام النجمة الذي عاد وأحرز اللقب.
وإذا ك ــان طــرابـلــس حــديــث الـعـهــد في
الكرة اللبنانية ،فــإن عمر االجتماعي
يـ ـبـ ـل ــغ س ـ ـتـ ــن ع ـ ــام ـ ــا ح ـ ـيـ ــث ت ــأس ــس
ع ـ ــام  1956وأص ـ ـبـ ــح الـ ـف ــري ــق األك ـث ــر

جماهيرية في عاصمة الشمال ،إذ أن
جمهوره يعتبر األكثر تعصبًا واألكثر
حـ ـم ــاس ــة وم ـ ـ ـ ـ ـ ــؤازرة لـ ـف ــريـ ـق ــه .ول ـع ــل
املـ ــدرجـ ــات امل ـم ـت ـل ـئــة خـ ــال م ـب ــاري ــات
ّ
وتفوق الحضور الجماهيري
الدوري
لــاجـتـمــاعــي ع ـلــى ف ــرق عــري ـقــة تملك
ّ
قاعدة جماهيرية كبيرة ،تؤكد حجم
ج ـم ـه ــور "األحـ ـ ـم ـ ــر" اآلت ـ ــي مـ ــن صـلــب
املناطق الفقيرة في طرابلس وتحديدًا
منطقة القبة.
ه ــذا ال يـعـنــي أن طــرابـلــس هــو فريق
"ال ـن ـخ ـب ــة" وال ي ـم ـلــك جـ ـمـ ـه ــورًا .فـفــي
السنتني األخـيــرتــن كــان هـنــاك جهد
كبير مــن قبل املسؤولني الرياضيني
فـ ـ ـ ــي جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــزم وال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــادة
االجتماعية وتحديدًا مدير الرياضة
ف ـي ـه ــا ظ ــاف ــر ك ـ ـبـ ــارة إلن ـ ـشـ ــاء ق ــاع ــدة
ج ـمــاه ـيــريــة ل ـل ـن ــادي ،م ـس ـت ـف ـي ـدًا مــن
عمل الجمعية الرياضي على صعيد
الناشئة وامل ــدارس .هــذا األمــر ظهرت
ن ـتــائ ـج ــه ف ــي مـ ـب ــاري ــات الـ ـف ــري ــق فــي
الـ ـ ـ ــدوري وحـ ـت ــى ف ــي ك ـ ــأس االتـ ـح ــاد
اآلس ـي ــوي ،مــع ارت ـفــاع عــدد الـسـيــدات
والـفـتـيــات فــي الـجـمـهــور وتــواجــدهــم
فـ ــي م ـ ـبـ ــاريـ ــات الـ ـف ــري ــق ال ـخ ــارج ـي ــة
تحديدًا.
ّ
ال ـي ــوم وف ــي ظ ــل األزم ـ ــة املــال ـيــة الـتــي

تعيشها الــريــاضــة ب ــرز ك ــام جــديــد -
قــديــم ح ــول إمـكــانـيــة دم ــج الـفــريـقــن.
وم ــن الطبيعي أن يـكــون املـســؤولــون
في جمعية العزم هم وراء الفكرة طاملا
أن ـه ــم ي ـصــرفــون ع ـلــى ال ـفــري ـقــن وهــم
الجهة الوحيدة التي تؤمن موازنتي

كبارة :الطرح غير وارد
حاليًا لضيق الوقت
لكنه ممكن جدًا في
المستقبل
النابلسي :ال للدمج ومن
مصلحة طرابلس وجود
أكثر من فريق لها في
الدرجة األولى

االج ـت ـمــاعــي وط ــراب ـل ــس .ف ـكــان هـنــاك
كالم من بالل حمد مستشار الرئيس
نجيب ميقاتي الــى مقربني مــن أمني
س ـ ــر نـ ـ ـ ــادي االجـ ـتـ ـم ــاع ــي و"ع ـ ـ ـ ّـراب ـ ـ ــه"
محمد النابلسي حــول إمكانية دمج
الفريقني .وترافق هــذا الكالم مع آخر
مــن رئـيــس ن ــادي طــرابـلــس ولـيــد قمر
الــديــن انطالقًا مــن املـعــانــاة فــي تأمني
موازنة للفريق.
قـ ـم ــر ال ـ ــدي ـ ــن أشـ ـ ـ ــار ف ـ ــي اتـ ـ ـص ـ ــال مــع
"األخبار" إلى أن الدمج ممكن في حال
كان مفيدًا للفريقني ومدينة طرابلس.
"ل ـك ــن ال ش ــك أن ال ــدم ــج ل ــه مـعـطـيــات
وإيجابيات وسلبيات ويجب وضع
دراسـ ـ ـ ـ ــة م ـع ـ ّـم ـق ــة قـ ـب ــل الـ ـ ــدخـ ـ ــول فــي
م ـ ـشـ ــروع ك ـ ـهـ ــذا .ص ـح ـي ــح أن وجـ ــود
ٌ
مفيد أكثر للتنافس،
فريقني أو أكثر
ل ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض األحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ت ـف ــرض
ّ
وتتطلب ّ
توحد
ظروف معينة نفسها
الـ ـجـ ـه ــود .وأكـ ـ ـ ــرر أن ـ ــه ال م ــان ــع ل ــدي
طاملا أن املشروع فيه منفعة لالعبني
ومدينة طرابلس".
من جهته ،اعتبر محمد النابلسي أن
ال ــدم ــج غـيــر وارد فــاســم االجـتـمــاعــي
ـاد أو أي مـ ـش ــروع
أك ـ ـبـ ــر م ـ ــن أي نـ ـ ـ ـ ٍ
لــانــدمــاج وه ــو "إم الـصـبــي" ويـعــود
الى ستني عامًا" .كما أنه من مصلحة
املدينة أن يكون هناك أكثر من فريق
في الــدرجــة األول ــى .وهــذا حاصل في
ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس م ـي ـقــاتــي الـ ــذي يــرعــى
الفريقني ونحن معه ،لكن من الصعب
إلغاء فريق على حساب آخر .فالدمج
يـعـنــي أن أح ــد الـفــريـقــن سينسحب
من الدرجة األولــى وبالتالي سيكون
ال ـس ــؤال األهـ ــم م ــن ه ــو ال ـفــريــق ال ــذي
سينسحب االجتماعي أم طرابلس؟
فـهــل يـمـكــن أن ينسحب فــريــق عمره
سـتــون عــامــا ويبقى فــريــق عـمــره أقل
مــن عشر س ـنــوات .أضــف الــى ذلــك أن
ال ـق ــاع ــدة الـجـمــاهـيــريــة ال ـك ــروي ــة هي
لــاج ـت ـمــاعــي وبــال ـت ــالــي ال يـمـكــن أن
يقبل هــذا الجمهور أن ينتهي فريقه
ويطويه النسيان".
لـ ـك ــن مـ ــا هـ ــو رأي الـ ـجـ ـه ــة ال ــداعـ ـم ــة
للفريقني أي جمعية العزم؟
"امل ــوض ــوع غـيــر وارد حــالـيــا رغ ــم أن
ال ـف ـك ــرة ط ــرح ــت م ــؤخـ ـرًا .ف ـم ـثــل هــذه
الخطوة تحتاج الــى عمل قبل أشهر
ع ـلــى ان ـط ــاق امل ــوس ــم" ،ي ـق ــول ك ـبــارة
لـ ـ ـ "األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار" .إال أن امل ـ ــوض ـ ــوع قــد
يكون مفيدًا لكرة القدم في طرابلس
خ ـص ــوص ــا فـ ــي ظـ ــل تـ ــراجـ ــع نــوع ـيــة
الالعبني مقارنة بالسابق .وبالتالي
"وان ـطــاقــا مــن الـسـعــي ال ــى أن تكون
م ــدي ـن ــة ط ــراب ـل ــس م ـت ـقــدمــة ريــاض ـيــا
وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي كـ ــرة الـ ـق ــدم ق ــد ي ـكــون
الــدمــج مـشــروعــا نــاجـحــا .ف ــإذا أخذنا
ترتيب الفريقني فــي املــوســم املاضي
ّ
نجد أن طرابلس احتل املركز السابع
واالجتماعي في املركز التاسع ،لكن
مع انــدمــاج الفريقني في فريق واحد
حينها يمكن تحقيق نـتــائــج أفضل
ولــم ال املنافسة على الـلـقــب .لكن في
الــوقــت الــراهــن ال يمكن تحقيق ذلــك
بسبب ضيق الوقت واقتراب انطالق
املوسم".
مــوضــوع الــدمــج قــد ال يـكــون حديثًا،
إذ ط ــرح ســاب ـقــا م ـ ــرارًا وت ـح ــدي ـدًا مع
فريق الــريــان وبيار كاخيا الــذي قدم
ق ـبــل سـ ـن ــوات ف ـك ــرة تــوح ـيــد املــدي ـنــة
ت ـحــت لـ ــواء فــريــق واحـ ــد يـحـمــل اســم
ّ
امل ــدي ـن ــة أله ـ ـ ــداف ت ـت ـعــلــق بــالـعـصــب
الجماهيري وأيضًا بنواح تسويقية.
ً
وح ـي ـن ـهــا ل ـقــي قـ ـب ــوال ح ـتــى م ــن قبل
امل ـس ــؤول ــن ف ــي االج ـت ـم ــاع ــي ق ـبــل أن
تعود وتغيب الفكرة ،لكن حاليًا ومع
ت ــزاي ــد ال ـض ـغــوطــات االق ـت ـصــاديــة قد
يشهد املوسم املقبل اندماج كرة القدم
الـطــرابـلـسـيــة فــي ال ــدرج ــة األولـ ــى في
فريق واحد يجمع قطبي اللعبة رغم
صعوبة ذلك وحساسيته.
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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

غوتزه بالقميص األصفر مجددًا
م ـ ـجـ ــددًا ،ح ـط ــت أق ـ ـ ــدام العـ ــب ب ــاي ــرن
ميونيخ األملــانــي مــاريــو غــوتــزه في
م ـل ـعــب ب ــوروس ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد ،لكن
هذه املرة عائدًا إليه ،ال مواجهًا إياه.
ويــأتــي ه ــذا االنـتـقــال بـعــد فشله في
فــرض نفسه ضمن تشكيلة الـنــادي
البافاري.
وي ـ ـسـ ــري عـ ـق ــد غـ ــوتـ ــزه ( 24ع ــام ــا)
الـ ـج ــدي ــد ح ـت ــى  30ح ـ ــزي ـ ــران 2020
بحسب ما ذكر دورتموند.
وأشارت صحيفة "بيلد" الى أن قيمة
الـصـفـقــة بـلـغــت بــن  22و 25مليون
يــورو ،ما يعني أن الفريق البافاري
خ ـس ــر  13م ـل ـي ــون ي ـ ـ ــورو مـ ــن قـيـمــة
انتقاله األساسية.
ك ـم ــا تـ ـح ــدث رئـ ـي ــس بـ ــايـ ــرن كـ ـ ــارل-
ه ــايـ ـنـ ـت ــس رومـ ـيـ ـنـ ـيـ ـغـ ـي ــه ع ـ ــن "ح ــل
ج ـي ــد ل ـك ــل األط ـ ـ ـ ـ ــراف" ،ف ــي ت ـصــريــح
دب ـلــومــاســي يـشـيــر ال ــى م ــدى رغـبــة
بطل املانيا في التخلص من غوتزه.
أمـ ــا م ـ ــدرب ب ــاي ــرن االي ـط ــال ــي كــارلــو
انـشـيـلــوتــي ،ف ـكــان ق ــد نـصــح غــوتــزه
ب ــال ـب ـح ــث عـ ــن ف ــري ــق آخ ـ ـ ــر ،ل ـي ـخــرج
الالعب ويقول على مواقع التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي" :بـ ـع ــد ث ـ ــاث سـ ـن ــوات،
أرى األمـ ـ ــور ب ـش ـكــل مـخـتـلــف بـشــأن
ق ــراري آن ــذاك .أري ــد أن أقـنــع الجميع
بـ ـكـ ـف ــاء ت ــي ،وخـ ـص ــوص ــا الـ ــذيـ ــن لــن

21

لوبيتيغي مدربًا إلسبانيا وأالردايس
يقترب من إنكلترا

ضم بوغبا ،ووصفته بـ"رجل الـ 100
مليون جنيه".
لـكــن مــديــر أع ـمــال الــاعــب ،اإليـطــالــي
مـيـنــو رايـ ــوال ،فــاجــأ الـجـمـيــع عندما
ن ـفــى جـمـيــع ه ــذه األخـ ـب ــار وقـ ــال في
حسابه الشخصي على "تــويـتــر"" :ال
يــوجــد هـنــاك أي ات ـفــاق للتعامل مع
يونايتد في ما يخص بول بوغبا .ما
يحصل ليس سوى شائعات".
م ــن ج ـه ـت ــه ،رفـ ــض مـ ـ ــدرب يــونــاي ـتــد
الـبــرتـغــالــي جــوزيــه مــوريـنـيــو تأكيد
وجود مفاوضات بني نائب الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ـلـ ـن ــادي االنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي إد
وودوورد ورايوال بشأن بوغبا.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ك ـش ـفــت ت ـق ــاري ــر إخ ـبــاريــة
أن م ــداف ــع ريـ ـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي
الفرنسي رافــايــل فــاران رفــض عرضًا
مـ ـغ ــري ــا م ـ ــن م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
ل ــان ـت ـق ــال إل ـ ــى ص ـف ــوف ــه م ـق ــاب ــل 40
مليون يورو.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،أورد ي ــوف ـن ـت ــوس فــي
بيان لــه أنــه فــي طريقه لضم مهاجم
ديـ ـن ــام ــو زغ ـ ـ ــرب ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي م ــارك ــو
بياتسا ،وقال" :ماركو بياتسا جناح
مـنـتـخــب ك ــروات ـي ــا ح ـضــر إل ــى مــركــز
جيه الطبي ،حيث يخضع للفحص
ال ـط ـبــي الـتـقـلـيــدي ق ـبــل ان ـت ـقــالــه إلــى
يوفنتوس".

يسري عقد غوتزه ( 24عامًا) الجديد حتى  30حزيران ( 2020باتريك ستوالرز ــ أ ف ب)

يرحبوا بعودتي".
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ال ت ـ ـ ــزال األخـ ـب ــار
تتوالى حول أكثر الالعبني ضجيجًا
في سوق االنتقاالت نجم يوفنتوس
اإليطالي الفرنسي بول بوغبا ،حيث
تضاربت األنـبــاء أمــس حــول انتقاله
إلــى مانشستر يونايتد اإلنكليزي،
فـ ـ ـق ـ ــد ذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة "ل ـ ـي ـ ـك ـ ـيـ ــب"
الفرنسية أنه تم االتفاق على الصفقة

نتائج اللوتو اللبناني
22 39 31 30 29 27 26
ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  1424وجــاء ت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة39 - 31 - 30 - 29 - 27 - 26 :
الرقم اإلضافي22 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 557.096.945ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة: -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 45.553.320ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 24 :شبكة الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة1.898.055 :ل .ل.

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 45.553.320ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 697 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 65.356 :ل.ل.

ّ
عي االتحاد اإلسباني لكرة القدم خولن لوبيتيغي
خلفًا لفيسنتي دل بوسكي في تدريب املنتخب
الوطني .وبدأ لوبيتيغي مسيرته التدريبية مع
رايو فاييكانو (درجة ثانية) ،ثم انتقل إلى فريق
االحتياط في ريال مدريد ،كما درب منتخبات
إسبانيا تحت  19و 20و 21عامًا ،قبل االنتقال
بورتو البرتغالي حتى كانون الثاني املاضي،
إلى ُ
حيث أقيل من منصبه.
من جهة أخرى ،قطع سام أالردايس خطوة كبيرة
نحو تولي تدريب منتخب إنكلترا بعدما قال
غريغ دايك رئيس االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم إن
ّ
لجنة االختيار رشحته للمنصب.

مقابل  120مليون يــورو ،كما كشفت
الـصـحــف الـبــريـطــانـيــة فــي الـســاعــات
األخـ ـي ــرة أن يــونــاي ـتــد ت ـق ــدم بـعــرض
جديد لــ"يــوفــي" مــن أجــل التخلي عن
ب ــوغ ـب ــا فـ ــي ص ـف ـقــة ت ـص ــل إل ـ ــى 119
مـلـيــون ي ــورو ،وأشـ ــارت صحيفة "ذا
دايلي مايل" الى أن يونايتد سيقدم
عرضًا لضم بوغبا ،وأيضًا أكدت "ذا
دايلي ميرور" أن يونايتد يقترب من

رفض استئناف الرياضيين الروس

رفضت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)
استئناف اللجنة األوملبية الروسية و 67رياضيًا
روسيًا طلبوا املشاركة في أوملبياد ريو دي
جانيرو برغم إيقاف االتحاد الروسي أللعاب
القوى من قبل االتحاد الدولي بسبب قضايا
منشطات .وجاء في بيان املحكمة" :أكد محكمو
محكمة التحكيم صحة قرار االتحاد الدولي
أللعاب القوى ،وهو يتعلق بعدم أهلية الرياضيني
التابعني التحاد موقوف باملشاركة في مسابقات
تحت رعايته"ّ .
وعبر الكرملني عن "أسفه العميق"
إزاء الحكم الصادر.

استراحة
2345 sudoku
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¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 90.440.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 11.305 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 676.674.410 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 57.274.970 :ل .ل.

نتائج زيد

جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1424
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح18071 :

¶ الجائزة االولى

 قيمة الجوائز اإلجمالية 26.192.345 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة3 : -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 8.730.782 :ل .ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8071 :
 -الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.071 :
 -الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.71 :

 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.

نتائج يومية

ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب "يــوم ـيــة" رق ــم 129
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة276 :
• يومية أربعة6917 :
• يومية خمسة31136 :

أفقيا

 -1مــن أشهر ألـعــاب جهاز االت ــاري القديم – واحــد باألجنبية –  -2يعوم فــي مياه
البحر – مكاسب من جــراء املتاجرة –  -3عائلة رئيس جمهورية تنزاني سابق –
من األم ــراض –  -4للتعريف – طعم الحنظل – شكوى عند القاضي –  -5عاصمة
التيبت – صفا الشراب –  -6اله مصري هياكله في األقصر والكرنك – الصيد – -7
خاصم خصومة شديدة – مال الى الشيء – أنت باألجنبية –  -8أحد أبناء نوح منه
ّ
تحدر الجنس األسود – كل مرض شديد العدوى سريع اإلنتشار من مكان الى مكان
ّ
يصيب اإلنسان والحيوان والنبات –  -9صوت القلم – بطاطا مقلية باألجنبية –
وجنة –  -10مطربة لبنانية معتزلة من أغانيها « برهوم حاكيني «

عموديًا
 -1منطقة مشهورة في بيروت –  -2بحيرة مالحة في أريتريا – مهابط للطائرات –
 -3الهي وخالقي – للتمني –  -4يمسكان ويمنعان عنه اإلرث أو الحاجات – صات
الثعبان –  -5يحفر البئر – ّ
خيال أو ماهر في ركوب األحصنة –  -6مقياس مساحة
ُ
ُ
– متشابهان – مدينة فرنسية تعد رابــع أكبر املــدن وتعتبر مركزًا مهمًا لصناعة
النسيج –  -7مجرى الدم – عائلة ممثل أميركي معروف بإدائه دور « هنري هيل «
في فيلم الجريمة والدراما الشهير « غودفيالز « –  -8صاح التيس عند الهياج –
طريق ضيق في الجبل –  -9سد مصري بني في عهد الرئيس جمال عبد الناصر
– شقيق –  -10كتاب للشاعر السوري الراحل نزار قباني

شروط اللعبة

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

1

أفقيا

 -1ماتا هاري – ُ -2ينبع – فاو –  -3إجدابيا – جن –  -4واعد – نيس –  -5زر – هورن
– فا –  -6شاغل –  -7أسيرات – جاك –  -8ملدا – فيينا –  -9مادت –  -10طاغور – ليب

عموديًا
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مشاهير 2345

حلول الشبكة السابقة

 -1لي اوزوالد –  -2نجار – سم – ُ -3مبدع – بيدبا –  -4اعاده – را –  -5وفا – لو – ُ -6
اليسر
– تف –  -7نش – يم –  -8اف – اجيال –  -9راجيف غاندي –  -10يونس الكاتب

حل الشبكة 2344

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثلة إنكليزية شهيرة مواليد عام ّ .1944
تم ترشيحها لجائزة الغولدن
غلوب ولجائزة ايمي ملرات متتابعة .لعبت أدوار البطولة في أفالم عدة.
من أفالمها «األعماق»
 = 6+8+9+5+7مسبح باألجنبية ■  = 4+11+2+1ال يقرأ وال يكتب ■
 = 10+3حرف نصب

حل الشبكة الماضية :عفيفة إسكندر

22

الجمعة  22تموز  2016العدد 2941

ثقافة وناس

سنذهب
إلى بعلبك!
بيار أبي صعب
ّ
الدولية»،
الليلة افتتاح «مهرجانات بعلبك
مع عمل استثنائي لفرقة «كركال» ،يأخذنا
فيه عبد الحليم كركال ،ابن بعلبك البار،
ووريثه إيفان ،وكل املجموعة ،في رحلة غنية
ّ
ومشوقة تحت راية االنفتاح والحضارة.
ّ
بعلبك ،أعرق مواعيد الصيف اللبنانية ،ارتبط
ّ
الوطنية
اسمها وسجلها الذهبي بالذاكرة
منذ االستقالل .نعم زلفا شمعون ومي
عريضة وكل الصور الشيك التي كنا ّ
نتفرج
ّ
الترفيهية ،وفي «األحداث»
عليها في املجالت
التي كنا ّ
نسميها «املناظر» ،أي الشريط
الوثائقي اإلخباري الذي كان يسبق العرض
في صاالت سينما ّ
ترصع عاصمة الحداثة
والتنوير حينذاك .نعم «الذوات» واألكابر
ّ
صناع هذه النهضةّ ،
لكن ضيوفهم
كانوا
املبدعني الكبار من لبنان والعالم ،طبعوا
ّ
ّ
اللبنانية .نعم كانت الدوافع
الثقافية
الحركة
ّ
ّ
ّ
سياحية في الجمهورية الفتية التي تنظر
ّ
إلى نفسها بصفتها جنة الخدمات ،و«همزة
الوصل بني الشرق والغرب» .النظرة باتت
ّ
ّ
وفولكلورية إلى لبنان ،بل
سياحية
اليوم أقل
تصدمنا غالبًا بفجاجتها… لكن ماذا عن
اللحظات الخالدة مع فيروز والرحابنة؟ ماذا
عن موريس بيجار وجيرزي غروتوفسكي
والـ«ليفينغ ثياتر» مع جوليان باك وجوديث
مالينا و«مجنون ليلى» حسب أراغون…؟
وتطول قائمة األعمال التي استضافتها
بعلبك على ّ
مر ّالعقود ،وتركت بصماتها
ّ
على الناتج املحلي في تلك السنوات الذهبية،
َ
ّ
حيويًا إلى املختبر اإلبداعي
وتحمل نفسًا
اللبناني .إن ّرواد املسرح الكبار في لبنان،
والشعراء والكتاب والتشكيليني ،في أعمالهم
ّ
الستينيات ،شيء من بعلبك .حني جاء
منذ
الراحل منير أبو دبس من باريس« ،بعلبك»
هي التي احتضنته وفتحت مدرسته األولى،
ّ
تحت جناح ّ
األرستقراطيات آنذاك.
سيداتها
ّ
لم يعد املهرجان نخبويًا منذ سنوات طويلة:
كما هو مقصد «األكابر» ،صار بمتناول
الشعب واملثقفني والطالب ،يقصدون املدينة
بالباصات املريحة ،في محطة هي جزء من
ّ
ّ
ّ
والحسية التي
والفكرية
الروحية
رحلة املتعة
تنتظرنا مع كل عرض جديد .نستحضر
كل ذلك اليوم ،إذ تطفئ «بعلبك» شمعاتها
الستني .نستحضر الذاكرة ،لنحمي الحاضر،
وندافع عن إنجازات املستقبل .مدينة الشمس
ّ
اللبنانية،
التي تحتضن أعرق املهرجانات
مكان رمزي على أكثر من صعيد ،ثقافي،
ووطني ،وسياسي! وإذ ّ
تتمسك لجنة
ّ
الدولية ببرنامجها ،فهي تعرف
املهرجانات
ّ
أنها قلعة من قالع التنوير ،وحصن منيع
بوجه الجراد األسود وطيور الظالم وجحافل
ً
التكفير .أن نذهب اليوم إلى بعلبك ،معناه ّأوال
أن ننتصر ّ
ّ
الهمجية ،وأن ندافع عن
للفن على
ّ
الثقافة والتنوير ضد لعنة االنحطاط التي
تالحق العرب بعد «الربيع» املزغول .أن نذهب
إلى بعلبك هذه السنة ،ونرتمي في أحضان
برنامج دسم وغني وممتع ،معناه ّ
التمسك
ّ
بصورة ّ
معينة عن لبنان .إنه فعل أناني:
ّ
البحث عن املتعة الشخصية .وفي الوقت
نفسه فعل رمزي وطني جماعي :تحدي
ّ
والظالمية.
الجهل
يجب أن تنتصب بعلبك شامخة هذا الصيف
كما عهدناها دائمًا .ولكل منا دور في ذلك.
الذهاب الى بعلبك بمثابة االقتراع ضد الخوف
والجهل واإلرهاب« .مهرجانات بعلبك» تحتاج
إلينا اليوم بقدر ما نحتاج إليها ويحتاج إليها
لبنان .تريدنا أن نشهد لها ،أن نقف معها،
أن ندافع عن وجودها ونجاحها ،في زمن
الهمجية التي تكره الثقافة ،وتعيق ّ
ّ
التقدم،
ّ
وتخرب التراث الحضاري .سنذهب كثيرين
هذا الصيف لنلبي النداء .بدءًا من كركال الليلة
وغدًا .سنذهب الى مدينة املقاومة والصمود.
الطريق سالكة وآمنة تحرسها املالئكة
والعيون الساهرة .سنعانق «بعلبك» طوال هذا
الصيف .ال يمكن أن نتركها وحيدة!

مهرجانات الصيف

«كركال» في بعلبك

«طريق» واحد ،إنسانية واحدة

عبد الرحمن جاسم
ال يـ ـت ــوق ــف آل كـ ــركـ ــا ع ـ ــن ال ـع ـم ــل.
الثالثي :األب عبد الحليم ،واالبنان:
امل ـخ ــرج إي ـف ــان وامل ــدرب ــة وامل ـســؤولــة
بكد وصمت إلنتاج
أليسار ،يعملون ٍ
مــا يمكن اعتباره رائعتهم القادمة:
«إبحار في الزمن :ع طريق الحرير».
الـ ـع ــرض س ـي ـق ـ ّـدم ــون ــه ال ـل ـي ـلــة وغـ ـدًا
السبت في مدينة الشمس بعلبك في
مناسبة العيد الستني ملهرجاناتها.
ٌ
اعتياد
ليس هناك شــيء جديد ،بل
ملا ّ
سنوات
تقدمه فرقة «كركال» منذ
ٍ
ٌ
طـ ـ ــوال :ع ـم ــل ض ـخ ــم ،م ـٌم ـث ـلــون كـثــر،
ن ـ ـ ـجـ ـ ـ ٌ
ـوم ك ـ ـ ـبـ ـ ــار ،وع ـ ـ ـ ـ ــرض ب ـم ـن ـت ـهــى
ً
ُال ـحــرف ـيــة وال ـت ـق ـن ـيــة .ال ــدي ـك ــور مـثــا
أحـضــر مــن إيطاليا لـهــذه املسرحية
الضخمة ،وهو مصمم خصيصًا في
املكان نفسه الذي يصمم فيه املخرج
اإليطالي الشهير فرانكو ّزيفيريللي.
ّ
يتحرك
املميز فــي هــذا الــديـكــور أن ــه
ّ
تـبـعــا ألحـ ــداث امل ـســرح ـيــة ،ويـتـحــول
حسبما يــريــده مـخــرج العمل إيفان
كركال.
إن ـ ـهـ ــا «لـ ـيـ ـس ــت م ـ ـجـ ــرد م ـس ــرح ـي ــة»
ّ
يوضح لنا إيفان كركال ،مضيفًا ان
«إبـ ـح ــار ف ــي ال ــزم ــن» ه ــي «ت ـصــويـ ٌـر
لـتـلــك املــرحـلــة كـمــا نــريــد تقديمها».
تـحـكــي املـســرحـيــة ع ــن رح ـل ــةٍ زمنية
ح ـ ـضـ ــاريـ ــة تـ ـعـ ـي ــدن ــا إل ـ ـ ــى م ـ ــا ع ــرف
بـطــريــق الـحــريــر ال ــذي كــانــت تسلكه
ً
الـ ـق ــواف ــل ال ـت ـج ــاري ــة ،وص ـ ـ ــوال حـتــى
ال ـص ــن (وت ـح ــدي ـدًا مــدي ـنــة ك ــزاي ــان)
وأنـ ـ ـط ـ ــاكـ ـ ـي ـ ــا (فـ ـ ـ ــي اإلمـ ـ ـب ـ ــراط ـ ــوري ـ ــة
ـرق
ال ـب ـيــزن ـط ـيــة آن ـ ـ ـ ــذاك) ،م ـ ـ ــرورًا ب ـط ـ ٍ
ع ـ ـ ّـدة ق ــد ت ـصــل إلـ ــى امل ـئ ـتــن (عـكــس
ّ
مــا يعتقدهُ كـثـيــرون مــن أن الطريق
هـ ــو طـ ــريـ ــق حـ ــريـ ـ ٍـر واحـ ـ ـ ـ ــد) .يـجـهــد
ك ــرك ــا ك ـعــادتــه ف ــي ت ـقــديــم ال ـص ــورة
ب ــاالحـ ـت ــرافـ ـي ــة وامل ـه ـن ـي ــة امل ـع ـه ــودة
ع ـن ــه ،ف ـي ـح ـضــر راق ـ ـصـ ــون وم ـغ ـنــون
ومـ ـ ـ ـ ــؤدون مـ ــن م ـع ـظ ــم ال ـ ـ ـ ــدول ال ـت ــي
تمر عبرها القافلة فــي طريقها إلى
الصني .هكذا ،نرى راقصني من الهند
(قــرابــة ثالثة عشر راقـصــا ومغنيًا)،
وم ــن إي ـ ــران ،وبــالـتــأكـيــد م ــن الـصــن
ولبنان .إنها إذًا «رس ـ ٌـم» كامل لتلك
الرحلة «املدهشة» عبر تلك األراضي

من عرض «إبحار في الزمن :ع طريق الحرير»

ال ـشــاس ـعــة .ل ـكــن م ــا ال ـحـكـمــة مـنـهــا؟
ّ
ّ
ي ــؤك ــد كــركــا أن «رس ــال ــة املـســرحـيــة
هي عالم واحد ،إنسانية واحدة .وقد
أصررنا عليها ألنها تكسر الحدود،
ويصبح جميع الناس شركاء لنا في
أعمالنا وأموالنا من خالل تجارتنا
م ـع ـه ــم .هـ ـك ــذا كـ ـس ــرت ال ـ ـحـ ــدود فــي
الـ ـس ــاب ــق» .وك ـم ــا ب ـ ــدأت ال ــرح ـل ــة من

مشاركة راقصين
من الهند وإيران،
والصين ولبنان

مـ ّعـبــد «ب ــاخ ــوس» اإللـ ــه ال ــروم ــان ــي،
فــإنـهــا ستنتهي هـنــاك ،لترسم روح
ال ـح ـضــارة وشـكـلـهــا كـمــا تــريــد فرقة
«كركال» تقديمها وتصويرها.
ّ
وألن ال ـع ـم ــل ضـ ـخ ــم ،ك ـ ــان طـبـيـعـيــا
ـوم كـ ـب ــار إلكـ ـم ــال
االسـ ـتـ ـع ــان ــة بـ ـنـ ـج ـ ٍ
الصورة ،فتشارك هدى حداد (شقيقة
ال ـك ـب ـي ــرة ف ـ ـيـ ــروز) ،امل ــوس ـي ـق ــار إي ـلــي
ش ــوي ــري ،ال ـص ــوت الـجـمـيــل جــوزيــف
عازار ،املسرحي القدير رفعت طربيه،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ـ ــى ك ــوك ـب ــة ك ـب ـي ــرة مــن
النجوم واملمثلني ذوي الباع الطويل
فــي املـســرح (كما الشاشة الصغيرة)
مـثــل سـيـمــون عـبـيــد ،غــابــريــال يمني،
ال ـكــو داوود ،نـبـيــل ك ــرم ،عـلــي الــزيــن
وروم ـي ــو ال ـهــاشــم .ف ــي اإلطـ ــار عينه،
يـكـمــل كــركــا ال ـص ــورة ال ـتــي صنعها
من خالل الضوء والصوت واملمثلني
الكبار عبر راقصني يتجاوز عددهم الـ
ً
( ،150فضال عن أكثر من  40شخصًا

ً
ّ
خلف الكواليس) .يرى كركال أن عمال
لتكريم «قلعة بعلبك» ومهرجاناتها
ف ــي عـيــدهــا ال ـس ـتــن ،يـجــب أن يـكــون
بـهــذا الـحـجــم ،ومــن املنطق أن «نـكـ ّـرم
واح ـ ـدًا م ــن أق ــدم امل ـهــرجــانــات الفنية
ـاط يـتـجــاوز املـتــوقــع»،
الـعــربـيــة بـنـشـ ٍ
وفق ما يشير.
ً
في الختامّ ،
تقدم فرقة «كركال» عمال
ضخمًا كعادتها ،يستحق املشاهدة،
ألنه في النهاية عمل سياسي تاريخي
اج ـت ـم ــاع ــي ي ـ ـقـ ـ ّـدم فـ ــي ق ــال ــب يـجـمــع
بــن الــرقــص الـكــاسـيـكــي والـعـصــري
والتراث اللبناني والشرقي ،ولوحات
م ـلــونــة جـمـيـلــة تـعـتـمــد ع ـلــى اإلب ـهــار
والضخامة مــن حيث السينوغرافيا
واألزياء.
«إبحار في الزمن :ع طريق الحرير»20:00 :
م ـســاء ال ـيــوم وغـ ـدًا ـ ـ ـ «م ـهــرجــانــات بعلبك
الدولية» ـ ـ  01/999666ـ ـ ـ baalbeck.org.lb

«اهدنيات» تنطلق الليلة ماجدة الرومي مسك ...االفتتاح!
أصـبـحــت م ــاج ــدة ال ــروم ــي «أي ـقــونــة»
ل ـ ــدى م ـح ـ ّـب ـي ـه ــا ،ف ـن ـجــوم ـي ـت ـهــا ال ـتــي
تمتد منذ السبعينيات حتى اليوم،
تمثل نــوعــا مــن ال ـعــودة إلــى األصــالــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـغ ـنــائ ـيــة .ال ــروم ــي الـتــي
ً
تعتبر واحدة من أبرز نجمات جيلها،
لــن تأتي بمفردها الفتتاح مهرجان
«اه ــدنـ ـي ــات» ال ـل ـي ـل ــة ،ب ــل سـيــرافـقـهــا
ع ــدد كـبـيــر م ــن ال ــراق ـص ــن ،وامل ــؤدي ــن
والكورال .هذا سيجعل ليلة االفتتاح
أق ــرب إل ــى «الـحـلــم» منها إل ــى مجرد
افتتاح مهرجان.
ٍ
ط ـب ـعــا ي ـب ـقــى ال ـ ـسـ ــؤال :م ـ ــاذا س ـت ـقـ ّـدم
م ــاج ــدة الـ ــرومـ ــي ف ــي األمـ ـسـ ـي ــة؟ هــل
س ـت ـك ـت ـف ــي ب ــرصـ ـي ــده ــا الـ ـكـ ـبـ ـي ــر مــن
األغ ـن ـيــات الـتــي ّيحفظها جمهورها
وي ـع ـش ـق ـه ــا ،أم أن ـ ـهـ ــا س ـت ـع ـم ــد إل ــى
والجديد؟ ال
تطعيم السهرة بالقديم
َّ
إجابات واضحة ،بل كل ما هناك أنها
ّ
«ستقدم ليلة من العمر ضمن ساعة
ون ـص ــف ال ـس ــاع ــة» وفـ ــق م ــا يـخـبــرنــا
كريم مسعود وهــو مــن الفريق املعد
للمهرجان .ويضيف« :ستغني الحب
ّ
وتوجه تحية َّ خاصة للبنان
والوطن،
خـ ـت ــام ــا» .ويـ ــؤكـ ــد بـ ــأنـ ــه «س ـي ـش ــارك
مــع مــاجــدة أكـثــر مــن خمسني عــازفــا،
وفـ ــرقـ ــة مـ ــن ال ــدبـ ـك ــة ت ـت ـك ــون مـ ــن 45

راقصًا ،يضاف إلى كل هؤالء الكورال
ً
الـخــاص بالفنانة املـتـكـ ّـون أص ــا ّ من
 25ش ـخ ـص ــا» .وي ـع ــد م ـس ـع ــود أن ـه ــا
«ستكون ليلة من العمر ،إذ سنشهد
عرضًا ضخمًا ،وقد تم توسيع املسرح
من أجله .هي بالنسبة إلى املهرجان
من عيار ديميس روسوس ،وخوليو

اي ـغ ـل ـي ـس ـي ــاس وض ـ ـيـ ــوف امل ـه ــرج ــان
القدامى».
ّ
اب ـن ــة امل ــؤل ــف وامل ــوس ـي ـق ــي وامل ـغــنــي
الـفـلـسـطـيـنــي األصـ ــل حـلـيــم ال ــروم ــي،
ً
ع ـ ـ ــرف ـ ـ ــت الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــرة صـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة (ف ـ ــي
سبعينيات القرن املاضي) ،وسرعان
ّ
أثر غنائي
ما طورت نفسها لترسيخ ٍ
ّ
اللبناني .قدمت
مختلف عن املعتاد
ّ
الـ ـقـ ـص ــائ ــد الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة ،فـ ـغ ــن ــت ن ـ ــزار
ً
قـبــانــي («م ــع جــر ّيــدة» م ـثــا) وأنـســي
الـحــاج (ابـحــث عــنــي) وغـســان تويني
(ال ـ ـق ـ ـلـ ــب امل ـ ـف ـ ـتـ ــوح) وهـ ـ ـن ـ ــري زغ ـّي ــب
(س ـ ـيـ ــدي الـ ــرئ ـ ـيـ ــس) ،ن ــاه ـي ــك ب ــأن ـه ــا
قاربت ملحنني متميزين أمثال ملحم
بركات (اعتزلت الغرام) .كذلك ،قاربت
ال ــروم ــي ال ـق ـضــايــا االج ـت ـمــاع ـيــة في
أغنياتها كما السياسة ،ما ربما خلق
مــزي ـدًا مــن الـهــالــة حــولـهـ ًـا ،لكنها في
الــوقــت نفسه بقيت قريبة مــن جميع
األط ــراف السياسية .وبعد أمسيتها
الـلـيـلــة ف ــي «إه ــدنـ ـي ــات» ،ت ـش ــارك في
«م ـهــرجــان األرز» لـيـلــة ال ـخــامــس من
آب (أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس) .أمـ ـ ــا «إهـ ــدن ـ ـيـ ــات»،
ف ـي ــواص ــل أم ــاس ـي ــه م ــع اس ـت ـضــاف ـتــه
النجم العراقي األشهر كاظم الساهر
ل ـي ـح ـي ــي ل ـي ـل ـت ــن (ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ف ـ ــي 12
و 13آب) .الساهر يعد مــن الضيوف

الــدائ ـمــن لـلـمـهــرجــان ،فحفلتاه هما
حـضــوره الــرابــع فــي املـهــرجــان .يملك
الـ ـس ــاه ــر رصـ ـ ـيـ ـ ـدًا غ ـن ــائ ـي ــا يـحـفـظــه
األعمال
الجمهور ومروحة مرنة من
ً
لـجـهــة تـنـ ّـوعـهــا وتـغـطـيـتـهــا مـســاحــة
واس ـعــة مــن األنـ ــواع الـغـنــائـيــة .هـكــذا،
نـجــد الـقـصــائــد امل ـغ ـنــاة (م ــع قصائد
نـ ـ ــزار ق ـب ــان ــي وال ـق ـص ــائ ــد الـفـصـحــى
الـتــي اشتهر بـهــا) ،والـغـنــاء العراقي
(مـ ـ ــع ال ـ ـ ـتـ ـ ــراث ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ال ـش ـع ـب ــي)،
ً
فضال عن املصري واللبناني اللذين
أجادهما املطرب القدير« .نحن نعتبر
الساهر جــزءًا ال يتجزأ من املهرجان،
وه ــو يعتبرنا كــذلــك .هـنــاك ن ــوع من
التفاهم املتكامل بيننا في املهرجان
وبــن املـطــرب الـعــراقــي الـقــديــر» يؤكد
َّ
مـ ـسـ ـع ــود ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن «ال ـح ـف ـلــة
ال ـث ــان ـي ــة ق ــد ي ـع ـت ـقــد ك ـث ـي ــرون بــأنـهــا
سـتـكــون مـتـكــررة بـعــض ال ـشــيء ،لكن
ّ
أؤك ــد ب ــأن الـســاهــر دائـمــا لــديــه جديد
ويستطيع أن يبهر سامعيه فــي كل
مر ٍة يشاهدونه فيها».
عبدالرحمن...
أمسية ماجدة الرومي 20:00 :مساء اليوم
ـ «اهدنيات» (اهدن ـ شمال لبنان) ـ للحجر:
01/999666
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منذ اللحظات األولى إلطالقها في مطلع الشهر الحاليّ ،
تحولت لعبة الواقع
ّ
المعزز إلى ظاهرة ،وصارت الشغل الشاغل للناس واإلعالم حول العالم .هنا محاولة
لتعريف هذه التجربة الفريدة وتحديد األسباب الكامنة وراء هذا «الهوس»

ّ
 ...ما سر هذه الحمى؟
نادين كنعان
ال ـعــالــم م ـصــاب بـحـ ّـمــى «بــوكـيـمــون
غـ ــو» .ال ـل ـع ـبــة ال ـت ــي أب ـص ــرت ال ـنــور
ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون بـ ـ ـ ــن شـ ــرك ـ ـتـ ــي
«نـ ـيـ ـنـ ـتـ ـن ــدو» و Nianticال ـت ــاب ـع ــة
لشركة «ألـفــابــت» .بــدأت القصة في
الخامس من تموز (يوليو) الحالي
م ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة
وأس ـت ــرال ـي ــا ون ـي ــوزي ـل ـن ــدا ،ق ـب ــل أن
ت ـص ــل «ال ـ ـعـ ــدوى» الـ ـي ــوم إلـ ــى ع ــدد
ك ـب ـي ــر مـ ــن الـ ـ ـ ــدول (غـ ـي ــر مـ ـت ــواف ــرة
ف ــي ل ـب ـن ــان بـ ـع ــد) .ك ــل ذلـ ـ ــك ،وس ــط
ت ــزاي ــد ال ـت ـح ــذي ــرات ح ــول ال ـســامــة
ال ـج ـس ــدي ــة وال ـن ـف ـس ـي ــة ،واملـ ـخ ــاوف
ّ
األم ـن ـي ــة وأخ ـ ــرى ت ـت ـعــلــق بـ ّـانـتـهــاك
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ،ال س ـ ّـي ـم ــا أن ـ ــه بـعــد
ت ـح ـم ـي ــل ال ـت ـط ـب ـي ــق ي ـت ـل ـق ـ ّـى بـعــض
امل ـس ـت ـخــدمــن إشـ ـع ــارًا ب ــأن ــه سـيـتــم
استخدام املعلومات املوجودة على
حساب غوغل الخاص بهم .وكانت
ّأول حادثة وفاة بسببها قد ُس ّجلت
ّأول من أمس في غواتيماال ،بعدما
لقي جيرسون لوبيز دي ليون (18
عامًا) حتفه جـ ّـراء إطــاق نــار أثناء
ّبحثه عن املخلوقات املشاكسة.
ّ
إنها لعبة واقــع معزز (augmented
 )realityمجانية خاصة بالهواتف
ّ
ال ـ ـ ــذكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،تـ ـ ـم ـ ــك ـ ــن الـ ـ ــاع ـ ـ ـبـ ـ ــن م ــن
الـتـقــاط وم ـبــارزة وتــدريــب وتبديل
شخصيات «بوكيمون» افتراضية
ت ـظ ـه ــر فـ ــي الـ ـع ــال ــم ال ـح ـق ـي ـق ــي مــن
خ ــال امل ــوب ــاي ــل ،م ــن خ ــال تشغيل
الـتـطـبـيــق لـلـكــامـيــرا ون ـظــام تحديد
األماكن (.)GPS
بمجرد االنتهاء من اإلمساك بـ ّ
ّ
ـأول

بوكيمون ،يصبح بإمكان املستخدم
االسـتـمـتــاع باللعبة ،ويصير عليه
ال ـت ـج ـ ّـول ف ــي الـ ـش ــوارع لـلـبـحــث عــن
مخلوقات أخرى ،مستخدمًا خريطة
تظهر أمامه عبر التطبيق املتوافر
ف ــي م ـت ـجــري «غ ــوغ ــل بـ ــاي» و«آب ــل
سـتــور» ،وبـطــرق ملتوية أيـضــا! مع
ّ
تقدم املراحل ،تصبح عملية التقاط
الـ ـ «بــوكـيـمــون» أكـثــر صـعــوبــة .وملــن
ال يعرف ،فقد ظهرت شخصيات الـ
«بــوكـيـمــون» فــي تسعينيات الـقــرن
املاضي إثر إطالق شركة «نينتندو»
أل ـ ـعـ ــاب فـ ـي ــدي ــو خ ــاص ــة بـ ـه ــا الق ــت
رواج ــا كـبـيــرًا ،لـتـتـحـ ّـول بـعــدهــا إلــى
مسلسل أنيمايشن ناجح ُدبلج إلى
لغات ّ
عدة ،من بينها العربية .تدور
قصة العمل حول فتى في العاشرة
م ــن عـ ـم ــره ُي ــدع ــى «آش ك ـي ـت ـش ــام»،
ي ــراوده حـلــم فــي أن يصبح بـطــل ال ـ
«بوكيمون» حول العالم.
ذك ـ ـ ــرت م ـج ـل ــة  NMEال ـب ــري ـط ــان ـي ــة
ّ
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي أن ال ـش ـع ـب ـي ــة
امل ـتــزايــدة ال ـتــي تـحـظــى بـهــا الـلـعـبــة
أعطت أسهم «نينتندو» دفعة كبيرة
في ســوق املــال اليابانية .ليس هذا
فحسب ،فقد كسرت الشركة األرقام
القياسية ،محققة أكبر حركة أسهم
يومية في البورصة اليابانية ،وفق
ّ
م ــؤش ــر  ،Topixم ـنــذ ب ــداي ــة األل ـف ـيــة
الجديدة.
 Poké-maniaعـ ـب ــارة ان ـت ـش ــرت فــي
الـ ـصـ ـح ــاف ــة األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،خ ـص ــوص ــا
األميركية ،لوصف حالة «الـ َـهـ َـو ْس»
ُ
ال ـتــي تـعــانـيـهــا شــري ـحــة ك ـب ـيــرة من
ّ
الناس بسبب هذه اللعبة التي بزت
ُ
لعبة «كاندي كراش» ،لتصبح «أكبر

لـعـبــة مــوبــايــل فــي تــاريــخ الــواليــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة» .ه ـ ــذا مـ ــا أكـ ــدتـ ــه دراس ـ ــة
أج ــرتـ ـه ــا ش ــرك ــة SurveyMonkey
املتخصصة فــي إجــراء اإلحـصــاء ات
اإللكترونية.
ّ
أظ ـ ـهـ ــرت نـ ـت ــائ ــج الـ ـ ــدراسـ ـ ــة أن ـ ـ ــه فــي
ُ
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ف ـق ــط ،تـسـتـخــدم
 Pokémon GOم ــن ق ـبــل ح ــوال ــى 21
م ـل ـيــون ه ــات ــف ذك ـ ــي ،م ـت ـفـ ّـوقــة عـلــى
َّ
«ك ــان ــدي كـ ــراش» ال ـتــي لــم تـتـخــط ال ـ
ّ
 20م ـل ـيــون .ح ـتــى أن ه ــذه ال ــدراس ــة
ّ
وضعت اللعبة على طريق «التفوق»
ع ـلــى تـطـبـيــق «س ـن ــاب ت ـش ــات» على
األجهزة العاملة بنظام «آنــدرويــد».
ّ
نـتـيـجــة أك ــده ــا م ــوقــع SimilarWeb
ّ
الـ ــذي ي ـق ـيــس وي ـح ــل ــل ح ــرك ــة امل ــرور

ارتبطت بذاكرة الشباب ال ّ
سيما
التسعينيات الذين يعرفون
جيل
ّ
ّ
اللعبة جيدًا ويحنون إليها
على اإلنترنت ،مشيرًا إلــى ّأن ّ
تفوق
 Pokémon GOعلى «كاندي كــراش»
جاء بنسبة  2.1في املئة .ومن األمثلة
الـتــي يــذكــرهــا هــذا املــوقــع عــن تـفـ ّـوق
«ب ــوك ـي ـم ــون غ ـ ــو» ،تـ ـص ـ ّـدره ــا ملـ ـ ّـرات
الـتـحـمـيــل ع ـلــى ه ــوات ــف «آن ــدروي ــد»
مـقــارنــة بتطبيق املــواعــدة «تـيـنــدر»،
ووصــول ـهــا إل ــى املــرت ـبــة األولـ ــى بني
الـتـطـبـيـقــات األك ـثــر بـحـثــا عـلــى «آبــل
ّ
ستور» SimilarWeb .يقول أيضًا إن
الالعبني يستخدمون Pokémon GO
ّ
بمعدل  43دقيقية في اليوم ،أي أكثر

حرام في
السعودية!
أعادت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
واإلفتاء في السعودية أخيرًا نشر
فتوى صادرة في عام ّ 2001
تحرم
لعبة «بوكيمون» ،من دون اإلشارة
إلى «بوكيمون غو» .رغم عدم توافر
ّ
هذه األخيرة في اململكة ،إال أنه
تم تنزيلها بشكل مكثف بشكل
غير قانوني ،وفق ما ذكرت «وكالة
الصحافة الفرنسية» .ولفتت اللجنة
ّ
عبر موقعها اإللكتروني إلى أنها
أعدت نشر الفتوى بسبب تلقيها
ّ
وتحرم
«أسئلة كثيرة» بشأن اللعبة.
الفتوى لعبة بطاقات «بوكيمون»
آنذاك بعدما اعتبرتها من ألعاب
«القمار وامليسر» ،وبسبب «تبنيها
نظرية ّ
التطور واالرتقاء التي نادى بها
ّ
داروين» ،كما أنها تحث على «الشرك
ّ
وتطرقت
بالله باعتقاد تعدد اآللهة».
الفتوى أيضًا إلى اشتمال اللعبة على
رموز وشعارات لديانات ومنظمات
«منحرفة» ،من بينها «النجمة
السداسية ( )...املرتبطة بالصهيونية
العاملية ،والعديد من الصلبان املختلفة
األشكال ،إضافة إلى املثلثات والزوايا
ورموز من املعتقد الشنتوي الساري
في اليابان».

(ياسر أحمد ــ سوريا)

مــن وات ـس ــآب ،وإن ـت ـس ـغــرام ،وسـنــاب
ت ـش ــات .م ــن دون أن نـنـســى تـفـ ّـوقـهــا
لناحية أعــداد التغريدات واألبحاث
ّ
محرك غوغل.
على
الـ ـ ـس ـ ــؤال األس ـ ــاس ـ ــي ال ـ ـ ــذي ي ـت ـب ــادر
إل ــى ال ــذه ــن ل ــدى االطـ ــاع عـلــى هــذه
املـ ـعـ ـل ــوم ـ ّـات :مـ ــا الـ ـ ــذي ي ـج ـع ــل ه ــذه
اللعبة جــذابــة إلــى هــذا الحد؟ ألكس
ف ـي ـتــزبــاتــريــك ف ــي م ـج ـلــة الـ ـ ـ «ت ــاي ــم»
وت ــارا هــايـلــي فــي مجلة «فــوربــس»،
ُ
ُيجمعان على نقاط مـحـ ّـددة تكسب
 Pokémon GOشهرتها ونجاحها:
ارتـبــاطـهــا بــذاكــرة الـشـبــاب ال ّ
سيما
جيل التسعينيات الذين ّيعرفون الـ
«بــوكـيـمــون» جـ ّـي ـدًا ويـحــنــون إليها،
وشـ ّـدة ارتباطها بالواقع بطريقة ال
تـشـبــه أي لـعـبــة أخـ ــرى ،إض ــاف ــة إلــى
إج ـبــارهــا ال ـنــاس عـلــى ال ـخــروج إلــى
ال ـ ـشـ ــوارع وال ـط ـب ـي ـعــة ودف ـع ـه ــم إلــى
الحركة.
ه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا ،تـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــت «ه ـ ـ ـي ـ ـ ـئـ ـ ــة اإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ّ
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة» إلـ ــى أن م ـ ـطـ ــاردة الـ ـ
«بوكيمون» على مــدى سبعة ّأيــام،
ّ
ت ـع ـن ــي أن الـ ــرجـ ــل الـ ـ ـع ـ ــادي ي ـح ــرق
 1,795وح ــدة ح ــراري ــة ،فـيـمــا امل ــرأة
العادية تحرق  1,503وحدة حرارية.
ت ـح ـت ــوي ال ـل ـع ـبــة ك ــذل ــك ع ـل ــى جــانــب
مـ ـ ـع ـ ــرف ـ ــي .لـ ـ ـ ــدى مـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة الـ ـتـ ـق ــاط
ال ـك ــارك ـت ـي ــرات ال ـص ـغ ـيــرة ،يـسـتـخــدم
ال ــاع ــب ال ـ ـ ـ  Pokéballsالـ ـت ــي يـمـكــن
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـي ـه ــا أث ـ ـنـ ــاء زي ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ
 .Pokéstopsهـ ـن ــاك ،يـ ـص ــادف امل ــرء
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن املـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم والـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات
التاريخية ،بما في ذلك تلك املخفية
بــالـقــرب مــن مـكــان سـكـنــه .ولـعــل أهــم
مــا ّ
تؤمنه هــذه اللعبة هــو «التفاعل
بــن ال ـن ــاس ،وتمكينهم مــن توسيع
ً
دائــرة معارفهم االجتماعية» ،فضال
عن التسلية واالستراحة من الضغط
اليومي لبعض الوقت .تجدر اإلشارة
ّ
إلـ ــى أن ألـ ـك ــس ف ـي ـتــزبــاتــريــك ف ــي الـ ـ
«تــايــم» أثـنــى على إط ــاق اللعبة في
ال ـص ـيــف ،ط ــارح ــا ع ــام ــات اسـتـفـهــام
ح ـ ــول إم ـك ــان ـي ــة اسـ ـتـ ـم ــرار شـهــرتـهــا
مـ ــع قـ ـ ــدوم الـ ـشـ ـت ــاء وسـ ـ ــوء األحـ ـ ــوال
الجوية وعودة الطالب إلى مدارسهم
وجامعاتهم!
صـحـيـفــة «ل ــوس أنـجـلـيــس تــايـمــز»،
ّ
سـ ـ ــل ـ ـ ـطـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــوء ع ـ ـ ـلـ ـ ــى جـ ــانـ ـ ّـب
مـخـتـلــف مــن  Pokémon GOيتمثل
فـ ــي اس ـت ـم ــال ـت ـه ــا شـ ــرائـ ــح م ـن ـ ّـوع ــة
م ــن ال ــاع ـب ــن .اس ـت ـنــدت الـصـحـيـفــة
إلـ ـ ــى بـ ـح ــث أجـ ــرتـ ــه شـ ــركـ ــة Mfour
امل ـت ـخ ـص ـص ــة فـ ــي سـ ـ ــوق الـ ـه ــوات ــف
ّ
املـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــول ـ ــة ،يـ ـظـ ـه ــر أن «ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء
واألقـلـيــات تـنـخــرط فــي هــذه اللعبة
أي ـضــا عـلــى خ ــاف مــا هــو مـتـعــارف
عـ ـلـ ـي ــه ف ـ ــي األل ـ ـ ـعـ ـ ــاب اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
األخـ ـ ــرى» .ال ـب ـحــث الـ ــذي ش ـمــل ألــف
ّ
العـ ـ ــب ،أظـ ـه ــر ّ أن  34فـ ــي املـ ـئ ــة مــن
ّ
هــؤالء أكــدوا أنها املــرة األولــى التي
ي ـس ـت ـخ ــدم ــون ل ـع ـب ــة «ب ــوكـ ـيـ ـم ــون».
وبفضل «بوكيمون غو» ،انضم عدد
كبير من النساء إلى الالعبني ،فمن
شملتهن الــدراســة،
أصــل  500امــرأة ّ
قــالــت  47فــي املـئــة أن ـهــن لــم يـجـ ّـربــن
أي ل ـع ـبــة «ب ــوك ـي ـم ــون» س ــاب ـق ــا .أمــا
ّ
على صعيد الفئة العمرية ،فيشكل
ال ـ ــذي ـ ــن ت ـ ـ ـ ــراوح أع ـ ـمـ ــارهـ ــم ب ـ ــن 18
و 34عــامــا  83فــي املـئــة مــن إجمالي
الالعبني.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ
ذاك الذي ْأع ِنيه...

صورة
وخبر

ّ
ألنه ليس إال مسكينًا:
ُ
خانني ...ويعرف أنني أعرف.
َ
واملكائد ،واألزهار...
العثرات،
َد ّب َر لي
ِ
ُ
ويعرف أنني أعرف.
َّ ُ َ
ُ
ِّ
َ
َ
ُ
الفرص لذبحي...؛ ويعرف أنني أعرف.
ضي ،ومتحـيني
آوى خونتي ،وم ِ
بغ ِ
ِ
مع ذلك :املسكني! ليس نادمًا أبدًا ،وليس خائفًا أبدًا.
َ
َ َ َ َّ
الصفعة وال أجرؤ على ّ
(هو يقول دائمًا إنني ,على غرار ّ
الرد).
ده املسيح ,أتلـقى
سي ِ
ِ
ُ
ْ
ُ
املسكني األحمق!
املسكني!
املسكني
ْ
َ ُّ
ُّ
َ
أعدائهِ ..قدر ما يحب أعداءهم،
َيتودد إلى ِ
ّ
ُ
ُ
ُ
يبغضونه.
ويرفع الهدايا إلى َمن ُيبغضهم ..لعلهم ُي ِعينونه في حرب ِه على َمن ِ
ّ
ُ
املسكني القديس!
ُ
تبس ُم حني ّ
ُ
املسكني الذي َي ّ
يمد يده إلى خنجره ،ويتأتئ حني يقول «صباح الخير»...
ُّ
ُ
املسكني الذي ال يتوقف عن االبتسام..
َ
ُ
ََُ ُ
ُ
ُ
(املسكني الذي ق َد ُم ُه
أحشاء األرض
بؤبؤ السماوات ،وعين ُه على
ِ
املسكني الذي قدمه في ِ
ُ
أثمن من رأسه)
ُ َ ِّ
َ
ُ ْ َُ
ُ
ِّ
ظلمات العدم ( ألنه ,حسبما يقول« ,يدلل» القضاة
املسكني الذي يستطيع أن يغــيـبني في
ِ
َ
والشرطة واملالئكة)
ُ
وقعت في َّ
محبته َ
يوم لم أكن أخاف منه
املسكني الذي
ُ َ
ُ
(ذاك الذيَ ،
ّ
اآلن ،ألنني أخاف منه ،أعجز عن محبته)
ُ
املسكني املسكني!
َ
ُ
ـذائـ ِه الــذي يـ ُ
ذاك الــذي ُ«ي ُ
ـدوس به على
دير باله» على أسنانه ،وأظافره ،
ونعل حذائه (حـ ِ
ِ
قلوب الناس)
ذاك الذي...
َ
اآللهةّ ،
ّ
والقديسني ،واألقوياء
يحب
ّ
واملتسولني ،والـ ...بشر؛
وال يكره إال الضعفاء،
َ
ذاك الذي
َ
َ
حفظ جميع األناجيل
ّ
يح ّب،
لكنه لم يتعلم كيف ِ
كتب التاريخ
وقرأ جميع ُ ِ
َّ
لكنه ال يعرف كيف َ«يتذكر».
ْ
ُ
املسكني
املسكني
ذاك
ُ
ذاك املسكني الذي:...
أعرف أنه يعرف أنني أحتقره
ُ
بجلطة الحياء.
يموت
وال
ِ
.. .. ..
ُ
املسكني الذي
ْ
ّ
بقد ِر ما يظن أنه ّ
حي:
ُ
ْ
يعيش ميتًا.
2015/3/22

مسـاء أمـس كان موعـد الجمهـور اللبنانـي فـي «مهرجانـات بيبلـوس الدوليـة» مـع عـازف
السكسـوفون األميركـي  Kenny Gرسـول «الجـاز الناعـم » .هكـذا صنـع رواجـه كينـي جـي،
علـى امتـداد  ٢٣اسـطوانة ،آخرهـا بعنـوان «ليالـي برازيليـة» ،وقـد أدى فـي جبيـل بعـض
مقطوعاتهـا أمـام مـدرج لـم يمتلـئ .تمامـا عـازف السـاكس الـذي عمـل مـع ويتنـي
هيوسـتن وسـيلين ديـون وماريا كاري ،دخل من بين المشـاهدين ،ونفـخ دقيقة متواصلة
نوطـة واحـدة ،ففـرح بـه جمهـوره اللبنانـي .وخلـق بشـعره المتطايـر فـي الريـح مناخـات
اصطيافيـة ال تخلـو مـن رومانسـية لينـة .موعدنـا المقبـل في «بيبلـوس» األحد مـع أيقونة
الثمانينيـات غريـس جونـز.
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ُْ َ ََ
«سهرية» ملهم خلف
طرب وقدود حلبية

ْ ََ
حفلة ُمل َهم خلف/
طرب وقدود حلبية:
غدًا ـ الساعة العاشرة
ً
مساء ـ حانة «سهرية»
(الصالحية ـ شرق صيدا
ـ طريق جزين /جنوب
لبنان) .لالستعالم:
03/028537

M

One of France’s most celebrated singer-songwriters,
Maxime Le Forestier pays tribute to Georges Brassens,
a monument of French Chanson. Le Forestier, famous for
“San Francisco” or “Mon Frère”, has such an admiration for
Brassens that he recorded his complete works in 2005,
a total of 171 songs.

Mind the gap - 2016

لن تكون األجواء
في حانة «سهرية»
(الصالحية ـ شرق
صيدا) عادية
غدًا .السهرة التي
الفنان
ََ
سيحييها ْ
السوري ُمل َهم خلف
(الصورة) ستحمل
مزيجًا من األغاني
الطربية ومختارات
من أغنيات عربية
ومصرية ،مع حصة
وافرة للقدود الحلبية،
على أن يرافقه تمام
سعيد على العود
وعازف آخر على
الطبلة لم ُي ّ
حدد بعد.

خلف متخصص
في الغناء األوبرالي
ّ
وتخرج
والشرقي،
من كلية التربية
املوسيقية ،كما سبق
له أن شارك في برنامج
«صوتك شغلة» على
قناة «الجديد».
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An intimate and exquisite treat for francophiles and a
rare occasion to enjoy and sing along “Les Copains
d’abord”, “Le Gorille”, “Les Amoureux des Bancs Publics”,
“La Mauvaise Réputation” or “Les Passantes”.
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Seated: 60 000 LBP, 90 000 LBP, 120 000 LBP
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)(4 pers. max.
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