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سياسة
قضية اليوم

«ثالثية الحوار» :عودة الى «الستين»
 ...وفي اليوم الثالث من «ثالثية الحوار» ،فعلها الرئيس فؤاد السنيورة .كل الكالم اإليجابي في الجلسة الثانية محاه صباح اليوم الثالث.
وعاد «جماعة  14آذار» الى النغمة القديمة نفسها« :السالح غير الشرعي» للمقاومة .الحوار بال نتيجة ،سوى دفن بعض الملفات في
مقابر اللجان ،وترسيخ القناعة بأن القوى السياسية لن ّ
تقر أي قانون جديد لالنتخابات النيابية ،ليبقى «الستين» سيد القوانين
ميسم رزق
على عكس ما استرسل به املشاركون
فــي الـحــوار مــدى ثالثة أيــام مــن ّ
تخيل
إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية
لــأزمــة فــي لبنان ،هناك ثالثة عوامل
ّ
ت ـشــكــل م ـع ـضــات ال ُي ـم ـكــن ف ــي ظلها
إرسـ ـ ـ ــاء ه ـ ــذه الـ ـتـ ـس ــوي ــة؛ األول :ع ــدم
تــوافــر مناخ دولــي وإقليمي النتخاب
رئ ـ ـيـ ــس ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة (مـ ـ ــع اش ـ ـتـ ــراط
ب ـعــض األط ـ ـ ــراف أن ي ـك ــون ه ــذا املـلــف
هو البند التنفيذي األول الــذي يسبق
كــل الـبـنــود) .الـثــانــيّ :
تشبث كــل طرف
بموقفه ،والثالث إصرار بعض الجهات
(ت ـحــدي ـدًا ت ـيــار املـسـتـقـبــل وال ـك ـتــائــب)
على إجهاض كل توافق .وقد ظهر ذلك
جليًا فــي الـجــولــة الثالثة مــن «ثالثية
ال ـحــوار» حيث انقلب كــل مــن الرئيس
ف ـ ـ ـ ــؤاد الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة وال ـ ـنـ ــائـ ــب س ــام ــي
الجميل على مواقفهما اإليجابية في
الجلستني األولــى والثانية ،حتى كاد
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب نـبـيــه ب ـ ّـري أن
يفرط الحوار بعدما ّ
تطرق رئيس حزب
الكتائب بـصــراحــة إلــى أمــريــن أشــارت
إلـيـهـمــا م ـص ــادر ال ـطــاولــة املـسـتــديــرة،
هـ ـم ــا« :أن الـ ـبـ ـن ــود املـ ـط ــروح ــة داخـ ــل
الحوار مكانها املؤسسات الدستورية
ولـيــس مـقــر الــرئــاســة الـثــانـيــة ،وأن ما
ات ـفــق عـلـيــه ب ـشــأن اس ـت ـحــداث مجلس
لـلـشـيــوخ ال ُيـمـكــن أن يـحـصــل فــي ظل
ال ـس ــاح غ ـيــر ال ـش ــرع ــي»! ه ـك ــذا أنـهــى
ال ـج ـم ـ ّـي ــل مـ ــداخـ ــات ج ـل ـســة الـ ـح ــوار،
ودعـ ـ َـمـ ــه ال ـس ـن ـي ــورة ب ــال ـق ــول «ك ــام ــك
ّ
ً
جـ ّـيــد» ،األم ــر ال ــذي اسـتـفــز ب ـ ّـري قــائــا
«شو باك يا سامي ،إذا ما بدكن حوار
فباله ،وما منروح على جلسة تانية».
بعد انتهاء جلسة الحوار التي ُعقدت
أم ـ ــس ،ل ــم ت ـظ ـهــر أي م ــؤش ــرات تبشر
ب ــإمـ ـك ــان إرسـ ـ ـ ـ ــاء تـ ـس ــوي ــة م ـ ــن ضـمــن
ّ
ّ
ســلــة متكاملة ،وال حــتــى االتـفــاق على
ب ـنــد واحـ ــد م ــن ال ـب ـن ــود امل ـط ــروح ــة .ال
رئــاســة وال مجلس شـيــوخ وال قانون
ّانتخابات .حتى إن بعض املتحاورين
ملح إلى أنه ليس في امليدان إال قانون
ال ـس ـت ــن ،وال مـ ـف ـ ّـر م ــن ال ـ ـعـ ــودة إل ـي ــه.
عمليًاّ ،
ضيعت القوى السياسة وقتها
ووقــت املواطنني حتى تصل إلــى هذه
الـ ـخ ــاص ــة تـ ـف ــادي ــا ل ـت ـم ــدي ــد أو ف ــراغ
محتملني .على مدى ثالثة أيام عجزت
هــذه الـقــوى عــن جعل خياراتها تأخذ
بعدًا وطنيًا ،ولم تكن مداوالتها سوى
م ـحــاولــة إلن ـت ــاج ت ـفــاه ـمــات تـعـيــد من
خاللها تقاسم السلطة تبعًا ملا تفرضه
مــوازيــن الـقــوى .فــي الجلستني األولــى
وال ـثــان ـيــة ت ـعــامــل الـجـمـيــع بــإيـجــابـيــة
ومرونة ألن النقاش جرى على املبادئ

حردان للجميل :الطائف ّ
ينص على استعادة األراضي المحتلة (هيثم الموسوي)

ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،لـ ـك ــن وقـ ـ ــت ال ـت ـن ـف ـي ــذ «كـ ــام
الـلـيــل يـمـحــوه ال ـن ـهــار» ،ول ــم يـكــن أحــد
ف ــي وارد الـتـخـلــي ع ــن أوراقـ ـ ــه ،فسقط
ال ـح ــوار وسـقـطــت مـعــه اآلم ـ ــال ،وب ـنـ ً
ـاء
عليه ستكون عناوين املــراحــل املقبلة
«االنتظار واملراوحة ثم… الفراغ»!
ملـ ــاذا وص ـل ــت ثــاث ـيــة الـ ـح ــوار إل ــى ما
وص ـلــت إل ـيــه؟ تـتـفــق امل ـص ــادر عـلــى أن
أج ــواء الـجـلـســات ال ـثــاث قــد اختلفت.
في األولى «نقاش ّ
جدي تشوبه بعض
العراقيل» .في الثانية «توافق (نسبي)
م ــع ارتـ ـف ــاع مل ـن ـســوب الـ ـتـ ـف ــاؤل» ،وفــي
الـثــالـثــة «عـ ــودة إل ــى الـنـقـطــة الـصـفــر».
وبالشرح املفصل حصل خــرق بسيط
ف ـ ــي م ـ ــوض ـ ــوع الـ ــرئـ ــاسـ ــة ح ـ ــن أب ـ ــدى
البعض استعداده للبحث في مرشح

بري مرتاح :أنا أكثر تفاؤال مما توقعت
في تقويمه لحصيلة األيام الثالثة من خلوة الحوار في عني التينة ،عبر رئيس مجلس النواب نبيه
بري عن ارتياحه الى أعمالها ،قائال« :انا االن اكثر تفاؤال مما توقعت عند دخول الحوار ،لكن
األمور تبقى في خواتيمها».
وأوضح انه طلب من أقطاب الحوار تزويده حتى  ٥أيلول اسماء مقترحة لدخول الئحة الخبراء
الذين سيتولون صوغ مسودتي مجلس الشيوخ وقانون االنتخاب خارج القيد الطائفي ،اسم
واحد لكل منهم ،على ان يصير الى اإلعالن عنها في االجتماع املقبل للحوار كي تباشر مهماتها
منذ ذلك التاريخ ،خصوصا انه لن يتاح انعقاد مجلس النواب ،ولن تكون ثمة دورة استثنائية ،من
ثم تحال املسودات على مجلس النواب.
وذكر بري انه أحال اقتراحي قانونني بالالمركزية اإلدارية على لجنتي االدارة والعدل والداخلية
والبلديات ملباشرة مناقشتهما واستخالص مشروع موحد منهما تطبيقا التفاق الطائف.

توافقي من خارج املرشحني الحاليني.
ل ــم ي ـع ــن ذلـ ــك أن أح ـ ـدًا كـ ــان ف ــي وارد
التخلي عــن دعــم العماد ميشال عون
أو الوزير سليمان فرنجية ،إال أن كلمة
ّ
ال ـتــوافــق شــكـلــت عـنــد بـعــض األط ــراف
مخرجًا يمكن الـبـنــاء عليه لفتح باب
ال ـح ــل .وع ـنــدمــا ط ــرح بـ ـ ّـري ف ــي ال ـيــوم
الـثــانــي بند مجلس الـشـيــوخ ،تصرف
الجميع على أس ــاس أن األم ــور تأخذ
منحى إيجابيًا يفتح ثـغــرة فــي جــدار
األزمــة .ناقش املتحاورون التفاصيل،
اص ـطــدمــوا بـبـعــض ال ـهــواجــس ،إال أن
أح ـ ـ ـدًا ل ــم ي ـع ـت ــرض ع ـل ــى امل ـ ـبـ ــدأ .ه ــذه
اإليجابية دفعت بـبـ ّـري إلــى أن ّ
يوسع
النقاش فــي الجلسة األخـيــرة ،وانتقل
ّ
امل ـت ـحــاورون إل ــى مــربــع جــديــد يتعلق
بماهية مجلس الشيوخ وصالحياته
وق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات وال ـف ـصــل بينه
وب ـ ــن م ـج ـلــس الـ ـ ـن ـ ــواب .هـ ـن ــا ،ظ ـهــرت
الـنـيــات الحقيقية عند البعض وعــدم
ّ
رغـبـتـهــم فــي الـتــوصــل إل ــى ح ــل .فبعد
أن قـ ـ ّـدم ال ـس ـن ـيــورة مــداخـلـتــه ف ــي هــذا
ً
الـشــأن مـتـســائــا عــن «كيفية تأسيس
ه ــذا امل ـج ـلــس وص ــاح ـي ــات ــه» ،معتبرًا
أن مهمته «البت بالقضايا املصيرية،
وهــو ما يفرض علينا أن ينتخب هذا
ّ
امل ـج ـلــس بــامل ـنــاص ـفــة» ،وع ــل ــق رئـيــس
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ب ــأن «ال ـقــانــون
األنـ ـس ــب ل ـه ــذا امل ـج ـل ــس ه ــو ال ـق ــان ــون
األرث ــوذكـ ـس ــي ،يـعـنــي أن تـنـتـخــب كل
طــائـفــة ش ـيــوخ ـهــا» ،ع ــاد الـجـمـيــل إلــى
الحديث عن رئاسة الجمهورية .فحني
ط ــرح الــرئـيــس ب ــري مــوضــوع مجلس
الـشـيــوخ أب ــدى الجميل ع ــدم ارتـيــاحــه
ل ـه ــذا ال ـج ــو ،وقـ ــال «ن ـح ــن م ــع إص ــاح
الـ ـنـ ـظ ــام وال ي ـخ ـي ـف ـنــا الـ ـنـ ـق ــاش ح ــول
اإلصــاحــات على طــاولــة ال ـحــوار ،لكن

ظهر واضحًا وجود
«لوبي» آذاري يسعى
إلى إفشال ما اتفق
حوله في اليوم الثاني

ال نستطيع البحث في اإلصالحات في
غياب رئيس الجمهورية وهذا خروج
َّ
على الدستور» .ورفــض أن ُيتهم بأنه
ضـ ــد اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح ،وقـ ـ ـ ــال «م ـ ـنـ ــذ خـمــس
وع ـشــريــن سـنــة ومـجـلــس ال ـش ـيــوخ لم
ي ـبــت ،ول ــم ي ـكــن بـسـبـبـنــا» ،ول ـفــت الــى
أن «الطائف ّ
ينص أيضًا على تسليم
السالح غير الشرعي» ،في إشــارة إلى
س ــاح ح ــزب ال ـل ــه .وأض ـ ــاف أن «رب ــط
قـ ــانـ ــون االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ب ــإنـ ـش ــاء مـجـلــس
ال ـش ـي ــوخ يـعـنــي الـ ـه ــروب ال ــى األم ـ ــام،
وتـطـيـيــر قــانــون االن ـت ـخــاب أو اإلب ـقــاء
ع ـل ــى ال ـس ـت ــن ،ألن م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ
يحتاج وقتًا طويال لــدرســه وإنشائه،
ولــدي ـنــا أق ــل م ــن ع ـشــرة أش ـهــر إلج ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات» .وح ــن أص ـ ّـر ب ــري على
تحديد كل جهة مندوبًا عنها لتشكيل
لـجـنــة ل ــدراس ــة مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،قــال
الـجـمـيــل «أت ـح ـفــظ عـلــى ك ــل م ــا يـجــري
وأت ـ ـم ـ ـنـ ــى أن يـ ـسـ ـج ــل تـ ـحـ ـفـ ـظ ــي .أن ــا
ّ
متحمس للحوار لكن من أجــل تفعيل
ملف الرئاسة وانتخاب رئيس جديد».
وقد ظهر واضحًا وجود «لوبي» آذاري
يسعى إلــى إفـشــال مــا اتـفــق حــولــه في

الجلسة ما قبل األخيرة ،حني ،وبحسب
املصادرّ ،أيــد وزيــر االتصاالت بطرس
ً
حرب كالم الجميل قائال «ما تاكلولنا
قصة الرئاسة» ،وكذلك فعل السنيورة
مـعـتـبـرًا أن ك ــام الـجـمـيــل عــن الـســاح
«جـ ـي ــد وم ـن ـط ـق ــي» .ه ـن ــا ه ـ ـ ّـب رئ ـيــس
الحزب السوري القومي أسعد حردان
ل ـل ــدف ــاع ع ــن سـ ــاح امل ـق ــاوم ــة وت ـ ّ
ـوج ــه
ً
إلــى الجميل قــائــا «إذا عــم نحكي عن
ال ـط ــائ ــف ،فــال ـطــائــف أي ـض ــا ن ــص على
ت ـحــريــر ال ــوط ــن» ،وأث ـن ــى ع ـلــى كــامــه
الـنــائـبــان مـحـمــد رع ــد وط ــال أرس ــان
ال ــذي أب ــدى انــزعــاجــه مــن ه ــذا ال ـكــام.
ه ــذا االش ـت ـبــاك ال ـكــامــي أث ــار حفيظة
الرئيس ّبري الذي استشعر محاوالت
ف ــري ــق ال ـ ــراب ـ ــع ع ـش ــر مـ ــن آذار وم ـعــه
الـكـتــائــب إلف ـســاد ال ـح ــوار ،ف ـ ّ
ـرد بشكل
ح ــازم «إذا مــا بــدكــن جـلـســات ،مــا بقا
بعمل جلسات حــوار» ،قبل أن يتدخل
الوزير السابق غازي العريضي معلقًا:
«فـشــل ال ـحــوار ال يعني فشل الرئيس
ّبري بل فشل جميع القوى السياسية،
واالس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ف ــي ال ـج ـل ـس ــات واج ـ ــب،
ألن ال ـح ــوار ه ــو ال ــذي أن ـقــذ الـحـكــومــة
ومجلس النواب مرات ّ
عدة» .أما في ما
ّ
يتعلق بقانون االنتخابات والتلويح
بالخضوع لقانون الستني من جديد،
فلفتت امل ـص ــادر إل ــى أن «ال ـع ــودة إلــى
ق ــان ــون الـسـتــن ه ــي امل ـس ــار الطبيعي
الــذي سوف نسلكه في ظل عدم توافر
الـتــوافــق» .وقــالــت املـصــادر «إنـنــا على
بـعــد أش ـهــر مــن االسـتـحـقــاق الـنـيــابــي،
هـنــاك ثــاثــة خـيــارات هــي :إمــا االتـفــاق
على قــانــون (وه ــذا لــن يـحـصــل) ،وإمــا
الـ ـتـ ـم ــدي ــد ل ـل ـم ـج ـلــس الـ ـنـ ـي ــاب ــي وإمـ ــا
الـفــراغ» ،وفي هذه الحال «الستني هو
أهون الشرور».
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العودة إلى قانون االنتخاب بعد ملهاة الحوار
مع تعليق الحوار ،ودوران
ملف الرئاسة في حلقة
مفرغة ،ستعود القوى
السياسية الى تغليب قانون
االنتخاب ،وسط اصرار على
ضرورة بته قبل اشهر من
.موعد االنتخابات
هيام القصيفي
ال ي ـم ـلــك س ـي ــاس ـي ــون اي جـ ـ ــواب عــن
س ـ ــؤال :ملـ ــاذا ي ــدف ــع املـجـتـمــع ال ــدول ــي
الج ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات ن ـي ــاب ـي ــة ،بـعــدمــا
«اجـبــر» لبنان على اج ــراء انتخابات
ب ـل ــدي ــة ،وال ي ــدف ــع الن ـت ـخ ــاب رئ ـيــس
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة؟ وهـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ــات الـ ـ ـف ـ ــراغ
ال ــرئ ــاس ــي م ــن بـ ــاب الـتـسـلـيــم بــاالمــر
الواقع ،فال يقدم اي طرف دولــي على
حث املسؤولني اللبنانيني والالعبني
االق ـل ـي ـم ـيــن ع ـل ــى اج ـ ـ ــراء ان ـت ـخــابــات
رئاسية؟
ي ــدور ال ـحــوار الــداخـلــي فــي االوس ــاط
السياسية حول استمرار املد والجزر
في شــأن اجــراء االستحقاق الرئاسي
منذ اســابـيــع قليلة .ويـقــدم الفريقان
امل ـ ــدافـ ـ ـع ـ ــان ع ـ ــن م ــوق ـف ـه ـم ــا ال ـح ـج ــج
ل ـبــرهــان ج ــدي ــة م ــا يــذه ـبــان ال ـي ــه من
توقعات .الذاهبون في منحى تفاؤلي
ب ـق ــرب االس ـت ـح ـق ــاق ـ ـ ـ ـ وهـ ــم بطبيعة

الـ ـح ــال ي ـن ـت ـمــون الـ ــى ت ـك ـتــل الـتـغـيـيــر
واالصـ ــاح ـ ـ يـسـتـنــدون ال ــى ان الجو
الذي اوحى بعد زيارة النائب سليمان
فرنجيه الــى عــن التينة بــأن حظوظ
العماد ميشال عــون تراجعت مجددًا
ل ـيــس ف ــي م ـح ـلــه .ال ب ــل ان املـعـطـيــات
ال ــداخ ـل ـي ــة ،م ــن ح ـ ـ ــوارات وت ـفــاه ـمــات
ب ـحــدهــا االدنـ ـ ــى ب ــن عـ ــون وحـلـفــائــه
مــن ج ـهــة ،وم ــا يـصــل ال ــى الـتـكـتــل في
م ــا يـتـعـلــق بــال ـن ـقــاشــات ف ــي بــاريــس
والــريــاض وحـتــى فــي تـيــار املستقبل
حــول تقدم خيار عــون فــي النقاشات
واجـ ــراء االسـتـحـقــاق الــرئــاســي ،صــار
جوا ايجابيا .وعطفا على التطورات
السورية ومعركة حلب وتغير لهجة
بعض املجتمع الــدولــي تجاه النظام
ال ـس ــوري ،بـعــد ان ـفــاش خـطــر تنظيم
«داعــش» ،فــإن رؤيــة حــزب الله ،وعون
مرشحه االوح ــد ،تـتـقــدم .وفــي نهاية
املطاف سيكون الحزب امام استحقاق
استثمار نجاحه بالدفع نحو تفاهم
مع القوى السياسية لتزكية مرشحه.
ام ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ال ـ ـ ــى مـ ــوقـ ــف رئ ـي ــس
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي ،ف ــالـ ـح ــوارات معه
سالكة ،والتكتل ،حتى اآلن ،يسير في
ّ
يصعد مــواقـفــه ،بل
اج ــواء تهدئة وال
يـ ّ
ـؤمــن اوس ــع مــروحــة تفاهمات حول
امللفات املطروحة ،ما يجب ان يفضي
فــي نهاية املـطــاف الــى ترجمة عملية
واضحة في الشأن الرئاسي.
اما من يستبعدون اي حلحلة من هذا
القبيل ،فيستندون ،ايضًا ،الى موقف

السعودية ،مؤكدين انها ال تزال على
موقفها الرافض لعون ،وان الحوارات
التي حصلت حول خيار عون رئيسا،
داخل تيار املستقبل ،حسمها الرئيس
س ـعــد ال ـح ــري ــري بــال ـط ـلــب م ــن بعض
نوابه الــرد علنا على الجو التفاؤلي
ب ـ ـقـ ــرب انـ ـتـ ـخ ــاب عـ ـ ـ ــون ،وت ــأكـ ـي ــد ان
«املـسـتـقـبــل» ال ي ــزال عـنــد مــوقـفــه من
ترشيح فرنجيه .وحجة هؤالء ،ايضًا،

سمع مسؤولون
كالمًا واضحًا من
الديبلوماسيين بشأن
ضرورة اجراء االنتخابات

ان رئيس املجلس النيابي نبيه بري
ال يــزال عند موقفه املعارض لوصول
ع ـ ـ ــون ،ول ـ ــو ان ـ ــه يـ ـج ــري م ـع ــه حــال ـيــا
تفاهمات في بعض القضايا الشائكة
ك ـم ـلــف ال ـن ـف ــط ،لـكـنـهــا م ـل ـفــات تبقى
بطبيعة الحال محدودة بارتداداتها،
وال تترك آثارها على ملف الرئاسة.
وف ــق ذل ــك ،وف ــي انـتـظــار رج ـحــان كفة
احـ ـ ــد الـ ـف ــريـ ـق ــن ،ال ي ـب ـق ــى ام ــام ـه ـم ــا

اال االن ـ ـص ـ ــراف م ـ ـجـ ــددا ال ـ ــى ق ــان ــون
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ،الن ـ ـتـ ــاج م ـج ـلــس ن ـيــابــي
جديد .من هنا جاءت االندفاعة حول
ال ـقــانــون ف ــي االســاب ـيــع االخـ ـي ــرة ،مع
تصاعد وتيرة الحركة الديبلوماسية
االوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة واالم ـ ـم ـ ـيـ ــة واالمـ ـي ــركـ ـي ــة
الـجــديــدة ،فــي اتـجــاه مختلف الــدوائــر
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،لـلـتــأكـيــد ضـ ـ ــرورة اجـ ــراء
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ف ــي مــوعــدهــا،
واحترام تداول السلطة ،وعدم اللجوء
الى تمديد ثالث للمجلس .وقد سمع
عدد من املسؤولني كالمًا واضحًا من
الديبلوماسيني حــول ض ــرورة اجــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات .وج ـ ــاءت ه ــذه ال ـحــركــة،
لـتــواكــب الـعـمــل فــي الـلـجــان النيابية
امل ـش ـت ــرك ــة ح ـ ــول ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،وم ـ ــن ثــم
طرحه على طاولة الـحــوار .لكن طرح
مــوضــوع مجلس الـشـيــوخ اث ــار ريبة
بعض القوى السياسية ،ليس من باب
رفضه باملطلق ،وهو احد بنود اتفاق
الـطــائــف ،انـمــا لتوقيته وامل ـغــزى منه
حــالـيــا فـيـمــا تــوجــد ب ـنــود اصــاحـيــة
اخرى اكثر الحاحا منه ،وتوجد بنود
اخ ــرى عــالـقــة ،ال ت ــزال تـحـتــاج ال ــى ان
ت ــوض ــع م ــوض ــع ال ـت ـن ـف ـيــذ .والـ ـس ــؤال
امل ـطــروح اي ـضــا :كـيــف يمكن الــدخــول
اليوم في متاهة اللجان ودرس مجلس
الشيوخ وتفاصيله ،فــي وقــت يتعذر
على هــذه القوى نفسها االتفاق على
قانون انتخابي برغم البحث املضني
فيه منذ اتفاق الدوحة وتعدد اللجان
واالجـتـمــاعــات وامل ـشــاريــع ،وبــرغــم ان

االنتخابات باتت قــاب قوسني .علما
ان بعض السياسيني من قوى  14آذار
ال يعفون الرئيس بري من مسؤولية
فتح هذا الجدل العقيم .وازاء محاولة
تضييع الحوار ببند مجلس الشيوخ،
تحدثت معلومات ان التيار الوطني
الحر كان ّ
يعبر في الحوار عن موقف
مشترك مع القوات اللبنانية الغائبة
عــن ال ـطــاولــة ،ح ــول مجلس الـشـيــوخ،
وض ــرورة تغليب الــدفــع نحو اولــويــة
ان ـت ـخــاب رئ ـيــس جــديــد للجمهورية،
ألن الـ ـبـ ـح ــث فـ ــي هـ ـ ــذه االصـ ــاحـ ــات
ي ـجــب ان ي ـج ــري ف ــي ح ـض ــور رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ،ول ـي ــس ف ــي ظ ــل ال ـف ــراغ
ال ــرئ ــاس ــي ،والن ال ـق ــوى املـسـيـحـيــة ال
تــزال تطالب باولوية انتخاب رئيس
على اي موضوع آخر ،ولو كان بحجم
تطبيق اصالحات الطائف.
م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،وب ـ ــرغ ـ ــم دوران ال ـل ـج ــان
املشتركة في حلقة مفرغة حول قانون
االن ـت ـخ ــاب ،اال ان الـكـتــل السياسية
املعنية ستستعيد االس ـبــوع املقبل
ح ــرك ـت ـه ــا واتـ ـصـ ــاالت ـ ـهـ ــا امل ــوسـ ـع ــة،
الن ـط ــاق ــة حـثـيـثــة ن ـحـ ّـو ال ـب ـحــث في
قــانــون االنـتـخــاب .ويـمــثــل هــذا االمــر
بندا اساسيا على جــدول الـحــوارات
الــدائـمــة بــن الـقــوى املسيحية كافة،
الـتــي تصر على اج ــراء االنتخابات،
مــن دون ان تنجح حتى الساعة في
ت ـظ ـه ـيــر ق ــواس ــم م ـش ـتــركــة واض ـح ــة
ح ــول هــويــة ال ـقــانــون الـ ــذي ستتفق
عليه.

الجيش يضرب في عرسال
رامح حمية
رغم عمليات الدهم املتالحقة التي ينفذها الجيش في
محلة وادي عطا في بلدة عرسال ،بقيت عني الرصد
واملتابعة على املحلة التي تعتبر «املالذ اآلمن» لغالبية
مـســؤولــي ومسلحي تنظيم «داع ــش» اإلرهــابــي في
البلدة .قبل أيام دهمت قوة من الجيش منازل كل من
حسني الحجيري وحمزة الجباوي في حي الثانوية
فــي محلة وادي عـطــا ،إال أنـهــا لــم تــوفــق فــي القبض
عليهم ،واكتفت بتوقيف ثمانية عناصر يشتبه في
انتمائهم إلــى تنظيم «داعـ ــش» .أمــس أوق ــف الجيش
سامح الـبــريــدي وط ــارق الفليطي وشــابــن سوريني.
العملية األمـنـيــة نفذتها قــوة مــن مــديــريــة املـخــابــرات
(م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب) ف ــي ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي ملحلة
وادي عطا ،وتحديدًا ملنزلي سامح البريدي ،وعائلة
طــارق الفليطي .اشتبكت الـقــوة األمنية مــع عناصر
مــن تنظيم «داع ــش» ،وتمكنت بعد ذلــك مــن توقيف
«امل ـط ـلــوب األخ ـط ــر» ف ــي ع ــرس ــال ،ســامــح ال ـبــريــدي،
املعروف في بلدته باسم «سامح السلطان»« .الصيد
الثمني» ،صاحب «كنز املعلومات» ،خسرته محاضر
التحقيق ،بعد مقتله متأثرًا بإصابته خــال الدهم،
ُ
جد اإلسعافات األولية في إنقاذه .الشاب
والــذي لم ت ِ
الثالثيني ذاع صيته في عرسال ،ليس بسبب ارتباط
اسمه بتفخيخ السيارات والتفجيرات التي عصفت
بمناطق لبنانية ع ــدة ،منها الــرويــس فــي الضاحية
ال ـجـنــوب ـيــة ،وت ـقــديــم ال ـخــدمــات الـلــوجـسـتـيــة لتنظيم
«داعــش» ،بل لكونه بات مصدر خوف في بلدته بعد
«ارتباط اسمه بعدد من التصفيات ووضع األسماء
املـطـلــوب تنفيذ أحـكــام اإلع ــدام بحقها فــي عــرســال،
ً
فضال عن التفجيرات وأعمال السلب التي شهدتها
البلدة ،والعمليات التي استهدفت الجيش ،واقتحام
مبنى فصيلة درك عــرســال ،إب ــان غ ــزوة الفصائل
املسلحة للبلدة» ،بحسب ما تؤكد املصادر األمنية.
سامح «السلطان» لم يكن من سكان بلدة عرسال،
ولـكــن الـتـحــق نـهــايــة ع ــام  2012بمسلحي «الجيش
السوري الحر» في البلدة ،ومن ثم آثر االنضواء تحت
لــواء «جبهة النصرة ـ فــرع القاعدة في بــاد الشام»،
وذاع اس ـمــه ب ـعــدمــا بــايــع تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» .ه ــذا ما

يعرفه أبناء بلدة عرسال عن البريدي ،أما املعلومات
األمنية لدى األجهزة األمنية فتشير إلى «ضلوعه في
عمليات تفخيخ سـيــارات ،وإطــاق صــواريــخ باتجاه
ق ــرى فــي الـبـقــاع الـشـمــالــي ،ومـشــاركـتــه فــي الهجوم
على مبنى فصيلة درك عرسال وأسر عناصر قوى
األمن الداخلي ،ونقلهم إلى خارج البلدة في آب ،2014
وفــي قتل الرائد بشعالني والرقيب زهرمان وجرح
عناصر من الجيش في جــرود عــرســال» مطلع عام
.2013
أم ــا امل ــو ّق ــوف طـ ــارق الـفـلـيـطــي ،ال ـش ــاب الـعـشــريـنــي،
شقيق كل من رنا الفليطي زوجة الشهيد علي البزال،
واملوقوف عبدالله الفليطي الذي أوقفه األمن العام منذ
أسابيع ،بحسب ما أشار عدد من أبناء بلدة عرسال،
فهو يعتبر أحد املشاركني في «غزوة عرسال» ،وفي
تنفيذ ع ــدد مــن «عـمـلـيــات الـتـصـفـيــة» ألب ـنــاء الـبـلــدة،
بحسب مصادر أمنية.
ك ــذل ــك تـشـتـبــه األجـ ـه ــزة االم ـن ـي ــة ف ــي وج ـ ــود عــاقــة
للبريدي والفليطي بقتل قتيبة الحجيري في عرسال،
بـعــدمــا اتـهـمــوه بالعمل ملصلحة األج ـهــزة الرسمية
الـلـبـنــانـيــة .وتـشـيــر تـحـقـيـقــات األج ـه ــزة االمـنـيــة إلــى
ّ
وجــود صلة لهما بقتل الشهيد الـبــزال الــذي صفته
«جبهة النصرة» ذبحًا.
ال يخفي مسؤول أمني لـ»األخبار» أن العملية األمنية
«مستمرة» فــي بلدة عــرســال ،بحسب «املقتضيات
والـتـقــاريــر األم ـنـيــة» ،للقضاء عـلــى ســائــر العناصر
اإلرهــاب ـيــن فــي ال ـب ـلــدة ،مــوضـحــا أن مقتل الـبــريــدي
وتوقيف الفليطي سينعكسان «سلبًا» على حركة
املـسـلـحــن فــي ال ـب ـلــدة ،لـكــونـهــم «خ ـس ــروا عـلــى مــدى
األيام املاضية الحرية في الحركة ،وفي التواصل ،أمام
الضربات املتتالية ،سواء داخل البلدة أو في الجرود».
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن الـجـيــش اسـتـهــدف ي ــوم أمــس
شاحنة ملسلحي «داعش» في وادي حميد ،وأصيبت
بشكل مباشر واحترقت بالكامل.
وليس بعيدًا عن جرود عرسال ،فقد دارت اشتباكات
عنيفة أمس بني مسلحي تنظيم «داعــش» ومسلحي
«النصرة» في جرود الجراجير في القلمون ،أدت إلى
مقتل خمسة مسلحني ،وسقوط عدد من الجرحى،
ً
فضال عن وقوع أكثر من عشرة أسرى من الطرفني.

OUR NATURAL BORN
TRAP SHOOTING
CHAMPION, RAY BASSIL,
IS REPRESENTING
LEBANON ON THE 7TH
OF AUGUST AT THE RIO
2016 OLYMPIC GAMES.
!MAKE US PROUD, RAY

STAY TUNED

AND WATCH HER
!GIVE IT HER BEST SHOT
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سياسة
المشهد السياسي

«االتصاالت» أمام
الحكومة مجددًا...
و«زعيم أوجيرو» صامد!
ال ي ــزال عبدالمنعم يــوســف عصيًا على
التغيير .أقـصــى وزراء ات ـصــاالت بالجملة،
وبقي في موقعه .وحاليًا ،بقي صامدًا
فــي مــوقـ َـع ـيــه ،رغ ــم غـضــب رئ ـيــس تيار
المستقبل عليه .فالرئيس فؤاد السنيورة
ال يــزال يحميه ،وخصوم األخير يرفضون
تعيين بديل له
أهدر مجلس الوزراء أمس  4ساعات
من وقته ،من دون بت أي امر ذي قيمة.
اإليجابية الوحيدة تكمن في أن جهد
لجنة اإلعالم واالتصاالت النيابية لم
ً
هباء .فامللفات التي ناقشتها
يذهب
اللجنة منذ آذار الفائت ،باتت بندًا
إلزاميًا على طاولة مجلس ال ــوزراء.
وزير االتصاالت بطرس حرب عرض
أمـ ـ ــس م ـل ـف ــات ــه األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة :االن ـت ــرن ــت
غير الـشــرعــي ،التخابر الــدولــي غير
الشرعي ،العقد بني وزارة االتصاالت
وهيئة أوجيرو ،واأللياف الضوئية.
النقاش ّ
تشعب أيضًا ليشمل تجديد
العقدين مع شركتي الخلوي إلدارة
شبكتي الهاتف الخلوي فــي لبنان.

كان ّند حرب وزير الخارجية جبران
بــاسـيــل .لـكــن نتيجة الـنـقــاش كانت
«ل ـب ـنــان ـيــة» ل ـل ـغــا ّيــة .ف ــأح ــد الـ ـ ــوزراء
«ال ــوس ـط ـي ــن» ،ع ــل ــق ع ـلــى مـضـمــون
الجلسة لـ»األخبار» بالقول« :ال أفقه
االمـ ـ ــور ال ـت ـق ـنـيــة ال ـت ــي ت ـح ـ ّـدث ــا بـهــا.
لكن ما ّقدمه بطرس كــان مقنعًا لي.
مـلـفــاتــه حــاضــرة ج ـي ـدًا ،وه ــو يعرف
مــا يـقــول ،ويـقـ ّـدمــه بطريقة مفهومة.
اقتنعت معه .وعندما ّ
تحدث جبران،
كــانــت ملفاته حــاضــرة ،وه ــو يعرف
مــا يـقــول ،ويـقـ ّـدمــه بطريقة مفهومة.
واقتنعت معه أيضًا»!
زبدة الجلسة كانت في مطالبة وزير
الصحة وائل بو فاعور بإقالة رئيس
هـيـئــة أوج ـي ــرو عـبــد املـنـعــم يــوســف.
فــي ه ــذا امل ـجــال ،يـقــول أح ــد الـ ــوزراء،
«بدا جليًا ان تيار املستقبل لم يرفع،
عـمـلـيــا ،ال ّـغـطــاء عــن يــوســف .فـلــو أن
ذل ــك ت ـح ــق ــق ،ل ـك ــان مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
ق ــد أص ــدر مــرســومــا بــإع ـفــاء يــوســف
م ــن مـهــامــه كـمــديــر لـهـيـئــة أوج ـي ــرو،
وكـمــديــر عــام للصيانة واالستثمار
فــي وزارة االت ـص ــاالت»ُ .ي ـضــاف إلــى
ذلــك ان وزراء حــزب الله وحــركــة امل
لم يشاركوا في الهجوم على «زعيم»

اوجـ ـ ـي ـ ــرو .إال أن مـ ـ ـص ـ ــادر م ـع ـن ـيــة
بامللفات التي ُيشكى من اداء يوسف
ّ
ف ـي ـه ــا ،أك ـ ـ ــدت أن قـ ـي ــادة امل ـس ـت ـق ـبــل،
وت ـح ــدي ـدًا الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـحــريــري
وفريق عمله ،لم تعد تريد االستمرار
فــي حماية يــوســف بسبب دوره في
إف ـش ــال ص ـف ـقــات ع ــائ ــدة مل ـقــربــن من
رئيس التيار االزرق .وتلفت املصادر
إلى أن يوسف ال يزال يحظى حصرًا
ّ
بدعم الرئيس فؤاد السنيورة .وأكدت
ان الحريري يريد اإلطاحة بيوسف،
شرط ان يتزامن قرار إعفائه مع قرار
ت ـع ـيــن ب ــدي ــل لـ ــه ،ي ـك ــون أحـ ــد رج ــال
املـسـتـقـبــل .وه ــذا مــا ال تــريــد ق ــوى 8
آذار تـقــديـمــه ل ـت ـيــار ال ـح ــري ــري على
طبق من فضة ،ألسباب عدة أبرزها
عدم تخليص رئيس «املستقبل» من
مشكلة في «بيته السياسي».
وب ـع ــدم ــا أصـ ـ ّـر ب ــو ف ــاع ــور وبــاسـيــل
ووزي ـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة الـ ـي ــاس ب ــو صـعــب
ع ـل ــى م ـط ـل ــب إقـ ــالـ ــة يـ ــوسـ ــف ،تــولــى
ً
حــرب الــدفــاع عـنــه ،قــائــا إنــه يرفض
إقــالـتــه «طــاملــا أنــه يخضع للتحقيق
القضائي .وإذا صــدر حكم بإدانته،
ف ـم ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن ي ـق ـي ـلــه مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء .وأنـ ـ ـ ــا ل ـ ــن انـ ـتـ ـظ ــر ال ـح ـكــم

اعلن جورج عبدالله اإلضراب عن الطعام تضامنًا مع األسرى الفلسطينيين (هيثم الموسوي)

الحريري مع
اعفاء يوسف
شرط تعيين بديل
«مستقبلي» فورا

ّ
القضائي .إذا صدر قرار ظني بحقه،
فسأطلب مــن مجلس ال ــوزراء إقالته
مـ ــن م ـن ـص ـب ـي ــه» .كـ ــذلـ ــك اسـ ـتـ ـع ــادت
الـجـلـســة الـنـقــاش «الـتـقـلـيــدي» حــول
أحقية يوسف بشغل منصبي رئيس
أوجـ ـ ـي ـ ــرو ومـ ــديـ ــر عـ ـ ــام االس ـت ـث ـم ــار
والصيانة في وزارة االتصاالت.

إضراب عبدالله
فــي مجال آخــر ،بــدأ األسـيــر اللبناني

تقرير

عين الحلوة :غضب لبناني على «فتح»
آمال خليل
مساء االربعاء ،اشتبك عناصر من
ق ــوات األم ــن الــوطـنــي الفلسطيني
عند حاجز البركسات عند مدخل
(هيثم الموسوي)

عــن الـحـلــوة فــي مــا بينهم بسبب
«خالفات على شراء مواد مخدرة»
بـ ـحـ ـس ــب م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة.
املشتبكون أطلقوا النار عشوائيًا
فــي كــل اإلت ـجــاهــات ،فــأصـيــب أحــد

مرافقي قائد قــوات األمــن الوطني
الـفـلـسـطـيـنــي الـ ـل ــواء صـبـحــي أبــو
عرب ومراكز أمنية لقوى وفصائل
مـ ـنـ ـه ــا مـ ـكـ ـت ــب ت ـ ــاب ـ ــع ل ـ ــ»ال ـ ـت ـ ـيـ ــار
اإلصالحي» في فتح (الذي يقوده
العقيد محمود العيسى املعروف
بـ»اللينو») ،ما دفع حراس املكتب
الـ ــى ال ـ ــرد ع ـلــى مـ ـص ــادر ال ـن ـي ــران.
وب ـ ـعـ ــد اقـ ـ ــل م ـ ــن  ٢٤س ـ ــاع ـ ــة ،وق ــع
اشكال آخــر على خلفية شخصية
ب ـح ـس ــب املـ ـ ـص ـ ــادر ،ب ـع ــدم ــا أط ـلــق
الفتحاوي حسني ميري النار على
قريب له يدعى عبد ابو سنان من
«التيار االصالحي» فأرداه.
تطور األمر وجرى تبادل للنار بني
عـنــاصــر فـتـحــاويــة واخ ــرى تابعة
لـ ـ «الـلـيـنــو» .الـقــاســم املـشـتــرك بني
االش ـكــالــن ان ابـطــالـهـمــا ينتمون
الى فتح .وبهدف تطويق االشكال
وم ـنــع اسـتـغــالــه سـيــاسـيــا ،جــرت
ات ـص ــاالت بــن الـلـيـنــو واب ــو عــرب،
أدت الــى تسليم ســريــع ملـيــري الى
األجهزة االمنية اللبنانية.
ورغم أن مثل هذه األحداث الفردية
تتكرر يوميًا فــي املـخـيــم ،إال أنها
أثارت توترًا كبيرًا .فعقب االشكال
األول انتشرت بسرعة شائعة بأن
مصدر النيران حاجز الجيش عند
مــدخــل عــن الـحـلــوة ،خصوصًا أن
ب ـع ــض سـ ـك ــان امل ـخ ـي ــم ي ـتــوق ـعــون
ً
عمال عسكريًا ما قد يحدث في أي
لحظة ،بعد اإلجراء ات املكثفة التي

يتلهى الفتحاويون
بصراعاتهم الداخلية
بدل مواجهة الجماعات
المتشددة

اتخذها الجيش في محيط املخيم
أخ ـ ـي ـ ـرًا .ف ـق ـبــل أي ـ ـ ــام ،جـ ــال ض ـ ّبــاط
على أطراف عني الحلوة ،وتفقدوا
الـ ـح ــواج ــز والـ ـنـ ـق ــاط امل ـح ـي ـطــة بــه
وأش ـغ ــال اس ـت ـحــداث دش ــم جــديــدة
تـ ـج ــري ب ــوتـ ـي ــرة م ـك ـث ـفــة وت ـعــزيــز
التحصينات الحالية.
الـ ـج ــول ــة أع ـق ـب ــت إعـ ـ ـ ــادة ان ـت ـش ــار
نفذه الجيش قبل نحو أسبوعني،
عـنــد حــاجــز مــدخــل حــي الـتـعـمـيــر
امل ــؤدي نـحــو حــي ال ـط ــوارئ الــذي
يـشـكــل م ـقــرًا ل ـق ـيــادات الـجـمــاعــات
املتشددة.
ت ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل والـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوى
الفلسطينية إجــراء ات الجيش في
خــانــة ال ــرس ــائ ــل ال ـجــديــة املــوجـهــة
ل ـ ـهـ ــا ولـ ـلـ ـجـ ـن ــة األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ال ـع ـل ـي ــا
«بـ ـض ــرورة ات ـخ ــاذ تــداب ـيــر عملية

مل ــواجـ ـه ــة تـ ـم ــدد ت ـل ــك ال ـج ـم ــاع ــات
وع ـم ـل ـي ــات الـ ـت ــدري ــب وال ـت ـج ـن ـيــد
ً
والـتــذخـيــر الـتــي تـقــوم بـهــا ،فضال
عـ ــن املـ ـس ــاع ــدة فـ ــي ال ـق ـب ــض عـلــى
املطلوبني».
امــا اشـكــال ام ــس ،فقد اث ــار غضبا
واس ـع ــا ل ــدى املــرج ـع ـيــات االمـنـيــة
اللبنانية التي تخوفت مــن تلهي
الـفـتـحــاويــن بعضهم ببعض في
ظــل االخـطــار املحدقة باملخيم من
الجماعات املتشددة.
على صعيد متصل ،لفتت مصادر
أمنية فلسطينية الــى أن مشروع
الـتـعــديــل املـقـتــرح فــي ق ـيــادة قــوات
األمـ ــن الــوط ـنــي وال ـل ـج ـنــة األمـنـيــة
العليا في املخيمات تمت عرقلته
«بـ ـسـ ـب ــب ال ـف ـي ـت ــو ال ـ ـ ــذي وض ـع ـتــه
مــرجـعـيــات لـبـنــانـيــة وفلسطينية
ع ـل ــى أسـ ـم ــاء ال ـض ـب ــاط امل ـق ـتــرحــة
لخالفة أبو عرب».
وعـ ـ ـ ــن مـ ـصـ ـي ــر ابـ ـ ـ ــن أمـ ـ ـي ـ ــر «فـ ـت ــح
اإلس ـ ـ ــام» ال ـس ــاب ــق ع ـب ــد الــرح ـمــن
ع ـ ـ ـ ــوض ،مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـ ـ ــوض ،ال ـ ــذي
اوقـفـتــه اسـتـخـبــارات الـجـيــش قبل
أيام ،لفتت املصادر إلى أنه ال يزال
ق ـي ــد ال ـت ـح ـق ـيــق .وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن
عــوض البالغ  19عامًا واملقيم في
املخيم  ،ينتمي إلى «أهل الدعوة»
وي ـ ـت ـ ـن ـ ـقـ ــل م ـ ـع ـ ـهـ ــم ف ـ ـ ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق
اللبنانية وخــارج لبنان ،من دون
أن تـعــرف لــه صـلــة مــع الـجـمــاعــات
املتشددة.
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سياسة
الفرنسي بالقول« :أعلن إضرابي عن
الطعام ملدة ثالثة أيــام بــدءًا من اليوم
الخميس  4آب .»2016
ُ
وبـ ـحـ ـس ــب مـ ـ ــا ذكـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ــي ال ـص ـف ـح ــة
ال ــرس ـم ـي ــة ل ـ ـجـ ــورج ع ـب ــد الـ ـل ــه عـلــى
«فايسبوك» ،فقد انضم إلى مبادرته
عـ ـش ــرة م ـع ـت ـق ـلــن فـ ــي «الن ـ ـم ـ ـيـ ــزان»:
«سـ ـت ــة م ــن االن ـف ـص ــال ـي ــن ال ـب ــاس ــك،
وأربعة معتقلني آخرين».
يذكر أن أكثر من  300أسير فلسطيني
في سجون االحتالل بدأوا إضرابات
مفتوحة عن الطعام.

مهنا ينسحب

في باريس ،جورج إبراهيم عبد الله،
املـعـتـقــل ف ــي فــرنـســا ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى طلب
مــن إســرائـيــل منذ أكـثــر مــن  32عامًا،
إض ــراب ــا ع ــن ال ـط ـعــام مل ــدة ثــاثــة أي ــام
«تضامنًا مــع األس ــرى الفلسطينيني
ف ــي س ـج ــون االحـ ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي،
ورف ـض ــا لـسـيــاســة االع ـت ـقــال اإلداري
لألسير الفلسطيني بالل كايد وطلبًا
ل ـت ـح ــري ــره غ ـي ــر املـ ـ ـش ـ ــروط» .وصـ ـ ّـرح
ج ــورج عبد الـلــه مــن سجن النميزان

م ــن ج ـه ــة اخ ـ ـ ــرى ،وع ـش ـي ــة ان ـت ـخــاب
رئيس جديد للحزب السوري القومي
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،أع ـ ـلـ ــن نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
الحزب توفيق مهنا سحب ترشحه
إلى رئاسة الحزب ألن «فكرة الرئاسة
ال ـجــام ـعــة ال ـت ــي ق ــدم تــرشـيـحــه على
أساسها لــم تجد الـظــروف املناسبة
ل ـت ـح ـق ـق ـهــا وتـ ـك ــون ت ــرج ـم ــة ل ـش ـعــار
املــؤتـمــر ال ـعــام لـحــزب ق ــوي وف ـعــال».
وق ــال مهنا فــي بـيــان إنــه «فــي كتاب
تــرشـيـحــه ك ــان ي ـعــول ع ـلــى امل ـعــادلــة
الحزبية وليس الحسابية» ،لكنه لم
يتوصل إلــى هــذه النتيجة «فـكــان ال
بد من العزوف عن الترشح».
وبذلك ،تنعقد اليوم جلسة انتخاب
رئ ـيــس جــديــد لـلـقــومــي ،بـعــد إبـطــال
رئ ــاس ــة أس ـع ــد ح ـ ــردان نـتـيـجــة ق ــرار
مـ ـب ــرم م ــن امل ـح ـك ـمــة ال ـح ــزب ـي ــة ال ـتــي
أل ـغــت تـعــديــل الــدس ـتــور ال ــذي سمح
له بالترشح لوالية ثالثة .وسيدخل
أعضاء املجلس االعلى للحزب جلسة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ال ـ ـيـ ــوم ،ب ــوج ــود مــرشــح
رسمي وحيد هو مفيد القنطار .أما
املرشح الذي من املفترض أن يحظى
بدعم حردان ،فلم ُيكشف النقاب عنه
ب ـعــد ،رغ ــم أن ــه مــن املـتــوقــع أن يكون
الرئيس السابق للحزب علي قانصو،
الذي يمكنه أن يقدم ترشيحه اليوم.
(األخبار)

تقرير

ّتململ في قوى األمن
ركبولنا الطربوش!
فيفيان عقيقي
ت ـ ـسـ ــود حـ ــالـ ــة م ـ ــن ال ـت ـم ـل ـم ــل وراء
ّ
ّ
العامة لقوى األمن
املديرية
جــدران
ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي ،والـ ـسـ ـب ــب اس ـت ـض ـع ــاف
عـ ـن ــاص ــره ــا ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــم ال ـح ـل ـق ــة
األضـ ـع ــف ف ــي م ـلــف اإلن ـت ــرن ــت غـيــر
الشرعي .قبل أسبوع ،ادعى ّ
مفوض
ّ
الـحـكــومــة ل ــدى املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة
الـ ـق ــاض ــي ص ـق ــر ص ـق ــر ع ـل ــى ث ــاث ــة
ضباط في قوى األمن الداخليً ،
بناء
عـلــى طـلــب الـنــائــب ال ـعــام التمييزي
الـقــاضــي سمير حـمــود ال ــذي أعطى
اإلذن بمالحقتهم ،فــي ج ــرم إهـمــال
وظيفتهم وعدم تنظيم محاضر في
ّ
ّ
حق أصحاب محطات اإلنترنت غير
الشرعي.
اس ـت ــدع ــي ال ـض ـب ــاط ال ـث ــاث ــة (وه ــم
ب ــرت ــب مـ ـت ــوسـ ـط ــة) إلـ ـ ــى ال ـت ـح ـق ـيــق
بـ ـصـ ـف ــة «م ـ ـ ـ ّـدع ـ ـ ــى ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــم» ،ف ـي ـمــا
استبعد مسؤولو فصائل أخرى من
ّ
ضمنها بـيــروت حـيــث رك ــب توفيق
ح ـي ـس ــو املـ ـتـ ـه ــم ب ـم ـل ــف الـ ـ ـ «غـ ــوغـ ــل
كاش» شبكته.
ازدواج ـ ـ ّـي ـ ــة الـ ـقـ ـض ــاء فـ ــي ال ـت ـعــاطــي
مــع املـلــف ت ـطــرح س ــؤال ــن :األول عن
اس ـت ــدع ــاء ض ـ ّـب ــاط ب ــرت ــب مـتــوسـطــة
بـصـفــة امل ـ ّـدع ــى عـلـيـهــم ،فـيـمــا املــديــر
ال ـ ـعـ ــام ل ـه ـي ـئ ــة أوجـ ـ ـي ـ ــرو املـ ـس ــؤول ــة
ّ
ق ــان ــون ــا ع ــن ت ــرك ـي ــب القـ ـط ــات ال ـب ــث
واإلرسـ ـ ــال يـسـتــدعــى بـصـفــة شــاهــد.
والثاني عن الهدف من تحميل آمري

ال ـف ـص ــائ ــل ذوي الـ ــرتـ ــب امل ـتــوس ـطــة
وغـ ـ ـي ـ ــر املـ ـتـ ـخ ـ ّـصـ ـص ــن فـ ـ ــي مـ ـج ــال
االتـصــاالت عــبء ملف مسؤولة عنه
وزارة االتصاالت وهيئة أوجيرو.
ّ
عـمـلـيــا ،ت ـت ــوزع امل ـســؤول ـيــة ف ــي هــذا
امل ـل ــف ع ـلــى م ـج ـمــوعــة م ــن اإلدارات
ّ
كيفية إدخالها
واألجـهــزة ،بــدءًا مــن
ّ
إل ــى األراضـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة وت ـخــطــي
ال ـ ـج ـ ـمـ ــارك واألمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،م ـ ـ ــرورًا
ب ـن ـق ـل ـهــا ع ـب ــر األراضـ ـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة
ّ
إلــى املحطات في الـجــرود من «دون
ع ـل ــم» اس ـت ـخ ـب ــارات ال ـج ـيــش وف ــرع
ً
املعلومات والـبـلــديــات ،وص ــوال إلى
تــرك ـي ـب ـهــا وإي ـ ـصـ ــال ال ـش ـب ـك ــات مــن
«دون علم» وزارة االتصاالت وهيئة
أوج ـ ـي ـ ــرو ب ــاعـ ـتـ ـب ــار الـ ـت ــركـ ـي ــب مــن
ّ
صالحياتهما.
ّ
األجواء في املديرية مشحونة ،هناك
خوف من أن يكون ما يحصل إجراء
ل ــ»تــرك ـيــب ال ـطــربــوش لـعـنــاصــرهــا»،
فيما يجزم املدير العام لقوى األمن
الداخلي ،الـلــواء ابراهيم بصبوص،
ع ــدم ت ــرك عـنــاصــره لـيـكــونــوا «كبش
ّ
محرقة» فــي هــذا املـلــف ،ويــؤكــد «أنــا
معكم» .وسبق لــه أن ّ
رد التهم التي
ّ
وجهت إلى عناصره خالل مداخلته
أم ــام لـجـنــة االت ـص ــاالت فــي حــزيــران
املاضي .يومها ،استند إلى املادة 25
من املرسوم الرقم  377الــذي يحصر
ّ
مـهـ ّـمــة مــراقـبــة امل ـحــطــات الــاسـلـكـ ّـيــة
ّ
ّ
وال ـخ ـصــوصـ ّـيــة والـسـلـكــيــة الــدولــيــة
بوزارة الدفاع الوطني واألمن العام.

الكوت  :1916إذالل الجيش البريطاني
عامر محسن
«ثغر البصرة الكفار محيطون به .الجميع تحت
السالح .نخشى على باقي بالد اإلسالم .ساعدونا
بأمر العشائر بالدفاع»
ُ
برقية أرسلت عام  1914من البصرة الى الشيوخ
والعلماء في العتبات املقدسة ومدن العراق

في بداية انخراط السلطنة العثمانية في الحرب ،حني
ٌّ
أعلن كــل مــن شيخ اإلس ــام فــي اسطنبول والسلطان
نــداء «الجهاد» ،موضحني أن قتال روسيا وبريطانيا
ّ
وفرنسا صار واجبًا على كل مسلم (وهو األمر الذي
ّ
ً
كــان األمل ــان ،على ما يبدو ،يعلقون عليه آم ــاال)؛ تقول
ّ
ّ
روايـ ــة غـيــر م ــؤك ــدة نقلها عـلــي الـ ــوردي أن السلطان
ّ
املـخـلــوع عبد الحميد حــزن وح ــل عليه الـتـشــاؤم حني
سـمــع بــالـخـبــر .ق ــال عـبــد الـحـمـيــد ّإن أخـ ــاه ق ــد أخـطــأ
ّ
ٌ
سالح
بإشهاره الجهاد ،معلقًا بما معناه ّأن «الجهاد»
ّ
وأنه كان ّ
يلمح
معنويُ ،وجد للتهديد وليس لالستخدام،
الـيــه لــدى مـفــاوضــة ال ـقــوى الـكـبــرى لـكــي يحصل على
ـروط أفضل وتنازالت ،ولكن من غير ّني ٍة بالتنفيذ،
شـ ٍ
ّ
ألنه يعلم ـ ـ على ّ
حد قوله ـ ـ ّأن املسلمني حول العالم لن
ً
ينتفضوا تلبية لنداء السلطان ،ولن تندلع الثورات ضد
األوروبيني ،بل سيقاتل املسلمون الهنود في وحداتهم
البريطانية ّ
ضد الخالفة كأن شيئًا لم يكن ،فيخسر هذا
ّ
السالح ،ألنه أهدر بال فعالية ،قيمته ومعناه الى األبد.
ّ
ّ
مهما يكن ،ال أن ّ
السلطنة قد حشدت ،خــال الحرب
ّ
ّ
ّ
سالح في يدها ،بما في ذلك الدين .التصوف
الكونية ،كل
ٍ
البكتاشي ،الذي كان قد ضعف دوره الحربي بعد نكبة
االن ـك ـش ــاري ــة ،اسـتـحـضــر م ــن جــديــد وأص ـب ــح شـيــوخ
ّ
ّ
ويتقدمون
يتجولون بني املعسكرات التركية
الصوفية
ال ــوح ــدات ف ــي س ـيــرهــا ،وق ــام ــت ال ـعــديــد م ــن املـ ــدارس
الصوفية (كاملولوية) بتأسيس أف ــواج مقاتلة ّ
خاصة
ٍ
بها ،وقد أكرمها الجيش العثماني بأن سمح ألفرادها
بــارتــداء عمامة صغير ٍة ّ
تميزهم ،تــوضــع فــوق الخوذ
الحديديةّ .أما في العراق ،حني احتدم الغزو البريطاني،
فقد تـ ّـم ان ــزال العلم الـحـيــدري مــن على قـ ّـبــة املـقــام في
ُ
ّ
الــنـجــف ،وأرس ــل الــى بـغــداد لترفعه الــوحــدات املدافعة
(وقد تزامن وصوله مع الهزيمة األولى للبريطانيني في
املدائن ،وزوال الخطر عن العاصمة).
فــي الـكـتــابــات الـبــريـطــانـيــة عــن حملة ال ـع ــراق وهزيمة
ً
ّ
الـكــوت ،تتركز السردية ع ــادة على حصار تاونشند
وف ــرقـ ـت ــه داخ ـ ـ ــل امل ــديـ ـن ــة ،والـ ـ ـج ـ ــوع ال ـ ـ ــذي أص ــاب ـه ــم،
واالستسالم واقتياد الجنرال البريطاني الى اسطنبول.
غـيــر ّأن الـحـصــار فــي حـ ّـد ذات ــه ،يـصـ ّـر امل ـ ّ
ـؤرخ ادوارد
اريـكـســون ،كــان جــزءًا بسيطًا مــن لــوحـ ٍـة أوســع ،حتى
باملعنى العسكري البحتّ ،
تفسر هزيمة بريطانيا في
جـنــوب الـعــراق عــام  :1916ايـقــاف القائد التركي نور
ّ
املتحركة
الدين باشا لقوة الغزو في املدائن ،ثم الحرب
ّ
ّ
ال ـتــي شــنـهــا عـلــى تــاونـشـنــد املـنـسـحــب ،حــتــى وصــل
الـكــوت وحــوصــر فيها؛ واملــواجـهــة األه ـ ّـم واألكـبــر التي
دارت ـ ـ أثناء الحصار ـ ـ على مجرى دجلة بني القوات
العثمانية والفرق البريطانية التي كانت ّ
تتقدم النجاد
تــاونـشـنــد (خ ـســر الـبــريـطــانـيــون ف ــي ه ــذه امل ـح ــاوالت
وحــدهــا ،وسلسلة مــن املــواجـهــات الـخــاســرة ،أكثر من
عشرين ألــف جندي ،وقــد جــرت آخــر هــذه املعارك في
ّ ّ ّ
ً
حية ،أقل من ثالثني ميال جنوبي
 22نيسان في الفل
ُ
الكوت؛ وكان في وسع البريطانيني املحاصرين سماع
ً
أصــوات املــدافــع من بعيد ،ما مألهم أمــا ،سرعان ما
ّ
تحول الى خيبة ويأس حني خفتت أصوات املعركة ولم
تأت النجدة ،فاستسلموا بعدها مباشرة).
ِ
ّ
حني ّ
يتحصن في الكوت وأن يسمح
قرر تاونشند أن
للحصار العثماني باإلطباق عليه ،بدا الخيار منطقيًا
في حينه :الكوت استراتيجية وتحمي الناصرية وجبهة
ّ ّ
فرق
الفرات ،اضافة الى البصرة ،وهو كان يعلم أن عدة ٍ
بريطانية صارت في البحر ،في طريقها الى العراق ،من
ّ ّ
أجــل اسناده واإلكـمــال الــى بغداد؛ حتى أنــه أمــر ،طوال
حصص غذائية كاملة
الخمسني يومًا األولــى ،بتوزيع
ٍ
ّ
على الجنود ،ولم يكن في خلده أنه سيجد نفسه ـ ـ بعد
خمسة أشهر ـ ـ خائفًا جائعًا ،يحيط به األعــداء ومعه
أكثر من عشرة آالف رجـ ٍـل نفدت مؤونتهم وأرهقهم
القنص.
يـمـكــن ال ـق ــول ّأن أن ـ ــور ب ــاش ــا ،وزي ـ ــر ال ـح ــرب وأقـ ــوى

شخصية فــي «االت ـح ــاد وال ـتــرقــي» ،قــد أض ــاع الـعــراق
ّ
مرتني .األولى كانت قبل بدء الحرب ،حني قام بتفكيك
ّ
ً
الجيش الرابع العثماني (وهو أصال من أقل الجيوش
العثمانية عددًا وتجهيزًا ،وال يكفي للدفاع عن الجبهة
العراقية) وإرسال فرقه الى القوقاز واألناضول ،تاركًا
ً
فرقة واحدة ،ناقصة العدد ،للدفاع عن البصرة وبغداد
ّ
ً
ـ ـ بدال من تحصني شط العرب على طريقة الدردنيل،
ّ
ومنع البريطانيني من اإلنــزال فيه .لهذا السبب تمكن
الـبــريـطــانـ ّـيــون مــن االس ـت ـيــاء عـلــى الـبـصــرة والـقــرنــة،
ّ
ّ
وتقدم تاونشند بسرعة حتى وصل الى أبواب بغداد،
ولــوال املـســانــدة العشائرية العراقية فــي بــدايــة الحرب
ّ
واملتطوعني املحليني ،لكان تـقـ ّـدم البريطانيني أســرع.
بحسب علي الوردي ،يبدو أن الخيالة العشائرية لعبت
دورًا فــي امل ـع ــارك فــي مـنــع الـبــريـطــانـيــن مــن الـحــركــة
واالل ـت ـف ــاف ع ـلــى ال ـع ـث ـمــان ـيــن ،ف ـك ــان ال ـش ـيــخ عجمي
ً
ال ـس ـعــدون ف ــي مـعــركــة الـشـعـيـبــة ،م ـث ــا ،يـمـنــع ســاح
الفرسان البريطاني من املـنــاورة ،وي ـ ّ
ـرده حني يحاول
تطويق الجيش ،وقد أتقن خيالة املنتفق وباقي العشائر
ّ
ّ
ـات لتجنب قصف املدفعية،
فــن الـتـفّـ ّـرق الــى ً مـجـمــوعـ ٍ
ثــم الـتـكــتــل فـجــأة لحظة الـهـجــوم ّ
(ورب ـمــا كــان اعتياد
ّ
املتحركة أحد أسباب نفورهم من
العشائر على الحرب
الحرب الدفاعية والخنادق وضــرورة الصبر في وجه
نيران العدو).
ً
أضاع أنور باشا العراق ثانية حني انتشى بعد معركة
ً
الكوت ّ
فقرر ،بدال من تعزيز الجبهة العراقية والزحف
نحو البصرة ،إرســال فيلقني الى ايــران ،تنفيذًا لحلمه
ٌ
جيش عثماني .فبقي فيلق
بــدخــول الهند على رأس
ٍ ً
غزو جديدة ،على
قوة
ليواجه
واحد في جنوب العراق
ٍ
رأسها الجنرال مــود ،تفوقه حجمًا بأربعة أضعاف.
ّ
على ّ
الرغم من ذلك ،أثبت العثمانيون في العراق أنهم،
م ــا أن يـحـظــوا ب ــدع ـ ٍـم وت ـكــافـ ٍـؤ عـ ــددي ،حـتــى يـهــزمــوا
البريطانيني ،بل وكانت خسائرهم ،خاصة في املعارك
ّ
الدفاعية ،أقل بكثير من خسائر خصمهم األوروبــي.
ّ
امل ـث ـيــر اي ـض ــا ه ــو أنـ ـه ــم ك ــان ــوا ،ف ــي ج ــوان ــب ك ـث ـيــرة،
يـطـ ّـبـقــون «ال ـح ــرب ال ـحــدي ـثــة» أك ـثــر م ــن الـبــريـطــانـيــن،
فكان العثمانيون معتادين على التنسيق بني املشاة
واملدفعية ،وكانوا ـ ـ بفضل التدريب األملاني ـ ـ أمهر من
البريطانيني في حفر الخنادق واالستحكامات ،وأكفأ
منهم في السير السريع.
هــذا مــا حــدث فــي معركة املــدائــن ،حــن أقــام نورالدين
باشا خنادقه مباشرة أمام ايوان كسرى األثري ،وقد
حشد الفرق التي وصلت للتو من األنــاضــول ،ليهزم
ّ
تاونشند الواثق ويكسره ويدفعه الى االنسحاب حتى
ال ـكــوت .عشية املـعــركــة ،كـتــب تــاونـشـنــد فــي مــذكــراتــه
ّ
مـسـتـخــفــا ب ـخ ـص ـمــه ،وهـ ــو ال ي ـع ــرف ّأن ن ــورال ــدي ــن،
كالكثير مــن الـقــادة العثمانيني يومها ،كــان عسكريًا
محنكًا ،قاتل لسنوات في حروب البلقانّ ،
وتمرس في
ُ
حروب العصابات ضد اليونانينيّ ،ثم أرسل الى حرب
اليمن القاسية ،قبل أن تندلع الحرب األولى ويلمع نجمه
في القوقاز ضد الروس (وهو لم يزل برتبة كولونيل).
حني ّ
اشتد الحصار على تاونشند ،كان اتصاله الوحيد
بــالـعــالــم ال ـخــارجــي ي ـتـ ّـم عـبــر ج ـهــاز رادي ـ ــو ،يـتــراســل
بواسطته مــع الـقـيــادة ،وقــد ازداد ،مــع الــوقــت ،سخطه
من أهل الكوت العرب ،واعتبر أنهم جميعًا جواسيس
ينقلون املعلومات الى العدو (كتب في مذكراته ما معناه
ّ
أنه ال يمانع لو مات كل رجالهم في الصحراء) .حاولت
حلول غير
القيادة البريطانية ،في نهاية األمر ،اعتماد
ٍ
تقليدية ،كمحاولة رشــوة القائد التركي ،خليل باشا
ـ ـ عبر «لــورنــس الـعــرب» تحديدًا ،ولكن العثمانيني لم
ً
يقبلوا اال باستسالم الفرقة البريطانية كاملة ،وهو
ما حصل في  29نيسان  .1916لم يكن العراق يومًا
اقـلـيـمــا محظيًا فــي الـعـهــد الـعـثـمــانــي ،بــل ك ــان طرفيًا
ً ّ
ومـهـمــا حــتــى فــي ّأي ــام الـحــرب (لــم يفتتح أول شــارع
حديث فــي بـغــداد ،شــارع الرشيد ،حتى  ،1916وهــذه
عاصمة االقليم ومــركــزه االداري) .كــان العثمانيون،
ّ
في اآلن ذاتــه ،يـعــادون أغلب سكان الـعــراق ،العشائر،
ً
بدال من استثمار املجتمع بشكل كفوء في وجه الغزو
(كما حدث في اسطنبول خالل حملة غاليبولي) .على
الرغم من ذلك ،كان العراق مسرحًا ألكبر االنتصارات
العثمانية في الـحــرب ،وقــد اصطدم العراقيون ،للمرة
ّ
ّ
سيتكرر في بالدهم كل
ـزو غربي
األول ــى ،بمشهد غـ ٍ
بضع سنوات.
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مجتمع وإقتصاد
تقرير يوجد شبه اتفاق بين المنظمات الحقوقية والنسوية على رفض «تجريمط االشخاص الذين يقدمون الخدمات
الجنسية ،وال سيما النساء واالطفال الذين غالبا ما يكونون ضحايا االستعباد واالتجار بالبشر ،فهؤالء يحتاجون الى
الحماية ال العقاب .اال ان الخالف يقع بين تيارين رئيسين :واحد يدعو الى التنظيم القانوني لما يسميه «العمل
الجنسي» كسبيل لحماية العاملين فيه ،والثاني يرى في ّالتنظيم حماية الطر الجريمة المنظمة وتكريسا
ّ
دوني ومنفذ لرغبات الرجل ...هذا الخالف عكسته المواقف
الستغالل المرأة وتسليعها وإبقائها في موقع
المتباينة بين منظمة «كفى عنف واستغالل» ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» ،على خلفية بيان اصدرته
االخيرة تحت عنوان «سوريات ّ
معرضات لخطر االتجار الجنسي في لبنان»

ُ
سجال بشأن تنظيم الدعارة :حماية للنساء أم لمستــ
هديل فرفور
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاف بـ ـ ـش ـ ــأن كـ ـيـ ـفـ ـي ــة ُمـ ـك ــافـ ـح ــة
االستغالل الجنسي واالتجار بالبشر
فــي لـبـنــان ،ج ــزء مــن نـقــاش عــاملــي لم
يخلص الى توجه موحد بعد .يدعو
البعض الى تنظيم "العمل الجنسي"
كاحد السبل لحماية العامالت فيها،
فـيـمــا ي ــرى الـبـعــض اآلخ ــر أن تنظيم
يعني إعطاء "الشرعية" لعمل
الدعارة
ُ
ّ
ّ
القوادين واملستغلني وتجار البشر،
وبالتالي تقديم الحماية القانونية
ل ـ ـهـ ــم ال ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـبـ ــرات ع ـ ـلـ ــى تـ ـق ــدي ــم
الخدمات الجنسية.
أواخر الشهر املاضي ،اصدرت منظمة
"هـيــومــن راي ـتــس وت ــش" بـيــانــا تحت
ع ـن ــوان "س ــوري ــات م ـعـ ّـرضــات لخطر
االت ـج ــار الـجـنـســي فــي ل ـب ـنــان" ،قالت
ّ
فـيــه "إن تـعــامــل الـحـكــومــة اللبنانية
ّ
مع اإلتجار الجنسي يتسم بالضعف
وغ ـيــاب الـتـنـسـيــقُ ،
وي ـع ـ ّـرض الـنـســاء
والـفـتـيــات للخطر" .وخلصت الــى ان
"تجريم العمل الجنسي ،الذي يجري
بــن بالغني بــالـتــراضــي يخلق أيضًا
م ـعــوقــات ت ـحــرم ال ـعــام ـلــن بالجنس
حـقــوقـهــم األس ــاس ـي ــة ،م ـثــل الـحـمــايــة
م ــن ال ـع ـن ــف ،والـ ـع ــدال ــة ف ــي مــواج ـهــة
االنـ ـتـ ـه ــاك ــات ،والـ ـخ ــدم ــات الـصـحـيــة
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة" ،واضـ ـ ــافـ ـ ــت ان "اك ـ ـ ـ ــراه
الشخص على توفير خدمات جنسية
هو الــذي يجب ان يكون ُم ّ
جرما ،وان
يالحق قضائيا".
ج ــاء ب ـيــان مـنـظـمــة "ه ـيــومــن راي ـتــس
وتش" ملناسبة اليوم العاملي ملناهضة
اإلت ـج ــار ب ــاألش ـخ ــاص ،واس ـت ـنــد إلــى
قضية "شي موريس" في آذار املاضي،
ع ـنــدمــا ج ــرى ت ـحــريــر ن ـحــو  75فـتــاة
ّ
يتعرضن ألبشع أنــواع
ســوريــات كــن
االسـتـعـبــاد الجنسي عـلــى يــد شبكة
ُ
منظمة من ّ
القوادين وت ّجار البشر.
ُ ّ
أم ـ ـ ـ ــس ،ردت مـ ـن ــظـ ـم ــة "ك ـ ـفـ ــى ع ـنــف
واسـ ـتـ ـغ ــال" ع ـل ــى "ه ـي ــوم ــن راي ـت ــس
ً
ووتـ ـ ـ ـ ــش" ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن ُمـ ـق ــارب ــة
األخيرة بشأن كيفية مواجهة الدعارة
تـضـلـيـلــة وذات تـحـلـيــل ض ـع ـيــف ،اذ
تــوحــي بأنها تــدعــو الــى عــدم تجريم
"صناعة الــدعــارة بمجملها ،واملضي
ّ
قدمًا بتنظيمها ،مع العلم أنها تتألف
م ــن ق ـ ـ ّـوادي ـ ــن ووس ـ ـطـ ــاء وم ـتــاجــريــن
ب ــال ـب ـش ــر ،ومـ ــن م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات ت ـجــاريــة
ت ــرب ــح مـ ــن وتـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـروج ل ـ ـلـ ــدعـ ــارة ،وم ــن

املمارسات الجنسية ،الذين،
مشتري
َ
لوال وجودهم ،ملا كانت هذه الصناعة
ً
م ــوج ــودة أصـ ـ ــا" .وت ـس ــاء ل ــت "ك ـفــى":
ه ــل ت ــدع ــو ه ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس ووت ــش
إلى تبرئة هــؤالء وإعطائهم حصانة
قانونية واجتماعية؟
ي ـس ـت ـعــرض بـ ـي ــان م ـن ـظ ـمــة "ه ـيــومــن
راي ـتــس ووت ــش" وقــائــع حــادثــة "شــي
مــوريــس" ،ليخلص الــى أن السلطات
ك ــان ــت عـ ـل ــى عـ ـل ــم ب ــأعـ ـم ــال اإلتـ ـج ــار
بــاألشـخــاص الـتــي حــدثــت سابقا في
" ُش ــي م ــوري ــس"ُ ،مـ ـع ــددة الـتــوقـيـفــات
امل ـ ـت ـ ـكـ ــررة ملـ ــوريـ ــس ج ـع ـج ــع" ،رأس"
الشبكة ،التي كانت توقيفات "مؤقتة".
ت ـن ـط ـلــق ال ـب ــاح ـث ــة ف ــي حـ ـق ــوق امل ـ ــرأة
ّ
ف ـ ُـي امل ـنــظ ـمــة ،س ـكــاي وي ـل ــر ،م ــن هــذه
الــن ـق ـطــة لـتـخـلــص الـ ــى أن "إك ـت ـشــاف
اإلتجار باألشخاص في شي موريس
تـكــرارا ،على مــدار السنوات املاضية،
ي ــدف ــع ل ـل ـت ـســاؤل ع ــن فــاعـلـيــة تـعــامــل
ً
السلطات مع املوقف"ُ ،مشيرة الى أنه
"عـلــى لـبـنــان مــراجـعــة كيفية تعامله
مــع اإلت ـج ــار بــاألش ـخــاص ،واإلت ـجــار
الجنسي بشكل عام" .تكشف املنظمة
أن الـعــديــد مــن الـنـســاء الـلــواتــي جرى
إنقاذهن من "شي موريس" و"سيلفر-
ُ
ّ
بــي" أفــرج عنهن من دون استجواب،
ُ
ومن دون أن تعرض عليهن الحماية
ً
أو الــوصــول الــى مالجئُ ،مشيرة الى
أن ــه "جـ ــرى ال ـت ـقــاط بـعــض الـضـحــايــا
مـ ــن ج ــدي ــد مـ ــن ق ـب ــل آس ــريـ ـه ــن ،قـبــل
ت ـح ــري ــره ــن ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى يــد
ُع ـن ــاص ــر ال ـ ـشـ ــرطـ ــة" .ي ـس ـت ـعــن ب ـيــان
ُ
ّ
ـأن تجريم
املنظمة بـشـهــادات تفيد ُبـ ّ
العمل الجنسي في لبنان يمثل عائقا
ك ـب ـي ــرا ي ـم ـنــع ض ـح ــا ُي ــا اإلت ـ ـجـ ــار مــن
التبليغ عن الجرائم املرتكبة ّ
ضدهن،
ُ
لتعلن املنظمة موقفها الواضح إزاء
هذه القضية" :معارضة تجريم العمل
ال ـج ـن ـســي ال ـ ــذي ي ـج ــري ب ــن بــالـغــن
بالتراضي" .هذا املوقف ،دفع ُمنظمة
"كفى" الى إصدار بيان ّ
ردت فيه على
ُمقاربة املنظمة.
ت ـ ـ ــرى "ك ـ ـف ـ ــى" أن "ه ـ ـيـ ــومـ ــن رايـ ـت ــس
ووت ـ ـ ــش أغ ـف ـل ــت املـ ـنـ ـظ ــار ال ـج ـن ــدري
ّ
ف ــي تــوصـيـتـهــا هـ ــذه ،اذ تـكــلـمــت عن
العمل الجنسي والعاملني فيه ،وكأن
ه ــذه ال ـظ ــاه ــرة ال ت ـط ــاول ع ـلــى نحو
أس ــاس ــي ن ـس ــاء وفـ ـتـ ـي ــات ،وكـ ـ ــأن مــن
يـشـتــري امل ـمــارســة الـجـنـسـيــة ليسوا
ب ـش ـك ــل شـ ـب ــه م ـط ـل ــق رجـ ـ ـ ـ ــاال .ف ـه ــذه

ّ
ّ
املتضرر
الحيادية ال تظلم إال
اللغة
مـنـهــا ،وت ـعـ ّـبــر عــن إغ ـفــال -أو ضعف
فـ ــي -تـحـلـيــل جـ ـن ــدري ُمـ ـ ــدرك لـغـيــاب
ّ
والهوة الجندرية في مجال
املساواة
الدعارة أيضًا .من ناحية أخرى ،وفي
النظر إلى الدعارة وتسميتها العمل
ال ـج ـن ـس ــي ،ت ـب ـ ّـس ــط ه ـي ــوم ــن راي ـت ـ ّـس
ووتـ ـ ـ ــش املـ ـس ــأل ــة ب ـ ّ
ـرمـ ـتـ ـه ــا وتـ ـغ ــض
ً
الطرف عن كون الدعارة مجاال مليئًا
ً
بالعنف ،ومجاال قائمًا على استغالل
وتسليعها وإبقائها في موقع
املــرأة
ّ
دونـ ّـي ومنفذ لرغبات الــرجــل" .تشير
"كـ ـف ــى" الـ ــى "أن ال ـغــال ـب ـيــة ال ـســاح ـقــة
يدخلنها
مــن الـنـســاء فــي الــدعــارة لــم
ّ
ّ
ألنـ ـه ــن اخ ـت ــرن ـه ــا أو رغ ـب ـن ـه ــا ،إن ـم ــا

ّ
دخـلـنـهــا لـقــلــة ال ـخ ـي ــارات" ،وتضيف
"م ـ ــا ق ـي ـمــة ال ــرض ــى ف ــي مـ ـج ــال قــائــم
ّ
املهمشات واملنبوذات
على ّاستغالل
وامل ـعــن ـفــات واملـ ـه ــاج ــرات ،وق ــائ ــم في

تنظيم الدعارة لم
يقض على االستغالل
ِ
في بعض البلدان

أصـلــه عـلــى فـعــل عـنـفـ ّـي هــو ممارسة
جنسية ّ
ّ
بقوة املــال؟" ،وترى ان منطق
ّ
"هيومن رايتس ووتش" يصل الى "أن
ّ
تتعرض لعنف من شريكها
أي امرأة
أو زوجها وهــي قابلة بالواقع وغير
ثائرة عليه ،يرتقي ما يحصل معها
إلــى فعل مقبول وغـيــر جــرمــي إذ إنه
يحصل بني بالغني بالتراضي".
ّ
يـ ّ
ـرد مدير مكتب املنظمة فــي بيروت
ن ــدي ــم حـ ـ ــوري ب ــالـ ـق ــول ان ال ـت ـجــريــم
يـعـنــي ُح ـك ـمــا خ ـلــق م ـع ـ ّـوق ــات تـحــول
دون حماية الضحاياُ ،مشيرا الى أن
"السلطات تميل الــى تصوير جميع
ال ـن ـس ــاء ب ـم ـجــال الـ ــدعـ ــارة ،ح ـتــى من
ُي ـت ــاج ــر ب ـهــن وي ـت ــم إس ـت ـغــال ـهــن في

هيومن رايتس :السلطات تميل الى تجريم حتى من ُيتاجر بهن (مروان طحطح)

نقابات
ّ
رابطة الموظفين :نزاع قضائي يعلق نتائج االنتخابات
فاتن الحاج
حتى اآلن ،لم تنتخب الهيئة اإلدارية
لـ ــراب ـ ـطـ ــة م ــوظـ ـف ــي اإلدارة ال ـع ــام ــة
رئيسها وأعـضــاء هيئة املكتب ،رغم
م ـ ـ ــرور ث ــاث ــة أس ــابـ ـي ــع ع ـل ــى إن ـج ــاز
االنتخابات النقابية.
وكـ ــان ال ـخ ــاف ب ــن املــوظ ـفــن بـشــأن
تـ ـمـ ـثـ ـي ــل اإلدارات ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ،ع ـل ــى
خـلـفـيــة تـفـسـيــر امل ـ ــادة  4م ــن الـنـظــام
الــداخ ـلــي ،إذ انـقـسـمــوا بــن قــراء تــن
الحتساب النتائج .فاللجنة املكلفة

اإلشـ ـ ــراف ع ـلــى االن ـت ـخ ــابــات املــؤلـفــة
م ــن داهـ ــج امل ـق ــداد ون ـق ــوال امل ـع ـمــاري
وفـ ـ ـ ــؤاد خ ـ ــري ـ ــزات ،ط ـب ـق ــت الـت ـعـمـيــم
ال ـ ـ ـ ــذي أصـ ـ ــدرتـ ـ ــه الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة
السابقة لجهة اختيار  9ممثلني لـ9
وزارات ،مــن دون أن يكون هــؤالء قد
نــالــوا بــال ـضــرورة ال ـعــدد األع ـلــى من
األصوات .وقد رفعت اللجنة تقريرها
ب ــال ـن ـت ــائ ــج إلـ ـ ــى وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة،
وق ـ ــد ت ـض ـمــن أسـ ـم ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن فــي
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .الـ ــافـ ــت فـ ــي ال ـت ـقــريــر
ال ــرس ـم ــي ورود اسـ ــم م ــي م ــزه ــر من

ً
وزارة ال ــزراع ــة ب ــدال مــن مسلم عبيد
من املعهد الوطني لإلدارة ،الذي ّكان
فــائـزًا فــي املحضر األول ال ــذي وقعه
عـضــوا اللجنة داه ــج امل ـقــداد ونقوال
املعماري .يشرح املقداد لـ «األخبار»
ّ
أن ه ــذا امل ـح ـضــر غ ـيــر رس ـم ــي ،وهــو
م ــوق ــع م ــن ع ـض ــوي ــن فـ ـق ــط ،إذ تـبــن
لنا في ما بعد أنه ال يمكن احتساب
املــوظــف فــي املـعـهــد الــوطـنــي ل ــإدارة
ً
ممثال إلدارة عامة.
ال ي ـج ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ل ـلــراب ـطــة
م ـح ـم ــود حـ ـي ــدر أي مـ ـب ــرر ل ـتــأخ ـيــر

انتخابات هيئة املكتب بعد تسليم
النتائج ّالرسمية ل ــوزارة الداخلية.
وي ــؤك ــد أن ــه اع ـت ــرض شـخـصـيــا على
تدخل املوفدين من القضاء املستعجل
في أمور خارج املهمات املوكلة إليهم.
ال ـه ـي ـئــة اإلداريـ ـ ـ ــة ال ـج ــدي ــدة تـنـتـظــر،
ب ـح ـســب رئ ـي ـســة ال ـس ــن ن ـ ــوال ن ـصــر،
أن تـ ــزودهـ ــا ال ـل ـج ـن ــة املـ ـش ــرف ــة عـلــى
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـن ـت ـي ـج ــة ال ــرس ـم ـي ــة
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،ك ــي ت ـح ــدد األس ـب ــوع
املقبل مــوعـدًا لجلسة انتخاب هيئة
امل ـ ـك ـ ـتـ ــب .وعـ ـلـ ـم ــت «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» أن ــه

سيجري تقديم طعون بالنتيجة بعد
تبلغها رسميًا.
ْ
ل ـكــن ثـمــة مـعـتــرضــون عـلــى الـنـتــائــج
ي ـق ــول ــون إن ـ ــه ل ـي ــس هـ ـن ــاك إم ـكــان ـيــة
مـ ــوضـ ــوع ـ ـيـ ــة النـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ال ــرئـ ـي ــس
وأعـ ـ ـض ـ ــاء املـ ـكـ ـت ــب ،قـ ـب ــل أن يـحـســم
القضاء املستعجل النتيجة النهائية.
ي ـقــول ط ــارق بـ ــرازق م ــن وزارة امل ــال:
«ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـيـ ـن ــا املـ ـ ـ ـ ــادة ال ــرابـ ـع ــة
واضـ ـح ــة وال ل ـبــس ف ـي ـهــا ،إذ يمكن
الــوزارة الواحدة أن تتمثل بأكثر من
ً
وبناء عليه
مقعد في الهيئة اإلدارية،
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العاملون في مستشفى بيروت الحكومي:
الوعود تأكل الحقوق

ـغليهن؟
الدعارة الجبريةُ ،مجرمات .ما يعني
ُ
أن امل ـج ـب ــرات ع ـلــى ال ــدع ــارة يخشني
اإلع ـت ـق ــال إذا ل ـجــأن ال ــى ال ـس ـل ـطــات".
اال ان "كـفــى" تـ ّـرى مــن جهتها أن هذه
ّ
ّ
واملسهلني
للقواد
الحماية "ستؤمن
ـري أع ـمــال
ـ
ي
ـد
ـ
م
ـون
ـ
ال ــذي ــن س ـي ـص ـب ـح
ُ ّ
ّ
وم ــوظ ـف ــن بـفـضــل اقـ ـت ــراح امل ـنــظ ـمــة،
وملشتري الجنس الــذيــن سيكسبون
ش ـ ـ ــرع ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــة حـ ـ ـق ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــة وق ـ ــان ـ ــونـ ـ ـي ـ ــة
للممارسات العنفية التي يطلبونها
ّ
ـاء ل ــن ي ـمـ ّـيــز ال ــزب ــائ ــن إذا كــن
م ــن ن ـس ـ ٍ
ضحايا اتجار أو ال قبل أن يطلبوها
ّ
منهن".
تلفت كـفــى فــي ه ــذا ال ـصــدد ال ــى عــدد
م ــن ال ـت ـقــاريــر ال ـ ـص ــادرة ف ــي دول ـتــن
اشتهرتا باعتماد املنحى التنظيمي:
أملانيا وهولندا .هذه التقارير أثبتت،
ب ـح ـســب كـ ـف ــى ،أن "ت ـن ـظ ـيــم ال ــدع ــارة
ـض عـلــى االس ـت ـغــال واالت ـجــار
لــم ي ـقـ ِ
باألشخاص ،ال بل زاد من نسبها ولم
ً
ّ
يعزز حماية النساء"ُ ،مشيرة الــى أن
ُ ّ
الدعارة سواء كانت منظمة أم ال فإن

الفعل سيبقى نفسه "وهو ما أغفلته
ُهـيــومــن راي ـتــس ووت ــش وغـيــرهــا من
ّ
املنظمات الدولية".
اال ان حـ ـ ــوري ي ـش ـيــر ال ـ ــى أن ه ـنــاك
ب ـلــدانــا ع ـمــدت ال ــى تـجــريــم ال ــدع ــارة،
"األمر الذي ساهم في تعزيز هشاشة
وضــع العامالت فيه" .يــرى حــوري أن
هذا النقاش جزء من نقاش عاملي لم
يخلص الى توجه موحد بشأن كيفية
التعامل مع مسألة الدعارة واإلتجار
الجنسي ،الفتا الــى "أولــويــة التركيز
عـ ـل ــى حـ ـم ــاي ــة الـ ـفـ ـتـ ـي ــات ال ـض ـح ــاي ــا
وتفعيل قانون اإلتجار بالبشر" ،فيما
ت ــرى "ك ـف ــى" أن ال ـح ـمــايــة الـقــانــونـيــة
ُ
"ل ــن ت ـجــري م ــن دون أن تـلـغــى امل ــواد
واألنـظـمــة الـتــي تتناقض مــع قــانــون
م ـعــاق ـبــة االتـ ـج ــار ب ــاألش ـخ ــاص لكي
ُيصار إلى تطبيقه بشكل فعلي ،ومن
دون إزالـ ــة الـتـجــريــم ع ــن ال ـن ـســاء في
الدعارة ،تحديدًا من خالل إلغاء املادة
 523م ــن ق ــان ــون ال ـع ـقــوبــات ال ـت ــي لم
يذكرها بيان هيومن رايتس ووتش".
تصر "كفى" على ان "ما يحمي النساء
فــي الــدعــارة فعليًا هــو تــأمــن الــدولــة
ّ
للسبل الــازمــة لخروجهن والبدائل
ّ
ّ
ل ـهــن وع ــدم تـجــريـمـهــن ،وتـجــريــم في
ّ ّ
ّ
املقابل من يستغلهن من قواد وزبائن
ّ
ـال هــو بعيد كــل البعد مــن أن
فــي مـجـ
ًٍ
ُي ّ
سمى عمال".

ّ
نفد الموظفون في
مستشفى بيروت الحكومي،
صباح أمس ،وقفة احتجاجية
لمطالبة مجلس اإلدارة بتنفيذ
قراره القاضي بـ«تسديد»
حقوقهم التي كان قد
عام
وافق عليها قبل ٍ
ونصف عام .تأتي هذه
الوقفة ،بعد سبعة أشهر من
«التهييص» الرسمي ّ
بقصة
نجاح «بيروت الحكومي» في
تخفيض العجز وتحقيق
التوازن الوظيفي
للعاملين فيه
راجانا حمية
ف ــي ال ــراب ــع ع ـشــر م ــن ش ـبــاط املــاضــي،
خــرج وزي ــر الصحة الـعــامــة ،وائ ــل أبو
فاعور ،في حفل افتتاح مركز الرعاية
ّ
الصحية األولية في مستشفى بيروت
ّ
الحكومي ،للحديث عــن «قــصــة نجاح
امل ـس ـت ـش ـفــى ال ـ ــذي ي ـص ـ ّـح االق ـ ـتـ ــداء بــه
فــي كــل الــدوائــر الـحـكـ ّـومـيــة» .يــومــذاك،
أشــار أبــو فاعور إلــى أنها املــرة األولــى
ّ
يتحدث فيها «بثقة» عن تجربة
التي
مستشفى حكومي استطاع النهوض
مـ ــن ال ـع ـج ــز وت ـح ـق ـي ــق امل ـ ـع ـ ـجـ ــزات ،إذ
ّ
إن «ب ـيــروت الـحـكــومــي لــم يـعــد يشهد
اعـتـصــامــات وإض ــراب ــات ،بـعــدمــا بــات
ق ـ ــادرًا عـلــى تــأمــن ال ــروات ــب ال ـتــي هي

يطالب العاملون
بدفع حقوقهم «ولو
بالتقسيط على دفعات»

يتهم العاملون إدارة المستشفى
بـ«شراء الذمم» (مروان طحطح)

تقرير

انتفاضة في «الجنان» :ادفعوا أجورنا
لم ِّ
تسدد مؤسسات «آل
يكن» التربوية مستحقات
المعلمين في السنوات
العشر الماضية ،تارة بحجة بناء
جامعة الجنان ،وطورًا بسبب
أزمات لها عالقة بالورثة
ّ
وتخلف األهالي عن الدفع
محمد خالد ملص

هناك ثالثة موظفني فائزين ،بحسب
ُ
ترتيب األص ــوات ،اعتبروا خاسرين
في التقرير الرسمي».
برازق يشير إلى أن سحب اسم مسلم
عـبـيــد م ــن مـحـضــر ال ـفــائــزيــن سببه
تغيير املعادلة ملصلحة الالئحة التي
يــرأس ـهــا مـحـمــود ح ـي ــدر ،وه ـنــا «قــد
نرفع دعــوى جزائية بتهمة التزوير
وانـ ـتـ ـح ــال ال ـص ـف ــة ،وهـ ـ ــذا م ــوض ــوع
مـخـتـلــف ق ــد ن ـل ـجــأ إل ـي ــه ب ـعــدَّ إقـ ــرار
النتيجة ،ولــديـنــا مستند مــوقــع من
اللجنة».

حــق مـقــدس ألي مــوظــف يعمل فــي أي
مؤسسة».
ح ــدث ذل ــك قـبــل سبعة أش ـهــر .حينها،
وقف املدير العام للمستشفى ،الدكتور
فـ ـ ــراس األبـ ـي ــض ـ ـ ـ مـ ــزهـ ـ ّـوًا بــال ـش ـهــادة
الرسمية املمنوحة ـ يـ ّ
ّ
ـردد اإلنـجــازات،
ال ـت ــي ي ــأت ــي ف ــي م ـقـ ّـدم ـهــا ال ـن ـجــاح في
تحقيق «االستقرار الوظيفي عبر دفع
على
ال ــروات ــب فــي مــواّعـيــدهــا» .ول ـكــنّ ،
أن «املعاش» ليس منة
ما يبدو ،نسي ّ
من أحد ،وهو حق من حقوق العاملني
عن ساعات تعبهم ،كما حــال الحقوق
األخـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــاط ــل اإلدارة فــي
«تسديدها» ألصحابها.
أم ــس ،كــانــت الـحـقــوق «امل ـه ــدورة» هي
عنوان التحرك االحتجاجي الــذي قام
به العاملون (املتعاقدون ومن هم في
املــاك) داخــل حــرم املستشفى ،ملطالبة
اإلدارة ب ــاإليـ ـف ــاء ب ــوع ــد ق ـط ـع ـتــه قـبــل
عام ونصف عام .اعتصموا لساعتني،
ٍ
ل ـل ـم ـط ــال ـب ــة بـ ـث ــاث ــة ح ـ ـقـ ــوق «ت ـت ـع ـلــق
ب ــإع ـط ــائ ـن ــا املـ ـن ــح امل ــدرسـ ـي ــة بـحـســب
الـ ـج ــدول ال ـجــديــد لـتـعــاونـيــة مــوظـفــي
الــدولــة وإق ــرار الــدرجــات للمتعاقدين
َ
أســوة باملالك ،أي درجــة عن كل سنتي
عمل ،إضــافــة إلــى دفــع الحوافز والتي
كانت قد ّ
أقرت العام املاضي بإعطائنا
راتب شهر إضافي كل عام».
وكان قد صدر قرار عن مجلس اإلدارة
فــي السابع عشر مــن شباط مــن العام
ّ
امل ــاض ــي ،ي ــؤك ــد أح ـق ـيــة هـ ــذه املـطــالــب
ويلتزم بها .جرى تأكيد القرار السابق
ب ـق ــرار آخـ ــر ،ص ــدر ف ــي أيـ ــار م ــن ال ـعــام
املــاضــي عــن مجلس اإلدارة ال ــذي ّ
عي
أخيرًا .كما جرى حينها تشكيل لجنة
مــن «مجلس اإلدارة ولجنة املوظفني
فــي املستشفى لـهــذا األم ــر ،وق ــد أنهت
األخـ ـي ــرة عـمـلـهــا ف ــي ت ـشــريــن ال ـثــانــي

امل ــاض ــي ع ـلــى وع ـ ـ ٍـد ب ــإع ـط ــاء الـحـقــوق
عـنــدمــا تأتينا األم ـ ــوال» ،يـقــول عضو

لـ ـجـ ـن ــة املـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــن واألجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء فــي
املستشفى ،بسام عاكوم.
وصـ ـل ــت األم ـ ـ ـ ــوال «قـ ـب ــل ث ــاث ــة أش ـهــر
ت ـق ــري ـب ــا ،وهـ ـ ــي س ـل ـف ــة م ــال ـي ــة بـقـيـمــة
 10مـ ـلـ ـي ــارات لـ ـي ــرة ل ـب ـن ــان ـي ــة» ،ي ـقــول
عـ ــاكـ ــوم ،ل ـك ــن ال ـح ـق ــوق «لـ ــم ت ـص ــرف»
للموظفني ،ولم يصل إلى اآلن «إيميل
من املستشفى يوضح ما الذي يجري،
برغم الوعد بهذا األمر» ،يتابع.
وخـ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع ــات الـ ـت ــي عـقــدتـهــا
لجنة املستخدمني واألجراء مع اإلدارة،
ّ
لـ ــم ت ـ ــأت ب ـن ـت ـي ـج ــة ،ح ـت ــى إن اإلدارة
«تـ ـ ـن ـ ــاور» ف ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار .وق ـ ــد ملــس
الـعــامـلــون ه ــذا األم ــر مــن خ ــال بعض
«ال ـت ـصــرفــات ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا اإلدارة.
فعلى سبيل املثال ،لفتت إلى أنها إذا
ال ـتــزمــت ب ـج ــدول ال ـت ـعــاون ـيــة الـجــديــد
املتعلق باملنح املدرسية والذي يلحظ
زي ـ ــادة ،فـسـتـشـطــب حـقــوقــا ف ــي أمــاكــن
أخـ ـ ـ ــرى» .هـ ــذه «امل ـف ــاض ـل ــة» يــرفـضـهــا
ال ـع ــام ـل ــون ،ف ـهــم ي ـطــال ـبــون بــالـحـقــوق
الـثــاثــة كــامـلــة «ول ــو بالتقسيط على
ّ
دفعات» ،على اعتبار أن هذه «الحقوق
هي لكل العاملني وليست لفئة معينة
أو ضــد مجموعة ّ
معينة» .وهـنــا ،دعا
املعتصمون أمــس «ضـعــاف النفوس»
إل ــى ع ــدم «الـلـعــب بــن الـعــامـلــن بغية
ت ـق ـس ـي ـم ـهــم ألن الـ ـحـ ـق ــوق ل ـل ـج ـم ـيــع»،
غامزًا من قناة اإلدارة التي عمدت «إلى
إعطاء  200ألــف ليرة ملشرفي األقسام
ّ
بـطــريـقــة اسـتـنـســابـيــة ،بــالــرغــم م ــن أن
هناك قرارًا داخليًا يقضي بإعطاء هذه
الزيادة ملن تخطى عمله في املستشفى
ع ـشــر سـ ـن ــوات» .وي ـض ــع املـعـتـصـمــون
هـ ــذا األمـ ـ ــر ف ــي خ ــان ــة «ش ـ ـ ــراء ال ــذم ــم»
الـتــي وج ــدت ترجمتها أمــس فــي عدم
مـشــاركــة ه ــؤالء زمــاء هــم فــي التحرك
االحتجاجي.

 22معلمة قــدمــن ،أخ ـي ـرًا ،اسـتـقــاالتـهــن
من ثانوية الجنان ،التابعة ملؤسسات
«آل يـكــن» التربوية فــي طــرابـلــس .طفح
ك ـيــل امل ـع ـل ـمــات ب ـعــدمــا راوح ـ ــت املـبــالــغ
املـسـتـحـقــة لـهــن ف ــي ذم ــة ال ـثــانــويــة بني
 10و 50مليون ليرة للمعلمة الواحدة،
ّ
إذ كــن يتقاضني في السنوات األخيرة،
نصف راتــب كل ثالثة أشهر ،بحجة أن
املؤسسات ّ
تمر في أزمة مالية .املعلمات
امل ـن ـت ـف ـضــات ي ـن ـت ـظــرن ان ـت ـه ــاء الـعـطـلــة
القضائية لرفع دعــاوى على مؤسسات
ال ـج ـن ــان ،وه ــن ب ـصــدد ط ــرح قضيتهن
أمام وزير التربية الياس بو صعب.
ّ
تشرح إحــدى املعلمات أن «االستقاالت
ُرف ـعــت قـبــل  5ت ـمــوز ،بـحـســب مــا ينص
القانون ،ووقعنا عريضة تطالب بدفع
كل املستحقات» ،مشيرة إلى أن اإلدارة
«ات ـخ ــذت قـ ــرارًا بـصــرفـنــا تــأديـبـيــا بعد
تـنـفـيــذنــا اإلضـ ـ ـ ــراب ،ث ــم ت ــراج ـع ــت عنه

ّ
بعدما علمت أنه يدينها قانونيًا».
الــذرائــع بــوجــود أزم ــة مالية ب ــدأت منذ
 15عــامــا ح ــن كــانــت املــؤس ـســات تحت
إدارة الراحلة منى يكن ،زوجــة الداعية
الـ ـ ــراحـ ـ ــل ف ـت ـح ــي ي ـ ـكـ ــن .يـ ــوم ـ ـهـ ــا ،أب ـل ــغ
أصـ ـح ــاب امل ــدرس ــة ال ـه ـي ـئــة الـتـعـلـيـمـيــة
بــأنـهــم سـيـضـطــرون إل ــى اق ـت ـطــاع %10
من الرواتب الشهرية حينًا و %50حينًا
آخــر وأنهم سيسددون للمعلمني دفعة
واح ـ ـ ــدة ك ــل ش ـه ــري ــن أو ث ــاث ــة أش ـه ــر،
والسبب أنهم بصدد بناء جامعة! أما
اإلغ ــراء ال ــذي تلقته املعلمات حينذاك،
ف ـك ــان ال ـت ـك ـفــل ب ـت ـقــديــم تـعـلـيــم مـجــانــي
ألبنائهن في كل املراحل الدراسية ،بما
فــي ذلــك مرحلة التعليم الجامعي ،في
مؤسسات الجنان التربوية.
ه ــذا ل ــم يـحـصــل ،بـحـســب املـعـلـمــة الـتــي
ج ــزم ــت ب ـ ــأن اإلدارة ل ــم ت ـح ـســم قــرشــا
واح ـدًا من أقساط أوالده ــا ،وخصوصًا
عـنــدمــا انـتـقـلــوا إل ــى املــرحـلــة الـثــانــويــة،
أي إلى فرع آخر غير الفرع الذي ّ
تدرس
فيه .ملــاذا لم تعترضوا في ذلــك الوقت؟
تجيب«:صمتنا بعدما تلقينا وعدًا بأن
ُ َ
دفع بانتظام ،لكن على ّ
مر
الرواتب ست
الـسـنــوات كانت السنة الـجــديــدة تمحو
وعد السنة املاضية».
مـعـلـمــة أخ ـ ــرى ت ـ ــروي م ــا كـ ــان يحصل
م ـع ـهــا ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـع ـش ــر املــاض ـيــة
وك ـي ــف «ك ـن ــا نـعـيــش بــالـتـقـطـيــر ،فيما
يتحجج أصحاب املدرسة بــأن األهالي
ال يسددون األقساط» .تتألم حني تتذكر
كـيــف كــانــت تـضـطــر إل ــى ال ــوق ــوف على
ب ــاب اإلدارة فــي كــل م ــرة تــريــد فيها أن

ت ــدخ ــل أوالدهـ ـ ـ ــا امل ـس ـت ـش ـفــى ،أو تــدفــع
أقساط ابنها في الجامعة.
إدارة «ال ـج ـن ــان» تـعـطــي الـقـضـيــة بـعـدًا
آخر ،فتتهم جهات سياسية بتحريض
امل ـع ـل ـم ــات ل ـل ـض ـغــط ع ـل ــى امل ــؤس ـس ــات.
وبحسب املحامي رشيد كركر ،فإن هذه
ال ـج ـهــات تـسـعــى إل ــى شـ ــراء مــؤسـســات
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــان .م ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ال يـ ـنـ ـك ــر ك ــرك ــر
ت ــراك ــم امل ـب ــال ــغ ،وال ـس ـبــب ع ــدم ال ـت ــوازن
بـ ــن املـ ــداخ ـ ـيـ ــل واالل ـ ـت ـ ــزام ـ ــات امل ــالـ ـي ــة،
ف ــامل ــؤسـ ـس ــات ت ــدف ــع روات ـ ـ ـ ــب مــرت ـف ـعــة
لـ ـبـ ـع ــض املـ ـعـ ـلـ ـم ــات وأشـ ـ ـه ـ ــر ال ـص ـي ــف

تقسيم اإلرث
ّ
بين أفراد العائلة يؤخر
دفع الرواتب
ومـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــات الـ ـضـ ـم ــان االج ـت ـم ــاع ــي
وصـنــدوق التعويضات ،فيما ال ّ
يسدد
الـكـثـيــر مــن أول ـي ــاء األمـ ــور املستحقات
املستحقة عليهم.
ف ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،ت ـت ــأث ــر ال ـق ـض ـيــة ب ـعــوامــل
أخــرى ،إذ ّيشير أحد املقربني من عائلة
يكن إلــى أن ــه بعد وف ــاة الــداعـيــة دخلت
العائلة في دوامة خالفات تتعلق بإدارة
املدرسة ووجهتها التنظيمية ،إذ ّ
عوم
البعض فكرة عودة املؤسسة إلى حضن

الجماعة اإلســامـيــة ،الـتــي شكلت على
الـ ـ ــدوام رافـ ـ ـدًا أســاس ـيــا ل ـل ـطــاب مـقــابــل
إعـ ـط ــاء رابـ ـط ــة الـ ـط ــاب امل ـس ـل ـمــن الـيــد
الـطــولَــى لالستقطاب داخـلـهــا ،وهــو ما
لم يرض به االبن الوحيد للداعية سالم
يـ ـك ــن ،الـ ـ ــذي ت ـخ ـضــع امل ــؤس ـس ــة حــالـيــا
إلدارته باالشتراك مع زوجته .إلى ذلك،
عائلة يكن،
تعصف املشاكل بــن أف ــراد
ّ
بشأن تقسيم اإلرث ،وهو ما يؤخر دفع
الرواتب ،إذ تحاول اإلدارة ّ
زج املعلمات
فــي هــذا الـخــاف عبر تحريضهن على
أن يشتركن معهم بــاالدعــاء على باقي
ال ــورث ــة ،بـحـجــة أن ال ـتــأخ ـيــر الـحــاصــل
سببه املعرقلون من الورثة.
ســالــم يـكــن يـخـتــزل القضية بــالـقــول إن
األمـ ــر ال ي ـعــدو كــونــه تـقـصـيـرًا بسيطًا
مع املعلمني نتيجة أزمــة بــدأت ّتعصف
بــاملــؤس ـســات م ـنــذ مـ ــدة ،وق ــد وضـحـنــا
ّ
وخيرنا املعلمني
الـصــورة منذ البداية
«يـلــي مــش عاجبو كــان فــي يـتــرك ليش
ما تركوا؟».
أمـ ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس فـ ـ ــرع الـ ـشـ ـم ــال فـ ــي ن ـقــابــة
املـعـلـمــن طــونــي م ـح ـفــوض ،فـيـنـفــي ّأن
يكون لديه علم باالستقاالت .يقول إنه
تدخل لحل القضية في منتصف العام
امل ــاض ــي ،حـيــث ك ــان املـعـلـمــون يـنـفــذون
إضرابًا احتجاجًا على تأخير رواتبهم
 7أشهر ،وقد توصل إلى اتفاق يقضي
بتسديد كــل الــرواتــب املـتــأخــرة فــي عام
 2015ـ ـ  ،2016وال ـبــدء بــدفــع املـتــأخــرات
ع ــن ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،مـقــابــل تعليق
اإلضراب« ،ومنذ ذلك الوقت لم يراجعني
أحد ،فظننت أن املشكلة انتهت».
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

«مجبل الخازن» تحت حماية كبار الضباط
فيفيان عقيقي
أم ــس ،شـهــدت منطقة ج ــرد ك ـســروان،
وتحديدًا ميروبا ،يومًا أمنيًا بامتياز.
انـتـشــرت وح ــدات مــن ف ــرع املعلومات
واالس ـت ـق ـص ــاء واالن ـض ـب ــاط ف ــي قــوى
ّ
األمن الداخلي على كل مداخل البلدة،
ً
وص ــوال إلــى جــردهــا ،وداهـمــت مواقع
ً
املــرامــل واملحافر وأقفلتها ،بناء على
ّ
الداخلية والبلديات نهاد
أوامــر وزير
املـشـنــوق ،تنفيذًا ل ـقــراره ال ـصــادر في
ّ
 2015/3/2القاضي بإقفال كل املرامل
ّ
ّ
الشرعية في
والكسارات غير
واملجابل
املنطقة .أقفلت املرامل واملجابل ،بعد
أكثر من سنة من االمتناع عن تنفيذ
الـقــرار ،لكن مجبل باطون واح ـدًا بقي
ّ
ّ
عصيًا على كل القرارات ،تملكه شركة

 %12من مساحة
ميروبا تحتلها المحافر
ومجابل الباطون
"إي ـل ـك ــا" وت ـس ـت ـث ـمــره راهـ ـن ــا مـ ّ
ـؤس ـســة
نخلة زغيب.
بحسب معلومات "األخـبــار" ،أتى قرار
املشنوق ً
بناء على تقارير وصلته عن
تـ ـ ّ
ـورط ض ـبــاط ك ـبــار فــي منطقة جبل
لبنان في فضائح رشى ،مقابل تأمني
غطاء لهذه املرامل غير الشرعية .أول
من أمــسّ ،
توجه رئيس بلدية ميروبا
الـ ـي ــاس خ ـل ـيــل إلـ ــى وزارة الــداخ ـل ـيــة
للمطالبة ب ــ"إق ـفــال ه ــذه امل ــرام ــل التي
ّ
تغتصب بيئة الـبـلــدة ،وإل ستصبح
ّ
أس ـ ـمـ ــاء امل ـ ـتـ ـ ّ
ـورطـ ــن فـ ــي ك ـ ــل وس ــائ ــل
اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام" .وقـ ـ ـ ـ ــال" :اج ـ ـت ـ ـمـ ــع امل ـج ـل ــس
البلدي األسبوع املاضي ،واتخذ قرارًا
ّ
ّ
الداخلية للمطالبة
بالتوجه إلى وزير
بـتـنـفـيــذ ق ـ ــراره ال ـقــاضــي بــإق ـفــال هــذه
املــواقــع املـنـتـشــرة فــي منطقة ميروبا
ّ
العقارية .وأمس ،نفذ الوزير املشنوق
يــومــا أم ـن ـيــا ف ــي ال ـب ـل ــدة ،أغ ـل ـقــت على

ّ
أث ـ ــره كـ ــل امل ــرام ــل وامل ـج ــاب ــل وأوق ـف ــت
ال ـ ـشـ ــاح ـ ـنـ ــات ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء م ـج ـب ــل آل
الخازن غير الشرعي ،نظرًا إلى تواطؤ
بعض عناصر قوى األمن مع أصحاب
امل ـح ــاف ــر واملـ ـج ــاب ــل ،وهـ ــو م ــا ت ــؤك ــده
ش ـهــادات أب ـنــاء ال ـب ـلــدة" .يـتــابــع خليل
تصبغ عالقتنا
"عـمـلـيــات الـكـ ّـر وال ـفـ ّـر
ّ
ّ
األمنية ،التي لم تنفذ قرارات
مع القوى
ّ
اإلقفال يومًا ،بحجة أن قادة الفصائل
ال ـتــي يـتـبـعــونـهــا ل ــم يــأمــروهــم بــذلــك،
وهــم دأب ــوا على تسهيل حــركــة مــرور
الـشــاحـنــات يــومـيــا (صـبــاحــا وم ـسـ ً
ـاء)
بني الساعة الخامسة والسادسة بعد
رحيل الدوريات".
أن ـش ــأت ش ــرك ــة "إي ـل ـك ــا" ،امل ـم ـلــوكــة من
"مـ ّ
ـؤسـســة رشـيــد ال ـخــازن للتعهدات"،
مجبل الـبــاطــون منذ سـنــوات لتنفيذ
قنوات املياه بني السا وقهمز بموجب
ّ
العامة والنقل.
عقد مع وزارة األشغال
يقول خليل ّ
"تبي لنا الحقًا عدم وجود
أي عقد ،وأن املجبل قائم أسوة بسائر
ّ
شرعية
املحافر واملرامل بصورة غير
ومخالفة ومن دون رخص ،وقد ّ
حولت
إيـلـكــا اسـتـثـمــاره إل ــى مــؤسـســة نخلة
زغيب رغم انتهاء ّ
مدته".
يقع املجبل فوق منطقة الينابيع التي
تــروي بساتني البلدة وتـ ّ
ـزود أهاليها
بمياه الشرب ،وهي باتت غير صالحة
الخ ـت ــاط الـكـلــس وامل ـ ــواد الـكـيـمـ ّ
ـاويــة
ّ
ف ـي ـهــا .وي ـب ـعــد ع ــن ال ـب ـيــوت الـسـكـنــيــة
مسافة  100متر ،ما يزيد من أضــراره
املـ ـ ّب ــاش ــرة نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى الـ ـسـ ـم ــوم ال ـتــي
تنفسها دواخينه.
ع ـم ـل ـي ــا %12 ،مـ ــن م ـس ــاح ــة م ـي ــروب ــا
( 8م ــاي ــن و 225أل ـ ــف م ـت ــر م ـ ّ
ـرب ــع)
تحتلها املـحــافــر ومـجــابــل الـبــاطــون،
وم ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ــرور س ـ ـن ـ ــوات عـ ـل ــى ع ـم ـل ـهــا
اضـ ـمـ ـحـ ـل ــت الـ ـيـ ـن ــابـ ـي ــع والـ ـ ـغ ـ ــاب ـ ــات،
وتـ ـح ـ ّـول ــت إل ـ ــى ص ـ ـحـ ــراء ع ـ ـبـ ــارة عــن
أودي ـ ـ ـ ـ ــة ع ـم ـي ـق ــة بـ ـسـ ـب ــب اسـ ـتـ ـخ ــراج
ال ــرم ــول .وب ــدل اسـتـصــاحـهــاُ ،ملئت
ب ـن ـف ــاي ــات امل ـس ـت ـش ـف ـيــات واإلطـ ـ ـ ــارات
والتنك والبالستيك واألبقار النافقة،

وبـحـســب وص ــف خـلـيــل "هـ ــذا الــواقــع
جعل من ميروبا منطقة منكوبة".
امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب ال ـ ـي ـ ــوم ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـ ـق ـ ــرارات
وال ـقــوانــن وع ــدم إبـقــائـهــا ح ـب ـرًا على
ّ
ورق ،ووضـ ــع ح ــل م ــع وزارة الـبـيـئــة
ّ
إلع ــادة تــرمـيــم مــا ت ـشــوه مــن مـيــروبــا.

يـحـ ّـمــل أع ـضــاء املـجـلــس الـبـلــدي وزيــر
الــداخـلـ ّـيــة "مـســؤولـ ّـيــة كــل نقطة دم قد
تهدر في حربهم ّ
ضد املرامل واملجابل،
ويـهـ ّـددون بعصيان وإغــاق الطرقات
وتنفيذ القانون بأنفسهم إذا ّما عادت
ً
حالة الفلتان وبقي املجبل شغاال".

قائم
المجبل ّ
شرعية
بصورة غير
ومخالفة ومن دون
رخص (أرشيف)

مؤشر

مؤشر ثقة المستهلك:
 %71,2يتوقعون تدهور وضعهم المالي
أظهر مؤشر بنك بيبلوس والجامعة األميركية
ف ــي ب ـي ــروت لـثـقــة املـسـتـهـلــك لـلـفـصــل الـثــانــي
م ــن ع ــام  2016رك ـ ــودًا ف ــي ثـقــة املستهلكني
اللبنانيني ،حيث رأى  %78منهم أن وضعهم
املــالــي الـحــالــي هــو "أس ــوأ" مما كــان عليه قبل
سـتــة أش ـهــر ،فيما رأى  17,6%أن وضعهم
املالي بقي على حاله .في املقابل 4,4% ،فقط
رأوا أن وضعهم املــالــي هــو "أفـضــل" مما كان
عليه في األشهر الستة السابقة ،وهي النسبة
الفصلية الـثــامـنــة األدنـ ــى مـنــذ ب ــدء احـتـســاب
املؤشر في تموز .2007
بـلــغ مـعــدل املــؤشــر الـشـهــري  36,1نقطة في
ال ـف ـص ــل ال ـث ــان ــي م ــن ع ـ ــام  ، 2016أي دون
تغيير ملموس عن ال ــ 35,9نقطة ،وهــو املعدل
املسجل في الفصل األول من العام ،فيما بلغ
مـعــدل املــؤشــر الـفــرعــي للوضع الـحــالــي 34,2
ً
ن ـق ـطــة ،م ـس ـجــا تـحـسـنــا بـنـسـبــة  4,1%عن
الفصل األول ،فيما بلغ معدل املؤشر الفرعي
للتوقعات املستقبلية  37,4نقطة ،أي بتراجع
نسبته  1,4%عن الفصل األول من عام .2016
وعلى الرغم من تقدم املؤشر الفرعي للتوقعات
املستقبلية على املؤشر الفرعي للوضع الحالي
خالل شهرين من األشهر الثالثة للفصل الثاني
من عام  ،2016وخالل خمسة أشهر من األشهر
الستة األولى من العام ،إال أن كبير االقتصاديني
ومدير قسم البحوث والتحاليل االقتصادية في
مجموعة بنك بيبلوس ،نسيب غبريل ،لفت إلى

ً
أن "هــذا التقدم ال يعكس تـحـ ّـوال فــي اتـجــاه ثقة
املستهلك أو تغييرًا جوهريًا في رأي األسر أو
سلوكها ،إذ إن النتائج أظهرت أن  %7,1فقط من
اللبنانيني الذين شملهم االستطالع توقعوا أن
تتحسن حالتهم املالية في األشهر الستة املقبلة،
مقابل  %71,2رأوا أن وضعهم املالي سيتدهور،
و %19,5أن وضعهم املالي سيبقى على حاله".
كــذلــك بـ ّـيـنــت نـتــائــج امل ــؤش ــر أن اإلن ـ ــاث سجلن
مستوى ثقة أعلى نسبيًا من ذلــك الــذي ّ
سجله
ال ــذك ــور ،وأن املـسـتـهـلـكــن امل ـن ـت ـمــن إل ــى الـفـئــة
الـعـمــريــة املـمـتــدة مــن  21إل ــى  29سـنــة سـ ّـجـلــوا
مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية األخــرى،
وأن األس ــر الـتــي يـعــادل أو يـفــوق دخلها 2500
دوالر أميركي شهريًا ّ
سجلت مستوى ثقة أعلى
مــن ذلــك الــذي سجلته األســر ذات الــدخــل األقــل.
بــاإلضــافــة إلــى ذل ــك ،سجل الـطــاب فــي الفصل
الـثــانــي مــن ع ــام  2016مـسـتــوى ثـقــة أعـلــى من
الذي سجله العاملون في القطاع الخاص ،وربات
املنزل ،والعاملون لحسابهم الخاص ،والعاملون
فــي الـقـطــاع ال ـعــام والـعــاطـلــون مــن الـعـمــل .كذلك
ّ
سجل املستهلكون في جبل لبنان أعلى مستوى
لـلـثـقــة ب ــن امل ـحــاف ـظــات ف ــي الـفـصــل ال ـثــانــي من
الـعــام ،تالهم املستهلكون فــي بـيــروت ،وجنوب
املستهلك
لبنان ،وشمال لبنان والبقاع .وسجل
ً
املسيحي أعـلــى مستوى مــن الثقة ،مـقــارنــة مع
أبناء الطوائف األخرى ،وتبعه املستهلك السني،
فالدرزي ،والشيعي على التوالي.

مؤشر ثقة المستهلك على أساس سنوي

مؤشر ثقة المستهلك على أساس شهري
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مال وأسواق فاز مكتب  Snøhettaالنروجي ــ األميركي بالمسابقة الدولية للهندسة المعمارية ،التي أطلقها
البنك اللبناني الفرنسي مطلع هذه السنة ،لتشييد ّ
مقره الرئيسي على المدخل الشمالي لمدينة بيروت .فوز Snøhetta
جاء بعد منافسة شديدة مع  8مكاتب هندسية من مختلف دول العالم .هوية المبنى كانت محور المنافسة« .مشروع
سنوهيتا» جاء في إطار ثالث زوايا :هوية الجيل المقبل ،التفاعل مع األماكن العامة والفرد والمساهمة في الجماعة

ّ
 Snøhettaتشيد مقر «البنك اللبناني الفرنسي»

ال توجد هندسة بال ناس

في عام  ،2015أطلق البنك اللبناني
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي م ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة دولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ــي
الـهـنــدســة املـعـمــاريــة ،لتشييد مـقـ ّـره
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي عـ ـن ــد املـ ــدخـ ــل ال ـش ـم ــال ــي
ملدينة بيروت في منطقة مار مخايل.
املسابقة لم تكن سباقًا بني مقاولني
ع ـلــى تـشـيـيــد م ـســاحــات مـبـنـيــة ،بل
كانت تنافسًا بني املكاتب الهندسية
لتقديم مقاربة ضمن معايير ّ
محددة
م ـس ـب ـقــا .ال ـخ ـط ــوط ال ـعــري ـضــة الـتــي
رس ـم ـهــا ال ـب ـنــك الـلـبـنــانــي الـفــرنـســي
لــم تــرتـبــط بكلفة الـبـنــاء واألس ـع ــار،
ب ــل ب ـهــويــة امل ـب ـنــى امل ـن ــوي إن ـش ــاؤه.
امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب تـ ـق ــدي ــم م ـ ـقـ ــاربـ ــة ب ـي ـئ ـيــة
تـ ّ
ـؤم ــن م ـس ــاح ــات ع ــام ــة ت ـس ـهــم فــي
ن ـم ــو امل ـح ـي ــط االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ملـنـطـقــة
ّ
م ــار م ـخــايــل .املـبـنــى يـجــب أن يـعــزز
التفاعل واإلنتاجية لــدى املوظفني،
وأال يعكس الهدف األكثر شيوعًا بني
امل ـصــارف ،أي الربحية ،بــل يجب أن
يعكس ّ
سجل املصرف في املبادرات
البيئية والشبابية ومستقبل املدينة
ومبادراته االجتماعية.
كانت صعوبة هــذه املهمة ّ أن املبنى
سيكون ّ
مقرًا ملصرف يصنف ضمن
مـ ـص ــارف "أل ـ ـفـ ــا" األكـ ـب ــر ف ــي ل ـب ـنــان،
ولــديــه شبكة فــروع كبيرة تشمل 56
فــرعــا و 154صــرافــا آلـيــا ،لكن املــديــرة
العامة في البنك ريا روفايل نحاس
اخ ـت ـص ــرت الـ ـه ــدف ب ـع ـب ــارة واح ـ ــدة:
ً
"املصرف ليس منفصال عن املدينة".
تـ ـ ــرى ريـ ـ ــا أن امل ـ ـقـ ـ ّـر الـ ـج ــدي ــد يـجــب
أن ي ـت ـفــاعــل م ــع مـحـيـطــه ل ـت ـطــويــره،
وأن ي ـحــاكــي مـ ــار م ـخــايــل وب ـي ــروت
بمساحاته العامة الرحبة واتصاله
امل ـ ـت ـ ـنـ ــوع ب ـم ـح ـي ـط ــه .وأه ـ ـم ـ ـيـ ــة ه ــذا
امل ـقـ ّـر متصلة بـنـمـ ّـو الـبـنــك اللبناني
الفرنسي في السنوات الـ 12األخيرة،
إذ تـضــاعـفــت مـيــزانـيـتــه أربـ ــع م ــرات
وزاد عــدد الـعــامـلــن لــديــه مــرتــن ،ما
يعني أن هناك حاجة إلــى ّ
مقر عمل
"يــواكــب هــذا الـنـمـ ّـو ويـتــرجــم رؤيتنا
للمستقبل تماشيًا مع تاريخنا وإرث
ّ
تجسد
مؤسسنا .ونحن نريد بيئة
ِق َيمنا ،وتقدم لزبائننا أفضل خدمة،
وتـسـتـقـبــل ال ـن ــاس وت ـك ــون ل ـنــا بيتًا
ثانيًا .الهندسة املعمارية يمكنها أن
تفتح امل ـجــال أم ــام ت ـجــارب إيجابية
ملجتمع مصرفنا ومحيطه" ،بحسب
الرؤية التي عبرت عنها إدارة البنك.
ه ـك ــذا صـ ــارت ه ــوي ــة امل ـق ـ ّـر هــاجـســا،
سـ ــرعـ ــان مـ ــا ت ـ ـحـ ـ ّـول إلـ ـ ــى "مـ ـغ ــام ــرة
استثنائية ّ
شيقة" .البحث عن املكاتب
الهندسية املناسبة جــرى بالتعاون
مع املهندس واالستشاري اإليطالي
ّ
لــوكــا مــولـيـنــاري" .ركــزنــا البحث عن
مـهـنــدس م ـبــدع ق ــادر عـلــى فـهــم قيم
امل ـ ـصـ ــرف وتـ ـق ــالـ ـي ــده وطـ ـم ــوح ــات ــه،
وعلى تجسيدها ،وعلى تقديم رؤية
تتماشى مع محيط بيروت بما فيه
مــن تـفــاوت مدني واجتماعي" يقول
موليناري .ويشير إلــى أن االختيار
فـ ــي ال ـ ـبـ ــدء وق ـ ــع ع ـل ــى  35م ـه ـنــدســا
مـ ـع ــروف ــا وم ــوهـ ـب ــة ن ــاش ـئ ــة مـحـلـيــا
وع ــاملـ ـي ــا" ،س ــاف ــرن ــا م ــن م ــدي ـن ــة إل ــى
أخرى للقاء كل منهم في مكتبه قبل
تقليص ال ـعــدد إل ــى  8مـتـبــاريــن هــم:
مكتب الهندسة الدنماركي األميركي
 ،BIGواإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي،Barozzi Veiga
وال ـب ــري ـط ــان ــي ،Farshid Moussavi
والياباني  ،Kengo Kumaواإليطالي

 ،Piuarchوالـ ـ ـن ـ ــروج ـ ــي األمـ ـي ــرك ــي
 ،Snøhettaباإلضافة إلــى اللبنانيني
نبيل غالم ويوسف طعمة".
فـ ــي هـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــارُ ،دع ـ ـ ــي املـ ـتـ ـب ــارون
النهائيون الثمانية إلى ورشة عمل
ت ـم ـه ـيــديــة ل ـث ــاث ــة أي ـ ــام ف ــي ب ـي ــروت
مــن  21كــانــون الـثــانــي  2016إلــى 23
م ـن ــه ،ب ـه ــدف ال ـت ـع ــرف إل ــى امل ـصــرف
وهــويـتــه ومـتـطـلـبــاتــه ،وإل ــى املدينة
وس ـك ــان ـه ــا وم ــوق ــع املـ ـ ـ ّش ـ ــروع .وف ــي
نـيـســان  ،2016ق ـ ّـدم مـمــثـلــو املـكــاتــب
ال ـث ـم ــان ـي ــة م ـش ــاري ـع ـه ــم أمـ ـ ــام لـجـنــة
َّ
دول ـ ـيـ ــة م ــؤلـ ـف ــة مـ ــن ولـ ـي ــد روف ــاي ــل
(رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام
في البنك اللبناني الفرنسي)ّ ،
وريــا
روف ــاي ــل ن ـح ــاس (م ــدي ــرة ع ــام ــة في
الـبـنــك الـلـبـنــانــي ال ـفــرن ـســي) ،ولــوكــا
مـ ــول ـ ـي ـ ـنـ ــاري (مـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس مـ ـعـ ـم ــاري
وبــروف ـي ـســور وم ـس ـت ـشــار) ،وهــاشــم
سركيس (عميد كلية الهندسة في
ج ــام ـع ــة  ،)MITوجـ ـ ــان كــري ـس ـتــوف
فـ ــرومـ ــان ـ ـتـ ــان (ن ـ ــائ ـ ــب ف ـ ــي الـ ـب ــرمل ــان

الفرنسي ورئيس بلدية ّ
نويي سور
سني) ولي براين زهانغ (بروفيسور
ف ــي ب ـي ـكــن ورئـ ـي ــس ت ـح ــري ــر مـجـلــة
.)Worldّ Architecture
امل ـف ــاج ــأة ت ـمــث ـلــت ف ــي ع ـجــز الـلـجـنــة

مقاربة بيئية ّ
تؤمن
مساحات عامة تسهم في نمو
المحيط االجتماعي لمنطقة
مار مخايل

المبنى هو
هوية تنتمي
إلى الذاكرة
الجماعية

عــن تسمية فــائــز واح ـ ــد ،فــاخـتــارت
ثالثة مكاتب ( Barozzi VeigaوBIG
و )Snøhettaم ــن أجـ ــل ال ـت ـعـ ّـمــق في
مـشــاريـعـهــا ومـنـحـهــا فــرصــة أوس ــع
فــي مناقشة عــروضـهــا .أجــريــت عـ ّـدة
ل ـ ـقـ ــاءات ع ــام ــة ل ـ ـهـ ــؤالء امل ـع ـم ــاري ــن
ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار م ـ ـحـ ــاضـ ــرات وم ـ ـعـ ــارض
ّ
واستقباالت نظمها البنك اللبناني
ّ
ال ـفـ ّـرن ـســي ل ـل ـقــاء أس ــات ــذة جــامـعــيــن
وف ــن ــان ــن وم ـح ـت ــرف ــن ع ــام ـل ــن فــي

السوق العقارية.
م ــن أبـ ــرز ال ـن ـشــاطــات ال ـت ــي شــاركــت
فيها املكاتب الثالثة املتنافسة ،هي
تـلــك الـتــي أجــريــت فــي معهد عصام
فارس في الجامعة األميركية .يومها
ّ
تحدث املتبارون الثالثة أمام أساتذة
وطالب وعاملني في قطاع العقارات.
ّ
كـ ـ ــل م ـن ـه ــم ق ـ ـ ـ ّـدم ف ـل ـس ـفــة م ـش ــروع ــه.
ميزتهم أن تفسيراتهم لهذه العمارة
ّ
ّ
وتحدثت
املقترحة تخطت االسمنت
بلغة مختلفة .ممثل مكتب سوهيتا
الفائز باملسابقة ،تحدث عن نوعية
ال ـح ـيــاة وقـ ــوة الـتـغـيـيــر واالن ـس ـجــام
فــي املجتمع واالنــدمــاج مــع املحيط،
ليؤكد أن األماكن تتفاعل مع البشر،
وأن لديها هوية .مشروع سنوهيتا
"ي ـح ـمــل ه ــوي ــة ال ـج ـيــل امل ـق ـبــل ،حيث
الفرد يجد نفسه مع الجماعة وحيث
ال ي ـم ـك ــن بـ ـن ــاء ال ـج ـم ــاع ــة مـ ــن دون
تـصـحـيــح فـ ـ ــردي .الـتـصـحـيــح يمتد
إل ــى األدوات ال ـفــرديــة وال يـقــف عند
حـ ــدود مـعـ ّـيـنــة .ال ـع ـمــارة ه ــي إح ــدى

ت ـل ــك األدوات الـ ـت ــي ت ــوص ــل ال ــزم ــن
ب ــامل ـس ــاح ــات وت ـم ـلــك ق ـ ــدرة الـتــأثـيــر
النفسي .ال توجد هندسة بال ناس.
املبنى هو هوية تنتمي إلى الذاكرة
الجماعية ،وهو اختبار للعقل .يجب
أن نـكــون قــادريــن على التركيز ،وأن
ن ـك ــون ح ـش ــري ــن ،وأن ي ـك ــون لــديـنــا
سرعة بديهة ،وحدس وكرم وقاعدة
معرفية ...كل ذلك يكمن في العمارة".
ه ــذه الـكـلـمــات ال ـتــي وضـعـهــا ممثل
مـكـتــب ســوهـيـتــا ف ــي إطـ ــار "هـنــدســة
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل" ،أثـ ـ ـ ـ ــارت شـ ـغ ــف ل ـج ـنــة
التحكيمّ .
تبي أنــه هو الفائز .إال أن
هذه املهمة لم تكن سهلة ،بل "كانت
شـ ــاقـ ــة" ،وفـ ــق ريـ ــا روفـ ــايـ ــل ن ـح ــاس.
الـسـبــب هــو "االخ ـت ـيــار بــن ع ــدد من
املشاريع الجميلة جدًا التي صممها
ّ
معماريون ذوو مستوى رفيع ...غير
ّ
أن مـشــروع " "The Magic Boxتميز
في النهاية بفضل فسحاته الداخلية
ال ــواس ـع ــة وامل ـتــراب ـطــة الـ ـق ــادرة على
مــواكـبــة ت ـطـ ّـور امل ـصــرف املستقبلي،
وعـ ـل ــى ت ـح ـف ـيــز ال ـت ـك ـ ّـي ــف وال ـت ـنــاغــم
بــن ف ــرق الـعـمــل وتـعــزيــز اإلنـتــاجـيــة
وروح االبتكار لدى موارده البشرية
ـاب ــة وال ـح ـي ـ ّ
ال ـش ـ ّ
ـوي ــة ،وك ــذل ــك بفضل
املـقــاربــة البيئية املـنــدرجــة فــي إطــار
ال ـت ـن ـم ـي ــة املـ ـسـ ـت ــدام ــة وال ـف ـس ـح ــات
ال ـع ــام ــة املـ ـش ـ ّـرع ــة ع ـل ــى م ـح ـيــط م ــار
مخايل .استطاع مشروع ""Snøhetta
أن يستجيب تمامًا لشروط إرشادات
الـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم الـ ـ ـ ـ ــذي وضـ ـ ـع ـ ــه ال ـب ـن ــك
اللبناني الفرنسي.
ووف ـ ـ ـ ـ ــق ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ص ـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـ ــن الـ ـبـ ـن ــك
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ،فـ ـ ـ ــإن هـ ــذه
املـســابـقــة أت ــاح ــت ال ـفــرصــة لـلـخــروج
عــن األن ـمــاط التقليدية الـســائــدة في
األب ـن ـيــة ال ـخــاصــة ف ــي ل ـب ـنــان بـهــدف
دمــج الفسحات العامة ضمن مبنى
املـ ـ ـص ـ ــرف ،مـ ــع الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى أم ـنــه
وم ـ ــراع ـ ــاة ت ـ ـطـ ــورات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
ّ
التعاونية
الــرقـمـ ّـيــة وطــرائــق الـعـمــل
الـجــديــدة" .أقنعنا فــر ُيــق ""Snøhetta
بـ ــأف ـ ـكـ ــاره املـ ـب ــدع ــة وامل ـ ـغـ ــريـ ــة ح ــول
الفسحات التعاونية وطرائق العمل
املؤسساتية .رأيـنــا أنها تتالقى مع
ق ـي ـم ـنــا وح ــرص ـن ــا ع ـل ــى الـتـفــاصـيــل
الدقيقة وعلى احترامنا بيئة بيروت
ومجتمعها وتراثها التاريخي."...
أمـ ـ ـ ــا ك ـي ـي ـت ـي ــل تـ ــريـ ــديـ ــل ت ـ ــورس ـ ــن،
املـ ـ ـ ـ ّ
ـؤسـ ـ ـ ــس وال ـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــك ف ـ ـ ــي م ـك ـت ــب
"سـنــوهـيـتــا" ،فـقــال" :مــديـنــة كبيروت
ُ
ت ُحدث تغييرًا في تعريف التصنيف
ّ
ُ
املـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ــي وفـ ـ ـ ــي ش ـ ــت ـ ــى الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــرات
امل ـع ـم ــاري ــة .ك ـم ــا أن م ــوق ـع ــا كـمــوقــع
م ـ ّش ــروع الـبـنــك الـلـبـنــانــي الـفــرنـســي
يكثف العالقات بني مختلف األحياء
املـحـيـطــة ب ــه وال ـب ـحــر وال ـج ـب ــل .وقــد
ّ
ترجمنا ذلك كله في مشروعنا" .إنه
مشروع قائم على هندسة معمارية
ّ
ري ـ ّ
ـادي ــة ،يـتــألــف مــن واج ـهــة حجرية
ض ـخ ـم ــة ،ومـ ـ ــن ت ــرابـ ـط ــات عـ ـ ــدة مــع
الخارج ،ومقتطعات واسعة ،ومنافذ
ُ ّ
م ـشـ ّـرعــة قــابـلــة لـلـتـعــديــل ت ـط ــل على
مـنــاظــر م ـم ـتـ ّـدة عـلــى  360درجـ ــة ،أو
حـتــى عـلــى نسخة رمـ ّ
ـزيــة ل ــدرج مــار
ّ
مـخــايــل ...وكلها عناصر مــن شأنها
أن تجعل من ّ
للمصرف
املقر الجديد
ّ
ص ــرح ــا م ــدي ـن ـي ــا ال ي ـم ـكــن ت ـجــن ـبــه،
وعـ ـ ـم ـ ــارة م ـن ــدم ـج ــة ب ــانـ ـسـ ـج ــام فــي
محيطها الجغرافي".
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صادق النابلسي *

مــع بــدايــة األزم ــة فــي ســوريــة وقــف حــزب الله
أمام مشهد شديد التعقيد والضبابية .لم يكن
ً
سـهــا فـيــه تـبـ ّـن الـخـيــط األبـيــض مــن الخيط
األسود .مجهولية لطبيعة الحراكات الشعبية
وم ـج ــراه ــا وأه ــدافـ ـه ــا وأبـ ـع ــاده ــا .مـعـطـيــات
مـ ـح ــدودة وغ ـي ــر كــاف ـيــة ح ــول طـبـيـعــة تـطــور
األوضـ ــاع املـيــدانـيــة .الــوقــائــع تخضع لشتى
أنواع التصفيحات والتبريرات .بيروقراطية
وتوريات وغموض تعكس ميكانيزم النظام
ال ـســوري وتـقــالـيــده وخـصــوصـيــاتــه فــي نشر
ّ
يضيع على الحزب
املـعـلــومــات .كــل ذلــك كــان
لتحليله
واف
بنحو
فــرص معرفة ما يجري
ٍ ّ ّ
تبي أنه
أسس للتعامل معه حتى لو
ووضع
ٍ
ّ
األكثر شؤمًا وسوءًا في مسار
التحديات التي
واجهها منذ نشأته.
جــرت األم ــور على قــاعــدة «الـخـطــوة -خطوة»
لفتح طــريــق لـلــوصــول إلــى املعلومة الكاملة
ال ـتــي ك ــان يـحـجـبــه عـنـهــا ق ـنــاع م ــن الــدعــايــة
واأليـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا وط ـ ـب ـ ـقـ ــات مـ ـت ــرسـ ـب ــة مــن
ال ــاوع ــي الـسـيــاســي واإلع ــام ــي داخـ ــل بنية
الـنـظــام .تـتـســارع األح ــداث ومعها الخطوات
الكـتـنــاه ال ــواق ــع ال ــذي لــم يـكــن ليستحوذ كل
ّ
والتدخل الخارجي لوال وجود
هذا االهتمام
مخطط يسير خلف الصورة األولى للحراكات
الشعبية ومــا أنتجته مــن إسـقــاطــات ذهنية
وت ـف ـس ـخــات اجـتـمــاعـيــة واخـ ـت ــاالت طائفية
شكلت البداية ملا هو أعظم!
في األيام واألسابيع األولى لألزمة بدا حزب
الله على تواصل مباشر مع النظام (الحليف
الوفي) الذي يتشارك معه الثوابت والخيارات
معارضة لها
االستراتيجية ،ومع شخصيات
ِ
مــآخــذ ومــاح ـظــات ن ـقـ ّـديــة جــذريــة عـلــى أداء
الـنـظــام خـصــوصــا عـلــى مـسـتــوى السياسات
الداخلية والبرامج االجتماعية واالقتصادية
ّ
حيث التماس املباشر معهما يمكن أن ُيفسح
امل ـج ــال أم ــام تــوضـيــح ال ـنــوايــا بـشـكــل أفـضــل
وبالتالي وضع حلول سريعة إلنهاء األزمــة.
تعامل النظام ببراغماتية عالية واستجاب
لوساطة حزب الله ودول صديقة أخرى دعته
إلــى تبني مجموعة من اإلصــاحــات الفورية
الـتــي كــان أبــرزهــا حــل الـحـكــومــة ،رفــع قانون
الـطــوارىء ،إلغاء محكمة أمن الدولة ،تشكيل
هيئة حوار مع املعارضة ،إصدار قانون عفو
عــام ،وغيرها مــن اإلج ــراءات وال ـقــرارات التي
فــاقــت مــا كــانــت تطالب بــه املـعــارضــة نفسها.
ـارضـ ــة الـ ـت ــي كــانــت
ل ـك ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات امل ـ ـعـ ـ ِ
بمعظمها مرتبطة بأجندات خارجية ّ
وسعت
س ــاح ــة م ـن ــاورات ـه ــا الس ـت ـغ ــال ال ـن ـظ ــام إل ــى
أقصى حد ممكن ،إلى أن ابتعدت بنحو كامل
ّ
وتبنت الخيار العسكري وإسقاط النظام بعد
شهرين فقط من انطالق الحراك الشعبي.
إلى هنا كان الحزب يؤكد في مواقفه اإلعالمية
على الحوار الحتواء األزمة ويشجع املعارضة
عليه ويدعوها لعدم ّالتورط في مسار عنفي
ّ
ص ــدام ــي ألن م ــن ش ــأن ــه أن ُي ـض ـعــف ســوريــة
وي ـج ـع ـل ـهــا أك ـث ــر ع ــرض ــة ل ـل ـخ ـطــر ومـ ــن دون
مـكــاســب حقيقية لـلـمـعــارضــة ،وه ــذا بالفعل
ً
ما كشفته التطورات الحقًا وصــوال للمرحلة
الراهنة التي ال ُيعرف ما الحصاد الذي جنته
أمام هذا االختالل الواسع في مفاهيم الحياة

واألخالق والسياسة .وال يكمن خبل املعارضة
بـعــدم موافقتها إج ــراء تسوية تاريخية مع
النظام بل سارعت إلى ربط أهدافها بمصالح
دول إقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــةّ ،
وزجـ ــت بـنـفـسـهــا في
ساحة منافسة تاريخية بني املحور التركي
فــي مــواجـهــة امل ـحــور ال ــروس ــي ،وب ــن املـحــور
األمـيــركــي فــي مــواجـهــة املـحــور اإليــرانــي وما
انفجر عنها من متغيرات في موازين القوى
وان ـحــال لــأحــزمــة الجيوسياسية القديمة،
وفتحت ذراعيها لكل املجموعات الراديكالية
الرديئة وغيالن اإلرهاب التكفيري التي كانت
ت ـع ـمــل ّإلق ــام ــة ن ـظــام ـهــا اإلب ـل ـي ـس ــي ال ـخ ــاص
ّ
بها ،ظنًا منها أن نشر الفوضى واستجالب
ّ
الحركات املتطرفة بكل مغاالتها وتوحشها
س ـيــد ّفــع املـجـتـمــع ال ــدول ــي إل ــى احـتـضــانـهــا.
ّ
بيد أنـهــا لــم تكن على دراي ــة كاملة أن الــدول
املـ ـن ــاوئ ــة ل ـس ــوري ــة وع ـل ــى رأسـ ـه ــا ال ــوالي ــات
املـتـحــدة األمـيــركـيــة كــانــت تستعمل الجميع
عـلــى ح ـ ّـد سـ ــواء ،امل ـعــارضــة اإلئ ـتــاف ـيــة الـتــي
أنشأت ،من الفنادق التي تقيم فيها ،حكومات
عـلــى ال ـ ــورق ،وكــذلــك املـجـمــوعــات التكفيرية
الـتــي لـهــا أه ــداف تـتـجــاوز الـســاحــة الـســوريــة
كما هو الحال مع النصرة وداعش ،وتستثمر
كل هذيان ممكن ،بمهارة شيطانية ،إلرســاء
م ـشــروع أع ـلــى ،يتمثل ب ـضــرب ف ـكــرة وخـيــار
ْ
املقاومة إن كان من ينشدهما دولة أو شعبًا
أو فئة ،وإعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة
تـلـحــظ كــل مـسـتــويــاتـهــا مـصــالــح ه ــذه ال ــدول
وامتيازاتها في التوازنات الجديدة.
لــم تـطــل امل ــدة حـتــى ب ــدأت ال ـش ـعــارات املـنــددة
بحزب الله تبرز إلــى العلن وتنقلها وسائل
اإلعالم املختلفة .حزب الله لم يكن حينها قد
انخرط بشكل مباشر في الحرب الــدائــرة في
سورية ،ولم تكن مواقفه ّتركز إال على التهدئة
واعـ ـتـ ـب ــار ال ـش ـع ــب ه ــو امل ــرج ـع ـي ــة ال ـصــال ـحــة
ألي ت ـغ ـي ـيــر س ـي ــاس ــي ودسـ ـ ـت ـ ــوري .م ــع ذل ــك
تأجج الخطاب الطائفي بصورة دراماتكية،
ُ
واس ــتـ ـحـ ـض ــرت فـ ـت ــاوى ال ـت ـك ـف ـيــر واالن ـت ـق ــام
َّ
س ـت ــدع ــاء مـ ـش ــوه ومـبـتـســر
وال ـ ـثـ ــأر ،وج ـ ــرى ا ّ
للتراث الديني لتغذي املخيال الجهادي الذي
يقوم على نفي اإليمان واإلنسانية عن الشيعة
والعلويني وغيرهم من الطوائف اإلسالمية
واملسيحية لتبرير عمليات التطهير والقتل
وك ــل امل ـم ــارس ــة االن ـت ـقــام ـيــة ب ـحــق امل ـنــاوئــن،
وب ــدأ ال ـخ ــوف فـعـلـيــا عـلــى امل ـقــامــات الــديـنـيــة
املقدسة وخصوصًا مقام السيدة زينب عليها
السالم في غوطة دمشق التي هددت جماعات
ُ
متطرفة بهدمه بعد فتاوى تعطي املشروعية
ّ
واملسوغ الفقهي لهذا الفعل ،في وقت
الدينية
الذت املؤسسات الدينية الرسمية في العاملني
الـعــربــي واإلســامــي بالصمت ،وتــركــت لهذه
ال ـج ـمــاعــات أن تـعـلــن ب ـس ـفــور ،ع ــن دواف ـع ـهــا
الحقيقة وأهــدافـهــا فــي تقسيم املسلمني إلى
وردة!
أهل إيمان وأهل كفر ِ
كانت نصوص التكفير التي يجري تسييلها
عـ ـل ــى شـ ـك ــل ش ـ ـع ـ ــارات وأنـ ــاش ـ ـيـ ــد وأش ــرط ــة
مسموعة ومرئية ال تنضح بالكراهية فحسب
بل تحمل شحنة عدوانية مبرأة من كل عيب
ومـســاء لــة وشـبـهــة .التكفير عـبــادة وشعيرة
دينية ُيتقرب بها إلى الله وليس مجرد عقيدة
ساللية ينقلها جيل إلــى جيل آخــر لتحديد
دائــرة اإليمان وهوية املؤمنني .التكفير بهذا

املـعـنــى مـمــار ّســة وأف ـعــال وإج ـ ــراءات مجالها
ال ـ ــواق ـ ــع ،أي إنـ ـه ــا ت ـن ـشــد ال ـس ـل ـطــة وال ـح ـكــم
لتنفيذ شرع الله بحد السيف! لقد ّ
شدت هذه
النصوص الجهاديني اإلسالميني ،خصوصًا
مــع إع ــان الـقــاعــدة على لـســان زعيمها أيمن
ال ـظ ــواه ــري ال ـش ــام أرض ج ـهــاد وربـ ـ ــاط ،من
عزيمتهم لـلــذهــاب إل ــى ســوريــة عـلــى اعتبار
ّ
ّ
أن «عز الشرق أوله دمشق» مع تحديد مهمة
إضافية بعد اإلطــاحــة بنظام الرئيس األسد
هي القضاء على حزب الله.
مــع الــوقــت ب ــدأت تتجمع ل ــدى دوائ ــر الـحــزب
ال ـس ـيــاس ـيــة واألم ـن ـي ــة م ـع ـلــومــات وافـ ـي ــة عن
الـ ـظ ــروف ال ـج ــدي ــدة ف ــي س ــوري ــة ،وم ــن خــال
تحليل شامل للعناصر الداخلية والخارجية
وخـطــر اإلره ــاب التكفيري ال ــذي نجح خالل
ف ـت ــرة وجـ ـي ــزة ف ــي ال ـت ـمــوضــع ع ـلــى ال ـح ــدود
الـشــرقـيــة والـشـمــالـيــة للبنان بـحـشــود هائلة
تـمـهـيـدًا لـعـمـلـيــة اّج ـت ـيــاح واس ـع ــة لــأراضــي
اللبنانية كما بينت ذلــك الحـقــا التحقيقات
امليدانية واملعلومات االستخبارية.
وكان حزب الله حينها قد وصل إلى مجموعة
من الحقائق واالستنتاجات:
ـ ـ الـحــراكــات الشعبية التي جــاءت عقب فــورة
جماهيرية ب ــدأت فــي تــونــس وام ـتــدت بشكل
سريع إلى بلدان عربية أخرى ،وإن كانت لها
مبرراتها الداخلية وانطلقت بدافع املطالبة
باإلصالح والتغيير ّفي بنية النظام وتوسيع
دائ ــرة ال ـحــريــات ،لـكــنـهــا لــم تـكــن خــالـصــة من
شـ ــوائـ ــب ال ـت ــوظ ـي ــف الـ ـخ ــارج ــي وم ـم ــارس ــة
الضغوط املنظمة من قبل دول قريبة وبعيدة
لـلـتــأثـيــر ف ــي ال ـ ــرأي ال ـع ــام لــدفــع س ــوري ــة إلــى
م ـتــاهــات ال ـس ـقــوط ف ــي ال ـفــوضــى ال ـتــي عمت
العالم العربي.
ّ
ـ ـ اتـضــح بــاك ـرًا أن ال ـحــراكــات الشعبية تـ ّـوفــر
امل ـن ــاخ املــائ ــم ل ـبــروز الـتـنــاقـضــات الطائفية
ّ
وال ـق ــوم ـي ــة وامل ـن ــاط ـق ـي ــة وال ـق ـي ـم ـيــة وت ـشــكــل
فجوات ّ
تمر عبرها جماعات مكتومة الطموح
ّ
مستعدة لتغيير
كجماعة اإلخــوان املسلمني
ال ـهــويــة الــوطـنـيــة والـشـخـصـيــة الـقــومـيــة من
أجل الوصول إلى السلطة ،ولم يكن يضيرها
ُ
ّ
البتة ،هــي أو غيرها ،أن تشعل الـنــار مــن كل
ْ
حطب ،وأن ترتمي في أحضان املستعمر ،وأن
ّ
تضجر
تقع فــي انــزالقــات دينية خطيرة بــا
وانزعاج.
ّ
ـ ـ ـ ش ــك ــل انـ ـتـ ـص ــار امل ـ ـقـ ــاومـ ــة عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــدوان
اإلســرائـيـلــي عــام  2006ودور ســوريــة الـبــارز
ً
فيه ،تحوال كبيرًا في معادالت القوة اإلقليمية.
َ
نـتــائــج الـ ـع ــدوان أبـ ــرز املـثـلــث االسـتــراتـيـجــي
(ط ـه ــران -دم ـشــق -الـضــاحـيــة) ب ـلــون واض ــح،
ّ
وول ــد ظــروفــا جيوسياسية ومـنــاخــا نفسيًا
وثقافيًا في العالم العربي واإلســامــي جعل
الصهاينة يستشعرون خطرًا وجوديًا حقيقيًا
للمرة األولى منذ نشأة كيانهم ،فعدوان تموز
ونتائجه تعتبر من املقاييس األساسية التي
ساهمت في التطورات في سورية .كانت تلك
املــرحـلــة قــاسـيــة عـلــى ال ـق ـيــادات اإلســرائـيـلـيــة
الـ ـت ــي ع ــزم ــت ع ـل ــى الـ ـث ــأر م ــن س ــوري ــة ال ـتــي
ساهمت في صمود وانتصار املقاومة ،إذ في
ضربها وانـتــاج نظام سياسي بقالب جديد
ستتمكن «إسرائيل» من فك ارتباط املقاومة
بسورية ومنع وصول السالح منها إليه!
ّ
ـ ـ ـ ـ إن مـ ـ ــن أخـ ـ ـط ـ ــر ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج الـ ـ ـت ـ ــي أع ـق ـب ــت

األعـ ـ ــم واألش ـ ـمـ ــل م ــن «املـ ـعـ ـت ــاد /ال ـي ــوم ــي»
ً
اإلسالمي .مثال يحظى «داعش» باالهتمام
أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن مـ ـ ـئ ـ ــات الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــات اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة
الهادئة أو املساملة عمومًا ،طبعًا قد يشير
البعض إلــى «دمــويــة» هــذه الطفرات أو إلى
ـار «هـ ــدامـ ــة /م ــدم ــرة».
ارت ـك ــازه ــا عٌ ـلــى أفـ ـك ـ ٍ
كــل ذلــك قــابــل للنقاش بالتأكيد لكنه ليس
املقياس الحقيقي لألمر؛ فاملقياس ينقسم
إل ــى طــري ـقــن :م ــا ي ــري ــده ال ـغ ــرب كمصلحةٍ
«تـسـيـيــريــة» ،وم ــا يــريــده ال ـغــرب «مـشــاعــا»
حول الفكرة في حد ذاتها.
بـعـيـدًا عــن نـظــريــة امل ــؤام ــرة ،وال ـتــي ال ريــب
ّأن بعضًا مــن مفاعيلها يـحــدث فعليًا ،إال
أن ـ ــه وبـمـقـتـضــى ال ـح ــال يـسـيـطــر «ال ـغ ــرب»
(س ــواء عبر حكوماته /شركاته /أثريائه)
عـ ـل ـ ّـى «كـ ـ ـ ــل» وسـ ــائـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ال ـع ــامل ـي ــة
املــؤثــرة (االجتماعية منها والكالسيكية).
باختصار أدق :ال يمكن أن تمر «فتفوتة»
معلومات حــول أي أمـ ٍـر ال يــريــده الـغــرب أن

ٌ
ٌ
رفيع من مرور ،ولكنه
يمر .قد «يحدث» خيط
ّ
ســرعــان مــا يـتــم إغــاقــه ومــاحـقــة مسربيه
بـشـكـ ٍـل «ع ـن ـيــف» و«م ــوض ـع ــي» (تـســريـبــات
س ـنــودن ،أو ويكيليكس ـ ـ ـ أســانــج وطريقة
الـتـعــامــل مـعـهـمــا) .إذا ه ـنــاك إسـ ـ ٌ
ـام يرغب
الغرب في «تظهيره» وتعويمه أحببنا ذلك
أم ل ــم نـفـعــل؛ ه ــذا اإلس ـ ــام غــالـبــا م ــا يـكــون
«طفريًا» (إال في بعض الحاالت الخاصة كما
حدث مع إعطاء الضوء األخضر األوروبــي
للبعثات الــوهــابـيــة الـسـعــوديــة بالسيطرة
على الجوامع األوروبـيــة خــال ثمانينيات
ً
وتـسـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي م ـث ــا) إذا ما
احـتــاج الـغــرب إلــى وسيلةٍ  /مطية للدخول
إلى منابع الدفائن املذهلة في الشرق .وقد
ال يكون تعبير «مذهلة» وافيًا حقه ،إذ يبدو
َّ
أن الدفائن (البتروليات والغاز على أنواعه)
والـصــراع عليها سيظل «حاكمًا» مسيطرًا
على الــوضــع السياسي اإلقليمي لبالدنا.
بمنطق أشمل :يبدو اإلسالم الطفري وكما
ٍ

«االنتفاضات» في العالم العربي بروز خرائط
ُت ّ
قسم املنطقة إلى دويــات طائفية ومذهبية
وع ــرقـ ـي ــة .ل ـق ــد خ ــرج ــت إل ـ ــى ال ـع ـل ــن خ ــرائ ــط
تـ ـ ّـم ال ـت ـص ــدي ــق ع ـل ـي ـهــا ف ــي إط ـ ــار الـتـخـطـيــط
االستراتيجي من قبل حكومات غربية وعلى
رأس ـهــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة  ،وذاع
صـيــت أس ـمــاء لسياسيني كـكــونــدلـيــزا رايــس
ومفكرين كبار كبرنارد هنري لويس ّ
وعرابني
لـ ـلـ ــ«الـ ـف ــوض ــى ال ـ ـخـ ــاقـ ــة» ك ـ ـبـ ــرنـ ــارد ه ـن ــري
ل ـي ـفــي ع ـم ـلــوا ع ـلــى مـ ـش ــروع رسـ ــم جـغــرافـيــة
امل ـن ـط ـقــة ع ـلــى أس ـ ــاس أن ت ـب ـقــى «إس ــرائ ـي ــل»
هي الدولة املحورية التي تمأل كل الفراغات
االستراتيجية التي ستظهر خالل العمل على
إنشاء «الشرق األوسط الجديد»!
ّ
ـ ـ إن إس ـقــاط الـنـظــام فــي ســوريــة ال ُي ــراد منه
الـنـظــام فـقــط ،بــل إنـهــاء آخــر حلقات الـصــراع
ال ـع ــرب ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـ ــذي تـمـثـلــه س ــوري ــة،
ً
وص ـ ــوال إل ــى إس ـق ــاط الـقـضـيــة الفلسطينية
مــن بــورصــة ال ـت ــداوالت اإلقليمية والــدولـيــة،
وتـحــويــل كــل اإلمـكــانـيــات وال ـق ــدرات العربية
واإلس ــام ـي ــة ن ـحــو م ـج ــرى آخ ــر وه ــو ص ــراع
«األخ ـ ـ ـ ــوة األعـ ـ ـ ـ ـ ــداء» ،وحـ ـي ــث س ـي ـس ـمــح ه ــذا
الــوضــع الجديد باستنزاف الـطــاقــات املــاديــة

ً
في أن يكون اإلسالم هو الحل فعال
عبدالرحمن جاسم *
«إن ما سيسود هو ما يجب أن يسود ،ال ما يريده
املجتمع .أحيانًا قد يحصل ما يريده املجتمع ،ذاك
ٌ
أمر عرضي .في النهاية الجميع يموتون».
ّ
كينغ بني (زعيم الجريمة املنظمة
في سلسلة «الشيطان الجريء»
من مارفل كوميكس)
تجر
ـام املنصرمة ،لــم
خــال الخمسمائة ع ـ ٍ
ِ
أي ق ـ ـ ــراءة «ك ــامـ ـل ــةٍ  /ت ـح ـل ـي ـل ـيــة» ل ــإس ــام؛
وهـنــا ال نعني بتحليلية الـجــانــب الديني
ّ
نتحدث
أو الـعـبــادي /الفقهي فـقــط ،بــل مــا
عنه هــو املنظومة السياسية االجتماعية
الـحــاكـمــة .ورغ ــم ع ــدم كــل ه ــذا ،ف ــإن اإلس ــام
ّ
متعددة
بأشكال
ظل قادرًا على إنتاج نفسه
ٍ
ـرات هــامـشـيــة مخيفة أو كما
ول ــو عـبــر ف ـط ـ ٍ
تــدعــى باللغة اإلنكليزية  .Fringesتحظى
تلك الطفرات في غالبية األحيان باالهتمام

يمظهره ويحتاجه الغرب مناسبًا للغاية.
هـنــا نـعــود للمشكلة املـطــروحــة عـنــد بــدايــة
املقالة :القراءة التحليلية الشاملة والكاملة
للبنية الحقيقية لــإســام .لــم تـحــدث تلك
ً
الـقــراءة وأي محاولة «ج ــادة» للقيام بذلك
ـداء مـسـتـفـحــل وق ـم ـ ٍـع س ــري ــع .ال
قــوب ـلــت بـ ـع ـ ٍ
نقاش اآلن ملــاذا حصل ذلــك أو كيف ،ولكن
ّ
يمكن قــراءة تجربة املفكر الليبي الصادق
الـ ـنـ ـيـ ـه ــوم ومـ ـح ــاولـ ـت ــه الـ ـ ــدؤوبـ ـ ــة إليـ ـج ــاد
«اسـتـعـمــال /وظيفة» للجامع وص ــاة يوم
الجمعة ،وكيف وصل األمر في النهاية إلى
كثير من الــدول العربية.
منع بيع كتبه ٌفي
ٍ
طبعًا تلك تجربة «صغيرة» ال يمكن القياس
عـلـيـهــا ،فـمــا نـتـحــدث عـنــه هـهـنــا ه ــو أشـبــه
بدراسة أكاديمية منهجية غير مواربة وال
ً
محابية ألح ــد؛ وه ــذا األم ــر بالطبع فضال
عن كونه مرفوضًا من الجميع غير منطقي
حدوثه البتة.
ً
في اإلطار عينه ،يأتي السؤال األكثر أهمية:
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رأي

والبشرية لقوى محور املقاومة ،وتوريط كل
الدول العربية القديمة أو الناشئة باتفاقيات
مع «إسرائيل».
ـ ـ خــرجــت بعض ال ــدول العربية كالسعودية
وقطر واإلم ــارات بــدور املـحـ ّـرض على النظام
الـ ـ ـس ـ ــوري وال ـ ــداع ـ ــم ل ـل ـج ـم ــاع ــات امل ـع ــارض ــة
ّ
واملسلحة على حد سواء ،ورافضة ألي حلول
سلمية وتـســويــات يمكن الــوصــول إليها من
خ ــال التشجيع عـلــى ال ـحــوار والـتـفــاهــم بني
األط ـ ـ ــراف امل ـت ـخــاص ـمــة .ل ـقــد اض ـط ـل ـعــت هــذه
الـ ــدول ب ــدور بـعـيــد عــن املـســؤولـيــة الـقــومـيــة،
وب ـل ـغــة بــدي ـلــة وغــري ـبــة وعــال ـيــة ف ــي نـبــرتـهــا
وسقوفها السياسية والعسكرية ،حيث ظهر
ذل ــك بــوضــوح مـنــذ األي ــام األول ــى لــأزمــة من
خــال مواقفها السياسية املتشددة ودعمها
ال ـع ـس ـكــري مل ـج ـمــوعــات ك ــان ــت ه ــي بـنـفـسـهــا
تعتبرها مــن متفرعات «ال ـقــاعــدة» (املنظمة
املصنفة لديها إرهابية).
ـ ـ ظـهــرت املـعــارضــة الـســوريــة بمعظمها على
هيئة انتلجنسيا متنافرة ،مفككة ،حشوية ،ال
ّ
كجماعة متجانسة ،متماسكة ،يمكن أن تفكر
كــالـحـكـمــاء وت ـتـ ّ
ـأمــل ب ـهــدوء ملـعــالـجــة األزم ــة،
ب ــل ك ـمــوظ ـفــن ي ـم ــارس ــون مـهـنــة الـتـحــريــض

والـ ـتـ ـح ــري ــف وال ـت ـع ـب ـئ ــة ال ـس ـل ـب ـيــة ل ـع ـس ـكــرة
ً
املظاهرات وصوال إلسقاط النظام .وعلى نحو
سريع برزت ارتباطاتها الخارجية وتماهيها
مع مصالح الدول الداعمة لها ،ومسؤوليتها
ف ــي الـتـغـطـيــة ع ـلــى م ـش ــروع تـقـسـيــم ســوريــة
وتأجيج الصراعات بني السوريني على أسس
طائفية.
ّ
ـ ـ تهشم سريع للقيم الدينية وتفكك مخيف
لألطر االجتماعية ،وسقوط للقواعد الفطرية
اإلنسانية ،وانتهاك للمقدسات تحت حجج
وذرائع واهية ،وفي ظل فوضى غير مسبوقة
في عملية صناعة الفتاوى التي تبيح الذبح
والسبي ضمن أقيسة فقهية شديدة الغرابة
بدأت تنتشر داخل املجموعات املسلحة التي
ّ
أخذت تقلد النموذج «القاعدي» وترقص على
إيقاعه وتتقاطع مع أولوياته وأهدافه!
ـ وصول أعداد هائلة من الجماعات التكفيرية
إل ـ ــى سـ ــوريـ ــة ت ـت ـب ـنــى م ـن ـظ ـم ــوم ــة ع ـقــائــديــة
تـقــوم على أولــويــة قتل «الشيعة والعلويني
واملـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــن» ،وهـ ـ ـ ــدم مـ ـس ــاج ــده ــم ودور
عبادتهم ونهب ديارهم ...ما أعاد إلى الذاكرة
صورة املجازر التي وقعت مطلع القرن الرابع
عـشــر امل ـي ــادي فــي منطقة ك ـس ــروان ()1305

ّاتضح باكرًا
أن الحراكات
الشعبية
ّ
توفر المناخ
المالئم
لبروز
التناقضات
الطائفية
والقومية

لم تطل المدة حتى بدأت الشعارات المنددة بحزب الله تبرز إلى العلن (األناضول)

ـام نـ ـتـ ـح ــدث؟ وال أط ـ ـ ــرق هـنــا
أي إسـ ـ ـ ـ ٍ
عـ ــن ٍ
موضوع الطوائف اإلسالمية بل االتجاهات
ً
الـفـكــريــة اإلســام ـيــة :هــل نـتـحــدث م ـثــا عن
إس ـ ــام اإلمـ ـ ــام الـخـمـيـنــي 1979؟ أم إس ــام
األزهـ ــر 2016-2000؟ أم إس ــام الـسـعــوديــة
الوهابي (ما بعد مرحلة التأسيس األولى)؟
ـوان امل ـس ـل ـمــن (بـ ـع ــد وف ــاة
أم إسـ ـ ــام اإلخـ ـ ـ ـ ّ
حسن البنا)؟ كل هــذه االتجاهات
املؤسس
ً
ّ
ت ـمــثــل م ــدرس ــة ف ـكــريــة قــائ ـمــة ب ـحــد ذات ـه ـ ًـا:
ّ
فالخميني ق ــدم إســامــا ثــور ًيــا أنـتــج دول ــة
حضارية هــي إي ــران ،وتجربة تحررية هي
حزب الله .إسالم األزهر على الجانب اآلخر
َّ
–ولو أن كالمي لن يرضي أحدًا -أنتج هدوءًا
م ــن خ ــال م ـحــابــاتــه ل ـل ـحــاكــمً ،ه ــذا ال ـهــدوء
خ ـلــق –ب ـش ـكـ ٍـل أو ب ــآخ ــر -ح ــال ــة م ــن األم ــان
االجتماعي/السياسي/الديني فــي معظم
الــدول العربية .إســام السعودية من جهته
ّ
ميزات ال تعد وال
قدم للمملكة دون غيرها
ٍ
ً
تحصى ،ففضال عن عالقته املثلى بالطفرات

والهوامش الدينية ،كانت لديه القدرة على
ّ
ـ«تسيد»
فتح الباب الكبير أمام آل سعود ل
الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي ،ال مـ ــن خ ـ ــال األع ـط ـي ــات
واألم ـ ــوال فـحـســب ،بــل مــن خ ــال «تــرؤســه»
كــل التحركات الدينية املحتاجة «لقيادة»
آن معًا
دينية /روحية «حديثة /قديمة» في ٍ
من خالل ما سمي بالحالة «السلفية» (وإن
كانت تتمايز عــن حالة السلفية الجهادية
الح ـ ـقـ ــا) .اإلس ـ ـ ــام اإلخ ـ ــوان ـ ــي –وأ ًي ـ ـضـ ــا لــن
ي ــرض ــي ال ـك ــام أح ـ ـ ـدًا -خ ـلــق دولـ ـ ــة نــاجـحــة
ّ
التحول إلى ديكتاتورية
وعصرية (يمكنها
ً
بسرعة بالغة) في تركيا ،فضال عن تجربة
حزبية خاصة للغاية ،استطاعت أن تسيطر
بلد من أكبر وأهم البالد العربية (مصر
على ٍ
ولو أنها فشلت في املحافظة على مكاسبها
ل ـت ـســرع ـهــا) ،و«سـ ـيـ ـط ــر ٍة» ش ـبــه ت ــام ــة على
ـاع كبير مــن الــوســط الفلسطيني ضمن
قـطـ ٍ
ال ـج ـنــاح امل ـق ــاوم (ح ــرك ــة ح ـم ــاس) .منطقيًا
لـ ــم ت ـش ـع ــر م ـع ـظ ــم هـ ـ ــذه األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــات

يأتي
السؤال ًاألكثر
أهمية:
عن أي إسالم
نتحدث؟
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بعد فـتــوى ابــن تيمية الـتــي أب ــاح فيها دمــاء
وأعراض الشيعة وعلى إثرها سميت املنطقة
بـ«فتوح كسروان».
ـ الحرب في سورية بكل تفاعالتها وتعقيداتها
ومــاب ـســات ـهــا الــداخ ـل ـيــة وال ـخــارج ـيــة تشكل
ت ـه ــدي ـدًا م ـب ــاش ـرًا ل ـل ـم ـقــاومــة وج ـ ــودًا ودورًا،
ّ
وتشكل تهديدًا آخــر للبنان كيانًا ونموذجًا
للتعايش بــن املسلمني واملسيحيني وواحــة
للتفاعل الثقافي والتسامح الديني واالنفتاح
ّ
ال ـ ـح ـ ـضـ ــاري .وم ـ ــن املـ ـقـ ـط ــوع بـ ــه أن امل ــوج ــة
اإلرهــابـيــة الـتــي تـضــرب ســوريــة ستمتد إلى
لبنان بفعل العوامل والتأثيرات الجيوثقافية
والجيوسياسية والجيواقتصادية املتداخلة،
والـتــي يمكن أن تعيد اللبنانيني إلــى أجــواء
الحرب األهلية أو أسوء منها.
ـ إسقاط النظام السوري ضرية قاسية ملحور
املقاومة ومتغير كبير وخطير على موازين
القوى التي نشأت بعد العام  .2006فاملقاومة،
ف ــي ح ــال س ـقــوط ال ـن ـظــام ل ــن تـحـظــى بمظلة
أمنية إقليمية ،وحليف ّ
يزودها بما تحتاجه
في الـصــراع املفتوح ضد العدو اإلسرائيلي،
بل سيحدث ّ
تغير راديكالي هائل في العالقة
بــن الـنـظــام الـجــديــد وبــن املـقــاومــة ،وه ــذا ما
ك ـشــف ع ـنــه ب ـعــض أرك ـ ــان امل ـع ــارض ــة بــرهــان
غ ـل ـي ــون ،م ــا سـيـنـعـكــس ح ـك ـمــا ع ـل ــى أدائ ـه ــا
وسـيـكــون مــن الصعب حينها الـحـفــاظ حتى
على التركيبة السياسية الداخلية والوضعية
األمنية اللبنانية الـتــي ســرعــان مــا ستنقلب
لترفع من مستوى املخاطر والتحديات على
املقاومة.
ـ ـ ف ــي ه ــذا امل ـن ــاخ امل ـض ـطــرب ظ ـهــرت أع ــراض
ال ـت ـخ ـبــط وف ـ ـقـ ــدان االت ـ ـجـ ــاه ل ـ ــدى ال ـح ـكــومــة
اللبنانية التي لم تحسن املوقف وال التدبير
في التعامل مع التطورات في سورية ،وكذلك
مــع الـنـشــاط امل ـتــزايــد لشخصيات سياسية
ودي ـن ـي ــة ومل ـج ـم ــوع ــات م ـت ـش ــددة ان ـخــرطــت
فــي عمليات تـهــريــب ال ـســاح وتـقــديــم الــدعــم
ً
اللوجستي وصــوال إلى املــؤازرة البشرية ثم
التخطيط لتحويل بعض املناطق اللبنانية
إل ــى إمـ ــارات إســامـيــة تـتـبــع فــي والئ ـهــا إلــى
أمراء في سورية أو العراق.
ـ ّإن املنطقة ّ
تحولت إلــى ساحات صــدام بني
ال ــدول اإلقليمية والــدولـيــة فــي معركة نفوذ
وم ـصــال ــح ج ــام ـح ــة ،وب ـ ــدأت م ـعــالــم املـنـطـقــة
الـسـيــاسـيــة وال ـج ـغــراف ـيــة تـتـغـيــر ع ـلــى نحو
ه ــائ ــل ،وكـ ــرة ال ـن ــار ت ـتــدحــرج بـشـكــل ســريــع،
والدولة اللبنانية عاجزة عن حماية الوطن
وال تملك ضمانًا من أحد بعدم تمدد النيران
السورية إليها ،وليس لديها القدرة الكافية
ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـلــى هـ ــذا ال ـن ـمــط م ــن ال ـت ــوت ــرات
الــداخـلـيــة ال ـتــي تـتـغــذى مــن ص ــدام املـصــالــح
الـجـيــوسـيــاسـيــة ال ـخــارج ـيــة إال ع ـبــر تــدخــل
امل ـقــاومــة ملـســاعــدة ال ـقــوى األمـنـيــة والـجـيــش
بنحو مباشر.
ه ــذه الـحـقــائــق واالس ـت ـن ـتــاجــات ال ـتــي ذكــرنــا
بعضها تشكل بمجموعها السياق املنطقي
لـتـ ّـدخــل ح ــزب الـلــه فــي ســوريــة والـ ــدور الــذي
لعبه في التطور املثير الذي نعيشه اليوم .لقد
أفــرزت هــذه الحرب ومــا زالــت تأثيرات مهمة
على العالقات والتوازنات الداخلية اللبنانية
وعـ ـل ــى س ـي ــاس ــات ب ـع ــض ال ـ ـ ــدول اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية .وأدت املقاربات الواقعية وبمنطق

الـ ــدفـ ــاع ع ــن ال ـن ـف ــس إل ـ ــى اقـ ـتـ ـن ــاع م ـكــونــات
ل ـب ـنــان ـيــة طــائ ـف ـيــة وح ــزب ـي ــة وحـ ـت ــى ج ـهــات
خــارجـيــة عربية وغــربـيــة بصوابية التدخل
بناء على أحكام الجغرافيا وضــرورات األمن
ّ
واملصالح .صحيح أن حــزب الله لم يستشر
احـ ـدًا حــن ق ــرر الــدخــول إل ــى ســوريــة كـمــا لم
يفعل ذل ــك حــن ان ـخــرط فــي مــواجـهــة الـعــدو
ّ
اإلسرائيلي ،ذلك أن أهوال الحرب وبشاعتها
ومآسيها وارتداداتها في حالة الحرب ضد
ال ـت ـك ـف ـيــريــن أو امل ـح ـت ـلــن ال ـص ـهــاي ـنــة أك ـبــر
مــن مــاحـظــات واع ـتــراضــات تـصــدر مــن هنا
وهـ ـن ــاك .ال ـج ـمــاه ـيــر ع ـنــدمــا تـضـغــط عليها
وتشد أعصابها ّ
ّ
تحديات
ظروف استثنائية
قاسية ال تعد تأبه العتبارات السلطة وكيفية
صناعة القرار عبرها خصوصًا في بلد مثل
ُ ّ
ل ـب ـنــان الـ ــذي ت ـشــكــل ف ـيــه طـبـقــة الـسـيــاسـيــن
والزعماء التقليديني بنية محدودة القدرات
ومحكومة في خياراتها ملصالحها الخاصة
أو لــداع ـم ـي ـهــا م ــن دول إقـلـيـمـيــة أو غــربـيــة،
بينما يمثل حزب الله حالة فريدة إن من جهة
التركيبة األيديولوجية والتنظيمية أو من
جهة القدرات والخيارات التي جعلته شريكًا
استراتيجيًا أساسيًا لــدول إقليمية والعبًا
مـحــوريــا فــي مـعــادلــة ال ـت ــوازن ــات والـخــرائــط
واملصائر!
ّ
مــاحـظــة أخ ـي ــرة :ق ــد ي ـقــول قــائــل إن تغلغل
البعد الديني فــي جهاز حــزب الله اإلدراك ــي
هــو ال ــذي أطـلــق خـيــار ال ــذه ــاب إل ــى ســوريــة،
ّ
وإن «األطـ ــروحـ ــة امل ـه ــدوي ــة» ت ـحــدي ـدًا كــانــت
َ
أب ــرز م ـحــرك لـكـســر قــواعــد وأح ـك ــام الـتــاريــخ
وال ـج ـغــراف ـيــا ،وم ــا راج ع ــن «هـ ــال شـيـعــي»
ليس إال الترجمة لهذه الحقيقة التي ازدادت
ّ
وض ــوح ــا م ــع ال ـح ــدث الـ ـس ــوري .صـحـيــح أن
ً
«الحلم املهدوي» يوفر مخزونًا هائال للوعي
الغيبي الشيعي ووقودًا معنويًا في مواصلة
الجهاد في ساحات قريبة أو بعيدة ،ويجد
ك ــل م ــن يـ ــدرس ال ـث ـقــافــة ال ـحــزب ـيــة ملـنــاصــري
ح ــزب ال ـلــه انـعـكــاسـهــا ال ـق ــوي عـلــى مستوى
الواقع والتاريخ ،لكن ما كان يحكم الدخول
إلــى ســوريــة ليس اإلسـقــاطــات املـهــدويــة وإن
كــا ّنــت ج ــذوره ــا ض ــارب ــة ف ــي عـمــق األع ـم ــاق،
وانـ ـ ـم ـ ــا الـ ـ ـظ ـ ــروف واملـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ال ـس ـيــاس ـيــة
واالستراتيجية .الوضعية الجيو -سياسية
للحزب دخلت في عملية تكامل مع القوتني
االقـلـيـمـيـتــن ال ـســوريــة واالي ــران ـي ــة لـيــس في
إطــار التقاطعات الدينية والحدس املهدوي
وإنـ ـم ــا ب ـس ـبــب ال ــرؤي ــة ال ـع ـل ـم ـيــة والـتـحـلـيــل
االستراتيجي ملجمل التطورات التي يصعب
على أي دولة أو قوة تجاهلها .أكثر من ذلك
لقد كسر هذا التدخل بعض الصيغ املجازية
وأعــاد قــراءة بعض النصوص في إطــار فهم
أوسع لحركة التاريخ وكيفية صناعته!
حزب الله اليوم قوة مركزية إقليمية ،حقيقة
ُ
عـلـمـيــة وسـيــاسـيــة ال يـمـكــن ن ـكــران ـهــا ،تلقي
بثقلها فــي ال ـعــاقــات وال ـت ــوازن ــات الـحــالـيــة.
ً
لقد شكل دخــولــه الـحــرب فــي ســوريــة انتقاال
كبيرًا مــن ســاحــة التأثير املحلي إلــى ساحة
مقاومة لالحتالل
التأثير اإلقليمي ،ومن قوة
ِ
ـرك ــة وص ــان ـع ــة
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي إلـ ـ ــى قـ ـ ــوة مـ ـح ـ ِ
ل ــأح ــداث وال ـت ــاري ــخ ع ـلــى م ـس ـتــوى املنطقة
كلها.
* كاتب وأستاذ جامعي

اإلس ــامـ ـي ــة بــال ـت ـشــابــه أو ح ـت ــى بــالــرغ ـبــة
فــي «الـتـحــالــف» فـيـمــا بـيـنـهــا ،بــل بالعكس
ـره أكـبــر
ب ــادل ــت بـعـضـهــا الـبـعــض ال ـكّــره ب ـك ـ ٍ
بحقد أكبر .ورغــم أنها ّ«تعاونت»
والحقد
ٍ
في بعض الفترات أو النقاط إال أنها أثبتت
أن ــه «ت ـحــالــف ال ـ ـضـ ــرورة» ل ـيــس إال (يـمـكــن
ً
ـاء
م ـثــا مــراج ـعــة مــوقــف إي ـ ــران األخ ـ ًي ــر أثـنـ ٌ
حدوث االنقالب على أردوغــان مثال) .نقطة
أخــرى يجب الــوقــوف عندها كثيرًا أن هذه
األيديولوجيات ليست أيديولوجية واحدة
ّ
وهنا نعود
أبدًا رغم أنها من املصدر نفسهّ ،
لفكرة أنه لم يعد مصدرًا واحدًا ألنه لم تتم
بشكل دقيق كي يتم تحديد إذا ما
دراسته
ٍ
زال مـصــدرًا واح ـدًا فحسب أم عـ ّـدة مصادر
متشعبة ومتعددة.
َّ
وال ب ــد م ــن اإلشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ه ـ ــذا ال ـش ــرح
املتناول لتلك األيديولوجيات /االتجاهات
ّ
يتحدث عن «عيوبها» و«مساوئها» بل
لم
تـنــاول «مـيــزاتـهــا» إذ حتى اللحظة تمتلك

جـمـيـعـهــا «ع ـي ــوب ــا» ي ـم ـكــن ال ـح ــدي ــث عنها
ً
مـ ـط ـ ّـوال ،لـكــن األه ـم ـيــة لـيـســت ه ـنــاك الـبـتــة:
ً
َّ
األه ـم ـيــة تـكـمــن ف ــي أن «ال ـن ـبــع» ب ــات قــابــا
لــإفـســاد والـتـشــويــه وبـسـهــولــةٍ بــالـغــة .لقد
بات لزامًا أن يجلس الجميع –وأعني بذلك
جـمـيــع ال ـج ـم ـيــع -ل ـل ــوص ــول إل ــى «دراس ـ ـ ــةٍ »
شبه منطقية حــول اإلســام (وال أعني هنا
التباينات املذهبية والـخــافــات املستمرة،
بل أعني البنية األيديولوجية للفكر الديني
اإلسالمي ككل).
ساعتها يمكن ببساطة اإلش ــارة –جمعيًا-
َّ
هذه «الحركة الطفرية» أو «سواها»
إلى أن
ٌ
ه ــي ح ــرك ــة «مـ ــارقـ ــة» وبـ ـ ــأن م ــا ت ـف ـع ـلــه «ال
َّ
يـمــت» إل ــى الــديــن بـصـلــة ،وإل ــى أن اإلس ــام
ً
فعال «بـ ٌ
يصبح اإلسالم
ـراء» منها .ساعتها
ً
عصيًا ،واألم ــة التي يحويها قــويــة منيعة،
عندها ببساطة يمكننا رفع شعار :اإلسالم
هو الحل .وحسب.
* كاتب فلسطيني
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ثقافة وناس

تلفزيون

تحقيق
ديمة
قندلفت
ومحمد
قنوع في
مشهد
من «أيام ال
تنسى»

ّ
بعد تعثر
الموسم الرمضاني
الدراما السورية
تبحث عن أفق
خالل الموسم الرمضاني الفائت ،عانت هذه الصناعة
من مشكالت جمة أبرزها التسويق ،واألسعار المتدنية
للمسلسالت ،إلى جانب شوائب كبيرة في ّ الشكل
يفكر المنتجون في
والمضمون .أمام هذا الواقع ،هل ّ
استراتيجية شاملة لمواجهة األزمة ،أم أنه سيتم البحث
خالصات فردية ،تتجاوب مع معطيات
مجددًا عن
ٍ
الحال إلى
السوق الجديدة؟ وهذا يقود بطبيعة ُ ْ
مضاربات مخجلة تبلغ حد اإلضرار بسمعة المنتج السوري
ٍ
دمشق ـــ محمد األزن
عــانــت ال ــدرام ــا ال ـسـ ّ
ـوريــة خ ــال موسم
ال ـ ـعـ ــرض ال ــرمـ ـض ــان ــي الـ ـف ــائ ــت أزمـ ــة
ت ـس ــوي ـ ٍـق ح ـ ـ ـ ّـادة ،ت ـض ــاف إل ــى أزمـتـهــا
واملضمون،
األبرز على مستويي الشكل
ّ
ً
مما أفرز أعماال أقل ما يقال عنها بأنها
ّ
استثناءات
مخيبة لآلمال ،مع وجــود
ٍ
ّ
قليلة عزت الجمهور ببعض مؤشرات
ّ ً
جسد بات معتال أكثر من
العافية ،في
ٍ
ّ
وقت مضى.
أي ٍ
م ـع ـظ ــم إن ـ ـتـ ــاجـ ــات م ــوس ــم  ،2016لــم
ّ
تـجــد طريقها لـلـعــرض عـلــى املـحــطــات
الخليجية الكبرى (سوقها التقليدي
األبــرز خــال العقود الثالثة املاضية)،
ّ
الشامية ،إلى
باستثناء أعمال البيئة
جانب عملني تــم إنتاجهما بالشراكة

ّ
غالبية المحطات اللبنانية اشترت
بسعر يراوح
الحلقة التلفزيونية
ٍ
بين  500و 1500دوالر

أحمد
األحمد في
مشهد من
«الندم»

ب ــن «ك ــاك ـي ــت» وش ـب ـكــة «أبـ ــو ظ ـبــي»،
واع ـت ـب ــرت مـحـطـتــا «الـ ـج ــدي ــد» وnbn
اللبنانيتان منبرين رديـفــن لقنوات
الـهـيـئــة ال ـع ـ ّـامــة ل ــإذاع ــة والـتـلـفــزيــون
الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــي ع ـ ـ ــرض امل ـس ـل ـس ــات
ّ
االجـتـمــاعـيــة ،ولــكــن أس ـعــار ال ـشــراء لم
ِّ
قليل من كلفة اإلنتاج،
تغط سوى جزء
ٍ
م ــع ت ـس ـلــل ب ـع ــض األع ـ ـمـ ــال ال ــردي ـئ ــة،
ً
شكال ومضمونًا إلى قائمة عروضها
الرمضانية.
ّ
وعلمت «األخبار» أن غالبية املحطات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة (م ـ ــع وجـ ـ ــود اس ـت ـث ـن ــاءات
ن ـ ـ ـ ــادرة)؛ اشـ ـت ــرت هـ ــذا الـ ـع ــام الـحـلـقــة
الـتـلـفــزيــونـيــة (ل ــأع ـم ــال االجـتـمــاعـيــة

بسعر يراوح بني الـ 500
غير املشتركة)
ٍ
والـ ـ  1500دوالر ،أي أقــل  %90مقارنة
بــأسـعــار مــا قـبــل األزم ــة ال ـســوريــة .أمــا
بتصنيف ممتاز
األعمال التي حظيت
ٍ
م ــن ج ــان ــب ل ـج ــان الـ ـش ــراء ف ــي الـهـيـئــة
ّ
الـعـ ّـامــة لــإذاعــة والتلفزيون ،فقيل إن
سعر شرائها لم يتجاوز الـ  13مليون
ّ
سورية (قرابة  900دوالر للحلقة
ليرة
ّ
الواحدة) ،والشراء يتم ملرة واحدة .أما
العرض ،فغالبًا ما يكون عبر محطتني
ّ
أو ثالث من محطات اإلعالم الرسمي.
ّ
ن ـح ــن إذًا أم ـ ـ ــام ح ـق ـي ـق ــةٍ مـ ـف ــاده ــا أن
العتبارات
السوق الخليجي قد أغلق
ٍ
سـيــاسـيــة بـشـكــل شـبــه كــامــل فــي وجــه
الـ ــدرامـ ــا الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــةّ .أم ــا
ّ
املـحــطــات اللبنانية فتعطي األولــويــة
ّ
للدراما املحلية ،أو األعـمــال املشتركة
ب ـخ ـب ــرات ف ـنـ ّـيــة سـ ـ ّ
ـوريـ ــة ،وب ـم ـشــار ّكــة
ٍ
ن ـجــم س ـ ــوري أو أك ـث ــر ك ـع ــام ـ ٍـل مـحــفـ ٍـز
تـســويـقـيــا يـسـتـقـطــب امل ـع ـلــن ،وتعتبر
العمل االجتماعي السوري الذي تدفع
مقابله أسعارًا زهيدة بمثابة «تعبئة
مساحات للبث» خالل رمضان.
فــي امل ـقــابــل ،تقتصر ال ـســوق الـســوريــة
عـ ـل ــى م ـح ـط ـت ـ ّـي «سـ ـ ـم ـ ــا» و«الـ ــدن ـ ـيـ ــا»
الخاصتني ،وتكتفيان غالبًا بما تنتجه
«سما الفن» كشركةٍ شقيقة تعود للمالك
ذاته ،إلى جانب قنوات اإلعالم الرسمي
الـ ـت ــي ي ـت ـس ــرب إل ـ ــى ش ــاش ــات ـه ــا ال ـغــث
والـسـمــن تحت شـعــار تشجيع املنتج
ّ
ال ــدرام ــي الــوطـنــي .لـكــن أس ـعــار الـشــراء
ّ
تبدو غير تشجيعية باملرة إال ألصحاب
اإلنتاجات ذات امليزانيات املتواضعة،
م ــن أصـ ـح ــاب ال ـش ــرك ــات ال ـن ــاش ـئ ــة ،أو
صغار املنتجني الذين وجــدوا في دعم
ال ــدول ــة ف ـ ّـرص ــة ل ـ ـ «ب ـي ــزن ــس» مـضـمــون
ال ــرب ــح ،يــضــر فعليًا بـصـنــاعــة الــدرامــا
ّ
السورية ،ويزيد اعتاللها.

مــع ذل ــك ،بمجرد انـتـهــاء مــوســم درامــا
 ،2016أع ـل ـنــت ش ــرك ــات س ـ ّ
ـوري ــة عــدة
ً
عــن أكـثــر مــن  20عـمــا تـنــوي إنتاجها
لـلـمــوســم املـقـبــل ،غالبيتها اجتماعي
ّ
السورية)،
(حيث يكمن مــأزق الــدرامــا
ب ـع ـض ـهــا ب ـ ــدأ الـ ـتـ ـص ــوي ــر ،أو ت ـجــرى
ال ـت ـح ـض ـيــرات ل ــه ب ـج ـ ّ
ـدي ــة ،ومـعـظـمـهــا
ّ
يبدو واعـدًا على مستوى عــودة كتّاب
ومخرجني معروفني للعمل بعد توقف
سـ ـن ــوات ك ــامل ـخ ــرج ه ـش ــام شــربـتـجــي،
وال ـك ــات ــب ع ــدن ــان الـ ـع ــودة ،واالن ـت ـظــار
املرتقب لجديد الثنائي حسن سامي
ي ــوس ــف ون ـج ـي ــب ن ـص ـي ــر؛ مـ ــا ي ـطــرح
ً
سؤاال ّ
جديًا حول وجود استراتيجية
شاملة لـشــركــات اإلن ـتــاج تــواجــه فيها
أزمة التسويق ،أم سيتم البحث مجددًا
ـات فـ ــرديـ ــة ،ت ـت ـج ــاوب مــع
ع ــن خـ ــاصـ ـ ٍ
معطيات السوق الجديدة ،وهذا يقود
مضاربات مخجلة
بطبيعة الحال إلى
ٍ
فيما بينهم تستفيد منها املحطات،
وت ـم ـض ـ ُـي ْمل ـس ــاف ــة أب ـع ــد ف ــي اإلض ـ ــرار
بسمعة املنتج السوري؟
ّ
في أروقــة القطاع الخاص الذي يشكل
معظم اإلنتاج الدرامي السوري ،يكابر
ب ـع ـض ـهــم أم ـ ـ ــام اإلع ـ ـ ـ ــام وال ي ـع ـتــرف
ً
ب ـ ــوج ـ ــود أزم ـ ـ ـ ــة تـ ـس ــوي ــق أص ـ ـ ـ ـ ــا ،بــل
َ
يتباهى ِبكون أعماله وجــدت طريقها
إلى العرض ،ولكن بأي ثمن؟ وعلى أيّ
ّ
محطات؟!
فــي امل ـقــابــل ،ب ــدا عــدنــان ح ـمــزة رئيس
مـجـلــس إدارة شــركــة «ايـ ــه .ب ــي .ســي»
صريحًا في إجابته لـ «األخبار» .كشف
ّ
التوجه إلى إنتاج «أعمال
لنا عن ّنيته
عربية مشتركة على مستوى األبطال،
ي ـتــم ت ـن ـف ـيــذهــا ف ــي ل ـب ـن ــان ،بـمـشــاركــة
ّ
سورية» .ويؤكد رفضه املطلق
خبرات
ٍ
ّ
لخيار «األعـمــال الشامية» التي توزع
بشكل أفضل من االجتماعية ،إذ يراها
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ثقافة وناس

ال ــرديـ ـئ ــة ،ويـ ـع ــاد ال ـن ـظ ــر ف ــي ش ــرائ ــح
ـان بعد
األسـ ـع ــار اس ـ ّت ـن ــادًا ل ـت ـق ـي ـيـ ٍـم ث ـ ـ ٍ
ال ـعــرض تصنفها عـلــى أس ــاس فـئــات،
وهـ ــذا م ــن ش ــأن ــه أن يــرت ـقــي بـصـنــاعــة
ال ــدرام ــا ،وخ ـلــق ت ـنــافــس حـقـيـقــي بني
الشركات» .وختم عدنان حمزة بالقول:
«ذلــك قد يكون أحــد الحلول السريعة،
وليس الحل هو مراكمة اإلنتاج بينما
ً
يبدو الطلب قليال جدًا».
ال ـ ــدور األس ــاس ــي ل ـل ــدول ــة ف ــي إي ـجــاد
ال ـح ـل ــول ألزم ـ ـ ــات الـ ــدرامـ ــا ال ـس ــوري ــة،
وم ـن ـهــا ال ـت ـســويــق؛ م ــن ب ــن الـقـضــايــا
امل ـ ـط ـ ــروح ـ ــة لـ ـلـ ـنـ ـق ــاش جـ ـ ـ ّ
ـديـ ـ ــا خـ ــال
امل ــرحـ ـل ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة .وه ـ ـ ــذا مـ ــا ســأل ـنــا
عـنــه ديــانــا جـ ّـبــور امل ــدي ــرة ال ـعــامــة في
ّ
العامة لإلنتاج التلفزيوني
املؤسسة
واإلذا ًع ـ ـ ـ ـ ـ ــي «سـ ـ ــوريـ ـ ــانـ ـ ــا» ،بــوص ـف ـهــا
ّ
مـمـثــلــة لـلـقـطــاع ال ـع ــام .تـجـيــب جـ ّـبــور:
ـب عـلـيـنــا ف ـع ـلــه ،ه ــو م ــا نـقــوم
«م ــا ي ـجـ ً
بــه حـقـيـقــة فــي مــواصـلــة إن ـتــاج أعـمــال
ّ
ّ
تعبر عن
مميزة ،تتبنى وجهات نظر
دورنا ،وحضارتنا ،وواقعنا ،ورؤيتنا
للمستقبل ،وتأمني االحتياجات ّ
الفنية
األعمال ،وتشغيل أكبر
املطلوبة لتلك
ّ
عـ ــدد م ـم ـكــن م ــن ال ـف ــن ــان ــن وال ـف ـن ـيــن،
ّ
ألن ه ــؤالء هــم عـمــاد ه ــذه الـصـنــاعــة».
لـكـنـكــم تـخـضـعــون كـمــؤسـســة آلل ـيــات
القطاع الـخــاص نفسها فــي التجاوب
م ــع م ـع ـط ـيــات الـ ـس ــوق ،م ـمــا ق ــد يــؤثــر
فــي هــذا املـضـمــون؟ تجيب« :االرت ـهــان
ملـتـطـلـبــات ال ـس ــوق ش ــيء مـخـتـلــف عن
السعي للتسلل إليه .نحن نحاول في
النهاية أن نبث أفكارنا ورسائلنا عبر
أعمالنا الدرامية .ولكن إذا بقيت هذه
ّ
املتلقي،
األفكار أسيرة دائرة مغلقة من
ّ
فــإن الرسائل لن تصل ،وما نفعله هو
املوازنة بني نوعية أعمالنا ،بمعنى أن
تكون لدينا أعمال ذات مضمون فكري،
ح ـض ــاري ،وسـيــاســي مـبــاشــر أحـيــا ّنــا،
وأخ ـ ــرى مـضـمــونـهــا اج ـت ـمــاعــي لـكــنــه
ينحاز للمواطن السوري .أما موضوع
ال ـشــراء فــا أح ــد يمكنه ضـمــانــه سلفًا

العتبارات
أغلق السوق الخليجي
ٍ
سياسية بشكل شبه كامل في
وجه الدراما االجتماعية
ضرورة االستثمار في الميديا
كسوق بديل للعرض،
الرقمية
ٍ
ّ
يوفر إيرادات تفوق عوائد
األسواق التقليدية (جمال دوبا)
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ذات م ـســارات واح ــدة تقريبًا ،وتـ ّ
ـزيــف
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،وال ت ـم ــت لـ ـل ــواق ــع ب ـص ـلــة،
ّ
السورية.
وتسيء إلى املرأة
ّ
بعد عملني ضخمني ،األول «بانتظار
ال ـي ــاس ـم ــن» ( )2015ال ـ ــذي ن ـج ــح فــي
عرضه على محطات عدة ّ
أهمها OSN
ودبـ ــي ،ويـسـتـعــد حــالـيــا لـيـنــافــس فيه
عـلــى جــائــزة «إي ـمــي أوورد» الـعــاملـيــة،
والـ ـث ــان ــي ّ
«أيـ ـ ـ ــام ال ت ـن ـس ــى» (،)2016
أنـ ـتـ ـج ــه بـ ــال ـ ـشـ ــراكـ ــة م ـ ــع «سـ ــوريـ ــانـ ــا
َ
لـلـتــوزيــع واإلن ـت ــاج الـفـنــي» ول ــم يحظ
ـرض عــادلــة املــوســم الـفــائــت،
بـفـ
ـرص ع ـ ٍ
ّ
فتأجل تسويقه ملا بعد شهر رمضان؛
بــات حمزة يتحلى بواقعية فرضتها
«دورة ال ـتــاريــخ ال ـتــي أعـ ــادت صناعة

ً
الــدرامــا لــازدهــار فــي ب ـيــروت ،نتيجة
لألزمة الـسـ ّ
ـوريــة» .وتابع شــرح وجهة
ً
ن ـظــره ق ــائ ــا« :كـمـنـتـجــن س ــوري ــن ،ال
يمكننا االستغناء عــن ســوق الخليج
ّ
ألن ــه لـيــس لــديـنــا س ــوى جـهــة رسمية
واحدة تشتري إنتاجاتنا ،وما تدفعه
ق ــد ال ي ـغ ـطـ ّـي س ــوى ن ـس ـبــةٍ قـلـيـلــة من
الكلفة ،وبالتالي االعتماد على السوق
املـحـلــي غـيــر ممكن عـمـلـيــا ،وال ـحــل قد
ي ـك ــون ف ــي الـ ـ ـ «ب ـ ــان آراب» ب ـع ـي ـدًا عن
اإلس ـقــاطــات الـسـيــاسـ ّـيــة ،وم ــا يفرضه
الــواقــع ال ـســوري درام ـي ــا ،مــع شعورنا
ّ
ألن ه ـ ّ
ـوي ــة ال ــدرام ــا
الـعـمـيــق ب ــاألس ــف
ً
الـســوريــة يـتـهــددهــا الـخـطــر ب ـنــاء على
معطيات الــوضــع ال ــراه ــن ،مــا لــم نجد

الـحـلــول ال ـتــي قــد تـعـيــدهــا إل ــى أفضل
حاالتها».
ولـلـحــد مــن الـخـســائــر ،وف ــي ظــل «عــدم
ّ
وجود محطات سورية كما في مصر،
وبــال ـتــالــي س ــوق يـمـكــن أن يـسـهــم في
نمو هذا القطاع»؛ دعا رئيس مجلس
إدارة شركة «ايــه .بي .سي» إلى إعادة
الـنـظــر فــي طــريـقــة الــدعــم ال ــذي ّ
تقدمه
ّ
السورية للدراما ،عبر «رفع
الحكومة
القيمة الـشــرائـيــة لــأعـمــال ،وأن يكون
ال ـشــراء بـنــاء على رأي لـجــان مشتركة
ت ـت ـ ّكــون م ــن أس ـم ــاء م ـخ ـتـ ّـصــة (فـنـ ّـيــن
ون ــق ــاد) تـنـتـقــي م ــا سـتـعــرضــه قـنــوات
اإلع ــام الــرسـمــي مــع نهاية كــل موسم
إنتاجي ،مما يحول دون شراء األعمال

ّ
في ظل مقاطعة املحطات ،وإال ملا كان
معظم املنتجني منيوا بخسائر فادحة
هذا العام والذي سبقه».
م ــاذا عــن زي ــادة اإلنـتــاج فــي ظــل نقص
ال ـط ـل ــب؟ أن ـت ــم أن ـت ـج ـتــم ق ــراب ــة س ــدس
اإلن ـتــاج ال ـســوري املــوســم الـفــائــت على
ّ
سبيل املثال ،أال يمكن أن تشكل زيادة
اإلنتاج في ظل نقص الطلب نوعًا من
اإلضرار للسوق ،يساهم في محدودية
أس ـعــار ال ـش ــراء؟ «ه ــذا ال ـكــام صحيح
ف ــي م ــا ي ـخــص اإلنـ ـت ــاج الـ ـ ـ ــرديء ،لكن
ُ
َ
اإلنـتــاجــات الالئقة ال يمكن أن تحدث
األث ـ ـ ــر ال ـس ـل ـب ــي ال ـ ـ ــذي ت ـت ـح ــدث ع ـنــه،
فــإن ـتــاج ع ـمــل ض ـخــم بـمـعـيــار ال ـســوق
ّ
في القطاع الخاص قد يتكلف حوالى
مـلـيــونــا ون ـصــف مـلـيــون دوالر ،وهــذا
ي ـعــادل تـقــريـبــا كــامــل املـيــزانـيــة املــالـيــة
السنوية للمؤسسة ،بينما ننتج نحن
ب ـه ــذا امل ـب ـلــغ خ ـم ـســة أو س ـتــة أع ـم ــال،
ّ
ال ـش ــرط اإلن ـت ــاج ــي فـيـهــا ل ـيــس م ّـقــتـرًا
أجور الفنانني
أمام الكاميرا ،رغم كون ً ّ
والفنيني منخفضة قليال ،لكننا شركاء
مع الجميع في حماية هذه الصناعة،
ّ
التي ال يحميها إنتاج واحــد حتى لو
كــان ضخمًا ،بل بإبقاء العجلة دائــرة،
وغير ذلــك فــإن الفني سيغادر البالد،
بـعــدمــا غ ــادره ــا بـعــض ن ـجــوم الـصــف
ّ
ّ
األول ،ع ـنــدهــا س ـن ـضــطــر لـلـتــأسـيــس
م ــن ال ـص ـف ــر ،ب ـع ــدم ــا ي ـك ــون اآلخـ ـ ــرون
قــد ت ـجــاوزونــا ،وال ــدرام ــا األردن ـي ــة ،أو
السينما الجزائرية خير مثال».
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ً
وطرحت ديانا ّ
جبور ســؤاال معاكسًا،
خلصت من خالله إلى القول« :حينما
يتوقف الـقـطــاع ال ـعــام ،فهل سيستمر
الخاص؟ اإلنتاج السوري سينكمش،
ويـنـفــرد املـنـتـجــون الـصـغــار بــالـســوق،
وهذا يعني القضاء كليًا على الدراما،
وتكريس صورة سيئة لها ،تؤدي إلى
ّ
ولخصت
انفضاض الجمهور عنها».
رؤي ـت ـهــا ل ـحــل أزمـ ــة ال ـت ـســويــق قــائـلــة:
«الـ ـح ــل ل ـيــس ع ـنــد اآلخ ـ ــر ،ب ــل لــدي ـنــا،
بإيجاد شكل مــن أشـكــال االتـحــاد بني
امل ــوزع ــن ال ـس ــوري ــن ،يـضــع ضــوابــط،
وآل ـ ـيـ ــات ل ـل ـت ــوزي ــع ،ت ـم ـنــع امل ـض ــارب ــة،
بالتوازي مع رفع معايير القبول لدى
ّ
ألن العرض املحلي
التلفزيون السوريْ ُ ،
هو أســاس منجاة املن ِتج الصغير من
الخسارة ،وحينما نتشدد في معايير
ّ
ال ـ ـعـ ــرض عـ ـل ــى امل ـ ـحـ ــطـ ــات ال ــوط ـن ـي ــة،
ـرداءة ْإلى
نقطع الطريق أمام تسرب الـ
ُ َ
ّ
الشاشة ،كما أن رفع سعر شراء املنت ْج
الالئق ،يبقي عني املنتجني السوريني
عـ ـل ــى ال ـ ـس ـ ــوق امل ـ ـح ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة ،وب ــالـ ـت ــال ــي
نـتـحــاشــى االرت ـه ــان ل ـســوق يناقضنا
فكريًا».
ً
ـاال ّ
لتلمس آف ــاق ال ـحــل؛ عقدت
اسـتـكـمـ
جمعية «عني الفنون» في دمشق ثالث
جلسات منتداها الثقافي أخيرًا ،ودعت
إل ـي ــه «األخ ـ ـبـ ــار» ل ـح ـضــور املـنــاقـشــات
ّ
ـركــزت حــول «تـحـ ّ
ـديــات صناعة
الـتــي تـ
ّ
الدراما السورية ،وآفاقها املستقبلية»،
ّ
اب ،ومخرجني ،وممثلني،
بمشاركة كت ٍ
وإع ــام ـي ــن س ــوري ــن ،ت ـن ــاول ــوا واق ــع
درامــا أصبحت بحسب وصف الكاتب
ح ـس ــن .م .ي ــوس ــف ك ـ ـ «ال ـي ـت ـي ـمــة عـلــى
اللئام».
موائد
ّ
ك ــذل ــك ،ت ـطــرقــت ال ـن ـقــاشــات إل ــى أزم ــة
ال ـن ـصــوص ،وجـ ــودة املـنـتــج ال ــدرام ــي،
وعدم وجود ّ
«آليات حقيقية أو كاملة
لـ ـه ــذه الـ ـصـ ـن ــاع ــة» ،وأزم ـ ـ ــة ال ـت ـســويــق
بطبيعة ال ـحــال .وهـنــا كــانــت املــداخـلــة
ّ
األبــرز لضيف املنتدى املنتج واملــوزع
ال ـل ـب ـنــانــي ج ـم ــال دوب ـ ــا .ط ــرح األخ ـيــر
ف ـكــرة إي ـج ــاد ت ـحــال ـفــات ب ــن أص ـحــاب
ّ
محطات ومنتجني سوريني ،عراقيني،
ل ـب ـن ــان ـي ــن ،ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،أردن ـ ـيـ ــن،
وسوريني ،لتجاوز األزمــة ،وتستهدف
ه ــذه الـتـحــالـفــات ســوقــا «ي ـق ــارب عــدد
جـ ـمـ ـه ــوره املـ ـسـ ـتـ ـه ــدف الـ ـ ـ ـ ــ 75م ـل ـيــون
نسمة ،تتشابه قضاياهم ،وهمومهم،
وواق ـع ـهــم ،بــاعـتـبــار ال ــدرام ــا الـســوريــة
ّ
تشكل عمق بــاد الـشــام» ،مع إمكانية
ال ـب ـحــث ع ــن سـ ــوق م ـش ـتــرك «س ـ ــوري،
ل ـب ـنــانــي ،مـ ـص ــري» ،وآخ ـ ــر يـسـتـهــدف
«الـشــام وبــاد املـغــرب الـعــربــي» .ولفت
إلـ ــى أه ـم ـ ّـي ــة «االس ـت ـث ـم ــار ف ــي امل ـيــديــا
ـوق بـ ــديـ ــل لـ ـلـ ـع ــرض،
الـ ـ ّـرق ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ك ـ ـس ـ ـ ٍ
ـواق
ـ
س
األ
ـد
ـ
ئ
ـوا
ـ
ع
ـوق
يــوفــر إي ـ ــرادات تـفـ
ّ
التقليدية ،وعدم االستثمار فيه يمثل
خطيئة كبرى».
ُبـ َـعـيـ َـد انـتـهــاء نـقــاشــات املـنـتــدى ،وفــي
ان ـت ـ ّظــار م ــا س ـي ـصــدر ع ـنــه م ــن وثـيـقــة
ت ـلــخــص ن ـقــاشــاتــه ،ي ـتــم وض ـع ـهــا بني
أيدي املعنيني؛ قال دوبا في مداخلةٍ لـ
ّ
ّ
«األخبار» إن «سوريا فوتت فرصتها
ّ
الــذهـبـيــة ّأي ــام ذروة ال ــدرام ــا الـســوريــة
في عام  .2008يومها ،كان ممكنًا خلق
ّ
سـ ــوق داخـ ـل ــي م ــن م ـح ــط ــات ال ـت ـل ـفــزة،
ووض ــع ضــريـبــة عـلــى اسـتـهــاك امل ــواد
الـبـصــريــة واإلذاعـ ـي ــة (،)Audiovisual
وتجييرها كما تفعل بريطانيا لتدعيم
هــذا القطاع (البنية التحتية التقنية،
اإلنتاج ،وتوسيع نطاق البث) ،ويمكن
اسـتــدراك ذلــك اليوم بــأن تلعب الدولة
دورًا ك ـب ـي ـرًا ف ــي خ ـلــق أسـ ـ ــواق رقـمـيــة
أمـ ــام ال ــدرام ــا ال ـس ــوري ــة ،واالس ـت ـث ـمــار
فيها ،كالبحث عن بدائل إعالنية عبر
الصفحات الرقمية ،بعيدًا عن شركات
االتصاالت الكبرى والبنوك ،وتنشيط
هذا السوق ،كسوق إعــان داخلي ّيدر
أضعاف اإلعالن الخارجي».
ّ
وأع ـ ــرب امل ـن ـتــج وامل ـ ـ ـ ــوزع ال ـل ـب ـنــانــي ل ـ
ّ
«األخبار» عن ثقته بأن «فرص الدراما
ّ
السورية تسويقيًا لم تنته ،بوصفها
ح ــال ــة أص ـي ـل ــة ف ــي ق ـل ــب ب ـ ــاد الـ ـش ــام،
فهذه ليست امل ـ ّـرة األول ــى التي تواجه
فيها أزم ــةّ ،
ورب ـمــا لــن تـكــون األخـيــرة،
وكــل ما تحتاج إليه هو إعــادة تنظيم
الصفوف».
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الحدث لم تهضم قيادة «جيش الفتح» إخفاقها في معركة أملت عليها تغييرًا في قواعد
ـداف أقل ،حاول المسلحون فيها
االشتباك الحلبية .موجة
هجوم رابعة لكن ّبسقف أهـ ٍ
ٍ
إنجاز «حقيقي» ،إال أن اإلخفاق كان سيد المشهد أيضًا
تحقيق ٍ

«غزوة» رابعة بعيدة عن «الطوق»:
إخفاق جديد لـ«جيش الفتح»
«االنقالب» التركي
يطاول المعارضة
ّ
ركـ ـ ـ ـ ــزت ص ـح ـي ـف ــة «وول سـ ـت ــري ــت ج ـ ــورن ـ ــال»
األميركية ،أمــس ،على أحــد التداعيات الخارجية
تركيا ،ذاكرة في هذا اإلطار
لالنقالب الفاشل في
ّ
تأثيره على املعارضة املسلحة في سوريا .وفيما
ّ
أش ــارت الصحيفة إلــى أنــه منذ عــام  2011مثلت
تركيا قاعدة خلفية ومـ ّ
ـزودًا أساسيًا ملجموعات
مختلفة من املعارضة ،فقد لفتت إلى أن هذا الدعم
اآلن يواجه تهديدًا .وأوضحت على هــذا الصعيد
أن «ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـس ــؤول ــن ال ـك ـبــار ف ــي الـجـيــش
ّ
متورطني في برامج
واالستخبارات ،الذين كانوا
مـســاعــدة امل ـعــارضــة ـ ـ وم ــن بينهم قــائــد الجيش
ً
الثاني الذي كان مسؤوال عن الحدود مع سوريا
والعراق ـ قد جرى اعتقالهم بسبب ّ
تورطهم في
محاولة االنقالب في  15تموز».
كذلك ،أوضــح التقرير أن «الجنراالت الذين كانوا
يـقــودون السياسة التركية ـ السورية والسياسة
التركية فــي مــا يتعلق بــاألكــراد الـســوريــن ،كلهم
اآلن في السجن».
التقرير تـحـ ّـدث عــن مقاتلي املـعــارضــة السورية
ال ــذي ــن أعـتـبــر أن ـهــم يـعـتـبــرون ال ـه ـجــوم ف ــي حلب
«حــركــة يـجــب أن تـكــون اآلن أو ال تحصل أب ـدًا».
وأشار إلى أنه «على الرغم من أن هذه املجموعات
ّ
ال تزال تملك موارد توفرها تركيا أو عن طريقها،
إال أنهم ال يمكن أن يكونوا واثقني بأن مساعدات
مشابهة ستستمر في املستقبل».
(األخبار)

بعد هــدوء الـيــوم الــرابــع مــن «ملحمة
حـ ـل ــب الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى» ،ح ـ ــاول ـ ــت ف ـص ــائ ــل
«ج ـي ــش ال ـف ـت ــح» تـ ـك ــرار م ـحــاوالت ـهــا
ّ
ّ
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،ع ــل ـه ــا ت ـت ـم ــك ــن مـ ــن خ ــرق
دف ــاع ــات ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري جـنــوبــي
مــديـنــة ح ـلــب .أمـ ــس ،كــانــت املـحــاولــة
ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة أو «امل ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة»،
بــاصـطــاح املسلحني الــذيــن ّ
سموها
«غزوة إبراهيم اليوسف» (عام 1980
قام اليوسف مع اثنني من رفاقه بقتل
أكثر من  300جندي في كلية املدفعية
فــي ح ـلــبُ ،
وع ــرف ــت الح ـقــا ب ــ«م ـجــزرة
املدفعية»).
فبعد فشلهم في السيطرة على منطقة
الـ ـع ــام ــري ــة ،جـ ـن ــوب غ ـ ــرب حـ ـل ــب ،فــي
اليومني املاضيني ،حــاول املسلحون
في «غزوتهم» الجديدة السيطرة على
نـقــاط الجيش فــي مناطق العامرية،
ّ
والجمعيات ،وتلة املحروقات ،وعدد
مــن الـتــال املحيطة .وح ــاول «الفتح»
في موجة الهجوم الجديدة «خفض»
س ـق ــف أهـ ــدافـ ــه وال ـت ـع ــام ــل بــواق ـع ـيــة
مــع دفــاعــات الـجـيــش الصلبة هـنــاك،
فــآثــر االبـتـعــاد عــن ال ـهــدف األســاســي
مل ـع ــرك ـت ــه ،وهـ ــو «كـ ـس ــر ال ـ ـطـ ــوق» عــن
املدينة ،وفتح خط إمداد للمجموعات
املسلحة في األحياء الشرقية.
ومع انطالق «الغزوة» ،نشرت «جبهة
ً
فتح الشام» (جبهة النصرة) تسجيال
م ـص ــورًا ،أعـلـنــت فـيــه ان ـطــاق «غ ــزوة
ّ
إب ــراهـ ـي ــم الـ ـي ــوس ــف» ،أك ـ ـ ــدت ف ـي ــه أن
«الهدف من هذه املرحلة هو السيطرة
عـ ـل ــى كـ ـلـ ـي ــة امل ــدفـ ـعـ ـي ــة ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
الراموسة» ،جنوبي حلب.
وت ـصـ ّـدت وح ــدات الـجـيــش والحلفاء

ل ـه ـجــوم «ال ـف ـت ــح» بــات ـجــاه مــواقـعـهــم
ف ــي ت ـ ــال الـ ـصـ ـن ــوب ــرات ،والـ ـعـ ـم ــارة،
واملـ ـح ــروق ــات ،ج ـنــوبــي ح ـلــب ،وســط
قصف مدفعي وصــاروخــي استهدف
ن ـق ــاط ان ـت ـشــار امل ـهــاج ـمــن ،م ــا أجـبــر
املـسـلـحــن عـلــى االن ـك ـفــاء وال ـتــراجــع،
ً
وقد انعكس ذلك مباشرة بانخفاض
وتيرة املعارك ،بعد تكبيد املهاجمني
خسائر كبيرة.
ّ
وحقق الجيش ضربة نوعية في غار ٍة
ل ـســاحــي ال ـجــو الـ ـس ــوري وال ــروس ــي
ع ـل ــى ت ـج ـ ّـم ـ ٍـع مل ـس ـل ـحــي «الـ ـفـ ـت ــح» فــي
منطقة رحبة خان طومان في الريف
الجنوبي .وقد ّأدت إلى مقتل وجرح
أكثر من  40مسلحًا وتدمير دبابتني،
وث ــاث س ـي ــارات مـحـمـلــة بــرشــاشــات
ثقيلة وآلية «.»bmp
كذلكّ ،
دمر الجيش  3دبابات وآليتي
« ،»bmpوس ـ ـيـ ــارة م ـ ـ ــزودة ب ــرش ــاش
ث ـق ـي ــل فـ ــي م ـح ـي ــط «مـ ًـ ـش ـ ــروع 1070
شـقــة ًسـكـنـيــة» ،إض ــاف ــة إل ــى تــدمـيــره
دبـ ــابـ ــة وآل ـ ـيـ ــة فـ ــي م ـح ـيــط امل ـش ــرف ــة،
موقعًا عشرات القتلى والجرحى في
ـت نـعــت
صـ ـف ــوف امل ـس ـل ـح ــن ،ف ــي وقـ ـ ـ ٍ
فيه «تنسيقيات» املسلحني عددًا من
ق ــادة الـفـصــائــل وع ـنــاصــرهــا ،بينهم
املـســؤول امليداني في «فيلق الشام»،
أبو حمزة زكريا.
ون ـق ـل ــت وك ــال ــة «سـ ــانـ ــا» ع ــن م ـصــدر
عسكري أن «الطيران الحربي السوري
نـفــذ  26طـلـعــة قـتــالـيــةّ ،
وج ــه خاللها
 101ض ــرب ــة ج ــوي ــة ع ـل ــى ت ـج ـم ـعــات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــن ومـ ـ ـق ـ ــراتـ ـ ـه ـ ــم ،ومـ ـ ـح ـ ــاور
تحركهم فــي أري ــاف حـلــب ،وحـمــص،
وحماة ،وإدلب».

ً
غارة جنوبي حلب (األناضول)
أكثر من  40قتيال وجريحًا من المسلحين في ٍ

وفي مقابل املعلومات امليدانية التي
ّ
تؤكد فشل «الغزوة» ،ما زالت مواقع
ُ
امل ـع ــارض ــة ت ـكــابــر ف ــي إعـ ــان الـفـشــل،
لتعلن السيطرة «الكاملة على قرية
العامرية في املحور الجنوبي ملدينة
حـ ـ ـل ـ ــب ،ب ـ ـعـ ــد م ـ ـضـ ــي ن ـ ـصـ ــف س ــاع ــة
مـ ــن إح ـ ـكـ ــام ق ـب ـض ـت ـهــم ع ـل ــى مـنـطـقــة
الجمعيات ،جنوبي حلب».
أما في الريف الشمالي الشرقي لحلب،
ّ
فقد أكد عدد من القادة األكراد ملواقع

باتت «قسد»
تسيطر على %80
من مدينة منبج

مـ ـع ــارض ــة «سـ ـيـ ـط ــرة ق ـ ـ ــوات س ــوري ــا
الديموقراطية على  %80من املساحة
اإلجمالية ملدينة منبج» ،الفتني إلى
أن «مسلحي تنظيم داعــش تسودهم
حــاالت انهيار ،بعد محاصرتهم في
مساحات ضيقة من املدينة القديمة».
وعن «املبادرة اآلمنة» التي طرحتها
«ق ـســد» عـلــى املسلحني فــي األسـبــوع
امل ـ ــاض ـ ــي ،ق ـ ـ ــال مـ ـسـ ـتـ ـش ــار «ق ـ ـسـ ــد»،
نــاصــر ح ــاج مـنـصــور ،إن «امل ـب ــادرات
ال ـتــي طــرحــت فــي وق ــت ســابــق قــد تم
سحبها» ،معتبرًا أن «العرض لم يعد
قائمًا».
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ان ـف ـج ــر م ـس ـتــودع
مـ ـح ــروق ــات ل ـل ـم ـج ـمــوعــات املـسـلـحــة
ف ــي م ـ ّ
ـرب ـع ـه ــم األخـ ـي ــر وسـ ــط مــديـنــة
الزبداني في ريف دمشق الغربي ،ما
بشكل كامل وسقوط
أدى إلى احتراقه
ٍ
عدد من القتلى والجرحى.
ٍ
ّ
املتحدث
وفــي سـيــاق منفصل ،أش ــار
ب ـ ــاس ـ ــم «جـ ـ ـي ـ ــش اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام» ،إسـ ـ ــام

اليمن

ّ
القوات اليمنية تتوغل مجددًا خلف الحدود ...والرياض تطالب باحياء التهدئة
ّ
صعدت القوات اليمنية في اآلونة األخيرة
عملياتها العسكرية مجددًا في جنوب
السعودية ،حيث عــاودت النيران اليمنية
لتطاول مواقع وصلت إلى  10كيلومترات
لـلـمــرة االولـ ــى مـنــذ إع ــان الـتـهــدئــة في
نيسان الماضي ،ما خلف خسائر كبيرة في
صـفــوف ال ـقــوات المسلحة السعودية
وعتادها
صنعاء ـ رشيد الحداد
تـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
ال ـت ــي ي ـخــوض ـهــا ال ـج ـي ــش و«ال ـل ـج ــان
الشعبية» على الجبهات الحدودية مع
السعودية بوتيرة عالية منذ أكثر من
أس ـبــوع فــي ج ـيــزان ون ـج ــران وعـسـيــر،
حيث تمكنت القوات اليمنية من فرض
معادلة عسكرية جديدة بعد توغلها
ألكثر من  10كلم في العمق السعودي
خـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ــام املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ل ـت ـص ــل إل ــى
مـشــارف مــديـنــة «صــامـتــة» السعودية
بـعــد سيطرتها عـلــى مــديـنــة الحثيرة
في جيزان.
وف ــي أق ــل مــن أس ـبــوعــن ،ات ـســع نـطــاق
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــق الـ ـسـ ـع ــودي،
ح ـي ــث ازدادت املـ ـ ـع ـ ــارك مـ ــع ال ـج ـيــش
الـ ـسـ ـع ــودي ،ل ـت ـط ــاول نـ ـي ــران الـجـيــش
اليمني وعملياته النوعية والسريعة
م ــواق ــع ال ـش ــرف ــة ال ـش ــرق ـي ــة وال ـغــرب ـيــة
ومواقع رجالء والدفينة واملحروق في

الرميح
نجران ومواقع الخوبة وجبل ً
وال ـف ــري ـض ــة ف ــي جـ ـي ــزان ،إض ــاف ــة إلــى
تــدم ـيــر تـجـمـعــات ال ـج ـيــش ال ـس ـعــودي
في منطقة مجازة في عسير .وقصفت
معسكر للقوات السعودية في منطقة
أح ـ ــد املـ ـس ــارح ــة واسـ ـتـ ـه ــدف ــت ح ــرس
حـ ــدودهـ ــا ف ــي جـ ـي ــزان ون ـ ـجـ ــران ،كـمــا
طاولت نيران الجيش اليمني معسكر
ال ــدف ــاع ال ـج ــوي ،وق ـصــف معسكر أبــو
مضي ومعسكر بن يالني وهو معسكر
الحرس الوطني في نجران.
وفـ ــي ظ ــل ال ـت ـق ــدم امل ـت ـس ــارع لـلـجـيــش
اليمني في العمق السعودي ،حاولت
ال ــري ــاض إح ـيــاء الـتـهــدئــة الـتــي اتفقت
عـلـيـهــا م ــع «أن ـص ــار ال ـل ــه» ف ــي نيسان
امل ــاض ــي ،وتـمـثــل ذل ــك ب ـل ـقــاءات ســريــة
تـقــوم بـهــا الــريــاض فــي سلطنة عمان
ودول ــة الـكــويــت مــع «أن ـصــار ال ـلــه» ،إال
أن الـجـيــش اليمني أج ــاب مسبقًا عن
الـكـثـيــر م ــن ال ـت ـس ــاؤالت ح ــول أسـبــاب
تصعيده األخيرة ومكان وزمان توقف
الـعـمـلـيــات املـسـتـجــدة م ــن خ ــال بـيــان
ص ــادر عــن املـتـحــدث الــرسـمــي باسمه
ال ـع ـم ـي ــد ش ـ ــرف غـ ــالـ ــب لـ ـقـ ـم ــان ال ـ ــذي
ربــط تــوقــف هــذه العمليات ( 25تموز
امل ــاض ــي) ب ـتــوقــف الـتـصـعـيــد ال ـجــوي
وال ـب ــري وال ـب ـحــري لــ«الـتـحــالــف» ضد
اليمن ،مؤكدًا أن العمليات التي تنفذها
قوات الجيش و«اللجان الشعبية» في
العمق السعودي «تأتي في إطــار حق
الرد على التصعيد السعودي».
ال ــري ــاض ب ــدأت قـبــل م ــدة بـنـقــل قبائل
املناطق الحدودية في جيزان ،وعمدت
الى إجبار سكان مناطق آل زيدان وآل

يحيى فــي بني مالك على الـنــزوح من
قــراهــم بشكل قـســري ،ومــع ذلــك اكتفت
ع ـلــى م ــدى ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة بــاإلعــان
عــن اع ـت ــراض ص ــواري ــخ باليستية أو
«سقوط مقذوف» من األراضي اليمنية.
إال أن ـهــا اع ـتــرفــت ،فــي شـكــواهــا لألمم
املتحدة أول من أمــس ،بمقتل  500من
مواطنيها منذ بــدء الـحــرب ،فيما هي
أعلنت رسميًا قبل ذلك عن مقتل عدد
أق ــل بكثير .وأبـلـغــت املنظمة الــدولـيــة
أن ما يحدث على حدودها الجنوبية
مــن تــوغــل مــن قـبــل الـجـيــش و«الـلـجــان
الشعبية» «اع ـتــداء» ،متجاهلة تدخل
قــوات ـهــا جــويــا وب ــري ــا ف ــي ال ـي ـمــن على
مدى نحو عام ونصف عام.
امل ـس ـت ـشــاراإلعــامــي ل ــ«وف ــد صـنـعــاء»
ف ــي م ـ ـشـ ــاورات ال ـك ــوي ــت ع ـب ــدال ـل ــه بــن
ع ــام ــر ق ـ ــال ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن ت ـصــريــح
السعودية بمقتل  500مدني سعودي
«م ــرت ـب ــط ب ـش ـكــل أس ــاس ــي بــال ـجــرائــم
ال ـس ـعــوديــة ال ـتــي تــرتـكـبـهــا ف ــي اليمن
وتهديدات األمــم املتحدة لها» ،مشيرًا
إلى أن الرياض تحاول إيصال رسالة
بــأن ـهــا «ل ـي ـســت ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي تقتل
املــدن ـيــن بــل إن ال ـطــرف اآلخ ــر ينتهك
ويقتل ويدمر أيـضــا» .ونفى بن عامر
تــأكـيــد الـسـعــوديــة اس ـت ـهــداف الجيش
و«ال ـ ـل ـ ـج ـ ــان» امل ـ ـ ــدن وال ـ ـ ـقـ ـ ــرى اآلهـ ـل ــة
ب ــالـ ـسـ ـك ــان ،م ـش ـي ـرًا إلـ ـ ــى أن ال ـج ـيــش
و«الـ ـلـ ـج ــان» ال يـسـتـهــدفــون املــدن ـيــن،
«ف ـك ــل عـمـلـيــاتـهــم ك ــان ــت مــوج ـهــة إلــى
الثكن واملواقع والتجمعات العسكرية
في الداخل السعودي».
وفيما أشارت األمم املتحدة إلى مقتل

 100جندي وضــابــط سـعــودي بنيران
يمنية خــال فـتــرة وجـيــزة ال تتجاوز
أسبوعني ،تحدثت مصادر ميدانية عن
ارت ـفــاع إجـمــالــي الـخـســائــر السعودية
البشرية عــن مـئــات القتلى والجرحى
في صفوف العسكريني.
بدوره ،أكد أحد املسؤولني في «اإلعالم
الحربي» أبو جالل ،أن الجيش اليمني
و«ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» ت ـم ـك ـنــوا خــال
ال ـف ـت ــرة الـقـلـيـلــة امل ــاض ـي ــة م ــن إس ـقــاط
 160مـ ــوقـ ــع عـ ـسـ ـك ــري سـ ـ ـع ـ ــودي مــن
خــال تنفيذ عمليات نوعية وسريعة
وبأقل الخسائر .وقــال في حديث إلى
«األخبار» إن تلك العمليات تنوعت بني
استهداف ثكن عسكرية تابعة للجيش
السعودي ومعسكرات ومواقع وأبراج
مراقبة.
وأك ــد أب ــو ج ــال أن خـســائــر الجيش

ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي الـ ـبـ ـش ــري ــة واملـ ـ ــاديـ ـ ــة فــي
قـ ـط ــاع ــات نـ ـ ـج ـ ــران ،ج ـ ـيـ ــزان وع ـس ـيــر
ك ـب ـيــرة ،وص ـلــت إل ــى أع ـلــى امل ـع ــدالت،
م ـ ـش ـ ـي ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى أن إس ـ ـ ـقـ ـ ــاط ال ـج ـي ــش
ال ـي ـم ـن ــي ط ــائ ــرت ــن مـ ــن دون ط ـي ــار
وطـ ــائـ ــرة «أبـ ــات ـ ـشـ ــي» مـ ــا بـ ــن مـ ــأرب
وال ـ ـج ـ ــوف ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ت ــدم ـي ــر 23
دبابة واستهداف وإعـطــاب  186آليه
عـسـكــريــة س ـعــوديــة مـتـنــوعــة م ــا بني
عــربــات عـسـكــريــة أو مــدرعــة أو أطقم
عسكرية أو جرافات ومعدات ثقيلة أو
عربات «هامر» أو «بي أم بي».
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن امل ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــرات ال ـت ــي
اسـ ـتـ ـه ــدفـ ـتـ ـه ــا الـ ـ ـق ـ ــوة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة
لـلـجـيــش الـيـمـنــي خ ــال أس ـب ــوع فـقــط،
ارتفعت إلى ثمانية معسكرات كبيرة،
مشيرًا إلــى أن الجيش الـسـعــودي «لم
يستطع املواجهة ويضطر إلــى الفرار
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مخطوفي الالذقية للمسؤولين:
ذوو
ّ
«الفقراء ال يهمون أحدًا»
اعتصام متواضع ألهالي
مخطوفي ريف الالذقية
الشمالي أمام مبنى
ّ
المحافظة سرعان ما انفض،
إذ إن مسؤولي المدينة
العاجزين أمام الملف الشائك،
سئموا «محاوالت األهالي
لفت األنظار كل مرة»
مرح ماشي

عـ ـل ــوش ،إلـ ــى أن «ال ـت ـح ـق ـي ـقــات الـتــي
أجــريــت بـشــأن االنـفـجــار ال ــذي أصــاب
مستودعًا للسالح (فــي محيط معبر
ب ــاب ال ـه ــوى عـلــى ال ـح ــدود الـتــركـيــة)
تابعًا للجيش ّ
(أول من أمس)ّ ،
ترجح
فرضية قصف املـسـتــودع بصواريخ
باليستية أطلقتها الـقــوات الروسية
ـت نـ ـع ــت ف ـيــه
م ـ ــن ال ـ ـب ـ ـحـ ــر» ،ف ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ٍ
«التنسيقيات» قائد «الفرقة الثانية
الساحلية» التابعة لـ«الحر» ،رياض
ق ـ ـ ــره ب ـ ـجـ ــق ،ال ـ ـ ـ ــذي قـ ـض ــى ف ـ ــي أح ــد
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـت ــرك ـي ــة ،إثـ ــر إصــابــة
ّ
تعرض لها في معارك ريف الالذقية
الشمالي في األيام املاضية.
جنوبًا ،استكملت في محافظة درعا،
لـلـيــوم ال ــراب ــع عـلــى ال ـتــوالــي ،تسوية
أوض ــاع عــدد مــن املطلوبني فــي إطــار
املصالحات املحلية ،حيث تم تسوية
أوضـ ـ ـ ــاع  256ش ـخ ـص ــا ،فـ ــي كـ ــل مــن
مدينة درعا وأزرع ،والصنمني ،وبلدة
املسمية.
(األخبار)

عـ ـل ــى م ـ ـبـ ــدأ «ال يـ ـضـ ـي ــع ح ـ ــق وراءه
مـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب» ،ت ـ ـجـ ـ ّـمـ ــع أهـ ـ ــالـ ـ ــي ض ـح ــاي ــا
ومخطوفي ريف الالذقية الشمالي ،في
ساحة املحافظة وسط مدينة الالذقية
للمطالبة بتحريك امللف ،بغية معرفة
مصير أبنائهم املختطفني منذ آب في
عام .2013
ص ــوتـ ـه ــم املـ ـكـ ـت ــوم إع ــامـ ـي ــا ف ـ ــي بـلــد
ي ـســوده التعتيم عـلــى قـضــايــا ُمعينة،
بــال ـتــزامــن م ــع ت ـعــويــم ق ـضــايــا أخـ ــرى،
ص ـ ـ ــدح خ ـ ـ ــال االعـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــام ،م ـطــال ـبــن
ال ــدول ــة ال ـســوريــة بـتـحـقـيــق جــديــد في
القضية املذكورة .أوجاع عمرها ثالثة
أع ــوام ،تجلت على مالمح الحاضرين
مـ ـن ــذ أن ب ــاغ ـت ـه ــم اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب فـ ــي مـثــل
هــذه الليلة ،ومــورســت بحقهم جرائم
ق ـتــل واغ ـت ـص ــاب وت ـن ـك ـيــل ،ع ـلــى م ــرأى
ومسمع العالم دون أي رادع أو منقذ
لألطفال األبــريــاء والنساء املفجوعات
اللواتي شهدن قتل أبنائهن وأزواجهن
بـعـيــونـهــن .ب ـعــض ال ـحــاضــريــن كــانــوا
مـ ــن الـ ـن ــاج ــن مـ ــن امل ــذبـ ـح ــة ال ـل ـع ـي ـنــة،
غـيــر عــابـئــن بـشـمــس آب ال ـح ــارق ــة ،إذ
إن ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـح ــرائ ــق تـشـتـعــل في

ن ـفــوس ـهــم .وب ـم ــا أن «امل ـص ـي ـبــة تجمع
وتـ ّ
ـوحــد» ،لــم يكن لــذوي الضحايا من
يشاركهم حسرتهم والوقوف لساعات
أم ـ ــام م ـب ـنــى امل ـح ــاف ـظ ــة ،سـ ــوى أهــالــي
مـخـطــوفــي م ـج ــزرة اش ـت ـبــرق ف ــي ريــف
ادل ــب ،الـتــي حــدثــت قـبــل أكـثــر مــن عــام.
وحده املسؤول العتيد ّ
صم آذانهم عن
ن ـ ــداءات املـعـتـصـمــن ،راف ـضــا ال ـخــروج
من مكتبه البارد ليواجه َ
الح ّر خارجًا
وحسرات األهالي املفجوعني .محافظ
الالذقية لم يخرج للقاء األهالي الذين
ي ـت ـف ـه ـمــون ب ـب ـســاط ـت ـهــم أسـ ـب ــاب ع ــدم
خ ــروج ــه ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن لــوعـتـهــم ،إذ
ليس لدى الرجل ما يقوله أو يفعله ،في
مواجهة طلبات املسلحني التعجيزية
لإلفراج عن املخطوفني ،بحسب ما قاله
مـنــذ أش ـهــر .أح ــد املـعـتـصـمــن نـقــل عن
لسان أحد املسؤولني عن ضبط النظام
فــي املــديـنــة ،أنــه اتـهــم األهــالــي بتنظيم
االعتصام رغبة منهم في الظهور على
«القنوات املغرضة» ،في تجاهل واضح
لـ ـع ــدال ــة ق ـض ـي ــة أهـ ــالـ ــي امل ـخ ـط ــوف ــن،
وتجاهل غير مبرر ملطالبهم فــي فتح
قنوات اتصال حقيقية مع الخاطفني.
املـ ـ ـس ـ ــؤول ذات ـ ـ ــه ق ـ ــال ل ــأه ــال ــي بــال ـفــم
املـ ــآن« :ك ــل س ــوري ــا فـيـهــا مـخـطــوفــون
ومفقودون» .ليجيبه أحد املعتصمني
أن م ـخ ـط ــوف ـي ـه ــم أط ـ ـف ـ ــال ون ـ ـس ـ ــاء ال
ّ
عـ ـسـ ـك ــري ــون ،أي أنـ ـه ــم ع ـ ـ ـ ــزل ،وي ـجــب
ت ـح ــري ــك ق ـض ـي ـت ـهــم اإلن ـس ــان ـي ــة أس ــوة
ُبـقـضــايــا مــدن ـيــن آخ ــري ــن م ــن مـنــاطــق
أخــرى ،ثم استنفار هيئات ومنظمات
ووزارات وجـهــات عــدة لتحريرهم من
أيدي املسلحني.
وإن كــانــت قضية مخطوفي الالذقية
ال ت ـث ـيــر ح ـم ــاس ــة م ـس ــؤول ــي امل ــدي ـن ــة،
معتبرين اعتصامات األهالي ونداءات
مـ ـح ــاوالت ل ـفــت ن ـظــر ال أكـ ـث ــر ،فـ ــإن ال
حماسة أيضًا لــدى الحكومة بدورها

حـ ـت ــى لـ ـتـ ـح ــري ــك الـ ـقـ ـضـ ـي ــة س ـيــاس ـيــا
أمـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ــرأي الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي .وذل ـ ــك
يــأتــي بــال ـتــوازي مــع شـهـيــة املنظمات
اإلنسانية املفقودة أيضًا تجاه القضية
ّ
ذاتها ألسباب ،لعلها ،تتعلق بالبيئة
الريفية املوالية للدولة السورية التي
ينسب إليها املخطوفون .لتصبح 14
قرية صغيرة يقطنها فالحو الجبال
الساحلية اآلمنني ،فريسة التجاذبات

قضية مخطوفي
الالذقية ال تثير حماسة
مسؤولي المدينة

الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وامل ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات ملـ ـب ــادل ــة
مـسـلـحــن ف ــي ال ـس ـجــون ال ـس ــوري ــة مع
أط ـف ــال ون ـس ــاء مــدن ـيــن .وع ـنــد س ــؤال
ب ـعــض امل ـع ـت ـصـمــن ع ــن س ــر الـتـجـمــع
واالع ـت ـص ــام ف ــي ك ــل امل ـنــاس ـبــات أم ــام
مـبـنــى امل ـحــاف ـظــة بـ ــدل االع ـت ـص ــام في
دم ـش ــق ت ـحــت أعـ ــن أصـ ـح ــاب الـ ـق ــرار،
أكــد أحــدهــم أن املعتصمني ال يملكون
أجـ ـ ــور ال ـن ـق ــل إل ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة بـسـبــب
ف ـق ــره ــم الـ ـش ــدي ــد .ف ـي ـم ــا ي ـن ـق ــل نـ ــواب
س ــوري ــون ع ــن وق ــوف وزي ــر الــداخـلـيــة
السوري شخصيًا تحت قبة البرملان،
لـ ـيـ ـق ــول ب ـ ــوض ـ ــوح« :ي ـم ـك ـن ـن ــا ت ـقــديــم
م ـ ـسـ ــاعـ ــدات لـ ـ ـ ــذوي املـ ـخـ ـط ــوف ــن .أم ــا
ق ـض ـي ــة املـ ـخـ ـط ــوف ــن أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ،فـهــي
قـ ـضـ ـي ــة س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة» .وق ـ ـ ــد ورد ذك ــر
قضية املـخـطــوفــن فــي مــداخــات عــدة
ألع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـع ــب ،دون أن
تـحـظــى بــااله ـت ـمــام امل ـنــاســب ،ف ــي ظل
غ ـي ــاب اإلع ـ ــام الـ ـس ــوري ع ــن الـتــذكـيــر
بــالـقـضـيــة .فيما ورد أكـثــر مــن رد من
وزارة املصالحة عن طلبات تعجيزية
للمسلحني ،قبل اإلفراج عن املخطوفني
املــدنـيــن ،إذ وصــل األم ــر بهم إلــى حد
املـطــالـبــة ب ــأم ــوات أو أس ـمــاء ال وجــود
ألصحابها أساسًا.
وي ـب ـق ــى تـ ـك ــرار ال ـح ــدي ــث ع ــن م ــأس ــاة
ع ـش ــرات املـخـطــوفــن مـنــذ ع ــام ،2013
ليس أكثر من رمي حجر في بركة ماء
راك ـ ــدة ،حـيــث أصـبـحــت ه ــذه املـعــانــاة
رمـ ـزًا لـعـجــز وزارات وج ـهــات رسمية
عـ ــدة ،وس ــط تـعـتـيــم إع ــام ــي ب ــات من
ـود أهــالــي
الــواضــح أن ــه مـقـصــود ،لـيـعـ ُ
امل ـخ ـت ـط ـف ــن بـ ــن ال ـف ـي ـن ــة واألخـ ـ ـ ـ ــرى،
ل ـل ـت ـ ّـذك ـي ــر ب ــأبـ ـن ــائـ ـه ــم .ت ـ ـقـ ــول إح ـ ــدى
املـســنــات امل ـحــررات قبل أكـثــر مــن عــام:
«قـ ــد ال ي ـع ـنــي أبـ ـن ــاؤن ــا ألحـ ــد شـيـئــا.
م ـجــرد أنـ ــاس ف ـق ــراء ال ي ـهـ ّـمــون أحـ ـدًا.
إنما يعادلون عندي الدنيا وما فيها».

المسار السياسي لن يتوقف :استمراره مطلب دولي

خسائر الجيش
السعودي في
قطاعات نجران وجيزان
وعسير كبيرة

على الرغم من َ
«الحرد السياسي» الذي
يمارسه وفد الرياض ،عبر إعالنه أكثر من
مرة االنسحاب من محادثات الكويت
ثم التراجع عن هذا القرار ،من الصعب
توقف المحادثات اليمنية ،إذ إن الواليات
المتحدة والدول الكبرى تدفع باتجاه
استمرارها
لقمان عبدالله

مخلفًا العتاد العسكري» ،برغم الغطاء
الجوي املستمر ،واتباع سياسة األرض
املحروقة من جانب «التحالف» ،الذي
يـقــوم عـقــب كــل سـيـطــرة ملــواقــع جيشه
بإحراق املكان بما فيه ،مشيرًا إلــى أن
ذل ــك ال ـج ـيــش الـيـمـنــي أص ـب ــح يحسن
التعامل مع هذا الوضع.
وفيما تتكتم السعودية عن خسائرها
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود ،ك ـشــف
«اإلعـ ـ ـ ــام الـ ـح ــرب ــي» ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن ــه
خ ــال ف ـتــرة «ال ـت ـهــدئــة» ال ـتــي ان ـهــارت
منتصف الشهر املــاضــي ،جــرى رصد
وتــوث ـيــق اس ـت ـهــداف وتــدم ـيــر عـشــرات
الــدبــابــات واآلل ـي ــات واس ـت ـهــداف ثــاث
قــواعــد عـسـكــريــة ك ـبــرى وإس ـق ــاط 314
موقعا عسكريا وثكنة ومقرا عسكريا
ل ـل ـق ــوات ال ـس ـع ــودي ــة واسـ ـتـ ـه ــداف 38
مخزن أسلحة واغتنام أكثر مــن آالف
قطع السالح ،منها أسلحة ورشاشات
ك ـن ــدي ــة تـمـتـلـكـهــا ال ـس ـع ــودي ــة بـشـكـ ٍـل
حصري و 159من معدات وجرافات.

أح ـ ــدث إع ـ ــان امل ـج ـل ــس ال ـس ـي ــاس ــي األعـ ـل ــى م ــن قـبـ ًـل
حركة «أنصار الله» و«املؤتمر الشعبي العام» صدمة
لتوجهات السعودية وحلفائها الخليجيني واليمنيني
ضمن املـســار السياسي الــذيــن يرغبون فــي مواصلة
رسمه .وبغض النظر عن املقصد الرئيسي للطرفني من
إعالن املجلس الذي جرى تأجيل إعالن تشكيلته بعد
تحديد يوم أمس موعدًا لذلك ،ظهرت تلك «الصدمة» في
ردود الفعل العنيفة من قبل األطراف املوالية للسعودية.
وتوضح الردود التي جاءت من أعلى املستويات الرسمية
واإلعالمية مستوى اإلرباك الذي وقعت فيه تلك الجهات.
ففيما أكد مجلس الوزراء السعودي أن ما أقدم عليه من
سماهم «الحوثيني وأتباع علي عبدالله صالح» بعقد اتفاق
بينهما لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية،
«يـعــد خـطــوة لــوضــع الـعــراقـيــل أم ــام الـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني ،وخــرقــا واضحًا
لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي

وق ــرار مجلس األم ــن الــدولــي  2216وامل ـب ــادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل».
لكن ،على الرغم من الردود السعودية املعارضة لالتفاق
السياسي ،سارعت الرياض إلى إرسال وفد سياسي
وعسكري برئاسة السفير السعودي في اليمن محمد
آل جابر إلى الكويت ،بدأ على الفور بإجراء مفاوضات
مع وفد صنعاء من أجل تجديد الهدنة بني الطرفني على
جانبي ال ـحــدود ،حيث يسعى الـجــانــب الـسـعــودي إلى
تحييد املناطق الحدودية وادعاء نأي بالده عن الصراع
الداخلي ،بالرغم من تقديم الطيران السعودي اإلسناد
الجوي لبعض حلفائه في معارك الجبهات الداخلية.
كــذلــك ،اعتبر املـتـحــدث بــاســم الـقــوات السعودية أحمد
عسيري ،أن حمالت «أنصار الله» على الحدود ليس لها
أي هدف عسكري ،مضيفًا أن الحدود خط أحمر «لن
نقبل بأي مساس لها» ،كما أوضح أن بالده لن تكون
طرفًا في أي حوار داخلي وأن بالده ليست في املعادلة
الداخلية اليمنية.
من جهته ،جدد وفد صنعاء الذي يمثل حركة «أنصار
ال ـلــه» وح ــزب «املــؤت ـمــر الشعبي ال ـع ــام» ،تمسكه بحل
شامل لــأزمــة فــي اليمن ،رافـضــا الحلول املـجــزأة مثل
ما تضمنه مقترح املبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ
ً
ال ــذي تـطـ ّـرق إلــى املـلــف العسكري واألم ـنــي ،متجاهال
امللف السياسي وتشكيل سلطة تنفيذية انتقالية تدير
امللفات األخرى.
فــي املقابل ،يبدو وفــد «الشرعية» الــذي يمثل حكومة
الرئيس املستقيل عبد ربــه منصور ه ــادي ،قــد ّ
تعود
على «الحرد السياسي» وقطع املفاوضات في الكثير
م ــن املـ ـ ــرات ،ث ــم الـ ـع ــودة إل ـي ـهــا ب ـعــد ت ـعــرضــه لـضـغــوط
سياسية ودبلوماسية وافتضاح هذا األسلوب من قبل

وفــد صنعاء .وعلى املـنــوال نفسه ،أعلن الــوفــد عودته
مساء أمس ،لـ«توديع وشكر» الكويت على استضافة
املحادثات اليمنية.
وظهرت ردة فعل وفد الرياض «الهستيرية» على إعالن
«املـجـلــس الـسـيــاســي األع ـل ــى» ،تبعها تلقائيًا مــواقــف
متشددة ،وقــرر االنسحاب النهائي من املـشــاورات ثم
اقتصر سلوك الــوفــد على إعــان الـعــودة إلــى الرياض
بغرض «التشاور مع هادي» .وبرغم تأكيد رئيس وفد
الرياض عبد امللك املخالفي االستمرار في املحادثات
بعد ضغوط دولية ،عاد الوفد ليعلن إنهاء املفاوضات
أمــس .إال أن هــذا اإلعــان قد يكون غير نهائي أيضًا،
وقــد ُيعلن عــن جــولــة مقبلة مــن املـفــاوضــات إذا جرى
ً
فعال تعليق هذه الجولة.
اإلرباك والضياع الذي يطغى على سلوك وفد الرياض
يأتي بسبب عدم وجــود رؤيــة استراتيجية تفاوضية،
وخلو جعبته التفاوضية مــن أوراق الـقــوة ،مــا يجبره
على البحث عــن أالعـيــب سياسية أصبحت ممجوجة
وتكرارها أفقدها القيمة السياسية والعملية.
من جانب آخر ،أظهرت ردود الفعل الدولية الالحقة أن
املـفــاوضــات هــي مطلب غــربــي ودول ــي ،ولـيــس بمقدرة
األطــراف املحلية واإلقليمية التخلي عنها ،وأن املسار
ملزم ،وحــدوده في الوقت الحالي استمرار
السياسي ِ
املفاوضات حتى ولو لم تصل الى نتيجة.
ُ
ـان االت ـف ــاق الـسـيــاســي فــي صـنـعــاء ،اعــتـبــر حدثًا
إع ـ ُ
اض ــط ــر ال ـ ــدول ال ـن ــاف ــذة ،وال سـيـمــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وبريطانيا إلى إعادة تأكيد التوجهات واملواقف السابقة
حول ضــرورة استمرار املسار السياسي ،ومعلوم أن
الرياض واملوالني لها في اليمن لن يخرجوا من عباءة
هذه التوجهات.
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ّ
القاهرة تنفي تذللها لـ«النقد الدولي»
مصر

بينما تـجـهــد الـحـكــومــة المصرية
في الحصول على قرض الصندوق
الدولي ،وتبدي استعدادها للخضوع
إلمـ ــاءات ال ـغــرب مقابل ال ـمــال في
ظل أزمات خانقة ،طفت مجددا إلى
الواجهة أسئلة عن طبيعة التسوية
ال ـجــاريــة مــع رج ــل األع ـمــال ال ـهــارب
حسين سالم
القاهرة ــ األخبار
ت ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات الـ ـح ـك ــوم ــة
املـ ـص ــري ــة مـ ــع وف ـ ــد ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـقــد
الـ ــدولـ ــي ،ال ـ ــذي ت ـس ـعــى إلـ ــى تـمــديــد
زيـ ــارتـ ــه شـ ـه ــرا ب ـ ــدال م ــن أس ـبــوعــن
(بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــت املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي) وف ـ ــق
إع ــان وزي ــر املــالـيــة امل ـص ــري ،عمرو
ال ـج ــارح ــي ،ال ــذي ق ــال إن سـبــب ذلــك
«ال ـح ــاج ــة إل ــى االتـ ـف ــاق ع ـلــى جميع
التفاصيل ،ألن الحكومة تسعى إلى
الحصول على الشريحة األول ــى من
القرض في غضون أقل من شهرين».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـج ـ ــارح ـ ــي ،ف ـ ــي م ــؤت ـم ــر
صـحــافــي أم ــس ،إن «ص ـنــدوق النقد
لم يتحدث عن تخفيض قيمة العملة
املصرية ،ألن هذا األمر مرتبط بالبنك
ـان إلى
املــركــزي» ،مشيرا في سياق ثـ ٍ
أن ــه «م ــا مــن رؤي ــة السـتـغــال م ــوارد
الشركات التي ستطرح في البورصة
قريبا (مشروع الخصخصة)».
لـ ـك ــن الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ت ـ ـحـ ــدث ب ـت ـح ـف ــظ عــن
تفاصيل امل ـفــاوضــات ،م ـحــاوال نفي
وجود شروط تسعفية من الصندوق
تجاه الحكومة.
في املقابل ،تحدثت مصادر حكومية
عــن وج ــود رغـبــة فــي تـمــريــر «بعض

اإلص ــاح ــات» حــالـيــا فــي ظــل وجــود
وفــد «النقد الــدولــي» ،ومنها قانون
القيمة املضافة الذي سيقره البرملان
خــال األي ــام القليلة املقبلة ،إضافة
إلــى اعـتـمــاد زي ــادة أسـعــار الكهرباء
لتخفيف الدعم وزيادة امليزانية.
لـكــن مـســؤولــي الـصـنــدوق ال يــزالــون
ي ــؤك ــدون ضـ ـ ــرورة أن ي ـك ــون صــرف
الـشــرائــح املختلفة لـلـقــرض مرتبطا
ب ــاإلص ــاح ــات ال ـتــي سـيـتـفــق عليها
مــع تأكيد «ض ــرورة موافقة البرملان
عليها».
فــي ش ــأن آخ ــر ،تـثـيــر الـتـســويــة التي
وقعها رجل األعمال املصري الهارب
حسني سالم مع «جهاز الكسب غير
املشروع» ،تساؤالت عدة عن صيغة
تـ ـق ــدي ــر ث ـ ــروت ـ ــه وس ـ ـبـ ــب اح ـت ـف ــاظ ــه
بنحو ثلثها بــرغــم تــربـحــه لــأمــوال
بطريقة غير مـشــروعــة ،وثـبــوت ذلك
ً
قضائيًا ،فـضــا عــن انـخـفــاض قيمة
التسوية مـقــارنــة بــالـغــرامــات املالية
التي وقعت عليه قضائيًا ،وأبرزها
الحكم بتغريمه أربعة مليارات دوالر
( 36مليار جنيه) في قضية تسهيل
ت ـصــديــر الـ ـغ ــاز إلس ــرائ ـي ــل بــأس ـعــار
متدنية.
صحيح أن الحكم ب ــ 36مليار جنيه
ألغي الحقا ،وال تزال بعض القضايا
املـتـهــم فيها ســالــم مـنـظــورة جنائيًا
أم ــام الـقـضــاء ،لكن اكـتـفــاء الحكومة
بتحصيل أقل من  5.5مليارات جنيه
تدافع الحكومة عن نفسها بشأن تفاصيل القرض لكن الوفد الدولي يصر على شروطه (آي بي ايه)

اقتصرت التسوية مع
حسين سالم على
ثلثي ثروته

فقط (باعتبار أن ث ــروة ســالــم تصل
إلــى ثمانية مـلـيــارات جنيه) ،يطرح
ت ـس ــاؤالت عــن الـتـســويــة ،بــرغــم أنها
االضخم في تاريخ الجهاز.
وما يزيد االلتباس أن رجل األعمال
ه ــارب إل ــى إسـبــانـيــا مـنــذ «ثـ ــورة 25
يـنــايــر» ،وحـقــق ث ــروة كـبـيــرة وزعـهــا
في عدد من بالد العالم بسبب قربه

الشديد من الرئيس األسبق حسني
مبارك وتعاونه مع االستخبارات في
عدة مشروعات ،إضافة إلى تأسيسه
مـ ـش ــاري ــع س ـي ــاح ـي ــة ع ـ ــدة فـ ــي ش ــرم
الشيخ وابتعاده عن الضوء.
ســالــم ،ال ــذي يـقــول إنــه يــريــد الـعــودة
إلـ ـ ــى مـ ـص ــر ،جـ ـ ــرت مـ ـ ـح ـ ــاوالت ع ــدة
سابقة للقبض عليه ومالحقته ،لكن

حـصــولــه عـلــى الجنسية اإلسبانية
حال دون ذلك.
واآلن ،يـنــص ات ـف ــاق الـتـســويــة ال ــذي
أبرمه محاميه مع الجهاز بعد إقرار
قانون التصالح في قضايا الفساد،
عـلــى أن ت ــؤول مـلـكـيــة أي ممتلكات
أو أرصـ ـ ـ ــدة لـ ــم ي ـق ــدم ـه ــا س ــال ــم إل ــى
ال ـح ـك ــوم ــة إذا ظـ ـه ــرت خـ ـ ــال عـشــر

تحايل حكومي على
«بطالن التنازل عن تيران وصنافير»
قـ ـب ــل تـ ـسـ ـع ــة أي ـ ـ ـ ــام م ـ ــن اس ـت ـئ ـن ــاف
املـحـكـمــة اإلداريـ ــة الـعـلـيــا الـنـظــر في
طـ ـع ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة ب ـح ـكــم
م ـح ـك ـمــة ال ـق ـض ــاء اإلداري ،ب ـطــان
الـتـنــازل عــن الـسـيــادة على جزيرتي
تـ ـ ـ ـي ـ ـ ــران وصـ ـ ـن ـ ــافـ ـ ـي ـ ــر لـ ـلـ ـسـ ـع ــودي ــة
فـ ــي الـ ـت ــاس ــع مـ ــن ن ـي ـس ــان امل ــاض ــي،
ف ــوج ــئ املـ ـت ــابـ ـع ــون ل ـل ـق ـض ـي ــة ،ي ــوم
أم ــس ،بــإقــامــة دع ــوى أم ــام «محكمة
ال ـق ــاه ــرة ل ــأم ــور امل ـس ـت ـع ـج ـلــة» ،في
سـعــي حـكــومــي حـثـيــث لــوقــف حكم
«ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء اإلداري» ،م ـ ــع أن ذل ــك
يخالف اإلجـ ــراء ات القضائية التي
تنص على أن يكون الطعن بأحكام
«القضاء اإلداري» أمام «العليا».
و«مـ ـحـ ـكـ ـم ــة األمـ ـ ـ ـ ــور امل ـس ـت ـع ـج ـل ــة»
تـسـتـغـلـهــا ال ـح ـك ــوم ــة م ـن ــذ س ـن ــوات
إلص ـ ـ ـ ـ ــدار أح ـ ـ ـكـ ـ ــام مل ـص ـل ـح ـت ـه ــا فــي
الـ ـقـ ـض ــاي ــا املـ ـثـ ـي ــرة لـ ـلـ ـج ــدل ،وذلـ ــك
إلحــداث حالة من البلبة أو للتهرب
من تنفيذ األحكام النهائية الصادرة
م ــن ال ـق ـضــاء اإلداري ،ال ــذي تحظى
أحكامه باحترام وبثقة من املجتمع،
وخــاصــة أن األخـيــر سـبــق أن أصــدر
أحكامًا عدة تبطل قرارات الحكومة.
كما أن الــدعــوى املقامة أمــس قدمت
بــاســم أح ــد املــواطـنــن وح ــدد النظر
فيها خالل جلسة الثالثاء املقبل!
تحايل الحكومة بتقديم الطعن عبر
«هـيـئــة قـضــايــا ال ــدول ــة» ،املمثلة عن

الرئيس والحكومة ،يأتي تعبيرًا عن
م ـخ ــاوف رسـمـيــة ب ـص ــدور حـكــم من
«اإلداري ــة العليا» ببطالن االتفاقية
امل ــوق ـع ــة م ــع ال ـ ــري ـ ــاض ،م ــا سـيـضــع
ال ــوج ــه الــرس ـمــي ل ـل ـبــاد ف ــي مــوقــف

حرج ،كما أن مقيمي الدعوى األولى
بدأوا رحلة بحث عن وثائق عدة في
مـكـتـبــات عــامل ـيــة م ـثــل مـكـتـبــة بــرلــن
تثبت تبعية الجزر ملصر قبل إقامة
قيام السعودية.

صدور حكم من المحكمة العليا بإلغاء االتفاقية سيحرج القاهرة
أمام الرياض بشدة (آي بي ايه)
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مقابلة

س ـنــوات بــالـكــامــل إل ــى جـيــب الــدولــة،
وهو الشرط الذي ترى فيه الحكومة
ف ــرص ــة ج ـي ــدة ل ـت ـت ـبــع أي أم ـ ـ ــوال أو
مشروعات لم يكشف عنها.
«األخبار» علمت من مصدر قضائي
أن قـيـمــة تـســويــة س ــال ــم ،ال ـتــي واف ــق
عليها الجهاز ،يرى القائمون عليها
أنـهــا «أفـضــل املمكن» فــي ظــل األزمــة
االقـتـصــاديــة الكبيرة ،مقابل العجز
عــن اس ـتــرداد أي أم ــوال مـنــه ،فــي ظل
أن ال ــدول ــة ل ــم تـسـتـطــع اسـ ـت ــرداد أي
أموال مهربة بسبب تعقد اإلجراءات
القانونية وصورتها في الخارج.
وأضــاف املصدر« :الـظــروف اختلفت
اآلن وق ـن ــاع ــات امل ـس ــؤول ــن تـغـيــرت،
وهناك ضــرورة للحصول على أكثر
ً
أمــوال ممكنة بــدال عن السجن ،وهو
ما ستتبعه قرارات تصالح أخرى مع
أشخاص آخرين».
امل ـصــدر نفسه تـحــدث عــن استحالة
اسـتـعــادة  %100مــن األمـ ــوال مــن أي
رج ـ ــل أعـ ـم ــال ه ـ ـ ــارب ،ف ـض ــا ع ــن أن
الــدولــة ال تــريــد إن ـفــاق مـبــالــغ طائلة
ف ــي سـبـيــل اسـ ـت ــرداد األمـ ـ ــوال ضمن
ن ـس ـب ــة مـ ـخ ــاط ــرة ع ــالـ ـي ــة ،م ـض ـي ـفــا:
«ال ـ ـ ــروح ال ـث ــوري ــة ال ـت ــي ت ـعــامــل بها
بعض األعضاء السابقني في الجهاز
ح ـم ـلــت طـ ـم ــوح ــات غ ـي ــر واقـ ـعـ ـي ــة ال
يمكن تنفيذها».
لكن ،لم تكشف الحكومة عن مصادر
تــوجـيــه األمـ ــوال (الـ ــدول أو الـبـنــوك)
ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـل ــت ع ـل ـي ـه ــا م ـ ــن ح ـســن
سالم ،وخاصة أن أصــوال عدة جرى
استردادها عبر طائرة خاصة كانت
ف ــي م ـطــار ال ـق ــاه ــرة ،حـصـلــت عليها
«امل ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات» ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى حـصــة
شــراكـتــه فــي إح ــدى ال ـشــركــات ،فيما
س ـتــؤول ملكية ال ـف ـنــادق واألراضـ ــي
التي تنازل عنها إلى وزارة السياحة.
أما في التسوية املالية ،فمن املتوقع
التحويل مباشرة إلى خزانة الدولة
لتمويل املوازنة العامة.

وستنظر «العليا» فــي الثالث عشر
م ــن ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري ف ــي اس ـت ـك ـمــال
الدعوى التي تضر املصالح املصرية
ـ ـ ـ ـ ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ت ـت ـح ــدث
فـيــه م ـص ــادر قـضــائـيــة ع ــن مـســانــدة
«هيئة قضايا الدولة» ملقيم الدعوى
ل ــدى «األم ـ ــور املـسـتـعـجـلــة» بـصــورة
مستترة.
يشار إلــى أن ل ــ«األمــور املستعجلة»
أحـكــامــا أث ــارت ال ــرأي ال ـعــام العربي
وامل ـ ـ ـصـ ـ ــري عـ ـل ــى ح ـ ــد سـ ـ ـ ـ ــواء ،م ـثــل
ال ـح ـك ــم الـ ـ ــذي ص ـ ــدر الـ ـع ــام امل ــاض ــي
للمرة الثانية فــي تاريخها ،عندما
اعتبرت أول مــرة أنها غير مختصة
في النظر في دعوى تطالب بـ«حظر
أن ـش ـط ــة إس ــرائـ ـي ــل» وغ ـل ــق م ـقــارهــا
بالقاهرة وإدراجها ضمن «الكيانات
اإلره ــابـ ـي ــة» ،ث ــم ب ـعــد ذل ــك ب ــأق ــل من
ش ـهــريــن ق ـضــت ب ـع ــدم االخ ـت ـصــاص
النوعي في النظر في دعوى تطالب
باعتبار إسرائيل «إرهابية».
واملحكمة نفسها لها تاريخ مشابه
مع حركة «حماس» حينما صنفتها
«م ـن ـظ ـمــة إره ــابـ ـي ــة» ف ــي  28شـبــاط
 ،2015ثم في  11آذار من العام نفسه
ق ـ ـ ــررت ال ـح ـك ــوم ــة املـ ـص ــري ــة ال ـط ـعــن
بالحكم وحددت جلسة في السادس
من حزيران  2015قضت أيضًا بعدم
االختصاص في جلسة استئناف.
(األخبار)

تشير نائبة رئيس «معهد الشؤون الدولية» اإليطالي ورئيسة تحرير مجلة «The
 ّ ،»International Spectatorناتالي توتشي ،خالل حديثها عن «التهديد اإلرهابي»
في أوروبا ،إلى خطر جديد يتمثل بـ«المجرمين المشوشين» ،محذرة في سياق آخر من
الواقع المفزع الذي بات يمثله اليمين المتطرف ،في فرنسا على نحو خاص

ناتالي توتشي

«داعش» واليمين المتطرف...
خطر على الجميع

¶ يبدو ّأن «التهديد اإلرهابي» من بني أكبر املشاكل التي
ّ
سيتطور برأيك؟ وكيف نربط
تواجه أوروبا اليوم ،فهل
بينه وبني الحملة الجوية في سوريا والعراق؟
*م ــن املـسـتـحـيــل ت ـقــديــر كـيـفـيــة ت ـطــور الـتـهــديــد
اإلرهـ ــابـ ــي ،وخ ـصــوصــا أن ـن ــا نـشـهــد ع ـلــى نحو
متزايد حاليًا تنفيذ أفــراد مرتبطني بجماعات
جهادية على نحو حر أعماال إرهابية (حتى إنه
ّ
في حالة نيس ،يبدو أن املهاجم لم يكن مرتبطا
بجماعات جهادية).
في معظم الحاالت ،نالحظ أن هؤالء األشخاص
ي ـعــانــون أم ــراض ــا عقلية أو االك ـت ـئــاب ،ولــديـهــم
سجل حافل بالجرائم الصغيرة والعنف .كذلك،
يتبني أن هــؤالء األفــراد ليسوا مسلمني تطرفوا
ع ـلــى م ــر الـ ـسـ ـن ــوات ،إن ـم ــا عـ ـب ــارة ع ــن مـجــرمــن
م ـش ــوش ــن ل ـي ــس ل ــدي ـه ــم ش ـ ــيء ل ـي ـخ ـس ــروه فــي
ال ـح ـي ــاة .ه ــم ف ــي ال ـحــالــة الـطـبـيـعـيــة م ـعـ ّـرضــون
الرتكاب فعل االنتحار ببساطة ،إنما يفضلون
إنهاء حياتهم بطريقة أخرى ّ
يعدونها بطولية،
وال أحــد يعلم كــم ف ــردا مماثال تحمله مختلف
املجتمعات.
في املقابل ،إن ما يجب القضاء عليه نهائيا هو
ّ
املجسدة على نحو عملي
فكرة الجهاد العنفي
بـتـنـظـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ،ال ـ ــذي ي ـجــب ال ـق ـض ــاء عليه
أيضًا .وإن ضرورة القضاء على «داعش» ال تأتي
فـقــط بـسـبــب وج ــود ع ـقــول م ــدب ــرة ف ــي التنظيم
تعطي الـضــوء األخـضــر لتنفيذ أعـمــال إرهابية
في أوروب ــا وفــي العالم ،بل ألن وجــود «داعــش»
يقوي اإليديولوجيا التي تعزز وتـشــرع أفعاال
كـهــذه .وهــذا يعني أن الــرد ال يمكن أن يتضمن
وسـيـلــة واح ــدة أو سـيــاســة واحـ ــدة ،فــالــرد بقدر
ما هو مرتبط بالوسائل العسكرية ،وبالتعاون
االسـ ـتـ ـخـ ـب ـ ّ
ـاري ،يـتـعـلــق ب ــالـ ـت ــوازي بــال ـتــواصــل

والدبلوماسية ،إضافة إلى سياسات التوظيف
واالندماج االجتماعي.
¶ تشير بعض االستطالعات والتحليالت إلــى صعود
الـيـمــن املـتـطــرف فــي أوروبـ ــا .م ــاذا يمكن أن يحقق هــذا
الـيـمــن سـيــاسـيــا ف ــي املـسـتـقـبــل ال ـقــريــب ،وه ــل سيؤثر
بسياسات الدول األوروبية داخليا وخارجيا؟
ال أراهــن على أن اليمني املتطرف سيتمكن من أن
يفوز باالنتخابات في أي بلد كبير داخل االتحاد

األسوأ بين أوروبا
األيام ّ
وروسيا ولت وسنرى مزيدا
من البراغماتية
األوروبي ،لكن الخطر الحقيقي الوحيد حاليًا هو
فرنسا ،ولكن حتى في هذه الحالة ،فإن تقديري أن
اليمني املتطرف لن يتمكن من تحقيق فوز أيضا.
هــذا ال ينفي أن هناك صعودا لليمني ،واألحــداث
في أوروب ــا والـشــرق األوســط تــؤدي دورا في دفع
هـ ــذا ال ـص ـع ــود .وح ـق ـي ـقــة ،إن ـن ــي أرى أن الـخـطــر
ال ــواقـ ـع ــي ي ـك ـم ــن فـ ــي أن صـ ـع ــود ت ـل ــك األح ـ ـ ــزاب
اليمينية املتطرفة ،سيدفع بــاألحــزاب الرئيسية
مــن كــا طــرفــي يمني الــوســط ويـســار الــوســط إلى
اعتماد سياسات أكثر يمينية ،وخصوصا في ما
يتعلق بالهجرة.

أجرتها
لور الخوري

¶ بعد األزمة األخيرة في تركيا ،وتوتر العالقات التركية
ـ ـ األوروب ـي ــة ،هــل ستجد أوروب ــا نفسها أم ــام املــزيــد من
التعقيد في أزمة املهاجرين؟
ّ
إذا سادت العقالنية ،فإنه يجب أل ُيضرب االتفاق
ك ـلــه ب ـ ُـع ــرض ال ـح ــائ ــط .ك ــل م ــن تــرك ـيــا واالتـ ـح ــاد
األوروب ـ ــي بــإمـكــانــه االس ـت ـفــادة مــن ه ــذا االت ـفــاق،
لكن ،على االتـحــاد األوروب ــي أن يظهر مــزيــدا من
الـتـعــاطــف بـعــد الـصــدمــة العميقة الـتــي عاشتها
تــركـيــا بـسـبــب م ـحــاولــة االن ـق ــاب ال ـع ـس ـكــري .في
الــوقــت عينه ،على تركيا أن تفهم جـيــدا أنــه وإن
بقي تحرير التأشيرات من األمــور املحتملة ،فمن
غير املــرجــح أن ُيمنح لها ذلــك طــاملــا بقي قانون
الطوارئ قائما في البالد.
¶ هل من املمكن أن يدفع تراكم األزمــات األوروبية ،التي
تأتي على رأسها األزمة املالية ،بدول أخرى إلى االحتذاء
ُ
بخطوة بريطانيا فتجري استفتاء للخروج من االتحاد؟
ال ،ألن بــريـطــانـيــا حــالــة م ـن ـفــردة .وع ـلــى الـعـكــس،
ّ
فــإن قــرار بريطانيا سيجلب عليها مشاكل على
املستوى االقـتـصــادي فــي العامني املقبلني ،وهي
مشاكل مــن شأنها أن تكون ضخمة ج ـدًا لدرجة
أنها ستجعل أي دولة أوروبية أخرى تتردد قبل
اللعب بالنار.
¶ كيف يمكننا توصيف العالقة األوروب ـيــة ـ ـ الروسية
اليوم ،وخصوصا بعد التراجع الذي شهدته منذ عامني
بسبب األزمة األوكرانية؟
م ــن غ ـي ــر امل ــرج ــح أن تـ ـع ــود ال ـع ــاق ــة األوروب ـ ـيـ ــة
الروسية إلــى مــا كانت عليه قبل عــام  .2014لكن
اعتقادي أن األيام األسوأ قد ولت وانتهت ،وسنرى
مزيدا من البراغماتية من كال الطرفني في مقاربة
العالقة ما بينهما.
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تونس

ناشطون يرفضون «مؤتمرات قطر» حول «المقاطعة»
اقتحم عدد من الناشطني التونسيني،
أم ـ ـ ـ ــس ،مـ ـق ــر ان ـ ـع ـ ـقـ ــاد م ــؤتـ ـم ــر ح ــول
«مقاطعة االحـتــال» ينظمه «املؤتمر
العربي لألبحاث ودراسة السياسات»
الــذي يشرف عليه السياسي العربي
ع ــزمــي بـ ـش ــارة ،م ـن ـ ّـددي ــن ب ـمــا سـ ّـمــوه
«املـحــاولــة الضمنية إلقــامــة التطبيع
مع الكيان الصهيوني» ،وقــد أطلقوا
ش ـع ــارات ض ــد ب ـش ــارة ،راف ـع ــن أع ــام
فلسطني وسوريا.
وكـ ــان املــؤت ـمــر الـ ــذي تـخـتـتــم أعـمــالــه
ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم فـ ـ ـ ــي أحـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادق م ــديـ ـن ــة
الـحـمــامــات التونسية ،وال ــذي ينعقد
تحت عـنــوان «استراتيجية املقاطعة
ف ــي ال ـن ـض ــال ض ــد االح ـ ـتـ ــال ون ـظ ــام
األب ــارت ـه ــاي ــد اإلس ــرائ ـي ـل ــي» ،ق ــد أث ــار
ً
ج ــدال خــال الـيــومــن املــاضـيــن ،فيما
أعـلـنــت «الـحـمـلــة الـتــونـسـيــة ملقاطعة
ومناهضة التطبيع» (وهــي جــزء من
الحملة ذات االم ـتــداد الـعــاملــي ،)BDS
عـ ـ ــدم مـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا .وب ـ ـ ـ ــررت ال ـح ـم ـلــة
ق ــراره ــا ب ــال ـق ــول ،ف ــي ب ـي ــان أمـ ــس ،إن
«املركز ،وعلى ما يبدو املؤتمر كذلك،
م ـم ـ ّـول م ــن الـحـكــومــة ال ـق ـطــريــة ،وهــي
مــن أكـثــر الحكومات العربية مـعــاداة
لـحــركــة املـقــاطـعــة  BDSوم ــن أكـثــرهــا

ّ
أن «أكـثــر مــن  70شخصية ونــاشـطــا،
عربًا وأوروبيني ،يحضرون فعاليات
امل ــؤت ـم ــر» ،واص ـف ــا األش ـخ ــاص الــذيــن
ّ
اق ـت ـح ـم ــوا الـ ـق ــاع ــة ب ـ ـ ــأن «ع ـ ــدده ـ ــم ال
يتجاوز التسعة ،وهم ينظمون وقفة
أسـبــوعـيــة أم ــام وزارة الـخــارجـيــة في
الـعــاصـمــة للمطالبة ب ـعــودة السفير
السوري إلى تونس».
وك ــان عــدد مــن الناشطني قــد وجهوا
ع ـبــر م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
فــي األي ــام املــاضـيــة« ،دع ــوة عــامــة إلى

ّ
تـطـبـيـعــا م ــع إس ــرائ ـي ــل» ،مـضـيـفــة أن
«الوثيقة املرجعية للمؤتمر ّ
تدعي أن
حركة املقاطعة  BDSليست لها قيادة
مــركــزيــة ...ولــم تحاول الجهة املنظمة
ح ـت ــى اسـ ـتـ ـش ــارة ال ـل ـج ـن ــة الــوط ـن ـيــة
ّ
للمقاطعة» .وقــال البيان إن «تنظيم
م ــؤت ـم ــر لـ ـلـ ـخ ــروج بــاس ـتــرات ـي ـج ـيــات
لـحــركــة عــاملـيــة فـعــالــة ،عـمــرهــا يـقــارب
 11عامًا ويعترف النظام اإلسرائيلي
االس ـ ـت ـ ـع ـ ـم ـ ــاري الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم بـ ـت ــأثـ ـي ــره ــا
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي ،دون األخـ ـ ـ ــذ بـعــن
االعتبار االستراتيجيات املعمول بها،
ال ّ
يعد الئقًا وال مفيدًا ،وبالتالي فهو
مرفوض» .وفي حديث إلى «األخبار»،
نفى وزيــر الثقافة التونسي األسبق
ومـ ـنـ ـظ ــم املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ،م ـ ـهـ ــدي م ـ ـبـ ــروك،
االت ـ ـهـ ــامـ ــات امل ــوجـ ـه ــة إلـ ـ ــى امل ــؤت ـم ــر
«ال ــذي لــم يكن عــزمــي بـشــارة حاضرًا
ّ
ف ـيــه» .وأوض ــح أن الــوثـيـقــة املرجعية
ل ـل ـم ــؤت ـمــر تـ ـق ــول إن ـ ــه «ب ــال ـن ـظ ــر إل ــى
ت ـحـ ّـول املـقــاطـعــة إل ــى شـكــل مــؤثــر من
أشكال املقاومة ضد االحتالل ونظام
الفصل العنصري اإلسرائيلي(ُ ،يعقد
امل ــؤت ـم ــر) لـبـحــث واقـ ــع اسـتــراتـيـجـيــة
املقاطعة والتحديات التي تواجهها».
وأش ــار الــوزيــر التونسي األسـبــق إلى

نتائج اللوتو اللبناني
36 39 15 14 7 4 3
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1428وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 3 :ـ ـ  39 - 15 - 14 - 7 - 4الرقم
اإلضافي36 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 1.046.071.367ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة: -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:

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

أعلنت الحملة التونسية
لمقاطعة ومناهضة التطبيع
عدم مشاركتها
جميع املثقفني واملناضلني املخلصني
ل ـق ـض ـي ــة ف ـل ـس ـط ــن الـ ـ ـع ـ ــادل ـ ــة ،وإل ـ ــى
املناهضني لكافة أشكال التطبيع مع
العدو الصهيوني ومع أعوانه أنظمة
وم ــؤسـ ـس ــات ...إل ــى م ـقــاط ـعــة أش ـغــال
هــذا املؤتمر املـشـبــوه ،وإلــى التشهير
بسماح السلطات بتنظيمه على أرض
تونس».
(األخبار)

نظم المؤتمر مركز يتبع لعزمي بشارة

استراحة
كلمات متقاطعة 2 3 5 7
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¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 48.967.110ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 932 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52.540 :ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 126.104.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15.763 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1.174.610.031 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 47.123.998 :ل .ل.

نتائج زيد

جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1428
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح24198 :

¶ الجائزة االولى

 قيمة الجوائز اإلجمالية 27.756.220 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة: -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.4198 :
 -الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.198 :
 -الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.98 :

 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل.ل.

نتائج يومية

ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب "يــوم ـيــة" رق ــم 139
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة962 :
• يومية أربعة3013 :
• يومية خمسة02726 :
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¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 48.967.110ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 21 :شبكة الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة2.331.767 :ل .ل.

2357 sudoku

3

3

2

1

6

4
3

8

9

6

5

7

7

2

8

8
9
10

4

9

2

5

1
6

1

أفقيا

 -1إســم حمله سبعة مــن أبــاطــرة جرمانيا والنمسا عبر الـتــاريــخ – مــن األل ــوان –
 -2مدينة كنعانية موقعها في رأس شمرا بسورية شمالي الالذقية – من أسماء
ابن آوى –  -3ملكة تدمر العربية وقفت في وجه روما وانتهى مجدها أسيرة لدى
الرومان – من الحيوانات –  -4عالمة وسمة – زواج –  -5هر – خالف مثنى – شتم
ولعن –  -6ضرب على الوجه بيد مجتمعة األصابع – للنداء – حرف جر –  -7مدينة
في كرواتيا على نهر درافــا تشتهر بصناعة الثقاب – صياح ورفــع الصوت – -8
والدة – أشي وأثرثر –  -9إحدى الواليات املتحدة األميركية –  -10النمش الذي يعلو
الوجه – شعور ال يوصف

عموديًا

ُ
 -1أكبر مدينة في املغرب تعرف بالدار البيضاء –  -2منظمة األمم املتحدة للتربية
ْ
والـعـلــوم والثقافة – للتعريف –  -3مــا ينتج عــن غسل األي ــدي بالصابون – طرق
ّ
يتحرك الغصن بفعل النسيم –  -5من مدن هولندا
ومعابر –  -4مختبر باألجنبية –
ُعقدت فيها معاهدات عام  1697التي أنهت حرف تحالف أوغسبورغ – متشابهان –
 -6جمهورية انفصالية في جنوب شرقي نيجيريا ( – )1970-1967ضمير منفصل –
 -7أمر فظيع – من ال أخمص لقدميه –  -8بذر األرض – مؤالف ومؤانس ُ
ومشابه – -9
رقاد – أعوامي الضائعة –  -10ذكر النحل – حب ُيصاغ من الفضة على شكل اللؤلؤ

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

 -1امليدل ايست –  -2كاالهاري –  -3النسك – بق –  -4غوار الطوشي –  -5السعسع – تيك –
 -6دب – رهيب – را –  -7كف – نوصيك –  -8غلواء – ابها –  -9وفرت – آر –  -10ظن – تيرانا
 -1اواغادوغو –  -2لولب – لفظ –  -3مكناس – كورن –  -4ياسر عرفات –  -5دلكاسه – -6
ال – لعني – شي –  -7اهبط – بوا –  -8ياقوت – صبرا –  -9سر – شيريهان –  -10تيتيكاكا
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مشاهير 2357

حلول الشبكة السابقة
عموديًا

حل الشبكة 2356

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ّ
شخصية خيالية ملحقق مــن أواخ ــر الـقــرن التاسع عشر وأوائ ــل القرن
العشرين إبتكرها الكاتب والطبيب األسكتلندي سير أرثر كونان دويل.
إشتهر في استخدام التفكير املنطقي
 = 11+5+10+3+4+2اإلشــارات ■  = 9+2+8+1شهر هجري ■ = 7+3+6
ضد ّ
أحب

حل الشبكة الماضية :رجاء الجداوي

الجمعة  5آب  2016العدد 2953

إعالنات

19

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب ري ــاض محمد عـبــود ملوكله محمد
عبده عبود شهادة قيد مؤقتة بدل ضائع
ل ـل ـع ـقــار رقـ ــم  1314م ــن م ـن ـط ـقــة عـنـقــون
العقارية.
للمعترض  15يوم للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب بولس كمال حداد شهادة قيد مؤقتة
بدل ضائع للعقار رقم  585كفرحونه.
للمعترض  15يوم للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت هــدى محمود العشي ابــو شوشة
مل ــورثـ ـه ــا مـ ـحـ ـم ــود خـ ـض ــر الـ ـعـ ـش ــي اب ــو
شــوشــة سـنــد تمليك ب ــدل ضــائــع الـعـقــار
 419املروانية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب عباس احمد هاشم بوكالته عن علي
عبد الله مروة ملورثيه عبد الكريم اسعد
مروة وخديجة امني زرقط سندي تمليك
بدل ضائع العقارين  78و  80زرارية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب مـيــاد خليل قـبــرصــي ش ـهــادة قيد
بدل ضائع العقار  1209لبعا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب تيسير بشير عــاصــي بوكالته عن
علي رضى خشمان بصفته مشتري سند
تمليك بدل ضائع للبائع ابراهيم رضى
خشمان العقار  233زرارية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن قضائي
تبليغ ق ــرار اسـتـئـنــافــي ال ــى رفـيــق خليل
املعلوف
من زحلة مجهول محل االقامة
بتاريخ  2016/7/14قررت الغرفة الثانية
ملحكمة استئناف البقاع املدنية ـ ـ زحلة
(غ ــرف ــة ال ــرئ ـي ـس ــة روال ال ـح ـس ـي ـن ــي) فــي
الدعوى االستئنافية رقم مدور 2016/28
املقدمة من سيلفيا خليل معلوف بوجه
فرنسبنك ش.م.ل .واملطلوب ادخاله رفيق
خليل املعلوف ابالغ هذا االخير بواسطة
النشر القرار االستئنافي رقم 2016/109
تاريخ  2016/6/30القاضي بقبول طلب
ً
االدخال الجل سماع القرار شكال واساسًا
وقبول االستئناف اساسًا وفسخ الحكم
املـسـتــأنــف ال ـصــادر عــن غــرفــة االبـتــدائـيــة
الثانية فــي الـبـقــاع تــاريــخ 2009/10/27
والحكم مجددًا بتحرير الحساب املشترك
مـ ــوضـ ــوع الـ ــدعـ ــوى ل ـص ــال ــح امل ـس ـتــأن ـفــة
بـحـيــث ي ـكــون لـهــا حــق الـتـصــرف املطلق
بالحساب املشترك بعد وفاة شريكها في
هذا الحساب ورد طلب االدخال لالسباب
املبينة في منت القرار.
لــذلــك يـقـتـضــي ح ـض ــورك ب ــال ــذات او من
ينوب عنك قانونًا الى قلم املحكمة لتبلغ
القرار االستئنافي رقم  2016/109تاريخ
 2016/6/30خ ــال مـهـلــة عـشــريــن يــومــا
من تاريخ نشر هذا االعــان في الجريدة
وتعليق نسخة على لوحة االعالنات في
ايوان املحكمة واال يتم التبليغ بانقضاء
هذه املهلة.
رئيس القلم
علي ابو شاهني
إعالن
تعلن بـلــديــة العباسية عــن اج ــراء تلزيم
واستثمار سوق البلدة الجديد للتجارة
وال ـت ـخــزيــن لـبـلــديــة الـعـبــاسـيــة بــواسـطــة
املزايدة والظرف املغفل.
وذلــك فــي تمام الساعة الثانية عشر من
ظـهــر ي ــوم الـسـبــت فــي  2016/08/27في

مـبـنــى ب ـلــديــة ال ـع ـبــاس ـيــة الـ ـش ــارع ال ـعــام
الطابق الثاني وذلــك طيلة اوقــات الــدوام
الرسمي.
وي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املزايدة االطالع على دفتر الشروط العائد
لها في قلم بلدية العباسية على العنوان
اعاله وذلك طيلة اوقات الدوام الرسمي.
ت ـ ـ ــودع الـ ـ ـع ـ ــروض خ ـ ــال اوقـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدوام
الرسمي في قلم البلدية وذلك قبل الساعة
الـثــانـيــة عـشــر م ــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
اليوم املحدد الجراء املزايدة.
رئيس بلدية العباسية
خليل محمد حرشي
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طـ ـلـ ـب ــت زي ـ ـنـ ــب مـ ـحـ ـم ــد حـ ـس ــن ال ـح ـل ـب ــي
بــالــوكــالــه عــن عـبــدو الحلبي سـنــدي بدل
ضائع للعقارين  693و  692مشحه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب سيمون ســايــد بــوضــاهــر بالوكاله
عن ملحم الخولي وعن احد ورثة الياس
ومـ ــريـ ــم الـ ـخ ــول ــي س ـ ـنـ ــدات بـ ـ ــدل ض ــائ ــع
للعقارات  690و 691و 703حلبا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب بطرس انطونيوس شعيا بالوكاله
عن كل من صابات اسعد وحنا ويوسف
وجــرجــس وب ـش ــاره ومـ ــرون ومــرتــا نهرا
وانطونيوس حنا جرجس نهرا سندات
بـ ــدل ض ــائ ــع ب ــال ـع ـق ــارات  2071و 2044
و 2043و 204و 1565و  1621بقرقاشا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ت ــدع ــو ش ــرك ــة ج ـي ــوف ـل ـن ــت الـ ـ ــى ح ـضــور
اجتماع مشاركة للعامة ملشروع بناء سد
فــي مـنـطـقــة ال ــزه ــوة ق ـضــاء ت ـنــوريــن يــوم
الثالثاء في  23آب  2016في مبنى بلدية
تنورين.

CALL FOR TENDER
“SUPPLY OF MATERIAL FOR WEATHERPROOFING
”SHELTER KITS

إلعالناتكم ّ
المبوب
في صفحة
والوفيات

03/662991

GVC/ECHO5/LEBANON/OLT/01
In the framework of the project “Ensuring protection to the most vulnerable Syrian and Lebanese households
affected by Syrian crisis by providing shelter and WASH emergency assistance - ECHO/SYR/BUD/2016/91018” ,GVC
Italian NGO, intends to award a supply contract for the provision of material for Weatherproofing Shelter Kits and
its delivery in GVC Warehouse in Jdeideh, Baalbek District, North Bekaa.
th

th

The tender dossier is available from Monday 7 August to Monday 29 August 2016 and can be collected from
9:00 to 14:00 at: GVC office in Beirut (Georger Diab Bldg, 70 Saydet Al Maaouni str.- Forn El Chebbak, Beirut) or in
Zahle: Tony Mousallam Buildings, Saint George street 3821, Zahle-Ksara. For information about collection please
contact GVC office during the time indicated above at 76084565 or write to: admin.lebanon@gvc-italia.org. The
tender dossier can also be requested at the following email address: tabata.fioretto@gvc-italia.org
th

The deadline for the submission of tenders is Thursday 29 August at 12.00. The Tenders must be handdelivered or sent by post service to GVC Office Tony Mousallam Buildings, Saint George street 3821, Zahle-Ksara

إعالن بيع باملزاد العلني صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية  2015/6استنابة
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
املنفذ عليهما :ايهاب محمد صلح
د .حسام محمد صلح ـ ـ بعلبك
السند التنفيذي وقيمة الــديــن/6.081.242/ :ل.ل( .ستة ماليني وواحــد وثمانني ألفًا
ومئتان وإثنان وأربعون ليرة لبنانية) عدا الفوائد والنفقات.
تطرح هذه الدوائر للبيع باملزاد العلني في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الجمعة
الــواقــع فــي  2016/8/19مــوجــودات منزل املنفذ عليه ايـهــاب محمد صلح الكائنة في
بعلبك ،وهي على الشكل التالي:
النوع

التخمني بالدوالر

بدل الطرح بالدوالر األميركي

 .1طاولة كومبيوتر

/50/

/28.50/

 .2كنبة مقعدين

/150/

/85.50/

 .3كنبة مقعد واحد /2/

/2×50/

/57/

 .4كنبة ثالث مقاعد

/200/

/114/

 .5طاولة خشب

/75/

/42.75/

 .6طاولة خشب عدد 2

/40/

/22.80/

 .7مكتبة تلفزيون

/250/

/142.50/

 .8ستريو تومسون

/50/

/28.50/

 .9سجاد 2.5×2.5

/150/

/85.50/

 .10طاولة مدورة حديد وزجاج

/25/

/14.25/

 .11براد الكتروليكس

/300/

/171/

 .12فرن غاز اليغانس

/250/

/142.50/

 .13خزانة ست درف

/1300/

/741/

 .14سرير خشب مزدوج

/400/

/228/

 .15شيفونيرة خشبية

/200/

/114/

 .16سجادة 1.5×4

/200/

/114/

 .17سجادة 80×1.5

/100/

/57/

 .18مكنسة كهربائية هيتاشي

/75/

/42.75/

 .19براد مياه فهرنهايت

/75/

/42.75/

 .20غسالة  16كلغ شارب

/300/

/171/

/4390/

/2.445.30/

مجموع التخميني بالدوالر االميركي/4.390/ :د.أ.
مجموع بدل الطرح بعد التخفيض بالدوالر االميركي/2.445.30/ :
شــروط البيع :على الــراغــب بالشراء الحضور باملوعد املـحــدد اعــاه الــى مكان وجــود
االموال املحجوزة مصحوبًا بالثمن نقدًا ورسم الداللة  %5خمسة باملائة
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس شبشول
إعالن بيع باملزاد العلني صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية2010/257 :
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل .وكيله املحامي لبيب حرفوش
املنفذ عليها :ابتسام قاسم محمد ـ ـ بعلبك
السند التنفيذي وقيمة الدين :رصيد الدين البالغ  /35.577.257/ليرة لبنانية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الجمعة
الــواقــع فــي  2016/8/19مــوجــودات منزل املنفذ عليها الكائنة فــي بعلبك ،وهــي على
الشكل التالي:
بدل الطرح

 .1غرفة جلوس خشبية مقعد كبير وأربعة مقاعد التخمني
مفردة لون خمري
/500/د.أ.

/300/

 .2سجادة قياس  3×3عدد إثنان

/200/د.أ.

/120/

 .3غسالة أوتوماتيك ماركة وايبربول

/100/د.أ.

/60/

 .4براد لون ابيض درفة واحدة

/150/د.أ.

/90/

 .5غاز اربع عيون سنجر

/150/د.أ.

/90/

 .6طقم صوفيات خشب وحديد

/225/د.أ.

/135/

DVD Star .7

/20/

/12/

 .8تلفزيون  20أنش BEKO

/50/

/30/

مجموع التخمني/1.395/ :د.أ.
مجموع بدل الطرح /837/ :د.أ.
شروط البيع :على راغب الشراء الحضور باملوعد املحدد اعاله الى مكان وجود االموال
املحجوزة مصحوبًا بالثمن نقدًا ورسم الداللة .%5
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس شبشول

20

الجمعة  5آب  2016العدد 2953

رياضة

ريو دي جانيرو
أول مدينة
أميركية
جنوبية
تستضيف
األلعاب
األولمبية
الصيفية

ريو دي جانيرو تفتح ذراعيها للعالم
عند الساعة الثانية فجر السبت بتوقيت
العالم الرياضي
بيروت ،ستستقبل البرازيل ً
في ريو دي جانيرو ،متناسية ثقل األزمات
السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي
تعيشها «بالد السامبا» .شاطئ «كوباكابانا"
وإخوته ،وشوارع الكرنفاالت وطرقات ريو
ستكون محطة لجميع القادمين من أنحاء
ّ
متحدين كل المخاوف األمنية
المعمورة،
والصحية ليعيشوا احتفالية خاصة في
مدينة تتنفس الرياضة
شربل ّ
كريم
مشاكل اقتصادية ،خضات سياسية،
ومـخــاوف صحية .هــذه هــي األجــواء
التي كانت تعيشها الـبــرازيــل عشية
افتتاح دورة األلعاب األوملبية ،التي
ّ
ّ
لبلد يعيش على
تشكل تحديًا كبيرًا ٍ
التحديات الصعبة حاليًا بعيدًا من
امل ــاع ــب الــريــاض ـيــة .ه ــي الـتـحــديــات
نفسها ال ـتــي عــرفـتـهــا ال ـبــرازيــل قبل
افـ ـتـ ـت ــاح كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
ق ـبــل ع ــام ــن ،وه ــي ال ـت ـحــديــات الـتــي
أتعبت البالد في كل مرة أرادت فيها
اسـتـضــافــة أح ــد األحـ ــداث الــريــاضـيــة
الكبرى.
نـ ـح ــن ال ـ ـيـ ــوم ن ـت ـك ـل ــم عـ ـل ــى ريـ ـ ــو دي
ج ــانـ ـي ــرو ،الـ ـت ــي ب ــات ــت أول مــدي ـنــة

أميركية جنوبية تستضيف األلعاب
األوملـ ـبـ ـي ــة ال ـص ـي ـف ـي ــة ،وأول مــدي ـنــة
ن ــاط ـق ــة ب ــال ـل ـغ ــة ال ـب ــرت ـغ ــال ـي ــة تـفـتــح
ذراع ـ ـي ـ ـهـ ــا ل ـل ـع ــال ــم أجـ ـم ــع فـ ــي أك ـب ــر
تظاهرة رياضية.
زائ ــر ري ــو دي جــانـيــرو ســابـقــا يفهم
ف ـق ــط ال ـ ـكـ ــام اآلت ـ ـ ــي ال ـ ـ ــذي قـ ــد يـثـيــر
الـ ـغ ــراب ــة ع ـن ــد ال ـك ـث ـي ــري ــن .ري ـ ــو دي
جانيرو هي أفضل مدينة الستضافة
األل ـعــاب األوملـبـيــة حــالـيــا ،إذ رغــم كل
شــيء ،ورغــم كل ما يحيط بالبرازيل
م ــن م ـشــاكــل م ـت ـفــرقــة ،ورغـ ــم ارت ـف ــاع
مؤشر الجريمة في ريو تحديدًا هذه
الـسـنــة ،تـبـقــى ال ـحــال األمـنـيــة أفضل
ب ـك ـ ّث ـيــر م ـم ــا ت ـش ـه ــده أوروب ـ ـ ـ ــا ،ال ـتــي
تـنــفـســت ال ـص ـعــداء بـعــد نـهــايــة كــأس
أوروبـ ـ ــا ل ـكــرة ال ـق ــدم ال ـش ـهــر املــاضــي

ُ
حيث شغلت كل أجهزة استخبارات
ال ــدول الـكـبــرى لـتــأمــن ال ـحــدث الــذي
اح ـت ـض ـن ـتــه ف ــرنـ ـس ــا ،وإخ ـ ــراج ـ ــه مــن
دون أي حادثة أمنية تذكر ،وهــو ما
حصل.
زائ ــر ري ــو دي جــان ـيــرو ســابـقــا يعلم
ت ـمــامــا أن ـهــا إحـ ــدى أف ـضــل املـ ــدن في
العالم الستضافة األلعاب األوملبية،
فهي املدينة التي تتنفس الرياضة،
ً
وح ـيــث الــريــاضــة ه ــي اح ـت ـفــال فـعــا
بالنسبة إل ــى قاطنيها الــذيــن يصل
عــددهــم إلــى  6.5ماليني نسمة .كيف
ً
ال تكون الرياضة كرنفاال في مدينة
الكرنفال األشهر ،وهناك يربض ذاك
االسـتــاد التاريخي املـعــروف بملعب
"م ــاراك ــان ــا" حـيــث كـتــب الـبــرازيـلـيــون
مالحم في اللعبة التي كانوا األفضل
فـيـهــا ف ــي ف ـت ــرات تــاريـخـيــة عـ ــدة ،أي
كرة القدم؟ هذا امللعب الذي احتضن
امل ـب ــاراة الـنـهــا ْئـي َــة لـكــأس الـعــالــم عــام
ّ
يشخ قط ،ليأتي في األلفية
 ،1950ولم ِ
ال ـج ــدي ــدة وي ـس ـت ـض ـيــف ق ـبــل عــامــن
نهائي املونديال الذي ابتسم ألملانيا
بطلة العالم حاليًا.
سـحــر ري ــو دي جــان ـيــرو اسـتـثـنــائــي
بـشــاطــئ "كــوبــاكــابــانــا" ال ــذي خرجت
منه املواهب الكروية لتجوب العالم،
وأخ ـ ـ ــذ م ـن ــه الـ ـسـ ـي ــاح ب ـع ــض ح ـبــات
بلد يصفه كثيرون
الرمل تذكارًا من ٍ
بعاصمة الجريمة فــي العالم ،بفعل
وجود  22مدينة برازيلية على الئحة
املدن الـ  50األكثر خطورة في العالم.
لـكــن ري ــو تـنـفـصــل ع ــن واق ـع ـهــا وعــن
البلد الذي يحتضنها عندما يرتبط
األمر بالرياضة ،ولهذا السبب ،وبعد
مـ ـح ــاولـ ـت ــن ف ــاش ـل ـت ــن الس ـت ـض ــاف ــة

األوملـبـيــاد ،أصـ ّـر ّ
القيمون على فكرة
اس ـت ـض ــاف ــة ري ـ ــو دي ج ــان ـي ــرو دون
غيرها مــن امل ــدن البرازيلية األلـعــاب
األوملبية.

األلعاب تنقذ البالد
يفتح تـمـثــال الـسـيــد املـسـيــح ذراعـيــه
ّ
أم ـ ــام ال ـع ــال ــم ك ــل ــه ،وت ـف ـت ــح ريـ ــو دي
جانيرو بابًا للبرازيل للوقوف على
بشكل أو بآخر ،إذ إن "برازيل
قدميها
ٍ
ل ــوال" ال ـتــي ف ــازت ب ـشــرف استضافة
األلعاب ،هي غيرها البرازيل الحالية
التي لفظت الرئيسة ديلما روسيف
وأطــل منها اللبناني األصــل ميشال
تــامــر رئيسًا .الـبــرازيــل الـيــوم تعيش
أس ــوأ تـخـ ّـبــط سـيــاســي فــي تاريخها
منذ انتقالها إلى النظام الديمقراطي،

 30مليار دوالر هي
االستثمارات األجنبية في
األلعاب األولمبية
وأسوأ فترة ركود اقتصادي منذ 100
سـنــة ،بـعــدمــا كــانــت واح ــدة مــن أكثر
الدول سرعة في النمو االقتصادي.
لـ ـك ــن مـ ــا ع ــاق ــة األلـ ـ ـع ـ ــاب األوملـ ـبـ ـي ــة
واستضافتها بهذا الكالم؟
قبل  7أعــوام ،وعندما أعلنت اللجنة
األومل ـب ـي ــة ال ــدول ـي ــة م ـنــح ريـ ــو شــرف
االس ـت ـض ــاف ــة ،اجـ ـت ــاح ال ـب ــرازي ـل ـيــون
شاطئ "كوباكابانا" ليحتفلوا بهذا
ال ـن ـص ــر الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ،ل ـك ـن ـهــم عـشـيــة
اف ـت ـتــاح األل ـع ــاب اج ـت ــاح ق ـسـ ٌـم منهم
ال ـ ـطـ ــرقـ ــات تـ ـم ــام ــا كـ ـم ــا فـ ـعـ ـل ــوا قـبــل

افـتـتــاح املــونــديــال مـطــالـبــن بصرف
األمـ ـ ــوال ع ـلــى الـ ـض ــرورات املعيشية
ً
واالجتماعية ،بــدال من صرفها على
تشييد املرافق الرياضية.
صحيح أن رئـيــس اللجنة األوملـبـيــة
الـبــرازيـلـيــة كــارلــوس ارت ــور نــوزمــان
ضـ ـغ ــط دائـ ـ ـم ـ ــا السـ ـتـ ـض ــاف ــة الـ ـب ــاد
ألحـ ـ ـ ــداث ري ــاضـ ـي ــة كـ ـب ــرى مـ ــن أج ــل
اس ـت ـغــال ه ــذه امل ـنــاس ـبــات لـتـجــديــد
االستادات وغيرها ،وتنشيط الوضع
التسويقي الرياضي ،إال أنه يفترض
الـقــول إن فــي حالة األلـعــاب األوملبية
ق ــد يـخـتـلــف ال ــوض ــع ب ـم ـكــان إذا مــا
ذهبنا إلى لغة األرقام.
امل ـت ــاب ــع ع ــن ك ـثــب يـعـلــم أن مـسـتــوى
ال ـب ـطــالــة ف ــي ال ـب ــاد وص ـل ــت نسبته
إل ــى  ،%11وه ــو رق ــم ره ـيــب مـقــارنــة
بعدد سكان البرازيل .وتأتي األلعاب
األوملبية ،وبعدها النسخة الخاصة
ّ
لتؤمن
بــذوي االحتياجات الخاصة
مساحة عـمــل ،ولــو مؤقتة ،لشريحةٍ
كبيرة من أبناء املدن املختلفة ،وعلى
رأسها ريو دي جانيرو ،حيث يغيب
التوازن بني طبقات املجتمع.
واأللعاب األوملبية بشقيها قد تعطي
ّ
صح
الـبــاد مساحة للتنفس إذا مــا ّ
تقرير وزارة الــريــاضــة الـتــي توقعت
أن تجلب  30مليار دوالر مــن خالل
استثمارات أجنبية في األلعاب ،وهو
رقم مخيف في ظل األزمة التي تغرق
فيها البالد.
هي البرازيل بشغفها ،وهي ريو دي
ج ــان ـي ــرو ب ـس ـح ــره ــا ،وهـ ــي األل ـع ــاب
ّ
األوملـبـيــة الـتــي إذا لــم تعكر صفوها
األحداث األمنية ،فلن يكون غريبًا أن
ُيقال إنها األجمل في التاريخ.
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«أولمبياد األمراض» في مستنقع زيكا والتلوث
ُ
كثر الحديث عن فيروس
«زيكا» ومخاطره على المشاركين
والسائحين في «ريو »2016
حتى وصل إلى ّ
حد إعالن بعض
المشاركين انسحابهم من الحدث
العالمي ،لتخرج المنظمات
المعنية وتقلل من المخاوف،
في وقت تعاني فيه ريو من
مشكلة صحية ثانية وهي
تلوث المياه
حسن زين الدين
األخيرة
"زيكا" .كلمة شغلت العالم في األشهر
ُ
وارت ـب ـطــت بــأومل ـب ـيــاد ري ــو دي جــان ـيــرو .كــثــر
الـحــديــث عــن هــذا الـفـيــروس ،إذ تشير األرق ــام
مـنــذ ب ــداي ــة  2016حـتــى  31أي ــار امل ــاض ــي الــى
تسجيل  45ألـفــا و 991حــالــة إصــابــة بــ"زيـكــا"
في الوالية البرازيلية التي تستضيف األلعاب
األوملبية بدءًا من اليوم.
الرقم ليس عاديًا طبعًا ،وقد زاد املخاوف حول
العدوى من هذا الفيروس ،ما أدى إلى سجال
حــول خـطــورتــه على الــريــاضـيــن والسائحني
خالل األوملبياد.
يجدر في البداية التعريف بهذا الفيروس الذي
ينقله البعوض املزعج وتشمل أعراضه الحمى
والطفح الجلدي واأللم العضلي وآالم املفاصل
والتوعك والصداع ،وهو يسبب حاالت ّ
تشوه
ّ
لألجنة واضطرابات عصبية.
خلقية ُ
ه ـكــذا ،كــثــر الـحــديــث عــن ه ــذا الـفـيــروس حتى
ُ
وصـ ــل إلـ ــى حـ ـ ّـد ال ـه ـلــع م ـن ــه ،وه ـ ــذا م ــا تــرجــم
بــات ـخــاذ ب ـعــض الــريــاض ـيــن "الـ ـق ــرار الـكـبـيــر"
بــالـتـضـحـيــة ب ـح ـلــم امل ـش ــارك ــة ف ــي األومل ـب ـي ــاد
مــن أج ــل ع ــدم ال ـت ـعــرض لـلـمـخــاطــر ،وك ــان في
طليعتهم العــب الغولف اإليــرلـنــدي الشمالي
روري م ــاكـ ـل ــروي ،ومـ ــن ث ــم ت ـب ـعــه العـ ــب كــرة
امل ـض ــرب الـتـشـيـكــي ت ــوم ــاس بـيــرديـتــش ال ــذي
قــال" :أسست عائلة أخيرًا ،ويجب ّ
علي تقليل
املـخــاطــر الـصـحـيــة ملــن م ـعــي ،ف ـهــذا مــن ضمن
أولوياتي املطلقة" ،وهذا ما فعله أيضًا زميله
الكندي ميلوش راونيتش.
إزاء ه ــذا ال ــواق ــع ال ـ ّـذي وص ــل إل ــى ح ـ ّـد إرس ــال
دع ـ ــوة م ـف ـتــوحــة وق ـع ـه ــا أك ـث ــر م ــن  100عــالــم
طــال ـبــوا فـيـهــا بـتــأجـيــل ال ـح ــدث ال ــري ــاض ــي أو
إصــدار توصية رسمية بتغيير مكان إقامته،
كان من الطبيعي أن تنبري املنظمات املعنية
بــالـصـحــة وبــال ـحــدث الـعــاملــي لـلـتـصــدي لهذه
املخاوف والتقليل منها حتى ال تزداد األمور
ســوءًا وتـكــون النتيجة السلبية كما حصل –
مــن دون امل ـقــارنــة بــن ال ـحــدثــن – مــع املـغــرب
ال ــذي رف ــض اسـتـضــافــة ك ــأس األم ــم األفريقية
ع ـ ــام  2015ب ـس ـبــب وبـ ـ ــاء "إي ـ ـب ـ ــوال" ،لـ ُـي ـعــاقــب
وتنتقل البطولة إلى غينيا االستوائية.
ل ــذاّ ،
ردت منظمة الصحة العاملية على طلب
اإللغاء أو تغيير مكان االستضافة ،وقالت" :ال
يوجد مبرر يتعلق بالصحة العامة لتأجيل أو
إلغاء دورة األلعاب األوملبية .منظمة الصحة
العاملية ستواصل متابعة الــوضــع وتحديث
توصياتها وفقًا ملا يلزم".
أم ــا الـلـجـنــة املـنـظـمــة لــأومل ـب ـيــاد ف ــأك ــدت قبل
فـتــرة أن ف ـيــروس زيـكــا لــن يشكل أي خـطــورة
على املشاركني في الحدث العاملي .وأوضحت
ال ـس ـل ـطــات الـطـبـيــة أن ال ـس ـبــب يـتـمـثــل ف ــي أن
البعوض الناقل للفيروس يقل نشاطه خالل
ف ـصــل ال ـش ـت ــاء ح ـيــث امل ـن ــاخ الـ ـب ــارد وال ـج ــاف
وال ــذي يـبــدأ فــي هــذه الـفـتــرة فــي نصف الكرة
األرضية الجنوبي.
وقبل أيام على انطالق األوملبياد ،أكدت املديرة
العامة ملنظمة الصحة العاملية مارغريت تشان
أن "مخاطر اإلصابة بفيروس زيكا منخفضة
ويمكن التحكم فيها" ،وقالت" :أعرف أن الناس
قلقة بسبب زيكا ،وهــو قلق مشروع للغاية"،

وأض ــاف ــت" :مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــاملـيــة تنصح
السيدات الحوامل أو اللواتي يرغنب في الحمل
أال ي ـســافــرن إل ــى أمــاكــن تــوجــد فـيـهــا مخاطر
اإلصابة بالفيروس".
بالتأكيد ورغم التطمينات ،فإن خطر فيروس
زي ـك ــا ي ـب ـقــى ح ــاضـ ـرًا خـ ــال أي ـ ــام األومل ـب ـي ــاد،

التحذيرات
وصلت ّ ّ
الى حد تجنب السباحة
في بعض األماكن

ينقل البعوض فيروس زيكا

وب ــال ـت ــأك ـي ــد أيـ ـض ــا ف ـ ــإن امل ـع ـن ـي ــن تـنـظـيـمـيــا
وص ـح ـيــا سـيـضـعــون أي ــادي ـه ــم ع ـلــى قـلــوبـهــم
حـتــى ال ـيــوم األخ ـيــر مــن ال ـحــدث الـعــاملــي حني
تنطفئ الشعلة ،إذ إن أي إصــابــة بالفيروس
ستعود بنتائج وخيمة عليهم.
ً
ل ـكــن م ـه ــا ،ف ــإن ق ـصــة امل ـخــاطــر الـصـحـيــة في
أوملبياد ريــو دي جانيرو ال تتوقف عند هذا
ال ـحــد ،إذ أظ ـهــرت االخ ـت ـب ــارات أن مـسـتــويــات

تعاني
المياه
الفيروس مرتفعة بنسبة عالية في املياه التي
في
سيتم استخدامها ملختلف مسابقات السباحة
ريو دي
املفتوحة فى األوملبياد ،حيث وصلت إلى  1.7جانيرو من
التلوث
مليون مرة من النسبة املعتادة.

وأجرت وكالة "أسوشييتد برس" دراسة خالل
 16ش ـه ـرًا ع ـلــى املـ ـي ــاه ف ــي ريـ ــو دي جــان ـيــرو
امل ـخ ـص ـصــة مل ـس ــاب ـق ــات ال ـس ـب ــاح ــة امل ـف ـتــوحــة
والـتـجــذيــف ،وأثـبـتــت أن ت ـنــاول ث ــاث مالعق
صغيرة من تلك املياه ســوف يــؤدي بالتأكيد
إلى اإلصابة بفيروس يمكن أن يسبب أمراض
امل ـعــدة وال ـج ـهــاز الـتـنـفـســي وال ـق ـلــب والـتـهــاب
الدماغ.
وق ــال الــدكـتــور فــالـيــري هـ ــاروود ،رئـيــس قسم
ال ـب ـيــولــوج ـيــا الـتـكــامـلـيــة ف ــي جــام ـعــة جـنــوب
فلوريدا" :لم َنر تلك النسب من التلوث فى أي
وقــت مـضــى ،وتــرجــع نسبة التلوث نـظـرًا إلى
احتواء املياه على املجاري الخام".
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ال ـخ ـط ــر ي ـم ـتــد م ــن الــاع ـبــن
املشاركني فــي ال ــدورة إلــى السائحني ،ونصح
األخ ـي ــري ــن ب ـع ــدم وض ــع رؤوسـ ـه ــم ت ـحــت تلك
امل ـيــاه ،وأك ــد أن الـسـبــاحــن يـجــب عليهم أخــذ
األدوية الوقائية واملضادات الحيوية وارتداء
املالبس البالستيكية والقفازات ّ التى تحمي
أجسادهم من املياه امللوثة ،وتجنب ابتالع أي
مياه خالل السباحة.
أم ـ ــام ك ــل ه ـ ــذا ،ه ــل يـمـكـنـنــا ال ـق ــول إن ـن ــا أم ــام
"أوملبياد األمراض"؟
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ً
امال في احراز ميدالية اال في العاب فردية ّ
معينة (أ ف ب)
ال يملك لبنان
ٍ

ميدالية لبنانية أولمبية
حلم عمره  36عامًا
من موسكو  1980الى
ريو دي جانيرو  2016حلمٌ
عمره  36عامًاُ .
حلم احراز
ميدالية أولمبية منذ تلك
التي ّتوج بها المصارع
حسن بشارةٌ .
حلم يقع على
عاتق  9رياضيين ورياضيات
يحملون إسم لبنان الى
أولمبياد  ،2016فهل
يكمل ناصيف الياس وراي
باسيل ما بدأه المصارعان
زكريا شهاب وخليل طه في
هلسنكي 1952؟

عبد القادر سعد
فـ ــي تـ ـم ــوز مـ ــن ع ـ ــام  1980وق ـ ــف فــي
م ــوس ـك ــو امل ـ ـصـ ــارع ال ـل ـب ـنــانــي حـســن
بـ ـ ـش ـ ــارة ي ـس ـت ـم ــع الـ ـ ــى ن ـش ـي ــد ب ـ ــاده
وه ـ ـ ــو عـ ـل ــى مـ ـنـ ـص ــة الـ ـتـ ـت ــوي ــج ب ـعــد
اح ـ ـ ــرازه ب ــرون ــزي ــة وزن فـ ــوق الـثـقـيــل
فــي امل ـصــارعــة الــرومــان ـيــة .تـلــك كانت
امليدالية الرابعة التي يحرزها لبنان،
حـيــث سبقتها فضية لـلــربــاع محمد
خير طرابلسي فــي أوملبياد ميونيخ
 ،1972وقبلها فضية لزكريا شهاب،
وب ــرون ــزي ــة لـخـلـيــل ط ــه ف ــي هلسنكي
ع ــام  .1952وم ـنــذ ع ــام  1980ينتظر
ال ـل ـب ـنــان ـيــون أن ُي ـع ــزف الـنـشـيــد مــرة
أخــرى ،وهــذه املــرة في البرازيل البلد،
الـ ــذي ي ـضــم لـبـنــانـيــن أك ـث ــر م ــن عــدد
سكان لبنان.
 9رياضيني ورياضيات يرحلون الى
أوملـبـيــاد  ،2016اال أن قلة فقط تملك

ناصيف الياس برازيلي المولد لبناني الهوى
ال يقيم العب الجودو ناصيف الياس ( 28عامًا) في لبنان ،فهو من سكان
ّ
مدينة فيتوريا البرازيلية ،لكنه برغم ذلك فضل تمثيل لبنان بعدما بدأ
مشواره الدولي كبرازيلي .ومنذ ذلك الوقت حصد ميداليات عدة في كأس
العالم ،وامليدالية الفضية في االلعاب اآلسيوية الـ 17في مدينة إنشيون الكورية
الجنوبية ،ومن ابرز انجازات ناصيف فوزه بفضية بطولة آسيا للجودو في
اوزبكستان في نيسان املاضي .كما فاز باملركز األول في جولة كأس العالم
في بطولة اميركا املفتوحة في األرجنتني لوزن
دون  81كلغ على حساب التركي يوسيل
اميرهان ،بعدما فاز في مبارياته االربع التي
خاضها ،ثم فاز باملركز األول لوزن دون 81
كلغ في جولة بطولة العالم في البيرو ونال
امليدالية الذهبية .اضف الى املركز األول في
جولة كأس العالم في األوروغواي ،حيث فاز
في املباراة النهائية على الروسي القوي كيريل
فوبروسوف ،بعدما خاض خمس مباريات
فاز فيها جميعًا بالنقطة الكاملة «ايبون».

حـظــوظ اح ــراز ميدالية أوملـبـيــة وهي
م ـح ـصــورة بـشـكــل رئ ـي ـســي بــالــرامـيــة
راي باسيل فــي فئة "ال ـت ــراب" ،والعــب
الجودو ناصيف الياس في وزن دون
 81كلغ.
ال ــري ــاض ـي ــون وال ــري ــاض ـي ــات الـتـسـعــة
تأهلوا الى األوملبياد إما مباشرة مثل
ال ـي ــاس ،وم ـنــى شعيتو فــي امل ـب ــارزة،
وش ـي ــري ــن ن ـج ـيــم ف ــي ألـ ـع ــاب ال ـق ــوى،
وماريان ساهاكيان في كرة الطاولة،
أو ع ـبــر ب ـطــاقــة دع ـ ــوة "وايـ ـل ــد كـ ــارد"
مثل راي باسيل وريـشــار مرجان في
الكانوي كاياك .كما تأهل أحمد حازر
فــي أل ـعــاب ال ـقــوى والـسـبــاح أنطوني
ب ــرب ــر وزم ـي ـل ـتــه غــابــري ـيــا الــدوي ـهــي
ببطاقات "يونيفيرسياليتي" ،علمًا أن
الدويهي هي أصغر العبة في البعثة
ً
اللبنانية ( 17عامًا) وتملك مستقبال
واعدًا جدًا.
لكن كيف جــرى اختيار الرياضيني

املـشــاركــن ومــا هــي الكلفة ومــن أين
جرى تمويلهم؟
يـقــول عـضــو الـلـجـنــة االومل ـب ـيــة مــازن
رم ـض ــان ال ــذي ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض ان
يكون رئيسًا للبعثة لكنه لم يستطع
الـسـفــر مـعـهــا ال ــى ال ـبــرازيــل ألسـبــاب
صحية ،أن اللجنة التنفيذية قــررت
منذ الـبــدايــة فتح الـبــاب أم ــام جميع
االتحادات لتسمية من لديه امكانيات

كلفة اعداد
البعثة اللبنانية بلغت
 350الف دوالر

راي باسيل األولى على العالم
يأت ترشيح الرامية راي باسيل الحراز ميدالية أوملبية من فراغ .فالبطلة
لم ِ
اللبنانية تتصدر الترتيب الدولي للعبة بعدما رفعت رصيدها الى  1585نقطة
امام االسبانية فاطمة غالفيز  1382واألملانية سونيا شيبل  .1126ويأتي
تعزيز الصدارة بعد إحرازها ميدالية فضية في جولة العاصمة االذرية باكو،
وهي إحدى جوالت كأس العالم للرماية.
وفي ّ
سجل الرامية اللبنانية العديد من اإلنجازات ،ومنها امليدالية الذهبية في
املرحلة األولى لبطولة العالم  2016وفضية في
البرازيل قبل فضية املرحلة
املرحلة الثانية في ً
الثالثة في باكو ،اضافة الى فضية آسيا 2015
في الكويت .كما أحرزت لقب بطولة العرب عام
 2015في املغرب.
وال شك في أن مشاركات من هذا النوع تتطلب
استعدادات وتحضيرات من نوع خاص غالبًا
ما يكون مكلفًا فهي شاركت في  35مباراة
دولية على مدى  3سنوات بكلفة بلغت  35ألف
دوالر جرت تغطيتها من االتحاد اللبناني.

ّ
ل ـل ـتــأهــل الـ ــى األوملـ ـبـ ـي ــاد ،ف ـقــد جــرى
ت ـس ـم ـيــة  19ري ــاض ـي ــا جـ ــرى تـمــويــل
اسـتـعــداداتـهــم للتأهل .وبلغت كلفة
التمويل  350ألــف دوالر وقــد ّ
تأمنت
من صندوق التضامن األوملبي بقيمة
 170ألف دوالر والباقي من صندوق
التضامن الوطني الذي جرى تفعيله
ب ـج ـهــد م ــن رم ـ ـضـ ــان .وكـ ـ ــان لـ ـ ــوزارة
الـشـبــاب والــريــاضــة دور فــي تمويل
هذا الصندوق مع تقديم  500مليون
ل ـ ـيـ ــرة عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى سـ ـنـ ـت ــن ،اض ــاف ــة
ال ــى دف ـعــة ثــالـثــة بقيمة  250مليون
م ــوج ــودة ف ــي وزارة امل ــال ـي ــة .وتــأتــي
ه ــذه امل ـس ــاع ــدات ض ـمــن الـتـقــديـمــات
السنوية التي تقدمها الوزارة للجنة
والبالغة  250مليون ليرة .كما قدمت
ال ــوزارة مـســاعــدات لثالثة رياضيني
وري ــاض ـي ــات ه ــم راي بــاسـيــل ومـنــى
شعيتو وناصيف الـيــاس بقيمة 15
مليون ليرة لكل منهم.
لكن مـســاعــدات الصندوقني األوملبي
والـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ل ـ ـ ــم ت ـ ــذه ـ ــب كـ ـلـ ـه ــا الـ ــى
الــريــاض ـيــن ال ــذي ــن ت ــأه ـل ــوا ،ذلـ ــك أن
بـعــض األم ــوال ذهـبــت الــى رياضيني
لـ ــم ي ـن ـج ـح ــوا فـ ــي الـ ـت ــأه ــل كــاع ـبــي
التايكواندو ميشال سماحة والياس
ح ـي ــداري ،والع ـبــة امل ـب ــارزة دومينيك
طنوس والعب الجودو دميان زيادة،
وال ـ ـ ّ
ـدراج ال ـيــاس بــو رشـيــد والـسـبــاح
وائـ ـ ــل ق ـب ــرص ـل ــي .وهـ ـ ــذا م ــا ان ـع ـكــس
عـ ـل ــى عـ ـ ــدد ال ــري ــاضـ ـي ــن املـ ـش ــارك ــن
ف ــي األومل ـب ـي ــاد ،الـ ــذي ت ــراج ــع م ــن 10
فــي أوملـبـيــاد لـنــدن  2010بـعــدمــا كــان
خ ـم ـســة ف ــي ب ـكــن  2008الـ ــى تـسـعــة،
اض ــاف ــة ال ــى ع ــدم وصـ ــول م ـســاعــدات
لرياضيني تأهلوا ولم يحصلوا على
األموال ،رغم أن هناك وعدا من اللجنة
األومل ـب ـيــة بـتـقــديــم دع ــم م ــادي للذين
تأهلوا ولم يحصلوا على مساعدات
بمعدل  10آالف دوالر لكل منهم.
ومـ ـ ــن هـ ـ ـ ــؤالء الـ ـس ـ ّـب ــاح ــة غ ــاب ــري ـي ــا
الــدويـهــي الـتــي بلغت كلفة اعــدادهــا
مــا يـقــارب املـئــة ألــف دوالر بــدعــم من
والدها غابي الدويهي.
أم ــا فــي ال ـكــانــوي ك ــاي ــاك ،فـقــد بلغت
كلفة استعداد الالعب ريشار مرجان
 60أل ـ ــف دوالر ج ـ ــرى تــأم ـي ـن ـهــا مــن
ال ـل ـج ـن ــة األوملـ ـبـ ـي ــة وات ـ ـحـ ــاد الـلـعـبــة
اللبناني الذي يرأسه رمضان.
وف ـ ــي ألـ ـع ــاب الـ ـق ــوى ك ــان ــت شـيــريــن
نـجـيــم أول م ــن تــأهــل م ــن لـبـنــان الــى
األومل ـب ـي ــاد وه ــي حـصـلــت ع ـلــى دعــم
مـ ــادي م ــن ال ـل ـج ـنــة األومل ـب ـي ــة بقيمة
 15ال ــف دوالر ،وم ــن وزارة الـشـبــاب
والـ ــريـ ــاضـ ــة  10آالف ،وم ـ ــن ات ـح ــاد
اللعبة  9آالف ( 5آالف مــن صـنــدوق
االتـحــاد ،و 4آالف من الرئيس روالن
س ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادة) ،ومـ ـ ـ ــن جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ب ـ ـيـ ــروت
ماراثون بقيمة  10آالف دوالر .وهذه
األمـ ـ ـ ــوال ق ــد ت ـغ ـطــي ك ـل ـفــة اس ـت ـع ــداد
نـجـيــم وق ــد تـكــون اض ـطــرت ال ــى دفــع
مـبـلــغ اض ــاف ــي م ــن جـيـبـهــا ال ـخــاص،
وخصوصًا أنه اضطرت الى التوقف
عن العمل قبل ثالثة أشهر كي تكثف
من استعداداتها ،كما أفاد سعادة في
اتصال مع "األخبار".
من جهتها ،تـجــاوزت كلفة استعداد
الع ـب ــة املـ ـب ــارزة م ـنــى شـعـيـتــو ال ـ ـ 50
أل ــف دوالر فــي أق ــل مــن سـنــة نتيجة
لـلـمـشــاركــات الـعــديــدة فــي مسابقات
دولـ ـي ــة ودورات وتـ ــدري ـ ـبـ ــات ،وه ــي
ستحصل عـلــى مــا ي ـقــارب الـ ــ 20ألــف
دوالر مــن اللجنة األوملبية (وصلها
ح ــوال ــى  14أل ــف دوالر) اض ــاف ــة الــى
أك ـث ــر م ــن  20الـ ــف دوالر م ــن ات ـحــاد
ال ـل ـع ـب ــة ال ـل ـب ـن ــان ــي .وأشـ ـ ـ ــار رئ ـي ـســه
زيــاد شويري الى أن شعيتو لم ولن
ت ـح ـص ــل ع ـل ــى مـ ـس ــاع ــدة مـ ــن وزارة
الشباب والــريــاضــة نظرًا لــاجــراءات
الصعبة التي تحتاجها.
خــاص ــة ال ـق ــول ه ــي ان ــه رغ ــم اآلم ــال
املـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ع ـ ــات ـ ــق ال ـب ـع ـث ــة
وتـ ـح ــديـ ـدًا ب ــاس ـي ــل والـ ـ ـي ـ ــاس تـبـقــى
املهمة صعبة ،فــي ظــل وج ــود نخبة
ابطال العالم في كل لعبة ،وبالتالي
فــإن الـحـصــول على ميدالية يتطلب
ّ
التألق والحظ لكي يعود علم لبنان
الى منصات التتويج بعد انتظار دام
منذ  36عامًا.
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رياضة

بداية سلبية للبرازيل والمانيا
ح ـقــق الـ ـع ــراق ،أول مـمـثـلــي ال ـعــرب
ً
فـ ــي أوملـ ـبـ ـي ــاد ري ـ ــو  ،2016تـ ـع ــادال
سلبيًا مــع منتخب الــدن ـمــارك ،0-0
ف ــي ال ـجــولــة االول ـ ــى م ــن مـنــافـســات
امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة االول ـ ـ ـ ـ ــى لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم
للرجال.
وقــدم املنتخب الـعــراقــي ً
أداء جيدًا،
وكـ ـ ــان ب ــإم ـك ــان ــه أن يـ ـب ــدأ مـ ـش ــواره
األوملـ ـب ــي ال ـخــامــس بــان ـت ـصــار ضد
م ـن ـت ـخــب ي ـخ ــوض غ ـم ــار امل ـســاب ـقــة
لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـت ــاسـ ـع ــة ،إال أن ـ ــه اف ـت ـق ــد
اللمسة االخيرة.
الـ ـلـ ـق ــاء ب ـ ــدأ ب ـف ــرص ــة خ ـط ـي ــرة ج ـدًا
للدنمارك عبر قائدها الســي فيبي
الـ ــذي ع ــان ــده ال ـح ــظ ب ـعــدمــا ارت ــدت
ت ـســديــدتــه م ــن ال ـقــائــم ف ــي الــدقـيـقــة
الثالثة .ثم سيطر الـعــراق وحاصر
منافسه فــي منطقته ،لكن مــن دون
ال ـن ـجــاح ف ــي االق ـت ــراب بالتسجيل.
وبقي الوضع على حاله مع تراجع
الــدن ـمــارك ـيــن ال ــى مـنـطـقـتـهــم حتى
انتهاء الشوط األول.
أما في بداية الشوط الثاني ،فكادت
الـ ــدن ـ ـمـ ــارك ت ـف ـت ـتــح ال ـت ـس ـج ـي ــل مــن
ركلة حــرة نفذها فيبي أيـضــا ،لكن

ال ـ ـحـ ــارس الـ ـع ــراق ــي م ـح ـمــد حـمـيــد
ف ـ ــرح ـ ــان تـ ــألـ ــق وأنـ ـ ـق ـ ــذ بـ ـ ـ ـ ــاده .ثــم
غــابــت ال ـف ــرص ت ـمــامــا م ــع أفـضـلـيــة
نـسـبـيــة لـلــدنـمــاركـيــن ،وذل ــك حتى
رب ـ ــع الـ ـس ــاع ــة االخ ـ ـيـ ــر حـ ــن تـسـلــم
العراقيون املـبــادرة وكــانــوا قريبني
مــن الــوصــول الــى الـشـبــاك ،مــن دون
الـنـجــاح فــي تــرجـمــة ال ـفــرص داخــل
مــرمــى يـيـبــي هــوي ـب ـي ـيــرغ ،ليكتفي
الـ ـع ــراق ف ــي ن ـهــايــة امل ـط ــاف بنقطة
يــدخــل بـهــا ال ــى مــواجـهـتــه املرتقبة
األحد ضد البرازيل املضيفة.
وفي نفس املجموعة ،تعادل منتخب
البرازيل مع منتخب جنوب افريقيا
ً
سلبا .0-0
أم ــا ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـث ــال ـث ــة ،ت ـعــادل
مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب امل ـ ـك ـ ـس ـ ـيـ ــك م ـ ـ ــع م ـن ـت ـخ ــب
امل ــان ـي ــا  .2-2س ـج ــل لـ ـ ــاول أوريـ ـل ــي
ب ـي ــرال ـت ــا ( )52ورودول ـ ـف ـ ــو بـ ـي ــزارو
( ،)62وللثاني سيرج غنابري ()59
وماتياس جينتير (.)78
وتستكمل مـبــاريــات هــذه املجموعة
ف ـج ــر ال ـج ـم ـعــة ب ــن ف ـي ـجــي وك ــوري ــا
الجنوبية الساعة .02.00
بـ ـ ــدوره ،خ ـســر مـمـثــل ال ـع ــرب اآلخ ــر،

م ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـجـ ــزائـ ــر أم ـ ـ ـ ــام م ـن ـت ـخــب
ه ـ ـنـ ــدوراس  ،3-2ض ـمــن مـنــافـســات
املجموعة الرابعة.
س ـجــل ل ـل ـفــائــز روم ـي ــل ك ـيــوتــو ()13
ومــارسـيـلــو ب ـيــريــرا ( )33وانـطــونــي
ل ــوزان ــو ( ،)79ول ـل ـخــاســر ب ــن دبـكــة
سفيان ( )69وبغداد بونجاح (.)85

م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـل ـع ــب م ـن ـت ـخــب
ال ـســويــد ومـنـتـخــب كــولــومـبـيــا فجر
الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  ،01.00ض ـمــن
املجموعة الثانية.
ك ـم ــا ت ـل ـع ــب ن ـي ـج ـيــريــا م ــع ال ـي ــاب ــان
الـ ـس ــاع ــة  04.00ضـ ـم ــن امل ـج ـم ــوع ــة
ذاتها.

قدم العراق ً
أداء جيدًا ضد منتخب يخوض غمار المسابقة للمرة التاسعة (أ ف ب)

أسرع هدف في تاريخ األولمبياد
لبيكي (أ ف ب)

على الصني ملونيكا ( )36وأندريسا
أل ـف ـي ــش ( )59وك ــري ـس ـت ـي ــان ()90
اللواتي سجلن األهداف.
وأعـ ـط ــت الـ ـس ــوي ــد إش ـ ـ ــارة ان ـط ــاق
املنافسات قبل يومني على االفتتاح
ال ــرسـ ـم ــي بـ ـف ــوزه ــا فـ ــي امل ـج ـمــوعــة
ذاتـ ـه ــا ع ـل ــى ج ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا ،0-1
سجلته نيال فيشر (.)76
وفي املجموعة الثانية ،بدأت كندا،
ص ــاحـ ـب ــة بـ ــرونـ ــزيـ ــة ل ـ ـنـ ــدن ،2012
مـ ـش ــواره ــا ب ـش ـكــل ق ـ ــوي م ــن خ ــال
الفوز على أوستراليا .0-2
ول ــم يـكــن ال ـفــوز ال ـك ـنــدي ع ــادي ــا ،إذ
افـتـتــح املنتخب التسجيل بـعــد 20
ثــان ـيــة ف ـقــط ع ـلــى انـ ـط ــاق املـ ـب ــاراة
بـفـضــل جــانــن بـيـكــي ال ـتــي تفوقت
على أسرع هدف في تاريخ األلعاب
ً
األوملبية والــذي كــان مسجال باسم
امل ـك ـس ـي ـكــي أوريـ ـب ــي ب ـيــرال ـتــا ال ــذي
وج ــد طــريـقــه إل ــى ال ـش ـبــاك بـعــد 29

ثــان ـيــة م ــن امل ـ ـبـ ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ضــد
ال ـبــرازيــل ( )1-2فــي أومل ـب ـيــاد لـنــدن
 .2012كذلك حطم املنتخب الكندي
رقـ ـ ـم ـ ــا آخ ـ ـ ـ ــر ،لـ ـكـ ـن ــه ال ي ـ ــدع ـ ــو إلـ ــى
االف ـت ـخــار وتـمـثــل ب ــأس ــرع ط ــرد في
تــاريــخ األل ـعــاب بـعــدمــا رف ــع الحكم
ال ـب ـطــاقــة ال ـح ـم ــراء ب ــوج ــه شـيـلـيـنــا
زادورسكي في الدقيقة .19
وفـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ذات ـ ـهـ ــا ،اسـتـهـلــت
أملــانـيــا ،بطلة الـعــالــم لـعـ َ
ـامــي 2003
و ،2007عـ ــودت ـ ـهـ ــا إل ـ ـ ــى األل ـ ـعـ ــاب
األومل ـب ـي ــة ب ـعــدمــا غ ــاب ــت ع ـن ـهــا فــي
ل ـ ـنـ ــدن  2012ب ـ ـفـ ــوز سـ ــاحـ ــق ع ـلــى
زيـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاب ـ ــوي ب ـ ـسـ ــداس ـ ـيـ ــة ل ـ ـسـ ــارة
دايـبــريـتــس ( )22وأل ـك ـس ـنــدرا بــوب
( )36وميالني بيهرينغر ( 53و)78
وميالني لوبولتس ( )83وأونيس
ش ـي ـبــانــدا ( 90خ ـطــأ ف ــي مــرمــاهــا)،
مقابل هدف لكوداكواشي باسوبو
(.)50

الكرة اللبنانية

بداية جيدة للسالم والتضامن بقيادة رضا عنتر
انـطـلـقــت مـســابـقــة ك ــأس ال ـت ـحــدي ل ـك ــرة ال ـقــدم
ب ــأف ـض ــل م ــا ي ـك ــون ل ـل ـت ـضــامــن صـ ــور وق ــائ ــده
رضــا عنتر مــن جـهــة ،ولـلـســام زغــرتــا بقيادة
املدرب التونسي طارق جارايا من جهة ثانية.
فالتضامن فاز على منافسه اإلجتماعي 0 - 2
على ملعب العهد ضمن املجموعة األولى ،التي
تـضــم أيـضــا الــراسـيـنــغ حـيــث سـ ّـجــل لــه محمد
سـلـمــان ال ـهــدف األول فــي الــدقـيـقــة  29وقــائــده
رضا عنتر الهدف الثاني في الدقيقة األخيرة
في أول ظهور لعنتر على املالعب اللبنانية مع
التضامن صور بعد غياب سنوات عديدة.
على ملعب الصفاء كان السالم زغرتا يخطف
ال ـفــوز مــن اإلخ ــاء األه ـلــي عــالـيــه بـهــدف وحيد
سـجـلــه جـ ــوزف ل ـحــود ق ـبــل ث ــاث دق ــائ ــق على
نهاية امل ـبــاراة ،ضمن املجموعة الثانية التي
ت ـض ــم أيـ ـض ــا ط ــرابـ ـل ــس ،ف ــي لـ ـق ــاء أشـ ـ ــرك فـيــه
الفريقان العبني أجانب على سبيل التجربة،
وخصوصًا اإلخاء الذي لعب معه السوري ورد
السالمة العب املنتخب األوملبي ،الذي يبدو أن
ادارة الفريق الجبلي قد اتفقت معه.
وتـنـطـلــق ال ـي ــوم عـنــد ال ـســاعــة  17.00مسابقة
كـ ــأس ال ـن ـخ ـبــة ب ـل ـقــاء قـ ــوي ب ــن ال ـع ـهــد حــامــل
ال ـل ـق ــب والـ ـصـ ـف ــاء ب ـط ــل الـ ـ ـ ــدوري ع ـل ــى مـلـعــب
بحمدون ضمن املجموعة األول ــى ،التي تضم
النبي شيت أيضًا.

أخبار أولمبية
السماح بمشاركة  11مالكمًا
و 31سباحًا روسيًا
أفاد االتحاد الدولي للمالكمة بأن  11مالكمًا
روسيًا حصلوا على الضوء األخضر من اللجنة
األوملبية الدولية للمشاركة في أوملبياد ريو دي
جانيرو.
وبحسب اإلجراءات التي فرضتها اللجنة األوملبية
الدولية عقب صدور تقرير املحقق الكندي
ريتشارد ماكالرين واتهم فيه الحكومة الروسية
باإلشراف على نظام ممنهج لتعاطي املنشطات
بني الرياضيني ،فإن االتحاد الدولي للمالكمة
درس حالة املالكمني الروس وأعطى موافقته على
مشاركتهم.
إلى ذلكُ ،علم لدى االتحاد الدولي للسباحة أن
 31سباحًا روسيًا ،بينهم فالديمير موروزوف
ونيكيتا لوبينتسيف الذين تقدموا باستئناف
لدى محكمة التحكيم الرياضي اعتراضًا على
إيقافهم ،سيشاركون في األوملبياد.

ّ
هوالند يروج لـ"باريس "2024
في ريو

هدف وطرد قياسيان في انطالق كرة السيدات
انطلق السباق نحو الذهب األوملبي
في مسابقة كرة القدم للسيدات في
أومل ـب ـي ــاد ري ــو دي ج ــان ـي ــرو ،حيث
استهلت الــواليــات املتحدة سعيها
لذهبية أوملبية رابعة على التوالي
وخ ــام ـس ــة ف ــي تــاري ـخ ـهــا م ــن أصــل
سـ ــت م ـ ـشـ ــاركـ ــات ب ـش ـك ــل جـ ـي ــد مــن
خــال فــوزهــا عـلــى نـيــوزيـلـنــدا ،0-2
ف ــي ال ـجــولــة األول ـ ــى م ــن مـنــافـســات
املجموعة الثالثة.
وسجلت كــارلــي لويد أفضل العبة
ف ــي ال ـع ــال ــم ( )9وأل ـي ـك ــس م ــورغ ــان
( )46الهدفني.
كما بدأت البرازيل املضيفة بحثها
عن تتويجها األوملبي األول بفوزها
الكبير على الصني .0-3
وتدين البرازيل ،التي نالت الفضية
عـ َ
ـامــي  2004و 2008لكنها لــم تذق
ط ـعــم ال ــذه ــب األوملـ ـب ــي ك ـمــا حــالـهــا
ف ــي ك ـ ــأس ال ـع ــال ــم أيـ ـض ــا ،ب ـفــوزهــا
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ويلعب غ ـدًا السبت النجمة بطل كــأس لبنان
م ــع ش ـبــاب ال ـســاحــل ع ـلــى امل ـل ـعــب ع ـي ـنــه ،وفــي
الـتــوقـيــت ذات ــه ضـمــن املـجـمــوعــة الـثــانـيــة التي
تضم األنصار أيضًا.
وت ـت ـض ـمــن مـ ـب ــاراة ال ـص ـفــاء وال ـع ـهــد أك ـث ــر من
عـنــوان ،فهي تحمل رائـحــة الـثــأر بعدما خسر
الـعـهــد أم ــام ال ـص ـفــاء  2 - 0ف ــي خ ـتــام ال ــدوري
وفقد اللقب ملصلحة خصمه.
َ
لالعبي الصفاء
كما أن املباراة ستكون األولى
ال ـســاب ـقــن ن ــور م ـن ـصــور وم ـح ـمــد ح ـي ــدر ضد
فريقهما السابق.
وسـتـكــون امل ـبــاراة فــرصــة ملتابعة فــريــق العهد
والـ ـح ــال ــة الـ ـت ــي أصـ ـب ــح ع ـل ـي ـهــا ب ـع ــد سـلـسـلــة
تدعيمات أجنبية ومحلية ،الى جانب انتظار
الـتــونـســي يــوســف املــويـهـبــي ومــا سيقدمه إذا
شارك في اللقاء.
أضف الى ذلك أن لقاء الفريقني سيكون بروفة
ملباراتهما األولى في الدوري في  9ايلول املقبل،
وبــالـتــالــي تـعــد بالكثير مــن الـنــديــة .فالصفاء
يسعى الــى تقديم صــورة مطمئنة بعد رحيل
حيدر ،لكن بطل لبنان تلقى ضربة قوية قبل
بــدايــة املــوســم بــإصــابــة الـجـنــاح حسن هزيمة،
بـقـطــع بــالــربــاط الصليبي لـلــركـبــة ليغيب عن
املالعب لنحو ستة أشهر.
ع .س.

ّ
حط الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند في ريو
دي جانيرو عشية افتتاح األوملبياد لدعم ترشيح
باريس الستضافة ألعاب .2024
وقال هوالند الذي وصل إلى مطار ريو بطائرة
تحمل شعار ملف باريس " :2024فرنسا هي
املرشحة عبر باريس وكان من واجبي الوجود
هنا ،في ريو ،من أجل لقاء أكبر عدد ممكن من
ممثلي الحركة األوملبية وإقناعهم بأن باريس هي
الخيار األفضل ،وفرنسا هي الوجهة األفضل".
وأشار هوالند إلى أن "واجبي الثاني هو مساندة

ً
الرياضيني الفرنسيني" ،آمال أن يكونوا على
مستوى آمال وثقة فرنسا "التي تعاني والتي هي
بحاجة إلى الوحدة والتعاضد" ،في إشارة منه
إلى االعتداءات الدموية الثالثة التي حصلت في
األشهر العشرة األخيرة إن كان في باريس أو
نيس أو سانت إتيان دو روفريه.

الوفد الدنماركي يتعرض
للسرقة في القرية األولمبية
كشف رئيس البعثة الدنماركية إلى أوملبياد
ريو  ،2016مورتن رودفيت ،عن سرقة هواتف
وألبسة ولوحات إلكترونية عائدة ألعضاء الوفد
في القرية األوملبية.
وقال رودفيت في تصريح للقناة الثانية في
التلفزيون الدنماركي" :بسبب وجود العديد من
عمال الصيانة والنساء الذين دخلوا بناء على
طلبنا ،تعرضنا لسلسلة من السرقات".
وأضاف" :طالت السرقات هواتف ذكية وألبسة
ّ
األسرة"،
وشملت أشياء سخيفة مثل شراشف
مؤكدًا أنه منذ  18تموز ّقدم الوفد الدنماركي
 150شكوى حول مشاكل في  36شقة
يستخدمها في القرية األوملبية.

 %20من بطاقات الدخول
ال تزال متوفرة

دفاع
قائد التضامن رضا عنتر يمرر الكرة أمام
ٍ
طرابلسي (عدنان الحاج علي)

قبل يومني من االفتتاح الرسمي لأللعاب األوملبية
ُ
في ريو دي جانيرو ،كان خمس بطاقات الدخول
إلى املالعب مطروحًا للبيع ،واألمر النادر هو
أنه ال يزال هناك بطاقات للسباقني املهمني في
ألعاب القوى  100و 200م .وصرح متحدث
باسم اللجنة البرازيلية املنظمة لريو  2016لوكالة
"فرانس برس"" :لقد بعنا حتى اآلن  80في املئة
من إجمالي البطاقات ,وال يزال هناك 1200
بطاقة مطروحة للبيع.

الجمعة  5آب  2016العدد 2953

نزيه أبو عفش

صورة
وخبر
شاركت النجمة
األميركية مارايا
كاري (الصورة)،
ّ
أول من أمس،
في نقاش حول
مسلسلها الوثائقي
المرتقبMariah's
( Worldعالم
مارايا) ،خالل الجزء
المخصص لشركة
،NBCUniversal
ضمن فعاليات
جولة «جمعية نقاد
التلفزيون» لصيف
 ،2016في أحد
فنادق بيفرلي هيلز.
ومن المقرر بدء عرض
المسلسل في 4
كانون األول (ديسمبر)
المقبل .بعد النقاش،
ّ
قدمت كاري عرضًا
غنائيًا ــ راقصًا أذهل
الجمهور( .فريديريك
أم .براون ــ أ ف ب)

تحية ألبو إيلي
الشيوعي األصيل
في  31تموز (يوليو) املاضي،
غادرنا نايا شحود ( 1957ـ
 /2016الصورة) املعروف بـ
«أبو إيلي» .اسم يطلقه الناس
الصغيرة التي
على حانته
ً
ّ
لطاملا شكلت ملجأ لكثيرين في
منطقة كاراكاس (الحمرا) .في
تحية لـ «الشيوعي األصيل»
الذي جمعهم في أوقاتهم
الجميلة والحزينة ،وحضنهم
مع األصدقاء ّ
وعرفهم إلى
ّ
وجوه جديدة ،سيجتمع محبو
نايا في  13آب (أغسطس) في
حانته ،ليقولوا له «شكرًا».
ُ
هذا ما تعلنه صفحة النشاط
الفايسبوكية ،على أن ُي َ
فصح
عن تفاصيل إضافية قريبًا.
«تحية ألبو إيلي» :السبت 13
آب ـ  21:00ـ حانة «أبو إيلي»
(كاراكاس ـ الحمرا /بيروت).
لالستعالم :صفحة النشاط
متوافرة على موقعنا

يوميات ناقصة
ُ
أهل الكابوس

ُ
حلمنا كثيرًا ,وخ ِذلنا.
ّ
ً
ُ
صلينا كثيرًا وطويال ...وخ ِذلنا.
ّ
َ
َّ
آللهةُ ،
ور ُسـ ٍـل ،وأفاقني كثيرين...
قدمنا القرابني ٍ
ُ
وخذلنا.
كثير وكثيرين،
عقدنا آمالنا على ٍ
وليمة األمـ ِـل ،خائبني ومدحورين
وخرجنا ِمــن
ِ
َ
وأشباه موتى.
َ
َ
أرح ـ ـ ُـم أ ِس ـ ّـرت ـن ــا ،وم ـع ــابـ ِـدنــا ،وع ـقــائـ ِـد قـنــوطـنــا:
الكابوس.
في الكابوس (فقط في الكابوس)
ْ
حبل نجاة.
بالعثور على
األمل
ال ّبد من
مخرج أو ِ
ِ
ِ
ٍ
ُّ
ُ
الكابوس ...جنتنا.
:
2015/8/30

أمل
ٌّ
نعم ،أنا مريض (أحمق ،غريب األطــوار ،مختل
أصالته
طراز ال يرقى إلى
عقليًا ،وسيكوباتي من ٍ
ّ َِ
الشك) .ال يرضيني ُوي ُ
شبع شهواتي «الجرمية»
سوى ْأن ّ
أزج بجميع أبناء هذه األرض الداعر ِة
ُ
ّ
أغمض
الرهبان واملجانني؛ ثم
لتأديب
مصح
في
ِ
ِ
عـيـنــي رحـمـتــي عـنـهــم جـمـيـعــا ،وأح ـكــم عليهم
بالزوال ...بزفر ٍة واحدة.
نعم :هو األمل.
2015/9/1

