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سياسة
قضية اليوم

في ذكرى  13تشرين :عون «راجع» ...إلى بيت الشعب
غيره من السنين ّالسابقة .تحمل هذه السنة ،بالنسبة إلى العونيين،
االحتفال بذكرى  13تشرين هذا العام مختلف عن ّ
ً
ّ
حقيقيًا بأن يعاود عمادهم دخول بيت الشعب ببزة رسمية ،وتحقق لهم ما عجزوا عن تحقيقه منذ  26عامًا .ينتظر
أمال
ّ
تبني الحريري لترشيح العماد عون ،والموعد ُ
المنتظر هذا األسبوع
هؤالء
فيفيان عقيقي
ما من مكان ّ
محبب إلى قلب العونيني
أكثر من «بيت الشعب»؛ فالطريق إلى
هناك ال يشبه طريقًا آخر .هناك كانت
ب ــداي ــة ال ـن ـضــال ،وال ـح ـلــم بـبـنــاء دول ــة.
أمس عاد العونيون إلى الطريق نفسه
الذي افترشوه منذ  27عامًا ،وقائدهم
على قاب قوسني من العودة إلى القصر
رئ ـي ـســا .ل ــم يـنـتـظــروا ال ـحــاديــة عـشــرة
م ــن ص ـب ــاح أمـ ــس ل ـب ــدء الـ ـت ــواف ــد إل ــى
طــريــق القصر الـجـمـهــوري فــي بعبدا،
كـمــا هــو ُمـعـلــن فــي بــرنــامــج االحـتـفــال
ّ
الـشـعـبــي ال ــذي نــظـمــه الـتـيــار الــوطـنــي
ال ـحـ ّـر بــذكــرى  13تـشــريــن ،بــل قادتهم
حماستهم إلى هناك منذ ليل السبت.
ُافترش بعضهم األرض بانتظار اللقاء
املنتظر ،والقاهم اآلالف فجر أمس.

خطاب عون عكس قرار التهدئة
الذي اتخذته الرابية منذ بدء جولة
المفاوضات الرئاسية األخيرة
م ـن ــذ الـ ـس ــادس ــة ص ـب ــاح ــا ،اس ـت ـن ـفــرت
ّ
التنظيمية لتستقبل الــوفــود
اللجان
ال ـش ـع ـب ـ ّـي ــة ،وت ــرش ــده ــم إل ـ ــى م ــواق ــف
ال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــارات ،وت ـس ـ ّـه ــل وص ــول ـه ــم إل ــى
الـتـجـ ّـمــع الـكـبـيــر ،فـيـمــا يـتـجـ ّـول أف ــراد
م ـ ــن «ل ـ ـج ـ ـنـ ــة االنـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاب» ل ـت ـع ـب ـئ ــة
استمارات ملن يـ ّ
ـودون إعــان التزامهم
حــزبـيــا .عـنــد الـســابـعــة وال ـن ـصــف ،بــدأ
«ش ـعــب عـ ــون» بــال ـتــوافــد .لـ ّـبــى ه ــؤالء
ال ـن ــداء م ـج ـ ّـددًا ،ليمتلئ الـطــريــق بهم
ق ــراب ــة ال ـحــادي ــة ع ـش ــرة ،م ــع اس ـت ـمــرار
الـحـشــود فــي التجمهر حـتــى الثانية

ّ
عشرة ،موعد انطالق االحتفال .كلهم
قــدمــوا بوصفهم عسكرًا ،ســواء كانوا
ّ
الحزبية أو موالني
معارضني للقيادة
لـ ـه ــا أو حـ ـت ــى مـ ـن ــاص ــري ــن ل ـل ـج ـن ــرال
حصرًا ،ال تعنيهم األمــور األخ ــرى .لم
يكترث هــؤالء إن جلسوا على األرض
أو ع ـل ــى ح ــاف ــة ال ـط ــري ــق أو ت ـسـ ّـم ــروا
وق ــوف ــا ل ـس ــاع ــات ،ف ـقــد أرادوا تــأكـيــد
ً
دعـمـهــم لـعــون أوال ،وأح ـقـ ّـيــة وصــولــه
إلـ ـ ــى سـ ـ ــدة الـ ــرئـ ــاسـ ــة األول ـ ـ ـ ــى ث ــان ـي ــا،
واس ـت ـع ــداده ــم لـتـلـبـيــة ن ــدائ ــه م ـج ـ ّـددًا
ّ
ثالثًا .بعضهم حمل صور العماد ببزة
ّ
ّ
ّ
رسمية،
عسكرية تقابلها ّصورة ببزة
عسى الحلم يتحقق قريبًا ،فيما حمل
آخرون صور الشهداء ،وصور تشرين
ً
ـاال ف ــارغ ــة ّ
وج ـ ـهـ ــوا بـهــا
 ،1990وس ـ ـ ـ
رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه
ّ
بري ،صاحب شعار «سلة التفاهمات
ّ
املحلية
قـبــل الــرئــاســة»ّ .أم ــا الـهـيـئــات
وال ـل ـج ــان امل ــرك ـ ّ
ـزي ــة ف ـلــم ت ـجــد أمــامـهــا
سوى التباري بحجم األعالم املرفوعة
بــأسـمــائـهــا ،ف ـفــاز فــي الـتـحــدي مكتب
ّ
املهنيات في قطاع الشباب.
ّ
«لـ ـق ــد ت ـخ ــط ــى ع ـ ــدد املـ ـش ــارك ــن ه ــذه
السنة عدد املشاركني السنة املاضية»،
ّ
ب ـح ـســب ال ـل ـج ـنــة امل ـن ــظ ـم ــة ،بــاع ـت ـبــار
أن «عـمــل الـهـيـئــات املـحـلـ ّـيــة ك ــان أكثر
تنظيمًا ،وهي بدأت بالحشد منذ أكثر
مــن شـهــر ،وكــذلــك األم ــر بالنسبة إلى
الـبــرامــج اإلذاعـ ّـيــة والــدعــوات املتلفزة
امل ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة ل ـت ـح ـف ـي ــز الـ ـ ـن ـ ــاس ع ـلــى
امل ـشــاركــة»ّ .أم ــا الــافــت فــي هــذا العام
فهو التغطية املباشرة التي ّ
خصصها
تلفزيون املستقبل لالحتفال ،وهو ما
ّ
الشعبية بقرب
زاد من تفاؤل القاعدة
التسوية الرئاسية.
بـ ـع ــد تـ ــأخـ ــر س ـ ــاع ـ ــة ،ب ـ ـ ــدأ االحـ ـتـ ـف ــال

بعد  26عامًا لم ّ
يتغير العماد وال مناصروه؛ هو على مبادئه وهم على وفائهم (مروان بوحيدر)
بــوصــات أوبــرالـ ّـيــة جامعة بــن «الله
أك ـبــر واألب ــان ــا» ،يقطعها بــن الـحــن
واآلخـ ـ ـ ــر ص ـ ــوت بـ ـي ــار رف ـ ـ ــول ل ـي ـســرد
بعضًا مــن قصص  13تشرين ،1990
وحبيب يونس لـيـ ّ
ّ
شعرية
ـردد أبياتًا

ت ـح ـ ّـمــس امل ــوج ــودي ــن ،ق ـب ــل أن يـلـقــي
رئيس الحزب ،الوزير جبران باسيل،
ك ـل ـم ـ ّتــه الـ ـت ــي لـ ــم ت ـح ـم ــل مـ ــا لـ ــم يـكــن
مـتــوقـعــا ،إذ أت ــت مـكـ ّـمـلــة ملــا سـبــق أن
صـ ـ ّـرح ب ــه ف ــي إطــال ـتــه الـتـلـفــزيــونـ ّـيــة

األخ ـ ـيـ ــرة ،أي ت ــأك ـي ــد أن «ل ـب ـن ــان بــا
ميثاق ليس وطنًا» ،وأن «امليثاق ليس
ثنائيًا وال ثالثيًا بل محوره مصلحة
ل ـب ـن ــان»ّ ،أم ـ ــا «وصـ ـ ــول ال ـع ـم ــاد عــون
إل ــى قـصــر بـعـبــدا فـسـيـحـ ّـولــه أب ــا لكل

تقرير

ً
قاموس اإلعالم في اليوم «البرتقالي»« :الستربتيز» أوال
منطقي جدًا أن تحظى التظاهرات العونية
المطالبة بوصول النائب ميشال عون إلى
رئاسة الجمهورية بتغطية إعالمية واسعة.
ولكن ،ما ليس منطقيًا ،ويتكرر ،ويتواتر حتى
يصير «صيغة» ثابتة ،هو عدم رقابة إعالم
على نفسه ،وعلى قاموسه الذي يستخدمه
في «األحداث الكبيرة» .هذا القاموس الذي
ينهل من السياسيين ،ومن السائد ،بال أي
تدقيق أو مراجعة
أحمد محسن
ال ـب ــداي ــة م ــن «الـ ــزحـ ــف»« .ال ــزح ــف إلــى
ُ
بعبدا» .أول مرة استخدم فيها تعبير
«ال ـ ــزح ـ ــف إلـ ـ ـ ــى» ،ع ـل ــى األرجـ ـ ـ ـ ــح ك ــان
إل ـ ــى روم ـ ـ ــا فـ ــي بـ ــدايـ ــات ع ـشــري ـن ـيــات
ال ـ ـقـ ــرن املـ ــاضـ ــي .ف ـل ـن ـقــل ل ـع ـل ـهــا أبـ ــرز
املـ ـحـ ـط ــات ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،الـ ـت ــي سـ ــارت
ّ
شعبية «م ــؤث ــرة» في
فيها تـظــاهــرات
امل ـش ـهــد وف ــي ال ـت ــاري ــخ ل ـلــوصــول إلــى
السلطة بــا م ــوارب ــة .ك ــان ذل ــك عندما
حـشــد الــديـكـتــاتــور اإلي ـطــالــي الشهير
بنيتو موسوليني عشرات اآلالف من
مناصريه ،وساروا مرتدين «القمصان
السود» إلى أبواب العاصمة اإليطالية،

م ـطــال ـبــن بـحـكــم ال ـف ــاش ـي ــة .لــأمــانــة،
الترجمة العربية للمصطلح اإليطالي
املستخدم للتعبير عن التظاهرة ليس
دقـيـقــا تـمــامــا ،بـحـيــث يـمـكــن ال ـقــول إن
«مارشيا سو رومــا» قد تعني حرفيًا،
امل ـس ـي ــر إل ـ ــى رومـ ـ ــا ،غ ـي ــر أن الـ ـع ــارف
بــالـتــاريــخ اإليـطــالــي يـعــرف أن القصد
ك ــان «ال ــزح ــف» بـمـعـنــاه «ال ـك ـفــاحــي»،
وهــذا مــا درج فــي الترجمات العربية،
ً
لالستدالل على الحدث التاريخي فعال.
ً
بيد أن ما درج فعال هو فعل «الزحف»
نفسه ،واسـتـخــدام املصطلح إعالميًا،
حتى صار راسخًا ،من دون أي إشارة
إل ــى مــرجـعـيـتــه الـتــاريـخـيــة املـعــاصــرة
عـلــى األق ــل« .ال ــزح ــف» فـعــل فــاشـ ّـي في
األس ــاس .وإن كــان استخدامه من قبل
م ـس ـت ـخــدم ـيــه ق ــد ي ـك ــون «أبـ ـس ــط» مــن
ذلــك بكثير ،إال أن اإلع ــام الــذي يقذف
املصطلحات ويعممها كحقائق ،أو من
ب ــاب «الـسـتــربـتـيــز» ،م ـســؤول منهجيًا
ع ــن ال ـتــوض ـيــح وعـ ــن األمـ ــانـ ــة .ه ـكــذا،
اس ـت ـخ ــدم أمـ ــس ب ـك ـثــافــة ،ف ــي اإلعـ ــام
املـحـلــي الـلـبـنــانــي ،مـصـطـلــح «الــزحــف
إل ــى بـعـبــدا» فــي أكـثــر مــن م ـكــان .وهــو
يأتي في سياق استخدام عربي طويل
للعبارة مــن دون تدقيق بالخلفية أو
فــي ال ــدالل ــة الـتــاريـخـيــة .ورب ـم ــا ،يجب
ال ـتــوض ـيــح ،أن ه ــذا االس ـت ـخ ــدام ليس

«ع ــونـ ـي ــا» حـ ـصـ ـرًا ،ب ــل ه ــو اس ـت ـخ ــدام
«إعـ ــامـ ــوي» ع ــرب ــي دارج .وبـطـبـيـعــة
الحال ،يضمر هذا االستخدام الرتيب
من الخفة أكثر مما يضمر من املعنى.
وب ــا ش ــك ،يـجــب الـتـنــويــه بــاإلضــافــات
اللبنانية «الفذة» للتعبير ،كاستخراج
اشتقاقات لغوية منه .فيصير مرتدو
«القمصان البرتقالية» ،هم «الزاحفون
إلى بعبدا» ،وتصير بعبدا نفسها هي
الجمهورية!
وعلى سيرة الجمهورية ،كثر الحديث
أمــس عــن «املـيـثــاق» وعــن «امليثاقية».
حديث مجرد بال أي شــروح أو أبعاد.
والحال أن امليثاق األول ،األصلي ،هو
م ـي ـثــاق «ش ـف ـهــي» ب ــن الــرئ ـيــس األول
للجمهورية اللبنانية بشارة الخوري،
ورئ ـ ـيـ ــس ح ـك ــوم ـت ــه ري ـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح،
ول ـل ـم ـن ــاس ـب ــة ،ه ــو «مـ ـيـ ـث ــاق» ت ـعــرض
لنقد هــائــل مــن املــؤرخــن األكاديميني
ٍ
الـجــديــن ،لـشــدة ضحالته ،والخـتــزالــه
ال ـش ـع ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي فـ ــي ط ـ ــوائ ـ ــف ،مــا
أس ـهــم فــي اب ـت ــذال الـجـمـهــوريــة ،ومنع
والدة أي صيغة «وطـنـيــة» ،إذ تجري
العودة إلى مفردة «ميثاق» كمرجعية
تأسيسية للجمهورية ال ـيــوم .يذهب
مـ ـ ــؤرخـ ـ ــون ،كـ ـمـ ـسـ ـع ــود ض ـ ــاه ـ ــر ،فــي
كـتــابــه «ل ـب ـنــان :االس ـت ـق ــال ،الـصـيـغــة،
وامليثاق» إلى نقد صيغة هذا امليثاق

ما الذي يعنيه
«الميثاق» ،سوى
الصيغة الشيحاوية ،التي
لكيان طائفي؟
أسست
ٍ

ب ـق ـس ــوة ،إذ إنـ ــه «لـ ــم ي ـخ ـتــزل الـشـعــب
ال ـل ـب ـن ــان ــي فـ ــي طـ ــوائـ ــف وح ـ ـسـ ــب ،بــل
اختزل بشارة الخوري املسيحيني في
شـخـصــه ،وكــذلــك فـعــل ري ــاض الصلح
مع املسلمني» .هذا «امليثاق السحري»
الذي يتناول إعالميًا من دون أي نقد،
وعلى شفاه السياسيني ،واملتظاهرين،
و«الزاحفني» ليس سوى نتاج لصيغة
طائفية تأسس عليها الكيان اللبناني،
يحلو لبعض أنصار املفكر الليبرالي
م ـي ـش ــال ش ـي ـحــا ت ـس ـم ـي ـت ـهــا «امل ـي ـث ــاق
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» ،الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى جـمــع
األقـلـيــات ،ال على بـنــاء وط ــن .وإن كان
ش ـي ـحــا ق ــد اج ـت ـهــد مل ـنــح هـ ــذا امل ـي ـثــاق
ب ـع ـدًا فـلـسـفـيــا وقــانــون ـيــا ،م ــن دون أن
يــوفــق فــي ذل ــك ،ف ــإن اإلع ــام اللبناني

ال يـجـتـهــد ب ـش ــيء .ع ـلــى «أم ت ــي فــي»
اجتهدت املذيعة في التوجه إلــى أحد
املراهقني بسؤال عن امليثاق ،بنبر ٍة ال
تخلو من التكبر ،حتى أنها كــادت أن
ت ـضــع امل ــاي ـك ــروف ــون ف ــي ف ـمــه ،وه ــو ال
يـجــد إجــابــة واض ـحــة .كــل مــا استطاع
املراهق املحاصر بهجوم املراسلة هو
ترداد بضع جمل عن «استعادة حقوق
املسيحيني» .ولكن املــراهــق البرتقالي
ليس ملومًا ،فهو متحمس والتلفزيون
لـ ـي ــس م ـه ـن ـت ــه .كـ ــذلـ ــك ،عـ ـل ــى «أن بــي
أن» كـ ــان أحـ ــد امل ـح ـل ـلــن الـصـبــاحـيــن
الشهيرين يــردد كليشيهات «عميقة»
عن ضرورة «حماية الطائف» وحماية
«املـ ـيـ ـث ــاقـ ـي ــة» ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى س ـي ــل مــن
املصطلحات األخ ــرى الـتــي يستسهل
املستسهلون قذفها في الهواء ،كما لو
أنهم يعرفون أن أح ـدًا لــن يسألهم ،ما
ً
الذي يعنيه هذا؟ فعال ،ما الذي يعنيه
«امليثاق» ،سوى الصيغة الشيحاوية،
ـان طــائـفــي؟ يجب أن
الـتــي أسـســت لـكـيـ ٍ
ن ـس ــأل مــراس ـلــة «أم ت ــي ف ــي» ال ـعــارفــة
واملتحمسة لتطبيق «امليثاق»!
ي ـ ـسـ ــايـ ــر اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن ف ــي
«التضليل» .وإن افترضنا حسن النية،
يمكن القول إنه يتقاعس عن تصحيح
مــا يــرمــون بــه مــن مصطلحات .الــوزيــر
جبران باسيل ،يحلم أن «يقف ميشال
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ّ
بري لحزب الله :مش ماشي بعون ،وما حدا يجرب معي!
اللبنانيني وضمانة لهم ،إذ لن يقبل
بقاء أحد خارج الوطن».
ك ـل ـمــة ب ــاس ـي ــل ب ـه ــدوئ ـه ــا ال تـخـتـلــف
عــن الخطاب الــذي ألـقــاه العماد عون
مــن خلف الـشــاشــة لــ»أسـبــاب أمـنـ ّـيــة»،
عكس فيه ق ــرار التهدئة ال ــذي تتبعه
ال ــراب ـي ــة م ـنــذ ب ــدء جــولــة امل ـفــاو ّضــات
ّ
الرئاسية األخيرة .كان من املتوقع أن
يكون الخطاب مختلفًا ،أو باألحرى
ً
أكثر تفصيال ،لو أعلن الرئيس سعد
الحريري ترشيح الجنرال قبل موعد
 16تـ ـش ــري ــن ،ول ـك ـن ــه مـ ــا زال م ــوع ـدًا
ّ ً
ـؤج ــا« .األرج ـ ــح أن ــه سـيـكــون خــال
مـ
هـ ــذه األسـ ـ ـب ـ ــوع» ،ب ـح ـســب م ــا تـشـيــع
ّ
العونية.
األجواء
ب ـع ــد أكـ ـث ــر مـ ــن رب ـ ــع ق ـ ــرن ،لـ ــم ّيـتـعــب
ال ـع ـمــاد ،ول ــم ي ـتــراجــع ،ول ــم ي ـكــف عن
ّ
الـحـلــم بـبـنــاء ال ــدول ــة ،ه ــذا مــا يــؤكــده
خطابهّ .أمــا مناصروه فــا يختلفون
عنه ،وهم على أهبة االستعداد لتلبية
نــدائــه مـتــى ن ــاداه ــم .بـعــد  26عــامــا لم
ّ
يتغير الـعـمــاد وال مـنــاصــروه أيـضــا.
هو على مبادئه وثوابته وتصميمه
على «بناء دولة املؤسسات والقانون،
ّ
امليثاقية واملـشــاركــة من
عبر اح ـتــرام
ّ
كيدية أو عزل» .وهم على وفائهم
دون
وإيـ ـم ــانـ ـه ــم بـ ــأنـ ــه خ ـش ـب ــة الـ ـخ ــاص
الوحيدة الباقية لهم .املبادئ واألحالم
الـتــي حملها خـطــابــه أم ــس ال تبتعد
ّ
ّ
واقعية تتطلبها املرحلة الراهنة،
عن
ظ ـ ـهـ ــرت بـ ـ ـه ـ ــدوء ال ـ ـن ـ ـبـ ــرة ومـ ـح ــاول ــة
ال ـج ـمــع ،عــاك ـســة األجـ ـ ــواء اإلي ـجــابـ ّـيــة
التي وصلتها املفاوضات مع الرئيس
سعد الحريري التي يتوقع أن تعيده
ّ
للجمهورية.
إلى قصر بعبدا رئيسًا
 13تشرين ّ
األول  1990انتهى كارثيًا؛
ي ــوم ـه ــا كـ ــان الـ ـجـ ـن ــرال وح ـ ـ ــده .وق ـبــل
سـنــةّ ،
ورب ـمــا أشـهــر مــن ال ـيــوم ،كانت
ّ
بكركي ضده ،وسمير جعجع يحارب
ّ
شرعيته ،والحريري يهرب من وعود
ّ
ّ
قطعها ل ــه .أم ــا فــي  13تـشــريــن األول
ّ
فتبدلت املـعــادلــة ،وهـنــاك أمل
،2016
لــدى مـنــاصــريــه ...أمــل كبير بــالـعــودة
القريبة إلى «بيت الشعب».

ع ــون على شــرفــة قصر بعبدا ويهتف
يا شعب لبنان العظيم» .أسئلة ّ
جدية
هنا ،وإن كانت ترنو شكليًا إلى «املزاح»
فــي ظــاهــرهــا ،ولـكـنـهــا أسـئـلــة يــرددهــا
اللبنانيون ،وال يجدون أجوبة عليها.
هل الرئيس ،رئيس جميع اللبنانيني؟
وإن كــان رئيس كل اللبنانيني ،فلماذا
يرد في مقدمة نشرة أخبار «أو تي في»
أو ف ــي بــرام ـج ـهــا ،وي ـشــارك ـهــا ف ــي هــذا
«أم تي فــي» ،حديث وافــر عن الرئاسة،
وع ــن «ح ـقــوق املـسـيـحـيــن»؟ الخالصة
أن اإلعــام يتداول املصطلح كما تمليه
السلطة السياسية من دون أي تنقيح أو
تشذيب ،أو بحث في صوابيته أو اآلثار
الجانبية املترتبة على استخدامه .إن
إعـ ــادة بـحــث اإلعـ ــام فــي املصطلحات
التي ّ
تعممها الطبقة السياسية ،عمومًا،
وفـ ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان خـ ـص ــوص ــا ،هـ ــو م ــدخ ــل
رئـيـســي لـفـهــم وظـيـفــة اإلعـ ــام ودوره.
ل ـي ـســت وظ ـي ـف ــة اإلعـ ـ ـ ــام أن «ي ـن ـســخ»
ع ــن الـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة أدب ـي ــات ـه ــا ،أو
أن ت ـت ـســاوق أفـ ـك ــاره مـعـهــا .م ــن جملة
«العبارات ّ
النيرة» التي وردت في اليوم
الـبــرتـقــالــي ال ـطــويــل أمـ ــس ،عـلــى ألـســن
سـيــاسـيــن ،وم ـح ــاوري ــن تلفزيونيني،
عبارة مستقاة من أنطولوجيا املسرح
الــرحـبــانــي غــالـبــا« :الـشــريــك بــالــوطــن».
بربكم ،هل هذا إعالم؟

تجزم مصادر في تيار
المستقبل ،وأخرى في التيار
الوطني الحر ،بأن الرئيس سعد
الحريري سيعلن ترشيحه
العماد ميشال عون إلى
رئاسة الجمهورية ،قبل نهاية
األسبوع الجاري .لكن هذه
المعلومات تتجاهل عقدة
رئيسة تحول دون انتخاب
رئيس للجمهورية ،عنوانها
تجاهل طرفي التسوية
الرئاسية للرئيس نبيه بري ،رغم
كونه أحد أبرز حاملي مفتاح
االنتخابات
أس ـ ـبـ ــوع آخـ ـ ــر ُي ـ ـضـ ــاف إلـ ـ ــى روزنـ ــامـ ــة
ال ـح ــراك الــرئــاســي الـ ــذي ي ـق ــوده رئـيــس
تـيــار املستقبل النائب سعد الحريري.
حـ ـت ــى اآلن ال ش ـ ــيء م ـح ـس ــوم ــا ب ـع ــد،
والـتـقــديــرات تسير كالبورصة صعودًا
ً
ونـ ـ ـ ــزوال .وت ـض ــارب ــت أمـ ــس امل ـع ـلــومــات
بشأن آخر تطورات موقف الحريري من
ترشيح العماد ميشال ُعون إلى رئاسة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة .وف ـي ـم ــا فـ ـ ِّـسـ ــرت م ـغ ــادرة
رئـيــس «املستقبل» إلــى الــريــاض بأنها
تهدف إلى وضع اللمسات األخيرة على
ّ
موقفه من االنتخابات الرئاسية ،أكدت
مـصــادر قريبة منه أن الــزيــارة متصلة
بالوضع املالي لشركة «سعودي أوجيه»
وجـهــود إنقاذها مــن اإلف ــاس .وجزمت
م ـصــادر بـ ــارزة فــي ت ـيــار املـسـتـقـبــل بــأن
«ال ـح ــري ــري سـيـعـلــن األس ـب ــوع ال ـجــاري
دعم عــون ،وأنــه ليس في انتظار إشارة
مــن املـمـلـكــة الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة ،ألنها
سبق أن أبلغته السير بما يريده ،على
أن يـتـحـ ّـمــل ه ــو امل ـســؤول ـيــة» .وف ــي هــذا
اإلطار ،أشارت مصادر فريق الثامن من
آذار إلــى أن «الـعـمــاد عــون كــان قــد أبلغ
حلفاءه أن الحريري أكد له أنه سيعلن
ترشيحه يوم  15تشرين األول (أول من
أم ــس)» ،غير أن مصادر الحريري نفت
األم ــر ،مشيرة إلــى أن املــوعــد كــان مقررًا
ب ــن « 15و 20ال ـش ـهــر ال ـ ـجـ ــاري» .كــذلــك
نفت مصادر التيار الوطني الحر صحة
موعد  15تشرين األول .وقالت مصادر
املستقبل إن «الحريري ليس في انتظار
إشـ ــارة س ـعــوديــة ،ألن املـمـلـكــة سـبــق أن
أعطت رأيها ،وهي لن تعود وتكرره في
كــل لحظة ،وأن مــا يبحث عنه الرئيس
الـ ـح ــري ــري ه ــو امل ــزي ــد م ــن ال ـض ـمــانــات
ال ــدولـ ـي ــة» .ف ــي م ـقــابــل ه ــذا الـ ـج ـ ّـو ،نقل

ّ
فريق الثامن من آذار ّ
جوًا سلبيًا ،يتعلق
ّ
بموقف أبلغه الرئيس نبيه بري لحزب
الله أكد فيه أنه «مش ُ ماشي بعون ،وما
حــدا ّ
يجرب معي» .ونـ ِقــل عن بــري قوله
ملـســؤولــن فــي حــزب الـلــه إن السعودية
لــن تقبل بـعــون رئـيـســا ،وإن ـهــا ستمنع
وصـ ــولـ ــه إل ـ ــى بـ ـعـ ـب ــدا ،ح ـت ــى لـ ــو أع ـلــن
الـ ـح ــري ــري دعـ ـم ــه ل ـ ــه .ون ـق ـل ــت م ـص ــادر
هــذا الـفــريــق عــن ب ـ ّـري اسـتـيــاءه الشديد
م ــن الـ ـك ــام ال ـ ــذي صـ ــدر ب ـش ــأن ثـنــائـيــة
الـحــريــري ـ ـ ع ــون ،وتشبيهها بتحالف
رياض الصلح وبشارة الخوري ،مشيرة
ّ
إلــى أنــه «عــلــق على هــذا الـكــام بموقف
ً
قاس ،قائال :صار جبران باسيل ونادر
الحريري هما من يقرران من هو رئيس
الجمهورية ومــن هــو رئـيــس الحكومة،
وأي ـض ــا رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـن ــواب ،وهـمــا
م ـ ــن يـ ـ ــوزعـ ـ ــان ا ّلـ ـحـ ـق ــائ ــب وال ـح ـص ــص
ّ
وعلي أنــا أن أوقــع لهما على بياض؟».
وف ـي ـمــا يـسـتـعــد الــرئ ـيــس بـ ـ ّـري مل ـغــادرة
البالد لفترة طويلة بعد جلسة انتخاب
اللجان يوم الثالثاء املقبل ،رأت مصادر
سياسية أن «هذا األمر سيجعل من عقد
التفاهمات أم ـرًا صعبًا ،ألن الــوقــت بني
عودته وجلسة انتخاب الرئيس نهاية
الشهر سيكون قصيرًا ،إذا افترضنا أن
الـحــريــري أعـلــن مــوقـفــه الــداعــم لــوصــول
ع ــون إل ــى بـعـبــدا» .وتـحـ ّـمــل م ـصــادر في
ّ
 8آذار الـعـمــاد ع ــون مـســؤولـيــة تصلب
الــرئ ـيــس بـ ــري ،مـتـســائـلــة «ك ـيــف ُيـمـكــن

لـلـجـنــرال عـقــد تـفــاهـمــات مــع الـحــريــري
وس ـم ـيــر ج ـع ـجــع ،وال يـ ــزال ع ــاج ـزًا عن
صياغة تفاهم مع رئيس املجلس ،رغم
كونه مفتاح الحل الرئاسي؟» .أما تيار
املـسـتـقـبــل ف ــا يـ ــزال ي ــرى أن «جـ ــزءًا من
امل ـســؤول ـيــة يـقــع عـلــى عــاتــق ح ــزب الـلــه
ّ
معني بالتدخل والوساطة» ،ويرى
ألنه
ً
أن «الــرئـيــس بــري أوال وأخـيـرًا سيسير
بميشال ع ــون ،ألن قــوتــه تكمن فــي أنــه
جــزء مــن السلطة ولـيــس مــن املعارضة،
وه ــو بـطـبـيـعـتــه رج ــل ت ـســويــات قــائـمــة
على التفاهمات الوطنية» .لكن مصادر
أخـ ــرى قــري ـبــة م ــن ت ـيــار املـسـتـقـبــل تــرى
أن ال ـع ـقــدة ال ـك ـبــرى ه ــي ب ــن ال ـحــريــري
وب ـ ّـري «املـسـتــاء مــن لـجــوء الشيخ سعد
إل ـ ــى ت ــرش ـي ــح عـ ـ ــون» .وت ـل ـف ــت م ـص ــادر
«وسطية» وأخــرى من  8آذار إلى «خطأ
كبير يوقع العونيون واملستقبل البلد

بري :جبران باسيل ونادر
يختاران الرئيس
الحريري
ّ
ويريدان أن أوقع لهما
على بياض

حجم اعتراض بري على التسوية كبير جدًا ،وجدي للغاية (هيثم الموسوي)

فـ ـي ــه ،ع ـن ــدم ــا ي ـت ـع ــام ــان م ــع اعـ ـت ــراض
الرئيس بري كعقدة ثانوية قابلة للحل
مــن قبل حــزب الـلــه بـسـهــولــة» .وأش ــارت
املصادر إلى أن حجم اعتراض بري على
الـتـســويــة «كـبـيــر جـ ـدًا ،وجـ ـ ّ
ـدي لـلـغــايــة،
وال يمكن تجاوزه بسهولة ،خاصة أنه
متصل بما يراه رئيس املجلس توازنات
طائفية فــي الـبــاد لــن يسمح باملساس
بها».
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،جـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداول
بمعلومات تشير إلى ان الحريري أبلغ
املعنيني باملفاوضات انــه لن يقدم على
إعالن ترشيح عون اال بعد ان تتفق قوى
 ٨آذار ،وأولهم رئيس املجلس النيابي،
ع ـلــى م ــوق ــف م ــوح ــد م ــن تــرش ـيــح ع ــون.
وان ــه ل ـهــذا الـسـبــب ارج ــأ اع ــان مــوقـفــه،
خصوصا انه ال يزال يواجه اعتراضات
داخـ ــل كـتـلـتــه وف ــي ق ــوى  ١٤اذار .ومــع
بروز بعض املواقف من قوى  ٨اذار حول
عدم القبول بالحريري رئيسا للحكومة،
زاد من تريثه وارجــأ موقفه الى ما بعد
ان ـت ـه ــاء زيـ ــارتـ ــه الـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة .لـكــن
مصادر في  8آذار نفت هذه املعلومات،
قائلة إن املسار املتفق عليه ينص على
إع ــان الـحــريــري مــوقـفــه ،ليتبعه توجه
عــون والحريري وآخرين نحو الرئيس
بري للتفاهم معه.
وع ـل ــى ال ـخ ــط ال ــرئ ــاس ــي أيـ ـض ــا ،أثـ ــارت
أمـ ــس ت ـغ ــري ــدة ل ـل ـنــائــب ول ـي ــد جـنـبــاط
بلبلة كـبـيــرة ،حــن غ ـ ّـرد عـلــى صفحته
ً
ع ـلــى تــوي ـتــر ق ــائ ــا «أتـ ــت كـلـمــة ال ـس ـ ّـر...
ال ـلــه ي ـس ـتــر» .وفـيـمــا اعـتـبــرهــا البعض
ّ
البعض
«نــوعــا مــن
التسلية» ،وفسرها ّ
ّ
«تعبر عن معلومات تلقاها
اآلخر بأنها
ّ
مصمم على
تفيد بأن الرئيس الحريري
السير بعون»ّ ،
تبي الحقًا أن الرجل كان
يـقـصــد بـهــا «االت ـف ــاق ــات الــدول ـيــة بشأن
مــدي ـنــة ح ـل ــب» ،فـيـمــا أك ــد رئ ـيــس حــزب
«التوحيد الـعــربــي» وئــام وهــاب أنــه ما
زال عند رأيــه بــأن العماد عــون سيكون
رئـيـســا للجمهورية وال ـحــريــري رئيسًا
ل ـل ـح ـك ــوم ــة ،وإن تـ ـح ــدث ــت عـ ــن بـعــض
الشروط السياسية» .وأوضح وهاب أن
«الـعــاقــة مــع ســوريــا يجب توضيحها،
ويجب أن يكون لدينا سياسة واضحة،
والـحـكــومــة ال ـقــادمــة ستستمر بموقف
سياسي معني كان قد اتخذه الحريري
ســابـقــا» .وتعليقًا عـلــى ال ـكــام ح ــول أن
سوريا ال تريد الحريري لفت الى «أننا
لن ننتظره لتسمية عون ومن ثم ننقلب
ع ـل ـي ــه ،فُـلـيـطـمـئــن م ــن هـ ــذه ال ـن ــاح ـي ــة».
وف ـي ـمــا ف ـ ِّـس ــر ك ــام وهـ ــاب ب ــأن ــه رســالــة
س ــوري ــة سـلـبـيــة ت ـجــاه ع ــودة الـحــريــري
إلــى السلطة وتخفيف الندفاعة تفاهم
الـحــريــري ـ ـ عــونّ ،أك ــدت مـصــادر ّ
مقربة
من القيادة السورية أن «كلمة سر دمشق
بيد السيد حسن نصرالله وحده».

رسالة جعجع إلى الهراوي:
يجب االنتهاء من وضعية عون الشاذة
كـشــف املــديــر ال ـعــام الـســابــق لالمن
العام اللواء جميل السيد عن رسالة
مكتوبة بخط رئـيــس حــزب الـقــوات
اللبنانية سمير جعجع عــام 1990
م ــوج ـه ــة إل ـ ــى رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
الياس الهراوي ،يلتزم فيها بعدد من
التعهدات ،من ضمنها :وقف الحملة
اإلعالمية ضد سوريا ،إعالن العقيد
بول فارس الوالء للعماد اميل لحود،
وت ـس ـل ـي ــم الـ ـضـ ـب ــاط وال ـع ـس ـكــريــن
لقيادتهم الشرعية وإع ــادة اآللـيــات
واألسلحة والعتاد املصادر وتسليم

ثكنات الجيش إلى القيادة الشرعية»،
على أن يتم اإلنـتـهــاء مــن «وضعية
ميشال عون الشاذة» .وأكد السيد،
في مقابلة على قناة «الجديد» أمس،
أن الهراوي كان على مدى  10أشهر
يطلب من السوريني التدخل من أجل
الهجوم على عون قبل وقوع أحداث
 13تشرين األول  .1990وأشار إلى
أن مجمل املعطيات املوجودة حاليًا
تؤكد بــأن العماد ميشال عــون هو
أقــرب ما يكون إلــى الرئاسة من أي
مــرح ـلــة ســاب ـقــة ،الف ـتــا إل ــى أن هــذا

يعود إلى خلفيات وأسباب ،أبرزها
ال ــدع ــم امل ـط ـلــق ل ــه م ــن ج ــان ــب حــزب
الله .وأكد أن ليس هناك من رسائل
سـ ــوريـ ــة ل ـت ـع ـط ـيــل أي إس ـت ـح ـقــاق
لـ ـبـ ـن ــان ــي ،م ــوضـ ـح ــا أن «سـ ــوريـ ــا
يهمها الــوضــع اللبناني وحلفاؤها
لــدي ـهــم م ــن امل ـع ــرف ــة واإلط ـ ـ ــاع لبت
امل ـلــف املـحـلــي بـمــا يــراعــي موقعهم
اإلقـلـيـمــي» .وق ــال« :لـيــس هـنــاك من
رســائــل ســوريــة ف ــوق وت ـحــت كــام
ال ـس ـي ــد ح ـس ــن نـ ـص ــرالـ ـل ــه» .وك ــان
الـلــواء السيد قــد نشر صباح أمس

عـبــر حـســابــه ال ـخ ــاص عـلــى تويتر
َُ
تغريدة كتب فيها «مــن كثر كالمه
كثر خطأه (اإلمام علي)» .وقال في
التغريدة التي تزامن نشرها مع كلمة
عــون في احياء ذكــرى  13تشرين:
ّ
ّ
«مل ــا ممكن تــربــح إنــت وســاكــت وملــا
ب ـع ــض الـ ـن ــاس راضـ ـي ــن ف ـي ــك إن ــت
ّ
بتصر تحكي حتى
وســاكــت ،ليش
ِّ
تكره الناس فيك» .لكن السيد نفى
لسائليه ان يكون يقصد عــون في
تغريدته.
(األخبار)
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سياسة
على الغالف

«أوجيه إنترناشيونال» إلى اإلفالس؟
تكاد االزمات المالية التي يعاني منها الرئيس سعد الحريري ال تنتهي .التعثر الذي
ّ
ويتمدد ،ووصل إلى «اوجيه انترناشيونال»
باق
أصاب شركة «سعودي أوجيه»ٍ ،
ّ
في فرنسا التي باتت مهددة باإلفالس .كما انه أصاب الشركات التي كان يعول
عليها لبيع أسهمها واستخدام األموال في التخفيف من ّ
حدة ما تعاني منه
األمبراطورية األم .فالديون تثقل شركة االتصاالت التركية التي دخلت مرحلة
العجز عن السداد .يبدو انه لم يبق للحريري سوى أسهم البنك العربي كأصول
قابلة للتسييل .وبحسب مصادر مقربة من الحريري ،فإن هذه االزمة الخانقة هي
التي قادته إلى الرياض امس ،وستدفعه إلى زيارة تركيا قبل نهاية الشهر الجاري
ميسم رزق
فــي مــديـنــة ســانــت كــويــن ،الـقــريـبــة من
ال ـع ــاص ـم ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة بـ ــاريـ ــس ،عـلــى
ط ــري ــق غ ـي ــر رئـ ـيـ ـس ــي ،ت ـل ـف ــت ان ـت ـب ــاه
امل ـ ـ ّـارة م ـب ــان حــدي ـثــة وف ـخ ـمــة مـقــارنــة

بــامل ـح ـيــط امل ـع ـم ــاري املـ ـت ــواض ــع .إنـهــا
مباني «أوجـيــه انترناشيونال» ،فخر
مــؤس ـســات آل ال ـح ــري ــري ،ال ـتــي وضــع
لـهــا الــرئـيــس ال ــراح ــل رف ـيــق الـحــريـّـري
الـحـجــر األس ـ ــاس ،ولـكـنــه ل ــم يــدشــنـهــا
بعدما سبقه القدر .داخل هذه املباني،

ت ـ ّـول ــد ك ــل م ـخ ـط ـطــات امل ـش ــاري ــع الـتــي
تنفذها شــركــة «س ـعــودي أوج ـيــه» في
ُ
امل ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة .تــرســل
مخططات املشاريع إلى اململكة ودول
ال ـخ ـل ـي ــج األخـ ـ ـ ـ ــرى ،ل ـت ــوض ــع مــوض ــع
التنفيذ .ومــع دخــول شركة «سعودي
أوجـ ـي ــه» امل ـم ـلــوكــة م ــن الــرئ ـيــس سعد
الـحــريــري نفقًا مــالـيــا وإداريـ ــا مظلمًا،
وتـ ــوقـ ــف م ـش ــاري ـع ـه ــا ن ـت ـي ـجــة ال ـش ـ ّـح
املالي والفساد اإلداري الــذي أصابها،
انـعـكــس ذل ــك عـلــى الـشــركــة فــي فرنسا
ّ
ال ـت ــي ظ ــل ــت ح ـتــى وق ــت ق ــري ــب ،وعـلــى
ع ـكــس ال ـشــركــة ف ــي ال ـس ـعــوديــة ،تــدفــع
ال ــروات ــب وامل ـخ ـصـ ّـصــات وامل ـصــاريــف
وفق القانون الفرنسي .لكنها سرعان
ما دخلت هي األخــرى في النفق ذاتــه،
مــا وضـعـهــا فــي عـجــز مــالــي اسـتــدعــى
من القضاء الفرنسي التدخل .وعلمت
«األخبار» أن «القضاء الفرنسي وضع

أوجيه تعرض حصتها في البنك العربي للبيع
ّ
أكدت وكالة «رويترز» أمس أن شركة «سعودي أوجيه» تجري محادثات «مع
مشترين محتملني لبيع حصتها من أسهم البنك العربي» ،البالغة نحو 21
في املئة من أسهم املصرف .ولفتت إلى أن «املشترين املحتملني من السعودية
والشرق األوسط بدأوا يتفاوضون على الصفقة التي قد تحقق أكثر من مليار
دوالر ملجموعة اإلنشاءات املتعثرة .ومن بني املهتمني بشراء حصة في البنك
العربي ،عائلة الحكير السعودية».
وكانت «األخبار» قد كشفت أن مالك «سعودي أوجيه» ،الرئيس سعد الحريري،
يفاوض لإلبقاء على جزء كبير من أسهمه في الشركة مقابل تخليه عن قسم
من أسهمه في البنك العربي ،وذلك في إطار املفاوضات التي كان يجريها مع
السعودية للخروج من أزمة الشركة املتراكمة.
(األخبار)

أعطيت الشركة مهلة
حتى آذار المقبل
لتأمين زبون غير
«سعودي أوجيه»!
أخ ـي ـرًا ي ــده عـلــى الـشــركــة ،عـبــر مشرف
قانوني ملتابعة األوضاع من الداخل».
ووف ــق املـعـلــومــات ف ــإن «ال ـشــركــة ليس
فــي اسـتـطــاعـتـهــا تــأمــن رواتـ ــب ســوى
لشهر واح ــد ف ـقــط» ،مــا دف ــع بالقضاء
إلــى «توجيه نــوع مــن اإلن ــذار للشركة
يطلب اليها فيه البحث عن زبون غير
(سعودي أوجيه) للتعاون معه» .وقد
«أعطيت الشركة مهلة حتى آذار املقبل
لتأمني جهات تتعاون معها ،وإال فإن
عليها أن تعلن إفالسها» .وحتى ذلك
الوقت «ستتولى الدولة الفرنسية دفع
الرواتب من صندوق التأمني الخاص
باملوظفني» .وبحسب مصادر الشركة
ف ـ ــإن الـ ـتـ ـح ــذي ــر دف ـ ــع املـ ـش ــرف ــن عـلــى
املؤسسة إلــى وضــع املوظفني داخلها
فـ ــي ص ـ ـ ــورة مـ ــا ي ـح ـص ــل ،فـ ــي م ـقــابــل
طـمــأنـتـهــم إلـ ــى وج ـ ــود خـ ـي ــارات أم ــام
الشركة يمكن اللجوء اليها لتحسني
األوضــاع ،وأبرزها أن «للشركة ديونا
في السوق ستحاول استردادها ،يقال
انها تبلغ  50مليون يورو مترتبة على
شركة سعودي أوجيه وحدها» .األمر
الــذي اثــار االستغراب« ،إذ كيف ُيمكن
تحصيل الديون من شركة تعاني أزمة
مالية كبيرة»!
من جهة أخــرى ،وفيما طرحت أسئلة
عدة عن الزيارة التي قام بها الرئيس
ال ـح ــري ــري إلـ ــى تــرك ـيــا أخـ ـيـ ـرًا ،وم ــدى
ّ
ارتباطها بالشق اإلقتصادي املتعلق
بـ ـش ــرك ــة اإلت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت الـ ـت ــي ي ـم ـل ـك ـهــا،

بـعــد الـحــديــث عــن سعيه ال ــى توظيف
الـسـيــولــة م ــن شــركــة «أوج ـي ــه تـلـكــوم»
التي يملكها (عبر «سعودي اوجيه»)،
وال ـت ــي تـمـلــك  55ف ــي امل ـئ ــة م ــن شــركــة
«تـ ـ ــورك ت ـي ـل ـي ـكــوم» امل ـش ـغ ـلــة لـخـطــوط
الـ ـه ــات ــف الـ ـث ــاب ــت واملـ ــال ـ ـكـ ــة ل ـ ـ ــ 81فــي
املـئــة مــن ثــالــث أكـبــر مشغل للخطوط
ال ـخ ـل ــوي ــة فـ ــي ت ــركـ ـي ــا ،نـ ـش ــرت وك ــال ــة
ً
«بلومبيرغ» ،مقاال قبل  5أيام ،كشفت
فيه أن «تورك تيليكوم تخلفت عن دفع
مـبـلــغ كـبـيــر مــن امل ــال ك ــان يـفـتــرض أن
ّ
تسدده في أيلول املاضي .وتبلغ قيمته
 290مليون دوالر ،وهو دفعة من ضمن
قــرض كبير تبلغ قيمته  4.7مليارات
دوالر» .وك ــان ــت ال ـش ــرك ــة ق ــد س ــددت
حوالي  500مليون دوالر ،قبل أن تعجز
عــن دف ــع مــا تــوجــب عليها فــي أيـلــول.
ونقل املوقع عن مسؤولني في «تــورك
تيليكوم» أن «املفاوضات بني الشركة
والـجـهــات الــدائـنــة ،وهــي بـنــوك تركية
ودولية ،مستمرة لضمان اإلتفاق على
ّ
ح ــل يــرضــي جميع األط ـ ــراف» .وأش ــار
املوقع إلى أن «عــدم قــدرة الشركة على
دفــع الــديــون يـعــود إلــى تــراجــع الليرة
التركية أمام الــدوالر» ،وأنه «سيجري
تعيني لجنة تنسيق من البنوك لقيادة
امل ـف ــاوض ــات ب ــن ال ـشــركــة ودائ ـن ـي ـهــا».
هــذا التقرير يكشف أن األص ــول التي
كان ُيقال إن الحريري يمكنه االعتماد
ع ـل ـي ـهــا ل ـت ـســويــة ازمـ ـت ــه امل ــالـ ـي ــة ،هــي
ب ــدوره ــا م ـث ـق ـلــة ب ــال ــدي ــون .واالم ـ ــر ال
يقتصر على «تورك تيليكوم» إذ يشمل
أيـضــا شــركــة «سـيــل ســي» لالتصاالت
الخلوية في جنوب أفريقيا (ثالث أكبر
مشغل للخلوي فــي جـنــوب أفريقيا)،
املـمـلــوكــة أي ـضــا ل ــ«أوج ـيــه تـيـلـيـكــوم»،
ّ
التي كلفت شركة «غولدمان ساكس»
تحديد قيمة حصتها في «سيل سي»،
ب ــان ـت ـظ ــار ال ـس ـع ــر املـ ـن ــاس ــب .وت ـ ــرزح
األخ ـي ــرة تـحــت دي ــن قـيـمـتــه نـحــو 178
مليون دوالر.
كذلك نشر موقع «فرانس  »24تحقيقًا
م ــوس ـع ــا أول مـ ــن أم ـ ــس عـ ــن «ت ــراج ــع

تقرير

ريفي يفرض إيقاعه على «مستقبل» البقاع :التحالف مع مراد أو خسارة
اسامة القادري
فرضت «ظاهرة» وزير العدل املستقيل
أشرف ريفي إيقاعها على حركة تيار
املستقبل في البقاع ،الخزان الشعبي
ال ـثــانــي لـلـتـيــار األزرق بـعــد الـشـمــال،
فـ ــي وق ـ ــت ت ـت ـه ـيــأ م ـن ـس ـق ـيــات ال ـق ــرى
والبلدات البقاعية ملؤتمرات مناطقية
الختيار ممثليها الــى املؤتمر العام.
اإلرب ــاك م ـ ّ
ـرده إعــان «ال ـلــواء املتمرد»
نـيـتــه خـ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
ف ــي ك ــل م ـن ــاط ــق ان ـت ـش ــار ال ـت ـي ــار فــي
ل ـب ـنــان ،و»الـ ـص ــدى االي ـج ــاب ــي» ال ــذي
يجده خطابه في أوساط «املتشددين
املستقبليني» وبــن أنـصــار الحركات
السلفية.
«ال ـ ـّـوج ـ ــه االي ـ ـجـ ــابـ ــي» لـ ـه ــذا االرب ـ ـ ــاك
تمثل فــي تصاعد الـحــراك املستقبلي
عـبــر إع ــادة الـتــواصــل مــع كــل مناصر
وص ــدي ــق وم ـع ـت ــرض .وزيـ ـ ــارة األم ــن
الـ ـع ــام ل ـل ـت ـيــار أحـ ـم ــد الـ ـح ــري ــري ال ــى
الـ ـبـ ـق ــاع ،ن ـه ــاي ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ــاض ــي،
جاءت في هذا السياق .فهي ،بحسب
مصادر مستقبلية ،جرت بعدما طلب
ّ ً
مفصال عن مناصري
الحريري تقريرًا
ريفي في البقاعني الغربي واألوســط

وعرسال ،ولقطع الطريق على الوزير
امل ـس ـت ـق ـي ــل ال ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـ ـ ــاول اس ـت ـث ـم ــار
قـضـيـتــي م ــوق ــوف ــي خـلـيــة سـعــدنــايــل
ومفتي راشـيــا الـســابــق الشيخ بسام
الـطــراس .وقــد طمأن الحريري في ما
يتعلق بالقضية األولـ ــى ب ــأن الـتـيــار
يعمل مــع الـقــوى االمنية والقضائية
لالفراج عن غير املتورطني .أما في ما
يتعلق بتوقيف الطراس ،فدعا رجال
الدين وفعاليات البقاع الى وقف اثارة
القضية« ،ألنه قد يكون متورطًا».
وتـ ـشـ ـي ــر امل ـ ـص ـ ــادر الـ ـ ــى أن «الـ ـتـ ـي ــار
ّ
الريفي» تمكن من التمدد بقاعًا عبر
عدد من املفاتيح العائلية والفعاليات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
ّ
همشها «املستقبل» فــي الـســابــق ،ما
يـضــع الـتـيــار االزرق ،فــي ح ــال إج ــراء
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ف ــي مــوعــدهــا،
أم ــام خـيــاريــن :تـجــاوز مــواقــف بعض
صـ ـ ـق ـ ــوره ك ــالـ ـن ــائ ــب ج ـ ـمـ ــال ال ـ ـجـ ــراح
والـتـحــالــف مــع رئـيــس ح ــزب االتـحــاد
ال ــوزي ــر ال ـســابــق ع ـبــد الــرح ـيــم م ــراد،
صــاحــب الـثـقــل الـشـعـبــي والـخــدمــاتــي
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ب ـمــا ي ـك ــرس املـصــالـحــة
الـ ـ ـت ـ ــي جـ ـ ـ ــرت بـ ـيـ ـن ــه وبـ ـ ـ ــن ال ــرئـ ـي ــس
سعد الـحــريــري؛ أو مــواجـهــة خسارة

االنتخابات املقبلة أمام مراد وقوى 8
آذار .إذ إن ريفي سيغرف من «صحن»
املـسـتـقـبــل ال م ــن «ص ـح ــن» خـصــومــه،
وسـ ـيـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــر خـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــه ف ـ ـ ــي ب ـي ـئ ــة
«الحريريني املعترضني على سياسة
الرئيس الحريري» .وهــذا االستثمار
بدأ يطل برأسه في البقاعني من خالل
«ح ـ ــج» ب ـعــض امل ـفــات ـيــح االنـتـخــابـيــة
والـعــائـلـيــة ال ــى دارة وزي ــر ال ـعــدل في
عاصمة الـشـمــال ،والـتــرويــج لخطابه
املـ ـتـ ـش ــدد فـ ــي أوس ـ ـ ـ ــاط «مـ ـتـ ـش ــددي»
امل ـس ـت ـق ـبــل والـ ـجـ ـم ــاع ــات االس ــام ـي ــة
والسلفية .إذ ّ
يعول هــؤالء على ريفي
وريثًا سياسيًا ملشروع الحريري االب،
ّ
«بعدما ضل االبن طريق والــده» على
حد تعبير أحــد الفعاليات املحسوبة
على وزير العدل.
املصادر نفسها تشير الى أن القيادة
امل ــرك ــزي ــة ت ـ ـ ــدرك أن م ــواجـ ـه ــة ري ـفــي
ستفرض عليها خـيــارات لــم تكن في
ح ـســابــات ـهــا ،رغ ــم مـ ـح ــاوالت الـنــائــب
الجراح التقليل من تأثير ريفي لقطع
الـ ـط ــري ــق ع ـل ــى ال ـت ـح ــال ــف مـ ــع م ـ ــراد،
وبــال ـتــالــي ض ـم ــان ب ـقــائــه ف ــي مـقـعــده
ال ـن ـيــابــي .إذ ُيـنـقــل ع ــن ال ـج ــراح قــولــه
أمــام قــادة التيار فــي بيت الــوســط إن

يوشك ريفي على
االنتهاء من درس
أسماء المرشحين عن
البقاع الغربي وراشيا

«ال ـج ـم ـهــور الـ ــذي ي ـع ـ ّـول عـلـيــه ريـفــي
هو جمهورنا وبالتالي لن يخذلنا».
وهنا ،بحسب املصادر ،بيت القصيد.
إذ إن «جـمـهــورنــا هــو مــا يـعـ ّـول عليه
ريفي ال جمهور خصومنا ،ما يعني
ان ــه فــي كــل ال ـحــاالت سيقاسمنا هــذا
الجمهور ،ما قد يؤدي الى خسارتنا
م ــن دون أن يــربــح ه ــو ب ــال ـض ــرورة»،
مـ ـشـ ـي ــرة الـ ـ ــى أن ال ـ ـفـ ــوز امل ـس ـت ـق ـب ـلــي
ف ــي ال ـب ـقــاع ال ـغــربــي ف ــي االن ـت ـخــابــات
ّ
يتعدى الـ 1500
السابقة كان بفارق ال
صــوت «عـنــدمــا كــان الــزخــم املــالــي في
أوجه» .وهذا ما يؤكده أيضًا قادة في

«حزب االتحاد» الذي يرأسه مراد ،إذ
تشير الــى أن «ريـفــي أحــدث انتفاضة
داخل تيار املستقبل ،وال تأثير له بني
جـمـهــورنــا ،وم ــن سيلحق بــه هــم من
املحسوبني على الحريري».
ّ
مصدر بقاعي مقرب من ريفي أكد لـ
ماض في تنفيذ
«األخبار» أن األخير
ٍ
ما أعلن عنه ،و»عملية درس أسماء
امل ــرش ـح ــن ع ــن امل ـق ـع ــدي ــن الـسـنـيــن
فــي قـضــاءي البقاع الغربي وراشيا
ت ــوش ــك ع ـلــى اإلنـ ـتـ ـه ــاء» .وأوض ـح ــت
أن «هناك أسماء في البقاع االوسط
ي ـجــري الـعـمــل عـلــى تــذلـيــل العقبات
أم ـ ــامـ ـ ـه ـ ــا» .ول ـ ـفـ ــت املـ ـ ـص ـ ــدر ال ـ ـ ــى أن
«الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات م ـف ـت ــوح ــة أم ـ ـ ــام ري ـفــي
ل ـل ـت ـح ــال ــف مـ ــع ال ـ ـقـ ــوى وال ـ ـت ـ ـيـ ــارات
االسالمية».
أوساط «املستقبل» في البقاع الغربي
ت ـت ـحــدث ع ــن خـ ـي ــارات عـ ــدة ملــواج ـهــة
ريفي ،لكن شرطها األســاس استمرار
الحراك الحالي وعــدم تأجيل املؤتمر
العام للتيار كما أوحــى بعض القادة
املركزيني« ،بل على العكس ،املطلوب
ع ـق ــد امل ــؤت ـم ــر س ــري ـع ــا ووض ـ ــع خـطــة
عمل لحماية التيار من النهش الذي
يتعرض له».
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الـنـفــوذ الـسـيــاســي لـلــرئـيــس الـحــريــري
بسبب األزم ــة املالية الـحــادة التي ُ
يمر
ب ـه ــا ،ب ـس ـبــب م ــا ت ـت ـع ــرض ل ــه شــركـتــه
س ـعــودي أوج ـيــه فــي ال ــري ــاض» .ونشر
ً
امل ــوق ــع ش ـ ـهـ ــادات ق ـ ــال انـ ـه ــا نـ ـق ــا عــن
مــوظـفــن ف ــي ت ـيــار املـسـتـقـبــل يعملون
فــي مؤسسات إداري ــة واعــامـيــة تابعة
للرئيس الحريري ،رفضوا الكشف عن
هويتهم وأسمائهم «خوفًا من طردهم
دون تـعــويـضــات» .ونـقــل املــوقــع عنهم
أنهم «ال يتقاضون رواتبهم منذ حوالي
ع ــام» ،مـفــردًا مساحة واسـعــة للحديث
عــن «حياتهم املعيشية وع ــدم قدرتهم
على دفع إيجارات منازلهم وال أقساط
م ــدارس أوالدهـ ــم» .وتـحــدث املــوقــع عن
«عملية التشحيل الـتــي طــاولــت أخيرًا
صحيفة املستقبل التابعة للحريري»،
ك ـم ــا ت ـح ــدث ع ــن األزم ـ ـ ــة اإلق ـت ـص ــادي ــة
فــي اململكة وانـعـكــاس ذل ــك على قطاع
األشغال ،ومنه شركة الحريري ،وأعاد
التذكير بمشكلة املوظفني الفرنسيني
الذين ال يتقاضون رواتبهم منذ أشهر.
ونـ ـق ــل عـ ــن أحـ ـ ــد ال ـص ـح ــاف ـي ــن ال ــذي ــن
يعملون في تيار املستقبل تمنيه بأن
«ت ـص ـبــح األم ـ ـ ــور ف ــي ال ــري ــاض أفـضــل
كــي نتقاضى روات ـب ـنــا» .وفيما لخص
املــوقــع عــاقــة آل ال ـحــريــري بــالــريــاض،
وم ــن ث ــم ت ـحــدث ع ــن الـهـبــة الـسـعــوديــة
لـلـجـيــش ال ـل ـب ـنــانــي والـ ـت ــراج ــع عـنـهــا،
وعدم اإلستماع الى كل دعوات الرئيس
الحريري للملك السعودي سلمان بن
عـبــد الـعــزيــز لـعــدم التخلي عــن لبنان،
رأى أنه «نتيجة ألزمته املالية فقد كان
من الصعب أن يبقى الرئيس الحريري
فــي ال ـصــدارة على الـســاحــة السياسية
في لبنان» ،ورأى أن «أهم دليل على ذلك
ك ــان فــي اإلنـتـخــابــات الـبـلــديــة األخـيــرة
التي أعطت اشارات واضحة عن تراجع
شعبيته أمام املجتمع املدني ،والوزير
أشــرف ريفي في طرابلس» .وأشــار إلى
أن مـكـتــب الــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري ال ي ــزال
يرفض حتى اآلن «اإلستجابة ملطلبنا
إجراء مقابلة معه».

«أوجيه إنترناشيونال»
دخلت النفق
نفسه الذي دخلته
مؤسسات الحريري
األخرى

تقرير

ّ
إشكاالت جرد الضنية :عصابات أم تأجيج لفتنة مذهبية؟
عبد الكافي الصمد
حتى منتصف هذا الصيف ،لم يكن
أح ـ ــد ف ــي م ـن ـط ـقــة ج ـ ــرد م ــرب ــن ،فــي
أعــالــي ج ــرود الـضـنـيــة ،يـتـحــدث عن
وجـ ــود «آخ ــري ــن» ّ ف ــي ج ــرد الـهــرمــل
املقابل ،وال عن سنة وشيعة ،بل كان
ّ
الـكــل يتحدث عــن «ج ـيــران» و»أه ــل»
و»أصدقاء» و»معارف».
أغـلــب أهــالــي ج ــرد مــربــن وعــائــاتــه
ال ــذي ــن ي ــزي ــدون ع ـلــى  ،250ق ـبــل أن
ينزلوا مع بداية الشتاء إلى منازلهم
في بلدتي بقرصونا وسير ،يقيمون
ف ــي املـنـطـقــة صـيـفــا ل ـلــزراعــة بسبب
خصوبة أرضها ووفــرة املياه فيها.
محمد شــوك ،أحــد ه ــؤالء ،يــؤكــد أنه
«لم تحصل بيننا وبني جيراننا أهل
الهرمل سابقًا أي إش ـكــاالت ،ونحن
نتبادل وإيــاهــم الــزيــارات ونتشارك
في األف ــراح واألت ــراح إلــى أن وقــع ما
وقع».
فمنذ نحو شهرين ،تواترت أحداث،
أبـ ـط ــالـ ـه ــا مـ ـسـ ـلـ ـح ــون مـ ـجـ ـه ــول ــون،
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ـ ـ ــوا ب ـ ــالـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــب مل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن
يـعـمـلــون فــي ال ـجــرد ويـقـيـمــون فيه،
أو يـ ــزورونـ ــه ل ـق ـضــاء ع ـط ـلــة نـهــايــة
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األس ـبــوع فـيــه ،وبعضهم مــن خــارج
الضنية .أحــد الذين ُسلبت سيارته
وأم ـ ــوال ـ ــه وه ــاتـ ـف ــه ،اضـ ـط ــر إل ـ ــى أن
يمشي حــافـيــا نـحــو خـمــس ســاعــات
فـ ــي الـ ـ ـج ـ ــرد ،ب ـع ــدم ــا ُسـ ـل ــب ح ـ ــذاؤه
أيضًا ،قبل وصوله منهكًا إلى منزل
إحدى عائالت املنطقة التي ّ
قدمت له
املساعدة.
للوهلة األولــى ،بقيت القضية تدور
فــي فلك األح ــداث الـعــاديــة والـفــرديــة
الـتــي تشهدها أي منطقة لبنانية،
ق ـ ـبـ ــل أن يـ ــرت ـ ـفـ ــع عـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـحـ ـ ــوادث
امل ـشــاب ـهــة م ـنــذ ن ـحــو ش ـهــر ،م ــا دفــع
رؤساء بلديات ومواطنني الى إبالغ
امل ــراج ــع األم ـن ـي ــة ،طــال ـبــن ال ـتــدخــل
تــافـيــا لـتـطــور األم ــور نـحــو األس ــوأ،
بعد تكاثر الحديث عن أن املعتدين
يـ ـف ـ ّـرون ش ــرق ــا إلـ ــى مـنـطـقــة ال ـهــرمــل
املجاورة.
غ ـي ــر أن ال ــوض ــع ب ـق ــي ع ـل ــى ح ــال ــه،
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرت ع ـ ـم ـ ـل ـ ـي ـ ــات ال ـ ـس ـ ـلـ ــب
واالعتداء ،وبلغت أول من أمس ّ
حد
اق ـت ـح ــام م ـن ــزل س ـي ــدة م ــن آل شــوك
في مزرعتها في جرد مربني بهدف
ســرقــة سـيــارتـهــا ،مــا دف ــع جـيــرانـهــا
إلى االشتباك مع املسلحني امللثمني،

جهاد الصمد:
المجرمون معروفون
باالسم من قبل األجهزة
األمنية
فأصيب مواطن من آل شوك بطلق
ّ
ناري ،ما وتر األجواء ،ودفع عائلته
وأهالي الجرد إلى االستنفار وقطع
الـ ـط ــري ــق بـ ــن ال ـض ـن ـي ــة والـ ـه ــرم ــل،
وســط دعــوات لألهالي إلــى التسلح
والـ ـصـ ـع ــود إلـ ــى الـ ـج ــرد دف ــاع ــا عــن
أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم وأرضـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم .وش ـ ـهـ ــد ل ـيــل
ال ـس ـب ــت ـ ـ ـ ـ ـ األح ـ ــد ان ـت ـش ــار عـ ــدد مــن
أه ــال ــي امل ـن ـط ـقــة امل ـس ـل ـح ــن ،وأع ـل ــن
خ ــال ــد ع ـبــد ال ـعــزيــز ش ــوك بــاسـمـ ّهــم
«أننا لن نفتح الطريق قبل أن توفر
الدولة الحماية لنا» .ورفــض اتهام
أهــالــي الـهــرمــل بــالــوقــوف وراء هــذه
األح ـ ـ ــداث ،لـكـنــه رأى أن ــه «يـمـكـنـهــم

ال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ـ ـم ـ ـبـ ــادرة تـ ـج ــاهـ ـن ــا ،م ـثــل
تسليم املـعـتــديــن علينا لـلــدولــة ،أو
رفضهم إيــواء هــم فــي مناطقهم ،أو
هدر دمهم» ،مشددًا على «أننا لسنا
ّ
قطاع طــرق ،وكما نرفض أن نؤوي
زع ــران ــا ف ــي م ـنــاط ـق ـنــا ،ع ـلــى أهــالــي
الهرمل رفض إيوائهم».
ال ـخ ـش ـي ــة مـ ــن خـ ـ ـ ــروج الـ ــوضـ ــع عــن
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ،دفـ ـع ــت ن ـ ـ ــواب امل ـن ـط ـقــة
ومرجعياتها إلــى الـتـحـ ّـرك الحتواء
األمور .فزار النائب أحمد فتفت قائد
الجيش العماد جــان قهوجي لهذه
الغاية ،وأبلغه أن «استمرار الوضع
ّ
م ــن دون م ـعــال ـجــة ي ــوت ــر األوض ـ ــاع
بنحو مقلق وخطير».
وأكــد النائب السابق جهاد الصمد،
الــذي اتصل برئيس مجلس النواب
نـبـيــه ب ــري ورئ ـي ــس الـحـكــومــة تـمــام
س ـ ــام وال ـ ــوزي ـ ــر م ـح ـمــد ف ـن ـي ــش ،أن
«ه ــؤالء املجرمني مـعــروفــون باالسم
م ــن قـبــل األج ـه ــزة األم ـن ـيــة ،وعليها
ت ــوق ـي ـف ـه ــم» ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن «أه ــال ــي
ال ـ ـض ـ ـن ـ ـيـ ــة ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرون ع ـ ـلـ ــى حـ ـم ــاي ــة
أن ـف ـس ـه ــم ،ل ـك ـن ـهــم يـ ـت ــرك ــون ل ـلــدولــة
ال ـت ــي يـعـتـبــرونـهــا مــرج ـع ـيــة جميع
اللبنانيني أن تـتــولــى ه ــذه املـهـمــة».

ودعـ ــا «ع ـشــائــر ال ـهــرمــل ال ـتــي تــربــط
بينها وبني عائالت الضنية عالقات
حـســن ج ــوار تــاريـخـيــة ومـصــاهــرات
وع ــاق ــات اج ـت ـمــاع ـيــة ،إل ــى الـتــدخــل
ال ـ ـفـ ــوري ق ـب ــل فـ ـ ــوات األوان لــوضــع
ح ـ ّـد ل ـهــذه امل ـم ــارس ــات ،حــرصــا على
اس ـت ـق ــرار املـنـطـقـتــن ،وك ــي ال تفلت
األمور من أيدينا ويجري استغاللها
لـ ـغ ــاي ــات س ـي ــاس ـي ــة أو ط ــائ ـف ـي ــة أو
مــذه ـب ـيــة .وإذا ل ــم يـسـتـطـيـعــوا منع
ه ـ ـ ـ ــؤالء امل ـ ـجـ ــرمـ ــن وم ـح ــاس ـب ـت ـه ــم،
فأضعف اإليـمــان رفــع الغطاء عنهم
وهدر دمائهم».
ونـ ــاشـ ــد ات ـ ـحـ ــاد بـ ـل ــدي ــات ال ـض ـن ـيــة
األج ـه ــزة األمـنـيــة «ال ـتــدخــل الـســريــع
لــوضــع ح ـ ّـد ل ـهــذه ال ـظــاهــرة ال ـشــاذة
التي قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة،
حفاظًا على سالمة وأمن األهالي في
الضنية والهرمل وجوارهما» .فيما
ط ــال ـب ــت ب ـل ــدي ــة ب ـق ــرص ــون ــا «بـخـطــة
أمنية نستطيع مــن خاللها حماية
أهلنا املقيمني في مزرعة جرد مربني
وج ـ ــواره ـ ــا ح ـت ــى ال ت ـس ـت ـث ـمــر ه ــذه
بني أهالي الجرود
الحوادث لإليقاع ّ
مــن جهة ،وبــن السنة والشيعة من
جهة أخرى».
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مجتمع وإقتصاد
تقرير
البحر في طرابلس ،حيث ستقام المنطقة
ستنتهي في األشهر القليلة المقبلة أشغال ردم  550ألف متر مربع من ُ
االقتصادية الخاصة ،التي أنشئت بموجب قانون خاص عام  .2008حتى اليوم أنجزت أعمال الردم بنسبة  ،%85بذريعة
إقامة منطقة «جاذبة» لالستثمارات الخارجية« .جاذبة» على حساب البيئة واألمالك العامة وحقوق العمال ،الذين لن
يتمتعوا بأي حماية أو تنظيم قانوني عند تعاقدهم مع أي شركة ستعمل في المنطقة المذكورة

المنطقة االقتصادية في طرابلس:

مشروع يبدأ بردم البحر!
إيفا الشوفي
م ــع ب ــداي ــة ال ـف ـص ــل األول م ــن الـسـنــة
امل ـق ـب ـل ــة ت ـن ـت ـهــي أع ـ ـمـ ــال ال ـ ـ ـ ــردم عـلــى
مساحة  550ألف متر مربع من البحر،
ح ـيــث س ـت ـقــوم امل ـن ـط ـقــة االق ـت ـصــاديــة
ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ـ ــي طـ ـ ــراب ـ ـ ـلـ ـ ــس .بـ ـع ــده ــا
ت ـبــدأ املــرح ـلــة الـثــانـيــة بــإن ـشــاء البنى
الـتـحـتـيــة .حـتــى ال ـيــوم ُردم مــا يـقــارب
 %85م ــن امل ـس ــاح ــة امل ـط ـل ــوب ــة ،وه ــذا
"اإلنجاز" تحقق بظرف سنة ،حسبما
ت ـقــول رئ ـي ـســة مـجـلــس إدارة املـنـطـقــة
االق ـت ـصــاديــة ال ـخــاصــة ف ــي طــرابـلــس،
وزيــرة املــال السابقة ،ريــا الحسن ،في
الـ ـح ــوار الـ ــذي نـظـمــه امل ـن ـت ــدى ال ــدائ ــم
لـ ـلـ ـح ــوار االج ـت ـم ــاع ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي
ملناقشة املناطق االقتصادية الخاصة،
وتـ ـح ــديـ ـدًا م ـن ـط ـقــة ط ــرابـ ـل ــس .ت ـقــول
ال ــوزي ــرة الـســابـقــة بـفـخــر" :تـمـكـنــا من
إن ـهــاء ردم الـبـحــر خ ــال سـنــة واح ــدة
فقط ،وهذا دليل على الوتيرة السريعة
لــأع ـمــال ال ـتــي ت ـجــري ف ــي املـ ـش ــروع".
والـ ـب ــداي ــة م ــن ه ـن ــا :م ـ ــاذا ُي ـن ـت ـظــر من
مشروع انطلق بتدمير النظام البيئي
ّ
للمنطقة الــذي شكل على مـ ّـر التاريخ

ُ
تستخدم المساومة
على حقوق العمال كجزء من
عملية جذب المستثمرين
الهوية األساسية لطرابلس؟ بمعنى
آخر ،ماذا ُينتظر من مشروع بدأ بردم
البحر؟

ّ
«جنة» المستثمرين

ّ
يقوم املشروع على مفهوم خلق "جنة"
للمستثمرين ،حـيــث ال ضــرائــب على
األمــاك املبنية وتراخيص البناء ،وال
ض ــرائ ــب ع ـلــى ال ــدخ ــل وع ـل ــى الـقـيـمــة
املضافة وعلى األسهم والسندات التي
تصدرها الشركات داخل املنطقة وعلى
امل ـن ـت ـجــات امل ـع ــدة لـلـتـصــديــر .وه ـنــاك
إع ـفــاءات مــن رس ــوم تــأشـيــرة الــدخــول
لـلـعـمــال األج ــان ــب ،ورس ـ ــوم الـجـمــارك
على الواردات ،ورسوم االستيراد على
املواد األولية ،ورسوم االستيراد ملواد
البناء واملعدات واآلالت املكتبية وقطع
الغيار…
بـحـجــة ج ــذب اس ـت ـث ـم ــارات خــارج ـيــة،
ت ـت ــول ــى امل ـن ـط ـقــة إدارة ذاتـ ـي ــة ت ـعــود
لإلدارة الحكومية ،مثل إمكانية إعطاء
تراخيص ملشغلي الخدمات ،إمكانية
تملك األجنبي لـ  %100من الشركات،

سيتعرض القطاع الخاص المحلي لمنافسة غير عادلة مع الشركات الموجودة داخل المنطقة (مروان بو حيدر)

وإلـغــاء الـشــروط على جنسية ممثلي
مجلس إدارة الـشــركــات املستثمرة…
وم ــن نــاحـيــة الـتـسـهـيــات التشغيلية
يضرب القانون عرض الحائط بكافة
مكتسبات الـعـمــال ،فيقر أنظمة عمل
مــرنــة ،ويـعـفــي ال ـشــركــات مــن تسجيل
ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـض ـم ــان االج ـت ـمــاعــي،
ويعفيها أيضًا من التزام الحد األدنى
لألجور ،ال قيود على مبيعات السوق
املـحـلـيــة كـنـسـبــة م ـئــويــة م ــن اإلن ـت ــاج،

ال قيود على املــورديــن املحليني لبيع
م ـ ـ ــواد أول ـ ـيـ ــة ومـ ـنـ ـتـ ـج ــات ل ـل ـش ــرك ــات
ال ـعــام ـلــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وال ح ــد أدن ــى
لحجم الصادرات .هكذا يصبح تجاوز
الـقــوانــن وسـلــب حـقــوق الـعـمــال جــزءًا
من عملية جذب املستثمرين ،فتجري
املساومة عليها بأسلوب وقح.
في ظل كل ذلك ،ال تخضع هذه املنطقة
لرقابة التفتيش املــركــزي ،وال لسلطة
مـجـلــس ال ـخــدمــة املــدن ـيــة ،بــل تخضع

قانون «غير قانوني»
ّ
يشرع القانون رقم  18في فصله السادس انتهاكات صارخة
لحقوق العمال ،بحيث يحرمهم أي حماية ،إذ تنص املادة 28
منه على أنه "خالفًا ِّ
ألي نص آخر ،تخضع عالقات العمل بني
األج ــراء واملــؤسـســات العاملة فــي املنطقة واملتعلقة بشروط
األجــر والـصــرف من العمل لالتفاقات التعاقدية الناشئة بني
الفرقاء" ،أي ال سلطة لقانون العمل على أصحاب العمل في
املنطقة ،ما يعني أن ال التزام بالحد أدنى لألجور وال بساعات
العمل وال بحق الـعـمــال فــي اإلض ــراب والـتـجـ ّـمــع وغـيــرهــا من
الحقوق.
كذلك تنص املــادة  31على أنــه "يستثنى من أحكام الضمان
االجتماعي املستخدمون واألج ــراء العاملون في املؤسسات

االستثمارية املنشأة في املنطقة .يعفى أصحاب العمل الذين
يستخدمون هــؤالء األجــراء في املنطقة من موجب التصريح
والتسجيل ودفــع االشـتــراكــات املستحقة للصندوق الوطني
لـلـضـمــان االج ـت ـمــاعــي .يـجــب عـلــى أص ـح ــاب الـعـمــل املعنيني
باالستفادة من اإلعفاءات املبينة أعاله توفير تقديمات صحية
ألجــرائـهــم ومــن هــم على عاتقهم ،مماثلة أو تـفــوق تلك التي
يوفرها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي للمنتسبني
إل ـيــه" ،بمعنى آخ ــر ،تجريد الـعـمــال مــن أي حماية اجتماعية
وحـصــر الـضـمــان االجـتـمــاعــي ال ــذي يــوفــر تـعــويـضــات نهاية
الـخــدمــة وض ـمــان امل ــرض واألم ــوم ــة ،والـتـعــويـضــات العائلية،
وضمان حوادث العمل ...بالتقديمات الصحية فقط.

فقط لرقابة ديوان املحاسبة املؤخرة،
ال املسبقة.

إيديولوجيا ضد العمال

ُت ِّ
عرف الحسن املشروع بأنه "األول من
نوعه في لبنان ،هدفه إنماء االقتصاد
وت ـ ـطـ ــويـ ــره م ـ ــن خ ـ ـ ــال خـ ـل ــق ف ــرص
ع ـمــل ج ــدي ــدة ،ت ــدري ــب ال ـي ــد الـعــامـلــة
ون ـقــل ال ـخ ـب ــرات ،ت ـنــويــع الـنـشــاطــات
االقتصادية ،تحديث البنى التحتية
لـلـمـنــاطــق امل ـح ـي ـطــة وت ـح ــدي ــث بيئة
األعمال" .تقول إن املنطقة ستستوعب
نحو  70شركة وستخلق بني  5آالف
و 6آالف فرصة عمل ،لكن ملن؟ وضمن
أي ش ـ ـ ـ ــروط؟ وهـ ـ ــل ت ـع ـط ــي ال ـع ـم ــال
حقوقهم؟
ف ــي ال ــواق ــع ،اع ـتــرفــت ال ـح ـســن بــأنـهــا
"تـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر أيـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا مـ ـغ ــاي ــرة
ل ــأي ــدي ــول ــوجـ ـي ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـم ـل ـهــا
ممثلو الـعـمــال" .هــي تعلم أنـهــم ضد
هــذا النموذج كوسيلة للتنمية ،لكن
ب ــرأي ـه ــا "يـ ـج ــب أن نـ ـك ــون مـنـفـتـحــن
عـ ـل ــى ن ـ ـمـ ــاذج غـ ـي ــر الـ ـت ــي ن ـع ــرف ـه ــا"،
م ـثــل أن نـخـلــق ف ــرص ع ـمــل م ــن دون
أي ضـمــانــات لـلـعـمــال ،ال بــاألجــر وال
بــالـحـمــايــة االج ـت ـمــاع ـيــة وال بــالـحــق
ّ
التجمع والحقوق األخــرى ،وكأن
في
ال ـه ــدف م ــن ف ــرص الـعـمــل ه ــو توفير
عـ ـم ــل ف ـ ـقـ ــط ،ال تـ ــأمـ ــن ح ـ ـيـ ــاة الئ ـق ــة

ومستقرة للعامل.
تـبــرر الحسن انـتـهــاك حـقــوق العمال
بــأنـهــا "تـعــي أن ه ــذا األم ــر قــد يسبب
م ـشــاكــل ف ــي ح ــال ح ـص ــول اسـتـغــال
مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة فــي
املنطقة للعاملني ،لذلك يجب العمل
ع ـلــى إطـ ــار يـضـمــن ح ـقــوق الـعــامـلــن
وس ــامـ ـتـ ـه ــم ،ونـ ـح ــن ت ــواص ـل ـن ــا مــع
منظمة العمل الدولية ونعمل معهم
لتوعية مجلس اإلدارة ووضــع نظام
ل ـح ـف ــظ ح ـ ـقـ ــوق ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــن" .ال ذك ــر
اللتزام الحد األدنى لألجور ،وال حتى
للحماية االجتماعية ،فبنظر رئيس
الـحـكــو ّمــة ال ـســابــق فـ ــؤاد الـسـنـيــورة،
الـ ــذي وقـ ــع م ـش ــروع ال ـق ــان ــون ،يمكن
اخ ـت ـص ــار ال ـح ـم ــاي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ـ
"منح تقديمات صحية (عبر شركات
ال ـت ــأم ــن الـ ـخ ــاص ــة)" ع ـل ــى م ــا تـنــص
املادة  31من القانون.

أعجبكم األمر أو ال
نجحت أستاذة القانون في الجامعة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ال ــدكـ ـت ــورة عـ ــزة ال ـح ــاج
حـ ـس ــن ف ـ ــي صـ ـي ــاغ ــة ق ـ ـ ـ ــراءة ن ـقــديــة
لـلـقــانــون بـنـحــو م ـفـ َّـصــل ،واإلضـ ــاءة
ع ـل ــى أب ـ ـ ــرز االنـ ـتـ ـه ــاك ــات فـ ـي ــه ،بـ ــدءًا
م ــن مـخــالـفــة م ـب ــادئ ق ــان ــون الـعـمــل،
ً
وصــوال إلى مخالفة حقوق اإلنسان
عـ ـب ــر تـ ـح ــدي ــد األع ـ ـ ـمـ ـ ــال املـ ـحـ ـظ ــورة
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مجتمع وإقتصاد

القطاعات
والصناعات
لـ ـ ــن تـ ـ ـك ـ ــون املـ ـنـ ـطـ ـق ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
الـخــاصــة منصة لـلـصـنــاعــات الثقيلة
أو الـصـنــاعــات املنخفضة الـكـلـفــة ،بل
ستكون منصة لجذب:
 ال ـص ـن ــاع ــات ذات ال ـق ـي ـمــة امل ـضــافــةالتي تركز على التصاميم واألساليب
املبتكرة.
 الصناعات التي تعتمد على املوقعاالسـتــراتـيـجــي للمنطقة االقـتـصــاديــة
خ ــاص ــة ل ــوج ــوده ــا بـ ـمـ ـح ــاذاة مــرفــأ
ط ــرابـ ـل ــس ك ــالـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ـب ـح ــري ــة،
التخزين والخدمات اللوجستية.
 الصناعات الخفيفة واملتوسطة معإمكانية تصدير عالية كالبالستيك
والكيماويات والورق وتصنيع املعادن.

ع ـل ــى امل ـس ـت ـخ ــدم ــن ،م ـث ــل اإلض ـ ــراب
عــن الـعـمــل! تلفت ال ـحــاج حـســن إلــى
أن ــه حـتــى ال ـيــوم لــم ي ـصــدر املــرســوم
املتعلق باملخالفات والعقوبات ،ما
يجعل أي مخالفة غير قابلة للعقوبة
تطبيقًا ملـبــدأ الشرعية ،وبـنـ ً
ـاء عليه
ف ــي ح ــال تـ ـج ـ ُ
ـاوز ال ـق ــوان ــن املـحـلـيــة
بما ال يخالف مصلحة املنطقة كيف
يمكن محاسبة املرتكب؟
ُّ َ
ُ
تـ ـ ــدرك وزيـ ـ ــرة امل ـ ــال ال ـســاب ـقــة الــثــغــر
املوجودة في القانون رقم  18الصادر
عـ ــام  ،2008وهـ ــو ال ـق ــان ــون املـتـعـلــق
بــإن ـشــاء مـنـطـقــة اق ـت ـصــاديــة خــاصــة
فــي طــرابـلــس ،واملــراسـيــم التطبيقية
ال ـص ــادرة ع ــام  ،2009لــذلــك تـقــول إن
"لديها تحفظات عن اإلطار القانوني
والتنظيمي للمنطقة ،وهـنــاك خلل
ونـقــص يجب معالجته عبر إدخــال
بعض التعديالت على القانون" ،لكن
برأيها "هذا القانون بات أمرًا واقعًا،
سواء أأعجبكم األمر أم ال ،وما يمكن
فعله الـيــوم هــو تعديله ،أمــا إلـغــاؤه
فبات مستحيل".
مقابل كل هذه اإلعفاءات واملخالفات
تبرز أسئلة عدة يطرحها املشاركون
ُ
في الحوار :كيف ستسهم املنطقة في
خـلــق ف ــرص عـمــل فــي ظــل تسهيالت
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى ت ـ ــأشـ ـ ـي ـ ــرات ع ـمــل
ل ــأج ــان ــب وإع ـ ـفـ ــاءات م ــن ال ــرس ــوم؟
ُ
وك ـيــف ســتـسـهــم املـنـطـقــة فــي توفير
ُ
مـ ــوارد ل ـلــدولــة ،وه ــي ل ــن تـسـهــم في
الـ ـض ــرائ ــب وال ـ ــرس ـ ــوم والـ ـجـ ـم ــارك؟
ومــا الــذي يضمن دخــول املنتج إلى
األســواق املحلية ،ال للتصدير فقط؟
وما هي عائدات التصدير؟
ف ــي ظ ــل ت ـص ـف ـيــق ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
ب ـن ـحــو دائ ـ ــم ل ـه ــذا امل ـ ـشـ ــروع ،يـطــرح
امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي لـلـشـبـكــة الـعــربـيــة
للمنظمات غير الحكومية للتنمية،
زي ـ ـ ــاد ع ـب ــد الـ ـصـ ـم ــد ،ن ـق ـط ــة م ـث ـيــرة
ل ـ ــاهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام ،ف ـ ـ ـ ـ ــإذا ك ـ ـ ـ ــان  %85م ــن
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان م ــؤسـ ـس ــات
صغيرة ومتوسطة ،فهذا يعني أننا
ّ
نعرض القطاع الخاص ملنافسة غير
ـوجــد جـنــة للشركات
ـ
ن
ـا
ـ
ن
ـ
ن
أل
ـة،
ـ
ل
ـاد
عـ
ِ
ال ـك ـبــرى داخ ــل املـنـطـقــة ،فــي حــن أن
الـ ـش ــرك ــات ال ـق ــائ ـم ــة خـ ـ ــارج املـنـطـقــة
لديها التزامات تاريخية ،فهل لحظ
ممثلو القطاع الخاص هذا األمر؟
ي ـتــابــع ع ـبــد ال ـص ـمــد ب ــإث ــارة مـســألــة
خ ـط ـي ــرة" :نـ ـح ــن نـ ـق ــوم ب ـف ـتــح م ـكــان
السـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات أجـ ـنـ ـبـ ـي ــة وع ــربـ ـي ــة
وم ـح ـل ـيــة ،وخ ـل ـق ـنــا م ــرون ــة سينتج
مـنـهــا حـكـمــا ان ـت ـهــاكــات ،وسـ ُـيـحــدث
نــزاعــات بني العمال والـشــركــات ،بني
الـشــركــات واملـنـطـقــة ،وبــن الشركات
والدولة .لكننا باملقابل عزلنا املنطقة
عن القضاء اللبناني ،فما هي آليات
ّ
ُ
ف ــض ال ـنــزاعــات الـتــي ّستعتمد؟ هل
هناك تصور لكيفية فض النزاعات؟
ومـ ــن ه ــو امل ــرج ــع ال ـ ــذي ي ـع ــود إلـيــه
ّ
التخوف الرئيسي
فض النزاع؟"ّ .أما
ّ
الــذي ّيبرز ،فهو تحول هــذه املنطقة
إلى جنة للتهرب الضريبي ،في ظل
غياب كافة أجهزة الرقابة.
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تعليق

ً
ّ
ّ
خلال دماغيًاّ
الصعوبات التعلمية :حالة تعلمية وليست
د .سكينة عفيف النابلسي *
تعليقًا على املنشور في "األخبار" بتاريخ
 11أكتوبر  ،2016تحت عنوان" :األدوية
ّ
التعل ّ
مية"،
ليست عالجًا للصعوبات
ّ
ّ
استوقفتني أمور عدة ،إال أني سأعقب
فقط على ما قالته االختصاصية في
الجهاز العصبي الدكتورة عبير هاني من
ّأن" :الصعوبات التعلمية عبارة عن مشكلة
ّ
عضوية في الدماغ ،لكنها قابلة للتحسن".
ّ
وعلى الرغم من أني أنهيت قبل فترة
وجيزة كتابة ملخص شامل عن نشأة
ّ
التعلمية ،إال أنني لم أقع على أي
الصعوبات
عرف الصعوبات التعلميةّ
بحث أو دراسة ُت ّ
ّ
دماغي قابل للتحسن ،لذلك
على أنها خلل
راجعت بعض البحوث في هذا السياق
ليكون الرد على قدر األمانة العلمية التي
أحملها .إن التعريف الذي ذكرته الدكتورة
هاني يعتبر بعيدًا بعض الشيء عن ّالدقة.
إذ إن األبحاث التي تربط ما بني الخلل
في الدماغ والصعوبات في اللغة يعود
الى الحقبة ما بني ( ،)1828 - 1758إذ
أجرى العا ِلم ( )Gallأبحاثًا ّ
طبية أظهرت
نتيجتها عالقة ما بني الخلل الدماغي
ومشاكل اللغةّ .
لكن نتائج أبحاث ()Gall
ّ
رغم تبني عدد من العلماء والباحثني لها،
أمثال (،)Head, 1963) (Orton, 1920
ّ
ً
إال أنها خلفت جدال واسعًا بني األطباء
والتربويني ،الذين أكدوا صعوبة الربط
ّ
ّ
الدماغي وصعوبات التعلم،
بني الخلل
ّ
مشددين على أنه حتى لو ظهرت مشكلة
ّ
دماغية ما فإن التعامل معها ال يوصل إلى
أي نتيجة (U.S. federal government,
ّ
ّ )task force II
وأن األجدر إيجاد حل
ّ
التعلمية بعيدًا عن التصنيفات
للمشكلة
ّ
ّ
الطبية والفيزيولوجية .إذًا ،ال أظن أبدًا أننا
بحاجة إلى العودة قرونًا من الزمن إلى
ّ
الوراء ُلن ّ
تعلمية ،في الوقت
عرف مشكلة

ُ
ّ
ّ
الذي تجرى فيه األبحاث والدراسات
النفسية" ،زاد من تعقيد التعريف ،إال أنه
ّ
ّ
املتعلقة بالصعوبات التعلمية بانتظام ال يزال يعتمد في بعض الدول العربية
ّ
ودقة بالغتني ،والتي قد ولدت العشرات حيث أدرج في الوثيقة التربوية في
من التعريفات املختلفة ،حيث ظهرت ّ
جلية املجلس االعلى للتعليم في قطر ،وهو
في التسميات املتعددة للمشكلة ،والتي تعريف لم يعد معتمدًا حتى في أميركا
ّ
تنوعت بني صعوبات التعلم الخاصة نفسها ،ما يدل على أننا ال نزال بحاجة
ّ
الغربية لكونها
( )specific learning difficultiesاإلعاقة الى مواكبة األبحاث
ّ
التعلمية ( )Learning disabilitiesفي تطور دائم واستبدالها وفق نتائج
أو الديسلكسيا وغيرها ،وهذا مجال األبحاث الجديدة.
ّ
ّ
عملي
جدلي آخر ال يسع املقام لذكره اآلن .إذًا ،إن صعوبة إيجاد تعريف
ّ
ّ
إن صعوبات التعلم هي أكثر من كونها للصعوبات التعلمية منذ الستينيات،
ً
ً
ّ
مشكلة
دماغية .وحتى لو افترضنا جدال وصوال الى السبعينيات من القرن الحالي،
ّ
ّأن هذا صحيح ،فهذا يعني أن علينا تحويل فتحت املجال القتراح مصطلح جديد هو
ّ
املتعلمني ،سواء
األكثر اعتمادًا
ً
كانوا أطفاال أو
في الوقت الراهن
كبارًا ،إلى عيادات
(IQ-
يسمى
أطباء األعصاب
achievement
من يعاني
والدماغ بدل املراكز
discrepancy
تعليمية
صعوبات
ّ
التربوية ،وهذا ما ال
 ،)modelإذ يدل
إعتماد
يستطيع
يريد سماعه األهل
على أن الصعوبات
وال حتى املتعلمون
التعلمية تظهر
المنهاج العادي
أنفسهم.
عند قياس الفارق
بني بعض النتائج
إذًا ،الصعوبات
لتحصيلية
ا
التعلمية انتقلت
ألول مرة من كونها مسألة طبية الى للمتعلم كمهارات القراءة واالستماع،
ّ
تربويًا خالل عام  1968عبر باملقارنة مع بعض النتائج املتعلقة
كونها شأنًا
ّ
املكتب األميركي للتربية ( ،)NACHCإذ باملهارات الفكرية كالذاكرة السمعية أو
ّ
عرف الصعوبات التعلمية بأنها مشكلة البصرية وغيرها ()Snowling, 2012
ً
ّ
تعلمية تتطلب تدخال تربويًا ال عالقة  .لكن ال بد من اإلشارة إلى أن هذا لم
لألطباء بها ( Kavale & Forness,يكن التعريف األخير ،بل ظهرت على
 ،)2000; Torgesen, .2004وأشار غراره تعريفات كثيرة تنتقد أو تنكر
ّ
كليًا اعتماد الذكاء كعامل أساسي في
املكتب الى ّأن الصعوبات التعلمية هي
ّ
العمليات تشخيص الصعوبات التعلمية .أما الجديد
خلل في واحدة أو أكثر في
ّ
النفسية التي تؤدي بدورها الى خلل في الذي أضيف أخيرًا ،ويعرف بتقرير روز
مهارات االستماع ،والتفكير ،والتحدث ( ،)Rose’s Report, 2009فيشير الى أنّ
وغيرها .هذا التعريف ،على الرغم من الصعوبات التعلمية هي حالة دائمة وال
االنتقادات الكثيرة املوجهة إليه على يوجد أي حد فاصل لها ،مضيفًا أيضًا
ّ
العمليات أن الخلل في الوعي الفنولوجي هو إحدى
اعتبار أن عبارة "خلل في

ّ
خصائص الصعوبات التعلمية .وقد تبنى
هذه اإلضافة عدد كبير من الجمعيات؛
من بينها BDA, Dyslexia Action,
 PATOSSوغيرها.
إن ما سعيت إلى ذكره في هذا املقال
هو اإلشارة إلى بعض األمور لرسم خط
فاصل بني بعض الحقائق واألخطاء
الشائعة في هذا املجال .على ضوئه،
ّ
أقول ّإن صعوبات التعلم هي من أعقد
ّ
التعلمية ،إذ ال إجماع عند
املشكالت
علماء التربية على تعريف املشكلة،
وال على تشخيصها ،وال على املتابعة
ّ
ّ
التعلمية الحقًا .لكن هذا ال يعني أنه ال
ّ
ّ
ّ
حل للمشكلة وأن املتعلم غير قادر على
تحقيق نتائج إيجابية ،بل على العكس
من ذلك فإذا ّتم التشخيص التربوي
ّ
ّ
باعتماد أدوات قياس مقننة تقيس كل
ّ
ّ
الجوانب املرتبطة بالتعلم ،فإن التدخل
واملتابعة الالحقني ال ّبد أن يفضيا إلى
ّ
إيجابية ،ولو طال وقت املتابعة عن
نتيجة
ّ
ّ
املعدل الطبيعي للفئة العمرية التي ينتمي
ّ
إليها املتعلم .وفي دراسة حديثة أجراها
البروفسور إبراهام نورش (Norwich.
 ،)et alأظهرت أن األطفال الذين لديهم
ّ
ّ
تعل ّ
مية يستطيعون التعلم
صعوبات
باعتماد املنهاج املدرسي العادي نفسه،
مع األخذ بالحسبان إجراء بعض
التعديالت البسيطة.
ّ
أتوجه الى االختصاصيني
في الختام،
التربويني للمشاركة في نشر التوعية بما
ّ
والنفسية ،مع
يخص القضايا التربوية
االنتباه الى ضرورة اعتماد املصطلحات
التي ال لبس فيها ،والتي من شأنها أن
ّ
تسهل عملية الفهم لغير املختص ال
العكس.
* مديرة مركز كاي ()CA.I
للصعوبات التعلمية

جامعات

طالب  :LAUاإلدارة تقمعنا
فاتن الحاج
ي ـع ـت ـص ــم طـ ـ ــاب الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
األمـيــركـيــة ( ،)LAUعـنــد الـثــانـيــة عشرة
ظهر اليوم ،داخل حرم الجامعة ،اعتراضًا
عـ ـل ــى مـ ــا سـ ـ َّـمـ ــوه «قـ ـم ــع الـ ـنـ ـش ــاط ــات».
ّ
فــال ـطــاب ي ـش ـعــرون بـ ــأن «الزم ـ ــة املـنــع»
تقفز فــي كــل مــرة يــريــدون فيها تنظيم
نشاط يقارب قضية سياسية أو دينية،
أو حتى اجتماعية ،وال سيما إذا كانت
الجهة التنظيمية حزبية.
ال ـق ـصــة ان ـف ـج ــرت ف ــي «ع ـ ــاش ـ ــوراء» هــذا
ال ـع ــام ح ــن «ت ـع ـمــدت» إدارة الـجــامـعــة،
بحسب أحد الناشطني« ،نزع الكوفيات
ومنعتنا من توزيع عبوات مياه وضع
عليها ملصق تعريف باملناسبة» .يشير
ّ
الـطــالــب إل ــى أن األم ــر ال يـحـصــل للمرة
األولـ ــى ،فـقــد سـبــق ذل ــك «إج ـبــارنــا على
نـقــل ن ـشــاط «اعـ ــرف عـ ــدوك» إل ــى خ ــارج
حــرم الجامعة ،علمًا بأنه نشاط موجه
ضد إسرائيل وليس ضد أي فئة لبنانية
أخ ـ ــرى» .وف ــي م ـجــال آخ ــر ،ي ـشــرح كيف
اشترطت اإلدارة على «نــادي املناظرة»
( )debate clubالذي استضاف في إحدى
نــدواتــه الـشـيــخ شفيق ج ــرادي ض ــرورة
إش ـ ـ ـ ــراك «عـ ـم ــام ــة سـ ـنـ ـي ــة» إلـ ـ ــى ج ــان ــب
«العمامة الشيعية».
ّ
ي ـس ـت ــدرك ال ـط ــال ــب ل ـي ـق ــول إن ال ـت ـحــرك
ه ــو ب ــاس ــم ك ــل الـ ـط ــاب ،ل ـك ــون املـشـكـلــة
ال تحصل مــع ح ــزب بـعـيـنــه ،بــل تــواجــه

ك ــل ال ـق ــوى الـطــالـبـيــة الـعـلـمــانـيــة وغـيــر
العلمانية .يرى أن االنتخابات الطالبية
نـفـسـهــا ب ــات ــت ب ــا ن ـك ـهــة ،ب ـعــدمــا تـقــرر
السماح للتصويت عبر اإلنترنت وجرى
التعتيم اإلعالمي عليها.
يـ ـس ــارع ع ـم ـيــد الـ ـط ــاب رائ ـ ــد مـحـســن
إلـ ــى الـ ـق ــول إنـ ــه ه ــو م ــن ط ـلــب تـنـفـيــذ
االعـتـصــام داخ ــل حــرم الـجــامـعــة ،وقد
ّ
وف ــرن ــا ل ـهــم «ال ـص ــوت ـي ــات» املـطـلــوبــة،
لـ ـك ــونـ ـه ــم يـ ـعـ ـت ــرض ــون عـ ـل ــى ق ــوان ــن
املـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة ،مـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب ــا اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
م ـص ـط ـلــح «قـ ـم ــع» ل ـل ـحــديــث ع ــن ق ــرار
اإلدارة برفض نشاط مــا ،فــي حــن أن
الطلب بتنظيم أي نشاط يعرض على
ّ
تنظمه جهة ّ
حزبية (مروان طحطح)
يشعر الطالب أن المنع يالزم أي نشاط

مجلس الحياة الطالبية في الجامعة
ل ـل ـمــواف ـقــة ع ـل ـيــه ،وي ـت ـط ـلــب األمـ ــر في
بعض الحاالت تدخل مجلس الرئاسة

عميد الطالب:
المعيار هو استقرار
الحياة الجامعية

(رئيس الجامعة ونوابه) إلقراره.
ّ
يقول إن املعيار األساسي هو املحافظة
على اسـتـقــرار الـحـيــاة الجامعية ،وهــذا
يـفــرض عــدم الـقـبــول بــأي نـشــاط لــه لون
م ــذه ـب ــي واحـ ـ ــد ،ف ــال ـح ـس ــاس ـي ــات ال ـتــي
ي ـع ـي ـش ـهــا ل ـب ـن ــان ف ــي األع ـ ـ ـ ــوام الـقـلـيـلــة
املاضية جعلتنا نتفادى املـشــاكــل .هنا
ال ينكر محسن أن "الجامعة تشترط في
بعض األحيان إشراك مذاهب أخرى في
نـشــاط يعني أح ــد امل ــذاه ــب" .يـجــزم بــأن
الجامعة ليست لفئة أو ملذهب ،واملعيار
َّ
يطبق على الجميع فــي حــرمــي بيروت
وجـبـيــل« ،فـفــي إح ــدى امل ــرات طلبنا من
نادي اإلنعاش املدني أن يشرك الـ «مع»
و الـ ـ «ض ــد» فــي مـحــاضــرتــه عــن ال ــزواج
ً
املــدنــي ،وننتظر مثال أن ينظم الشباب
نـ ــدوة تـثـقـيـفـيــة ع ــن ال ـث ــورة الحسينية
ّ
كنموذج عن الثورات عبر التاريخ ،وإل
فما هي القيمة املضافة التي ستقدمها
الجامعة عن الحسينيات».
يرى محسن أن العمل الطالبي الحزبي
حــق ديـمــوقــراطــي لـلـطــاب «وال ـل ــي بــدن
م ـن ــو ش ـب ــر ب ــدن ــا م ـن ــو مـ ـت ــر» ،شـ ــرط أن
ال ي ـقــاد بــالـ ـ «ه ــوب ــرة» .ي ــداف ــع ع ــن ق ــرار
الـتـصــويــت لــانـتـخــابــات الـطــالـبـيــة عبر
اإلن ـت ــرن ــت ب ــال ـق ــول« :إن ارتـ ـف ــاع نسبة
االق ـت ــراع مــن  %53إل ــى  %73يشير إلــى
س ـهــولــة الـعـمـلـيــة م ــن ج ـهــة وان ـخ ـفــاض
وســائــل الضغط على الـطــاب مــن جهة
ثانية».
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

تبذير أموال بلدية بيروت:

 33مليون دوالر
بال قيد أو شرط
ق ـ ـ ّـررت ال ـغــرفــة األول ـ ــى ف ــي ديـ ــوان
ال ـم ـحــاس ـبــة ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى ملف
المصالحة المقترح من بلدية بيروت
ـون دوالر لمالكي
لـتـســديــد  33م ـل ـيـ ّ
الـعـقــار  320ـ ـ ال ـمــدور تعويضًا عن
استمالك غير مباشر لنحو  3349مترًا
في عام  .1972المفارقة أن سعر متر
األرض في تلك المنطقة ذات العوامل
االستثمارية األضعف في بيروت ،ال يزيد
على  5آالف دوالر في أحسن األحوال،
أي إن التعويض يفترض أال يزيد على
 16.7مليون دوالر!
محمد وهبة
تـبــذيــر األمـ ــوال وه ــدره ــا ص ــارا نمطًا
فــي بلدية ب ـيــروت .هــذه امل ـ ّـرة ستنفق
ال ـب ـل ــدي ــة  33م ـل ـي ــون دوالر م ــن أج ــل
ت ـســديــد ث ـمــن  3349م ـت ـرًا مــرب ـعــا من
العقار  320في منطقة ّ
املدور العقارية،
أي إن سعر املتر يبلغ  10آالف دوالر.
ل ـهــذا ال ـع ـقــار قـ ّـصــة طــويـلــة م ــع بلدية
بـيــروت ،بــدأت بخطأ ارتكبته البلدية
ّ
ْ
في عام  ،1972ثم جاء اليوم َمن يستغل
الخطأ لالنتفاع من أموال البلدية.

ٍّ
تعد مزمن

في الفترة التي سبقت الحرب األهلية
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،س ـ ّـج ـل ــت ب ـل ــدي ــة ب ـي ــروت
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـعــدي ــات ع ـلــى األمـ ــاك
الخاصة .لم تنفذ البلدية استمالكات

وف ـ ــق األص ـ ـ ـ ــول امل ـ ـعـ ــروفـ ــة ،بـ ــل كــانــت
تستولي على الـعـقــار ثــم تـتــرك مالكه
يركض وراء هــا .ظهرت حــاالت عديدة
ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،إال أن ال ـب ــارز بينها
ّ
التعدي الحاصل على العقار  320في
ّ
1972
منطقة املدور العقارية .ففي عام ّ
ـس اإلن ـم ــاء واإلعـ ـم ــار يـنــفــذ
ك ــان مـجـلـ ّ
أش ـغ ــال ش ــق ط ــرق ــات ملـصـلـحــة بـلــديــة
بيروت ،وأقدم على اقتطاع  3349مترًا
من هذا العقار ،من دون أي تخطيط أو
ّ
وحولها إلــى منشآت عامة
استمالك،
«طريق ،حائط دعم.»...
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـلــت
ي ــوم ـه ــا هـ ــي ت ـث ـب ـيــت الـ ـتـ ـع ـ ّـدي الـ ــذي
ّ
يسمى «استمالك غير مباشر» كونه
ّ
ّ
يتم بالقوة خالفًا ألصــول االستمالك
ّ
ال ـعــاديــة .ول ــم يـتـحــرك املـلــف مـنــذ ذلــك
ال ــوق ــت ،ال لـجـهــة دف ــع الـتـعــويــض من
قـبــل الـبـلــديــة وال لجهة تـقــديــم دعــوى
من قبل املالك للمطالبة بحقوقه .لكن
املفاجأة كانت منذ نحو أربع سنوات
حني ّقرر مالك العقار« ،الشركة املقفلة
ل ــإن ـش ــاءات ال ـع ـقــاريــة» ،املـمـلــوكــة من
إيلي زرد وأشـقــائــه ،وتوفيق ّ
معوض
وغابريال عبود (هم أنفسهم يملكون
العقار املنشأ عليه فوروم دو بيروت)،
ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ل ـل ـم ـط ــال ـب ــة
ّ
التعدي.
بالتعويض عن
ول ــم يـكــن مفاجئًا أن يـصــدر حـكــم عن
م ـح ـك ـمــة الـ ـب ــداي ــة ي ـم ـن ــح امل ـس ـتــدعــي
ت ـعــوي ـضــا ع ــن األمـ ـت ــار امل ـق ـت ـط ـعــة من
ال ـعّ ـقــار الـ ــذي يـمـلـكــه ،إال أن امل ـفــاجــأة
تمثلت في احتساب قيمة التعويض
باالستناد إلى تخمني خبير ّ
معي من
املحكمة ّ
يقدر سعر متر األرض في تلك
املنطقة بنحو  10آالف دوالر ،أي إن
مجموع التعويض املـحـكــوم بــه يبلغ

العقار يقع في منطقة عقارية ّ
تعد األدنى لجهة عوامل االستثمار (مروان طحطح)

 33.49مـلـيــون دوالر تـبـعــا للمساحة
املـعـتــدى عليها ،والـبــالـغــة  3349مترًا
مربعًا.

مواقف مريبة

عند هذا ّ
الحد بدأت تظهر سلسلة من

المحكمة ّ
حددت
سعر متر األرض بنحو
 10آالف دوالر

مؤشر

ماذا لو كان لبنان قرية من  100شخص؟
ل ــو ك ـ ــان ل ـب ـن ــان ق ــري ــة م ــن  100ش ـخــص،
فسيكون هناك:
ً
  49امرأة و 51رجال  40ش ـخ ـصــا مـ ـت ــزوج ــا 54 ،أعـ ـ ــزب و6مطلقني وأرامل
  48شخصًا تراوح أعمارهم بني  25و64عــامــا 19 ،شخصًا بــن  15و 24عــامــا23 ،
شخصًا أقــل مــن  15عــامــا و 10أشخاص
 65عامًا وما فوق
  10أش ـخــاص يعيشون فــي ب ـيــروت41 ،ش ـخ ـصــا ف ــي ج ـب ــل ل ـب ـن ــان 12 ،شـخـصــا
فــي الـبـقــاع 16 ،شخصًا فــي الـجـنــوب و21
شخصًا في الشمال
  25رب أســرة 18 ،زوجــا وزوجــة 48 ،ابنًاوابنة 7 ،أقارب وعاملتا منزل
  81أسرة يرأسها رجل و 19أسرة ترأسهاامرأة
  87شخصًا متعلمًا 9 ،أشخاص أميني و4أشخاص يعرفون القراءة والكتابة

  62شخصًا يتعلمون في مدارس خاصة،و 38شخصًا في مدارس رسمية
  12شـخـصــا فــي مــرحـلــة الـحـضــانــة35 ،شـخـصــا ف ــي املــرح ـلــة االب ـت ــدائ ـي ــة 20 ،في
املرحلة املتوسطة 16 ،في املرحلة الثانوية
و 17شخصًا في املرحلة الجامعية
  51شـخـصــا لــديـهــم تــأمــن صـحــي و49شخصًا ليس لديهم تأمني صحي
ً
ً
  73رجال عامال و 27امرأة عاملة  71موظفًا 21 ،شخصًا يعمل لحسابه7 ،مديرين ومتدرب واحد
  42شخصًا يعملون في قطاع الخدمات، 23فــي ال ـت ـجــارة 13 ،فــي الـصـنــاعــة 8 ،في
ال ـب ـن ــاء 7 ،ف ــي ال ـن ـقــل واالتـ ـ ـص ـ ــاالت 5 ،في
الزراعة وشخصان في التأمني.
امل ـص ــدر :مــديــريــة اإلح ـص ــاء امل ــرك ــزي،
فـيــديــو ب ـع ـنــوان "مـ ــاذا ل ــو ك ــان لبنان
قرية تتألف من  100شخص؟"2014 ،

املواقف املريبة واملثيرة للشكوك .فما
قامت به بلدية بيروت في هذا املجال
هو األكثر ريبة ،إذ إن مجلس البلدية
ق ـ ّـرر االم ـت ـنــاع عــن اسـتـئـنــاف ال ـقــرار،
وأص ـ ـ ــدر ق ـ ـ ــرارًا ب ــامل ــواف ـق ــة ع ـل ــى دف ــع
املبلغ استنادًا إلــى مصالحة تجرى
م ــع ال ـش ــرك ــة ،وذل ـ ــك ق ـبــل أن يصبح
الحكم مبرمًا .ذريعة املجلس البلدي
أنه ال مناص من تسديد هذه املبالغ
بعدما تـبـ ّـن أن الـتـعـ ّـدي ثــابــت وغير
قــابــل لـلـطـعــن ،وبــال ـتــالــي ي ـجــب دفــع
التعويض .املريب في هذا القرار أنه
كــان بــإمـكــان املجلس الـبـلــدي الطعن
في تقرير خبير التخمني واملفاوضة
ع ـل ــى دفـ ــع م ـب ـلــغ أقـ ــل ب ـك ـث ـيــر ،إذ إن
بـعــض الـخـبــراء أبـلـغــوا "األخ ـب ــار" أن
ه ــذا الـعـقــار يـقــع فــي منطقة عقارية
ّ
تعد األدنــى لجهة عوامل االستثمار

الـتــي يحتسب على أساسها السعر
س ــوق ـي ــا« .ف ـ ــي ت ـل ــك امل ـن ـط ـقــة ع ــوام ــل
االستثمار العام تبلغ  ،3وهي األدنى
بـ ــن املـ ـن ــاط ــق فـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت؛ ف ـه ـنــاك
مـنــاطــق فـيـهــا ع ــوام ــل االس ـت ـث ـمــار ،5
ومناطق أخرى  4ومناطق  3.5و،3.25
أي إن قطعة األرض هــذه ال يمكن أن
تكون قيمتها مساوية لقيمة عقارات
املـنـطـقــة امل ــردوم ــة حــديـثــا ف ــي وســط
بيروت! ال بل إن هذا العقار هو قريب
مــن منطقة تـكــاد تـكــون غير مأهولة
سكانيًا ،بسبب قربها من الكرنتينا
حـيــث يــوجــد املـسـلــخ وأمـكـنــة آللـيــات
سوكلني ،وهي باإلجمال منطقة غير
ً
مــرغــوبــة أص ــا ،لــذلــك ف ــإن سـعــر متر
األرض فيها ال يتجاوز  5آالف دوالر،
أم ــا س ـعــر امل ـت ــر امل ـب ـنــي ف ــا يـتـجــاوز
 3000دوالر ،بـيـنـمــا ال ـق ــرار الـحــالــي
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مجتمع وإقتصاد
ي ـج ـعــل س ـع ــر امل ـت ــر امل ـب ـن ــي ي ـت ـجــاوز
 5500دوالر!».
ّ
ما يعزز هذه الشكوك أن بلدية بيروت
قـ ّـررت دفع السعر بعد «تنازل» مالك
الـ ـعـ ـق ــار عـ ــن ن ـح ــو  5م ــاي ــن دوالر
(بينها ثالثة ماليني من أصل املبلغ،
وع ـ ـ ــن بـ ـع ــض الـ ـ ــرسـ ـ ــوم وال ـ ـفـ ــوائـ ــد)
لـيـصـبــح امل ـب ـلــغ امل ـت ـفــق عـلـيــه لـلــدفــع
 30مليون دوالر .املجلس البلدي لم
كان
يناقش في التفاصيل كثيرًا ،بل ّ
ّ
مـســلـمــا ب ــأن ال ـق ــرار الـقـضــائــي يمثل
فــرصــة إلغـ ــاق ه ــذا امل ـلــف م ــن خــال
ت ـن ـف ـيــذ ع ـق ــد م ـصــال ـحــة م ــع ال ـشــركــة
امل ـق ـف ـلــة ل ــإنـ ـش ــاءات ال ـع ـق ــاري ــة ،رغــم
أن ــه يـمـكــن تطبيق الـحـكــم القضائي
وإبراء ّ
ذمة املالك عن املبالغ التي ّ
قرر
تنزيلها من السعر الوارد في الحكم.
تجاوز صالحيات؟
م ـس ــار ع ـقــد امل ـصــال ـحــة م ـخ ـت ـلــف ،إذ
ي ـم ـ ّـر ب ـ ـ ــوزارة الـ ـع ــدل ث ــم يـنـتـهــي في
دي ــوان املحاسبة لالستحصال على
امل ــواف ـق ــة امل ـس ـب ـقــة ع ـلــى دفـ ــع امل ـب ـلــغ.
وبحسب املعطيات املتداولة ،فإن عقد
املصالحة ذهــب إلــى هيئة القضايا
فــي وزارة الـعــدل اسـتـنــادًا إلــى املــادة
 66من قانون البلديات الذي ُيخضع
املـصــالـحــات ملــوافـقــة هـيـئــة القضايا
في وزارة العدل في القضايا العالقة
أمام املحاكم ،ثم سلك مسارًا مخالفًا
ل ـ ــاص ـ ــول الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة املـ ـنـ ـص ــوص
عليها في املــادة  20من تنظيم وزارة
الـعــدل التي تشير إلــى أنــه «ال يجوز
لإلدارات العامة التابعة للدولة إجراء
املصالحات في الدعاوى العالقة أمام
املـحــاكــم ،والـتــي يـكــون لـلــدولــة عالقة
ب ـه ــا ،إال ب ـعــد م ــواف ـق ــة رئ ـي ــس هيئة
الـقـضــايــا وم ــدي ــر ع ــام وزارة ال ـعــدل،
وتـعـتـبــر بــاطـلــة ك ــل مـصــالـحــة تعقد
خالفًا لهذا النص» ،إذ إن املصالحة
لــم تـكــن مـقــرونــة بـمــوافـقــة مــديــر عــام
وزارة ال ـعــدل ،مــا زاد الــريـبــة باملسار
الذي سلكته.
رغـ ــم ك ــل هـ ــذا املـ ـس ــار ،ي ــؤك ــد رئـيــس
دي ـ ـ ــوان امل ـح ــاس ـب ــة ،أحـ ـم ــد حـ ـم ــدان،
ال ـ ــذي ي ـ ــرأس أي ـض ــا ال ـغ ــرف ــة األولـ ــى
ف ــي ال ــدي ــوان ،أن ــه ال ش ــوائ ــب تحيط
بعقد املصالحة ،وأنها قيد املوافقة
بعدما ّ
تبي للديوان أن بلدية بيروت
تـنــازلــت عــن االس ـت ـئ ـنــاف ،وبــالـتــالــي
أص ـبــح الـحـكــم مـبــرمــا ،وأن الـقــانــون
ي ـت ـي ــح إج ـ ـ ـ ــراء امل ـص ــال ـح ــة مـ ــن دون
تــوقـيــع امل ــدي ــر ال ـع ــام ل ـ ــوزارة ال ـعــدل.
ّ
يشك للحظة ،مثله مثل
فالديوان لم
ب ـلــديــة بـ ـي ــروت ،ف ــي ال ـس ـعــر املـقـتــرح
دف ـعــه ،عـلــى قــاعــدة أن ال ـع ـقــارات في
بيروت باهظة الثمن!
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تقرير

ّ
تحسن طفيف في التحويالت المالية عالميًا خالل 2016
في ظل ضعف النمو في
االقتصادي في العالم،
توقع البنك الدولي أن ترتفع
التحويالت المالية إلى البلدان
المنخفضة والمتوسطة
الدخل بنسبة  ،%0.8لتصل إلى
 442مليار دوالر .ويشير الى
أن هذه الزيادة الطفيفة
على المستوى العالمي تأتي
على نحو أساسي نتيجة الزيادة
في التحويالت المتوجهة
إلى بلدان أميركا الالتينية
والبحر الكاريبي ،ولكن في
المقابل ،تشهد مناطق أخرى
كأوروبا ووسط وجنوب
آسيا ،وأفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى ،تراجعًا في التحويالت
التي يرسلها المغتربون .أما
االوسط ،فيشهد
الشرق ً
ارتفاعًا ضئيال بنسبة %1.5
ناصر األمين
رأت دراس ــة الـبـنــك ال ــدول ــي عــن الهجرة
والـتـنـمـيــة ل ـعــام  2016أن ال ـت ــراج ــع في
الـتـحــويــات يـعــود ألسـبــاب عــدة أهمها
ضـعــف الـنـمــو االق ـت ـص ــادي ف ــي الـعــالــم،
وال سيما فــي ال ــدول الـتــي تعد مصدرًا
لـلـتـحــويــات ،وانـخـفــاض أس ـعــار النفط
الـ ـ ــذي أضـ ـع ــف ال ـت ـح ــوي ــات اآلتـ ـي ًــة مــن
روس ـ ـيـ ــا ودول ال ـخ ـل ـي ــج ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
سـيــاســات تــأمـيــم س ــوق الـعـمــل فــي دول
ّ
الخليج ،األمــر الــذي يقلص الطلب على
اليد العاملة األجنبية ،وغيرها.
ي ـت ــوق ــع ت ـق ــري ــر آخـ ــر صـ ـ ــادر ع ــن الـبـنــك
ال ــدول ــي ح ــول وض ــع ال ـت ـحــويــات لـعــام
 ،2016أن ت ـن ـخ ـفــض ال ـت ـح ــوي ــات إل ــى
أوروبـ ـ ـ ــا وآسـ ـي ــا ال ــوس ـط ــى مـ ــرة أخ ــرى
ب ـن ـس ـبــة  %4عـ ــام  .2016ب ـع ــدمــا كــانــت
قــد انـخـفـضــت بـشــدة ع ــام  2015بنسبة
 ،%22.5وإلى منطقة جنوب آسيا بنسبة

 ،%2.3بسبب انخفاض أسـعــار النفط،
وسياسات تأميم سوق العمل ،ما يؤثر
في التحويالت الواردة من الخليج .في
املقابل شهدت منطقة أميركا الالتينية،
وال ـب ـح ــر ال ـك ــاري ـب ــي ،زي ـ ـ ــادة ف ــي تــدفــق
التحويالت املالية في النصف األول من
عام  ،2016ومن املتوقع أن تزيد بنسبة
 %6.3لتصل إل ــى  72مـلـيــار دوالر ،مع
حلول نهاية عام .2016
أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ـ ـ ــدول األف ــري ـق ـي ــة،
س ـت ـت ــراج ــع الـ ـتـ ـح ــوي ــات إل ـ ــى مـنـطـقــة
أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة %0.5
ع ــام  .2016أم ــا بــالـنـسـبــة ل ـع ــام ،2017
فـيـتــوقــع أن ت ــزي ــد ال ـت ـحــويــات بنسبة
 ،%2.5مــدعــومــة ف ــي ذل ــك بـثـبــاتـهــا في
ن ـي ـج ـيــريــا ال ـت ــي ت ـس ـت ـحــوذ ع ـل ــى ثـلـثــي
التحويالت التي ترد إلى املنطقة.
وي ـق ــول ال ـت ـقــريــر إن ــه بــالـنـسـبــة لـلـشــرق
األوسـ ـ ـ ــط وش ـ ـمـ ــال اف ــريـ ـقـ ـي ــا ،س ـتــرت ـفــع
التحويالت بنسبة  ،%1.5لتصل إلى 52
مليار دوالر ،بعدما كانت قد انخفضت
بنسبة  %5.7ال ـعــام املــاضــي عــن الـعــام
الـ ـ ـ ــذي س ـ ـبـ ــق .كـ ـم ــا يـ ـت ــوق ــع أن ت ــرت ـف ــع
التحويالت إلــى املنطقة خــال العامني
املـ ـقـ ـبـ ـل ــن ،ب ـن ـس ـبــة  %3.3ع ـ ــام ،2017
و %3.2عـ ــام  .2018أمـ ــا ع ـل ــى صـعـيــد
ل ـب ـن ــان ــي ،ي ـص ـعــب ت ــوق ــع ت ـب ـع ــات ه ــذه
الزيادة لغياب املعلومات الدقيقة ،علمًا
أنه كانت التحويالت قد تراجعت خالل
العامني املاضيني ،كما أنــه ذكــر مسبقًا
مصدر لـ«األخبار» أنها في تراجع هذا
العام أيضًا ،ولكن ال يمكن تأكيد ذلك.
وت ــذك ــر دراسـ ـ ــة ال ـه ـج ــرة وال ـت ـن ـم ـيــة أنــه
ال ي ـم ـكــن ب ــت ت ــأث ـي ــر ال ـت ـح ــوي ــات عـلــى
االقـ ـتـ ـص ــاد ع ـل ــى ن ـح ــو نـ ـه ــائ ــي ،أي مــا
إن كــانــت تــدعــم االق ـت ـصــاد أو تضعفه،
وذلـ ــك غــالـبــا نـتـيـجــة ال ـعــاقــة العكسية
ب ــن ال ـت ـح ــوي ــات وال ـن ـم ــو :وقـ ــد تــرتـفــع
الـتـ ّحــويــات مــع ضـعــف الـنـمــو ألن ذلــك
ي ـح ــف ــز ع ـل ــى الـ ـهـ ـج ــرة ،وت ـن ـخ ـف ــض مــع
ارتفاعه ألن ذلك يقللها.
ولـ ـك ــن ت ـش ـيــر ال ـ ــدراس ـ ــة إل ـ ــى أن مـعـظــم
الـتـحــويــات إل ــى الـ ــدول الـنــامـيــة تذهب
إلــى االسـتـهــاك ال االسـتـثـمــار ،وخاصة
لـ ـ ـ ــدى األسـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـف ـ ـق ـ ـيـ ــرة .فـ ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل،
تـظـهــر ال ــدراس ــة ّ أن ــه ف ــي ب ـعــض الـ ــدول،
كنيجيريا ،تسخر غالبية التحويالت
ّ
لالستثمار ،إذ ال يــذهــب إل  %15منها
إل ـ ّـى االس ـت ـه ــاك .وي ــذك ــر أن ف ــي لـبـنــان،
تمثل تحويالت املغتربني حوالى %40

معظم التحويالت إلى الدول النامية تذهب إلى االستهالك (مروان طحطح)

ال يمكن بت تأثير
التحويالت على االقتصاد
على نحو نهائي

من القدرة الشرائية لدى األسر ،وتذهب
غالبيتها إل ــى االس ـت ـهــاك .وف ــي ال ــدول
التي تعاني اقتصادات متأزمة كلبنان،
يعتمد املستهلكون على نحو أساسي
على التحويالت .،ففي عام  ،2015كانت
تحويالت املغتربني إلــى مصر تساوي
 4أضعاف عائدات قناة السويس ،وفي
الهند ،فاقت التحويالت ،الصادرات في
مـجــال الـخــدمــات التكنولوجية .أمــا في
دول كنيبال ،وهاييتي ،فإنها تساوي
ثلث الناتج اإلجمالي املحلي.

التحويالت السعودية
يـشـيــر تـقــريــر خ ـب ــراء ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ـخ ــاص بــال ـس ـعــوديــة ،ف ــي إط ــار
مشاورات املــادة الرابعة لعام  ،2016إلى أن التقديرات تفيد أن إجمالي
تحويالت العاملني في اململكة إلى دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
حوالى  11.4مليار دوالر %90 ،منها ،أي  10.2مليارات دوالر ،تذهب
إلــى مصر ،واليمن ،واألردن ،وســوريــا ولبنان .ويشير التقرير إلــى أنه
ُ
إذا طـبـقــت تــدابـيــر اإلصـ ــاح املــالــي وس ــوق الـعـمــل فــي الـسـعــوديــة ،فــإن
أكثر البلدان تأثرًا بانخفاض نسب عمالتها في اململكة ،ستكون اليمن
ومصر ،وبدرجة أقل األردن وسوريا ،مستثنيًا لبنان ،ما يثير شكوك
بشأن الطرح السائد عن مدى اعتماد االقتصاد اللبناني على تحويالت
املغتربني من السعودية .فبحسب الطرح ،يجب أن يكون لبنان في أعلى
قائمة الدول املتأثرة.

قطاع خاص
إلى سحب مليوني ونصف هاتف من السوق واستبدال هواتف
جديدة بها ،إال أن املشكلة تفاقمت مع تسجيل حاالت اشتعال
بعض الهواتف البديلة ،ما أدى إلى قرار وقف اإلنتاج.
وعمد عدد كبير من شركات الطيران إلى حظر الهاتف على منت
الطائرات ،أولها الهيئة العامة للطيران املدني في اإلمارات العربية
املتحدة ،التي أعلنت منذ أيلول حظر تشغيل الهاتف في الطائرة،
وأيـضــا شحنه ،كذلك فإنه ممنوع نقله فــي الحقائب .وتبعتها
وزارة النقل األميركية وطيران سنغافورة وطيران مصر وثالث
شركات طيران أوسترالية.

سامسونغ تتوقع خسارة 3
مليارات دوالر بعد وقف إنتاج
«غاالكسي نوت »7
 3مليارات دوالر هي الخسائر املتوقعة لشركة سامسونغ في
األرب ــاح التشغيلية ،فــي خــال الــربـعــن املــالـيــن الـقــادمــن ،جــراء
قرارها بوقف إنتاج هاتف "غاالكسي نوت  "7نهائيًا ،بعد أقل
مــن شهرين على طرحه فــي األس ــواق وفشلها فــي إيـجــاد حل
ملشكلة اشتعال بطاريات عدد من نسخه .فبعد أيام على إطالقه،
تظهر
انتشرت على وسائل التواصل االجتماعي مقاطع فيديو
ً
اشتعال الهاتف بسبب خلل في البطاريات ،ما دفع الشركة بداية

انخفاض مبيعات السيارات
الجديدة في لبنان
ّ

ســج ـلــت مـب ـي ـعــات ال ـس ـي ــارات ال ـج ــدي ــدة ف ــي ل ـب ـن ــان ،انـخـفــاضــا
ُ
بنسبة  ،%2.03بحسب جمعية مستوردي الـسـيــارات .تشير
سيارة في خالل
إحصائيات األخيرة إلى تسجيل مبيع 28579
ً
فترة األشهر التسعة األولــى من العام  ،2016مقارنة بـ 29170
ّ
سيارة في الفترة نفسها من العام السابق.
ّ
ي ـعــود ه ــذا ال ـتــراجــع ،أس ــاس ــا ،إل ــى تــراجــع مـبـيـعــات ال ـســيــارات
ً
اليابانية بنسبة  ،%4.93لتصل إلى مبيع ّ 10713
ّ
سيارة ،فضال
عن انكماش مبيعات ّ
السيارات األوروبـ ّـيــة بنسبة  ،%3.85ما
ّ
ّأدى إلى مبيع ّ 5763
سيارة .كذلك انخفضت مبيعات السيارات
ّ
ال ـكـ ّ
ـوريــة بـنـسـبــة  %0.44ووص ـلــت إل ــى مـبـيــع  9983ســيــارة.
ُ
ّ
فــي املـقــابــل ،سجلت الـسـيــارات األميركية الصنع ارتـفــاعــا في
املبيعات وصلت إلى مبيع ّ 1910
سيارةّ .أما مبيعات السيارات
الصينية ،فقد سجلت بدورها أيضًا ارتفاعًا بنسبة ،%2.44

لتصل إلى مبيع ّ 210
سيارات.
ّ
ّ
وأظهرت اإلحصاءات تصدر ّ
اليابانية الصنع مبيعات
السيارات
ّ
الـسـ ّـيــارات الجديدة فــي لبنان ،التي بلغت حصتها مــن السوق
 %37.49لغاية شهر أيلول ،تلتها ّ
ّ
الكورية ()%34.93
السيارات
ّ
ّ
وال ـسـ ّـيــارات األوروب ـ ّـي ــة الصنع ( ،)%20.17ومــن ثــم الـســيــارات
ّ
ّ
والصينية (.)%0.7
األميركية ()%6.68
وذك ــرت الجمعية أن مبيعات ال ـس ـيــارات الـجــديــدة و ًصـلــت إلــى
ّ 3017
سيارة خالل شهر أيلول من عام  ،2016مقارنة مع 3418
ّ
سيارة في شهر آب الذي سبقه ،و 3279سيارة في شهر أيلول
من عام .2015
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ورد كاسوحة *
ّ
ثـ ّـمــة مــا يـجــب تـحــديــده حينما يـتـعــلــق األمــر
بــالـسـيــاســة املـصــريــة الـحــالـيــة تـجــاه اإلقـلـيــم،
وه ــذا التحديد مرتبط بالفصل بــن طبيعة
الـنـظــام هـنــاك (ال ــذي تهيمن عليه املـ ّ
ـؤسـســة
العسكرية تقريبًا) ومــواقـفــه مــن األزم ــات في
ّ
يتعذر الوصول إلى تقدير دقيق
املنطقة ،إذ
ل ـط ـب ـي ـعــة الـ ـحـ ـض ــور امل ـ ـصـ ــري فـ ــي ال ـق ـضــا ُّيــا
اإلقليمية من غير الفصل ذاك .ولهذا التعذر
ّ
أس ـب ــاب م ـت ـع ــددة ،أه ـم ـهــا أن ال ـن ـظــام اآلن ال
ّ
ي ـعـ ّـبــر ع ــن كـتـلــة تــاري ـخ ـيــة وال ي ـت ـصــرف في
ضوء املصالح التي تمليها هذه الكتلة .هذا
يـجـعــل طــريـقـتــه ف ــي الـعـمــل وص ـيــاغــة ال ـقــرار
متعارضة تمامًا مع الطريقة التي كان يعمل
ب ـهــا ن ـظــام ع ـبــد ال ـن ــاص ــر ،وال ـت ــي ك ــان ال ــدور
اإلقـلـيـمــي فـيـهــا ام ـت ــدادًا الن ـح ـيــازات السلطة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،ف ـ ــإذا ك ــان ــت ت ـق ــدم ـي ــة وم ـن ـح ــازة
إل ـ ــى ال ـط ـب ـق ــات ال ـف ـق ـي ــرة وال ــوسـ ـط ــى ،ت ـكــون
تحالفاتها مــع ســوريــا وال ـع ــراق قــويــة ،وإذا
كــانــت رجـعـيــة ومـمــالـئــة لــإق ـطــاع واألث ــري ــاء
وأصحاب الرساميل ،يحصل العكس وتكون
الـعــاقــة مــع الـسـعــوديــة ودول الخليج أقــوى.
ّ
ك ــل ذل ــك انـتـهــى اآلن ،وأصـبـحــت الـسـيــاســات
ُ
تـصــاغ بمعزل عــن مصالح الكتل الـتــي تقف
خـلــف الـحـكــم وتـضـفــي عليه الـشــرعـيــة ،وهــذا
ينطبق على حقبة مـبــارك كما على حقبتي
املجلس العسكري واإلخوان ،وحاليًا الجيش
بقيادة السيسي .تغييب الكتل الشعبية عن
ّ
طة فــي صياغة
بحجة الواقعية
املشهد
ِ
املفر ّ
السياسات أفضى ،كما هو متوقع ،إلى تراجع
دور مصر وحـضــورهــا فــي املنطقة ملصلحة
ً
قوى أخرى مثل إيران وتركيا وإسرائيل .ومع
ُ
هذا التراجع الذي انطوى على ضمور للقوى
ال ـبــدي ـلــة ال ـتــي تـمـلــك تـ ـص ـ ّـورات مـخـتـلـفــة عن
السياسة وكيفية صناعتها تضاءلت إمكانية
الربط مجددًا بني حضور الكتل االجتماعية
وإيجاد سبل للتعبير عن فاعليتها ووزنها
فــي امل ـســرحــن اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي .وحينما
الحت إمكانية ملعاودة فعل ذلك بعد الثورة،
صادرها تحالف اإلخوان واملجلس العسكري
قبل أن تنفرد الجماعة باألمر وتحاول ربط
ّ
املـشـهــد امل ـصــري الــداخ ـلــي بـســلــة تحالفاتها
اإلقـلـيـمـيــة ال ـتــي ال يعنيها مــن وج ــود مصر
فـ ـيـ ـه ــا إال ت ـق ــزي ـم ـه ــا ك ـ ــدول ـ ــة وإخـ ـض ــاعـ ـه ــا
لسياسات ال تتوافق مــع ّدوره ــا وتاريخها.
هــذه املــرحـلــة انـتـهــت بـتــدخــل الـجـيــش فــي 30
 2013إلنهاء حكم اإلخ ــوان ،وحصول
يونيو ّ
أضفى
كبير
شعبي
غطاء
تحت
ل
التدخ
هذا
َ
عليه مشروعية ّ
مهمة ،ولكنه في املقابل َوضع
السياسة املـصــريــة ،س ــواء فــي الــداخــل أو في

ال ـخــارج ،بــن يــدي املـ ّ
ـؤسـســة العسكرية التي
ال ُيـعــرف لـهــا ان ـح ـيــازات م ـح ـ ّـددة ،وإن فعلت
يكون ذلــك ً
ّ
تخص أمنها
بناء على اعتبارات
ال ـق ــوم ــي .وه ــو م ـف ـهــوم ف ـض ـفــاض يـخـلــو من
التحديدات األيديولوجية التي يحتاجها ّ
أي
ً
بتعريف للسياسة
حكم ،ويكتفي بدال من ذلك
ٍ
ُ
يحصرها بتأمني الـحــدود البرية والبحرية
للدولة ،ومواجهة التهديدات الخارجية ،بما
يضمن إرساء األمن والحفاظ على مبدأ عدم
ّ
التدخل في شؤون الدول األخرى.

إدارة التعقيدات اإلقليمية
ال تـ ـب ــدو ال ـ ــدول ـ ــة املـ ـص ــري ــة م ـع ـن ـي ــة حــال ـيــا
باعتبارات تتجاوز هــذا التعريف «الضيق»
ملفهوم األمــن القومي املـصــري .والـحــال أنها
ُ
تولي األمــر اهتمامًا كبيرًا وتعتبره أولوية
ف ــي ص ـيــاغــة ال ـس ـيــاســات ال ـخــارج ـيــة ،وحــن
ُ
تفعل ذلك ال تبالي كثيرًا بالتناقضات التي
ّ
مضطرة في
تعتريه ـ وهي كثيرة ـ وال تبدو
ضوء هذه «الالمباالة» إلى إيضاح اآللية التي

تجعلها تتقاطع إقليميًا مع قوى متعارضة
ج ـدًا فــي املـصــالــح مـثــل الـسـعــوديــة وروس ـيــا
وق ـ ـ ـ ّـوات خـلـيـفــة حـفـتــر ف ــي لـيـبـيــا والـسـلـطــة
وامل ـع ــارض ــة ال ـســوري ـتــن و ...الـ ــخ .بالنسبة
إليها ،هــذه ليست تناقضات ،فما يجمعها
مع السلطة واملعارضة السلمية السوريتني
هو ذاتــه الــذي يضع تحالفها مع السعودية
في سياق موضعي خــارج املسألة السورية،
ّ
وتـحــديـدًا فــي مــا يتعلق بــأمــن الخليج .هنا
ً
أيضًا ال يكون التقاطع مع السعودية كامال،

في القاهرة قبل أيام (محمد الشاهد ــ أ ف ب)

بانوراما عاشوراء في السعودية
محمد النمر *
هنا القطيف والدمام ،وهنا األحساء ...وهنا
املدينة املنورة أيضًا.
ً
التوقيت اآلن الساعة الثامنة ليال من ّيوم
األرب ـعــاء العاشر مــن محرم ال ـحــرام .تنفس
املراقبون الصعداء بعد أن كانت أنفاسهم
محبوسة واألعصاب مشدودة لعشرة أيام
مضت تترقب ،في أي لحظة ،صوتًا مدويًا
لحزام ناسف أو زخات من رصاص تتطاير
لـتـحـصــد أي ــا م ــن امل ـعــزيــن ف ــي الحسينيات
ومجالس العزاء املكشوفة في كل زوايا املدن
وال ـق ــرى ،وبـعــض منهم مــن ش ــدة االزدح ــام
ً
يفترشون الطرقات ،فيكونون صيدًا سهال
يسيرًا وثمينًا لكل من أراد بهم سوءًا.
محرم وما أدراك ما محرم .في بالدي كانت
بــدايــة االس ـت ـهــداف اإلره ــاب ــي ملــأتــم ال ـعــزاء،
فكانت الحصيلة في الدالوة ثمانية شهداء،
ومثلهم من الجرحى ،كــان ذلــك في التاسع
من محرم سنة 1436هـ.
ومـحــرم املــاضــي (1437هـ ــ) كانت الحصيلة
في سيهات أربعة شهداء ،من بينهم بثينة
ال ـع ـب ــاد ،طــال ـبــة ط ــب ف ــي مــرح ـلــة االم ـت ـيــاز
ومثلهم من الجرحى.
وما بينهما كانت القديح والكويت والعنود
ونجران وعسير وجدة واملدينة كلها كانت
ضحية اإلرهاب األعمى.
ً
عشرات األلوف محتشدة ،ختمت مع غروب
ش ـم ــس األرب ـ ـع ـ ــاء م ـس ـي ــرة س ـل ـم ـي ــة ،وكـ ــان

ٌ
شعار
أقصى «عنف» مارسته تلك األلــوف،
بــالـحـنــاجــر ي ـق ــول :لـبـيــك ي ــا ح ـس ــن ،وآخ ــر
يقول هيهات منا الذلة.
رج ـ ــال أمـ ــن ي ـح ـي ـطــون بــاملـنـطـقــة ف ــي ح ــزام
ّ
واق للمالحظة واملراقبة ملنع ما يخل
أمني ٍ
باألمن ودوري ــات ومصفحات تحمي أغلب
ّ
مقار العزاء ،أما الخدمات األمنية املساندة
واملـ ـتـ ـمـ ـم ــة لـ ــرجـ ــال األم ـ ـ ــن فـ ـه ــي الـ ـس ــواع ــد
ال ـش ـبــاب ـيــة األه ـل ـي ــة ال ـت ــي ت ــراق ــب وت ــرص ــد
الـحــاالت املشبوهة فــي داخ ــل املــآتــم ،والتي
ينظر إليها األهالي بكل محبة وود واحترام
وهم في تنسيق مباشر مع الجهات األمنية
الرسمية ألي حالة شبهة.
كانت القطيف واألحساء إلى ما قبل أربعني
عامًا تستورد الخطباء من الخارج ،وتحديدًا
من العراق كالسيد حسني الشامي والسيد
مــرتـضــى الـقــزويـنــي فــي سبعينيات الـقــرن
املــاضــي ك ــان آخ ــره ــم .أم ــا ال ـي ــوم ،فــاملـفــارقــة
تـكـمــن ف ــي تـصــديــر الـخـطـبــاء إل ــى ال ـخ ــارج،
وعلى سبيل املثال ال الحصر الشيخ فوزي
السيف إلــى املجالس الحسينية فــي لندن،
والـسـيــد منير الـخـبــاز إلــى الـكــويــت ،الـلــذان
يعدان اليوم أبرز الخطباء وغيرهما.

في عاشوراء
الفعاليات املصاحبة للمجالس الحسينية
مـشـهــد ي ــوح ــي مل ــن ي ـش ــاه ــده أنـ ــه ل ـيــس في
اململكة العربية السعودية حيث الوهابية
املذهب الرسمي للدولة.

لن أتحدث هنا عن املحاضرات أو ما يطلق
عليه القراءة ألنها تحصيل حاصل ،ولكن ال
شك في أنها تطورت بشكل مقبول ويكفي
إلى أن أشير إلى أن هناك لجان تقويم لتلك
املحاضرات تعقد بعد انتهاء العشرة األولى
ومـفـتــوحــة لـلـعـمــوم ،ويـلـقــي فيها جـمــع من
املثقفني واألكاديميني آراء هــم وانتقاداتهم
ومقترحاتهم لغرض التطوير.
ـ ـ أول مــا يـمـكــن أن يـلـفــت االن ـت ـبــاه إل ــى تلك

الفعاليات
المرافقة للمجالس توحي
لمن يشاهده بأنه ليس
في السعودية

امل ـنــاطــق ل ـبــس األس ـ ــود م ــن ال ـل ـب ــاس ،ثــوبــا
ً
وكــوفـيــة وقميصًا وبـنـطــاال ،وآالف األعــام
ال ـســوداء والـحـمــراء والـخـضــراء فــوق املآتم
وال ـب ـيــوت واألزق ـ ــة وال ـط ــرق ــات ال ـتــي يقصد
بقاء الراية الحسينية خفاقة فيها.
ـ ـ املـضــايــف ،وهــو عـبــارة عــن خيمة شعبية

أو مقر مكشوف يقام من متبرعني لتوزيع
الحلويات واملرطبات على كل من يستمعون
لـلـخـطـيــب وح ـتــى أول ـئ ــك امل ـ ــارة إل ــى جــانــب
املجالس الحسينية ،وقــد أصبحت ظاهرة
في كل النواصي.
ـ ـ أم ــا اإلط ـع ــام ،وأع ـنــي بــه تــوزيــع األرز كما
هي العادة في مثل هذه املجالس لدى عموم
الشيعة في العالم ،فقد أصبح بشكل يصل
إلى ّ
حد اإلسراف ،وإن كان يوزع حتى على
األج ــان ــب ،وأع ـن ــي ب ـهــم ال ـع ـمــالــة اآلس ـيــويــة
املسلمة وغير املسلمة املتناثرة في البالد.
ـ ـ ـ املـ ــراسـ ــم والـ ـل ــوح ــات واملـ ـ ـع ـ ــارض الـفـنـيــة
املتخصصة في واقعة كربالء هي من أبرز
امل ـعــانــي ال ـح ـضــاريــة إلب ـ ــراز واق ـع ــة كــربــاء
بصورتها األجمل.
ـ ـ ـ م ـع ــارض ال ـك ـتــاب الـشـعـبـيــة املـتـخـصـصــة
وغـيــر املتخصصة هــي األخ ــرى تنشط في
هذا املوسم.
ـ برامج خاصة للناشئة ولألشبال يتعلمون
فيها عن واقعة كربالء وما يناسب أعمارهم
وإبراز الشبل القاسم بن الحسن بن علي بن
أبي طالب ،وعلي األكبر بن الحسني قدوات
وأبطال من الواقعة.
ـ ـ ـ م ـن ـتــديــات ال ـش ـعــر الـحـسـيـنــي ت ــزخ ــر منذ
س ـن ــوات بـعــد ي ــوم ع ــاش ــوراء ي ـش ــارك فيها
أدب ــاء رائ ـعــون (ملتقى شـعــراء الـطــف الــذي
يقيم ندوته الثامنة عشرة هذا العام هو أبرز
املنتديات املتخصصة في هذا الجانب).
ـ من باب اإلنصاف وتقديم املشهد كما هو،
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ـمجتمع
فاالصطفاف إلى جانبها سياسيًا في الحرب
ضـ ّـد اليمن ال يعني بــالـضــرورة ّ
زج الجيش
امل ـصــري فــي الـعـمــل الـعـسـكــري ،بــل االكـتـفــاء
بحضور رمــزي للقطعات البحرية املصرية،
وفي أماكن تكون قريبة من الحدود البحرية
ملصر ،بحيث تصبح ّ
املهمة دفاعية بحتة ،وال
تـصـ ّـب بــالـتــالــي فــي مصلحة االستراتيجية
ال ـس ـعــوديــة ال ـت ــي ت ــري ــد م ــن م ـصــر ان ـخــراطــا
ً
كامال وغير مشروط في الحرب .في النهاية،
ّ
ما يعي هــذه التحالفات ويضع حــدودًا لها

شذرات
ه ــو مـصـلـحــة ال ــدول ــة امل ـصــريــة ال ـتــي ّيـشــرف
ً
الجيش على إدارتها مباشرة منذ تدخله في
 30يونيو ّ
ضد حكم اإلخوان .هذه املصلحة ال
ّ ً
تقتضي تدخال مباشرًا في املسألة السورية
ّ
وتــرى أن الــدور املصري هناك ـ على رمزيته
ـ ـ ال يـجــب أن يـكــون ردي ـفــا ل ـلــدور الخليجي،
بــل على الـعـكــس ،يجب عليه الـقـيــام بجهود
التسوية السلمية التي تحفظ مصالح
لدعم
ّ
األط ــراف كــافــة وأدوارهـ ــا ،بحيث يـكــون بقاء
الـ ــدولـ ــة الـ ـس ــوري ــة والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى كـيــانـهــا
وم ـ ّ
ـؤس ـس ــات ـه ــا وج ـغــراف ـي ـت ـهــا ال ـح ــال ـي ــة هــو
املدخل للفرز بني القوى التي تريد تحطيمها
وإنهاء دورها وكيانها وتلك التي تسعى إلى
الـحـفــاظ عليها عـبــر تفعيل تـلــك املـ ّ
ـؤسـســات
وإعـ ـ ـ ـ ــادة إن ـ ـتـ ــاج الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ــذي
يحكمها .التباعد مع السعودية هنا أفضى
ََ
ُ
إلى تقاط ٍع كبير مع روسيا التي أوكلت إلى
ّ
ً
معارضة
مصر الحقًا مهمة التنسيق مع قوى
ِ
ّ
(منصة القاهرة) سيكون لها وظيفة أساسية
ف ــي ال ـب ـحــث ع ــن م ـخ ــارج ل ــأزم ــة ح ــن يحني

ُ
توق المعارضة
إلى أداء دور أكبر في
اإلقليم يتعارض مع
ّ
خفة بعض قواها
السياسية
دور تـفـعـيــل ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي ال ـت ـفــاوضــي
ّ
م ـجــددًا .مــن جـهــة أخ ــرى ،ان ه ــذا الـتـقــاطــع ال
يلقى اعتراضات كبيرة من السعودية عندما
ينتقل إل ــى ال ـقــاهــرة ،ال بــل تـبــدو السعودية
م ــرت ــاح ــة ل ـه ــذا الـ ـتـ ـق ــارب ح ــن ي ـن ـح ـصــر فــي
امل ـح ـيــط اإلق ـل ـي ـمــي امل ـب ــاش ــر مل ـص ــر ،وهـ ــو ما
ّ
يفسر أيـضــا اخـتــاف موقفها مــن مصر في
ليبيا عنه في سوريا .الدولة في مصر تعي
ّ
تمامًا كل هذه التناقضات ،وتديرها انطالقًا
م ــن فـهـمـهــا لـلـمـصـلـحــة ال ـت ــي يـمـلـيـهــا األم ــن
القومي لها ،ولكن ذلك ال ينعكس كما يجب
عـلــى املـشـهــد الــداخ ـلــي ،وال ي ـجــري الـتـشــاور
بشأنه مع اآلخرين داخل مصر ،بحيث تبقى
ص ـنــاع ـتــه م ــن ح ـ ّـص ــة امل ــؤس ـس ــة الـعـسـكــريــة
الـتــي أصـبـحــت تـنـفــرد أكـثــر فــأكـثــر بصياغة
الـسـيــاســات وفــرضـهــا الحـقــا عـلــى املصريني

ّ
فإن املنطقة ليست منفصلة عمن يعتقدون
بــال ـت ـط ـب ـيــر وغـ ـي ــره ــا مـ ــن الـ ـطـ ـق ــوس ال ـتــي
يجيزها بعض مراجع الشيعة ويستشكل
عليها البعض اآلخر.
من إحياء واقعة كربالء في مدينة القطيف (أ ف ب)
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ـ ـ م ـس ــارح وس ــاح ــات الـتـمـثـيــل ه ــي األخ ــرى
تطورت وتطور معها النص واألداء ،وهذه
امل ـســارح هــي مــن أب ــرز األنـشـطــة اإلبــداعـيــة،
ً
ويـ ـتـ ـجـ ـل ــى فـ ـيـ ـه ــا الـ ـ ـف ـ ــن ن ـ ـصـ ــا وتـ ـمـ ـثـ ـي ــا،

جائزة نوبل للسالم
مزحة ثقيلة

ُ َ
عبر ّ
املؤسسات املنتخبة املوالية بالكامل لها.

ّ
قلة نضج المعارضة

امل ـعــارضــة املـصــريــة فــي املـقــابــل (وخـصــوصــا
ّ
تصورات
اليسارية والناصرية منها) تملك
أفـضــل عــن املـشـهــد اإلقـلـيـمــي ،ولكنها تفتقر
إلــى األدوات التي تضع هــذه الـتـصـ ّـورات في
س ـيــاق سـيــاســي يـمـكــن املــراه ـنــة عـلـيــه .وهــذا
االفتقار ال يعود إلى تضييق السلطة عليها
وحــرمــانـهــا الـحـضــور فــي املـشـهــد السياسي
املصري فحسب ،بل أيضًا إلى عجز تنظيمي
ّ
قــديــم مـصـحــوب بـقــلــة دراي ــة كـبـيــرة بطبيعة
املجتمع املـصــري ال ــذي يحتاج تحريكه ّإلى
ع ـمــل تـنـظـيـمــي ط ــوي ــل ودؤوب ال إلـ ــى خــفــة
ومــراه ـقــة سـيــاسـيــة كـتـلــك ال ـتــي َص ـ ـ َـدرت عن
املصريني عقب انتهاء املوجة األولى
الثوريني َ ُ
إلى لعب دور أكبر
املعارضة
وق
من الثورة .ت
ّ
فــي اإلقـلـيــم يـتـعــارض مــع خــفــة بـعــض قــواهــا
السياسية فــي الـتـعــامــل مــع املـشـهــد املـصــري
ّ
املــركــب والـبــالــغ التعقيد ،وثمة شـ ّـك فــي أنها
ستستطيع فــي ح ــال وصــولـهــا إل ــى السلطة
إدارة سياسات مصر الخارجية بأفضل ّ
مما
تفعله السلطة اآلن .فافتقارها إلى األدوات ال
ّ
التصورات التي تبقى موجودة،
ينسحب على
ُ
ُ
ّ
ّ
ولكن ُيخشى طبعًا أن تطبق كما طبقت في
الداخل وتفضي إلى نتائج كتلك التي أفضت
إل ــى اسـتـعــداء غالبية املـصــريــن عليها .هــذا
ال يعني انعدام الخيارات أو انحصارها في
مـ ّ
ـرب ــع م ــا ت ــري ــده ال ــدول ــة أو ي ــري ــده الـجـيــش،
ولكن في املقابل على املعارضة إذا ما أرادت
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن م ـ ــأزق ال ـس ـل ـطــة االق ـت ـص ــادي
الحالي الــدفــع ببدائلها .وهــو مــا تملك فعله
داخ ـل ـيــا ع ـبــر الـتـحـشـيــد ف ــي ان ـت ـظــار ظ ــروف
أفضل للمشاركة فــي االنـتـخــابــات ،وبالتالي
ّ
الحصول على كتلة شعبية تمكنها مبدئيًا
م ــن ان ـ ـتـ ــزاع مـ ـش ـ َـارك ــة ي ـم ـكــن ع ـل ــى أســاس ـهــا
الــوصــول جزئيًا إلــى السلطة ،وال ـشــروع في
تغيير السياسة الخارجية املصرية ،ووضع
أولويات مختلفة لها ،بحيث تصبح متطابقة
أك ـثــر م ــع مـصــالــح امل ـصــريــن وب ــاق ــي شـعــوب
ّ
امل ـن ـط ـق ــة .ولـ ـك ــن ح ـت ــى ذلـ ـ ــك الـ ـح ــن س ـت ـظــل
ُ
السياسة الخارجية املصرية تصنع بمعزل
ع ــن اإلرادة ال ـكــام ـلــة ل ـل ـم ـصــريــن ،ووف ـق ــا ملا
تعتقد ّ
املؤسسة العسكرية أنه األنسب للدولة
املـصــريــة ومصلحتها العليا .وهــي على أيّ
حــال أفضل بكثير من سياسة دول الخليج،
ويمكن مــع إضـفــاء بعض الـتـعــديــات عليها
ّ
ـ ـ ف ــي م ــا خ ـ ّـص الـيـمــن ت ـحــدي ـدًا ـ ـ جـعـلـهــا أق ــل
انحيازًا إلــى السياسة األميركية وأكثر قربًا
مما تريده غالبية ضحاياها.
* كاتب سوري

وتـسـتــوعــب امل ـئــات مــن ال ـطــاقــات الشبابية
خاصة.
وفي هذا فإن مسرحية مهر الشيطان ،وهي
عمل فني ُي َع ّد له منذ ستة أشهر يزدحم فيه
الحضور الرجالي والنسائي على انفراد.
ـ ـ م ــراك ــز ال ـت ـبــرع ب ــال ــدم حـيــث تـنـشــط بـنــوك
الدم باملتبرعني وتقوم بعض املستشفيات
بوضع سيارات متنقلة للتبرع .هذه املبادرة
ً
يعتبرها الـبـعــض بــديــا لعملية التطبير
وشق الرؤوس وإسالة الدم ،وهي في حالة
ت ـطــور ،وه ـنــالــك إق ـبــال مـلـحــوظ عليها في
القطيف والبحرين خاصة.
على الرغم من حالة االحتقان الطائفي التي
ربما حصدت مــزيـدًا مــن النقاطّ فــي بالدنا
ّ
على غيرها ،إال أن زوارًا من السنة املعتدلني
حـضــروا املـجــالــس وشــاركــوا بكلمات القت
االس ـت ـح ـســان وال ـتــرح ـيــب ،ك ــان م ــن أبــرزهــا
زي ــارة الشيخ عبد الرحمن املـحــرج (سلفي
نجدي معتدل) ومعه آخرون.
ّ
قدر أحد املتابعني أن عدد املحاضرات التي
ألـقـيــت ف ــي امل ــوس ــم ب ـ ـ ــ 19000م ـحــاضــرة في
القطيف ومثلها أو أكـثــر فــي األح ـســاء ،وال
يوجد إحصاء أو إشعار بعدد املحاضرات
في املدينة املنورة والدمام ،إال أن املحصلة
النهائية بالتأكيد يفوق  50000محاضرة
يلقي فيها كل الخطباء بمختلف انتماءاتهم
الفكرية والثقافية للمدارس واملشارب داخل
البيت الشيعي.
* ناشط سياسي سعودي

زياد منى
بداية أعترف بأني شخصيًا ال أعطي هذه الجائزة ،جائزة
نوبل على نحو عام ،أي اهتمام ،لكنني منفتح دومًا على أي
نقاش بالخصوص إلقناعي بأهميتها وبأن موقفي غلط.
ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،إنـ ــي أعـ ــد أن م ــن ي ـك ـتــرث ب ـه ــذه ال ـج ــائ ــزة،
وغيرها ،إما من املؤمنني بتفوق اإلنسان األبيض البشرة،
وهــو بالتالي يلهث خلف اعـتــراف بمقدراته وفــق املعايير
واملقاييس «الغربية» ،أو من الجاهلني باألهداف السياسية
واإلثنوغرافية لهذه الجوائز.
كلنا يعرف مدى تدخل وكالة االستخبارات املركزية في
َ
ِمنح الجائزة حيث يقرأ املرء عن هذا في مختلف وسائل
اإلعالم والتضليل!
أســاس موقفي هــذا ،من كافة الجوائزّ ،أيــا كــان مصدرها
ومجالها ،تجاربي الشخصية العديدة فــي لجان تحكيم
عــرب ـيــة ،وم ــا ي ـق ــرأه املـ ــرء ويـسـمـعــه ع ــن ت ـج ــارب آخــريــن،
واالستثناء يؤكد القاعدة.
نعود اآلن إلى منح جائزة نوبل للسالم للرئيس الكولومبي
خوان مانويل سانتوس ،الذي ننظر إليه على أنه استطراد
لسياسة منح هذه الجائزة لقتلة ومجرمني وخونة ومحاكم
تفتيش الـعـصــور الـحــديـثــة ،فــي مقدمتهم الـسـفــاح بيغن
وراب ــن وشـيـمــون بـيــريــز وكيسنجر وال ـس ــادات وأوبــامــا،
الــذي طور أداة االغتيال املسيرة في عهده على نحو غير
مسبوق ،والقائمة تطول.
الــداعــن إل ــى ال ـســام ال يـكـتــرثــون ب ــأي جــوائــز «يتفضل»
بها الــرجــل األبـيــض على البشرية! املـفــاوض الفييتنامي
«الشمالي» لي دك تو ،رفض الجائزة التي منحت له تقاسمًا
مع هنري كيسنجر ،املسؤول عن كثير من الجرائم بحق
البشرية عندما كــان مستشار األم ــن الـقــومــي ،ومــن ثمة
وزيــر خارجية اإلدارة األميركية ،وقــال :الجائزة الحقيقية
تكمن في تحرر بالدي من االحتالل األميركي وتوحدها
وعودة السالم إلى ربوعها.
بالعودة إلى سيرة الرئيس الكولومبي ،نجد أنها ال تختلف
كثيرًا عن سير غيره ممن ذكرنا سابقًا.
معروف أن االنتفاضة الفالحية في كولومبيا املشهورة
باسمها املختصر «فارك» انطلقت في عام  1964احتجاجًا
عـلــى عـمـلـيــات م ـص ــادرة أراضـ ــي الـفــاحــن وط ــرده ــم من
قراهم ،حيث وصل عددهم إلى نحو ستة ماليني شخص،
ّ ُ
غالبيتهم من املعدمني ،ثم أعيد توطينهم بعيدًا من أوطانهم
أو في أحزمة الفقر املحيطة بالعاصمة وغيرها.
سانتوس صار رئيسًا لكولومبيا في عام  ،2010بعدما
خــدم بــن عامي  2006و 2009وزي ـرًا للدفاع فــي حكومة
ُ
الرئيس األسبق أرايب.
َ
فــي تـلــك املــرح ـلــة ،ك ــان وزي ــر ال ــدف ــاع ورئ ـي ـســه م ـســؤولـ ْـن
عــن حملة رعــب وإره ــاب طــاولــت الـبــاد ،وذهــب ضحيتها
آالف الضحايا ،وفــي مقدمتهم رؤســاء النقابات العمالية
والفالحية والصحفيون والعاملون فــي منظمات حقوق
اإلنسان وغيرهم من املعارضني ،علمًا بأن نظام الرئيس
ُ
أراي ــب كــان لصيقًا بواشنطن وخــادمــا لها ولسياساتها
العدوانية ،وهذا كله وفق مبعوثي األمم املتحدة نفسها.
على سبيل املثال ،مــارغـ ِـرت سكاغيا ،التي كانت مبعوثة
ُ
األمم املتحدة لحقوق اإلنسان نعتت نظام أرايب /سانتوس
مجار ( )sinkholeللرقابة غير القانونية واالعتقال
بأنه قاع
ٍ
التعسفي واالضطهاد واالغتياالت وكل أشكال القمع بحق
كل معارض لهذا النظام املتوحش.
إن لجنة نــوبــل بمنحها ســانـتــوس جــائــزة نــوبــل للسالم
هي في حقيقتها متناغمة مع سياساتها الطويلة القائمة
على منح الجائزة لقتلة ومجرمني وغيرهم من مستحقي
مختلف النعوت ،وهــو ما يؤكد موقفنا من الجائزة ومن
مانحيها من الالهثني وراءها ،ومن قبلهم من الفائزين بها.
فكلهم رابني وبيغن وســادات! فمن يقبل أن يوضع اسمه
في قائمة واحدة مع أشخاص كهؤالء ،فإنه يعترف بالتالي
بأنه يتماهى معهم وال يختلف عنهم ،وعليه بالتالي ّ
تحمل
مسؤولية قراره.

12

اإلثنين  17تشرين األول  2016العدد 3009

سوريا

مشهد سياسي

اجتماعا لندن ولوزان :تخفيف االحتقان من دون خيارات
ّ
لم يكن ّ
أشد المتفائلين يتوقع
اختراقات ديبلوماسية في اجتماعي
ولوزان أمس وأول من أمس.
لندن ُ ّ
عمليًا ،ما بث من االجتماعين يساعد
في تخفيض االحتقان الدولي ُ
ويرجع
إلى لغة السياسة ،لكن أيضًا ظهر على
نحو قاطع استحالة تحقيق أي تقارب
روسي ـ غربي في وجهات النظر حاليًا،
ّ
وأن واشنطن ما زالت بعيدة عن تنفيذ
تهديداتها العسكرية في سوريا

أردوغان ينتقد بناء
مطارين أميركيين
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان بناء الواليات
امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ق ــاع ــدة عـسـكــريــة جــويــة ف ــي الــريــف
الـجـنــوبــي ملــديـنــة عــن ال ـعــرب (كــوبــانــي) فــي ري ــف حلب
ال ـش ــرق ــي ،مــوض ـحــا أنـ ــه «ك ـ ــان ي ـجــب ع ـلــى األم ـيــرك ـيــن
التنسيق معنا ،ال مع تنظيم إرهابي مثل «ب ي د» (حزب
االتحاد الديموقراطي) في مثل هذه الخطوة».
وبحسب ما نقلت وكالة «األناضول» التركية عن «مصادر
خاصة» ،فإن القوات األميركية اشترت أرضًا ( 300دونم)
في قرية «خــراب عشك» ،عبر ممثلني عن منظمة «ب ي
د» .وأضافت املصادر ّأن األميركيني يعملون أيضًا على
بناء قاعدة أخرى في قرية «سي بت» ،غرب قرية «خراب
ع ـشــك» ،الـتــي تـقــع عـلــى مـســافــة قــريـبــة مــن نـهــر ال ـفــرات.
وتظهر صور األقمار الصناعية الحديثة لتلك املنطقة على
نحو واضح ،أعمال تجهيز مدرج للطائرات في األراضي
الزراعية الواقعة شرق البلدة.
(األخبار ،األناضول)

ل ــم يـحـمــل اج ـت ـمــاع ل ـنــدن الـ ــذي عقد
أم ـ ــس ،غ ـ ــداة «اج ـت ـم ــاع لـ ـ ـ ــوزان» ،أي
خ ـطــط ج ــدي ــدة واضـ ـح ــة لــواشـنـطــن
وحـلـفــائـهــا ال ـغــرب ـيــن واإلقـلـيـمـيــن،
س ـ ـ ـ ــوى الـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــوي ـ ــح ب ـ ـ ـفـ ـ ــرض ح ــزم ــة
إضــافـيــة مــن العقوبات االقتصادية
ع ـ ـلـ ــى مـ ــوس ـ ـكـ ــو ودمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــق .ح ـل ـف ــاء
واشنطن الذين التقوا في العاصمة
البريطانية بـحـثــوا فــي ردع دمشق
ومــوسـكــو «ع ــن جــرائــم ال ـحــرب التي
ترتكب في حلب» ،وفق تعبير وزير
الخارجية األميركي جون كيري.
ورغـ ــم إش ـ ــارة األخ ـي ــر امل ـت ـك ــررة إلــى
أن بـ ـ ــاده ت ــأخ ــذ ج ـم ـيــع ال ـخ ـي ــارات
حـ ــول س ــوري ــا ب ـعــن االعـ ـتـ ـب ــار ،بما
فيها الخيار العسكري ،أشار بشكل
واض ـ ـ ـ ـ ــح ،خ ـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــر ص ـح ــاف ــي
م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ب ــوري ــس
جــونـســون ،عقب اجـتـمــاع ضــم عــددًا
من الدول الغربية واإلقليمية الداعمة
لـلـمـعــارضــة ال ـس ــوري ــة ،إل ــى أن ــه «لــم
يلمس أي رغبة لدى األوروبـيــن في
االنــدفــاع نحو ال ـحــرب» ،مضيفًا أنه
«دفع املساعي الديبلوماسية،
يجري ّ
كونها تمثل األدوات الوحيدة ّالتي
ن ـم ـل ـك ـهــا ،ح ــالـ ـي ــا» .وعـ ـ ــاد لـيـلــخــص
امل ـش ـه ــد ب ـق ــول ــه إن م ــا ي ـم ـكــن عـمـلــه
حاليًا هــو تحذير الجانب الــروســي
م ــن ع ــواق ــب أف ـعــالــه ف ــي س ــوري ــا .أمــا
جــون ـســون ،ال ــذي ت ـحــدث ســابـقــا عن
ضـ ـ ـ ــرورة ب ـح ــث خـ ـ ـي ـ ــارات ع ـس ـكــريــة
فــي ســوريــا ،رأى أم ــس أن «موسكو
ودم ـ ـش ـ ــق ل ـ ــن ت ـس ـت ـط ـي ـع ــا ت ـح ـق ـيــق
ال ـن ـصــر ف ــي ح ـل ــب ،ب ــوج ــود ع ـشــرات
آالف املقاتلني».
وت ـ ــزام ـ ــن «االنـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاء» الـ ـغ ــرب ــي عــن
الترويج للحل العسكري مع انتهاء
الجولة األولــى من «اجتماع لــوزان»
بـ ـط ــاول ــة م ـ ّ
ـوسـ ـع ــة ،ض ـ ّـم ــت ط ـه ــران
وم ـ ـصـ ــر وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق واألردن وق ـط ــر
وت ــركـ ـي ــا والـ ـسـ ـع ــودي ــة إلـ ـ ــى ج ــان ــب
األم ـي ــرك ـي ــن والـ ـ ـ ــروس ،م ــن دون أن
ت ـخ ــرج ب ــأي ن ـتــائــج م ـل ـمــوســة ،على
أن ي ـتــم ال ـل ـق ــاء خـ ــال األيـ ـ ــام املـقـبـلــة
الس ـت ـك ـمــال املـ ـح ــادث ــات .وقـ ــد يـكــون
الـ ـتـ ـط ــور الـ ــافـ ــت ال ــوحـ ـي ــد فـ ــي تـلــك
الجولة هو اإلعالن التركي الواضح،

كيري :لم نلمس أي رغبة لدى األوروبيين في االندفاع نحو الحرب (أ ف ب)

على لـســان وزي ــر الـخــارجـيــة مولود
جاويش أوغلو ،عن «ضرورة خروج
ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة م ــن مــدي ـنــة ح ـلــب»،
ّ
وهو ما يشكل دعمًا للرؤية الروسية
الـ ـت ــي تـ ـت ــواف ــق واق ـ ـ ـتـ ـ ــراح امل ـب ـع ــوث
األممي ستيفان دي ميستورا ،والذي
ت ـمــت م ـنــاق ـش ـتــه ض ـمــن امل ـح ــادث ــات.
ويتضمن االق ـتــراح إخ ــراج مسلحي
«ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» م ــن مــدي ـنــة حلب
إلـ ــى ج ــان ــب م ــن أراد م ــن ال ـف ـصــائــل

بدا الفتًا دعم أنقرة
لمقترح إخراج «النصرة»
من حلب

املسلحة بــإرادتــه مــع عائالتهم ،إلى
أماكن يجري االتفاق عليها ،على أن
ال يتجاوز عددهم  900مسلح ،ويتم
ذلك بعد وقف كامل لألعمال القتالية
في املدينة ،بما فيها الغارات الجوية.
وينص املقترح على أن يتم ضمان فك
الحصار ودخول املساعدات اإلغاثية
والـطـبـيــة وإع ـ ــادة تــأهـيــل الـخــدمــات
الرئيسية ،وتعزيز األمــن بالتنسيق
ب ــن ال ـف ـصــائــل املـسـلـحــة والـحـكــومــة

تحقيق

السويداء ومعاناة الحرب :نحنا و«الثورة» جيران
ال تلبث مدينة السويداء
أن تغيب عن واجهة
األحداث حتى تعود إليها
دون إنذار .العصيان األخير
في سجنها ّ
مر بسالم،
غير أن عملية خطف
شخصين في الريف
بغرض مبادلة عدد من
المساجين المعتصمين
بهما ،زادت التخوف
من انتشار تلك الحوادث
وتوسعها

المستضيف يلقي
الشعر بالعامية
للترحيب بضيوف
الجبل (األخبار)

السويداء ــ مرح ماشي
َ
الخارج من دمشق باتجاه
يستوطن
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب قـ ـل ــق خ ـ ـ ـ ــاص ،ف ـب ــوص ـل ــة
«ال ـث ــورة» تـشـيــر إل ــى ال ـج ـنــوب ،منذ
ب ــدء تـغـيـيــر ح ــال ال ـبــاد وسـقــوطـهــا
فــي دوام ــة عـنــف ال يـنـتـهــي .بــالـقــرب
م ــن ق ــري ــة ن ـج ـهــا ومـ ـف ــرق ال ـك ـس ــوة،
ي ـم ـك ــن إلـ ـ ـق ـ ــاء ن ـ ـظـ ــرة عـ ـل ــى م ـن ــاط ــق
ّ
منسية بفعل الحرب ،وربما َ
مهملة
ً
قـبـلـهــا أص ـ ــا .ي ـس ــأل ال ـج ـن ــدي على
الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــز« :إل ـ ـ ـ ــى أي ـ ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــري ـ ــق؟»،
فيأتيه الجواب« :السويدا» .يصمت
ّ
ويقلب البطاقات الشخصية ويسأل
املـ ــرافـ ــق« :ك ـي ــف ال ـ ــوض ـ ــع؟» .يـجـيــب
الـجـنــدي« :أم ــان ومــو أم ــان» ،إجــابــة
تختصر الــوضــع فــي الـســويــداء منذ
ب ــداي ــة ال ـح ــرب ،وك ــأن املـنـطـقــة تــرقــد
ً
ع ـلــى ف ـ ّـوه ــة ب ــرك ــان ال ي ـث ــور ،أس ــوة
ب ـك ـث ـي ــر م ـ ــن امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـ ـتـ ــي ب ـق ـيــت
خــارج سيطرة الفصائل اإلسالمية
امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــار س ـك ــان ـه ــا مــن
األقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات «املـ ـ ــدل ـ ـ ـلـ ـ ــة» شـ ـكـ ـلـ ـي ــا مــن
ُ
ق ـبــل ال ـن ـظ ــام ،فـيـمــا تـ ــرك ل ـهــا بعض
االمتيازات كي تبقى «طيبة هادئة».

األمــر ذاتــه يسري في مناطق أخرى
كالساحل ومناطق حكم األكراد ،إلى
«أن يقضي الـلــه أم ـرًا كــان مـفـعــوال»،
فتتحول هيبة الدولة الخجولة إلى
انفجار غير محمود العواقب.
مــع الـتـقـ ّـدم جـنــوبــا ،تـصــادفــك لوحة
طــرقـيــة تـشـيــر إل ــى م ـفــرق الـغــزالنـيــة
ُ
التي تـ َـعـ ّـد واحــدة من مناطق كثيرة
ح ـف ـظ ـهــا الـ ـس ــوري ــون ،ب ـف ـعــل أخ ـب ــار
االش ـت ـب ــاك ــات وامل ـ ـعـ ــارك وال ـت ـغ ـط ـيــة
اإلع ــام ـي ــة غ ـيــر امل ـس ـبــوقــة ل ـل ـحــرب.
أراض شـ ــاس ـ ـعـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ــرداء ت ـت ـن ــاث ــر
ٍ
ض ـم ـن ـهــا ب ـي ــوت م ـت ـفــرقــة وم ـن ـشــآت
اقتصادية متواضعة ما زالت تشكل
الـعـصــب الـضــامــن لـبـقــاء ال ــدول ــة في
الـجـنــوب .ظـهــور الـحـجــارة ال ـســوداء
يعلن دخول أراضي حوران.

شهداء وسوء خدمات
فــي محطات الــوقــود هـنــا ،ستختبر
خـ ـص ــوصـ ـي ــة املـ ــدي ـ ـنـ ــة ،ف ـ ــي املـ ـج ــال
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــي ،إذ سـ ـتـ ـعـ ـج ــز عـ ـ ــن مـ ــلء
ُ
سيارتك بــالــوقــود ،وعليك أن تظهر
بطاقة خاصة تستخدم على محطات
الوقود ،أسوة بما يفعله سائر أبناء
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بديلة
السورية ،على أن يتم ذلك بضمانات
خطية روسية (أو سورية عن طريق
موسكو) ومن باقي األطراف الدولية
(أو الفصائل املسلحة عبرها).
وكــان ــت وزارة الـخــارجـيــة الــروسـيــة
قـ ــد أكـ ـ ـ ــدت ،فـ ــي بـ ـي ــان ح ـ ــول ن ـتــائــج
«اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزان»« ،ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام كــل
املـشــاركــن فــي اللقاء بالحفاظ على
سـ ــوريـ ــا كـ ــدولـ ــة مـ ــوحـ ــدة مـسـتـقـلــة
علمانية يحدد الـســوريــون أنفسهم
مستقبلها من خــال حــوار سياسي
ي ـج ـم ــع كـ ــل األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف» .وأوضـ ـح ــت
أن «الـجــانــب الــروســي شــدد على أن
ض ـمــانــة ال ـن ـجــاح ف ــي تـطـبـيــق نـظــام
وقف إطالق النار هي فصل فصائل
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة املـ ـعـ ـت ــدل ــة ع ـ ــن م ـقــات ـلــي
املجموعة اإلرهابية (جبهة النصرة)
واملـ ـجـ ـم ــوع ــات األخـ ـ ـ ــرى امل ـت ـحــال ـفــة
مـعـهــا» ،الف ـتــة إل ــى أن «ه ــذا يتطلب
العمل املناسب من قبل كل املشاركني
فــي الـلـقــاء مــع ال ـقــوى امل ــوج ــودة في
س ـ ــوري ـ ــا ،وم ـ ــن ال ـ ـض ـ ــروري ف ـه ــم أن
ال ـع ـم ـل ـي ــات ضـ ــد إرهـ ــاب ـ ـيـ ــي داعـ ــش
والـنـصــرة ستستمر» .وفــي املقابل،
أعلن وزير الخارجية األميركي جون
كيري أنــه تم نقاش «أفـكــار جديدة»
إلحـيــاء وقــف إطــاق الـنــار ،موضحًا
أن املباحثات التي استمرت أكثر من
أربــع ساعات تخللها «تبادل واسع
لألفكار ...رغم التوتر».
وفي سياق آخر ،أبلغ مصدر مصري
«األخـبــار» أن ما جــرى في «اجتماع
ل ـ ـ ــوزان» كـ ــان ي ـشــابــه «مـ ــا حـ ــدث في
اج ـت ـم ــاع مـجـلــس األم ـ ـ ــن» ،مــوضـحــا
أن «م ـ ـصـ ــر دع ـ ـيـ ــت ف ـ ــي ال ـل ـح ـظ ــات
األخ ـي ــرة بــاتـصــال هــاتـفــي مــن وزيــر
الخارجية األميركي» .وأشار إلى أن
«االج ـت ـم ــاع شـهــد مـنــاقـشــات علنية
لرؤى متعارضة بني وزير الخارجية
امل ـ ـصـ ــري سـ ــامـ ــح ش ـ ـكـ ــري ون ـظ ـي ــره
الـسـعــودي عــادل الجبير» ،موضحًا
أن «املوقف املصري تمسك بضرورة
أن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك م ـس ــاح ــة ل ـل ـح ــوار
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ب ـ ــن جـ ـمـ ـي ــع األط ـ ـ ـ ــراف
الـ ـس ــوري ــة امل ـخ ـت ـل ـف ــة ...ل ـك ــن ال ـط ــرح
لقي اعتراضات حــول األطــراف التي
سيجري التحاور معها».

املــديـنــة .هــذا مــا سيصادفك قبل أن
ي ـظ ـه ــر أم ــام ــك ج ـب ــل م ـه ـي ــب مـجـلــل
ب ــالـ ـس ــواد .ال ـش ـم ــوخ ي ـظ ـهــر ف ــي كــل
شـ ـ ــيء ...ف ــي أع ــن ال ـن ــاس الـطـيـبــن،
ً
وأشـجــار األرض العطشى ،وصــوال
إلــى قبور الشهداء املتناثرة في كل
مـكــان .يفاجئ زوار املــديـنــة صـ ٌ
ـروح
لها بضع درج ــات رخــامـيــة ،تقودك
إلى أعلى القبر الجليل ،إضافة إلى
سـقــف هــرمــي يــوحــي بـتـمـ ّـيــز البيت
األخ ـي ــر لـلـفـقـيــد ال ـغ ــال ــي .ي ـق ــول أبــو
أدهم ،رجل ستيني من أبناء املدينة:
«الشهيد مدفون في التراب بالطبع،
غـ ـي ــر أن عـ ـل ـ ّـو ال ـ ـصـ ــرح ي ـش ـي ــر إل ــى
أهمية الفقيد .قبور املوتى العاديني
م ـن ـخ ـف ـضــة ك ـم ــا ال ـق ـب ــور ف ــي ســائــر
املدن السورية» .الرجل الذي يرتدي
لـ ـب ــاس امل ـن ـط ـق ــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي وي ـل ـقــي
الشعر بالعامية للترحيب بضيوف
الـجـبــل وهــو يصنع الـقـهــوة بيديه،
يشرح حياة األهالي في ظل حماية
الـجـيــش وقـ ــوات «ال ــدف ــاع الــوطـنــي»
م ــن أبـ ـن ــاء امل ـن ـط ـق ــة ،ب ــوج ــود خـطــر
«داعـ ــش» الـقــريــب ،وبـقـيــة الفصائل
امل ـس ـل ـحــة ع ـل ــى أط ـ ـ ــراف ال ــري ــف ذي

ّ
ما بعد «دابق» :أنقرة تناور بين «خطين أحمرين»
بسهولة نجح الغزو التركي
بمشاركة المجموعات
المنضوية تحت لواء «درع
الفرات» في السيطرة على
بلدة دابق ،وعدد آخر من
ّ
العملية التي
البلدات والقرى.
انطلقت في أيلول الماضي
أثمرت حتى اآلن االستيالء
على منطقة بطول  90كم
وعمق  20كم ،بينما تطمع
أنقرة للوصول إلى عمق
 45كم ،لكنها تصطدم
في الوقت ّالراهن بخطين
أحمرين :روسي وأميركي
صهيب عنجريني
ّ
ّ
معنويًا
حقق الغزو التركي أمس هدفًا
كبيرًا بسيطرته على بلدة دابــق وعــدد
مــن ال ـقــرى وال ـب ـلــدات املحيطة بـهــا مثل
اح ـت ـي ـمــات ،وص ـ ــوران اع ـ ــزاز ،وتــالــن
ً
ـوال إلـ ـ ـ ــى سـ ـنـ ـب ــل واملـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـودي ـ ــة.
وص ـ ـ ـ ـ ـ
املـعــارك التي خاضتها الـقــوات التركية
بمشاركة عــدد من املجموعات املسلحة
ّ
امل ـن ـضـ ّـويــة ت ـحــت م ـظــلــة «درع ال ـف ــرات»
ّ
لم تشذ عن السيناريو الــذي تكرر منذ
بــدء عمليات الـغــزو مــن حيث انسحاب
تنظيم «داعش» سريعًا ،ومن دون دفاع
مستميت كما دأبت العادة في كل معارك
التنظيم قبل «درع الفرات».
ولـ ـ ــم تـ ـ ُـحـ ــل «الـ ـ ــرمـ ـ ـ ّ
ـزيـ ـ ــة» ال ـ ـتـ ــي تـحـظــى
بـهــا ب ـلــدة داب ــق بــن الـتـنـظـيــم املـتـطــرف
وب ــن االن ـس ـحــاب ال ـســريــع مـنـهــا .وكـمــا
أشــارت «األخـبــار» فــي وقــت ســابــق ،كان
ّ
«داع ــش» قــد اتـخــذ قــرار االنسحاب قبل
قــرابــة أسبوعني ،وبــدأ بتهيئة «بيئته»
وم ـقــات ـل ـيــه ل ــأم ــر ع ـبــر ت ــروي ــج خـطــاب
ّ
«ش ــرع ــي» مـ ـف ـ ُـاده أن امل ـع ــرك ــة الــراه ـنــة
ال ع ــاق ــة ل ـهــا ب ــ«مــوق ـعــة آخ ــر ال ــزم ــان»
ّ
ّ
التي تــؤكــد «أدبـ ّـيــات التنظيم» أن دابــق

ال ـحــدود املشتركة مــع مدينة درعــا.
أمــا أم أده ــم ،فـهــي تشكو قـلــة ّ املـيــاه
خــال السنوات األخـيــرة ،ما أثــر في
إن ـت ــاج مــزرع ـت ـهــا ال ـص ـغ ـيــرة ،أو ما
يمكن أن يسمى حديقتها الصغيرة.

 ...وخطف أيضًا

َ
النفس املعارض الواضح في املدينة
ضاع بني أصوات الحكمة والتهدئة
التي تقضي بتجاوز محنة البالد،
رغم الكثير من محاوالت «استثارة
نـ ـخ ــوة» أه ــال ــي ال ـج ـب ــل ل ـل ـم ـشــاركــة
ب ـ ـ ـ «ال ـ ـح ـ ــراك الـ ـسـ ـلـ ـم ــي» م ـ ــع ب ــداي ــة
األح ــداث الـســوريــة .يــرى ســالــم ،ابــن
املــديـنــة الـثــاثـيـنــي ،أن املــديـنــة التي
تستقبل يوميًا شهيدًا أو أكـثــر في
ج ـن ــازة الئ ـق ــة ،وال ـت ــي «ان ـض ـب ـطــت»
خ ــال ال ـحــرب رغ ــم جميع صيحات
ال ـت ـح ــري ــض ل ـل ـت ـم ــرد ،ت ـس ـت ـحــق أن
ت ــول ــى اه ـت ـم ــام ــا خـ ــاصـ ــا ،م ـض ـي ـفــا:
«ب ــرغ ــم أن امل ـن ـط ـقــة غ ـن ـيــة ب ــاآلب ــار،
ف ـقــد سـ ّـبــب امل ـس ــؤول ــون ،ال غـيــرهــم،
أزم ــة امل ـي ــاه» .وي ــرى قـيــس الـشــاعــر،
وهـ ــو م ـغ ـتــرب ي ـم ـضــي إج ــازت ــه فــي
ال ـســويــداء ،أن ح ــوادث الـخـطــف هي

ُ
ستكون مسرحًا لها( .راجــع «األخبار»،
العدد  .)3002وإذا كانت «رمزية دابــق»
م ــن وجـ ـه ــة ن ـظ ــر «داعـ ـ ـ ــش» ق ــد حـظـيــت
واف مــن تسليط ال ـضــوء ،فإن
بنصيب ٍ
ٍ
للبلدة رمزية خاصة لدى األتراك أيضًا،
ّ
تاريخية بني
حيث كانت مسرحًا ملعركة
الـعـثـمــانـيــن وامل ـمــال ـيــك ق ـبــل خمسمئة
عـ ــام .وكـ ــان ان ـت ـصــار الـعـثـمــانـيــن فيها
مفتاحًا لسيطرتهم على كــامــل سوريا
الح ـق ــا ،وم ــن ث ـ ّـم لــان ـطــاق ن ـحــو مصر
ّ
واالس ـ ّت ـي ــاء عـلـيـهــا .وي ـم ـكــن ال ـق ــول إن
ٌ
م ــا حــقـقـتــه «درع الـ ـف ــرات» أم ــس كـفـيــل
ّ
مفصلية فــي سير
بــالـتـحـ ّـول إلــى نقطة
ّ
ّ
العملية ،وال يبدو التحرك نحو أهداف
جــديــدة «مــن ال ــوزن الثقيل» أم ـرًا متاحًا
في املدى املنظور .ومن ّ
املرجح أن يعكف
األتراك في املرحلة ّ
الراهنة على تكريس
وجودهم واملجموعات التابعة لهم في
املنطقة التي ّ
تحولت إلى «منطقة آمنة»
غير ُمعلنة ،مع االكتفاء بقضم مزيد من
القرى والبلدات الصغيرة شمال الباب.
ّ
بأهمية
ومن بني البلدات التي تحظى
أكـ ـب ــر مـ ــن سـ ــواهـ ــا تـ ـب ــرز «تـ ـ ــل م ــال ــد»
(أق ـص ــى ال ـش ـمــال ال ـغــربــي م ــن ال ـب ــاب).
ومن شأن ّ
ضم هذه البلدة إلى املناطق
ّ
املستولى عليها تركيًا أن يمنح هامش

أمــان إضــافـ ّـيــا ملدينة م ــارع ،حيث تقع
ً
«تل مالد» جنوبها مباشرة .كما تتيح
السيطرة على تل مالد التضييق على
«ق ــوات ســوريــا الــديـمـقــراطـيــة» بقيادة
األك ــراد ،الـتــي تتمركز فــي «أم حــوش»
بعدما طردت تنظيم «داعش» منها.
وي ـخ ـت ـل ــف األمـ ـ ـ ــر لـ ـ ــدى الـ ـح ــدي ــث عــن
احتماالت انطالق «درع الفرات» نحو
مــديـنــة ال ـب ــاب أو مــديـنــة مـنـبــج (ري ــف
ح ـل ــب ال ـ ـشـ ــرقـ ــي) .وت ـش ـي ــر امل ـع ـط ـيــات
ّ
ّ
حاليًا نحو
املتوافرة إلى أن االنطالق
مدينة الباب (تحت سيطرة «داعش»)
َ
ّ
دون ــه «خـطــوط حمر» روسـ ّـيــة .وتؤكد
م ـع ـلــومــات مـتـقــاطـعــة حـصـلــت عليها
ّ
«األخـبــار» أن «حــدود التوافق التركي

الـ ــروسـ ــي غ ـي ــر امل ـع ـل ــن ف ــي ش ـ ــأن درع
ُ
ال ـ ـفـ ــرات ت ـل ـح ــظ ع ـ ــدم االن ـ ـطـ ــاق نـحــو
الـ ـب ــاب ف ــي امل ــرح ـل ــة ال ــراهـ ـن ــة» .كــذلــك؛
يـ ـب ــدو ال ـت ـف ـك ـيــر فـ ــي م ـه ــاج ـم ــة مـنـبــج
ّ
بعقبات كثيرة ،على رأسها أن
محاطًا
ٌ
املدينة واقعة تحت سيطرة «املجلس
العسكري ملنبج وريفها» الذي سبق له
ّ
أساسي
بعون
أن طرد «داعــش» منها
ٍ
ّ
و«قوات
من «طيران التحالف الدولي»
ً
ّ
ّ
الديمقراطية» .وعالوة على أن
سوريا
مهاجمة منبج على يد األتراك تحتاج
إل ــى رف ــع ل ــ«ال ـخــط األح ـم ــر» األمـيــركــي
(وهـ ــو أمـ ـ ٌـر ال ي ـبــدو م ـتــاحــا ف ــي امل ــدى
املنظور)ّ ،
ثمة عقبات أخرى على رأسها
ّ
ّ
أن امل ـعــركــة ض ــد «امل ـ ًج ـلــس ا ًلـعـسـكــري
ملنبج» لن تكون نزهة شبيهة باملعارك
ال ـت ــي ت ـخــوض ـهــا «درع الـ ـف ــرات» ضـ ّـد
تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» .وم ــن املـسـتـبـعــد أن
تـنـجــح أن ـق ــرة حــالـ ّـيــا ف ــي كـســر ّ
أي من
ّ
ـط ــن األحـ ـم ــري ــن املـ ــذكـ ـ َ
ـوريـ ــن ،وال
ال ـخ ـ
ّ
سيما في ظل انهماكها في انتزاع دور
أ ُس ــاس ـ ّـي ف ــي م ـع ــارك ت ـحــريــر املــوصــل
ّ
املـنـتـظــرة ،لـكــن ذل ــك ال يعني اقتصار
ّ
التركية على ما جرى تحقيقه،
املطامع
بقدر ما يعني إرجاء بعض الخطوات
إلى «اللحظة املناسبة».
وضـمــن هــذا اإلط ــار ج ــاءت تصريحات
وزير الخارجية التركي مولود جاويش
ّ
ّ
أوغ ـ ـلـ ــو أم ـ ـ ّـس لـ ـت ــؤك ــد أن «ه ـ ــدف درع
الـفــرات يتمثل فــي الــوصــول إلــى مدينة
الباب» .بدوره ّ
جدد وزير الدفاع التركي
ف ـك ــري اي ـش ـيــق ال ـح ــدي ــث ع ــن «املـنـطـقــة
ّ
اآلمنة» مشيرًا إلى أن «درع الفرات» لن
ّ
تتوقف قبل النجاح في «الــوصــول إلى
داخـ ــل األراضـ ــي
ع ـمــق  45كـيـلــو م ـت ـرًا» ّ
السورية .وقــال ايشيق إنــه «لم يعد من
السهل بعد ًاآلن إطالق الصواريخ نحو
تركيا إنطالقا من األراضــي السورية»،
وأضاف «انتهى عصر الدفاع عن بلدنا
م ــن داخـ ــل ح ــدودن ــا ،وب ــات ــت أولــويـتـنــا
تتمثل بسحق والقضاء على أي تهديد
مـ ــوجـ ــه ضـ ــدنـ ــا حـ ـي ــث ي ـ ـ ـكـ ـ ــون» .وك ـ ــان
الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طـ ّـيــب أردوغ ــان
ق ــد ك ـ ّـرر قـبــل يــومــن ال ـحــديــث ع ــن قــرب
إع ـ ــان «م ـن ـط ـقــة آمـ ـن ــة» ش ـم ــال ســوريــا
ع ـل ــى م ـس ــاح ــة خ ـم ـســة آالف كـيـلــومـتــر
مـ ّ
ـربــع .وربــط أردوغ ــان بني هــذا اإلعــان
و«معركة دابق».

امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة وامل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارك الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة ف ــي
األري ـ ـ ـ ـ ـ ــاف املـ ـتـ ـق ــاطـ ـع ــة مـ ـ ــع درعـ ـ ـ ــا،
بـ ـ ـ ــأن ال ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة قـ ـ ــد ال تـ ـ ـك ـ ــون وفـ ــق
األّمـ ـنـ ـي ــات .هـ ـك ــذا ـ ـ ـ ب ـك ــل ب ـس ــاط ــة ـ ـ
ب ــث ــت وس ــائ ــل إع ـ ــام م ـع ــارض ــة مــن
سـ ـج ــن الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــداء ،قـ ـب ــل أكـ ـث ــر مــن
سجناء جدد ال
شهر ،تمردًا قام به ُ
ينتمون إلى املدينة ،نقل معظمهم

ت ـحــدثــت ع ــن ت ـطــويــق رج ـ ــال األم ــن
لـ ـلـ ـسـ ـج ــن وسـ ـ ـ ــط ف ـ ــوض ـ ــى عـ ــارمـ ــة
سـ ــادت املـ ـك ــان ،بــال ـتــزامــن م ــع قـطــع
ُخدمة اإلنـتــرنــت فــي املدينة إلــى أن
َ
ضبطت األوضاع.
أبـنــاء الـســويــداء لــم يكونوا معنيني
تـ ـم ــام ــا بـ ــال ـ ـهـ ــرج ال ـ ـحـ ــاصـ ــل داخ ـ ــل
الـسـجــن ،حـيــث ك ــان ع ــدد مــن أق ــارب
وأصـ ــدقـ ــاء الـ ـش ــاب ري ـ ــان أبـ ــو فـخــر،
ال ـ ـ ــذي وقـ ـ ــع ض ـح ـي ــة ج ــريـ ـم ــة ق ـت ــل،
م ـع ـت ـص ـمــن أم ـ ــام م ـب ـنــى امل ـحــاف ـظــة
للمطالبة بتنفيذ حكم اإلعدام بحق
َ
القتلة ،ومن بينهم فتى من آل بالن،
الذين سارعوا إلــى التبرؤ منه قبل
أن تتحول جريمته إلــى أعـمــال ثأر
م ـت ـب ــادل ــة بـ ــن ع ـش ــائ ــر الـ ـس ــوي ــداء،
ال ـت ــي ي ــرف ــض أب ـن ــاؤه ــا ال ـن ــوم على
ضـيــم .وفــي آخــر ُ الـتـطــورات لحادثة
االسـ ـتـ ـعـ ـص ــاء ،خـ ـط ــف رج ـ ــل واب ـن ــه
على طــرق القريا ـ السويداء،الشهر
ال ـفــائــت ،وطـلــب الـخــاطـفــون اإلف ــراج
ع ــن ب ـع ــض امل ــوق ـ َـوف ــن ف ــي ال ـس ـجــن
مل ـب ــادل ــة امل ـخ ـط ــوف ــن ب ـه ــم ،وهـ ــو مــا
ّ
أبناء املنطقة خرقًا أمنيًا
عده بعض ّ
خطيرًا ال يبشر بأي خير قادم.

يختلف األمر لدى الحديث
عن انطالق «درع الفرات»
نحو الباب أو منبج

ّ
ّ
معنويًا كبيرًا بسيطرته على بلدة دابق (أ ف ب)
حقق الغزو التركي هدفًا

أص ـعــب م ــا تـعــانـيــه املـنـطـقــة ،عــازيــا
سب فقدان األمن إلى انتشار تهريب
ال ــوق ــود .ويـضـيــف« :أزم ــة الـكـهــربــاء
مستمرة فــي ظــل تقنني غير منظم.
فـيـمــا دخ ـل ــت أزمـ ــة امل ـي ــاه ع ـلــى خط
ال ـح ــاج ــة ،دون ت ــواف ــر ال ـب ــدي ــل لــدى
مؤسسة املياه» .ويرى أن السويداء
ّ
تعاني غـيــاب الـقــانــون ،باعتبار أن
ّ
مغيبون أو
القائمني على تطبيقه
مستفيدون من الفوضى املستمرة.
اغتياالت وتفجيرات وأعمال شغب
عــديــدة فشلت فــي إلـحــاق الـســويــداء
بــركــب «الـ ـث ــورة ال ـس ــوري ــة» ،ف ــي ظل
ت ـحــالــف حـقـيـقــي ب ــن أب ـن ــاء املــديـنــة
ووجـهــائـهــم مــع ال ــدول ــة ،الـتــي تهتم
بـمـطــالـبـهــم ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن رداء ة
ال ـخــدمــات ف ــي ال ـس ــوي ــداء .وك ـمــا كل
املناطق التي عانت ويــات الحرب،
تـتــواصــل الخشية مــن احـتـمــال دفع
املــدي ـنــة ث ـمــن ج ـيــرت ـهــا م ــع عــاصـمــة
«الثورة» الجنوبية ،درعا.

أعمال الشغب ...واإلعالم
تـشــي زي ــارة املــديـنــة ،بــال ـتــوازي مع
«أع ـ ـمـ ــال ال ـش ـغ ــب» الـ ـت ــي ت ـش ـهــدهــا

«أمان ومو أمان» ،إجابة
تختصر الوضع في السويداء
منذ بداية الحرب
فـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة مـ ـ ــن س ـجــن
حـ ـم ــاه ،ك ــذل ــك ص ـ ــادر رج ـ ــال األم ــن
 200هــاتــف م ـح ـمــول وعـ ــددًا كـبـيــرًا
م ــن أج ـه ــزة االت ـص ــال .االسـتـعـصــاء
داخ ــل الـسـجــن ت ـطــور إل ــى مـحــاولــة
لـلـسـيـطــرة عـلــى مـسـتــودع الــذخـيــرة
بـ ـع ــد اح ـ ـت ـ ـجـ ــاز عـ ـ ــدد م ـ ــن ع ـن ــاص ــر
حــراســة الـسـجــن ،فــي «نـيــة للهجوم
على املدينة من قلب السجن» وفق
معلومات من املحافظة .املعلومات
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الحدث
الجيش و«البشمركة»،
انطلقت عمليًا أمس «معركة الموصل» ،بمشاركة ّ
و«الحشد»( ،الشعبي والوطني) ،فكانت من أولى نتائجها ترقب في الميدان
السوري ،ووقــوف العراق وشماله عند مفترق طرق من شأنه إعــادة رسم
النفوذ في مساحة عليها عيون الكثيرين

معركة الموصل
تنطلق
دخ ــل ال ـع ــراق أم ــس مــرحـلــة «تـحــريــر
مدينة املوصل» ،بعد أن أعلن رئيس
مجلس الــوزراء (القائد العام للقوات
امل ـس ـل ـح ــة) ،حـ ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي ،األم ــر
م ـب ــاش ــرة .ف ـخــال ل ـقــاء جـمـعــه بـعــدد
من اإلعالميني واملحللني السياسيني
ّ
في مكتبه في بغداد ،قال العبادي إن

«االنتصار وتحرير ّكامل املــدن باتا
ملك ال ـيــد» ،مضيفًا أن ــه «قـبــل عامني
كنا نقاتل داعش على مشارف بغداد،
فيما بتنا اليوم على مشارف املوصل
لتحريرها ...ونحن اآلن قريبون من
ذلـ ـ ــك ،وس ـن ـف ــاج ــئ الـ ـع ــدو وس ـت ـعــود
املــوصــل إل ــى حـضــن ال ــوط ــن» .وفجر

الرياض تستحدث منصبًا للسبهان:
وزير دولة لشؤون الخليج
بعد يومني على إعــان تعيني امللحق
العسكري السعودي فــي أملانيا ،عبد
الـعــزيــز الـشـمــري ،فــي منصب القائم
باألعمال في السفارة السعودية لدى
بغداد ،أعلنت الرياض ،أمس ،أنها ّ
عينت
سـفـيــرهــا ال ـســابــق ف ــي الـ ـع ــراق ،ثــامــر
السبهان ،في منصب مستحدث ،هو
«وزير دولة لشؤون الخليج العربي».
وكــانــت الـحـكــومــة الـعــراقـيــة قــد طلبت
في نهاية آب من السعودية استدعاء
الـسـبـهــان واسـتـبــدالــه ،وذل ــك إث ــر عــدة

تـصــريـحــات إعــامـيــة مستفزة بحق
الدولة العراقية ،إلى جانب تدخالته في
الشأن العراقي ،التي لم تحترم حدود
منصبه الدبلوماسي.
وكــان ثامر السبهان الــذي قــدم أوراق
اعتماده في كانون الثاني  ،2016أول
سفير للسعودية مقيم في العراق منذ
قطع الــريــاض عالقاتها الدبلوماسية
م ــع ب ـغ ــداد ف ــي ع ـهــد الــرئ ـيــس ص ــدام
حـســن إث ــر اجـتـيــاح الـكــويــت فــي عــام
.1990

الـ ـي ــوم ،اع ـل ــن ال ـع ـب ــادي رس ـم ـيــا بــدء
معركة تحرير املوصل.
وبـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت كـ ـ ـ ــل املـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات
واملعطيات (مــن بينها إعــان رئيس
إقليم كــردسـتــان ،مسعود الـبــرزانــي،
ّ
أن «وقــت بــدء العملية قد حــان» ،إلى
ج ــان ــب وص ـ ـ ــول ق ـ ـ ــادة مـ ــن «ال ـح ـش ــد
الشعبي» إلى محيط املدينة ،أبرزهم
ه ــادي ال ـعــامــري ،إضــافــة إل ــى تعزيز
ُ
ّ
ال ـج ـيــش ل ـق ــوات ــه) ،ت ـف ـيــد عـمـلـيــا ب ــأن
ّ
املـ ـع ــرك ــة ان ـط ـل ـق ــت ،ف ـ ـ ــإن األحـ ــاديـ ــث
ال ـتــي كــانــت تـشـيــر عـلــى مـ ــدار األي ــام
املــاضـيــة إلــى إخ ــاء أع ــداد مهمة من
مـسـلـحــي تـنـظـيــم «داع ـ ــش» للمدينة
وتــوجـهـهــم نـحــو ال ـح ــدود الـســوريــة،
كــانــت ب ــدوره ــا ت ـتــأكــد .فــإضــافــة إلــى
تأكيدات متابعني عراقيني (بعضهم
ع ـل ــى ات ـ ـصـ ــال ب ـن ــاش ـط ــن مـ ــن داخـ ــل
املوصل) لذلك ،أشار مصدر سياسي
رفـ ـي ــع ،ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار»،
ّ
ّ
إلــى أن آخــر التقديرات تشير إلــى أن
عــدد مــن تبقى مــن مسلحي التنظيم
داخ ـ ــل امل ــدي ّـن ــة «ال ي ـت ـج ــاوز أل ـف ــن»،
الف ـتــا إل ــى أن ــه «رغ ــم املـعـطـيــات التي
ّ
تـكــاد تــؤكــد أن غالبية عــديــد النخبة
ّ
في التنظيم غ ــادروا املدينة ،فــإن من
بقي في املوصل سيقاتلون» .وفيما
ّ
رجح استمرار املعارك «أليــام ،وليس
ألسابيع» ،أبدى خشيته من «همجية
الـقـصــف األمـيــركــي ال ــذي سـبــق لــه أن
ألحق دمارًا كبيرًا بالرمادي ،كما فعل

قوات عراقية تتجمع في قاعدة القيارة جنوبي الموصل (أ ف ب)

بغيرها من املناطق واملدن العراقية».
وكــانــت الـعـمـلـيــات الـجــويــة قــد بــدأت
مـ ـس ــاء أول م ــن أمـ ـ ــس ،وف ـ ــق ق ـي ــادي
ف ــي ق ـ ــوات «ال ـب ـش ـم ــرك ــة» ،ال ـ ــذي قــال
إن «س ــاح املــدفـعـيــة الـتــابــع للجيش
األميركي قصف للمرة األولى السبت
مــواقــع التنظيم قــرب املــديـنــة» ،فيما
ذكـ ــر م ـص ــدر آخـ ــر م ــن «ال ـب ـش ـمــركــة»
ّ
مـ ـس ــاء أم ـ ــس أن «الـ ـقـ ـص ــف ال ـج ــوي
للتحالف ،في غرب املوصل ،أدى إلى
مقتل  15مسلحًا من التنظيم».
وف ــي ظ ــل ع ــدم ات ـض ــاح أس ـب ــاب عــدم
إعــان بغداد بــدء العمليات بصورة
مـ ـب ــاش ــرة ،رأى م ـص ــدر عـ ّــراقـ ــي ،فــي
حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن ــه «عندما
ستعلن بغداد الساعة الصفر ،فهذا
ّ
يعني أن املعركة قد ُحسمت ،وتكون
قـ ــوات ال ـج ـيــش ال ـع ــراق ــي ق ــد وصـلــت

إلـ ــى امل ــدي ـن ــة وم ــرك ــزه ــا» ،ف ـي ـمــا عــزا
م ـص ــدر س ـي ــاس ــي ع ــراق ــي آخـ ــر ع ــدم
إع ــان ال ـع ـبــادي األم ــر م ـبــاشــرة إلــى
ّ
«معرفته بأن القرار ليس ملكه وحده
ّ
فــي ال ـظ ــروف الـحــالـيــة ،وأن اإلع ــان
ع ـ ــن ب ـ ـ ــدء تـ ـح ــري ــر املـ ــدي ـ ـنـ ــة ي ـح ـت ــاج
بداية إلى تأكد البشمركة من تنفيذ
بغداد لعدد من االلتزامات (األمنية
والعسكرية ،والنفطية أيضًا) ،وإلى
تأكد الحشد الوطني (التابع ألثيل
ّ
النجيفي الـقــريــب مــن أن ـقــرة) مــن أن
تــوس ـعــه ف ــي م ـح ـيــط امل ــدي ـن ــة سيتم
وفــق االتـفــاقــات التي جــرى التوصل
إليها».
وال ت ــزال تـلــك «االت ـف ــاق ــات» غامضة،
لكن مــواقــع قريبة مــن حكومة إقليم
ك ــردس ـت ــان كــانــت ت ـت ـحــدث أم ــس عن
ّ
أنه «وفق اتفاق عمليات املدينة ،فإن

تقرير

ُ
وهم «انتصار» فلسطيني
في اليونيسكو
هلل البعض جاهال ومتجاهال النتصار على إسرائيل في اليونيسكو،
وهـلــل إلن ـهــاء مقولة ارت ـبــاط الـيـهــود بــالـحــرم الـقــدســي الشريف.
التدقيق في قرار المنظمة الدولية يظهر تعمية ،وتحريفا ،وانتصارا
موهوما
يحيى دبوق
ال جـ ــدال أن نـتـيـجــة تـصــويــت ال ــدول
االع ـض ــاء فــي منظمة االم ــم املـتـحــدة
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ـ ـ
الـفـلـسـطـيـنــي بــإن ـت ـقــاد اس ــرائ ـي ــل في
تقييدها حرية دخــول املسلمني الى
الـ ـح ــرم الـ ـق ــدس ــي ،وع ـ ـبـ ــارات اخـ ــرى،
يعد تصويتًا طيبًا على قــرار عــادل.
لكن الـقــرار ،ومــا ورد فيه ،ال يبرر أن
يهلل البعض «لــإنـتـصــار» .ال يبرر

التهليل وكأن فلسطني قد استرجعت
وبــات االحـتــال مــن املــاضــي .لألسف
االن ـت ـص ــار ش ـك ـلــي ،وي ــأت ــي ف ــي زمــن
التراجع وبيع فلسطني باملجان ،وال
يغدو كونه قياسا بالواقع ،انتصارا
بال نصر.
ال ــواض ــح أن سـبــب «الـتـهـلـيــل» يعود
إل ــى اخـفــاقــات السلطة الفلسطينية
واالع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــدال ال ـ ـع ـ ــرب ـ ــي وان ـ ـك ـ ـشـ ــاف
تراجعهم بــل وحلفهم مــع االحـتــال.
ال ـس ـل ـطــة ،ت ـح ــدي ــدا ،ت ـح ـتــاج ف ــي ظل
هــذا الـتــراجــع وغ ـيــره ،الــى انـجــاز ما،

يلهي الفلسطينيني عــن اخفاقاتها،
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ت ـح ـق ــق لـ ـه ــا مـ ــن خ ــال
ه ــذا «االن ـت ـص ــار» امل ـح ــرف ملـضـمــون
القرار كما صدر ،ولألسف أيضا من
املقدر أن يتالشى في القراءة الثانية
ملـ ـش ــروع ال ـ ـقـ ــرار ،م ــع ت ــرج ـي ــح إقـ ــدام
املـمـتـنـعــن ع ــن ال ـت ـصــويــت ف ــي امل ــرة
األولـ ــى ،عـلــى رفـضــه بـعــد احجامهم
في التصويت الثاني.
ف ــي ال ـ ـقـ ــرار وب ـم ـنــاس ـب ـتــه والـتـهـلـيــل
حوله ،الكثير من النقاط التي تجب
إثارتها ،أهمها:
ً
أوال :عجيب هــو التهليل لالنتصار
ف ـ ــي زم ـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــراجـ ــع شـ ـب ــه الـ ـك ــام ــل.
التراجع املقصود هنا يأتي بمعنى
الـ ـتـ ـخ ــاذل وب ـي ــع ف ـل ـس ـطــن :ال ـت ـن ــازل
ع ـ ــن الـ ـحـ ـق ــوق ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة حـتــى
األدنـ ــى مـنـهــا ب ــا م ـقــابــل ،وف ـقــط من

يأتي هذا االنتصار
الشكلي في
زمن التراجع وبيع
فلسطين بالمجان

اج ـ ــل كـ ـي ــان ص ـ ـ ــوري ي ـس ـم ــى «دول ـ ــة
فلسطني» تنحصر مهماته فقط في
اراح ـ ــة االحـ ـت ــال م ــن ع ــبء املـحـتـلــن
الفلسطينيني كأشخاص في مــوازاة
التنازل عن ارضهم لإلحتالل؛ يأتي
الـتـهـلـيــل اي ـضــا ف ــي م ـ ــوازاة م ــا يـكــاد
يحصر مهمة السلطة لألسف ،ايضا
ف ــي ت ــول ــي األمـ ــن الـ ـج ــاري لــإحـتــال
داخ ـ ــل امل ـ ــدن والـ ـق ــرى الـفـلـسـطـيـنـيــة؛
ويــأتــي هــذا التهليل كذلك بما ّ
يعبر
ع ـنــه «بــالـتـنـسـيــق األمـ ـن ــي» الـ ــذي لم
تعد تقتصر مهمته فقط على اعتقال
مــن ق ــاوم أو خـطــط أو ن ــوى مـقــاومــة
االحتالل ،بل أيضا من ّ
عبر عن رفضه
لالحتالل بالكلمة.
ثـ ــان ـ ـيـ ــا :كـ ـ ــل مـ ـ ــا ق ـ ـيـ ــل عـ ـ ــن أن قـ ـ ــرار
ال ـيــون ـي ـس ـكــو املـ ـص ــوت ع ـل ـيــه يـنـهــي
ويرفض أي صلة لليهود واسرائيل
بــالـحــرم الـقــدســي الـشــريــف ،هــو كالم
غير دقيق في حد أدنى .مراجعة قرار
اليونيسكو امل ـصــوت عليه ال تشير
ال ــى ذل ــك .ال إشـ ــارة ال ــى رف ــض صلة
اليهود بالحرم او حائط البراق ،هذه
الكلمات لم ترد في نص القرار .وردت
فـيــه ض ـ ــرورة حـفــظ ال ـت ــراث الـثـقــافــي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي وإدانـ ـ ـ ـ ـ ــة االجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
االسرائيلية في الحرم وادانــة تقييد
حرية العبادة للمسلمني فيه .روحية
ن ــص الـ ـق ــرار تــدعــو لـلـمـحــافـظــة على
الوضع القائم ووقف االعتداءات على
الحرم والعودة الى تفاهمات ما قبل

كل الحديث عن االنتصار الساحق على اسرائيل،
إسرائيلي المنشأ (آي بي ايه)

عام  .2000نقطة على السطر.
ثالثًا :كل الحديث الصادر واملتداول،
وكداللة على االنتصار الساحق على
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البشمركة سـتـحــرر مـنــاطــق تلكيف،
وب ــرط ـل ــة ،وال ـح ـم ــدان ـي ــة ،وبـعـشـيـقــة،
فيما على الجيش العراقي االنسحاب
إلـ ــى خ ـ ــارج امل ــدي ـن ــة فـ ــور ت ـحــريــرهــا،
ليتم إسناد مهمة األمن الداخلي إلى
الشرطة ،والشرطة املحلية» .وأشارت

ّ
إلى أن «دور الحشد الشعبي سيتركز
على اإلسناد ،إلى جانب دور مهم في
أج ــزاء مــن قـضــاء تلعفر» الــواقــع إلى
الغرب من مدينة املوصل.
ّ
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،فـ ـ ـ ـ ـ ــإن مـ ـ ـص ـ ــدرًا
رف ـي ــع امل ـس ـت ـ ّـوى ف ــي «ال ـح ـش ــد» قــال
لـ»األخبار» إنهم أنهوا التحضيرات
اللوجستية لـ»معركة طويلة هدفها
تحرير املدينة ومحيطها ،إضافة إلى
ما تبقى من محافظة صــاح الدين،
وه ــي مـحــور ت ـقـ ّـدم الـحـشــد ،ومدينة
ح ــويـ ـج ــة ،إل ـ ــى ج ــان ــب ق ـط ــع بـعــض
خطوط اإلمــداد عن محافظة نينوى
مــن الجبهة الـســوريــة ،وتـحــديـدًا من
الشمال الغربي ،والجنوب الغربي،
ّ
وصحراء األنبار» .وأوضح أن «قطع
ك ــام ــل خ ـط ــوط إم ـ ـ ــداد ال ـت ـن ـظ ـيــم مــع
كامل الجبهة السورية ،سيحتاج إلى
عملية ثانية كـبــرى ،وستنطلق مع
انتهاء جميع مراحل عملية املوصل».
وعن إمكانية تنسيق قيادة «الحشد»
مع قيادة «التحالف الــدولــي»ّ ،
شدد
املصدر على أن «أماكن وجود قواتنا
خالية مــن ق ــوات الـتـحــالــف» ،مشيرًا
إلى أن «مشاركة التحالف في املعركة
أمــر ال يعني الحشد ،وهــي مــن شأن
الـحـكــومــة» الـتــي طلبت أي ـضــا ،وفقًا
لــه ،مشاركة الجنرال اإليــرانــي قاسم
سليماني.
ّ
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أنـ ــه م ــن املـ ـع ــروف أن
ال ـت ـن ـس ـيــق ب ــن بـ ـغ ــداد وأرب ـ ـيـ ــل ك ــان
ض ـ ــروري ـ ــا لـ ـب ــدء ع ـم ـل ـي ــات امل ــوص ــل،
خــاصــة عقب التوسع املـيــدانــي الــذي
أحـ ــرزتـ ــه «ال ـب ـش ـم ــرك ــة» ف ــي األش ـه ــر
األخيرة خالل عملياتها في الشمال
الـ ـع ــراق ــي ب ــرع ــاي ــة أم ـي ــرك ـي ــة ،وال ـت ــي
ك ـ ّـرس ــت م ــن خــالــه أم ـ ـرًا واق ـع ــا يـحـ ّـد
من إمكانيات ّ
تحرك الجيش العراقي
في شمال البالد .وفيما كانت أربيل
تشترط على بـغــداد التنسيق معها
لـلـتـحــرك فــي بـعــض مـنــاطــق الـشـمــال
التي كانت واقعة قبل حزيران 2014
خ ــارج ح ــدود إقـلـيــم كــردس ـتــان ،فمن
ّ
املهم اإلشارة إلى أن العبادي قال في
كلمته أمــس إنــه «لـلـمــرة األول ــى منذ
 25عــامــا تـتـمـكــن ال ـق ــوات االت ـحــاديــة
مــن دخ ــول إقـلـيــم كــردس ـتــان للحشد
لـلـمـعــركــة ،وت ـك ــون الـبـشـمــركــة تحت
إم ــرتـ ـه ــا» ،وذل ـ ــك ف ــي وقـ ــت ن ـ ـ ّـوه فيه
وزيــر املالية املقال هوشيار زيباري،
في تغريدة على «تويتر» ،بـ»التعاون
املـم ـتــاز وغ ـيــر امل ـس ـبــوق بــن ق ـيــادات
الجيش العراقي وقيادات البشمركة
في سياق التحضيرات للهجوم على
املوصل».

اسرائيل ،هو اسرائيلي املنشأ .القول
السائد في االعــام العربي ،أن القرار
ينفي وج ــود ارت ـب ــاط ديـنــي لليهود

بــاملـسـجــد االق ـص ــى وح ــائ ــط ال ـب ــراق،
ال ــذي لــم ي ــرد اســاســا فــي ال ـق ــرار ،ذو
منشأ اسرائيلي .تل ابيب وإعالمها
ورئيس وزرائـهــا بنيامني نتنياهو،
هــولــوا عـلــى ال ـقــرار وعـلــى املصوتني
وعلى املمتنعني عبر «تفسير» القرار
عـلــى نـحــو يـضــع اســرائ ـيــل بموضع
ال ـض ـح ـيــة امـ ــام الـ ـغ ــرب .ال ـه ــدف كــان
وما زال من «الهمروجة» االسرائيلية
الـتــي انـجــر ال ـعــرب وراء هـ ــا ،هــو دفــع
املصوتني للتصويت بال في القراءة
الثانية ملشروع القرار ،الــذي لالسف
من املقدر ان تأتي نتيجته كما تريد
اسرائيل.
رابعًا :كان األولى باملهللني لالنتصار
الـســاحــق املــاحــق عـلــى االح ـت ــال ،في
زمن الردة والتراجع والتخاذل وبيع
ف ـل ـس ـط ــن ،أن ي ــوضـ ـح ــوا م ـض ـمــون
الـ ـق ــرار وم ــا ورد ف ـي ــه ،وأال يـنـجــروا
ال ــى ال ــدع ــاي ــة االســرائ ـي ـل ـيــة املــوجـهــة
ملـ ـن ــع الـ ـتـ ـص ــوي ــت ال ـ ـثـ ــانـ ــي .رد فـعــل
امل ـه ـل ـل ــن يـ ـس ــاه ــم وي ـ ـعـ ــزز املـ ـق ــارب ــة
االس ــرائ ـي ـل ـي ــة وم ـ ــن ش ــأن ــه ان يــدفــع
إلنـ ـج ــاحـ ـه ــا .صـ ــوتـ ــت عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــرار
بــالـقــراءة االول ــى  24دول ــة وامتنعت
 26وع ــارض ـت ــه  6دول وتـغـيـبــت عن
التصويت دول ـتــان .الجلسة املقبلة،
للتصويت الـثــانــي ،امل ـقــرر ان تجري
غدا الثالثاء ،إن جاءت نتيجتها كما
تشتهي اسرائيل ،فسيكون «للتهليل
ولالنتصار» نصيب فيها.

استبق «داعش»
المعركة بإخراج
عدد مهم من عناصره
من المدينة
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أنقرة ترفع خطابها المذهبي للمشاركة
واصل رجب طيب أردوغان
تأكيده أن بالده ستشارك في
معركة الموصل ،بمعزل
عما إذا كان «التحالف الدولي»
ّ
والعراق سيقبالن بذلك أو ال،
وذلك في وقت طالب فيه
فالديمير بوتين «التحالف»
بتجنب سقوط ضحايا مدنيين
ّ
ال تــزال املواقف التركية الرسمية ّ
تعبر
ـرار بــاملـشــاركــة فــي معركة
عــن رغ ـبــةٍ وقـ ـ ٍ
امل ـ ــوص ـ ــل ،عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن م ـع ــارض ــة
ال ـع ــراق ل ــذل ــك .وف ــي ال ــوق ــت ال ــذي تـبــدو
فيه واشنطن متجاهلة إلــى قــدر ّ
معي
تصريحات الرئيس التركي رجب طيب
أردوغ ــان فــي هــذا الـخـصــوص ،أكــد هذا
ّ
مصممة
األخير أول من أمــس أن بــاده
عـلــى امل ـشــاركــة ف ــي عـمـلـيــات "الـتـحــالــف
الــدولــي" واسـتـعــادة مدينة املــوصــل من
مضيفًا أن ــه "ف ــي حــال
تنظيم "داع ـ ــش"ُ ،
فسن ّ
فعل خطة بديلة"،
رفــض التحالف
من دون أن يدلي بأي تفاصيل بشأنها.
وفـ ــي خ ـط ــاب ل ــه خـ ــال م ــراس ــم أقـيـمــت
فـ ــي بـ ـل ــدة ري ـ ـ ــزا ع ـل ــى ال ـب ـح ــر األس ـ ـ ــود،
شــار أردوغ ــان إلــى أن "هناك من يطلب
أ ّ
م ــن ــا االن ـس ـح ــاب م ــن مـعـسـكــر بعشيقة
(شـ ـم ــال امل ـ ــوص ـ ــل) ،الـ ـ ــذي ذه ـب ـن ــا إل ـيــه
ب ــدع ــوة مـنـكــم (ال ـح ـكــومــة امل ــرك ــزي ــة في
بـغــداد)" .وقــال "معذرة ،فهناك أشقاؤنا
التركمان والعرب واألكــراد يقولون لنا
تـعــالــوا ّ وس ــاع ــدون ــا ،والـسـيــد الـعـبــادي
طلب منا ذلك بنفسه خالل زيارته لنا"،
وهـ ــو م ــا عـ ــاد ال ـع ـب ــادي لـيـنـفـيــه أم ــس.
وأضــاف" :يقولون إنــه ال بد من موافقة
الـحـكــومــة املــركــزيــة الـعــراقـيــة عـلــى هــذا،
لكن الحكومة املركزية العراقية يجب أن
ً
تعالج مشاكلها الخاصة أوال".
ورأى أردوغ ـ ـ ـ ــان أن ال ـ ـعـ ــراق ال يـمـكـنــه
بمفرده طرد "داعش" من مدينة املوصل،
م ــؤك ـدًا أن وجـ ــود الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة في
معسكر قريب ضمان ضــد أي هجمات
ع ـلــى ت ــرك ـي ــا .وق ـ ــال "لـ ــن ن ـت ــرك املــوصــل
في أيــدي داعــش أو أي منظمة إرهابية
أخرى" .كذلك أكد أنه "يجب أن ال يتحدث
أحــد عن قاعدتنا في بعشيقة .سنبقى
هـنــاك .بعشيقة ضمانتنا ضــد أي نوع
من األنشطة اإلرهابية في تركيا".

من جهته ،قال وزير الخارجية جاويش
أوغلو إنه "ينبغي إطالق عملية تحرير
امل ـ ــوص ـ ــل م ـ ــن قـ ـب ــل الـ ـجـ ـي ــش الـ ـع ــراق ــي
والقوات املحلية وليس عبر امليليشيات
الشيعية" ،في إشارة واضحة إلى اللغة
املذهبية التي باتت سائدة خالل الفترة
الــراه ـنــة فــي الـخـطــاب الــرسـمــي ألنـقــرة.
وأضـ ـ ـ ــاف ،خـ ــال م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي مــع
نظيره اإلمــاراتــي عبدالله بــن زاي ــد ،في
أن ـق ــرة ،أن ــه "يـنـبـغــي عـلـيـنــا ع ــدم إجـبــار
أهالي املوصل على االختيار بني داعش
وامل ـ ّي ـل ـي ـش ـيــات الـشـيـعـيــة ال ـت ــي تـهــاجــم
ً
السنة" ،وذلــك استكماال للخطاب الذي
اعتمده أردوغــان ،قبل أيــام ،في معرض
مـهــاجـمـتــه رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة الـعــراقـيــة
حيدر العبادي.
ّ
وقال جاويش أوغلو" :نعلم بأن ّ 90في
املئة مــن أهــالــي املــوصــل هــم مــن السنة
ال ـع ــرب ،وكــذلــك أهــالــي مـحــافـظــة الــرقــة
السورية .نحن نعارض املذهبية ،لكن
ّ
يؤسفني أن أق ــول إن قـيــادتــي ســوريــا
وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وأطـ ـ ــرافـ ـ ــا خ ــارجـ ـي ــة أخـ ــرى
ّ
تتحرك وفق املبادئ املذهبية" .ورأى أن
ّ
ّ
"العداء املذهبي حل بالعراق مع تولي
رئيس الــوزراء العراقي السابق ،نوري
املــال ـكــي ،زم ــام األم ـ ــور" ،مـشـيـرًا إل ــى أن
"أنقرة حذرت حينها الواليات املتحدة

من خطورة تسليم العراق إلى شخص
يمتلك نزعة مذهبية ويتحرك وفق ما
تمليه عليه جهات خارجية".
وف ــي م ـقــابــل ه ــذه األصـ ـ ــوات الـتــركـيــة،
رأى زعيم "حــزب الشعب الجمهوري"،
ك ـمــال كـلـيـتـشــدار أوغ ـل ــو ،أن تــركـيــا لن
تـشــارك فــي املعركة بسبب السياسات
الـخــارجـيــة الـخــاطـئــة للحكومة .وق ــال:
"ل ـق ــد ب ـ ــدأت ع ـم ـل ـيــة املـ ــوصـ ــل ،وتــرك ـيــا
ليست على الطاولة .ملاذا؟" ،مضيفًا أنه
"ال بــد أن أحمي مصالح بلدي وأدافــع
عنها ،ولكن السياسة الخارجية التي
تتبعها الحكومة ستتسبب في كارثة.
سياساتنا الخارجية خاطئة".
وكــان زعيم "حــزب الشعب الجمهوري"
قـ ــد ان ـت ـق ــد فـ ــي وقـ ـ ــت س ــاب ــق ال ــرئ ـي ــس
ال ـت ــرك ــي ،الن ـت ـهــاجــه س ـيــاســة خــارجـيــة
"طــائ ـف ـيــة" دف ـعــت بــالـحـكــومــة الـعــراقـيــة
إل ـ ـ ــى االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض عـ ـل ــى وجـ ـ ـ ــود ق ـ ــوات
ت ــركـ ـي ــة ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة مــن
ّ
بـعـشـيـقــة .وأكـ ـ ــد ك ـل ـي ـت ـشــدار أوغ ـل ــو أن
الـسـبــب وراء م ـعــارضــة كــل مــن ال ـعــراق
وق ــوات "الـتـحــالــف" مـشــاركــة تــركـيــا في
عملية تحرير املوصل هو تصريحات
أردوغان .وأشار إلى أن "أردوغان ّ
تحدث
مع محطة تلفزيونية في دبي ّ
ودمر كل
شـ ــيء ،م ــن خ ــال دع ــوت ــه إل ــى سـيــاســة
خارجية طائفية .مــاذا حدث بعد ذلك؟
قــال لنا رئـيــس ال ــوزراء الـعــراقــي حيدر
العبادي :اخرجوا من أراضينا".
وخ ــارج اإلط ــار الـتــركــي ،ش ـ ّـدد الرئيس
ال ـ ــروس ـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن ع ـل ــى أن
على "التحالف" ّالــذي تـقــوده الــواليــات
املتحدة أن يتجنب سقوط أي "ضحية
مدنية" في املعركة املرتقبة الستعادة
م ــدي ـن ــة امل ــوص ــل الـ ـع ــراقـ ـي ــة .وقـ ـ ــال فــي
م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي عـ ـل ــى ه ــام ــش قـمــة
مجموعة "بريكس" في الهند" :نأمل أن
يـتـحــرك شــركــاؤنــا األمـيــركـيــون وتاليًا
ش ــرك ــاؤن ــا ال ـف ــرن ـس ـي ــون أيـ ـض ــا ب ــدق ــة،
ويبذلوا ما في وسعهم للتقليل ،وحتى
ّ
لتجنب سقوط أي ضحية بني السكان
الهجوم الــذي تستعد
املــدنـيــن" ،خــال
ّ
ال ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة لـشــنــه عـلــى املــوصــل
ب ــدع ــم م ــن "الـ ـتـ ـح ــال ــف" .وأضـ ـ ـ ــاف" :ل ــن
نــزيــد الهستيريا ح ــول ه ــذا املــوضــوع
كـمــا يفعل شــركــاؤنــا الـغــربـيــون ،ألننا
ندرك أننا نحتاج إلى مقاتلة اإلرهاب،
ولـتـحـقـيــق ه ــذه ال ـغــايــة ال سـبـيــل آخــر
سوى املعارك الهجومية".
(األخبار ،األناضول)

التعاون االستخباري بين إسرائيل والسعودية إلى الذروة
لــم تعد العالقات وتناميها بــن إسرائيل
واململكة السعودية مسألة ذات أخذ ورد.
هي حقيقة قائمة قد ال تجد لدى طرفيها
مــن ينكرها ،وتتوجه يــومــا بعد يــوم إلى
الـتـظـهـيــر الـعـلـنــي أك ـثــر فــأك ـثــر .ال ــزي ــارات
املتبادلة والـلـقــاءات املتكررة ،ومــا يكشف
عنه اإلعــام العبري والغربي تباعا ،تكاد
ال يحصى.
موقع «انتليجانس اونالين» ،املتخصص
بــالـشــؤون االسـتـخـبــاريــة ،أكــد فــي تقرير
ت ــردد ص ــداه بـصــورة واسـعــة فــي اإلعــام
ال ـ ـع ـ ـبـ ــري ،أن ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــن إس ــرائـ ـي ــل
وال ـس ـع ــودي ــة إض ــاف ــة إل ــى دول خليجية
أخ ـ ـ ــرى ،م ـت ـج ــذرة م ــن عـ ـش ــرات الـسـنــن
بسرية ،وهي عالقات تنامت بعد االتفاق
النووي اإليراني.
ويشير التقرير إلى أن املعلومات املجمعة
ل ــدي ــه ،وت ـل ــك امل ـس ــرب ــة ح ــدي ـث ــا ،ت ــؤك ــد أن
محافل في االستخبارات السعودية تلتقي
وتتعاون كثيرا مع نظيريها في إسرائيل:
«املـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــاد» ،و«شـ ـعـ ـب ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
العسكرية» في الجيش اإلسرائيلي .الفتا
إلى أن هذا التعاون وصل في املدة األخيرة

إل ــى مـسـتــوى ذروة ،ول ــم يـكــن نشطا في
املاضي كما عليه اآلن.
وح ـ ـ ـ ــول م ـ ـجـ ــال الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ب ـ ــن أجـ ـه ــزة
االستخبارات للسعودية وإسرائيل ،يشير
املوقع االستخباري الفرنسي إلى تعاون
ف ــي م ـج ــال ج ـمــع امل ـع ـل ــوم ــات وتـحـلـيـلـهــا
وتقويمها ،إضافة إلى الجمع القائم على
الـعـنـصــر ال ـب ـشــري وتـجـنـيــد األش ـخــاص،
وك ــذل ــك دوائ ـ ـ ــر ال ـج ـم ــع ال ـت ـق ـنــي املــرت ـبــط
باالعتراض التكنولوجي واالتصاالت .أما
لجهة االستفادة من هذا التعاون املشترك،
فـتــرتـبــط بــاملـصــالــح واملــواج ـهــة املشتركة
ضــد إي ــران تـحــديــدا ،إضــافــة إلــى حركات
ومـنـظـمــات تــابـعــة لـهــا ك ــ«حــركــة حـمــاس
والحوثيني ...وغيرهما».
ي ـصــف ال ـت ـقــريــر ال ـت ـع ــاون االس ـت ـخ ـبــاري
بـ ــن امل ـم ـل ـك ــة وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ب ــامل ـف ـت ــوح ،بــل
ح ـ ــرك أجـ ـ ـه ـ ــزة اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ف ـ ــي دول
خليجية أخرى ودفعها كي ترتبط أيضا
بإسرائيل .ووفــق تعبيرات التقرير ،فإن
«الوريث الشاب للبحرين» ،في إشارة إلى
ولي عهد مملكة البحرين ،سلمان بن حمد
آل خليفة ،شجع على التعاون مع إسرائيل

ب ـصــورة واس ـعــة ملــواج ـهــة إي ـ ــران ،وكــذلــك
األمر مع الكويت.
أمـ ـ ــا ل ـج ـه ــة الـ ـع ــاق ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة مــع
اإلمــارات العربية املتحدة ،فيؤكد التقرير
أن مــا يربط جهاز استخبارات االم ــارات
بــاالسـتـخـبــارات اإلســرائـيـلـيــة قــديــم جــدا،
وهو يدار بواسطة (عضو اللجنة املركزية
امل ـطــرود مــن حــركــة فـتــح) محمد دحــان،
الــذي يعمل حاليا مستشارا لولي العهد
محمد بــن زاي ــد ،مــع اإلش ــارة إلــى أن «هــذا
االرتـ ـب ــاط ص ــار رس ـم ـيــا أك ـث ــر ،ف ــي امل ــدة
األخيرة».
وك ــان ــت صـحـيـفــة «ج ـي ــروزال ـي ــم بــوســت»
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،الـ ـت ــي «تـ ـتـ ـف ــاخ ــر» ب ـع ــدد
متصفحي موقعها مــن السعوديني بعد
رفــع الحظر عنها في اململكة ،قد أشــارت
في مقالتها االفتتاحية إلى أن ممثلني عن
السعودية وآخــريــن عــن إســرائـيــل عقدوا
سلسلة مــن الـلـقــاءات الـســريــة منذ مطلع
عام  ،2014الفتة إلى أنه «لم يعد سرا أن
إسرائيل واململكة السعودية بدأتا التنسيق
في ما بينهما حول قضايا استراتيجية».
ي.د
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السعودية تغسل يديها بإهانة حلفائها :مسؤولــ
ّ
ً
هزيال ومتناقضًا ومستفزًا خرج تحقيق
تحالف العدوان في مجزرة صنعاء ،الجريمة
التي أراد السعوديون أن يكونوا فيها
الخصم والحكم في آن واحد .وألن حجم
الصدمة من فداحة الجناية كان كبيرًا
ومحرجًاّ ،
تدرجت الرياض في خطواتها
المتصاص النقمة ،وكانت آخرها تمرير
اعتراف يمكن توصيفه بجريمة موازية
خليل كوثراني
فـ ــي أول ـ ـ ــى سـ ــاعـ ــات امل ــذبـ ـح ــة ال ـت ــي
شـ ـه ــدتـ ـه ــا ص ـ ـن ـ ـعـ ــاء يـ ـ ـ ــوم ال ـس ـب ــت
املـ ــاضـ ــي ،ن ـف ــت قـ ـي ــادة ال ـ ـع ـ ــدوان أن
تـ ـك ــون قـ ــد أقـ ــدمـ ــت ع ـل ــى أي ن ـشــاط
عـسـكــري ف ــي م ـكــان املـ ـج ــزرة ،داعـيــة
إلـ ــى «ال ـب ـح ــث ع ــن أسـ ـب ــاب أخ ـ ــرى».
وبـ ـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــول ـ ـهـ ــا ب ـ ــإق ـ ــام ـ ــة ت ـح ـق ـي ــق
فـ ـ ــي الـ ـ ـف ـ ــاجـ ـ ـع ـ ــة ،وصـ ـ ـ ـ ـ ــدور ن ـت ــائ ــج

هـ ــذا ال ـت ـح ـق ـيــق ،اس ـت ـم ـ ّـرت املــاكـيـنــة
اإلعــام ـيــة للتحالف ال ـس ـعــودي في
ّ ّ
بث كل املــواد املضللة ،بهدف إبعاد
الشبهات عــن ساحتها .ومــع أن أيًا
م ــن ه ــذه ال ــرواي ــات املـتـهــافـتــة (ك ــأن
ي ـ ـكـ ــون الـ ـ ـح ـ ــادث بـ ــدافـ ــع ت ـص ـف ـيــات
داخ ـل ـيــة بــن الـحـلـفــاء عـلــى الجبهة
األخ ـ ــرى أو ب ـه ـجــوم ق ــام ب ــه تنظيم
«داعــش») لم تصمد بوجه الحقيقة
ـوى م ــن
الـ ـ ـت ـ ــي ال تـ ـقـ ـب ــل أي م ـ ـس ـ ـتـ ـ ّ
ال ـت ـش ـك ـي ــك والـ ـتـ ـضـ ـعـ ـي ــف ،ووث ـ ـقـ ــت
بمشاهد حية تظهر بوضوح غارات
لـطــائــرات حربية التقطتها هواتف
الصنعانيني ،فإن حلفاء السعودية
ف ــي ال ــداخ ــل الـيـمـنــي ل ــم ي ـج ــدوا في
غ ـي ــر ت ـل ــك اإلشـ ــاعـ ــات ب ــاب ــا لـتـبــريــر
اس ـت ـمــرارهــم فــي مــوقــف ال ــدف ــاع عن
العدوان واملشاركة فيه.
ول ـل ـم ـف ــارق ــة ،فـ ــإن ن ـتــائــج الـتـحـقـيــق
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ،ب ـ ـعـ ــد أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ع ـل ــى
الـ ـج ــريـ ـم ــة ،خ ــرج ــت لـ ـتـ ـق ـ ّـدم هـ ــؤالء
الـحـلـفــاء ،املــزايــديــن عـلــى داعـمـيـهــم،
كبش فــداء أمــام ال ــرأي الـعــام ،يمنيًا

واشنطن ولندن :لوقف سريع إلطالق النار
دعت الواليات املتحدة وبريطانيا واألمم املتحدة ،أمس ،أطراف النزاع في اليمن إلى
لقاء للرباعية الدولية مخصص
إعالن وقف إلطالق النار «في أسرع وقت» .وفي ٍ
للملف اليمني ُعقد في لندن ،رفض وزير الخارجية األميركي ،جون كيري ،التكهن
برد الفعل لدى الطرفني على هذه الدعوة ،لكنه أكد أن «الدبلوماسيني ال يبذلون جهودًا
غير مجدية» .وقال كيري الذي شارك في اللقاء إلى جانب وزراء خارجية بريطانيا
والسعودية واإلمارات إنه «حان وقت تطبيق اتفاق وقف إلطالق نار غير مشروط،
وبعد ذلك يتم االنتقال نحو طاولة التفاوض» .وأوضح كيري أن املبعوث الدولي
اسماعيل ولد الشيخ ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دعيا إلى أن
ينفذ ذلك «في أسرع وقت ،أي االثنني أو الثالثاء (اليوم أو غدًا)».
وبينما رأى بوريس جونسون أن «من غير املقبول تعداد الضحايا (في اليمن) من
دون أي تحرك» ،طالب ولد الشيخ بوقف فوري للمعارك ،مشيرًا إلى أنه اتصل برئيس
وفد حركة «أنصار الله» (محمد عبد السالم) الذي أكد أنه ينتظر «خططًا أكثر دقة»
للتوصل إلى وقف إطالق النار في األيام املقبلة.
إلى ذلك ،أعلن مسؤول في وزارة الدفاع األميركية أنه تم استهداف املدمرة «مايسون»
األميركية الراسية قبالة السواحل اليمنية بصواريخ عدة ،للمرة الثالثة على التوالي،
ُ
لكن املدمرة اتخذت إجراءات مضادة ولم تصب.
(أ ف ب)

ودولـيــا ،إذ إن فريق التحقيق الــذي
ّ
شــكـلــه الـتـحــالــف بـقـيــادة السعودية
ّ
ّ
أك ّـ ــد أن قـ ـ ــوات ال ـت ـح ــال ــف ه ــي ال ـتــي
ن ــف ــذت ال ـه ـج ــوم ع ـلــى م ـج ـلــس ع ــزاء
ال ـ ـصـ ــالـ ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى فـ ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة
اليمنية صنعاءّ ،
مبررًا ما حدث بأنه
كــان بـنـ ً
ـاء على «معلومات مغلوطة
ع ــن وج ـ ــود قـ ـي ــادات م ــن ال ـحــوثـيــن
في املنطقة» ّ
قدمتها ّ
القوات املوالية
للرئيس املستقيل عبد ربه منصور
هـ ــاديّ .
وادعـ ــى ال ـب ـيــان ال ـص ــادر عن
«الفريق املشترك لتقييم الحوادث»
ّ
الجوية
أن «مركز توجيه العمليات
فـ ــي ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة (ق ـ ـ ـ ّـوات
هادي) قام بالسماح بتنفيذ عملية
االستهداف ،من دون الحصول على
توجيه من الجهة املعنية في قيادة
قوات التحالف» ،وهذا ّ
ّ
يعد «انتهاكًا
لـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــول» .وطـ ـ ـل ـ ــب الـ ـبـ ـي ــان
«مــراجـعــة قــواعــد االشـتـبــاك والعمل
على تقديم التعويض املناسب لذوي
الضحايا واملـتـضـ ّـرريــن» .واعترفت
قـ ـي ــادة ت ـحــالــف ال ـ ـعـ ــدوان بـخــاصــة
التحقيق ،وقالت «إنها بــدأت فعليًا
ّ
باتخاذ اإلج ــراءات الالزمة لتطبيق
مــا ورد مــن تــوص ـيــات» ،مــن غـيــر أن
يفوتها اإلعراب عن األسف للحادث
«غير املقصود ،وما نتج عنه من آالم
ألس ــر الـضـحــايــا ،والـ ــذي ال ينسجم
مع األهداف النبيلة للتحالف ،وعلى
رأسها حماية املدنيني وإعادة األمن
واالستقرار لليمن الشقيق».
ال ـ ــاف ـ ــت ف ـ ــي الـ ـبـ ـي ــان ــن املـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــن
ظـ ـه ــور ح ـل ـف ــاء امل ـم ـل ـكــة ال ـس ـعــوديــة
بمظهر «املهان» ،وعدم إقامة اعتبار
لصورة هذه القوى أمام الرأي العام
اليمني ،ليس فقط لجهة مــا تثيره
ٍّ
مــن احتمال تخل سـعــودي قــد يطرأ
ّ
يــومــا مــا ،بــل حــتــى لناحية إمكانية
إحراج رفاق السالح ،وتخصيصهم
ب ـت ـع ـل ـي ــق اإلخ ـ ـ ـفـ ـ ــاقـ ـ ــات واألخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــم ،م ـ ـ ــن دون ال ـ ـنّ ـ ـجـ ــاحـ ــات،
ّ
والتلطي خلفهم فــي ملفات حقوق
ُ
ّ
اإلنسان الحساسة .ولم يبد املوقف
ال ـس ـعــودي م ـت ـحـ ّـرجــا ،اس ـت ـنــادًا إلــى
بـيــان قـيــادة الـتـحــالــف ،مــن التأكيد،
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت ع ـ ـي ـ ـنـ ــه ،أن الـ ـج ــريـ ـم ــة
تـ ـتـ ـن ــاف ــى «م ـ ـ ــع األهـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـن ـب ـي ـل ــة
ل ـل ـت ـح ــال ــف ،وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا ح ـمــايــة

دعت وزارة الخارجية في صنعاء الى تشكيل لجنة تحقيق دولية (األناضول)
املــدنـيــن وإعـ ــادة األم ــن واالسـتـقــرار
لـلـيـمــن ال ـش ـق ـيــق» .ف ــوق ذل ــك ،ح ــاول
ال ـت ـحــالــف ال ـس ـع ــودي ،ع ـبــر ال ـب ـيــان،
أن يقنع اآلخرين بأن الغارتني على
ص ــال ــة الـ ـع ــزاء ال ـك ـب ــرى ف ــي صـنـعــاء
ّ
تمتا مــن دون الــرجــوع إلــى القيادة.
وهــو مــا لقي استهجانًا واسـعــا من
املراقبني ،مع التأكيد الدائم من قبل
ال ـت ـح ــال ــف ،وعـ ـل ــى رأسـ ـ ــه امل ـت ـح ـ ّـدث
باسمه أحمد عسيري ،على االنتظام

السيطرة والقيادة،
املطلق ملنظومة
ّ
ودراس ـ ــة األه ـ ــداف ب ــدق ــة ،واإلشـ ــارة
املـ ـتـ ـك ـ ّـررة إلـ ــى أن األه ـ ـ ــداف تقصف
بـعــد ال ـع ــودة إل ــى ال ـق ـي ــادة .وه ــو ما
يــدفــع إل ــى ال ـت ـســاؤل ح ــول إمـكــانـيــة
أن تقوم طــائــرات دولــة بقصف قلب
عــاصـمــة دول ــة أخـ ــرى ،ب ـهــدف إب ــادة
جــزء كبير من القيادتني السياسية
والـعـسـكــريــة (ح ـســب اف ـت ــراض بيان
الـتـحــالــف) لـهــذا ال ـعــدو ،مــن دون أن

المشهد الفلسطيني

ّ
سيئات عباس حسنات دحالن ...و«حماس»
عبد الرحمن نصار

ما ّ
يتندر
به الشعب
الفلسطيني
قد يصير
حقيقة غدًا
(آي بي ايه)

أس ـ ـب ـ ــوع حـ ــافـ ــل ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــا ب ـعــد
رك ـ ــود س ـي ــاس ــي ألشـ ـه ــر ،وت ـح ــدي ـدًا
م ـن ــذ ت ــوق ــف ج ـل ـس ــات «امل ـص ــال ـح ــة
الــداخـل ـيــة» :مـحـمــود عـبــاس ال يــزال
وس ــط الـعــاصـفــة ال ـتــي أث ــاره ــا على
نفسه بمشاركته في جنازة شمعون
بيريز ،ثـ ّـم إجــرائــه عملية فــي القلب
تـ ـح ــت اسـ ـتـ ـنـ ـف ــار أم ـ ـنـ ــي وحـ ــراسـ ــة
مـ ـش ــددة .مـحـمــد دحـ ــان يـنـتـقــل من
غطاء الشركات ومؤسسات األبحاث
إلــى العمل العلني بغطاء مصري ـ
عربي لينظم مؤتمرًا جامعًا لتياره
فــي مـصــر ح ـضــره نـصــف املــدعـ ّـويــن
ّ
عـلــى األقـ ــل .حــركــة «ح ـم ــاس» تـلـ ّـوح
بــورقــة إع ــادة تــألـيــف حكومتها في
غزة واالنفصال عن رام الله ما دامت
ّ
األخيرة لم تحل أزمة ّالرواتب التي
تتدبرها الحركة بـ «شق األنفس».
هــذه األح ــداث ،والتقاطعات بينها:
كإصرار عباس على رفض املصالحة
مع دحالن ،أو إتمامها مع «حماس»،
وكذلك ملل األخير من انتظار «موت
أبو مــازن» ،ومالمح تالقي املصالح

ّ
بينه وبني «حماس»؛ كلها تؤكد أن
سيناريوهات تغيير كبيرة مقبلة
على تركيبة السلطة الفلسطينية،
ومصير ارتباط غزة بالضفة .وبما
أن ع ـبــاس ق ــرر حـتــى الــرمــق األخـيــر
ّ
ّ
بكرسي الرئاسة ،ومحاربة
التمسك
عــودة دحــان إلى املشهد السياسي
مع ّ
نيته الدفع قريبًا بمنصب نائب
للرئيس ،فــإن التوقعات بانسحاب
هادئ تذهب أدراج الرياح.
املـشـهــد األك ـثــر سـخــريــة ك ــان خــروج
عـ ـ ـبـ ـ ــاس ب ـ ـعـ ــد الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة لـ ـط ـم ــأن ــة
الخائفني منه وأعــدائــه ،على ســواء،
إلــى أنــه بخير ،ثــم تنبيه مــرافـقــه له
إلــى أن مــراســل التلفزيون الرسمي
للسلطة هــو «مــن جماعتنا» ،حتى
ي ـع ـ ّط ـي ــه ال ـ ـحـ ــديـ ــث بـ ـك ــل أريـ ـحـ ـي ــة.
تـ ـل ــخ ــص هـ ـ ــذه ال ـ ـثـ ــوانـ ــي ال ـه ــاج ــس
األس ـ ــاس ـ ــي ال ـ ـ ــذي ي ـع ـي ـش ــه عـ ـب ــاس،
وح ــال ـت ــه ال ـص ـح ـيــة املـ ـت ــردي ــة .وه ــو
مــا دف ـعــه ،رب ـمــا ،إلــى إب ــراز «كــرمــه»،
ب ـ ــالـ ـ ـعـ ـ ـف ـ ــو عـ ـ ـ ــن أح ـ ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن
ال ـع ـس ـك ــري ــن فـ ــي الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،املـ ـق ــدم
أس ــام ــة م ـن ـص ــور ،املـ ـع ــروف ب ـ ـ «أب ــو
ع ــرب» ،مــن حـكــم بــالـسـجــن مل ــدة عــام

والفصل مــن الـخــدمــة ،بعدما انتقد
األخ ـيــر مـشــاركــة ع ـبــاس فــي جـنــازة
بيريز.
«ال ـك ــرم ال ـعـ ّـبــاســي» ظـهــر كـمـحــاولــة
للملمة ما تبقى من ماء الوجه ،في
ظ ــل أن الـ ـج ــرأة وص ـلــت بـمـنــاصــري
دحــان إلــى تنظيم مسيرة فــي غزة
وضعوا فيها صورًا لرئيس السلطة
ّ
يظلله علم إسرائيل ،ثم بــادروا إلى
حرقها ،أمام عني عشرات العدسات
ّ
والـصـحــافـيــن ...وك ــل ذلــك ب ــإذن من
«حماس» ،التي لم ّ
يمر أسبوع على
املـ ـسـ ـي ــرة ال ــدح ــانـ ـي ــة ح ـت ــى مـنـعــت
أج ـهــزت ـهــا األم ـن ـي ــة ان ـع ـق ــاد مــؤتـمــر
عنوانه «إنهاء االنقسام».
صحيح أن هــذه املــؤتـمــرات ال تقدم
وال ت ــؤخ ــر فـ ــي ح ـق ـي ـقــة االنـ ـقـ ـس ــام،
ولـ ـك ــن ل ـع ــب ال ـس ـي ــاس ــة ع ـل ــى األقـ ــل
يـتـطـلــب م ــن ال ـحــركــة اإلس ــام ـي ــة أن
ت ـ ـكـ ــون أك ـ ـثـ ــر ح ـن ـك ــة م ـ ــن أن ت ـك ــون
ّ
مــتـهـمــة ب ــإذك ــاء االن ـق ـســام ،وخــاصــة
أنـ ـه ــا تـ ـت ــوه ــم أن م ـس ــاه ـم ـت ـه ــا فــي
تعزيز االنقسام الفتحاوي الداخلي
ّ
تتسيد الـســاحــة لوقت
قــد يجعلها
مــن ال ــزم ــن ،مــع أن ـهــا ال تـنـســى مــاذا
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ــون عن مجزرة صنعاء!

رئيس هيئة أركان ّ
قوات
هادي ّ
وضباط آخرون
اقتيدوا إلى الرياض

ي ـم ـثــل م ـح ـمــد دحـ ـ ــان ف ــي أدب ـ ّـي ــات
عناصرها وقادتها.
ُ
املشكلة أن السلطة لــم تـبــق مــن ماء
الــوجــه شيئًا ،بــل كــل سيئة يقدمها
ّ
عباس تتحول إلــى حسنة لدحالن.
آخـ ــر ت ـل ــك ال ـس ـي ـئ ــات كـ ــان االعـ ـت ــداء
األخ ـ ـطـ ــر مـ ــن س ـل ـس ـل ــة ال ـت ـه ـ ّـج ـم ــات
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــررة ع ـ ـلـ ــى األسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر امل ـ ـحـ ــرر
ومـطـلــق ش ــرار اإلض ــراب ــات الـفــرديــة
عـ ــن الـ ـطـ ـع ــام ،خ ـض ــر عـ ــدنـ ــان .فـفــي
األس ـب ــوع نـفـســه ،تـحــدث الــرجــل عن
ّ
م ـحــاولــة الغ ـت ـيــالــه ،خــل ـص ـتــه منها

االعتداء األخطر
كان على مطلق شرارة
اإلضرابات الفردية
خضر عدنان

ـاجــم بهجوم
تـ ّعـلــم ق ـيــادة الـبـلــد امل ـهـ ِ
قواتها .وال يقتصر األمــر على ذلك،
بــل إن املسؤولية ترمى على حلفاء
في الداخل اليمني.
يـفـتــرض الـبـيــان أي ـضــا أن الجريمة
هفوة يتيمة لم تسبقها أو ّتلحقها
ج ـ ـ ــرائ ـ ـ ــم ح ـ ـ ـ ــرب وإب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة وثـ ـقـ ـتـ ـه ــا
ّ
على
امل ـنــظ ـمــات الـحـقــوقـيــة الــدول ـيــة ّ
مدار أزيد من عام ونصف ،ولم توفر
بشرًا وال حجرًا في مختلف مناطق

ّ
ّ
وضد قطاعاته كافة.
اليمن
إل ـ ــى ج ــان ــب ذلـ ـ ــك ،ف ـ ــإن امل ـت ـحــال ـفــن
م ــع الـ ـع ــدوان (ال ــذي ــن ج ـه ــدوا ط ــوال
أس ـب ــوع ف ــي م ـحــاولــة ت ـبــرئــة ســاحــة
الـسـعــوديــة) كــانــوا قــد خــرجــوا غــداة
امل ـج ــزرة إلدانـ ــة الـجــريـمــة والـتــذكـيــر
(كـ ـم ــا ف ـع ــل ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ه ـ ــادي،
علي محسن األح ـمــر) بــأن ع ــددًا من
ّ
امل ـع ــزي ــن ال ــذي ــن ق ـضــوا ف ــي الـقـصــف
هــم مــن «أن ـص ــار ال ـشــرع ـيــة» ،أي في
الـخـنــدق الـسـيــاســي نفسه ال ــذي هم
ف ـي ــه ،ق ـبــل أن تـفــاجـئـهــم الـسـعــوديــة
ّ
بعد أسبوع باتهامهم بأنهم هم من
ّ
قدموا «املعلومات املغلوطة» .فكيف
يـشــارك فــي الصالة أنـصــار لشرعية
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ه ـ ـ ـ ــادي ويـ ـ ـج ـ ــري ت ـق ــدي ــم
مـعـلــومــات مـغـلــوطــة م ــن زمـ ــاء لهم
حول طبيعة االجتماع؟
ّ
وإمـعــانــا فــي محاولة التلطي خلف
ح ـ ـل ـ ـفـ ــاء ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل ال ـ ـي ـ ـم ـ ـنـ ــي ،ق ــام ــت
السعودية أمــس ،بحسب معلومات
تداولتها مــواقــع يمنية ،باستدعاء
عـ ـ ــدد مـ ــن قـ ـ ـي ـ ــادات قـ ـ ـ ـ ّـوات ال ــرئ ـي ــس
املستقيل هادي إلى الرياض .وتشير
املعلومات إلى أن رئيس هيئة أركان
ق ـ ـ ـ ّـوات ه ـ ـ ــادي ،ال ـ ـلـ ــواء م ـح ـمــد عـلــي
امل ـق ــدش ــي ،وت ـس ـعــة ض ـ ّـب ــاط آخ ــري ــن،
اقتادتهم ّ
قوة عسكرية من محافظة
مـ ـ ــأرب إل ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة ال ـس ـع ــودي ــة.
ول ــم تــوضــح امل ـع ـلــومــات س ـبــب هــذا
ّ
االستدعاء «املذل» إذا كان التحقيق
قد أنجز؟!
ومــن جهتها ،رفضت «أنـصــار الله»
ووزارة الخارجية في صنعاء نتائج
التحقيق .ونقلت وكــالــة «سـبــأ» عن
مصدر مسؤول في الوزارة مطالبته
ّ
بتحقيق دولي مستقل «حول جرائم
ح ــرب ارت ـك ـب ـهــا ت ـحــالــف الـ ـع ــدوان»،
ك ــذل ــك دع ــا امل ـص ــدر أم ــن ع ــام األم ــم
ّ
املــتـحــدة ،بــان كــي مــون ،إلــى «العمل
ع ـلــى تـشـكـيــل لـجـنــة تـحـقـيــق دول ـيــة
ّ
مستقلة ،بــرئــاســة شخصية دولـيــة
محايدة رفيعة املستوى ،في أسرع
وق ــت م ـم ـكــن ،لـلـتـحـقـيــق ف ــي جــرائــم
الـ ـح ــرب ف ــي ال ـي ـم ــن ،ال ـت ــي ارت ـك ـب ـهــا
ّ
تحالف العدوان ومن خلفه» ،مؤكدًا
أن ّ«داعـمــي ومرتكبي هــذه الجرائم
بحق الشعب اليمني لن يفلتوا من
العقاب».

ـ ـ ل ـســوء ال ـ ْطــالــع ـ ـ األج ـه ــزة األمـنـيــة،
ُ
ُالتي لــم تــقــدم كــالـعــادة على اعتقال
املـ ـعـ ـت ــدي ــن مـ ــن «زع ـ ـ ـ ـ ــران» ال ـس ـل ـطــة
ن ـف ـس ـهــا وم ـح ــاس ـب ـت ـه ــم .مـ ــا حـ ــدث،
بغض النظر عــن عــدم تــأذي عدنان
هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــرة ،هـ ــو ف ـض ـي ـح ــة مـ ـ ّ
ـدويـ ــة
ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد ال ــوطـ ـن ــي ،وخ ــاص ــة
أن ال ـح ــدي ــث يـ ــدور ع ــن رم ــز يخص
فـلـسـطــن عــاملـيــا وال ـحــركــة األس ـيــرة
داخليًا.
ّ
يتندر به الشعب الفلسطيني قد
ما
يصير حقيقة غدًا ،والذي يسأل كيف
ملحمود عباس أن يكون رئيسًا على
الفلسطينيني ،قــد ي ـســأل غ ــدا كيف
ص ــار مـحـمــد دحـ ــان رئ ـي ـســا .بــذلــك
سـنـكــون ق ــد قــدمـنــا أع ـجــب تــراتـبـيــة
رئــاسـيــة قبل أن نحصل على فتات
«الــدولــة» :مــن فاتح مـشــروع أوسلو
وال ـنــادم عليه الحـقــا ،إلــى مهندسه
وكــاره املقاومة ،وليس أخيرًا ربيب
ال ـت ـن ـس ـي ــق األم ـ ـنـ ــي مـ ــع إس ــرائـ ـي ــل،
«الرباعية العربية».
وحاليًا مع ّ
ب ـي ـن ـم ــا تـ ـت ــرن ــح «ف ـ ّـتـ ــح» عـ ـل ــى وق ــع
م ـش ـك ــات ـه ــا املـ ـتـ ـل ــخـ ـص ــة ب ــال ـن ـف ــوذ
وبــالـسـيـطــرة ،ال بغلبة الـتـيــار الــذي

ي ــرغ ــب ف ــي ت ـف ـع ـيــل املـ ـق ــاوم ــة فـيـهــا
عـ ـل ــى تـ ـي ــار «املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات حـ ـي ــاة»،
ت ـل ـت ــزم «حـ ـم ــاس» ص ـ ّم ـتــا سـيــاسـيــا
ي ـم ـكــن وصـ ـف ــه ب ــالـ ـت ــرق ــب .ح ـت ــى إن
االسـتـفــزازات اإلسرائيلية األخـيــرة،
وتـكــرار السلفية الجهادية سياسة
ال ـض ـغــط ب ــال ـص ــواري ــخ ل ـج ـ ّـر قـصــف
ّ
إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي م ـ ــرك ـ ــز وم ـ ـب ـ ـنـ ـ ّـي ع ـلــى
مـ ـعـ ـل ــوم ــات اسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة ل ـض ــرب
قـ ــدرات ال ـحــركــة ،لــم يــدفـعــا األخ ـيــرة
إل ــى أي ن ــوع مــن الـ ـ ّ
ـرد ،مــا دام الــذي
يـمـكــن تـحـصـيـلــه بــالـسـيــاســة قــريـبــا
أهــم مــن تـكــرار تجربة حــرب جديدة
ت ـن ـت ـه ــي م ـف ــاع ـي ـل ـه ــا ب ـ ــدم ـ ــار ك ـب ـيــر
وخسارة سياسية كبرى.
أي ـضــا ،ال يـبــدو أن زي ــارة إسماعيل
ه ـن ـي ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة قـ ــد أت ـ ــت ن ـتــائــج
مهمة ،فــي ظــل بقائه غالبية الوقت
ف ــي ق ـطــر ،دون ال ـت ـحــرك إل ــى ال ــدول
املتحالفة مع «حماس» أو التي هي
عـلــى مـســافــة مـنـهــا ،وه ــو مــا يـطــرح
أسئلة عن طبيعة ما يدور بالضبط
في أروقــة الحركة ،وما سيتبعه من
ت ـغ ـي ــرات ع ـلــى ت ـحــال ـفــات ـهــا ال ــراك ــدة
منذ أكثر من عام.
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كيوسك الصحافة
صعود بن سلمان يحطم
عقودًا من التقاليد
ّ
ّ
وجمد عقودا حكومية
ص محمد بن سلمان نفقات الدولة
قل ّ
وخف ّض أجــور موظفي الخدمة املدنية ،كجزء من «سياسة
ال ـت ـقــشــف» ال ـتــي تتبعها املـمـلـكــة نـتـيـجــة ان ـخ ـفــاض أسـعــار
ال ـن ـف ــط .ل ـكــن األم ـي ــر رأى ال ـع ــام امل ــاض ــي يـخـتــا ل ــم يستطع
مـقــاومـتــه .فــأثـنــاء عطلته فــي جـنــوب فــرنـســا ،أوف ــد أح ــد مساعديه
لـشــراء اليخت ،ال ــذي كــان يملكه املـلـيــارديــر الــروســي ي ــوري شفلير.
وفي غضون ساعات فقطّ ،
تم االتفاق واشترى األمير اليخت بنحو
ّ
 500مليون يــورو ،وفقًا ألحد مساعدي شفلير وسعودي مقرب من
العائلة الحاكمة.
يحاول بن سلمان قلب التقاليد امللكية ،وإعادة النهوض باالقتصاد،
وتوطيد السلطة ،بينما يتمسك ّ
بشدة في الوقت نفسه باالمتيازات
الـحــاصــل عليها كـفــرد مــن الـعــائـلــة الـحــاكـمــة .وف ــي ي ــده كــل عناصر
السياسة الـسـعــوديــة ،مــن حــرب اليمن الـتــي كلفت اململكة مليارات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالراتّ ،
وأدت إل ـ ــى انـ ـتـ ـق ــادات
دولية بسبب مقتل مدنيني ،إلى كبح
عادات اإلنفاق في اململكة ،ومعالجة
«اإلدمـ ـ ـ ـ ــان» ع ـل ــى ال ـن ـف ــط ،وتـخـفـيــف
القيود االجتماعية على الشباب.
لقد حطم صعود األمـيــر بــن سلمان
ع ـق ــودا م ــن الـتـقــالـيــد ضـمــن الـعــائـلــة
املـ ــال ـ ـكـ ــة ،حـ ـي ــث اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام األق ــدمـ ـي ــة
وتقاسم السلطة بني الفروع .فلم يحدث من قبل في تاريخ السعودية
أن ت ـ ّـم إس ـنــاد ه ــذا ال ـكــم مــن الـسـلـطــة لــولــي ول ــي ال ـع ـهــد ،مــا أغضب
الكثيرين .وقد دفعت طموحات األمير ،التي ليس لها حدود على ما
يبدو ،بالعديد من السعوديني واملسؤولني األجانب إلى االشتباه في
أن هدفه النهائي هو ليس فقط إنعاش اململكة ،بل دفع ولي العهد
الحالي ،محمد بن نايف ،جانبًا ،ليصبح هو امللك املقبل .لكن هناك
سؤال ال يمكن اإلجابة عنه بعد :هل ستنجح تحركات بن سلمان في
رسم مسار جديد للمملكة ،أم أن االندفاع ،وقلة الخبرة ،سيزعزعان
استقرار أكبر اقتصاد في العالم العربي في وقت يعاني فيه الشرق
األوسط من االضطرابات؟
(من تقرير مارك مازيتي وبني هابارد في نيويورك تايمز)

الواليات المتحدة وتركيا:
محور من يتغير؟
ليس سرًا أن العالقات بني الواليات املتحدة وتركيا قد شهدت
أوق ــات ــا عـصـيـبــة لـلـغــايــة ف ــي اآلونـ ــة األخ ـي ــرة .فـهـنــاك اخـتــاف
اس ـتــرات ـي ـجــي حـ ــاد ب ــن الـحـلـيـفــن الــرئ ـي ـس ـيــن ل ـل ـنــاتــو حــول
مجموعة من القضايا املهمة في الشرق األوسط وحول العالم.
لدى أنقرة وواشنطن وجهات نظر مختلفة إلى حد كبير في كل شيء
متعلق بالحرب السورية ،وهناك اختالف أيضًا حــول مستقبل إدارة
مسعود البرزاني لشمال العراق ،وحول بيع املوارد املعدنية الغنية في
األسواق العاملية ،وحول طرق التعامل مع ايران وإدارة حيدر العبادي
التي تدعمها طهران في العراق ،ومواجهة تنظيم «داعــش» في العراق
وسوريا.
ّ
تدهورت العالقات بني البلدين نتيجة فشل واشنطن في التعاون بشكل
ّ
فعال مع أنقرة في حربها ضد «حــزب العمال الكردستاني» ،ونتيجة
عــدم تسليم فتح الله غــولــن ،واالمـتـنــاع (حتى وقــت متأخر) عــن إدانــة
ّ
عالقتها مع روسيا.
محاولة ّاالنقالب الفاشلة ،فيما حسنت تركيا ّ
هناك «تحول في محور» واشنطن التي باتت تفضل التنسيق مع إيران
و«حزب االتحاد الديموقراطي» في ما يخص السياسات اإلقليمية في
منطقة الشرق األوسط بدل تركيا والسعودية والخليج.
(من مقالة صديق أوناي في دايلي صباح التركية)

حرب ظل أميركية في الصومال
ّ
كثفت إدارة الرئيس األميركي ،باراك أوباما ،الحرب السرية في
الصومال خالل العام املاضي ،وذلك باستخدام القوات الخاصة،
والضربات الجوية ،ومقاولني من القطاع الـخــاص ،والحلفاء
األفارقة ،في حملة متصاعدة ضد املتشددين في منطقة القرن
األفريقي التي ّ
تعمها الفوضى .املئات من القوات األميركية موجودة
اآلن فــي قــواعــد مؤقتة فــي الـصــومــال،
وهو أكبر وجود عسكري أميركي منذ
انسحاب الــواليــات املتحدة من البالد
بعد معركة «سـقــوط الصقر األســود»
عام .1993
لكن هذه الحملة تنطوي على مخاطر
هــائ ـلــة ،بـمــا فــي ذل ــك س ـقــوط ضحايا
أميركيني ،املزيد من الضربات الجوية
التي تقتل املدنيني ،وإنجرار الواليات املتحدة بشكل أوسع إلى حرب
في بلد مضطرب .وتشكل الحملة في الصومال نموذجًا للحرب التي
اعتمدها الرئيس أوباما والتي سيمررها لخليفته ،والتي تستخدمها
الواليات املتحدة اليوم في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا.
(من تقرير مارك مازيتي ،جيفري جنتيلمان ،إريك شميت ،في نيويورك تايمز)
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الكويت

أزمة «اإلصالح االقتصادي» تبلغ ذروتها بحل البرلمان
وصلت الصدامات على خلفية
الــجــدل االقــتــصــادي المستمر
في الكويت إلـ ّـى ذروتها مع
قرار أمير البالد حل البرلمان ،بعد
إعالنه «ساحة الفتعال األزمات»،
من دون تحديد موعد الجراء
االنتخابات النيابية المبكرة التي
الدستور خالل شهرين
يحددها
ّ
من موعد الحل
ب ـع ــد أشـ ـه ــر م ــن ال ـت ــوت ــر الـ ـ ــذي راف ــق
«وثـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح االقـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي»
ّ
الحكومية ،حــل أمـيــر الكويت صباح
األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ال ـ ـص ـ ـب ـ ــاح ،مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ــة
(ال ـب ــرمل ــان) ،وذل ــك غ ــداة إع ــان رئيس
املجلس مــرزوق الغانم تأييده إجــراء
انتخابات نيابية مبكرة.
وبــرر الصباح قــراره ببروز «خلل في
ال ـع ـمــل ال ـب ــرمل ــان ــي» وتـ ـح ــول مـجـلــس
األم ـ ـ ــة إل ـ ــى «سـ ــاحـ ــة ل ـل ـج ــدل ال ـع ـق ـيــم
والـخــافــات وافـتـعــال األزمـ ــات» .وقــال
الـصـبــاح فــي خ ـطــاب تـلـفــزيــونــي« :إن
العمل البرملاني انطوى على انتهاك
للدستور وللقانون ،وتجاوز لحدود
السلطات األخرى ،وتدني لغة الحوار
عـ ـل ــى نـ ـح ــو غـ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق ت ـح ـق ـي ـقــا
لـغــايــات قـصـيــرة ضيقة عـلــى حساب
مصلحة الوطن».
اإلجــراء الذي ال ُي ّ
عد غريبًا عن تاريخ

صدر قرار قضائي
ابتدائي يقضي ببطالن قرا
رفع سعر البنزين
الـكــويــت ،ذات أول بــرملــان فــي الخليج
(انتخب أول مجلس أمــة فــي الكويت
عام  ،)1963يأتي في ظروف اقتصادية
حـ ّـســاســة ،ويتضمن أهــدافــا سياسية
أي ـضــا ،إذ إن ال ــدع ــوة إل ــى انـتـخــابــات
م ـب ـك ــرة ت ــرم ــي إلـ ـ ــى م ـن ــع امل ـع ــارض ــة
الـتــي قــاطـعــت انـتـخــابــات تـمــوز 2013
مــن االس ـت ـعــداد ل ـخــوض االنـتـخــابــات
الجديدة ،وبالتالي إضعاف فرصها
في الفوز بنصيب معقول من مقاعد
الـ ـب ــرمل ــان .وف ـي ـمــا ل ــم ي ـح ــدد امل ــرس ــوم
ّ
ال ــذي أص ــدره الـصـبــاح لـحــل املجلس

موعدًا إلجراء االنتخابات املبكرة ،من
امل ـف ـتــرض بـمــوجــب ال ــدس ـت ــور ،إج ــراء
انتخابات نيابية مبكرة فــي غضون
شهرين من موعد الحل.
ويــأتــي اإلجـ ــراء بـعــد فـشــل ق ــرار أخير
لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة فـ ـ ــي ام ـ ـت ـ ـصـ ــاص غ ـضــب
املواطنني من ارتفاع أسعار البنزين،
جـ ـ ـ ـ ــراء س ـ ـيـ ــاسـ ــة رفـ ـ ـ ــع الـ ـ ــدعـ ـ ــم الـ ـت ــي
اعتمدتها الكويت أخيرًا .وكان القرار
قد ّ
أقر منح املواطنني كميات مجانية
مــن الـبـنــزيــن شـهــريــا لتعويضهم عن
ارتـ ـف ــاع أسـ ـع ــاره ب ـعــد خ ـفــض ال ــدع ــم.
ال ـقــرار الـحـكــومــي ج ــاء تـحــت ضغوط
ّ
لكن الشارع ّ
عده أقل من الالزم
نيابية،
ً
وتـعـطـيــا جــزئـيــا لــ«وثـيـقــة اإلص ــاح
االقتصادي» التي سعت إلى «إصالح
امل ـيــزان ـيــة ال ـعــامــة وإع ـ ــادة رس ــم دور
الـ ــدولـ ــة ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد وزيـ ـ ـ ــادة دور
القطاع الخاص».
وشهد البرملان صدامات مع الحكومة
أخـ ـيـ ـرًا ب ـع ــد ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات االق ـت ـص ــادي ــة
االشـكــالـيــة ،مــا أدى إل ــى احـتـجــاجــات
برملانية واسـتـجــوابــات انتهت بقرار
قضائي ابتدائي يقضى ببطالن قرار
رف ــع سـعــر الـبـنــزيــن وب ــإع ــادة السعر
ال ـقــديــم ف ــي ح ـكــم ق ــاب ــل لــاسـتـئـنــاف،
فيما قدمت الحكومة مقترحًا بتزويد
امل ــواط ــن ال ـكــوي ـتــي ب ـ ـ  75ل ـتــر بـنــزيــن
ش ـ ـهـ ــريـ ــا .كـ ـم ــا اش ـ ـتـ ــد ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع بــن
الـبــرملــانـيــن وال ـح ـكــومــة أخ ـي ـرًا حيث
جــرى استجواب عــدد مــن املسؤولني،
إض ــاف ــة إلـ ــى ط ـل ـب ــات أخـ ـ ــرى كـ ــان قــد
قدمها نواب برملانيون.
ُ
ويـ ــوم الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،اســت ـجــوب
ال ــوزي ــر أن ــس ال ـصــالــح بـتـهـمــة «س ــوء
والعشوائية إضــرارًا بمصالح
اإلدارة
ً
امل ــواط ـن ــن مـتـمـثـلــة ف ــي ال ــزي ــادة غير
امل ــدروس ــة أو امل ـبــررة ألس ـعــار الــوقــود
والـتـفــريــط فــي حماية مـصــادر النفط
وض ـ ـي ـ ــاع ث ـ ـ ـ ـ ــروات ال ـ ـب ـ ــاد وافـ ـتـ ـق ــاد
ال ـص ــدق ـيــة ف ــي الـ ـتـ ـع ــاون م ــع أع ـض ــاء
مجلس األمة».
وأوردت وك ــال ــة «كـ ــونـ ــا» الــرس ـم ـيــة،
أن األم ـي ــر ال ـص ـبــاح اع ـت ـمــد قـ ــرار حل
مجلس األمة «بعد االطالع على املادة
 107م ــن ال ــدس ـت ــور ون ـظ ـرًا لـلـظــروف
اإلقليمية الدقيقة ومــا استجد منها
من تطورات ،وما تقتضيه التحديات
األم ـن ـيــة وانـعـكــاســاتـهــا املـخـتـلـفــة من
ض ــرورة مواجهتها بـقــدر مــا تحمله
م ــن م ـخــاطــر ومـ ـح ــاذي ــر ،األم ـ ــر ال ــذي
ي ـف ــرض الـ ـع ــودة إل ــى ال ـش ـعــب مـصــدر
السلطات الختيار ممثليه».
وك ــان م ــرزوق الـغــانــم قــد ق ــال أول من
أم ــس ،فــي تصريحات لقناة «ال ــراي»
الـكــويـتـيــة إن ال ـب ــاد تـمــر ف ــي مرحلة

أميركا

كلينتون تتقدم ترامب بـ 4نقاط
كشف استطالع أجرته صحيفة "واشنطن
بــوســت" وشـبـكــة "إي ــه بــي ســي ن ـيــوز" عن
تقدم املرشحة الديموقراطية في االنتخابات
الــرئــاسـيــة ه ـيــارى كلينتون ،ب ـفــارق أربــع
ن ـقــاط ع ــن مـنــافـسـهــا ال ـج ـم ـهــوري دونــالــد
ترامب ،وذلك قبيل ثالثة أسابيع على موعد
االنتخاب.
ُوأش ـ ـ ــارت الـصـحـيـفــة إلـ ــى أن االس ـت ـطــاع
أج ــري خــال أكـثــر الـفـتــرات الـصــاخـبــة في
ح ـم ـلــة ت ــرش ــح ت ــرام ــب ،ب ـعــد ال ـك ـشــف عن
تسجيل فيديو لــه يتحدث فيه على نحو
ّ
سيئ عن النساء ،وفي الوقت الذي اتهمته
عدة نساء بالتحرش بهن.
وت ـ ـفـ ـ ّـوقـ ــت ك ـل ـي ـن ـت ــون ب ـن ـس ـب ــة  %47مــن
األصـ ــوات بــن الـنــاخـبــن املحتملني مقابل
 ،%43وه ــو ت ـقــدم طـفـيــف فــي ظــل هامش
الخطأ فــي االسـتـطــاع ال ــذي بلغت نسبته
 ،%4وح ـص ــل م ــرش ــح الـ ـح ــزب الـلـيـبــرالــي
غــاري جونسون على  ،%5بينما حصلت

مرشحة "حزب الخضر" جيل شتاين على
.%2
وف ـ ــي ال ـس ـب ــاق امل ـق ـت ـصــر ع ـل ــى كـلـيـنـتــون
وت ــرام ــب ،تـفـ ّـوقــت املــرشـحــة الديموقراطية
بحصولها عـلــى  %50مــن األصـ ــوات بني
ال ـنــاخ ـبــن امل ـح ـت ـم ـلــن وامل ـس ـج ـل ــن ،بينما
ح ـصــل ت ــرام ــب ع ـلــى  %46ب ــن الـنــاخـبــن
املحتملني ،و %44بني املسجلني.
وف ــي غـضــون ذل ــك ،واص ــل دون ــال ــد تــرامــب
هجماته على هيالري كلينتون ،التي نشر
موقع "ويكيليكس" خطابات لها ملصلحة
مصرف "غولدمان ساكس" ،تكشف مزيدًا
من التفاصيل عن عالقتها مع املؤسسات
ال ـك ـبــرى ف ــي وول س ـتــريــت .وب ـعــد اتـهــامــه
وس ــائ ــل اإلعـ ــام "بــال ـف ـســاد" وال ـع ـمــل على
"ت ــزوي ــر" االن ـت ـخ ــاب ــات ،مل ــح ت ــرام ــب إل ــى أن
كلينتون تستخدم م ــواد منشطة واقـتــرح
إخضاعها لفحوص قبل املناظرة املقبلة.
(األخبار)

ّ
رئيس مجلس األمة المنحل ،مرزوق الغانم :لن نستطيع تجاوز هذه المرحلة من دون فريق حكومي جديد (أ ف ب)

«دق ـ ـي ـ ـقـ ــة واس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة» ،وت ـش ـه ــد
«تحديات أمنية اقليمية واقتصادية
وداخـلـيــة وخــارجـيــة» .وأض ــاف «هــذه
امل ــرح ـل ــة ل ــن نـسـتـطـيــع ت ـج ــاوزه ــا ما
ل ــم ي ـكــن ه ـنــاك فــريــق ح ـكــومــي جــديــد
 ...وال ـعــودة الــى صـنــاديــق االق ـتــراع»،
مـ ـ ــؤك ـ ـ ـدًا أنـ ـ ـ ــه أبـ ـ ـل ـ ــغ «وج ـ ـ ـهـ ـ ــة ال ـن ـظ ــر
الشخصية هذه إلى القيادة السياسية
وأن القرار النهائي بيد األمير».
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود امل ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــة امل ـ ـت ـ ـفـ ــاق ـ ـمـ ــة ب ــن
املــؤس ـســات الــدس ـتــوريــة ،فــي األص ــل،
إلى تضرر الكويت من هبوط أسعار

ال ـن ـفــط خ ــال ال ـع ــام ــن امل ــاض ـي ــن ،إذ
تـعـتـمــد ال ــدول ــة ال ـع ـضــو ف ــي منظمة
«أوبك» ،على إيرادات النفط في تمويل
أك ـث ــر م ــن  90ب ــامل ـئ ــة م ــن مـيــزانـيـتـهــا
العامة .وكــان حجم االنـفــاق الكويتي
على الدعم يبلغ  2.9مليار دينار (9.6
مليارات دوالر) أي ما يمثل نحو 15
باملئة من إجمالي مصروفات السنة
املالية الحالية ،ويذهب جزء أساسي
مــن ه ــذا الــدعــم إل ــى الـطــاقــة بمختلف
أنواعها.
أمــا تراجع الحكومة عن قــرارهــا أمام

ال ـض ـغــط الـشـعـبــي وال ـن ـيــابــي ،فليس
األول م ــن ن ــوع ــه ،إذ إن ـه ــا تــراج ـعــت
ف ـ ــي نـ ـيـ ـس ــان امل ـ ــاض ـ ــي تـ ـح ــت ض ـغــط
إضــراب عمال النفط عن خطة سميت
«الـبــديــل االسـتــراتـيـجــي» وسـعــت إلى
خ ـف ــض ال ـن ـف ـق ــات وإص ـ ـ ــاح مــرت ـبــات
ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ــوظ ــائ ــف الـحـكــومـيــة
وفـ ــي مـقــدمـتـهــم ع ـم ــال ال ـن ـفــط الــذيــن
يـ ـحـ ـصـ ـل ــون عـ ـل ــى مـ ــرت ـ ـبـ ــات ومـ ــزايـ ــا
وظيفية ال تقارن بنظرائهم العاملني
في وظائف حكومية أخرى.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)
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قمة «بريكس»:
مكافحة اإلرهاب وحل مشكلة الركود
تـ ّ
ـوصــل زعـمــاء دول "بــريـكــس" ،خالل
قـمـتـهــم ال ـت ــي ع ـق ــدت أمـ ــس ف ــي والي ــة
غوا (جنوبي غرب الهند) إلى قــرارات
عــدة ،من بينها إنشاء وكالة تصنيف
وتعزيز التصدي لإلرهاب الضريبي.
وتريد املجموعة إحداث وكالة تصنيف
ل ـك ـســر اح ـت ـك ــار وك ـ ـ ــاالت الـتـصـنـيــف
الثالث "موديز" و"ستاندرد اند بورز"
و"فيتش" ،املوجودة في دول غربية.
وكـ ــانـ ــت ال ـق ـم ــة قـ ــد ب ـ ـ ــدأت أع ـم ــال ـه ــا،
الـسـبــت ،بمشاركة الــرئـيــس الــروســي
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن ،وال ـص ـي ـن ــي شــي
جني بينغ ،والبرازيلي ميشال تامر،
والجنوب أفريقي جاكوب زومــا ،إلى
جانب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا
مودي.
وبعد القمة ،صدر بيان مشترك شدد
ع ـلــى ال ـع ـمــل ع ـلــى مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب
الـ ـع ــاب ــر لـ ـلـ ـح ــدود .واعـ ـتـ ـب ــرت ال ـ ــدول
ّ
تشجع على
املشاركة ّأن الجهات التي
العنف وتدعم اإلرهاب ،تشكل خطرًا
على األمن والسلم العامليني ،كالخطر

الـ ـ ــذي ت ـش ـك ـلــه امل ـن ـظ ـم ــات اإلره ــاب ـي ــة
نفسها.
ورفـ ـ ــض ش ــرك ــاء ال ـه ـن ــد ،وخ ـصــوصــا
الصني ،تأييد التنديد بباكستان املنافس
اإلقليمي للهند ،كما أراد رئيس الوزراء
الهندي .فقد سعى هذا األخير الغتنام
الـقـمــة مــن أج ــل ع ــزل بــاكـسـتــان ،داعـيــا
دول "بريكس" إلى اعتماد موقف حازم
في مواجهة "راعي اإلرهاب" في جنوب
آسيا ،في إشارة إلى البلد املذكور .وقال
"إن راعي اإلرهاب هو بلد بجوار الهند"،
مضيفًا أن "الوحدات اإلرهابية في العالم
على ارتباط" بهذا البلد.
من جهة أخرى ،لفت البيان ّإلى ّأن دول
"بــريـكــس" ستعمل عـلــى ح ــل مشكلة
الركود التي أصابت االقتصاد العاملي،
وسـتـسـعــى إلع ـ ـ ّـادة تــرت ـيــب الهيكلية
املالية للعالم .كما أكد ّأن الدول األعضاء
قررت ،خالل القمة ،زيادة االستثمارات
فــي البنية التحتية وقـطــاعــات اإلنـتــاج،
بهدف تحسني االقتصاد العاملي.
(أ ف ب ،رويترز)

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة بعلبك الهرمل ـ ـ دائرة
خدمات املكلفني
املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدنــاه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في
بعلبك ـ ـ دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر
ً
هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص
بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم البريد
املضمون

رقم
املكلف

شركة RR160365730LB 2143926 La Truite
ش.م.م.

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

22/08/2016

14/09/2016

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 1933

إلعالناتكم في صفحة ّ
المبوب والوفيات

03/662991
ً
من أي منطقة في لبنان ،يوميًا من  7:30صباحًا لغاية  10:30ليال

استراحة
2413 sudoku
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إعالن بيع باملعاملة 2016/662
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـ ـبـ ــاع ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي ن ـ ـهـ ــار االثـ ـن ــن
 2016/10/31الساعة  1:30ظهرًا سيارة
املـنـفــذ عـلـيــه ع ـبــدو ال ـي ــاس الـشــويـفــاتــي
ماركة مرسيدس  500 Coupe Sموديل
 2015رق ــم /556611/ج الـخـصــوصـيــة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
واملـهـجــر ش.م.ل .وكـيـلــه املـحــامــي رامــي
باسيل البالغ  $/271837/عدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/143333/واملطروحة
ب ـس ـعــر  $/160.000/او م ــا ي ـعــادل ـهــا
بالعملة الوطنية وان رســوم امليكانيك
قد بلغت /2.500.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـحــدد ال ــى قـصــر ال ـعــدل ـ ـ قـلــم محكمة
تـنـفـيــذ ع ـق ــود ال ـس ـي ــارات وااللـ ـي ــات في
بيروت مصحوبًا بالثمن بموجب شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2015/761
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـ ـبـ ــاع ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي ن ـ ـهـ ــار االثـ ـن ــن
 2016/10/31اب ـت ـ ً
ـداء مــن الـســاعــة 2:00
بعد الظهر سـيــارة املنفذ عليه حمدان
ابـ ــراه ـ ـيـ ــم اي ـ ـ ــوب مـ ــاركـ ــة هـ ــونـ ــدا CRV
 LXمـ ــوديـ ــل  2004رقـ ـ ــم /287917/و
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن طــالــب
التنفيذ البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
وكـيـلــه املـحــامــي لـبـيــب حــرفــوش الـبــالــغ
 $/6857/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/4100/واملطروحة بسعر  $/4000/او
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
امليكانيك قد بلغت /804.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب البنك في بيروت مقابل
نقابة املحامني مصحوبًا بالثمن نقدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
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اعالن قضائي
ي ــوس ــف م ـ ـ ــراد ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري -ن ـ ـ ــوال ن ـق ــوال
الخوري
البترون
بطالن زواج
يقتضي ح ـضــور ال ــزوج ــة ال ــى املحكمة
االبـتــدائـيــة املــوحــدة املــارون ـيــة فــي ذوق
مصبح غــرفــة الرئيس الـخــوري جــوزف
نخله لـحـضــور جلسة حـصــر مــوضــوع
الدعوى بتاريخ االربـعــاء 2016/10/26
الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
ذوق مصبح في 2016/10/13
املسجل الرئيس
الخوري جوزف نخله
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أفقيا

 -1رئيس جمهورية لبناني ما قبل اإلستقالل –  -2عاصمة أوروبية – فيلسوف أملاني
–  -3مدينة كنعانية قديمة ذكــر العهد القديم أنها أحرقت مع مدينة ثانية بالنار
عتد به – ّ -4
والكبريت قصاصًا لفساد أهلها وشــذوذهــم األخــاقــي – كــام ال ُي ّ
شك
ّ
دق ّ
وفت وسحق –  -5حاجب شركة – املفصل
تساقط شعر رأسه –
باألمر – صفة من ّ
ما بني الساعد والكف أو الساق والقدم –  -6للنداء – رحى –  -7نفط – ساخن –  -8عمل
ً
تقرب به الى الله – ّ
عمال ّ
عد وأحصى –  -9عاصمة أوروبية – مدينة أوكرانية في شبه
ُ
جزيرة القرم على البحر األسود عقد فيها مؤتمر الحلفاء لرسم مستقبل العالم بعد
الحرب العاملية الثانية –  -10من أكبر قادة الحلفاء في الحرب العاملية الثانية

عموديًا

 -1إحدى اإلمــارات العربية املتحدة – إلهي وخالقي –  -2نوتة موسيقية – ممثلي
الشعب في الــدول الديموقراطية – خصب –  -3أنثى الحصان – دولــة عربية – -4
فنانة لبنانية معتزلة من أغانيها « الموني « –  -5يقود السيارة – من أبطال اليونان
ّ
األسطوريني في حرب طروادة وزوج بينيلوب وأبو تيليماك –  -6مسافات يقطعها
املسافر في يومه – قــادم –  -7أصلح العمل – إرتفاع الجبل – جــواب الرفض – -8
ّ
ّ
وصرح – أضعف – ندى –  -9عائلة فيلسوف أملاني وضع مع كارل ماركس
تحدث
البيان الشيوعي – ماركة آالت موسيقية –  -10مدينة أملانية شعارها حصان أسود
يقف على رجليه على خلفية صفراء

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1حديقة النبي –  -2دينا – بوردو –  -3ثرثرة – رودس –  -4ابرو – اسم –  -5ال – نانت – ما –
 -6جلل – ْ
أحول –  -7بكني – زنابق –  -8بوما – رود –  -9لي – سمك – تي –  -10خوان كارلوس

عموديًا
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◄ مفقود ►
فقد جواز سفر لبناني باسم علي احمد
مــخ  . 1994 /4 /21الــرجــاء ممن يجده
االتصال على الرقم 78/895009

◄ خرج ولم يعد ►

مشاهير 2413

حلول الشبكة السابقة

 -1حدث الجبة –  -2دير بالك – لو –  -3ينثر – ليبيا –  -4قارون – نو –  -5او – مسك –  -6آب
– ان – زاما –  -7لورستان – كر –  -8نروم – حار – ّ -9بدد – موبوتو –  -10يوسف القديس

حل الشبكة 2412

◄ مبوب ►

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

عالم نفسي أميركي وأستاذ جامعي ( )1998-1905من جذور بريطانية
إشتهر بالدراسات املتعلقة بعلم النفس .له نظرية حول عوامل الذكاء
السائل والذكاء املتبلور
 = 9+7+6+8عاصمتها أوتاوا ■  = 11+2+3+1عملة عربية ■ = 10+5+4
ضد حياة

حل الشبكة الماضية :الشاب جيالني

غادر العامل عالء الدين مصطفى محمد
ج ـب ــري ــل سـ ــودانـ ــي ال ـج ـن ـس ـيــة م ــن عـنــد
مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه شيئا
االتصال على الرقم 70/630771
غـ ـ ـ ــادر الـ ـع ــام ــل املـ ـ ـص ـ ــري م ـح ـم ــد عـلــي
عبدالله السيد من عند مخدومه ,الرجاء
مـمــن ي ـعــرف عـنــه شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/263522
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

أوزيل يحتفظ لنفسه بهداياه
ه ــدف جــديــد هــو الـثــالــث ه ــذا الموسم
يسجله النجم األلـمــانــي مسعود أوزيــل
لفريقه أرس ـنــال فــي الـ ــدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم .حلة جديدة ألوزيل
بـثــوب «ال ـهــداف» غير معهودة لديه
سابقًا
حسن زين الدين
لعلها من املــرات الـنــادرة التي يسجل
فـيـهــا الـنـجــم األمل ــان ــي مـسـعــود أوزي ــل
هــدفــن فــي  3مـبــاريــات فــي الـبـطــوالت
التي لعب فيها .فعل ذلك عندما أحرز
ه ــدف ــا ب ـت ـســديــدة جـمـيـلــة ف ــي امل ـب ــاراة
أمام تشلسي في الجولة السادسة من
الــدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم،

سجل أوزيل  3أهداف
في  7مباريات ،مقابل  6أهداف
طوال الموسم الماضي
وأول من أمس سجل هدف الفوز الثالث
على سوانسي سيتي بتسديدة مميزة
عـلــى ال ـطــائــر ،ال ــذي أس ـهــم فــي ارت ـقــاء
فــريـقــه أرس ـن ــال إل ــى الـ ـص ــدارة بـفــارق
األه ــداف عــن مانشستر سيتي .بلغة
األرق ـ ــام ،سـ ّـجــل أوزيـ ــل بـعــد  8جــوالت
و 7مـبــاريــات خاضها فــي "البريميير
ل ـي ــغ" هـ ــذا امل ــوس ــم  3أهـ ـ ـ ــداف ،بـيـنـمــا
س ـجــل  6أه ـ ــداف ف ــي امل ــوس ــم املــاضــي
بأكمله ،وهــذا إن دل على شــيء ،فإنه
يدل على التطور الذي شهده مستوى
األملــانــي تحديدًا في النقطة التي كان
ُينتقد فيها .إذ ليس خافيًا أن ما كان
يـعـيــب أوزي ـ ــل ه ــو ق ـلــة أه ــداف ــه ،حيث

ك ــان يـهـتــم بصناعتها لــزمــائــه ،وقــد
وصل عددها إلى  18هدفًا في املوسم
املاضي ،احتل بها الصدارة في جميع
البطوالت األوروبية الوطنية .علمًا أن
ميرور" اإلنكليزية
صحيفة "ذا دايلي
ّ
رص ـ ــدت أف ـض ــل  10ص ــن ــاع ل ــأه ــداف
منذ انطالق الدوري اإلنكليزي املمتاز
عام  ،1992حيث جاء أوزيل في املركز
األول بـ  33هدفًا في  89مباراة بمعدل
" 0,37أسـيـســت" فــي امل ـبــاراة الــواحــدة،
متقدمًا على الفرنسي إيريك كانتونا
"أس ـط ــورة" مانشستر يــونــايـتــد الــذي
ي ـم ـت ـل ــك ف ـ ــي ح ـ ــوزت ـ ــه  56هـ ــدفـ ــا فــي
 156م ـ ـبـ ــاراة ب ـم ـع ــدل  0,36أسـيـســت
فـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة واإلسـ ـب ــان ــي
فرانسيسك فابريغاس نجم أرسـنــال
السابق وتشلسي الحالي بـ  96هدفًا
في  287مـبــاراة بمعدل  0,33أسيست
ف ــي املـ ـب ــاراة الـ ــواحـ ــدة .ل ـكــن م ــا يـبــدو
واضحًا من خالل أهــداف األملاني هذا
املــوســم وال ـف ــرص امل ـتــاحــة أم ــام ــه ،أنــه
ّ
ّ
يصب
تخلص من هذا العيب ،وهذا ما
طبعًا في مصلحته الشخصية ،حيث
يبدو أن أوزيل اقتنع أخيرًا بأن مهمة
صانع األلعاب ال تقتصر على صناعة
األهـ ـ ــداف ف ـق ــط ،ب ــل الـتـسـجـيــل أي ـضــا،
وهذا يفيده بالتالي في املنافسة على
ال ـجــوائــز ال ـف ــردي ــة ،وك ــذل ــك ي ـصـ ّـب في
مصلحة فريقه أرسنال.
وهـ ـن ــا ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ع ــوام ــل ع ــدة
ّ
اجتمعت لرؤية أوزيل بحلة "الهداف"،
ً
وال ي ـت ــوان ــى م ـث ــا ك ــدالل ــة ع ـلــى هــذه
النقطة في الشوط الثاني في مباراة
أول مــن أمــس عــن تـســديــد كــرة بعيدة
م ــن ط ـ ــرف امل ـل ـع ــب ،وه ـ ــو م ــراق ــب مــن
ً
م ــداف ــع ،مـ ـح ــاوال إس ـقــاط ـهــا م ــن فــوق
مرماه ،وهذا غير
الحارس املتقدم عن
ّ
مـعـهــود م ـعــه ،إذ إن ــه يـفــضــل فــي مثل
هذه الحالة االحتفاظ بالكرة ومراوغة
املــدافــع بحركة سحرية وإم ــرار الكرة

ً
أوزيل محتفال بهدفه في مرمى سوانسي (جاستين تاليس ــ أ ف ب)

لزميله ،وهذا يدل على ّ
تغير في تفكير
األمل ــان ــي ،ومـ ـ ـ ّ
ـرده إل ــى أن أوزي ـ ــل بــات
أكثر "أنانية" وال يكتفي فقط بصناعة
الـ ـه ــداي ــا ل ــزم ــائ ــه ،بـ ــل ي ـح ـت ـفــظ بـهــا
لنفسه ،أو بتعبير آخر بات أكثر جرأة
ف ــي ات ـخ ــاذ قـ ــرار ال ـت ـســديــد واملــواك ـبــة
الـهـجــومـيــة ع ـبــر ال ـت ـمــركــز ف ــي املــوقــع
املناسب للتسجيل حتى بالرأس كما
حصل في املباراة أمام واتفورد.
وعـ ـم ــل أوزي ـ ـ ـ ــل أيـ ـض ــا عـ ـل ــى تـحـســن
قــدراتــه البدنية ،وه ــذا مــا كــان يعاني

ّ
ويحد
منه منذ وصــولــه إلــى إنكلترا
من قدراته ،بما فيها التهديفية.
أم ــا الـنـقـطــة الـثــالـثــة ،فتتعلق بغياب
ال ـف ــرن ـس ــي أول ـي ـف ـي ــه جـ ـي ــرو وح ـل ــول
ً
التشيلياني ألكسيس سانشيز بــدال
منه في مركز قلب الهجوم ،حيث بات
ّ
أكثر قربًا من أوزيل ،وشكل معه ثنائيًا
متجانسًا ومـتـفــاهـمــا ،ي ـت ـبــادالن دور
الـصـنــاعــة والـتـسـجـيــل .ولـلــداللــة على
ذل ــك ،ف ــإن أهـ ــداف أوزيـ ــل ال ـثــاثــة هــذا
املوسم جاءت من صناعة سانشيز.

حـلــة جــديــدة إذًا أط ــل بـهــا أوزيـ ــل هــذا
امل ــوس ــم ،وه ــي تـلـقــى اإلع ـج ــاب ال شك
فــي ل ـنــدن ،ه ـنــاك حـيــث ب ــات االقـتـنــاع
راس ـخــا ب ــأن األملــانــي هــو امل ـخـ ّـول قبل
غ ـي ــره ف ــي إيـ ـص ــال أرسـ ـن ــال إلـ ــى لقب
"البريميير ليغ" ،وهــذا ما يتضح من
إنـشــاد جماهير "الـغــانــرز" فــي املـبــاراة
أم ــام ســوانـســي" :نـحــن نمتلك أوزي ــل،
مـسـعــود أوزي ـ ــل ،ال أعـتـقــد أن ــك تفهم،
هو َرجل أرسني فينغر ،هو أفضل من
زيدان".

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة ) 8
تشلسي  -ليستر سيتي 0-3
اإلسباني دييغو كوستا ( )7والبلجيكي إيدين
هازار ( )33والنيجيري فيكتور موزيس (.)80
مانشستر سيتي  -إفرتون 1-1
اإلس ـب ــان ــي نــول ـي ـتــو ( )72ل ـس ـي ـتــي ،وروم ـي ـلــو
لوكاكو ( )64إلفرتون.
أرسنال -سوانسي 2-3
ث ـيــو والـ ـك ــوت ( 26و )33واألملـ ــانـ ــي مـسـعــود
أوزيـ ــل ( )57ألرسـ ـن ــال ،واألي ـس ـل ـنــدي غيلفي
سـ ـيـ ـغ ــوردس ــون ( )38واإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ب ــورخ ــا
باستون ( )66لسوانسي.
ستوك سيتي  -سندرالند 0-2
الويلزي جو ألن ( 8و.)45
بورنموث  -هال سيتي 1-6
وست بروميتش ألبيون  -توتنهام 1-1
كريستال باالس  -وست هام 1-0
ميدلسبره  -واتفورد 1-0
ساوثمبتون  -بيرنلي 1-3
لـيـفــربــول  -مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد (الـلـيـلــة
)22.00
 ترتيب فرق الصدارة: -1مانشستر سيتي  19نقطة من  8مباريات
 -2أرسنال  19من 8
 -3توتنهام  18من 8
 -4ليفربول  16من 7
 -5تشلسي  16من 8

إسبانيا (المرحلة ) 8

إيطاليا (المرحلة ) 8

برشلونة  -ديبورتيفو الكورونيا 0-4
الـبــرازيـلــي رافينيا ( 21و )36واألوروغــويــانــي
لــويــس س ــواري ــز ( )43واألرج ـن ـت ـي ـنــي ليونيل
ميسي (.)58

نابولي  -روما 3-1
الـسـنـغــالــي خــال ـيــدو كــولـيـبــالــي ( )58لـنــابــولــي،
والبوسني إيدين دزيكو ( 43و )54واملصري
محمد صالح ( )85لروما.

أتلتيكو مدريد  -غرناطة 1-7
البلجيكي يانيك فـيــريــرا كــاراسـكــو ( 34و45
و )61واألرجنتيني نيكوالس غايتان ( 63و)81
ومواطنه أنخل كوريا ( )85والبرتغالي تياغو
( )87ألتلتيكو ،واسحاق كوينكا ( )18لغرناطة.

يوفنتوس  -أودينيزي 1-2
األرجنتيني بــاولــو ديـبــاال ( 43و 51مــن ركلة
ج ــزاء) ليوفنتوس ،والتشيكي يــاكــوب يانكتو
( )30ألودينيزي.

ريال بيتيس  -ريال مدريد 6-1
أل ـف ــارو سـيـخــودو ( )55لـبـيـتـيــس ،والـفــرنـســي
رافاييل فاران ( )4ومواطنه كريم بنزيما ()32
والبرازيلي مارسيلو ( )39وإيسكو ( 45و)63
والبرتغالي كريستيانو رونالدو ( )79لريال.
ليغانيس  -إشبيلية 3-2
داف ـي ــد تـيـمــور ( )67واألرج ـن ـت ـي ـنــي ألـكـسـنــدر
زيمانوفسكي ( )69لليغانيس ،واألرجنتيني
ف ــران ـك ــو فــاس ـك ـيــز ( )25وال ـف ــرن ـس ــي سـمـيــر
نصري ( )58وبابلو سارابيا ( )85إلشبيلية.
الس باملاس  -إسبانيول 0-0
أالفيس  -ملقة 1-1
أتلتيك بلباو  -ريال سوسييداد 2-3
سبورتينغ خيخون  -فالنسيا 2-1
فياريال  -سلتا فيغو 0-5
إيبار  -أوساسونا (الليلة )21.45
 ترتيب فرق الصدارة: -1أتلتيكو مدريد  18نقطة من  8مباريات
 -2ريال مدريد  18من 8
 -3إشبيلية  17من 8
 -4برشلونة  16من 8
 -5فياريال  16من 8

إنتر ميالنو  -كالياري 2-1
البرتغالي جواو ماريو ( )55إلنتر ،وفيديريكو
ميلكيوري ( )71والحارس السلوفيني سمير
هاندانوفيتش ( 85خطأ في مرماه) لكالياري.
التسيو  -بولونيا 1-1
تشيرو إيموبيلي ( 90من ركلة جزاء) لالتسيو،
والسويدي فيليب هيالندر ( )10لبولونيا.
كييفو  -ميالن 3-1
بيسكارا  -سمبدوريا 1-1
فيورنتينا  -أتاالنتا 0-0
جنوى  -إمبولي 0-0
ساسوولو  -كروتوني 1-2
باليرمو  -تورينو ()21.45
 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  21نقطة من  8مباريات
 -2روما  16من 8
 -3ميالن  16من 8
 -4نابولي  14من 8
 -5التسيو  14من 8

ألماينا (المرحلة )7
أينتراخت فرانكفورت  -بــايــرن ميونيخ
2-2
ج ـيــروم بــواتـنــغ ( 43خـطــأ فــي مــرمــى فــريـقــه)
واملكسيكي ماركو فابيان ( )78لفرانكفورت،
والهولندي أريني روبن ( )10وجوشوا كيميتش
( )63لبايرن.
بوروسيا دورتموند  -هيرتا برلني 1-1
الفرنسي عثمان ديمبيليه ( )80لدورتموند،
وال ـســوي ـســري فــالـنـتــن سـتــوكــر ( )51لهيرتا
برلني.
أوغسبورغ  -شالكه 1-1
دانيال باير ( )77ألوغسبورغ ،والجزائري نبيل
بن طالب ( )65لشالكه.
فيردر بريمن  -باير ليفركوزن 1-2
النمسوي يــونــزوفــش زالتـكــو ( )13والغامبي
عـثـمــان مــانـيــة ( )60لـبــريـمــن ،وال ـتــركــي هاكن
كالهانغولو ( )27لليفركوزن.
بــوروس ـيــا مــونـشـنـغــادبــاخ  -هــامـبــورغ
0-0
كولن  -اينغلوشتات 0-2
هوفنهايم  -فرايبورغ 1-2
ماينتس  -دارمشتات 1-2
فولسبورغ  -اليبزيغ 1-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  17نقطة من  7مباريات
 -2كولن  15من 7
 -3اليبزيغ  15من 7
 -4هيرتا برلني  14من 7
 -5بوروسيا دورتموند  13من 7

فرنسا (المرحلة )9
نانسي  -باريس سان جيرمان 2-1
ألو ديارا ( )55لنانسي ،والبرازيلي لوكاس مورا
( )13واألوروغوياني إيدينسون كافاني ()18
لسان جيرمان.
تولوز  -موناكو 1-3
األرجنتيني أوسكار تريخو ( )65والدنماركي
مــارتــن بــرايـثــوايــت ( 83و )87لـتــولــوز ،وفالير
جرمان ( )4ملوناكو.
رين  -بوردو 1-1
األملاني دييغو كونتيتنو ( 44خطأ في مرماه)
لرين ،ونيكوال بالوا ( )66لبوردو.
نيس  -ليون 0-2
بــول بايس ( )5والعاجي جــان ميشال سيري
(.)76
مرسيليا  -متز 0-1
سانت إتيان  -ديجون 1-1
باستيا  -أنجيه 2-1
غانغان  -ليل 0-1
لوريان  -نانت 2-1
مونبلييه  -كاين 2-3
 ترتيب فرق الصدارة: -1نيس  23نقطة من  9مباريات
 -2باريس سان جيرمان  19من 9
 -3موناكو  19من 9
 -4تولوز  17من 9
 -5غانغان  14من 9
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الكرة اللبنانية

ُ
السالم الممتع يسقط النجمة المحزن إلى المركز 11
جاء األسبوع الرابع من
الدوري اللبناني لكرة القدم
شماليًا مع فوز زغرتاوي
جديد ونقطة طرابلسية
أولى ،مع عودة مميزة
لقائد التضامن صور رضا
عنتر تكللت بفوز كبير ،فيما
حقق الساحل أول فوز،
وعاد الصفاء بثالث نقاط
من النبي شيت
عبد القادر سعد
قــد ال تسعفك الـكـلـمــات لـتــوصـيــف ما
حصل مـســاء يــوم السبت على ملعب
املــرداش ـيــة فــي زغ ــرت ــا .فـفــريــق املــديـنــة
ال ـش ـم ــال ـي ــة الـ ـ ـس ـ ــام زغ ـ ــرت ـ ــا ،أض ـ ــاف
ضحية جــديــدة إلــى سلسلة ضحاياه
في الدوري اللبناني لكرة القدم ،كانت
هــذه املــرة فريق النجمة الــذي خسر 1
ـ ـ  2أمــام صاحب األرض فــي األسبوع
الرابع من الدوري.
م ـ ـب ـ ــاراة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة أمـ ـ ـ ــام ج ـم ـهــور
زغرتاوي استثنائي ،فاز فيها السالم
واستعاد الصدارة بـ 12نقطة من أربع
مباريات ،تاركًا ضحيته الجديدة في
وض ــع م ـح ــزن ف ــي امل ــرك ــز  11بــرصـيــد
نقطتني من أصل  12ممكنة.
ن ـ ـعـ ــم ،ال ـ ـسـ ــام أضـ ـ ـ ــاف ال ـن ـج ـم ــة إل ــى
األن ـ ـصـ ــار واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي وال ـت ـضــامــن
صور الذين خسروا سابقًا من الفريق
الشمالي ،ونعم النجمة من دون فوز
لألسبوع الــرابــع على الـتــوالــي .وضع
ي ـس ـت ــدع ــي إع ـ ـ ــان ح ــال ــة طـ ـ ـ ــوارئ فــي
ص ـف ــوف ب ـطــل ك ــأس ل ـب ـنــان والـنـخـبــة
وال ـ ـس ـ ــوب ـ ــر ،لـ ـك ــن ك ـ ــل ه ـ ـ ــذه األل ـ ـقـ ــاب
أص ـب ـحــت ف ــي طـ ـ ّـي ال ـن ـس ـيــان ف ــي ظــل
الوضع املأسوي للفريق النبيذي.
أبـطــال زغــرتــا بقيادة صــاحــب الفضل
األكبر ،وهو املدير الفني طارق ّ
جراية،
ك ــان ــوا ع ـلــى م ــوع ــد آخ ـ ــر ،م ــع صفحة
جــديــدة مــن الـتـمـ ّـيــز ،فـقـلـبــوا تــأخــرهــم
بهدف أكرم مغربي في الدقيقة  17إلى
ّ
فــوز بثنائية للمتالق إدمــون شحادة
من ركلة جزاء في الدقيقة  ،24ومايكل
هيليغبي فــي الدقيقة  .78ومــن تابع
أداء الـفــريــق الــزغــرتــاوي ،يعلم تمامًا
أن فـ ــوزه ل ــم ي ـكــن ص ــدف ــة ،وق ــد يـكــون

ش ــاه ــد ب ـص ـمــات امل ـ ــدرب ج ـ ّـراي ــة على
األداء الـ ــزغـ ــرتـ ــاوي ،خ ـص ــوص ــا عـبــر
ال ـب ـنــاء ال ـســريــع لـلـهـجـمــات واالرت ـ ــداد
الـفـعــال لـلــدفــاع .أداء زغ ــرت ــاوي وضــع
النجماويني التائهني في موقف حرج،
وكـ ـش ــف فـ ــداحـ ــة وض ـ ــع خـ ــط ال ـظ ـه ــر،
إن ك ــان عـبــر مــاهــر صـبــرا ال ــذي ّ
سبب
ركلة الـجــزاء على املوريتاني مامادو
نـيــاس ،قبل أن يـطــرد فــي الدقيقة ،84
أو زميله بشار املقداد الذي تالعب به
زميله الـســابــق ّ حسن الـقــاضــي (الــذي
بدا وكانه يصفي حسابات شخصية
م ــع ف ــري ـق ــه الـ ـ ــذي ت ـخ ـلــى ع ـن ــه) ورف ــع
ك ــرة بــامل ـس ـطــرة إل ــى هـيـلـيـغـبــي ال ــذي
وض ــع ال ـك ــرة ب ــرأس ــه وخ ـل ـفــه امل ـت ـفـ ّـرج
الثالث في دفــاع النجمة قاسم الزين.
وح ــده ح ــارس املــرمــى أحـمــد التكتوك
تـحـ ّـمــل ع ــبء الـهـجـمــات وأن ـقــذ مــرمــاه
م ــن ثـ ــاث ك ـ ــرات خ ـط ــرة جـ ـ ـدًا ،اثـنـتــن
لشحادة وواح ــدة لنياس .لكن فريقه
سـيـفـتـقــده ف ــي األسـ ـب ــوع امل ـق ـبــل أم ــام
التضامن صور بعد طرده في الدقيقة
 90لتصديه لكرة سالمية بيده خارج
منطقة الجزاء.
انتهت املباراة بفوز للسالم الذي ّ
يمر
بــأف ـضــل أح ــوال ــه ،ع ـلــى الـنـجـمــة ال ــذي
ي ـع ـيــش أس ـ ــوأ أي ــام ــه ال ـت ــي ق ــد تـ ــزداد
سوادًا إن لم يحقق نتيجة جيدة أمام
التضامن فــي األسـبــوع الـخــامــس ،وال
شك أنها مهمة صعبة جدًا في صور.
هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـل ـ ـعـ ــب ش ـ ـهـ ــد ال ـ ـس ـ ـبـ ــت أيـ ـض ــا
فـ ـ ــوزًا ك ـب ـي ـرًا ل ـل ـت ـضــامــن ع ـل ــى ضـيـفــه
االجـتـمــاعــي  ،1 - 4فــي ل ـقــاء تــاريـخــي
ل ـل ـقــائــد رضـ ــا عـن ـتــر ال ـ ــذي ي ـع ــود إلــى

حقق الساحل أول
فوز ،وطرابلس نقطته
األولى ،ونتيجة كبيرة
للتضامن
املــاعــب اللبنانية بـعــد  15عــامــا .ولــم
تـكــن عــودتــه ع ــادي ــة ،فـهــو صـنــع هدفًا
وس ـ ّـج ــل آخ ــر ف ــي الــدقـيـقــة  ،79فأكمل
تــألــق الـبــرازيـلــي بــاولــو مــاتــوس الــذي
سـ ّـجــل هــدفــن ف ــي الــدقـيـقـتــن  7و،57
فيما ّ
سجل وسيم عبد الهادي الهدف

نقطة له ،وكانت من األنصار الذي عادل
ضيفه على ملعب املدينة الرياضية - 1
 1في لقاء عانى فيه األنصاريون أمام
فريق أثبت أن نتائجه ال تعكس أداؤه،

ال ـ ــراب ـ ــع فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة  .55أم ـ ــا ه ــدف
االجتماعي ،فسجله كوفي بواكيه في
الدقيقة  33من ركلة جزاء.
أم ــس ،نـجــح طــراب ـلــس فــي إحـ ــراز أول

الترتيب العام بعد المرحلة 4
الفريق
 1ـ السالم زغرتا
 - 2العهد
 3ـ الصفاء
 4ـ التضامن صور
 5ـ النبي شيت
 6ـ الراسينغ
 7ـ األنصار
 8ـ شباب الساحل
 9ـ اإلخاء األهلي
 10ـ اإلجتماعي
 11ـ النجمة
 12ـ طرابلس

لعب
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4

فاز تعادل
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
-

1
2
2
1
1
2
1

خسر

نقاطه

1
2
2
1
1
1
2
3
2
3

12
9
7
6
6
5
5
4
4
3
2
1

السلة اللبنانية

كرة الصاالت

فضية آسيا للرياضي وسبنسر أفضل العب في البطولة
ل ــم يـسـتـطــع ف ــري ــق ال ــري ــاض ــي كـتــابــة
نـ ـه ــاي ــة سـ ـعـ ـي ــدة ملـ ـ ـش ـ ــواره ال ـج ـم ـيــل
ف ــي ب ـطــولــة األن ــدي ــة اآلس ـي ــوي ــة الـتــي
أقـيـمــت ف ــي ال ـص ــن ،حـيــث خـســر في
املـبــاراة النهائية أمــام فريق تشاينا
كاشغار الصيني بـفــارق  8نقاط 96
ّ
  ،88لـيـحـتــل املــركــز ال ـثــانــي ويـعــودبــال ّـفـضـيــة إلـ ــى ل ـب ـن ــان ،ب ـعــد أن كــان
يمني النفس بالعودة بكأس آسيا،
ّ
فيما حل فريق بتروشيمي اإليراني
ثالثًا .لكن كلمة حق تقال ،أن الفريق
الـصـيـنــي اسـتـحــق ال ـل ـقــب ،ن ـظ ـرًا إلــى
تـفــوقــه الـفـنــي والـبــدنــي عـلــى الفريق
اللبناني ،رغــم محاوالت بطل لبنان
مجاراة خصمه ،وهو نجح في بعض
األحيان ،لكن ليس إلى درجة التفوق
عليه والتقدم بالنتيجة التي سيطر
فيها الصينيون ،رغم تقليص الفارق
إلى نقطتني في بعض فترات اللقاء.
وك ــان ال ـف ــارق فــي ال ـطــول بــن العبي
الـفــريــق الصيني واللبنانيني سببًا
ف ــي ال ـخ ـســارة الـلـبـنــانـيــة ،خصوصًا

إذ كان بإمكانه الخروج فائزًا مع تألق
العبيه اللبنانيني أبــو بكر املــل الــذي
ً
سـ ّـجــل هــدفــا جميال بمساعدة الـهــواء
في الدقيقة  49وسعد يوسف ووليد
فتوح وأحمد مغربي وعبد الله طالب،
ومن خلفهم الحارس نزيه أسعد.
أما األنصار ،فلو لعب اللقاء كما لعب
فــي آخــر عشر دقــائــق بعد هــدف عالء
الـبــابــا مــن جملة كــرويــة رائ ـعــة بــدأهــا
ال ـق ــائ ــد رب ـي ــع ع ـط ــاي ــا وأك ـم ـل ـه ــا نـجــم
األنـ ـص ــار مـحـمــد ق ــرح ــان ــي ،ل ـك ــان في
النتيجة كالم آخر.
فــي الــوقــت عـيـنــه ،ك ــان الـصـفــاء يعود
من النبي شيت بفوز غال ّ 0 - 1
سجله
ٍ
دوم ـي ـن ـي ــك ،ل ـي ـت ـقــدم ب ـطــل ل ـب ـنــان إلــى
املركز الثالث.
ل ـك ــن األهـ ـ ــم كـ ــان الـ ـف ــوز الـ ـ ــذي حـقـقــه
الساحل بقيادة مدربه الجديد مالك
حسون ،وكان على حاسب الراسينغ
القوي  0 - 1على ملعب العهد سجله
ع ـي ـس ــى ي ـع ـق ــوب ــو فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة .39
ولــم يمر األس ـبــوع الــرابــع خـيـرًا على
املـ ــدربـ ــن ح ـي ــث ش ـه ــد ف ــري ــق اإلخـ ــاء
األه ـل ــي عــال ـيــه تـغـيـيـرًا م ــع اسـتـقــالــة
امل ـ ــدرب الـ ـس ــوري ح ـســن ع ـفــش بعد
الـخـســارة القاسية أم ــام العهد 5 - 0
ّ
ل ـي ـح ــل م ـك ــان ــه امل ـ ـ ــدرب الـفـلـسـطـيـنــي
اس ـمــاع ـيــل ق ــرط ــام مـبــدئـيــا بــانـتـظــار
صدور بيان رسمي عن النادي.

العب السالم
مايكل
هيليغبي
ّ
يسجل
هدف الفوز
في مرمى
النجمة
(عدنان الحاج
علي)

اختير سبنسر في التشكيلة المثالية أيضًا

مع وجــود العــب من مستوى أندريه
بــات ـشــي ال ـ ــذي ل ــم يـسـتـطــع ال ـفــريــق

ّ
اللبناني إيجاد حل له.
وإذا لم يستطع لبنان خطف الذهبية

وإح ـ ـ ــراز ال ـل ـقــب ع ـبــر مـمـثـلــه ال ـن ــادي
الرياضي ،إال أن األخير كان حاضرًا
ف ــي ال ـت ـش ـك ـي ـلــة امل ـث ــال ـي ــة ع ـب ــر ف ــادي
الخطيب ،أفضل مسجل في املباراة،
برصيد  23نقطة ،وديواريك سبنسر
الذي اختير أفضل العب في البطولة،
وهو ّ
سجل في النهائي  19نقطة و12
تمريرة حاسمة و 7متابعات ،كذلك
ّ
سجل وائــل عرقجي  15نقطة ،وكان
أح ــد ن ـجــوم فــريـقــه وص ــاح ــب ال ــروح
القتالية والقلب الكبير في البطولة.
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـفـ ــريـ ــق الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ،ف ـك ــان
ب ــاتـ ـش ــي األفـ ـ ـض ـ ــل ب ـ ـ ـ ــ 22ن ـق ـط ــة و8
متابعات.
وهــذه املــرة األولــى التي يخسر فيها
ف ــري ــق لـبـنــانــي ف ــي ن ـهــائــي الـبـطــولــة
اآلس ـيــويــة فــي خـمــس مـ ـ ّـرات وصـلــوا
بـ ـه ــا إل ـ ـ ــى ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي ،كـ ــذلـ ــك ف ــإن ـه ــا
امل ـشــاركــة األولـ ــى لـفــريــق صـيـنــي في
البطولة منذ عام  ،1999والفوز األول
لفريق شرق آسيوي منذ عام .1998
(األخبار)

فوز بنك بيروت على الجيش

فاز فريق بنك بيروت على الجيش  2 - 7في
األسبوع الرابع من بطولة لبنان لكرة الصاالت
على ملعب ّ
مجمع الرئيس إميل لحود ،ليتشارك
الصدارة مع الجيش برصيد  9نقاط ،لكن
بمباراة أقل لبنك بيروت.
سجل أهداف بنك بيروت اإليراني الياس باراتي
( ،)3وعلي طنيش ( ،)2وكريم أبو زيد ،وعلي
الحمصي ،وللجيش حسني نجم ومحمد
قبيسي.
واعتبر حارس مرمى بنك بيروت محمد زريق،
أن املباراة كانت سهلة بالنسبة إلى فريقه الذي
ّ
استعد جيدًا ،وأن الجيش برغم الضغط الذي
قام به معظم املباراة "لم يؤثر بخط دفاعنا الذي
أثبت أنه األقوى في الدوري".
أما قائد فريق الجيش محمد قبيسي ،فرأى أن
عدم احتساب الحكم ركلة جزاء وطرد الحارس
محمد زريق ،حاال دون تسجيل نتيجة إيجابية.
أضاف" :لم ينصفنا الحكم بعدم احتساب ركلة
جزاء وطرد الحارس ،حتى أن الحكمني لألسف
لم يكونا بمستوى املباراة بسبب قراراتهما
غير الصائبة والظاملةّ .قدم فريقي مباراة جيدة،
ّ
يستحق نتيجة أفضل ّ
بغض النظر عن
وكان
النتيجة الكبيرة التي انتهت إليها املباراة".
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ثقافة وناس

سينما

«أسبوع آرتي»:
موعد نادر مع السينما المغايرة
علي وجيه
ل ــو اق ـت ـص ــرت ص ـ ــاالت بـ ـي ــروت على
ال ـنــوع ال ـت ـجــاري ،أي ــن كــانــت ستقام
ت ـظ ــاه ــرة م ــن ق ـب ـيــل «أس ـ ـبـ ــوع أف ــام
آرت ـ ـ ـ ــي» ( 23 – 16ت ـش ــري ــن األول/
أك ـت ــوب ــر)؟ جـمـعـيــة «م ـتــروبــول ـيــس»
ّ
ّ
(تأسست عام  )2006تنظم النسخة
الـ ـس ــابـ ـع ــة مـ ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــدث الـ ـسـ ـن ــوي،
ب ـ ــاالش ـ ـت ـ ــراك م ـ ــع شـ ـبـ ـك ــة الـ ـقـ ـن ــوات
ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـش ـه ـي ّــرة (ان ـط ـل ـق ــت ع ــام
 ،)1992ف ــي مـتـنــفــس للسينيفليني
الـبــاحـثــن ع ــن اإلن ـت ــاج ــات املستقلة
والسينما املغايرة والبديلة 7 .أفالم
حديثة شاركت «آرتي» في إنتاجها،
ومــا زال ــت تـجــول مـهــرجــانــات دولية
ُ
عـ ـ ّـدة ،ت ـعــرض بفضل ال ـشــراكــة التي
ب ـ ـ ـ ــدأت عـ ـ ـ ــام  2011بـ ـ ــن ال ـج ـم ـع ـي ــة
والشبكة.
االفتتاح كان أمس بجديد ألكسندر
س ــوك ــوروف «فــرانـكـفــونـيــا» (.)2015
ّ
املعلم الروسي ( )1951يعيد عقارب
ال ـســاعــة إل ــى مـتـحــف ال ـلــوفــر الـ ــرازح
ت ـح ــت االح ـ ـتـ ــال الـ ـ ـن ـ ــازي .ال ـت ــواط ــؤ
الصامت بني مديره «جــاك جوجار»
(لــوي دو دو لينكويسى) والضابط
«فرانز وولف ميترينتش» (بنيامني
يوتزراث) رئيس برنامج املحفوظات
ال ـث ـقــاف ـيــة األمل ــانـ ـي ــة ،ك ـف ـيــل بـحـمــايــة
اإلرث ال ـف ـن ـ ّـي ال ـ ــذي ال يـ ـق ـ ّـدر بـثـمــن.
ّ
ـذا ل ـي ــس ك ـ ــل ش ـ ـ ــيء .سـ ــوكـ ــوروف
هـ ـ ّ
يسخر ذلــك كباب للنفاذ إلــى أسئلة
الهوية والـفــن والسياسة والتاريخ.
يحيي نابليون (فنسان نيميث) في
أروق ــة ال ـصــرح ال ــذي ك ــان لــه الفضل
ب ـتــوس ـي ـعــه .ي ـط ـلــق ال ـع ـن ــان مل ــاري ــان
فــي تمثيل الـ ــروح الـفــرنـسـ ّـيــة ،وقيم
ّ
ّ
واألخوة» .يضيف
«الحرية والعدالة
ّ
وثائق من تلك الحقبة ،معلقًا بنفسه
ع ـل ــى ال ـ ـ ـ «دوكـ ـ ـ ــودرامـ ـ ـ ــا» ،مـ ــن خ ــال
حديث مع قبطان سفينة شحن في
ع ــرض ال ـب ـح ــر .امل ــرك ــب يـنـقــل تـحـ ّفــا.
ال ـل ــوف ــر ي ـع ـنــي ف ــرن ـس ــا .ه ـ ــذه تـمــثــل
ال ـج ـم ــال والـ ـف ــن وصـ ـم ــود اإلنـ ـس ــان
ّ
الفرنسيون على
فــي وجــه االق ـتــاع.
قـ ـي ــد الـ ـحـ ـي ــاة م ـط ـل ــع األربـ ـعـ ـيـ ـن ــات،
رغ ـ ــم ص ـ ــور ه ـت ـلــر أمـ ـ ــام ب ـ ــرج إي ـف ــل.
الــرايــخ الـثــالــث ينتصر فقط بوضع
يــده على املــونــالـيــزا .بخبث ،يمشي
ص ــاح ــب «فـ ـ ــاوسـ ـ ــت» ( )2011عـلــى
حبل رفيع بني الذاتي والعام ،الفني
والسياسي ،اآلنــي واملستمر .يجمع
عليها مـنــذ بــدايــاتــه
تـيـمــات اشـتـغــل ّ
ف ــي وثــائ ـق ـيــات ال ـفــنــانــن ،اس ـت ـمــرارًا
بــروائ ـيــات األلـفـيــة ال ـجــديــدة ،م ــرورًا
ب ـت ـح ـف ــة ال ـل ـق ـط ــة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة «ال ـف ـل ــك
ال ــروس ــي» ( )2002ف ــي مـتـحــف آخــر
هو آرميتاج سان بطرسبورغّ .
تأمل
غني .مجهود بـصـ ّ
ّ
ـري .خيال منهك.
ّ
تجريب يشوبه بعض التشظي في
البنية.
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي إيـ ـف ــو فـ ـي ــري ــرا ()1975
يحضر بـ «رسائل من الحرب» (2016
ـ ـ ـ ـ ال ـي ــوم) ،مقتبسًا روايـ ــة أنطونيو
ل ــوب ــو أن ـت ــون ـي ــس .رس ــائ ــل الـطـبـيــب
املشلوح في جحيم الحرب البرتغالية
األن ـغــول ـيــة مـطـلــع الـسـبـعـيـنــات إلــى
زوجته الحامل ماريا خوزيه ،تشحن
املـ ـن ــاخ ب ـم ــا ال يـ ـق ــارن م ــن ش ــاع ـ ّ
ـري ــة
وع ــاطـ ـف ــة .هـ ـك ــذا ،ي ـج ــد ال ـس ـي ـنــاريــو
ن ـف ـســه فـ ــي م ـع ــرك ــة غ ـي ــر عـ ــادلـ ــة مــع
سـ ـط ــور ال ـ ــرؤي ـ ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــة ح ــول
«ال ـح ــب وال ـ ـحـ ــرب» .املـ ـع ــارك خـشـنــة.
ّ
ال ــدم ــاء ف ــي ك ــل م ـك ــان .ح ـمــاقــة روح
االستعمار عابرة للزمن إلى األجيال
الـ ـج ــدي ــدة .األنـ ـغ ــول ـ ّـي ــون ح ــاض ــرون
كأجساد دون أنسنة« .الخط األحمر
ال ــرف ـي ــع» ( )1998ل ـت ـيــرانــس مــالـيــك

و«ت ـ ــاب ـ ــو» ( )2012م ـي ـغ ـيــل غــوم ـيــز
ح ــاض ــران بـ ـق ـ ّـوة .سـيـنـمــاتــوغــرافـيــا
ّ
حميمية التأثير.
واألس ــود
األبـيــض ّ
الشريط ممثل البرتغال الرسمي في
تصفيات األوسكار القادم.
جــديــد روب ــن أوسـلـنــد «ق ـ ّـوة قــاهــرة»
أو «السائح» ( 2014ـ ـ  )10/18يقترح
درام ــا تشويق نفسي بنفس ساخر
مرير .السينمائي السويدي ()1974
ّ
حــقــق اللقطة األشـهــر فــي «مهرجان
كان السينمائي»  ،2014حيث خطف
جائزة لجنة التحكيم الخاصة لقسم
«نظرة ما» :انهيار ثلجي يقترب من
ّ
مـطـعــم م ـك ـتــظ ب ــال ــزب ــائ ــن .املـ ــزج بني
ف ـيــديــو ان ـه ـي ــار ح ـق ـي ـقــي ،وتـقـنـيــات
ال ـش ــاش ــة الـ ـخـ ـض ــراء والـ ـ ـ ـ ّ CGIأم ــن
تحقيق ذلك .نحن في منتجع شتوي
ف ــاخ ــر ،تـقـضــي ف ـيــه ال ـعــائ ـلــة خمسة
أيــام .األب يلوذ بالفرار من االنهيار
تــاركــا األم والــولــديــن ،مــا ّ
يفجر أزمــة
ثقة شائكة .الحقًا ،سيحصل العكس
ف ــي مــوقــف آخ ــر (ل ـنــذكــر Antichrist
لـ ـ ــارس ف ـ ــون تـ ــريـ ــر) .هـ ـكـ ــذا ،يـطـلــق
على الزواج ونمط
أوسلند الرصاص ّ
ّ
الحياة الحديثة .يتبنى أن اإلنسان
ض ـحـ ّـيــة م ـل ـعــونــة ب ــال ـف ـط ــرة .غــريــزة
ألقرب
البقاء ال تعير اهتمامًا حتى ّ
ال ـ ـنـ ــاس .ك ــل شـ ــيء م ـض ـب ــوط ب ــدق ــة:
ّ
السينماتوغرافيا الـخــابــة ،واألداء،
وال ـتــول ـيــف ،وامل ـيــزان ـســن املـقـتـصــد،
وموتيف فيفالدي املثير لألعصاب.
«هـ ــذا ال ـش ـعــور بــال ـص ـيــف» ( 2015ـ ـ
 )10/19ي ـس ـ ّـج ــل الـ ــروائـ ــي ال ـطــويــل
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ل ـل ـف ــرن ـس ــي م ــايـ ـك ــل ه ـي ــرز
( ،)1975بعد إقالع باهت في «مسار
الـ ــذاكـ ــرة» ( .)2010ك ــات ــب وم ـتــرجــم
ي ـك ــاب ــد رحـ ـي ــل ح ـب ـي ـب ـتــه ف ــي ب ــرل ــن،
ف ـي ـت ـقـ ّـرب م ــن عــائ ـل ـت ـهــا ف ــي فــرن ـســا.
يـحــاول تسكني آالم ــه بقضاء الوقت
م ــع األص ــدق ــاء ،ضـمــن س ــرد مقسوم
على ثالثة أزمنة وثالث مدن.
«م ـق ـبــرة ال ــروع ــة» ( 2015ـ ـ ـ )10/20
ألبيشاتبونغ ويراسيتاكول ،يتناول

م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـجـ ـن ــود امل ـص ــاب ــن
بـ ـم ــرض ن ـ ــوم عـ ـص ـ ّـي ع ـل ــى الـ ـع ــاج.
املـسـتـشـفــى مــوئــل لـفـصــول شـعـ ّ
ـريــة،
ّ
بروية على
ورؤى غرائبية تتضافر
أس ــاس واق ـعــي بـسـيــط .السينمائي
التايلندي ( )1970ينهل من رصيده
الـفـيـلـمــوغــرافــي «مـ ــرض اس ـتــوائــي»
( )2004وفيلم السعفة «العم بونمي
ّ
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع تـ ـ ــذكـ ـ ــر حـ ـي ــوات ــه
السابقة» ( ،)2010لصنع شريط أكثر
سـكــونــا وال ـت ـصــاقــا ب ـ ــاألرض .ش ــارك
فــي قسم «نـظــرة مــا» فــي دورة العام
الفائت من «مهرجان كان».
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ط ـلــب ال ـج ـم ـهــورُ ،ي ـعــاد
()1976
جــديــد األملــانـيــة مــاريــن أدي ــه
َ
«توني إردمان» ( )10/21الذي ُعرض
فــي «أسـبــوع الفيلم األملــانــي» أخيرًا.
نــافــس ف ــي «م ـهــرجــان كـ ــان» الـفــائــت
كـ ـ ــأول ش ــري ــط أمل ــان ــي ي ـف ـع ـل ـهــا مـنــذ
 Palermo Shootingلفيم فيندرز عام
 .2008اإلجماع النقدي والجماهيري
ل ــم ي ــأخ ــذ ب ـي ــده إلـ ــى ال ـس ـع ـفــة ،الـتــي
خطفها كني لوتش عن «أنــا ،دانيال
بـ ــايـ ــك» ،ل ـي ـخ ــرج ث ــال ــث أفـ ـ ــام أدي ــه

روبن أوسلند يقترح دراما تشويق
بنفس ساخر مرير

االفتتاح كان
أمس بجديد
ألكسندر
سوكوروف
«فرانكفونيا»

بـ ـج ــائ ــزة ال ـ ـ ـ «ف ـي ـب ــرس ـك ــي» (ج ــائ ــزة
االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ل ـن ـق ــاد الـسـيـنـمــا)
وبكثير مــن املــديــح .الحكاية عادية:
أب (بيتر سيمونيشك) يسعى إلعادة
العالقة مع ابنته الوحيدة (ساندرا
ه ــول ــر) .ه ــو م ـ ـ ّ
ـدرس ب ـيــانــو متقاعد
في ضواحي أملانيا ،وهي مستشارة
شركة عابرة للقارات في بوخارست.
ّ
ه ــو م ـط ــل ــق ،وحـ ـي ــد .ه ــي غ ــارق ــة في
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات وإرضـ ـ ـ ـ ــاء
رؤسائها .في عطلة األسبوع ،يظهر
األب ف ــي ح ـيــات ـهــا ب ـش ـكــل م ـفــاجــئ،
ف ــا ي ـح ـصــل س ـ ــوى ع ـل ــى ال ـت ـجــاهــل

والرفض .اللقاء الكارثي ليس سوى
بــدايــة األط ــوار الـتــي يـمـ ّـر بها الفيلم
ط ـ ــوال  162دق ـي ـق ــة .س ـي ـنــاريــو أدي ــه
يــأخــذ وقـتــه فــي الـتــأسـيــس وإشـبــاع
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات خـ ـ ـ ــال تـ ـح ـ ّـوالتـ ـه ــا
(يــوم ـيــات رتـيـبــة ،الـنـفــور فــي الـلـقــاء
األول ،التفاعل واالشتباك ،التطهير
واالنفجار العاطفي) .ذكاء مبهر في
امل ــواق ــف وال ـ ـحـ ــوارات .ان ـت ـقــال سلس
م ــن ك ــوم ـي ــدي ــا ال ـق ـه ـق ـهــة وال ـ ـصـ ــراخ،
إل ــى تــراج ـيــديــا االك ـت ـئــاب واألسـئـلــة
الكبيرة .الشخصية األملانية ليست
ج ــاف ــة وب ـ ـ ــاردة ك ـمــا اع ـت ــاده ــا املـ ــرء،
خصوصًا في كليشيهات هوليوود.
أسـ ـل ــوبـ ـي ــة الـ ـتـ ـص ــوي ــر ال ـح ـم ـي ـم ـيــة
آت ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ــن امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ف ــي
رومانيا نفسها (عرفناها في أفالم
ك ــري ـس ـت ـي ــان م ــون ـج ـي ــو ،وكــري ـس ـتــي
ب ـ ـ ــوي ـ ـ ــو ،وكـ ــون ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــو بـ ـ ــارم ـ ـ ـبـ ـ ــوي،
وكاتالني ميتشاليسكو ،وكريستيان
نيميسكو .)...كل ذلــك يجعل «توني
إردمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان» أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ـ ـج ـ ـ ّـرد ف ـي ـلــم
عــائ ـلــي ب ـس ـيــط .ه ـنــا ،تـنـتـقــل مــاريــن
أديـ ـ ـ ــه مـ ــن ت ـي ـم ــة «االنـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــال» بــن
حبيبني فــي شــريـطـهــا الـســابــق «كــل
شخص آخــر» ( ،)2009إلــى «االلتقاء
ّ
تسجل
مجددًا» و«الفرصة الثانية».
ت ـطـ ّـورًا ملحوظًا فــي االشـتـغــال على
العالقات املعقدة ،وإغنائها بالطرافة
واملـ ـف ــارق ــات ال ـ ـحـ ــادة .ب ــن الـفـيـلـمــن
س ـب ــع س ـ ـنـ ــوات ،أم ـض ـت ـه ــا أديـ ـ ــه فــي
اإلنتاج مليغيل غوميز وغيره« .توني
إردمان» اسم مستعار للبطل املضاد
ّ
يصر على اقتحام حياة ابنته.
الذي
ّ
يـتـنــكــر بــأسـنــان صـنــاعـيــة ،ليشتبك
ّ
م ـع ـهــا ف ــي ك ـ ــل األم ـك ـن ــة وال ـ ـحـ ــاالت.
يجبرها على االلتفات إليه ،والتفكير
في القاع املأساوي الذي بلغته دون
أن تشعر :اسـتـغــراق آلــي فــي العمل.
وحـ ــدة قــات ـلــة .خ ـس ــارة الـ ـق ــدرة على
عيش اللحظة والشعور بالسعادة.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ه ــو ل ـيــس أقـ ــل اكـتـئــابــا
منها .شعوره بالخذالن والالجدوى

ي ـت ـع ــاظ ــم مـ ــع الـ ــوقـ ــت .هـ ـكـ ــذا ،يـصــل
االث ـ ـنـ ــان ف ــي ال ـس ــاع ــة األخ ـ ـيـ ــرة إل ــى
ال ـت ـط ـه ـي ــر واالنـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــار الـ ـع ــاطـ ـف ــي.
يكشف الفيلم عن مكنوناته الثمينة.
يـعـ ّـري الحياة الحديثة .يسبر واقــع
املــرأة العاملة في الشركات الكبيرة.
ّيخوض فــي معنى األب ـ ّـوة والعائلة.
ّ
ّ
مجوفة مسروقة .تتدلى
إنها حيوات
عن الحافة ،حتى لو بدت عكس ذلك.
فـ ــي «حـ ـم ــام ــة ج ــال ـس ــة ع ـل ــى غـصــن
ت ـ ـتـ ـ ّ
ـأمـ ــل ف ـ ــي ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــود» (،)10/22
يستكمل الـســويــدي روي أنــدرســون
( )1943ثــاثـيــة «أن ت ـكــون إنـســانــا»
ال ـتــي ب ــدأت بـ ـ «أغ ـن ـيــات مــن الـطــابــق
الـ ـث ــان ــي» ( )2000و«أن ـ ـ ـ ــت ،ال ـح ــي»
( .)2007ال ـع ـنــوان ال ـفــريــد ل ــم يـغــادر
«مـ ـه ــرج ــان ال ـب ـن ــدق ـي ــة»  2014بــأقــل
م ــن األس ـ ــد ال ــذه ـب ــي .ث ــاث ــة ل ـق ــاءات
مــع امل ــوت .ك ــوالج ســاحــر مــن العبث،
وال ـهــزل ،والـجــد ،والـضـجــر ،والكآبة،
وال ـف ـل ـس ـف ــة .ب ــرغ ـم ــان وبـ ــرسـ ــون فــي
«باكيدج» واحــد مع لوريل وهــاردي
وص ـمــوئ ـيــل ب ـي ـك ـيــت ،خـ ــال ت ـجــوال
الـبــائـعــن جــونــاثــان وسـ ــام .ش ــوارع
غوتنبرغ (عاصمة موسيقى امليتال
بتيماتها الوجودية الكئيبة) فضاء
ّ
سيمر وقت طويل
مناسب لكل ذلك.
قبل أن نشاهد فيلمًا كـهــذا .تختتم
البرمجة بـ «الـكــره» ( 1995ـ ـ )10/23
ملاتيو كاسوفيتز ،ال ــذي أصـبــح من
ك ــاس ـي ـك ـي ــات ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـفــرن ـس ـيــة
الـ ـح ــديـ ـث ــة .وس ـ ـ ُـيـ ـ ـع ـ ـ َـرض ب ـن ـس ـخ ـتــه
َ ّ
الــرق ـم ـيــة امل ـ ّ
ـرم ـم ــة حــدي ـثــاُ .ي ــذك ــر أن
املنتج اللبناني جــورج شقير شارك
في إنتاج فيلمي «رسائل من الحرب»
و«مقبرة الروعة».
* «أسبوع أفــام آرتــي» :حتى  23تشرين
األول (أك ـتــوبــر) ـ ـ سينما «متروبوليس
امبير صوفيل» ـ ـ جميع الـعــروض يوميًا
ف ــي ال ـس ــاع ــة ال ـث ــام ـن ــة وال ـن ـص ــف م ـس ـ ًـاء
باستثناء «تــونــي إردمـ ــان» ال ــذي يعرض
ً
مساء01/204080 .
الساعة الثامنة
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نذير اسماعيل
يعبر بصمت
يوسف عبدلكي *

جيسي آيزنبرغ وكريستين ستيوارت في مشهد من الفيلم

في الصاالت

«كافيه سوساييتي» :وودي آلن يزداد تشاؤمًا
تجاوز وودي آلــن الثمانني ،دون أن
ّ
ينقطع عــن عــاداتــه .املعلم األميركي
( )1935م ــواظ ــب ع ـل ــى ص ـن ــع فـيـلــم
كــل ع ــام مـنــذ  ،1982بـعــد انقطاعات
بسيطة اب ـتـ ً
ـداء مــن عــام  .1966حتى
الـ ـفـ ـض ــائ ــح وال ـ ـب ـ ـحـ ــث ع ـ ــن مـ ـص ــادر
ت ـم ــوي ــل ل ــم ت ـث ـنــه ي ــوم ــا ع ــن امل ـض ـ ّـي
قدمًا ،مع االمتناع األزلي عن خوض
املسابقات الرسمية في املهرجانات،
ومشاهدة منتجه بعد االنتهاء منه.
العجوز ما زال على روتينه اليومي:
استيقاظ مبكر ،عمل ،رياضة ،عمل،
عــزف على الـكــاريـنــت (هــوايـتــه منذ
ال ـط ـفــولــة ،حــافــظ عـلـيـهــا م ــع الـخــدع
ال ـس ـحـ ّ
ـريــة) ،ع ـمــل ،ع ـشــاء 20 ،دقيقة
من التلفزيون (أخـبــار أو بيسبول)،
ن ـ ــوم .صـ ّـح ـتــه ج ـ ّـي ــدة .والـ ـ ــده مــارتــن
عــاش  100سـنــةّ ،
وأم ــه  ،95مــا يمنح
ً ّ
ت ـف ــاؤال بـ ــأن الـنـهــايــة لـيـســت قــريـبــة.
ال ي ـ ــداري خــوفــه م ــن امل ـ ــوت ،م ــن بني
أمور كثيرة كالحشرات واالرتفاعات
ّ
وحمامات الفنادق .هو الــذي يرغب
فــي الـخـلــود ،ليس مــن خــال أفــامــه،
ً
ب ــل ب ـعــدم ال ـف ـنــاء أصـ ــا .ف ــي «كيفما
اتفق» ( ،)2009يصرخ البروفيسور
«بوريس» (الري ديفيد) بهلعّ ،
معبرًا
ع ــن ل ـســان ح ــال مـبـتـكــره« :س ــأم ــوت،
سأموت».
ً
ً
ـزداد ع ــدمـ ـي ــة وم ـي ــان ـك ــول ـي ــة
آل ـ ــن يـ ـ ـ ـ ً
ّ
وه ـش ــاش ــة ي ــوم ــا ت ـلــو آخـ ــر .ي ــرى أن
«الـ ـع ــال ــم م ـل ــيء ب ــال ـخ ــائ ـف ــن ،ال ــذي ــن
ّ
يتخبطون ويـعــانــون بشكل كبير».
الـسـخــريــة ق ـنــاع أجـ ــاد ارتـ ـ ــداءه منذ
أيام كتابة النكات للصحف والبرامج
ّ
املحلية .في عمر الثالثة ،اصطحبته
وال ـ ــدت ـ ــه ل ـح ـض ــور «بـ ـيـ ـض ــاء ال ـث ـلــج
واألقـ ــزام السبعة» ( ،)1937فصارت
السينما بيته الـثــانــي .على أسفلت
أزق ــة بــرون ـكــس فــي ن ـيــويــورك ،أدرك
الصغير «آلــن ستيوارت كونسبرغ»
ّ
وأصر على أال تذهب
جودة موهبته،
س ــدى .التحق بــركــب السينما تحت
إدارة وارن بيتي .الحـقــاّ ،
غير اسمه
األول إل ــى «وودي» تـيـمـنــا ب ـعــازف
الكالرينت األسطورة وودي هيرمان
(.)1987 – 1913

لــم ي ـنـ ّـوع صــانــع أف ــام فــي أساليبه
وطرق عمله كما فعل وودي آلن عبر
العقود .بسالسة مدهشة ،تنقل بني
ال ـكــوم ـيــديــا الـخـفـيـفــة وال ــروم ــان ــس،
وسـيـنـمــا الـجــريـمــة («نـقـطــة تــاقــي»
« ،2008رج ــل غـيــر ع ـقــانــي» )2015
وال ـقــاع النفسي املظلم («الياسمني
األزرق»  ،)2013وح ـ ـتـ ــى ال ـج ــان ــر
التسجيلي («زي ـل ـيــغ»  .)1983أنجز
تحفًا ّ
ملونة مثل «آني هول» ()1977
و«الـيــاسـمــن األزرق» ،وب ًــالـلــونــن كـ
«مانهاتن» ( ،)1979إضافة إلى أعمال
م ـتــواض ـعــة (الـ ـب ــداي ــات) ومـتــوسـطــة
ال ـق ـي ـمــة .ع ـنــاوي ـنــه األخـ ـي ــرة اتـهـمــت
بالرتابة والتكرارّ .أدى أمام الكاميرا،
ّ
وألف مسرحيات وكتبًا .أخيرًا ،دخل
كوكب التلفزيون متقاسمًا البطولة
مــع مــايـلــي س ــاي ــروس 6 .حـلـقــات من
 Crisis in Six Scenesلــم تكن لترى
ال ـن ــور ل ــوال إصـ ــرار «اس ـتــوديــوهــات

شريط عن الشغف والدين
والشعور بالذنب
والنضج
ّ
والجريمة المنظمة
أمازون» على الحصول على خدماته،
وم ـن ـح ــه ح ـ ّ
ـري ــة ال ـت ـص ــوي ــر وك ـتــابــة
الـسـيـنــاريــو .امللهمون كـثــر .برغمان
العراب األولّ .
هو ّ
مجده مرارًا ،وسار
ع ـلــى خ ـط ــاه ف ــي «دواخ ـ ـ ــل» (.)1978
ّ
أيـضــا ،يـبــرز فليني («ذكــريــات غبار
وتشيخوف («الحب
النجوم» ،)1980
ً
واملـ ـ ـ ــوت»  ،)1975إضـ ــافـ ــة إلـ ــى ذك ــر
آخرين في ثرثرات شخوصه :فرويد
وسـ ـق ــراط وغ ــوس ـت ــاف م ــال ــر وكـ ــارل
ي ــون ــغ وغـ ــروشـ ــو م ــارك ــس ول ــوي ــس
أرمسترونغ وفــرانــك سيناترا وكول
ب ــورت ــر وف ـلــوب ـيــر وم ــارل ــون ب ــران ــدو
وسـ ـي ــزان .مـعــرفــة مــوســوعـيــة اعـتــاد
اسـتـغــالـهــا ،خـصــوصــا عـلــى ألسنة
ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـت ــي لـعـبـهــا بـنـفـســه.
ال فــرق في أن يكون كاتبًا أو روائيًا
أو م ـخــرجــا ن ـصــف م ـش ـهــور ،م ــا دام
م ـع ـظ ـم ـهــم أن ـ ــا أخـ ـ ــرى ل ـ ــه .وص ـ ــل بــه

األمـ ـ ــر إلـ ــى االس ـت ـع ــان ــة ب ــآل ــة ال ــزم ــن
ف ــي «م ـن ـت ـصــف ال ـل ـي ــل ف ــي ب ــاري ــس»
ّ
( ،)2011ليتمكن من إحياء بونويل
وسـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــادور دالـ ـ ـ ّـ ـ ـ ــي وب ـ ـي ـ ـكـ ــاسـ ــو
همنغواي .الالفت أنه استطاع صبغ
كل الفيلموغرافيا بلمسة ال يخطئها
ً
م ـت ــاب ــع ،م ـت ـســائــا ع ـلــى الـ ـ ـ ــدوام :ما
الــذي يستحق النهوض من السرير
ّ
كــل ي ــوم؟ السخرية مــن خ ــواء أشياء
ّ
ومـفــاهـيــم ،مــع كــل مــا تحمله النكتة
من مرارة الهدف .الحاجة إلى الوهم،
ول ـ ـ ـ ّـي ع ـن ــق الـ ــواقـ ــع ب ـع ــض الـ ـش ــيء.
نحتاج إلى الوهم والكذب وقليل من
ً
السحر ،ليصبح العالم قابال للعيش.
باختصار ،املآل ال شيء.
«كــاف ـيــه ســوســاي ـي ـتــي» أحـ ــدث أف ــام
وودي آل ـ ـ ـ ــن ،ال ـ ـ ـ ــذي أع ـ ـلـ ــن انـ ـط ــاق
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة مـ ـ ــن «مـ ـه ــرج ــان
ً
ك ـ ــان ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي» ،مـ ـس ـ ّـج ــا رق ـمــا
قياسيًا كثالث افـتـتــاح بعد «نهاية
ه ــول ـي ــوودي ــة» ( )2002و«مـنـتـصــف
ال ـل ـيــل ف ــي ب ــاري ــس» .ك ــال ـع ــادة ،يـبــدأ
الـ ـش ّــري ــط بـ ـن ــوت ــات ج ـ ـ ــاز ،وأسـ ـم ــاء
املـمــثـلــن حـســب الـتــرتـيــب األب ـجــدي.
«ب ــوب ــي» (ج ـي ـســي آي ــزنـ ـب ــرغ) يصل
إلـ ــى ه ــولـ ـي ــوود ال ـث ــاث ـي ـن ـي ــات ،آت ـيــا
مــن بــرونـكــس فــي نـيــويــورك (مسقط
ّ
رأس آلــن) .في املدينة الحلم ،تتحكم
ّ
االستوديوهات الكبيرة في كل شيء.
النجوم يرسمون معالم
وكالء أعمال ّ
الصناعة ،ويوضبون األفالم .حفالت
ال ـك ــوك ـت ـي ــل فـ ــي الـ ـقـ ـص ــور الـ ـف ــاره ــة
تشهد الصفقات ،وتبادل الشائعات،
ومكائد الطعن من الخلف.
تـ ـم ـ ّـر أس ـ ـمـ ــاء غ ـن ـ ّـي ــة عـ ــن ال ـت ـع ــري ــف:
ج ـي ـن ـجــر روجـ ـ ـ ــرز وه ـ ـ ـ ــاورد فــوكــس
وغــري ـتــا غ ــارب ــو وب ــارب ــرا سـتــانــويــك
وجون فورد وهايدي المار« .بوبي»
ي ـق ـصــد خ ــال ــه وكـ ـي ــل األع ـ ـمـ ــال ذائ ــع
الصيت «فيل» (ستيف كاريل) بحثًا
عن عمل وحياة جديدة .هذا األخير
ّ
مـنـهـمــك دائـ ـم ــا ،فـيـكــلــف سـكــرتـيــرتــه
ّ
السرية «فوني» (كريستني
وعشيقته
ّ
سـتـيــوارت فــي أداء خ ــاب) بتعريف
اب ـ ــن أخـ ـت ــه ع ـل ــى املـ ـ ـك ـ ــان .هـ ــو طـ ـ ّ
ـري
ال ـعــود ،حــالــم رومــان ـســي ،مــع بديهة

ّ
تـهــكــم حــاضــرة ،فيما ال تـكـتــرث هي
مل ـظــاهــر ال ـب ـيــوت ّال ـك ـب ـيــرة وال ـب ــارات
الـفـخـمــة .لــن يـتــأخــر الـحــب بــن األنــا
األخ ـ ــرى لـ ـ ــوودي ،وال ـف ـت ــاة ال ـحــائــرة
التي ترضخ ملا ُي َ
رسم لها .هذا نمط
كثير الـتـكــرار فــي بـطــات آل ــن ،الــذي
خ ـ ــرج ع ــن الـ ـق ــاع ــدة ف ــي «ي ــاس ـم ــن»
(كــايــت بالنشيت) ،إذ منحها الـقـ ّـوة
واملبادرة.
ك ــذل ــك ،يـ ـق ــوم ب ــاالتـ ـك ــاء ع ـل ــى مـثـلــث
حب مـ ّـرة أخــرى ،قبل أن ّ
يوسعه إلى
مـ ّ
ـربــع «مانهاتن» .بعد اكـتــواء قلبه،
ً
يعود «بوبي» ليدير ملهى ليليًا في
نيويورك .ينجح في استقطاب كبار
ال ـس ـيــاســة والـ ـف ــن ،لـتـصـبــح «كــاف ـيــه
ســوســاي ـي ـتــي» دالل ـ ــة ع ـلــى مـسـتــوى
ال ـح ـيــاة الــرف ـيــع فــي املــدي ـنــة .ن ـعــم ،ال
جديد في عوالم وودي على مستوى
العالقات .لم يدخل كواليس الحقبة
الــذه ـب ـيــة ك ـمــا ف ـعــل األخ ـ ـ ــوان كــويــن
ف ــي «ي ـح ـيــا ال ـق ـي ـص ــر!» ( ،)2016بل
أب ـقــى مـهــن أب ـطــالــه دي ـك ــورًا ال أكـثــر.
ّ
غـيــر أن صــاحــب «فـيـكــي كريستينا
برشلونة» ( )2008بارع في اصطياد
م ـش ــاه ــده .ي ـن ـتــزع الـقـهـقـهــة م ــن منت
الـتـشــاؤم واملـصــائــر الـحــالـكــةّ .
يطوع
تـشـبـيـهــات ح ــاذق ــة وث ــرث ــرة مـحـ ّـبـبــة
م ـع ـتــادة« :ال ـح ـيــاة كــومـيــديــا كتبها
مؤلف كوميدي س ـ ّ
ـادي» .يثور على
نـفـســه بــال ـل ـجــوء إل ــى الــدي ـج ـتــال في
ال ـت ـصــويــر ،م ـت ـعــاونــا ل ـل ـمـ ّـرة األول ــى
م ــع ال ـس ـي ـن ـم ــات ــوغ ــراف ــي األسـ ـط ــورة
اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ف ـ ـي ـ ـتـ ــوريـ ــو سـ ـ ـ ـت ـ ـ ــورارو.
ّ
يتحدث عن الشغف والدين والنضج
وال ـ ـ ـش ـ ـ ـعـ ـ ــور ب ـ ــال ـ ــذن ـ ــب وال ـ ـجـ ــري ـ ـمـ ــة
ّ
املنظمة .يفتح النار على مؤسسات
اجتماعية ،ويخرج لسانه ملعتقدات
دينية راسـخــة .ها هو أخــو «بوبي»
ينتقل مــن الـيـهــوديــة إلــى املسيحية
من أجل الحياة األبدية ،التي تجلب
«زبائن» أكثر .أليست هذه «السلعة»
مطلب وودي آلن نفسه؟
علي...
* «كــافـيــه سوساييتي» :ص ــاالت «غــرانــد
سينما» ( )01/209109ـ ـ «أمبير» ()1269

ال أحد يشبه الرسام السوري
نذير اسماعيل ( 1948ـ ـ 2016
ـ ـ ـ الـ ـص ــورة) أك ـثــر م ــن فناني
ال ـق ــرون املــاضـيــة ـ ـ ـ الـخــامــس
عـ ـ ـش ـ ــر وال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــادس ع ـش ــر
والسابع عشر ـ ـ ـ ـ الذين كانوا
يتعاملون مــع الـفــن باعتباره
حرفة ،ويتعاملون مع أنفسهم
ب ــاع ـت ـب ــاره ــم ح ــرفـ ـي ــن .ك ــان
نذير يشبههم بعمله الــدؤوب
ال ـي ــوم ــي وب ــاب ـت ـع ــاده ع ــن كــل
ادعاء.
تـ ـع ـ ّـرف ال ــوس ــط ال ـف ـن ــي عـلــى
أعـ ـم ــال ن ــذي ــر اس ـم ــاع ـي ــل فــي
أوائـ ــل الـسـبـعـيـنــات بأسلوبه
الـنــاضــج واملـتـمـيــز مـنــذ الـيــوم
األول  -كأنه ولد هكذا -شيء
ّ
يذكر بالكتابة األولى الناضجة
لزكريا تامر.
ت ـ ـعـ ــرف ـ ـنـ ــا ع ـ ـلـ ــى أشـ ـخ ــاص ــه
امل ـه ـش ـم ــن واملـ ـكـ ـت ــوي ــن دون
انفعال بــرانــي .كــان يرسمهم
واقـ ـف ــن هـ ـك ــذا ،ي ـن ـظ ــرون الــى
املشاهد ،ال ألــم في وجوههم،
وال احـتـجــاج ،وال حتى عتب.
مـ ـسـ ـح ــوق ــون وال يـ ـق ــول ــون،
كــأنـهــم س ــوري ــو م ــا قـبــل آذار
 .2011كــان يرسمهم بتقنية
الشمع املحروق .وكم يتطابق
ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــف :الـ ـشـ ـم ــع
امل ـ ـح ـ ــروق م ـ ــع أش ـ ـخـ ــاصـ ــه...
الـعــابــريــن الـحـيــاة مــن دون أي
أثـ ــر ،امل ـح ــروق ــن بـضـغــوطــات
ال ـع ــال ــم ال ـح ــدي ــدي ح ــول ـه ــم .ال
ه ــوي ــة  -ك ـم ــا ك ــان ــت املــوضــة
ال ــدارج ــة انـ ـ ــذاك -ألشـخــاصــه.
ال شـ ـ ـ ــيء ي ـ ـشـ ــي ب ـه ــوي ـت ـه ــم
االجتماعية أو الجغرافية ،لم
ً
يـكــونــوا مــوظـفــن ،وال ع ـمــاال،
وال تـ ـج ــارًا ،وال ف ــاح ــن ،وال
ضـ ـب ــاط ــا .لـ ــم يـ ـك ــون ــوا ش ــرق
أوس ـ ـط ـ ـي ـ ــن وال عـ ـ ــربـ ـ ــا وال
شرقيني وال غــربـيــن ...كانوا
مطلق بشر.
لم يكن نذير يفلسف أعماله.
ك ــان يــرســم ويــرســم ويــرســم،
تاركًا للرسم أن يصنع سواد
عامله ،كما يقول ماتشادو عن
الخطوات التي تصنع الطريق.
في غابة الهمج ،في غابة انعدام
املوهبة ،في غابة التبجح ،في
غ ــاب ــة االدعـ ـ ـ ــاء ،ك ــم سنفتقد
الفنان املوهوب ،الفنان العميق،
الصموت ـ كوجوه أشخاصه ـ
ك ــم سـنـفـتـقــد ال ـصــديــق نــذيــر
اسماعيل.
* فنان تشكيلي سوري
دمشق 2016-10-13
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َمن َسرق «ترويقة» فرح الهاشم؟

يوميات ناقصة

نادين كنعان
«ال ـحــب أع ـمــى حـتــى مــع املـ ــدن» .عـبــارة
ت ـخ ـت ـصــر ب ـه ــا ف ـ ــرح الـ ـه ــاش ــم ()1988
عالقتها ببيروت .في فيلمها «ترويقة
ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت» ( 70د ـ ـ ـ ـ  )2015ال ـ ــذي
ي ـ ـ ـ ــراوح بـ ــن ال ـت ـس ـج ـي ـل ــي والـ ـ ــروائـ ـ ــي،
تـحــاول املـخــرجــة الكويتية ـ ـ اللبنانية
رســم ص ــورة للعاصمة اللبنانية عبر
م ـ ـقـ ــابـ ــات ت ـج ــري ـه ــا م ـ ــع  14ش ـخ ـصــا
معظمهم من خلفيات فنية ،من بينهم/
ن املمثل عبد الرحيم العوجي ،واملخرج
م ـح ـم ــود ح ـج ـي ــج ،وامل ـم ـث ــل ب ــدي ــع أب ــو
ش ـ ـقـ ــرا ،وامل ـم ـث ـل ــة ن ــات ــاش ــا ش ــوف ــان ــي،
إضــافــة إل ــى آخــريــن ُيـطـلـعــون املـشــاهــد
على عالقتهم بـ «ست الدنيا» .على خط
ـواز ،تسعى املخرجة الحائزة شهادة
مـ ٍ
مــاج ـس ـت ـيــر م ــن «أك ــادي ـم ـي ــة ن ـيــويــورك
للسينما» ( )NYFAعبر هذه الحوارات
إلى فهم عالقتها الخاصة بهذه املدينة.
ج ــال الـشــريــط ،وال ي ــزال ،فــي دول عـ ّـدة
حول العالم ،إذ نال تنويهًا في الــدورة
ال ـ ـ ـ ـ  31م ـ ــن «م ـ ـهـ ــرجـ ــان اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ل ـ ــدول ال ـب ـحــر امل ـتــوســط»
ضـمــن «مـســابـقــة ن ــور الـشــريــف لــأفــام
ِّ
ال ــروائـ ـي ــة» ،كــذلــك ُرش ـ ــح ل ـجــائــزة فيلم
العام في «مهرجان السينما اللبنانية»
ً
ف ــي س ـي ــدن ــي ،ف ـض ــا ع ــن ت ـكــري ـمــه مــن
قـبــل «نـقــابــة الفنيني السينمائيني في
لـبـنــان» ،وحـصــولــه على دعــم مــالــي من
وزارة الثقافة للمشاركة في مهرجانات
دولـ ـ ـي ـ ــة .ال شـ ـ ـ ّـك فـ ــي أن س ـ ـعـ ــادة ف ــرح
ّ
بـنـجــاح فيلمها ك ـب ـيــرة ،ل ـكــن الـصــدمــة
ّ
الـ ـت ــي ت ـع ـ ّـرض ــت ل ـه ــا ق ـب ــل ّأي ـ ـ ــام ولـ ــدت
ّ
لديها خوفًا على مشروعها .بما أنها
املسؤولة عن الدعاية الخاصة بالعمل،
ت ـجــري ال ـهــاشــم دوري ـ ــا أب ـحــاثــا حــولــه
على اإلنترنت .خــال بحثها قبل ّأيــام،
ّ
اك ـت ـش ـفــت أن ه ـن ــاك ص ـف ـحــة ج ــدي ــدة لـ
 Breakfast in Beirutعلى موقع IMDB
ّ
األم ـيــركــي ،تــذكــر أن تــاريــخ الـفـيـلــم هو
 2016ال .2015
ّ
«للوهلة األولى ظننت أن هناك تشابهًا
ّ
في العنوان ،إال أنني حني قرأت النبذة

تلك الرائحة

ناتاشا شوفاني في مشهد من العمل

ّ
املنشورة على املوقع ،أدركت أن الحبكة
ه ــي ن ـف ـس ـه ــا» ،تـ ـق ــول ف ـ ــرح ال ـه ــاش ــم ل ـ
ّ
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» .وت ـض ـي ــف« :اك ـت ـش ـف ــت أن
املخرج واملنتج هو جيمس سيمبسون
املقيم في لندن ،أما الكاتبة فاللبنانية
ت ــاال رمـ ـض ــان» .ت ـحــت تــأث ـيــر الـصــدمــة
الـ ـ ـكـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ،دخ ـ ـل ـ ــت ف ـ ـ ـ ــرح ف ــايـ ـسـ ـب ــوك
ووقـ ـع ــت ع ـلــى ص ـ ــورة م ـن ـش ــورة ف ــي 2
أيـلــول (سبتمبر) املــاضــي على حساب
سيمبسون تجمعه برمضان وباملمثلة
اللبنانية دارين حمزة ،مقرونة بتعليق
«م ــع داريـ ــن ح ـمــزة فــي ب ـيــروت نناقش
ّ
«تــرويـقــة فــي ب ـي ــروت» ...إن ـنــا نـقـتــرب».
قبل ذلك ،وتحديدًا في  18آب (أغسطس)
 ،2016نشر سيمبسون عبارة ««ترويقة
في بيروت» ...ها أنا قادم».
ح ـ ـ ــن ح ـ ـ ــاول ـ ـ ــت ال ـ ـه ـ ــاش ـ ــم ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
َ
فايسبوكيًا مع الثالثي ،لم تلق جوابًا.
وح ــن تــواصـلــت صــديـقـتـهــا مــع داري ــن
ّ
حمزة ،قالت إنها ال تعرف فرح أبدًا ،رغم
ّ
أن بطلة فيلم «بيروت بالليل» سبق أن
شاركت في عــام « 2012فــي الكاستينغ
الخ ـت ـيــار املـمـثـلــن ف ــي شــري ـطــي ،حتى
ّ
أن ـنــي بـعـثــت لـهــا رســالــة تـعــزيــة بــوفــاة
والدها» .حاملا نشرت الهاشم مضمون
الرسائل التي تؤكد صحة ما تقول على
املوقع األزرق« ،تلقيت رسالة من دارين
ّ
تؤكد فيها أن ال عالقة لها بما يحدث،
ّ
وأنها ستحاسبني من طريق املحامي،

م ـش ــددة ع ـلــى ب ـ ــراءة امل ـخ ــرج وشـهــرتــه
ّ
ومهنيته ،كذلك فإنه يحق له شراء اسم
الفيلم وإذا أراد إن ـجــازه ،فهو سيفعل
ذلك» .هنا ،تواصلت فرح مع محاميها
ّ
وفضلت االعتماد على اإلعالم ومواقع
الـتــواصــل ،حيث نشرت فــي  11تشرين
ّ
األول (أكتوبر) الحالي فيديو باللغتني
ال ـعــرب ـيــة واإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ت ـش ــرح ف ـيــه ما
حــدث ،طالبة مــن تــاال رمـضــان «تغيير
اس ــم ال ـف ـي ـلــم ،واخ ـت ـي ــار آخ ــر ي ـعـ ّـبــر عن
ّ
ّ
شخصيتك» ،مشيرة إلــى أنـهــا تفضل
ّ
ال ـتـ ّـصــرف الـسـلـمــي ،إال أن ـه ــا ال تمانع
اللجوء إلــى الـقـضــاء» .فــي حديثها مع
«األخ ـ ـبـ ــار» ،أوض ـح ــت صــاحـبــة الفيلم
ّ
القصير «سـبــع ســاعــات» ( )2013أنها
ّ
سجلت اسم «ترويقة في بيروت» لدى
 Writers Guild of Americaفي حزيران
(يوليو)  2012في أثناء إعــداد مشروع
ّ
تـخـ ّـرجـهــا فــي ن ـيــويــورك ،الف ـتــة إل ــى أن
تصويره بــدأ في  2013قبل أن ُيعرض
لـلـمــرة األولـ ــى فــي «م ـهــرجــان السينما
اللبنانية» في سيدني في  23آب .2015
في حوزة فرح الهاشم إثباتات لكل ما
تقوله ،بما فيها رسالة التحذير التي
تلقتها أخيرًا من القائمني على املشروع
ال ـج ــدي ــد وت ـض ـ ّـم ـن ــت ت ـه ــدي ـدًا واض ـح ــا
بالقضاء .وإلــى حــن خــروج هــؤالء عن
ّ
صمتهم ،يبدو أن املسار الوحيد لحل
هذه األزمة سيكون قانونيًا!

الكرة تجمع اللبنانيين
على شاشة «صوفيل»
في  30تشرين ّ
األول (أكتوبر)
الحالي ،تستضيف «سينما
أمبير صوفيل» عرضًا
لوثائقي «لبنان يربح كأس
العام» ( 22د ).لطوني الخوري
وأنطوني لبيه ،يليه عرض
ملقتطفات من زيارات منتجي
العمل ملناطق لبنانية ّ
مهمشة.
ٍّ
ّ
يقدم الفيلم كرة القدم كحل
للنزاعات بني اللبنانيني ،عبر
أحداثه التي تدور بني 1982
و ،2014وإدوارد شمعون
وحسن بري املقاتلني اللذين
تحاربا في املاضي وجمعهما
تشجيع منتخب البرازيل.
العمل فائز بجائزة أفضل فيلم
وثائقي قصير في «مهرجان
وارسو السينمائي» (بولندا).
«لبنان يربح كأس العام»30 :
تشرين ّ
األول ـ  18:00ـ «سينما
أمبير صوفيل» (األشرفية ـ
بيروت) .لالستعالم01/204080 :

نزيه أبو عفش

 14فؤاد نعيم ،ريما خشيش  15عصام بو خالد ،عبد الكريم الشعار
 16روجيه عساف ،ندى كنعو  17جاد أبي خليل  18ناجي صوراتي،
لينا خوري  19سامي حواط ،جاك مارون  20ميشال جبر ،لينا أبيض
 21سحر عساف ،جاهدة وهبي  22بيار جعجع ،ربيع مروة ،بيار أبي صعب
 23كريم دكروب ،سمية بعلبكي  24مجموعة كهربا ،زينة دكاش
 25هشام جابر ،فرقة زقاق  26نضال الأشقر ،فرقة زكي ناصيف
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على ّني ِة الخير...
ّْ
السالم واملحبة...
على ّني ِة
ِْ
على ّني ِة املغفرة...
ْ
النسيان...
على ّني ِة
على ّني ِة استعاد ِة األمل...
َ
َ
َ
ّ
َ
ْ
َ
ّ
دير ّ
َ
على ّني ِة ْأن ُأ َ
األيسر إذ أتـلـقى صفعة العال ِم على خد َي
خد َي
ْ
األيمن...
َ
ِّ
ْ
العالم
وعلى ّني ِة «صباح الخير» للعالم ـ كل
ِّ
ْ
العالم
ناس
ناس
العالم ـ كل ِ
و ِل ِ
ِ
ّ
ُ
َ
ُ
وسماوات
طرق
وملوك
العالم ،ورس ِل العالم،
هائم
ِ
ِ
اع ِ
ِ
ِ
وب ِ
العالم ،وقط ِ
َ
ونفايات العالم...؛
أشياء
وحشرات العال ِم ،وحتى
العالم،
ِ
ِ
ِ
ِّ ْ
ِ ِّ
الطيبة...؛
الحيوانات
نوايا
ن
م
وهواجسي,
ودمي,
لحمي,
في
ما
كل
على
ِ
ِ
ّ
وكثير ِسواها،
على كل هذه النوايا،
ٍ
ُ
خرجت من َ
بيتي هذا الصباح.
ُّ
َ
وصالفة
بغضائ ِه،
وجائحات
العالم،
ألوبئة
و ِلئال أ َع ِّـرض نفسي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
وفالسفت ِه وسفاحيه،
ِق ّديسي ِه
ِ
ً
ُ
ً
ُ
عيني عصابة ،وعلى أ َّ
َّ
ذني عصابة،
جعلت على
َ
ونخاعي
وعلى قلبي ،ودماغي ،وذاكرتي ،وفمي ،وأنفي ،وأعصابي،
ّ
الشوكي...؛
َ
ُ
ّ
َ
معتوه
بابتسامة
وت َـح َّـصنت (حسبما أوصاني طبيبي العقلي)
ِ
ٍ
َْ
وصلوات أبكم؛
ِ
ُ
ملواجهة العالم.
وخرجت
ِ
ّ
َ
مع ذلك ,مع كل ذلك وذلك،
َ َ ْ ُ ُ
ُ
ُ
وقعت في ما أنا خائف منه؛ ولسـعـتني ثعبانة العالم.
ْ
َ
َ
بوسعي أن أفعل؟...
ماذا أفعل؟ ماذا كان
لم ْ
أكن ُ
َ
شقوق ذاكرتي
أعلم ّأن ما بقي في
ِ
َ
عقائده
وضوضاء
بائح ِه،
ِمن
ِ
روائح بغضائ ِه ،وق ِ
ِ
ِ
َ
كان كافيًا (كافيًا ويزيد)
ْ
ِل َـدفعي إلى هاوية الجنون
بجرثومة املوت.
بؤبؤ دماغي وقلبي،
ِ
وإصابتي ،في ِ
لمْ ...
أكن ...أعلم.
2016/9/17

