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ّ
نصرالله مجددًا:
سأخاطر بأمني ...إذا لزم األمر
اإلقبال بطيئًا على تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية ،على مسافة ثالثة أيام من انتهاء المهلة القانونية المخصصة
ال يزال ُ
لذلك .لم تسجل بعد سوى  13الئحة فقط ،ما يعني أن األيام المقبلة ستكون حافلة بإعالن اللوائح وتسجيلها ،لكن قبل
ذلك ينبغي حسم التحالفات العالقة في العديد من الدوائر .ويوم أمس ،ألقى األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله،
خطابًا بعيدًا عن اإلعالم ،وضع فيه معركة بعلبك ــ الهرمل في إطار سياسي
ّ
أك ــد األم ــن ال ـعــام ل ـحــزب ال ـلــه السيد
ح ـس ــن ن ـص ــرال ـل ــه أن ال ـ ـكـ ــام عـ ــن أن
خــرق «الئـحــة األم ــل والــوفــاء» بمقعد
شيعي واحــد يساوي املقاعد ال ـ 127
األخــرى في مجلس الـنــواب ،هو كالم
«س ـعــودي» ،مشيرًا إلــى أن التحالف
بني تيار املستقبل والقوات اللبنانية
في دائــرة البقاع الثالثة جاء بإيحاء
سعودي أميركي« ،وهما لم يتحالفا،
س ـيــاس ـيــا ،س ــوى ف ــي ه ــذه ال ــدائ ــرة».
ّ
وأك ــد أن مــا أعـلـنــه األس ـبــوع املــاضــي
عن استعداده للذهاب شخصيًا إلى
ال ـب ـقــاع لــدعــم الئ ـحــة امل ـقــاوم ــة «ك ــام
جــدي» ،الفتًا إلى أنه أبلغ املسؤولني
ع ــن ح ـمــاي ـتــه ب ـه ــذا األم ـ ـ ــر ،ل ـي ــأخ ــذوا
فــي حسبانهم اسـتـعــداده للمخاطرة
األمنية.
وف ـ ـ ـ ــي ل ـ ـق ـ ــاء داخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي م ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوادر
الحزبيني فــي منطقة بعلبك الهرمل
وزح ـلــة ،أم ــس ،س ــأل نـصــرالـلــه« :مل ــاذا
ّ
ت ـتــركــز حـمـلــة االن ـت ـق ــاد ع ـلــى منطقة

نصرالله :تحالف القوات
ــ المستقبل في البقاع الشمالي
بإيحاء سعودي ــ أميركي
جعجع :ما يجري في بعلبك
الهرمل ليس مجرد انتخابات،
بل انقالب تاريخي
بعلبك ـ ـ الهرمل ،فيما ال نسمع انتقادًا
ألداء الـنــواب والـ ــوزراء فــي الضاحية
الجنوبية أو فــي الـجـنــوب؟» ،مشيرًا
ال ــى أن ال ـق ــان ــون الـنـسـبــي بطبيعته
ّ
«سـيـمــكــن الـفــريــق اآلخ ــر مــن تحقيق
ّ
خ ــرق فــي مناطقنا ،كـمــا يمكننا من
استعادة مقاعد في مناطق أخرى في
املقابل».
وك ــرر نـصــرالـلــه أن ــه لـيــس كــل مــن هم
ف ــي ل ــوائ ــح م ـق ــاب ـل ــة ل ــائ ـح ــة «األم ـ ــل
والــوفــاء» خصوم للمقاومة« ،فهناك
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ،وهـنــاك حلفاء
ْ
آخ ـ ـ ـ ـ ــرون ف ـ ــي خـ ـطـ ـن ــا ن ـ ـف ـ ـسـ ــه» .ل ـك ــن
ه ـنــاك أي ـضــا مــرش ـحــون ل ـقــوى أي ــدت
الـ ـجـ ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـح ــة وقـ ــدمـ ــت لـهــا
الــدعــم امل ــادي واإلعــامــي والسياسي
وق ــام ــت بــزيــارت ـهــا وم ـن ـعــت الـجـيــش
اللبناني لـسـنــوات مــن حسم املعركة
معها .ولفت الى أن بعض املرشحني
م ــع ه ــذه ال ـج ـهــات ك ــان ــوا ســاب ـقــا في
س ــدة امل ـســؤول ـيــة ،فـمــا ال ــذي قـ ّـدمــوه؟
مـشـيـرًا إلــى أن تــرشــح ه ــؤالء سيزيد
في حجم الحاصل االنتخابي للقوى
ال ـتــي يـتــرشـحــون مـعـهــا ،مــن دون أن
يستفيدوا هم من ذلك.
وكــرر نصرالله أن حــزب الله سيولي
م ـل ــف م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد أولـ ــويـ ــة فــي

الحريري يطل غدًا من عكار وبعد غد من طرابلس (مروان طحطح)

املرحلة املقبلة ،وسيتم تشكيل فريق
عمل متكامل ملتابعة هــذا األم ــر بكل
جــديــة .كما كــرر التحذير مــن تركيب
 17مـلـيــارًا مــن الــديــون الـجــديــدة على
لبنان في مؤتمر باريس ،مشيرًا إلى
أن هذه الديون ستأتي إلينا بشروط
البنك الدولي.
ف ــي اإلطـ ــار عـيـنــه ،ق ــال رئ ـيــس حــزب
الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،سـمـيــر جـعـجــع،
أم ـ ـ ــس ،إن «مـ ـ ــا ي ـح ـص ــل ال ـ ـيـ ــوم فــي
ّ
عملية
بعلبك ـ ـ الهرمل ليس مـجـ ّـرد
انـ ـتـ ـخ ــاب ـ ّـي ــة ،بـ ــل ان ـ ـقـ ــاب ت ــاري ـخ ــي.
ّ
فالقضية ليست ّ
مجرد انتخاب نائب
أو ع ــدم ــه ،وإن ـم ــا ه ــي أك ـبــر م ــن ذلــك
ّ
القضية مرتبطة بوجودنا،
بكثير.
ف ــإم ــا أن نـ ـك ــون م ــوج ــودي ــن أو ال».
أضاف« :في  7أيار ،سيكون لنا نائب
فـعـلــي فــي منطقة بعلبك ـ ـ ـ الـهــرمــل،

ّ
للمرة األولى منذ زمن بعيد».

زحمة إعالن لوائح
من جهة أخرى ،بدءًا من اليوم وحتى
األح ــد ،سـيـكــون تـيــار املستقبل على
موعد مع إعــان لوائحه في مختلف
املناطق .يبدأ اليوم من بيروت الثانية،
وأيضًا من زحلة حيث يعلن مع التيار
الــوطـنــي الـحــر الئحتهما فــي مؤتمر
ص ـحــافــي ي ـع ـقــد ف ــي ف ـن ــدق الـ ـق ــادري
ع ـن ــد ال ـخ ــام ـس ــة م ـ ـسـ ــاء ،ب ـع ــد حـســم
اس ــم امل ــرش ــح األرمـ ـن ــي ف ــي الــائ ـحــة،
ملـصـلـحــة مـ ــاري ج ــان بـيــاجـكـشـيــان،
بالتنسيق مــع حــزب الـطــاشـنــاق .أما
ي ـ ــوم غ ـ ــد ،ف ـس ـي ـكــون امل ـس ـت ـق ـبــل عـلــى
مــوعــد م ــع إعـ ــان الئ ـح ـتــه ف ــي ع ـكــار،
واألحــد في طرابلس ،حيث سيشارك
الرئيس سعد الحريري شخصيًا في

َ
اح ـت ـفــالــي إعـ ــان الــائ ـح ـتــن .وتـضــم
ً
الئ ـح ــة املـسـتـقـبــل ف ــي ع ـك ــار ك ــا مــن:
طـ ـ ـ ــارق امل ــرعـ ـب ــي ومـ ـحـ ـم ــد س ـل ـي ـمــان
ووليد البعريني عن املقاعد السنية،
هـ ــادي حـبـيــش ع ــن املـقـعــد امل ــارون ــي،
خضر حبيب عن املقعد العلوي ،جان
موسى ووهبي قاطيشا عن مقعدي
األرثوذكس.
والـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــي ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ح ـ ـسـ ــم أس ـ ـمـ ــاء
مــرش ـح ـيــه ف ــي بـعـلـبــك – ال ـه ــرم ــل ،إذ
سـتـضــم ال ــائ ـح ــة ،ال ـت ــي يـعـلــن عنها
ع ـنــد ال ــراب ـع ــة م ــن ب ـعــد ظ ـهــر الـسـبــت
ً
مــن إيـعــات ،كــا مــن :أنـطــوان حبشي،
يحيى شمص ،خضر طليس ،رفعت
املصري ،محمد سليمان ،غالب ياغي،
محمد حمية ،بكر الحجيري ،حسني
صلح وسليم كالس.
وفــي مقابل إنجاز املستقبل لوائحه

فـ ــي م ـع ـظ ــم ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر ،ت ـب ـق ــى دائـ ـ ــرة
البقاع الغربي عالقة ،بانتظار حسم
ت ـحــال ـفــه م ــع ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر.
الخالف بينهما ال يــزال قائمًا بشان
اســم املــرشــح املــارونــي على الالئحة.
هــل يـكــون هـنــري شــديــد ،كما يطالب
املـسـتـقـبــل أم مــرشــح الـتـيــار الــوطـنــي
الحر شربل مارون؟
منافسو تـيــار املستقبل فــي عـكــار لم
ي ـن ـجــزوا تـحــالـفـهــم ب ـعــد .أع ــاد رفــض
الـ ـ ــوزيـ ـ ــر جـ ـ ـب ـ ــران ب ــاسـ ـي ــل ان ـض ـم ــام
وج ـيــه الـبـعــريـنــي إل ــى الــائـحــة خلط
األوراق م ـ ـجـ ــددًا ،وأدى إلـ ــى وج ــود
الئـحـتــن بـعــد رف ــض  8آذار التخلي
عن البعريني .وستضم األولى التيار
الوطني الحر (أسعد درغــام وجيمي
ج ـب ــور) ،مـحـمــد شــديــد عــن الجماعة
اإلسالمية ،إضافة الى النائب السابق

3

ّ
حزب الله يغير معادلة
«المقاومة لنا واالقتصاد لكم»

م ـح ـم ــد يـ ـحـ ـي ــى ،ومـ ـحـ ـم ــود حـ ـ ـ ــدارة.
وبــالــرغــم مــن أن امل ـفــاوضــات ال تــزال
مـسـتـمــرة م ــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر،
إال أن ن ــواة الــائـحــة الـثــانـيــة صــارت
واض ـ ـحـ ــة ،وأبـ ـ ـ ــرز وج ــوهـ ـه ــا :وج ـيــه
البعريني ،مرشح تيار املــردة النائب
السابق كريم الراسي ،مرشح الحزب
ال ـق ــوم ــي إمـ ـي ــل عـ ـب ــود واملـ ــرشـ ــح عــن
املقعد العلوي حسن السلوم .وقد بدا
الفـتــا تــأكـيــد دع ــم رئـيــس تـيــار امل ــردة
سـلـيـمــان فــرنـجـيــة لــائ ـحــة األخ ـي ــرة،
مشيرًا إلــى أن الـهــدف األســاســي لها،
إلى جانب تحصيل عدد من املقاعد،
هو التصدي لالئحة التيار الوطني
الحر ومنع فوزها بأي مقعد.
ب ــدوره ،أنـجــز الــوزيــر الـســابــق أشــرف
ري ـفــي الــائ ـحــة ال ـتــي سـيـخــوض بها
مـعــركــة ع ـكــار وت ـض ــم :أح ـمــد جــوهــر،
بــدر اسماعيل ،إبراهيم مرعب ،إيلي
س ـعــد ،جــوزيــف وه ـبــة وزيـ ــاد بيطار
وأحمد رستم ،وسيتم اإلعــان عنها
مطلع األسبوع املقبل.
كما ستترأس رئيسة حزب الـ 10452
رل ــى املـ ــراد الئ ـحــة ن ـســاء ع ـك ــار ،الـتــي
ت ـضــم خ ـمــس ن ـس ــاء هـ ــن :ع ــن املـقـعــد
ال ـس ـنــي :رل ــى املـ ـ ــراد ،غـ ــوالي األس ـعــد
وس ـعــاد ص ــاح ،وع ــن امل ــوارن ــة مــاري
الخوري ،ونضال كرم سكاف عن أحد
مـقـعــدي ال ــروم األرث ــوذك ــس ،فــي حني
لــم تتضمن الــائـحــة أي مرشحة عن
املقعد العلوي.
أم ــا الــائـحــة الـســادســة الـتــي تنافس
في عكار ،فستكون لـ«تحالف وطني»،
وستعلن عن مرشحيها عند الرابعة
والـنـصــف مــن بـعــد ظـهــر ال ـيــوم ،قــرب
مطار القليعات .وتضم :الدكتور علي
عـمــر ،الــدكـتــور كـمــال خــزعــل ،العميد
باسم الخالد والعميد جورج نادر.
ف ــي دائ ـ ـ ــرة ال ـن ـب ـط ـيــة ـ ـ ـ ب ـن ــت ج ـب ـيــل ـ ـ
مرجعيون ـ حاصبيا ،يتوقع اإلعالن
عـ ــن الئ ـح ـت ــن مـ ـع ــارضـ ـت ــن ،األول ـ ــى
ل ـ ـل ـ ـحـ ــزب ال ـ ـش ـ ـيـ ــوعـ ــي واملـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــن،
وال ـث ــان ـي ــة ت ـض ــم ت ـح ــال ــف املـسـتـقـبــل
ـ ـ ـ ال ـت ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي .وت ـن ـض ــم ه ــات ــان
الــائـحـتــان إل ــى الئ ـحــة «فـيـنــا نغير»
ال ـتــي أعـلـنـهــا أح ـمــد األس ـعــد والئـحــة
«األمل والوفاء» التي يعتزم حزب الله
وحركة أمــل اإلعــان عنها يــوم األحد
املقبل في النبطية.
ّ
وق ـ ـ ـ ــد شـ ـ ــكـ ـ ــل ان ـ ـض ـ ـم ـ ــام املـ ــرش ـ ـحـ ــن
مصطفى بــدر الــديــن ونــديــم عسيران
الى الئحة املستقبل ـ التيار الوطني
إربـ ــاكـ ــا ل ـل ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ،ب ـعــدمــا
ك ــان وجــوده ـمــا عـلــى الئـحـتــه بحكم
املــؤكــد .وعـلـيــه ،فــإنــه يـ ّ
ـرجــح أن تضم
الئـ ـح ــة الـ ـشـ ـي ــوع ــي :ه ــال ــة أب ـ ــو كـســم
(أرثوذكسية) ،عاطف مــداح (درزي)،
سعيد عيسى (سني) ،خليل ريحان،
فــاديــا بــزي ،علي الـحــاج علي وأحمد
مراد (شيعة).
إلى ذلك ،يبدو أن االتفاق الذي أنجز
في الشوف وعاليه بني التيار الوطني
وال ـن ــائ ــب ط ــال ارس ـ ــان ق ــد انـعـكــس
على دائرة بعبدا ،حيث انضم املرشح
س ـه ـي ــل األع ـ ـ ـ ــور إلـ ـ ــى الئـ ـح ــة ال ـت ـي ــار
وحزب الله وأمل ،إال أن إصرار التيار
عـلــى حـصــولــه عـلــى ثــاثــة مرشحني
سيؤدي عمليًا إلى ابتعاد جو حبيقة
عن الالئحة.
(األخبار)

ألول مرة يأخذ خطاب األمين
العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ،اهتمامًا أبعد من
الواقع السياسي أو العسكري.
دخوله على خط االقتصاد
والوضع المالي ومحاربة
الفساد ،يغير في قواعد
اللعبة الداخلية في مرحلة ما
بعد االنتخابات النيابية
هيام القصيفي
كانت إطــالــة األمــن الـعــام لحزب الله
ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــرال ـلــه االن ـت ـخــاب ـيــة
أول م ــن أمـ ـ ــس ،خ ــارج ــة ع ــن امل ــأل ــوف
السياسي املعتاد .صحيح أن الخطاب
كان مبرمجًا للكالم عن برنامج الحزب
االنتخابي ،لكن الــافــت ،أنــه قــد يكون
الخطاب اليتيم في املرحلة االنتخابية
ال ـ ـ ــذي ت ـ ـنـ ــاول ال ـ ــواق ـ ــع امل ـح ـل ــي اآلنـ ــي
واملستقبلي بــأبـعــاد سـيــاسـيــة بحت.
فبعيدًا عن املهاترات االنتخابية وتنقل
املرشحني من الئحة إلى أخرى ،وعقد
صفقات بالتراضي إلنـتــاج تحالفات
عشوائية ،استحوذ خـطــاب نصرالله
عـلــى اهـتـمــام سـيــاسـيــن ،لـكــونــه رســم
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـ ـحـ ــزب ال ـس ـي ــاس ـي ــة -
االق ـت ـصــاديــة أك ـثــر مـنـهــا االنـتـخــابـيــة.
ه ــي م ــن امل ـ ـ ــرات الـ ـ ـن ـ ــادرة الـ ـت ــي يـضــع
حــزب الله عينه على الــواقــع الداخلي
بهذه التفاصيل الــذي شرحها أمينه
العام ،وال سيما في الشق االقتصادي
واملالي.
ل ـس ـنــوات خ ـل ــت ،ك ــان ــت امل ـع ــادل ــة الـتــي
حكمت البلد ،قائمة على أن املقاومة
لـ ـلـ ـح ــزب ،واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد وامل ـ ـ ـ ــال ل ـت ـيــار
امل ـس ـت ـق ـبــل وال ــرئـ ـي ــس الـ ــراحـ ــل رف ـيــق
ال ـ ـحـ ــريـ ــري وب ـ ـعـ ــده ل ـل ــرئ ـي ـس ــن فـ ــؤاد
ال ـس ـن ـيــورة وس ـعــد ال ـح ــري ــري ،قـبــل أن
يصبح العهد حاليًا شريكًا مضاربًا.
في خطابه األخير ،دخل حزب الله على
خ ــط االق ـت ـص ــاد م ــن ال ـب ــاب ال ـعــريــض،
فــي لحظة اقـتـصــاديــة ومــالـيــة دقيقة،
وكالم عن مخاطر الوضع االقتصادي
وامل ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،ف ـ ــي ظ ـ ــل م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت ح ــاك ــم

مصرف لبنان رياض سالمة املستمرة
لتهدئة النفوس الخائفة على سالمة
الليرة.
صـ ـحـ ـي ــح أن حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه كـ ـ ـ ــان أحـ ــد
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــاء األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن فـ ـ ــي ال ـح ـك ــم
ألع ـ ـ ــوام ط ــوي ـل ــة ،وص ـح ـي ــح أيـ ـض ــا أن
شريكه الرئيس نبيه بري أحد أعمدة
الترويكا والتركيبة التي مزجت العمل
السياسي باالقتصاد واملال ،لكن غطاء
املقاومة ظل حاضرًا أكثر فأكثر فوق
الحزب ،في الداخل والحقًا في سوريا،
األم ــر ال ــذي جعله مبتعدًا عــن امللفات
الداخلية ،املالية واالقتصادية ،تاركًا
ذل ــك لـحـلـيـفــه ب ـ ــري ،مـتـخـلـيــا ع ــن هــذا
الجانب في مقاربة تفاصيلها اليومية.
ح ـتــى إنـ ــه ل ــم يـتـسـلــم ف ــي ال ـح ـكــومــات
املتعاقبة أكثر من وزارات راوحت بني
العمل والصناعة والـشــؤون اإلداري ــة،
ول ــم يتسلم حـقــائــب تــدخــل فــي صلب
السياسات املالية واالقتصادية.
مع العقوبات األميركية على الحزب،
وفـ ـ ـ ـ ــرض قـ ـ ـي ـ ــود ع ـ ـلـ ــى ح ـ ــرك ـ ــة نـ ــوابـ ــه
وش ـخ ـص ـيــاتــه وم ــؤس ـس ــات ــه ،ان ـخ ــرط
ح ـ ــزب الـ ـل ــه ب ـ ـصـ ــورة مـ ـب ــاش ــرة وغ ـيــر
مباشرة مــع القطاع املــالــي واملصرفي
عبر لـقــاءات وات ـصــاالت ،مــا خفف من
وطــأة الخطوات األميركية عليه .لكن
ذل ــك ب ـقــي ف ــي إطـ ــار ث ـنــائــي مـحـصــور
ب ــن ال ـح ــزب واملـ ـص ــارف ،وم ــن خلفها
مصرف لبنان طبعًا.
مــن هنا اسـتـحــوذت مـقــاربــة نصرالله
لـ ـلـ ـمـ ـشـ ـه ــد لـ ـ ـل ـ ــوض ـ ــع االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي،

واملــؤت ـمــرات الــدول ـيــة الــداع ـمــة للبنان
وال ـق ــروض املـحـتـمـلــة ،عـلــى االهـتـمــام،
ألنـهــا مــن امل ــرات ال ـنــادرة الـتــي يتطرق
فيها إلــى ذل ــك ،بما يتعدى التماشي

مهلة السماح المالية
ـ االقتصادية انتهت،
والحزب لن يكون طرفًا
سياسيًا وحسب في
الحكومة المقبلة

م ــع ال ـج ــو الـ ـع ــام ال ـ ــذي أص ـب ــح نــاقـمــا
على تفشي الفساد وروائــح الصفقات
امل ـت ـتــال ـيــة ،خ ـصــوصــا أن ــه ك ــان دقـيـقــا
فــي توصيفه خ ـطــورة أوض ــاع املالية
ال ـع ــام ــة ،م ـخ ـت ـص ـرًا ب ـع ـب ــارة واض ـحــة
حقيقة ما يعيشه لبنان ماليًا ،من دون
تفاصيل لعدم إثارة املخاوف.
هـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـق ـ ــارب ـ ــة امل ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدة ،وب ـ ـهـ ــذا
الوضوح ،استوجبت طرح أسئلة عن
ّ
التوقيت واألهــداف .ومن الطبيعي أل
ً
يـكــون الـتــوقـيــت منفصال عــن سلسلة
وقـ ــائـ ــع ،ت ـت ـع ـلــق ب ــال ــوض ــع اإلق ـل ـي ـمــي
وال ــدول ــي املـحـيــط بـلـبـنــان ،والتطويق

كان نصرالله دقيقًا في توصيفه خطورة أوضاع المالية العامة (مروان بوحيدر)

األم ـي ــرك ــي ل ـح ــزب ال ـل ــه وإي ـ ـ ــران مــالـيــا
واقـتـصــاديــا ،ومــا يمكن أن يكون يعد
لـلـبـنــان مــن خـطــط لـلـحـصــار عـلـيــه ـ ـ ـ ـ ـ
ولعل هنا أهمية كالمه عن املؤتمرات
الدولية ومقاربته لها ـ ـ ـ ـ ـ ـ واستطرادًا
بــاملــرح ـلــة ال ـت ــي يـقـبــل عـلـيـهــا الــوضــع
الداخلي بعد االنتخابات واالستعداد
لتشكيل حكومة جديدة.
وألن كــا األمــريــن مرتبطان ويتركان
تأثيرًا مباشرًا على الـحــزب ،يستعيد
س ـيــاس ـيــون م ـقــاربــة ال ـح ــزب لــدخــولــه
االنتخابات باستعداد معلن لتركيب
قـ ــاعـ ــدة ق ــوي ــة فـ ــي امل ـج ـل ــس ال ـن ـيــابــي
املقبل ،إن بتحقيق سيطرته والرئيس
بري على كل املقاعد الـ  27الشيعية ،أو
مــن خــال تمتني التحالف االنتخابي
م ــع قـ ــوى س ـيــاس ـيــة ح ـل ـي ـفــة ،لـضـمــان
الـحـضــور الـقــوي والـفــاعــل فــي مجلس
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب بـ ـم ــا يـ ـحـ ـق ــق الـ ـقـ ـب ــض ع ـلــى
مـفــاصـلــه .وكــذلــك األم ــر بالنسبة إلــى
م ــرح ـل ــة ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـل ــة،
خصوصًا أن حزب الله وبري ينطلقان
مــن ثابتة أساسية هــي أن وزارة املــال
س ـت ـك ــون ح ـك ـم ــا مـ ــن ح ـص ــة ال ـطــائ ـفــة
الـشـيـعـيــة .وم ــع ك ــام نـصــرالـلــه يمكن
استخالص العبرة بني املطالبة بوزارة
امل ـ ـ ــال الـ ـت ــي لـ ــم ي ـت ــوق ــف أح ـ ــد ع ـنــدهــا
سابقًا ،والــرؤيــة االقتصادية واملالية
ل ـل ــوض ــع ال ــداخـ ـل ــي الـ ـت ــي ع ـ ّـب ــر عـنـهــا
نصرالله ،أول من أمس.
وانطالقًا من هذا الخطاب ،وألن قائله
هو األمني العام للحزب ،لم يعد ممكنًا
القفز فوق كالمه ،واستعداده للدخول
بقوة كطرف أساسي في مقاربة ملفات
اق ـت ـصــاديــة ح ـيــويــة ،بـقـيــت ح ـتــى اآلن
خارج إطار التداول بها .ولم يعد الحزب
قادرًا على الوقوف متفرجًا على خطط
حـكــومـيــة اق ـت ـصــادي ــة ،ت ـغــاضــى عنها
منذ أن دخــل إلــى املجلس النيابي في
مطلع تسعينيات القرن املاضي وحتى
اليوم .وهنا يكمن التحدي أمــام حزب
الـلــه وأم ــام الـقــوى السياسية املناوئة
والحليفة لــه على الـســواء .إذ يبدو أن
مهلة السماح «املــالـيــة واالقـتـصــاديــة»
ق ــد ان ـت ـه ــت ،والـ ـح ــزب ل ــن ي ـك ــون طــرفــا
سياسيًا وحسب في الحكومة املقبلة،
ألنـ ــه رفـ ــع س ـقــف املـ ـف ــاوض ــات م ــا بعد
انـ ـتـ ـخ ــاب امل ـج ـل ــس إل ـ ــى حـ ــد ي ـف ـتــرض
بالقوى األخــرى داخليًا وخارجيًا ،أن
تتحسب له.

ّ
عاليه ــ الشوف 8 :آذار تتفرق!
بعد ّأيــام من املفاوضات والتجاذبات،
تـشـ ّـكـلــت الئ ـحــة ال ـح ــزب الــديـمــوقــراطــي
والتيار الوطني الحر والحزب السوري
ال ـقــومــي االج ـت ـمــاعــي ف ــي دائ ـ ــرة عــالـيــه
ـ ـ ـ الـ ـ ـش ـ ــوف ،ب ـع ــد قـ ـب ــول الـ ـن ــائ ــب ط ــال
ـرشـحــه
أرس ـ ــان ،م ـســاء أم ــس ،سـحــب مـ ّ
مروان بو فاضل عن املقعد األرثوذكسي
مرشح التيار إيلي
في عاليه ،ملصلحة ّ
حنا.
ّ
م ـ ـصـ ــادر م ـع ـن ـيــة فـ ــي الـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي
ّ
الحر ّأكــدت لـ«األخبار» حصول االتفاق
لناحية اعتماد ترشيح حـ ّـنــا ،وموافقة
أرس ـ ــان ع ـلــى س ـحــب ب ــو ف ــاض ــل ،فيما
تراجع التيار عن ترشيح الوزير طارق
الخطيب في الشوفّ .إل أن هذا االتفاق
خـ ـل ــق أزمـ ـ ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،كـ ــونـ ــه ي ـت ـضـ ّـمــن
ـرش ــح ال ـح ــزب ال ـق ــوم ــي في
ان ـس ـح ــاب م ـ ّ
ع ــال ـي ــه حـ ـس ــام الـ ـعـ ـس ــرواي ع ــن امل ـق ـعــد
الدرزي ،وترك املقعد الدرزي الثاني على
الالئحة فارغًا بعد إصرار أرسالن على
ذلــك .إذ علمت «األخـبــار» أن العسرواي

لــن يـنـسـحــب ،بــل سيعمل عـلــى تشكيل
وهاب ،ما
الئحة مع الوزير السابق وئام ّ
يقسم أصوات القوميني بني الالئحتني،
ـرشــح سمير عــون عن
فــي ظــل وج ــود املـ ّ
املقعد املــارونــي في الشوف على الئحة
أرسـ ـ ـ ـ ــان .وب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر م ـتــاب ـعــة
ل ـت ـفــاص ـيــل امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ،ف ـ ــإن أرس ـ ــان
أصـ ـ ّـر ع ـلــى تــرش ـيــح ب ــو ف ــاض ــل ،كــورقــة
ضـغــط عـلــى ال ـت ـيــار بـغـيــة ع ــدم تسمية
ـرشــح سـ ّـنــي ،وهــو اقـتــرح أن يكون في
مـ ّ
الالئحة مرشحان من برجا ،املدير العام
ال ـس ــاب ــق ل ـق ــوى األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي ال ـل ــواء
ومرشح آخر من البلدة ،في
علي الحاج
ّ
مقابل ترشيح ائتالف الحزب التقدمي
االش ـت ــراك ــي ـ ـ ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ـ ـ تـيــار
ـرش ـحــن م ــن ش ـح ـيــم ،هما
املـسـتـقـبــل ،مـ ّ
النائب محمد الحجار وبــال عبد الله.
واسـ ـتـ ـط ــاع أرس ـ ـ ــان اسـ ـتـ ـن ــزاف ال ـت ـيــار
الــوط ـنــي ال ـحــر ب ــإص ــراره عـلــى ترشيح
ب ـ ــو فـ ــاضـ ــل وامل ـ ـمـ ــاط ـ ـلـ ــة ب ــالـ ـتـ ـف ــاوض،
منتزعًا مقعدًا للحاج ،وإخراج الجماعة

مرشح
اإلسالمية من الالئحة ،واعتماد ّ
جمعية املـشــاريــع الـخـيــريــة أحـمــد نجم
الــديــن عــن املـقـعــد الـسـنــي ال ـثــانــي .فيما
تتحدث املعلومات عــن وعــد مــن التيار
ّ
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر ب ـت ــوزي ــر ب ــو ف ــاض ــل في
الحكومة املقبلة ،وبالضغط على الحزب
القومي لسحب ترشيح العسراوي.
وبحسب معطيات «األخبار» أيضًا ،فإن
مـســؤولــي ح ــزب ال ـلــه ،كــانــوا قــد أبـلـغــوا
أرسالن والتيار الوطني ّ
الحر ابتعادهم
عــن م ـلـ ّـف ال ـت ـفــاوض مــع ت ـعـ ّـذر حصول
االتفاق صباح أمسّ ،إل أن هؤالء عادوا
وساهموا في إخــراج االتفاق بعد طلب
ّ
ويخيم اإلحــراج على
باسيل املساعدة.

م ــوق ــف ح ـ ــزب الـ ـل ــه ف ــي ال ـ ــدائ ـ ــرة ،ال ــذي
سـيـضـطــر أي ـضــا إل ــى اق ـت ـســام أصــواتــه
ووه ـ ـ ــاب ،بحيث
ب ــن الئ ـ ّح ـتــي أرس ـ ــان ّ
ـرج ــح أن يـنــال أرس ــان األص ــوات
مــن امل ـ
وه ــاب
ـال
ـ
ن
ـ
ي
وأن
ـه،
ـ
ي
ـ
ل
ـا
ـ
ع
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ي
ـ
ع
الـشـيـ
ّ
األص ـ ــوات الـشـيـعـيــة ف ــي ال ـش ــوف ،فيما
ل ــم تـحـســم بـعــد مـســألــة أصـ ــوات ســرايــا

ّ
املرجح أن
املقاومة في اإلقليم ،التي من
ترشح
تقترع ملصلحة الئحة أرسالن مع ّ
اللواء الحاج.
وسـ ـيـ ـت ــرك ت ـش ـك ـيــل الـ ـعـ ـس ــراوي الئ ـحــة
وهــاب أثــره على أصــوات القوميني،
مع ّ
الـ ــذيـ ــن س ـي ـض ـط ــرون أيـ ـض ــا إل ـ ــى مـنــح
املتوقع أن
أصواتهم لالئحتني ،فيما من
ّ
يأخذ أمر سحب العسراوي نقاشًا داخل
ق ـيــادة حــزبــه .ورغ ــم أن ال ـحــزب القومي
ال يــربــط تــرشـيــح ال ـع ـســراوي بترشيح
أرسـ ـ ــان وس ـ ــام ش ـ ــروف ف ــي حــاصـبـيــا،
ّ
ّ
مرشح
فإن «املير» يصر على أن شروف ّ
جــدي في مواجهة الئحة الرئيس نبيه
ب ـ ــري وح ـ ـ ــزب الـ ـل ــه وال ـ ـحـ ــزب ال ـق ــوم ــي،
تتعلق بــرفــض بــري التحالف
ألس ـبــاب
مع أرســان ّفي بيروت وضـ ّ
مرشح له
ـم
ّ
ـرشــح
إل ــى الئ ـحــة  8آذار فــي مــواجـهــة مـ ّ
جنبالط فيصل الصايغّ ،إل أن املرجح
أن ي ـبــدأ الـضـغــط لـسـحــب شـ ـ ّـروف ،بعد
التطورات في عاليه.
(األخبار)
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ّحزب الله في كسروان ـ جبيل:
ولى زمن «االحتكار»

البقاع ّالغربي:
التيار يؤخر إعالن الئحة المستقبل ـ االشتراكي
الئحة  8آذار في البقاع الغربي اكتملت ،والئحة المجتمع المدني سجلت رسميًا في وزارة الداخلية .لم يبق سوى الئحة
المستقبل ــ االشتراكي ،المجمدة بانتظار حسم انضمام التيار الوطني الحر إليها من عدمه .الترجيحات تشير إلى أنه سيكون
جزءًا منها ،بمرشح وحيد عن المقعد الماروني ،لكن األرقام تشير إلى أن النتائج لن تتأثر بتموضع التيار
إيلي الفرزلي
سـ ــاهـ ــم ان ـ ـف ـ ـصـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب الـ ـس ــاب ــق
لرئيس مجلس النواب ،إيلي الفرزلي،
ترشحًا ،عن التيار الوطني الحر في
حلحلة كــل العقد فــي البقاع الغربي.
تـ ـح ـ ّـرر الـ ـف ــرزل ــي وح ـ ـ ـ ّـرر م ـع ــه ال ـت ـيــار
مــن أي ال ـتــزام تـجــاهــه .كــانــت معادلة
املفاوضات
الوزير جبران باسيل في
ّ
ليكون جزءًا من أي الئحة هو التمثل
َ
بمرشحني ينضمان في حال فوزهما
إلى تكتل اإلصالح والتغيير ،الفرزلي
امل ـح ـســوب عـلــى رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة،
ومـ ــرشـ ــح ح ــزب ــي م ـل ـت ــزم هـ ــو شــربــل
مارونُ .رفض طلبه من املستقبل ومن
 8آذار عـلــى الـ ـس ــواء 8 .آذار اعـتـبــرت
أن ــه يـحــق لــه بـمــرشــح واحـ ــد ،بالنظر
إلــى عــدد أص ــوات الـتـيــار فــي الــدائــرة،
فــواف ـقــت عـلــى أن ي ـكــون ال ـفــرزلــي هو
هــذا املــرشــح ،نظرًا إلــى الحيثية التي

المستقبل ّ
يصر على
ترشيح شديد،
تبني
ّ
والتيار يتمسك بمارون
ي ـم ـل ـك ـهــا فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة وقـ ــدرتـ ــه عـلــى
تجيير أصوات لالئحة .وفي املستقبل
تردد األمر نفسه ،لكن مع وضع فيتو
ع ـل ــى ت ــرش ـي ــح الـ ـف ــرزل ــي ،ب ـح ـجــة أن ــه
شخصية حليفة لسوريا (فــي الئحة
املستقبل نفسها حليف آخر لسوريا
هو محمد القرعاوي).
الـ ــدخـ ــول إلـ ــى الئ ـح ــة امل ـس ـت ـق ـبــل ك ــان
يـعـنــي بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـت ـيــار التخلي
عن مرشحه ،الذي كان محسومًا منذ
الـبــدايــة ،أي الـفــرزلــي ،وهــو خيار عاد
باسيل وأظهر ليونة تجاهه ،بخالف
َ
مرشحني في حال انتقاله
إصراره على
إلى صفوف الئحة عبد الرحيم مراد.
تلك االزدواجـيــة جعلت األمــور تتعثر
بني الحليفني املفترضني .حتى ُحكي
أن اللقاء األخير بني الفرزلي وباسيل

كــان سيئًا للغاية ،وأسفر عن ابتعاد
األول عن حليفه املفترض ،مبقيًا على
ترشحه في ّ
مربع رئاسة الجمهورية.
أما الرئيس نبيه بري ،فكان له الدور
الحاسم في التأكيد أن محل الفرزلي
فــي الــائـحــة مـحـفــوظ ،بـصــرف النظر
عن التيار.
ً
وعليه ،صارت الئحة  8آذار تضم كال
من :عبد الرحيم مراد (سني) ،محمد
ن ـصــر ال ـل ــه (ش ـي ـع ــي) ،إي ـل ــي ال ـفــرزلــي
(أرثــوذك ـســي) ،فيصل ال ــداود (درزي)
وناجي غانم (ماروني) الذي كان بري
مصرًا على تسميته على الالئحة .أما
في ّ
املقعد السني الثانيُ ،
رجح أن يترك
فارغًا.
فــي املـقــابــل ،وبــالــرغــم مــن أن التحالف
بــن الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر واملستقبل
ل ــم ي ـح ـســم ب ـع ــد ،إال أن الـتــرج ـي ـحــات
تشير إلــى أنــه سيسلك الـطــريــق نحو
اإلن ـجــاز قــريـبــا ،حيث سيكون للتيار
م ــرش ــح م ــارون ــي ه ــو ش ــرب ــل م ـ ــارون،
فيما سيؤول املقعد األرثوذكسي إلى
امل ــرش ــح غ ـس ــان ال ـس ـك ــاف ،املـ ـق ـ ّـرب من
املستقبل .لكن املستقبل لم يرض بهذه
القسمة ،إذ يصر على أن يكون هنري
ش ــدي ــد مــرش ـحــا ع ــن امل ـق ـعــد امل ــارون ــي
ً
بـ ــدال م ــن م ـ ــارون ،بـسـبــب ق ــدرت ــه على
تــأمــن أص ــوات إضــافـيــة لــائـحــة .هذه
ّ
اإلشكالية لــم تحل حتى مساء أمــس،
علمًا بأن أحد الخيارات املطروحة كان
انضمام شديد إلى تكتل التغيير في
حال فوزه.
إلى حني إيجاد حل لهذه املعضلة ،فإن
املشهد االنتخابي في البقاع الغربي
بـ ــدأ ي ـك ـت ـمــل ،وخ ــاص ــة ب ـعــد تـسـجـيــل
الئ ـح ــة «امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي» ف ــي وزارة
الــداخـلـيــة أم ــس ،وال ـتــي تـضــم :فيصل
رح ــال وع ــاء الـشـمــالــي ع ــن املـقـعــديــن
الـ ـسـ ـنـ ـي ــن ،مـ ــاغـ ــي ع ـ ـ ــون ع ـ ــن امل ـق ـع ــد
امل ـ ــارون ـ ــي ،ج ـ ــوزف أي ـ ــوب ع ــن املـقـعــد
األرثــوذك ـســي وعـلــي صبح عــن املقعد
الشيعي.
وس ـت ـط ـل ــق ال ــائـ ـح ــة ،الـ ـت ــي اع ـت ـمــدت
األخ ـض ــر لــونــا ل ـهــا ،نـشــاطـهــا رسميًا

ً
الفرزلي مستقال عن التيار ...ال عن رئيس الجمهورية (بالل جاويش)

فــي احـتـفــال تقيمه فــي  30مــن الشهر
ال ـحــالــي ف ــي مـجـمــع ال ـس ـه ــول .يـعــرف
أعـ ـض ــاء ال ــائ ـح ــة أن امل ـع ــرك ــة لـيـســت
سهلة ،وخاصة وســط تنافس أحــزاب
الـسـلـطــة ع ـلــى انـ ـت ــزاع امل ـق ــاع ــد ،إال أن
ّ
رحـ ـ ــال ي ــؤك ــد أن اس ـت ـط ــاع ــات الـ ــرأي

ت ـع ـط ـي ـهــم األمـ ـ ــل ب ـت ـح ـق ـيــق ال ـحــاصــل
الذي قد ينخفض إلى  12ألفًا ،فالناس
يــريــدون تغيير الــواقــع ال ــذي فرضته
األحــزاب والذي كانت نتيجته حرمان
املنطقة مــن خــدمــات الحد األدن ــى .أما
ف ــي حـ ــال عـ ــدم وصـ ـ ــول ال ــائ ـح ــة إل ــى

هدفها ،فيؤكد رحال أن العمل سيبدأ
بعد االنتخابات من خالل مراقبة أداء
النواب.
في «لــوائــح الشطب» ،يتبني أن العدد
اإلجمالي للناخبني في الدائرة يصل
إل ــى  143أل ـفــا و 673نــاخ ـبــا (م ــوارن ــة
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 10231نـ ــاخ ـ ـبـ ــا ،ك ــاث ــولـ ـي ــك
ّ
ناخبًا ،أرثوذكس  10080ناخبًا ،سنة
 70031نــاخ ـبــا ،شـيـعــة  21049ناخبًا
ودروز  21062نــاخ ـبــا) .وبــالــرغــم من
أن الــدراســات األولية كانت تشير إلى
أن ن ـس ـبــة االق ـ ـتـ ــراع ي ـم ـكــن أن تــرتـفــع
ربـطــا بالقانون النسبي ،ال ــذي ينهي
مرحلة املـحــادل ،إال أن عمل املاكينات
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ع ـل ــى األرض أظـ ـه ــر أن
نسب االق ـتــراع قــد ال تتغير عــن نسب
ع ــام  53.3( 2009ف ــي امل ـئ ــة) ألس ـبــاب
عــديــدة؛ أبــرزهــا النقمة عـلــى السلطة
وغـ ـي ــاب الـتـجـيـيــش ال ـ ــذي اع ـت ـمــد في
عــام  ،2009إضــافــة إلــى إل ــزام القانون
للناخبني بالتصويت لالئحة محددة
وصوت تفضيلي واحد .ومع افتراض
أن نسبة املقترعني ستكون ما بني 50
و 55في املئة ،أي ما بني  72و 79ألفًا،
فــإن العتبة االنتخابية قد تتراوح ما
بني  12و 13ألفًا بالحد األقصى.
وال ــاف ــت أن الـتـغـيـيــر الـ ــذي ط ــرأ على
التحالفات ،بابتعاد الفرزلي عن التيار
الوطني ،لم يغير في النتائج املتوقعة.
إذ ي ـتــوقــع أن ت ـح ـصــل الئ ـح ــة  8آذار
على ثالثة نواب ،مقابل ثالثة لالئحة
املستقبل ـ االشتراكي ،بصرف النظر
عن تموضع التيار الوطني .وبحسب
أكـثــر مــن مــاكـيـنــة ،ف ــإن الــائـحــة تملك
 2.6حاصل انتخابي ،مقابل نحو 3.2
لالئحة الثانية .وهذا يعني أن أصوات
الـتـيــار ،الـتــي تبلغ نحو  4000صوت
( 0.3حــاصــل) ،لــن تـســاهــم فــي تعديل
النتائج ،إذ إن الكسر األعلى سيبقى
ملصلحة الئحة  8آذار.
ّ
تـلــك األرق ـ ــام لــم يـســلــم بـهــا املستقبل،
الـ ـ ـ ــذي يـ ــراهـ ــن عـ ـل ــى امـ ـت ــاك ــه أربـ ـع ــة
ح ــواص ــل .ق ــد ي ـكــون ذل ــك مـمـكـنــا ،لكن
باملقارنة مع نتائج انتخابات ،2009
حـيــث ك ــان ال ـفــارق بــن الـخــاســر األول
والـ ــرابـ ــح األخـ ـي ــر ن ـح ــو خ ـم ـســة آالف
ص ـ ــوت فـ ـق ــط ،ي ـح ـت ــاج ل ـت ـح ـق ـيــق ه ــذا
ال ـه ــدف ال ــى اس ـت ـن ـفــار حـقـيـقــي ورف ــع
لـعــدد املـقـتــرعــن .وحـتــى امل ـقــارنــة بني
أرقــام املرشحني الشيعيني في حينها
أمني وهبي ( 34ألفًا) وناصر نصر الله
( 25ألـفــا) ،حــن كانت املعركة بينهما
أك ـثــر تـعـبـيـرًا ع ــن امل ـعــركــة الـسـيــاسـيــة
ُ
ال ـ ـحـ ــادة ب ــن  8و 14آذار ،ت ـظ ـه ــر أن
الفارق لم يكن شاسعًا ،وهــو ال يصل
في حسابات االنتخابات الحالية إلى
 0.7حاصل.

مهمة حزب الله تشكيل
الئحة في كسروان ـ
جبيل ،تشوبها صعوبات
ّ
عدةّ ،
أهمها التحالف مع
شخصيات لها تأثير سياسي
وشعبي في المنطقة.
«هاجس» عدم تأمين حاصل
انتخابي ال يأتي من فراغ.
ولكن حزب الله ّ
قرر االنتقال
من مرحلة «الدفاع» ،إلى
مرحلة «الهجوم» ،وخوض
معركة إثبات وجود
ليا القزي
ح ــزب ال ـلــه ُيـعــانــد فــي دائـ ــرة ك ـســروان
ـ جـ ـبـ ـي ــل مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل تـ ـشـ ـكـ ـي ــل الئـ ـح ــة
تـ ّ
ـؤم ــن ال ـح ــاص ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــيُ .ح ـشــر
فــي ه ــذه ال ــزاوي ــة ،بـعــد أن أدار التيار
ّ
الحر ظهره لفرصة التحالف
الوطني
ّ
ُ
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي .هـ ـمـ ـس ــا ،كـ ـ ــان ي ـ ـقـ ــال إن
ال ـع ــون ـي ــن ل ــن ي ـق ـب ـلــوا ال ـت ـح ــال ــف مــع
ُمـ ـ ــرشـ ـ ــح «ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب» ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ح ـســن
زعـيـتــر« .الـ ُـح ـجــج» ع ــدي ــدة ،كانتمائه
إلــى بلدة القصر في البقاع الشمالي.
شخصيته الدينية .وظيفته الحزبية.
ّ
عـلـمــا أن زعـتـيــر ،هــو نـفـســه الشخص
ّ
ّ
الذي «درب» ماكينة التيار الحر خالل
الدورات االنتخابية السابقة.
ال ُيقيم «التيار» في هــذه االنتخابات
ً
أي اعتبار إال ملصلحته أوال .مــن هذا
املنطلق ،لــم يــرد أن ينطلق فــي جبيل
من خسارتني :خسارة املقعد الشيعي
م ــن ح ـ ّـص ــة «ال ـت ـك ـت ــل» ،وخـ ـس ــارة أحــد
املـقـعــديــن امل ــارون ـي ــن .حـصــل الـشـقــاق
ـف
ب ـ ــن ال ـ ـح ـ ـل ـ ـي ـ ـفـ ــن ،ول ـ ـك ـ ــن ل ـ ــم ي ـك ـت ـ ِ
«التيار» بتشكيل الئحتني منفصلتني
والتلويح بترشيح شخص َعنَ املقعد
الشيعي عـلــى الئـحـتــه ،بــل ضــغــط من
أجــل عرقلة أي إمكانية للتحالف بني
حـ ــزب ال ـل ــه وش ـخ ـص ـي ــات ك ـســروان ـيــة
ُ
وج ـب ـي ـل ـيــة «وازنـ ـ ـ ـ ــة» ،أبـ ــرزهـ ــا رئ ـيــس
اتحاد بلديات كسروان ـ الفتوح جوان
حبيش.
قـ ـ ــد ال يـ ـ ـك ـ ــون مـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــائـ ــز ت ـح ـم ـيــل
الحرج في
مسؤولية وضع حزب الله
ِ
دائ ـ ــرة ج ـبــل ل ـب ـنــان األولـ ـ ــى ،ف ـقــط إلــى

ّ
ٌ
فجزء من «الحق» يقع أيضًا
«التيار».
ّ
على «الحزب» ،الذي حدد وحركة أمل
منذ البداية ،هدفهما من االنتخابات:
ّ
«اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة» كـ ـ ــل املـ ـق ــاع ــد ال ـش ـي ـع ـيــة
تــرشـيـحــا .املـقـعــد ف ــي جـبـيــل جـ ـ ٌ
ـزء من
هذه املعادلة ،وقد اتفق الفريقان على
أن يكون من ّ حصة حزب الله .هذا كان
ّ
املرة األولى التي ُي ّ
«تحديًا» ،ألنها ّ
قرر
فـيـهــا «الـ ـح ــزب» خ ــوض االن ـت ـخــابــات،
ً
ُمباشرة ،في هذه الدائرة.
ٌ ّ
صحيح أن من حق حزب الله أن يكون
ُ
في املكان الذي يراه ُمناسبًا،
له مرشحه ّ
وليس من حق أحد أن يرفع في وجهه
خـطــاب «خصوصية املـنـطـقــة» .ولكن،
ّ
أخطأ حني اعتقد أن األمور مضمونة،
مــن دون أخــذ «االحـتـيــاطــات» الــازمــة،
كما ّ
تحضيرًا
عود جمهوره واآلخرين،
ّ
ل ـل ـم ــواج ـه ــة .فــان ـت ـهــى األمـ ـ ــر إل ـ ــى أن ــه
أص ـب ــح ف ــي ص ـلــب م ـع ــرك ــة ،ال ُيـمـكـنــه
ّ
أن ي ـن ـس ـحــب م ـن ـهــا ألن ذل ـ ــك سـ ُـي ـعـ ّـد
خسارة له ،وانتصارًا للفريق اإلقليمي
واملحلي الذي ّ
يحرض عليه.
مل ـ ــاذا وص ـل ــت األمـ ـ ــور إلـ ــى م ــا وصـلــت
إليه؟
االعـتـقــاد ال ــذي كــان ســائـدًا بــأن التيار
الـحــر لــن يـصــل إل ــى مــرحـلــة يـفـ ّـك فيها
الـتـحــالــف م ــع ال ـح ــزب ،ت ـقــول مـصــادر

ُ
ّ
فــي  8آذار .وتضيف أن «التيار حشر
ُ
حــزب الله ،ولــم يبلغه إال متأخرًا عدم
التحالف ،بطريقة مقصودة» .لم يكن
ـات،
ح ــزب ال ـل ــه ،طـ ــوال ف ـت ــرة امل ـف ــاوّض ـ ّ
يبحث عــن خ ـيــارات بــديـلــة ،حــتــى إنــه
رفض طلب النائب السابق فريد هيكل
ال ـ ـخـ ــازن ت ـج ـي ـيــر أصـ ـ ـ ــوات ال ـنــاخ ـبــن
ً
بناء
الشيعة فــي ك ـســروان ملصلحته،
على االلتزام مع العونيني.
أت ـ ـ ــى ت ــرشـ ـي ــح زعـ ـيـ ـت ــر ل ـي ـس ـت ـخ ــدم ــه
ّ
«ال ـت ـي ــار» ك ـحـ ّـجــة« ،وهـ ــي واه ـي ــة ،ألن
الـ ـشـ ـي ــخ مـ ـ ـس ـ ــؤول املـ ـنـ ـطـ ـق ــة مـ ـن ــذ 14
ع ــام ــا ،وي ـع ــرف ال ـب ـل ــدات بتفاصيلها
امل ـم ـل ــة» .ول ـك ــن« ،خـ ــاف ال ـعــون ـيــون أن
يــؤثــر وج ــود حــزب الـلــه على الالئحة،
بفوزهم باملقعد املاروني الثاني .علمًا

تتألف الالئحة من
قرداحي ونوفل وزعيتر
وزغيب والزايك

مصادر  8آذار :التيار ّ
حرر حزب الله انتخابيًا من االلتزام الصارم معه (مروان طحطح)

علم
و خبر

ّ
أنــه سيثبت عــدم صحة هــذه النظرية.
ف ـح ـظــوظ اآلخ ــري ــن غ ـيــر بـسـيـطــة وال
ّ
ي ـس ـت ـط ـي ــع ال ـ ـت ـ ـيـ ــار أن يـ ـحـ ـت ــوي ك ــل
املقاعد» .كذلك كــان الـ«فيتو» العوني
ُ
«سيرفع في وجه أي ُمرشح لن يكون
ضمن تكتل التغيير واإلصالح» .لذلك،
لــم يـكــن واردًا سـحــب تــرشـيــح زعيتر،
«فحزب الله أيضًا يعمل وفق ما يراه
مناسبًا ،وليس حسب قواعد اآلخرين.
ج ـي ـدًا ق ـبــل اخـتـيــار
ه ــو درس خ ـي ــاره ّ
م ــرشـ ـح ــه ،ووج ـ ـ ــد أن ـ ـ ــه لـ ــم ي ـع ــد يــريــد
ممارسة النيابة فــي جبيل بالوكالة،
ب ـ ــل ب ـ ــاألص ـ ــال ـ ــة ،م ـ ــن أج ـ ـ ــل االهـ ـتـ ـم ــام
باملنطقة خدماتيًا وإنمائيًا».
ّ
الحر
الوطني
فريقان تركهما التيار
ُ
ُمعلقني :حــزب الـلــه ،وبقية املرشحني
الشيعة في جبيل« .طلب التيار منهم
جميعًا ال ـتــرشــح ،لـيـخـتــار بـعــدهــا من
ُ
تقول مـصــادر  8آذار .وبــرز
يناسبه»ّ ،
رأي يـعـتـبــر أنـ ــه يـجــب عـلــى «ال ـت ـيــار»
أحد عن املقعد الشيعي ،حتى
ترشيح ٍ
ال ي ــؤول املـقـعــد ،إن لــم تحصل الئحة
حــزب الله على الحاصل ،إلــى املرشح
الشيعي ّ فــي الئحة الـقــوات اللبنانية.
«عـلـمــا أن ــه ل ــو ك ــان ال ـت ـيــار يـبـحــث عن
ً
مصلحة حزب الله ،فعال ،ملا كان تبنى
ُمرشحًا شيعيًا ضـ ّـده» .هنا كــان الهمّ
األسـ ــاسـ ــي لـ ـح ــزب الـ ـل ــه« ،وقـ ـ ــد تـمـكــن
مــن تــرتـيــب الـبـيــت الــداخ ـلــي» مــن دون
الخوض في التفاصيل.
أمام الخيارات الضيقة ،كان هناك في
حــزب الله مــن قـ ّـرر النظر إلــى النصف
ّ
املـ ــآن م ــن الـ ـك ــوب« ،ب ـ ــأن ال ـت ـيــار ح ـ ّـرر
الـ ـح ــزب م ــن االل ـ ـتـ ــزام الـ ـص ــارم م ـعــه».
انـتـخــابـيــا ،يـبــدو ح ــزب الـلــه ُ
«مــرتــاحــا
ُ
إل ـ ــى ق ــدرت ــه ال ـت ـج ـي ـي ــري ــة .ول ـ ــن ي ـع ــدم
ُّ
السبل ،لرفع نسبة مشاركة الناخبني
ّ
الشيعة إل ــى أقـصــى ح ــد تبلغ 11500
مقترع ،وشرح وجهة نظرنا لفعاليات
مـسـيـحـيــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة» .الــائ ـحــة من
الـقــاطــع ُ
الجبيلي مكتملة ،تتألف من
رئـيــس الــائـحــة ال ــوزي ــر الـســابــق جــان
ل ــوي ق ــرداح ــي ون ــوف ــل نــوفــل وحـســن
املعضلة تكمن في كسروان.
زعيتر .لكن
ُ
فـبـعــد أن تـســاقــط املــرش ـحــون الــواحــد
تلو اآلخر ،وطلب أحدهم (ينتمي إلى
إح ــدى ب ـلــدات ال ـجــرد) َمبلغًا مــن املــال
ل ـقــاء االن ـض ـمــام ،لــم ي ـبــق مــن خ ـيــارات
سوى :جوزف زغيب وجوزف الزايك.
ثـ ــاثـ ــة أيـ ـ ـ ــام قـ ـب ــل ت ـس ـج ـي ــل الـ ـل ــوائ ــح
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة« ،ال ّي ـ ــزال ه ـن ــاك مسعى
جـ ـ ّـدي ألن ال يـت ـبــنــى ال ـت ـي ــار ُمــرشـحــا
شـيـعـيــا ،ف ــا ُيـعـتـبــر ذل ــك تـحــالـفــا وال
خصامًا».

فاوالت انتخابية

ميقاتي «ينسحب» من عكار ترشيحًا
قـ ّـرر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عــدم تشكيل الئحة في دائــرة الشمال األولــى
(عكار) ،واالكتفاء بالئحة لتيار ّالعزم في طرابلس — املنية — الضنية .وبحسب املعلومات،
ّ
فإن رئيس تيار العزم يعرف «أنه غير قادر وحده على تشكيل الئحة قوية في عكار» .وبما
ّ
ُ
أن نائب طرابلس «ال يرى نفسه منسجمًا مع أي فريق سياسي ،ليتحالف معه في عكار،
ّ
ّ
فضل االنسحاب من املعركة ترشيحًا» .إال أن ذلك ال يعني عدم املشاركة في االنتخابات،
فميقاتي الذي يخوض معركة تثبيت وجود ّ
ضد تيار املستقبل ،لن يترك الساحة سائبة
جار عن الفريق الذي سيدعمه ميقاتي اقتراعًا في عكار».
أمام آل الحريري« ،والبحث ٍ

حرب شائعات بين الحريري وريفي في طرابلس
ٌ
أخبار ،مصدرها تيار املستقبل ،في طرابلس عن مصالحة ستحصل بني رئيس
انتشرت
ّ
ّ
الحكومة سعد الحريري والوزير السابق أشرف ريفيّ .
فردت ماكينة ريفي ببث خبرية أن
ّ
النائب خالد الضاهر اتصل بريفي يوم الثالثاء املاضي ،وأبلغه أن الحريري ُمستعد لزيارة
ّ
ّ
منزل اللواء املتقاعد في طرابلس لتكون «زيــارة اعـتــذار» .إال أن رد ريفي كــان تفضيله أن
يكون ذلك بعد االنتخابات .وقد سارع الضاهر إلى نفي التسريبات.

الخير ّ
يعول على باسيل
ّ
يقول رئيس املركز الوطني كمال الخير(املرشح عن املقعد السني في املنية) إنه عقد
اجتماعًا قبل أيام مع الوزير جبران باسيل ،و« %90سيكون هناك تحالف» في دائرة
املاروني
طرابلس ـ املنية ـ الضنية ،حيث سيكون لـ «التيار» ُمرشحان عن املقعدين
ً
(طوني مارون) واألرثوذكسي (النقيب عبد الله الشامي أو طوني حبيب) .وإضافة
إلــى هــؤالء ،يتواصل الخير مــع خــالــد رومـيــة وســالــم يكن وبــال شعبان عــن املقاعد
السنية فــي طرابلس ،وزيــن ديــب عــن املقعد العلوي ،وعلي هــرمــوش وأحـمــد شندب
في الضنية.

سحب مرشح األحرار من القوات
أخبار أمس ،عن تحالف انتخابي في كسروان ـ جبيل بني القوات اللبنانية
بعد انتشار
ٍ
ّ
واألحرار ،قالت مصادر في الئحة فريد هيكل الخازن ـ فارس سعيد ـ الكتائب ،إن الجهود
«األحرار» زياد خليفة هاشم ،من «القوات» .وقد استمرت
نجحت في إعادة سحب ُمرشح
ُ
امل ـفــاوضــات لـيــل أم ــس ،مــن أج ــل حـســم املــرشــح الـخــامــس عـلــى الئـحــة ال ـخــازن ـ ـ سعيد ـ
الكتائب ،بعدما أعلن املحامي جوزف أبو شرف انسحابه من االنتخابات.

القومي لن ّ
يصوت للحلفاء في بيروت 2
ّ
فيما ال يــزال مرشح الحزب القومي عن املقعد اإلنجيلي في دائــرة بيروت الثانية فارس
ُ
االنتخابية ،بات واضحًا أنه استبعد من الئحة تحالف حزب الله ـ أمل ـ
سعد يتابع جوالته ّ
الحر ّ
مرشح التيار الوطني ّ
املعلومات،
وبحسب
الطرابلسي.
إدغار
القس
األحباش ،ملصلحة
ّ
ّ
فإن حزب الله طلب من الحزب القومي أن يرشح أرثوذكسيًا ،إل أن القومي رد بأنه لم يرشح
أرثوذكسيًا من البداية .وكذلك رفض القومي عــروض االنضمام إلى اللوائح األخــرى ،وال
ّ
سيما الئحة صوت الناس (حركة الشعب ـ املرابطون وحملة «بدنا نحاسب» ،أو تشكيل
ّ
ّ
الئحة مع زهير الخطيب .ومن املرجح أن يتخذ الحزب القومي قرارًا بعدم االقتراع لالئحة
ّ
تضم الطرابلسي.
التي

عقاب صقر «شفيع المنسحبين»
بعد مرافقته النائب خالد الضاهر إلى منزل الرئيس سعد الحريري في وادي أبو جميل،
ّ
وإعالن الضاهر عزوفه عن خوض االنتخابات في عكار في مواجهة الئحة الحريري ،رافق
النائب عقاب صقر املحامي نبيل الحلبي إلى منزل الحريري أيضًا ،الذي أعلن عزوفه عن
خوض االنتخابات ،ملصلحة الحريري .وعليه ،أطلق على صقر لقب «شفيع املنسحبني».

◄ سلطان يطالب بتنحية نهرا
قدم املرشح عن املقعد السني في طرابلس على «الئحة العزم»
توفيق سلطان ،إلى رئيس هيئة اإلشــراف على االنتخابات
القاضي نديم عبد امللك ،وأعضاء الهيئة ،أمــس ،مذكرة قال
«إنها مدعمة بالوثائق عن عدم أهلية محافظ الشمال رمزي
ن ـهــرا ل ــإش ــراف عـلــى االن ـت ـخــابــات ،الن ـح ـيــازه الـفــاضــح إلــى
فريق سياسي بشكل علني» .وعرض سلطان «أدلــة موثقة
بالصوت والصورة ،األمر الذي من شأنه أن يؤثر في حسن
سير العملية االنتخابية ،ويفقدها أحد أهم مقوماتها ،وهي
النزاهة والحيادية» ،مطالبًا وزيــر الداخلية بتنحية املحافظ
«فورًا».
◄ حرب يشكك بانتخابات املغتربني
انطلق املرشح عن املقعد املاروني في البترون بطرس حرب
مــن مضمون القانون االنتخابي الــذي اعتبر املغتربني في
شتى قارات العالم دائرة انتخابية واحدة ،ليلفت إلى أن «على
املرشحني أن يجوبوا الـقــارات للتواصل مع ناخبيهم ،وهو

أمــر يستحيل على أي مــرشــح ،باستثناء مــن يتولى وزارة
الخارجية ،الــذي يجول على املغتربني ،فيما يغطي نفقات
تـجــوالــه مــن األمـ ــوال العمومية الـتــي تـعــود للبنانيني وليس
لشخص أو فئة أو حــزب ،ما يجعل املنافسة بني املرشحني
غـيــر عــادلــة وغـيــر مـتـكــافـئــة» .وس ــأل ح ــرب« :م ــن سيراقب
العملية االنـتـخــابـيــة فــي بــاد االنـتـشــار؟ ومــا ال ــذي يضمن
سالمة هذه العملية إذا كان ضابطها مرشحًا لالنتخابات
يسخر كل
فضال عن أنه
النيابية ،وغير موثوق بحياديته،
ّ
ً
طاقات الدولة ،السياسية واملادية ،ملصالحه االنتخابية؟».
◄ رشوة في بيروت األولى
تـقــدم الـنــائــب سـيــرج طــورســركـيـسـيــان ،بــواسـطــة محاميه،
بإخبار «حول الرشوة االنتخابية واملــال االنتخابي املباشر
وغير املباشر الذي يحصل في دائرة بيروت األولى ،وتكليف
مــن يلزم مــن األجـهــزة األمنية املختصة إج ــراء التحقيقات
ال ــازم ــة» .وأحـيــل املـلــف على الـنــائــب الـعــام االستئنافي في
بيروت.
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سياسة

سياسة

انتخابات

2018

تقرير

جزين:
ــ
صيدا
ّ
ّ
بهية الحريري «تتحرر» من العونيين ...والقوات

انتهى المشهد االنتخابي في دائرة صيدا ــ جزين إلى افتراق تيار المستقبل والتيار الوطني الحر .أمس ،أعلنت النائبة
بهية الحريري أن المستقبل سيخوض معركة هذه الدائرة مع المستقلين .التشكيلة التي اختارتها ،لم تحررها من عبء
التحالفات فحسب ،بل رفعت معنويات جمهورها ورفعت منسوب التحدي أيضًا عند العونيين

العونيون يستبعدون جاد صوايا
عن المقعد الكاثوليكي
أيـمــن الـحــريــري كـجــزء مــن إرث والــده
رفيق الـحــريــري« .قــرر دنــش التراجع
عن شــراء العقار ،لكن أيمن الحريري
رف ــض إع ــادة األم ـ ــوال .حينها تدخل
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري وب ـ ـ ــادر إل ـ ــى إع ـ ــادة
أموال دنش» ،قالت املصادر.
تضيف امل ـصــادر أن خـيــار العونيني
بــالـتـحــالــف م ــع الـجـمــاعــة اإلســامـيــة
وع ـب ــد ال ــرح ـم ــن ال ـ ـبـ ــزري ،م ـ ــرده إل ــى
رغبتهم «فــي التحالف مــع فريق أقل
مــن املستقبل بقوته التجييرية .في
حني أن انضمامهم إلى الئحة واحدة
مع الحريري يحقق لألخيرة املرتبة
األولى في ترتيب املرشحني».
مهما تـكــن أس ـبــاب فــك الـتـحــالــف بني
ال ـت ـي ــاري ــن األزرق وال ـب ــرت ـق ــال ــي ،فــإن
«األم ــور ع ــادت إلــى طبيعتها» تقول
املصادر.
تحررت الحريري من عبء التحالفات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،س ـ ـ ــواء مـ ــع الـ ـ ـق ـ ــوات أو
ال ـع ــون ـي ــن .اخ ـ ـتـ ــارت م ــن ج ــزي ــن عــن
املـ ـقـ ـع ــد املـ ـ ــارونـ ـ ــي األول ال ـج ــزي ـن ــي
أم ــن إدم ــون رزق ،وع ــن الـثــانــي قائد
الـ ـ ــدرك امل ـت ـقــاعــد صـ ــاح جـ ـب ــران ابــن
م ــزرع ــة املـطـحـنــة الــواق ـعــة ف ــي الـجــزء
الـشـمــالــي م ــن ق ـضــاء ج ــزي ــن .أم ــا عن
امل ـق ـع ــد ال ـك ــاث ــول ـي ـك ــي ،ف ـق ــد اخـ ـت ــارت
روب ـي ــر الـ ـخ ــوري ابـ ــن امل ـحــارب ـيــة في
ساحل جزين .هذا التنوع الجغرافي
وحيثيات املرشحني الثالثة والـقــوة
التجييرية الكبيرة التي تتمتع بها

الئحة عازار وسعد
تعلن من جزين
يـسـجــل لـلـمــرشـحــن إب ــراه ـي ــم ع ــازار
وأسـ ــامـ ــة س ـع ــد ت ـف ـض ـي ـل ـه ـمــا إعـ ــان
الئحتهما لــانـتـخــابــات الـنـيــابـيــة ،غـدًا
السبت ،من مدينة جزين ،على أن ينظم
فــي مــديـنــة صـيــدا مـهــرجــان انتخابي
آخر ألعضاء الالئحة في وقت الحق.
ومن املتوقع أن تشمل الالئحة الرباعية
إلــى سعد وع ــازار ،املــرشــح عــن املقعد
السني في صيدا القيادي في التنظيم
الشعبي الناصري عبد القادر البساط
وامل ــرش ــح عــن املـقـعــد الـكــاثــولـيـكــي في
جزين جــوزيــف مـتــري .وتــوافــق سعد
وعـ ـ ــازار ع ـلــى إب ـق ــاء امل ـق ـعــد امل ــارون ــي
الـ ـث ــان ــي فـ ــي ج ــزي ــن شـ ــاغ ـ ـرًا بـسـبــب
ض ــراوة املنافسة مــع مرشحي التيار
الــوطـنــي الـحــر العونيني (أم ــل أبــو زيد
وزيــاد أســود) ولعدم تشتيت الصوت
التفضيلي على مستوى القضاء.

آمال خليل
تـنـفــس مـنــاصــرو ت ـيــار املستقبل في
ص ـيــدا ال ـص ـع ــداء ،أمـ ــس ،ب ـعــد إع ــان
النائبة بهية الحريري أنها ستخوض
االنتخابات في دائــرة صيدا – جزين
مع مرشحني مستقلني ،ال مع أحزاب
سـيــاسـيــة .بـخـطــوتـهــا هـ ــذه ،وضـعــت
سـيــدة مجدليون ح ـدًا لتحالف نافر
كـ ـ ــان ي ـم ـك ــن أن ي ـح ـص ــل مـ ــع ال ـت ـي ــار
ً
الوطني الحر« ،لم يكن سهال تسويقه
عـ ـن ــد ق ـ ــواع ـ ــد ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ،ول ـ ـ ــو ح ـقــق
ً
م ـصــالــح انـت ـخــاب ـيــة م ـت ـبــادلــة .أص ــا
جمهورنا لم يكن ليتقبل التصويت
ل ـل ـنــائــب زيـ ــاد أس ـ ــود ،الـ ــذي رف ــع في
وقــت ســابــق شـعــار أرض ــي ح ــدودك»،
كما تقول مصادر املاكينة االنتخابية
للمستقبل.
في املقابل ،لم يتقبل بعض العونيني
ال ـ ـص ـ ـع ـ ــود ف ـ ـ ــي مـ ـ ــركـ ـ ــب واحـ ـ ـ ـ ـ ــد م ــع
«املستقبل» ألسباب منها ما يتصل
بــالــذاكــرة الـقــديـمــة مـثــل زم ــن تهجير
قــرى شرقي صيدا عــام  ،1985ومنها
يعود إلى الذاكرة الحديثة مثل قضية
أحمد األسير.
هـنــاك سـبــب مستجد أث ــار امتعاضًا
داخـ ـ ــل ال ـح ـل ـقــة ال ـض ـي ـقــة ف ــي ال ـت ـيــار
األزرق .بـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ف ــي
«امل ـس ـت ـق ـب ــل» ،ت ـك ـبــد ال ــرئـ ـي ــس سـعــد
الحريري تبعات الحملة التحريضية
ال ـت ــي شـنـهــا زيـ ــاد أسـ ــود ض ــد ش ــراء
رج ــل األع ـم ــال الـشـيـعــي محمد دنــش
ع ـقــارًا فــي كـفــرفــالــوس يملكه شقيقه
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ال ـح ــري ــري ف ــي صـ ـي ــدا ،ك ـل ـهــا عــوامــل
أن ـت ـج ــت «ت ـش ـك ـي ـل ــة» ق ــد ت ـس ـجــل مــن
خــال ـهــا بـهـيــة ال ـح ــري ــري ه ــدف ــن في
مــرمــى ال ـلــوائ ــح امل ـنــاف ـســة ع ـلــى نحو

م ـبــدئــي :األول ،مـقـعــدهــا ال ـص ـيــداوي
امل ـض ـم ــون ،وال ـث ــان ــي م ـق ـعــد جــزيـنــي
يكون جزءًا من كتلة املستقبل.
إذا أعطت بهية الحريري وحدها 20

أل ــف ص ــوت لــائـحــة (ي ـقــدر الـحــاصــل
االن ـت ـخــابــي بـ ـ  14أل ــف صـ ــوت) ،م ــاذا
يـمـكــن أن يـعـطـيـهــا ال ـش ــرك ــاء ال ـجــدد
املستقلون؟

مـ ــن امل ـ ـقـ ــدر أن ي ـس ـت ـف ـيــد امل ـس ـت ـشــار
القانوني للحريري ،املحامي حسن
شـ ـم ــس ال ـ ــدي ـ ــن الـ ـ ـ ــذي رشـ ـحـ ـت ــه عــن
امل ـق ـعــد ال ـس ـنــي ال ـص ـي ــداوي ال ـثــانــي،

عباس الجوهري موقوفًا :كبتاغون؟
لـ ــم ي ـك ــد ُيـ ـع ـ َـل ــن خ ـب ــر ت ــوق ـي ــف ال ـش ـي ــخ ع ـبــاس
ال ـجــوهــري ،حـتــى انـطـلـقــت حـمـلــة إعــامـيــة على
مواقع التواصل االجتماعي متحدثة عن «تركيب
ملف» للمرشح عن أحد مقاعد بعلبك ـ الهرمل
الشيعية« .املكتب اإلعالمي» للشيخ الذي أوقف
تحدث عن
«أثناء تجديد اإلقامة للعاملة
املنزلية» ّ
ّ
سياسة «كــم األف ــواه» ،معتبرًا أن «هــذا التوقيف
امل ـفــاجــئ يــأتــي بـعــدمــا اسـتـحـصــل الـشـيــخ على
س ـجــل عــدلــي «ال ح ـكــم ع ـل ـيــه» ،ب ـتــاريــخ  4آذار
 .»2018وقبل أن ُيصدر «املكتب اإلعالمي» بيانًا
ينفي فيه مــا ورد فــي بيان «املكتب اإلعــامــي»
ّ
نـفـســه ،أع ـلــن األم ــن ال ـع ــام أن ال ـجــوهــري أوق ــف
«عندما جاء إلى مديرية األمن العام في بيروت
لتقديم طلب للحصول على جــواز سفر ،فتبني
ّ
بحقه مذكرة توقيف غيابية بجرم مخدرات».
أن ّ
ّ
وأكـ ــد األم ــن ال ـعــام أن ال ـجــوهــري لـيــس مــوقــوفــا
ّ
لصالحه ،إنـمــا بـنـ ًـاء على ق ــرار قضائي ،بعدما
تبني وجود مذكرة توقيف غيابية بحقه رقمها
 ٨٦٩/٨٦تاريخ  ٢٠١٨/٢/١٢صادرة عن قاضي
التحقيق في جبل لبنان بجرم مخدرات .وذكر
ّأن ــه «بـمــراجـعــة الـنـيــابــة الـعــامــة االسـتـئـنــافـيــة في
جبل لبنان ،أشارت بتوقيف الجوهري وإحالته

إليهاُ ،فأحيل صاحب العالقة إلى النيابة العامة
املذكورة بالتاريخ نفسه».
وب ـع ــد ال ـح ــدي ــث ع ــن تــوق ـيــف ال ـج ــوه ــري بـجــرم
م ـخ ــدرات ،س ــرد الـبـيــان األول ملكتبه اإلعــامــي
قـصــة تفيد بـ ّـأنــه «مـنــذ قــرابــة الـخـمــس سـنــوات،
كــان شقيق النائب الحالي حسني املــوســوي قد
استأجر شقة في تعلبايا ملدة ثمانية أشهر ،وكان

رئيس اللقاء العلمائي الشيخ عباس الجوهري
يسكن املكان نفسه قبل السيد املوسوي» .وزعم
البيان أنه «بعد خروج السيد من الشقة ّ
املؤجرة،
ّ
ّتم ضبط كمية من الكبتاغون في املكان ،فأحيل
وقتها املوسوي إلى التحقيق وكذلك الجوهري،
ّ
قبل أن يتبني في ما بعد أن ما حدث لعبة خبيثة
مــن ح ــزب الـلــه لــإيـقــاع بــالـجــوهــري والـنـيــل منه
بسبب معارضته لقتال حزب الله في سوريا».
ـان باسم «مكتب الشيخ
هذا البيان ُأتبع ببيان ثـ ٍ
عباس الجوهري» أيضًا ،أوضح ّأنه «صدر بيان
مـتـســرع عــن أح ــد أفـ ــراد الـعــائـلــة لــم يـكــن دقيقًا
وتـضـ ّـمــن مـعـلــومــات مـغـلــوطــة .ل ــذا ننفي كــل ما
موثق
ورد فيه وسـيـصــدر غ ـدًا بـيــان تفصيلي ّ
يـعــرض كــل املــابـســات ويـشــرح الحقيقة» .وإذ
ّ
حيد البيان الثاني األمن العام ،تحدث عن «اتجاه
لـفـبــركــة إعــام ـيــة وت ـقــديــم م ـع ـلــومــات مـغـلــوطــة
إضافية لفبركة القضية وتلفيق اتهامات للشيخ
الجوهري».
تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن ال ـجــوهــري ،املــرشــح إلــى
االنتخابات النيابية في بعلبك ـ ـ الهرمل ،معروف
بمواقفه املعادية لحزب الله.
)األخبار(

من الحاصل االنتخابي الذي تؤمنه
رئيسة الالئحة .في حديث سابق الى
«األخبار» ،أشار شمس الدين إلى إن
ماكينة املستقبل قــادرة على توزيع
األصوات التفضيلية بدقة بينه وبني
الحريري ،ما يؤمن فرصًا متساوية
لهما بــالـفــوز .أمــا فــي جــزيــن ،فتقدر
املــاكـيـنــة حـصــول املــرشـحــن الثالثة
ع ـلــى م ــا ال ي ـقــل ع ــن  7آالف ص ــوت.
عـلـمــا ب ــأن ص ــاح ج ـبــران حـصــل في
االنتخابات الفرعية عــام  2016على
 3162صوتًا .في حني حصل النائب
الـ ـس ــاب ــق إدمـ ـ ـ ــون رزق (والـ ـ ـ ــد أم ــن
رزق) عــام  ،2009على  7399صوتًا.
وعـلـيــه ،يـمـكــن لـلـحــريــري أن تضمن
الفوز بمقعدين سني وجزيني ،إما
ماروني أو كاثوليكي.
ب ـع ــدم ــا ح ـس ــم «امل ـس ـت ـق ـب ــل» خ ـي ــاره
االن ـت ـخــابــي ،رس ــا املـشـهــد فــي دائ ــرة
ص ـ ـيـ ــدا – جـ ــزيـ ــن حـ ـت ــى اآلن ع ـلــى
الئحة الحريري ومستقلني ،والئحة
العونيني والجماعة اإلسالمية وعبد
الرحمن البزري ،والئحة أسامة سعد
وإبراهيم عــازار .ويتوقع أن تتشكل
الئ ـحــة راب ـعــة مــن ال ـق ــوات اللبنانية
والكتائب وعدد من املستقلني ،علمًا
بأن القوات رشحت عجاج حداد عن
املـقـعــد الـكــاثــولـيـكــي ف ــي جــزيــن (فــي
انـتـخــابــات  2009ن ــال  6498صــوتــا)
وس ـم ـيــر ال ـب ــزري ع ــن امل ـق ـعــد الـسـنــي
في صيدا .أمــا الكتائب فقد رشحت
ريمون نمور عن املقعد الكاثوليكي
وجــوزيــف نـهــرا عــن املقعد املــارونــي
في جزين.
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادي ع ــون ــي
لــ»األخـبــار» أن التيار الوطني الحر
حـ ـس ــم أخ ـ ـيـ ـ ـرًا خ ـ ـي ـ ــاره ع ـ ــن امل ـق ـع ــد
ال ـك ــاث ــول ـي ـك ــي فـ ــي ج ــزي ــن بــاع ـت ـمــاد
سليم الـخــوري ولـيــس جــاد صــوايــا.
وربط متابعون هذا القرار بترشيح
بهية الـحــريــري روبـيــر ال ـخــوري عن
املقعد الكاثوليكي ،وهو قريب سليم
الخوري وابن بلدته املحاربية .وثمة
ت ـقــديــر بـ ــأن ال ـعــون ـيــن وجـ ـ ــدوا بــأن
ال ـحــريــري تستطيع حـصــد أص ــوات
ناخبي بلدات ساحل جزين من خالل
روبير الخوري ،فقرروا اعتماد سليم
الخوري بدل صوايا.

ألمانيا ترفض مجاراة ترامب ...ضد حزب الله
يحيى دبوق
يتواصل الكباش األميركي ـ األوروبــي
ح ــول االت ـفــاق ال ـنــووي اإلي ــران ــي ،الــذي
يـ ـب ــدو أن ـ ــه ت ـ ـجـ ــاوز مـ ـع ــادل ــة ال ـت ـهــديــد
ب ــإس ـق ــاط ــه أم ـي ــرك ـي ــا ،م ـق ــاب ــل مـمــانـعــة
أوروب ـيــة ،تسعى لتثبيته .الــواضــح أن
«ال ـك ـبــاش» ت ـحــول ال ــى اب ـت ــزاز أمـيــركــي
وضـ ــع أوروب ـ ـ ــا أم ـ ــام خ ـي ــار م ــن اث ـنــن:
إم ــا مــواج ـهــة تـبـعــات كــارث ـيــة إلسـقــاط
االت ـ ـف ـ ــاق؛ وإم ـ ـ ــا ت ـص ـح ـيــح ن ـت ــائ ــج كــل
اإلخ ـ ـفـ ــاقـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
ّ
وترميمها ،بما يشمل سلة مطالب قد
تفوق قدرة األوروبيني على تحقيقها.
مــن أب ــرز ال ـشــروط املــوضــوعــة أميركيًا
أمـ ـ ـ ـ ـ ــام األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــن ،تـ ـ ـح ـ ــت ط ــائـ ـل ــة
االنسحاب من االتفاق النووي اإليراني،
إدراج ح ــزب الـلــه عـلــى الئـحــة اإلره ــاب
األوروبية ،من دون تفريق بني جناحيه
السياسي والـعـسـكــري .شــرط يـعـ ّـد من
ناحية إدارة الرئيس األميركي ،دونالد
تــرامــب ،ضمن سلة ش ــروط مــا يسميه
«الـقـضــايــا غـيــر ال ـنــوويــة» مــع الجانب
اإلي ــران ــي ،ومــن بينها تطوير الـقــدرات
الصاروخية والعمل على «تأبيد» مدة
االت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،وص ــد ن ـفــوذ طـهــران
امل ـت ـن ــام ــي (عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة اإلخـ ـف ــاق ــات
األميركية) في املنطقة ،بــدءًا من لبنان
ً
وســوريــا ،وص ــوال الــى بــاب املـنــدب ،في
الجنوب اليمني.
صـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة جـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــروزالـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــم ب ـ ــوس ـ ــت
اإلسرائيلية ،كشفت أمس عن اتصاالت
قـ ــائ ـ ـمـ ــة وم ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة بـ ـ ــن الـ ـ ــواليـ ـ ــات
امل ـت ـح ــدة وال ـ ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة الـغــربـيــة
ال ـثــاث املــوق ـعــة عـلــى االت ـف ــاق ال ـنــووي
اإليــرانــي :فرنسا وأملــانـيــا وبريطانيا،
تهدف الى فرض إمالءات أميركية على
األوروب ـ ـي ــن ،تـحــت مـسـمــى «تصحيح
عيوب» االتفاق .مصدران مطلعان على
امل ـفــاوضــات بــن الـجــانـبــن ،أشـ ــارا في
حديث خاص للصحيفة من برلني ،الى
ّ
العصي
أن «الحكومة األملانية وضعت
فــي عـجــات مـفــاوضــات املـلــف الـنــووي
اإلي ــران ــي م ــع ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،عبر
رفـضـهــا مـطـلــب إدراج ح ــزب ال ـلــه على
الئحة اإلرهاب ،بال تفريق بني جناحيه
العسكري والسياسي».
امل ـص ــدران املـطـلـعــان عـلــى امل ـفــاوضــات،
أكـ ــدا لـلـصـحـيـفــة أن إدارة املـسـتـشــارة
األمل ــانـ ـي ــة أن ـج ـي ــا م ـي ــرك ــل «هـ ــي األق ــل

تعاونًا» مع األميركيني من بني الــدول
األوروب ـي ــة الـثــاث (إضــافــة الــى فرنسا
ً
وبريطانيا) .و«عندما سألنا مسؤوال
ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة عن
امل ــوق ــف األمل ــان ــي ،أعـ ــاد ال ـت ـشــديــد على
طلب الرئيس تــرامــب ض ــرورة أن يقدم
األوروبـ ـ ـي ـ ــون ع ـل ــى إدراج ح ـ ــزب ال ـلــه
بجناحيه ،على الئحة اإلرهاب» ،ولفت
ال ــى أن واش ـن ـطــن تـعـمــل م ــع شــركــائـهــا
األوروبـ ـ ـي ـ ــن ع ـل ــى م ـعــال ـجــة املـ ـخ ــاوف
املشتركة حيال االتفاق النووي ،وكذلك
مواجهة «السلوك اإليراني الخبيث».
وف ـق ــا ل ـل ـم ـصــدريــن امل ـط ـل ـع ــن ،رف ـضــت

السفير األوروبي
في تل أبيب :ال تغيير
في موقفنا تجاه
حزب الله

إدارة ميركل «هي األقل تعاونًا» مع األميركيين (أ ف ب)

برلني مطلب الوفد األميركي املفاوض،
وام ـ ـت ـ ـن ـ ـعـ ــت ع ـ ـ ــن «ح ـ ـظ ـ ــر ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـل ــه
ب ـج ـن ــاح ـي ــه» .أمـ ـ ــا األسـ ـ ـب ـ ــاب امل ــوج ـب ــة
للرفض ،بحسب املوقف األملاني ،فترتكز
على أن «املــوقــف مــن حــزب الـلــه يتعلق
باملفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية،
وتـ ـتـ ـع ــام ــل أملـ ــان ـ ـيـ ــا بـ ـخـ ـص ــوص ه ــذه
امل ـســألــة ان ـطــاقــا م ــن أن إدارة تــرامــب،
شديدة التأييد إلسرائيل».
لجهة موقفي فرنسا وبريطانيا ،أكد
أحــد املصدرين املطلعني للصحيفة أن
الدولتني منقادتان للمطلب األميركي
ب ـ ـض ـ ــرورة م ـع ــاق ـب ــة حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،لـكــن
الخالف بني باريس ولندن حول ماهية
اإلجراءات العقابية التي يجب اتخاذها
في مواجهته.
وإل ـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب حـ ـظ ــر ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه فــي
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،أك ـ ــد امل ـ ـسـ ــؤول األمـ ـي ــرك ــي أن
الــرئـيــس تــرامــب يــريــد مــن األوروب ـي ــن
«قطع تمويل الحرس الثوري اإليراني
ووكالئه من امليليشيات ،وكل شخص
يدعم اإلرهاب اإليراني» ،ويطالب أيضًا
«انضمام أوروبا الى أميركا في العمل
ع ـلــى تـقـيـيــد ت ـطــويــر واخ ـت ـب ــار ال ـقــدرة
الصاروخية البالستية اإليرانية ومنع
انـتـشــارهــا وتـصــديــرهــا ،وتـحــديـدًا الى
الـيـمــن ،كما على أوروب ــا املـســاعــدة في
مــواجـهــة تـهــديــدات إي ــران السيبرانية،
وردع عدوان إيران وتهديدها للمالحة
الدولية ،والضغط على طهران لردعها
عن انتهاك حقوق مواطنيها ،بل ووقف
كـ ــل ت ـع ــام ــل اقـ ـتـ ـص ــادي م ـع ـه ــا يـ ــؤدي
ال ــى تـمــويــل ال ـحــرس ال ـث ــوري اإليــرانــي
وإثرائه».
في السياق نفسه ،شدد سفير االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي فـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،إي ـم ــان ــوي ــل
جـيــوفــريــه ،فــي كـلـمــة أل ـقــاهــا فــي مركز
بحثي إســرائـيـلــي فــي الـقــدس املحتلة،
على أن ال تغيير في املوقف األوروبــي
تـ ـج ــاه إدراج ح ـ ــزب الـ ـل ــه ع ـل ــى الئ ـحــة
اإلره ــاب األوروب ـيــة ،وأضــاف «االتحاد
األوروبـ ـ ــي ي ــدرس بـشـكــل دائ ــم املــوقــف
مــن حــزب الـلــه ،ويــوجــد مقترح لفرض
عـ ـق ــوب ــات إض ــافـ ـي ــة ع ـل ــى ش ـخ ـص ـيــات
ومحافل لــدى هــذا التنظيم» ،وبحسب
جـيــوفــريــه «قـ ــرار كـهــذا يـجــب أن يتخذ
بإجماع كل الدول األعضاء (في االتحاد
األوروب ــي) ،إذ للقضية اعتبارات جيو
سـيــاسـيــة ،ال نــريــد أن تــزعــزع اسـتـقــرار
لبنان».

تقرير

التعاون العسكري مع موسكو :تأجيل ومماطلة
فراس الشوفي
نـجـحــت ال ـض ـغــوط ال ـغــرب ـيــة ،األمـيــركـيــة
والبريطانية ،حتى اآلن ،في منع لبنان
مــن توقيع اتفاقية تـعــاون عسكري مع
روس ـي ــا االت ـح ــادي ــة .ف ـمــن «ال ـغ ـب ــار» في
أدراج اللجان النيابية ،إلى «العتمة» في
أدراج األمــن العام ملجلس ال ــوزراء فؤاد
فليفيل ،تنام اتفاقية التعاون العسكري
ال ـل ـب ـنــانــي ـ ـ ال ــروس ــي ب ــأم ــر م ــن رئـيــس
الحكومة سعد الحريري ،تنفيذًا لرغبة
ّ
غربية في التحكم بنوعية سالح الجيش
الـلـبـنــانــي ،وحـصــر تـعــاونــه مــع جيوش
حلف «الناتو».
يـمـكــن مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء أن ي ــواف ــق على
ط ـلــب وزارة ال ــدف ــاع واإلجـ ـ ـ ــازة لـلــوزيــر
بتفويض من يراه مناسبًا للتوقيع على
«مشروع ترتيب تقني بني وزارة الدفاع
ووزارة الــدفــاع الكندية بـشــأن التعاون
العسكري» في جلسة  7آذار املاضي ،لكن
ال يمكن مـجـلـ َـس الـ ــوزراء أن يـضــع على
ج ــدول أعـمــالــه تـفــويــض تــوقـيــع اتفاقية
التعاون العسكري مع موسكو إلى وزير
ال ــدف ــاع ي ـع ـقــوب الـ ـص ــراف .ال ـغ ــري ــب ،أن
عشرة وزراء على األقل سألتهم «األخبار»

عن االتفاقية مع كندا ،ال يــدرون إن كان
مجلس الـ ــوزراء قــد أقـ ّـرهــا ،أو لــم يفعل،
ً
أصال عن ماهيتها .فال ّ
يهم
ولم يسألوا
إن ك ــان هـنــاك تـكــريــس رسـمــي لتحويل
الجيش إلــى جــزء مــن «الـنــاتــو» وإدخــال
لـبـنــان رسـمـيــا ف ــي «س ـيــاســة امل ـح ــاور»،
ّ
يشتد فيه صراع القوى وسباق
في زمن
ّ
التسلح بني روسيا والحلف األطلسي،
من أوراسيا إلى املتوسط.
في الحسابات الــروسـ ّـيــة ،أنجز الخبراء
ن ــص االت ـف ــاف ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،وأق ــرت ـه ــا
الجهات املعنية في موسكو كاملة ،وهي
تنتظر توقيع الجانب اللبناني .يطمح
ال ــروس أن يكون التوقيع بــدايــة نيسان
املقبل ،خالل زيــارة وزيــر الدفاع يعقوب
ال ـ ـ ّـص ـ ــراف ووف ـ ـ ـ ٍـد مـ ــن ق ـ ـيـ ــادة ال ـج ـي ــش،
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي أع ـ ـمـ ــال م ــؤت ـم ــر األمـ ــن
الــدولــي السابع في العاصمة الروسية،
ال ــذي يـشــارك فيه عـشــرات وزراء الــدفــاع
حول العالم .وبحسب املعلومات ،أنهت
ّ
ق ـيــادة الـجـيــش ب ــدوره ــا ال ـجــزء ّ املتعلق
بـهــاّ ،
وزودت وزي ــر الــدفــاع بالنصوص
ّ
الــازمــة ،فيما أنجز الــصــراف مــن جهته
م ـه ـم ـتــه ح ـت ــى اآلن ،ب ــرف ــع ال ـط ـل ــب إل ــى
األمــانــة الـعــامــة ملجلس ال ـ ــوزراء ،إلدراج

يتذكرون أن
وزراء ال ّ
أقر «التعاون
مجلسهم ّ
العسكري» مع كندا!

قـ ــرار مـنـحــه تـفــويــض تــوقـيــع االتـفــاقـيــة
على جدول أعمال الحكومة ،منذ أسبوع
ّ
على األقل.
لـيــس ه ــذا فـحـســب ،عـلـمــت «األخ ـب ــار»
أن رئيس الجمهورية العماد ميشال
ّ
ع ـ ـ ـ ــون ،أك ـ ـ ـ ــد عـ ـب ــر وسـ ـ ـط ـ ــاء ل ـ ّل ـج ــان ــب
ال ــروس ــي أن االت ـفــاق ـيــة س ـت ــوق ــع ،وأن
ع ــون يـ ّ
ـرحــب بــالـتـعــاون الـعـسـكــري مع
روسيا ويرغب به ،وأن بعبدا حريصة
على ال ـتــوازن فــي عــاقــات الجيش مع
ّ
ال ـج ـيــوش ال ـصــدي ـقــة ،ف ــي وق ــت يــؤكــد
فيه رئيس املجلس النيابي نبيه ّ
بري

ضرورة توقيع االتفاقية.
ّ
شفهيًا ،املعنيني
وكــذلــك أبلغ الـ ّـصــراف،
عن الجانب العسكري الروسي هنا في
بيروتّ ،نيته توقيع االتفاقية مع نظيره
ال ــروس ــي س ـيــرغــي شــوي ـ ّغــو ف ــي مــؤتـمــر
األمــن الدولي السابع ،لكنه ينتظر قرار
التفويض من مجلس الوزراء.
ع ــدم إدراج ال ـب ـنــد ع ـلــى جـ ــدول مجلس
الوزراء أمس ،يجعل من جلسة الحكومة
يــوم الثالثاء املقبل ،املهلة األخيرة أمام
ال ـح ـك ــوم ــة مل ـن ــح ال ـت ـف ــوي ــض ل ـل ـص ـ ّـراف.
وبذلك يبقى أمام وزير الدفاع اللبناني،
أس ـ ـبـ ــوع واح ـ ـ ــد إلب ـ ـ ــاغ ال ـ ـ ـ ــروس ب ـق ــرار
الـحـكــومــة ،لـكــي يتسنى لـ ــوزارة الــدفــاع
الــروسـيــة الـشــروع بــإعــداد جــدول أعمال
شــوي ـغــو ع ـلــى ه ــام ــش أعـ ـم ــال املــؤت ـمــر،
وتأكيد توقيع االتفاقية .وليس واضحًا
بعد ،إن كان الحريري سيضع االتفاقية
ع ـلــى جـ ــدول مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء األس ـبــوع
املقبل ،أو أن مهلة مؤتمر األمــن الدولي
ّ
ستمر من دون توقيع االتفاقية
السابع،
فــي اسـتـمــرار لسياسة املماطلة وتلبية
لـ ـلـ ـضـ ـغ ــوط ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة ،الـ ـس ــاعـ ـي ــة إل ــى
«حـصــار» الجيش اللبناني ،بالتسليح
والتدريب واالتفاقيات.
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مجتمع

مجتمع
تقرير

ّ
ذوو االحتياجات الخاصة ال يتلقون تعليمًا

المؤسسات الرعائية أقرب الى الحضانات منها الى المدارس
النظام التعليمي في لبنان ّ
يميز ضد
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
يصل الى  90في المئة من
فعليًا ،ما ّ
هؤالء ال يتلق ّون تعليمًا ًرغم التحاقهم
بمؤسسات تتلقى تمويال من وزارة
الشؤون االجتماعية .إذ أن كثيرًا من هذه
المؤسسات هي أقرب الى الحضانات منها
الى المدارس
رحيل دندش
أك ـثــر م ــن  40أل ـفــا ه ــو ع ــدد األط ـفــال
الـلـبـنــانـيــن م ــن ذوي االح ـت ـيــاجــات
الـخــاصــة بــن ســن الـخــامـســة وال ـ ـ 14
(ع ـم ــر ال ـت ـع ـل ـيــم األسـ ــاسـ ــي) 10 .في
املئة منهم فقط تهتم بهم مؤسسات
ّ
رعــائـيــة ،ونسبة ضئيلة ج ـدًا تتعلم
في مدارس خاصة ورسمية ،بحسب
نــائ ـبــة م ــدي ــر ق ـســم الـ ـش ــرق األوسـ ــط
وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن
راي ـ ـتـ ــس ووت ـ ـ ـ ــش» ملـ ــى ف ـق ـي ــه .فـيـمــا
غ ــال ـب ـي ــة ه ـ ـ ــؤالء ،م ـم ــن يـ ـع ــان ــون مــن
إعاقات ذهنية أو جسدية ،هم اليوم،
ّ
فعليًا« ،من دون مدرسة» كما أكدت
فقيه لـ«األخبار».
ورغم أن لبنان ،وهو طرف في اتفاقية
ح ـ ـقـ ــوق الـ ـطـ ـف ــل و«ال ـ ـع ـ ـهـ ــد الـ ــدولـ ــي
الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ــالـ ـحـ ـق ــوق االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة» ،أق ـ ّـر عــام
 2000الـ ـق ــان ــون  220الـ ـ ــذي يـضـمــن
ح ـ ــق األط ـ ـف ـ ــال ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
الخاصة في التعليم مع أقرانهم من
دون تمييز .إال أن األرق ــام تظهر أن
القانون ال يزال مجرد حبر على ورق،
ولم تتخذ أي إجراءات لتحويله إلى
واقـ ــع .إذ أن غــالـبـيــة ه ــؤالء األط ـفــال
مـسـتـبـعــدون م ــن امل ـ ــدارس الــرسـمـيــة
بسبب سياسات القبول التمييزية،
وع ـ ـ ـ ــدم تـ ــوفـ ــر الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
املالئمة .والعدد األكبر منهم يلتحق
بـمــؤسـســات غـيــر مـخـ ّـولــة بالتعليم،
أو ال يحصلون على أي تعليم على
اإلطالق!
هـ ــذه ال ــوق ــائ ــع واألرقـ ـ ـ ــام ج ـ ــاءت في
ت ـقــريــر ل ــ«ه ـيــومــن راي ـت ــس ووت ــش»

بـعـنــوان ّ
«أود الــذهــاب إلــى املــدرســة:
ح ـ ـ ــواج ـ ـ ــز تـ ـعـ ـلـ ـي ــم األط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال ذوي
االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة ف ــي لـبـنــان»،
أطلقته املنظمة أمس في مؤتمر عقد
في فندق «مونرو» في بيروت أمس.
وأوضـ ـ ـحـ ـ ــت ف ـق ـي ــه أن الـ ـعـ ـم ــل عـلــى
التقرير استغرق عــامــا ،وج ــاء أثناء
درس املـ ـنـ ـظـ ـم ــة أوض ـ ـ ـ ـ ــاع األط ـ ـفـ ــال
الـســوريــن الـنــازحــن وقــدرتـهــم على
دخـ ــول املـ ـ ــدارس ف ــي ل ـب ـنــان وتــركـيــا
واألردن« .وخ ــال البحث وجــدنــا أن
األطفال السوريني واللبنانيني الذين
ي ـعــانــون إع ــاق ــات م ــن دون مـ ــدارس،
فقررنا أن نركز على هذا املوضوع».
ّ
يتضمن التقرير بيانات واضحة
لم
حول عدد األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة في لبنان ،وال عدد املسجلني
منهم في امل ــدارس ،فبقيت تقديراته
م ـت ـح ـف ـظــة .ل ـك ـنــه ل ـف ــت إل ـ ــى أن «م ــن

ً
بــن  8558طـفــا لبنانيًا بــن  5و14
س ـنــة مـسـجـلــن ف ــي وزارة ال ـش ــؤون
االجتماعية كأطفال ذوي احتياجات
خـ ـ ــاصـ ـ ــة ،هـ ـ ـن ـ ــاك  3806يـ ـ ــرتـ ـ ــادون
م ــؤسـ ـس ــات مـ ـم ـ ّـول ــة مـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة،

العدد األكبر يلتحق
ّ
بمؤسسات غير مخولة
بالتعليم أو ال يحصلون
على أي تعليم

بينما يتوزع عدد قليل على املدارس
ال ـخــاصــة والــرس ـم ـيــة» .وإذ ل ــم يشر
إل ــى رق ــم دق ـيــق ل ـعــدد األط ـف ــال ذوي
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة املــدمــوجــن
ّ
ف ــي م ـ ــدارس ع ــادي ــة ،أك ـ ــدت فـقـيــه أن
ً
النسبة «ضئيلة جـدًا ...فهناك ،مثال،
 4طالب فقط مدموجون في املدارس
الرسمية».
م ــاذا عــن املــؤسـســات الــرعــائـيــة التي
تــرعــى هـ ــؤالء األطـ ـف ــال؟ تـشـيــر فقيه
إل ـ ــى أن ه ـ ــذه امل ــؤسـ ـس ــات «تـ ـح ــاول
تقديم خدمة .ولكنها ليست مدارس،
بل هي أقرب إلى الحضانة منها إلى
املدرسة».
ويـ ــوضـ ــح الـ ـتـ ـق ــري ــر أن ه ـ ـنـ ــاك 103
مؤسسات ممولة من وزارة الشؤون
االجتماعية ،لكن «املــوارد التعليمية
ف ـ ــي الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن هـ ـ ــذه امل ــؤسـ ـس ــات
س ـي ـئــة جـ ـ ـدًا .وي ـث ـيــر غ ـي ــاب املــراق ـبــة

وآل ـيــات التقييم السيئة والـشــح في
امل ــوارد قلقًا حــول إذا مــا كــانــت هذه
امل ــؤس ـس ــات تـحـفــظ ح ـق ــوق األط ـف ــال
بالتعليم».
وأشارت فقيه إلى أن املنظمة زارت 17
من هذه املؤسسات« ،وفي أحد املراكز
ّ
ويلونون
وجــدنــا األطـفــال يرسمون
أظــافــرهــم وي ـسـ ّـرحــون شـعــرهــم ،لكن
دفــاتــرهــم ف ــارغ ــة ،وي ـق ـضــون وقتهم
مـ ــن دون ت ـع ـل ـي ــم .ع ـل ـم ــا أن هـ ــؤالء
ل ـي ـســوا ب ـحــاجــة إلـ ــى م ــراك ــز خــاصــة
بل إلــى أن يدخلوا مــدارس حكومية
ع ــادي ــة ش ــأن ـه ــم ش ـ ــأن ك ــل األطـ ـف ــال،
وه ــذا حــق مـكـفــول يـجــب أن يطبق».
واعتبرت أن الدعم الذي تقدمه وزارة
الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة لـلـمــؤسـســات
الخاصة يجب أن ّ
يحول إلى املدارس
لتؤهل نفسها منهجيًا ولوجستيًا
الستقبال األطـفــال« .وعلى لبنان أن
يتخلص من اعتماده على املؤسسات
الــرعــائـيــة وض ـمــان حـصــول األطـفــال
ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة عـلــى
تعليم جيد فــي الصف مــع زمالئهم
بـمــا يعينهم عـلــى االن ــدم ــاج أســريــا
واجتماعيًا».
مدير «جمعية الشبيبة للمكفوفني»،
ع ــام ــر م ـ ـكـ ــرم ،ق ـ ــال لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» إن
«امل ـ ــدرس ـ ــة ل ـت ـص ـبــح دامـ ـ ـج ـ ــة ،يـجــب
أن ت ـ ـطـ ــرأ تـ ـع ــدي ــات عـ ـل ــى أدائ ـ ـهـ ــا،
ً
وه ــذا يحتاج أوال إلــى تنمية ثقافة
ال ـ ــدم ـ ــج واحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرام االخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف ع ـنــد
ً
إدارة املــدرســة أوال ،ول ــدى األســاتــذة
والطالب وتأهيلهم للعمل في صف
دامـ ــج» .واعـتـبــر أن سـيــاســات وزارة
ّ
«مصممة لدعم
الشؤون االجتماعية
املؤسسات الرعائية وليس املدرسة
الـعــاديــة .وأوض ــح أن ال ــوزارة «تدفع
على الطالب الكفيف ليدخل مؤسسة
رعــائـيــة حــوالــى  8500دوالر سنويًا
ف ــي ح ــن أن ال ـط ـفــل ال ـك ـف ـيــف ضمن
م ــدرس ــة ع ــادي ــة دام ـج ــة ح ـيــث هـنــاك
مربية مختصة تــرعــاه ،ويـعــود إلى
أس ــرت ــه ك ــل ي ــوم م ــع كـتـبــه املـطـبــوعــة
ب ـطــري ـقــة «ب ــري ــل» وم ـط ـب ـعــة خــاصــة
يكلف  4000دوالر سنويًا فقط».

مفكرة

كوريا هنا
اللبنانيون
هناك!

رسالة
ّ
ة»
«الصح
توضيح من
َ
مراكز الوقاية من الكلب
متوفرة في الجنوب

لم تعد كوريا الجنوبية في «آخر العالم» .الكتيبة الكورية العاملة في إطار اليونيفيل في الجنوب ،لم تنقل ثقافة بلدها وحضارته فقط ،بل أخذت سكان
منطقة عملها إلى املقلب اآلخر من الكرة األرضية .لجنة الصداقة اللبنانية ـ ـ الكورية التي أسستها الكتيبة وبلديات وفعاليات البلدات الواقعة في محيط مقر
الكتيبة في طيردبا (قضاء صور) ،تنظم بشكل دوري رحالت لطالب وفعاليات إلى كوريا في إطار التعارف املتبادل بني الشعبني .الصورة من احتفال
لجنة الصداقة اللبنانية ـ ـ الكورية في مقر الكتيبة بالذكرى الـ 40لتأسيس الـ«يونيفيل» (علي حشيشو)

المؤسسات الرعائية
تعيق االندماج األسري
واالجتماعي
(مروان بوحيدر)

تعليم

موظف في «التربية» يرسم سياسة الوزارة؟

(مروان بوحيدر)

اس ـت ـغــربــت «ال ـح ـم ـلــة الــوط ـن ـيــة لــدعــم
ل ـ ـجـ ــان األهـ ـ ـ ــل وأولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء األمـ ـ ـ ـ ــور فــي
املدارس الخاصة» ما ّ
سمته «تواطؤ»
أح ــد املــوظ ـفــن ف ــي مـصـلـحــة التعليم
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص فـ ـ ــي وزارة ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة مــع
أصحاب املــدارس .وأوضحت مصادر
في «الحملة» لـ «األخـبــار» أن املوظف
املــذكــور «يـنـصــح» لـجــان األه ــل أو أي
مــواطــن يـعـتــرض لــدى املصلحة على
امل ــوازن ــات املــدرس ـيــة أو ال ــزي ــادة على
األقساط بـ«الخضوع إلرادة املدرسة».
ولفتت «الحملة» إلى أن املوظف يضع
عــراق ـيــل أمـ ــام تـسـجـيــل االع ـت ــراض ــات
لــدى املصلحة ،مشيرة إلــى «وقــائــع»
تـثـبــت ذلـ ــك .ف ــ«ع ـنــدمــا أرادت إح ــدى
لـجــان األه ــل الـتـقــدم بشكوى مــن رفع
إح ـ ــدى امل ـ ـ ـ ــدارس األق ـ ـسـ ــاط مـ ــن دون
موافقتها ،طلب املوظف توقيع جميع
أع ـضــاء الـلـجـنــة عـلــى امل ــوازن ــة شرطًا
لتسجيل املعاملة .وعندما أبرز رئيس
ال ـل ـج ـنــة ك ـت ــاب ــا م ــوق ـع ــا م ــن الــرئ ـيــس

أكد الموظف أن الوزير
سيرفض كل االعتراضات
بعد االنتخابات

وأمــن السر يتضمن االعتراض الذي
أرفق باملوازنة بموجب محضر ،أجاب
املوظف بأن األهالي منقسمون» .وفي
واقـعــة أخ ــرى« ،دعــا املــوظــف وف ـدًا من
أهالي الطالب في مدرسة أخــرى إلى
ال ـح ــوار مــع امل ــدرس ــة ألن ـهــا هــي اآلمــر
الـ ـن ــاه ــي ،وعـ ـن ــدم ــا أوض ـ ـحـ ــوا لـ ــه أن
املشكلة ليست في املوازنة بل في عدم
تأليف لجنة أهل في املدرسة وغياب

أي ممثل عن األهل ،أصر على موقفه:
اتفقوا مع املدرسة».
وفـ ــي واقـ ـع ــة ث ــال ـث ــة« ،أش ـ ـ ــارت إح ــدى
لـ ـج ــان األه ـ ـ ــل إل ـ ــى م ـب ــال ـغ ــات ك ـب ـيــرة
ج ـ ـدًا ف ــي أرق ـ ـ ــام امل ـ ــوازن ـ ــة ،فـنـصـحـهــا
امل ــوظ ــف بـتـقـبــل ال ــواق ــع ألن امل ــوازن ــة
من أدق املوازنات التي وصلته ،وأكد
أنها ستمر وسيوقعها الــوزيــر ،وكل
االعتراضات التي تصلنا إلى الوزارة
سيرفضها الــوزيــر بعد االنتخابات،
وسيقبل كل املوازنات».
وأشارت الحملة إلى أن املوظف نفسه
«كـ ــان ق ــد رف ــع ت ـقــري ـرًا مـلـفـقــا لـلــوزيــر
ع ــن مــواف ـقــة الـلـجـنــة املــال ـيــة لـثــانــويــة
روضــة الفيحاء على مــوازنــة املدرسة
العام املاضي ،فأصدر الوزير موافقته
ً
بناء على التقرير .كما أنه يراكم ،في
درج ــه ،عـشــرات الـشـكــاوى املـقــدمــة من
ـال ل ــاع ـت ــراض على
ل ـج ــان أهـ ــل وأه ـ ـ ـ ٍ
خ ــرق ال ـعــديــد م ــن املـ ـ ــدارس لـلـقــوانــن
ويــؤجــل الـبــت فيها أو تحويلها إلى

القاضي في الوزارة ،ويعرقل مسارها
ال ـقــانــونــي ال ــذي ي ـحــدد لـهــا مـهـلــة 10
أيام للبت باملوضوع».
وســألــت «الـحـمـلــة»« :هــل هــذا املوظف
ه ـ ــو امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول ع ـ ــن رس ـ ـ ـ ــم سـ ـي ــاس ــة
الوزير والــوزارة والتالعب باملسارات
القانونية وغــض الـطــرف عــن تطبيق
الـ ـق ــان ــون ،وع ـ ــن امل ــراقـ ـب ــة الـحـقـيـقـيــة
للموازنات؟» .وتابعت« :كيف يسمح
مـ ــراقـ ــب املـ ـ ــوازنـ ـ ــات ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار 173
م ــدرس ــة خ ــاص ــة عـ ــدد مـعـلـمـيـهــا أقــل
من عدد الصفوف فيها؟ وكيف يقبل
تسجيل مــوازنــة ملــدرســة فيها طــاب
مــن دون معلمني والـنـمــاذج موجودة
عـلــى مــوقــع الـ ـ ــوزارة وف ــي بـيــانــاتـهــا؟
كـيــف يـقـبــل م ــوازن ــة م ــدرس ــة تختلف
بياناتها عن البيانات املنشورة على
موقع الوزارة؟ وكيف يسمح بتشجيع
م ـخ ــال ـف ــة الـ ـق ــان ــون وال ـت ـغ ـط ـي ــة عـلــى
املخالفات الواضحة واملفضوحة في
موازنات املدارس وبياناتها؟».

مصرف لبنان يطرح
أوراقًا نقدية جديدة

إضراب مفتوح لعاملي
المستشفيات الحكومية

أعلن مصرف لبنان عن وضع أوراق نقدية جديدة،
إصدار األول من كانون الثاني  ،2017في التداول
اعتبارًا من  10نيسان املقبل .األوراق الجديدة التي
أعلن املصرف في بيان سمات األمان فيها ،من فئة
املئة ألف ليرة .وهي ستوضع في التداول إلى جانب
األوراق املوجودة في التداول حاليًا من الفئة نفسها
 .وقد وضع املصرف املركزي ،اعتبارًا من  15آذار
الجاري ،في التداول قطعًا نقدية جديدة إصدار 2018
من فئة املئتني وخمسني ليرة لبنانية ( 250ل.ل) ،الى
جانب القطع النقدية املتداولة حاليًا من الفئة ذاتها،
ومن دون تعديل في مواصفاتها الخارجية.

أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي املستشفيات
الحكومية في لبنان ومندوبي املستشفيات اإلضراب
املفتوح بدءًا من االثنني املقبل ،ودعت إلى اعتصام
مفتوح في ساحة رياض الصلح بدءا من العاشرة
قبل ظهر االثنني .وأعلنت الهيئة في بيان بعد لقاء
أمس أنه «بعد سبعة أشهر على صدور القانون
 46وعدم إصدار املراسيم التطبيقية للمستشفيات
الحكومية ،وبسبب التلكؤ الواضح من الدولة ،قررت
الهيئة اإلضراب العام واملفتوح في كل املستشفيات
الحكومية وإغالق كافة املداخل بما فيها الطوارىء،
مع استثناء حاالت غسيل الكلى والعالج باألشعة».

ّ
ردا على ما ورد في «األخبار» ،السبت
املاضي ،حول ّ
تعرض ثالثة مواطنني
ل ـه ـجــوم م ــن ك ـلــب ف ــي ب ـل ــدة ال ــدوي ــر،
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى م ــا ورد ع ــن ل ـســان
الـنــاشـطــة ل ــورا شـتــايـنـبــاخ ،أوضـحــت
رئ ـي ـس ــة دائـ ـ ـ ــرة م ـك ــاف ـح ــة األمـ ـ ــراض
اإلنـتـقــالـيــة فــي وزارة الـصـحــة العامة
ال ــدك ـت ــورة عــات ـكــة ب ـ ـ ّـري ،ف ــي ات ـصــال
مــع «األخ ـبــار» ،أن مــراكــز الــوقــايــة من
داء الـكـلــب الـتــابـعــة ل ـل ــوزارة ُمـتــوافــرة
فــي محافظتي الجنوب (فــي صيدا)
والنبطية.
لفتت ّبري الى أن
نفسه،
السياق
وفي
ََ
تمييز شتاينباخ بني الك َلب والسعار
َ
ال أســاس لــه« ،إذ ّإن الــكــلــب فــي اللغة
ُ
الفصحى هو نفسه ُ
السعار.
العربية
وبــالـتــالــي الـقــول بــأن هـنــاك فــرقــا بني
الكلب الكلبان والكلب املسعور غير
علمي على اإلطالق».
شتاينباخ
ـن
ـ
ع
ورد
وع ــن صـحــة مــا
ُ
حول وجوب حرق ُ
صاب
امل
الكلب
ثة
ج
ّ
ُ
بالسعار ،أكــدت بـ ّـري أن تغليف ُجثة
ُ
ال ـك ـل ــب ب ـك ـي ـســن م ـح ـك ـمــي اإلغـ ــاق
ودف ـنــه كـفـيــان بـمـنــع ان ـت ـشــار ال ــداء،
وال ح ــاج ــة الـ ــى ال ـل ـج ــوء الـ ــى حــرقــه
خصوصا في ظل غياب أي تقنيات
عـلـمـيــة تـسـمــح ب ــذل ــك .وأوضـ ـح ــت أن
مسؤولية «تغليف» ُ
الجثث تعود الى
ُ
ّ
وزارة الــزراعــة ً التي تنسق مــع وزارة
الـصـحــة ،الف ـتــة ال ــى أن معالجة ملف
الكالب الشاردة واملخاوف املتأتية من
هذه الظاهرة هي مسؤولية ُمشتركة
ب ــن ك ــل م ــن وزارة ال ــزراع ــة ووزارة
الصحة على ّ
حد سواء.
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كأس العالم« ...كالكيت أول مرة»

		 ليلة «ودية» حامية

البرازيل ،األرجنتين ،ألمانيا ،ومـباريات أخرى

ّ
تنطلق اليوم أبرز مباريات فترة التوقف األوروبي (أسبوع الفيفا) .مواجهات يعتبرها ّالروس موقعة يستفيدون منها ويحللون من خاللها نقاط
ّ
ودية «كبيرة» تنتظرها جماهير كرة القدم حول العالم .يذهب البرازيل إلى ضعفهم .ملعب أمستردام أرينا سيكون مسرحًا لمباراة اإلنكليز مع فريق
موسكو الباردة في مواجهة مع صاحب األرض تحمل طابعًا تجريبيًا بالنسبة هولندي شاب مغاير عن منتخب روبين وفان بيرسي وشنايدر ،كما سيتخلل
المباراة مشاركة نجم أياكس الشاب وابن باتريك كلويفرت :جاستن (18
إلى البرازيل ،بتشكيلة مغايرة للتي اعتدناها في التصفيات .إشراك دوغالس
كوستا بات أمرًا وشيكًا مع استغالل نجم برشلونة كوتينهيو كصانع ألعاب .عامًا) .هاري كاين مصاب ،في المقابل ويلشر يعود من جديد إلى تشكيلة

األسود الثالثة .ليو ّ
مهمته
أنهى
بعدما
إنكلترا
إلى
جديد
من
يعود
ي
ميس
ّ
في الستامفورد بريدج ،ليجد نفسه على أرضية ملعب ّ
مدربه المفضل
بيب غوارديوال (االتحاد) .يستمر كل من سامباولي ودي بياجيو بممارسة
هوايتهما ،ديباال وبالوتللي خارج المباراة .بينما يعود هيغوايين من جديد
إلى «البي سيليستي» بعد غيابه لفترة طويلة .مباراة منتظرة أخرى بين

مدرستين كرويتين مختلفتين ،اإلسبان واأللمان يتواجهون في ألمانيا في
مباراة تشهد عودة «أصحاب الحظ ّ
السيئ» غاندوغان ورويس إلى صفوف
الـ«مانشافت» .أما منتخب «لوبيتيغي» فسيلعب بمهاجم األتليتي دييغو
كوستا كتجربة ألدائه مع «ال روخا» ،باإلضافة إلى احتمال مشاركة كل من
ثنائي ريال مدريد فاسكيز وماركو أسنسيو أساسيين
إعداد حسن رمضان

مبارزة بين مرشحين كبيرين
حرب «المدارس» تبدأ وديًا

المواهب األلمانية الصاعدة وافرة

ط ــرق لـعــب جميلة ،الـجـ ّـديــة فــي األداء،
الـ ـتـ ـن ــاغ ــم املـ ـ ــوجـ ـ ــود ف ـ ــي ك ـ ــل ب ـط ــول ــة.
«امل ــاكـ ـيـ ـن ــات» اس ـ ــم يـ ـع ـ ّـرف ع ــن نـفـســه
األملاني اليوم ال يملك
حرفيًا .املنتخب ّ
الــاعــب ال ــذي يصنف «نجمًا أول» في
الفريق ،هي مجموعة مهما ّ
غيرت في
أسمائها ستظل ّ
قوية وصلبة وقــادرة
على تحقيق الـفــوز .يغيب ساني نجم
«ال ـس ـي ـت ــي» ي ـع ـ ّـوض ــه دراك ـس ـل ــر العــب
بــاريــس ،أصيب األخـيــر؟ الحل موجود
دائـمــا ،بــرانــدت نجم ليفركوزن جاهز.
هكذا تسير اآللية في املنتخب األملاني،
ال مشكلة في الغيابات ،فوفرة الالعبني

المشاهد يالحظ بأن كوتينيو كان صانعًا «تقليديًا» لأللعاب

سامبا في موسكو ...كوتينيو «صانع ألعاب»
يدخل منتخب الـبــرازيــل امل ـبــاراة ّ
ضد
روسـ ـي ــا ل ـت ـجــربــة ت ـش ـك ـيــات ج ــدي ــدة.
خـ ــال ت ـص ـف ـيــات أم ـي ــرك ــا الـج ـنــوب ـيــة
املــؤهـ ّـلــة لـكــأس الـعــالــم ،اعـتـمــد امل ـ ّ
ـدرب
ً
«ت ـي ـت ــي» ع ـلــى أس ـم ــاء ث ــاب ـت ــة ،مـهـمــا
ّ
يتبعه عديد ّ
املدربني :مبدأ
املبدأ الذي
املـ ــداورة .كــانــت تشكيلة الـبــرازيــل (-3
 )4-3تقليدية تعتمد على ثــاثــي في
ّ
املقدمة ،كوتينيو نجم ليفربول سابقًا
وبرشلونة الحالي ،غابريال خيسوس
مـهــاجــم مانشستر سيتي بــاإلضــافــة
إلـ ــى ن ـجــم الـ ـب ــرازي ــل ّ
األول وب ــاري ــس
ســان جــرمــان ،نيمار .الثالثي لــم يكن
ّ
ّ
ليفكر «تيتي» أبدًا في تغييره إل في
آخــر مـبــاراتــن فــي التصفيات بعد أن
ضمن ص ــدارة املـجـمــوعــة .ثــاثــي آخر
فــي وس ــط املـلـعــب يتشكل مــن كــل من
باولينيو وأغــوسـتــو وخلفهما يأتي
العـ ــب االرت ـ ـكـ ــاز كــاس ـي ـم ـيــرو .ربــاعــي
الخط الخلفي ثابت بدوره خالل أغلب
مباريات التي خاضها املنتخب .داني
أل ـف ـيــس ومــارك ـي ـن ـيــوس م ــن ب ــاري ــس،
مـيــرنــدا مــدافــع اإلن ـتــر بــاإلضــافــة إلــى

مارسيلو ظهير نادي ريال مدريد.
التشكيلة قامت بواجبها .لــم يخسر
ّ
ال ـب ــرازي ــل ف ــي أي مـ ـب ــاراة م ـنــذ تــولــي
«ت ـي ـتــي» مـهـمــة ال ـت ــدري ــب .اآلن يلعب
ال ـب ــرازي ــل ف ــي مــوس ـكــو مـ ـب ــاراة ودي ــة
تجريبية يـحــاول مــن خاللها املــدرب
إدخـ ـ ــال الع ــب راب ـ ــع ف ــي خ ــط امل ـقـ ّـدمــة
(دوغالس كوستا من اليوفي /ويليان
م ـ ــن تـ ـشـ ـلـ ـس ــي) وف ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ن ـف ـســه
ّ
يستغل كوتينيو كصانع للعب .نجم
برشلونة خــاض عــديــد املـبــاريــات مع
ليفربول فــي املــوســم املــاضــي وبــدايــة
هذا املوسم شاغرًا هذا املركز .يورغن
ّ
كلوب م ـ ّ
الحرية
ـدرب ليفربول أعطى
ال ـك ــام ـل ــة الـ ـب ــرازيـ ـل ــي داخ ـ ـ ــل امل ـل ـع ــب.
امل ـشــاهــد يــاحــظ مــن خ ــال مـبــاريــات
لـيـفــربــول ب ــأن كوتينيو ك ــان صانعًا
«تقليديًا» لأللعاب .تــراه على الجهة
اليمنى واليسرى ،وفي ّ
مرات عديدية
نلحظ وجوده بجانب مهاجم الفريق
فرمينو .إذًا املركز ليس بجديد على
«فـيـلـيـبــي» ب ــل إن ه ــذا امل ــرك ــز محبب
ل ـ ــدي ـ ــه ،ف ــأفـ ـض ــل ن ـس ـخ ــة ل ـكــوت ـي ـن ـيــو

تهديفيًا وصناعة للعب كانت فيه .ما
يخطط له «تيتي» ليس جديدًا ،فكما
ذكــرنــا سابقًا بــأن امل ـ ّ
ـدرب ال ــذي عرف
كيفية استغالل كوتينيو هــو كلوب.
ال ـغ ــش م ــا ب ــن املـ ـ ّ
ـدربـ ــن ه ــي ظــاهــرة
ت ـح ــدث ع ـ ــادة ف ــي كـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،فـعـلــى
سـبـيــل امل ـث ــال ،طــري ـقــة ل ـعــب املنتخب
ّ
األملاني التي اختلفت منذ تولي بيب
غوارديوال تدريب البايرن ،واعتماده
ّ
على خطة املهاجم الوهمي (غوتزه).
ّ
خــطــة الفيلسوف اإلسـبــانــي مــا لبثت
أن أصبحت داخــل رأس يواكيم لوف
ّ
مـ ّ
ثنائية بيب
ـدرب املنتخب األملــانــي.
ولوف نجدها اآلن ما بني كل من تيتي
وك ـل ــوب ،ول ــم الّ ،
رب ـمــا طــريـقــة اللعب
ّ
ّ
ه ـ ــذه تـ ـك ــون ب ـم ـثــابــة قـ ـ ــوة ه ـجــومــيــة
ّ
حركية أكثر في
أكبر للفريق وتعطي
خط وســط املنتخب .لكن في النهاية
لـكــل فــريــق ومنتخب مــا طــريـقــة لعبه
ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ،بــرش ـلــونــة ل ـيــس ال ـبــرازيــل
والبرازيل ليست ليفربول ،فال يمكننا
اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد احـ ـتـ ـم ــال فـ ـش ــل تـشـكـيـلــة
«تيتي» الجديدة.

ال مشكلة في الغيابات فوفرة
ّ
المدرب يواكيم
الالعبين تعطي
ّ
األريحية التي يحتاج إليها
لوف

أوراق
عديدة بين
يدي يواكيم
لوف

تعطي املـ ـ ّ
ـدرب يــواكـيــم ل ــوف األريـحـ ّـيــة
التي يحتاج إليها في خياراته .مدارس
ّ
كروية تعتمد دائمًا على تطوير املهارات
والشباب وعلى «العقلية األملانية» التي
ل ــم ولـ ــن تـخـتـلــف م ــن ج ـيــل إلـ ــى جـيــل.
يستضيف «املــانـشــافــت» م ـبــاراة ّ
ود ّيــة
في مواجهة املنتخب اإلسباني املتوقع
منه الكثير في نسخة روسيا.
ج ــول ــن لــوب ـت ـي ـغــوي م ـ ـ ّ
ـدرب املـنـتـخــب
اإلسباني ،حاله من حــال لــوف ،أوراق
ع ــدي ــدة ب ــن ي ــدي ــه ،وي ـس ـت ـح ـيــل عـلـيــه
اخ ـت ـي ــار  11الع ـب ــا أس ــاس ـي ــا م ــن دون
أن يـظـلــم أح ـ ـدًا .اس ـت ـعــاد اإلس ـب ــان في
املـ ـب ــاري ــات األخ ـ ـيـ ــرة وخ ـص ــوص ــا فــي
التصفيات شيئًا مــن مــا كــان عليه ما
ّ
املخيب .األسماء
قبل مونديال البرازيل
ّ
أصبحت أقــوى وازداد مـعــدل الشباب

في املنتخب :أسنسيو ،إيسكو ،تياغو
أل ـك ـن ـت ــارا ،الع ـب ــون ال ي ـت ـج ـّـاوز مـعــدل
أع ـم ــاره ــم الـ ـ ــ 26س ـنــة «ي ـم ــش ــون» خط
وسـ ـ ــط ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب الع ـب ــن
ّ
يتمتعون بالخبرة الــازمــة على غرار
دافيد سيلفا نجم السيتي وإنييستا
قائد برشلونة.
ب ــدوره ــا ،امل ــواه ــب األملــان ـيــة الـصــاعــدة
واف ـ ــرة .ل ـي ــروي ســانــي الع ــب غـنــي عن
ال ـت ـع ــري ــف ،ي ـل ـعــب ف ــي ال ـس ـي ـتــي وف ــي
ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي .ل ـيــون غــورتــزكــا،
اكـ ـتـ ـش ــاف امل ــوس ــم بــال ـن ـس ـبــة مل ــواه ــب
أمل ّــان ـيــا ،نـجــم خــط الــوســط فــي شالكه
ّ
رسميًا ليكون العبًا فــي صفوف
وقــع
«دريـ ــم ت ـيــم» الــاع ـبــن األملـ ــان جميعًا
املوسم املقبل ،بايرن ميونخ .جوشوا
كـيـمـيـتــش الـظـهـيــر الـ ــذي صـنـعــه بيب
عـ ـن ــدم ــا ك ـ ــان ق ـب ـط ــان ــا ف ـ ــي الـ ـب ــاي ــرن،
ّ
شخصيته القوية على مقاس املنتخب
األملــانــي ،ويلعب فــي عــديــد املــراكــز في
امللعب .ومــع غياب الـ ّـرقــم  9عــن أملانيا
لـسـنــوات ،ظـهــرت مــوهـبــة صـغـيــرة في
الـســن مــن أبـنــاء مــدرســة اليـبــزغ :تيمو
ف ـيــرن ـيــر ،الـ ــذي واجـ ــه ب ـعــض املـشــاكــل
ف ــي امل ـن ـت ـخــب ،س ــرع ــان م ــا تـخـطــاهــا،
بـسـبــب إطـ ــاق ال ـج ـمــاه ـيــر «ص ــاف ــرات
اسـتـهـجــان» ض ـ ّـده فــي بـعــض الـفـتــرات
كــونــه مــن مــوالـيــد أملــانـيــا الـشــرقـيــة .ال
تخلو تشكيلة لوف من عامل الخبرة،
إذ يــوجــد الع ـبــون بقيمة أوزي ــل الــذي
يـ ـتـ ـح ـ ّـول م ـ ــن الع ـ ــب «مـ ـ ـت ـ ــذب ـ ــذب» فــي
أرسـنــال ،إلــى أحــد أفضل املمررين في
العالم ضمن املجموعة األملانية .توني
ّ
ك ـ ــروس «مـ ـع ــل ــم» خ ــط ال ــوس ــط وأح ــد
أب ــرز الع ـبــي ري ــال مــدريــد فــي املــواســم
الـســابـقــة جــاهــز أي ـضــا ،و«املــانـشــافــت»
هو املانشافت ،قوي دائمًا.
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كأس العالم« ...كالكيت أول مرة»

سامباولي
ّ
ضد ديبياجيو
مدربان غير مقنعين
ت ـضــم تـشـكـيـلــة املـ ـ ـ ّ
ـدرب األرجـنـتـيـنــي
خ ـ ــورخ ـ ــي س ــامـ ـب ــاول ــي املـ ـسـ ـت ــدع ــاة
لـ ّ
ـوديـ ـت ــي إي ـط ــال ـي ــا وإس ـب ــان ـي ــا ه ــذه
ّ
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ،خ ـ ـم ـ ـسـ ــة الع ـ ـ ـبـ ـ ــن ف ـ ـقـ ــط م ــن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري امل ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــي .وهـ ـ ـ ـ ــم كـ ـ ـ ــل م ــن
املـ ــدافـ ــع ف ــاب ــري ـس ـي ــو ب ــوس ـت ــوس مــن
«إنــديـبـنــديـيـنـتــي» ،بــابـلــو بـيــريــز من
«بــوكــا ج ــون ـي ــورز» ،ماكسيميليانو
م ـي ــزا م ــن «إنــدي ـب ـنــدي ـي ـن ـتــي» (الع ـبــا
خ ــط وسـ ـ ــط) أيـ ـض ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
امل ـه ــاج ـم ــن الوتـ ـ ـ ــارو مــارت ـي ـن ـيــز مــن
«راس ـ ـي ـ ـن ـ ــغ ك ـ ـ ـلـ ـ ــوب» وك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان
ب ــاب ــون م ــن «الـ ـب ــوك ــا» أيـ ـض ــا .تشهد
ال ـت ـش ـك ـي ـلــة غـ ـي ــاب العـ ـب ــن مـ ــن أبـ ــرز
العبي الـ ّـدوري اإليطالي هذا املوسم،
بــاولــو دي ـبــاال نـجــم الـيــوفــي وم ــاورو
إي ـك ــاردي نـجــم وهـ ــداف اإلن ـت ــر .مــا ال
ي ـم ـكــن تـ ـب ــري ــره ،هـ ــو وجـ ـ ــود اس ـمــن
اثنني في الخط الهجومي للمنتخب

ّ
المحتم على ّ
ميسي
هل من
أن يكون دائمًا خلف مهاجم لم
يعتد على اللعب معه؟
األرج ـن ـت ـي ـنــي يـنـشـطــون ف ــي الـ ــدوري
ّ
املحلي ،باإلضافة إلــى أنخيل كوريا
«امل ـهــاجــم االح ـت ـيــاطــي» فــي أتلتيكو
اإلسباني .هل هؤالء الالعبون
مدريد ّ
ي ـس ـت ـح ــقــون الـ ــوقـ ــوف ع ـل ــى أرض ـ ّـي ــة
امل ـل ـعــب إلـ ــى ج ــان ــب ل ـيــون ـيــل مـيـ ّـســي
على حساب كل من إيكاردي وديباال؟
مـ ــع غ ـ ـيـ ــاب هـ ــذيـ ــن االس ـ ـمـ ــن تـشـهــد
تـشـكـيـلــة ســام ـبــاولــي عـ ــودة مـهــاجــم
املـنـتـخــب ّ
األول غــونــزالــو هـيـغــوايــن
إلــى صفوفها ،بــاإلضــافــة إلــى العبي
خــط الــوســط لوسيلسو وبــاريــديــس.
وكــان سامباولي قــد أكــد مــؤخـرًا ،أنه
اس ـت ـقــر ع ـلــى  80بــامل ـئــة م ــن الـقــائـمــة
الـ ـ ـت ـ ــي س ـ ـي ـ ـخـ ــوض ب ـ ـهـ ــا املـ ــونـ ــديـ ــال
ال ـ ـ ّـروس ـ ــي .مـ ـ ــاذا ي ـم ـكــن أن تـتـضـ ّـمــن

ّ
ّ
ال ــ %20املتبقية؟ هــل مــن املحتم على
ّ
ميسي أن يكون دائـمــا خلف مهاجم
لم يعتد على اللعب معه كما حصل
في مباريات التصفيات األخـيــرة مع
«الفشكول» بينيديتو؟
مــن جهته يــدخــل املنتخب اإليـطــالــي
امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة بـ ـك ــام ــل ط ــاب ـع ـه ــا ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـودي،
ّ
أو س ـي ـع ـت ـبــرهــا املـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب املـ ــؤقـ ــت دي
ب ـيــاج ـيــو ت ـح ـض ـي ـرًا «م ـب ـك ـرًا» لـكــأس
األم ـ ـ ــم األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة  .2020امل ـن ـت ـخــب
املـنـكـســر مـعـنــويــا بـسـبــب خـيـبــة عــدم
ال ـت ــأه ــل إل ـ ــى روسـ ـي ــا ل ـي ــس بـحــاجــة
إل ــى أن ت ـ ــزداد مـتــاعـبــه أك ـث ــر فــأكـثــر.
ت ـع ـي ــن م ـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب كـ ـ ــدي ب ـي ــاج ـي ــو ول ــو
مــؤقـتــا ،لـيــس بــالـحــل ألزم ــة املنتخب
اإليطالي .ماريو بالوتليي من أفضل
املـهــاجـمــن «ال ـط ـل ـيــان» ه ــذا املــوســم،
س ـ ّـج ــل ح ـت ــى اآلن  22ه ــدف ــا ف ــي 31
مباراة هذا املوسم في كل املسابقات،
خارج القائمة .ملاذا؟ دي بياجيو يبرر
فعلته« :األرقـ ــام ّ
مهمة بالنسبة إلى
املهاجمني ،لكن يجب أن تكون مترافقة
م ــع بـعــض األداء .لـقــد ش ــاه ــدت ،لقد
قيمت ثــم ق ــررت» .ملــن يتابع ال ـ ّـدوري
اإلي ـطــالــي يـعـلــم ب ــأن مـهــاجـمــن مثل
كــوتــرونــي مـهــاجــم م ـيــان وبـيـلــوتــي
نـجــم تــوري ـنــو ،ل ــم يـقـتــربــا حـتــى إلــى
قليل مــن مـسـتــوى «الـســوبــر مــاريــو»
ه ــذا امل ــوس ــم .امل ـ ـ ّ
ـدرب لــديــه معطيات
ّ
أمام عينيه ،يراها ،ومن ثم يقرر كيف
ومــن سيختار ،مــع ذلــك «بــالــو» ليس
من خياراته ،الذي لو تمت مشاركته،
كانت ستكون «نوستالجية» تمامًا،
ل ـيــس ف ـقــط ألن ـهــا أول م ـب ــاراة ل ــه مع
املنتخب اإليطالي منذ نهائي يورو
 ،2012بــل ألن امل ـبــاراة ستجري على
م ـل ـع ــب «االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد» فـ ــي مــان ـش ـس ـتــر،
ال ــذي يعرفه نجم مانشستر سيتي،
كما يعرفه زميله الـســابــق ،أغــويــرو،
هداف املنتخب األرجنتيني الخصم.
قـ ّـدم موسمًا كبيرًا ولــم يـسـتـ َ
ـدع ...من
حــق الـســوبــر مــاريــو أن ي ـســألWhy :
Always me؟

بوفون وماسكيرانو لم يتعبا بعد
ّ
العب مقاتل أفصح عن موعد اعتزاله لأللوان البيضاء والزرقاء مع نهاية كأس العالم .يتذكر
الجميع «ماسكي» بأفضل صورة ،وبصرامته المعتادة وثبات مستواه .اآلن ومع ّ
تقدمه في
السن ( 33عامًا) بدأ يتراجع ،وخير دليل على ذلك انتهاء مسيرته مع النادي الكاتلوني بعد
ثمان سنوات .خافيير «الصيني» اليوم ضمن تشكيلة سامباولي ويشغل المركز الذي اعتاد
عليه في األعوام الماضية :قلب الدفاع .ماسكيرانو القديم انتهى؟ ومع ذلك ّ
يتدرج اسمه
في أوائل الالعبين ضمن قائمة المنتخب ،على حساب مدافعين أقوياء .اسم كبير آخر سيكون
حاضرًا في المواجهة ،أحد أفضل ّ
حراس المرمى في تاريخ اللعبة ،يصل اليوم إلى عامه
باد وشكل واضح في أدائه في الفترات األخيرة .عدم التأهل إلى
األربعين .تراجع «جيجي» ٍ
ّ
روسيا كلفه االعتزال دوليًا ،لكن بوفون لم ينتظر كثيرًا وتراجع عن قراره .وها هو اآلن ضمن
ّ
صالحيته منذ سنة وأكثر رافضًا إعطاء الفرص
تشكلية «األزوري» من جديد ،يأخذ مكانًا انتهت
لغيره من المواهب الشابة على غرار دوناروما الميالنيستا ،وبيرين من جنوى.

التحق ميسي
بالتدريبات
اول من امس
(أ.ف.ب)

ّ
إنكلترا :التصفيات ضد الطواحين المتكسرة
يحتضن ملعب «أم ـس ـتــردام أريـنــا»
مباراة ّ
ودية ما بني كل من اإلنكليز
ّ
وه ــول ـن ــدا« .أوالد» املـ ـ ــدرب رون ــال ــد
ك ــوم ــان ي ــدخ ـل ــون املـ ـ ـب ـ ــاراة إلث ـب ــات
ن ـف ـس ـهــم واإلفـ ـ ـص ـ ــاح عـ ــن ق ــدرات ـه ــم
ّ
ل ـل ـعــالــم .جــل ـهــم الع ـب ــون ص ـغ ــار في
ال ـس ــن وع ـل ــى رأسـ ـه ــم ن ـجــم أيــاكــس
واب ـ ـ ــن ال ـن ـج ــم الـ ـه ــولـ ـن ــدي ال ـس ــاب ــق
بــاتــريــك كلويفرت ،جــاســن صاحب
ال ـ ــ 18س ـنــة .مـنـتـخــب لـطــاملــا اعـتــدنــا
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـشـ ــاهـ ــدتـ ــه ي ـ ـ ـحـ ـ ــاول ال ـ ـفـ ــوز
ّ
ب ــال ـب ـط ــول ــة األك ـ ـبـ ــر فـ ــي الـ ـع ــال ــم إل
أنـ ـ ــه سـ ــرعـ ــان مـ ــا ي ـخ ـس ــر خ ـس ــارت ــه
االعتيادية في النهائيات .هذه ّ
املرة
األم ـ ــر اخ ـت ـل ــف .خ ــرج ــوا ب ــاكـ ـرًا .مــن
جهته يدخل «منتخب التصفيات»
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة اس ـ ـت ـ ـع ـ ــدادًا لـ ـلـ ـم ــون ــدي ــال
الــروســي ،منتخب إنكلترا دائمًا ما
ّ
عودنا على أدائــه املبهر خالل فترة
التصفيات املــؤهـلــة (كــأس الـعــالــم –

ّ
اليورو) .يرتفع سقف التوقعات لدى
الجماهير اإلنكليزية كل مرة ،حتى
يقع في مباراة لم يحسب الجمهور
ّ
فيقدم منتخب بالدهم
لها حسابًا،
م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة أسـ ـ ـ ــوأ م ـ ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع ،ك ـمــا
حــدث في اليورو األخير في فرنسا
ُ
عندما هزم اإلنكليز بثنائية مقابل
ه ــدف ي ـت ـيــم ف ــي م ــواج ـه ــة املـنـتـخــب
اآليسلندي «العصامي».
هـ ـ ـ ــاري كـ ــايـ ــن «امل ـ ـ ـصـ ـ ــاب» س ـي ـكــون
خ ــارج الـلـقــاء وخ ــارج املنتخب ملــدة
شـ ـه ــري ــن .ب ــال ـط ـ ّـب ــع س ـي ــؤث ــر غ ـيــاب
أحد أفضل الهدافني في العالم على
أداء اإلن ـك ـل ـيــز ،وس ـي ـكــون االع ـت ـمــاد
على مهاجم ليستر سيتي جايمي
فــاردي في املقدمة إلى جانب رحيم
س ـتــرل ـي ـنــغ ،ال ـ ــذي أع ـ ــاد غ ــواردي ــوال
اك ـت ـش ــاف ــه .عـ ـ ــودة ن ـج ــم خ ــط وس ــط
نـ ـ ـ ـ ـ ــادي أرس ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــال ج ـ ـ ـ ــاك ويـ ـلـ ـشـ ـي ــر
ستعطي إضــافــة كـبـيــرة للمنتخب،

حـ ـي ــث س ـي ـت ـش ـك ــل ثـ ــاثـ ــي ال ــوس ــط
ّ
اإلنـكـلـيــزي فــي ك ــل مــن ج ــاك ويلشر
وديلي آللي نجم توتنهام باإلضافة
إلــى العــب االرت ـكــاز وقــائــد ليفربول
جوردن هندرسون.
رجـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ــدرب املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب غـ ــاريـ ــث
س ــاوث ـغ ـي ــت س ـي ــذه ـب ــون ل ــأراض ــي
ال ـ ــروس ـ ـ ّـي ـ ــة ل ـ ـخـ ــوض الـ ـبـ ـط ــول ــة مــع
ّ
نفسي قد يؤثر عليهم.
وجود عامل
امل ـش ـك ـل ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة بـ ــن روسـ ـي ــا
وإنـكـلـتــرا األخ ـيــرة وقـضـ ّـيــة العميل
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ّـري .س ـ ـت ـ ـقـ ـ ّـدم هـ ــول ـ ـنـ ــدا ن ـه ــار
الـجـمـعــة منتخبًا شــابــا بـكــل معنى
ال ـك ـل ـم ــة ،لـ ــن تـ ــواجـ ــه ف ـي ــه امل ـن ـت ـخــب
اإلن ـك ـل ـي ــزي ف ـق ــط ،ب ــل س ـت ــواج ــه كــل
رج ـ ـّــال األعـ ـ ـم ـ ــار ووكـ ـ ـ ــاء ال ــاع ـب ــن
وكــشــافــي األنــديــة األوروب ـ ّـي ــة الــذيــن
سـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــون خ ـ ـطـ ــف ب ـ ـعـ ــض م ــن
ّ
الشابة التي ستظهر ألول
املــواهــب
مرة مع منتخب بالدها.

املباراة

اليوم

التوقيت

املدينة

امللعب

انكلترا xهولندا

الجمعة )(23/3/2018

21:45

أمستردام

أمستردام أرينا

البرازيل xروسيا

الجمعة )(23/3/2018

20:00

موسكو

اوملبيسكس كومبليكس لوزنيكي

أسبانيا xأملانيا

الجمعة )(23/3/2018

21:45

دوسلدورف

إسبريت أرينا

أيطاليا xاألرجنتني

الجمعة )(23/3/2018

21:45

مانشستر

إستاد االتحاد

البرتغال xمصر

الجمعة )(23/3/2018

21:45

زيورخ

ليتزيجروند

كولومبيا xفرنسا

الجمعة )(23/3/2018

22:00

باريس

ستاد دي فرانس

البرازيل xأملانيا

الثالثاء )(27/3/2018

21:45

برلني

أوملبيا ستاديوم

إيطاليا xانكلترا

الثالثاء )(27/3/2018

22:00

لندن

ويمبلي

األرجنتني xإسبانيا

الثالثاء )(27/3/2018

22:30

مدريد

واندا متروبوليتانو

هولندا xالبرتغال

الثالثاء )(27/3/2018

22:45

جنيف

ستاد ديجنيف
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أحمد ناصر *
املتابع للشأن العام في البحرين ،بعد مرور
سبع سـنــوات على ح ــراك  14شـبــاط /فبراير
2011م ،يلحظ العديد مــن املتغيرات املحلية
والدولية على مختلف املستويات ،والتي أثرت
على موازين القوى بشكل يوجب على األفراد
وامل ـن ـظ ـمــات والـ ـ ــدول إج ـ ــراء مــراج ـعــة شــامـلــة
لألحداث ،وإعــادة النظر في االستراتيجيات،
للتمكن من بلوغ هدف النهوض أو املحافظة
ع ـل ــى الـ ـبـ ـق ــاء فـ ــي زم ـ ــن يـ ـم ـ ّـر ب ـن ـق ـطــة ت ـح ـ ّـول
جوهرية.
م ـنــذ سـتـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي وال ـن ـظ ــام في
ال ـب ـح ــري ــن يـسـتـثـمــر امل ـل ــف ال ـطــائ ـف ــي وال ـح ــل
األمني لإلطباق على املــوارد االقتصادية في
البالد ،مستفيدًا من الدعم الدولي لسياساته.
وحـتــى ال ـيــوم ،ال ي ــزال يعتبر ه ــذا الـنـهــج من
الـثــوابــت فــي الـسـيــاســة ،مــع بـعــض املتغيرات
الشكلية غير املــؤثــرة على املضمون ،كإعالن
االس ـت ـق ــال عـ ــام 1971م ،وال ـع ـم ــل بــاملـجـلــس
ّ
الوطني في  ،1973وحله في  1975مع إعالن
قانون أمن الدولة.
أع ـ ـيـ ــدت ال ـت ـج ــرب ــة مـ ــع ت ـق ـل ــد املـ ـل ــك ح ـم ــد بــن
عيسى الـحـكــم ع ــام 1999م بــإعــان «امل ـشــروع
اإلص ــاح ــي» ،وم ــن ثــم تفعيل «مـيـثــاق العمل
الــوط ـنــي» ع ــام  ،2001والح ـقــا إع ــان دسـتــور
 ،2002وإجــراء االنتخابات البلدية والنيابية
بعد السماح بتشكيل الجمعيات السياسية
واإلفـ ـ ـ ـ ــراج ع ــن آالف ال ـس ـج ـن ــاء ال ـس ـيــاس ـيــن
وع ــودة املبعدين لعقود .شــاركــت الجمعيات
السياسية املعارضة في االنتخابات النيابية
بعد تحفظ في الدورة األولى ،نتيجة التغيير
امل ـن ـفــرد ف ــي ال ــدس ـت ــور ب ـخــاف امل ـي ـثــاق ال ــذي
صوت عليه البحرينيون عام 2001م.
الثابت في السياسة لدى الحكم في البحرين
هو عدم التأثير الشعبي في القرار السياسي،
وع ـ ـ ـ ــدم الـ ـتـ ـمـ ـك ــن االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ل ـل ـم ـج ـت ـمــع،
وارتـ ـ ـه ـ ــان ال ـق ـض ــاء ل ـل ـح ـكــم .ولـ ـه ــذا ال ـس ـبــب،
ّ
ُح ــل املـجـلــس الــوطـنــي بـعــد تشكيله بسنتني
ُ
ف ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ،واع ــتـ ـم ــد دسـ ـت ــور 2002
بخالف ميثاق  2001الــذي صـ ّـوت عليه شعب
البحرين .وأكثر من ذلكُ ،عندما طالب الشعب
باإلصالحات في 2011م ،فرض الحل األمني،
ُ ّ
وعطل الحل السياسي ما انعكس سلبًا على
الجوانب االقتصادية واالجتماعية ،ولم يعد
هناك فصل بني السلطات.
مـنــذ سـبــع س ـن ــوات وت ـس ــود ال ـب ــاد حــالــة من
االح ـت ـق ــان اس ـت ـخــدمــت فـيـهــا ال ـح ـكــومــة كــافــة
األدوات امل ـم ـك ـنــة لـلـضـغــط ع ـلــى ال ـش ـعــب كي
ي ـت ــراج ــع ،ع ــن ط ــري ــق ال ـس ـجــن وامل ـح ــاك ـم ــات،
والقمع واالعتقاالت ،والفصل من العمل وعدم
التوظيف ،والـحــرمــان مــن البعثات الدراسية
واإلس ـ ـكـ ــان ،وزي ـ ـ ــادة ال ـت ـج ـنـيــس وال ـتــوظ ـيــف
ّ
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وح ـ ـ ــل ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
وال ــدي ـن ـي ــة وال ـح ـق ــوق ـي ــة ،وإل ـ ـغـ ــاء الـجـنـسـيــة،
وت ـشــريــع امل ـحــاك ـمــات الـعـسـكــريــة لـلـمــدنـيــن،
ورفـ ـ ــع ال ــدع ــم ع ــن الـ ـخ ــدم ــات وبـ ـع ــض املـ ــواد

الرئيسة والطاقة واملحروقات ،في الوقت الذي
تتراجع فيه معايير التعليم والصحة.
مع إطاللة العام الجديد ،أعلن السيد عبد الله
الغريفي (أحد أبرز علماء الدين في البحرين)
ع ــن رؤيـ ــة تـمـهــد ل ـل ـخــروج م ــن املـ ـ ــأزق ،ح ــاول
من خاللها إعــادة األمــور إلــى نصابها حفظًا
للعباد وال ـب ــاد ،إال أن ردود الـفـعــل اختلفت
م ــن فـئــة إل ــى أخـ ــرى ،س ــواء م ــن ط ــرف امل ــواالة
أو املـعــارضــة .واملــاحــظ فــي األم ــر هــو تقاطع
بعض الفئات من الطرفني سـ ً
ـواء باملوافقة أو
امل ـعــارضــة ،مـمــا ُيـكـ ِـســب ه ــذا ال ـطــرح األهـمـيــة،
وي ــؤك ــد ع ـل ــى مــوضــوع ـي ـتــه وم ـق ـبــول ـي ـتــه مــن
األغلبية في البالد.
بـعـيـدًا عــن تفاصيل تـلــك ال ـ ــردود ،فـهــي أكــدت
املؤكد ،الذي يمكن اعتباره من ثوابت املجتمع
ال ـب ـح ــري ـن ــي ،والـ ـ ـ ــذي ت ـع ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــة عـلــى
تـغـيـيــره بــأســالـيــب الـضـغــط امل ــذك ــورة سابقًا،
وبــالـخـصــوص بالتجنيس الـسـيــاســي ،إال أن
األص ــل يبقى أن غــالـبـيــة املـعـتــدلــن ،وامل ـقــدرة
نسبتهم بتسعني فــي امل ـئــة ،مــع ط ــرح السيد
الغريفي (جمهور «الــوفــاق» و«وعــد» والسنة
املعتدلون) ،أما املعارضون («حق» و«الوفاء»
و«األص ــال ــة» وامل ـت ـشــددون مــن السنة وبعض
املنتمني لجمعيات الـتـيــار الــديـمـقــراطــي) فال
تتجاوز نسبتهم .%10
يمكن أن تتغير النسب جزئيًا ،إال أن األصــل
ه ــو امل ــذك ــور .وال ـح ـكــومــة خ ــال زم ــن طــويــل،
وبالخصوص خالل السنوات السبع األخيرة،
تـحــاول جــاهــدة زي ــادة نسبة املتشددين على
حساب املعتدلني ،للحد من نفوذ األخيرين في
أي قــرار مصيري في املستقبل .كما تستثمر
الـخــاف بــن املـتـشــدديــن لتضخيم الفريقني،
ّ
وجر نسبة من املعتدلني مع كل فريق متطرف
ف ــي ال ـط ــرح ،لـتــوسـيــع ال ـخ ــاف وال ـع ـمــل على
شرخ مجتمعي .وعلى ضوء التجربة ،يتبني
أن الحكومة تستثمر الـخــاف بــن متشددي
ال ـس ـنــة وال ـش ـي ـعــة ع ـنــد امل ـن ـع ـط ـفــات م ــن أجــل
ال ـت ــدخ ــل بــامل ـعــال ـجــة األم ـن ـي ــة ،ول ــذل ــك يـتـكــرر
سـيـنــاريــو ومـســرحـيــات مــا تسميه «الـخــايــا
اإلره ــابـ ـي ــة» ،ب ـه ــدف ال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ــدع ــم،
واإليـ ـق ــاع ب ــرم ــوز املـعـتــدلــن كــونـهــم الـتـحــدي
الحقيقي للنظام.
اآلن ،وم ــع ال ـت ـغ ـيــرات اإلقـلـيـمـيــة ،ف ــإن الــوقــت
يـضـيــق ،وال ـخ ـي ــارات تـنـفــد .وم ــن ي ـعــول على
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة ف ــي ت ـش ــري ــن األول/
أكتوبر 2018م ،أو يحتمل تأجيلها ،فاألجدى
له انتظار االنتخابات التشريعية في العراق
في أيــار /مايو املقبل ،والتي تحظى بأهمية
ـاع ـفــة ،ل ـيــس ل ـل ـعــراق ف ـقــط ب ــل لـلـبـحــريــن
م ـضـ ِ
واملنطقة .واملتوقع أن تمثل هذه االنتخابات
إضــافــة مهمة للتحول الــديـمـقــراطــي لشعوب
املـنـطـقــة ،خـصــوصــا بـعــد دح ــر «داعـ ــش» ،ومــا
رافــق صعوده من استقطاب مجتمعي وحقد
مذهبي وعصبية عرقية.
اإلحصاءات في البحرين تؤكد عدم االنسجام
م ــع روح امل ـي ـثــاق س ـيــاس ـيــا ،وال م ــع بــرنــامــج
ال ـع ـم ــل ال ــائ ــق اق ـت ـص ــادي ــا ،وال م ــع «ت ـقــريــر

بـسـيــونــي» حـقــوقـيــا .كـمــا أن املــراج ـعــات التي
مثلت بارقة أمل خالل األحــداث لم ُيعمل بها،
تقصي الحقائق دليل على ذلك.
وتقرير لجنة ُ
فالتقرير الــذي أشهر في  21تشرين الثاني/
نوفمبر 2011م لــم ُيطبق حتى ال ـيــوم ،بــل إن
ُال ـخ ـطــط والـ ـب ــرام ــج اإلص ــاح ـي ــة والـتـنـمــويــة
أجهضت ُ
وعمل بخالفها إمعانًا في االنحراف
عـ ــن اإلص ـ ـ ـ ــاح .ون ـ ـمـ ــوذج مـ ــن ذل ـ ــك «م ـج ـلــس
الـتـنـمـيــة االق ـت ـص ــادي» ،ال ــذي هـ ّـمــش املــواطــن
ً
الـبـحــريـنــي ف ــي س ــوق الـعـمــل بـ ــدال م ــن جعله
ال ـخ ـيــار األف ـض ــل ،م ـمــا ضــاعــف ال ـعـمــالــة غير
الوطنية لتفوق عدد املواطنني.
كما ُس ّجلت بداية العام املـيــادي ،وبالتزامن
مــع خـطــاب الـسـيــد عـبــد الـلــه الـغــريـفــي ،بعض
ع ـم ـل ـي ــات اإلف ـ ـ ـ ــراج املـ ـ ـح ـ ــدودة ع ــن املـعـتـقـلــن
أثناء اعتصام ال ــدراز .وترافق ذلــك مع إرســال
خـطــابــات االسـتـغـنــاء عــن املــوظـفــن مـنـهــم ،ما
يؤشر إلى تذبذب في التجاوب مع الخطاب،
أو ت ـج ــاوب ح ــذر ي ـنــم ع ــن ن ـقــاشــات ف ــي بيت
الحكم ،قد تصل إلــى تعارض في التوجهات
ب ــن األجـ ـنـ ـح ــة املـ ـت ــوح ــدة ف ــي ع ـ ــدم امل ـس ــاس
بصالحيات العائلة وامتيازاتها مهما كلف
األمر.
ق ـب ــل عـ ــام م ــن م ــوع ــد االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
ت ـق ــري ـب ــا ،وب ـ ـصـ ــورة م ـف ــاج ـئ ــة ،ي ـع ـلــن «امل ـن ـبــر
الـتـقــدمــي» عــن مـشــاركـتــه فــي االنـتـخــابــات في
ّ
تزامن مع إغالق «وعد» ،مما يدلل على الرغبة
الحكومية في إشــراك مجموعات في العملية

ّ
والحد من نسبة املقاطعة،
السياسية القادمة،
ولـ ـك ــن مـ ــن دون ت ـ ـنـ ــازل ل ـص ــال ــح امل ــواط ـن ــن
املطالبني بحصولهم على دور في القرار .إذًا،
ِ
اآلن في مرحلة قد تكون نهائية للفرز،
نحن
ُ
َق ّسمت امل ّ
قسم من جمعيات املعارضة ،لتقسم
التيار الديمقراطي أو العلماني ،واملعيار هو
املشاركة في انتخابات  2018أو اإلغالق.
امل ـت ـت ـب ــع ل ـن ـســب املـ ـش ــارك ــة فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ـن ـيــاب ـيــة عـ ــام  ،2010وبـ ـع ــد م ـقــارن ـت ـهــا مــع
انتخابات  ،2014يالحظ ما يثبت نسب الفئات
مــن مـشــاركــة ومـقــاطـعــة .كـمــا أن ال ـتــوافــق بني
الحكم واملعارضة في التصويت على امليثاق
ع ــام 2001م ،بـنـسـبــة  ،%98.4يــؤكــد أن %90
تقريبًا مــن الشعب البحريني مــن املعتدلني،
مـهـمــا ك ــان ــت تــوج ـهــات ـهــم وم ــذاه ـب ـه ــم ،إال أن
أغلبهم يمثلون الـفـئــة الـصــامـتــة ،لــذلــك يهتم
املتشددون من السنة والشيعة ،باإلضافة إلى
الحكومة ،باستقطاب النسبة األكبر من الفئة
الصامتة.

خيار السلمية والمقاطعة
في األعــم األغلب ،تقترن املعارضة السلمية
ب ــاملـ ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،أي
املـ ـش ــارك ــة فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،م ـه ـم ــا كــانــت
املالحظات على العملية السياسية ،اعتمادًا
عـلــى م ـبــدأ نـسـبـيــة الـعـمـلـيــة الــديـمـقــراطـيــة،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــدرج ف ـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،مــن
أج ـ ــل م ــراكـ ـم ــة املـ ـك ــاس ــب ،وزي ـ ـ ـ ــادة ال ـخ ـبــرة

ب ــن الـ ـقـ ـي ــادات وكـ ـ ـ ــوادر امل ـج ـت ـم ــع .ك ـم ــا أن
ال ـت ـج ــارب والـ ــدراسـ ــات ت ـبــن أن منطقتنا،
ال ـش ــرق األوس ـ ــط وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا ،الـخـيــار
األفضل للمعارضات املشاركة في العملية
الـسـيــاسـيــة ،ملــا لـهــا مــن خـصــوصـيــة ذات ـيــة،
ومصالح دولية ،تحول دون حصول تغيرات
ديمقراطية عميقة وحرية رأي حقيقية.
بخالف توجه املعارضة في البحرين خالل
بداية األلفية باملشاركة في االنتخابات ،فإن
أح ــداث  14ش ـبــاط /فـبــرايــر  2011تسارعت
إلى الحد األقصى ،بحيث تحولت املعارضة
ال ـس ـل ـم ـي ــة إل ـ ـ ــى املـ ــرح ـ ـلـ ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،وه ــي
املـقــاطـعــة ،الـتــي تمثل تـحـ ّـديــا للحكومة .لم
تستوعب قيادة املعارضة مشاركة الجيش،
ودع ـ ـ ــم الـ ـسـ ـع ــودي ــة فـ ــي قـ ـت ــل امل ـت ـظ ــاه ــري ــن
السلميني قبل سبع سـنــوات (آذار /مــارس
 ،)2011فــأع ـل ـنــت االن ـس ـح ــاب م ــن ال ـبــرملــان
بعد ستة أشـهــر فقط مــن ّاالنـتـخــابــات التي
ج ــرت أواخ ـ ــر  ،2010م ــا م ــث ــل نـقـطــة تـحــول
البحرين بــدخــول مرحلة أمنية شديدة
فــي
ُ
ال ـخ ـط ــورة ،أط ـل ـقــت فـيـهــا ي ــد الـعـسـكــر على
عموم املعارضة .مرحلة يرى البعض أنه لو
تواجدت املعارضة خاللها في البرملان لكان
أجدى للحد من الخسائر.
ي ــدور نـقــاش ح ــول املـشــاركــة فــي انتخابات
 2018أو مقاطعتها ،سواء من ِقبل املعارضني
أو املؤيدين ،وهذا طبيعي ،وحدث في 2014
وح ـتــى قـبـلــه أث ـنــاء االن ـت ـخــابــات التكميلية

في  2011بعد انسحاب «الــوفــاق» .املهم في
املــوضــوع هو تراجع أهمية البرملان نفسه،
وعـ ـ ــدم ت ــوق ــع ال ـ ـجـ ــدوى م ــن وج ـ ـ ــوده ب ـهــذه
ال ـك ـي ـف ـيــة ال ـت ــي ه ــو عـلـيـهــا اآلن ،وال ـحــاجــة
إلــى رؤيــة متكاملة من ِقبل املعارضة يكون
البرملان جــزءًا منها ،وإال فــإن النقاش حول
ً
املشاركة أو املقاطعة يبقى تفصيال ،لذلك ال
يمكن مناقشة موضوع مشاركة املعارضة
أو مـقــاطـعـتـهــا وكــأن ـنــا ف ــي مــرحـلــة م ــا بعد
املـيـثــاق ،أو أثـنــاء  2011ومــا قبل انتخابات
 ،2014ألن اعتقال الشيخ علي سلمان نهاية
 ،2015وإغـ ـ ــاق «الـ ــوفـ ــاق» مـنـتـصــف 2016
ي ـم ـثــل ت ـع ـس ـفــا ل ـل ـس ـل ـطــة ف ــي وجـ ــه جـمـعـيــة
«الـ ـ ــوفـ ـ ــاق» ،وم ـع ـه ــا ج ـم ـع ـيــة «وع ـ ـ ــد» ال ـتــي
ت ـع ــرض ــت ل ـ ــإج ـ ــراءات ن ـف ـس ـهــا م ــن اع ـت ـقــال
ً
إبــراهـيــم شــريــف ،وص ــوال إلغ ــاق الجمعية
ن ـه ــاي ــة  2017ل ـح ـم ـل ـهــا ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــزوف عــن
العملية السياسية في البالد.
ال يـ ـمـ ـك ــن تـ ـبـ ـسـ ـي ــط ق ـ ـ ـ ـ ــرار امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ف ــي
االنـتـخــابــات ك ـقــرار ،لـكــن مــن املـهــم أن تكون
جـمـعـيــة كـ ــ«ال ــوف ــاق» ه ــي م ــن يـتـخــذ ال ـقــرار
ضـمــن رؤي ــة سياسية متكاملة .وم ــن املهم
أيضًا توفر قيادة بحجم الشيخ علي سلمان
لـلـتـســويــق واع ـت ـمــاد الـ ـق ــرار ،ال ــذي م ــن أب ــرز
إيجابيات اختياره هو حماية املعارضة من
تسلط الخارج وتآمر الداخل ،باإلضافة إلى
استثمار التفوق الـعــددي للمعارضة ،وهو
عنصر محوري في الصراع اليوم ،خصوصًا

ّ
بعد حظر املسيرات التي تدلل على ذلك.

الرهان على الداخل أم الخارج؟

يدور نقاش
حول المشاركة
في انتخابات
 2018أو
مقاطعتها

نجحت السلطة في
استثمار جميع األوراق
المحلية واإلقليمية
والدولية
من أجل إنهاك الحراك
وتجريمه (أرشيف)

ال ي ـم ـك ــن فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة إال ال ـت ـق ـس ـي ــم عـلــى
أسـ ــاس ال ـثــابــت وامل ـت ـح ــرك .وال ـث ــاب ــت املـحـلــي
ه ـ ــو امل ـ ـعـ ــارضـ ــة الـ ـسـ ـلـ ـمـ ـي ــة ،واملـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فــي
العملية السياسية الستثمار التفوق العددي
للمعارضة ،والحد من التمييز بني املواطنني،
واملحافظة على الوحدة الوطنية .أما الثابت
ال ـخ ــارج ــي ف ـهــو مـ ـع ــاداة اإلق ـل ـيــم لـلـمـعــارضــة
البحرينية كفئة وكتوجه ديمقراطي ،وهــذه
امل ـ ـعـ ــاداة مـحـتـضـنــة م ــن دول ك ـب ــرى ال زال ــت
ت ـت ـعــامــل م ــع م ـس ـت ـع ـمــرات ـهــا ك ـم ـنــاطــق ن ـفــوذ
وت ـس ـلــط .م ــن خ ــال ذلـ ــك ،نـسـتـنـتــج أن مـجــال
مـنــاورة املـعــارضــة لــم يكن كبيرًا بالحد الــذي
يوسع مروحة الخيارات.
هــامــش املـعــارضــة فــي املتغير فـقــط ،واملتمثل
ف ــي شـكــل ال ـعــاقــة م ــع بـقـيــة ف ـئــات املـعــارضــة
واملواالة ،ونسبة نقد السلطة ،وكيفية العالقة
مع العسكر في الداخل ودول اإلقليم ،بحيث ال
تكون املعارضة عبئًا على مؤيديها ،وال لقمة
سائغة ألعدائها ،سواء في الداخل أم الخارج.
ونتيجة لتداخل امللفات املحلية مع اإلقليمية
والدولية ،نلحظ الصعوبة في تفسير قضايا
مـثــل قـضـيــة سـحــب جـنـسـيــة آي ــة ال ـلــه الـشـيــخ
عيسى قاسم ،وفــرض اإلقــامــة الجبرية عليه،
ّ
استمر الضغط
وتجريم قضية الخمس ،حيث
مـنــذ منتصف  2016لـحـ ّـد اآلن ،بــالـتــزامــن مع
تــراجــع املـحــور األميركي فــي ســوريــا والـعــراق
وتعثره في اليمن.
إن إعــان الرئيس الــروســي ،فالديمير بوتني،
عن القدرات العسكرية األكبر في العالم مطلع
آذار /م ــارس  2018يمثل تغيرًا استراتيجيًا
فــي م ــوازي ــن ال ـقــوى الـعــاملـيــة ،ستتبعه حتمًا
تـغـيـيــرات مـهـمــة عـلــى مـسـتــوى اإلق ـل ـيــم ،ألنــه
يمثل إع ــان نـهــايــة الهيمنة األمـيــركـيــة على
العالم خالل الثالثني سنة املاضية ،مما يتيح
للدول الراغبة في الخروج عن النهج األميركي
ح ــري ــة االخـ ـتـ ـي ــار ف ــي ال ـت ـح ــال ـف ــات ،م ــن دون
الـتـعــرض للعقوبات كما فــي الـســابــق ،والتي
ت ـصــل إلـ ــى درج ـ ــة ال ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـكــري بــاســم
حقوق اإلنسان والشرعية الدولية.
ب ـس ـب ــب ال ـه ـي ـم ـنــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ع ـل ــى مـجـلــس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،ت ــم إفـ ــراغ مـجـلــس األم ــة
الكويتي والبرملان البحريني من محتواهما،
وأصبحت جميع املجالس التشريعية في دول
مجلس الـتـعــاون الخليجي متشابهة ،ســواء
ّ
تستعد السعودية
املنتخبة أم املعينة .اليوم،
لـخــوض معركة مـضــادة لـخـيــارات العراقيني
واللبنانيني في االنتخابات البرملانية في كل
من البلدين في أيــار /مايو املقبل ،ألن نجاح
التجربة الديمقراطية ،ولو جزئيًا ،في أي بلد
ُ
فــي اإلقـلـيــم تـعـتـبــر تـحـ ّـديــا لـنـظــام الـحـكــم في
اململكة.

سبع سنوات عجاف
استغلت السلطة في البحرين انشغال العالم

ّ
ب ــ«الــرب ـيــع ال ـع ــرب ــي» ،وم ــا تـخــلـلــه م ــن تدمير
ودمـ ــاء ،لقمع امل ـعــارضــة البحرينية بـصــورة
ال مثيل لها فــي تــاريــخ الـبــاد ،وذلــك مــن أجل
إح ـ ــداث ص ــدم ــة مـجـتـمـعـيــة ت ـس ـلــب املـجـتـمــع
ّ
وتحوله إلى صفحة بيضاء
املحلي تطلعاته،
ّ
تخط عليها السلطة ما تشاء ،إلعادة تشكيله
من جديد بسهولة ويسر.
نجحت السلطة فــي استثمار جميع األوراق
املحلية واإلقليمية والــدولـيــة مــن أجــل إنهاك
الحراك املطلبي وتجريمه ،وتجريم أي طرف
داعـ ــم ل ــه ،إال أن ط ــول أم ــد األزمـ ــة الـسـيــاسـيــة
وت ـع ـق ـيــدات ـهــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى تــداخ ـل ـهــا مع
أزمــات املنطقة ،أدى إلــى انفالت زمــام التحكم
فيها على املستوى املحلي ،سواء من السلطة
أو املعارضة ،مما جعل الطرفني غير وحيدين
في األزمة وال في الحل ،حتى أصبحت امللفات
تتقاطع من دون القدرة على احتوائها ،ومثال
ذل ــك مـلــف التجنيس والـتــوظـيــف الـسـيــاســي،
ً
ال ــذي يـمـثــل ح ــا للحكومة مــن أج ــل ال ـتــوازن
الديمغرافي ،ولكنه يخلق مشكلة مع اإلقليم،
باإلضافة إلى األزمة االقتصادية.
امل ـط ـل ــوب الـ ـي ــوم ال ـص ـب ــر وال ـص ـب ــر ف ـق ــط ،مــع
امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى امل ـك ـت ـس ـب ــات ،م ـث ــل ال ـت ـكــافــل
االجتماعي واإلرث الثقافي واستقرار الوضع
االقـتـصــادي مــا أمـكــن مــن أجــل االسـتـمــرار في
الـحـيــاة الـيــومـيــة ،دون االن ـش ـغــال بــامل ـبــادرات
ال ـتــي تستنفد ال ـج ـهــود دون طــائــل ،وال ـحــذر
مــن املـشــاريــع وال ـبــرامــج الـتــي تــوهــم املجتمع
بالحلول السريعة ،ألنها قد تصل باملجتمع
إلى أن يفقد الثقة بكل شيء ،ويصل إلى درجة
اليأس ،وينهار ،وينقسم بني مستسلم لحلول
مذلة ومتوحش يختار العنف والجريمة.
خالل هذا العام ،سنشهد نقطة تحول ميزان
القوى في اإلقليم ،وسيتواصل أفول املسلسل
السعودي على املستويني اإلقليمي والداخلي،
وسـيـنـعـكــس ذل ــك ع ـلــى ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـل ـفــات،
وبالخصوص اليمن والبحرين .كما أن هناك
ق ـ ـ ــراءات ت ـق ــول إن امل ــوق ــف امل ـص ــري سيشكل
مــؤشـرًا جــوهــريــا إلــى تغير مـيــزان ال ـقــوى ،لو
تحولت مصالحه باتجاه الروس ضد املحور
األميركي.
كـ ــذلـ ــك ،س ـي ـش ـهــد هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام اإلج ـ ــاب ـ ــة عـلــى
س ــؤال ال ـيــوم :هــل ستتقبل الـشـعــوب العربية
واإلس ــام ـي ــة اع ـت ـبــار إســرائ ـيــل حـلـيـفــا لـلــدول
العربية ،وإيــران عــدوًا ،في ظل تسارع تطبيع
األنـ ـظـ ـم ــة مـ ــع الـ ـكـ ـي ــان ال ـص ـه ـي ــون ــي ب ــرع ــاي ــة
أم ـيــرك ـيــة؟ س ـيـ ُـحــدث ه ــذا امل ــوض ــوع انـقـســامــا
فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ل ـت ـت ــوس ــع م ــروح ــة
انقسام مجلس التعاون الخليجي ،مدعومة
بالتحوالت الدولية واالستجابة للتعددية في
إدارة العالم بــدل االستفراد األميركي .األزمــة
الخليجية تتعمق ،وقطر تتحول من منطقة
الدفاع إلى الهجوم .تصعيد قد يكون ،في حال
ـض إلــى الخيار العسكري ،فــرصــة لحل
لــم يـفـ ِ
فــي البحرين ،تجمع عليه األط ــراف الداخلية
والخارجية.
* كاتب بحريني

إضاءة

أزمة الجئي الروهينغا« :ليس لدينا أي مكان آخر نذهب إليه»
بعدما ّفر الجئو الروهينغا من العنف الفظيع
الــذي تعرضوا له في ميانمار ،أصبح يتعني
عليهم الـيــوم فــي بـنـغــادش مــواجـهــة أخطار
ج ــدي ــدة تـتـمـثــل ف ــي ال ـظ ــروف املـعـيـشـيــة غير
املستقرة وموسم األمطار الوشيك ومخاوف
السالمة الشخصية بعد حلول الظالم.

المخيم في حد ذاته أحد األخطار
الصحية
ال ـظــروف الصحية فــي املـخـيــم مـثـيــرة للقلق،
ح ـي ــث ظ ـه ــرت ح ـ ــاالت م ـم ـي ـتــة م ــن األم ـ ــراض
امل ـعــديــة مـثــل الـحـصـبــة والــدف ـت ـيــريــا ،كـمــا أن
مــوســم األمـطــار الـقــريــب ،ال ــذي يـبــدأ ع ــادة في
ش ـهــر أب ــري ــل (ن ـي ـس ــان) ،ي ـن ــذر بـخـطــر ظـهــور
املزيد من حاالت اإلصابة باألمراض املنقولة
باملاء مثل اإلسهال املائي الحاد والتيفوئيد
وال ـت ـه ــاب ال ـك ـبــد واملـ ــاريـ ــا وح ـم ــى ال ـض ـنــك.
وبسبب إزال ــة الـغــابــات بــالـكــامــل ،ونـظـرًا إلى
تـ ـض ــاري ــس املـ ـخـ ـيـ ـم ــات ،فـ ـ ــإن خـ ـط ــر حـ ــدوث
ان ـه ـي ــارات طـيـنـيــة وف ـي ـضــانــات خ ــال مــوســم

األمطار املرتقب مرتفع للغاية ،فينبغي إزالة
غالبية املــراحـيــض واآلب ــار التي شيدت على
عجل أو إع ــادة تأهيلها ألن الفيضانات قد
ت ـلــوث م ـيــاه ال ـش ــرب .وم ــن املـحـتـمــل أن تغمر
األمـطــار املوسمية الـغــزيــرة والــريــاح العاتية
مناطق واسعة ،باإلضافة إلى تدمير املالجئ
املـهـلـهـلــة ،األم ــر ال ــذي ق ــد ي ــؤدي إل ــى تشريد
عشرات اآلالف من جديد .في الوقت الحاضر،
ي ـبــدو أن ــه ال يــوجــد م ـكــان يـلـجــأ إل ـيــه سـكــان
الروهينغا ليكون بمثابة مأوى لهم.

ً
شعور األهالي بعدم األمان ليال

ّ
يعبر الرجال والنساء في املخيم عن شعورهم
ً
بـعــدم األم ــان لـيــا بسبب أوض ــاع املـكــان غير
املـسـتـقــر واالزدحـ ـ ـ ــام وال ـغ ـي ــاب ش ـبــه الـكــامــل
لإلضاءة بعد حلول الظالم ،إذ تتمثل الطبقة
األك ـ ـثـ ــر ض ـع ـف ــا ب ـ ـصـ ــورة خ ــاص ــة فـ ــي األسـ ــر
الـتــي تعيلها الـنـســاء ،بــاإلضــافــة إلــى النساء
غـيــر امل ـتــزوجــات واألط ـف ــال غـيــر املصحوبني
بذويهم ،وقد سمعت طواقم منظمة أطباء بال

حــدود بوجود حــاالت اتجار بالبشر« .أشعر
ً
بالخوف الشديد ليال على وجه التحديد .فأنا
ال أخ ــرج وح ــدي عـنــد الــذهــاب إلــى املــرحــاض
أو االستحمام .ال يمكننا قفل الـبــاب ،وحتى
والدي ال يستطيع النوم .أشعر كأن شيئًا ما
قــد يـحــدث لــي فــي أي وق ــت» ،تـقــول شاميمار
البالغة من العمر  18عامًا.
في عام  ،2017كانت معظم النساء والفتيات
الـلــواتــي حصلن فــي مــركــز منظمة أطـبــاء بال
حدود على الرعاية الطبية والنفسية ما بعد
االغ ـت ـصــاب ق ــد ت ـعـ ّـرضــن ل ـســوء املـعــامـلــة في
مـيــانـمــار .وق ــد شـهــدت طــواقــم منظمة أطـبــاء
بال حــدود في اآلونــة األخـيــرة زيــادة في عدد
النساء اللواتي يطلنب العالج من اإلصابات
ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن ال ـع ـن ــف ال ـ ــزوج ـ ــي ،إذ ت ـعــانــي
بعض النساء اللواتي يحصلن على العالج
في مراكز املنظمة من إصابات بدنية كبيرة
ً
تتطلب رعاية طبية وقبوال في قسم املرضى
الــداخـلـيــن لــديـنــا .وتـشـمــل بـعــض اإلصــابــات
التي نعاينها الكدمات والتمزقات والحروق

والـكـســور والـخـنــق .كـمــا يـتــم تـقــديــم خــدمــات
اسـتـشــارات الصحة النفسية لـهــؤالء النساء.
ولضمان وجــود حــل إنساني وطــويــل األمــد،
ه ـن ــاك ح ــاج ــة م ـل ـحــة ت ـت ـط ـلــب إس ـك ــان ـه ــم فــي
مالجئ آمنة.

الحمل بفعل االغتصاب
هـنــاك حــواجــز هائلة أمــام النساء والفتيات
اللواتي يطلنب الرعاية بعد العنف الجنسي،
إذ تنضوي هذه الحواجز على وصمة العار،
وال ـ ـخـ ــزي ،وال ـ ـخـ ــوف م ــن االنـ ـتـ ـق ــام ،ون ـقــص
امل ـع ـلــومــات ح ــول ال ــرع ــاي ــة امل ـت ــاح ــة .وت ـقــول
زول ـي ــا ،الـبــالـغــة مــن الـعـمــر ( 35ع ــام ــا) ،وهــي
أحد أعضاء طاقم التوعية املجتمعية التابع
ملـنـظـمــة أط ـب ــاء ب ــا ح ـ ــدود« :ال تـفـهــم معظم
الـنـســاء الـلــواتــي أتـحــدث إليهن فــي املجتمع
أن الـعـنــف يتطلب عـنــايــة طـبـيــة» .لـقــد عالج
املــركــز التابع ملنظمة أطـبــاء بــا حــدود حتى
ْ َ
نجون من العنف الجنسي،
اآلن ( )230امــرأة
ل ـكــن ن ـظ ـرًا الـ ــى أن ك ـث ـي ــرات ال ي ـس ـعــن أبـ ـدًا

للحصول على الرعاية الطبية ،فمن املرجح
أن ي ـكــون ع ــدد الـنــاجـيــات أع ـلــى بـكـثـيــر ،كما
يصل إلــى املــركــز عــدد كبير مــن النساء طلبًا
للعالج الوقائي بعد التعرض للفيروس أو
ملـنــع الـحـمــل فــي ح ــاالت الـ ـط ــوارئ ،لـكــن بعد
فوات األوان ،وغالبًا ما تصل النساء اللواتي
حـ ــاولـ ــن ال ـت ـخ ـل ــص مـ ــن ال ـج ـن ــن بــأنـفـسـهــن
وه ــن ف ــي حــالــة ن ــزف أو يـعــانــن م ــن ح ــاالت
«ان ـت ــان ـي ــة» ،بـيـنـمــا ت ـصــل إلـ ــى امل ــرك ــز نـســاء
أخريات يعانني من مضاعفات الــوالدة دون
مساعدة والوالدة في ظروف غير صحية .في
بعض األحيان ،ال تستطيع النساء الحوامل
بفعل االغتصاب العودة إلى مجتمعهن قبل
الوالدة أو بعدها ،فتحاول منظمة أطباء بال
حدود إيجاد بدائل لهؤالء الفتيات والنساء،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن اإلم ـك ــان ــات امل ـت ــوف ــرة في
املخيم محدودة للغاية ،كما أن البدائل اآلمنة
ً
لـيـســت مـتــاحــة أص ــا عـلــى ن ـطــاق واس ــع في
بنغالدش ،وتكون بنسبة أقل عندما يتعلق
األمر بنساء الروهينغا.

الضغوط اليومية
يـعــانــي الـكـثـيــر مــن الــاجـئــن مــن الـصــدمــة
جراء األحداث التي تعرضوا لها ،ويضاف
إليها الضغوط اليومية لحياة املخيمات
بما في ذلك االفتقار إلى كميات كافية من
ال ـغــذاء وع ــدم وج ــود فــرص لكسب العيش
وال ـ ـخـ ــوف ع ـل ــى األمـ ـ ــن ال ـش ـخ ـص ــي .يـصــل
الــاجـئــون إل ــى ع ـيــادات منظمة أط ـبــاء بال
ح ــدود وه ــم يـحـمـلــون ذكــريــات عــن أح ــداث
عنف تعرضوا لها أو مصابني بصدمة أو
يعانون من القلق أو االضطراب أو اإلجهاد
الحاد أو الكوابيس املتكررة أو عدم القدرة
على الـنــوم ،وفــي حــاالت أشــد ،عــدم القدرة
ع ـلــى االع ـت ـن ــاء بــأن ـف ـس ـهــم أو ب ـعــائــات ـهــم.
وي ـق ــوم االس ـت ـش ــاري ــون ف ــي م ــرك ــز منظمة
أطباء بال حدود بتقديم املساعدة لألهالي،
مـ ـنـ ـف ــردي ــن وب ـ ـ ـصـ ـ ــورة جـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ب ـه ــدف
الحديث عن تجاربهم ومعالجة مشاعرهم
واكتساب املعرفة للتأقلم معها ليتم تقليل

ّ
يعبر الرجال
والنساء في
المخيم عن
بعدم
شعورهم ً
األمان ليال

مستويات اإلجـهــاد الـعــام .ويــواجــه الجئو
الروهينغا حالة من الريبة إزاء سالمتهم
ومستقبلهم ،فهم ال يعرفون مــا إذا كانت
ظ ــروف ـه ــم سـتـتـحـســن أو م ـتــى سـتـتـحـســن
أو فيما إذا كــانــوا سيعودن إلــى أوطانهم
ومتى.

عبر البر والنهر والبحر
يــواصــل الجـئــو الــروهـيـنـغــا عـبــور الـحــدود
قادمني من والية راخني في ميانمار .ووفقًا
ملفوضية األم ــم املتحدة لـشــؤون الالجئني،
دخ ـ ـ ــل إل ـ ـ ــى ب ـ ـن ـ ـغـ ــادش ف ـ ــي شـ ـه ــر ف ـب ــراي ــر
(شباط) وحده ( )3236وافدًا جديدًا ،ليصل
ال ـعــدد اإلج ـمــالــي ل ـعــام  2018إل ــى أك ـثــر من
 5000الج ــئ وص ـلــوا أخ ـي ـرًا« .ال ــوض ــع [فــي
ميانمار] صعب للغاية ،وأصبحت مسألة
الحركة بالنسبة إلينا أم ـرًا معقدًا .كما أن
العمل أو حتى الــذهــاب إلــى الـســوق لشراء
ً
الطعام باتا أمـرًا مستحيال »،تقول سوبي
كــاتــوم ،الـبــالـغــة مــن الـعـمــر  70عــامــا .يــروي

الج ـئ ــو الــروه ـي ـن ـغــا ال ــذي ــن وصـ ـل ــوا أخ ـي ـرًا
قصصًا مروعة عن القرى التي يتم حرقها
وقتل أقاربهم واستمرار العنف والتحرش
والتدمير الواسع النطاق للقرى ُ ،وعن سبل
«قتل زوجي
العيش أيضًا ،وتــروي ُ
سوبيُ :
واختفى زوج ابنتي .لقد قتل أو فقد الكثير
من الناس .آمل أن ينتهي كل هذا يومًا ما،
لكنني ال أعلم ما يخبئه املستقبل».
(تعمل منظمة أطباء بال حدود في بنغالدش
منذ  25عامًا .وتقوم املنظمة منذ عام 2009
بإدارة أحد املرافق الصحية بالقرب من مخيم
بالجئي الروهينغا
كوتوبالونغ املؤقت والخاص ً
واملجتمع املحلي .واستجابة لتدفق الالجئني
أخيرًا ،عمدت املنظمة الى زيادة أنشطتها على
نحو كبير ،حيث وسعت عملياتها لتشمل مرافق
طبية إضافية واملياه والصرف الصحي .كما
تعمل في أماكن أخرى في بنغالدش وذلك في
حي كامرانغيرشار الفقير الواقع في العاصمة
دكا)
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مقابلة
أجراها
دعاء سويدان
خليل كوثراني
إيلي حنا

في أول حوار لقائد «أنصار الله» السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مع صحيفة غير يمنية
منذ اندالع الحرب السعودية على بالده ،ال أثر للسياسة ــ بمعناها المتعارف عليه عربيًا ــ
التي يمكن أن ّ
تغير قائدًا فتسجنه خلف أقفال مواقف تكثر فيها المواربات والحسابات.
لدى الرجل ،الذي «ال يسكن الكهوف» ،شجاعة نادرة تجاه المواقف المحلية والخارجية،
تحاكي «نقاء ثوريًا» ال يزال يظلل «قائد المسيرة القرآنية» وفق ما يصفه مريدوه .يخالف
القائد الشاب التوقعات وال يتردد في انتقاد موسكو بوضوح ،وال يتثاقل في أجوبته
بالمواقف المدروسة المحسوبة تبعاتها بمثقال المصالح الضيقة .يهدر باإلجابة على أكثر
األسئلة إحراجًا بلغة تشبه صرخات مقاتليه الحفاة في جبال اليمن .ويؤكد قائد المعركة
بوجه العدوان األعنف على بالده اليوم أن وعده لقائد المقاومة في لبنان ليس كالم
مجاملة ،وأن «آالف المقاتلين من أبناء القبائل متشوقون للقتال ضد إسرائيل» إن أقدمت
على أي حماقة ،كاشفًا عن دور مباشر لتل أبيب في الحرب على بالده ،واهتمام إسرائيلي

عبد الملك
الحوثي
• تطوير القدرات الصاروخية مستمر وهدفنا الوصول إلى
مستوى الردع
• أميركا وبريطانيا مستفيدتان من الحرب وال مؤشرات
لحل سياسي
• إرسال مقاتلين في أي حرب إسرائيلية ضد لبنان جادّ
• لروسيا حساباتها وال نراهن عليها

يسرقون الشعب ويتهموننا بالفساد!
يصف السيد عبد امللك الحوثي االتهامات املوجهة إلى
«أنـصــار الـلــه» بأنها تريد الـعــودة إلــى الحكم اإلمامي
ّ
«مجرد ادعــاءات كاذبة ال أساس لها»،
الساللي بأنها
ً
نسعى مستقبال للوصول إلــى رؤيــة
ـا)
مــؤكـدًا «(أن ـنـ
ّ
يتعلق ببناء الدولة مع ّ
بقية شركائنا».
مشتركة في ما
وب ـشــأن مــا ُيــؤخــذ عـلــى الـحــركــة مــن ِقـ َـبــل خصومها
من تعطيل الحريات في املناطق الخاضعة لنفوذها،
وتـحـكـيــم مـشــرفـيـهــا و«لـجـنـتـهــا ال ـث ــوري ــة» ف ــي عمل
ّ
«مجرد ادعاءات
أيضًا
الــوزارات ،يجيب الحوثي بأنها
ً
ال أس ــاس لـهــا» ،الفـتــا إلــى أنــه «ع ــادة يـكــون اإلشـكــال
مع من يؤيدون العدوان ،وال نعلم ّ
أحد في العالم
بأي ٍ
تسامح مع خصومه بقدر ما فعلنا ،والواقع يشهد»،
مضيفًا أن «الــذيــن شـ ُـاركــوا القتال فــي فتنة وخيانة
الثانيّ من ديسمبر قد أفرج عنهم في وقت قياسي ،ما
عدا ِقلة قليلة جدًا معدودين باألصابع ،فهل أحد كان
سيفعل كذلك؟» .ويؤكد أن «كل تحرك اللجنة الثورية
ون ـشــاط ـهــا ال ـحــالــي شـعـبــي ف ــي إطـ ــار ال ـن ـشــاط ضد
ّ
العدوان ،وهي ال تتدخل في عمل مؤسسات الدولة ،وال
ً َ ّ
نحتاج إلى ذلك أصال ،ف ِمنا مسؤولون موجودون في
املؤسسات الرسمية».
وعما يتحدث به املعسكر املناوئ لـ«أنصار الله» من
قيام األخـيــرة بمنع الــرواتــب عن املوظفني وتجييرها

للمجهود الحربي ،وتــورط مسؤولي حكومة اإلنقاذ
فــي الـفـســاد ونـهــب أم ــوال ال ــدول ــة ،ي ــدرج الـحــوثــي تلك
االتـهــامــات فــي سياق «ال ـعــدوان على الشعب اليمني.
ف ــالـ ـح ــرب ع ـل ــى ال ـي ـم ــن ل ـي ـســت ع ـس ـك ــريــة فـ ـق ــط ،بــل
اقـتـصــاديــة وسياسية وإعــامـيــة ،حــرب شاملة بكل
ما تعنيه الكلمة .وقد ثبت بكل وضوح أن الذي سعى
إلى استهداف املوظفني في الرواتب هم قوى العدوان
ومــرتــزقـتــه .فـقــد ك ــان الـبـنــك امل ــرك ــزي يــدفــع املــرتـبــات

¶ بعد مرور  3سنوات على اندالع العدوان،
كيف تصفون وضع السعودية ،من جهة،
ووضــع «أنـصــار الـلــه» واليمن عمومًا من
جهة أخ ــرى؟ ألــم تصبح الـحــركــة معزولة
يمنيًا ،كما صــرح ولــي العهد الـسـعــودي،
محمد بن سلمان ،قبل أيام؟
م ـ ــا ي ـ ـ ـ ــزال ش ـع ـب ـن ــا ال ـ ـعـ ــزيـ ــز يـ ـق ــاوم
ّ
ويتصدى
بعنفوان وفاعلية كبيرة،
ب ــاس ـت ـب ـس ــال وصـ ـم ــود ع ـظ ـيــم ل ـهــذا
ال ـ ـعـ ــدوان ال ـغ ــاش ــم ،ويـ ـط ـ ّـور ق ــدرات ــه
ال ـع ـس ـكــريــة ل ــدرج ــة أذهـ ـل ــت األع ـ ــداء
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ق ــد أع ـل ـن ــوا ف ــي بــدايــة
ّ
الـ ـع ــدوان تــدمـيــرهــم ال ـكــلــي لـلـقــدرات
ال ـع ـس ـكــريــة ل ـب ـلــدنــا ،وإع ــان ـه ــم ذاك
موثق إعالميًا ،فــإذا بالنتيجة أنهم
ّ
كلما اسـتـمــروا فــي عــدوانـهــم ابتنت
وت ـ ـطـ ـ ّـورت ق ـ ــدرة ب ـلــدنــا الـعـسـكــريــة،
ّ
وك ــلـ ـم ــا ت ـ ــآم ـ ــروا ع ـل ـي ــه فـ ــي ال ــداخ ــل
أسـهـمــوا بــذلــك فــي تصحيح وضعه
الداخلي بشكل أفضل ،وتنظيفه من
ّ
ّ
واملتربصني ،وإن شاء
الخونة
بقية ّ
الله يتوفق شعبنا لتحويل التهديد
إلـ ــى ف ـ ــرص ،وال ـت ـح ــدي إلـ ــى إن ـج ــاز.
أمــا وضــع السعودي ،فهو بحماقته
بهذا العدوان ّ
ورط نفسه في متاهة
أودت ب ــه ن ـحــو ال ـس ـق ــوط األخ ــاق ــي
ً
واإلنـ ـس ــان ــي أوال ،ونـ ـح ــو األزمـ ـ ــات
واملـشــاكــل السياسية واالقـتـصــاديــة
واألم ـن ـيــة والـعـسـكــريــة ال ـتــي تتفاقم
ـآالت ـهــا بال
يــومــا إث ــر ي ــوم ثــان ـيــا ،ومـ َ
ش ــك وخ ـي ـمــة ع ـل ـيــه .وك ـم ــا ف ـ ِـش ــل في
س ــوري ــا وال ـ ـع ـ ــراق ،ك ــذل ــك الـنـتـيـجــة

ُ ّ
بانتظام من صنعاء إلى كل املحافظات حتى املحتلة
منها ...إلى حني التآمر على البنك ومنع اإليرادات عنه
ِّ
وتجميد أرصدته في الخارج» ،مذكرًا بأن «كل عائدات
تحولت إلى قوى
الغاز والنفط واملنافذ البرية ً والبحرية ّ
العدوان ومرتزقته ،وإضافة إلى ذلك سلمتهم روسيا
اليمني التي جرى التعاقد معها مسبقًا
أموال الشعب ّ
ظل وضع كهذا ،املناطق ّ
الحرة التي لم
لطباعتها .وفي
تتمكن قوى العدوان من احتاللها ُم َ
حاص َرةّ ،
ويدمر
العدو كل املنشآت الخدمية واالقتصادية فيها بشكل
ُ
ممنهج ومـتــواصــل ،فيا تــرى على مــن يقع ال ـلــوم؟!».
ويـتــابــع الـحــوثــي ،بالنسبة إل ــى املـجـهــود الـحــربــي ،إن
ّ
التصدي ألكبر عدوان
«البلد اليوم أكمل  3سنوات من
واملواجهة مع تحالف دولي وإقليمي فيه
في املنطقة،
ّ
ُ
أغنى دول املنطقة ،بأقل بكثير من عشر تكاليف حرب
ّ
واستمرت لشهرين
عام  1994التي كانت في الداخل
َ
فقط ...ف َمن اللصوص يا ترى؟ هل أولئك الصامدون
األبطال في جبهات القتال الذين تصل بهم الظروف
ل ــدرج ــة أن ي ـكــونــوا ح ـف ــاة ف ــي كـث ُـيــر م ــن األحـ ـي ــان؟!
أم األس ــر املـضـ ّـحـيــة بــالـشـهــداء واملـعـ ِـانـيــة مــن ظــروف
معيشية صعبة؟! أم الذين سرقوا أموال الشعب لعقود
من الزمن ثم ارتموا في أحضان العدوان يذرفون دموع
التماسيح على الشعب الذي ظلموه مرتني؟!».

بالجبهات المطلة على البحر األحمر .وبرغم ثالث سنوات من القتال والحصار والتضحيات الجسام،
ال تزال الثقة لدى زعيم الحركة اليمنية عارمة بالنصر وإن تأخر ،وبأن مساعي السعودية لن
يكون لها مصير غير الفشل ،كالحال التي آلت إليها سياسات المملكة في سوريا والعراق .في
مواقف الرجل حرص ِّ
مواجهة الهجمة
سياق
في
يخوضها
التي
المعركة
وضع
على
ن
بي
ّ
ّ
األميركية الغربية على المنطقةّ .
«توحد ّ
األمة» ومقاومتها ،مكثفًا مصطلحاته
يصر على
«الثورية» التي ال تفارق خطاباته ،وكأنه يؤكد أن «الخذالن» عربيًا ودوليًا لليمنيين لم ّ
يغير
المقاومة ،التي كانت سببًا من أسباب الحرب عليهم ،كما يقول في الحوار مع «األخبار»،
هويتهم
ِ
وال يأبه في الوقت نفسه باتهامات األنظمة العربية الجاهزة حول التبعية للخارج .يسخر القائد
الشاب من «أوهام» ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ،حول عزل حركة «أنصار الله» في
خريطة اليمن السياسية والشعبية ،في الوقت الذي يخاطب فيه باقي المكونات اليمنية بلغة
متواضعة ال ّ
تدعي االستئثار بالبالد ومصيرها ،وتدعو إلى الشراكة في بناء الدولة
هناك سيطرة مستمرة في الجبهات
الـحــدوديــة للضغط على السعودي
ل ـ ــوق ـ ــف الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدوان ،وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك أيـ ـض ــا
عمليات عسكرية للرد على جرائمه
بحق شعبنا ،وقد أسهمت العمليات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة فـ ـ ــي ج ـ ـب ـ ـهـ ــات جـ ـ ـ ــازان
وعـسـيــر ون ـجــران وظ ـهــران الجنوب
فــي الـتـصــدي ل ـل ـعــدوان بـشـكــل كبير
وف ـ ّـعــال ،ووص ـلــت إل ــى درج ــة انهيار
تـ ــام لـلـجـيــش ال ـس ـع ــودي ف ــي بعض
امل ـ ـحـ ــاور ،وت ـك ـب ـيــده خ ـســائــر هــائـلــة
فــي قــوتــه البشرية الـتــي خسر منها
الكثير مــن قــادتــه وضباطه وأف ــراده
ق ـت ـل ــى وجـ ــرحـ ــى وأس ـ ـ ـ ـ ــرى ،ووصـ ــل
إل ــى درج ــة الـعـجــز عــن املــواج ـهــة ّفي
أغ ـل ــب مـ ـح ــاور ال ـ ـحـ ــدود ،وقـ ــد وث ــق
اإلع ـ ـ ــام الـ ـح ــرب ــي م ـش ــاه ــد م ـم ـتــازة
لبطوالت الجيش واللجان الشعبية
فـ ـ ــي اق ـ ـت ـ ـحـ ــام امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـع ـس ـك ــري ــة
لـ ـلـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ،وم ـ ـ ـطـ ـ ــاردة
ضـبــاطــه وج ـن ــوده ،وتــدمـيــر معداته
العسكرية .ونشير هنا إلى أن كثيرًا
من منتسبي الجيش السعودي غير
مقتنعني بالعدوان على بلدنا ،وهذا
واحد من أهم أسباب عدم ّ
تحمسهم
الكبير للقتال ،وأم ــا األغـبـيــاء منهم
ّ
املتحمسون للعدوان فكانوا فاشلني
فـ ــي الـ ـصـ ـم ــود فـ ــي امل ــواجـ ـه ــة بــرغــم
ّ
وتكبرهم ،وقد سخر حتى
أحقادهم
مـ ـس ــؤول ــون أم ـي ــرك ـي ــون م ــن ضـعــف
الـقــوة الـبــريــة الـسـعــوديــة .وتقييمنا
نـ ـح ــن لـ ـل ــوض ــع وح ـق ـي ـق ــة األسـ ـب ــاب
هــو ه ــذا التصنيف ال ــذي شــرحـنــاه.
وأخ ـ ـي ـ ـرًا ،ع ـم ــد الـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـع ــودي
إلـ ــى ج ـلــب م ــرت ــزق ــة م ــن عـ ــدة ب ـل ــدان،
بينهم مرتزقة يمنيون وسودانيون
وبــاكـسـتــانـيــون وم ــن دول مـتـعــددة،
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـم ـ ـتـ ــرس بـ ـ ـه ـ ــم ف ـ ـ ــي الـ ـجـ ـبـ ـه ــات
ال ـحــدوديــة بـعــد وصــولــه إل ــى الفشل
الحقيقي والعجز التام في االعتماد
على جيشه في املعركة هناك ،وهذا
يدل على الفاعلية الكبيرة والنجاح
ّ
املــؤكــد لعملياتنا هـنــاك ،والـلــه خير
الناصرين.

فــي اليمن والـبـحــريــن ب ــإذن الـلــه ()...
السعودي في مرحلة استنزاف غير
مسبوق مــن ِقـ َـبــل مــن يعمل ألجلهم،
وفي سبيل التقرب إليهم بكل شيء،
وه ــو بـنـظــرهــم لـيــس أك ـثــر م ــن بـقــرة
كما عـ ّـبــر تــرامــب ،يحلبونها
حـلــوب ّ
حتى يجف ضرعها ثــم يذبحونها،
وضع كهذا ومن
وهل هناك أسوأ من
ٍ
مصير ُرسمت معامله ونهايته على
هذا النحو؟! أما أنصار الله ،فليست
ّ
تخصهم ،بل هي مع
مشكلة العدوان
ّ
الـشـعــب الـيـمـنــي ب ـكــلــه ،وه ــم ليسوا
منظمة منعزلة ،بل هم تيار شعبي
كبير مترابط مع بقية أبناء الشعب
ضـمــن تـ ّ
ـوجــه واح ــد ومــوقــف واح ــد،
ً
ومـتــى ك ــان الـشـعــب اليمني مـعــزوال
يـمـنـيــا ك ـمــا ق ــال اب ــن س ـل ـم ــان؟! هــذه
مقولة فارغة.
¶ مـعـظــم امل ــؤش ــرات تـفـيــد بـتـحـضـيــرات
يقوم بها تحالف العدوان إلطالق عمليات
عسكرية جديدة على الساحل الغربي ،هل
لديكم كـ«أنصار الله» التقديرات نفسها؟
ومــا هي استعداداتكم ملواجهة احتماالت
من هذا النوع؟
املـ ـع ــرك ــة فـ ــي الـ ـس ــاح ــل أت ـ ــت بــرغ ـبــة
أمـيــركـيــة ،فـمـعــروف عــن األمـيــركـيــن
تـ ــرك ـ ـيـ ــزهـ ــم الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ع ـ ـلـ ــى الـ ـبـ ـح ــار
وامل ـنــاطــق الـســاحـلـيــة ،وم ــن املـعـلــوم
تــرك ـيــزهــم ف ــي امل ـن ـط ـقــة ع ـلــى الـبـحــر
األح ـمــر وب ــاب امل ـنــدب وخـلـيــج عــدن،
وه ــم ي ــدرك ــون األه ـم ـيــة الـجـغــرافـيــة
واالسـتــراتـيـجـيــة ل ـهــا ،وق ــد رأوا في
ال ـع ــدوان الـحــالــي عـلــى بـلــدنــا فرصة
ذهبية للسعي إلــى السيطرة ّعليها
بقناع سـعــودي وإمــاراتــي ،وقــفــازات
يمنية مــن خــونــة البلد ومرتزقتها.
وفـ ـ ـ ـ ــي األيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ص ـ ـ ــدرت
تصريحات عن عسكريني أميركيني
ت ـك ـش ــف ط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـ ـ ــدور األمـ ـي ــرك ــي
فـ ـ ــي م ـ ـعـ ــركـ ــة الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــل .ويـ ـه ـ ّـمـ ـن ــي
أي ـ ـضـ ــا أن أوضـ ـ ـ ــح أي ـ ـضـ ــا ال ـت ــرك ـي ــز
اإلسرائيلي على باب املندب والبحر
األح ـمــر ،وه ــذا م ـعــروف ل ــدى الكثير
مـ ــن الـ ـب ــاحـ ـث ــن واملـ ــراق ـ ـبـ ــن ل ـل ـشــأن
اإلســرائـيـلــي ،ونـحــن رصــدنــا أنشطة
وم ـشــاركــة لــإســرائـيـلـيــن ،منها في
القصف الـجــوي فــي الـســاحــل ،ولهم
أيـ ـض ــا دور أسـ ــاسـ ــي مـ ــع ال ـض ـب ــاط
اإلم ــاراتـ ـي ــن ف ــي الـتـخـطـيــط وغ ـيــره
م ــن األن ـش ـطــة ال ـتــي ي ـشــاركــون فيها
ض ـم ــن دورهـ ـ ـ ــم وم ـس ــاه ـم ــات ـه ــم فــي
هــذا ال ـعــدوان .أمــا مــن جانب شعبنا
َ
اليمني ،فلم تـ ِـز ْده هذه العمليات من
ال ـغــزاة إال وعـيــا بحقيقة ًأطماعهم،
وس ـ ــوء أه ــدافـ ـه ــا ،وق ـن ــاع ــة بـمــوقـفــه
وح ـت ـم ـي ــة م ـق ــاوم ـت ــه وج ـ ـهـ ــاده ضــد
امل ـع ـت ــدي ــن الـ ـ ـغ ـ ــزاة امل ـح ـت ـل ــن ،وه ــو
ـاض فــي معركة التحرر والتحرير
مـ ٍ
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــال وال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن حــري ـتــه
وك ــرامـ ـت ــه واسـ ـتـ ـق ــال ــه وأرضـ ـ ـ ــه فــي
كــل رب ــوع الــوطــن ،فــي الـســاحــل وفــي
مختلف الجهات من شرق البالد إلى
غــربـهــا ،ومــن شمالها إلــى جنوبها،
ويسعى أيضًا إلى تحرير البالد من
املحتل بــدعــم أبـنــاء املناطق املحتلة
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ومـســانــدتـهــم إل ــى حــن ط ــرد املحتل
األجنبي إن شاء الله ،ويومًا إثر ّيوم
ّ
تـتـكــشــف الـحـقــائــق لـبـعــض املغفلني
الـ ــذيـ ــن تـ ـ ـ ّ
ـورطـ ـ ــوا فـ ــي الـ ـخـ ـي ــان ــة ،أو
كانوا حاملني وتائهني وراء السراب،
يظنون أن الغزاة األجانب أتــوا فقط
لخدمتهم والعناية بهم ،والـيــوم ما
هو الواقع لديهم؟ وصل األمر لدرجة
اعـ ـتـ ـق ــال بـ ـع ــض الـ ــذيـ ــن ي ـسـ ّـمــون ـهــم
«وزراء» ،وك ــذل ــك إخ ـض ــاع عـبــد ربــه
ل ــاحـ ـتـ ـج ــاز واإلذالل ،واالحـ ـ ـت ـ ــال
املكشوف والتحكم الـتــام باملطارات

وامل ـ ـ ــوان ـ ـ ــئ وال ـ ـق ـ ــواع ـ ــد ال ـع ـس ـك ــري ــة
وامل ـن ـش ــآت ال ـن ـف ـط ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة
وغيرها في املحافظات الجنوبية من
ّ
وتحول أولئك العمالء
قبل األجانب،
إلـ ـ ــى غـ ــربـ ــاء فـ ــي ب ـل ــده ــم خــاض ـعــن
لألجنبي املحتل بشكل كامل.
¶ بــالـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـج ـب ـهــة الـ ـح ــدودي ــة مع
السعودية ،هل يمكن الحديث عن سيطرة
دائـمــة وثــابـتــة على مـســاحــات مــن نجران
وجـ ـ ـي ـ ــزان وعـ ـسـ ـي ــر؟ وكـ ـي ــف ت ـخ ـط ـطــون
الستثمار إنجازاتكم على تلك الجبهة؟

هناك سيطرة
مستمرة
في الجبهات
الحدودية
للضغط على
السعودي
لوقف العدوان
(األخبار)

¶ على مستوى قدراتكم الصاروخية ،هل
نتوقع مفاجآت جــديــدة إذا طــالِّــت الحرب
ُ
أكثر؟ ومــا هو املعيار الــذي توقتون على
أساسه ضرباتكم الباليستية؟
تطوير القدرات الصاروخية مستمر،
باعتبارها قــوة استراتيجية ،ويـدًا
طــولــى تـطــاول األه ــداف البعيدة في
عـمــق مـنــاطــق ال ـع ــدو ،ول ـهــا الـصــدى
وال ـتــأث ـيــر الـكـبـيــر ،وق ــد وص ـلــت إلــى
الـ ــريـ ــاض وإلـ ـ ــى م ـن ـط ـقــة أب ـ ــو ظ ـبــي،
واألهـ ـ ـ ــم فـ ــي ذل ـ ــك أنـ ـه ــا ن ـج ـحــت فــي
اختراق منظومة الحماية األميركية
ّ
التي كانت محط ثقة لديهم ،ووصول
«ب ــرك ــان  »2إل ــى ق ـصــر ال ـي ـمــامــة في
الرياض ،وينبع بمسافة أبعد ،وهو
مــا اعـتــرف بــه األمـيــركـيــون أنفسهم.
وأخـ ـيـ ـرًا ،أق ــام ــوا ـ ـ غـيــر مـشـكــوريــن ـ
م ـع ــرض ــا ل ـ ـصـ ــاروخ «بـ ــركـ ــان  »2فــي
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وم ــن الـجـيــد لنا
هــذا القلق والـتــأثـيــر ـ ـ عندهم وعند
أدواتـ ـه ــم ف ــي املـنـطـقــة ـ ـ م ــن قــدرات ـنــا

الــدفــاعـيــة ال ـتــي نــأمــل ب ـعــون ال ـلــه أن
تصل يومًا ما في فاعليتها ودقتها
وزخ ـم ـهــا إل ــى مـسـتــوى ال ـ ــردع .فمن
امل ـه ــم ل ـنــا ال ـع ـمــل ب ـكــل م ــا نستطيع
ل ـلــدفــاع ع ــن بـلــدنــا وح ـمــايــة شعبنا
من قتلة األطفال والنساء ،ومن املهم
بالنسبة إلينا امتالك القدرة الالزمة
ملــواجـهــة كــل معتد وطــامــع بأرضنا
وم ـت ـك ـب ــر ع ـل ــى ش ـع ـب ـن ــا ،وهـ ـ ــذا حــق
طبيعي لنا ،وال سيما أنه اتضح أن
ً
ه ـنــاك م ــن يـسـعــى وس ـعــى ف ـعــا إلــى
تــدمـيــر بـلــدنــا واح ـت ــال أرض ـن ــا .أمــا

لإلسرائيليين ٌ
دور
أساسي في التخطيط
مع الضباط اإلماراتيين
كثير من منتسبي
الجيش السعودي
غير مقتنعين
بالعدوان
إدارة ترامب أكثر
ّ
تميزًا في حلب البقرة
السعودية

تــوقـيــت ال ـضــربــات فـتـتـنــوع أسـبــاب
الـتــوقـيــت ب ــن سـيــاسـيــة وعـسـكــريــة،
وكذلك لالنتقام للمدنيني إثر جرائم
العدوان الكبيرة ،والهدف واحد وهو
السعي للضغط على املعتدين لوقف
عدوانهم على بلدنا.
¶ ه ــل أن ـت ــم م ـت ـفــائ ـلــون ب ــإع ــادة تنشيط
املسار السياسي؟ وهل ثمة مبادرة جدية
معروضة عليكم اليوم؟
ال توجد لدينا مؤشرات حاليًا على
توجه جـ ّ
ـاد مــن جانب الـخــارج نحو
الحل السياسي ،مــع وجــود احتمال
ل ـق ـي ــام ب ـع ــض الـ ـتـ ـح ــرك ــات كـعـمـلـيــة
ت ـج ـم ـي ـل ـيــة لـ ـل ــوج ــه ال ـق ـب ـي ــح ل ــأم ــم
املـتـحــدة ،الـتــي ظهر دوره ــا على أنه
منحصر فــي تــأمــن غـطــاء لـلـعــدوان،
ومحاولة شرعنته وتبريره .فأحيانًا
تنطلق بعض التحركات واملساعي
الخجولة والضعيفة والتصريحات
(اإلعــامـيــة) للتغطية على التواطؤ
ال ـس ـل ـبــي واالنـ ـحـ ـي ــاز امل ـف ـض ــوح إلــى
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان .والـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة أن أم ـي ــرك ــا
وبريطانيا هما طــرفــان مستفيدان
ف ــي ال ـ ـعـ ــدوان ،وي ـج ـن ـيــان م ــن خــالـ ًـه
مئات املليارات من الدوالرات ،إضافة
إلى مكاسب سياسية وجيوسياسية
وغـيــر ذلــك ،وال رغـبــة لهما فــي وقف
العدوان بعدما أصبح مصدرًا مغريًا

جدًا للحصول على تلك املصالح.
¶ ما سقف التنازالت الذي يمكنكم القبول
ب ــه ،خـصــوصــا فــي مــا يتصل بــالـســاح؟
بمعنى آخــر :هل أنتم مستعدون لتسليم
أسلحكتم ،الثقيلة على األق ــل ،إلــى طرف
ّ
ثالث يمكن أن ُيتفق عليه عبر املفاوضات؟
ُ َ
مــن الـعـجـيــب أن يـطــلــب مــن الجيش
والـ ـشـ ـع ــب ال ـي ـم ـن ــي املـ ـعـ ـت ــدى ع ـل ـيــه،
ّ
واملحتلة أجــزاء واسعة من أراضيه،
تـسـلـيــم أس ـل ـح ـتــه ،هـ ــذا م ـط ـلــب غير
م ـن ـط ـق ــي بـ ـتـ ــاتـ ــا .لـ ـق ــد ع ــرضـ ـن ــا فــي
م ــا ي ـخــص ال ــوض ــع ال ــداخ ـل ــي للبلد
ُ ِّ
رؤيــة منصفة ،تقضي بــأن تسلم كل
األطراف املحلية سالحها إلى الدولة،
ً
على أن تكون الدولة فعال بمؤسسات
ّ
ت ـمــثــل أب ـن ــاء ال ـش ـعــب الـيـمـنــي كــافــة،
ف ــي ظ ــل سـ ــام واسـ ـتـ ـق ــرار وت ـســويــة
سياسية عادلة ومنصفة .فاملشكلة
ال ـيــوم فــي ال ـســاح أن ق ــوى ال ـعــدوان
قامت بتسليح «داعــش» و«القاعدة»
وج ـم ــاع ــات ت ـك ـف ـيــريــة ومـيـلـيـشـيــات
أيضًا أطلقوا عليها اسم «املقاومة»،
وهــي ميليشيات تقاتل مع العدوان
ومكونات
وتساعده الحتالل البالد،
ّ
أخــرى تحت عناوين متعددة وفــرت
ل ـهــا قـ ــوى ال ـ ـعـ ــدوان مـخـتـلــف أنـ ــواع
ال ـ ـسـ ــاح الـ ـح ــدي ــث م ـم ــا ال يـمـتـلـكــه
الـجـيــش وال ـقــوى ال ـحـ ّـرة واملـقــاتـلــون
األحـ ـ ــرار م ــن ال ـق ـبــائــل ض ــد ال ـع ــدوان
لـلـتـصــدي ل ـل ـغــزو واالحـ ـت ــال .وه ــذا
م ــا يـنـبـغــي اع ـت ـب ــاره مـشـكـلــة كـبـيــرة
عـلــى أم ــن الـبـلــد واس ـتـ ـق ــراره ،وعـلــى
ال ـب ـل ــدان امل ـ ـجـ ــاورة كـسـلـطـنــة عـمــان
وغـ ـي ــره ــا .ولـ ــذلـ ــك ،ف ــال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
تـجــريــد الـجـيــش اليمني املــدافــع عن
بـلــده مــن ســاحــه ،وفــي نفس الوقت
تسليح «داعش» و«القاعدة» وسائر
الجماعات التكفيرية وامليليشيات
املــوالـيــة لـلـعــدوان مطلب عــدوانــي ال
غير.
¶ كـيــف ت ـق ــرأون أداء اإلدارة األمـيــركـيــة
الجديدة فــي امللف اليمني؟ وهــل صحيح
أن الرئيس باراك أوباما ،ووزير خارجيته
جــون كـيــري ،كــانــا يملكان رؤي ــة مغايرة
ل ــرؤي ــة دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وهـ ــي رؤي ـ ــة أقــل
انخراطًا في هذا الصراع؟
ال ـفــارق بــرأيـنــا أن إدارة تــرامــب أكثر
ً
وضــوحــا وأكـثــر اسـتـغــاال مــن إدارة
أوبــامــا ،التي كانت تحرص على أن
ّ
تغطي إلى ٍّ
حد ما على طبيعة الدور
الدبلوماسية،
األمـيــركــي بغطاء مــن
ً
فــأتــى ت ــرام ــب ل ـي ـكــون أك ـثــر صــراحــة
ووضوحًا ،وباعتبار طبيعة األجندة
األمـيــركـيــة ومــراحـلـهــا ي ـكــون سلوك
اإلدارة لديهم بما يتناسب مع ذلك.
َ
تـمـ َّـيــز تــرامــب فــي نجاحه فــي عملية
حلب البقرة الحلوب أكثر من إدارة
أوبــامــا ،وإال ف ــإدارة أميركا للعدوان
كانت منذ بدايته ،ولــم تكن السلطة
ال ـس ـع ــودي ــة وال اإلم ــاراتـ ـي ــة لـتــدخــل
ف ــي حـ ــرب وعـ ـ ـ ــدوان ب ـه ــذا امل ـس ـتــوى
دون رغ ـ ـ ـبـ ـ ــة أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وإش ـ ـ ـ ـ ــراف
سياسية
أميركي وحماية أميركية
ِّ
وع ـس ـك ــري ــة ،ع ـلــى أن ي ـك ــون ُمـحــقـقــا
ملصالح أميركية.
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¶ ع ـلــى خـ ــاف امل ـل ــف ال ـ ـسـ ــوري ،ال تظهر
موسكو خصومة للمشروع األميركي في
اليمن ،كذلك إن عالقة «أنصار الله» بروسيا
تبدو ملتبسة .أيــن يقف الــروس برأيكم من
ُهذه الحرب؟ وهل ثمة تواصل معهم؟ وهل
أبلغتم بعودة السفارة إلى صنعاء؟
ل ـ ـلـ ــروسـ ــي حـ ـس ــاب ــات ــه واهـ ـتـ ـم ــام ــات ــه
وسياساته ،ولسنا مراهنني عليه وال
ّ
م ـعـ ّـولــن عـلـيــه .ول ـعــلــه يـ ــدرك ف ــي يــوم
م ــن األيـ ــام أن تـجــاهـلــه ل ـل ـعــدوان على
َ
ال ـي ـم ــن ،وم ـس ــان ــدت ــه ل ـق ــوى الـ ـع ــدوان،
َ
وتسليمه أم ــوال الـشـعــب اليمني إلــى
ّ
املرتزقة ،لم يكن موقفًا لصالحه .ولعل
نـيــران األمـيــركــي تــوقــظ الــدب الــروســي
م ــن س ـبــاتــه ال ـش ـتــوي الـ ــذي ام ـت ــد إلــى
الصيف ،وكنا نتمنى من الروسي في
الحد األدنى التزام الحياد.
¶ كـيــف تـ ّ
ـوص ـفــون ال ـت ـقــارب امل ـت ـســارع بني
ال ــدول الخليجية وإســرائ ـيــل؟ وم ــا املطلوب
اليوم من وجهة نظركم إزاء مشروع «صفقة
ال ـ ـقـ ــرن» الـ ـ ــذي ي ــري ــد ت ــرام ــب ف ــرض ــه عـلــى
الفلسطينيني والعرب؟
الـعــاقــات والــروابــط بــن بعض الــدول
الخليجية وإســرائـيــل لــم تكن جديدة
وال م ـفــاج ـئــة ،ل ـكــن ظ ـهــر ال ـخ ـفــي ،ومــا
كــان تحت الطاولة بــات فــوق الطاولة،
وبـ ــاتـ ــت م ـق ـت ـض ـي ــات امل ــرحـ ـل ــة حـســب
األدوار امل ــرس ــوم ــة أم ـيــرك ـيــا تقتضي
الظهور إلــى العلن ،لتنفيذ الخطوات

لم يحدث ّ
أي انقسام
في القبائل بعد مقتل
علي عبدالله صالح
الخطيرة التي وصل بهم مسار العمالة
إليها بعد مقدمات وخطوات تمهيدية.
والـ ـي ــوم ،ف ــإن عـلـيـنــا جـمـيـعــا كشعوب
عربية وإسالمية أن ندرك أن أولئك لن
يـتـحـ ّـرجــوا عــن فعل أي ش ــيء ،وتقديم
أي شــيء ملصلحة الـعــدو اإلسرائيلي،
وهم يسعون لتطويع شعوب املنطقة
ل ـت ـق ـ ّـب ــل ذل ـ ـ ــك ،والـ ـ ـق ـ ــوم ـ ـ ـ ك ـم ــا يـ ـب ــدو ـ ـ
م ـس ـت ـع ـج ـلــون ل ـت ـق ــدي ــم ه ـ ــذه ال ـخــدمــة
ألميركا وإسرائيل في تصفية القضية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وال ـت ـض ـح ـيــة بــال ـقــدس
وال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي .أم ــا املـطـلــوب
من أحــرار األمة وشعوب املنطقة ،فهو
ال ـت ـحــرك ال ـف ـعــال امل ـش ـتــرك امل ـنـ َّـســق في
ّ
موقف مـ ّ
ـوحــد ،واالسـتـفــادة مــن تجلي
الحقائق وافتضاح قوى الخيانة ،فقد
ح ـص ـحــص ال ـح ــق وب ــات ــت ال ـخ ـي ــارات
واضـ ـح ــة ،وف ــي ه ــذا إي ـجــاب ـيــة كـبـيــرة،

ف ــالـ ـخ ــداع ف ــي امل ــرح ـل ــة امل ــاض ـي ــة ك ــان
يــؤثــر ببعض الـكـيــانــات واألش ـخــاص،
وحـتــى الشعب الفلسطيني كــان يرى
في البعض ظهرًا دافـئــا ،فظهروا على
ح ـق ـي ـق ـت ـهــم ـ ـ ـ ف ــي ط ـع ـنــه ف ــي ال ـظ ـه ــر ـ ـ
وارت ـبــاط موقفهم بــاألمـيــركــي .وهناك
ن ـق ـط ــة م ـه ـم ــة جـ ـ ـ ـدًا ،هـ ــي املـ ــوقـُ ــف مــن
أمـيــركــا ،فــالـخـطــوات الـخـطــرة املـسـ َّـمــاة
«ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن» تـعـتـمــد أس ــاس ــا على
أميركا مــع دور مساند لبعض الــدول
الـعــربـيــة ،وال ــدور األمـيــركــي ضــد األمــة
اإلســامـيــة وضــد الشعب الفلسطيني
ومل ـص ـل ـح ــة إس ــرائـ ـي ــل واضـ ـ ــح الـ ـع ــداء
َ
وبـ ِّـن في التآمر ،فيما ال يــزال البعض
يرى في أميركا الصديق ،وفي مرحلة
بــات فيها الخطر واضـحــا فــي املوقف
األمـ ـي ــرك ــي ن ـف ـس ــه فـ ــي ن ـق ــل ال ـس ـف ــارة
األمـيــركـيــة إل ــى ال ـق ــدس ،وم ــا سيلحق
بذلك من خطوات أميركية وإسرائيلية.
وع ـل ــى ال ـج ـم ـيــع أن ي ـع ـم ـلــوا لـتــوجـيــه
بوصلة العداء واملوقف املسؤول نحو
إســرائـيــل ونـحــو أمـيــركــا باعتبارهما
وجهني لعملة واحــدة .ولقد استفادت
أم ـيــركــا كـثـيـرًا م ــن فـصــل الـبـعــض بني
موقفه منها ومن إسرائيل ،فهي تفعل
ُ
وت َ
حسب صديقًا!
كل ما يفعله العدو
¶ تحدثتم سابقًا عن استعدادكم إلرســال
ً
م ـق ــات ـل ــن مـ ــن أج ـ ــل ف ـل ـس ـط ــن؟ هـ ــل ف ـعــا
ستلبون دعوة األمني العام لحزب الله السيد
حـســن نـصــر ال ـلــه إل ــى إرسـ ــال مـقــاتـلــن إن
احتاجت الحرب مع إسرائيل؟ أم أن ذلك من
باب التأييد العاطفي فقط؟ وكيف يمكن أن
يحدث شيء مماثل؟
موقفنا في إعــان استعدادنا إلرســال
مقاتلني فــي أي حــرب إسرائيلية ضد
لبنان أو فلسطني هو موقف مسؤول
وج ـ ـ ّـاد وص ـ ــادق ون ــاب ــع م ــن مـبــادئـنــا،
وهـ ــو أي ـض ــا امل ــوق ــف ال ـط ـب ـي ـعــي جـ ـدًا،
واملفترض من كل شعوب أمتنا لو بقي
الوضع فيها طبيعيًا وسليمًا .فنحن
بحسب االنتماء اإلسالمي ،ثم بحسب
كــل االعـتـبــارات والــروابــط ّأمــة واح ــدة،
والـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي يـشـكــل خ ـطــورة
فعلية على كل األمة ،وهو عدو حقيقي
لكل البلدان العربية واإلسالمية ،ولو
كــان بلدنا فــي موقعه الجغرافي على
حـ ّـدود مباشرة مع لبنان أو فلسطني،
لكنا قد شاركنا في القتال مع املقاومة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة أو الـفـلـسـطـيـنـيــة م ــن دون
تردد ،فشعبنا اليمني متفاعل جدًا مع
ّ
عال بالخطر
قضايا أمته ،وعلى ّوعي ٍ
اإلسرائيلي على األمــة كلها ،وإن شاء
الله ستساعده الـظــروف للقيام بــدور
كـبـيــر ف ــي دع ــم وم ـس ــانــدة اإلخ ـ ــوة من

أبناء األمة .وفيما إذا ّ
تورطت إسرائيل
بحرب جــديــدة ،فلن نـتــردد فــي إرســال
امل ـق ــات ـل ــن ،وهـ ـن ــاك أع ـ ـ ــداد ك ـب ـي ــرة مــن
رج ــال قـبــائــل الـيـمــن ّيطمحون للقتال
ضــد إســرائ ـيــل ،ويـتـمــنــون ال ـيــوم الــذي
يـ ـش ــارك ــون ف ـي ــه ج ـن ـبــا إلـ ــى ج ـن ــب مــع
إخوتهم من أحرار ّ
األمة اإلسالمية في
مواجهة العدو اإلسرائيلي ،وقد سبق
إبــاغ سماحة األمــن العام لحزب الله
الـسـيــد حـســن نـصــر الـلــه  -حفظه الله
 بــذلــك .ون ـ ّـود اإلش ــارة الــى أن موقفنا
املبدئي في العداء إلسرائيل ومناهضة
ال ـه ـي ـم ـن ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة أبـ ـ ـ ــرز أسـ ـب ــاب
ال ـع ــدوان علينا ،ولــذلــك يطلقون على
موقفنا التوصيفات الـتــي يـ ّ
ـرددونـهــا
ض ــد ك ــل األحـ ـ ــرار امل ـع ــادي ــن إلســرائ ـيــل
واملـ ـن ــاهـ ـض ــن ل ـل ـه ـي ـم ـنــة األم ـي ــرك ـي ــة،
فيقولون عنهم إنهم إيرانيون.
¶ مــا طبيعة الـعــاقــة الـتــي تربطكم بــإيــران
وحزب الله؟ هل هي مجرد توافق في الرؤى
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة؟ أم ت ـحــالــف س ـي ــاس ــي؟ أم
تعاون عملياتي؟ أم ماذا؟
ن ـ ـح ـ ــن ن ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر املـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــف املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول
وال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــح وال ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــي ب ـح ـس ــب
انتمائنا اإلسالمي وبحسب املصلحة
ال ـع ـل ـيــا ّ
ألم ـت ـن ــا وب ـح ـســب ال ـت ـحـ ّـديــات
واملـ ـخ ــاط ــر والـ ـتـ ـه ــدي ــدات الـحـقـيـقـيــة
عـلــى ّأم ـت ـنــا وب ـلــدان ـنــا ،ه ــو ف ــي وح ــدة
الوحدة
الجميع وتعاونهم .ونرى في
ً
ّ
واألخوة اإلسالمية فريضة
اإلسالمية
إسالمية ،وأن الحالة السليمة هي في
تــآخــي ك ــل ش ـعــوب ّأم ـت ـنــا وتـعــاونـهــم،
وامل ـص ـل ـح ــة ّال ـح ـق ـي ـق ـيــة ه ــي ف ــي ذل ــك.
جهة أو فئة ً -سواء
املوقف الشاذ ألي ً
أكــان نظامًا أم سلطة أم جماعة  -هو
الـ ـ ـ ــذي يـ ـ ــرى فـ ــي أمـ ـي ــرك ــا وإس ــرائـ ـي ــل
صــديـقــا ،وي ــرى فــي أب ـنــاء ّأم ـتــه ع ـ ّ
ـدوًا،
وب ــالـ ـت ــال ــي ع ــاق ـت ـن ــا ب ــال ـج ـم ـه ــوري ــة
اإلسالمية وحزب الله هي في السياق
ّ
نتوجه
الذي ذكرناه .ونحن باملناسبة
بــالــدعــوة لـكـ ّـل أب ـنــاء ّ
األم ــة فــي ّ
السعي
لـتـعــزيــز ال ــرواب ــط األخ ـ ّ
ـوي ــة وإحـيــائـهــا
ب ــن ّ
األم ـ ــة وعـ ــدم اإلصـ ـغ ــاء إل ــى دع ــاة
ُ
الــفــرقــة والـكــراهـيــة والـبـغـضــاء والـفــن،
ف ــدع ــاة ال ـ ـعـ ــداء وال ـت ـن ــاح ــر ب ــن أب ـن ــاء
األم ـ ـ ــة مـ ـج ــرم ــون ح ـق ـي ـق ـي ــون وج ـن ــاة
ع ـل ــى األم ـ ـ ــة ،وم ــوق ـف ـه ــم ه ــو ال ـخــاطــئ
وغير السليم ،ويــا عجبًا كيف تصبح
األخـ ّـوة اإلسالمية والــروابــط املطلوبة
شرعًا وواقـعــا بــن أبـنــاء األمــة جريمة
والحساب عليها كبير! بينما االرتباط
املفضوح والعمالة املكشوفة إلسرائيل
وأميركا شيء طبيعي وحذق سياسي
وعروبة أصيلة!

ّ
إنـ ـن ــا ن ـم ـ ّـد أي ـ ــدي اإلخ ـ ــاء وال ـت ـع ــاون
ّ
ّ
لـكــل مــن يقبل بــذلــك مــن أب ـنــاء أمتنا
اإلس ــامـ ـي ــة ونـ ـ ــرى ف ــي إخ ــوت ـن ــا فــي
الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة وح ــزب الله
ً
إخ ــوة نــالــوا ش ــرف الـتـحـ ّـرر وحملوا
ّ
الهيمنة األميركية
راية األمة في ًوجه
ً
ووقـ ـف ــوا وقـ ـف ــة ص ــادق ــة م ــع الـشـعــب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فـ ــي م ــرح ـل ــة مـ ــن أهـ ـ ّـم
امل ــراح ــل وأخ ـط ــره ــا .وي ـع ــود السبب
في عداء البعض لهم ّ
بشدة إلى ذلك،
ِ
فــال ـس ـل ـطــة ال ـس ـع ــودي ــة واإلم ــاراتـ ـي ــة
م ـث ـل ـهــا ،ل ــم ت ـكــن تـ ـع ــادي إيـ ـ ــران أي ــام
ال ـش ــاه بــالــرغــم م ــن سـعـيــه ألن يـكــون
شرطي أميركا فــي املنطقة .وعندما
أتت الثورة اإلسالمية بقيادة اإلمام
الخميني رضوان الله عليه ّ
ومدت يد
ّ
بحميمية صادقة
األخــوة اإلسالمية
ومـ ـ ّ
ـودة كـبـيــرة وك ــان فــي أولــويــاتـهــا
ن ـص ــرة ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ودع ــم
أهم قضية عربية وإسالمية ّ
توجهوا
ّ
ّ
بكل عدائهم لها وتحت كل العناوين
ل ــأس ــف ل ــم ي ـت ـح ـ ّـرج ــوا م ــن الـسـعــي
إلث ـ ـ ــارة الـ ـف ــن امل ــذه ـب ـي ــة وت ـ ـجـ ــاوزوا
فـ ــي ذلـ ـ ــك كـ ــل ال ـ ـضـ ــوابـ ــط ال ـش ــرع ـي ــة
واألخالقية واإلنسانية.
ّ
والـ ـ ـ ــذي ي ــري ــدون ــه الـ ـي ــوم ه ــو ت ـكــتــل
وت ـح ــال ــف الـ ـق ــوى امل ــوالـ ـي ــة ألم ـيــركــا
وإس ــرائ ـي ــل ،وف ــي امل ـقــابــل أن يـتـفـ ّـرق
بقية أبـنــاء ّ
األم ــة اإلســامـيــة ُ
ّ
ويـ َـجـ َّـرم
ّ
أي ت ـ ـعـ ــاون ب ـي ـن ـهــم ح ـت ــى بــالـكـلـمــة
الحق ،وهــذا ما نعتبره غير منطقي
ّ
حـتــى ف ــي ظ ــل امل ـعــانــاة ال ـتــي يعاني
منها شعبنا من العدوان الظالم ،فإن
بقية أبناء ّ
املسؤولية على ّ
األمــة في
التعاون مــع بلدنا وليس بالتعاون
عليه.
¶ بعد قرابة  3أشهر على مقتل الرئيس
الـســابــق عـلــي عـبــد الـلــه صــالــح ،هــل يمكن
ّالقول إنكم تجاوزتم تداعيات األزمــة التي
ولدها خالفكم معه؟ وكيف تصفون اليوم
عالقتكم بحزب «املؤتمر الشعبي العام»،
وكــذلــك بالقبائل التي أحــدث مقتل صالح
انقسامات داخلها؟
نجحت الــدولــة فــي تطبيع األوض ــاع
إلــى حـ ٍّـد كبير ،وهـنــاك أنشطة ّ
جيدة
ل ـل ـت ـص ــال ــح االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وع ــاق ـت ـن ــا
طبيعية ،فموقفهم
بــ(حــزب) املؤتمر
ّ
ك ــان م ـش ـ ِّـرف ــا ،وال ـ ـشـ ــاذون مـنـهــم فقد
بشكل
افتضحوا أكـثــر بعد ذهــابـهــم
ٍ
واضح إلى جبهة العدوان وارتمائهم
في أحضانه .وبالنسبة إلى القبائل،
فلم يحدث ّ
أي انقسامات في داخلها،
ّ
وه ــي وق ـفــت إل ــى جــانــب ال ــدول ــة بكل
ّ
قوة لحسم املعركة سريعًا بعد خيانة

ّ
ول ــه أك ـبــر الـتـضـحـيــات .الـلـهــم وفـقـنــا
وال تسلبنا الــرشــد ،ونصيحتي لهم
أو قـ ــل ل ـل ـس ـل ـي ـمــن م ـن ـه ــم مـ ــن ع ـقــدة
التكفير أن يراجعوا حساباتهم ،فلن
ي ـعـ ّـوض ـهــم ع ــن ب ـلــدهــم وش ـع ـب ـهــم أي
شيء آخر ،ومصلحتهم الحقيقية هي
في العودة إلى حضن الوطن لينعموا
ّ
بالحرية وليكونوا شركاء في الدفاع
عن وطنهم وبنائه .هذا هو املستقبل
الحقيقي ،وإذا ّ
أصروا على االستمرار

هناك قصور واضح
في أداء الحكومة يستدعي
المراجعة والمعالجة
فــي تقديم الـقــرابــن غير املقبولة إلى
قوى العدوان ،فذلك عني الخذالن.

نصيحتي
لمنتمي
«اإلصالح»
أن يراجعوا
حساباتهم وأن
يكونوا شركاء
في الدفاع عن
وطنهم (األخبار)

الثاني من ديسمبر ،واألع ــداء فشلوا
ً
فـ ـش ــا واض ـ ـحـ ــا وذريـ ـ ـع ـ ــا فـ ــي ض ــرب
الجبهة الداخلية وإسقاطها.
¶ طفت على السطح ،أخيرًا ،الخالفات بني
حــزب «اإلص ــاح» و«الـتـحــالــف» ،هــل تــرون
أن «اإلص ــاح» يتجه إلــى تغيير تموضعه
ال ـس ـي ــاس ــي؟ وهـ ــل م ــن ات ـ ـصـ ــاالت بـيـنـكــم
وبينه؟ وكذلك بينكم وبني الحليف العربي
الرئيس لهذا الحزب ،أي قطر؟
ما يحدث اليوم من استهداف لحزب
ّ
اإلصـ ــاح وص ــل إل ــى حــالــة ط ــرد بـكــل
من أغلب املحافظات
ما تعنيه الكلمة ً
ال ـج ـنــوب ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى ذل ــك إن ـشــاء

كـ ـي ــان ــات ب ــديـ ـل ــة يـ ـج ــري الـ ـعـ ـم ــل مــن
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ع ـل ــى ب ـن ــائ ـه ــا وت ـقــوي ـت ـهــا
فــي تـعــز وامل ـنــاطــق الـشــرقـيــة .كــل ذلــك
يشهد على ّ
صحة تحذيراتنا على أن
الهدف الحقيقي لقوى العدوان ليس
س ــوى االس ـت ـغ ــال ّ
ألي ط ــرف يـخـتــار
الوقوف مع الغزاة األجانب ضد بلده.
ومشكلة البعض فــي حــزب اإلصــاح
هــي ُعقدتهم التكفيرية ضـ ّـد الشعب
ال ـي ـم ـن ــي ،وال س ـي ـمــا م ــن ل ـي ــس عـلــى
مذهبهم .فـ ّ
ـأمــا سياسيًا ،فلم يكونوا
ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى االرتـ ـ ـم ـ ــاء ف ــي أح ـض ــان
ق ــوى ال ـع ــدوان ،فــالـشــراكــة مـتــاحــة في
البلد كما هو حاصل حاليًا مع القوى

امل ـنــاه ـضــة ل ـل ـع ــدوان ،وك ـ ــان األف ـضــل
ل ـه ــم أن ي ـك ــون ــوا أحـ ـ ـ ــرارًا ش ــرك ــاء مــع
ً
بـقـ ّـيــة امل ـكـ ّـونــات فــي الـبـ َلــد ب ــدال مــن أن
َ ّ
يكونوا خانعني ُمستغلني لألجانب
فــي مــا ال يوصلهم إل ــى نتيجة .وأنــا
ّ
أتعجب من خــذالن الله لهم وسلبهم
الـتــوفـيــق ،وحــالــة االسـتـغــال لـهــم في
امل ـ ـيـ ــدان ع ـج ـي ـبــة ج ـ ـدًا ت ـص ــل أح ـيــانــا
لدرجة أن يقتل الطيران أعــدادًا كبيرة
منهم إذا ّ
ترددوا في الزحف ،والقصف
ّ
ملــواقـعـهــم فــي مـنــاطــق م ـت ـعــددة ،ومــع
ذل ــك فـلــم يـخـســر بـقـ ّـيــة ال ـع ـمــاء بـقــدر
خسارتهم في الوقت الذي ال مستقبل
ّ
ل ـهــم ف ــي ظ ــل الـ ـع ــدوان ي ـق ـ ّـدم ــون معه

¶ ي ـ َـرى ال ـب ـعــض أن ح ـكــومــة اإلن ـق ــاذ الـتــي
ُ ِّ
ش ــك ــل ــت ف ــي ص ـن ـعــاء فـشـلــت ف ــي م ــا كــان
ً
مأموال منها .هل توافقون على هذا الرأي؟
وم ــا ه ــو تـقـيـيـمـكــم ل ـ ــأداء ال ـح ـكــومــي ،وال
سيما في ما يتعلق بأزمة الرواتب؟
هناك قصور واضح في أداء الحكومة
يستدعي املراجعة واملعالجة ،وهناك
الكثير من العوائق والصعوبات ،وال
سيما في الوضع االقتصادي ،ونأمل
إن شــاء الـلــه الـ ّـسـعــي ال ـجـ ّ
ـاد لتحسني
عـمــل الـحـكــومــة عـلــى ق ــاع ــدة التقييم
من جانب الرئيس ،وفي ضوء
لـ
ـأداء َّ َ
ُ
ذلــك تــتــخــذ اإلجـ ــراءات الــازمــة ،حتى
ل ــو ك ــان بـتـغـيـيــر وزيـ ــر م ـقـ ّـصــر ،ومــن
ّ
أي مـكـ ّـون كــان مــن أنـصــار الـلــه أو من
املــؤتـمــر أو املـكـ ّـونــات األخ ــرى ،ونأمل
إن ش ـ ــاء الـ ـل ــه ب ــذل ــك ت ـح ـس ــن األداء
الحكومي.
¶ ت ـت ــزاي ــد األص ـ ـ ــوات ال ـج ـنــوب ـيــة الــراف ـضــة
لوجود السعودية واإلمارات ،هل ّ
تعدون ذلك
مؤشرًا على تمرد شعبي على «التحالف»؟
وه ــل مــن تــواصــل بينكم وب ــن تـلــك الـقــوى
وال ـش ـخ ـص ـي ــات؟ ومـ ــا ال ـ ــذي تـسـتـطـيـعــون
تقديمه لهم؟
نحن على ثقة بأن القناعة التي سيصل
إليها أبناء املحافظات الجنوبية هي
حـتـمـيــة ال ـت ـح ـ ّـرر وم ـق ــاوم ــة االح ـتــال
بـعــد افـتـضــاحــه مــن خ ــال ممارساته
ـض كــانــوا
اإلجــرام ـيــة .ولــأســف ،الـبـعـ ً
م ـخــدوعــن وص ـ ّـدق ــوا نـتـيـجــة لحملةٍ
كبيرة وهائلة من التضليل اإلعالمي
والثقافي أن قــوى الـعــدوان أتــت لفعل

خ ـيــر وت ـق ــديــم خ ــدم ــات .والـ ـي ــوم رأى
الجميع هـنــاك ب ـ ّ
ـأم أعينهم امل ـطــارات
وامل ــوان ــئ ومـنـشــآت الـنـفــط والـقــواعــد
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة وال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ال ـف ـع ـل ـي ــة
عـسـكــريــا وسـيــاسـيــا واق ـت ـصــاديــا من
قبل االمــارات مع ممارسات إجرامية،
ّ
والنموذج القائم هناك هو احتالل بكل
مــا تعنيه الكلمة ،وهـنــاك الكثير من
األحرار والشرفاء من أبناء املحافظات
الجنوبية وسنسعى إن شاء الله إلى
ّ
للتصدي
مساندتهم والتعاون معهم
لالحتالل وتحرير البالد كما ّ
تحررت
من االحتالل البريطاني ،لكن إن شاء
الله بأسرع بكثير بكثير.
¶ م ــا مــوقـفـكــم م ــن الـتـشـكـيــات ال ـجــديــدة
التي بــرزت في الجنوب عقب الحرب ،وفي
مقدمها «املجلس االنتقالي الجنوبي»؟ هل
أنتم مستعدون لقبوله شريكًا سياسيًا؟
أن ـ ـشـ ــأت اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات هـ ـن ــاك ت ـش ـك ـيــات
ّ
متعددة ومتباينة ودعمتها لتستفيد
مــن تناقضاتها ولـتـعـمــل عـلــى إث ــارة
الـتـنــافــس بينها فــي مــن ي ـقـ ّـدم خدمة
أك ـب ــر ل ــدع ــم س ـي ـطــرة االحـ ـت ــالّ .
وأم ــا
ّ
فــي مــا يتعلق بقبولنا بالشراكة مع
األطـ ــراف اليمنية األخـ ــرى ،فــا مانع
لدينا بتاتًا ،بــل نحن نــدعــو إلــى ذلك
واملـشـكـلــة ل ــدى الـبـعــض أنـهــم حــاملــون
وواه ـ ـم ـ ــون فـ ــي ت ـح ـق ـيــق خ ـي ــارات ـه ــم
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال األجـ ـ ــانـ ـ ــب،
بينما هــدف األجــانــب هــو االستغالل
واالسـتـثـمــار حـتــى فــي مـشــاكــل البلد
واالستفادة من الخالفات والتباينات
لتوظيفها في الـصــراعّ .
وأمــا البعض
ً
اآلخ ـ ــر ف ـل ـيــس ل ـه ــم أص ـ ــا أي قـضـيــة
أو م ـ ـشـ ــروع سـ ـي ــاس ــي ،وه ـ ــم م ـج ـ ّـرد
ت ـش ـك ـي ــات مـ ــن املـ ــرتـ ــزقـ ــة الـ ــذيـ ــن كــل
هدفهم هو الحصول على أمــوال بأي
ثمن حتى لو كان الخيانة لوطنهم.
¶ كيف تـقــرأون مستقبل الجنوب بعد أن
تضع هذه الحرب أوزارهــا؟ وما هو الشكل
الذي يمكن أن تقبلوا به في هذا اإلطار؟ دولة
فدرالية من إقليمني أم انفصال أم ماذا؟
ال ــوض ــع ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــات الـجـنــوبـيــة
يحتاج إلــى تفاهم ومعالجة وحلول
فــي ظــل تـعــاون وح ــرص مــن الجميع،
فنحن إلــى اليوم نــرى انقسامًا كبيرًا
بني القوى السياسية في املحافظات
الجنوبية وخيارات متباينة وكيانات
ّ
مـخـتـلـفــة .وب ــرأي ـن ــا أن األمـ ــر يـتـ ّطــلــب
جـ ـ ّـوًا مــائ ـمــا وب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـتــدخــات
الخارجية للوصول إلى حلول عادلة
ومنصفة ومرضية ألبناء املحافظات
الجنوبية.
¶ هل كان دخولكم الجنوب ،وعدن تحديدًا،
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ً
خطأ ّ
حرضكم عليه الرئيس السابق كما
يعتقد البعض؟
كان ضرورة بعد أن طلبنا من اإلخوة
في املحافظات الجنوبية منع عبد ربه
(م ـن ـصــور هـ ــادي) وال ـقــاعــدة وداع ــش
مــن اس ـت ـخــدام املـحــافـظــات الجنوبية
فــي االع ـتــداء على املـعـسـكــرات واألمــن
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـرك ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري مـ ـنـ ـه ــا إلـ ــى
ب ـق ـي ــة املـ ـح ــافـ ـظ ــات .ف ـق ــد س ـب ــق عـبــد
ربـ ـ ــه وال ـ ـقـ ــاعـ ــدة وداع ـ ـ ـ ــش ب ــال ـت ـح ـ ّـرك
ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـج ـنــوب ـيــة وق ــام ــوا
بــاح ـتــال امل ـع ـس ـكــرات وك ــذل ــك م ـقـ ّـرات
األم ــن وذب ـح ــوا الـجـنــود بــالـسـكــاكــن،
وبـ ـ ـ ـ ـ ــدأوا ال ـ ـت ـ ـحـ ــرك عـ ـسـ ـك ــري ــا ص ــوب
تـعــز وكــانــت كــل ترتيباتهم بــإشــراف
ّ
للتقدم عسكريًا نحو ّ
بقية
سـعــودي
املحافظات .فطلبنا حتى في خطابات
م ـت ـل ـف ــزة م ـن ـع ـهــم مـ ــن ذل ـ ــك وم ـن ـع ـهــم
مــن اس ـت ـخــدام املـحــافـظــات الجنوبية
فــي تنفيذ اعـ ـت ــداءات إجــرام ـيــة كتلك
ال ـتــي اس ـت ـهــدفــت جــامــع ب ــدر وجــامــع
ال ـ ـح ـ ـش ـ ـحـ ــوش والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي اسـ ـتـ ـه ــدف ــت
ال ـج ـمــاه ـيــر ف ــي امل ـس ـي ــرات الـشـعـبـيــة،
ّ
اضطر الجيش إلى
فلم يمنعوهم ،ما
ٍّ
ّ
التحرك ملنعهم .وعلى كل ،فنحن على
يقني أن الخطوة كانت ّضرورية وكان
لـهــا ه ــدف واضـ ــح ،وك ــن ــا نـسـعــى إلــى
االتفاق مع أبناء املحافظات الجنوبية
للحفاظ على مناطقهم بأنفسهم في
ظل الدولة ،ولكن نظرًا ملشاكل املاضي
ّ
تـمــكـنــت ق ــوى الـ ـع ــدوان م ــن اسـتـغــال
ّ
بعضهم وخداع الكثير منهم ،فقررنا
االنسحاب مع حصول التباس كبير
وتأثيرات مشاكل املاضي ،وقد أفادت
ّ
التقدم لطرد عبد ربه وداعش
خطوة
فضح قوى العدوان التي
إلى
والقاعدة
ً
كانت ترغب بداية في أن يكون طابع
ال ـ ـعـ ــدوان ع ـلــى ب ـلــدنــا ب ـص ــورة حــرب
ّ
واضطرت إلى
أهلية ففشلت في ذلك،
ال ــدخ ــول رسـمـ ّـيــا فــي عـ ــدوان خــارجــي
واضح ومفضوح وهذه مسألة ّ
مهمة
ّ
جدًا بالنسبة إلينا.
¶ أين تسكن؟ هل أنت في «كهوف صعدة»
كما يقولون؟ وهل تقوم بزيارات لصنعاء؟
وك ـيــف تـقـضــي يــوم ـيــاتــك ف ــي ظ ــل ال ـحــرب
والتخفي الدائم؟
أسكن في أرض اليمن بطريقة عادية
كـ ـ ّ
ـأي ي ـم ـنـ ّـي وال أح ـت ــاج إل ــى ك ـهــوف،
ووضـ ــع ح ـيــاتــي طـبـيـعــي واع ـت ـيــادي
لــم يختلف عـ ّـمــا قـبــل ال ـع ــدوان إال في
ط ــري ـق ــة املـ ـق ــاب ــات ال ـج ـم ــاع ـي ــة ال ـتــي
ن ــراع ــي ف ـي ـهــا اإلج ـ ـ ـ ــراءات املـتـنــاسـبــة
م ــع ظـ ــروف ال ـح ــرب وال ـح ـمــد ل ـلــه رب
العاملني.

تقرير

ماتيس يما ِلئ ابن سلمان :ندعم جهودكم لـ«إحالل السالم»!
تفادى ماتيس
الحديث عن
الخسائر في
صفوف المدنيين
(أ ف ب)

بعدما تباحث دونالد ترامب
مع محمد بن سلمان في
سماه «الخطر الذي يمثله
ما ّ
الحوثيون على المنطقة»،
أطل وزير دفاعه ،قبيل بدء
ّ
محادثاته مع ولي العهد،
«مراوغة» وعد
بتصريحات ِ
فيها بـ«إنهاء الحرب لصالح
شعب اليمن وأمن شبه
«مراوغة» قابلتها
الجزيرة»َ .
«أنصار الله» برسالة «باليستية»
متجددة ،استهدفت من
خاللها القول إن المراهنة
على الزمن لن تؤتي ثمارها

على بعد  3أي ــام مــن دخ ــول الـعــدوان
امل ـس ـت ـمــر ع ـل ــى ال ـي ـم ــن ع ــام ــه ال ــراب ــع
على التوالي ،أماطت حركة «أنصار
اللثام عن منظومة صاروخية
الله»
ّ
جديدة ،دشنتها باستهداف منشأة
تــابـعــة لـشــركــة «آرامـ ـك ــو» فــي منطقة
نـ ـ ـج ـ ــران .اسـ ـتـ ـه ــداف ي ـح ـم ــل رس ــال ــة
واضـ ـح ــة ل ـل ـس ـعــوديــة ،ومـ ــن ورائ ـه ــا
الــواليــات املـتـحــدة ،فــي وقــت يواصل
ف ـي ــه ولـ ــي ع ـه ــد امل ـم ـل ـك ــة ،م ـح ـمــد بــن
سـلـمــان ،زيــارتــه إل ــى واشـنـطــن .هــذه
ال ــرس ــال ــة امل ـت ــرك ــزة ع ـلــى االس ـت ـع ــداد
لـ«القتحام العام الرابع من املواجهة
بقدرات صاروخية نوعية» تأتي في
م ــا يـشـبــه ردًا ع ـلــى مـ ـح ــاوالت إدارة
دون ــال ــد تــرامــب تمييع امل ــوق ــف ،عبر
إطالقها وعودًا فضفضافة بمعالجة
األزمــة اإلنسانية في اليمن ،والعمل
على إيـجــاد حــل سياسي ،بالتوازي
مع استعدادها إلبرام صفقات تسلح
إض ــافـ ـي ــة مـ ــع ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ورفـ ــض

األصـ ــوات الــداعـيــة إل ــى وق ــف دعمها
امل ــادي والـلــوجـسـتــي واالسـتـخـبــاري
لعمليات «التحالف».
وف ـ ــي آخ ـ ــر املـ ـ ــواقـ ـ ــف الـ ـ ـص ـ ــادرة مــن
واشـنـطــن فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،ق ــال وزيــر
ال ــدف ــاع األم ـيــركــي ،جـيـمــس مــاتـيــس،
أمـ ــس ،إن بـ ــاده «تـسـعــى إل ــى إنـهــاء
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب» ،وإن «ه ـ ـ ـ ــذا ه ـ ــو ه ــدف ـه ــا
ال ـن ـهــائــي» ،وه ــو نـفـســه الـ ــذي أرس ــل
قبل أيام رسالة إلى قادة الكونغرس
ناشدهم فيها الحيلولة دون تمرير
مشروع قرار يلزم إدارة ترامب بقطع
مساندتها عــن «الـتـحــالــف الـعــربــي».
وبعبارة إنشائية مطاطة تبدو غير
ذات م ـع ـنــى؛ بــال ـن ـظــر إلـ ــى تــوصـيــف
البيت األبيض «أنصار الله» ،أول من
ّ
يتهدد املنطقة»،
أمس ،بـ«الخطر الذي
وعد ماتيس بـ«إنهاء الحرب بشروط
إيـجــابـيــة لـشـعــب ال ـي ـمــن ،وأي ـضــا مع
تحقيق األمــن لــدول شبه الـجــزيــرة»،
من دون تحديد ماهية تلك الشروط،

م ــا ي ـف ـتــح الـ ـب ــاب ع ـل ــى مـ ـس ــار ي ـبــدو
ً
طويال من املـنــاورات ،على الرغم من
تشديد الوزير األميركي على ضرورة
«إحياء جهود البحث عن حل سلمي
عاجل».
بشكل ّ
دعــوة «لغمها» ماتيس بمغالطتني:
أوالهـ ـ ـم ـ ــا ت ــوص ـي ـف ــه ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان عـلــى
اليمن بــ«الـحــرب األهـلـيــة» ،مــا يعني
عمليًا تبرئة السعودية من ما يدور
ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد ،أو ف ــي ال ـحــد األدن ــى
التقليل مــن حجم مسؤوليتها عنه.
وثانيتهما قوله البن سلمان« :نحن
ندعمكم في هذا الصدد» في معرض
ح ــدي ـث ــه عـ ــن «ج ـ ـهـ ــود الـ ـ ـس ـ ــام» ،فــي
م ـح ــاول ــة لـتـلـبـيــس ال ــري ــاض لـبــوس
«الــراعــي» بــن اليمنيني املتحاربني.
وهــذا ما تجلى بوضوح لــدى إجابة
ً
م ــات ـي ــس سـ ـ ـ ــؤاال عـ ــن ال ـخ ـس ــائ ــر فــي
صـفــوف املــدنـيــن ،إذ تجاهل جوهر
املوضوع ،مؤثرًا اإلشادة بـ«الكميات
ال ـك ـب ـيــرة م ــن امل ـس ــاع ــدات اإلنـســانـيــة

التي قدمتها السعودية للمدنيني في
اليمن».
هــذه امل ـمــاألة األمـيــركـيــة لــولــي العهد
السعودي مع إنهاء الحرب على اليمن
عــامـهــا ال ـثــالــث ،تقابلها عـلــى مقلب
«أن ـص ــار ال ـلــه» رســائــل «بــالـيـسـتـيــة»
م ـت ـج ــددة ،ت ـس ـت ـهــدف إفـ ـه ــام ك ــل من
الرياض وواشنطن بأن املراهنة على
إخـ ـض ــاع ال ـح ــرك ــة بـ ـم ــرور ال ــزم ــن لن
تؤتي ثمارها .هــذا مــا تجلى ،أمــس،
في استهداف القوة الصاروخية في
الـجـيــش وال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة منشأة
تــابـعــة لـشــركــة «أرامـ ـك ــو» الـسـعــوديــة
قصير املــدى من
بصاروخ
باليستي ً
ّ
نــوع «بــدر ُ ،»1مــدشـنــة بذلك «الجيل
األول مــن منظومة ب ــدر الباليستية
مـحـلـيــة ال ـص ـن ــع» ،وفـ ــق م ــا جـ ــاء في
بـيــان ص ــادر عــن الـقــوة الصاروخية.
وأكـ ــد ال ـب ـيــان «اس ـت ـعــدادنــا القـتـحــام
العام الرابع من املواجهة بثقة أكبر،
وقـ ــدرات صــاروخـيــة نــوعـيــة سيكون

ّ
متوعدًا
أثرها ملموسًا في املـيــدان»،
ب ـ ــأن «ال ـ ـقـ ــوة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة سـتـطــال
جـ ـمـ ـي ــع مـ ـنـ ـش ــآت ال ـ ـع ـ ــدو ردًا ع ـلــى
ع ــدوان ــه وحـ ـص ــاره» .وش ــدد عـلــى أن
«مساعينا المتالك قوة دفاعية رادعة
ال تقف عند حــد ،وأنــه كلما طــال أمد
العدوان والحصار تعاظمت قدراتنا

ّ
ُدشنت منظومة
«بدر» باستهداف منشأة
لـ«أرامكو»
ال ـص ــاروخ ـي ــة» ،مـنـبـهــا إل ــى أن «ذل ــك
يفرض على العدو أن يأخذ في علمه
أن مختلف إجراءاته للنيل من القوة
ال ـص ــاروخ ـي ــة م ــا ه ــي إال م ـح ــاوالت
بائسة ستبوء جميعها بالفشل».
وجـ ــاء ال ـك ـشــف ع ــن م ـن ـظــومــة «ب ــدر»
الـجــديــدة بــالـتــوازي مــع نشر اإلعــام

ال ـح ــرب ــي ف ــي «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» ص ــورًا
الس ـت ـه ــداف ال ــدف ــاع ــات ال ـج ــوي ــة في
ال ـج ـي ــش وال ـ ـل ـ ـجـ ــان ،أول مـ ــن أمـ ــس،
طائرة تابعة لـ«التحالف» ،من طراز
« ،»15 Fفــي أج ــواء محافظة صعدة.
واعترفت قيادة «التحالف» ،على إثر
إعــان استهداف الطائرة ،بـ«تعرض
إحـ ــدى م ـقــاتــات ـهــا إلطـ ــاق ص ــاروخ
ـاد م ــن داخ ـ ــل مـطــار
دف ـ ــاع جـ ــوي مـ ـع ـ ٍ
صـعــدة» ،إال أنـهــا قــالــت إن «الطائرة
تعاملت مع مصادر النيران وعــادت
إلــى قاعدتها الجوية بـســام» .وبــرر
امل ـت ـحــدث بــاســم «ال ـت ـح ــال ــف» ،تــركــي
املالكي ،الحادثة بأن «ما تعرضت له
مقاتلة التحالف» ،والذي اعترف بأنه
ّ
ينم عن «قــدرات نوعية»« ،عبارة عن
صــاروخ دفاع جوي لم يكن موجودًا
ض ـمــن ال ـ ـقـ ــدرات ال ـع ـس ـكــريــة ل ـلــدفــاع
الـجــوي اليمني ،والـتــي تــم تدميرها
ًّ
م ــن ق ـبــل قـ ــوات ال ـت ـحــالــف» ،م ـس ـتــدل
بذلك على «استمرار النظام اإليراني

فـ ــي تـ ــزويـ ــد امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات ال ـحــوث ـيــة
بقدرات نوعية».
وترافق استهداف الطائرة السعودية
مـ ــع ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـي ــات ع ـل ــى ال ـج ـب ـهــة
الحدودية ،أدت إلى «مصرع وإصابة
عــدد مــن الجنود السعوديني» ،وفقًا
ملـ ــا ذكـ ــرتـ ــه وكـ ــالـ ــة «س ـ ـبـ ــأ» ال ـتــاب ـعــة
لــ«أنـصــار ال ـلــه» .ونقلت الــوكــالــة عن
مصدر عسكري أن الجيش واللجان
ّ
شنا هجومًا على املواقع السعودية
في صحراء البقع بمنطقة نجران ،ما
أدى إلى «تدمير آلية عسكرية ومقتل
من كانوا على متنها» .كما نقلت عنه
أن القوات اليمنية استهدفت ،كذلك،
«ت ـج ـم ـع ــات فـ ــي ص ـ ـحـ ــراء األج ــاش ــر
ووادي آل الـ ـقـ ـعـ ـي ــف ف ـ ــي ن ـ ـجـ ــران،
بقذائف املدفعية» .وفي عسيرُ ،س ّجل
قصف مدفعي للجيش واللجان على
«تـجـمـعــات الـجـنــود الـسـعــوديــن في
قلة حسن ،وخلف موقع املسيال».
(األخبار)
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سوريا في مــوازاة انطالق اتفاق التسوية في مدينة حرستا،
أعلن «فيلق الرحمن» دخوله خط التفاوض بشكل رسمي
للتوافق على تسوية مماثلة في جيب الغوطة الجنوبي
المحاصر ،في ضوء تواصل خروج مئات المدنيين من مدينة
دوما عبر معبر مخيم الوافدين

المحادثات مستمرة لحل «عقدة منبج»

«الغوطة»
(بال دوما)
إلى التسوية

انتهت مـجــريــات الـيــوم األول لتنفيذ
اتفاق التسوية في مدينة حرستا ،مع
إع ــان «فـيـلــق الــرحـمــن» وقـفــا إلطــاق
ال ـن ــار ب ـهــدف ال ـت ـف ــاوض م ــع الـجــانــب
الـ ــروسـ ــي ع ـل ــى بـ ـن ــود ات ـ ـفـ ــاق يـشـمــل
مناطق سيطرته في الجيب الجنوبي
املحاصر فــي غوطة دمشق الشرقية.
التوجه األخير لـ«فيلق الرحمن» أتى
م ــدف ــوع ــا ب ـخ ـســارتــه واحـ ـ ــدة م ــن أهــم
املـنــاطــق الدفاعية الـتــي عــززهــا خالل
السنوات املاضية ،جنوب عني ترما،
كـمــا بــان ـطــاق الـتـســويــة ف ــي حرستا
الـ ـت ــي ت ـض ــم عـ ـ ــددًا م ــن م ـقــات ـل ـيــه إل ــى
جانب مسلحي «حركة أحرار الشام».
فمع اقـتــراب الجيش من دخــول مركز
ب ـلــدة عــن تــرمــا وح ـصــار حــي جــوبــر
مــن الـجـهــة الـشــرقـيــة ،يستعد «فيلق
ال ــرح ـم ــن» ل ـخ ـس ــارة واحـ ـ ــدة م ــن أهــم
نقاط القوة لديه ،وهي تهديده أحياء
ال ـع ــاص ـم ــة دم ـش ــق ب ــالـ ـن ــار .امل ـع ــادل ــة
ال ـج ــدي ــدة ال ـتــي فــرض ـهــا ال ـج ـيــش في
امل ـي ــدان ،س ــوف تنعكس ســريـعــا على
م ـل ـف ــات ال ـت ـس ــوي ــة فـ ــي «جـ ـي ــب فـيـلــق
ال ــرح ـم ــن» و«ج ـي ــب ج ـيــش اإلس ـ ــام».
وخـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ــاعـ ـ ــات امل ـ ـ ـسـ ـ ــاء األخـ ـ ـي ـ ــرة
أم ــس ،شـهــدت ع ــدة مــواقــع فــي بـلــدات
الـجـيــب الـجـنــوبــي غـ ــارات مـكـثـفــة من
قبل الجيش ،بعدما طــاول عــدد كبير
مــن الـقــذائــف وســط العاصمة دمشق
خــال النهار ،فيما بــدا كرسالة لدفع

الـ ـفـ ـص ــائ ــل املـ ـسـ ـلـ ـح ــة نـ ـح ــو ال ـق ـب ــول
بالتسوية.
وب ـي ـن ـمــا يـنـتـظــر أن يـسـتـكـمــل تـنـفـيــذ
اتـ ـف ــاق ال ـت ـســويــة ف ــي حــرس ـتــا ال ـي ــوم،
شهد أمــس إخــراج ما يزيد على 1500
م ـس ـلــح وم ــدن ـ ّـي م ــن امل ــدي ـن ــة ،بــات ـجــاه
الـ ـط ــري ــق ال ـ ــدول ـ ــي دمـ ـش ــق ـ ـ ـ ح ـم ــص،
ً
مساء
حيث استقلوا حافالت انطلقت
ّ
لتقلهم نحو مناطق الشمال السوري.
وب ــدأ التمهيد للمرحلة األول ــى أمــس
عبر إخالء عدد من املصابني واملرضى
إلــى املستشفيات ،ليصار بعدها إلى
بــدء خ ــروج  413مسلحًا بــرفـقــة مئات
امل ــدنـ ـي ــن ،ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ت ـح ــري ــر 13
مـخـتـطـفــا ك ــان ــوا ف ــي قـبـضــة الـفـصــائــل
امل ـس ـل ـح ــة ،ون ـق ـل ـه ــم ل ـت ـل ـقــي ال ــرع ــاي ــة
الصحية .وكما فــي اتفاقات التسوية
السابقة ،خــرج املسلحون بأسلحتهم
الـ ـف ــردي ــة ال ـخ ـف ـي ـف ــة ،تـ ــاركـ ــن خـلـفـهــم
اآلليات واألسلحة الثقيلة .ومن املنتظر
أن ينتهي تنفيذ االتفاق بخروج نحو
 1500مـسـلــح وأك ـثــر مــن  6000مــدنــي،
إلى محافظة إدلب ،وتسليم املسلحني
خـ ــرائـ ــط ومـ ـعـ ـل ــوم ــات ت ـف ـص ـي ـل ـيــة عــن
األن ـ ـف ـ ــاق واألل ـ ـ ـغـ ـ ــام املـ ـ ــزروعـ ـ ــة ضـمــن
امل ــدي ـن ــة ،إلـ ــى ج ــان ــب م ــواق ــع جـثــامــن
م ــدن ـي ــن وع ـس ـك ــري ــن ال ت ـ ـ ــزال ضـمــن
املــدي ـنــة .وم ــن املـنـتـظــر أن تـتــم تسوية
أوض ـ ـ ــاع ال ــراغـ ـب ــن ف ــي ال ـب ـق ــاء ضـمــن
حــرس ـتــا ،ع ـلــى أن ت ـبــاشــر املــؤس ـســات

املعنية إص ــاح املــرافــق الـعــامــة ضمن
املــديـنــة ،وعـلــى نـقــاط الـطــريــق الــدولــي
التي خرجت عن الخدمة لسنوات.
وبــالـتــوازي ،نجح الجيش فــي ّ
تحركه
الـعـسـكــري جـنــوب عــن تــرمــا ،بفرضه
س ـي ـطــرة كــام ـلــة ع ـلــى مـنـطـقــة ال ـ ــوادي
وامل ـ ــزارع ،وال ـت ـقــاء قــواتــه املـتـقــدمــة من
ال ـشــرق مــع تـلــك املـتـمــركــزة فــي محيط
مصنع الـلـحــوم .وتـعــد السيطرة على
ه ــذه املنطقة واحـ ـدًا مــن أه ــم املفاصل
ف ــي عـمـلـيــات ال ـغــوطــة ،لـكــونـهــا بقيت
لـسـنــوات النقطة األكـثــر تحصينًا في
وجـ ــه مـ ـح ــاوالت ال ـج ـيــش ل ـل ـت ـقــدم من
مـحـيــط جــرمــانــا وامل ـل ـي ـحــة ،نـحــو عني
تــرمــا وكـفــربـطـنــا .وفـيـمــا ب ــدأ الجيش
تفكيك شبكة الخنادق والدفاعات في
مـنـطـقــة املـ ـ ــزارع ،يـنـتـظــر أن يستكمل
تحركه للسيطرة على عــن تــرمــا ،في
حــال فشل مسار التفاوض مــع «فيلق
الرحمن» .ومن شأن أي تقدم للجيش،
ول ــو ملـســافــة م ـئــات األم ـت ــار ف ــي غــربــي
عني ترما بمحاذاة املتحلق الجنوبي،
أن يعزل املسلحني املتمركزين في حي
جوبر من الجهة الشرقية ،وهي األقل
تحصينًا .أما في الجيب الذي يسيطر
عليه «جيش اإلس ــام» ،وبرغم إصــرار
األخ ـيــر عـلــى ع ــدم خــوضــه مـفــاوضــات
م ــع ال ـج ــان ــب ال ـح ـك ــوم ــي ،خـ ــرج مـئــات
م ــن املــدن ـيــن أم ــس ع ـبــر مـعـبــر مخيم
الــوافــديــن ،نحو مــراكــز اإلقــامــة املؤقتة
ف ــي ع ـ ــدرا وم ـح ـي ـط ـهــا .ون ـق ـلــت وزارة
الدفاع الروسية في بث مباشر عملية
الخروج التي استمرت لساعات طويلة
مـنــذ الـصـبــاح .وش ــارك الـهــال األحـمــر
العربي السوري في مساعدة املدنيني
الخارجني وتقديم املساعدة والرعاية
ال ـ ــازم ـ ــة لـ ـه ــم ،ك ـم ــا أظ ـ ـهـ ــرت ال ـص ــور
اس ـت ـخــدام حــافــات لـنـقــل املــدنـيــن من
أطــراف دومــا إلــى نقطة الهالل األحمر
في محيط املخيم ،فيما أعلنت مصادر
رس ـم ـيــة س ــوري ــة أن ال ـع ــدد اإلج ـمــالــي
ل ـل ـم ـغ ــادري ــن أم ـ ـ ــس ،ت ـ ـجـ ــاوز  4آالف.
وب ــالـ ـت ــزام ــن ،شـ ـه ــدت أح ـ ـيـ ــاء مــدي ـنــة
دمـ ـش ــق سـ ـق ــوط أكـ ـث ــر مـ ــن  15قــذي ـفــة
صــاروخ ـيــة ،تسببت بــوقــوع ضحايا
ب ــن املــدن ـيــن وأضـ ـ ــرار م ــادي ــة كـبـيــرة.

زار وفد عسكري ودبلوماسي
أميركي مدينة منبج
وتوزعت القذائف بني أحياء أبو رمانة
والدويلعة وب ــرزة ،إلــى جانب مناطق
عـ ــرنـ ــوس وشـ ـ ـ ــارع خ ــال ــد بـ ــن ال ــول ـي ــد
والبحصة واملرجة وشارع بغداد.
على صعيد آخر ،شهد الشمال السوري

تقرير

ّ
االنتشار النووي:
مشروع للحد من
ّ
صفقة ابن سلمان تتعثر؟

تركيا تقصف ضريح
مار مارون جنوبي
عفرين
أعـ ـلـ ـن ــت م ــدي ــري ــة اآلثـ ـ ـ ـ ــار واملـ ـت ــاح ــف
ال ـســوريــة أن ق ــوات االح ـت ــال الـتــركــي
استهدفت بقصف ج ـ ّ
ـوي مــوقــع بــراد
األث ــري ،شمالي غربي حلب (جنوبي
عـفــريــن) ،املـسـجــل عـلــى الئـحــة مــواقــع
ال ـت ــراث الـعــاملــي ملنظمة األم ــم املـتـحــدة
للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو).
ونقلت وكالة «ســانــا» عن املدير العام
ل ــآث ــار وامل ـت ــاح ــف ،ال ــدك ـت ــور مـحـمــود
حمود ،قوله إن «القصف الذي تعرض
لــه مــوقــع ب ــراد أدى إلــى تدمير الكثير
من املباني األثرية املهمة ،ومن ضمنها
ضريح القديس مــار م ــارون وكنيسة
ج ــولـ ـي ــان ــوس الـ ـت ــي ت ـض ــم ال ـض ــري ــح،
ّ
وتعد من أقدم الكنائس املسيحية في
الـعــالــم» .واعتبر أسـتــاذ اآلث ــار مأمون
ع ـب ــد الـ ـك ــري ــم ،ال ـ ـ ــذي ع ـم ــل ل ـس ـن ــوات
طويلة في البعثة السورية ـ الفرنسية
ف ــي امل ــوق ــع امل ـس ـت ـه ــدف ،ف ــي حــديــث
ال ــى وكــالــة «فــرانــس ب ــرس» أن «هـنــاك
عملية منهجية لقتل الـتــراث والتاريخ
الـســوري» ،مضيفًا أنــه «لــم تمر كارثة
إن ـس ــان ـي ــة ع ـل ــى امل ـن ـط ـقــة م ـن ــذ ال ـق ــرن
السادس ،وحتى املغول لم يدمروا هذه
املنطقة».

تطلعات ولي
يبدو أن ّ
العهد السعودي ،محمد بن
سلمان ،إلى «صفقة نووية»
مع الواليات المتحدة ،يراها
مساعدًا في الدفع
عامال
ِ
ً
بالمخطط «الترامبي» ضد
إيران ُق ُدمًا ،لن تجد سبيلها
إلى أرض الواقع قريبًا ،في
ظل بدء المساعي التشريعية
تصعب ،إن لم
إلقرار قوانين ّ
تكن تمنع ،إبرام صفقة من
هذا النوع

ومسلحون يقطعون الطريق الدولي
مدنيون
ّ
نحو الحافالت التي أقلتهم إلى إدلب أمس (أ ف ب)

ت ـ ـط ـ ــورات الف ـ ـتـ ــة أمـ ـ ـ ــس ،بـ ـع ــد ن ـش ــاط
التصريحات التركية حول التفاهمات
الـتــي تــم الـتــوصــل إلـيـهــا مــع واشنطن
بشأن مدينة منبج ،وفي موازاة اتصال
هاتفي جديد جمع الرئيسني دونالد
ترامب ورجب طيب أردوغان .إذ نشرت
عــدة مواقع إعالمية مقربة من «قــوات
سوريا الديموقراطية» صورًا من زيارة
وف ــد أم ـي ــرك ــي ع ـس ـكــري ودب ـلــومــاســي
ملدينة منبج ،مؤكدة أنه بمثابة رسالة
دعم وتأكيد لحمايتهم من التهديدات
التركية .وبينما لم يصدر أي تصريح
أمـيــركــي ح ــول تـلــك ال ــزي ــارة ،أك ــد وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـت ــرك ــي م ــول ــود جــاويــش
أوغ ـلــو ،أن ب ــاده تــرغــب فــي «الـحـفــاظ
على االت ـفــاق» ال ــذي توصلت إلـيــه مع

الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ،عـقــب
تعيني وزير الخارجية الجديد ،مضيفًا
أن نــائ ــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي
ج ـ ــون س ــولـ ـيـ ـف ــان (الـ ـ ـ ـ ــذي زار أنـ ـق ــرة
ت ـح ـض ـي ـرًا لـ ــزيـ ــارة ري ـك ــس ت ـي ـلــرســون
والتفاهم حــول منبج) ،ووكـيــل وزارة
ال ـخــارج ـيــة ال ـتــرك ـيــة أوم ـي ــت يــالـجــن،
ســوف يلتقيان «عندما يسمح جدول
أعـمــالـهـمــا» ،عـلــى أن يستمر عملهما
حتى «يتم تعيني وزير جديد ...وحتى
نتمكن مــن امل ــرور إلــى مرحلة التنفيذ
ف ــي أق ــرب وق ــت م ـم ـكــن» .وق ــال مـجــددًا
إن الخطة املفترضة تتضمن انسحاب
«وحــدات حماية الشعب» الكردية ،من
منبج ،لتتخذ تركيا والواليات املتحدة
«إج ـ ـ ـ ـ ــراءات م ـش ـت ــرك ــة ل ـض ـم ــان األم ــن

واالستقرار هناك» ،ليتم بعدها العمل
عـلــى إدارة املــديـنــة مــن خ ــال «مــراعــاة
العوامل الديموغرافية» .وأض ــاف أنه
«بمجرد تطبيق خريطة الطريق تلك
على منبج ،بنجاح ،ســوف ننتقل إلى
املدن الواقعة شرق الفرات حيث سيتم
تنفيذ النموذج نفسه».
وفــي م ــوازاة الــزيــارة األميركية ملنبج،
تـفـقــد رئ ـي ــس هـيـئــة األرك ـ ـ ــان ال ـتــركــي،
خـلــوصــي أك ـ ــار ،ال ــوح ــدات الـعـسـكــريــة
ّ
وامل ـخــافــر ال ـحــدوديــة فــي والي ــة كــلــس،
بــرفـقــة ع ــدد مــن ك ـبــار ض ـبــاط الجيش
ً
ال ـ ـتـ ــركـ ــي .وش ـم ـل ــت الـ ـ ــزيـ ـ ــارة كـ ـ ــا مــن
معبر «أونـجــو بينار» (بــاب السالمة)
وم ـ ــواق ـ ــع فـ ــي واليـ ـ ـ ــة غـ ـ ـ ــازي ع ـن ـت ــاب.
وكــان الفتًا أنه عقب الزيارة بساعات،

ش ـه ــدت مـنـطـقــة م ـع ـبــر بـ ــاب ال ـســامــة
وعــدد من بلدات ريــف حلب الشمالي،
ت ـح ــرك ــات اح ـت ـج ــاج ـي ــة ،ع ـل ــى تـحـيـيــد
مـنـطـقــة ت ــل رف ـعــت ع ــن أه ـ ــداف عملية
«غصن الــزيـتــون» التركية .االعـتــراض
ج ــاء لـيـعـكــس م ــا ج ــرى ال ـحــديــث عنه
م ــن ت ـفــاه ـمــات روسـ ـي ــة ـ ـ ـ تــرك ـيــة على
وقــف تمدد العمليات العسكرية نحو
مناطق تمركز الجيش السوري في تل
رفعت ومحيطها .وبــالـتــوازي شهدت
املـنـطـقــة غــربــي بـلــدتــي نـ ّـبــل وال ــزه ــراء
تقدمًا جديدًا للفصائل العاملة ضمن
«غ ـض ــن ال ــزيـ ـت ــون» ،إذ س ـي ـطــرت على
ب ـ ـلـ ــدات ب ــاص ــوف ــان وك ـف ــرن ـب ــو وبـ ــرج
حيدر.
(األخبار)

بـ ـع ــدم ــا ف ـ ـ ــرض الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي،
دونالد ترامب ،على األميركيني إعادة
الـنـقــاش بـشــأن بــرنــامــج إي ــران الـنــووي
واالت ـ ـ ـفـ ـ ــاق امل ـ ـبـ ــرم مـ ـعـ ـه ــا ،بـ ـ ــات امل ـل ــف
الـ ـن ــووي ال ـس ـع ــودي يـشـغــل ه ــو اآلخ ــر
بــال الساسة واملـشــرعــن فــي واشنطن.
إذ لم ينتظر هــؤالء الضيف السعودي
حـ ـت ــى يـ ـ ـغ ـ ــادر ق ـ ــاف ـ ـ ًـا إلـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ــاده ،بــل
عاجلوه بمشروع قــرار يقطع الطريق
على مساعيه لدى اإلدارة إلبرام صفقة
نــوويــة ،وي ــردون بــذلــك عـلــى تهديداته
بتطوير قنبلة نووية.
ول ــم يـكــد يـمــر ول ــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي،
مـ ـحـ ـم ــد بـ ـ ــن سـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــان ،امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــود ف ــي
أمـيــركــا ،ب ـ «قـطــوع» جلسة الكونغرس
للتصويت ضــد الـتــدخــل األمـيــركــي في
اليمن أثناء زيارته ،حتى تقدم نائبان
أميركيان بمشروع يهدف إلــى ضمان
عــدم انتشار األسلحة النووية .وفيما
ب ــدا م ـشــروع الـسـعــوديــة إلبـ ــرام صفقة
نــوويــة مــع واشـنـطــن مـتـعـثـرًا ،إلص ــرار
األميركيني على شــرط يـحــرم الــريــاض
م ــن ت ـخ ـص ـيــب الـ ـي ــورانـ ـي ــوم ،رد وزي ــر

الطاقة الـسـعــودي خالد الـفــالــح ،أمــس،
بأن بالده لديها «مصادر بديلة كثيرة
أخ ــرى» وافـقــت على العمل مــع اململكة
إذا لم توافق أميركا.
بـ ـحـ ـس ــب م ـ ـ ـشـ ـ ــروع عـ ـ ـض ـ ــوي م ـج ـل ــس
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ،الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة إيـ ـلـ ـي ــا روس
ليتينن والديموقراطي بــراد شيرمان،
ُت ـل ــزم ال ـب ـلــدان ف ــي ال ـش ــراك ــات الـنــوويــة
َ
مــع أمـيــركــا بالتخلي عــن الـسـعــي وراء
ال ـت ـخ ـص ـيــب وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا امل ـعــال ـجــة
امل ـس ـب ـق ــة .وي ـت ـط ـلــب مـ ـش ــروع ال ـق ــان ــون
عـمـلـيــة م ـت ـش ــددة مل ــواف ـق ــة ال ـكــون ـغــرس
ع ـل ــى ال ـص ـف ـق ــات الـ ـن ــووي ــة ل ــأغ ــراض
املدنية .وقــال شيرمان إنه «يجب على
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس الـ ـت ــأك ــد مـ ــن أن م ـصــالــح
األمن القومي األميركي ال تغلب عليها

كشف هوك عن لقاء
ثنائي عقده مع الوفد
اإليراني على هامش
اجتماع فيينا

املخاوف السياسية».
الـ ـخـ ـط ــوة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ت ــأت ــي فـ ــي ظــل
مــواصـلــة ابــن سلمان زيــارتــه للواليات
امل ـت ـح ــدة ل ـل ـيــوم ال ــراب ــع ع ـلــى ال ـت ــوال ــي،
والتي يبدو أن محاوالته التوطئة إلبرام
صفقة نووية مع األميركيني من خاللها
حلت محل الحديث عن إدراج «آرامكو»
ّ
ف ـ ــي ب ـ ــورص ـ ــة نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك .وي ـ ـ ـ ــرى اب ــن
سلمان ،بحسب ما ُيفهم من تهديداته

ب ـس ـب ــاق ن ـ ـ ــووي فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط،
ـا مـســاعـدًا على
الـصـفـقــة ال ـنــوويــة عــامـ ً
الــدفــع قــدمــا بــرؤيــة تــرامــب لالنسحاب
من االتفاق النووي اإليراني ،وتشجيع

تطابق الحسابات األميركية (أ ف ب)
حسابات ابن سلمان قد ال ِ

في سوريا ...حين تفقد األم أمومتها
ال يهتم األطفال
الخارجون من جحيم
الغوطة الشرقية إلى مراكز
اإليواء ،بعيد األم ،بعدما
منعوا من االحتفال به
باعتباره تقليدًا غربيًا ،فيما
انتهت رحلة األمومة مع
ثكالى فقدن جميع
أبنائهن خالل الحرب
ومجازرها
مرح ماشي
ي ــرتـ ـب ــط ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب ب ـت ـقــديــم
ال ـ ـقـ ــرابـ ــن ل ــآلـ ـه ــة عـ ـل ــى املـ ـ ــذابـ ـ ــح .لــم
ُ
َ
تستثن شـعــوب حــوض املـتــوســط من
ه ــذه ال ـط ـقــوس الــوح ـش ـيــة ،إذ زخ ــرت
ســواحـلــه بمخلفات أثــريــة مــن بينها
مـعــابــد تـحـتــوي عـلــى مــذابــح حجرية
ومقابر جماعية لــودائــع تم تقديمها
افـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء ل ـل ـب ـش ــري ــة .وي ـش ـ ّـب ــه ال ـب ـعــض
املرحلة السورية الحالية بتلك املراحل
ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـس ــاب ـق ــة ،وإن اخـتـلـفــت

ا ُملـ ـن ــاسـ ـب ــات .بـ ــن م ـن ــاس ـب ــات دي ـن ـيــة
ّ
يتكرس
وأخــرى وطنية أو اجتماعية،
حــال اإلن ـســان ال ـســوري قــربــانــا عبثيًا.
أكثر من  40شخصًا ،معظمهم أطفال
ّ
ً
وأمهات مثال وجلهم من فقراء البالد،
هم ضحايا سقوط قذيفة عجيبة على
س ــوق شـعـبــي ف ــي ح ــي ك ـش ـكــول ،على
أطراف العاصمة السورية .قصد هؤالء
السوق املنكوب لشراء هدايا وتذكارات
ّ
عـيــد األم امل ــواف ــق لـلـيــوم ال ـتــالــي ،لـكــن
أشالءهم بحد ذاتها صــارت تذكارات
وشواهد على هول املرحلة .وأن تأتي
مثل هذه القذيفة املتوحشة قبيل يوم
واحد من عيد األم ،فهذا كفيل بأن يفقد
السوريون صبرهم ُ
ويستفز سخطهم،
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ظ ـ ــن ك ـ ـثـ ــر مـ ـنـ ـه ــم أن زم ـ ــان
ً
التفجيرات واملجازر قد انحسر قليال،
وأن الحرب في خواتيمها .هكذا ،وفي
لحظة واحدة ،فقدت عشرات العائالت
فـ ــردًا واح ـ ـدًا م ــن أف ــراده ــا ع ـلــى األق ــل.
وغصت املشافي من جديد بالجرحى،
إض ــاف ــة إلـ ــى ان ـت ـش ــار ج ـث ــث ع ـل ــى مــد
الـنـظــر ،تــرافـقـهــا مــؤثــرات صــوتـيــة من
صــراخ وعويل يمآلن األجــواء ،كما لو
أن تاريخ املرحلة الدامية لن يكتب له
أن ينتهي ،ولتمض أمهات سوريات،
يوم األم هذا العام ،في املدافن مودعات
أبناءهن ،باملشاركة مع أمهات أخريات

يستقبلن أبناءهن شـهــداء القتال في
مـنــاطــق مـتـفــرقــة .ويـظـهــر ال ـيــوم ،جيل
هائل من األطفال وقد فقدوا أمهاتهم،
بحكم الـحــرب ،التي لــم تفرق بــن ذكر
أو أنثى ،أو شيخ أو طفل .يرقب هؤالء
ً
املـحــزونــون أط ـفــاال آخــريــن يستعدون
لليوم الـتــالــي ،وقــد زيـنــوا أيديهم بما
ت ـحــب أم ـهــات ـهــم أن تـقـتـنـيــه .ك ــل هــذه

«كنت أنتظر هديتي
أن يأتي إلى حضني في إجازة»
ال ـت ـنــاق ـضــات ت ـتــركــز ب ــن أف ـ ــراد شعب
واح ـ ــد ،ورب ـم ــا ف ــي ح ــي واح ـ ــد ،يــدعــى
ك ـش ـكــول ف ـقــد ف ــي األم ـ ــس ال ـق ــري ــب كل
ه ــؤالء األب ــري ــاء ،وعـ ــادت الـحـيــاة إليه
تدريجيًا ،بمن بقي على قيد الحياة.
يتوزع الــوافــدون من الغوطة الشرقية
على مــراكــز إي ــواء عــديــدة ،منها مراكز
ّ
ُمحدثة في الــدويــر وحرجلة وغيرها.
ه ـ ـن ـ ــاك اح ـ ـت ـ ـض ـ ـنـ ــت ب ـ ـعـ ــض الـ ـنـ ـس ــاء
أب ـن ــاء ه ــن ال ـج ـنــود ف ــي ال ـج ـيــش ،بعد
َ ّ
ح ـصــار دام سـ ـن ــوات ،ق ـبــل أن يـتـمــكــن
أخـيـرًا مــن الـخــروج إلــى فسحة الدولة
ّ
يجسد تعقيد الواقع
السورية .مشهد
االجتماعي الـيــوم .تفقد أم اسماعيل،
املــرأة الستينية ،قدرتها على الوقوف
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بعد بكائها املتواصل ،متأثرة بعناق
ابنها املـقــاتــل فــي الجيش على جبهة
حرستا .لم تتوقع املــرأة أن ترى ابنها
م ـج ــددًا ،وال سـيـمــا قـبــل أي ــام مــن عيد
األم .تعتبر املرأة أنها أجمل هدية لها
من الـبــاد ،راثية لحال أمهات ثكالى،

ي ـم ــر ع ـل ـي ـهــن هـ ــذا ال ـع ـي ــد بــال ـف ـجــائــع.
تضحك أخيرًا ،وتقول« :كنا ممنوعني
ف ــي ال ــداخ ــل م ــن االح ـت ـفــال بـعـيــد األم.
كانوا يقولون لنا أن ال نحتفل بأعياد
الغرب والنصارى ألنها تقليد للكفار.
وامل ـض ـح ــك أن ال ـب ـع ــض م ــن املــدن ـيــن

ظنوا أن عيد األم هو عيد ديني يتعلق
بــامل ـس ـي ـح ـيــن فـ ـق ــط» .ت ـح ــن األم إل ــى
هــدايــا أبنائها ،يــوم كــانــوا يقتطعون
مــن مـصــروفـهــم ل ـشــراء ش ــال أو غطاء
لـلــرأس ،أو «كــولــون» شفاف فــي أســوأ
األح ـ ــوال ،وت ـتــرك الـعـنــان لضحكتها.
وت ـ ـع ـ ــود لـ ـتـ ـق ــول مـ ـ ــازحـ ـ ــة« :اشـ ـتـ ـق ــت
لالحتفال الديني بـ(العيد النصراني)
الذي كان يخصني» .كالم املرأة يعطي
أسـبــابــا لحالة مــن الــامـبــاالة ،تالحظ
ع ـنــد األطـ ـف ــال ال ـخ ــارج ــن حــدي ـثــا من
جحيم الغوطة ،تجاه يــوم األم ،إذ إن
الـيــوم ال يعني شيئًا ملعظم األمـهــات،
به معظم األطفال.
ولم يسمع ُ
وم ــن زاويـ ــة أخـ ــرى ،لــم تـكــن اللقطات
املـ ـع ــروض ــة ع ـل ــى إح ـ ـ ــدى ال ـش ــاش ــات
الــرس ـم ـيــة ال ـس ــوري ــة ل ـج ـنــدي س ــوري
ي ـخ ــاط ــب ام ـ ـ ــرأة عـ ـج ــوزًا خ ــارج ــة مــن
الـغــوطــة ،بــالـقــول« :أن ــت أم ــي» ،خــارج
س ـيــاق املـنــاسـبــة الـحــزيـنــة ال ـتــي تمر
عـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــاد مـ ــع املـ ــزيـ ــد مـ ــن املـ ـ ــوت.
ي ـق ــول ال ـج ـن ــدي ل ـل ـم ــرأة ال ـت ــي تغطي
رأسـ ـه ــا وجـ ـ ــزءًا م ــن وج ـه ـهــا بـحــرص
ش ــدي ــد« :أع ــاي ــدك ف ــي عـيــد األم ،ألنــي
ل ــن أت ـم ـك ــن م ــن رؤي ـ ــة أم ـ ـ ــي» .ث ــم يـمــد
يــده إلــى جيبه ويتناول ورقــة نقدية،
فيمد يده بها إلى املــرأة ،معتبرًا أنها
هــدي ـت ـهــا ف ــي ع ـيــد األم .وب ــن منتقد

لـلـمـشـهــد امل ـع ــروض أمـ ــام ال ـشــاشــات،
بصفته يناسب التسويق للدولة ،بما
يناسبها ،كونها األم التي تستوعب
الجميع ،وبني متأثر بنبرة الصدق في
صــوت الشاب البسيط ،تظهر مأساة
أع ــداد كـبـيــرة مــن الـشـبــان وأمـهــاتـهــم،
مـ ـم ــن فـ ـ ـق ـ ــدوا اإلح ـ ـس ـ ــاس ب ــال ـع ــائ ـل ــة
وال ـط ـمــأن ـي ـنــة .وم ــع وصـ ــول جـثــامــن
شهداء جدد إلى الساحل ،جراء كمني
قضى خــالــه عــدد مــن جـنــود الجيش
في حي القدم الدمشقي ،ســادت خيم
الـ ـع ــزاء ب ـيــوتــا ع ـ ــدة .إح ـ ــدى األم ـه ــات
صــرخــت نــاعـيــة ابـنـهــا خ ــال مجلس
ع ــزائ ــه ق ــائ ـل ــة« :ك ـن ــت أن ـت ـظــر هــديـتــي
أن يأتي إلــى حضني فــي إج ــازة .كان
حنونًا دافئًا طيبًا .أضحى اليوم باردًا
المباليًا .قد كان هدية ألمه األرض .لم
أعــد ّأم ــا بعد اآلن» .هـكــذا تعلن املــرأة
امل ـس ـك ـي ـن ــة الـ ـت ــي خـ ـس ــرت اثـ ـن ــن مــن
أبـنــائـهــا فــي اجـتـيــاح املـسـلـحــن قــرى
ري ــف الــاذق ـيــة قـبــل س ـن ــوات ،إضــافــة
إلى استشهاد ابنتها مع عائلتها في
ً
عــدرا العمالية ،وصــوال إلــى شهيدها
األخـ ـي ــر ،الـ ــذي رف ــض ال ـت ـســريــح بعد
قاس؛
استشهاد إخوته جميعًا .إعالن
ٍ
وال شــك أن تعلن األم ال ـســوريــة أنها
لــم تعد ّأمــا بعدما قدمت كــل أبنائها
قرابني لهذه األرض.

األوروبيني على االنضمام إلى الرئيس
األمـيــركــي فــي هجومه على ط ـهــران .إال
أن حـســابــات اب ــن سـلـمــان قــد ال تطابق
ال ـح ـس ــاب ــات األم ـي ــرك ـي ــة ،ال ـت ــي تــرفــض
م ــن ج ـهــة ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى اتـ ـف ــاق يمنح
الـسـعــوديــة نــوويــا «مــا ال تستحق» من
جهة ،وتتدارس مع األوروبيني «خططًا
بديلة» لالنسحاب من االتفاق من جهة
ثانية.
فبحسب ما قال املسؤول في الخارجية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ومـ ـ ـن ـ ــدوب واشـ ـنـ ـط ــن فــي
متابعة االتـفــاق ال ـنــووي ،بــريــان هــوك،
ف ــإن بـ ــاده أجـ ــرت «م ـح ــادث ــات ب ـنــاء ة»
مــع بريطانيا وفــرنـســا وأملــانـيــا بشأن
االتـ ـ ـف ـ ــاق ،ق ـب ــل أن يـ ـسـ ـت ــدرك ب ــال ـق ــول:
«لـكــن واشـنـطــن ال تستطيع أن تتوقع
وت ـعـ ّـد
ه ــل سـتـنـجــح امل ـح ــادث ــات أو الُ ،
خ ـط ـطــا لـ ـلـ ـط ــوارئ ت ـح ـس ـبــا ل ـف ـش ـل ـهــا».
وتــابــع ه ــوك ،فــي حــديــث صـحــافــي ،أن
«علينا دومــا االسـتـعــداد ألي احتمال،
ول ــذل ــك ف ـن ـحــن ن ـع ــد خ ـط ـطــا ل ـل ـط ــوارئ
ألن املسؤولية تقتضي ذلــك» ،من دون
أن ي ــوض ــح ت ـفــاص ـيــل أكـ ـث ــر بـ ـش ــأن مــا
ي ـجــري بــن األم ـيــرك ـيــن واألوروبـ ـي ــن،
ومــدى الـتــزام تــرامــب بــوعــده بالخروج
مــن االت ـفــاق فــي  12أي ــار /مــايــو املقبل.
وك ــان ه ــوك ق ــد كـشــف ع ــن ل ـقــاء ثـنــائــي
عـقــده مــع الــوفــد اإليــرانــي عـلــى هامش
اجتماع فيينا األسبوع املاضي بشأن
قائال إن االجتماع ال
االتـفــاق الـنــووي،
ً
عالقة له باالتفاق وإنما لطلب اإلفراج
ع ــن مـحـتـجــزيــن أم ـيــرك ـيــن ف ــي إيـ ــران،
بحسب ما نقلت وكالة «رويـتــر» ،التي
أف ــادت بتأكيد مـســؤول فــي الخارجية
اإلي ــرانـ ـي ــة ،رفـ ــض ال ـك ـشــف ع ــن اس ـمــه،
نـ ـب ــأ االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع .وأوضـ ـ ـ ـ ــح امل ـ ـسـ ــؤول
اإليــرانــي أن وفــد ب ــاده رد على املوفد
األميركي بأن املوضوع يخص القضاء
اإليـ ــرانـ ــي ،مـضـيـفــا أنـ ــه «مـ ــن الـنــاحـيــة
اإلن ـســان ـيــة ،قـلـنــا إن ـنــا سـنـقــوم بـكــل ما
هو ممكن» ،وطلب في املقابل «إطــاق
ســراح إيرانيني سجناء» فــي الــواليــات
املتحدة.
(األخبار ،رويتر)
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العالم

العالم

فلسطين

ال ــى م ـق ـتــل اث ـن ــن م ــن رجـ ــال األم ــن،
ومقتل املطلوب أبــو خــوصــة وأحــد
مـ ـس ــاع ــدي ــه (ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـلـ ــه األش ـ ـهـ ــب)
واعتقال آخر.
وي ــأت ــي م ـش ـهــد م ـق ـتــل أبـ ــو خــوصــة
لـي ـض ـفــي م ــزي ــدًا م ــن ال ـت ـع ـق ـيــد عـلــى
مجريات التحقيق ،باعتباره حلقة
الــوصــل الـتــي سـتــوصــل إلــى الجهة
الـ ـت ــي ت ـق ــف خ ـل ــف حـ ــادثـ ــة تـفـجـيــر
م ــوك ــب ال ـح ـم ــد الـ ـل ــه ،ف ـي ـمــا أع ـل ـنــت
وزارة الــداخـلـيــة فــي غ ــزة اسـتـمــرار
التحقيقات لحني إتمام الكشف عن
مالبساتها كافة.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن التحقيقات
لدى األجهزة األمنية في غزة كانت
قد وصلت إلــى نهايتها ،وقــد أدلى
م ـع ـت ـق ـل ــون ع ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ال ـح ــادث ــة
خ ــال األي ـ ــام امل ــاض ـي ــة بـمـعـلــومــات
أوص ـ ـل ـ ــت األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة إلـ ــى
املـ ـس ــؤول الــرئ ـي ـســي ع ــن ال ـح ــادث ــة،
حيث داهـمــت منزله مـســاء أول من
أمس شمال القطاع ،ومنازل أخرى
يتوقع أن يكون فيها ،إال أنه تمكن
من الهرب.
وتــؤكــد الـتـحـقـيـقــات أن الـقـتـيــل أبــو
خوصة كــان ينتمي قبل  7سنوات
إلــى تنظيم «جيش اإلس ــام» ،وهو
تـنـظـيــم سـلـفــي لــه تـقــاطـعــات فكرية
مــع تـنـظـيــم «داع ـ ــش» ،إال أن ــه تــركــه
ول ــم يـنـتــم إل ــى أي م ــن الـتـنـظـيـمــات
الفلسطينية بعدها.
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات تـ ـشـ ـي ــر إلـ ـ ـ ــى وجـ ـ ــود
عــاقــة بــن أبــو خــوصــة وضــابــط في
املـ ـخ ــاب ــرات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وت ــوج ــد
دالئ ـ ــل ع ـلــى أنـ ــه امل ـ ّ
ـوج ــه ل ــه لتنفيذ
هـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة ،ف ـي ـم ــا اس ـت ـغ ــل أب ــو
خــوصــة عــاق ـتــه ال ـســاب ـقــة بعناصر
سلفية لشراء املواد املتفجرة التي تم
تصنيع العبوتني الناسفتني منها.
وفور بدء األجهزة األمنية بمطاردة
أب ـ ــو خ ــوص ــة ،ل ـج ــأ إل ـ ــى أقـ ــاربـ ــه فــي
م ـن ـط ـق ــة م ـخ ـي ــم الـ ـنـ ـصـ ـي ــرات وس ــط
قطاع غزة ،الذين ينتمي أغلبهم إلى
حــركــة فـتــح .وبـعــد س ــاع ــات ،وصلت
مـعـلــومــات لــأجـهــزة األمـنـيــة بمكان
وج ـ ـ ـ ــوده ،ح ـي ــث حـ ــاصـ ــرت امل ـن ـط ـقــة
وبـ ـ ـ ـ ــدأت ب ـح ـم ـل ــة ت ـم ـش ـي ــط واسـ ـع ــة
أفضت إلى الوصول إليه.
ونـ ـق ــل مـ ـص ــدر أمـ ـن ــي لـ ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار»
تأكيدات بأن األجهزة األمنية لديها
دالئل باستغالل جهات مخابراتية
فـ ــي رام الـ ـل ــه ح ـ ـ ــاالت «االنـ ـ ـح ـ ــراف
ال ـف ـكــري» لـتـنـفـيــذ الـعـمـلـيــة ،مــؤكــدًا
أن اسـ ـتـ ـغ ــال ه ـ ــذه الـ ـ ـح ـ ــاالت ب ــات
متكررًا خالل السنوات األخيرة من

متعددة للحاالت «المتطرفة» في قطاع غزة التي يطلق عليها
يبدو أن استغالل جهات ً
«المنحرفين فكريًا» ،بات حالة متكررة خالل الفترة األخيرة ،حيث كشفت التحقيقات األمنية عالقة
منفذي محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات قبل أسبوعين في
غزة بضابط في المخابرات برام الله لتنفيذ عملية تفجير صغيرة ومدروسة في الموكب ،ليتم
استغاللها سياسيًا لفرض عقوبات جديدة على القطاع

السلطة :الحركة تختلق روايات بعيدة عن المنطق

«حماس» :المتورط له عالقة
بضابط في رام الله
تقرير للمخابرات المصرية
علمت «األخبار» أن حركة حماس في غزة أرسلت تقريرًا الى جهاز
املخابرات املصرية حول التحقيقات التي تجريها األجهزة األمنية حول
حادثة الحمد الله ،لوضعها في صورة التطورات والجهات التي تقف
خلفها ،وذلك في إطار طلب قدمته املخابرات للحركة باإلسراع في
التحقيقات للضغط على الرئيس محمود عباس
بعدم اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد غزة.
إلى ذلكّ ،
أجلت حركة حماس خروج وفد قيادي
منها إلى القاهرة – كان مقررًا تحركه أول من
أمس ــ ،وذلك لحني إتمام التحقيقات في حادثة
محاولة اغتيال رئيس الوزراء ،حيث سيحمل
الوفد كامل التفاصيل النهائية للجانب املصري
حول الحادثة ،ولتباحث عودة مسار املصالحة
أو إيجاد حلول جديدة للواقع في قطاع غزة.
وأطلعت الحركة الفصائل الفلسطينية في قطاع
غزة على التفاصيل الدقيقة لحادثة التفجير
بالوثائق واألدلة ،وذلك بعدما دعتهم الى اجتماع
عاجل عصر أمس في مكتب قائد الحركة في غزة يحيى السنوار،
وبحضور رئيس املكتب السياسي إسماعيل هنية .بدوره ،أكد عضو
املكتب السياسي للحركة صالح البردويل ،أن األجهزة األمنية توصلت
«إلى تفاصيل مذهلة» في عملية التحقيق ،الفتًا إلى أن «التحقيقات أثبتت
ارتباط العملية بجهات خارجية».

غزة ــ هاني إبراهيم
أعـلـنــت األج ـه ــزة األمـنـيــة فــي قـطــاع
غـ ـ ــزة م ـق ـت ــل املـ ـتـ ـه ــم ال ــرئـ ـيـ ـس ــي فــي
حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء
الفلسطيني رامــي الحمد الـلــه قبل
أس ـ ـبـ ــوعـ ــن ،وذلـ ـ ـ ــك بـ ـع ــد إص ــابـ ـت ــه
ب ـ ـ ـجـ ـ ــراح وصـ ـ ـف ـ ــت بـ ــال ـ ـبـ ــال ـ ـغـ ــة ،ف ــي
اشـتـبــاك مــع األج ـهــزة األمـنـيــة التي
حــاصــرت الـبـيــت ال ــذي تـحـ ّـصــن فيه
هو وعدد من معاونيه غرب منطقة
النصيرات وسط قطاع غزة.
وجاء مقتل املطلوب األول أنس أبو
خوصة بعد ساعات من نشر وزارة
الداخلية في غزة بيانًا طالبت فيه
ـدة فــي الــوصــول
املــواطـنــن بــاملـســاعـ ً
ً
إلى املطلوب ،عارضة مكافأة مالية
قدرها  5آالف دوالر ملن يفيد بإلقاء
القبض عليه.
وبحسب ما نشرت وزارة الداخلية
ف ــي غـ ــزة ف ــي ب ـي ــان رس ـم ــي وزع ـت ــه
عـلــى وس ــائ ــل اإلعـ ــام ،فـقــد أسـفــرت
عـمـلـيــات الـبـحــث عــن تـحــديــد مـكــان
امل ـط ـلــوب أب ــو خــوصــة ومـســاعــديــه،
وشــرعــت بـعـمـلـيــة أمـنـيــة العـتـقــالــه،
ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــث ح ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ــرت امل ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــوبـ ـ ــن
وط ــال ـب ـت ـه ــم ب ـت ـس ـل ـيــم أن ـف ـس ـه ــم ،إال
أن ـه ــم ب ـ ـ ــادروا ع ـل ــى الـ ـف ــور ب ــإط ــاق
النار باتجاه القوة األمنية ،ما أدى

من مداهمات القوى األمنية في غزة أمس بحثًا عن المطلوبين (أ ف ب)

قبل جهات استخبارية عدة ،حيث
اس ـت ـغ ـلــت امل ـخ ــاب ــرات اإلســرائ ـي ـل ـيــة
أح ــده ــم وي ــدع ــى أش ـ ــرف أبـ ــو لـيـلــى
الغتيال القيادي في كتائب القسام
واملبعد إلى غزة مــازن فقهاء العام
املاضي.

هنية يلمح لعالقة السلطة
با لتفجير
وتــوقــع امل ـصــدر انـتـهــاء التحقيقات
املـسـتـمــرة مـنــذ ع ـشــرة أي ــام وإع ــان
الـنـتــائــج خ ــال فـتــرة وج ـيــزة ،وذلــك
خ ــال مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ي ـتــم خــالــه
نشر املعلومات الكاملة عن الحادثة،
إال أن رئ ـ ـيـ ــس املـ ـكـ ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي
لحركة حماس إسماعيل هينة أشار
َ
عنصري األمن إلى أن
خالل تشييع
«ال ـت ـح ـق ـي ـقــات م ـتــواص ـلــة بـمـشــاركــة
ج ـم ـيــع األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ف ــي غ ــزة،
ف ـي ـمــا ت ـت ــواص ــل ح ـم ـلــة االع ـت ـق ــاالت
على خلفية الحادث ،مؤكدًا أن هناك
أسماء جديدة مطلوبة يجري العمل
على اعتقالها».
ول ـف ــت ه ـن ـيــة إلـ ــى أن ال ـق ـت ـي ـلــن مــن

ّأجلت «حماس» ّ
توجه
وفد قيادي منها إلى القاهرة
لحين إتمام التحقيقات
امل ـن ـف ــذي ــن «م ـ ــا ه ــم إال أدوات لـهــم
مشغل وجهة تقف وراء هم» ،مؤكدًا
أن حركته لن «تستعجل في إصدار
األح ـ ـك ـ ــام حـ ـت ــى ت ـن ـت ـه ــي األج ـ ـهـ ــزة
األمنية من فك رموز التفجير الذي
يأتي في وقــت غير عــادي سياسيًا
ووطنيًا وأمنيًا في غزة».
وملـ ـ ــح ه ـن ـي ــة إلـ ـ ــى ع ــاق ــة الـ ـح ــادث ــة
ّ
يسمها ـ بمحاولة
بنية جهات ـ لم
تـ ـفـ ـجـ ـي ــر م ـ ـلـ ـ ـف ـ ــات م ـ ـت ـ ـع ـ ــددة ع ـل ــى
الـســاحــة الفلسطينية ،موضحًا أن
ّ
يسوغ لسياسات
التفجير يريد أن
م ـت ـعــددة ضــد غ ــزة ،فــي إش ــارة إلــى
نية السلطة فرض عقوبات جديدة
على القطاع.
وي ـ ـش ـ ـيـ ــر ك ـ ـ ــام هـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـ ــى ات ـ ـهـ ــام
ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ب ــال ــوق ــوف
خ ـل ــف ال ـ ـحـ ــادث ،ح ـي ــث تـ ـح ــدث عــن
أن الـ ـسـ ـلـ ـط ــة أصـ ـ ـ ـ ــدرت ت ـع ـل ـي ـم ــات
لشركات االتـصــاالت فــي غــزة بمنع
ت ـقــديــم أي م ـع ـلــومــات ع ــن ال ـحــادثــة
لألجهزة األمنية ،فيما أرسلت تلك
املعلومات لألجهزة األمنية في رام
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ال ـلــه ال ـتــي رف ـضــت تــزويــدهــا لــأمــن
في غزة.
وعن خطورة التفجير خالل الفترة
الحالية ،بـ ّـن أن هــذا التفجير أراد
«إلـ ـه ــاء ق ـط ــاع غـ ــزة ،إلم ـ ــرار مـلـفــات
س ـي ــاس ـي ــة أبـ ــرزهـ ــا ص ـف ـق ــة الـ ـق ــرن»
ال ـتــي ت ـهــدف ال ــى تـصـفـيــة الـحـقــوق
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،وداخ ـ ـل ـ ـيـ ــا «أرادت
إمرار عقد املجلس الوطني وإعادة
تـشـكـيــل الـتـمـثـيــل الـفـلـسـطـيـنــي من
دون قطاع غــزة» ،مشيرًا الــى هدف
آخــر للتفجير هــو «إفـشــال التحرك
الــوط ـنــي ف ــي م ـس ـيــرة ال ـع ــودة الـتــي
تـ ـ ـه ـ ــدف الـ ـ ـ ــى م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة الـ ـحـ ـص ــار
والتأكيد على حق العودة».
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،واصـ ـ ـل ـ ــت ال ـس ـل ـطــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة وح ـ ــرك ـ ــة فـ ـت ــح ع ــدم
اعترافها بمجريات التحقيقات التي
تجريها األج ـهــزة األمـنـيــة فــي قطاع
غــزة ،وذلــك على لسان رئيس املكتب
اإلعالمي لحركة فتح منير الجاغوب
الذي قال إن «كل ما يحدث من اتهام
ومــاح ـقــة وق ـت ــل ف ــي قـضـيــة تفجير
مــوكــب رئـيــس ال ـ ــوزراء رام ــي الحمد
ال ـلــه قـبــل أي ــام خ ــارج عــن ال ـقــانــون».
واتهمت حكومة التوافق على لسان
ال ـنــاطــق بــاسـمـهــا ي ــوس ــف املـحـمــود
حــركــة حـمــاس بأنها «تــرســم وتنفذ
ّ
تشوه وتختلق روايات
سيناريوات
ال تتفق مــع املـنـطــق» ،مشيرًا إلــى أن
«مـ ـح ــاوالت ال ـحــركــة ب ــث الـشــائـعــات
وإلـ ـص ــاق ت ـه ـمــة م ـح ــاول ــة االغ ـت ـيــال
بــالــدولــة ومــؤسـســاتـهــا ال تــرقــى إلــى
امل ـس ـت ــوى ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن ي ـق ـبــل بــه
ال ـع ـقــل ،وال يـمـكــن أن ي ــام ــس أدن ــى
درجات الحقيقة واملعقولية».
وج ــدد رئـيــس ال ـ ــوزراء رام ــي الحمد
الله أن السلطة لن تتخلى عن «أهلها
ف ــي ق ـط ــاع غـ ــزة وال ع ــن واج ـبــات ـهــا
ومسؤولياتها في إنقاذ القطاع من
ال ـكــارثــة اإلن ـســان ـيــة ال ـتــي ت ـت ـهــدده»،
داعـ ـي ــا ح ـم ــاس الـ ــى ال ـت ـح ـلــي ب ــروح
املـســؤولـيــة وتجنيب الـقـطــاع مــزيـدًا
من ويالت االنقسام وتداعياته ،عبر
تـسـلـيــم ال ـح ـكــومــة ك ــل امل ـســؤول ـيــات
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة واملـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة
واإلداري ــة .من ناحيته ،دعــا الرئيس
م ـح ـمــود ع ـبــاس حــركــة ح ـمــاس إلــى
تـسـلـيــم ك ــل شـ ــيء ل ـح ـكــومــة ال ــوف ــاق
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،وأول ـ ـه ـ ــا األمـ ـ ـ ــن وب ـش ـكــل
فوري ،مشيرًا إلى أنه سيتحمل بعد
ذلك املسؤولية كاملة عن قطاع غزة،
وإال ستتحمل حماس عواقب إفشال
الجهود املصرية ،الساعية الى إنهاء
هذه الحالة.

االزمة الخليجية

َْ
أول الئحة قطرية منفردة لـ«اإلرهاب» :فليصل الصوت إلى واشنطن
الدوحة
تريد
إثبات ّ
«علو
كعبها» في
«مكافحة
اإلرهاب» َقبالة
خصميها
َ
الرئيسين
(أرشيف)

أصدرت قطر ،أمس،
الئحتها المنفردة األولى
لـ«الكيانات
واألفراد ً
ِّ
ُ
اإلرهابية» ،متضمنة
أسماء أشخاص وكيانات
كانت ّدول المقاطعة
قد صنفتهم ضمن
«قائمتها السوداء».
خطوة ُت َ
قرأ في ما بين
ّ
إدارة
إلى
رسائل
اتها
طي
َ
دونالد ترامب ،التي ض ُعف
«الصوت القطري» داخلها
مع إزاحة وزير الخارجية
السابق ،ريكس تيلرسون،
من المشهد

ّ
فــي وقــت يتكثف فيه الترويج داخــل
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة لـ ــولـ ــي ال ـع ـه ــد
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ،مـ ـحـ ـم ــد بـ ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان،
بوصفه رائــد «مكافحة اإلرهــاب» في
املنطقة ،تزامنًا مع مواصلته زيارته
ّ
تسجل قطر خطوة منفردة
واشنطن،
هــي األول ــى مــن نــوعـهــا فــي املضمار
نفسه ،سعيًا على ما يبدو في تحقيق
هدفني :أولهما مراكمة نقاط إضافية
دونالد
لصالحها لدى إدارة الرئيس ّ
ت ــرام ــب ،خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل تـكــشــف
امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن املـ ـعـ ـل ــوم ــات ع ـ ــن ت ـ ــورط
السعودية واإلم ــارات في التحريض
على إقالة ريكس تيلرسون ،الذي كان
ُي ّ
عد «صوت القطريني» داخل اإلدارة،
وثانيهما إيصال رسالة إلى األخيرة
بأن الدوحة مستعدة لحلحلة العقد
املـسـتـحـكـمــة بـيـنـهــا وب ــن جـيــرانـهــا،
ال ـ ــذي ـ ــن ي ـظ ـه ــر واض ـ ـح ـ ــا ،م ـ ــن خ ــال
ف ـعــال ـيــات زيـ ـ ــارة ابـ ــن س ـل ـم ــان ،أنـهــم
يريدون طمس القضية واستبعادها
م ــن امل ـن ــاق ـش ــات ،فـيـمــا ت ـح ــرص قطر
على إبقائها حية وتزخيمها في هذا
الوقت بالذات.

وأعـلـنــت «الـلـجـنــة الــوطـنـيــة ملكافحة
اإلرهاب» في وزارة الداخلية القطرية،
أم ــس ،قــائـمــة ج ــدي ــدة ل ــإره ــاب ،هي
األولـ ـ ــى امل ـن ـف ــردة م ـنــذ إصـ ـ ــدار أمـيــر
الـ ـ ـب ـ ــاد ،ت ـم ـي ــم بـ ــن حـ ـم ــد ،م ــرس ــوم ــا
بتعديل بعض أحكام «قانون مكافحة
اإلرهـ ـ ــاب» ،تــم بـمــوجـبــه «اس ـت ـحــداث
نـظــام القائمتني الوطنيتني لــأفــراد
وال ـك ـيــانــات اإلره ــاب ـي ــة» ،ف ــي تـمــوز/
يــولـيــو  .2017وت ـعــود سـمــة االن ـفــراد
هذه إلى كون القائمة السابقة ،التي
أص ــدرت ـه ــا ال ــدوح ــة ف ــي  25تـشــريــن
األول /أكتوبر املاضي ،جاءت ضمن
إجراء جماعي اتخذته الدول األعضاء
في «مركز مكافحة تمويل اإلرهــاب»
ال ــذي يـضـ ّـم ،إلــى جــانــب دول مجلس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي كــافــة ،الــواليــات
ّ
ً
املتحدة ودوال أخ ــرى .ولـعــل أبــرز ما
ُي ـ َ
ـاح ــظ ف ــي الـقــائـمــة ال ـجــديــدة الـتــي
تـشـتـمــل  28كـيــانــا وشـخـصـيــة ،أنـهــا
تـتـضـمــن أس ـم ـ ً
ـاء سـبــق أن أدرجـتـهــا
ـاط ـع ــة ل ـق ـطــر فــي
الـ ـ ـ ــدول األربـ ـ ـ ــع امل ـق ـ ِ
«قائمة س ــوداء» مشتركة ،أصدرتها
فــي ت ـمــوز ال ـفــائــت ،قــائـلــة إن ـهــا تضم

الشخصيات والكيانات التي تؤويها
الدوحة أو تدعمها.
وإذ خلت الئحة األمــس مــن األسماء
«اإلخــوانـيــة» ال ـبــارزة التي أضافتها
عـ ــواصـ ــم امل ـق ــاط ـع ــة إل ـ ــى «قــائ ـم ـت ـهــا
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوداء» ف ـ ــي تـ ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي/
نــوف ـم ـبــر «( 2017االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـعــاملــي
لعلماء املـسـلـمــن» ،ورئـيـســه يوسف
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــاوي) ،ضـ ـ ـ ّـمـ ـ ــت «ج ـم ـع ـي ــة
اإلح ـس ــان ال ـخ ـيــريــة» الـيـمـنـيــة ،الـتــي
تفيد مـعـلــومــات بــأنـهــا كــانــت تتلقى
دع ـ ـمـ ــا قـ ـط ــري ــا ،وس ـ ـبـ ــق أن حـظـيــت
بتضامن املنابر املوالية للدوحة لدى
إدراجها ،ومعها مؤسستا «الرحمة»
و«ال ـبــاغ» على قائمة ال ــدول األربــع،
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة م ــا ق ــال ــت ت ـل ــك امل ـنــابــر
إن ــه ت ـعــاون ـهــا م ــع جـمـعـيـتــي «ع ـيــد»
و«قـ ـ ـط ـ ــر» ال ـخ ـي ــري ـت ــن ال ـق ـط ــري ـت ــن.
ٌ
ـانــع
ت ــراج ــع يـشــي ب ــأن ال ــدوح ــة ال تـمـ ِ
تقديم تنازالت وفق القاعدة التي كان
أرساها تيلرسون وكبير مستشاريه
آر سي هاموند  -إهمال املطالب الـ13
ً
والعمل على بعض النقاط كــا على
حــدة  -مــع احتفاظها بهامش يتيح

لها القول إنها لم تتنازل عن الثوابت
الرئيسة في سياستها الخارجية.
ّ
هــذه الــرســالــة الـتــي تتطلع قطر إلى
إيصالها من وراء قائمتها الجديدة
ترافقها رســالــة أخ ــرى ،متركزة على
مـ ـض ــي الـ ـ ــدوحـ ـ ــة ف ـ ــي إثـ ـ ـب ـ ــات «عـ ـل ـ ّـو
كعبها» في «مكافحة اإلرهاب» قبالة
خ ـصـ َـم ـي ـهــا ال ــرئ ـي ـس ــن ،ال ـس ـع ــودي ــة
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،الـ ـل ــذي ــن ي ـج ـت ـه ــدان فــي
إل ـص ــاق تـهـمــة «دع ــم ال ـت ـطــرف» بـهــا،
وإثبات «نظافة أيديهما» .ذلك هو ما
أعاد وزير الدولة اإلماراتي للشؤون
ال ـخــارج ـيــة ،أن ــور ق ــرق ــاش ،التشديد
عليه أمس ،لدى تعليقه على الخطوة
القطرية ،حيث رأى أن «إصدار وزارة
الداخلية القطرية قــائـمــة ...تضمنت
 10أشخاص ممن تم إدراجهم سابقًا
ف ــي ال ـقــوائــم ال ـث ــاث ال ـتــي أصــدرتـهــا
دول املـقــاطـعــة تــؤكــد األدل ــة املوجهة
ض ـ ــد قـ ـ ـط ـ ــر» ،وتـ ـثـ ـب ــت أن «دعـ ـمـ ـه ــا
للتطرف واإلره ــاب جــوهــر أزمـتـهــا».
وال ـ ـجـ ــديـ ــر ذكـ ـ ـ ــره هـ ـن ــا أن ال ـق ــائ ـم ــة
القطرية األخيرة اشتملت  20شخصًا
( 12قطريًا وسعوديان و 4مصريني

وأردن ـيــان) ،من أبــرزهـ ّـم القطري عبد
الرحمن النعيمي املصنف سابقًا من
ِق َبل وزارة الخزانة األميركية ضمن
«الئ ـ ـحـ ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب» ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى 8
كيانات أهمها «تنظيم داعش  -والية
سيناء».
وي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ـ ــان قـ ـ ـط ـ ــر «ق ــائـ ـمـ ـتـ ـه ــا
السوداء» في وقت تتكشف فيه املزيد

ضمت القائمة
القطرية  20شخصًا
و 8كيانات
مــن املعلومات عــن ت ــورط السعودية
واإلم ــارات فــي تحريض تــرامــب على
اإلطاحة بوزير خارجيته ،الــذي كان
ُينظر إليه على أنــه أبــرز املتعاطفني
مع الــدوحــة داخــل اإلدارة األميركية،
والــداعــن إلــى كبح جـمــاح التصعيد
ضدها .إذ نشرت صحيفة «نيويورك
تــاي ـمــز» األم ـيــرك ـيــة ،أمـ ــس ،مـقــابــات
ووثــائــق تظهر الـجـهــود الـتــي بذلها

املستشار السياسي لــولــي عهد أبو
ظبي ،جــورج ن ــادر ،فــي التأثير على
أحــد أكـبــر جامعي التبرعات لحملة
تــرامــب ،إليوت ب ــرودي ،بهدف حمله
على لعب دور تحريضي لدى رئيسه
ضـ ــد قـ ـط ــر وإيـ ـ ـ ـ ـ ــران .ووف ـ ـقـ ــا مل ــذك ــرة
أرسلها ب ــرودي إلــى ن ــادر ،فــإن األول
«أل ـ ـ ّـح شـخـصـيــا ع ـل ــى ت ــرام ــب ل ـطــرد
تيلرسون ،الذي ترى كل من الرياض
وأب ــو ظبي أنــه غير جــدي بما يكفي
لـلـتـصــدي لـقـطــر وإي ـ ـ ــران» .وبـحـســب
رســالــة أخ ــرى م ـ ّ
ـؤرخ ــة فــي  25آذار/
ّ
م ــارس  ،2017فقد زود ب ــرودي نــادر
ّ
يتضمن مقترحات لحملة
ببرنامج
عــاقــات عــامــة تستهدف التحريض
عـ ـ ـل ـ ــى قـ ـ ـط ـ ــر وت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم «اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
املسلمني» .كذلك ،تكشف الوثائق أن
ن ــادر ،ال ــذي ذك ــر مــوقــع «دي ـلــي ميل»
أنـ ــه غ ـ ــادر الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة عــائ ـدًا
إل ــى اإلم ـ ــارات ،أغ ــرى ب ــرودي بعقود
ل ـص ــال ــح ش ــرك ـت ــه األم ـن ـي ــة ال ـخــاصــة
«سيرينوس» ،قبالة إسدائه خدمات
لكل من الرياض وأبو ظبي.
(األخبار)

24

الجمعة  23آذار  2018العدد 3427

الجمعة  23آذار  2018العدد 3427

العالم

العالم

تونس

تبقى في األثناء
حكومة الشاهد
رهينة التوافقات
(أ ف ب)

قضية

محمد بن بريكة لـ«األخبار»:

ّ
األساتذة يصعدون االحتجاج

سلفيو الجزائر يبايعون ملك السعودية
 ...ووزير الشؤون الدينية يمالئهم

صراع إسقاط
الحكومة؟

قبل أيام ،انتشر على
مواقع التواصل االجتماعي،
خطاب لزعيم التيار السلفي
في الجزائر محمد علي
فركوس ،يعود إلى نهاية
الثاني /جانفي الماضي،
كانون ً
ما أثار جدال واسعًا في البالد،
لكون المضمون ُيخرج
غالبية الشعب الجزائري من
دائرة «اإليمان» .وأدت الضجة
المصاحبة إلى تحذير العديد
من األطراف العلمية التي
تحظى بثقل في الجزائر،
على غرار جمعية العلماء
المسلمين ومرجعيات
الصوفية ،من الفتنة التي
يمكن أن يوقع فيها مثل
هذا الكالم

َ
يبق ّ
أي من وزراء
على امتداد سبع سنوات ،لم
ّ
التربية (الكثر) بعيدًا عن الصراع مع نقابات
التعليم .لكن التصعيد الحالي ،يبدو جزءًا من
صراع أكبر بين «االتحاد العام التونسي للشغل»
وحكومة يوسف الشاهد
تونس ــ حبيب الحاج سالم
تـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل وتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــراع ب ــن
«الجامعة العامة للتعليم الثانوي»
ووزارة ال ـتــربـ ّـيــة ف ــي ال ـت ـصــاعــد ،إذ
ت ـجـ ّـمــع أم ــس م ـئــات األس ــات ــذة أم ــام
م ـق ـ ّـر الـ ـ ـ ــوزارة ف ــي إط ـ ــار «اح ـت ـج ــاج
وطـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ّـي» يـ ـشـ ـم ــل أيـ ـ ـض ـ ــا إض ـ ــراب ـ ــا
عـ ــن ال ـع ـم ــل ي ـ ــوم األرب ـ ـع ـ ــاء امل ـق ـب ــل،
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرار فـ ـ ــي ح ـ ـجـ ــب ن ـت ــائ ــج
االمتحانات وعدم تسليمها لإلدارة.
إال أن وزير التربية حاتم بن سالم،
ب ــدأ ب ـمــواج ـهــة ه ــذه ال ـت ـحــركــات من
ّ
إداريـ ـ ــة مع
خ ــال إج ـ ــراء تـحـقـيـقــات
األس ــات ــذة ،ول ـ ّـوح بتعليق رواتـبـهــم
في حال عدم تسليم نتائج التالميذ
بحلول بداية الشهر املقبل.
هذا التصعيد األخير يأتي كخطوة

يبدو تغيير وزير التربية
شبه محسوم،
أمرًا ّ
علمًا بأن المسألة أكبر منه
جـ ـ ــديـ ـ ــدة فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق املـ ـش ــاحـ ـن ــات
امل ـت ــواص ـل ــة ب ــن «ال ـج ــام ـع ــة ال ـعــامــة
للتعليم الـثــانــوي» ووزارة التربية
منذ تولي حاتم بن سالم ،مقاليدها
ّ
ق ـبــل ن ـحــو سـبـعــة أش ـه ــر .ول ـع ــل لـ ّـب
الـ ـخ ــاف ه ــو امل ـطــال ـبــة ـ ـ ـ بـ ـن ـ ً
ـاء عـلــى
ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق س ـ ــاب ـ ــق يـ ـقـ ـ ّض ــي ب ــاعـ ـتـ ـب ــار
التعليم «مهنة شــاقــة» ـ ـ باستثناء
األسـ ــاتـ ــذة م ــن االتـ ـف ــاق األول ـ ـ ـ ّـي بــن
«االت ـح ــاد ال ـعــام الـتــونـسـ ّـي للشغل»
والـحـكــومــة ال ــذي يـقـضــي بالترفيع
ّ
ت ــدري ـج ــا ف ــي سـ ــن ال ـت ـقــاعــد إلـ ــى 65
ّ
سنة ،والسماح لهم بالتقاعد املبكر
فــي ســن الـخــامـســة والـخـمـســن بعد
ت ـح ـص ـيــل ث ــاث ــة ع ـق ــود م ــن ال ـع ـمــل،
القضايا التي
إضــافــة إلــى عــدد مــن ّ
مــن ضمنها تـحــريــك مـلــف «إص ــاح
ّ
التربوية».
املنظومة
ّ
على الــرغــم مــن أن هــذا ال ـصــراع هو
ف ــي واقـ ـ ــع األمـ ـ ــر اسـ ـتـ ـم ــرار ل ـص ــراع
أقدم ،كان قد بدأ مع ُسلف بن سالم،
نــاجــي ج ـلــول ،ال ــذي أق ـيــل نـظـرًا إلــى
ّ
عـ ـج ــزه عـ ــن الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى ح ـ ــل مــع
نـقــابــات الـتـعـلـيــم ووص ــول التشنج
معها ملستويات غير معهودة ،فقد
انتقل مستوى التوتر في منتصف
الـشـهــر املــاضــي إل ــى مــرحـلــة أخ ــرى:
ج ـ ــرى إق ـ ـ ــرار إض ـ ـ ـ ــراب ،ت ـ ــاه حـجــب
نتائج امتحانات التالميذ (إبقاؤها
ع ـن ــد األسـ ـ ـت ـ ــاذة وعـ ـ ـ ــدم تـسـلـيـمـهــا
ل ـ ـ ــإدارة) ،وف ــي ح ــال ع ــدم الـتــوصــل

ُ َ
ّ
سينتقل
إلى حل خالل هذا الشهر،
نـحــو «مــرحـلــة كـســر ال ـع ـظــام» ،وهــو
الـ ــوصـ ــف ال ـ ـ ــذي أط ـل ـق ــه ك ــات ــب ع ــام
الـ ـج ــامـ ـع ــة ل ـس ـع ــد الـ ـيـ ـعـ ـق ــوب ــي ،فــي
خـ ـط ــاب ــه ضـ ـم ــن احـ ـتـ ـج ــاج ــات ي ــوم
أمس.
ّ
لـ ّعــل لعبة بــن ســالــم ،تكمن هـنــا في
أنه لم يسلك مسلك سلفه والتصرف
وفق اجتهاداته .فقد ّ
رحل امللف إلى
مجلس الــوزراء الــذي انعقد أول من
ّ
أمــس ،واعتبر أن تصعيد ّاألساتذة
«غ ـ ـيـ ــر ق ـ ــان ـ ــون ـ ـ ّـي ،وال يـ ـم ــث ــل أح ــد
ّ ّ
النقابي ألن تأثيره
أشكال النضال
يـ ـط ــاول ال ـ ـتـ ــوازن األس ـ ـ ـ ّ
ـري وال ـس ـلــم
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ـ ّـي» .وأط ـ ـ ـلـ ـ ــق امل ـج ـل ــس
ي ـ ــد الـ ـ ــوزيـ ـ ــر التـ ـ ـخ ـ ــاذ «اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
ّ
ّ
واإلداريـ ــة»
التنظيمية والـقــانــونـ ّـيــة
ّ
ً
ل ـ ـفـ ــض األزمـ ـ ـ ـ ــة ،وبـ ـ ـن ـ ــاء عـ ـل ــى ذلـ ــك،
تولدت فكرة تعليق رواتب األساتذة
كــإجــراء مـضــاد ،ورفــض املفاوضات
حـتــى يـنـتـهــي حـجــب الـنـتــائــج الــذي
ّ
تفاوضية،
فشلت بسببه آخر جلسة
قـبــل أك ـثــر م ــن أس ـب ــوع ،ألن الـ ــوزارة
ّ
اع ـ ـت ـ ـبـ ــرت أن رف ـ ـعـ ــه ش ـ ـ ــرط م ـس ـبــق
للحديث.
وخــال التظاهرة أمــس ،رأى لسعد
ّ
الـيـعـقــوبــي أن «امل ـع ــرك ــة دخ ـلــت في
دائ ــرة جــديــدة» ،مضيفًا« :إذا كانوا
ّ
(ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة) يـ ـعـ ـتـ ـق ــدون أن م ـســك
ّ
امل ــدرس ــن مــن أمـعــائـهــم سـيـقــلــل من
عــزائ ـم ـهــم ،فـهــم واهـ ـم ــون» ،وتـ ّ
ـوجــه
ً
إل ـ ـ ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة قـ ـ ــائـ ـ ــا« :ال خ ـي ــار

ل ـكــم غ ـيــر ط ــاول ــة م ـفــاوضــات جـ ّ
ـديــة
ي ـت ـحـ ّـصــل فـيـهــا هـ ــؤالء (األس ــات ــذة)
على حقوقهم ،وعــدا ذلــك ال ُيرهبنا
ت ـه ــدي ــدك ــم»ّ .
رد الـ ــوزيـ ــر ،م ــن خــال
ت ــدويـ ـن ــة ع ـل ــى ص ـف ـح ـتــه ف ــي مــوقــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعـ ّـي «فايسبوك»،
ً
ق ـ ــائ ـ ــا« :لـ ـ ــن ي ـث ـن ـي ـن ــا ال ــوعـ ـي ــد وال
التهديد وستبقى الدولة صامدة».

سياق أكبر منهما
بـعـيـدًا ع ــن امل ــزاي ــدات ب ــن الــرجـلــن،
ّ
ف ــإن هــذا ال ـصــراع يـنــدرج فــي سياق
ّ
أكبر منهما ،إذ إن اليعقوبي نفسه،
ّ
ق ـ ــال فـ ــي ك ـل ـم ـتــه إن املـ ـس ــأل ــة تــأتــي
ضـمــن «هـجـمــة عـلــى ات ـح ــاد الـشـغــل
تديرها الحكومة مــن وراء الستار،
وه ــي أرادت أن ت ـ ّ
ـوج ــه ت ـهــدي ـدًا إلــى
االتـ ـ ـح ـ ــاد مـ ــن خ ـ ــال رأس ح ــرب ـت ــه:
ّ
الثانوي».
الجامعة العامة للتعليم
وبـ ـص ــرف ال ـن ـظ ــر ع ــن رغ ـب ــة ال ــرج ــل
ف ــي ال ـت ـشــديــد ع ـلــى أه ـم ـ ّـي ــة نـقــابـتــه

ضـمــن «االت ـح ــاد» ،بـخـ ّ
ـاصــة بـعــد ّما
ّ
تسرب في اآلونة األخيرة عن تجنب
ّ
ال ـق ـي ــادة امل ــرك ــزي ــة لـلـمـنـظـمــة ملــزيــد
ّ
م ــن الـتـصـعـيــد ف ــي ه ــذا امل ـل ــف ،ف ــإن
«االتحاد» صار يقود حملة إلطاحة
ّ
رئيس الحكومة نفسه ،أو على األقل
تحجيم مخططاته.
إح ــدى الـ ــدالالت عـلــى ذ ّل ــك ،مــا ظهر
ض ـ ـمـ ــن اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع املـ ـ ــوق ـ ـ ـعـ ـ ــن ع ـل ــى
«اتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ق ـ ـ ــرط ـ ـ ــاج» فـ ـ ــي م ـن ـت ـص ــف
الـشـهــر ال ـج ــاري ،إذ أدت ال ـح ــوارات
إل ــى تـشـكـيــل «لـجـنــة ت ـقــويــم» تـحــدد
ال ـب ــرن ــام ــج وال ـت ـش ـك ـي ـلــة ال ـح ـكــومـ ّـيــة
لـ ـلـ ـفـ ـت ــرة امل ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة ،وظـ ـ ـه ـ ــر ح ـي ـن ـهــا
ع ـلــى ن ــور ال ــدي ــن ال ـط ـبــوبــي ،األم ــن
ال ـع ــام ل ـ ـ «ات ـح ــاد ال ـش ـغ ــل» ،عــامــات
ّ
االن ـ ـت ـ ـص ـ ــار ،ورأى أن ال ـح ـك ــوم ــة
ّ
الحالية «حكومة تصريف أعمال».
وك ــان الـطـبــوبــي قــد طــالــب قـبــل ذلــك
بـ ـ ــإجـ ـ ــراء تـ ـع ــدي ــل ح ـ ـكـ ــومـ ـ ّـي ي ـش ـمــل
بعض ال ــوزراء «الفاشلني» ،فأجابه

احتجاجات الفوسفات تشتعل مجددًا
إل ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي قـ ـط ــاع
التعليم ،تعاني تونس منذ سنوات
م ــن ان ـق ـط ــاعــات ّ
دوري ـ ـ ــة ف ــي إن ـتــاج
ال ـف ــوس ـف ــات ب ـس ـبــب س ـل ـس ـلــة مــن
االع ـت ـصــامــات واالح ـت ـجــاجــات في
مدن محافظة قفصة .وبعد التوصل
إلى اتفاق قبل أسابيع أنهى سلسلة
اعتصامات دامــت قــرابــة الشهرين
ّ
كليًا ،فـ ّ
وشلت اإلنتاج ّ
ـإن االحتقان
عــاد مـجــددًا .وجــابــت أمــس مسيرة
ّ
احتجاجية ش ــوارع مدينة املظيلة،
«املجمع
وتوجهت إلــى معمل يتبع ُ
الكيميائي الـتــونـسـ ّـي» حيث أجـ ِـبــر
الـعــامـلــون فيه على مـغــادرتــه ،وفق
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ّ
الرسمية.
ما نقلته الوكالة التونسية
ّ
ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية،
جرى مساء أول من أمس« ،إحراق
مــركــز األم ــن بــاملــديـنــة» بـعــد تدخل
قواتها إليقاف شخص حاول ّ
صد
عمال «شركة فسفات قفصة» عن
االلـتـحــاق بأماكن عملهمُ .ويطالب
املـ ـحـ ـتـ ـج ــون بـ ــإي ـ ـقـ ــاف ال ـت ـت ـب ـع ــات
ّ
القضائية فــي حــق املــوقــوفــن على
خ ـل ـف ـ ّـي ــة االعـ ـتـ ـص ــام ــات األخ ـ ـيـ ــرة،
وتــرفـيــع نسبة اسـتـفــادة مدينتهم
م ــن املـ ـش ــاري ــع الـ ـت ــي أع ـل ـن ـهــا وف ــد
ّ
وزاري زار املـحــافـظــة ي ــوم الجمعة
املاضي.

ّ
يوسف الشاهد في حوار متلفز بأن
األمر «غير مطروح اآلن».
بــدا موقف رئيس الحكومة حينها
تـ ـح ـ ّ
ـدي ــا ل ـس ـل ـطــة «االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد» الـ ــذي
ّ
يـ ـعـ ـتـ ـب ــر نـ ـفـ ـس ــه «أقـ ـ ـ ـ ـ ــوى قـ ـ ـ ـ ــوة ف ــي
الـ ـب ــاد» ،ك ـمــا ي ـش ـيــر ال ـش ـع ــار ال ــذي
ُيـ ـك ـ ِـث ــر مـ ـس ــان ــدوه مـ ــن تـ ــرديـ ــده فــي
ت ـظ ــاه ــرات ـه ــم ،وال ـ ـ ــذي «ال يـسـتـقـيــم
ّ
الوطنية» في
عمل حكومة الــوحــدة
غ ـي ــاب دعـ ـم ــه ،وفـ ــق عـ ـب ــارة لــرئـيــس
ّ
الجمهورية الباجي قائد السبسي.
ّ
جــديــر بــالــذكــر ،أن «لـجـنــة التقويم»
بـ ـ ـ ـ ــدأت فـ ـ ــي أع ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــا بـ ـ ــدايـ ـ ــة هـ ــذا
األس ـ ـبـ ــوع ،وت ـت ــأل ــف تــركـيـبـتـهــا ّمــن
ّ
عـضــويــن ممثلني لـكــل طــرف مــوقــع،
ّ
وأهـ ّـم هــذه األطــراف السياسية هما
حركتا «النهضة» و«ن ــداء تونس»،
أمـ ـ ــا املـ ـنـ ـظـ ـم ــات ف ــأه ـ ّـمـ ـه ــا اتـ ـح ــادي
«الشغل» و«األع ــراف» .ومن املنتظر
ُ َ
أن تعلن نتائج املشاورات األسبوع
امل ـق ـبــل ،وتـبـقــى ف ــي األث ـن ــاء حكومة
الشاهد ونزاعاتها رهينة التوافقات
التي قد تــؤدي إلــى تغييرها ،وذلك
م ــا تـشـهــد عـلـيــه ال ـس ـنــوات املــاضـيــة
التي حكمت خاللها حكومات تأتي
بال سبب وترحل كذلك من دونه.
إلــى ذلــك الـحــن ،يـبــدو تغيير وزيــر
الـتــربـيــة أمـ ـرًا شـبــه م ـح ـســوم ،ولـكــن
املسألة ،كما تشير الوقائع واألرقام،
ّ
أكبر من شخص الوزير ،إذ إن قطاع
التعليم الذي ّ
تعرض في فترة حكم
بن علي إلى تهميش واضح ،يحتاج
ّ
ميزانية مفتوحة ترتقي ببنيته
إلى
ُ
ّ
ّ
التحتية وأحوال مسيريه ،وهو أمر
ً
يبدو في الوقت الحاضر مستحيال.
ويكفي للتدليل على هذا االستنتاج
ال ـن ـظــر إل ــى ق ــان ــون امل ـي ــزان ـ ّـي ــة ال ــذي
ّ
املرجح
يعاني نقصًا في املوارد ّ ،من
أن يــؤدي إلــى عجز متوقع (كــان قد
تـكــرر فــي ا ُلـسـنــوات املــاضـيــة) ،وإلــى
ال ـخ ــروج امل ـب ــرم ــج لـطـلــب ق ــرض من
الـ ـس ــوق ال ــدول ـ ّـي ــة ُي ـن ـت ـظــر أن يـكــون
بنسبة فائدة عالية بعد التصنيف
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر لـ ـ ـت ـ ــون ـ ــس ضـ ـ ـم ـ ــن ق ــائـ ـم ــة
ّ
(أوروبية) مالية سوداء.

الجزائر ــ محمد العيد
يـ ـق ــول م ـح ـمــد ع ـل ــي فـ ــركـ ــوس« :ال ـب ـعــض
ُي ـ ـط ـ ـلـ ــق مـ ـصـ ـطـ ـل ــح أه ـ ـ ـ ــل ال ـ ـس ـ ـنـ ــة ع ـل ــى
ُ
ـاتــريــديــةُ ،
ويــدخــل بعضهم
األشــاعــرة واملـ
الـ ـص ــوفـ ـي ــة وبـ ـع ــض املـ ـن ــاه ــج ال ــدع ــوي ــة
ال ـع ـق ــان ـي ــة والـ ـح ــزبـ ـي ــة ،وه ـ ــذا ب ــاط ـ ّـل ال
ي ـص ــح ...اإلسـ ــام الـصـحـيــح ال ــذي ُيمثله
َّ
اآلراء
أهـ ــل ال ـس ـنــة ُ وال ـج ـم ــاع ــة مـ ـب ــرأ م ــن ُّ َّ
ال ـخ ــاط ـئ ــة امل ـخ ــال ـف ــة ل ـل ـك ـت ــاب وال ــس ــن ــة،
واملـ ـج ـ َّـر ُد مـ ـ ْـن َمـ ــوروثـ ـ َ
ـج ال ـ ِـف ـ َـرق
َّ َّ ِ
ُ ِ
ـات م ـن ــاه ـ ِ
ـوارج
ـ
خ
ـ
ل
وا
ـ
ئ
ـ
ـرج
ـ
وامل
كالشيعة
الــضــالــة
ـةِ
ِ
ِ
وال ـ ـ ُّـص ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــةِ والـ ـجـ ـهـ ـمـ ـي ــةِ واملـ ـعـ ـت ــزل ــةِ
واألشاعرة ،والخالي من املناهج َّ
الد ْعوية
ُ
نحرفة كالتبليغ واإلخــوان ،والحركات
امل ِ
الثورية الجهادية كالدواعش والقاعدة،
مناهج ُاالتجاهات العقالنية والفكرية
أو
ِ
الـحــديـثــة املـنـتـ ِـسـبــن إل ــى اإلس ـ ــام» .لكن
في مقابلة أجرتها «األخبار» ،مع أستاذ
«كرسي التصوف والدراسات اإلسالمية
فــي ِّجــامـعــة ال ـجــزائــر» محمد بــن بريكة،
ُيـحــذر األخـيــر مما يــراه «الخطر الــداهــم»
للتيار السلفي فــي الـجــزائــر عـلــى وحــدة
البالد واستقرارها ،ويشير إلى العوامل
التي أدت إلى انتشاره .ويتهم بن بريكة
ص ــراح ــة وزيـ ــر ال ـش ــؤون الــديـنـيــة محمد
عـ ـيـ ـس ــى ،بـ ـمـ ـم ــاألة ال ـس ـل ـف ـي ــة ،ب ــرغ ــم مــا
يشكلونه مــن تهديد للمرجعية الدينية
الجزائرية .وفي اآلتيّ ،
نص املقابلة:
¶ هــل يـمـكــن اعـتـبــار مــا قــالــه الـشـيــخ فــركــوس،
ّ
مجرد رأي فقهي ُيلزمه وحده ويمكن تجاوزه،
ّ
أم أننا أمام تحول خطير في النظرة إلى املجتمع؟
ي ـج ــب أن ن ـت ـف ــق اب ـ ـت ـ ـ ً
ـداء ع ـل ــى مـصـطـلــح
السلفية .السلفية مرحلة زمانية مباركة،
ال م ــذه ــب إس ــام ــي .ف ـهــي ت ـع ـنــي ال ـق ــرون
املشار إليها بالخيرية الكاملة في الحديث
النبوي« :خير القرون قرني ثم القرن الذين
يلونهم ثــم الـقــرن الــذيــن يلونهم» .وليس
ّ
معنى هــذا ّأن الخيرية ال توجد فــي بقية
الـقــرون ،وإنـمــا امل ــراد مــن الحديث أن هذه
القرون فيها ساداتنا الصحابة وساداتنا
ال ـتــاب ـعــون ال ــذي ــن ج ــال ــس ال ـب ـعــض منهم
(سـ ّـيــدنــا ال ــرس ــول) ،وك ــان الـبـعــض اآلخ ــر
ت ــام ــذة ل ـهــم ،ف ـهــم مـطـلـعــون ع ـلــى مـنــابــع
الوحي في أزهــى عصورها ،وهــذا معلوم

حيث تـخــرج أئـمــة كـبــار فــي هــذه املرحلة.
لذلك ،إن انتحال صفة السلفية هو بدعة
وهابية جــاء بها هــؤالء الــذيــن ال يمثلون
ّ
السنة وال الجماعة .هؤالء هم في الحقيقة
منتسبون إلى الحركة الوهابية التي لها
شيخ واح ــد تعتمده فــي مرجعيتها ،هو
ابــن تيمية .وابــن تيمية هــذا كانت له آراء
ش ــاذة رده ــا عـلـيــه عـلـمــاء ع ـصــره وسجن
ومات بسببها ملا سببته من فنت بني أبناء
األمة اإلسالمية ،وأهل زمانه أدرى به من
أهل زماننا نحن.
¶ م ــا ه ــي األص ـ ـ ــول ال ـت ــي ي ـع ـت ـمــد ع ـل ـي ـهــا ه ــذا
التيار في الوصول إلى مثل هذه االستنتاجات
الخطيرة؟
هــذا التيار ملا ّ
سمى نفسه سلفيًا مع ابن
ع ـبــد الـ ــوهـ ــاب ،اس ـت ـب ــاح دم ـ ــاء املـسـلـمــن،
وكانت له  5مصطلحات أساسية يكررها
ويـ ـجـ ـت ــره ــا وي ـج ـع ـل ـه ــا ذريـ ـ ـع ـ ــة لـتـكـفـيــر
املسلمني واستحالل دمائهم وهي الكتاب
والـ ـسـ ـن ــة ،وال ـت ــوح ـي ــد ،والـ ـب ــدع ــة ،ال ـش ــرك
ومظاهره والتبرك والتوسل ،واملذهبية.
ه ــذه املـصـطـلـحــات الـخـمـســة يستخدمها
هذا التيار ،في استعداء بقية املسلمني ،من
ّ
خالل القول إن أغلب املسلمني ليسوا على
الـكـتــاب والـسـنــة ،وأنـهــم هــم فقط الطائفة
الناجية كما يسمون أنفسهم.
ّ
ه ــم يـتـحــدثــون ع ــن الـتــوحـيــد وكـ ــأن األم ــة
اإلســامـيــة ليست مــوحــدة ،ويستخدمون
مـ ـس ــأل ــة الـ ـ ـش ـ ــرك ف ـ ــي ت ـك ـف ـي ــر ال ـص ــوف ـي ــة
والشيعة والــذيــن يقيمون حفالت خاصة
م ــوس ـم ـي ــة ك ـح ـف ــل ي ـن ــاي ــر ع ـن ــد األمـ ــازيـ ــغ
الجزائريني أو الـنــوروز عند الـفــرس ،وكل
االحـتـفــاالت واملـظــاهــر الـتــي تـقــام فــي بالد
اإلس ــام يعتبرونها مظاهر للشرك ،وكل
الزيارات عندهم هي مظاهر للشرك .أيضا
مسألة البدعة ،هي سيف مصلت على كل
املسلمني ،ما فعل شخص أمـرًا إال قيل له
هذا األمر بدعة ،وكأنهم يحتكرون األحكام
العقائدية في الدين اإلسالمي .والحق أن
البدعة تأخذ أحكام الدين الخمسة ،منها
ما هو واجب ومستحب ومكروه إلى غير
ذلك.
الجانب العقائدي في نظرتهم للمسلمني
هــو األخ ـطــر ،ألن ال ـخــاف الفقهي مسألة
فــرع ـيــة ،أم ــا ال ـع ـق ـيــدة ف ـهــي إم ــا أن تـكــون
ّ
مسلمًا أو ال تكون .لذلك أقول إن النظرية
بـكــامـلـهــا ه ــي نـظــريــة تـكـفـيــريــة ،وه ــذا ما
جعلنا نجد أن هذا العرض العقائدي الذي
يقدمه هذا التيار كان وراء كل املجازر التي

ارتكبت في بالد اإلسالم ،بدءًا من ابن عبد
الوهاب إلى اليوم.
¶ ن ــرى ال ـيــوم أن الكثير مــن املـســاجــد يسيطر
عـلـيـهــا «ال ـس ـل ـف ـيــة» ف ــي ال ـج ــزائ ــر .ملـ ــاذا ينتشر
هــذا الـتـيــار ،وهــل أصـبــح يشكل تـهــديـدًا لعقيدة
الجزائريني؟
ّ
يجب أن نقول بكل صراحة ،إن هذا التيار
هو ِمعول هدم في وحدة الجزائر ،وهناك
 3أسـبــاب لهذا االنـتـشــار والـتــوســع .األول
أن الحركة الحزبية حــن ب ــدأت التعددية
بعد دستور  ،1989تغاضت عن الكثير من
املـســاوئ الـتــي يحملها أبـنــاء هــذا التيار،
ف ــان ـخ ــرط ــوا ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـن ـشــاطــات
ال ـس ـيــاس ـيــة وت ـم ـك ـنــوا م ــن ع ـق ــول ال ـع ــوام
وأثــروا عليهم ،ورأينا الكثير منهم صعد
إل ــى ال ـج ـبــال وح ـمــل ال ـس ــاح وأحـ ــل دم ــاء
ال ـجــزائــريــن .الـسـبــب ال ـثــانــي أن الـتـقــديــر
ال ـس ـيــاســي ك ــان خــاط ـئــا وه ــو إل ــى ال ـيــوم
خ ــاط ــئ :ت ــرك امل ـن ــاب ــر ل ـه ــؤالء وامل ـف ــروض
أن املـ ـن ــاب ــر تـ ـك ــون خ ــاض ـع ــة لـلـمــرجـعـيــة
الجزائرية التي يفترض أن تحميها الدولة
بمؤسساتها مــن وزارة الـشــؤون الدينية
إلى املجلس اإلسالمي األعلى إلى املجالس
ال ـع ـل ـم ـيــة وال ـ ــدع ـ ــاة واألئ ـ ـمـ ــة وال ـبــاح ـثــن
املنخرطني في املؤسسات العلمية ،وهنا ال
أستثني املؤسسات األمنية ،إذ ال يعقل أن
نوظف في أخطر سلك على عقول الناس
وع ـق ــائ ــده ــم م ــن ه ــب ودب دون أن يـمــر
بتحقيقات أمـنـيــة تتبني تــوجـهــه وأصـلــه
وع ــائ ـل ـت ــه واملـ ـحـ ـي ــط ال ـ ــذي ن ـش ــأ ف ـي ــه مــع
علمنا لحرارة الجزائريني وعاطفتهم لكل
ّ
مــن يحدثهم بــالـكـتــاب والـسـنــة .ثــالـثــا :إن
ً
ابتداء من
الصراعات التي نخرت الجزائر
التسعينيات ،على النفوذ واملال والهيمنة
والـتـنــافــس الـسـيــاســي الـضـيــق ج ـدًا ،كلها
اشتغلت بهذه الهموم وتركت أم ـرًا مهمًا
هو العمل على الوحدة الوطنية والتنبيه
إل ــى كــل مــا ي ـهــددهــا .لــأســف ال ـشــديــد ،لم
ن ـجــد م ــن األحـ ـ ــزاب اإلس ــام ـي ــة أو غـيــرهــا
حديثًا عن هذا الخطر الداهم.
¶ في ضوء ما تقول ،كيف تصف الوضع؟
الـ ـي ــوم وض ـع ـنــا ه ــو ك ــاآلت ــي :هـ ــذا ال ـت ـيــار
التكفيري يــزداد نفاذًا يومًا بعد يــوم إلى
ع ـقــول الـنــاشـئــة وال ـج ـه ــال ،تـحــت مظاهر
الرقية والحديث فــي املساجد املستباحة
والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـل ــى املـ ـس ــاج ــد الـ ـت ــي تـبـنــى
بــاألمــوال الخاصة باستراتيجيات ممالة
عـلـيـهــم م ــن وراء ال ـب ـح ــار .وذل ـ ــك ك ـلــه في
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أال تعتقد أن وض ــع االث ـنــن فــي سـلــة واح ــدة ال
يستقيم من الناحية العلمية؟
هـ ــذه م ـغــال ـطــة كـ ـب ــرى ،فــالـحـقـيـقــة أنـهـمــا
وجهان لعملة واحدة .ذلك أن مرجعيتهما
واح ــدة ،واملشايخ كلهم ي ــدورون فــي فلك
واحد ،يقوم على تكفير الناس وإخراجهم
م ـ ــن امل ـ ـلـ ــة واع ـ ـت ـ ـمـ ــادهـ ــم عـ ـل ــى األص ـ ـ ــول
الخمسة التي سبق أن ذكرتها .فهم أشبه
بذلك بتيار يكون وآخــر ينفذ ،والعملية
مستمرة إلــى أن تأتي اللحظة التي مهد
لها محمد علي فــركــوس بـهــذه الكلمات،
وه ــي إخ ـ ــراج  90بــامل ـئــة م ــن ال ـجــزائــريــن
واملـسـلـمــن مــن امل ـلــة فــي كلمته الشهرية
األخيرة.

يومًا بعد آخر،
يزداد هذا التيار
التكفيري نفوذًا
في البالد

غفلة من السلطة التي نجد أطرافًا داخلها
تـخــاطـبـهــم (خ ـطــابــا) ودي ـع ــا وت ـح ــاول أن
تتحالف معهم أحيانًا ،بل نجدها كأنها
سفيرة للدولة السعودية.
¶ على ذكر السلطة ،ما رأيكم في مواقف وزير
الشؤون الدينية واألوقاف محمد عيسى من تيار
السلفية ،التي يصفها البعض ب ّ
ـ«اللينة»؟
مواقفه لألمانة ممالئة لـهــؤالء ،يتعاطى
ّ
معهم بـ«مصلحية» العتقاده أن هذا التيار
سيطر على الساحة ،وبالتالي إذا جامله
سيبقى في كرسيه وتكون له شهادة عند
السلطة تثبته في منصبه السياسي .هذا
ف ــي الـحـقـيـقــة ت ـص ــور خ ــاط ــئ ال ي ـجــب أن
يكون ،وسيكون لي ّ
رد على الوزير في ما
يتعلق بهذا األمر تنبيهًا للمصلحة العليا
للدولة التي يجب أال نجامل فيها أحد.
¶ لـكــن ه ـنــاك ف ــرق بــن الـسـلـفـيــة الـعـلـمـيــة التي
ترفض العنف ،والسلفية الجهادية التي تتبناه.

¶ ه ــل تـعـتـقــد أن ه ــذا ال ـت ـيــار ب ـلــغ ال ـ ــذروة بـهــذا
املوقف؟
نحن اليوم أمام لحظة خطيرة جدًا .البلد
مهددة في حدودها ،وهي إقليميًا تعيش
ظ ــروف ــا خ ــاص ــة ،ب ـع ـض ـهــا ت ـح ــت ال ـس ـتــار
الــدي ـنــي ،كـظـهــور «ال ــدواع ــش» وغ ـيــر ذلــك
م ــن ال ـف ــرق ال ـحــام ـلــة ل ـل ـس ــاح ...ال ـب ـلــد في
وضع اقتصادي هش كما صرح بذلك كل
املسؤولني .البلد يعاني من نسبة مرتفعة
من األمية أو ضعف التعليم بني الشباب
الــذيــن خــرجــوا مــن امل ــدارس أو لــم يوفقوا
فــي إكـمــال الــدراســة ،وه ــؤالء كلهم فرائس
جاهزة سيلتهمها هــذا التيار ويوجهها
التوجيه الــذي أملته عليه املخابر الذكية
من وراء البحار في بريطانيا والسعودية
وبعض الدول التي ال تريد خيرًا للجزائر.
نـحــن فــي اع ـت ـقــادي لـسـنــا خ ــارج مـشــروع
التقسيم والتفتيت الــذي يستهدف الدول
العربية ،بل نحن هدف في حد ذاته.
¶ لكن الظاهر في كالمهم أنهم َي ْدعون إلى عدم
الخروج عن الحاكم؟
هذه مغالطة كبرى أيضًا .فإذا دعوت علي
فــركــوس لـيـقـســم بــالـلــه الـعـظـيــم فــي عنقه
بيعة ملن ...ستجده مبايعًا مللك السعودية
كما بــايــع جميع أتـبــاع هــذا الـتـيــار .هــم ال
يبايعون ولــي األمــر الوطني ،بل بيعتهم
مللك السعودية وولــي عهده وهــذا يعلمه
الخاص والعام.
¶ مــع مــا يـبــدو أن ــه تـغـ ّـيــر فــي نـظــرة ول ــي العهد
السعودي محمد بــن سلمان للمفاهيم الدينية
والسلفية ،كيف سيتصرف هذا التيار؟
ال ــواق ــع أن ه ــذا ال ـت ـيــار ق ــد أص ـيــب بـحــرج
شديد ،وهو يتخلخل من الداخل ويحاول
أن يـتـغـلــب ع ـلــى ذل ـ ــك ،ألن الـ ـن ــاس تـســأل
مشايخ السلفية عن موقفهم من الحفالت
ال ـتــي ت ـقــام ف ــي ال ـس ـعــوديــة وق ـي ــادة امل ــرأة
ل ـل ـس ـيــارة وخ ــروج ـه ــا ب ــال ــزي الـ ــذي تــريــد
ومــوقـفـهــم مــن االحـتـفــال الــرسـمــي باملولد
النبوي الشريف .وقد وجد هؤالء املشايخ
أنـفـسـهــم ف ــي ح ـيــرة بـعــدمــا طـ ّـب ـلــوا سنني
عــدة للنظام السعودي وال يعرفون كيف
يتعاملون مــع ولــي الـعـهــد الـشــاب ولغته
الـ ـج ــدي ــدة .وفـ ــي اع ـت ـق ــادي أن ـه ــم ح ـتــى ال
يفتضحوا ،لجؤوا إلى هذه الحيل لصرف
األنـ ـ ـظ ـ ــار ع ـب ــر ت ـك ـف ـيــر ال ـ ـنـ ــاس وش ـغ ـل ـهــم
بــال ـك ـتــاب وال ـس ـن ــة وغ ـي ــره ــا م ــن امل ـســائــل
الراسخة في قلوب الجزائريني منذ أن حل
اإلسالم على هذه األرض.
¶ م ـ ــا ه ـ ــي رسـ ــال ـ ـتـ ــك ف ـ ــي األخـ ـ ـي ـ ــر كـ ـب ــاح ــث،
للجزائريني؟
أؤكـ ــد ل ـل ـجــزائــريــن أن ـه ــم ل ـي ـســوا بـحــاجــة
لـهــؤالء حتى يتعلموا دينهم ،فإسالمهم
م ــن ب ــن األح ـس ــن ب ــن ال ـش ـع ــوب ،ذل ــك أنــه
مبني على قيم التسامح والبطولة ورعاية
ّ
ح ـق ــوق امل ـ ــرأة وي ـك ـف ـي ـنــا ف ـخ ـرًا أن إح ــدى
الثورات الشعبية ضد املستعمر الفرنسي
كانت قائدتها اللة فاطمة نسومر الحافظة
لكتاب الله واملتبعة ملنهج التصوف.
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تقرير

صقر صهيوني في البيت األبيض

تيريزا ماي في بروكسل:

ّ
ّ
يبدو أن جوقة مروجي الحرب على إيران في البيت
األبيض ،اكتملت بإعالن ترامب بعد منتصف الليل
تعيين جون بولتون مستشارًا لألمن القومي
ب ـعــد مـنـتـصــف ال ـل ـيــل ،أع ـلــن دونــالــد
ت ــرام ــب اس ـت ـب ــدال م ـس ـت ـشــاره لــأمــن
القومي اتش ار ماكماستر ،بالسفير
األميركي األسبق لدى األمم املتحدة
ج ـ ــون ب ــولـ ـت ــون .وبـ ـع ــد س ـل ـس ـلــة مــن
اإلق ـ ـ ـ ــاالت واالس ـ ـت ـ ـقـ ــاالت فـ ــي فــري ـقــه
ـة ،ق ــال تــرامــب:
خ ــال األش ـهــر املـُـاض ـيـ ّ
«أن ــا سعيد بــأن أعـلــن أن ــه اب ـتــداء من
ال ـت ــاس ــع م ــن ن ـي ـســان  2018سـيـكــون
ج ــون ب ــول ـت ــون م ـس ـت ـشــاري الـجــديــد

بولتون ،المسكون
بفكرة الحرب ضد إيران،
ليس «صقرًا» عاديًا
ّ
لألمن القومي» .ومعروف أن بولتون
الــذي يدعو علنًا إلــى مواجهة إيــران
عسكريًا ،ويصل حديثه إلى ّ
حد إثارة
موضوع «ضرورة إسقاط النظام في
إي ــران» ،كــان يـتــردد دوم ــا إلــى البيت
األبـ ـي ــض م ـنــذ وص ـ ــول ت ــرام ــب إل ـيــه.
ّ
وه ـ ــذا م ــا دفـ ــع ب ـعــض امل ـع ــل ـق ــن ال ــى
ّ
القول سريعًا إن هــذا التعيني ُيطلق
ّ
«العد التنازلي للحرب مع إيران».
ُ
وي ـ ـعـ ــرف ج ـ ــون ب ــولـ ـت ــون ك ـث ـي ـرًا فــي
بيروت والعالم العربي ،إذ منذ عام
 ،2005كان ّ
عرابًا لخيارات فريق «14

طهران منذ ُ تعيني األخير في .2002
فــي مـقــالــة ن ـشــرت قـبــل أي ــام فــي «ذي
أميركان كونسرفتيف» ،يقول كاتبها
ّ
إن «بولتون ليس صقرًا عاديًا ضمن
املحافظني الـجــدد ،هــو كــان مسكونًا
لسنوات عدة (بضرورة) الذهاب إلى
حــرب ضـ ّـد إي ــران ،مـكــررًا تصريحاته
الــداعـيــة إلــى ضربها خــال إطــاالتــه
ـرة) ،من دون وجود
اإلعالمية (األخـيـ ّ
تداعيات
ـدرك
ـ
ي
ـه
ـ
أن
أدنــى مؤشر على
ّ
ه ـكــذا س ـيــاســة» .تـضـيــف امل ـقــالــة أن ــه
خـ ـ ــر ،داخ ــل
«أكـ ـث ــر م ــن أي ش ـخ ــص آ ّ
إدارة ترامب أو خارجها ،أثر بولتون
ع ـلــى ق ـ ــرار ت ــرام ــب ل ـت ـمــزيــق االت ـف ــاق
النووي مع إيران» ،مشيرة في الوقت
نـفـســه إل ــى عــاقــات بــولـتــون بـمـمـ ّـول
«كل من» ترامب وبنيامني نتنياهو،
الصهيوني شلدون أدلسون.
ليس
ـو
ـ
ه
فــي القضية الفلسطينية،
ّ
فقط مــؤيـدًا عــاديــا إلســرائـيــل ،وإنـمــا
ه ــو مـتـصـهــن وم ــن م ــؤي ــدي أقـصــى
اليمني اإلسرائيلي ،وهــو كــان يدعو
ٍّ
حتى إلى «حل يقوم على ثالث دول...
يتم وفـقــه إرج ــاع غــزة إلــى السيطرة
املصرية ،وإرجاع الضفة الغربية إلى
السيادة األردنية».
بولتون الذي ينظر إلى روسيا أيضًا
ّ
على أنـهــا «خـصــم» ،جــاء اإلعــان عن
تعيينه في اليوم نفسه الذي ألقى فيه
ريكس تيلرسون ،خطاب «وداع» في
ّ
مقر وزارة الخارجية ،التي سيخلفه
على رأسها مارك بومبيو.
(األخبار)

آذار» األكـ ـث ــر تـ ـش ــددًا ،ت ـج ــاه دمـشــق
ّ
وحـ ــزب ال ـل ــه ،عـلـمــا بـ ــأن ه ــذا الـفــريــق
كــان قــد ك ـ ّـرم بــولـتــون فــي أي ــار ،2006
خالل زيارة وفد منه لواشنطن .وفي
األعوام القليلة املاضية ،كان بولتون
يــدعــو إل ــى تـقـسـيــم ال ـع ــراق وســوريــا
«في مرحلة ما بعد داعــش» ،وإنشاء
«كـيــانــات إثـنـيــة» تـحــت شـعــار رفــض
«ال ـع ــودة إل ــى ال ـح ــدود ال ـتــي رسمها
األوروبيون منذ قرن تقريبًا».
ّ
ويـ ـح ــل ب ــول ـت ــون مـ ـك ــان مــاك ـمــاس ـتــر
ّ
الـ ــذي س ـبــق لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن أش ــارت
في تقرير لها في  24شباط املاضي،
ّ
ّ
إلى أن احتماالت إعفائه تتزايد ،وأن
بولتون من بني املرشحني الستبداله.
وإذا كان ماكماستر ،وهو العسكري
الذي سبق أن شارك إلى جانب وزير
الدفاع الحالي جايمس ماتيس ،في
غــزو ال ـعــراق ،مــن وج ــوه «املحافظني
ّ
الـ ـ ـج ـ ــدد» ،فـ ـ ــإن ب ــول ـت ــون ه ــو ب ـ ــدوره
السياسي ،كــان أحــد أبــرز وجــوه هذا
ال ـف ــري ــق ض ـم ــن إدارة جـ ـ ــورج ب ــوش
االب ـ ـ ــن .ه ـ ــذا ال ــرج ــل الـ ـ ــذي ك ـ ــان أح ــد
ّ
مــؤيــدي غ ــزو ال ـع ــراق ،ي ــرى أن «أكـبــر
ُ
خ ـطــأ» ارت ـ ِـك ــب ،ه ــو ح ــن «انـسـحــب»
األم ـيــرك ـيــون م ــن ال ـع ــراق ع ــام .2011
هــو يــرى فــي الـعــراق «قــاعــدة خلفية»
ملواجهة إي ــران ،وهــو كــان إلــى جانب
رئيس املــوســاد األسـبــق مئير دغــان،
ف ــي إطـ ـ ــاق س ـي ــاس ــات «م ـح ــاص ــرة»

كان ّ
عرابًا لخيارات « 14آذار»
األكثر تشددًا ،تجاه دمشق
وحزب الله (أ ف ب)

ّ
ّ
ترامب يبتز الصين :عجزنا التجاري مسؤوليتكم
«الباتريوت»
األميركي
في يد
بولندا
نقلت «روي ـتــر» أم ــس ،عــن مصادر
خاصة ّأن بولندا والواليات املتحدة
س ـت ـب ــرم ــان ات ـف ــاق ــا ي ـت ـي ـ ُـح ل ـشــركــة
«ري ـث ـي ــون» ب ـيــع ن ـظ ــام «ب ــات ــري ــوت»
للدفاع الصاروخي لوارسو .وكانت
ّ
بولندا قد أعلنت من قبل أنها تعتزم
إنفاق نحو  7.6مليارات دوالر على
مـ ـش ــروع ن ـظ ــام دف ـ ــاع ص ــاروخ ــي،
لكن املـصــادر أوضـحــت ّأن االتفاق
الــذي سيعلن األسـبــوع املقبل قد ال
تتخطى قيمته  5.5مليارات دوالر.
هذه الخطوة العدائية تجاه موسكو،
م ــن ق ـب ــل واش ـن ـط ــن ق ـب ــل وارسـ ـ ــو،
كــانــت وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة
قد وافقت عليها في تشرين الثاني
املاضي ،فيما أبدت بولندا اهتمامها
ب ـش ــراء ث ـمــان ـيــة م ــن ه ــذه األن ـظ ـمــة.
ونقلت «رويـتــر» عن مصدر مقرب
م ــن وزارة الـ ــدفـ ــاع األم ـي ــرك ـي ــة ّأن
«االتفاق سيوقع في  28آذار».

ّ
شـ ـ ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي دون ـ ــال ـ ــد
تــرامــب ،أم ــس ،هجومه الـتـجــاري على
ال ـص ــن ،ل ـل ــرد ع ـلــى «املـ ـم ــارس ــات ّغير
املـشــروعــة» للعمالق اآلس ـيــوي .ووقــع
الــرئـيــس األمـيــركــي «مــذكــرة تستهدف
الـعــدوان االقـتـصــادي للصني» ،مشيرًا
إل ــى إجـ ـ ــراءات عـقــابـيــة ض ــد ال ـ ــواردات
الصينية يمكن أن تصل قيمتها إلى
مليار دوالر» بهدف وضع حد ملا
«ّ 60
يقول إنـهــا منافسة غير مشروعة من
جانب الصني وســرقــة امللكية الفكرية
(كــان مستشاروه قد تحدثوا في وقت
س ــاب ــق م ــن يـ ــوم أمـ ــس ع ــن «ن ـح ــو 50
مليار دوالر» من الواردات الصينية).
ّ
على الــرغــم مــن أن هــذا اإلج ــراء يبتعد
ّ
كثيرًا عن تهديدات أميركية سابقة ،فإن
ّ
الرد الصيني جاء واضحًا ،إذ سارعت
الـسـفــارة الصينية لــدى واشنطن إلى
ّ
اإلعــان أن الصني «تشعر بخيبة ً أمل
قــويــة» إزاء ق ــرار ت ــرام ــب ،مـضـيـفــة في
ب ـي ــان« :إذا بـ ــادرت ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ّ
إلى حرب تجارية ،فإن الصني ستقاتل
إل ــى ال ـن ـهــايــة ل ـل ــدف ــاع ع ــن مـصــالـحـهــا
ـراءات
امل ـشــروعــة بــاس ـت ـخــدام ك ــل اإلج ـ ـ ّ
الـ ـض ــروري ــة» .وق ـ ــال ال ـب ـي ــان« :ن ـحــض
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ع ـلــى ال ـت ــراج ــع عن
قرارها واتخاذ قــرارات حــذرة وتجنب
تـ ـع ــري ــض ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة بــن
الصني والواليات املتحدة للخطر».
فــي الـجــانــب الـعـمـلــي ل ـق ــرارات تــرامــب،
أوض ـ ـ ـ ــح م ـ ـس ـ ــؤول كـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي ال ـب ـي ــت
ّ
االب ـيــض أن األم ــر يتعلق «بتعويض
أرب ــاح حـصــل عليها الـصـيـنـيــون عبر

تــرتـهــن قــدرت ـهــا الـتـنــافـسـيــة بـقــدرتـهــا
على االبتكار ،قد فتحت في أواخر آب/
أغسطس  2017تحقيقًا في انتهاكات
مفترضة لـحـقــوق امللكية الـفـكــريــة من
ج ــان ــب بـ ـك ــن .وي ـث ـي ــر ق ـل ــق ال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة خـ ـص ــوص ــا «إج ـ ـ ـبـ ـ ــار ب ـكــن
الـشــركــات األميركية على الــدخــول في
شراكات ونقل التكنولوجيا واألســرار

ّ
قالت بكين إنها
ستقاتل إلى النهاية
للدفاع عن مصالحها
المشروعة
ّ
وقع ترامب «مذكرة تستهدف العدوان االقتصادي للصين» (أ ف ب)

م ـم ــارس ــات ت ـج ــاري ــة غ ـيــر م ـش ــروع ــة».
ولـكــن وفــق ايفيريت اسنستات ،وهو
املــديــر املـســاعــد للمجلس االقـتـصــادي
ّ
الوطني األميركي ،فإن ترامب سيتولى
ع ـم ـل ـي ــا «تـ ـكـ ـلـ ـي ــف املـ ـمـ ـث ــل الـ ـتـ ـج ــاري
للواليات املتحدة نشر الئحة املنتجات
والرسوم التي يزمع فرضها في الـ 15
يــومــا الـتــي تـلــي تــوقـيــع امل ــذك ــرة» ،كما
ِّ
سـ ُـي ـكــلــف امل ـم ـثــل ال ـت ـج ــاري ل ـلــواليــات
املـتـحــدة روبـ ــرت الي ـتــايــزر« ،بــالـلـجــوء

إلـ ــى إجـ ـ ـ ــراءات ت ـســويــة الـ ـن ــزاع ــات في
املـنـظـمــة ال ـعــامل ـيــة ل ـل ـت ـجــارة ،ملهاجمة
املـ ـم ــارس ــات ال ـت ـم ـي ـيــزيــة ف ــي مـسـتــوى
إسـنــاد التراخيص فــي الـصــن» .وأكــد
ّ
الي ـتــايــزر أن اإلج ـ ــراءات بـحــق الـصــن
ت ـس ـت ـه ــدف خ ـص ــوص ــا الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
ق ـطــاع الـتـكـنــولــوجـيــات الـعــالـيــة ال ــذي
ه ــو «ع ـل ــى األرج ـ ــح ال ـق ـس ــم األه ـ ــم فــي
اقتصادنا» والذي اعتبر أن أهميته ال
نظير لها في العالم.

ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وال ـ ـصـ ــن تـ ـع ـ ّـدان
شريكني على املستويني االقـتـصــادي
وامل ــال ــي ،لـكــن واشـنـطــن تـنــدد بتنامي
عجزها التجاري مع العمالق اآلسيوي،
ال ــذي تـقــول إن ــه يـعــود إل ــى مـمــارســات
تجارية غير منصفة .وقــد بلغ العجز
الـ ـتـ ـج ــاري األمـ ـي ــرك ــي م ــع الـ ـص ــن فــي
 2017فقط فــي مستوى تـبــادل السلع
 375.2مليار دوالر بزيادة بنسبة 8.1
باملئة خالل عام .وكانت واشنطن التي

الـتـجــاريــة لـلـشــركــاء املـحـلـيــن» إذا ما
رغـبــت الـشــركــات األمـيــركـيــة فــي العمل
في الصني.
ّ
ي ــوم أم ــس ،ك ــرر ت ــرام ــب ،أن ــه طـلــب من
أعـلــى املـسـتــويــات الصينية «تقليص
هــذا العجز بمئة مليار ف ــورًا» ،مشددًا
ّ
عـلــى أن «الـكـلـمــة امل ـف ـتــاح ه ــي ت ـبــادل،
وع ـل ــى ال ـج ـم ـيــع أن ي ـت ــذك ــره ــا» .وق ــال
ّ
ّ
إن ال ـصــن ب ـلــد «ص ــدي ــق» ،وإنـ ــه يـكــن
«اح ـت ــرام ــا فــائ ـقــا لـلــرئـيــس ش ــي (جــن

الصني
بينغ)» .لكن من جهتها ،كانت ّ
قـ ــد أكـ ـ ـ ــدت قـ ـب ــل إعـ ـ ـ ــان تـ ــرامـ ــب أنـ ـه ــا
مستعدة لرد الفعل.
في هذا الصدد ،كانت وزارة التجارة قد
أعلنت في بيان« :سنتخذ بالتأكيد كل
اإلجراءات الضرورية للدفاع بحزم عن
حقوقنا ومصالحنا املشروعة» ،منددة
بالنزعة «الحمائية» و«األحادية» لدى
واشـنـطــنُ .
ويـمـكــن أن تـسـتـهــدف بكني
املنتجات الزراعية األميركية على غرار
منتجات الصويا والذرة الرفيعة ولحم
الـخـنــزيــر .وبـعــدمــا دع ــا واشـنـطــن إلــى
عدم رد الفعل «تحت تأثير العاطفة»،
ّ
حذر رئيس وزراء الصني لي كيكيانغ،
يـ ــوم االثـ ـن ــن ،م ــن حـ ــرب ت ـج ــاري ــة ّبني
القوتني العظميني ،واصفًا ّإياها بأنها
«ليست في مصلحة أحد».
ّ
ّ
ضمن هــذا املشهد كله ،لعل املثير هو
ف ــي إج ــاب ــة وزي ـ ــر ال ـت ـج ــارة األم ـيــركــي
وي ـل ـبــور روس ،ع ــن س ــؤال وجـهـتــه له
وكــالــة «بلومبرغ» عقب صــدور إعــان
ترامب ،يقول« :ما الذي يجب أن تفعله
الصني ،ليبتسم دونالد ترامب» .أجاب
ّ
روس أن الـحــل «األس ـه ــل» للصني كي
ّ
تخفض مــن مستوى العجز التجاري
مع الواليات املتحدة ،يكمن في تحويل
اهـتـمــامـهــا ب ـش ــراء مـنـتـجــات م ــن دول
ّ
املتحدة .وقال إن
أخرى ،نحو الواليات
ّ
على الصني أن «تستورد (منا) كميات
كـبـيــرة ج ـدًا ج ـدًا» مــن ال ـغــاز الطبيعي
ّ
امل ـ ـس ـ ــال ،وب ـ ـهـ ــذا «يـ ـتـ ـق ــل ــص» ال ـع ـجــز
التجاري معها.
(األخبار)

حشد «الحلفاء» ضد موسكو
ّ
على الرغم من أن جدول
المجلس
أعمال قمة
ً
األوروبي كان مثقال
من الملفات
بعدد كبير ّ
األوروبية ،فإن تيريزا ماي
و«حلفاءها» ،نجحوا في
اليوم األول من هذا
الحدث في تحويل األنظار
نحو روسيا على خلفية
قضية تسميم سكريبال
تــوج ـهــت رئ ـي ـســة الـ ـ ــوزراء الـبــريـطــانـيــة،
تـيــريــزا م ــاي ،إل ــى الـعــاصـمــة البلجيكية
ب ــروكـ ـس ــل ،ف ــي م ـه ـمــة ص ـع ـب ــة ،آمـ ـل ــة أن
ت ـح ـص ــل ع ـل ــى دعـ ـ ــم أوروبـ ـ ـ ـ ــي ل ـل ـت ـنــديــد
بالدور الذي تتهم فيه موسكو في قضية
تسميم العميل الروسي السابق سيرغي
سكريبال وابنته يوليا .ولدى وصولها،
سعت إلى توجيه خطاب شديد اللهجة،
ّ
ق ــائ ـل ــة ل ـه ــم إن روس ـ ـيـ ــا ت ـم ـث ــل ت ـه ــدي ـدًا
ّ
لالتحاد بأكمله ،وكررت أن الهجوم على
سكريبال وابـنـتــه جــرى بــاسـتـخــدام غاز
أع ـصــاب قــاتــل تــم تـطــويــره إب ــان الحقبة
ال ـس ــوف ـي ــات ـي ــة ،مـ ــا ُي ـظ ـه ــر أن ال ـت ـهــديــد
الروسي «ال يحترم الحدود».
ّ
ّ
وصرحت ماي أمام الصحافيني بأن «من
الــواضــح أن التهديد الــروســي ال يحترم
الحدود ،والحادث في سالزبري هو جزء
مــن نمط ال ـعــدوان الــروســي ضــد أوروب ــا
موقف الفــت ،تجاهلت
وجيرانها» .وفي
ٍ
ً
مــاي س ــؤاال وجهه إليها مــراســل «وكالة
أنباء تــاس» الروسية حول امتالك لندن
ً
دلـ ـي ــا ع ـل ــى تـ ـ ــورط روسـ ـي ــا ف ــي قـضـيــة
تسميم سكريبال ،إذ نظرت إلى املراسل
ال ــروس ــي بــام ـت ـعــاض ،قـبــل أن تـنـصــرف،
وفق الوكالة.
ويضغط املسؤولون البريطانيون على
حلفائهم األوروبـيــن لكي «يحذوا حذو
بريطانيا في طرد دبلوماسيني» الروس،
ّ
علمًا بأنه سيكون صعبًا على العواصم
األوروبـ ـي ــة ،وبــاألخــص بــاريــس وبــرلــن،
الوصول إلى هذا املستوى من ردود الفعل.
لـكــن عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،أعـلـنــت رئـيـّســة
ل ـي ـتــوان ـيــا ،دالـ ـي ــا غــري ـبــوس ـك ـي ـتــي ،أن ـهــا
«تفكر فــي مــوضــوع (ط ــرد دبلوماسيني

روس) بجدية» ،وأضافت لدى وصولها
إلـ ـ ــى الـ ـقـ ـم ــة« :ن ـ ـحـ ــن نـ ــدعـ ــم اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،وي ـجــب عـلـيـنــا جـمـيـعــا أن
نفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة» .أيضًا،
نقلت «رويـتــر» عن دبلوماسي كبير في
ّ
ّ
االتحاد األوروبي أن «بريطانيا تقول إن
ُ ِّ
هناك شبكات تنظم أمورًا مثل سالزبري،
وه ــذه الشبكات مــوجــودة عبر حــدودنــا
وسيكون من مصلحتنا مالحقتها معًا»،
ّ
فـيـمــا ش ــدد دبـلــومــاسـيــون عـلــى أن مــاي
ال تـسـعــى ال ــى اس ـت ـصــدار اسـتــراتـيـجـيــة
رس ـم ـي ــة م ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي .وق ــال
دبـلــومــاســي آخ ــر إن «ه ـنــاك تـحــركــا بني
ع ــدد مــن الـ ــدول الــراغ ـبــة لـفـعــل ش ــيء ردًا
ع ـل ــى حـ ـ ــادث سـ ـك ــريـ ـب ــال» ،م ــوض ـح ــا أن
«هذا سيتم بشكل ثنائي خارج االتحاد
األوروبـ ـ ـ ــي ح ـتــى ال ي ـك ــون ه ـن ــاك ضغط
شــديــد على ال ــدول األعـضــاء الـتــي تشعر
بالقلق على عالقاتها مع موسكو».
في السياق ،دعا رئيس الوزراء اليوناني،
ألكسيس تسيبراس ،إلى الحذر في الرد
على هجوم ســالــزبــري ،وقــال« :علينا أن

وصلت ماي إلى
بروكسل غداة مقارنة
وزير خارجيتها بين
بوتين وهتلر

نتحلى بــاملـســؤولـيــة الـبــالـغــة» .كـمــا كــان
رئيس وزراء لوكسمبورغ ،خافيير بيتل،
محام جنائي سابق،
حــذرًا ،إذ قــال« :أنــا
ٍ
ً
وأسير على مبدأ أنني أستمع أوال ،وبعد
ذلك أتوصل إلى النتائج».
في غضون ذلك ،انعقد لقاء ثالثي مساء
أمس على هامش اليوم ّ
األول للقمةّ ،
ضم
إل ــى م ــاي ،الــرئـيــس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل
م ــاك ــرون ،وامل ـس ـت ـشــارة األملــان ـيــة أنجيال
م ـي ــرك ــل ،ف ـي ـمــا أع ـل ـن ــت رئ ــاس ــة ال ـ ـ ــوزراء
ّ
البريطانية أن مــاي «قـ ّـدمــت (أمــامـهـمــا)
آخــر مستجدات التحقيق» بشأن قضية
سكريبال .ووفق البيان ،فقد أكدت الدول
الثالث أن «ال تفسيرات معقولة» غير تلك
ّ
التي تقول إن «الدولة الروسية مسؤولة»،
ّ
مضيفًا أن «الزعماء أكدوا أهمية توجيه

سيكون صعبًا على باريس وبرلين مجاراة لندن (أ ف ب)

رسالة أوروبية شديدة ّ
كرد على األعمال
الــروسـيــة ،وتــوافـقــوا على إبـقــاء تواصل
وثيق في األيام املقبلة».
وكان من املتوقع أن ُيصدر قادة االتحاد
األوروبي بيانًا حول «هجوم سكريبال»،
ف ـي ـمــا ن ـق ـلــت وك ــال ــة «ف ــران ــس ب ـ ــرس» أن
القادة األوروبيني «سينسقون التبعات»
امل ـت ــرت ـب ــة ع ـل ــى روس ـ ـيـ ــا .وت ــدف ــع بـعــض
الـ ــدول نـحــو تـشــديــد لـهـجــة ال ـب ـيــان لكي
ينسجم مع البيان املشترك الذي أصدرته
األسـ ـ ـب ـ ــوع املـ ــاضـ ــي كـ ــل مـ ــن بــري ـطــان ـيــا
وف ــرن ـس ــا وأمل ــان ـي ــا وال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
ويــوجــه الـلــوم إلــى روسـيــا .وذكــر مصدر
فــي الــرئــاســة الفرنسية أن «مــن املــرجــح»
أن يكون البيان «قريبًا جـدًا» من البيان
املشترك الذي صدر األسبوع املاضي.
ووصـ ـ ـل ـ ــت م ـ ـ ــاي إل ـ ـ ــى بـ ــروك ـ ـسـ ــل أم ـ ــس،
غ ــداة إط ــاق وزي ــر خــارجـيـتـهــا بــوريــس
جــون ـســون ،خـطــابــا نــاريــا ضــد موسكو،
إذ ق ــارن بــن «روس ـيــا بــوتــن» و«أملــانـيــا
ال ـن ــازي ــة» ،مـضـيـفــا أن ــه «ت ـص ــح» مـقــارنــة
ك ــأس ال ـعــالــم ل ـك ــرة ال ـق ــدم ال ـت ــي تستعد
روسـ ـ ـي ـ ــا الس ـت ـض ــاف ـت ـه ــا ه ـ ــذا ال ـص ـيــف
ب ــاأللـ ـع ــاب األوملـ ـبـ ـي ــة الـ ـت ــي ن ـظ ـم ــت فــي
بــرلــن ع ــام  1936إب ــان حـكــم هـتـلــر .وردًا
على تصريحات جونسون ،قــال الناطق
ب ــاس ــم ال ـك ــرم ـل ــن ديـ ـمـ ـت ــري ب ـي ـس ـكــوف،
للصحافيني« :إنــه تصريح مقزز تمامًا،
وال يليق بــوزيــر خــارجـيــة أي ب ـلــد ...إنــه
مـهــن وغ ـيــر م ـق ـبــول» .وكــانــت املتحدثة
بـ ــاسـ ــم ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ،م ــاري ــا
زاخ ـ ــاروف ـ ــا ،ق ــد س ــارع ــت إلـ ــى ال ـ ــرد عـبــر
صفحتها على موقع «فايسبوك» مساء
ً ّ
أول من أمس ،معتبرة أن «هذه املقارنة...
مرفوضة وال تليق بوزير خارجية دولة
أوروبية» .أيضًا ،انتقد سفير روسيا لدى
لندن ،فالديمير ياكوفينكو ،جونسون،
ً
ق ــائ ــا« :الـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة ح ــرة في
ات ـخــاذ ق ــرار بـشــأن مـشــاركـتـهــا فــي كــأس
العالم ،لكن ال يحق ألحد أن يهني الشعب
ال ــروس ــي ال ــذي ه ــزم ال ـنــازيــة وف ـقــد أكثر
مــن  25مليون شـخــص ،بمقارنة بالدنا
بأملانيا النازية».
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد م ـت ـص ــل ،ت ـ ــرأس ال ــرئ ـيــس
الــروســي ،فالديمير بــوتــن ،فــي موسكو
أم ــس ،اجـتـمــاعــا ملـجـلــس األم ــن الــروســي
الـ ـ ــذي ي ـض ــم رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،دي ـم ـتــري
مدفيديف ،وجميع املسؤولني األمنيني.
ّ
وقـ ــال ال ـكــرم ـلــن إن ال ـه ــدف ه ــو «ت ـبــادل
وجهات النظر حول السياسة غير الودية
واالستفزازية لبريطانيا حيال روسيا».
(األخبار)
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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمته تعالى
املرحوم كمال يعقوب باقر
والــده :املرحوم الحاج علي يعقوب
باقر
والدته :املرحومة سلمى هاشم
أشقاؤه :املرحوم محمد علي ،الحاج
أنيس ،املرحوم بهيج ،الحاج كامل،
املرحوم سامي واملرحوم حسن
شـقـيـقـتــاه :املــرحــومــة فــاطـمــة زوجــة
املرحوم معروف سموري واملرحومة
سمية زوجة فؤاد يوسف
يـ ــوارى فــي ال ـثــرى بـعــد ص ــاة ظهر
ي ــوم الـسـبــت ف ــي  24آذار  2018في
بلدته كوثرية الـسـيــاد ،حيث تقبل
التعازي قبل الدفن وبعده في منزل
علي إبراهيم يوسف
وت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ،الـ ـي ــوم الـجـمـعــة
وبـعــد الــدفــن وي ــوم األح ــد فــي منزل
ابن أخيه الحاج رامي كامل يعقوب
بــاقــر فــي الــوســط ال ـت ـجــاري ،شــارع
أحـمــد شــوقــي ،بـنــايــة أي ــدن غ ــاردن،
خ ـلــف ف ـن ــدق فـ ــور سـ ـي ــزن ،ال ـطــابــق
الثالث
كما تقبل الـتـعــازي االثـنــن  26آذار
 2018فــي مقر الجمعية اإلسالمية
ل ـل ـت ـخ ـصــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الجناح ،قرب أمن الدولة ،من الثالثة
بعد الظهر حتى السادسة مساء.
اآلسفون :آل يعقوب وباقر وهاشم
ويــوســف وس ـمــوري وع ـمــوم أهــالــي
بلدة كوثرية السياد

ينعي إتحاد بلديات القلعة وبلدية
تبنني ،وفاة الحاج
أسعد محمد فواز(أبو غسان)
ال ـ ـضـ ــابـ ــط املـ ـ ــراقـ ـ ــب ف ـ ــي الـ ـجـ ـم ــارك
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ورئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة تـبـنــن
سابقا ،والــد رئيس إتـحــاد بلديات
القلعة رئـيــس بـلــديــة تبنني السيد
نـبـيــل أس ـعــد فـ ــواز ،ال ــدف ــن األرب ـع ــاء
٢١آذار ٢٠١٨س ١٢:٣٠ظ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــرا
فـ ــي تـ ـبـ ـن ــن ،ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي أيـ ــام
االرب ـع ــاء،ال ـخ ـم ـي ــس وال ـج ـم ـعــة في
ت ـب ـنــن،وال ـس ـبــت ف ــي ب ـي ــروت مــركــز
ج ـم ـع ـي ــة الـ ـتـ ـخـ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه
الـعـلـمــي م ــن س  ١١صـبــاحــا لغاية
الـســادســة م ـسـ ً
ـاء ،وذك ــرى االسـبــوع
األحـ ـ ــد ٢٥آذار س ١٠ص ـب ــاح ــا فــي
حسينية بلدته تبنني

أب ـنــاؤه :غـســان ،عـمــاد ،نبيل ،طــارق
وعائالتهم
أبنتاه :أمل ،منى وعائالتهما
شقيقه علي وعائلته
عائلة شقيقه املرحوم سعيد فواز
ع ــائ ــات شـقـيـقــاتــه زي ـن ــب ،نــائـفــة و
تفاحة
يـ ـنـ ـع ــون بـ ـم ــزي ــد مـ ــن األس ـ ـ ــى وفـ ــاة
راحلهم
أسعد فواز
الضابط املراقب سابقًا
في الجمارك اللبنانية
و رئيس بلدية تبنني األسبق
تقبل التعازي في منزل الفقيد في
تبنني اليوم الجمعة الــواقــع في ٢٣
اذار  ٢٠١٨ويــوم غــد السبت الواقع
ف ــي  ٢٤اذار  ٢٠١٨ف ــي ب ـي ــروت في
قاعة جمعية التخصص والتوجيه
ال ـع ـل ـمــي ب ـئــر ح ـســن قـ ــرب املــديــريــة
العامة ألمن الدولة وذلك من الساعة
الـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة ع ـ ـشـ ــرة حـ ـت ــى الـ ـس ــاع ــة
ً
مساء.
السادسة
للفقيد الرحمة

◄ذكرى ►
َ
ْ
ذك َر ْى ُث ِال ٍث
َْ ْ َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
غد السبت ِذكرى ث ِال ِث
ت َص ِادف يوم ٍ
ُ
َ
املرحوم :
َّ ةِ َ َ َ َ
اضلةِ العل ِو َّيةِ
املربيةِ الف ِ
ْ
ُ َْ
ــي
بــور ِّان ْ َاأل ِم ِ
أم أيمن
الس ِّيد َناجي األم ْ
َ
َ
ي.
ِ
َح َرمِ َ :
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ِّ
ْ
َ
َ
ف
ك ِريمة الش ِ
اع ِر السي ِد عب ِد الـ َـرؤو ِ
األم ْي َ(ف َت ْى َ
الج َب ِل).
ِ
َو ِال َدة ِ َ
الس َاد ِةْ :أي َمنَ ،ح َسنَ ،ع ِل ّ
.
ي
َ َ ُ َ ُ ُ َ ٌ
َّ ُ َ
ـوم ش ِر ْيف،
أشقاؤها الــســادة :املـ َـرحـ
ِ
َ
وم َع ْب ُد األم ْير ،امل ُ
َامل ُ
رح ُ
رح ُ
وم ز ْي ٌد ،د.
ِ
ِ
َْ ٌَ
َ ٌّ
َع ِل ْيَ َ ،دَ .هيثم ََ َ َ َ ِّ .
ان فوز ونوار.
ش ِقيقتاها
السيدت ِ
ُ َْ
ْ
بـ َـهــذ ِه ُامل َن َ
األل ْي َمةِ َستتل ْى َعن
اس َبةِ
ِ
ِ ِ
َ َ َ ٌ َ
ْ
ـات ِم ــن ال ـ ِـذك ـ ِـر
ـاه ــر ِة آيـ ـ
وح ـ َـه ــا ال ــط ـ
ُر
ِ
ِ
َ
الـ َـحــكـ ْـيــم َو َم ـ ْ
ـج ـ ِـل ـ ُـس َع ـ ـ َـز ٍاء ُحـ َـسـ ْـيـ ِـنـ ٍّـي
ِ
الس َ
اع َة ِ َ َ َ َ
َ
النصف َع َصرًا ِف ْي
الرابعة و ِ
َّ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ِّ
الصوانةِ .
النادي
ِ
الحس َي ِ ُني َِف ُي َ
ِل َلف ِقيد ِة َ
حمةَ ،ولك ُم األ ْج ُر
الر

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض لشراء
أعمدة حديدية نوع ( A1عدد  - )150نوع
( A2عدد ( )150بدون كونسوالت) ،وذلك
وفق املواصفات الفنية والشروط االدارية
امل ـح ــددة ف ــي دف ـتــر ال ـش ــروط ال ــذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء ستماية
الف ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
ال ـش ــراء ف ــي مـصـلـحــة ال ـش ــؤون املـشـتــركــة
في مركز الشركة في البحصاص ما بني
الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم
عمل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مــدة تقديم العروض يــوم السبت
الــواقــع فيه  14نيسان  2018الـســاعــة 12
ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 633
اعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب نــاصــر سـلـيــم داود ملــورثـتــه نزيها
م ــوس ــى خ ـل ـي ــل الـ ـ ـ ـ ــوارد اسـ ـمـ ـه ــا نــزي ـهــه
مــوســى خـلـيــل عـلــى الصحيفة الـعـقــاريــة
سند تمليك بــدل عــن ضــائــع للعقار رقم
 319شعيتية.
للمعترض  15يوما للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /540 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/3/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 638
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب شوقي علي معطي احــد ورثــة علي
اح ـم ــد م ـط ـعــي س ـنــد مـلـكـيــة بـ ــدل ضــائــع
للعقار  1219كترمايا.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طـلــب جـ ــورج طــونــي ف ــرج مل ــورث ــه طــونــي
ج ـبــران ف ــرج وملــوكـلــه ف ــوزي ج ـبــران فــرح
سـنــدي تمليك ب ــدل ضــائــع بــالـعـقــار 348
تربل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط

إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ع ــن رغ ـب ـت ـه ــا فــي
إجـ ــراء اس ـت ــدراج ع ــروض عــائــد لصيانة
واستثمار الخط البحري في معمل الذوق
الحراري.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /200 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى ام ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2018/4/20عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11.00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/3/9
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 637

إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب كامل غريب ملوكله مرهج جوزيف
شـمــا اح ــد ورثـ ــة ج ــوزي ــف عـبــدالـلــه شما
شـ ـه ــادة ق ـيــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 3101
ديرميماس.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـعــروض العائد لشراء كابالت مجدولة
تـ ــوتـ ــر م ـن ـخ ـف ــض ،م ـ ــوض ـ ــوع اسـ ـ ـت ـ ــدراج
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رق ـ ـ ـ ــم ث4د 8539/تـ ــاريـ ــخ
 ،2016/9/5قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2018/4/27عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة

إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
بموجب محضر الجمعية العادية تاريخ
 2015/10/21تقرر بتاريخ 2018/3/21
حل شركة الرتون غلوبال تريدنغ ش.م.ل.
اوف شور رئيس مجلس ادارتها مديرها
سعيد نعيم عجمي وشـطــب قـيــدهــا من
السجل التجاري حيث هي مسجلة تحت
الرقم  1801734ورقم تسجيلها في وزارة
املالية .1411752

إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب اسعد خليل ابو رجيلي سند تمليك
بدل ضائع بحصته بالعقارين  561و562
كفرزبد.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط

فعلى كــل ذي مصلحة تـقــديــم اعـتــراضــه
ومــاحـظــاتــه خ ــال مهلة عـشــرة اي ــام من
تاريخ اخر نشر.
امني السجل التجاري
بالتكليف مارلني دميان
إعالن مناقصة
تعلن مستشفى تبنني الحكومي عن اجراء
مناقصة عمومية لزوم شراء مستلزمات
الـتـعـقـيــم – الـقــرطــاسـيــة – امل ـط ـبــوعــات –
مستلزمات طبية – فحوصات االنسجة –
مستلزمات عمليات العظم – مستلزمات
عـمـلـيــات املـســالــك الـبــولـيــة – مستلزمات
ع ـم ـل ـيــات الـ ـع ــام ــود ال ـف ـق ــري والـ ــدمـ ــاغ –
تبليط جدران الدرج – شراء آله للتصوير
الصوتي (.EMG-EEG) Pacs
آخ ـ ــر م ـه ـل ــة ل ـت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض ال ـس ــاع ــة
الثانية عشر من تاريخ  2018/04/07على
ان تفض العروض بتاريخ 2018/04/08
الساعة الثانية عشر في مبنى املستشفى.
رئيس مجلس االدارة
د .محمد علي حمادي

◄ مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►

بمناسبة اليوم العالمي للمسرح 8102
مسرح المدينة
يدعوكم

غادر العمال البنغالدشيون
Murad ali
Md jahid hasan
Salman hossain
Md mehedi hasan
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 01/335959

الى يوم طويل مع مسرحيات المخرجة نضال األشقر المصورة

يوم الثالثاء  72آذار 7102

ابتدا ًء من الساعة الحادية عشرة صباحا ً و لغاية الحادية عشرة مساء ً

الدعوة عامة

غادر العامل املصري
السيد عبد اللطيف محمد قاسم
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا االتـ ـص ــال عـلــى
الرقم ٦٥٠٢٤٩/٧٠

 رسالة سعدهللا ونوس المصورة عن اليوم العالمي للمسرح 0991 مسرحية طقوس األشارات و التحوالت مسرحية لسعدهللا ونوس 0991 مسرحية  3نسوان طوال مسرحية ألدوارد ألبي 7111-0999 مسرحية منمنمات تاريخية مسرحية لسعدهللا ونوس 7111 أمسية شعرية بعنوان جبران األمس غدا ً 7112 مسرحية تصطفل ميريل ستريب عن رواية رشيد الضعيف /عربي و فرنسي 7111 -مسرحية قدام باب السفارة الليل كان طويل كتابة عيسى مخلوف و نضال األشقر 7112

إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب خالد نبيه زين الدين وكيل توفيق
حسني ابو هدير سند ملكيه بدل ضائع
للقسم  B /22من العقار  245السمقانية.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
ط ـلــب رب ـي ــع ع ـس ــاف ملــوك ـلــه االم ـي ــر وائ ــل
نـ ـه ــاد شـ ـه ــاب شـ ـه ــادة ق ـي ــد ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  6109حاصبيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
صــادر عــن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/98
م ــوج ــه ال ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــا :خــديـجــة
ساميا عبد االحــد شرمند ،مــن طرابلس
ً
أصال ،ومجهولة محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومــرفـقــاتــه امل ــرف ــوع ض ــدك مــن املستدعي
ص ـ ــاح ع ـب ــد ال ـح ـم ـيــد ش ـم ـســن بــوكــالــة
املـ ـح ــام ــي ن ــزي ــه ع ـ ـيـ ــاش ،بـ ــدعـ ــوى ازال ـ ــة
الـ ـشـ ـي ــوع املـ ـق ــام ــة ع ـل ــى امل ـق ـس ــم رق ـ ــم 21
مــن الـعـقــار رق ــم  481مــن منطقة التبانة
العقارية ،وذلك خالل مهلة عشرين يومًا
م ــن ت ــاري ــخ ن ـش ــر ه ـ ــذا االع ـ ـ ــان واتـ ـخ ــاذ
مقامًا لك يقع ضمن نطاق هــذه املحكمة
وابــداء مالحظاتك الخطية على الدعوى
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كــل تبليغ لــك لصقًا
عـلــى ب ــاب املحكمة صحيحًا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

إعالن
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية مناقصتني عامتني وبواسطة الظرف املختوم حسب التواريخ واملواعيد املحددة تجاه اسم
كل منهما وذلك في محطة تل العمارة الزراعية – رياق – البقاع:

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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املوعد

اسم املناقصة

التاريخ

 1-تلزيم تقديم مواد وأدوات ولوازم التنظيفات لزوم املصلحة.

 2018/4/10الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء

 2تلزيم تقديم وتركيب تجهيزات وآالت ومعدات مخبرية لزوممختبر البكتيريا النباتية في محطة الفنار التابعة للمصلحة.

 2018/4/11الساعة العاشرة من صباح يوم األربعاء

فعلى مــن يهمه األمــر الحصول على دفتر الـشــروط الـخــاص امل ــودع نسخا عنه فــي محطة تــل العمارة – ريــاق – البقاع لــدى قسم
املناقصات وفي محطة الفنار – جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات الدوام الرسمي علما بأن ثمن كل نسخة عن دفتر
الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى إدارة مصلحة األبحاث العلمية في محطة تل عمارة – رياق – البقاع خالل الدوام الرسمي على
ان تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد
هذا املوعد.
تل العمارة في  12آذار2018
رئيس مجلس اإلدارة – املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 661

Association of Al Madina Theatre for Art and Culture
Hamra Street – Saroulla Bldg – Beirut
Tel: 01 75 30 10-1 Fax 01 75 30 12 – e-mail: masmad@cyberia.net.lb

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2830 sudoku
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أفقيا

 -1جزيرة يونانية في املتوسط – بلدة لبنانية بقضاء بنت جبيل –  -2بلدة لبنانية
بقضاء الكورة –  -3أغلظ أوتار العود – صانع الخبز – للتفسير –  -4جزيرة تابعة
للكويت في الخليج العربي – أداة وماكينة –  -5متشابهان – ثرى – جزيرة إيطالية
في البحر األبيض املتوسط تابعة إلقليم توسكانا نفي اليها نابليون –  -6جرى
املاء – عائلة مستشرق هولندي راحل –  -7من الطيور الجميلة – لدغ العقرب – -8
يفرح – أردم البئر – ثغر –  -9مرفأ اوسترالي في كوينزالند – ذكر البقر –  -10ممثلة
لبنانية راحلة لعبت دور األم في مسلسل «اخوت شاناي»

عموديًا

 -1من الشعراء املخضرمني ابن الشاعر زهير بن أبي سلمى –  -2سياسي لبناني
راحل ورئيس حزب –  -3عملة أسيوية – سيد جامع لكل خير –  -4تجميع ما بقي
من ثمر الكرم أو الزيتون عن األرض بعد القطاف – متشابهان –  -5عائلة رئيس
حكومة لبناني راحل – فريق غنائي سويدي شهير معتزل –  -6مدينة قديمة في
تركيا ما بني النهرين – وكالء تأمني –  -7ظرف مكان – حرف نصب –  -8دق الجرس
– الشفاء من املرض – حرف عطف –  -9مضيق بني البحر األسود وبحر مرمرة – -10
ممثلة مصرية وسفيرة سابقة لألمم املتحدة للنوايا الحسنة استقالت من منصبها
عام  2006إحتجاجًا بسبب حرب تموز على لبنان

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2830

حلول الشبكة السابقة

1

 -1العثمانيون –  -2محمد علي – دب –  -3يم – يلمسه –  -4ون – ويل –  -5اربيل – طنجة – -6
لون – املدفع –  -7حبيش – ا ا ا –  -8ان – اصلع – طي –  -9فسد – بن – فرد –  -10ظن – قردحجي

عموديًا

أمني الحافظ –  -2لحم – روبنسن –  -3عم – إبني –  -4ثدي – شا –  -5معلوال – صبر –
ّ -1
املن – اللند –  -7نيس – ّ
طماع –  -8هوندا – فج –  -9ود – يجف – طري –  -10نبيلة عبيد
-6

حل الشبكة 2829

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مغنية وممثلة مصرية لها نكهة خاصة في صوتها .التقت املوسيقار
الراحل محمد عبد الوهاب في لحن « كل دا كان ليه « لتتوالى بعدها
أعمالها الفنية الناجحة
 = 4+9+3+8+6+5تبرر الوسيلة ■  = 11+1+2فردوس سماوي ■ 10+7+1
= فوز وعالمة النجاح

حل الشبكة الماضية :يوسف الشلفون

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  ،1598وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الرابحة42 - 38 - 35 - 19 - 18 - 17 :
الرقم اإلضافي3 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 151,728,915ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 75,864,456 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 66,378,870ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 41 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1,618,997 :ل.ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 66,378,870ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,182 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 56,158 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 146,976,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 18,372 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 985,690,306 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :
نتائج زيد
جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1598
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح92491 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 43,202,456 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة0 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.2491 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.491 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.91 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 552
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة056 :
• يومية أربعة7760 :
• يومية خمسة87001 :
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ثقافة وناس

ميديا

انتخابات 2018

تويتر«باروميتر» جماهيري؟

االستحقاق النيابي في متاهة التسويق اإللكتروني
على الرغم من تكثيف محاوالت «تنظيم» الفوضى التي
تضرب مواقع التواصل االجتماعي ال ّ
سيما المتعلقة باألخبار
الكاذبة وخرق الخصوصية ،تحافظ هذه ّ
المنصات على
دورها كسالح أساسي يلجأ إليه المتنافسون على حسم
النتائج في صناديق االقتراع ألسباب ّ
عدة ،أبرزها انخفاض
باإلعالم التقليدي .وكما في العالم كذلك
الكلفة مقارنة ّ
في لبنان ،حيث تشكل السوشال ميديا ركيزة للحمالت التي
تسبق ّ 6أيار (مايو)  .2018هنا ،نطرح أسئلة حول دور هذه
الوسائل محليًا ،خصوصًا لناحية المضمون واإلنفاق
نادين كنعان
مــع حـســم ق ــرار تـ ّـرشـحــه لــواليــة ثانية
في عام  ،2020اختار الرئيس األميركي
دونالد ترامب املستشار الرقمي براد
بارسكيل مديرًا لحملته االنتخابية،
وه ـ ــو ال ـ ــذي س ـب ــق أن ش ـغ ــل مـنـصــب
املـ ــديـ ــر ال ــرقـ ـم ــي ل ـح ـم ـلــة عـ ـ ــام .2016
«الـســاح الـسـ ّـري لحملة تــرامــب» ،هي
الـ ـعـ ـب ــارة ال ـت ــي اس ـت ـخــدم ـهــا بــرنــامــج
« 60دقـيـقــة» ( )cbsلــوصــف بارسكيل
فــي تـشــريــن ّ
األول (أك ـتــوبــر) املــاضــي،
بسبب استخدامه «البارع» لإلعالنات
ال ــر ّق ـم ـي ــة ع ـل ــى ف ــاي ـس ـب ــوك ل ـل ـتــرويــج
ملرشحه.
ّ
شرح بارسكيل للبرنامج كيف تمكن
«ف ــري ــق م ــؤل ــف م ــن م ـئ ــة ش ـخ ــص مــن
إنـشــاء بــن  50و 60ألــف إع ــان يومي
ع ـب ــر ف ــاي ـس ـب ــوك ل ـب ـل ــوغ م ـج ـمــوعــات
م ـخ ـت ـل ـف ــة م ـ ــن أنـ ـ ـص ـ ــار املـ ـيـ ـلـ ـي ــاردي ــر
األمـيــركــي بـهــدف تحقيق أقـصــى قــدر
مــن الــدعــم والـتـبـ ّـرعــات عبر االنـتــرنــت.
جــاء ّذلــك في وقــت تتفاعل فيه قضية
ال ـتــدخــات الــروسـيــة فــي االنـتـخــابــات
ال ــرئ ــاس ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـت ــي أوص ـلــت
تـ ــرامـ ــب إل ـ ــى ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض .وق ـبــل
يــومــن ،ب ــرزت فضيحة جــديــدة حــول
جمع مؤسسة «كامبريدج أناليتيكا»
االستشارية بشكل غير مالئم بيانات
 50مليون مستخدم لفايسبوك بهدف
ال ـت ــأث ـي ــر ع ـل ــى ال ـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ف ــي تـلــك
خ ــاب ــات (راج ـ ــع ال ـ ـكـ ــادر) ،بينما
االن ـت ـ ّ
«ت ـت ـجــنــد» غــالـبـيــة ال ـشــركــات الـكـبــرى
(عـلــى رأس ـهــا «غ ــوغ ــل») والـحـكــومــات
وال ـ ـج ـ ـهـ ــات املـ ـعـ ـنـ ـي ــة ل ـ ـ ـ «ال ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـدي»
آلف ــة األخ ـب ــار ال ـكــاذبــة املـنـتـشــرة عبر
السوشال ميديا.
تـ ــزيـ ــد خ ـ ـطـ ــوة ت ـ ــرام ـ ــب األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة مــن
تــأك ـيــد أه ـم ـيــة امل ـن ـصــات االف ـتــراض ـيــة
وال ـت ـس ــوي ــق ال ــرق ـم ــي ف ــي ال ـس ـبــاقــات
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ف ــي زم ـ ــن تـ ـص ــارع فـيــه
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ال ـت ـق ـل ـيــديــة م ــن أجــل
ال ـب ـق ــاء .واق ـ ــع ل ــن ت ـك ــون االن ـت ـخــابــات
ال ـن ـيــاب ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة امل ــرت ـق ـب ــة ف ــي 6
ّأي ـ ــار (م ــاي ــو) املـقـبــل بـعـيــدة عـنــه ولــو
باختالف النسب.
فــي االنـتـخــابــات البرملانية اإليطالية
ِّ
األخـ ـي ــرة ع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ،وظ ـفــت
ال ـس ــوش ــال م ـيــديــا ع ـلــى ن ـط ــاق واس ــع
مـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــة بـ ــال ـ ـسـ ــابـ ــق فـ ـ ــي الـ ـحـ ـم ــات
ال ــدع ــائـ ـي ــة .إذ لـ ـج ــأت األحـ ـ ـ ـ ــزاب إل ــى
ف ــاي ـس ـب ــوك وأخ ـ ــوات ـ ــه ل ـل ـت ــواص ــل مــع
الـنــاخـبــن ،ال سـ ّـيـمــا الـيــافـعــن منهم،
مـ ـم ــا ي ـ ـعـ ــود ب ـ ـجـ ــزء مـ ـن ــه إل ـ ـ ــى ن ـقــص
ال ـس ـيــولــة! ه ــذا م ــا لـفـتــت إل ـي ــه وكــالــة
«روي ـتــرز» فــي تحقيق ّ
مفص ّل نشرته
األسبوع املاضي ،موضحة أنــه ّ
للمرة
ُ
األول ــى لــن ت ـعــاد أم ــوال الـحـمــات إلــى
ّ
األحـ ـ ــزاب (ّ )refundك ـمــا أن املـنـصــات
االف ـ ـ ـتـ ـ ــراض ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـ ـ ــوف ـ ـ ــر م ـ ـ ــروح ـ ـ ــة م ــن
ال ـخ ـي ــارات مـقـبــولــة الـكـلـفــة لـلــوصــول
إل ــى الـنــاخـبــن .فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،قــال
فينتشنزو سـمــالــدور ،رئـيــس تحرير
املحتوى في «أوبنبوليس» (مجموعة
إلكترونية تهدف إلى توفير الشفافية
ف ــي ال ـع ــاق ــات ّال ـس ـيــاس ـيــة وال ـع ــام ــة)
للوكالة أيضًا إنه على صعيد القوانني
«تـعـ ّـد السوشال ميديا أرضـيــة عــذراء

ّومــري ـحــة لـلـحـمــات ال ـس ـيــاس ـيــة ،كما
أن ـه ــا ب ـحــاجــة إل ــى الـكـثـيــر م ــن الـعـمــل
التشريعي لضبط ما يجري فيها».
بريطانيًا ،سألت مجلة Engineering
ّ
املتخصصة فــي ّأيــار
& Technology
ّ
(م ــاي ــو) « :2017ه ــل تـشــكــل الـحـمــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ع ـل ــى الـ ـس ــوش ــال م ـيــديــا
ت ـهــدي ـدًا لــديـمـقــراطـيــة االن ـت ـخــابــات؟».
املطبوعة
في إجابتها املسهبة ،لفتت ّ
الصادرة عن  IET Servicesإلى أنه إلى
جــانــب طــري ـقــة االس ـت ـخ ــدام امل ـت ـعــارف
ع ـل ـي ـهــا ل ـل ـم ـن ـصــات االفـ ـت ــراضـ ـي ــة فــي
سـ ـي ــاق ت ـع ـب ـئ ــة الـ ـن ــاخـ ـب ــن ب ــواس ـط ــة
رســائــل م ـبــاشــرة م ـت ـعـ ّـددة الــوســائــط،
هناك َمــن يعمل على تقويض املسار
الــديـمـقــراطــي بـطــريـقــة «مـبـهـمــة وغير
ً
صـ ــري ـ ـحـ ــة» ،مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـه ــدة ب ــاعـ ـت ــراف
ف ـ ــايـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــوك ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال عـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
الحكومات ّ
ملنصته الخاصة بالتواصل
االجتماعي خالل االنتخابات األخيرة
فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة وفــرن ـســا .هنا،
ّ
ي ـت ـعــلــق املـ ــوضـ ــوع ت ـح ــدي ـدًا بـجـهــود
مـنـ ّـسـقــة ل ـ ـ «ن ـش ــر م ـع ـلــومــات خــاطـئــة،
وزرع انعدام الثقة ،ألغراض سياسية».
ّ
تزامنًا مع إعالن فايسبوك الذي شكل
ّ
ه ــزة لــم تنته نتائجها بـعــد ،أصــدرت
«كـ ـلّـ ـي ــة ل ـ ـنـ ــدن لـ ــاق ـ ـت ـ ـصـ ــاد» تـ ـق ــريـ ـرًا
يحذر من «املــال األس ــود» الـخــارج عن
السيطرة ،وهــو ّ
يعد «تهديدًا بنيويًا
لـلــديـمـقــراطـيــة ف ــي املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة».
ووصـ ـ ـ ـ ــف أك ـ ــاديـ ـ ـ ّمـ ـ ـي ـ ــون مـ ـ ــن ال ـك ـل ـي ــة
ه ـ ــذه األم ـ ـ ـ ــوال ب ــأنـ ـه ــا «غـ ـي ــر م ـص ـ ّـرح
ع ـن ـهــا ض ـمــن ال ـت ـب ـ ّـرع ــات الـسـيــاسـيــة،
وت ـس ـت ـخــدم لـلـتــأثـيــر ع ـلــى الـنـقــاشــات
واإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـس ـيــاس ـيــة الــداخ ـل ـيــة»،
مـ ّ
ـرجـ ـح ــن أن تـ ـك ــون فـ ــي غــال ـب ـي ـت ـهــا
ّ
مدفوعة بـ «مصالح خارجية» وتتركز
َ
الرقمي ْي ،ناهيك
على ّاإلعالم واإلعالن
عــن أن ـهــا بطبيعة األح ـ ــوال «مخالفة
ّ
للقانون» .مع العلم بأن كلير باسيت،
املــديــرة التنفيذية للجنة االنتخابات
فــي بريطانيا ،كــانــت قــد تـحـ ّـدثــت إلى
ص ـح ـي ـف ــة «غ ـ ـ ــاردي ـ ـ ــان» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة
فــي  2017عــن ض ــرورة تـعــديــل قــانــون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وإدخـ ـ ـ ــال فـ ـق ــرة خــاصــة
بــاإلعــان االنـتـخــابــي الــرقـمــي ،بحيث
تـتــوافــر ال ـقــدرة عـلــى ضـبــط مــا يجري
عـ ـب ــر املـ ـنـ ـص ــات امل ـخ ـت ـل ـف ــة وي ـص ـب ــح
الـنــاخـبــون عـلــى درايـ ــة بـهــويــة مـعـ ّـدي
الحمالت.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ن ـش ــرت جــامـعــة
«ك ــورنـ ـي ــل» األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ــي ال ـخــريــف
امل ــاض ــي دراسـ ــة مـفـ ّـصـلــة ح ــول تأثير
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل ،خ ـصــوصــا تــويـتــر
(األكـ ـث ــر اس ـت ـخ ــدام ــا ف ــي هـ ــذا ال ـب ـلــد)،
عـلــى مـحـتــوى صـنــاديــق االق ـت ــراع في
بــريـطــانـيــا ب ــن ع ــام ــي  2015و.2017
ّ
ج ـ ـ ــاءت امل ـح ـ ّـص ـل ــة داع ـ ـمـ ــة ل ّـف ـك ــرة أن
ال ـح ـم ــات االن ـت ـخــاب ـيــة امل ـكــث ـفــة عـلــى
السباقات
تويتر قد تكون حاسمة في
ّ
امل ـت ـق ــارب ــة ب ــن امل ــرش ـح ــن ،غ ـيــر أن ـهــا
ّ
ش ـ ّـددت على أن هــذه املـســألــة مرتبطة
حصرًا بـ «اإلكثار من اإلنفاق».

ّ
الـلـعـبــة اإلع ــان ـي ــة ،ال سـ ّـي ـمــا أن نص
ال ـق ــان ــون ال ـج ــدي ــد ( )2017/44ليس
واض ـ ـحـ ــا فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـخـ ـص ــوص .مـنــذ
ف ـتــرة طــوي ـلــة ،تـسـبــق ت ـحــديــد املــوعــد
الرسمي بكثير ،بدأنا نالحظ النشاط
االن ـت ـخ ــاب ــي ع ـل ــى الـ ـس ــوش ــال م ـيــديــا:
بوستات مدعومة ( )sponsoredيوجز
فيها ّ
املرشحون برامجهم االنتخابية
وي ــؤك ــدون اخـتــافـهــم عــن «اآلخ ــري ــن»،
م ـ ــع مـ ــوجـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن الـ ـفـ ـي ــدي ــوات
الـغــرافـيـكـيــة وال ـ ـ  Info-graphicsالتي
تختصر فيها األح ــزاب «إنـجــازاتـهــا»
على مدى السنوات املاضية ،أو ّ
تعرف
عبرها بـقــانــون االنـتـخــابــات الجديد،
ّ
أو ت ـح ــث ال ـن ــاس (ت ـح ــدي ـدًا ال ـش ـبــاب)
ً
ّ
عـ ـل ــى امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن الـ ـب ــث
املـبــاشــر مــن األنـشـطــة فــي املـنــاطــق أو
الـلـقــاءات الشعبية ،وخــوض حــوارات
مباشرة مــع الجمهور عبر فايسبوك
ً
مثال ...ويبرز كذلك «حــرص» عدد من
امل ـ ّـرش ـح ــن ع ـلــى إظـ ـه ــار «ق ــرب ـه ــم من
ال ـنــاس وه ـمــوم ال ـش ــارع» بــأسـلــوب ال
يخلو من االفتعال ،ونشر بعض الذين
يخوضون السباق ّ
للمرة األولى ملقاطع
م ــن م ـقــابــات تـلـفــزيــونـيــة أو م ـقــاالت
أو بوستات سابقة «تثبت» نظرتهم
«اإلص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة» لـ ـنـ ـظ ــام امل ـح ـســوب ـيــة
ّ
ّ
اإلشــارة إلى أن
والطائفية .وال بد من ّ
مــروحــة واسـعــة مــن املــرشـحــن الجدد
(على رأسهم صحافيون وناشطون)
عـمــدوا إلــى اسـتـخــدام أساليب رائجة
في الغرب للترويج ألنفسهم ،أبسطها
نشر برامجهم االنتخابية عبر مواقع
إلكترونية خاصة بهم ،تضم مساحة
ّ
املتبرعني للحمالت.
تذكر
أمام هذا النشاط الرقمي واالفتراضي

اإلعالن الرقمي في لبنان
م ــع اقـ ـت ــراب االس ـت ـح ـقــاق االن ـت ـخــابــي
ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي  6أي ـ ــار (مـ ــايـ ــو) ،ي ـبــرز
دور مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي في

(تشيلسي
بيك ــ الواليات
المتحدة)

ّ
املكثف ،كيف ستتم املراقبة والرصد؟
ّ
وكـيــف سـتـحــدد املخالفات القانونية
لـنــاحـيــة امل ـض ـمــون (خ ـط ــاب كــراه ـيــة،
نتائج إح ـصــاءات خاطئة ،معلومات
ك ــاذب ــة )...واإلن ـف ــاق؟ َ
وم ــن هــي الجهة
ّ
ستبت في املــوضــوع؟ في سياق
التي
ّ
تحديد املصطلحات ،يـعــرف ّ القانون
امل ــذك ــور وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ب ــأن ـه ــا «كــل
وس ـي ـلــة إعــام ـيــة رس ـم ـيــة أو خــاصــة،
مــرئ ـيــة أو م ـس ـمــوعــة أو م ـط ـبــوعــة أو
م ـق ــروءة أو إل ـك ـتــرون ـيــة ،مـهـمــا كــانــت
ّ
تقنيتها» ،ليشير الحقًا في ما يتعل ّق
بـ «شرح البرنامج االنتخابي» إلى أنه
يـمـكــن أن يـتــم «بــاألس ـلــوب والـطــريـقــة
املـ ـ ـن ـ ــاس ـ ـ َـب ـ ـ ْـن ب ـ ـمـ ــا ال ي ـ ـت ـ ـعـ ــارض مــع

ّ
يمثل فايسبوك ويوتيوب
الثقل األبرز في التسويق
الرقمي في لبنان
القوانني واألنـظـمــة» .لكن هل تقتصر
ك ّـل ـمــة «إل ـك ـت ــرون ـي ــة» ع ـلــى امل ــواق ــع أم
أنـهــا تشمل السوشال ميديا؟ الكلمة
ّ
امل ـس ـت ـخ ــدم ــة م ــط ــاط ــة مـ ــن دون شــك
ّ
حتى إن رئيس «هيئة اإلش ــراف على
االنتخابات» ،القاضي نديم عبد امللك
ـ ـ حــن سئل خــال املؤتمر الصحافي
ال ــذي ُع ـقــد الـشـهــر املــاضــي عــن ضبط
ّ
مــواقــع التواصل االجتماعي ـ ـ قــال إن
لرقابة
«املــواقــع اإللكترونية خاضعة ّ
ال ـه ـي ـئ ــة ،ل ـك ــن دقـ ــة امل ــراقـ ـب ــة م ـت ـع ــذرة
ل ــدي ـن ــا» .ت ّـعـلـيــق مـلـتـبــس ل ـع ـبــد املـلــك
الـ ــذي ت ـع ــذر تــواص ـل ـنــا م ـعــه ،ويـجـعــل

التساؤل حول كيفية مراقبة املنصات
ّ
االفتراضية أم ـرًا ّ
ملحًا ،خصوصًا أن
ّ
الـجـمـيــع يـعــرف أن إمـكــانـيــات الهيئة
البشرية واملــاديــة والتقنية مـحــدودة
ج ـدًا م ـقــارنــة بـحـجــم الـشـغــل املـطـلــوب
ّ
منها الذي يتطلب جيشًا من املراقبني
ّ
واملتخصصني!
ف ــي ع ــام  ،2015ص ــدر «ت ـقــريــر مــواقــع
الـتــواصــل االجتماعي العربية» ّ
(قمة
ّ
رواد ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي ال ـعــرب)،
واس ـت ـن ــد إلـ ــى ن ـت ــائ ــج دراس ـ ـ ــة (كـمـيــة
ون ــوعـ ـي ــة) ش ـم ـل ــت أكـ ـث ــر مـ ــن  7آالف
ش ـخــص ف ــي  18دولـ ــة عــرب ـيــة .وفـ ّيـمــا
ّ
تؤكد األرقام أن فايسبوك هو املفضل
ّ
لدى العرب عمومًا ،تشير إلى أن  95في
املئة من اللبنانيني الذي يستخدمون
ال ـســوشــال م ـيــديــا ه ــم م ــن ّ
رواده إلــى
جانب  75في املئة يلجأون إلى موقع
ي ــوتـ ـي ــوب ،ف ـي ـمــا ي ـح ـصــد إن ـس ـت ـغــرام
ّ
 49فــي امل ـئــة .ه ـكــذا ،يـشــكــل فايسبوك
ويــوتـيــوب ثقل التسويق الــرقـمــي في
بالد األرز.
ينقسم اإلعالن االنتخابي املدفوع عبر
اإلن ـتــرنــت إل ــى ث ــاث ف ـئــات أســاس ـيــة،
هـ ــي مـ ــواقـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـت ـم ــاع ــي
(ف ـ ــي ل ـب ـن ــان ف ــاي ـس ـب ــوك وإن ـس ـت ـغ ــرام
وي ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوب) ،وم ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـركـ ـ ــات ال ـب ـح ــث
(غــوغــل هــو األكـثــر شـهــرة فــي لبنان)،
واملـ ــواقـ ــع اإلخـ ـب ــاري ــة وامل ـت ـخ ـص ـصــة.
ّ
ّ
املختصص في اإلعالم
يؤكده
هذا ما
والتسويق الرقمي ،خضر سالمة ،في
ّ
اتـصــال مــع «األخ ـب ــار» ،مشيرًا إلــى أن
الكلفة متفاوتة ُت ّ
حدد حسب العرض
والطلب وطريقة اإلعالن ( per clickأو
ّ
« :)per impressionكلما يقترب موعد
ّ
االنتخابات ،كلما يزيد اإلنـفــاق ...كما

زينب حاوي

مبادرة «غوغل» وفضيحة فايسبوك
ّ
صارت هستيريا األخبار الكاذبة على مواقع التواصل االجتماعي أمرًا واقعًا يؤثر على مهنة الصحافة .في
محاولة لـ «مواجهة» هذه املشكلة التي تعانيها دول مختلفة ،أعلنت «غوغل» هذا األسبوع عن خطوة جديدة
بعنوان «مبادرة غوغل لألخبار» .تخطط الشركة إلنفاق  300مليون دوالر أميركي خالل السنوات الثالث
املقبلة ،لتحسني دقة وجودة األخبار التي تظهر على منصاتها ،بغية تحقيق ثالثة أهداف أساسية :تسليط
الضوء على األداء الصحافي الدقيق ،ومساعدة املواقع اإلخبارية على مواصلة النمو من منظور األعمال،
وتوفير أدوات جديدة ملساعدة الصحافيني في أداء وظائفهم .جاء ذلك بعد ّأيــام فقط على «الفضيحة» التي
ضربت فايسبوك بعدما استندت صحيفتا «نيويورك تايمز» األميركية والـ «أوبزرفر» البريطانية إلى وثائق
للكشف عن جمع شركة «كامبريدج أناليتيكا» لتحليل البيانات معلومات عن أكثر من  50مليون مستخدم
للموقع األزرق لتطوير تقنيات لدعم الحملة االنتخابية لدونالد ترامب عــام  2016والتي أوصلته إلــى البيت
األبيض .هذه املعلومات الخطيرة ،دفعت جهات أميركية وبريطانية رسمية إلى اتخاذ إجراءات ،كاتهام رئيس
لجنة التكنولوجيا الرقمية واإلعــام والرياضة في مجلس العموم البريطاني التي تحقق في قضية األخبار
ً
كال من «كامبريدج أناالتيكا» وفايسبوك بـ «تضليل ّ
النواب» أثناء اإلدالء بشهاداتهما،
الكاذبة ،داميان كولينز،
مشددًا على ّأن اللجنة ستعيد استجواب املدير التنفيذي لألولى ألكساندر نيكس ،والرئيس التنفيذي للثانية
مارك زوكربيرغ.
ّ
أن س ـعــر امل ـش ــاه ــدة أو ال ـت ـفــاعــل على
ً
ف ــاي ـس ـب ــوك مـ ـث ــا س ـي ــزي ــد م ــع زي ـ ــادة
الـطـلــب وامل ـنــاف ـســة» .ويـمـضــي سالمة
فـ ّـي الـشــرح حــول فــايـسـبــوك ،موضحًا
أنه يمكن تحديد الوجهة التي ستظهر
فيها اإلعالنات املدفوعة أو البوستات
امل ــدع ــوم ــة ( )sponsoredوف ـ ــق ث ــاث
خانات أساسية (لها ّ
تشعبات كثيرة)،
ه ــي :امل ـك ــان ،وال ـع ـم ــر ،وااله ـت ـمــامــات.
ويــأتــي ذلــك بـنـ ً
ـاء على تحليل يجريه
املوقع األزرق للمستخدمني ،استنادًا
إل ـ ـ ــى نـ ـش ــاطـ ـه ــم وطـ ــري ـ ـقـ ــة ت ـفــاع ـل ـهــم

واملعلومات املتوافرة عنهم.
حـ ـ ـس ـ ــب الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــان ـ ـ ــون ،ي ـ ـت ـ ـ ّ
ـوج ـ ــب ع ـل ــى
ّ
املــرشـحــن اإلف ـصــاح عــن املـبــالــغ التي
ينفقونها عـلــى الــدعــايــة االنتخابية.
ّ
لـ ـك ــن ف ـ ــي ظ ـ ــل ع ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود م ـعــاي ـيــر
واضحة حول تحديد اإلنفاق الرقمي،
ّ
ي ـشـ ّـدد ســامــة عـلــى أن املـنــافـســة على
املنصات االفتراضية ليست متكافئة
كما يعتقد بعضهم ،ويمكن أن تشمل
مبالغ كبيرة ال يستطيع املـ ّـرشـحــون
ً
املستقلون مـثــا تـكـ ّـبــدهــا ،ناهيك عن
ّ
ّ
كلفة الفريق الــذي يعد امل ــواد ويــروج
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لـ ـه ــا .إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـك ـل ـف ــة املـ ـب ــاش ـ ّـرة،
هـنــاك أخ ــرى غـيــر مـبــاشــرة قــد تتمثل
ع ـل ــى س ـب ـ ّيــل املـ ـث ــال ف ــي ال ـت ـع ــاق ــد مــع
أحــد «املــؤثــريــن» ( )influencersذائعي
ال ـص ـيــت ال ـ ــذي ي ـم ـلــك ش ــرك ــة تـســوّيــق
ّ
ل ـتــولــي الـحـمـلــة ،مــا يـضـمــن للمرشح
أال يـ ـق ــوم ه ـ ــذا ال ـش ـخ ــص ب ــان ـت ـق ــاده.
وف ـ ـ ــي بـ ـع ــض الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاالت ،يـ ـت ــم ال ــدف ــع
ملـ ــواقـ ــع إخ ّـ ـب ــاري ــة ش ـه ـي ــرة ل ـت ـت ـصـ ّـدر
أخبار املرشح الفالني قائمة األخبار
رغ ـ ــم افـ ـتـ ـق ــاره ل ـل ـح ـي ـث ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة
الفعلية ،وه ــو مــا قــد يشمل التالعب
بـ ــاإلح ـ ـصـ ــاءات اإلل ـ ّك ـت ــرون ـي ــة أي ـض ــا.
ويلفت سالمة إلى أنه في الوقت الذي
يـمـكــن إن ـف ــاق الـكـثـيــر م ــن األم ـ ــوال في
إطــار التسويق الرقمي على عكس ما
ُيشاع ،تبقى الكلفة املطلوبة للوصول
ّ
إل ــى أك ـبــر ع ــدد م ــن املـسـتـخــدمــن أق ــل
بكثير من اإلعالم التقليدي.
بـ ــاخ ـ ـت ـ ـصـ ــار ،غـ ـ ـي ـ ــاب س ـ ـقـ ــف م ـ ـحـ ـ ّـدد
وواضح لإلنفاق اإللكتروني ،سيحرم
ّ
امل ــرش ـح ــن غ ـيــر امل ـق ـتــدريــن مــال ـيــا من
املهم ّ
إمكانية املنافسة ،ومن ّ
التنبه إلى
ّ
أنــه لم تعد هناك منافسة عادلة على
السوشال ميديا ،وتحديدًا فايسبوك.
فـقــد ب ــات ه ــذا األخ ـي ــر ال ي ـت ـهــاون في
مـ ــوضـ ــوع إرغـ ـ ـ ــام م ـس ـت ـخــدم ـيــه عـلــى
ّ
الدفع ،مع حرصه كل فترة على تغيير
خوارزمياته بطريقة تجعل من األمر
إلزاميًا لتحقيق انتشار ( )reachأوسع.
أمـ ـ ـ ـ ــام ض ـ ـعـ ــف م ـخ ـت ـل ــف اإلم ـ ـكـ ــانـ ــات
الــرقــاب ـيــة ل ــدى «هـيـئــة اإلش ـ ــراف على
االن ـت ـخــابــات» ،والـغـمــوض ال ــذي يلف
ّ
مواد القانون الجديد املتعلقة بمواقع
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ت ـط ـف ــو إل ــى
السطح مجموعة من اإلشكاليات :كيف
ّ
ستتمكن الهيئة مــن رصــد املخالفات
اإلن ـف ــاق ـي ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة؟ وم ـ ـ ــاذا عــن
م ـخ ــال ـف ــات املـ ـضـ ـم ــون؟ وأال ي ـتـ ّ
ـوجــب
على الدولة اللبنانية أن تلعب دورها
في هــذا اإلطــار ومساعدة الهيئة عبر
التواصل رسميًا مع فايسبوك وغيره؟
وم ــاذا عــن هــواجــس الخصوصية إذا
حصل ذلك؟ واألهم من كل ذلك ،ينص
قــانــون االنـتـخــاب الجديد على إحالة
ال ـه ـي ـئــة ل ـل ـم ـخــال ـفــات اإلع ــامـ ـي ــة إل ــى
ّ
محكمة املـطـبــوعــات ،غـيــر أن محكمة
التمييز الناظرة بقضايا املطبوعات
ّ
س ـبــق أن اج ـت ـهــدت أن «امل ـط ـبــوعــات»
غير صالحة للنظر في القضايا النشر
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،ف ـم ــاذا س ـي ـكــون مصير
هذه املخالفات ّ التي تخضع لألصول
امل ــوج ــزة ،أي إن ــه يـتـ ّ
ـوجــب الـبــت فيها
بسرعة .هذه التساؤالت وغيرها تعود
ل ـتــؤكــد ض ـ ــرورة إب ـ ــرام ق ــان ــون إع ــام
جديد يحاكي ّ
تطورات العصر ،يطالب
ب ــه وي ـع ـمــل م ــن أج ـل ــه عـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
اإلعالميني والصحافيني والحقوقيني
والناشطني منذ سنوات!

في السنوات األخيرة ،وتحديدًا في لبنان ،برزت أدوات جديدة اتكأت عليها امليديا التقليدية،
كمحاولة لتكريس شعبية معينة ،تخص عــرض برامجها .ساحة هــذه األدوات :وسائل
التواصل االجتماعي ،وتحديدًا تويترّ .
حولت الشاشات وجهتها الــى ساحة ّ
املغردين/
ات ،وأوهمت الجمهور بأن هؤالء يمثلون الرأي العام ،ويمنحونها صك نجاح تتباهى به
بني البرامج املنافسة .في اآلونــة األخيرة ،شاهدنا لجوء البرامج الحوارية السياسية إلى
وسائل التواصل االجتماعي ،والتركيز على خاصية التفاعلية مع الجمهور ،عبر إطالق
هاشتاغ ،تزامنًا مع بدء البرنامج ،حتى وصل األمــر ببعضها إلى دعــوة املشاهدين إلى
إنجاز تسجيالت صوتية عبر «واتساب» ،إلسماعها مباشرة إلى الضيف ،وبالتالي إلى
الجمهور األوســع على الشاشة .وســط هــذه املشهدية ،نستطيع رصــد كيفية ّ
تحول هذا
ً
ً
الهاشتاغ ضمن املواضيع األكثر تداوال على تويتر .لوهلة يخال املرء فعال أن هناك آالفًا
ّ
يتسمرون أمام البرنامج املقصود ،ويتفاعلون معه بهذا القدر ،حتى مع
من اللبنانيني/ات،
ضيوف ال يلقون عادة هذه «الحفاوة» االفتراضية.
ً
هــل فعال يمثل تويتر ال ــرأي الـعــام؟ وهــل يمكننا تــوديــع عصر شــركــات اإلح ـصــاء ،التي
ُ
تعنى بقياس عدد املشاهدات على اإلعالم التقليدي؟ ماذا عن استخدامات هذه املنصة ،ال
سيما لدى أهل السياسة ،وعن ارتباطها باالنتخابات ،وبالبرامج التي ّ
ّ
تبث عبر الشاشات
ً
ّ
التقليدية؟ هل فعال تعكس آراء الــرأي العام؟ أم أنها مجرد بروباغندا مفتعلة تبغي أخذ
الجمهور إلى مساحة أخرى ،ال تشبه أرض الواقع؟
قد تطول األسئلة بــدون أجوبة شافية .نحاول في هــذه املساحة ،إيــراد بعض الدراسات
الحديثة الغربية (لندرة األبحاث املشابهة عربيًا) ،بغية مقاربة عالقة تويتر بالرأي العام،
وتبيان ما حقيقة ّ
تحوله إلى «باروميتر» جماهيري ،واستخدامه كرافعة ترويجية للبرامج
الحوارية السياسية تحديدًا.
■ النموذج الروسي األبلغ في «االستراتيجيات الرقمية»
العام املاضي ،أجــرت جامعة «أوكسفورد» البريطانية دراســة تحت عنوان «كيف تسهم
الحكومات عبر مــواقــع التواصل االجتماعي فــي تضليل ال ــرأي الـعــام؟» شملت مسح 9
بلدان (الصني ،روسيا ،بولونيا ،البرازيل ،كندا ،أملانيا ،أوكرانيا ،تايوان ،الواليات املتحدة
األميركية) .استصرح  12باحثًا من هذه الجامعة  65خبيرًا في هذا املجال ،انكبوا على
تحليل مــايــن امل ـن ـشــورات عـلــى املـنـصــات االجـتـمــاعـيــة (فــايـسـبــوك ،تــوي ـتــر ،)..وخــرجــوا
ً
بخالصة مفادها أنها تحوي ّ
كمًا هائال من «الكذب» و«التضليل».
ّ
ميزت الدراسة بني نوعني من البلدان :الديكتاتورية ،التي تستخدم هذه املواقع «ملمارسة
ضغوط على الجمهور ،خاصة خالل األزمات األمنية والسياسية» ،والبلدان الديمقراطية،
حيث وســائــل الـتــواصــل «تـفـ ّـعــل لـغــايــات الـبــروبــاغـنــدا الرقمية ،مــع تــاعــب بــالــرأي الـعــام».
ً
أوردت الدراسة مثاال كيف سعت روسيا في الفترة األخيرة إلى «حماية رئاسة بوتني»،
ضـ ّـد خصومه فــي الــداخــل وال ـخــارج .تحدثت عــن «استراتيجية رقمية» ،اعتمدتها بغية
«دفع األخطار التي قد تقع من الداخل» ،عبر استخدام «جيوش إلكترونية» ،هدفها نشر
رسائل دعائية موالية للنظام الــروســي .هنا ،يــورد أحــد الباحثني ُويــدعــى فيليب هــوارد،
أن روسـيــا ّ
خصصت مبنى فــي «بـطــرسـبــرغ» ،يحوي عــددًا مــن املوظفني ،الــذيــن يتلقون
«ماليني الــدوالرات» بهدف «التالعب بالرأي العام» .وفي الواليات املتحدة ،ركزت الدراسة
على استخدام املنصات االجتماعية ،من قبل رجال السياسة ،وطرق «إيهام الرأي العام،
بأن هناك «حشودًا شعبية» داعمة لهم ،وتضخيم «التفاعل لغايات الجذب والتأييد» ،بهدف
االستحصال على «دعم سياسي واقعي وحقيقي».
وضمن نطاق الواليات املتحدة أيضًا ،نشر مركز  Pewلألبحاث عام  ،2013دراسة بعد
إع ــادة انتخاب الرئيس األمـيــركــي السابق ب ــاراك أوبــامــا ،حــاولــت اإلجــابــة عــن اإلشكالية
التالية« :هل تويتر مؤشر للرأي العام؟» .ركزت الدراسة على الشرخ الحاصل بني العالم
االفتراضي والــواقـعــي .إذ تبني أن هناك أوقــاتــاّ ،
عبر فيها الجمهور عن عــدم رضــاه عن
ً
أوباما بينما كانت األجواء معاكسة تمامًا على تويتر .مثال ،تذكر الدراسة ،أنه بعد الخطاب
املتلفز األول ألوباما ووصف امليديا له وقتها بأن الخطاب يشكل «هزيمة» له ،رأينا تويتر
يشهد تأييدًا له بنسبة عالية .الخالصة أن تويتر ليس مؤشرًا حقيقيًا إلى الرأي العام ،وأن
الجمهور الفاعل على تويتر ،ال يستخدم املوقع املذكور سوى كـ ( Microbloggingتدوين
ذات محتوى قصير وموجز).
■ امليديا التقليدية تفرض «األجندة»
بعد عام تقريبًا ،طرح الباحث في جامعة «مونبلييه» الفرنسية ،جوليان بويادجيان ،ضمن
أطروحة الدكتوراه املعنونة «تحليل اآلراء على اإلنترنت :أهداف نظرية ،وتحديات منهجية»،
مجموعة إشكاليات حول تويتر وقياس الــرأي العام ومرجعية األخير في تحديد نجاح
برنامج سياسي معني على الشبكات االجتماعية .درس الباحث الفرنسي ،كمية الرسائل
املبثوثة خالل عرض البرنامج السياسي ،وإمكانية إعطائها «مؤشرًا» إلى االهتمام الذي
يوليه املستخدمون للضيف السياسي ،والتعاطي معهم كأنهم يمثلون العامة .خلص
الباحث إلى أن أكثرية املستخدمني هم من فئة الشباب ،وال يعني ذلك ،أنهم يمثلون أبناء
جيلهم على الشبكة .كذلك ،نفى بويادجيان ،أن يكون تويتر «بارومترًا» للرأي العام ،طارحًا
ّ
نظرية «األجـنــدة» لدى وسائل اإلعــام التقليدية .إذ أكـ ّـد «أن اإلعــام يتحكم بما يجب أن
ّ
نفكر» ،ويـحـ ّـول املستخدمني إلــى مجموعة مناقشني ملواضيع تبثها امليديا وتضعها
ّ
سلم أولوياتها ،خاصة في الفترات االنتخابيةّ .
ميز هنا بني  4مستخدمني لتويتر:
ضمن
األول هو «الناشط التقليدي» الذي ينشر ما تمليه أجندة أحد السياسيني عليه ،أو املنظمة
التي ينتمي إليها .النوع الثاني هو «الناشط الداعم» الذي ينشر معلومات رسمية أقل عن
الرجل السياسي ،لكنه ال ّ
ينفك ّ
يعبر عن ذوقه إيجابًا أو سلبًا في رجال السياسة ،ويميل
أكثر إلى اآلراء العاطفية .أما النوع الثالث ،فهو «املستهلك» الذي يدأب على نشر تغريدات
ومقاالت صحافية ،لها عالقة بالسياسي ،ويدعو متابعيه إلى مشاركتها على نطاق أوسع
ّ
( .)Shareويبقى النوع الرابع ،املتعلق بحسابات املراهقني على تويتر ،الذين ال تحتل لديهم
السياسة ّ
حيزًا مهمًا.
ّ
ّ
أكد الباحث الفرنسي أن العالم االفتراضي يضم «آراء» معلبة ،ال تأتي «وليدة التفاعل»،
مع التنويه بأن من لديه نسبة متابعني أكثر ،يقومون بإعادة التغريد ،ال يمكن وضعه إلى
ّ
جانب مستخدم آخر «منعزل» وغير متصل بأي دائرة إعالمية أو سياسية.
بـعــد عملية تحليل وتـتـبــع ( )web Trackingق ــام بـهــا ال ـبــاحــث ،لـجـمــع معطياته حــول
سلوكيات السياسيني على تويتر ،ومراقبة منشوراتهم وتعليقاتهم ،ومالحقة ّ
املغردين،
ومعرفة هوياتهم ،خلص إلى أن ما يجري هو مجرد «إيهام» بأن تويتر يضم أكبر عدد
من املستخدمني ،معتبرًا ّأنه ّ
يعد «نموذجًا سيئًا للتمثيل» ،رغم الصيت ّ
الجيد الذي تحاول
امليديا التقليدية ،إلباسه إياه ،طبعًا لغايات مصلحية.
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نزيه أبو عفش

(عماد حجاج ــ فلسطين)

يوميات ناقصة

ْ
َّ
ِعش حيًا!

ّ
 mbcتنضم إلى «ممتلكات» الديوان
زكية الديراني
ال ت ــزال قـضـيــة ق ـنــاة  mbcتـتـفــاعــل يــومــا بعد
ّ
تستعد الشبكة الـسـعــوديــة ملرحلة
ي ــوم ،فيما
جديدة ضمن رحلتها اإلعالمية التي انطلقت
في لندن في عــام  .1991يومها ،كانت املحطة
تـعـتـبــر ّأول ق ـن ــاة فـضــائـيــة مـفـتــوحــة يملكها
القطاع الخاص ،ويتبوأ رئاسة مجلس إدارتها
السعودي وليد آل ابراهيم .أخيرًا ،بدأت تتضح
معالم انـتـقــال املــؤسـســة مــن املـلــك الـخــاص إلى
ال ـعــام بـعــد «تــأمـيـمـهــا» ،وبــالـتــالــي طــي صفحة
املاضي وفتح صفحة جديدة يكون القرار ّ
األول
واألخ ـيــر فيها لـلــديــوان امللكي الـسـعــودي .بعد
مرور شهرين على اإلفــراج عن آل إبراهيم إثر
احتجازه في سياق حملة االعتقاالت التي قام
ّ
بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ،أطل
مالك  mbcيــوم االثنني املاضي في مقابلة مع
صحيفة «وول ستريت جورنال» األميركية .لم
يكن الحوار «بريئًا» وال توقيت نشره ،إذ أراد

رج ــل األع ـم ــال ال ـس ـعــودي إي ـصــال ال ـعــديــد من
الــرســائــل بطريقة غير مـبــاشــرة ،فــي مــا يشبه
«اإلعالن غير الرسمي عن االتفاق بينه وبني بن
سلمان لإلفراج عنه» .إذ أعلن وليد آل إبراهيم
عــن «بيع  60فــي املئة مــن أسهم  mbcلصالح
ّ
الدولة ،مع احتفاظه بـ  40في املئة الباقية» .إنها
النسبة التي كان يحتفظ بها سابقًا (مع بعض
ُ
أقــربــائــه) ،وفــق مــا تفيد معلومات «األخ ـبــار».
ّ
ويتوقع بعض العارفني بما يدور في الكواليس
ّأن مرحلة انتقال األسـهــم ّ
ربـمــا ّتمت قبل ّأيــام
عـنــدمــا الـتـقــى آل ابــراهـيــم بــن سـلـمــان ونـشــرا
صــورة تجمعهما ســويــا .مــع العلم بـ ّ
ـأن عملية
ً
ـا ،ألنّ
االن ـت ـقــال الــرسـمـيــة قــد تــأخــذ وق ـتــا قـلـيـ
عــددًا مــن املستثمرين السعوديني يتقاسمون
أسهمها .كما تلفت امل ـصــادر إلــى أن خطوات
ّ
عدة ستتبع الحقًا إعالن استحواذ الديوان على
النسبة الـكـبــرى مــن األس ـهــم .فالخطوة املقبلة
ستكون تعيني مجلس اإلدارة ال ــذي سيرأسه
آل إبــراهـيــم ،وهــو ضمن االتـفــاق بينه وبــن بن

سـلـمــان .ه ــذا الـتـعـيــن ،سـيـتـ ّـم بـشـكــل مفاجئ
ً
بناء على الـقــرارات السياسية التي تصدر من
الــديــوان ،على أن تكون غالبية أعضاء املجلس
م ــن م ـس ـت ـشــاري ول ــي ال ـع ـهــد .أم ــر يـضـمــن له
إح ـك ــام س ـي ـطــرتــه ع ـلــى أهـ ـ ّـم وس ـي ـلــة إعــامـيــة
خليجية تتمتع بجماهيرية واسـعــة .وسيتبع
ُ
ذلك االتفاق على البرمجة التي ستعتمد ،والئحة
«املمنوعات» التي سترفع للعاملني .كذلك ،يرى
ّ
آخرون أنه تم اإلعالن أخيرًا عن أولى املمنوعات
وهي منع ّ
بث املسلسالت التركية بسبب وقوف
تــرك ـيــا إلـ ــى ج ــان ــب ق ـطــر ف ــي األزمـ ـ ــة الـقـطــريــة
السعودية.
لغاية الـيــوم ،لم ّ
تحدد  mbcانطالقتها الجديدة،
ّ
لكن األكيد أنها لن تعود إلى ما كانت عليه قبل 4
تشرين الثاني (نوفمبر)  ،2017أي تاريخ اعتقال
ّ
آل إبراهيم .أما أولى العمليات الضخمة ،فتتمثل
في مسلسل ضخم عن آل سعود ستبثه القناة
بعد اإلعــان عن انضمامها إلى الــديــوان ،ليكون
بمثابة تقديم «الطاعة» لولي العهد.

«جفرا» في بيروت ...عودة األبناء الضالين

سلهب وسويد:
«على قد الشوق»
بعد عرضه ّ
األول على هامش
«مهرجان برلني السينمائي
ّ
الدولي» الشهر املاضي ،يحط
الفيلم القصير «على قد الشوق»
( Le Voyage Immobileـ  23د
ـ  2018ـ بالعربية والفرنسية)
َ
للبناني ْي ّ
غسان سلهب
ّ
(الصورة) ومحمد سويد يوم
األحد املقبل في بيروت ،وتحديدًا
في فضاء «دواوين» حيث
َ
ُ
مخرج ْيه.
سيعرض بحضور
ّإنه شوق في فضاء غير مستقرّ،
تشاركه ذات ّ
مرة سينمائيان
يعيشان في مدينتني مختلفتني،
يحاوالن الحفاظ على شعورهما
هذا من خالل الصور واألصوات
واملونولوجات املتناثرة التي
جمعت في شريط واحد ،وحوار
واحد ،وروح واحدة ابتعدت عن
ّ
الوحدة وتحطمت كمالك منبوذ.
«على قد الشوق» :األحد  25آذار
(مارس) الحالي ـ  19:30ـ «دواوين»
(الجميزة ـ بيروت).
لالستعالم01/567705 :

التأسيس
بعد  24عامًا على
ّ
وأكثر من عقد من التوقف،
تعود فرقة «جفرا» لألغنية
الفلسطينية لتحيي تجربة
كانت جزءًا من بدايات املشهد
املوسيقي الشبابي البديل في
لبنان بعد الحرب« .عودة األبناء
ّ
الضالني» هو اسم العرض الذي
ّ
تقدمه الفرقة في  6و 7نيسان
(أبريل) املقبل في «مترو املدينة»
(الحمرا) ،جامعة أكثر من 20
ّ
ومغنيًا مقيمني في لبنان
عازفًا
والخارج ،ومازجة بني الغناء
واملوسيقى الفلكلورية واألناشيد
والحنني إلى زمن عروضها في
ّ
واملخيمات
الجامعات والساحات
الفلسطينية واملراكز الثقافية
في مختلف املناطق .فيما يغيب
عنها العازف عماد حشيشو الذي
فارق الحياة في  9آذار (مارس)

الحالي في حادث سير ،سيلتقي
ً
الجمهور كال من :محمد خير
ّ
ومحمد
موسى ،وأيمن زعرورة،
ّ
حسان ،ووائل أمهز ،وشاكر
شهوان ،ونضال راشد ،ويحيى
عيسى ،وهنادي ّ
حسان ،وهند
ّ
حسان ،وعليا حاجو ،وديانا
دياب ،وسهى دياب ،وسناء
خنيفس ،وكارول قانصوه
(غناء) ،وجورج الشغوري (عود)،
وأحمد بركات (عود) ،ويوسف
الفحل (كالرينات) ،وخالد صبيح
(بيانو) ،وسماح أبي املنى
(أكورديون) ،وأحمد الخطيب
(إيقاع) ،وبشار فران (باص).
«عودة األبناء الضالني» :الجامعة والسبت
في  6و 7نيسان ـ  21:30ـ «مترو املدينة»
(الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

حني َت ُ
خاتمت ْك
شعر ِب ُد ِّنو
ِ
ُ
رأسك على أريكة املوت ْ
َ
كمن
سن ْد
ِ
ال ت ِ
ِ
َ َ ُ َ َ َ
ومـته!
عجل ن
يست ِ
َّ
ْ
إنس َ
َ
«موت»،
املوت وكل ما هو
وتابع ،على أكمل وج ٍه ُمستطاعَ ،
أداء
ِ
ِ
وظيفة الحياة!
ِ
ْ
حيًا ...حتى َي َ
عش ّ
قع املوت!
ُ
تكون َ
ُ
الغالب.
أنت
هكذا
ّ
ُ
َ
املوت إل
تركت
تكون قد
هكذا ال
ِ
لغريمك ِ
النفايات.
ُ
تكون قد َ
وليمة
كامل
أتيت على
هكذا
ِ
ِ
ّْ
َ
األبدية.
وأدركت
الحياة،
ُ َ
هكذاَ ،
ٌ
مهرب ِم ْن
يكون ّثمـة
حني ال
ْ
العني األخيرة،
ِ
إغماضة ِ
ْ
َ ُ
َ
ْ
دخل َ َ
ت
قتح ُم إيوان قلعة.
قبرك كمن َي ِ
ِّ
ُ
يكون ِم ْن حق َك القول:
وهكذا ،هاكذا،
ُ
«عشت ،وانتصرت».
2017/12/19

