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تتجه قيادة الجيش إلى
تجميد العمليات الهجومية
في جرود القاع ورأس بعلبك
لمهلة تقارب الـ  36ساعة ،قبل
استئناف المعركة إلنهاء وجود
إرهابيي «داعش» على األراضي
اللبنانية ،قبل نهاية األسبوع
الجاري .فيما واصلت قوات
المقاومة والجيش السوري
عملياتها االقتحامية في
القسم ًالسوري من الجرود،
محققة المزيد من التقدم
في الطريق إلى محاصرة
«داعش» في مربع ال تتجاوز
مساحته بضعة كيلومترات
يوصي األميركيون الجيش بالقيام بعمل حاسم وعدم إفساح المجال أمام أي تفاوض مع االرهابيين (أ ف ب)

استراحة للجيش قبل الهجوم األخير
أبلغت مصادر عسكرية «األخبار» أن
قـيــادة الجيش أجــرت تقييمًا لأليام
الـ ـث ــاث ــة األولـ ـ ـ ــى مـ ــن م ـع ــرك ــة إن ـه ــاء
وجود تنظيم «داعش» اإلرهابي في

جرود رأس بعلبك والقاع ،وتوصلت
ً
إلــى خــاصــات ،منها :أوال :النجاح،
فــي وقــت قياسي ،فــي طــرد إرهابيي
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» مـ ـ ــن غ ــالـ ـبـ ـي ــة األراضـ ـ ـ ـ ــي

اللبنانية ،والضغط عليهم لالنتقال
إلـ ــى األراض ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة ،وتـشـتـيــت
ق ــدرات ـه ــم الـتـنـسـيـقـيــة ع ـلــى األرض.
ثانيًا ،محاصرة بقية املجموعات في

جيب مفتوح على األراضي السورية،
ل ـكــن ف ـيــه خ ـصــوص ـيــة ع ـلــى صـعـيــد
الـ ـتـ ـض ــاري ــس وال ـ ـك ـ ـهـ ــوف وال ـ ـطـ ــرق
الفرعية ،ما سيجبر القوات املهاجمة
على اعتماد تكتيكات خاصة .ثالثًا،
ت ـع ـثــر ك ــل م ـ ـحـ ــاوالت الـ ــوصـ ــول إل ــى
نتيجة حاسمة في ملف املخطوفني
العسكريني ،إذ إن «قيادة الجيش ال
تملك بـعــد اإلجــابــة الــواض ـحــة حــول
ه ــذا امل ـل ــف» ،وه ــي «ت ــدع ــم املـســاعــي
ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا امل ــدي ــر ال ـع ــام لــأمــن
ال ـعــام ال ـل ــواء عـبــاس إبــراه ـيــم ،ويتم
التنسيق معه من قبل قيادة الجيش
وم ـ ــدي ـ ــري ـ ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات ب ـش ـكــل
ّ
مستمر».
ووفق هذه الخالصات ،وجدت قيادة
الـجـيــش أن ــه ق ــد ي ـكــون م ــن املـنــاســب
وق ـ ـ ــف الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـهـ ـج ــومـ ـي ــة فــي
الوقت الحاضر ،وتوفير وقــت راحة
للقوات املشاركة في املعركة ،وإجراء
عملية تبديل طفيفة ونقل تعزيزات
إضافية ،وتثبيت النقاط التي جرى
ً
التقدم صوبها .فضال عن العمل على
استطالع إضافي آلخر مربع يوجد
فيه عناصر «داعش» ،بغية الحصول
على أكبر معلومات تتعلق بعمليات
التفخيخ املوجودة ،والتي قد تشكل
عائقًا أمام القوات املهاجمة ،أو توقع
ف ــي ص ـف ــوف ـه ــا خـ ـس ــائ ــر ،وال سـيـمــا
بعد سـقــوط شـهــداء للجيش بسبب
املتفجرات فقط.
وب ـنـ ً
ـاء على هــذه الـتــوصـيــات ،توجه
قــائــد الجيش الـعـمــاد جــوزيــف عون
عصر أمس إلى قصر بعبدا ،وعرض
األمر على رئيس الجمهورية العماد
ميشال عــون ،الــذي أبلغه أن السلطة
السياسية تترك للقيادة العسكرية
اتخاذ التدابير املناسبة ،وأنها تدعم
ك ــل ج ـه ــد م ــن ش ــأن ــه الـ ــوصـ ــول إل ــى
العسكريني.
كشف مصير
ّ
وحـ ـ ــول هـ ــذا امل ـ ـلـ ــف ،ق ــال ــت امل ـص ــادر
الـعـسـكــريــة إن ــه «ب ـع ــد س ــاع ــات على
انطالقة املعركة ،بوشرت االتصاالت
وب ـ ـعـ ــض امل ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ال ـج ــان ـب ـي ــة،
وت ــرددت معلومات بــأن العسكريني
قد استشهدوا في وقت سابق .حتى
أن أح ـ ــد امل ـ ـصـ ــادر أشـ ـ ــار إل ـ ــى م ـكــان
دفـ ـنـ ـه ــم ،ل ـك ــن ع ـم ـل ـي ــات ال ـب ـح ــث فــي
مكانني على األقل لم تؤد إلى نتيجة،
م ــا دفـ ــع قـ ـي ــادة ال ـج ـيــش إلـ ــى رفــض
فـكــرة اسـتـشـهــادهــم ،وبـقــي االص ــرار
على كشف مصيرهم».
وعندما عرض املدعو موفق الجربان

امل ـعــروف ب ــ«أبــو ال ـس ــوس» ،وه ــو ما
ّ
يسمى بـ«أمير داعــش» في الجرود،
أن ي ـق ــدم امل ـع ـلــومــات ش ــرط تسهيل
خــروجــه مــن املنطقة فــي ات ـجــاه ديــر
الـ ــزور ،رفـضــت الـجـهــات املـعـنـيــة في
الجيش واألمن العام الطلب ،وأصرت
على أن مفتاح أي تفاوض هو الكشف
عن كل تفصيل يتعلق بالعسكريني.
وتسود قناعة لدى القيادة العسكرية
واألم ـ ـ ــن الـ ـع ــام ب ــأن ــه ال مـ ـج ــال ملـنــح
املسلحني أي هامش للمناورة ،كما
حصل عام  ،2014عندما قال وسطاء
إن اإلرهابيني سيتركون العسكريني
ب ـم ـجــرد خــروج ـهــم م ــن ع ــرس ــال إلـ ّـى
ال ـجــرود ،وهــو مــا لــم يحصل .وحــذر
املعنيون من أن التجاوب مع مطالب
ق ـ ــادة اإلره ــاب ـي ــن الـ ـي ــوم ،ق ــد ت ــؤدي
إلـ ــى الـنـتـيـجــة ن ـف ـس ـهــا .ويـ ـش ــار إلــى
أن هـنــاك ثــاث رواي ــات حــول مصير
العسكريني لــدى ثــاث جهات أمنية
وعسكرية في لبنان.

تقدم المقاومة
والجيش السوري في
مرتفع عجلون سهل
سيطرة الجيش على
تلة الكاف االستراتيجية

وف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،ك ـ ـ ــان الف ـت ــا
الـ ـت ــواص ــل الـ ـي ــوم ــي واملـ ـفـ ـت ــوح بــن
ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة االمـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ف ـ ــي بـ ـي ــروت
ً
وقـ ـي ــادة ال ـج ـي ــش .ف ـض ــا ع ــن تــولــي
السفيرة نقل تحيات إدارتها وقادة
جيشها إل ــى الـجـيــش عـلــى مــا يقوم
ب ــه .وي ــوص ــي األم ـي ــرك ـي ــون الـجـيــش
بـ ـ ــ«الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام بـ ـعـ ـم ــل ح ـ ــاس ـ ــم وعـ ـ ــدم
إف ـ ـسـ ــاح امل ـ ـجـ ــال أم ـ ـ ــام أي تـ ـف ــاوض
م ــع االره ــابـ ـي ــن .م ــع ال ـت ـشــديــد على
تــوص ـيــة واش ـن ـطــن ب ـع ــدم الـتـنـسـيــق
م ــع حـ ــزب ال ـل ــه وال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري،
وع ـلــى اس ـت ـعــداد ال ـق ــوات األمـيــركـيــة
فــي املنطقة لـتــأمــن كــل مــا يحتاجه
الجيش من ذخائر خالل املعركة».
ّأمــا في شــأن التنسيق غير املرغوب
أميركيًا ،فإن قوات املقاومة والجيش
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السوري العاملة في املحور الشرقي
مـ ــن س ــاح ــة املـ ـعـ ــركـ ــة ،ع ـم ـل ــت خ ــال
ال ـس ــاع ــات ال ـ ـ  24املــاض ـيــة ع ـلــى شن
هجمات حاسمة في شمال الجرود
السورية املقابلة لناحية القاع ،بما
ي ـس ـهــل ع ـل ــى ال ـج ـي ــش ال ـت ـق ــدم أك ـثــر
صوب املناطق التي وصلتها قواته
خـ ـ ــال ال ـ ـسـ ــاعـ ــات امل ــاضـ ـي ــة أيـ ـض ــا،
ع ـل ــى غـ ـ ــرار س ـي ـط ــرة املـ ـق ــاوم ــة عـلــى
مــرتـفــع عـجـلــون وشـعـبــة بـيــت شكر،
الـتــي ّأم ـنــت إح ــدى جـبـهــات الجيش
الـلـبـنــانــي لـلـتـقــدم بــاتـجــاه تـلــة رأس
الكاف االستراتيجية ( .)1643بينما
كثف الطيران السوري قصفه ملراكز
ق ـي ــادة خ ــاص ــة بـ ـ ــ«داع ـ ــش» ،وض ــرب
م ـم ــرات ب ــن بـقــع الـ ـج ــرود ،وتغطية
تقدم عناصر املقاومة لتحرير بعض
هــذه امل ـمــرات ،وتــأمــن تغطية نارية
تمنع عناصر «داع ــش» مــن التحرك
ف ــي الـجــانـبــن ال ـس ــوري والـلـبـنــانــي.
وتولت غرفة العمليات في املقاومة
إيداع الجيش على األرض معلومات
سهلت عليه ضرب محاولة مجموعة
مــن «داع ــش» مهاجمة بعض نقاطه
على األرض اللبنانية.
ّ
وف ـي ـم ــا أك ـ ـ ــدت قـ ـي ــادة الـ ـجـ ـي ــش ،فــي
مــوجــز صـحــافــي أم ــس ،أن املـســاحــة
الـتــي تـ ّـم تحريرها منذ بــدء املعركة
هي  100كلم مربع ،واملساحة الباقية
ل ـت ـحــريــرهــا ه ــي  20ك ـلــم مــرب ـعــا في
وادي مرطبياّ ،
سجلت قوات الجيش
ال ـ ـسـ ــوري واملـ ـق ــاوم ــة أم ـ ــس إنـ ـج ــازًا
كبيرًا من الجهة السورية بالسيطرة
على نحو  44كلم مربعًا جــديـدًا من
ّ
األراضي التي كان يحتلها «داعش»،
قبضته
لتصبح
املساحة الباقية في ّ
نحو  50كلم ّ
مربعًا ،ومن املتوقع أن
ينجز تحريرها في األيام املقبلة.
وال يزال «داعــش» يسيطر حتى اآلن
مــن الـجــانــب ال ـس ــوري عـلــى مـنــاطــق:
«ح ـل ـي ـمــة ق ـ ـ ــارة»« ،ج ـب ــل ال ـق ـ ّ
ـري ــص»،
«ت ــم امل ـ ــال» حـيــث يـسـيـطــر عـلــى نبع
مـيــاه كبير ،بــاإلضــافــة إلــى نبع آخر
ع ـلــى س ـفــح «ح ـل ـي ـمــة ق ـ ـ ــارة» ،وعـلــى
«سهل مرطبيا» في سوريا و«وادي
مــرطـبـيــا» ف ــي ل ـب ـنــان ،وع ـلــى «وادي
الشاحوط» في لبنان ،وجزء منه في
سوريا.
وكـ ـ ـ ــان أهـ ـ ـ ـ ّـم م ـ ــا أن ـ ـجـ ــزتـ ــه املـ ـق ــاوم ــة
والـجـيــش ال ـســوري فــي الـيــوم الــرابــع
مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ،ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـلــى
ـدد م ــن امل ـعــابــر ال ـح ــدودي ــة املـهـمــة
عـ ـ ٍ
(س ــن فـيـخــا ،وم ـيــرا ،والـشـيــخ عـلــي).
وشهدت املحاور الشمالية والشرقية
ـات عنيفة ضد
والـجـنــوبـيــة مــواج ـهـ ٍ
إرهــابـيــي «داعـ ــش» ،تخللها التحام
م ـ ـبـ ــاشـ ــر ب ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات املـ ـه ــاجـ ـم ــة
واإلرهابيني.
ّ
املتقدمة مــن املحور
والتقت الـقــوات
ال ـشــرقــي م ــن جـهــة «مــرت ـفــع املــوصــل
ـ ـ ـ س ــن ف ـي ـخــا» غ ــرب ــا ،بـتـلــك املـنــدفـعــة
جنوبًا من املحور الشمالي ،وتحديدًا
م ــن «مــرت ـفــع عـجـلــون ال ـك ـب ـيــر» ،عند
«شعبة الراسي» ،لتبسط سيطرتها
ً
مباشرة على معبر سن فيخا ُامل ّ
عبد،
الــذي يصل جــرود البريج السورية،
بجرود القاع اللبنانية.
وسيطرت القوات املهاجمة على  75في
املئة من مساحة معبر ميرا ،الواصل
ب ــن جـ ـ ــرود قـ ـ ــارة الـ ـس ــوري ــة وج ـ ــرود
عـ ــرسـ ــال ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة (يـ ـتـ ـص ــل أي ـض ــا
بـمـعـبــر س ــن ف ـي ـخــا) ،ف ــي ظ ــل انـهـيــار
م ـع ـنــويــات اإلره ــاب ـي ــن وانـسـحــابـهــم
إل ــى خـطــوطـهــم الـخـلـفـيــة ،وذلـ ــك بعد
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة م ــرتـ ـفـ ـع ــات «س ـ ـ ــن م ـي ــري
الجنوبي» ،و«ضليل حسن» ،و«خربة
ميري الفوقا» ،إضافة إلى سقوط ّ
عدة
تالل بيد املقاومة تحت وطأة القصف
العنيف وانهيار املعنويات.
وف ـي ـمــا ع ـث ــرت امل ـق ــاوم ــة ف ــي منطقة
ال ــزع ــرورة فــي إح ــدى غ ــرف اإلش ــارة
امل ـي ــدان ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم ّعـلــى
أج ـهــزة ات ـص ــاالت السـلـكـيــة مـشــفــرة،
ب ـع ـض ـهــا مـ ـتـ ـط ـ ّـور ،أفـ ـ ـ ــادت م ـص ــادر
مـعـنـ ّـيــة ب ــأن ــه س ـ ّـج ــل خ ــال الـيــومــن
امل ــاضـ ـي ــن اسـ ـتـ ـس ــام عـ ـن ــاص ــر مــن
ّ
«داعش» لقوات املقاومة ،وسط تكتم
شديد.
(األخبار)
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ابراهيم األمين

دروس من الماضي وليس نبشًا لقبوره
رفض الجزائريون ،بعد االستقالل ،طلب شارل ديغول تمزيق
صفحة االستعمار الفرنسي السوداء .كان منطق الثوار أنه ال
ينبغي تمزيق الصفحة ،بل ّ
طيها فقط ،وفتح صفحة جديدة.
قال هواري بومدين ذات مرة :نحتاج ،نحن االثنني ،إلى أن نعود
ملراجعة املاضي ،حتى ال نكرر األخطاء نفسها!
في لبنان حالة تستوجب هذا النوع من العالج .هي بالتحديد
حالة «القوات اللبنانية» ،التي يفاخر قائدها سمير جعجع بأنه
لم يحد عن خطه واقتناعاته ،وأنه دفع كما بقية كوادره الثمن
باهظًا ّ
جراء التمسك باملوقف والشعار .وما يتعب «القوات»،

ربما نحتاج الى علماء نفس وعلماء اجتماع لنفهم
سبب استمرار والء قسم غير قليل ّمن اللبنانيين
لزعامات لم تأتهم إال بالخراب والتخلف والفقر
اليوم ،أسباب كثيرة ،بينها الرداء الزائف الذي تحاول رميه على
كتفيها ،فال تظل تشبه نفسها وماضيها ،وال هو يكفي لنقلها
ً
الى حاضر مختلف .وكلما عاش لبنان تحوال سياسيًا كبيرًا،
تعود قيادة «القوات» الى ما تعرفه جيدًا ،وهو لغة املاضي
األسود.
اليوم ،تسأل شابًا في مطلع العشرينات عن سبب انتمائه
الى «القوات» ،فيجيبك بأن االمر يعود ،في غالب االحيان ،الى
اقتفاء أثر أهل وأقارب ،وفي أحيان أخرى اقتناعًا بأن «القوات»

تمثل حلم السيادة والحرية .وفي مواضع أخرى ،يحدثك
ّ
قليلون عن أنها سلم النجاة من الغنب والقهر .لكن جميع
هؤالء يتشاركون سببًا أكثر وجاهة وهو :الدفاع عن الوجود
املسيحي!
ربما نحتاج الى علماء نفس وعلماء اجتماع حتى نفهم سبب
استمرار والء قسم غير قليل من اللبنانيني لزعامات لم تأتهم
ّ
إال بالخراب والتخلف والفقر .لكننا ال نحتاج الى جهد كبير
حتى نسأل املنتمني الى هذه «القوات» ،أو املناصرين لها ،عن
مصادر اإلعجاب والدهشة والتأثر والشغف .هل هو تاريخها؟
هل هو إرثها في الحرب األهلية؟ هل هو خطابها الحالي؟ هل
هو ّ
تمي ٌز في أشخاص قادتها؟
وقبل أن يتحفنا شارل جبور ّ
برد مزلزل يتضمن أجوبة
ودرسًا على طريقة التعليم تحت الشجرة ،حيث الصوت
والسوط ،ربما وجب علينا دعوة هؤالء الشباب والصبايا،
الحقيقيني مثل الشمس ،والجميلني أيضًا ،إلى أن يعودوا الى
ً
دفاتر الكبار قليال ،ثم بعد ذلك دعوتهم الى مقارنة املوجود في
األرشيف بما يجري تداوله اليوم.
من جهتي ،قرأت واستمعت مجددًا الى أسعد الشفتري،
ورغبتي القوية هي أن أصدق القول لشباب وصبايا «القوات»
بأنه ليس هناك من مجد وال مستقبل مع هذا النوع من
النوادي ،بل هناك حالة نفسية تحتاج الى عالج ،ومكانها
عيادات األطباء الحقيقيني ،ال حكيم معراب!

تقرير

جلسة «لزوم ما ال يلزم» :مساءلة خجولة للحكومة
ميسم رزق
ُ
ال ف ــائ ــدة ت ــذك ــر م ــن ك ــل ال ـ ــذي ق ـيــل في
مـجـلــس الـ ـن ــواب أمـ ــس .وال مـعـنــى ألي
«م ـح ــاض ــرة» قـ ّـدم ـهــا امل ـت ـن ــاوب ــون على
ـوى أنها اعـتــراف بالتقصير.
الـكــام ،سـ ُّ
فالسرد والنصح واالقتراحات ال تفتح
أي باب أمل وخالص ،ما دامت حدودها
التعبير عن الرأي ،ال املحاسبة .أساسًا،
ُ
لم تكن الجلسة التي ُعقدت أمس جلسة
مساءلة للحكومة .بل كانت في الواقع
دردشة عامة وتكرار مواقف في موسم
ّ
حتى أنها َ
بدت باردة ورتيبة،
انتخابي.
ّ
ع ـك ــس كـ ــل الـ ـت ــوقـ ـع ــات الـ ـت ــي ت ـح ــدث ــت
عــن «نـ ــزال» نـيــابــي ح ـ ّ
ـاد ح ــول ع ــدد من
ُ
الخالفات .ففي أحوال مثل التي تحيط
بنا ،وملفات كتلك التي تحاصرنا من
ال ـك ـه ــرب ــاء م ـ ــرورًا بــال ـن ـفــط والـسـلـسـلــة
واالت ـص ــاالت وال ـج ــرود وال ـعــاقــات مع
سـ ــوريـ ــا ،ك ـ ــان غ ــري ـب ــا ت ـب ــري ــد األجـ ـ ــواء
واالبـتـعــاد عــن استفزاز الحكومة ،دون
أن يحول ذلــك بــروز أص ــوات معارضة،
ولكن بـهــدوء .كــان أبطالها فــي الجولة
ال ـص ـبــاح ـيــة الـ ـن ــواب ح ـســن ف ـضــل الـلــه
وإبراهيم كنعان وأنطوان زهرا وسامي
ّ
الجميل الذي رفع سقفه ،موجهًا أسئلته
إلى عدد من ال ــوزراء ،فلم يترك ملفًا إال
ّ
وسجلها.
وطرحه ،ومالحظة إال
نـتـيـجــة ه ــذا ال ـج ــو ،ب ــدا الــرئ ـيــس سعد
الحريري مرتاحًاُ ،مبتسمًا كل الوقت،
ع ـكــس ال ـج ـل ـســة ال ـت ـشــري ـع ـيــة األخـ ـي ــرة.
عـ ـ ـ ّـدد «إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات» ح ـك ــوم ـت ــه ،مـعـتـبـرًا
أن ـ ـهـ ــا «اسـ ـتـ ـط ــاع ــت ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ق ـص ـيــر
تـحـقـيــق ال ـك ـث ـيــر .إذ اتـ ـخ ــذت أك ـث ــر من
 1260ق ــرارًا ،وأوفــت بمعظم ما ّ
تعهدت
بــه ،مشيرًا إلــى أنها مستمرة لتحقيق
املــزيــد ،وال سيما فــي قطاع االتـصــاالت
ّ
وتطرق إلى «اإلنجاز الذي
والكهرباء».
يكتبه الجيش اللبناني بدماء أبطاله،
ف ـهــو أغ ـلــى اإلنـ ـج ــازات عـلـيـنــا جميعًا،
وهــو الـعـنــوان الـعــريــض لـقــرار محاربة
اإلرهـ ــاب» .غير أن ضحكته مــا وسعت
إال ح ــن رأى الــرئ ـيــس نـجـيــب ميقاتي
متوجهًا إليه بعد انتهائه من دوره في

ال ـك ــام ،ملـصــافـحـتــه وال ـش ـ ّـد عـلــى يــديــه.
ّ
ه ــو مـيـقــاتــي نـفـســه ال ــذي ش ــن هجومًا
ع ـلــى ال ـح ــري ــري م ـنــذ أيـ ــام ع ـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي ،منتقصًا من قدر
الحكومة ،لكنه حني اعتلى منبر الهيئة
ال ـع ــام ــة غ ــاب ــت ع ــن ل ـس ــان ــه ك ــل األمـ ــور
اإلنمائية والخدماتية ملدينة طرابلس،
فلم يتطرق إال إلــى قــانــون االنتخابات
«الذي ينتابه بعض الشوائب ،ويحتاج
إلى تعديل ال ّ
يمس بجوهره» ،وسلسلة
ال ـ ــرت ـ ــب والـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ــب «املـ ـجـ ـحـ ـف ــة ب ـحــق
العسكريني».
بــدايــة الـكــام كــانــت مــع الـنــائــب أنـطــوان
زه ــرا .الــرجــل أصـبــح متفلتًا مــن العبء
الحزبي ،فبدا أكثر قــدرة على مهاجمة
ح ـكــومــة ت ـض ـ ّـم ث ــاث ــة وزراء قــوات ـيــن،
معتبرًا أن «الثقة معدومة بها» .وتحدث
ع ــن «ت ـق ــاس ــم م ـصــالــح وم ـحــاص ـصــة»،
مشيرًا إلى أنه «في السياسة يجب على
املـشـبــوه أن يــرفــع الـشـبـهــة عــن نـفـســه».
فيما أعــاد النائب فضل الله إثــارة عدد
من املواضيع التي سبق أن أشار إليها
في جلسات سابقة من «ملف اإليجارات
والهبات التي تقدمها بعض الــوزارات
ً
إلى جمعيات غير معروفة ،وصوال إلى
الــديــون املـتــرتـبــة عـلــى بـعــض الـ ــوزارات
في ما يتعلق بشبكة الهاتف» .وتطرق
إل ــى «امل ـب ــال ــغ ال ـتــي ت ـطــالــب ب ـهــا وزارة
االتـصــاالت لتنفيذ عــدد من املشاريع»،
م ـع ـت ـب ـرًا أن «ت ـح ـص ـيــل الـ ــديـ ــون كـفـيــل
ً
ب ـت ـن ـف ـيــذ أكـ ـث ــر م ــن م ـ ـشـ ــروع ،بـ ـ ــدال مــن
املطالبة بــاعـتـمــادات جــديــدة» .وتـنــاول
فضل الله ملف الكهرباء ،معتبرًا أن «كل
تلزيم خــارج دائــرة املناقصات مشبوه
وت ـفــوح مـنــه رائ ـحــة صـفـقــات وســرقــة»،
ول ـف ــت إلـ ــى أن «إث ـ ـ ــارة م ـل ـفــات ال ـف ـســاد
ال ت ـه ــدد ال ـث ـقــة بــال ـح ـكــومــة ،إن ـم ــا عــدم
املـحــاسـبــة» .هــذا املـلــف كــان األب ــرز على
لسان نــواب آخــريــن منهم روبـيــر غانم.
وفـيـمــا ك ــان دع ــم الـجـيــش ف ــي معركته
ض ـ ــد اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ه ـ ــو امل ـ ــوق ـ ــف امل ـش ـت ــرك
ّ
الــوح ـيــد ب ــن ك ــل الـ ـن ــواب ،ذكـ ــر الـنــائــب
كنعان بقانون برنامج تسليح الجيش
ُ
الذي أقر في املجلس النيابي عام ،2015

ّ
قسم الجميل الحكومة
الى «حكومة واحد»
و«حكومة إثنين»

بقيمة  1348مليار ليرة لتأمني التسليح
على مــدى خمس سنوات« ،مــن دون أن
نــرى أي اعتماد مرصود في عــام 2016
ّ
وموازنة عام  .»2017وركــز كنعان على
«الرقابة البرملانية التي قامت بها لجنة
املــال وامل ــوازن ــة» ،منتقدًا «غـيــاب بعض
أعضائها في كثير من األحيان ،ما أدى
إلى فقدان نصاب هذه اللجان».
ّ
الجميل كالمه ،غادر الحريري
وحني بدأ
م ـق ـعــده إل ــى خـ ــارج ال ـق ــاع ــة ،وعـ ــاد قبل
ّ
انتهائها بقليل ،فلم يتسن له االستماع
إلى مطالعة رئيس حزب الكتائب الذي
لم يحرج النواب رئيس الحكومة (علي فواز)

ق ـ ّـس ــم ال ـح ـك ــوم ــة إل ـ ــى «ح ـك ــوم ــة واح ــد
وح ـكــومــة  ،»2فـسـ ّـجــل مــاح ـظــات على
تخطي القانون والدستور وصالحيات
الحكومة ،سواء لجهة الزيارات لسوريا
أو مــا يحكى عــن تنسيق بــن الجيش
الـلـبـنــانــي وح ــزب ال ـلــه .كــذلــك اعـتـبــر أن
الحكومة كانت غائبة كليًا فــي معركة
جـ ـ ــرود عـ ــرسـ ــال ،لـتـسـتـفـيــق ف ـج ــأة فــي
م ـع ــرك ــة ج ـ ــرود رأس ب ـع ـل ـبــك وال ـ ـقـ ــاع.
وك ــرر ال ـســؤال عــن إط ــاق مــوقــوفــن في
سجن رومية في مقابل خروج مسلحي
«ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» م ــن جـ ــرود عــرســال.
كــذلــك تـنــاول إقــالــة بعض املــوظـفــن في
اإلدارات الـعــامــة دون إنـ ــذار ،ومـشــروع
الضرائب الذي «سيزيد الغالء املعيشي
بـمــا ال يـقــل ع ــن  10ف ــي امل ـئ ــة» .وطــالــب
بتشكيل لجنة تحقيق بــرملــانـيــة حــول
«صفقة البواخر».
وتوالى على الكالم في الجلسة املسائية
عدد من النواب قبل أن يختتم الحريري
بـ ّ
ـرد شــدد فيه على أن «مــا يحصل في
ال ـجــرود هــو أكـبــر ثـقــة ب ــدور الحكومة
والــدولــة والـجـيــش» .وأج ــاب عــن ســؤال
ِّ
الجميل ،فأكد أنه «لم يخرج لبناني أو
أجنبي محكوم من السجون اللبنانية
بـمـعــرض ال ـت ـبــادل م ــع ال ـن ـصــرة .هـنــاك
الئـحــة سلمت للجانب اللبنان ي فيها
 23اسمًا رفضت كلها باستثناء  3غير
محكومني وغـيــر لـبـنــانـيــن» .كــذل ــك ّ
رد
على أسئلة النواب في ما يتعلق بملفي
االتـ ـ ـص ـ ــاالت والـ ـكـ ـه ــرب ــاء .وع ـ ــن ال ـه ــدر
الناتج من إيجارات املباني الحكومية،
أك ــد أن الـحـكــومــة ب ـصــدد تجميع عــدد
مــن املباني فــي بـيــروت .وفــي موضوع
الـفـســاد ،تمنى على الـنــواب «إذا كانت
ه ـنــاك م ـل ـفــات ع ـلــى وزراء أو ن ــاس أو
إداريـ ـ ــن ،أن يــرف ـعــوا األس ـم ــاء ،وهـنــاك
آلـيــة مــوجــودة فــي الــدسـتــور والـقــانــون
يـمـكــن تطبيقها .وأتـمـنــى عـلــى الـقــوى
السياسية الـتــي تتكلم عــن الـفـســاد أن
ت ــذه ــب إلـ ــى ال ـق ـض ــاء وتـ ـق ــول إن فــانــا
فاسد» .وشدد على أن «الرملة البيضاء
لـ ـلـ ـن ــاس ،وال ــرئـ ـي ــسرفـ ـي ــق ال ـح ــري ــري
أبقاها للناس ،وأنا سأبقيها للناس».
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سياسة
تقرير

معركة الجرود على طريق تطبيع العالقـ
بعيدًا عن المجريات العسكرية ،ثمة
واقع سياسي ينتج من العمليتين
العسكريتين في جرود رأس بعلبك
والقاع من الجهتين اللبنانية والسورية.
وأولى الخالصات تأتي على طريق
تطبيع العالقة مع سوريا

هيام القصيفي
م ــن الـصـعــب الـتـعــامــل م ــع م ــا يـجــري
فــي رأس بعلبك وال ـقــاع مــن الناحية
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة فـ ـحـ ـس ــب .ف ــالـ ـتـ ـط ــورات
ال ـج ــاري ــة ف ــي ت ـلــك امل ـن ـط ـقــة مــرتـبـطــة
بما يـجــري فــي ســوريــا وفــي الـعــراق،
وباملفاوضات الدولية حــول املنطقة
وتشعباتها الجغرافية ،وهي ليست
مـعــزولــة عــن تسلسل أح ــداث داخلية
م ـ ـ ّـه ـ ــدت مل ـ ـسـ ــار تـ ـت ــوض ــح ط ـب ـي ـع ـتــه
السياسية ،ال العسكرية ،تدريجًا.
مـ ـن ــذ أن ان ـ ـف ـ ـجـ ــرت ق ـض ـي ــة ال ـ ـنـ ــزوح
الـســوري مـجــددًا ،قبل أسابيع قليلة،

ب ــدا أن ثـمــة إعـ ــدادًا ألرض ـيــة مختلفة
ي ـ ـ ـجـ ـ ــري الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــام ـ ــل م ـ ـع ـ ـهـ ــا بـ ـ ـه ـ ــدوء
ح ـلــة ج ــدي ــدة ،وبـ ــدا أن
اس ـت ـع ــدادًا ملــر ُ
الساعة الصفر أعطيت آنذاك للمسار
الذي بدأ لبنان يعيشه أخيرًا؛ فقضية
ال ـ ـنـ ــزوح ال ـ ـسـ ــوري ع ـم ــره ــا م ــن عـمــر
ال ـح ــرب ال ـس ــوري ــة ،وت ـفــاقــم أحــداث ـهــا
وت ـ ـ ـ ـ ـ ــورط ع ـ ـنـ ــاصـ ــر م ـ ــن املـ ـخـ ـيـ ـم ــات
ال ـســوريــة فــي أحـ ــداث وج ــرائ ــم أمنية
لم يكونا حديثي العهد ،وإن كثرا في
الـسـنــوات االخ ـيــرة .لكن انـفـجــار هذه
القضية فــي الـشـكــل ال ــذي ج ــرى فيه،
مع تداعياته السياسية واالنقسامات
الـ ـت ــي ح ـص ـل ــت حـ ــولـ ــه ،ك ـ ــان م ــؤش ـرًا

أوليًا على أن هناك ما يتم اإلعــداد له
بجدية.
التطور الثاني جاء على خلفية دهم
الـ ـجـ ـي ــش مل ـخ ـي ـم ــات ج ـ ـ ــرود ع ــرس ــال
وال ـ ـت ـ ـف ـ ـج ـ ـيـ ــرات االنـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاري ـ ــة الـ ـت ــي
حصلت ،ووف ــاة أربـعــة مــن املوقوفني
الـســوريــن والـضـجــة الـتــي أثـيــرت في
حينه وأع ــادت تعويم جـ ّـو االنقسام
حول الجيش والنازحني.
ال ـ ـت ـ ـطـ ــور ال ـ ـثـ ــالـ ــث جـ ـ ـ ــاء مـ ـ ــع إعـ ـ ــان
ح ــزب الـلــه فـتــح املـعــركــة ضــد «جبهة
ال ـن ـص ــرة» ،واالن ـت ـص ــار الـ ــذي أعـلـنــه،
س ـ ــواء ل ـج ـهــة الـ ـح ــرب ال ـع ـس ـكــريــة أو
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ،وإع ـ ــان ـ ــه ت ـط ـه ـي ــر تـلــك

انتصار الجيش
على التنظيمات
اإلرهابية يضاعف
األحمال عليه
على المستوى
األمني
واالستخباري
(أ ف ب)

املنطقة من التنظيمات االرهابية.
الـتـطــور ال ــراب ــع فـتــح ال ـح ــوار العلني
م ـ ـ ــع «سـ ـ ـ ــرايـ ـ ـ ــا أه ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــام» حـ ــول
وج ـ ــوده ـ ــم فـ ــي ال ـب ـق ـع ــة ال ـج ـغ ــراف ـي ــة
امل ـ ـ ــراد ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ـهــا ،ع ـل ـمــا ب ــأن
الـعــاقــة مــع ه ــذا التنظيم لــم تنقطع
طـ ــوال وجـ ــود ع ـنــاصــره ف ــي املـنـطـقــة،
إن مع الجيش أو مع حــزب الله .لكن
نـتــائــج امل ـفــاوضــات االخ ـيــرة أضــافــت
على املشهد السياسي بعدًا آخر ،في
محاولة إلحكام السيطرة على كامل
املنطقة الحدودية.
ال ـت ـطــور ال ـخــامــس ه ــو ف ـتــح الـجـيــش
اللبناني معركة رأس بعلبك والقاع
م ـ ــن الـ ـجـ ـه ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،وال ـج ـي ــش
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري وحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه م ـ ــن ال ـج ـه ــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .وامل ـ ـجـ ــريـ ــات ال ـع ـس ـكــريــة
الـحــالـيــة تـصـ ّـب فــي تفاصيلها ،غير
املـعـلـنــة ،فــي خــانــة تـعــزيــز ه ــذا الجو
الـتـفــاوضــي والـسـيــاســي ال ــذي ّ
يهيئ
لبنان ملرحلة سياسية جديدة.
بــن كــل هــذه الـتـطــورات ،بــرز التطور
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي األك ـ ـ ـثـ ـ ــر وض ـ ـ ــوح ـ ـ ــا ،أي
ال ـ ــزي ـ ــارات ال ــرس ـم ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ــى
ســوريــا وتطبيع العالقة مــع دمشق،
وهو األمر ّ
املرجح أن يتفاعل أكثر بعد
إع ــان تطهير ال ـج ــرود مــن الجهتني
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وال ـ ـسـ ــوريـ ــة مـ ــن تـنـظـيــم
«داعـ ـ ـ ـ ــش» .ف ــال ـح ــرص ع ـل ــى تـسـلـيــط
ال ـضــوء عـلــى ال ــزي ــارات ال ــوزاري ــة كــان
مقصودًا ،بقدر ما هو مقصود رسم
ال ـخ ـط ــوات الـعـسـكــريــة اآلن ـف ــة الــذكــر،
ألنـهــا ليست امل ــرة االول ــى الـتــي يــزور
فيها وزراء مــن ق ــوى  8آذار والـتـيــار
الوطني الحر ســوريــا ،وهـنــاك مــن لم
تنقطع زيــارت ـهــم ل ـهــا ،وإن لــم تظهر
أس ـم ــاؤه ــم أخـ ـيـ ـرًا ف ــي ع ـ ــداد ال ــوف ــود
الرسمية ،ما طــرح أسئلة ال تــزال من
دون أج ــوب ــة ع ــن هـ ــذا ال ـت ــوق ـي ــت فــي
فتح كــل املـلـفــات العالقة مــع ســوريــا،
ح ــدودي ــا وع ـس ـكــريــا وس ـيــاس ـيــا ،في
ل ـح ـظ ــة واح ـ ـ ـ ـ ــدة ،وإع ـ ـ ـ ـ ــادة نـ ـب ــش كــل
أنــواع التنسيق ،ســواء بني الجيشني
ال ـل ـب ـن ــان ــي وال ـ ـ ـسـ ـ ــوري واملـ ـع ــاه ــدات
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة ب ـم ـخ ـت ـل ــف
مندرجاتها.
بعد معركة الجرود ،ستوضع ملفات

تقرير

ّ
الصراف في موسكو :مرحلة جديدة من التعاون العسكري؟
فراس الشوفي
للمرة األول ــى ،يـشــارك وزي ــر الــدفــاع
ال ـل ـب ـنــانــي وزارة ال ــدف ــاع الــروس ـيــة
فــي احـتـفــالـيـتـهــا الـسـنــويــة الـثــالـثــة،
«منتدى الجيش  ،»2017أو «آراميا
 ،»2017الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـسـ ـتـ ـع ــرض ف ـي ـهــا
املؤسسة العسكرية الروسية وأكبر
م ـص ــان ــع األس ـل ـح ــة ف ـخ ــر ال ـص ـنــاعــة
العسكرية الروسية.
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــروس ،تـ ـتـ ـع ـ ّـدى
ال ـف ـع ــال ـي ــة اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض «بـ ـض ــاع ــة»
جـ ــاهـ ــزة ل ـل ـب ـي ــع أم ـ ـ ــام وزراء دفـ ــاع
ورؤس ـ ــاء أركـ ــان م ــن  60دولـ ــة حــول
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم .امل ـ ـن ـ ـتـ ــدى أشـ ـ ـب ـ ــه بـ ــإعـ ــان
حــربــي ـ ـ سياسي عــن تعاظم الــدور
ّ
املدعم
السياسي الــروســي الـجــديــد،
بقدرة عسكرية هائلة ،منذ الدخول
العسكري إلــى جورجيا عــام ،2008
والحقًا إلى سوريا قبل نحو عامني.
وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـل ـب ـن ــان ــي ي ـع ـق ــوب
ال ـ ـ ّـص ـ ــراف ك ـ ــان شـ ــاه ـ ـدًا أم ـ ــس عـلــى
حفل افتتاح املنتدى وكلمة الوزير
الـ ـ ــروسـ ـ ــي سـ ـي ــرغ ــي شـ ــوي ـ ـغـ ــو ،ث ـ ّـم
على م ـنــاورات ضخمة لـقــوات برية
وجـ ّ
ـويــة فــي حـقــل كوبينكا الشهير

فـ ــي ضـ ــواحـ ــي م ــوسـ ـك ــو .الـ ـ ّـصـ ــراف
الــذي حظي باستقبال حار من قبل
امل ـس ــؤول ــن ال ـ ــروس ووزي ـ ــر ال ــدف ــاع
سي ْعق ُد اليوم ً
الروسيَ ،
لقاء رسميًا
ِ
م ــع ش ــوي ـغ ــو ،ب ـه ــدف رفـ ــع مـسـتــوى
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـعـ ـسـ ـك ــري بـ ــن روسـ ـي ــا
ً
لقاء غدًا الخميس
ولبنان ،فضال عن ٍ
مع نائب وزير الخارجية ،ميخائيل
بــوغــدانــوف ،واحـتـمــال عـقــد لـقــاء ات
أخـ ــرى ف ــي الـكـنـيـســة األرثــوذك ـس ـيــة
الروسية.
ـس خ ــافـ ـي ــا االه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ــروسـ ــي
لـ ـي ـ ّ
بــاملـلــف الـلـبـنــانــي لـنــاحـيــة الـتـعــاون
العسكري مع لبنان ،وتوسيع الدور
ً
السياسي الــروســي ،املتعاظم أصال
ف ــي س ــوري ــا وش ــرق امل ـت ـ ّ
ـوس ــط .وفــي
خـ ـض ـ ّـم م ـع ــرك ــة ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـنــانــي
مــع إرهــابـيــي «داعـ ــش» فــي الـجــرود
الـلـبـنــانـيــة الـشــرقـيــة ،وتـكــامــل دوره
في محاربة اإلرهاب مع الحرب التي
ت ـخــوض ـهــا روسـ ـي ــا دع ـم ــا لـلـجـيــش
ال ـســوري ضــد «داع ــش» وتنظيمات
«القاعدة» في سوريا ،ال ّ
بد أن لقاء
الـ ـص ـ ّـراف ـ ـ شــويـغــو ال ـي ــوم سـيـكــون
عـ ـل ــى ج ـ ـ ــدول أعـ ـم ــال ــه إم ـ ـكـ ــان دع ــم
روسيا للجيش ّ
ومده بالسالح.

ّ
يعول الروس
على العهد الجديد
لتجاوز المرحلة
الماضية من العالقة

وب ـ ـخـ ــاف مـ ــا كـ ــانـ ــت ال ـ ـحـ ــال ع ـل ـيــه
ّأيـ ــام ال ــوزي ــر ال ـســابــق سـمـيــر مقبل،
امل ـح ـس ــوب ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـســابــق
م ـي ـش ــال س ـلّ ـي ـم ــان ،وم ـ ــا ج ـ ــرى مــن
ع ــرقـ ـل ــة مل ـ ـلـ ــفـ ــات ت ـس ـل ـي ــح ال ـج ـي ــش
اللبناني من قبل روسيا في مرحلة
مقبل وقبله الــوزيــر السابق الياس
املـ ـ ـ ـ ّـر ،ي ـ ـعـ ـ ّـول الـ ـ ـ ــروس ع ـل ــى امل ــوق ــف
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ــرئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
م ـ ـي ـ ـشـ ــال عـ ـ ـ ــون ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس امل ـج ـل ــس
ال ـن ـيــابــي ن ـب ـيــه ب ـ ـ ّـري ،ف ــي دع ــم رفــع
م ـس ـت ــوى الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـك ــري بــن
روس ـي ــا ول ـب ـن ــان .وال ت ـغ ـيــب زي ــارة

ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري امل ـ ـقـ ـ ّـررة
الشهر املقبل إلى موسكو عن أجواء
الدعم هذه؛ فمع أن الحريري ينوي
الـبـحــث فــي ع ـ ّـدة مـســائــل اقتصادية
ّ
ت ـه ـ ّـم ال ـب ـل ــدي ــن ،إل أن م ـس ــأل ــة دع ــم
القرار السياسي للتعاون العسكري
ً
بني البلدين ستكون حاضرة أيضًا،
ّ
خـصــوصــا فــي ظ ــل اإليـجــابـيــة الـتــي
يبديها الحريري تجاه موسكو.
تـ ـ ـ ــدرك روسـ ـ ـي ـ ــا أن رف ـ ـ ــع م ـس ـت ــوى
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـعـ ـسـ ـك ــري م ـ ــع ل ـب ـن ــان
ي ـخ ـض ــع ل ـ ـعـ ـ ّـدة اع ـ ـت ـ ـبـ ــاراتّ ،أولـ ـه ــا
تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر األم ـ ـي ـ ــرك ـ ـي ـ ــن ل ـل ـج ـي ــش
ال ـل ـب ـنــانــي ك ـج ـيــش م ـح ـس ــوب عـلــى
امل ـح ــور األم ـي ــرك ــي ـ ـ ـ ـ األوروب ـ ـ ــي ،أو
كشريك غير معلن لحلف «الناتو»،
ف ـ ـ ــي ل ـ ـع ـ ـبـ ــة ت ـ ـقـ ــاسـ ــم الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــوذ ب ــن
ال ـ ــروس واألم ـي ــرك ـي ــن ف ــي ال ـش ــرق،
ع ـ ـبـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــات مـ ـ ــع ال ـ ـج ـ ـيـ ــوش.
وث ــان ـي ـه ــا ،عـ ــدم ق ـ ــدرة ل ـب ـن ــان عـلــى
ّ
شـ ــراء األس ـل ـحــة ال ـحــدي ـثــة ،ف ــي ظــل
ً
دعــم أميركي ّأوال وبريطاني ثانيًا
ل ـل ـمــؤس ـســة ال ـع ـس ـكــري ــة واألجـ ـه ــزة
األمنية ،من دون مقابل مادي ،ولو
بــاألسـلـحــة التقليدية «الــرخـيـصــة»
ّ
والـ ـعـ ـت ــاد ،ب ـم ــا ي ـم ــك ــن ال ـج ـي ــش مــن

ت ـطــويــر ق ــدرات ــه ف ــي ال ـح ـ ّـد األدنـ ــى،
من دون حصوله على قدرات ّ
تهدد
ّ
إس ــرائ ـي ــل أو ت ــؤث ــر ع ـلــى نـشــاطـهــا
الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري والـ ـ ـ ـب ـ ـ ــري فـ ـ ــي األجـ ـ ـ ـ ــواء
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وخ ــروق ــاتـ ـه ــا ال ـيــوم ـيــة
لألرض والسماء والبحر .ثالثًا ،لم
يـشـعــر ال ــروس ،حـتــى اآلن ،بـتـحـ ّـول
فـ ــي ال ـ ـقـ ــرار ال ـس ـي ــاس ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي،
لناحية الرغبة في تعزيز العالقات
العسكرية بــن البلدين ،خصوصًا
أن ات ـفــاق ـيــة ال ـت ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري ال
تـ ــزال ف ــي أدراج ال ـل ـجــان الـنـيــابـيــة،
ولــم يـصـ ّـوت عليها مجلس النواب
اللبناني منذ عام .2012
ّ
ف ــي ظ ــل ال ـق ــرار األم ـيــركــي بتوسيع
ّ
ال ـن ـفــوذ ف ــي «بـ ــاد األرز» ،ال ســيـمــا
ش ــروعـ ـه ــم فـ ــي بـ ـن ــاء أكـ ـب ــر سـ ـف ــارة
أم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط على
أرض ل ـب ـنــان ورفـ ــع م ـس ـتــوى الــدعــم
الـعـسـكــري لـلـجـيــش ،ي ـع ـ ّـول ال ــروس
عـلــى الـع ـهــد ال ـجــديــد ،ل ـل ـمــرور فــوق
امل ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــاقـ ــة،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ب ـ ـق ـ ـيـ ــت ف ـ ـي ـ ـهـ ــا «الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
السياسة بــأيــدي حلفاء أميركا من
الـلـبـنــانـيــن» ،عـلــى ح ـ ّـد ق ــول مصدر
دبلوماسي روسي.
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تقرير

ــة مع دمشق
كثيرة على الطاولة السياسية .وإذا
كان الرئيس سعد الحريري قد ّ
حيد
نـفـســه وح ـكــوم ـتــه ع ــن ال ـت ـعــاطــي في
شكل مباشر مــع ال ــزي ــارات الرسمية
ل ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــا ،وتـ ـ ـع ـ ــام ـ ــل م ـ ـ ــع الـ ـجـ ـي ــش
اللبناني على أنه يقوم وحده بعملية
عـ ـسـ ـك ــري ــة ،إال أن املـ ـ ـس ـ ــار ال ـج ــدي ــد
ل ــأح ــداث س ـي ـفــرض نـفـســه وإي ـقــاعــه
على الحريري .والـســؤال :كيف يمكن
أن ّ
يكيف رئـيــس الحكومة نفسه مع
هــذه ال ـت ـطــورات؟ فالجيش اللبناني
سيمسك ،رسميًا ،الحدود مع سوريا
من جهة ،في مقابل الجيش السوري
وحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه م ـ ــن الـ ـجـ ـه ــة االخـ ـ ـ ــرى،
والـ ـ ـح ـ ــروب الـ ـت ــي دارت ف ــي س ــوري ــا
وارتــدادات ـهــا فــي لبنان خلصت بعد
التطورات السورية االخيرة ،والرعاية
ال ــروس ـي ــة واالي ــرانـ ـي ــة ،ال ــى أن يـكــون
لبنان على تماس مع النظام السوري
ً
عـلــى كــامــل حـ ــدوده وم ـعــابــره شـمــاال
وش ــرق ــا ،ول ـيــس م ــع ّ
أي م ــن املـنــاطــق
ال ـت ــي خـلـقـتـهــا املـ ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة
ورع ــات ـه ــا اإلق ـل ـي ـم ـيــون وال ــدولـ ـي ــون،
إضافة الى أن العهد الحالي ال يقاطع
ال ـن ـظ ــام الـ ـ ـس ـ ــوري ،وال يـ ـع ــارض أي
عالقة معه ،كما ال يعارض أي تنسيق
أمـنــي ،كما يحصل دوري ــا بــن لبنان
وس ــوري ــا ،ول ــن ي ـع ــارض ّ
أي تنسيق
يـتـنــاول ملفات اقـتـصــاديــة وتجارية
في حال وضعها على الطاولة مجددًا.
واملرحلة الجديدة املرتقبة ،التي بدأت
تحت عنوان تطهير الجرود الشرقية
مــن التنظيمات االرهــاب ـيــة ،قــد تفتح
الشهية على استثمارها في السياسة
الى أبعد حد ،وتصوير الوضع العام
الداخلي على قاعدة منتصر ومهزوم.
من هنا حساسية أمرين :كيف يمكن
لــرئـيــس الـجـمـ ّهــوريــة الـعـمــاد ميشال
عــون ،الــذي تلقى دعــوة لــزيــارة إيــران
ف ــي ت ــوق ـي ــت الف ـ ــت ،أن ي ـح ــاف ــظ عـلــى
التوازن القائم حاليًا في البلد ،ولو أن
موقعه الرئاسي والشخصي محسوم
مسبقًا ومـعــروف فــي أي خانة يضع
نفسه؟ وكيف يمكن للوضع الداخلي
أن ينفذ مــن ع ــودة فتح ملف الـحــوار
مــع ســوريــا على مصراعيه ،ال مجرد
إرس ـ ــال إشـ ـ ــارات ص ـغ ـيــرة مضبوطة

اإليقاع حتى اآلن ،فتتشعب العالقات
م ـ ـجـ ــددًا ك ـم ــا ك ــان ــت ح ــال ـه ــا ســاب ـقــا،
وت ـت ـك ـثــف امل ـط ــال ـب ــات بـتـطـبـيــع ه ــذه
ال ـعــاقــة ملـصـلـحــة ل ـب ـنــان ،ع ـلــى كــافــة
املستويات ،ال سيما لجهة االتفاقات
ب ـ ــن ال ـ ــدولـ ـ ـت ـ ــن ،ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان ال ـت ـي ــار
الوطني الـحــر وقــف ضــدهــا لسنوات
طويلة زمن الوجود السوري ووجود
عون في املنفى.
ال ـن ـق ـط ــة ال ـث ــان ـي ــة ت ـت ـع ـلــق بــالـجـيــش
اللبناني ،ألن انـتـصــارًا كــالــذي يعلن
عـ ـن ــه عـ ـل ــى ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات االره ــابـ ـي ــة
ف ــي خ ـ ــال أي ـ ـ ــام ،ي ـض ــاع ــف األحـ ـم ــال
عـلـيــه داخ ـل ـيــا عـلــى امل ـس ـتــوى األمـنــي
واالس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــاري مـ ـع ــا .ف ـم ــا ت ـش ـهــده

لبنان لم
يعدمع أيّ
على تماس
من مناطق
المعارضة ،فكيف
ّ
سيتكيف الحريري؟

أوروب ـ ــا حــالـيــا م ــن ان ـف ــات اإلرهـ ــاب،
سواء كمجموعات او كأفراد ،في بالد
جاهزيتها عالية وتتمتع جيوشها
بخبرات وتقنيات محترفة وتنظيم
استخباري دقيق ،قد ال يكون لبنان
في منأى عنه ،ال سيما في ظل وجود
خاليا نائمة داخلية واستمرار بقاء
ع ــوام ــل ال ـت ـف ـج ـيــر ق ــائ ـم ــة ،ب ــاع ـت ــراف
االجهزة االمنية نفسها ،يضاف الى
ذلك الخشية التي يبديها سياسيون
م ــن عـ ــودة م ــوج ــة االغـ ـتـ ـي ــاالت ،كلها
عوامل تزيد من التحديات املوضوعة
أم ــام الـجـيــش داخ ـل ـيــا ،بـغــض النظر
عن موقعه االستراتيجي واصطفافه
الـ ـح ــال ــي ،وي ـج ـع ــل ح ـم ــاي ــة ال ــوض ــع
األمني الداخلي أمرًا حيويًا وأساسيًا
في املرحلة املقبلة.

موفد لفرنجية في معراب:
«استكشاف النوايا» بعد اهتزاز «إعالن النوايا»
ليا القزي
مـنــذ أســاب ـيــع ،ع ــاد الـحــديــث عــن ت ـقــارب ُمـسـتـجــد بــن تيار
املردة وحزب القوات اللبنانية ليأخذ ّ
حيزًا كبيرًا من النقاش
السياسي فــي الـبـلــد .الـحــزبــان ال ـلــذان بــدآ عملية «التطبيع»
بينهما مـنــذ مـصــافـحــة ال ـنــائــب سـلـيـمــان فــرنـجـيــة ورئـيــس
القوات اللبنانية سمير جعجع في بكركيّ ،ثم تشكيل اللجنة
املـشـتــركــة ،ال يجمعهما ســوى الــرغـبــة فــي اسـتـفــزاز رئيس
رسالة
التيار ّالوطني الحر الوزير جبران باسيل ،وإيصال
ّ
إل ــى ك ــل مــن يعنيه األمـ ــر ،ب ـ ّ
ـأن آفــاقـهـمــا مـفـتــوحــة عـلــى كــل
االحتماالت .تحت هــذا العنوان تندرج زيــارة الوزير السابق
يــوســف س ـعــادة مل ـع ــراب ،الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،ول ـقــائــه جعجع.
تسريب الخبر إلى اإلعــام أتى من جانب «املــردة» ،وتحديدًا
بإصرار من فرنجية ،بحسب مصادر مطلعة .لم يرد رئيس
«املردة» أن يزور موفده ّ
مقر قيادة القوات تحت جنح الظالم،
ّ
حتى يتمكن مــن «تسجيل النقاط والتعليم» على باسيل.
عنوان اللقاء «استكشاف النوايا» ،والبحث في «كل القضايا،
ولكن بعمومية من دون الغوص في التفاصيل» ،كما تقول
ّ ّ
مـصــادر بنشعي .حتى إنــه «لــم ُيبحث فــي ترتيب لقاء بني
ّ
رئيسي الحزبني».
ٍّ
«فتوى» املردة أن اللقاء أتى كـ«رد على زيارة الوزيرين ملحم
ري ــاش ــي وغ ـس ــان حــاص ـبــانــي لـبـنـشـعــي» ،م ــع اإلشـ ـ ــارة الــى
َ
عملهما
ّأن زيــارتــي وزي ـ َـري الـقــوات اللبنانية أتتا فــي
سياق ً
الحكومي ،في حني ُت ّ
عد زيــارة سعادة ملعراب ُمساهمة في
إذابــة الجليد بني املــردة والـقــوات ،وإسفينًا جديدًا في العالقة
املضطربة بني التيار الوطني الحر والقوات من جهة ،والعالقة
شبه املقطوعة بني التيار العوني واملردة من جهة أخرى.
ّ
هي ّ
«يتعرف» فيها املردة على سمير جعجع
املرة األولى التي
ُ
ّ
ّ
ُ
كرئيس لحزب .مدة الجلسة كانت طويلة نسبيًا« ،خصصت
للكالم ٍالعام ،والعالقة بني الحزبني ،وكيفية تطورها»ُ .
وبم ّجرد
ّ
أن ُي ّ
قرر فرنجية تخطي حدود املدفون ،وإيفاد واحد من أقرب
ّ
الـكــوادر املرديني إليه ،واملـســؤول عن ملف العالقة بني املــردة
ّ
والقوات ،إلى معراب«ُ ،ي ّ
عد خطوة مهمة وكبيرة» .حتى ولو ّأن
املصادر ُامل ّطلعة تؤكد ّأن اللقاء «لم ُي ّ
سجل ،عمليًاّ ،أي تطور
ّ
«حمام زاجل»
سلبي» ،باستثناء أنه كان عبارة عن
ٍ
إيجابي أو ّ
في اتجاه «كل من (رئيس الحكومة) سعد الحريري وجبران
بــاسـيــل» .تشير املـصــادر املطلعة إلــى ّأن «فرنجية وجعجع
ُيــدركــان جيدًا على أي أســاس يلتقيان ،وح ــدود ّمناورتهما
ُ
السياسية» ،من دون أن تسقط من حساباتها ّأن «كل األطراف

بدأت ،قبل انقضاء العام األول من والية الرئيس ميشال عون،
البحث فــي االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة املـقـبـلــة» .الـثــاثــة (باسيل،
فرنجية ،جعجع) ُمرشحون طبيعيون إلى هذا املنصب« ،ومن
الطبيعي أن يسعوا إلى قطع الطريق ،أحدهم على اآلخر».
املـصــالـحــة الحقيقية بــن املـ ــردة والـ ـق ــوات ،وان ـت ـهــاء مفاعيل
توظيف مجزرة إهــدن في الــزواريــب السياسية ،لن يحصال
قبل لقاء فرنجية وجعجع .ولكن زيــارة سعادة ملعراب ورقة
ستستفيد منها القوات اللبنانية في سعيها الدائم إلى تنظيف
سجلها في الحرب األهلية .ال توافق املصادر املطلعة على ذلك،
وتؤكد ّأن فرنجية «أحسن في انفتاحه وطنيًا على القوات،
ّ
عــوض البقاء في بنشعي ،ألنــه لم يتبق لديه حليف حقيقي
سوى حزب الله وحركة أمــل» .كذلك ّ
فإن رئيس املــردة «ثابت
ُ
على مواقفه الداعمة للمقاومة ،وال ينفك يجاهر بصداقته مع
الرئيس الـســوري بشار األســد ،في حني ّأن جعجع هو الذي
يقترب مـنــه» .مـيــزان الـقــوى إقليميًا يميل ملصلحة «محور
املقاومة» ،فهل «يبقى جعجع ُيحارب طواحني الهواء محليًا،
ويبقى تحت رحمة سعد الحريري وجـبــران باسيل اللذين
يريدان التعامل معه على القطعة؟» .على العكس من ذلك ،لن
يجد رئيس القوات اللبنانية نفسه ُمحرجًا من استقبال موفد
«صديق بشار األســد» ،الــذي أصـ ّـر وزيــره يوسف فنيانوس
على زي ــارة ســوريــا «بصفة رسـمـيــة» ،فــي مقابل معارضة
القوات لهذه الخطوة.
ولكن بالنسبة إلى مصدر مسؤول في القوات اللبنانية ،تعكس
الــزيــارة «إص ــرار الطرفني على مواصلة التنسيق السياسي
بينهما ،ال سيما في اللحظة التي تعود فيها امللفات الخالفية
الــى الــواجـهــة؛ فــوزيــر امل ــردة زار ســوريــا وال ـقــوات كــانــت رأس
حربة ضد هذه الــزيــارة» ،مع تأكيده ّأن لقاء سعادة بجعجع
«عادي وال ُيعتبر تطورًا أو خرقًا» .يلتقي كالم مصدر القوات
مع ما ُس ّرب من جانب املردة عن ّأنه «بعد زيارة َ
وزيري القوات
لبنشعي تأتي هذه الزيارة لتعكس حرص الطرفني على إبقاء
ّ
خطوط التواصل مفتوحة ّ
تحسبًا ّ
ألي تطورات» .ويوضح أنه
ُ
«إذا أراد الفريقان التحالف انتخابيًا ،ال يمكن القيام بذلك من
دون تمهيد االج ــواء وترطيب العالقة بــن القاعدتني ،كــي ال
يبقيا على طرفي نقيض» ،مع إدراك الطرفني ّأن األمــر شبه
مستحيل ،لوجود موانع كثيرةُ .يقارب مصدر القوات األمور
بواقعية ،ويـســأل« :هــل لـقــاء الجمعة ُيـمـ ّـهــد الجـتـمــاع جعجع
وفــرنـجـيــة؟ ك ــا .وه ــل ظ ــروف لقائهما أصـبـحــت مـتــوافــرة؟
كال» ،من دون أن يستبعد أن «ال شيء يمنع اجتماع َ
رئيسي
الحزبني ،لكن في الوقت املناسب».

تقرير

وال يـخـفــي الـ ــروس نـ ّـيـتـهــم الــدخــول
ك ــاع ــب ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
خـصــوصــا بـعــد اس ـت ـعــراض قـ ّـوتـهــم
في املـيــدان الـســوري ،وتوقيع عقود
تـضـمــن ب ـق ــاء الـ ـق ــوات ال ــروس ـي ــة 49
عامًا في قاعدة طرطوس البحرية،
وإثـ ـب ــات «والئـ ـه ــم ل ـح ـل ـفــائ ـهــم عـلــى
ع ـك ــس األمـ ـي ــركـ ـي ــن» ،ف ـي ـم ــا يـعـمــل
العديد من األطراف اللبنانيني على
تحسني عالقتهم بموسكو.
ّ
ونفذت أمس مجموعات من القوات
الخاصة العسكرية عروضًا قتالية
باستخدام أكثر مــن  225صنفًا من
األسلحة ،بينها دبابات «»72B3-T
و« Tـ  80ـ  ،»001و« Tـ  ،»S 90وعربات
«ب .أم .ب ».ال ـح ــدي ـث ــة ،وراجـ ـم ــات
ص ــواري ــخ «س ـم ـي ــرش» و«ت ــورن ــادو
غـ ـ ـ ــي» ،وصـ ـ ــواريـ ـ ــخ «إس ـ ـك ـ ـنـ ــدر أم»
ً
االسـتــراتـيـجـيــة ،فـضــا عــن أصـنــاف
م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة م ـ ــن مـ ـنـ ـظ ــوم ــات الـ ــدفـ ــاع
واملروحيات ومقاتالت سالح الجو
ال ــروس ــي ،م ـثــل مــروح ـيــة «م ــي ـ ـ 35
أم» و«كا ـ  »52املعروفة بالتمساح،
وم ـ ـقـ ــاتـ ــات «س ـ ـ ــو ـ ـ ـ ـ  30أس .أم».
املـتـعــددة املـهـمــات ،ومقاتلتا «ســو ـ
 »34و«سو ـ  35أس».

من «منتدى
الجيش »2017
في موسكو
(أ ف ب)

الحلوة
عين
ّ

المولوي يهدد بقصف صيدا!
آمال خليل
ح ـتــى مـنـتـصــف ل ـيــل أمـ ــس ،ل ــم تستجب
حــرك ــة ف ـتــح ل ــدع ــوات ّوق ــف إطـ ــاق ال ـنــار
في الهجوم الذي تشنه على ّ
حي الطيرة
ف ــي ع ــن ال ـح ـلــوة ض ــد مــربــع املـتـشــدديــن
بالل بدر وبالل العرقوب .االجتماع الذي
عقده ممثلو القوى اإلسالمية والفصائل
الفلسطينية ف ــي مـقــر س ـف ــارة فلسطني،
فشل بسبب رفض الحركة الصيغة التي
طرحت لوقف القتال ،بعدما وجدت فيها
ً
امتثاال للشروط التي طرحها «البالالن»
منذ بداية املعركة.
وتـقـضــي الـصـيـغــة بــاملــوافـقــة عـلــى عــودة
انتشار القوة األمنية املشتركة من قاعة
صالح اليوسف نحو ّ
حي الطيرة ،بشرط
عــدم مـشــاركــة الـحــركــة فيها واقتصارها
على «حماس» و«أنـصــار الله» و«عصبة
األن ـص ــار» ،وانـسـحــاب مسلحي فـتــح من
امل ــواق ــع ال ـتــي س ـي ـطــروا عـلـيـهــا م ـنــذ بــدء
امل ـعــركــة فــي ال ـحــي .إصـ ــرار ال ـحــركــة على
تحقيق إن ـجــاز ضــد املـتـشــدديــن بخالف
اش ـت ـبــاك ن ـي ـســان األخـ ـي ــر ،ج ـعــل أص ــوات

الـ ــرصـ ــاص وال ـ ـقـ ــذائـ ــف ت ـط ـغــى ع ـل ــى كــل
الدعوات الى إنهاء القتال ،منها تظاهرة
شعبية جــابــت أن ـحــاء املـخـيــم وتكبيرات
علت من مآذن املساجد.
اس ـت ـط ــاع م ـقــات ـلــو ق ـ ــوات األم ـ ــن الــوطـنــي
الفلسطيني ومجموعة العميد أبو أشرف
ال ـعــرمــوشــي ورئ ـي ــس ال ـت ـيــار اإلصــاحــي
في فتح العميد محمود عيسى (اللينو)
تضييق الـخـنــاق عـلــى مــربــع املتشددين
فـ ــي الـ ـطـ ـي ــرة وم ـح ـي ـط ــه واحـ ـ ـت ـ ــال ع ــدد
مـ ــن امل ـ ـنـ ــازل الـ ـت ــي اس ـت ـخ ــدم ــت لـلـقـنــص
باتجاههم .تضييق الخناق دفع بكل من
شــادي املــولــوي وبــال بــدر إلــى «التهديد
بقصف صيدا ومواقع الجيش بالقذائف
والـصــواريــخ للضغط باتجاه قبول فتح
بوقف القتال» بحسب مصدر فلسطيني.
ض ـ ــراوة ال ـق ـتــال لـلـيــوم ال ـخــامــس وحـجــم
األضرار في املمتلكات ،فاقا ما ّ
سجل في
اشتباك نيسان األخـيــر .ميدانيًا ،استمر
ن ــزوح س ـكــان أح ـيــاء الـطـيــرة والـصـحــون
وال ــرأس األحـمــر وســوق الخضر باتجاه
األحياء األكثر أمنًا وباتجاه صيدا ،حيث
باتوا في قاعات املساجد.
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مجتمع وإقتصاد
تقرير قرار مجلس الوزراء القاضي بإعادة استدراج عروض استقدام معامل كهرباء عائمة (بواخر كهرباء) ّ
يحدد شروطًا صعبة التحقيق ّفي مهلة زمنية
ضيقة للغاية ،ما ّ
ّ
يحد من المنافسة ويزيد الشبهات القائمة حول تفصيل دفتر الشروط على قياس شركة ما .دفتر الشروط الجديد يعزز الشبهات المثارة
حول هذه الصفقة ،سواء لجهة الشروط اإلدارية والمالية التي فرضها مجلس الوزراء ،أو لجهة تعديل المواصفات الفنية وقبول عروض لمعامل كهرباء
تعمل بواسطة «الفيول أويل» أو«الديزل» .ونوع الوقود األخير كان مرفوضًا سابقًا قبل أن ُي ّ
عدل دفتر الشروط من أجله ،ما دفع إدارة المناقصات إلى
رفض عرض  BBEوبقاء عارض وحيد هو «كارادينيز»

استدراج عروض الكهرباء

ّ
دفتر شروط جديد يضيق المنافسة
محمد وهبة
فــي الجلسة األخ ـيــرة ملجلس ال ــوزراء،
نوقش ملف اسـتــدراج عــروض بواخر
الكهرباء (السابق) انطالقًا من تقرير
م ــدي ــر امل ـن ــاق ـصــات جـ ــان ال ـع ـل ـيــة ،لكن
ال ـن ـقــاش ف ــي ت ـلــك الـجـلـســة ل ــم يعكس
جــديــة مــاحـظــات العلية ،اذ إن بعض
ال ـ ـ ــوزراء اسـتـعـمـلــوا "ال ـت ـقــريــر" بـهــدف
"التنقير" على وزيــر الطاقة وإحراجه،
م ــن دون أي ن ـي ــات لـتـصـحـيــح مـســار
اس ـت ــدراج ال ـعــروض املـلـغــى ،بــدلـيــل أن
الشروط التي ّ
حددها مجلس الــوزراء
الستدراج العروض الجديد ال تتضمن
أي تـ ـع ــدي ــل بـ ـنـ ـي ــوي ع ـ ــن اس ـ ـت ـ ــدراج
العروض امللغى ،بل ّ
تؤدي إلى تضييق
ً
املنافسة بــدال من توسيعها ،ثم تفتح
بـ ـ ـ ــازار "ت ــوسـ ـي ــع املـ ــواص ـ ـفـ ــات" ب ـق ــرار
م ــن مـجـلــس الـ ـ ــوزراء لـتـتـضـمــن قـبــول
الـعــرض ال ــذي كــان مــرفــوضــا مــن إدارة

الشروط ال تتضمن
أي تعديل بنيوي عن استدراج
العروض الملغى
امل ـنــاق ـصــات ف ــي االس ـ ـتـ ــدراج ال ـســابــق.
هذه هي خالصة قــرار مجلس الــوزراء
األخير ودفتر الشروط الجديد املدرج
على جلسة مجلس الوزراء في جلسته
املقررة غدًا.

نص قرار مجلس الوزراء

يـنـ ّـص ق ــرار مجلس ال ـ ــوزراء الــرقــم 60
على اآلتي:
ـ ـ ـ إل ـغ ــاء اس ـ ـتـ ــدراج الـ ـع ــروض املـتـعـلــق
ب ــاس ـت ـق ــدام م ـع ــام ــل ت ــول ـيــد ال ـك ـهــربــاء
العائمة بسبب وج ــود ع ــارض وحيد
وعدم فض العرض املالي وإعادته إلى
الشركة التي سبق أن تقدمت به.
ـ الطلب إلى وزير الطاقة واملياه إعداد
دفـتــر ش ــروط جــديــد السـتـقــدام معامل
لتوليد الكهرباء بقدرة  400ميغاواط
لـثــاثــة أش ـهــر ،و 400م ـ ّي ـغــاواط لستة
أش ـ ـهـ ــر م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ ف ـ ــض الـ ـ ـع ـ ــروض،
وعـ ـ ــرض دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط خـ ــال مـهـلــة
أسـبــوع على مجلس الـ ــوزراء إلق ــراره،
ع ـ ـلـ ــى أن يـ ـتـ ـضـ ـم ــن دفـ ـ ـت ـ ــر الـ ـ ـش ـ ــروط
املـ ــذكـ ــور ك ـف ــال ــة ت ــأم ــن م ــؤق ــت بـقـيـمــة
خمسني مليون دوالر أميركي لكل 400
م ـي ـغ ــاواط ،وت ــأم ــن ن ـهــائــي وغ ــرام ــات
التأخير عن مهلة التسليم املـحـ ّـددة بـ
األول و 180يومًا للقسم
 90يومًا للقسم
ّ
الثاني من تاريخ فض العروض.
ـ ـ تـكـلـيــف إدارة امل ـنــاق ـصــات اس ـت ــدراج
الـعــروض وفقًا للقواعد اآلتـيــة :إعطاء
ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي ت ــرغ ــب ف ــي امل ـشــاركــة
بــاس ـتــدراج ال ـعــروض مهلة أسبوعني
ل ـت ـقــديــم ع ـ ّـروض ـه ــا ،واالل ـ ـتـ ــزام بمهلة
 10أيــام لفض الـعــروض ورفــع نتيجة
اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض عـ ـل ــى م ـج ـلــس
الــوزراء بتاريخ  ،2017/9/15وتشكيل
ل ـج ـنــة ت ـق ـن ـيــة م ــن ق ـب ــل وزيـ ـ ــر ال ـطــاقــة
وامل ـ ـ ـيـ ـ ــاه ل ـ ـ ـ ــدرس وتـ ـقـ ـيـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــروض
اإلدارية واملالية مع إدارة املناقصات.

ماذ يعني هذا القرار؟
ف ــي ال ــواق ــع ،إن قـ ــرار مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ّ
يركز على أمور ذات طابع إداري بحت،
لكن الالفت أنه لم يذكر كلمة "عائمة"،
أي أن الـعــروض التي ستكون مقبولة
ال تتعلق ببواخر الكهرباء حصرًا ،بل

قد تكون عروضًا إلنشاء معامل ثابتة
على اليابسة ،والالفت أيضًا أنه جرى
تقليص مهل التسليم ،بما ينافي أي
مـنـطــق ت ـج ــاري ،وه ــو مــا يـثـيــر أسئلة
واسـعــة عــن الـهــدف مــن ذكــر هــذا األمــر
في منت قرار مجلس الــوزراء :فمن هي
الشركة التي ستكون جــاهــزة لتسليم
معمل كـهــربــاء ثــابــت أو عــائــم خ ــال 3
أشـهــر؟ كــم هــو عــدد الـشــركــات الـقــادرة
على تقديم عــرض فــي ضــوء التجربة
السابقة فيَ استدراج العروض امللغى
الــذي لم يبق فيه ســوى عــارض وحيد
بعد زي ــادة مهل التسليم مــن  3أشهر
إلــى  12شـهـرًا؟ وإذا كــان يمكن إنشاء
معامل كـهــربــاء على اليابسة خــال 3
ً
أشهر أو  6أشهر ،فلماذا أصال اللجوء
إلــى البواخر؟ وملــاذا ال تبني مؤسسة
كهرباء لبنان معامل مماثلة لها دائمة
وليست مؤقتة؟
ي ـف ــرض ق ـ ــرار م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء كـفــالــة
مــؤقـتــة بـقـيـمــة  50مـلـيــون دوالر ،هــذا
ال ـش ــرط ج ــاء بـعــد ن ـقــاش ح ــول جـ ّ
ـديــة
الـ ـع ــروض ال ـتــي ت ـش ــارك ف ــي املـنــافـســة
عـ ـ ـل ـ ــى اس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــدراج عـ ـ ـ ـ ـ ــروض ب ـ ــواخ ـ ــر
الكهرباء ،وهو شرط يمكن قبوله رغم
أن ال ـك ـفــالــة امل ـع ـت ـمــدة ف ــي املـنــاقـصــات
العمومية ال تتعدى  %3.5من القيمة
ً
اإلجـمــالـيــة ،لكنه يبقى شــرطــا مقبوال
ف ــي م ـنــاق ـصــة دولـ ـي ــة كـ ـه ــذه .ل ـك ــن مــا
ً
لـيــس م ـق ـبــوال ،هــو أن يـمـنــح ال ـعــارض
مهلة أسبوعني فقط لتقديم العرض!

أي شــركــات لديها ال ـقــدرة على تقديم
ع ـ ــرض بـ ـه ــذا املـ ـسـ ـت ــوى م ــن الـتـعـقـيــد
الـفـنــي والـتـقـنــي خ ــال  15يــومــا؟ ومــن
األسئلة التي يثيرها القرار ما يتعلق
بالتكليف امل ـ ّ
ـوج ــه إلدارة املـنــاقـصــات
مع تشكيل لجنة تقنية من قبل وزير
الطاقة واملياه لدرس وتقييم العروض
اإلداري ــة واملالية مع إدارة املناقصات.
فإذا كانت ّإدارة املناقصات هي الجهة
ّ
املعنية بفض العروض ،فلماذا يشكل
وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة ل ـج ـنــة تـقـنـيــة مـهـمـتـهــا
"تـقـيـيــم ال ـع ــروض اإلداري ـ ــة واملــال ـيــة"؟
ومــا هــي صــاحـيــات هــذه اللجنة ،هل
هــي لجنة اسـتـشــاريــة أو أن تقريرها
سيكون ملزمًا إلدارة املناقصات؟ وملاذا
ال تعامل وزارة الطاقة مثل كل اإلدارات
الـعــامــة الـتــي تسمي مـنــدوبــن لها في
اللجنة لهم رأي اسـتـشــاري تقني؟ أال
ّ
يشكل هذا األمر تعديًا على صالحيات
إدارة امل ـنــاق ـصــات بـعــد حــرمــان ـهــا من
فــرصــة دراسـ ــة دف ـتــر ال ـش ــروط وإب ــداء
مالحظاتها عليه ،أم أن مجلس الوزراء
يريد تكرار مشكلة استدراج العروض
امللغى مع فرق وحيد وهو إلــزام إدارة
امل ـنــاق ـصــات بـمـخــالـفــة ال ـق ــوان ــن بـنــاء
على قرار مجلس الوزراء؟

تقرير العلية

ّ
العلية الكثير
لقد تضمن تقرير جــان
مــن املــاحـظــات على إج ــراءات التلزيم
ومـســار اس ـتــدراج الـعــروض القانوني

بند يتيح قبول العروض التي تتضمن التشغيل بواسطة الديزل (مروان طحطح)

واإلداري وطــريـقــة احـتـســاب األسـعــار
وسـ ـ ـ ـ ــواهـ ـ ـ ـ ــا ...ل ـ ـكـ ــن ورد ف ـ ـيـ ــه أمـ ـ ـ ــران
أســاسـيــان؛ األول يتعلق بالتعديالت
التي أجريت على دفتر الشروط أثناء
عملية التقييم ،أي بعد تقديم الشركات
عــروضـهــا .والـثــانــي يتعلق بالعارض
الثاني الــذي رفضت إدارة املناقصات
ً
اعتباره عارضًا مقبوال.
ّ
بــالـنـسـبــة إلـ ــى ال ـش ــق األول ،ت ـب ــن أن
االسـتـشــاري لــم ينجز عمله ،بــل طلب
من العارضني مستندات إضافية ورفع
ّ
ت ـقــريــره ق ـبــل ت ـســلــم ه ــذه امل ـس ـت ـنــدات،
فيما ّقدم أجوبة للشركات عن أسئلتها
أحدثت تعديالت على دفتر الشروط،
مـنـهــا تــوسـيــع مـهـلــة الـتـسـلـيــم إل ــى 12
شهرًا .تعديل كهذا ،كان حيويًا وفتح
الباب أمام الشق الثاني ،إذ شكل سندًا
لـلـطـلــب م ــن إدارة امل ـنــاق ـصــات اعـتـبــار
ال ـ ـعـ ــارض ال ـث ــان ــي ( BBEال ـب ـســات ـنــة)
ً
عــارضــا مـقـبــوال يـتــوجــب فـتــح عرضه
إل ــى جــانــب ع ــرض شــركــة كــارادي ـن ـيــز.
عرض البساتنة ،بحسب تقرير العلية،
ك ـ ــان ي ـت ـض ـمــن ن ـق ـصــا ف ــي م ـس ـت ـنــدات
ً
ج ــوه ــري ــة ،ف ـض ــا ع ــن أن امل ـس ـت ـنــدات
املطلوبة تتوافق مــع الـشــروط املعدلة
مــن قـبــل االس ـت ـشــاري ولـيــس مــع دفتر
الـشــروط األص ـلــي ...وعــرض البساتنة
ه ـ ــو م ـع ـم ــل عـ ــائـ ــم واح ـ ـ ـ ــد ف ـ ــي م ــوق ــع
الزهراني يعمل بواسطة الديزل بقدرة
 325ميغاواط ،أي أقل بكثير من القدرة
املطلوبة  382.5ميغاواط .وقد اشتكت

إدارة املـنــاقـصــات مــن الـقـبــول بتعديل
الوقود من فيول أويل إلى ديزل ،فيما
هناك شركات اعترضت على هذا األمر
وال سـيـمــا ت ـلــك ال ـتــي تـعـمــل بــواسـطــة
الغاز املنزلي.

استبعاد الغاز

ّ
الحجة التي استعملها
في الواقع ،إن
وزيـ ــر ال ـطــاقــة س ـي ــزار أب ــي خـلـيــل في
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ل ـت ـب ــري ــر م ــوض ــوع
إص ــراره على أن يـكــون وقــود املعامل
في لبنان هو الفيول أويل في انتظار
تلزيم منصات تحويل الغاز السائل
واستعمال الغاز املسال ،هي أن للدولة
اللبنانية عـقــودًا مــن دول ــة لــدولــة مع
الجزائر والكويت لشراء الفيول أويل،
وه ــي ع ـقــود تــؤمــن حــاجــة لـبـنــان من
هذه املــادة لتشغيل معامل الكهرباء،
ولــذلــك فــإن الــوقــود املـتــوافــر بالنسبة
إلى الكهرباء هو الفيول أويل .املفاجأة
أنه يرد في دفتر الشروط الجديد بند
يتيح قـبــول ال ـعــروض الـتــي تتضمن
الـتـشـغـيــل بــواس ـطــة ال ــدي ــزل! ويـشـيــر
دفتر الشروط املعروض على مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ،الـ ــى أنـ ــه "س ـت ـك ــون مـنـشــآت
إنتاج الطاقة مؤلفة من وحدات إنتاج
ال ـطــاقــة واألعـ ـم ــال املــدن ـيــة واألع ـم ــال
البيئية والبحرية واألعـمــال املتعلقة
بلزوم تخزين املحروقات ولزوم الربط
على الشبكة ،ولــزوم تحسني خطوط
الـ ـنـ ـق ــل الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـت ـص ــري ــف ال ـط ــاق ــة
املنتجة وكل األعمال الالزمة لألنظمة
املساعدة .ستعمل الوحدات اإلنتاجية
على الفيول الثقيل أو الــديــزل بطاقة
صــاف ـيــة  400م ـي ـغ ــاواط ()%10 -/+
في كل موقع" .أال يعني هذا األمر أنه
فتح الباب أمام الشركة الوحيدة التي
ق ـ ّـدم ــت ال ـع ــرض ع ـلــى ال ــدي ــزل؟ ومل ــاذا
استبعد الـغــاز املـنــزلــي مــن هــذا األمــر
طاملا أن الشركة تتعهد تأمينه ،وطاملا
أن تـجـ ّـمــع مـحـتـكــري ال ـغــاز فــي لبنان
يستأجرون كل خزانات الغاز املنزلي
املـ ــوجـ ــودة ع ـل ــى ال ـس ــاح ــل ال ـل ـب ـنــانــي
وه ــم يـتــركــونـهــا ف ــارغــة لــإب ـقــاء على
احتكارهم الستيراد هــذه املــادة التي
يمكن استعمالها في إنتاج الكهرباء
بكلفة أقل بنسبة  %25وقد تصل إلى
 %40مقارنة مع الفيول أو الديزل.
ي ـض ـي ــف دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط أن ـ ــه بـسـبــب
عــدم توافر املساحة الالزمة للمشروع
ع ـل ــى األرض ف ــي م ــوق ـع ــي ديـ ــر ع ـمــار
وال ــزه ــران ــي ،فـ ــإن امل ـن ـش ــآت املـقـتــرحــة
س ـت ـك ــون إمـ ــا ع ــائ ـم ــة أو ع ـل ــى م ــواق ــع
متاخمة للمنشآت املــوجــودة حاليًا...
مــن دون أن يـكــون هـنــاك ت ـعــارض بني
الـبـنــى الـتـحـتـيــة لـلـمـنـشــآت امل ــوج ــودة
واملنشآت املقترحة ،وفــي هــذه الحالة
عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــارضـ ــن أن ي ـ ـتـ ــأكـ ــدوا عـلــى
نفقتهم الخاصة من كلفة وشروط عقد
إجــارة األرض الالزمة إلنشاء املشروع
املقترح".
ومن الشروط أن العرض ّ
يقدم لثالث
س ـنــوات ،مــع إمكانية تـجــديــده لفترة
أخــرى يكون أقصاها خمس سنوات.
وه ــذا األم ــر غــريــب جـ ـدًا ،إذ إن هـنــاك
إج ـمــاعــا ل ــدى ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي تعمل
في مجال صناعة الطاقة الكهربائية
على أن مردود االستثمار في مولدات
تــؤجــر مل ــدة قـصـيــرة سـيـكــون أق ــل من
مـ ــردودهـ ــا ال ـت ــأج ـي ــري ل ـف ـ ّتــرة أطـ ــول،
وهذا أمر يجب تحديده بدقة في دفتر
الشروط من أجل الحصول على سعر
أرخص.
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أهالي الهرمل ضائعون بين «حانا» البلدية و«مانا» مؤسسة مياه البقاع

بلدة العاصي والـ  11نبعًا  ...عطشى!

رامح حمية
بني «حانا» البلدية و«مانا» مؤسسة
مياه البقاع ،يعاني آالف الهرمالنيني
ممن تعوم بلدتهم فــوق خــزان ضخم
مــن املـيــاه وتضم  11نبعًا ،ونـهـرًا هو
األغ ــزر فــي لـبـنــان ،مــن انـقـطــاع املـيــاه!
م ـنــذ ث ــاث ــة أع ـ ـ ــوام ،ل ــم يـ ـق ـ ّـدم أح ـ ــد ،ال
مــن املجلس الـبـلــدي وال مــن مؤسسة
مياه البقاع وال من وزارة املــوارد ،ردًا
شافيًا على أسئلة األهالي عن اسباب
إن ـق ـطــاع امل ـي ــاه وت ـلــوث ـهــا ،وع ــن ســوء
ّ
تتفجر
تنفيذ م ـ ّـد شبكة امل ـيــاه الـتــي
فـ ــي ال ـ ـش ـ ــوارع وت ـغ ـي ــب عـ ــن امل ـ ـنـ ــازل،
وعــن غياب املراقبة واملحاسبة .فيما
بقي تقاذف املسؤوليات بني البلدية
ومــؤسـســة املـيــاه هــو الـســائــد ،قبل أن
يتفاقم األمر في األسابيع املاضية الى
حد فرض تقنني قاس غير معلن ،أدى
الى موجة غضب شعبي وإقامة خيم
اعتصام أمام مبنى املجلس البلدي.
االع ـت ـصــام بــدأتــه فــاتــن ع ــام ،إحــدى
سيدات الهرمل ،بإضراب عن الطعام
ف ـ ــي خـ ـيـ ـم ــة ن ـص ـب ـت ـه ــا عـ ـن ــد م ــدخ ــل
القصر البلدي أول من امــس« .تعبنا
من األسئلة عن غياب املياه من دون
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى إج ـ ــاب ـ ــات ،ف ــي وق ــت
تـغــرق الـطــرقــات بــاملـيــاه املتفجرة من
الــريـغــارات» ،تقول عــام لــ«األخـبــار».
وتضيف« :مش عارفني مني بيتحمل
املسؤولية .ضعنا بني حجج البلدية
ب ـعــدم صــاحـيـتـهــا ملـتــابـعــة مــوضــوع
امل ـي ــاه وذرائ ـ ــع مــؤسـســة امل ـي ــاه بـعــدم
وج ـ ـ ـ ـ ــود ع ـ ـ ـ ــدد ك ـ ـ ـ ــاف م ـ ــن امل ــوظـ ـف ــن
ل ــإش ــراف عـلــى ت ــوزي ــع امل ـي ــاه ،وع ــدم
مؤازرة القوى األمنية لهم في الجباية
ورف ــع ال ـت ـعــديــات» .وال ــاف ــت ،بحسب
عــام ،أن مصلحة املياه اتصلت بها،
وأخبرتها أن املـيــاه وصلت إلــى حي

املعالي الذي تقطن فيه« ،وصار فيكي
تعلقي إعتصامك .بدك تاكلي عنب أو
تقتلي الناطور؟» ،ليأتي الرد من عالم
بأن «الهرمل كلها يجب أن تأكل عنب،
وما بدنا شي من الناطور غير هيك».
كثيرون من ابناء الهرمل التحقوا منذ
ليل االثنني باعتصام عالم ،ونصبوا
خـيـمــا أم ــام مـبـنــى ال ـب ـلــديــة ،ووق ـعــوا
ع ــري ـض ــة ط ــالـ ـب ــوا ف ـي ـه ــا امل ـس ــؤول ــن
بالتحقيق فــي االه ـم ــال وف ــي كيفية
تـنـفـيــذ م ـش ــاري ــع الـ ـخ ــزان ــات وشـبـكــة
املياه الجديدة وتحديد املسؤوليات
ومحاسبة املسؤولني.
«أح ـيــاء الـهــرمــل تعاني العطش رغم
ش ـب ـك ــة امل ـ ـيـ ــاه ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،وخـ ــزانـ ــات
ج ـمــع املـ ـي ــاه ل ـل ـضــخ ف ــي م ـح ـلــة رأس
املــال ،واملــايــن التي تتحدث البلدية
واملسؤولون عن صرفها ،فأين ذهبت
كــل ه ــذه األمـ ــوال إذا كــانــت املـشــاريــع
فاشلة؟» كما يقول علي الساحلي.
املحامي فراس عالم أوضح أن مشكلة
امل ـ ـيـ ــاه فـ ــي الـ ـه ــرم ــل «لـ ـيـ ـس ــت س ــوى
نتيجة لــإهـمــال والـفـســاد ُفـ ِّـي تنفيذ
شبكة مياه الجديدة التي نــفــذت من
دون مراقبة أو اش ــراف على األعمال
فـيـهــا ،فـنـتــج عــن ذل ــك م ـشــروع فاشل
ب ــامـ ـتـ ـي ــاز ،ح ـي ــث ت ـت ـف ـجــر امل ـ ـيـ ــاه فــي
أك ـثــر مــن  30مــوقـعــا فــي املــديـنــة عند
ً
تشغيل املياه فيها» ،متسائال« :كيف
اس ـت ـلـمــت ال ـب ـلــديــة ذل ــك امل ـ ـشـ ــروع؟!».
وي ـش ـيــر ال ــى ث ــاث ــة خ ــزان ــات جــديــدة
ن ـف ــذت فـ ــوق م ـح ـلــة ن ـب ــع رأس املـ ــال،
وتبني بعد تسلمها مــن قبل البلدية
ووض ـع ـه ــا ق ـي ــد ال ـت ـش ـغ ـيــل أن امل ـي ــاه
تـ ـتـ ـس ــرب مـ ـنـ ـه ــا .وه ـ ـ ـ ــذا دل ـ ـيـ ــل ع ـلــى
اإلهمال وفساد الشركة املنفذة ،علمًا
أن للبلدية حق املراقبة على التنفيذ
والكشف قبل تسلم املـشــروع» .ولفت
الى «أننا ضحية تنازع الصالحيات

بــن الـبـلــديــة ومصلحة امل ـيــاه ،وعــدم
جـ ّـديــة الطرفني فــي معالجة املشكلة،
وغياب االهتمام من قبل السياسيني

مصلحة المياه إلحدى
المعتصمات :جبنالك المي عالبيت.
ما بدك تاكلي عنب؟!
في الضغط على مؤسسة مياه البقاع
ل ـل ـق ـيــام بــواج ـبــات ـهــا وع ـل ــى الـبـلــديــة
ملراقبة حسن سير األمور».

رئ ـيــس بـلــديــة الـهــرمــل صـبـحــي صقر
أوضح لـ«األخبار» أن الشبكة الجديدة
وال ـخ ــزان ــات ال ـثــاثــة «ن ـف ــذت م ـنــذ 12
ع ــام ــا ت ـقــري ـبــا ،ول ــم تـسـتـلـمـهــا وزارة
الطاقة واملوارد» ،الفتًا الى عقبات عدة
واجهت إكمال املشروع ،وبعدما تبني
أن فيها شــوائــب ع ــدةّ ،
«وجـهـنــا كتبًا
عديدة لــوزارة املــوارد ومؤسسة مياه
الـبـقــاع الس ـتــام املـشــاريــع إال أنـنــا لم
نلق أي تجاوب» .وأشار صقر إلى أن
البلدية سعت إلــى إصــاح الخزانات
ال ـث ــاث ــة ،فـتـبــن أن اث ـن ــن مـنـهــا غير
قابلني العادة التصليح نهائيًا ،فيما

من االعتصام أمام المجلس البلدي (حيدر قانصوه)

أصلحنا ال ـخــزان الـثــالــث ونستعمله
مــع خــزانــات أخ ــرى بسعة  6000متر
مكعب لجمع املياه ،قبل ضخها ،وهي
غـيــر كــافـيــة لـتــوزيــع امل ـيــاه عـلــى كافة
األحياء» .ومن العوائق أيضا ،بحسب
ص ـق ــر ،الـتـقـنــن ال ـك ـهــربــائــي وضـعــف
الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة« ،افـســارعـنــا الــى
ت ــأم ــن م ــول ــد ك ـه ــرب ــائ ــي مـ ــن ات ـح ــاد
بـلــديــات الـهــرمــل مــع منظم كهربائي
لتنظيم عملية الضخ».
ول ـ ـفـ ــت صـ ـق ــر إلـ ـ ــى أن املـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
ّ
ملــؤسـســة م ـيــاه الـبـقــاع مـ ــارون مسلم
طلب من البلدية «كف يدها عن املياه.
ولـكــن مــع تقاعس املــؤسـســة سارعنا
إل ــى الـتــدخــل لـتــأمــن امل ـيــاه لــأهــالــي،
وتـ ــم تـنـفـيــذ وص ـل ــة غ ـيــر م ـن ـفــذة في
الشبكة بقيمة  50مليون ليرة ،وأجراء
تصليحات دورية في أماكن مختلفة،
ونحن نطالب بتلزيم صيانة اعطال
الـ ـشـ ـبـ ـك ــة إل ـ ـ ــى شـ ــركـ ــة م ـت ـخ ـص ـصــة،
وتــأمــن االمكانيات واألم ــوال لدائرة
مـ ـي ــاه ال ـش ـف ــة ف ــي الـ ـه ــرم ــل ،وتــأه ـيــل
ال ـخــزانــات وخ ـطــوط ال ـضــخ ومحطة
الـضــخ ،على أن تلتزم مؤسسة مياه
ال ـب ـقــاع بـتـعـهــداتـهــا لـجـهــة اسـتـكـمــال
الخطوط الرئيسية والفرعية للشبكة،
مع انجاز مشروع جر املياه من نبع
الـعــاصــي لنبع رأس امل ــال ،ومطالبة
وزراء ونــواب املنطقة متابعة امللفات
امل ـت ـق ــدم ــة م ــن ق ـب ــل ال ـب ـل ــدي ــة لـ ـ ــوزارة
الطاقة واملوارد املائية والكهربائية».
املعتصمون ،فــي املـقــابــل ،أك ــدوا أنهم
«غ ـيــر مقتنعني بـكــل ه ــذا ال ـك ــام ألن
البلدية سلطة رقــابـيــة وليست جهة
م ـط ـل ـب ـي ــة» ،وع ـل ـي ــه فـ ـ ــإن االع ـت ـص ــام
ال ــذي انـتـقــل ال ــى أم ــام مبنى الـســرايــا
مـتــواصــل إل ــى حــن مـعــالـجــة مشكلة
مـ ـي ــاه ال ـش ـف ــة ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،م ـلـ ّـوحــن
بخطوات تصعيدية في األيام املقبلة.

متابعة

مطالب المدارس الخاصة

زيادة األقساط أو نتش المزيد من المال العام
ّ
يصر أصحاب المدارس الخاصة على استكمال
معركتهم لقضم حقوق المعلمين أو نتش المزيد من
الدعم على حساب المال العام ...وإال زيادة األقساط حفاظًا
على األرباح والتهديد بإقفال مدارس وتهجير طالبها كوسيلة
من وسائل الضغط على الدولة .هذه هي خالصة الموقف
الذي أعلنه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ،أمس ،كرد فعل
على توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب
فاتن الحاج
ش ـ ــن اتـ ـ ـح ـ ــاد املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـت ــرب ــوي ــة
الخاصة هجومًا على حقوق املعلمني،
ّ
املجمدة
معتبرًا أن تصحيح رواتبهم
مـ ـن ــذ س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ط ــويـ ـل ــة عـ ـل ــى ع ـكــس
األقساط التي ترتفع باطراد{ ،سيودي
بــاملــدارس الخاصة غير املجانية إلى
امل ـج ـه ــول وس ـي ـل ـغــي ل ـب ـنــان وف ــرادت ــه
وهــويـتــه} .هــذا الـكــام الكبير ورد في
املؤتمر الصحافي الذي عقده االتحاد،
أمس ،ليكرر معارضته قانون سلسلة
الرتب والرواتبّ .
وحدد رئيس جمعية
املقاصد أمني الداعوق مطالب االتحاد
باآلتي:
ـ ـ ـ اعتبار الحد األدنــى لألجور ساريًا
بتاريخ صــدور مرسوم غــاء املعيشة

األخـ ـي ــر ل ـل ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص ف ــي شـبــاط
 ،2012إنصافًا للذين ســددوا عن هذه
الفترة سلفة غالء املعيشة.
ـ ـ ـ اعـتـبــار قــانــون السلسلة الغـيــا لكل
ال ـق ــوان ــن الـ ـص ــادرة ســاب ـقــا ،املتعلقة
ب ــزي ــادة درجـ ــات اسـتـثـنــائـيــة لتعديل
وإنصاف الرواتب السابقة.
ـ ـ ـ ـ ـ تــأج ـيــل تـطـبـيــق الـ ــزيـ ــادات امل ـق ــررة
للسنة الــدراسـيــة املقبلة أو مساهمة
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ف ـ ــي ت ـغ ـط ـي ــة ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة ع ـلــى
األقـســاط في جميع امل ــدارس الخاصة
ال ـنــاج ـمــة ع ــن الـ ــزيـ ــادات ف ــي ال ــروات ــب
للعام الــدراســي  2017ـ ـ ـ  2018ولسنة
واحدة ،بحجة أن القانون صدر عشية
بــدايــة الـعــام الــدراســي وجــرى التعاقد
مع املعلمني قبل  4تموز.
ـ ـ ـ فصل التشريع للمعلمني في القطاع

ال ـخــاص عــن الـتـشــريــع للمعلمني في
القطاع الـعــام الخـتــاف أنظمة العمل
في القطاعني وطريقة احتساب الرتب
والرواتب فيهما.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إع ـ ـ ـ ــادة كـ ـف ــال ــة ال ـ ــدول ـ ــة ل ـص ـن ــدوق
ّ
الـ ـتـ ـع ــويـ ـض ــات ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن ق ــان ــون
س ـل ـس ـلــة الـ ــرتـ ــب والـ ـ ــرواتـ ـ ــب س ـيــرتــب
زي ـ ــادات كـبـيــرة عـلــى رواتـ ــب املعلمني
الــداخـلــن فــي امل ــاك مـنــذ أكـثــر مــن 30
سنة ،وسيكبد الصندوق مبالغ غير
محسوبة.
ـ ـ ـ املطالبة بإعادة النظر في مساهمة
الــدولــة فــي كلفة التعليم فــي امل ــدارس
الخاصة.
ه ـ ــذه املـ ـط ــال ــب الـ ـت ــي ت ـم ـث ــل م ـصــالــح
أص ـحــاب املـ ــدارس الـخــاصــة ت ـعـ ّـد ،في
ً
حال األخذ بها ،انقضاضًا شامال على
ك ــل امل ـكــاســب ال ـتــي حـقـقـهــا املـعـلـمــون،
ً
وت ـط ــرح ب ــدي ــا م ــن ذل ــك زيـ ــادة الــدعــم
املالي املباشر من خزينة الدولة .وقد
ت ــوال ــى أع ـض ــاء االت ـح ــاد عـلــى ال ـكــام،
غافلني عن أرباح كبيرة وغير مشروعة
تتقاضاها مدارس «ال تتوخى الربح»
ومـعـفــاة مــن ال ـضــرائــب .ت ـحـ ّـدث ممثل
م ـ ــدارس ال ـع ــرف ــان س ــام ــي أبـ ــو امل ـنــى،
ورئ ـيــس الـلـجـنــة األسـقـفـيــة لـلـمــدارس
ال ـك ــاث ــول ـي ـك ـي ــة امل ـ ـطـ ــران ح ـن ــا رح ـم ــة،
ال ــذي ق ــال «أت ــى ال ـقــانــون بـمــا يخالف

تـمـنـيــاتـنــا ف ــي امل ــذك ــرات وال ــدراس ــات
التي قدمناها ،وتم فرضه على القطاع
ال ـخ ــاص وتـلـقـيـنــا ات ـه ــام ــات مـغــرضــة
وغير أخالقية» .وعرض عضو الهيئة
الـتـنـفـيــذيــة لــأمــانــة ال ـع ــام ل ـل ـمــدارس
ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة ل ـي ــون ك ـي ـل ــزي ،نـتــائــج
دراسة أعدت في املدارس الكاثوليكية
ف ـ ـقـ ــط ،وأظـ ـ ـه ـ ــرت أن الـ ـ ــزيـ ـ ــادة ع ـلــى
األقساط ستتراوح بني  %24و .%49إال
أن األمني العام للمدارس الكاثوليكية

المطالبة باعتبار قانون السلسلة
الغيًا لكل الدرجات االستثنائية
بطرس عازار رفض توزيع نسخة عن
ً
الــدراســة ،قــائــا إنها «ليست للنشر».
ودعــي بعض ممثلي لجان األهــل الى
املؤتمر الصحافي لإليحاء بتعاطفهم
م ــع أص ـح ــاب امل ـ ـ ــدارس ،ف ــأي ــد أحــدهــم
مطالب اتحاد املؤسسات ،فيما اعتبر
آخــر أن فصل التشريع بــن القطاعني
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــن الـ ــرس ـ ـمـ ــي والـ ـ ـخ ـ ــاص
"يحمينا جميعًا".
ق ـ ّـدم ال ــداع ــوق طــريـقــة ح ـســاب لــزيــادة
األق ـ ـسـ ــاط ال ت ـس ـت ـنــد ال ـ ــى أي مـنـطــق
علمي ،إذ أش ــار الــى زي ــادة دنـيــا على

األقـ ـس ــاط ت ـب ـلــغ م ـل ـيــون ل ـي ــرة ع ــن كل
تلميذ ،ألن مـعــدل زي ــادة رات ــب املعلم
هو مليون ليرة ،وهو مسؤول عن 14
تلميذًا ،أي أن الكلفة السنوية تساوي:
مليون مـضــروبــا ب ـ  14شـهـرًا (الــراتــب
ال ـس ـنــوي  +ال ـض ـمــانــات ال ـت ــي ت ــوازي
ش ـه ــري ــن) .ه ــذه ال ـطــري ـقــة ف ــي حـســاب
الكلفة تكشف حجم التهويل املمارس،
إذ إن ميزانيات امل ــدارس أكثر تعقيدًا
ً
وشـ ـم ــوال م ــن م ـجــرد ح ـس ــاب م ــن هــذا
ً
ال ـنــوع ،فـضــا عــن أن ه ــذه املـيــزانـيــات
تنطوي على مـعــدالت أرب ــاح مرتفعة
ال يجري أخذها بالحسبان بل تجري
محاولة تكريسها خالفًا للقانون.
ف ــي م ـعــرض الـ ــرد عـلــى ه ــذه الـطــريـقــة
ال ـح ـس ــاب ـي ــة ،أوض ـ ـحـ ــت لـ ـج ــان األهـ ــل
ّ
البديلة أن زيــادة مليون ليرة يحصل
ً
عليها املعلم/ة ابـتــداء من الــدرجــة 42
مــن  52درج ــة ،أي معلم ثــانــوي قبيل
التقاعد ،وعــدد هــؤالء ال يتجاوز %2
ّ
م ــن األسـ ــاتـ ــذة ،أي أن م ـعــدل ال ــزي ــادة
الـفـعـلــي هــو بــن  400أل ــف و 600ألــف
ّ
ليرة .كما أن األستاذ مسؤول قانونًا
عــن  14تـلـمـيـذًا/ة ،أي مـعــدل التالمذة
في الشعبة الواحدة هو  22أو  ،23فهل
هـنــاك م ــدارس تضم الشعبة فيها 23
تلميذًا فقط؟ الشعبة في الواقع تضم
بني  30و 40تلميذًا/ة.
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أخطاء شائعة

ّ
عن الخرافة التي تسجل تحت خانة «المعلومة الطبية»
زين العابدين ّ
حماد
«أعظم عدو للمعرفة ليس الجهل ،بل
وهم المعرفة»
ستيفن هوكينج
« 10حقائق يجب أن تعرفها عن داء.»...
«إل ـي ـك ــم هـ ــذا ال ـف ـي ـتــامــن ل ـلــوقــايــة من
السرطان»« .أكثر من تناول البندورة
ل ـلــوقــايــة م ــن س ــرط ــان ال ـبــروس ـتــاتــا».
ّ
عناوين كثيرة تطالعك في كــل لحظة
على مــواقــع مذيلة بكلمة «صـحــة» أو
«طـ ــب» أو «م ـع ـلــومــة ع ـل ـم ـيــة» .غــالـبــا،
ما تأتيك تلك العناوين لتسلبك ،كأن
تـ ـ ـ ّ
ـدس ب ــن ك ـل ـمــات ـهــا ك ـل ـمــة «خ ـب ـيــث»
أو «عـ ـض ــال» أو «ص ـحــة جـنـسـيــة» أو
«خلطة مــذهـلــة» ،وغــالـبــا مــا يـكــون ّ
رد
فعل القارئ هو تصديق تلك «املقاالت»
ال ـ ـتـ ــي تـ ــأتـ ــي ف ـ ــي م ـع ـظ ـم ـه ــا ب ـ ــا ذك ــر

للمصادر .مقاالت أقرب إلى «الخرافة»
منها إلى الواقع العلمي .وهذا أسوأ ما
فــي الحكاية .ومــا يزيد الطني بلة هو
انتشار وســائــل التواصل االجتماعي
وال ـش ـب ـكــات «ال ـع ـل ـم ـيــة» واإلخ ـب ــاري ــة،
وتهافتها على إيــراد معلومات طبية،
من دون أدنى اهتمام بمدى صحتها.
ّ
فـ ــي ظ ـ ــل ت ـل ــك الـ ـطـ ـف ــرة ،قـ ــد يـ ـب ــدو مــن
املـفـيــد ،أو مــن الــواجــب ،اإلض ــاءة على
بعض تلك «الخرافات» التي لم تثبتها
الدراسات العلمية وال الطب السريري
وال غيرهما.

ّ
الجو البارد يسبب الزكام والرشح:

ُ
لطاملا ارتـبــط الــزكــام ،أو كما اصطلح
على تسميته بالرشح ،بفصل الشتاء.
فـكـلـمــا اق ـت ــرب ــت ب ـشــائــر ف ـصــل ال ـب ــرد،
ازدادت املـ ـق ــاالت الـطـبـيــة ال ـتــي تــدعــو
إلــى االح ـتــراز مــن هــذا الـفــايــروس عبر
نشر سلسلة مــن اإلج ــراءات الوقائية.

ل ـكــن ،لــإن ـصــاف ،يـبـقــى ه ــذا االرت ـبــاط
ف ــي إطـ ــار «ال ـش ـع ـب ــوي ــة» ،ف ــال ــدراس ــات
العلمية تشير إل ــى أن الــزكـ ّـام يصيب
اإلنـ ـس ــان ف ــي أي ف ـصــل ب ـغ ــض الـنـظــر
ع ــن درجـ ــة ال ـ ـحـ ــرارة ،وذلـ ــك الرت ـبــاطــه

لن يفيد تناول المتممات
الغذائية الجسم بشيء وسيتم
طرحه عن طريق البول
بفيروسات متعددة األنواع قد تباغت
في أي فصل .ومــا عــدا ذلــك ،ال «ميزة»
ل ـف ـصــل الـ ـشـ ـت ــاء ،بــاس ـت ـث ـنــاء اإلش ـ ــارة
إلــى أن سبب زي ــادة الـعــدوى فــي الجو
ال ـب ــارد بـشـكــل ع ــام ه ــو س ـلــوك الـنــاس
(التجمعات في أماكن مغلقة) ،إضافة
إلى أن بعض الفيروسات تمتلك معدل
بقاء أطول في تلك األجواء.

الفيتامينات والصحة:
ال ت ـك ــاد تـخـلــو صـيــدلـيــة م ــن وج ــود
عـبــوات « ،»multivitaminوهــي التي
ش ــاع اسـتـخــدامـهــا كـثـيـرًا ف ــي اآلون ــة
األخيرة ،بحجة حاجة الجسم إليها
وت ـح ـس ــن ال ـص ـح ــة الـ ـع ــام ــة وح ـتــى
ال ــوق ــاي ــة م ــن األم ـ ـ ـ ــراض .ف ــي ال ــواق ــع
امل ـ ّ
ـدع ــم ب ــدراس ــات طـبـيــة ،ف ــإن حاجة
ال ـج ـس ــم إلـ ـ ــى ال ـف ـي ـت ــام ـي ـن ــات يـمـكــن
توفيرها من األغذية التي نتناولها
يــومـيــا ،ول ــو بكميات قليلة .وعليه،
فـ ــإن تـ ـن ــاول املـ ـك ـ ّـم ــات ال ـغ ــذائ ـي ــة لــن
يفيد الجسم بـشــيء ،وسيتم طرحه
عن طريق البول ،هذا مع األخذ بعني
االع ـت ـبــار أن اإلفـ ــراط فــي ت ـنــاول تلك
املـكـ ّـمــات قــد ي ــؤدي إل ــى اضـطــرابــات
ص ـح ـي ــة .ه ـ ــذا ف ــي امل ـ ـبـ ــدأ ،ولـ ـك ــن فــي
بـعــض ال ـح ــاالت قــد يـحـتــاج البعض
إلـ ــى م ـثــل ت ـلــك امل ـك ـم ــات ،إذ يصبح

تناولها ضروريًا في حال كان لديك
أعـ ــراض نـقــص أح ــده ــا أو مجموعة
منها ،وهذا األمر ّ
يقرره الطبيب.

فيتامين  :B17العالج السحري
للسرطان
انتشر عبر موقع «فايسبوك» مؤخرًا
مقطع فـيــديــو ،يـشــرح فـيــه الـ ــراوي عن
ال ـف ــوائ ــد «ال ـس ـح ــري ــة» لـفـيـتــامــن B17
«االمـيـغــدالــن» ،فــي عــاجــه للسرطان،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن «ال ـ ـغـ ــرب وال ـش ــرك ــات
الطبية أخفت هذه الحقائق املذهلة عن
الناس طمعًا بالربح املادي» .وقد لقي
ً
هــذا املقطع امل ـصـ ّـور تـفــاعــا كبيرًا من
قبل الناس ،ولكن ماذا عن حقيقة هذه
املعلومة؟ تقول الــدراســات بأنه جرى
استعمال األميغدالني لعالج السرطان
فـ ــي س ـب ـع ـي ـن ـيــات ال ـ ـقـ ــرن املـ ــاضـ ــي فــي
الــواليــات املتحدة ،لكن بسبب ّ
سميته
(ي ـن ـت ــج ال ـس ـيــان ـيــد ع ــن ت ـف ـك ـكــه داخ ــل
الجسم) وعدم وجود أدلة على فائدته
ف ــي ع ــاج ال ـســرطــانــات ،ال ب ــل إن ــه في
بعض الحاالت زاد من حجم بعضها،
وهو األمــر الــذي دفع بمنظمة الصحة
والـ ـ ـغ ـ ــذاء األمـ ـي ــركـ ـي ــة  FDAإليـ ـق ــاف
اعتماده كعالج للسرطان.

التوتر واألغذية والحرقة وقرحة
المعدة
يـ ـعـ ـتـ ـق ــد عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن األشـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص أن
ت ـن ــاول األغ ــذي ــة ال ـح ــارق ــة وال ـب ـه ــارات
يـمـكــن أن تتسبب ت ـقــرحــات هضمية،
ك ـ ـمـ ــا ت ـ ـ ـنـ ـ ــاول عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـصـ ـفـ ـح ــات
هـ ــذه ال ـع ــاق ــة امل ـف ـتــرضــة ب ــن الـقــرحــة
الهضمية والقلق والتوتر أيضًا .لكن،
ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،ال ـت ـق ــرح ــات الـهـضـمـيــة
هـ ــي شـ ـك ــوى ش ــائـ ـع ــة فـ ــي الـ ـعـ ـي ــادات
الهضمية ،ومــن أهــم أسبابها التناول
امل ـف ــرط مل ـض ــادات االل ـت ـهــاب (اس ـبــريــن
وب ــروف ــن وال ـس ـت ـيــروئ ـيــدات) ،إضــافــة
إل ـ ـ ــى ال ـ ـجـ ــرثـ ــومـ ــة امل ـ ـلـ ــويـ ــة الـ ـب ــوابـ ـي ــة
 .Helicobacter pyloriأما بالنسبة إلى
ال ـتــوتــر وال ـق ـلــق ،فـلـيـســا م ــن األس ـبــاب
املـسـبـبــة لـهــا لكنهما قــد يـفــاقـمــان من
أعــراضـهــا (زيـ ــادة حـمــوضــة الـعـصــارة
ّ
يخص األغــذيــة ،فإن
املعدية) .وفــي ما
وسائل حماية جــدار املعدة من غشاء
مـخــاطــي وبـكــربــونــات كــافـيــة للتعامل
معها ،لكنها قد ّ
تهيج القولون وتسبب
أعراضًا هضمية غير مريحة.

تجربة

ّ
حكايتي مع «هيداك المرض» :الدرب الذي يشقه الموت
فضل بدير

ه ــذا امل ــرض ورب ـمــا عــايـشــت "أح ــداث ــه"
مــع بـعــض أصــدقــائــي الــذيــن أصـيـبــوا
وتوفوا به بعد ذلك ،ولكن كانوا دائمًا
هم "اآلخر" ،أسمع قصصهم وأتألم في
س ـ ّـري ملــوتـهــم ب ــ"ه ـيــداك ا ّملـ ــرض" .لكن،
م ــع ذل ـ ــك ،ك ـنــت أش ـع ــر ب ــأن ـه ــا قصص
تـخـ ّـصـهــم وب ـع ـيــدة ع ـنــي .ك ـنــت دائ ـمــا
ّ
ّ
أفــكــر ب ــأن ه ــذا لــن ي ـحــدث ل ــي .فــأنــا ال
أعاني من شيء .كل ما حدث معي هو
ّ
ّ
ّ
يتحول
أتصور أن
مجرد ألم ،ولم أكن
هذا الشيء إلى "هيداك" املرض.
كنت أسترجع كل تلك الهلوسات ،فيما
الطبيب يكمل خالصة حكمه "مرضك
هو سرطان البنكرياس ،وقد امتد إلى
الكبد أيضًا ،وهو من الدرجة الرابعة".

ّ
"حكمنا عليك باإلعدام وسينفذ الحكم
خـ ــال  4أش ـ ـهـ ــر" .هـ ــذا م ــا "نـ ـط ــق" بــه
الطبيب حني أبلغني بنتائج "الخزعة"
ُ
ّ
ال ـتــي أخـ ــذت م ــن الـبـنـكــريــاس لـلـتــأكــد
ورم ســرطــانــي م ــن عــدمــه.
م ــن وج ــود ٍ
حدث ذلك منذ ستة أشهر .يومذاك لم
أستوعب مــا قاله لــي الطبيب .ظننت
أنه يقول لي إن األلم في بطني سيدوم
 4أشهر .لكنه ،لم يكن كذلك .فجأة ،عاد
بي شريط الذاكرة إلى مشهد من فيلم
" ،"epidemicحــن واج ــه الطبيب مات
ديمون بالقول إن زوجته قد توفيت،
ل ـي ـ ّ
ـرد عـلـيــه األخ ـي ــر ب ــال ـق ــول" :حـسـنــا،
ّ
ولكن علي أن أتكلم معها".

المرحلة الثانية :بداية المشوار

هـ ـك ــذا هـ ــي ال ـ ـصـ ــدمـ ــة ،فـ ـف ــي امل ــرح ـل ــة
األولـ ـ ـ ــى ،ي ـك ــون ّ
رد ال ـف ـع ــل نـ ـك ــران كــل
م ــا يـ ـق ــال ،ربـ ـم ــا ،س ـم ـعــت ال ـك ـث ـيــر عن

هذا النوع من السرطان يمكن التعامل
معه ،ولكن ال يمكن معالجته .هذا ما
استنتجته مــن مجمل ق ــراءات ــي عنه،
فــاملـعـ ّـدل املـئــوي للذين يعيشون أكثر

المرحلة األولى :لم يكن ّ
مجرد ألم

من عام هو  .%29هذا الحد األقصى ملا
هــو مسموح بــه على قيد الحياة .قلة
من يملكون الحظ بالعيش فترة أطول،
وهم بالكاد يبلغون  %7ملن يشفع لهم
األلم بالبقاء  5سنوات إضافية.
ب ـهــذه الـحـقـيـقــة ،بـ ــدأت رح ـلــة األشـهــر
ً
ال ـس ـتــة امل ـن ـصــرمــة .قـضـيـتـهــا مـتـنـقــا

ً
هذا المرض ليس سهال ،ال من
الناحية النفسية وال من الناحية
المادية ،فهو قاتل في الحالتين
م ـ ـ ــا ب ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادات واملـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرات
واملستشفيات وما بني زيارات األقارب
واألصـ ـ ــدقـ ـ ــاء الـ ــذيـ ــن كـ ــانـ ــوا ي ــري ــدون
سـمــاع قصتي ،تمامًا كما كنت أفعل
أنا سابقًا .هكذا ،صرت أنا "اآلخرين"!
ومع هذه الــزيــارات ،بــدأت أيضًا رحلة

البحث عن كيفية "التعامل" مع مرض
قاتل ال محالة .تلك الرحلة التي امتدت
لـتـشـمــل ب ـلــدانــا عـ ـ ّـدة ،مـنـهــا أسـتــرالـيــا
وأمل ــانـ ـي ــا ولـ ـبـ ـن ــان وإي ـ ـ ـ ــران وال ـ ـعـ ــراق
والبرازيل ومصر والسعودية .لم يكن
ً
سهال هذا األمر ،سواء كان من الناحية
النفسية أو من الناحية املــاديــة ،فهذا
املــرض قاتل في الحالتني .في الحالة
األول ــى ،يصير امل ــوت أق ــرب ،فيما في
يصير الـهــاجــس من
الـحــالــة الـثــانـيــةُ ،
أيــن أجلب املــال كــي أشـفــى ،خصوصًا
أنه مكلف جـدًا ،فإرسال عينة لفحص
دم ف ــي أمل ــانـ ـي ــا ،ع ـل ــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال،
ّ
 6300دوالر أمـ ـي ــرك ــي ،أم ــا
س ـي ـكــلــف ّ
الجرعات املكثفة من الفيتامينات فال
ت ـقــل ع ــن  1500دوالر أم ـي ــرك ــي ،فيما
الـحـقـنــة األس ـبــوع ـيــة ف ــي "بـ ــاد األرز"
ّ
تكلف ما بني  600و 800دوالر شهريًا.
ً
فضال عن تلك التي يتوسلها املريض
ً
درءًا ل ـل ـمــوت ،مـنـهــا م ـثــا الـبـحــث عن
نبتة  Graviolaفــي أقــاصــي الـبــرازيــل

ونباتات أخرى من السعودية ومصر
والزيارات الروحانية إلى مرقد اإلمام
الـحـســن فــي ال ـع ــراق وم ــار شــربــل في
لبنان إلــى طبيب روحــانــي فــي إيــران.
كــل ذل ــك ،سيضاف إلـيــه حتمًا العالج
ّ
الكيميائي .ووس ــط ك ــل ه ــذا ،سيأتي
من سيقول لك "جــرب ذلــك ،فابن عمي
ع ـ ُمــل ك ــذا ون ـج ــا"" .أخ ـت ــي شــربــت كــذا
ّ
وشـفـيــت" .وكلما سمعت كالمًا كهذا،
استعدت شيئًا من األمل ،الذي سرعان
مــا أفـقــده لصالح ذلــك الـســؤال املــؤرق:
إذا كان هناك هذا العدد من األشخاص
ال ــذي ــن ان ـت ـص ــروا ع ـل ــى امل ـ ــرض ب ـهــذه
الطرق ،فلماذا ال تتم دراســة حاالتهم
ل ـت ـحــويــل أســال ـي ـب ـهــم ل ـع ــاج مـمـنـهــج
ومبرمج؟
ّ
بني كل هذا الضجيج ،كان علي وعلى
ّ
أق ــارب ــي أن ن ـب ـحــث ع ــم ــا ي ـم ـكــن فعله
الس ـت ـئ ـن ــاف ح ـك ــم ال ـط ـب ـيــب ل ـس ـنــوات
أخ ـ ــرى ،لـعـلــه ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـقــادمــة،
يأتي آخر ويأتي معه اكسير جديد.
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يا فرحة ما تمت
ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د :اﻟﻘﺎﺗﻞ ﺑﺼﻤﺖ
84%
ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ
ﻣﺼﺎﺑﻮن ﺑﻨﻘﺺ
ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د

اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ واﻟﻤﺮﺿﻌﺎت
واﻷﻃﻔﺎل ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة
ﻫﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻌﺎﻧﻴﻦ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ
ﻣﻘﺎﺑﻞ

48%

ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل

فيصل القاق *

ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺒﺸﺮة ذات اﻟﻠﻮن اﻟﺪاﻛﻦ اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د
ﺑﻤﻌﺪل أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ اﻟﺒﺸﺮة ذات اﻟﻠﻮن اﻟﻔﺎﺗﺢ.

أﺳﻬﻞ اﻟﻄﺮق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د:

80%

ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ دي ﻳﺼﻨﻌﻪ اﻟﺠﺴﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻸﺷﻌﺔ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ.

اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ "د" ﻳﺰدادﻋﻨﺪاﻟﺘﻌﺮض ﻻﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻮدي ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ 2 12

و ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ.

20%
اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ّ
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ "د"
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  600وأﻟﻒ
وﺣﺪة دوﻟﻴﺔ ،وﻫﻲ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ:

اﻟﻌﻤﺮ
ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات

اﻟﻜﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

1ـ3
4ـ8
 9ـ 18
 19ـ 50
 51ـ 70
71
وﻣﺎ ﻓﻮق

600
600
600
800
800
1000

ﻓﻘﻂ ﺗﺆﻣﻨﻬﺎ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د )اﻟﺴﻠﻤﻮن ،اﻟﺘﻮﻧﺔ ،زﻳﺖ اﻟﺴﻤﻚ ،اﻟﺒﻴﺾ ،اﻟﺤﻠﻴﺐ(...

ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د
اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻌﻈﺎم اﻹﻧﺴﺎن
◄ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص
ّ
◄ ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻣﻦ ّ
ﺗﻄﻮر ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي.
◄ ﻳﺤﻤﻲ ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺮﺋﺘﻴﻦ.
◄ ﻳﻘﻮي ﺟﻬﺎز اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ
◄ ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ
◄ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض

ﻋﻮارض ﻧﻘﺺ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د
◄ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻹﻛﺘﺌﺎب
◄ اﻟﻮزن اﻟﺰاﺋﺪ
◄ آﻻم اﻟﻌﻈﺎم
◄ ّ
ﺗﻌﺮق اﻟﺮأس
◄ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د:
◄ ﻳﻀﻌﻒ اﻟﻌﻈﺎم :اﻟﺘﺮﻗﻖ واﻟﺘﺸﻮه
◄ ﻳﻀﻌﻒ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ
◄ ّ
ﻳﺴﺒﺐ ﺳﺮﻃﺎن اﻷﻣﻌﺎء
◄ ﻳﺴﺒﺐ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ
◄ ﻳﺮﻓﻊ ﺿﻐﻂ اﻟﺪم

ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ؟  - 1أن ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺪن ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺘﺎﻧﻴﻦ د أﻛﺜﺮ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻷرﻳﺎف؟
 - 2أن ﺳﻜﺎن اﻟﻨﺮوج ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ـ رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﺑﻠﺪ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻌﻈﻢ أﻳﺎم اﻟﺴﻨﺔ ـ وذﻟﻚ
ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﻌﺮﺿﻮن أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺸﻤﺲ ،وﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻠﻮن ﺑﺸﺮة ﺑﻴﻀﺎء ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻻﻣﺘﺼﺎص ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻌﺔ؟
 - 3أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺼﻴﺮ اﻟﺠﻠﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻸﺷﻌﺔ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ وﺗﺨﻒ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د؟
تصميم عماد خالدي

معلومات

 12ساعة من النوم تحمي طفلك من السكري
ـ النوع الثاني
تفترض الظروف الطبيعية أن يحصل األطفال الذين تتراوح أعمارهم
نوم ليلية ما بني  9و 12ساعة.
ما بني ّ 6و 12عامًا على عدد ساعات ٍ
أمراض كثيرة
هذا املعدل من الساعات يحمي األطفال من احتماالت
ٍ
عمر مبكرة .ما دون تلك الساعات ،فإن جسد الطفل قد
قد تنمو في ٍ
بعدد من األمــراض ،منها على سبيل
يكون عرضة لخطر اإلصابة ٍ
املثال ال الحصر السمنة واإلكتئاب .وهذه األمثلة ليست نهاية املطاف،
فقد أظهرت دراسة صدرت مؤخرًا عن جامعة سان جورج ي لندن
ّ
وافر من النوم قد يؤدي في نهاية املطاف إلى
أن عدم التمتع
ٍ
بقسط ٍ
ّ
احتمال إصابة الطفل بمرض السكر من النوع الثاني وارتفاع ضغط
الــدم .فبحسب كريستوفر أويــن ،كبير الباحثني في هــذه الــدراســة،
كاف من النوم قد يكونون
فإن األطفال الذين ال يحصلون
على قدر ٍ
ّ
أكثر عرضة لإلصابة بمرض السكري عن األطفال الذين يحصلون
كاف من النوم أثناء الليل ،إذ ّإن كل ساعة نوم إضافية
على
ٍ
قسط ٍ
ّ
مرتبطة بتقليل وزن الجسم ،كما تقلل مــن تــراكــم السكريات في
الدم .فارتفاع نسبة السكريات ّ
تعد من عوامل الخطر ّ
املسببة ملرض
ً
السكري من الدرجة الثانية ،الذي ساد اإلعتقاد طويال بأنه يصيب
فقط البالغني دون الصغار .ولكن اليوم ،مع تلك العادات "ألسيئة" ،بما
فيها النوم املتقطع والسمنة واألكل غير الصحي بات الصغار أيضًا
عرضة لإلصابة بذلك املــرض .يشار إلــى أن ارتفاع السكريات في
اتلدم يحدث عندما ال يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من هرمون
ّ
األنسولني الالزم لتحويل السكر في الدم إلى طاقة.

وفــي هــذا اإلط ــار ،يوضح أويــن أن زيــادة مـ ّـدة النوم يمكن أن "توفر
ّ ً
اال وقليل الكلفة ّ
للحد من مستويات الدهون في الجسم،
طريقًا فع
ّ
من ثم تقليل خطورة اإلصابة بالدرجة الثانية من مرض السكري
في وقت مبكر من العمر.
يـشــار إلــى أن الــدراســة شملت فحص بيانات بحث ع ــادات الـنــووم
ً
ّ
نتائج اختبارات العوامل ّ
املسببة ملرض السكري بني  4525طفال في
اململكة املتحدة في أعمار التاسعة والعاشرة.
ً
وفي املتوسط كان ّ
معدل ساعات نوم األطفال ليال في أيام الدراسة
 10.5ســاعــات ،حيث تــراوحــت مــدة الـنــوم بــن  8و  12ســاعــة ،وقد
ّ
كان األطفال الذين حصلوا على ساعات نوم أقل هم األكثر عرضة
لإلصابة بما يعرف باسم مقاومة األنسولني املسبب ملرض السكري،
وحينها ال يستجيب الجسم بشكل طبيعي لهرمون األنسولني.

عندما أشار الباحث في جامعة شيكاغو ،ريتشارد لومن ،إلى أن
َ
 %43من النساء يعانني من االضطرابات الجنسية ،أدخل الناس
وعالقاتهم الجنسية فــي صــدمـ ٍة لــم يخرجوا منها حتى اآلن.
ً
تشتمل االضطرابات أوال على غياب أو تدني الرغبة الجنسية،
يليها انعدام أو مشاكل الذروة الجنسية ،وآالم وأوجاع الحوض
واألعضاء التناسلية خالل العالقة الجنسية .أصبح املتزوجون
واقع مرير ومربك ،واقع
واملتساكنون جنسيًا وجهًا لوجه أمام ٍ
كان مغلفًا بهموم الحياة اليومية وتربية األوالد وطاعة الزوجة
وتقبلها وعدم معرفتها بحقوقها ،وبحجة تحصيل لقمة العيش.
ّ
كرت سبحة الدراسات الحقًا وبينت ان انتشار األوجاع املرتبطة
 %عند املراهقات
بالعالقة الجنسية تـتــراوح ما بني  16الــى  45
والبالغات ،مؤكدة أهمية هذه الحالة في مختلف الفئات العمرية
واالجتماعية.
ال يأتي هــذا الشعور بــاأللــم مــن ع ــوارض طبية ومرضية فقط،
بل يأتي أيضًا من دينامية عالقة الزوجني ،ومن أسباب تربوية
ودينية ومجتمعية ،ومن معتقدات ترتبط بإدراك النساء والرجال
ملفهوم الجنسانية والعالقة الجنسية في حياتهم .قد ال يدرك
البعض أن االلتهابات واالمراض النسائية التي تصيب األعضاء
التناسلية الخارجية (الفرج واملهبل) ،أو الداخلية (تليف الرحم،
تكيسات املبيض ،مشاكل عصبية عضلية وغيرها) تساهم الى
حــد كبير فــي تلك األوج ــاع .هنا ال مفر مــن عــاج هــذه الحاالت
الستعادة رونق املتعة الجنسية في حياة الزوجني.
ّ
حياتهن محطات متعددة ،فمرحلة ما
كما ويعبر النساء فــي
بعد الوالدة واإلرضاع من الثدي وارتباط ذلك بتغيرات هرمونية،
وأنماط حياة جديدة من املسؤولية والقلق والضغط اليومي ،تفعل
فعلها في زيادة نسبة األوجاع الجنسية وسلب بعض من متعة
الحياة الجنسية عند الزوجني .كما وتواجه النساء ،كل النساء،
ّ
قدرهن البيولوجي بتوقف الــدورة الشهرية ودخــول نادي "سن
األمان" الذي يرتبط فيما يرتبط بجفاف املهبل وما قد يسببه من
ألم خالل العالقة الجنسية .يصح األمر عند اللواتي يعانني أيضًا
من بعض األمراض املزمنة أو السرطانية ،أو يخضعن لعالجات
طويلة األمد.
ُ
أما "أم األسباب" فتبقى تلك الحبلى بمسائل مرتبطة بالجانب
النفسي والـعــائـقــي .مــا إن تنحسر سـكــرة الــزغــاريــد وتنتهي
التبريكات ،حتى تتصاعد روائح الشكاوى اإلحراجات" .صرلنا
تــات أشهر وبعد ما تزوجنا"" ،تزوجنا من  ٩أشهر وبعد ما
صار في دخلة"" ،بس يقرب عليي بشد كلني سوا".
أف ــراح لــم تكتمل ،وأزم ــات عائلية شخصية يعيش ضحاياها
دوامة من اللوم املتبادل والتوتر اليومي إلنقاذ الزواج وماء وجه
العائالت .تهجس العروس يوميًا بالخوف من املجامعة ،هي التي
عاشت الـخــوف منها لسنوات وسـنــواتُ .يترجم الـخــوف توترًا
ورفضًا متزايدًا للعالقة لتصبح مع الوقت مستحيلة.
ُ ِّ
تـشــخــص ه ــذه ال ـحــاالت واق ــع مـحــزن لـنـســاء يـعــانــن مــن رهــاب
الـعــاقــة الجنسية "إيــروتــوفــوب ـيــا" نتيجة كـبــت جـنـســي ،غياب
التثقيف الجنسي ،الـخــوف ،القلق ،شـعــور بالنقص وقـلــة الثقة
بالنفس .حاالت ال تعكس ضحالة ثقافة النساء الجنسية فقط،
بل بؤس املجتمع الذي يتلطى دائمًا خلف شيزوفرينيا قاتلة.
تشير دراســات متخصصة إلى أن النساء اللواتي يعانني ردات
وإدراك ُ"مـ ّ
ـدمــر" للوجع في حياتهن،
فعل عالية للوجع عمومًا،
ٍ
ي ـتــأملـ ّـن أك ـث ــر وال يـتـقـبـلـ ّـن ال ـعــاقــة الـجـنـسـيــة بـشـكــل طـبـيـعــي.
تعاني أخريات من "عقدة الولوج" بسبب تراكم تاريخي ُ
"للعقد
الجنسية" نتيجة ثقافة الخوف والقلق االخالقي ""Moral Panic
املــزروع في عقولهن .قلق مــرده الى اإلربــاك الحاصل في إدراك
ماهية الجنسانية ووظيفتها في حياة األفراد .هنا أيضًا يحضر
السؤال عن دور وطبيعة العالقة الجنسية في حياة الزوجني .فإذا
كــان هــدف الزوجة أو املــرأة ممارسة العالقة تفاديًا ملشاكل مع
الشريك ،كان األلم والقلق أكثر بكثير مما اذا كان هدف املمارسة
تعزيز الحميمية والعاطفة بينهما.
هل من دور للشريك؟ تشير دراسة حديثة من جامعة مونتريال
الــى وج ــود ثــاثــة أنـمــاط مــن تعاطي الـشــريــك مــع هــذه الـحــاالت.
املتفهم املـتـعــاون ،السلبي ،والــامـبــالــي .مــن الــواضــح أن املتفهم
ً
يكون عامال مساعدًا على حل املسألة والتخفيف منها ،بينما
النمطان اآلخران يزيدان من القلق والتوتر في العالقة وعند املرأة،
كما ويــزداد الشريك توترًا واكتئابًا يقضيان على العالقة ولو
بعد حني.
ّ
مفر من ّ
ال ّ
حياتهن الجنسية،
التوجه إلى اللواتي يعانني في ظالل
االستمرار بإنكار ما هو ضروري وأساسي في حياة
وال يمكن
ٌ
الناس .الصحة كل متكامل وليس من الفطنة بشيء أن ال تكتفي
النساء بما هو علة االرتباط بهن.
* اختصاصي جراحة نسائية
ّ
وصحة جنسية
وتوليد
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محمد سيد رصاص *

أع ـلــن أح ــد ق ــادة ح ــزب «ال ـع ـمــل الـشـيــوعــي»
فــي ســوريــا عــام  1991فــي سجن صيدنايا
أنــه «كــان يأمل لو أن الجنرال شــوارزكــوف،
ق ــائ ــد الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ف ــي حـ ــرب ،1991
قــد أكـمــل طريقه إلــى بـغــداد إلسـقــاط صــدام
ً
ح ـســن ،ب ــدال مــن االك ـت ـفــاء ب ــإخ ــراج ال ـقــوات
ال ـعــراق ـيــة م ــن ال ـك ــوي ــت» .ك ــان امل ــذك ــور أحــد
الذين ضغطوا
القياديني في الحزب املذكور ّ
فــي الـثـمــانـيـنـيــات مــن أج ــل تـبــنــي التفسير
الـســوفـيــاتــي لـلـمــاركـسـيــة ،وبـعـضـهــم يقول
عنه إنه كان يحفظ كتاب «ما العمل؟» غيبًا،
ضد قياديني آخرين أرادوا االحتفاظ بخط
ماركسي بعيد عن موسكوّ .
تأسس الحزب
املذكور عام  1976منذ أن كان باسم «رابطة
العمل الشيوعي» ،هو أقرب إلى خط «اليسار
الـجــديــد» ال ــذي ك ــان رائ ـجــا فــي الستينيات
ع ــامل ـي ــا .ال يـمـكــن تـفـسـيــر هـ ــذا ال ـق ــول ال ــذي
فـيــه تـعــويــل عـلــى واشـنـطــن ،مــن دون حالة
االح ـت ـض ــار ال ـت ــي كــان ــت تـعـيـشـهــا مــوسـكــو
آنذاك قبل تفكك االتحاد السوفياتي بعشرة
ً
أشـهــر .لــم يكن هــذا فقط نقال للبندقية من
الكتف األيسر إلى األيمن باملعنى السياسي
فقط ،بل كان يعني انزياحًا أيديولوجيًا من
اليسار نحو اليمني واستبدال «الفاتيكان
املوسكوفي» بآخر في البيت األبيض .كان
هناك موجة استغراب واستنكار عامة ضد
هذا القول ،كان يلمسها كاتب هذه السطور
ع ـنــدمــا كـ ــان يـلـتـقــي ب ـس ـج ـنــاء ق ــادم ــن من
صيدنايا وهــو اآلتــي مــن القسم السياسي
فـ ــي س ـج ــن ع ـ ـ ــدرا أيـ ـض ــا ل ـل ـم ـحــاك ـمــة أمـ ــام
محكمة أمــن الــدولــة العليا فــي فترة  1992ـ
 .1994مــا كشفته الــوقــائــع خ ــال رب ــع قــرن
الحقة على هذا القول أظهر أنه كان الطلقة
االفتتاحية لتيار «الليبرالية الجديدة» في
سوريا ،وليس مهمًا إن كان صاحبه واعيًا
آن ـ ــذاك ل ــذل ــك أم ال .ل ـيــس ه ــذا ف ـقــط ب ــل كــان
مـحــددًا للمالمح :هـجــرة مــن تـيــار ماركسي
س ــوف ـي ــات ــي ،ح ـتــى ع ـنــد م ــن كـ ــان م ـعــارضــا
ملوسكو بني الشيوعيني واملاركسيني ،إلى
ت ـي ــار ج ــدي ــد يـمـيـنــي وم ــرك ــز ع ــامل ــي جــديــد،
ولكنها هجرة مبنية على عملية سياسية
وليست على عملية فكرية ـ سياسية تتولد
فـيـهــا الـسـيــاســة م ــن خ ــال ال ـب ــذرة والــرحــم
الفكريني.
كــان العراق هو املناسبة ولكن السبب كان
مــوسـكــو .خــال التسعينيات ،ب ــدأت تظهر
مالمح أوسع لهذا التيار الليبرالي الجديد
س ــوري ــا وع ــرب ـي ــا م ــن خـ ــال ط ــروح ــات بــدأ
مــارك ـس ـيــون م ـن ــزاح ــون ب ـطــرح ـهــا« :نـهــايــة

األيديولوجيات» ـ «السياسة ال تبنى على
منهج معرفي بل على خط سياسي فقط» ـ
«الحزب ال يبنى على ثالثية :فكر ـ سياسة ـ
تنظيم ،وإنما فقط على البرنامج وبالتالي
يـمـكــن أللـ ــوان فـكــريــة م ـت ـعــددة أن تتعايش
فــي الحركة السياسية الــواحــدة وأال يكون
هــذا مقتصرًا على التحالفات السياسية».
في عام  1990وفي كتاب «حــوارات» ،أعطى
ال ـق ـيــادي الـشـيــوعــي الـلـبـنــانــي كــريــم م ــروة
إرهاصًا لهذه اآلراء ،ولكن املحاولة الكبرى
كانت في سوريا في عام  1998عند الدكتور
جمال األتاسي أمني عام «التجمع الوطني
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» الـ ـ ــذي ك ـ ــان ي ـض ــم خـمــس
أح ـ ـ ــزاب هـ ــي :حـ ــزب «االت ـ ـحـ ــاد االش ـت ــراك ــي
ال ـ ـعـ ــربـ ــي»« ،الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ـ ـ ـ امل ـك ـتــب
السياسي» ،حــزب «البعث الديموقراطي»،
حــركــة االشـتــراكـيــن ال ـعــرب ،ح ــزب «الـعـمــال
الـ ـ ـث ـ ــوري ال ـ ـعـ ــربـ ــي» ،ملـ ــا طـ ـ ــرح وثـ ـيـ ـق ــة فــي
نيسان من العام املذكور لـ«تحويل التجمع
م ــن ت ـحــالــف إلـ ــى ح ــرك ــة س ـيــاس ـيــة واحـ ــدة
ب ــأل ــوان أيــديــولــوجـيــة م ـت ـع ــددة» .ك ــان أكـثــر
املـتـحـمـســن ل ـهــذا ال ـط ــرح ه ــم ق ـيــاديــون من
«املكتب السياسي» ،مع بعض من كان يدور
فــي مــدارات ـهــم مـثــل مـيـشــال كـيـلــو ،والجسم
الكامل لـ«حزب العمال» الذي كان رمزه منذ
تأسيسه عــام  1965هو ياسني الحافظ .تم
إف ـش ــال املـ ـش ــروع بـسـبــب م ـعــارضــة أغلبية
ك ــوادر وجـســم «ال ـحــزب الـشـيــوعــي ـ ـ املكتب
ال ـس ـي ــاس ــي» وال ــذي ــن تـ ـع ــززت مـعــارضـتـهــم
لـلـمـشــروع مــع خ ــروج األم ــن األول للحزب
ريــاض الترك من السجن في  30أيــار 1998
وال ــذي أعـلــن فــي مقابالت صحفية عــديــدة،
في جريدتي «النهار» و«الـحـيــاة» ،بأنه لن
يشتغل بالسياسة «إال تحت راي ــة الحزب
الشيوعي».
هنا كان العراق املغزو واملحتل أميركيًا عام
 2003هو الوالدة الحقيقية لتيار «الليبرالية
الـجــديــدة» ال ـســوري ،ويـبــدو أن ع ــراق 1991
لــم تكن بــذرتــه كافية لتلك ال ــوالدة .فــي تلك
الفترة نزلت إلى السوق الفكرية الطروحات
الـتــالـيــة وكـلـهــا مــن مــاركـسـيــن وشيوعيني
بدأوا بالتحول أو تحولوا نحو «الليبرالية
الجديدة» ،مثل« :الديكتاتورية قضت على
ال ـع ــوام ــل ال ــداخ ـل ـي ــة لـلـتـغـيـيــر ،ل ــذل ــك ال بد
م ــن االس ـت ـعــانــة بــال ـخــارج م ــن أج ــل إح ــداث
ت ـح ــوالت داخ ـل ـيــة ،ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة تــرى
في الديموقراطية وسيلة لتجفيف ينابيع
اإلره ــاب الــذي ضربها فــي  11أيـلــول ،2001
وهــي آتية بجيوشها إلــى املنطقة مــن أجل
إعادة صياغة املنطقة كوسيلة لتحقيق ذلك،
وليس من الخطأ التالقي موضوعيًا معها

فــي ه ــذا ،مــا سقط يــوم الـتــاســع مــن نيسان
 2003ب ـقــوة الـجـيــش األم ـيــركــي ه ــو ص ــدام
ح ـس ــن ولـ ـي ــس بـ ـغ ــداد وهـ ـ ــذا ط ــري ــق نـحــو
«عراق جديد» يمكن أن يبنى عليه في عموم
املـنـطـقــة» .بـعــد أســابـيــع مــن سـقــوط بـغــداد،
كان هناك رأي عند أحد قياديي حزب العمل
الشيوعي التاريخيني هو التالي« :الدبابة

لم يكن «إعالن دمشق»
بدالالته يحوي فقط مراهنة
على الخارج األميركي

األميركية الواقفة عند الحدود في البوكمال
هــي مـثــل ال ـبــاص ال ــذي يـقــف فــي اسـتــراحــة
حمص أثناء توجهه من حلب إلــى الشام».
يمكن أن يلخص هذا كله ما طرحه أحد قادة
حــزب «الـعـمــال الـثــوري الـعــربــي» قبل ثالثة
أشهر من بدء غزو العراق ،هو جاد الكريم
الجباعي ومن التالميذ املخلصني لياسني
الحافظ ،تحت عنوان مكثف« :تهافت الدفاع
ع ــن الـ ـع ــراق» (م ــوق ــع «أخـ ـب ــار الـ ـش ــرق»24 ،
كانون أول  ،)2002وهو كان أيضًا من القادة
املؤسسني عام  2000لـ«لجان إحياء املجتمع
امل ـ ــدن ـ ــي» .لـ ــم ي ـك ــن ه ـ ـ ــؤالء ي ـم ـل ـك ــون ال ـث ـقــل
املعنوي إلحداث النقلة النوعية في تأسيس
تـ ـي ــار «ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة الـ ـس ــوري ــة»،
ال ــذي ب ــدأت مــامـحــه بالتشكل بـقــوة داخــل
«الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ـ ـ ـ امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي»
وحــزب «العمل الشيوعي» وحــزب «العمال
ال ـثــوري الـعــربــي» و«ل ـجــان إح ـيــاء املجتمع
املدني» مع تاركني من تنظيم خالد بكداش
مثل الدكتور عبد الــرزاق عيد .وهذه النقلة

كان الغزو األميركي للعراق هو الوالدة الحقيقية لتيار «الليبرالية الجديدة» السوري

أموال « داعش» ...كم تبلغ؟ وكيف حصل عليها؟
كاظم الموسوي *
الحصول على األمــوال وحركتها وتمويلها
أو تـصــريـفـهــا ه ــو أب ـ ــرز امل ـس ـك ــوت ع ـنــه في
تــأس ـيــس الـتـنـظـيــم اإلرهـ ــابـ ــي ،ال ـ ــذي ُسـمــي
إع ــام ـي ــا بـ ـ ــ«داع ـ ــش» ،ودور ذلـ ــك ف ــي نـمــوه
وتجميع عناصره وتوفير الخدمات وبناء
مجموعاته وشــراء الذمم والقلوب والعقول
بتغليف طــائـفــي ومــذهـبــي ودع ــم خليجي،
ّ
ات ـضــح أكـثــر بـعــد ال ـصــراعــات داخ ــل مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،وب ـ ــإش ـ ــراف واسـ ـتـ ـثـ ـم ــار اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة .كـيــف حـصــل عـلــى األم ـ ــوال ومــن
أيـ ــن؟ خــزيـنـتــه وأرص ــدت ــه وإعـ ــان وزارة أو
واليــة لــه ...وملــاذا كان السكوت عن هذا األمر
ً
ش ــام ــا ،م ــن ال ـح ـكــومــات ووس ــائ ــل اإلعـ ــام،
وحتى تلك املتضررة منه؟!
م ـن ــذ ب ــداي ــة نـ ـ ــزوح امل ـج ـم ــوع ــات اإلره ــاب ـي ــة
إل ــى ال ـع ــراق وام ـت ــداده ــا إل ــى س ــوري ــا ،كانت
تـسـتـحـصــل ع ـلــى أم ـ ــوال ش ـهــريــة وتجبيها
ب ــالـ ـق ــوة وال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــد ،واغ ـ ـتـ ــالـ ــت عـ ـ ـ ــددًا مــن
الـ ــراف ـ ـضـ ــن لـ ـه ــا أو امل ـم ـت ـن ـع ــن عـ ــن ال ــدف ــع
ال ـش ـه ــري .وك ــان ــت ت ـلــك ال ـع ـصــابــات تـفــرض
«ضــريـبــة» أو «جــزيــة» عـلــى املسلمني وغير
املسلمني شهريًا في املحافظات الغربية في
العراق ،بطرق شبه علنية ،وتجبر ،خصوصًا
األطباء والتجار واألكاديميني وغيرهم ،على
ذل ــك بتهديد وتــرغـيــب وتـخــويــف وتــرهـيــب.
وكانت هــذه املجموعات قبل أن تدعى بهذا
االسم «داعــش» تتسلم دعمًا خليجيًا معلنًا

في الفضائيات تحت اســم العون والنصرة
وامل ـعــونــة واإلغ ــاث ــة وامل ـس ــاع ــدة ،وت ــرف ــع في
ال ـعــواصــم الخليجية بــوس ـتــرات وش ـعــارات
والف ـت ــات ب ـصــور «الـ ــدواعـ ــش» الخليجيني،
وب ــأس ـم ــائ ـه ــم ال ـص ــري ـح ــة ،م ــن ش ـي ــوخ دي ــن
وأكــادي ـم ـيــن وسـيــاسـيــن طــائـفـيــن ،زرع ــوا
ً
الـ ـ ـب ـ ــذور وان ـ ـت ـ ـظـ ــروا طـ ــويـ ــا مل ـص ـي ــر ودور
خرابهم .وكانت هــذه املجموعات اإلرهابية
ق ــد ب ـن ــت ل ـه ــا ح ــواض ــن م ـح ـل ـيــة ،م ــن بـقــايــا
أحــزاب وتجمعات سياسية ودينية وتحت
الفـتــات مختلفة ،تجمعها أه ــداف وقناعات
وتظلمات أججها االحتالل الصهيوأميركي
لـ ـلـ ـع ــراق ،والـ ـن ــزع ــات ال ـطــائ ـف ـيــة واملــذه ـب ـيــة
واالث ـن ـيــة الـتــي استغلها االح ـت ــال وإدارت ــه
ول ـعــب عـلــى أوت ــاره ــا بـسـيــاســاتــه املـعــروفــة،
ّ
فرق تسد ،والصدمة والرعب ،ومن ثم التمكن
في الهيمنة واالستعمار.
أعـلــن مــؤخـرًا عــن كمية األم ــوال الـتــي سيطر
عليها «داع ــش» ولــم يجر الحديث عنها ملا
قبل تلك الـفـتــرة ،فــي أحـيــانـهــا ...ربـمــا مــرات
قليلة وعبر تصريحات ومقابالت تلفزيونية
مل ـســؤولــن مـحـلـيــن أو أش ـخ ــاص تـعــرضــوا
ملـ ـخ ــاط ــر ح ـي ــات ـي ــة جـ ـ ـ ــراء أس ــالـ ـي ــب ال ـن ـهــب
والـسـيـطــرة وســرقــة األم ـ ــوال .وكــذلــك شيوع
الصمت الرسمي املثير للريبة ،كما هو حال
املنظمات واألحـ ــزاب املشتبكة مــع «داع ــش»
ف ــي الـكـثـيــر م ــن األب ـ ـ ــواب .وألول م ــرة تعلن
رسميًا أرقــام عن األم ــوال التي كــان اإلرهــاب
يـتـصــرف ب ـهــا .بـحـســب وك ــال ــة «سـبــوتـنـيــك»

بلغ دخل التنظيم
ملياري دوالر سنويًا

اإلخبارية ،فقد كشف مصدر محلي ( 7آب/
اغـسـطــس) ،تتبع أم ــوال «داع ــش» اإلرهــابــي،
داخل املوصل ،عن ثالثة مسارات لتحويالت
مالية وصلت لـ«الدواعش» حتى مع اشتداد
القتال للقضاء عليه فــي املــديـنــة .وكالعادة
تـحـفــظ امل ـص ــدر ع ــن ال ـك ـشــف ع ــن اس ـم ــه ،إال
أنــه ق ــال :إن طريقة تحويل األم ــوال لتنظيم
«داعــش» كانت معقدة جـدًا ،ولكنها ممكنة،
صـحـيــح أن ـهــا كــانــت تـتــم ب ــأم ــوال قـلـيـلــة في
نهاية عام  ،2016واألشهر األولــى من السنة
الحالية ،لكنها تدفقت بشكل مستمر ،حتى
س ـقــوط «خ ــاف ــة» الـتـنـظـيــم وإعـ ــان املــوصــل
م ـحــررة مـنــه بــالـكــامــل .وأوضـ ــح امل ـص ــدر ،أن
األم ـ ــوال ال ـتــي وص ـلــت إل ــى «داع ـ ــش» ليست
أكثر من ( )80-100ألف دوالر أميركي يوميًا،
ً
وهذا الرقم املالي يعتبر قليال مقارنة بالتي
ك ــان يـحـصــل عـلـيـهــا الـتـنـظـيــم خ ــال أع ــوام
س ـطــوتــه م ــا ب ــن ( )2016-2014م ــن خــايــا

نائمة له وتجار األسواق أو التهريب وأطباء
وأكــاديـمـيــن وعناصر لــه ،ومتعاطفني معه
أو مـجـبــريــن عـلـيــه ع ـبــر مـ ـس ــارات مـعـلــومــة.
ذكــر بعضها النائب البرملاني عــن املوصل،
عـبــد الــرحـمــن ال ـل ــوزي بــاألس ـمــاء ،حـيــث أكــد
على أسماء وزير اتصاالت سابق ،ومحافظ
ن ـي ـن ــوى الـ ـس ــاب ــق ،ونـ ــائـ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
محافظة نينوى ،ومدير مكتب وزيــر املالية
األس ـ ـبـ ــق ،امل ـح ـك ــوم ع ـل ـيــه ق ـضــائ ـيــا وامل ـق ـيــم
خارج العراق ،وآخرين يمكن العودة إليه في
اليوتيوب أو عبر محرك البحث العاملي.
أما البنك املركزي العراقي ،فقد أعلن ( 8آب/
أغسطس  ) 2017ألول مرة عن املليارات التي
حـصــل عليها «داعـ ــش» ،مـشـيـرًا إل ــى اتـخــاذه
إجــراءات احترازية لحماية القطاع املصرفي
وامل ــال ــي خ ــال ف ـتــرة سـيـطــرة الـتـنـظـيــم .وقــال
فــي ب ـيــان لــه إن «ال ـج ـهــاز امل ـصــرفــي الـعــراقــي
تعرض ما بعد أحداث حزيران /يونيو ،2014
النـتـكــاســة كـبـيــرة بـسـبــب سـيـطــرة عـصــابــات
«داعـ ــش» عـلــى ث ــاث مـحــافـظــات هــي نينوى
واألن ـب ــار وص ــاح ال ــدي ــن ،إضــافــة إل ــى أج ــزاء
مهمة مــن مـحــافـظــة دي ــال ــى» .وه ــذا يعني أن
«داع ـ ــش» سـيـطــر عـلــى ق ــراب ــة  121م ــن ف ــروع
املـ ـص ــارف ال ـح ـكــوم ـيــة وال ـخ ــاص ــة ب ـمــا فيها
الفرع التابع للبنك املركزي العراقي» .وأضاف
أن «التقديرات في ضوء آخر األوضاع املالية
لفروع املصارف التي سيطر عليها «داعش»
ب ــأن إجـمــالــي املـبــالــغ الـتــي كــانــت فـيـهــا ،تقدر
بحدود  856مليار دينار ،إضافة إلى أن قرابة
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نظرية العدالة والصناعة الهوياتية
النوعية التأسيسية لم تحصل إال مع تحول
رياض الترك نحو هذا االتجاه منذ مقابلته
مع «النهار» في يوم  28أيلول  2003عندما
طــرح نظريته حــول «الـصـفــر االستعماري:
األميركان نقلوا املجتمع العراقي من تحت
الصفر إلى الصفر» .وهذا كان يعني تأييدًا
ملا فعله جورج بوش االبن في العراق ،وقد
أتــى هــذا قبل زيــارتــه بــأيــام ألوروب ــا وكندا
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة سـ ـرًا ،حـيــث ع ــاد منها
ل ـي ـقــول« :إن ه ـنــاك ري ــاح ــا غــربـيــة ستقتلع
األنـظـمــة وعـلـيـنــا أن نــاقـيـهــا ب ـثــوب جديد
وبـبــرنــامــج جــديــد» ،داع ـيــا إل ــى تغيير اســم
«الحزب الشيوعي ـ املكتب السياسي» .وقد
كــان عمليًا تأسيس ري ــاض الـتــرك لــ«حــزب
الشعب الديموقراطي» في نيسان  2005هو
الرافعة التي جرفت معظم القوى السياسية
السورية املعارضة باتجاه تشكيل «إعــان
دم ـشــق» ال ــذي انـبـنــى عـلــى أن مــا ج ــرى في
بغداد في التاسع من نيسان  2003وترجم
فــي بـيــروت  14آذار  2005ستكون محطته

الثالثة فــي الـشــام .فشلت مراهنات «إعــان
دمشق» ( 16تشرين أول  )2005على تغيير
فــي دمـشــق وقــد كــان بـعــض قــادتــه ورم ــوزه
يــدعــون إل ــى انـتـظــار أســابـيــع فـقــط أو على
األكـ ـث ــر لـ ـ ــرأس س ـن ــة  ،2006ل ـت ـغ ـي ـيــر وق ــت
سقوط النظام السوري بناء على التصادم
األم ـيــركــي ـ ـ ال ـس ــوري ال ــذي ك ــان رأس جبل
جليده هو املحقق الدولي ديتليف ميليس
في «قضية الحريري».
ل ــم ي ـكــن «إعـ ـ ــان دمـ ـش ــق» ب ــدالالت ــه يـحــوي
فقط مراهنة على الخارج األميركي ،وإنما
كان تحقيقًا لشيء سعى إليه رياض الترك
منذ أحــداث  1979ـ  ،1982وقاومته ومنعته
أغـلـبـيــة ق ـيــادة «ال ـح ــزب الـشـيــوعــي ـ املكتب
ً
السياسي» التي كانت ضده كما أظهر مثال
اجـتـمــاع اللجنة املــركــزيــة فــي أي ـلــول ،1980
وهو التحالف مع «اإلخوان املسلمني» .كان
الزواج بني «الليبرالية الجديدة» و«اإلسالم
ال ـس ـي ــاس ــي» م ــن أه ـ ــم م ــام ــح مـ ـس ــار ت ـيــار
الليبرالية الجديدة ،وهو ما ظهر الحقًا ،ولو
عبر ذيلية الليبراليني الجدد لإلسالميني،
في «املجلس الوطني»  2011وفي «االئتالف
الــوطـنــي»  ،2012وال ـتــي ك ــان منها كتوابع
املراهنة على «التدخل العسكري الخارجي»
و«العنف املعارض» من أجل إسقاط السلطة
الـســوريــة فــي مرحلة مــا بعد درع ــا  18آذار
 .2011كخالصة مكثفة :إن تيار الليبرالية
الجديدة السوري ،وهو تيار تأسس عابرًا
لــأحــزاب ،انبنى بداللة حــدث خــارجــي ،هو
غــزو ال ـعــراق واحـتــالــه مــن قبل األمـيــركــان،
وكانت خلفيته سقوط السوفيات وانزياح
الكثير مــن الشيوعيني واملــاركـسـيــن نحو
م ــوق ــع أي ــدي ــول ــوج ــي س ـي ــاس ــي جـ ــديـ ــد .لــم
ي ـكــن هـ ــذا ال ـت ـي ــار ف ــي ن ـشــوئــه مـبـنـيــا على
ت ـحــوالت اقـتـصــاديــة ـ اجـتـمــاعـيــة ،مــا دامــت
ال ـبــورجــوازيــة الـجــديــدة فــي ســوريــا -1974
 2017قد تشكلت في رحم السلطة السورية
وعلى أجنابها وولدت من ذلك الرحم ،وهي
والـفـئــات الــوسـطــى ،قــد أثـبـتــت أزم ــة  2011ـ
 2017م ــدى ارتـبــاطـهــا الـعـضــوي بالسلطة
السورية .لم يكن تيار الليبرالية الجديدة
ف ــي س ــوري ــا مـبـنـيــا ع ـلــى م ــراج ـع ــات فـكــريــة
نـتــج عنها االن ــزي ــاح مــن فـكــر سـيــاســي ،هو
املــاركـسـيــة ،نحو تـيــار فـكــري سياسي آخر
هو «الليبرالية الجديدة» ،التي كانت أيضًا
عـنــد «املـحــافـظــن ال ـج ــدد» ،الــذيــن سيطروا
على إدارة بوش االبن ،ناتجة عن متحولني
من املاركسية إلى الليبرالية الجديدة التي
أسسها ليو شتراوس فلسفيًا ،واقتصاديًا
ميلتون فريدمان.
*كاتب سوري

 101مـلـيــون دوالر ،وأن أغ ـلــب ه ــذه الــودائــع
تـ ـع ــود إل ـ ــى ال ـ ــدوائ ـ ــر ال ـح ـك ــوم ـي ــة وامل ـت ـع ـل ـقــة
بمشاريع املحافظات ضمن موازنة عام ،2014
من ضمنها أرصدة وزارتي الدفاع والداخلية،
واألرص ــدة الـعــائــدة لألقليات مــن املسيحيني
وااليـ ــزيـ ــديـ ــن والـ ـشـ ـب ــك والـ ـت ــركـ ـم ــان وك ــاف ــة
الطوائف واملذاهب اإلسالمية األخرى ،إضافة
إلى أرصدة بعض الشركات املحلية الصغيرة
التي غادر أصحابها هذه املدن بسبب الحرب
واالحتالل الداعشي ملناطقهم».
ت ــاب ــع ال ـب ـن ــك أن «الـ ـضـ ـغ ــوط ت ـف ــاق ـم ــت عـلــى
ال ـج ـه ــاز امل ـص ــرف ــي ب ـع ــد اس ـت ـح ــواذ حـكــومــة
إقليم كردستان على ودائعه في فرعي البنك
امل ــركــزي الـتــابـعــن إل ــى وزارة مــالـيــة اإلقـلـيــم،
والتي تقدر بحدود  5ترليونات دينار يعود
قــرابــة  % 50الــى املـصــرف الـعــراقــي للتجارة،
ويـعــود النصف اآلخــر إلــى أكثر مــن  80فرعًا
تــاب ـعــة ل ـل ـم ـصــارف ال ـخــاصــة ضـمـنـهــا ف ــروع
لـلـمـصــارف األجـنـبـيــة الـعــامـلــة ف ــي ال ـع ــراق».
حسب ما أوردته وكاالت األنباء عن البنك.
ولفت البنك وفق بيانه الى أن «داعش» جنى
ً
أمواال طائلة منذ فرض سيطرته على مناطق
واس ـع ــة م ــن نـيـنــوى ف ــي ح ــزي ــران ع ــام ،2014
حيث أن دخله بلغ ملياري دوالر سنويًا ،ما
جعله من أغنى التنظيمات في ذلك الوقت»،
كما أصبح «داعش» غنيًا من خالل بيع النفط
الــذي نهبه مــن الـعــراق وســوريــا ،ولــم يفصح
عن الجهات التي كانت تتاجر بالنفط الذي
يسرقه داعــش ويهربه الــى مختلف البلدان،

بما فيها الكيان اإلسرائيلي( .؟!)
أكد البنك أن «العائدات اليومية لـ«داعش» من
البيع غير القانوني للنفط بلغ نحو مليوني
دوالر نظير بيع  30ألف برميل يوميًا تقريبًا،
حيث تراوح سعر البرميل من الذهب األسود
لديه بني  25ـ  50دوالرًا أميركيًا قبل انخفاض
أسعار النفط في الفترة املاضية».
ف ــي املـحـصـلــة الـخـتــامـيــة إن «داع ـ ــش» تمكن
قبل أن يحمل اسـمــه هــذا مــن الـحـصــول على
أم ـ ــوال كـث ـيــرة ق ــد ت ـكــون أك ـبــر م ــن مـيــزانـيــات
ب ـلــدان ع ــدة فــي املـنـطـقــة ،مــن جـهــة ،واستثمر
ما حصل عليه في استمراره وديمومته ،من
ً
جـهــة أخ ــرى ،فـضــا عــن الـتـحـكــم فــي مصائر
السكان والبالد والخراب والدمار الذي ألحقه
فــي كــل املــدن التي استولى عليها ،وستبقى
وصمة عار تلحقه وكل من دعمه ّ
ويسر أمره
وحشر نفسه في دفع الكلفة البشرية واملادية
التي ضحى بها الشعب والــوطــن .وال بد من
حـســابـهــا ومـحــاسـبــة امل ـتــورطــن ب ـهــا ،أف ــرادًا
وأح ــزاب ــا وح ـك ــوم ــات غ ـطــت امل ـن ـظ ـمــات الـتــي
قامت بذلك علنًا ،وكلها مسجلة ومثبتة في
أرشيفات وسائل اإلعالم التابعة أو املعارضة
لـهــا .وبــالـتــأكـيــد أي إغ ـفــال أو تــدبـيــر اإلف ــات
من العقاب ،والتنكر لقرارات دولية بتجفيف
مــوارد اإلرهــاب ومنابعه ،مشاركة عملية في
ُ
كل الجرائم التي ارتكبت واملجازر التي حدثت.
وه ــذه كــافـيــة للحكم واملـحــاكـمــة والـقـصــاص
واحترام حقوق اإلنسان والشعوب.
* كاتب عراقي

محمد شقير *
إن الـ ـس ــؤال امل ـف ـتــاحــي ف ــي ه ــذا ال ـب ـحــث ه ــو :ه ــل يمكن
لـلـعــدالــة كـنـظــريــة وكـمـعـطــى نـظــري أن تـصــل إل ــى مــدى
تستطيع فيه أن تشكل هــويــة عــابــرة لجميع الهويات
ّ
ومتقدمة عليها ،لتصبح األساس
األخرى ،وجامعة لها،
في االنتماء والهوية وصناعتها ،بحيث تصبح املعيار
في التمايز الهوياتي االجتماعي ،والسياسي ،واألممي،
واأليــديــولــوجــي ،لتتقدم على أي تمايز هوياتي آخــر؟
وب ـي ــان ذل ــك أن مـجـمــل ال ـه ــوي ــات وتــال ـيــا االن ـت ـ َم ــاءات،
ت ـق ــوم ع ـلــى أس ــس ع ــرق ـي ــة ،طــائ ـف ـيــة ،مــذه ـب ـيــة ،قـبـلـيــة،
مناطقية ،جهوية ،قومية ،لغوية ،تاريخية ،سياسية،
أو جغرافية...
وعندما تبادر إلى تحليل ومناقشة مجمل تلك األسس
الهوياتية تجد بأنها ـ في مجملها ـ أسس تفتقد إلى
املضمون القيمي واإلنساني العابر للحدود املصطنعة،
واع يستحضر
وأن ـهــا لــم يـتــم بـنــاؤهــا بشكل عـقــانــي ٍ
جميع األبعاد القيمية ،وبخاصة العدالة ،كقيمة أساس
ومـحــوريــة فــي البناء الهوياتي والصناعة الهوياتية
ســ ً
ـواء ف ــي اإلط ـ ــار االج ـت ـمــاعــي أو ال ـس ـيــاســي ،وس ــوى
ذلــك .وبالتالي ليس لــذاك املضمون القيمي والعدالي
م ــن ح ـض ــور ف ــي ذل ــك ال ـت ـفــاضــل ال ـه ــوي ــات ــي ،ومـخـتـلــف
تجلياته ،في االنتماء والوالء ،وسوى ذلك .وسبب ذلك
يكمن في ضعف ـ أو انعدام ـ حضور قيمة العدالة في
مختلف املـجــاالت التربوية ،والثقافية ،واالجتماعية،
والتعليمية ،وحتى الدينية...
فـلــم تـتـحــول قـيـمــة ال ـعــدالــة إل ــى ب ــرام ــج تــربــويــة ،وإل ــى
ب ــرام ــج تـعـلـيـمـيــة ،وإل ـ ــى ب ــرام ــج ث ـقــاف ـيــة ،ن ـجــدهــا فــي
املناهج التعليمية ،والتربوية ،والثقافية في املــدارس،
وال ـجــام ـعــات ،وامل ـعــاهــد الــديـنـيــة ،وغ ـيــر الــديـنـيــة ،وفــي
املؤسسات اإلعالمية والثقافية وسياساتها وبرامجها
وأول ــوي ــات ـه ــا ،وف ــي مـخـتـلــف امل ــؤس ـس ــات االجـتـمــاعـيــة
والسياسية وغيرها وأولوياتها ،وفي الخطاب الديني،
والتربوي ،والثقافي ،وفــي مختلف النتاجات العلمية
واألدبية...
إذن هناك ضعف ،أو شبه غياب ـ أو انـعــدام في بعض
أو الـعــديــد مــن األح ـي ــان ـ ـ لقيمة ال ـعــدالــة ،وتجلياتها،
وتمظهراتها عــن مختلف املـيــاديــن االجتماعية وغير
االجـتـمــاعـيــة .ومـ ـ ّ
ـرد ذل ــك بــالــدرجــة األولـ ــى ال ــى الـعــامــل
الفكري واأليديولوجي والتربوي الــذي يعطي للعدالة
ق ـي ـمــة مـ ـح ــوري ــة وأس ــاسـ ـي ــة ف ــي ال ـن ـظ ــري ــة وقـ ـ ــوة دف ــع
استثنائية على مستوى الواقع والتطبيق العملي .وقد
ال يحصل ذلك ال على املستوى النظري وال على املستوى
العملي أو بالحد األدنى في أحدهما ،ما يقف عائقًا في
ً
الوصول الى مقاصد العدالة وأهدافها .هذا فضال عن
العوامل التربوية والنفسية الكامنة في أعماق النفس
ً
اإلنسانية والتي قد تقف حائال دون بلوغ تلك املقاصد
واألهداف والسعي للوصول اليها.
وك ــان نـتـيـجــة ذل ــك أن تـقــدمــت مـنـظــومــات وأط ــروح ــات
فكرية وأيديولوجية وتربوية واجتماعية وعالقاتية
وسياسية وقــانــونـيــة وثقافية تفتقر إلــى الـعــدالــة ،بل
وتعمل على تهميشها ،وإقصائها عن الوعي والوجدان
وال ـتــرب ـيــة وال ـف ـعــل وامل ـم ــارس ــة وف ــي مـخـتـلــف املـيــاديــن
االقتصادية واملــالـيــة والسياسية واالجتماعية ،حتى
ً
ابتداء من العالقة
بتنا نشهد أن النظام العاملي بأسره ـ
بني الــدول واألمــم ،الــى العالقات داخلها ـ كل ذلــك وفي
مختلف مـجــاالتــه ،يـقــوم على أس ــاس مــن الــاعــدالــة في
مجمل العالقات االقتصادية ،والتجارية ،والسياسية،
وامل ــال ـي ــة ،وغ ـي ــره ــا .ح ـتــى أض ـح ــى لــدي ـنــا ن ـظ ــام كــونــي
(عــاملــي) يرتكز على الــاعــدالــة ،ويفتقر إلــى الكثير من
مـعــانـيـهــا فــي مختلف امل ـج ــاالت اإلن ـســان ـيــة ،ومـيــاديــن
االجتماع البشري .حتى األدي ــان السماوية ،التي كان
كله
هــدفـهــا املــركــزي واألس ــاس ــي ،وعـلــى م ـ
ـدى َ ا ْل ـتـَـار ُيـ ُـخ َ َ
إقــامــة الـعــدل على هــذه البسيطة َ«لـ َـقـ ْـد َأ ْ
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ات وأنزلنا معهم ال ِكتاب و ِاليزان ِليقوم
ِب ْالبين ِ
ِبال ِق ْس ِط»1؛ فلقد جرى االنقالب عليها الحقًا من خالل
أدوات التأويل ،والكتمان ،والتحريف ...التي استهدفت
بالدرجة األســاس قيمة العدالةُ ،
فعمل على تعطيلها،

وتشويه معانيها ،وابتداع أكثر من مفردة ـ بل منظومة
ـ دينية تمارس أكثر من التفاف على تلك القيمة ،ما أدى
إلــى إقصائها مــن جــديــد ،لصالح قــوى التمييز واملــال
والترف والالعدالة ،والتي ترى في املعاني الصحيحة
للدين تهديدًا ملصالحها ،وامتيازاتها ،وترفها.
فــي املحصلة انحسرت الـعــدالــة إلــى حـ ٍّـد بعيد ،وغابت
عن ساحة الوعي والوجدان ،وعن الحضور في الثقافة
ً
سواء على املستوى
التربوية والسياسية واالجتماعية،
املحلي ،أو العاملي بل والعوملي ،بحيث لم يعد لها ذلك
الدور الذي يجب في صناعة الهوية في مختلف أبعادها،
ّ
وتقدمت عليها،
وفي بناء االنتماء في مجمل عناصره،
ّ
وحــلــت محلها عــوامــل وأسـبــاب أخــرى فــي صناعة تلك
الـهــويــة ،تنتمي فــي مجملها الــى اعـتـبــارات وحيثيات
مــاديــة (ع ــرق ،ل ــون ،مصلحة أو منفعة م ــادي ــة )...وغير
ً
سواء
عقالنية (تفتقد التفسير العقالني أو العلمي،)...
كانت تلك العوامل واألسباب ذات بعد طائفي (باملعنى
االج ـت ـمــاعــي) أو عــرقــي ،أو عـنـصــري ،أو قــومــي ،وغير
ذلك .فهي وبرغم كونها غير عقالنية ،ومادية ،وتفتقر
إلــى املـضـمــون القيمي اإلنـســانــي ،وإل ــى الـعــدالــة كقيمة

إنسانية ومـحــوريــة؛ فقد استطاعت أن تـمــارس سطوًا
على الهوية ،لتصادر كل الدور في صناعتها ،وبنائها،
والتأثير فيها ،ولـتـمــارس ّأيـمــا إقـصــاء للعدالة كقيمة
إنسانية فاعلة ومــؤثــرة ،ولتجعل مــن نفسها أساسًا
وحيدًا وفريدًا في بناء تلك الهويات ،والوالءات ،وشبكة
امل ـصــالــح ،وال ـع ــاق ــات ،وامل ـنــافــع ف ــي مـخـتـلــف املـيــاديــن
واملجاالت.
إن هذا الضعف للمنظومة القيمية وفي قلبها العدالة،
أورث انعدامًا في األسس القيمية ،التي تصلح أن تقوم
عليها منظومة الـعــاقــات ،والتحالفات ،والسياسات،
ّ
والـسـلــوكـيــات ...وحــل محلها املصالح املــاديــة الفردية،
والجماعية ،اآلنية ،والظرفية املجردة من أيــة ضوابط
قـيـمـيــة أو أخــاق ـيــة ،فــأضـحــت الـسـيــاســة ـ ـ عـلــى سبيل
املثال ـ فن تحقيق املصالح املادية ،مجردة عن أية قيمة
أخالقية ،أو إنسانية ..إن ما نريد قوله في هذا البحث
هو أن العدالة تصلح ـ كقيمة أخالقية إنسانية نظرية
وعملية ـ ـ أن تـكــون ذلــك األس ــاس املـكــن فــي بـنــاء هوية
جامعة ملختلف الجماعات واألقــوام ،وعابرة لكثير من
امللل والنحل ،ويمكن لنا أن نعتمد الى صناعة هوياتية
تقوم على أسس قيمية ،محورها وقلبها العدالة ،وأنه
من املمكن لبناء هوياتي يقوم على أساس من العدالة؛
أن يتقدم على الكثير مــن الـعــوامــل واألس ـبــاب املــاديــة،
وغـيــر القيمية ،فــي صناعة الهوية وال ــوالء واالنـتـمــاء.
نعم تستطيع العدالة كقيمة إنسانية أخالقية ،وأيضًا
ّ
دينية ،أن تشكل هوية صلبة عابرة للطوائف ،واملذاهب،
واألقـ ـ ــوام ،واألعـ ـ ــراق ،ولـجـمـيــع بـنــي اإلن ـس ــان ،لتصبح
هي األســاس في الــوالء ،واالنتماء ،والفعل ،والسياسة.
ويمكن لتلك املنظومة القيمية أن تأسس لبناء هوياتي
قيمي مغاير ملختلف البناءات الهوياتية القائمة.
وعـلـيــه إذا ط ــرح ال ـس ــؤال ال ـتــالــي :ه ــل يـمـكــن أن نشهد
فرقًا وطــوائــف ومــذاهــب وأحــزاب وتـيــارات وجماعات...
تـلـتــف ح ــول ال ـعــدالــة كـقـيـمــة مـطـلـقــة ،تـقــدمـهــا عـلــى أي
اعـتـبــار آخ ــر؟ وه ــل يمكن أن ن ــرى أقــوامــا وأم ـمــا ،تبني
هويتها على أساس من تلك العدالة العابرة والجامعة
واملتجاوزة ملختلف االعتبارات املــاديــة؟ وهــل يمكن أن
نصل الــى مــدى تتقدم فيه العدالة ـ ـ كمعيار هوياتي ـ
على أي معيار آخــر طائفي ،أو عــرقــي ،أو مناطقي ،أو
قبلي...؟ الجواب على هذه األسئلة وغيرها هو ـ نظريًا
ـ نعم يمكن ذلك ويمكن الذهاب ـ أيضًا نظريًا ـ أبعد من
ذلك في ترجمة تلك الهوية ،والتعبير عنها ،في العقل،
واملمارسة ،والسياسة ،وفي مختلف املجاالت.
ذاك صحيح نظريًا ،لكن على املستوى العملي يكتنف
هــذا الـطــرح أكـثــر مــن كــام وجـهـ ٍـد وش ــرط ،ألنــه يحتاج
إلى بناء مجتمعي ،يكرس العدالة كقيمة محورية في
التربية والثقافة ،والوجدان والوعي .إذ إن أي مجتمع ال
يمتلك رقيًا قيميًا ،ال يمكن أن ُينتظر منه ،أن يقبل قيمة
الـعــدالــة كــأســاس هــويــاتــي ،يـتـقــدم عـلــى جميع األســس
والعوامل األخرى .وأي مجتمع لم يشبع من تلك الثقافة
اإلنـســانـيــة واألخــاقـيــة والـتــربــويــة الـســامـيــة؛ ال ُيتوقع
منه أن يرتضي بالعدالة كأساس في ممارسة االنتماء
ومـنــح ال ــوالء .إنــه يحتاج إلــى ثقافة مجتمعية قيمية
راقية ،حتى تتوفر لديه تلك التربة القيمية ،التي تصلح
أن يـبـنــي عليها تـلــك ال ـهــويــة ،ال ـتــي تنتمي ال ــى دائ ــرة
العدالة ،وتجلياتها في الوالء واالنتماء .إنه يحتاج الى
ّ
متقدم،
مستوى أخــاقــي ،وقيمي وإنساني وحـضــاري
ّ
يتقبل أن تـكــون الـعــدالــة هــي األس ــاس فــي جميع
حتى
عــاقــاتــه وبــرامـجــه ومــوازي ـنــه وأولــويــاتــه وسـيــاســاتــه،
ً
وجـمـيــع م ــا يــرتـبــط بـ ــه .إن م ــا ت ـقــدم يـقـتـضــي أوال أن
تتحول العدالة من قيمة نظرية إلى طرح فكري ،ومن ثمّ
الى مشروع عملي ،يمتلك رؤيته ،وسياساته ،وبرامجه
في مختلف املجاالت التربوية ،والثقافية ،واالجتماعية،
والسياسية ،واإلداري ــة ،واملالية ،واملطلبية ،والنقابية،
والقانونية ،واإلعالمية  ...حتى ال يبقى مجال اجتماعي
ّ
وإنساني خارج مظلة العدالة ،وتأثيرها ،وتجلياتها.
ّ
التحدي األكبر هو في أن تتحول العدالة إلى ثقافة
إن
عامة وأخــاق عــامــة .أي إلــى اخــاق مجتمعية ،وثقافة
مجتمعية ،عصية على التجاوز ،واالنكفاء.
نحن نحتاج الــى إعــادة بناء وعينا وثقافتنا وفهمنا
للدين واملجتمع واإلن ـســان (أي الــرؤيــة الـكــونـيــة) على
أساس من تلك العدالة ،حتى نبني تاليًا ذلك اإلنسان،
واملجتمع على أساس تلك العدالة ،بل أن نبني مدنيتنا
ورؤي ـت ـن ــا ال ـح ـض ــاري ــة ع ـلــى ق ـيــم ال ـع ــدال ــة وم ـعــان ـي ـهــا،
لـتـصـبــح ال ـع ــدال ــة ه ــي املــرت ـك ــز واألس ـ ــاس ف ــي صـنــاعــة
الـهــويــة واالنـتـمــاء وال ــوالء وفــي املـشــاريــع والسياسات
ً
والبرامج والتحالفات ..وصوال إلى تشكيل وعي عاملي،
عابر لجميع األمم والشعوب ،يرتكز على العدالة كقيمة،
وي ـهــدف ال ــى ال ـعــدالــة ك ـم ـشــروع ،وف ـعــل ح ـيــاة .أي إننا
نحتاج بدل عوملة التجارة ،وفعل املال ،إلى عوملة العدالة
ومعانيها وتجلياتها بهدف إعــادة بناء العالقات بني
األمــم والشعوب على أســاس من تلك العدالة ،بل إعادة
بناء النظام العاملي وقيمه وثقافته على أساسها .إن
أشـ ّـد ما تحتاج إليه جميع األمــم والشعوب اليوم ،هو
إعــادة االعتبار للعدالة كثقافة وممارسة .إن البشرية
هي أحوج ما تكون إلى عوملة العدالة وثقافتها أي إلى
عوملة عدالية قيمية أكثر من أية عوملة أخرى ترتكز على
حسابات املنفعة واملال والقيم الرأسمالية.
* أستاذ جامعي
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الدقيقة التي أرست هيمنة
على الغالف تسعى أنقرة إلى تفكيك شيفرة إدلب بخطوات «محسوبة» .المعادلة
ّ
ّ
الشمالية تبدو بالغة التعقيد في الموازين التركية :التخلي عن «جبهة النصرة»
«جبهة النصرة» على المحافظة
من دون تحصيل ثمن كبير ال يبدو واردًا ،وفي الوقت نفسه يحتاج الالعب التركي إلى التلويح بورقة ما في «بازار
ّ
الكردية»
الشمال» بحثًا عن حل لـ«المعضلة

ُ ّ
أنقرة تدش ّن بازار إدلب:
«إدارة مدنية» تجاور «إمارة النصرة»
صهيب عنجريني
ال ـ ـ ـجـ ـ ــدال املـ ـسـ ـتـ ـج ـ ّـد ف ـ ــي ش ـ ـ ــأن إدل ـ ــب
ي ــأت ــي أش ـب ــه ب ـم ـقــدمــة إلعـ ـ ــادة تــوزيــع
ال ـ ـقـ ــوى داخ ـ ـ ــل امل ـح ــاف ـظ ــة امل ـح ـكــومــة
ب ـكــابــوس «ال ــراي ــات الـ ـس ــوداء» .أنـقــرة
ال ـت ــي اح ـت ــرف ــت ع ـلــى امـ ـت ــداد ال ـح ــرب
السورية اللعب بورقة «الجهاديني»،
بــدأت بترتيب الطاولة لجولة جديدة
م ــع ّال ـح ــرص عـلــى االح ـت ـفــاظ بـ ــأوراق
م ـ ــؤث ـ ــرة ت ـح ــت ال ـ ـطـ ــاولـ ــة ً .وي ـ ـبـ ــدو أن
األتـ ــراك لــم ي ـجــدوا وسـيـلــة أفـضــل من
اإلعـ ـ ــام ل ـتــدشــن «ب ـ ـ ــازار إدل ـ ـ ــب» ،من
دون أن يعني ذلك بالضرورة وجوب
حـسـمــه ســري ـعــا .وم ــن امل ـف ـيــد ف ــي هــذا
ّ
ال ـس ـيــاق ال ـتــذك ـيــر بـ ــأن ب ـحــث األتـ ــراك
ع ــن ص ـف ـق ــةٍ م ـنــاس ـبــة ف ــي شـ ــأن حـلــب

َّ
المرجح حصوله
السيناريو
مدينة إدلب
هو «وضع
ّ
تحت إدارة مدنية»
كــان قــد استغرق قــرابــة عشرين شهرًا
ّ
حفلت بمتناقضات شــتــى وبـمـعــارك
ك ـس ــر ع ـظ ــم ط ــاح ـن ــة ق ـب ــل أن ي ـفــرض
امليدان رجحان كفة دمشق وحلفائها
فــي م ــوازي ــن «عــاصـمــة ال ـش ـمــال» .ومــا
زال ــت أط ـيــاف مــن املـعــارضــة الـسـ ّ
ـوريــة
ّ
تــرى حتى الـيــوم أن أنـقــرة قـ ّـد «باعت
ـرف
حـلــب» وقـبـضــت مقابلها غــض طـ ٍ
عــن اح ـتــال أج ــزاء واس ـعــة مــن ريفها
ـرات» .ورغ ــم أن
تحت عـنــوان
«درع ال ـفـ ّ
وسائل إعالم ّ
تركية قد «بشرت» أخيرًا
بخطط لعمل عسكري ُي َع ّد إلدلب ،غير
أن مــؤشــرات كثيرة تجعل وضــع هذه
الخطط موضع التنفيذ أمرًا مستبعدًا
في املدى املنظور على األقل .وتحدثت
صحيفة «يني شفق» عن «خطة تركية
ً
لتجنيب إد ّلــب عمال عسكريًا وشيكًا
ّ
تتشارك شنه كل من الواليات املتحدة
وروسيا وفرنسا وبريطانيا».

ّ
مكثفة شاركت فيها جهات ّ
عدة لبحث المقترح التركي (أ ف ب)
شهدت مدينة إدلب اجتماعات

وك ـش ـف ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة عـ ــن اتـ ـص ــاالت
تـجــريـهــا «ج ـهــات رسـمـيــة تــركـيــة مع
املـ ـع ــارض ــة الـ ـس ــوري ــة وال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
الفاعلة فــي املدينة مــن أجــل التوصل
إلــى حــل ينفي أسـبــاب القيام بعملية
ع ـس ـكــريــة ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــة» .ويـشـتـمــل
املـ ـقـ ـت ــرح الـ ـت ــرك ــي عـ ـل ــى ثـ ـ ــاث ن ـقــاط
أساسية «تشكيل هيئة إدارة محلية
مدنية للمدينة تتكفل إدارة شؤونها
مــع تحييد التنظيمات املسلحة عن

المعارضة« :حكومة إنقاذ» إلدلب
بالتوازي مع املفاوضات التي دارت بكثافة خالل اليومني األخيرين في
إدلب بني «النصرة» وأنقرة حول إدارة املدينة ،دخل «مجلس مدينة إدلب»
ّ
اإلعالمية ضد «هيئة تحرير الشام»ّ .
ووجه
أمس على خط الضغوطات
«املجلس» املعارض اتهامات إلى «النصرة» من دون تسميتها بتعريض
إدلب لـ«مخاطر ّ محدقة» بسبب هيمنتها عليها
وفق «مبدأ التغلب» .وطالب في بيان بـ«دراسة
الواقع بتجرد وشجاعة ليخرجوا بقرار صائب
ّ
يجنب املنطقة الخطر املحدق بها» .واتهم البيان
«اإلدارة املدنية للخدمات» بالعمل على «إخضاع
ّ
لتبعيتها من خالل قرارات
مجلس مدينة إدلب
وخطوات أحادية ومتسارعة» .ويأتي البيان ردًاّ
على «تعميم» أصدرته «اإلدارة املدنية للخدمات»
التابعة لـ«هيئة تحرير الشام» يوم االثنني ،وقالت
فيه ّإن «املديرية العامة لإلدارة املحلية هي الجهة
الوحيدة املخولة متابعة أمور املجالس املحلية
املحررة»ّ .
وجدد «املجلس» الدعوة إلى «تشكيل حكومة ّ
في املناطق ّ
مدنية
ّ
مستقلة معترف بها» في إدلب ،وهو أمر كان قد دعا إليه منتصف الشهر
الجاري عبر «مبادرة» دعت إلى «تشكيل حكومة إنقاذ».
(األخبار)

إدارتـهــا ،ونقل العناصر املسلحة في
املعارضة السورية إلــى جهاز شرطة
رسمي يتكفل بحفظ األمن ،باإلضافة
إلى حل هيئة تحرير الشام» .ووفقًا ملا
أكــدتــه مـصــادر معارضة داخــل إدلــب،
فقد ّشهدت املدينة بالفعل «اجتماعات
م ـك ــث ـف ــة شـ ــاركـ ــت ف ـي ـه ــا جـ ـه ــات عـ ـ ّـدة
ل ـب ـحــث امل ـق ـت ــرح الـ ـت ــرك ــي» ،ف ـي ـمــا قــال
ّ
مـ ـص ــدر «جـ ـ ـه ـ ــادي» ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن
«مسؤولني في هيئة تحرير الشام قد
عقدوا جلستي مباحثات مع مندوبني
للحكومة املؤقتة ،وبحضور وسطاء
ّ
أتــراك» .املصدر أكــد أن «املحادثات لم
ـض إل ــى نتيجة ب ـعــد» ،مـشـيـرًا في
ت ـفـ ِ
ّ
الوقت نفسه إلى أن «الهيئة ستتخذ
الـ ـق ــرار امل ـن ــاس ــب ،م ــن دون أن ت ـفـ ّـرط
فــي راي ــة الـجـهــاد ومـقــاصــده» .ويبدو
مـسـتـبـعـدًا رض ــوخ «جـبـهــة الـنـصــرة»
ّ
التي تشكل حجر الــزاويــة فــي «هيئة
ُ
ّ
تحرير الشام» ألي مطلب يفضي إلى
خ ــروج مـحــافـظــة إدل ــب مــن قبضتها،
فيما يبدو واردًا قبولها بحل توافقي
صــوري لـ«هيئةّ تحرير الشام» يتيح
لشركائها التخفف من عبء االرتباط
امل ـع ـلــن ب ـهــا تـمـهـيـدًا الن ـخــراط ـهــم في
إدارة شـ ــؤون مــدي ـنــة إدلـ ــب (وحــدهــا
دونًا عن ريفها) تحت غطاء «مدني».
ورغ ــم أن حــل «هـيـئــة تـحــريــر ال ـشــام»
س ـي ـس ـهــم ف ــي ت ـق ـل ـيــص ع ــدي ــد ج ـنــود
يشغل منصب «القائد
الجوالني الذي
ّ
ال ـع ـس ـكــري» ،غـيــر أنـ ــه ال يـعـنــي امل ـ ّـس
ب ــ«ال ـن ـص ــرة» بــوصـفـهــا ك ـيــانــا قــائـمــا
في ّ
حد ذاتــه .وتشير معلومات ّ
أولية
حصلت عليها «األخبار» من كواليس
إدل ـ ـ ــب إل ـ ــى ّأن ال ـس ـي ـن ــاري ــو امل ـ َّ
ـرج ــح
حصوله في الوقت الراهن هو التوافق
على «وضــع مدينة إدلــب تحت إدارة
م ــدن ـ ّـي ــة» .ورغ ـ ــم أن هـ ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو

ال ي ـح ـظــى ب ــرض ــى زع ـي ــم «ال ـن ـص ــرة»
أب ــو مـحـمــد ال ـجــوالنــي ومـعـظــم أف ــراد
ّ
الدائرة املحيطة به ،غير أن الجوالني
ّ
مضطر إلــى التعامل ببراغماتية مع
ال ـط ــرح ال ـت ــرك ــي ،وال سـ ّـي ـمــا ف ــي حــال
ح ـص ــول ــه ع ـل ــى ض ـم ــان ــات بــاح ـت ـفــاظ
«النصرة» بما حققته من مكتسبات
ّ
ميدانية ّإب ــان االقتتال األخـيــر بينها
وبــن «حــركــة أح ــرار ال ـشــام» .ويلحظ
السيناريو املــذكــور إخــاء «النصرة»
ّ
وســائــر املـجـمــوعــات املـســلـحــة مدينة
ّ
إدلب من أي مظهر مسلح ،وتعهيدها
إل ــى «إدارة مــدنـ ّـيــة» تـحــت الــوصــايــة
ال ـت ــرك ـي ــة فـ ــي وض ـ ــع م ـش ــاب ــه لــوضــع
مــديـنــة ال ـبــاب (ري ــف حـلــب ال ـشــرقــي).
وي ـم ـكــن هـ ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو أن يضمن
ل ـ ـل ـ ـجـ ــوالنـ ــي تـ ـحـ ـصـ ـي ــل م ـك ـت ـس ـب ــات
لــوجـسـتـيــة عـبــر ال ـح ـفــاظ عـلــى حــركــة
معبر باب الهوى الـحــدودي ،وتزويد
مناطق سيطرة جماعته (بشكل غير
معلن) بنصيب من «املـعــونــات» التي
ّ
تعهد التركي تدفقها إلى مدينة إدلب
ّ
ح ــال و ُضـعـهــا تـحــت «إدارة مــدنــيــة».
وإذا ما ق ّيض لهذا السيناريو أن يرى
الضوء ،فليس من املستبعد أن تكون
مدينة إدلب حاضرة في ُواجهة جولة
أس ـت ــان ــا ال ـق ــادم ــة ،ال ـت ــي أرجـ ـئ ــت إلــى
الشهر املقبل.
ّ
واملـ ّ
ـرجــح أن الـجــوالنــي يعي جـ ّـيـدًا أن
ّ
املصلحة التركية ال تقتضي في الوقت
الـ ــراهـ ــن الـ ــدخـ ــول فـ ــي ع ـ ـ ــداء حـقـيـقــي
م ــع «ال ـن ـص ــرة» وال الـتـفــريــط بـقـ ّـوتـهــا
ال ـضــاربــة ،مــا يجعل مــوقـفــه قـ ّ
ـويــا في
الـتـفــاوض ال ـجــاري .فــي الــوقــت نفسه،
ثـ ّـمــة م ـخــاوف تحضر عـنــد الـجــوالنــي
ودائرته من تكرار سيناريو حلب في
إدلب التي باتت مالذًا أخيرًا لـ«الرايات
الـ ـس ــوداء» .وك ــان ان ــدح ــار «ال ـن ـصــرة»

ّ
فعليًا بعد تقديمها
مــن حلب ّقــد بــدأ
ً
تـنــازال تمثل باالنسحاب مــن مناطق
واسعة في ريف حلب الشمالي (راجع
ّ
«األخـبــار» ،العدد  .)2663وكما تشكل
إدلب مالذًا أخيرًا للجوالني وأضرابه،
ت ـح ـضــر «الـ ـنـ ـص ــرة» بــوص ـف ـهــا ورق ــة
ّ
مستعدة للتفريط
فاعلة ال تبدو أنقرة
ّ
بـهــا ف ــي املــرح ـلــة ال ــراه ـن ــة ،وال سيما
ّ
أن أث ـم ــان دخـ ــول ال ـطــرف ــن ف ــي حــرب
حـقـيـقـيــة ق ــد ت ـكــون بــاه ـظــة .ويـحـتــاج
دخ ـ ــول األتـ ـ ـ ــراك ف ــي م ـع ـم ـعــة م ــن ه ــذا
الوزن إلى «ثمن كبير» يكون الحصول
عليه مــن معسكر دمـشــق وحلفائها،
وإلى ظروف ومعطيات لم تنضج بعد.
وبدا الفتًا في خالل اليومني املاضيني
أن وسائل إعــام سورية معارضة قد
عمدت إلــى إعــادة ترويج «تسريبات»
كانت قد وردت في الصحافة التركية
قبل أكثر مــن أسـبــوع عــن خطة تركية
تـحــت مسمى «حـبــل ال ــوري ــد» .وتـقــول
ال ـت ـســري ـبــات إن ال ـت ـح ـض ـيــرات دخـلــت
املرحلة األخيرة لتنفيذ خطة متوافق
عليها بــن أن ـقــرة ومــوسـكــو وطـهــران
عـ ـن ــوانـ ـه ــا الـ ـع ــري ــض «إدل ـ ـ ـ ــب م ـقــابــل
عفرين» ،وتهدف «إلى تنظيف مدينة
إدلــب مــن العناصر اإلرهــابـيــن الذين
ي ـش ـك ـلــون ت ـه ــدي ـدًا ل ـل ـح ــدود ال ـتــرك ـيــة
وي ـع ـم ـلــون ع ـلــى عـ ــزل مــدي ـنــة عـفــريــن
(الـخــاضـعــة لسيطرة وح ــدات حماية
الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـ ـكـ ـ ــرديـ ـ ــة)» .وت ــرتـ ـك ــز ه ــذه
ال ـت ـس ــري ـب ــات ع ـل ــى املـ ـحـ ــادثـ ــات ال ـتــي
نشطت أخيرًا على خط أنقرة ـ طهران،
وعلى مخاطر يستشعرها الطرفان من
ّ
«املد الكردي» .لكن الوصول إلى صفقة
مــن هــذا الـنــوع ال يبدو واردًا مــن دون
مــوافـقــة ال ــوالي ــات املـتـحــدة الحريصة
ّ
ثقل
الكردية بما
على الورقة
تمثله من ٍ
ّ
في موازين الشمال العسكرية.

األربعاء  23آب  2017العدد 3257

سوريا

13

مقالة تحليلية

نتنياهو يستنجد بموسكو :لن ّ
نتحمل إيران على حدودنا
علي حيدر
ّ
يصح وصف «لقاء نتنياهو ـ بوتني» في مدينة
بنظرة أولية،
سوتشي بأنه امـتــداد للقاءات الثالثة السابقة بينهما ،التي
توالت منذ التدخل العسكري الــروســي املباشر في الساحة
السورية قبل نحو سنتني .لكن التحوالت امليدانية والسياسية
التي شهدتها الساحتان السورية واإلقليمية ،وفشل الوفد
االستخباري اإلسرائيلي الرفيع (إلــى واشنطن) فــي انتزاع
التزامات أميركية تتبنى السقف اإلسرائيلي املرتفع إزاء أي
تــرتـيــب سـيــاســي يتصل بمستقبل ســوريــا ،قــد تجعل هــذا
الـلـقــاء فــي سـيــاق مـحـطــات مفصلية .ويـعــود ذلــك إلــى أن تل
أبيب باتت مضطرة إلى التعامل مع واقع بدأ يتجذر في وعي
قادة الجيش اإلسرائيلي ،على شاكلة مفهوم مفاده أنه بات
«إليران حدود مع إسرائيل ،لكن ال يوجد إلسرائيل حدود مع
إيران» ،وهو ما يعني إسرائيليًا املزيد من تعزيز قدرة الردع
اإلقليمية املضادة ،وأيضًا املزيد من التضييق على خياراتها
العدوانية في مواجهة محور املقاومة.
ل ــو نـجـحــت ال ـل ـق ــاءات ال ـت ــي ع ـقــدهــا م ـس ــؤول ــو االس ـت ـخ ـبــارات
اإلسرائيليني فــي الــواليــات املتحدة فــي تحقيق مــا كــان يأمله
صناع القرار السياسي في تل أبيب ،ملا كان هناك حاجة ّ
ملحة
إلــى عقد مثل هــذا اللقاء مع الرئيس فالديمير بوتني ،أو على
األقل لكان موقع رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو،
فــي هــذا الـلـقــاء ،مختلفًا جــذريــا عما هــو عليه اآلن .وفــي هذه
الحالة ،كان املفترض أن يتصدى لهذه املهمة الطرف األميركي
موقع «قناة  »20اإلسرائيلي أنهم «في البيت األبيض
الذي رأى ّ
أنـصـتــوا ،واط ـل ـعــوا عـلــى املـعـلــومــات ،وبـعـبــارة لطيفةَ :ز َح ـطــوا
أعضاء الوفد»ّ .
وفسرت القناة نفسها العزوف األميركي عن
تبني هذا السقف بأنه لدى «الرئيس (األميركي دونالد) ترامب
ما يكفي من األزمات فوق رأسه ،وهو ال ينوي ّ
التعمق في اتفاق
في سوريا .بالنسبة إليه ،تحقيق هدوء في هذا البلد املشرذم
هو إنجاز سياسي ضخم رغم تداعياته على الصديقة األفضل
في الشرق األوسط» ،في إشارة إلى إسرائيل.
م ــع ذلـ ــك ،تـبـقــى حـقـيـقــة مــاث ـلــة ،ه ــي أن ال ــوف ــد االس ـت ـخ ـبــاري
اإلســرائـيـلــي حـمــل إل ــى واشـنـطــن سـقـفــا سـيــاسـيــا ال يـتــاءم
مع معطيات املـيــدان ،هو أقــرب إلــى األمــانــي والطموحات منه
إلــى الــوقــائــع امليدانية والسياسية الـتــي تبلورت فــي الساحة
السورية .هذا التباين بني املطالب وبني معطيات الواقع ،حضر
بصورة أو بأخرى في مقاربة الخبراء واملعلقني اإلسرائيليني،
القومي» اإلسرائيلي
ومن أبــرز هــؤالء رئيس «مجلس األمــن
ّ
ال ـســابــق ،ال ـل ــواء يـعـقــوب ع ـم ـيــدرور ،ال ــذي عــقــب عـلــى خطاب
الرئيس الـســوري ،بشار األســد ،بالقول إنــه «بفضل الرجال
الـثــاثــة الــذيــن ذكــرهــم الــرئـيــس األس ــد (الـسـيــد علي خامنئي
والسيد حسن نصر الله ،والرئيس فالديمير بوتني) ،وبفضل

تــدخـلـهــم الـكـثـيــف ،ه ــذا يـعـنــي شــرقــا أوس ــط أص ـعــب بكثير
بالنسبة إلينا».
ه ـك ــذا وجـ ــدت ت ــل أب ـي ــب نـفـسـهــا ف ــي مــواج ـهــة واقـ ــع س ــوري
وإقليمي لم يكن يخطر في حساباتها وال حسابات العديد
من األطــراف اإلقليمية ،وتحديدًا في ظل أن روسيا ،الحليفة
للنظام السوري والتي تتقاطع مساحة واسعة من مصالحها
في املنطقة مع الجمهورية اإلسالمية في إيران ،باتت املدخل
اإللـ ــزامـ ــي وامل ـف ـت ــاح األس ــاس ــي ألي تــرت ـيــب س ـي ــاس ــي .لـكــن
التسليم بهذه الحقيقة لم يتبلور إال بعد فشل الرهانات على
تعثر الجيش الروسي أو تحول سوريا إلى مستنقع لروسيا.
وت ـب ــددت ه ــذه األحـ ــام بـفـعــل االن ـت ـص ــارات امل ـيــدان ـيــة ملـحــور
ً
املقاومة التي توالت تصاعديًا ،وصــوال إلــى استعادة مدينة
حلب ،والتوجه نحو الشرق إلى الحدود العراقية.
فــي النتيجة ،يـصـ ّـح الـقــول إن فشل الــوفــد االسـتـخـبــاري في
الغرب األميركي دفــع نتنياهو إلــى املـبــادرة بنفسه إلــى طرق
أب ــواب ال ُـشــرق ال ــروس ــي .ووف ــق الـقـنــاة اإلســرائـيـلـيــة نفسها،
«عندما أغلق الباب األميركيّ ،
جرب نتنياهو حظه مع الرئيس
ّ
الروسي الذي سيلتقيه في سوتشي» .ويمكن تلمس بعض
معالم مهمة رئـيــس ال ــوزراء اإلســرائـيـلــي عبر طاقمه املهني
في الرحلة :رئيس «مجلس األمــن القومي» ،مئير بن شبات،
رئيس «املوساد» الــذي عاد قبل أيــام من واشنطن ويفترض
أن يساعد نتنياهو في «التوضيح ملاذا هذا االتفاق (الروسي
ـ ـ األمـيــركــي) سـيــئ ،ليس إلســرائـيــل فـقــط ،بــل للعالم الغربي
بــأســره .فــي غضون ذلــك ،سيقرأ بوتني امل ــواد االستخبارية
ُ
التي ستعرض عليه.
مع ما سبق ،من غير املتوقع أن يحقق اإلسرائيلي عبر البوابة
الروسية ما فشل في تحقيقه عبر األميركية ،لكن صحيفة
«إسرائيل اليوم» لفتت إلى أنهم «في القيادة السياسية ـ األمنية،
منقسمون إزاء مدى إمكانية إقناع روسيا بكبح إيــران .فمن
جانب ،هناك جهات تعتقد أن الرؤية الروسية مستهترة وضيقة
ومحركها األساسي مصالح اقتصادية والـعــداء للغرب .ومن
ـان ،يعتقد آخــرون أنه في حال تقديم صورة واضحة
جانب ثـ ٍ
لبوتني على مدى فترات زمنية ،مدعومة باستخبارات دامغة،
عندئذ سيقتنع بأن األنشطة اإليرانية ِّ
تقوض النظام اإلقليمي،
وبذلك ّ
للخطر».
تعرض املصالح الروسية في الشرق األوسط
ّ
عـلــى ه ــذه الـخـلـفـيــة ،تــوقــع مـعـلـقــون إســرائـيـلـيــون أن «ي ـحــذر
نتنياهو بــوتــن مــن أن تعميق الـتــدخــل اإليــرانــي فــي سوريا
ولبنان يمكن أن يدهور املنطقة إلى حرب» ،فيما ذهب آخرون
إلى التعبير عن هذا التوجه بطريقة مباشرة ،عبر القول ّإن
«م ــن املـتــوقــع أن يــوضــح األول لـلـثــانــي أن ــه إذا لــم ُيـعـ َـمــل على
ضـبــط ال ـهــال الـشـيـعــي وال ـح ــؤول دون الـتــواصــل الـجـغــرافــي
ألطـ ـ ــراف م ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ،ف ـقــد ت ـس ـت ـخــدم إس ــرائ ـي ــل ال ـقــوة
لضمان مصالحها» .وتستند هذه الرسائل إلى تقدير مفاده

أن موسكو ستبذل كــل جهودها للحؤول دون نشوب هذه
الحرب عبر ممارسة الضغوط على أصدقائها وحلفائها في
سوريا واملنطقة.
في املقابل ،هناك انطباع مضاد في تل أبيب يؤكد أن «فرصة
فنتنياهو ورجــالــه يـحــاولــون،
نـجــاح ه ــذا الـنـضــال ضـعـيـفــةّ ُ .
ويكافحون ،لكن بالفعل مثلما وقع االتفاق النووي مع إيران
رغــم أنــف إسرائيل وغصبًا عنها ،هكذا هو أيضًا مستقبل
االتـفــاق فــي ســوريــا» .فــي الـسـيــاق نفسه ،يـنــدرج ذلــك مــع ما
أورده املعلق السياسي في القناة الثانية اإلسرائيلية ،أودي
سيغل ،عندما قــال« :ال يملك نتنياهو أي ضمانة من القوى
العظمى تقول إنه في أي اتفاق لن يكون اإليرانيون هنا ،وهذا
في الحقيقة أمــر مقلق ...لكن التمركز اإليــرانــي في سوريا،
الجبهة الثانية ،هو لعبة جديدة .ونتنياهو يحاول اإلقناع».
م ــا ت ـق ــدم ل ـيــس إال عـيـنــة بـسـيـطــة ع ــن الـضـجـيــج الـسـيــاســي
واإلعــامــي الـســائــد فــي تــل أبـيــب بفعل الـهـلــع ال ــذي أصــابـهــا،
وذلـ ــك ف ــي ض ــوء امل ـفــاع ـيــل املـ ـق ــدرة لــان ـت ـصــار الـ ــذي حققه
محور املقاومة في سوريا .ونتيجة ذلــك ،تبذل كل جهودها
الدبلوماسية للحد من تداعياته على األمن القومي اإلسرائيلي.
لكن مشكلة تل أبيب أن هامشها في املبادرة بات أضيق مما
تطمح ومما كان عليه سابقًا .وهو ما وضعها أمام إشكالية
تنطوي على فجوة عميقة بــن الرغبة والـطـمــوح ،وبــن قيود
الواقع ومعادالت القوة اإلقليمية.
ومــن هنا أتــت مقاربة عميدرور أيـضــا ،بالقول إن إسرائيل
بــاتــت أم ــام ش ــرق أوس ــط «ح ـيــث لــإيــرانـيــن فـيــه الـكـثـيــر من
القوة» ،وهو ما سيضعها أمام محطة مفصلية تضطر فيها
إلى «اتخاذ قــرارات حول ما عليها فعله ملنع سيطرة إيرانية
كاملة على مناطق مهمة بالنسبة إلينا مثل هضبة الجوالن.
وهذا يعني أننا في بعض الحاالت سنضطر إلى تفعيل املزيد
مــن الـقــوة على نحو أكـبــر مما فعلنا فــي املــاضــي ،أو نتقبل
الــواقــع ،وهــو أن إيــران تحولت إلــى عنصر جــدي جـدًا وقريب
منا مع ممر يمتد من طهران عبر بغداد إلى دمشق والبحر
املتوسط ...وإذا لم نتدخل بالقوة ،فإن العالم لن يتدخل».
فــي كــل األح ـ ــوال ،ال ـقــدر املـتـيـقــن ال ــذي يـمـكــن تـقــديــره هــو أن
ن ـت ـن ـيــاهــو سـيـب ـقــى ي ـك ــرر س ـق ـفــه ال ـس ـيــاســي امل ــرت ـف ــع ،رغــم
أنــه ال يملك مـقــومــات تحققه ،بفعل مــوازيــن الـقــوى امليدانية
والسياسية ،لكن ألنه يجسد املصلحة اإلسرائيلية الفعلية في
الساحة السورية .في النتيجة ،سنبقى نسمع مطالبه بإخراج
إيران وحزب الله من سوريا ،ومنع تبلور واقع ميداني يعزز
قدرة الردع اإلقليمية في مواجهة إسرائيل .لكن على املستوى
العملي ،سيضطر صــانــع ال ـقــرار فــي تــل أبـيــب إلــى أن يكون
أكثر واقعية ،ويحاول التكيف مع حقيقتني مترابطتني ،هما
أن محور املقاومة انتصر في سوريا ،وأن االتفاق الروسي ـ
األميركي ال يستطيع تجاهل هذه الحقيقة امليدانية.

تقرير

خطط «التحالف» لوادي الفرات :تحرك من العراق وسوريا
بـ ـع ــد أس ــابـ ـي ــع عـ ـل ــى ت ـ ـقـ ــدم ال ـج ـي ــش
الـســوري وحلفائه السريع على طول
ض ـف ــاف الـ ـف ــرات ال ـج ـنــوب ـيــة ف ــي ريــف
ّ
الرقة ،ركزت العمليات العسكرية على
ال ـت ـق ــدم ج ـن ــوب ــا ن ـح ــو ب ــادي ــة حـمــص
الشرقية ،على حساب التحرك شرقًا
نحو دير الزور .وأفضت تلك التغيرات
إلى عزل «داعش» في جيبني منفصلني
فــي ري ـفــي ح ـمــاه وح ـمــص الـشــرقـيــن،
األول في محيط بلدة عقيربات وجبل
البلعاس ،فيما يكمل الجيش حصار
ال ـثــانــي ،بــن الـسـخـنــة وب ـلــدة الطيبة
شمالها .ويبدو الجيش حريصًا على
ت ـعــزيــز مــواق ـعــه ف ــي مـحـيــط الـسـخـنــة
وتجنب أي احتمال لخسارة أي منها
ل ـح ـســاب «داعـ ـ ـ ــش» ،ق ـبــل وض ــع ثقله
العسكري شرقًا نحو دير الزور .ووفق
املـعـطـيــات املـيــدانـيــة األخ ـي ــرة ،سيبدأ
هــذا الـتـحــرك مــع تثبيت الـطــوق حول
جـيــب «داعـ ــش» امل ـجــاور للسخنة من
الشمال الغربي .وبدأت أولى خطواته

أمــس ،مــن خــال سيطرة الـقــوات على
نـقــاط جــديــدة على الطريق نحو دير
الزور ،في موازاة تقدم آخر من جنوب
بلدة الطيبة والسيطرة على املنطقة
املمتدة بني جبل ضاحك وقصر الحير
الـشــرقــي ،الـتــي يفصلها عــن السخنة
مسافة تقل عن  10كيلومترات وتضم
عـ ـ ـ ــددًا مـ ــن ال ـ ـ ــودي ـ ـ ــان .وب ـ ـعـ ــد ح ـص ــار
«داعـ ــش» فــي محيط عـقـيــربــات ،كثف
ال ـج ـي ــش ض ـغ ـطــه ع ـل ــى ال ـت ـن ـظ ـيــم فــي
القسم الجنوبي من الجيب املحاصر،
وت ـحــدي ـدًا غ ــرب ج ـبــل ال ـشــاعــر ،حيث
سيطر على مناطق حويسيس وقارة
العريضة وتلول قارة الطحني وقبور
الشعالن وعــدة نقاط أخــرى فــي ريف
حمص الشرقي.
وعـلــى الــرغــم مــن أهمية عــزل جبهات
حمص وحماه الشرقية عن ريف دير
الــزور ،تثير خطوات الجيش البطيئة
شــرقــا ،تـســاؤالت عــن تأثيرها فــي أية
ع ـم ـل ـيــات مــرت ـق ـبــة ل ـق ــوات «ال ـت ـحــالــف

الـ ــدولـ ــي» ف ــي م ـح ـيــط وادي الـ ـف ــرات.
وربـطــا بما نقلته مـصــادر مقربة من
«ق ـ ــوات س ــوري ــا الــدي ـمــوقــراط ـيــة» عن
ضمان «التحالف» لعدم عبور القوات
الحكومية السورية شمال نهر الفرات
وشرقه ،بدت الفتة أمس إشــارة وزير
ال ــدف ــاع األم ـي ــرك ــي جــاي ـمــس مــاتـيــس،
الـ ــذي يـ ــزور ب ـغ ــداد ،إل ــى أن «داعـ ــش»
س ـ ـيـ ــواجـ ــه نـ ـه ــايـ ـت ــه بـ ـع ــدم ــا أص ـب ــح
مـ ـح ــاصـ ـرًا فـ ــي «كـ ـم ــاش ــة ع ـس ـك ــري ــة»
ب ــن الـ ـق ــوات م ــن ال ـجــان ـبــن ال ـس ــوري
والـعــراقــي ،موضحًا أن تحرك القوات
الـعــراقـيــة نـحــو مـنــاطــق وادي الـفــرات
غ ــرب ــي ال ـ ـعـ ــراق س ـي ــأت ــي ب ـع ــد ان ـت ـهــاء
الـعـمـلـيــات ف ــي تـلـعـفــر .وك ــان ماتيس
قـ ــد قـ ـ ــال ق ـب ـي ــل مـ ـغ ــادرت ــه ال ـعــاص ـمــة
األردن ـيــة عـمــان ،إن وادي نهر الـفــرات
األوســط ـ املحصور بني مدينة القائم
غــرب العراق ومدينة ديــر الــزور شرق
س ــوري ــا ـ ـ سـ ــوف ُ
«ي ـ ـحـ ـ َّـرر ف ــي ال ــوق ــت
امل ـن ــاس ــب» ،وه ــو م ــا ي ـط ــرح إمـكــانـيــة

ماتيس :خط «منع
التصادم» مع الروس
يمتد على طول الفرات

تحريك األمـيــركــي لعمليات متزامنة
فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة األنـ ـ ـب ـ ــار مـ ــن ال ـج ــان ــب
العراقي ،ومن منطقة الشدادي جنوب
الحسكة نحو وادي الفرات.
وفي إطار التساؤالت عن تعارض أي
عمليات أمـيــركـيــة مرتقبة ه ـنــاك ،مع
عمليات الـقــوات الحكومية السورية،
أوض ـ ـ ـ ـ ــح مـ ــات ـ ـيـ ــس أن «خ ـ ـ ـ ــط (مـ ـن ــع
الـ ـتـ ـص ــادم) امل ـت ـفــق ع ـل ـيــه ف ــي جـنــوب
الرقة مع الجانب الروسي ،يمتد على

طــول نهر ال ـفــرات ...حيث تبقى قــوات
النظام (السوري) جنوب النهر ،فيما
تبقى الـقــوات الـتــي ندعمها شماله».
ول ـفــت إل ــى وجـ ــود «ت ــواص ــل مستمر
مــع الـجــانــب الــروســي» لضمان «منع
الـتـصــادم» خــافــا ألي تعليقات نفت
ذل ــك ،مــوضـحــا أن ــه إذا كــانــت ال ـقــوات
التي تدعمها روسيا «بحاجة للتحرك
ش ـم ــال ال ـن ـهــر م ــن أج ــل م ـتــاب ـعــة أحــد
األهـ ــداف ...يجب عليهم االتـصــال بنا
ً
أوال» .وأضاف أنه «كما تعلمون ،نحن
نـعـمــل ج ـن ــوب ه ــذا ال ـخ ــط ف ــي ال ــرق ــة،
وهـكــذا فعلنا مــع الـجــانــب الــروســي».
وشدد على أن عمليات متابعة «منع
التصادم» اليومية تتعقد مع اقتراب
امل ـع ــارك مــن دي ــر الـ ــزور ،مــوضـحــا ّ في
معرض رده على سؤال ّ
عما إذا أثرت
تـحــركــات ال ـقــوات الحكومية األخـيــرة
هناك فــي تقدم «التحالف» ،أنها «لم
تؤثر فيه بعد».
(األخبار)
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قضية
انخرطت المملكة في الملف السوري بتوفير معسكرات على أرضها للمسلحين (أ ف ب)

ّ
لعل انسحاب «جيش العشائر» من مواقع له شرق السويداء باتجاه األردن ،يظهر بشكل أوضح
دعم عمان للتهدئة في الجنوب السوري .ويعمل األردن ،أيضًا ،على تثمير االتفاق األميركي ــ
الروسي لالستفادة منه لتحقيق مصلحة في ّ
مد الجسور مع دمشق ،نتاجها العمل الفعلي
إلعادة فتح المعابر ،وإحياء النشاط التجاري الذي ّ
تضرر كثيرًا

األردن «الحائر» في سوريا...
طوق النجاة في المعابر؟
عمان ــ عبد الرحمن أبو سنينة
ال يــزال معبر نصيبّ الحدودي ،بني
األردن وســوريــا ،يمثل «تيرمومتر»
ف ــي مستقبل ال ـعــاقــة ب ــن الـبـلــديــن،
فبعد أي ــام مــن الـحــديــث األردن ــي عن
فتح املعبر ووصــول طالئع الجيش
ال ـ ـسـ ــوري إلـ ـي ــه ،عـ ــاد م ـح ــاف ــظ درع ــا
مـحـمــد خــالــد ال ـه ـنــوس لـيـنـفــي فتح
«ن ـص ـيــب» (م ـع ـبــر جــابــر بالتسمية
األردن ـي ــة) ،مــؤكـدًا أنــه ال ي ــزال مغلقًا
منذ أكـثــر مــن عــامــن .وفــي ظــل بقاء
ف ـصــائــل م ــن «ال ـج ـي ــش الـ ـح ــر» على
املـ ـعـ ـب ــر ،أكـ ـ ــد املـ ـح ــاف ــظ ف ـ ــي ح ــدي ــث
صحافي ،أول من أمس ،أن «نصيب»
ل ــن يـفـتــح إال بـمــوافـقــة وإش ـ ــراف من
دمشق.
وف ـ ـ ـ ــي امل ـ ـج ـ ـم ـ ــل ،ج ـ ـ ـ ـ ــاءت اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة
الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـلــى
الحدود مع اململكة من جهة محافظة
الـ ـس ــوي ــداء ،وت ـعــزيــز ق ـ ّـوت ــه ف ــي ريـفــي
درعــا والقنيطرة ومحيطها املحاذي
للجوالن ،بالتزامن مع اتفاق «تهدئة
الـ ـجـ ـن ــوب» ب ــن واش ـن ـط ــن ومــوس ـكــو
ب ـم ـش ــارك ــة أردنـ ـ ـي ـ ــة ،ل ـت ـث ـ ّـب ــت ال ــوض ــع
القائم.
وبـ ـع ــد اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
مساحات واسعة مع األردن تجاوزت
 50كيلومترًا من الشريط الحدودي من
جهة محافظة السويداء ،اتضح انهيار
الخطط األميركية في املنطقة انطالقًا
مــن الـتـنــف ،وخــاصــة بـعــد حـصــر هــذا
الــوجــود إلــى جانب الفصائل العاملة
م ـع ــه ف ــي ج ـي ــب ب ـع ــد نـ ـج ــاح الـجـيــش
وح ـل ـفــائــه ف ــي ال ــوص ــول إل ــى ال ـحــدود
ً
العراقية شماال ،ثم تضييقه أكثر بعد
عمليات ريف السويداء.

الجيش على النقيض
طــوال سـنــوات األزم ــة الـســوريــة ،بقي
م ــوق ــف ال ـج ـي ــش األردنـ ـ ـ ــي م ـت ـمــاي ـزًا
ب ــالـ ـح ــد األدن ـ ـ ـ ـ ــى قـ ـي ــاس ــا بـ ـم ــواق ــف
األجهزة األمنية األخرى (املخابرات)،

أو تلك املعلنة للحكومة .وهنا تؤكد
مـ ـص ــادر ف ــي امل ـم ـل ـك ــة ،ت ـح ــدث ــت إل ــى
«األخـ ـب ــار» ،أن الـجـيــش ال ــذي اعـتــاد
أال ي ـبــرز مــواقـفــه فــي اإلعـ ــام «يــؤيــد
ب ــأعـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات ــه ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
نـظـيــره الـ ـس ــوري» .وت ــؤك ــد امل ـصــادر
وج ــود اجـتـمــاعــات بــن الـضـبــاط في
املــؤس ـس ـتــن ،وخ ــاص ــة أن «الـجــانــب
الـ ـس ــوري ي ـص ـ ّـر ع ـلــى ال ـح ــدي ــث إلــى
الجيش حصرًا كلما رغب في تبادل
ال ــرس ــائ ــل ،بـصـفـتــه م ـحــط ث ـقــة دون
مؤسسات الحكم األخرى في األردن».
ان ـح ـي ــاز ال ـج ـيــش بـ ــات م ـف ـهــومــا في
امل ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة ،فـ ــاملـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
الـتــي يشكل عـمــودهــا الـفـقــري أبـنــاء
ال ـع ـشــائــر ال ـش ــرق ـ ـ ـ أردنـ ـي ــة سـتـكــون
ال ـخ ــاس ــر األكـ ـب ــر م ــن أي ف ــوض ــى أو
ان ـف ــات تـتـعــرض ل ــه ال ـب ــاد ،وكــذلــك
لجهة الخطر التكفيري الداخلي ،أو
حتى لو أقحمت في أي مواجهة على
األراضي السورية .لكن «املخابرات»،
وف ــق امل ـص ــادر نـفـسـهــا ،لـيـســت على
وفــاق تام في هذا امللف مع الجيش،
وذلـ ــك يــرجــع إل ــى طـبـيـعــة تكوينها
وب ـنــائ ـهــا وع ــاق ــات ـه ــا بــاألمـيــركـيــن
ً
والـبــريـطــانـيــن ،ف ـضــا عــن مستوى
التنسيق األمني العالي مع إسرائيل.
وم ـ ـنـ ــذ مـ ـ ـ ــدة ،نـ ـف ــى رئ ـ ـيـ ــس األركـ ـ ـ ــان
األردنـ ــي ،الـفــريــق مـحـمــود فــريـحــات،
أي «نية لتدخل عسكري أردني فوق
األراض ـ ــي ال ـس ــوري ــة» .وم ـنــذ بــدايــات
األزمــة ،كانت املعطيات املتداولة في
أكثر من مستوى ،من داخل املؤسسة
العسكرية ،ومن جسم املتقاعدين من
مختلف املرتبات ،تقول إنهم ضد أي
تــدخــل فــي ال ـشــأن ال ـس ــوري ،وكــانــوا
ي ــرجـ ـح ــون امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ق ـن ــوات
االت ـ ـصـ ــال وال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع ال ـج ـيــش
ال ـس ــوري« ،ألن أم ــن ووح ــدة ســوريــا
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـ ــدول ـ ــة هـ ــو اسـ ـتـ ـم ــرار
ألم ــن واس ـت ـقــرار األردن ...وإن حــدث
العكس ،فالضحية التالية ستكون
األردن شعبًا وكـيــانــا ونـظــام حكم»،

إسرائيل أحرص على األردن من نفسها!
ف ــي م ـقــالــة تـحـلـيـلـيــة ل ـل ـكــاتــب ع ــام ــوس هــرئ ـيــل في
صحيفة «هــآرتــس» اإلســرائـيـلـيــة ،قــال إن إسرائيل
قــدمــت إل ــى األردن «م ـســاعــدة اسـتـخـبــاريــة وأمـنـيــة
لتعزيز استقرارها خشية زيــادة السيطرة اإليرانية
فــي املـنـطـقــة» ،مضيفًا أن تــل أبـيــب نقلت إلــى عمان
ّ
مروحيات قديمة قابلة لالستخدام من طراز «كوبرا»،
بعدما أغلق سالح الجو اإلسرائيلي َ
سربي «كوبرا»
خــاصــن بــه .وانطلق هرئيل فــي اإلش ــادة بمستوى
التنسيق بني الطرفني في ما يتعلق بجنوبي سوريا،
وخــاصــة أن «الــدول ـتــن قـلـقـتــان مــن تـمــركــز الجيش
السوري هناك ،وتخشيان أن تنشر إيران قوات من
الحرس الثوري أو حزب الله ،على مقربة من الحدود
املشتركة».

كما يقول نائب األمني العام لـ«حزب
الوحدة الشعبية» املـعــارض ،عصام
الخواجا.
وي ـض ـيــف ال ـخ ــواج ــا أن «االعـ ـت ــراض
اإلسرائيلي على الهدنة في الجنوب
ّ
توجه
السوري ليس مستغربًا ،فقد
وفـ ـ ـ ــد أمـ ـ ـن ـ ــي ي ـ ـضـ ــم رئـ ـ ـي ـ ــس جـ ـه ــاز
امل ـ ــوس ـ ــاد ورئـ ـ ـي ـ ــس االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات

يتمايز موقف الجيش
عن «المخابرات» بالميل إلى
التنسيق مع دمشق
الـعـسـكــريــة وآخ ــري ــن إل ــى واشـنـطــن،
وك ــان مــن ضـمــن مـهـمــات ذل ــك الــوفــد
تعديل اتفاق الهدنة ،الــذي لم يأخذ
ف ــي ن ـظ ــره ــم اح ـت ـي ــاج ــات إس ــرائ ـي ــل
األمنية ومصالحها» .كما يرى أن ما
ّ
حــدث «عــزز موقف الجيش السوري
وس ـي ـط ــرت ــه ع ـل ــى األرض ،وه ـ ــو مــا

ي ــؤس ــس الس ـت ـع ــادة جــاهــزي ـتــه بعد
سـ ـن ــوات م ــن ال ـع ـم ــل ع ـل ــى تـقــويــض
ق ــدرات ــه وال ـح ـي ـلــولــة دون اس ـت ـعــادة
عافيته».
أمــا عــن مــواقــف الحكومات األردنـيــة
املتعاقبة ،وهذا ينطبق على حكومة
هاني امللقي الحالية ،فهي األقل شأنًا
في امليزان الداخلي ،ألن الحكومة ال
تتمتع بــالــواليــة العامة الـتــي نزعت
منها بفعل التعديالت الدستورية.
ويتابع الخواجا« :هذا القرار (بوزن
عودة العالقة مع السوريني) يحدده
القصر واألجهزة األمنية واملؤسسة
الـعـسـكــريــة ...والحكومة مـجــرد قناة
وظيفية توكل إليها مهمة التعبير
ع ــن امل ــوق ــف فـ ـق ــط» .ويـ ـش ــار إلـ ــى أن
وزيــر الــدولــة لـشــؤون اإلع ــام محمد
امل ــومـ ـن ــي ،قـ ــال ق ـب ــل أي ـ ـ ــام ،إن ب ــاده
«مــع إقــرارهــا بــأن فتح معبر نصيب
مصلحة أردنية ،لكننا نرفض وجود
مـيـلـيـشـيــات طــائ ـف ـيــة قـ ــرب ال ـح ــدود
الشمالية».

الصحافي والكاتب محمد عرسان،
الذي يتابع امللف السوري ـ األردني،
يرى أن الهدنة في الجنوب السوري
«ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق أم ـ ـيـ ــركـ ــي ـ ـ ـ ـ روسـ ـ ـ ـ ــي ،ل ـك ـنــه
م ـص ـل ـحــة أردن ـ ـيـ ــة ُخ ــاص ــة ف ــي ح ــال
ّ
ف ـت ـح ــت املـ ـع ــابـ ــر وشـ ــك ـ ـلـ ــت مـن ـط ـقــة
عــازلــة تضمن غـيــاب أي ميليشيات
شيعية» ،لكنه اسـتـغــرب «انسحاب
ج ـيــش ال ـع ـشــائــر الـ ــذي دربـ ــه األردن
من املناطق التي كان يسيطر عليها،
فيما حل مكانه الجيش السوري».
وبـيـنـمــا يـتـحــدث عــرســان عــن «قــرب
إغ ــاق غــرفــة امل ــوك قـبــل نـهــايــة الـعــام
الجاري» ،فإن عضو املكتب السياسي
لـ«الحركة الشعبية األردنية» محمد
الروسان ذكر أن تلك الغرفة «أغلقت
عــدة مــرات في أوقــات متقطعة ...إلى
أن أقفلت بالفعل أبوابها قبيل هدنة
ال ـج ـنــوب ،واملــرت ـقــب غــرفــة روس ـي ــة ـ
أردنـيــة ستقود األوض ــاع من جديد،
وتهيئ العالقات مع دمشق».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى« ،ي ـح ـل ــم» ال ـق ـطــاع
التجاري والصناعي بعودة املعابر
مع سوريا إلى العمل ،وهو أيضًا ما
يمثل «محط ترحيب» على املستوى
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي وال ـ ـح ـ ــزب ـ ــي ،وامل ــؤسـ ـس ــة
العسكرية ،وكذلك السلطة التنفيذية،
حتى لــو اختلفت خلفيات وأسباب
هذا االرتياح بالنسبة إلى كل طرف،
ملا يمثله ذلك من «انفراج اقتصادي»
كبير ،باإلضافة إلى التمهيد لعودة
الالجئني الـســوريــن ،فيما يستثنى
م ــن ذلـ ــك م ــوق ــف ج ـم ــاع ــة «اإلخ ـ ـ ــوان
املسلمني».

طوق نجاة؟
ي ــرى امل ـخ ـتــص ف ــي ال ـش ــأن ال ـس ــوري
ع ــام ــر الـسـبــايـلــة أن األردن بصفته
دولــة «يفضل إع ــادة ترتيب املنطقة
ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة مـ ــع الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـس ــوري ــة
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،وف ـ ـتـ ــح امل ـ ـعـ ــابـ ــر ،ل ـكــن
يـب ـقــى ال ـت ـح ــدي ف ــي تـجـسـيــر ال ـهــوة
السياسية مع دمشق ،وذلــك يتطلب
مــرونــة أردن ـي ــة ت ـبــدأ بتغيير النهج
وال ـ ـش ـ ـخـ ــوص» .ي ـض ـيــف ال ـس ـبــاي ـلــة:
ـب األردنـ ـ ـ ــي ،إذ إن
«الـ ـك ــرة ف ــي امل ـل ـعـ ّ
اتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـهـ ــدنـ ــة وف ـ ـ ـ ــر ط ـ ـ ــوق ن ـج ــاة
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة الـ ـضـ ـغ ــوط امل ـت ـع ــددة
إسرائيليًا وخليجيًا».
يـعــود ال ـخــواجــا ،نــائــب األم ــن الـعــام
لحزب «الــوحــدة» ،ليتفق مــع سابقه
في أن املصلحة األردنـيــة «تكمن في
تـجـنــب ال ـغ ــوص ف ــي امل ـلــف ال ـســوري
إال ضـمــن ال ـحــدود الــدنـيــا ،لـكــن هــذه
الرغبة التي لم ّ
يعبر عنها بصراحة
ك ــان ــت ت ـص ـطــدم بـشـبـكــة ارت ـب ــاط ــات
الـنـظــام وان ـخــراطــه ضـمــن مــا يسمى
دول االعتدال ،بجانب ارتباطه بقيود
معاهدة وادي عربة التي سلبت منذ
توقيعها استقاللية القرار األردني».
وال يخفى أن اململكة انخرطت عمليًا
في امللف السوري بتوفير معسكرات
وم ـ ـ ـ ــراك ـ ـ ـ ــز تـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــب عـ ـ ـل ـ ــى أرضـ ـ ـه ـ ــا
ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـح ــة بـ ــإشـ ــراف
أميركي ـ بريطاني وتمويل خليجي،
علمًا بأن جزءًا كبيرًا من هذا املشروع
ّ
صب في أيدي «داعش» و«النصرة».
حـتــى املــوقــف الـشـعـبــي ،ال ــذي يمكن
رص ـ ــده مـ ــن املـ ـس ــاج ــد وامل ـن ــاس ـب ــات
العامة ،بدأ يميل إلى إعادة العالقة،
لـكــن ضـمــن ح ــدود املـصـلـحــة الـعــامــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـت ـحــدث
ع ـنــه ال ــداع ـي ــة مـصـطـفــى أبـ ــو رمـ ــان،
الـ ــذي يــؤيــد إع ـ ــادة ال ـع ــاق ــة ،مـشـيـرًا
إلــى أن «السلفيني واإلخــوان ـيــن هم
املسؤولون بدرجة أولى عن تحريض
املجتمع في السنوات السبع املاضية،
وه ــو مــا أنـتــج مـشــاركــة مسلحة في
الحرب هناك ،وخاصة أن موقفهم لم
يتغير حتى اللحظة».
ويـ ـشـ ـي ــر إل ـ ـ ــى «غ ــالـ ـبـ ـي ــة ص ــامـ ـت ــة»
ترفض ما يذهب إليه «اإلخوانيون»
وال ـس ـل ـف ـي ــون ،ل ـك ـن ـهــم ي ـخ ـش ــون مــن
تـ ــأي ـ ـيـ ــد عـ ـلـ ـن ــي ل ـ ـلـ ــدولـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة
و«محور املمانعة» ،وخاصة في ظل
تـحــالــف اإلعـ ــام املـحـلــي م ــع املــوقــف
الــرسـمــي وكــذلــك اإلس ــام ــي ،وكــذلــك
بسبب مــا سيالقونه مــن «اتـهــامــات
بالتشيع أو العمالة إلي ــران ،وأيضًا
ت ـعــرض بـعـضـهــم ل ـت ـهــديــدات فعلية
بالقتل».
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العبادي :األميركيون يرفضون تقسيم العراق
ّ
شكلت زيارة وزير الدفاع
األميركي جايمس ماتيس،
لبغداد وأربيل أمس ،الحدث
األبرز في العراق ،فيما أصدر
رئيس الوزراء حيدر العبادي،
بيانًا إثر لقائه بالمسؤول
األميركي ،بدا مطمئنًا
وواثقًا بالمرحلة المقبلة
انتهى لـقــاء رئـيــس ال ــوزراء العراقي
ح ـ ـيـ ــدر الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــادي ،ب ـ ــوزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ج ــايـ ـم ــس م ــاتـ ـي ــس ،فــي
ب ـ ـ ـغـ ـ ــداد ،بـ ـبـ ـي ــان م ـق ـت ـض ــب أص ـ ــدره
ّ
مـكـتــب ال ـع ـبــادي ،يــؤكــد أن امل ـســؤول
الـ ــذي وص ــل ف ــي زي ـ ــارة غ ـيــر معلنة
إلى العاصمة العراقية ،جدد «الدعم
فــي ال ـحــرب عـلــى اإلرهـ ــاب» و«رف ــض
أي إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء يـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ـ ـ ــى ت ـق ـس ـي ــم»
الـ ـع ــراق ،وذل ـ ــك ف ــي إشـ ـ ــارة واض ـحــة
إلــى االسـتـفـتــاء على اسـتـقــال إقليم
كردستان الــذي تنوي أربيل إجــراءه
في نهاية الشهر املقبل.
وت ــأت ــي زيـ ـ ــارة مــات ـيــس ب ـعــد يــومــن
م ـ ــن إعـ ـ ـ ــان ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ب ـ ـ ــدء مـ ـع ــارك
اسـتـعــادة قـضــاء تلعفر الــواقــع غرب
مدينة املوصل والقريب إلى الحدود
الـ ـس ــوري ــة ،ف ــي ع ـم ـل ـيــات ي ـســانــدهــا
«جـ ـ ـ ـوًا» ال ـت ـح ــال ــف ال ـع ـس ـك ــري ال ــذي
ت ـق ــوده واش ـن ـط ــن .وأش ـ ــار ال ـع ـبــادي
ّ
في مؤتمره األسبوعي أمس ،إلى أن
«داعش ينهار» هناك.
وخالل اللقاء مع ماتيس ،ذكر مكتب
الـ ـعـ ـب ــادي أنـ ــه جـ ــرى «ب ـح ــث تـعــزيــز
ال ـت ـعــاون ...وال ـحــرب على اإلره ــاب»،
ف ـي ـمــا «ج ـ ــدد (م ــات ـي ــس) دعـ ــم ب ــاده
للعراق ...مؤكدًا أن الواليات املتحدة
األميركية تدعم الحفاظ على وحدة
العراق وترفض أي إجراء يهدف إلى
تقسيمه وزعزعة استقراره».
وفيما اقتصر بيان مكتب العبادي
على هــذه الـجــوانــب ،استبقت وكالة
«رويترز» وصول ماتيس إلى بغداد،
ون ـق ـل ــت ع ــن «مـ ـس ــؤول ــن أم ـيــرك ـيــن
ّ
طلبوا عدم نشر أسمائهم» أن وزير
الدفاع األميركي «سيبحث مستقبل
ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـع ــراق بعد
استعادة املدن الباقية تحت سيطرة
(داعش) والدور الذي يمكن أن تلعبه

في عمليات تحقيق االستقرار».
ّ
وبـ ـ ـ ـ ــات مـ ـ ــن املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف أن الـ ـ ـق ـ ــوات
األم ـيــرك ـيــة زادت أعـ ـ ــداد عـنــاصــرهــا
فــي ال ـعــراق فــي خـضــم «ال ـحــرب على
داعــش» ،وهو أمر ال تنفيه الحكومة
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،ب ـ ــل ت ـ ــدرج ـ ــه ف ـ ــي إط ـ ــار
االتفاقات التي جرى التوصل إليها
ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي هـ ــذه الـ ـح ــرب .علمًا
ّ
أن هـنــاك جـهــات تشير صــراحــة إلى
خـشـيـتـهــا ح ـي ــال «االرت ـ ـفـ ــاع ال ـســري
ألعداد القوات األميركية وانتشارها
ب ــن ع ــدد م ــن امل ـحــاف ـظــات الـعــراق ـيــة
ضمن قواعد عسكرية».
وش ـ ــدد مــات ـيــس قـبـيــل وص ــول ــه إلــى
ّ
ب ـ ـغـ ــداد ع ـل ــى أن اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة مــدي ـنــة
املــوصــل مــا كــانــت لتحدث «مــن دون
ث ـب ــات رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـع ـب ــادي في
إعادة تشكيل هذا الجيش الذي كان
مشتتًا في عــام  ،2014الجيش الذي
ّ
ورثه» ،الفتًا في سياق حديثه إلى أن
املـعــركــة ضــد «داع ــش» ليست قريبة
من نهايتها.
وتعكس تصريحات الوزير األميركي
ال ـ ـتـ ــرح ـ ـيـ ــب األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي وال ـ ـغـ ــربـ ــي
بـ«جهود» العبادي في إدارة البالد
ف ــي ظ ــل «الـ ـح ــرب ع ـلــى داعـ ـ ــش» ،في
وق ـ ـ ــت ّأن األخـ ـ ـي ـ ــر ي ـ ـ ّ
ـوس ـ ــع م ــروح ــة
ال ـعــاقــات اإلقـلـيـمـيــة ل ـب ـغــداد بهدف
تجنيبها «سياسات امل ـحــاور» .وقد
ّ
رحب أول من أمس ،املبعوث الرئاسي
األمـ ـي ــرك ــي فـ ــي «الـ ـتـ ـح ــال ــف» ب ـيــرت
م ــاكـ ـغ ــورك ،ب ــ«ال ـت ـق ــارب ال ـتــاري ـخــي
والجدي بني (السعودية) والعراق»،
ّ
مـشـيـرًا إل ــى أن إدارتـ ــه «تـشـ ّـجــع ذلــك
جدًا».
ّ
وف ـ ــي أرب ـ ـيـ ــل الـ ـت ــي ش ــك ـل ــت امل ـح ـطــة
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة لـ ــوزيـ ــر ال ــدف ــاع
األميركي ،طغت مسألة إصرار رئيس
اإلق ـل ـيــم (املـنـتـهـيــة والي ـت ــه) مسعود
الـ ـ ـب ـ ــرزان ـ ــي ،عـ ـل ــى إج ـ ـ ـ ــراء اس ـت ـف ـت ــاء
االسـتـقــال «غـيــر امل ـلــزم قــانــونــا» في
مــوعــده فــي  25أي ـلــول املـقـبــل .وفيما
تأخر صدور بيان عن اللقاء ،استقبل
البرزاني ماتيس بعد ساعات قليلة
من إعالنه أمام وفد محلي «الحاجة
إلـ ــى ن ـش ـيــد وطـ ـن ــي ج ــدي ــد وتـغـيـيــر
الـ ـعـ ـل ــم فـ ــي اإلقـ ـلـ ـي ــم ل ـي ـش ـم ــل رمـ ــوز
املكونات األخرى بعد االستقالل».
ويــأتــي حــديــث ال ـبــرزانــي فــي الــوقــت
ال ــذي تـتــواصــل فـيــه امل ـفــاوضــات بني
ب ـ ـغـ ــداد وأربـ ـ ـي ـ ــل بـ ـش ــأن االس ـت ـف ـت ــاء
ّ
املرتقب .إال أن البرزاني قال أمس ،إنه
«ليس من مصلحة (األك ــراد) تأجيل

االستفتاء أو عــدم إجــرائــه» ،مضيفًا
أن «وف ـ ـ ــد أرب ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ــذي زار ب ـغ ــداد
ّ
أوضــح رؤيـتـنــا» .علمًا أن «رويـتــرز»
ن ـق ـلــت ع ــن ع ـض ــو ف ــري ــق ال ـت ـف ــاوض
ّ
عـبــد ال ـلــه ال ــزي ــدي ،أن «ج ــول ــة أول ــى
مـ ــن امل ـ ـحـ ــادثـ ــات عـ ـق ــدت فـ ــي ب ـغ ــداد
األسبوع املاضي ،قربت بني مواقف
الجانبني» ،فيما أضاف« :هم (أربيل)
ُ
يبحثون عــن ض ـمــانــات ...وت ــرك ذلك
إلى الجولة املقبلة».
ّ
وم ــن امل ـع ــروف أن واش ـن ـطــن أعـلـنــت
مـ ـ ـ ــرارًا رف ـض ـه ــا إجـ ـ ـ ــراء االس ـت ـف ـت ــاء،
ّ
ّ
خاصة أن «تنظيمه سيشكل كارثة
على الحرب ضد داعش» ،فيما يقول
ّ
مسؤولون أميركيون إن وزير الدفاع
ج ــايـ ـم ــس م ــاتـ ـي ــس ،كـ ـ ــان «س ـي ـحــث
مسعود البرزاني على إلغائه».

وفـ ـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ب ـي ـن ـمــا جـ ـ ــدد ح ـيــدر
الـ ـعـ ـب ــادي ف ــي م ــؤت ـم ــره ال ـص ـحــافــي
أمـ ــس ،دع ــوت ــه إل ــى «الـ ـق ــادة األكـ ــراد
لـلـتـفـكـيــر ب ـص ــورة جـ ــادة واالب ـت ـعــاد

ّ
«العمال الكردستاني»:
النقاش بشأن االستفتاء
أصبح دعاية ومسخرة
عن قــرار االنفصال» ،أعلن «مسؤول
ّ
ك ــردي كـبـيــر» ل ــ«روي ـتــرز» أن «أك ــراد
العراق قد يدرسون إمكانية تأجيل
االس ـت ـف ـت ــاء م ـق ــاب ــل ت ـ ـنـ ــازالت مــالـيــة
وسياسية من الحكومة املركزية في
بغداد».

ّ
شكلت أربيل المحطة الثانية لزيارة ماتيس (أ ف ب)

وفي غضون ذلك ،بدا بارزًا ،االنتقاد
الــواضــح الــذي وجهه «حــزب العمال
الكردستاني» إلى إجــراء االستفتاء،
إذ أع ـل ــن ع ـض ــو ل ـج ـن ـتــه الـتـنـفـيــذيــة
دوران كالكان ،في حديث صحافي،
ّ
أن «النقاش الذي يدور حول (املسألة)
أصبح دعاية إعالمية ومسخرة في
سبيل الضغط على بعض األطــراف
في املنطقة».
وتــرفــض معظم العواصم اإلقليمية
إجراء هذا االستفتاء ،في وقت يبدو
ّ
فيه الفتًا أن عواصم قرار خليجية لم
تعلن صراحة رفضها للمسألة بعد.
وق ـبــل أســاب ـيــع ،دار حــديــث إعــامــي
ً
نـ ـق ــا عـ ــن «مـ ـ ـص ـ ــادر ك ـ ــردي ـ ــة» يـفـيــد
ّ
بــأن «الـبــرزانــي تلقى دعمًا سعوديًا
وأردن ـ ـيـ ــا وإم ــاراتـ ـي ــا بــال ـخ ـصــوص،
وذل ـ ــك ف ــي م ـقــابــل إن ـشــائ ـهــم قــواعــد
عسكرية في أربيل ودهوك سعيًا إلى
تشكيل ق ــوة مــوازيــة إلي ــران وتركيا
في املنطقة».
وتوقف معظم املتابعني في الساعات
األخيرة أمــام إعــان الرئيس التركي
ّ
رجب طيب أردوغان ،أن هناك تعاونًا
بني أنقرة وطهران في الشأن الكردي.
وكـ ـ ـت ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس ت ـ ـحـ ــريـ ــر ص ـح ـي ـفــة
«حــريـيــت» التركية م ــراد يتكني ،في
ّ
اف ـت ـتــاح ـي ـتــه أم ـ ــس ،أن الـعــاصـمـتــن
«ت ـخ ـش ـي ــان إق ــام ــة م ـم ــر بـ ــري يـصــل
بــن جبال قنديل فــي شمال الـعــراق،
وسنجار (غــرب الـعــراق وهــي خــارج
إق ـل ـي ــم كـ ــردس ـ ـتـ ــان) ،ي ـس ـي ـطــر عـلـيــه
حـ ــزب ال ـع ـم ــال ال ـك ــردس ـت ــان ــي ،وف ــي
ظـ ــل الـ ـ ـظ ـ ــروف الـ ــراه ـ ـنـ ــة ،سـتـحـمـيــه
الواليات املتحدة» .ومن شأن «ممر»
كـ ـه ــذا أن ي ـص ــل األراض ـ ـ ـ ــي ال ــواق ـع ــة
تحت السيطرة الـكــرديــة فــي الـعــراق
ب ــاألراض ــي الــواق ـعــة تـحــت السيطرة
الكردية في سوريا.
وفــي سياق متصل ،توعد أردوغ ــان
ُ
ّ
أمس ،بأن بالده ستحبط أي محاولة
ل ــأط ــراف ال ـك ــردي ــة ال ـت ــي تـعـتـبــرهــا
أن ـق ــرة «إره ــاب ـي ــة» ،إلق ــام ــة دولـ ــة في
شـمــال ســوريــا .وأع ـلــن فــي كلمة في
أنـقــرة« :ال نسمح ولــن نسمح مطلقًا
لـ ــوحـ ــدات ح ـم ــاي ــة ال ـش ـع ــب ال ـك ــردي ــة
(ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـب ــره ــا ت ــركـ ـي ــا مــرت ـب ـطــة
ّ
ـاد
بـ ـح ــزب الـ ـع ــم ــال) ولـ ـح ــزب االتـ ـح ـ ً
الديموقراطي بإقامة ما ُيسمى دولة
في شمال سوريا» ،مشيرًا إلى «أنهم
يريدون إقامة ممر إرهاب في شمال
سوريا يصل إلى البحر املتوسط».
(األخبار)

إيران

«بلومبرغ» :طهران ستواجه عقوبات واشنطن ...بهذه االتفاقات

ّ
وقعت إيران صفقات بمليارات الدوالرات مع
االتفاق النووي
شركات عاملية ،بعد إبرامها ّ
مع القوى العاملية ،ويرى املحللون أن هذه
الصفقات ستساعد طهران على تخفيف
وطأة ّأي عقوبات أميركية جديدة .أمس،
ّ
سلطت وكالة «بلومبرغ» االقتصادية الضوء
على هذه الصفقات واملشاريع التي جرى
توقيعها ،خالل األشهر الـ 18املاضية.
وذكرت أن الجمهورية اإلسالمية شهدت،
مطلع العام املاضي
بعد رفع العقوبات الدولية ً
في إطار االتفاق النووي ،إقباال لالستثمارات
األجنبية ،رغم أنها كانت تتوقع أن مستوى
االستثمارات سيكون أكبر .ومع فرض
الرئيس األميركي دونالد ترامب عقوبات
ضد طهران ،وتعبيره عن عدم رضاه عن
االتفاق النووي ،يبدأ الجدل بشأن قدرة
طهران على مواجهة قيود جديدة.

وتقول الوكالة إن النقطة املهمة هي ّأن إيران
تتلقى دعمًا من الصني وروسيا وفرنسا
وأملانيا واململكة املتحدة ،ال سيما ً بعد
استثمار شركات من هذه الدول أمواال في
الجمهورية اإلسالمية .ونقلت «بلومبرغ»
عن سانام فاكيل ،وهي عضو مساعد في
برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا
في معهد «شاتام هاوس» في لندن ،قولها
إن «هناك ضغوطًا من املؤسسة التجارية
في هذه البلدان ،للحفاظ على وصولها
إلى السوق اإليرانية» .وأضافت أن «معظم
الحكومات تعترف بأن تهميش إيران وعزلها
ال ّ
يصبان في مصلحة أحد».
وذكرت الوكالة مجموعة من االتفاقات التي
ّ
وقعتها إيران ،وفي ما يلي بعض منها:
¶ في مجال الطاقة:
ـ شركة «توتال» ،بالتعاون مع شركة صينية،

ّ
وقعت عقدًا ملدة  20عامًا بقيمة  5مليارات
دوالر ،لتطوير حقل الغاز العمالق «بارس».
ـ شركة « »SKE&Sمن كوريا الجنوبية
أبرمت اتفاقًا مبدئيًا بقيمة  1.6مليار
يورو مع الشركة الوطنية اإليرانية للبترول
والهندسة النفطية ،لتحديث مصفاة تبريز
في ّ شمال غرب إيران.
ـ وقعت تركيا صفقة مع إيران بقيمة 4.2
مليارات دوالر ،لبناء سبع محطات للغاز
الطبيعي في أنحاء مختلفة من الجمهورية
اإلسالمية.
¶ ّفي مجال النقل:
ـ وقعت الشركة الفرنسية لصناعة السيارات
«رينو» عقدًا كبيرًا مع إيران إلنتاج 300
ألف سيارة سنويًا ،وذلك في إطار مشروع
مشترك تبلغ قيمته االستثمارية  660مليون
يورو.

ّ
ـ وقعت شركة «فولسفاغن» مع مجموعة
«خودرو» عقدًا لبيع اثنني من نماذج
سياراتها ،ما يعني عودة الشركة إلى السوق
اإليرانية ،بعد أكثر من عقد.
ّ
ـ مصنع الطائرات األميركية «بوينغ» وقع
عقدًا مع إيران لتزويدها بـ 80طائرة بقيمة
 16.6مليار دوالر.
ّ
ـ وقعت «بوينغ» اتفاقًا بقيمة  3مليارات
دوالر مع الخطوط الجوية اإليرانية «آسمان»
لتزويدها بـ 30طائرة من طراز «ماكس
.»737
¶ في مجال الصناعة:
ـ إبرام اتفاق ّأولي بقيمة ملياري دوالر لبناء
مصنع إلنتاج األلومنيوم في جنوب طهران
بني شركة «إيرالكو» اإليرانية والشركة
الصينية «.»CREC
(األخبار)
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اقتراح تمديد الوالية الرئاسية:

هل يعيد الحياة إلى السياسة المصرية؟

قد يبعث الحديث عن تمديد الوالية
دستوري ،الحياة
الرئاسية بموجب
ٍ
تعديل ّ
في السياسية المصرية المعلقة منذ
تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.
لذلك تتجه األنظار إلى بعض األشخاص
موقفها من هذه
والجهات لمعرفة
ّ
القضية ّ
الحساسة ،في ظل التشكيك
بقدرة تأثيرها بحال كانت الرئاسة قد
حسمت قرارها بحتمية التعديل
القاهرة ــ أحمد فوزي
ً
ب ـ ـ ــدال مـ ــن أن ت ـص ـب ــح م ـص ــر ســاحــة
سياسية ساخنة بفعل قرب انتخابات
الــرئــاســة (أي ـ ــار /مــايــو  ،)2018نــرى
فيها تنافس املرشحني أمام الرئيس
عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي ،بـعــد سـنــوات
صعبة يعيشها املصريون في عهده،
ت ـت ـع ــال ــى األص ـ ـ ـ ــوات اآلن ،ك ـم ــا ب ــات
معروفًا ،للمطالبة بتعديل دستوري

بدأ اإلعالم بمهاجمة
موسى وإحدى الصحف
وصفته بـ«المضطرب»
ي ـط ـيــل مـ ــدة ال ــرئ ــاس ــة ح ـت ــى تـصـبــح
ً
ست سنوات بــدال من أربــع فقط .لكن
«السخونة» الغائبة عنها بفعل غياب
ّ
الفعليني ،وخصوصًا أنه
املرشحني
ال بديل ّ
ّ
تحولت
جديًا من السيسي،
ـدال بني املؤيدين لتعديل مدة
إلــى جـ ٍ
الرئاسة وبني رافضيها.
في حقيقة األمر ،إن دستور  2014لم
ً
َّ
يطبق أصال حتى يتم تعديل مواده،
وج ـ ــرى ت ـجــاه ـلــه ف ــي ق ـضــايــا مهمة
كثيرة ،أبرزها أزمة تيران وصنافير،

والحق في التظاهر ،وعالقة الحكومة
بالبرملان.

أين «الساسة» من هذا المقترح؟

يـ ـع ـ ّـول ال ـب ـع ــض ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـف ـت ــرة،
كــي «ت ـصـ ّـحــي» سـيــاسـيــي م ـصــر ،أو
لتعيد بــاألحــرى الـنـبــض السياسي
إل ـ ـ ــى األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص وال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـت ــي
انكفأت بفعل مــوت املجال العام في
عهد السيسي .األمــن العام السابق
ل ـج ــام ـع ــة الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ورئ ـي ــس
لجنة الخمسني التي كتبت دستور
 ،2014عمرو موسى ،خرج عن صمته
ال ـط ــوي ــل الـ ـ ــذي اس ـت ـم ــر ط ـي ـلــة ف ـتــرة
حكم السيسي ،ليؤكد أن «الحديث
املعاد عن تعديل الدستور ،في سنة
انـ ـتـ ـخ ــاب ال ــرئـ ـي ــس ،ي ـث ـي ــر ع ــام ــات
اسـتـفـهــام بـشــأن مــدى نـضــوج الفكر
الـسـيــاســي الـ ــذي يـقــف وراءه» .فــور
ه ـ ــذا ال ـت ـص ــري ــح ،بـ ـ ــدأت آل ـ ــة اإلع ـ ــام
املــؤيــدة للسلطة املصرية بمهاجمة
م ــوس ــى ووص ـف ـت ــه إح ـ ــدى الـصـحــف
بــ«املـضـطــرب» ،وال سيما أنــه طالب
ب ـ ـ ــأن ُي ـ ـ ـقـ ـ ـ ِـدم م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ع ـلــى
«تفعيل الــدسـتــور ال على تعديله»،
وذل ــك بـعــدمــا دع ــا الـسـيـســي بنفسه
إب ــان توليه وزارة الــدفــاع املصريني
إلــى التصويت على دسـتــور موسى
بـ«نعم».
ومــن بني الذين تتجه األنظار إليهم
بــانـتـظــار مــوقــف تـجــاه تـمــديــد فترة
الرئاسة ،حمدين صباحي ،الــذي لم
ّ
يعلق بعد على هــذا األمــر .صباحي
ه ــو اآلخ ـ ــر كـ ــان م ـه ــادن ــا لـلـسـلـطــات
ف ــي ب ــداي ــة ح ـكــم ال ـس ـي ـســي ،وه ــو ما
ج ـعــل امل ـص ــري ــن ال ــذي ــن ّأي ـ ـ ــدوه بعد
االنتخابات
ث ــورة « 25يـنــايــر» وفــي ّ
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة األول ـ ـ ـ ــى ،ي ـن ـف ــض ــون مــن
حــولــه ،وخ ـصــوصــا مــع انـكـفــائــه من
املشهد العام.
إلـ ــى ج ــان ــب م ــوس ــى وص ـب ــاح ــي ،قد
ي ـكــون املـسـتـشــار ه ـشــام جـنـيـنــه من
ّ
األصـ ـ ـ ــوات الـ ـت ــي ت ـش ــك ــل أه ـم ـي ــة فــي

قال السيسي أكثر من مرة إنه لن يبقى في الحكم بعد انتهاء فترة واليته (أ ف ب)
ه ــذه املــرحـلــة أي ـضــا ،وال سيما بعد
مــا شـهــده الــرئـيــس الـســابــق للجهاز
املـ ـ ــركـ ـ ــزي ل ـل ـم ـح ــاس ـب ــات م ـ ــن إق ــال ــة
مـ ــن م ـص ـب ــه بـ ـق ــان ــون مـ ــن ال ـس ـي ـســي
شخصيًا ثم محاكمته.
تكتل « 25ـ  »30في البرملان املصري
والذي عارض من قبل أكثر من قانون
في البرملان ،ينظر إليه البعض ـ برغم

تمرير اتفاقية الجزيرينت ـ باعتباره
عـنـصـرًا أســاسـيــا مــن بــن الــرافـضــن
ل ـت ـعــديــات ال ــدس ـت ــور أو ع ـلــى األق ــل
للتشويش على القضية في البرملان،
وإحـ ـ ـ ـ ــداث مـ ــا قـ ــد ي ـس ـه ــم فـ ــي رف ــض
شعبي للتعديالت املقترحة والتي،
ب ـحــال ت ـمــريــرهــا ،سـتـبـقــي السيسي
رئيسًا ملصر حتى عام .2020

وإلـ ــى ذلـ ــك ،إن أصـ ــوات مـثــل الـنــائــب
امل ـ ـخـ ــرج خ ــال ــد ي ــوس ــف (شـ ـ ـ ــارك فــي
حملة السيسي للرئاسة في ،)2014
والـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب هـ ـيـ ـث ــم الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ال ـ ــذي
ط ــامل ــا عـ ـ ــارض سـ ـي ــاس ــات الـسـيـســي
وت ــوج ـه ــات ح ـكــوم ـتــه االق ـت ـص ــادي ــة،
مــن املـتــوقــع أن تـكــون حــاسـمــة داخــل
البرملان تجاه هذه القضية.

فلسطين

غزة بال «ذهب أصفر» خالل أعوام
هي على أبعد تقدير خمس سنوات
فقط وستستورد غزة الرمال ،فاالحتالل
الذي بدأ سرقة «الذهب األصفر» قبل
أعوام ،تستنزفه اآلن وزارة االقتصاد في
القطاع ومعها التجار ،وخاصة أن اإلعمار
بقي حاجة ّ
ملحة نتيجة ثالث حروب
ُّ
شنت خالل ستة أعوام
غزة ــ مروة صابر
حالة شبه الفراغ السياسي في غزة،
ب ــن «ح ـك ــوم ــة ظ ــل» ت ــدي ــره ــا حــركــة
«ح ـمــاس» ووزارات مشلولة تابعة
إلم ــرة حـكــومــة «ال ـت ــواف ــق الــوطـنــي»
في رام الله ،وضعت «سلطة جودة
ال ـب ـي ـئ ــة» ف ــي م ــوق ــف ض ـع ـيــف أم ــام
وزارة االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـت ــاب ـع ــة إلدارة
«حـمــاس» ،فــالــوزارة تــواصــل سحب
الــرمــال الـصـفــراء املخصصة للبناء
مــن مقالعها بـصــورة عشوائية من
دون مــراعــا ٍة لنتائج ّذل ــك ،وخــاصــة
أن دراسات سابقة حذرت من تأثير
سحب الرمال على املخزون الجوفي
ً
للمياه ،الذي يعاني أصال استنزافًا
ش ــدي ـدًا بـسـبــب ت ـســرب م ـيــاه الـبـحــر

إلـ ـي ــه مـ ــن جـ ـه ــة ،وسـ ــرقـ ــة االحـ ـت ــال
اإلسرائيلي له من جهة أخرى.
ً
وفضال عن محدودية كميات الرمال
الـصــالـحــة السـتـعـمــالـهــا لـلـبـنــاء في
القطاع (مساحته ال تتعدى  365كلم
مــرب ـعــا) ،ف ــإن نـقـصــان الــرمــل ســوف
يـمـثــل مـشـكـلــة ف ــي تـغـطـيــة الـحــاجــة
العمرانية للسكان ،وخاصة أن نذر
م ــواجـ ـه ــات أخ ـ ــرى م ــع االحـ ـتـ ــال ال
ت ــزال قــائ ـمــة ،وه ــو مــا يـتـبـعــه حتمًا
تزايد في نسبة إعمار ما قد يدمر،
ع ـل ـم ــا ب ـ ـ ــأن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ي ـس ـت ـه ـل ــك 12
مليون متر مكعب سنويًا من الرمال
ألغراض البناء.
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة وحـ ــدهـ ــا
(ُ ،)2014د ّمـ ــر نـحــو أح ــد عـشــر ألــف
وحدة سكنية كليًا وفقًا إلحصاء ات
شبه رسمية ،ومنذ ذلك الوقت تسير
اإلعمار ببطء ،لكن االحتالل
عملية
ّ
ال يـ ـ ــزال ي ـق ــن ــن دخـ ـ ــول م ـس ـت ـلــزمــات
البناء.
ـان ي ـف ـت ــرض ب ـ ــوزارة
ـ
ـ
ك
ـع
ـ
ـ
ق
ـوا
ـ
ـ
ل
هـ ــذا ا
ّ
االقـتـصــاد أن تـقــنــن بــدورهــا عملية
سحب الــرمــال وفــق األولــويــات ،لكن
املــديــر الـعــام ل ـ «املـصــادر الطبيعية»
في الوزارة ،عبد القادر بنات ،يجيب
بـ ــأن ه ـن ــاك تــوج ـهــا ن ـحــو اس ـت ـيــراد
الــرمــال مــن صـحــراء سيناء فــي حال
تـحـســن ال ـعــاقــات م ــع م ـصــر ،نــافـيــا

وجـ ــود «اس ـت ـع ـم ــال ج ــائ ــر ل ـلــرمــال»
رغــم وع ــود سابقة مــن «االقـتـصــاد»
بـ ــال ـ ـع ـ ـمـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى خـ ـ ـط ـ ــط تـ ـ ـح ـ ــد م ــن
استنزاف الرمال.
ه ــذا ال ـحــديــث يـتـنــاقــض م ــع حــديــث
أحـ ـ ـ ــد امل ـ ــالـ ـ ـك ـ ــن فـ ـ ــي مـ ـقـ ـل ــع خـ ــاص

عـ ــن أن هـ ـن ــاك «اسـ ـتـ ـخ ــدام ــا ج ــائ ـرًا
لـلـثــروة الــرمـلـيــة لــدرجــة يـصــل فيها
االس ـت ـخــراج إلــى الـطـبـقــات الطينية
الـتــي تعمل كـفــاتــر ملـيــاه املـطــر قبل
وص ــولـ ـه ــا إلـ ـ ــى امل ـ ـيـ ــاه الـ ـج ــوفـ ـي ــة».
وي ـ ـعـ ــزو ه ـ ــذا الـ ـسـ ـل ــوك إل ـ ــى «رغ ـب ــة

يؤدي استنزاف الرمال إلى التأثير في مستويات المياه الجوفية (آي بي ايه)

ال ـ ــوزارة فــي حـصــد األرب ـ ــاح نتيجة
اإلقـ ـب ــال امل ـت ــزاي ــد ع ـلــى مـسـلـتــزمــات
البناء» ،وال سيما أن املقالع الخاصة
ّ
حتى لــو تملكها صــاحــب األرض ال
يحق له التصرف فيها بحرية دون
الحصول على ترخيص من الدائرة
املختصة فــي وزارة االقـتـصــاد .لكن
مــالــك املـقـلــع ال يـحـ ُـصــل عـلــى نسبة
كتلك التي تجنيها الحكومة.
بـجــانــب ذل ــك ،ارت ـفــع سـعــر اإليـصــال
املـ ـف ــروض م ــن ال ـح ـكــومــة (اإلي ـص ــال
ق ـي ـمــة م ــا ي ــدف ـع ــه امل ـ ـقـ ــاول ع ــن ثـمــن
كـ ــل ك ـ ــوب ل ـ ـ ـ ــوزارة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد) عــن
الـ ـع ــام امل ــاض ــي ب ـن ـس ـبــة  ،%35فـفــي
حني بلغ اإليصال في عهد السلطة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة (ح ــرك ــة «ف ـ ـتـ ــح») 30
ً
ش ـي ـك ــا ،فـ ــإن ق ـي ـم ـتــه الـ ـي ــوم ت ـع ــادل
مـئـتــي شـيـكــل قـبــل أن تـصــل «نـقـلــة»
ً
الرمل إلى املواطن بقيمة  450شيكال
مــع احتساب املسافة التي تقطعها
الشاحنة ( 100دوالر أميركي = 350
ً
ش ـي ـكــا) ،فـيـمــا ال تـتـكـبــد الـحـكــومــة
تـكــالـيــف تشغيلية فــي مـجـمــل هــذه
العملية.
ووفــق إحصائية رسمية ،يبلغ عدد
املقالع  15في جميع أنحاء القطاع،
مـ ــا بـ ــن ح ـك ــوم ـ ّـي ــة ص ــافـ ـي ــة ،أه ـم ـهــا
عند املنطقة الـحــدوديــة شـمــال غرب
الـقـطــاع ومنطقة املــواصــي فــي خــان
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تحليل إخباري

فعالية «المؤتمر» تضعف تحالف صنعاء ...وال تسقطه
لقمان عبدالله

المعارضة الفعلية ودور
المؤسسات

ّ
إن ال ـس ــؤال ال ــذي يـجــب طــرحــه أيضًا
هـ ــو «أي ـ ـ ــن ي ـم ـك ــن ملـ ـع ــارض ــي ت ـعــديــل
الدستور أن يعبروا عن آرائهم ،أو أن
يرفعوا صوتهم ضد التمديد؟» .هذا
أمــر صعب جـدًا في ظل تبعية معظم
ال ـص ـح ــف وال ـ ـق ـ ـنـ ــوات ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
ل ـل ـس ـل ـطــات املـ ـص ــري ــة .ف ـت ـصــري ـحــات
ً
عـ َمــرو مــوســى مـثــا عــن الـتـعــديــل ،لم
تلق رواجًا سوى على مواقع التواصل
االجتماعي ،حتى إنه لم يستضف في
أي قناة كــي يعرض وجهة نظره في
األمر.
مــن جـهــة أخ ــرى ،وبــرغــم أن السيسي
ق ــال أك ـث ــر م ــن م ــرة إن ــه ل ــن يـبـقــى في
الحكم بعد انتهاء فترة واليـتــه ،كما
ص ـ ــرح ذات م ـ ــرة أثـ ـن ــاء وجـ ـ ـ ــوده فــي
نـيــويــورك فــي أيـلــول /سبتمبر 2016
لـشـبـكــة « »PBSاألم ـيــرك ـيــة ردًا على
سؤال حول إمكانية قيام ثورة ضده:
«هناك دستور ودولة بها مؤسسات،
ورئيس مصري ال يمكن أن يبقي يومًا
واحدًا في الحكم بعد انتهاء واليته».
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،ك ـ ــان رئ ـي ــس
ال ـب ــرمل ــان ،ع ـلــي ع ـبــد الـ ـع ــال ،ق ــد أعـلــن
في نهاية كانون األول /ديسمبر من
العام املاضي استنكاره ترويج بعض
اإلعــام ـيــن ق ـيــام ال ـبــرملــان بـمـحــاولــة
تـعــديــل م ــدة الــرئــاســة ف ــي الــدس ـتــور.
وق ــال عـبــد ال ـعــال نـ ّـصــا« :ه ـنــاك مــادة
حاكمة في الدستور تلزم بعدم تعديل
م ــدة انـتـخــاب رئـيــس الـجـمـهــوريــة ما
لــم يـكــن الـتـعــديــل متعلقًا بـمــزيــد من
الضمانات والحريات» .لكن هــذا كله
ي ـم ـكــن أن ي ـص ـبــح ك ــام ــا ف ــى ال ـه ــواء
بمجرد اتخاذ قرار فعلي بتعديل مدة
الوالية الرئاسية في الدستور ،وهو
ما لن يستطيع أحد الوقوف بوجهه،
مثلما حصل في قضايا أخرى ،حيث
ك ــان ــت إرادة ال ــرئ ــاس ــة ف ـ ــوق جـمـيــع
املؤسسات.

ّ
يعد «املؤتمر الشعبي العام» في اليمن لفعالية حاشدة
في شارع الستني في العاصمة صنعاء ،ملناسبة
الذكرى الـ 35لتأسيسه ،وذلك يوم الخميس املقبل .في
الحاالت العادية ،قد يكون الخبر عاديًا وليس بحاجة
إلى تعليق أو متابعة .لكن إقامة فعالية فئوية في
ظل تصاعد العدوان السعودي على البلد ،والطريقة
التي حشدت بها قيادات «املؤتمر» ،استفزتا الشريك
اآلخر في صنعاء (حركة «أنصار الله») وطرحا
الكثير من عالمات االستفهام ،وال سيما أن ظروف
الجبهة الداخلية تملي على كل األطراف الوطنية وضع
خالفاتها جانبًا ،والبحث عن مساحات االشتراك
ملواجهة العدوان وآثاره املدمرة في البلد.
مسؤولو «أنصار الله» يرون أن املؤتمر عمد منذ
شهرين إلى استنفار وتحشيد قواعده الشعبية
بطريقة موجهة نحو الداخل وليس الخارج ،مع االشارة
إلى أن كل الفعاليات املليونية التي أقيمت منذ بداية
العدوان في العاصمة لم يستغرق اإلعالن عنها سوى
أسبوع واحد ،سواء الفعاليات املشتركة أو التي أقيمت
منفردة من طرف واحد .ويؤكد مسؤولو الحركة
أن «املؤتمر يستغل املعاناة الراهنة لخلق حالة تذمر
ضدهم وتحميلهم مسؤولية ما يحدث ،وهو ما ّ
يعد
تبرئة لتحالف العدوان» .إضافة إلى ذلك ،يشارك في
التحشيد إلى جانب قيادات في «املؤتمر» كل القيادات
املؤتمرية املنشقة أو املفصولة ،وكذلك الشخصيات
التابعة لحزب «اإلصالح» املوجودة في السعودية.
في املقابل ،دعت حركة «أنصار الله» إلى إقامة فعالية
جماهيرية لدعم الجبهات وتعزيز حالة الصمود
االجتماعي في مواجهة الغزو الخارجي ،وذلك على
مداخل العاصمة في الوقت نفسه ،وهي خطوة
اعتبرت تصعيدًا مقابل تصعيد «املؤتمر الشعبي
العام» .قيادتا الطرفني ،زعيم «أنصار الله» السيد عبد
امللك الحوثي ،وزعيم «املؤتمر» علي عبدالله صالح،
ّ
أطل على الشعب اليمني في األيام القليلة املاضية،
في خطابني منفصلني ،فأبقيا على أجواء التصعيد
مفتوحة ،لكنهما فتحا بابًا للحوار والتشاور
والتنسيق.
جدير بالذكر أن الخالف بني «أنصار الله» و«املؤتمر

العام» خالف تاريخي .لكن تحالفهما أملته الضرورة،
وحاجة الطرفني أحدهما إلى اآلخر كل وفق حساباته
وظروفه .وقد بدأ التفاهم غير املكتوب بني الطرفني
منذ دخول «أنصار الله» إلى صنعاء ،واستمر مع بدء
العدوان على اليمن .وقد عاد التحالف على الطرفني
بالكثير من النفع والفائدة ،وعزز الجبهة الداخلية
مقابل التحالف السعودي ـ اإلماراتي .وقد استطاع
الطرفان اجتياز قطوعات صعبة ومهمة ،وسجال
محطات مفصلية في تاريخ اليمن الحديث .وقد جاءت
ثمرة تفاهمهما في املراحل املاضية كما يأتي:
ـ مواجهة األطراف املرتبطة بالقوى الخارجية،
خصوصًا املرتبطة بالسعودية ،وتعزيز الجانب
السيادي في البلد.
ـ اتفاق الشراكة والسلم الذي ّ
نص على إنهاء مفاعيل
سيطرة «أنصار الله» على صنعاء والتوافق على
حكومة الشراكة الوطنية برئاسة خالد بحاح أواخر
عام .2014
ـ موافقة الطرفني («أنصار الله» و«املؤتمر») على
استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
ـ القرار املشترك في إزالة مفاعيل شرعية عبد ربه
منصور هادي من كل املحافظات ،بما فيها محافظات
الجنوب ومطاردة األخير إلى عدن.
ـ القرار املشترك في مواجهة العدوان (السعودي
اإلماراتي) والتصدي له وتعزيز الصمود الشعبي في
مواجهته.
ـ الشراكة في تشكيل «املجلس السياسي األعلى»
برئاسة صالح الصماد.
ـ الشراكة في تشكيل «حكومة اإلنقاد» في صنعاء
برئاسة عبد العزيز حبتور.
ـ تشكيل وفد مشترك إلحياء املسار السياسي
التفاوضي الذي مثل صنعاء في املفاوضات التي
جرت في كل من :الكويت ،جنيف ،مسقط.
ـ الرفض املشترك و«العلني» لكل املبادرات ،بما فيها
مبادرة مبعوث األمم املتحدة إسماعيل ولد الشيخ
لتحييد ميناء الحديدة ،التي تحتوي في مضمونها
انتقاصًا لسيادة اليمن.
ورغم التوافق في العديد من املواقف التاريخية
واملفصلية بني الطرفني ،فإن تحالفهما لم يكن ضمن
اتفاق نوقش بعمق ورفع إلى القيادتني للموافقة

والتصديق عليه كاستراتيجية سياسية ووطنية
ودفاعية .لذلك ،بقيت االجتماعات بني املستوى
السياسي أو التنظيمي عاجزة عن إيجاد آليات
تطبيقية في ترتيب العالقة وتنظيم االختالفات التي
قد تحدث على األرض ،أو التباينات السياسية الطارئة.
أيضًا ،لم تكن العالقة بني «أنصار الله» و«املؤتمر
الشعبي العام» مبنية على أرضية صلبة وأسس متينة،
بل بقيت ّعلى الدوام عرضة لالهتزاز والتشكيك.
ُويخضع كل منهما الطرف اآلخر المتحان املصداقية
والثقة ،وكثيرًا ما وجه مسؤولو الطرفني ،بعضهم
إلى بعض ،اللوم والتهم .وإن كان من املفيد اإلشارة
إلى أن قيادتيهما (السيد عبد امللك الحوثي وعلي
عبدالله صالح) ،اللذين لم يعلن أنهما التقيا ،يحاوالن
دائمًا التهدئة وتصويب األمور باتجاه تعزيز الجبهة
الداخلية في مواجهة العدوان.
من جهة أخرى ،تبقى إشكالية «أنصار الله» املهمة
مع «املؤتمر» هي املناورات السياسية لألخير وخشية
الحركة من أن يستغل «املؤتمر» انشغالهم على
جبهات القتال ويعمد إلى عقد تسويات سياسية
مع جهات دولية أو إقليمية أو حتى محلية من دون
موافقتهم أو علمهم ،ويضعهم في موقف حرج على
املستوى الوطني والسياسي .في هذا السياق ،تنشط
عادة دولة اإلمارات للترويج لتفاهمات تمت أو أنها في
مراحلها األخيرة ،وتستند تلك املناورات إلى قاعدة
أساسية هي وجود اللواء أحمد صالح (نجل الرئيس
السابق) في اإلمارات .ورغم أن اللواء أحمد يقيم
في أبو ظبي تحت إقامة شبه إجبارية وال يسمح له
باملغادرة ،فإن قيادة «املؤتمر» لم تفعل ما يلزم إلزالة
الغموض في عالقته مع اإلمارات.
ّ
ولعل الحروب الست التي شنها النظام السابق
برئاسة علي عبدالله صالح ،املتحالف آنذاك داخليًا مع
«اإلصالح» اإلخواني وجناحه العسكري علي محسن
األحمر ،وخارجيًا مع السعودية ،على «أنصار الله» في
صعدة ،تركت بالغ األثر في نفوس القيادة والقاعدة
في الحركة ،ولم يستطع تحالفهما في وقت قياسي،
ّ
منذ آخر حرب شنت عليهم (الحرب السادسة) ،إزالة
الهواجس واملخاوف التي من ّ
املرجح أن تستمر ،وليس
في وسع أحد معالجتها إال مع مرور الزمن والعمل
على استعادة الثقة.

اليمن

ْ
«التظاهرتين»
«اتفاق تهدئة» في صنعاء :لجان تحمي
زادت معدالت
االستنزاف سرقة
إسرائيل للرمال والطلب
الكبير عليها

ي ــون ــس وم ــديـ ـن ــة الـ ـ ــزهـ ـ ــراء ،ج ـنــوب
ووسـ ــط ال ـق ـط ــاع ،وأخ ـ ــرى يمتلكها
أفراد .كما شهد العام الجاري زيادة
فــي سـحــب ال ــرم ــال ،إذ بـلــغ متوسط
االستهالك األسبوعي  51ألف كوب.
وكـ ــان االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي يعمل
ع ـلــى س ــرق ــة ال ــرم ــال م ــن امل ـن ـحــدرات
ش ـم ــال قـ ـط ــاع ،ف ــي وقـ ــت ت ـق ــول فـيــه
وزارة االق ـت ـص ــاد إن ـهــا ال تستطيع
اآلن م ــراق ـب ــة ت ـل ــك املـ ـنـ ـح ــدرات .لـكــن
ه ــذا املـشـهــد كـكــل ،ســرقــة الــرمــال من
ج ـهــة واس ـت ـنــزاف ـهــا ب ـشــدة م ــن جهة
أخـ ـ ــرى ،ي ـه ــدد ب ـف ـق ــدان عـنـصــر مهم
مــن مستلزمات الـبـنــاء فــي غــزة بعد
خمس سنوات تقريبًا وفق تقديرات
شبه رسمية.

أسهم االتفاق األمني الذي توصلت إليه القوى
السياسية في تهدئة حالة التوتر والترقب التي سادت
العاصمة اليمنية صنعاء ،قبل يومني من خروج
َ
املتخاصمني،
تظاهرات منفصلة لكل من الحليفني
حركة «أنصار الله» وحزب «املؤتمر الشعبي العام».
ووفق وكالة «سبأ» التابعة لـ«أنصار الله» ،فقد ّ
توصل
اجتماع عقد في القصر الجمهوري في صنعاء ورأسه
رئيس املجلس السياسي األعلى صالح الصماد ،إلى
اتفاق تتولى بموجبه اللجنتان األمنية والعسكرية
«تأمني مهرجان حزب املؤتمر بذكرى تأسيسه...
وكذلك تأمني الفعاليات التي دعت إليها اللجنة الثورية
ألنصار الله ،في اليوم نفسه».
ّ
وكلف االجتماع «اللجنة العسكرية واألمنية العليا
إدارة الوضع األمني في ما يتعلق بالفعاليات ،وضبط
األمن العام وإجراء التنسيق الالزم بما يضمن نجاح
مختلف الفعاليات في أجواء آمنة» ،مشددًا على
«أهمية تعاون وتكامل األجهزة األمنية في هذا الواجب
الوطني املهم ،الذي يأتي في ظرف حساس والوطن
ّ
يمر بمؤامرة بالغة التعقيد وتستهدف الجبهة الداخلية
والصمود األسطوري للشعب اليمني وتضحياته
وتماسك الجبهات ومواجهة العدوان والحصار».
ّ
ووجه رئيس املجلس السياسي اللجنتني العسكرية
واألمنية بـ«أخذ كامل االحتياطات ملنع أي احتكاك أو
صدامات قد تفتعلها القوى املتربصة بالوحدة الوطنية
وتماسك الجبهة الداخلية» .وتشهد صنعاء توترًا
وتحشيدًا غير مسبوق بني طرفي تحالف «أنصار

الله» وحزب «املؤتمر الشعبي العام» في ظل استعدادات
األخير لالحتفال في ميدان السبعني بذكرى تأسيسه
الـ ،35يوم غد الخميس ،ودعوة «أنصار الله» جماهيرها
لالحتشاد أيضًا عند مداخل صنعاء في اليوم نفسه،
تحت شعار «التصعيد مقابل التصعيد» .وتزاحمت
التصريحات والبيانات التي حاولت احتواء نار الفتنة
التي غذتها االتهامات املتبادلة في األيام القليلة
املاضية .ودعت أحزاب وقوى وتنظيمات سياسية في
اجتماع لها ،أمس ،القيادة السياسية إلى إعالن حالة
الطوارئ «إذا ارتأت أن هناك خطرًا على أمن الجبهة
الداخلية» ،محذرة من إمكانية «اختراق الجماعات
التكفيرية لحشد السبعني».
ّ
كذلك حثت في بيان صادر عنها ،حزب «املؤتمر
الشعبي العام» إلى «استعادة زمام األمور من أيدي
الطابور الخامس وعدم السماح لشق الصف الوطني»،
مضيفة« :لنصل معًا وجميع أبناء الشعب إلى جني
ثمار صموده وصبره ببناء يمن حر قوي ذي سيادة
واستقالل».
ودعت القوى الوطنية إلى «تجميد العمل التنظيمي
والحزبي وتوفير الجهود والطاقات واإلمكانات وبذلها
للتحشيد إلى جبهات القتال والتصدي للعدوان»،
مطالبة في الوقت نفسه «تفعيل دور مؤسسات الدولة
خاصة األجهزة الرقابية والهيئات القضائية بما
يؤدي إلى إنهاء الفساد ومحاسبة املفسدين ...ورفع
الحصانة عن البرملانيني املؤيدين للعدوان باعتبارهم
خونة ،وضرورة اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم».

ّ
من جهته ،أكد املجلس السياسي لحركة «أنصار
الله» أن تحالف العدوان الذي تقوده السعودية يسعى
إلى استهداف وحدة الداخل اليمني وتقسيم البالد،
كما هي الحال في الجنوب» .وقال إنه «ليس في
وارد العدوان الحفاظ على وحدة اليمن ،بل تقسيمه
وتمزيقه ،وما يحصل في الجنوب شاهد واضح».
ورأى أن «تبادل األدوار بني السعودي واإلماراتي في
الجنوب يهدف إلى تمزيقه برغبة أميركية» ،معتبرًا
أن تبني «الصفقات املشبوهة يهدف إلى إثارة البلبلة
وخدمة التصعيد الخطير للعدوان ( .»)...وفي هذا
السياق ،كشف املجلس أنه تزامنًا مع اشتعال التوترات
الداخلية ،يحضر العدوان إلشعال الجبهات مع « 3ألوية
إلى جبهة نهم وآالف املقاتلني في تعز».
وفي ما يخص املبادرات لحل األزمة التي ُط َ
رحت
في األيام املاضية ،قال املجلس إن «املبادرات ال تأتي
انفرادية» ،كاشفًا أن «السعودية رفضت الحل الشامل
الذي يتضمن التخلص من (الرئيس اليمني املستقيل
عبد ربه منصور) هادي و(نائب هادي) علي محسن
األحمر ،وتركت األمر لـ(وزير الخارجية األميركي
السابق جون) كيري».
أما على املستوى السياسي الداخلي ،فاعتبر
املجلس أن حجج «املؤتمر الشعبي العام» بأن إجراء
إصالحات اقتصادية وتفعيل القضاء من شأنهما
تعزيز االنفصال «واهية» ،مذكرًا بموافقة قيادات في
«املؤتمر» على تقسيم اليمن إلى خمسة أقاليم.
(األخبار)
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تقرير

ّ
ترامب يرضخ لجنراالته :سنزيد عدد قواتنا في أفغانستان
يبدو أن دونالد ترامب
بات يستسيغ معالجة
مختلف الملفات بأسهل
الطرق ّالممكنة ،أي تلك
التي تجنبه المواجهات مع
مسؤولين نافذين في
إدارته وخارجها .ويظهر
آخر قراراته بشأن سياسته
في أفغانستان كدليل
على هذا ّ
التوجه
ّ
قدم الرئيس األميركي دونالد ترامب،
استراتيجية جديدة للواليات املتحدة
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ت ـق ـضــي ،خـصــوصــا،
ّ
بإرسال مزيد من الجنود ،في ما يشكل
تناقضًا جديدًا مع تصريحات أطلقها
أثناء حملته االنتخابية وقبلها.
وف ـ ــي خـ ـط ــاب اس ـت ـم ــر ن ـح ــو ع ـشــريــن
دق ـي ـق ــة ،م ـ ــارس ت ــرام ــب ض ـغ ـطــا عـلــى
ب ــاك ـس ـت ــان ،م ـعً ـت ـب ـرًا أن ـه ــا «غ ــال ـب ــا مــا
ّ
تـ ـش ــك ــل مـ ـلـ ـج ــأ لـ ـعـ ـن ــاص ــر الـ ـف ــوض ــى
ّ
والـ ـعـ ـن ــف وال ـ ـتـ ــره ـ ـيـ ــب» .ولـ ـ ــم يـ ـح ــدد
أي أرق ـ ـ ــام ب ـش ــأن م ـس ـت ــوى االن ـت ـش ــار
الـعـسـكــري فــي أفـغــانـسـتــان وأي مهلة
زمنية له ،معتبرًا أن الدخول في هذه
الـت ّـفــاصـيــل يـعـطــي «نـتــائــج عكسية».
لكنه أكد قناعته بأن انسحابًا متسرعًا
من هناك سيوجد فراغًا يستفيد منه
«اإلرهــابـيــون» مــن عناصر «القاعدة»
و«داعش».
ّ
ويبدو أن هذا القرار قد سبقته نقاشات
كـثـيــرة ،دفـعــت الــرئـيــس إل ــى الــرضــوخ
فــي النهاية لرغبة جـنــراالتــه ،وهــو ما
أشار إليه عدد من الخبراء الذين أكدوا
أن هذه االستراتيجية هي تحديدًا ما
يــدعــو إلـيــه الجيش األمـيــركــي .ووفقًا
للخبير فــي مكافحة اإلرهـ ــاب ديفيد
كيلسولني ،فقد كان الجيش األميركي
هــو الـفــائــز فــي نـقــاش بــن البنتاغون
ووزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ،ال ـت ــي دعـ ــت إلــى
التركيز على الـشــق الدبلوماسي في
مقاربة األزمة األفغانية.
وأك ــدت صحيفة «واش ـن ـطــن بــوســت»
هذه النظرية ،موضحة أن ترامب وافق
على زيادة عدد القوات األميركية في
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،ب ـعــد م ـ ـ ــداوالت م ـطـ ّـولــة
أدت إلـ ـ ـ ــى ان ـ ـق ـ ـسـ ــامـ ــات ع ـم ـي ـق ــة فــي
إدارت ـ ـ ــه .وأش ـ ــارت الـصـحـيـفــة إل ــى أن
امل ـس ـت ـش ــاري ــن امل ـت ـخ ــاص ـم ــن فـ ــي مــا
بينهم مارسوا ضغوطًا على ترامب،
ال ـ ــذي وجـ ــد نـفـســه ب ــن م ــداف ـع ــن عن
التدخل العسكري وآخرين مناهضني
ل ــه .وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة أن «تــرامــب
اخ ـتــار ،فــي الـنـهــايــة ،طــريـقــا تقليديًا،
ومال إلى الجنراالت الذين يسيطرون
اآلن على الدائرة ّ
املقربة منه ،والذين
يــدعــون إل ــى زي ــادة ع ــدد ال ـقــوات على
أوس ــع ن ـط ــاق» ...إال أن ــه لــم يــذهــب في
اتجاه إضافة عشرة آالف جندي ،وهو
العدد الذي كان يطالب به هؤالء.
ارت ـ ـ ـ ــدت هـ ـ ــذه الـ ـضـ ـغ ــوط ً
رداء أك ـث ــر
دبلوماسية ،فــي خطاب تــرامــب الــذي
ألـ ـق ــاه ل ـيــل أول م ــن أمـ ــس م ــن قــاعــدة
فورت ماير إلى جنوب غرب واشنطن.
وفي بادرة نادرةّ ،
أقر صراحة بتبديل
موقفه حيال هذا امللف الشائك ،فقال:
«حــدســي األس ــاس ــي ك ــان االنـسـحــاب،
ل ـك ــن ال ـ ـق ـ ــرارات تـ ـك ــون م ـخ ـت ـل ـفــة ج ـدًا
حــن ن ـكــون فــي املـكـتــب الـبـيـضــاوي».
وطــاملــا ّأي ــد تــرامــب ،قـبــل وصــولــه إلــى
الـبـيــت األب ـي ــض ،ان ـس ـحــاب ب ــاده من
أفغانستان .وكتب على صفحته عبر
م ــوق ــع «ت ــويـ ـت ــر» ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي
« :2013لنغادر أفغانستان» ،مضيفًا
أن «قـ ــوات ـ ـنـ ــا ت ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرض ل ـل ـق ـت ــل ب ـيــد
ّ
أفغان تولينا تدريبهم ،ونحن نهدر
املليارات هناك .هذا عبث .يجب إعادة
إعمار الواليات املتحدة».
مـ ـ ــواقـ ـ ــف تـ ـ ــرامـ ـ ــب مـ ـ ــن أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان
ّ
تدرجت منذ ذلك الوقت ،لتصل خالل

ّ
التعهد
حملته االنتخابية إلــى عــدم
بــال ـخــروج مــن أفـغــانـسـتــان .وإذا كــان
قــد ص ـ ّـرح فــي إح ــدى املـنــاسـبــات بأنه
ل ــن يـنـسـحــب م ـب ــاش ــرة م ــن ه ـن ــاك إذا
أصبح رئيسًا ،فقد وصــل في خطابه
األخ ـي ــر إل ــى ذروة ال ـت ـغ ـي ـيــر ،مـلـ ّـوحــا
بزيادة عديد القوات األميركية هناك.
وف ـي ـم ــا آثـ ــر عـ ــدم ال ـك ـش ــف ع ــن نـيــاتــه
ّ
الـعـسـكــريــة ه ـن ــاك ،أكـ ــد وزيـ ــر الــدفــاع
األمـيــركــي جيمس ماتيس أن القوات
ُ َّ
عـلــى األرض ســت ـعــزز .واس ـت ـنــادًا إلــى
م ـســؤولــن ك ـبــار فــي الـبـيــت األب ـيــض،
سمح ترامب ل ــوزارة الــدفــاع بنشر ما
يصل إلى  3900جندي إضافي .وقال
في بيان« :سأتشاور مع األمني العام
ل ـح ـلــف ش ـم ــال األط ـل ـس ــي وحـلـفــائـنــا
الذين ّ
تعهد الكثير منهم زيادة عديد
الجنود املنتشرين» في أفغانستان.
من جهة ثانية ،ترك الرئيس األميركي
الـ ـب ــاب م ـف ـتــوحــا ع ـل ــى إمـ ـك ــان إجـ ــراء
حـ ــوار م ــع ب ـعــض م ــن ع ـنــاصــر حــركــة
«طـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــان» .وق ـ ـ ـ ـ ــال« :ف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت مــن
األوق ــات ،وبعد جهد عسكري ناجح،
قــد ي ـكــون مــن املـمـكــن أن ي ـكــون هـنــاك
ّ
حــل سياسي يشمل جــزءًا من طالبان
أفـغــانـسـتــان» .وك ــان وزي ــر الخارجية
ريـكــس تـيـلــرســون ،قــد ش ـ ّـدد فــي بيان

على أن الــواليــات املـتـحــدة «مستعدة
لــدعــم مـحــادثــات س ــام بــن الحكومة
األفغانية وحركة طالبان ،بال شروط
مسبقة».
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ـهـ ــا ،س ـ ـ ــارع ـ ـ ــت الـ ــرئـ ــاسـ ــة
األفغانية إلى الترحيب بقرار ترامب،
فـ ـيـ ـم ــا ت ـ ـ ـ ّ
ـوع ـ ـ ــدت ح ـ ــرك ـ ــة «طـ ــال ـ ـبـ ــان»
األميركيني بـ«مقبرة جديدة» ردًا على
هذا اإلعالن.
فــي غـضــون ذل ــك ،رأى ع ــدة خ ـبــراء أن
م ـقــاربــة ت ــرام ــب ال تـحـمــل أي جــديــد،

ّ
توعدت حركة «طالبان»
األميركيين بـ«مقبرة جديدة»
وهي ال تعدو تتضمن «إجراءات سبق
أن ُج ـ ِّـر َب ــت ف ــي امل ــاض ــي» ،بـحـســب ما
قــال البروفيسور جيمس در ديريان
مــن مــركــز دراسـ ــات األم ــن الــدولــي في
جــامـعــة سـيــدنــي .أم ــا املتخصص في
ش ــؤون الــدفــاع األفـغــانـيــة فــدا محمد،
فقد رأى أن خـطــاب تــرامــب كشف عن
«خطة طوارئ (أكثر من) استراتيجية
طويلة املدى».
(األخبار ،أ ف ب)

سمح ترامب لوزارة الدفاع بنشر  3900جندي إضافي (أ ف ب)
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أفقيا

ّ
ّ
الفونية الثانية ضد روما – نصب
فينيقي األصل أشعل الحرب
 -1قائد قرطاجي
مــن حجر يعبده الــوثـنـ ّـي –  -2مدينة أثــريــة فــي مصر – فــرعــون مـصــري بنى هرم
الجيزة األكبر –  -3من الخضر – من األشجار –  -4صفيحة عريضة من خشب –
جــواب الرفض – إسم بــوذا في الصني –  -5عائلة أديــب فرنسي راحــل – نسبة الى
طائفة في لبنان –  -6عاصمة زامبيا – ربطة العنق باألجنبية –  -7إسم موصول
– أمبراطور روماني –  -8رسول أو مبعوث أو حامل البريد – مرفأ في إيطاليا على
األدرياتيك –  -9فريق غنائي سويدي معتزل – جيش كثير – ُ  -10سياسي عراقي
راحل ثار على األتراك مع فيصل ترأس مجلس الوزراء مرارًا وقتل في انقالب

عموديًا

 -1معبد يهودي ّ
دمره األمبراطور الروماني تيطس –  -2أحرف متشابهة – مرض
صــدري –  -3يزيل أثر الغبار عن املــرآة – وسيط بني البائع والشاري – ّ -4
عمر أو
ّ
ّ
عكس هدم – أحرف متشابهة –  -5كف وامتنع الكالم – طعام يتخذ من نقيع البرغل
في ّ
فت ُ
باللنب بعد اختماره ُ
ويطبخ – الذ الى الحصن واعتصم به –  -6مدينة في
مصر – ّ
فك العقدة أو املسألة –  -7صوت البقر – جفاف وموت النبات –  -8مدينة
لبنانية – يدافع املحامي أمــام القاضي في دعــوى –  -9بــذر األرض – مطار دولي
فرنسي –  -10من رجاالت الدولة العظماء في إيطاليا خالل الحرب العاملية الثانية

حل الشبكة 2659

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

8

6

5

3

2

4

9

7

2

4

9

7

8

6

5

3

1

5

7

3

4

1

9

8

6

2

6

5

4

8

2

7

3

1

9

9

2

8

1

5

3

7

4

6

3

1

7

6

9

4

2

5

8

7

6

2

3

4

1

9

8

5

4

9

5

2

6

8

1

7

3

8

3

1

9

7

5

6

2

4

مشاهير 2660

حلول الشبكة السابقة
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أفقيا

 -1فوكوشيما –  -2ربيع الثاني –  -3الغول – آر –  -4كان – رم – ّأما –  -5وي – هابيل –
 -6أبكم – عربد –  -7ربي – الرديف –  -8روداج – او –  -9الو – بي –  -10فستق العبيد

عموديًا

 -1فرنكو – ُرعــاف – ّ -2
وب – أياب – لس – ِ -3كيان – بيروت –  -4وعل – صك –  -5شاغر –
مأدبا –  -6يلومه – اليل – ِ -7مثل – أعرج –  -8ا ا – أبرد – سب –  -9ناميبيا –  -10جيرالد فورد

إعداد
نعوم
مسعود

ممثلة مصرية لقبت بنجمة الجماهير وحققت أفالمها نجاحًا كبيرًا
فــي مـصــر وخــارج ـهــاُ .عــرفــت بـخــافــاتـهــا مــع شـخـصـيــات مــن الــوســط
الفني .تزوجت من الفنان عماد حمدي
 = 5+1+8+7+6الـفــردوس ■  = 2+9+4+3راقـصــة مصرية ■ 10+11+8
= عنق

حل الشبكة الماضية :ستيفان روالن

األربعاء  23آب  2017العدد 3257

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
انتقلت الى رحمة الله تعالى
الحاجة مريم داود الزيات
ووري ـ ــت ال ـث ــرى ف ــي جـبــانــة مدينة
صور
والدها املرحوم الحاج داود الزيات
والدتها املرحومة الحاجة نظيرة
برغل
أشقاؤها الحاج سليمان ،املهندس
ال ـح ــاج ع ـب ــاس ،امل ــرح ــوم مـحـمــد ،
علي(أبو رامي) والحاج عفيف.
ش ـق ـي ـق ــات ـه ــا :املـ ــرحـ ــومـ ــة ال ـح ــاج ــة
زيـنــب ،القابلة القانونية الحاجة
ع ـل ـيــاء ،ال ـحــاجــة س ـل ـمــى ،الـحــاجــة
نجاة ،الحاجة سلوى.
تقبل الـتـعــازي يــوم الـثــاثــاء 29آب
فـ ــي م ــرك ــز ال ـج ـم ـع ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة
لـلـتـخـصــص وال ـت ــوج ـي ــه الـعـلـمــي؛
بيروت  ،الرملة البيضاء_ سبينس
جانب املديرية العامة ألمن الدولة
من الساعة الرابعة وحتى السابعة
عصرا
اآلسفون :آل الزيات  ،رضا  ،برغل،
خضرا  ،حلباوي  ،قصير وعموم
أهالي مدينة صور
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بــالــرضــى والـتـسـلـيــم ملـشـيـئــة الـلــه
تعالى
ننعى املرحوم
ّ
السيد محمد علي الحسيني
زوجته نجاة بلحسن الحسيني
والده املرحوم السيد علي
وال ــدت ــه امل ــرح ــوم ــة شــري ـفــة ه ــادي
الحسيني
ّ
عمه املرحوم السيد حسن
ّ
عـ ــمـ ــاتـ ــه امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــات س ـه ـج ـن ــان
وفاطمة وخديجة وروضة
ابنته املهندسة رجاء وعائلتها
أوالده :الدكتور حسان واملهندس
مجدي واملهندس مالك واملهندس
طارق وعائالتهم.
أشقاؤه :الرئيس حسني الحسيني
وع ـ ـبـ ــد إاللـ ـ ـ ــه وطـ ـ ـ ــال وم ـص ـط ـفــى
ومهدي والدكتور فيصل
شقيقاته :نجاة واملرحومات إلهام
وسهام واملهندسة سلمى
ُيـ ـصـ ـل ــى عـ ـل ــى جـ ـثـ ـم ــان ــه ال ـس ــاع ــة
الحادية عشرة قبل الظهر من يوم
الخميس الــواقــع فيه  24آب ،2017
حيث َّ
يشيع إلــى مثواه األخير في
شمسطار.
ُ
تـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ف ـ ــي مـ ـن ــزل ــه فــي
شمسطار ،قبل الدفن وبعده ،وأيام
الجمعة والـسـبــت واألح ــد  25و26
و 27آب
ونـهــار األرب ـعــاء الــواقــع فيه  30آب
في بيروت من الساعة الثالثة إلى
ال ـســاب ـعــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي م ـقــر جمعية
التخصص والتوجيه العلمي.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ال ـح ـس ـي ـنــي وع ـم ــوم
ّ
السياد.
أهالي شمسطار ومزرعة

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد لــزوم تشغيل وصيانة
امل ـن ـش ــآت الـشـمـسـيــة ع ـلــى ن ـهــر ب ـيــروت
ملــدة خمس سـنــوات ،موضوع استدراج
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ـ ـ ــم ث4د 5280/تـ ــاريـ ــخ
 ،2017/5/18قـ ــد م ـ ـ ــددت لـ ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2017/9/15عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/8/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1598
إعالن قضائي بالنشر
قــرر الـقــاضــي املـنـفــرد املــدنــي فــي بعلبك
بتاريخ  2017/4/12ابــاغ املدعى عليه
نـ ـي ــازي ح ـس ــن ن ــاص ــر ال ــدي ــن بــالـنـشــر
الئحة تتضمن طلبًا اضافيًا مقدمة من
املدعية هيام حسني الفيتروني بوكالة
املحامي احمد وهبة رقم أساس 2017/2
ومـ ـ ــوعـ ـ ــد الـ ـجـ ـلـ ـس ــة فـ ـ ــي 2017/10/4
وال ـ ــدع ـ ــوى ت ـت ـض ـمــن اب ـ ـطـ ــال الـ ــوكـ ــاالت
وعـقــود البيع الـجــاريــة على العقار رقم
 /1824/دورس العقارية واعــادة العقار
على اســم املــدعـيــة واب ـطــال وكــالــة البيع
غ ـيــر ال ـقــاب ـلــة ل ـل ـعــزل امل ـن ـظ ـمــة ملصلحة
املدعى عليه نيازي حسني ناصر الدين
ع ـل ــى ك ــام ــل ح ـص ــة امل ــدعـ ـي ــة وال ـب ــال ـغ ــة
 /101.508/سهم في العقار رقم /1026/
ال ـع ـمــروس ـيــة وب ــال ـت ــال ــي ش ـطــب اشـ ــارة
الــوكــالــة عــن الصحيفة العينية للعقار
املــذكــور واملسجلة تحت الــرقــم اليومي
 /1096/ت ــاري ــخ  2013/5/31بــالـنـظــر

للتزوير الحاصل.
لذلك تدعوك هذه املحكمة لتأخذ مقامًا
بـنـطــاقـهــا للتبلغ او تكليف مــن ينوب
عـنــك قــانــونــا الب ـ ــداء مــاحـظــاتــك خطيًا
خـ ــال م ـه ـلــة ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن تــاريــخ
ال ـن ـش ــر واال ف ـك ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ــك بــواس ـطــة
رئيس القلم يعتبر صحيحًا باستثناء
الحكم النهائي.
الكاتب محمد شمص
إعالن قضائي بالنشر
قــرر الـقــاضــي املـنـفــرد املــدنــي فــي بعلبك
بـتــاريــخ  2017/7/5اب ــاغ املــدعــى عليه
أحـمــد محمد صــالــح املــوســوي بالنشر
صورة االستحضار ومرفقاته بالدعوى
ال ـع ـقــاريــة امل ـق ــام ــة م ــن امل ــدع ــي ابــراه ـيــم
مصطفى صعب بــوكــالــة املـحــامــي زيــاد
حـ ـم ــزة رقـ ــم اسـ ـ ــاس م ـ ـ ـ ّ
ـدور 2017/494
واملتضمنة الــزام املدعى عليه بتسجيل
كــامــل أسـهــم العقار رقــم  /2555/النبي
شـيــت عـلــى اس ــم امل ــدع ــي خــالـيــة م ــن أي
اشارة أو عبء.
لذلك تدعوك هذه املحكمة لتأخذ مقامًا
بـنـطــاقـهــا للتبلغ او تكليف مــن ينوب
عـنــك قــانــونــا الب ـ ــداء مــاحـظــاتــك خطيًا
خـ ــال م ـه ـلــة ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن تــاريــخ
ال ـن ـش ــر واال ف ـك ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ــك بــواس ـطــة
رئيس القلم يعتبر صحيحًا باستثناء
الحكم النهائي.
الكاتب محمد شمص
إعالن
تـعـلــن ب ـلــديــة عـيـنــاتــا ع ــن رغـبـتـهــا بيع
العقارات املفرزة عن العقار رقــم /174/
م ــن مـنـطـقــة عـيـنــاتــا ال ـع ـقــاريــة بـطــريـقــة
املزايدة العلنية التي ستجري في تمام
الساعة العاشرة من يوم السبت الواقع
في  2017/9/16في مركز البلدية.
ي ـم ـك ــن اإلط ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املوضوع لهذه الغاية في مركز البلدية
وذلك لغاية آخر دوام العمل يوم الجمعة
الواقع في .2017/9/15
عيناتا في 2017/8/17
رئيس البلدية
ميشال نصر رحمه
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية

للبيـــع

شقة فخمة يف قريطم ،بريوت،
شارع املزبودي ،مقابل النادي
الفرنيس ٢٧٠ .مرت عىل السند للبيع
 ٤غرف وغرفة جلوس وصالونات
ومطبخ كبري وغرفة خادمة ٤
حاممات ،طابق ،٣
هاتف - ٦٦١٩٠٩/٠٣
السعر  ٩٠٠,٠٠٠دوالر

تدعوكم الهيئة اإلدارية لجمعية خريجي كلية الزراعة والطب
البيطري يف الجامعة اللبنانية اىل جمعية عمومية عادية ملناقشة
التقريرين العام واملايل واملصادقة عىل قطع حساب  2016وإقرار
مرشوع املوازنة للسنة الجارية وذلك نهار األربعاء 6/9/2017
الساعة السابعة مسا ًء يف مبنى الكلية – الدكوانة.
رئيس الجمعية
داين باسيل

طلب تيسير بشير عاصي ملوكله محمد
نـعـيــم ع ــون س ـنــدي تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
للعقارين  988ـ ـ  1750أنصار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب مرتضى خليل اسماعيل بوكالته
ع ــن ن ــدي ــم س ـم ـيــح ب ــك ع ـس ـي ــران ملــورثــه
سميح راشــد عسيران شـهــادة قيد بدل
ضائع للعقار  1401يحمر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد صبحي حجار سند تمليك
بــدل ضــائــع للقسم  22مــن العقار 2996
نبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلبت عفاف محمود الحريري ملوكلها
محمد محمد غــالــب زي ــدان شـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  102كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طـلـبــت زي ـنــب عـبــد املـنـعــم م ــاح شـهــادة
قيد بدل ضائع للعقار  1733عني قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن بيع باملعاملة 2013/1931
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي د .شادي الحجل
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الـثــاثــاء في

 2017/9/5ال ـس ــاع ــة  3:30ب ـعــد الـظـهــر
سـيــارة املنفذ عليه فــؤاد روبـيــر بالطي
مــاركــة كـيــا بـيـكــانـتــو  EXمــوديــل 2012
ً
رقم /499451/ج الخصوصية تحصيال
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيله املحامي عامر عبيد البالغ
 $/15162/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/2700/واملـ ـط ــروح ــة ل ـل ـمــرة الـثــانـيــة
بسعر  $/1400/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية ويترتب عليها ميكانيك منذ
العام ./2013/
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد ال ـ ــى مـ ـ ــرآب امل ـ ـ ــدور ف ــي ب ـي ــروت
الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب اس ـمــاع ـيــل ح ـســن ي ــون ــس ملــوكـلــه
جـمــال محي الــديــن ج ــرادي شـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  37مزرعة الخريبة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طـ ـل ــب رامـ ـ ـ ــي فـ ــريـ ــد ضـ ــاهـ ــر ب ــال ــوك ــال ــه
ع ــن ف ــري ــد ض ــاه ــر سـ ـن ــدات بـ ــدل ضــائــع
لـلـعـقــارات  231و 400و 411و 753بدبا
و 643و 649النخله.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية :
ALEMI TARIKU TOLCHA
من مكان عملها في صير الغربية,
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا,
اإلتصال على الرقم70/609478 :
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رياضة

ّ
عاصفة تمرد لالعبين في صيف االنتقاالت
الكرة األوروبية

ٌ
التمرد الكروي ،صرعة قديمة
جديدة ،تتغير وتختلف بين العب وآخر،
ناد وآخر ،ويلجأ إليها الالعب لالنتقال
وبين ٍ
بالقوة إلى ناد جديد من خالل رفضه
إكمال مشواره مع الفريق ورفضه
المشاركة حتى في التدريبات والمباريات
اإلعدادية قبل بدء الموسم

وصفت الصحافة األلمانية
ديمبيلي بـ"المتمرد" و"الطفل
غير المسؤول عن أفعاله"
(باتريك ستوالرز ــ أ ف ب)

هادي أحمد
عـصـيــان كـ ــروي ،ه ــذا م ــا طـغــى على
ســوق االنتقاالت الصيفية األخيرة،
وأخـ ـ ــذ م ـك ــان ــه ف ــي ب ـع ــض ال ـص ـحــف
ال ـعــامل ـيــة ،طــاغ ـيــا ع ـلــى خ ـبــر انـتـقــال
الع ـ ــب مـ ــن ف ــري ــق إل ـ ــى آخ ـ ـ ــر .ف ـحــالــة
ال ـ ـت ـ ـمـ ــرد ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ش ـه ــده ــا
ال ــ"م ـي ــرك ــات ــو" ك ــان ــت م ــن الع ـب ــن لــم
يــرضــوا بــأوضــاعـهــم الـحــالـيــة داخــل
أنديتهم ،بل رأوا أنفسهم في بعض
امل ــواق ــف أك ـبــر مــن تـلــك األن ــدي ــة .أدى
هـ ــذا إلـ ــى تــرج ـم ـتــه س ـلــوكــا ضــاعــف
املشاكل مــع الـنــادي وعلى مــرأى من
وسائل اإلعــام التي كانت طرفًا في
بعض األحيان بني الالعب والنادي.
الجماهير أيـضــا ،طبعًا ،لها رأيـهــا،
إذ تعتبر نفسها جــزءًا ال يتجزأ من
مشروع النادي ،رغم أن رأيها ال يؤثر

نجح العبون في تمردهم
وفشل آخرون ،إنها مراهنة كبيرة
أن يتمرد الالعب على فريقه
كثيرًا على الصعيد العملي ،إال أنه
يلعب دورًا في تأجيج املوقف.
كل ما يحصل من تمرد لالعبني أمام
أنــدي ـت ـهــم ف ــي ج ــان ــب م ـنــه ه ــو نـتــاج
ق ــان ــون "ب ــوس ـم ــان" الـ ــذي ص ــدر عــام
ّ
 ،1995وال ــذي قــلــص مــن صالحيات
األن ــدي ــة ،ف ــي امل ـق ــاب ــل زاد م ــن حــريــة
الــاع ـبــن ف ــي االن ـت ـق ــال م ــن ن ــاد إلــى
آخـ ـ ــر ،ح ـت ــى ق ـب ــل ان ـت ـه ــاء ع ـق ــوده ــم،
والـ ـش ــرط ال ــوح ـي ــد ه ــو دفـ ــع ال ـشــرط
الجزائي للنادي.
وأتــاح "بوسمان" لالعبني التفاوض
ـاد أرادوه قـبــل سـتــة أشهر
مــع أي ن ـ ٍ
مــن انـتـهــاء عـقــودهــم ودون الــرجــوع
لـلـنــادي الــذيــن يلعبون لــه ،مــا يمنع
ّ
النادي من التحكم بالالعب كما كان
في العهد القديم.

ه ــذا م ــا يـحـصــل الـ ـي ــوم ،وم ــا حصل
أمس ،وبالتأكيد سيحصل في األيام
املقبلة ،وفي كل "ميركاتو" مقبل.
ل ـعــل أبـ ــرز حـ ــاالت ال ـت ـمــرد الـنــاجـحــة
فــي الـســوق األخ ـيــرة ،هــي البرازيلي
ن ـ ـي ـ ـمـ ــار الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـم ـ ــرد ع ـ ـلـ ــى ف ــري ـق ــه
ال ـس ــاب ــق بــرش ـلــونــة اإلسـ ـب ــان ــي ،من
دون أن ي ـ ـص ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــأي تـ ـص ــري ــح،

وسعيًا لالنتقال الــى فريقه الجديد
ب ــاري ــس س ـ ــان ج ـي ــرم ــان ال ـفــرن ـســي.
تورط في مشادات مع العبي النادي
حد التشابك
الكاتالوني وصلت إلى ّ
باأليدي ،وفعل كل ما يوفر انتقاله؛
ن ـجــح ف ــي ذلـ ــك وان ـت ـق ــل م ـقــابــل 222
مليون يورو.
كوتينيو فـشــل حـتــى اللحظة حيث

نجح مواطنه نيمار .فــاألول يحاول
إجبار فريقه ليفربول اإلنكليزي على
بيعه إلى برشلونة ،وأبلغ اإلدارة أنه
ي ــري ــد ال ــرح ـي ــل .ل ـكــن حـيـنـمــا تمسك
بــه ال ـنــادي واملـ ــدرب األملــانــي يــورغــن
كـ ـل ــوب ،ادع ـ ــى اإلصـ ــابـ ــة ،وغ ـ ــاب عن
م ـبــاراة فــريـقــه فــي املـلـحــق التأهيلي
لدوري األبطال ،وفي الدوري املحلي.

لــم ينجح حتى اآلن ،ولــم يصل إلى
مــا يطلبه .قصته تتشابه مــع قصة
العب بوروسيا دورتموند الفرنسي
عثمان ديمبيلي .وصفته الصحافة
األمل ــان ـي ــة ب ــ"امل ـت ـم ــرد" و"ال ـط ـف ــل غير
املسؤول عن أفعاله" .وصــل به األمر
إلى تغيبه عن تدريبات فريقه بهدف
الضغط على إدارة الـنــادي مــن أجل
السماح لــه بالرحيل إلــى برشلونة.
لم تتعاون معه إدارة الفريق ،وأبقته
إلــى حني دفــع املبلغ املطلوب والــذي
تجاوز الـ  120مليون يورو.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ن ـج ــح الع ـ ــب فــالـنـسـيــا
اإلسباني الجديد الفرنسي جيفري
كــونــدوغ ـب ـيــا ال ـ ــذي ان ـت ـقــل م ــن انـتــر
مـ ـي ــان ــو اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي بـ ـع ــدم ــا رف ــض
ح ـض ــور ت ــدري ـب ــات فــري ـقــه ال ـســابــق.
صـ ـحـ ـي ــح أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ـع ـ ــرض إلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
تأديبية ،لكنه فــي النهاية نجح في
مسعاه ،وانتقل على سبيل اإلعارة.
مثله ،نجح العب فيورنتينا اإليطالي
الـ ـك ــروات ــي ن ـي ـك ــوال كــال ـي ـن ـي ـتــش فــي
الـ ــوصـ ــول إلـ ــى مـ ـي ــان ،ب ـع ــد ت ـم ــرده
ّ
وتغيبه عن املران من دون أن يعطي
أي عذر.
ول ـع ــل أش ـه ــر ح ـ ــاالت ال ـت ـص ــادم بني
الالعبني واألندية هذا املوسم كانت
ل ــإس ـب ــان ــي دي ـي ـغ ــو ك ــوسـ ـت ــا ،الـ ــذي
كشف أنــه يريد الرحيل عن الـ"بلوز"
ألن مدرب الفريق اإليطالي أنطونيو
كونتي ال يريد استمراره مع الفريق.
أك ــد كــوسـتــا أن لـيــس لــديــه أي خيار
ّ
ســوى مـغــادرة تشلسي بعدما تبلغ
م ــن ك ــون ـت ــي أن ال م ـس ـت ـق ـبــل ل ــه مــع
الـفــريــق .غــاب ب ــدوره أيضًا عــن فترة
إعـ ـ ـ ــداد الـ ـف ــري ــق ل ـل ـم ــوس ــم ال ـج ــدي ــد،
وعوقب بحسم أسبوعني من راتبه.
ن ـج ــح العـ ـب ــون ف ــي ت ـم ــرده ــم وف ـشــل
آخرون .إنها مراهنة كبيرة أن يتمرد
الالعب على فريقه ،إذ تؤكد التجارب
أن هــذا الـســاح الفعال ،إذا مــا فشل،
ّ
يتحول إلى جحيم على الالعب الذي
ق ــد ُي ـل ـصــق بـمـقــاعــد االح ـت ـي ــاط بعد
فشله في مخططاته.

سوق االنتقاالت

كالينيتش الراكب الجديد في قطار ميالن

ضم ميالن كالينيتش من فيورنتينا (إنترنت)

واص ـ ـ ــل مـ ـي ــان اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي مـسـلـســل
ت ـعــزيــز ص ـفــوفــه ح ـتــى ب ـعــد ان ـطــاق
امل ــوس ــم ال ـج ــدي ــد ،إذ ض ــم ال ـكــرواتــي
ن ـ ـي ـ ـكـ ــوال ك ــالـ ـيـ ـنـ ـيـ ـت ــش ق ـ ـ ــادم ـ ـ ــا م ــن
فيورنتينا ،بتوقيعه عقدًا معه ملدة
أرب ـعــة أعـ ــوام ،يشمل اسـتـعــارتــه ملــدة
عــام وخـيــارًا إلزاميًا بانتقاله بشكل
نهائي.
وأفاد ميالن في بيان عن "ضم نيكوال
كالينيتش من نــادي فيورنتينا ،في
إعارة تتضمن إلزامًا بالشراء"،
صفقة
ّ
مـضـيـفــا" :وقـ ــع ال ــاع ــب ع ـق ـدًا ألربـعــة
أعوام يمتد حتى  30حزيران ."2021
وبحسب صحيفة "ال غــازيـتــا ديللو
س ـ ـبـ ــورت" اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ،ب ـل ـغ ــت قـيـمــة
صفقة كالينيتش  25مليون يــورو،

منها عشرة ماليني في إطار اإلعارة.
وان ـضــم كالينيتش إل ــى فيورنتينا
ع ـ ـ ـ ــام  2015ق ـ ـ ــادم ـ ـ ــا م ـ ـ ــن دن ـ ـي ـ ـبـ ــرو
األوكــرانــي ،وبــات من أبــرز املهاجمني
ف ــي إي ـطــال ـيــا .وس ــاه ــم ال ــاع ــب ال ــذي
خ ــاض تـجــربــة ســابـقــة مــع بالكبيرن
روف ــرز اإلنكليزي بــن  2009و،2011
في تصدر فيورنتينا ترتيب الدوري
للمرة األولى منذ موسم ،1999-1998
عندما سجل قبل عامني ثالثة أهداف
"ه ــات ــري ــك" ف ــي م ــرم ــى إن ـت ــر مـيــانــو،
وقـ ــاد فــريـقــه لـلـفــوز  1-4عـلــى ملعب
مضيفه .وسجل الالعب  33هدفًا في
 83مباراة مع "الفيوال".
ّ
وي ـش ــك ــل ض ــم كــال ـي ـن ـي ـتــش ال ـخ ـطــوة
األحـ ـ ـ ــدث ل ـن ـش ــاط مـ ـي ــان فـ ــي س ــوق

االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ال ـص ـي ـف ـي ــة ،ب ـع ــد أش ـهــر
مــن انـتـقــال ملكيته إل ــى مستثمرين
ص ـي ـن ـي ــن يـ ـعـ ـمـ ـل ــون عـ ـل ــى ت ـح ـق ـيــق
ان ـت ـف ــاض ــة فـ ــي الـ ـ ـن ـ ــادي واسـ ـتـ ـع ــادة
أمجاده.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،قـ ــد ي ـن ـت ـقــل الع ــب
موناكو الفرنسي كيليان مبابي إلى
ب ــاري ــس س ــان ج ـيــرمــان ع ـلــى سبيل
اإلعارة.
وأشـ ــارت محطة "س ـكــاي سـبــورتــس"
إل ــى أن إعـ ــارة مـبــابــي سـتـكــون الحل
األمثل لكي يتمكن الـ"بي أس جي" من
تطبيق قواعد اللعب املالي النظيف،
التي قد يتجاوزها حال شراء الالعب
املـ ــوهـ ــوب ب ـع ــدم ــا دفـ ــع  222مـلـيــون
يورو لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا

من برشلونة اإلسباني.
وأوض ـح ــت املـحـطــة أن صـفـقــة إع ــارة
مبابي قد تتضمن انتقال البرازيلي
ل ــوك ــاس مـ ــورا إل ــى مــونــاكــو ورح ـيــل
مواطنه فابينيو إلى نادي العاصمة
الفرنسية.
فــي املـقــابــل ،وفــي حــال رحـيــل مبابي
ع ــن م ــون ــاك ــو ف ـ ــإن ب ــدي ـل ــه ف ــي ن ــادي
اإلمـ ـ ــارة ق ــد ي ـكــون اإلي ـط ــال ــي أنــدريــا
ب ـي ـل ــوت ــي ه ـ ـ ــداف ت ــوريـ ـن ــو ،بـحـســب
صحيفة "ال غازيتا ديللو سبورت".
وبـعــدمــا كــانــت أن ـظــار مــونــاكــو نحو
املــونـتـيـنـيـغــري سـتـيـفــان يوفيتيش
مـهــاجــم إنـتــر مـيــانــو اإلي ـطــالــي ،فــإن
اهتمامه بــات منصبًا على بيلوتي
بحسب الصحيفة.
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أصداء عالمية

عام إضافي لرايكونن خلف مقود فيراري
سـيـسـتـمــر الـفـنـلـنــدي كـيـمــي رايـكــونــن
ف ــي ص ـف ــوف ف ــري ــق ف ـ ـيـ ــراري امل ـش ــارك
فــي بـطــولــة الـعــالــم لـسـبــاقــات سـيــارات
الـفــورمــوال  1فــي املــوســم املقبل بعدما
أعلنت الشركة اإليطالية تمديد عقده
ملوسم .2018
وجـ ــاء ف ــي ال ـب ـي ــان" :ت ـع ـلــن فـ ـي ــراري أن
سـكــوديــريــا ف ـيــراري (فــريــق الـفــورمــوال
 )1جددت اتفاقها مع كيمي رايكونن"،
مضيفة" :سيخوض السائق الفنلندي
بالتالي بطولة العالم للفورموال  1في
 2018مع فيراري".
وسـ ـيـ ـك ــون املـ ــوسـ ــم امل ـق ـب ــل ال ـخ ــام ــس
تواليًا لرايكونن مع الصانع اإليطالي،
علمًا بأنه كان سائقه أيضًا بني 2007
و .2009وأحــرز رايكونن الــذي سيبلغ
الثامنة والثالثني من العمر في تشرين
األول امل ـق ـب ــل وي ـص ـب ــح أكـ ـب ــر ســائــق
حاليًا ،لقبه الوحيد في بطولة العالم
مع فيراري عام .2007
وعـلــى رغــم تحقيقه نتائج جـيــدة هذا
املـ ــوسـ ــم إل ـ ــى ج ــان ــب زم ـي ـل ــه األمل ــان ــي
سيباستيان فيتيل ،لم يتمكن رايكونن
م ـنــذ ع ــودت ــه إل ــى فـ ـي ــراري ع ــام ،2014
مــن اع ـتــاء املــركــز األع ـلــى عـلــى منصة
التتويج في السباقات.

وي ـع ــود آخ ــر ف ــوز ل ــه م ــع فـ ـي ــراري إلــى
جائزة بلجيكا الكبرى .2009
ول ــم يـعـلــن فـ ـي ــراري ب ـعــد اس ــم ســائـقــه
الـثــانــي للموسم املـقـبــل ،إال أن املرجح
هــو أن يـتــم أيـضــا تـمــديــد عـقــد فيتيل،
ب ـط ــل ال ـع ــال ــم أربـ ـ ــع مـ ـ ــرات وامل ـت ـص ــدر

الحالي لترتيب بطولة العالم بفارق
 14نـ ـقـ ـط ــة ع ـ ــن الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ل ــوي ــس
هــام ـي ـل ـتــون ،س ــائ ــق ف ــري ــق مــرسـيــدس
وبطل العالم ثالث مرات.
من جهة أخرى ،يسعى منظمو بطولة
الـعــالــم إل ــى إقــامــة سـبــاقــات أكـثــر على

سيكون الموسم المقبل الخامس لرايكونن مع فيراري (أ ف ب)

ح ـل ـبــات الـ ـط ــرق ف ــي امل ـ ــدن اآلس ـي ــوي ــة،
بحسب ما أفاد أحد مسؤولي البطولة
وكالة "فرانس برس".
ومنذ استحواذها على حقوق البطولة
بالكامل مطلع  ،2017تبحث مجموعة
"ليبرتي مـيــديــا" اإلعــامـيــة األميركية
في سبل تطوير الرياضة واستقطاب
عــدد أكـبــر مــن املشجعني ،بعد تراجع
ف ــي األعـ ـ ـ ــوام األخ ـ ـيـ ــرة إث ـ ــر عـ ـق ــود مــن
ه ـي ـم ـنــة املـ ــالـ ــك الـ ـس ــاب ــق ال ـبــري ـطــانــي
بيرني ايكلستون.
ويـلـقــى س ـبــاق سـنـغــافــورة ال ــذي يقام
منذ عام  2008على حلبة طريق وتحت
ً
ً
األضواء الكاشفة ليال ،إقباال كبيرًا من
املـشـجـعــن .وبـحـســب مــديــر العمليات
التجارية فــي البطولة شــون براتشز،
يـسـعــى امل ـن ـظ ـمــون إل ــى إض ــاف ــة املــزيــد
مــن هــذه السباقات إلــى جــدول بطولة
العالم.
وقال براتشز على هامش زيارة ملدينة
شـنـغـهــاي الـصـيـنـيــة ال ـتــي تستضيف
إحدى مراحل البطولة" :أمضي ّالكثير
م ــن ال ــوق ــت ف ــي ال ـت ــواص ــل ال ـب ــن ــاء مع
املـ ــدن ...وأعـتـقــد أنــه فــي نهاية املطاف
سـيـكــون لــديـنــا س ـبــاقــات عـلــى الـطــرق
أكثر مما شهدنا في تاريخ البطولة".

كأس العالم

ملف مشترك لألرجنتين واألوروغواي لمونديال 2030
ُ
ســتـطـلــق األوروغ ـ ـ ــواي واألرج ـن ـتــن
رس ـم ـي ــا األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـب ــل مـلـفـهـمــا
امل ـش ـت ــرك الس ـت ـضــافــة كـ ــأس ال ـعــالــم
 2030في كرة القدم ،بحسب ما أعلن
رئيس األوروغواي تاباريه فاسكيز
وذل ـ ــك ف ــي ح ـف ــل ي ـح ـض ــره ون ـظ ـيــره
األرجنتيني ماوريسيو ماكري.
وسـيـتــم اإلع ــان عــن املـلــف املـشـتــرك
خـ ـ ــال زي ـ ـ ـ ــارة يـ ـق ــوم بـ ـه ــا ال ــرئ ـي ــس
األرجنتيني ملونتيفيديو في  30آب،
وذلك عشية لقاء مرتقب في عاصمة
األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي بـ ــن م ـن ـت ـخ ــب ال ـب ـلــد
املضيف ومنتخب األرجنتني ضمن
تصفيات كأس العالم .2018
وسبق للبلدين أن أعلنا منذ فترة
عزمهما على التقدم بملف مشترك
الستضافة املــونــديــال الـكــروي سنة
.2030
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وع ـ ـ ــرض ف ــاس ـك ـي ــز ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر عـلــى
رئ ـيــس االت ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـكــرة الـقــدم
(فيفا) السويسري جياني إنفانتينو
ً
في آذار  ،2016قائال إن األمر "اقتراح
أمل ورغبة وحلم لدينا".
وتأمل األوروغواي التي استضافت
النسخة األولى من البطولة الكروية
األب ـ ــرز عــامل ـيــا ع ــام  ،1930ن ـيــل هــذا
ال ـ ـ ـشـ ـ ــرف م ـ ـ ـجـ ـ ــددًا إلح ـ ـ ـيـ ـ ــاء م ـئ ــوي ــة
االستضافة ،علمًا بأنها فــازت على
األرج ـن ـت ــن ف ــي ال ـن ـهــائــي وأح ـ ــرزت
اللقب.
وأحــرزت األوروغ ــواي اللقب مجددًا
في  1950بفوزها في النهائي على
املضيفة البرازيل.
أمـ ـ ـ ـ ــا األرجـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــن ،ف ــاسـ ـتـ ـض ــاف ــت
ال ـب ـط ــول ــة م ـ ــرة واح ـ ـ ــدة ع ـ ــام ،1978
وأحــرزت اللقب في ذاك العام ،ومرة

ثانية عام  1986في املكسيك .وشغل
ك ــل م ــن فــاس ـك ـيــز ومـ ــاكـ ــري رئ ــاس ــة
نــاديــي كــرة قــدم ،األول لبروغريسو
األوروغـ ـ ــويـ ـ ــانـ ـ ــي وال ـ ـثـ ــانـ ــي ل ـب ــوك ــا
جونيورز األرجنتيني.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة ق ــد
اس ـت ـضــافــت آخ ــر ك ــأس لـلـعــالــم عــام
 2014فـ ــي ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ،ويـ ـت ــوق ــع أن
تـ ــواجـ ــه م ـن ــاف ـس ــة ع ـل ــى اس ـت ـضــافــة
مــونــديــال  2030مــن ق ــارة آسـيــا ،وال
س ـي ـم ــا فـ ــي ظـ ــل عـ ـ ــزم ال ـ ـصـ ــن ع ـلــى
استضافة النهائيات.
وتـقــام نهائيات كــأس الـعــالــم 2018
في روسيا ثم في قطر عام  .2022أما
مونديال  ،2026فتقدم املغرب بملف
ت ــرش ــح الس ـت ـض ــاف ـت ــه ،إض ــاف ــة إل ــى
م ـلــف ث ــاث ــي م ـش ـتــرك م ــن ال ــوالي ــات
املتحدة واملكسيك وكندا.

روخو في تدريبات يونايتد

أفاد مانشستر يونايتد اإلنكليزي بأن مدافعه
األرجنتيني ماركوس روخو عاد إلى املشاركة
في التمارين مع الفريق األول ،بعد غيابه أربعة
أشهر بسبب اإلصابة.
وأصيب روخو بقطع في أربطة الركبة في
نيسان املاضي خالل إياب ربع نهائي "يوروبا
ليغ" ضد اندرلخت البلجيكي.
ونشر يونايتد عبر حسابه على موقع "تويتر"
صورًا لروخو أثناء مشاركته في التمارين ،إال
أن مدربه البرتغالي جوزيه مورينو اعتبر أن
املدافع األرجنتيني لن يستطيع العودة للعب قبل
كانون األول املقبل.

أزارنكا خارج «فالشينغ ميدوز»

انسحبت البيالروسية فيكتوريا أزارنكا
املصنفة أولى عامليًا سابقًا من بطولة الواليات
املتحدة ،آخر البطوالت األربع الكبرى لكرة
املضرب لهذا املوسم ،والتي تنطلق األسبوع
املقبل ،في خضم معركتها لنيل حق حضانة
مولودها األول البالغ من العمر ثمانية أشهر ،إثر
انفصالها عن والده.
وقالت البيالروسية في بيان" :لألسف ،لن يكون
في استطاعتي املشاركة هذه السنة في بطولة
الواليات املتحدة بسبب الكفاح الذي أخوضه في
سبيل حل وضعي العائلي".

ثالثة أرقام قياسية
في سباحة اإلناث
ّ
سيقدم البلدان الملف رسميًا األسبوع
المقبل (أرشيف)

صفقة مزدوجة لألنصار قبل السوبر

عدنان حيدر يدخل الى المالعب المحلية من بوابة األنصار (أرشيف)

قرر برشلونة اإلسباني مقاضاة العبه السابق
ّ
املنضم حديثًا إلى باريس سان
البرازيلي نيمار،
جيرمان الفرنسي ،على خلفية عدم احترامه
عقده ،مطالبًا إياه بإعادة مكافأة وتعويض
بقيمة  8,5ماليني يورو.
وقال النادي الكاتالوني في بيان" :في هذه
الدعوى القضائية ،يطالب النادي باستعادة
املبلغ الذي سبق دفعه كمكافأة (لالعب) لتجديد
عقده بسبب مخالفته بنود العقد ،و 8,5ماليني
يورو كتعويضات ،و 10باملئة إضافية كفوائد".

السباحة

الكرة اللبنانية

أنجز فريق األنصار لكرة القدم صفقة
مــزدوجــة قبل أيــام على نهائي الكأس
السوبر مــع فــريــق العهد يــوم السبت،
على ملعب صيد البلدي عند الساعة
 ،16.30ح ـيــث ت ـعــاقــد أم ــس م ــع العــب
خــط الــوســط الــدولــي اللبناني عدنان
واملدافع الغيني أبو بكر كمارا
حيدرّ ،
اللذين وقعا أمس على كشوف النادي
فـ ــي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،وب ــالـ ـت ــال ــي يـمـكـنـهـمــا
املـ ـش ــارك ــة فـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـس ــوب ــر ي ــوم
الـسـبــت .لكن ال ـنــادي سيفتقد مدافعه
أنـ ــس أبـ ــو ص ــال ــح ال ـ ــذي ّ
ودع ال ـفــريــق
أمس بانتقاله الى نادي طرابلس ملدة
عــام واحــد على سبيل اإلع ــارة .مباراة
ال ـس ــوب ــر س ـت ـقــام ب ـح ـضــور الـجـمـهــور
بعكس ما أوصت به لجنة االنضباط،
خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد ال ـت ـج ــرب ــة ال ـنــاج ـحــة
ملباراة النجمة والعهد في نهائي كأس
النخبة .وتختلف مباراة السوبر عن
نهائي النخبة من ناحية النظام الفني
حيث ينص على اللجوء الــى شوطني
إضافيني فــي حــال التعادل فــي الوقت
األصلي ،ومــن ثم االحتكام الــى ركالت
الـ ـت ــرجـ ـي ــح ،ب ـع ـك ــس ال ـن ـخ ـب ــة الـ ـت ــي ال

برشلونة ّ
يرد الصفعة لنيمار

يـتـضـمــن نـظــامـهــا شــوطــن إضــافـيــن.
وستكون امل ـبــاراة تحت مجهر القوى
األمـنـيــة واملـســؤولــن عــن بلدية صيدا
خصوصًا بالنسبة لألنصاريني بعد
األحداث التي شهدتها مباراة الفريقني
ف ــي ن ـصــف ن ـهــائــي كـ ــأس ال ـن ـخ ـبــة في
بحمدون .لكن ال شك في أن املسؤولية
ال تقع على عاتق الجمهور فقط ،وإن
كان هو املسؤول األول ،ذلك أن للقوى
األم ـن ـي ــة واالتـ ـ ـح ـ ــاد دورًا ف ــي إخ ـ ــراج
املـبــاراة بطريقة صحيحة .فالحضور
األم ـ ـنـ ــي فـ ــي ن ـه ــائ ــي ال ـن ـخ ـب ــة ك ـ ــان لــه
الــدور الرئيسي في إنجاحها ،إضافة
الــى اإلج ــراءات التنظيمية االتحادية.
وع ـل ـيــه ،ف ــإن ت ـك ــرار الـتـجــربــة ف ــي لـقــاء
السبت سيعطي جرعة معنوية كبيرة
لبطولة الــدوري التي ستنطلق في 15
أي ـلــول .مــن جهة أخ ــرى ،ق ــررت اللجنة
الـتـنـفـيــذيــة لــات ـحــاد الـلـبـنــانــي للعبة
إي ـقــاف الع ــب شـبــاب الـســاحــل السابق
وط ــرابـ ـل ــس ال ـح ــال ــي ح ـس ــن ك ــوران ــي،
والع ـ ــب ف ــري ــق ال ـع ـهــد خـل ـيــل خـمـيــس،
أربع مبارياتً ،
بناء على توصية لجنة
املنتخبات ،لسوء سلوكهما.

سجلت ثالثة أرقام قياسية لناديي
أكوامارينا وفور بي في املرحلة الثانية لفئة
اإلناث لبطولة لبنان العامة للسباحة للفئات
العمرية لحوض  50مترًا التي نظمها
االتحاد في مجمع الرحاب السياحي في
زحلة .وقد ارتفع عدد األرقام القياسية
الى  14بعد األرقام الـ  11التي سجلت في
املراحل السابقة.
وقد جاءت األرقام كاآلتي:
 الحديثات  9 – 8سنوات :سباق  400مترحرة :هال حمود (فور بي)  5:51:50دقائق
رقم قياسي جديد (الرقم السابق 6:05:50
د .للسباحة رانيا فاخوري) .الفتيات 16
–  17سنة :سباق  50مترًا فراشة :هبة
الدويهي (أكوامارينا)  30:05ثانية رقم
قياسي جديد (الرقم السابق  30:24ث
للسباحة جنيفر رزق الله).
السيدات فوق  18سنة :سباق  200متر
ظهرًا :غبرياال الدويهي (أكوامارينا)
 2:30:75د .رقم قياسي جديد (الرقم
السابق  2:41:56د .للسباحة جنيفر رزق
الله) .حضر السباقات رئيس االتحاد
الدكتور طوني نصار وعدد من األعضاء،
أشرف عليها مدير البطولة أمني السر فريد
أبي رعد ،وتولى مهمات التحكيم طاقم من
الحكام الدوليني واآلسيويني واالتحاديني
برئاسة رئيس لجنة الحكام مروان العميل
والحكام :العام الدولي محمد دعبول،
واالنطالق الدولي محمد منصور والحكمان
الدوليان ساشا عازار ومنى حداد.
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تلفزيون

ثقافة وناس

مرآة الغرب

 The Stateمسلسل عن «داعش» يقسم بريطانيا

مشهد
من العمل
الدرامي
المؤلف من
أربع ُحلقات
تعرض
جميعها هذا
األسبوع

نادين كنعان
فـ ـ ــي ظـ ـ ــل الـ ـتـ ـه ــدي ــد املـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــد الـ ـ ــذي
ّ
يـشــكـلــه «تـنـظـيــم ال ــدول ــة اإلســام ـ ّيــة»
عـلــى مختلف دول عــالــم ،ب ــدأ صــنــاع
ّ
الـ ــدرامـ ــا ي ـن ـق ـلــون ت ـفــاص ـيــل مـتـعــلـقــة
بهذا التنظيم اإلرهــابــي إلــى الشاشة
الصغيرة .في رمضان املاضي ،راهنت
شبكة  mbcالسعودية على مسلسل
«غــرابـيــب س ــود» (تــألـيــف لــن فــارس،
وإخ ـ ـ ــراج ح ـس ــام الــرن ـت ـي ـســي وعـ ــادل
أديــب وحسني شــوكــت) الــذي يتناول
وحـشـيــة «داعـ ــش» وم ـمــارســاتــه .لكن
ح ــامل ــا بـ ــدأ الـ ـع ــرض ،ع ـلــت األص ـ ــوات
امل ـن ـت ـقــدة ،فـيـمــا انـقـسـمــت اآلراء بني
م ــؤي ــد وج ـ ــد ف ـي ــه «تـ ـص ــويـ ـرًا ل ــواق ــع
ّ
ـاس» ومـ ـع ــارض اع ـت ـبــر أنـ ــه يفتقر
قــ ٍ
ّ
إلى «العمق في املعالجة» ،واألهم أنه

ّ
صب في خانة البروباغندا السعودية
إلبـ ـ ـع ـ ــاد ت ـه ـم ـت ــي «رع ـ ــاي ـ ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب
وتصدير الفكر الوهابي» عن اململكة!
تزامنًا ،كان مشروع درامي آخر ُيطبخ
ّ
على نار هادئة في بريطانيا .إنه The
( Stateال ــدول ــة ـ ـ ـ ب ـطــولــة س ــام أوت ــو،
وأونــي أوهـيــارا ،وشافاني كاميرون،
ورايـ ــان مــاكــن) ال ــذي كتبه وأخــرجــه
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ب ـي ـت ــر كــوس ـم ـي ـن ـس ـكــي
( ،)1956وانـطـلــق عــرضــه ي ــوم األحــد
امل ــاض ــي ع ـبــر ق ـنــاة  ،4 Channelقبل
ّ
أن يـتـمــكــن ال ـج ـم ـهــور م ــن مـشــاهــدتــه
عــاملـيــا قــريـبــا عـبــر شــاشــة «نــاشــونــال
جـيــوغــرافـيــك» .فــي مشهد ال يختلف
ّ
عما جــرى فــي العالم العربي ،أحــدث
امل ـس ـل ـس ــل ال ـق ـص ـي ــر ()mini series
املؤلف من أربــع حلقات بلبلة كبيرة
فــي بريطانيا منذ اللحظات األولــى

لـكـشــف ال ـن ـق ــاب ع ـن ــه ،إذ ت ـح ـ ّـول إلــى
«حـ ــديـ ــث ال ـ ـسـ ــاعـ ــة» ،إع ــامـ ـي ــا وع ـبــر
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي .عـ ّـبــر
م ـ ـشـ ــاهـ ــدون عـ ــن «اش ـ ـم ـ ـئـ ــزازهـ ــم مــن
مـحـتــوى» الـعـمــل ال ــذي يتتبع أربـعــة
بــري ـطــان ـيــن م ـس ـل ـمــن ي ـه ــرب ــون إل ــى

يتتبع شبانًا بريطانيين يلتحقون
بالتنظيم اإلرهابي في الرقة
ّ
الــرقــة فــي ســوريــا للقتال فــي صفوف
«الـ ــدولـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة» .أمـ ــا صحيفة
«دي ـ ـلـ ــي م ـ ـيـ ــل» ،ف ــات ـه ـم ــت الـ ـعـ ـم ــل ب ـ
«تـلـمـيــع صـ ــورة «داع ـ ـ ــش» ،ال سـ ّـيـمــا
في ظل االعتداءات اإلرهابية املتنقلة
التي تشهدها أوروبــا ويتبناها هذا
التنظيم» .أبــرز األص ــوات املعارضة،

ك ــان ــت ب ـي ـث ــان ــي هـ ـيـ ـن ــز ،ابـ ـن ــة ع ــام ــل
اإلغــاثــة البريطاني ديفد هينز الــذي
قطع «داعش» رأسه عام  ،2014وكانت
قد طالبت عبر «ديلي ميل» بتأجيل
ال ـع ــرض« :آخ ــر مــا تـحـتــاجــه عــائــات
ض ـح ــاي ــا «ال ـ ــدول ـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» هــو
ّ
مسلسل يتناوله ،وهم الذين تمزقت
أسرهم بسببه».
في املقابل ،اعتبر بعض ّ
رواد السوشال
ّ
ميديا أن قرار «القناة الرابعة» خوض
هــذه التجربة «جــريء ج ـدًا» ،ثــم أعلن
تـشــارلــي ويـنـتــر ،الـبــاحــث فــي «املــركــز
ال ــدول ــي ل ــدراس ــة ال ـت ـط ـ ّـرف» ()ICSR
فــي «كـلـيــة كينغز» فــي ل ـنــدن ،تأييده
مل ــا ش ــاه ــده .صـحـيـفــة ال ـ ـ «غ ــاردي ــان»
البريطانية نقلت عن األكاديمي الذي
شــارك في دراس ــات عـ ّـدة عن «داعــش»
ّ
ّ
قوله إنه «من الواضح أن العمل سبقه

بحث طويل .أنــا معجب جـدًا بــه» .في
م ـعــرض حــدي ـثــه ع ــن الـحـلـقــة األولـ ــى،
ّ
يــؤكــد ويـنـتــر أن هـنــاك «كـمـيــة كبيرة
مــن املشاهد املــأخــوذة مــن بروباغندا
ّ
«الــدولــة اإلســامـيــة» .مــن الــواضــح أن
ً
الـبــاحـثــن ش ــاه ــدوا كـ ّـمــا هــائــا منها
ل ـي ـت ـم ـك ـنــوا م ــن إنـ ـج ــاز ع ـم ــل واق ـع ــي
ّ
ق ــدر املـسـتـطــاع» ،معتبرًا أن الهجوم
الــذي طــال « The Stateمضحك بعض
الـ ـش ــيء .م ــن ال ـ ـضـ ــروري أن ن ـ ــدرك أن
هؤالء مجرمون ارتكبوا أشياء سيئة،
ّ
ل ـك ــن ـه ــم ال ي ـ ــزال ـ ــون أش ـ ـخـ ــاصـ ــا ...إذا
ّ
كــان ذلــك يــولــد نقاشًا أكـثــر دقــة وأقــل
عاطفية ،فأعتقد أن هذا شيء جيد».
كـ ــام ت ـشــارلــي ويـنـتــر ع ــن األب ـح ــاث،
يـ ـت ــواف ــق م ــع م ــا س ـب ــق أن صـ ـ ـ ّـرح بــه
بيتر كوسمينسكي ح ــول «دراس ــات
مـ ـع ـ ّـمـ ـق ــة اسـ ـتـ ـغ ــرق ــت أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ع ــام
ّ
ون ـص ــف ال ـع ــام ل ـك ـتــابــة ق ـصــة تـســلــط
ال ـض ــوء ع ـلــى عــالــم غ ـيــر م ـع ــروف وال
ي ـم ـك ــن تـ ـخ ـ ّـيـ ـل ــه» .وأوض ـ ـ ـ ــح ص ــاح ــب
 Wolf Hallو Bring Up the Bodies
ّ
أن الـبـحــث «شـمــل مـقــابــات مــع نــاس
ع ـم ـلــوا ت ـحــت رايـ ــة «داع ـ ـ ــش» ق ـبــل أن
ي ـ ـعـ ــودوا إل ـ ــى ب ــري ـط ــان ـي ــا» ،وف ـ ــق مــا
ذك ــر مــوقــع «رادي ـ ــو تــاي ـمــز» .ف ــي هــذا
السياق ،تشير مديرة قسم الدراما في
ّ
 ،4 Channelبيث ويليس ،إلى أن The
ّ
« Stateمشروع درامي حقيقي يمكننا
مــن مــواجـهــة مــوضــوع ُمـلــح ّوخطير،
وط ــرح األس ـئ ـلــة» ،كـمــا ت ــرى أن ــه على
مدى الحلقات املتبقية التي ستعرض
خ ــال األس ـب ــوع ال ـحــالــي« ،سـيـغــوص
امل ـس ـل ـســل ف ــي ال ــواق ــع ال ـق ــاس ــي ال ــذي
ي ــواجـ ـه ــه املـ ـق ــاتـ ـل ــون ال ـب ــري ـط ــان ـي ــون
امللتحقون بالتنظيم في سوريا ،لكن
ّ
يشجع آخرين على السير
من دون أن
على الطريق نفسها.»...
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي ظـ ـه ــرت فـ ـي ــه آراء
رأسها
إيجابية حــول املسلسل ،على
ّ
وص ـفــه م ــن ّقـبــل ال ـ ـ «غـ ــارديـ ــان» بــأنــه
«ذك ــي ،وج ـ ــذاب» ،ستحسم الحلقات
امل ـب ـت ـق ـي ــة ُ
(عـ ـ ــرضـ ـ ــت الـ ـث ــانـ ـي ــة أم ــس
ّ
يقدم
الـثــاثــاء) ّإذا مــا كــان ّ The State
متخيلة قريبة من الواقع أم أنه
رواية
ّ
مجرد بروباغندا من نوع آخر!؟

ّ
 Comedy Centralالعربية وسام كمال يرتقي في سلم ...السخرية
قريبًا على الشاشة

فـ ــي غـ ـض ــون وق ـ ــت ق ـص ـي ــر ن ـس ـب ـيــا،
اس ـت ـط ــاع وسـ ـ ــام كـ ـم ــال (ال ـ ـصـ ــورة)
أن يـ ـ ـث ـ ـ ّـب ـ ــت اس ـ ـ ـمـ ـ ــه ضـ ـ ـم ـ ــن الئـ ـح ــة
ال ـكــوم ـيــديــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ـش ـبــاب،
من خالل أعماله الساخرة املنتشرة
ع ـل ــى ي ــوت ـي ــوب ومـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،ال سـ ّـي ـمــا ال ـف ـيــديــوات
ال ـتــي تـجـمـعــه ب ــوال ــده تـحــت عـنــوان
 Lebanese Father and Sonوسلسلة
 Lebanese Ads: Ekht el Logicالتي
تنتقد اإلعــانــات التجاربة بطريقة
تهكمية ،أو عبر عروض الستاند آب

ينطلق الموسم الثاني من
Ridiculousness Arabia
في  3أيلول المقبل
كوميدي التي ّ
يقدمها في فضاء ات
ً
عـ ـ ّـدة ،ف ـضــا عــن مـشــاركـتــه لناحية
اإلعـ ـ ـ ـ ــداد فـ ــي بـ ــرامـ ــج ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة،
أبرزها  Chi.N.Nعلى «الجديد».
حــالـيــا ،يـسـتـعــد الـفـنــان امل ــول ــود في
عـ ـ ــام  1991لـ ـخ ــوض تـ ـج ــرب ــة أك ـب ــر
عـلــى الـشــاشــة الـصـغـيــرة ،مــن بـ ّـوابــة
قـ ـن ــاة «ك ــومـ ـي ــدي س ـن ـت ــرال أرابـ ـي ــا»
(متوافر حصريًا عبر شبكة )OSN
ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي
في ّ
األول من كانون الثاني (يناير)
 .2016وهي االبنة الجديدة للمحطة

ّ
ّ
يتشارك الكوميدي اللبناني التقديم مع مهند الحطاب وميس محمد

األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ال ـ ـش ـ ـه ـ ـيـ ــرة Comedy
( Centralمـ ـمـ ـل ــوك ــة م ـ ــن Viacom
 ،)Global Entertainment Groupالتي
أبصرت النور في عام  ،1991وتعتبر
الـ ـح ــاض ــن األك ـ ـبـ ــر ألبـ ـ ـ ــرز األس ـ ـمـ ــاء
األميركية في عالم الكوميديا ،على
رأس ـه ــا :ج ــون س ـت ـيــوارت ،وستيفن

كولبير ،وديفيد تشابيل ،وغيرها...
ُ ّ
سيطل وسام كمال في املوسم
هكذا،
الثاني من برنامج Ridiculousness
 Arabiaال ـ ــذي يـ ـب ــدأ ع ــرض ــه فـ ــي 3
أي ـل ــول (س ـب ـت ـم ـبــر) امل ـق ـبــل (ك ــل يــوم
أح ـ ـ ــد ـ ـ ـ ـ ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  21:30ب ـت ــوق ـي ــت
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت) .ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ــدى  15ح ـل ـق ــة،

سـيـتـنــاول الـعـمــل ف ـيــديــوات حققت
ان ـت ـش ــارًا واس ـع ــا إل ـك ـتــرون ـيــا وعـبــر
السوشال ميديا ،إذ يقوم ّ
املقدمون
ال ـث ــاث ــة بــال ـت ـع ـل ـيــق ع ـل ـي ـهــا ،ضـمــن
قالب مليء بالسخرية والكوميديا
والـ ـضـ ـح ــك .ف ــي  2ن ـي ـس ــان (أب ــري ــل)
املـ ــاضـ ــي ،تـ ـع ـ ّـرف املـ ـش ــاه ــدون عـلــى

امل ــوس ــم ّ
األول م ــن Ridiculousness
 ،Arabiaال ـ ـ ـ ـ ّـذي ت ـ ـش ـ ــارك ت ـق ــدي ـم ــه
ّ
السوري مهند الحطاب ،واللبنانية
ســامــان ـثــا ح ـم ــادة ،وامل ـغ ــرب ــي خــالــد
الـشــريــفّ .أم ــا فــي امل ـشــروع املنتظر،
ّ
ف ـس ـي ـب ـقــى الـ ـح ــط ــاب فـ ـق ــط ،ع ـل ــى أن
يـتـقــاســم م ـهـ ّـمــة ال ـت ـقــديــم م ــع وس ــام
كمال والعراقية ميس محمد.
ّ
ب ـ ـهـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة ،ي ـ ـبـ ــدو أن وسـ ــام
يـحـقــق حـلـمــا راوده م ـنــذ الـطـفــولــة،
اع ـت ـبــره م ـقـ ّـربــون مـنــه بـعـيــد امل ـنــال.
ّ
«شــكـلــت هــذه املحطة نقطة انطالق
ألش ـخ ــاص أع ـت ـبــرهــم مـثـلــي األع ـلــى
مهنيًا» ،يقول كمال فــي اتـصــال مع
«األخبار» .ويضيف« :تواصل معي
مـســؤولــون فيها للظهور أيـضــا في
حـلـقــة م ــن بــرنــامــج «كــوم ـيــدي على
الــواقــف» الــذي ُعــرض لـلـمـ ّـرة األولــى
شباط (فبراير) املــاضــي ،وها
في ّ 5
الثانية
النسخة
لتقديم
ر
أتحض
أنا
ّ
م ــن  .Ridiculousness Arabiaإنـهــا
التجربة األولى من نوعها بالنسبة
لي ،وأنا سعيد للغاية!».
نادين...
امل ــوس ــم ال ـث ــان ــي م ــن Ridiculousness
 :Arabiaب ـ ــدءًا م ــن  3أيـ ـل ــول ـ ـ ـ ك ــل يــوم
ً
مساء
أحــد ـ ـ الـســاعــة التاسعة والـنـصــف
بتوقيت بيروت على Comedy Central
.Arabia
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ثقافة وناس
وجهًا لوجه

لبنان «بين زمنين»
المقاومة أو االستسالم

خلدون قتالن« ...روليت» يا دنيا!
شــافـيــة ح ــول م ــا ي ـحــدث هـنــا وهـنــاك
ضمن دائرة الفوضى ،وميدان الحرب!
وغ ــال ـب ــا ،ف ــإن ــه ي ــوص ــف ب ــال ــواه ــم من
يعتقد بأن الدراما صاحبة املسؤولية
في تقديم مثل تلك اإلجــابــات ،لكنني
أحاول جاهدًا تقديم مكاشفة صادمة
ملا نحن عليه اليوم من انحدار ،وإجراء
ج ـ ــردة ح ـس ــاب مـنـطـقـيــة مل ــا كـسـبـنــاه
فـعـلـيــا ،ولـحـجــم ال ـخ ـســارات الـفــادحــة

دمشق -وسام كنعان
يـ ـتـ ـع ــام ــل الـ ـسـ ـيـ ـن ــاريـ ـس ــت ال ـ ـسـ ــوري
خ ـلــدون قـتــان ( )1970مــع نصوصه
ع ـلــى أن ـهــا ك ـنــز ث ـمــن بــالـنـسـبــة إل ـيــه.
لذلك ،يبذل جهدًا احترافيًا في حماية
ملكيتها ،فيتعامل مع منظمة WIPO
وهــي املحفل الـعــاملــي لحماية امللكية
ال ـف ـك ــري ــة .رغ ـ ــم نـ ـش ــوب خ ـ ــاف بـيـنــه
وبني شركة «كالكيت» حول مسلسله
«حــرمـلــك» لتأخر تنفيذه ،إلــى درجــة
ّ
دفـعـتــه نـحــو ال ـق ـضــاء ،إال أن الـشــركــة
تعاملت مــع املــوضــوع بـهــدوء وذكــاء،
حتى وصـلــت إلــى مــا يشبه التسوية
ال ـك ــام ـي ــة م ــع ص ــاح ــب ال ـن ــص خ ــال
الفترة األخيرة.
أن ـجــز ق ـتــان ال ـع ــام امل ــاض ــي مسلسل
«قـ ـن ــادي ــل الـ ـعـ ـش ــاق» (إخ ـ ـ ـ ــراج سـيــف
الدين السبيعي ـ بطولة سيرين عبد
النور وإنتاج «سما الفن») .لكن سهام
النقد ّ
وجهت إلــى الحكاية على وجه
ال ـخ ـص ــوص ،بــاع ـت ـبــارهــا بـطـيـئــة ،لم
تـتـمـكــن م ــن ش ــد امل ـت ـفـ ّـرج ح ـتـ ّـى بـلــوغ
الحلقة الـ  ... 20يعتقد قتالن أنه ّ
جرب
تـقــديــم مـقـتــرح مـخـتـلــف عـلــى صعيد
البناء الدرامي ،ربما ال ّيشبه ازدحام
العرض في رمضان ،لكنه يؤكد بأنه
حصل على ما يريده من هذه التجربة
وقــد ص ــارت وراءه .هــو اآلن فــي طور
ّ
الـتـحـضـيــر مل ـشــاريــع ع ـ ـ ّـدة ،عـلـمـنــا أن
ً
أح ـ ــده ـ ــا سـ ـيـ ـك ــون مـ ـسـ ـلـ ـس ــا ع ــرب ـي ــا
ضـخـمــا ه ــو س ـي ــرة شـخـصـيــة هــامــة،
ُ
ســتـنـجــز بــال ـت ـعــاون م ــع ق ـن ــاة .MBC
لـكــن فــي حــوارنــا مـعــه ،يــرفــض تأكيد
املـعـلــومــة أو نـفـيـهــا ،مــرجـئــا اإلجــابــة
إلــى حني ّ
تحول األفـكــار والنوايا إلى
سلوك تنفيذي.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ــؤك ــد ل ـن ــا ب ــأن ــه يـكـتــب
ً
م ـس ـل ـس ــا بـ ـعـ ـن ــوان «رول ـ ـ ـيـ ـ ــت» وه ــو
ف ـ ــي ط ـ ـ ــور املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ل ـب ـي ـع ــه إل ــى
إح ــدى ال ـشــركــات الـعــربـيــة .ح ــول هــذا
ّ
الـ ـعـ ـم ــل وف ـ ـكـ ــرتـ ــه ،ي ـ ـعـ ــلـ ــق« :خ ــرج ــت
خ ـ ـ ــال الـ ـ ـح ـ ــرب م ـ ـئـ ــات ال ـت ـح ـل ـي ــات،
والـتـقــاريــر ،والتغطيات ،واملعلومات
ّ
وال ـت ـســري ـبــات ،لكننا لــم نـتـمــكــن مـ ّـرة
واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى إج ــاب ــات

حكاية حب تعكس حال
المجتمع السوري المأزوم
الـتــي تعرضنا لـهــا ،مــن دون التخلي
عــن أق ـطــاب امل ـعــادلــة خ ــال كـتــابـتــي لـ
ّ
«رولـيــت» املتمثلة فــي صناعة املتعة
والترفيه والقيمة الفنية معًا .لذا ،فإن
املشاهد سيكون أمام حالة مصارحة
واقعية تكشف عن حقل األلغام الذي
دفعنا إليه مرغمني نتيجة التهاوي
األخالقي الذي قادنا إلى هذه الحرب
التي نعيشها اليوم ،وعما بات يحكم

ح ـي ــات ـن ــا ب ـ ـ ــدءًا مـ ــن ت ـك ــري ــس ال ـح ــال ــة
ً
االفتراضية نتيجة الشتات ،وصــوال
إلـ ـ ــى صـ ـ ــوت الـ ـ ــرصـ ـ ــاص ،وفـ ــوهـ ــات
ال ـب ـنــادق ،واألح ــذي ــة الـعـسـكــريــة التي
ت ـ ـحـ ـ ّـول الـ ـح ــدي ــث ف ـي ـه ــا إلـ ـ ــى ث ـقــافــة
م ــرح ـل ــة» .ي ـشــرح ق ـتــان ع ــن تــراتـبـيــة
ال ـح ــدث ال ــدرام ــي ف ــي عـمـلــه ال ـجــديــد،
م ـض ـي ـفــا« :ك ـ ــل ذل ـ ــك س ـي ـق ــودن ــا نـحــو
مجتمع ضـ ّـيــق أوغ ــل فــي االنـحـطــاط،
حـتــى بــاتــت مهنته ت ـجــارة امل ـخــدرات
الـ ـت ــي ازدهـ ـ ـ ــرت ان ـس ـج ــام ــا م ــع ظ ــرف
ال ـف ــوض ــى ال ـ ــذي ي ـح ـكــم امل ــدي ـن ــة هــذه
األيـ ـ ـ ـ ــام ،وس ـن ـب ـح ــث فـ ــي «الـ ـقـ ـي ــم» أو
الـ ـ ـع ـ ــادات أو األح ـ ـكـ ــام الـ ـت ــي تـضـبــط
هـ ــذا امل ـج ـت ـمــع وت ـ ـ ّـج ـ ــاره» .ل ـك ــن كـيــف
ل ـهــذا املـجـتـمــع أن ي ـقــدم ل ـنــا إجــابــات
عــن تـســاؤالت تخص الـحــرب؟ يجيب
كاتب «زهرة النرجس» ( 2008ـ إخراج
رامي حنا)« :من هذا املستنقع الغني
بــالـحــاالت الــدرام ـيــة ،سـنـجـ ّـرب تقديم
إج ــاب ــات قــاطـعــة ال يـشــوبـهــا أي نــوع
م ــن الــدي ـب ـلــومــاس ـيــة ،أو امل ــوارب ــة عن
الحقائق ،وسنبحث في سيل املشاعر
الحاد نتيجة ّ
تسيد الــدم والرصاص
ل ـل ـم ـش ـه ــد .ربـ ـم ــا ال ي ـخ ـط ــر فـ ــي ب ــال
أح ــد ب ــأن م ـن ـظــومــة األخـ ـ ــاق املـتـكـئــة
إلــى املشاعر ّاإلنسانية الحقيقية ،ال
يمكن أن تـصــنــع ،وه ــي الـنـقـطــة التي
أصـ ـيـ ـب ــت ب ـع ـط ــب كـ ـبـ ـي ــر ،وال ي ـم ـكــن
ترميمها بسهولة .املوت صار مسألة
عــداد للجثث ،واملجازر صــارت مجرد
أخ ـبــار ،والــدمــار ألفته الـعــن وال ــروح
التي صارت تشبهه إلى درجة أن عالم
اليوم تعذر فيه الحب ،والحياة ،حتى
ص ــار مـجــرد الـبـقــاء عـلــى قـيــد الحياة
فعل بطولة .كيف لنا أن نعود بشرًا
حـقـيـقـيــن مــرهـفــي ال ـح ــس؟ ه ــذا أحــد
األسئلة املفصلية التي نقترحها من
ّ
خ ــال ح ـكــايــة ح ــب ت ـحــلــق ف ــي أمــاكــن
ال ــذروة ،وتتعدى الرتيب والتقليدي
وامل ـع ـتــاد .ورغ ــم شـفــافـيـتـهــا ،إال أنها
دامـيــة ،تقوم على املتناقضات كأنها
تعكس حال املجتمع املأزوم ،وعالقته
بالسلطة والـســؤال الكالسيكي حول
العالقات العابرة وشكلها وضرورتها
في املجتمعات».

برمجة
ّ
 otvتدخل على خط المنافسة الدرامية
زكية الديراني
لم تعد املنافسة الدرامية محصورة
بـ ــن  lbciو«الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» و  .mtvإذ
ّ
دخلت  otvأخيرًا على الخط وقـ ّـررت
عرض عدد من املسلسالت اللبنانية
واملكسيكية والـعــربـيــة .انـطــاقــا من
مبدأ جذب أكبر عدد من املشاهدين
ول ـف ــت ان ـت ـب ــاه ش ــرك ــات اإلعـ ــانـ ــات،
ستعرض الشاشة البرتقالية قريبًا
املـسـلـســل الـلـبـنــانــي «ص ـمــت ال ـحـ ّـب»
(ك ـت ــاب ــة وإخ ـ ـ ــراج ل ـي ـل ـيــان بـسـتــانــي،
وإن ـتــاج «اف ـكــار بــرودك ـش ــن») .يلعب
ب ـطــولــة ال ـع ـمــل ك ــل م ــن :ع ـمــار شـلــق،
جـهــاد االنـ ــدري« ،ملكة جـمــال لبنان
 »2010رهف عبدالله ،يوسف حداد...
ت ـح ــت شـ ـع ــار «الـ ـ ــدرامـ ـ ــا ال ـل ـب ـنــان ـيــة
ت ـع ــود إلـ ــى  ...otvان ـت ـظ ــرون ــا قــريـبــا
فــي «صـمــت ال ـح ــب»» ،أعـلـنــت القناة
ّ
الحب» كعرض
أنها اشترت «صمت
ّأول على شاشة محلية .كما كشفت
ّ
أنها ستبث الحقًا مسلسل «حــاوة
الــروح» (كتابة رافي وهبي ،وإخراج
شوقي املاجري) الذي أنتج عام 2014
(األخبار  .)2017/8/21هذه الخطوة
ً
ك ــان ــت م ـفــاج ـئــة ق ـل ـي ــا ،ب ـخــاصــة أن
الـتــوقـيــت حــالـيــا تـغـيــب عـنــه أشـكــال
املـ ـن ــافـ ـس ــة بـ ــن امل ـ ـح ـ ـطـ ــات ،عـ ـل ــى أن
تنطلق «الحرب الدرامية» في برمجة
ال ـخ ــري ــف .ل ـكــن ي ـب ــدو أن  otvقـ ـ ّـررت
السير باملنافسة باكرًا ،وتكون هذه

عمار شلق
ورهف
عبدالله
خالل تصوير
مسلسل
«صمت الحب»

ال ـف ـتــرة أش ـبــه ب ــ«ب ــروف ــة» للمنافسة
ال ـك ـبــرى ال ـتــي سـتـنــدلــع ف ــي األش ـهــر
ال ـق ـل ـي ـلــة امل ـق ـب ـل ــة .ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق،
يوضح مدير البرامج في  otvباتريك
بــاس ـيــل ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخـ ـب ــار»
أن الـقـنــاة تـضــع املـنــافـســة الــدرامـيــة،
وتحديدًا اللبنانية منها ،على سلم
أولوياتها في الوقت الحالي .يشرح:

تلفزيون
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«مسلسل «صـمــت الـحــب» هــو األهـ ّـم
لدينا ألننا نبث العرض األول منه.
ّ
كـمــا سـتـبــث املـحـطــة قــريـبــا املسلسل
امل ـك ـس ـي ـك ــي امل ــدبـ ـل ــج إلـ ـ ــى ال ـع ــرب ـي ــة
ّ
الحب»».
«أسيرة
ل ـكــن م ـ ــاذا ع ــن امل ـس ـل ـســات األخـ ــرى
ال ـ ـت ـ ــي سـ ـتـ ـع ــرضـ ـه ــا otv؟ ي ـج ـي ــب
«ن ـح ــن حــال ـيــا ف ــي صـ ــدد ال ـت ـفــاوض
مــع شــركــات اإلن ـت ــاج املـحـلـيــة لـشــراء
ع ــدد م ــن امل ـس ـل ـســات وعــرض ـهــا في
األ ُش ـ ـهـ ــر ال ـق ـل ـي ـل ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة .نـ ـح ــاول
أن ن ـع ـي ــد ال ـ ــدرام ـ ــا ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة إل ــى
الشاشة ،وجــدول أعمالنا هو تأمني
االستمرارية لتلك املشاريع املحلية
والعربية».
ّ
ل ـك ــن ه ــل ت ـف ــك ــر ال ـق ـن ــاة ال ـبــرت ـقــال ـيــة
بــدخــول عــالــم اإلن ـت ــاج ال ــدرام ــي كما
حصل مــع  lbciوزمـيــاتـهــا؟ يجيب:
« otvس ـب ــق أن أن ـت ـج ــت ق ـب ــل ثــاثــة
أعوام مسلسل «وجع الروح» (ﺇﺧﺮاﺝ
دافيد أوريــان وﺗﺄﻟﻴﻒ طارق سويد)
ول ـعــب بـطــولـتــه ع ـمــار ش ـلــق ،ورن ــده
كعدي ،وتاتيانا مرعب وغيرهم .كان
ّ
مشجعة لتكرارها،
املـشــروع تجربة
لـ ـك ــن ضـ ـي ــق ال ـ ــوق ـ ــت ال ي ـس ـم ــح لـنــا
باإلنتاج في الوقت الحالي ،ألن شراء
ّ
يسهل عملية الـعــرض».
املسلسالت
يختم بــاسـيــل كــامــه بالتأكيد على
أن برمجة الخريف املنتظرة ستكون
متنوعة ،مع تخصيص أيام ّ
ّ
عدة من
ّ
األسبوع لبث املسلسالت اللبنانية.

زينب حاوي
تاريخ الـصــراع العربي  -اإلسرائيلي منذ اغتصاب أرض فلسطني،
ً
وصوال الى انتصار تموز  2006في لبنان ...حقبة تغطيها السلسلة
الوثائقية «بــن زمنني» (إعــداد عبد شبيب  -إخــراج محمد بو زيــد ـ
إنتاج «سامي فاخوري لإلنتاج الفني») .السلسلة التي بدأت «الجديد»
بعرضها في  16تموز (يوليو) ،وبثت كذلك باللغة اإلنكليزية على
ِّ
قناة  ،Press Tvتلخص عبر  9حلقات (مــدة كــل حلقة  50دقيقة
تـلـفــزيــونـيــة) ،الــواقــع اللبناني املنقسم عـلــى املـقــاومــة املسلحة بكل
أطـيــافـهــا ،منذ دحــر الصهاينة عــن األراض ــي اللبنانية عــام ،2000
ً
وصوال الى عام  2006والنصر الذي حققته املقاومة وقتها .تحاول
السلسلة التي عــرض منها  6حلقات حتى اآلن ،طــرح اإلشكاليات
الـتــي يقف عليها هــذا االنـقـســام السياسي فــي لبنان مــن ضمنها:
«هــل أن الـعــدو اإلسرائيلي مــا كــان ليعتدي على لبنان لــوال ّ
تحرش
املقاومة اللبنانية به؟ أم أن لبنان لم يكن يومًا بمنأى عن عدوانية كيان
ّ
العدو الذي احتل فلسطني عام 1948؟» .في موازاة هذه اإلشكاليات
واإلجابة عليها ،تستضيف السلسلة أكثر من  27شخصية لبنانية
وغربية ،مع تمركز شخصية الشهيد سمير القنطار في قلب هذه
السلسلة ،ومنه تتنقل بني محطات مختلفة تظهر تطور املقاومة ضد
االحتالل اإلسرائيلي.
فــي الحلقات الست التي عرضت على «الـجــديــد» ،ســردت السلسلة
بــدايــات االحـتــال الصهيوني لفلسطني ،ومختلف االع ـت ــداءات التي
طــالــت األراض ــي اللبنانية ونـشــوء «الـحـلــف الـثــاثــي» فــي وجــه «املـ ّـد
الناصري» ،وانعكاسات حرب  1976على لبنان .في الحلقة الثانية،
أضــيء على صــدام املقاومة الفلسطينية مع النظام األردنــي ،وزيــارة
أنور السادات الى القدس ( ،)1977وانفراط عقد االئتالفات العربية.
في ّ ،1978
شن الصهاينة عدوانًا على لبنان وأخفي اإلمــام الصدر،
ّ
ووقعت اتفاقية «كامب دايفيد» ،فيما نفذ الشهيد القنطار مع رفاقه
عملية «ن ـهــاريــا» وأس ــر وقـتـهــا ،لـيـبــدأ التمهيد الجـتـيــاح إسرائيلي
( .)1982هــذه األح ــداث تلخصها الحلقة الثالثة مــن «بــن زمـنــن»،

لندخل في مرحلة االجتياح ( )1982للبنان ،وانتخاب بشير الجميل
رئيسًا للبالد واغتياله وانطالق «جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية»
تصاعد العمليات
(الحلقة  .)4ووضعت الحلقة الخامسة ثقلها على ً
العسكرية املقاومة ضــد االحـتــال اإلسرائيلي ،ملقية الـضــوء على
العمليات االستشهادية التي سادت وقتها ،كتعويض عن الخلل في
التكنولوجيا وتوازن القوى مع ّ
العدو .في هذه الفترة ،نشأ «حزب الله»،
ِّ
ثم وقع اتفاق الطائف إلنهاء الحرب األهلية اللبنانية ،واغتيل أمني عام
ّ
الحزب السيد عباس املوسوي ( ،)1992مما شكل نقطة ّ
تحول في
مسار املقاومة اللبنانية.
سلسلة االع ـت ــداءات الصهيونية عـلــى لـبـنــان مــن  1993ال ــى ،1996
والتطور النوعي فــي ســاح املقاومة (الكاتيوشا) ،ونـشــوء «سرايا
امل ـق ــاوم ــة» وال ـت ـحــريــر ( ،)2000لخصتها الـحـلـقــة ال ـس ــادس ــة ،الـتــي
شاهدناها األسـبــوع املــاضــي .أمــا الحلقات الثالث األخـيــرة من «بني
زمنني» ،فستدخل في دهاليز السياسية اللبنانية واملطالبة وقتذاك
بــانـسـحــاب الـجـيــش ال ـســوري مــن لـبـنــان .كـمــا تـطــل عـلــى االقـلـيــم مع
إن ـطــاق االنـتـفــاضــة الـثــانـيــة فــي فلسطني ،واعـ ـت ــداءات  11سبتمبر
( ،)2001وغ ــزو ال ـعــراق ( )2003وأفـغــانـسـتــان ( .)2002بـعــد هــذه
املحطات ،تقلب الطاولة اللبنانية ،مع اغتيال رفيق الحريري (،)2005
وخروج الجيش السوري ،وخلط أوراق التفاهم مع مختلف األطراف
اللبنانية ،وتصاعد الخطاب الهجومي على املقاومة في الداخل.
تنتهي السلسلة مــع ع ــدوان  ،2006وتحرير األس ــرى على رأسهم
سمير القنطار ،وتكريس معادلة الرعب والقوة مع العدو .وكما كان
سمير مرافقًا لهذه السلسلة ،فإنها تختم بالتأكيد على أن تحريره
بعد  30عامًا من االعتقال ،ما هو إال تحقيق لوعود املقاومة التي ال
تترك أسراها وشهداءها في السجون.
الحلقة السابعة من «بني زمنني» :هذا األحد  19:00على قناة
«الجديد»

األربعاء  23آب  2017العدد 3257

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ
فائدة الحزن

صورة
وخبر

ّ
توجـه معظـم نجـوم «ناركوس» ،أبرزهم بيدرو باسـكال (الصـورة ــ يؤدي دور المحقـق الفيدرالي
الموسـم
خافييـر بينيـا) أخيـرًا إلـى ّ AMC Loewsفـي «لينكولـن سـكوير» فـي نيويـورك إلطلاق
ّ
الثالـث مـن المسلسـل الـذي تنتجـه وتبثـه شـبكة «نتفليكـس» األميركيـة .العمـل الـذي سـلط
الماضييـن علـى بـارون المخـدرات الكولومبـي بابلـو إسـكوبار ( 1949ـــ
الضـوء فـي الموسـمين
ّ
ّ
ّ /1993
جسـده واغنـر مـورا) ،يركـز فـي الجـزء الجديـد الـذي ينطلـق فـي األول مـن أيلول (سـبتمبر)
المقبـل علـى كارتيـل كالـي الذي يتصاعد نفوذه بعد وفـاة الـ «باترون» بابلو( .تيـو وارغو ــ أ ف ب)

«مونت كارلو»:
خلطة شعبي وجديد
ال تكاد «مونت كارلو» تغيب عن حانة
«مزيان» حتى تعود إليها .غدًا الخميس،
تضرب الفرقة املؤلفة من شباب لبنانيني
وسوريني وفلسطينيني موعدًا جديدًا
مع جمهور هذا الفضاء البيروتي .هناك،
ستؤدي مجموعة من أغانيها الخاصة،
ً
إضافة إلى أخرى شعبية ،فضال عن
مقطوعات موسيقية ثابتة في الذاكرة.
ّ
يتميز الفنانون الذين تتألف منهم
ّ
«مونت كارلو» بالخبرة الطويلة .كما أن
لكل منهم خلفية مختلفة ،وهم :أشرف
الشولي (عود وغناء) ،رامي (رق وطبلة)،
عبودي (إيقاع) ،زاهر (باص) ،جورج
الشيخ (ناي) وفرح قدور (بزق).
حفلة «مونت كارلو» :غدًا الخميس ـ الساعة
ً
مساء ـ حانة «مزيان» (الحمرا ـ
العاشرة
بيروت /بناية «رسامني»).
لالستعالم 01/740608 :أو 71/293015

ُ
ُ
َ
اإلنسان حزينًا؟
يكون
ما فائدة ْأن
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
ما فائدة ْأن َيأسىَ ،ويتألمَ ،ويلت ِم َس النجاة ِم َن األلم؟
ُ
َ
يكون مهجورًا ،مشتاقًاَ ،
َ
عصور القلب؟
وم
ما فائدة ْأن
ُ
َ
يكون خائفًا ِم ْن ،...أو خائفًا على...؟
ما فائدة ْأن
ُ
َّ
ْ
فائدة أن َي ِحنَ ،وي َ
حلمَ ،وينتظر...؟
ما
ُ َ ّ
ما فائدة «لعل »...و«لو »...و«إلى متى»...؟
ْ
َ َ َ
ُ
فائدة ْأن َيسعىَ ،وي َ
صاب بلوث ِة األمل؟
خيبُ ،وي
ما
ُ
ً
ُ
َ
اإلنسان أصال؟...
يكون
ما فائدة ْأن
سبيل املثال؟
وما فائدتي أنا َعلى
َ ُِ ْ
َ
ْ
َ
ِّ
ْأن أعرف الحقيقة وأكون مخ ِلصًا لها؟َ /أن أقع في الحب أو
ً
َ
اليأس؟ /أن َ
نتصرًا؟ْ /أن أ َ
أكون عادالُ ...
الوقوع
قع ،أو أتحاشى
وم ُ ِ
ِ
َ َُ
ّ
َ
َ
في الخطيئة؟ /أال أسرق ،وال أ ِبغض ،وال أقتل ،وال أزني ،وال
َ
َ
َ
أخون ،وال أشتهي ُمقتنى غيري؟...
ص َب ،وال
أغتَ ِ
َ
َ
ْأن أ َ
جني ...ألخاف خسارة ما جنيت؟
ُ
ّ
للدفاع
وغاية ال تعنيني ،مضطرًا
لسبب ال أعرفه
ْأن ِأج َد نفسي،
ٍ
ٍ
ِ
عن حياتي؟
ُ َ
ُ
ْأن أقتل أو أقتل؟...
ُ
 :ما فائدة أنني ُ
كنت؟
َ ْ
ُ
َ
ُ
ُ
 :ما فائدة أنني ُو ِه ْبت حياتي وج ِهلت غايتها؟
ُ
و :...ما َفائدة الحزن؟
ّ
نعمّ ،ثمة فائدة .ولعلها ليست الوحيدة:
َّ
جانب هذا املصباح،
ُأنني ُمت ِك ٌئ ُاآلن على هذا السرير ،إلى
ِ
ّ
ُ
ُ
فقدت ،وأشتاق إلى من َو َّد ُ
ُ
عت،
وأحزن على َمن
أفك ُر في َمن أ ِح ُّب،
ّ
َ
ّ
وأتمنى ُالسعادة ل ُـم ِ
ستحقيهاَ ّ َ َ .
َ
ْ
َ
وقبل أن أطفئ سيجارتي األخيرة وأتهيأ للنوم،
ُ ََ
ُ
أسرار تعاستي وحيرتي
الدفتر الـمؤتم ِن على
أكون (على هذا
ِ
ِ
وأحالمي)
ُ
فائدة ْأن َ
قد َف ُ
أكون ....إلخ»
كتابة« :ما
رغت ِمن
ِ
املصباح ،وأستلقي على طول جسديُ ،م َع ِّـزيًا نفسي بأنّ
ّثم ُأ ُ
َ
طفئ
ِْ
ُ
ُ
الدفتر عن «ما الفائدة»...
ما كتبته في هذا
ِ
ّ
َ
فوضاه وقلة نباهت ِهُ ،مفيدًا إلى ٍّ
حد ما
َكان ،على
ُ ِ ِ
ِ
وأ َ
بالكثير ِم َن السعادة:
ني
شع َـر
ْ َِ
ُ
اآلن ،يمكنني أن أنام وأحلم...
أنـ َ
ـام ...ألحلم.
ّ
َ
حقًا؛ ما أكثر الفوائد!.
2017/1/11

